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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเชิงส ารวจแบบตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในปีงบประมาณ 2559 และเพ่ือศึกษาจุดแข็ง
และจุดอ่อนของการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการคงไว้ซึ่งมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างเป็นโรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 6 
ที่ขอรับการประเมินรับรองตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (health promoting 
hospital national quality criteria: HPHNQC) ของกรมอนามัย ที่มีอายุการรับรองครบ 3 ปี ในปี 2559 
จ านวน 15 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 14 แห่ง 
และเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล จ านวน 15 คน รวบรวมข้อมูล
โดยการลงพ้ืนที่ส ารวจโรงพยาบาลทั้ง 15 แห่งระหว่างเดือนมกราคม 2559–กันยายน 2560 เครื่องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินตนเองของโรงพยาบาล (hospital profile) และแบบสัมภาษณ์
การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษา พบว่า โรงพยาบาลที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีอัตรา
การครองเตียง ร้อยละ 46.7 ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมมีการน าองค์กรและการบริหารทรัพยากรที่สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ โดยมีความชัดเจนในด้านแผนงาน โครงการ นโยบาย ที่มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แต่ยังไม่ชัดเจนในด้าน วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน 
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการท างานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยมีจุดแข็ง ในด้านระบบการจัดการมูลฝอยทั่วไปและ
มูลฝอยอันตราย การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่ปลอดบุหรี่และพ้ืนที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
มาตรฐานความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคาร การประเมินความเสี่ยงจากการท างาน มีอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยในการท างาน มีสถานที่ออกก าลังกาย มีอาหาร
เพ่ือสุขภาพจ าหน่าย มีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ สนับสนุนให้บุคลากร
ทุกระดับได้พัฒนาความรู้และทักษะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และมีจุดอ่อนที่ไม่ผ่าน
การรับรอง ได้แก่ มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ระบบการจัดการน้ าเสีย ระบบการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐาน ISO 14000 โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์
ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green & clean hospital) 
สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน (healthy workplace) และบรรยากาศการท างานด้านการต้อนรับ
และบริการที่เป็นมิตร จึงควรเน้นกลไกการบริหารจัดการด้านวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการผลักดัน
ให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อนของโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 

ค าส าคัญ: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม จุดแข็ง จุดอ่อน 
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ABSTRACT 

 
 The objective of this crossectional survey research was to assess the environmental 
management of hospitals that were certified according to the Health Promoting Hospital 
National Quality Criteria (HPHNQC) in the budget year of 2016. Strengths and weaknesses in 
implementing of the environmental management that might effect sustainable of health 
promotion hospital standards were also assessed. Samples were 15 certified HPHNQC hospitals 
under the Ministry of Public Health in Health Region 6 that their 3 years certificates were ended 
in 2016 and requested to renew them.  The 15 hospitals comprised of 1 general and 14 district 
hospitals. Fifteen responsible staffs for environmental management of the hospitals were 
included for the study. Data were collected during site visited using a hospital profile and 
interviewing questionnaire during January 2016 to September 2017 and were analyzed by 
frequency, percentage, mode, and standard deviation. 
 Results of the study found that most of the study hospitals were 30 beds district 
hospitals with the occupied bed rate of 46.7%. Environmental management was under the 
responsibility of the hospital staffs. The hospitals had organizational leadership and resources 
management in accordance with the HPHNQC standards. They were clear in program, project, 
and policy that were emphasized on environment of the health promotion hospitals.  
However it was not clear on visions strategies, being a study learning resource, as well as 
knowledge, understanding, and working skills in environmental management of staffs.  
Environmental management of the hospitals were in accordance with the HPHNQC standards. 
Their strengths were general and dangerous waste management system; making the hospital 
as free smoking zone and alcoholic beverage control area; having: safety standards in and out 
the building, working risk assessment, available equipment for working, working safety, exercise 
area, healthy food, provider and consumer involvement and participation, clearly support 
staffs at all levels to enhance their knowledge and skills in environmental management. 
Their weaknesses, not certified, were national public toilets standards of Health Accessibility 
Safety (HAS), waste water management system, infected waste management system, food 
sanitation standards, International Organization for Standardization 14000 (ISO 14000), green 
and clean hospital, healthy workplace, and service minded. Therefore the management of 
visions and strategies to clearly reinforced the environmental management that were 
weakness points of the hospital should be emphasized. 

Keywords: health promotion hospitals, environmental management, strengths, weaknesses 
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กิตติกรรมประกาศ 
               

 การท าวิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าแนะน า ให้แนวคิด และข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนปรับปรุง แก้ไข
ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งให้การสนับสนุน ช่วยเหลือและให้ก าลังใจ นับตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนส าเร็จ
เรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจสอบ แก้ไข และให้ค าแนะน า  
ในการปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นขอขอบพระคุณ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง 
ที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน    
 คุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา และครู
อาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้ เป็นผลให้ผู้วิจัยประสบผลส าเร็จในการศึกษาครั้งนี้ 
 
 

นางสาวเสาวลักษณ์ ท้วมเจริญ  
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บทท่ี 1 
บทน ำ  

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยกระทรวงสาธารณสุขก าหนดเป้าหมาย
เพ่ือให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2559 ได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า ภายในทศวรรษต่อไป 
คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพ่ิมขึ้น เพ่ือสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งทางตรง
และทางอ้อมอย่างยั่งยืน โดยพันธกิจหลัก คือ การก าหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมาย การบริหารจัดการ
บนฐานข้อมูลที่มีคุณภาพและการจัดการ ความรู้รวมถึงการติดตาม ก ากับ ประเมินผล และการจัดระบบ
บริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงบริการศูนย์ความเป็นเลิศที่มีคุณภาพ ครอบคลุมและระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ 
โดยการด าเนินงานเน้น 3 ยุทธศาสตร์หลักในด้านการพัฒนาตามกลุ่มวัย พัฒนาและจัดระบบบริการ
ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ และพัฒนาระบบบริหารจัดการ
เพ่ือสนับสนุนการจัดบริการ ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศให้มีความเข้มแข็ง
และในระดับจังหวัดสามารถจัดการตนเองด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นมีระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน (กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2559, หน้า 1) 
         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาลด้วยการน ากลยุทธ์ การส่งเสริม
สุขภาพมาผสมผสานกับการท างานของโรงพยาบาลอย่างสมดุล ทั้งการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ
ที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันการเพ่ิมบทบาทในการส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคจะช่วยท าให้โรงพยาบาลเป็นตัวอย่างของสถานที่ท างานที่เอ้ือต่อสุขภาพ บุคลากร
เป็นแบบอย่างของผู้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีสามารถเชื่อมโยงการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลกับชุมชน  
แต่การจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญอีกปัญหาหนึ่ง ถ้าการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของโรงพยาบาลไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ไม่มีมาตรฐานจะส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆ 
สู่สิ่งแวดล้อม และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ดังนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อม
จึงเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  มีครบ
ของการพัฒนาทุกระบบ โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม
แห่งชาติ (health promoting hospital national quality criteria: HPHNQC) เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล
และบริการสุขภาพ (hospital accreditation: HA) เกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (international 
organization for standardization 14000: ISO 14000) และจะต้องรักษาระดับมาตรฐานดังกล่าว
ให้คงไว้ การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์
ของโรงพยาบาล ให้มีความโดดเด่นเป็นองค์กรแห่งสุขภาพและมีบรรยากาศของการบริการที่เป็นมิตร
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เอื้อต่อการด าเนินงานและกระตุ้นให้มีการส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นสถานบริการ
ด้านสุขภาพที่เป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงานเพ่ือให้บริการในด้านการรักษาพยาบาล การควบคุม
ป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้รับบริการ ภาคีเครือข่าย
และชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ เน้นการปรับเปลี่ยนค่านิยม  และพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
แก่เจ้าหน้าที่ ประชาชน อันเป็นพ้ืนฐานในการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้อง ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ (กรมอนามัย, 2554, หน้า 1)    
  การพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การน าองค์กรและการบริหาร องค์ประกอบที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์และการบริหาร
ทรัพยากร องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพส าหรับบุคลากรของโรงพยาบาล องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมสุขภาพ
ส าหรับผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ องค์ประกอบที่ 6 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน องค์ประกอบที่ 7 
ผลลัพธ์การด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2556, หน้า 2) 
ซึ่งผู้วิจัยสนใจในการศึกษา องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจากเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้โรงพยาบาลส่วนหนึ่งไม่ผ่านการรับรองคุณภาพส่วนใหญ่
เกิดจากปัญหาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อซึ่งตามกฎกระทรวง ว่าด้วย
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 10 พ.ศ. 2545 โรงพยาบาลทุกแห่งจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และยังมีเรื่องของระบบบ าบัดน้ าเสียซึ่งเป็นไปตามที่ประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
พ.ศ. 2548 (สุรพันธ์ ศรีสง่า และคณะ, 2554, หน้า 1) เพ่ือการรับรองโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้มีการรับรองกระบวนการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
ได้แก่ มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ ระบบน้ าอุปโภค ระบบน้ าบริโภค ระบบการจัดการน้ าเสีย 
ระบบการจัดการมูลฝอยทั่วไป ระบบการจัดการมูลฝอยอันตราย ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
การสุขาภิบาลและความปลอดภัยภายนอกอาคาร การสุขาภิบาลและความปลอดภัยภายในอาคาร 
การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการซักฟอก การป้องกันและระงับอัคคีภัย มาตรฐานการสุขาภิบาล
อาหาร การประเมินความเสี่ยงจากการท างาน การจัดการให้เป็นพ้ืนที่ที่ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
เกณฑ์มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาล
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green & clean hospital) สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน 
(healthy workplace) เป็นต้น สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ บรรยากาศการต้อนรับและบริการ 
ที่เป็นมิตร การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ 
และบรรยากาศท่ีดีในการท างาน สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การจัดสถานที่
พักผ่อน สถานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ การจัดให้โรงพยาบาล
เป็นพ้ืนที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2557, 
หน้า 10-11) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของนโยบายด้านการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ที่กรมอนามัยได้พัฒนาขึ้นมาและใช้เป็นเครื่องมือ
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ในการส่งเสริม ผลักดันการพัฒนาคุณภาพบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลทุกระดับ
ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวง (ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล, 2552, หน้า 1) 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมาประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ จ านวนทั้งสิ้น 233 แห่ง (กรมอนามัย, 2559, หน้า 1) และในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 6 
ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 (พรธิดา ศรีสะอาด, 
2552, หน้า 1) ซึ่งพบว่ากระบวนการส่งเสริมสุขภาพที่ส่งผลต่อการจัดการปัจจัยเสี่ยงและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีนั้น มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องซับซ้อน จากการด าเนินงานที่ผ่านมาของเขตสุขภาพที่ 6  
มีโรงพยาบาลร้อยละ 74 ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี 
(ศูนย์อนามัยที่ 3, 2556, หน้า 2) ได้รับการรับรองถึง 68 แห่ง จาก 68 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
ของโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 6 
(กรมอนามัย, 2560, หน้า 1) และในปี 2559 เขตสุขภาพที่ 6 ได้รับการรับรองถึง 15 แห่ง จาก 16 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 93.75 (ศูนย์อนามัยที่ 6, 2559, หน้า 1) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการ
การจัดการสิ่ งแวดล้อมตามเกณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่  6 
ปีงบประมาณ 2559 เพ่ือเป็นข้อมูลน าไปสู่การการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ 
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและประชาชนอย่างยั่งยืน  
 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัยดังนี้  
 1.2.1 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 6 ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในปีงบประมาณ 2559 มีการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลตามหลักสุขาภิบาลอย่างไร 
 1.2.2 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 6 ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในปีงบประมาณ 2559 มีจุดแข็งและจุดอ่อนของการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง
ที่อาจมีผลต่อการคงไว้ซึ่งมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  
 1.3.1 เพ่ือศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในปีงบประมาณ 2559 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผล
ต่อการคงไว้ซึ่งมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
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1.4 ขอบเขตกำรวิจัย  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการวิจัยดังนี้  
  1.4.1 ขอบเขตกำรวิจัย   
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 6 
ที่ขอรับการประเมินรับรองตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในปีงบประมาณ 2559 จ านวน 15 แห่ง 
ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 14 แห่ง  
 1.4.2 ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 6 
ที่ขอรับการประเมินรับรองตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ที่มีอายุการประเมิน
รับรองมาตรฐานครบวาระ 3 ปี จ านวน 73 แห่ง 
 1.4.3 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 6 
ที่ขอรับการประเมินรับรองตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (health promoting 
hospital national quality criteria: HPHNQC) กรมอนามัยที่มีอายุการประเมินรับรองมาตรฐาน
ครบวาระ 3 ปี และผ่านการรับรองตามมาตรฐานแห่งชาติ ที่มีอายุการประเมินครบรับรองมาตรฐาน
ครบวาระ 3 ปี ในปี 2559 จ านวน 15 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 
จ านวน 14 แห่ง และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ศึกษาทั้ง 15 แห่ง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 15 คน 
 1.4.4 ระยะเวลำที่ใช้ในกำรวิจัย  
 ระยะเวลา ตั้งแต่เดือน มกราคม 2559–กันยายน 2560 
 1.4.5 ตัวแปรที่ศึกษำ  
 ตัวแปรปัจจัย ได้แก่ บริบทของโรงพยาบาล การน าองค์กร การบริหารทรัพยากร และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล 
 ตัวแปรผล ได้แก่ การจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม 
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพแห่งชาติ  
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1.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยกระบวนการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี 6  
 
1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ  
 
            การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้  
 1.6.1 โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 6 หมายถึง โรงพยาบาลของรัฐที่ตั้งอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
 1.6.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ หมายถึง โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ในเขตสุขภาพที่ 6 ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2559 
โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนเป็นรายองค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การน าองค์กรและการบริหาร 
องค์ประกอบที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารทรัพยากร องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพส าหรับบุคลากร
ของโรงพยาบาล องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ องค์ประกอบที่ 6 
การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน องค์ประกอบที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  

บริบทของโรงพยาบาล 
(context evaluation) 

ลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาล 
1) ขนาดโรงพยาบาล 
2) จ านวนเตียงผู้ป่วย 
3) อัตราการครองเตียง 
4) การบรหิารจดัการบุคลากร 
    การน าองค์กรและ 
    การบริหารทรัพยากร 
5) การน าองค์กรและ 
   การบริหาร 
6) โครงสร้างองค์กร 
7) งบประมาณการด าเนินงาน 
    ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
8) วัสดุอุปกรณ์การด าเนินงาน 
    ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

การประเมินกระบวนการ 
(process evaluation) 

1) กระบวนการการจดัการ 
    สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล 

การประเมินผลผลติ 
(product evaluation) 
ผลการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ของโรงพยาบาล 
1) การจัดการสิ่งแวดล้อม 
    ทางด้านกายภาพ  
2) การจัดการสิ่งแวดล้อม 
    ทางด้านสังคม    
3) การจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุน้ 
    ให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ   

1) การรับรองเกณฑ์คุณภาพ 
    โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ 
    แห่งชาติ กรมอนามัย 
2) จุดแข็งและจุดอ่อน 
    ของการด าเนินงาน 
    การจัดการสิ่งแวดล้อม 
    ของโรงพยาบาล 
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 1.6.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
โดยการวางแผน ปฏิบัติ ประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งนี้ต้องค านึงถึงการจัดการโครงสร้างทางกายภาพ 
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้มีความปลอดภัย สะดวก มีสุขอนามัยและมีวิธีป้องกันภัยที ่ดี  
การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคมมีการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรมีส่วนร่วมในการดูแลทั้งด้านกาย จิต สังคม 
และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
ควบคุม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ญาติและชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 
การจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้น
ให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ  
 1.6.4 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ หมายถึง การจัดการด้านโครงสร้างทางกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ อาคารสถานที่ การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย
หรือมาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
 1.6.5 การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านสังคม หมายถึง การจัดการเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างาน
และการมีส่วนร่วมน าไปสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และมีแนวทางการถ่ายทอด เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
 1.6.6 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพในด้านการจัดสถานที่พักผ่อน มีสถานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ครอบครัว ญาติ และประชาชน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ความครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
 1.6.7 จุดแข็ง หมายถึง ลักษณะของการด าเนินการตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพแห่งชาติที่ประสบความส าเร็จและสามารถเป็นแบบอย่างได้ 
 1.6.8 จุดอ่อน หมายถึง ลักษณะของการด าเนินการตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพแห่งชาติที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่ส าคัญของโรงพยาบาล 
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่ได้รับดังนี้ 
 1.7.1 เป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักเพ่ือหันมาใส่ใจในการดูแลบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 1.7.2 เป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารส่วนราชการต่างๆ น าไปพัฒนาปรับปรุงและบ ารุงรักษา            
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้ได้มาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
 1.7.3 กระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ รักษาระดับมาตรฐานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จะส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับบุคลากรภายในองค์กร ผู้รับบริการ ญาติ และครอบครัว 
 1.7.4 ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงพยาบาล เพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล
ในโอกาสต่อไป 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในเขตสุขภาพท่ี 6 ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
  2.1.1 ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ 
  2.1.2 กลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพ (health promotion strategy) 
  2.1.3 ทรัพยากรและระบบสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 
  2.1.4 การสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 
 2.2 แนวคิดและการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
  2.2.1 ความหมายและขอบเขตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
  2.2.2 มุมมองแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) 
  2.2.3 แนวทางการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
  2.2.4 จุดเน้นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (health promoting hospital) 
  2.2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของยุโรป 
  2.2.6 ความจ าเป็นของการมีมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
  2.2.7 มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของยุโรป 
  2.2.8 มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของไทย 
  2.2.9 เกณฑ์และองค์ประกอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม  
  2.3.1 ความหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  2.3.2 ความส าคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  2.3.3 ระบบและกลไกการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  2.3.4 ขอบเขตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  2.3.5 บทบาทของการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  2.3.6 สถานการณด์้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 
 
