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Date: 

01/05/2562 II-3 สิง่แวดลอ้มในการดแูลผูป้ว่ย 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็ส าคญัทีค่วรรายงาน: ความพร้อมใช้ ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย 

การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ความเอ้ือต่อสุขภาพและการเรยีนรู้ 
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ii. บรบิท 

ลักษณะสิ่งก่อสร้าง: โรงพยาบาลปางศิลาทองเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 

ประกอบไปด้วย อาคารส่งเสริมสขุภาพ อาคารผู้ปว่ยนอกและอุบัตเิหตุฉุกเฉิน 

อาคารผู้ปว่ยใน โรงซกัฟอก อาคารจ่ายกลาง โรงครัว ซ่อมบ ารงุ 

โรงเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ระบบบ าบัดน้ าเสีย โรงพักขยะติดเชื้อ  

เครื่องมือและเทคโนโลยีส าคัญ: Defibrillator , EKG, infusion pump, suction, 

Vacuum, ultrasound, computer 

iii. กระบวนการ 

II-3.1 ก. ความปลอดภัยและสวัสดภิาพ 

(1) 

ผลการตรวจสอบและการปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานท่ีให้เป็นไปตามกฏหม

าย เอ้ือต่อความปลอดภัย/ประสิทธิภาพ 

 จากการค้นหาความเส่ียงของทีม ENV ในปี 2560 

พบว่าอาคารส่งเสริมสขุภาพมรีอยร้าวบริเวณด้านลา่งอาคารดังน้ันทางโรงพยา

บาลจึงได้ท าหนังสือแจ้งไปให้โยธาจังหวัดเข้ามาตรวจสอบพบว่ารอยรา้วที่เกิด

ขึ้นไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างตัวอาคารและไม่ก่อให้เกิดอันตราย 

(2) การก ากบัดูแล ติดตาม 



รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2018) รพ.ปางศลิาทอง   

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  2 

SAR 2018 version 1.0 

 

Date: 

01/05/2562 
และปรับปรุงระบบบรหิารอาคารสถานที่และการรกัษาความปลอดภัย 

 ทีมได้มีแผนการตรวจเยี่ยมภายในและภายนอกอาคารอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

กรณีพบว่ามีความเสี่ยงทีมได้มีการประชมุเพ่ือวางแผนแก้ไขและประสานขอค าแ

นะน าจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

(3) การตรวจสอบความเส่ียง/การปฏิบัตทิี่ไมป่ลอดภัย (ความถี ่สิ่งทีพ่บ 

การปรับปรุง) 

 จากการค้นหาความเส่ียงพบการปฎิบตัิที่ไม่ปลอดภยั 

พบว่าถังออกซิเจนฝาครอบไม่ได้หมุนเกลียวปิด 

ได้แนะน าเจ้าหน้าท่ีทีดู่แลถังออกซิเจนให้ท าการหมุนฝาครอบให้สนิททุกครั้งเพื่

อป้องกันหัววาล์วกระแทกกรณีที่ถังล้มท าให้เกิดการระเบิดได ้ 

 ขาดอปุกรณ์ป้องกันความปลอดภยัในการท างานของเจ้าหน้าท่ี เช่น 

งานซักฟอกไม่ม ีearplug งานคนสวนและงานช่างไม่ม ีearmuff 

ช่างไฟไม่มีถุงมือป้องกันไฟ ไม่มีไม้ส าหรับกระชากฟิวส์ รองเท้า safety ช ารดุ 

ทีม ENV จึงได้จัดท าแผนไว้ในปีงบประมาณ 2562 

 ใบรายงานความเส่ียงพบว่าคนสวนตดัหญ้าเศษหินกระเด็นไปโดนกระจกแตกแล

ะโดนรถ 

จึงมีแนวทางการแก้ไขดังนี้ก่อนตดัหญ้าจะมีการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีน าร

ถออกจากบริเวณทีต่ัดหญ้ากรณทีี่ไม่สามารถน ารถออกได้ให้คนสวนใช้ผ้าใบคลุ

มกั้นบริเวณที่จะตัดหญ้าเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่มกีารราย

