โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
แบบฟอร์ มส่ งผลงานเข้าร่ วมงาน Quality Market ครั้งที่ 2 : Good Health For Good Life (สุ ขภาพดีชีวมี ีสุข)
เรื่ อง โครงการห้องน้ าน่าดูหนูชอบอาบน้ า
ประเภทของโครงการ/กิจกรรม
( ) การสร้างเสริ มสุ ขภาพของผูป้ ่ วย
( ) การสร้างเสริ มสุ ขภาพของประชาชนทัว่ ไป
( ) การสร้างเสริ มสุ ขภาพของบุคลากรภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผูน้ าเสนอผลงานหลัก นางสุ ทธินี ประภาสะโนบล
หน่วยงาน สก 14 เสาวภา
โทร 4954 5334
เบอร์มือถือ 081-1030390
เริ่ มนาโครงการมาใช้ต้ งั แต่ มกราคม 2553
คาแนะนาในการเขียนผลงาน
1.

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ/กิจกรรม

2.

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.

รายละเอียดของการดาเนินงาน/กิจกรรม

4.

ผลของการดาเนินการ/กิจกรรม

5.

กรุ ณาพิมพ์ส่งด้ วยอักษร Angsana New ขนาด 14 ความยาวไม่ เกินหนึ่งหน้ า A4 ไม่ รวมรู ปภาพ

หากทานมีขอ้ สงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พฒั นาคุณภาพ (HA) โทร. 02-2564656-7 ต่อ 108
ส่ งผลงานได้ที่ ศูนย์พฒั นาคุณภาพ (HA) พร้อม File ภายในวันที่ 19 เมษายน 2553

หลักการและเหตุผล/ทีม่ าของโครงการ/กิจกรรม
ผิวหนังคนเรานั้นเป็ นด่านป้ องกันเชื้อโรคด่านแรกของร่ างกายมีส่วนสาคัญในการช่วยปกป้ องเชื้อโรคต่างๆไม่ให้ผ่านเข้าสู่
ร่ างกาย ซึ่ งผิวหนังของคนเรานั้นโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคอยูต่ ลอดเวลา โดยจะมีเซลล์แบคทีเรี ยนับเป็ นล้านๆเซลล์ปรากฏในบริ เวณ
ผิวหนัง ซึ่งแบคทีเรี ยเหล่านี้มีโอกาสก่อให้เกิดโรคกับคนเราได้ถา้ ร่ างกายมีบาดแผล รอยถลอกฉี กขาด หรื อการดูแลทาความสะอาด
ร่ างกายไม่ดีพอ จากการศึกษาของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อปี พ . ศ . 2544 พบว่ากลุ่มเด็กวัยเรี ยนและยาวชนจานวน
17.022 ล้านคน คิดเป็ น ร้อยละ 27.4 ของประชากรทั้งประเทศ

พบปั ญหาการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลไม่ดีก่อให้เกิดโรค เหา

เกลื้อน กลาก ในอัตราร้อยละ 5.9, 6.0 และ 0.3 ตามลาดับ ดังนั้นจึงมีความสาคัญในการสร้างให้เกิดการตระหนักเรื่ องการดูแลรักษา
ความสะอาดของผิวหนังตนเอง

ซึ่งเด็กในวัยเรี ยนจะมีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการมากขึ้นสามารถจัดการในการดูแลตนเองมากขึ้น

ซึ่งแฟคโต (Facteau, 1980:145-147) กล่าวว่าเด็กวัยนี้มีความพร้อมทางด้านร่ างกายและการเรี ยนรู ้ในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
โดยการให้ความรู ้และเหตุผลจะทาให้เด็กสามารถเข้าใจถึงพฤติกรรมที่ให้ผลดีต่อสุขภาพตนเอง
หอผูป้ ่ วยสก 14 เสาวภา เป็ นหน่วยงานกุมารศัลยกรรมซึ่งต้องมีการเตรี ยมความพร้อมการทาความสะอาดผิวหนังของร่ างกาย
เด็กสาหรับการผ่าตัด เพื่อช่วยในการลดการติดเชื้อแผลผ่าตัด

