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รายงาน 
โครงการการเฝาระวังการสูบบุหร่ีในสถาบันผูผลิตนักกายภาพบําบัดและในแผนกกายภาพบําบัด 

ภาควชิากายภาพบําบัด  คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
สรุปสาระสําคัญ 
โครงการน้ีประกอบดวย 2 โครงการยอย คือ 

1 โครงการหนวยงานกายภาพบําบัดปลอดบุหรี่ ดําเนินการในป 2553 และ 2554 
2 โครงการคนกายภาพบําบัดปลอดบุหรี่  ดําเนินการในป 2553 โดยโครงการมีระยะเวลา ประมาณ 6 เดือน  

 
การดําเนินการของโครงการหนวยงานกายภาพบําบัดปลอดบุหร่ี 

1 การจัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธ เพ่ือกระตุนใหหนวยงานและคนกายภาพบําบัดปลอดบุหรี่ 
2 การประชาสัมพันธโครงการไปยังแผนกกายภาพบําบัด ของโรงพยาบาลท้ังของรัฐและเอกชน  รวมท้ังสถาบันการศึกษาที่

เปดสอนหลักสูตรสาขาวิชากายภาพบําบัด  โดยสงเอกสารออกจํานวน 641 แหงในป พ.ศ.2553  และ จํานวน 515 แหง ใน
ปพ.ศ.2554 

3 การรับสมัครหนวยงานที่สนใจเขารวมโครงการ โดยทางหนวยงานตองสงหลักฐานรายช่ือเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในแผนก
หรือหนวยงานกายภาพบําบัด และจดหมายรับรองจากหัวหนาสวนงานระบุวาเจาหนาที่ทุกคนไมสูบบุหรี่จริง    

4 จัดทําปายเกียรติบัตร และจัดสงปายไปยังหนวยงานที่สมัครเขารวมโครงการและมีหลักฐานครบ  โดยปายเกียรติบัตร เปน
กรอบรูปวิทยาศาสตร ขนาด 6x18 น้ิว พ้ืนมีสีเหลืองทอง  ตัวอักษรสีนํ้าเงิน แดง และดํา   

 
ผลการดําเนินงาน 

มีหนวยงานกายภาพบําบัดสมัครเขารวมโครงการ และสงหลักฐานยืนยันวาเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานทุกคนปลอด
บุหรี่ 100% จํานวน 129 แหง ในป พ.ศ.2553  และจํานวน 86 แหง ในป พ.ศ. 2554  รวมมีหนวยงานกายภาพบําบัดที่ไดรับ
ปายจํานวน 215 แหง 

 
การดําเนินการของโครงการคนกายภาพบําบัดปลอดบุหร่ี 

1. จัดอบรมผูใหคําปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท 
2. การสงเอกสารเชิญสมัครเขาโครงการโดยจัดสงเอกสาร 2 ครั้ง  ครั้งแรกสงรวมกับโครงการหนวยงานกายภาพบําบัดปลอด

บุหรี่ และสงเอกสารครั้งที่ 2 โดยสงซ้ํา เฉพาะหนวยงานเปาหมาย รวม 105 แหง รวมทั้งการโทรศัพทติดตามในบาง
หนวยงาน จํานวน 83 แหง 

3. มีผูสมัครเขารวมโครงการรวม 14 คน 
4. การจัดเตรียมเอกสารคําแนะนํา และการปฏิบัติตนในการเลิกบุหรี่, CD การเลิกบุหรี่ และจัดสงเอกสารใหกับผูสมัครเขา

โครงการ 
5. การโทรศัพทติดตามและใหกําลังใจผูสมัครเขาโครงการ 14 คน รวมจํานวนประมาณ 7 ครั้งตอคน เปนเวลานาน 6 เดือน  

เริ่มโทรศัพทใหกําลังใจต้ังแต กรกฎาคม 2553  และสิ้นสุด มกราคม 2554 
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ผลการดําเนินงาน 
สรุปผูสมัครเขารวมโครงการเลิกบุหรี่ได 7 คน จาก 14 คน เมื่อครบ 6 เดือน   สวนอีก 7 คน ลดจํานวนมวนของ

การสูบได  บางคนหลายวันตอครั้ง หรือ นานครั้งๆ 
 

รายชื่อผูท่ีสามารถเลิกสูบบุหร่ีไดตอเน่ืองนานครบ 6 เดือน รวม 7 คน 
มอบเงินรางวัล 1500 บาท แกสามี หรือภรรยา หรือ ญาติหรือเพ่ือน และ 1500 บาทมอบแกหนวยงาน  

