เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
โครงการคัดเลือกผู้บริหารการพยาบาล / พยาบาลดีเด่น
ด้านการควบคุมยาสูบ ประจาปี 2562
*************************************
หลักการเหตุผล
พยาบาลเป็นบุคลากรสุขภาพที่ทางานใกล้ชิดประชาชนทั้งในสถานบริการและในชุมชนมี
บทบาทสาคัญในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เนื่องจากใกล้ชิดสามารถเข้าถึงผู้สูบบุหรี่ได้โดยง่าย เครือข่าย
พยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ดาเนินกิจกรรมเพื่อการ
ควบคุม ยาสู บ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 โดยสนั บ สนุ น กิ จกรรมของพยาบาลที่ ท างานในโรงพยาบาล ชุมชน
สถาบันการศึกษา เรือนจาและทัณฑสถาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
เพื่อด าเนิ น โครงการด้ านควบคุม การบริโภคยาสู บ อาทิเช่น โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่โรงพยาบาลปลอดบุ ห รี่
โครงการพั ฒ นาแกนน าพยาบาลเพื่ อการควบคุ มยาสู บ โครงการพั ฒ นาชุ มชนปลอดบุ ห รี่ต้น แบบโดย
พยาบาลชุ มชน โครงการขยายเครื อข่ายแกนน าอาจารย์แ ละนั กศึ กษาพยาบาลสร้างสั งคมปลอดบุ ห รี่
โครงการบูรณาการหลักสู ตรการควบคุม การบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาภาคปกติ โครงการพัฒนา
แนวปฏิบัติในการควบคุมยาสูบในเรือนจา โครงการสร้างสิ่งแวดล้อมในสถานพินิจ และได้ดาเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมให้พยาบาลมีการปฏิบัติตามจรรยาปฏิบัติสาหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบ และ
พยาบาลยังเป็นกาลังหลักในการขับเคลื่อนนโยบายการควบคุมยาสูบของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
เครือข่ายพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ใน
ฐานะหน่วยงานหลักในการสนับสนุ นดูแลผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและ ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ โดยสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและเผยแพร่ความรู้ จึงได้จัดทา โครงการคัดเลือกผู้บริหารการ
พยาบาล / พยาบาลดีเด่น ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ประจาปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้บริหารการ
พยาบาลและพยาบาลต้นแบบที่มีบทบาทและบทเรียนสาคัญในการดาเนินงานปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคม
ของชุมชนและองค์การเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ และเผยแพร่ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม
การขับเคลื่อนนโยบาลด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบขององค์กรพยาบาล
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายพยาบาลต้นแบบดาเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบใน
ชุมชน/องค์กร /สถานบริการ/สถาบันการศึกษา
2. เพื่ อ เชิ ด ชู เกี ย รติ ผู้ บ ริ ห ารการพยาบาล ที่ มี บ ทบาทด้ า นการสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การ
ดาเนินงานสร้างสิ่งแวดล้อม /สถานบริการ /ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่จนประสบความสาเร็จ
3. เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลต้นแบบที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสร้างผลงานนวัตกรรม / องค์ความรู้
ส่งเสริมผู้ใช้บริการ /สถานบริการ /ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่
4. เพื่อสนับสนุนการสร้างแนวทางการดาเนินงานของสถานบริการ/ชุมชนและองค์กรเพื่อการไม่สูบ
บุหรี่ในบ้าน/ในสถานบริการ/พื้นที่สาธารณะ
5. เพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือในการควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มบุคคล/หน่วยงาน/สถาบัน/
ทั้งภาครัฐภาคประชาชนและเอกชน
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้บ ริห ารการพยาบาล ที่มีผ ลงานดีเด่นด้านการสนับสนุน ส่ งเสริมให้ เกิดการดาเนินงานสร้าง