งานความเส่ียงเรื่องคนสวนตัดหญ้าและเศษหินกระเด็นโดนรถ  

 กรณีตัดหญ้าใกล้ตวัอาคารให้ใช้เอ็นตัดหญา้แทนใบมีดตดัหญ้าเพ่ือป้องกันควา

มเสียหายที่เกิดจากใบมีด 

 

(4) ความเส่ียงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญและการป้องกัน 

 พบว่าตกึผู้ปว่ยในมีอณุหภูมิท่ีสูง เกินกว่าคา่มาตรฐาน(18-27 องศาเซลเซยีส) 

จึงได้จัดท าแผนเปลีย่นหลังคาติดฉนวนกันความร้อนและติดลูกหมุนระบายอากา

ศซึ่งแล้วเสร็จเมื่อปีงบประมาณ 2561 มผีลท าให้อุณหภูมิที่ตกึผู้ปว่ยในลดลง 

 สระน้ าในโรงพยาบาลไม่มีรั้วกั้นขอบสระเส่ียงต่อการพลัดตกน้ าจึงได้จัดท ารั้วรอ

บสระน้ าเพื่อลดความเสี่ยง 

 ระบบระบายอากาศไมเ่พียงพอที่ห้องจ่ายยา ห้อง x-ray ห้องฉุกเฉิน  

งานประกันสุขภาพ มแีผนจัดท าระบบระบายอากาศในป ี2562 

 แสงไฟบริเวณที่ท างานของเจ้าหน้าท่ีห้องงานประกันสุขภาพไม่เพียงพอได้ด าเนิ

นการแก้ไขโดยการเพิ่มหลอดไฟเพื่อให้มีแสงสว่างที่เพียงพอส าหรับการท างาน

ของเจ้าหน้าท่ี 

 ตะแกรงและโครงสร้างน้ าประปามีหินปูนเกาะอุดตันและเกิดการผชุ ารุดได้ด าเนิน
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01/05/2562 
การเปลี่ยนโครงสรา้งจากเหล็กเป็น 

สแตนเลสเพื่อป้องกันการเกิดสนิมและเปลี่ยนตะแกรงชั้นเติมอากาศใหม่ด าเนินแ

ล้วเสรจ็เมื่อปีงบประมาณ 2561 

 

(5) การให้ความรูแ้ละฝึกอบรมด้านส่ิงแวดลอ้ม 

วันที ่ เน้ือหา จ านวนผู้เข้าร่ว

ม 

25 ก.พ.62 การซ้อมแผนและควบคุมป้องกันอัคคภีัย( Tabl

e  exercise ) 

30 คน 

27 ก.พ.62 การซ้อมแผนควบคมุป้องกันอัคคีภยั 80 คน 

 

II-3.1 ข. วัสดุและของเสียอันตราย 

(1) วัสดุและของเสยีอันตรายที่ส าคัญ มาตรการป้องกัน 

การจดัการเมื่อเกิดอุบัติการณ ์

 วัสดุและของเสยีอันตรายของโรงพยาบาล 

มีการคัดแยกและน าไปทิ้งที่บ่อทิ้งขยะอันตรายของโรงพยาบาล 

 มีการจัดท าบัญชีสารเคมีและแนวทางการก าจัดสารเคมแีตล่ะชนดิเพ่ือเป็นแนวทา

งปฏิบัติให้กับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

II-3.1 ค. การจัดการกบัภาวะฉุกเฉิน 

(1) ภาวะฉกุเฉินหรือภัยพิบตัทิี่มีโอกาสประสบ 

ผลกระทบและความตอ้งการบริการที่เพิ่มขึน้ การน าแผนไปปฏิบตัิ 

 การซ้อมแผนอุบัติเหตหุมู่ พบปัญหา 

1.เครื่องกระจายเสียงติดขัดท าให้เสียงไม่ชดัเจนในการสื่อสาร 

ได้ปรับปรุงแก้ไขเครื่องกระจายเสียงเพื่อให้พร้อมใช้งาน  

2.การจับ action card 

ของเจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาลไม่จดัเรียงล าดับท าให้เกิดความสับสนในหน้าท่ีและ

