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บทคัดย่ อ
ที!มา เครื อข่ายกายภาพบําบัดเพือสังคมไทยปลอดบุหรี มีการดําเนินงานมาตังแต่
$ ปี พ.ศ. 2548
โดยมุง่ เน้ นให้ นกั กายภาพบําบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบําบัด มีองค์ความรู้ ตระหนัก และมีสว่ นร่วมใน
การควบคุมการบริ โภคยาสูบ เพือส่งเสริ มสุขภาวะแก่สงั คมอย่างจริ งจังและยัง ยืน ซึง มีผลการดําเนินงาน
และกิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอดจํานวนมาก รวมทังได้
$ จดั ทําสือสิงพิมพ์ในแผนงานต่างๆ เรื อยมาเป็ น
ระยะเวลา 10 ปี แต่ยงั ขาดแหล่งหรื อศูนย์กลางการรวบรวมข้ อมูลอย่างเป็ นระบบและยังขาดการเผยแพร่สู่
สาธารณะชน ทังในวงการวิ
$
ชาชีพสุขภาพและประชาชนทัว ไป วัตถุประสงค์ 1. เพือจัดทําและพัฒนา
ศูนย์กลางข้ อมูลออนไลน์ (website) 2. เพือจัดทําเว็บบอร์ ด (web board) 3. เพือจัดทํา Facebook
Fanpage ขันX ตอนการดําเนินงาน ได้ จดั ทําเว็บไซต์และเว็บบอร์ ด ตาม URL address คือ
http://www.ptnosmoke.com/ โดยเริ มเผยแพร่อย่างเป็ นทางการเมือ มกราคม พ.ศ.2558 โดยแบ่งกลุม่
ข้ อมูลต่างๆ เป็ นหัวข้ อ ประกอบด้ วย เกียวกับเรา กฎหมาย แผนการดําเนินงาน ข่าวสารประชาสัมพันธ์
บทความ/งานวิจยั แนวปฏิบตั ิ ดาวน์โหลด/สือ เว็บบอร์ ด แบบประเมินความถึงพอใจ และการติดต่อผู้ดแู ล
เว็บไซต์ และจัดทํา Facebook Fanpage สรุ ปผลงาน มีระดับความพึงพอใจเฉลียเท่ากับ 4.88 และมี
จํานวนครัง$ การเข้ าชมเว็บไซต์และเว็บบอร์ ด ตังแต่
$ เดือนมกราคม 2558 ถึง 13 มกราคม 2562 เท่ากับ
122,375 ครัง$ เฉลีย 2,549.50 ครัง$ /เดือน และ Facebook Fanpage มีผ้ กู ดไลค์จํานวน 261 คน และ
ผู้ตดิ ตามจํานวน 265 คน
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Abstract
The Physical Therapy Against Tobacco Network was born in 2005. The objective of the
network is to enhance physical therapist of Thailand know, awareness and participate in an
against tobacco strategy and activity and to seriously improve social health into sustainability.
Thought out ten years, the network's members have been many activities and done a lot of an
against tobacco's kits. However, the network was lack of systemic system to correct the
activity's report and kits. Then, the objective of this project are 1. to develop center of the
network information (website), 2. to develop web board and 3. to develop Facebook Fanpage
to. This project was conducted during on 1st September 2014 to 30th June 2016 and
developed a website in URL address: http://www.ptnosmoke.com/. The website was
broadcasted in January 2015. Systematic topics include "About network" , "Law", "Project plan",
"News", "Academic/Research papers", "CPG", "Download kits", "Web board", "Preference poll"
and "Contact administrator" . The Facebook Fanpage developed in URL address:
https://www.facebook.com/pg/ptnosmoke/. The fanpage was broadcasted in August 2017.
Result of this project were average preference score = 4.88/5 and 122,375 number of website
and web board view (average 2,549.50 views/month). The Facebook fanpage was liked by 261
people and was followed by 265 followers.
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คํานํา
เครื อข่ายกายภาพบําบัดเพือสังคมไทยปลอดบุหรี มีการดําเนินงานมาตังแต่
$ ปี พ.ศ. 2548 โดย
มุง่ เน้ นให้ นกั กายภาพบําบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบําบัด มีองค์ความรู้ ตระหนัก และมีสว่ นร่วมในการ
ควบคุมการบริ โภคยาสูบ เพือส่งเสริ มสุขภาวะแก่สงั คมอย่างจริ งจังและยัง ยืน ซึง มีผลการดําเนินงานและ
กิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอดจํานวนมาก รวมทังสื
$ อสิงพิมพ์ทีได้ จดั ทําขึ $นในแผนงานต่างๆ เรื อยมาเป็ น
ระยะเวลา 8 ปี นับถึงปี พ.ศ. 2556 แต่ยงั ขาดแหล่งหรื อศูนย์กลางการรวบรวมข้ อมูลอย่างเป็ นระบบและ
ยังขาดการเผยแพร่สสู่ าธารณะชน ทังในวงการวิ
$
ชาชีพสุขภาพและประชาชนทัว ไป จึงได้ เกิดโครงการนี $ขึ $น
เพือตอบสนองและแก้ ปัญหาดังกล่าว
ดังนัน$ เครื อข่ายกายภาพบําบัดเพือสังคมไทยปลอดบุหรี จึงได้ จดั ทําโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
เครื อข่ายภายภาพบําบัดเพือสังคมไทยปลอดบุหรี นี $ขึ $น เมือวันที 1 กันยายน 2557 เพือใช้ เป็ นศูนย์กลาง
รวบรมข้ อมูลและกิจกรรมของเครื อข่าย และเผยแพร่สสู่ าธารณะชนซึง ทําให้ ประชาชนทัว ไปเข้ าใจบทบาท
ของงานกายภาพบําบัดในด้ านการควบคุมการบริ โภคยาสูบได้ ดียิงขึ $น
รวมทังเพื
$ อกระจายข่าวสารสู่
ประชาชนในวงกว้ างมากยิงขึ $น จึงขยายฐานข้ อมูลโดยใช้ โซเชียวเน็ตเวิร์คทีเป็ นทีนิยมของประเทศไทยคือ
ทาง Facebook อีกทางหนึง ด้ วย

