ประกาศโรงพยาบาลขุขันธ
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน โรงพยาบาลขุขันธ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
ตามที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายใหโรงพยาบาลทุกแหง ไดมีการพัฒนาดาน
สิ่งแวดลอม ตามโครงการ Green and Clean Hospital นั้น สวนหนึ่งของการพัฒนาดังกลาวไดแก การดําเนินงานใน
การลด คาใชจาย ในดานพลังงาน ประกอบดวย พลังงานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง น้ําประปา เพื่อใหการดําเนินการดังกลาว
เกิดผลในการปฏิบัติของบุคลากรในโรงพยาบาล อยางจริงจัง และติดตามตรวจสอบได ทางโรงพยาบาลขุขันธ จึงขอ
กําหนดมาตรการในดานการประหยัดพลังงาน ของโรงพยาบาลขุขันธ ดังตอไปนี้
ดานพลังงานไฟฟา
1. เครื่องปรับอากาศและพัดลม
1.1 กลุมสํานักงาน ที่ใชเครื่องปรับอากาศในหองที่ไมมีผูปวยมารับบริการและมีเฉพาะเจาหนาที่
เทานั้น ไดแก
ฝายสงเสริมสุขภาพ , ฝายสุขาภิบาลและปองกันโรค , งานบริการอาหาร ,งานสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ , ศูนยคุณภาพ , งานรังสีการแพทย , กลุมการพยาบาล ,PCU หวยเหนือ ,หองบัตร ,
หองพักแพทย , หองผูอํานวยการ , หองทันตกรรม (หองเจาหนาที่) , หองปฏิบัติงานหัวงานซัพพลาย
หองสมุด
1.1.1 ใหเปดเครื่องปรับอากาศ เวลา 13.00 – 16.00 น.และตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไมต่ํากวา
25 องศาเซลเซียส
1.1.2 กรณีเลิกงานกอนเวลา ใหปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน 30 นาที
1.2 กลุมสํานักงานใชเครื่องปรับอากาศที่ไมมีผูปวยมารับบริการแตมีผูมาติดตอราชการจํานวนมาก ไดแก
ฝายบริหารงานทั่วไป , ฝายแผนงานและประเมินผล , หองพัสดุ , หองใหคําปรึกษา , ตึกผูปวยในฯ ,
หองจายยา , คลังเวชภัณฑยา , หองเตรียมอุปกรณเครื่องมือแพทย
1.2.1 ใหเปดเครื่องปรับอากาศชวงเชา เวลา10.00 – 12.00 น.และชวงบาย เวลา13.00 – 16.00 น.
ปดเครื่องปรับอากาศ 1 ชม. (เวลาพักเที่ยง) ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไมต่ํากวา 25 องศา
เซลเซียส

1.2.2 กรณีเลิกงานกอนเวลาใหปดเครื่องปรับอากาศกอนเลิกงาน 30 นาที
1.3 กลุมบริการ ไดแกกลุมที่ใหบริการผูปวยเชน
- หองทันตกรรมจุดบริการผูปวย , หองผาตัด , หองคลอด , หองชันสูตรโรค , หองตรวจโรค ,
หองกายภาพ , หองหลังคลอด
1.3.1 ใหเปดเครื่องปรับอากาศชวงเชา เวลา 09.30 – 12.00 น. และชวงบาย เวลา 13.00 – 16.00 น.
ปดเครื่องปรับอากาศ 1 ชม. เวลาพักเที่ยง ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไมต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส
1.3.2 นอกเหนือเวลาดังกลาว ใหเปดไดกรณีใหบริการผูปวย แตใหอยูในดุลยพินิจที่ประหยัด
1.3.3 - หองพิเศษทุกหอง ใหแจงผูรับบริการ ปดเครื่องปรับอากาศ เวลา 05.00 – 08.00 น.
- หอง

ICU ใหเจาหนาที่ ปดเครื่องปรับอากาศ เวลา 05.00 – 08.00 น.

