
วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.

ณ  หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5 สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital



วาระการประชุม
วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ
1.1 ท่ีมา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของการประชุมฯ01

2.1 ผลการดําเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital ปงบประมาณ 2565

2.2 การดําเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ GCHC ปงบประมาณ 2566

2.3 การดําเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ GCSh ปงบประมาณ 2566

2.4 การรายงานผลการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ GCHC และ GCSh ปงบประมาณ 2566 ผาน

แพลตฟอรมออนไลน

วาระท่ี 2 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ

02

วาระท่ี 3 เรื่องอื่นๆ (ถามี)03

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital



การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

วาระที่ 1 ประธานแจงเพื่อทราบ



การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

วาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ



การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

วาระที่ 2.1 ผลการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ปงบประมาณ 2565



การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

ผลการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ปงบประมาณ 2565

ผานเกณฑระดับพ้ืนฐาน 1 แหง   รอยละ 0.10

ผานเกณฑระดับดี 16 แหง   รอยละ 1.67

ผานเกณฑระดับดีมาก 308 แหง   รอยละ 32.15

ผานเกณฑระดับดีมาก PLUS 633 แหง   รอยละ 66.08

ผานเกณฑระดับพ้ืนฐานขึ้นไป 958 แหง   รอยละ 100.00

เปาหมายการดําเนินงานปงบประมาณ 2565

 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมาก Plus รอยละ 60

 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมาก รอยละ 98

ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกันยายน 2565

 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมาก รอยละ 98.23

 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ ระดับดีมาก Plus รอยละ 66.08

เปาหมายการดําเนินงานปงบประมาณ 2566

 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ GCHC 

ระดับมาตรฐานข้ึนไป รอยละ 30

 โรงพยาบาลผานเกณฑฯ GCSh

ระดับมาตรฐานข้ึนไป รอยละ 10

เปาหมายระดับดี

มากขึ้นไป (98)

เปาหมายระดับ

ดีมาก Plus ขึ้นไป

(60)

ขอมูล ณ  ก.ย. 65



การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

วาระที่ 2.2 การดําเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ GCHC 

ปงบประมาณ 2566



รอบ 3 เดอืน รอบ 6 เดอืน รอบ 9 เดอืน รอบ 12 เดอืน

ทกุจงัหวดัมี
แผนการ

ขบัเคลือ่นเพือ่
ยกระดบัการ

พฒันา
โรงพยาบาลสู ่

GCHC

โรงพยาบาลผา่น
เกณฑ ์GREEN & 
CLEAN Hospital 
Challenge ระดบั
มาตรฐานขึน้ไป     
รอ้ยละ 10

โรงพยาบาลผา่น
เกณฑ ์GREEN 
& CLEAN 
Hospital 
Challenge ระดบั
มาตรฐานขึน้ไป     
รอ้ยละ 25

โรงพยาบาลผา่น
เกณฑ ์GREEN & 
CLEAN Hospital 
Challenge ระดบั
มาตรฐานขึน้ไป     
รอ้ยละ 30

เป้าหมายและผลการดาํเนนิงาน
ปี 2566

ปี 2553-2559
รเิร ิม่โครงการคร ัง้แรก เมือ่ปี พ.ศ. 2553 โดย 
“สง่เสรมิภาคสาธารณสขุรว่มลดโลกรอ้นดว้ย

การสขุาภบิาลทีย่ ัง่ยนื” (ดําเนนิการ Voluntary 
Implementation) จนถงึปี 2559

ม ีรพ. และ รพ.สต. เขา้รว่มโครงการ
จํานวนท ัง้ส ิน้ 3,878 แหง่

ปี 2560-2565
เป็นนโยบายกรมอนามยั (ย. 2) และกระทรวง

สาธารณสขุ 
(PP&P Excellence/แผนงานที4่)

GREEN&CLEAN 
Communities/Cities

G-R-E-E-N C-L-E-A-N Hospitals
(รพ.)

ประชาชนผูร้บับรกิาร
ชุมชน & เมอืง

(รพ.สต.)
& Network

Sustainable 
sanitation 
(Activities)

Strategies Setting

GREEN & CLEAN 
Hospital (GCH)>>GCHC*

GREEN & CLEAN 
Sub-district Health 
Promoting Hospital 

(GCSh)

พฒันาการสขุาภบิาลตามมาตรฐานวชิาการ
และกฎหมายทีก่ําหนด

พฒันาสูก่ารเป็น Climate-Smart Health 
Care และความเป็นเลศิดา้น GREEN

*GCHC : GREEN & CLEAN Hospital Challenge

**ขอมูลผลการดําเนินงาน 2565 (รอบ 12 เดือน)

เป็นตวัชีว้ดัตอ่เนือ่ง ปี 2566 – 2570
เป้าหมาย ปี 2566

GCHC ผา่นระดบัมาตรฐานขึน้ไป รอ้ยละ 30
GCSh ผา่นระดบัมาตรฐานขึน้ไป รอ้ยละ 10

ปี 2560-2561 GREEN & CLEAN Hospital 
(3 ระดบั คอื พืน้ฐาน/ด/ีดมีาก)

ปี 2562 -2565 GREEN & CLEAN Hospital 
Plus 

(4 ระดบั คอื พืน้ฐาน/ด/ีดมีาก/ดมีาก Plus)

ปี 2566 – 2570
 GREEN & CLEAN Hospital Challenge 

(3 ระดบั คอื มาตรฐาน/ดเียีย่ม/ทา้ทาย) 
 GREEN & CLEAN Sub-district Health 

Promoting Hospital
(3 ระดบั คอื มาตรฐาน/ด/ีดเียีย่ม)

กลุม่เป้าหมาย รพศ./รพท./รพช. และรพ.สงักดักรมวชิาการ
สงักดักระทรวงสาธารณสขุ* (960 แหง่)

กรอบแนวคดิการดําเนนิงาน



ผลการดําเนินงานการพัฒนาอนามัยสิงแวดลอมในโรงพยาบาล

GREEN & CLEAN Hospital Challenge ป 2565
โรงพยาบาลผานการประเมิน* เฉพาะประเด็นทาทาย ผลการดําเนินงาน

ระดับมาตรฐาน

(Standard)

ระดับดีเย่ียม

(Excellent)

ระดับทาทาย

(Challenge)

Challenge ดานท่ี 1
มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม

สําหรับโรงพยาบาล  (ระดับดีขึ้นไป) (Environment) 

โรงพยาบาลที่ผานระดับทาทาย 

ผาน 14 แหง

13 แหง 14 แหง 18 แหง
Challenge ดานท่ี 2

การจัดการพลังงานในโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ 

(Energy) การจัดการของเสียทางการแพทยใโรงพยาบาล 

Medical Waste Management (Garbage)

โรงพยาบาลที่ผานระดับทาทาย 

ผาน 1 แหง

Challenge ดานท่ี 3
การจัดการพลังงานในโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ 

(Energy) )

โรงพยาบาลที่ผานระดับทาทาย 

ผาน 1 แหง

Challenge ดานท่ี 4
โรงพยาบาลคารบอนต่ําและเทาทันการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

(Low Carbon and Climate Resilient Health Care) 

โรงพยาบาลที่ผานระดับทาทาย 

ผาน 2 แหง



ภาพกิจกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล (นํารอง) 

เกณฑ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ปงบประมาณ  2565



ภาพกิจกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล (นํารอง) 

