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II-3 สิ่ งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
เป้ าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: ปลอดภัย ประสิทธิภาพ เรียนรู้ เยียวยา
ตัวชี้วดั

ระดับที่ปฏิ บตั ิ ได้

เป้ าหมาย
2557

2558

2559

2560
ต.ค.59มี.ค60

≤ 10 เรือ่ ง

3

1

0

1

≤10 เรือ่ ง

-

1

0

0

2ครัง้ /ปี
>70 %

3
95%

2
83%

2
89%

1
-

≤5 ครัง้ /ปี
ระดับ 5

1
ระดับ
5

3
ระดับ
5

3
ระดับ
5

5
ระดับ 5

1 ครัง้ /ปี

1

1

2

1

> 80%

96.4

96.18

95

22%

1ครัง้ /ปี
100%

1
100

1
100

1
100

1
100

≤ 5 ครัง้ /
ปี

5

5

3

0

80%

81.82%

 ความปลอดภัยและสวัสดิ ภาพ
1. จานวนอุบตั กิ ารณ์ทเ่ี กิดเหตุจากโครงสร้างทาง
กายภาพและสิง่ แวดล้อม
2. จานวนครัง้ ของอุบตั กิ ารณ์/ข้อร้องเรียนทีเ่ กีย่ วกับ
การบริการรักษาความปลอดภัย/จราจร
3. จานวนครัง้ ในการค้นหาความเสีย่ ง(ENV.Round)
4. ร้อยละของความเสีย่ งทีต่ รวจสอบพบโดยหน่วยงาน
ภายนอกได้รบั การแก้ ไข
5. อุบตั กิ ารณ์ทรัพย์สนิ สูญหายทัง้ จนท.และผูป้ ่ วย
6. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อม
 การจัดการกับภาวะภาวะฉุกเฉิ น
7. จานวนครัง้ การซ้อมแผนอุบตั เิ หตุหมู/่ อุบตั เิ หตุกลุ่ม
ชนร่วมกับอาเภอหรือระดับจังหวัด
 ความปลอดภัยจากอัคคีภยั
8. ร้อยละของเจ้าหน้าทีท่ เ่ี ข้าร่วมฝึกอบรมการดับเพลิง
ขัน้ ต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิง(มาตรฐาน 40%)
9. จานวนครัง้ ในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
10. พืน้ ทีม่ กี ารติดตัง้ ถังดับเพลิงอย่างเพียงพอ
 ระบบสาธารณูปโภค
11. จานวนอุบตั กิ ารณ์และข้อร้องเรียนด้านระบบ
สาธารณูปโภค
 การสร้างเสริ มสุขภาพและพิ ทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
12. ร้อยละของหน่วยงานในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์

> 80%

94.44 91.16
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ประเมิน5ส.
13. จานวนครัง้ ในการส่งตรวจคุณภาพจากน้าบ่อบาบัด
น้าเสีย/น้าดื่ม/น้าประปา
14. ค่าบีโอดี(BOD)ของบ่อบาบัดน้าเสียผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน(<20mg/L)