1.4 สําหรับหองสํานักงาน กรณีไมมีเจาหนาที่หรือผูรับบริการ อยูภายในหองใหปดเครื่องปรับอากาศ และพัด
ลมทุกครั้ง
1.5 หองประชุมใหเปดเครื่องปรับอากาศกอนการประชุมประมาณ 15 นาที และเมื่อเลิกประชุมใหผูรับผิดชอบ
จัดการอบรม ปดเครื่องปรับอากาศทันที
1.6 ใชพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศเมื่ออากาศไมรอน
1.7 เมื่ออากาศรอนมาก ใหใชพัดลมรวมกับเครื่องปรับอากาศแทนการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใหต่ําลง
1.8 ไมติดตั้งอุปกรณที่ปลอยความรอนภายในหองปรับอากาศ เชน กระติกน้ํารอน ,หมอหุงขาว,กระทะไฟฟาฯ
1.9 ใหหนวยงานมอบหมายผูรับผิดชอบ ดูแลและทําความสะอาด เครื่องปรับอากาศ ไดแก แผนกรองฝุน
ชองทางเขาของอากาศที่หนาตูแอร เปนประจําทุกเดือน หรือถี่กวานั้นถาสกปรกมาก
2. ระบบแสงสวาง
2.1 ตําแหนงที่ยังไมใชงานและระหวางพักเที่ยงใหปดหลอดไฟฟาทันที เปนเวลา 1 ชม.
2.2 สวิทชไฟฟาที่สวนกลางใหปรับเปนแบบแยกปด – เปด ไดตามความเหมาะสม
2.3 ติดตั้งสวิทชแบบกระตุก เพื่อสามารถเลือกแยกเปด – ปดหลอดไฟฟาในแตละโคม หรือพัดลม
แตละเครื่องได
2.4 ติดตั้งไฟเฉพาะจุดหรือใชโคมไฟฟาตั้งโตะในจุดที่แสงสวางไมพอแทนการเปดไฟทั้งหอง
2.5 ปรับยายตําแหนงโตะทํางานใหสามารถรับแสงสวางไดอยางเต็มที่
2.6 เปดหนาตาง ผามาน หรือมูลี่ เพื่อรับแสงสวางจากภายนอกขณะทํางานตามความเหมาะสม

2.7 หองเก็บของหรือหองน้ํา ใหเปดไฟเมื่อมีการใชงานภายในหองเทานั้น
2.8 กําหนดผูรัดผิดชอบปดไฟตามตารางเวลา เชน เวลาพักเที่ยง และหลักเลิกงาน
2.9 กําหนดผูรับผิดชอบ (รปภ.) เปด – ปดหลอดไฟฟาที่ใชในเวลากลางคืน ในบางจุดที่มีหลอดสวางมากเกินไป
3. อุปกรณสํานักงาน
3.1 คอมพิวเตอร
3.1.1 ยกเลิกการใชงานระบบพักหนาจอแบบอัตโนมัติ (Screen Saver)
3.1.1 ตั้งระบบ Power Option ใหปดจอภาพอัตโนมัติเมื่อไมใชงาน
3.1.2 ปดสวิทชอุปกรณเสริม เชน ลําโพง สแกนเนอร ขณะยังไมมีการใชงาน
3.1.3 ปดสวิสชคอมพิวเตอรและเครื่องสํารองไฟ ทุกเครื่องหลังเลิกงาน
3.2 เครื่องพิมพ
3.2.1 ปดสวิทช OFF เครื่องทุกครั้งขณะยังไมมีการใชงาน
3.2.2 ติดตั้งเครื่องพิมพใชงานรวมกันภายในหนวยงาน
3.3 เครื่องถายเอกสาร / เครื่องโทรสาร (Fax)
3.3.1 ติดตั้งเครื่องถายเอกสารในบริเวณที่มีอากาศถายเท หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องไวในหองปรับ
อากาศ
3.3.2 ปดสวิทชและถอดปลั๊กเครื่องโทรสาร (Fax) ออกทุกครั้งหลังเลิกงาน
4. อุปกรณอื่นๆ
4.1 ตูเย็น
4.1.1 ตั้งตูเย็นใหหางจากผนัง อยางนอย 15 ซม.
4.1.2 ไมเปดตูเย็นบอย ๆ หรือเปดทิ้งไวนานๆ
4.1.3 ละลายน้ําแข็งในตูเย็นอยางสม่ําเสมอ
4.1.4 ไมนําของรอนหรือของอุนไปแชในตูเย็นทันที
4.2 โทรทัศน
4.2.1 ปดเครื่องและถอดปลั๊กทุกครั้งหลักเลิกใชงาน
4.2.2 ปดสวิทชที่ตัวเครื่องแทนการปดที่รีโมทคอนโทรล ขณะหยุดพักการใชงาน
4.2.3 ตั้งโทรทัศนหางจากผนัง ไมต่ํากวา 10 ซม.
4.2.4 จุดไหนที่ไมมีผูรับบริการใหปด
4.2.5 ขอความรวมมือใหปดโทรทัศน ในชวงปฏิบัติงานของเจาหนาที่

