
GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) ปีงบประมาณ 2566   หน้า 1 จาก 14 
 

 
 
 

เกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) ปีงบประมาณ 2566 
คำชี้แจง : แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้ประเมินคุณภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล              

และเชื่อมต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว สอดคล้องกับการขยายผลการดำเนินงานการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถาน
บริการสาธารณสุข ตามโครงการ GREEN & CLEAN Hospital สู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมุ่งส่งเสริมใหโ้รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการดำเนินงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 7 หมวด ดังนี้ 
 

หมวด 
คะแนน คะแนน 

(ร้อยละ 80) 
ส่วนที่ 1 การพัฒนา GREEN & CLEAN รพ.สต.   

หมวด 1 CLEAN : การสร้างกระบวนการพัฒนา  5 4 
หมวด 2 G : GARBAGE การจัดการมูลฝอยทุกประเภท 20 16 
หมวด 3 R : RESTROOM การพัฒนาส้วมมาตรฐานและการจัดการสิ่งปฏิกูล 15 12 
หมวด 4 E : ENERGY การจัดการด้านพลังงานและทรัพยากร 15 12 
หมวด 5 E : ENVIRONMENT การจัดการสิ่งแวดล้อมใน รพ.สต. 25 20 
หมวด 6 N : NUTRITION การส่งเสริมด้านอาหารและน้ำปลอดโรคปลอดภัยและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน 20 16 

 คะแนนรวม 100 80 
ส่วนที่ 2 การพัฒนา GREEN Community 

หมวด 7 การพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN Community 
 

การสรุปผลการประเมินในภาพรวม :  
1. ระดับมาตรฐาน หมายถึง มีผลการประเมินหมวด 1-6 หมวดละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ มีคะแนนรวม 80 คะแนนขึ้นไป (80-89 คะแนน) 
2. ระดับดี  หมายถึง มีผลการประเมินหมวด 1-6 หมวดละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ มีคะแนนรวม 90 คะแนนขึ้นไป (90-94 คะแนน) 
3. ระดับดีเยี่ยม  หมายถึง มีผลการประเมินหมวด 1-6 หมวดละไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคะแนนรวม 95 คะแนนขึ้นไปและดำเนินการตามหมวด 7  

*กรณีท่ี ผลการประเมินแต่ละหมวดไม่ถึงร้อยละ 80 และคะแนนไม่ถึง 80 คะแนน หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน 
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แบบประเมินคุณภาพการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) 

หมวด รายการตรวจประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

หมวด 1 
CLEAN 
การสร้าง

กระบวนการพัฒนา 
(5 คะแนน) 

1. มีการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการสื่อสารให้เกิดการพัฒนาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมของทุกคนใน รพ.สต. 

5   

1.1 มีนโยบายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงาน พร้อมท้ังสื่อสารประชาสัมพันธ์ใหท้ราบทั้งองค์กร  1   
1.2 มีแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) 1   
1.3 มีคณะทำงานหรือผูร้ับผดิชอบ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาดา้นอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Sub-district Health 

Promoting Hospital (GCSh) 
1   

1.4 มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีศักยภาพ มีองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting 
Hospital (GCSh) โดยมีการอบรม อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง เช่น การอบรมหลักสตูร GREEN & CLEAN หลักสูตรการป้องกันและระงับ
การแพร่เช้ือหรืออันตรายที่อาจเกดิจากมลูฝอยติดเชื้อ การอบรมอาหารปลอดภัย เป็นต้น 

1   

1.5 มีการส่งเสรมิ รณรงค์ การจดักิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ำเสมอ เช่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม GREEN 
เป็นต้น  

1   

หมวด 2 
G: Garbage 

การจัดการมูลฝอย     
ทุกประเภท 
(20 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 

2. มีการบริหารจัดการมูลฝอยท่ัวไปอย่างถูกสุขลกัษณะ และเปน็ไปตามกฎกระทรวงสุขลกัษณะการจัดการมูลฝอยท่ัวไป พ.ศ. 
2560 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

5   

2.1 มีการกำหนดหรือมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบแก่เจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้องและมีการให้ความรู้ในการจดัการมลูฝอยทั่วไป ตั้งแต่การ
รวบรวม เคลื่อนย้าย การนำไปใช้ประโยชน์และการกำจัดอย่างถูกตอ้งตามหลักสุขาภิบาล 

0.5   

2.2 มีการใช้มาตรการ 3Rs ในการจัดการมลูฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) นำ
วัสดุมาแปรรูปเพื่อเป็นวัสดุใหม่กลบัมาใช้ได้ (Recycle) โดยเฉพาะมุง่เน้นการลดการใช้ถุงพลาสติกเปลีย่นมาใช้ถุงผ้าแทน 

1   

2.3 มีการคัดแยกมลูฝอยทั่วไป อย่างน้อย 3 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ มลูฝอยอินทรยี์ และมลูฝอยท่ัวไป (มูลฝอย
อื่น)  

1   

2.4 จัดให้มีถุงหรือภาชนะสาํหรับบรรจุมลูฝอยท่ัวไปและมลูฝอยนาํกลับมาใช้ใหม่ที่เหมาะสม ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ไม่รั่วซมึ 
ขนาดเหมาะสม สามารถเคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก 