≥3ครัง้ /ปี
100%

4

4

4

100% 100% 100%

2
100%

บริ บท:
โรงพยาบาลกันตังเป็ นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง จานวนอาคารทัง้ หมด 16 อาคาร ได้แก่ ตึก
อานวยการสูง 2ชัน้ หอผูป้ ่ วยในชายและหญิง ตึกพิเศษราชาวดีสงู 2ชัน้ อาคารฝ่ ายการพยาบาลและทันตกรรม
อาคารแพทย์แผนไทย อาคารละหมาด อาคารชันสูตรพลิกศพ ห้องประชุมเอือ้ อาทร อาคารคลังยา อาคารซ่อม
บารุง อาคารจ่ายกลาง อาคารโรงครัว-ซักฟอก โรงควบคุมน้ าประปา อาคารเครือ่ งสารองไฟ และอาคารบ่อ
บาบัดน้าเสีย ด้านคณะกรรมการ ENV. โดยมีหวั หน้ากลุ่มงานบริหารเป็ นประธานทีม จป.วิชาชีพเป็ นเลขานุการ
ทีม และคณะกรรมการประกอบด้วยสหวิชาชีพ จากหน่วยงานต่างๆ ทีมคณะกรรมการจะได้รบั การอบรมด้าน
วิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมทัง้ จากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในเพื่อพัฒนา
ศักยภาพองค์ความรูเ้ อือ้ ต่อการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ กาหนดแผนการบริหารงานด้านสิง่ แวดล้อมและ
ความปลอดภัยตามนโยบายคุณภาพของโรงพยาบาล ให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยคานึงถึงความปลอดภัยต่อ
ผูร้ บั บริการ,เจ้าหน้าทีแ่ ละชุมชน อีกทัง้ ได้มกี ารตรวจสอบจากคณะกรรมการจากทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
ซึง่ ภายนอกองค์กรได้รบั ความร่วมมือจากสานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จ.สงขลา โรงพยาบาล
กันตังยังมีเครือ่ งมือทีจ่ าเป็ นและพร้อมใช้งานสาหรับให้บริการผูป้ ่ วยทัง้ ประเภทผูป้ ่ วยทัวไปและผู
่
้ ป่วยฉุกเฉิน
ซึง่ ได้ผ่านการสอบเทียบจากทุกปี พร้อมทัง้ มีระบบสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็ นอยูต่ ลอดเวลา
กระบวนการ:
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
ผลการตรวจสอบและการปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานทีใ่ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย เอือ้ ต่อความปลอดภัย/
ประสิทธิภาพ
 ผลการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าทีจ่ ากสานักงานสนับสนุ นบริการสุขภาพ จ.สงขลาพบว่าตึกอานวยการมี
โครงสร้างอาคารทีม่ นคงแข็
ั่
งแรง และเป็ นไปตามกฎหมาย ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)ใน
เรือ่ งของการป้ องกันอัคคีภยั เครือ่ งดับเพลิง สายล่อฟ้ า การติดตัง้ ระบบส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
อุปกรณ์ตรวจจับควัน
 ในส่วนของการต่อเติมอาคารและสิง่ ปลูกสร้างขนาดเล็ก แบบแปลนได้รบั การรับรองจากช่างโยธา
จังหวัดตรัง
 ปี งบประมาณ 2560 มีการต่อเติมห้องแยกโรคในตึกผูป้ ่ วยในชาย ได้รบั การรับรองจากช่างโยธาของ
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สานักงานสนับสนุ นบริการสุขภาพเขต 12 จ.สงขลาเพราะต้องใช้ความรูเ้ ฉพาะด้าน
 ปี 2558-2559 ทางคณะกรรมการทีม ENVนามาตรฐานและแบบประเมินระบบวิศวกรรมความปลอดภัย
ของกรมสนับสนุ นบริการสุขภาพมาใช้ในการดาเนินงานและร่วมรับการประเมินผลผ่านการประเมิน
ระดับ 5
 การค้นหาความเสีย่ งจะมีการตรวจสอบจากสานักงานสนับสนุ นบริการสุขภาพเขต 12 จ.สงขลา(สบส.
12)ปี ละ 1ครัง้
 กิจกรรม ENV.Round.บูรณการร่วมกับการลงประเมิน 5ส. ปี ละ 2 ครัง้ ผลการค้นหาความเสีย่ งสรุปเป็ น
ปี พ.ศ.2558 รวม 42 เรือ่ งได้รบั การแก้ไข 37 เรือ่ ง คิดเป็ นร้อยละ 90
ปี พ.ศ. 2559รวม 38 เรือ่ งได้รบั การแก้ไข 32 เรือ่ ง คิดเป็ นร้อยละ 84
 ผลการประเมินห้องน้ ามาตรฐาน HASได้ระดับ ๔ ดาว เป็ นที่ ๒ ระดับจังหวัด มีการปรับปรุงห้องผูป้ ่ วย
นอกและผูป้ ่ วยในแล้วเสร็จโดยใช้งบประมาณ 1,900,000
ระบบบริหารอาคารสถานทีแ่ ละการรักษาความปลอดภัย
 จัดตัง้ คณะกรรมการทีมบริหารสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย(ENV) มีหน้าทีใ่ นการจัดทาแผนบารุงรักษา
และซ่อมแซมอาคารสถานที่ การให้ความรูด้ า้ นความปลอดภัย
 มีการแบ่งพืน้ ทีใ่ นการให้บริการทีเ่ หมาะสมมีป้ายบอกแผนกต่างๆ ชัดเจน มีการจัดแบ่งพืน้ ทีบ่ ริการให้
เข้าถึงได้งา่ ย เช่นตึกผูป้ ่ วยนอก ได้แก่งานอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน งานผูป้ ่ วยนอก ห้องตรวจแพทย์ งาน x-ray
งานเภสัชกรรม ห้องจ่ายเงินอยูใ่ นบริเวณด้านหน้าสะดวกในการเข้าถึง
 มีการจัดแบ่งพืน้ ทีก่ ารให้บริการเพื่อป้ องกันการติดเชือ้ เช่น
- งานผูป้ ่ วยนอกมีหอ้ งตรวจแยกโรคและให้บริการแบบ one stop service
- มีหอ้ งตรวจตะวันรุง่ ให้บริการตรวจผูป้ ่ วยวัณโรคและผู้ ติดเชือ้ HIV และให้บริการแบบ one stop
service
- ตึกผูป้ ่ วยในชายมีการปรับปรุงห้องพิเศษ 6 เป็ นห้องแยกโรค (Negative pressure)เพิม่ เติมจาก
ก่อนหน้านี้มหี อ้ งแยกโรคเฉพาะให้ตกึ ผูป้ ่ วยในหญิง
มีการการจัดเวรรักษาความปลอดภัยโดยแบ่งหน้าทีด่ งั นี้
 มีระบบรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยขึน้ ปฏิบตั งิ านกะละ 2 คนตรวจสอบและเฝ้ า
ระวังความปลอดภัยตลอด 24 ชัวโมง
่
 ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ด 38 จุดในหน่วยงานทีม่ คี วามเสีย่ งเช่นทางเข้า-ออกโรงพยาบาล ป้ อมยาม1และป้ อม
ยาม 2 ศูนย์แปล ห้องจ่ายเงิน งานผูป้ ่ วยนอก งานหลักประกัน ตึกผูป้ ่ วยชายและหญิง ห้องคลอด ห้อง
ทันตกรรม ฯลฯ และติดตัง้ กล้องกล้องวงจรปิ ดเพิม่ เติมอีก 10 จุดเนื่องจากมีการเพิม่ ขึน้ ตึกพิเศษและ
แฟลตพยาบาล เพื่อความครอบคลุม
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 เพิม่ ป้ อมยาม 3 ขึน้ มาอีก 1 จุดเพื่อความปลอดภัยด้านทรัพย์สนิ ของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าทีบ่ า้ นพัก
 กาหนดบทบาทหน้าทีเ่ พิม่ เติมให้กบั พนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อสวัสดิภาพของผูม้ ารับบริการและ
เจ้าหน้าที่
โดยป้ อมยาม 1 มีหน้ าที่
- จัดรถให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย
- ช่วยเหลือผูป้ ่ วย(CPR) เมือ่ พยาบาล ER ขอความช่วยเหลือ
- ตรวจสอบและเฝ้ าระวังความปลอดภัยได้แก่พยาบาลและผูร้ บั บริการโดยเดินสารวจในโรงพยาบาลทุก 2
ชัวโมง
่
- เปิ ด-ปิ ดไฟฟ้ าทัง้ ภายนอก-ภายในตัวอาคารตามเวลาทีก่ าหนด
ป้ อมยาม 2 มีหน้ าที่
- ตรวจสอบรถเข้า-ออกในเขตโรงพยาบาล
- มีการเก็บบัตรประชาชนหรือใบขับขีก่ รณีเป็ นบุคคลภายนอกทีต่ อ้ งเข้ามาทาธุระในพืน้ ทีด่ า้ นหลัง
โรงพยาบาล
ป้ อมยาม 3 มีหน้ าที่ เหมือนป้ อมยาม 1
(ทาหน้าทีห่ ลัง 18.00น.) โดยย้ายการปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ากป้ อมยาม 1 มาประจาทีป่ ้ อมยาม 3 จากปั ญหาที่
มีญาติผปู้ ่ วยหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณบ้านพัก
 มีระบบราบงานเหตุการณ์ประจาวันด้วยการลงบันทึกเหตุการณ์ประจาวันของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย
 มีแนวทางในการรับรายงานตามลาดับสายบังคับบัญชา
 มีมาตรการห้ามบุคคลภายนอกทีไ่ ม่ใช่สามีภรรยาทีถ่ ูกต้องตามกฎหมายเข้ามาอยูใ่ นบ้านพักโดยเด็ดขาด
การตรวจสอบความเสีย่ ง/การปฏิบตั ทิ ไ่ี ม่ปลอดภัย (ความถี่ สิง่ ทีพ่ บ การปรับปรุง)
ความเสี่ยง/การปฏิ บตั ิ ที่ไม่
ปลอดภัย
ราวเหล็กบริเวณระเบียงทางเดิน
ไปหอผูป้ ่ วยมีซล่ี กู กรงมีระยะห่าง
เกินไป
ฝ้ าเพดานห้องหลายๆหน่วยงาน
รัวซึ
่ ม
ทีจ่ อดรถเจ้าหน้าทีไ่ ม่เพียงพอ

