ชื่อหนังสือ :

เรื่องเล่าความสำาเร็จ…สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน
ปี 2558

จัดพิมพ์โดย :

สำ�นักอน�มัยสิ่งแวดล้อม กรมอน�มัย
กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2590 4253
โทรสาร 0 2590 4255

พิมพ์ครั้งที่ 1 :

พฤษภาคม 2559 จำานวน 2,000 เล่ม

พิมพ์ที่ :

บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำากัด

คำานำา

ภ

าวะโลกร้อน (Global Warming) เกิดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ปกคลุม

ชั้นบรรยากาศของโลก ท�าให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น เป็นเหตุให้ฤดูกาลทั่วโลก
เปลี่ยนไป และก๊าซที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล ภาวะโลกร้อน
หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน
สังเกตได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น มีสาเหตุหลักของมาจากก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse
Gas) ซึ่ ง เป็ น ก๊ า ซที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการดู ด ซั บ คลื่ น รั ง สี ค วามร้ อ น หรื อ รั ง สี อิ น ฟาเรดได้ ดี
ก๊าซเหล่านี้มีความจ�าเป็นต่อการรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ ซึ่งหากบรรยากาศ
โลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ดังเช่นดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะแล้ว
จะท� า ให้ อุ ณ หภู มิ ใ นตอนกลางวั น นั้ น ร้ อ นจั ด และในตอนกลางคื น นั้ น หนาวจั ด เนื่ อ งจาก
ก๊าซเหล่านี้ดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วค่อยๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลา
กลางคืน ท�าให้อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน มีก๊าซจ�านวนมากที่มี
คุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อน และถูกจัดอยู่ในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีทั้งก๊าซ
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ก๊าซเรือนกระจกที่ส�าคัญคือ ไอน�้า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน มีเทนและไนตรัสออกไซด์ สารซีเอฟซี เป็นต้น แต่กา๊ ซเรือนกระจก
ที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต มีเพียง 6 ชนิด โดยจะต้องเป็นก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์
(anthropogenic greenhouse gas emission) เท่านั้น ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
ก๊ า ซมี เ ทน (CH 4) ก๊ า ซไนตรั ส ออกไซด์ (N 20) ก๊ า ซไฮโดรฟลู อ อโรคาร์ บ อน (HFC) ก๊ า ซ
เพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) ทั้งนี้ ยังมีก๊าซเรือนกระจก
ทีเ่ กิดจากกิจกรรมของมนุษย์ทสี่ า� คัญอีกชนิดหนึง่ คือ สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chloroluorocarbon)
ซึ่งใช้เป็นสารท�าความเย็นและใช้ในการผลิตโฟม แต่ไม่ถูกก�าหนดในพิธีสารเกียวโตเนื่องจาก
เป็นสารที่ถูกจ�ากัดการใช้ในพิธีสารมอนทรีออล

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนได้ตระหนัก
ถึงความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว โดยกรมอนามัยได้ด�าเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจ
รณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
โดยมี เ ป้ า หมายให้ ส ถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ในสั ง กั ด ส� า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
เป็นแบบอย่างการด�าเนินการลดภาวะโลกร้อน โดยการน�าเอาหลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ภายใต้หลักการ GREEN & CLEAN และพัฒนาให้เป็น
สถานบริการสาธารณสุขเป็นต้นแบบลดโลกร้อน ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 มีสถานบริการสาธารณสุข
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบลดโลกร้อน จ�านวน 23 แห่ง ทั่วประเทศ จึงได้มีการจัดท�าหนังสือ
“เรื่องเล่าความส�าเร็จ สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน ปี 2558” เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ภาคีเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบ กลยุทธ์ วิธีการในการด�าเนินงาน
ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ น�าไปสู่การด�าเนินการเพื่อลด
การปล่อยก๊าชเรือนกระจก ต่อไป
กรมอนามัย
มีนาคม 2559
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โรงพยาบาลดอยหล่อ
511 หมู่ที่ 25 ตำาบลดอยหล่อ อำาเภอดอยหล่อ
จังหวัดเชียงใหม่ 50160

โรงพยาบาลดอยหล่อ เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง มีพื้นที่ทั้งหมด 30 ไร่

53.125 ตารางวา เจ้าหน้าที่ทั้งหมด 109 คน จุดเริ่มต้นในการด�าเนินการลดโลกร้อน เกิดจากปัญหา
การจัดการขยะ ของเสียและสิง่ ปฏิกลู และปัญหาการใช้พลังงานไฟฟ้า ท�าให้ทางโรงพยาบาลพยายาม
ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กอปรกับผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเล็งเห็นความส�าคัญ ต้องการที่จะให้ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่
ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย และอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงโรงพยาบาลมีความตระหนัก
และให้ความส� าคัญกับปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการ
สาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยสามารถพัฒนาการด�าเนินงานโครงการฯ จนประสบความส�าเร็จได้เป็นอย่างดีและครบถ้วน

กลยุทธ์และวิธีการดำาเนินงานโครงการ
ปัจจุบันโรงพยาบาลดอยหล่อ ใช้หลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมได้มีการด�าเนินกิจกรรม GREEN ครบทั้ง 5 กิจกรรม โดยใช้กลยุทธ์ CLEAN ในการ
ด�าเนินการอย่างชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งใช้โปรแกรม Carbon Footprint เป็นเครื่องมือในการวัดผล
การด�าเนินงาน เพื่อค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

การดำาเนินกิจกรรม GREEN
G: Garbage ด้านการจัดการขยะ

ขยะรีไซเคิล ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษใช้แล้ว 2 หน้า

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

กล่องกระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เศษเหล็ก เป็นต้น โดยน�าขยะไปขาย และน�าเงินที่ได้
เข้ากองทุนขยะ เงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลใช้ในการบริหารจัดการ ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ
ของทางโรงพยาบาล ต่อไป
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ขยะทั่วไป เช่น พลาสติก ขยะแห้งต่างๆ มีหน่วยงานท้องถิ่นของราชการเข้ามา

ด�าเนินการจัดเก็บให้ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี

ขยะติดเชือ้ ทางโรงพยาบาลมีการด�าเนินการจัดเก็บ ขนส่ง และเผาทีเ่ ตาเผาขยะติดเชือ้

ของโรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่มาด�าเนินการเผาในวันเสาร์ อาทิตย์ ของทุกสัปดาห์

ขยะอินทรีย์ ได้คัดแยกเศษอาหาร เศษผักและผลไม้จากโรงครัว และตามหน่วยงาน

3
เรื่องเล่าความสำาเร็จ

นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลดอยหล่อยังมีการรณรงค์ลดการเกิดขยะโดยใช้หลัก 3R คือ
ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ�้า (Reuse) และการน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เช่น รณรงค์ให้
เจ้าหน้าที่ใช้แก้วน�้าส่วนตัวแทนการใช้กรวยกระดาษดื่มน�้า ใช้ผ้าเช็ดมือแทนการใช้กระดาษช�าระ
การใช้ถุงผ้าของผู้ป่วย โรคเรื้อรังแทนการใช้ถุงใส่ยา รณรงค์การใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า เป็นต้น

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ต่างๆ น�าไปท�าน�้าหมักชีวภาพ น�าไปเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อท�าปุ๋ย เพื่อน�าไปใช้ในผักปลอดสารพิษ

R: Rest room

ด้านการจัดการห้องน�้า ห้องส้วม

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

โรงพยาบาลได้ มี ก ารด� า เนิ น การประเมิ น ตามเกณฑ์ ม าตรฐานส้ ว มสาธารณะ
ระดับประเทศ (HAS) ได้แก่ ความสะอาด (Healthy) ความพอเพียง (Accessibility) และ
ความปลอดภัย (Safety) เป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง และแจ้งให้หน่วยงานที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ด�าเนินการแก้ไข ปรับปรุง ตามความเหมาะสม โดยเน้นลดการใช้สารเคมี
ในห้องน�้า และใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาทดแทน
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E: Energy ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
จากการที่โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงได้มีแนวคิด
ในการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน โดยคณะกรรมการบริ ห ารสิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย ได้ ป ระชุ ม
คณะท�างาน วิเคราะห์สถานการณ์ ก�าหนดนโยบายและ
แผนการด� า เนิ น งานอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน มี ก ารก� า หนด
เป้ า หมายร่ ว มกั น และได้ จั ด ท� า “มาตรการประหยั ด
พลังงานไฟฟ้า โรงพยาบาลดอยหล่อ 17 มาตรการ” ขึ้น
เน้นที่การสร้างจิตส�านึกแก่บุคลากรเป็นหลัก

บาท
1,200,000

เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปี 2556-2558
1,107,202.15

1,086,732.55
859,795.79

1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ในส่วนการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง มีการวางแผนการเดินทางให้พนักงานขับรถ การตรวจเช็ค
เครื่องยนต์และลมยางก่อนการเดินทาง เป็นต้น
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มีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มความร่มรื่น น่าอยู่ เป็นประจ�าทุกปี
ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ปลูกหญ้า เพือ่ ทิวทัศน์ทสี่ วยงาม มีการตกแต่งและจัดสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
ให้ผู้มารับบริการและญาติ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม 5 ส. เป็นประจ�าทุกปี และ
มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลให้น่าอยู่ น่าท�างาน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

E : Environment ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

N : Nutrition ด้านอาหารปลอดภัย

โรงพยาบาลจัดท�าโครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ปรัชญา

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น โดยมีชมรมปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงไก่ไข่ เพื่อน�าวัตถุดิบที่ได้ส่งให้โรงครัว
ของโรงพยาบาลใช้ในการประกอบอาหารให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ และจ�าหน่ายให้แก่เจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาล เพื่อให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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มี ก ารประเมิ น ส� า รวจโรงครั ว ของโรงพยาบาลตามมาตรฐานการสุ ข าภิ บ าลอาหาร
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานที่ได้อยู่ในระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์การตรวจมาตรฐาน
อาหารทางแบคทีเรีย Clean Food Good Taste (CFGT) มีการจัด Healthy Break ส�าหรับ
การประชุม อบรม สัมมนา โดยจัดเครื่องดื่มเป็นน�้าดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

การดำาเนินงานตามกลยุทธ์ CLEAN
โรงพยาบาลดอยหล่อได้มีการสื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ ตลอดจน

ถึ ง ประชาชน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก ความร่ ว มมื อ ในการลดภาวะโลกร้ อ น เป็ น ต้ น แบบ
ให้ศูนย์เรียนรู้และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในพื้นที่ ได้ศึกษาและด�าเนินกิจกรรม GREEN
ให้ครบทั้ง 5 ด้านอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และมีระบบติดตามประเมินผลการด�าเนินการต่อไป

การคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์

CF

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลดอยหล่อ พบว่า ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศในปี 2557 เท่ากับ 189.93 ton CO 2e/ปี และในปี 2558
ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เท่ากับ 180.76 ton CO2e/ปี ลดลง 9.17 ton CO2e/ปี
คิดเป็นร้อยละ 4.82 ทัง้ นี้ เนือ่ งมาจากโรงพยาบาลมีมาตรการในการลดก๊าชเรือนกระจกอย่างต่อเนือ่ ง
ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลดอยหล่อ
ปีงบประมาณ

ปริมาณ (ตัน CO2e/ ปี)

2557

189.93

2558

180.76

189.93

180.76

150
100

2557
2558

50
0
2557

ปีงบประมาณ

2558
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ต้น CO2e/ปี)

200

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

แผนภูมิแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลดอยหล่อ

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลดอยหล่อ
ปีงบประมาณ 2557 - 2558

ที่มา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e/ปี)

Garbage
Restroom
Energy
Environment
Nutrition
Service

ปีงบประมาณ 2557
4.71
1.33
183.77
0.12
-

ปีงบประมาณ 2558
4.47
1.32
174.85
0.12
-

Total

189.93

180.76

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ประโยชน์จากการดำาเนินงานโครงการ
ผลที่ได้รับจากการดำาเนินงานโครงการ

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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เป็นการสร้างจิตส�านึกที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ามา
มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้มารับบริการและองค์กรอื่นๆ ในการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ร่วมลดโลกร้อน และร่วมอนุรักษ์พลังงาน
สามารถน�าแนวทางในการลดโลกร้อนไปใช้ประโยชน์ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้
จากการด�าเนินงานกิจกรรมของโครงการ GREEN & CLEAN สามารถลดค่าใช้จ่าย
ประหยัดงบประมาณของโรงพยาบาลได้

ก้าวต่อไปของการดำาเนินงานโครงการ
ลดปริมาณขยะทั่วไปและขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล ร้อยละ 3-5 ของปีที่ผ่านมา
ขยายเครือข่ายลดโลกร้อนสู่ชุมชน เช่น หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หมู่บ้าน
และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ส�าหรับหน่วยงานที่สนใจอย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
แก่งโสภา
หมู่ที่ 7 ตำาบลแก่งโสภา อำาเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก 65220

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลแก่งโสภา อยู่ห่างจากอ�าเภอวังทอง

ประมาณ 30 กิโลเมตร ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2512 มีประชากรในพื้นที่รับผิดชอบประมาณ
7,766 คน มีบุคลากรสาธารณสุข 6 คน และลูกจ้าง 4 คน และมี อสม. มาช่วยปฏิบัติงาน
วันละ 4-5 คน จากอสม.ทั้งหมด 11 หมู่บ้าน
เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น หนาวมาก ร้อนมาก น�้าท่วม
จึงท�าให้เกิดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนมากขึ้น และได้แรงจูงใจจากนโยบายของกรมอนามัย
ที่ขับเคลื่อนเรื่องสถานบริการสาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน จึงได้เข้าร่วมโครงการในปี 2553
โดยค่อยๆ ท�ามาเรื่อยๆ
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลแก่งโสภา: “เน้นกิจกรรมที่ท�าได้ง่าย
เริ่มต้นจากสิ่งใกล้ๆ ตัว”

การดำาเนินงานตามกิจกรรม GREEN
G : Garbage การก�าจัดขยะและการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้

ขยะทั่ ว ไป ใช้หลัก 3 Rs ในการจัดการขยะและน�าอินทรีย์วัตถุมาท�าปุ๋ยหมัก

เพื่อลดการใช้สารเคมี

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

1. Reduce พยายามลดผลิตภัณฑ์ที่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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การลดใช้ถุงพลาสติก : เริ่มตั้งแต่ปี 2553 โดยจะใช้วิธีให้ประชาชนเอาถุงผ้า หรือ
เอาอะไรมาใส่ยาเอง จะไม่ให้ถุงพลาสติกใส่ยากับคนไข้ หรือถ้าคนไข้ไม่ได้เอามาก็จะเอาถุงผ้าให้
ซึ่งเป็นถุงผ้าที่ได้รับจากการไปประชุมของเจ้าหน้าที่ ไม่ใช่ถุงที่จัดท�าขึ้นเอง เพราะต้องการประหยัด
โดยช่วงแรกๆ ยังท�าไม่ค่อยได้ แต่ก็ค่อยๆ ลดลง จนทุกวันนี้สามารถนับถุงพลาสติกใส่ยาได้เลยว่า
ในแต่ละวันใช้ไปเท่าไรเพราะมีการใช้น้อยมาก และที่ส�าคัญเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วย
เพราะถ้าไม่เข้าใจในแนวคิดงานก็คงเดินต่อไม่ได้

2. Reuse การน�าสิ่งของที่ได้ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ซ�้า

11
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ขยะติดเชื้อ ปัจจุบันฝากไปก�าจัดร่วมกับ
โรงพยาบาลวังทอง ซึ่งโรงพยาบาลวังทองจะส่งบริษัท
เอกชน โดยจะมีรถของทางโรงพยาบาลวังทอง มารับ
เดือนละ 2 ครั้ง และชุมชนมีผู้ป่วยติดเตียงให้น�าขยะ
ติดเชื้อมาฝากที่ รพ.สต. และทาง รพ.สต. จะเก็บ
รวบรวมน�าส่งให้กับทางโรงพยาบาลวังทองให้ และ
ปัจจุบันทาง รพ.สต. ก�าลังท�าโครงการขอรถเก็บขยะ
ติดเชื้อของ รพ.สต. เอง ซึ่งถ้าขอได้จะเป็นที่แรกที่มี
รถขยะติดเชื้อ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ขยะที่เป็นขวดน�้า จะให้เจ้าหน้าที่มีขวดน�้ากันแค่คนละขวด และน�ามากดน�้าในตู้เย็น
ของ รพ.สต. ซึ่งแต่ก่อนเจ้าหน้าที่จะซื้อน�้ามาคนละหลายๆ ขวด พอกินเสร็จก็ทิ้งขวดน�้าซึ่งท�าให้เกิด
ขยะมาก
3. Recycle การน�ากลับมาใช้ใหม่ เอาขยะมูลฝอยมาแปรรูป การคัดแยกขยะภายใน
สถานบริการสาธารณสุข
ขยะที่เกิดจากกล่องยา จะมีการเก็บขนทุกวันจันทร์ โดยจะมีคนมารับซื้อซึ่งเป็นคน
ของหน่วยงานโดยความถี่ที่มารับซื้อก็แล้วแต่ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น เงินที่ได้จากการขายขยะ
จะน�ามาเป็นสวัสดิการในหน่วยงาน เช่น ปลูกผัก ซื้อเมล็ดพันธุ์ ซื้อของใช้เพื่อท�ากิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมใน รพ.สต. เป็นต้น

R : Rest room การพัฒนาส้วมในสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
ส้วมสาธารณะไทย (HAS)

ห้องน�้า ห้องส้วมผ่านมาตรฐาน HAS และในปีนี้ทาง รพ.สต. มีการ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

วางแผนจะปรับปรุงห้องน�้าใหม่ โดยจะมีการแยกห้องน�้าคนพิการด้วย

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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E : Energy กิจกรรมการลดการใช้พลังงาน หรือมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟฟ้าโดยจะปรับปรุงระบบประปา

ซึ่งปัจจุบัน รพ.สต. มีค่าไฟเดือนละ 6,000 บาท เพราะประปาใช้ปั๊ม 2 ตัว ในการท�างาน ซึ่งต่อไป
จะลดเหลือ 1 ตัว โดยจะใช้ถังที่กรมอนามัย สร้างเมื่อปี 2515 มาปรับปรุงให้ใช้งานได้ ซึ่งคาดว่า
จะลดค่าใช้จ่ายลงได้เดือนละประมาณ 2,000 บาท โดยโครงการนี้คาดว่าจะได้ทา� ใน ปี 2559 และ
จะมีการปรับปรุงระบบท่อน�้าประปาโดยการวางผังประปาใหม่
ลดการใช้ไฟฟ้า โดยการปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน

E : Environment คือ การจัดการสิง่ แวดล้อมทีช่ ว่ ยลดโลกร้อนและเอือ้ ต่อสุขภาพ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

สร้างจิตส�านึกปลูกต้นไม้ : เช่น มะม่วง ชมพู พุทธา เพื่อจะได้มีผลไม้ไว้กิน มีเจ้าหน้าที่
ดูแลความสะอาด และร่วมกันท�า 5 ส

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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N : Nutrition
อาหารพืน้ เมือง

คือ การใช้อาหารปลอดสารพิษ รณรงค์ใช้ผกั พืน้ บ้าน

การปลูกผักสวนครัว : รพ.สต. มีการปลูกผักสวนครัว แต่จะปลูกในบางช่วง เพราะ
เป็นประหยัดน�้าในการรดน�้าด้วย
โครงการผักปลอดสารพิษให้ชาวบ้านน�ามาขายทุกวันจันทร์
ท�าสวนไม้ประดับ สวนสมุนไพร

การดำาเนินงานตามกลยุทธ์ CLEAN
C : Communication เผยแพร่ข่าวสารเรื่องลดโลกร้อนให้บุคลากรและประชาชน

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ในพื้นที่ทราบ มีความเข้าใจและเกิดการตระหนัก

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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L : Leader เป็ น ตั ว อย่ า งในการด� า เนิ น งานลดภาวะโลกร้ อ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม

ด้านการให้บริการ ด้านการท�างาน

E: Effectiveness รพ.สต.แก่งโสภา ด�าเนินกิจกรรม GREEN อย่างต่อเนื่อง ขยายสู่ชุมชน

และหน่วยบริการอื่นๆ

A : Activity
การลด และคัดแยกขยะ
การสร้างจิตส�านึกรักษา-ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน
การลดใช้พลังงานไฟฟ้า
การเรียนรู้สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
การใช้พลังงานทดแทน LPG, NGV
การปรับปรุงอาคารให้โปร่งโล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
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โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
เรนฟอเรสท์ รีสอร์ท
วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์สปา
วัดแก่งโสภาวราราม (ลอยกระทงรอบโบสถ์)
โรงเรียนป่าอุทิศ 6

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

N : Networking ชุมชน สถานประกอบการ และร้านอาหาร

CF

การคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
แก่ ง โสภา พบว่ า ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ป ล่ อ ยสู ่ บ รรยากาศในปี 2557 เท่ า กั บ 13.31
ton CO2e/ปี และในปี 2558 ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เท่ากับ 11.98 ton CO2e/ปี
ลดลง 1.33 ton CO 2e/ปี เนื่ อ งมาจากโรงพยาบาลมี ม าตรการในการลดก๊ า ชเรื อ นกระจก
อย่างต่อเนื่อง
ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลแก่งโสภา
ปีงบประมาณ

ปริมาณ (ตัน CO2e/ ปี)

2557

13.31

2558

11.98

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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14

13.31

11.98

12

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ต้น CO2e/ปี)

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

แผนภูมิแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลแก่งโสภา

10
8
6

2557

4

2558

2
0

2557

2558
ปีงบประมาณ

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลแก่งโสภา
ปีงบประมาณ 2557 - 2558

ที่มา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e/ปี)

Garbage
Restroom
Energy
Environment
Nutrition
Service

ปีงบประมาณ 2557
1.12
11.95
0.12
0.12
-

ปีงบประมาณ 2558
0.82
10.92
0.12
0.12
-

Total

13.31

11.98

ปัจจัายเนิแห่นงานโครงการ
งความสำาเร็จ
ผลที่ได้รับจากการดำ

สิ่งที่ชอบและความประทับใจ
1. ประชาชนเข้าใจ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุน
2. เจ้าหน้าที่เข้าใจ ให้ความร่วมมือ และสนับสนุน
3. เป็นจุดเล็กๆ ที่ชว่ ยกันดูแลโลก (เราท�าได้)

17
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เน้นกิจกรรมที่ใกล้ตัว >> โลกสวยด้วยมือเรา ท�าเท่าที่ท�าได้
เรียนรู้แล้วบอกต่อ ซึ่งถ้าใครที่มีความรู้ในด้านใดก็สามารถถ่ายทอดบอกต่อกัน
สร้างกระแส ผลกระทบจากสิง่ แวดล้อม (ภาวะโลกร้อน) มีการสร้างกระแสหรือกระตุน้
ให้มีคนสนใจมากยิ่งขึ้น
ชื่นชมบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี เล่าสู่กันฟัง

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

คิดคล้ายกัน (นโยบาย) เริ่มต้นจากการที่บุคลากรมีความคิดเห็นคล้ายๆ กัน ท�าให้เกิด
การขับเคลื่อนท�าได้ง่าย เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ท�าให้เห็นเป้าหมายเหมือนกัน

นวัตกรรมเด่น
มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้กระดาษมากขึน้ คือ การใช้ระบบ

ออนไลน์ ซึ่งแต่ก่อนยังมีการใช้งานคอมพิวเตอร์และใช้กระดาษร่วมกัน แต่ปัจจุบันนี้ที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลแก่งโสภาไม่มกี ารใช้กระดาษแล้ว จะใช้ระบบออนไลน์ในการท�างานแทนทัง้ หมด
ซึง่ เป็นทีแ่ รกของอ�าเภอวังทองทีไ่ ม่ใช้กระดาษ เป็นผูน้ า� ในการใช้ระบบออนไลน์ นอกจากนีเ้ จ้าหน้าที่
ยังได้มีการฝึกสอนให้ อสม. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นด้วย เพื่อช่วยในการด�าเนินงาน

การดำาเนินงานร่วมกับเครือข่าย
โรงเรียนในเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน บางแห่งก็สามารถเป็นต้นแบบ
ให้เราเรียนรู้ได้ เช่น การท�าผักปลอดสารพิษ หากมีเครือข่ายที่รู้ลึกรู้ดีกว่าเรา อย่างร้านอาหาร
ในพื้นที่ เราก็เรียนรู้จากเขาได้

“เราเรียนรู้เครือข่าย เครือข่ายเรียนรู้เรา แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน”
สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ประโยชน์จากการดำาเนินงานโครงการ

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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ด้านบุคลากร: ร่วมเรียนรู้ ร่วมปฏิบัติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้านองค์กร: ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ จากการขายขยะ
ด้ า นชุ ม ชนและประชาชน: เริ่ ม เรี ย นรู ้ และเกิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มในการท� า งานกั บ
รพ.สต.มากขึ้น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
ศรีภิรมย์
หมู่ที่ 6 ตำาบลศรีภิรมย์ อำาเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก 65180

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลศรีภิรมย์

มีเนื้อที่ 2 ไร่ 23 ตารางวา
รั บ ผิ ด ชอบ 10 หมู ่ บ ้ า น ก่ อ นปี พ.ศ.2555 ขยะที่ ส ามาน� า มารี ไซเคิ ล ได้ ซึ่ ง เกิ ด จากกิ จ กรรม
ภายใน รพ.สต. ได้ถูกทิ้งปะปนกับขยะเปียกและขยะทั่วไปแล้วถูกน�ามาเผารวมกันบนพื้นดิน
กลางแจ้งและในเตาเผาขยะของ รพ.สต. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของ รพ.สต.ศรีภิรมย์ อยู่ในระดับ
ที่แย่ และจากกิจกรรมให้บริการผู้ป่วยเนื่องจาก รพ.สต.ศรีภิรมย์ มีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(เบาหวาน ความดัน) จ�านวนมากท�าให้มีการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา ต่อเดือนเป็นจ�านวนมาก นอกจากนี้
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตรับผิดชอบยังมีการใช้ถุงหิ้วพลาสติกเป็นจ�านวนมากจากการซื้อกับข้าวถุง
และใส่ของที่ซื้อจากตลาด มีการทิ้งขยะที่สามารถรีไซเคิลได้รวมกับมูลฝอยชนิดอื่นแล้วเผากลางแจ้ง
ตามบริเวณบ้านและริมถนน

รพ.สต.ศรีภิรมย์ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของประชาชนที่ก�าลังเผชิญอยู่และภัยคุกคาม
ต่อสุขภาพเนื่องมาจากภาวะโลกร้อนซึ่งในปัจจุบันส่งผลกระทบอย่างหนักต่อชีวิตความเป็นอยู่
และการท� า มาหากิ น จากภั ย แล้ ง และฝนไม่ ต กตามฤดู ก าล โดยมี ค นในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบและ
รพ.สต.ศรีภิรมย์ เป็นผู้ร่วมก่อปัญหาหรือเป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อน ดังนั้นคนในชุมชน
และ รพ.สต.ศรีภิรมย์ จ�าเป็นต้องจัดการกับปัญหาดังกล่าวด้วยตนเอง สิ่งนี้คือแรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาหน่วยงานให้เป็นสถานที่ท� างานน่าอยู่ น่าท�างาน ที่ได้มาตรฐานและพัฒนาส้วม
รพ.สต. ให้ผ่านมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย ปี 2558 ต่อมาคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
ระดับอ�าเภอ ได้ประกาศนโยบายการเป็นผู้น�าการปลูกฝังจิตส�านึกประชาชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
ด้วยกุศโลบายการท�าสถานบริการสาธารณสุขเป็น “ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และสาธิตวิธีจัดการ
ลดโลกร้อนแบบมีส่วนร่วมจากกลุ่มคนในชุมชน” ภายใต้โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์
ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Hospital)

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

กลยุทธ์การดำาเนินงาน

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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1. คืนข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)
ร่วมกันระหว่างผู้น�าการพัฒนา คือ คณะกรรมการบริหารการพัฒนา รพ.สต.ศรีภิรมย์ ประกอบด้วย
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�าชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในต�าบล ประธานชมรมผู้สูงอายุ ประธานชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุข และบุคลากรประจ�า รพ.สต.
2. สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รพ.สต. โดยการประชุมคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนา รพ.สต. เพื่อร่วมกันก�าหนดนโยบาย วางแผนงานและโครงการ ตลอดทั้งประกาศ
สื่อสารนโยบายจากกลุ่มผู้น�าการพัฒนาสู่ชุมชน
3. ร่วมคิด ร่วมกันหาระดมทุน และแบ่งหน้าที่ท�างานร่วมพัฒนา โดยกลุ่มผู้น�าการพัฒนา
และภาคีหุ้นส่วน
4. ร่วมกันติดตามและประเมินผลการด�าเนินโครงการเป็นระยะๆ และพัฒนาต่อเนื่อง
แบบมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการบริหารการพัฒนา รพ.สต. และกลุ่มคนในชุมชน

กิจกรรม GREEN
G : Garbage

การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยการแยกประเภทขยะในสถานบริการ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

และลดการเกิดขยะที่แหล่งก�าเนิด โดยใช้หลัก 5Rs เพื่อจัดการขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste
Management)
1) Reduce การลดจ�านวนที่ใช้ และใช้ตามความจ�าเป็น
การเปลี่ยนจากการใช้ “ถุงหิ้วพลาสติก” เป็น “กระเป๋าผ้า” เพื่อใส่ซองยาให้แก่
ผู้ป่วย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนต�าบลศรีภิรมย์ และกองทุนต�าบลตลุกเทียม พบว่า
ลดจ� า นวนการใช้ ถุ ง พลาสติ ก จาก 9 - 10 แพ็ ค ต่ อ เดื อ น เหลื อ เป็ น 3 - 4 แพ็ ค ต่ อ เดื อ น
(ลดค่าใช้จ่าย 300 บาท/เดือน)

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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2) Reuse การน�าสิ่งของที่ได้ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ซ�้า
น�าวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ซ�้า เช่น การใช้กระดาษให้ครบสองหน้า
กระดาษที่ใช้สองหน้าน�ามาใช้เป็น “กระดาษห่อผ้าอนามัย” ในห้องน�้าหญิง
น� า “ขวดพลาสติ ก ที่ บ รรจุ น�้ า ยาล้ า งแผล” มาใช้ ซ�้ า ด้ ว ย Re-function
เป็นภาชนะใส่เข็มฉีดยา ขวดวัคซีน และหลอดยาฉีดที่ใช้แล้ว
น�า “ขวดน�้าพลาสติก” ที่ใช้แล้ว น�ากลับมาใช้เป็นภาชนะใส่ผ้าเช็ดมือใช้แล้ว
และน�ามาใส่น�้าหมักชีวภาพ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

3) Recycle การน�ากลับมาใช้ใหม่ เอาขยะมูลฝอยมาแปรรูป การคัดแยกขยะภายใน
สถานบริการสาธารณสุข

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

4) Repair การซ่อมแซมวัสดุและเครือ่ งมือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5) Reject หลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วเป็นขยะอันตราย และทดแทนด้วยการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่น�ากลับมาใช้ซ�้าได้
ถ่านไฟฉายแบบรีชาร์ตแทนถ่านไฟฉายแบบธรรมดา
การเลิกบริโภคผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นผสม CFCs รวมถึงการปฏิเสธผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่จา� เป็น
ต่อการท�ากิจกรรมในสถานบริการ ยกเลิกใช้ “สเปรย์ปรับอากาศที่มีส่วนผสม CFCs” แล้วทดแทน
ด้วย “สมุนไพรดับกลิ่น” ส�าหรับการใช้ในห้องน�้า และรถยนต์
หลีกเลีย่ งการใช้วสั ดุทใี่ ช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ เช่น กล่องโฟมบรรจุอาหาร ขวดพลาสติก
บรรจุน�้าดื่มที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง และถุงหิ้วพลาสติก

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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R: Rest room

การพั ฒ นาส้ ว มในสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข

ให้ ไ ด้ ม าตรฐานส้ ว ม

สาธารณะไทย (HAS)
จัดท�าแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนาส้วม รพ.สต. ให้ได้มาตรฐาน HAS ภายใต้ความร่วมมือ
ของชุมชน เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี 2555 ท้องถิ่น (อบต.) สนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างส้วม
เพิ่มเติม และส้วมส�าหรับผู้พิการ ในปี 2557

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ผลผลิตและผลลัพธ์ของการพัฒนาส้วมสาธารณะคือ ลดการใช้สารเคมีท�าความสะอาด
ห้ อ งน�้ า โดยใช้ น�้ า หมั ก ชี ว ภาพทดแทน ลดรายจ่ า ยในการซื้ อ น�้ า ยาท� า ความสะอาดห้ อ งส้ ว ม
ได้มาตรฐาน HAS

