แผนงานเครือข่ายพยาบาลขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ
เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
Nurses Network on Tobacco Control of Thailand
1. หลักการและเหตุผล
เครื อ ข่ายพยาบาลเพื่ อการควบคุม ยาสู บ แห่ งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯ เห็ น
ความสาคั ญของบทบาทพยาบาลในฐานะบุคลากรด้านสุขภาพที่มีศักยภาพสูงในการควบคุมการบริโภคยาสู บ
เนื่องจากการเป็นบุคลากรต้นแบบของการไม่สูบบุหรี่ มีบทบาทสาคัญที่ต้องดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ให้
การดูแลทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนให้บริการสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน จึงได้
ก่อตั้งเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณดาเนินการจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้ดาเนินงานเพื่อส่งเสริม
ให้พยาบาลปฏิบัติตามจรรยาปฏิบัติสาหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ดาเนินกิจกรรมในการควบคุมยาสูบในบทบาทของพยาบาลทั้งในด้านการป้องกันผู้สูบบุหรี่รายใหม่ การให้บริการ
ในการเลิกบุหรี่ การป้องกันผู้สัมผัสควันบุหรี่มือสอง มีการดาเนินงานทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน ตลอดจน
ดาเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมยาสูบในหลัก สูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งผลการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีตามวัตถุประสงค์ บรรลุตัวชี้วัดในการดาเนินงาน มีการพัฒนา
ผลักดันให้งานด้านการควบคุมยาสูบบูรณาการเข้าสู่งานประจา อยู่ในการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
พยาบาล และได้ขยายภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการประสานพลังร่วมแรงกันในเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
เครือข่ายพยาบาลเพื่ อการควบคุมยาสูบแห่ งประเทศไทยฯตระหนักดีว่า เพื่อให้ การควบคุมยาสูบของ
ประเทศดาเนิ น ไปอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพจนเกิดความยั่งยืนได้นั้น การดาเนินการควบคุมยาสู บในบทบาทของ
พยาบาล จะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ตลอดจนร่ว มมือและประสานงานกัน
อย่างใกล้ชิดในทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายบริหารการพยาบาล เพื่อบรรลุเป้าหมายใน
การลดอัตราและปริมาณการสูบบุหรี่ ลดอัตราการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง และเพิ่มพื้นที่ปลอดบุหรี่ในสังคมไทย
ด้ ว ยเหตุ นี้ เครื อ ข่ ายพยาบาลเพื่ อ การควบคุ ม ยาสู บ แห่ งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่ งประเทศไทยฯจึ ง
จาเป็ น ต้องดาเนิ นการในการเสริมสร้างศักยภาพพยาบาลซึ่งเป็นบุคลากรวิช าชีพที่มีจานวนมากที่สุดในระบบ
สุขภาพ ให้รับ รู้และตระหนั กจนถึงระดับให้ความสาคัญและแสดงบทบาทความรับผิดชอบตามบทบาทวิชาชีพ
พยาบาลในด้านการควบคุมยาสูบฯ และเข้ามามีบทบาทร่วมในการผลักดันการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ด้วยเหตุผลดังกล่าวเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดทาแผนงานเครือข่ายพยาบาลขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ ขึ้น เพื่อให้การ
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ดาเนินงานมีความสอดคล้อง เกิดความต่อเนื่อง สามารถลดจานวนผู้สูบบุหรี่ได้ตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์
การควบคุมแห่งชาติ
2. วิสัยทัศน์ของแผนงานเครือข่ายพยาบาลฯ
รวมพลังเครือข่ายวิชาชีพการพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่
3. พันธกิจของแผนงานเครือข่ายพยาบาลฯ
1) เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือการดาเนินกิจกรรมในการควบคุมยาสูบในกลุ่มวิชาชีพการ
พยาบาล การผดุงครรภ์และสหวิชาชีพด้านสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ
2) เป็นศูนย์รวมของการสร้างองค์ความรู้ทางพยาบาลศาสตร์ในการควบคุมยาสูบ
3) สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมการควบคุมยาสูบทุกรูปแบบของสมาชิกเครือข่ายพยาบาล
4) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการควบคุมยาสูบของวิชาชีพการพยาบาล
4. ระยะเวลาดาเนินงาน
- ระยะเวลาดาเนินงาน

