
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมฯ (ENV) โรงพยาบาลสูงเนิน 



 1.  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรเอื้อต่อความปลอดภัยและความผาสุกของ 
     ผู้ป่วย  เจ้าหน้าที่ และผู้มาเยือน 
 2.  อาคารสถานที่ปลอดจากอัคคีภัย วัสดุและของเสียอันตราย 
 3.  องค์กรมีเครื่องมือจ าเป็น พร้อมใช้งานท าหน้าที่  เป็นปกติ และมีระบบ 
     สาธารณูปโภคที่จ าเป็นอยู่ตลอดเวลา 
 4.  องค์กรท าให้รพ.เป็นสถานที่ที่ปลอดภัย เอื้อต่อสุขภาพ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
     และพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Safe & Healthy Environment with Effective  
     Management  

ความพร้อมใช ้ ประสิทธิภาพ  ความปลอดภยั  การพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม            
ความเอ้ือต่อสุขภาพและการเรียนรู้ 
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ข้อมูล/ตัวชี้วัด  เป้าหมาย ปี 2559 ปี2560 ปี2561 ปี2562 ปี2563 

1.มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม 

ระดับ
เริ่มต้น
พัฒนา 

NA NA ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี

2. การซ้อมรับสถานการณ์อัคคีภัย 1 ครั้ง/ปี 1 1 1 1 1 

3. ร้อยละของน้ าดื่มในโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

100% 16/16 

(100%
) 

17/17 

(100%
) 

17/17 

(100%
) 

17/17 

(100%
) 

18/18 

(100%) 

4. น้ าทิ้ง/น้ าเสียผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่
ราชการก าหนด(11 พารามิเตอร)์ 

11/11 
ผ่านเกณฑ ์

11/11 

ผ่าน
เกณฑ ์

  

11/11 

ผ่าน
เกณฑ ์

11/11 

ผ่าน
เกณฑ ์

11/11 

ผ่าน
เกณฑ ์

11/11 

ผ่าน
เกณฑ ์
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คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมฯ  โรงพยาบาลสูงเนิน 

โรงพยาบาลสูงเนิน เป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง มีพืน้ที่ขนาด  26 ไร่ 1 งาน 17 ตวา  
• มอีาคารให้บริการผู้ป่วย  7  อาคารเป็นอาคารสูง 3 ช้ัน 1 อาคารมทีางเดนิเช่ือมต่อระหว่างอาคาร  

มบีนัไดและทางขึน้-ลงตั้งแต่ช้ัน 1  ไม่มรีะบบลฟิท์  มอีาคารสนับสนุนบริการ 4 อาคาร  

บริบท : ลกัษณะและส่ิงก่อสร้าง 
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บริบท : เคร่ืองมือและเทคโนโลยสี าคญั 

• มีระบบก๊าซทางการแพทย์
แบบ Pipe line ทั้ง 
ออกซิเจนไปป์ไลน์ 
ไนโตรเจนไปป์ไลน์   

• มีระบบเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าขนาด 300 
กิโลวตัตแ์ละ500
กิโลวตัต ์ 
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ระบบน า้ส ารองขนาด 95-100 ลบ.เมตร และระบบบ าบัดน า้
เสียแบบบึงประดษิฐ์ชนิดพชืลอยน า้ที่สามารถรองรับน า้เสีย
ได้วนัละ95-100 ลบ.เมตร  
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บริบท : เคร่ืองมือและเทคโนโลยสี าคญั 
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• มีระบบการจา้งเหมาบริษทัเอกชนในการขนยา้ยขยะติดเช้ือและขยะอนัตรายไปก าจดั   

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมฯ (ENV) โรงพยาบาลสูงเนิน 
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• มีระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัทั้ง
บริเวณภายในโรงพยาบาลและบา้นพกั 
โดยมี สายฉีดดบัเพลิงขนาด 60 เมตร 2 
ตู ้ ในบริเวณตึกผูป่้วยใน และบริเวณ
อาคารสนบัสนุนบริการ 

