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 II-3 ส่ิงแวดล้อมในการดแูลผู้ป่วย 
เป้าหมาย/ประเดน็คณุภาพท่ีส าคญั: ปลอดภยั ประสทิธภิาพ เรยีนรู ้เยยีวยา 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ระดบัท่ีปฏิบติัได้ 

2557 2558 2559 2560 
ต.ค.59-
มี.ค60 

 ความปลอดภยัและสวสัดิภาพ  
1. จ านวนอุบตักิารณ์ทีเ่กดิเหตุจากโครงสรา้งทาง

กายภาพและสิง่แวดลอ้ม  
≤ 10 เรือ่ง 3 1 0 1 

2. จ านวนครัง้ของอุบตักิารณ์/ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่กีย่วกบั
การบรกิารรกัษาความปลอดภยั/จราจร 

≤10 เรือ่ง - 1 0 0 

3. จ านวนครัง้ในการคน้หาความเสีย่ง(ENV.Round) 2ครัง้/ปี 3 2 2 1 
4. รอ้ยละของความเสีย่งทีต่รวจสอบพบโดยหน่วยงาน

ภายนอกไดร้บัการแก ้ไข 
>70 % 95% 83% 89% - 

5. อุบตักิารณ์ทรพัยส์นิสญูหายทัง้จนท.และผูป่้วย ≤5 ครัง้/ปี 1 3 3 5 
6. ผ่านเกณฑม์าตรฐานระบบวศิวกรรมความปลอดภยั

และสภาพแวดลอ้ม  
ระดบั 5 ระดบั 

5 
ระดบั 

5 
ระดบั 

5 
ระดบั 5 

 การจดัการกบัภาวะภาวะฉุกเฉิน  

7. จ านวนครัง้การซอ้มแผนอุบตัเิหตุหมู/่อุบตัเิหตุกลุ่ม
ชนรว่มกบัอ าเภอหรอืระดบัจงัหวดั 

1 ครัง้/ปี 1 1 2 1 

 ความปลอดภยัจากอคัคีภยั  

8. รอ้ยละของเจา้หน้าทีท่ีเ่ขา้ร่วมฝึกอบรมการดบัเพลงิ
ขัน้ตน้และการฝึกซอ้มดบัเพลงิ(มาตรฐาน 40%) 

> 80% 96.4 96.18 95 22% 

9. จ านวนครัง้ในการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ 1ครัง้/ปี 1 1 1 1 
10. พืน้ทีม่กีารตดิตัง้ถงัดบัเพลงิอยา่งเพยีงพอ 100% 100 100 100 100 

 ระบบสาธารณูปโภค  

11. จ านวนอุบตักิารณ์และขอ้รอ้งเรยีนดา้นระบบ
สาธารณูปโภค 

≤ 5 ครัง้/
ปี 

5 5 3 0 

 การสร้างเสริมสขุภาพและพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อม  

12. รอ้ยละของหน่วยงานในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ > 80% 94.44 91.16 80% 81.82% 
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ประเมนิ5ส. 
13. จ านวนครัง้ในการส่งตรวจคุณภาพจากน ้าบ่อบ าบดั

น ้าเสยี/น ้าดื่ม/น ้าประปา 
≥3ครัง้/ปี 4 4 4 2 

14. ค่าบโีอด(ีBOD)ของบ่อบ าบดัน ้าเสยีผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน(<20mg/L) 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

บริบท: 
         โรงพยาบาลกนัตงัเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตยีง จ านวนอาคารทัง้หมด 16 อาคาร ไดแ้ก่ ตกึ 
อ านวยการสงู 2ชัน้ หอผูป่้วยในชายและหญงิ  ตกึพเิศษราชาวดสีงู 2ชัน้ อาคารฝ่ายการพยาบาลและทนัตกรรม  
อาคารแพทยแ์ผนไทย อาคารละหมาด อาคารชนัสตูรพลกิศพ หอ้งประชุมเอือ้อาทร อาคารคลงัยา อาคารซ่อม
บ ารงุ อาคารจา่ยกลาง  อาคารโรงครวั-ซกัฟอก โรงควบคุมน ้าประปา อาคารเครือ่งส ารองไฟ และอาคารบ่อ
บ าบดัน ้าเสยี ดา้นคณะกรรมการ ENV. โดยมหีวัหน้ากลุ่มงานบรหิารเป็นประธานทมี จป.วชิาชพีเป็นเลขานุการ
ทมี และคณะกรรมการประกอบดว้ยสหวชิาชพี จากหน่วยงานต่างๆ  ทมีคณะกรรมการจะไดร้บัการอบรมดา้น
วศิวกรรมความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มทัง้จากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในเพื่อพฒันา
ศกัยภาพองคค์วามรูเ้อือ้ต่อการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ  ก าหนดแผนการบรหิารงานดา้นสิง่แวดลอ้มและ
ความปลอดภยัตามนโยบายคุณภาพของโรงพยาบาล ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายโดยค านึงถงึความปลอดภยัต่อ 
ผูร้บับรกิาร,เจา้หน้าทีแ่ละชุมชน  อกีทัง้ไดม้กีารตรวจสอบจากคณะกรรมการจากทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
ซึง่ภายนอกองคก์รไดร้บัความรว่มมอืจากส านกังานสนับสนุนบรกิารสุขภาพเขต 12 จ.สงขลา โรงพยาบาล
กนัตงัยงัมเีครือ่งมอืทีจ่ าเป็นและพรอ้มใชง้านส าหรบัใหบ้รกิารผูป่้วยทัง้ประเภทผูป่้วยทัว่ไปและผู้ป่วยฉุกเฉิน 
ซึง่ไดผ้่านการสอบเทยีบจากทุกปี พรอ้มทัง้มรีะบบสาธารณูปโภคทีจ่ าเป็นอยูต่ลอดเวลา 

กระบวนการ: 
ความปลอดภยัและสวสัดภิาพ 
ผลการตรวจสอบและการปรบัปรงุโครงสรา้งอาคารสถานทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย เอือ้ต่อความปลอดภยั/

ประสทิธภิาพ 
 ผลการตรวจสอบโดยเจา้หน้าทีจ่ากส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพ จ.สงขลาพบว่าตกึอ านวยการมี

โครงสรา้งอาคารทีม่ ัน่คงแขง็แรง และเป็นไปตามกฎหมาย ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่39 (พ.ศ.2537)ใน
เรือ่งของการป้องกนัอคัคภียั เครือ่งดบัเพลงิ สายล่อฟ้า การตดิตัง้ระบบส่งสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม ้
อุปกรณ์ตรวจจบัควนั 