0.5   

2.5 มีภาชนะรองรับ หรือถังขยะ ที่มีสีแยกตามประเภทของมลูฝอยทั่วไป ดังนี้ 
         (1) สีนำ้เงิน มีระบุข้อความ “มูลฝอยท่ัวไป” สำหรับ มูลฝอยทั่วไป 
         (2) สีเขียว ระบุข้อความ “มูลฝอยอินทรีย์” สำหรับ มลูฝอยอินทรีย์ 
         (3) สีเหลือง ระบุข้อความ“มูลฝอยนํากลับมาใช้ใหม่” สำหรบั มูลฝอยนาํกลับมาใช้ใหม่ 

1   
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หมวด รายการตรวจประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     โดยข้อความ มีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีป้ายแสดงประเภทมลูฝอย ที่สามารถสื่อสารสร้างความ
เข้าใจต่อเจ้าหน้าที่และผู้มารับบรกิารได้  

2.6 มีการประสานหน่วยงานองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในการเก็บขนมูลฝอยท่ัวไปนำไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล หรือ
ดำเนินการตามแนวทางที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 

0.5   

2.7 มีการรณรงค์ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้เกดิแหล่งเรียนรู้การคัดแยกมูลฝอยและการกำจัดมลูฝอยแต่ละประเภท
อย่างถูกต้อง 

0.5   

3.  มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10   
บุคลากร  

3.1 มีเจ้าหน้าทีร่ับผดิชอบและปฏบิัติงานดูแลระบบการเก็บขนและกำจดัมูลฝอยตดิเช้ือซึ่งไดร้ับการอบรมหลักสตูรการป้องกัน
และระงับการแพรเ่ชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

 
0.5 

 

  

3.2 มีการอบรมหรือทบทวนองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์เรื่องการป้องกันและระงับการแพรเ่ชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิด
จากมูลฝอยตดิเช้ือ โดยโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี/ครั้ง 

0.5 
 

  

การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ   
3.3  มีการแยกมลูฝอยติดเชื้อ ณ แหลง่กำเนิด โดยแยกเป็นมลูฝอยติดเชือ้ประเภทวสัดุของมีคม และประเภทวัสดุของไมม่ีคม      1   

การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ    
3.4 ภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุมีคม มีลักษณะเป็นกล่องหรอืถังมีสีแดงทึบแสง ที่ทำด้วยวัสดแุข็งแรง ทนทานต่อการ

แทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี มฝีาปิดมิดชิดและป้องกันการรั่วไหลของเหลวภายในได้ และตอ้งบรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของ
ภาชนะ  

0.5   

3.5 ภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของไม่มีคม มีลักษณะเป็นถงุสีแดงทึบแสงทำจากพลาสติกหรอืวัสดุอื่นท่ีมีความ
เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี การรับน้ำหนัก กันน้ำได้ ไม่รั่วซึม และไม่ดดูซึม และต้องบรรจุไมเ่กิน 2 ใน 3 ส่วนของถุงและ
มัดปากถุงด้วยเชือกหรือวัตถุอื่นให้แน่น 

0.5 
 

  

3.6 ภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อ มีเครือ่งหมายและคำเตือน ที่บ่งบอกให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อ 
รวมถึงระบุชื่อของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยตดิเช้ือ และข้อมลูอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด 

0.5   

3.7 ภาชนะสำหรับบรรจุมลูฝอยติดเชื้อ (ถุงแดงและกล่องใส่มูลฝอยตดิเช้ือ) มีการใช้งานเพียงครั้งเดียวและทำลายพร้อม  
กับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

0.5   

การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ     
3.8 มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีความรูเ้กี่ยวกับมูลฝอยติดเชื้อ โดยบุคคลดังกลา่วต้องผ่านการฝึกอบรมการป้องกันและระงับการแพรเ่ชื้อ

หรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ ตามหลักสูตรและระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
0.5   
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หมวด รายการตรวจประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณป์้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปดิปาก ปิดจมูก และรองเท้าพื้น
ยางหุ้มแข้ง ตลอดเวลาที่ปฏิบตัิงาน และถ้าในการปฏิบัติงาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหน่ึงไปสัมผัสกับมูลฝอยติดเชื้อ ให้ผู้ปฏิบัติงานต้อง
ทำความสะอาดร่างกายหรือส่วนท่ีอาจสัมผัสมลูฝอยติดเชื้อทันที 

0.5   

3.10  มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัตขิณะเคลื่อนย้ายมูลฝอยตดิเช้ือไปยังท่ีพักรวมมูลฝอยตดิเช้ือ ดังนี้ 
ก. มีการกำหนดเส้นทางการเคลื่อนย้ายที่แน่นอน และในระหว่างการเคลื่อนย้ายไปที่พักรวมมูลฝอยติดเช้ือห้ามแวะหรือหยุดพัก

ที่ใด 
ข. ต้องกระทำทุกวันตามตารางเวลาที่กำหนด เว้นแต่มเีหตุจำเป็น 
ค. ต้องกระทำโดยระมัดระวัง ห้ามโยน หรือลากภาชนะสำหรับบรรจุมลูฝอยติดเชื้อ กรณีใช้ภาชนะรองรบัมูลฝอยติดเชื้อใน

การเคลื่อนย้ายต้องปกปดิมิดชิด และจัดใหม้ีอุปกรณ์/เครื่องมือสำหรบัเก็บมูลฝอยตดิเช้ือ ในกรณีที่อาจตกหล่น หรือภาชนะบรรจุมลู
ฝอยติดเชื้อแตก 