ทาให้หน่วยงานมองเห็นถึงความสาคัญในการเริ่ มต้นของการสร้าง

แรงจูงใจผูป้ ่ วยเด็กตั้งแต่อยูใ่ นโรงพยาบาลซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงกลับบ้าน
และมีความต้องการ ชอบในการอาบน้ าทาความสะอาดร่ างกาย

โดยกระตุน้ ผูป้ ่ วยเด็กให้เกิดความรู ้สึกสนุกมีความสุข

ทั้งนี้ในการปลูกฝังการสร้างทัศนคติที่ดีควรเริ่ มสอนให้ต้งั แต่วยั เด็ก

เพื่อให้เกิดนิสยั รักความสะอาดและนาไปสู่สภาวะสุขภาพอนามัยที่ดีในอนาคต

วัตถุประสงค์ ของโครงการ

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผปู ้ ่ วยเด็กวัยเรี ยนดูแลสุขภาพอนามัยทาความสะอาดร่ างกายของตนเอง

รายละเอียดของการดาเนินงาน/กิจกรรม
กิจกรรม
1. การวางแผน

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ถูกต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์

2. การเตรี ยมการ

การดาเนินการ
1.หัวหน้าหอจัดประชุมบุคลากร

ระยะเวลา
1 - 13 ก.พ.53

ผูร้ ับผิดชอบ
นางสุทธินี

2. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อความพร้อมในการ

1.มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

14– 28 ก.พ.53 นางสุทธินี

จัดทาโครงการ

2. ร่ วมจัดทา แนวทางปฏิบตั ิและสื่ อการสอน

น.ส.สถิรดี

3.ประสานสวัสดิการหอผูป้ ่ วย ขอยืมเบิก

น.ส. อริ สา

งบประมาณในการจัดทา
3. การดาเนินการ

-เพื่อให้ผปู ้ ่ วยเด็กได้รับ

1. ติดป้ ายรณรงค์ ,จัดเตรี ยม CD ให้ความรู ้

ตามแนวทาง

การกระตุน้ และจูงใจ

2. จัดทารู ปเล่มสื่ อความรู ้

1– 20 มี.ค.53

น.ส. อริ สา
นางณัฐภา

3. จัดซื้อและออกแบบติดสติ๊กเกอร์ลวดลาย
สวยงามบนกระจก
4. ขั้นสรุ ปและ

เพื่อประเมินและวิเคราะห์ 1. ติดตามประเมินตามตัวชี้วดั

ประเมินผล

21– 31 มี.ค.53

2. สรุ ปผลการดาเนินการ

น.ส. อริ สา

ผลของการดาเนินการ/กิจกรรม
1.

ผูป้ ่ วยเด็กวัยเรี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมการดูแลสุขภาพอนามัยทาความสะอาดร่ างกายของตนเองครบ

2. คะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอนามัยทาความสะอาดร่ างกาย ของเด็กวัยเรี ยน >

นางสุทธินี

90 %

100 %

เอกสารแนบ
1.

รู ปห้องน้ า (ก่อนโครงการ)

2. รู ปห้องน้ าหลังติดสติ๊กเกอร์ สร้างแรงจูงใจ (หลังโครงการ)

3.

เสี ยงเพลงชวนน้องอาบน้ าเปิ ดกระตุน้ เพื่อสร้างแรงจูงใจ

4.

