
การประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแห่งชาต ิครัง้ที่ 18 “Tobacco and Lung Health” 

ในระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภกัษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  กรุงเทพฯ 

       

ก ำหนดกำรแถลงข่ำว 

“บ้านปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ลดความรุนแรงต่อสุขภาพ” 
ในวันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 10.30 - 11.30 น. 

ณ ห้อง BB212 ช้ัน 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ 

 

10.30 – 11.30 น.   กำรแถลงข่ำว  “บ้ำนปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้ำ ลดควำมรุนแรงต่อสุขภำพ” 

 

ท าไม ? “ควรห้ามขายบุหร่ีไฟฟ้า”                                                             มาตรการ “บ้านปลอดบุหร่ี/บุหร่ีไฟฟ้า”  
 

ศ.ดร.สแตนตัน แกลนซ์                                                                     ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์  

                                                               ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและศึกษาดา้นการควบคุมยาสูบ                              ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ                 

                                      มหาวิทยาลยัแคลิฟอรเ์นีย ซานฟรานซิสโก          

                                                                                     

“ผลเสียรุนแรงเมื่อสูบบุหร่ีในบ้าน”                                                                กฎหมายคุ้มครอง “ผู้ได้รับควันบุหร่ี ถือเป็นผู้ถูกกระท าความรุนแรง” 

   รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์               นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต 

ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว         อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  

  

 

      ผู้ด าเนินรายการ:   

นางสาวชุติมา พ่ึงความสขุ 

         ผู้ประกาศข่าว ช่อง 9 MCOT HD 

                  
 

รายละเอียดติดต่อ:  จเร ท่ังโต , หริสร์ ทวีพัฒนา  โทรศัพท์ 091-7701648 , 061-7244411  E-mail: crtt21@gmail.com , haris.taw@trc.or.th  

mailto:crtt21@gmail.com
mailto:haris.taw@trc.or.th


ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรบุหร่ีกับสุขภำพแห่งชำติ คร้ังท่ี 18 วันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมวำยุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ กรุงเทพฯ 

เวลำ/ห้อง ชั้น 5 ห้องประชุมวำยุภกัษ์ 5 ชั้น 5 ห้องประชุมวำยุภกัษ์ 6 ชั้น 5 ห้องประชุมวำยุภกัษ์ 7 ชั้น 2 ห้องประชุม BB203 ชั้น 2 ห้องประชุม BB202 ชั้น 2 ห้องประชุม BB201 

07.30 – 09.00 น. ชั้น 1 ลงทะเบียนและรับเอกสำรกำรประชุม รับชมการแสดงกลองรว่มสมัย โดย คุณราชสัก ตรฐีิตกิูล และ คุณสมภพ เบญจาถกิลุ 

09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด “กำรประชุมวิชำกำรบุหรี่กับสุขภำพแห่งชำติคร้ังท่ี 18”  
กล่ำวเปิดกำรประชุม : โดย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข  

การแสดงจนิตลีลาหยุดบุหรี่ตัวร้าย ท าลายปอด : คุณราชสกั ตรฐีิตกิูล และคุณสมภพ เบญจาถกิุล 
กล่าวรายงานการประชุม : ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ ์(ผู้อ านวยการศนูย์วิจัยและจัดการความรู้เพือ่การควบคุมยาสูบ) 

ผู้ด าเนนิรายการ: พญ.อภิสมัย ศรรีังสรรค ์

   

09.15 – 09.45 น. ปำฐกถำพิเศษ เรื่อง ขับเคลื่อนกำรควบคมุยำสูบประเทศไทยในระดับจังหวัด 
 - รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

ประธาน ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี  เผ่าสวัสดิ์ 
รองประธาน ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ ์

ผู้ด าเนนิรายการ: พญ.อภิสมัย ศรรีังสรรค ์

   

09.45 – 10.15 น. The Tobacco Endgame in Thailand 
- ดร.สุปรีดา อดุลยานนท ์

ผู้จัดการกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ประธาน นพ. ค านวณ อึ้งชูศักดิ ์