: 16 พฤษภาคม 2557 – 15 พฤษภาคม 2559

5. แผนการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบฯมีหน้าที่ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
1) จัดทาแผนงานการดาเนินการเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
2) กาหนดแนวทางการดาเนินการของเครือข่ายฯในแต่ละปีให้สอดคล้องจรรยาปฏิบัติ/ แผนยุทธศาสตร์การ
ควบคุมยาสูบแห่งชาติ/นโยบายของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
3) อนุ มัติงบประมาณในการสนั บ สนุ นการดาเนินกิจกรรมการควบคุมยาสู บในบทบาทของพยาบาลตาม
ทิศทางของเครือข่ายฯ
4) สนับสนุนและส่งเสริมโครงการที่ดาเนินการโดยสมาชิกเครือข่ายฯตามทิศทางที่เครือข่ายกาหนด
5) ติดตาม ให้คาปรึกษา และประเมินผลการดาเนินงานการควบคุมยาสูบตามแผนงานของเครือข่าย
6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้
7) วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ทางด้านการควบคุมยาสูบตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่
8) แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างวิชาชีพเพื่อขยายเครือข่ายการทางานที่ทาให้สังคมไทย
ปลอดบุหรี่
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6. กลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย
1) พัฒนาบทบาทพยาบาลในการควบคุมยาสูบในการปฏิบัติการพยาบาลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
ควบคุมยาสูบแห่งชาติ
2) พัฒนาระบบการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบ
3) พัฒนาสมรรถนะการช่วยเลิกบุหรี่สาหรับพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
4) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุมยาสูบในสถาบันการศึกษาพยาบาล
5) ขยายแกนนานักศึกษาพยาบาลและพัฒนาความเข้มแข็งในการควบคุมยาสูบของชมรมนักศึกษาพยาบาล
สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ รวมทั้งค้นหารูป แบบการดาเนินการของชมรมที่มีผลงานดีเด่น เพื่อให้เกิดการ
ดาเนินการควบคุมยาสูบอย่างกว้างขวาง ต่อเนื่องและยั่งยืน
6) สนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดพยาบาลต้นแบบในการดาเนินงานด้านการควบคุมยาสูบ
7) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบโดยพยาบาลสาหรับพยาบาล และเพื่อให้พยาบาลสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับบริบทในการให้บริการ
8) พัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ในพื้นที่ที่มีอัตราการสูบบุหรี่สูง อาทิ ในชุมชน และทัณฑสถาน ให้มีสภาพปลอด
บุหรี่
การดาเนินการเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
การดาเนินการเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ครอบคลุมระเบียบปฏิบัติ
เครือข่ายฯ การแต่งตั้งกรรมการเครือข่ายฯ การรับสมัครสมาชิก การบริหารจัดการ การประชุมวางแผนงาน
ติดตามงานและการจัดทารายงาน การอนุมัติงบประมาณในการดาเนินโครงการเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุม
ยาสูบแห่งประเทศไทยฯ มีแนวคิดในการจัดทาแผนงานปี 2557-2559 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
ควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2553- 2557 ที่เกี่ยวข้องดังนี้
แผนงานที่ 1 การป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบรายใหม่
โครงการที่ 1.1 สร้างความเข้มแข็งของชมรมนักศึกษาพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมให้ผู้บริโภคลด และเลิกใช้ยาสูบ
โครงการที่ 2.1 การพัฒนาสมรรถนะการช่วยเลิกบุหรี่สาหรับพยาบาลดูแลผู้ปว่ ยโรคเรื้อรัง
โครงการที่ 2.2 การพัฒนาระบบการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบ
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โครงการที่ 2.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้า
สู่หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต
แผนงานที่ 3 การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่
โครงการที่ 3.1 การค้นหาและสร้างพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่
โครงการที่ 3.2 การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในสถานพินิจและทัณฑสถาน
แผนงานที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถของพยาบาลในการดาเนินงานเพื่อควบคุม
ยาสูบ
โครงการที่ 4.1 การจัดการและเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบโดยพยาบาลสู่สังคม
โครงการที่ 4.2 การเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรพยาบาลในเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติให้มี
ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ
โครงการ 4.3 ขยายภาคีแนวร่วม สร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแกน
นาสหสาขาวิชาชีพปลอดบุหรี่ในระดับตาบลและหมู่บ้านด้านการควบคุมยาสูบ
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แผนงานเครือข่ายพยาบาลขับเคลื่อนการควบคุมยาสูบ