• มีเคร่ืองดบัเพลิงประเภทเคมีแหง้  61  เคร่ือง  แบบ
คาร์บอนไดออกไซด ์ 5  เคร่ือง  และแบบสารเหลว
ระเหย 11  เคร่ือง 

บริบท : เคร่ืองมือและเทคโนโลยสี าคญั 
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• ติดตั้งกลอ้งวงจรปิดในจุดใหบ้ริการ 72 จุด 

บริบท : เคร่ืองมือและเทคโนโลยสี าคญั 

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมฯ (ENV)และเคร่ืองมือ โรงพยาบาลสูงเนิน 



คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมฯ (ENV) โรงพยาบาลสูงเนิน 

• มีการตรวจสอบอาคารส่ิงก่อสร้างร่วมกบัส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 
นครราชสีมา ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัและกฎกระทรวง ปีละ 1 คร้ัง 

ผลลพัธ์ 
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• มีการจัดรปภ ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 6.00 – 18.00 น. และ 18.00-6.00 น. มีจุดการ์ดสแกน
(เครื่องเช็คการตรวจตราของ รปภ หรือเรียกว่า นาฬิกายาม) จ านวน 24 จุด เป็นจุดภายในอาคาร 6 
จุด ภายนอกอาคาร 18 จุด และมีจุดที่ลงบันทึกการตรวจสอบลงสมุดในจุดเสี่ยงจ านวน 10 จุด  

• มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดเสี่ยงรวมทั้งในและนอกโรงพยาบาลจ านวน 72 จุด  
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ระบบ Round ENV   และเคร่ืองมือ เดือนละ 1 คร้ัง และตรวจสอบ
ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นกายภาพดว้ยเคร่ืองมือทางอาชีวสุขศาสตร์ ปีละ 1 คร้ัง 

ปี 2561-2563 
รพ.สูงเนินผา่นเกณฑม์าตรฐานการ
จดับริการอาชีวอนามยัและเวชกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม ระดบั ดี เป็นโรงพยาบาล
แรกของจงัหวดันครราชสีมา 

ผลลพัธ์ 
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จากการตรวจสอบพบความเส่ียงและการปรับปรุงดงัน้ี 
1. เร่ืองนกพิราบเขา้ไปเพดาน หอ้งตรวจแพทย ์NCD ท าใหมี้กล่ินเหมน็
อบั ไดท้  าความสะอาดแต่กล่ินเหมน็ไม่ดีข้ึน  
การปรับปรุงคือประสานช่างมาลา้งแอร์และพดัลม- ประสานคนงานฝ่ายสุขา เปิด
เพดานพบนกตาย 1 ตวัและพบวา่เพดานมีรอยต่อระหวา่งหลงัคาท าใหน้ ้ าไหลมาขงั
ท าใหน้ ้ าไม่ระบายผลการปรับปรุงเอานกตายออก ท าความสะอาดบริเวณเพดาน 

ความเส่ียงทีพ่บ 
1.พบน า้ร่ัวบริเวณบ้านพกัเจ้าหน้าทีม่าจากช้ันบน  
   น า้ไหลลงมาบริเวณห้องครัวทุกวนั ท าให้คาน 
   บ้านช ารุด   
   - พบน า้ร่ัวจากเพดานห้องตรวจโรค และห้อง 
    ท างานศูนย์หลกัประกนั และน า้ระบายไม่ทนั  
    - บริเวณบ้านพกัเจ้าหน้าที ่ท าให้น า้ขงับริเวณ 
   ห้องนอน มดีนิโคลนทีพ่ืน้ 

      สาเหตุ 
-ฝนตกหนัก 
-ขาดการตรวจสอบ
ต่อเน่ือง 

การแก้ไขและปรับปรุง 
หลกีเลีย่งการใช้พืน้ที่ แจ้งช่างและคนงานตรวจสอบ  
ผลการปรับปรุง มกีารซ่อมแซมบริเวณจุดน า้ร่ัว และ 
น าส่ิงอุดตันออก ท าให้สามารถใช้งานห้องได้ปกติ และ
ไม่พบอุบตัิการณ์เกดิซ ้า  

