II-3 สิ่ งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย
เป้าหมาย/ประเด็นคุณภาพที่สาคัญ: ปลอดภัย ประสิ ทธิภาพ เรี ยนรู้ เยียวยา
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั
เป้าหมาย
2555
สถานที่ทางานน่าอยูน่ ่าทางาน
ระดับดีมาก พื้นฐาน
การซ้อมแผนระงับอัคคีภยั
1
0

2556
2557
พื้นฐาน พื้นฐาน
0
0

ร้อยละของเครื่ องมือทางการแพทย์ได้รับการสอบเทียบ

100%

100%

100%

100%

ค่า BOD

< 20 mg./l

10

18/12

12/23

การเกิดอุบตั ิเหตุที่เกี่ยวเนื่องจากการทางาน
คุณภาพน้ าอุปโภค/บริ โภค
อัตราการตรวจสุ ขภาพประจาปี ของบุคลากร

0 ราย
ผ่านเกณฑ์
> 90%

4
ไม่ผา่ น
98.35

3
ผ่าน
94.63

2
ผ่าน
85.77

บริบท:คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล มีหน้าที่ในการกาหนดแผน ควบคุม และ
กากับ การบริ หารด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย ให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมาย
คานึงถึงความปลอดภัยต่อผูร้ ับบริ การและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการบริ หารเครื่ องมือและสาธารณูปโภคให้มี
ความเพียงพอ พร้อมใช้ การจัดสิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่ งเสริ มสุ ขภาพของเจ้าหน้าที่และผูม้ ารับบริ การ
กระบวนการ:
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ
 ผลการตรวจสอบและการปรับปรุ งโครงสร้างอาคารสถานที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย เอื้อต่อความ
ปลอดภัย /ประสิ ทธิภาพโรงพยาบาลชุมแสงได้มีการก่อสร้างตามแบบแปลนมาตรฐานที่กองแบบแผน
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้กาหนดไว้ มีแผนงานให้กองแบบแผน สานักงานสนับสนุนบริ การสุ ขภาพ
เขต 3 นครสวรรค์ เข้ามาประเมินความปลอดภัยโครงสร้างอาคารในปี 2557
 การตรวจสอบอาคารสิ่ งก่อสร้าง อาทิเช่น อาคารให้บริ การผูป้ ่ วยทั้งผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน หน่วย
สนับสนุนได้แก่ หน่วยจ่ายกลาง ห้องพัสดุ หน่วยโภชนาการ หน่วยซักฟอก หน่วยซ่อมบารุ ง โรง
เครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารอง ระบบบาบัดน้ าเสี ย ฯลฯ โดยหน่วยงานศูนย์วศิ วกรรมการแพทย์ที่ 3
นครสวรรค์ มีการตรวจสอบ ปี ละ 1 ครั้ง
มีการประเมินผลการถ่ ายเทอากาศ แสงสว่ าง และอุณหภูมิในบริเวณต่ าง ๆ ดังนี้
1. ระบบระบายอากาศ พบปั ญหา อากาศร้อน อากาศถ่ายเทไม่สะดวก บริ เวณหน้าห้องรอตรวจ
ดาเนินการติดตั้งพัดลมโคจรเพิ่มจานวน 6 ตัวเรี ยบร้อยแล้ว, หน่วยงานแพทย์แผนไทย,ห้องตรวจตา
และคลินิก DM มีค่าCO2 สู งตามลาดับ 1,291 ppm. , 1,787 ppm. และ 2,352 ppm. มาตรฐานไม่เกิน
1,000 ppm ได้ดาเนินการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเรี ยบร้อย ,อาคารผูป้ ่ วยใน การระบายอากาศ พบ
ปั ญหา อากาศถ่ายเทไม่สะดวก มีอุณหภูมิสูง 36 องศาเซลเซี ยส ทาให้อากาศร้อนมากในตึกผูป้ ่ วย