 ในส่วนของการต่อเตมิอาคารและสิง่ปลกูสรา้งขนาดเลก็ แบบแปลนไดร้บัการรบัรองจากช่างโยธา
จงัหวดัตรงั 

 ปีงบประมาณ 2560 มกีารต่อเตมิหอ้งแยกโรคในตกึผูป่้วยในชาย ไดร้บัการรบัรองจากช่างโยธาของ
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ส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 12 จ.สงขลาเพราะตอ้งใชค้วามรูเ้ฉพาะดา้น 
 ปี2558-2559 ทางคณะกรรมการทมี ENVน ามาตรฐานและแบบประเมนิระบบวศิวกรรมความปลอดภยั

ของกรมสนบัสนุนบรกิารสุขภาพมาใชใ้นการด าเนินงานและรว่มรบัการประเมนิผลผ่านการประเมนิ
ระดบั 5 

 การคน้หาความเสีย่งจะมกีารตรวจสอบจากส านกังานสนบัสนุนบรกิารสุขภาพเขต 12 จ.สงขลา(สบส.
12)ปีละ 1ครัง้ 

 กจิกรรม ENV.Round.บรูณการรว่มกบัการลงประเมนิ 5ส. ปีละ 2 ครัง้ ผลการคน้หาความเสีย่งสรปุเป็น 
ปี พ.ศ.2558 รวม 42 เรือ่งไดร้บัการแกไ้ข 37 เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ  90  
ปี พ.ศ. 2559รวม 38 เรือ่งไดร้บัการแกไ้ข 32 เรือ่ง คดิเป็นรอ้ยละ  84 

 ผลการประเมนิหอ้งน ้ามาตรฐาน HASไดร้ะดบั ๔ ดาว เป็นที ่๒ ระดบัจงัหวดั มกีารปรบัปรงุหอ้งผูป่้วย
นอกและผูป่้วยในแลว้เสรจ็โดยใชง้บประมาณ 1,900,000 
 

ระบบบรหิารอาคารสถานทีแ่ละการรกัษาความปลอดภยั 
 จดัตัง้คณะกรรมการทมีบรหิารสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั(ENV) มหีน้าทีใ่นการจดัท าแผนบ ารงุรกัษา

และซ่อมแซมอาคารสถานที ่การใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยั 
 มกีารแบ่งพืน้ทีใ่นการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสมมป้ีายบอกแผนกต่างๆ ชดัเจน มกีารจดัแบ่งพืน้ทีบ่รกิารให้

เขา้ถงึไดง้า่ย เช่นตกึผูป่้วยนอก ไดแ้ก่งานอุบตัเิหตุฉุกเฉิน งานผูป่้วยนอก หอ้งตรวจแพทย ์งาน x-ray 
งานเภสชักรรม หอ้งจา่ยเงนิอยูใ่นบรเิวณดา้นหน้าสะดวกในการเขา้ถงึ 

 มกีารจดัแบ่งพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารเพื่อป้องกนัการตดิเชือ้ เช่น 
- งานผูป่้วยนอกมหีอ้งตรวจแยกโรคและใหบ้รกิารแบบ one stop service 
- มหีอ้งตรวจตะวนัรุง่ ใหบ้รกิารตรวจผูป่้วยวณัโรคและผู ้ตดิเชือ้ HIV และใหบ้รกิารแบบ one stop 

service 
- ตกึผูป่้วยในชายมกีารปรบัปรงุหอ้งพเิศษ 6 เป็นหอ้งแยกโรค (Negative pressure)เพิม่เตมิจาก

ก่อนหน้านี้มหีอ้งแยกโรคเฉพาะใหต้กึผูป่้วยในหญงิ 
มกีารการจดัเวรรกัษาความปลอดภยัโดยแบ่งหน้าทีด่งันี้ 
 มรีะบบรกัษาความปลอดภยั เจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัขึน้ปฏบิตังิานกะละ 2 คนตรวจสอบและเฝ้า

ระวงัความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง 
 ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด 38 จดุในหน่วยงานทีม่คีวามเสีย่งเช่นทางเขา้-ออกโรงพยาบาล ป้อมยาม1และป้อม

ยาม 2 ศูนยแ์ปล หอ้งจา่ยเงนิ งานผูป่้วยนอก งานหลกัประกนั ตกึผูป่้วยชายและหญงิ หอ้งคลอด หอ้ง
ทนัตกรรม ฯลฯ และตดิตัง้กลอ้งกลอ้งวงจรปิดเพิม่เตมิอกี 10 จดุเนื่องจากมกีารเพิม่ขึน้ตกึพเิศษและ
แฟลตพยาบาล เพื่อความครอบคลุม 
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 เพิม่ป้อมยาม 3 ขึน้มาอกี 1 จดุเพื่อความปลอดภยัดา้นทรพัยส์นิของโรงพยาบาลและเจา้หน้าทีบ่า้นพกั 
 ก าหนดบทบาทหน้าทีเ่พิม่เตมิใหก้บัพนกังานรกัษาความปลอดภยัเพื่อสวสัดภิาพของผูม้ารบับรกิารและ

เจา้หน้าที ่
โดยป้อมยาม 1 มีหน้าท่ี 
- จดัรถใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
- ช่วยเหลอืผูป่้วย(CPR) เมือ่พยาบาล ER ขอความช่วยเหลอื 
- ตรวจสอบและเฝ้าระวงัความปลอดภยัไดแ้ก่พยาบาลและผูร้บับรกิารโดยเดนิส ารวจในโรงพยาบาลทุก 2 

ชัว่โมง 
- เปิด-ปิดไฟฟ้าทัง้ภายนอก-ภายในตวัอาคารตามเวลาทีก่ าหนด 
ป้อมยาม 2 มีหน้าท่ี 
- ตรวจสอบรถเขา้-ออกในเขตโรงพยาบาล 
- มกีารเกบ็บตัรประชาชนหรอืใบขบัขีก่รณเีป็นบุคคลภายนอกทีต่อ้งเขา้มาท าธุระในพืน้ทีด่า้นหลงั

โรงพยาบาล 
ป้อมยาม 3 มีหน้าท่ี เหมอืนป้อมยาม 1 
 (ท าหน้าทีห่ลงั 18.00น.) โดยยา้ยการปฏบิตัหิน้าทีจ่ากป้อมยาม 1 มาประจ าทีป้่อมยาม 3  จากปัญหาที่
มญีาตผิูป่้วยหรอืบุคคลภายนอกเขา้ไปในบรเิวณบา้นพกั 

 มรีะบบราบงานเหตุการณ์ประจ าวนัดว้ยการลงบนัทกึเหตุการณ์ประจ าวนัของพนกังานรกัษาความ
ปลอดภยั 