ความถี่/สิ่ งที่พบ

การปรับปรุง

พบอุบตั กิ ารณ์เด็กมุดเล่นพลัดตก

- ก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบตั กิ ารณ์ในจุดอื่นไป 1ค
ปรับปรุงเสริมซีล่ กู กรงไปแล้ว
- ประสานงานสุขศึกษาทาป้ ายประชาสัมพันธ์ใ
ลูกหลานครอบคลุมทุกจุด
ซึง่ เกิดจากการต่อเติมอาคาร เกิด - ประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหา
เชือ้ ราและสีพุพองเป็ นความเสีย่ งที่ - นาเสนอผูบ้ ริหาร
เกิดขึน้ มากทีส่ ุดด้านโครงสร้าง
- จัดทาหลังคาครอบหลังคา
ทาให้มกี ารจอดรถซ้อนคัน/มีขอ้
- นาปั ญหาเข้าทีป่ ระชุมทีมENV.
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ร้องเรียนเรือ่ งความไม่สะดวกใน
การใช้รถเป็ นการปฏิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้
ทุกวัน
ปั ญหาเรือ่ งสุนขั และแมว
เป็ นปั ญหาอีกอย่างหนึ่งทีม่ ขี อ้
ร้องเรียนค่อนข้างเยอะ
ทรัพย์สญ
ู หายในหน่วยงานห้อง
พบปี ละ 2-3 ราย
คลอด

- จัดทามาตรการการจอดรถซ้อนคัน
- รถทุกคันทีจ่ อดซ้อนต้องมีเบอร์โทรติดต่อ
-

ระบบอัคคีภยั

มีบางหน่วยงานไม่ตรวจเช็คถัง
ดับเพลิงเพื่อความพร้อมใช้

กิจกรรม 5ส.

พบพืน้ ทีร่ อบนอกบางจุดขาดความ สะอาดและการดูแลรักษา
-

ระบบเครือ่ ง ปรับอากาศห้อง
ฉุกเฉิน

พบปั ญหาเครือ่ งปรับอากาศเสีย
บ่อย มีน้ าหยด ความเย็นไม่พอ
เนื่องจากประตูตอ้ งเปิ ดอยู่
ตลอดเวลา
ไม่มหี อ้ งทีป่ ิ ดมิดชิด

ลานล้างสารเคมีและล้างตัว

-

-

ออกกฎห้ามจนท.และญาติให้อาหารสัตว์ใน
จนท.ช่วยกันไล่ให้ออกไปจากรพ.
ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ด
ประสานงานหัวหน้างานห้องคลอดวางมาตร
ปฏิบตั ขิ องพนักงาน
นาปั ญหาเข้าทีป่ ระชุมทีม
แจ้งเตือนทางไลน์
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายพุธ
ที่ 2ของเดือนก่อนมีการประชุม
ประจาเดือนของทีม ENV
เข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการทีม env
นามติทป่ี ระชุมเข้าคณะกรรมบริหาร
กาหนดวัน Big cleaning dayและกาหนดจุด
ความเหมาะสม ศุกร์ท่ี 4ของเดือนเวลา 14.0
จากทุกหน่วยงานอย่างน้อยหน่วยงานละ 1ค
ปรับเปลีย่ นเครือ่ งปรับอากาศให้มขี นาดเพีย
และสัดส่วนการใช้งาน
เพิม่ ม่านตัดอากาศทัง้ 2ด้านกันความร้อนจา