งบประมาณ 2557 ได้ดาเนินการเปลี่ยนหลังคาพร้อมบุฉนวนกันความร้อนเรี ยบร้อยแล้วพร้อมติดลูก
หมุนบนหลังคาระบายอากาศ,ห้องผ่าตัด มีปริ มาณอนุ ภาค 9,950 PT/CC สู งเกินมาตรฐาน 500 PT/CC
ได้ดาเนิ นการปรับปรุ งห้องผ่าตัดเรี ยบร้อยแล้ว รอการตรวจวัดประเมินค่าปริ มาณอนุภาคซ้ า , ระบบ
ก๊าซทางการแพทย์ ถังก๊าซเต็มไม่มีฝาครอบวาล์ว จัดหาดาเนินการจัดหามาใส่ ทุกครั้ง ,ถังออกซิ เจนไม่มี
โซ่คล้อง จัดหาโซ่คล้องกันล้มทุกถังแล้ว , ระบบไฟฟ้ า พบปั ญหา สารดักความชื้นเสื่ อมสภาพ ไม่มี
วัสดุป้องกันสัตว์เลื้อยคลาน อุณหภูมิข้ วั ต่อไฟผิดปกติ ติดต่อการไฟฟ้ าเข้ามาแก้ไข , โรงกาเนิดไฟฟ้ า
สารอง ไม่มีแผนบารุ งรักษา ได้จดั ทาแผนบารุ งรักษาเรี ยบร้อยแล้ว , ระบบสายดินยังไม่ครอบคลุม
ทุกจุด ดาเนินการแก้ไขเรี ยบร้อยแล้ว,
2. ระบบป้ องกันอัคคีภยั พบปั ญหา ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้มีจุดบกพร่ อง ,ป้ ายแสดงวิธีการใช้ถงั
ดับเพลิงไม่ครอบคลุม ,ป้ ายสื่ อความปลอดภัยไม่ถูกต้อง อยูร่ ะหว่างดาเนินการเปลี่ยนป้ ายให้ครอบคลุม
3. ระบบสุ ขาภิบาลพบปั ญหา บ่อดักไขมันไม่พร้อมใช้งาน ดาเนินการปรับปรุ งให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติแล้ว
ระบบบริหารอาคารสถานทีแ่ ละการรักษาความปลอดภัย
ได้ มีการปรับปรุ งสิ่ งอานวยความสะดวก และอุปกรณ์ ความปลอดภัยของผู้ป่วย ดังนี้
 การตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยมีเจ้าหน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย ปฏิบตั ิงานเวรเช้า บ่าย ดึก
เวรละ 2 คน ทุกวันแบ่งพื้นที่ในการตรวจบริ เวณต่างๆ อย่างชัดเจน มีการกากับดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่
โดยหัวหน้าหน่วยงาน มีแนวทางในการรับรายงานเหตุการณ์ตามลาดับสายการบังคับบัญชา
 มีการติดตั้งกล้อง CCTV บันทึกภาพแต่ละจุดเสี่ ยง จานวน 16 จุด ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
 การติดตั้งไฟส่ องสว่างตามเส้นทางภายในโรงพยาบาลและระหว่างทางบ้านพักถึงโรงพยาบาล
การตรวจสอบความเสี่ ยง/การปฏิบัติทไี่ ม่ ปลอดภัย (ความถี่ สิ่ งทีพ่ บ การปรับปรุ ง)
 มี ENV round จานวน 1 ครั้ง พบความเสี่ ยงที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไข 32 รายการ ได้ดาเนินการแก้ไขแล้ว
20 รายการคิดเป็ น 62.5 %
 ความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพจาก ทีมบริ หารความเสี่ ยง RISK ด้านโครงสร้างสิ่ งแวดล้อมพบ
ปั ญหาจานวน 133 รายการ แก้ไขแล้ว 58 รายการคิดเป็ น 43.60 % , ระบบสาธารณูปโภคและระบบ
สนับสนุน พบปั ญหา 19 รายการ แก้ไขแล้ว 4 รายการคิดเป็ น 21.05 % และระบบความมัน่ คงและความ
ปลอดภัยในชีวติ พบปั ญหา 86 รายการ แก้ไขแล้ว 42 รายการ คิดเป็ น 48.83 % รวมพบปั ญหาทั้งหมด
238 รายการ แก้ไขแล้ว 104 รายการ คิดเป็ น 43.69 %
 การนาข้อมูลอุบตั ิการณ์ที่ตรวจพบทางด้านกายภาพสิ่ งแวดล้อม มาพิจารณาวางแผนดาเนินการแก้ไข
ตามความจาเป็ นเร่ งด่วน คือ

