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GREEN & CLEAN Hospital
ที่มาและความสําคัญ

สืบเนื่องจากการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขของกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ประเทศ
อินเดี ยในป 2551 ที่ประชุมไดประกาศเจตนารมณที่จะรวมกันดําเนินการปองกัน และลดผลกระทบตอ
สุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (New Delhi Declaration on Impacts of Climate
Change on Human Health) ประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งคือ ลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาค
สวนดานสุขภาพ ซึ่งนอกจากลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกแลวยังเปนการแสดงตัวอยางที่ดีและการ
เปนผูนําในการลดผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดวย
ภายหลังการประชุมในครั้งนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงมอบหมายใหกรมอนามัย ดําเนินกิจกรรมเพื่อ
ลดภาวะโลกรอนดวยการลดกระบวนการหรือกิจกรรมที่กอใหเกิดกาซเรือนกระจกในสถานบริการสาธารณสุข
จึงเปนที่มาของการจัดทํา “โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงคลดโลกรอน ดวยการสุขาภิบาลอยางยั่งยืน
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” หรือชื่อภาษาอังกฤษ “GREEN&CLEAN Hospital” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อสรางกระแสความตื่นตัวตอการดําเนินกิจกรรมลดภาวะโลกรอนใหกับสถานบริการสาธารณสุข สราง
ความรูความเขาใจใหกับบุคลากรสาธารณสุข และสงเสริมใหเกิดการพัฒนาจนนําไปสูการเปนตนแบบลดโลก
รอนและขยายผลสูสังคมตอไป โดยการดําเนินกิจกรรมตามหลักการ GREEN&CLEAN และพัฒนาโปรแกรม
คํานวณ Carbon Footprint เพื่อใชคํานวณปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกในภาคสวนของ
สาธารณสุข การขับเคลื่อนโครงการเปนไปในลักษณะสงเสริมใหมีการดําเนินการที่เปนการเขารวมโดยสมัครใจ
โดยที่เริ่มดําเนินการตั้งแตป 2553 และมีการพัฒนากิจกรรมตางๆ เพื่อประชาสัมพันธและรณรงคใหสถาน
บริการสาธารณสุขเขารวมโครงการ
ในป 2560 กระทรวงสาธารณสุขไดใหความสําคัญกับการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลซึ่งมี
จํานวนมากและใหบริการกระจายอยูทั่วประเทศ ทั้งที่อยูภายใตสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน
ในบทบาทที่กระทรวงสาธารณสุขดูแล กํากับติดตาม การประกอบกิจการใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
เนื่องจากโรงพยาบาลเปนหนวยงานที่ใหบริการประชาชน ทั้งดานการสงเสริม ปองกัน และรักษาสุขภาพ มี
กิจกรรมที่เกิดขึ้นหลากหลายกิจกรรมโดยเฉพาะในสวนของการรักษาพยาบาลและผูมาใชบริการจํานวนมาก
จึงมีของเสียที่เกิดขึ้นมากมาย อาทิ ขยะ น้ําเสีย สิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการขับถาย การใชสารเคมีในกิจกรรมตางๆ
และแมกระทั่งการสูญเสียทรัพยากรไฟฟา น้ํา น้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งของเสียจากกระบวนเหลานี้หากขาดการ
จัดการที่ดียอมเกิดความเสี่ยงที่จะสงผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ และหากเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดโดยสิ้นเปลืองก็สงผลกระทบตอการจัดการของโรงพยาบาลเองดวย การสงเสริมใหโรงพยาบาลมีการ
ดําเนินการและจัดสภาพแวดลอมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามแนวทาง GREEN&CLEAN Hospital เปนการ
ปรับภาพลักษณของโรงพยาบาล ในเชิงความรับผิดชอบตอสังคมที่จะไมกอใหเกิดมลพิษที่สงผลกระทบตอ
ชุมชน เชน การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการน้ําเสีย เปนการทํางานเชิงรุก ตามยุทธศาสตรความเปนเลิศ
ดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค (PP&P Excellence) แผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยใช
โครงการ GREEN&CLEAN Hospital เปนแนวทางในการดําเนินการและเปนตัวชี้วัดสําคัญ เปาหมายคือ
ทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข คือโรงพยาบาลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและไมสงผลกระทบตอ
ชุมชน
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เปาหมาย GREEN&CLEAN Hospital

เปาหมายในอนาคตของการดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital คือ ความยั่งยืน ในการดําเนินงานที่เปนเนื้อ
เดียวกับงานประจํา ปรับปรุง และพัฒนาจนเขากับบริบทของแตละพื้นที่ มีทัศนะคติที่ดีตอการจัดการสิ่งแวดลอมจนเกิดเปน
วัฒนธรรมและคานิยม สรางภาพลักษณขององคกรภาคสาธารณสุขที่สงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ไมใชเพียงดานการ
รักษาพยาบาล แตตองสงเสริมสุขภาพ และจัดการสิ่งแวดลอมดวย หลายกิจกรรมภายใต GREEN จะชวยใหโรงพยาบาล
เชื่อมโยงกับชุมชนประชาชน เกิดความรวมมือในการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เปนการบูรณาการในระดับ
พื้นที่ตามกลไกประชารัฐที่ชวยใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดตอประชาชน

ความคาดหวังตอการพัฒนาโรงพยาบาล มีดังนี้
1. โรงพยาบาลมีการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมไดตามที่กฎหมายและมาตรฐานวิชาการที่กําหนด โดยกิจกรรมที่
ตองดําเนินการตามกฎหมาย เชน การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดใหมีหองน้ําหองสวมสําหรับผูพิการ การจัดการน้ําเสีย
เปนตน สวนมาตรฐานทางวิชาการ เชน การจัดการพลังงาน การสุขาภิบาลอาหารและน้ําดื่ม และการจัดกิจกรรมที่สงเสริม
สภาพแวดลอมภายในโรงพยาบาล
2. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงเปนตนแบบ (ผูนํา) ใหกับหนวยงานอื่นโรงพยาบาลอื่นในดานการจัดการ
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล การขับเคลื่อนในชวงแรกมุงเปาที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และการขับเคลื่อนใน
ระยะตอไป คือ กลุมสถานบริการที่เหลืออยู ทั้งภาครัฐอื่น ภาคเอกชน หรืออาจรวมถึงหนวยงานที่อยากประยุกตใชกับพื้นที่
ของตนนําเอาแนวทางนี้ไปขับเคลื่อนโดยมีโรงพยาบาลเปนตนแบบ
3. เกิดเครือขายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่มีการดําเนินงานที่
ตอบโจทยและแกปญหาในบริบทของพื้นที่นั้นๆ ได การมีเครือขายเพื่อชวยกันในการพัฒนางานดานสิ่งแวดลอมซึ่งไมใช
เฉพาะโรงพยาบาลแตหมายถึงความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน เกิดเปนกลไกประชารัฐตามทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ สังคมมีความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
4. ภาคสวนสาธารณสุขลดการปลอยกาซเรือนกระจกและสนับสนุนชุมชนในการปรับตัว เปนการ
ปองกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุงเนนใหภาคสวนสาธารณสุขมีสวนรวมในการ
ลดกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนตนแบบที่ดีใหแกหนวยงานอื่นและชุมชนในการลด
กาซเรือนกระจก ทั้งที่เปนบทบาทโดยตรงและบทบาทที่สนับสนุนการดําเนินงาน เชน การประหยัดพลังงาน
การลดปริมาณของเสีย เปนตน รวมถึงการสงเสริม สนับสนุน ใหชุมชนทองถิ่น มีการปรับตัวและมีสว นรวมใน
การลดการปลอยกาซเรือนกระจก
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สถานการณและแนวทางการดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital

ป 2553 – 2559 กรมอนามัยดําเนินโครงการ GREEN&CLEAN Hospital หรือ “โครงการสาธารณสุขรวมใจ รณรงค