ทัศวิญา พัดเกาะ
มกราคม 2562
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กิตติกรรมประกาศ
ผู้รับผิดชอบแผนงานขอขอบคุณ สภากายภาพบําบัดและสมาคมกายภาพบําบัด ทีได้ ให้ ข้อมูล
ผลงานของนักกายภาพบําบัดด้ านการรณรงค์การไม่บริ โภคยาสูบ และการรวบรวมแนวปฏิบตั ทิ ีดีของแต่ละ
สถานพยาบาล รวมถึงการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์จนเป็ นทีระดับในวงการวิชาชีพ
รวมทังขอขอบคุ
$
ณคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทีสนับสนุนด้ านบุคลากรและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ในการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ รวมถึงการเสียสละให้ บคุ ลากรไปอบรมในเวลาราชการโดยไม่
ถึงเป็ นวันลา

ทัศวิญา พัดเกาะ
มกราคม 2562
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โครงการพัฒนาศูนย์ ข้อมูลเครื อข่ ายวิชาชีพกายภาพบําบัดเพื!อสังคมไทยปลอดบุ
คมไทย
หรี!
ความเป็ นมา หลักการ และเหตุผล
เครื อข่ายกายภาพบําบัดเพือสังคมไทยปลอดบุหรี มีการดําเนินงานมาตังแต่
$ ปี พ.ศ.
พ 2548 โดย
มุง่ เน้ นให้ นกั กายภาพบําบัดและนิสิตนักศึกษากายภาพบําบัด มีองค์ความรู้ ตระหนัก และมีสว่ นร่วมในการ
ควบคุมการบริ โภคยาสูบ เพือส่งเสริ มสุขภาวะแก่
ภา สงั คมอย่างจริ งจังและยัง ยืน ซึง มีผลการดําเนินงานและ
กิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอดจํานวนมาก รวมทังสื
$ อสิงพิมพ์ทีได้ จดั ทําขึ $นในแผนงานต่างๆ เรื อยมาเป็ น
ระยะเวลา 8 ปี นับถึงปี พ.ศ. 2556 ปั จจุบนั มีศูศนู ย์กลางการรวบรวมข้ อมูลอย่างเป็ นระบบคื
ระบบ อ เว็บไซต์
http://ptnosmoke.com/ แต่ยัยงั ขาดการเผยแพร่สูสสู่ าธารณะชน ทังในวงการวิ
$
ชาชีพสุขภาพและประชาชน
ทัว ไป
ดังนัน$ เครื อข่ายกายภาพบําบัดเพือสังคมไทยปลอดบุหรี จึงได้ จดั ทําโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
เครื อข่ายวิชาชีพกายภาพบําบัดเพือสังคมไทยปลอดบุหรี ได้ จดั ทําเว็บไซต์และเว็บบอร์ ด ตาม URL
address คือ http://www.ptnosmoke.com/
nosmoke.com/ ซึง ออกแบบและพัฒนาโดย บริ ษัท เมกาเว็บ จํากัด และขยาย
ฐานข้ อมูลเข้ าสู่ Facebook เพิมอีกทางหนึ
ก
ง ด้ วย
กรอบแนวความคิดและยุทธศาสตร์ หลัก
กรอบแนวความคิด (conceptual framework)