ก

อุบัติการณ์

แนวทางแก้ไข

ผลลัพธ์

น้ ารั่วซึ มในอาคาร

ดาเนินการซ่อมแซมโครงสร้าง
อาคารที่ชารุ ด ,เปิ ดทางน้ าไหล ,
ติดตั้งเครื่ องสู บน้ า

ไม่มีน้ ารั่วซึ มในอาคาร

ไฟฟ้ ารั่ว

ติ ด ตั้ ง ส า ย ก ร า ว ด์ ส า ห รั บ ไม่พบอุบตั ิการณ์ไฟฟ้ ารั่ว
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าทุกจุดในอาคาร

แสงสว่างทางเดิน
ภายในโรงพยาบาล
และบ้านพักไม่
เพียงพอ

ดาเนินการติดตั้งไฟส่ องสว่างบริ เวณ ทางเดินภายในโรงพยาบาลมีแสงสว่าง
ถนน ทางเดิน ในอาคาร นอกอาคาร เพียงพอ
และทางเชื่อมต่อไปบ้านพัก
เจ้าหน้าที่ ให้มีแสงสว่างเพียงพอ

น้ าท่วมคลังยา คลัง
พัสดุ

ดาเนินการก่ออิฐสร้างผนังกันน้ า สู ง ไม่พบอุบตั ิการณ์น้ าท่วมคลังอีก
20 เซนติเมตร บริ เวณทางเข้าห้อง
ทุกจุด

ขับรถสวนทางกัน

ดาเนินการจัดทาเส้นทางการจราจร
ภายในโรงพยาบาลให้เป็ นทิศทาง
เดียวกัน

มีระบบการจราจรภายในโรงพยาบาลที่ชดั เจน
ป้ องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ ไม่พบอุบตั ิการณ์

ความเสี่ ยงด้ านสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญและการป้องกัน
มีระบบการจัดการเพือ่ ให้ เกิดความปลอดภัย ดังนี้
1. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยการจัดเวรยามตลอด 24 ชัว่ โมง เวรละ 2 คน เช้า
บ่าย ดึก และมีการติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดเสี่ ยงทุกจุด
2. มีระบบไฟฟ้ าสารอง สาหรับจ่ายกระแสไฟฟ้ าให้กบั หน่วยงานในโรงพยาบาล ได้ภายในเวลา 10
วินาทีหลังไฟฟ้ าดับ สารองได้ 10 ชัว่ โมง
3. จัดทาแผนบารุ งรักษาอาคารสถานที่ เช่น ระบบออกซิ เจน ระบบบาบัดน้ าเสี ย ระบบประปา เป็ นต้น
4. จัดฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานที่มีหรื อที่ใช้ระบบนั้น ส่ งเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อม
บารุ งเข้ารับการฝึ กอบรมทักษะ
5. การจัดเส้นทางการจราจรในการรั บ – ส่ ง ผูป้ ่ วยอุ บ ตั ิ เหตุ และฉุ ก เฉิ น เป็ นแบบทางเดี ย วให้มี ค วาม
คล่องตัวในการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วย

อุบัติการณ์
ไฟฟ้ าตก ,ไฟฟ้ าดับ
บ่อยครั้ง

แนวทางแก้ไข

ผลลัพธ์

ดาเนินการจัดทาแผนบารุ งรักษาเครื่ อง
กาเนินไฟฟ้ าสารอง ขนาด 125 KVA
และมีการติดเครื่ องทดสอบทุกเช้าวัน
จันทร์

เครื่ องกาเนินไฟฟ้ าสารองสามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้ าให้ทุกหน่วยงานภายใน 10 วินาที
โดยเฉพาะส่ วนงานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ช่วยชีวิต
และการผ่าตัดก่อน

น้ าประปาขาดแคลนไม่ ทุ ก หน่ ว ยงานมี ก ารส ารองน้ า ไว้ใ ช้ มีระบบการจัดการน้ าที่ดี ไม่มีภาวะขาดแคลน
พอใช้
เบื้องต้น และมีการจัดทาแผนเก็บน้ า น้ า
สารอง 3 วัน โดยประสานกับ อบต.
เกยไชย และเทศบาลเมืองชุ มแสงขอ
ใช้น้ าประปาในกรณี ขาดแคลน

