
 

 
 

โครงการวิชาการ กลุ่มสถานประกอบการ  
 เรื่อง   "โครงการติดป้ายรณรงคล์้างมือป้องกันไข้หวัด 2009” 

หลักการและเหตุผล 
 ปี 2551- 2552  มีการระบาดของโรคไขห้วัดใหญ่สายพันธ์ุใหม ่ที่ส่งผลท าให้มีผูป้่วยด้วยโรคนีท้ีต่้องเข้ารับการรักษาตัวแบบ
ผู้ป่วยในในโรงพยาบาลลานนา เป็นจ านวนมาก  จนเตียงไม่พอรองรับ ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลอืน่ 
 คณะผู้บรหิารน าโดย นพ.ดุสิต  ศรีสกุล ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลานนา นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อ านวยการ และ           
นพ.ศุภชัย สินไตรรัตน์ รวมทั้งคณะกรรมการจึงได้น าปัญหานี้มาร่วมประชุมระดมความเห็นกัน และได้ข้อสรุปที่ตรงกันว่า โรคตดิต่อ
หลายโรค มาจากมือเปน็พาหะน าเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย  การล้างมือน่าจะเป็นวิธีการป้องกันไดด้ีที่สุด เพราะว่ามือของเราถือเปน็อวัยวะที่
คนเราใช้สัมผัสกับส่ิงต่างๆรอบตวั นับเปน็พาหะน าเชื้อโรคที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด และความเหมาะสมต่อการเป็นพาหะน าเชื้อโรคที่ดี
ของมือ คือ มีความช้ืนตลอดเวลา ท าให้เชื้อมีชีวิตอยู่ได้เปน็วัน ๆ ดังนั้นจงึจ าเป็นต้องรณรงคเ์รื่อง การล้างมืออย่างถูกวิธี เพื่อป้องกัน
เชื้อโรคทีจ่ะเข้าสู่ร่างกาย และตดิต่อผู้อื่นโดยสถานที่ ทีเ่ปน็กลุ่มเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคได้แก่ โรงเรียนและสถานศึกษา ที่มเีด็กและ
เยาวชนจ านวนมาก  สถานประกอบการหรือโรงงานต่างๆ ทีม่ีพนกังานอยู่รวมกัน และโรงอาหาร ซ่ึงสถานที่เหล่านี้มคีวามเสี่ยงในการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค เนื่องจากเป็นสถานที่ ที่มีการอยู่ร่วมกันของผู้คน ท าให้อาจสามารถติดเช้ือจากการสัมผัสได้โดยง่าย   

 โรงพยาบาลลานนา จึงจัดท า “โครงการติดป้ายรณรงค์ล้างมือป้องกันไข้หวัด 2009” เพื่อน าไปติดรณรงค์การล้างมือที่ถูกต้อง  
เป็นป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกาย และการติดต่อผู้อืน่ 

 
วัตถุประสงค ์
           - เพื่อลดการเจบ็ป่วยจากไข้หวัดใหญ่และโรคตดิต่อทาง Droplet อื่นๆ 
       - เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่มุง่เนน้การสร้างเสริมสุขภาพ ต่อชุมชน 

           - เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี กับลูกค้าของโรงพยาบาลลานนา 
           - เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาล 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

- สถานประกอบการ และชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาลลานนา ที่มีประชาชนอยู่รวมกันจ านวนมาก 
- โรงเรียน โรงงาน ร้านอาหาร  ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ – ล าพูน  จ านวน 105 บริษัท ดังนี ้

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  
2. บริษทั ดีแทค จ ากัด (มหาชน) 
3. โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท 
4. เปรมประชาคลอเลคช่ัน  
5. ศูนย์ร่ม 
6. ธนภักดี 
7. ชัยพัฒนาขนส่ง 
8. คุ้มเสือตระการ 
9. AFMฟลาวเวอร์ 
10. ธนาคารไทยพาณิยช์(สนงทรัพย์สิน) 
11. ธนาคารไทยพาณิยช์(สนงธุรกิจ) 
12. ผึ้งน้อย 
13. เสริมสุข 
14. อินแกรมมาโคร 