สื!อ สิ!งพิมพ์ เอกสาร บทความวิชาการ บทวามวิจัย ทางด้ านกายภาพบําบัดที!เกี!ยวข้ องกับ
การบริโภคยาสูบ ทังX ในและต่ างประเทศ

รวบรวมและจัดกลุ่ม อย่ างเป็ นระบบ

ฐานข้ อมูล (Database)

เผยแพร่ ส่ ูสาธารณะ ผ่ านทางเว็บไซต์ และ Facebook
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ยุทธศาสตร์ หลัก
1. พัฒนาศูนย์ข้อมูลเครื อข่ายวิชาชีพกายภาพบําบัดเพือสังคมไทยปลอดบุหรี
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
1. เพือจัดทําและพัฒนาศูนย์กลางข้ อมูลออนไลน์ (website) จํานวน 1 เว็บไซต์
2. เพือจัดทําเว็บบอร์ ด (webboard) จํานวน 1 เว็บบอร์ ด
3. เพือจัดทํา Facebook Fanpage
กลุ่มเป้าหมายและพืนX ที!ดาํ เนินงาน
กลุม่ เป้าหมาย ประกอบด้ วย นักกายภาพบําบัด วิชาชีพสุขภาพ และประชาชนทัว ไป เข้ าชม
เว็บไซต์ไม่ตํากว่าเดือนละ 1,000 การเข้ าชม และมีผ้ ตู ดิ ตามใน Facebook fanpage ไม่ตํากว่า 200 คน
พื $นทีดําเนินงาน ฐานข้ อมูลออนไลน์ทีมีทีตงในประเทศไทยในเว็
ั$
บไซต์
http://www.ptnosmoke.com และ https://www.facebook.com/ptnosmoke/
ระยะเวลาดําเนินงาน
ตังแต่
$ วนั ที 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 - 31 มิถนุ ายน 2561
ผลการดําเนินงานตามขันX ตอนที!ระบุในแผน
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครื อข่ายวิชาชีพกายภาพบําบัดเพือสังคมไทยปลอดบุหรี มีขนตอนการ
ั$
ดําเนินการโดนสรุ ปดังต่อไปนี $
1. การยืนขอจดทะเบียนชือเว็บไซต์
ผู้รับผิดชอบแผนงานได้ ยืนขอจดทะเบียนชือเว็บไซต์ไปยังมูลนิธิศนู ย์สารสนเทศเครื อข่ายไทย
(thnic) และพร้ อมเอกสารประกอบ คือ หนังสือรับรองเครื อข่ายฯ จากสภากายภาพบําบัด พรบ.วิชาชีพ
กายภาพบําบัด และสําเนาโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครื อข่ายวิชาชีพกายภาพบําบัดเพือสังคมไทยปลอด
บุหรี และชําระค่าบริ การ Domain name: www.ptnosmoke.com ระยะเวลา 2 ปี หมดอายุ 15 มกราคม
2560 เป็ นจํานวนเงิน 1,000 บาท ซึง แล้ วเสร็ จเมือวันที 15 มกราคม 2558
2. การแต่งตังผู
$ ้ ดแู ลเว็บไซต์และดูแลเฟสบุคแฟนเพจ
แต่งตังเจ้
$ าหน้ าทีผ้ ดู แู ลศูนย์ข้อมูลเครื อข่ายวิชาชีพกายภาพบําบัดเพือสังคมไทยปลอดบุหรี คือ
คุณฉัตรชัย โอฬาลึก (ตําแหน่งปั จจุบนั เจ้ าหน้ าทีบริ หารงานทัว ไป สํานักงานคณบดี คณะสหเวชศาสตร์ ม.
บูรพา โทรศัพท์ 038-103168) ทําหน้ าที รวบรวมและเผยแพร่ขา่ วสาร บทความวิชาการ แนวปฏิบตั ิ (CPG)
และกิจกรรมต่างๆ ของเครื อข่าย รวบรวมผลประเมินตามตัวชี $วัดของโครงการ และเข้ ารับการอบรมผู้ดแู ล
เว็บไซต์ โดยเริ มปฏิบตั หิ น้ าทีเมือวันที 16 มกราคม 2558
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3. การอบรมการเป็ นดูแลและลงข้ อมูลในเว็บไซต์
ผู้รับผิดชอบแผนงานและผู้ดแู ลเว็บไซต์ ได้ รับการอบรมการดูแลเว็บไซต์ ในฐาน Administrator
และการจัดทํา Poll โดยวิทยากรจาก บริ ษัท เมกาเว็บ จํากัด เมือวันที 7 เมษายน 2558 และวันที 31
ตุลาคม 2558