เกณฑ GREEN & CLEAN Hospital Challenge ปงบประมาณ  2565



ศูนยอนามัยท่ี 1-12

กรมอนามัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาล

ประเมนิตนเอง

กลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ GCHC ป 2566

สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม

กรมอนามัย

เกณฑก์ารดําเนนิงาน  GCHC

แตง่ตัง้ คกก ตรวจประเมนิตาม
มาตรฐานดา้นอนามยั

สิง่แวดลอ้มในสถานบรกิารการ
สาธารณสขุ GCHC

(ระดบัทา้ทาย)

แตง่ตัง้ คกก ตรวจประเมนิตาม
มาตรฐานดา้นอนามัยสิง่แวดลอ้มใน
สถานบรกิารการสาธารณสขุ GCHC 

ระดบัจังหวดั

รับการตรวจประเมนิ
จาก คกก ระดับ

จังหวัด

พัฒนาตนเอง

สรปุผลการดําเนนิงาน 
มาตรฐาน ดเียีย่ม ทา้ทาย 

จัดทําแผนการขบัเคลือ่นเพือ่
ยกระดบัการพัฒนาโรงพยาบาลสู ่
GCHC

ตรวจประเมนิโรงพยาบาล 
ระดับทา้ทาย

ตรวจประเมนิโรงพยาบาล 
มาตรฐาน ดเียีย่ม ทา้ทาย

จัดทําแผนการขบัเคลือ่นเพือ่
ยกระดบัการพัฒนาโรงพยาบาลสู ่
GCHC

รวบรวมแผนการขบัเคลือ่นและตรวจ
ประเมนิ(ระดบัมาตรฐาน/ดเียีย่ม/
ทา้ทาย) 

ตรวจประเมนิโรงพยาบาล 
มาตรฐาน ดเียีย่ม



ตัวช้ีวัด
GREEN & 
CLEAN 

Hospital 
ปงบประมาณ 

2566

โรงพยาบาล
เกณฑ 

GREEN&CLEAN Hospital 
Challenge (GCHC)

รพ. ผานเกณฑ GCHC ระดับ
มาตรฐานข้ึนไป รอยละ 30

โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล

เกณฑ 
GREEN & CLEAN Sub-

district Health Promoting 
Hospital (GCSh)

รพ.สต. ผานเกณฑ GCSh ระดับ
มาตรฐานข้ึนไป รอยละ 10

- รพ.สต. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

(โดยไมรวม รพ.สต. ที่ถายโอนไปยงั

องคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุขและโรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ 

(โรงพยาบาลสังกัดอื่นฯ และโรงพยาบาล

เอกชนไมวัดผล)

กลุมเปาหมาย เกณฑประเมิน เปาหมาย

รพ. เปนพ่ีเลี้ยง รวมขับเคลื่อนเครือขาย

การรายงานตัวชี้วัด GREEN & CLEAN Hospital ในป 2566

หมายเหตุ: สํานักอนามัยส่ิงแวดลอมกรมอนามยั ดึงขอมูลผล การดําเนินงานจากโปรแกรมฯ รายงานเดือนละ 1 คร้ัง ทุกวันที่ 25 ของเดือน 

รอบ 3 เดือน = ทุกจังหวัดมีแผนขับเคลื่อน และประเมิน รพ. สต. ตามเกณฑ GCSh

รอบ 6 เดือน = รพ. สต. ประเมินตนเองตามเกณฑ GCSh

รอบ 9 เดือน = รพ. สต. ผานเกณฑ GCSh ระดับมาตรฐานข้ึนไป รอยละ 5

รอบ 12 เดือน = รพ. สต. ผานเกณฑ GCSh ระดับมาตรฐานข้ึนไป รอยละ 10

รอบ 3 เดือน = ทุกจังหวัดมีแผนการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับการพัฒนา รพ. สู GCHC

รอบ 6 เดือน = รพ. ผานเกณฑ GCHC ระดับมาตรฐานข้ึนไป รอยละ 10

รอบ 9 เดือน = รพ. ผานเกณฑ GCHC ระดับมาตรฐานข้ึนไป รอยละ 25

รอบ 12 เดือน =รพ. ผานเกณฑ GCHC ระดับมาตรฐานข้ึนไป รอยละ 30



ที่มาและความสําคัญของการปรับปรุงเกณฑการดําเนินงาน 

GREEN & CLEAN Hospital Plus สู GREEN & CLEAN Hospital Challenge

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

1. ขอเสนอแนะและนโยบายของผูบริหารตอการปรับปรงุ

2. การพัฒนาและการปรับปรุงขอกฎหมายและมาตรฐานวิชาการที่เก่ียวของ

3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินใหมีคุณภาพ และครอบคลุม

4. เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาของโรงพยาบาลสูความเปนเลิศแบบบูรณาการ

5. มุงสูเปาหมายการลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก



ทําความรูจัก GREEN & CLEAN Hospital Challenge

GREEN & CLEAN Hospital Challenge

1. ระดับการรับรอง แบงออกเปน 3 ระดับ 
I. ระดับมาตรฐาน (Standard) 

II. ระดับดีเย่ียม (Excellent) 

III. ระดับทาทาย (Challenge) 

2. เกณฑแบงเปน 2 สวน (7 หมวด และ 4 ประเด็นทาทาย)

หมวด 1 CLEAN : การสรางกระบวนการพัฒนา 

หมวด 2 G : GARBAGE การจัดการมูลฝอยทุกประเภท

หมวด 3 R : RESTROOM การพัฒนาสวมมาตรฐานและการจัดการสิ่งปฏิกูล

หมวด 4 E : ENERGY การจัดการดานพลังงานและทรัพยากร

หมวด 5 E : ENVIRONMENT การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล

หมวด 6 N : NUTRITION การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการน้ําอุปโภคบริโภคและ

การดําเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 

หมวด 7 Innovation : การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยดาน GREEN

หมวด 8 Network : การสรางเครือขายการพัฒนาดาน GREEN

สวนที่ 2 การพัฒนาสูความเปนเลิศเฉพาะดาน (ระดับทาทาย)สวนที่ 1 การพัฒนา GREEN & CLEAN โรงพยาบาล (ระดับมาตรฐานและระดับดีเย่ียม)

1. การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอมสําหรับโรงพยาบาล 

(ระดับดีขึ้นไป)

2. การจัดการของเสียทางการแพทย (Medical Waste Management)

3. การจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

4. การพัฒนาโรงพยาบาลคารบอนต่ําและเทาทันการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care)



ระดับมาตรฐาน 
(Standard)

ระดับดีเย่ียม (Excellent)

ระดับทาทาย 
(Challenge)

การดําเนินงานตามนโยบายระดับสากล

เร่ืองการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

และมุงเนนความเปนเลิศดาน GREEN

สงเสริมใหเกิดการพัฒนาตอยอด

การดําเนินงานสูการมีนวัตกรรมและ

การขยายผลภาคีเครือขาย

Climate –Smart Health Care

(GREEN Challenge)

(1 เร่ือง)

มุงเนนการดําเนินงานดานสุขาภิบาล 

การจัดการสุขลักษณะตามมาตรฐาน

วิชาการและท่ีกฎหมายกําหนด

Innovation + Network (2 ขอ) Innovation + Network (2 ขอ)

CLEAN + GREEN (13 ขอ) CLEAN + GREEN (13ขอ) CLEAN + GREEN (13 ขอ)

กรอบเกณฑการดําเนินงานระดับ 

Challenge ภายใตกิจกรรม GREEN 

สูความเปนเลิศในดานน้ันๆ 

1. การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช

กรรมสิ่งแวดลอมสําหรับโรงพยาบาล 

(ระดับดีข้ึนไป)