- ทาหลังคาเพิม่ เติมและทาม่านกัน้

การนาข้อมูลข้อร้องเรียนและเสียงสะท้อนจากผู้ป่วยมาพิ จารณาเพื่อวางแผนการป้ องกันตามความลาดับความ
ข้อร้องเรียน
การวิเคราะห์สภาพปั ญ า
การป้ องกัน/การแก้ไข
ทีน่ งรอตรวจแออั
ั่
ด
-จากสภาพปั ญหาเศรษฐกิจราคา - เบิกเก้าอีพ้ ลาสติก มาเป็ นเก้าอีส้ ารองในวันทีม่ ผี ู้รบั บ
พาราในตลาดราคาถูกทาให้
- ประชาสัมพันธ์เรือ่ งการจัดทีน่ งั ่ และดูแลระบบ Flow
ผูป้ ่ วยมารับบริการในภาครัฐมาก
ลื่นไหลมากทีส่ ุด
ขึน้
- จัดซือ้ เก้าอีเ้ พิม่ เติมเพื่อความเพียงพอ
-จานวนผูป้ ่ วย/วันมากขึน้
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อยากให้มหี อ้ งพิเศษเพิม่
-ห้องพิเศษไม่เพียงพอ
- ผูป้ ่ วยและญาติให้ความสาคัญ
กับสุขภาพจิตยามเจ็บป่ วย
- ทุกคนย่อมต้องการความ
สะดวกสบายยามเจ็บป่ วย
ห้องฉีดยา และ ทาแผล
-ผูร้ บั บริการเยอะ
พืน้ ทีแ่ คบเกินไป อึดอัดมาก -พืน้ ทีค่ บั แคบ
ร้อน น่าจะมีช่องทางระบาย
ให้มากกว่านี้
มาเยีย่ มหลานตึกหญิงต้อง -มีผปู้ ่ วยเยอะต้องนอนเตียงเสริม
นอนข้างนอกริมทางเดิน
กลัวยุงมาก เพราะตอนนี้ม ี
เชือ้ ไวรัสใหม่ ยิง่ โดยเฉพาะ
เด็กเล็กๆหัวอกคนเป็ นย่า
กลัวยุงกัด โลชันกันยุงไม่
สามารถป้ องกันยุงได้บางที
เด็กเรามันแพ้ยาทากันยุง
II-3 สิ่ งแวดล้อมในการดูแลผูป้ ่ วย
ความเสีย่ งด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ าคัญและการป้ องกัน
ผลการตรวจสอบ
การปรับปรุงแก้ไข
ด้านโครงสร้างพบ
-จัดทาหลังคาครอบหลังคา
ปั ญหาฝ้ าเพดานห้อง
สารวจปั ญหาหลังคารัวทุ
่ ก
หลายๆหน่วยงานรัวซึ
่ ม หน่วยงาน
ทีจ่ อดรถเจ้าหน้าทีไ่ ม่
เพียงพอ

ปั ญหาเรือ่ งสุนขั และ

-นาปั ญหาเข้าทีป่ ระชุมทีมENV
-จัดทามาตรการการจอดรถซ้อน
คัน
รถทุกคันทีจ่ อดซ้อนต้องมีเบอร์
โทรติดต่อ
-ออกกฎห้ามจนท.และญาติให้

-

-

-

- ชีแ้ จงผูร้ บั บริการขณะนี้ รพ.กันตังอยูร่ ะหว่าการก่อสร
- (ปั จจุบนั มีตกึ พิเศษหรับผูป้ ่ วยในเพิม่ ขึน้ 14ห้อง)

- เสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา
- ขยายห้องฉีดยาทาแผลและแบ่งพืน้ ทีบ่ ริการชัดเจน

- แนะนาญาติในบริเวณเตียงเสริมไม่เปิ ดมุง้ ลวดทิง้ ไว้
- ประชาสัมพันธ์การใช้ lotion ทากันยุงเมือ่ ใช้เสร็จแล้ว
เดิมเพื่อให้ได้ใช้กนั เพียงพอ+เบิก lotion ทากันยุงให้พ
- ประสานระบาดวิทยา เรือ่ งการพ่นหมอกควัน/การกาจ

แผนการปรับปรุงแก้ไขในอนาคต
งานช่างทาการแก้ไขยาแนวอุดรอยรัว่
งานบริหาร/ผูต้ รวจรับงานในกระบวนการ
ต่อเติมปรับปรุงอาคารต้องดูมาตรฐาน
การทางานของผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
รถเจ้าหน้าทีท่ อ่ี ยู่บา้ นพักให้จอดโรงจอด
รถด้านหลังและไม่ควรนารถมาจอดเก็บ
ด้านหน้า
-สร้างทีจ่ อดรถเพิม่ ในส่วนของบ้านพัก

- ประสานงานเทศบาลเรือ่ งของการนาสุนขั
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แมว
อาหารสัตว์ในรพ. และจนท.
ช่วยกันไล่ให้ออกไปจากรพ.
ความเสีย่ งด้านทรัพย์ -ติดตัง้ กล้องวงจรปิ ด
สูญหาย
-ผูบ้ ริหารประชุมวางแผน/ป้ องกัน
ทรัพย์สนิ ศูนย์หายในกลุ่ม
เจ้าหน้าทีผ่ ชู้ ายทัง้ หมด
ระบบอัคคีภยั ไม่ม ี
-นาปั ญหาเข้าทีป่ ระชุมทีม
ตรวจเช็คถังดับเพลิงให้ -แจ้งเตือนทางไลน์
เป็ นปั จจุบนั
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายพุธที่
2ของเดือนก่อนมีการประชุม
ประจาเดือนของทีม ENV

ไปเลีย้ ง
- ติดตามผลการแก้ปัญหาทีผ่ ่านมา
- การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าทางานต้องมี
คุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมไม่ยงุ่ เกีย่ วสารเสพ
ติด
- กาหนดให้หน่วยงานทีม่ ถี งั ดับเพลิงเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจเช็ค
- มีแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั ระดับ
หน่วยงานและระดับโรงพยาบาล
- ซ้อมแผนฝึกอบรมการดับเพลิงขัน้ ต้นการ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
เป็ นประจาทุกปี

การให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมด้านสิง่ แวดล้อม (ภายใน)
วันที่
เนื้ อหา
4-6
มิถุนายน2557
3-4
กันยายน 2557
5
กันยายน
2557
7-8
กันยายน 2558
5-7
พฤษภาคม
2558
29
พฤษภาคม5 มิถุนายน