ง. กรณีที่มมีูลฝอยติดเชื้อตกหล่นหรอืภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเช้ือแตกระหว่างทางห้ามหยบิด้วยมือเปล่า ต้องใช้คีมหรือหยิบ
ด้วยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับด้วยกระดาษแล้วเก็บมลูฝอยติดเชื้อหรือกระดาษนั้นในภาชนะสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อใบ
ใหม่ แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือท่ีบริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถตูามปกต ิ

0.5   

3.11 มีการทำความสะอาดภาชนะรองรบัและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกวัน ในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะและน้ำเสียที่เกดิจาก การ
ล้างทำความสะอาดมีการระบายลงสู่ระบบบำบดัน้ำเสีย เช่น บ่อเกรอะ บ่อซึม ถังบำบัดน้ำเสยีสำเร็จรปู เป็นต้น 

0.5 
 

  

 สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ    
3.12 การจัดให้มีสถานท่ีพักรวมมลูฝอยติดเชื้อ 1   

      กรณี ไม่มีห้องหรืออาคารเฉพาะ บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมลูฝอยติดเชื้อต้องมีลักษณะและอปุกรณ์ ดังนี้ 
1) ตั้งอยู่ในสถานพยาบาลในจดุที่เหมาะสม แยกเป็นสดัส่วนเฉพาะ ไม่อบัช้ืน สะดวกสำหรับการขนมูลฝอยติดเช้ือไปกำจัด 

และต้องไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการรักษา อ่างล้างมือ สถานท่ีประกอบ ปรุง เกบ็หรือสะสมอาหาร 
เป็นต้น 

2) มีภาชนะสำหรับรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อที่มีลักษณะ ดังนี ้
ก. ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมี พ้ืนผิวต้องมลีักษณะเรยีบทำความสะอาดง่าย ไมร่ั่วซึม มฝีาปิดมิดชิด 

สามารถป้องกันสัตว์แมลงพาหะนำโรคได้ และมีการฆ่าเชื้อก่อนนำไปใช้ 
ข. ต้องมีขนาดความจเุพียงพอ สามารถเก็บกักภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือได้อย่างน้อย 2 วัน ในกรณีที่เก็บมูลฝอยติด

เชื้อเกิน 7 วัน ต้องให้อยู่ที่อุณหภูมิไมเ่กิน 10 องศาเซลเซียส 
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ค. ตอ้งพิมพ์ข้อความว่า “ทีพ่ักมูลฝอยติดเช้ือ” ขนาดและสีที่มองเห็นได้ชัดเจนคู่กับตรา   ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ตราสัญลักษณส์ำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2546 บนภาชนะรองรับภาชนะ
บรรจุมลูฝอยติดเชื้อ 

หมายเหตุ: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมลูฝอยตดิเช้ือ (16 พ.ค. 2548) 
      กรณี  จัดเป็นห้องหรืออาคารเฉพาะแยกจากอาคารอื่น จะต้องมีลักษณะดังนี้  

1) มีลักษณะไม่แพร่เช้ือ และอยู่ในท่ีที่สะดวกต่อการขนมลูฝอยติดเชื้อไปกำจัด 
2) มีขนาดกว้างเพียงพอที่จะเก็บกักภาชนะบรรจมุูลฝอยตดิเช้ือได้อย่างน้อย 2 วัน 
3) พื้นผนังต้องเรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย 
4) มีรางหรือท่อระบายน้ำทิ้งเชื่อมต่อกับระบบบำบดัน้ำเสีย 
5) มีลักษณะโปร่ง ไม่อับช้ืน 
6) มีการป้องกันสัตว์แมลงเข้าไป มีประตูกว้างพอสมควรตามขนาดห้อง หรืออาคารเพื่อสะดวกต่อการปฏิบัติงาน และปดิ

ด้วยกุญแจหรือปิดด้วยวิธีอ่ืนท่ีบุคคลทั่วไปไม่สามารถท่ีจะเข้าไปได้ 
7) มีข้อความเป็นคำเตือนที่มีขนาดสามารถเห็นได้ชัดเจนว่า “ที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ” ไว้ท่ีหน้าห้องหรือหน้าอาคาร 
8) มีลานสำหรับล้างรถเข็นอยู่ใกล้ที่พักรวมมลูฝอยติดเชื้อ และลานนั้นต้องมีรางหรือท่อรวบรวมน้ำเสียจากการล้างรถเข็น

เข้าสู่ระบบบำบัดนำ้เสยี 
ในกรณีที่เก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อไว้เกิน 7 วัน ที่พักรวมมลูฝอยติดเชื้อตามวรรคหน่ึงต้องสามารถควบคุมอณุหภมูิ
ให้อยู่ที่ 10 องศาเซลเซียส หรือตำ่กว่าน้ันได ้

หมายเหตุ: กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมลูฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 (ม.16)  
3.13  มีภาชนะรองรับมลูฝอยติดเชื้อ พ้ืนผิวเรียบทำความสะอาดง่าย ไม่รัว่ซึม มีฝาปดิมิดชิด ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ  
 มีความจุเพียงพอ 

0.5   

3.14  มีการทำความสะอาดภาชนะรองรับมูลฝอยตดิเช้ือ และสถานท่ีเก็บรวบรวมมลูฝอยติดเชื้อ 0.5   
การขนส่งและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

3.15 การขนส่งและการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้ (กรุณาเลือก) 
 *หาก รพ.สต. มีการจัดการมลูฝอยติดเช้ือมากกว่า 1 กรณี ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามแนวทางที่กำหนดของกรณีนั้น ๆ  

 
2 

  