 มแีนวทางในการรบัรายงานตามล าดบัสายบงัคบับญัชา 
 มมีาตรการหา้มบุคคลภายนอกทีไ่มใ่ช่สามภีรรยาทีถู่กตอ้งตามกฎหมายเขา้มาอยูใ่นบา้นพกัโดยเดด็ขาด 

การตรวจสอบความเสีย่ง/การปฏบิตัทิีไ่ม่ปลอดภยั (ความถี ่สิง่ทีพ่บ การปรบัปรงุ) 

ความเส่ียง/การปฏิบติัท่ีไม่
ปลอดภยั 

ความถ่ี/ส่ิงท่ีพบ การปรบัปรงุ 

ราวเหลก็บรเิวณระเบยีงทางเดนิ
ไปหอผูป่้วยมซีีล่กูกรงมรีะยะห่าง
เกนิไป  

พบอุบตักิารณ์เดก็มดุเล่นพลดัตก - ก่อนหน้านี้เคยเกดิอุบตักิารณ์ในจดุอื่นไป 1ครัง้ทางรพ.กไ็ด้
ปรบัปรงุเสรมิซีล่กูกรงไปแลว้ 

- ประสานงานสุขศกึษาท าป้ายประชาสมัพนัธใ์หผู้ป้กครองดแูล
ลกูหลานครอบคลุมทุกจดุ 

ฝ้าเพดานหอ้งหลายๆหน่วยงาน
รัว่ซมึ 

ซึง่เกดิจากการต่อเตมิอาคาร เกดิ
เชือ้ราและสพีุพองเป็นความเสีย่งที่
เกดิขึน้มากทีสุ่ดดา้นโครงสรา้ง 

- ประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหา 
- น าเสนอผูบ้รหิาร 
- จดัท าหลงัคาครอบหลงัคา 

ทีจ่อดรถเจา้หน้าทีไ่มเ่พยีงพอ ท าใหม้กีารจอดรถซอ้นคนั/มขีอ้ - น าปัญหาเขา้ทีป่ระชุมทมีENV. 
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รอ้งเรยีนเรือ่งความไมส่ะดวกใน
การใชร้ถเป็นการปฏบิตัทิีเ่กดิขึน้
ทุกวนั 

- จดัท ามาตรการการจอดรถซอ้นคนั 
- รถทุกคนัทีจ่อดซอ้นตอ้งมเีบอรโ์ทรตดิต่อ 

ปัญหาเรือ่งสุนขัและแมว เป็นปัญหาอกีอยา่งหนึ่งทีม่ขีอ้
รอ้งเรยีนค่อนขา้งเยอะ 

- ออกกฎหา้มจนท.และญาตใิหอ้าหารสตัวใ์นรพ. และ 
- จนท.ช่วยกนัไล่ใหอ้อกไปจากรพ. 

ทรพัยส์ญูหายในหน่วยงานหอ้ง
คลอด 

พบปีละ 2-3 ราย - ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด 
- ประสานงานหวัหน้างานหอ้งคลอดวางมาตรการการประพฤติ

ปฏบิตัขิองพนกังาน 
ระบบอคัคภียั มบีางหน่วยงานไมต่รวจเชค็ถงั

ดบัเพลงิเพื่อความพรอ้มใช้ 
- น าปัญหาเขา้ทีป่ระชุมทมี 
- แจง้เตอืนทางไลน์ 
- ประชาสมัพนัธเ์สยีงตามสายพุธ

ที ่2ของเดอืนก่อนมกีารประชุม
ประจ าเดอืนของทมี ENV 

กจิกรรม 5ส. พบพืน้ทีร่อบนอกบางจดุขาดความ
สะอาดและการดแูลรกัษา 

- เขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการทมี env 
- น ามตทิีป่ระชุมเขา้คณะกรรมบรหิาร 
- ก าหนดวนั Big cleaning dayและก าหนดจุดเวยีนไปเรือ่ยๆตาม

ความเหมาะสม ศุกรท์ี ่4ของเดอืนเวลา 14.00น.และตอ้งมตีวัแทน
จากทุกหน่วยงานอย่างน้อยหน่วยงานละ 1คน 

ระบบเครือ่ง ปรบัอากาศหอ้ง
ฉุกเฉิน 

พบปัญหาเครือ่งปรบัอากาศเสยี
บ่อย มนี ้าหยด ความเยน็ไม่พอ
เนื่องจากประตูตอ้งเปิดอยู่
ตลอดเวลา 

- ปรบัเปลีย่นเครือ่งปรบัอากาศใหม้ขีนาดเพยีงพอกบัขนาดของหอ้ง
และสดัส่วนการใชง้าน 

- เพิม่ม่านตดัอากาศทัง้ 2ดา้นกนัความรอ้นจากภายนอกสู่ภายใน 

ลานลา้งสารเคมแีละลา้งตวั ไมม่หีอ้งทีปิ่ดมดิชดิ - ท าหลงัคาเพิม่เตมิและท ามา่นกัน้ 
 

การน าข้อมลูข้อร้องเรียนและเสียงสะท้อนจากผู้ป่วยมาพิจารณาเพ่ือวางแผนการป้องกนัตามความล าดบัความส าคญัได้แก่ 
ขอ้รอ้งเรยีน การวเิคราะหส์ภาพปัญา การป้องกนั/การแกไ้ข 

ทีน่ัง่รอตรวจแออดั -จากสภาพปัญหาเศรษฐกจิราคา
พาราในตลาดราคาถูกท าให้
ผูป่้วยมารบับรกิารในภาครฐัมาก
ขึน้ 
-จ านวนผูป่้วย/วนัมากขึน้ 

- เบกิเกา้อีพ้ลาสตกิ มาเป็นเกา้อีส้ ารองในวนัทีม่ผีู้รบับรกิารจ านวนมาก 
- ประชาสมัพนัธเ์รือ่งการจดัทีน่ัง่ และดแูลระบบ Flow ของงานผูป่้วยนอกให้

ลื่นไหลมากทีสุ่ด 
- จดัซือ้เกา้อีเ้พิม่เตมิเพื่อความเพยีงพอ 
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อยากใหม้หีอ้งพเิศษเพิม่ -หอ้งพเิศษไมเ่พยีงพอ 
- ผูป่้วยและญาตใิหค้วามส าคญั
กบัสุขภาพจติยามเจบ็ป่วย 
- ทุกคนยอ่มตอ้งการความ
สะดวกสบายยามเจบ็ป่วย 

- ชีแ้จงผูร้บับรกิารขณะนี้ รพ.กนัตงัอยูร่ะหว่าการก่อสรา้งหอ้งพเิศษเพิม่เตมิ 
- (ปัจจบุนัมตีกึพเิศษหรบัผูป่้วยในเพิม่ขึน้14หอ้ง) 