2. การจัดการของเสียทางการแพทย 

(Garbage)

3. การจัดการพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ (Energy)

4. การพัฒนาโรงพยาบาลคารบอนต่ํา

และเทาทันการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ (Low Carbon and 

Climate Resilient Health Care)

แบงเปน 3 ระดับ

เกณฑ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (GCHC)

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital



GREEN & CLEAN Hospital Challenge

3. องคประกอบของเกณฑการประเมิน สวนที่ 1 การพัฒนา GREEN & CLEAN โรงพยาบาล ประกอบดวย 3 สวน
a. เกณฑขอหลัก  (จํานวน 15 ขอ)

b. เกณฑขอยอย (แนวทางการพิจารณา)

c. รายละเอียดการใหคะแนน (แนวทางการใหคะแนน)

ตัวอยาง
หมวด เกณฑ แนวทางพิจารณา แนวทางการใหคะแนน

หมวด 1

CLEAN การสราง

กระบวนการพัฒนา

(25 คะแนน)

1. มีการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนการ

ขับเคล่ือน พัฒนาศักยภาพ และสราง

กระบวนการส่ือสารใหเกดิการพัฒนาดาน

อนามัยส่ิงแวดลอม GREEN & CLEAN 

Hospital อยางมีสวนรวมของคนในองคกร

C: Communication

L: Leader

E: Effectiveness

A: Activity

N: Network

(25 คะแนน)

1.1 โรงพยาบาลมีนโยบายดาน

ส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอสุขภาพและเปน

มิตรกับส่ิงแวดลอม เพื่อกําหนดทิศ

ทางการดําเนินงานพรอมทั้ง

ประชาสัมพันธใหทราบทัง้องคกร (5 

คะแนน) 

1.1 โรงพยาบาลมีนโยบายดานส่ิงแวดลอมที่เอือ้ตอสุขภาพและเปนมติรกับส่ิงแวดลอม เพื่อ

กําหนดทิศทางการดําเนินงานพรอมทั้งประชาสัมพนัธใหทราบทั้งองคกร  (5 คะแนน)

0 ไมมีการกําหนดนโยบายฯ จากผูบริหารระดับสูง

2 มีการกําหนดนโยบายฯ แตไมมีการประกาศนโยบายเปนลายลักษณอักษร

3 มีการกําหนดนโยบายฯ และมีการประกาศนโยบายเปนลายลักษณอักษร

4 มีการกําหนดนโยบายฯ และมีการประกาศฯ มีการประชุมชี้แจงใหเจาหนาที่

ทราบ

5 มีการกําหนดนโยบายฯ และมีการประกาศฯ มีการประชุมชี้แจงใหเจาหนาที่

ทราบ และนโยบายมีความสอดคลองกับสถานการณปจจบัุน  (ทบทวนทุกป)

(ระดับมาตรฐาน ถึง ระดับดีเยี่ยม)

ทําความรูจัก GREEN & CLEAN Hospital Challenge



GREEN & CLEAN Hospital Challenge

4. เกณฑการประเมิน สวนที่ 2 การพัฒนาสูความเปนเลิศเฉพาะดาน (ระดับทาทาย)* มีทั้งหมด 4 ประเด็น
 รพ. ที่ตองการประเมินระดับทาทายตองผานการประเมินระดับดี่เย่ียมกอน

 ประเด็นทาทายแตละดานมีเงื่อนไขในการประเมินโดยเฉพาะ 

1. การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับโรงพยาบาล (ระดับดีขึ้นไป)

2. การจัดการของเสียทางการแพทย (Medical Waste Management)

3. การจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

4. การพัฒนาโรงพยาบาลคารบอนต่ําและเทาทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care)

5. การสรุปผลการประเมิน พิจารณาจากคะแนนรวมรายหมวด และสัดสวนตางกัน
1. ระดับมาตรฐาน (Standard) หมายถึง มีผลการประเมินหมวด 1-6 หมวดละไมนอยกวารอยละ 80 และ มีคะแนนรวม 176 คะแนนขึ้นไป*

2. ระดับดีเย่ียม (Excellent) หมายถึง มีผลการประเมินหมวด 1-8 หมวดละไมนอยกวารอยละ 90 และ มีคะแนนรวม 243 คะแนนขึ้นไป*

3. ระดับทาทาย (Challenge) หมายถึง ผานการประเมินระดับดีเย่ียม และผานการประเมินตามเกณฑระดับทาทายจํานวน 1 ดาน

*หมายเหตุ : ประเด็นงานท่ีตองดําเนินการตามกฎหมาย ประกอบดวย หมวด Garbage ขอ 2.1 ,3.1, 4 หมวด Nutrition ขอ 10 (6 คะแนน) และ ขอ 11 (6 คะแนน)

ทําความรูจัก GREEN & CLEAN Hospital Challenge

(ระดับทาทาย)



GREEN & CLEAN Hospital Challenge

6. ประเด็นที่ถูกเพ่ิมเติมมาใหม (กฎหมายที่มีการปรับปรุงและพัฒนา/นโยบายมาตรการที่เกีย่วของ)

- การจัดการมูลฝอยท่ัวไป การจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน

- การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (การบันทึกขอมูลปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ Manifest system)

- การจัดการส่ิงปฏิกูล (การตรวจไขหนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล)

- การจัดประชุมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Meeting) 

- การจัดซื้อจัดจางสินคาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Procurement) 

- การสรางความรมร่ืนหรือพื้นท่ีสีเขียวหรือจุดพักผอน

- การพัฒนาสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทํางาน 

(Healthy Workplace Happy for Life)

- การขยายผลการดําเนินงาน GREEN ไปยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ตามเกณฑ (GREEN & CLEAN Sub-District Health Promoting Hospital) สําหรับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

ทําความรูจัก GREEN & CLEAN Hospital Challenge



เกณฑ GREEN & CLEAN Hospital Challenge (GCHC)

หมวด
คะแนน

เต็ม

คะแนน

(รอยละ 80)

คะแนน

(รอยละ 90)
สวนที่ 1 การพัฒนา GREEN & CLEAN โรงพยาบาล (ระดับมาตรฐานและระดับดีเย่ียม)

หมวด 1 CLEAN : การสรางกระบวนการพัฒนา (ขอ 1) 25 20 22.5

หมวด 2 G : GARBAGE การจัดการมูลฝอยทุกประเภท (ขอ 2-4) 30 24 27

หมวด 3 R : RESTROOM การพัฒนาสวมมาตรฐานและการจัดการสิ่งปฏิกูล (ขอ 5-6) 30 24 27

หมวด 4 E : ENERGY การจัดการดานพลังงานและทรัพยากร (ขอ 7) 35 28 31.5

หมวด 5 E : ENVIRONMENT การจัดการสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาล (ขอ 8-9) 60 48 54

หมวด 6 N : NUTRITION การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการน้ําอุปโภคบริโภคและการดําเนินงานอาหารปลอดภัย

ในโรงพยาบาล (ขอ 10-13)

40 32 36

หมวด 7 Innovation : การพัฒนานวัตกรรมและงานวจิัยดาน GREEN (ขอ 14) 30 27

หมวด 8 Network : การสรางเครือขายการพัฒนาดาน GREEN (ขอ 15) 20 18

คะแนนรวม 270 176 243

สวนที่ 2 การพัฒนาสูความเปนเลิศเฉพาะดาน (ระดับทาทาย)

1. การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับโรงพยาบาล (ระดับดีข้ึนไป)

2. การจัดการของเสียทางการแพทย (Medical Waste Management)

3. การจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

4. การพัฒนาโรงพยาบาลคารบอนต่ําและเทาทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Carbon and Climate Resilient Health Care)



วัตถุประสงค

เพ่ือพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมส่ิงแวดลอมของหนวย

บริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน

เปาหมาย

ปองกันโรคและอุบัติเหตุจากการทํางาน  ปองกันส่ิงคุกคาม 

สงเสริมสุขภาพอนามัยท่ีดีท้ังทางรํางกาย จิตใจ และสังคม

ของบุคลากรในโรงพยาบาลและผูประกอบอาชีพ

มาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม

ส่ิงแวดลอมสําหรับโรงพยาบาล (Environment) 

โรงพยาบาลมีการดําเนินงานผานเกณฑมาตรฐานการ

จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม(ทุก

สังกัด)ระดับดีขึ้นไป

Challenge ดานที่ 1
มาตรฐานการจัดบรกิารอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอมสําหรับโรงพยาบาล (Environment) 



เพ่ือสงเสริมใหโรงพยาบาลสามารถจัดการของเสียทางการแพทยอยางเหมาะสม

ครอบคลุมทุกแหลงกําเนิดและทุกประเภทของเสีย

เพ่ือใหผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของ มีแนวทางในการจัดการของเสียทางการแพทย

ภายในโรงพยาบาลไดอยางครอบคลุมเหมาะสมและปลอดภยั

1

2

โรงพยาบาลมีระบบการจัดการของเสียทาง

การแพทยที่ครอบคลุม เหมาะสม ถูกสงไป

กําจัดอยางถูกหลักสขุาภิบาลไมสงผลกระทบ

ตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม

การจัดการของเสียทางการแพทยใน

โรงพยาบาล Medical Waste (Garbage)

กิจกรรมท่ี 2 โรงพยาบาลกําหนดเปาหมายใน

การลดปริมาณการเกิดของเสียทางการแพทย

กิจกรรมท่ี 1 โรงพยาบาลพัฒนาระบบการ

จัดการของเสียทางการแพทยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (10 ข้ันตอน)

กิจกรรมท่ี 3 โรงพยาบาลสามารถลดปริมาณ

การเกิดของเสียทางการแพทย หรือ พัฒนา

วิธีการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในจัดการของ

เสียทางการแพทยอยางตอเนื่อง 

Challenge ดานที่ 2

การจัดการของเสียทางการแพทยในโรงพยาบาล Medical Waste Management (Garbage)

วัตถุประสงค

เปาหมายหลัก



Challenge ดานที่ 2

การจัดการของเสียทางการแพทยในโรงพยาบาล Medical Waste Management (Garbage)

 โรงพยาบาลพัฒนาระบบการจัดการของเสียทาง

การแพทยไดอยางมีประสิทธิภาพ (10 ข้ันตอน)

 โรงพยาบาลกําหนดเปาหมายในการคัดแยกเพ่ือลด

การเกิดของเสียทางการแพทย

 โรงพยาบาลสามารถลดปริมาณการเกิด*ของเสีย
ทางการแพทย หรือ พัฒนาวิธีการ เทคโนโลยี นวัตกรรม 

ในจัดการของเสียทางการแพทยอยางตอเนื่อง

แนวทางการพัฒนาและการวัดผลความสําเร็จ

ระยะเตรียมการ

1. กําหนดผูรับผิดชอบ

2. จัดทําขอมูลสถานการณการจัดการของเสียทาง

การแพทยภายในโรงพยาบาล

3. กําหนดแนวทาง/แนวปฏิบัติการจัดการของเสีย

ทางการแพทย 

ระยะดําเนินการ

4. การคัดแยกของเสียทางการแพทย

5. การรวบรวมและการเคลื่อนยายของเสียทาง

การแพทยภายในโรงพยาบาล

6. การจัดที่พักรวมของเสียทางการแพทย

7. การเก็บขนและการกําจัด

ระยะติดตาม

และประเมินผล

8. การรวบรวมและการจัดการขอมูล

9. การเฝาระวังและติดตามประเมินผล

10. การทบทวน ปรบัปรุง แกไข 

พัฒนากระบวนงานที่มีประสิทธิภาพ

คูมือแนวทางการปฏิบัติงานการ

จัดการของเสียทางการแพทย

สําหรับโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข

ฉบับปรังปรุงคร้ังท่ี 1/2566 
ŰŘΘř ⁿŰĽτ: ůΘŘΘŚľ Ţĺ ŇŚαŘΘĹ ćŹ· ůnδř Ŀδ╔ľ φĆů↨·→ŇĆ⌐ΘĂΓĺ ŰŚσŹ
ůΘŘΘŚľ čΓĺ ₧ř ĆćŹ· ůnδř ĿΓ╔Ť→ŇŹŹĆĂΘĆćŹ· ůnδř ŹΓŃĽŚΘř→ĺ ∟ŘΘĆćε╕Ń



วัตถุประสงค

เพ่ือสงเสริมใหโรงพยาบาลมีการจัดการพลังงานอยางมีประสทิธิภาพและลดการ

สูญเสียพลังงานในขณะปฏิบัติงาน

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีความตระหนกัและใหความสําคัญถงึการอนรัุกษพลังงาน

1

2

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน

ของโรงพยาบาลอยางมีดุลยภาพ 

ควบคูกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม

การจัดการพลังงานในโรงพยาบาล

อยางมีประสิทธิภาพ (Energy)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาขีดความสามารถทีม

ผูตรวจประเมินมาตรฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอมฯ 

(ดานการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ)

จัดทําความรวมมือกับกระทรวงพลังงาน (กรม พพ.) 

สนับสนุนองคความรูและผูเชีย่วชาญการดําเนินงาน

ดานการจัดการพลังงานและอนุรักษพลังงาน สําหรับ

โรงพยาบาล

ทีมผูเชี่ยวชาญจากกระทรวงพลังงานและผูเชียวชาญ

ดานการอนุรักษพลังงานรวมพัฒนาใหคําแนะนํา

Challenge ดานที่ 3

การจัดการพลังงานในโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ (Energy)

เปาหมาย

Presenter
Presentation Notes
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรายชื่อที่แจ้งเข้ามาจากศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ สสม.



การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

การดําเนินงานดานการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

ประเมินตนเองเบ้ืองตนเพื่อทบทวนประเภทอาคาร

วาเขาขายอาคารควบคุมหรือไม

ไมเขาขาย เขาขาย

ดําเนินการแจงกับกระทรวงพลังงานใหเรียบรอยไมบังคับ

1. ดําเนินการตามขั้นตอนการจัดการพลังงานใหเหมาะสมกับประเภทอาคารของตนเองใหครบถวน

2. เปรียบเทียบดัชนีการใชพลังงานรวม (MJ/เตียง-วัน) ยอนหลัง 2 ป* ลดลงอยางนอยรอยละ 5

GREEN & CLEAN Hospital Challenge 

ดานการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
*ดําเนินการรวบรวมขอมลู 12 เดือน ตามปปฏิทิน และสงเขา

รับการประเมินในปถดัไป เชน รวบรวมขอมูลป 64 – 65 

พิจารณารับรอง Challenge ในป 66



การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวของ การพิจารณา

1. รายงานการจัดการพลังงาน 8 ข้ันตอน 

ที่มีการสงรายงานไปยังกระทรวง

พลังงานหรือ 5 ข้ันตอน

2. รายงานภาพรวมการลดพลงังาน 

1. ความครบถวนของรายงานการจัดการพลังงาน 8 ขั้นตอน หรือ 5 ขั้นตอน 

ตองกรอกขอมูลยอนหลัง 2 ปตามปปฏิทิน

2. มีการดําเนินงานตามมาตรการท่ีกําหนด

3. ผลลัพธภาพรวมท่ีได มีการประหยัดพลังงานลดลงอยางนอยรอยละ 5

4. มีเลมรายงานภาพรวมการลดพลังงาน 

การดําเนินงานดานการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ



การบริหารการจัดการพลังงาน

8 ข้ันตอน



กลุม LINE (Energychallenge 2565)



