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ขั้นตอนที่ 1
สร้างกระบวนการพฒันา



กระบวนการพฒันา
นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมpress your audience and add ad.

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed. 
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You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint  
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แผนการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital and add ad. 

พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าทีใ่ห้มคีวามรู้ด้ายอนามยัส่ิงแวดล้อม GREEN & CLEAN 
Hospital and add ad. 

มคีณะท างานหรือผู้รับชอบ เพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม GREEN & 
CLEAN Hospitaland add ad. 

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed. 

Add Title05
มกีารส่ือสารสาธารณะเพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานอย่างมส่ีวนร่วมในองค์กร. 



Vision
The best Community-Owned Hospitel

2 concepts : Community-Owned + Hospitel

“More than a Hospital”



กระบวนการพฒันา

โรงพยาบาลมีนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานพร้อมทั้งประชาสัมพนัธ์ให้ทราบทั้งองค์กร
your audience and add ad. 

01



กระบวนการพฒันา

Add Title02
แผนการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital and add ad. 



กระบวนการพฒันา

Add Title02
แผนการขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital and add ad. 



กระบวนการพฒันา

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a moern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed. 

Add Title

03
พฒันาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospitald add ad. 

การอบรมหลกัสูตรการป้องกนั และระงับการแพร่
เช้ือหรืออนัตรายทีอ่าจเกดิจากมูลฝอยตดิเช้ือ

จัดอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าทีใ่หม่ด้านIC

02



กระบวนการพฒันา

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed. 

Add Title

04
มีคณะท างานหรือผู้รับชอบ เพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม GREEN & CLEAN Hospitalce
and add ad. 



กระบวนการพฒันา
You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed. 

Add Title

05 มกีารส่ือสารสาธารณะเพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานอย่างมส่ีวนร่วมในองค์กรdd

ad. 

ประชุมช้ีแจงในโรงพยาบาล เช่น การประชุมโรงพยาบาล 
ประชุมหัวหน้าจุดหัวหน้าฝ่าย ประชุมในประจ าเดือนในแต่ละฝ่าย

Internet

Line ENV



ขั้นตอนที่ 2
กจิกรรม GREEN



กจิกรรม GREEN ระดบัพืน้ฐาน



G: GarbageG

มีการจดัการมูลฝอยติดเช้ือตาม กฎหมาย กฎกระทรวงวา่ดว้ยการกาํจดัมูลฝอยติดเช้ือ 
พ.ศ. 2545



บุคลากร

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed. 

Add Title

1

โรงพยาบาลประเมนิมาตรฐานการจดัการมูลฝอยตดิเช้ือตามกฎกระทรวงว่าด้วย การก าจดัมูลฝอยตดิเช้ือ พ.ศ.2545add ad. 

ผู้ปฏิบัติงานเคล่ือนย้ายและก าจัดมูลฝอยติดเช้ือได้รับการอบรมหลกัสูตรการ
ป้องกนั  และระงบัการแพร่เช้ืออนัตรายที่อาจเกดิจากมูลฝอยติดเช้ือตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  100%  ( 2 กมุภาพนัธ์ 2564)

มีการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีซ่ึงมีวฒิุการศึกษาปริญญาตรี สาขา
วทิยาศาสตร์หรือวศิวกรรมศาสตร์เพื่อเป็นผูรั้บผิดชอบดูแล

ระบบการเก็บ ขนและกาํจดัฝอยติดเช้ือ

นายมูหัมมัดอัฟวัน  ลีมอปาแล
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

นางสาวอารียา  พีรีซี
ICN

นางพจนา  เม่งอ าพัน
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ



การคดัแยกมูลฝอยติดเช้ือ.

