โครงการให้ ความรู้เกีย่ วกับสุ ขภาพ และระบบบริการของรพ.แก่งคอยแก่ผู้ป่วย
ญาติ และบุคลากรในโรงพยาบาล
หลักการและเหตุผล
การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ เป็ นสิ่ งสาคัญไม่เพียงแต่อาศัยการรักษาพยาบาล เมื่อมี
การเจ็บป่ วยเกิดขึ้นแต่ควรเริ่ มตั้งแต่การส่ งเสริ มสุ ขภาพให้แก่ท้ งั ผูป้ ่ วยและญาติ รวมไปถึงบุคลากร
ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านใน โรงพยาลแก่ ง คอย เพื่ อ ช่ ว ยให้ก ารรั ก ษาและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ เป็ นไปอย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ งต้องอาศัยการได้รับความรู ้ เกี่ ยวกับสุ ขภาพและข้อมูลระบบบริ การ
สุ ขภาพของรพ.
ดั้งนั้นเพื่อให้เกิดการส่ งเสริ มและการรักษาสุ ขภาพที่ดีจึงควรเริ่ มจากได้เข้าถึงบริ การ การ
ได้รับข้อมูลด้านสุ ขภาพ ทางคณะกรรมการสุ ขศึกษาและประชาสัมพันธ์ จึงเล็งเห็นความสาคัญ
ของข้อมูลข่าวสารทางสาธารณสุ ข จึ งได้กาหนดโครงการให้ความรู ้ เกี่ ยวกับสุ ขภาพและระบบ
บริ การสุ ขภาพของรพ.แก่งคอยผ่านทางเจ้าหน้าที่และแผ่นพับ เพื่อนาไปสู่ การส่ งเสริ มสุ ขภาพที่ดี
ป่ วย ญาติ รวมถึงบุคลากรภายในรพ.อีกด้วย
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ความรู ้ทางด้านสุ ขภาพ แก่ผปู ้ ่ วย ญาติ และ บุคลากรของโรงพยาบาล
2.เพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการให้บริ การของรพ.แก่งคอยแก่ผมู ้ ารับบริ การ
3.เพื่อให้ผปู ้ ่ วย ญาติและบุคลากรภายในรพ.ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมาย
ผูป้ ่ วย ญาติ และบุคลากรใน รพ.แก่งคอย

กลวิธ๊ดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการสุ ขศึกษาเพื่อคัดเลือกและกาหนดข้อมูลที่จะนาเสนอ โดยยึดตาม
โรคที่พบบ่อยในรพ.แก่งคอย ข้อมูลสิ ทธิบตั รต่างๆและข้อมูลขั้นตอนในการให้บริ การต่างๆและ
ข้อมูลขั้นตอนในการให้บริ การของรพ.แก่งคอย
2.แต่งตั้งคณะทางาน ให้ให้สุขศึกษาหน้าห้องตรวจ
4. ให้สุขศึกษา อย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จานวน 1 ครั้ง และเวลา
13.30 น. จานวน 1 ครั้ง
5. ตรวจสอบการให้สุขศึกษาเดือนละครั้ง ให้เป็ นไป ตามแผนการดาเนินงาน และนาเสนอ
ในที่ประชุมประจาเดือนของคณะกรรมการสุ ขศึกษา เพือ่ แจ้งความก้าวหน้าในการดาเนินงานและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานต่อไป
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
เดือน ตุลาคม 2553 ถึงเดือน กันยายน 2554
งบประมาณ
เงินบารุ งของโรงพยาบาลแก่งคอย ในการทาเอกสารแผ่นพับ
ตัวชี้วดั
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแก่งคอยให้ความรู ้ทางด้านสุ ขภาพ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
ผูป้ ่ วย ญาติ และบุคลากรในรพ.ได้รับความรู ้เกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุ ขภาพและข้อมูลการ
ให้บริ การทางสุ ขภาพของรพ.แก่งคอย อย่างต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการสุ ขศึกษาและประชาสัมพันธ์