วตัถปุระสงค์

เพือ่พฒันาโรงพยาบาลใหม้กีารเตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศและสามารถใหบ้รกิารภายใตส้ถานการณ์ฉุกเฉนิเมือ่เกดิภยั
พบิตั ิ1

เป้าหมาย

โรงพยาบาลและหนว่ยงานภาคสาธารณสขุ
มุง่สูเ่ป้าหมายLow carbon หรอื Carbon 
Neutral มคีวามตระหนกัและมสีว่นรว่ม
ในการลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
พรอ้มกบัมคีวามสามารถในการเตรยีมพรอ้ม
ปรบัตวัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ในอนาคต

Challenge ดา้นที ่4
โรงพยาบาลคารบ์อนตํา่และเทา่ทันการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

(Low Carbon and Climate Resilient Health Care) 

เพือ่พฒันาโรงพยาบาลใหเ้ป็นมติรตอ่ส ิง่แวดลอ้มลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซ
เรอืนกระจก2

Low Carbon and Climate 
Resilient Health Care 

กจิกรรมที ่1 การพฒันาโรงพยาบาล
คารบ์อนตํา่

กจิกรรมที ่2 การเตรยีมการรองรบั
สถานการณ์ฉุกเฉนิเทา่ทนัการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
(นํา้ทว่ม/ภยัแลง้/พาย)ุ

กจิกรรมที ่3 การคาํนวณการปลอ่ย
กา๊ซเรอืนกระจกของโรงพยาบาล



30

การพัฒนาโรงพยาบาลคารบอนต่ําดําเนินการตามกลไก 7 

ประการ สูการเปนสถานพยาบาลคารบอนต่ํา (World 

Bank Group, 2017) 
ขอ้ที ่1 มกีารออกแบบระบบบรกิารสขุภาพและการรกัษาควรมกีารใชเ้ทคโนโลยทีี่
เหมาะสม เป็นระบบบรกิารสขุภาพทีส่ามารถตดิตอ่สือ่สารเชือ่มโยงและขบัเคลือ่น
ภายใตเ้งือ่นไขความจําเป็นทางสาธารณสขุ

ขอ้ที ่2 มกีารออกแบบโครงสรา้งอาคารและการกอ่สรา้งบนพืน้ฐานแนวคดิหลกัการ
คารบ์อนตํา่ (Low carbon)

ขอ้ที ่3 มกีารลงทนุในโครงการพลงังานทดแทนและการใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

ขอ้ที ่4 มกีารลดปรมิาณการเกดิของเสยีและการจดัการของเสยีจากสถานพยาบาล
อยา่งย ัง่ยนื

ขอ้ที ่5 มนีโยบายการขนสง่และการจดัการนํา้ใชอ้ยา่งย ัง่ยนื

ขอ้ที ่6 มนีโยบายการจดัซือ้จดัจา้งเวชภณัฑ ์เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการแพทย ์
อาหาร และผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ทีเ่หมาะสมบนพืน้ฐานแนวคดิคารบ์อนตํา่ (Low 
carbon)

ขอ้ที ่7 มกีลยุทธท์ีม่คีวามยดืหยุน่สําหรบัตอ่การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศทีรุ่นแรง

การเตรียมการรองรับสถานการณฉุกเฉินเทาทันการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(น้ําทวม/ภัยแลง/พายุ)
 การประเมินความเปราะบางและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 การเตรียมแผนรับมือกับภัยจากสภาพภูมิอากาศ

- ระยะกอนเกิดภัยจากสภาพอากาศ (Pre-disaster 

phase)

- ระยะเกิดภัยจากสภาพอากาศ (Disaster phase)

- ระยะหลังเกิดภัยจากสภาพอากาศ (Post-disaster 

phase)

 การติดตาม ทบทวน ประเมินผลและถอดบทเรียนแนว

ทางการรับมือกับภัยจากสภาพภูมิอากาศขอโรงพยาบาล

การคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจก

ของโรงพยาบาล
การใชไฟฟา /การใชน้ําประปา /

การใชกาซหุงตม /การใชกระดาษ /

การใชตลับหมึกพิมพ /การใชน้ํามันดีเซล /

การใชน้ํามันเบนซิน /

การใชปุยยูเรีย/ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ 

อันตราย ท่ัวไป

กิจกรรมดําเนินการพัฒนาโรงพยาบาลคารบอนต่ําและเทาทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สําหรับโรงพยาบาล

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมท่ี 3



การพัฒนาความเปนเลศิเฉพาะดานสู 

GREEN & CLEAN Hospital Challenge

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

กลไกการตรวจประเมนิระดบั Challenge

ศูนยอนามัยท่ี 1-12

กรมอนามัย
สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม

กรมอนามัย

แตง่ตัง้ คกก ตรวจประเมนิตาม
มาตรฐานดา้นอนามัย

สิง่แวดลอ้มในสถานบรกิารการ
สาธารณสขุ GCHC

(ระดบัทา้ทาย)

ตรวจประเมนิโรงพยาบาล 
ระดับทา้ทาย

จัดทําแผนการขบัเคลือ่นเพือ่
ยกระดบัการพัฒนาโรงพยาบาลสู่
ระดบัทา้ทาย

รวบรวมแผนการขบัเคลือ่นและสง่
รายชือ่โรงพยาบาลทีจ่ะรับการตรวจ
ประเมนิระดบัทา้ทาย

โรงพยาบาล
ดําเนนิการ
พฒันา
ตนเองตาม
แนวทาง
ระดบั

สสจ.+ ศอ. 
ตรวจ
ประเมนิ
เบือ้งตน้

สรปุผล
ระดบัทา้ทาย 

เป็นคณะกรรมการตรวจประเมนิและ
ร่วมตรวจประเมนิ



การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital



การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

วาระที่ 2.3 การดําเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ GCSh

ปงบประมาณ 2566



เกณฑ ์
(รพ.สต. 
ตดิดาว)

ดา้นอนามยั
สิง่แวดลอ้ม

กรอบแนวคดิ
เกณฑ์

GREEN & 
CLEAN 

Hospital

เกณฑ ์
GREEN & CLEAN 

Sub-district 
Health 

Promoting 
Hospital (GCSh)

การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

กรอบแนวคิด

เป้าหมายและผลการดาํเนนิงาน
ปี 2566

รอบ 3 เดอืน รอบ 6 เดอืน รอบ 9 เดอืน รอบ 12 เดอืน
ทกุจังหวัดมแีผนในการ
ขับเคลือ่น และประเมนิ
โรงพยาบาล GREEN & 
CLEAN Sub-district 
Health Promoting 
Hospital (GCSh)

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตําบลมกีารประเมนิตนเอง

ตามเกณฑ ์
GREEN & CLEAN Sub-

district Health Promoting 
Hospital (GCSh)

โรงพยาบาลผา่นเกณฑ ์
GREEN & CLEAN Sub-

district Health Promoting 
Hospital (GCSh) 

ระดับมาตรฐานขึน้ไป     
รอ้ยละ 5

โรงพยาบาลผา่นเกณฑ ์
GREEN & CLEAN 

Sub-district Health 
Promoting Hospital 

(GCSh) 
ระดับมาตรฐานขึน้ไป     

รอ้ยละ 10



ผลการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (นํารอง) ประจําป 2565

GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
สส
ม.