ไม่มีที่ลา้ งรถเข็นขยะ
ทัว่

ดาเนินการจัดสร้างที่ลา้ งรถเข็น
สาหรับขยะทัว่ ไป และที่ลา้ งมือ
โดยเฉพาะ

ไม่มีการปนเปื้ อนของน้ าเสี ยสู่ สิ่งแวดล้อม

บ่อดักไขมันชารุ ด

ดาเนินการปรับปรุ งบ่อดักไขมันและ
ซ่ อมแซม

บ่อดักไขมันใช้งานได้ตามปกติ

มีน้ ารั่วหลังคาคลังพัสดุ ดาเนินการเปลี่ยนหลังคาที่รองรับ
น้ าฝน

ไม่มีน้ ารั่วคลังพัสดุ

โรงพยาบาลมีแนวทางในการดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ า ถังแก๊ส ถังดับเพลิง โดยมอบหมายให้มี
ผูร้ ับผิดชอบโดยตรง มีแผนการตรวจสอบและตรวจเช็คอย่างสม่าเสมอ มีการอบรมให้ความรู ้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานใน
ระบบดังกล่าว
การให้ ความรู้ และฝึ กอบรมด้ านสิ่ งแวดล้ อม
วันที่
11-12 มีนาคม 2557

เนื้อหา
อบรมวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย

จานวนผูเ้ ข้าร่ วม
30 คน

วัสดุและของเสี ยอันตราย
วัสดุและของเสี ยอันตรายทีส่ าคัญ มาตรการป้องกัน บทเรี ยนการจัดการเมื่อเกิดอุบัติการณ์
โรงพยาบาลชุมแสง มีแนวทางในการกาจัดขยะติดเชื้อและขยะอันตราย ดังนี้
 ขยะติดเชื้อ ทางตึกต่าง ๆ คัดแยกขยะติดเชื้อไม่มีคมใส่ ถุงสี แดงและมัดปากถุงให้เรี ยบร้อย ขยะติดเชื้ อมีคม
ใส่ ในขวดพลาสติกหนาปิ ดฝาเกลียว โดยพนักงานทาความสะอาด เจ้าหน้าที่จดั การขยะของโรงพยาบาล
นาถังขยะสี แดงมี ลอ้ เลื่ อนขึ้นไปรับขยะติดเชื้ อจากตึกต่าง ๆ และขนย้ายขยะโดยรถบรรทุกขยะโดยเฉพาะ
ไปพักที่พกั รวมมูลฝอยติดเชื้ อ เพื่อรอบริ ษทั เอกชนนาไปเผาทาลายด้วยเตาเผาขยะต่อไปมีการจัดเก็บโดย
เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม มีการส่ งกาจัดโดยบริ ษทั เอกชนที่มีใบอนุ ญาต สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เจ้าหน้าที่งาน
สุ ขาภิบาลและป้ องกันโรค ได้ มีการไปตรวจสอบการเผาขยะติดเชื้ อที่ เตาเผาโชติกรณ์ ตาบลหนองกรด
อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ บริ ษทั เอกชนได้นาขยะติดเชื้ อจากโรงพยาบาลชุ มแสงมาดาเนิ นการเผาจริ ง
มีเอกสารตรวจสอบได้
 ขยะอันตราย ตึกต่าง ๆ จัดเก็บขยะอันตรายนาส่ งที่ถงั พักขยะอันตรายถังสี เหลือง (ข้างโรงพักขยะติดเชื้ อ)
รอบริ ษทั เอกชนนาไปกาจัดตามหลักสุ ขาภิบาล
โรงพยาบาลได้จดั ฝึ กอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ตามตึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องการคัดแยกขยะ การ
เคลื่อนย้ายขยะและการกาจัดของเสี ยต่าง ๆ โดยทีมงาน IC มีการส่ งเสริ มกระบวนการรี ไซเคิลขยะ
ดังนี้
1. นากระดาษมาใช้ใหม่
2. แยกขยะรี ไซเคิล จะดาเนินการคัดแยกที่จุดต้นทางของแต่ละจุดและดาเนินการขายให้กบั ร้าน
รับซื้ อของเก่าต่อไป
 สารเคมี
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับสารเคมีต่างๆ เช่น ห้องชันสู ตร ,ห้องเอกซ์เรย์ , หน่วยจ่ายกลาง ,พนักงาน
ทาความสะอาด ,ห้องส่ องกล้องฯ , ห้องอุบตั ิเหตุและฉุ กเฉิ น เป็ นต้นจะมีคู่มือบัญชีสารเคมี ในการปฏิบตั ิเมื่อ
เกิ ดการตกหล่ นหรื อปนเปื้ อน ได้ดาเนิ นการจัดทาบัญชี สารเคมี ในแต่ล ะหน่ วยงานเรี ยบร้ อยแล้ว เช่ น
คลอรี น , แอลกอฮอล์ , ก๊าซหุ งต้ม ,ฟอร์ มาลีน, น้ ามันเชื้อเพลิง, ปรอท เป็ นต้น
การจัดการกับภาวะฉุ กเฉิน
ภาวะฉุ กเฉินหรือภัยพิบัติทมี่ ีโอกาสประสบ ผลกระทบ/ความต้ องการบริการ บทเรียนการนาแผนไปปฏิบัติ
 โรงพยาบาลได้มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริ การตรวจรักษาผูป้ ่ วยที่ประสบภัยพิบตั ิน้ าท่วม

