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การด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการ GREEN AND CLEAN HOSPITAL จังหวัดล าพูน ปี 2562 

 กองบริหารการสาธารณสุข ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะ การดูแลระบบบ าบัดน  าเสีย ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดล าพูน ได้ประสานผู้รับผิดชอบงาน จัดท าแผนกิจกรรมการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
โดยมี  – การประชุมคณะกรรมการฯ ประเมินรับรองมาตรฐาน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

- จังหวัดจัดท าโครงการฯ จัดสรรงบประมาณ ให้คปสอ. ทุกแห่ง พัฒนาองค์ความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
แก้ไขปัญหาการจัดการขยะ การดูแลระบบบ าบัดน  าเสีย และการพัฒนางานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือด าเนินงานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GREEN AND CLEAN 
HOSPITAL 

- การนิเทศ ติดตาม ประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ทุก Setting ของภาคีเครือข่าย 
- การจัดซื อวัสดุอุปกรณ์สาธิตด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

โดยขอให้หน่วยบริการสาธารณสุข ทุกแห่ง (รพท. รพช. รพ.สต.) ด าเนินการพัฒนายกระดับมาตรฐานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  ตามเกณฑ์  ให้แล้วเสร็จ  ภายในเดือนมิถุนายน 2562   เพ่ือการสรุปรายงานผล และ
มอบประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐาน ในเดือนกรกฎาคม 2562 ต่อไป 

ผลการด าเนนิงานพฒันาอนามยัสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green and Clean Hospital ของโรงพยาบาล สงักัดกระทรวง
สาธารณสุข จังหวัดล าพนู ประจ าปีงบประมาณ 2562 มีดังนี ้

ชื่อโรงพยาบาล 
ผลการประเมิน 

หมายเหตุ 
พื้นฐาน ดี ดีมาก 

1.โรงพยาบาลล าพูน พื้นฐาน   ปี 2561 อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคาร ปรับปรุงสถานที่ ปรับปรุง 
ดูแลห้องส้วม ทุกจุด ให้สะอาด ไม่มีกลิ่น ผา่นเกณฑ์ 11 ข้อ 
ปี 2562 ประเมินตนเอง ผ่าน 14 ข้อ และวางแผนยกระดบั
มาตรฐานต่อไป 

2.โรงพยาบาลปา่ซาง   ดีมาก ปี 2562 ประเมินตนเอง ผ่าน 14 ข้อ และวางแผนยกระดบั
มาตรฐานต่อไป 

3.โรงพยาบาลบา้นโฮง่ พื้นฐาน   ปี 2562 ประเมินตนเอง ผ่าน 13 ข้อ และวางแผนยกระดบั
มาตรฐานต่อไป 

4.โรงพยาบาลแม่ทา  ระดับด ี  ปี 2562 ประเมินตนเอง ผ่าน 14 ข้อ และวางแผนยกระดบั
มาตรฐานต่อไป 

5.โรงพยาบาลลี ้   ดีมาก ปี 2562 ประเมินตนเอง ผ่าน 15 ข้อ และวางแผนยกระดบั
มาตรฐานต่อไป 

6.โรงพยาบาลทุ่งหัวช้าง พื้นฐาน   ปี 2562 ประเมินตนเอง ผ่าน 13 ข้อ และวางแผนยกระดบั
มาตรฐานต่อไป 

7.โรงพยาบาลบา้นธ ิ  ระดับด ี  ปี 2562 ประเมินตนเอง ผ่าน 14 ข้อ และวางแผนยกระดบั
มาตรฐานต่อไป 

8.โรงพยาบาลเวียงหนอง
ล่อง 

พื้นฐาน   ปี 2562 ประเมินตนเอง ผ่าน 12 ข้อ และวางแผนยกระดบั
มาตรฐานต่อไป (ไม่มี IPD ไม่มีโรงอาหาร ไม่ต้องประเมิน 3 ข้อ) 

 
 
 



ผลการด าเนนิงานพฒันาอนามยัสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green and Clean Hospital ของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ
ต าบล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดล าพนู(เป้าหมายผา่นระดับพื้นฐานขึน้ไป ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50) มีดังนี ้

อ าเภอ 
จ านวนรพ.สต.

ทั้งหมด 

ผลการประเมิน จ านวนผ่าน
เกณฑ์
ทั้งหมด 

คิดเป็นร้อยละที่
ผ่านเกณฑ ์

หมายเหต ุ

พื้นฐาน ด ี ดีมาก    
1.เมืองล าพูน 17 9   9 52.9 ทุกแห่ง ก าลังประเมินตนเอง  
2.ป่าซาง 13 1   1 7.69 และวางแผนพัฒนายกระดบั 
3.บ้านโฮ่ง 9 3   3 33.3 มาตรฐาน เพื่อขอการประเมิน 
4.แม่ทา 2 7   7 77.8 รับรองมาตรฐานต่อไป 
5.ลี้ 9 2   2 15.4  
6.ทุ่งหัวช้าง 4 2   2 50  
7.บ้านธิ 4 1   1 50  
8.เวียงหนองล่อง 13 1   1 25  

รวม 71 26   26 36.6  
 
การด าเนินงานพัฒนาอนามยัสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ Green and Clean Hospital ของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล สังกัด

กระทรวงสาธารณสุข เริม่มีการประเมินรับรองมาตรฐาน ปีงบประมาณ 2561 และในปี 2562 หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี อยู่ระหว่าง
การประเมินตนเอง เพื่อวิเคราะหส์่วนขาดและวางแผนพัฒนายกระดับมาตรฐาน และขอรับการรับรองมาตรฐานต่อไป 

ล าดับที ่ อ าเภอ ต าบล รพ.สต.ทีผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ปีงบ 2561 
1 เมือง ศรีบัวบาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหล่ม 
๒ เหมืองง่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหมืองง่า 
๓ ป่าสัก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหลุม 
๔ ริมปิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลริมปิง 
๕ หนองช้างคืน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองช้างคืน 
๖ ต้นธง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสันมะนะ 
๗ หนองหนาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหนาม 
๘ เหมืองจี ้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าห้า 
๙ เวียงยอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเวียงยอง 

๑๐ แม่ทา ทาปลาดุก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาปลาดุก 
๑๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทาป่าสัก 
๑๒ ทาสบเสา้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่สะป้วด 
๑๓ ทากาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทากาศ 
๑๔ ทาขุมเงิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าเลา 
๑๕ ทาแม่ลอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปงแม่ลอบ 
๑๖ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลห้วยฮ่อม 
๑๗ บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยแพ่ง 
๑๘ ศรีเตีย้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหล่ายแก้ว 
๑๙ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเหล่ายาวใต ้
๒๐ ลี ้ แม่ตืน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลแม่เทย 
๒๑ ลี ้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลปวงค า 
๒๒ ทุ่งหัวช้าง บ้านปวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปวง 
๒๓ ตะเคียนปม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านไมส้ะล ี
๒๔ ป่าซาง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านมงคลชัย 
๒๕ บ้านธิ ห้วยยาบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยยาบ 
๒๖ เวียงหนองล่อง หนองล่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองล่อง 

 


