บริ บท ( Context )

Service Profile งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติ กรรมสุขภาพ

ก.หน้ าที่และเป้ าหมาย
หน้ าที่
เป็ นหน่วยงานทีเ่ ป็ นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสาร สารสนเทศด้านสุขภาพ
ถู ก ต้ อ ง รวดเร็ว ทัน เหตุ ก ารณ์ และจัด กิจ กรรมทางด้า นสุ ข ศึก ษาตามมาตรฐานงานสุ ข ศึก ษาแก่
ผูร้ บั บริการและเจ้าหน้าทีร่ วมทัง้ ในชุมชน เพื่อเกิดการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพลดโรคทีเ่ ป็ นปั ญหา
ท้องถิน่
เป้ าหมาย
ผูร้ บั บริการและเจ้าหน้าที่ได้รบั ข้อมูลข่าวสารด้าน การเฝ้ าระวัง ส่งเสริมสุขภาพมีทกั ษะใน การ
ดูแลสุขภาพทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญ ญาณ สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมและยังยื
่ น
ข.ขอบเขตการให้บริ การ
จัด กิจกรรมส่ งเสริม สุ ข ภาพให้ก ับ ผู้รบั บริการและบุ ค ลากรในสถานบริก ารและชุ ม ชนในเขต
รับผิดชอบโดยใช้กระบวนการตามมาตรฐานงานสุขศึกษา โดยทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผรู้ บั บริการและ
บุคลากรกลุ่มปกติ กลุ่ มเสี่ยงและกลุ่มป่ วยให้สามารถดูแลสุขภาพเพื่อป้ องกันการเจ็บป่ วยซ้า ดารงชีวติ
บนพืน้ ฐานสุขภาพมีอย่างมีความสุข โดยจัดกิจกรรมดังนี้
- ให้ความรู้และฝึ กทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ของตนเองของผู้รบั บริการกลุ่ม
ป่ วย กลุ่มเสีย่ ง กลุ่มปกติ ทีม่ ารับบริการจากทุกหน่วยงาน
- ให้คาปรึกษาในการดูแลสุขภาพเพื่อลดภาวะเสีย่ งต่อการเกิดโรคทีป่ ั ญหาทางสาธารณสุข
5 อันดับโรคของโรงพยาบาลและเครือข่าย
- จัดกิจกรรมกลุ่มแก่ผรู้ บั บริการกลุ่มเสีย่ งเดือนละ 1 ครัง้
- รณรงค์ จัดนิทรรศการเนื่องในวันสาคัญต่างๆในโรงพยาบาลและสู่ชุมชน
ค. ผูร้ บั ผลงานและความต้องการที่สาคัญ (จาแนกตามกลุ่มผูร้ บั ผลงาน)
ลูกค้าภายใน
ผูร้ บั ผลงาน
กลุ่มป่ วย

ความต้องการ
- ได้รบั ความรูใ้ นการดูแลสุขภาพของตนเองทีเ่ หมาะสม
- ได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง

กลุ่มเสีย่ ง

- ได้รบั ความรูใ้ นการดูแลสุขภาพในการป้ องกันการเกิดโรค

กลุ่มปกติ ญาติ /
ประชาชนทัวไป
่

- ได้รบั ความรูเ้ รือ่ งโรคต่างๆทีค่ วรทราบ

เจ้าหน้าทีท่ ุกหน่วยงาน

- มีขอ้ มูลสาคัญด้านสุขภาพทีส่ าคัญและทันสมัยมาวิเคราะห์
วางแผนแนวทางการแก้ไขปั ญหาสุขภาพ และเผยแพร่ให้ทราบ

- ได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีท่ นั ต่อเหตุการณ์

ลูกค้าภายนอก
ผูร้ บั ผลงาน
หน่วยงานราชการ องค์กร
เอกชน รัฐวิสาหกิจ

บุคลากรในชุมชน

ความต้องการ
- ได้รบั ข้อ มูล ข่าวสาร ร่วมมือ เฝ้ า ระวังพฤติกรรมสุขภาพ
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- มีการประสานงานกับเครือข่ายในชุมชนเพื่อการเผยแพร่
ข่าวสารสุขภาพทีส่ าคัญ
- แกนน าได้ ร ับ การพัฒ นาเพิ่ ม พู น ทัก ทะในการด าเนิ น
กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนอย่างเหมาะสม
- มีการนาเสนอข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชนด้วยช่องทางต่างๆ
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
- ชุมชนมีการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน นามาวิเคราะห์
หาแนวทางแก้ไขปั ญหาสุขภาพอย่างเหมาะสม