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed. 
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Add Text
Simple PowerPoint

Add Text
Simple PowerPoint

Add Text
Simple PowerPoint

Add Text
Simple PowerPoint

Add Text
Simple PowerPoint

Add Text
Simple PowerPoint

Add Text
Simple PowerPoint

Add Text
Simple PowerPoint

Add Text
Simple PowerPoint

Add Text
Simple PowerPoint

Add Text
Simple PowerPoint

Add Text
Simple PowerPoint

การแยกมูลฝอยตดิเช้ือออกจากมูลฝอย
อ่ืนๆ ณ แหล่งก าเนิด

การแยกมูลฝอยติดเช้ือ

วสัดุมีคม วสัดุไม่มีคม 



การเกบ็รวบรวมมูลฝอยตดิเช้ือ

You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed. 

Add Title

3

ภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเช้ือประเภทวสัดุมคีม

กล่อง หรือถังที่ท าด้วยวสัดุแข็งแรงทนทานต่อ
การแทงทะลุ และการกดักร่อนของสารเคมี

ภาชนะบรรจุมูลฝอยตดิเช้ือประเภทวสัดุไม่มี
คม

ถุงสีแดงทบึแสง

ท าจากพลาสติกหรือวสัดุอ่ืนทีม่ีความ
เหนียวไม่ ฉีกขาดง่าย ทนทานต่อสารเคมี
การรับน า้หนัก กนัน า้ได้ ไม่ ร่ัวซึม และไม่
ดูดซึม และไม่ดูดซับ

มีเคร่ืองหมายค าเตือน

บรรจุไม่เกนิ 2 ใน 3 ส่วน ของถุง

บรรจุไม่เกนิ 3 ใน 4 ส่วน ของกล่อง

มีฝาปิดมิดชิด และป้องกนัการ ร่ัวไหล
ของเหลวภายในได้ 

ใช้งานเพยีงคร้ังเดียวและท าลายพร้อมกบั การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ 



Add Title

4
การเคล่ือนย้ายมูลฝอยตดิเช้ือ

ก าหนดเวลา  10:00 15:00 ทุกวนั

ก าหนดเส้นทางเข้าออก

สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วยบุคคล 

ใช้รถเข็นส าหรับเคล่ือนย้ายมูลฝอยติดเช้ือ

มีการท าความสะอาดรถเข็นส าหรับเคล่ือนย้ายมูล
ฝอยติดเช้ือ



You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed. 

Add Title

ad. 

ad.

ลกัษณะของรถเขน็ทีใ่ช้เคล่ือนย้ายมูลฝอยติดเช้ือ5

มีพืน้และผนังทบึท าด้วยวสัดุทีท่ าความสะอาดได้ง่ายด้วยน า้ 
และมีฝาปิดมิดชิดป้องกนัสัตว์และแมลงน าโรคได้

มีข้อความสีแดงทีร่ถว่า
“รถเข็นมูลฝอยติดเช้ือ ห้ามน าไปใช้ ในกจิการอ่ืน” 

มีอุปกรณ์/เคร่ืองมือส าหรับเกบ็มูลฝอยติดเช้ือ ในกรณทีีต่ก 
หล่นประจ ารถเข็น 



You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed. 

Add Title
ad. 

ad.

สถานทีพ่กัรวมมูลฝอยตดิเช้ือมูลฝอยตดิเช้ือ6

พืน้และผนังเรียบ ท าความสะอาดได้ง่ายและมี
การป้องกนัสัตว์ และแมลงพาหะน าโรค 

มีขนาดเพยีงพอส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือได้
อย่างน้อย 2 วนั

เป็นอาคารเฉพาะ

มีระบบป้องกนับุคคลทัว่ไปไม่ให้สามารถทีจ่ะเข้า
ไปในทีพ่กัรวม มูลฝอยติดเช้ือได้ 

มีรางหรือท่อระบายน้ าเสียเช่ือมต่อกบัระบบ
บ าบัดน า้เสีย 

มีข้อความ  “ทีพ่กัรวมมูลฝอยติดเช้ือ”



You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed. 
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การก าจัดมูลฝอยตดิเช้ือ7

มีการรายงานลงข้อมูลในโปรแกรมก ากบัการขนส่งมูล
ฝอยติดเช้ือที ่website http://apps.hpc.go.th/waste/
เป็นข้อมูลปัจจุบัน