ล าดบัความเส่ียง 3 ล าดบั และการแก้ไขปรับปรุง 
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2.เร่ืองลูกบดิประตูห้องน า้ห้องเปลีย่นเส้ือผ้าชาย
ช ารุด ผู้ป่วยออกมาไม่ได้ กดกร่ิงฉุกเฉินแล้ว ได้
ยนิเสียงผู้ป่วยตะโกน เจ้าหน้าทีว่ิง่ไปดูแต่เปิด
ประตูจากด้านนอกไม่ได้ 

สาเหตุ 
ประตูและลกูบิดเสีย 

ผลการปรับปรุง ช่างมาตรวจสอบ 
พบวา่ลูกบิดช ารุด  
จึงไดมี้การซ่อมแซม และ 
ไม่พบอุบติัการณ์เกิดซ ้ า 

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมฯ (ENV) โรงพยาบาลสูงเนิน 
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3.เร่ืองนกพริาบเข้าไปเพดาน ห้องตรวจแพทย์ 
NCD ท าให้มกีลิน่เหม็นอบั ได้ท าความสะอาดแต่
กลิน่เหมน็ไม่ดขีึน้  
-พบว่าเพดานมรีอยต่อระหว่างหลงัคาท าให้น า้ไหลมา
ขงัท าให้น า้ไม่ระบายผลการปรับปรุงเอานกตายออก 
ท าความสะอาดบริเวณเพดาน 

สาเหตุ 
นกพริาบตายใต้เพดานหลงัคา 
และมนี า้ขงัระหว่างรอยต่อหลงัคา 

การปรับปรุงคือประสานช่างมาลา้งแอร์และพดัลม- 
ประสานคนงานฝ่ายสุขา เปิดเพดานบนกตาย 1 ตวัและ 
เอานกตายออก ท าความสะอาดบริเวณเพดาน 
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โรงพยาบาลฯ ยดึถือนโยบายและวธีิปฏิบตัิว่า การก าจัดของเสียของโรงพยาบาล ต้องเป็นนโยบาย
แนวทางเดยีวกนัทั้งโรงพยาบาลและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าทีแ่ละส่ิงแวดล้อม  

1 ขยะ  1. ขยะติดเช้ือ - ขยะติดเช้ือแบบมคีม/ แบบไม่มคีม 
                                  - ขยะน า้และสารคดัหลัง่ 
            2. ขยะอนัตราย - ถังแก๊สเส่ือมคุณภาพ /ถังออกซิเจนเส่ือคุณภาพ 
                                     -  สารเคม ี : ฟอร์มาลนี ,สารเคมห้ีอง Lab,ยาเส่ือมหมดอายุ 
                                     - วตัถุไวไฟ 

บทเรียนการจัดการเมือ่เกดิอุบตัิการณ์  
วนัที ่16 มถุินายน 2563 เวลา 10.45 น. พบว่า เจ้าหน้าทีจ่ะมีการจัดวนัเกดิ ได้มกีารใช้ไม้ขดีจุดไฟ 
แล้วทิง้ไม้ขดีลงถังขยะซ่ึงไม้ขดีดับไม่สนิท ท าให้เกดิไฟไหม้ถุงขยะ มกีารเปิดพดัลมไว้ ท าให้เกดิ
เปลวไฟไหม้ถุงขยะในห้องบตัร แต่มเีจ้าหน้าทีม่าพบแล้วสามารถดบัได้ทนั ไม่มลุีกลามไปพืน้ทีใ่ด 
และไม่มทีรัพย์สินของทางราชการเสียหาย   
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ส าหรับผู้รับบริการ 
(ขยะเปียก +ขยะทัว่ไป+ 
ขยะรีไซเคลิ)    