ง.ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ
- ผูร้ บั บริการและเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั ข้อมูลข่าวสารด้าน การเฝ้ าระวัง เหมาะสมและทันเวลา
- มีทกั ษะในการดูแลสุขภาพสามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพทีเ่ หมาะสมและยังยื
่ น
ฉ.ความท้าทาย ความเสี่ยงสาคัญ
ความท้าทาย
- การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมกลุ่มเสีย่ งและกลุ่มป่ วยในบุคลากร ซึง่ เป็ นกลุ่มทีม่ คี วามรูด้ า้ น
สุขภาพ
อยูแ่ ล้วแต่จากัดด้วยปั จจัยเวลาการปฏิบตั งิ านทีแ่ ตกต่างจากองค์กรอื่น
- การติดตามเฝ้ าระวังพฤติกรรมสุขภาพในผูป้ ่ วยทีไ่ ด้รบั การปรับเปลีย่ นไปแล้วให้ยงยื
ั่ น
ความเสี่ยงสาคัญ
- การดาเนินการหรือการจัดกิจกรรมทีไ่ ม่ต่อเนื่อง เนื่องจากบุคลากรด้านนี้มนี ้อย
- ขาดความร่วมมือ ขาดการวางแผนการดาเนินงาน ติดตาม นิเทศ ประเมินผล
อย่างเป็ นระบบทัง้ เครือข่าย
- กลุ่มเสีย่ งและกลุ่มป่ วยเพิม่ ขึน้ ภาระงานทีเ่ พิม่ มากขึน้

ช.ปริ มาณงานและทรัพยากร (คน เทคโนโลยี เครือ่ งมือ)

ลาดับ

ปริ มาณงาน

2557

2558

2559

2560

1.

จานวนผูร้ บั บริการ/ผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งทีไ่ ด้รบั
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

156

125

51

158

จานวนบุคลากรกลุ่มเสีย่ งทีไ่ ด้รบั การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม

119

168

272

46

จานวนครัง้ การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
ในหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

856

949

968

643

จานวนครัง้ การให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์
ในหน่วยงานต่างๆ ภายนอกโรงพยาบาล

9

20

17

21

2.
3.
4.

บุคลากร : งานสุขศึกษามีบุคลากร จานวน 3 คน
เครือ่ งมือและเทคโนโลยี : Word / Excell / Hos XP / โปรแกรม Illustration / โปรแกรม Photoshop
โปรแกรมตัดต่อ Vegus / Internet / Line ในการผลิต – ออกแบบสื่อต่างๆ
2. กระบวนการสาคัญ
1) การประเมินกลุ่มผูป้ ่ วย พฤติกรรมส่วนขาดแต่ละกลุ่ม
2) การวางแผนการให้สุขศึกษาเฉพาะกลุ่ม
3) การให้สุขศึกษาเพื่อการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม
4) การติดตามพฤติกรรมผูป้ ่ วยหลังได้รบั การปรับเปลีย่ น

กระบวนการสาคัญ

1.) การประเมินพฤติกรรมผูป้ ่ วย
โรคเรือ้ รังรายใหม่ (เบาหวาน/
ความดัน/ไขมันในเลือดสูง โรค

สิ่ งที่คาดหวังจาก
กระบวนการ
- เพื่อประเมิน
ครอบคลุมผูป้ ่ วย
กลุ่มเป้ าหมาย

อ้วน โรคระบบหลอดเลือดสมอง)
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ และ
บุคลากร
โรงพยาบาลกันตัง

2.) การวางแผนการให้สุขศึกษาฯ
เฉพาะกลุ่ม
3.) การให้สุขศึกษาเพื่อการ

- มีแผนการให้สุข
ศึกษาฯเฉพาะกลุ่ม

- ร้อยละของผูร้ บั บริการ/
ผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งโรค
เรือ้ รังรายใหม่ทเ่ี ข้าร่วม
โครงการฯ ด้วยความ
สมัครใจ สามารถ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
สุขภาพได้อย่าง
เหมาะสมตามวิถชี วี ติ ≥
70

- เพื่อให้ผปู้ ่ วย
เบาหวาน/ความดัน
รายใหม่ได้รบั
ความรูใ้ นการปฏิบตั ิ
ตัวอย่างเหมาะสม

- มีแผนการสอนสุขศึกษา
จานวน 1 ฉบับ

- เพื่อความต่อเนื่อง
ในการดูแลสุขภาพ

- ผูร้ บั บริการและผูป้ ่ วย
กลุ่มเสีย่ งรายใหม่ได้รบั
การติดตาม ≥ 3 ครัง้

ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของ
แต่ละกลุ่ม
4.) การติดตามพฤติกรรม
ผูร้ บั บริการและผูป้ ่ วยรายใหม่
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการลดพุง ลด
โรค

