โครงการค้นหาพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างผลงานนวัตกรรม / องค์ความรู้ ส่งเสริม
ผู้ใช้บริการ /สถานบริการสุขภาพ / ชุมชน/ องค์กรปลอดบุหรี่ ปีที่ 4
หลักการเหตุผล
ประเทศไทยได้ขานรับการร่วมควบคุมการบริโภคยาสูบเพราะประจั กษ์ในอันตรายร้ายแรง
ต่อสุข ภาพประชาชน และได้ท าการส่ งเสริมให้สั งคมรู้เท่ าทันกลยุท ธ์ ก ารตลาดที่ซับ ซ้อนโดยเน้ นให้ ผู้
กาหนดนโยบายรู้เท่าทันเรื่องนี้ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาล
แห่งประเทศไทยฯ ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ดาเนินกิจกรรมเพื่ อการควบคุมยาสูบมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2549 และในปี พ.ศ. 2550-2553 เครือข่ายพยาบาลฯได้สนับสนุนพยาบาลที่ทางานในโรงพยาบาล ชุมชน
อาจารย์พยาบาลและนักศึกษาพยาบาลเพื่อดาเนินโครงการควบคุมยาสูบ ซึ่งประกอบด้วยโครงการพัฒนา
พื้นที่โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ โครงการพัฒนาแกนนาพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ โครงการพยาบาลร่วม
ใจเพื่อครอบครัวไทยปลอดบุหรี่ โครงการพัฒนาชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบโดยพยาบาลชุมชน โครงการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาพยาบาลในการควบคุมยาสูบเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติ โครงการขยายเครือข่าย
แกนนานักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมปลอดบุหรี่ และ โครงการพัฒนาสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
ปลอดบุหรี่ ซึ่งจะเห็นว่าพยาบาลได้ดาเนินงานการควบคุมยาสูบหลากหลายรูปแบบ แต่ขาดการเผยแพร่
ผลงานในสังคม รวมทั้งในแต่ละปี มีความก้าวหน้าทางวิชาการ สามารถนามาใช้ในการควบคุมยาสูบ
เครือข่ายพยาบาลสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะ
หน่วยงานหลักในการสนับสนุน ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและเผยแพร่องค์ความรู้ ที่เป็นประโยชน์กับผู้
ประกอบวิชาชีพพยาบาล จึงได้ทาโครงการค้นหาและสร้างพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม
/ องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมผู้ใช้บริการ /สถานบริการ /ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่ เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาล
ต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม / องค์ความรู้ส่งเสริมผู้ใช้บริการ /สถานบริการสุขภาพ /
ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่และถอดบทเรียนความสาเร็จการดาเนินงานในการไม่สูบบุหรี่ในบ้ าน/ที่สาธารณะ
และเลิกบริโภคยาสูบ
วัตถุประสงค์
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1. เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลต้นแบบที่มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างผลงานนวัตกรรม / องค์ความรู้
ส่งเสริมผู้ใช้บริการ / สถานบริการสุขภาพ / ชุมชน/ องค์กรปลอดบุหรี่
2. เพื่อหาแนวทางการดาเนินงานของสถานบริการสุขภาพ/ชุมชนและองค์กรต่างๆ เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ในบ้าน/ ในสถานบริการสุขภาพ/ พื้นที่สาธารณะ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายพยาบาลดาเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน/องค์กร /สถานบริการ
สุขภาพ
4. เพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือการควบคุมการบริโภคยาสูบในกลุ่มบุคคล/หน่วยงาน/สถาบัน/ทั้ง
ภาครัฐ ภาคประชาชนและเอกชน
กลุ่มเป้าหมาย
พยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม / องค์ความรู้ส่งเสริมผู้ใช้บริการ / สถานบริการสุขภาพ/
ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่ทุกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน
รางวัลผลงานดีเด่นของพยาบาลต้นแบบด้านการสร้างนวัตกรรม / องค์ความรู้การส่งเสริมผู้ใช้บริการ /
องค์กร /สถานบริการสุขภาพ/ชุมชนปลอดบุหรี่ได้แก่
1.ผลงานต้นแบบด้านการสร้างนวัตกรรม / องค์ความรู้การส่งเสริมผู้ใช้บริการ /สถานบริการ
สุขภาพ/ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่ ของสถานบริการระดับตติยภูมิ (รพท./รพศ./รพ.มหาวิทยาลัย/สถาบันฯ)
2.ผลงานต้นแบบด้านการสร้างนวัตกรรม / องค์ความรู้การส่งเสริมผู้ใช้บริการ /สถานบริการ
สุขภาพ/ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่ของสถานบริการระดับทุติยภูมิ (รพช.)
3.ผลงานต้นแบบด้านการสร้างนวัตกรรม / องค์ความรู้การส่งเสริมผู้ใช้บริการ /สถานบริการ
สุขภาพ/ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่ ของสถานบริการระดับปฐมภูมิ (รพสต.)
ระยะเวลาดาเนินงาน
เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2558
คณะกรรมการพิจารณาผลงาน และ เดินทางไปเยี่ยมชมผลงานที่ผ่านเกณฑ์ รอบที่ 1 เดือน ธันวาคม
2558 - กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศผล 31 มีนาคม 2559
เกณฑ์พยาบาลต้นแบบด้านการสร้างนวัตกรรม / องค์ความรู้การส่งเสริมผู้ใช้บริการ /สถานบริการสุขภาพ/
ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่
1. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
2