 2.1.1 ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพ  
 นันทา อ่วมกุล และเพชรรัตน์ คีรีวงศ์ (2555, หน้า 1) กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter, 1986) 
ได้ให้ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพไว้ว่าการส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่เพิ่มสมรรถนะ
ของคนและกลุ่มคนให้สามารถควบคุมปัจจัยก าหนด  สุขภาพและพัฒนาสุขภาพของตนให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 
กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ได้แบ่งเป็นกิจกรรมหลักไว้ 5 กลุ่ม ที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จ
ของการส่งเสริมสุขภาพไว้ ดังนี้ 
 1) การสร้างนโยบายสาธารณะ 
 2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
 3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
 4) การพัฒนาทักษะของส่วนบุคคล 
 5) ปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ 
 ดังนั้น การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง การส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการที่สามารถเพ่ิมสมรรถนะ
ของบุคคลและควบคุมปัจจัยก าหนดสุขภาพและพัฒนาสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลจะปรารถนาและปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ในชีวิตประจ าวันได้  
 2.1.2 กลยุทธ์ในการส่งเสริมสุขภาพ (health promotion strategy)  
 หทัย ชิตานนท์ (2540, หน้า 1) การส่งเสริมสุขภาพมีกลยุทธ์ในการด าเนินงานที่ส าคัญ 5 
ประการ ดังนี้ 
 1) การให้ข้อมูลข่าวสาร และให้การศึกษาแก่สาธารณะ (public information and 
education) ส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในระบบสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้น เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารเป็นการ์ตูน
ในหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
 2) การชี้น าสาธารณะ (advocacy) สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
หรืออาจเป็นการชี้น าสาธารณะในเชิงบวกโดยให้การสนับสนุน ชื่นชม ยกย่อง   
 3) การตลาดทางสังคม (social marketing) น าหลักการทางการตลาดมาใช้ในการส่งเสริม
สุขภาพ เพ่ือสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตระหนักและเกิดเป็นค่านิยมทางสังคม (social norm) เช่น 
การไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ การรณรงค์วางแผนครอบครัว การรณรงค์ให้บริโภคเกลือแสริมไอโอดีน
ของกรมอนามัย เป็นต้น  
 4) การช่วยให้มีความสามารถ (enable) สนับสนุนและมีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการในด้านการส่งเสริมสุขภาพ เช่น จัดสถานที่ออกก าลังกาย 
จัดหาอุปกรณ์เพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการออกก าลังกาย เป็นต้น  
 5) การไกล่เกลี่ยประสาน (mediate) การส่งเสริมสุขภาพอาจท าให้เกิดการขัดแย้ง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบกิจการที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น การขึ้นภาษีบุหรี่ การรณรงค์ปลอดน้ าอัดลม
ในโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งมีผลต่อการด าเนินการทางธุรกิจระหว่างธุรกิจเอกชนและหน่วยงานของรัฐ
ในการส่งเสริมสุขภาพ การไกล่เกลี่ยจึงต้องมีความจ าเป็นในการประสานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน  
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 2.1.3 ทรัพยากรและระบบสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ 
 1) ภาวะของผู้น าและการบริหาร (management leadership) ผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เน้นการให้บริการดูแลแบบองค์รวมและผสมผสาน
กับแพทย์ทางเลือกท่ีเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มวัย สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ปรัชญา 
แผนงาน/โครงการ มีโครงสร้างและคณะกรรมการที่ชัดเจน เพ่ือพัฒนาบุคลากร สิ่งแวดล้อม การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเจ้าหน้าที่และประชาชน เพ่ือสร้างวัฒนธรรมในการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  
 2) การบริหารทรัพยากรและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ (effective and efficient 
resources management) มีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการส่งเสริม
สุขภาพ มีการน าใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดให้บริการและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
และมีการจัดอบรม ศึกษาดูงาน น าเทคโนโลยี วิชาการ มาตรฐาน วิจัยและการบริการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น 
 3) การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคม (social and physical environment 
modification) มีการพัฒนาระบบงานในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เช่น 5ส. 
ระบบการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน การปฏิบัติงาน การจัดการมูลฝอย ระบบบ าบัดน้ าเสีย หอผู้ป่วย 
ห้องท างาน โรงครัว สถานที่ออกก าลังกาย ที่พัก เป็นต้น  
 4) การสร้างและพัฒนาให้บุคลากรสาธารณสุขเป็นแบบอย่างสุขภาพ (health model) 
มีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นต้นแบบในด้านการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีการก าหนดกฎระเบียบ ข้อตกลง 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร มีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจ าปี มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
ให้สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการของบุคลากรกลุ่มที่มีสุขภาพดี กลุ่มสี่ยงและกลุ่มป่วย เพื่อให้
บุคลากรเป็นแบบอย่างด้านการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น  
 5) การผสมผสานการบริการและการส่งเสริมสุขภาพ (integration of health promotion 
and health service) การจัดระบบบริการสุขภาพโดยมุ่งเน้นการให้บริการแบบการให้ค าปรึกษา แนะน า 
ส่งเสริมสุขภาพ ให้ผู้รับบริการและญาติมีข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการเลือกรับการรักษาได้ด้วยตนเอง 
 6) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพ (community 
participation in health promotion) มีการสนับสนุนให้เกิดแผนงานส่งเสริมสุขภาพ ถ่ายทอดน าสู่
การปฏิบัติและประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน 
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน  
 7) การบริหารที่มุ่งผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ (result – oriented health promotion) 
ผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ผู้รับบริการและญาติ 
ชุมชน ควรมุ่งเน้นให้เกิดการกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน 
 2.1.4 การสร้างเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล 
 ในแผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) ได้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีแนวคิดหลักในการน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสุขภาพและเชื่อว่าสุขภาพที่ดีมาจากสังคมที่ดีอยู่เย็นเป็นสุข มียุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 6 ประการ 
(ส านักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์, 2550, หน้า 6) 
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 1) การสร้างระบบบริการสุขภาพและการแพทย์ที่มีความสุขทั้งผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการ 
 2) การสร้างวัฒนธรรมด้านสุขภาพอย่างพอเพียงเพ่ือสุขภาวะที่ดีของสังคม 
 3) การสร้างภูมิคุ้มกันและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม 
 4) การสร้างทางเลือกด้านสุขภาพท่ีมีการผสมผสานกับภูมิปัญญาไทยและสากล 
 5) การสร้างระบบสุขภาพบนพื้นฐานด้วยการจัดการความรู้ 
 6) การสร้างเอกภาพและหลักธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ  
 มาตรา 15 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ได้ก าหนดสิทธิในการด ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อม
และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของบุคคล โดยบุคคลจะมีหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ในการด าเนินงานเพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพในปี พ.ศ. 2545–2546 ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขเป็นแกนน าและประกาศให้เป็น “ปีแห่งการสร้างสุขภาพ” และได้มีการจัดกิจกรรมในการรณรงค์
สร้างสุขภาพให้ครอบคลุมควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในปี พ.ศ. 2545 ได้เริ่มมีการสร้าง
สุขภาพอย่างชัดเจนมากขึ้น ภายใต้กลยุทธ์รวมพลังสร้างสุขภาพเพ่ือให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างสุขภาพมากกว่าการซ่อมสุขภาพ 
เกิดกระแสการสร้างสุขภาพท้ังระดับสากลและระดับประเทศ ซึ่งประชาชนมีความตื่นตัวให้ความสนใจ
ในการสร้างสุขภาพและคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพมากขึ้น แต่การมองเรื่องสุขภาพ
ยังคงเป็นเรื่องของมิติส่วนบุคคลมากกว่าครอบครัวและสังคม และยังคงพึ่งผลิตภัณฑ์บริการและ
ปัจจัยภายนอกมากกว่าการพ่ึงตนเอง (อ าพล จินดาวัฒนะ, 2546, หน้า 1)  
 
2.2 แนวคิดและการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
          
 2.2.1 ความหมายและขอบเขตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
 นันทา อ่วมกุล (2548, หน้า 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (health 
promoting hospital) คือ โรงพยาบาลที่สามารถปรับบทบาทให้มีความสมดุลทั้งในด้านการรักษาพยาบาล 
การฟ้ืนฟูสภาพให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันต้องเพ่ิมบทบาทในด้านการป้องกันโรค
และการส่งเสริมสุขภาพให้มีความชัดเจนทุกกลุ่มวัย มีสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน สะอาด ปลอดภัย 
สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา เอ้ือต่อสุขภาพ บุคลากรสามารถเป็นต้นแบบในด้านการส่งเสริมสุขภาพและสามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ป่วย และเชื่อมโยงถึงการดูแลส่งเสริมสุขภาพสู่ชุมชนทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
ให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้  
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 2.2.2 มุมมองแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพ (health promotion) 
  

 
 
ภาพ 2 แนวคิดเก่ียวกับ health promotion strategy 
ที่มา: (ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล, ออนไลน์, 2558) 
 
 1) medical approach มองสุขภาพเป็นเรื่องของบุคคลแต่ละคน จึงท าการประเมิน
ความเสี่ยงหรือค้นหาโรคในแต่ละคน เมื่อพบความเสี่ยงหรือโรคก็ให้การรักษา หรือให้ภูมิคุ้มกัน 
 2) behavioral approach  มองสุขภาพในมิติของพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด
การป่วย เน้นมาตรการในการให้ health education and communication เพ่ือให้มีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสม 
 3) socio-environmental approach มองในมิติของสังคม เช่น ความว่างงาน
ความยากจน การศึกษาต่ า และสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจมีผลต่อการเจ็บป่วยได้สรุป health promotion 
นั้นมีความครอบคลุมทั้ง 3 approach ซึ่งรวมทั้งมิติบุคคล พฤติกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (2555, หน้า 2) setting approach มีแนวคิดจากการมองเรื่องสุขภาพ
ในด้านบวก (positive) ไม่ใช่มองเรื่องการป่วย พิการหรือเสียชีวิต และเชื่อว่าสุขภาพสร้างโดยบุคคล 
และอยู่กับบุคคลในพ้ืนที่ที่บุคคลนั้นใช้ชีวิตอยู่ประจ า ซึ่งโรงพยาบาลเป็นสถานที่ส าคัญที่ต้องท าให้
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เนื่องจาก 
 1) ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโรงพยาบาลร้อยละ 40-70 ของค่าใช้จ่ายทางสุขภาพทั้งหมด 
บุคลากรที่ท างานภายในโรงพยาบาลร้อยละ 1-3 ของประชาชนเป็นวัยท างานทั้งหมด  
 2) ผู้ให้บริการของโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง ซึ่งจะมีปัจจัยเสี่ยงทั้งทางด้าน
กายภาพ เคมี ชีวภาพ   
 3) โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่จะท าให้สุขภาพของผู้ป่วยกลับคืนมาจากอาการป่วย 
หรือท าให้คนสุขภาพดี แต่บุคลากรของโรงพยาบาลกลับไม่ได้รับการพัฒนาสุขภาพตนเองเท่าที่ควร 
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้กับบุคลากรโรงพยาบาลสามารถท าให้สุขภาพของบุคลากรดีขึ้น 
ลดอัตราการลาป่วย และเพ่ิมผลผลิตและคุณภาพของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4) ผู้ให้บริการของโรงพยาบาลมีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพ
ของผู้รับบริการและญาติอย่างมาก คือ เมื่อพูดแล้วผู้รับบริการและญาติจะฟังและน าไปปฏิบัติ 
โดยเฉพาะเวลาป่วย  
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 5) ปัจจุบันการป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจที่สูงขึ้น 
ซึ่งเป้าหมายของการรักษานอกจากจะลดอัตราการตายแล้ว ยังหวังผลในด้านการเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
การที่จะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เอ้ือต่อสุขภาพ โดยเฉพาะภายหลัง
จากกลับไปพักรักษาที่บ้านต่อ ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจ าเป็นต้องใช้ health promotion programme  
 6) โรงพยาบาลเป็นสถานที่ผลิตมูลฝอย เช่น มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยอันตรายหรือ
สารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในโรงพยาบาลใช้โปรแกรม health promotion program ท าให้สามารถลดมลพิษ
จากสิ่งแวดล้อมได้  
 7) การประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายหรือสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง จะท าให้
ผลการรักษาดีขึ้น 
 2.2.3 แนวทางการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ   
 1) วิสัยทัศน์ มีการก าหนดภาพอนาคตของโรงพยาบาลที่อยากให้เป็น ซึ่งเป็นความต้องการ
ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดขึ้น มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพ่ือให้เกิดการผลักดัน
และกระตุ้นให้องค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงขององค์กรในทางที่ดีข้ึนและต่อเนื่อง 
 2) พันธกิจ มีความมุ่งมั่นและมีทิศทางเดียวกัน หน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้เกิดการบรรลุ
เป้าหมายของโรงพยาบาล 
 3) ปรัชญา เป็นการก าหนดหลักการ ความเชื่อ ให้เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในโรงพยาบาล
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 4) นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ เป็นการสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพให้มีความชัดเจน 
 5) การถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจ มีการสื่อสารภายในองค์กรและเกิดกิจกรรมที่ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันโดยมีแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพและมุ่งสู่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
 6) การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร มีการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลและบูรณาการงานกัน
ภายในองค์กร เพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 7) มีคณะกรรมการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ท าให้มีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน 
 8) มีแผนงาน/แผนปฏิบัติการ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย การด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และการประเมินผล 
 9) วัฒนธรรมองค์กร เป็นการก าหนดค่านิยม ความเชื่อ ที่ถือปฏิบัติร่วมกัน 
 10) การท างานเป็นทีม มีกระบวนการท างานเป็นทีมและเกิดพลังในด้านบวก 
 11) มีต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรภายในองค์กรสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กับคนอ่ืนได้ โดยสามารถเป็นต้นแบบในด้านการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 12) มีจิตวิญญาณ เป็นบุคคลที่มีทัศนคติและมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ และพร้อม
ที่จะเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพตนเอง ครอบครัว ผู้รับบริการและชุมชน  
 13) เทคโนโลยี มีองค์ความรู้ เทคนิคในการท างานและเกิดการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรม
ในการปฏิบัติงาน   
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  2.2.4 จุดเน้นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (health promoting hospital) 
 ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (2555, หน้า 3) ได้กล่าวว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นการส่งเสริม
สุขภาพในผู้รับบริการและญาติ การส่งเสริมสุขภาพในผู้ให้บริการของโรงพยาบาล (hospital staff)
การปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลให้เป็น health promoting setting และการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนที่เป็น 
catchment area ของโรงพยาบาล  
 2.2.5 กลยุทธ์ในการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของยุโรป  
 ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (2555, หน้า 3) ได้กล่าวว่า WHO ได้มีการจัดท า health promoting 
hospital: HPH project ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการด้านสาธารณสุข
มาเป็นการเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและให้สุขศึกษาแก่ผู้มารับบริการ และเกิดการบูรณาการกัน
ในด้านการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ซึ่งมีโรงพยาบาลจ านวน 693 แห่ง จาก 25 ประเทศ ในแถบยุโรป
เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง national and regional network: HPH ในปี 1997 ซึ่งโรงพยาบาล
ที่เข้าร่วมโครงการมีความมุ่งมั่น ในการบูรณาการมาตรฐาน HPH เข้ากับงานประจ าของโรงพยาบาล เช่น 
การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่ปลอดบุหรี่สอดคล้องกับ Vienna Recommendations ได้น ากลยุทธ์
ของการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและบุคลากร สิทธิของผู้ป่วย และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
 2.2.6 ความจ าเป็นของการมีมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
 ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (2555, หน้า 4) ได้กล่าวว่า มาตรฐานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ
อย่างเป็นระบบ ปัจจุบันยังมีน้อยอยู่ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
เพ่ือสร้างความม่ันใจของการให้บริการงานด้านคุณภาพในมิติด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนและส่งผล
ต่อการเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญ
ของการส่งเสริมสุขภาพโดยก าหนดเป็นนโยบายและผลักดันก่อให้เกิดผลในระดับภูมิภาคหรือ
ระดับประเทศต่อไป  
 จากความจ าเป็นดังกล่าว WHO จึงได้มีการจัดตั้งคณะท างานในที่ประชุม 9th international 
conference on health promoting hospitals, Copenhagen, May 2001 และได้จัดตั้งคณะกรรมการ
ร่างมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ผู้พัฒนามาตรฐาน HPH ที่ใช้
ในแถบยุโรป คือ international, society for quality in health ภายใต้โครงการ ALPHA program 
โดยใช้กระบวนการและการทบทวนวรรณกรรมประกอบกับค านิยามท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ 
โดยมีการทบทวนและทดลองใช้ในโรงพยาบาลน าร่องที่ได้ผ่านการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญในด้าน
การส่งเสริมสุขภาพของ WHO European Region และสมาชิกของ international health promoting 
hospital network 
 2.2.7 มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของยุโรป  
 ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (2555, หน้า 5) ได้กล่าวว่า ในการประชุม annual international HPH 
conference ครั้งที่  9 ในปี 2001 ที่  Copenhagen มติที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท า HPH 
standard ซึ่งภายหลังการประชุมได้มีการแต่งคณะอนุกรรมการขึ้นเพ่ือที่จะร่างมาตรฐาน โดยน าหลักการ
จาก Ottawa Charter, Budapest Declaration on HPH, Vienna Recommendation มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และน าข้อเสนอแนะจากโรงพยาบาลน าร่องที่เข้าร่วมโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และข้อเสนอแนะ
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จากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าจุดเน้นของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต้องมีครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการและญาติ การส่งเสริมสุขภาพผู้ให้บริการในโรงพยาบาล การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยมาตรฐานประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 1) management policy ก าหนดให้โรงพยาบาลต้องมีนโยบายส าหรับการส่งเสริมสุขภาพ
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการด าเนินงานตามนโยบายในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานระบบคุณภาพ
ของโรงพยาบาลโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะปรับปรุงผลลัพธ์ทางสุขภาพของทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ การส่งเสริม
สุขภาพผู้รับบริการและญาติ การส่งเสริมสุขภาพผู้ให้บริการในโรงพยาบาล และการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน  
 2) patient assessment การก าหนดข้อบังคับที่โรงพยาบาลต้องท าให้เกิดความมั่นใจ
ว่ามีการก าหนดความต้องการของผู้ป่วยในประเด็นของการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและฟ้ืนฟูควบคู่
กับการรักษาพยาบาล 
 3) patient information and intervention การก าหนดให้โรงพยาบาลต้องให้ข้อมูล
ที่เกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการป่วยหรือสภาวะสุขภาพ และมีมาตรการในการส่งเสริม
สุขภาพหรือป้องกันโรคแก่ผู้รับบริการและญาติในทุกข้ันตอนของการรักษาพยาบาล 
 4) promoting a healthy workplace ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับต่างๆ 
ที่จะมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาล เพ่ือให้โรงพยาบาลเป็น 
healthy work place 
 5) continuity and cooperation การประเมินความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการดูแล
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง แผนขั้นตอนวิธีการในการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ประสานงานในการรับหรือส่งต่อผู้ป่วย เพ่ือให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
    2.2.8 มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของไทย  
 การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแบบยั่งยืน ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้ได้
ตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาล ปัญหาสุขภาพ วัฒนธรรมองค์กรและวิถี
การด าเนินชีวิต ซึ่งมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของประเทศไทย เกิดมาจากการร่วมคิดร่วมพัฒนา
ของผู้ให้บริการนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการศึกษารวบรวมมาตรฐานและข้อก าหนดจากประสบการณ์
ภายในประเทศและต่างประเทศ จากกลยุทธ์และกลวิธีของกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) 
และการบริหารงานคุณภาพ (TQM/MBNQA) โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้รับบริการและญาติ 
ผู้ให้บริการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2558, หน้า 1) 
 1) ค่านิยมหลักและแนวคิด 
 การใช้แนวคิดและค่านิยมหลักของการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 
 (1) ทิศทางน า (direction) 
 ก. ผู้น ามองการณ์ไกล (visionary leadership) 
 ข. ใช้มุมมองเชิงระบบ (system perspective) 
 ค. ระบบปรับตัวไว (agility) 
 (2) ผู้รับผล (customer) 
 ก. ใส่ใจสุขภาวะ (Focus on Health) 
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 ข. มุ่งเน้นให้ผู้รับบริการ (patient and customer focus) 
 ค. รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม (community and social responsibility) 
 (3) ผู้ปฏิบัติงาน (staff) 
 ก. เจ้าหน้าที่ทุกคนมีคุณค่า (valuing staff) 
 ข. ท างานเป็นทีม (teamwork) 
 ค. สมาชิกทีมมุ่งมั่น (individual commitment) 
 ง. ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ (professional responsibility) 
 (4) การพัฒนา (improvement) 
 ก. สร้างสรรค์นวัตกรรม (creative and innovation) 
 ข. ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล (management by fact) 
 ค. เน้นผลลัพธ์และเพ่ิมคุณค่า (focus on result and create value) 
 ง. พัฒนาต่อเนื่อง (continuous process improvement) 
 จ. ใช้ข้อมูลวิชาการ (evidence–based approach) 
 (5) การเรียนรู้ (learning) 
 ก. เรียนรู้และปรับตน (individual and organization learning) 
 ข. เพ่ิมพลังชุมชน (empowerment) 
 2) กรอบของเกณฑ์ 
 มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ HPH NQC: health promoting hospital 
national quality criteria แบ่งออกเป็น 7 องค์ประกอบ (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2558, หน้า 2) 
ได้แก ่
 องค์ประกอบที่ 1 การน าองค์กรและการบริหาร 
 องค์ประกอบที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารทรัพยากร 
 องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
 องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 
 องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการครอบครัวและญาติ 
 องค์ประกอบที่ 6 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
 องค์ประกอบที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 องค์ประกอบที่ 1 และ 2 จะเป็นองค์ประกอบที่จะขับเคลื่อนให้เกิดองค์ประกอบที่ 
3,4,5 และ 6 ในขณะที่องค์ประกอบที่ 7 จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากองค์ประกอบที่ 1-6  
 2.2.9 เกณฑ์และองค์ประกอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
 คุณลักษณะส าคัญของเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนี้ เป็นเกณฑ์ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
สนับสนุนให้เกิดมุมมองเชิงระบบ เพ่ือให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน มีความเป็นเหตุและผล
ตัวชี้วัดที่ได้มาจากกระบวนการและกลยุทธ์ขององค์กรมีการเชื่อมโยงและเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งตัวชี้วัด
เหล่านี้ ใช้เป็นกรอบในการท ากิจกรรมให้เป็นทิศทางเดียวกันและเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเป็นพ้ืนฐาน
ในการถ่ายทอดให้น าเป้าหมายของโรงพยาบาลไปปฏิบัติอย่างสอดคล้องกันทั้งองค์กร และเป็นการสนับสนุน
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ให้องค์กรมีความสอดคล้อง มีนวัตกรรม และมีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ (ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย, 2558, หน้า 3)  
 มุมมองเชิงระบบจะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างหัวข้อต่างๆ ในแต่ละองค์ประกอบ ซึ่งต้อง
มีการด าเนินงานเป็นวงจรการเรียนรู้จากการปฏิบัติ โดยอาศัยข้อมูลป้อนกลับระหว่างกระบวนการ
และผลลัพธ์ 
 วงจรการเรียนรู้แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 
 1) การวางแผน ซึ่งรวมถึงการออกแบบกระบวนการ การเลือกตัววัด และการถ่ายทอด
เพ่ือน าข้อก าหนดไปปฏิบัติ 
 2) การปฏิบัติตามแผน 
 3) การตรวจประเมินความก้าวหน้าและการได้มาซึ่งความรู้ใหม่ โดยพิจารณาผลลัพธ์
ที่ได้ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร 
 4) การปรับแผนโดยอาศัยผลของการประเมิน การเรียนรู้ปัจจัยน าเข้าใหม่ๆ 
ข้อก าหนดใหม่ๆ และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
 สิ่งที่ต้องพิจารณาควบคู่กับเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คือ การพิจารณาบริบท
ของโรงพยาบาล ข้อมูลของโรงพยาบาล (hospital profile) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ส าคัญ 
ความเสี่ยง ความท้าทายของโรงพยาบาลและการใช้แนวคิด ค่านิยมหลักของการด าเนินงาน โดยพิจารณา
เป็นรายองค์ประกอบดังนี้  
 องค์ประกอบที่ 1 การน าองค์กรและการบริหาร เป็นการตรวจประเมินว่าผู้น าหรือทีมน า
ของโรงพยาบาลได้ชี้น าและท าให้โรงพยาบาลมีทิศทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการสื่อสารกับบุคลากร
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี   
 องค์ประกอบที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารทรัพยากรเป็นการประเมินว่า
โรงพยาบาลมีวิธีการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ รวมทั้งการบริหารทรัพยากรในการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพอย่างไร ตลอดจนการก าหนดตัวชี้วัดและวิธีวัดผลความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร ผู้รับบริการ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ ่งแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการด าเนินงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นการประเมินว่า โรงพยาบาลมีการจัดการโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ให้มีความปลอดภัย สะดวก มีสุขอนามัย รวมทั้งมีวิธีป้องกันภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากร 
ผู้รับบริการและประชาชนในชุมชนอย่างไร นอกจากนี้ยังเป็นการประเมินสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
การสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการดูแลสุขภาพ ทั้งด้านกาย จิต สังคม 
ระหว่างผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ 
เพ่ือส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ของผู้ป่วย ญาติและชุมชน 
 องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพส าหรับบุคลากรของโรงพยาบาล เป็นการประเมิน
วิธีการจัดการให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกัน
ความเสี่ยงจากการท างาน เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพดีและเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ ให้แก่ประชาชนในชุมชนได้ 
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 องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู ้รับบริการ ครอบครัวและญาติ  
เป็นการประเมินระบบการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ มีวิธี การ
หรือแนวปฏิบัติที่เชื่อมั่นได้ว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีกระบวนการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งวิธีการประเมินและปรับปรุงกระบวนการให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี  
 องค์ประกอบที่ 6 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เป็นการประเมินว่าโรงพยาบาล
มีวิธีด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพขุมชน โดยเน้นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
โรงพยาบาล ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน 
รวมทั้งมีวิธีการสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็งสามารถดูแลและส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
ตลอดจนแสดงตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและการวัดผลด าเนินงาน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 องค์ประกอบที่ 7 ผลลัพธ์ เป็นการประเมินผลการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ผู้รับบริการ ครอบครัว และญาติ และด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เพ่ือเป็นการประเมินระดับ 
แนวโน้ม และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับโรงพยาบาลอ่ืนที่มีบริบทใกล้เคียงกันหรือที่มีความเป็นเลิศ 
 