ผลการดําเนินงาน 137 4 288211 9 33 0 41 16 0 58 0 0

มาตรฐาน 92 0 53 127 0 21 0 11 3 0 19 0 0

ดี 44 1 207 75 3 11 0 25 13 0 39 0 0

ดีเยี่ยม 1 3 28 9 6 1 0 5 0 0 0 0 0

0
50

100
150
200
250
300
350

จํา
นว

น

สรุปผลการดําเนินงาน* จํานวน (แหง)**

รพ.สต. ท่ีประเมินตนเองเขามา 1,770 (18.15%)

รพ.สต. ท่ีไดรับการประเมิน 837 (8.58%)

รพ.สต. ท่ีไมผาน 40

รพ.สต. ผานระดับมาตรฐาน 326

รพ.สต. ผานระดับดี 418

รพ.สต. ผานระดับดีเย่ียม 53

รพ.สต. ผานระดับมาตรฐานขึ้นไป 797 (8.17%)

*ขอมูล ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2565

**ขอมูลจํานวน รพ.สต. จํานวน 9,750 แหง* 

อางอิง ขอมูลจาก กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



ภาพกิจกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (นํารอง) 

GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) ปงบประมาณ  2565



ภาพกิจกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (นํารอง) 

GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) ปงบประมาณ  2565



กลไกการขับเคล่ือนการดําเนินงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ (นํารอง)

GREEN & CLEAN Hospital Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)

สํานักอนามัยส่ิงแวดลอม

กรมอนามัย

ศูนยอนามัยท่ี 1-12

กรมอนามัย

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล โรงพยาบาล

หนวยงานวิชาการสวนกลาง

กระทรวงสาธารณสุข

ทีมตรวจประเมิน

ทีมพี่เลี้ยง/ทีมประเมิน

ทีมพี่เลี้ยง

ทีมตรวจประเมิน

รายงานผลการดําเนินงาน
ขับเคลือ่นผา่นกลไก 

GREEN & CLEAN Hospital Challenge

หน่วยงานสว่นกลางใหก้ารสนับสนุนการขบัเคลือ่นเชงินโยบาย 
สนับสนุนขอ้มลูวชิาการ/การพัฒนาศักยภาพ รวมถงึจัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละยกระดับการพัฒนางานดา้นอนามยั
สิง่แวดลอ้ม สถานบรกิารสาธารณสขุ



การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

เกณฑ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)

หมวด
คะแนน คะแนน

(รอยละ 80)

สวนท่ี 1 การพัฒนา GREEN & CLEAN รพ.สต.

หมวด 1 CLEAN : การสรางกระบวนการพัฒนา (ขอ 1) 5 4

หมวด 2 G : GARBAGE การจัดการมูลฝอยทุกประเภท (ขอ 2-4) 20 16

หมวด 3 R : RESTROOM การพัฒนาสวมมาตรฐานและการจัดการสิ่งปฏิกูล (ขอ 5-6) 15 12

หมวด 4 E : ENERGY การจัดการดานพลังงานและทรัพยากร (ขอ 7) 15 12

หมวด 5 E : ENVIRONMENT การจัดการสิ่งแวดลอมใน รพ.สต. (ขอ 8-10) 25 20

หมวด 6 N : NUTRITION การสงเสริมดานอาหารและน้ําปลอดโรคปลอดภยัและเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน 

(ขอ 11-13)

20 16

คะแนนรวม 100 80

สวนท่ี 2 การพัฒนา GREEN Community

หมวด 7 การพัฒนา GREEN ลงสูชุมชนเพ่ือใหเกิด GREEN Community (ขอ 14)

การสรุปผลการประเมินในภาพรวม : 

1. ระดับมาตรฐาน หมายถึง มีผลการประเมินหมวด 1-6 หมวดละไมนอยกวารอยละ 80 และ มีคะแนนรวม 80 คะแนนข้ึนไป (80-89 คะแนน)

2. ระดับดี หมายถึง มีผลการประเมินหมวด 1-6 หมวดละไมนอยกวารอยละ 80 และ มีคะแนนรวม 90 คะแนนข้ึนไป (90-94 คะแนน)

3. ระดับดีเย่ียม หมายถึง มีผลการประเมินหมวด 1-6 หมวดละไมนอยกวารอยละ 80 มีคะแนนรวม 95 คะแนนข้ึนไปและดําเนินการตามหมวด 7 

*กรณีท่ี ผลการประเมินแตละหมวดไมถึงรอยละ 80 และคะแนนไมถึง 80 คะแนน หมายถึง ไมผานการประเมิน



รายละเอียดเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital 

Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)

หมวด 1 CLEAN: การสรางกระบวนการพัฒนา (5 คะแนน)

ขอท่ี 1. มีการกําหนดนโยบายจัดทําแผนการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพ และสรางกระบวนการสื่อสารใหเกิดการพัฒนาดาน

อนามัยสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวมของทุกคนใน รพ.สต. (จํานวน 5 ขอยอย 5 คะแนน)
 1.1 มีนโยบายดานอนามัยส่ิงแวดลอม

 1.2 มีแผนการขับเคล่ือนการดําเนินงานตามเกณฑ 

 1.3 มีคณะทํางานหรือผูรับผิดชอบ

 1.4 มีเจาหนาท่ีท่ีมีศักยภาพ มีองคความรูดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

 1.5 มีการสงเสริม รณรงค การจัดกิจกรรมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม



หมวด 2 G: GARBAGE การจัดการมูลฝอยทุกประเภท  (20 คะแนน)
มี 3 ขอ ดังนี้

 ขอท่ี 2 มีการบริหารจัดการมลูฝอยทั่วไปอยางถูกสขุลักษณะ และเปนไปตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมลูฝอยทั่วไป   

พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวของ (5 คะแนน)

 ขอท่ี 3 มีการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเช้ือตามกฎกระทรวงวาดวยการกาํจัดมลูฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 (10 คะแนน)      

มี 6 หมวดไดแก 

 บุคลากร

 การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ

 การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ

 การเคลื่อนยายมูลฝอยติดเชื้อ 

 สถานที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ

 การขนสงและการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ

 ขอท่ี 4 มีการจัดการมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตรายอยางถูกสขุลักษณะ และเปนไปตามกฎกระทรวงมูลฝอยที่เปนพิษหรืออันตราย

จากชุมชน พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวของ (5 คะแนน)

มูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตราย



หมวด 3 R: Restroom การพัฒนาสวมมาตรฐานและการจัดการสิ่งปฏิกูล (15 คะแนน)

มี 2 ขอ ดังนี้ 

ขอท่ี 5 มีการพัฒนาสวมใหไดมาตรฐาน และมีการจัดการสิ่งปฏิกลูอยางถูกสขุลักษณะ (10 คะแนน)
 5.1 มีการพัฒนาสวมใหไดมาตรฐานสวมสาธารณะไทย (HAS) (8 คะแนน )

 5.2. มีการจัดการส่ิงปฏิกูลอยางถูกสุขลักษณะ  (2 คะแนน)

ความสะอาด(Health : H) ความเพียงพอ (Accessibility : A) ความปลอดภัย (Safety :S) 

ขอท่ี 6 เปนแหลงเรียนรูในการสงเสริมการพัฒนาสวมสาธารณะใหไดมาตรฐาน (5 คะแนน)
 6.1 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาสวมสาธารณะไดมาตรฐาน (2 คะแนน)