15. เอ ไอ เอ 
16. ธนาคารกรุงศรี(สาขาหนองหอย) 
17. บ.หลักทรัพย์คนัทรี่กรุ๊ป 
18. ธนาคารไทยพาณิยช์(สาขารวมโชค) 
19. บ.แลนด์แอนด์เฮาส์ 
20. ธนาคารเพื่อการส่งออก 
21. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
22. ธนาคารกรุงไทย(ล าพูน) 
23. ธนาคารไทยพาณิชย์(สันป่าตอง) 
24. ธนาคารทหารไทย(ช้างเผือก) 
25. เยี่ยมนักข่าว5ที ่
26. ธนาคารไทยพาณิชย์(หางดง) 
27. ธนาคารกรุงศรี(ศูนย์พิธีการภาคเหนือตอนบน) 
28. ธนาคารกรุงไทย(ข่วงสิงห์) 



29. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ 
30. บ.เทเวศประกันภัย 
31. บ.จอหน์สันคอนโทรลส์ 
32. บ.ศรีอยุธยาประกันภัย 
33. บ.วาโก ้ล าพูน 
34. ปาล์ม สปริงส์ 
35. อิเล็กโทร เซรามิคส์ (ไทยแลนด์) 
36. อี เอฟ ดี (ไทยแลนด)์จ ากัด 
37. บิ๊กซี ดอนจั่น  
38. เชียงใหม่โฟรเ์ซนฟูดส์จ ากัด 
39. ปางจ้างแม่สา 
40. ซัมมิทกลีนวัลเล่ย์ 
41. alpine goft 
42. รอยัล เชียงใหม่กอล์ฟ 
43. ทีทีแอนด์ท ี
44. เวชพิงค์คลีนิก 
45. สวนหลวงคลีนิก 
46. สนามกอล์ฟลานนา 
47. บ. อาร์ พี เอม จ ากัด 
48. อาหารภาคเหนือ 
49. เค เอส เอส 
50. คลินิกหมอปรีชา 
51. คลินิกหมอประโยชน ์
52. ชัน เรย์เอ็มบรอย เดอรี่ จ ากัด 
53. ลานนาเฟรม 
54. เชียงใหมเ่ฟรชมิลค ์จ ากัด 
55. ค่ายกาวีละ 
56. ล าพูนพลาสแพค 
57. สันาติภาพ เทรดดิ้ง 
58. เอฟ เอม บรัช 
59. เพียว  (กลาเซีย) 
60. ปริ้นเชส ฟูดส์ จ ากัด 
61. พรรณีคลีนิก 
62. บริษทั แอล ที อี ซี จกัด 
63. บริษทัเกรท การ์เดียน นอรท์เทริน์ จ ากัด 
64. บริษทั ไทยสปร์อท การ์เม้น จ ากัด 
65. บริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากัด 
66. บริษทั ไทย เอ ฟลาย จ ากัด 
67. บริษทั ไทยแฮนดคิราฟ อ็กสปร์ท เว็นเตอร ์จ ากัด 