แผนงานที่ 1
การป้องกันมิให้เกิดผูบ้ ริโภค
ยาสูบรายใหม่

1.1 สร้างความเข้มแข็งของ
ชมรมนักศึกษาพยาบาล
สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่

แผนงานที่ 2
การส่งเสริมให้ผู้บริโภคลด
และเลิกใช้ยาสูบ

แผนงานที่ 3
การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอด
ควันบุหรี่

แผนงานที่ 4
การสร้างเสริมความเข้มแข็ง
และพัฒนาขีดความสามารถ
พยาบาลในการดาเนินงาน
ควบคุมยาสูบ

2.1 การพัฒนาสมรรถนะการช่วยเลิก 3.1 การค้นหาและสร้าง
บุหรี่สาหรับพยาบาลดูแลผู้ป่วย
พยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้าน
โรคเรื้อรัง
การสร้างชุมชน/องค์กรปลอด
2.2 การพัฒนาระบบการใช้แนวปฏิบัติการ บุหรี่
พยาบาลเพื่อส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบ 3.2 การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอด
2.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
บุหรีในสถานพินิจและ
การจัดการเรียนการสอนการควบ
ทัณฑสถาน
คุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

4.1 การจัดการและเผยแพร่
ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบ
โดยพยาบาลสูส่ ังคม
4.2 การเสริมสร้างสมรรถนะของ
บุคลากรพยาบาลในเครือข่าย
แหล่งฝึกปฏิบัติให้มีความรู้ด้าน
การควบคุมยาสูบ
4.3 ขยายภาคีแนวร่วม สร้าง
การมีส่วนร่วมและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งเครือข่ายแกน
นาสหวิชาชีพปลอดบุหรี่ในระดับ
ตาบลและหมู่บ้านด้านการ
ควบคุมยาสูบ
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แผนงานที่ 1 การป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบรายใหม่
โครงการที่ 1.1 สร้างความเข้มแข็งของชมรมนักศึกษาพยาบาลเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
เป้าหมาย
สร้างความเข้มแข็งของ “ชมรมนั กศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุห รี่ ” โดยสนับสนุนแกนนา
นักศึกษาพยาบาลในสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศ ให้จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการควบคุมยาสูบและสร้าง
สังคมปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน เพื่อดาเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ.
2553- 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันมิให้เกิดผู้บริโภคยาสูบรายใหม่ โดยมียุทธวิธีการให้ความรู้แก่เยาวชน
และครู และส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านการบริโภคยาสูบ ได้แก่ ครูและนักเรียนหรือ
เยาวชน รณรงค์ และสร้ างเครื อข่ ายทางสั งคมเพื่ อ ป้อ งกัน การริเริ่มสู บ บุ ห รี่ในเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อ ง
ดาเนินการให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ สนับสนุนเยาวชนที่มีศักยภาพให้เป็นผู้นาในการควบคุมยาสูบ รวมทั้งค้นหา
รูปแบบของชมรมที่มีผลงานดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างการดาเนินงานของนักศึกษาพยาบาลรุ่นใหม่ ที่มุ่งให้เด็กและ
เยาวชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และร่วมกันสร้างสังคมให้ปลอดจากควันบุหรี่อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลรับรู้ในบทบาทของตนเองเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชน ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และผลเสียของการสูบบุหรี่ที่มีต่อตนเอง และบุคคลรอบ
ข้าง
2. เพื่อเป็นการเน้นย้าให้นักศึกษาพยาบาลมีจิตสานึกต่อสังคม ไม่สร้างค่านิยมของการสูบบุหรี่
3. เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลมีความภาคภูมิใจในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม

เป็นตัวอย่างที่ดีแก่

นักศึกษาทั่วไปในสถาบันอื่นๆ
4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายทางสังคม เพื่อเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ เกิดความร่วมมือระหว่างกันใน
การสร้างครอบครัว

โรงเรียนให้ปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง

เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมในการดูแล

สุขภาพให้ปลอดภัยจากพิษภัยบุหรี่
5. สนับสนุนให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษาพยาบาล บรรจุเป็นแผนพัฒนานักศึกษา โดยการสนับสนุนให้
นักศึกษาจัดตั้ง “ชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ” เพื่อให้มีกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ในการสร้างสังคมให้ปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน
6

ตัวชี้วัด
1. จานวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และวางนโยบาย 100 คน
2. จานวนนักเรียนที่ได้รับการอบรม และร่วมกิจกรรม 20 แห่งๆ ละ 100 คน ต่อปี 2 ปี รวม
4,000 คน
3. มี“ชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่” ของนักศึกษาพยาบาล เพิ่มขึ้นจากเดิม
จานวน 5 สถาบัน และร่วมกิจกรรมรณรงค์การควบคุมยาสูบ
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80
5. บุคคลใกล้ชิด และครอบครัวของนักศึกษาพยาบาลได้รับการช่วยเหลือให้เลิกสูบบุหรี่ อย่างน้อย 20
ครอบครัว
6. บุคคลใกล้ชิดและครอบครัวนักศึกษาพยาบาลต้องการเลิกบุหรี่ในระยะ 6 เดือน อย่างน้อย 20 คน
7. ผู้ที่ได้รับการป้องกันไม่ให้เป็นนักสูบหน้าใหม่อย่างน้อย 2,000 คน
8. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและข้อสรุปจากการทากิจกรรมจาก “ชมรมนักศึกษาพยาบาล
สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ ” เป็นเครือข่ายของนักศึกษาพยาบาลในการควบคุมยาสูบ
แผนงานที่ 2 การส่งเสริมให้ผู้บริโภคลด และเลิกใช้ยาสูบ
โครงการที่ 2.1 การพัฒนาสมรรถนะการช่วยเลิกบุหรี่สาหรับพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
เป้าหมาย
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บุหรี่เป็นปัจจัยที่สาคัญของการเกิดหลอดเลือดแดงตีบแข็ง (Atherosclerosis) บุหรี่จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่
สาคัญของโรคเรื้อรังเกือบทุกโรค เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันโลหิตสูง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอด
เลื อ ดแดงส่ ว นปลายตี บ ตั น โดยเฉพาะผู้ ป่ ว ยเบาหวานมี โอกาสหลอดเลื อ ดแดงตี บ ตั น จากพยาธิส ภาพของ
โรคเบาหวาน ถ้าผู้ป่วยเบาหวานสูบบุหรี่ จะทาให้หลอดเลือดแดงตีบตันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะหลอดเลือดแดงที่ไป
เลี้ยงที่ขา นาไปสู่การถูกตัดขา ดังนั้นผู้ป่วยโรคเรื้อรังดังกล่าวต้องได้รับการช่วยเลิกบุหรี่ทุกคน พยาบาลที่ดูแล
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจึงต้องมีสมรรถนะในการช่วยผู้ป่วยโรคเรื้อรังเลิกบุหรี่ แต่พบว่ าพยาบาลที่หน่วยผู้ป่วยนอกของ
โรงพยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังดังกล่าว ไม่สามารถให้คาแนะนาผู้ป่วยเพื่อให้เลิกบุหรี่ได้ เครือข่ายพยาบาลเพื่อ
การควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย จึงจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการช่วยเลิกบุหรี่สาหรับพยาบาลดูแลผู้ป่ วยโรค
เรื้อรัง ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติด้านการส่งเสริมให้ผู้บริโภคลดและเลิกใช้ยาสูบ
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังสามารถดูแลช่วยเหลือให้ผู้ป่วย