รูปที 1 การอบรมการดูและและพัฒนาเว็บไซต์

4. การกําหนดหัวข้ อและวิธีการประเมิน เพือจัดทําเป็ นส่วนประกอบต่างๆ ของเว็บไซต์ ดังนี $
4.1 ประวัติความเป็ นมา
4.2 วิสยั ทัศน์และพันธกิจ
4.3 กฎหมาย
4.4 คณะกรรมการเครื อข่าย
4.5 แผนการดําเนินงานและรายงานความก้ าวหน้ า
4.6 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
4.7 บทความ/งานวิจยั
4.8 แนวปฏิบตั ิ (Clinical
Clinical Practice Guideline,
Guide CPG)
4.9 กิจกรรมเครื อข่าย
4.10 เว็บบอร์ ด (เพื
เพือแลกเปลียนเรี ยนรู้/แจ้ งเรื องประชาสัมพันธ์)
4.11 เว็บไซต์ / ลิงค์ทีเกียวข้ อง:
ง สภากายภาพบําบัด สมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย
Facebook-สมาคมกายภาพบํ
สมาคมกายภาพบําบัด
4.12 แบบวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ เว็บไซต์ (คะแนนเต็ม 5)
4.13 แบบวัดระดับความพึ
บความพึงพอใจของผู้ใช้ เว็บบอร์ ด (คะแนนเต็ม 5)
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4.14 มีตวั เคาน์ นับจํานวนคนเข้ าเว็บไซต์
4.15 Animation: ตัวอักษรวิง
4. การจัดหาข้ อมูล ข่าวสาร บทความ งานวิจยั ด้ านการควบคุมการบริ โภคยาสูบ แนวปฏิบตั เิ พือการเลิก
บุหรี กิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์และเฟสบุคแฟนเพจ
ข้ อมูลการลงเว็บไซต์ ได้ มาจาก คณะกรรมการเครื อข่ายวิชาชีพกายภาพบําบัดเพือสังคมไทย
ปลอดบุหรี ตังแต่
$ ประวัติการดําเนินการ บทความวิจยั ข่าวสารต่างๆ จากทังในและต่
$
างประเทศ รวมทัง$
กิจกรรมต่างๆ ทีแต่ละแผนงานได้ ดําเนินการ ทังในอดี
$
ตและปั จจุบนั
5. การประชาสัมพันธ์
ได้ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผา่ นเว็บไซต์ตา่ งๆ ทีเกียวข้ องงานกายภาพบําบัด และผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ตา่ งๆ อาทิ Facebook ของสมาคมกายภาพบําบัด และการตังคํ
$ าสืบค้ นให้ เป็ นทีร้ ูจกั ใน
ระบบสืบค้ นของ Google.co.th และ Google.com ซึง สรุปการเชือมโยง (Link) ทังภายในและภายนอก
$
ประเทศดังนี $

รูปที 2 สรุปการเชือมโยงลิงค์ภายในและภายนอกประเทศ และการเข้ าถึงด้ วยอุปกรณ์ตา่ งๆ
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6. การดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
สรุปผลการลงข้ อมูลในหัวข้ อต่างๆ ดังต่อไปนี $
6.1 หน้ าหลัก จํานวน 1 หน้ า

รูปที 3 หน้ าหลัก
6.2

ประวัติความเป็ นมา จํานวน 1 หน้ า

รูปที 4 หน้ าเว็บไซต์ หัวข้ อ ประวัติความเป็ นมา

~ 14 ~

6.3 วิสยั ทัศน์และพันธกิจ จํานวน 1 หน้ า

รูปที 5 หน้ าเว็บไซต์ หัวข้ อ วิสยั ทัศน์และพันธกิจ

6.4 กฎหมาย จํานวน 8 หน้ า

รูปที 6 หน้ าเว็บไซต์ หัวข้ อ พรบ./กฎหมาย
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6.5 แผนการดําเนินงาน จํานวน 3 หน้ า