  กรณี รพ.สต. ขนส่งให้โรงพยาบาลแม่ข่าย อปท.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปกำจัด    
ก.  มีหนังสือ/เอกสารแสดงช่ือหน่วยงานท่ีรับมูลฝอยตดิเช้ือไปกำจดั และแสดงช่ือสถานท่ีกำจัดที่เชื่อถือได้ว่ามีการนำมลูฝอย

ติดเชื้อไปกำจดัด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
   

ข.  ภาชนะรวบรวมมูลฝอยตดิเช้ือสำหรับส่งกำจัดที่โรงพยาบาลต้องมีลักษณะ ดังนี ้    
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- เป็นภาชนะที่มีพ้ืนผนังทึบ ทำด้วยวัสดุทำความสะอาดง่าย มีฝาปิดมดิชิด ป้องกันการรั่วไหลของเหลวภายในได้ และมี
ระบบป้องกันการตกหล่นในระหวา่งการเคลื่อนยา้ย 

- ด้านข้างภาชนะมีข้อความว่า “ภาชนะรวบรวมมลูฝอยติดเชื้อ ห้ามเปิด ห้ามนำไปใช้ในกิจการอื่น” 
ค.  ยานพาหนะที่ใช้เก็บขนมูลฝอยติดเชื้อจาก รพ.สต. ส่งไปยัง โรงพยาบาลแม่ข่ายหรือหน่วยงานท่ีเป็นผู้รวบรวมมลูฝอยติด

เชื้อหรือรับกำจัด จะต้องมีการรวบรวมมลูฝอยติดเชื้อในภาชนะตาม ข้อ ข. และจัดให้มเีครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบตัิงานเกบ็ขนหรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นรั่วไหลของมูลฝอยติด
เชื้อ 

   

ง.  มีการใช้งานระบบควบคุมกำกบัการขนส่งมลูฝอยติดเชื้อ (Manifest system) ทุกครั้งท่ีมีการขนมลูฝอยติดเชื้อ เพื่อนำไป
กำจัดยังสถานที่กำจดัมลูฝอยติดเช้ือ (ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยตดิเช้ือเพื่อ
ป้องกันการลักลอบท้ิงมูลฝอยตดิเช้ือ พ.ศ. 2565) 

   

  กรณีให้ผู้อื่นมาดำเนินการเก็บขนและนำไปกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ    
ก.  มีหนังสือ/เอกสารแสดงช่ือหน่วยงานท่ีรับมูลฝอยตดิเช้ือไปกำจดัที่ได้รับอนญุาต และแสดงช่ือสถานท่ีกำจัดที่เชื่อได้ว่ามี

การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีท่ีถูกต้อง 
   

ข.  มีการใช้งานระบบควบคุมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ (Manifest system) ทุกครั้งท่ีมีการขนมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อนำไป
กำจัดยังสถานที่กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยติดเช้ือ
เพื่อป้องกันการลักลอบท้ิงมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565) 

   

  กรณีดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง    
ก.  ได้รับความเห็นชอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อได้    
ข.  ผู้ปฏิบัติงานในการกำจดัมลูฝอยติดเช้ือ มีการสวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน    
ค.  กรณี กำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยการเผา บริเวณโดยรอบเตาเผามลูฝอยติดเช้ือสะอาด และมีการเผาในเตาเผา ชนิด 2 ห้อง

เผา ที่สามารถควบคมุอุณหภูมิในห้องเผาและห้องเผาควันให้อยูไ่มต่ำ่กว่า 760 และ 1,000 องศาเซลเซียส ได้ตามลำดับ 
และมีบ่อรองรับเถ้ามลูฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ  
กรณี กำจัดโดยวิธีการทำลายเชื้อด้วยไอน้ำ ด้วยความร้อน หรือวิธีการใด ๆ นอกจากการใช้เตาเผา ตอ้งตรวจสอบ
มาตรฐานทางชีวภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเกณฑม์าตรฐานทาง
ชีวภาพภายหลังการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2565 

   

ง.  รพ.สต. ต้องจัดเก็บและบันทึกข้อมูลปรมิาณมูลฝอยตดิเช้ือทุกครั้งท่ีกำจัด ตามแบบบันทึกข้อมูลปรมิาณมลูฝอยติดเชื้อ 
หรือบันทึกในระบบควบคมุกำกับการขนส่งมลูฝอยติดเชื้อ (Manifest system) (ประกาศกรมอนามัย เรื่อง แบบบันทึก
ข้อมูลปริมาณมูลฝอยตดิเช้ือ พ.ศ. 2565) 
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4. มีการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายอย่างถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามกฎกระทรวงมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

5   

4.1 มีการกำหนดหรือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องและมีการให้ความรู้ในการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตราย ตั้งแตก่ารคัดแยก การรวบรวม เคลื่อนย้าย และการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

1   

4.2 มีการคัดแยกมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตราย ตามประเภทที่กำหนด ดงัต่อไปนี ้
        (1) หลอดไฟ 
        (2) ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ 
        (3) ภาชนะบรรจุสารเคมี และให้รวมถึงกระป๋องสเปรย์ กระปอ๋งสี ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ ตลับหมึกพิมพ์ ภาชนะบรรจุน้ำมัน 

หรือภาชนะบรรจผุลติภณัฑ์ป้องกันหรือกำจัดแมลงและสตัว์ฟันแทะในบ้านเรือน 
        (4) ยาและเวชภัณฑ์  
        (5) ผลิตภัณฑเ์ครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
        (6) อื่น ๆ ตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

