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ควำมปลอดภัยและสวัสดิภำพ

1 ทบทวน บทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการ ENV

2

ประเมินความเส่ียงทางกายภาพ (โครงสร้างอาคาร) ความเส่ียงเชิง

รุก ENV round  ทบทวน หาแนวทางแก้ปัญหา ทุก 3 เดือน ดารียะห์

3

จัดล าดับความส าคัญและท าแผนดูแล และบ ารุงรักษาของ

โครงสร้างทางกายภาพทุก 6 เดือน ณัฐพงศ์

วัสดุและของเสียอันตรำย

4 ทบทวนบัญชีวัสดุและของเสียอันตรายภายในโรงพยาบาล

5

ทบทวนแนวทางปฏิบัติ กระบวนการเลือก สัมผัส จัดเก็บ 

เคล่ือนย้าย การใช้และการก าจัด สุภาวดี

6

ประเมินความรู้ความเข้าใจ และความปลอดภัยด้านวัสดุและของ

เสียอันตราย

กำรจัดกำรกับภำวะฉุกเฉิน

7 ทบทวนเหตุการณ์หรือภาวะฉุกเฉินท่ีเป็นไปได้ในพ้ืนท่ี

8

ทบทวนแผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้านระบบไฟฟ้า ประปา และ

เคร่ืองมือส่ือสาร ยูโซ๊ะ

9

วางแผนรองรองรับภาวะฉุกเฉินท้ังภัยภิบัติและเหตุการณ์ความไม่

สงบ ตัน

10 แผนเตรียมพร้อมรับภาวะอุบัติภัยหมู่

แผนงำนด้ำนส่ิงแวดล้อมในกำรดูแลผู้ป่วย (ENV) โรงพยำบำลย่ีงอเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษำ ปีงบประมำณ  2565
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11

แผนตอบโต้ภาวะการณ์แพทย์และการสาธารณสุขกรณีโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

12 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

13

แผนป้องกันและบรรเทาภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 (ไฟป่า)

14

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงปลอดภัยทางไซ

เบอร์

15 ประเมินประสิทธิภาพแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน

กำรจัดระบบป้องกันอัคคีภัย

16

ส ารวจเคร่ืองมือป้องกันอัคคีภัยทุกหน่วยงานให้เหมาะสมท้ังความ

เพียงพอ/พร้อมใช้ ตัน

17 ทดสอบ/บ ำรุงรักษำเคร่ืองมือและระบบป้องกันอัคคีภัย

18 ทดสอบระบบไฟแสงสว่ำงฉุกเฉิน ทุกสัปดาห์

19 ทดสอบเคร่ืองแจ้งสัญญำนไฟไหม้

20 ตรวจสอบ/ทดสอบ เคร่ืองตรวจจับควัน/ควำมร้อน

21 ประเมิน/ติดตำมผลกำรซ้อมแผนอัคคีภัย ระดับหน่วยงำน รพ .

เคร่ืองมือ 

22 ส ำรวจและจัดหำควำมเพียงพอของเคร่ืองมือในหน่วยงำน

23 จัดท ำแผนพร้อมจัดซ้ือเคร่ืองมือท่ีไม่เพียงพอ

24

ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำท่ีในกำรใช้เคร่ืองมือแก่ผู้ท่ีปฎิบัติงำนโดยกำรจัด
ประชุมเชิงปฎิบัติกำร
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25

EQU round แต่ละหน่วยงำน (ทบทวนคู่มือกำรใช้งำน, ตรวจสอบ
ควำมพร้อมใช้ของเคร่ืองมือ,ทดสอบกำรใช้เคร่ืองมือแพทย์ท่ีจ ำเป็น
ของบุคลำกรทำงกำรพยำบำล

26 สอบเทียบเคร่ืองมือโดยทีมผู้เช่ียวชำญจำก สบส.เขต12

27 ทดสอบและบ ำรุงรักษำเคร่ืองมือโดยผู้เช่ียวชำญจำก สบส.เขต 12

28 ทบทวนบัญชีรำยกำรเคร่ืองมือใหม่ปีงบประมำณ 2564

ระบบสำธำรณูปโภค

29 ทบทวนระบบการบริหารสาธารณูปโภค

   #ระบบไฟฟ้า

   #ระบบประปา

   #ระบบก๊าซทางการแพทย์

   #ระบบระบายอากาศและปรับอากาศ

30 ทบทวนแนวทางปฏิบัติฉุกเฉินเม่ือระบบสาธารณูปโภคขัดข้อง 

ระบบไฟฟ้ำ

31 บ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองโดยบริษัทเอกชน ตัน

32 บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าโดยไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