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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E: Energy กิจกรรมการลดการใช้พลังงาน หรือมีการใช้พลังงานทดแทน ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม
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การประหยัดน�้า
ตรวจเช็คอุปกรณ์และระบบประปาของ รพ.สต. เพื่อป้องกันน�้ารั่วหรืออุปกรณ์ช�ารุด
ติดสติกเกอร์ประหยัดน�้า และขอความร่วมมือผู้รับบริการปิดน�้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
มีการจัดท�าแผนการซ่อมบ�ารุง ครุภัณฑ์ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ท�าผังการควบคุม สวิตช์ไฟฟ้าให้ใช้ได้อย่างถูกต้อง
ติดสติกเกอร์ประหยัดไฟฟ้า และปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
ดัดแปลงขยะรถจักรยานแล้วต่อพ่วงสายพานจากวงล้อรถเข้ากับเครื่องสูบน�้า เพื่อ
สูบน�้าจากสระน�้าด้านหลัง รพ.สต. เพื่อรดน�้าต้นไม้ และผักสวนครัวที่ปลูกไว้

การเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของ รพ.สต.ศรีภิรมย์
ระหว่างปี 2557 – 2558

E: Environment คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อนและเอื้อต่อสุขภาพ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

การจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน
จัดท�าแผนการด�าเนินงาน
แบ่งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่บุคลากร รพ.สต.
พัฒนาสถานบริการ และ รพ.สต.ศรีภิรมย์ ผ่านมาตรฐาน “สถานที่ท�างานน่าอยู่
น่าท�างานในระดับดีมาก” ปี 2558

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

การจัดการสิ่งแวดล้อมนอกอาคาร
จัดท�าแผนพัฒนาภูมิทัศน์ แบ่งและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
ด�าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รพ.สต.ศรีภิรมย์ ผ่านมาตรฐานตามนโยบาย คปสอ.
เป็น “สถานที่ท�างานน่าอยู่ น่าท�างาน ร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม” ปี 2558

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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N : Nutrition

คือ การใช้อาหารปลอดสารพิษ รณรงค์ใช้ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

แบ่งสถานที่ในบริเวณ รพ.สต. จัดท�าแปลงผักพื้นบ้าน เช่น มะนาว มะเขือ ชะอม
กระเพรา หอม ผักชี และ ฟักข้าว เป็นต้น
“ช่วยกันปลูก (มะนาว และผัก โดยกลุ่มชุมชนจากทุกหมู่บ้าน และชมรม อสม.)
ผลัดกันดูแล แล้วแบ่งปันกันทาน”
แบ่งปันผักให้เพื่อนบ้านเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรับประทานผักปลอดสารพิษ
ผลิตน�้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยไส้เดือน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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การดำาเนินงานตามกลยุทธ์ CLEAN
C : Communication
ประชาสัมพันธ์ผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ผ่านกลุ่มชมรมในพื้นที่
ร่วมกันก�าหนดนโยบายโดยคณะกรรมการ รพ.สต.
ประกาศและสื่อสารนโยบาย
L : Leader
รพ.สต. เป็นผู้น�าหลักในการด�าเนินนโยบาย Green โดยดึงผู้น�าชุมชน อบต.
กลุ่ม อสม. นักเรียน ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ร่วมคิดและพัฒนา รพ.สต.
สู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบลดโลกร้อน
รพ.สต. เป็นศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน โดยแบ่งออกเป็น 8 ฐาน

E: Effectiveness
ท�าให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�าหนดมาตรการร่วมกันกับชุมชน ด�าเนินกิจกรรม
ในชุมชนอย่างเข้มแข็ง
A: Activity
การจัดกิจกรรมสาธิตวิธีการลดโลกร้อนโดยการมีฐานเรียนรู้ภายใน รพ.สต. เช่น
แปลงสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ การท�าน�้าหมักชีวภาพ การคัดแยกขยะ หนึ่งกลยุทธ์ในการ
ปลูกจิตส�านึกแก่ประชาชนโดยรวมกลุ่มกันท�ากิจกรรม เพื่อซึมซับแล้วตระหนักและปรับพฤติกรรม
สู่ความร่วมมือลดโลกร้อน
N: Networking
การจั ด กิ จ กรรมและด� า เนิ น งานได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากชุ ม ชน กลุ ่ ม ชมรม อบต.
เป็นอย่างดี ได้ขยายการด�าเนินงานลงสู่ชุมชน โรงเรียน

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
ศรีภริ มย์ พบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยสูบ่ รรยากาศในปี 2557 เท่ากับ 7.99 ton CO2e/ปี
และในปี 2558 ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เท่ากับ 8.40 ton CO 2e/ปี เพิ่มขึ้น
0.41 ton CO2e/ปี เนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคม ปี 2558 อากาศร้อนมากกว่าทุกปี และมีผู้มา
รับบริการเพิ่มมากขึ้น
ข้อมูลนี้ได้น�าเข้าคณะกรรมการบริหารการพัฒนา รพ.สต. ได้แลกเปลี่ยนความเห็น
และก�าหนดมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน รพ.สต. โดยค่าเฉลี่ย
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าต่อเดือนของปี 2558 น้อยกว่าปี 2557 การด�าเนินการดังกล่าวเป็นผล
ท�าให้ รพ.สต.ศรีภิรมย์ ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 4.45 เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
ต้นปีกับปลายปีงบประมาณ 2558
นอกจากนี้ยังมีการต่อเติมด้านหน้าของอาคารเพื่อบังแสงแดดในช่วงบ่ายและเพิ่มพื้นที่
นั่ ง รอตรวจ ส� า หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยบริ เ วณหน้ า อาคาร เพื่ อ ลดความแออั ด ของผู ้ ป ่ ว ยในวั น คลิ นิ ก
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งหลังจากต่อเติมพบว่า ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง
เพราะสามารถลดการเปิดเครื่องปรับอากาศในวั นคลิ นิก โรคไม่ ติด ต่ อ เรื้ อ รั ง และทาง รพ.สต.
จะด�าเนินมาตรการลดการใช้ไฟฟ้าและพลังงานต่อไป เพื่อลดก๊าชเรือนกระจกในปี 2559

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

CF
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การคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลศรีภิรมย์
ปีงบประมาณ

ปริมาณ (ตัน CO2e/ ปี)

2557

7.99

2558

8.40

แผนภูมิแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลศรีภิรมย์
8.40

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ต้น CO2e/ปี)

7.99
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2557
2558

2557

2558

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ปีงบประมาณ
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ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลศรีภิรมย์
ปีงบประมาณ 2557 - 2558

ที่มา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e/ปี)

Garbage
Restroom
Energy
Environment
Nutrition
Service

ปีงบประมาณ 2557
0.12
7.72
0.15
-

ปีงบประมาณ 2558
0.12
8.46
0.12
-

Total

7.99

8.40

ปัจจัยแห่งความสำาเร็จ Critical Success Factors: 4C
1. C – Change agent แกนน�าพัฒนาฯ เช่น ประธานชมรม อสม. และแกนน�า อสม.
ผอ.รพ.สต. และบุคคลแม่แบบ รวมพลังกันแล้วพาคนในชุมชนท�าตาม และขยายผล
2. C – Champion มีคนที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมกันท�า เติมเต็ม ส่วนขาดความรู้/
ทักษะให้แก่กัน
3. C – Community ผู้น�าชุมชนและคนในชุมชนมีปณิธานร่วมกัน แบ่งหน้าที่ท�างาน
แล้วช่วยกันหา/ระดมทุน และช่วยกันท�า
4. C – Continuity เมื่อชุมชนตระหนักแล้วเข้ามาร่วมคิดร่วมท�ากับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.
และทีมแกนน�าพัฒนาฯ เมื่อพบปัญหา หยิบปัญหา/อุปสรรคมาชวนกันคิด แล้วขยับท�าต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำาเนินโครงการ
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ตามวัตถุประสงค์กลายเป็น “สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน” และ “ศูนย์เรียนรู้
และสาธิตกิจกรรม Green และกลยุทธ์ Clean” ภายใต้การสนับสนุนที่จริงจังจากผู้บริหาร
ความร่วมมือร่วมใจและมุ่งมั่นของบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน และที่ส�าคัญ ภาคีเครือข่ายในชุมชน
ที่เข้มแข็งซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่เสริมพลังให้เกิดการด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง จากการพูดคุย
แลกเปลี่ยนจากสิ่งที่มีอยู่เดิมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขณะด�าเนินโครงการระหว่างภาคีหุ้นส่วน
กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เป็นผลให้เกิดการตกผลึกความรู้แล้วสร้างเป็น “ศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อน”
ณ รพ.สต.ศรีภิรมย์

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลศรีภริ มย์ ได้ดา� เนินการจนบรรลุผลส�าเร็จ

สรุปและข้อเสนอเพื่อการพัฒนา
รพ.สต.ศรีภิรมย์ ได้ด�าเนินการจนบรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

กลายเป็นหน่วยงานต้นแบบลดโลกร้อนให้แก่ วัด โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคน
ในชุมชน โดยสาธิตวิธีการลดภาวะโลกร้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยการน�าหลักการ Green & Clean
มาเป็นกรอบแนวคิดในการด�าเนินโครงการ ปัจจัยทีส่ า� คัญแห่งความส�าเร็จ ประกอบด้วย 4C (4 ปัจจัย)
ดังนี้ 1) C-Change agent แกนน�าพัฒนา (เช่น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข ผูอ้ า� นวยการ รพ.สต.) ซึง่ เป็นคนขยันและบุคคลแม่แบบมารวมพลังกันแล้วพาคนในชุมชน
ท�าตาม 2) C-Champion มีคนที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมกันท�า แล้วเติมเต็มส่วนขาดความรู้
ทักษะให้แก่กันผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการลงมือท�า 3) C-Community ผู้น� าชุมชน
และคนในชุมชนมีปณิธานร่วมกัน แบ่งหน้าที่ท�างาน แล้วช่วยกันระดมหาทุนท�า ด�าเนินงาน
ร่วมกัน และ 4) C-Continuity ท�าอย่างต่อเนื่อง ชุมชนตระหนักแล้วเข้ามาร่วมคิด ร่วมท�า
กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และแกนน�าพัฒนา อย่างไรก็ตาม รพ.สต.ศรีภิรมย์จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะก้าวไปเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงลดภาวะโลกร้อนแก่ชุมชน ดังนั้น รพ.สต.
ศรีภิรมย์ ควรด�าเนินงานดังนี้
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1. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาในระยะสั้น
เลี้ยงไส้เดือนดิน (ขี้ตาแร่) ในการก�าจัดขยะเปียกและผลิตปุ๋ยอินทรีย์
2. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาในระยะกลาง
ประเมินผลการด�าเนินงานและพัฒนาศูนย์เรียนรูแ้ ละสาธิตกิจกรรม Green & Clean
ของ รพ.สต.ศรีภิรมย์
ขยายกิจกรรมลดโลกร้อนด้วย Green & Clean สู่ครัวเรือนทุกหมู่บ้าน
3. ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาในระยะยาว
ขยายกิจกรรมลดโลกร้อนด้วย Green & Clean สูโ่ รงเรียน วัด และ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
บ้านนาตาจูม
หมู่ที่ 6 ตำาบลบ้านดง อำาเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก 65170

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านนาตาจูม ต�าบลบ้านดงเป็นพื้นที่

รอยต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ท�าให้มีประชาชนที่อยู่บริเวณรอยต่อ มาใช้บริการที่ รพ.สต.บ้านนา
ตาจูมด้วย โดย รพ.สต.มีประชากรในพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 3,200 คน และบุคลากรสาธารณสุข
จ�านวน 4 คน
วิสัยทัศน์: บริการได้มาตรฐาน วิชาการก้าวล�้า เป็นแกนน�าสร้างสุขภาพ มีบทบาท
ทุกภาคส่วน แนวร่วม คือ ประชาชน เป้าหมายทุกคน คือ สุขภาพดี

เริ่มต้นการดำาเนินงานด้าน Green & Clean
มีการจัดตั้งคณะกรรมการลดโลกร้อนใน รพ.สต. ดังนี้
นายก อบต. บ้านดง
ผู้อ�านวยการโรงเรียน
ผู้ใหญ่บ้าน
ประธาน อสม.
วัด (พระภิกษุ)
ก�านันต�าบลบ้านดง

การดำาเนินกิจกรรม GREEN

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

G : Garbage ด้านการบริหารจัดการขยะใน รพ.สต.บ้านนาตาจูม โดยการใช้หลัก 3Rs
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1. Reduce ลดการใช้ = คือ ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดมลพิษ เช่น กล่องโฟม
ถุงพลาสติก ใช้ถ้วย จาน ใบตองทดแทน เมื่อมีการจัดอบรมต่างๆ ที่ รพ.สต.จะไม่ใช้โฟมใส่อาหาร
และจะเน้นให้ อสม. เป็นต้นแบบในการท�าก่อน แล้วขยายไปสู่ชุมชน

2. Reuse ใช้ซ�้า มีการน�าวัสดุที่ยังสามารถใช้งานได้กลับมาใช้ซ�้า เช่น การใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก การซ่อมแซมบ�ารุงรักษาเครื่องใช้ให้คงทน มีอายุการใช้งานนาน ให้คนไข้น�าถุงผ้า
มาใส่ยาเอง โดยไม่ให้ถุงใส่ยา ซึ่งเป็นถุงผ้าที่ชาวบ้านทอขึ้นเอง และเจ้าหน้าที่ก็ต้องท�าเป็น
ตัวอย่างด้วย บ�ารุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าต่างๆ
3. Recycle การน�ากลับมาใช้ ใ หม่ = การใช้ทรัพยากรที่สามารถน�ามาใช้ใหม่ได้
มีการคัดแยกขยะ ท�าธนาคารขยะ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และจุดสาธิต ด้านการจัดการคัดแยกขยะ
ใน รพ.สต. อย่างเป็นรูปธรรม โดยประกอบด้วยขั้นตอนการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร (SOP)

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ผลงานการจัดการขยะ : เริ่มต้นท�าเมื่อปี 2557 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนต�าบล
ช่วงแรกๆ ในการจัดท�าโครงการจะมีการให้ความรูก้ อ่ น โดยให้แกนน�าให้ความรู้ อสม. แล้วน�าไปขยาย
สู่ชุมชน โดยมีชุมชนที่รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ก่อนประชาชนจะน�าขยะไปทิ้งข้างถนน ทิ้งขยะ
ไม่เป็นที่ และมีการทิ้งรวมในจุดใหญ่ๆ นายก อบต. บ้านดง เล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้จัดท�าโครงการ
ให้ ร ถมาไถฝังกลบแล้วปลูก ต้นไม้เ ฉลิมพระเกี ย รติ ในบริ เวณนั้ น ซึ่ ง เป็ นการแก้ ไขปั ญ หาขยะ
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และปัจจุบันก็เป็นสวนหย่อม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
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ในปี 2558 ได้มีการพัฒนาต่อยอด โดยนายก อบต. ได้มองเห็นถึง

ความส�าคัญเพราะท�าให้เกิดประโยชน์กับชุมชน จึงสนับสนุนท�าโครงการ “นวัตกรรมโครงการขยะ
แลกใจช่วยผู้ป่วยยากไร้และติดเตียง” ภายใต้แนวคิดหลักการ คือ การให้ชุมชม โรงเรียน
มี ก ารแยกขยะให้ถูก วิธีแล้วน�าขยะมาสร้า งกุ ศ ลร่ วมกั น โดยให้ ชุ ม ชนเห็ นว่ า ขยะมี ประโยชน์
ท�าจุดรับบริจาคขยะ ภายใต้หัวข้อ “ขยะแลกใจช่วยผู้ป่วยยากไร้และติดเตียง” จะมีถังขยะ
ให้แต่ละหมู่ไว้ในหมู่บ้านของตัวเอง ซึ่งเป็นถังขยะที่นายก อบต. มอบให้ไว้ในแต่ละหมู่บ้าน
แล้วให้น�าขยะมารวมกันที่ รพ.สต. ทุกวันที่ 12 ของทุกเดือน และจะมีการท�าบัญชีว่าแต่ละหมู่
น�าขยะมาเท่าไร เงินที่ได้จากการขายขยะก็จะเอาไปช่วยผู้ป่วยยากไร้และติดเตียง เมื่อขยะมีจ�านวน
มากแล้วจะมีคนมารับซื้อที่ รพ.สต. ส่วนงบประมาณที่ได้จากส่วนอื่นๆ นอกจากการขายขยะก็คือ
มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระดมทุนคู่ขนานกับกลุ่มจิตอาสาที่ต้องการร่วมท�าบุญ เช่น เครือข่าย
กองร้อย ตชด. 315 ให้การสนับสนุนเรื่องช่วยเหลือผู้ยากไร้และติดเตียงในเขต

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

R : rest room

เรื่องเล่าความสำาเร็จ

36

การพัฒนาส้วมในสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS)
พัฒนาปรับปรุง ห้องน�้า ห้องส้วม ส�าหรับผู้มารับบริการ
ประจ�า รพ.สต. จนผ่านเกณฑ์ HAS มีจุดสาธิต อ่างล้างมือ
ตามหลักการล้างมือบ่อยครั้งหยุดยั้งเชื้อโรคพร้อมสบู่ล้างมือ
และผ้าเช็ดมือ และในอนาคตมีการวางแผนที่จะพัฒนาปรับปรุง
ห้องน�้า ห้องส้วมใหม่ ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 6 ห้อง

E: Energy ลดการใช้พลังงาน
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ด้านวิศวกรรมความปลอดภัยใน รพ.สต. (Safety Engineering)
ปรับปรุงสภาพสายไฟให้เป็นระเบียบเรียบร้อย (ร้อยในปลอกอย่างดี)
ติดสัญลักษณ์ทางต่างระดับ
ปรับปรุงติดตั้งระบบสายดิน (Ground) ภายในอาคารส�าหรับปลั๊กและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทุกชนิด ตามหลักมาตรฐานศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ (ค่าความต้านทานไม่เกิน 5 โอห์ม)
ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ ดั บ เพลิ ง และป้ า ยสั ญ ลั ก ษณ์ ต ามหลั ก มาตรฐานการจั ด การ
ด้านอัคคีภัย รวมทั้งมีระบบการบ�ารุงดูแลรักษา
มีค�าสั่ง และผังปฏิบัติการด้าน 5 ส. ภายใน รพ.สต.

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

รพ.สต. จะมีก ารปิดม่านเพื่อลดการสะท้ อ นจากแสงแดด ติ ดสติ ก เกอร์ ล ดอุ ณ หภู มิ
ความร้อนจากแสงแดดภายนอก เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายในอาคารเป็นแบบประหยัดพลังงาน
และติดตั้ง โคมไฟสะท้อนแสง ตลอดจนทาสีอ่อนภายในอาคาร

E : Environment การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อนและเอื้อต่อสุขภาพ

ปรับปรุงด้านภูมิสถาปัตย์ โดยการปลูกต้นไม้ยืนต้นนานาชนิด ภายในบริเวณ

พื้นที่ จ�านวนทั้งสิ้น 50 ต้น (12 ชนิด) ในอาณาเขตพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน
ต้นไม้ใหญ่ช่วยผลิตก๊าซออกซิเจน ประกอบด้วย ลีลาวดี ตะแบก สัก มะม่วง ปาล์ม
มะขาม ไผ่ ตีนเป็ด กระถินณรงค์ มะพร้าว และสน

N : Nutrition ด้านการรณรงค์ผักปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์

มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประกอบด้วย

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ การเพาะเห็ดนางฟ้า โดยท�าเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้
ให้ประชาชน และน�าผลิตภัณฑ์มาประกอบอาหารเลี้ยงผู้ป่วยโรคเรื้อรังคลินิก NCD
มี ก ารจั ด ตั้ ง คลิ นิ ก สุ ข ภาพเกษตรกรใน รพ.สต. อย่ า งเต็ ม รู ป แบบส� า หรั บ ให้ บ ริ ก าร
ตรวจสุขภาพ คัดกรองสารเคมีในเกษตรกร และส่งเสริมการใช้เครื่องมือป้องกันตนเอง (PPE) และ
รวมถึงการรณรงค์การใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี มีการตรวจผักปลอดสารพิษ
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กลยุทธ์ CLEAN
C : Communication การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภายใน รพ.สต.

โดยติดสื่อสัญลักษณ์
Green & Clean การมอบนโยบายให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน การแต่งตั้งคณะกรรมการ
รณรงค์ลดภาวะโลกร้อนใน รพ.สต.บ้านนาตาจูม และการสื่อสารผ่านเวทีการประชุม อสม. ประจ�า
เดือนตลอดจนการอบรมแกนน�าภาคประชาชน ถ้ามีการจัดอบรม หรือมีเวทีที่ไหน ก็จะเอากิจกรรม
ลดโลกร้อนไปประชาสัมพันธ์ด้วยทุกครั้ง มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ สอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการ
ลดโลกร้อน
L: Leader การเป็นผู้นา� ด้านการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
ศูนย์เรียนรู้ด้านการคัดแยกขยะอย่างครบวงจร จาก รพ.สต. สู่หมู่บ้านและโรงเรียน
(ปัจจุบัน ทุกหมู่บ้านรับมอบนโยบายด�าเนินการสู่การปฏิบัติ และมีโรงเรียนอย่างน้อย 1 แห่ง
ได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดงผู้บริหารขับเคลื่อนท�าธนาคารขยะในโรงเรียน)
ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชสมุนไพร ผักอินทรีย์รั้วกินได้ และน�าประโยชน์
จากผลผลิตมาท�าอาหารให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

เริ่มมีกิจกรรมด้าน Green & Clean ที่มีผลงานเด่นชัดและส่งผลด�าเนินงานอย่างเป็น
รูปธรรม จนถึงปัจจุบัน โดยมีท้องถิ่น คือ อบต.บ้านดง และ CUP รพ.ชาติตระการ ตลอดจน
เครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย ผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการด�าเนินงาน การท�างานต้องมี
ใจรักที่จะท�างานตรงนี้ ท�าให้ชุมชนมีความสุข ปลอดภัยจากการใช้สารเคมี เป็นต้นแบบในการ
จั ด กิ จ กรรมลดโลกร้ อ น ส่ ง ผลให้ สิ่ ง แวดล้ อ มดี ท� า ให้ ป ั ญ หาสุ ข ภาพชุ ม ชนลดลง ท� า ให้ เ ป็ น
รูปธรรม ขยายเครือข่ายให้มากขึ้น หาความรู้กับคนที่มีจิตอาสาและมีความคิดแนวร่วมเดียวกัน
มีผู้สนับสนุนเพื่อสมทบทุนให้ รพ.สต. ดูแลกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

การด�าเนินงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ยั่ งยื น และบั งเกิ ดผลเป็ น รู ป ธรรม
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E: Effectiveness
และมีประสิทธิภาพ

A : Activity

ด้านการมีกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน

นอกจากกิจกรรมสร้างภาคีเครือข่ายด้านการคัดแยกขยะ การอบรมพัฒนาศักยภาพ
แกนน� า แล้ ว รพ.สต.บ้ า นนาตาจู ม ยั ง มี ส ่ ว นร่ ว มด� า เนิ น การกิ จ กรรมลดภาวะลดโลกร้ อ นกั บ
อบต.บ้านดง ผู้น�าท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมาคือ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

การร่วมรณรงค์ปั่นจักรยานลดโลกร้อน (Bike for mom) ระยะทาง 8 กม.
การร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่แหล่งธรรมชาติที่บึงนาหล่ม
การร่วมท�าฝายชะลอน�้า และปลูกป่าสร้างปอดให้กับชุมชนที่บ้านเนินทอง
การรณรงค์ตรวจคัดกรองเกษตรกรกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชและ
การเกษตรอินทรีย์ในชุมชน
ร่วมรณรงค์ปั่นจักรยานลดโลกร้อน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ร่วมท�าฝายชะลอน�้า
ปลูกป่าสร้างปอดให้ชุมชนซึ่งการปลูกป่าเป็นกิจกรรมที่สามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน
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N : Networking

การพัฒนาภาคีเครือข่ายลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งหมด 39 เครือข่าย

เครือข่ายภาคประชาชน 13 เครือข่าย
เครือข่ายภาครัฐและเอกชน 12 เครือข่าย
เครือข่ายครู นักเรียนและสถานศึกษา 4 เครือข่าย
เครือข่ายวัดและศาสนสถาน 10 เครือข่าย

การคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ CF
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
บ้านนาตาจูม พบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศในปี 2557 เท่ากับ 9.37
ton CO2e/ปี และในปี 2558 ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เท่ากับ 8.81 ton CO2e/ปี
ลดลง 0.56 ton CO2e/ปี คิดเป็นร้อยละ 5.97 ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงพยาบาลมีมาตรการในการ
ลดก๊าชเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง
ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านนาตาจูม
ปีงบประมาณ

ปริมาณ (ตัน CO2e/ ปี)

2557

9.37

2558

8.81

9.37

8.81

8
6

2557
2558

4
2
0
2557

2558
ปีงบประมาณ
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ต้น CO2e/ปี)

10

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

แผนภูมิแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านนาตาจูม

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
บ้านนาตาจูม ปีงบประมาณ 2557 - 2558

ที่มา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e/ปี)

Garbage
Restroom
Energy
Environment
Nutrition
Service

ปีงบประมาณ 2557
0.28
1.08
8.01
-

ปีงบประมาณ 2558
023
1.08
7.50
-

Total

9.37

8.81

ปัจจัยความสำาเร็จ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

การทีม่ ที กุ ภาคส่วนท�างานร่วมกัน และมีผปู้ ระสานงานโครงการทีด่ ี ท�าให้เกิดความร่วมมือ
ในการท�าโครงการ
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล “เราพยายามหาแนวร่วมที่มีความคิดเหมือนกัน มีจิตอาสา
เหมือนกัน เพื่อท�าประโยชน์ให้แก่ชุมชน”

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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ก้าวต่อไปในการดำาเนินงาน
การท�าโครงการล้างผักอย่างปลอดภัย ถูกวิธี และสมุนไพรล้างพิษ
การท�าห้องส้วมเพิ่ม โดยให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับปริมาณผู้มารับบริการ
ที่เพิ่มมากขึ้น

นวัตกรรมเด่น : การทำาดินประยุกต์
ความเป็นมาเนือ่ งด้วยประชาชนในพืน้ ทีต่ า� บลบ้านดงประกอบอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลัก
ท�าให้มีเหลือเศษพืชจากการเก็บเกี่ยว เช่น ฟางข้าว ซังข้าว ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด ต้นข้าวโพด
เปลือกถั่ว ชานอ้อย และเศษใบไม้ ประชาชนก�าจัดด้วยการเผาท�าลายท�าให้เกิดควันสะสมท�าให้
เกิ ด อาการร้ อ นเนื่ อ งจากภาวะเรื อ นกระจก จึ ง เกิ ด แนวคิ ด ที่ จ ะก� า จั ด เศษพื ช เหล่ า นั้ น เพื่ อ ลด
การเผาท�าลาย จึงได้รวมกลุ่มกันท�าดินประยุกต์ขึ้นมาใช้ โดยการน�าเศษพืชมาเป็นส่วนผสม
อัตราส่วนผสม

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

1 ส่วน
3 ส่วน
2 ส่วน
0.5 ส่วน
1 ส่วน
3 ส่วน
ตามความเหมาะสม
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ดิน
แกลบด�า
ขุยมะพร้าว
มูลสัตว์
ใบไม้ละเอียด
อินทรียวัตถุธรรมชาติ
น�้าหมักชีวภาพ

ขั้นตอนการท�า
น�าส่วนผสมทั้งหมดมาวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ
คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน
ราดน�้าหมักชีวภาพให้มีความชื้นตามต้องการ
ดินที่ผสมเข้ากันแล้วนาน 1 เดือน หรือจนกว่าดินไม่มีความร้อน
น�าดินที่ได้มาบรรจุใส่ถุงปิดปากถุงให้เรียบร้อย
เก็บไว้ในร่ม พร้อมจ�าหน่ายและน�าไปใช้ประโยชน์

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

การเก็บรักษา

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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ควรเก็บรักษาไว้ในที่ร่ม ไม่ควรให้ตากแดดจ้าหรือแช่น�้า

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
ห้วยยั้ง
หมู่ที่ 1 ตำาบลห้วยยั้ง อำาเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำาแพงเพชร 62110

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลห้วยยัง้ มีชมุ ชนในความรับผิดชอบทัง้ หมด

9 หมู่บ้าน 857 หลังคาเรือน รับผิดชอบประชากร จ�านวน 5,148 คน มีบุคลากรสาธารณสุข
จ� า นวน 5 คน ก่ อ นจะมี ก ารท� า โครงการสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข รวมใจรณรงค์ ล ดโลกร้ อ น
ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลห้วยยั้งได้มีการท�าโครงการ Healthy Workplace มาก่อน
ตั้งแต่ปี 2550 โดยผ่านการรับรองในปี 2550-2555 ติดต่อกัน 5 ปี ในระดับดีมาก ได้รับรางวัล
ของศู นย์ อนามั ย ที่ 3 นครสวรรค์ เมื่ อท� า Healthy Workplace แล้ วต้ องการต่ อยอดด้ าน
การลดโลกร้อน จึงสมัครเข้าร่วมโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนในปี 2558

เป้าหมายการดำาเนินงาน
พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลห้วยยั้ง

ภายใต้กรอบแนวคิด
GREEN AND CLEAN ให้เป็นศูนย์เรียนรูล้ ดโลกร้อนด้วยการจัดการสุขภาพและสุขาภิบาลอย่างยัง่ ยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2559

การกำาหนดแนวทางดำาเนินงาน
การด�าเนินงานจะให้ รพ.สต. เป็นแกนหลักในการด�าเนินงานก่อน และใช้พื้นที่

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ใน รพ.สต.เป็นหลักก่อน เพราะมีพื้นที่กว้าง โดยจะใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และใช้
Healthy Workplace เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน แบ่งหน้าที่ด�าเนินงานให้ชัดเจน และติดตาม
การด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชอบ รวมถึงพนักงาน และ อสม. ด้วย

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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กิจกรรม GREEN
G: Garbage การจัดการขยะมูลฝอย

ใช้หลักการ 3 Rs ในการจัดการขยะที่แหล่งก�าเนิด โดยตั้งเป้าหมาย

ให้บุคลากรช่วยกันคัดแยกอย่างน้อย 4% ต่อปี

Reduce : การลดจ�านวนที่ใช้ และใช้ตามความจ�าเป็น
การลดใช้สารเคมี ซึ่งปี 2558 มีสารเคมีที่ใช้ท�าความสะอาดเยอะ ในปี 2559 จึงใช้น�้ายา
ชีวภาพแทน ใช้ผ้าเช็ดมือแทนการใช้กระดาษช�าระ ใช้ภาชนะใส่อาหารแทนโฟม สร้างจิตส�านึก
ให้บุคลากรช่วยกันลดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

Reuse : การน�าสิ่งของที่ได้ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ซ�้า
การใช้ซ�้า น�ากระดาษวารสารมาพับซองใส่ยา น�าปลอกเข็มมาใส่ด้ายเย็บแผล น�ากระป๋อง
ใส่ยามาใส่เข็ม รณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าและใช้ถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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Recycle : การน�ากลับมาใช้ใหม่ เอาขยะมูลฝอยมาแปรรูป การคัดแยกขยะภายใน
สถานบริการ น�าไปท�าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เช่น แจกัน เป็นต้น สร้างจิตส�านึกให้บุคลากรช่วยกัน
น�าวัสดุต่างๆ ที่ใช้แล้วมาแปรรูปเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

รพ.สต.ห้วยยั้ง

แบ่งขยะออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

1. ขยะทั่วไป ส่งก�าจัดยังจุดฝังกลบของเทศบาล

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

2. ขยะอิ น ทรี ย ์ มี ก าร
เลี้ยงปลาในบ่อ เศษอาหารที่เหลือ
จะน�าไปให้ปลา ท�าน�้าหมักชีวภาพ
และท�าปุ๋ยหมัก
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3. ขยะติดเชื้อ จะส่งโรงพยาบาลก�าจัดทุกวัน
อังคาร และวันศุกร์ โดยรถขยะติดเชื้อของ รพ.สต. น�าไป
ส่งที่โรงพยาบาล
4. ขยะอันตราย ส่งก�าจัดโดยบริษัทเอกชน
5. ขยะรี ไซเคิ ล ในปี 2558 รพ.สต.ห้ ว ยยั้ ง
มี ข ยะรี ไซเคิ ล ประมาณ 40.96% ของขยะทั้ ง หมด
ส่วนใหญ่เป็น พลาสติก แก้ว และกระดาษ

R : Rest room
การพัฒนาส้วมในสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS)

กิจกรรมการลดการใช้พลังงาน

หรือมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ลดการใช้พลังงาน : มีการรณรงค์ติดสติ๊กเกอร์
ให้ลดโลกร้อน ไฟใช้ระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ มีการใช้
จั ก รยานเพื่ อ ประหยั ด น�้ า มั น ซึ่ ง สามารถปั ่ น จั ก รยาน
เยี่ยมบ้านประชาชนที่อยู่ใกล้ๆ ได้ ที่ท�างานเป็นกระจกใส
เพราะจะมีแสงสว่าง อากาศถ่ายเท และประหยัดไฟฟ้า
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E : Energy

