
กิจกรรม QUALITY DAY คณะกรรมการ ENV



คณะกรรมการ ENV
1. นายแพทย์ภาสกร     บัวขาว ประธาน
2. ท.พ.ทศพร ชุมนุ้ย รองประธาน
3. นายสกุลวิชย์ พูนนวล               กรรมการ
4. นางอุดมพร             บุญพรหม            กรรมการ
5. นายอาภัย มาลินี กรรมการ
6. นางเยาวดี ขุนชน                 กรรมการ
7. นางราตรี                รุจิระยรรยง          กรรมการ
8. น.ส.เปรมจิต            ธัญญเจริญ           กรรมการ
9. น.ส.กัลยารัตน์          ไชยรัตน์ทอง         กรรมการ
10. นางวลิาวรรณ         สิทธิชัย               กรรมการ
11. นายมะสุขรี            เจ๊ะมิง กรรมการ
12. นางสาวกันต์สินี       เพชรสุวรรณรุจ     กรรมการ
13. นายสุชล               แว่นแก้ว              กรรมการ
14. นางสาวตัสนีม เบ็ญจลักษณ์         กรรมการและเลขานุการ



ประเภทตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ 

2562

ปีงบประมาณ 2563

1. คุณภาพน้้าทิ้งผ่านเกณฑ์ ๑๑ 

พารามิเตอร์ (ค่า pH, TDS, SS, BOD, 

COD, TNK, O&G, Sulfide, ตะกอนหนัก,

Coliform Bacteria, Fecal Coliform 

Bacteria)

ผ่านทุก

พารามิเตอร์

ไม่ผ่าน

- ค่าปริมาณ

ของแข็งละลาย

ทั้งหมด (TDS)

ผ่าน

2. จ้านวนครั้งซ้อมอัคคีภัย 1 ครั้ง/ปี 0 0

เนื่องจากติดสถานการณ์โควิค
3. อุบัติการณ์ไม่พร้อมใช้

ก๊าซออกซิเจน ระดับ G, H, I

0 0 0

4. รพ.ผ่านมาตรฐาน 

Green & Clean Hospital 

ระดับดีมาก

ระดับดี ระดับดี ระดับดี 

ติดปัญหาเรื่องปรับปรุงโครงสร้าง

โรงอาหาร และโรงครัว นวัตกรรม GREEN

กิจกรรม GREEN ลงสู่ชุมชน

➢ ตัวชี้วัด (KPI)



โรงพยาบาลโคกโพธิ์  GREEN & CLEAN HOSPITAL ระดับ “ดี”
สิ่งที่ยังขาดคือ การปรับปรุงโครงสร้างของโรงครัว (เข้าแผนเงินบ้ารุงปีงบ 64) และโรงอาหาร

กิจกรรม GREEN ลงสู่ชุมชน และ นวัตกรรม GREEN

ดี
ดีมาก

ดีมาก 
plus

ระดับดีมาก plus
1. การส่งเสริมกิจกรรมอาหารปลอดภัย
ในรพ.และภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี
- ร่วมกับรพ.สต ในการจัดกิจกรรมตรวจ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในน ้าอุปโภคบริโภค
ในโรงเรียน อ้าเภอโคกโพธิ์

2. มีการจัดการอาชีวอนามัยแก่เจ้าหน้าท่ีรพ.

ระดับดีมาก
1. สร้างนวัตกรรม Green โดยน้าประโยชน์ และ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายรพ.และชุมชน
- ต่อยอดนวัตกรรมเดิม: น ้าปุ๋ยหมักชีวภาพ

2. สร้างเครือข่ายการพัฒนา Green ลงสู่ชุมชน
เพ่ือให้เกิด GREEN Community
- อบรมการคัดแยกขยะให้กับชุมชนร่วมกับรพ.สต.