ลดโลกรอน ดวยการสุขาภิบาลอยางยั่งยืน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” โดยสงเสริมใหสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับทั้ง
ภาครัฐภาคเอกชนเขารวมโครงการ
GREEN&CLEAN Hospital มีกิจกรรมในการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน โดยสงเสริมใหใชโปรแกรม Carbon footprint
ประเมิน
Carbon
ที่ชวยใหโรงพยาบาลเห็นสถานการณการปลดปลอยกาซเรือน
footprint
กระจกรวมทั้งเห็นขอมูลดานสิ่งแวดลอมของโรงพยาบาลดวย
GREEN&CLEAN
เช น ข อมู ลการใช พลั งงาน ปริ มาณขยะที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งมี
Hospital
ประโยชนตอการวางแผนการดําเนินงานของโรงพยาบาล มี
ตนแบบ
กิ จกรรมการถอดบทเรี ยนและจั ดทํ าคู มื อ “เรื่ องเล า
ลดโลกรอน
ความสําเร็จสถานบริการสาธารณสุขตนแบบลดโลกรอน” เพื่อ
นวัตกรรม
เป นสื่ อประชาสั มพั นธ แนวทางการดํ าเนิ นงานสํ าหรั บ
GREEN
โรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขที่สนใจ
นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมประกวดนวัตกรรมที่จัดขึ้น เพื่อใหโรงพยาบาลที่มีสิ่งประดิษฐ หรือนวัตกรรมที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินงานตามกิจกรรม GREEN เขามาประกวดและเพื่อประชาสัมพันธโครงการรวมถึงเผยแพรเปนแนวทาง
ใหกับผูที่สนใจนําไปประยุกตใชอีกดวย

โดยที่ผานมามีสถานบริการที่สมัครเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น 4,612 แหง ประกอบดวยโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลจํานวน 3,777 แหง และโรงพยาบาลจํานวน 835 แหง
ในสวนของขอมูลจํานวนโรงพยาบาลตนแบบ GREEN & CLEAN Hospital (ระดับชุมชนขึ้นไป) ตั้งแตปงบประมาณ
2553 – 2559 มีจํานวนโรงพยาบาลตนแบบรวมทั้งสิ้น 123 แหง รายละเอียดดังแผนภูมิแสดงจํานวนโรงพยาบาลตนแบบราย
เขตบริการสุขภาพ
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แผนภูมิแสดงจํานวนโรงพยาบาลตนแบบเปรียบเทียบกับจํานวนโรงพยาบาล
ทั้งหมดรายเขตบริการสุขภาพ (ป 2553 - 2559 )
จํานวนโรงพยาบาล
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สําหรับป 2560 GREEN&CLEAN Hospital เปนตัวชี้วัดกระทรวง ในยุทธศาสตร PP&P Excellence ภายใตแผน
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม และมีการกําหนดมาตรฐาน โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN
Hospital โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 14 ขอ แบงเปนระดับพื้นฐาน ระดับดี และระดับดีมาก โดยกําหนดกลุมเปาหมาย
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ) จํานวน 959 แหง เปาหมายการ
ดําเนินงาน คือ รอยละ 75 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผานเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital
ตัวชี้วัด รอยละของ

1.1.1.1 สถานการณ์ ผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา

ระดับพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 1 การสรางกระบวนการพัฒนา
1. มีการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสรางกระบวนสื่อสารใหเกิดการพัฒนาดานอนามัยสิ่งแวดลอม
GREEN&CLEAN hospital อยางมีสวนรวมของคนในองคกร
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม GREEN
G: GARBAGE
R: RESTROOM
E: ENERGY
E: ENVIRONMENT

