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เครือข่ายพยาบาลเพื-อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย 

โครงการประกวดผู้บริหารองค์กร / พยาบาลดเีด่น ด้านการควบคุมยาสูบ 

การสร้างชุมชนและองค์กรปลอดบุหรี- 

 

************************************* 

หลกัการเหตุผล   

                          พยาบาลเป็นบุคลากรที0ตอ้งปฏิบติังานให้บริการพยาบาลอยูใ่นทุกหน่วยบริการจึงใกลชิ้ด

สามารถเขา้ถึงผูสู้บบุหรี0 ได้โดยง่าย  ส่งผลให้พยาบาลมีบทบาทสําคญัในการควบคุมการบริโภคยาสูบ  

เครือข่ายพยาบาลเพื0อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  จึงไดรั้บการ

สนบัสนุนจาก สสส. ดาํเนินกิจกรรมเพื0อการควบคุมยาสูบมาตัPงแต่ปี พ.ศ. 2548  และในปี พ.ศ. 2550-2564 

เครือข่ายพยาบาลฯไดส้นบัสนุนพยาบาลที0ทาํงานในโรงพยาบาล   ชุมชน   อาจารยพ์ยาบาลและนกัศึกษา

พยาบาลเพื0อดาํเนินโครงการควบคุมยาสูบ  ซึ0 งประกอบดว้ยโครงการพฒันาพืPนที0โรงพยาบาลปลอดบุหรี0   

โครงการพฒันาแกนนาํพยาบาลเพื0อการควบคุมยาสูบ     โครงการพฒันาชุมชนปลอดบุหรี0ตน้แบบโดย

พยาบาลชุมชน    โครงการขยายเครือข่ายแกนนาํนักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมปลอดบุหรี0  และ โครงการ

พฒันาสถาบนัการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัปลอดบุหรี0ฯ  ซึ0 งพยาบาลไดแ้สดงความสามารถว่า เป็นกาํลงั

หลกัในการขบัเคลื0อนนโยบายการควบคุมยาสูบของประเทศได ้   

                   สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ โดยคณะกรรมการเครือข่ายพยาบาลในการพฒันาการ

ควบคุมยาสูบ  ในฐานะหน่วยงานหลกัในการสนับสนุนดูแลผูป้ระกอบวิชาชีพพยาบาลและเผยแพร่องค์

ความรู้เพื0อขบัเคลื0อนนโยบายการควบคุมยาสูบของประเทศ  จึงไดจ้ดัทาํโครงการสร้างเครือข่ายพยาบาล

ดีเด่นดา้นการควบคุมยาสูบ เพื0อเชิดชูเกียรติพยาบาลตน้แบบและผูบ้ริหารที0เขา้มามีส่วนร่วมสาํคญัในการ

ร่วมกนัผลกัดนัให้การดาํเนินการสร้างสิ0งแวดลอ้ม /สถานบริการ /ชุมชน/องคก์รปลอดบุหรี0และมีบทเรียน 

การดาํเนินงานในการปรับเปลี0ยนค่านิยมทางสังคมของชุมชนและองค์กรเพื0อการไม่สูบบุหรี0 ในบา้น/ที0

สาธารณะและเลิกบริโภคยาสูบเพื0อการขยายผลการดาํเนินการต่อไป 

วตัถุประสงค์  

1. เพื0อสร้างเครือข่ายพยาบาลดีเด่นดาํเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน/องคก์ร /สถาน

บริการ 
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2. เพื0อเชิดชูเกียรติผูบ้ริหารดีเด่นที0มีผลงานดีเด่นดา้นการสนบัสนุน ส่งเสริมใหเ้กิดการดาํเนินงาน

สร้างสิ0งแวดลอ้ม  /สถานบริการ /ชุมชน/องคก์รปลอดบุหรี0  

3. เพื0อเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นที0มีผลงานดีเด่นดา้นการสร้างผลงานนวตักรรม / องคค์วามรู้

ส่งเสริมผูใ้ชบ้ริการ /สถานบริการ /ชุมชน/องคก์รปลอดบุหรี0  

4.  เพื0อเชื0อมประสานความร่วมมือในการควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มบุคคล/หน่วยงาน/

สถาบนั/ทัPงภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน 

กลุ่มเป้าหมาย  

1. ผูบ้ริหารที0มีผลงานโดดเด่นดา้นการสนบัสนุน ส่งเสริมใหเ้กิดการดาํเนินงานสร้างสิ0งแวดลอ้ม  