 โรงพยาบาลมีการจัดทาแผนปฏิบตั ิรองรับสถานการณ์น้ าท่วม ในปี 2554 โดยแบ่งผูร้ ับผิดชอบใน
การดาเนิ นงานอย่างชัดเจน ทาให้โรงพยาบาลยังสามารถให้บริ การรักษาผูป้ ่ วยได้ และยังลดการ
สู ญเสี ยวัสดุ –อุปกรณ์ และเครื่ องมือ ต่างๆ ของโรงพยาบาล
ความปลอดภัยจากอัคคีภัย
ประเด็นสาคัญของแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ผลการสารวจความพร้ อม บทเรียนจากการซ้ อมแผน
การปรับปรุ ง
เดือน
เนื้อหา
จานวนผูเ้ ข้าร่ วม
24 มิถุนายน 2553
ทาแผนฝึ กซ้อมแผนป้ องกันระงับอัคคีภยั
200 คน
 มีวิธีการ-เส้ นทาง ในการเคลื่ อนย้าย ดังนี้ กาหนดจุดรวมพลไว้ 2 จุด คื อโรงจอดรถและโรงอาหารมีการ
ฝึ กซ้อม ติดต่อ/ประสานงานผูม้ ี หน้าที่รับผิดชอบอัคคีภยั ดังนี้ ประสานงานและติดต่อกับ สถานี ตารวจ
อาเภอชุมแสง งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักงานเทศบาลเมืองชุมแสง ฯลฯ โดยใช้โทรศัพท์
และวิทยุสื่อสาร
พบปั ญหาอุปสรรคจากการฝึ กซ้อมแผน ดังนี้
1) การประสานงานหน่วยราชการอื่นยังช้า และไม่ชดั เจน
2) การแจ้งเหตุให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลชุมแสง ไม่ชดั เจนระบบเสี ยงตามสายไม่ทวั่ ถึง
3) อุปกรณ์การสื่ อสารไม่พร้อม ไม่เพียงพอ
มีการปรับปรุ ง ดังนี้
1) กาหนดวิธีการประสานงาน/ติดต่อกับหน่วยงานราชการ ใหม่
2) แก้ไขวิธีแจ้งข่าวให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมแสง โดยเพิม่ ลาโพงเสี ยงตามสายทุกหน่วยงาน
3) จัดทาแผนจัดซื้ อวิทยุสื่อสารให้ทุกหน่วยงานที่สาคัญ
เครื่องมือและระบบป้องกันอัคคีภัย
บริ เวณที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดอัคคีภยั หรื อมีความยากลาบากในการจัดการเมื่อเกิดอัคคีภยั
มีดงั ต่อไปนี้
1. คลังพัสดุ เนื่ องจากเป็ นสถานที่รวบรวมวัสดุสานักงาน/งานบ้านงานครัว และวัสดุการแพทย์ ซึ่ ง
เป็ นเชื้อเพลิงอย่างดี แก้ไขโดย มีการติดตั้งเครื่ องมือและวางระบบป้ องกันอัคคีภยั ในบริ เวณดังกล่าว
โดยติ ดตั้ง ถัง ดับเพลิ งเพิ่ม ในจุ ดดังกล่ า ว ( การติ ดตั้ง เครื่ องตรวจจับควัน หรื อความร้ อนต้องใช้
งบประมาณสู ง ชะลอแผนไปก่อน )
2. จัดให้มีเวรยามดูแลตลอด 24 ชัว่ โมง
มีการประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอของเครื่ องมือดับเพลิง ในแต่ละพื้นที่โดยมอบหมายให้