โรคเรื้อรังที่สูบบุหรี่ให้เลิกบุหรี่ได้
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 90 ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มีสมรรถนะดูแลช่วยเหลือให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่
สูบบุหรี่ให้เลิกบุหรี่ได้
2. ร้อยละ 100 ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการประเมินประวัติการสูบบุหรี่
3. ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้รับการช่วยเหลือเพื่อเลิกบุหรี่
4. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทีไ่ ด้รับการช่วยเหลือเพื่อเลิกบุหรี่ สามารถเลิกบุหรี่ ได้อย่างน้อย 100 คน
5. จานวนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ในระยะ 6 เดือน อย่างน้อย 200 คน
โครงการ 2.2 การพัฒนาระบบการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบ
เป้าหมาย
พยาบาลใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบในงานประจาอย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
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1. เพื่อส่งเสริมให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเลิกเสพ
ยาสูบในงานประจาอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบในงานประจา
อย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. พยาบาลของ 10 โรงพยาบาลใช้แนวปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบอย่างเป็นระบบ
2. จานวนพยาบาลใช้แนวปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบรวม อย่างน้อย 1,000 คน
3. พยาบาลของ 6 โรงพยาบาลชุมชนใช้แนวปฏิบัติเพื่อการส่งเสริมการเลิกเสพยาสูบ
โครงการที่ 2.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการเรียนการสอนการควบคุมการบริโภคยาสูบเข้าสู่
หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต
เป้าหมาย
สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการควบคุมการบริโภคยาสูบให้เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาพยาบาลปกติอย่าง
เป็นระบบ 10 สถาบัน และจัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมยาสูบสาหรับอาจารย์พยาบาล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ส ถาบั น การศึกษาพยาบาลมีรูปแบบการบู รณาการหลั กสู ตรการควบคุมยาสู บเข้าในหลั กสู ต ร
การศึกษาพยาบาลปกติ แบบครบวงจร ทั้งการเตรียมอาจารย์ผู้สอน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาสื่อที่เหมาะสม และการพัฒนางานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการควบคุม
ยาสูบอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถาบันการศึกษาพยาบาลอื่นๆในประเทศไทย รวมทั้ง
จัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมยาสูบสาหรับอาจารย์พยาบาล
ตัวชี้วัด
1. จานวนอาจารย์พยาบาลร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและฝึกทักษะด้านการควบคุมยาสูบทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างน้อย 100 คนในทุกสังกัดทั่วประเทศไทย
2. จานวนสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ร่วมโครงการบูรณาการเนื้อหาด้านการควบคุมยาสูบเข้าใน
หลักสูตรการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีในการจัดการเรียนการสอนระบบปกติอย่างน้อย 10
สถาบัน
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3. มีคู่มือการสอนเรื่องการควบคุมยาสูบสาหรับอาจารย์พยาบาล
แผนงานที่ 3 การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่
โครงการที่ 3.1การค้นหาและสร้างพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่
เป้าหมาย
พยาบาลที่มีบทบาทสาคัญด้านการสร้างชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่อย่างน้อย 10 คน
วัตถุประสงค์
เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบที่มีบทบาทสาคัญด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และมีบทเรียนการ
ดาเนินงานในการปรับเปลี่ยนค่านิยมทางสังคมของชุมชนและองค์กรเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในบ้าน/ที่สาธารณะเพื่อการ
ขยายผล
ตัวชี้วัด
1. ได้พยาบาลที่มีผลงานเข้ารับการคัดเลือกอย่างน้อย 25 คน
2. ได้พยาบาลที่มีบทบาทสาคัญด้านการสร้างชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่อย่างน้อย 10 คน
3. ผลการดาเนินงานด้านการสร้างชุมชน/องค์กรปลอดบุหรี่ของพยาบาลได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ
อย่างน้อย 10 เรื่อง
โครงการ 3.2 การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในสถานพินิจและทัณฑสถาน
เป้าหมาย
สนับสนุนให้มีการควบคุมยาสูบและระบบบริการเลิกบุหรี่ในสถานพินิจและทัณฑสถานโดยบูรณาการกับ
งานประจาเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการเลิกยาสูบทั้งสร้างระบบการพัฒนาให้สถานพินิจและทัณฑสถานเป็นเขต
ปลอดบุหรี่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้พยาบาลสามารถสร้างระบบบริการเลิกบุหรี่ในสถานพินิจและทัณฑสถานได้
2. เพื่อพัฒนาให้สถานพินิจและทัณฑสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่ได้
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ตัวชี้วัด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จานวนสถานพินิจและทัณฑสถานเข้าร่วมดาเนินการ 10 แห่ง
จานวนพยาบาลแกนนา 10 คน
จานวนผู้บริโภคยาสูบที่ได้รับการช่วยเหลือให้ลด/เลิกยาสูบ 500 คน
ผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกสูบได้ 50 คน
จานวนผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ในระยะ 6 เดือน ไม่น้อยกว่า 100 คน
เกิดต้นแบบสถานพินิจและทัณฑสถานบุหรี่ (เป้าหมาย 5 แห่ง)
แกนนา (อาจเป็นผู้คุม และ/หรือนักโทษชั้นดี) อย่างน้อย 25 คน