/สถานบริการ /ชุมชน/องคก์รปลอดบุหรี0ทุกสงักดัทัPงภาครัฐและเอกชน 

2. พยาบาลที0มีผลงานโดดเด่นดา้นการสร้างนวตักรรม / องคค์วามรู้ส่งเสริมผูใ้ชบ้ริการ / สถาน

บริการ/ชุมชน/องคก์รปลอดบุหรี0ทุกสงักดัทัPงภาครัฐและเอกชน  

 

ประเภทรางวลัและเกณฑ์ การคดัเลือก 

1. รางวลัพยาบาลดเีด่น   ดา้นการสร้างนวตักรรม / องคค์วามรู้การส่งเสริมผูใ้ชบ้ริการ /องคก์ร /สถาน

บริการ/ชุมชนปลอดบุหรี0ไดแ้ก่ 

1.ผลงานดีเด่นดา้นการสร้างนวตักรรม / องคค์วามรู้การส่งเสริมผูใ้ชบ้ริการ /สถานบริการ/ชุมชน/

องคก์รปลอดบุหรี0  ของสถานบริการระดบัตติยภูมิ (รพท./รพศ./รพ.มหาวทิยาลยั/สถาบนัฯ) 

2.ผลงานดีเด่นดา้นการสร้างนวตักรรม / องคค์วามรู้การส่งเสริมผูใ้ชบ้ริการ /สถานบริการ/ชุมชน/

องคก์รปลอดบุหรี0ของสถานบริการระดบัทุติยภูมิ (รพช.ฯ) 

3.ผลงานดีเด่นดา้นการสร้างนวตักรรม / องคค์วามรู้การส่งเสริมผูใ้ชบ้ริการ /สถานบริการ/ชุมชน/

องคก์รปลอดบุหรี0  ของสถานบริการระดบัปฐมภูมิ (รพสต.ฯ) 

 

เกณฑ์พยาบาลดเีด่นด้านการสร้างนวตักรรม / องคค์วามรู้การส่งเสริมผูใ้ชบ้ริการ /สถานบริการ/ชุมชน/

องคก์รปลอดบุหรี0  

1. เป็นผูริ้เริ0ม/ขบัเคลื0อนชุมชน/องคก์ร ใหล้ด/ ละ/ เลิก บุหรี0  ส่งผลใหเ้กิดการสร้างนวตักรรม 

/ องคค์วามรู้การส่งเสริมผูใ้ชบ้ริการ /สถานบริการ/ชุมชน/องคก์รปลอดบุหรี0  

2. มีเอกสารเขียนเล่ารายละเอียดกระบวนการดาํเนินงานพร้อมแสดงหลกัฐานประกอบชดัเจน
แสดงใหเ้ห็นวา่พยาบาลมีส่วนสาํคญัเขา้ไปริเริ0มผลกัดนั แกปั้ญหา ส่งเสริมใหเ้กิดการสร้าง

นวตักรรม / องคค์วามรู้การส่งเสริมผูใ้ชบ้ริการ /สถานบริการ/ชุมชน/องคก์รปลอดบุหรี0  

3. บอกวธีิการดึงมวลชนในชุมชน เขา้มาร่วมดาํเนินการ หรือผูบ้ริหาร/คนในองคก์รมีส่วน

ร่วม 



3 

 

4. มีการใหบ้ริการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยสอดแทรกไวเ้ป็นส่วนหนึ0งของงานประจาํ 
5. ผลงานมีความเขม้แขง็และยั0งยนืดาํเนินการมาเป็นเวลาหลายปีต่อเนื0องกนัจากเริ0มตน้จน
ประสบความสาํเร็จเป็นที0ยอมรับ 

 

2. รางวลัผู้บริหารพยาบาลองค์กรต้นแบบดเีด่น  ดา้นสนบัสนุน ส่งเสริมใหเ้กิดการดาํเนินงานสร้าง

สิ0งแวดลอ้ม  /สถานบริการ /ชุมชน/องคก์รปลอดบุหรี0  

 

เกณฑ์ ผู้บริหารพยาบาลต้นแบบด้านสนับสนุน ส่งเสริมให้เกดิการดาํเนินงานสร้างสิ-งแวดล้อม  /สถาน

บริการ /ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี- 

1. ริเริ0มกาํหนดนโยบายและสนบัสนุนใหมี้ผูรั้บผดิชอบดาํเนินการเพื0อใหอ้งคก์ร / ชุมชน ปลอด

บุหรี0  

2. เป็นผูบ้ริหารในสายงานตรง / ผูน้าํในชุมชน 

3. มีบทบาทสนบัสนุน ผลกัดนั อาํนวยการ ใหเ้กิดการดาํเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบใน

องคก์ร / ชุมชนอยา่งต่อเนื0องเป็นเวลาหลายปีจนเห็นการเปลี0ยนแปลงที0โดดเด่น 

4. สนบัสนุนจดัหาทรัพยากรในการดาํเนินการโครงการ / กิจกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ
ในองคก์ร/ชุมชน 

5. มีความเสียสละใหค้วามสาํคญัร่วมกิจกรรมโครงการฯเพื0อส่วนรวมร่วมมือดว้ย 
6. สามารถประสานงานกบัเครือข่ายการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

7. ตอ้งเป็นพยาบาล และเป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

 

ระยะเวลาดาํเนินงาน    

• เปิดรับสมคัร วนัที0 1 พฤศจิกายน 2564 

• ปิดรับผลงาน 15 กมุภาพนัธ์ 2565   

• คณะกรรมการพิจารณาผลงาน และ เดินทางไปเยี0ยมชมผลงานที0ผา่นเกณฑร์ะหวา่งวนัที0 15 

มีนาคม – 15 เมษายน 2565 

• ประกาศผล 30 เมษายน 2565 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิPได้รับการเสนอชื-อ 

1. เป็นผลงานซึ0งเคยส่งประกวดผลงานที0อื0นมาแลว้หรือไม่เคยประกวดมาก่อนกไ็ด ้

2. ผูส่้งผลงานตอ้งเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ 

3. ส่งผลการดาํเนินงานที0แลว้เสร็จตามรูปแบบที0กาํหนดเป็นรูปเล่ม พร้อม คลิบเล่าเรื0องแสดง

การปฏิบติังาน 
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4. มีผลงานที0พร้อมใหค้ณะกรรมการลงไปเยี0ยมชมหากไดรั้บการคดัเลือก 

5. ผลงานที0ไดรั้บการคดัเลือก เจา้ของผลงานยนิดีและยนิยอมมอบผลงานให ้

สมาคมพยาบาลฯเผยแพร่ผา่นสื0อชนิดต่างๆ ที0ผลิตในนามของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศ

ไทยฯ 

6. ผูบ้ริหารองคก์ร  ใหส้ถานบริการ /ชุมชน/องคก์รปลอดบุหรี0  ส่งเสนอชื0อพร้อมแนบ

รายละเอียดผลงานตามเกณฑ ์ถา้เป็นพยาบาลตอ้งเป็นสมาชิกของสมาคมพยาบาลแห่ง

ประเทศไทยฯ 

 การตดัสินผลงานพยาบาลดเีด่น  

1. คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานจากเอกสารรูปเล่ม และ CD ที0ส่งมา   

2. ผลงานที0ไดรั้บความสนใจ คณะกรรมการจะขอเขา้เยี0ยมชม ณ.สถานที0จริง 

3. เจา้ของผลงานที0ไดรั้บคดัเลือก จะตอ้งจดัทาํสื0อเผยแพร่ผลงาน ส่งสมาคมพยาบาลแห่ง

ประเทศไทยฯ ภายในระยะเวลาที0กาํหนดภายหลงัไดรั้บการตดัสินผลงาน 

4.  พยาบาลเจา้ของผลงานที0ไดรั้บคดัเลือกจะไดรั้บเงินสนบัสนุนสาํหรับการจดัทาํสื0อเผยแพร่  

จาํนวน 10,000.00  บาท (หนึ0งหมื0นบาทถว้น)   

5. ผูบ้ริหารที0ไดรั้บคดัเลือกจะไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณ 

6. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นการสิPนสุด 

 

 

หมายเหตุ  

•  ผู้ส่งผลงานที-เคยได้รับรางวลัจากเครือข่ายพยาบาลเพื-อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคม

พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ แล้ว ขอสงวนสิทธ์ 

• การส่งผลงานของผู้บริหาร ให้สถานบริการ /ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี- ส่งเสนอชื-อพร้อมแนบ

รายละเอยีดผลงานตามเกณฑ์ 
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เครือข่ายพยาบาลเพื-อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย 

ขอเชิญชวนส่ง ผู้บริหารพยาบาล  อาจารย์พยาบาล   พยาบาล  

เข้าประกวดผู้บริหารองค์กร / พยาบาลดเีด่น ด้านการควบคุมยาสูบ 

ในการสร้างชุมชนและองค์กรปลอดบุหรี- 

ตัTงแต่ 1 พฤศจิกายน 2564- 15 กมุภาพนัธ์ 2565 

 

…………………………… 

ก.ข้อมูลส่วนตวั 

ประเภทผู้เข้าประกวด                   ผู้บริหารองค์กรดเีด่น (พยาบาล)                 พยาบาลดเีด่น 

1. ชื0อ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................ชื0อสกลุ ...............................................

