
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive summary) 
รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 

คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
 

คณะที่ 1  : โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
ตัวช้ีวัด     : ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital 
เป้าหมาย  : รอบ 9 เดือน 

      โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ร้อยละ 100 
ผลลัพธ์    :  โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ร้อยละ 99.16  

 

      แหล่งข้อมูล ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย : วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital เพ่ือให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเอ้ือต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน และเจ้าหน้าที่ โดยมีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
(โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ) จ านวน 958 แห่ง 
เข้าร่วมโครงการฯ 

โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ก าหนดเป็น        
3 ระดับ คือ ระดับพ้ืนฐาน ดี และดีมาก ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ดังนี้ 

- ผ่านเกณฑ์ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 950 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 99.16 

- ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 677 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 65.66 

- ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 273 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 28.50 

- ไม่ผ่านเกณฑ์ 8 แห่ง    คิดเป็นร้อยละ 0.84 

2. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
1. นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความส าคัญ มุ่งเน้นการพัฒนาโรงพยาบาลของกระทรวง

สาธารณสุข ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ และไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ      
ท าให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง เกิดการบูรณาการ
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานในทุกระดับทั้งจากส่วนกลาง และเขตสุขภาพ 

2. คู่มือและเอกสาร 
   2.1 หนังสือ “แนวทางการด าเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital” 

2.2 หนังสือ “แนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล” 
   2.3 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ “GREEN & CLEAN Hospital” 
   2.4 โปสเตอร์ “โครงการ GREEN & CLEAN Hospital” 
  2.5 โปสเตอร์ “โครงการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital” 
  3.ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 

3.1 E-mail: gch.anamai@gmail.com (เพ่ือประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการด าเนินงาน) 



   3.2 ผ่านช่องทางไลน์ Group line:  GREEN & CLEAN Hospital (สมาชิกประกอบด้วย
ผู้รับผิดชอบงาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับ ศอ. ๑-๑๒ และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง        
(ทีมผู้รับผิดชอบงานส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม /ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า)  

4. มีการบูรณาการการด าเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลร่วมกับกรมวิชาการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการให้กับพ้ืนที่  

5. การส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการด าเนินงาน            
GREEN & CLEAN Hospital ไปสู่ระดับดีมาก รวมทั้งสร้างเวทีแห่งโอกาสในการน าเสนอและแลกเปลี่ยนผลงาน
นวัตกรรมที่เก่ียวกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในเวทีระดับเขตสุขภาพ และระดับประเทศ 

6. จัดท าชุดข้อมูลสรุปผลการด าเนินงาน สถานการณ์ ประเด็นปัญหาในพื้นที่ ส่งให้ผู้ตรวจราชการแยก
รายเขตสุขภาพทุกเดือน เพ่ือเป็นข้อมูลในการก ากับติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานในพื้นที่ 

3. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 

• ปัญหาด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
 - บุคลากรของโรงพยาบาลขาดทักษะและประสบการณ์งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 - โรงพยาบาลไม่มีระบบรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ให้ตรวจสอบ 

• ปัญหาด้านวิชาการ 3 ประเด็นหลัก  ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการ
พัฒนา/ปรับปรุงให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด    
1. มีการจัดสิ่งแวดล้อมท่ัวไปทั้งภายในและภายนอกอาคารฯ  

(การจัดการน้ าเสียตามมาตรฐานฯ) 
2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

(สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ/การเก็บรวบรวม/การก าจัด)   
3. มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผู้ป่วยนอก 

(ความเพียงพอของส้วมนั่งราบส าหรับผู้พิการ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา)  
4. การจัดให้มีบริการน้ าดื่มสะอาดที่อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

  (การเฝ้าระวังน้ าดื่มด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรีย อ11) 

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 

  สนับสนุนและก ากับติดตามโรงพยาบาลที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ให้มีการพัฒนาผ่านเกณฑ์ในระดับพ้ืนฐาน ทั้งนี้
การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นส าคัญ 
ในการแก้ไข โดยต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารกระทรวง และผู้บริหารเขตสุขภาพ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
งบประมาณ เช่น ระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงพยาบาล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร
และน้ าดื่มในโรงพยาบาล 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากและสามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice  

จ านวน 16 แห่ง คือ 
1. โรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล  2. โรงพยาบาลธารโต จังหวัดยะลา 
3. โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 4. โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา 
5. โรงพยาบาลล าปาง จังหวัดล าปาง  6. โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย 



7. โรงพยาบาลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 8. โรงพยาบาลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
9. โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 10.โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
11.โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง  12.โรงพยาบาลประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 
13.โรงพยาบาลยโสธร จังหวดัยโสธร  14.โรงพยาบาลอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 
15.โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 
16.โรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส 
 
การนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับประเทศ 

 การนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับประเทศมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 209 ชิ้น   
ผลการตัดสินนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ระดับประเทศ ดังนี้ 

1.รางวัลชนะเลิศ “เปลี่ยนขยะ...จากของไร้ค่ามามีมูลค่าและมีคุณค่างดงามในหัวใจ” โรงพยาบาลน่าน 
จังหวัดน่าน 

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ตะแกรงแยกน้ าเลือด”โรงพยาบาลเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “ปั๊มแรงดันระบบสุญญากาศ” โรงพยาบาลบึงสามัคคี จังหวัด

ก าแพงเพชร 

6. ผู้รับผิดชอบ/ผู้เขียนรายงานผล 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ Email 
1 นางปรียานุช บูรณะภักดี นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการพิเศษ 
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  

กรมอนามัย 
0 2590 4261, 
0 2590 4255 

preeyanuch.b@
anamai.mail.go.
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