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กำหนดการ 

เครอืขา่ยพยาบาลเพือ่การควบคมุยาสบูแห่งประเทศไทย  
การประชมุเพือ่พฒันาสมรรถนะของนกัศกึษาพยาบาลและอาจารยท์ีป่รึกษาในการควบคมุยาสบู ครัง้ที ่1/2566 
เรือ่ง “พัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสงัคมไทยปลอดบหุรี่: รูเ้ทา่ทนั ผลติภณัฑย์าสบูรปูแบบใหม่ 

และบทบาทนกัศึกษาพยาบาลและอาจารยใ์นการชว่ยเหลอื”   
วนัเสาร ์28 - อาทิตยท์ี ่29 มกราคม 2566 

ณ โรงแรมมารวย การเ์ดน็ กรงุเทพฯ  
****************************   

พิธกีรและผูด้ำเนนิงานตลอดการประชมุ: 
พว.ปิยะพงษ์ หารศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลวชิรพยาบาลคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและ  
อาจารย์ ดร.บุษกร  สีหรัตนปทุม อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง คณะ
พยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
วนัเสาร์ที ่28 มกราคม 2566 
8.30 - 9.00 น. 
9.00 - 9.30 น. 

ลงทะเบียน (รวมอาจารย์และนักศึกษา) 
พิธีเปิดการประชุม 
รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย ประธานเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ 
แห่งประเทศไทย: ประธานเปิดการประชุม 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ฤดี ปุงบางกะดี่ ผู้รับผิดชอบแผนงานฯ : กล่าวรายงาน  

9.30 -10.30  น. บรรยายหัวข้อ “รู้เท่าทัน ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่และบุหรี่ไฟฟ้า กับกลลวงบริษัทบุหรี่” 
โดย อาจารย์ ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

10.30 -12.00 น. Trick to Target: เคล็ด(ไม่)ลับ กับ การช่วยเลิกบุหรี่ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรองจิต วาทีสาธกกิจ ทีป่รึกษาเครือข่ายพยาบาลฯ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
หอ้งอาจารยท์ีป่รึกษา 

13.00 –16.00 น. 
 
 

เสวนา หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมในการช่วยเลิกบุหรี่”  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลภ ูถนอมสัตย์  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม 
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หอ้งนักศึกษาพยาบาล 

13.00 –16.00 น. 
 

กิจกรรมละลายพฤติกรรมของนักศึกษากลุ่มใหญ ่ 
โดย คุณสมชาย โต๊ะอีสอ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
กิจกรรมกลุ่มการผลิตสื่อ   “สร้างสรรค์สื่อยุคใหม่ เข้าใจคนทุก Gen” 
เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ/ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ และวิพากษ์สื่อ  
โดย อาจารย์ราตรี ปั้นพินิจ และ คุณสมชาย โต๊ะอีสอ และทีมงาน เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ
เพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ 

17.00-18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 
18.30- 21.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ 
 

วนัทีอ่าทติย ์29 มกราคม 2566 (อาจารยแ์ละนักศึกษา) 

08.00 – 09.00 ลงทะเบียน 

9.00 - 10.30 น.      
 

นำเสนอคลิปผลงานนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และทีมงาน 

10.30 -11.30 น. 

 

แนวทางการเขียนโครงการเพ่ือขอทุนสนับสนุนจัดกิจกรรม   
แนวทางการประกวดชมรมและนวัตกรรมของนักศึกษา  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี ปุงบางกะดี่ 

11.30 -12.00 น. เปิดเวทีการเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรมของชมรมนักศึกษาพยาบาลฯ    

12.00 น. ปิดประชุม และรับประทานอาหารกลางวัน 

หมายเหตุ    อาหารว่าง เวลา 10.30 และ 14.30 เสริฟในห้อง 
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ใบตอบรบัเขา้ประชมุ 
เครอืขา่ยพยาบาลเพือ่การควบคมุยาสบูแห่งประเทศไทย  

การประชมุเพือ่พฒันาสมรรถนะของนกัศกึษาพยาบาลและอาจารยท์ีป่รึกษาในการควบคมุยาสบู ครัง้ที ่1/2566 
เรือ่ง “พัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษาพยาบาลสร้างสงัคมไทยปลอดบหุรี่: รูเ้ทา่ทนั ผลติภณัฑย์าสบูรปูแบบใหม่ 

และบทบาทนกัศึกษาพยาบาลและอาจารยใ์นการชว่ยเหลอื”   
วนัเสาร ์28 - อาทิตยท์ี ่29 มกราคม 2566 ณ โรงแรม มารวยการเ์ด็น กรุงเทพฯ  

****************   
1. ขอ้มลูสถาบนัการศึกษา 
1. ชื่อสถาบันการศึกษา 
2. สถาบันของท่านเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาพยาบาลฯ    ……… เป็นสมาชิก     ……… ยังไม่เป็นสมาชิก 
2. ขอ้มลูผูเ้ข้าประชมุ 

1. ชื่อ- นามสกุล ผู้เข้าประชุม    อาจารย์ 1 ท่าน นักศึกษา 2 ท่าน 

1) อาจารย์ ชื่อ (นาย,นาง,น.ส.)............................................. นามสกุล..................................................................... 

ตำแหน่ง/สถาบันการศึกษา ……………….………………………….………………………………………………..………..……………….………  

เลขทีใ่บอนุญาตประกอบวิชาชีพ ……………….………………………………………………..………..………………………………….……… 

โทรศัพท์มือถือ.................................................E-mail ……………………………………… ID Line …………………………….……… 

2) นักศึกษาชื่อ (นาย,นาง,น.ส.)............................................. นามสกุล..................................................................... 

ตำแหน่ง/สถาบันการศึกษา ……………….………………………….………………………………………………..………..………….…………… 

โทรศัพท์มือถือ.................................................E-mail ……………………………………… ID Line …………………………………… 

3) นักศึกษาชื่อ (นาย,นาง,น.ส.)............................................. นามสกุล..................................................................... 

ตำแหน่ง/สถาบันการศึกษา ……………….………………………….………………………………………………..………..………..……………… 

โทรศัพท์มือถือ.................................................E-mail ……………………………………… ID Line ……………………..……………… 

3. หอ้งพัก 
 ต้องการ        เข้าพักห้องคู่ วันที่ 27 มกราคม 2566       เข้าพักห้องคู่ วันที่ 28 มกราคม 2566 
 ไม่ต้องการ 
4. อาหาร                  ธรรมดา             อิสลาม           มังสวิรัติ 
5. ยนิดสีมคัรสมาชกิเครอืขา่ยพยาบาลเพือ่ทราบขา่วสารและกจิกรรมของเครือขา่ยพยาบาลฯ 
 ยินดี    ลงชื่อ…………………………………………         
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           ไม่ยินด ี
 
หมายเหต ุ 

1. ตอบรบัภายในวนัที ่20 มกราคม 2566 ทาง E-mail ที่  tobaccofree@thainurse.org  ผู้ประสานงาน 
นางสาวรุจิราภรณ์ มหานิล 061-993-5552   หรือทาง  QR code  

2. เครือข่ายพยาบาลฯ รับผิดชอบค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก  สำหรับค่าเดินทาง และเบี้ยเลี้ยงกรุณาเบิก
จากต้นสังกัด 

mailto:tobaccofree@thainurse.org