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรกั ษ์พลังงานในอาคารสาหรับ
โรงพยาบาล ณ.โรงพยาบาลมหาราชจ.นครศรีธรรมราช
โครงการ องค์กรแห่งความสุขในการทางานด้านอนุ รกั ษ์พลังงาน ปี
๒๕๕๗ โรงพยาบาลกันตัง
หลักสูตร ที ่ 1 Positive Thinking Energy ปี 2557 โรงพยาบาลกันตัง
หลักสูตรที ่ 2 การจัดการด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังยื
่ น
โครงการ พัฒนางานบริการด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์ภายใต้สงิ่ แวดล้อม
เพื่อการเยียวยา
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรกั ษ์พลังงานโรงพยาบาลตรังร่วมกับ
โรงพยาบาลกันตัง
โครงการ ก้าวสู่ความเป็ นเลิศด้านอนุรกั ษ์พลังงานโรงพยาบาลกันตัง
จังหวัดตรัง ปี 2558
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2558
6-8
กรกฎาคม
2559
กรกฎาคมสิงหาคม
2559

โครงการบูรณาการป้ องกันและระงับอัคคีภยั การพัฒนาศักยภาพจนท.
ความปลอดภัยระดับหน่วยงานในโรงพยาบาลกันตัง

โครงการ โรงพยาบาลกันตังรวมใจ พลังงานไทยอยูร่ อด ปี ๒๕๕๙
หลักสูตรที่ 1 สถานะการพลังงานในปั จจุบนั กับการปรับเปลีย่ นการใช้
พลังงานอย่างชาญฉลาด
หลักสูตรทื่ 2 ภาวะการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และยังยื
่ น
7-8 ธันวาคม โครงการพัฒนาอนามัยสิง่ แวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข ประจาปี
2559
2560 โรงแรมบีพแี กรนด์พาวเวอร์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 สิงหาคม โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีใ่ นการศึกษาดูงานและแลกเปลีย่ น
2559
เรียนรูก้ ารพัฒนาโปรแกรม RMC และ ENV.ในโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดตรัง ๒๕๕