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

พัฒนาห้องส้วมของ รพ.สต. ให้ได้มาตรฐาน HAS
มีความเพียงพอ มีความปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ

E : Environment คือ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อนและเอื้อต่อสุขภาพ

มีการปรับปรุงตั้งแต่ปี 2550 มีการเปลี่ยนแปลงทีละนิด มีเครื่องดับเพลิงทุกจุด

จะมีการเช็คสภาพทุกเดือน และมีการซ้อมดับเพลิง
มีชมรมส่งเสริมการออกก�าลังกายทุกวันพฤหัสบดีช่วงบ่าย และมีการตรวจสุขภาพทุกๆ ปี
รับประทานอาหารกลางวันด้วยกันเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรี และความสามัคคีร่วมกัน

N : Nutrition คือ การใช้อาหารปลอดสารพิษ รณรงค์ใช้ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง
สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

รพ.สต.ห้วยยัง้ มีการปลูกผักปลอดสารพิษ และรับประทานผักปลอดสารพิษ
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โดยปลูกผักสวนครัวและผักคอนโดซึง่ จะใช้นา�้ น้อยไว้รบั ประทานเอง และเป็นตัวอย่างแก่ผมู้ ารับบริการ

รพ.สต.จัดฐานศูนย์การเรียนรู้ใน รพ.สต. แล้วกระจายสู่ชุมชน
โดยเริ่มต้นจาก อสม. ก่อน และขยายสู่ชุมชน มีดังนี้

1. หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารปลอดภัย
2. หมู่บ้านต�าบลปลอดสารพิษ
3. การควบคุมโรค
เมื่อก่อนขยะ ไม้ใบ พลาสติกจะเผาทั้งหมด จึงมีการรณรงค์ แต่ก็ยังไม่มีการเรียนรู้
ท�าเป็นรูปธรรม แต่ปัจจุบันน�ามาท�าเป็นปุ๋ย เศษอาหาร น�ามาท�าน�้าหมักชีวภาพ การใช้สมุนไพร
เช่น ข่า ตะไคร้ ที่มีในชุมชน มาหมักเพื่อไล่แมลง ฉีดพ่นผลไม้ที่ปลูกทานเอง และเป็นชุมชน
ข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัย โดยทุกหมู่บ้านจะท�าน�้าหมักใช้เอง น�าขี้เถ้า มาท�าน�้าหมัก
ท�าน�้ายาล้างจาน โดย อสม.จะใช้ก่อนเป็นตัวอย่าง แล้วให้ประชาชนมาเรียนรู้ไปท�าใช้ที่บ้าน ต่อไป
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การท�ากิจกรรมลดโลกร้อนของ รพ.สต. ขยายสู่ชุมชน แบ่งเป็น 3 ประเด็น :

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ฐานที่ 1 ปลูกผักปลอดสารพิษ เน้นผักตามฤดูกาล ลดการใช้น�้า
ฐานที่ 2 ท� า ปุ ๋ ย หมั ก ปุ ๋ ย พื ช สดจากมู ล สั ต ว์ ท� า น�้ า หมั ก ชี ว ภาพ ปลู ก ข้ า วหอมมะลิ
ปลอดสารพิษโดยใช้น�้าหมักชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี
ฐานที่ 3 การท�าน�้าหมักชีวภาพ
ฐานที่ 4 การปลู ก ผั ก แบบประหยั ด น�้ า และพื้ น ที่ มี ก ารปลู ก ผั ก คอนโดโดยน� า วั ส ดุ
ที่หาได้ง่าย เช่น ไม้ไผ่ ขวดน�้า ยางรถยนต์ เป็นต้น
ฐานที่ 5 การคั ด แยกและการจั ด การขยะ เพื่ อ ต้ อ งการให้ เรี ย นรู ้ ถึ ง ประโยชน์ ข อง
การคัดแยกขยะ

การคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์

CF

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
ห้วยยั้ง พบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศในปี 2557 เท่ากับ 6.56 ton CO2e/ปี
และในปี 2558 ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เท่ากับ 5.09 ton CO2e/ปี ลดลง 1.47
ton CO 2e/ปี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.40 ทั้ ง นี้ เนื่ อ งมาจากโรงพยาบาลมี ม าตรการในการลด
ก๊าชเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง
ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลห้วยยั้ง
ปีงบประมาณ

ปริมาณ (ตัน CO2e/ ปี)

2557

6.56

2558

5.09

7.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ต้น CO2e/ปี)

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

แผนภูมิแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลห้วยยั้ง

6.00
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5.09

5.00
4.00

2557

3.00

2558

2.00
1.00
0.00
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6.56

2557

2558
ปีงบประมาณ

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลห้วยยั้ง
ปีงบประมาณ 2557 - 2558

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e/ปี)

ที่มา
Garbage
Restroom
Energy
Environment
Nutrition
Service

ปีงบประมาณ 2557
0.12
6.44
-

ปีงบประมาณ 2558
0.12
4.97
-

Total

6.56

5.09

วิสัยทัศน์ของผู้น�าองค์กร
ผู้บริหารให้การสนับสนุนทรัพยากร
เจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
ชุมชนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ

เนื่องจากวิสัยทัศน์ของผู้น�าองค์กร คือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

และสาธารณสุขอ�าเภอ มองว่าปัจจุบันภาวะโลกร้อนมีปัญหาแล้ว จึงได้ให้การสนับสนุนทรัพยากร
ในการท�าโครงการ และเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่นว่าต้องท�าให้ได้ ซึ่งไม่ได้มองเป็นแค่ศูนย์การเรียนรู้
แต่ต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมต่างๆ

“แผนงานโครงการต้องมาจากชาวบ้าน
จึงจะทำาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมาก”
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1.
2.
3.
4.

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ปัจจัยความสำาเร็จ

ประโยชน์ที่ได้จากการดำาเนินโครงการ
1.
2.
3.
4.

ลดค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
เจ้าหน้าที่ตระหนักและเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมและรู้คุณค่าการใช้ทรัพยากร
การขยายกิจกรรมต่างๆ สู่กลุ่ม/ชมรม หน่วยงานอื่นในพื้นที่และชุมชน
สถานบริการสาธารณสุขเป็นแหล่งเรียนรู้และต้นแบบในการด�าเนินการลดโลกร้อน

ก้าวต่อไปในการดำาเนินงาน

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

1. การท�าห้องน�้าเพิ่มให้เพียงพอแก่เจ้าหน้าที่ และจ�านวนผู้มารับบริการที่เพิ่มสูงขึ้น
2. ขยายการด�าเนินงานลดโลกร้อน ไปสู่ภาคีเครือข่ายอื่นๆ เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
บ้านไร่สวนลาว
หมู่ที่ 7 ตำาบลบ้านเชี่ยน อำาเภอหันคา
จังหวัดชัยนาท 17130

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านไร่สวนลาว

เป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลขนาดเล็ก มีพื้นที่รับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน จ�านวน 1,122 หลังคาเรือน ประชากร
4,428 คน มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการทั้งหมด 4 คน และลูกจ้าง 4 คน
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� า บลบ้ า นไร่ ส วนลาว มี ก ารด� า เนิ น งานด้ า นลดโลกร้ อ น
มาโดยตลอด แต่ กิ จ กรรมอาจเปลี่ ย นไปตามยุ ค สมั ย โดยเริ่ ม ท� า ตั้ ง แต่ ป ี 2539 ซึ่ ง เป็ น ปี ที่
เปิดสถานีอนามัย สมัยนั้นต้องท�าเนื่องจาก รพ.สต. อยู่ในเขตวัด และวัดปลูกป่า 2,000 กว่าไร่
หลวงพ่อมีนโยบายว่าต้องท�าการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ประกอบกับปี 2550 รพ.สต.
มีแนวคิดในการพัฒนาองค์กรตามนโยบายกรมอนามัย ในการด�าเนินงานโครงการสถานที่ท�างาน
น่าอยู่ น่าท�างาน และได้เข้าร่วมโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาล
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากสถานการณ์ภาวะโลกร้อน ในปัจจุบันส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
บ้านไร่สวนลาว เห็นว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ จึงได้ด�าเนินการตามแนวทาง
นโยบายกรมอนามัยทั้งสองโครงการควบคู่กันมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นต้นแบบ
และขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

การดำาเนินงานตามกิจกรรม GREEN

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

G : Garbage การก�าจัดขยะและการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้
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มีการคัดแยกขยะ ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
กระดาษ ขายได้
ถุงพลาสติก ขายได้ มี อสม. 2 คน ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน เป็นผู้รับซื้อ
ขยะอันตราย ได้แก่ หลอดไฟ กระป๋องสเปรย์ ซึ่งไม่ค่อยมี จะมีนานๆ ครั้ง
ขยะติดเชื้อ ส่งก�าจัดที่โรงพยาบาลหันคา
ขยะหมั ก ท� า ปุ ๋ ย โดยใช้ เ ศษอาหาร เปลื อ กผลไม้ ที่ เ หลื อ จากการรั บ ประทาน
น�ามาหมักผสมกับกากน�้าตาล ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 เดือน ยิ่งนานยิ่งดี หรือเป็นปีก็ได้ แล้วน�ามาคั้น
กรองเอาแต่น�้ามารดผัก รดต้นไม้
ขยะรีไซเคิลอื่นๆ ใช้ถังซึ่งเป็นตะแกรงลวด ใส่แก้วน�้า ขวดน�้าพลาสติก และ
น�าไปขาย

วิเคราะห์ข้อดี

ของการใช้ถังขยะแบบโปร่ง คือ โล่ง สามารถเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้
ท�าให้เกิดการทิ้งตามกัน ประชาชนผู้มารับบริการก็จะทิ้งได้อย่างถูกต้อง หากทึบจะเป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ เช่น สุนัข แมว หนู ซึ่งเมื่อก่อนใช้ถังขยะรีไซเคิลแบบทึบไม่ดี เนื่องจากเมื่อขยะเต็มแล้ว
ไม่เห็น หรือบางทีมีขยะอื่นใส่ปนอยู่ก็ไม่เห็น
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1. Reduce พยายามลดผลิตภัณฑ์ที่ท�าลายสิ่งแวดล้อม
ไม่ใช้โฟม
การท�าความสะอาดห้องน�้าและพื้นใช้ EM หรือมะกรูด ซึ่งปรับเปลี่ยนจากการใช้
ผลิตภัณฑ์สารเคมี
ตั้งแต่ปี 2541 มีการแจกถุงผ้าให้กับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตที่ต้องมา
รับยาทุกเดือน เพื่อที่จะไม่ต้องใช้ถุงพลาสติก มีการแยกแถบสีที่ถุงผ้าตามลักษณะผู้ป่วยด้วย

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

การคัดแยกขยะตั้งแต่จุดก�าเนิดขยะ โดยใช้หลัก 3 R คือ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

2. Reuse น�าวัสดุที่เหลือใช้จากธรรมชาติมาใช้
ขวดพลาสติกสี (ผ่านการ Recycle มาแล้ว) ที่ร้านรับซื้อของเก่าไม่รับซื้อจะน�ามา
ตัดเป็นกระถางต้นไม้รูปตัวการ์ตูน
รางไม้ น�ามาท�าอ่างล้างมือ
กระถางใช้แล้วที่แตก น�ามาใส่ดิน ปลูกผัก ปลูกต้นไม้
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3. Recycle การน�ากลับมาใช้ใหม่ เอาขยะมูลฝอยมาแปรรูป
การคัดแยกขยะภายในสถานบริการสาธารณสุข
ถุงพลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ถุงพลาสติก น�าไปขาย

R : Rest room การพัฒนาส้วมตามมาตรฐาน HAS “สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย”

พัฒนามาตรฐานส้วมเพื่อให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ มีส้วมที่สะอาด

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

เพียงพอ ได้รับความสะดวกและปลอดภัย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านไร่สวนลาว
ได้รางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ ปี 2550 และได้พยายามรักษามาตรฐานที่ท�าได้ ต่อไป

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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E : Energy กิจกรรมการลดการใช้พลังงาน หรือมีการใช้พลังงานทดแทนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

รพ.สต.ใช้ค่าไฟฟ้าค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีนโยบายเปิดเครื่องปรับอากาศ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ให้น้อยที่สุด จะเปิดเดือนเมษายนเพียงบางช่วง ค่าไฟเฉลี่ยในหนึ่งปี 20,000 กว่าบาท ในขณะ
ที่ค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้าของ รพ.สต.ในพื้นที่ คือ 50,000 กว่าบาท
ค่าน�้ามันเฉลี่ยในหนึ่งปีของ รพ.สต. อยู่ที่ 26,000 บาท ในขณะที่ค่าเฉลี่ยการใช้น�้ามัน
ของ รพ.สต.ในพื้นที่ คือ 40,000 กว่าบาท
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E : Environment คือ การจัดการสิง่ แวดล้อมทีช่ ว่ ยลดโลกร้อนและเอือ้ ต่อสุขภาพ

สิ่งแวดล้อมภายใน รพ.สต. มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆ มีการปรับปรุง

พื้ น ที่ ส วนเป็ น สถานที่ ส� า หรั บ ประชุ ม อบรม นั่ ง ท� า งาน รั บ แขก อาศั ย บรรยากาศธรรมชาติ
มีมุมกาแฟไว้บริการผู้ที่มาเยี่ยมชม มาเที่ยว หรือคนไข้

สิง่ แวดล้อมในชุมชน มีการรณรงค์ปลูกป่าในหน้าฝนทุกปี โดยปลูกวันที่ 12 สิงหาคม

การฝาก ใส่ทุกอย่างที่ย่อยสลายได้ เช่น ใบไม้ ขี้วัว ขี้หมู ขี้เป็ด
ขี้ไก่ เศษอาหาร ถ้าในหน้าฝนจะได้น�้าไปช่วยย่อยสลายได้เร็ว
ประมาณ 1-2 เดือนก็ย่อยสลาย น�าใบไม้มาฝากไว้ และเวลา
มาถอนก็เจาะรู คุ้ยข้างล่าง ดึงใบไม้ส่วนข้างที่ย่อยสลายแล้ว
ออกไปใช้ปลูกต้นไม้ ปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติโดยไม่ใส่
ตัวเร่ง ซึ่งจะเริ่มย่อยสลายจากข้างล่างก่อน และข้างบนก็เติม
ใบไม้ใหม่ลงไป โดยไม่ต้องกวนหรือกลับ ส่วนในหน้าแล้งจะใช้
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จัดตั้งธนาคารใบไม้ ท�าง่ายและสะดวก เริ่มจาก

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ของทุ ก ปี ในโครงการปลู ก ต้ น ไม้ ถ วายแม่ ซึ่ ง มี ก ารท� า ต่ อ เนื่ อ งกั น มาทุ ก ปี ตั้ ง แต่ ป ี 2554
โดยที่กล้าพันธุ์ขอสนับสนุนมากจากศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดย รพ.สต.
เป็นผู้เริ่มต้นรณรงค์ใช้ชาวบ้านปลูก ต่อมาเทศบาลเห็นว่าโครงการนี้ดีจึงน�าไปต่อยอด ขณะนี้
เทศบาลซื้อต้นแค ต้นมะละกอ และตะไคร้แจกให้ประชาชนปลูกในพื้นที่สาธารณะ ริมถนน
ที่ เข้ า ถึ ง ง่ า ย ผู ้ ค นสั ญ จรผ่ า นไปมาในเขตเทศบาล กลายเป็ น พื ช ผั ก ของชุ ม ชนให้ ทุ ก คนได้ ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ตะไคร้จะใช้เมื่อจัดงานศพ ชาวบ้านก็จะมาขุดไปเพราะต้องใช้ปริมาณมาก
ล่าสุดในปี 2558 มีการปลูกต้นไผ่ปักกิ่ง จ�านวน 200 กว่าต้น ตั้งเป็นชมรมไผ่ปักกิ่ง เนื่องจากไผ่
เป็นพืชที่สามารถช่วยลดโลกร้อนได้ดี ให้ oxygen มากกว่าพืชชนิดอื่นถึง 3 เท่า และดึง carbon
ลงดินได้มาก

เวลานานกว่า และจะมีด้วงตัวใหญ่เข้าไปกิน
ใบไม้แล้วปล่อยมูลออกมาเป็นปุ๋ย ธนาคาร
แบบนี้มีความสะดวกและไม่เละเทะ ดีกว่า
การให้ ช าวบ้ า นเอาไปกองทิ้ ง ไว้ หรื อ เผา
ท�าลายก่อให้เกิดก๊าชเรือนกระจก

N : Nutrition คือ การใช้อาหารปลอดสารพิษ รณรงค์ใช้ผักพื้นบ้าน อาหาร
พื้นเมือง
มีแปลงสาธิตการปลูกพืชผักสวนครัวใน รพ.สต. ให้ประชาชนผูม้ ารับบริการดูเป็นแบบอย่าง
โดยจะเน้นผักที่ไม่ต้องใช้สารเคมี เช่น ผักแพว ซึ่งเป็นผักที่มีกลิ่นฉุนในตัวเอง ผักต�าลึง ผักหวาน
โดยมีการแบ่งพื้นที่กันรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ดูแลกันเอง

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

มีธนาคารสมุนไพร ซึ่งอนุรักษ์การใช้พืชสมุนไพรในชุมชน มีการขยายพันธุ์และ
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แบ่งกันไปปลูก มีแนวคิดว่าในชุมชนมีสมุนไพรอะไรที่เป็นพื้นฐาน ชาวบ้านมีการใช้สมุนไพรนั้น
จนอยู่ตัวและเห็นแล้วว่าได้ผลดี เช่น ว่านตะขาบ ที่ใช้รักษาแมลงสัตว์มีพิษกัดต่อย หรือว่านศรีคอ
มี ก ารทดลองน� า มาใช้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละคนไข้ จนเห็ น ผลได้ ดี เมื่ อ เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ไปในชุ ม ชน
ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านปลูกสมุนไพรพื้นบ้านจนแพร่หลายในชุมชน

การประกวดกระบะผักจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน แล้วแต่จะน�า
วัสดุใดมาท�า เช่น กิง่ ไม้ตาล กะละมังซักผ้าทีแ่ ตกแล้ว ตะกร้าผุๆ ทีใ่ ช้แล้ว
และมีการให้รางวัล โดยมีท่านนายอ�าเภอ นายก อบต. สาธารณสุข
อ�าเภอ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นกรรมการตัดสิน ลงคะแนน
โดยแจกติ้วให้กรรมการ กรรมการเดินชมแล้วก็แจกจิ้มติ้วลงในกระบะ
กระบะไหนได้จ�านวนติ้วมากที่สุดก็ชนะ เกณฑ์การให้คะแนน เช่น
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใช้ได้คงทน ผักที่อยู่ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้
สารเคมี ชาวบ้านมีการน�าไปต่อยอดปลูกที่บ้าน และปลูกขาย อสม.
มีการเยี่ยมชมตามละแวก เพื่อให้ค�าปรึกษาต่อไป

L: Leader
สร้างบทบาทน�าเพื่อเป็นตัวอย่างการด�าเนินงาน เป็นต้นแบบในการคัดแยกขยะและ
ก�าจัดขยะ พยายามท�าให้ขยะเป็นศูนย์ เหลือทิ้งเทศบาลให้น้อยที่สุด มีการท�าต่อในโรงเรียน
และหมู่บ้านบางหมู่บ้าน
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C: Communication
การสือ่ สารเพือ่ สร้างความเข้าใจกับบุคลากร มีการชีแ้ จงการด�าเนินงานต่อก�านัน ผูใ้ หญ่บา้ น
อสม. คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู มาเข้าร่วมโครงการท�าอย่างไรให้เด็กปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ลด ละการใช้สารเคมี เช่น แปลงผักปลอดสารพิษ หมักขยะท�าปุ๋ย เป็นต้น โรงเรียน
ของบประมาณจากกองทุนเรื่องขยะในโรงเรียนมาท�าปุ๋ย น�าวัสดุให้เด็กท�ารีไซเคิลเพื่อขายได้
ประชุมเทศบาล ประชุม สสจ. มีการไปน�าเสนอ ไปชี้แจงให้เกิดความสนใจต่อโครงการ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

การดำาเนินงานตามกลยุทธ์ CLEAN

E : Effectiveness
ท�าให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ ขยายผลให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างชัดเจน ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่างแท้จริง เช่น การได้มีสมุนไพรและผักปลอดสารพิษบริโภคในทุกครัวเรือน เป็นต้น
และด�าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง
A : Activity
สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส�านึก อย่ า งมี ส ่ วนร่ วม รณรงค์ ล ดภาวะโลกร้ อ นในชุ ม ชน
โดย รพ.สต. มีการด�าเนินงานตามโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง
เริ่มจากการไปดูงานตามที่ต่างๆ และคิดกิจกรรมที่มีความหลากหลายมาท�าร่วมกับชุมชน

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

N : Networking
ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการด�าเนินงาน โดยมี วัด โรงเรียน หน่วยงานราชการในพื้นที่
เข้าร่วมกันทุกหน่วยงาน สนับสนุนภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมลดโลกร้อน การปลูกพืชผักสาธารณะ
กิจกรรมการประกวดต่างๆ
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การคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์

CF

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
บ้านไร่สวนลาว พบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศในปี 2557 เท่ากับ 6.01
ton CO2e/ปี และในปี 2558 ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เท่ากับ 5.15 ton CO2e/ปี
ลดลง 0.86 ton CO2e/ปี ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงพยาบาลมีมาตรการในการลดก๊าชเรือนกระจก
อย่างต่อเนื่อง และสามารถลดก๊าชเรือนกระจกที่เกิดจากภาคพลังงานได้มากที่สุด
ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านไร่สวนลาว
ปีงบประมาณ

ปริมาณ (ตัน CO2e/ ปี)

2557

6.01

2558

5.15

6.01

5.15

2557
2558

2557

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

6.2
6
5.8
5.6
5.4
5.2
5
4.8
4.6

2558
ปีงบประมาณ
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ต้น CO2e/ปี)

แผนภูมิแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านไร่สวนลาว

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านไร่สวนลาว ปีงบประมาณ 2557 - 2558

ที่มา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e/ปี)

Garbage
Restroom
Energy
Environment
Nutrition
Service

ปีงบประมาณ 2557
0.23
5.78
-

ปีงบประมาณ 2558
0.23
4.92
-

Total

6.01

5.15

นวัตกรรมเด่น

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

นวัตกรรมโครงการบ้านสามไม้ มีการ
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รณรงค์ให้ชุมชนปลูกต้นไม้ 3 อย่าง คือ
ไม้อาหาร ส�าหรับคนที่มีพื้นที่แคบก็ปลูกได้ เช่น
พริก มะเขือ ไว้ส�าหรับกิน
ไม้ประดับ เพื่อเพิ่มความสดชื่น สวยงามให้กับ
คนในครอบครัว
ไม้ยา เน้น 3 ชนิดที่ใช้กันมาก ใช้เมื่อฉุกเฉิน คือ
ว่านตะขาบ แก้แมลงสัตว์กดั ต่อย เช่น ตะขาบ ผึง้
ต่อ แตน แมงป่อง ใช้กนั มา 10 กว่าปี และผู้อ�านวยการลองใช้
ภายในครอบครัว ใช้กับคนไข้ ใช้แล้วหายเร็วที่สุด 1 นาที
ช้าที่สุด 4 นาที
รางจืด ใช้แก้พิษ แก้พิษยาฆ่าแมลง
ว่านหางจระเข้ ใช้แก้น�้าร้อนลวก ไฟไหม้

ปัจจัยความสำาเร็จ
ปัจจัยความส�าเร็จ คือ ท�างานอย่างสนุก เข้าใจซึ่งกันและกัน แบ่งงานกันบริหารโครงการ
ไม่มีการก�าหนดเกณฑ์การด�าเนินงานที่ตายตัว ท�าให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการท�างาน
และน�ามาประยุกต์ใช้ตามบริบทของพื้นที่

“เริ่มต้นที่สิ่งเล็กๆ แต่ได้ผลงานที่ขยายผลได้ทั้งชุมชน”
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เจ้าหน้าที่ รพ.สต. : โครงการนี้ก่อให้เกิดกิจกรรมหลายกิจกรรม ที่ได้ท�างานร่วมกัน
กับเจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เช่น กิจกรรมการประกวด และได้ท�าร่วมกับชุมชน
เกิดความสามัคคี ได้ท�างานร่วมกันมากขึ้น
อสม. : จัดท�าโครงการที่มีประโยชน์ และสนุก ท�าให้เกิดการคล้อยตามและอยากท�า
กิจกรรมมีสาระ ท�าให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ของใช้ที่เสียแล้วไม่มีประโยชน์ก็น�ามาท�าให้
เกิดประโยชน์ได้

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

สิ่งที่ชื่นชอบ/ความประทับใจในการดำาเนินงาน

ความเชื่อมโยงสู่ชุมชน
ทุกกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในโครงการ เริม่ ต้นทดลองท�าโดย รพ.สต. แต่มเี ป้าหมายทีจ่ ะขยายผล
ไปสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากทุกกิจกรรมของโครงการ

ก้าวต่อไปของการดำาเนินงานโครงการ
สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

กิจกรรมที่จะท�าในอนาคต คือ กิจกรรมที่ท�าเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน เช่น
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แปลงผักเอื้ออาทร ซึ่งจะท�าให้บ้าน อสม.ทุกหลังมีแปลงผักเอื้ออาทรประจ�าหน้าบ้าน
ไว้แจกให้กับคนที่ไม่มีกิน ไม่มีที่ปลูก หรือไม่มีเวลาปลูก โดยให้ปลูกไว้นอกรั้วบ้าน ไว้หน้าบ้าน
เป็นแถว ให้ทุกคนมาเก็บกินได้
ตั้งกลุ่มเห็ดฟางในตะกร้า ตอนนี้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. จะเริ่มท�าก่อน ทดลองดูว่าได้ผลจริง
หรือไม่ จะได้ขยายผลให้ชุมชนท�าต่อไป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
กุดตาเพชร
หมู่ที่ 3 ตำาบลกุดตาเพชร อำาเภอสำาสนธิ
จังหวัดลพบุรี 15190

จากผลกระทบของภาวะโลกร้อนนั้น ก็มีให้เราเห็นกันอยู่บ่อยๆ สภาพลมฟ้าอากาศ
ที่ผิดแปลกไปจากเดิม ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น น�า้ ท่วม แผ่นดินไหว พายุที่รุนแรง อากาศที่ร้อน
ผิดปกติจนมีคนเสียชีวิต รวมไปถึงโรคระบาดชนิดใหม่ๆ หรือโรคระบาดที่เคยหายไปจากโลกนี้
แล้วก็กลับมาให้เราได้เห็นใหม่ ในอนาคตคาดว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนจะรุนแรงมากขึ้น
เรื่อยๆ รพ.สต.กุดตาเพชรเป็นหน่วยงานสาธารณสุข มีหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการลดปัญหาภาวะ
โลกร้อน หลักๆ ก็เห็นจะเป็นการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด เช่น การปิดไฟเมื่อไม่ได้ใช้
การใช้น�้าอย่างประหยัด การใช้จักรยานแทนรถยนต์ในการเดินทางใกล้ๆ การน�าพลังงานทดแทน
มาใช้ และอื่นๆ อีกมากมาย

สาเหตุที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องการลดภาวะโลกร้อน เนื่องจาก รพ.สต.

น่าจะเป็นแบบอย่างในการชักชวนชาวบ้านในพื้นที่ให้ร่วมกันรณรงค์ เพราะ 2-3 ปีก่อนหน้านี้
มีโรงงานเข้ามารับซื้อฟืน ซึ่งเป็นไม้ตามไร่ตามนา แต่หากตัดไปเรื่อยๆ ก็จะท�าให้บรรยากาศของโลก
สภาพสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก รพ.สต.จึงพยายามชักชวนชาวบ้านให้เห็นถึงประโยชน์
ของธรรมชาติ และ รพ.สต. อยู่ในพื้นที่ของกรมป่าไม้ จึงเป็นปัจจัยให้ รพ.สต.กุดตาเพชร ด�าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

การดำาเนินงาน กิจกรรม GREEN
G: Garbage การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

รพ.สต. เป็นแบบอย่างของการคัดแยกขยะให้แก่ผมู้ ารับบริการ และ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ชักชวนชาวบ้านให้คัดแยกขยะในชุมชน มีรถรับซื้อขยะประมาณ 7-8 เจ้า รพ.สต.จะมีการแยกขยะ
ดังนี้
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1. คัดแยกขยะ ขวดแก้ว กระป๋อง ขวดพลาสติก ขายให้
ร้านรับซื้อของเก่า
2. จัดท�าปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ เศษหญ้า น�้าหมักชีวภาพ
3. นโยบายการใช้กระดาษ 2 หน้า รายงานที่ส่งระดับ
ต�าบล และอ�าเภอจะใช้เป็นกระดาษ 2 หน้า เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า

R: Rest room การจัดการส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS

การพัฒนาห้องน�้า โดยปัจจุบัน รพ.สต. มีห้องน�้าทั้งหมด 8 ห้อง แบ่งเป็น

ด้ า นบนส� า หรั บ ผู ้ ม าร่ ว มประชุ ม จ� า นวน 3 ห้ อ ง มี ห ้ อ งน�้ า หญิ ง ห้ อ งน�้ า ชาย และ
โถปัสสาวะชาย ห้องน�้าด้านในส�าหรับเจ้าหน้าที่ 2 ห้อง แบ่งเป็นห้องน�้าหญิง ห้องน�้าชาย

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ทอดผ้าป่า เพื่อต่อเติมอาคารและจัดสร้างห้องน�้าเพิ่ม 3 ห้อง และดัดแปลงถังเก็บน�้าฝน แบบ ฝ.33
ที่ช�ารุดใช้การไม่ได้ มาเป็นห้องน�้าชาย หญิง และผู้พิการ เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการที่ รพ.สต.
ใช้สมุนไพร มะกรูด ใบเตยหอมดับกลิ่น
ใช้น�้าหมักชีวภาพดับกลิ่นและท�าความสะอาดห้องน�้า
ปี 2557 ได้รับรางวัล สุดยอดส้วมระดับเขต
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โดยการพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS ระหว่างปี 2555 - 2558 มีการ

E: Energy ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพ

ลดการใช้พลังงาน เช่น ปิดไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้ การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ

25 องศา โดยมีเครื่องปรับอากาศทั้งหมด 10 ตัว ได้มาหลังจากที่ทอดผ้าป่าเพื่อต่อเติมอาคาร
ส่ ว นใหญ่ ใช้เ ครื่องปรับอากาศในห้องประชุ ม และด้ า นล่ า งหากร้ อ นค่ อ ยเปิ ด ยกเว้ นบริ เวณ
ห้องตรวจรักษาจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

สนับสนุนการขี่รถจักรยานแทนการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์มาท�างาน 2-3 ปีมานี้
สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปั่นจักรยาน และเมื่อทางจังหวัดเชิญไปร่วมปั่นจักรยานก็จะไปทุกครั้ง
ทาง รพ.สต. ได้ซื้อจักรยานให้เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และให้ผ่อน เพื่อให้เขามีใช้และปั่นมาท�างาน
ที่ รพ.สต.
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มีการใช้พลังงานทดแทนจาก
solar cell จ�านวน 2 ชุด ชุดแรกเมือ่ ผลิตไฟฟ้า
แล้วจะคืนไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ ถ้าผลิตได้มาก
มิเตอร์จะทวนเข็มนาฬิกา เป็นการลดการใช้
ไฟฟ้า ของ รพ.สต. และชุดที่ 2 คือใช้ประจุใน
แบตเตอรี่ เพื่ อ ใช้ ใ นห้ อ งน�้ า ด้ า นหลั ง ซึ่ ง ใช้
แบตเตอรี่ 1 ลูก solar cell 1 แผง สามารถใช้
กับพัดลมดูดอากาศ และหลอดไฟ LED หลอด
เล็กได้

E : Environment การจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยลดโลกร้อนและเอื้อกับสุขภาพ

