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วธิกีารดาํเนนิการ



โรงพยาบาลลาํปาง



 การดาํเนนิงาน GREEN & CLEAN Hospital ปี 2562

13.สรา้งนวตักรรม 
GREEN 

14. สรา้งเครอืขา่ยการ
พัฒนา GREEN ลงสูช่มุชน

14. สรา้งเครอืขา่ยการ
พัฒนา GREEN ลงสูช่มุชน

Garbage                
2. มลูฝอยตดิเชอื                  
3. มลูฝอยทวัไป                  

11. มลูฝอย
อนัตราย

Restroom
4. มกีารพัฒนาสว้ม 

HAS ท ีOPD       
12.มกีารพัฒนาสว้ม 

HAS ท ีIPD

Energy           
5.การประหยดั

พลงังาน

Environment
6.การจัดสงิแวดลอ้ม          
7. กจิกรรมทเีออืตอ่

การมสีขุภาพทดี ี  16.
การจดับรกิาร     อาชี

วอนามยั

Nutrition
8.สถานทปีระกอบ
อาหารผูป้่วยใน       
9.รา้นอาหาร         

10. นําดมืสะอาด
15.Food safety

กลยุทธ์ 

CLEAN

กจิกรรม GREEN

1. โรงพยาบาลบรหิารจัดการ
สงิแวดลอ้มในโรงพยาบาลอยา่งมี
ประสทิธภิาพตามกฎหมายและ
มาตรฐาน ไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบ
ดา้นสงิแวดลอ้มตอ่ชมุชน และเป็น
ตน้แบบให ้GREEN Health 
Sector

2.ขยายผลสู ่GREEN & CLEAN 
Communities  ในการจัดการ
สงิแวดลอ้มทเีออืตอ่การมสีขุภาพดี
ใหแ้กป่ระชาชน        



C = Communication
การสอืสาร เพอืสรา้งกระแสความรูค้วามเขา้ใจ ความตระหนกั 
และความรว่มมอืในการดาํเนนิงาน

L = Leader
การสรา้งบทบาทนําเพอืเป็นตวัอยา่งในการดาํเนนิงาน
และขยายผลสูอ่งคก์รในภาพรวม

E = Effectiveness
ดาํเนนิงานพฒันาอนามยัสงิแวดลอ้มในโรงพยาบาลอยา่งมปีระสทิธภิาพ
ดว้ยกจิกรรม GREEN อยา่งตอ่เนอืงและเกดิผลเป็นรปูธรรม 
มกีารประเมนิประสทิธภิาพในดา้นตา่ง ๆ 

CLAEAN



A = Activity
การจดักจิกรรมการพฒันาอนามยัสงิแวดลอ้มและสขุภาพ
ในโรงพยาบาลภายใตก้จิกรรม GREEN และดาํเนนิการ
อยา่งมสีว่นรว่มเพอืการแลกเปลยีน อนัจะนําไปสูน่วตักรรมใหม ่ๆ ตอ่ไป

N = Network
การสรา้งความรว่มมอืและมกีารขยายผลสูภ่าคเีครอืขา่ยชุมชน และ
ทอ้งถนิ

CLAEAN



  1. G : Garbage การจัดการขยะทกุประเภท 
      (รวมถงึมลูฝอย ตดิเชอื  มลูฝอยอนัตราย)
      การจัดการและการใชป้ระโยชนจ์ากมลูฝอยหลกั 3 Rs

Reduce  Reuse Recycle : ธนาคารขยะ
2.  R : Rest room มาตรฐาน HAS  16  ขอ้
3.  E : Energy  ใชพ้ลงังานอยา่งสมเหตสุมผล 
4.  E : Environment  หลกั HWP 
5.  N : Nutrition  สขุาภบิาลอาหารและนํา  ผักพนืบา้น  

      อาหารพนืเมอืง อาหารปลอดภยั

G-R-E-E-N ( 14 ขอ้) 





การกําจัดขยะตดิเชอืในโรงพยาบาลลําปาง











 นวตักรรมงานชา่งเครอืงปรบัอากาศ โรงพยาบาลลาํปาง

รูป้ระยกุต ์ รูป้ระหยดั รฐัไดก้าํไร







มกีารจัดทํากลอ่งเข็มจากวสัดเุหลอืใช ้
(แกลลอนสําหรับใสเ่ข็มทใีชแ้ลว้) 