เอกสารแจ้งรับขยะจาก
บริษัทเกบ็ขนเอกชน
และจากใบ ตช.01

เอกสารแจ้งรับขยะจากเทศบาล
นครยะลา

ส่งก าจัดโดยบริษัทเกบ็ขน
เอกชน 

http://apps.hpc.go.th/waste/


You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 
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การจัดการขยะติดเช้ือใน Cohort-ward

การเตรียมการ
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วยบุคคล EPE /PPE

ภาชนะรองรับมูลฝอย แบบใช้เท้าเหยียบ (ในห้องผู้ป่วย)

บุคลากรผูรั้บผดิชอบ
นส.นูรฮายาตี  ซอสาหะ ภาชนะบรรจุมูลฝอย (ถุงแดง )

ภาชนะรองรับมูลฝอย (ทีพ่กัรวมมูลฝอย)

รถเข็นส าหรับเคล่ือนย้าย

น า้ยาท าความสะอาด / น า้ยาฆ่าเช้ือโรค

คีมคีบและอุปกรณ์ท าความสะอาด

ทีพ่กัรวมมูลฝอยติเช้ือ

อุปกรณ์ท าความสะอาดร่างกาย /สถานที ่



You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint  
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การจัดการขยะติดเช้ือใน Cohort-ward

การเกบ็รวบรวมมูลฝอยติดเช้ือ
ก าหนดเวลานัดหมาย  10:00 น. วนัเว้นวนั

ก าหนดเส้นทางเข้าออก

1

3

2



You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint  

Presentation that is beautifully designed. 
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การจัดการขยะติดเช้ือใน Cohort-ward

ขั้นตอนการปฏิบัติ สวมชุดป้องกนัอนัตรายส่วยบุคคล EPE /PPE

เตรียมอุปกรณ์ (ถุงแดง เชือก สเปรย์แอลกอฮอล์ ทีค่บี

แจ้งผู้ป่วยทราบ (ปิดพดัลม / ผู้ป่วยอยู่ประจ าเตยีง)

เกบ็รวบรวมมูลฝอย (ห้องผู้ป่วย -> ทีพ่กัขยะ)

ท าความสะอาดรถเข็น (Sodium hypochlorite/ผงซักฟอก)

ถอดชุดป้องกนั(มูลฝอยติดเช้ือ) 

รองเท้าบูท + แว่น /5000 Sodium hypochlorite 30min

ช าระล้างร่างกาย ให้สะอาด ก่อนออกจากพื้นที่
ปฏิบัตงิาน



มีการคดัแยกมลูฝอยทั่วไป คือ 
มลูฝอย รไีซเคิล มลูฝอยอินทรยี ์มลูฝอยอ่ืนๆ ไปยงัที่พกัรวมมลูฝอยอย่างถูกสขุลกัษณะ 



ประเภทขยะทัว่ไป

รถ อบต.
มาเกบ็ขน

G: Garbage  การจดัการขยะทัว่ไป



ประเภทขยะรีไซเคลิ

ขยะรีไซเคลิ ขยะความด ีสู่ชุมชน

ซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ผู้ป่วย
และ มอบทุนการศึกษาให้เดก็นักเรียน

G: Garbage  การจัดการขยะทัว่ไป



กิจกรรม GREEN ระดบัดี
ประเภทขยะอนิทรีย์

ที่พกัน า้หมักชีวภาพ



ผลการด าเนินงานโครงการบรกิารจดัการขยะติดเชือ้ในสถานบรกิาร

• ไดรั้บจดัสรรงบประมาณรายจ่าย โครงการบริหารจดัการขยะติดเช้ือในสถานบริการสาธารณสุข ทั้งส้ินเป็นเงิน 
11,868 บาท ดงัรายการต่อไปน้ี

• 1. ขยะติดเช้ือแบบมีฝาปิด ขนาด 240 ลิตร จาํนวน 2 ถงั ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท

• 2. ถงัขยะแบบเหยยีบมีฝาปิด ขนาด 18 ลิตร จาํนวน 3 ถงั ๆ ละ 592 บาท เป็นเงิน 1,776 บาท

