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หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................
1.3 ระบบบริหารจัดการทีส่ าํ คัญ
1.3.2 การจัดการอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และเกณฑ์ Green and Clean
1.3.2.1 การจัดการอาคารสถานที่ สถานที่ สภาพแวดล้อม
เกณฑ์
รายการตรวจประเมิน
คะแนน
เต็ม
1.3 ระบบบริหารจัดการที่สาํ คัญ
1.3.2 การจัดการอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และเกณฑ์ Green and Clean
1.3.2.1 การจัดการอาคารสถานที่ สถานที่ สภาพแวดล้อม
(1) สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ดําเนินการตามมาตรฐาน 5 ส
5
1. บริเวณทั่วไปสะอาด
1
2. มีข้อ 1 และจัดเป็นสัดส่วน
2
3. มีข้อ 1, 2 และ มีรั้วรอบขอบชิด
3
4. มีข้อ 1, 2, 3 และมีการกําหนดจุดสําหรับจอดรถผู้ป่วยฉุกเฉิน
4
5. มีข้อ 1, 2, 3, 4 และมีการกําหนดจุดสําหรับจอดรถผู้พิการ/ผู้สูงอายุ
5
เป็นไปตามมาตรฐาน

คะแนน
ที่ได้

วิธีการ
ประเมิน

คําชีแ้ จง/คํานิยาม

การสังเกต,
สํารวจ,
สอบถาม/
สัมภาษณ์

สะอาด หมายถึง ความสะอาดบริเวณสถานที่
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
จุดสําหรับจอดรถผู้ป่วยฉุกเฉิน คือ จุดที่
กําหนดไว้สําหรับจอดรถของผู้ป่วยฉุกเฉิน
สามารถมาจอดเพื่อรับส่งผู้ป่วยได้สะดวกและ
ใกล้กับจุดที่กําหนดไว้สําหรับให้บริการผู้ป่วย
วิกฤติฉุกเฉิน
จุดที่กําหนดไว้สําหรับจอดรถผู้พิการ/ผู้พิการ
หมายถึง จัดที่ ไว้สําหรับ ผู้พกิ ารหรือทุพพล
ภาพ และคนชรา ต้องเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า
กว้างไม่น้อยกว่า 2,400 มิลลิเมตร และยาว
ไม่น้อยกว่า6,000 มิลลิเมตร และจัด
ให้มีที่ว่างข้างที่จอดรถกว้างไม่น้อยกว่า
1,000 มิลลิเมตร
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เกณฑ์

รายการตรวจประเมิน

8
3
1
1
1

คะแนน
ที่ได้

วิธีการ
ประเมิน

คําชีแ้ จง/คํานิยาม

การสังเกต,
สํารวจ,
สอบถาม/
สัมภาษณ์
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1.3 ระบบบริหารจัดการที่สาํ คัญ
1.3.2 การจัดการอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และเกณฑ์ Green and Clean
1.3.2.1 การจัดการอาคารสถานที่ สถานที่ สภาพแวดล้อม
(2) สภาพแวดล้อมภายในอาคาร ดําเนินการตามมาตรฐาน 5 ส
(2.1) ห้องทํางาน (Back office & Service)
(2.2.1) มีป้ายติดหน้าห้องทุกห้องที่สอดคล้องกับภารกิจ
(2.2.2) มีป้ายชื่อเจ้าหน้าที่ ระบุชื่อ สกุล ตําแหน่งทุกโต๊ะภายในห้องนั้น
(2.2.3) อุปกรณ์ท่คี วรใช้ร่วมกัน ให้จัดวางไว้ที่ใดที่หนึ่งของสํานักงาน เช่น
กรรไกรตัดกระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ที่เหลาดินสอ ปากกาเขียนแผ่นใส
คัตเตอร์ เป็นต้น ทําป้าย 5 ส สะดวกให้ครอบคลุม และชัดเจน
(2.2) โต๊ะคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์
สาย อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ ต้องเก็บให้ปลอดภัย
และเป็นระเบียบ
(2.3) ตู้เก็บเอกสารและการเก็บเอกสาร
(2.3.1) มีป้าย ส สะดวก ติดไว้ให้ชัดเจน ครอบคลุม เหมือนกันทุกแฟ้ม
ในทุกตู้ และจัดเก็บเป็นระเบียบ
(2.3.2) เอกสารที่อยู่ในแฟ้มงานจะต้องเป็นเอกสารปีปัจจุบัน หรือหากมี
เอกสารย้อนหลังเกิน 1 ปีต้องเป็นเอกสารที่มีความจําเป็นต้องใช้ข้อมูล
เกี่ยวพันกัน และต้องระบุจากปีใดถึง ปีใด
(2.4) โทรศัพท์
มีโทรศัพท์ส่วนกลางและหมายเลขโทรศัพท์ภายในและภายนอก
ที่สามารถติดต่อได้
(2.5) นาฬิกา
มีนาฬิกาบอกเวลาที่เดินตรงเวลาในสถานบริการ
รวมคะแนน