 
 

ชื่อ นามสกุล 

ผูสมัครท่ีเลิกสูบบุหร่ีได 
โรงพยาบาล  จังหวัด ชื่อผูสนับสนุนหรือญาติ ชื่อหนวยงาน วันท่ีไดรับ

เงิน 

1 นายใหม  กิมชํานุ   รพ.สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ   
จ.สงขลา 
 

นายบุญญฤทธิ์  สอนสืบ นางวรรณี  เจนรักสุขุม 11 กค 2555 

2  นายศิริมงคล  ศรีวิรัญ   รพ.โปงนํ้ารอน    
จ.ราชบุรี 
 

ผูสนับสนุน ช่ือ  
นส.อมรรัตน  ทองมวง 

โรงพยาบาลโปงนํ้ารอน 
 

30 พค 2554 

 

3  นายอเนก  ณ สกุล     ภาควิชาออรโธปดคส  
คณะแพทยศาสตร   
รพ.มหาราชนคร
เชียงใหม 

ผูสนับสนุน ช่ือ  
นายรัฐพล  สละมวง   

นส.กาญจนา  บุญสนธิ 
และ นางเบญจพร  ชว
ชาติ 

25 พค 2554 

 

4  นายกฤษณะ  เพ็ชรอําไพ    สถาบันประสาทวิทยา
กรุงเทพ 

 

ภรรยา ช่ือ  
นางอัมพร  เพ็ชรอําไพ   

นส.ลาวัลย  พานิชเจริญ 24 พค 2554 

5  นายทนงศักด์ิ  ชาดวง    รพ.บานไผ  จ.
ขอนแกน 

 

นางนงลักษณ  ทศทิศ นส.สมปรารถนา  
เกียรติปกรณ 

11 กค 2555 

6  นายเจริญ  เรืองกระโทก   รพ.ครบุรี   
จ.นครราชสีมา 
 

ภรรยา ช่ือ  
นางเรณู  เรืองกระโทก   

นส.ขวัญยืน  แผนคํา 26 เมย 2554

7  นายรัฐกานต  แกวหนู   รพ.เบตง  จ.ยะลา 
 

นางกัญฐาภัค  ชวยโอ นายกฤษณะ  อุดมวงศ
ศักด์ิ 

11 กค 2555 
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ภาคผนวก 
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ชื่อโครงการ การเฝาระวังการสูบบุหร่ีในสถาบันผูผลตินักกายภาพบําบัดและในแผนกกายภาพบําบัด 
หัวหนาโครงการ  รศ.ดร.จงจินตน  รัตนาภินันทชัย 
ที่ทํางาน   ภาควิชากายภาพบําบัด  คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
โทรศัพท   053-949248  โทรสาร  053-946042  Email  asijrttn@chiangmai.ac.th 
ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป ตั้งแต 1 มกราคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2554 
 
ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ 
วิสัยทัศนของเครือขายกายภาพบําบัดกําหนดใหนักกายภาพบําบัดตระหนักและมีสวนรวมในการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบอยางจริงจังและยั่งยืน  รวมทั้งไดกําหนดพันธกิจสนับสนุนใหหนวยงาน
กายภาพบําบัดปลอดบุหร่ี 100%    โดยสภากายภาพบําบัดไดประกาศสนับสนุนใหพ้ืนที่สาธารณะที่
เก่ียวของกับกายภาพบําบัดเปนเขตปลอดบุหร่ี   จากการสํารวจขอมูลการสูบบุหร่ีในสถาบันผูผลิต
และในแผนกกายภาพบําบัดทั่วประเทศ ในป พ.ศ. 2551 พบวามีผูสูบบุหร่ี (รวมนักกายภาพบําบัด  
นักศึกษากายภาพบําบัด  อาจารยและผูที่ปฏิบัติงานในแผนกกายภาพบําบัด) 3.5% ของจํานวน
ผูตอบแบบสอบถามหรือประมาณ 200 คน   ดังน้ัน เพ่ือเปนการตอบสนองตอพันธกิจของเครือขายฯ 
จึงเห็นควรผลักดันใหหนวยงานและบุคลากรหรือนักศึกษาที่เก่ียวของกับกายภาพบําบัดปลอดบุหร่ี 
100% เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน 
 