68. บริษทั ไม้อบทวีพรรณ จ ากัด 
69. บริษทั  เปรมประชาขนส่ง จ ากัด 
70. ภัตตราคาร การบินไทย 
71. บริษทั ไทยเพรสซิเดนฟดูส์ จ ากัด (มหาชน)  
72. บริษทั เอจีซี จ ากัด 
73. บริษทั ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  
74. โรงแรม พรพิงค ์
75. บริษทั วังสิงห์ค าวิศวกรรม จ ากัด 
76. บ. เอส เอม วี 
77. ออนสมุ้ทไทย 
78. ไทยฮิโรดะ 
79. ออริจิเนริตี ้
80. ทาคาโนะ 
81. วิวพอยทส์ 
82. คลินิกหมอวินัยศักดิ ์
83. คลินิกหมอโอภาส 
84. คลินิกหมอก าธร 
85. บริษทั เทโทรโปรแตน 
86. บริษทัยานยนตน์คร เชียงใหม ่
87. สวนสัตว์เชียงใหม่ อควาเลียมและส านักงาน 
88. บริษทัวิวพอยทส์ 
89. บริษทัอิเล็กโทร เซรามิคส์ (ไทยแลนด์) 
90. บริษทัลานนาเฟรม 
91. บริษทัเชียงใหม่เฟรชมิลค ์จ ากัด 
92. บริษทั ไม้อบทวีพรรณ จ ากัด 
93. บริษทัวาสนา คลอเรคช่ัน จ ากัด 
94. โรงแรมเซ็นทราราดวงตะวัน 
95. บริษทัอินทิเมทแฟช่ัน อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด 
96. โรงแรมสุริวงศ ์
97. โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด 
98. โฟร์ซีซ่ัน สอร์ท 
99. บริษทัลีโอ ฟูดส์จ ากัด 
100  บริษทันพดลพานิช จ ากัด 
101  เชียงใหม่ภูค า 
102 โฮมสุขภัณฑ ์
103  แคลิฟอเนีย ว้าว 
104  บริษทัเอกชัย ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด (โลตัสค าเที่ยง) 
105  วีระพาณิช จ ากัด 

 
 

 



 
 

 

 
ระยะเวลาการจัดโครงการ 
                   กรกฎาคม 2552 – กุมภาพันธ์ 2553   
 
รูปแบบการด าเนนิโครงการ 

1. ขั้นตอนการเตรียมป้ายพลาสติก 
- รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการล้างมือ 
- ออกแบบแผน่ป้ายพลาสติกรณรงค์การล้างมือ 
- ส่ังพิมพ์แผ่นป้ายพลาสติกรณรงค์การล้างมือ 

 2.    ขั้นตอนการส่งมอบแผน่ป้าย 
  - ส่งหนังสือการขอตดิแผ่นป้ายพลาสติกรณรงค์การล้างมือ แก่สถานประกอบการเป้าหมาย 
  - น าแผ่นป้ายพลาสติกรณรงค์การล้างมือให้สถานประกอบการ 
  - ถ่ายรูป จดบันทึกและท ารายงานสรุปเสนอผูบ้ริหาร          
 
สถานที่จัดกิจกรรม 

-  โรงเรียน โรงงาน ร้านอาหาร  ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ – ล าพูน จ านวน 105 บริษทั  
-  บริเวณห้องน้ า โรงอาหาร และจุดล้างมือต่างๆ ของสถานประกอบการนั้นๆ เพื่อให้เห็นง่าย 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

แผนกส่ือสารการตลาด ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 
 

งบประมาณ  

                                                                                                                                    
  
 
 
 
 

                รวม             203,250.00   บาท 
 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรของโรงเรียน โรงงาน ร้านอาหาร นั้นๆ  ล้างมือได้อย่างถูกวิธี 
2. มีความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงพยาบาล และกลุ่มลูกค้า 
3. สามารถเผยแพร่ช่ือเสียงของ โรงพยาบาลลานนาที่ท าประโยชน์เพือ่ชุมชน  
4. จากผลการด าเนินงาน การติดป้ายรณรงค์การล้างมือป้องกันโรคไขห้วัด 2009 
  
 
 

วันที ่ รายการ จ านวน  (ป้าย) จ านวน (บาท) 

ก.ค.-52 โปสเตอร์ล้างมือ ขนาด A 3 (รอบ 1)      1,000.00        25,000.00  

3-ส.ค.-52 โปสเตอร์ล้างมือ ขนาด A 3 (รอบ 2)      1,000.00        25,000.00  

14-ส.ค.-52 ใบปลิว การล้างมือผู้ประตน      5,000.00          3,250.00  

12-ก.พ.-53 "ป้ายรณรงค์ล้างมือ"ป้ายพลาสติก ขนาด A 3 @150.-      1,000.00      150,000.00  



 
 เดือน กรกฏาคม  - สิงหาคม  2552     ติดได้    250  ป้ายจาก  26  บริษัท 
 เดือน กันยายน   -  ตุลาคม    2552     ติดได้    250   ป้ายจาก   26  บริษทั 
 เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2552    ติดได้    250  ป้ายจาก   26  บริษัท 
 เดือน มกราคม  -  กุมภาพันธ์  2553   ติดได้   250   ป้ายจาก   27  บริษัท 
                 รวม   1000  ป้ายจาก  105  บริษัท 
 