การเตรียมอุปกรณ์ประจ าโซนเจ้าหน้าท่ียังไม่ทราบว่าต้องหยิบกลอ่งอุปกรณ์ประ

จ าโซนที่ห้องฉุกเฉินแก้ไขโดยจัดอบรมทบทวนบทบาทหน้าท่ีพร้อมทั้งแนะน าเรื่อ

งอุปกรณ์ในการให้การชว่ยเหลือ 

(2) การจดัท าแผนรองรับภาวะฉกุเฉินหรือภัยพิบัต ิและการน าแผนไปปฏิบตั ิ

 มีการจัดท าแผนรองรบัอุบัติเหตุหมู่  การจัดท าแผนดินโคลนถลม่ 

การจดัท าแผนน้ าท่วม 

 (3) การฝกึซ้อมแผน 
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Date: 

01/05/2562  ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมูป่ีละ 1 ครั้งซ้อมครั้งลา่สุด วันที ่ 27 ก.พ 2562 

จากการซ้อมแผนท าให้เกิดการเรียนรู ้         

         1. การสื่อสาร 

           - สัญญาณเตอืนภัยไมช่ัดเจนและคอ่นข้างล้าช้า 

         - ผูร้ับข่าวที่ท าหน้าท่ีแจ้งเตือนและประกาศ 

ล้าช้าเน่ืองจากสับสนจุดที่ตั้งของเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ 

         2. การบริหารจดัการ 

         - การกั้นบริเวณหรือพ้ืนที่ท่ีต้องควบคมุ 

ไม่เข้าใจเส้นทางที่ต้องกั้น/ขาดอุปกรณ์ในการท างาน 

II-3.1 ง. ความปลอดภยัจากอัคคภีัย 

(1) แผนป้องกันและควบคุมอคัคภีัย  

 มีการจัดท าแผนป้องกนัและควบคุมอัคคีภัยทุกปีโดยซ้อมแผนบนโต๊ะและซ้อมกา

รปฏิบตัิจริงโดยเปลี่ยนสถานท่ีเกิดเหตแุละช่วงเวลาในการเกดิเหตุ 

(2) การสร้างความตระหนัก การซ้อมแผนและปรบัปรุง การประเมนิผลระบบ 

 จากการซ้อมแผนปัองกันและควบคมุอัคคีภยัพบปัญหาว่า 

1. การสื่อสาร 

            - การสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งท าให้ได้รับการชว่ยเหลือล่าช้า 

            - สัญญาณเตอืนภัยไมช่ัดเจนและคอ่นข้างล้าช้า 

            - ผูร้ับข่าวที่ท าหน้าท่ีแจ้งเตือนและประกาศ 

ล้าช้าเน่ืองจากสับสนจุดที่ตั้งของเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ 

      2.   การบริหารจดัการ 

            - การกั้นบริเวณหรือพ้ืนที่ท่ีต้องควบคุม 

ไม่เข้าใจเส้นทางที่ต้องกั้น/ขาดอุปกรณ์ในการท างาน 

        - เจ้าหน้าที่ขาดความตระหนักถึงความส าคัญของการซ้อมแผน 

แนวทางการแก้ไข 

ควรจัดอบรมโดยใชว้ทิยากรจากผู้เชีย่วชาญด้านอัคคีภัยเพ่ือสร้างความตระหนัก

ให้เจ้าหน้าท่ีเห็นความส าคัญของการซ้อมแผนอัคคภีัย 

และให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องมีสว่นรว่มในการซ้อมแผน เช่น ต ารวจ อปท. 