• 3. กล่องท้ิงเขม็ขนาด 0.5 ลิตร จาํนวน 134 กล่อง ๆ ละ 38 บาท เป็นเงิน 5,092 บาท

***ผลการด าเนินงาน ได้รับมอบวสัดุเรียบร้อยแล้วเม่ือวนัที ่12 กรกฎาคม 2564 อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายเงิน***



R: RestroomR

มีการพฒันาส้วมมาตรฐาน ท่ีอาคาร ผูป่้วยนอก (OPD) ตามมาตรฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) 



RESTROOM
การพฒันาสว้มมาตรฐานสะอาด เพยีงพอ และปลอดภยั (HAS)

พืน้ ผนัง เพดาน โถส้วม โถปัสสาวะ สายฉีดน า้

สะอาด



RESTROOM
การพฒันาสว้มมาตรฐานสะอาด เพยีงพอ และปลอดภยั (HAS)

ถังรองรับมูลฝอย ระบบระบายอากาศดี การดูแลรักษาห้องน า้ ระบบการควบคุมตรวจตรา

สะอาด



RESTROOM
การพฒันาสว้มมาตรฐานสะอาด เพยีงพอ และปลอดภยั (HAS)

อ่างล้างมือ ก๊อกน า้ กระจก สบู่ล้างมือ

สะอาด



RESTROOM
การพฒันาสว้มมาตรฐานสะอาด เพยีงพอ และปลอดภยั (HAS)

เพยีงพอ
เพิม่จุดบริการห้องน า้
ส าหรับผู้ป่วยและญาติ
เปิดบริการ 24 ชม.

จัดห้องน า้ส าหรับหญิง
ตั้งครรภ์ คนชราและผู้
พกิารทุกจุดบริการ



RESTROOM
การพฒันาสว้มมาตรฐานสะอาด เพยีงพอ และปลอดภยั (HAS)

บริเวณทีต่ั้งไม่ลบัตา
แยกห้อง ชาย-หญงิ ประตูทีจ่ับเปิด/ปิด พืน้ห้องส้วมแห้ง แสงสว่างเพยีงพอ

ปลอดภัย



E: EnergyE
การจดัการดา้น พลงังาน



ENERGY (การจัดการด้านพลงังาน)
มีผูรั้บผดิชอบการดาํเนินงานท่ีชดัเจน



มีมาตรการการด าเนินงานการประหยดัพลงังานท่ีชดัเจน

ก าหนดเวลาอบผ้า

สร้างนวตักรรมจากการใช้พลงังานทดแทน

ปรับระบบการเตรียมห้องพเิศษก าหนดเวลาเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

ตั้งอณุหภูมแิอร์ ที ่25 องศา

มาตรการการประหยดัพลงังาน

พลงังานไฟฟา้

ปิดแอร์และคอมพวิเตอร์ในเวลาพกั



พลงังานเช้ือเพลงิ

ทางเดียวกนัไปดว้ยกนั

ตรวจเช็คสภาพความพร้อมใช้
ของรถ

มีระบบการขอรถก่อนใชง้าน
เพ่ือการบริหารจดัการ

มมีาตรการการดาํเนินงานการประหยดัพลงังานทีช่ดัเจน



ENERGY (การจัดการด้านพลงังาน)
กราฟแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลยีง่อเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา 
ปี 2561-2564

ทมีมกีารทบทวนและวเิคราะห์แนวโน้มน าเสนอผู้บริหารอย่างต่อเน่ืองเพ่ือปรับมาตรการให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบัน
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การใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อเดือน (หน่วย)

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



ENERGY (การจัดการด้านพลงังาน)

I Farm I Herble
โซล่าเซลควบคุมการตั้งเวลาเปิด-ปิด 

จ ากดัปริมาณน า้ให้เหมาะสม

ขยายพืน้ทีใ่นการรดน า้เพิม่



E: EnvironmentE

การจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล



การจดัสิง่แวดลอ้มทัว่ไป

ส่ิงแวดล้อมภายนอก ส่ิงแวดล้อมภายใน

มีการจดัส่ิงแวดลอ้มทัว่ไปทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร โดยเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวและ พื้นท่ีพกัผอ่นท่ีสร้างความรู้สึกผอ่นคลาย สอดคลอ้งกบัชีวติและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน สาํหรับผูป่้วย รวมทั้งผูม้ารับบริการ