 6.2 มีสวนรวมตอการพัฒนาสวมสาธารณะในชุมชน (3 คะแนน)



หมวด 4 E: ENERGY การจัดการดานพลังงานและทรัพยากร (15 คะแนน)

ขอท่ี 7 มีมาตรการประหยัดพลังงานและการจัดการทรัพยากรที่เปนรูปธรรมเกดิการปฏบิัติ

ตามมาตรการที่กาํหนดรวมกันทั้งองคกร 

 7.1  มีมาตรการการประหยัดพลังงานอยางนอย 3 ดาน (8 คะแนน) 

ดานการประหยัดไฟฟา  

ดานการประหยัดน้ํา 

ดานการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง  

 ดานการใชพลังงานทดแทน  

 ดานการประหยัดทรัพยากรกระดาษ

 7.2 มีการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (Green Procurement) 

อยางนอย 3 รายการ (2 คะแนน)

 7.3 มีการจัดประชุมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและสุขภาพ (Green Meeting) (2 คะแนน)

 7.4 มีสวนรวมกับชุมชน องคกร หรือหนวยงานภายนอกในการดําเนินกิจกรรมดานการอนุรกัษ

พลังงานและทรัพยากร (3 คะแนน)



หมวด 5 E: Environment การจัดการสิ่งแวดลอมใน รพ.สต. (25 คะแนน)

มี 3 ขอ ดังนี้

ขอ 8 มีการจัดสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร สะอาด เปนระเบียบ มีพ้ืนที่สีเขียวหรือพ้ืนที่พักผอนที่สรางความรูสึกผอนคลายสอดคลอง

กับชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่น มีความสะดวกและปลอดภยัสําหรับผูมารับบริการ (3 คะแนน)

ขอ 9  มีการจัดสภาพแวดลอมภายในอาคารสะอาด สะดวก ปลอดภัย สําหรับผูปวย ผูมาใชบริการ ( 17 คะแนน)
9.1 มีการจัดสภาพแวดลอมภายในสถานท่ีทํางาน สะอาด เปนระเบียบ (5 คะแนน)

9.2 มีการดําเนินงานกิจกรรมท่ีสงเสริมสภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางานใหเปนสถานท่ีทํางานนาอยู นาทํางาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความสุข

ของคนทํางาน (Healthy Workplace Happy for Life) ระดับพ้ืนฐานข้ึนไป (8 คะแนน)

9.3 มีการกําหนดมาตรการ แนวปฏิบัติและข้ันตอนการรับบริการ เพ่ือลดความแออัด การปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค และมีการปฏิบัติ

อยางเครงครัด หรือกําหนดมาตรการอ่ืนใดท่ีสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน (4 คะแนน)

ขอ 10 มีการสงเสริมกิจกรรมทีเ่อ้ือตอการมีสขุภาพที่ดแีบบองครวม ไดแก กิจกรรมทางกาย (Physical activity) การสงเสริมสุขภาพ 

กิจกรรมใหคําปรึกษาดานสขุภาพขณะรอรับบริการของผูปวยและญาติ รวมถึงการสงเสริมสุขภาพของบุคลากร (5 คะแนน)



หมวด 6 N : NUTRITION 

การสงเสริมดานอาหารและน้ําปลอดโรคปลอดภัยและเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน (20 คะแนน)

มี 3 ขอ ดังนี้ 

ขอ 11 สงเสริมโภชนาการและสรางความรอบรูในการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ ที่เหมาะสมกับทองถิ่นและชุมชน (5 คะแนน)

ขอ 12  จัดใหมีบริการน้ําดื่ม น้ําใชที่สะอาด เพียงพอ (10 คะแนน)

ขอ 13  การสรางแหลงเรียนรูดานอาหารปลอดภยัในชุมชน (5 คะแนน)



หมวด 7 GREEN Community ดานการสงเสริมการพัฒนาชุมชน GREEN

ขอที่ 14 การสงเสริมการพัฒนา GREEN ลงสูชุมชนเพ่ือใหเกิด GREEN Community
 14.1 มีการสรางเครือขายแกนนํา และมีการสงเสริมศักยภาพแกนนําการพัฒนา GREEN ในชุมชน

 14.2 มีการส่ือสารประชาสัมพันธสรางการรับรู เขาใจ ตระหนัก และแนวรวมการพัฒนา GREEN

 14.3 มีการสงเสริมการมีสวนรวมการพัฒนา GREEN ในชุมชน

 14.4 มีชุมชนตนแบบกิจกรรม GREEN ในชุมชน อยางนอย 1 ดาน/ป

หมวดท่ี 7 เปนการดําเนินการเพ่ือยกระดับสู ระดับดีเย่ียม โดยรูปแบบการดําเนินงานและการตรวจประเมินจะเปนการประเมนิการ

ดําเนินการตามกิจกรรมวามีการดําเนินการหรือไม



การรับรองระดับการพฒันา GREEN & CLEAN

Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)

การสรุปผลการประเมินในภาพรวม : 

1. ระดับมาตรฐาน หมายถึง มีผลการประเมินหมวด 1-6 หมวดละไมนอยกวารอยละ 80 และ มีคะแนนรวม 80 คะแนนข้ึนไป

2. ระดับดี หมายถึง มีผลการประเมินหมวด 1-6 หมวดละไมนอยกวารอยละ 80 และ มีคะแนนรวม 90 คะแนนข้ึนไป 

3. ระดับดีเยี่ยม หมายถึง มีผลการประเมินหมวด 1-6 ไดคะแนน 100 คะแนน และ ดําเนินการตามหมวด 7 

*กรณีที่ ผลการประเมินแตละหมวดไมถงึรอยละ 80 และคะแนนไมถึง 80 คะแนน หมายถึง ไมผานการประเมิน



(รา่ง) ปฏทินิกจิกรรมการดําเนนิงานพฒันายกระดบั GCHC/GCSh ในสถานบรกิารสาธารณสขุ ปีงบประมาณ 2566

ตลุาคม 65

• Template ตัวชวีัด
• เกณฑ ์GCHC
• เกณฑ ์GCSh

พฤศจกิายน 65

• วันที ่10 ประชมุชีแ้จงแนวทางการ
ดําเนนิงาน

• วันที ่29 สสจ. จัดคําสัง่ คกก. 
ระดับจังหวัดและสง่รายชือ่มาที ่ศอ.

• วันที ่30 ศอ. สง่รายชือ่ คกก. มาที่
กรมอนามัย 

ธันวาคม 65

• วันที ่22-23 ประชมุเชงิปฏบิตักิาร
พัฒนาผูต้รวจประเมนิมาตรฐานฯ 
(GCHC/GCSh)

• วันที ่26 สสจ. สง่แผนขับเคลือ่น 
รายงานรอบ 3 เดอืนมาที ่ศอ.

• วันที ่27 ศอ. รวบรวมแผนและ
สง่มาทีก่รมอนามยั

มกราคม 66

• ลงพืน้ทีข่ับเคลือ่น สนับสนุน
พัฒนา และตดิตามการดําเนนิงาน

• ประชมุเชงิปฏบิตักิารขับเคลือ่นการ
พัฒนาอนามยัสิง่แวดลอ้มสําหรับ
สถานบรกิารการสาธารณสขุ
(ดา้นการจัดการพลังงานอยา่งม ี 
ประสทิธภิาพ) 

กมุภาพันธ ์66 มนีาคม 66

• ศอ. รวบรวมรายชือ่ รพ ตรวจ
ประเมนิ Challenge (ผา่นการ
ประเมนิเบือ้งตน้ จาก ศอ. หรอื 
สสจ.)