ชื0อสกลุเดิม(ถา้มี) .............................................เชืPอชาติ................................สญัชาติ.........................  

2. วนัเดือนปีเกิด................................................................................................อาย.ุ............... ปี 

 3. สมาชิกสมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทยเลขที0............................................................................. 

 4. บตัรสมาชิกสภาพยาบาลเลขที0................... วนัที0ออกบตัร .................วนัที0หมดอาย.ุ..................... 

 5.ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภเ์ลขที0....................................................  

ออกใบอนุญาต............................................วนัที0ใบอนุญาตหมดอาย.ุ...........................................  

6. ตาํแหน่ง .......................................................................................................................................... 

7.ชื0อหน่วยงาน/ที0อยู.่........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

โทรศพัทที์0ทาํงาน............................................. เบอร์โทรศพัทส่์วนตวั ..............................................         

Email……………………………………………   Fax …………………………………………… 

8. ที0อยูปั่จจุบนับา้นเลขที0.........................ถนน.................................ตาํบล /แขวง............................. 

อาํเภอ /เขตจงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์........................ 

โทรศพัท ์.............................. โทรศพัทมื์อถือ.......................................................................

Email:...........................................................................................................................................  

รูปถ่าย ) นิ ,ว 
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9. การศึกษาและสถาบนัที0สาํเร็จ 

 9.1 วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี........................................................................................ 

จาก............................................................................................ เมื0อ พ.ศ..............................  

9.2. วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาโท....................................................................................... 

จาก............................................................................................ เมื0อ พ.ศ.............................. 

9.3 วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาเอก....................................................................................... 

จาก.......................................................................................... เมื0อ พ.ศ................................  

10. เกียรติประวติัที0ไดรั้บ (เช่น รางวลัต่างๆ ) 

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

11. ประวติัการปฏิบติังาน (ภายใน 3 ปี) 

11.1 ตาํแหน่ง.........................สถานที0......................................พ.ศ...............ถึงพ.ศ.............. 

 11.2 ตาํแหน่ง.........................สถานที0......................................พ.ศ...............ถึง พ.ศ.............  

12. มีหนา้ที0ความรับผดิชอบ โดยยอ่ดงันีP  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ข. ข้อมูลรายละเอยีดเกี-ยวกบัผลงาน 

1. ชื0อผลงาน......................................................................................................... ......................................... 

2. ไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก .........................................................จาํนวน....................................บาท  (ถา้มี) 

3. งานควบคุมยาสูบเป็นงานประจาํของหน่วยงาน……………………………….............………………… 

4. คณะทาํงานประกอบดว้ย 
 1……………………………………………………………………………………………. 

 2……………………………………………………………………………………………. 

 3……………………………………………………………………………………………. 

 4…………………………………………………………………………………………….

5.ชื0อผูส่้งผลงาน.........................................นามสกลุ............................................................. 
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                           เกี0ยวขอ้งกบัผลงาน   O หวัหนา้โครงการ  O ผูร่้วมโครงการ  O อื0นๆ (ระบุ).........................

6. ผลงานไดรั้บรางวลั     O  ไม่เคยไดรั้บ     

                           O  เคยไดรั้บ  ชื0อรางวลั………………………….……………..  

  หมายเหตุ กรุณาลงรายละเอียดผลงานตามแบบฟอร์มเสนอผลงานดีเด่นดา้นการควบคุมยาสูบ 

 

ระยะเวลาดาํเนินงาน    

• เปิดรับสมคัร วนัที- 1 พฤศจิกายน 2564 

• ปิดรับผลงาน 15 กมุภาพนัธ์ 2565   

• คณะกรรมการพจิารณาผลงาน และ เดนิทางไปเยี-ยมชมผลงานที-ผ่านเกณฑ์ระหว่างวนัที- 

15 มีนาคม – 15 เมษายน 2565 

• ประกาศผล 30 เมษายน 2565 

การส่งเอกสาร 

1. ส่งเอกสารตวัจริง พร้อม CD ไฟล ์word   (ถา้ส่งไฟล ์PDF จะขอใหส่้งมาใหม่) 

2. คลิปเล่าเรื0องแสดงใหก้รรมการเห็นการปฏิบติังาน 

3. แนบสาํเนาบตัรสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ สมาชิกสภาการพยาบาลฯ  

