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บทคัดย่อ 
 

 ที!มา เครือขา่ยกายภาพบําบดัเพื�อสงัคมไทยปลอดบหุรี�มีการดําเนินงานมาตั $งแตปี่ พ.ศ. 2548 
โดยมุง่เน้นให้นกักายภาพบําบดัและนิสิตนกัศกึษากายภาพบําบดั มีองค์ความรู้ ตระหนกั และมีสว่นร่วมใน
การควบคมุการบริโภคยาสบู เพื�อสง่เสริมสขุภาวะแก่สงัคมอย่างจริงจงัและยั�งยืน ซึ�งมีผลการดําเนินงาน
และกิจกรรมตา่งๆ มาโดยตลอดจํานวนมาก รวมทั $งได้จดัทําสื�อสิ�งพิมพ์ในแผนงานตา่งๆ เรื�อยมาเป็น 
ระยะเวลา 10 ปี แตย่งัขาดแหลง่หรือศนูย์กลางการรวบรวมข้อมลูอยา่งเป็นระบบและยงัขาดการเผยแพร่สู่
สาธารณะชน ทั $งในวงการวิชาชีพสขุภาพและประชาชนทั�วไป วัตถุประสงค์ 1. เพื�อจดัทําและพฒันา
ศนูย์กลางข้อมลูออนไลน์ (website) 2. เพื�อจดัทําเว็บบอร์ด (web board) 3. เพื�อจดัทํา Facebook 
Fanpage ขั Xนตอนการดาํเนินงาน ได้จดัทําเว็บไซต์และเว็บบอร์ด ตาม URL address คือ 
http://www.ptnosmoke.com/ โดยเริ�มเผยแพร่อยา่งเป็นทางการเมื�อ มกราคม พ.ศ.2558 โดยแบง่กลุม่
ข้อมลูตา่งๆ เป็นหวัข้อ ประกอบด้วย เกี�ยวกบัเรา กฎหมาย แผนการดําเนินงาน ข่าวสารประชาสมัพนัธ์ 
บทความ/งานวิจยั แนวปฏิบตั ิดาวน์โหลด/สื�อ เว็บบอร์ด แบบประเมินความถึงพอใจ และการติดตอ่ผู้ดแูล
เว็บไซต์ และจดัทํา Facebook Fanpage สรุปผลงาน มีระดบัความพงึพอใจเฉลี�ยเทา่กบั 4.88 และมี
จํานวนครั $งการเข้าชมเว็บไซต์และเว็บบอร์ด ตั $งแตเ่ดือนมกราคม 2558 ถึง 13 มกราคม 2562 เทา่กบั 
122,375 ครั $ง เฉลี�ย 2,549.50 ครั $ง/เดือน และ Facebook Fanpage มีผู้กดไลค์จํานวน 261 คน และ
ผู้ตดิตามจํานวน 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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คาํนํา 
 

 เครือข่ายกายภาพบําบดัเพื�อสงัคมไทยปลอดบหุรี�มีการดําเนินงานมาตั $งแตปี่ พ.ศ. 2548 โดย
มุง่เน้นให้นกักายภาพบําบดัและนิสิตนกัศกึษากายภาพบําบดั มีองค์ความรู้ ตระหนกั และมีสว่นร่วมในการ
ควบคมุการบริโภคยาสบู เพื�อสง่เสริมสขุภาวะแก่สงัคมอยา่งจริงจงัและยั�งยืน ซึ�งมีผลการดําเนินงานและ
กิจกรรมตา่งๆ มาโดยตลอดจํานวนมาก รวมทั $งสื�อสิ�งพิมพ์ที�ได้จดัทําขึ $นในแผนงานตา่งๆ เรื�อยมาเป็น 
ระยะเวลา 8 ปี นบัถึงปี พ.ศ. 2556  แตย่งัขาดแหลง่หรือศนูย์กลางการรวบรวมข้อมลูอยา่งเป็นระบบและ
ยงัขาดการเผยแพร่สูส่าธารณะชน ทั $งในวงการวิชาชีพสขุภาพและประชาชนทั�วไป จงึได้เกิดโครงการนี $ขึ $น 
เพื�อตอบสนองและแก้ปัญหาดงักลา่ว 
 ดงันั $น เครือขา่ยกายภาพบําบดัเพื�อสงัคมไทยปลอดบหุรี� จงึได้จดัทําโครงการพฒันาศนูย์ข้อมลู
เครือข่ายภายภาพบําบดัเพื�อสงัคมไทยปลอดบหุรี�  นี $ขึ $น เมื�อวนัที� 1 กนัยายน 2557 เพื�อใช้เป็นศนูย์กลาง
รวบรมข้อมลูและกิจกรรมของเครือขา่ย และเผยแพร่สูส่าธารณะชนซึ�งทําให้ประชาชนทั�วไปเข้าใจบทบาท
ของงานกายภาพบําบดัในด้านการควบคมุการบริโภคยาสบูได้ดียิ�งขึ $น รวมทั $งเพื�อกระจายขา่วสารสู่
ประชาชนในวงกว้างมากยิ�งขึ $น จงึขยายฐานข้อมลูโดยใช้โซเชียวเน็ตเวิร์คที�เป็นที�นิยมของประเทศไทยคือ
ทาง Facebook อีกทางหนึ�งด้วย 
 