กจิกรรมทีส่ง่เสรมิสภาพแวดลอ้มทีด่ใีนการทาํงาน

Healthy Work Place กจิกรรม 5 ส



มกีารจดัการน้ําเสยีไดม้าตรฐานควบคมุการระบายน้ําทิง้ตามที่ กฎหมายกาํหนด

ส่งเจ้าหน้าทีอ่บรมการดูแล
ระบบบ าบัดน า้เสีย

ส่งน า้เสียตรวจวเิคราะห์เฝ้าระวงัการตรวจน า้ประจ าวนั



ผลการดาํเนินงานโครงการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม

รวมเป็นเงิน 21,490 บาท

ส่งตรวจตัวอย่างคุณภาพน า้

จัดซ้ือเคร่ืองวดัความเข้มแสง

จัดซ้ือคลอรีนน า้ฆ่าเช้ือ



การปรบัปรงุภมูทิศัน์ รมณยีสถานHealing Environment



มีการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการมี สุขภาพ
ท่ีดีแบบองคร์วม 
ไดแ้ก่ กิจกรรม ทางกาย (Physical acti

vity) กิจกรรมให้คาํปรึกษาดา้นสุขภาพ
ขณะรอรับบริการ ของผูป่้วยและญาติ

การส่งเสริมกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการมี สุขภาพท่ีดีแบบองคร์วม

ใหค้วามรู้ โดยการสอน สาธิต เพื่อปรับเปล่ียน 
พฤติกรรมสุขภาพระดบับุคคล ใหส้ามารถเพ่ิมกิจกรรม
ทางกาย ในชีวิตประจาํวนั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง



จดับริการใหค้าํปรึกษาแก่ผูม้ารับบริการทุกกลุ่มวยั รวมทั้ง กลุ่มเส่ียง กลุ่มท่ีเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs) 

เพ่ือใหเ้กิด ความตระหนกัและจูงใจใหป้รับเปล่ียนพฤติกรรมดา้นการ บริโภคถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการและการ
เพ่ิมกิจกรรมทางกาย เพ่ือสุขภาพดีและป้องกนับาํบดัโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (NCDs)

การส่งเสริมกิจกรรมท่ีเอ้ือต่อการมี สุขภาพท่ีดีแบบองคร์วม 



การส่งเสริม
กจิกรรมทีเ่อือ้ต่อ
การมสุีขภาพทีด่ี
แบบองค์รวม 

ENVIRONMENT

จดับริการใหค้าํปรึกษาแก่
กลุ่มโรค  / กลุ่ม NCDs

ผา่นกระบวนการฝึกสมาธิแบบสั้น MBBI 
(Mindfulness based brief intervention)

ปรับเปลีย่นพฤติกรรม

วตัถุประสงค์ : ลด HbA1c  /eGFR

R2R :   การพฒันารูปแบบการให้ค าปรึกษาสร้างแรงจูงใจแบบส้ัน (MBBI) 
ต่อการปรับเปลีย่นพฤติกรรมเบาหวานทีไ่ม่สามารถควบคุมได้



N: NutritionN

การจดัการ สุขาภิบาลอาหาร และการจดัการนํ้า บริโภคในโรงพยาบาล



NUTRITION

สถานท่ีประกอบอาหารผูป่้วยในโรงพยาบาลไดม้าตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
ตามกฎกระทรวงสุขลกัษณะของสถานท่ี จาํหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 (5 หมวด)



NUTRITION

หมวด 1 สถานท่ีบริโภคอาหาร และสถานท่ีเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร (จาํนวน 35 ขอ้)

1.1 บริเวณท่ีบริโภคอาหาร

** ไม่มสีถานทีบ่ริโภคอาหารภายในโรงครัว **

1.2 บริเวณท่ีเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร



NUTRITION

หมวด 1 สถานท่ีบริโภคอาหาร และสถานท่ีเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร (จาํนวน 35 ขอ้)