(3) การตรวจสอบ ทดสอบ 

บ ารุงรกัษาระบบและเครื่องมือในการป้องกนัและควบคุมอัคคีภัย 

 มีการตรวจสอบถังดับเพลิงเดือนละ 1 ครั้ง 

เพ่ือตรวจเช็คสภาพการใช้งานโดยหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ 

II-3.2 ก. เครื่องมือ 

(1) ผลการประเมินความเพียงพอและแผนการจัดหา 

 หน่วยงานจัดท าแผนเพื่อขอซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ต้องใช้ในหน่วยงานเพื่อให้คณะ
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กรรมการผู้รับผิดชอบในการพิจารณาอนุมตัิแผนในการสรรหาจดัซื้อเครื่องมือแ

พทย์ประจ าปีโดยมีเกณฑ์ได้แก ่จัดซื้อเพ่ือทดแทนของเดมิที่ช ารดุ 

เครื่องมือแพทยท์ี่จ าเปน็ในการขยายบรกิาร 

เครื่องมือแพทยท์ี่ไม่เพียงพอต่อการบรกิารผู้ป่วย 

ในระหว่างปีงบประมาณถ้ามีความจ าเป็นก็สามารถขออนุมัตปิรับแผนในการจัดซื้

อจัดหาเครื่องมือแพทย์ 

หลังจากมกีารจัดซื้อจดัหาเครื่องมือแพทย์ตามระเบียบพัสดุแล้วจะมีการตรวจรบัเ

ครื่องมือแพทย์โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งและทางฝ่ายพัสดุจะด าเนินการขึ้นทะเ

บียนครภุัณฑ์การแพทย์ ก่อนส่งมอบให้หน่วยงาน 

(2) การบริหารจดัการเพ่ือให้มีเครื่องมือที่จ าเป็นพร้อมใช้ 

 หน่วยงานที่เครื่องมือแพทย์ช ารุดและไม่มีส ารองใช้ให้แก้ปัญหาโดยการขอยืมเค

รื่องมือจากหน่วยงานอื่นภายในโรงพยาบาล 

หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงได้แก่รพ.คลองลาน 

เป็นผลท าให้หน่วยงานมีเครื่องมือแพทย์พรอ้มใช ้

(3) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกีย่วกับระบบบรหิารเครื่องมือ 

 พบว่าระบบบริหารเครือ่งมือยังมีความบกพรอ่งในเรื่องแผนการบ ารุงรกัษาไมช่ัดเ

จนเป็นลายลักษณ์อักษรคณะกรรมการENV 

จึงได้วางแผนรว่มกับงานพัสดุในการใช้ระบบโปรแกรม RMC 

เพ่ือให้สะดวกต่อการบริหารเครื่องมือแพทย์ 

II-3.2 ข. ระบบสาธารณูปโภค 

(1) แผนบริหารระบบสาธารณูปโภค 

 พบปัญหาช่วงหน้าแลง้ปริมาณน้ าใช้ไม่เพียงพอจึงได้ติดต่อขอความอนุเคราะห์จ

ากกรมทรัพยากรน้ าเพื่อเจาะบ่อบาดาลเพ่ิมจากเดิมม ี3 บ่อเพ่ิมอีก 1 

บ่อท าให้ปัจจุบันโรงพยาบาลมีบ่อบาดาลจ านวน 4 บ่อ 

 โทรศัพทภ์ายในโรงพยาบาลยังไม่ครอบคลมุทุกหน่วยงานได้จัดท าแผนในปีงบ 

2562 

(2) ระบบไฟฟ้าส ารองและระบบส ารองส าหรบัแก๊สที่ใช้ทางการแพทย์  

 ความครอบคลุม ระยะเวลาที่ส ารองได ้สมรรถนะของระบบไฟฟ้าส ารอง: 