หอ้งฉีดยา และ ท าแผล 
พืน้ทีแ่คบเกนิไป อดึอดัมาก
รอ้น น่าจะมชี่องทางระบาย
ใหม้ากกว่านี้ 

-ผูร้บับรกิารเยอะ 
-พืน้ทีค่บัแคบ 

- เสนอคณะกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณา 
- ขยายหอ้งฉีดยาท าแผลและแบ่งพืน้ทีบ่รกิารชดัเจน 

 

มาเยีย่มหลานตกึหญงิตอ้ง
นอนขา้งนอกรมิทางเดนิ
กลวัยงุมาก เพราะตอนน้ีมี
เชือ้ไวรสัใหม่ ยิง่โดยเฉพาะ
เดก็เลก็ๆหวัอกคนเป็นยา่ 
กลวัยงุกดั โลชนักนัยงุไม่
สามารถป้องกนัยงุไดบ้างที
เดก็เรามนัแพย้าทากนัยงุ  

-มผีูป่้วยเยอะตอ้งนอนเตยีงเสรมิ 
 
 

- แนะน าญาตใินบรเิวณเตยีงเสรมิไมเ่ปิดมุง้ลวดทิง้ไว้ 

- ประชาสมัพนัธก์ารใช ้lotion ทากนัยุงเมือ่ใชเ้สรจ็แลว้ใหน้ ากลบัมาวางที่

เดมิเพื่อใหไ้ดใ้ชก้นัเพยีงพอ+เบกิ lotion ทากนัยงุใหพ้อใช ้

- ประสานระบาดวทิยา เรือ่งการพ่นหมอกควนั/การก าจดัลกูน ้ายงุ 

 

II-3 ส่ิงแวดล้อมในการดแูลผูป่้วย 
ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มทีส่ าคญัและการป้องกนั 

ผลการตรวจสอบ การปรบัปรงุแก้ไข แผนการปรบัปรงุแก้ไขในอนาคต 
ดา้นโครงสรา้งพบ
ปัญหาฝ้าเพดานหอ้ง
หลายๆหน่วยงานรัว่ซมึ 

-จดัท าหลงัคาครอบหลงัคา 
ส ารวจปัญหาหลงัคารัว่ทุก
หน่วยงาน 

- งานช่างท าการแกไ้ขยาแนวอุดรอยรัว่ 
- งานบรหิาร/ผูต้รวจรบังานในกระบวนการ

ต่อเตมิปรบัปรงุอาคารตอ้งดูมาตรฐาน
การท างานของผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

ทีจ่อดรถเจา้หน้าทีไ่ม่
เพยีงพอ 

-น าปัญหาเขา้ทีป่ระชุมทมีENV 
-จดัท ามาตรการการจอดรถซอ้น
คนั 
รถทุกคนัทีจ่อดซอ้นตอ้งมเีบอร์
โทรตดิต่อ 

- รถเจา้หน้าทีท่ีอ่ยู่บา้นพกัใหจ้อดโรงจอด
รถดา้นหลงัและไมค่วรน ารถมาจอดเกบ็
ดา้นหน้า 

- -สรา้งทีจ่อดรถเพิม่ในส่วนของบา้นพกั 

ปัญหาเรือ่งสุนขัและ -ออกกฎหา้มจนท.และญาตใิห้ -  ประสานงานเทศบาลเรือ่งของการน าสุนขั
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แมว อาหารสตัวใ์นรพ. และจนท.
ช่วยกนัไล่ใหอ้อกไปจากรพ. 

ไปเลีย้ง 

ความเสีย่งดา้นทรพัย์
สญูหาย 

-ตดิตัง้กลอ้งวงจรปิด 
-ผูบ้รหิารประชุมวางแผน/ป้องกนั
ทรพัยส์นิศูนยห์ายในกลุ่ม
เจา้หน้าทีผู่ช้ายทัง้หมด 

- ตดิตามผลการแก้ปัญหาทีผ่่านมา 
- การคดัเลอืกผูส้มคัรเขา้ท างานตอ้งมี

คุณสมบตัทิีเ่หมาะสมไม่ยุง่เกีย่วสารเสพ
ตดิ 

ระบบอคัคภียัไม่มี
ตรวจเชค็ถงัดบัเพลงิให้
เป็นปัจจุบนั 

-น าปัญหาเขา้ทีป่ระชุมทมี 
-แจง้เตอืนทางไลน์ 
ประชาสมัพนัธเ์สยีงตามสายพุธที ่
2ของเดอืนก่อนมกีารประชุม
ประจ าเดอืนของทมี ENV 

- ก าหนดใหห้น่วยงานทีม่ถีงัดบัเพลงิเป็น
ผูร้บัผดิชอบในการตรวจเชค็ 

- มแีผนป้องกนัและระงบัอคัคภียัระดบั
หน่วยงานและระดบัโรงพยาบาล 

- ซอ้มแผนฝึกอบรมการดบัเพลงิขัน้ตน้การ
ฝึกซอ้มดบัเพลงิและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ
เป็นประจ าทุกปี 

การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม (ภายใน) 
วนัท่ี เน้ือหา จ านวน

ผูเ้ข้าร่วม(คน) 
4-6 

มถุินายน2557 
โครงการพฒันาบุคลากรดา้นการอนุรกัษ์พลงังานในอาคารส าหรบั
โรงพยาบาล ณ.โรงพยาบาลมหาราชจ.นครศรธีรรมราช 

13 

3-4 
กนัยายน 2557 

5 
 กนัยายน 

2557 

โครงการ องคก์รแห่งความสุขในการท างานดา้นอนุรกัษ์พลงังาน ปี 
๒๕๕๗ โรงพยาบาลกนัตงั 
หลกัสตูร ที ่1 Positive Thinking Energy ปี 2557 โรงพยาบาลกนัตงั 
หลกัสตูรที ่2  การจดัการดา้นพลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื 

 

 

250 คน 

70 คน 

7-8 
กนัยายน 2558 

โครงการ  พฒันางานบรกิารดว้ยหวัใจความเป็นมนุษยภ์ายใตส้ิง่แวดลอ้ม
เพื่อการเยยีวยา 

260 คน 

5-7 
พฤษภาคม
2558 

โครงการพฒันาบุคลากรดา้นการอนุรกัษ์พลงังานโรงพยาบาลตรงัรว่มกบั
โรงพยาบาลกนัตงั 

20 คน 

29 
พฤษภาคม-  

5 มถุินายน 

โครงการ   กา้วสู่ความเป็นเลศิดา้นอนุรกัษ์พลงังานโรงพยาบาลกนัตงั  
จงัหวดัตรงั  ปี  2558 