 
 

ภาพ 3 มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPHNQC) 
ที่มา: (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 2558, หน้า 4) 
 
 1) ระบบการให้คะแนน 
 การให้คะแนนค าตอบในแต่ละหัวข้อ และการให้ข้อมูลป้อนกลับให้แก่โรงพยาบาล
ที่รับการประเมินจะขึ้นอยู่กับการประเมินใน 2 มิติ คือ (1) กระบวนการ (2) ผลลัพธ์ โรงพยาบาลที่ขอรับ
การประเมินจะต้องให้ข้อมูลที่สัมพันธ์กับมิติเหล่านี้ ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแนวทาง 
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การให้คะแนน (scoring guidelines) ซึ่งปัจจัยของแต่ละมิติมีดังนี้ (ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, 
2558, หน้า 25-29) 
 กระบวนการ หมายถึง วิธีการที่โรงพยาบาลด าเนินการและปรับปรุง เพ่ือตอบสนอง
ข้อก าหนดต่างๆ ของหัวข้อในองค์ประกอบที่ 1-6 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ประเมินกระบวนการ ได้แก่ แนวทาง 
(approach–A) การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (deployment–D) การเรียนรู้ (learning–L) และการบูรณาการ 
(integration–I) 
 (1) แนวทาง (approach–A) หมายถึง  
 ก. วิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุผลตามกระบวนการ 
 ข. ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้ตอบข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ ของเกณฑ์ 
และสภาพแวดล้อมการด าเนินงานของโรงพยาบาล 
 ค. ความมีประสิทธิผลของการใช้วิธีการต่างๆ ของโรงพยาบาล 
 ง. ระดับของการที่แนวทางนั้นน าไปใช้ซ้ าได้ และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูล
และสารสนเทศท่ีเชื่อถือได้ ซึ่งหมายถึง การด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
         (2) การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (deployment–D) หมายถึง ความครอบคลุมและทั่วถึง 
 ก. การใช้แนวทางเพื่อตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้อง
และส าคัญต่อโรงพยาบาล 
 ข. การใช้แนวทางอย่างคงเส้นคงวา 
 ค. การน าแนวทางไปใช้ (สู่การปฏิบัติ) ในทุกหน่วยงานที่เหมาะสม 
        (3) การเรียนรู้ (learning-L) หมายถึง 
 ก. การปรับปรุงแนวทางให้ดีขึ้น โดยใช้วงจรการประเมินและการปรับปรุง 
 ข. การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของแนวทาง ผ่านการสร้าง
นวัตกรรม 
 ค. การแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมกับหน่วยงาน
และกระบวนการอื่นที่เก่ียวข้องภายในโรงพยาบาล 
        (4) การบูรณาการ (integration-I) หมายถึง ความครอบคลุมและท่ัวถึง       
 ก. แนวทางที่ใช้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการของโรงพยาบาล
ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล และข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ ในเกณฑ์ (องค์ประกอบ
ที่ 1-6) 
 ข. การใช้ตัววัด สารสนเทศ และระบบการปรับปรุง ที่ช่วยเสริมซึ่งกันและกัน 
ทั้งระหว่างกระบวนการและระหว่างหน่วยงานทั่วทั้งโรงพยาบาล 
 ค. แผนงาน กระบวนการ ผลลัพธ์  การวิเคราะห์  การเรียนรู้  และการ
ปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกลมกลืนกันในทุกกระบวนการและหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ของ
โรงพยาบาล 
 2) ผลลัพธ์  
 ผลลัพธ์ หมายถึง ผลผลิตและผลลัพธ์ของโรงพยาบาลที่บรรลุผลตามข้อก าหนด
องค์ประกอบที่ 7 ปัจจัยทั้ง 4 ที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ ระดับ (level-L) แนวโน้ม (trend-T) 
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การเปรียบเทียบ (comparison-C) และการบูรณาการ (integration-I) “LeTCI” โดยมีความหมายดังต่อไปนี้  
 (1) ระดับ (level–Le) หมายถึง ระดับผลการด าเนินการในปัจจุบัน 
 (2) แนวโน้ม (trend–T) หมายถึง 
 ก. อัตราของการปรับปรุงผลการด าเนินการหรือการรักษาไว้ผลการด าเนินการที่ดี 
(ความลาดชันของแนวโน้มของข้อมูล) 
 ข. ความครอบคลุมของผลการด าเนินการของโรงพยาบาลในเรื่องต่างๆ 
(ความครอบคลุมและท่ัวถึงของการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ) ของผลลัพธ์ 
 (3) การเปรียบเทียบ (comparison–C) หมายถึง ผลการด าเนินการของโรงพยาบาล
เปรียบเทียบกับข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนอย่างเหมาะสม เช่น โรงพยาบาลที่ระดับใกล้เคียงกันข้อมูล
ระดับจังหวัด เขต และประเทศ เป็นต้น 
 (4) การบูรณาการ (integration-I) หมายถึง ความครอบคลุมและท่ัวถึง 
 ก. ตัววัดผลต่างๆ (มักมีการจ าแนกประเภท) ที่ระบุผลการด าเนินการด้านต่างๆ 
ที่ต้องการ ตามท่ีปรากฏอยู่ในข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล และหัวข้อท่ีอยู่ในองค์ประกอบที่ 1-6 
 ข. ผลลัพธ์ รวมถึงตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้ส าหรับผลการด าเนินการในอนาคต 
 ค. ผลลัพธ์มีการสอดประสานอย่างกลมกลืนในทุกกระบวนการและหน่วยงาน
เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ของโรงพยาบาล 
 
ตาราง 1 แนวทางการให้คะแนนกระบวนการ องค์ประกอบที่ 1–6 
 

คะแนน กระบวนการ (องค์ประกอบที่ 1-6) 

0% หรือ 5%  
  

1. ไม่มีแนวทางอย่างเป็นระบบให้เห็น มีสารสนเทศน้อยและไม่ชัดเจน (A)  
2. แทบไม่พบการน าแนวทางที่เป็นระบบสู่การปฏิบัติ (D) 
3. ไม่แสดงให้เห็นว่ามีแนวคิดในการปรับปรุง มีการปรับปรุงเมื่อเกิดปัญหา (L) 
4. ไม่แสดงให้เห็นว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในระดับโรงพยาบาล  
    แต่ละพ้ืนที่หรือหน่วยงานด าเนินการอย่างเอกเทศ (I) 

10% 15% 
20% หรือ 
25% 

1. แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดพื้นฐาน 
   ของหัวข้อ  (A)  
2. การน าแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นในเกือบทุกพ้ืนที่ 
   หรือหน่วยงาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อ (D) 
3. แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากการตั้งรับปัญหามาเป็นแนวคิด 
   ในการปรับปรุงทั่วๆ ไป  (L) 
4. มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับพื้นท่ีหรือหน่วยงานอื่น 
   ส่วนใหญ่เกิดจากการร่วมกันแก้ปัญหา (I) 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

คะแนน กระบวนการ (องค์ประกอบที่ 1 - 6) 

30% 35% 
40% หรือ 
45% 

1. แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง 
   ต่อข้อก าหนดพื้นฐานของหัวข้อ (A)  
2. มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ ถึงแม้ว่าบางพ้ืนที่หรือบางหน่วยงาน 
   เพ่ิงอยู่ในขั้นเริ่มต้น (D) 
3. แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีแนวทางอย่างเป็นระบบในการประเมินและปรับปรุง 
   กระบวนการที่ส าคัญ (L) 
4. เริ่มมีแนวทางท่ีสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการพื้นฐาน 
   ของโรงพยาบาลตามที่ระบุไว้ในข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลและในเกณฑ์ 
   หัวข้ออ่ืนๆ (I) 

50% 55% 
60% หรือ 
65%) 

1. แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง 
   ต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ (A)  
2. มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าอาจแตกต่างกัน 
   ในบางพ้ืนที่หรือบางหน่วยงาน (D) 
3. มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
   และเริ่มมีการเรียนรู้ในระดับโรงพยาบาลรวมถึงการสร้างนวัตกรรมบ้าง 
   เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการที่ส าคัญ (L) 
4. มีแนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความต้องการโดยรวม 
   ของโรงพยาบาล ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลและในเกณฑ์ 
   หัวข้ออ่ืนๆ (I) 

70% 75% 
80% หรือ 
85%  

1. แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง 
   ต่อข้อก าหนดต่างๆ ของหัวข้อ (A)  
2. มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติเป็นอย่างดีโดยไม่มีความแตกต่าง 
   ที่ส าคัญ (D) 
3. มีกระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
   และการเรียนรู้ในระดับโรงพยาบาล รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ 
   ที่ส าคัญในการจัดการ (L) 
4. มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน อันเป็นผล 
   จากการวิเคราะห์และการแบ่งปันระดับโรงพยาบาล 
5. มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการของโรงพยาบาลในปัจจุบันและอนาคต  
   ตามท่ีระบุไว้ในข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาลและในเกณฑ์หัวข้ออ่ืนๆ (I) 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

คะแนน กระบวนการ (องค์ประกอบที่ 1 - 6) 

90% 95% 
หรือ 100%   

1. แสดงให้เห็นว่ามีแนวทางอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผลที่ตอบสนอง 
   ต่อข้อก าหนดต่างๆ ของหัวข้ออย่างสมบูรณ์ (A)  
2. มีการน าแนวทางไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติอย่างสมบูรณ์โดยไม่มีจุดอ่อน 
   หรือความแตกต่างที่ส าคัญ ในพื้นที่หรือหน่วยงานใดๆ (D) 
3. กระบวนการประเมินและปรับปรุงอย่างเป็นระบบโดยใช้ข้อมูลจริง 
   และการเรียนรู้ในระดับโรงพยาบาลด้วยการสร้างนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ 
   ที่ส าคัญในการจัดการทั่วทั้งโรงพยาบาล มีการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน 
   ทั่วทั้งโรงพยาบาลว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนและนวัตกรรมมีพ้ืนฐาน 
   จากการวิเคราะห์ และการแบ่งปันในระดับโรงพยาบาล (L) 
4. มีแนวทางที่บูรณาการกับความต้องการของโรงพยาบาลในปัจจุบัน 
   และอนาคตเป็นอย่างดี ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล 
   และในเกณฑ์หัวข้ออ่ืนๆ (I) 

 
ตาราง 2 แนวทางการให้คะแนนองค์ประกอบที่ 7 
 

คะแนน การรายงานผลลัพธ์ 

0% หรือ 5%  
  

1. ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการของโรงพยาบาล และ/หรือมีผลลัพธ์ 
    ที่ไม่ดีในหัวข้อที่รายงานไว้ (Le) 
2. ไม่แสดงแนวโน้มของข้อมูล หรือมีข้อมูลที่แสดงแนวโน้มในทางลบเป็นส่วนใหญ่ (T) 
3. ไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C) 
4. ไม่มีการรายงานผลลัพธ์ในเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จ 
    ของการด าเนินงาน 4 กลุ่มเป้าหมาย    
    (องค์ประกอบที่ 3 4 5และ 6) (I) 

10% 15% 
20% หรือ 
25%  

1. มีการรายงานผลการด าเนินการขององค์กรเพียงบางเรื่องที่ตอบสนอง 
    ต่อข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อและมีระดับผลการด าเนินการที่เริ่มดี (Le) 
2. มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลในบางเรื่อง โดยบางเรื่องแสดงแนวโน้ม 
   ในทางลบ  (T) 
3. แทบไม่มีการรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C) 
4. มีการรายงานผลลัพธ์เพียงบางเรื่องที่มีความส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จ 
    ของการด าเนินงาน 4 กลุ่มเป้าหมาย 
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คะแนน การรายงานผลลัพธ์ 

    (องค์ประกอบที่ 3 4 5 และ 6) (I) 
ตาราง 2 (ต่อ) 
 

คะแนน การรายงานผลลัพธ์ 

30% 35% 
40% หรือ 
45%  

1. มีการรายงานผลการด าเนินการที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดพ้ืนฐานของหัวข้อ 
   และผลอยู่ในระดับที่ดี (Le) 
2. มีการรายงานแนวโน้มของข้อมูลบางเรื่อง และข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงนั้น 
    มีแนวโน้มที่ดี (T) 
3. เริ่มมีสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ (C) 
4. มีการรายงานผลลัพธ์ในหลายเรื่องท่ีมีความส าคัญต่อการบรรลุความส าเร็จ 
    ของการด าเนินงาน 4 กลุ่มเป้าหมาย 
    (องค์ประกอบที่ 3 4 5และ 6) (I) 

50% 55% 
60% หรือ 
65%)  

1. มีการรายงานผลการด าเนินการที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อ 
   และผลอยู่ในระดับที่ดี (Le) 
2. แสดงถึงแนวโน้มที่ดีอย่างชัดเจนในเรื่องต่างๆ ที่มีความส าคัญต่อการบรรลุ 
   พันธกิจของโรงพยาบาล (T) 
3. ผลการด าเนินการในปัจจุบันบางเรื่องอยู่ในระดับที่ดี เมื่อเทียบเคียง 
    กับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม (C) 
4. มีการรายงานผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของบุคลากร   
    ผู้รับบริการ ครอบครัว ญาติ ชุมชนและกระบวนการเป็นส่วนใหญ่ (I) 

70% 75% 
80% หรือ 
85%   

1. มีการรายงานผลการด าเนินการที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดต่างๆ ของหัวข้อ 
   และผลอยู่ในระดับที่ดีถึงดีเลิศ (Le) 
2. สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญที่จะบรรลุพันธกิจ 
   ของโรงพยาบาลไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ (T) 
3. มีการเปรียบเทียบแนวโน้มและระดับผลการด าเนินการในปัจจุบัน 
    เป็นจ านวนมากหรือเป็นส่วนใหญ่กับตัวเปรียบเทียบ และ/หรือระดับ 
    เทียบเคียงท่ีเหมาะสมและแสดงถึงความเป็นผู้น าในบางเรื่องและ 
    มีผลการด าเนินการเชิงเปรียบเทียบที่ดีมาก (C) 
4. มีการรายงานผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของบุคลากร   
    ผู้รับบริการ ครอบครัว ญาติ ชุมชน กระบวนการ และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ 
    เป็นส่วนใหญ่  (I) 

90% 95% 
หรือ 100%   

1. มีการรายงานผลการด าเนินการที่ตอบสนองต่อข้อก าหนดต่างๆ ของหัวข้อ 
    อย่างครบถ้วนและอยู่ในระดับที่ดีเลิศ (Le) 
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คะแนน การรายงานผลลัพธ์ 

2. สามารถรักษาแนวโน้มที่ดีไว้ได้อย่างต่อเนื่องในเรื่องส าคัญทุกเรื่องที่จะบรรลุ 
    พันธกิจของโรงพยาบาล (T) 

ตาราง 2 (ต่อ) 
 

คะแนน การรายงานผลลัพธ์ 

 3. แสดงถึงความเป็นผู้น าในธุรกิจและเป็นระดับเทียบเคียงให้โรงพยาบาลอื่น 
    ในหลายเรื่อง  (C) 
4. มีการรายงานผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของบุคลากร   
    ผู้รับบริการ ครอบครัว ญาติ ชุมชน กระบวนการ และแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ 
    อย่างสมบูรณ์  (I) 