 

ทศัวิญา พดัเกาะ 
มกราคม 2562 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

 ผู้ รับผิดชอบแผนงานขอขอบคณุ สภากายภาพบําบดัและสมาคมกายภาพบําบดั ที�ได้ให้ข้อมลู
ผลงานของนกักายภาพบําบดัด้านการรณรงค์การไมบ่ริโภคยาสบู และการรวบรวมแนวปฏิบตัทีิ�ดีของแตล่ะ
สถานพยาบาล รวมถึงการประชาสมัพนัธ์เว็บไซต์จนเป็นที�ระดบัในวงการวิชาชีพ 
 รวมทั $งขอขอบคณุคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา ที�สนบัสนนุด้านบคุลากรและอปุกรณ์
คอมพิวเตอร์ในการดแูลและพฒันาเว็บไซต์  รวมถึงการเสียสละให้บคุลากรไปอบรมในเวลาราชการโดยไม่
ถึงเป็นวนัลา  
 
 

ทศัวิญา พดัเกาะ 
มกราคม 2562 
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โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบาํบัดเพื!อสังคมไทย
 
ความเป็นมา หลักการ และเหตุผล
 เครือข่ายกายภาพบําบดัเพื�อสงัคมไทยปลอดบหุรี�มีการดําเนินงานมาตั $งแตปี่ พ
มุง่เน้นให้นกักายภาพบําบดัและนิสิตนกัศกึษากายภาพบําบดั มีองค์ความรู้ ตระหนกั และมีสว่นร่วมในการ
ควบคมุการบริโภคยาสบู เพื�อสง่เสริมสขุภา
กิจกรรมตา่งๆ มาโดยตลอดจํานวนมาก รวมทั $งสื�อสิ�งพิมพ์ที�ได้จดัทําขึ $นในแผนงานตา่งๆ เรื�อยมาเป็น 
ระยะเวลา 8 ปี นบัถึงปี พ.ศ. 2556 
http://ptnosmoke.com/ แตย่งัขาดการเผยแพร่
ทั�วไป  
 ดงันั $น เครือขา่ยกายภาพบําบดัเพื�อสงัคมไทยปลอดบหุรี� จงึได้จดัทํา
เครือข่ายวิชาชีพกายภาพบําบดัเพื�อสงัคมไทยปลอดบหุรี�
address คือ http://www.ptnosmoke.com/
ฐานข้อมลูเข้าสู่ Facebook เพิ�มอีก
 
กรอบแนวความคิดและยุทธศาสตร์หลัก
กรอบแนวความคดิ (conceptual framework)
 

 

สื!อ สิ!งพิมพ์ เอกสาร บทความวิชาการ บทวามวิจัย ทางด้านกายภาพบาํบัดที!เกี!ยวข้องกับ
การบริโภคยาสูบ ทั Xงในและต่างประเทศ

รวบรวมและจัดกลุ่ม อย่างเป็นระบบ

เผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ และ 
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โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบาํบัดเพื!อสังคมไทย

ความเป็นมา หลักการ และเหตุผล 
เครือข่ายกายภาพบําบดัเพื�อสงัคมไทยปลอดบหุรี�มีการดําเนินงานมาตั $งแตปี่ พ

มุง่เน้นให้นกักายภาพบําบดัและนิสิตนกัศกึษากายภาพบําบดั มีองค์ความรู้ ตระหนกั และมีสว่นร่วมในการ
ควบคมุการบริโภคยาสบู เพื�อสง่เสริมสขุภาวะแก่สงัคมอยา่งจริงจงัและยั�งยืน ซึ�งมีผลการดําเนินงานและ
กิจกรรมตา่งๆ มาโดยตลอดจํานวนมาก รวมทั $งสื�อสิ�งพิมพ์ที�ได้จดัทําขึ $นในแผนงานตา่งๆ เรื�อยมาเป็น 

2556  ปัจจบุนัมีศนูย์กลางการรวบรวมข้อมลูอย่างเป็นระบบ
ยงัขาดการเผยแพร่สูส่าธารณะชน ทั $งในวงการวิชาชีพสขุภาพและประชาชน