แผนงานที่ 4 การสร้างเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถของพยาบาลในการดาเนินงานเพื่อ
ควบคุมยาสูบ
โครงการที่ 4.1 การจัดการและเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมยาสูบโดยพยาบาลสู่สังคม
เป้าหมาย
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมการดาเนินโครงการเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ
และการช่วยให้ เลิ กบุ ห รี่ โดยพยาบาล ผ่ านสื่ อเครือข่ายสั งคมออนไลน์ อินเตอร์เน็ต และสื่ออื่น ๆ การพัฒ นา
ศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรในระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการรวบรวมสมาชิกเครือข่ายพยาบาลเพื่ อการ
ควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ และกิจกรรมด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ และการช่วยให้เลิกบุหรี่ โดย
พยาบาลในโรงพยาบาล ในชุมชน และในสถาบันการศึกษา
2. เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ทั้งสมาชิกที่
เป็นพยาบาล และสมาชิกบุคคลทั่วไป
3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบระหว่างเครือข่ายฯ
กับสมาชิก และเครือข่ายอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากร ด้านความรู้ การวิจัย ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ ทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
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5. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรู้ กิจกรรม และการวิจัยด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ และการช่วย
ให้เลิกบุหรี่ โดยพยาบาล
ตัวชี้วัด
1. พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาพยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ“ความสาเร็จในการควบคุม
ยาสูบโดยพยาบาล” ไม่น้อยกว่า 200 คนต่อปี
2. บทความ /ผลงานวิจัยฯด้านการควบคุมยาสูบของพยาบาล ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 7 เรื่องต่อปี
3. จานวนข้อมูลความรู้ / กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/เดือน
4. มีจานวนสื่อเผยแพร่รูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 เรื่อง
5. มีระบบฐานข้อมูลสมาชิกเครือข่ายฯ และมีจานวนสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้น
6. ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ รู้จักเครือข่ายฯเพิ่มขึ้น
7. มีการติดตามเยี่ยมและสนับสนุนด้านการพัฒนาโครงการควบคุมยาสูบของพยาบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนฯ
จากเครือข่ายฯ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
โครงการที่ 4.2 การขยายเครือข่ายการสร้างเสริมสมรรถนะของพยาบาลในแหล่งปฏิบัติให้มีความรู้
ด้านการควบคุมยาสูบ
เป้าหมาย
พยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบัติมีความรู้ด้านการควบคุมยาสูบและสามารถบูรณาการความรู้ การควบคุมยาสูบ
เข้ากับงานประจา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้พยาบาลในแหล่งฝึกปฏิบัติงานของสถาบันการศึกษาพยาบาลมีความรู้ และพัฒนาบริการควบคุม