 
 การจัดกลุ่มระดับการผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ผ่าน 
มาจัดกลุ่มแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ ในการศึกษานี้ได้น าผลคะแนน
เฉลี่ยรวมจากการประเมินของแต่ละโรงพยาบาล น ามาจัดกลุ่มระดับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้ (ทรรศนีย์ โสรัจธรรมกุล, 2558, หน้า 19) 
 ระดับคะแนน น้อยกว่า 350 คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน  
 ระดับคะแนน 350 – 499 คะแนน หมายถึง ผ่านระดับดี 
 ระดับคะแนน 500 – 649 คะแนน หมายถึง ผ่านระดับดีมาก 
 ระดับคะแนน มากกว่า 650 คะแนน หมายถึง ผ่านระดับดีเด่น 
 หรือ ระดับคะแนน 0.00 – 1.99 คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน  
 ระดับคะแนน 2.00 – 2.49 คะแนน หมายถึง ผ่านระดับพ้ืนฐาน 
 ระดับคะแนน 2.50 – 2.99 คะแนน หมายถึง ผ่านระดับดี 
 ระดับคะแนน 3.00 – 3.24 คะแนน หมายถึง ผ่านระดับดีมาก 
 ระดับคะแนน 3.25 ขึ้นไป  หมายถึง ผ่านระดับดีเด่น 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 
 2.3.1 ความหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม (2554, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของงานอนามัยสิ่งแวดล้อมไว้ว่า 
เป็นการควบคุมปัจจัยของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของมนุษย์ที่อาจท าให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาการ
ทางด้านสุขภาพและการด ารงชีวิตของมนุษย์  
 การจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง การด า เนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
โดยการวางแผน ปฏิบัติ ประเมินและปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งนี้ต้องค านึงถึงการจัดการโครงสร้างทางกายภาพ 
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และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพให้มีความปลอดภัย สะดวก มีสุขอนามัยและมีวิธีป้องกันภัยที ่ดี  
การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคมมีการสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตรมีส่วนร่วมในการดูแลทั้งด้านกาย จิต 
สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือส่งผลต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
ควบคุม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ญาติและชุมชน  

    การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หมายถึง การด าเนินงานเพื่อควบคุมสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ก าหนด เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
 2.3.2 ความส าคัญของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม (2555, หน้า 1) ประเทศไทยได้ให้ความส าคญัของงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
มากจากการประชุม high-level meeting on health and environment in asean and east asia 
countries ครั้งที่ 1 ในวันที่ 24–26 พฤศจิกายน 2547 ณ กรุงมะลิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งประเทศ
ได้มีตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วม
การประชุมครั้งนี้ จากการประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดท า environment health country profile: EHCP 
& environment health data sheet: EHDS ของแต่ละประเทศและระดับภูมิภาค และมีมติให้จัดท า
ร่างกฎบัตร (charter) เพ่ือเป็นกรอบแผนความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียตะวันออก ต่อมาในวันที่ 8-11 ธันวาคม 2548 ได้มีการจัดประชุมวิชาการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (scientific conference on asia pacific environment health) 
โดยมีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน
เปิดการประชุม และทรงมีพระด ารัสว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนในทุกด้านโดยให้ประเทศไทย
เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นในปี 2549 และในวันที่ 12-13 
ธันวาคม 2548 ได้มกีารจัดประชุมส าหรับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศในแถบภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 2 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดโดยองค์การอนามัยโลก 
(world health organization: WHO) ร่วมกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (united nations 
environment programme: UNEP) และมีมติเห็นชอบให้มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก และได้จัดประชุม
รัฐมนตรีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก 
ครั้งที่ 1 และในช่วงปลายปี 2549 ณ ประเทศไทย แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุมเป็นวันที่ 
8-9 สิงหาคม 2550 ซึ่งการประชุมรัฐมนตรีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดประชุมหมุนเวียน
ในกลุ่มประเทศสมาชิกทุก 3 ปี เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศในการวางแผน
แก้ไขปัญหาและป้องกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและมลพิษท่ีข้ามแดนที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วย 14 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย 
จีน ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย พม่า เกาหลี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนามและไทย โดยมีการประกาศ 
“ปฏิญญากรุงเทพด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนกลไกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประสบการณ์ และปรับปรุงกรอบนโยบายและกฎหมายระดับประเทศและระหว่างประเทศ สนับสนุน
ให้เกิดการบูรณาการกลยุทธ์และกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหา
การสูญเสียชีวิตของคนในแถบภูมิภาคเอเชียที่เกิดจากความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
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ปีละประมาณ 6.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 25 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งปฏิญญากรุงเทพด้านอนามัย
และสิ่งแวดล้อมนี้ จะท าให้ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียนี้สามารถผลักดันให้เกิดความสามารถ
ในการด าเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง โดยพัฒนามาจากการด าเนินงาน
ด้านการติดตามและประเมินผลกระทบไปสู่การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยที่เกิดจาก
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 ประกาศปฏิญญากรุงเทพด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนประเทศ
ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก เพ่ือพัฒนานโยบายและโครงการด้านอนามัย
และสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขร่วมกัน ซึ่งก าหนดประเด็นส าคัญไว้ 6 เรื่อง ในช่วงการวางแผน 3 ปีข้างหน้า 
และแต่งตั้งคณะท างานวิชาการชุดต่างๆ เพื่อด าเนินการในแต่ละเรื่อง ซึ่งคณะท างานแต่ละคณะ
จะมีผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 
 1) คณะท างานวิชาการด้านคุณภาพอากาศ ประเทศเกาหลีและไทยเป็นประธาน
คณะร่วม 
 2) คณะท างานวิชาการด้านน้ าสะอาด สุขอนามัยและการสุขาภิบาล ประเทศจีน
เป็นประธานคณะ 
 3) คณะท างานวิชาการด้านขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ประเทศญี่ปุ ่น
เป็นประธานคณะ 
 4) คณะท างานวิชาการด้านสารเคมีเป็นพิษและสารอันตราย ประเทศไทย
เป็นประธานคณะ 
 5) คณะท างานวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดลงของชั้นโอโซน 
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน์ ประเทศอินโดนีเซีย เป็นประธานคณะ 
 6) คณะท างานวิชาการด้านการวางแผน การเตรียมการและการรองรับอุบัติภัย 
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประธานคณะ 
 กฎบัตรนี้ยังสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือภายในประเทศ โดยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข
มีบทบาทท างานร่วมกับกระทรวงด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น และจัดท าแผนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ เรียกว่า national environmental health action plan: NEHAP  
 จากข้อตกลงของทั้ง 14 ประเทศ มีการก าหนดให้มีการจัดประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 
ในปี 2553 เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้าของปฏิญญาฉบับนี้ 
 ทั้งนี้ ประเทศไทยยังไม่มีความเชื่อมโยงและการบูรณาการของการด าเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพที่ชัดเจน ซึ่งการพัฒนาของประเทศไทยส่วนใหญ่ส่งเสริมให้เกิดสังคมเมือง 
ท าให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้น เกิดสิ่งคุกคามที่ซับซ้อนและเกิดความรุนแรง
มากขึ้น หากความร่วมมือในการด าเนินการครั้งนี้ สามารถช่วยเพ่ิมศักยภาพในการจัดการกับปัญหา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสในการแสดงเจตนารมณ์ในการให้ความร่วมมือ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญของการสร้างความร่วมมือกัน
ระหว่างภายในประเทศ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก และส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
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ในการด าเนินงาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรระดับประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลางแห่งภูมิภาค
ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีดีในอนาคต  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้น าแนวคิดที่ต่อเนื่องมาจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งเน้นการสร้างหลักประกันและการจัดบริการที่ครอบคลุม เป็นธรรม 
เห็นคุณค่าของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ มีวิสัยทัศน์ คือ”ประชาชน
ทุกคนมีสุขภาพดี ร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียง เป็นธรรม น าสู่สังคมสุขภาวะ” โดยให้ความหมาย
ของค าว่า “ระบบสุขภาพพอเพียง” ไว้ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ไปสู่การมีสุขภาวะ
ทั้งมิติทางด้านกาย จิต สังคมและปัญญา โดยมีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน เข้มแข็ง เพียงพอ
และเข้าถึงได้สะดวก ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนบนต้นทุนที่เหมาะสม 
และมีเป้าหมายให้คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบัน
ทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2554, หน้า 6) 
 
ตาราง 3 นโยบายและแนวทางการด าเนินงานแบบบูรณาการกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2559 
 

แผนงานระดับประเทศ 
(19 แผนงาน) 

แผนงานระดับกระทรวง                     
ระหว่างกระทรวง                                

(10 แผนงาน) 

แผนงานในกระทรวง                        
ระหว่างกรม                                   
(12 แผนงาน) 

1. การเตรียมความพร้อมประเทศไทย 
    เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. การเตรียมความพร้อม 
   ประเทศไทยเข้าสู่ 
   ประชาคมอาเซียน 

1. การเตรียมความพร้อม 
   ประเทศไทยเข้าสู่ 
   ประชาคมอาเซียน 

2. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
   และขนาดย่อม 

2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
   และบริการของประเทศ 

3. การขับเคลื่อนการแก้ไข 
   ปัญหาและพัฒนาจังหวัด 
   ชายแดนภาคใต้  

3. การขับเคลื่อนการแก้ไข 
   ปัญหาและพัฒนาจังหวัด 
   ชายแดนภาคใต้ 

4. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 4. การจัดการปัญหาแรงงาน 
    ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 

4. การจัดการปัญหาแรงงาน 
    ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 

5. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา 
   และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

5. การส่งเสริมการวิจัย 
   และพัฒนา 

5. การส่งเสริมการวิจัย 
   และพัฒนา 

6. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว 
   และการค้ามนุษย์ 

6. การพัฒนาคนตลอด 
   ช่วงชวีิต 

6. การพัฒนาคนตลอด 
    ช่วงชีวิต 

7. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 7. การป้องกันปราบปราม 
   และบ าบัดรักษา 

7. การป้องกันปราบปราม 
    และบ าบัดรักษา 
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   ผู้ติดยาเสพติด     ผู้ติดยาเสพติด 
 
ตาราง 3 (ต่อ) 
 

แผนงานระดับประเทศ 
(19 แผนงาน) 

แผนงานระดับกระทรวง                     
ระหว่างกระทรวง                                

(10 แผนงาน) 

แผนงานในกระทรวง                        
ระหว่างกรม                                   
(12 แผนงาน) 

8. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 8. การบริหารจัดการขยะ 
    และสิ่งแวดล้อม 

8. การบริหารจัดการขยะ 
   และสิ่งแวดล้อม 

9. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
   และบริการ 

9. การป้องกันปราบปราม 
   การทุจริตและประพฤติ 
   มิชอบในภาครัฐ 

9. การป้องกันปราบปราม 
   การทุจริตและประพฤติ 
   มิชอบในภาครัฐ 

10. การสร้างความปรองดอง 
     และสมานฉันท์ 

10. การพัฒนาเทคโนโลยี 
     สารสนเทศและ 
     การสื่อสาร 

10. การพัฒนาเทคโนโลยี 
     สารสนเทศและ 
     การสื่อสาร 

11. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต   11. การพัฒนา 
     ด้านสาธารณสุข 

12. การป้องกันปราบปราม 
     และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

 12. การพัฒนาระบบ 
     หลักประกันสุขภาพ 

13. การฟ้ืนฟู ป้องกัน และการจัดการ 
     ภัยพิบัต ิ

  

14. การบริหารจัดการขยะ 
     และสิ่งแวดล้อม 

  

15. การป้องกันปราบปรามการทุจริต 
     และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

  

16. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
     การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 

  

17. การรักษาความมั่นคงของฐาน 
     ทรัพยากรธรรมชาติ 
     และแก้ปัญหาที่ดินท ากิน 

  

18. การจัดระเบียบการค้า 
     ในที่สาธารณะ 

  

19. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     และการสื่อสาร 
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 แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555–2559 ซึ่งมุ่งเน้นการคุ้มครอง
สุขภาพของประชาชนบนพื้นฐานของการบูรณาการการด าเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
มีเป้าหมายเพ่ือลดความเจ็บป่วยจากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพอากาศ น้ า สุขาภิบาล 
สุขอนามัย มูลฝอยและของเสียอันตราย สารเคมี สารอันตราย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้น ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
(ส านักงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย, 2556, หน้า 1) 
 1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 2) การป้องกันและลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 3) การเสริมสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการจัดการ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 4) การส่งเสริมบทบาทของอปท. ในการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 5) การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 จากสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคมไปสู่การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม
และการบริการมากข้ึนนั้น พบว่า ปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้น ได้แก่  
 1) อาหารเกิดการปนเปื้อนในทางชีวภาพ เคมี การจ าหน่าย สุขวิทยาส่วนบุคคล 
อุบัติการณ์โรคอาหารเป็นพิษยังสูง เมื่อเข้าสู่ AEC อาจมีสถานที่จ าหน่ายอาหารและการบริการมากข้ึน 
เกิดการควบคุมยาก 
 2) น้ าบริโภค จากตู้น้ าหยอดเหรียญไม่ได้คุณภาพและประปาของ อปท. ไม่ได้คุณภาพ 
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอาจเกิดความแห้งแล้ง หรือการขาดแคลนน้ าดื่ม 
 3) ร้อยละ 60 ของอปท. ไม่มีระบบบ าบัดสิ่งปฏิกูลหรือมีแต่ใช้ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีการ
ควบคุมระบบการขนส่งรถดูดส้วม 
 4) ร้อยละ 62 ของมูลฝอย การจัดการไม่ถูกสุขลักษณะของ อปท. ไม่มีระบบการก าจัด
ที่ถูกสุขลักษณะ ขาดงบประมาณในการสร้างระบบการก าจัดมูลฝอย ไม่มีสถานที่ในการก าจัดมูลฝอย 
อปท. ยังไม่มีการน ากฎหมายมาใช้ในการก าหนดอัตราค่าบริการในการจัดเก็บขนหรือก าจัดมูลฝอย
ที่ชัดเจน ประชาชนยังมีพฤติกรรม 3Rs ยังไม่ดี การน ามูลฝอยรีไซเคิลมาใช้ยังน้อย  
 5) ยังมีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่ และมีการลักลอบทิ้งกากของเสีย
อันตราย 
 2.3.3 ระบบและกลไกการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 องค์การอนามัยโลก พบว่า ร้อยละ 24 ของภาระโรคทั่วโลกมีสาเหตุอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม
และเมื่อพิจารณาในกลุ่มเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี พบว่า 1 ใน 3 ของการเจ็บป่วยในเด็กมีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อม 
(WHO, 2544) นอกจากนี้ในปี 2542 องค์การอนามัยโลกได้ศึกษาการสูญเสียปีสุขภาวะอันเนื่องมาจากปัจจัย
เสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมใน 5 ปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญ ได้แก่ (ส านักงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
กรมอนามัย, 2556, หน้า 6) 
 1) การสุขาภิบาลน้ า เป็นสาเหตุของการเกิดโรคอุจจาระร่วงในล าดับต้น พบว่า มีผู้เสียชีวิต
ประมาณ 1.7 ล้านคน/ปี 
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 2) มลพิษอากาศในบ้านเรือน เป็นสาเหตุรองลงมาของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ 
ซึ่งพบว่า มีผู้เสียชีวิตประมาณ 1.6 ล้านคน/ปี 
 3) มลพิษอากาศจากยานพาหนะและโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า  มีผู้ เสียชีวิต
ประมาณ 800,000 คน/ปี 
 4) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติและส่งผลกระทบ
ต่อการเกิดโรค พบว่า มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 150,000 คน/ปี การบริหารการจัดการน้ าและชลประทาน 
การจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดโรคมาลาเรียมากกว่า 1.2 ล้านคน/ปี 
และอาจก่อให้เกิดโรคติดต่อที่น าโดยแมลง เช่นไข้เลือดออก 
 2.3.4 ขอบเขตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 องค์การอนามัยโลกได้กล่าวว่าในปี พ.ศ. 2536 ได้มีการก าหนดขอบเขตของงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่มุ่งดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพไว้ 17 ประเด็น ดังนี้ (ส านักงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย, 2556, หน้า 7) 
 1) การบริหารจัดการน้ าอุปโภคท่ีสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ 
 2) การบ าบัดน้ าเสียและการควบคุมมลพิษทางน้ า 
 3) การบริหารจัดการมูลฝอยและของเสียประเภทของแข็ง 
 4) การควบคุมพาหะน าโรค 
 5) การบริหารจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
 6) การควบคุม ป้องกันมลพิษทางดิน 
 7) การควบคุมมลพิษทางอากาศ 
 8) การป้องกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี 
 9) การควบคุมมลพิษทางเสียง 
 10) งานอาชีวอนามัยในการประกอบอาชีพ 
 11) การจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย 
 12) การบริหารจัดการด้านการวางผังเมือง 
 13) งานอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการคมนาคม    
 14) งานการป้องกันด้านอุบัติภัยต่างๆ 
 15) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 16) การบริหารจัดการด้านการสุขาภิบาลเมื่อเกิดโรคระบาด เหตุฉุกเฉินภัยพิบัติ 
การอพยพย้ายถิ่นของประชากร 
 17) มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม 
    ในปี พ.ศ. 2546 องค์การอนามัยโลกได้มีการก าหนดขอบเขตของงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมข้ึนอีก ดังนี้ (ส านักงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย, 2556, หน้า 8) 
 1) กฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญและสามารถน ามาใช้ในบริบทของประเทศไทย 
ซึ่งมีความครอบคลุมเพ่ือคุ้มครองสุขภาพของประชาชน คือ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และมีการแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยมีการก าหนดขอบเขตของงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไว้ 7 หมวด ดังนี้ 
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 หมวด 3 การก าจัดสิ่งปฏิกูล 
 หมวด 4 สุขลักษณะของอาคาร 
 หมวด 5 เหตุร าคาญ 
 หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ 
 หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 หมวด 8 ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
 หมวด 9 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 
 2) กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
 (1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 (2) พระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.3.5 บทบาทของการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด (ส านักงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย, 2556, หน้า 11) 
 1) สามารถบริหารจัดการสิ่งที่ก่อให้เกิดปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีโครงสร้างการด าเนินงานที่ชัดเจน 
 2) มีการบูรณาการการด าเนินงานในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์งานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมของระดับประเทศและชุมชน 
 3) มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลร่วมกับ
ภาคประชาชน สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและคุ้มครองสุขภาพประชาชน 
 4) มีความยุติธรรมและความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ ได้รับผลกระทบด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการข้อร้องเรียนได้อย่างทันต่อสถานการณ์ 
 5) มีการเชื่อมโยงการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและสากล 
ให้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.3.6 สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
 การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกระทรวง
สาธารณสุขสนับสนุนให้โรงพยาบาลมีระบบการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยจัดให้มีเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล ซึ่งพบว่าโรงพยาบาลมีการด าเนินการเผามูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลร้อยละ 72 
และร้อยละ 28 ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก าจัด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบ
การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อดังนี้ ร้อยละ 2.5 มีการแยกเผาในเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ ร้อยละ 1.7 มีการเผา
รวมกับมูลฝอยทั่วไป ร้อยละ 7.4 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล และร้อยละ 16.4 ก าจัดโดยวิธีอ่ืน 
ปัจจุบันพบว่า ปัญหาจากการเผามูลฝอยติดเชื้อเองต้องใช้งบประมาณในการซื้อเชื้อเพลิงในปริมาณมาก
และมีราคาแพง เกิดปัญหาร้องเรียนจากเหตุร าคาญ โรงพยาบาลส่วนใหญ่จึงเลือกวิธีการก าจัดโดยส่งออกไป
ก าจัดนอกโรงพยาบาลหรือบริษัทเอกชนที่รับจ้างก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 จากการศึกษาสถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทยในปี  พ.ศ. 2555 
พบว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งสิ้น 28,000 แห่ง มีปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ
จ านวน 42,000 ตัน/ปี ซึ่งระบบการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวน 13 แห่ง 
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ซึ่งมีจ านวนไม่เพียงพอและไม่สามารถรองรับมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือน ามาก าจัดได้ เนื่องจากเตาเผามีอายุ
การใช้งานมาก บางแห่งช ารุดและบางแห่งได้ท าการปิดเตาเผาไปแล้ว ประกอบกับบริษัทเอกชนที่รับ
มูลฝอยติดเชื้อไปก าจัดยังไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งยังมีการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในที่สาธารณะ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ สนับสนุน เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
 ส้วมสาธารณะของประเทศไทยนั้นรัฐบาลได้เห็นความส าคัญและมีนโยบายสนับสนุนให้
การท่องเที่ยวมี “ห้องน้ าสาธารณะและในสถานที่ท่องเที่ยวเป็นห้องน้ าที่สะอาด” ส่งเสริมการมีภาพลักษณ์
ที่ดีและมีส้วมสาธารณะที่ถูกหลักสุขาภิบาล และสอดคล้องกับการประกาศวาระแห่งชาติเป็น “เมืองไทย
แข็งแรง” (ส านักงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามยั, 2556, หน้า 34-49) 
 จากการศึกษาการส ารวจสถานการณ์ส้วมสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ
ระดับประเทศในปี พ.ศ. 2556 ในภาพรวม พบว่า โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ
ระดับประเทศร้อยละ 98.00 
 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 นวพร ตรีโอษฐ์ (2547, หน้า 1) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พบว่า ส่วนใหญ่มีปัญหา ดังนี้ 
ไม่มีความชัดเจนของนโยบาย ไม่มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ชัดเจน  
ท าให้ผู้รับผิดชอบงานไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บุคลากร
ภายในองค์กรยังไม่เข้าใจและไม่เห็นความส าคัญของกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอุปกรณ์สนับสนุน
ในการส่งเสริมสุขภาพยังไม่เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรม การจัดการโครงสร้างทางกายภาพไม่เอ้ือต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 สุรพันธ์ ศรีสง่า และศิริพร เถาทองทัศนีย์ (2550, หน้า 1-10) ได้ศึกษาการศึกษาสถานการณ์
การบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
รูปแบบการบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล ปัญหา อุปสรรค 
วิธีการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพ่ือได้แนวทางการบริหารจัดการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
             ผลการศึกษา พบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการก าหนด พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ การวางแผน การก าหนดผู้รับผิดชอบ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้ 
มีคณะกรรมการควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการทางด้านกายภาพ สะอาด เป็นระเบียบ มีการป้องกันมลภาวะรบกวน มีการจัดท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด มีเครื่องหมายเตือน ป้ายประกาศ 
ป้ายเตือนชัดเจน ถูกต้องตามหลักสากล มาตรฐานห้องส้วมของโรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แยกห้องน้ า
ชาย หญิง และเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม การควบคุมสัตว์ แมลงพาหะน าโรค โรงพยาบาลส่วนใหญ่
มีการด าเนินการควบคุมและระบบตรวจสอบป้องกันการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลถูกสุขลักษณะ 
มีการคัดแยกขยะมูลฝอย ณ จุดแหล่งก าเนิด การเก็บขนก าจัดส่วนใหญ่จ้างเหมาให้บริษัทเอกชนน าไปก าจัด 
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การสวมใส่ชุดป้องกันอันตรายที่เหมาะสม การก าจัดสิ่งปฏิกูล มูลฝอยอันตราย มูลฝอยติดเชื้อ เป็นไปตาม 
ที่กฎหมายก าหนด ปัญหาในการบริหารจัดการภายในของแต่ละโรงพยาบาล พบว่า ผู้ปฏิบัติงานบางส่วน
ยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ มาตรฐานการซักฟอกมีการแยกเป็นสัดส่วนและมีการควบคุม
การฟุ้งกระจายฝุ่นละอองและระบบการท าลายเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบแก๊สและอุปกรณ์
ความดัน หม้อน้ า มีระบบเตือนภัย ได้รับการตรวจสอบและจัดท าข้อมูลรายงาน มีการส ารวจและจัดท า
รายงานความเสี่ยงในการท างานของเจ้าหน้าที่ การป้องกันและระงับอัคคีภัย มีแผนป้องกันระงับอัคคีภัย 
และซ้อมแผนอย่างน้อยปีละครั้ง ระบบน้ าอุปโภคบริโภคทุกโรงพยาบาลมีบริการน้ าดื่มที่สะอาด
ถูกสุขลักษณะ เพียงพอ และมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง ระบบบ าบัดน้ าเสีย พบว่า 
โรงพยาบาลทั่วไปใช้ระบบคลองวนเวียน (oxidation ditch) มีเจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบโดยเฉพาะ
คุณภาพน้ าทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่า BOD. เท่ากับ 4 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนโรงพยาบาลชุมชนใช้ระบบ
บ าบัดน้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (activated sludge) ระบบบ่อผึ่ง (stabilization ponds) ระบบบ่อผึ่งเติมอากาศ 
(aerated lagoon) ระบบบ่อผึ่ง-เวสแลนด์ (wet-land stabilization ponds) โรงครัวโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับดีมาก ร้อยละ 62.50 ระดับดี ร้อยละ 37.50 ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล พบว่า การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
และผู้รับผิดชอบบ่อย ท าให้ขาดความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมลดลง ข้อเสนอแนะ สามารถน าไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการพัฒนาและด าเนินการ
บริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการของโรงพยาบาลต่อไป  
 สิริพินท์ ศิริโสภาพงษ์ และคณะ (2552 หน้า 1-2) ได้ศึกษาสถานการณ์การพัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับกระบวนการในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 11 และ 14 ในโรงพยาบาล
ทุกระดับที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 104 แห่ง ระยะเวลาที่ศึกษา เมษายน 2547–กันยายน 2550 
โดยใช้แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง 7 องค์ประกอบ รายงานผล
การด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน
รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับกระบวนการที่มีคะแนนมากที่สุดได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 
การน าองค์กรและการบริหารและองค์ประกอบที่  6 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน รองลงมา ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารทรัพยากรและองค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้น
และมีแนวโน้มที่ดี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.47 และ 2.52 เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ ผลการศึกษาพบว่า
โรงพยาบาลที่มีคะแนนมากที่สุดได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การน าองค์กรและการบริหาร ร้อยละ 93.26 
องค์ประกอบที่ 6 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ร้อยละ 85.57 และองค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 67.30 ตามล าดับ และโรงพยาบาลที่มี
คะแนนน้อยที่สุดได้แก่ องค์ประกอบที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งโรงพยาบาล
ขาดการประเมินผลลัพธ์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรจากพฤติกรรมและภาวะสุขภาพของบุคลากร 
ผู้รับบริการ ญาติและคนในชุมชน จากการศึกษาในครั้งนี้ท าให้ทราบความส าเร็จ/สิ่งที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาที่ส าคัญของโรงพยาบาลที่มีผลต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
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ถ้าหากมีการด าเนินการด้านการประเมินผลลัพธ์มากขึ้น จะท าให้โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน  
 วันเพ็ญ ศิวารมย์ (2554, หน้า 1-2) ได้ศึกษาการพัฒนาคุณภาพบริการส่งเสริมสุขภาพ
ตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในเขตการสาธารณสุขที่ 10 และ 12 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตามเกณฑ์คุณภาพบูรณาการของโรงพยาบาลเอกชน และเพ่ือศึกษาคุณภาพการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ
ของโรงพยาบาลเอกชนที่ประเมินโดยบุคลากรและผู้รับบริการ ของโรงพยาบาลเอกชนในเขตการสาธารณสุข
ที่ 10 และ 12 จ านวน 14 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงพยาบาลเอกชนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพบริการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 5 แห่ง ผู้วิจัยติดตามผลการปรับปรุงการจัด 
บริการภายหลังการด าเนินการ 2 เดือน และ 4 เดือน โดยด าเนินการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฉบับบูรณาการ และจากบุคลากร ผู้รับบริการ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา พบว่า การเยี่ยมส ารวจจากทีมพัฒนาและ
รับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 5 แห่ง มีการจัดกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมสุขภาพทางกายและทางจิตของบุคลากร กิจกรรม 5ส. การป้องกันอัคคีภัย การส่งเสริม
สุขภาพผู้รับบริการโดยการให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมสุขภาพตนเองและมีการจัดมุมส่งเสริมความรู้ที่เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมสุขภาพ ส่วนด้านการประเมินคุณภาพบริการของบุคลากร พบว่า โรงพยาบาลเอกชน
จ านวน 3 แห่ง จาก 5 แห่ง มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพได้สอดคล้องกับมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพฉบับบูรณาการ และการประเมินคุณภาพบริการของผู้รับบริการ พบว่า โรงพยาบาลเอกชน
จ านวน 5 แห่ง สามารถจัดบริการการส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับดี มีโรงพยาบาลเอกชนจ านวน 1 แห่ง 
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฉบับบูรณาการของกรมอนามัย และมีโรงพยาบาล
เอกชน จ านวน 1 แห่ง อยู่ระหว่างการรอรับการประเมินรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล
จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และได้ให้ข้อเสนอแนะในส่วนของผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการจัดบริการด้านการรักษา 
ก าหนดนโยบายและมีแนวทางการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร 
ผู้รับบริการ กรมอนามัย ควรมีการส่งเสริมการขยายบริการด้านวิชาการเพ่ือการพัฒนาและรับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสู่โรงพยาบาลเอกชนต่อไป  
 วันเพ็ญ ศิวารมย์ (2554, หน้า 8-16) ได้ศึกษาคุณภาพบริการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับอ าเภอและต าบลเขตการสาธารสาธารณสุขที่ 10 และ 12 ในปี พ.ศ. 2554 เก็บข้อมูล
จ านวน 2,000 ฉบับ ข้อมูลบุคลากร 87 ฉบับ ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาพการจัดบริการส่งเสริม
สุขภาพ โรงพยาบาลมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งการปรับปรุงคุณภาพ
ในล าดับแรกนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นด้านการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
ส่วนการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพที่มีการสนับสนุนน้อย คือ การส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร 2) คุณภาพ
การจัดบริการส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาล พบว่า ผู้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับอ าเภอ
มีการรับรู้คุณภาพการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพทั้งใน 10 มิติ ซึ่งมิติคุณภาพการบริการต่ ากว่าความคาดหวัง
ของผู้รับบริการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 3) ปัจจัยการรับรู้คุณภาพการบริการ พบว่า 
ผู้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับอ าเภอ มี 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านพฤติกรรมบริการ 
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2) ปัจจัยด้านสมรรถนะบุคลากร 3) ปัจจัยด้านสถานที่ผู้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ต าบล มี 3 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้านสมรรถนะของบุคลากรและพฤติกรรมบริการ 2) ปัจจัยด้านกายภาพ 
3) ปัจจัยด้านการบริการ ซึ่งข้อเสนอแนะของโรงพยาบาลระดับอ าเภอและระดับต าบลในด้านโอกาส
การพัฒนาคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการให้มากยิ่งขึ้น  
 ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
สู่ความเป็นเลิศแบบก้าวกระโดดด้วยการเทียบเคียงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา MBNQA: the malcome baldrige national quality award โรงพยาบาลเข้าร่วม จ านวน 
16 แห่ง ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการและความส าเร็จของโรงพยาบาลจ านวน 5 ครั้ง โดยการสุ่ม 
site visit โรงพยาบาล จ านวน 6 แห่ง ผลการศึกษาจ าแนกออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ  
 กลุ่มท่ี 1 มีผลการด าเนินงานในระดับดี คือ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ครบ
ตามกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน ได้แก่ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลพุทไธสง โรงพยาบาลภูเขียว 
โรงพยาบาลด่านขุนทด โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น 
ซึ่งพบว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จ คือ ผู้บริหารและทีมน าให้ความส าคัญและมีเป้าหมายชัดเจนในการพัฒนา
ด้านคุณภาพ ผู้รับผิดชอบหลัก เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดได้
อย่างถูกต้องและชัดเจน มีโครงสร้างคณะท างานคุณภาพของโรงพยาบาลเฉพาะ ท าให้สามารถด าเนินงานได้
อย่างเข้มแข็ง ทีมงานมีความเข้าใจในงานด้านคุณภาพของโรงพยาบาล เช่น มาตรฐาน HA TQA PMQA 
HPH เป็นต้น สามารถน ามาประยุกต์และบูรณาการงานร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ 
 กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือ แต่ผลการด าเนินงานตามขั้นตอน
ยังไม่ครบถ้วน ได้แก่ โรงพยาบาลวังน้อย โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิ์ประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยที่ 1 บางเขน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงาน ได้แก่ ผู้บริหาร
เห็นความส าคัญ แต่ทีมยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของ HPHNQA ชัดเจน ทีมงานมาประชุมไม่ต่อเนื่อง 
ท าให้ไม่สามารถชี้แจงหรือถ่ายทอดให้ทีมงานที่โรงพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง ต้องตอบสนองหลายมาตรฐาน 
แต่ยังขาดความเข้าใจพ้ืนฐานในเชิงคุณภาพของมาตรฐานการพัฒนาองค์กร จึงท าให้ขาดการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ที่น าไปสู่การบูรณาการของแต่ละมาตรฐาน จึงเกิดความรู้สึกเป็นภาระงาน 
 กลุ่มท่ี 3 เป็นกลุ่มที่สามารถด าเนินงานตามขั้นตอนการวิจัยได้น้อย เนื่องจากข้อจ ากัด
บางอย่าง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลดอยหล่อ 
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า พบว่า ปัจจัยที่มีต่อการด าเนินงาน ซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลต้องยึดปฏิบัติ
หลายเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นเกณฑ์คุณภาพและผู้บริหารยังขาดความเข้าใจในเกณฑ์คุณภาพของการส่งเสริม
สุขภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องท าความเข้าใจในการที่จะท าให้เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม และรู้สึกว่าเป็นงานซ้ าซ้อน
กับงานคุณภาพอ่ืนๆ ทีมงานไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่เข้าใจในเกณฑ์มาตรฐาน 
และไม่สามารถชี้แจงท าความเข้าใจกับทีมงานได้ และขาดการสื่อสารระหว่างส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง  
 บังอร สุภาเกตุ และนิภัทรา วโนทยาโรจน์ (2557, หน้า 2) ได้ศึกษาการประเมินผลโครงการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย ด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ 
ในกลุ่มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (re-accreditation) จากกรมอนามัย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2556 จ านวน 63 แห่ง พบว่า โรงพยาบาลที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลชุมชน 
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มีจ านวนเตียงที่เปิดใช้บริการจริงน้อยกว่า 120 เตียง  โรคที่พบมากในคลินิกผู้ป่วยนอก ได้แก่  
โรคความดันโลหิตสูง โรคที่พบมากในหอผู้ป่วยใน ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง จากข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 
ของโรงพยาบาล พบว่า บุคลากรมีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ แนวโน้มที่ลดลงรอบเอวผู้หญิง
และผู้ชายของบุคลากรโรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มที่ดีขึ้น บุคลากรโรงพยาบาลมีแนวโน้ม
ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราดีขึ้น พบว่า ร้อยละ 44.44 โรงพยาบาลไม่สามารถแสดงข้อมูลภาวะสุขภาพ 
(BMI/รอบเอว) และพฤติกรรมสุขภาพได้ ปัญหาสุขภาพในชุมชนที่พบมาก ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหลอดเลือดและหัวใจ 
 ผลการประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ พบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.5) มีสถานที่ออกก าลังกายและพร้อมใช้งาน 
มีวัสดุอุปกรณ์ออกก าลังกายพร้อมใช้งาน ร้อยละ 76.5 มีสถานที่จ าหน่ายอาหารเพ่ือสุขภาพ ร้อยละ 74.7 
เป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ 100% (ร้อยละ 69.4) และเป็นสถานที่ปลอดสุรา 100% (ร้อยละ 51.4) บรรยากาศ
การท างานเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า มีความเป็นมิตรต่อการท างานและให้บริการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ในระดับมาก การประเมินด้านการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรโรงพยาบาล พบว่า ร้อยละ 98.6 มีการประเมิน
ภาวะสุขภาพแบ่งเป็นกลุ่มดี เสี่ยง ป่วย และจัดกิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่อ งการบริโภคอาหาร 
การออกก าลังกาย การควบคุมอารมณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุราให้กับทุกกลุ่ม 
การจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่โรงพยาบาลจัดให้กับกลุ่มผู้ป่วย ครอบครัวและญาติ พบว่า
มีมากกว่าร้อยละ 70 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน พบว่า มากกว่าร้อยละ 90 มีกิจกรรมหรือบริการสุขภาพ
ในชุมชน พบว่า ร้อยละ 98.6 มีการน าข้อมูลการตรวจสุขภาพมาประเมินภาวะสุขภาพของประชาชน
เป็นกลุ่มสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย มีภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมในทุกกิจกรรม ได้แก่ อสม. 
(มากกว่าร้อยละ 90) ผู้น าชุมชน (มากกว่าร้อยละ 60) พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
น้อยกว่าร้อยละ 50 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 6 
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบตัดขวาง รวบรวมทั้งข้อมูลปริมาณและข้อมูลคุณภาพ เพ่ือศึกษาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในปีงบประมาณ 2559 
และเพ่ือศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อนของการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลต่อการคงไว้
ซึ่งมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มีวิธีด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 
            3.1.1 ประชำกร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1) ประชากรที่เป็นพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา (setting) ได้แก่ โรงพยาบาลภาครัฐของกระทรวง
สาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 6 ที่สนใจขอรับการประเมินรับรองตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (health promoting hospital national quality criteria: HPHNQC) ที่มีอายุ
การประเมินรับรองมาตรฐานครบวาระ 3 ปี จ านวน 73 แห่งจากโรงพยาบาลเป้าหมายทั้งหมด 73 แห่ง 
ท าการคัดเลือกโรงพยาบาลที่เข้าเกณฑ์การคัดเข้า (inclusion criteria) ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ คือ 
 (1) เป็นโรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 6 ที่ขอรับ
การประเมินรับรองตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (health promoting 
hospital national quality criteria: HPHNQC) กรมอนามัย ที่มีอายุการประเมินรับรองมาตรฐาน
ครบวาระ 3 ปี 
 (2) เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานแห่งชาติ (health promoting 
hospital national quality criteria: HPHNQC) ที่มีอายุการประเมินครบรับรองมาตรฐานครบวาระ 3 ปี 
ในปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2559 
 จากการคัดกรองโรงพยาบาลเป้าหมายตามเกณฑ์ดังกล่าว ได้โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์
ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ จ านวน 15 แห่ง ประกอบด้วย  
 ก. โรงพยาบาลทั่วไป จ านวน 1 แห่ง และ 
 ข. โรงพยาบาลชุมชน จ านวน 14 แห่ง จ าแนกเป็น 
 ค. โรงพยาบาลขนาด 10-30 เตียง จ านวน 8 แห่ง  
 ง. โรงพยาบาลขนาด 60-90 เตียง จ านวน 6 แห่ง  
 จ. ขนาดมากกว่า 150 เตียงขึ้นไป จ านวน 1 แห่ง    
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 2) ประชากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ศึกษาทั้ง 15 แห่ง เพ่ือใช้เป็นผู้ให้ข้อมูล
ในการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 15 คน   
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
            3.2.1 กำรสร้ำงเครื่องมือ  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แบบประเมินตนเองของโรงพยาบาล 
(hospital profile) และแบบสัมภาษณก์ารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล   
 1) แบบประเมินตนเองของโรงพยาบาล (hospital profile) เป็นแบบประเมินตนเอง
เพ่ือใช้ในการประเมินรับรองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเป็นแบบประเมินตนเองที่พัฒนา โดยกรมอนามัย
และใช้ส าหรับโรงพยาบาลที่จะขอรับรองเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย
องค์ประกอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทั้ง 7 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การน าองค์กร
และการบริหาร องค์ประกอบที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารทรัพยากร องค์ประกอบที่ 3 การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพ
ส าหรับบุคลากรของโรงพยาบาล องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมสุขภาพส าหรับผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติ 
องค์ประกอบที่ 6 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน องค์ประกอบที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ในการวิจัยนี้ได้น าข้อมูลตามองค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาศึกษาการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยการจัดกลุ่มระดับการผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพที่ผ่าน มาจัดกลุ่มแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ ในการศึกษานี้
ได้น าผลคะแนนเฉลี่ยรวมจากการประเมินของแต่ละโรงพยาบาล น ามาจัดกลุ่มระดับการรับรองมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้  
 ระดับคะแนน น้อยกว่า 350 คะแนน  หมายถึง ไม่ผ่าน  
 ระดับคะแนน 350 – 499 คะแนน หมายถึง ผ่านระดับดี 
 ระดับคะแนน 500 – 649 คะแนน หมายถึง ผ่านระดับดีมาก 
 ระดับคะแนน มากกว่า 650 คะแนน หมายถึง ผ่านระดับดีเด่น 
 หรือ  ระดับคะแนน 0.00 – 1.99 คะแนน หมายถึง ไม่ผ่าน  
  ระดับคะแนน 2.00 – 2.49 คะแนน หมายถึง ผ่านระดับพ้ืนฐาน 
  ระดับคะแนน 2.50 – 2.99 คะแนน หมายถึง ผ่านระดับดี 
  ระดับคะแนน 3.00 – 3.24 คะแนน หมายถึง ผ่านระดับดีมาก 
  ระดับคะแนน 3.25 คะแนนขึ้นไป หมายถึง ผ่านระดับดีเด่น 
 2) แบบสัมภาษณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากแบบประเมินตนเองของโรงพยาบาลใน 3.2.1 เพ่ือน าข้อมูล
ที่ได้ไปใช้ประกอบการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพให้มีความยั่งยืน แบบสัมภาษณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
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ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ส่วน เพ่ือน าผลการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมใช้วิธีการสัมภาษณ์ ตามกระบวนการด้านต่างๆ ตามมาตรฐาน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาล (hospital profile) 
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ คือ ผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ข้อค าถามแบบปลายเปิด
และเลือกตอบ จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย ประเภทโรงพยาบาล ขนาดโรงพยาบาล จ านวนเตียง
ที่เปิดให้บริการ อัตราการครองเตียง การบริหารจัดการด้านบุคลากรในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การด ารง
ต าแหน่ง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่ดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล จ านวน 6 ข้อ  
 ส่วนที ่3 การประเมินปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วยค าถามแบบปลายเปิด จ านวน 15 ข้อ 
ได้แก่ การน าองค์กรและการบริหาร จ านวน 1 ข้อ โครงสร้างองค์กรในการด าเนินงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ข้อ การพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล จ านวน 1 ข้อ งบประมาณการด าเนินงาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ข้อ วัสดุอุปกรณ์การด าเนินงานด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม 
จ านวน 2 ข้อ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ข้อ การจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 4 ข้อ การก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ข้อ ความเชี่ยวชาญของโรงพยาบาล จ านวน 1 ข้อ โดยลักษณะ
ของค าตอบข้อที่ 2 เรื่องโครงสร้างองค์กรในการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อที่ 3 เรื่องการพัฒนา
ระบบคุณภาพของโรงพยาบาล ข้อที่ 10 เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ ลักษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ให้ผู้ตอบค าถาม
เลือกตอบ ดังนี้ 
 มากที่สุด ได้ 5 คะแนน 
 มาก ได้ 4 คะแนน 
 ปานกลาง ได้ 3 คะแนน  