1   

4.3 ภาชนะบรรจุมลูฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายที่เป็นถุง ต้องทำจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย 
ไม่รั่วซมึ ขนาดเหมาะสม และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกภาชนะบรรจุมลูฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เป็นกล่องหรือถัง ต้องทำ
จากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม มีฝาปดิมิดชดิ สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ขนาดเหมาะสม สามารถ
เคลื่อนย้ายไดส้ะดวก และง่ายต่อการถ่ายและเทมลูฝอย  

1   

4.4 มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่คดัแยกแล้ว บรรจุในภาชนะบรรจมุลูฝอยโดยไม่ให้มสี่วนล้ำออกนอกภาชนะบรรจุมลูฝอย 
และนำไปบรรจุในภาชนะรองรบัมลูฝอยท่ีจดัไว้ภายใน รพ.สต. โดยตอ้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมลีักษณะดังนี ้

(1)  ต้องทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน สามารถทนต่อการกัดกร่อนหรอืการเกิดปฏิกิริยาของสารเคมี กันน้ำได้ ไม่รั่วซมึ มี
ฝาปิดมดิชิด เหมาะสมตามประเภทของมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และสามารถป้องกันการรั่วไหลระหว่างการ
เก็บรวบรวมและขนส่ง 

(2)  มีข้อความว่า “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” หรือข้อความที่ทำให้เข้าใจได้วา่เป็นมลูฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน โดยมีขนาดและสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

หรือ นำไปไว้ท่ีจุดแยกทิ้งมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ ก็ได ้

1   

4.5 มีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเก็บขนมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายนำไปกำจดั
อย่างถูกหลักสุขาภบิาล 
 
 
 

1   
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หมวด รายการตรวจประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

หมวด 3 
R: Restroom 
การพัฒนาส้วม

มาตรฐานและการ
จัดการสิ่งปฏิกลู 
(15 คะแนน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. มีการพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐาน และมีการจัดการสิ่งปฏิกูลอยา่งถูกสุขลักษณะ 10   
5.1 มีการพัฒนาส้วมให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) 8   

ความสะอาด (Health: H)  
0.5 

  
1) พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ท่ีกดโถสว้ม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีใช้งานได้    
2) น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มลีูกน้ำยุง ภาชนะเก็บกักน้ำ ขันตักน้ำ สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้  0.5   
3) กระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปดิให้บริการ (อาจจำหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดน้ำชำระที่สะอาด อยู่

ในสภาพดี ใช้งานได ้
0.5 

 
  

4) อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มคีราบสกปรก อยู่ในสภาพดแีละใช้งานได้  0.5   
5) สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ  0.5   
6) ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซมึ ตั้งอยู่ในบรเิวณอ่างล้างมือหรือบริเวณใกลเ้คยีง  0.5   
7) มีการระบายอากาศดี และไมม่ีกลิน่เหม็น  0.5   
8) สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือชำรุด  0.5   
9) จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคมุตรวจตรา เป็นประจำ 0.5   

ความเพียงพอ  (Accessibility: A)    
10) จัดให้มีส้วมนั่งราบสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที ่และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ทางลาด ราว

จับ และกริ่งฉุกเฉิน (ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียง)  
(กรุณาเลือกการดำเนินการ 1 ข้อ) 
  ไม่มีการดำเนินการ (0 คะแนน) 
  มีการดำเนินการและจดัให้มสีิ่งอำนวยความสะดวก ทางลาด ราวจับ และกริ่งฉุกเฉิน (ระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียง) (0.5 คะแนน) 

         มีการดำเนินการและมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวย
ความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (0.5 คะแนน) 
หมายเหตุ :   

0.5 
 
 
 

  

11) ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ                 0.5   

ความปลอดภัย  (Safety: S)    
12) บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยูท่ี่ลับตา/เปลี่ยว  0.5   
13) กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสำหรับชาย - หญิง โดยมีป้ายหรือสญัลักษณท์ี่ชัดเจน                        0.5   
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หมวด รายการตรวจประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

 
 

14) ประตูที่จับเปิด – ปิด และที่ล็อคดา้นใน สะอาด อยู่ในสภาพดี  ใช้งานได้  0.5   
15) พื้นห้องส้วมแห้ง  0.5   
16) แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเหน็ได้ทั่วบริเวณ  0.5   
5.2 มีการจัดการสิ่งปฏิกูลอย่างถกูสุขลักษณะ โดยมีการใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่หรือหน่วยงานที่ได้รับ

ใบอนุญาตจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการสูบสิ่งปฏกิูล เพ่ือนำไปกำจัด และมีหลกัฐานการใช้บริการ กรณีที่ไม่มีการ
ดำเนินการในข้อนี้ควรมีแผนรองรับกรณีที่ต้องมีการจัดการสิ่งปฏิกูลในอนาคตด้วย 

2   

6. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 5   
     6.1 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาส้วมสาธารณะได้มาตรฐาน เช่น การมีฐานข้อมูลส้วมสาธารณะในพื้นที่ การเป็นแหล่งเรยีนรู้ให้กบั
ชุมชน เป็นต้น 

2   

     6.2 มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาสว้มสาธารณะในชุมชน เช่น ส้วมโรงเรียน ส้วมวดั เป็นต้น 3   
หมวด 4 

E: ENERGY 
การจัดการด้าน
พลังงานและ
ทรัพยากร 

(15 คะแนน) 
 
 
 