N: NUTRITION
ระดับดี
ระดับดีมาก

2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงวาดวยการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย มูลฝอยอื่นๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอยางถูก
สุขลักษณะ
4 มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ที่อาคารผูปวยนอก
5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เปนรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดรวมกันทั้งองคกร
6. มีการจัดสิ่งแวดลอมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผอนที่สราง
ความรูสึกผอนคลายสอดคลองกับชีวิตและวัฒนธรรมทองถิน่ สําหรับผูปวยรวมทั้งผูมารับริการ
7. มีการสงเสริมกิจกรรมที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดีแบบองครวม ไดแก กิจกรรมทางกาย (Physical activity)
กิจกรรมใหคําปรึกษาดานสุขภาพขณะรอรับบริการของผูปวยและญาติ
8. สถานที่ประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาลไดมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย ในระดับพื้นฐาน
9. รอยละ 80 ของรานอาหารในโรงพยาบาลไดมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
10. จัดใหมีบริการน้ําดื่มสะอาดที่อาคารผูปวยนอก และผูปวยใน
11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ
12. มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคารผูปวยใน (IPD)
13. มีการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนําไปใชประโยชนและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขาย
โรงพยาบาลและชุมชน
14. สรางเครือขายการพัฒนา GREEN ลงสูชุมชนเพื่อใหเกิด GREEN Community

กรมอนามัยจัดทําคูมือ “แนวทางการดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital” และสื่อในรูปแบบตางๆ เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานใหกับโรงพยาบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ หนังสือ “แนวทางการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital”
สื่อและคูมือวิชาการอื่นๆ เชน “แนวทางการจัดการมูลฝอย สวมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล” แผนพับประชาสัมพันธ
“GREEN & CLEAN Hospital” โปสเตอร “โครงการ GREEN & CLEAN Hospital” และมีการพัฒนาสื่อการสอน GREEN &
CLEAN Hospital สําหรับวิทยากรในพื้นที่และมีการกํากับติดตามการรายงานผลการดําเนินงานทุก 1 เดือน

1.1.1.1 สถานการณ์ ผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา

ผลการดําเนินงานป 2560 : โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจํานวนทั้งหมด 959 แหง
ผานเกณฑระดับพื้นฐานขึ้นไป จํานวน 883 แหง (คิดเปนรอยละ 92.08)
ผานเกณฑระดับ
จํานวนแหง
รอยละ
ระดับพื้นฐาน
495 แหง
51.62
ระดับดี
287 แหง
29.93
ระดับดีมาก
101 แหง
10.53
ไมผานเกณฑ
70 แหง
7.30
ไมไดรับการประเมิน
6 แหง
0.63
ประเด็นมุงเนนในการพัฒนา
จากผลการดําเนินงานป 2560 พบวามีหลายโรงพยาบาลที่ไดรับการประเมินแตไมผานการประเมินอันเนื่องมาจาก
ปจจัยหลายประการทั้งปญหาทางดานบุคลากร โครงสรางและงบประมาณ ที่มีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ แตหาก
พิจารณาตามแนวทางที่กําหนดในเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital จะพบปญหาสําคัญ 3 อันดับแรก ดังนี้
ประเด็นที่ 1 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตามเกณฑ (ขอ 2) ซึ่งโรงพยาบาลจะตองดําเนินการตามกฎกระทรวงวาดวย
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ที่เปนขอกําหนดทางกฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติตางๆ สิ่งที่
โรงพยาบาลตองคํานึงถึงคือการเก็บและรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อจากพื้นที่ของโรงพยาบาลอยางเปนระบบไมใหเกิดการหกตก
หลนหรือปนไปกับขยะประเภทอื่น และรวบรวมไวในที่มิดชิดและมีการเก็บขนไปกําจัดสม่ําเสมอไมใหตกคางนานเกินไปเพราะ
ภาคสาธารณสุขเปนผูผลิตหรือผูกอมูลฝอยติดเชื้อตองใหความสําคัญตอการจัดการตั้งแตตนทางอยางถูกตอง ประเด็นปญหา
ที่พบไดแก อาคารที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อมีลักษณะไมเหมาะสม ไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาสวม ตามเกณฑ (ขอ 4) ซึ่งตองมีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาดเพียงพอ และปลอดภัย
(HAS) ทั้งในสวนของอาคารผูปวยนอก และผูปวยใน สิ่งที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาสวมคือ โครงสรางที่ไมสามารถแกไขได
และงบประมาณในการปรับปรุง สิ่งที่ควรคํานึงมากกวาในกรณีที่ไมสามารถปรับเปลี่ยนโครงสรางไดคือเรื่องความสะอาด
และความปลอดภัย ในสวนของการพัฒนาที่ตองปรับปรุงโครงสรางและการเพิ่มจํานวนหองน้ําหองสวมใหเพียงพอนั้นตอง
อาศัยงบประมาณและระยะเวลาซึ่งตองมีการติดตามและหาแนวทางในการพัฒนาตอไป
ประเด็นที่ 3 การจัดการน้ําเสีย ตามเกณฑ (ขอ 6) มีการจัดสิ่งแวดลอมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดย
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่พักผอนที่สรางความรูสึกผอนคลายสอดคลองกับชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่นสําหรับผูปวย รวมทั้ง
ผูมารับบริการ ในขอนี้ไดเพิ่มเรื่องของการจัดการน้ําเสียเขาไปและพบวาโรงพยาบาลหลายแหงมีปญหาในการจัดการน้ําเสีย
ตั้งแตระบบบําบัดไมสามารถใชการได ไมมีการตรวจคุณภาพน้ําทิ้ง คุณภาพน้ําทิ้งไมผานมาตรฐานที่กําหนด ขาดแคลน
บุคลากรในการบริหารจัดการระบบ ระบบรองรับปริมาณน้ําเสียไมได เปนตน ซึ่งในประเด็นนี้มีหลายหนวยที่เกี่ยวของจึงตอง
มีการบูรณาการเพื่อรวมพัฒนาโรงพยาบาลตอไป