 
กลยุทธที่ใชในการดําเนินโครงการ (เชน การสรางองคความรู การสรางกระแส การสั่งการ ฯลฯ) 
คําจํากัดความ 
ประชากรเปาหมาย   หมายถึง  นักกายภาพบําบัด  นักศึกษา  อาจารย และผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของ
กับวิชาชีพกายภาพบําบัดทั้งในโรงพยาบาล และสถานศึกษา  เชน  ผูชวยนักกายภาพบําบัด  
เจาหนาที่ธุรการฝายงานบริการการศึกษา และฝายกิจการนักศึกษา  เจาหนาที่รับสงผูปวยหรือ 
เจาหนาที่ทําความสะอาดของหนวยงานกายภาพบําบัด   
 
กรอบของการเฝาระวัง   หมายถึง  การเฝาระวังในระดับหนวยงานกายภาพบําบัด ไดแก แผนก
กายภาพบําบัดในโรงพยาบาล  คลินิกกายภาพบําบัด  และหนวยงานที่เปดสอนกายภาพบําบัด ตอ
การสูบบุหร่ีของประชากรเปาหมาย และการสนับสนุนของหนวยงานใหประชากรเปาหมายที่ติดบุหร่ี
พยายามเลิกสูบบุหร่ี 
 
กลยุทธ 

1. การดําเนินโครงการรณรงค “หนวยงานกายภาพบําบัดปลอดบุหร่ี” (เนนในแงพ้ืนที่) 
2. การดําเนินโครงการรณรงค “คนกายภาพบําบัดปลอดบุหร่ี” (เนนในแงบุคลากร)  

(ดําเนินการเฉพาะป พ.ศ. 2553) 
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วัตถุประสงคของโครงการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. เพื่อเฝาระวังการสูบบุหร่ีในประชากร
เปาหมายในระหวางป  พ .ศ .2553-
2554 

2. สงเสริมใหเกิดการเลิกบุหร่ีในประชากร
กลุมเปาหมาย 

1. จํานวนหนวยงานกายภาพบําบัดที่ไดรับปาย
ประกาศเปนหนวยงานกายภาพบําบัดปลอด
บุหร่ี 100% ไดไมนอยกวารอยละ 50% 

2. ขอมูลผู ส มัครเขารวมโครงการรณรงค  คน
กายภาพบําบัดปลอดบุหร่ี รอยละ 30% ของ
จํานวนผูที่สูบบุหร่ี 

3. จํานวนผูที่สามารถเลิกบุหร่ีไดนาน 6 เดือนจาก
โครงการรณรงครอยละ 33.33% จากจํานวน
ผูสมัครเขาโครงการ 

4. สื่อประชาสัมพันธกายภาพบําบัดปลอดบุหร่ี 2 
ชิ้น 

5. กลยุทธการจูงใจใหคนกายภาพบําบัดเลิกบุหร่ี 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ / ความตอเน่ือง

ย่ังยืนของโครงการ 
วิธีการที่จะนําไปสูความตอเน่ืองยั่งยืนของ

โครงการเปนอยางไร 

1. ผลลัพธ (outcome) มีขอมูลเก่ียวกับ
จํานวนหนวยงานกายภาพบําบัดที่
ปลอดบุหร่ี 100% 

2. ผลกระทบ (impact) บุคคลากรใน
วิชาชีพตระหนักและมีความสนใจ
เก่ียวกับการสบูบุหร่ีของเพ่ือนรวมงาน 

1. ขอมูลที่ไดจากการเฝาระวังจะนําไปใชในการ
กําหนดนโยบายเก่ียวกบัการควบคุมการบริโภค
ยาสูบในวิชาชพี   

2. การสรางโครงการเพื่อชวยให นักกายภาพบําบัด 
และบุคลากรอ่ืนที่ปฏิบตัิงานในแผนก
กายภาพบําบดัที่ยังสูบบุหร่ีอยู  เลิกบหุร่ีใหได 
(จรรยาปฏิบัตฯิ ขอที่ 2) 
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เอกสารประกอบการสมัครเขาโครงการรณรงค “หนวยงานกายภาพบําบัดปลอดบุหร่ี” 
1 รายช่ือผูปฏิบัติงานภายใตการดูแลของหนวยงานกายภาพบําบัดทุกคน กรุณาพิมพหรือเขียนตัวบรรจง 
2 หนังสือยืนยันจากหัวหนาหนวยกายภาพบําบัด ระบุวาผูปฏิบัติงานตามรายช่ือที่สงมาไมมีผูใดสูบบุหรี่ (ไมสูบ