ปัญหาการด าเนินงาน 
1.     สถานประกอบการ  โรงเรียน สถานศึกษา และร้านอาหาร แจง้ขอแผน่ป้าย รณรงค์การล้างมือที่ถูกวิธี แต่ไม่ได้ติดตั้ง 
วิธีการแก้ไข :  ได้มีการปรับปรงุแผ่นป้ายกระดาษที่อาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เปลี่ยนเป็นแผ่นป้ายพลาสติก ที่มีความคงทน
กว่า แล้วจึงให้พนักงานโรงพยาบาลเข้าไปติดตั้งให้ ตามสถานที่เปา้หมาย 

2. ประชาชน อาจจะยงัไม่เหน็ถึงความส าคัญและไม่มีความรู้ถึงวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง อย่างแทจ้ริง 
 วิธีการแก้ไข :   ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของโรงพยาบาลลานนา เรื่องการล้างมือ 7 ขั้นตอนที่ถูกวิธี และ 
น าแผ่นป้าย พร้อมสาธิตให้ความรู้แก่ฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการนั้นๆ หรือบคุคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปเผยแพร่ต่อไป
พนักงานในหน่วยงานตนเองต่อไป 
3. หลังจากปัญหาข้อ 1  แก้ไขโดยให้พนักงาน รพ.ลานนา เข้าไปตดิตั้ง  แต่พบปัญหาคือ จ านวนแผ่นป้ายที่ติด ต่อสัปดาห์ยัง

มีจ านวนน้อยเกนิไป  
วิธีการแก้ไข :  ได้เพิ่มจ านวนของแผ่นป้าย และติดป้ายให้มากขึ้น ตามจุดต่างๆที่สังเกตได้ง่าย 

 
ผู้ประสานงาน โครงการ 

 นพ.ศุภชัย สินไตรรัตน์                 กรรมการบริหารโรงพยาบาลลานนา 
 คุณจิราลักษณ์  จันทร์กระจาย    หัวหน้าแผนกส่ือสารการตลาด 
 คุณธัญญา  อุดมทรัพย์         หัวหน้าพยาบาล 

 
...................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เรื่อง   "โครงการติดป้ายรณรงค์ลา้งมือป้องกันไข้หวัด” 
 

บริบท : ชุมชนที่รับผิดชอบ ความต้องการ ศักยภาพ กลุ่มเป้าหมายส าคัญ 
โรงพยาบาลลานนา ก าหนดให้มกีิจกรรมรณรงค์การ การล้างมือทีถู่กวิธี 7 ขั้นตอน เปน็กิจกรรมปอ้งกันโรคตดิเช้ือระบบ

ทางเดนิหายใจ เนื่องจาก ไข้หวัด 2009 นั้น เป็นเชื้อโรคแบบ Droplet ที่ติดต่อไดท้างการสัมผัส  
จึงก าหนดให้ออกตดิตั้งป้ายรณรงค์การล้างมือที่ถูกวิธี ในโรงเรียน โรงงาน ร้านอาหาร  รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงโรงพยาบาล     

ซ่ึงสถานที่เหล่านี้มคีวามเสี่ยงในการแพร่กระจายของเช้ือโรค เนื่องจากเปน็สถานที่ ที่มีการอยู่ร่วมกันของผู้คน ท าให้อาจสามารถติดเช้ือ
จากการสัมผัสได้โดยง่าย เพื่อเปน็การป้องกันระบาดของโรคไข้หวัด 2009  
 
กระบวนการ 
 การจัดบริการสขุภาพแก่ชมุชน : 