ดงันั $น เครือขา่ยกายภาพบําบดัเพื�อสงัคมไทยปลอดบหุรี� จงึได้จดัทําโครงการพฒันาศนูย์ข้อมลู
เครือข่ายวิชาชีพกายภาพบําบดัเพื�อสงัคมไทยปลอดบหุรี� ได้จดัทําเว็บไซต์และเว็บบอร์ด ตาม 

nosmoke.com/ ซึ�งออกแบบและพฒันาโดย บริษัท เมกาเว็บ จํากดั
กทางหนึ�งด้วย 

กรอบแนวความคิดและยุทธศาสตร์หลัก 
(conceptual framework) 

สื!อ สิ!งพิมพ์ เอกสาร บทความวิชาการ บทวามวิจัย ทางด้านกายภาพบาํบัดที!เกี!ยวข้องกับ
การบริโภคยาสูบ ทั Xงในและต่างประเทศ

รวบรวมและจัดกลุ่ม อย่างเป็นระบบ

ฐานข้อมูล (Database)

เผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook

โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบาํบัดเพื!อสังคมไทยปลอดบุหรี!  

เครือข่ายกายภาพบําบดัเพื�อสงัคมไทยปลอดบหุรี�มีการดําเนินงานมาตั $งแตปี่ พ.ศ. 2548 โดย
มุง่เน้นให้นกักายภาพบําบดัและนิสิตนกัศกึษากายภาพบําบดั มีองค์ความรู้ ตระหนกั และมีสว่นร่วมในการ

ซึ�งมีผลการดําเนินงานและ
กิจกรรมตา่งๆ มาโดยตลอดจํานวนมาก รวมทั $งสื�อสิ�งพิมพ์ที�ได้จดัทําขึ $นในแผนงานตา่งๆ เรื�อยมาเป็น 

ศนูย์กลางการรวบรวมข้อมลูอย่างเป็นระบบคือ เว็บไซต์ 
สูส่าธารณะชน ทั $งในวงการวิชาชีพสขุภาพและประชาชน

โครงการพฒันาศนูย์ข้อมลู
ได้จดัทําเว็บไซต์และเว็บบอร์ด ตาม URL 

เมกาเว็บ จํากดั และขยาย

 

สื!อ สิ!งพิมพ์ เอกสาร บทความวิชาการ บทวามวิจัย ทางด้านกายภาพบาํบัดที!เกี!ยวข้องกับ
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ยุทธศาสตร์หลัก 
 1. พฒันาศนูย์ข้อมลูเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบําบดัเพื�อสงัคมไทยปลอดบหุรี� 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 1. เพื�อจดัทําและพฒันาศนูย์กลางข้อมลูออนไลน์ (website) จํานวน 1 เว็บไซต์ 
 2. เพื�อจดัทําเว็บบอร์ด (webboard) จํานวน 1 เว็บบอร์ด 
 3. เพื�อจดัทํา Facebook Fanpage 
กลุ่มเป้าหมายและพื Xนที!ดาํเนินงาน 
 กลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วย นกักายภาพบําบดั วิชาชีพสขุภาพ และประชาชนทั�วไป เข้าชม
เว็บไซต์ไมตํ่�ากวา่เดือนละ 1,000 การเข้าชม และมีผู้ตดิตามใน Facebook fanpage ไมตํ่�ากว่า 200 คน 
 พื $นที�ดําเนินงาน ฐานข้อมลูออนไลน์ที�มีที�ตั $งในประเทศไทยในเว็บไซต์  
http://www.ptnosmoke.com และ https://www.facebook.com/ptnosmoke/ 
ระยะเวลาดาํเนินงาน 
 ตั $งแตว่นัที� 1 สิงหาคม พ.ศ.2559 - 31 มิถนุายน 2561  
ผลการดาํเนินงานตามขัXนตอนที!ระบุในแผน 
 โครงการพฒันาศนูย์ข้อมลูเครือขา่ยวิชาชีพกายภาพบําบดัเพื�อสงัคมไทยปลอดบหุรี�  มีขั $นตอนการ
ดําเนินการโดนสรุปดงัตอ่ไปนี $ 
1. การยื�นขอจดทะเบียนชื�อเว็บไซต์ 
 ผู้ รับผิดชอบแผนงานได้ยื�นขอจดทะเบียนชื�อเว็บไซต์ไปยงัมลูนิธิศนูย์สารสนเทศเครือขา่ยไทย 
(thnic) และพร้อมเอกสารประกอบ คือ หนงัสือรับรองเครือขา่ยฯ จากสภากายภาพบําบดั พรบ.วิชาชีพ
กายภาพบําบดั และสําเนาโครงการพฒันาศนูย์ข้อมลูเครือขา่ยวิชาชีพกายภาพบําบดัเพื�อสงัคมไทยปลอด
บหุรี� และชําระคา่บริการ Domain name:  www.ptnosmoke.com ระยะเวลา 2 ปี หมดอาย ุ15 มกราคม 
2560 เป็นจํานวนเงิน 1,000 บาท ซึ�งแล้วเสร็จเมื�อวนัที� 15 มกราคม 2558 
 