235คน/25
คน
260 คน
75 คน
1
15 คน

1
5 ตุลาคม
การจัดทาแผนงานอนามัยสิง่ แวดล้อม ณ.สานักงานสาธารณสุขจ.ตรัง
2559
21-22มีนาคม โครงการ ตรวจสุขภาพเจ้าหน้าทีต่ ามความเสีย่ งในโรงพยาบาลกันตัง ปี
195 คน
2560
๒๕๖๐
วัสดุและของเสียอันตราย
วัสดุและของเสียอันตรายทีส่ าคัญ มาตรการป้ องกัน บทเรียนการจัดการเมือ่ เกิดอุบตั กิ ารณ์
1.สารเคมี
 มีการปรับปรุงบัญชีสารเคมีของโรงพยาบาลใหม่โดยการสารวจการครอบครองของแต่ละหน่วยงาน
 ค้นคว้า/รวบรวม/จัดทาข้อมูลจากศูนย์ขอ้ มูลวัตถุอนั ตรายและเคมีภณ
ั ฑ์และจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
 จัดทาคู่มอื ความรูแ้ ละแนวทางในการปฏิบตั เิ มือ่ เกิดอุบตั กิ ารณ์เกีย่ วกับสารเคมีของโรงพยาบาลกันตัง
 ให้ความรูแ้ ก่เจ้าหน้าทีด่ า้ นสารเคมีในการประชุมทีมENV.พร้อมแจกคู่มอื สารเคมีให้กบั หน่วยงานทีม่ สี ารเคมี
 ปรับปรุงลานล้างข้างห้องฉุกเฉินให้มฝี ั กบัวไว้ลา้ งสารเคมี
2.ขยะติดเชือ้
 จัดทาคู่มอื แนวทางในการปฏิบตั ใิ นการจัดการขยะแต่ละประเภท โดยมีการระบุขนั ้ ตอนการดาเนินการตัง้ แต่
การจัดคัดแยก ณ.แห่งกาเนินขยะ การเคลื่อนย้าย การส่งกาจัดโดยบริษทั เอกชนเบือ้ งต้นมีการโทรไป
สอบถามเทศบาล ต.คลองจิกอ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาถึงข้อมูลของบ.สยามกรีนเทค และมีการ
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ติดตามเส้นทางการกาจัดขยะ
 ในขบวนการทา ENV round มีการสารวจการคัดแยกขยะเมือ่ พบปั ญหาก็จะส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องและงาน IC
 ใช้ภาชนะในการจัดเก็บตามประเภทของขยะ เชน ถุงดา ถุงแดง เพื่อสื่อและเป็ นสัญลักษณ์ให้ผเู้ กีย่ วข้อง
สามารถคัดแยกขยะให้ถูกต้อง
 มีการกาหนดเวลาและเส้นทางการขนย้ายขยะให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ าน
 มีการปรับปรุงบ่อทีพ่ กั ขยะอันตรายจากบ่อ Secure ซึง่ มีปัญหาน้ ารัวซึ
่ มเข้าไปในบ่อเป็ นบ่อถังดา (safety
tank) ยกสูง ขนาดใหญ่
 มีการติดตามการเกิดอุบตั กิ ารณ์และรายงานต่อหัวหน้างาน,งานIC,งานENV,และRM
 มีการตรวจร่างกายประจาปี ของเจ้าหน้าทีแ่ ละตรวจร่างกายตามความเสีย่ งเช่นตา,หู,ปอดจากกลุ่มงานอาชีว
เวชกรรมรพ.ตรัง
 เปลีย่ นบริษทั รับกาจัดขยะจากเดิมส่งให้กบั บริษทั ขนส่งขยะติดเชือ้ SIAMGREENTECH ENGINEERING
CO.LTD ทีอ่ ยู่ 22/123 ม.ที่ 1 ถ.สุขาภิบาล 5 แขวง ออเงิน
เขตสายไหม กรุงเทพ ชื่อบริษทั กาจัด บริษทั ทีด่ นิ บางปะอินจากัด 139 ม.2 ถ.อุดมสรยุทธ ต.คลองจิก อบาง
ปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา กิโลกรัมละ 18 บาท ซึง่ การเดินทางเพื่อติดตามการเก็บส่งขยะจะค่อยข้างยุ่งยาก
และเป็ นไปได้ยากต้องใช้เครือข่ายในการติดตาม จึงได้เปลี่ยนมาใช้บริการของบริษทั การจัดการสิง่ แวดล้อม
ภาคใต้ (2009)ซึง่ ตัง้ อยู่ อ.หนองจิก จ.ปั ตตานี ง่ายต่อสอบตรวจซึง่ มี สคร.12 เข้าไปตรวจสอบและรายงาน
ผลส่งมาให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล
การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน
ภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบตั ทิ ม่ี โี อกาสประสบ ผลกระทบ/ความต้องการบริการ บทเรียนการนาแผนไปปฏิบตั ิ
 ผลการวิเคราะห์ภาวะฉุกเฉินของ โรงพยาบาลมีโอกาสประสบกับเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิดดังนี้
1. ภาวะฉุกเฉินของโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่อุบตั ซิ ้า เช่นโรคไข้หวัดนก โรคติดเชือ้ ไวรัสซิกา โรคทางเดิน
หายใจตะวันออกหรือโรคเมอร์ส โรคติดเชือ้ อีโบลา
2. ภัยธรรมชาติ คือ. แผ่นดินไหว,สึนามิ,น้ าท่วม,ไฟไหม้
3. และอุบตั ภิ ยั หมูท่ ท่ี ท่ี าให้ความต้องการบริการเพิม่ ขึน้ และงานบางอย่างต้องหยุดชะงัก
- ปี 2557 ซ้อมแผนโรคติดเชือ้ อีโบลา ร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ผูว้ ่าราชการจังหวัด และสานักงาน
เทศบาลกันตัง สถานีตารวจภูธรอ.กันตัง สถาบันโรคผิวหนัง
- 30 พฤษภาคม 2557 ซ้อมแผนไฟไหม้ผบู้ าดเจ็บ 15 คน ณ.คลังยารพ.กันตัง
- 7 เมษายน 2558 ซ้อมแผนไฟไหม้ผบ้ าดเจ็บ 30 คน ตลาดสดจังหวัดตรังร่วมกับสานักงานสาธารณสุขจ.
ตรังและเครือข่าย
- กรกฎาคม 2558 ซ้อมแผนรถบรรทุกสารเคมีพลิกคว่าผูบ้ าดเจ็บ 20 คนบริเวณสีแ่ ยกควนปริง อ.เมืองจ.ตรัง
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ร่วมกับผูว้ ่าราชการจังหวัดตรัง,องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังและเครือข่าย
- 9 ธันวาคม 2559 ซ้อมแผนไฟไหม้ผบู้ าดเจ็บ 20 คน ณ.ท่าเทียบเรือนาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง,อบต.นาเกลือและเครือข่าย
ผลการซ้อมแผนอัคคีภยั ในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 6– 8 กรกฎาคม 2559พบปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนิ นงานโครงการที่สาคัญ (การซ้อมแผนฯในเวลาราชการ):
- กริง่ เตือนภัยของโรงพยาบาลได้ยนิ ชัดเจนเฉพาะด้านหน้าตึกอานวยการ บริเวณด้านหลังไม่ได้ยนิ
- ระบบเสียงตามสายของจุดรับแจ้งเหตุ ในการประกาศเหตุ F.1 ได้ยนิ ชัดเจน แต่เมือ่ ประกาศ F.2เสียงขาดๆ
หายๆ จับใจความไม่ได้
แนวทางการดาเนิ นการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ :
- ให้มกี ารตรวจสอบ และทดสอบระบบสัญญาณเตือนภัยและเสียงตามสายอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มสี ภาพ
พร้อมใช้งาน เมือ่ เกิดเหตุการณ์จริง
ข้อดีที่พบในการซ้อมแผนฯ:
- ทาให้ทมี งานอัคคีภยั ได้ทราบปั ญหาในการซ้อมฯ ซึง่ บางอย่างสามารถป้ องกันและตรวจสอบได้ เช่น การ