1.1.1.1 สถานการณ์ ผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา

การดําเนินงานปงบประมาณ 2561

การดําเนินงานป 2561 มีความตอเนื่องจากป 2560 แตมีการปรับเปาหมายการดําเนินงานที่ครอบคลุมทุกระดับและ
ครอบคลุมในทุกจังหวัด โดยมีเปาหมายการดําเนินงานที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแหงตองผานระดับพื้นฐาน
ขึ้นไป มีโรงพยาบาลที่ผานระดับดีรอยละ 50 และผานระดับดีมากรอยละ 20 และกําหนดใหทุกจังหวัดจะตองมีโรงพยาบาล
ระดับดีมากอยางนอย 1 แหง
ผลการดําเนินงานป 2561 : โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจํานวนทั้งหมด 958 แหง (ปรับลดเปาหมายจากป 60
เนื่องจากเปนโรงพยาบาลที่ไมเขาขายการพัฒนาตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital) ผานเกณฑระดับพื้นฐานขึ้นไป
จํานวน 958 แหง (คิดเปนรอยละ 100.00)
ผานเกณฑระดับ
ระดับพื้นฐาน
ระดับดี
ระดับดีมาก
ไมผานเกณฑ

จํานวนแหง
194 แหง
388 แหง
376 แหง
0 แหง

รอยละ
20.25
40.50
39.25
0

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

แผนภูมิแสดงรอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาไดตามเกณฑ
GREEN & CLEAN Hospital รายเขตสุขภาพ

เป้าหมายะดับ
พื ้นฐานขึ ้นไป

100.00
90.00
80.00
70.00

ร้ อยละ

60.00
50.00

เป้าหมายระดับ
ดีขึ ้นไป

40.00
30.00
20.00

เป้าหมายระดับ
ดีมาก

10.00
0.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

กทม.

ภาพรวม

ผ่านระดับพื ้นฐานขึ ้นไป 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ ้นไป

76.15

100.00

78.57

75.95

85.29

77.22

74.07

73.91

87.91

72.97

91.67

69.88

92.86

79.75

ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

39.45

45.83

42.86

34.18

41.18

31.65

41.98

33.70

51.65

31.08

54.76

27.71

21.43

39.25

จากผลการดําเนินงานป 2561 พบวา ศูนยอนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย คือ ผานระดับพื้นขึ้นไปรอยละ 100 ผานระดับดีขึ้นไปรอยละ 50 ผานระดับดีมาก
รอยละ 20 และทุกจังหวัดมีโรงพยาบาลที่ผานเกณฑระดับดีมากอยางนอยจังหวัดละ 1 แหง

1.1.1.1 สถานการณ์ ผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา

สถานการณการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospitalpital ในปงบประมาณ 2560 – 2561
ผลการดําเนินงานย้ อนหลังปี 2560-2561
10.53

ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก

39.25
40.46

ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ ้นไป

79.75
92.08
100.00

ผ่านเกณฑ์ระดับพื ้นฐานขึ ้นไป
0.00

20.00

40.00
2560

ผลการประเมิน
ไมไดรับการประเมิน
ไมผานเกณฑ
ผานเกณฑระดับพื้นฐาน
ผานเกณฑระดับดี
ผานเกณฑระดับดีมาก

2560
จํานวน(แหง)
6
70
495
287
101

60.00

80.00

100.00 120.00

2561

รอยละ
0.63
7.30
51.62
29.93
10.53

2561
จํานวน(แหง)
0
0
194
388
376

รอยละ
0.00
0.00
20.25
40.50
39.25

*ขอมูลยอนหลังมี 2 ป เนื่องจากเปนเกณฑการประเมินใหม เริ่มดําเนินงานในป 2560 เปนปแรก
**ขอมูล ณ 30 กันยายน 2561

จากผลการดําเนินงานที่ผานมาในป2560-2561พบวาโรงพยาบาลมีการพัฒนายกระดับการดําเนินงาน
GREEN&CLEAN Hospital อยางตอเนื่อง จากระดับพื้นฐาน สูระดับดี และระดับดีมากตามลําดับ
ปจจัยสนับสนุนการดําเนินงาน ประกอบดวย
1. เปนนโยบายสําคัญของผูบริหารทุกระดับ มีการประกาศนโยบาย และกําหนดเปนตัวชี้วัดสําคัญของ
กระทรวง ทําใหมีกลไกการขับเคลื่อน และกํากับติดตามเพื่อการสนับสนุนอยางตอเนื่องโดยผูตรวจราชการ
กระทรวง
2. มีการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ
GREEN&CLEAN Hospital ของหนวยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข อาทิ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(กองแบบแผน กองวิศวกรรมการแพทย) กองบริหารการสาธารณสุข
3. มีการจัดทีมสนับสนุนจากสวนกลาง รวมกับศูนยอนามัย ลงพื้นที่เพื่อใหคําแนะนําโรงพยาบาลใน
การพัฒนาประเด็นที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน อาทิ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
การพัฒนาสวมตามมาตรฐาน HAS ทําใหปญหาในหลายประเด็นไดรับการแกไข รวมทั้งมีการสงตอขอมูลให
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการสนับสนุน

1.1.1.1 สถานการณ์ ผลการดําเนินงานที่ผา่ นมา

4. กลไกในการรายงานขอมูลสถานการณ ในป 2560 กรมอนามัย กําหนดแผนการรายงานจากพื้นที่
ศูนยอนามัย และกรมอนามัย ตามลําดับอยางชัดเจน ผานแบบรายงาน excel
ทําใหมีขอมูลรายงาน
สถานการณตอผูบริหารกระทรวง ทุกเดือน รวมถึงการรายงานในเวทีการประชุมระดับกระทรวง กรม เขต
สุขภาพ ในป 2561 มีการจัดทําขอมูลรายงานสถานการณผลการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital โดย
สงขอมูลผานระบบ COCKPIT ของสํานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูตรวจ
ราชการกระทรวงในการกํากับติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานใหไดตามเปาหมายที่กําหนด
5. การประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital เพื่อสงเสริมการพัฒนายกระดับโรงพยาบาล
GREEN & CLEAN Hospital จากระดับดี สูระดับดีมาก โดยมีการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN
Hospital ระดับเขต และระดับประเทศ ทําใหเกิดกระแสความตื่นตัวในการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนา
ยกระดับโรงพยาบาล ทั้งนี้ในป 2561 มีผลงานเขารวมประกวดจากเขตสุขภาพที่ 1-13 รวม 191 นวัตกรรม
6. การเยี่ยมเสริมพลัง และถอดบทเรียนปจจัยความสําเร็จ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก
และจัดทําถอดบทเรียนความสําเร็จรวบรวม Best practice เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธความสําเร็จของ
กระทรวงสาธารณสุขในการเปนแบบอยางที่ดีของสถานบริการสาธารณสุข