ทั้งที่ทํางาน ที่บานหรือที่อื่นๆ)  
3 หนังสือรับรองจากผูอํานวยการโรงพยาบาลวาเอกสารตามขอ 1 และ 2 เปนจริง  
4 ช่ือเรียกแผนก หรือหนวยกายภาพบําบัด  ช่ือโรงพยาบาล  ที่ตองการใหเขียนบนปายประกาศ     
5 ปายเกียรติบัตรทําดวยกรอบรูปวิทยาศาสตรสี่สี  ขนาดประมาณ  6 น้ิว x 18 น้ิว มีตราสัญลักษณของสภา

กายภาพบําบัด  เครือขายวิชาชีพสุขภาพเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ และ สสส.  และขอความรับรองวา แผนก
กายภาพบําบัด  โรงพยาบาล .......   เปนเขตปลอดบุหรี่ 100%   

6 ช่ือ นามสกุล  ของผูประสานงาน เบอรโทรศัพทมือถือ และที่อยู สําหรับการสงปายเกียรติบัตรให และการติดตอ
เรื่องอื่น (จําเปนมากเพราะอาจตองติดตอกลับถามีปญหาเรื่องขอมูล) 

 
สงเอกสารมาท่ี (ภายใน 30 มิถุนายน 2554) 

รศ.ดร.จงจินตน  รัตนาภินันทชัย 
ภาควิชากายภาพบําบัด 
คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 
50200  

 

 
ภาพตัวอยางปายเกยีรติบัตร (พื้นสีเหลืองทอง  ตัวอักษรสีน้ําเงิน แดง และดํา)   

เปนกรอบรูปวทิยาศาสตร ขนาด 6x18 นิ้ว 
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โครงการ คนกายภาพบําบัดปลอดบุหร่ี 
ดําเนินการโดย  เครือขายกายภาพบบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหร่ี   สภากายภาพบําบัด 
หัวหนาโครงการ  รศ.ดร.จงจินตน  รัตนาภนิันทชัย 
วัตถุประสงค   
เพื่อสงเสริมนักกายภาพบําบัด คณาจารย หรือผูปฏิบัติงานในหนวยงานกายภาพบําบัดท่ียังสูบบุหร่ีเลิกบุหร่ี 
 
ผูมีสิทธิสมัคร   ผูท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานกายภาพบําบัด และยงัติดบุหร่ีในปจจุบัน หรืออาจหยดุสูบบุหร่ีมาได
ระยะเวลาหนึง่  ท้ังนี้ตองไมเลิกสูบบุหร่ีกอนวันท่ี  1 มกราคม 2553  
 
กําหนดวันเลิกบุหร่ี  ภายในวนัเขาพรรษา (27 กรกฎาคม 2553)  อาจเร่ิมหยุดสูบบุหร่ีไดต้ังแต 1 มกราคม 2553     
โดยตองเลิกสูบบุหร่ีไดติดตอกันไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวนัท่ี 27 กค 2553 และติดตามผลถึงวันท่ี 31 มค 2554    
 
รางวัล   กรณผีูสมัครเลิกสูบบุหร่ีได นานถึง 31 มค 2554  

 ผูท่ีสามารถเลิกสูบบุหร่ีได  ไดรับใบประกาศเกียรติบัตร  
 หนวยงานกายภาพบําบัด ไดรับเงินรางวัล 1500 บาท 
 ผูสนับสนุนของผูตองการเลิกสูบบุหร่ี  (อาจเปนเพื่อนรวมงาน  หรือญาติ)  ไดรับเงินรางวัล 1500 บาท 
 หนวยงานจะไดรับปายเกยีรติบัตร หนวยงานกายภาพบําบัดปลอดบุหร่ี หากไมมีผูอ่ืนในหนวยงานสูบบุหร่ี

แลว   
 
ส่ิงท่ีผูสมัครตองปฏิบัต ิ

1 เลิกบุหร่ีใหได 
2 ใหขอมูล และตอบคําถามตามแบบสอบถามท่ีกําหนด 
3 ใหความรวมมือในการติดตอกับเจาหนาท่ีของโครงการ ซ่ึงจะโทรติดตอ ในเดือน สค, กย, ตค 2553 และ 