1.3 บริเวณหอ้งส้วม

***ไม่มีหอ้งนํ้า หอ้งส้วม***

1.4 ค่าความเขม้ของแสงสวา่งในบริเวณต่างๆ

***อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ



NUTRITION

หมวด 2 อาหาร กรรมวิธีการทาํ ประกอบ หรือปรุง การเกบ็ รักษาอาหาร (จาํนวน 22 ขอ้)

2.1 อาหารสด อาหารแหง้ และอาหารปรุงสาํเร็จพร้อมบริโภค 2.2 นํ้าด่ืม และนํ้าใช้

2.3 นํ้าแขง็ (จาํนวน 5 ขอ้)

** ไม่ใช้ **



NUTRITION

หมวด 3 สุขลกัษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ 

สูง63 ซม.

สูง65 ซม.



NUTRITION

หมวด 4 สุขลกัษณะส่วนบุคคลของผูดู้แลและผูส้มัผสัอาหาร

ผู้สัมผสัอาหารได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 100



NUTRITION

หมวด 5 การเฝ้าระวงัทางสุขาภิบาลอาหาร โดยชุดทดสอบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ และ
มือผูส้มัผสัอาหาร



ผา่นมาตรฐานสขุาภบิาลอาหารระดบัดมีาก ของกรมอนามยั ปี 2563



การทีจ่ะได้รับป้าย CFGT ม ี2 ระดบั คือ

- ระดบัพืน้ฐาน

- ระดบัก้าวหน้า                                                                                                                
โดยระดบัก้าวหน้า จะต้องเพิม่ข้อมูล 9 ด้าน

NUTRITION



NUTRITION
1.ผู้ปฏิบัติงานในโรงครัว ผ่านการอบรมหลกัสูตรผู้
สัมผสัอาหาร 100 %

2.มกีารใช้ช้อนกลาง 3.มีอ่างล้างมือ



4.มกีารใช้ถุงมือหยบิจับอาหาร

NUTRITION
5.มเีมนูชูสุขภาพ อย่างน้อย 1 เมนู 6.มีการใช้เกลือไอโอดีน (ให้แนบผลการ

ทดสอบเกลือไอโอดีน ด้วยชุดทดสอบ Tes
t-Kit)



NUTRITION
7.มีการใช้ผกัปลอดสารพษิ และต้องรู้แหล่งทีม่า
ของผกัทีน่ าเข้าโรงครัวมาประกอบปรุงอาหาร

8.มีห้องส้วมทีส่ะอาด เพยีงพอ 
ปลอดภัย

9.ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารในโรงครัว และใน
ร้านอาหาร

**ไม่มห้ีองส้วมในโรงครัว



NUTRITION

ผลการตรวจสุขภาพของแม่ครัวทุกคน

หนังสือรับรอง
มาตรฐานครัวฮาลาล

หนังสือรับรอง
มาตรฐานระบบHAL-Q

งานโรงครัว Halal ให้ด าเนินการต่ออายุปีต่อปี



NUTRITION

ร้อยละ 100 ของร้านอาหารใน โรงพยาบาลไดม้าตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ตาม
กฎกระทรวงสุขลกัษณะของสถานท่ี จาํหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 (5 หมวด)



NUTRITION

หมวด 1 สถานท่ีจาํหน่ายอาหาร

1.1 บริเวณท่ีจาํหน่าย และบริโภคอาหาร 1.2 บริเวณท่ีเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร (จาํนวน 15 ขอ้)



NUTRITION

หมวด 1 สถานท่ีบริโภคอาหาร และสถานท่ีเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร (จาํนวน 35 ขอ้)

1.3 บริเวณหอ้งส้วม

***ไม่มีหอ้งนํ้า หอ้งส้วม***

1.4 ค่าความเขม้ของแสงสวา่งในบริเวณต่างๆ

***อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ



NUTRITION

หมวด 2 อาหาร กรรมวิธีการทาํ ประกอบ หรือปรุง การเกบ็ รักษาอาหาร และการจาํหน่ายอาหาร 