4.3 กระติกน้ํารอน
4.3.1 ใชกระติกน้ํารอนรวมกันเวลากินกาแฟ ใหเปนเวลาเดียวกันโดยเสียบปลั๊กไฟฟา ในชวงเชา
เวลา10.00 – 11.00น. และชวงบาย เวลา 14.00 – 15.00 น.
4.3.2 ถอดปลั๊กหลังเลิกใชงาน
4.3.3 ใสน้ําใหพอเหมาะกับความตองการใชงานแตละวัน
4.3.4 ไมควรตั้งกระติกน้ํารอนไวในหองปรับอากาศ
4.3.5 ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาพใชงานเสมอ
4.3.6 ระวังอยาใหน้ําแหงหรือปลอยใหระดับน้ําต่ํากวาที่กําหนด อาจทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจร
4.4 เครื่องทําน้ําเย็น / เครื่องทําน้ํารอน
4.4.1 ถอดปลั๊กเครื่องทําน้ําเย็น / รอน ทุกครั้งหลัง 16.00 น. หากจําเปนตองใชงานเกินเวลา
ที่กําหนดใหมอบหมายเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดูแล
4.4.2 ตั้งเครื่องทําน้ําเย็น / รอน หางจากผนัง 15 ซม. ควรอยูในที่รมและมีอากาศถายเท
ดานน้ํามันเชื้อเพลิง
1. ประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน , รถยนตปกอัพ , รถยนต ๖ ลอ
1.1.1 สํารวจผูปวยตามตึกผูปวยทั้งหมด ที่แพทยมีความเห็นสงตอเพื่อเขารับการรักษากับแพทย
เฉพาะทาง หลังแพทย Round Ward แลวสงขอมูลให ER ทราบ เพื่อพิจารณาจัดรถโดยรวม
กัน ไปในคราวเดียวกัน
1.1.2 ผูที่จะเดินทางเขาประชุม / อบรม ใหจัดสงใบขออนุญาตใชรถยนต ลวงหนา 3 วัน กอน
เดินทางทุกกรณี เพื่อการวางแผนจัดรถใหไปพรอมกันในเสนทางเดียวกัน ยกเวนเรื่องที่ไดรับ
แจงดวน
1.1.3 ใหผูที่เขาประชุม/อบรม ที่ตางจังหวัด พักคางคืนในสถานที่หนวยงานผูจัดประชุม / อบรม จัด
ให กรณีประชุม / อบรม ตอเนื่อง ตั้งแต 3 วัน ขึ้นไป เพื่อเปนการลดการใชรถยนตไปรับ –
สง ในทุกวัน
1.1.4 กรณีใชรถไปราชการไมอนุญาตใหแวะทําธุระที่ตองมีการนํารถออกนอกเสนทางเปาหมาย
1.1.5 กรณีเจาหนาที่ ที่มีความประสงคจะเดินทางไปราชการโดยขอนํารถสวนตัว และเบิกคาน้ํามัน
เชื้อเพลิง ใหทําบันทึกเพื่อขออนุมัติ ตอผูอํานวยการโรงพยาบาล และตองไดรับการอนุมัติกอน
ยกเวนกรณีเรงดวนใหแจงผูอํานวยการทราบ ทางโทรศัพทกอนเดินทาง

1.1.6 ใหเจาหนาที่ ที่จะไปอบรมฯ ที่กรุงเทพฯ ใหเลือกเดินทางโดยรถโดยสารปรับอากาศ ที่ขึ้นไดใน
พื้นที่อําเภอขุขันธแทนการเดินทางโดยรถไฟ หรือเครื่องบิน ที่ตองใชรถของโรงพยาบาลไปสง
ยกเวนเปนกรณีเรงดวน หรือเบิกคาเดินทางไดจากผูจัด
1.1.7 กรณีไปอบรม/สัมมนา ที่หนวยงานผูจัดระบุใหเบิกคาใชจาย (คาเดินทาง) จากหนวยงานผูจัด
นั้น ใหผูเขาอบรมฯ จัดหารถเพื่อเดินทางดวยตนเอง หรือหากขอใชรถของทางโรงพยาบาล ให
ผูเขารับการอบรม เบิกคาพาหนะคืนใหกับ โรงพยาบาล ในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท
1.1.8