มค 2554 
 
ส่ิงท่ีผูสมัครจะไดรับ 

 เอกสารและ CD เกี่ยวกับการเลิกบุหร่ี 
 การโทรศัพทจากเจาหนาท่ีโครงการ เพื่อตอบขอสงสัยและใหกําลังใจในการเลิกบุหร่ีในชวง 3 เดือนแรก  

และเม่ือครบ 6 เดือน ประมาณ 4 คร้ัง 
 การสนับสนุนจากเพ่ือนรวมงานในหนวยงาน ใหกําลังใจในการเลิกบุหร่ี 

 
ส่ิงท่ีหนวยงานตองปฏิบัต ิ
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 แจงใหผูรวมงานอ่ืนๆ ทราบวาผูสมัครตองการเลิกบุหร่ี เร่ิมจาก วนัเขาพรรษา 27 กค 2553 เปนอยางชาสุด 
 ใหกําลังใจ สนับสนุน ใหผูสมัครเลิกสูบบุหร่ีใหได 
 ถาในโรงพยาบาลหรือสถาบันของทานมีคลินิกเลิกบุหร่ี ควรสงเสริมใหผูสมัครเขารับการปรึกษา 

 
สนใจสมัครเขารวมโครงการ คนกายภาพบาํบัดปลอดบุหร่ี  
แจงช่ือ และท่ีอยู และท่ีทํางานของทาน มาท่ี   ภายใน 10 กรกฎาคม 2553 
รศ.ดร.จงจินตน   ทาง email  asijrttn@gmail.com   หรือ  ตามท่ีอยูดานลาง 

 
รศ.ดร.จงจินตน  รัตนาภนิันทชัย 
ภาควิชากายภาพบําบัด 
คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
50200  
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ใบสมัครสําหรับโครงการ “คนกายภาพบําบัดปลอดบุหร่ี” 
 

ช่ือ และนามสกุล .นาย  นาง  นางสาว  ....................................................................................อายุ.......................................ป 
ที่อยูสําหรับสงเอกสาร 
................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................รหัสไปรษณีย ................................ 
เบอรโทรศัพทมือถือ ................................................. หรือเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได ............................................... 
E-mail address ........................................................................................................................................................................ 
ชวงเวลาที่สะดวกสําหรับการโทรติดตอ ................................................................................................................................. 
สถานที่ทาํงาน ......................................................................................................................................................................... 
ตําแหนงหนาที่ในหนวยงานกายภาพบําบัด ............................................................................................................................. 

 
ลงช่ือ .................................................................... 
(...............................................................................) 
                                     ผูสมัคร 
 
 
ขอยืนยันวา ................................................................ 
ติดบุหรี่ และเปนผูปฏิบัติงานในหนวยงานกายภาพบําบัดจริง 
 
ลงช่ือ .................................................................... 
(...............................................................................) 
              หัวหนาหนวยงานกายภาพบําบัด 
 
 

กรุณาสงใบสมัคร พรอมแบบสอบถามกลับภายใน 10 กรกฎาคม 2553 
 

รศ.ดร.จงจินตน  รัตนาภินันทชัย 
ภาควิชากายภาพบําบัด 
คณะเทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
50200  
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เอกสารประกอบการสมัครเขาโครงการรณรงค “หนวยงานกายภาพบําบัดปลอดบุหร่ี” 
กรุณาเขียนตัวบรรจง หรือพิมพเพื่อใหไดขอมูลถูกตองในการจัดทําปายเกยีรติบัตร 
ช่ือ (ระบุช่ือเรียกเปนทางการตามท่ี รพ.กําหนด)………………………………………….……. 
ช่ือโรงพยาบาล ……………………………………………………………………………… 
ท่ีอยู  …………………………………………………………        รหัสไปรษณยี................................ 
(หมายเหตุ ขอมูลนี้ ใชในการจัดทําปายเกียรติบัตร และการจัดสง  กรุณากรอกใหถูกตองและชัดเจน) 
 

ชื่อ นามสกุล ผูปฏบัิตงิานในหนวยงานกายภาพบําบัด  รวม ....... คน 

นักกายภาพบําบัด  (ระบุ โทรศัพทมือถือ  และ email (ถามี)  ของผูประสานงาน  เพื่อความสะดวกในการติดตอกรณี
ขอมูลไมชัดเจน หรือมีปญหาอ่ืน  อาจเพิ่มกระดาษไดตามตองการ)  
1  …………………………………………………. โทรมือถือ............................................. 
2 
3 
ผูชวยนักกายภาพบาํบัด 
1 
2 
เจาหนาท่ีอ่ืนๆ ระบุ.......... 
1 
2 

ขอรับรองวาผูมีรายช่ือตามท่ีแจงนี้ ไมมีผูใดสูบบุหร่ี  
 
             .......................................................... 
              (                                                        ) 
หัวหนาหนวยกายภาพบําบัด  หรือช่ือตําแหนงอ่ืนท่ีเทียบเทา 
             วันท่ี ................................................... 