4. ส่งมาที0 เครือข่ายพยาบาลเพื0อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย  
21/12 สมาคมพยาบาลฯ ถนนรางนํPา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพ 10400  

ผูป้ระสานงาน นางสาวรุจิราภรณ์ มหานิล เบอร์โทร 02-3541801 ต่อ20,21,089-7836880 

E-mail : tobaccofree@thainurse.org หรือ rujira7987@hotmail.com  Fax 02- 2450148 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที-      www.thainurse.org 
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แบบเสนอผลงานผู้บริหารองค์กร(พยาบาล)/พยาบาลดเีด่น 

ด้านการควบคุมยาสูบ 

 

 

 

(ชื-อผลงาน) ........................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ชื-อเจ้าของผลงาน) ............................................................ 

(ชื-อตําแหน่ง) .................................................................... 

(ชื-อหน่วยงาน) ................................................................. 
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ขอส่งผลงานเข้ารับการคดัเลือกผู้บริหารองค์กร(พยาบาล)/พยาบาลดเีด่น 

ด้านการควบคุมยาสูบ 

 

รายละเอยีดการส่งผลงาน  

ประเภทผู้เข้าประกวด                   ผู้บริหารองค์กรดเีด่น(พยาบาล)                พยาบาลดเีด่น 

1. ชื0อผลงาน………………………………………………………………………………..………… 

1.1 วตัถุประสงค.์............................................................................................................................... 

1.2 ตวัชีPวดั..... ................................................................................................................................... 

2. ระยะเวลาการปฏิบติังานในโครงการ/การวจิย/ัลกัษณะงาน /หรือผลงานนวตกรรม 

.............................................................................................................................................................  

3. กิจกรรมการดาํเนินงานระยะเริ0มตน้ มีวธีิการอยา่งไร……………………………………………….. 

4. กิจกรรมการขยายเครือข่ายความร่วมมือภายในหน่วยงาน...............................................................   

5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอกหน่วยงาน…………………………………………..…… 

6. การดาํเนินงานมีทัPงหมดกี0โครงการแต่ละโครงการสานต่องานอยา่งไรเพื0อความต่อเนื0องสู่ความ
ยั0งยนื.................................................................................................... 

7. ผลการดาํเนินงานจากผลงานนีP  
............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

8. การขยายผลการดาํเนินงาน................................................................................................................. 

9. ปัจจยัความสาํเร็จที0สาํคญั……………………………………………….………………………. 

10. ปัญหา อุปสรรค และวธีิการแกปั้ญหา …………………………………………………………… 

11. บทเรียนที0ไดรั้บจากการทาํงานครัP งนีP  ……………………………………………………………….. 

12. ความภาคภูมิใจ ................................................................................................................................. 
13. ประวติัผลการดาํเนินงานดา้นการควบคุมการบริโภคยาสูบ  อื0นๆ ที0ผา่นมา (ถา้มี) 

……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

     14.  บทบาทหนา้ที0ของผูบ้ริหาร  (กรณี ส่งเสนอชื0อผูบ้ริหารองคก์ร(พยาบาล) ) 

14.1 กาํหนดนโยบายใหอ้งคก์ร / ชุมชน ปลอดบุหรี0  อยา่งไร ..................................................... 

14.2 เป็นผูบ้ริหารในสายงานตรง / ผูน้าํในชุมชน  อยา่งไร........................................................... 
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14.3 มีบทบาทสนบัสนุน ผลกัดนั อาํนวยการ ใหเ้กิดการดาํเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ

องคก์ร / ชุมชนอยา่งต่อเนื0องเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่สองปี ตัPงแต่ ................................................. 

14.4  สนบัสนุนจดัหาทรัพยากรในการดาํเนินการ/ ทาํโครงการ / กิจกรรมการควบคุมการ

บริโภคยาสูบอยา่งไร ..................................................... 

14.5 มีความเสียสละเพื0อส่วนรวม อยา่งไร ..................................................... 

 

 

ขอรับรองวา่ผลงานดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 

ลงชื0อ.................................................. 

(...............................................) 

ผูเ้สนอผลงาน 

............/.................../............... 

     

ไดต้รวจสอบแลว้ขอรับรองวา่ผลงานดงักล่าวขา้งตน้ถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจริงทุกประการ 

ลงชื0อ.............................................. 

       (.............................................) 

                            ตาํแหน่ง..........................................    (ผูบ้งัคบับญัชา) 

 

 

         

 