 เนื่องจากทางโรงพยาบาลลานนา เล็งเหน็ว่า การล้างมือที่ถูกวีธี จะเป็นการช่วยใหเ้ป็นการป้องกันเชือ้โรคและไขห้วัดต่างๆ ที่
ติดต่อทาง droplet ไดด้ี เพราะมือเป็นพาหะอย่างหนึ่งที่สามารถน าเชื้อโรคจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย เนื่องจากต้องสัมผัส
ส่ิงแวดล้อมรอบตัวอยู่เสมอ  
 โรงพยาบาลลานนา จึงไดจ้ัดท าแผ่นป้ายแนะน าการล้างมือที่ถูกวิธี และน าไปติดตามโรงเรียน โรงงาน ร้านอาหาร  ดังกล่าว 
ให้พนักงานได้มคีวามรู้และปฏิบตัิการล้างมือ 7 ขั้นตอนที่ถูกวิธี เปน็การป้องกันเชื้อโรคและไขห้วัดได้เป็นอย่างด ี
 
 ภาพรวมของการท างานร่วมกับชมุชน : การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย 
 การเข้าไปท ากิจกรรมการรณรงคก์ารล้างมือถูกวิธีร่วมกับโรงเรียน โรงงาน ร้านอาหาร  ที่เปน็เป้าหมายนั้นได้การตอบรบัเป็น
อย่างดี เพราะสถานประกอบการเหล่านั้น ได้เล็งเหน็ถึงประโยชน์และความส าคัญของการล้างมือที่ถกูวิธีเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนหรือ
พนักงานในบริษทั มีสุขภาพอนามัยที่ดี ป้องกันการตดิเช้ือโรคต่างๆ จากมือได้เปน็อย่างดี 
 โดยหลังจากที่ได้ด าเนินโครงการผ่านพ้นไปแล้ว ทางโรงเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ร้านอาหาร รวมทั้งชุมชน 
ที่เปน็เครือข่ายและเข้าร่วมโครงการ ก็ได้ติดต่อขอให้ทางโรงพยาบาลลานนา ช่วยรณรงค์กิจกรรม เรื่องอื่นๆ เช่น โรคปวดหลัง 
ไข้เลือดออก  หรือโรคระบาดต่างๆ ที่จะเปน็ประโยชน์ต่อสังคม แสดงถึงการเกิดเครือข่ายด้านสุขภาพของโรงพยาบาลกับบริษทั      
ห้างร้าน  โรงเรียน ร้านอาหารและชุมชนได้เปน็อย่างดี อีกทั้งยังเปน็การเผยแพร่ช่ือเสียงของโรงพยาบาลลานนาอีกด้วย 
 
 การขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะ : 
 ตามที่ ส านักงานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการรณรงค์การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 
ให้ประชาชนปฏบิัติ เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคและไขห้วัดต่างๆ และ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หรือยูเอ็น ก็ได้ประกาศให้มี วัน
ล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ตรงกับวันที่ 15 ตุลาคม ของทุกปี พร้อมกันนี้ได้มีการก าหนดให้เป็นสากลแห่งการรักษา
อนามัยด้วย เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเห็นถึงความส าคัญของการล้างมือ  
 “โครงการติดป้ายรณรงค์ล้างมือป้องกันไขห้วัดใหญ่” ของโรงพยาบาลลานนา จึงสอดคล้องกับขบัเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 
ที่จะร่วมรณรงค์ให้ใหค้วามส าคัญกับการล้างมือที่ถูกวิธีนี้ 
 
 การส่งเสริมความสามารถของกลุม่ต่างๆ เพื่อแก้ปญัหาที่ส าคัญของชุมชน 
 เนื่องจากจ านวนพนักงานของ รพ.ลานนา อย่างเดียว คงมีจ านวนไม่พอที่จะสอนหรืออบรมชุมชนเป้าหมายได้อย่างเพียงพอ 
ทางโรงพยาบาลลานนาจงึได้อบรมพนักงานของโรงเรียน โรงงาน ห้างร้าน บรษิัทและร้านอาหาร ให้เข้าไปสอนคนอื่นอีกต่อหนึ่ง เพือ่
เป็นการกระจายความรู้และเข้าใจโดยทั่วกัน 
 



 
 