รพ.มรีะบบเครื่องป่ันไฟ 2 เครื่อง ขนาด 300 KW และ ขนาด 100 KW 

โดยมีหน่วยงานซ่อมบ ารุงเป็นผู้บ ารุงรกัษากรณีไฟดับหรือกระแสไฟมาไม่คงที่ไ

ม่เพียงพอต่อการใช้จา่ยในโรงพยาบาล ในกรณีไฟดับเครื่องป่ันไฟขนาด 300 

KW จะท างานทันทีภายใน 10  

วินาทีส่วนกรณีระบบอัตโนมัติไม่ท างานแกไ้ขโดยให้เจ้าหน้าท่ีผูร้ับผิดชอบท างา

นสตาร์ทดว้ยระบบ manual 

กรณีไฟฟ้าเกิดการขัดข้องโรงพยาบาลได้จดัให้มีไฟฉุกเฉินทุกจดุที่ให้บริการคน
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ไข้ เช่น ห้องคลอด ห้องฉุกเฉิน ตกึผู้ปว่ยใน 

 ระบบส ารองส าหรับแก๊สที่ใช้ทางการแพทย์:รพ.ใชร้ะบบแก๊สออกซิเจนแบบถังได้

วางระบบให้งานผู้ป่วยในเป็นผู้ดูแลแก๊สออกซิเจน 

พบปัญหาว่ารถขนส่งแก๊สออกซิเจนไม่มกี าหนดที่แน่นอนในการน าส่งแก๊สออกซิ

เจนให้รพ.ซึ่งอาจมาสปัดาห์ละ 1-2 ครั้ง 

ท าให้บางครั้งแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอส าหรับผู้ป่วยงานผู้ปว่ยในได้แก้ไขโดยจั

ดให้มีผู้ตรวจสอบจ านวนถังออกซิเจนหากพบว่าถังออกซิเจนมีจ านวน 5  

ถังให้รายงานบริหารเพื่อประสานบรษิัทส่งแก๊สออกซิเจนผลจากการปรับปรุงท ามี

แก๊สออกซิเจนท่ีเพียงพอส าหรับใช้กับผู้ป่วย 

 การบ ารุงรักษา ทดสอบ และตรวจสอบ:มีการตรวจสอบประจ าวัน 

มีการทดสอบเครื่องทกุสัปดาห์ มกีารบ ารุงรกัษาประจ าปี 

(3) การติดตามข้อมลูระบบสาธารณูปโภค เพ่ือวางแผนปรับปรุงหรือสร้างทดแทน 

 ระบบการติดต่อส่ือสารภายในยังไม่ครอบคลุมปัจจุบันใช้ติดต่อทางโทรศัพท์มือถื

อได้วางแผนเพ่ิมระบบโทรศัพทภ์ายในโรงพยาบาลไดแ้กต่ึกส่งเสรมิสุขภาพ 

หนว่ยจ่ายกลาง โรงครัว ซึ่งไดก้ าหนดไว้ในแผนปีงบประมาณ 2562 

 ระบบประปามกีารใช้งานมามากกว่า 20 ปี 

พบว่าตะแกรงผุมีหินปนูเกาะจึงได้จัดท าแผนในปีงบประมาณ 2561 

ในการปรับปรุงระบบประปาซึ่งด าเนินการเสร็จแล้ว 

II-3.3 ก. สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสขุภาพ 

(1) สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาพด ี 

 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงพยาบาลให้น่าอยู่น่าท างาน 

(2) สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู ้

 จัดท าสวนสมุนไพรบรเิวณหลังซุ้มพระ 

 จัดท าบอร์ดให้ความรูห้รือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับผูร้ับบริการ 

(3)(4) การเข้าถึงอาหาร/ผลติภณัฑ์เพ่ือการสร้างเสริมสขุภาพ 

การใช้วัสดุครภุัณฑท์ีไ่ม่มีอันตรายต่อสุขภาพ 

 มีนโยบายรณรงค์งดใช้โฟมบรรจุอาหาร 

 มีการตรวจรา้นค้าให้ได้มาตรฐาน 

II-3.3 ข. การพทิักษ์สิง่แวดกล้อม 

(1) ระบบบ าบัดน้ าเสยี: 