รูปที 7 หน้ าเว็บไซต์ แผนการดําเนินงานและรายงานความก้ าวหน้ า

6.6 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จํานวน 58 หน้ า

รูปที 8 หน้ าเว็บไซต์ หัวข้ อ ข่าวสารประชาสัมพันธ์
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6.7 บทความ/งานวิจยั จํานวน 15 หน้ า

รูปที 9 หน้ าเว็บไซต์ หัวข้ อ บทความ/งานวิจยั

6.8 กิจกรรมเครื อข่าย จํานวน 3 หน้ า

รูปที 10 กิจกรรมเครื อข่าย
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6.9 ผลงานเครื อข่าย จํานวน 4 หน้ า

รูปที 11 หน้ าเว็บไซต์ หัวข้ อ ผลงานเครื อข่าย

6.10 แนวปฏิบตั ิ ดาวน์โหลด/สือ จํานวน 21 หน้ า

รูปที 12 หน้ าเว็บไซต์ หัวข้ อ ดาวน์โหลดและสือ
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6.11 เว็บบอร์ ด (เพือแลกเปลียนเรี ยนรู้/แจ้ งเรื องประชาสัมพันธ์)

รูปที 13 หน้ าเว็บไซต์ หัวข้ อ เว็บบอร์ ด

6.12 เว็บไซต์ / ลิงค์ทีเกียวข้ อง: สภากายภาพบําบัด สมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย
Facebook-สมาคมกายภาพบําบัด

รูปที 14 หน้ าเว็บไซต์ หัวข้ อ เว็บไซต์/ลิงค์ทีเกียวข้ อง
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6.13 แบบวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ เว็บไซต์ (คะแนนเต็ม 5)

รูปที 15 หน้ าเว็บไซต์ หัวข้ อ แบบวัดความถึงพอใจเว็บไซต์

6.14 แบบวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ เว็บบอร์ ด (คะแนนเต็ม 5)

รูปที 16 หน้ าเว็บไซต์ หัวข้ อ แบบวัดความถึงพอใจเว็บบอร์ ด

6.15 มีตวั เคาน์ นับจํานวนคนเข้ าชมเว็บไซต์

รูปที 17 หน้ าเว็บไซต์ หัวข้ อ ตัวเคาน์จํานวนผู้เข้ าชม (ในกรอบสีเ หลีย ม)
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6.16 ตัวอักษรวิง

รูปที 18 ตัวอักษรวิง (ในกรอบสีเ หลีย ม)

7. การดูแลและพัฒนาเฟสบุคแฟนเพจให้ ทนั สมัยอยูเ่ สมอ

รูปที 19 หน้ าเฟสบุค
8. ประเมินผลการดําเนินงานของเว็บไซต์และเฟสบุคแฟนเพจ ทุก 6 เดือน
ดังแสดงในรายงานความก้ าวหน้ า
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ผลที!ได้ ตามตัวชีวX ัดและค่ าเป้าหมายของโครงการ
เป้าหมายของโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครื อข่ายวิชาชีพกายภาพบําบัดเพือสังคมไทยปลอดบุหรี
ประกอบด้ วยค่าเป้าหมายจํานวน 2 ค่าเป้าหมาย ดังต่อไปนี $
เป้าหมาย
กิจกรรม
ตัวชีวX ัด
การบรรลุ
ผลดําเนินงาน
เป้าหมาย

1.1 มีเว็บไซต์เครื อข่าย
มีเว็บไซต์ ชือ
1. พัฒนา 1. จัดทําและ
และ

พัฒนา

กายภาพบําบัดเพือ

http://www.ptnosm

ปรับปรุง

ศูนย์กลางข้ อมูล

สังคมไทยปลอดบุหรี

oke.com/

ศูนย์กลา

ออนไลน์ (web

จํานวน 1 เว็บไซต์ที

งข้ อมูล

site) ทีเป็ น

เป็ นปั จจุบนั

งานด้ าน

ปั จจุบนั และ

1.2 มีการรวบรวม

การ

เข้ าถึงได้ โดย

เผยแพร่ และ

"ประชาสัมพันธ์"

ควบคุม

คอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์ ข้ อมูล

จํานวน 58 ข่าวสาร

การ

โน๊ ตบุ๊ค แทปเล็ต

ข่าวสาร และ

ทังภายในและ
$

บริ โภค

และ

กฎหมายด้ านการ

ภายนอกประเทศ

ยาสูบ

โทรศัพท์มือถือ

ควบคุมการบริ โภค

โดยอัพเดท เดือนละ

โดย

ครอบคลุม

ยาสูบทุกเดือน

1.2 ข่าวสาร

วิชาชีพ

ระบบปฏิบตั กิ าร 1.3 มีการรวบรวมและ

กายภาพ

iOS Symbian

เผยแพร่บทความ/

"บทความ/งานวิจยั "

