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กำหนดการ 
เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย  

การประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ท่ีปรึกษาในการควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 9 
เรื่อง “ก้าวต่อไป สู่เป้าหมายที่ย่ังยืนของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่” 

วันเสาร์ที่  19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30-16.00 น.  และ 
วันอาทิตย์ที่  20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00-12.00 น. 

Online ผ่านระบบ Zoom  
ณ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

****************************   
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 (8.30-12.00 ห้องอาจารย์และนักศึกษา) 

เวลา กิจกรรม 
8.30 - 9.00 น. 
9.00 - 9.15 น. 

ลงทะเบียน  
พิธีเปิดการประชุม 
 โดย รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย ประธานเครือข่ายพยาบาลเพ่ือการควบคุมยาสูบ
แห่งประเทศไทย        
 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ฤดี ปงุบางกะดี่ ผู้รับผิดชอบแผนงานฯ : กล่าวรายงาน  

9.15 -11.00  น.  เสวนา ถามตอบ: ประเดน็และแนวทางในการดำเนินงานเพ่ือลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ ใน
กลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ และบรรยาย หัวข้อ “ให้เวลา ให้ใจ เสริมแรงบันดาลใจ...ที่
ไม่ใช่ใครก็ทำได้ 5A 5R” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองจิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษาเครือข่ายพยาบาลฯ 

11.00 -12.00 น. บรรยาย “ใจแลกใจ: เทคนิค MIND เพ่ือการช่วยเลิกบุหรี่” 
โดย อาจารย์ ทันตแพทย์สวัสดิศักดิ์ นาแถมพลอย   คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

12.00-13.00 น. 
 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

เวลา 13.00 – 16.00 น. แยกห้องประชุม เป็นห้องอาจารย์  และห้องนักศึกษาพยาบาล  
โดย Admin จะแยกตามการลงทะเบียน 

 
13.00-14.30 น. 
(On-line)   
 

สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (QR code เฉพาะอาจารย์) 
เสวนา เรื่อง “แนวทางการสร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศในการควบคุมยาสูบ” 
ผู้ร่วมเสวนา  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินธร กลัมพากร  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล 
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เวลา กิจกรรม 
 
14.30-14.45 น. 
 

2. อาจารย์มัลลิกา มาตระกูล  สำนักวิชาพยาบาลศาตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง                  
3. อาจารย์ ดร.บุษกร  สีหรัตนปทุม คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.นวมินทราธิราช 
4. อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์  คณะพยาบาศาสตร์ ม.ราชภัฎนครปฐม 
ผู้ดำเนินรายการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราภัณฑ์ ไชยสังข ์คณะพยาบาลศาสตร์  
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

14.45-16.00 น. 
 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนในแต่ละภูมิภาค “เคล็ด (ไม่) ลับ กับความสำเร็จในการ
สร้างสรรค์ผลงาน” ผู้นำเสนอ ประธานหรือตัวแทนแต่ละภูมิภาคฯ  
1. พลตรีเอกหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สายสมร เฉลยกิตต ิ ประธานเครือข่ายฯ ภาคกลาง 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ  เรืองสุขสุด ประธานเครือข่ายฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. อาจารย์สุทัศน์ เหมทานนท์ ประธานเครือข่ายฯ ภาคใต้ 
4. อาจารย์มัลลิกา มาตระกูล ประธานเครือข่ายฯ ภาคเหนือ 
5. อาจารย์นนทกร ดำนงค์ ประธานเครือข่ายฯ ภาคตะวันออก 
ผู้ดำเนินรายการ: พว.ปิยะพงษ์ หารศรี  

13.00-13.45 น. 
 

สำหรับนักศึกษาพยาบาล (QR code เฉพาะนักศึกษา) 
กิจกรรมละลายพฤติกรรมแบบ new normal ของนักศึกษากลุ่มใหญ ่ นำโดยทีมนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
(อาจารย์ที่ปรึกษา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธกา  พิมพ์รุณ และอาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก)  

13.45-15.00 น. 
 

กิจกรรมระดมสมองกลุ่มแบ่งกลุ่มนักศึกษาประจำภูมิภาค “Talk about you to success: 
challenges in the during covid-19 era” เตรียมนำเสนอวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 
1. วิทยาลัยพยาบาลทหารบก และเครือข่ายภาคกลาง 
2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช และเครือข่ายภาคใต้ 
4. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเครือข่ายภาคเหนือ 
5. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเครือข่ายภาคตะวันออก 
(อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม: อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ  
เรืองสุขสุด, อาจารย์ ดร.รุจาธร อินทรตุล, พันโทหญิงเสาวณีย์  ทวีวานิชย์, อาจารย์ธีระชล 
สาตสิน, อาจารย์ศุภกรณ์ ทาวงศ์มา) 
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วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 
9.00 - 9.30 น.      
 

เรื่องเด่น ประเด็นใหม่ ของชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ฤดี ปุงบางกะดี่ 

9.30 -10.45 น. 
 

นำเสนอ “Talk about you to success: challenges in the during covid-19 era” 
โดยตัวแทนนักศึกษาประจำภูมิภาค 

10.45 -11.15 น. 
 

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “พส. (พยาบาลช่วยเลิกยาสูบ) สุดต๊าช .. กับความ smart ในการ
ควบคุมยาสูบ”  
     ผู้รว่มเสวนา ตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอ 
     ประเภทที่ 1 การรณรงคเ์พื่อลดการใช้บุหรี่ไฟฟ้า 
                   1. รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยมหิดล  

   2. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลา วิทยาเขตหาดใหญ่  
     ประเภทที่ 2 การรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิด NCDs จากบุหรี่ 

1. รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ                       
2. รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์    

ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์ธนะวัฒน์ รวมสุก 
11.45-12.00 น. 1. มอบรางวัลการประกวดโซเซียลมีเดียออนไลน์ฯ  

เปิด clip Video ทีช่นะเลิศและรองชนะเลิศ การประกวดโซเซียลมีเดียออนไลน์ฯ 
(ประกาศผลประกวดโซเซียลมีเดียออนไลน์ฯ ทั้ง 2 ประเภท รวม 10 สถาบัน) 

12.00 น. ปิดประชุม 
 
 

พิธีกรและผู้ดำเนินงานตลอดการประชุม: 
พว.ปิยะพงษ์ หารศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวชิรพยาบาลคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและ  
อาจารย์ ดร.บุษกร  สีหรัตนปทุม อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง คณะ
พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 