2. การแตง่ตั $งผู้ดแูลเว็บไซต์และดแูลเฟสบคุแฟนเพจ  
 แตง่ตั $งเจ้าหน้าที�ผู้ดแูลศนูย์ข้อมลูเครือขา่ยวิชาชีพกายภาพบําบดัเพื�อสงัคมไทยปลอดบหุรี� คือ 
คณุฉตัรชยั โอฬาลึก (ตําแหนง่ปัจจบุนั เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป สํานกังานคณบดี คณะสหเวชศาสตร์ ม.
บรูพา โทรศพัท์ 038-103168) ทําหน้าที� รวบรวมและเผยแพร่ขา่วสาร บทความวิชาการ แนวปฏิบตัิ (CPG) 
และกิจกรรมตา่งๆ ของเครือขา่ย รวบรวมผลประเมินตามตวัชี $วดัของโครงการ และเข้ารับการอบรมผู้ดแูล
เว็บไซต์ โดยเริ�มปฏิบตัหิน้าที�เมื�อวนัที� 16 มกราคม 2558 
 
 



 

3. การอบรมการเป็นดแูลและลงข้อ
 ผู้ รับผิดชอบแผนงานและผู้ดแูลเว็บไซต์ ได้รับการอบรมการดแูลเว็บไซต์
และการจดัทํา Poll โดยวิทยากรจาก บริษัท เมกาเว็บ จํากดั เมื�อวนัที� 
ตลุาคม 2558  

รูปที� 

4. การกําหนดหวัข้อและวิธีการประเมิน เพื�อจดัทําเป็นสว่นประกอบตา่งๆ ของเว็บไซต์ ดงันี $
4.1 ประวตัิความเป็นมา 
4.2 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 
4.3 กฎหมาย 
4.4 คณะกรรมการเครือขา่ย
4.5 แผนการดําเนินงานและรายงานความก้าวหน้า
4.6 ขา่วสารประชาสมัพนัธ์
4.7 บทความ/งานวิจยั 
4.8 แนวปฏิบตั ิ(Clinical Practice Guide
4.9 กิจกรรมเครือขา่ย 
4.10 เว็บบอร์ด (เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้
4.11 เว็บไซต์ / ลิงค์ที�เกี�ยวข้อง

Facebook-สมาคมกายภาพบําบดั 
4.12 แบบวดัระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์  
4.13 แบบวดัระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้เว็บบอร์ด  
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การอบรมการเป็นดแูลและลงข้อมลูในเว็บไซต์   
ผู้ รับผิดชอบแผนงานและผู้ดแูลเว็บไซต์ ได้รับการอบรมการดแูลเว็บไซต์ ในฐาน 

โดยวิทยากรจาก บริษัท เมกาเว็บ จํากดั เมื�อวนัที� 7 เมษายน 

รูปที� 1 การอบรมการดแูละและพฒันาเว็บไซต์ 

 
การกําหนดหวัข้อและวิธีการประเมิน เพื�อจดัทําเป็นสว่นประกอบตา่งๆ ของเว็บไซต์ ดงันี $

 

คณะกรรมการเครือขา่ย 
แผนการดําเนินงานและรายงานความก้าวหน้า 
ขา่วสารประชาสมัพนัธ์ 

Clinical Practice Guideline, CPG) 

เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้/แจ้งเรื�องประชาสมัพนัธ์) 
ลิงค์ที�เกี�ยวข้อง: สภากายภาพบําบดั สมาคมกายภาพบําบดัแหง่ประเทศไทย 

สมาคมกายภาพบําบดั  
แบบวดัระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์  (คะแนนเต็ม 5) 

บความพงึพอใจของผู้ใช้เว็บบอร์ด  (คะแนนเตม็ 5) 

ในฐาน Administrator 
เมษายน 2558 และวนัที� 31 

 

การกําหนดหวัข้อและวิธีการประเมิน เพื�อจดัทําเป็นสว่นประกอบตา่งๆ ของเว็บไซต์ ดงันี $ 

สภากายภาพบําบดั สมาคมกายภาพบําบดัแหง่ประเทศไทย 
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4.14 มีตวัเคาน์ นบัจํานวนคนเข้าเว็บไซต์ 
4.15 Animation: ตวัอกัษรวิ�ง 

 

4. การจดัหาข้อมลู ขา่วสาร บทความ งานวิจยั ด้านการควบคมุการบริโภคยาสบู แนวปฏิบตัเิพื�อการเลิก
บหุรี� กิจกรรมตา่งๆ และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์และเฟสบคุแฟนเพจ 
 ข้อมลูการลงเว็บไซต์ ได้มาจาก คณะกรรมการเครือขา่ยวิชาชีพกายภาพบําบดัเพื�อสงัคมไทย
ปลอดบหุรี�  ตั $งแตป่ระวตัิการดําเนินการ บทความวิจยั ขา่วสารตา่งๆ จากทั $งในและตา่งประเทศ รวมทั $ง
กิจกรรมตา่งๆ ที�แตล่ะแผนงานได้ดําเนินการ ทั $งในอดีตและปัจจบุนั 
 