45 คน 
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2558 

6-8 
กรกฎาคม

2559 

โครงการบรูณาการป้องกนัและระงบัอคัคภียัการพฒันาศกัยภาพจนท.
ความปลอดภยัระดบัหน่วยงานในโรงพยาบาลกนัตงั 

235คน/25 

คน 

กรกฎาคม-
สงิหาคม 

2559 

โครงการ  โรงพยาบาลกนัตงัรวมใจ พลงังานไทยอยูร่อด ปี ๒๕๕๙ 
หลกัสตูรที ่1 สถานะการพลงังานในปัจจุบนักบัการปรบัเปลีย่นการใช้
พลงังานอย่างชาญฉลาด 
หลกัสตูรทื่ 2 ภาวะการเป็นผูร้บัผดิชอบดา้นพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ
และยัง่ยนื 

 
260 คน 

 
75 คน 

7-8 ธนัวาคม 
2559 

โครงการพฒันาอนามยัสิง่แวดลอ้มในสถานบรกิารสาธารณสุข ประจ าปี 
2560 โรงแรมบพีแีกรนดพ์าวเวอร ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

1 

2 สงิหาคม 
2559 

โครงการพฒันาศกัยภาพเจา้หน้าทีใ่นการศกึษาดูงานและแลกเปลีย่น
เรยีนรูก้ารพฒันาโปรแกรม RMC และ ENV.ในโรงพยาบาลชุมชน 
จงัหวดัตรงั  ๒๕๕ 

15 คน 

5 ตุลาคม 
2559 

การจดัท าแผนงานอนามยัสิง่แวดลอ้ม ณ.ส านกังานสาธารณสุขจ.ตรงั 
 

1 

21-22มนีาคม 
2560 

โครงการ  ตรวจสุขภาพเจา้หน้าทีต่ามความเสีย่งในโรงพยาบาลกนัตงั ปี 
๒๕๖๐ 

195 คน 

วสัดุและของเสยีอนัตราย 
วสัดุและของเสยีอนัตรายทีส่ าคญั มาตรการป้องกนั บทเรยีนการจดัการเมือ่เกดิอุบตักิารณ์ 
1.สารเคม ี
 มกีารปรบัปรงุบญัชสีารเคมขีองโรงพยาบาลใหมโ่ดยการส ารวจการครอบครองของแต่ละหน่วยงาน 
 คน้ควา้/รวบรวม/จดัท าขอ้มลูจากศูนยข์อ้มลูวตัถุอนัตรายและเคมภีณัฑแ์ละจากเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 
 จดัท าคู่มอืความรูแ้ละแนวทางในการปฏบิตัเิมือ่เกดิอุบตักิารณ์เกีย่วกบัสารเคมขีองโรงพยาบาลกนัตงั 
 ใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าทีด่า้นสารเคมใีนการประชุมทมีENV.พรอ้มแจกคู่มอืสารเคมใีหก้บัหน่วยงานทีม่สีารเคม ี
 ปรบัปรงุลานลา้งขา้งหอ้งฉุกเฉินใหม้ฝัีกบวัไวล้า้งสารเคม ี
2.ขยะตดิเชือ้ 
 จดัท าคู่มอืแนวทางในการปฏบิตัใินการจดัการขยะแต่ละประเภท โดยมกีารระบุขัน้ตอนการด าเนินการตัง้แต่

การจดัคดัแยก ณ.แห่งก าเนินขยะ การเคลื่อนยา้ย การส่งก าจดัโดยบรษิทัเอกชนเบือ้งตน้มกีารโทรไป
สอบถามเทศบาล   ต.คลองจกิอ.บางปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยาถงึขอ้มลูของบ.สยามกรนีเทค และมกีาร
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ตดิตามเสน้ทางการก าจดัขยะ 
 ในขบวนการท า ENV round มกีารส ารวจการคดัแยกขยะเมือ่พบปัญหากจ็ะส่งขอ้มลูไปยงัหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งและงาน IC  
 ใชภ้าชนะในการจดัเกบ็ตามประเภทของขยะ เชน ถุงด า ถุงแดง เพื่อสื่อและเป็นสญัลกัษณ์ใหผู้เ้กีย่วขอ้ง

สามารถคดัแยกขยะใหถู้กต้อง  
 มกีารก าหนดเวลาและเสน้ทางการขนยา้ยขยะใหก้บัผูป้ฏบิตังิาน 
 มกีารปรบัปรงุบ่อทีพ่กัขยะอนัตรายจากบ่อ Secure ซึง่มปัีญหาน ้าร ัว่ซมึเขา้ไปในบ่อเป็นบ่อถงัด า (safety 

tank) ยกสงู ขนาดใหญ่ 
 มกีารตดิตามการเกดิอุบตักิารณ์และรายงานต่อหวัหน้างาน,งานIC,งานENV,และRM 
 มกีารตรวจรา่งกายประจ าปีของเจา้หน้าทีแ่ละตรวจรา่งกายตามความเสีย่งเช่นตา,ห,ูปอดจากกลุ่มงานอาชวี

เวชกรรมรพ.ตรงั 
 เปลีย่นบรษิทัรบัก าจดัขยะจากเดมิส่งใหก้บับรษิทัขนส่งขยะตดิเชือ้  SIAMGREENTECH ENGINEERING 

CO.LTD   ทีอ่ยู ่22/123 ม.ที ่1 ถ.สุขาภบิาล 5 แขวง ออเงนิ  
เขตสายไหม กรงุเทพ  ชื่อบรษิทัก าจดั บรษิทัทีด่นิบางปะอนิจ ากดั 139 ม.2 ถ.อุดมสรยทุธ ต.คลองจกิ อบาง
ปะอนิ จ.พระนครศรอียธุยา กโิลกรมัละ 18 บาท ซึง่การเดนิทางเพื่อตดิตามการเกบ็ส่งขยะจะค่อยขา้งยุ่งยาก
และเป็นไปไดย้ากตอ้งใชเ้ครอืขา่ยในการตดิตาม จงึไดเ้ปลี่ยนมาใชบ้รกิารของบรษิทัการจดัการสิง่แวดลอ้ม
ภาคใต ้(2009)ซึง่ตัง้อยู ่อ.หนองจกิ จ.ปัตตานี งา่ยต่อสอบตรวจซึง่ม ีสคร.12 เขา้ไปตรวจสอบและรายงาน
ผลส่งมาใหส้ านกังานสาธารณสุขจงัหวดัและโรงพยาบาล 

การจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน 
ภาวะฉุกเฉินหรอืภยัพบิตัทิีม่โีอกาสประสบ ผลกระทบ/ความตอ้งการบรกิาร บทเรยีนการน าแผนไปปฏบิตัิ 
 ผลการวเิคราะหภ์าวะฉุกเฉินของ โรงพยาบาลมโีอกาสประสบกบัเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิดงันี้ 

1. ภาวะฉุกเฉินของโรคตดิต่ออุบตัใิหมอุ่บตัซิ ้า เช่นโรคไขห้วดันก โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา โรคทางเดนิ
หายใจตะวนัออกหรอืโรคเมอรส์ โรคตดิเชือ้อโีบลา 

2. ภยัธรรมชาต ิคอื. แผ่นดนิไหว,สนึาม,ิน ้าท่วม,ไฟไหม้ 
3. และอุบตัภิยัหมูท่ีท่ ีท่ าใหค้วามตอ้งการบรกิารเพิม่ขึน้และงานบางอยา่งตอ้งหยดุชะงกั  

- ปี2557 ซอ้มแผนโรคตดิเชือ้อโีบลา รว่มกบัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั ผูว้่าราชการจงัหวดั และส านกังาน
เทศบาลกนัตงั สถานีต ารวจภูธรอ.กนัตงั สถาบนัโรคผวิหนงั 

- 30 พฤษภาคม 2557 ซอ้มแผนไฟไหมผู้บ้าดเจบ็ 15 คน ณ.คลงัยารพ.กนัตงั  
- 7 เมษายน 2558 ซอ้มแผนไฟไหมผ้บ้าดเจบ็ 30 คน ตลาดสดจงัหวดัตรงัรว่มกบัส านกังานสาธารณสุขจ.

ตรงัและเครอืขา่ย 
- กรกฎาคม 2558 ซอ้มแผนรถบรรทุกสารเคมพีลกิคว ่าผูบ้าดเจบ็ 20 คนบรเิวณสีแ่ยกควนปรงิ อ.เมอืงจ.ตรงั
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รว่มกบัผูว้่าราชการจงัหวดัตรงั,องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตรงัและเครอืขา่ย 
- 9 ธนัวาคม 2559 ซอ้มแผนไฟไหมผู้บ้าดเจบ็ 20 คน ณ.ท่าเทยีบเรอืนาเกลอื อ.กนัตงั จ.ตรงั รว่มกบั

องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัตรงั,อบต.นาเกลอืและเครอืขา่ย 
ผลการซ้อมแผนอคัคีภยัในโรงพยาบาลเม่ือวนัท่ี 6– 8 กรกฎาคม 2559พบปัญหาและอปุสรรคในการ
ด าเนินงานโครงการท่ีส าคญั (การซ้อมแผนฯในเวลาราชการ):  
- กริง่เตอืนภยัของโรงพยาบาลไดย้นิชดัเจนเฉพาะดา้นหน้าตกึอ านวยการ บรเิวณดา้นหลงัไมไ่ดย้นิ 
- ระบบเสยีงตามสายของจดุรบัแจง้เหตุ ในการประกาศเหตุ F.1 ไดย้นิชดัเจน แต่เมือ่ประกาศ F.2เสยีงขาดๆ

หายๆ จบัใจความไมไ่ด้ 
แนวทางการด าเนินการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ :  
- ใหม้กีารตรวจสอบ และทดสอบระบบสญัญาณเตอืนภยัและเสยีงตามสายอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้สีภาพ

พรอ้มใชง้าน เมือ่เกดิเหตุการณ์จรงิ 
ข้อดีท่ีพบในการซ้อมแผนฯ: 
- ท าใหท้มีงานอคัคภียั ไดท้ราบปัญหาในการซอ้มฯ ซึง่บางอยา่งสามารถป้องกนัและตรวจสอบได้ เช่น การ

ไดย้นิเสยีงของสญัญาณเตอืนภยัอยา่งทัว่ถงึและชดัเจนของเจา้หน้าทีใ่นทุกจดุบรกิาร 
- มกีารซกัซอ้มแผนของทมีต่างๆก่อนซอ้มจรงิ ท าใหก้ารด าเนินการซอ้มแผนฯส่วนใหญ่เป็นไปตามขัน้ตอนที่

ก าหนด 

 ความปลอดภยัจากอคัคภียั 
ประเดน็ส าคญัของแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั ผลการส ารวจความพรอ้ม บทเรยีนจากการซอ้มแผน การ

ปรบัปรงุ 
1. ประเดน็ส าคญัของแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
    1.1 มกีารเรยีนรูว้ธิกีารป้องกนัการเกดิอคัคภียั มกีารรณรงคใ์หทุ้กหน่วยงานปฏบิตั ิดงันี้ 
             -การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟต่างๆใหอ้ยูใ่นสภาพทีป่ลอดภยัและไดม้าตรฐานทุกเดอืน 
            -ส่งเสรมิการท ากจิกรรม 5 ส.อยา่งต่อเนื่อง ในทุกพืน้ทีข่องหน่วยงาน เพื่อความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยงา่ยต่อการดแูลรกัษา และมสีถานที ่งา่ยต่อการขนยา้ยสิง่ของเมือ่เกดิเหตุ 
   1.2 มกีารเตรยีมรบัอคัคภียั โดยการจดัหาอุปกรณ์ดบัเพลงิใหพ้รอ้มและเพยีงพอต่อการใชง้าน โดยปฏบิตัิ
ดงันี้   :  

             - การดแูลความเรยีบรอ้ยของอุปกรณ์ดบัเพลงิ ใหต้รวจสอบทุก 1 เดอืน โดยเจา้หน้าทีข่องหน่วยงาน
พรอ้มกบัมกีารบนัทกึการตรวจสอบไวทุ้กครัง้ 
             -ตดิตัง้วธิกีารใชง้านถงัน ้ายาดบัเพลงิ ไวคู้่กบัถงัน ้ายาดบัเพลงิทุกถงั 
             -การจดัหาระบบน ้าใหเ้พยีงและพรอ้มใชง้าน หากเกดิอคัคภียั             
    1.3 มกีารเรยีนรูแ้ละมทีกัษะเกีย่วกบัวธิกีารใชง้านอุปกรณ์ดบัเพลงิทุกชนิด โดย 
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             -จดัหาวทิยากรทีม่คีวามรูแ้ละความช านาญ มาสอนและฝึกวธิกีารใชง้านอุปกรณ์ดบัเพลงิทุกชนิด
ใหแ้ก่จนท. 
    1.4 มกีารจดัล าดบัความส าคญัของเอกสารและเครือ่งมอืต่างๆทีต่อ้งท าการเคลื่อนยา้ย เมือ่เกดิอคัคภียั 
โดยการตดิสลากส ี 
บทเรียนการน าแผนไปปฏิบติั :  