 
 การส่งเสริมพฤตกิรรมและทักษะสุขภาพส่วนบุคคล 
 เป้าหมายของ โครงการติดป้ายรณรงค์ล้างมือป้องกันไข้หวัด คือ การให้พนักงานของโรงเรียน โรงงาน บริษทั ห้างร้านต่างๆ 
ตลอดจนร้านอาหาร ใหเ้หน็ป้ายแนะน าการล้างมือที่ถูกวิธีบ่อยๆ ท าให้พนักงานล้างมืออย่างถูกต้องบ่อยๆ และเป็นประจ า จนส่งผลให้ 
เป็นพฤติกรรมส่วนตัว คือ การล้างมืออย่างถูกวิธีบ่อยๆ 
 
 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมและทกัษะสขุภาพ 
 หลังจากโครงการติดป้ายรณรงคล์้างมือป้องกันไขห้วัด ได้ด าเนินการแล้ว ท าให้บุคคลากรของโรงเรียน โรงงาน ร้านอาหาร ที่
เข้าร่วม มองเหน็แผน่ป้ายและน าไปปฎิบตัิ การป้องกันเชื้อโรคและไข้หวัดต่างๆ โดยการล้างมือ 7 ขั้นตอนที่ถูกต้อง  ท าให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการล้างมือและการป้องกันเชื้อโรค ท าให้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น มือการล้างมืออย่างถูกต้อง ก่อนรับประทาน
อาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ า  ซ่ึงเป็นพฤติกรรมต่อเนื่องที่ดี   จากกิจกรรมการรณรงค์การล้างมือของโรงพยาบาลลานนา 
 
 การส่งเสริมบริการช่วยเหลือทางสังคมและส่งเสรมิสิ่งแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพดี 
 การล้างมือที่ถูกต้อง จะช่วยลดการปนเปื้อน (Contaminate) ของสารคัดหลั่ง(Secretion) ที่จะกระจายตามส่ิงแวดล้อม เช่น 
ลูกบิดประตู , ราวบันได , อุปกรณ์ในส านักงานต่างๆ ที่ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนของเช้ือไขห้วัดใหญ่ได้  
 การล้างมือที่ถูกต้อง เป็นการป้องกันเชื้อโรคและไข้หวัดต่างๆ ไม่ให้เชื้อโรคเหล่านัน้แพร่กระจายได ้ โดยหลังจากโครงการ
ติดป้ายรณรงค์ล้างมือป้องกันไขห้วัด 2009 ก็ท าให้บคุลากรในหนว่ยงานเป้าหมายทีร่่วมโครงการ มพีฤติกรรมการล้างมือที่ถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น  หลังจากการด าเนินโครงการแล้ว  ทางโรงพยาบาลลานนาก็มีการไปตรวจสอบ  และติดตามผลการด าเนินงาน พร้อมให้
ค าแนะน าต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง และตดิป้ายรณรงค์การล้างมือตามบรเิวณจุดเส่ียงต่างๆ เช่น บรเิวณห้องน้ า  โรงอาหาร และจุดล้างมือต่างๆ 
เพื่อให้สังเกตได้ง่าย  พบว่ายังมีปา้ยติดอยู่  และทุกแห่งเห็นว่าเป็นกิจกรรมดี มีประโยชน์ เข้าใจเรื่องความส าคัญของการล้างมือมากขึ้น
จากเดิม 
 
 ผลการพัฒนาที่ส าคัญ 

1. จากการสุ่มส ารวจบุคลากรของสถานประกอบการ  บริษทั โรงเรียน ร้านอาหาร มีอัตราการล้างมือมากขึ้นประมาณ 10%  
      จากโครงการติดป้ายรณรงค์ลา้งมือป้องกันไขห้วัด 2009     
2. สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงพยาบาล และกลุ่มลูกค้า 
3. สามารถเผยแพร่ช่ือเสียงของ โรงพยาบาลลานนาที่ท าประโยชน์เพือ่ชุมชน 
  

 จ านวนบริษัท และจ านวนป้ายท่ีด าเนินการติดตั้ง 
          -    สรุปจ านวนบรษิัทที่ไดด้ าเนินการ ตามเอกสารแนบ    
 
       จ านวน (บริษัท) จ านวน (ป้าย) 

96 741 