7. มีมาตรการประหยัดพลังงานและการจัดการทรัพยากรท่ีเป็นรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดร่วมกันทั้งองค์กร  15   
     7.1  มีมาตรการการประหยดัพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การลดใช้ทรัพยากร และมีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม อย่าง
น้อย 3 ด้าน ได้แก่   
        1)  ด้านการประหยัดไฟฟ้า  

   2)  ด้านการประหยัดน้ำ  
   3)  ด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 
   4)  ด้านการใช้พลังงานทดแทน 
   5)  ด้านการประหยัดทรัพยากรกระดาษ 
คำอธิบาย 

0 ไม่มีการดำเนินการ 
2 มีการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากร 1 ด้าน   
5 มีการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากร 2 ด้าน 
8 มีการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากร 3 ด้าน  

8   

7.2 มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) อย่างน้อย 3 รายการ 2   
7.3 มีการจัดประชุมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Green Meeting)   2   
7.4 มีส่วนร่วมกับชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกในการดำเนนิกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร 3   
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หมวด รายการตรวจประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

หมวด 5 
E: Environment 

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ใน รพ.สต. 

(25 คะแนน) 
 

8. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร สะอาด เป็นระเบียบ มีพ้ืนที่สีเขียวหรือพ้ืนที่พักผ่อนทีส่ร้างความรู้สึกผ่อนคลาย
สอดคล้องกับชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้มารับบริการ  

3 
 

  

8.1 มีการดูแลสิ่งแวดล้อมภายนอก บริเวณทั่วไปสะอาด เป็นระเบียบ  1   
8.2 การปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การจดัสวนสรา้งความรม่รื่นหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปลูกต้นไม้เพื่อดดูซับมลพิษ เป็นต้น 1   
8.3 มีการกำหนดจุดสำหรับจอดรถฉุกเฉิน จุดสำหรับจอดรถผู้พิการ/ผู้สงูอายุ ทางเข้าอาคาร ทางลาด อยา่งเหมาะสม 1   

9. มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารสะอาด สะดวก ปลอดภยั สำหรับผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ 17   
9.1 มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานที่ทำงาน สะอาด เป็นระเบียบ 5   

1) มีการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในสถานท่ีทำงาน บริเวณทั่วไปสะอาด 1   
2) ห้องทำงาน (Back office & Service) มีป้ายติดหนา้ห้องทุกห้องที่สอดคล้องกับภารกจิ 0.5   
3) โต๊ะภายในห้องทำงานมีป้ายชื่อเจา้หน้าท่ี ระบุชื่อ สกุล ตำแหน่ง ให้มีป้ายตดิหน้าอกหรือห้อยคอเจ้าหน้าท่ีระบุช่ือ สกุล 

ตำแหน่งให้ชัดเจน 
0.5   

4) โต๊ะคอมพิวเตอร/์เครื่องพิมพ์ สายอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ ต้องเก็บให้ปลอดภัยและเปน็ระเบียบ 1   
5) ตู้เก็บเอกสารและการเก็บเอกสาร มีป้าย (ส สะดวก) ติดไว้ให้ชัดเจน ครอบคลุม เหมือนกันทุกแฟ้มในทุกตู้ และจัดเก็บเป็น

ระเบียบ 
1   

6) เอกสารที่อยู่ในแฟ้มงานจะต้องเปน็เอกสารปีปจัจุบัน หรือหากมีเอกสารย้อนหลังเกิน 1 ปี ต้องเป็นเอกสารที่มีความจำเป็นต้อง
ใช้ข้อมูลเกี่ยวพันกัน และต้องระบจุากปีใด ถึง ปีใด 

1   

9.2 มีการดำเนินงานกิจกรรมที่สง่เสริมสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู ่น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตและความสขุของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ระดับพ้ืนฐานขึน้ไป หรือ มีการดำเนินการตามเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 

8   

1) มีนโยบาย แผนงาน การสนับสนุน การสื่อสารภายในหน่วยงาน ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและเพื่อการส่งเสรมิสภาพแวดล้อมที่ดี
ในการทำงานให้เป็นสถานท่ีทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 

1   

2) การจัดอาคารสถานท่ี มีอาคารอยูใ่นสภาพดี มีกำหนดพื้นท่ีใช้งานอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นพ้ืนท่ีบริการ ปฏิบัติงาน จัดเก็บ
เวชภัณฑ/์วัสดุ พื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร และพื้นท่ีอื่น ๆ ที่จำเป็น มีความสะอาด เป็นระเบียบ (ตามหลัก 5 ส) (เกณฑส์ะอาด)  

1   

3) มีการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนำโรค เช่น แมลงสาบ แมลงวัน หนู และยุงในสถานท่ีทำงาน เช่น มแีผนในการควบคุม
แหล่งเพาะพันธ์ุสตัว์และแมลงนำโรค มีสำรวจแหล่งเพาะพันธ์ุสตัว์และแมลงนำโรค มีมาตรการในการควบคุมสตัว์และแมลงนำโรค เป็น
ต้น (เกณฑส์ะอาด) 

1   
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ข้อเสนอแนะ 

4) มีสภาพการทำงานท่ีปลอดภัย มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการทำงาน มีการกำหนดกฎระเบียบและขัน้ตอนการทำงานท่ี
ปลอดภัย การจัดวางและจดัเก็บอุปกรณ์ที่เหมาะสม การบันทึกอุบัตเิหตุจากการทำงาน (เกณฑ์ปลอดภัย) 