รพ.สต.พยายามท�าให้พื้นที่เป็นสีเขียว โดยมีกิจกรรม ดังนี้

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

การปลูกต้นสัก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2542
ท�าสวนหย่อมภายในให้สวยงาม
ปรับปรุงธนาคารปลาหางนกยูง เพื่อใช้ในการป้องกันยุงลาย ซึ่งหลายปีมานี้ในพื้นที่
มีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออก แต่ในอ�าเภอนี้มีรายงานผู้ป้วยไข้เลือดออกจ�านวนน้อยที่สุดในจังหวัด
จึงท�าธนาคารปลาหางนกยูงเพิ่มในแต่ละต�าบล
เน้นการปลูกพืชดูดสารพิษในตัวอาคาร
มีการท�า Big Cleaning Day เป็นประจ�า ซึ่งไม่ได้ท�าแต่ใน รพ.สต. เท่านั้น มีการขยายพื้นที่
เข้าไปท�าในโรงเรียน โดยช่วยโรงเรียนในการจัดการขยะ จัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
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N : Nutrition การรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษให้ผปู้ ว่ ยและเจ้าหน้าทีน่ า� กลับไปปรุงอาหาร
รับประทานที่บ้าน
ทดลองปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ ด้วยน�้าบาดาล แต่เนื่องจากน�้าบาดาลในพื้นที่มีปัญหา
เรื่องกลิ่นของน�้าและน�้ากระด้างเกินไปท�าให้รากของพืชไม่สามารถดูดสารอาหารไปใช้ได้ ซึ่งอีก
ประมาณ 1 ปีจะมีประปาผิวดิน น่าจะได้น�าผักไฮโดรโปนิกส์ กลับมาปลูกได้อีกครั้ง
โครงการผลิตข้าวกล้อง ซึ่งได้รับการบริจาคเครื่องโม่รุ่นโบราณใช้ผลิตข้าวกล้อง และ
ปัจจุบันมีผู้ป่วยเบาหวานจ�านวน 110 ราย อยากให้ผู้ป่วยเหล่านั้นหันมากินข้าวกล้อง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการลดระดับน�้าตาลในร่างกาย
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การดำาเนินงานตามกลยุทธ์ CLEAN
C: Communication
สร้างจิตส�านึกให้กับผู้น�าชุมชน โดยให้เจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.ถ่ายทอดความรู้ลงสู่ชุมชน
ในช่วงเช้าของทุกวันโดยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายที่ อบต. โดยจะ
น�าเรื่องพลังงาน เรื่องการลดโลกร้อนไปพูดด้วย
L: Leader
การเป็นแบบอย่าง ต้นแบบสถานทีท่ า� งานน่าอยู่ น่าท�างาน ปลูกฝังให้ประชาชนร่วมอนุรกั ษ์
ธรรมชาติ ร่วมลดปัญหาโลกร้อนเป็นผู้น�า เป็นแบบอย่างให้กับครู อบต. ในการด�าเนินงานโครงการ
เช่น

เมื่อ 4 เดือนก่อน มีการประชุม อบต. ทุกครั้งที่เข้าร่วมการประชุม รพ.สต. จะชักชวน
ให้เห็นถึงข้อดีของการจัดการสิ่งแวดล้อมของ รพ.สต. ว่าท�าอย่างไร ท�าให้ปี 2559 นี้ ทุกหน่วยงาน
จะเข้าร่วมการประกวดห้องน�้า ซึ่ง 2-3 ปีที่แล้วไม่ได้มีการประกวด แต่รพ.สต.ได้เชิญให้ อบต.
เข้ามาเรียนรู้ ให้เขาเห็นว่าห้องน�้าที่ดีควรมีลักษณะแบบไหน
เป็นแบบอย่างให้ อบต. ที่มาประชุม ในเรื่อง solar cell ผลิตไฟฟ้าแล้วปล่อยไป
ในกระแสไฟฟ้าบ้าน และอีกแบบคือ ผลิตแล้วประจุในแบตเตอรี่
เป็นแบบอย่างเรื่องการผลิตน�้าหมักชีวภาพ
E: Effectiveness
ท�าให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เช่น ค่าไฟฟ้า น�า้ ประปา
การใช้พลังงานทดแทน Solar cell เป็นต้น
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N: Networking
การวางแผนการท�างานร่วมกันระหว่างผู้น�าชุมชน มีการสร้างภาคีเครือข่าย โดยปี 2559
รพ.สต. มีภาคีเครือข่าย คือ โรงเรียน อ�าเภอ อบต.ทั้ง 6 แห่งของอ�าเภอ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

A: Activity
สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส�านึกอย่างมีส่วนร่วม ประชาสัมพันธ์เรื่องลดภาวะโลกร้อน
ทางหอกระจายข่าว การอนุรักษ์ธรรมชาติ

การคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์

CF

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
กุดตาเพชร พบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศในปี 2557 เท่ากับ 12.88
ton CO2e/ปี และในปี 2558 ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เท่ากับ 12.16 ton CO2e/ปี
ลดลง 0.72 ton CO2e/ปี ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงพยาบาลมีมาตรการในการลดก๊าชเรือนกระจก
อย่างต่อเนื่อง
ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกุดตาเพชร
ปีงบประมาณ

ปริมาณ (ตัน CO2e/ ปี)

2557

12.88

2558

12.16

เรื่องเล่าความสำาเร็จ

76

13.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ต้น CO2e/ปี)

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

แผนภูมิแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกุดตาเพชร
12.88

12.80
12.60
12.40

2557
12.16

12.20
12.00
11.80
2557

2558
ปีงบประมาณ

2558

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลกุดตาเพชร ปีงบประมาณ 2557 - 2558

ที่มา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e/ปี)

Garbage
Restroom
Energy
Environment
Nutrition
Service

ปีงบประมาณ 2557
0.76
12.00
0.12
-

ปีงบประมาณ 2558
0.47
11.57
0.12
-

Total

12.88

12.16

ปัจจัยความสำาเร็จของโครงการ
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กุดตาเพชร ทั้งผู้น�าชุมชน อบต. และพยายามหนีกรอบของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เห็นว่า
งานต่างๆ ถ้าร่วมแรงร่วมใจกัน เน้นความสุข ความสร้างสรรค์ของการท�างาน ก็จะท�าให้ส�าเร็จได้

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

เกิดจากนโยบายของท่านผูอ้ า� นวยการ เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายในต�าบล

สิ่งที่ชื่นชอบ/ความประทับใจในการดำาเนินงาน
เนือ่ งจาก รพ.สต. อยูใ่ นพืน้ ทีท่ แี่ ห้งแล้ง

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

จึงเริ่มจัดการ รพ.สต.เองก่อน ถึงวันนี้
อาจขับเคลื่อนในชุมชนได้ไม่ถึง 100% แต่ในพื้นที่ 3 ไร่ของทาง รพ.สต.เอง พยายามท�าให้เป็น
แบบอย่าง ทั้งการปลูกต้นไม้ การจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ให้เห็นว่าสามารถด� าเนินงานของทาง
รพ.สต.สามารถท� า ตามได้ เพื่ อ เป็ น แบบอย่ า งให้ ช าวบ้ า น ผู ้ ม ารั บ บริ ก าร ในการน� า รู ป แบบ
การด�าเนินงานและกิจกรรมไปปฏิบัติตาม
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โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
950 ถนนพระพันวษา ตำาบลท่าพี่เลี้ยง อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-514999 โทรสาร 035-514950

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 680 เตียง บนพื้นที่

15 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา มีบุคลากร 1,561 คน โดยมี นพ.ชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ เป็นผู้อา� นวยการ
โรงพยาบาล จากการที่พบว่าในปี 2555 โรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเดือนละ เกือบ
3 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ การบริหารองค์กรใหญ่ที่มีงบประมาณจ�ากัด คงต้อง
ขาดทุนไม่มีเงินเหลือส�าหรับการพัฒนาองค์กร จึงมีแนวคิดว่าการอนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส�าหรับผู้มารับบริการ บุคลากร และองค์กร โรงพยาบาล
เจ้าพระยายมราชจึงตกลงใจท�าการอนุรักษ์พลังงานเป็นกิจกรรมหลัก พร้อมทั้งท�าการพัฒนา
ในด้านอื่นๆ โดยการน�าเอาโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาล
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลัก GREEN & CLEAN มาด�าเนินการเพื่อเป็นการ
รับผิดชอบต่อสังคม และเพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการ ที่จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ ส ะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา และเป็ นการลดค่ า ใช้ จ่ า ยของโรงพยาบาล รวมทั้ ง
การเผยแพร่ขยายการด�าเนินงานไปสู่เครือข่ายต่อไป

การดำาเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN
อย่างเข้มข้น และยั่งยืน CLEAN ประกอบด้วย
C = COMMUNICATION
เป็นการสื่อสารให้บุคลากรในโรงพยาบาล ผู้มารับบริการ ชุมชน และหน่วยงานที่เป็น
เครือข่ายได้รับรู้และร่วมรับผิดชอบต่อการกระท�าที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
L = LEADER
การปฏิบัติตนเพื่อเป็นผู้น�าในการลดภาวะโลกร้อน

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

E = EFFECTIVENESS
การปฏิบัติกิจกรรมอย่างเข้มข้น จริงจังและจริงใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยืนยัน
ผลลัพธ์ได้จากการที่ Carbon Footprint ลดลง
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A = ACTIVITY
การท�ากิจกรรมอย่างจริงจังและต่อเนือ่ งโดยทุกคนมีสว่ นร่วม ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลง
ภาวะโลกร้อนได้ในภาพรวมของโลก
N = NETWORKING
สร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่ายในการลดภาวะโลกร้อน โดยโรงพยาบาลพัฒนาเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานของภาคกลาง

การขยายเครือข่าย

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

โดยการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดงานและร่วมรับฟังเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อลดภาวะโลกร้อน จนผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นความส�าคัญและด�าริให้ทุกหน่วยงานในจังหวัด
ท�าเรือ่ งอนุรกั ษ์พลังงาน โดยเชิญผูเ้ ชีย่ วชาญและบุคลากรจากโรงพยาบาลมาให้ความรูใ้ นการประชุม
ของจังหวัดซึ่งมีหน่วยงาน 138 แห่ง ประสานกับพลังงานจังหวัดเพื่อน�าไปสู่การเป็นจังหวัด
อนุรักษ์พลังงาน
การเพิ่มลงไปในงานประจ�าที่ต้องออกหน่วย/ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เช่น การให้ความรู้
ในสถานประกอบการ ภาคเกษตรกร สถานศึกษา ชมรมวิชาชีพต่างๆ หรือเครือข่ายอื่นที่เรา
เข้าไปเป็นสมาชิก
การเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ก่หน่วยงานต่างๆ จากการทีโ่ รงพยาบาลเจ้าพระยายมราชได้รบั รางวัล
THAILAND ENERGY AWARD และ ASEAN ENERGY AWARD ในประเภทอาคารอนุรักษ์พลังงาน
ขนาดใหญ่ จึงมีหน่วยงานต่างๆ มาขอศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์
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GREEN เป็นกิจกรรมที่ใช้เป็นแนวทางช่วยลดโลกร้อน ด้วยการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
G : Garbage การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

โรงพยาบาลมีการคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท คือ ขยะทัว่ ไป ขยะติดเชือ้ ขยะอันตราย
และขยะรี ไซเคิ ล ขยะจะมี ก ารคั ด แยกตั้ ง แต่ ต ้ น ทางคื อ หน่ ว ยงานที่ ท� า ให้ เ กิ ด ขยะ โดยมี
หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ อาศัยความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน
และมี ก ารตรวจสอบว่ า ทิ้ ง ขยะผิ ด ประเภทหรื อ ไม่ ถ้ า พบก็ จ ะท� า การอธิ บ ายว่ า ที่ ถู ก ต้ อ ง
ควรเป็นอย่างไร จึงสามารถลดปริมาณขยะติดเชื้อลงเหลือเท่าที่เป็นจริง ลดค่าใช้จ่ายลงเพราะ
ในการก�าจัดขยะติดเชื้อแพงกว่าขยะทั่วไปหลายเท่า
ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย มีการส่งให้เอกชนที่ได้รับการรับรองว่าสามารถก�าจัด
ได้อย่างถูกต้อง มีการแยกสถานที่เก็บขยะแต่ละประเภทที่ได้มาตรฐาน สามารถป้องกันสัตว์
แมลงพาหะน�าโรคได้
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ขยะทัว่ ไป มีรถจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรมี าเก็บทุกวัน แล้วน�าไปก�าจัดโดยการฝังกลบ

ขยะรีไซเคิล ทางโรงพยาบาลได้จัดตั้งธนาคารรักษ์โลก เพื่อรับขยะจากทุกหน่วยงาน
ในโรงพยาบาลน�ามาขายทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ โดยแยกเป็นประเภทต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ มีบริษัท
เอกชนมารับซื้อ และมีการแบ่งรายได้เป็น 2 ส่วน คือ ให้หน่วยงานที่น�ามาขาย 60% และบริจาคให้
โรงพยาบาล 40% ท�าให้เกิดรายได้เดือนละหลายแสนบาท นอกจากนี้ยังมีการน�าขยะไปท�า
นวัตกรรม เช่น ที่นอนเจล จากเจลที่เหลือใช้จากกลุ่มงานเภสัชกรรม และการท�าผ้าเช็ดตัวจาก
ผ้าห่มที่ช�ารุดน�ามาปรับปรุงใหม่ การน�าผ้าปูที่นอนเก่ามาตัดเย็บเป็นผ้าเช็ดมือ เป็นต้น
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แนวทางการแยกขยะที่แหล่งกำาเนิด
“คนทำางานต้องสะดวกแยก แยกแล้วเพิ่มมูลค่าของขยะ”

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

จุดเปลี่ยนของรูปแบบการจัดการขยะรีไซเคิล ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจาก
รูปแบบเดิมมีการคัดแยกขยะและขายโดยแต่ละหน่วยงาน เปลี่ยนสู่รูปแบบธนาคารขยะ สามารถ
ท�าได้อย่างไร
1. ขับเคลื่อนเป็นนโยบายโดยผู้บริหาร คือ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
2. ท�าความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ แม่บ้านของโรงพยาบาล ชี้ให้เห็นประโยชน์
ที่เกิดจากการจัดตั้งธนาคารขยะ
3. ผลักดันให้กลายเป็นงานประจ� า โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารตามต� าแหน่งงาน
ที่เกี่ยวข้อง จะเกิดความยั่งยืน (ไม่ตั้งตามรายชื่อบุคคล)

R : Rest room การพัฒนาส้วม HAS

การจัดการห้องส้วมอย่างถูกหลักสุขาภิบาล โรงพยาบาลได้มีการพัฒนา

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ห้องส้วมอย่างต่อเนื่องจนได้ตามมาตรฐาน HAS (สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย) จัดอบรมเทคนิค
การดูแลห้องส้วมตามมาตรฐาน HAS มีการจัดคนรับผิดชอบในการดูแล และมีผู้ตรวจสอบส้วม
ตามแบบประเมินทุกวัน มีการใช้สมุนไพรในการดับกลิ่นห้องน�้าแทนสารเคมี ลดการใช้น�้ายา
ล้างห้องน�้าที่เป็นสารเคมีมาใช้น�้าหมักชีวภาพมากขึ้น

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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E: Energy การอนุรักษ์พลังงาน

การอนุรักษ์พลังงาน โดยใช้กลยุทธ์ 3 P เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม อบรม

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

สร้างจิตส�านึก รับสมัคร สส.พลังงาน ให้มีประจ�าทุกหน่วยงาน ส�ารวจการใช้ไฟฟ้าในแต่ละ
หน่วยงาน อุดรูรั่ว/ช่องโหว่ ก�าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการท�างาน
เพื่อลดการใช้พลังงานโดยไม่กระทบต่องานและคุณภาพบริการ จัดท�านวัตกรรมอนุรักษ์พลังงาน
ซึ่งในปี 2556-2557 สามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้มากกว่า 13 ล้านบาท ส่งผลให้ได้รับรางวัล
Thailand Energy Award และ Asean Energy Award 2015 ประเภทอาคารควบคุมขนาดใหญ่
และการน�าระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 มาใช้เพื่อความยั่งยืนต่อไป
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E: Environment การจัดการสิ่งแวดล้อม

การท�ากิจกรรม 5 ส. ต่อยอดด้วยด�าเนินงานตามโครงการสถานที่ท�างานน่าอยู่

น่าท�างาน (Healthy Work Place) ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องจนผ่านการประเมินสถานที่ท�างานน่าอยู่
น่าท�างาน ระดับ “ดีมาก” 5 ปีซ้อน และพัฒนาขึ้นเป็นระดับ “ดีเด่น” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์
แห่งแรกที่ได้รับ มีการจัดสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยการติดภาพ/ภาพวาดบริเวณรั้วและ
ทางเดิน จัดสวนหย่อม และจัดตั้งต้นไม้ทั้งในและนอกอาคารเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีธนาคารต้นไม้
เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนต้นไม้แทนต้นที่ไม่สมบูรณ์

N: Nutrition การด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย
สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

มีการด�าเนินการตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารโรงครัวโรงพยาบาล
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ผ่านในระดับดีมาก ใช้ผักปลอดสารพิษจากกลุ่มเกษตรกรที่รับรองโดยส�านักงานเกษตรจังหวัด
ในการปรุงอาหารส�าหรับผู้ป่วย และเน้นการใช้ผักพื้นบ้านตามฤดูกาล

มีนโยบายงดใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหาร มีการจ�าหน่ายผักผลไม้

ปลอดสารพิษให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี
ซึ่งผักที่น�ามาจ�าหน่ายเป็นผลผลิตจากชุมชนและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล

การคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์

CF

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช พบว่า
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศในปี 2557 เท่ากับ 4,642.33 ton CO2e/ปี และ
ในปี 2558 ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เท่ากับ 4,455.03 ton CO2e/ปี ลดลง 187.30
ton CO2e/ปี คิดเป็นร้อยละ 4.03 พบว่ากิจกรรมที่ท�าให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ การใช้
พลังงานไฟฟ้า จึงได้มีมาตรการในการลดก๊าชเรือนกระจกในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง และการใช้
พลังงานไฟฟ้าเช่นกันที่สามารถลดการใช้พลังงานได้มากที่สุด
ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ปีงบประมาณ

ปริมาณ (ตัน CO2e/ ปี)

2557

4,642.33

2558

4,455.03

5000

4,455.03

4000
3000

2557
2558

2000
1000
0

2557

ปีงบประมาณ

2558
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ต้น CO2e/ปี)

4,642.33

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

แผนภูมิแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
ปีงบประมาณ 2557 - 2558

ที่มา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e/ปี)

Garbage
Restroom
Energy
Environment
Nutrition
Service

ปีงบประมาณ 2557
365.11
7.66
3,627.76
13.47
628.33

ปีงบประมาณ 2558
339.96
7.93
3,532.08
11.78
563.28

Total

4,642.33

4,455.03

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ประโยชน์จากการดำาเนินโครงการ
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- ด้านบุคลากรของโรงพยาบาล ได้รับรู้สถานการณ์และผลกระทบของภาวะโลกร้อน
ตระหนักและสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงาน รู้วิธีปฏิบัติเพื่อลดภาวะโลกร้อน ลดค่าใช้จ่าย
จากการใช้พลังงานที่ถูกต้อง และที่ส�าคัญคือการได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
- ด้านผู้มารับบริการ น�าเงินที่ได้จากการอนุรักษ์พลังงานมาซื้อ/ซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์
การแพทย์และมาปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนอง/อ�านวยความสะดวกให้ผู้ป่วยที่มีมากขึ้น
เรื่อยๆ ส่งผลให้เวลาในการรักษาพยาบาลสั้นลง
- ด้านองค์กร น�าค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้มาพัฒนาโรงพยาบาลในด้านต่างๆ รวมถึง
มาเป็นสวัสดิการ ท�าให้ขวัญก�าลังใจของบุคลากรดีขึ้น และท�าให้ได้รับรางวัลจากการด�าเนินการ
กิจกรรม GREEN ในระดับจังหวัด ประเทศ และระดับอาเซียน
- ด้ า นประชาชน ได้ รั บ องค์ ค วามรู ้ เ อาไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ� า วั น ในการลดใช้ พ ลั ง งาน
ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการเลือกบริโภคอาหาร ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพ
ดีขึ้น และลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ปัจจัยความสำาเร็จในการดำาเนินงาน
ผู้บริหารโรงพยาบาลให้ความส�าคัญ และประกาศเป็นนโยบายที่ทุกคน

ต้องรับทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงมีการเยี่ยมชมการท�างาน ให้ก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ท�าให้ทราบว่าผู้บริหารเห็นความส�าคัญจริงๆ ทุกคนจึงเกิดความร่วมมือในการท�างานร่วมกัน
เกิดการด�าเนินงานที่ราบรื่นและประสบความส�าเร็จ

นวัตกรรมเด่น
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2. โครงการ “แก๊สหมดถัง น�้าช่วยได้”
เนื่องจาก มีการสูญเสียปริมาณแก๊สหุงต้มต่อถังเป็นจ�านวนมาก (ใช้ไม่หมด) เนื่องจาก
อุณหภูมิและแรงดันภายในถังที่มีไม่มากพอที่จะท�าให้ Propane ที่อยู่ในสถานะของเหลวที่ก้นถัง
มีการระเหยไปเป็นก๊าซได้ทั้งหมด
ก่ อ นการปรั บ ปรุ ง : น�้ า หนั ก แก๊ ส คงเหลื อ เท่ า กั บ น�้ า หนั ก รวม-น�้ า หนั ก ถั ง เปล่ า
(65.12 Kg - 36.5 Kg = 28.16 Kg/ถัง)

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

1. ที่นอนเจล นวัตกรรมในจินตนาการ
เป็นการใช้เจลที่เหลือใช้จากกลุ่มงานเภสัชกรรมมาท�าที่นอนเจล ใช้แทนที่นอนลม
เพือ่ ป้องกันการเกิดแผลกดทับ จัดท�าโดยหน่วยงานตัดเย็บของโรงพยาบาล ได้พฒ
ั นาและแก้ไขปัญหา
มาตลอดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ป่วย จนได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเขต

หลังการปรับปรุง: น�้าหนักแก๊สคงเหลือ เท่ากับน�้าหนักรวม-น�้าหนักถังเปล่า (36.69
Kg - 36.5 Kg = 0.19 Kg/ถัง)
ดังนั้น แก๊สที่ประหยัดได้ เท่ากับ 27.97 Kg/ถัง (ประหยัดได้ 641 บาท/ถัง)

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

เทคนิคที่ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการใช้ แ ก๊ ส หุ ง ต้ ม หมดถั ง สามารถอธิ บายได้ ดัง นี้
โดยการ “หล่อน�้าที่หัวถังแก๊ส” เมื่อลบออกด้วยค่าน�้าประปาที่ใช้หล่อ 172.8 Unit ราคา Unit ละ
22 บาท ใน 1 ปี สามารถประหยั ด ค่ า แก๊ ส ได้ 180,806 บาท นอกจากนี้ ยั ง สามารถลด
ก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 22,355 KgCO2/ปี
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3. เปิดธนาคารรักษ์โลก 1 ก.ค. 2557

ธนาคารรั ก ษ์ โ ลกเป็ น ธนาคารขยะรี ไซเคิ ล เปิดด�าเนินการเมื่อ

วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2557 เพื่ อ รองรั บ ระบบจั ด การขยะในโรงพยาบาลเจ้ า พระยายมราช
แบบครบวงจร ลดปัญหาจ�านวนขยะที่เพิ่มขึ้นจากการทิ้งขยะหลายประเภทปะปนกัน ส่งผลกระทบ
ต่อค่าใช้จ่ายในการก�าจัดขยะ ซึ่งค�านวณตามน�้าหนักของขยะแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
นอกจากนี้ ยังเป็นแรงจูงใจเจ้าหน้าที่ในการคัดแยกขยะเพื่อเสริมรายได้ให้แก่หน่วยงานอันเกิดจาก
การน�าขยะรีไซเคิลมาแปลงเป็นทรัพย์สิน

เปิดธนาคารรักษ์โลก 1 ก.ค. 2557

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

การด�าเนินการเปิดธนาคารรักษ์โลกเริ่มจากการก�าหนดโครงสร้าง ต�าแหน่ง หน้าที่
ความรับผิดชอบสอดแทรกให้เป็นงานประจ�าเพือ่ ความยัง่ ยืน กระตุน้ จิตส�านึกเจ้าหน้าทีท่ กุ หน่วยงาน
ในการคัดแยกขยะตามประเภทที่ก�าหนดรวมทั้งคัดแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ หน่วยบริการน�า
ตัวอย่างขยะรีไซเคิลที่ได้จากการคัดแยกมาก�าหนดราคาร่วมกับบริษัทรับซื้อ โดยแต่ละบริษัท
จะเสนอชนิดและราคาขยะผ่านคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลือกบริษัทที่รับซื้อขยะหลากหลาย
ประเภทในราคาสู ง สุ ด เปิ ด ด� า เนิ น การซื้ อ -ขายขยะรี ไซเคิ ล ทุ ก วั น จั น ทร์ พุ ธ ศุ ก ร์ โดยไม่ มี
ขยะรีไซเคิลเหลือค้างในธนาคารรักษ์โลก

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ผลการด�าเนินงาน : ปริมาณขยะทั่วไปที่ส่งออกไปก�าจัดนอกโรงพยาบาลลดลงจาก
ปี 2557 มีปริมาณขยะทั่วไป 430,570 กิโลกรัม ปี 2558 ลดเหลือ 403,710 กิโลกรัม นั่นคือ
มี ป ริ ม าณขยะทั่ ว ไปลดลง 26,860 กิ โ ลกรั ม ส่ ง ผลให้ ค ่ า ใช้ จ ่ า ยในการก�า จั ด ขยะลดลง และ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 34,918 KgCo2 รายรับจากการจ�าหน่ายขยะรีไซเคิล
ผ่ า นธนาคารรั ก ษ์ โ ลกตั้ ง แต่ เดื อ นกรกฎาคม 2557 - เดื อ นพฤษภาคม 2558 คิ ด เป็ น เงิ น
621,695.64 บาท สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบการจัดการขยะในโรงพยาบาล
และเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ต่อไป

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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โรงพยาบาลหนองวัวซอ
เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนอุดร-หนองบัวลำาภู ตำาบลหนองวัวซอ
อำาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220

โรงพยาบาลหนองวัวซอ เริม่ ก่อตัง้ ปี 2525 และเปิดด�าเนินการเดือนกันยายน 2526

มีเนื้อที่ 12 ไร่ ต่อมาได้รับงบประมาณขยายโรงพยาบาล 30 เตียง แต่โรงพยาบาลเดิมมีเนื้อที่
ไม่เพียงพอส�าหรับโรงพยาบาล 30 เตียง จึงได้หาเนื้อที่ก่อสร้างใหม่ เปิดท�าการเมื่อ 1 ตุลาคม 2538
มี เ นื้ อ ที่ 22 ไร่ อยู ่ ใ นเขตเทศบาลต� า บลหนองวั ว ซอ โดยมี ชุ ม ชนอาศั ย อยู ่ โ ดยรวมบางส่ ว น
ส่วนที่เหลือบางส่วนมีการปรับพื้นที่คาดว่าในอนาคตจะมีชุมชนเกิดขึ้นใหม่

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ภายในโรงพยาบาล ประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างต่างๆ ของโรงพยาบาลหนองวัวซอ ส่วนใหญ่
สร้างตามแบบแปลน ทีอ่ อกแบบโดยกองแบบแผนส�านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ซึง่
มีวิศวกรเป็นผู้ตรวจสอบรับรอง และในขั้นตอนของการก่อสร้างก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จากศูนย์วศิ วกรรมทางการแพทย์ที่ 2 ขอนแก่น มาช่วยชีแ้ นะ และก�ากับ
ดูแลให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบแปลนที่ออกแบบมา นอกจากนี้กองแบบแผนยังเป็นผู้ออกแบบ
และวางผังหลักก�าหนดจุดในการก่อสร้างส�าหรับอาคารให้บริการต่างๆ ตลอดจนบ้านพักส�าหรับ
เจ้าหน้าที่ ทั้งในปัจจุบันและเพื่อการขยายบริการในอนาคต
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แรงจูงใจ...ในการดำาเนินงานลดโลกร้อน
กรมอนามัย ได้จดั ท�าโครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน

ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยัง่ ยืนและเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้สถานบริการสาธารณสุข
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นแบบอย่างที่ดีในการด�าเนินการลดภาวะโลกร้อน น�าหลักการ
สุขาภิบาลอย่างยัง่ ยืนและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมาประยุกต์ใช้ ภายใต้หลักการ GREEN and CLEAN

โรงพยาบาลหนองวัวซอ เป็นสถานทีก่ อ่ ให้เกิดมลพิษต่อสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ ผลกระทบ

ต่อชุมชนหลายด้าน เช่น ขยะติดเชื้อ น�้าเสียจากระบบบ�าบัด การใช้พลังงานจ�านวนมาก เนื่องจาก
ต้องเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งโรงพยาบาลหนองวัวซอ ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว จึงได้นา� หลักการ 5 ส. มาตรฐาน HA มาตรฐานงานประเมินความเสีย่ งบุคลากรในโรงพยาบาล
มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อช่วยลดมลพิษ และลดภาวะโลกร้อน
อย่างยั่งยืน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลหนองวัวซอ ได้เล็งเห็น
ความส�าคัญ จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการเมื่อปี 2555 และได้มีการพัฒนาระบบงานสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ภายใต้หลักการ “หนองวัวซอรวมใจ ร่วมมือลดโลกร้อน”
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ศรีกลุ วงศ์ ประธานคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม เป็นแกนน�าในการขับเคลือ่ นการด�าเนินงานสิง่ แวดล้อม
ในโรงพยาบาลหนองวัวซอ และปีงบประมาณ 2557 โรงพยาบาลหนองวัวซอได้จัดท�าโครงการ
พัฒนาระบบงานสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลหนองวัวซอ เข้าสู่สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาระบบงานสิ่ ง แวดล้ อ มในโรงพยาบาลหนองวั ว ซอให้ มี คุ ณ ภาพ
ได้มาตรฐาน มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกหน่วยงาน พัฒนาสถานที่ท�างานให้น่าอยู่
น่าท�างาน พัฒนาระบบส้วมให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน
น�้าประปาดื่มได้และมุ่งเน้นให้บุคลากรลดการใช้พลังงานในหน่วยงาน

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการด�าเนินงานโครงการ GREEN & CLEAN
HOSPITAL ในโรงพยาบาลหนองวัวซอ ในปีงบประมาณ 2555 น�าโดย นายแพทย์ทวีรัชต์

การดำาเนินกิจกรรม GREEN
G: Garbage

การจัดการขยะ

โรงพยาบาลหนองวัวซอ น�าหลัก 3R

มาปฏิบัติ คือ Reduce Reuse
และ Recycle มีการวางระบบในการจัดการขยะตั้งแต่กระบวนการคัดแยกขยะ รวบรวม เก็บขน
และการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม แบ่งขยะออกเป็น 4 ประเภท ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะรีไซเคิล
และขยะอันตราย ได้ด�าเนินการจัดส่งเทศบาลนครอุดรธานี ไปก�าจัดให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
ขยะทั่วไปเทศบาลต�าบลหนองวัวซอรับไปก�าจัด ส่วนขยะรีไซเคิลแต่ละหน่วยงานมีการคัดแยก
และรวบรวมน�าไปขายเป็นสวัสดิการของหน่วยงาน การจัดการตะกอนจากระบบบัดน�้าเสียน�ามาใช้
เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ภายในโรงพยาบาล

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

Reduce
1. ใช้การส่งเอกสารทางอิเล็คทรอนิกส์ แทนการใช้เอกสารกระดาษ
2. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก
3. การจัดการประชุม เน้นการก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด
4. ระบบการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ผ่านระบบเครือข่ายหน่วยงานพัสดุ
5. เปลี่ยนระบบ X-ray เป็นระบบดิจิตอล
6. ใช้น�้าหมักชีวภาพในการท�าความสะอาด
7. ใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในการดับกลิ่น
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Reuse
1. การใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า
2. การใช้น�้าที่ผ่านการบ�าบัดน�้าเสีย มารดต้นไม้
3. การใช้ขยะอินทรีย์เลี้ยงสัตว์
4. การใช้ใบไม้ ขยะเปียกในการท�าปุ๋ยหมัก

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

Recycle
1. การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะเพื่อจ�าหน่ายให้กับธนาคารขยะรีไซเคิล
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R : Rest room การจัดการส้วม

โรงพยาบาลหนองวั ว ซอ ได้ด�าเนินการพัฒนาส้วมตามมาตรฐาน HAS

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

โดยยังคงรักษามาตรฐานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของส้วมผู้มารับบริการทั่วไป ผู้พิการ
และบุคลากร เน้นการพัฒนาที่ครอบคลุม ทั้งกายภาพ ชีวภาพ มีความเพียงพอ สะดวก สะอาด
สวยงามและปลอดภัย และน�าพืชตามธรรมชาติมาใช้ในการดับกลิ่น
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E : Energy ประหยัดพลังงาน
การใช้พลังงานเป็นประเด็นที่ส�าคัญด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการจัดการทรัพยากร ท�าให้
ผู้บริหารของโรงพยาบาลสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมลดการใช้พลังงานในโรงพยาบาล เช่น มาตรการ
ประหยั ด พลังในทุก หน่วยงาน การก�าหนดระยะเวลาเปิ ด-ปิ ด เครื่ อ งปรั บอากาศตั้ ง อุ ณ หภู มิ
ที่ 25 องศาเซลเซียส ก�าหนดผังควบคุมไฟฟ้าทุกหน่วยงาน รณรงค์การใช้จักรยานแทนจักรยานยนต์
ในบริเวณรอบโรงพยาบาล รณรงค์การเดินเพื่อสุขภาพ จัดตารางการใช้รถยนต์ทางเดียวกัน
ไปด้ ว ยกั น และเพื่ อ ให้ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ไ ปในทางเดี ย วกั น ได้ จั ด กิ จ กรรมอบรมให้ ค วามรู ้ เรื่ อ ง
การลดการใช้พลังงานในโรงพยาบาล