ตัวชี้วดั ที่สาคัญ

- ร้อยละของผูร้ บั บริการ
และผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ งและ
โรคเรือ้ รังรายใหม่เข้า
กลุ่มได้รบั ความรู้ ≥ 80

3.ตัวชี้วดั ผลการดาเนิ นงาน
ระดับทีป่ ฏิบตั ไิ ด้
ตัวชีว้ ดั ผลงาน

เป้ าหมาย

2558

2559

2560

- ร้อยละของผูร้ บั บริการและผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ ง
โรคเรือ้ รังรายใหม่ทเ่ี ข้าร่วมโครงการฯด้วย
ความสมัครใจได้รบั ความรูใ้ นการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพทีถ่ ูกต้อง

≥ 80 %

88.61

95.36

98.50

- ร้อยละของผูร้ บั บริการและผูป้ ่ วยกลุ่มเสีย่ ง
โรคเรือ้ รังรายเก่าทีไ่ ด้รบั ความรูใ้ นการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและมีพฤติกรรมสุขภาพ
ทีถ่ ูกต้อง

≥ 70 %

73.23

65.04

95.49

- ความครอบคลุมของการผลิตและพัฒนาสื่อ
สุขศึกษาตามสภาพปั ญหาโรคในพืน้ ทีแ่ ละ 5
อันดับโรค

≥ 80 %

94.85

91.39

80.11

≥ 80 %

89.56

90.00

70.46

- รณรงค์ / จัดนิทรรศการเนื่องในวันสาคัญ
ต่างๆ

4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายและมีคณ
ุ ภาพ
4.1 ระบบงานทีใ่ ช้อยูป่ ั จจุบนั
 โครงการเฝ้ าระวังพฤติกรรมสุขภาพผูป้ ่ วยเบาหวาน / ความดัน / อ้วน
( รายใหม่ – รายเก่า – Pt. Walk in – Case Refer จาก รพ.สต. )
(รับสมัครผูป้ ่ วยเข้ากลุ่มด้วยความสมัครใจ )
 เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ / CoP KM
 คลินิก DPAC ( Pre - DM / HT , ลดพุง ลดโรค ให้บริการทุกวัน )
 โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร
 โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพวิถธี รรมวิถไี ทย (บุคลากรเข้าร่วม
โครงการ 48 คน) ณ ทะเลตรังรีสอร์ท อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 โครงการโรงพยาบาลกันตังไร้พุง (แข่งขันกีฬาภายใน รพ.)
 ออกกาลังหลังเลิกงาน / ไม้พลอง โยคะ ตาราง 9 ช่อง ฟุตบอล แบดมินตัน
ปิ งปองฟุตซอล แอโรบิค

 ผลงาน :
 ประกวดผลงานวิชาการ มหกรรมวิชาการ ประจาปี 2560
R2R เรือ่ ง ประสิทธิผลของการรับประทานอาหารเช้าสูตรเด็ด 755 ในบุคลากรทีม่ นี ้าหนักเกิน
เกณฑ์ มาตรฐานโรงพยาบาลกันตัง จังหวัดตรัง
 โรงเรียนสร้างสุขภาพพึง่ ตน (กลุ่มป่ วยรายใหม่ DM/HT/Stroke)
 พัฒนามุมเรียนรูใ้ นโรงพยาบาลและชุมชน
1.) มุมเรียนรูใ้ นหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานทีม่ ผี รู้ บั บริการจัดให้มมี ุมความรูด้ า้ นสุขภาพ
ทุกงาน จานวน 9 จุด ( งานเวชฯ / หน้าห้องงานเวชสถิติ / ตึกผูป้ ่ วยในชาย / ตึกผูป้ ่ วย
หญิง / คลินิกนมแม่ / งานแพทย์แผนจีน – กายภาพบาบัด / งานแพทย์แผนไทย / ตึก
พิเศษ / คลินิก NCD
2.) มุมเรียนรูใ้ น รพ.สต. ทุก รพ.สต./ PCU และ 1 เทศบาล
4.2 การพัฒนาคุณภาพทีอ่ ยู่ระหว่างการดาเนินการ
- การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมบุคลากรในโครงการ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้วยใจ
5.แผนพัฒนาต่อเนื่ อง
1.) โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพวิถธี รรมวิถไี ทย
2.) หมูบ่ า้ นปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
3.) องค์กรปลอดบุหรี่
4.) พัฒนามุมเรียนรู้
5.) พัฒนาการยืม – คืนสื่อสุขศึกษาฯภายในและภายนอกองค์กร