1   

5) มีการตรวจสอบดูแลรักษาการเดินสายไฟ สวิตซไ์ฟ ให้อยู่ในสภาพดี มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั มรีะบบป้องกันหรือ
อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย เช่น ถังดับเพลิงท่ีอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน เครื่องตัดไฟอัตโนมตัิ เป็นต้น  (เกณฑ์ปลอดภัย) 

1   

6) มีการจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมภายในอาคารใหม้ีความสะดวกในการให้บริการ สภาพแวดล้อมดี มแีสงสว่างเพียงพอ การ
ระบายอากาศดี ไมม่ีปัญหาฝุ่นละออง/ควัน กลิ่นเหม็นรบกวน (เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี) 

1   

7) มีการจัดการน้ำเสียที่เกดิขึ้นจากกจิกรรมภายใน รพ.สต. เช่น น้ำเสยีจากการให้บริการของยูนิตทันตกรรม (เกณฑ์สิ่งแวดล้อม
ดี) 

1   

8) มีการจัดสถานทีเ่ผยแพร่ความรู้ มกีารให้ความรูด้้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (เกณฑ์มีชีวิตชีวา) 1   
9.3 มีการกำหนดมาตรการ แนวปฏิบัติและขัน้ตอนการรับบริการ เพ่ือลดความแออัด การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรค และมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หรือกำหนดมาตรการอื่นใดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
4   

9.3.1 มีการกำหนดมาตรการ แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการรับบริการ รวมถึงมาตรการอื่น เพื่อป้องกันและควบคมุการแพรร่ะบาด
ของโรคอย่างชัดเจน 

2   

9.3.2 การควบคุมกำกับให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ แนวปฏิบัติที่กำหนด 2   
10. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรมทางกาย (Physical activity) การส่งเสริม

สุขภาพ กจิกรรมให้คำปรึกษาด้านสขุภาพขณะรอรับบริการของผู้ป่วยและญาติ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร 
5   

10.1  มีกิจกรรมใหค้วามรู้ โดยการสอน สาธิต หรือจดับริการให้คำปรึกษา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ แก่ผู้มารับบริการ ทุกกลุ่มวัย 
รวมทั้งกลุ่มเสี่ยง กลุ่มทีเ่ป็นโรคไมต่ิดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพื่อให้เกิดความตระหนักและจูงใจให ้รับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภค
ถูกต้องตามหลักโภชนาการและการเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเพื่อการมสีุขภาพดี  

2   

10.2  มีการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่และมีการวิเคราะห์ข้อมลูด้านสุขภาพ และจัดกจิกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการ   
ปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าท่ี  

3   

หมวด 6 
N : NUTRITION การ
ส่งเสริมด้านอาหารและ
น้ำปลอดโรคปลอดภัย
และเป็นแหล่งเรียนรู้

ให้กับชุมชน  
(20 คะแนน) 

11. ส่งเสริมโภชนาการและสร้างความรอบรู้ในการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ที่เหมาะสมกับท้องถิน่และชุมชน 5   
11.1 ส่งเสริมความรู้ดา้นโภชนาการและเผยแพร่เมนูชูสุขภาพท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่นและชุมชน 1.5   
11.2 ส่งเสริมและเผยแพรค่วามรูเ้รื่องอาหารปลอดภัย ผักปลอดสารพิษ และการเลือกพืชผักในท้องถิ่น  1.5   
11.3 ส่งเสริมและเผยแพรค่วามรูเ้รื่องการสุขาภบิาลอาหารและน้ำ สุขอนามัย ความสะอาด ปลอดภัยในการปรุงประกอบอาหาร 

และพฤติกรรมสุขอนามัยในการรบัประทานอาหาร เช่น กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เป็นต้น  
 
 

2   
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12. จัดให้มีบริการน้ำด่ืม น้ำใช้ที่สะอาด เพียงพอ  10   
      12.1 จัดให้มีน้ำสะอาดสำหรับเป็นน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี  1   
      12.2 มีการตรวจตราดูแลรักษาระบบจ่ายนำ้ ท่อน้ำ ก็อกน้ำ ไม่ให้มีการชำรดุและรั่วซมึ เป็นประจำทุกเดือน หากมีถังพักน้ำหรือถัง
สำรองน้ำต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีคราบสกปรก และล้างทำความสะอาดเป็นประจำทุก 6 เดือน 

1   

12.3 มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำใช้ด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรยี (อ 11) หรือชุดทดสอบคลอรีนอิสระ
คงเหลือ (Residual chlorine)  (อ 31) เป็นประจำทุก 3 เดือน 
 
 
คำอธิบาย 

0 ไม่มีการตรวจเฝา้ระวังคณุภาพน้ำใช้ 
0.5 มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำใช้ด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรยี (อ 11) หรือชุดทดสอบคลอรีน

อิสระคงเหลือ (Residual chlorine)  (อ 31) ในน้ำประปา ณ จุดปลายท่อไกลที่สดุ ความถี่มากกว่า 3 เดือน/ครั้ง 
1 มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำใช้ด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรยี (อ 11) หรือชุดทดสอบคลอรีน

อิสระคงเหลือ (Residual chlorine)  (อ 31) ในน้ำประปา ณ จุดปลายท่อไกลที่สดุ ความถี่ 3 เดือน/ครั้ง แต่
ตรวจพบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หรือปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และไม่
มีการตรวจสอบซำ้ 