E : Environment จัดสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อนและเอื้อต่อสุขภาพ
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และ
จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ โดยการพัฒนาสถานที่ท�างานให้น่าอยู่ น่าท�างาน (Health work
place) อาคารสถานที่มีพื้นที่สีเขียวมีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย วมี ที่ นั่ ง ส� า หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยและญาติ ใ นสวนหน้ า โรงพยาบาล และมี เรื อ นพั ก ญาติ
มีห้องฟิตเนส จัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงพยาบาล การท�ากิจกรรม 5ส. และ Big cleaning day
มีกิจกรรมท�าบุญตักบาตรในเดือนเกิดทุกๆ เดือน กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม และการร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ในเดือนของเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

โรงพยาบาลหนองวัวซอได้จัดสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อน

N : Nutrition

อาหารปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้านอาหารพื้นเมือง

เน้นอาหารเพื่อสุขภาพและการใช้พืชพื้นบ้าน ในชุมชนในการปรุงอาหาร

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ให้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ย มี โ ภชนาการดู แ ลและควบคุ ม โดยเน้ น “อาหารรสจื ด ยื ด ชี วิ ต ” นอกจากนี้
โรงพยาบาลหนองวัวซอ ยังมีกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ ส�าหรับบุคลากรทุกสัปดาห์ (วันพุธ)
โดยการน�าผัก อาหารพื้นเมือง และอาหารเพื่อสุขภาพจ�าหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เจ้าหน้าที่
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตต�าบลหนองวัวซอ
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การดำาเนินงานตามกลยุทธ์ CLEAN
C : Communication การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจ
การสื่อสารให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้ทราบ โดยมีการก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ชัดเจนและจัดป้ายประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดลงเวลา และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

L: Leader สร้างบทบาทน�าเพื่อเป็นตัวอย่างในการด�าเนินงาน
การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย (ENV) มี ก ารประชุ ม และ
Round ENV บริเวณรอบโรงพยาบาล น�าทีมโดย ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอและ
คณะกรรมการ
E : Effectiveness เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล และ
การด�าเนินการตามกิจกรรม GREEN อย่างต่อเนื่อง

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

A : Activity สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส�านึกอย่างมีส่วนร่วม
มีการวางแผนก�ากับการด�าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ และการเชื่อมโยงลงสู่ชุมชน
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N : Network ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการลดโลกร้อน

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

เครือข่ายระดับจังหวัด ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
เครือข่ายระดับอ�าเภอ (โรงพยาบาล, DHS)
เครือข่ายระดับชุมชน (อสม., กลุม่ เกษตร) การให้ความรูแ้ ละแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นชุมชน
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CF

การคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลหนองวัวซอ พบว่า
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยสูบ่ รรยากาศในปี 2557 เท่ากับ 85.36 ton CO2e/ปี และในปี 2558
ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เท่ากับ 70.45 ton CO2e/ปี ลดลง 14.91 ton CO2e/ปี
ทั้งนี้ เนื่องมาจากโรงพยาบาลมีมาตรการในการลดก๊าชเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง

ปีงบประมาณ

ปริมาณ (ตัน CO2e/ ปี)

2557
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2558

70.45
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ต้น CO2e/ปี)

แผนภูมิแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลหนองวัวซอ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลหนองวัวซอ

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลหนองวัวซอ
ปีงบประมาณ 2557 - 2558

ที่มา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e/ปี)

Garbage
Restroom
Energy
Environment
Nutrition
Service

ปีงบประมาณ 2557
8.24
1.78
75.22
0.12
-

ปีงบประมาณ 2558
9.52
1.77
59.04
0.12
-

Total

85.36

70.45

ความภาคภูมิใจและผลที่ได้จากการดำาเนินการ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ผลการด� า เนิ น กิ จ กรรม พบว่า โรงพยาบาลหนองวัวซอมีการเปลี่ยนแปลง
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อย่างชัดเจนในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในโรงพยาบาล ได้ตระหนักถึงภาวะ
โลกร้อน และการใช้พลังงานในโรงพยาบาลของบุคลากร การบูรณาการโครงการน�าสูก่ ารปฏิบตั งิ าน
ประจ�าของบุคลากร ส่งผลให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดการใช้พลังงานอย่างชัดเจน
ตามนโยบาย และผูบ้ ริหารให้ความส�าคัญและสนับสนุนในเรือ่ งการลดการใช้พลังงาน ซึง่ มีการก�าหนด
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรเรื่องการลดการใช้พลังงานและ
มีการเปลี่ยนจากการล้างฟิล์มมาใช้แบบดิจิตอลที่เป็นระบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งโรงพยาบาล
เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีต่อบุคลากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้โรงพยาบาล
หนองวัวซอยังมีการสร้างเครือข่ายในชุมชนให้ตระหนักเรื่องภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ก้าวต่อไป....ในการดำาเนินการลดโลกร้อน
การพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อรองรับการขยายบริการโรงพยาบาลเป็น 60 เตียง
การด�าเนินงานลดโลกร้อน สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงสู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในพื้นที่
พัฒนาระบบพลังงานทดแทน

โรงพยาบาลชุมพวง
เลขที่ 2 หมู่ที่ 15 ตำาบลชุมพวง อำาเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมา 30270 โทรศัพท์ 044-477281

โรงพยาบาลชุมพวง เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ จ�านวน 60 เตียง และมีพื้นที่

ในโรงพยาบาลถึง 101 ไร่ 1 งาน ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยมารับบริการเฉลี่ย 350 - 450 รายต่อวัน
จากทัง้ อ�าเภอชุมพวง และผูป้ ว่ ยเขตรอยต่อของอ�าเภอพิมาย อ�าเภอเมืองยาง และอ�าเภอล�าทะเมนชัย
บางส่วน ทั้งนี้โรงพยาบาลชุมพวงได้มีคลินิกพิเศษให้บริการผู้ป่วย อาทิเช่น คลินิก DM/DM
Mobile คลินิก NCD คลินิก CAPD คลินิก CKD ศูนย์ไตเทียม ศูนย์ขาเทียมพระราชทาน โครงการ
ผ่าตัดตาต้อกระจกจาก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ฯลฯ เป็นสาเหตุให้มีผู้รับบริการเป็นจ�านวนมาก
นอกจากนี้โรงพยาบาลชุมพวงเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากสถาบันต่างๆ
เพื่อฝึกประสบการณ์ด้านการแพทย์ พยาบาล และวิถีชุมชน รวมถึงในหน่วยงานสนับสนุนบริการ
ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

จากการให้บริการดังกล่าวส่งผลให้มีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การก่อสร้างเพิ่มเติม
จุดบริการต่างๆ เป็นสาเหตุให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น น�้า น�้ามัน
ไฟฟ้ า ฯลฯ ตลอดจนภาวะโลกร้ อ นในปั จ จุ บั น ที่ มี ผ ลต่ อ สภาพอากาศ ท� า ให้ อ ากาศร้ อ นขึ้ น
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง จากสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้อ� านวยการโรงพยาบาลชุมพวง นายแพทย์
วชิระ บถพิบูลย์ จึงได้มีนโยบายอนุรักษ์พลังงานและและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ GREEN
& CLEAN HOSPITAL หรือโครงการโรงพยาบาลชุมพวงรวมใจลดโลกร้อน เป็นนโยบายหลัก
ในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในโรงพยาบาล ผ่ า นคณะกรรมการ ENV โดยมี ก ารประชุ ม ชี้ แจง
แก่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และให้มีกิจกรรมลดโลกร้อนต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
และเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานราชการอื่นๆ หรือผู้ที่สนใจ

การดำาเนินกิจกรรมลดโลกร้อนของโรงพยาบาลชุมพวง
กิจกรรม GREEN ประกอบด้วย
G : Garbage การจัดการขยะจากแหล่งก�าเนิด

โรงพยาบาลชุมพวงมีนโยบายในการลดขยะ

ตั้งแต่แหล่งก�าเนิดโดยใช้

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

หลัก 3R โดยมีการจัดการที่แตกต่างไปตามประเภท ได้แก่
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R1 : Reduce (ลดการใช้) คือ ลดการใช้ในปัจจุบันให้ลดลง โดยควบคุมปริมาณ
การใช้ให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ เพื่อท�าให้เกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด โรงพยาบาลชุมพวงจึงน�า
หลักการนี้มาใช้ได้แก่ การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การใช้ปิ่นโตใส่อาหารให้เจ้าหน้าที่
และผู้รับบริการ เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

R2 : Reuse (ใช้ซ�้า) คือ การที่น�าสิ่งของที่ใช้งานแล้ว แต่สามารถน�ากลับมาใช้ได้อีก
ให้คุ้มค่าที่สุด เช่น กระดาษหน้าเดียว มีการเก็บรวบรวมกระดาษหน้าเดียวที่ไม่ใช้แล้วหน้าหลัง
สามารถน�าไปท�าสมุดหรือทะเบียนต่างๆ ได้ การใช้ถ่านที่สามารถประจุไฟใหม่ได้เพื่อลดปริมาณ
ขยะอันตราย เป็นต้น

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

R3 : Recycle (น�ากลับมาใช้ใหม่) เป็นการน�าวัสดุต่างๆ เช่น กระดาษ แก้ว พลาสติก
เหล็ก ไม้ ฯลฯ มาแปรรูปด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอย
อีกทัง้ ยังเป็นการลดใช้พลังงานและมลพิษในสิง่ แวดล้อม โรงพยาบาลชุมพวงจึงได้นา� แนวคิดดังกล่าว
มาปฏิบัติ เช่น การน�าวัสดุอาคารที่เปลี่ยนออกน�ากลับมาสร้างเป็นศาลาหมักปุ๋ยหมักชีวภาพ และ
คัดแยกมูลฝอยที่สามารถน�าไป Recycle ได้ น�าไปจ�าหน่าย เป็นต้น

เรื่องเล่าความสำาเร็จ

107

โดยหลัก 3R ก็น�ามาใช้ในการจัดการขยะต่างๆ ของโรงพยาบาล ซึ่งมีอยู่ 4 ประเภท

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

1. ขยะทั่วไป มีการคัดแยกก่อนในส่วนขยะที่สามารถน�าไปรีไซเคิลได้ ก็จะถูกคัดแยก
ออกไป ส่วนขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ก็จะถูกน�าไปจัดการโดยวิธีฝังกลบโดยเทศบาลต�าบลชุมพวง
2. ขยะติดเชื้อ ส่งบริษัทเอกชนก�าจัด
3. ขยะอันตราย ส่งบริษัทเอกชนก�าจัด
4. ขยะรีไซเคิล ได้มีการจัดเก็บแยกภาชนะเป็นชนิดต่างๆ เช่น กระดาษเศษ กระดาษลัง
ขวดน�้าดื่มใส/ขุ่น ขวดแก้ว ขวดยาเปล่า ฯลฯ เพื่อขายน�าเงินเข้า รพ. และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ในโรงพยาบาล ในส่วนเศษอาหารที่ไม่ติดเชื้อจากโรงครัว ก็จะมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน�าไป
ให้อาหารสัตว์ ในส่วนเศษใบไม้ ใบหญ้าที่ได้จากการเก็บกวาดและตัดหญ้าน�าไปหมักท�าเป็นปุ๋ย
ส�าหรับใส่ต้นไม้
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กระดาษ ขวดต่างๆ คัดแยกไว้ ก่อนที่จะน�าไปจ�าหน่ายเพื่อน�าไป Recycle

เศษใบไม้ใบหญ้าที่ได้จากการตัด น�ามาหมักเป็นปุ๋ย

ในปี 2559 โรงพยาบาลชุมพวงได้เริม่ นโยบาย โรงพยาบาลชุมพวงงดใช้โฟม (No Foam)

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

โดยก�าหนดเป็นนโยบายให้โรงครัวโรงพยาบาล ร้านอาหารในโรงพยาบาล กิจกรรมโครงการที่ต้อง
จัดซื้อจัดจ้างอาหารจากภายนอก และร้านค้าภายนอกที่สนใจ เข้าร่วมโครงการใช้วัสดุใส่อาหาร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็ว เช่น Bio Foam แต่ยังมีปัญหาเรื่อง
ยังไม่มี Bio Foam จ�าหน่ายที่อ�าเภอชุมพวง ต้องเข้าไปซื้อที่อ�าเภอพิมายซึ่งห่างจากอ�าเภอชุมพวง
ประมาณ 36 กม. จึงได้ชักชวนร้านค้าในอ�าเภอชุมพวงจัดหา Bio Foam เพื่อจ�าหน่ายแก่
ร้านจ�าหน่ายอาหารที่สนใจ

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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การยกเลิกภาชนะที่ท�าจากโฟม และสนับสนุนให้ใช้ Bio Foam ที่ย่อยสลายได้มาใช้
ในร้านอาหาร โรงครัวและกิจกรรมโรงพยาบาล ชักชวนร้านชุมพวงพลาซ่า น�ากล่อง Bio Foam
มาจ�าหน่ายในอ�าเภอ เพื่อให้ร้านอาหารไม่ต้องไปซื้อไกล

R : Rest room การพัฒนามาตรฐานส้วมตามมาตรฐาน HAS

โรงพยาบาลชุมพวงได้ด�าเนินการตามมาตรฐาน HAS

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

และผ่านการ
ประเมินและได้รบั รางวัลชนะเลิศ จากการสรรหาสุดยอดส้วมแห่งปี 2556 จากส�านักงานสาธารณสุข
จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนีโ้ รงพยาบาลชุมพวงได้มกี ารน�าสมุนไพรจากธรรมชาติ (ใบเตย) ทีม่ อี ยู่
มากหลังโรงพยาบาลมาใช้ดับกลิ่นในห้องส้วม อีกทั้งยังได้ท�าน�้าหมักชีวภาพ (จากผลมะกรูด)
ใช้ส�าหรับล้างห้องน�้าเพื่อลดการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในระบบน�้าเสีย
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E : Energy การลดการใช้พลังงาน
เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลชุมพวงได้ขยายการรักษาและค้นหาเชิงรุกในพื้นที่เขต
อ�าเภอชุมพวง และได้มีโครงการคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงรายใหม่เข้าสู่กระบวนการ
รักษามากขึน้ ท�าให้มผี มู้ ารับบริการในโรงพยาบาลมากขึน้ อีกทัง้ ปัญหาโลกร้อนท�าให้มกี ารใช้พลังงาน
เพิ่มมากขึ้น โรงพยาบาลชุมพวงจึงมีนโยบายในการลดใช้พลังงาน ดังนี้

ส่ ง เสริ ม การเปลี่ ย นมาใช้ ห ลอดผอม หลอดตะเกี ย บ และครอบไฟแบบมี แ ผ่ น
สะท้อนแสง ปัจจุบันก็เริ่มเปลี่ยนมาใช้หลอด LED เพื่อลดการใช้พลังงาน
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ส่งเสริมการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

มาตรการประหยัดไฟฟ้า เช่น เปิด-ปิดแอร์ตามช่วงเวลา และปรับอุณหภูมิไม่ต�่ากว่า
25 องศาเซลเซียส
การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ปิดไฟในสถานที่ที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน
มาตรการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง
- มีการศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง (ในกรณีเดินทางต่างจังหวัด มีระบบ GPS
ก�าหนดเส้นทาง)
- ใช้ความเร็วเฉลี่ย (รถ Refer) 90-110 km/h และช่วงปกติไม่เกิน 90 km/h มีตาราง
ตรวจเช็คเครื่องยนต์ตามมาตรฐาน
- ทางเดียวกันไปด้วยกัน เมื่อมีการเดินทางไปประชุมในจังหวัด ทั้ง รพ.ชุมพวง และ
สสอ.ชุมพวง ให้ใช้รถคันเดียวกัน ถึงแม้จะประชุมคนละที่แต่ให้ทยอยส่งตามเส้นทางที่ผ่านก่อนหลัง
เนื่องจากอ�าเภอชุมพวงอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดถึง 100 กิโลเมตร หากไปคนละคันจะสูญเสีย
ปริมาณน�้ามันเชื้อเพลิงมาก

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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ทางเดียวกันไปด้วยกัน
การติดตั้งกรวยระบายอากาศ เพื่อลดความร้อนในอาคาร ส่งผลให้เครื่องปรับอากาศ
ท�างานเบาลงและประหยัดค่าไฟฟ้า

การติดตั้งกรวยระบายอากาศ
เพื่อลดความร้อนในอาคาร

E : Environment

สิ่งแวดล้อม

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

โรงพยาบาลให้ความส� าคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยการด� าเนินงาน 5ส. การพัฒนา
สถานที่ท�างานน่าอยู่ น่าท�างาน มีการจัดภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงพยาบาล ปลูกต้นไม้
ให้ร่มเงา เป็นที่พักผ่อนแก่ผู้รับบริการ อีกทั้งบังแสงอาทิตย์เพื่อลดความร้อนที่เข้าสู่ตัวอาคาร
โดยนอกจากปลู ก ต้ น ไม้ ใ นโรงพยาบาลแล้ ว ในช่ ว งวั น ปลู ก ต้ น ไม้ แ ห่ ง ชาติ ก็ จ ะจั ด กิ จ กรรม
วันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ทั้งในโรงพยาบาล ชุมชนและวัดต่างๆ รอบๆ โรงพยาบาลโดยจัดเป็นประจ�า
ทุกปี
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ภาพการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงพยาบาล

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ภาพกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ออกไปปลูกตามวัดในชุมชนต่างๆ รอบโรงพยาบาล
นอกจากการปลูกต้นไม้ใหญ่ภายนอกอาคารและปลูกในชุมชนแล้ว โรงพยาบาลชุมพวง
ได้ริเริ่มปลูกต้นไม้ข้างอาคารเพื่อบังแดด เสริมสร้างบรรยากาศให้ดูผ่อนคลาย และดูดซับสารพิษ

เรื่องเล่าความสำาเร็จ

114
ปลูกต้นไม้บังแสงอาทิตย์และดูดซับสารพิษ

N : Nutrition โครงการผักปลอดสารพิษ

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ดังนั้นเราคงปฏิเสธ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ไม่ ไ ด้ ว ่ า อาหารเป็ น สิ่ ง ที่ ส� า คั ญ ต่ อ เรา ในสถานการณ์ ป ั จ จุ บั น เราได้ หั น มารั บ ประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ต่างมองหาพืชผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและไร้สารพิษ
ส่ ว นใหญ่ ต ามท้ อ งตลาดทั่ ว ไปจะเป็ น พื ช ผั ก ที่ ใช้ ย าฆ่ า แมลงเพื่ อ ให้ ผ ลผลิ ต ออกมาทั น ต่ อ
ความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้บริโภคมีสารพิษสะสมในร่างกายและก่อให้เกิดโรคขึ้น
ในอนาคต จากปัญหาดังกล่าวโรงพยาบาลชุมพวง ได้มีโครงการปลูกผักปลอดสารพิษภายใน
โรงพยาบาลเพื่อเป็นต้นแบบในการปลูกผักปลอดสารพิษ โดยผลผลิตที่ได้จะน�าไปให้โรงครัว
โรงพยาบาลเพื่อประกอบอาหารแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ส่วนหนึ่งก็น�าไปจ�าหน่าย
แก่ร้านอาหารโรงพยาบาล และมีตลาดนัดผักปลอดสารพิษทุกวันอังคารเพื่อจ�าหน่ายแก่ญาติ
ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
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โครงการปลูกผักปลอดสารพิษโรงพยาบาลชุมพวง
รพ.ชุมพวง ยังได้หมักปุ๋ยชีวภาพจากใบสะเดาเพื่อไล่แมลงที่รบกวนพืชผักแทนการใช้สารเคมีอีกด้วย

ผลผลิตส่งให้กับโรงครัวโรงพยาบาล
เพื่อน�าไปประกอบอาหารแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ผลผลิตบางส่วนน�ามาจ�าหน่ายแก่เจ้าหน้าที่
และมีตลาดนัดผักปลอดสารพิษทุกวันอังคาร
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ประโยชน์ของการดำาเนินโครงการ
บุคลากรและผู้ป่วยได้รับประโยชน์จากโครงการทั้งในด้านบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
จากต้นไม้ที่ให้ร่มเงาและอาหารที่มีประโยชน์จากผักปลอดสารพิษ
สามารถลดการใช้พลังงานลงกว่าปกติ แม้ว่าจะไม่ได้ลดลงมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
เนื่องจากอากาศที่ร้อนขึ้นในปี 2558

การคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์

CF

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลชุมพวง พบว่า ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศในปี 2557 เท่ากับ 666.49 ton CO2e /ปี ต่อมาในปี 2558
โรงพยาบาลชุมพวงได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เท่ากับ 689.33 ton CO2e/ปี เพิ่มขึ้น
22.84 ton CO2e/ปี คิดเป็นร้อยละ 3.43 ทั้งนี้มีหลายสาเหตุเนื่องจาก การต่อเติมขยายอาคาร
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นมาก ในช่วงปี 2558 ท�าให้ปริมาณ
การใช้ทรัพยากรไฟฟ้ามากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยโรงพยาบาลจะก�าหนดมาตรการในการประหยัด
พลังงานให้มากยิ่งขึ้น
ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลชุมพวง
ปีงบประมาณ

ปริมาณ (ตัน CO2e/ ปี)

2557

666.49

2558

689.33

689.33

189.93
600
500
400

2557
2558

300
200
100
0
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ต้น CO2e/ปี)

700

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

แผนภูมิแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลชุมพวง

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลชุมพวง
ปีงบประมาณ 2557 - 2558

ที่มา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e/ปี)

Garbage
Restroom
Energy
Environment
Nutrition
Service

ปีงบประมาณ 2557
11.72
654.05
0.72
-

ปีงบประมาณ 2558
11.86
676.75
0.72
-

Total

666.49

689.33

ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างมาก

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

โรงครัวลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อพืชผักภายนอก ถึงจะลดไม่มากแต่เรามั่นใจได้เลยว่า
ผักที่ผลิตปลอดสารพิษแน่นอน 100%
สามารถลดปริมาณการใช้โฟมในการบรรจุอาหารในโรงพยาบาล อีกทั้งเป็นแบบอย่าง
ในการขยายแก่ร้านจ�าหน่ายอาหารอื่นๆ นอกโรงพยาบาล
น�้าหมักชีวภาพสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประเภททดแทนการใช้สารเคมี
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ก้าวต่อไปของการดำาเนินโครงการ
ลดปริ ม าณขยะทั่ ว ไปให้ ม ากขึ้ น โดยก่ อ ตั้ ง ธนาคารขยะเพื่ อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยทุ ก แผนก
เห็นความส�าคัญของขยะ และน�าเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้มากที่สุด
เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เรื่อง Green & Clean แก่ชุมชนและหน่วยงาน
ที่สนใจ
สร้างภาคีเครือข่ายแก่ชมุ ชน รณรงค์การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และส่งเสริมการใช้ผักปลอดสารพิษมาประกอบอาหารในครัวเรือนและร้านอาหาร
เน้ น การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานในหน่ ว ยงานให้ ม ากขึ้ น เน้ น เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
ด้านไฟฟ้า โดยใช้มาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ เช่น การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศ น่าอยู่ น่าท�างาน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
แก่ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
บ้านสกล
199 หมู่ 8 ตำาบลตะเคียน อำาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
E-mail : Kapphc208@gmail.com 085-3169301

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสกล เป็นโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต�าบลขนาดเล็ก มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน 368 หลังคาเรือน ประชากร 1,632 คน
บุคลากรทั้งข้าราชการ พนักงานกระทรวง และลูกจ้าง ทั้งหมด 5 คน

แรงจูงใจในการดำาเนินงานโครงการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสกล มีแนวคิดในการพัฒนาองค์กร

ตามนโยบายกรมอนามัย ในการด�าเนินงานโครงการสถานที่ท�างานน่าอยู่ น่าท�างาน ตั้งแต่ปี 2550
จนกระทั่ง กรมอนามัยได้ มีนโยบายในการด�าเนินงานโครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน
ซึ่งจากสถานการณ์ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในทุกระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสกล เห็นว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจ
และเป็นประโยชน์ จึงได้ด�าเนินการตามแนวทางนโยบายกรมอนามัยทั้งสองโครงการควบคู่กันมา
ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลสู่ชุมชนต่อไป

การดำาเนินงานตามกลยุทธ์ CLEAN
C : Communication
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับบุคลากร ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนา รพ.สต.
กับคณะกรรมการกองทุนสุขภาพชุมชน รพ.สต.บ้านสกล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน
(อสม.) และผู้น�าชุมชน

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

L : Leader
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สร้างบทบาทน�าเพื่อเป็นตัวอย่างการด�าเนินงาน เป็น รพ.สต.แห่งแรกของอ�าเภอที่ผ่าน
มาตรฐาน Healthy Work Place อย่างยั่งยืน 3 ปีติดต่อกัน (ปี 2552 - 2554) บุคลากรท�าตัว
เป็นแบบอย่างที่ดีในการประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม

E : Effectiveness
ท� า ให้ เ กิ ด ผลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มาตรการประหยั ด พลั ง งาน ท� า ให้ ล ดค่ า ใช้ จ ่ า ย
ที่เกิดจากพลังงาน เช่น ค่าไฟฟ้า/ค่าน�้าประปา/ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงพาหนะ ได้อย่างต่อเนื่อง และ
ผลการด�าเนินงานด้วยกิจกรรม GREEN ท�าให้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้อย่างชัดเจน

A : Activity
สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส�านึ ก อย่ า งมี ส ่ วนร่ วม รณรงค์ ล ดภาวะโลกร้ อ นในชุ ม ชน
อย่ า งต่ อเนื่อง ปลูก ฝังการรัก ษาสิ่งแวดล้ อ ม ลดโลกร้ อ น แก่ ก ลุ ่ ม เด็ ก จั ดตั้ ง กลุ ่ ม เมล็ ด พั นธุ ์
แห่งความดี
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ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการด�าเนินงาน สนับสนุนภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมลดโลกร้อน
การปลูกป่าชุมชน สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ ธนาคารขยะ การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้
จัดตั้งกองทุนพัฒนาสิ่งแวดล้อม

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

N : Networking

การดำาเนินงานตามกิจกรรม GREEN
G : Garbage การก�าจัดขยะและการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้

การคัดแยกขยะตั้งแต่จุดก�าเนิดขยะ โดยใช้หลัก 3 R คือ

1. Reuse
น�าวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ซ�้า เช่น การใช้กระดาษให้ครบสองหน้า
น�าขวดน�้าดื่ม น�้าอัดลม มาบรรจุน�้ายาล้างจาน น�้ายาปรับผ้านุ่ม ที่ผลิตโดย
รพ.สต.บ้านสกล

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

2. Reduce
ลดการใช้ถงุ พลาสติก มาใช้กระเป๋าผ้าใส่ยาในผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีต่ อ้ งรับยาเป็นประจ�า
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สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

3. Recycle
จัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
คัดแยกขยะแต่ละประเภท เช่น ขยะเปียก ท�าน�า้ หมักชีวภาพ ท�าปุย๋ หมักจากใบไม้
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ประดิษฐ์กระเป๋าจากซองกาแฟ โอวัลติน ที่ใช้แล้ว

R : Rest room การพัฒนาส้วมตามมาตรฐาน HAS “สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย”

พัฒนามาตรฐานส้วมเพื่อให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ มีส้วมที่สะอาด

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

เพียงพอ ได้รบั ความสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะกลุม่ ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ เด็ก สตรี และหญิงตัง้ ครรภ์
และใช้น�้าหมักชีวภาพท�าความสะอาดห้องส้วมเพื่อลดการใช้สารเคมี ผลิตน�้ายาล้างจาน สบู่เหลว
ไว้ใช้ในส�านักงาน เพื่อลดรายจ่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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E : Energy มาตรการลดใช้พลังงาน
มาตรการ 5 ส. ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ก�าหนดเวลาการใช้เครื่องปรับอากาศ
ใช้น�้ามันแก๊สโซฮอล
ใช้รถจักรยาน ออกเยี่ยมบ้านในพื้นที่ใกล้ รพ.สต.