33 ตรวจสอบเฝ้าระวังการจ่ายไฟฟ้าโดยศูนย์ซ่อมบ ารุง อาทิตย์ละคร้ัง

34 บ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟฟ้าฉุกเฉิน

35 ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าภายนอกอาคารโดยศูนย์วิท

36 ประเมินประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าส ารอง

ระบบประปำ
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37 ทบทวนระบบน้ าด่ืม/น้ าใช้ และการส ารองน้ าด่ืม/น้ าใช้ ณัฐพงษ์

38 บ ารุงรักษาระบบประปา/การส ารองน้ า วาสาลาโด

39 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าประปา อัฟวัน

ระบบก๊ำซทำงกำรแพทย์

40

ทบทวนการบริหารการจัดการระบบส ารองก๊าซออกซิเจนใน

หน่วยงานและระดับโรงพยาบาล ตัน

41 บ ารุงรักษาระบบไปปไลน์โดยศูนย์ซ่อมบ ารุง

42 บ ารุงรักษาระบบไปไลน์โดยบริษัทเอกชน

43

ประเมินประสิทธิภาพการใช้งานออกซิเจนทางการแพทย์โดย

ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

44

ประเมินประสิทธิภาพระบบการส ารองก๊าซออกซิเจนโดยศูนย์ซ่อม

บ ารุง

ระบบระบำยอำกำศและปรับอำกำศ

45 ส ารวจตรวจสอบท าบัญชีประวัติ

46 บ ารุงรักษาระบบปรับอากาศโดยศูนย์ซ่อมบ ารุง เดือนละ 1คร้ัง

47 บ ารุงรักษาระบบปรับอากาศโดยบริษัทภายนอก 6 เดือนคร้ัง

48

บ ารุงรักษาห้องnegative และ positive pressure โดยบริษัท

ภายนอก ปีละคร้ัง

เค่ืองมือส่ือสาร (วิทยุส่ือสาร/โทรศัพท์/อินเตอร์เนต)

49 ส ารวจความความเพียงพอพร้อมใช้ของเคร่ืองมือ ตัน

50 บ ารุงรักษาระบบ

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
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51 ส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดตลาดนัดสีเขียว ทุกวันพฤหัสบดี

52

จัดสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมให้เอ้ือต่อการออกก าลังกายแก่บุคลากร

ในองค์กรและประชาชนในพ้ืนท่ี แบโซ๊ะ

•จัดท าพ้ืนท่ีส าหรับออกก าลังกาย

• จัดพ้ืนท่ีนิทรรศการให้ความรู้ ดารียะห์

• สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ และ การจัดการห้องน้ าส้วม

ให้แก่ บุคลากร ผู้ป่วย ผู้รับบริการและประชาชน (นวัตกรรมถัง

หมักรักษ์โลก /จุดสาธิตน้ าหมักชีวภาพ/ แหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพร

รักษาโรคพ้ืนบ้าน/แหล่งเรียนรู้พืชผักสวนครัว/จุดสาธิตเศรษฐกิจ

พอเพียงตามรอยพ่อ/การจัดการขยะ/ส้วม HAS)

กำรพิทักส่ิงแวดล้อม 

กำรบริหำรจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสีย

53 ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสีย อัฟวัน

54 ตรวจสอบ/ประเมินการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพ เดือนละ 1 คร้ัง

55 นวัตกรรมใช้แผงโซลาาเซล ณัฐพงศ์

56 อบรมฟ้ืนฟูผู้ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย อัฟวัน

กำรบริหำรจัดกำรระบบขยะ

57 ส ารวจความเพียงพอของถังรองรับขยะ/ท่ีพักขยะแต่ละประเภท พจนา

58 ตรวจสอบระบบการจัดการขยะติดเช้ือต้ังแต่ต้นทางถึงปลายทาง อารียา

59 อบรมฟ้ืนฟูเร่ืองการจัดการขยะแต่ละประเภท อารียา/นิอัสนา

60 ประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ
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61 ทบทวนระบบบริหารจัดการขยะทุกประเภท


