
ตัวช้ีวัดที ่.… ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ BANGKOK GREEN&CLEAN Hospital PLUS 

หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  

(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที่ 4. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

โครงการที่ 1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  

ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ BANGKOK GREEN&CLEAN 
Hospital PLUS 

คำนิยาม โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์  BANGKOK GREEN&CLEAN Hospital 

PLUS หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดสำนักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานตามเกณฑ์ ดังนี้ 

ระดับพ้ืนฐาน 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างกระบวนการพัฒนา 

1. CLEAN 

1. มีการกำหนดนโยบาย  จัดทำแผนการขับเคลื่อน พัฒนาศักยภาพ และสร้างกระบวนการสื่อสารใหเ้กิด

การพัฒนาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม BANGKOK GREEN&CLEAN Hospital PLUS อย่างมีส่วนรว่ม

ของคนในองค์กร 

ขั้นตอนที่ 2 จัดกจิกรรม GREEN 

2. G: GARBAGE 2.1 มีการจัดการมูลฝอยตดิเช้ือตามกฎหมาย กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมลู

ฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 

2.2 มีการจัดการมูลฝอยอันตรายทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามหลักสขุาภิบาล 

2.3 มีการบริหารจัดการมูลฝอยทุกประเภท อย่างถูกสุขลักษณะ ไดแ้ก่ มูลฝอย

ทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มลูฝอยอินทรีย์ และมลูฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย

ชุมชน ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมลูฝอยท่ัวไป พ.ศ.2560 

3. R: RESTROOM 3.1 มีการพัฒนาส้วมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS) ที่อาคาร

ผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) 

4. E: ENERGY 4.1. มีมาตรการประหยัดพลังงานท่ีเป็นรูปธรรมเกิดการปฏบิัติตามมาตรการที่

กำหนดร่วมกันท้ังองค์กร 



5. E: ENVIRONMENT 5.1 มีการจัดสิ่งแวดล้อมท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกอาคาร ให้ปลอดภัย เอื้อต่อ

สุขภาพ โดยเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวและพืน้ท่ีพักผ่อนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายสำหรับ

ผู้ป่วยรวมทั้งผู้มารับริการ 

5.2  มีการส่งเสริมกิจกรรมที่เอื้อตอ่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ได้แก่ กิจกรรม

ทางกาย (Physical activity) กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพขณะรอรับบริการ

ของผู้ป่วยและญาต ิ
 

6. N: NUTRITION 6.1 สถานท่ีประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มาตรฐานสุขาภบิาลอาหารของ

กรมอนามัยในระดับดีมาก 

6.2 ร้อยละ 100 ของร้านอาหารในโรงพยาบาลไดม้าตรฐานสุขาภิบาลอาหารของ

กรมอนามัย 

6.3 จัดให้มีบริการน้ำดื่มสะอาดทีอ่าคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน 

 6.4 GREEN MARKET 

7. Innovation : 

การพัฒนา

นวัตกรรม GREEN 

 มีการส่งเสรมิให้เกิดนวัตกรรม GREEN หรืองานวิจัยด้าน GREEN เพื่อนำไปใช้

ประโยชน์และเกดิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนและ

สถานศึกษา 

8.Network : การ

สร้างเครือข่ายการ

พัฒนา GREEN 

สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN ลงสู่ชุมชน สถานศึกษา วัด โรงพยาบาลลูกข่าย 

เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงาน GREEN Community และมีผลลัพธ์หลังดำเนินการ 

9. Carbon 

footprint  

มีการคำนวณปรมิาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากผลติภณัฑห์รือกิจกรรม

ต่างๆขององค์กรสู่บรรยากาศ 
 

ผลการประเมิน น้ำหนัก/คะแนน รวม 
ระดับเงิน (silver)  จะต้องดำเนินการในหมวด 1-6 และหมวด 8 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ 125 ขึ้นไป 
ระดับทอง (gold) จะต้องดำเนินการในหมวด 1-9 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่ 165  ขึ้นไป 
ระดับเพชร(diamond) จะต้องดำเนินการในหมวด 1-9 ให้ครบ และคะแนนรวมได้ตั้งแต่  190 ขึ้นไป 

 

เกณฑ์เป้าหมาย :  โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 

ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ  64 

 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  ระดับเพชรขึ้นไป 

ร้อยละ 5 
 

1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับ

ทองขึ้นไป 30 ร้อยละ 

2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับ

เพชร ร้อยละ 5 
 

1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับ

ทองขึ้นไป ร้อยละ 35 

2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับ

เพชร ร้อยละ 8 



วัตถุประสงค์  เพ่ือส่งเสริมให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดสำนักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ BANGKOK GREEN&CLEAN 
Hospital PLUS 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. โรงพยาบาลทุกแห่งประเมินตนเองและบันทึกข้อมูลในแบบรายงานผลการดำเนินงานส่งให้