จากงานไตเทยีม เป็นนวตักรรมจากชา่งเครอืงมอืกล

Product Innovation



ENVIRONMENT









1. มกีารบรหิารจดัการความปลอดภยัดา้นอาหารแบบบรูณาการ

2. อาหารในโรงพยาบาลสะอาด  ปลอดภยั สารปนเปือน

3. ลดอตัราการป่วยจากโรคทมีผีลจากสารปนเปือนในอาหาร

4.   สนบัสนนุพฒันาเชอืมโยงเครอืขา่ยผูผ้ลติอาหารปลอดภยั

24

โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั



1. 3 กลยทุธ ์10 มาตรการ

2. การประสานงานทกุภาคสว่น

3. โรงพยาบาลลาํปาง ผา่นเกณฑม์าตรฐานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภยั

4. สนบัสนนุผลติผลของเกษตรกรและเจา้หนา้ทโีรงพยาบาล
ลาํปาง
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กลไกทใีชข้บัเคลอืน
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1 สอืสารและมสีว่นรว่ม
- ประกาศนโยบาย  food safety hospital

2 สรา้งสงิแวดลอ้มทเีออืตอ่การจดัซอืจดัจา้ง
- วธิเีฉพาะเจาะจง
- เมน ู2เดอืน 

3 ควบคมุมาตรฐาน
- ตรวจสอบคณุภาพทกุเดอืน

กลยทุธ์
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บรูณาการรว่มกบัหนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง
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วตัถดุบิผา่นเกณฑม์าตรฐานและมใีบรบัรอง



โรงครวั โรงพยาบาลผา่นมาตรสขุาภบิาลอาหาร 30 ขอ้
ประเมนิโดยสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัลาํปาง
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เก็บตวัอยา่งอาหารเพอืสง่ตรวจ
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GREEN & CLEAN Hospital ปี 2562

ระดบัดมีาก Plus
16.Food Safety Hospital 1. มกีารคดัเลอืกวัตถดุบิทนีํามาปรงุประกอบอาหารและอาหารแปรรปู โดยมกีารดําเนนิการ

ตามการตรวจสอบคณุภาพโดยโรงพยาบาลตามเกณฑม์าตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
เชน่ ผักและผลไมผ้า่นมาตรฐานเกษตรอนิทรยีม์าตรฐาน PGS มกอช. หรอืGAP)

2. มกีารตรวจสอบสารปนเปือนและสารตกคา้งในวัตถดุบิทนีํามาปรงุประกอบอาหารและอาหาร
แปรรปูอยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครัง โดยมกีารกําหนดนโยบาย ผูร้ับผดิชอบและการตรวจสอบ
ความปลอดภัยอาหารหรอืขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเคลอืนทเีพอืความปลอดภัยดา้น
อาหาร (Mobile Unit) ในการตรวจวัตถดุบิเพอืคดักรองกอ่นประกอบอาหารเบอืงตน้

3. โรงพยาบาลมกีารตรวจสอบคณุภาพวัตถดุบิทใีชป้รงุประกอบอาหารประจําปีและจัดทําแผน
เฝ้าระวังรว่มกบั สสจ. และหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

4. โรงพยาบาลมกีารจัดทําเมนูอาหารลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 เดอืน

5. การจัดซอืจัดจา้งพัสดโุดยวธิคีดัเลอืกและวธิเีฉพาะเจาะจง ตามพ.ร.บ.จัดซอื
จัดจา้ง พ.ศ. 2560 และประสานกบัรา้นสหกรณ์ทกีระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรองหรอืกลุม่
เกษตรทไีดร้ับการรับรอง เชน่ วสิาหกจิชมุชน กลุม่แมบ่า้น 
กลุม่สตร ีหรอืเป็นผูผ้ลติทผีา่นการรับรองเขา้เสนอราคาดว้ยตนเอง

6. ดําเนนิการจัดตลาด Green Market ของโรงพยาบาลอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง

17. อาชวีอนามัยและ
เวชกรรมสงิแวดลอ้ม
ระดบัเรมิตน้พัฒนาขนึไป

โรงพยาบาลผา่นมาตรฐานการจัดบรกิารอาชวีอนามัยและเวชกรรมสงิแวดลอ้ม ระดบัเรมิตน้
พัฒนาขนึไป



เป้าหมายและผลงาน ปี 62
  

โรงพยาบาลผา่นการประเมนิตามมาตรฐาน  ก.สธ.จ.      
    ผลงาน       

GREEN & CLEAN Hospital 
            ระดับพนืฐาน   รอ้ยละ        100      100        93.33
            ระดับด ี   รอ้ยละ      80      100        86.67
            ระดับดมีาก   รอ้ยละ      40      100 40.00  
           ระดบัดมีาก    พลสั         1          6 2
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ความภาคภมูใิจ



โรงพยาบาลลาํปาง โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั
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