 
ขอรับรองวาขอมูลท้ังหมดเปนความจริง 
 
............................................................   ขอประทับตราโรงพยาบาลบริเวณลายเซ็น 
(                                                         )   
          ผูอํานวยการโรงพยาบาล 
           วันท่ี ............................. 
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รายชื่อโรงพยาบาล หรือมหาวิทยาลัยท่ีหนวยงานกายภาพบําบัดไดรับปายเกียรติบัตร ในป พ.ศ.2553  
จํานวน 129 แหง 
 

โรงพยาบาล จังหวัด 
1. คลินิกกายภาพบําบัดเปยมสุขภาพ 

 

กรุงเทพมหานคร  
2. ภาควิชากายภาพบําบัด คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 
3. คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สมุทรปราการ 
4. สาขาวิชากายภาพบําบัด สํานักวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  เชียงราย 
5. ตะก่ัวปา  พังงา 
6. ยโสธร ยโสธร 
7. ไทรงาม กําแพงเพชร 
8. โอเวอรบรุค เชียงราย 
9. สมเด็จพระยุพราชเดนชัย  แพร 
10. ขุนหาญ ศรีสะเกษ 
11. สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 
12. บานตาก ตาก 
13. อางทองเวชชการ 2 อางทอง 
14. พระนารายณมหาราช ลพบุรี 
15. บางมูลนาก พิจิตร 
16. นาน นาน 
17. องครักษ นครนายก 
18. บุณฑริก อุบลราชธานี 
19. โนนสัง หนองบัวลําภู 
20. วิเศษชัยชาญ อางทอง 
21. กรุงธน1  ธนบุรี 
22. โนนไทย นครราชสีมา 
23. เขลางคนคร-ราม ลําปาง 
24. แวงใหญ ขอนแกน 
25. รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 
26. บางบอ สมุทรปราการ 
27. บางไทร พระนครศรีอยุธยา 
28. ยางชุมนอย ศรีสะเกษ 
29. เปาโลเมโมเรียล พหลโยทิน กรุงเทพมหานคร 
30. สมุทรปราการ สมุทรปราการ 
31. สรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี 
32. เพชรบรูณ เพชรบรูณ 
33. หนองกุงศรี กาฬสินธุ 



