โครงการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 16
เรื่อง “บทบาทของพยาบาลในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่”
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
กิจกรรมผ่านทางแอปพลิเคชั่น ZOOM
*******************************
หลักการและเหตุผล
เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดย
การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนินกิจกรรมการควบคุม
ยาสูบและการช่วยเลิกบุหรี่ ตั้งแต่ พ.ศ.2549 ซึ่งขยายเครือข่ายการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครอบคลุม
กลุ่มพยาบาลที่ปฏิบัติงานทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน อาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาล สนับสนุน
ทุนโครงการควบคุมยาสูบและการช่วยให้เลิกยาสูบ ทั้งในสถานพยาบาล ในสถานประกอบการ ในชุมชน ใน
สถาบันการศึกษา ในทัณฑสถานและสถานพินิจ ตั้งแต่ พ.ศ.2550 เป็นต้นมา รวมถึงการสนับสนุนด้านการ
เผยแพร่ผลงานในรูปแบบตำรา บทความวิจัย บทความวิชาการ การนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์แบบต่าง ๆ ให้
เป็นที่รับรู้ในสังคม ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ การประกาศเกียรติคุณพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้าน
การควบคุมยาสูบ และผู้บริหารดีเด่นด้านการสนับสนุนองค์กรพยาบาลในการดำเนินการควบคุมยาสูบ ส่งผล
ให้ พยาบาลมี ความรู ้ ความเข้ าใจ ในบทบาทของพยาบาลด้ านการควบคุ มยาสู บหลากหลายรู ปแบบ
นอกจากนี้ ผลงานโครงการ และการวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมยาสูบ และการช่วยให้เลิกยาสูบที่นำเสนอในการ
ประชุมต่าง ๆ ยังได้รับการตอบรับจากสังคมในภาพรวม ทำให้ผลงานของพยาบาลได้เป็นที่ประจักษ์ในวงการ
วิชาการมากขึ้น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สาม
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 และในปี 2565 นี้ องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญต่อการรณรงค์ สิ่งแวดล้อม
ปลอดภัยจากบุหรี่ตามคำขวัญ “Tobacco – Threat to our environment" เพื่อกระตุ้นและจูง ใจให้
ประชาชนทุกคนเห็นความสำคัญของพิษภัยบุหรี่ต่อ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นการกระตุ้นการเสาะหา
วิธีการช่วยเลิกบุหรี่มากขึ้น และการรณรงค์โดยสภาพยาบาลระหว่างประเทศ พ.ศ. 2565 “Nurses: A
Voice to Lead - Invest in Nursing and respect rights to secure global health” ซึ ่ ง พยาบาลมี
บทบาทสำคัญ ในการรณรงค์สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่ การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และการช่วยให้เลิก
ยาสูบ เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพดี รวมถึงการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังที่ยังสูบบุหรี่ เครือข่าย
พยาบาลฯจึงได้จัดการประชุมวิชาการ ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 16 ผ่าน
โปรแกรม ZOOM application เรื่อง “บทบาทของพยาบาลในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ ” ใน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. เพื่อเป็นเวทีในการพัฒนาความเข้มแข็งเชิงวิชาการ
การเผยแพร่กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมขับเคลื่อนกลยุทธ์การคุ้มครองสุขภาพประชาชนไทย ตาม
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บทบาทของพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาอาการไม่สุขสบาย และการฟื้นฟู
สุขภาพ รวมถึงการนำเสนอผลงานของพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าในกิจกรรม การดำเนินงานการควบคุมยาสูบ
และการช่วยให้เลิกยาสูบ
2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จในการควบคุมยาสูบ และการช่วยให้เลิกยาสูบโดย
พยาบาล
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานของพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล ในการดำเนินงาน การ
ควบคุมยาสูบและการช่วยให้เลิกยาสูบ
กิจกรรมของโครงการ
1. การบรรยายโดย Keynote speaker
2. การบรรยาย และการอภิปรายบทบาทของพยาบาลในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาพยาบาล ผู้ดำเนินโครงการ สร้างนวัตกรรม ทำวิจัย
ด้านการควบคุมยาสูบและการช่วยให้เลิกยาสูบ
2. ผู้บริหารการพยาบาล อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาล
3. บุคลากรสุขภาพ และผู้สนใจทั่วไป
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 1,000 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ มีความรู้ความเข้าใจ และได้แนวทางสำหรับพัฒนาโครงการ
การควบคุมยาสูบและการช่วยให้เลิกยาสูบโดยพยาบาลในหน่วยงานของตน
2. นักศึกษาพยาบาล ทราบถึงแนวทางการควบคุมยาสูบและการช่วยให้เลิกยาสูบโดยพยาบาล เพื่อการ
เรียนรู้ เป็นแนวทางการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในโรงพยาบาลและในชุมชน
3. พยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบและการช่วยให้เลิกยาสูบ ได้รับการประกาศยกย่อง
เกียรติคุณต่อสาธารณะ
4. สมาชิกเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย มีความเข้มแข็ง ทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล และ คณะกรรมการแผนงานเครือข่ายพยาบาลในการ
พัฒนาการควบคุมยาสูบให้เกิดความต่อเนื่อง เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