ได้ยนิ เสียงของสัญญาณเตือนภัยอย่างทัวถึ
่ งและชัดเจนของเจ้าหน้าทีใ่ นทุกจุดบริการ
- มีการซักซ้อมแผนของทีมต่างๆก่อนซ้อมจริง ทาให้การดาเนินการซ้อมแผนฯส่วนใหญ่เป็ นไปตามขัน้ ตอนที่
กาหนด
ความปลอดภัยจากอัคคีภยั
ประเด็นสาคัญของแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั ผลการสารวจความพร้อม บทเรียนจากการซ้อมแผน การ
ปรับปรุง
1. ประเด็นสาคัญของแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั
1.1 มีการเรียนรูว้ ธิ กี ารป้ องกันการเกิดอัคคีภยั มีการรณรงค์ให้ทุกหน่วยงานปฏิบตั ิ ดังนี้
-การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ า สายไฟต่างๆให้อยูใ่ นสภาพทีป่ ลอดภัยและได้มาตรฐานทุกเดือน
-ส่งเสริมการทากิจกรรม 5 ส.อย่างต่อเนื่อง ในทุกพืน้ ทีข่ องหน่วยงาน เพื่อความเป็ นระเบียบ
เรียบร้อยง่ายต่อการดูแลรักษา และมีสถานที่ ง่ายต่อการขนย้ายสิง่ ของเมือ่ เกิดเหตุ
1.2 มีการเตรียมรับอัคคีภยั โดยการจัดหาอุปกรณ์ดบั เพลิงให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน โดยปฏิบตั ิ
ดังนี้ :
- การดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ดบั เพลิง ให้ตรวจสอบทุก 1 เดือน โดยเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน
พร้อมกับมีการบันทึกการตรวจสอบไว้ทุกครัง้
-ติดตัง้ วิธกี ารใช้งานถังน้ ายาดับเพลิง ไว้ค่กู บั ถังน้ายาดับเพลิงทุกถัง
-การจัดหาระบบน้าให้เพียงและพร้อมใช้งาน หากเกิดอัคคีภยั
1.3 มีการเรียนรูแ้ ละมีทกั ษะเกีย่ วกับวิธกี ารใช้งานอุปกรณ์ดบั เพลิงทุกชนิด โดย
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-จัดหาวิทยากรทีม่ คี วามรูแ้ ละความชานาญ มาสอนและฝึกวิธกี ารใช้งานอุปกรณ์ ดบั เพลิงทุกชนิด
ให้แก่จนท.
1.4 มีการจัดลาดับความสาคัญของเอกสารและเครือ่ งมือต่างๆทีต่ อ้ งทาการเคลื่อนย้าย เมือ่ เกิดอัคคีภยั
โดยการติดสลากสี
บทเรียนการนาแผนไปปฏิ บตั ิ :
1. มีการปรับปรุงระบบเสียงตามสายทัวทั
่ ง้ โรงพยาบาล
2. การกาหนดให้มจี ุดประกาศการใช้แผน เป็ น 2 จุด (ศูนย์รบั แจ้งเหตุ) แยกเป็ นในและนอกเวลาราชการ
อีกทัง้ แยกอยูก่ นั คนละที่
3. รณรงค์ให้เจ้าหน้าทีท่ ุกหน่วยงานได้ทราบบทบาทและหน้าทีข่ องตนเอง
4. หน่วยงานมีการทบทวนแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั ระดับหน่วยงานของตนเอง
5. มีการกาหนดพืน้ ทีภ่ ายในโรงพยาบาลใหม่ ด้วยการกาหนดพืน้ ทีอ่ นั ตราย พืน้ ทีเ่ สีย่ ง
6. มีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงในเรือ่ งวิทยากรและจานวนคนทีเ่ ข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับกฎมายด้าน
การซ้อมแผนอัคคีภยั
ระบบสาธารณูปโภค
การวิเคราะห์ความต้องการ การตรวจสอบความพร้อมของแหล่งสารองและการปนเปื้ อน การปรับปรุง
มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลระบบสาธารณูปโภคถึงความต้องการ การตรวจสอบความพร้อม ดังนี้
๑. ระบบน้าประปาปริมาณการใช้เฉลีย่ เดือนละ 1,200 ลูกบาศก์เมตร ระบบน้ามีความพร้อมใช้ตลอด 24 ชัวโมง
่
หากเกิดเหตุขดั ข้องโรงพยาบาลมีบ่อน้าบาดาลสารองเก็บไว้25,000ลูกบาศก์เมตรสามารถใช้ได้ 15 วันและ
กาลังดาเนินการขุดบ่อน้าตื้นสารองไว้อกี 1 บ่อพร้อมติดตัง้ เรือ่ งสูบน้าอัตโนมัติ
๒. การตรวจสอบคุณภาพน้ าดื่มน้ าใช้และน้ าจากบ่อบาบัดน้าเสีย เก็บตัวอย่างส่งตรวจทุก 4 เดือน ผลการตรวจ
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานยกเว้นค่าความกระด้าง
๓. มีการปรับปรุงระบบเสียงตามสายครอบคลุมทุกจุด
๔. ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชัวโมง
่
๕. ระบบก๊าซทางการแพทย์เป็ นระบบไปป์ ไลน์ ปริมาณการใช้ของผูป้ ่ วยเฉลีย่ 22 ท่อ/วัน ในหอผูป้ ่ วยจะมี
สารองไว้หอละ1 ท่อ ตามแปลนอนและแปลนังห้
่ องฉุกเฉินก็จะมีท่อขนาดกลางสารองเพื่อความเพียงพอ
ระบบไฟฟ้ าสารอง (ความครอบคลุม ระยะเวลาทีส่ ารองได้ สมรรถนะของระบบ)
ระบบไฟฟ้ า มีเครือ่ งสารองขนาด 100 KVA แล้วได้ปรับเปลีย่ นเป็ น 500 KVA พร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้ าภายใน
12 วินาที มีน้ ามันสารอง 800 ลิตรและมีไฟฉุกเฉินตามจุดสาคัญต่างๆ
ระบบไฟฟ้ า เปลีย่ นหม้อแปลงไฟฟ้ าจากขขนาด 300 KWA เป็ นขนาด 500 KVA 1 ลูก เพื่อให้เหมาะสมกับ
โครงสร้างอาคารทีเ่ พิม่ ขึน้
ปรับปรุงระบบไฟฟ้ าติดตัง้ โปรแกรมบริหารพลังงาน
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แผนการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
- นาเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้ าเครือ่ งเก่าติดตัง้ เพื่อสารองใช้ในห้อง ER,OR,และห้องจ่ายยา
- ติดตัง้ ถังเก็บน้าสารองน้ ามันจาก 800 ลิตรเป็ น 2,000 ลิตร
สิง่ แวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
บทเรียนเกีย่ วกับการกาหนดหรือรับรองนโยบายทีเ่ กีย่ วกับการดูแลผูป้ ่ วย
การพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
บทเรียนเกีย่ วกับการกาหนดหรือรับรองนโยบายทีเ่ กีย่ วกับการดูแลผูป้ ่ วย
1. จากนโยบายโรงพยาบาลกันตังหัวใจสีเขียวลดโลกร้อนถวายในหลวงGreen Heart Hospital (โครงการ
สาธารณสุขรวมใจ
รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยังยื
่ นและเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม)มาดาเนินงานการพัฒนางาน
อนามัยสิง่ แวดล้อม ควบคู่ไปกับงาน ENV กิจกรรม GREEN ได้แก่
G:Garbageคือ การจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากขยะและสิง่ ปฏิกูลด้วยหลักการ 3 Rs