บําบัดที

Android และ

งานวิจยั ทีเกียวข้ อง

จํานวน 15 บทความ

ทันสมัย

Windrow

กับการควบคุมการ

และ

mobile

บริ โภคยาสูบโดยนัก





โดยมีหวั ข้ อ

โดยมีหวั ข้ อ

เข้ าถึงได้

กายภาพบําบัดหรื อ

ง่าย

งานทีเกียวข้ องกับ

สะดวก

กายภาพบําบัด

ในทุก

1.4 มีการรวบรวมและ

พื $นที

เผยแพร่แนวปฏิบตั ิ

โหลด/สือ" จํานวน

เพือการเลิกบุหรี

21 สือ ทีจดั ทําโดย



โดยมีหวั ข้ อ "ดาวน์
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เป้าหมาย

กิจกรรม

ตัวชีวX ัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

สําหรับคลินิก

คณะกรรมการ

กายภาพบําบัด

เครื อข่าย
กายภาพบําบัดและ
คณะทํางาน

1.5 มีการรวบรวมและ



โดยมีหวั ข้ อ "ผลงาน

เผยแพร่กิจกรรมของ

เครื อข่าย" และ

เครื อข่าย

"กิจกรรมเครื อข่าย"

กายภาพบําบัดเพือ

รวมจํานวน 7 หน้ า

สังคมไทยปลอดบุหรี
1.6 มีจํานวนการเข้ าชม

ผลรวมของการเข้ า

เฉลียไม่ตํากว่า

ชมเว็บไซต์นบั ตังแต่
$

3,000 ครัง$ /เดือน

เผยแพร่เว็บไซต์ คือ
มกราคม 2558 ถึง
มกราคม 2562 รวม
122,375 ครัง$ เฉลีย
2,549.50 ครัง$ /เดือน

1.7 มีการเผยแพร่ข้อมูล

2. สนับสนุ 2. จัดทําเฟสบุค



มีการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของเว็ปไซต์

ข่าวสารของเว็ปไซต์

ในเฟสบุคของสภา

ในเฟสบุคของสภา

กายภาพบําบัดและ

กายภาพบําบัดและ

สมาคม

สมาคม

กายภาพบําบัดแห่ง

กายภาพบําบัดแห่ง

ประเทศไทย

ประเทศไทย

2.1 มีเฟสบุคสําหรับการ
แลกเปลียนเรี ยนรู้



มีเฟสบุ๊ค ชือ
https://www.faceb
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เป้าหมาย

