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กำหนดการประชุมวิชาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 20 
เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม” 

ระหว่างวันที ่29 - 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
รูปแบบ Hybrid Conference 

โดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 
 

ช่วงเช้า วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารการประชุม 

09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการ “บหุรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งท่ี 20 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

   กล่าวรายงาน ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ  

09.30 – 10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ ทิศทางโลกสู่การขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย  

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ 

การแถลงข่าว บุหร่ีไฟฟ้า : ภัยซ่อนเร้นในสังคม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข / ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ /ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสด์ิ /  

ผศ.ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ 

10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่างในห้อง 

10.45 – 12.00 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง ทลายมายาคติ : เลิกเชื่อเรื่องลวงมาฟังเรื่องจริง  

    (Debunk e-cigarette myth: form lie to real) 

โดย รศ.นพ. สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรญัญา / ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์   

         ศ.ดร.นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ / รศ.ดร.กิตติ กันภัย   

   Moderator: ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รอง ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสบู   

12.00 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและชมนิทรรศการ/โปสเตอร์ออนไลน์/ประกวดงานวิจัย 

Moderator: รศ.พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์ / อ.ดร.วศิน พพิัฒนฉัตร 

 

ช่วงบ่าย วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

13.15 – 14.30 น. เสวนาวิชาการ เรื่อง ฉีกหน้ากากบุหร่ีไฟฟ้า ตีแผ่มาร์เก็ตติ้ง  
   (Unmask e-cig : exposing e-cig marketing tactics)  
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   โดย ผศ.ดร.ศรีรัช ลาภใหญ่ / รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช / นายจิระวัฒน์ อยู่สะบาย 
   Moderator: ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย 

14.30 – 16.30 น. “ได้เวลา.....จุดประกายการมีส่วนร่วมระดับกระทรวงและภาคีเครือข่าย” 

   รับประทานอาหารว่าง (ในห้องย่อย) 

ห้องย่อยที่ 1 :   “ไดเ้วลา.....พิธีสาร จัดการกับบุหร่ีผิดกฎหมาย” 

Topic: ระดมสมอง งานวิจัย ศ.ดร. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ / รศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช ฯลฯ 
ประธาน : ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน ์/ รองประธาน : ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้ร่วมจุดประกาย : กระทรวงพาณิชย์ / สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค / 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ / สื่อมวลชนกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 
 

ห้องย่อยที่ 2 :   “ได้เวลา.....วิถีสุขใหม่ ชาวไร่ยาสูบไทย” 

Topic: นำเสนองานวิจัย รศ.ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ / ผศ.ดร.นิฤมน รัตนะรัต ฯลฯ 
ประธาน : รศ.ดร.บัวพันธ ์พรหมพักพิง / รองประธาน ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้ร่วมจุดประกาย : กระทรวงเกษตร / กระทรวงพาณิชย์ / ชาวไร่ยาสูบ / เครือข่ายผู้แทนองค์กรเอกชน 
 

ห้องย่อยที่ 3 :   “ได้เวลา.....เยาวชนรุ่นใหม่ ทันสมัย ไร้บุหร่ี” 

Topic: อภิปรายข้อเสนอเพื่อการปฏิบัติ พชรพรรษ์ ประจวบลาภ เครือข่ายยุวทัศน์ /  

          รศ.ดร.อัจฉราพร สี่หิรญัวงศ์ / เครือข่ายภูมิภาค ศจย. ฯลฯ 

ประธาน : อธิบดีกรมอนามัย / รองประธาน ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  

ผู้ร่วมจุดประกาย : กระทรวงศึกษาธิการ / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม /  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ / สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

/ เครือข่ายครโูรงเรียนปลอดบุหรี่ / สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย / สภาเด็กและ

เยาวชนแห่งประเทศไทย  

 

 

 

ช่วงเช้า วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 

08.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน  

08.30 - 09.00 น. เรื่องเล่าเช้านี้ สรุปการประชุมวิชาการวันวาน 

มอบรางวัลงานวิจัยดีเด่น (ปี 2563-2565) ประเทศไทย 

   ผู้ดำเนินรายการ : อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร 

09.00 – 12.00 น. ก่อร่างสร้างอนาคต : จากพื้นที่สู่เวทีโลก  
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(Strength Mission and Empowerment : from local to global) 

09.00 – 10.30 น. เสวนาวิชาการ “ก่อเกิดฐานราก : การบูรณาการจากพื้นที่” 

โดย นพ.ชยนันท์ สิทธิบุศย์ /นางจริยาพันธ์ รุจิรัชกุล สสจ.นครปฐม / องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

มหาสารคาม / ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ / คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลน่าน   

   Moderator: รศ.สุปาณี เสนาดิสัย / นพ.วันชาติ ศุภจตุรัส 

10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่างในห้อง 

10.30 – 12.00 น. เสวนาวิชาการ “ก่อร่างสร้างอนาคต : เคล่ือนไหวก้าวไกลไปเวทีโลก” 

โดย รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรญัญา / นพ.วันชาติ ศุภจตุรัส / คุณบังอร ฤทธ์ิภักดี 

   Moderator: ศ.ดร.นพ.ประกิตพันธุ์ ทมทิตชงค์ 

12.00 – 12.30 น. Call for action: ปฏิญญากรุงเทพ The Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized  

World จากเวทีโลกการควบคุมยาสูบของประเทศไทย 

   พิธีปิดการประชุม 

โดย ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสด์ิ ประธานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 

   พิธีกร: อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