ส าหรับหน่วยงาน 
(ขยะติดเช้ือ+ขยะทัว่ไป) 

ขยะอนัตราย 

ส าหรับหน่วยงาน 
(ขยะติดเช้ือ) 

ทิง้ขยะ 
ของมีคม 
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ผลลพัธ์ 
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 มีการจดัท าแผน ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินบนโตะ๊ ( The Table Top Exercise) ใน
ระดบัจงัหวดั ร่วมกบั สสจ.นครราชสีมา เก่ียวกบัแผน อบุติัเหตสุารเคมีรัว่ไหล
ในโรงงานอตุสาหกรรม เขตอ าเภอสงูเนิน ปี 2563 ได้มีการจดัท าแผนรบั
สถานการณ์ภยัแล้งของโรงพยาบาลสงูเนินในการรองรบัการช่วยเหลือผูป่้วย 
ผุร้บับริการ และผูไ้ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ภยัแล้ง 

 มีการฝึกซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินบนโตะ๊ ( The Table Top Exercise )
ในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2562 ผลการฝึกซ้อม พบว่า การซ้อมท่ีมีขึน้ ยงัไม่
ชดัเจน เช่น สถานการณ์ท่ีเป็นข้อมลู  สถนการณ์ท่ีเป็นภาพ และความ
เพียงพอของบคุลากรท่ีร่วมฝึกซ้อม 

 ส าหรบัสถานการณ์ภยัแล้ง ได้มีการประชมุแนวทางการปฏิบติัใน 
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมฯ เพ่ือให้ทราบเป็นแนวทางเดียวกนั 

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมฯ (ENV) โรงพยาบาลสูงเนิน 
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ปี 2561 ไม่พบเหตุการณ์ฉุกเฉินดา้นระบบประปา  
ปี 2562 พบวา่มีการก่อสร้างร้ัวของหน่วยราชการฝ่ังตรงขา้มกบัโรงพยาบาลสูงเนิน  
มีการขดุดินเพื่อวางเสาร้ัว พบวา่มีขดุไปถูกท่อประปา ท าใหท่้อประปาแตก ใชเ้วลา
ซ่อมประมาณ 6 ชัว่โมง ไม่ส่งผลกระทบต่อการใชร้ะบบน ้าส ารองของโรงพยาบาล 

ปี 2563 ไม่พบอุบติัการณ์
เร่ืองท่อระบบประปาแตก 
แต่พบวา่ฝนตกหนกัมีน ้า
ท่วมสระน ้าขา้ง
โรงพยาบาล ท าใหน้ ้ าไหล
ลน้เขา้มาบริเวณดา้นใน
ของโรงพยาบาล 

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมฯ (ENV) โรงพยาบาลสูงเนิน 



พบวา่ ระหวา่งวนัท่ี 16-20 ตุลาคม 2563 มีฝนตกหนกั และมีการปล่อยน ้าจาก
เข่ือนล าตะคองลงมา ส่งผลใหพ้ื้นท่ีหมู่บา้นรับผดิชอบของโรงพยาบาลสูง
เนิน เกิดน ้าท่วม จึงไดมี้การลงเยีย่มประชาชนในพื้นท่ีเพื่อใหก้ารช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยั พบวา่มีผูป่้วยประสบภยัไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วม จ านวน 11 
ราย เป็นผูสู้งอาย ุ4 ราย ผูป่้วยโรคเร้ือรัง 1 ราย โรคระบบทางเดินอาหาร 2 
ราย โรคระบบทางเดินหายใจ 4 ราย 
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• การจัดท าแผนป้องกนัและระงบัอคัคภีัย ครอบคลุมการปฏิบตัิทุกขั้นตอนตั้งแต่การพบเหตุการณ์ 
แจ้งเหตุ การประกาศเหตุการณ์ การระดมพล การส่ือสารประสานงาน ภายในหน่วยงานและภายนอก
หน่วยงาน การดบัเพลงิและอุปกรณ์ทีต้่องใช้ การขนย้ายผู้ป่วยและส่ิงของ 