 น้อย ได้ 2 คะแนน 

 น้อยที่สุด ได้ 1 คะแนน 

 ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยค าถามแบบปลายเปิดและปลายปิด จ านวน 3 ข้อ  
 
3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
           การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ การวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการเป็น 2 ส่วน 
คือ การรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินตนเองของโรงพยาบาล และการสัมภาษณ์ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ดังนี้  
 3.3.1 กำรรวบรวมข้อมูลตำมแบบประเมินตนเองของโรงพยำบำล (hospital profile) 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
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 1) ผู้วิจัยศึกษาแบบประเมินตนเองของโรงพยาบาล (hospital profile) โดยศึกษาบริบท 
(context) ของโรงพยาบาลในองค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการด าเนินงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 2) การลงพ้ืนที่เยี่ยมส ารวจเพ่ือประเมินรับรองมาตรฐาน ผู้วิจัยด าเนินการประสานงาน
กับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 6 ที่สนใจขอการรับรองตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพแห่งชาติ (health promoting hospital national quality criteria: HPHNQC) กรมอนามัย 
และร่วมกันก าหนดวันขอเข้าเยี่ยมส ารวจเพ่ือประเมินรับรองมาตรฐานตามกระบวนการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ท าหนังสือแจ้งก าหนดวันขอเข้าเยี่ยมประเมินตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (health promoting hospital national quality criteria: HPHNQC) กรมอนามัย 
และส่งก าหนดการประเมินและรายชื่อคณะกรรมการให้ผู้รับผิดชอบงานส านักงานสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลที่ขอรับการประเมินรับรองมาตรฐานในระยะเวลา 1 วัน   
 3) ผู้วิจัยลงเยี่ยมส ารวจเพ่ือประเมินรับรองมาตรฐาน รับฟังการน าเสนอจากทาง
โรงพยาบาล 
 4) ชี้แจงวัตถุประสงค์ และก าหนดการประเมินรับรองมาตรฐาน 
 5) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ และสัมภาษณ์ ตรวจสอบหลักฐาน  และตรวจสังเกตการปฏิบัติงานในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างการเยี่ยมส ารวจฯ 
 6) สรุปประเด็นที่เป็นความส าเร็จ/สิ่งที่สามารถเป็นแบบอย่าง (achievements/good 
practices) และข้อเสนอแนะการพัฒนาที่ส าคัญ (key recommendation) และน าเสนอผลการเยี่ยมส ารวจ
เพ่ือประเมินรับรองมาตรฐานเบื้องต้น ให้ผู้บริหารและทีมงานในเบื้องต้น 
 7) ประชุมพิจารณาตัดสินการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์
คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ กรมอนามัย มีดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการเยี่ยมส ารวจเพ่ือประเมินรับรองมาตรฐานตามกระบวนการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ น าผลจากการเยี่ยมส ารวจฯมาจัดท าแบบรายงานผลการเยี่ยมส ารวจ
เพ่ือประเมินรับรองมาตรฐานตามกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ  เพ่ือน าเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระดับศูนย์อนามัย  
ซึ่งคณะกรรมการ ได้แก่ ตัวแทนจากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
 (2) คณะกรรมการพิจารณาตัดสินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (health promoting hospital national quality criteria: HPHNQC) 
กรมอนามัย ประชุมพิจารณาตัดสินและจัดท ารายงานสรุปผลการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (health promoting hospital national quality 
criteria: HPHNQC) กรมอนามัย ระดับศูนย์อนามัย 
 3.3.2 กำรสัมภำษณ์ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของโรงพยำบำลในองค์ประกอบที่ 3 
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน
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ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 
เป็นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงพยาบาล (hospital profile) ส่วนที่ 2 ข้อมูลคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ส่วนที่ 3 การประเมินปัจจัยน าเข้า และส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 
3.4 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
             
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
 วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เป็นสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เพ่ือแจกแจงข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล อธิบายโดยการแจกแจง ความถี่ จ านวน ร้อยละ ฐานนิยม และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในเขตสุขภาพที่ 6 ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 4.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล 
 4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
4.1 การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 
 4.1.1 แบบประเมินตนเองของโรงพยาบาล (hospital profile) 
 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล 
 
ตาราง 4 จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล  
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 

1. เพศ    
   ชาย 4 26.7 
   หญิง 11 73.3 
2. อายุ (ปี)   
   < 40 8 53.4 
   40 – 45 5 33.3 
   46 – 50 2 13.3 
3. ระดับการศึกษา   
   อนุปริญญา/ปวส. 1 6.7 
   ปริญญาตรี 14 93.3 
4. ต าแหน่ง   
   พยาบาลวิชาชีพ 5 33.3 
   นักวิชาการสาธารณสุข 8 53.3 
   เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 13.3 
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ตาราง 4 (ต่อ)  
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 

5. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนี้ (ปี)   
   < 2 ปี 1 6.7 
   2 – 4 ปี 3 20.0 
   > 4 ปี 11 73.3 
6. หน่วยงานที่ดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   ของโรงพยาบาล 

  

   กลุ่มอ านวยการ/ฝ่ายบริหาร 1 6.7 
   กลุ่มการพยาบาล 3 20 
   กลุ่มทุติยภูมิและตติยภูมิ 7 46.7 
   กลุ่มเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 4 26.7 

 
 ตาราง 4 จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
จากตาราง 1 พบว่าผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 73.3) มีอายุระหว่าง
น้อยกว่า 40 ปี (ร้อยละ 53.3) มีระดับการศึกษาสูงสุดคือวุฒิปริญญาตรี (ร้อยละ  93.3) ส่วนใหญ่
ด ารงต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ร้อยละ 53.3) โดยมีประสบการณ์ท างานเฉลี่ย 2.67 ปี และหน่วยงาน
ที่ดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทุติยภูมิและตติยภูมิ (ร้อยละ 46.7)  
 2) ด้านบริบทของโรงพยาบาล 
 
ตาราง 5 ลักษณะทั่วไปของโรงพยาบาล 
 

 ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
ประเภทของโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน 14 93.3 
 โรงพยาบาลทั่วไป 1 6.7 
ขนาดของโรงพยาบาล 10 – 30 เตียง 8 53.3 
 60 – 90 เตียง 6 40 
 มากกว่า 150 เตียงขึ้นไป 1 6.7 
จ านวนเตียงที่เปิด
ให้บริการจริง 

เท่ากับขนาดโรงพยาบาล 4 26.7 
มากกว่าขนาดโรงพยาบาล 6 40 
น้อยกว่าขนาดโรงพยาบาล 5 33.3 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

 ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
อัตราการครองเตียง ≤ 50 3 20 
 51 – 70 2 13.3 
 71 – 90  3 20 
 90 ขึ้นไป 7 46.7 
การบริหารจัดการด้าน
บุคลากรในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 15 100 
จ้างเหมาบุคคลภายนอก 0 0.0 

 
 ตาราง 5 การพัฒนาคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในเขตสุขภาพที่ 6 ที่ขอรับการประเมินรับรองตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ 
(health promoting hospital national quality criteria: HPHNQC) กรมอนามัย ที่มีอายุการประเมิน
รับรองมาตรฐานครบวาระ 3 ปี และผ่านการรับรองตามมาตรฐานแห่งชาติ (health promoting hospital 
national quality criteria: HPHNQC) ที่มีอายุการประเมินรับรองมาตรฐานครบวาระ 3 ปี ในปี 2556–2559 
โดยศึกษาประเภทของโรงพยาบาล ขนาดโรงพยาบาล จ านวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง อัตราการครองเตียง 
การบริหารจัดการด้านบุคลากรในการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการวิจัยมีดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า โรงพยาบาลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 86.7 
โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 13.3 ขนาดโรงพยาบาล 10–30 เตียง ร้อยละ 53.3 ขนาดโรงพยาบาล 60–90 เตียง 
ร้อยละ 40.0 และขนาดโรงพยาบาล มากกว่า 150 เตียงขึ้นไป ร้อยละ 6.7 มีจ านวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง
เท่ากับขนาดของโรงพยาบาลร้อยละ (26.7) มากกว่าขนาดของโรงพยาบาล ร้อยละ (40.0) และน้อยกว่า
ขนาดของโรงพยาบาล ร้อยละ (33.3) ส่วนใหญ่มีอัตราการครองเตียงอยู่ที่ร้อยละ 90 ขึ้นไปร้อยละ 46.7 
(ร้อยละ 20.0 20.0 13.3) และการบริหารจัดการด้านบุคลากรในการจัดการสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่
จะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมากกว่าจ้างเหมาบุคลภายนอกมาบริหารจัดการงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลร้อยละ 100.0 
 3) การน าองค์กรและการบริหารทรัพยากร 
 การน าองค์กรและการบริหารโครงสร้างองค์กรในการด าเนินงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลงบประมาณการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
วัสดุอุปกรณ์การด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพการก ากับติดตาม
การด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยสอบถามจากผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
ตัวแทนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 6 จ านวนและร้อยละของความสอดคล้องของวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ 
แหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงาน 

 

ด้านการน าองค์กรและการบริหารของโรงพยาบาล 

ความสอดคล้อง 
(n=15) ไม่มี 

n(%) สอดคล้อง 
n(%) 

ไม่สอดคล้อง 
n(%) 

1. วิสัยทัศน์ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม  1(6.7) 14(93.3) 0 (0) 
2. นโยบายครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม  12(80) 2(13.3) 1(6.7) 
3. ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม  7(46.7) 7(46.7) 1(6.7) 
4. มีแผนงาน/ โครงการมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม 13(86.7) 2(13.3) 0 (0) 
5. เป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม 6(40) 3(20) 6(40) 

 
 ตาราง 6 การน าองค์กรและการบริหารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แสดงให้เห็นการน าองค์กร
และการบริหารของโรงพยาบาลในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ส่วนใหญ่มีวิสัยทัศน์ไม่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 93.3) โดยมากกว่าร้อยละ 80 เห็นว่า
นโยบายครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ยุทธศาสตร์
มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 46.7) มีแผนงาน/โครงการมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพเกือบทั้งหมดมีแผนงาน/โครงการมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับนโยบายโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 40.0)  
 
ตาราง 7 จ านวนร้อยละระดับความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการท างานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของโรงพยาบาล  
 

คณะกรรมการ 
หรือทีมงาน 

mean S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
n(%) 

มาก 
n(%) 

ปาน 
กลาง 
n(%) 

น้อย 
n(%) 

น้อย
ที่สุด 
n(%) 

1. ทีมบริหาร 
   โรงพยาบาล 

2.27 1.22 ปาน
กลาง 

0 
(0.0) 

2 
(13.3) 

10 
(66.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

2. ทีมส่งเสริมสุขภาพ 
   บุคลากร 

1.33 1.50 ปาน
กลาง 

0 
(0.0) 

1 
(6.7) 

6 
(40) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

3. ทีมอนามัย 
   สิ่งแวดล้อม 

3.00 0.38 ปาน
กลาง 

0 
(0.0) 

1 
(6.7) 

13 
(86.7) 

1 
(6.7) 

0 
(0.0) 

4. ทีมบริหาร 
   ความเสี่ยง 

1.20 1.52 ปาน
กลาง 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

6 
(40) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

คณะกรรมการ 
หรือทีมงาน 

mean S.D. ระดับ 

ความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
n(%) 

มาก 
n(%) 

ปาน 
กลาง 
n(%) 

น้อย 
n(%) 

น้อย
ที่สุด 
n(%) 

5. ทีมป้องกันและ 
   ควบคุมการติดเชื้อ 

1.40 1.55 ปาน
กลาง 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

7 
(46.7) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

 
 จากตาราง 7 โครงสร้างองค์กรในการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการวิเคราะห์ 
พบว่า โรงพยาบาลมีคณะกรรมการหรือทีมงานมีระดับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการท างาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พบว่า คณะกรรมการหรือทีมงานส่วนใหญ่
เป็นผู้ที่มีระดับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการท างานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง 
โดยทีมที่ประเมินว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการท างานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม (mean=3.00) ทีมบริหารโรงพยาบาล 
(mean=2.27) และทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (mean=1.40) ซึ่งทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตาราง 8 จ านวนและร้อยละของการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนา

งานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 
จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 

1. ระดับบริหาร*   
    ไม่สนับสนุน 1 6.7 
    สนับสนุน 14 93.3 
2. ระดับปฏิบัติการ*   
    ไม่สนับสนุน 1 6.7 
    สนับสนุน 14 93.3 

*สามารถตอบได้หลายข้อ 
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ตาราง 9 จ านวนและร้อยละของการได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะเพื่อพัฒนางาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 
การพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนางาน 

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 

1. ระดับบริหาร*   
   1.1 มาตรฐานต่างๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 
        ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

6 40.0 

   1.2 วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
        ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

0 0.0 

   1.3 วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
        ด้านสิ่งแวดล้อม 

14 93.3 

2. ระดับปฏิบัติการ*   
    2.1 มาตรฐานต่างๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน 
         ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

5 33.3 

    2.2 วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
         ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

1 6.7 

    2.3 วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ 
         ด้านสิ่งแวดล้อม 

12 80.0 

    2.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 3 20.0 
    2.5 ฝึกปฏิบัติการออกก าลังกาย เช่น โยคะ แอโรบิค 3 20.0 

*สามารถตอบได้หลายข้อ 
 
 เมื่อพิจารณาในด้านการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนางานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้บุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลพบว่า เกือบร้อยละ 100 ของโรงพยาบาลสนับสนุนให้บุคลากร
ทุกระดับในโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนางานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(ร้อยละ 93.3) โดยเรื่องที่ระดับบริหารได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนางานด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม อันดับแรก คือ วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 93.3) 
รองลงมา ได้แก่ มาตรฐานต่างๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 ส าหรับการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนางานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้กับระดับปฏิบัติการ พบว่า โรงพยาบาลเกือบร้อยละ 100 สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนางานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรในระดับปฏิบัติการ โดยเรื่อง
ที่สนับสนุนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนางานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
ส าหรับบุคลากร 3 อันดับแรก คือ วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานต่างๆ 
ที่เอื้อต่อการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน
และฝึกปฏิบัติการออกก าลังกาย เช่น โยคะ แอโรบิค 
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ตาราง 10 จ านวน ร้อยละของโรงพยาบาลที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 

 
การจัดสรรงบประมาณ จ านวน 

(n=15) 
ร้อยละ 

เพ่ิมข้ึน 0 0.0 
ลดลง   0 0.0 
เท่าเดิม 15 100.0 

 
ตาราง 11 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินงาน

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอก ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 
 

หน่วยงาน ได้รับ 
การสนับสนุน 

ขอรับการสนับสนุน 
แต่ไม่ได้ 

ไม่ขอรับ 
การสนับสนุน 

1. ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
   การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

0.0 0.0 100.0 

2. ส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
   แห่งชาติ (สปสช.) 

6.7 0.0 93.3 

3. สนับสนุนจากองค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

13.3 6.7 80.0 

4. หน่วยงานอื่นๆ  0.0 6.7 93.3 
 
ตาราง 12 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอก 
 

หน่วยงาน 
ได้รับการสนับสนุน 

เพ่ิมข้ึน เท่าเดิม ลดลง ไม่แน่นอน 
1. ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
   การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

0.0 0.0 0.0 0.0 

2. ส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
   แห่งชาติ (สปสช.) 