การขอใชรถยนตทางราชการใหพิจารณาถึงมาตรการประหยัดพลังงาน โดยเดินทางไปเปนหมู
คณะ

1.1.9

กําหนดความเร็วของรถใหเหมาะสมเพื่อ ประหยัดน้ํามัน และเพื่อความปลอดภัย
- สงผูปวยไปรักษาตอ ใชความเร็ว 90 – 100 กม/ชม

- สงเจาหนาที่ เขาประชุม / อบรม ใชความเร็วไมเกิน 90 กม/ชม
1.10 เจาหนาที่เขาประชุม / อบรม ควรตรงเวลา เพื่อลดการใชความเร็วที่เกินขอกําหนด
1.11

การรับ – สง เจาหนาที่เพื่อไปราชการ กําหนดจุดรับ – สง 2 จุด คือ โรงพยาบาลขุขันธ และ

ศูนยสุขภาพชุมชนหวยเหนือ (

PCU) นอกเหนือจากนี้อนุญาตใหรับสงได เฉพาะจุดที่เปน

ทางผานของเสนทางเปาหมายเทานั้น
1.12 ใหมีการวางแผนรวมทีมออกเยี่ยมบานผูปวยเรื้อรัง กรณี 2 ทีม/วัน โดยใหไปดวยกัน
1.13 ใหพนักงานขับรถตรวจเช็คสภาพรถและลมยางเปนประจําตามชวงเวลาที่กําหนด เพื่อใหรถมี
สมรรถภาพที่ดีและประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
2.

เครื่องกําเนิดไฟฟา

2.1 เติมน้ํามันเชื้อเพลิง ตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 400 ลิตร เพื่อลดการสํารองลง
2.2 ตรวจเช็คระดับน้ํามันทุกสัปดาห เพื่อเตรียมพรอมการปฏิบัติงาน
ดานน้ําประปา
1. ใหหนวยงานตรวจเช็คอุปกรณประปาทุกประเภทในทุกสัปดาห กรณีมีการชํารุด เชน มีน้ํารั่วซึม ทอแตก
ใหแจงงานซอมบํารุงเพื่อดําเนินการซอมแซมโดยดวน
2. ตรวจสอบมาตรวัดน้ําตามบานพัก/แฟลต รวมถึงการแจงสิทธิการใชน้ําและการเรียกเก็บคาใชจายสวนเกิน
สิทธิแกเจาหนาที่ เพื่อกระตุนใหเกิดการประหยัด
3. กอนออกจากที่พักหรือกอนเลิกงาน ควรตรวจสอบระบบประปา เชน กอกน้ํา , ชักโครก ใหน้ําหยุดไหลสนิท
4. ใหหนวยงานมอบหมายผูรับผิดชอบในการดูแลตามมาตรการดังกลาว

5. ปรับเปลี่ยนระบบจายน้ําสําหรับใชดูแลและรดตนไมในสวนหยอม ของโรงพยาบาล เปนระบบน้ําจากสระ
น้ําผิวดิน ทดแทนระบบจายน้ําจากระบบประปา
6. วางระบบจายน้ําบาดาล เพื่อนําน้ําบาดาลมาใชทดแทนน้ําประปาในจุดที่ไมตองการคุณภาพน้ําที่ดีมาก
ไดแก หองสุขาผูมารับบริการ บริเวรอาคารทันตกรรม ขางโรงปนไฟ ขางหองเอ็กซเรย หลังอาคาร OPD
7. นําน้ําที่เหลือจากการกรองระบบ Reverse Osmosis (RO) จากโรงกรองน้ํา คลังเวชภัณฑ และหนวยไต
เทียม กลับมาใชประโยชนแทนการปลอยทิ้ง
8. กระตุนใหบุคลากรมีพฤติกรรมการใชน้ําที่ประหยัดและเหมาะสม เชน ไมเปดน้ําทิ้งไว ขณะลางหนา แปรง
ฟน ไมนํารถสวนตัวมาลางในโรงพยาบาล
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประวิทย เสรีขจรจารุ)
ผูอํานวยการโรงพยาบาลขุขันธ