                                   Flow Chart วธีิปฏิบัติเมื่อเกดิอคัคีภัย รพ.สูงเนิน 
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หน่วยงานหรือผูเ้ห็นเหตุการณ์ใช้
โทรศพัทจุ์ดใกลเ้คียงโทรแจง้ ER 

ท่ี 116,136 

ER กดกร่ิงส ั าณอคัคีภยัยาว 1 คร้ัง 

ER โทร แจง้ ผอก.โทร.081 -9673016 
หรือท่ีเบอร์ 100 หรือท่ีเบอร์ 701  
ER แจง้หน่วยดบัเพลิงเทศบาล  

โทร.044-419795  
ERแจง้มูลนิธิสวา่งแสงธรรม  

โทร .044-419213 
ERเเจง้หนา้ต ารวจ โทร. 044-419191หรือ

เบอร์099-7077585 
 

                ปรับปรุง   24  กรก าคม 2563 
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อบรมการใชถ้งัดบัเพลิง 18 สิงหาคม 2563 
ซอ้มแผนรับสถานการณ์อคัคีภยับนโต๊ะ

30กรกฎาคม 2563 
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การเข้าถึงอาหาร/ผลติภัณฑ์สร้างเสริมสุขภาพ 

ตลาดสีเขียว ทุกวนัพฤหัสบด ี
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การใช้วสัดุครุภัณฑ์ทีไ่ม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

นโยบายการใช้บรรจุภณัฑ์ไบโอโฟม 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วนัที่ 10 มีนาคม 2559 
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หอ้ง Lab  

ศนูยต์รวจสุขภาพ 
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ห้อง ER 

คลนิิกไข้หวดั  
ARI Clinic 
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• มีการจดัระบบส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการเรียนรู้ในโรงพยาบาลโดยมีการจดับอร์ด
ความรู้เก่ียวกบัโรคทาง NCD โรคติดต่อและ ภยัสุขภาพ รวมทั้งความรู้ทัว่ไป
เก่ียวกบัการใชย้าท่ีถกูตอ้ง ในทุกจุดของโรงพยาบาล  
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มกีารตดิป้ายแจ้งความรู้เร่ืองการล้างมอื 7 ขั้นตอนในจุดทีใ่ห้บริการ
ผู้ป่วย ห้องน า้และส านักงาน 
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โรงพยาบาลสูงเนิน มีการจดัระบบคิวอตัโนมติัในการรับบริการ ท่ีแผนกผูป่้วย 
นอก หอ้งจ่ายยา และหอ้ง lab เพื่อใหผู้ป่้วยเรียนรู้ในการรับบริการท่ีเป็นระบบ 
สามารถตรวจสอบไดใ้นขณะรับบริการ 
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• ระบบบ าบัดน้ าเสีย : แบบไร้อากาศ 80 % และเติมอากาศ 20  %  

                                   บ าบัดจุลินทรีย์โดยใช้บึงประดิษฐ์   

Flow  ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
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ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งล่าสุด รพ.สูงเนิน เดือน มิถุนายน 2563 

ที่ พารามิเตอร์ที่วิเคราะห์ ค่ามาตรฐาน หน่วย 
ผลการ

วิเคราะห์ 
สรุปผล 

1 บีโอดี(BOD) ไม่เกิน 20 mg/l 11 ผ่านเกณฑ ์
2 ซีโอดี(COD) ไม่เกิน120 mg/l 44 ผ่านเกณฑ ์

3 
ปริมาณสารละลายได้ท้ังหมด
(TDS) 

ไม่เกิน 500 จากค่า 
TDS ของน้้าประปา

(TDS 
น้้าประปา=190mg/l) 

mg/l 394 ผ่านเกณฑ ์

4 ปริมาณสารแขวนลอย(SS) ไม่เกิน30 mg/l 4 ผ่านเกณฑ ์

5 
ปริมาณตะกอนหนัก(Setleable 
solids) 

