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หลักเกณฑและแนวทาง 

การพิจารณาพยาบาลที่มีผลงานดีเดนดานโรคเบาหวาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

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

 สมาพันธเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation; IDF) ไดกำหนด Theme เพื่อใชใน
การขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงคโรคเบาหวานเนื่องในวันเบาหวานโลกป พ.ศ. ๒๕๖๓ คือ “The Nurse and 
Diabetes” ซึ่งเปนการรวมเชิดชูเกียรติ ๒๐๐ ป มิสฟลอเรนซ ไนติงเกล ดวย สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเห็นคุณคาของพยาบาลผูอุทิศตนทำงานดาน
โรคเบาหวานอยางตอเนื่อง และตองการยกยองเชิดชูเกียรติในปที่สำคัญนี้ จึงไดประชุมหารือรวมกับสภาการพยาบาล 
และสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเห็นควรใหมีการ
มอบรางวัลใหกับพยาบาลที่มีผลงานดีเดนดานวิชาการ งานวิจัย การสรางนวัตกรรม และการปองกันดูแลรักษา
โรคเบาหวาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
วัตถุประสงค  เพื่อ  

๑. ยกยอง เชิดชูเกียรต ิพยาบาลที่มีผลงานดีเดนในการปองกันและดูแลรักษาโรคเบาหวาน 

๒. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลในดานวิชาการ/การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการ
ปฏิบัติการพยาบาล ที่ เกี่ยวกับการปองกันและดูแลรักษาโรคเบาหวาน ใหกาวหนาและทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

๓. เผยแพรชื่อเสียงของพยาบาลเบาหวาน “Diabetes Nurse” ใหเปนที่ประจักษและยอมรับในวงการแพทย
และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ 

 

ประเภทรางวัล 

 ประเภทรางวัลม ี๔ ประเภท จำนวนทั้งสิ้น  ๑๒  รางวัล ดังนี้ 
๑. พยาบาลนักวิชาการดีเดนดานโรคเบาหวาน       

มอบใหกับพยาบาลที่มีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่เกี่ยวกับการปองกันและการดูแลรักษาโรคเบาหวาน
ดีเดน ในระดับประเทศ จำนวน ๑ รางวัล 

๒. พยาบาลนักพัฒนานวตักรรมดีเดนดานโรคเบาหวาน 

มอบใหกับพยาบาลที่มีผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการปองกันและการดูแลรักษาโรคเบาหวานดีเดน ใน
ระดับประเทศ จำนวน ๑ รางวัล 

๓. พยาบาลผูปฏิบัติการดานโรคเบาหวานดีเดนในสถานพยาบาล มอบใหกับพยาบาลที่มีผลงานในการปองกัน
และการดูแลรักษาโรคเบาหวานในสถานพยาบาลดีเดนระดับภาค แบงตามสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาค 
ไดแก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาภาคละ ๑ รางวัล รวม
จำนวนทั้งสิ้น ๕ รางวัล 



๒ 

 

๔. พยาบาลผูปฏิบัติการดานโรคเบาหวานดีเดนในชุมชน มอบใหกับพยาบาลที่มีผลงานในการปองกันและการ
ดูแลรักษาโรคเบาหวานในชุมชนดีเดนระดับภาค แบงตามสมาคมพยาบาลฯสาขาภาค ไดแก ภาคกลาง 
ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาขาภาคละ ๑ รางวัล รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕ 
รางวัล 

คุณสมบัตขิองผูสมัครรับการคัดเลือกเปนพยาบาลที่มีผลงานดีเดนดานโรคเบาหวาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑. คุณสมบัติทั่วไป 

๑.๑ เปนพยาบาลวิชาชีพ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง หรือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ที่ไมหมดอายุ  

๑.๒ ไมเคยถูกลงโทษ สั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง
หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง 

๑.๓ เปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพการพยาบาล รักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ไมมี
ประวัติสวนตัวที่ดางพรอย 

๑.๔ เสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชนสวนรวม จนเปนที่ยอมรับของเพ่ือนรวมงาน หนวยงาน และองคกร 

๑.๕ ไมเปนกรรมการของสมาคมโรคเบาหวานฯ หรือสภาการพยาบาล หรือ สมาคมพยาบาลแหงประเทศ 

      ไทยฯ 

๑.๖ ไมเปนกรรมการพิจารณารางวัลเชิดชูเกียรติพยาบาลฯ ในครั้งนี ้
 

๒. คุณสมบัติดานการทำงาน 

๒.๑ เปนผูมีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดีตอการพยาบาลผูเปนเบาหวาน 

