
 
 

 

หมวด 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนท่ี  4. การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
โครงการท่ี 7. โครงการบริหารจัดการส่ิงแวดลอม 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด            18. รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN 

Hospital 
    18.1 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & 

CLEAN Hospital ผานเกณฑฯ ระดับดีมากข้ึนไป  

    18.2 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & 

CLEAN Hospital ผานเกณฑฯ ระดับดีมาก Plus  

คํานิยาม 
 

โรงพยาบาลท่ีพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ  GREEN & CLEAN Hospital หมายถึง 

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ. สังกัดกรมวิชาการ) 

ดําเนินงานตามเกณฑ ดังนี้                                                 

ระดับพ้ืนฐาน  หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดําเนนิการข้ันตอนที่ 1 และข้ันตอนที่ 2                 

เกณฑขอที่ 1-10 

ขั้นตอนที่ 1 การสรางกระบวนการพัฒนา 

1. มีการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสรางกระบวนการ

สื่อสารใหเกิดการพัฒนาดานอนามัยสิ่งแวดลอม GREEN & CLEAN hospital โดยการมีสวนรวม

ของคนในองคกร 

ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม G-R-E-E-N 

G: GARBAGE 2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงวาดวยการ 

   จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย 

    มูล ฝอยอ่ืนๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ 

R: RESTROOM 4. มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ที่อาคาร 

    ผูปวยนอก 

E: ENERGY 5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เปนรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตาม 

   มาตรการที่กําหนดรวมกันทัง้องคกร 

E:ENVIRONMENT 6. มีการจัดสิ่งแวดลอมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร  โดยเพิ่ม 

   พื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผอนที่สรางความรูสึกผอนคลายสอดคลอง 

   กับชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ินสําหรับผูปวยรวมทัง้ผูมารับริการ 
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7. มีการสงเสริมกิจกรรมที่เอ้ือตอการมีสุขภาพที่ดีแบบองครวม ไดแก 

   กิจกรรมทางกาย (Physical activity)   กิจกรรมใหคําปรึกษา 

   ดานสุขภาพขณะรอรับบริการของผูปวยและญาต ิ

N: NUTRITION 8.  สถานทีป่ระกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาลไดมาตรฐาน 

    สุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จาํหนาย 

    อาหาร พ.ศ. 2561 

9.  รอยละ 100 ของรานอาหารในโรงพยาบาลไดมาตรฐานสุขาภิบาล 

    อาหารตามกฎกระทรวงสุขลกัษณะของสถานทีจ่ําหนายอาหาร  

    พ.ศ. 2561 

10. จัดใหมีบริการน้ําอุปโภค/บริโภคสะอาดที่อาคารผูปวยนอกและ 

      ผูปวยใน 

ระดับด ี หมายถึง โรงพยาบาลดําเนินการผานเกณฑระดบัพืน้ฐาน และดําเนนิการไดตามเกณฑ                 

ขอที่ 11-12 

 11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ 

12. มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) 

     ที่อาคารผูปวยใน (IPD) 

ระดับดีมาก หมายถึง โรงพยาบาลดําเนินการผานเกณฑระดับด ีและดําเนนิการไดตามเกณฑ     

ขอที่ 13-14 

 13. มีการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนาํไปใชประโยชน 

     และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายโรงพยาบาลและชุมชน 

14. สรางเครือขายการพัฒนา GREEN ลงสูชุมชนเพื่อใหเกิด  

     GREEN   Community 

ระดับดีมาก Plus  หมายถึง  โรงพยาบาลดาํเนินการผานเกณฑระดับดีมาก และดาํเนินการได

ตามเกณฑขอที่ 15-16 

 
15. โรงพยาบาลมีการดําเนนิงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

     รวมกับภาคีเครือขายในพื้นที่ 

 

16. โรงพยาบาลดําเนนิงานผานมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย 

     และเวชกรรมสิ่งแวดลอมสาํหรับโรงพยาบาลศูนย/ทั่วไป/ชมุชน  

     ระดับเร่ิมตนพัฒนาข้ึนไป  
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หรือ 

     โรงพยาบาลดําเนนิงานผานมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย 

     สําหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง  สาธารณสุข 

     และเอกชน ระดับเร่ิมตนพฒันาข้ึนไป 
 

เกณฑเปาหมาย 

เปาหมาย ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 
รพศ./รพท./
รพช.และ รพ.
สังกัด         
กรมวิชาการ 

- รอยละ 20  
ผานเกณฑ  
ระดับดีมาก 
- ระดับดมีากอยาง
นอยจังหวัดละ         
1 แหง 

-  รอยละ 40 
ผานเกณฑระดับ       
ดีมากข้ึนไป 
- ระดับดมีาก Plus  

อยางนอยจังหวัดละ     

1 แหง 

- โรงพยาบาลผาน

เกณฑฯระดับดีมาก   

ข้ึนไป รอยละ 75 

- โรงพยาบาลผาน

เกณฑฯระดับดีมาก 

Plus รอยละ 30 

- โรงพยาบาลผาน

เกณฑฯ ระดบัดีมาก 

รอยละ 90 

- โรงพยาบาลผาน

เกณฑฯระดับดีมาก 

Plus รอยละ 40 

 

- โรงพยาบาลผาน

เกณฑฯ ระดบัดีมาก 

รอยละ 98 

 

 

วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมใหโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม 
ไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital  และ GREEN & CLEAN Hospital Plus 

ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ) 
วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. โรงพยาบาลทุกแหงประเมินตนเองและบันทึกขอมูลในแบบรายงานผลการดําเนินงาน

สงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินโรงพยาบาล และรวบรวมขอมูลการประเมินในพ้ืนท่ี 

วิเคราะหแลวสงรายงานใหศูนยอนามัย (พรอมแนบไฟลแบบรายงานท่ีกรมอนามัยกําหนด) 
และรายงานผานระบบ Health KPI ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

3. ศูนยอนามัย สุมประเมินโรงพยาบาล และรวบรวมขอมูลจากจังหวัดในพ้ืนท่ี วิเคราะห
ภาพรวมของเขตและรายงานผลผานระบบ DOH  Dashboard กรมอนามัย  
(http://dashboard.anamai.moph.go.th)และ Cluster อนามัยสิ่งแวดลอม 
(http://envhealthcluster.anamai.moph.go.th/main.php?filename=reportform64) 
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันท่ี 25 ของเดือน 
หมายเหตุ : ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนยอนามัยไมสามารถลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินได ใหรายงานผล
โดยใชผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาล โดยมีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย
อนามัยประสานใหคําแนะนําดาน 
อนามัยสิ่งแวดลอมแกโรงพยาบาล 

แหลงขอมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ) 

รายการขอมูล 1 A1  =  จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN 
             ผานเกณฑระดับพ้ืนฐาน 

A2  =  จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN  
             ผานเกณฑระดับดี 

A3  =  จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN  
             ผานเกณฑระดับดีมาก 
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A4 =   จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีดําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN  
             ผานเกณฑระดับดีมาก Plus 

รายการขอมูล 2 B  =  จํานวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมด 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  ((A1+A2+A3+A4)/B) X 100 = รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาํเนินกิจกรรม   
                                        GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับพืน้ฐานข้ึนไป 
((A2+A3+A4)/B) X 100       = รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาํเนินกิจกรรม   
                                        GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีข้ึนไป 
((A3+A4)/B) X 100             = รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาํเนินกิจกรรม  
                                        GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีมากข้ึนไป 
(A4/B) X 100                    = รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาํเนินกิจกรรม  
                                        GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีมากPlus  

ระยะเวลาประเมินผล รายงานผลการดําเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง 
ไตรมาส 2 และ ไตรมาส 4 (รอยละโรงพยาบาลสงักัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดาํเนินกิจกรรม 

GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีมากข้ึนไป) 
ไตรมาส 4 (รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทีด่ําเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN ผาน

เกณฑระดับดีมากPlus) 
เกณฑการประเมิน :  ป 2564 

ตัวชี้วัด รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน 

    18.1 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนา

อนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ 

GREEN & CLEAN Hospital        

ผานเกณฑฯ ระดับดีมากข้ึนไป  

โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดี

มากข้ึนไป รอยละ 85 

1. โรงพยาบาลผานเกณฑฯระดับดีมากข้ึนไป 

รอยละ 90 

 