โครงการให้ ความรู้เกีย่ วกับสุ ขภาพ และระบบบริการของรพ.แก่งคอย
แก่ชมรมออกกาลังกายในชุมชน
หลักการและเหตุผล
การมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงสมบูรณ์ เป็ นสิ่ งสาคัญไม่เพียงแต่อาศัยการรักษาพยาบาล
เท่านั้น ควรเริ่ มตั้งแต่การส่ งเสริ มสุ ขภาพ นอกจากผูป้ ่ วย ญาติ หรื อบุคลากรภายในรพ.แล้วควร
เชื่อมต่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพไปยังชุมชนด้วย เพื่อช่วยให้การส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการได้รับข้อมูลภาวะสุ ขภาพระบบบริ การสุ ขภาพของรพ.เป็ น
พื้นฐาน
ดังนั้นทางคณะกรรมการสุ ขศึกษาและประชาสัมพันธ์จึงเล็งเห็นความสาคัญของข้อมูล
ข่าวสาร จึงได้กาหนดโครงการให้ความรู ้เกี่ยวกับสุ ขภาพและระบบบริ การสุ ขภาพของรพ.แก่งคอย
ผ่านทางแผ่นพับเพื่อนาไปสู่การส่ งเสริ มสุ ขภาพแก่ชมรมออกกาลังกายในชุมชน โดยเป็ นการ
เชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวไปยังครอบครัวและญาติของผูม้ าออกกาลังกาย อีกทั้งสนับสนุนให้ชมรม
ได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถเข้าถึงการบริ การได้ดียงิ่ ขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ชมรมออกกาลังกายในชุมชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสุ ขภาพ
2.เพื่อให้ชุมชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริ การของรพ.
กลุ่มเป้าหมาย
ชมรมไทเก็ก และ กลุ่มแอโรบิคของรพ.แก่งคอย
กลวิธีดาเนินงาน
1.ประชุมคณะกรรมการสุ ขศึกษาและประชาสัมพันธ์ เพื่อคัดเลือกและกาหนดข้อมูลที่จะ
นาเสนอโดยยึดตามโรคที่พบบ่อยในรพ.แก่งคอย ข้อมูลสิ ทธิบตั ร ข้อมูลขั้นตอนในการให้บริ การ
ของรพ.แก่งคอย รวมไปถึงคลินิกแพทย์แผนไทย กายภาพบาบัด ฟิ ตเนต
2. ประสานกับงาน กับคณะกรรมการผลิตเอกสารเพื่อจัดทาเอกสารแผ่นพับ และนา
เผยแพร่ ให้กบั ชมรมออกกาลังกายในชุมชน
3.ประสานงานกับคณะกรรมการ PCT เพือ่ นาเอกสารแผ่นพับไปแจกในชุมชน
4.ดาเนินการตรวจสอบจานวนครั้งของการแจกเอกสาร ในชมรมออกกาลังกายในชุมชน
เดือนละ 1 ครั้ง นาเสนอในที่ประชุมประจาเดือนคณะกรรมการ สุ ขศึกษาเพื่อแจ้งความก้าวหน้าและ
ปัญหาที่เกิดขึ้น

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
เดือน ตุลาคม 2553 ถึง กันยายน 2554
งบประมาณ
เงินบารุ งโงพยาบาลแก่งคอย
ตัวชี้วดั
เจ้าหน้าที่ให้ขอ้ มูลทางด้านสุ ขภาพและระบบการให้บริ การของ รพ.ในชมรมออกกาลังกาย
เดือนละ 1 ครั้ง
ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
ชมรมไทเก็ก และกลุ่มแอโรบิคของ รพ. แก่งคอย ได้รับข้อมูลทางด้านสุ ขภาพและการ
ให้บริ การของ รพ.แก่งคอย
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรการสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