5. การประชาสมัพนัธ์ 
 ได้ประชาสมัพนัธ์เว็บไซต์ผา่นเว็บไซต์ตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องงานกายภาพบําบดั และผา่นเครือขา่ย
สงัคมออนไลน์ตา่งๆ อาทิ Facebook ของสมาคมกายภาพบําบดั และการตั $งคําสืบค้นให้เป็นที�รู้จกั ใน
ระบบสืบค้นของ Google.co.th และ Google.com ซึ�งสรุปการเชื�อมโยง (Link) ทั $งภายในและภายนอก
ประเทศดงันี $ 

 
รูปที� 2 สรุปการเชื�อมโยงลงิค์ภายในและภายนอกประเทศ และการเข้าถึงด้วยอปุกรณ์ตา่งๆ 
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6. การดแูลและพฒันาเว็บไซต์ให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 สรุปผลการลงข้อมลูในหวัข้อตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี $ 
 6.1  หน้าหลกั จํานวน 1 หน้า 

 
รูปที� 3 หน้าหลกั 

 
 6.2 ประวตัิความเป็นมา จํานวน 1 หน้า 

 
รูปที� 4 หน้าเว็บไซต์ หวัข้อ ประวตัิความเป็นมา 
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6.3 วิสยัทศัน์และพนัธกิจ จํานวน 1 หน้า 

 
รูปที� 5 หน้าเว็บไซต์ หวัข้อ วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

 

 
6.4 กฎหมาย จํานวน 8 หน้า 

 
รูปที� 6 หน้าเว็บไซต์ หวัข้อ พรบ./กฎหมาย 

 
 



~ 15 ~ 
 

6.5 แผนการดําเนินงาน จํานวน 3 หน้า 

 
รูปที� 7 หน้าเว็บไซต์ แผนการดาํเนินงานและรายงานความก้าวหน้า 

 
6.6 ขา่วสารประชาสมัพนัธ์ จํานวน 58 หน้า 

 
รูปที� 8 หน้าเว็บไซต์ หวัข้อ ขา่วสารประชาสมัพนัธ์ 
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6.7 บทความ/งานวิจยั จํานวน 15 หน้า 

 
รูปที� 9 หน้าเว็บไซต์ หวัข้อ บทความ/งานวจิยั 

 
6.8 กิจกรรมเครือขา่ย จํานวน 3 หน้า 

 
รูปที� 10 กิจกรรมเครือขา่ย 
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6.9 ผลงานเครือขา่ย จํานวน 4 หน้า 

 
รูปที� 11 หน้าเว็บไซต์ หวัข้อ ผลงานเครือขา่ย 

 
6.10 แนวปฏิบตั ิดาวน์โหลด/สื�อ จํานวน 21 หน้า 

 
รูปที� 12 หน้าเว็บไซต์ หวัข้อ ดาวน์โหลดและสื�อ 
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6.11 เว็บบอร์ด (เพื�อแลกเปลี�ยนเรียนรู้/แจ้งเรื�องประชาสมัพนัธ์) 

 
รูปที� 13 หน้าเว็บไซต์ หวัข้อ เว็บบอร์ด 

 

6.12 เว็บไซต์ / ลิงค์ที�เกี�ยวข้อง: สภากายภาพบําบดั สมาคมกายภาพบําบดัแหง่ประเทศไทย 
Facebook-สมาคมกายภาพบําบดั  

 
รูปที� 14 หน้าเว็บไซต์ หวัข้อ เว็บไซต์/ลงิค์ที�เกี�ยวข้อง 

 
 



~ 19 ~ 
 

6.13 แบบวดัระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์  (คะแนนเต็ม 5) 

 
รูปที� 15 หน้าเว็บไซต์ หวัข้อ แบบวดัความถึงพอใจเว็บไซต์ 

6.14 แบบวดัระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้เว็บบอร์ด  (คะแนนเตม็ 5) 

 
รูปที� 16 หน้าเว็บไซต์ หวัข้อ แบบวดัความถึงพอใจเว็บบอร์ด 

6.15 มีตวัเคาน์ นบัจํานวนคนเข้าชมเว็บไซต์ 

 
รูปที� 17 หน้าเว็บไซต์ หวัข้อ ตวัเคาน์จํานวนผู้ เข้าชม (ในกรอบสี�เหลี�ยม) 
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6.16 ตวัอกัษรวิ�ง 

 
รูปที� 18 ตวัอกัษรวิ�ง (ในกรอบสี�เหลี�ยม) 

 
7. การดแูลและพฒันาเฟสบคุแฟนเพจให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