หน่วยซ่อมบารุ งสารวจ และติดตั้งถังดับเพลิงประจาหน่วยงานต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
(200 ตารางเมตร/1เครื่ อง)ตลอดจนได้มีการทดสอบ บารุ งรักษาเครื่ องมือและระบบป้ องกันอัคคีภยั เดือนละครั้ง

มีการประเมินภาวะเสี่ ยงต่ อการเกิดอัคคีภัยโดยผู้บริหาร ดังนี้
1. เดินตรวจสอบในพื้นที่มีความเสี่ ยง
2. มอบหมายให้ ยามรักษาการ ตรวจสอบและลงบันทึกเป็ นประจาทุกวันในจุดที่มีความเสี่ ยง และ
รายงานความผิดปกติให้ทราบ
ภาวะเสี่ ยงหรือจุดทีม่ ีความเสี่ ยงทีพ่ บเห็น ได้ แก่
1. บริ เวณคลังพัสดุและคลังยา ได้มีการระมัดระวังจัดเก็บวัสดุและเวชภัณฑ์ยา ให้อยูใ่ นที่สูง เพื่อป้ องกัน
น้ าท่วมคลัง
2. บริ เวณเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ าสารอง มีการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย และทาความ
สะอาด บริ เวณรอบ ๆ อาคาร
3. บริ เวณโรงครัวกาหนดให้เจ้าหน้าที่ปิด-เปิ ดถังแก๊ส และปิ ดโรงเก็บ ถังแก๊สให้เรี ยบร้อย
4. มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสายไฟฟ้ าและเครื่ องใช้ไฟฟ้ าที่นามาใช้ในโรงพยาบาลโรงพยาบาล
มีการตรวจสอบ โดยมอบหมายให้หน่วยซ่อมบารุ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบสายไฟและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ โดยพิจารณาเครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่าง ๆ ที่จะนามาใช้ตอ้ งได้มาตรฐานและผ่านการ
ตรวจสอบ
เครื่องมือ ผลการประเมินความเพียงพอและแผนการจัดหา
1. คณะกรรมการบริ หารฯกาหนดเครื่ องมือพื้นฐานที่จาเป็ นสาหรับแต่ละหน่วยงาน ประเมินสารวจ
จานวนที่มีจริ งและจัดสรรส่ วนขาดให้เพียงพอโดยทาอย่างต่อเนื่องเป็ นระยะ
2. แผนการจัดหา หน่วยงานแต่ละหน่วยจะเสนอรายการเครื่ องมือที่ตอ้ งการเพิ่มต่อคณะกรรมการบริ หาร
เป็ นผูพ้ ิจารณาโดยการจัดทาและพิจารณาปี ละ 1 ครั้ง
3. อุปกรณ์ เครื่ องมือทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอในการใช้งาน เช่น Monitor EKG ,Infusion pump,
เครื่ องช่วยหายใจ, BP , เครื่ องติดตามสัญญาณชีพซึ่ งทาแผนจัดซื้ อปี งบประมาณ 57
4. เครื่ องมือแบ่งเป็ น 3 ประเภทคือ
- ประเภทที่ 1 เครื่ องมือที่มีความเสี่ ยงสู ง เช่นDefibrillator , EKG , Infusion pump ,Ventilator ,ตูเ้ ย็น
เก็บเลือด ,ตูเ้ ย็นเก็บเวชภัณฑ์ เป็ นต้น
- ประเภทที่ 2 เครื่ องมือที่มีความเสี่ ยงปานกลาง เช่น เครื่ องปั่ นเลือด,เครื่ องเอกซเรย์ทวั่ ไป , เครื่ องชัง่
น้ าหนักเด็ก ,เครื่ องดูดช่วยคลอดสุ ญญากาศ
- ประเภทที่ 3 เครื่ องมือที่มีความเสี่ ยงต่า เช่น เครื่ องวัดความดันโลหิ ต ,เทอร์ โมมิเตอร์ ,Flow meter