ยาสูบให้แก่ผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. หน่วยงานที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานมีการพัฒนาบริการควบคุมยาสูบอย่างน้อย 10 แห่ง
2. พยาบาลวิชาชีพในเครือข่ ายที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานเข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ด้าน
การควบคุมยาสูบอย่างน้อย 50 คน
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โครงการ 4.3 ขยายภาคีแนวร่วม สร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแกนนา
สหสาขาวิชาชีพปลอดบุหรี่ในระดับตาบลและหมู่บ้านด้านการควบคุมยาสูบ
เป้าหมาย
เพื่อมีกาลังคนแบบสหสาขาวิชาชีพในระดับตาบลที่มีความรู้ และสมรรถนะพร้อมสาหรับการดาเนินงาน
ตามแผนงานควบคุมยาสูบระดับตาบลและหมู่บ้านในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นการขยายจากจังหวัดนาร่อง
5 จั งหวัด ใน 5 ภู มิ ภ าค เป็ น 10 จั งหวัด ที่ เสริม หนุ น กั บ ที่ เครือ ข่ายวิ ช าชี พ สุ ข ภาพเพื่ อสั งคมไทยปลอดบุ ห รี่
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้เคยสนับสนุนไว้
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาศักยภาพด้านการควบคุมยาสูบของแกนนาสหสาขาวิชาชีพในระดับตาบลและหมู่บ้าน
2. มีการขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่จากตาบลปลอดบุหรี่สู่ตาบลอื่นหรือหมู่บ้านอื่นแกนนาสหสาขาวิชาชีพใน
พื้นที่
3. สร้างและขยายภาคีเครือข่ายสหสาขาวิชาชีพในการควบคุมยาสูบระดับตาบลและหมู่บ้าน
4. เสริมความเข้มแข็งแกนนาในระดับตาบลและหมู่บ้านด้านการควบคุมยาสูบ
ตัวชี้วัด
1. ทุกจังหวัดทีม่ ีแกนนาสหสาขาวิชาชีพได้ผ่านการอบรมด้านการควบคุมยาสูบอีกจานวน 10 คนต่อ
จังหวัด รวมทั้งหมด 50 คน
2. มีกิจกรรมฝึกทักษะการควบคุมยาสูบแบบบูรณาการแบบตาบลต้นแบบช่วยตาบลน้องใหม่ ทั้ง
กิจกรรมการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ การชักชวนให้ลด ละ เลิกยาสูบ การขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ใน
ระดับตาบลและหมู่บ้านจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการภูมิภาคละ 1 แห่ง
3. มีการขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่จากตาบลปลอดบุหรี่ต้นแบบสู่ตาบลน้องใหม่ และหมู่บ้านน้องใหม่ 1
ตาบล/หมู่บ้าน/จังหวัด รวม 10 พื้นที่
4. จานวนผู้ที่เลิกบุหรี่ได้อย่างน้อย 25 คน/ปี
5. จานวนกลุ่มเสี่ยงได้รับการป้องกันไม่ให้เป็นนักสูบหน้าใหม่ 500 คน
6. จานวนเครือข่ายภาคี/ทีมแกนนาแนวร่วมในชุมชนระดับตาบลและหมู่บ้านขยายเพิ่มอีก 5 จังหวัดรวม
เป็น 10 จังหวัด จานวน 10 เครือข่าย
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7. มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กันระหว่างพยาบาลวิชาชีพในภูมิภาคต่างๆ 1 ครั้ง/ ปี เพื่อเพิ่มเติม
องค์ความรู้ใหม่ และให้กาลังใจในการทางานต่อยอดให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการจัดการความรู้หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบตาม
บทบาทสหสาขาวิชาชีพอย่างน้อย 1 เรื่อง
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