กิจกรรม

ตัวชีวX ัด

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลดําเนินงาน

นและ

(facebookfanp

และแจ้ งเรื อง

ook.com/ptnosmo

เป็ น

age)สําหรับ

ประชาสัมพันธ์และ

ke/

ศูนย์กลา

แลกเปลียน

สรุปข้ อกฎหมายด้ าน

งการ

เรี ยนรู้งานด้ าน

การบริ โภคยาสูบ

ประชาสั

การควบคุม

เพือให้ เข้ าใจง่าย

มพันธ์

ยาสูบ และ

งานของ

สําหรับแจ้ ง

เชือมโยงงานของ

เชือมโยงงานของ

เครื อข่าย

กิจกรรม/

เครื อข่ายวิชาชีพ

เครื อข่ายวิชาชีพ

วิชาชีพ

โครงการที

กายภาพบําบัดเพือ

กายภาพบําบัดเพือ

กายภาพ

ต้ องการให้

การไม่สบู บุหรี กบั

การไม่สบู บุหรี กบั

บําบัด

ประชาสัมพันธ์

เครื อข่ายวิชาชีพ

เครื อข่ายวิชาชีพ

สุขภาพอืนๆ

สุขภาพอืนๆ

เพือ

2.2 มีลิงค์สําหรับ

สังคมไท

2.3 มีจํานวนผู้ติดตามไม่

ยปลอด

ตํากว่า 200 คน

บุหรี ให้

2.4 เผยแพร่กิจกรรมของ

ประชาช
นทัว ไป
รับทราบ





มีลิงค์สําหรับ

มีจํานวนผู้ติดตาม
265 คน



มีการเผยแพร่

แผนงานย่อยต่างๆ

กิจกรรมของ

ของเครื อข่าย

แผนงานย่อยต่างๆ
ของเครื อข่ายทุก
เดือน

กลไกการ

การจัดประชุมของ

ติดตามและ

คณะกรรมการ

ประเมินผล

อํานวยการเครื อข่าย
กายภาพบําบัด ทุก
6 เดือน
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ข้ อเสนอแนะเพื!อการพัฒนา
1. การใช้ เว็บบอร์ ดค่อนข้ างน้ อย ดังนัน$ การปรับปรุงแผนงานครัง$ ถัดไป ควรเปลียนเป็ นการสร้ าง
Facebook ซึง มีการใช้ งานกันอย่างแพร่หลายมากกว่า
2. เพิมการเผยแพร่เว็บไซต์ไปยัง Facebook ให้ มากขึ $นเพือให้ มีจํานวนผู้เข้ าชมเว็บไซต์ให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายของโครงการ
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ภาคผนวก
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ประวัตผิ ้ ูรับผิดชอบโครงการ

ประวัติส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล
สังกัด
ตําแหน่ง
วันเดือนปีเกิด
ภูมิลําเนา
ที่อยู่
โทรศัพท์
E-mail

นางสาวทัศวิญา พัดเกาะ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์
24 มกราคม 2527
จังหวัดนครราชสีมา
152 หมู่ 2 ต.หมื
หมื่นไวย อ.เมื
อ อง จ.นครราชสีมา 30000
0-8107-46995
mjz_tad@yahoo.com

ประวัติการศึกษา
2549-2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบําบัด) (GPA 3.92)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2545-549
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (กายภาพบําบัด) (GPA 3.53)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประวัติงานวิจัย
วิทยานิพนธ์ Effect of a Positive Expiratory Pressure (PEP) on Dyspnea and
Dynamic Hyperinflation during Submaximal Exercise in COPD patients
ทุนวิจัย
(2554 - 2555)) Impacts of Wildfire Smog on
on Pulmonary Function, Risk of COPD
and Quality of Life in Healthy People (สกว.)
(2555 - 2556)) Pulmonary Function, Exercise Capacity and Quality of Life in
Wildfire Smoke Exposed People in North of Thailand (วช.)
ประวัติการทํางาน
พฤศจิกายน 2552-กุมภาพันธ์ 2553

นักกายภาพบําบัด

มีนาคม 2553-มิถุนายน 2556

อาจารย์

กุมภาพันธ์ 2555-สิงหาคม 2555 รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต

แผนกเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา
สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะสหเวชศาสตร์
วชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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สิงหาคม 2555-มิถุนายน 2556 รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพาการศึกษา
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
มิถุนายน 2556-ปัจจุบัน
อาจารย์
สาขาวิชากายภาพบําบัด
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตุลาคม 2556-ปัจจุบัน
ประธานประกันคุณภาพ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
กุมภาพันธ์ 2557-ปัจจุบัน
ประธานสาขาวิชากายภาพบําบัด คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาบูรพา
มีนาคม 2558-ปัจจุบัน
กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
การประชุมวิชาการ (ที่สําคัญ)
10-12 พฤศจิกายน 2553
วิทยากร

12-13 มกราคม 2555
28-30 มีนาคม 2555
2-4 เมษายน 2555
17-18 มกราคม 2556
14-15 สิงหาคม 2557
24 มีนาคม 2558

‘Physical Therapy Management and
Rehabilitation in COPD Workshop’
– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน
จ.เชียงใหม่
กรรมการ
The 1st Phayao Research Conference – ‘Wisdom
of Community Empowerment’
– มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยากร
Update in Physical Therapy Management ‘Fundamental of Respiratory Physical Therapy
Management' - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
กรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และมหาวิทยาลัยพะเยา ณ จังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ
นิทรรศการโครงงานนิสิตครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานกรรมการ
ประชุมวิชาการทางกายภาพบําบัดครั้งที่ 2
เรื่อง Atelectasis - prevention, treatment
and management - มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยากร
การเขียน มคอ.5 และ มคอ.6 - คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