การบริหารจัดการเพือ่ ให้ มีเครื่องมือทีจ่ าเป็ นพร้ อมใช้
1. กาหนดระบบการบารุ งรักษาเครื่ องมือจัดทาคู่มือการใช้งาน จัดอบรมความรู ้เรื่ องการใช้เครื่ องมือให้แก่
บุคลากรทุกปี โดยเฉพาะกรณี เครื่ องที่เสี่ ยงสู ง ซับซ้อน กาหนดให้มีการสอบเทียบ บารุ งรักษาเครื่ องมือ
โดยศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ นครสวรรค์ ผลการสอบเทียบ เครื่ องช่ วยหายใจ เครื่ อง Defibrillation
เครื่ อง Infusion pump ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบเครื่ องมือ
เครื่องมือทีผ่ ่านการสอบเทียบ
 ปี งบประมาณ 2555
 ปี งบประมาณ 2556
 ปี งบประมาณ 2557

248 รายการ คิดเป็ น 100 %
248 รายการ คิดเป็ น 100 %
288 รายการ คิดเป็ น 100 %

2. งานอุบตั ิเหตุ-ฉุ กเฉิ นทาหน้าที่เสมือนเป็ นศูนย์กลางในการให้ยมื เครื่ องมือทางการแพทย์ที่สาคัญกับ
หน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาล
3. โรงพยาบาลชุมแสงได้ดาเนิ นการทาแผนจัดซื้ อครุ ภณั ฑ์การแพทย์ทุกปี โดยแต่ละหน่วยสารวจความ
ต้องการใช้เครื่ องมือและรวบรวมเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ หารพิจารณาความจาเป็ นในการจัดซื้ อ
ต่อไป
ประเด็นต้ องพัฒนาต่ อไป
 เพิ่มสมรรถนะในการใช้เครื่ องมือให้เจ้าหน้าที่
 แผนการบารุ งรักษาเชิงป้ องกัน
 การล่าช้าในการซ่อมบารุ ง
ระบบสาธารณูปโภค
การวิเคราะห์ ความต้ องการ การตรวจสอบความพร้ อมของแหล่ งสารองและการปนเปื้ อน การปรับปรุ ง
1. ก๊าซทางการแพทย์ ได้จดั ซื้ อถังออกซิ เจนเหลวขนาด 6,000 ลิตร สามารถใช้ได้มากกว่า 2 เดื อนต่อ
การบรรจุ 1 ครั้ง มีการติดตั้งระบบสัญญาณการตรวจสอบออกซิ เจนคงเหลือจากบริ ษทั โดยตรง และ
เดิ นท่อจ่ ายก๊ าซ(ไปป์ ไลท์)ให้ก ับ ตึ ก ผูป้ ่ วยต่า ง ๆ กรณี ฉุก เฉิ นออกซิ เจเหลวขัดข้องมีก ารเตรี ย มถัง
ออกซิ เจนสารองในภารกิจที่จาเป็ นต้องใช้ สารองได้มากว่า 3 วัน
2. ระบบประปามีการสารองน้ า ระยะเวลา 3 วัน โดยการประสานงานขอใช้น้ าประปาจาก อบต.เกยไชย
และเทศบาลเมืองชุมแสง
ระบบไฟฟ้าสารอง (ความครอบคลุม ระยะเวลาทีส่ ารองได้ สมรรถนะของระบบ)
1. เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าส ารอง โรงพยาบาลได้จดั เตรี ยมเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าสารอง ขนาด 125กิ โลวัตต์
จานวน 1 เครื่ อง และขนาด 50 กิ โลวัตต์จานวน 1 เครื่ อง ทาให้โรงพยาบาลมี กระแสไฟฟ้ าสารอง
สามารถจ่า ยกระแสไฟฟ้ าเพี ยงพอ ส ารองได้ 10 ชั่วโมง ในกรณี กระแสไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ วน