๒.๒ เปนผูที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ บริหารจัดการงานไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ    
      ทำใหไดผลงานตามเปาหมายที่วางไว 
๒.๓ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ปรับปรุงและพัฒนางานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหระบบการบริบาลผูเปน 

      เบาหวานมคีณุภาพและประสิทธิภาพ 

๒.๔ มีผลงานดีเดนตามประเภทที่สมัครขอรับรางวัล 
 

เกณฑการพิจารณา  

โดยเนนความโดดเดนที่สำคัญ คือ 

๑. มีผลงานดีเดน เปนประโยชนตอวิชาชีพ/ผูเปนเบาหวาน/สังคม และไดรับการยอมรับ 

๒. มีความเปนผูนำ มีคุณธรรมจริยธรรม มีเจตคติและมนุษยสัมพันธที่ดี 
๓. มีการพัฒนาตนเองและอุทิศตนในการทำงานใหสำเร็จอยางตอเนื่อง 

๔. มีผลงานประกอบการพิจารณาในแตละประเภทที่ชัดเจน 

ประเภท ๑ พยาบาลนักวิชาการดีเดนดานโรคเบาหวาน  

๑. มีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยดานโรคเบาหวาน ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในและหรือตางประเทศ  
๒. มีผลงานทางวิชาการ/งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปองกันและการดูแลรักษาโรคเบาหวานที่ดีเดน เกิด

หลักฐานเชิงประจักษ สามารถนำไปเปนแบบอยาง/นำไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม เกิดประโยชน
ตอผูเปนเบาหวาน ประโยชนตอวิชาชีพ หนวยงาน องคการ และประเทศ 

๓. มีบทบาทดานงานวิชาการ/งานวิจัย อยางตอเนื่อง 

๔. ใหบริการวิชาการดานโรคเบาหวาน ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

หมายเหตุ : ผลงานดีเดนที่สงเขารับการพิจารณา ตองเปนผลงานยอนหลังไมเกิน ๕ ป  



๓ 

 

ประเภท ๒ พยาบาลนักพัฒนานวัตกรรมดีเดนดานโรคเบาหวาน 
๑. มีผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการปองกันและการดูแลรักษาโรคเบาหวาน ที่ไดรับการยอมรับ มีการ

เผยแพรใหหนวยงานอื่น ๆ นำไปใชและเกิดประโยชนตอผูเปนเบาหวาน วิชาชีพการพยาบาล หนวยงาน 
องคการ และประเทศ 

๒. ผลงานนวัตกรรมมีความโดดเดน ทันสมัย คุมทุน คุมคา สามารถนำไปใชไดในหลากหลายบริบท 

๓. มผีลงานนวัตกรรมที่ไดนำเสนอในเวทีระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ และหรือเปนนวัตกรรมที่ไดรับ
การจดสิทธิบัตร 

๔. ผลงานนวัตกรรมยังคงเปนที่ยอมรับและใชอยูในปจจุบัน  
หมายเหตุ : ผลงานดีเดนที่สงเขารับการพิจารณา ตองเปนผลงานยอนหลังไมเกิน ๑๐ ป  

 

ประเภท ๓ พยาบาลผูปฏิบัติการดานโรคเบาหวานดีเดนในสถานพยาบาล  
๑. มีผลงานดานการบริหารจัดการระบบการปองกันและดูแลรักษาผูเปนเบาหวานในโรงพยาบาล/การ

จัดการคลินิกเฉพาะโรค อยางมีประสิทธิภาพ  
๒. มผีลงานการพัฒนารูปแบบการดูแลผูเปนเบาหวาน/รูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองที่สงผล

ตอคุณภาพชีวิตที่ดีของผูเปนเบาหวาน และเปนแบบอยางที่ดีใหกับหนวยงานอื่น ๆ 

๓. เปนพยาบาลที่แสดงบทบาทของ “พยาบาลเบาหวาน” ไดอยางถูกตองและครอบคลุมทุกมิติของการ
พยาบาล จนเกิดผลงานดีเดนเชิงประจักษ เปนที่ยอมรับจากผูรวมงาน ผูบริหารหนวยงาน/องคการ  

๔. เปนผูนำทีมสุขภาพในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดประโยชนตอผูเปนเบาหวาน เชน กิจกรรมปรับ
พฤติกรรม กิจกรรมกลุมชวยเหลือตนเอง กิจกรรมกลุมเพื่อนชวยเพื่อน การจัดคายสำหรับผูเปน
เบาหวาน เปนตน 

๕. เปนพยาบาลผูที่สามารถสงเสริมใหครอบครัว/ผูดูแลผูเปนเบาหวาน เขามามีสวนรวมในการดูแลผูเปน
เบาหวานไดอยางตอเนื่อง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีผลงานที่เปนหลักฐานเชิงประจักษ 

๖. เปนพยาบาลผูมีความสามารถดานกลยุทธในการติดตอสื่อสารและการประสานงาน เปนที่ยอมรับและมี
ผลปรากฏเชน คำชื่นชม ผลสำเร็จของงาน คุณภาพชีวิตผูปวย ความพึงพอใจของทีมงานและผูใชบริการ 
เปนตน 

๗. มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล ตรงตามความตองการของผูใชบริการ ริเริ่ม
สรางสรรคการพัฒนาระบบงานในโรงพยาบาล มีการเชื่อมโยงการทำงานอยางเปนระบบ มีการประยุกต
งานประจำสูงานวิจัยและหรือนวัตกรรม จนเกดิประโยชนตอผูเปนเบาหวาน 

หมายเหตุ : ผลงานดีเดนที่สงเขารับการพิจารณา ตองเปนผลงานยอนหลังไมเกิน ๕ ป 
 

ประเภท ๔ พยาบาลผูปฏิบัติการดานโรคเบาหวานดีเดนในชุมชน  
๑. มีผลงานดานการบริหารจัดการระบบการปองกันและดูแลรักษาผูเปนเบาหวานในชุมชน/Primary care 

unit/Home Health Care อยางมีประสิทธิภาพ  
๒. มผีลงานการพัฒนารูปแบบการดูแลผูเปนเบาหวาน/รูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองที่สงผล

ตอคุณภาพชีวิตที่ดีของผูเปนเบาหวาน และเปนแบบอยางที่ดีใหกับหนวยงานอื่น ๆ 

๓. เปนพยาบาลที่แสดงบทบาทของ “พยาบาลเบาหวาน” ไดอยางถูกตองและครอบคลุมทุกมิติของการ
พยาบาล จนเกิดผลงานดีเดนเชิงประจักษ เปนที่ยอมรับจากผูรวมงาน ผูบริหารหนวยงาน/องคการ  



๔ 

 

๔. เปนผูนำทีมสุขภาพในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดประโยชนตอผูเปนเบาหวาน เชน กิจกรรมปรับ
พฤติกรรม กิจกรรมกลุมชวยเหลือตนเอง กิจกรรมกลุมเพื่อนชวยเพื่อน การจัดคายสำหรับผูเปน
เบาหวาน เปนตน 

๕. เปนพยาบาลผูที่สามารถสงเสริมใหครอบครัว/ผูดูแลผูเปนเบาหวาน เขามามีสวนรวมในการดูแลผูเปน
เบาหวานไดอยางตอเนื่อง มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีผลงานที่เปนหลักฐานเชิงประจักษ 

๖. เปนพยาบาลผูมีความสามารถดานกลยุทธในการติดตอสื่อสารและการประสานงาน เปนที่ยอมรับและมี
ผลปรากฏเชน คำชื่นชม ผลสำเร็จของงาน คุณภาพชีวิตผูปวย ความพึงพอใจของทีมงานและผูใชบริการ 
เปนตน 

๗. มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาล ตรงตามความตองการของผูใชบริการ ริเริ่ม
สรางสรรคการพัฒนาระบบงานในชุมชน มีการเชื่อมโยงการทำงานอยางเปนระบบ มีการประยุกตงาน
ประจำสูงานวิจัยและหรือนวัตกรรม จนเกิดประโยชนตอผูเปนเบาหวาน 

หมายเหตุ : ผลงานดีเดนที่สงเขารับการพิจารณา ตองเปนผลงานยอนหลังไมเกิน ๕ ป  
 
รางวัล  ผูที่ไดรับการพิจารณาเปนพยาบาลดีเดนแตละประเภท จะไดรับรางวัล ดังนี้  

๑. โลเชิดชูเกียรติ  
๒. ใบประกาศเกียรติคุณ 
๓. เงินรางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท  