0.0 1(6.7) 0.0 0.0 

3. สนับสนุนจากองค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

1(6.7) 0.0 0.0 1(6.7) 

4. หน่วยงานอื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
 จากตาราง 10-12 ภาพรวมของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส าหรับการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส าหรับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
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ส่งเสริมสุขภาพในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่าเดิม ซึ่งภาพรวมงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 
มีเท่าเดิม (ร้อยละ 100.0) โรงพยาบาลส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 100 ไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอก ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุน
เพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 6.7) ได้รับการสนับสนุนเท่าเดิม (ร้อยละ 6.7) และได้รับการสนับสนุนที่ไม่แน่นอน 
(ร้อยละ 6.7)  โดยเฉพาะงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณที่ไม่แน่นอน (ร้อยละ 6.7)  
 
ตาราง 13 จ านวนและร้อยละของการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

โดยหน่วยงานภายในโรงพยาบาล 
 

การก ากับติดตามการด าเนินงาน 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 

1. การก ากับติดตามการด าเนินงาน   
   ไม่มี 0 0.0 
   มี 15 100.0 
2. หน่วยงานภายในโรงพยาบาล   
   ทีมบริหารโรงพยาบาล 11 73.3 
   ทีมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 3 20.0 
   ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม 15 100.0 
   ทีมบริหารความเสี่ยง 5 33.3 
   ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 5 33.3 

 
 ตาราง 13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้มีการก ากับติดตามการด าเนินงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพโดยหน่วยงานภายในของโรงพยาบาล พบว่า มีการก ากับติดตามโดยทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(ร้อยละ 100.0) ทีมบริหารโรงพยาบาล (ร้อยละ 73.3) ทีมบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 33.3) ทีมป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ (ร้อยละ 33.3) และทีมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร (ร้อยละ 20.0) ตามล าดับ 
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ตาราง 14 จ านวนและร้อยละของการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
โดยหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล 

 
การก ากับติดตามการด าเนินงาน 

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 

1. การก ากับติดตามการด าเนินงาน   
   ไม่มี 3 20.0 
   มี 12 80.0 
2. หน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล   
   กรมอนามัย/ศูนย์อนามัย 15 100.0 
   กรมควบคุมโรค/ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 14 93.3 
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 9 60.0 
   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ 9 60.0 
   สปสช. 1 6.7 
   สรพ. 11 73.3 
   สสจ. 14 93.3 
   คปสอ. 1 6.7 
   อ่ืนๆ 1 6.7 

  
 ตาราง 14 ส าหรับการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงาน
ภายนอกโรงพยาบาล พบว่า ร้อยละ 80.0 ของโรงพยาบาลมีการก ากับติดตามโดยหน่วยงานภายนอก
โรงพยาบาล 3 อันดับแรก ได้แก่ กรมอนามัย/ศูนย์อนามัย (ร้อยละ 100.0) กรมควบคุมโรค/ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด (ร้อยละ 93.3) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(ร้อยละ 73.3) 
 4.1.2 การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล   
 1) การจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพของโรงพยาบาล 
 
ตาราง 15 จ านวนร้อยละ ของการได้รบการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ 
 

มาตรฐาน 
1  

n(%) 
2  

n(%) 
3 

n(%) 
4  

n(%) 
5 

n(%) 
1. มาตรฐานส้วมสาธารณะ 
   ระดับประเทศ (HAS)  

6(40.0) - 7(46.7) 2(13.3) - 

2. ระบบน้ าอุปโภค 13(86.7) - 2(13.3) - - 
3. ระบบน้ าบริโภค 12(80.0) - 3(20.0) - - 
4. ระบบการจัดการน้ าเสีย 6(40.0) - 9(60.0) - - 
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

มาตรฐาน 
1  

n (%) 
2  

n (%) 
3 

n (%) 
4  

n (%) 
5 

n (%) 
5. ระบบการจัดการมูลฝอยทั่วไป 15(100.0) - - - - 
6. ระบบการจัดการมูลฝอยอันตราย 15(100.0) - - - - 
7. ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 3(20.0) - 12(80.0) - - 
8. การสุขาภิบาลและความปลอดภัย 
   ภายนอกอาคาร 

14(93.3) - 1(6.7) - - 

9. การสุขาภิบาลและความปลอดภัย 
   ภายในอาคาร 

14(93.3) - 1(6.7) - - 

10. การสุขาภิบาลและความปลอดภัย 
     ในการซักฟอก 

13(86.7) - 2(13.3) - - 

11. การป้องกันและระงับอัคคีภัย 10(66.7) - 5(33.3) - - 
12. มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร  3(20.0) - 11(3.3) - - 
13. การประเมินความเสี่ยง 
     จากการท างาน 

14(93.3) - 1(6.7) - - 

14. การจัดการให้เป็นพ้ืนที่ที่ป้องกัน 
     และควบคุมโรคไข้เลือดออก 

13(86.7) - 2(13.3) - - 

15. การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ 
     ปลอดบุหรี่ 

15(100.0) - - - - 

16. การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ 
     ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

15(100.0) - - - - 

17. มาตรฐาน ISO 14000 1(6.7) - 14(93.3) - - 
18. โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ 
     ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาล 
     อย่างยั่งยืนและเป็นมิตร 
     ต่อสิ่งแวดล้อม (green & clean  
     hospital)  

4(26.7) - 11(3.3) - - 

19. สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน    
     (healthy workplace) 

4(26.7) - 11(73.3) - - 

20. อ่ืนๆ ระบุ........................ - - - - 15(100.0) 
หมายเหตุ: 1 หมายถึง ผ่าน/ยังอยู่ระหว่างการรับรอง 2 หมายถึง ผ่าน/หมดอายุการรับรอง 
 3 หมายถึง ไม่ผ่าน 4 หมายถึง ไม่ได้ขอรับการประเมิน 5 หมายถึง ไม่ตอบ 
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 จากตาราง 15 พบว่า การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลส่วนใหญ่ร้อยละ 100 ผ่านการรับรองและอยู่ในระหว่างการรับรอง
ตามมาตรฐานระบบการจัดการมูลฝอยทั่วไป ระบบการจัดการมูลฝอยอันตราย การจัดให้โรงพยาบาล
เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และการจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รองลงมา
เป็นมาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัยภายนอกอาคาร การสุขาภิบาลและความปลอดภัย
ภายในอาคารและการประเมินความเสี่ยงจากการท างานร้อยละ 93.3 
 
ตาราง 16 ร้อยละของการน ามาตรฐานต่างๆ มาพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 
 มาตรฐาน  น ามาพัฒนา 

โรงพยาบาล (%) 
ไม่ได้น ามา

พัฒนา
โรงพยาบาล 

1. มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) 86.7 13.3 
2. ระบบน้ าอุปโภค 100.0 0.0 
3. ระบบน้ าบริโภค 100.0 0.0 
4. ระบบการจัดการน้ าเสีย 100.0 0.0 
5. ระบบการจัดการมูลฝอยทั่วไป 100.0 0.0 
6. ระบบการจัดการมูลฝอยอันตราย 100.0 0.0 
7. ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 100.0 0.0 
8. การสุขาภิบาลและความปลอดภัยภายนอกอาคาร 100.0 0.0 
9. การสุขาภิบาลและความปลอดภัยภายในอาคาร               100.0 0.0 
10. การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในการซักฟอก             100.0 0.0 
11. การป้องกันและระงับอัคคีภัย 100.0 0.0 
12. มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร 100.0 0.0 
13. การประเมินความเสี่ยงจากการท างาน 100.0 0.0 
14. การจัดการให้เป็นพ้ืนที่ที่ป้องกันและควบคุม 
     โรคไข้เลือดออก 

100.0 0.0 

15. การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100.0 0.0 
16. การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ควบคุม 
     เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

100.0 0.0 

17. มาตรฐาน ISO 14000 20.0 80 
18. โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน 
     ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร 
     ต่อสิ่งแวดล้อม (green & clean hospital) 

20.0 80 

19. สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน (healthy workplace)  46.7 53.3  
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 จากตาราง 16 ส าหรับการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐานการรับรอง
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่พัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้ 
(มากกว่าร้อยละ 80.0) ยกเว้นมาตรฐาน ISO 14000 โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน 
ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green & clean hospital) สถานที่ท างานน่าอยู่
น่าท างาน (healthy workplace) ซึ่งประมาณร้อยละ 40 ไม่ได้มีการน ามาพัฒนาโรงพยาบาล 
 2) การจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมของโรงพยาบาล 
 
ตาราง 17 จ านวนและร้อยละของการจ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพในโรงพยาบาล 
 

ตัวแปร จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 

1. มีการจัดจ าหน่ายอาหารสุขภาพในโรงพยาบาล   
   ไม่มี 4 26.7 
   มี 11 73.3 
2. การจ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ*   
   อาหารเมนูชูสุขภาพ 9 60.0 
   ผักปลอดสารพิษ 10 66.7 
   ตลาดนัดสีเขียว จ าหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพ 6 40.0 

*สามารถตอบได้หลายค าตอบ 
 
 จากตาราง 17 การประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ด้านการจ าหน่ายอาหารเพ่ือสุขภาพพบว่า 3 ใน 4 ของผู้ปฏิบัติงานอนามัย
สิ่งแวดล้อมระบุว่าโรงพยาบาลมีการจ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ (ร้อยละ 73.3) โดยสิ่งที่จ าหน่าย
เป็นอันดับแรก คือ ผักปลอดสารพิษ รองลงมา คือ อาหารเมนูชูสุขภาพและตลาดนัดสีเขียว จ าหน่ายสินค้า
เพ่ือสุขภาพตามล าดับ 
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ตาราง 18 ร้อยละของการมีบรรยากาศการท างานที่เอ้ือต่อการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ 
 

บรรยากาศ mean S.D. ระดับ 
เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

1. การต้อนรับและบริการ 
   ที่เป็นมิตร 

1.67 0.62 มาก 40.0 53.3 6.7 0.0 0.0 

2. การมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ 
   ระหว่างผู้ให้บริการกับ   
   ผู้รับบริการ 

1.80 0.41 มาก 20.0 80.0 0.0 0.0 0.0 

3. มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
   ส าหรับการปฏิบัติงาน 

2.00 0.00 มาก 
ที่สุด 

100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4. มีความปลอดภัยในการท างาน 1.93 0.26 มาก 6.7 93.3 0.0 0.0 0.0 
5. มีสถานที่/มุมพักผ่อน  1.73 0.46 มาก 26.7 73.3 0.0 0.0 0.0 
6. มีสถานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 1.73 0.59 มาก 33.3 60.0 6.7 0.0 0.0 
7. มีสถานที่ออกก าลังกาย 1.93 0.59 มาก 20.0 66.7 13.3 0.0 0.0 

 
 จากตาราง 18 มุมมองในด้านบรรยากาศการท างานที่เอ้ือต่อการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
ของโรงพยาบาล ในด้านต่างๆ ได้แก่ การต้อนรับและบริการที่เป็นมิตรการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
ในการท างานมีสถานที่/มุมพักผ่อนมีสถานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีสถานที่ออกก าลังกาย พบว่า ส่วนใหญ่
มีความเห็นว่าโรงพยาบาลมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด  
(mean=2.00) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีความปลอดภัยในการท างานมีสถานที่ออกก าลังกาย 
และการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ (mean=1.93 1.93 และ 1.80 
ตามล าดับ) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การต้อนรับและบริการที่เป็นมิตร (mean=1.67) 
 3) การจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 
 
ตาราง 19 จ านวนและร้อยละของโรงพยาบาลที่สนับสนุนให้มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายและวัสดุ

อุปกรณ์ออกก าลังกายให้กับบุคลากร 
 

สนับสนุน 
จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 

1. สถานที่ออกก าลังกาย   
   ไม่สนับสนุน 1 6.7 
   สนับสนุนสถานที่ออกก าลังกายภายในอาคาร 5 33.3 
   สนับสนุนสถานที่ออกก าลังกายภายนอกอาคาร 14 93.3 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

สนับสนุน จ านวน 
(n=15) ร้อยละ 

2. วัสดุอุปกรณ์ออกก าลังกาย   
   ไม่สนับสนุน 4 26.7 
   สนับสนุน 11 73.3 

 
ตาราง 20 จ านวนและร้อยละของการสนับสนุนสถานที่ส าหรับออกก าลังกายและวัสดุอุปกรณ์

ออกก าลังกายให้กับบุคลากร 
 

สนับสนุน จ านวน 
(n=15) ร้อยละ 

1. สถานที่ออกก าลังกายภายในอาคาร*  
   ห้องฟิตเนส/ห้องออกก าลังกาย 5 33.3 
   ห้องแอโรบิค/โยคะ 4 26.7 
   สนามแบดมินตัน 3 20.0 
   โต๊ะปิงปองและอุปกรณ์ 3 20.0 
2. สถานที่ออกก าลังกายภายนอกอาคาร*  
   ลานแอโรบิค 8 53.3 
   สนามเปตอง 2 13.3 
   สนามบาสเกตบอล 2 13.3 
   สนามฟุตบอล 5 33.3 
   ลานออกก าลังกายพร้อมอุปกรณ์ 4 26.7 
3. วัสดุอุปกรณ์ออกก าลังกาย  
   อุปกรณ์ยกน้ าหนัก 0 0.0 
   ลู่วิ่งไฟฟ้า 3 20.0 
   ห่วงฮูลาฮูป 3 20.0 
   ลูกบาสเกตบอล 2 13.3 
   ลูกวอลเล่ย์บอล 2 13.3 
   ลูกฟุตบอล 5 33.3 
   โต๊ะปิงปองและอุปกรณ์เล่น 4 26.7 
   อุปกรณ์เปตอง 4 26.7 
   จักรยาน 0 0.0 
   อุปกรณ์เล่นแบดมินตัน 4 26.7 
   ยางยืดออกก าลังกาย 1 6.7 
   ไม้พลอง  1 6.7 

*สามารถตอบได้หลายค าตอบ 
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 จากการด าเนินงานด้านวัสดุอุปกรณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ดังแสดงในตาราง 19-20 พบว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้การสนับสนุนสถานที่ส าหรับออกก าลังกาย
และวัสดุอุปกรณ์ออกก าลังกายให้กับบุคลากรส่วนใหญ่โรงพยาบาลให้การสนับสนุนด้านสถานที่และ
อุปกรณ์ออกก าลังกาย มีการสนับสนุนสถานที่ออกก าลังกายภายนอกและภายในอาคาร (ร้อยละ 93.3 
และร้อยละ 33.3 ตามล าดับ) และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ออกก าลังกาย (ร้อยละ 73.3) สถานที่ออกก าลังกาย
ภายในอาคารที่โรงพยาบาลสนับสนุนให้บุคลากร อันดับแรก คือ ห้องฟิตเนต/ห้องออกก าลังกาย 
(ร้อยละ 33.3) รองลงมาได้แก่ ห้องแอโรบิค/โยคะ(ร้อยละ 26.7) สนามแบดมินตัน (ร้อยละ 20.0) และอ่ืนๆ
เช่น สถานที่ตีปิงปอง (ร้อยละ 20.0) สถานที่ออกก าลังกายภายนอกอาคารที่โรงพยาบาลสนับสนุนให้บุคลากร 
อันดับแรก คือ ลานแอโรบิค (ร้อยละ 53.3) รองลงมา คือ สนามฟุตบอล (ร้อยละ 33.3) และสนามเปตอง 
(ร้อยละ 26.7) ตามล าดับ ส าหรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ออกก าลังกายให้แก่บุคลากร 5 อันดับแรก คือ 
ลูกฟุตบอล โต๊ะปิงปองและอุปกรณ์เล่น อุปกรณ์เล่นเปตอง อุปกรณ์เล่นแบดมินตัน ลู่วิ่งไฟฟ้าและ
ห่วงฮูลาฮูป 
 
ตาราง 21 จ านวนและร้อยละการจัดให้โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่เขตปลอดบุหรี่และควบคุมเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ 
 

การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่เขตปลอดบุหรี่
และควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 

1. ปลอดบุหรี่ 100%  15 100.0 
2. ไม่ปลอดบุหรี่ 0 0.0 
3. ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 100% 15 100.0 
4. ไม่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 0 0.0 

 
 ตาราง 21 ส าหรับประเด็นการจัดให้โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่เขตปลอดบุหรี่และควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์พบว่า ร้อยละ 100.0 ของโรงพยาบาลระบุว่าการจัดให้โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่เขตปลอดบุหรี่ 
100% และร้อยละ 100.0 ของโรงพยาบาลระบุว่าการจัดให้โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (ร้อยละ 100) 
 
ตาราง 22 จ านวนและร้อยละของการจัดกิจกรรม รณรงค์ เพ่ือการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของโรงพยาบาล 
 

การจัดกิจกรรม จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 

1. มีการสนับสนุนจัดกิจกรรม    
   ไม่มี 2 13.3 
   มี 13 86.7 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

การจัดกิจกรรม จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 

2. มีการจัดกิจกรรม   
   ป้ายประชาสัมพันธ์ 15 100.0 
   ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 15 100.0 
   สร้างมาตรการทางสังคม 0 0.0 
   รางวัลจูงใจ 0 0.0 

 
 ตาราง 22 ส าหรับการจัดกิจกรรมรณรงค์ เพ่ือการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของโรงพยาบาลพบว่า ร้อยละ 86.7 ของโรงพยาบาล ระบุว่าโรงพยาบาลมีกิจกรรมรณรงค์  
เพื่อการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของโรงพยาบาลโดยกิจกรรมที่น ามาใช้ คือ  
ป้ายประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ 100.0) และการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (ร้อยละ 100.0) 
 4) ระดับการผ่านเกณฑ์รับรองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
 
ตาราง 23 ผลการประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติจ าแนกตามระดับคะแนน 
 

ระดับคะแนนเฉลี่ย จ านวนโรงพยาบาล ร้อยละ แปรผล 

0.00 – 1.99 0 0.00 ไม่ผ่าน 
2.00 – 2.49 9 60.00 ระดับพ้ืนฐาน 

2.50 – 2.99 6 40.00 ระดับดี 
3.00 – 3.24 0 0.00 ระดับดีมาก 

3.25 ขึ้นไป 0 0.00 ระดับดีเด่น 
  
 ตาราง 23 จากผลการศึกษา เมื่อน าผลคะแนนเฉลี่ยรวมจากการประเมินของแต่ละโรงพยาบาล
มาจัดกลุ่มได้ดังนี้ โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติระดับพ้ืนฐาน
มากที่สุด จ านวน 9 แห่ง (ร้อยละ 60.00) คือ โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว โรงพยาบาลบางคล้า โรงพยาบาล
ท่าตะเกียบ โรงพยาบาลสนามชัยเขต โรงพยาบาลบางปะกง โรงพยาบาลพนมสารคาม โรงพยาบาล
บ้านโพธิ์ โรงพยาบาลเกาะกูด และโรงพยาบาลบ่อทอง โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ระดับดี จ านวน 6 แห่ง 
(ร้อยละ 40.00) คือ โรงพยาบาลสัตหีบกม. 10 โรงพยาบาลราชสาส์น โรงพยาบาลแปลงยาว โรงพยาบาล
พุทธโสธร โรงพยาบาลนายายอาม และโรงพยาบาลเกาะช้าง 
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ตาราง 24 คะแนนเฉลี่ยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล  

 

โรงพยาบาล 
ด้าน 

กายภาพ 
ด้าน 
สังคม 

กระตุ้นให้เกิด 
การส่งเสริม

สุขภาพ 

ผลลัพธ์ 
ด้าน

สิ่งแวดล้อม 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 
การผ่าน
เกณฑ์ 

1. โรงพยาบาลบางน้ าเปรี้ยว 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 ระดับ 
พ้ืนฐาน 

2. โรงพยาบาลราชสาส์น 3.00 3.00 2.00 2.00 2.50 ระดับดี 
3. โรงพยาบาลบางคล้า 2.00 3.00 2.50 2.75 2.05 ระดับ 

พ้ืนฐาน 
4. โรงพยาบาลท่าตะเกียบ 3.00 3.00 3.00 2.50 2.30 ระดับ 

พ้ืนฐาน 
5. โรงพยาบาลสนามชัยเขต 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 ระดับ 

พ้ืนฐาน 
6. โรงพยาบาลบางปะกง 2.00 3.00 3.50 2.50 2.20 ระดับ 

พ้ืนฐาน 
7. โรงพยาบาลพนมสารคาม 2.00 3.00 2.00 3.00 2.00 ระดับ 

พ้ืนฐาน 
8. โรงพยาบาลแปลงยาว 3.00 3.00 2.00 2.00 2.50 ระดับดี 
9. โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ 3.00 1.00 1.00 1.00 2.25 ระดับ 

พ้ืนฐาน 
10. โรงพยาบาลพุทธโสธร 3.00 3.00 2.00 2.00 2.50 ระดับดี 
11. โรงพยาบาลเกาะกูด 3.00 2.00 2.00 2.00 2.25 ระดับ 

พ้ืนฐาน 
12. โรงพยาบาลเกาะช้าง 3.00 3.00 2.00 2.00 2.50 ระดับดี 
13. โรงพยาบาลสัตหีบกม. 10 3.00 3.00 3.00 2.00 2.75 ระดับดี 
14. โรงพยาบาลบ่อทอง 3.00 2.00 2.00 2.00 2.25 ระดับ 

พ้ืนฐาน 
15. โรงพยาบาลนายายอาม 3.00 3.00 2.00 2.00 2.50 ระดับดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม 2.67 2.60 2.20 2.12 2.30 ระดับพ้ืนฐาน 
 
 ตาราง 24 พิจารณาตามประเภทของโรงพยาบาล พบว่า โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 
ผ่านเกณฑ์ในระดับพ้ืนฐาน คะแนนเฉลี่ย 2.35 2.30 และ 2.25 ตามล าดับ 
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4.2 จุดแข็งและจุดอ่อนของการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
ตาราง 25 ร้อยละของระดับการมีส่วนน าไปพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 

มาตรฐาน mean S.D. ระดับ 

ระดับการมีส่วนน าไปพัฒนา 
โรงพยาบาล 

มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. มาตรฐานส้วมสาธารณะ   
   ระดับประเทศ (HAS)  

2.38 0.96 ปาน 
กลาง 

23.1 23.1 46.2 7.7 0.0 

2. ระบบน้ าอุปโภค 2.13 0.35 มาก 0.0 86.7 13.3 0.0 0.0 
3. ระบบน้ าบริโภค 2.13 0.64 มาก 13.3 60.0 26.7 0.0 0.0 
4. ระบบการจัดการน้ าเสีย 2.40 0.74 ปาน 

กลาง 
13.3 33.3 53.4 0.0 0.0 

5. ระบบการจัดการมูลฝอยทั่วไป 1.87 0.52 มาก 20.0 73.3 3.7 0.0 0.0 
6. ระบบการจัดการมูลฝอยอันตราย 1.87 0.52 มาก 20.0 73.3 6.7 0.0 0.0 
7. ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 2.27 0.80 ปาน 