รองประธาน รศ.ดร. อัจฉราพร สี่หิรญัวงศ ์
ผู้ด าเนนิรายการ: พญ.อภิสมัย ศรรีังสรรค ์

   

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
11.00 – 12.00 น. เสวนำเรื่อง “Tobacco and Lung Health” 

Situation & Health Impacts of Chronic Lung Disorders in Thailand 
- รศ.นพ.สุทัศน์ รุง่เรอืงหิรญัญา 

(คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ) 
Health consequences of cigarette smoking 

- รศ.นพ.ฉนัชาย สิทธิพันธุ ์
(คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย) 

Electronic cigarette: Harm reduction of New health threat? 
- รศ.นพ.นิธิพตัน์ เจียรกุล 

(นายกสมาคมอุรเวชชแ์ห่งประเทศไทย) 
From Economic impacts Towards Tobacco control policy 

- ดร.วรรณฤดี อิสรานุวัฒน์ชัย 
(Health Intervention and Technology Assessment Program) 

ประธาน : ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณนันทา มาระเนตร ์
รองประธาน: พญ.อารยา ทองผวิ 

ผู้ด าเนนิรายการ : พญ.อภิสมัย ศรรีังสรรค ์

  Easy Asthma and 
COPD Clinic – 

Instructions for 
Effective 

Implementation 
 

รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์  
ประธานเครอืข่ายคลินกิโรค
หืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง

แบบง่าย  
(Easy Asthma and COPD 

Clinic Network) และ
ทีมงาน 

 

12.00 – 13.00 น. ชั้น 2 รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมรับชมการแสดงดนตรี Jazz 

 



ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรบุหร่ีกับสุขภำพแห่งชำติ คร้ังท่ี 18 วันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมวำยุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ กรุงเทพฯ 

เวลำ/ห้อง ชั้น 5 ห้องประชุมวำยุภกัษ์ 5 ชั้น 5 ห้องประชุมวำยุภกัษ์ 6 ชั้น 5 ห้องประชุมวำยุภกัษ์ 7 ชั้น 2 ห้องประชุม BB203 ชั้น 2 ห้องประชุม BB202 ชั้น 2 ห้องประชุม BB201 

12.00 – 13.00 น.      คุณค่ำในกำรบริกำรสขุภำพ
โดยใช้วิถีทำงจติวิญญำณ 

- ภก.ดร.คทา บัณฑิตานุกุล 
(เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อ

ควบคุมยาสูบ) 

- ทพญ.อารยา พรายแย้ม 
(นายกบราห์ กมุารี สมาคม) 
(ชั้น 2 ห้องประชุม BB206)  

13.00 – 14.15 น. 

บรรยำยพิเศษ “Dialogue with Prof. 
Stanton Glantz Global Tobacco 

Control Expert” 
- Prof.Dr. Stanton Glantz 

(Center for Tobacco Control Research and 
Education From UCSF) 

ประธาน : ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร 
รองประธาน : พญ.ผลิน กมลวัทน ์

Moderator: Dr. Stephen Hamann 
Discussant: อาจารย์บังอร ฤทธิภกัด ี

 

อภิปรำยกลุม่ Ted Talks: หยุด!! นักสบู
หน้ำใหม ่

- รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี  
(ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม) 

- นายมนตรี สนิทวิชัย  
(เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเดก็) 

- นายธนเดช ใจสบาย 
(เครือข่ายมหาวทิยาลัยปลอดเหล้า) 
- นายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ และ 

นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ 
(เครือข่ายยุวทัศน)์ 

- อาจารย์ธงศักดิ์ชัย สายพระราษฎร์  
(มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ)์ 

ประธาน: ภก.ดร.คทา บัณฑิตานกุุล 
รองประธาน : ผศ.ดร.ลกัขณา เติมศริิกุลชัย 
ผู้ด าเนนิรายการ : คุณประจักษ์ มะวงษา  

(ผู้ประกาศข่าวช่อง Now26) 
 