2 มีการตรวจเฝ้าระวังคุณภาพน้ำใช้ด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรยี (อ 11) หรือชุดทดสอบคลอรีน
อิสระคงเหลือ (Residual chlorine)  (อ 31) ในน้ำประปา ณ จุดปลายท่อไกลที่สดุ เป็นประจำทุก 3 เดือน และ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะหผ์ลการตรวจสอบ หากตรวจพบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย หรือปรมิาณคลอรีน
อิสระคงเหลือในน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้หาสาเหตุ ทำการแกไ้ขปัญหาทันที และตรวจสอบซ้ำจนได้ตาม
มาตรฐาน 

กรณี  ตรวจเฝา้ระวังคณุภาพน้ำใช้ด้วยชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual chlorine) (อ 31) ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ 
(Residual chlorine) ในน้ำประปา (ปลายท่อไกลทีสุ่ด) กำหนดมาตรฐาน 0.2 – 0.5 มิลลิกรัม/ลติร (สถานการณ์ปกติ) และ 0.5 – 1.0 
มิลลิกรัม/ลติร (สถานการณเ์กิดโรคระบาด) 

2   

12.4 ความเพียงพอและการบริการน้ำดื่ม 
      12.4.1 จัดให้มีการบริการน้ำดื่มอย่างเพียงพอต่อจำนวนผูม้ารบับริการ (จุดบริการ 1 จุดหรือหัวก๊อก ต่อผู้ป่วย 75 คน หรือไม่มีขอ้
ร้องเรียนเรื่องความพอเพียง)  

 
1 
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      12.4.2 การจัดให้มีจุดบริการน้ำดื่ม/น้ำดื่มบรรจุขวด  
     กรณีจัดให้มีจุดบริการนำ้ดื่ม 
             - จัดเตรียมภาชนะดืม่น้ำไว้ที่จุดบริการน้ำดื่ม และแยกแก้วน้ำท่ีใช้แล้วและยังไมไ่ด้ใช้ออกจากกัน หรือใช้ภาชนะท่ีไมม่ีการใช้
ซ้ำ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือของโรคติดต่อ  
             - มีการดูแลรักษา ทำความสะอาดจุดบริการน้ำดื่ม เป็นประจำทุกวัน   
     กรณีจัดบริการน้ำดื่มบรรจุขวด 
             - น้ำดื่มที่นำมาให้บริการต้องมีเลขสารบบอาหาร หรือเครือ่งหมาย อย. รับรอง  
             - มีการเก็บน้ำดื่มอย่างถูกต้อง เช่น ไม่วางกับพ้ืนโดยตรง ไม่วางใกล้สารเคมี ห้องน้ำ ห้องส้วม จุดทิ้งขยะ ทางระบายนำ้ 
สถานท่ีที่สกปรก ไม่วางถูกแสงแดดหรือใกล้ความร้อน เป็นต้น 
             - มีการให้คำแนะนำประชาชนในการบริโภคน้ำดื่ม เช่น ไม่ใช้ภาชนะบรรจุนำ้ร่วมกัน เช่น น้ำขวด แก้วน้ำ เพื่อ ป้องกันการ     
แพร่เช้ือโรค เป็นต้น 

2   

12.5  มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดืม่ด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลฟิอร์มแบคทีเรยี (อ 11) เป็นประจำทุก 3 เดือน ณ จุดต่างๆ ดังนี้  
        1. บริเวณจุดบริการน้ำดื่ม 
        2. บริเวณอ่างล้างมือ   
        3. จุดบริการห้องทำหัตถการและห้องทันตกรรม (ถ้ามี)  

    คำอธิบาย 
0 ไม่มีการตรวจเฝา้ระวังคณุภาพน้ำดื่ม 
1 มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ 11) ความถี่มากกว่า 3 เดือน/

ครั้ง 
2 มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ 11) เป็นประจำทุก 3 เดือน 
3 มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (อ 11) เป็นประจำทุก 3 เดือน 

และเก็บรวบรวมข้อมลู วิเคราะหผ์ลการตรวจสอบ หากตรวจพบการปนเปื้อนโคลิฟอรม์แบคทีเรียในนำ้ให้หา
สาเหตุทำการแกไ้ขปัญหา และตรวจสอบซ้ำจนได้ตามมาตรฐาน  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

13. การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านอาหารปลอดภัยในชุมชน 5   
13.1 มีการปลูกพืชผักและพืชสมนุไพรปลอดสารพิษ หรือพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ เพื่อเป็นแบบอย่า

แก่ชุมชนโดยรอบ 
3   

13.2 มีการส่งเสริม สนับสนุน และจัดกระบวนการ/กิจกรรม การเปน็วิทยากรให้ความรู้ เพื่อแลกเปลีย่นเรียนรู้ เรื่อง อาหารปลอดภัย 
และการบริโภคอาหารพื้นถิ่น 

2   
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หมวด 7  
GREEN 

Community 
ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชน GREEN 

 

14. การส่งเสริมการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชนเพื่อให้เกิด GREEN Community    
    14.1 มีการสร้างเครือข่ายแกนนำ และมีการส่งเสรมิศักยภาพแกนนำการพัฒนา GREEN ในชุมชน  มี  ไม่ม ี  
    14.2 มีการสื่อสารประชาสัมพนัธ์สร้างการรับรู้ เข้าใจ ตระหนัก และแนวร่วมการพัฒนา GREEN  มี  ไม่ม ี  
    14.3 มีการส่งเสริมการมสี่วนรว่มการพัฒนา GREEN ในชุมชน  มี  ไม่ม ี  
    14.4 มีชุมชนต้นแบบกิจกรรม GREEN ในชุมชน อย่างน้อย 1 ด้าน/ป ี  มี  ไม่ม ี  

 


