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รายงานการตรวจราชการกรณีปกติระดับจังหวัด รอบท่ี 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จังหวัดล าพูน  เขตสุขภาพที่ 1  

ตรวจราชการวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 
 
คณะที่ 1 : การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และการจัดการสุขภาพ 
ประเด็นหลัก 5. การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
ตัวช้ีวัดตรวจราชการ 12. ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital (Outcome Indicator) 
 
1. สถานการณ์(บ่งบอก outcome หรือ Impact)  
 จังหวัดล าพูน มีโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 8แห่งสามารถพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จ านวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 แบ่งเป็นระดับพ้ืนฐาน 7แห่ง     
คิดเป็นร้อยละ 87.50 ระดับดี 1 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 12.5 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐) ในการก าเนิน
งานพบปัญหาดังนี้ 

- บุคลากรของโรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบงาน เปลี่ยนบ่อย ท าให้การด าเนินงาน แผนกิจกรรมขาด
ความต่อเนื่อง ทักษะประสบการณ์งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมีน้อย 

- การสื่อสารภายในโรงพยาบาลจากระดับผู้บริหารสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ  ทุกระดับ ไม่ชัดเจนใน
มาตรการแนวทางปฏิบัติรวมถึงกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมการประสานงานของบุคลากรในองค์กร ทุกแผนก 

- ฐานการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ที่จะเป็นต้นแบบ ตัวอย่างในการด าเนินงานหรือพัฒนางานตาม
เกณฑ ์GREEN&CLEAN Hospital ในและนอกหน่วยบริการ ยังไม่ครอบคลุม ทั่วถึง ผู้มีส่วนร่วมการด าเนินงาน 
2. เป้าหมายระยะสั้น (Essential List/Task) โดยวิเคราะห์ตามกรอบSix Auditing Block  
 2.1 Structure–Function มีคณะท างาน/ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับจังหวัด อ าเภอทุกแห่ง 
 2.2 GAP Analysis มาตรการส าคัญ (PIRAB) ที่ท าให้ตัวชี้วัดบรรลุผล 

P: สร้างการมีส่วน
ร่วมภาคีเครือข่าย
อย่างบูรณาการและ
ผลักดันให้เกิด
กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผ่าน Best practices 
ทั้งเครือข่าย
โรงพยาบาลและ
ชุมชน 
 

I: สนับสนุนให้เกิด
บูรณาการการใช้
ทรัพยากรในการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนงาน 

R: สนับสนุนมาตรการ
ทางกฎหมายเพ่ือ
ผลักดันให้เกิด
กระบวนการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 
อย่างเป็นรูปธรรม 

A: ส่งเสริมให้เกิด
กลไกการบริหาร
จัดการเชิงนโยบายที่
เข้มแข็งระดับ
กระทรวงขับเคลื่อน
ให้เกิดการพัฒนา
โรงพยาบาลตาม
เกณฑ์ GREEN & 
CLEAN Hospital 

B: เสริมสร้างทักษะ
ความเชี่ยวชาญ
สนับสนุนองค์
ความรู้ด้านการ
จัดการอนามัย
สิ่งแวดล้อมแก่
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ 

 
 2.3 Framework  เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานและการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN 
Hospital และเกิดความยั่งยืนในการด าเนินงาน 
 
ตัวช้ีวัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  

 2.4 Task List  
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 2.5 Activities /Project  

1)  รวมรวม จัดท าฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาล เพ่ือวางแผนสนับสนุน และยกระดับ  
2) จัดทาแผน กลไกการขับเคลื่อนหรือการพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  
3) จัดให้มีการตรวจประเมิน และเยี่ยมเสริมพลัง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงคุณภาพ  
4) ผลการตรวจประเมินเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital เป็นไปตาม Small Success  
5) มีการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและจัดทาแผนพัฒนาเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital  
6) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
7) สนับสนุนให้เกิดระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพ้ืนที่ระหว่างโรงพยาบาล  
8) สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN&CLEAN Hospital สู่ชุมชน เพ่ือให้เกิด GREEN Community  

 

 2.6 Monitoring and Evaluation Process  
1) จัดทีมตรวจเยี่ยมเสริมพลัง และประเมินรับรองมาตรฐาน 
2) รายงานผลการด าเนินงาน ผลการประเมินมาตรฐาน ทุก 3 เดือน ให้ศูนย์เขต  
3) คืนข้อมูลให้หน่วยบริการ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาให้ผ่านเกณฑ 

 
3. ผลการด าเนินงาน (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2560) 

3.1 ผลการด าเนินการประเด็นการตรวจราชการที่มุ่งเน้น 
1) มีฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลของโรงพยาบาล เพ่ือสนับสนุนและพัฒนา 
2) มีแผนงาน โครงการ การขับเคลื่อนพัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ 

 
  3.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ(แสดงผลงานเป็นรายอ าเภอ) 

3 เดือน    
 

6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ร้อยละ 
90  

1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป ร้อยละ 95  
2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ  
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 50  

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ 
ระดับพ้ืนฐานขึ้นไป  
ร้อยละ 100  

1.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมากร้อยละ 20  
2.โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับดีมาก อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 แห่ง  

สถานบริการ อ าเภอ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับ 
โรงพยาบาลล าพูน เมืองล าพูน พ้ืนฐาน 
โรงพยาบาลป่าซาง ป่าซาง พ้ืนฐาน 
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง พ้ืนฐาน 
โรงพยาบาลแม่ทา แม่ทา พ้ืนฐาน 
โรงพยาบาลลี้ ลี้ ดี 
โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง พ้ืนฐาน 
โรงพยาบาลบ้านธิ บ้านธิ พ้ืนฐาน 
โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง เวียงหนองล่อง พ้ืนฐาน 
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4. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

..............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 
 
 

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง (ถ้ามี) 
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 
ผู้รายงาน: นางธีรนันท์  ศรีมุก / นางละมัย  สิทธิโรจน์ 
ต าแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ / นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
วัน/เดือน/ปี: 29 มกราคม 2561 
โทร: ....053093725...... 
E-mail: ……………………………………………………………………….… 