 
รูปที� 19 หน้าเฟสบคุ  

 
8. ประเมินผลการดําเนินงานของเว็บไซต์และเฟสบคุแฟนเพจ ทกุ 6 เดือน 
  ดงัแสดงในรายงานความก้าวหน้า  
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ผลที!ได้ตามตัวชี Xวัดและค่าเป้าหมายของโครงการ 
 เป้าหมายของโครงการพฒันาศนูย์ข้อมลูเครือข่ายวิชาชีพกายภาพบําบดัเพื�อสงัคมไทยปลอดบหุรี� 
ประกอบด้วยคา่เป้าหมายจํานวน  2 คา่เป้าหมาย ดงัตอ่ไปนี $ 
เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี Xวัด การบรรลุ

เป้าหมาย 
ผลดาํเนินงาน 

1. พฒันา

และ

ปรับปรุง

ศนูย์กลา

งข้อมลู

งานด้าน

การ

ควบคมุ

การ

บริโภค

ยาสบู 

โดย

วิชาชีพ

กายภาพ

บําบดัที�

ทนัสมยั

และ

เข้าถึงได้

ง่าย 

สะดวก

ในทกุ

พื $นที� 

1. จดัทําและ

พฒันา

ศนูย์กลางข้อมลู

ออนไลน์ (web 

site) ที�เป็น

ปัจจบุนัและ

เข้าถึงได้โดย

คอมพิวเตอร์ 

โน๊ตบุ๊ค แทปเล็ต 

และ

โทรศพัท์มือถือ

ครอบคลมุ

ระบบปฏิบตักิาร 

iOS Symbian 

Android และ 

Windrow 

mobile 

1.1 มีเว็บไซต์เครือขา่ย

กายภาพบําบดัเพื�อ

สงัคมไทยปลอดบหุรี�

จํานวน 1 เว็บไซต์ที�

เป็นปัจจบุนั 

� มีเว็บไซต์ ชื�อ 

http://www.ptnosm

oke.com/ 

1.2 มีการรวบรวม 

เผยแพร่ และ

ประชาสมัพนัธ์ ข้อมลู

ขา่วสาร และ

กฎหมายด้านการ

ควบคมุการบริโภค

ยาสบูทกุเดือน 

� โดยมีหวัข้อ 

"ประชาสมัพนัธ์" 

จํานวน 58 ขา่วสาร 

ทั $งภายในและ

ภายนอกประเทศ 

โดยอพัเดท เดือนละ 

1.2 ขา่วสาร 

1.3 มีการรวบรวมและ

เผยแพร่บทความ/

งานวิจยั ที�เกี�ยวข้อง

กบัการควบคมุการ

บริโภคยาสบูโดยนกั

กายภาพบําบดัหรือ

งานที�เกี�ยวข้องกบั

กายภาพบําบดั 

� โดยมีหวัข้อ 

"บทความ/งานวิจยั" 

จํานวน 15 บทความ 

1.4 มีการรวบรวมและ

เผยแพร่แนวปฏิบตัิ

เพื�อการเลิกบหุรี�

� โดยมีหวัข้อ "ดาวน์

โหลด/สื�อ" จํานวน 

21 สื�อ ที�จดัทําโดย
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เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี Xวัด การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลดาํเนินงาน 

สําหรับคลินิก

กายภาพบําบดั 

คณะกรรมการ

เครือข่าย

กายภาพบําบดัและ

คณะทํางาน 

1.5 มีการรวบรวมและ

เผยแพร่กิจกรรมของ

เครือข่าย

กายภาพบําบดัเพื�อ

สงัคมไทยปลอดบหุรี�  

� โดยมีหวัข้อ "ผลงาน

เครือข่าย" และ 

"กิจกรรมเครือข่าย" 

รวมจํานวน 7 หน้า 

1.6 มีจํานวนการเข้าชม

เฉลี�ยไมตํ่�ากว่า 

3,000 ครั $ง/เดือน 

 ผลรวมของการเข้า

ชมเว็บไซต์นบัตั $งแต่

เผยแพร่เว็บไซต์ คือ 

มกราคม 2558 ถึง 

มกราคม 2562 รวม

122,375 ครั $ง เฉลี�ย 

2,549.50 ครั $ง/เดือน 

1.7 มีการเผยแพร่ข้อมลู 

ขา่วสารของเว็ปไซต์

ในเฟสบคุของสภา

กายภาพบําบดัและ

สมาคม

กายภาพบําบดัแหง่

ประเทศไทย 

� มีการเผยแพร่ข้อมลู 

ขา่วสารของเว็ปไซต์

ในเฟสบคุของสภา

กายภาพบําบดัและ

สมาคม

กายภาพบําบดัแหง่

ประเทศไทย 

2. สนบัสนุ 2. จดัทําเฟสบคุ 2.1 มีเฟสบคุสําหรับการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้