12 
 

34. พิษณุเวช พิษณุโลก 
35. วัฒนา-หนองคาย หนองคาย 
36. รอยเอ็ด รอยเอ็ด 
37. พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 
38. ภูกระดึง เลย 
39. มหาชนะชัย ยโสธร 
40. สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ยโสธร 
41. ทุงสง นครศรีธรรมราช 
42. ราชธานี พระนครศรีอยุธยา 
43. สมศักด์ิคลินิกกายภาพบําบัด กรุงเทพมหานคร 
44. ไทรนอย นนทบุรี 
45. วิหารแดง สระบุรี 
46. เมโย กรุงเทพมหานคร 
47. พังงา พังงา 
48. ฮอด เชียงใหม 
49. นครนายก นครนายก 
50. เพชรเวช กรุงเทพมหานคร 
51. เวียงสา นาน 
52. บานบึง ชลบุรี 
53. รามคําแหง (มหาชน) จํากัด กรุงเทพมหานคร 
54. เสิงสาง นครราชสีมา 
55. บางปลามา สุพรรณบุรี 
56. เลิดสิน กรุงเทพมหานคร 
57. อูทอง สุพรรณบุรี 
58. หวยยอด ตัรง 
59. ดงหลวง มุกดาหาร 
60. มหาชัย 2 สมุทรสาคร 
61. นาดี ปราจีนบุรี 
62. นครพิงค เชียงใหม 
63. วาปปทุม มหาสารคาม 
64. อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 
65. มงกุฏวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 
66. นวมินทร 9 กรุงเทพมหานคร 
67. ละงู สตูล 
68. ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ชุมพร 
69. นวมินทร  กรุงเทพมหานคร 
70. จัตุรัส ชัยภูมิ 
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71. บานหม่ี ลพบุรี 
72. หนองคาย หนองคาย 
73. เมืองปาน ลําปาง 
74. สมเด็จพระยุพราชเชียงของ เชียงราย 
75. บรรพตพิสัย นครสวรรค 
76. ปกธงชัย นครราชสีมา 
77. แมอาย เชียงใหม 
78. สมเด็จพระยุพราชนครไทย พิษณุโลก 
79. ลอง แพร 
80. ตากฟา นครสวรรค 
81. เสริมงาม ลําปาง 
82. พังโคน สกลนคร 
83. สังขะ สุรินทร 
84. พาน เชียงราย 
85. ปาโมก อางทอง 
86. แวงนอย ขอนแกน 
87. เชียงคํา พะเยา 
88. เจาพระยา กรุงเทพมหานคร 
89. กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 
90. ศรีเทพ เพชรบรูณ 
91. นํ้าปาด อุตรดิตถ 
92. ชุมแสง นครสวรรค 
93. สารภี เชียงใหม 
94. นํ้ายืน อุบลราชธานี 
95. ปาย แมฮองสอน 
96. แมสอด ตาก 
97. สาขาวิชากายภาพบําบัด สํานักวิชาเวชศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา พะเยา 
98. คลองใหญ ตราด 
99. มวกเหล็ก สระบุรี 
100. เวียงแหง เชียงราย 
101. พานทอง ชลบุรี 
102. คายจิรประวัติ นครสวรรค 
103. เชียงดาว เชียงใหม 
104. บัวเชด สุรินทร 
105. โขงเจียม อุบลราชธานี 
106. บึงโขงหลง หนองคาย 
107. ดานลานหอย สุโขทัย 
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108. ปากคาด หนองคาย 
109. สูงเมน แพร 
110. เชียงมวน พะเยา 
111. อานันทมหิดล ลพบุรี 
112. โชคชัย นครราชสีมา 
113. ระแงะ นราธิวาส 
114. ลาดยาว นครสวรรค 
115. สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี 
116. เปาโล เมโมเรียล โชคชัย4 กรุงเทพมหานคร 
117. หริภุญชัย เมโมเรียล ลําพูน 
118. จอมทอง เชียงใหม 
119. สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด 
120. คายสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี 
121. สอยดาว จันทบุรี 
122. สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู 
123. อาวอุดมอําเภอศรีราชา ชลบุรี 
124. ศูนยตรัง ตรัง 
125. รัตนเวช นครสวรรค 
126. ลานกระบือ กําแพงเพชร 
127. ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
128. แมคคอรมิค เชียงใหม 
129. ชุมแพ ขอนแกน 
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รายชื่อโรงพยาบาล หรือมหาวิทยาลัยท่ีหนวยงานกายภาพบําบัดไดรับปายเกียรติบัตร ในป พ.ศ.2554  
จํานวน 86 แหง 