1. มกีารปรบัปรงุระบบเสยีงตามสายทัว่ทัง้โรงพยาบาล 
2. การก าหนดใหม้จีุดประกาศการใชแ้ผน เป็น 2 จดุ (ศูนยร์บัแจง้เหตุ) แยกเป็นในและนอกเวลาราชการ 

อกีทัง้แยกอยูก่นัคนละที ่
3. รณรงคใ์หเ้จา้หน้าทีทุ่กหน่วยงานไดท้ราบบทบาทและหน้าทีข่องตนเอง  
4. หน่วยงานมกีารทบทวนแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียัระดบัหน่วยงานของตนเอง 
5. มกีารก าหนดพืน้ทีภ่ายในโรงพยาบาลใหม ่ดว้ยการก าหนดพืน้ทีอ่นัตราย  พืน้ทีเ่สีย่ง  
6. มกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงในเรือ่งวทิยากรและจ านวนคนทีเ่ขา้รบัการอบรมใหส้อดคลอ้งกบักฎมายดา้น

การซอ้มแผนอคัคภียั 
ระบบสาธารณูปโภค 
การวเิคราะหค์วามตอ้งการ การตรวจสอบความพรอ้มของแหล่งส ารองและการปนเป้ือน การปรบัปรงุ 
มกีารวเิคราะหข์อ้มลูระบบสาธารณูปโภคถงึความตอ้งการ การตรวจสอบความพรอ้ม ดงันี้   
๑. ระบบน ้าประปาปรมิาณการใชเ้ฉลีย่เดอืนละ 1,200 ลกูบาศกเ์มตร ระบบน ้ามคีวามพรอ้มใชต้ลอด 24 ชัว่โมง

หากเกดิเหตุขดัขอ้งโรงพยาบาลมบี่อน ้าบาดาลส ารองเกบ็ไว2้5,000ลกูบาศกเ์มตรสามารถใชไ้ด ้15 วนัและ
ก าลงัด าเนินการขดุบ่อน ้าตื้นส ารองไวอ้กี1 บ่อพรอ้มตดิตัง้เรือ่งสบูน ้าอตัโนมตั ิ 

๒. การตรวจสอบคุณภาพน ้าดื่มน ้าใชแ้ละน ้าจากบ่อบ าบดัน ้าเสยี เกบ็ตวัอยา่งส่งตรวจทุก 4 เดอืน ผลการตรวจ
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานยกเวน้ค่าความกระดา้ง 

๓. มกีารปรบัปรงุระบบเสยีงตามสายครอบคลุมทุกจดุ 
๔. ปรบัปรงุระบบโทรศพัท ์เชื่อมต่ออนิเตอรเ์น็ตตลอด 24 ชัว่โมง 
๕. ระบบก๊าซทางการแพทยเ์ป็นระบบไปป์ไลน์ ปรมิาณการใชข้องผูป่้วยเฉลีย่ 22 ท่อ/วนั ในหอผูป่้วยจะมี

ส ารองไวห้อละ1 ท่อ ตามแปลนอนและแปลนัง่หอ้งฉุกเฉินกจ็ะมที่อขนาดกลางส ารองเพื่อความเพยีงพอ 
ระบบไฟฟ้าส ารอง (ความครอบคลุม ระยะเวลาทีส่ ารองได ้สมรรถนะของระบบ) 

ระบบไฟฟ้า มเีครือ่งส ารองขนาด 100 KVA แลว้ไดป้รบัเปลีย่นเป็น 500 KVA พรอ้มจา่ยกระแสไฟฟ้าภายใน 
12 วนิาท ีมนี ้ามนัส ารอง 800 ลติรและมไีฟฉุกเฉินตามจุดส าคญัต่างๆ 

    ระบบไฟฟ้า เปลีย่นหมอ้แปลงไฟฟ้าจากขขนาด 300 KWA เป็นขนาด  500 KVA 1 ลกู เพื่อใหเ้หมาะสมกบั
โครงสรา้งอาคารทีเ่พิม่ขึน้ 

    ปรบัปรงุระบบไฟฟ้าตดิตัง้โปรแกรมบรหิารพลงังาน 
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แผนการพฒันาและปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค 
- น าเครือ่งก าเนิดไฟฟ้าเครือ่งเก่าตดิตัง้เพื่อส ารองใชใ้นหอ้ง ER,OR,และหอ้งจา่ยยา 
- ตดิตัง้ถงัเกบ็น ้าส ารองน ้ามนัจาก 800 ลติรเป็น 2,000 ลติร 

 
สิง่แวดลอ้มเพื่อการสรา้งเสรมิสุขภาพ 
บทเรยีนเกีย่วกบัการก าหนดหรอืรบัรองนโยบายทีเ่กีย่วกบัการดแูลผูป่้วย 
การพทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม 
บทเรยีนเกีย่วกบัการก าหนดหรอืรบัรองนโยบายทีเ่กีย่วกบัการดแูลผูป่้วย 
1. จากนโยบายโรงพยาบาลกนัตงัหวัใจสเีขยีวลดโลกรอ้นถวายในหลวงGreen Heart Hospital (โครงการ

สาธารณสุขรวมใจ                                                                                                                                                                                                                                                              
รณรงคล์ดโลกรอ้นดว้ยการสุขาภบิาลอย่างยัง่ยนืและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม)มาด าเนินงานการพฒันางาน
อนามยัสิง่แวดลอ้ม ควบคู่ไปกบังาน ENV กจิกรรม GREEN ไดแ้ก่  
G:Garbageคอื การจดัการมลูฝอยและการใชป้ระโยชน์จากขยะและสิง่ปฏกิูลดว้ยหลกัการ 3 Rs         
R:Resroomคอืการจดัการสว้มสาธารณะใหไ้ดม้าตรฐานHAS ตลอดจนส่งเสรมิพฤตกิรรมการใชส้ว้ม
สาธารณะอยา่งถูกตอ้ง         
E:Energyคอืลดการใชพ้ลงังานและพลงังานทดแทนและลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเพื่อประหยดั
ทรพัยากร         
E:Environment คอืการจดัการสิง่แวดลอ้มทีช่่วยลดภาวะโลกรอ้นและเอือ้ต่อสุขภาพโดยเน้นหลกั5
ส. สถานทีท่ างานใหน่้าอยู่ น่าท างาน และปลกูตน้ไมเ้พื่อความร่มรื่นN:Nutrition คอืรณรงคอ์าหารปลอด
สารพษิดแูลสุขภาพดว้ยการบรโิภคผกัพืน้บา้นอาหารพืน้เมอืงเพื่อลดการใชส้ารเคม ี