อภิปรำยกลุม่ เรื่อง Change4health : 
From Tobacco toward NCDs 

Targets 
- รศ.นพ.สุทัศน์ รุง่เรอืงหิรญัญา 

(คลินิกฟ้าใส เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบ) 

-ผศ. ดร. กภ. เปรมทิพย์ ทวีรตธิรรม 
(คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย) 
- อ.สง่า ดามาพงษ์  

(นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
โภชนาการ) 

- แพทย์หญิงวราภรณ์ ภมูิสวัสดิ ์
(อดีตรองอธิบดกีรมควบคุมโรค) 

ประธาน : ศ.พญ.วรรณี นิธิยานนัท ์
ผู้ด าเนนิรายการ: พญ.อารยา  ทองผิว 

 

กำรน ำเสนองำนวิจัย เพื่อกำร
ควบคุมยำสบู 

ผู้น าเสนอผลงานที่ไดร้ับคัดเลอืก 
ประธาน : รศ.ดร.อรสา พันธุ์ภกัด ี
รองประธาน: ดร.ศรัญญา เบญจกุล 

 

อบรมพัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยนักวิจยั นักวิชำกำร
ด้ำนกำรควบคุมยำสูบ อบรม
เชิงปฏิบัติกำร “กำรสนทนำ
สร้ำงแรงจูงใจในกำรเลิกสูบ

บุหร่ี” (ช่วงที่ 1) 
- ร้อยเอกหญิง วนิดา รัตนสุมาวงศ์ 
- พันโทหญิง ศรุตยา   พลสิทธิ์ 
- พันตรีหญิง อุบลรัตน์ เฉียวยี่ 
- ร้อยเอกหญิง นาฏสุดา  กิมฮง 

ทีมวิทยาลยัแพทยศาสตร์
พระมงกุฎ 

 

งำนประชุมวิชำกำรสุขภำพ
ทำงเดินหำยใจ National 
Healthy Lung Forum 

พิธีเปิดการประชุมและกลา่ว
ต้อนรับ 

- ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์  
ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้

เพื่อการควบคุมยาสูบ 

- นพ.กนก พพิัฒน์เวช  
- ผศ.นพ.อภิชาต คณิตทรัพย์  

-รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรอีุฬารพงศ ์  

- อ.นพ.มานพ พิทกัษ์ภากร 

- ศ.พญ.อรพรรณ โพชนกุูล  
ผู้ร่วมด าเนนิการอภิปราย : 

พญ.ผลิน กมลวัทน์  

ผู้ร่วมอภิปราย คณะวิทยากร 

แนะน าโครงการ Healthy 
Lung Thailand  

ผู้แทนคณะท างานโครงการ 
Healthy Lung Thailand 

แนะน าโครงการ Young 
Health Program (YHP) 

Thailand 

ผู้แทนคณะท างานจาก PLAN 
International Thailand 

14.15 – 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 



ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรบุหร่ีกับสุขภำพแห่งชำติ คร้ังท่ี 18 วันพฤหัสบดีท่ี 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมวำยุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรำ บำย เซ็นทำรำ กรุงเทพฯ 

เวลำ/ห้อง ชั้น 5 ห้องประชุมวำยุภกัษ์ 5 ชั้น 5 ห้องประชุมวำยุภกัษ์ 6 ชั้น 5 ห้องประชุมวำยุภกัษ์ 7 ชั้น 2 ห้องประชุม BB203 ชั้น 2 ห้องประชุม BB202 ชั้น 2 ห้องประชุม BB201 

14.30 – 16.00 น. 