2564 2564 - 2565



กิจกรรมในปีงบประมาณ 2563



❖ ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้้าทิ้งในรอบปีงบประมาณ 2563

รอบ ผลวิเคราะห์
ของตัวอย่างน้้าทิ้ง

พารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์

1 (30/10/63) ผ่าน

2 (23/1/63) ไม่ผ่าน ค่า TNK 
(จุดรวมจุดอาคาร 4 ชั้น 

และปลายท่อ)

3 (14/9/63) ผ่าน

4 (21/10/63) รอผลวิเคราะห์ 

รพ. โคกโพธิ์ได้รับประกาศเกียรตคิุณผ่านเกณฑ์การประเมิน
ด้านการบริหารจัดการน้า้เสียของแหล่งก้าเนดิมลพิษ “ระดบัเงิน”
จากส้านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

ระบบบ้าบัดน้้าเสีย



กิจกรรม ENV round



กิจกรรมสบส. เขตที1่2 เข้าประเมินด้านวิศวกรรมความปลอดภัยในรพ.



ปัญหาที่พบ
1. ระบบ Alarm ของออกซิเจนช้ารุด
2. ระบบกราวด์ของปลั๊กไฟภายในรพ.
3. ระบบไฟฟ้าของรพ.ควรจะปรับปรุง
4. ระบบระบายอากาศควรติดต้ังต้าแหน่งผู้ป่วยนั่ง ห้อง ER
5. ปรับระดับพื้นห้องของห้องเก็บออกซิเจน หน้าตึก 4 ชั้น 
6. ระบบดักจับควันให้มีความพร้อมใช้งาน ย้ายตู้ไว้แจ้งเตือนที่ห้อง ER
7. ระบบไฟฟ้าของเครื่องซักผ้า ควรแยกเครื่องเป็นอิสระ
8. ติดตั้งพัดลมดูดอาการภายในออกสู่ภายนอก (จุดซักฟอก)
9. การบ้ารุงรักษาเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า ทั้ง 2 เครื่อง และหม้อแปลงให้บ้ารุงรักษาตามแผน
1 ครั้ง/ปี



กิจกรรมค้นหาความเสี่ยงจากการทา้งานของเจ้าหน้าที่รพ. 

ข้อสรุปด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
1. ด้านโครงสร้างอาคารที่มีความเสี่ยง อาทิเช่น เพดานรั่ว 

การระบายอากาศไม่ดี >> แก้ไขในบางส่วน
2. แสงสว่างจุดท้างานของเจ้าหน้าที่มีค่าน้อยกว่า 400 Lux 

(อ้างอิงจากกฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2561) >> แก้ไขในส่วนห้องแลป และห้องเอ็กซ์รออุปกรณ์ในการเปลี่ยน



กิจกรรมค้นหาความเสี่ยงจากการทา้งานของเจ้าหน้าที่รพ. (ต่อ) 
ข้อสรุปผลตรวจด้านสุขภาพของเจ้าหน้าที่รพ.ตามความเสี่ยงจากการท้างาน
1. การตรวจคัดกรองตา จ้านวน 38 คน พบว่า มีความผิดปกติ 1 คน ซึ่งด้าเนินการส่งรพ.ปัตตานี

เรียบร้อยแล้ว
2. การตรวจสมรรถภาพปอด จ้านวน 22 คน พบว่า มีการจ้ากัดการขยายตัวของปอด 2 คน ซึ่ง

ปฏิบัติตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปัตตานี
3. การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จ้านวน 17 คน พบว่า

3.1 กลุ่ม 2 มีความผิดปกติ ต้องเฝ้าระวัง จ้านวน 8 คน 
3.2 กลุ่ม 3 มีความผิดปกติ ต้องส่งตรวจละเอียด จ้านวน 1 คน 
3.3 กลุ่ม 4 มีความผิดปกติ ต้องพบแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก จ้านวน 6 คน



กิจกรรมเก็บขยะติดเชื้อในสถานที่กักกันในอ้าเภอโคกโพธิ์/หนองจิก/แม่ลาน และศูนย์กักกันของจังหวัด



สิ่งที่ต้องการสนับสนุนจากทีมคณะกรรมการบริหาร

1. อยากให้เพิ่มบุคลากรด้าน ENV
2. อยากให้ทีมบริหารฯ มาร่วม ENV Round เพ่ือรับรู้สถานการณ์



จบการน้าเสนอ

ขอบคุณค่ะ
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