2.1 อาหารสด อาหารแหง้ และอาหารปรุง
สาํเร็จพร้อมบริโภค

2.2 นํ้าด่ืม และนํ้าใช้ 2.3 นํ้าแขง็



NUTRITION

หมวด 3 สุขลกัษณะของภาชนะ อุปกรณ์ และเคร่ืองใชอ่ื้น ๆ



NUTRITION

หมวด 4 สุขลกัษณะส่วนบุคคลของผูป้ระกอบกิจการและ ผูส้มัผสัอาหาร 

หมวด 5 การเฝ้าระวงัทางสุขาภิบาลอาหาร โดยชุดทดสอบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ และ
มือผูส้มัผสัอาหาร

**อยู่ระหว่างด าเนินการ



NUTRITION

10. จดัใหมี้บริการนํ้ าอุปโภค/บริโภคสะอาดท่ี อาคารผูป้วยนอกและผูป่้วยใน

1. จดัใหมี้บริการนํ้าด่ืม 2. เฝ้าระวงัคุณภาพนํ้าดว้ยชุดทดสอบการ
ปนเป้ือนโคลีฟอร์มแบคทีเรีย (อ11)

3. เฝ้าระวงัคุณภาพนํ้าประปาตน้ท่อ ปีละ 1 
คร้ัง เม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2563

4. เฝ้าระวงัปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้าประปา
ปลายท่อ สัปดาห์ละ 1 คร้ัง = 0.28 มิลลิกรัม/ลิตร 
กาํหนดค่ามาตรฐานในสถานการณ์เกิดโรคระบาด (0.5 – 1 
มิลลิกรัม/ลิตร)



กจิกรรม GREEN ระดบัดี



ระดับดี
11 มีการจดัการมูลฝอยครบทุกประเภทถูก สุขลกัษณะ

ส่งก าจัด อบจ. ปีละ 1 คร้ัง

การจดัการมูลฝอย ท่ีเป็นพิษหรืออนัตราย



ระดบัดี

12 มีการพฒันาสว้มมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภยั (HAS) ท่ีอาคาร ผูป่้วยใน (IPD)

อาคารผู้ป่วยใน/อาคาร 1 ทศวรรษ/แผนกสูติกรรม



กจิกรรม GREEN ระดบัดมีาก



กจิกรรม GREEN ระดบัดมีาก
13. มีการส่งเสริมนวตักรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์และเกดิการแลกเปลีย่นเรียนรู้
กบัเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชุม

Process Innovation
Yingo Model รูปแบบการพฒันามาตรฐานครัวโรงพยาบาลสู่ครัวโรงเรียน



กจิกรรม GREEN ระดบัดมีาก
13. มีการส่งเสริมนวตักรรม GREEN โดยการน าไปใช้ประโยชน์และเกดิการแลกเปลีย่นเรียนรู้
กบัเครือข่ายโรงพยาบาลและชุมชุม

Product Innovation

น า้อุ่นรัก กระชายน า้ผึง้มะนาว



ระดบัดีมาก

14 สร้างเครือข่ายการพฒันา GREEN ลงสู่ ชุมชนเพ่ือใหเ้กิด GREEN Community



Yi-ngo Model”  รูปแบบการพฒันามาตรฐานครัวโรงพยาบาลสู่ครัวโรงเรียน

โรงเรียนจ านวน17 แห่ง และศูนย์พฒันาเด็กเลก็
จ านวน 4 แห่งทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

และมาตรฐานครัวฮาลาล

กจิกรรม GREEN ระดับดีมาก



อาหารปลอดภัยสู่โภชนาการทีด่ใีนชุมชน(ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ต าบลยีง่อ)

กจิกรรม GREEN ระดับดีมาก



อาหารปลอดภัยจากครัวโรงเรียนสู่ครัวเรือน

กจิกรรม GREEN ระดับดีมาก



โครงการอาหารปลอดภัยสู่ชุมชน

กลุ่มเจ้าหน้าทีแ่ละผู้ป่วยแกนน าหมู่บ้าน และกลุ่ม อสม. บุคลากรในโรงเรียนและ
ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