 
วิธีการสมัคร/กำหนดเวลาการเสนอช่ือ/สถานที่ติดตอ 
 ผูมีสิทธิเสนอชื่อพยาบาลที่มีผลงานดีเดนดานโรคเบาหวาน พ.ศ. ๒๕๖๓ จะตองสงแบบเสนอชื่อผูขอรับ
รางวัลดีเดน พรอมรายละเอียดประวัติและผลงาน ตามแบบเสนอชื่อพยาบาลที่มีผลงานดีเดนฯ จำนวน ๑๐ ชุด สงมา
ที่สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทยฯ ไดตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีการ
ดำเนินการดังนี้ 
 

ประเภท ๑ พยาบาลนักวิชาการดีเดนดานโรคเบาหวาน 
ประเภท ๒ พยาบาลนักพัฒนานวัตกรรมดีเดนดานโรคเบาหวาน 

๑. ยื่นใบสมัครดวยตนเองโดยผานการรับรองของหัวหนาสถาบัน องคกร หรือหนวยงานที่มีพยาบาลปฏิบัติงาน
ดานการปองกัน และการดูแลรักษาโรคเบาหวาน  

๒. สงเอกสารตามที่กำหนด มายังสมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทยฯ  
 

ประเภท ๓ พยาบาลผูปฏิบัติการดานโรคเบาหวานดีเดนในสถานพยาบาล  
ประเภท ๔ พยาบาลผูปฏิบัติการดานโรคเบาหวานดีเดนในชุมชน  

๑. ยื่นใบสมัครดวยตนเองโดยผานการรับรองของหัวหนาสถาบัน องคกร หรือหนวยงานที่มีพยาบาลปฏิบัติงาน
ดานการปองกัน และการดูแลรักษาโรคเบาหวาน  

๒. สงเอกสารตามที่กำหนด ไปยังสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคที่ผูสมัครปฏิบัติงาน 
๓. คณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาค คัดเลือกผูสมัครที่เขาเกณฑ ประเภท ๓ จำนวน 

๓ คน และประเภท ๔ จำนวน ๓ คน  เพื่อสงมายังสมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทยฯ  
 
 
 



๕ 

 

เอกสารที่ตองย่ืนเพื่อประกอบการพิจารณา 
๑. รูปถายหนาตรง ถายไมเกิน ๖ เดือน ขนาด ๒ นิ้ว ติดที่ใบสมัคร 
๒. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ

พยาบาล ชั้นหนึ่ง 
๓. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ นามสกุล (ถามี) 
๔. แบบเสนอชื่อพยาบาลที่มผีลงานดีเดนดานโรคเบาหวาน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๕. แบบฟอรมประวัติและผลงานของผูไดรับการเสนอชื่อ 
๖. เอกสารผลงานและภาพประกอบ ไมเกิน ๒๐ หนากระดาษ 
๗. รายละเอียดผลงานที่ตองการนำเสนอเพ่ิมเติม ใหใสในแผนซีดี จำนวน ๑ แผน 

 
พิธีมอบรางวัล  

จะจัดขึ้นในการประชุมใหญสามัญประจำปของสมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทยฯ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม 
๒๕๖๔  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพฯ 
 
การพิจารณาพยาบาลดีเดน 

๑. สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทยฯ ดำเนินการทำหนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
รางวัลเชิดชูเกียรต ิจำนวน ๑๐ ทาน ประกอบดวยผูแทนจากสมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทยฯ สภาการ
พยาบาล และ สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทยฯ 

๒. คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาเอกสารรายละเอียดประวัติและผลงานที่สงครบถวนแนบทายตาม
ประกาศ 

๓. การพิจารณารางวัลพยาบาลดีเดน อาจไมครบทุกประเภท หากผลงานไมไดตามเกณฑ  
๔. การตัดสินผูไดรับรางวัลพยาบาลดีเดน ใหถือสิ้นสุดโดยการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ทั้ง ๑๐ 

ทานที่ไดรับการแตงตั้ง 
 
การประกาศผล  วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

สมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทยฯ จะดำเนินการแจงผูที่ไดรับรางวัลและหนวยงานตนสังกัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