โครงการประชุมวิชาการความสำเร็จในการควบคุมยาสูบโดยพยาบาล ครั้งที่ 16
เรื่อง “บทบาทของพยาบาลในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่”
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.
กิจกรรมผ่านทางแอปพลิเคชั่น ZOOM
*******************************
กำหนดกำร
วันจันทร์ท่ี 30 พฤษภาคม 2565
ผู้ดำเนิ นรำยกำร อาจารย์ พว.ธนะวัฒน์ รวมสุก
วันที่-เวลำ
กิ จกรรม
08.30 น.
เปิ ดระบบ ZOOM
09.00-09.30 น. พิธเี ปิ ดการประชุม
09.30-10.30 น. การบรรยาย “บุหรีท่ าลายสิง่ แวดล้อม (Tobacco: Threat to our environment)”
keynote speaker: รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า
ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
10.30-10.45 น. พัก
10.30-12.00 น. การบรรยาย “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพือ่ บ้านปลอดบุหรี่”
โดย ร.ต.อ.หญิง ดร.พีรยา สุธรี างกูร
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิรน์ เอเซีย
12.00-13.00 น. พักกลางวัน
13.00-14.30 น. การอภิปราย “บทบาทของพยาบาลในการควบคุมยาสูบ”
โดย
- พว.นพมาศ ชุพงศ์สุวรรณ โรงพยาบาลหนองกี่ จังหวัดบุรรี มั ย์
- พว.จินตนา พรรณเนตร โรงพยาบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
- พว. ละดาวรรณ์ ยศสูงเนิน
บริษทั Western Digital Storage Technologies (Thailand) จังหวัดปราจีนบุรี
- พว.นายณัฐวุฒิ ส่องแสง
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ผูด้ าเนินการอภิปราย รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา พันธ์ภกั ดี
14.30-14.45 น. พัก
14.45-16.15 น. การอภิปราย “สถาบันการศึกษาพยาบาลกับการพัฒนาสังคมไทยปลอดบุหรี”่
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วันที่-เวลำ

16.00 น.

กิ จกรรม
โดย
- พลตรีหญิง รศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก
- ผศ.ดร.ศิรพิ ร พูลรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ผศ.ดร.พิเชษฐ เรืองสุขสุด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผูด้ าเนินการอภิปราย รองศาสตราจารย์ สุปาณี เสนาดิสยั
พิธกี ร แจ้ง link สาหรับการประเมินผล และ การตรวจสอบการลงทะเบียนเข้า
ประชุม ก่อนส่ง certificate ให้ทางอีเมลตามทีร่ ะบุ