ปลูกต้นไม้รอบอาคารเพื่อให้ร่มเงา ลดอุณหภูมิห้องภายในอาคาร

E: Environment การจัดสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน

จัดบริบทสถานที่ท�างานให้ น่าอยู่ น่าท�างาน

ตามมาตรฐาน Healthy
Workplace โดยปลู ก ต้ น ไม้ ดู ด สารพิ ษ ภายในอาคาร ปลู ก ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ จั ด สวนหย่ อ ม
จัดสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกอาคารเอื้อต่อการมีสุขภาพดี

ปลูกผักปลอดสารพิษ ผักสวนครัว ผักพืน้ บ้าน ไว้บริโภคเอง ปลูกพืชสมุนไพร

ล้างพิษ และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บริการน�้าสมุนไพรในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

อาหารปลอดภัย และสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
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N : Nutrition

การคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์

CF

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
บ้านสกล พบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยสูบ่ รรยากาศในปี 2557 เท่ากับ 5.84 ton CO2e/ปี
และในปี 2558 ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เท่ากับ 5.39 ton CO 2e/ปี ลดลง
0.45 ton CO2e/ปี ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงพยาบาลมีมาตรการในการลดก๊าชเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง
ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสกล
ปีงบประมาณ

ปริมาณ (ตัน CO2e/ ปี)

2557

5.84

2558

5.39
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5.84

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ต้น CO2e/ปี)

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

แผนภูมิแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสกล

5.39

6
5
4

2557

3

2558

2
1
0
2557

2558
ปีงบประมาณ

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสกล ปีงบประมาณ 2557 - 2558

ที่มา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e/ปี)

Garbage
Restroom
Energy
Environment
Nutrition
Service

ปีงบประมาณ 2557
0.25
5.59
-

ปีงบประมาณ 2558
0.28
5.11
-

Total

5.84

5.39

นวัตกรรมเด่น
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ขยะแลกไข่ แล้วพัฒนามาเป็นร้านค้าศูนย์บาท แลกสิง่ ของอุปโภคบริโภคทีจ่ า� เป็น เช่น สบู่ แปรงสีฟนั
ยาสีฟัน ซอส ซีอิ้ว น�้ามันพืช ผงซักฟอก เป็นต้น และเปลี่ยนขยะเป็นเงินออม ฝากออมกับธนาคาร
ออมทรัพย์ความดี โดยมี รพ.สต.บ้านสกล เป็นศูนย์กลางในการด�าเนินงาน

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

สนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน เริ่มแรกรณรงค์

ปัจจัยความสำาเร็จ กลยุทธ์ วิธีการในการดำาเนินงาน
ปัจจัยความส�าเร็จ ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สาธารณสุขอ�าเภอ ให้ความส�าคัญในการพัฒนาหน่วยงานตามนโยบายอย่างจริงจัง บุคลากรท�างาน
เป็นทีม มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ ในการพัฒนาสถานบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน
กลยุทธ์ สร้าง รพ.สต.เป็นศูนย์กลาง ในการพัฒนาเป็นต้นแบบ แล้วขยายผลสู่เครือข่าย
ในชุมชน ผ่านกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
วิธีการด�าเนินงาน การด�าเนินงานพัฒนาองค์กร ตามหลัก 5 ส เป็นพื้นฐาน และพัฒนา
ต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ตาม “โครงการสถานที่ท�างานน่าอยู่ น่าท�างาน” ก่อให้เกิดความยั่งยืน น�าไป
สูก่ ารพัฒนาตามนโยบาย “โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อน” ได้สา� เร็จตามแนวทาง
ที่วางไว้ น�าไปสู่การพัฒนาหมู่บ้านตาม “โครงการ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์”

สิ่งที่ชื่นชอบ/ความประทับใจในการดำาเนินงาน
เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ และลดพลังงาน และเกิด
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนร่วมพัฒนาการด�าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
และควบคุมโรค ลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์จากการดำาเนินงานโครงการ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

มีบริบทและสิง่ แวดล้อมทีด่ ี อาคารสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ ผูร้ บั บริการ
และเจ้าหน้าที่ ได้รับความสะดวก สบาย ปลอดภัย ผู้รับบริการมีความประทับใจ เจ้าหน้าที่
มีความสุขในการท�างาน เป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายเครือข่ายสู่ชุมชนได้
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ความเชื่อมโยงสู่ชุมชน
สนับสนุนส่งเสริมให้หมู่บ้านเข้าร่วมด�าเนินการ โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์
ลดโลกร้อน ตามนโยบายกรมอนามัย ผสมผสานงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กับการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันและควบคุมโรค บูรณาการงานร่วมกับท้องถิ่น โดยการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับพื้นที่ เน้นกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย การพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ส่งเสริม
การปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้

ก้าวต่อไปของการดำาเนินงานโครงการ
พัฒนาการด�าเนินงาน โครงการสาธารณสุขร่วมใจ ลดโลกร้อน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ขยายกลุ่ม
เครือข่ายในชุมชนให้ด�าเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะมูลฝอย การสุขาภิบาล
ในครัวเรือน และอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างชุมชนสะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประชาชนสุขภาพดี

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
ท่าเรือ
หมู่ที่ 5 ตำาบลท่าเรือ อำาเภอท่าแพ
จังหวัดสตูล 91150

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่าเรือ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต�าบลท่าเรือ

อ�าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล อยู่ในเขตการปกครองของ องค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเรือ มีพื้นที่
รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านวังปริง หมู่ที่ 5 บ้านควนพัฒนา และหมู่ที่ 6 บ้านพรุต้นอ้อ
มีบุคลากรจ�านวน 8 คน ผู้รับบริการเฉลี่ย 20 คน/วัน มีประชากรจากการส�ารวจ (ณ 1 กรกฎาคม
2558) จ�านวน 2,278 คน

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่าเรือ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ

สาธารณสุขแบบเบ็ดเสร็จ เน้นการสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ด�าเนินงานแบบเชิงรุกโดยชุมชนมีส่วนร่วม สู่สุขภาพดีและพึ่งตนเองได้

พันธกิจ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

1. บริการแบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน
2. สร้างเสริมสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้างภาคีเครือข่าย สนับสนุน
ด้านวิชาการ ด้านสาธารณสุข รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการแก้ปัญหาให้กับภาคีเครือข่าย
3. สูส่ ขุ ภาวะทีย่ งั่ ยืนของประชาชน โดยจัดระบบบริการเชิงรุก พัฒนาศักยภาพให้ประชาชน
สามารถพึ่งตนเองได้
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จุดเริ่มต้นในการดำาเนินงานลดโลกร้อน
ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่าเรือ ได้พัฒนา

สู่คุณภาพมาตรฐาน PCA ภายใต้การน�าของ นายอิดดาเร๊ะ มาราสา ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่าเรือ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ร่วมกัน
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการให้ผู้รับบริการได้รับบริการ
สะดวก ปลอดภัยและพร้อมใช้ ส่งเสริมให้้บุคลากรในสถานบริการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดภาวะโลกร้อน จึงได้สมัครเข้าร่วมในโครงการ
สาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. บู ร ณาการ PCA, HWP และงานอาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หาปริ ม าณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ�าแนกตามกิจกรรม GREEN & CLEAN ของสถานบริการเสนอผู้บริหาร
2. ปรับนโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนัก และการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมลดโลกร้อน เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม 5ส. สวนสมุนไพร
ในสถานบริการ
3. ประกาศนโยบายประหยัดพลังงาน ให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานประจ�า
4. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในสถานบริการ ติดสติ๊กเกอร์ ป้ายเตือนประหยัดพลังงาน
ในจุดต่างๆ ภายในสถานบริการสาธารณสุข
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คณะกรรมการบริ ห ารโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� า บลท่ า เรื อ การประชุ ม ร่ ว มกั น
เสนอรูปแบบการด�าเนินกิจกรรมลดโลกร้อนตามบริบทขององค์กร มีวิธีการด�าเนินงาน ดังนี้

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

กลยุทธและวิธีการดำาเนินงาน

5. สร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชน
โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยวิถพี อเพียง เรียนรูก้ ารท�าน�า้ หมักชีวภาพ น�า้ ยาอเนกประสงค์
ใช้ในสถานบริการสาธารณสุข และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและใช้ในชุมชน

กิจกรรม GREEN
ที่ได้ด�าเนินการ ดังนี้

G: Garbage การจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล

การคัดแยกมูลฝอยของสถานบริการ มีการรณรงค์การแยกขยะให้ถูกต้อง

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

โดยการจัดท�าโมเดลคัดแยกขยะ ได้คัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก�าเนิด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยอินทรีย์
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1) มู ล ฝอยติ ด เชื้ อ การเก็ บ และขนย้ า ยมู ล ฝอยติ ด เชื้ อ ไปยั ง อาคารจุ ด พั ก ชั่ ว คราว
ตามเส้นทางที่ก�าหนดไว้ น�าถุงมูลฝอยแยกเก็บตามประเภท เพื่อรอรถเก็บขนขยะจากโรงพยาบาล
แม่ ข ่ า ย น� า ไปก� า จั ด พนั ก งานแต่ ง กายถู ก ต้ อ งตามหลั ก ป้ อ งกั น ตนเอง รถเก็ บ ขนขยะจาก
โรงพยาบาลแม่ข่ายมาเก็บทุกวันพฤหัสบดี
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3) มูลฝอยอันตราย เช่น เศษอมัลกัมใส่ขวดยาผสมน�้า แคปซูลอมัลกัม ใส่ถุงแดง
ส่งท�าลายที่โรงพยาบาล หลอดไฟฟ้า ถ่านไฟฉาย กระป๋องเสปรย์ แบตเตอรี่โทรศัพท์ รวบรวม
ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ ใส่กล่องที่มีฝาปิด ส่งโครงการรณรงค์ทิ้งขยะอันตรายจังหวัดสตูล

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

2) มูลฝอยทั่วไป คัดแยกเก็บเข้าทีพ่ กั มูลฝอยชัว่ คราว ขยะทีย่ อ่ ยสลายได้ชา้ เช่น กล่องโฟม
ถุงพลาสติก ก�าจัดโดยรถเก็บขนจากองค์การบริหารส่วนต�าบลท่าเรือ สัปดาห์ละ 2 ครัง้ มูลฝอยทัว่ ไป
ที่สามารถขายได้ เช่น กระดาษ กล่องกระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก แยกเก็บไว้ขายพ่อค้าในพื้นที่

4) มูลฝอยอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ เช่น กากอาหารน�าไปเลี้ยงสัตว์ ใบไม้ใบหญ้าน�าไปใส่
โคนต้นไม้ให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ

กิจกรรมรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยยึดหลัก 3Rs ดังนี้

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

Reduce :
ให้กลุ่มโรคเรื้อรัง ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกมารับบริการยา ลดปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
โดยเจาะถุงระบายน�้าติดเชื้อลงระบบชักโครก ลดปริมาณฝุ่นจากเครื่องอบผ้า นโยบายในการ
ลดขยะในโรงพยาบาล รณรงค์ให้ใช้กล่องวัสดุธรรมชาติใส่อาหารแทนถุงพลาสติกและกล่องโฟม
ลดบรรจุภัณฑ์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม นโยบายห้ามใช้โฟมประกอบกิจกรรมในสถานบริการ
ให้ใช้วัสดุธรรมชาติแทน ใช้น�้าหมักชีวภาพเข้มข้นก�าจัดกลิ่นแก้ปัญหาห้องน�้า ห้องส้วม ใช้น�้ายา
อเนกประสงค์จากผลไม้ชนิดเจือจางน�ามาขัดพื้นทั่วทั้งองค์กร ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต E-mail Iine
แทนการแจ้งเวียนหนังสือกระดาษ ใช้คลังความรู้ทางอินเตอร์เน็ตแทนการถ่ายเอกสาร
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Reuse :
ใช้ถุงผ้าในผู้มารับบริการโรคเรื้อรัง ใช้แกลลอนยา ขวดยาพลาสติกใส่ขยะติดเชื้อของมีคม
เข็มฉีดยา ใช้ขวดน�้าดื่ม ขวดน�้าเกลือ ใส่น�้าหมักชีวภาพ ผ้าปูที่นอนที่ไม่ใช้น�ามาใช้เป็นผ้าเช็ดมือ
ในหน่วยบริการ ดัดแปลงกล่องกระดาษใช้งานเป็นกล่องใส่วัสดุต่างๆ เช่น กล่องใส่ปากกาดินสอ
กล่องใส่เศษกระดาษ กล่องใส่หนังสือนิตยสารต่างๆ กล่องใส่แผ่นพับความรู้ต่างๆ ด้านสุขภาพ
กล่องใส่เศษขยะแห้ง การใช้กระดาษ A4 หน้าสองพิมพ์และถ่ายเอกสาร มีระบบบ�ารุงรักษาและ
เตรียมพร้อมป้องกันอัคคีภัยอย่างต่อเนื่อง ใช้แบตเตอรี่เติมประจุไฟฟ้า

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

Recycle :
การคัดแยกขยะรีไซเคิลด�าเนินโดยบุคลากรในหน่วยงาน คัดแยกขยะน�าไป Reduce และ
Reuse เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการประจ�าวัน เป็นการลดต้นทุนในระดับหนึ่งก่อน เมื่อไม่ใช้
ประโยชน์จะส่งเข้าที่พักมูลฝอยชั่วคราว เก็บขยะรีไซเคิลเพื่อติดต่อขายให้แหล่งรับซื้อในพื้นที่
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R : Rest room การจัดการส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS

มีจดุ เน้นในการพัฒนา 3 ด้าน คือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย เพือ่ ตอบสนอง

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ความต้องการ ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ โดยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะตาม
เกณฑ์มาตรฐาน HAS และผ่านการประเมินตามมาตรฐาน HAS และมีการปรับปรุงส้วมสาธารณะ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น ส�าหรับผู้มารับบริการชาย หญิง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และหญิงมีครรภ์
ส้วมสาธารณะของโรงพยาบาลผ่านการประเมินตามมาตรฐาน HAS มาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ศึกษา
ดูงานของภาคีเครือข่ายในชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน เป็นตัวแทนของอ�าเภอส่งเข้าประกวดส้วม
ในระดับจังหวัด ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
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E : Energy ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่าเรือได้ก�าหนดนโยบายประหยัดพลังงาน ให้บุคลากร
ในหน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน มีการปิด-เปิดไฟเป็นเวลา เช่น ไฟฟ้า
ภายในอาคาร ไฟถนน ไฟฟ้าทางเดินภายนอกอาคาร ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังเลิกงาน ก�าหนด
แบ่งโซนผูร้ บั ผิดชอบ มีระบบบ�ารุงรักษาเครือ่ งมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม�า่ เสมอ เช่น เครือ่ งซักผ้า
เครื่องอบผ้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม หลอดไฟ เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
ลดการใช้กระดาษในส�านักงาน ลดสต๊อกการเบิกจ่าย เวชภัณฑ์ พัสดุ มีการปิดการใช้เครือ่ งปรับอากาศ
ก่อนครึ่งชั่วโมง ลดการถ่ายเอกสาร และมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ป่วย
มาตรการประหยัดน�้าประปา ปิดก๊อกน�้าให้สนิทหลังเลิกใช้ ตรวจสอบรอยรั่วระบบเส้นท่อ
ปรับวาล์วน�้า ลดแรงดันประหยัดน�้า
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E : Environment การจัดการสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนและเอื้อกับสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่าเรือ มีการปลูกต้นไม้เศรษฐกิจเพิ่ม

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

และทดแทน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่ดินว่างเปล่า บริเวณด้านหลังของสถานบริการ โดยการปลูก
ปาล์มน�้ามัน ปลูกกล้วย ปลูกไม้ผล เช่น เงาะ ทุเรียน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยคอกในการบ�ารุงต้นไม้
และรักษาดิน มีนโยบายปลูกต้นไม้ดูดสารพิษในและนอกอาคาร ได้แก่ พลูด่าง เดหลี และลิ้นมังกร
จัดสวนสุขภาพบริเวณด้านหน้าสถานบริการ ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ และสมุนไพร เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียว มีศาลารวมใจเพื่อผ่อนคลายในสวน เพิ่มไม้ประดับในอาคารตามจุดต่างๆ จัดกิจกรรม 5ส.
ทุกวันศุกร์ และ Big cleaning Day ปีละหนึ่งครั้ง
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N : Nutrition การรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง

ปี 2555 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่าเรือ เข้าร่วมโครงการเกษตรกรปลอดโรค

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส โดยมีการส�ารวจเกษตรกรในพื้นที่ ให้ความรู้
กลุ่มเกษตรกร และเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองสารพิษตกค้างในกระแสเลือด กลุ่มเป้าหมาย
จ�านวน 80 คน ได้รับการเจาะเลือดตรวจคัดกรองคิดเป็นร้อยละ 100 โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
มีผลเลือดอยู่ในระดับปกติ จ�านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 90 และมีผลเลือดอยู่ในระดับปลอดภัย
จ�านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ทั้ง 8 คน ได้รับการสนับสนุนสมุนไพรล้างพิษ 3 ชนิด คือ มะรุม
ย่านาง รางจืด และค�าแนะน�าในการดูแลตนเองแก่เกษตรกร
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นอกจากนี้ กลุ่มเป้าหมายจ�านวน 80 คน ได้รับการประเมินความเสี่ยงในการท�างาน
ภาคเกษตรกรรมจากการสัมผัสสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช คิดเป็นร้อยละ 100 กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่
มีผลการประเมินความเสี่ยงในการท�างานภาคเกษตรกรรมอยู่ในระดับต�่าจ�านวน 75 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.75 และระดับปานกลาง จ�านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25

ปี 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่าเรือ โครงการอาสาร่วมใจลดโลกร้อน

ด้วยวิถีพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น�าหลักการวิถีพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยกิจกรรม
การเรียนรู้ฐานการท�าน�้าหมักชีวภาพ และน�้ายาเอนกประสงค์ น�้ายาล้างจาน น�้ายาซักผ้า เพื่อลด
ปริมาณการใช้สารเคมีในชีวิตประจ�าวัน และสร้างเครือข่ายแกนน�าลดโลกร้อนในชุมชน จ�านวน
3 หมู่บ้าน

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ปี 2558 โครงการหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรค โดยมีกิจกรรม
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อบรมความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การบริโภคอาหาร ข้อปฏิบัติ
การเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ กินผักปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัย และการปลูกผักปลอดสารพิษ
แก่ตัวแทนครัวเรือน และ อสม. ท�าให้ผู้เข้ ารับการอบรม มีความรู้และเกิดความเข้าใจเรื่อง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตระหนักถึงความส�าคัญ สามารถเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
ได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนให้อาสาสมัครครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเอง
โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆ และแหล่งเรียนรู้การท�าปุ๋ยหมักชีวภาพจากศูนย์การเรียนรู้
ในชุมชน (ศูนย์ปราชญ์ชุมชน) มีครัวเรือนต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษในโครงการ จ�านวน
20 ครัวเรือน และมีแปลงผักปลอดสารพิษในสถานบริการสาธารณสุข

การคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์

CF

จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่าเรือ
พบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศในปี 2557 เท่ากับ 112.27 ton CO2e/ปี
และในปี 2558 ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เท่ากับ 124.27 ton CO2e/ปี เพิ่มขึ้น
12.00 ton CO2e/ปี คิดเป็นร้อยละ 10.68 ทั้งนี้ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดคือ
ด้าน Energy ในส่วนการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง เนื่องจากมีการเพิ่มกิจกรรมการให้บริการที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งทางโรงพยาบาลต้องหามาตรการในการด�าเนินการต่อไป
ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่าเรือ
ปีงบประมาณ

ปริมาณ (ตัน CO2e/ ปี)

2557

112.27

2558

124.27

124.27

112.27

2557
2558

2557

ปีงบประมาณ

2558
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ต้น CO2e/ปี)

แผนภูมิแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่าเรือ

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่าเรือ ปีงบประมาณ 2557 - 2558

ที่มา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e/ปี)

Garbage
Restroom
Energy
Environment
Nutrition
Service

ปีงบประมาณ 2557
44.97
67.04
-

ปีงบประมาณ 2558
50.64
73.38
-

Total

112.27

124.27

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ความภาคภูมิใจ
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1. มีทีมงานที่เข้มแข็ง พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องจนเกิดความส�าเร็จ
2. ผู้บริหารเห็นถึงความส�าคัญ และให้การสนับสนุนการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง บุคลากรและผู้รับบริการ มีความตระหนักกับภาวะโลกร้อน
3. มีการท�างานเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจกันท�างาน
4. มีการบูรณาการงานทุกภาคส่วนในลักษณะงานประจ�า เช่น HWP, PCA งานอาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
5. ชุมชน เครือข่าย อสม. เข้มแข็ง มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

ก้าวต่อไปในการดำาเนินงานลดโลกร้อน
1. นโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีการปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ในปี 2559
2. ขยายการผลิตน�้ายาท�าความสะอาดชีวภาพ EM ให้เข้าถึงชุมชนเพิ่มขึ้น
3. เพิ่ ม แปลงผั ก ปลอดสารพิ ษ ในสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข และเครื อ ข่ า ยครั ว เรื อ น
ปลูกผักปลอดสารพิษ
4. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพในกลุ่มเกษตรกร

โรงพยาบาลท่าแพ
เลขที่ 155 หมู่ที่ 2 ถนนฉลุง - ละงู ตำาบลท่าแพ
อำาเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 91150

โรงพยาบาลท่าแพ

เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 30 เตียง มีพื้นที่ทั้งหมด 27 ไร่
ในปีงบประมาณ 2558 มีบุคลากรจ�านวน 130 คน มีผู้รับบริการนอกเฉลี่ย 120 คน/วัน ผู้ป่วยใน
เฉลี่ย 26 คน/วัน โดยมี พันธกิจ คือ พัฒนาบริการสุขภาพทั้ง 4 มิติ แบบองค์รวม ด้วยความใส่ใจ
ผู้รับบริการดุจญาติมิตร สนับสนุนการสร้างสุขของบุคลากร และขยายผลการสร้างสุขภาวะในชุมชน
อย่างยั่งยืน

จุดเริ่มต้นในการดำาเนินงานลดโลกร้อน
ที่ตั้งโรงพยาบาลท่าแพ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ดอน เป็นลูกคลื่นลอนลาด

เล็กน้อยถึงราบเรียบ ไม่มีภูเขา พื้นที่ลาดเอียงลงสู่ทางทิศตะวันตก มีพื้นที่ราบบริเวณป่าชายเลน
มี น�้ า ท่ ว มถึ ง สภาพป่ า สมบู ร ณ์ มี ไ ม้ แ สม โกงกาง มี ล� า คลองไหลผ่ า น อาทิ คลองบาราเกตุ
คลองดาหล�า คลองบันไตและล�าห้วยต่างๆ ไหลลงสู่ทะเลอันดามัน ซึ่งมีความส�าคัญทางนิเวศวิทยา

ของสัตว์น�้า โรงพยาบาลท่าแพได้พัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ HA และ HPH ภายใต้การน�าของ
นายแพทย์นายพันธุ์เชษฐ์ บุญช่วย ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลท่าแพ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
และความปลอดภั ย บริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มความปลอดภั ย เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการ
ให้ผู้รับบริการได้รับบริการสะดวก ปลอดภัยและพร้อมใช้ จากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ส่งผลให้มีผู้รับบริการเพิ่มขึ้น ปริมาณขยะและของเสียเพิ่ม อัตราการใช้น�้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การใช้
พลังงานและน�า้ มันเชือ้ เพลิงมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากได้กอ่ สร้างอาคารเพิม่ ท�าให้ตน้ ไม้ขนาดใหญ่
ลดลง มีพื้นที่สีเขียวลดลง โรงพยาบาลท่าแพ จึงได้สมัครเข้าร่วมในโครงการสาธารณสุขรวมใจ
รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

กลยุทธและวิธีการดำาเนินงาน
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คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล มีการประชุมร่วมเสนอรูปแบบการด�าเนิน
กิจกรรมลดโลกร้อนตามบริบทขององค์กร มีการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยผ่านเสียงตามสาย ปิดป้าย
ประกาศในโรงพยาบาล และผ่ า นภาคี เ ครื อ ข่ า ย เช่ น เกษตรอ� า เภอ โรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่
เครือข่าย อสม. และมัสยิด มีกลยุทธ์และวิธีด�าเนินการดังนี้
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1. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย บูรณาการ HA & HPH & HPMQA
และงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปัญหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ�าแนกตาม
กิจกรรม GREEN ของโรงพยาบาลเสนอผู้บริหาร
2. ปรั บ นโยบายสิ่ ง แวดล้ อ มและความปลอดภั ย เดิ น สู ่ น โยบายโรงพยาบาลสี เขี ย ว
โดยน�าหลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประยุกต์ภายใต้ GREEN &
CLEAN เพื่อสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน เช่น กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรม 5 ส. นวัตกรรมลดโลกร้อน เป็นต้น
3. ประกาศนโยบายให้ เจ้ า หน้ า ที่ ท ราบและถื อ ปฏิ บั ติ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานประจ� า
ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานส่งใบรายงานความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น กรณีพบ
ความเสีย่ งด้านระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบก�าจัดของเสีย ฯลฯ เพือ่ รายงานให้ผอู้ า� นวยการทราบ
และพิจารณาสั่งการ และหาแนวทางแก้ไข
4. สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจส่งเสริมขับเคลื่อนการด�าเนินงานในองค์กร
และผู ้ รั บ บริ ก ารเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก และขอความร่ ว มมื อ เช่ น มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์
เสียงตามสาย กิจกรรมลดโลกร้อนในโรงพยาบาล ประชุมคณะท�างานคุณภาพโรงพยาบาล ประชุม
คณะกรรมการบริ ห าร ประชุ ม ประจ� า เดื อ นหั ว หน้ า งาน ประชุ ม คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ ม
และความปลอดภัย ประชุมคณะกรรมการ คปสอ.ท่าแพ ประชุมประจ�าเดือนของ อสม. ประชุม
ประจ�าเดือนของหน่วยงานราชการ จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาล ติดโปสเตอร์ในจุดต่างๆ
ภายในโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในโรงเรียนและมัสยิด ใช้เครือข่าย อสม.
รายละแวกบ้าน รายหมู่บ้าน
5. สร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชน
ส่วนท้องถิ่น เช่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่หาโอกาสพัฒนาสู่นวัตกรรม

กิจกรรม GREEN
ที่ด�าเนินการดังนี้

G : Garbag การจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

การคัดแยกขยะมูลฝอยโรงพยาบาลได้คัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่ง
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ก�าเนิด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล
มี คู ่ มื อ การปฏิ บั ติ ว ่ า ด้ ว ยการจั ด การขยะมู ล ฝอยในโรงพยาบาล เช่ น การเก็ บ และขนย้ า ย
ภายในอาคารใช้รถเข็นขยะ ขนย้ายด้วยระบบปิด ไปยังอาคารจุดพักชั่วคราวไปยังอาคารพักขยะ
ตามเส้ น ทางที่ ก� า หนดไว้ น� า ถุ ง ขยะออกจากรถเข็ น ขยะแยกเก็ บ ตามประเภท จากนั้ น ล้ า ง
ท�าความสะอาดรถเก็บ เพื่อรอก�าจัด พนักงานแต่งกายถูกต้องตามหลักป้องกันตนเอง การก�าจัด
ขยะมู ล ฝอยกรณี เ ป็ น ขยะติ ด เชื้ อ ก� า จั ด โดยบริ ษั ท เอกชนด� า เนิ น จั ด เก็ บ สั ป ดาห์ ล ะ 2 ครั้ ง
และขยะทั่วไปคัดแยกเก็บเข้าห้องพักขยะทั่วไป ก�าจัดโดยรถขยะ อบต.ท่าแพ จัดเก็บสัปดาห์ละ
3 ครั้ง โดยวิธีฝังกลบ ส�าหรับขยะอันตรายแยกเก็บในถังเฉพาะ แต่ละหน่วยงานรวบรวมส่งมาพักไว้
ที่อาคารพักขยะเพื่อรวบรวมส่ง อบจ.สตูล ปีละ 2 ครั้ง ในส่วนขยะรีไซเคิลแต่ละหน่วยงานรวบรวม
ส่งธนาคารขยะของโรงพยาบาล ส่งขายโรงรับซื้อขยะของเอกชน ทางโรงพยาบาลมีกิจกรรมรณรงค์
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยยึดหลัก 3R ดังนี้
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Reuse : ใช้ถุงผ้าในผู้มารับบริการโรคเรื้อรัง ใช้แกลลอนยา ขวดยาพลาสติกใส่ขยะติดเชื้อ
ของมีคม เข็มฉีดยา ใช้ขวดน�้าดื่ม ขวดน�้าเกลือ ใส่น�้าหมักชีวภาพ การใช้กระดาษ A4 หน้าสอง
พิ ม พ์ แ ละถ่ า ยเอกสาร น� า กระดาษที่ ใช้ แ ล้ ว มาประยุ ก ต์ ใช้ เ ป็ น กระดาษรองท� า แผล การใช้
ขวดพลาสติกปลูกผัก การใช้ล้อยางรถยนต์ปลูกผัก

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

Reduce : ให้กลุ่มโรคเรื้อรัง ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกมารับบริการยา นโยบาย
ในการลดขยะในโรงพยาบาล ลดบรรจุ ภั ณ ฑ์ โ ดยใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ช นิ ด เติ ม นโยบายห้ า มใช้ โ ฟม
ประกอบกิจกรรมในโรงพยาบาลให้ใช้วัสดุธรรมชาติแทน นโยบายใช้ผ้าเช็ดมือแทนกระดาษทิชชู
การยกเลิกระบบ Dry-forcept เป็นแบบ single pack ใช้น�้าหมักชีวภาพเข้มข้นของโรงพยาบาล
ก�าจัดกลิ่นแก้ปัญหาห้องน�้า ห้องส้วม

Recycle : การคัดแยกขยะรีไซเคิลด�าเนินโดยบุคลากรในหน่วยงานคัดแยกขยะน�าไป
Reduce และ Reuse เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการประจ�าวัน เมื่อไม่ใช้ประโยชน์จะส่งเข้าศูนย์
เก็บขยะรีไซเคิลเพื่อส่งธนาคารขยะของโรงพยาบาลและส่งขายโรงรับซื้อขยะของเอกชน

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

การใช้ประโยชน์จากขยะ : กิจกรรมด�าเนินการดังนี้ การท�าน�้าหมักชีวภาพ โดยน�า
เศษอาหารจากโรงครัวเป็นส่วนผสม เพื่อใช้ในการรดน�้าผักที่ปลูก
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ความต้องการ ความพึงพอใจผู้รับบริการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ส้วมเจ้าหน้าที่
2. ส้วมผู้รับบริการชาย หญิง 3. ส้วมส�าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ มาตั้งแต่ปี 2550
และได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS ปี 2551 ส้วมสาธารณะ
ของโรงพยาบาลผ่านการประเมินตามมาตรฐาน HAS ปี 2551 ปรับปรุง ส้วมสาธารณะให้เป็นไปตาม
มาตรฐานเพิ่ ม ขึ้ น และสร้ า งเครื อ ข่ า ยการด� า เนิ น งาน 13 setting เป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ เ ครื อ ข่ า ย
มีการด�าเนินงานในชุมชน ปี 2552 พัฒนาส้วมให้ผา่ นเกณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง และติดตามการด�าเนินงาน
ของเครื อข่าย 13 setting ให้เ กิดผลงานเพิ่ ม ขึ้ น ปี 2553 ส้ วมสาธารณะของโรงพยาบาล
ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน HAS ต่อเนื่อง เป็นที่ศึกษาดูงานของภาคีเครือข่ายในชุมชน เช่น
โรงเรียน ศาสนสถาน เป็นต้น

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

มีจดุ เน้นในการพัฒนา 3 ด้าน คือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย เพือ่ ตอบสนอง
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R : Rest room การจัดการส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS

E : Energy ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพ

โรงพยาบาลได้ ก� า หนดนโยบายลดการใช้ พ ลั ง งาน มีการรณรงค์

การแยกขยะให้ถูกต้อง

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า : มีการปิด-เปิดไฟ
เป็ น เวลา ถอดปลั๊ ก ไฟทุ ก ครั้ ง หลั ง เลิ ก งาน เปลี่ ย นหลอดไฟฟ้ า
ประหยั ด พลั ง งานในแต่ ล ะหน่ ว ยงานของโรงพยาบาล ก� า หนด
เวลาเปิ ด - ปิ ด เครื่ อ งปรั บ อากาศ โดยช่ ว งเช้ า คื อ เปิ ด เวลา
10.00 น. มีการปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพักเที่ยงและก่อนเลิกงาน
30 นาที และก�าหนดการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา
เซลเซียส สื่อสารไปยังหน่วยงานผ่านเสียงตามสายและการประชุม
ประจ�าเดือนของเจ้าหน้าที่มีระบบบ�ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
ไฟฟ้า มีการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ ปีละ 1 ครั้ง ท�าความ
สะอาดแผ่นกรองอากาศ เดือนละ 1 ครั้ง และคอยล์ร้อน ปีละ 2 ครั้ง

มาตรการประหยัดพลังงานน�้ามันเชื้อเพลิง : มีแผนการดูแลบ�ารุงรักษาเครื่องยนต์
สม�่าเสมอ เช่น ระบบไฟฟ้าส�ารอง ระบบไฟฉุกเฉิน ระบบส่งต่อผู้ป่วย การเดินทางไปราชการ
นอกพื้นที่ครั้งละหลายคนจะใช้รถเดินทางร่วมกันและมีผู้รับผิดชอบชัดเจน ก�าหนดความเร็วในการ
ขับรถยนต์ทั่วไป ไม่เกิน 70 - 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง ยกเว้นรถยนต์ Ambulance ของโรงพยาบาล
และก�าหนดดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถนานเกิน 10 นาที

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

E : Environment การจัดการสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนและเอื้อกับสุขภาพ
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โรงพยาบาลมีการด�าเนินกิจกรรมโดยใช้แนวคิด สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา
มีนโยบายปลูกต้นไม้เศรษฐกิจเพิ่มและทดแทน เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอาคาร ด้านหลังตึกผู้ป่วยนอก
และในโรงพยาบาล มีการจัดสวนหย่อมภายในบริเวณโรงพยาบาล ลดพลังงาน จัดกิจกรรม 5ส.
ทุกหน่วยงาน และจัดท�า Big cleaning ขึ้นปีละครั้ง

N : Nutrition การรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ฝ่ า ยโภชนาการของโรงพยาบาลมี ก ารปรุ ง อาหารบริ ก ารให้ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยและเจ้ า หน้ า ที่
แต่ในการน�าพืชผักมาใช้ในการปรุงอาหารให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ ยังใช้ระบบการซื้อผักในตลาด
โดยเลือกซื้อผักพื้นบ้านเจ้าประจ�าที่มีความไว้วางใจ น�ามาประกอบอาหารให้ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่
และใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารที่ปลอดสารพิษ เน้นผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองปลอดสารพิษ
ในหน่ ว ยงานบางหน่ ว ยงานมี ก ารปลู ก ผั ก สวนครั ว รั้ ว กิ น ได้ ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เช่ น
งานจ่ายกลาง มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปลูกสมุนไพรรางจืดเพื่อดื่มขับล้างสารพิษ มีการส่งเสริม
กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้านในบริเวณบ้านพักของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
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การคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์

CF

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลท่าแพ พบว่า ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศในปี 2557 เท่ากับ 57.70 ton CO2e/ปี และในปี 2558
ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เท่ากับ 57.15 ton CO2e/ปี ลดลง 0.55 ton CO2e/ปี
ทั้งนี้ เนื่องมาจากโรงพยาบาลมีมาตรการในการลดก๊าชเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง
ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลท่าแพ
ปีงบประมาณ

ปริมาณ (ตัน CO2e/ ปี)

2557

57.70

2558

57.15

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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57.15

57.70

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ต้น CO2e/ปี)

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

แผนภูมิแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลท่าแพ
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2557
2558

2557

2558
ปีงบประมาณ

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลท่าแพ
ปีงบประมาณ 2557 - 2558

ที่มา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e/ปี)

Garbage
Restroom
Energy
Environment
Nutrition
Service

ปีงบประมาณ 2557
12.06
0.62
44.76
0.26
-

ปีงบประมาณ 2558
11.29
0.66
44.87
0.33
-

Total

57.70

57.15

ความภาคภูมิใจ
มีทีมงานที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
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1. ผู้บริหารเห็นถึงความส�าคัญ และให้การสนับสนุนการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
อย่าง ต่อเนื่อง
2. บุคลากรและผู้รับบริการ มีความตระหนักกับภาวะโลกร้อน
3. มีการท�างานเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจกันท�างาน
4. มีการบูรณาการงานทุกภาคส่วนในลักษณะงานประจ�า เช่น HA, HPH, HPMQA
5. ชุมชน เครือข่าย อสม. เข้มแข็งมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ปัจจัยความสำาเร็จ

ก้าวต่อไปในการดำาเนินงานลดโลกร้อน

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

1. นโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โรงพยาบาล
2. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การปลูกผักพื้นบ้านในโรงพยาบาล
3. มีตลาดนัดสุขภาพ จัดจ�าหน่ายผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาลและเครือข่ายนอก
โรงพยาบาล