2. เป็นผู้ริเริ่ม/ขับเคลื่อนชุมชน/องค์กร ให้เลิกบุหรี่ ส่งผลให้เกิดการสร้างนวัตกรรม / องค์ความรูด้ ้าน
การสร้างองค์กรปลอดบุหรี่
3. มีกระบวนการดาเนินงานที่มีหลักฐานชัดเจนแสดงให้เห็นว่าพยาบาลมีส่วนสาคัญเข้าไปทาให้เกิด
การสร้างนวัตกรรม / องค์ความรู้การส่งเสริมผู้ใช้บริการ /สถานบริการสุขภาพ/ ชุมชน/ องค์กร
ปลอดบุหรี่
4. มีการดาเนินการในชุมชนโดยผู้นาชุมชนมีส่วนร่วม โดยเป็นผู้ริเริ่มโครงการ งานควบคุมยาสูบใน
ชุมชนหรือเป็นที่ปรึกษา ผู้บริหารในท้องถิ่นมีส่วนร่วม
5. มีการดาเนินการโดยสอดแทรกงานเลิกบุหรี่ไว้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจา
6. ผลงานมีความเข้มแข็งและยั่งยืน มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
การส่งผลงาน
1. เป็นผลงานซึ่งเคยส่งประกวดมาแล้วก็ได้ ยกเว้นผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากเครือข่ายพยาบาล
เพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯแล้ว ขอสงวนสิทธ์
2. ส่งผลการดาเนินงานที่แล้วเสร็จตามรูปแบบที่กาหนดเป็นรูปเล่ม พร้อม CD 1 แผ่น
3. มีผลงานที่พร้อมให้คณะกรรมการลงไปเยี่ยมชมหากได้รับการคัดเลือก
4. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก เจ้าของผลงานยินดีและยินยอมมอบผลงานให้ เผยแพร่ผ่านสื่อชนิด
ต่างๆที่ผลิตในนามเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
การตัดสินผลงานดีเด่น
1. คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานจาก เอกสาร และCD ที่ส่งมา และ/หรือ ผลการเยี่ยมชม
ผลงานในพื้นที่
2. เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสนับสนุนการ
ดาเนินการ จานวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
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เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร ผูป้ ฏิบัตกิ ารพยาบาล
ส่งผลงานดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม /องค์ความรู้การส่งเสริมผูใ้ ช้บริการ / สถานบริการ/ ชุมชน/ องค์กรปลอดบุหรี่
เข้าประกวด“โครงการค้นหาพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างนวัตกรรม / องค์ความรู้การส่งเสริมผู้ใช้บริการ /สถาน
บริการสุขภาพ/ชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี”่
……………………………
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลงาน
1.ชื่อผลงาน......................................................................................................... ..................................
ได้รับทุนสนับสนุนจาก ..................................จานวน...........................บาท
งานควบคุมยาสูบเป็นงานประจาของหน่วยงาน…………………………………………………
2.คณะทางานประกอบด้วย
1…………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………………………….
5…………………………………………………………………………………………….
3.ชื่อผู้ส่งผลงาน........................................................นามสกุล.............................................................
เกี่ยวข้องกับผลงาน O หัวหน้าโครงการ O ผู้ร่วมโครงการ O อื่นๆ (ระบุ)...........................
4.ที่อยู่....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทที่ างาน............................................. เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว ..................................................
Email…………………………………………… Fax ……………………………………………….
5.เลขที่สมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ.............................................................................
6.ผลงานได้รบั รางวัล
O ไม่เคยได้รบั
O เคยได้รบั จาก.....................................ชื่อรางวัล…………………………..
เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2558
ประกาศผล 31 มีนาคม 2559
ส่งผลงานที่มีรายละเอียดตามแบบฟอร์ม มาที่ เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย 21/12 สมาคม
พยาบาลฯ ถนนรางน้า เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
ผู้ประสานงาน นางสาวรุจิราภรณ์ มหานิล และ นางสาวโสภิดา เนื้อกล้า เบอร์โทร 02-3541801 ต่อ
20,21 089-7836880 E-mail : tobaccofree@thainurse.org หรือ rujira7987@hotmail.com Fax 022450148
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แบบเสนอผลงานดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ

(ชื่อผลงาน) ........................................................................................................

(ชื่อเจ้าของผลงาน) ............................................................เลขทีส่ มาชิกสมาคมฯ...........................
(ชื่อตาแหน่ง) ....................................................................
(ชื่อหน่วยงาน) .................................................................
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1.หัวข้อการเขียนรายละเอียดผลงาน ประกอบด้วย
1. ชื่อผลงาน……………………………………………………………………………………..……………
1.1 วัตถุประสงค์.........................................................................................................................................
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1.2 ตัวชี้วัด..................................................................................................................................................
กิจกรรมการดาเนินงานระยะเริ่มต้น มีวิธีการอย่างไร……………………………………………………..
กิจกรรมการขยายเครือข่ายความร่วมมือภายใน
หน่วยงาน…………………………….................................………………………………………………
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายนอกหน่วยงาน…………………………………………………..……
การดาเนินงานต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน............................................................................................................
ผลการดาเนินงานจากผลงานนี้.....................................................................................................................
การขยายผลการดาเนินงาน...........................................................................................................................
ปัจจัยความสาเร็จที่สาคัญ………………………………………………………….……………………….
ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ปัญหา ……………………………………………………………………
บทเรียนที่ได้รับจากการทางานครั้งนี้ ……………………………………………………………………..
ความภาคภูมิใจ ………………………………………………………………………………..…………..
.

2. ประวัติผลการดาเนินงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..................................................
(...............................................)
ผู้เสนอผลงาน
............/.................../...............
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
ลงชื่อ..............................................
(.............................................)
ตาแหน่ง.......................................... (ผู้บงั คับบัญชา)
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