กจิกรรม GREEN ระดับดีมาก



กจิกรรม GREEN ระดบัดมีาก Plus



1. มกีารคดัเลือกวตัถุดบิทีน่ ามาปรุงประกอบอาหารและอาหารแปรรูป โดยมกีาร
ด าเนินการตามการตรวจสอบคุณภาพโดยโรงพยาบาลตาม เกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยเช่น ผกัและผลไม้ผ่าน มาตรฐานเกษตรอนิทรีย์
มาตรฐาน PGS มกอช. หรือGAP 

15 โรงพยาบาลมีการดาํเนินงานนโยบาย โรงพยาบาลอาหารปลอดภยัร่วมกบัภาคี เครือข่ายในพ้ืนท่ี (ตามคู่มือมาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหาร ปลอดภยั Food Safety Hospital)



2. มกีารตรวจสอบสารปนเป้ือนและสารตกค้างในวตัถุดบิทีน่ ามาปรุง ประกอบอาหารและอาหารแปรรูปอย่างน้อยเดือนละ 
1 คร้ัง โดยมกีาร ก าหนดนโยบาย ผู้รับผดิชอบและการตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร หรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วย
เคล่ือนทีเ่พ่ือความปลอดภัยด้าน อาหาร (Mobile Unit) ในการตรวจวตัถุดิบเพ่ือคดักรองก่อน ประกอบอาหารเบ้ืองต้น 

15 โรงพยาบาลมีการดาํเนินงานนโยบาย โรงพยาบาลอาหารปลอดภยัร่วมกบัภาคี เครือข่ายในพ้ืนท่ี (ตามคู่มือมาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหาร ปลอดภยั Food Safety Hospital)



3. โรงพยาบาลมกีารจดัท าเมนูอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 

15 โรงพยาบาลมีการดาํเนินงานนโยบาย โรงพยาบาลอาหารปลอดภยัร่วมกบัภาคี เครือข่ายในพ้ืนท่ี (ตามคู่มือมาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหาร ปลอดภยั Food Safety Hospital)



4. การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุโดยวธีิคดัเลือกและวธีิเฉพาะเจาะจงตามพ.ร.บ.จัดซ้ือจดัจ้าง พ.ศ. 2560 และประสาน
กบัร้านสหกรณ์ที ่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองหรือกลุ่มเกษตรทีไ่ด้รับการ รับรอง เช่น วสิาหกจิชุมชน 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี หรือเป็นผู้ผลติที ่ผ่านการรับรองเข้าเสนอราคาด้วยตนเอง 

15 โรงพยาบาลมีการดาํเนินงานนโยบาย โรงพยาบาลอาหารปลอดภยัร่วมกบัภาคี เครือข่ายในพ้ืนท่ี (ตามคู่มือมาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหาร ปลอดภยั Food Safety Hospital)



ฟ

5. การจัดตลาด GREEN Market

15 โรงพยาบาลมีการดาํเนินงานนโยบาย โรงพยาบาลอาหารปลอดภยัร่วมกบัภาคี เครือข่ายในพ้ืนท่ี (ตามคู่มือมาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหาร ปลอดภยั Food Safety Hospital)



ฟ

5. การจัดตลาด GREEN Market

15 โรงพยาบาลมีการดาํเนินงานนโยบาย โรงพยาบาลอาหารปลอดภยัร่วมกบัภาคี เครือข่ายในพ้ืนท่ี (ตามคู่มือมาตรฐาน
โรงพยาบาลอาหาร ปลอดภยั Food Safety Hospital)



ระดบัดีมาก Plus

16 โรงพยาบาลผา่นมาตรฐานการจดับริการ อาชีวอนามยัและเวชกรรมส่ิงแวดลอ้ม ระดบัเร่ิมตน้พฒันาข้ึนไป

โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามยัและเวชกรรมส่ิงแวดล้อม ระดับดีมาก
ระยะเวลาการรับรองผล ถึงปี 2565