ภูมิภาคขัดข้อง
2. ระบบไฟฟ้ าฉุ กเฉิ น โรงพยาบาลได้จดั ให้มีระบบไฟฟ้ าฉุ กเฉิ นในจุดที่สาคัญ ได้แก่ห้องฉุ กเฉิ น ห้องผ่าตัด ห้อง
คลอด และ ตึกผูป้ ่ วยใน (มีการตรวจสอบระบบดังกล่าว โดยงานซ่อมบารุ งเป็ นประจา )
แผนการพัฒนาและปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภค
 การจัดหาหม้อแปลงไฟฟ้ าเพิ่มเติม เพื่อรองรับตึกอุบตั ิเหตุที่กาลังก่อสร้างขึ้นใหม่
 การจัดหาที่เก็บสารองน้ าเพิ่มเติมเพื่อรองรับตึกอุบตั ิเหตุที่กาลังก่อสร้างขึ้นใหม่
สิ่ งแวดล้ อมเพือ่ การสร้ างเสริ มสุ ขภาพ
บทเรี ยนเกี่ยวกับการกาหนดหรือรับรองนโยบายที่เกีย่ วกับการดูแลผู้ป่วย
 โรงพยาบาลมีการส่ งเสริ มให้มีมุมส่ งเสริ มสุ ขภาพสาหรับผูป้ ่ วยและ ญาติ ที่มารับบริ การ โดยให้
ความสาคัญกับทั้งผูป้ ่ วยและ ญาติ มีการจัดมุมความรู ้เรื่ องสุ ขภาพในด้านต่างๆ ผ่านทาง VCD ,เอกสาร
แผ่นพับ และเสี ยงตามสาย
 การจัดสร้างสถานที่ออกกาลังกายสาหรับผูป้ ่ วยและญาติ
 การจัดมุมเรี ยนรู ้สาหรับนมแม่ที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ ครอบครัวฯ และหน่วยงานห้องคลอด
 การจัดสถานที่โรงพยาบาลเป็ นเขตปลอดบุหรี่
 การงดห้ามจาหน่ายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ภายในโรงพยาบาล
 การทาทางลาดชันสาหรับผูป้ ่ วยรถเข็นบริ เวณทางเข้าทุกตึก
 การจัดสถานที่สาหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ สวมมนต์ก่อนนอน นัง่ สมาธิ ที่ตึกสงฆ์
 การจัดสร้างห้องน้ า และติดตั้งเครื่ องอานวยความสะดวกสาหรับผูพ้ ิการ
 การจัดถังแยกขยะแต่ละประเภทให้บริ การทุกจุด
 การจัดตั้งชมรมสาหรับเจ้าหน้าที่ได้เข้ากิจกรรมทุกวันพุธ เช่น ชมรมกีฬา , ชมรมคาราโอเกะ ,ชมรมเย็บ
ปักษ์ , ชมรมฮูราฮูป ,ชมรมแอโรบิก เป็ นต้น
การพิทกั ษ์ สิ่งแวดล้อม
บทเรี ยนเกี่ยวกับการกาหนดหรือรับรองนโยบายที่เกีย่ วกับการดูแลผู้ป่วย
 มีการส่ งเสริ มให้ผปู ้ ่ วยและญาติได้เรี ยนรู ้วธิ ี การแยกขยะที่ถูกต้อง เพื่อให้มีส่วนร่ วมในการช่วยลด
ภาวะโลกร้อน
 มีการสารวจผลกระทบจากการปล่อยน้ าทิ้ง , เสี ยง , ฝุ่ น และควัน ของโรงพยาบาลต่อชุ มชน ผลการ
สารวจโดยงานสุ ขาภิบาลและป้ องกันโรค ไม่พบปั ญหาที่เกิดกับชุมชนใกล้เคียง
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:

มาตรฐาน
Score
ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
38.โครงสร้างและสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ
3.0  ปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้ปลอดภัยและสวยงาม
39.การกากับดูแลและบริ หารความเสี่ ยงด้าน 3.0  มีการทา ENV Round อย่างต่อเนื่ อง
สิ่ งแวดล้อม
40.การจัดการกับวัสดุและของเสี ยอันตราย
4.0  นิเทศกากับการจัดการกับวัสดุและของเสี ยอันตราย
41.การจัดทาแผน ฝึ กซ้อม ตรวจสอบระบบ 3.0  จัดซ้อมแผนอัคคีภยั ในโรงพยาบาล
เพื่อป้ องกันอัคคีภยั
42.เครื่ องมือ
3.0  สรรหาเครื่ องมือทดแทนเครื่ องมือที่ ขาดแคลน และ
ชารุ ด
43.ระบบสาธารณูปโภค
3.0  ซ้อมแผนเพื่อหาโอกาสพัฒนาในระบบ
สาธารณูปโภคให้เพียงพอ
44.สิ่ งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
3.5  ส่ งเสริ มแนวคิด Healing environment
45.การพิทกั ษ์สิ่งแวดล้อม
3.5  ส่ งเสริ มให้ประชาชนแยกขยะ และ ทิ้งขยะให้ถูกต้อง

