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ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

จาก....ปัญหาสิง่ แวดล้อมในปัจจุบนั ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อวิถชี วี ติ
ความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของจ�ำนวน
ประชากร การขยายตัวของเมือง การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
มลพิษสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ สังคม และสุขภาพของประชาชน
ก่อให้เกิดปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และสภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและ
ความเป็นอยูข่ องประชาชน ซึง่ หลายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในระดับโลก
เช่น สหประชาชาติที่มีการผลักดันให้หลายประเทศบรรลุผล MDG
(Millennium Development Goal) ในปี 2015 โดยมีแนวคิดในเรือ่ ง
การใช้ประโยชน์จากการสุขาภิบาลน�ำไปใช้ประโยชน์และเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม และรัฐบาลมีนโยบายก�ำหนดให้ทกุ กระทรวงด�ำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ในส่วนของกรุงเทพมหานคร
ได้มนี โยบายแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมภายใต้แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ระยะ 12 ปี (พ.ศ.2552 - 2563) เพือ่ มุง่ สู่ “กรุงเทพฯ มหานครแห่งความ
น่าอยู่อย่างยั่งยืน” ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากรุงเทพมหานครแห่ง
สิง่ แวดล้อม (Striving for Green Bangkok) ประกอบกับนโยบายการบริหาร
งานส�ำนักการแพทย์ ปี พ.ศ.2557 ในเรือ่ งโรงพยาบาลอนุรกั ษ์พลังงาน
มุ่งสร้างจิตส�ำนึกแห่งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น
โรงพยาบาลสีเขียว ของกรุงเทพมหานคร (Green Hospital)
การพัฒนางานอนามัยสิง่ แวดล้อม จึงมุง่ เน้นการจัดการสุขาภิบาล
อย่างยัง่ ยืน และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Sustainable and Ecological
Sanitation) โดยการด�ำเนินกิจกรรม GREEN ได้แก่
     
G  : Garbage  คือ การจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์
จากขยะและสิง่ ปฏิกลู ด้วยหลักการ 3 Rs
     
R  :  Restroom คือ การจัดการส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
HAS ตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมการใช้สว้ มสาธารณะอย่างถูกต้อง (HAS
คือ ความสะอาด (Health : H), ความเพียงพอ (Accessibility : A),
ความปลอดภัย (Safety : S))

General Administration Department
Charoenkrung Pracharak Hospital

Currently, environmental issues have a lot of impacts
on people’s ways of life. Environmental issues are caused by
increase in population, expansion of industrialization, and
pollution. Not only these issues affect well-beings of people,
but they also lead to climate change and global warming crisis
which eventually post problems to people’s health and
therefore, public health sector. Many organizations around
the world, including United Nations has pushed its member
countries to achieve MDG (Millennium Development Goal) in
2015 with the idea of reversing loss of environmental resources
and being environmental-friendly. Also, the Government
addressed all ministries to operate under the awareness of
environmental crisis.
Bangkok Metropolitan Administration has prepared
the Action Plan to tackle environmental problems as part of
the 12-year Bangkok Plan (2009-2020) in order to strive to
make Bangkok City a livable and sustainable place, according
to the Bangkok National the environment Strategy 3 (Striving
for Green Bangkok). The policy of the administration of BMA’s
medical hospitals in 2014 focuses on energy conservation by
aiming to raise awareness of energy conservation and environmental
protection in hospitals and convert it to be Green Hospitals.
Environmental health development plan is based
on sustainable sanitation management and environmentallyfriendly action (sustainable and ecological Sanitation) by
operating various activities, including GREEN:
G : Garbage – Conduct waste management and
utilization of waste and filth based on the 3 Rs Principle.
R : Rest room - Manage public toilets in a way that
compiles with HAS standard (H for Health (Clean), A for
Accessibility, and S for Safety) and promote the habits of using
toilets properly.
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E : Energy คือ ลดการใช้พลังงานและพลังงานทดแทนจาก
ชีวภาพและชีวมวล และลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพือ่ ประหยัดทรัพยากร
     
E : Environment คือ การจัดการสิง่ แวดล้อมทีช่ ว่ ยลดภาวะ
โลกร้อน และเอื้อต่อสุขภาพ โดยเน้นหลัก 5 ส. จัดสถานที่ท�ำงาน
ให้นา่ อยู่ น่าท�ำงาน และปลูกต้นไม้เพือ่ ความร่มรืน่
     
N : Nutrition คือ รณรงค์อาหารปลอดสารพิษ ดูแลสุขภาพ
ด้วยการบริโภคผักพืน้ บ้าน อาหารพืน้ เมือง เพือ่ ลดการใช้สารเคมี
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E : Energy - Reduce energy usage and promote
renewable energy from biomass and biomass.
E : Environment – Enhance environment that helps
reducing global warming and also being conducive to health,
with a primary focus 5s. Arrange an appropriate working
atmosphere and plant more trees for shades.
N : Nutrition – Promote organic food campaign to
reduce pesticide and chemical usage in agricultural process.
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มีการจัดการส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
Manage public toilets in a way that compiles with HAS standard
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การจัดสิง่ แวดล้อมทีช่ ว่ ยลดภาวะโลกร้อน จัดสถานทีท่ ำ� งานให้นา่ อยู่
Arrange an appropriate working atmosphere. Enhance environment that helps reducing global warming and also being
conducive to health, with a primary focus 5s.
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การจัดการมูลฝอยและการใช้ประโยชน์จากขยะโดยน�ำใบไม้มาท�ำปุย๋ อินทรีย์
Waste management and utilization of organic waste by composting leaves
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