สื่ อความรู้สาหรับมารดา

เคล็ดลับชวนลูกน้ อยอาบนา้ ให้ สนุก

แล้วการอาบน้ าให้เจ้าหนูวยั ซนจะไม่ใช่เรื่ องยากสาหรับคุณแม่อีกต่อไป ด้วยเคล็ดลับ
ในการสร้างสุ ขให้พวกเขาขณะอาบน้ า เพราะจากผลการวิจยั พบว่าสาเหตุสาคัญที่ทาให้เด็กวัยกาลังโต
ส่ วนมากไม่ยอมอาบน้ ามาจากความหวาดกลัวว่าจะไม่ได้เล่นหรื อผจญกับความสนุกที่กาลัง
เพลิดเพลินอยู่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการขี้เกียจแต่อย่างใด
หน้าที่สาคัญของคุณแม่ในการเปลี่ยน
ทัศนคติให้ลูกตัวน้อยให้มาเพลิดเพลินกับการอาบน้ าก็คือการทาให้หอ้ งอาบน้ าเต็มไปด้วยสิ่ งที่น่า
ค้นหา ซึ่งมีหลายองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่
บรรยากาศ
ห้องน้ าสาหรับเด็กไม่จาเป็ นต้องถูกจากัดอยูใ่ นห้องสี่ เหลี่ยมเสมอไป ลองหาวันพิเศษอย่าง
วันหยุดสุ ดสัปดาห์ที่ท้ งั ครอบครัวอยูก่ นั พร้อมหน้า ย้ายห้องน้ ามาไว้กลางสวนสวยในบ้าน แล้วชวน
ลูกมาเล่นน้ า พร้อมขัดขี้ไคล้ให้สะอาด ก่อนจะเพิ่มความสนุกโดยการใช้เกมน่ารักๆ เข้ามาช่วย อาทิ
ใช้ปืนฉีดน้ าเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งในเกม ด้วยการสมมติวา่ เป็ นปื นแห่งความสกปรก ฉีดไปโดน
ตรงไหนต้องขัดให้สะอาดทันที เรี ยกได้วา่ นอกจากลูกจะรักการอาบน้ าขึ้นมาบ้างแล้ว ยังจะช่วยฝึ ก
โลกของจินตนาการที่สาคัญสาหรับเด็กในวัยนี้อีกด้วย

เสี ยงเพลง
อีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเปลี่ยนช่วงเวลาน่าเบื่อในการอาบน้ าให้สนุกยิง่ ขึ้นคือการใช้เสี ยงเพลง
เข้ามาช่วย แต่เสี ยงเพลงที่เหมาะที่สุดคือเสี ยงเพลงที่คุณแม่และลูกได้ร้องไปพร้อมๆ กัน โดยการให้
ลูกเลือกเพลงที่เคยฝึ กมาจากโรงเรี ยนหรื อบทเพลงฝึ กภาษาที่คุณแม่อยากให้ลูกร้องได้มาใช้
คุณพ่อและคุณแม่ คอื แรงบันดาลใจทีส่ าคัญทีส่ ุ ด
คุณพ่อและคุณแม่ควรมีทศั นคติที่ดีต่อการอาบน้ าด้วยเช่นกัน แม้จะเหนื่อยแค่ไหน แต่อย่า
บ่ายเบี่ยงขี้เกียจอาบน้ าหรื อบอกปฏิเสธให้ลูกได้ยนิ เด็ดขาดว่าวันนี้ไม่อาบน้ า เนื่องจากในวัยนี้ พ่อ
และแม่คือฮีโร่ ของเขา หากเขาเห็นว่าต้นแบบยังไม่ชอบอาบน้ า เขาก็จะคิดว่าการอาบน้ าไม่ใช่เรื่ อง
สนุกเช่นกัน

ใช้ ฝักบัวให้ เป็ นประโยชน์
เล่นกับเขาโดยการใช้ฝักบัวฉีดน้ าเข้าตัวเขา เพราะสิ่ งนี้จะทาให้เขาสนุกกับมันมากขึ้น และยัง
เป็ นการทาให้เลือดตามจุดต่างๆ ของร่ างกายหมุนเวียนได้ดีข้ ึนด้วย แต่ควรระวังอย่าเปิ ดน้ าให้แรง
จนเกินไป เนื่องจากอาจทาให้เขาเจ็บจนกลัวฝักบัวไปเลยก็ได้
ระวัง!!!
อย่าเล่นอาบน้ ากับเขานานจนเกินไป เพราะอาจทาให้เขาไม่สบายได้ และเมื่ออาบน้ าเสร็จให้
รี บเช็ดตัวและเป่ าหัวให้แห้งทันที รวมทั้งอย่าลืมทาความสะอาดห้องน้ าเพื่อไม่ให้ลูกลื่นล้มจากการ
เล่นสนุก