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
ลุโบะสาวอ
หมู่ที่ 7 ตำาบลลุโบะสาวอ อำาเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส 96170

โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� า บลลุ โ บะสาวอ

ที่ ตั้ ง อยู ่ ห มู ่ ที่ 7
ต�าบลลุโบะสาวอ อ�าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ห่างจากที่ว่าการอ�าเภอบาเจาะ ทางทิศใต้
ประมาณ 5 กิโลเมตร มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรสุขภาพมีคุณภาพ ประชาชนชาวลุโบะสาวอมีสุขภาพดี
ภาคีมีส่วนร่วมสร้างสุขภาพตามวิถีชุมชน

จุดเริ่มต้นในการดำาเนินงานลดโลกร้อน

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ ได้ก่อสร้างและให้บริการ
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ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 มีเขตรับผิดชอบหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน เดิมเป็นสถานีอนามัยผดุงครรภ์ ชั้น 1
เป็ น เรื อ นไม้ ย กพื้ น สู ง ต่ อ มาสร้ า งแบบแปลนใหม่ ในปี พ.ศ. 2539 ลั ก ษณะอาคารสองชั้ น
รอบบริเวณมีต้นไม้เล็กใหญ่ล้อมรอบให้ความร่มรื่น ร่มเย็นกับบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต� า บลลุ โ บะสาวอและผู ้ รั บ บริ ก ารได้ เ ป็ น อย่ า งดี ดั ง นั้ น ทางองค์ ก รสาธารณสุ ข ของส� า นั ก งาน
สาธารณสุขอ�าเภอบาเจาะ โดยมีผู้น�าองค์กรคือ ท่านสาธารณสุขอ�าเภอบาเจาะ ให้นโยบายตกทอด
มาเป็นรุ่นๆ ในเรื่องการดูแลรักษาตกแต่งต้นไม้ให้อยู่คู่ส�านักงานตลอดไป การพัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลลุโบะสาวอไม่หยุดการพัฒนาเพียงเท่านี้ ทางหน่วยงานได้พฒ
ั นาสถานทีท่ า� งาน
น่าอยู่ น่าท�างาน ตามนโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (Healthy Workplace
Model) จากการประเมินตามโครงการสถานที่ท�างานน่าอยู่ น่าท�างาน ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก ตั้งแต่ ปี 2552 ได้รับทุกปี จนถึง ปี 2556 ได้รับรางวัลสถานที่ท�างานน่าอยู่ น่าท�างาน
(Healthy Workplace) ระดับดีเด่น (ได้โดยผ่านมาตรฐานระดับดีมาก ติดต่อกัน 5 ปี) ถึง ปี 2557
ต่อมา ปี 2558 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ ได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทน
ของอ� า เภอส่ ง เข้ า ประกวดพั ฒ นาสถานที่ ท� า งานน่ า อยู ่ น่ า ท� า งาน (Healthy Workplace)
ผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน
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ตามนโยบายทั้ ง หลายดั ง กล่ า วโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� า บลลุ โ บะสาวอภายใต้
การน�าของ นายเบญจมินทร์ เจะและ สาธารณสุขอ�าเภอบาเจาะ และนางฟารีดะห์ ฮาแวมาเนาะ
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ รวมถึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย บริหารจัดการสิง่ แวดล้อมความปลอดภัย เพือ่ ตอบสนองความต้องการให้ผรู้ บั บริการ
ได้รับบริการสะดวก ปลอดภัยและพร้อมใช้ จากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการส่งผลให้มี
ผู้รับบริการเพิ่มขึ้นปริมาณขยะและของเสียเพิ่ม อัตราการใช้น�้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การใช้พลังงาน
และน�้ามันเชื้อเพลิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ
ถูกลอบวางเพลิง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 และได้ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร ท�าให้ต้นไม้ขนาดใหญ่
ลดลง พื้นที่สีเขียวลดลง นอกจากนั้นด้านความปลอดภัยด้านอาหาร พบว่าประชาชนในพื้นที่
ยังนิยมซือ้ ผักสวนครัวจากนอกพืน้ ทีอ่ า� เภอ จังหวัด ซึง่ ควบคุมกระบวนการและสารพิษตกค้างได้ยาก
เช่น สั่งซื้อจากตลาดสายบุรี จังหวัดปัตตานี ตลาดสดนราธิวาส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
ลุโบะสาวอตระหนักดีว่า กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ท�าให้เกิดภาวะ
โลกร้อนได้ จึงได้สมัครเข้าร่วมในโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาล
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธและวิธีการดำาเนินงาน

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ และเครือข่าย อสม.
มีการประชุมร่วมกันเสนอรูปแบบการด�าเนินกิจกรรมลดโลกร้อนตามบริบทขององค์กร มีการ
ขับเคลื่อนเข้าสู่งานประจ�าโดยหัวหน้าพาท�าคุณภาพ และผ่านการปรึกษาภาคีเครือข่าย 5 กระทรวง
หลัก เช่น เกษตรต�าบล พัฒนาการต�าบล โรงเรียนในเขตพื้นที่ มัสยิด และสถาบันปอเนาะ
มีกลยุทธ์และวิธีด�าเนินการ ดังนี้
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1. จัดท�าค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานลดใช้พลังงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
ลุโบะสาวอ
2. ปรับนโยบายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเดินสู่นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลสีเขียวโดยน�าหลักการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประยุกต์ภายใต้
GREEN & CLEAN เพื่อสร้างความตระหนัก การมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน เช่น กิจกรรม
Big Cleaning Day กิจกรรมวัน Earth Day กิจกรรม 5ส. กิจกรรม 7ส.จัดโครงการอบรม
นวัตกรรมลดโลกร้อน น�าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานและระดับเครือข่าย
3. ประกาศนโยบายให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของงานประจ�าให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนส่งใบรายงานความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น กรณีพบความเสี่ยง
ด้ านระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ระบบก� า จั ด ของเสี ย ฯลฯ เพื่ อ รายงานให้ ผู ้ อ� านวยการทราบ
และพิจารณาสั่งการ
4. สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจส่งเสริมขับเคลื่อนการด�าเนินงานในองค์กร
และผู้รับบริการเพื่อให้เกิดความตระหนักและขอความร่วมมือ เช่น มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ลดโลกร้ อ นในโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� า บล ประชุ ม ประจ� า เดื อ นของ อสม. จั ด บอร์ ด
ประชาสั มพันธ์ในโรงพยาบาล ติดโปสเตอร์ ในจุ ด ต่ า งๆ ภายในโรงพยาบาล ประชาสั ม พั นธ์
ในสถานศึกษา ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่า นหอกระจายข่ า วในหมู ่ บ ้ า นและมั ส ยิ ด ใช้ เ ครื อ ข่า ย อสม.
รายละแวกบ้าน รายหมู่บ้าน จัดกิจกรรมรณรงค์ลดโลกร้อนโดยบูรณาการเดินรณรงค์ร่วมกับ
การแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพประจ�าปีของ คปสอ.บาเจาะ
5. สร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานและเครือข่ายภาคประชาชน
ส่วนท้องถิ่น เช่น จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่หาโอกาสพัฒนาสู่นวัตกรรม

กิจกรรม GREEN
ที่ด�าเนินการดังนี้

G : Garbage

การจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล

การคัดแยกขยะมูลฝอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ ได้คัดแยก
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ขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ ส่วนใหญ่ เป็นขยะติดเชื้อ
ที่ไม่ค่อยมีของเหลวหรือสารคัดหลั่งต่างๆ ปนอยู่มากนัก มักจะเป็นขยะติดเชื้อ จ�าพวกผ้าก๊อซ
ส�าลี ที่ใช้แล้ว ซึ่งจะทิ้งในถุงพลาสติกสีแดงที่อยู่ในภาชนะรองรับที่ท�าจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปิดมิดชิด
ชนิดใช้เท้าเหยียบส�าหรับปิด เปิด ส่วนขยะติดเชื้อที่เป็นของมีคม จะทิ้งในภาชนะใส่ของมีคมที่เบิก
จากโรงพยาบาลแม่ข่าย ซึ่งเมื่อมีขยะติดเชื้อมีคมในภาชนะรองรับ 3/4 ของภาชนะ ก็จะใช้ฝาปิด
ภาชนะอย่างมิดชิด

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ขยะมูลฝอย ณ แหล่งก�าเนิด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะติดเชื้อ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย
และขยะรีไซเคิล โดยมีการจัดการขณะประเภทต่างๆ ดังนี้

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ขยะทั่วไป ทิ้งในถุงด�าที่อยู่ในภาชนะรองรับที่ท�าจากวัสดุแข็งแรงมีฝาปิดมิดชิด
ขยะอันตราย ที่มีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ เช่น ถ่านไฟฉายจะทิ้ง
ในขวดหรือภาชนะที่มีฝาปิดต่างหากจากขยะประเภทอื่น และมีป้ายระบุ “ขยะอันตราย” ติดไว้
ในบริเวณที่จัดเก็บหรือที่ภาชนะให้เห็นได้ชัดเจน (ถ้าเป็นแก้วทิ้งในภาชนะรองรับที่ท�าจากวัสดุ
แข็งแรงไม่สามารถแทงทะลุมีฝาปิดมิดชิดติดป้าย “ของมีคมอันตราย” เห็นได้ชัดเจน)
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ขยะรีไซเคิล ส่วนใหญ่ จะเป็นกล่องยา กระป๋องยา ลังยา เป็นต้น จะมีการเก็บรวบรวม
ไว้ในที่พักขยะในโรงพักขยะ ที่ติดป้ายว่า ขยะรีไซเคิล
ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายขยะน�าไปรวบรวมเพื่อรอการก�าจัด บุคลากรที่ท�าหน้าที่ดังกล่าว
มีการแต่งกายถูกต้องตามหลักการป้องกันตนเอง คือ มีการสวมถุงมือยางหนา หมวก หรือผ้าคลุมผม
ผ้าปิดปาก จมูก ผ้ากัน้ เปือ้ นและรองเท้าบูท๊ ยาง ตลอดเวลาทีป่ ฏิบตั งิ าน โดยก่อนเคลือ่ นย้ายขยะชนิด
ต่างๆ จะมีการตรวจดูกอ่ นว่า ถุงใส่ขยะไม่มกี ารรัว่ ซึม ถุงผูกเชือกอย่างเรียบร้อย ยกและวางอย่างนุม่
นวล ขนย้ายขยะ โดยใช้รถเข็นส�าหรับเคลื่อนย้ายขยะเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการใช้ในกิจการอื่น ซึ่งจะมี
การขนย้ายตามเวลาที่ก�าหนด โดยมีเส้นทางที่แน่นอน ไปยังอาคารพักขยะที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ ได้จัดเตรียมไว้ให้บุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย มารับเพื่อก�าจัดต่อไป
ซึ่งโรงพยาบาลแม่ช่ายจะมารับขยะต่างๆ เพื่อน�าไปก�าจัดและท�าลาย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (วันศุกร์)
ส่วนขยะรีไซเคิลจะมีการรวบรวม เพื่อรอพ่อค้าคนกลาง
ที่รับซื้อขยะรีไซเคิลมารับซื้อ เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งรายได้จากการ
จ�าหน่ายขยะรีไซเคิล จะมาจัดเก็บสมทบในสวัสดิการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ต่อไป
โดยปริมาณขยะใน ปี 2558 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ มีปริมาณขยะประมาณ 30 กิโลกรัมต่อ
สัปดาห์ โดยแยกเป็นขยะติดเชื้อประมาณ 5 - 7 กิโลกรัม ขยะทั่วไป
ประมาณ 20 กิโลกรัม ขยะอันตราย ประมาณ 0.5 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล
ประมาณ 5 กิโลกรัม

มีกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยยึดหลัก 3R ดังนี้

Reduce : การประชุม การอบรม ชาวบ้านและ อสม.สั่งอาหารเป็นหม้อแล้วมาใส่จาน
แทนการสั่งอาหารบรรจุในกล่องโฟม และการบริการน�้าดื่มให้กับผู้รับบริการ ใช้แก้วน�้าทั่วไป
ที่สามารถท�าความสะอาดใหม่ได้ แทนการใช้แก้วน�้าพลาสติก

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

Reuse : ในกลุ่มโรคเรื้อรัง ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก
มารับบริการยา ใช้แกลลอนยา ขวดยาพลาสติกใส่ขยะติดเชือ้ ของมีคม
เข็มฉีดยา ใช้ซ�้าผ้าปูที่นอนที่ไม่ใช้น�ามาใช้เป็นผ้าเช็ดมือในหน่วย
บริการ ดัดแปลงกล่องกระดาษใช้งานเป็นกล่องใส่วัสดุต่างๆ เช่น
กล่องใส่ปากกาดินสอ กล่องใส่เศษกระดาษ กล่องใส่ส�าลีใช้แล้ว กล่องเก็บเอกสาร การใช้กระดาษ
A4 หน้าสองพิมพ์และถ่ายเอกสาร มีการน�าครุภัณฑ์ที่ช�ารุด จากการถูกลอบวางเพลิง เช่น ใช้ตาชั่ง
ทีช่ า� รุดมาท�าเป็นเครือ่ งออกก�าลังกายให้กบั ผูป้ ว่ ยอัมพฤกษ์ ใช้รถยนต์ทชี่ า� รุดมาท�าเป็นทีป่ ลูกสมุนไพร
เป็นตัวอย่างให้กับผู้รับบริการ
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สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

Recycle : การคัดแยกขยะรีไซเคิลด�าเนินโดยบุคลากรในหน่วยงานคัดแยกขยะน�าไป
Reduce และ Reuse เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการประจ�าวัน เป็นการลดต้นทุนบริการ
ในระดับหนึ่งก่อน เมื่อไม่ใช้ประโยชน์จะส่งเข้าโรงเก็บขยะรีไซเคิลเพื่อติดต่อขายให้แหล่งรับซื้อ
ในพื้นที่ ในปี 2558 มีขยะรีไซเคิลประมาณ 20 กิโลกรัมต่อเดือน มีการใช้ขวดน�้าดื่ม ขวดน�้าเกลือ
ท�าแจกันใส่ดอกไม้ใบเตยตั้งในห้องน�้า ท�าเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น รูปเป็ด ขยะย่อยสลายง่าย เช่น ใบไม้
น�ามาผลิตปุ๋ยหมักมาใส่ต้นไม้แทนปุ๋ยเคมี ขยะเปียกเศษอาหารบางชนิดที่ได้จากชุมชน และ รพ.สต.
น�ามาท�าปุ๋ยน�้าหมักชีวภาพเพื่อใช้รถน�้าต้นไม้ แทนปุ๋ยเคมี
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R : Rest room การจัดการส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS

มีจุดเน้นในการพัฒนา 3 ด้าน คือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

เพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจผู้รับบริการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ส้วม
เจ้าหน้าที่ 2. ส้วมผู้รับบริการชาย หญิงรวมห้องเดียว 3. ส้วมส�าหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS ส้วมสาธารณะของโรงพยาบาล
ผ่านการประเมินตามมาตรฐาน HAS ปี 2553 ต่อมาได้ปรับปรุงส้วมสาธารณะให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสุดยอดส้วม มีสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น มีการบูรณาการจัดการความรู้
เกี่ยวกับส้วมและพฤติกรรมการใช้ส้วม มีการลดใช้สารเคมี เน้นการใช้สมุนไพร และสร้างเครือข่าย
การด� า เนิ น งานส้ ว มสาธารณะผ่ า นการประเมิ น ตามมาตรฐาน HAS เป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ เ ครื อ ข่ า ย
มีการด�าเนินงานในชุมชน เช่น โรงเรียน มัสยิด สถาบันปอเนาะ พัฒนาส้วมให้ผา่ นเกณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง
เป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ ส่งเข้าประกวดสุดยอดส้วมสาธารณะจนได้รับรางวัลชมเชย
ประจ�าปี 2555 และเครือข่ายมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ สถาบันปอเนาะส่งเสริมสุขภาพ มีการด�าเนินงาน
ส้วมสาธารณะผ่านการประเมินตามมาตรฐาน HAS จนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอื่น
มาศึกษาดูงานได้
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E : Energy ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพ

โรงพยาบาลได้ก�าหนดนโยบายลดพลังงาน ให้บุคลากรใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติ 3 เรื่อง ได้แก่

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีการปิด-เปิดไฟเป็นเวลา เช่น ไฟด้านหน้าและ
รอบๆ อาคาร ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังเลิกงาน ก�าหนดผู้รับผิดชอบ มีระบบบ�ารุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอ เช่น เครื่องซักผ้า ระบบแอร์ พัดลม หลอดไฟ มาโดยตลอด
มีการติด 5 ส. ที่เปิด-ปิด ไฟ พัดลม

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

มาตรการประหยัดน�า้ ปิดก๊อกน�า้ ให้สนิท
หลั ง เลิ ก ใช้ ตรวจสอบรอยรั่ ว ระบบเส้ น ท่ อ
ปรับวาล์วน�้า ลดแรงดันประหยัดน�้า
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มาตรการประหยั ด พลั ง งานน�้ า มั น
เชื้อเพลิง มีแผนการดูแลบ�ารุงรักษาเครื่องยนต์
สม�่ า เสมอ เช่ น ระบบส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ย มี แ ผน
การออกเยี่ ย มบ้ า นร่ ว มกั น ระหว่ า งโรงพยาบาล
แม่ ข ่ า ยและ รพ.สต.ลุ โ บะสาวอ การวางแผน
การออกเยี่ ย มบ้ า นหมู ่ บ ้ า นใกล้ เ คี ย งกั น ในวั น
เดียวกัน

E : Environment การจัดการสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนและเอื้อกับสุขภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ ได้น�าแนวทางการพัฒนา

165
เรื่องเล่าความสำาเร็จ

1) มีตู้ยา ชุดปฐมพยาบาล และเครื่องชั่งน�้าหนัก พร้อมทั้งมีการจดบันทึกการรักษา
2) มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพส�าหรับพนักงานและผู้มาใช้บริการ เช่น พนักงานได้รับ
การตรวจสุขภาพประจ�าปี ผลการวิเคราะห์สุขภาพเจ้าหน้าที่ กิจกรรมส่งเสริมการแปรงฟัน
3) เจ้าหน้าที่มีการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ มีอุปกรณ์ ลานออกก�าลังกายหรือ
สถานที่ออกก�าลังกาย
4) มีกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดและส่งเสริมความสามัคคีของพนักงาน เช่น
มีการประเมินความเครียด จัดการแข่งขันกีฬา จัดงานรื่นเริง เป็นต้น
5) มี ก ารทดสอบและบั น ทึ ก สุ ข ภาพจิ ต ของเจ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า งทุ ก คน ผลอยู ่ ใ น
เกณฑ์ ป กติ ทุ ก คน โดยการให้ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละลู ก จ้ า งทุ ก คนได้ รั บ การตรวจสุ ข ภาพประจ� า ปี
ทุ ก คนมี ก ารทดสอบสมรรถภาพร่ า งกาย มี ก ารจั ด หายาเม็ ด เสริ ม ธาตุ เ หล็ ก มี ก ารส่ ง เสริ ม
การออกก�าลังกายโดยการแอโรบิคที่สถานบริการทุกวัน มีการออกก�าลังกายโดยใช้ลู่วิ่ง มีการ
สร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีกันในหมู่คณะท�างาน โดยการรับประทานอาหารร่วมกันทุกคน
ที่ รพ.สต. อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ และออกไปรับประทานอาหารร่วมกันทุกคนนอกสถานบริการ
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการเก็บออมเงินทุกเดือน เดือนละ 200 บาท เพื่อเป็นทุนในการ
ไปเที่ยวสังสรรค์ร่วมกันที่ต่างจังหวัดระหว่างช่วงที่มีวันหยุดหลายวัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

สถานที่ท�างานน่าอยู่ น่าท�างาน (Healthy Work Place) มีนโยบายให้อนุรักษ์ต้นไม้ดั้งเดิมหายาก
ห้ามตัดท�าลายต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ของโรงพยาบาล มีนโยบายปลูกต้นไม้เศรษฐกิจเพิ่มและทดแทน
เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย วในวั น ส� า คั ญ 1 ครั้ ง ต่ อ ปี มี น โยบายปลู ก ต้ น ไม้ ดู ด สารพิ ษ ในและนอกอาคาร
สวนหย่อมผ่อนคลาย ติดภาพสวยงามในห้อง เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดพลังงาน จัดกิจกรรม 5 ส. จัดท�า
Big cleaning ขึ้นเดือนละครั้ง
ในด้านกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสุขภาพของบุคลากรและผู้รับบริการรวมถึงประชาชน
ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อท�าให้บุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ มีความสุข
ปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ สะดวกในการปฏิบัติงาน และมีชีวิตชีวา ให้ความเพลิดเพลิน
และการมีความสุนทรีแห่งชีวิตกับการท�างาน จึงได้ตระหนักถึงความส�าคัญ และคุณประโยชน์
ที่จะเกิดจากการท�ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลดีๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะน�าไปสู่ความรักสามัคคี
การท�างานเป็นทีม บรรยากาศและประสิทธิภาพในการท�างานที่ดีโดยมีกิจกรรมดังนี้

6) ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง ใช้รถยนต์ที่เสียหายจาก
การถูกลอบวางเพลิงมาปลูกสมุนไพร เพื่อเป็นตัวอย่างและขยายพันธุ์ให้กับชุมชนต่อไป
7) ส่งเสริมการแยกขยะโดยการก่อสร้างโรงพักขยะ มีการน�าขยะมาใช้ให้เป็นประโยชน์
โดยการน�าขยะที่ย่อยสลายง่าย เช่น ใบไม้ มาท�าเป็นปุ๋ยหมัก ขยะเปียกและเศษอาหารมาท�า
ปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้รถน�้าต้นไม้ และใช้ล้างห้องน�้าแทนการใช้น�้ายาเคมี เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
ขยะพลาสติกมาท�าแจกันใส่ดอกไม้ ขยะประเภทกระดาษลังยา พลาสติก และขวดแก้ว น�าไปขาย
เพื่อเสริมรายได้
8) มีกิจกรรมการรณรงค์ลด เลิกบุหรี่ และสิ่งเสพติด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
ลุโบะสาวอ เป็นสถานบริการที่ปลอดบุหรี่ มีป้ายห้ามสูบบุหรี่ติดไว้ซึ่งเป็นป้ายชนิด 2 ภาษา

N : Nutrition การรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ มีการรณรงค์ เชิญชวนให้
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ประชาชนในพืน้ ทีใ่ ช้พชื ผักทีป่ ลอดสารพิษ มาประกอบอาหาร โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
ลุโบะสาวอได้ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวอย่างให้กับชุมชน และ
ขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ไปยังชุมชน แนะน�าให้อาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนในเขตรับผิดชอบ
ปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวอย่างให้กับชุมชน นอกจากปลูกพืช
ผักสวนครัวแล้วโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ ยังเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการท�า
ปุ๋ยหมัก โดยการใช้ขยะที่ย่อยสลายง่าย เช่น ใบไม้ ใบหญ้า มาท�าปุ๋ยหมัก และการท�าปุ๋ยอินทรีย์น�้า
โดยการน�าเศษอาหารจากชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข มาท�าปุ๋ยอินทรีย์น�้า ใช้เป็นปุ๋ยในการบ�ารุง
พืชผักสวนครัว

การคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ CF
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
ลุ โ บะสาวอ พบว่ า ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ป ล่ อ ยสู ่ บ รรยากาศในปี 2557 เท่ า กั บ 8.18
ton CO2e/ปี และในปี 2558 ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เท่ากับ 10.32 ton CO2e/ปี
เพิ่มขึ้น 2.14 ton CO2e/ปี ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงพยาบาลมีปริมาณผู้มารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น
ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ
ปีงบประมาณ

ปริมาณ (ตัน CO2e/ ปี)

2557

8.18

2558

10.32

10.32

10

8.18

8
2557
2558

6
4
2
0
2557

2558
ปีงบประมาณ
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ต้น CO2e/ปี)

12

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

แผนภูมิแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลลุโบะสาวอ ปีงบประมาณ 2557 - 2558

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ที่มา
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e/ปี)

Garbage
Restroom
Energy
Environment
Nutrition
Service

ปีงบประมาณ 2557
0.25
7.93
-

ปีงบประมาณ 2558
0.22
10.1
-

Total

8.18

10.32

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
บ้านสอวอนอก
หมู่ที่ 8 ตำาบลสุคิริน อำาเภอสุคิริน
จังหวัดนราธิวาส 96190

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสอวอนอก เป็นหน่วยบริการ

สาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ อยู่ในพื้นที่เขตชนบท สภาพพื้นที่เป็นป่าเขาขึ้นอยู่กับเขตการปกครอง
ขององค์ ก ารบริห ารต�าบลสุคิริน ระยะทางห่ า งจากตั วอ� า เภอสุ คิริ นมายั ง โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม
สุ ข ภาพต� า บลบ้ า นสอวอนอก มี ร ะยะทาง 8 กิ โ ลเมตร เน้ น การท�า งานเชิ ง รุ ก มากกว่ า เชิ ง รั บ
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยชุมชนมีส่วนร่วมและพึ่งตนเองได้ เป็นหน่วยบริการสร้างสุขภาพ
ที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีสุขภาพดี ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาสุขภาพตามวิสัยทัศน์ขององค์กร

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

กลยุทธและวิธีการดำาเนินงาน
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1. แต่งตั้งคณะกรรมการด� าเนินงานสาธารณสุขรวมใจ รณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการ
สุขาภิบาลอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม
2. ก� า หนดเป็ น นโยบายขององค์ ก ร และมี กิ จ กรรมการด� า เนิ น งานที่ เ ป็ น รู ป ธรรม
ที่ชัดเจน
3. ประกาศนโยบายให้ เจ้ า หน้ า ที่ ท ราบและถื อ ปฏิ บั ติ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานประจ� า
ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น กรณี
พบความเสี่ยงด้านระบบไฟฟ้า ระบบประปา อุปกรณ์ส�านักงาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้รายงาน
ตามขั้นตอนเพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข
4. สื่ อ สารสาธารณะเพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในการด� า เนิ น งานแก่ ป ระชาชน องค์ ก ร
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก และความร่ ว มมื อ ที่ ดี ใ นการลดภาวะโลกร้ อ น
โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายรับทราบ ทั้งในสถานบริการและในชุมชน
5. สร้างบทบาทผู้น�าเพื่อเป็นตัวอย่างในการด�าเนินงาน โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลสว.นอก ได้มีการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการด� าเนินงานกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน
แก่หน่วยงานอื่นๆ ในชุมชน อันได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลใกล้เคียง องค์การบริหาร
ส่วนต�าบล โรงเรียน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน กิจกรรมที่ด�าเนินการ เช่น การปรับปรุง
สิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในภายนอกสถานบริการให้นา่ อยู่ น่าท�างาน การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว การคัดแยกขยะ
การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกและใช้สมุนไพร การใช้น�้าหมักชีวภาพท�าความสะอาดพื้น
และห้องน�้า การน�าเศษวัสดุที่เหลือใช้น�ามาใช้ประโยชน์ต่อการประหยัดพลังงาน เป็นต้น

6. สร้ า งบรรยากาศในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ภ ายในหน่ ว ยงานภาคี เ ครื อ ข่ า ยและ
ประชาชน โดยวิธกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเวทีประชุมประจ�าเดือนของเจ้าหน้าที่ ประชุมประจ�าเดือน
ของหมู ่ บ ้ า น เวที น�้ า ชายามเช้ า เวที ส ภาสั น ติ สุ ข เวที ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารกองทุ น
หลักประกันสุขภาพต�าบล เวทีประชุมประจ�าเดือนอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่ ว มมือและหาโอกาสพัฒนาในการด� า เนิ นงานกิ จกรรมลดภาวะโลกร้ อ นที่ ต ่ อ เนื่ อ งและ
เป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น
7. ร่วมกับภาคีเ ครือข่ายในการด� า เนิ นงาน โดยการขยายผลการด� า เนิ นงานการลด
ภาวะโลกร้อนไปยังสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ และในชุมชน

กิจกรรม GREEN

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

การจัดการขยะมูลฝอยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสอวอนอก ท้องถิ่นยังขาด
ความพร้ อมในการจัดการขยะมูลฝอยชุ มชน ทางโรงพยาบาลแม่ ข ่า ยได้ เข้ า มาช่ วยสนั บสนุ น
และควบคุม ดูแล ให้มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยการจัดท�าคู่มือ
การปฏิบัติงาน การอบรมให้ความรู้ การคัดแยกขยะมูลฝอย การก�าจัดขยะซึ่งทางโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสอวอนอก ได้มีการคัดแยกขยะจากแหล่งต้นทาง โดยแบ่งประเภทขยะ
ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
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G:

ลดภาวะโลกร้อน มีดังนี้
Garbage การจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูล

1. ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ น�าส่งโรงพยาบาลสุคิริน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง (ทุกวันศุกร์)
เพื่อให้บริษัทเอกชนมารับไปก�าจัดต่ออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ขยะทั่วไปน�าไปฝังกลบ
3. ขยะรีไซเคิลคัดแยกเป็น 2 ส่วน เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ต่อ บางส่วนน�าไปขาย
4. ขยะอินทรีย์ น�าไปท�าปุ๋ยหมัก

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

การด�าเนินกิจกรรม 3Rs มีดังนี้
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Reuse
1. น�าท่อปูนซีเมนต์เก่าที่ไม่ใช้แล้ว มาท� าเป็นที่เพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อน�ามาใช้ประกอบ
เป็นอาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่และแจกจ่ายให้ผู้รับบริการถ้ามีผลผลิตในปริมาณมาก
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Redue
1. น�ากาบหมาก มาท�าภาชนะปลูกผักสวนครัว
2. น�ากาบมะพร้าว มาปลูกต้นไม้ตกแต่งสวน
3. ใช้แก้วกระดาษแทนแก้วพลาสติก (ส�าหรับผู้รับบริการ)
4. น�ากระป๋องยาพลาสติก มาเจาะฝาเพื่อใส่เข็ม ของมีคมที่ใช้แล้ว
5. ใช้น�้าหมักชีวภาพมาท�าความสะอาดพื้นและห้องน�้าแทนการใช้สารเคมี
6. ใช้สมุนไพร เช่น ใบเตย ลูกมะกรูด เพิ่มกลิ่นหอมธรรมชาติในห้องน�้า

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

2. น�าอ่างปูนซีเมนต์ที่ใช้ส�าหรับเป็นภาชนะรองรับน�้าในห้องน�้า ที่รั่วซึมและช�ารุดแล้ว
ไม่สามารถใช้งานได้ มาปลูกต้นไม้ และเป็นวัสดุจัดตกแต่งสวนหย่อม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ภายนอกอาคารให้น่าอยู่ น่าท�างาน
3. น�าล้อยางรถยนต์เก่า มาปลูกผักสวนครัว ปลูกสมุนไพร และไม้ประดับ
4. ใช้กระดาษ A4 2 ด้าน
5. น�าขวดแบ่งน�้ายาฆ่าเชื้อที่ใช้แล้ว มาท�าปฏิทินนัดผู้รับบริการในคลินิกแพทย์แผนไทย

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

Recycle
มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ออกเป็น 2 ส่วน
1. ส่วนที่น�าไปขายได้ มีปริมาณขยะรีไซเคิลปริมาณ 2 กิโลกรัม/สัปดาห์
2. ส่วนที่น�ามาใช้ประโยชน์ต่อ คือ
น�าเศษฟิวเจอร์บอร์ดที่เหลือใช้มาท�ากล่องใส่ถุงมือ ใส่ผ้าเช็ดมือ บริเวณอ่างล้างมือ
ทุกจุดในคลินิกต่างๆ ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
น�ากล่องกระดาษทีบ่ รรจุยาและเวชภัณฑ์ มาผลิตเป็นภาชนะใส่ Slide pap Smear
ใส่กระดาษ A4 ที่น�ากลับมาใช้ใหม่ใส่แฟ้มประวัติของผู้ป่วยโรคเรื้อรังนอกเขต ใส่แบบฟอร์มบันทึก
การรับบริการ

เรื่องเล่าความสำาเร็จ

174

R : Rest room การจัดการส้วมให้ได้มาตรฐาน HAS
มีการจัดการส้วมและพัฒนาให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทยทั้ง 16 ข้อ
ใน 3 ด้าน คือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจ
ผู้รับบริการ ทั้งในสถานบริการและในชุมชน ดังนี้
1. ในสถานบริการ
ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสอวอนอก ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน�้า
ห้องส้วมเดิมที่มีอยู่ โดยแยกประเภทตามเกณฑ์คือ ส้วมผู้รับบริการชาย - หญิง ส้วมส�าหรับผู้พิการ
ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ได้รับการรับรองและมาตรฐาน HAS ตั้งแต่ ปี 2554 ถึงปัจจุบัน
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ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดส้วม
ระดับจังหวัดใน ปี 2555
ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วม ระดับจังหวัด
ปี 2556
ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ สุ ด ยอดส้ ว ม ระดั บ เขต
ในปี 2557
และปัจจุบนั ก�าลังด�าเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวน
เพื่อขยายเครือข่ายลงสู่ศาสนสถานในเขตรับผิดชอบต่อไป