เมษายน 66 พฤษภาคม 66

• ตรวจประเมนิ รพ. ระดับ Challenge 
โดย คกก. จากสว่นกลาง

มถินุายน 66

• ลงพืน้ทีข่ับเคลือ่น สนับสนุน
พัฒนา และตดิตามการดําเนนิงาน

กรกฏาคม 66

• ตรวจประเมนิ รพ ระดับ Challenge 
โดย คกก. จากสว่นกลาง

สงิหาคม 66

• สงิหาคม 2566
• ประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

การดําเนนิงานและ
การขับเคลือ่นตามเกณฑ ์
GCHC/GCSh

กนัยายน 66

• มอบประกาศนียบตัรรับรองการ
ดําเนนิงาน (รพ./รพ.สต)

หมายเหต:ุ สํานักอนามัยสิง่แวดลอ้มรายงานผลการดําเนนิงานทกุวันที ่25 ของทกุเดอืน



การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

กิจกรรมการดําเนินงานพัฒนายกระดับ GCHC/GCSh ในสถานบริการสาธารณสุข  

พฤศจิกายน 2565

ประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินงานฯ 
 GREEN&CLEAN Hospital Challenge (GCHC)

 GREEN&CLEAN Sub-district Health 

Promoting Hospital (GCSh)

สิ่งสนับสนุน
• แนวทางการดําเนินงาน GCHC/GCSh

• ระบบการประเมินตนเองออนไลน

• ประกาศนียบัตรรับรองการดําเนินงาน

• สนับสนุนขอมูลวิชาการที่เกี่ยวของ

พฤศจิกายน – ธันวาคม 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผูตรวจประเมิน

มาตรฐานฯ (GCHC/GCSh)
 ครั้งท่ี 1 ทีมผูตรวจประเมิน รพ.

 ครั้งท่ี 2 ทีมผูตรวจประเมิน รพ. สต. 

 กลุมเปาหมาย คกก. ตรวจประเมิน ศอ./สสจ/สสอ.

สิ่งสนับสนุน
 ใบประกาศนียบัตรรับรองผูตรวจประเมิน

มีนาคม 2566

ประชุมเตรียมการคณะกรรมการ

ตรวจประเมินฯ GCHC

พฤษภาคม และกรกฎาคม 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมิน GCHC

จํานวน 2 คร้ัง

เมษายน 2566

ลงพ้ืนที่ขับเคลื่อน สนับสนุน 

พัฒนา และติดตามการดําเนินงานฯ 

จํานวน 2 คร้ัง

สิงหาคม 2566

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู

การดําเนินงานและ

การขับเคลื่อนตามเกณฑ 

GCHC/GCSh

ทีมผูรับตรวจประเมิน

รพ. และ รพ.สต. ประเมินตนเอง

และพัฒนาตามเกณฑที่กําหนด

ทีมตรวจประเมิน สสจ./สสอ. 

เย่ียมประเมินใหคําแนะนําและ

รายงานผล

ทีมตรวจประเมิน (ระดับ ศอ.)

รวมทีมประเมิน/รวบรวมและ

สรุปผล

มอบประกาศนียบัตร

รับรองการดําเนินงาน

(รพ./รพ.สต)



การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

วาระที่ 2.4 การรายงานผลการพฒันาอนามัยสิ่งแวดลอมตามเกณฑ GCHC

และ GCSh ปงบประมาณ 2566 ผานแพลตฟอรมออนไลน



กระบวนการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh) รพ.สต.

สสอ. / สสจ.

Log in เขาสูระบบ

ประเมิน รพ.สต.

บันทึกขอมูล

ยืนยันผลการประเมิน

สงใหศูนยอนามัย 1-12

ไมผาน ผานใหขอเสนอแนะ

2. 
ศูนยอนามัย 1-12

Log in เขาสูระบบ

อนุมัติผลการประเมิน

บันทึกขอมูล

ยืนยันขอมูล

ดูขอมูลประเมิน 

แกไข ไมแกไข

บันทึกขอมูล 

(ชื่อผูอนุมัติ 

และวันที่อนุมัติ)

ระบบแจงเตือนผลประเมินไปยัง รพ.สต. 

และออกใบประกาศนียบตัร

3. 

*การดําเนินงานในอนาคตยืนยันผลการประเมินสงให สสอ./ สสจ.

รพ.สต.

Log in เขาสูระบบ

สวนที่ 1

ประเมินตนเอง

ตามเกณฑ GCSh

สวนที่ 2

กรอกขอมูลทั่วไป 

(ปละ 1 คร้ัง)

ไมผาน ผาน

ขอคําแนะนํา/

ประเมินตนเอง

อีกคร้ัง*

ยืนยันการบันทกึ

1. 

บันทึกขอมูล

ระดับดี ระดับดีเยี่ยมระดับมาตรฐาน



กระบวนการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital Challenge (GCHC) รพ.

ศูนยอนามัย 1-12

Log in เขาสูระบบ

อนุมัติผลการประเมิน

บันทึกขอมูล

ยืนยันขอมูล

ดูขอมูลประเมิน 

แกไข ไมแกไข

บันทึกขอมูล 

(ชื่อผูอนุมัติ 

และวันที่อนุมัติ)

ระบบแจงเตือนผลประเมินไปยัง 

รพ. และออกใบประกาศนียบัตร

3. 
สสจ.

Log in เขาสูระบบ

ประเมิน รพ.

บันทึกขอมูล

ยืนยันผลการประเมิน

สงใหศูนยอนามัย 1-12

ไมผาน ผานใหขอเสนอแนะ

2. 

ไมผาน ผาน

บันทึกขอมูล

1. 

ระดับ

ดีเยี่ยม
ระดับทาทาย 

(เลือกประเด็น)

ยืนยันผลการประเมินสงให สสจ.

รพ.

Log in เขาสูระบบ

สวนที่ 1 ประเมินตนเอง

ตามเกณฑ GCHC
สวนที่ 2 กรอกขอมูลทั่วไป 

(ปละ 1 คร้ัง)

ยืนยันการบันทกึ

ระดับ

มาตรฐาน

ขอคําแนะนํา/

ประเมินตนเอง

อีกคร้ัง*



การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ



การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

ประเด็นเรงดวนขอความรวมมือดําเนินการ

 สสจ. สงรายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินตามมาตรฐานดานอนามัยสิง่แวดลอมในสถาน

บริการการสาธารณสุข GCHC ระดับจังหวัด มาท่ีศูนยอนามัย ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 65

 ศูนยอนามัยสงรายช่ือผูแทนศูนยอนามยัจํานวน 3 ทาน เขารวมเปนคณะกรรมการตรวจประเมนิ 

ระดับทาทาย ภายในวันท่ี วันที่ 30 พฤศจิกายน 65

 รพ. ที่สนใจเขารวม Challenge ดานที่ 3 การจัดการพลังงานในโรงพยาบาลอยางมีประสิทธิภาพ (Energy) ใหแจงความ

ประสงคผาน ศอ. ภายในวันที่ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 65 เน่ืองจากสวนกลางจะจัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการ

พัฒนาอนามยัสิ่งแวดลอมสาํหรับสถานบริการการสาธารณสุข (ดานการจัดการพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ) 



การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

Thanks!
ชองทางการติดตอหนวยงาน

เบอรโทร : 0-2590-4253, 0-2590-4391

E-mail : gchc.anamai@gmail.com

Website : https://env.anamai.moph.go.th/

Facebook : สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย

สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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