สัมมนำแบบมีส่วนร่วม “WHO-FCTC 

กฎหมำยโลก สู่กำรด ำเนินงำนควบคุม
ยำสูบในระดับพื้นที่” 
- รศ.ดร.กติติ  กันภัย 

- ดร.ชลธาร  วิศรตุวงศ ์
(กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง) 

- อาจารย์บังอร ฤทธิภักด ี
(ผู้อ านวยการศูนย์ธรรมาภิบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ) 

- รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท 
(คณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์) 

ประธาน : ดร.นฤิมน  รัตนะรัต 
ผู้ด าเนนิรายการ: นายจิระวัฒน์  อยู่สะบาย 

 

อภิปรำยกลุ่ม เรื่อง Smoke free Zone 
ผลกระทบควันบุหร่ีมือสองมือสำม ในเขต

สถำนท่ีสำธำรณะ 
- คุณวิชชุดา คงพรอ้มสุข 

(ผู้อ านวยการกองบรกิารทางการแพทย์  
กรมราชทัณฑ์) 

- รศ.ดร.เนาวรตัน์ เจริญค้า 
(คณะสาธารณสขุศาสตร ์ม.มหิดล) 

- Assoc. Prof. Dr. Jeremiah Mock 
Institute for Health and Aging, Social and 

Behavior Sciences, UCSF 

- คุณแวยูโซ๊ะ  แวหะยี และ คณุกัลยาณา วาจิ  
(มูลนิธิสร้างสขุไทยมุสลิม) 

ประธาน : รศ.ดร.จักรกริช หริัญเพชรรตัน ์
รองประธาน : รศ.ดร.นิภาพรรณ กังสกุลนติิ 
ผู้ด าเนนิรายการ : คุณประจักษ์ มะวงษา 

(ผู้ประกาศข่าวช่อง Now26) 
 

อภิปรำยกลุ่ม “ก้ำวต่อไปโครงกำร 3 ล้ำน 3 
ปี เลิกบุหร่ีท่ัวไทย เทิดไท้องค์รำชัน สู่
ควำมส ำเร็จของกำรควบคุมยำสบูของ

ประเทศไทย” 
- นพ.ณฐัวุฒ ิประเสรฐิสิริพงศ์ 

(อธิบดีกรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ) 
- นพ.วนัชาต ิศุภจัตุรัส 

(สมาพันธ์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี)่ 

- นพ.ววิัฒน ์ โรจนพทิยากร 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) 

- คุณธาดา วรรธนปิยกุล 
(ประธานมูลนิธเิครือข่ายหมออนามัย) 
ประธาน : นพ.ศิริวฒัน์ ทิพย์ธราดล 
รองประธาน : นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส 

ผู้ด าเนนิรายการ : นพ.สเุทพ เพชรมาก 
 

กำรน ำเสนองำนวิจัย เพื่อกำร
ควบคุมยำสบู 

ผู้น าเสนอผลงานที่ไดร้ับคัดเลอืก 
ประธาน : รศ.ดร.อรสา พันธุ์ภกัด ี
รองประธาน: ดร.ศรัญญา เบญจกุล 

 

อบรมพัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยนักวิจยั นักวิชำกำร
ด้ำนกำรควบคุมยำสูบ อบรม
เชิงปฏิบัติกำร “กำรสนทนำ
สร้ำงแรงจูงใจในกำรเลิกสูบ

บุหร่ี” (ช่วงที่ 1) 
- ร้อยเอกหญิง วนิดา รัตนสุมาวงศ์ 
- พันโทหญิง ศรุตยา   พลสิทธิ์ 
- พันตรีหญิง อุบลรัตน์ เฉียวยี่ 
- ร้อยเอกหญิง นาฏสุดา  กิมฮง 

ทีมวิทยาลยัแพทยศาสตร์
พระมงกุฎ 

 

 
งำนประชุมวิชำกำรสุขภำพ
ทำงเดินหำยใจ National 
Healthy Lung Forum 

พิธีเปิดการประชุมและกลา่ว
ต้อนรับ 

- ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์  
ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการ

ความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 

- นพ.กนก พพิัฒน์เวช  
- ผศ.นพ.อภิชาต คณิตทรัพย์  
-รศ.ดร.นพ.วิโรจน์ ศรอีุฬาร

พงศ์   

- อ.นพ.มานพ พิทกัษ์ภากร 

- ศ.พญ.อรพรรณ โพชนกุูล  
ผู้ร่วมด าเนนิการอภิปราย : 