 ระบบบ าบัดน้ าเสยีเป็นระบบเติมอากาศ มีการตรวจสอบประจ าวันได้แก ่ตะกอน 

PH คลอรีน และมีการส่งตรวจน้ าทุก 6 เดือนผลการตรวจน้ าเมื่อ ต.ค.61 ผลปกติ 

 พบปัญหาตระแกรงดบัขยะมีน้ าหนกัมากผูป้ฏิบัติงานท างานไม่สะดวกในการน าต

ระแกรงมาท าความสะอาดจึงมีการจัดท าอปุกรณ์ชว่ยส าหรับดึงตระแกรงดกัขยะใ
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นปีงบประมาณ 2561 เพ่ือลดการใชแ้รงของผู้ดูแล 

(2) การลดปริมาณของเสีย: 

 มีการคดัแยกขยะและจัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าท่ีในการทิ้งขยะให้ถูกต้องแตล่ะ

ประเภท 

 ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารเข้ามาในโรงพยาบาล 

 ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 

(3) การก าจัดขยะ: 

 ขยะทัว่ไปก าจดัโดยน าไปส่งที่เทศบาลเมืองก าแพงเพชรอย่างน้อยเดือนละ 2 

ครั้ง 

 ขยะอันตรายท าวงบ่อไว้ส าหรับให้เจ้าหน้าท่ีไปทิ้ง 

 ขยะตดิเชื้อ 

มีการจัดเก็บขยะติดเชือ้ณ.จุดที่ให้บริการผูป้ว่ยโดยมีผูร้ับผิดชอบในการจัดเก็บต

ามหน่วยงานและน าไปไว้ที่โรงพักขยะตดิเชื้อของโรงพยาบาลเพื่อรอให้บริษัทม

าน าไปก าจัดโรงพยาบาลจ้างบริษัทเอกชนมารับและไปก าจัด 

โดยคิดค่าใช้จ่ายกิโลกรัมละ 9 บาท รายจ่ายเฉลี่ยประมาณ 11,000  ต่อเดือน 

(4) การร่วมมือกับชุมชนในการปรับปรุงและปกป้องสิ่งแวดล้อม: 

 การจดัการขยะ น่าบ้านน่ามอง 

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 

 ผลการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพได้ระดับพฒันา 

 ประกาศนียบัตร กรมอนามัย ได้ปฎิบตัิตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN 

Hospital 

ระดับพื้นฐานซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลดา้นอนามัยสิง่แวดล้อม  

 

v. แผนการพฒันา 

ผมาตรฐาน Score DALI 

Gap 

ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

41. ความปลอดภยัแ

ละสวัสดิภาพของโค

รงสร้างและสิ่งแวดล้

อมทางกายภาพ 

การจดัการกับวัสดุแ

ละของเสียอันตราย 

3 

 

 

LI  จัดท าคู่มือวัสดุและของเสียอันตราย

ให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมการเลือก 

สัมผัส จดัเก็บ เคลื่อนย้าย 

ใช้และก าจดัวัสด ุ

และมกีารประเมินผลการด าเนินงานเพื่

อน ามาปรับปรุง 
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42. การจดัการกับภา

วะฉุกเฉิน 

และการป้องกันอัคคี

ภัย 

3 L  ค้นหาความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นในพื้น

ที่และจัดท าแผนรองรบัภาวะฉุกเฉินที่

อาจเกิดขึ้น เช่น ดินโคลนถล่ม 

ไฟไหม้ป่า 

ซ้อมแผนอัคคีภยันอกเวลาราชการ 

43. ระบบการบริหาร

เครื่องมือและสาธาร

ณูปโภค 

3 I  ปรับปรุงระบบการสื่อสารทางโทรศั

พท์ภายในและภายนอกโรงพยาบาล 

44. สิ่งแวดล้อมเพื่อก

ารสร้างเสริมสุขภาพ 

3 I  จัดสถานที่ออกก าลังกายส าหรับเจ้า

หน้าท่ี 

 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพือ่ผ่อนคลาย

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและผู้รับบริการ 

45. การพิทักษ์สิ่งแว

ดล้อม 

3 I  รณรงค์ให้เจ้าหน้าท่ีและผูร้ับบริการ

ลดการใชถุ้งพลาสตกิและแยกขยะให้

ถูกต้อง 

 

 

 

 