สมาชิก/คณะกรรมการในองค์กรวิชาชีพ (ที่สําคัญ)
- สมาชิก - สมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย
- สมาชิก - ชมรมกายภาพบําบัดระบบหัวใจ หลอดเลือด และทางเดินหายใจ
- กรรมการอํานวยการและผู้รับผิดชอบพันธกิจ - เครือข่ายวิชาชีพกายภาพบําบัดเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สภากายภาพบําบัด ร่วมกับ สสส.
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- กรรมการและเลขานุการ - คณะอนุกรรมการเตรียมการรับรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด สภา
กายภาพบําบัด
- กรรมการและเลขานุการ - คณะกรรมการรับรองรองปริญญาในวิชาชีพกายภาพบําบัด สภากายภาพบําบัด
- กรรมการ - สภาสถาบันการศึกษากายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย
ผลงานวิจัย
Padkao T, Jones CU, Boonsawat W. The Effects of a New Positive Expiratory Pressure
Device
th
on Dynamic Hyperinflation in a Patient with COPD: A Controlled Case Study. The 6 PanPacific conference on rehabilitation (PPCR); 2008 October 4-5; Department of Rehabilitation
Sciences, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong; 2008. 79.
Tadsawiya Padkao, Watchara Boonsawat, Chulee Jones. A New Conical Positive Expiratory
Device Reduces Dyspnea
and Dynamic Hyperinflation during Exercise in Patients with
st
moderate COPD. The 1 National Physical Therapy Conference: Advance and Progress in
Physical Therapy; 2009 April 28-30; Physical Therapy Society of Thailand, Bangkok; 2009. 45.
Tadsawiya Padkao, Watchara Boonsawat, Chulee Jones. A New Conical Positive Expiratory
Pressure Device (C-PEP) Reduces Dyspnea and Dynamic Hyperinflation during Exercise in
Patients with Moderate COPD. Thai J Phys Ther 2009; 1: 18-28.
Tadsawiya Padkao, Watchara Boonsawat, Chulee U Jones. Conical-PEP is Safe, Reduces Lung
Hyperinflation and Contributes to Improved Exercise Endurance in Patients with COPD: A
Randomised Cross-over Trial. J Physiother 2010; 56(1): 33-39.
Tadsawiya Padkao, Paradron Suwapong, Mung Zatow, Sukhum Na Nongkhai. Impacts of st
Wildfires Smoke on Peak Expiratory Flow Rate and Risk of COPD in Healthy People. The 1
Phayao Research Conference. University of Phayao, Phayao; 2012: 92.
Weerasuk Tapanya, Pongsawat Chaiban, Veeravut Jinagub, Tadsawiya
Padkao. Breathlessness
TM
and Cardiorespiratory Respond during C-PEP and BreathMax Using at Rest in Elderly: A
Randomized Cross-over Controlled Trial. The 1st Phayao Research Conference. University of
Phayao, Phayao; 2012: 107.
Warunee Rueansupa, Sasiwan Rodyoi, Sirirat Kaewpia, Tadsawiya
Padkao. Conical-PEP
st
Reduces Leg Fatigue during Exercise in Healthy Elderly. The 1 Senior Project Exhibition.
University of Phayao, Phayao; 2012: 101.
Tadsawiya Padkao, Patchareeya Amput, Sujittra Kluayhomthong, Chulee U Jones. Impacts of
Wildfire Smog on Lung Volume and Pulmonary Function in Healthy People. The 2nd Phayao
Research Conference. University of Phayao, Phayao; 2013: 30-38.
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ระบบการกํากับติดตามภายใน
การกํากับติดตามการดูแลศูนย์ข้อมูลฯ ใช้ ระบบ PDCA ในการประกันคุณภาพการทํางานของการ
พัฒนาเว็บไซต์
Plan
- ยุทธศาสตร์ เครือข่ ายกายภาพบําบัด
เพื!อสัมคมไทยปลอดบุหรี!
-การพัฒนาศูนย์ ข้อมูลเครือข่ ายฯ ตาม
ความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย

Do
Action
to-date)
-ปรับปรุ งให้ ทันสมัย (Up-to

-แต่
แต่ งตังX ผู้ดูแลเว็บไซต์

-เพิ
เพิ!มข้ อมูลตามความต้ องกาของ
กลุ่มเป้าหมาย

-ดูดูแลและอัพเดทเว็บไซต์ ทุกเดือน

-สร้
สร้ างและพัฒนาเว็บไซต์ ร่วมกับเอกชน
-ปรั
ปรับปรุ งเนือX หาและหัวข้ อให้ เหมาะสม

Check
- จํานวนการเข้ าชมเว็บไซต์ /เว็บอร์ ดในแต่ ละเดือน
-ความพึ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ เซ็บไซต์ /เว็บบอร์ ด
-ทีที!ประชุมคณะกรรมการเครือข่ ายฯ ให้
ข้ อเสนอแนะปรับปรุ ง