2. โครงการพฒันาโรงพยาบาลในระบบควิเอสซ ี (QSC : Quality Service Clean) จดัแผนกผูป่้วยนอกเป็น
เหมอืนหอ้งรบัแขก เขา้รบับรกิารสะดวก สบาย ใหป้รบัปรงุบรกิารด่านหน้า ทีแ่ผนกผูป่้วยนอก ตอ้งมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 4 ส. คอื สะอาด  สะดวก  สบาย  สวยงาม   เสมอืนหอ้งรบัแขก จดับรเิวณทีน่ัง่รอ
ตรวจใหเ้พยีงพอต่อผูร้บับรกิารและญาต ิ และสะดวกสบาย ปลอดภยั การด าเนินการกจิกรรม 5 ส. 
มาตรการ 3 ก. ในโรงพยาบาลทุกวนัศุกรท์ี ่4 ของเดอืนเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  
 
แผนกลยทุธก์ารพฒันาระบบบรกิารสุขภาพเพื่อใหผู้ร้บับรกิารและเจา้หน้าทีป่ระทบัใจ(QSC:Quality 
Service Clean) ทมี ENV 

1. ปรบัปรงุเก้าอีท้ีน่ัง่รอตรวจ OPDจดับรเิวณทีน่ัง่รอตรวจเพื่อใหเ้พยีงพอ สะดวกสบาย ปลอดภยั สวยงาม 
2. ปรบัปรงุรา้นขายน ้าและรา้นกาแฟและตรวจประเมนิรา้นคา้มาตรฐานสุขาภบิาลอาหารเพื่อใหเ้ป็นมุมที่

สวยงาม มองดรู่มรื่นสบายตามมีาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร 
3. จดัท าแผนปฏบิตักิจิกรรม5ส.3เกบ็มนีโยบายและแผนงาน/แผนปฏบิตักิารเพื่อดแูลก ากบัตดิตามประเมนิผล
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กจิกรรม5ส.3เกบ็ 
4. รณรงคก์จิกรรม5ส.3เกบ็ประกวดหน่วยงานตน้แบบ5ส.3เกบ็2.หน่วยงานด าเนินกจิกรรม5ส.3เกบ็อยา่ง

ต่อเนื่องเพื่อใหบ้รรยากาศในรพ. สะอาดสะดวกสวยงาม 
5. ปรบัปรงุจดุน ้าดื่ม ผูป่้วยนอกเพื่อใหม้นี ้าดื่มทีส่ะอาด เป็นระเบยีบ สวยงาม 
6. จดัใหม้โีต๊ะหนิอ่อนสวนหยอ่มหน้ารพ.เพื่อใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีส่วยงามในโรงพยาบาล 

 
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 

 เป็นโรงพยาบาลตน้แบบดา้นการจดัการขยะปี 2558 
 หอ้งน ้าผ่านเกณฑม์าตรฐาน HAS และไดร้บัรางวลัหอ้งน ้าระดบั4ดาว,รางวลัที ่2ระดบัจงัหวดัจากส านกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัตรงั และในปี 2559 มกีารปรบัปรงุหอ้งน ้าผูป่้วยทัง้โรงพยาบาล 
 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิ 5ส.ระดบัป้ายทอง 
 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิสถานทีน่่าอยู ่น่าท างานระดบัดมีาก  
 ผ่านเกณฑก์ารประเมนิความเสีย่งจากการท างานระดบั 5 
 รางวลัยอดเยีย่ม/ดเีด่นการพฒันาคุณภาพจดัระบบวศิวกรรมความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มใน

โรงพยาบาล   ประจ าปี 2552-2553 
 รบัรางวลัมาตรฐานวศิวกรรมการแพทยก์ารพฒันาดเีด่น ระดบั 5 ดา้นวศิวกรรมความปลอดภยั และดา้น

การบ ารงุรกัษาปี 2555 ของกองวศิวกรรมการแพทย ์
 ผลการประเมนิมาตรฐานระบบวศิวกรรมการแพทยร์ะดบั 5ปี 2558-2559 
 รางวลัชนะเลศิ  Eco hospital Award ประเภทโรงพยาบาลขนาดเลก็ปี 2554 จากสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย 
 รางวลั  Thailand energy Award 2014 ประเภทอาคารนอกขา่ยควบคุม 

 รางวลั ASEAN Energy Awards 2014" ประเภท การบรหิารจดัการพลงังานดเีด่นในอาคารขนาดกลางและ

ขนาดเลก็ (Small and Medium Building Category) 

 รางวลัThailand energy Award 2015ประเภทผูบ้รหิาร-อาคารนอกขา่ยควบคุม 

 รางวลัThailand energy Award 2015ประเภทผูป้ฏบิตัดิา้นอนุรกัษ์พลงังานอาคารนอกขา่ยควบคุม 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
38. โครงสรา้งและสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 3  ซ่อมแซมปรบัปรงุหลงัคาทีม่ปัีญหารัว่ซมึ 

 ปรบัปรงุมมุผ่อนคลายส าหรบัผูป่้วยและ
เจา้หน้าที ่

 ปรบัปรงุป้อมยาม 
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39. การก ากบัดแูลและบรหิารความเสีย่งดา้น
สิง่แวดลอ้ม 

3  จดัระบบการก ากบัดแูลและบรหิาร
สิง่แวดลอ้มความเสีย่งเชงิรุกโดยบรหิาร
จดัการขอ้มลูการรายงานการคน้หาความ
ไมป่ลอดภยัจากตวัแทนenv.ทุกหน่วยงาน 

40. การจดัการกบัวสัดุและของเสยีอนัตราย 3  การตดิตามผูร้บัจา้งขยะตดิเชือ้ไปก าจดั 
41. ระบบสาธารณูปโภค 3  เพิม่ถงัเกบ็น ้าส ารอง 

 ปรบัปรงุระบบเครือ่งส ารองไฟขนาด100 
kva เพื่อใชก้บัหอ้ง OR และหอ้งอุบตัเิหตุ
ฉุกเฉิน หอ้งคลอด 

 เพิม่ระบบสื่อสาร(เสยีงตามสาย/โทรศพัท์ 
42. สิง่แวดลอ้มเพื่อการสรา้งเสรมิสุขภาพ 3  สรา้งอาคารสุขภาพพึง่ตน 
43. การพทิกัษ์สิง่แวดลอ้ม 5  สรา้งเครอืข่ายการพฒันา GREEN  ลงสู่

ชุมชนเพื่อใหเ้กดิ GREEN Community   

 

 