� มีเฟสบุ๊ค ชื�อ 

https://www.faceb
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เป้าหมาย กิจกรรม ตัวชี Xวัด การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลดาํเนินงาน 

นและ

เป็น

ศนูย์กลา

งการ

ประชาสั

มพนัธ์

งานของ

เครือข่าย

วิชาชีพ

กายภาพ

บําบดั

เพื�อ

สงัคมไท

ยปลอด

บหุรี� ให้

ประชาช

นทั�วไป

รับทราบ 

(facebookfanp

age)สําหรับ

แลกเปลี�ยน

เรียนรู้งานด้าน

การควบคมุ

ยาสบู และ

สําหรับแจ้ง

กิจกรรม/

โครงการที�

ต้องการให้

ประชาสมัพนัธ์ 

และแจ้งเรื�อง

ประชาสมัพนัธ์และ

สรุปข้อกฎหมายด้าน

การบริโภคยาสบู

เพื�อให้เข้าใจง่าย 

ook.com/ptnosmo

ke/ 

2.2 มีลิงค์สําหรับ

เชื�อมโยงงานของ

เครือข่ายวิชาชีพ

กายภาพบําบดัเพื�อ

การไมส่บูบหุรี�กบั

เครือข่ายวิชาชีพ

สขุภาพอื�นๆ 

� มีลิงค์สําหรับ

เชื�อมโยงงานของ

เครือข่ายวิชาชีพ

กายภาพบําบดัเพื�อ

การไมส่บูบหุรี�กบั

เครือข่ายวิชาชีพ

สขุภาพอื�นๆ 

2.3 มีจํานวนผู้ติดตามไม่

ตํ�ากว่า 200 คน 

� มีจํานวนผู้ติดตาม 

265 คน 

2.4 เผยแพร่กิจกรรมของ

แผนงานยอ่ยตา่งๆ

ของเครือขา่ย  

� มีการเผยแพร่

กิจกรรมของ

แผนงานยอ่ยตา่งๆ

ของเครือขา่ยทกุ

เดือน 

กลไกการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

การจดัประชมุของ

คณะกรรมการ

อํานวยการเครือขา่ย

กายภาพบําบดั ทกุ 

6 เดือน 

 �  
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ข้อเสนอแนะเพื!อการพัฒนา 
1. การใช้เว็บบอร์ดคอ่นข้างน้อย ดงันั $น การปรับปรุงแผนงานครั $งถดัไป ควรเปลี�ยนเป็นการสร้าง 
Facebook ซึ�งมีการใช้งานกนัอยา่งแพร่หลายมากกวา่ 
2. เพิ�มการเผยแพร่เว็บไซต์ไปยงั Facebook ให้มากขึ $นเพื�อให้มีจํานวนผู้ เข้าชมเว็บไซต์ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของโครงการ 
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ภาคผนวก 
  



 

ประวัติส่วนบุคคล

ช่ือ-นามสกุล นางสาวทัศวิญา พัดเกาะ
สังกัด  คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตําแหน่ง อาจารย์ 
วันเดือนปีเกิด 24 มกราคม 2527
ภูมิลําเนา จังหวัดนครราชสีมา
ท่ีอยู่  152 หมู่ 2 ต.หม่ืนไวย อ
โทรศัพท์ 0-8107-46995 
E-mail  mjz_tad@yahoo.com
 
ประวัติการศึกษา 
2549-2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2545-549 วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  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 o
  and Quality of Life in Healthy People 
  (2555 - 2556) Pulmonary Function, Exercise Capacity and Quality of Life in 
  Wildfire Smoke Exposed People in North of Thailand
 

ประวัติการทํางาน 
พฤศจิกายน 2552-กุมภาพันธ์ 2553
    
    
มีนาคม 2553-มิถุนายน 2556 
    
กุมภาพันธ์ 2555-สิงหาคม 2555 
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ประวัตผู้ิรับผิดชอบโครงการ 

ประวัติส่วนบุคคล 

วิญา พัดเกาะ 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

2527 
จังหวัดนครราชสีมา 

หม่ืนไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

mjz_tad@yahoo.com 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายภาพบําบัด) (GPA 3.92) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) (กายภาพบําบัด) (GPA 3.53)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

Effect of a Positive Expiratory Pressure (PEP) on Dyspnea and 
Dynamic Hyperinflation during Submaximal Exercise in COPD patients

) Impacts of Wildfire Smog on Pulmonary Function, Risk of COPD 
and Quality of Life in Healthy People (สกว.) 

) Pulmonary Function, Exercise Capacity and Quality of Life in 
Wildfire Smoke Exposed People in North of Thailand (วช.) 