คะแนน
เต็ม



1
2
1
1
1
1
13

21

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561



22

หมวด 1 การนําองค์กรและการจัดการดี
หน่วยบริการ......................................................อําเภอ............................. จังหวัด...............................
1.3 ระบบบริหารจัดการทีส่ าํ คัญ
1.3.2 การจัดการอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม และ เกณฑ์ GREEN & CLEAN
1.3.2.2 เกณฑ์ GREEN & CLEAN
กิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
GREEN
ขั้นตอนที่ 1 สร้างกระบวนการพัฒนา
1. มีการกําหนดนโยบาย
จัดทําแผนการขับเคลื่อน
พัฒนาศักยภาพ และสร้าง
กระบวนการสื่อสารให้เกิด
การพัฒนาด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม GREEN &
CLEAN อย่างมีส่วนร่วม
ของคนในองค์กร

คําอธิบายเกณฑ์

อ้างอิงจาก เกณฑ์ของกรมอนามัย 2560, กระทรวงสาธารณสุข
คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา

1. รพ.สต.มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั้งองค์กร
2. มีแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN
3. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม GREEN &
CLEAN เช่น การอบรมหลักสูตรการป้องกัน และระงับ การแพร่เชื้อหรืออันตราย
ที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ การใช้ชุดทดสอบภาคสนาม เป็นต้น
4. มีคณะทํางานหรือผู้รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
GREEN & CLEAN
5. มีการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความเข้าใจในการดําเนินงานอย่างมีส่วนร่วมทั้ง
องค์กร

1
1
1

- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
สอบถาม/
สัมภาษณ์

1
1
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รพ.สต. มีการประเมินมาตรฐานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545 ใน 6 หัวข้อ คือ
1. บุคลากร
1) มีเจ้าหน้าทีร่ ับผิดชอบดูแลระบบการเก็บขน และกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งได้รับการ
อบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติด
เชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
2) ผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อได้รับการอบรมหลักสูตรการป้องกัน และระงับ
การแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
หรือได้รับการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจ
เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ
2. การคัดแยกมูลฝอยติดเชื้อ
1) มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อออกจากมูลฝอยอื่นๆ ณ แหล่งกําเนิด
2) มีการแยกมูลฝอยติดเชื้อ ระหว่างวัสดุของมีคมและวัสดุของไม่มีคม
3. การเก็บรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ
1) ภาชนะบรรจุฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม มีลักษณะเป็นกล่องหรือถังที่ทําด้วย
วัสดุแข็งแรง ทนทานต่อการแทงทะลุและการกัดกร่อนของสารเคมี มีฝาปิดมิดชิดและ
ป้องกันการรั่วไหลของเหลวภายในได้
2) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของมีคม ต้องบรรจุไม่เกิน 3 ใน 4 ส่วนของภาชนะ
บรรจุ
3) ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของไม่มีคม มีลักษณะเป็นถุงสีแดง
ทึบแสง ทําจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่มีความเหนียว ไม่ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อ
สารเคมีและการรับน้ําหนัก กันน้ําได้ ไม่รั่วซึมและไม่ดูดซึม
4) มูลฝอยติดเชื้อประเภทวัสดุของไม่มีคม ต้องบรรจุไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของถุงและมัด

คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา

2
1

- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
สอบถาม/
สัมภาษณ์

1

2
1
1
6
1
1
1
1
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กิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
GREEN
ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรม GREEN
G: Garbage
2. มีการจัดการมูลฝอย
(การจัดการขยะ ติดเชื้อตามกฎหมาย
ทุกประเภท)
กฎกระทรวงว่าด้วย
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.2545

3

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

4

24

คําอธิบายเกณฑ์
ปากถุงด้วยเชือกหรือวัตถุอื่นให้แน่น
5) มีเครื่องหมายและคําเตือนที่บ่งบอกให้บุคคลทั่วไปทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเชื้อ
6) ภาชนะสําหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (ถุงแดงและกล่องใส่มลู ฝอยติดเชื้อ)
มีการใช้งานเพียงครั้งเดียวและทําลายพร้อมกับการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
4. การเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ
1) ผู้ปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ประกอบด้วยถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก-ปิดจมูก และรองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง
ในขณะปฏิบัติงาน
2) ใช้ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ เวลาเคลื่อนย้าย
3) มีการเคลือ่ นย้ายภาชนะบรรจุมลู ฝอยติดเชื้อไปเก็บกักทีพ่ ักรวมทุกวัน
4) มีการทําความสะอาดภาชนะรองรับและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานทุกวันในบริเวณที่
จัดไว้เฉพาะและน้ําเสียที่เกิดจากการล้างทําความสะอาด มีการระบายลงสู่ระบบบําบัด
น้ําเสีย เช่น บ่อเกรอะ บ่อซึม ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป เป็นต้น
5. บริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ
1) แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ ไม่อับชื้น
2) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ในการรักษา สถานที่ประกอบ ปรุง เก็บ
หรือสะสมอาหาร
3) ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ พื้นผิวเรียบทําความสะอาดง่าย ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด
4) ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ มีความจุเพียงพอ
5) มีข้อความแสดงซึ่งมีขนาดและสีทสี่ ามารถเห็นได้ชัดเจนว่า“ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ”
6. การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้
รพ.สต. มีการจัดการขยะแบบใด (เลือก 1 วิธีตามการจัดการขยะของ รพ.สต.)
 6.1 กรณีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง

คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา
- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
1
- สังเกต
สอบถาม/
1
สัมภาษณ์
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
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กิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
GREEN
G: Garbage
2. มีการจัดการมูลฝอย
(การจัดการขยะ ติดเชื้อตามกฎหมาย
ทุกประเภท)
กฎกระทรวงว่าด้วย
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.2545

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

กิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
GREEN
G: Garbage
2. มีการจัดการมูลฝอย
(การจัดการขยะ ติดเชื้อตามกฎหมาย
ทุกประเภท)
กฎกระทรวงว่าด้วย
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.2545
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6.3 กรณีให้ผอู้ ื่นกําจัดให้
1) มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหน่วยงานที่รับมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดที่ได้รับอนุญาต
และแสดงชื่อสถานที่กําจัดที่เชื่อได้ว่ามีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อด้วยวิธีที่ถูกต้อง
2) มีการใช้งานเอกสารกํากับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อ (คําสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่

๒
1
1

2
1
1
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 6.2 กรณีส่งให้โรงพยาบาลที่รับเป็นศูนย์รวมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
 6.3 กรณีให้ผู้อื่นกําจัดให้
6.1 กรณีดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเอง
1) ได้รับความเห็นชอบจากราชการส่วนท้องถิ่นให้ดําเนินการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อได้
2) ผู้ปฏิบัติงานในการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ มีการสวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ขณะปฏิบัติงาน
3) บริเวณโดยรอบเตาเผาสะอาด
4) มีบ่อรองรับเถ้ามูลฝอยติดเชื้อที่ถูกสุขลักษณะ
6.2 กรณีส่งให้โรงพยาบาลที่รับเป็นศูนย์รวมการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
1) มีหนังสือ/เอกสารแสดงชื่อหน่วยงานที่รับมูลฝอยติดเชื้อไปกําจัด และแสดงชื่อ
สถานที่กําจัดทีเ่ ชื่อได้ว่ามีการนํามูลฝอยติดเชื้อไปกําจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง
2) ภาชนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อสําหรับส่งกําจัดที่โรงพยาบาล ต้องมีลักษณะเป็น
ภาชนะที่มีพื้นและผนังทึบ ทําด้วยวัสดุทําความสะอาดง่าย มีฝาปิดมิดชิด ป้องกัน
การรั่วไหลของเหลวภายในได้ และมีระบบป้องกันการตกหล่นในระหว่างการเคลื่อนย้าย
ด้านข้างภาชนะมีข้อความว่า “ภาชนะรวบรวมมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามเปิด ห้ามนําไปใช้ใน
กิจการอื่น”

คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา
- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
๒
สอบถาม/
1
สัมภาษณ์
1
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1852/2556) และดําเนินการขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นไปตามข้อกําหนดในกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545

1. มีกิจกรรมลดการเกิดมูลฝอยที่แหล่งกําเนิดด้วยกิจกรรม 3 R คือ
Reduce: การลดปริมาณการใช้
Reuse: การใช้ซ้ํา
Recycle: การแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่
2. มีการคัดแยกมูลฝอยตามประเภทของมูลฝอย ได้แก่ มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์
มูลฝอยอันตราย และนําไปกําจัดอย่างถูกต้อง
R: RESTROOM 4. พัฒนาส้วมใน
มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ใน 16 ข้อ ได้แก่
(ห้องส้วม)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ความสะอาด (Health : H)
ตําบล ให้ได้มาตรฐานส้วม 1. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก
สาธารณะไทย (HAS)
อยู่ในสภาพดีใช้งานได้
2. น้ําใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ํายุง ภาชนะเก็บกักน้ํา ขันตักน้ํา สะอาด
อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
3. กระดาษชําระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจําหน่ายหรือ
บริการฟรี) หรือสายฉีดน้ําชําระที่สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
4. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ํา กระจก สะอาด ไม่มคี ราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้
5. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
6. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณ
อ่างล้างมือหรือบริเวณใกล้เคียง

คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา
- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
สอบถาม/
สัมภาษณ์
1

1
16
9
1
1
1
1
1
1
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กิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
GREEN
G: Garbage
2. มีการจัดการมูลฝอย
(การจัดการขยะ ติดเชื้อตามกฎหมาย
ทุกประเภท)
กฎกระทรวงว่าด้วย
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
พ.ศ.2545
3. มีการจัดการมูลฝอยทุก
ชนิดอย่างถูกสุขลักษณะ
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กิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
GREEN
R: RESTROOM 4. พัฒนาส้วมใน
(ห้องส้วม)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล ให้ได้มาตรฐานส้วม
สาธารณะไทย (HAS)

คําอธิบายเกณฑ์
7. มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น
8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือชํารุด
9. จัดให้มีการทําความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจํา
ความเพียงพอ (Accessibility: A)
10. จัดให้มีส้วมนั่งราบสําหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์และประชาชนทั่วไปอย่าง
น้อยหนึ่งที่
* ต้องจัดให้มีหอ้ งส้วมสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเข้าใช้ได้ อย่างน้อย 1
ห้อง และมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการหรือ ทุพพลภาพ และคนชรา ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพ้ ิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548
11. ส้วมสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ
ความปลอดภัย (Safety: S)
12. บริเวณทีต่ ั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว
13. กรณีที่มีหอ้ งส้วมตั้งแต่ 2 ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสําหรับชาย - หญิง โดยมี
ป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
14. ประตูที่จบั เปิด – ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
15. พื้นห้องส้วมแห้ง
16. แสงสว่างเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ
1. ใช้สารจากธรรมชาติหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้ปฏิบัติงานในการทําความสะอาดแทนการใช้สารเคมี เช่น น้ําหมักจากผลไม้
รสเปรี้ยว เป็นต้น
2. กรณีต้องการเพิ่มความหอมสดชื่นในห้องส้วม ให้เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติที่มีกลิ่น
หอม เช่น ใบเตยหอม มะกรูด กากกาแฟ เป็นต้น ทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์เคมี

คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา
1
- เอกสารที่
เกีย่ วข้อง
1
- สังเกต
1
สอบถาม/
2
สัมภาษณ์
1