ไม่เกิน0.5 ml/l ไม่พบ ผ่านเกณฑ ์

6 ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น(TKN) ไม่เกิน30 mg/l 18 ผ่านเกณฑ ์
7 ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 5-9   7.6 ผ่านเกณฑ ์
8 ซัลไฟด์ ไม่เกิน1.0 mg/l <0.005 ผ่านเกณฑ ์
9 น้้ามันและไขมัน(Oil&Grease) ไม่เกิน 20 mg/l 1 ผ่านเกณฑ ์
10 โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่เกิน 5000 MPN/100ml <1.8 ผ่านเกณฑ ์
11 ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ไม่เกิน 1000 MPN/100ml 280 ผ่านเกณฑ ์

ผลตรวจคุณภาพน ้าเสีย(น ้าท้ิง) มิถุนายน 2563 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย :  
แบบไรอ้ากาศ80 % 
และเติมอากาศ 20  %  
บ าบัดจุลินทรีย์โดยใช้บึงประดิษฐ ์
น้ าทิ้งเข้าระบบวันละ 70 
ลูกบาศก์เมตร   
ระบบรองรับน้ าทิ้งได้วันละ 95-
100 ลูกบาศก์เมตร 
ล่าสุดเดือน ตุลาคม 63 น้ าทิ้งเข้า
ระบบ 77.19 ลูกบาศก์เมตร 
แผนปรับปรุงระบบ อยู่ระหว่างขอ
งบประมาณจัดท าระบบบ าบัดน้ า
เสียที่รองรับการขยายตัวของ รพ.
จ านวน 200 ลูกบาศก์เมตร 
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•  ปี 2561 ได้มีการปรับมาตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัย เป็น 
มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
โรงพยาบาลสูงเนิน ผ่านการประเมิน
ระดับ ดี ในมาตรฐานใหม ่

•  ปี 2561 จากการปรับปรุงระบบโรงครัวของ
โรงพยาบาล และมีการรับการประเมิน ระดับเขต 
จากศูนย์อนามัยที่ 9   นครราชสีมา โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์ Green & Clean  Hospital  

     ระดับดีมาก ในเดือน มิถุนายน 2561 
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• ปี 2562-2563โรงพยาบาลสูงเนินเป็นโรงพยาบาลแรกที่รับการประเมิน Green & 
Clean  Hospital ระดับดีมากพลัส ของระดับเขต 9 และผลการประเมินพบว่า ผ่าน
เกณฑ์ Green & Clean  Hospital ระดับดมีากพลัส ระดับเขตเป็นโรงพยาบาลแรก
ของจังหวัดนครราชสีมา  

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมฯ (ENV) โรงพยาบาลสูงเนิน 
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ปี 2561-2563 โรงพยาบาลสูงเนินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การจัดบริการสุขภาพ 7 ด้านระดบัคุณภาพ  

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมฯ (ENV)และเคร่ืองมือ โรงพยาบาลสูงเนิน 



- 

-แผนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกให้เป็นอาคาร 5-6 ช้ัน 
-ปรับปรุงทีพ่กัขยะตดิเช้ือ ให้สามารถรองรับส าหรับ  รพ.สต และคลนิิกเอกชน อย่าง
เพยีงพอ 
-แผนปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก(ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง)เป็นคลนิิกทันตกรรม 
-แผนปรับปรุงอาคารจ่ายกลางเป็นคลนิิกบริการผู้ป่วยโรคเร้ือรัง 
-ปรับปรุงห้องพเิศษตกึผู้ป่วยในตกึแหลมทอง 1-2 อย่างล่ะ 4 ห้อง และเพิม่ห้องพเิศษ
อย่างล่ะ 2 ห้องและห้องรวมตกึล่ะ 1 ห้อง 
-แผนปรับปรุงระบบบ าบัดน า้เสียให้มขีนาด 200 ลูกบาศก์เมตร เพือ่รองรับการขยายตัว
ของผู้รับบริการ 
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