2553 นักกายภาพบําบัด แผนกเวชกรรมสังคม 
    โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
    จ.นครราชสีมา 
 อาจารย์   สาขาวิชากายภาพบําบัด
    คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 รองคณบดี ฝ่ายกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

(GPA 3.53) 

Effect of a Positive Expiratory Pressure (PEP) on Dyspnea and  
Dynamic Hyperinflation during Submaximal Exercise in COPD patients 

n Pulmonary Function, Risk of COPD 

) Pulmonary Function, Exercise Capacity and Quality of Life in 

แผนกเวชกรรมสังคม  
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา  

สาขาวิชากายภาพบําบัด 
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

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 (ท่ีสําคัญ) 
10-12 พฤศจิกายน 2553  วิทยากร  ‘Physical Therapy Management and   
      Rehabilitation in COPD Workshop’  
      – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซนทารา ดวงตะวัน 
      จ.เชียงใหม่ 
12-13 มกราคม 2555  กรรมการ The 1st Phayao Research Conference – ‘Wisdom 
      of Community Empowerment’  
      – มหาวิทยาลัยพะเยา 
28-30 มีนาคม 2555  วิทยากร  Update in Physical Therapy Management -  
      ‘Fundamental of Respiratory Physical Therapy 
      Management' - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
2-4 เมษายน 2555  กรรมการ  ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
      ด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
      และมหาวิทยาลัยพะเยา ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
17-18 มกราคม 2556  กรรมการ นิทรรศการโครงงานนิสิตครั้งท่ี 2 มหาวิทยาลัยพะเยา 
14-15 สิงหาคม 2557  ประธานกรรมการ ประชุมวิชาการทางกายภาพบําบัดครั้งท่ี 2 
       เรื่อง Atelectasis - prevention, treatment 
       and management - มหาวิทยาลัยบูรพา 
24 มีนาคม 2558  วิทยากร  การเขียน มคอ.5 และ มคอ.6 - คณะแพทยศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยบูรพา  
 
สมาชิก/คณะกรรมการในองค์กรวิชาชีพ (ท่ีสําคัญ) 
- สมาชิก - สมาคมกายภาพบําบัดแห่งประเทศไทย  
- สมาชิก - ชมรมกายภาพบําบัดระบบหัวใจ หลอดเลือด และทางเดินหายใจ  
- กรรมการอํานวยการและผู้รับผิดชอบพันธกิจ - เครือข่ายวิชาชีพกายภาพบําบัดเพ่ือสังคมไทยปลอดบุหรี่ 
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 
on Dynamic Hyperinflation in a Patient with COPD: A Controlled Case Study. The 6th Pan-
Pacific 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 
moderate COPD. The 1st 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 
Wildfires Smoke on Peak Expiratory Flow Rate and Risk of COPD in Healthy People. The 1st 
Phayao Research Conference. University of Phayao, Phayao; 2012: 92.  
 
Weerasuk Tapanya, Pongsawat Chaiban, Veeravut Jinagub, Tadsawiya Padkao. Breathlessness 
and Cardiorespiratory Respond during C-PEP and BreathMaxTM 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 
Reduces Leg Fatigue during Exercise in Healthy Elderly. The 1st 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. 
 
 
 
 



 

 การกํากบัตดิตามการดแูลศนูย์ข้อมลูฯ ใช้ระบบ 
พฒันาเว็บไซต์ 

- จาํนวนการเข้าชมเว็บไซต์

-ความพึงพอใจของผู้ใช้เซ็บไซต์

-ที!ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ให้
ข้อเสนอแนะปรับปรุง

Action

-ปรับปรุงให้ทันสมัย (Up-to

-เพิ!มข้อมูลตามความต้องกาของ
กลุ่มเป้าหมาย
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ระบบการกาํกับตดิตามภายใน 
 

การกํากบัตดิตามการดแูลศนูย์ข้อมลูฯ ใช้ระบบ PDCA ในการประกนัคณุภาพการทํางานของการ

 

Plan

- ยุทธศาสตร์เครือข่ายกายภาพบาํบัด
เพื!อสัมคมไทยปลอดบุหรี!

-การพัฒนาศูนย์ข้อมูลเครือข่ายฯ ตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

-แต่งตั Xงผู้ดูแลเวบ็ไซต์

-สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ร่วมกับเอกชน

-ดูแลและอัพเดทเว็บไซต์ทุกเดือน

-ปรับปรุงเนื Xอหาและหัวข้อให้เหมาะสม

Check

จาํนวนการเข้าชมเว็บไซต์/เว็บอร์ดในแต่ละเดือน

ความพึงพอใจของผู้ใช้เซ็บไซต์/เว็บบอร์ด

ที!ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ให้
ข้อเสนอแนะปรับปรุง

to-date) 

เพิ!มข้อมูลตามความต้องกาของ

ในการประกนัคณุภาพการทํางานของการ

 

Do

แต่งตั Xงผู้ดูแลเวบ็ไซต์

สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ร่วมกับเอกชน

ดูแลและอัพเดทเว็บไซต์ทุกเดือน

ปรับปรุงเนื Xอหาและหัวข้อให้เหมาะสม