1
๕
๑
๑
1
1
1
1

- สังเกต
สอบถาม/
สัมภาษณ์

1
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5. มีมาตรการลดการใช้
สารเคมีในห้องส้วม

7
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8
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E:

ENVIRONMENTAL

(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)

7. มีการจัดสิ่งแวดล้อม
ทั่วไปทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร โดยเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว และพื้นที่
พักผ่อนที่สร้างความรู้สึก
ผ่อนคลายสอดคล้องกับชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
สําหรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับ
บริการ

คําอธิบายเกณฑ์
มาตรการประหยัดพลังงาน หมายถึง การใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง
รวมถึงทรัพยากรอื่นๆ อย่างประหยัด เช่น
- กําหนดเวลาการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การตั้งค่าอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส
- การใช้รถยนต์ร่วมกัน (Car pool)
- ส่งเสริมการใช้จักรยานในโรงพยาบาล
- รณรงค์การใช้น้ําอย่างประหยัด เป็นต้น
มีการดําเนินการดังต่อไปนี้
1. มีมาตรการการดําเนินงานการประหยัดพลังงานที่ชัดเจน
2. มีผู้รับผิดชอบการดําเนินงานที่ชัดเจน
3. มีผลการดําเนินการกิจกรรมประหยัดพลังงานที่สอดคล้องกับนโยบาย
1. มีการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในภายนอกโดยใช้หลักการการ 5 ส
(สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย) และ HWP (สะอาด ปลอดภัย
สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา)
2. การปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น การจัดสวนสร้างความร่มรื่นหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียว
การปลูกต้นไม้เพื่อดูดซับมลพิษ เป็นต้น

คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา
- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
สอบถาม/
สัมภาษณ์

1
1
1
1

1

- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
สอบถาม/
สัมภาษณ์
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กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
GREEN
E: ENERGY
6. มีมาตรการประหยัด
(การจัดการด้าน พลังงานที่เป็นรูปธรรมเกิด
พลังงาน)
การปฏิบัติตามมาตรการที่
กําหนดร่วมกันทั้งองค์กร

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

E:

กิจกรรม
GREEN

ENVIRONMENTAL

(การจัดการ
สิ่งแวดล้อม)

9
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8. มีการส่งเสริมกิจกรรมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีแบบ
องค์รวม ได้แก่ กิจกรรม
ทางกาย (Physical activity)
กิจกรรมให้คําปรึกษา
ด้านสุขภาพขณะรอรับ
บริการของผู้ป่วยและญาติ

1. มีกิจกรรมให้ความรู้ โดยการสอน สาธิต เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ระดับบุคคล ให้สามารถเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวัน ได้อย่างถูกต้อง

N:NUTRITION 9. มีกิจกรรมส่งเสริมด้าน
(โภชนาการ
โภชนาการ อาหารปลอดภัย
อาหารปลอดภัย และผักปลอดสารพิษ
และผักปลอด
สารพิษ)
10. จัดให้มีบริการน้ําดื่ม
สะอาดแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการ
11. ส่งเสริมการคัดแยกมูล
ฝอยและใช้ประโยชน์จากมูล
ฝอยในชุมชน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

2. จัดบริการให้คาํ ปรึกษาแก่ผู้มารับบริการทุกกลุ่มวัย รวมทัง้ กลุ่มเสี่ยง กลุม่ ที่
เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพื่อให้เกิดความตระหนักและจูงใจให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการบริโภคถูกต้องตามหลักโภชนาการและการเพิ่ม
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพดีและป้องกันบําบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
1. จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านโภชนาการ อาหารปลอดภัย และผัก
ปลอดสารพิษ
2. รณรงค์เจ้าหน้าที่ และผู้มารับบริการกินผักปลอดสารพิษ/ ผักพื้นบ้าน /
เมนูอาหารพื้นเมือง /อาหารลดหวาน มัน เค็ม
1. จัดให้มีจุดบริการน้ําดื่มอย่างเพียงพอต่อจํานวนผู้มารับบริการ
2. มีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําดื่มด้วยชุดทดสอบการปนเปื้อนแบคทีเรีย (อ11)
ณ จุดที่ให้บริการน้ําดื่ม ความถี่ 6 เดือน/ครัง้
1. ส่งเสริม/สนับสนุน กิจกรรมลดการเกิดมูลฝอยที่แหล่งกําเนิดในชุมชนด้วย
กิจกรรม 3 R คือ
Reduce: การลดปริมาณการใช้
Reuse: การใช้ซ้ํา
Recycle: การแปรรูปเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่
2. ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยในชุมชนตามประเภทของ มูลฝอย ได้แก่ มูลฝอย
ทั่วไป มูลฝอยอินทรีย์ มูลฝอยอันตราย มูลฝอยติดเชื้อชุมชน เวชภัณฑ์ยา
เป็นต้น นําไปกําจัดอย่างถูกวิธี

คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา
1
- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
สอบถาม/
1
สัมภาษณ์
คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

เกณฑ์การประเมิน

1
1
1
1
1

1
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คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561
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13. มีการส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรม GREEN โดย
การนําไปใช้ประโยชน์และ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเครือข่ายโรงพยาบาล
และชุมชน

คําอธิบายเกณฑ์
3. ส่งเสริม/สนับสนุนให้ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากมูลฝอย เช่น ธนาคารขยะ
ปุ๋ยหมัก น้ําหมักชีวภาพ เป็นต้น
4. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชน เช่น มูลฝอยจากผู้ป่วยติดเตียง มูลฝอยจาก
การฉีดอินซูลิน การล้างแผล เป็นต้น
1. ส่งเสริม/สนับสนุน การปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในชุมชน
2. ส่งเสริม/สนับสนุน การจัดตลาดนัดสีเขียวในชุมชน เพื่อให้เกิดเครือข่ายอาหาร
ปลอดภัยในชุมชน
มีการสร้าง นวัตกรรม GREEN หมายถึง มีการทําสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ
อาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร หรือ
การพัฒนาต่อยอดการดําเนินงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ GREEN เช่น
- Product Innovation คือ การคิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งของที่แตกต่างจากรูป
แบบเดิมเพื่อช่วยสนับสนุนการดําเนินงานตาม GREEN
- Process Innovation คือ การคิดค้นหรือการเปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการทํางาน
หรือต่อยอดกระบวนการดําเนินงานตาม GREEN
- Service Innovation คือ การนําความคิดและแนวทางการดําเนินงานด้าน
การบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่ผา่ นการคิดอย่างเป็นระบบ และเข้าใจถึงความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ มาใช้เป็นแนวทางการสร้างการบริการที่แตกต่าง เพื่อมุ่งตอบสนอง
ต่อความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
- Management Innovation คือ การพัฒนาระบบงานบริหาร ระบบการทํางาน
วิธีการทํางาน หรือการผสมผสานการทํางานรูปแบบใหม่ การสร้างสิ่งใหม่ๆ
ในการบริหารจัดการสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม GREEN

คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา
1
- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
1
สอบถาม/
สัมภาษณ์
1
1
1

กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน

คู่มือแนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

กิจกรรม
เกณฑ์การประเมิน
GREEN
N:NUTRITION 11. ส่งเสริมการคัดแยกมูล
(โภชนาการ
ฝอยและใช้ประโยชน์จากมูล
อาหารปลอดภัย ฝอยในชุมชน
และผักปลอด
สารพิษ)
12. ส่งเสริมการปลูกและ
บริโภคอาหารปลอดสารพิษ
ในชุมชน

คู่มอื แนวทางการพัฒนาโรงพยาบาลส่ งเสริมสุ ขภาพตําบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ปี 2561

กิจกรรม
GREEN
N:NUTRITION
(โภชนาการ
อาหารปลอดภัย
และผักปลอด
สารพิษ)
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14. สร้างเครือข่ายการ
พัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชน
เพื่อให้เกิด GREEN &
CLEAN Community

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัด โรงเรียน ผู้นําชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนา
GREEN ลงสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดกิจกรรม GREEN & CLEAN Community

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
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คะแนนรวม

คะแนน คะแนน แนวทางการ
เต็ม
ที่ได้
พิจารณา
1
- เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- สังเกต
สอบถาม/
สัมภาษณ์
65
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