R:Resroomคือการจัดการส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐานHAS ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมการใช้สว้ ม
สาธารณะอย่างถูกต้อง
E:Energyคือลดการใช้พลังงานและพลังงานทดแทนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าเพื่อประหยัด
ทรัพยากร
E:Environment คือการจัดการสิง่ แวดล้อมทีช่ ่วยลดภาวะโลกร้อนและเอือ้ ต่อสุขภาพโดยเน้นหลัก5
ส. สถานทีท่ างานให้น่าอยู่ น่าทางาน และปลูกต้นไม้เพื่อความร่มรื่น N:Nutrition คือรณรงค์อาหารปลอด
สารพิษดูแลสุขภาพด้วยการบริโภคผักพืน้ บ้านอาหารพืน้ เมืองเพื่อลดการใช้สารเคมี
2. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลในระบบคิวเอสซี (QSC : Quality Service Clean) จัดแผนกผูป้ ่ วยนอกเป็ น
เหมือนห้องรับแขก เข้ารับบริการสะดวก สบาย ให้ปรับปรุงบริการด่านหน้า ทีแ่ ผนกผูป้ ่ วยนอก ต้องมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 4 ส. คือ สะอาด สะดวก สบาย สวยงาม เสมือนห้องรับแขก จัดบริเวณทีน่ งรอ
ั่
ตรวจให้เพียงพอต่อผูร้ บั บริการและญาติ และสะดวกสบาย ปลอดภัย การดาเนินการกิจกรรม 5 ส.
มาตรการ 3 ก. ในโรงพยาบาลทุกวันศุกร์ท่ี 4 ของเดือนเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง
แผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อให้ผรู้ บั บริการและเจ้าหน้าทีป่ ระทับใจ(QSC:Quality
Service Clean) ทีม ENV
1. ปรับปรุงเก้าอีท้ น่ี งรอตรวจ
ั่
OPDจัดบริเวณทีน่ งรอตรวจเพื
ั่
่อให้เพียงพอ สะดวกสบาย ปลอดภัย สวยงาม
2. ปรับปรุงร้านขายน้าและร้านกาแฟและตรวจประเมินร้านค้ามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารเพื่อให้เป็ นมุมที่
สวยงาม มองดูร่มรื่นสบายตามีมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
3. จัดทาแผนปฏิบตั กิ จิ กรรม5ส.3เก็บมีนโยบายและแผนงาน/แผนปฏิบตั กิ ารเพื่อดูแลกากับติดตามประเมินผล
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รายงานการประเมิ นตนเอง (SA2011) รพ.
กิจกรรม5ส.3เก็บ
4. รณรงค์กจิ กรรม5ส.3เก็บประกวดหน่วยงานต้นแบบ5ส.3เก็บ2.หน่วยงานดาเนินกิจกรรม5ส.3เก็บอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้บรรยากาศในรพ. สะอาดสะดวกสวยงาม
5. ปรับปรุงจุดน้ าดื่ม ผูป้ ่ วยนอกเพื่อให้มนี ้าดื่มทีส่ ะอาด เป็ นระเบียบ สวยงาม
6. จัดให้มโี ต๊ะหินอ่อนสวนหย่อมหน้ารพ.เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมทีส่ วยงามในโรงพยาบาล
ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
 เป็ นโรงพยาบาลต้นแบบด้านการจัดการขยะปี 2558
 ห้องน้าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน HAS และได้รบั รางวัลห้องน้าระดับ4ดาว,รางวัลที่ 2ระดับจังหวัดจากสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตรัง และในปี 2559 มีการปรับปรุงห้องน้าผูป้ ่ วยทัง้ โรงพยาบาล
 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส.ระดับป้ ายทอง
 ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานทีน่ ่ าอยู่ น่ าทางานระดับดีมาก
 ผ่านเกณฑ์การประเมินความเสีย่ งจากการทางานระดับ 5
 รางวัลยอดเยีย่ ม/ดีเด่นการพัฒนาคุณภาพจัดระบบวิศวกรรมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน
โรงพยาบาล ประจาปี 2552-2553
 รับรางวัลมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์การพัฒนาดีเด่น ระดับ 5 ด้านวิศวกรรมความปลอดภัย และด้าน
การบารุงรักษาปี 2555 ของกองวิศวกรรมการแพทย์
 ผลการประเมินมาตรฐานระบบวิศวกรรมการแพทย์ระดับ 5ปี 2558-2559
 รางวัลชนะเลิศ Eco hospital Award ประเภทโรงพยาบาลขนาดเล็กปี 2554 จากสถาบันสิง่ แวดล้อมไทย
 รางวัล Thailand energy Award 2014 ประเภทอาคารนอกข่ายควบคุม
 รางวัล ASEAN Energy Awards 2014" ประเภท การบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในอาคารขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก (Small and Medium Building Category)
 รางวัลThailand energy Award 2015ประเภทผูบ้ ริหาร-อาคารนอกข่ายควบคุม
 รางวัลThailand energy Award 2015ประเภทผูป้ ฏิบตั ดิ า้ นอนุ รกั ษ์พลังงานอาคารนอกข่ายควบคุม
มาตรฐาน
Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
38. โครงสร้างและสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ
3
 ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาทีม่ ปี ั ญหารัวซึ
่ ม
 ปรับปรุงมุมผ่อนคลายสาหรับผูป้ ่ วยและ
เจ้าหน้าที่
 ปรับปรุงป้ อมยาม
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39. การกากับดูแลและบริหารความเสีย่ งด้าน
สิง่ แวดล้อม

3

40.
41.

การจัดการกับวัสดุและของเสียอันตราย
ระบบสาธารณูปโภค

3
3

42.
43.

สิง่ แวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
การพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม

3
5

 จัดระบบการกากับดูแลและบริหาร
สิง่ แวดล้อมความเสีย่ งเชิงรุกโดยบริหาร
จัดการข้อมูลการรายงานการค้นหาความ
ไม่ปลอดภัยจากตัวแทนenv.ทุกหน่วยงาน
 การติดตามผูร้ บั จ้างขยะติดเชือ้ ไปกาจัด
 เพิม่ ถังเก็บน้ าสารอง
 ปรับปรุงระบบเครือ่ งสารองไฟขนาด100
kva เพื่อใช้กบั ห้อง OR และห้องอุบตั เิ หตุ
ฉุกเฉิน ห้องคลอด
 เพิม่ ระบบสื่อสาร(เสียงตามสาย/โทรศัพท์
 สร้างอาคารสุขภาพพึง่ ตน
 สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่
ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN Community
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