สิ่งแวดล้อม /สถานบริการ /ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่
2. พยาบาลที่ มี ผ ลงานดี เด่ น ด้ านการสร้างนวัต กรรม / องค์ ความรู้ส่ งเสริ ม ผู้ ใช้บ ริก าร / สถาน
บริการ/ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่ทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน
3. อาจารย์พยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม / องค์ความรู้ส่งเสริม นักศึกษาพยาบาล
และผู้ใช้บริการ / สถานบริการ/ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่ทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเภทรางวัลและเกณฑ์ การคัดเลือก
1. รางวัลพยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาลทุกระดับที่เป็น
สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
1) มีผลงานด้านการสร้างนวตกรรม/องค์ความรู้การส่งเสริมผู้ใช้บริการ/สถานบริการ/
ชุมชน/องค์ปลอดบุหรี่
2) เป็นผู้ริเริ่ม/ขับเคลื่อนชุมชน/องค์กร ให้ลด ละ เลิกการบริโภคยาสูบ ส่งผลให้เกิดการ
สร้างนวตกรรม/องค์ความรู้การส่งเสริมผู้ใช้บริการ/สถานบริการ/ชุมชน/องค์ปลอดบุหรี่
3) มีกระบวนการดาเนินงานที่มีหลักฐานชัดเจนแสดงให้เห็นว่าพยาบาลมีส่วนสาคัญในการ
เข้าไปทาให้เกิดการการสร้างนวตกรรม/องค์ความรู้การส่งเสริมผู้ใช้บริการ/สถาน
บริการ/ชุมชน/องค์ปลอดบุหรี่
4) มีการดาเนินงานโดยชุมชน /บุคลากรในองค์กร/ผู้บริหารมีส่วนร่วม
5) มีการดาเนินงานโดยสอดแทรกอยู่ในส่วนหนึ่งของงานประจา
6) ผลงานมีความเข็มแข็งและยั่งยืน
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เกณฑ์การพิจารณา
1. เป็นผู้ริเริ่ม/ขับเคลื่อนชุมชน/องค์กร ให้ลด/ ละ/ เลิก บุหรี่ ส่งผลให้เกิดการสร้างนวัตกรรม /
องค์ความรู้การส่งเสริมผู้ใช้บริการ /สถานบริการ/ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่
2. มีกระบวนการดาเนิ น งานที่มีห ลั กฐานชัดเจนแสดงให้ เห็ นว่าพยาบาลมีส่ ว นส าคัญ เข้าไป
ผลักดัน/ดาเนินการให้เกิดการสร้างนวัตกรรม / องค์ความรู้การส่งเสริมผู้ ใช้บริการ /สถาน
บริการ/ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่
3. มีการดาเนินการด้วยทีมการพยาบาล โดยชุมชนมีส่วนร่วม หรือผู้บริหาร/คนในองค์กรมีส่วน
ร่วม
4. มีการดาเนินการโดยสอดแทรกบริการช่วยลดการบริโภคบุหรี่ไว้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจา
5. ผลงานเกิดจากการทางานประจามีความเข้มแข็งและยั่งยืน
6. ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
2. รางวัลผู้บริหารทางการพยาบาลดีเด่น หมายถึง ผู้บริหารทางการพยาบาลทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหัวหน้า
พยาบาล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล หัวหน้ากองการพยาบาล ผู้บริหารการศึกษา
พยาบาล ทุกระดับ ตั้งแต่หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าภาควิชา และ ผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน
1) เป็นผู้บริหารการพยาบาลระดับองค์กร/หน่วยงานในสายงานการพยาบาล/การศึกษา
พยาบาล
2) เป็นผู้ริเริ่มกาหนดนโยบายให้องค์กร / ชุมชนปลอดบุหรี่
3) มีบทบาทสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดัน ให้เกิดการดาเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบใน
องค์กร/ชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี
4) สนับสนุนจัดหาทรัพยากรในการดาเนินการทาโครงการ หรือกิจกรรมการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ
5) มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
6) ประสานงานกับเครือข่าย/ทีมงานการควบคุมการบริโภคยาสูบในสาขาอื่นๆ
เกณฑ์การพิจารณา
1. ประกาศกาหนดนโยบายให้องค์กร / ชุมชน ปลอดบุหรี่
2. มีบทบาทสนับสนุน อานวยการ ให้ความสาคัญ ผลักดันให้เกิดการดาเนินงานควบคุมการบริโภค
ยาสูบในองค์กร / ชุมชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี
3. สนั บ สนุ น อานวยการจัดหาทรั พยากรในการทาโครงการ/ ดาเนินกิจกรรม / การควบคุมการ
บริโภคยาสูบ
4. มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม
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5. สามารถประสานงานกับเครือข่ายการควบคุมการบริโภคยาสูบ
6. ต้องเป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
ระยะเวลาดาเนินงาน
• เปิดรับสมัครผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กุมภาพันธ์ 2562
• คณะกรรมการพิ จ ารณาผลงาน และ เดิน ทางไปเยี่ย มชมผลงานในพื้ นที่ ของผู้ ที่ ผ่ านการ
พิจารณารอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2562
• ประกาศผลวันที่ 20 เมษายน 2562
• ผู้รับรางวัลเข้าร่วมวิชาการถอดบทเรียนการสร้างนวัตกรรม/เครือข่ายพยาบาลต้นแบบด้าน
การควบคุมยาสูบเพื่อให้องค์กร/ชุมชนปลอดบุหรี่
• จัดทาสื่อเผยแพร่
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ
1. เป็นผลงานซึ่งเคยส่งประกวดผลงานที่อื่นมาแล้วหรือไม่เคยประกวดมาก่อนก็ได้
2. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
3. ส่งผลงานที่แสดงให้เห็นความต่อเนื่องของพัฒนาการจากโครงการต่างๆที่ดาเนินการมาตั้งแต่
เริ่ ม ต้ น จนถึ ง ปั จ จุ บั น โดยสะท้ อ นให้ เห็ น ปั จ จั ย ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การทั้ ง ด้ า น
คุณสมบัติของบุคคล ความรู้ การทาให้เกิดความร่วมมือจากทีมสหสาขา ประชาชน/ที มแกน
นาในชุมชน การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ฯ (เวลาดาเนินการต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสอง
ปี) ตามรูปแบบที่กาหนดเป็นเล่มเอกสารจานวน 4 ชุด พร้อมไฟล์ word จานวน 1 แผ่น
4. มีผลงานที่พร้อมให้คณะกรรมการลงไปเยี่ยมชมในพื้นที่ดาเนินการ หากได้รับการคัดเลือก
5. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เจ้าของผลงานยินดีและยินยอมมอบผลงานให้ สมาคมพยาบาลฯ
เผยแพร่ผ่านสื่อชนิดต่างๆ ที่ผลิตในนามของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
6. ผู้บริหารองค์กร ให้สถานบริการ /ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่ ส่งเสนอชื่อต้องเป็นสมาชิกของ
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ พร้อมแนบรายละเอียดผลงานตามเกณฑ์
การตัดสินผลงานพยาบาลดีเด่น
1. คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานจากเอกสารรูปเล่ม และหลักฐานที่ส่งมา
2. ผลงานทีไ่ ด้รับความสนใจ คณะกรรมการฯจะขอเข้าเยี่ยมชม ณ.สถานที่จริง
3. เจ้ าของผลงานที่ได้ รั บ คั ดเลื อก จะต้ องจัดท าสื่ อเผยแพร่ผ ลงาน ส่ งสมาคมพยาบาลแห่ ง
ประเทศไทยฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนดภายหลังได้รับการตัดสินผลงาน
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4. พยาบาลเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับสนับสนุนการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม
THE 13TH ASIA PACIFIC CONFERENCE ON TOBACCO OR HEALTH (APACT 2020)
ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2563 จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และรับเกียรติ
บัตรในงานวันพยาบาลสากล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
5. ผู้บริหารการพยาบาลที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
6. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
หมายเหตุ
• ผู้ส่งผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ แล้ว ขอสงวนสิทธ์
• ผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานพยาบาลดีเด่นจะต้องสมัครเข้าร่วมนาเสนอผลงานในการประชุม
THE 13TH ASIA PACIFIC CONFERENCE ON TOBACCO OR HEALTH ณ. ประเทศไทย
• การส่งผลงานของผู้บริหาร ให้สถานบริการ /ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่ ส่งเสนอชื่อพร้อมแนบ
รายละเอียดผลงานตามเกณฑ์
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