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 

2. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโรงพยาบาล และส่ง

รายงานให้กรมอนามัย และรายงานผ่านระบบ Health KPI ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

3. สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ภาพรวมของเขต และรายงานผลต่อเขต

สุขภาพที่ 13  

แหล่งข้อมูล โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

รายการข้อมูล 1 A1  =  จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดสำนักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินกิจกรรม BKK G & C plus ผ่านเกณฑ์ระดับเงิน 

A2  =  จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดสำนักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินกิจกรรม BKK G & C plus ผ่านเกณฑ์ระดับทอง 

A3  =  จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดสำนักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานคร ที่ดำเนินกิจกรรม BKK G & C plus ผ่านเกณฑ์ระดับเพชร 

รายการข้อมูล 2 B  =  จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดสำนักการแพทย์ 

กรุงเทพมหานครทั้งหมด 

สูตรคำนวณตัวชี้วัด  1. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ระดับเพชร = (A3/B)*100 
2. ร้อยละของโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ระดับทองขึ้นไป = (A2/B)*100 

ระยะเวลารายงาน ไตรมาส 1 2 3 และ 4 

วิธีการประเมินผล :  1.โรงพยาบาลประเมินตนเองเพ่ือวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล 
2.คณะกรรมการฯ ทำการประเมินเพื่อให้คำแนะนำและรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัย

สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ BANGKOK GREEN&CLEAN Hospital PLUS  

3.ผลงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส  

เอกสารสนับสนุน :  1. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน BANGKOK GREEN&CLEAN Hospital PLUS  
2. คู่มือแนวทางการจัดการมูลฝอย ส้วมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล 
3. คู่มือสถานบริการสาธารณสุขต้นแบบลดโลกร้อน 



รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

Baseline data หน่วยวัด ผลการดำเนนิงาน BKK GREEN&CLEAN Hospital plus (รพ.สังกัด สธ. และ กทม.) 

ระดับ 2561 2562 

ไม่ได้รับการประเมิน ร้อยละ ไม่ได้รับการประเมิน 50 33.3 

ไม่ผ่านเกณฑ ์ ร้อยละ ไม่ผ่านเกณฑ ์ 12.5 - 

ระดับเงิน ร้อยละ เงิน 4.2 20.8 

ระดับทอง ร้อยละ ทอง 29.2 37.5 

ระดับเพชร ร้อยละ เพชร 4.2 8.3 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ ์2563 
หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน GREEN&CLEAN Hospital เร่ิมใช้ในปี 2560 เป็นปีแรก 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 

ผู้ประสานงานตัวช้ีวัด 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ: 

กรุงเทพมหานคร   

-สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ 

 1. นางอนงค์ภัทร์  โคตรสมบตั ิ           เลขานุการสำนักการแพทย์ 

    โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 02-2242954           โทรศัพท์มือถือ : 0868868915 

    โทรสาร : -                       E-mail : - 

กระทรวงสาธารณสุข 

-สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

1. นางณรีนุช  อาภาจรสั        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

โทรศัพท์ท่ีทำงาน: 02-5904261          โทรศัพท์มือถือ : 
โทรสาร : 02-5904317                       E-mail:  - 

-สถาบันพัฒนาสขุภาวะเขตเมือง 

2. นางสาวศิริทร  ดวงสวสัดิ ์          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   

    โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 02-9860884          โทรศัพท์มือถือ : - 

    โทรสาร : 02-9860884            E-mail : d_sirithorn@hotmail.com 

ผู้ประสานงานตัวชี้วัด:  

2. นางสาวทิพย์วัลย์  ปราบคะเซน็          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

    โทรศัพท์ท่ีทำงาน : 02-9860884          โทรศัพท์มือถือ : -  

    โทรสาร : 02-9860884           E-mail :  

mailto:d_sirithorn@hotmail.com


หน่วยงานประมวลผล

และจัดทำข้อมูล(ระดับ

ส่วนกลาง) 

กระทรวงสาธารณสุข 

-สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมอืง  

 1. นางสาวจุฑามาศ  วงคำจันทร์             พยาบาลวชิาชีพปฏบิัตกิาร 

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-5213064           โทรศัพท์มือถือ : -  

    โทรสาร : 02-5213064            E-mail : strategy.mwi@gmail.com 

ผู้รับผิดชอบการรายงาน

ผลการดำเนินงาน 

กรุงเทพมหานคร   

-สำนักการแพทย์ กรุงเทพฯ 

 1. นางอนงค์ภัทร์  โคตรสมบัต ิ          เลขานุการสำนักการแพทย์ 

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-2242954          โทรศัพท์มือถือ : 0868868915 

    โทรสาร : -                       E-mail : - 

กระทรวงสาธารณสุข 

-สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมอืง 

1. นางสาวศิริทร  ดวงสวสัดิ ์           นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

    โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02-9860884           โทรศัพท์มือถือ : - 

    โทรสาร : 02-9860884            E-mail : d_sirithorn@hotmail.com 
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