    18.2 รอยละของโรงพยาบาลท่ีพัฒนา

อนามัยส่ิงแวดลอมไดตามเกณฑ 

GREEN & CLEAN Hospital 

ผานเกณฑฯระดับดีมาก Plus  

- 2. โรงพยาบาลผานเกณฑฯระดับดีมาก Plus  

รอยละ 40 

หมายเหตุ :   ป 2564  ปรบัเกณฑขอท่ี 8 9 และ 10 ดังน้ี 
8.  สถานท่ีประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาลไดมาตรฐาน ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจําหนายอาหาร พ.ศ. 2561 
9.  รอยละ 100 ของรานอาหารในโรงพยาบาลไดมาตรฐาน ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานท่ีจําหนายอาหาร พ.ศ. 2561 

         10. จัดใหมีบริการนํ้าอุปโภค/บริโภคสะอาดท่ีอาคารผูปวยนอกและผูปวยใน 

วิธีการประเมินผล :  1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพ่ือวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดทําการประเมินเพ่ือใหคําแนะนําและรับรองโรงพยาบาลท่ีพัฒนา

อนามัย สิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital  
3. ผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมายรายไตรมาส  

เอกสารสนับสนุน :  1. คูมือแนวทางการดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital 
2. คูมือแนวทางการจัดการมูลฝอย สวมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล 
3. คูมือสถานบริการสาธารณสุขตนแบบลดโลกรอน 
4. คูมือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital) 
5. คูมือการดําเนินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 

Baseline data 

(ขอมูล ณ 25 กันยายน 

2563) 

หนวยวัด ผลการดําเนินงานท่ีผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

2560 2561 2562 2563 

ไมไดรับการประเมิน รอยละ 0.63 0 0 0 

ไมผานเกณฑ รอยละ 7.30 0.10 0 0 

ระดับพื้นฐาน รอยละ 51.62 20.67 4.59 0.21 

ระดับด ี รอยละ 29.93 40.71 24.74 14.51 

ระดับดีมาก รอยละ 10.53 38.52 45.17 44.89 

ระดับดีมาก Plus รอยละ - - 25.50 40.40 

ระดับพื้นฐานข้ึนไป รอยละ 92.08 99.90 100.00 100.00 
ขอมูล ณ 25 กันยายน 2563 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ:  
1. นางสาวปรียนิตย ใหมเจริญศรี           นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการพิเศษ                                                                      
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904261 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904200 E-mail : preyanit.m@anamai.mail.go.th 
2. นายประโชติ  กราบกราน             นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการพิเศษ  
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904128 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904200  E-mail : prachot.k@anamai.mail.go.th 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด:  
1. นายเชิดศักดิ์  โกศัลวัฒน                  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904391 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904255            E-mail : chirdsak.k@anamai.mail.go.th  
2. นางพรสุดา ศิริ              นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904461 โทรศัพทมือถือ : -  
    โทรสาร : 02-5904321  E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th 
3. นางสาวรัตนา เฒาอุดม                     นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904391 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904255           E-mail : rattana.t@anamai.mail.go.th 
    สถานท่ีทํางาน สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย 

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. นายเชิดศักดิ์  โกศัลวัฒน                  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904253 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904200  E-mail : chirdsak.k@anamai.mail.go.th  
2. นางพรสุดา ศิริ              นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904461 โทรศัพทมือถือ : -  
    โทรสาร : 02-5904321  E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th 
    สถานท่ีทํางาน สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย 

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 หน้า :: 98



ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

1. นายเชิดศักดิ์  โกศัลวัฒน                  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904253 โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : 02-5904200  E-mail : chirdsak.k@anamai.mail.go.th  
2. นางพรสุดา ศิริ              นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5904461 โทรศัพทมือถือ : -  
    โทรสาร : 02-5904321  E-mail :  pornsuda.s@anamai.mail.go.th 
    สถานท่ีทํางาน สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย 

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 หน้า :: 99