พญ.ผลิน กมลวัทน์  

ผู้ร่วมอภิปราย คณะวิทยากร 

แนะน าโครงการ Healthy 
Lung Thailand  

ผู้แทนคณะท างานโครงการ 
Healthy Lung Thailand 

แนะน าโครงการ Young 
Health Program (YHP) 

Thailand 

ผู้แทนคณะท างานจาก 
PLAN International 

Thailand 
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เวลำ/ห้อง ชั้น 5 ห้องประชุมวำยุภกัษ์ 5 ชั้น 5 ห้องประชุมวำยุภกัษ์ 6 ชั้น 5 ห้องประชุมวำยุภกัษ์ 7 ชั้น 2 ห้องประชุม BB203 ชั้น 2 ห้องประชุม BB202 ชั้น 2 ห้องประชุม BB201 

07.30 – 09.00 น. ชั้น 1 ลงทะเบียนและรับเอกสำรกำรประชุม TRC News Show (ศจย.นิวส์ โชว์)คุยข่าวเรื่องราววจิัย อ.พิศาล อุตสาหพงษ์ และรศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช 

09.00 – 10.15 น. 
ก้ำวต่อไปของเครือขำ่ยวชิำชีพสขุภำพ

เพื่อคนไทย ปอดสะอำด ทุกช่วงวยั 
- รศ.นพ.สุทัศน์ รุง่เรอืงหิรญัญา 

(เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่) 

- รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม 
(เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ) 

- รศ.สุปาณี เสนาดสิัย 
(เครือข่ายวิชาชีพพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่) 

- รศ.ดร.มณฑา  เก่งการพานิช 
(เครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขแห่งประเทศไทย) 

- ผศ.ดร.ทพ.ณฐัวุฒ ิแก้วสทุธา 
(เครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์เพื่อการควบคุมการ

บริโภคยาสูบ) 

ประธาน : ศ.เกียรติคณุ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ 
และ คุณสุพัตรา จิราธวิัฒน ์ 

รองประธาน : พญ.อารยา ทองผิว 
ผู้ด าเนินรายการ: ศ.นพ.สมเกียรต ิวัฒนศิริชัยกลุ 

ปัญหำจ ำเพำะด้ำนกำรควบคุมยำสูบ
ระดับภำค สิ่งที่รัฐและท้องถิ่นร่วมกัน

แก้ไข 
Challenges for Tobacco Control at 

National and Community level by TRC 
Research Partners 

- ผศ.ดร. จกัรพนัธ์ เพช็รภูม ิ 
(คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.นเรศวร) 

-ดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร  
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น) 

- ดร.ซอฟียะห์ นิมะ  
(คณะเภสัชศาสตร ์ม.สงขลานครินทร์) 

ประธานและผู้ด าเนนิรายการ:  
ดร.ทพญ.ศิรริิวรรณ พิทยรังสฤษฏ ์

เสวนำเรื่อง “ที่ไหนๆ ก็ปลอดบุหรี่ : 
ท ำอย่ำงไรให้ถูกใจ ถูกกฎหมำย” 

- นายจิระวัฒน์  อยู่สบาย  
(ส านักควบคุมการบริโภคยาสูบ) 

- นางจริยาพันธ์  รจุิรัชกุล  
(ส านักงานสาธารณสุขจังหวดันครปฐม) 

- นายประมวล พิมพ์ภกัดิ์  
บริษัท การท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

ประธาน: รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ ์
รองประธาน : นพ.ชยนันท์  สทิธิบุศย์ 

ผู้ด าเนินรายการ : คุณศรัณภัสร์  ตั้งไพศาลธนกุล 
(ผู้ประกาศข่าวช่อง New18) 

 

“บุหร่ี ภัยร้ำย บ่อเกิด ควำมรุนแรง
ในครอบครัว” 

-อ.พญ.ปองทอง  ปูรานิธี  
(คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

รามาธิบดี) 
-พว. อารยา หาอุปละ  
(โรงพยาบาลรามาธิบดี) 
-นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง  

(กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว) 

 -ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี 

- ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา 

- ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

- ส านักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร 
ประธาน: อ.สมพร โชติวิทยธารากร 

รองประธาน : คุณพวงทอง เครือมังกร 
ผู้ด าเนินรายการ : คุณลูกตาล เจิมขุนทด 

อบรมพัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยนักวิจยั นักวิชำกำร
ด้ำนกำรควบคุมยำสูบ อบรม
เชิงปฏิบัติกำร “กำรสนทนำ
สร้ำงแรงจูงใจในกำรเลิกสูบ

บุหร่ี” (ช่วงที่ 2) 
- ร้อยเอกหญิง วนิดา รัตนสุมาวงศ์ 
- พันโทหญิง ศรุตยา   พลสิทธิ์ 
- พันตรีหญิง อุบลรัตน์ เฉียวยี่ 
- ร้อยเอกหญิง นาฏสุดา  กิมฮง 

ทีมวิทยาลยัแพทยศาสตร์
พระมงกุฎ 

 

อบรมพัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำย 

“Intensive Practice for 
Tobacco Control” 

WHO-FCTC กับการควบคุมยาสูบ
ของประเทศไทย 

การแสดงผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายปลีก 

- ดร.วศนิ พิพัฒนฉตัร  
Number one of Asia บุหร่ีซองเรียบ 

- รศ.ดร.เอื้ออารีย์  อิ้งจะนิล 
(คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ 

- ผศ.ดร.ศรีรัช ลอยสมทุร  
(คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต) 

มอบวุฒิบัตรรับรองกำรอบรม 
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ ์

ประธาน : ผศ.ดร.สุนิดา ปรีชาวงษ์ 
ผู้ด าเนินรายการ: นางวรรณี อัมระนันท์ 

10.15 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. E-cigarettes:   
A Global Public Health Emergency 

Keynote speaker: Prof. Dr. Stanton Glantz 
Center for Tobacco Control Research and Education From UCSF 

ประธาน : ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ 
รองประธาน : นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส 

    

12.00 – 12.30 น. พิธีปิด 
- มอบรางวัลงานวิจัย ศจย.ดีเด่น ประจ าปี 2562 TRC Research Award 2019  

- MV APACT2020 และ การแสดงเยาวชน Anti-Smoking Thailand “ดับควันบุหรี่ ก่อนที่ปอดพัง” 
- “ปฏิญญำ” รวมพลังเครือข่ำยสนับสนุนและขับเคลื่อนบ้ำนปลอดบุหร่ี/บุหร่ีไฟฟ้ำ 

ผู้บริหารทุกภาคีเครือข่ายเพื่อการควบคุมยาสูบ 
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ 

(ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ) 
ผู้ด าเนินรายการ : พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ 

    

12.30 – 13.30 น. ชั้น 2 รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมรับชมการแสดงดนตรี Folk song 
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หมำยเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

เวลำ/ห้อง 13.30 – 16.00 น. 
ชั้น 2 ห้องประชุม 

BB202 
อบรมพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยนักวิจัย นกัวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำสูบ อบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรสนทนำสร้ำงแรงจูงใจในกำรเลิกสบูบุหร่ี” (ช่วงที ่2) 

- ร้อยเอกหญิง วนิดา รัตนสุมาวงศ์ 
- พันโทหญิง ศรุตยา   พลสิทธิ์ 
- พันตรีหญิง อุบลรัตน์ เฉียวยี่ 
- ร้อยเอกหญิง นาฏสุดา  กิมฮง 

 
ทีมวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ 

ชั้น 2 ห้องประชุม 
BB203 

อบรมเชิงปฏบิัติกำร “Workshop on Searching the Tobacco Industry Document” 
- Prof. Dr. Stanton Glantz 

Center for Tobacco Control Research and Education From UCSF 

- Assoc. Prof. Dr. Jeremiah Mock 
Institute for Health and Aging, Social and Behavior Sciences, UCSF 

Moderator: Dr. Stephen Hamann, TRC 