            โรงพยาบาล 
 

                         จังหวัด 
1. โปงนํ้ารอน จันทบุรี 
2. สันทราย เชียงใหม 
3. วิภาราม ปากเกร็ด นนทบุรี 
4. มัญจาคีรี ขอนแกน 
5. ทามวง กาญจนบุรี 
6. วังเหนือ ลําปาง 
7. กมลาไสย กาฬสินธุ 
8. อาจสามารถ รอยเอ็ด 
9. สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ กาฬสินธุ 
10. คามิลเลียน กรุงเทพฯ 
11. คลองขลุง กําแพงเพชร 
12. ปาแดด เชียงราย 
13. นามน กาฬสินธุ 
14. ปาซาง ลําพูน 
15. มิชช่ัน กรุงเทพฯ 
16. บางแคคลินิกกายภาพบําบัด กรุงเทพฯ 
17. โนนสูง นครราชสีมา 
18. ปากนํ้าโพ นครสวรรค 
19. เวียงปาเปา เชียงราย 
20. บางกระทุม พิษณุโลก 
21. ชนแดน เพชรบูรณ 
22. สมเด็จพระยุพราชปว นาน 
23. หนองฉาง อุทัยธานี 
24. บานนา นครนายก 
25. หัวหิน ประจวบคีรีขันธ 
26. ประโคนชัย บุรีรัมย 
27. บางพลี สมุทรปราการ 
28. สตึก บุรีรัมย 
29. บางกรวย นนทบุรี 
30. หนองเรือ ขอนแกน 
31. สิงหบุรี สิงหบุรี 
32. ทาตูม สุรินทร 
33. ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 
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34. พบพระ ตาก 
35. ควนเนียง สงขลา 
36. รัตนเวช 2 พิษณุโลก 
37. โพธิ์ทอง อางทอง 
38. ทาแซะ ชุมพร 
39. สนม สุรินทร 
40. วัฒนแพทย ตรัง ตรัง 
41. วัดโบสถ พิษณุโลก 
42. นํ้าพอง ขอนแกน 
43. ปตตานี ปตตานี 
44. บางปะอิน อยุธยา 
45. ตระการพืชผล อุบลราชธานี 
46. ตากสิน สํานักการแพทย กรุงเทพฯ 
47. สมเด็จพระยุพราชฉวาง นครศรีธรรมราช 
48. ปยะมินทร สมุทรปราการ 
49. สํานักงานการแพทย สํานักงานสนับสนุน สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรุงเทพฯ 
50. บางแพ ราชบุรี 
51. ป.แพทย นครราชสีมา 
52. เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 
53. พระยืน ขอนแกน 
54. พุทธชินราช พิษณุโลก พิษณุโลก 
55. บานฉาง ระยอง 
56. อางทอง อางทอง 
57. นภาลัย สมุทรสงคราม 
58. หางฉัตร ลําปาง 
59. ดอนตูม นครปฐม 
60. แมแตง เชียงใหม 
61. กันตัง ตรัง 
62. เทศบาลนครเชียงใหม เชียงใหม 
63. แมออน เชียงใหม 
64. ตาลสุม อุบลราชธานี 
65. เอกชนบุรีรัมย บุรีรัมย 
66. หนองก่ี บุรีรัมย 
67. พรหมพิราม พิษณุโลก 
68. วัฒนานคร สระแกว 
69. ลําปาง ลําปาง 
70. ลําทับ กระบี่ 
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71. สมเด็จพระยุพราชหลมเกา เพชรบูรณ 
72. ศรีนคร สุโขทัย 
73. สมเด็จพระยุพราชสายบุรี ปตตานี 
74. ทรายมูล ยโสธร 
75. แมจัน เชียงราย 
76. ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เชียงใหม 
77. คณะสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 
78. สวรรคโลก สุโขทัย 
79. อุทัยธานี อุทัยธานี 
80. เซนตเมรี่ นครราชสีมา นครราชสีมา 
81. คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 
82. แกลง ระยอง 
83. สีคิ้ว นครราชสีมา 
84. แมทา ลําพูน 
85. คลินิกกายภาพบําบัด* กรุงเทพฯ 
86. คณะกายภาพบําบัด  มหาวิทยลัยมหิดล นครปฐม 

 
 
หมายเหตุ *  ไมมีผูรับปายถูกสงคืน
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รูปภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงการจัดอบรมผูโทรศัพทใหกําลังใจผูตองการเลิกสูบบุหรี่  
โดยจัดวันที่ 9 และ 12 กค 2553  ณ ภาควิชากายภาพบําบัด  คณะเทคนิคการแพทย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
รายชื่อผูเขารวมอบรม โดยระยะเวลาการอบรม นาน 6 ช่ัวโมง  

1. นางสาวศิรินันท            บริพันธกุล 
2.  นางสาวชนากานต        คลศิลป 
3.  นางสาวพนิดา              หาญพิทักษพงศ 
4.  นางสาวรุงทิพย            สุธีบุตร 
5.  นางสาวศิรินทิพย         คําฟู 
6. นางสาวศุลีพร               วงษเจริญ 
7. นางสาวสุกาญจน          สาลา 
8. นางสาวศรัณยา            ชววิสุทธิกุล 
9. นางสาวจงจินตน         รัตนาภิยันทชัย 
10. นางสาวบุษบา             ฉั่วตระกูล 
11. นางสาวกนกอร          นุมดี 
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รูปโปสเตอรประกอบการประชาสัมพันธ หนวยงานกายภาพบําบัดปลอดบุหร่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 2 Listen to your heart 
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รูปโปสเตอรประกอบการประชาสัมพันธ คนกายภาพบําบัดปลอดบุหร่ีแบบท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3  ปญหาของ ”คน” ใกลตัว  
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รูปโปสเตอรประกอบการประชาสัมพันธ คนกายภาพบําบัดปลอดบุหร่ีแบบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  เลิกบุหรี่วันน้ี..มีรางวัล  
 