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

2. ในชุมชน
ขยายเครือข่ายลงสู่ชุมชน โดยได้เชิญโรงเรียนนิคมพัฒนา 6 ต�าบลสุคิริน อ�าเภอสุคิริน
จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมโครงการพัฒนาส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS และส่งเข้า
ประกวดสุดยอดส้วมประเภทโรงเรียน

E : Energy ประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนจากชีวภาพ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสอวอนอก

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ได้มีการก�าหนด
มาตรการ การประหยัดพลังงานมาตั้งแต่ปี 2548 และได้มีการประเมินผล เพื่อปรับปรุงมาตรการ
ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม ดังนี้
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1. พลังงานไฟฟ้า
1) ถอดปลั้กไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
2) เปิดหน้าต่างทุกบาน เพื่อให้อากาศถ่ายเททั่วทุกพื้นที่เพื่อลดการใช้พัดลมหรือ
เครื่องปรับอากาศ
3) ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้อากาศ และลดอุณภูมิให้เย็นลง
4) เลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีเครื่องหมายประหยัดพลังงาน เบอร์ 5
5) ตรวจสอบคุณภาพตู้เย็น เปลี่ยนขอบยางเมื่อช�ารุด ตรวจสอบการเกาะตัวของ
น�้าแข็งที่ช่องแข็ง เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
6) ตรวจสอบซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอไม่ให้มี
การช�ารุดหรือไฟฟ้ารั่ว
2. พลังงานน�้ามันเชื้อเพลิง
1) บูรณาการแผนงานร่วมกัน เพื่อลดการใช้รถยนต์โดยไม่จ�าเป็น
2) ปรับรูปแบบการติดต่อสื่อสาร การประสานงานระหว่างหน่วยงาน/ภาคีเครือข่าย
ต่ า งๆ โดยการใช้ ช ่ อ งทางการสื่ อ สารให้ เ หมาะสมตามบริ บ ทของพื้ น ที่ เช่ น การใช้ โ ทรศั พ ท์
การฝากข้อความ แทนการเดินทางด้วยรถยนต์ /รถจักรยานยนต์เพือ่ ลดการใช้พลังงานน�า้ มันเชือ้ เพลิง
3. มาตรการประหยัดน�้า
1) ตรวจสอบรอยรั่วระบบน�้าประปา เปลี่ยนท่อน�้า ก๊อกน�้าที่ช�ารุด
2) จัดหาภาชนะ เพื่อจัดเก็บและรองรับน�้าฝนไว้ใช้ แทนการใช้น�้าประปา

E : Environment การจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยลดโลกร้อนและเอื้อกับสุขภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสอวอนอก มีกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดภาวะโลกร้อน ดังนี้
1 ครั้ง

1. จัดกิจกรรม 5ส. พร้อมท�า Big cleaning ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข เดือนละ

2. เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ที่ให้ร่มเงา จัดสวนหย่อมบริเวณรอบทั่วทุกพื้นที่
ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายนอก ภายในสถานบริการตามเกณฑ์สถานที่ท�างานน่าอยู่
น่าท�างาน และส่งประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดใน ปี 2557
4. ประสานชุมชน ภาคีเครือข่ายเพื่อขอสนับสนุนพันธุ์ไม้และร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่
สีเขียวในวันส�าคัญ ปีละ 1 ครั้ง

1. มีการปลูกพืชผักสวนครัวในสถานบริการ ปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์เพาะเห็ดนางฟ้า
เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันของเจ้าหน้าที่และเพื่อเป็นตัวอย่างการด�าเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่หน่วยงานใกล้เคียง
2. ปลูกผลไม้ เช่น กล้วยน�า้ ว้า มังคุด เงาะ มะพร้าว ทุเรียน เพื่อเป็นตัวอย่างตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงและปัจจุบันสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
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ด้วยสภาพบริบทพืน้ ทีข่ องโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสอวอนอก มีพนื้ ทีโ่ ดยรอบ
ที่กว้าง ท�าให้เอื้อต่อการปลูกพืชผัก ผลไม้ต่างๆ ซึ่งได้ด� าเนินการปลูกพืชผัก ผลไม้ มาอย่าง
ต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแบบอย่างตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแก่องค์กร
หน่วยงานใกล้เคียงได้แก่

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

N : Nutrition การรณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ผักพื้นบ้าน

3. จัดท�าสวนสมุนไพรภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ปัจจุบันมีสมุนไพร
จ�านวน 41 ชนิด เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนประชาชนน�าไปใช้ได้
4. จั ด พื้ น ที่ ใ ห้ ป ระชาชนเข้ า มาจ� า หน่ า ยผั ก ปลอดสารพิ ษ ผั ก สวนครั ว ผั ก พื้ น บ้ า น
ในวันที่แพทย์ออกมาให้บริการในคลินิกใกล้บ้าน ใกล้ใจ เดือนละ 1 ครั้ง
5. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ เพื่อประหยัดและปลอดภัย
จากสารเคมี

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ผลที่ได้รับจากการทำากิจกรรมลดโลกร้อน
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จากการด� า เนิ น งานตามแนวทางโครงการสาธารณสุ ข ร่ ว มใจรณรงค์ ล ดโลกร้ อ น
ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
บ้านสอวอนอก ซึ่งเกิดผลดีกับ หน่วยบริการและชมชน โดยช่วยสร้างความตระหนักรู้ต่อผลกระทบ
ของภาวะโลกร้อนที่ก�าลังคุกคามโลกของเรา ซึ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสอวอนอก
เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการกระตุ ้ น ให้ มี ใ นการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการบริ โ ภค การจั ด การขยะ
การจั ด การกั บ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ช ่ ว ยลดการเกิ ด ภาวะก๊ า ซเรื อ นกระจกของประชาชนในพื้ น ที่
โดยทุกภาคส่วนเห็นความส� าคัญของการร่วมมือกันลดภาวะโลกร้อนซึ่งทุกกิจกรรมท� าให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี การท�างานเป็นทีม เกิดความรักความหวงแหน ธรรมชาติที่งดงามในพื้นที่
เกิดการประสานงานที่ดีกันระหว่างหน่วยงาน ชุมชน เพิ่มเครือข่ายในการสร้างจิตส�านึกสาธารณะ
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และที่ส�าคัญการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ที่มีส่วนในการได้เป็นส่วนหนึ่งของการร่วม
สนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่งฐานความรู้ในการลดภาวะโลกร้อน

การคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์

CF

จากการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
บ้านสอวอนอก พบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศใน ปี 2557 เท่ากับ 5.98 ton
CO2e/ปี และในปี 2558 ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เท่ากับ 5.86 ton CO 2e/ปี
ลดลง 0.12 ton CO2e/ปี ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงพยาบาลมีมาตรการในการลดก๊าชเรือนกระจก
อย่างต่อเนื่อง
ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสอวอนอก
ปีงบประมาณ

ปริมาณ (ตัน CO2e/ ปี)

2557

5.98

2558

5.86

5.86

6
5
4

2557
2558

3
2
1
0

2557

2558
ปีงบประมาณ
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ต้น CO2e/ปี)

5.98

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

แผนภูมิแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสอวอนอก

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านสอวอนอก ปีงบประมาณ 2557 - 2558

ที่มา

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e/ปี)

Garbage
Restroom
Energy
Environment
Nutrition
Service

ปีงบประมาณ 2557
0.12
5.74
0.12
-

ปีงบประมาณ 2558
0.12
5.62
0.12
-

Total

5.98

5.86

ปัจจัยความสำาเร็จ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� า บลบ้ า นสอวอนอก ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยเล็ ก ๆ หน่ ว ยหนึ่ ง ที่
ใกล้ ชิ ด ชุ ม ชน ดู แ ลประชาชนเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ดี ขึ้ น ตามบทบาท ภารกิ จ หน้ า ที่
ซึง่ จากการด�าเนินงานตามแนวทางโครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาล
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ด�าเนินการมาระยะหนึ่งถือว่าเป็นความส�าเร็จขั้นต้น
ที่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทีมสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งมีปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ดังนี้

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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1. การบูรณาการทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมแก้ปัญหา
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้เกิดการ
ลดโลกร้อน และการสนับสนุนอย่างเต็มก�าลัง ของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้น�าของหน่วยงาน
หมู่บ้าน ชุมชน ที่เป็นแกนน�าหลักในการผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

2. กระบวนการ การเรียนรู้ที่ชุมชนเกิดการรับรู้ปัญหาผ่านการคืนข้อมูลด้านสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกรทบต่อสุขภาพในเวทีประชาคมสุขภาพท�าให้มีการแลกเปลี่ยนทัศนะ
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ข้อจ�ากัดและเงื่อนไข
ของบริบทพื้นที่ ซึ่งท�าให้เกิดมาตรการทางสังคมหลายอย่างที่สามารถช่วยขับเคลื่อนให้กิจกรรมนี้
ประสบความส�าเร็จ
3. ทีมงานที่เข้มแข็ง และเกิดจากการยอมรับ ที่ผ่านการคัดเลือกกันเองท�าให้มีทีม
เครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถเป็นก�าลังหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ
4. ภาวะความเป็นผู้น�า การน�าองค์กร ของผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล
บ้านสอวอนอก และทีมสุขภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ในการร่วมคิด ร่วมท�า
ร่วมแก้ปญ
ั หาร่วมพัฒนา ภายในหน่วยบริการทีต่ อ้ งเป็นตัวแบบทีด่ ี เพือ่ เป็นฐานแห่งการเรียนรูเ้ ล็กๆ
ประชาชน ชุมชน สามารถน�าไปใช้เป็นแบบอย่างได้

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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ก้าวต่อไปของการดำาเนินงาน
ในสถานบริการสาธารณสุข

1. ขยายพื้นที่การปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่ม และปลูกผักตามแนวรั้วตลอดแนว
2. ท�าน�้ายา EM ส�าหรับท�าความสะอาดพื้น และล้างห้องน�้า ไว้ใช้เอง
3. จัดท�าแผนการซ่อมบ�ารุงครุภัณฑ์ประจ�าปีให้มีประสิทธิภาพและตรวจเช็คสภาพ
ตามแผนที่ก�าหนด
4. จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ประชาชนและภาคีเครือข่าย ร่วมรณรงค์
การลดภาวะโลกร้อน เช่น การเดินทางในระยะใกล้ส่งเสริมให้มีการใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์ การใช้น�้ายาต่างๆ ให้ใช้ชนิดเติมเพื่อลดการใช้พลาสติก ใช้ปิ่นโตใส่อาหาร
แทนการใช้ถุงพลาสติก ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ในชุมชน
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1. ส่ ง เสริ ม ให้ ชุ ม ชนมี กิ จ กรรมการลดภาวะโลกร้ อ นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยประสาน
ขอความร่วมมือให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านร่วมก�าหนดมาตรการทางสังคม ก�าหนดบทลงโทษผู้ที่ตัดไม้
ท�าลายป่า
2. ส่งเสริมให้ชาวบ้านทุกหมู่บ้านปลูกตะไคร้หอมเพื่อใช้ท�าเป็นสารป้องกันยุง ไว้ใช้
ในครัวเรือน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการใช้สมุนไพร แทนการใช้สารเคมี
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท�าโครงการหมู่บ้านสะอาด
เพื่อให้จ�านวนขยะมีปริมาณน้อยลง
4. สร้างจิตส�านึกในการปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยการจัดท�าสวน ปลูกต้นไม้ในหมู่บ้าน
ที่มีที่ดินว่างเปล่าและเป็นที่สาธารณะ คือหมู่ 2 บ้าน สอวอนอก และหมู่ 11 บ้านซอยปราจีน
5. เสริมพลังแก่คนท�าดี โดยการคัดเลือกและให้รางวัลแก่บุคคลตัวอย่างที่เป็นต้นแบบ
ในการท�ากิจกรรมการลดโลกร้อน

โรงพยาบาลสุไหงปาดี
306 หมู่ที่ 1 ถนนจารุเสถียร ตำาบลปะลุรู อำาเภอสุไหงปาดี
จังหวัดนราธิวาส 96140
โทรศัพท์ (073) 651169 โทรสาร (073) 651463

โรงพยาบาลสุไหงปาดี เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง มีพื้นที่ 22 ไร่ 3 งาน

ปัจจุบันมีบุคลากรรวม 190 คน ในปีงบประมาณ 2557 มีจ�านวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 250 คน/วัน
จากปั ญ หาเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ขยะ น�้ า เสี ย การใช้ พ ลั ง งานที่ สู ญ เปล่ า ล้ ว นส่ ง ผลกระทบ
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะโลกร้ อ นและมี ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและ
ความเป็นอยูข่ องประชาชน โรงพยาบาลสุไหงปาดีตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหาด้านสิง่ แวดล้อม
และการใช้ พ ลั ง งานอย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า จึ ง มี แ นวคิ ด ในการด� า เนิ น การประหยั ด พลั ง งานการจั ด การ
สุ ข าภิ บ าลอย่ า งยั่ ง ยื น และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด GREEN & CLEAN
HOSPITAL รวมทั้ ง ใช้ โ ปรแกรม Carbon Footprint เป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ ว ยในการด� า เนิ น งาน

เพื่อค�านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาล
เกิดความตระหนักต่อปัญหาโลกร้อน เกิดจิตส�านึกในการลดการใช้พลังงานที่ไม่จ�าเป็น มีการน�า
หลั ก สุ ข าภิ บ าลอย่ า งยั่ ง ยื น มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการด� า เนิ น งาน ส่ ง เสริ ม ให้ เจ้ า หน้ า ที่ ด� า เนิ น งาน
เป็นต้นแบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน รวมทั้งเป็นตัวอย่างโรงพยาบาลสีเขียว
ให้กับหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและหน่วยงานที่มีความสนใจในการอนุรักษ์พลังงานและ
การพิทักษ์ปกป้องสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีการขยายผลการด�าเนินงานไปสู่ชุมชนต่อไป

การดำาเนินกิจกรรม GREEN
G: Garbage การจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

การจ�าแนกขยะในโรงพยาบาล จ�าแนกขยะเป็น 3 ชนิด คือ

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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1. มูลฝอยติดเชื้อส่งก�าจัดโดยบริษัทเอกชน
2. มูลฝอยอันตราย น�าไปทิ้งในบ่อขยะอันตราย
3. มูลฝอยทั่วไป จ�าแนกออกเป็นขยะแห้ง ขยะเปียก และขยะรีไซเคิล โดยขยะแห้ง
และขยะเปียกมีการเก็บรวบรวมภายในหน่วยงานทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล โดยจัดเตรียมอุปกรณ์
ส�าหรับรวบรวมขยะ พนักงานท�าความสะอาด/ลูกจ้างประจ�าหน่วยงานเก็บรวบรวมขยะแต่ละชนิด
ไปวางทีจ่ ดุ พักขยะ เจ้าหน้าทีข่ นขยะไปไว้ทเี่ รือนพักขยะของโรงพยาบาล และน�าไปก�าจัดโดยเทศบาล

การบริหารจัดการขยะด้วย 4Rs
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R2 Reuse : การใช้ซ�้า การใช้กระดาษทั้งสองหน้า
ผ้าทีช่ า� รุดแล้วน�ามาท�าผ้าเช็ดมือแทนกระดาษช�าระ เครือ่ งมือ
ครุภัณฑ์ที่ช�ารุด ถอดอะไหล่ไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นในคราว
ต่อไป

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

R1 Reduce : ลดปริ ม าณการเกิ ด ขยะในโรงพยาบาล รณรงค์ ก ารใช้ ถุ ง ผ้ า แทน
ถุงพลาสติกในชีวิตประจ�าวัน งดการใช้โฟมในโรงพยาบาล โดยใช้กล่องกระดาษชานอ้อยแทน
รวมทั้งรณรงค์การเลิกใช้โฟมในชุมชน โดยการประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือกับร้านอาหาร
ต่างๆ ในการใช้กล่องกระดาษชานอ้อยแทนการใช้กล่องโฟม

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

R3 Recycle : น�ากลับมาใช้ใหม่การคัดแยกขยะที่สามารถขายได้ น�าไปขายท�าให้เกิด
รายได้ ตู้รับบริจาคห่วงกระป๋องหรือห่วงฝาน�้าดื่ม เพื่อน�าไปท�าขาเทียมผู้พิการน�าวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
จากอุปกรณ์ต่างๆ มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของ เช่น โต๊ะ เก้าอี้อะลูมิเนียม ไม้กวาดจากถุงน�้าเกลือ

เรื่องเล่าความสำาเร็จ
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R4 Repair : น�าครุภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ช�ารุดที่สามารถซ่อมแซมได้ มาซ่อมแซมเพื่อ
กลับมาใช้ใหม่ เนื่องจากโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ด้านการซ่อมบ�ารุง ครุภัณฑ์หรือเครื่องมือที่ช�ารุด
ที่สามารถซ่อมแซมได้ก็จะน�ามาซ่อมแซม เพื่อใช้งานต่อไป

นอกจากน�าหลัก 4Rs
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2. การเลี้ยงไก่เพื่อกินเศษอาหารจากโรงอาหาร มูลไก่สามารถน�ามาใช้เป็นปุ๋ยได้
3. เศษใบหญ้าที่ได้จากการตัดหญ้า น�าไปท�าปุ๋ยหมักโดยมีการสร้างโรงเรือนส�าหรับ
ท�าปุ๋ยหมักจากเศษหญ้า
4. การเลี้ยงปลาดุกในท่อซีเมนต์ ส่งเสริมการด�าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

มาใช้ในการบริหารจัดการขยะแล้ว โรงพยาบาลได้มี
การแปรรูปขยะประเภทอื่นๆ เพื่อให้สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้อีก ได้แก่
1. การจัดการขยะอินทรีย์ น�าเศษผักจากโรงครัวมาเลี้ยงไส้เดือน โดยทางโรงพยาบาล
ได้ท�าการเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ African Night Crawler ท�าการเลี้ยงในชั้นพลาสติกเก็บเสื้อผ้า
โดยใช้ชอื่ กิจกรรมว่า “คอนโดน้องเดือน” มีโครงการขยายพันธุอ์ อกไปเลีย้ งในบ่อซิเมนต์ซงึ่ มูลไส้เดือน
และน�้าหมักไส้เดือน มีประโยชน์ในการบ�ารุงดิน ท�าให้ดินร่วนซุย ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี ประหยัด
ค่าปุ๋ยเคมี

R : Rest room การพัฒนาส้วมตามมาตรฐาน HAS “สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย”

การพัฒนาส้วมโรงพยาบาล ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญเรื่องส้วมสะอาด เนื่องจาก

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

มีผลต่อการสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ จึงได้ด�าเนินการพัฒนาส้วมเพื่อให้ได้มาตรฐาน
ส้วมไทย ตามเกณฑ์มาตรฐาน HAS คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ได้ด�าเนินกิจกรรมจัดประกวด
ส้วมในโรงพยาบาลเพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เห็นความส�าคัญของการพัฒนาส้วมตามมาตรฐาน
และรู้จักมาตรฐาน HAS ซึ่งสามารถน�าไปใช้ได้ที่บ้าน งดการใช้สารเคมีในห้องน�้า น�าน�้าหมักชีวภาพ/
น�้ า ยาเอนกประสงค์ ม าใช้ ใ นการท� า ความสะอาดห้ อ งน�้ า น� า ใบเตยมาใช้ ใ นการเพิ่ ม กลิ่ น หอม
ในห้องน�้า
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ร่วมใจ ร่วมสร้าง

วัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงาน

E : Energy มาตรการลดใช้พลังงาน
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อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
มาตรการประหยัดไฟ ได้แก่ ปิด/เปิดไฟเป็นเวลา ถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
เปิด/ปิดเครือ่ งปรับอากาศเป็นเวลา ปิดเครือ่ งคอมพิวเตอร์เมือ่ ไม่ใช้งาน การบ�ารุงรักษาเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
อย่างสม�่าเสมอ
มาตรการประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง ได้แก่ การเดินทางครั้งละหลายคน การบ�ารุงรักษา
เครื่องยนต์อย่างสม�่าเสมอตามระยะเวลา การก�าหนดความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
มาตรการประหยัดน�้าประปา ได้แก่ การใช้น�้าเท่าที่จ�าเป็น ปิดก๊อกน�้าให้สนิท
หลังเลิกใช้น�้า

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

มีมาตรการประหยัดพลังงาน รณรงค์เจ้าหน้าที่ในการร่วมมือประหยัดพลังงาน

E : Environment การจัดสิ่งแวดล้อม สร้างพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน

กิจกรรมในการท�างานด้านสิ่งแวดล้อม คือ

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

1. กิจกรรม 5 ส โรงพยาบาลสุไหงปาดีมีกิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนา
มีการท�า Big Cleaning Day ปีละ 2 ครั้ง ในสถานที่ทา� งาน 1 ครั้ง และด้านสิ่งแวดล้อมนอกอาคาร
1 ครั้ง มีการอบรมฟื้นฟูเพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เห็นความส�าคัญของกิจกรรม 5ส.

เรื่องเล่าความสำาเร็จ

190

2. การด�าเนินงานสถานทีท่ �างานน่าอยู่ น่าท�างาน (Healthy Workplace) เพือ่ พัฒนา
โรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีความสะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี
มีชีวิตชีวา เอื้อต่อสุขภาพประชาชน ท�าให้เจ้าหน้าที่มีสุขภาพดี มีความสุขกายสบายใจในการท�างาน
และปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพซึง่ ทางส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ทา� การประกวด
เป็นประจ�าทุกปี โดยทางโรงพยาบาลสุไหงปาดี ได้รับรางวัลชมเชยในปี 2556 และได้ท�าการพัฒนา
จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศในปี 2557

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

3. การด� า เนิ น งานด้ า นวิ ศ วกรรมความปลอดภั ย ท� า ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า เป็ น
โรงพยาบาลที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ท� าให้มีการจัดการด้านวิศวกรรม
การแพทย์อย่างเป็นระบบ สภาพแวดล้อมในโรงพยาบาลที่สะดวก สะอาดและมีความปลอดภัย
โดยหน่วยงานหลักที่ดูแล คือ ส�านักสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา
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4. การด�าเนินงานอาชีวอนามัย โดยโรงพยาบาลได้เล็งเห็นประโยชน์และให้ความส�าคัญ
ในเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งต้องปฏิบัติงานเสี่ยงกับปัจจัยและ
สิง่ แวดล้อมในการท�างานและเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ในการท�างาน โดยได้ดา� เนินการ ปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาให้ครอบคลุมทุกลักษณะงานที่มีความเสี่ยง รวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
ให้ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ซึง่ เป็นไปตามหลักการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
โดยโรงพยาบาลสุไหงปาดีได้ผ่านการรับรองในระดับ 5 ในปี 2557

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
1. การเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เขี ย วในโรงพยาบาลมี ส วนปาล์ ม ใหญ่ ใ นโรงพยาบาลเป็ น สถานที่
ส�าหรับพักผ่อน
2. การสร้างสวนสุขภาพโดยพัฒนาจากหลุมเผาขยะกลางแจ้งในโรงพยาบาลมาจัดสร้าง
สวนสุขภาพ มีอุปกรณ์ออกก�าลังกายกลางแจ้ง ส�าหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป
3. การสร้างสวนสมุนไพร โดยมีสมุนไพรมากกว่า 50 ชนิด สมุนไพรบางชนิดมีการ
ขยายพันธุ์เพื่อให้ผู้ที่สนใจน�าไปปลูกที่บ้านได้ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้น�าลงเผยแพร่ในเว็บไซด์
โรงพยาบาลลดโลกร้อน ของกรมอนามัย
4. การปลู ก ต้ น ไม้ ป ลอดสารพิ ษ ในโรงพยาบาล เช่ น สาวน้ อ ยประแป้ ง สนฉั ต ร
เศรษฐีเรือนนอก กล้วยไม้หวาย ลิ้นมังกร เป็นต้น
5. การปลูกไม้กลิ่นหอม เช่น ดอกแก้วแคระ การเวก
6. ทางเดินนวดเท้า
7. การใช้หญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน บริเวณที่มีการถมดินสร้างอาคาร
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N : Nutrition คือ การใช้อาหารปลอดสารพิษ รณรงค์ใช้ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง

จัดตลาดนัดผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล รณรงค์บริโภคผักปลอด

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

สารพิษ สนับสนุนการปลูกผักในโรงพยาบาล สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่น�าผักปลอดสารพิษมาขาย
การจัดน�้าสมุนไพรให้กับผู้มารับบริการ ส่งเสริมให้จัดผลไม้เป็นอาหารว่างในการอบรมต่างๆ
ในโรงพยาบาล
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การดำาเนินงานตามกลยุทธ์ CLEAN
C : Communication
การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจ โดยโรงพยาบาลสุไหงปาดี ได้ประกาศนโยบาย
ลดโลกร้อน เพือ่ สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ ได้ให้ความรู้ ประชาชนมีความเข้าใจ มีความตระหนัก
และให้ความร่วมมือ พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมลดโลกร้อน
L : Leader
เป็นผู้น�าและเป็นแบบอย่างในการด�าเนินงานลดโลกร้อน ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้
เจ้าหน้าที่ โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ท�าให้เกิดความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาโรงพยาบาล
เพื่อเป็นต้นแบบการด�าเนินงานลดโลกร้อน มีการด�าเนินกิจกรรม 5ส. อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
สามารถเป็นแบบอย่างได้ เป็นหน่วยงานที่ด�าเนินงานสถานที่ท�างานน่าอยู่ น่าท�างานอย่างจริงจัง
E: Effectiveness
ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม โดยการร่วมมือของเจ้าหน้าที่

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

A : Activity
สร้ า งกิ จ กรรมการสร้ า งจิ ต ส� า นึ ก อย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว ม เน้ น การท� า กิ จ กรรมและลงมื อ ท� า
อย่างต่อเนื่องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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N : Network
ร่วมมือร่วมใจภายในโรงพยาบาลและสร้างภาคีเครือข่ายให้เกิดความร่วมมือในการ
ด�าเนินงานลดโลกร้อนทั้งในชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ โดยจัดโครงการอาสาสมัครรวมใจรักษ์
โลกร้อน สร้างเครือข่ายในชุมชน ร่วมกับกองสาธารณสุข เทศบาลต�าบลปะลุรู มีการจัดกิจกรรม
ให้ประชาชน คัดแยกขยะก่อนน�ามาทิ้ง เพื่อลดปริมาณขยะออกสู่ชุมชน และพัฒนาโรงพยาบาล
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อส่งเสริมการเยียวยาและการดูแลผู้ป่วย

การคำานวณค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ CF
จากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกของโรงพยาบาลสุ ไ หงปาดี พบว่ า
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศในปี 2557 เท่ากับ 336.91 ton CO2e/ปี และ
ในปี 2558 ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศ เท่ากับ 345.35 ton CO 2e/ปี เพิ่มขึ้น
8.44 ton CO2e/ปี คิดเป็นร้อยละ 2.44 ทั้งนี้ กิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดคือ
ด้าน Energy เนื่องจากมีการเพิ่มกิจกรรมการให้บริการ มีการสร้างอาคารเพิ่มมากขึ้นในปี 2558
ซึ่งทางโรงพยาบาลต้องหามาตรการในการด�าเนินการต่อไป
ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลสุไหงปาดี
ปีงบประมาณ

ปริมาณ (ตัน CO2e/ ปี)

2557

336.91

2558

345.35

345.35

336.91

300
250
200

2557
2558

150
100
50
0

2557

2558
ปีงบประมาณ
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ต้น CO2e/ปี)

350

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

แผนภูมิแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลสุไหงปาดี

ตารางแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของงโรงพยาบาลสุไหงปาดี
ปีงบประมาณ 2557 - 2558

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

ที่มา
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ตัน CO2e/ปี)

Garbage
Restroom
Energy
Environment
Nutrition
Service

ปีงบประมาณ 2557
0.84
0.77
335.30
-

ปีงบประมาณ 2558
0.84
0.83
343.68
-

Total

336.91

345.35

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน
ชื่อสถานบริการ
สาธารณสุข

ประเภท

ที่อยู่

ภาคผนวก

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

จังหวัด
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ศูนย์
อนามัย

ปี 2558

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน
ศูนย์
อนามัย

ชื่อสถานบริการ
สาธารณสุข

ประเภท

ที่อยู่

511 หมู่ 25 ถนนเชียงใหม่-ฮอด
ต.ดอยหล่ อ อ.ดอยหล่ อ
จ.เชียงใหม่

1

เชียงใหม่

โรงพยาบาลดอยหล่อ

รพช.

2

พิษณุโลก

รพ.สต.แก่งโสภา

รพ.สต. หมู่ที่ 7 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก

รพ.สต.ศรีภิรมย์

รพ.สต. หมูท่ ี่ 6 ต.ศรีภริ มย์ อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก

รพ.สต.บ้านนาตาจูม

รพ.สต. หมูท่ ี่ 6 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก

ก�าแพงเพชร

รพ.สต.ห้วยยั้ง

รพ.สต. หมูท่ ี่ 1 ต.ห้วยยัง้ อ.พรานกระต่าย
จ.ก�าแพงเพชร

ชัยนาท

รพ.สต.บ้านไร่สวนลาว

รพ.สต. หมู่ที่ 7 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา
จ.ชัยนาท

4

ลพบุรี

รพ.สต.กุดตาเพชร

รพ.สต. หมู่ที่ 3 ต.กุดตาเพชร อ.ส�าสนธิ
จ.ลพบุรี

5

สุพรรณบุรี

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

รพศ.

950 ถนนม้าสีหมอก ต.ท่าพีเ่ ลีย้ ง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

7

ขอนแก่น

โรงพยาบาลสีชมพู

รพช.

311 หมู่ที่ 10 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู
จ.ขอนแก่น

กาฬสินธุ์

โรงพยาบาลเขาวง

รพช.

249 ถนนเขาวง-นาคู ต.คุ้มเก่า
อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

อุดรธานี

โรงพยาบาลไชยวาน

รพช.

190 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านไชยวาน
ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

3

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

จังหวัด

198
เรื่องเล่าความสำาเร็จ

ปี 2558

8

รายชื่อสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน

นครราชสีมา

สุรินทร์

12

สตูล

นราธิวาส

ชื่อสถานบริการ
สาธารณสุข

ประเภท

ที่อยู่

โรงพยาบาลหนองวัวซอ

รพช.

1 หมูท่ ี่ 1 ถนนอุดร-หนองบัวล�าภู
ต.หนองวั ว ซอ อ.หนองวั ว ซอ
จ.อุดรธานี

โรงพยาบาลชุมพวง

รพช.

2 หมู่ที่ 15 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง
จ.นครราชสีมา

โรงพยาบาลขามทะเลสอ

รพช.

หมูท่ ี่ 7 ต.ขามทะเลสอ
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

โรงพยาบาลพนมดงรัก
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

รพช.

99 หมูท่ ี่ 18 ต.บักได อ.พนมดงรัก
จ.สุรินทร์

รพ.สต.บ้านสกล

รพ.สต. หมู่ที่ 8 ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง
จ.สุรินทร์

รพ.สต.ณรงค์

รพ.สต. หมู่ที่ 6 ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์
จ.สุรินทร์

รพ.สต.ตาเบา

รพ.สต. หมู่ที่ 17 ต.ตาเบา อ.ปราสาท
จ.สุรินทร์

รพ.สต.ท่าเรือ

รพ.สต. หมูท่ ี่ 5 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล

โรงพยาบาลท่าแพ

รพช.

รพ.สต.ลุโบะสาวอ

รพ.สต. หมู่ที่ 7 ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ
จ.นราธิวาส

สถานบริการสาธารณสุขต้นแบบ ลดโลกร้อน

9

จังหวัด

รพ.สต.บ้านสอวอนอก

รพ.สต. หมูท่ ี่ 8 ต�าบลสุคริ นิ อ�าเภอสุคริ นิ
จังหวัดนราธิวาส

199

โรงพยาบาลสุไหงปาดี

รพช.

155 หมู่ที่ 2 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ
จ.สตูล

334 หมู ่ ที่ 1 ถ.จารุ เ สถี ย ร
ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
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คณะผู้จัดทำา
ที่ปรึกษา
นายแพทย์วชิระ
นายสมศักดิ์

เพ็งจันทร์
ศิริวนารังสรรค์

อธิบดีกรมอนามัย
รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

บูรณะภักดี
ใหม่เจริญศรี
จุลสุข
ตรีวัย
บุญภักดี
กาทอง
แสนส�าราญ
ผกาผล

นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

ผู้จัดทำา
นางปรียานุช
นางสาวปรียนิตย์
นายผาไท
นางสาวมลฤดี
นางสาววราภรณ์
นางสาวกฤษณา
นางสาวภาวินี
นางสาววรัญญา