กลาง 
20.0 33.3 46.7 0.0 0.0 

8. การสุขาภิบาลและความปลอดภัย 
   ภายนอกอาคาร 

2.07 0.26 มาก 0.0 93.3 6.7 0.0 0.0 

9. การสุขาภิบาลและความปลอดภัย 
   ภายในอาคาร 

2.00 0.00 มาก 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 

10. การสุขาภิบาลและความปลอดภัย 
     ในการซักฟอก 

2.07 0.26 มาก 0.0 93.3 6.7 0.0 0.0 

11. การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2.20 0.41 มาก 0.0 80.0 20.0 0.0 0.0 
12. มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร  2.36 0.74 ปาน 

กลาง 
14.3 35.7 50.0 0.0 0.0 

13. การประเมินความเสี่ยง 
     จากการท างาน 

1.80 0.78 มาก 33.3 60.0 0.0 6.7 0.0 

14. การจัดการให้เป็นพ้ืนที่ 
     ที่ป้องกันและควบคุม 
     โรคไข้เลือดออก 

1.73 0.70 มาก 40.0 46.7 13.3 0.0 0.0 

15. การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ 
     ปลอดบุหรี่ 

1.40 0.51 มาก 
ที่สุด 

60.0 40.0 0.0 0.0 0.0 

16. การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ 
     ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

1.47 0.52 มาก 
ที่สุด 

53.3 46.7 0.0 0.0 0.0 
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ตาราง 25 (ต่อ) 
 

มาตรฐาน mean S.D. ระดับ 

ระดับการมีส่วนน าไปพัฒนา 
โรงพยาบาล 

มาก 
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

17. มาตรฐาน ISO 14000 4.60 1.12 น้อย 6.7 6.7 0.0 86.7 0.0 
18. โครงการสาธารณสุขรวมใจ 
     รณรงค์ลดโลกร้อน 
     ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน 
     และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
     (green & clean hospital)  

4.53 1.13 น้อย 
ที่สุด 

6.7 0.0 6.7 6.7 80.0 

19. สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน 
     (healthy workplace) 

3.87 1.36 น้อย 
ที่สุด 

6.7 6.7 33.3 0.0 53.3 

 
 ตาราง 25 เมื่อพิจารณาในด้านระดับการมีส่วนน าไปพัฒนาโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่การได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ  จะเอื้อต่อการน ามาพัฒนา
เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้ในระดับมาก โดยพบว่าระบบการจัดการน้ าเสียมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
(mean=2.40) อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด (mean=2.38) อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ตาราง 26 จ านวนและร้อยละประโยชน์ของการพัฒนาระบบคุณภาพในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 

ประโยชน์ของการพัฒนาระบบคุณภาพในโรงพยาบาล* จ านวน ร้อยละ 
1. บุคลากรมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพมากยิ่งข้ึน 12 80.0 
2. บุคลากรในโรงพยาบาลมีสุขภาพดี 10 66.7 
3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการด้านสิ่งแวดล้อม 
   ของโรงพยาบาล 

13 86.7 

4. ลดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 15 100.0 
*สามารถตอบได้หลายค าตอบ 
 
 จากตาราง 26 แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาระบบคุณภาพในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาระบบคุณภาพในโรงพยาบาลจะส่งผลท าให้บุคลากร
มีความตระหนักในการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น (ร้อยละ 40.0) บุคลากรในโรงพยาบาลมีสุขภาพปานกลาง 
(ร้อยละ 66.7) รวมถึงผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล (ร้อยละ 86.7) 
นอกจากนั้น ยังลดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 100.0) 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 6 ครั้งนี้ 
สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามรายละเอียด ดังนี้  
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
 
            5.1.1 ข้อมูลทั่วไป  
 ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมจาก พบว่า ผู้รับผิดชอบงานการจัดการสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุระหว่างน้อยกว่า 40 ปี มีระดับการศึกษาสูงสุด  คือ วุฒิปริญญาตรี ส่วนใหญ่
ด ารงต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โดยมีประสบการณ์ท างานเฉลี่ย 2.67 ปี และหน่วยงานที่ดูแล
การจัดการสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทุติยภูมิและตติยภูมิ  
 5.1.2 บริบทของโรงพยาบาล  
 ผลการวิจัย พบว่า เป็นโรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 86.7 โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 13.3 
ขนาดโรงพยาบาล 10–30 เตียง ร้อยละ 53.3 ขนาดโรงพยาบาล 60–90 เตียง ร้อยละ 40.0 และขนาด
โรงพยาบาล มากกว่า 150 เตียงขึ้นไป ร้อยละ 6.7 มีจ านวนเตียงที่เปิดให้บริการจริงมากกว่าขนาด
ของโรงพยาบาล ส่วนใหญ่อัตราการครองเตียงอยู่ที่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ร้อยละ 46.7 และการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากรในการจัดการสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล  
 5.1.3 การน าองค์กรและการบริหารทรัพยากร  
 การน าองค์กรและการบริหารของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่มีวิสัยทัศน์ไม่ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม โดยมากกว่าร้อยละ 80 
เห็นว่านโยบายครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อมมีความสอดคล้องกับนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
และมียุทธศาสตร์มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน  
 มีแผนงาน/โครงการมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเกือบทั้งหมด
มีแผนงาน/โครงการมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยมีแผน
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม พบว่า ทีมบริหารโรงพยาบาล ทีมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ทีมบริหารความเสี่ยง และทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 เป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ 
การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดการให้เป็นพื้นที่ที่ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก การประเมินความเสี่ยงจากการท างาน ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
และมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) เป็นต้น  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

61 

 การด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า โรงพยาบาลมีคณะกรรมการหรือทีมงาน
มีระดับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการท างานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
พบว่า คณะกรรมการหรือทีมงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีระดับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการท างาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับปานกลาง โดยทีมที่ประเมินว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะ
การท างานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม ทีมบริหารโรงพยาบาล 
และทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ซึ่งทั้งหมดมีระดับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการท างาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง 
 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรส าหรับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  พบว่า งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรส าหรับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่าเดิม ซึ่งภาพรวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการด าเนินงาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มีเท่าเดิม ร้อยละ 100.0 โรงพยาบาล
ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 100 ไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
จากหน่วยงานภายนอก ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่างบประมาณ
ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 6.7 ได้รับการสนับสนุน
เท่าเดิม ร้อยละ 6.7 และได้รับการสนับสนุนที่ไม่แน่นอน ร้อยละ 6.7 โดยเฉพาะงบประมาณที่ได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่ไม่แน่นอน  
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมบุคลากรระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการในโรงพยาบาลเกือบทั้งหมดได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้ และทักษะเพื่อพัฒนางาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยระดับบริหารได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนางาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านและ
มาตรฐานต่างๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ระดับปฏิบัติการได้รับการพัฒนา
ศักยภาพความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนางานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ 
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานต่างๆ  ที่เอื้อต่อการด าเนินงาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานและฝึกปฏิบัติการออกก าลังกาย 
เช่น โยคะ แอโรบิค  
 การก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ได้มีการก ากับติดตามการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยหน่วยงานภายในของโรงพยาบาล 
มีการก ากับติดตามโดยทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม ทีมบริหารโรงพยาบาล ทีมบริหารความเสี่ยง ทีมป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อ และทีมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ส าหรับการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล มีการก ากับติดตามโดยหน่วยงาน
ภายนอกโรงพยาบาล โดยกรมอนามัย/ศูนย์อนามัย กรมควบคุมโรค/ส านักงานป้องกันควบคุมโรค
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
            5.1.4 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพของโรงพยาบาล  
 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ร้อยละ 100 ผ่านการรับรองและอยู่ในระหว่างการรับรองตามมาตรฐานระบบ
การจัดการมูลฝอยทั่วไป ระบบการจัดการมูลฝอยอันตราย การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่
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และการจัดให้โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รองลงมา เป็นมาตรฐานการสุขาภิบาล
และความปลอดภัยภายนอกอาคาร การสุขาภิบาลและความปลอดภัยภายในอาคาร และการประเมิน
ความเสี่ยงจากการท างานร้อยละ 93.3 
 ส าหรับการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ที่พัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้ (มากกว่าร้อยละ 80.0) 
ยกเว้นมาตรฐาน ISO 14000 โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green & clean hospital) สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน (healthy 
workplace) ซึ่งประมาณร้อยละ 40 ไม่ได้มีการน ามาพัฒนาโรงพยาบาล  
 5.1.5 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมของโรงพยาบาล  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพให้การสนับสนุนสถานที่ส าหรับออกก าลังกายและวัสดุอุปกรณ์
ออกก าลังกายให้กับบุคลากร ส่วนใหญ่โรงพยาบาลให้การสนับสนุนด้านสถานที่และอุปกรณ์ออกก าลังกาย 
มีการสนับสนุนสถานที่ออกก าลังกายภายนอก ร้อยละ 93.3 และมีการสนับสนุนสถานที่ออกก าลังกาย
ภายในอาคาร ร้อยละ33.3 และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ออกก าลังกายร้อยละ 73.3 สถานที่ออกก าลังกาย
ภายในอาคารที่โรงพยาบาลสนับสนุนให้บุคลากร ได้แก่ ห้องฟิตเนต/ห้องออกก าลังกาย ร้อยละ 33.3 
ห้องแอโรบิค/โยคะ ร้อยละ 26.7 สนามแบดมินตัน ร้อยละ 20.0 และอ่ืนๆเช่นสถานที่ตีปิงปอง ร้อยละ 20.0 
สถานที่ออกก าลังกายภายนอกอาคารที่โรงพยาบาลสนับสนุนให้บุคลากร ได้แก่ ลานแอโรบิค ร้อยละ 53.3 
สนามฟุตบอล ร้อยละ 33.3 และสนามเปตอง ร้อยละ 26.7 ส าหรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ออกก าลังกาย
ให้แก่บุคลากร ได้แก่ ลูกฟุตบอล โต๊ะปิงปองและอุปกรณ์เล่น อุปกรณ์เปตอง อุปกรณ์เล่นแบดมินตัน 
ลู่วิ่งไฟฟ้าและห่วงฮูลาฮูป  
 การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ด้านการจ าหน่ายอาหารเพ่ือสุขภาพ พบว่า โรงพยาบาลมีการจ าหน่ายอาหารเพ่ือสุขภาพ โดยสิ่งที่จ าหน่าย 
ได้แก่ ผักปลอดสารพิษ อาหารเมนูชูสุขภาพและตลาดนัดสีเขียว จ าหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพ  
 มุมมองในด้านบรรยากาศการท างานที่เอ้ือต่อการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล 
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การต้อนรับและบริการที่เป็นมิตร การมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการ
กับผู้รับบริการ มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงาน มีความปลอดภัยในการท างาน มีสถานที่/
มุมพักผ่อน มีสถานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีสถานที่ออกก าลังกาย พบว่า ส่วนใหญ่โรงพยาบาลมีอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (mean=2.00) อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ มีความปลอดภัยในการท างาน มีสถานที่ออกก าลังกาย และการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ (mean=1.93 1.93 และ 1.80 ตามล าดับ) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ การต้อนรับและบริการที่เป็นมิตร (mean=1.67)    
 5.1.6 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล  
 การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่เขตปลอดบุหรี่และควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พบว่า 
ร้อยละ 100.0 ของโรงพยาบาลมีการจัดให้โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่เขตปลอดบุหรี่ 100% และร้อยละ 100.0 
ของโรงพยาบาลมีการจัดให้โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 100% ซึ่งโรงพยาบาล
มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ เพ่ือการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของโรงพยาบาล  พบว่า 
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ร้อยละ 86.7 ของโรงพยาบาลมีกิจกรรมรณรงค์ เพ่ือการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของโรงพยาบาล โดยกิจกรรมท่ีน ามาใช้ ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์ การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 
5.2 อภิปรายผล  
 
 การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ผู้รับบริการ
และประชาชนในชุมชน การสร้างบรรยากาศการบริการที่เป็นมิตรและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการดูแล
สุขภาพ ทั้งด้านกาย จิต สังคม เพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพของการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค 
รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย ญาติและชุมชน  
 5.2.1 การน าองค์กรและการบริหารทรัพยากร  
 การน าองค์กรและการบริหารทรัพยากรของโรงพยาบาลส่วนใหญ่ให้ความส าคัญและมีแผนงาน/
โครงการมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเกือบทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบาย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ส่วนใหญ่มนีโยบายครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อมและมีความสอดคล้องกับการศึกษา
ของบังอร สุภาเกตุ และนิภัทรา วโนทยาโรจน์ (2557, หน้า 2) พบว่า โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีนโยบาย
และแผนด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 90.4) ด้านบุคลากร (ร้อยละ 86.3) 
ด้านผู้รับบริการ (ร้อยละ 86.3) ด้านครอบครัวและญาติ (ร้อยละ 86.3) ด้านชุมชน (ร้อยละ 84.3)  
ทั้งนี้ โรงพยาบาลส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการและชุมชน ซึ่งการศึกษา
ของนวพร ตรีโอษฐ์ (2547, หน้า 1) พบว่า ปัญหาที่ส าคัญของการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คือ 
ความไม่ชัดเจนของนโยบายการมอบหมายงานและภารกิจ การก าหนดผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพที่ชัดเจนและผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบคุณลักษณะของเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
และแนวทางการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมีการก ากับติดตามการด าเนินงาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโดยหน่วยงานภายในของโรงพยาบาล ส่วนใหญ่เป็นทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ทีมบริหารโรงพยาบาล ทีมบริหารความเสี่ยง ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และทีมส่งเสริม
สุขภาพบุคลากร ตามล าดับ ส าหรับการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดย
หน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล พบว่า ร้อยละ 80.0 ของโรงพยาบาลมีการก ากับติดตามโดยหน่วยงาน
ภายนอกโรงพยาบาล ได้แก่ กรมอนามัย/ศูนย์อนามัย กรมควบคุมโรค/ส านักงานป้องกันควบคุมโรค
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เป็นต้น สอดคล้องกับ
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย (2558, หน้า 4) ผู้บริหารต้องแสดงความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ มีนโยบายและแผนงานที่ชัดเจนรวมถึงการก ากับ ติดตามและประเมินผลตามนโยบาย
ที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี และโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีวิสัยทัศน์ไม่ครอบคลุม
ด้านสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ควรมีการมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม และต้องพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้/
ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมามีเท่าเดิม โรงพยาบาล
ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 100 ไม่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ข้อมูลจากรายงาน
การพัฒนาคนเพ่ืออนาคตประเทศไทย พบว่า รายจ่ายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
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จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน ามาจัดการในด้านปัจจัยสุขภาพ โดยคิดเป็นสัดส่วนของรายจ่ายด้านสุขภาพ
ทั้งหมดเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 5.10 ในปี พ.ศ. 2548 เป็นร้อยละ 10.30 ในปี พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ในระดับพ้ืนที่
ยังมีงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุนหมู่บ้าน 
กองทุนอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้มีงบประมาณในการบริหารจัดการได้ดีขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจาก
การสนับสนุนจากนโยบาย เช่น สสส. กสธ. สปสช. และสช. โดยเข้ามามีบทบาทในการผลักดัน
การด าเนินงานด้านสุขภาพ   
 5.2.2 การจัดการความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการท างานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 การจัดการความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการท างานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พบว่า 
คณะกรรมการหรือทีมงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีระดับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการท างานด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง โดยทีมที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการท างาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มี คือ ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม ทีมบริหารโรงพยาบาล และทีมป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อตามล าดับ ซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการท างานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับปานกลาง ต้องมีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการด าเนินงานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึนเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้และน ามาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการศึกษาของสิริพินท์ 
ศิริโสภาพงษ์ และคณะ (2552 หน้า 1-2) พบว่า หากโรงพยาบาลให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงพยาบาล จะส่งผลต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ยั่งยืน และการพัฒนาทักษะบุคลากร
ในการคิดวิเคราะห์ที่จะน ามาใช้ประโยชน์จากข้อมูล ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน ดังนั้น ผู้บริหาร
ควรให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะความคิด วิเคราะห์ของบุคลากร เพื่อให้เกิดการจัดการได้โดยใช้
ข้อมูลจริงมาวัด วิเคราะห์ ซึ่งสามารถน ามาใช้ในการเฝ้าระวังในการด าเนินงานและเห็นแนวโน้มด้านสุขภาพ
ได้อย่างชัดเจนขึ้น 
 5.2.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพของโรงพยาบาล 
 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและบริการสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เอ้ือต่อ
การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ทั้งนี้เนื่องจากมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและบริการสุขภาพ
เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีนั้น มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
มุ่งที่ผลลัพธ์สุขภาพที่ดีข้ึนของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน บุคลากร และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ได้รับการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการรับรอง ต้องเพ่ิมมาตรการและเน้นการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในด้านมาตรฐาน
ส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) ระบบการจัดการน้ าเสีย ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มาตรฐาน 
ISO 14000 โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (green & clean hospital) สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน (healthy workplace) 
และมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ของสง่า ดามาพงษ์ (2557, หน้า 20-21) พบว่า บุคลากรยังขาด
ความรู้ การบริหารจัดการและรูปแบบในการด าเนินการ ต้องสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร ผู้มารับบริการ 
ครอบครัวและญาติ ร้านค้าในโรงพยาบาลและผลักดันให้เกิดร้านอาหารเพ่ือสุขภาพในโรงพยาบาลทุกแห่ง 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนและเป็นทางเลือกในการเข้าถึงบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพได้ง่ายขึ้น และโรงพยาบาล
ควรเป็นต้นแบบให้กับชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
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สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพได้ แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับ
การพัฒนาในด้านมาตรฐาน ISO 14000 โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาล
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green & clean hospital) สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน (healthy 
workplace) ซึ่งยังไม่ได้มีการน ามาพัฒนาโรงพยาบาลอย่างชัดเจน โรงพยาบาลควรให้ความส าคัญ
และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาและดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ 
เพ่ือส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
 5.2.4 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมของโรงพยาบาล 
  โรงพยาบาลมีการจ าหน่ายอาหารเพ่ือสุขภาพ เช่น อาหารเมนูชูสุขภาพ ผักปลอดสารพิษ 
ตลาดนัดสีเขียว จ าหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
และโรงพยาบาลมีบรรยากาศการท างานที่เอื้อต่อการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพซึ่งมีอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคมในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการท างาน
เพ่ือให้บรรลุผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 
 5.2.5 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล        
 ด้านวัสดุอุปกรณ์การด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลจัดให้มีการสนับสนุน
สถานที่ออกก าลังกายภายในอาคาร โดยสนับสนุนให้มีห้องฟิตเนส/ห้องออกก าลังกาย ห้องแอโรบิค/โยคะ 
โต๊ะปิงปองและอุปกรณ์ และสนับสนุนสถานที่ออกก าลังกายภายนอกอาคารโดยสนับสนุนให้มีลานแอโรบิค 
สนามฟุตบอล ลานออกก าลังกายพร้อมอุปกรณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของสีนวล ภักดีตุระ ผลการศึกษา 
พบว่า โครงการส่งเสริมสุขภาพส าหรับบุคลากรทางการศึกษามีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ
ออกก าลังกายส าหรับประชาชนโรงพยาบาลมีการสนับสนุนระดับปานกลาง เนื่องจากปัจจุบันบทบาท
การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
ในการสนับสนุนงบประมาณต่างๆ ตามพ.ร.บ. สุขภาพ ดังนั้นโรงพยาบาลจึงเป็นเพียงผู้สนับสนุนด้านวิชาการ 
ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และโรงพยาบาลมีการจัดให้โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่ปลอดบุหรี่  100% 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 100% 
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
 5.2.6 จุดแข็งและจุดอ่อนของการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 เมื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของการด าเนินงานในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล 
พบว่า จุดแข็ง คือ โรงพยาบาลส่วนใหญ่ผ่านการรับรองและอยู่ในระหว่างการรับรองตามมาตรฐาน ได้แก่ 
ระบบการจัดการมูลฝอยทั่วไป ระบบการจัดการมูลฝอยอันตราย การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่ปลอดบุหรี่
และการจัดให้โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรฐานการสุขาภิบาลและความปลอดภัย
ภายนอกอาคาร การสุขาภิบาลและความปลอดภัยภายในอาคาร และการประเมินความเสี่ยงจากการท างาน 
โรงพยาบาลมีการจ าหน่ายอาหารเพ่ือสุขภาพ คือ ผักปลอดสารพิษ อาหารเมนูชูสุขภาพและตลาดนัด
สีเขียว และโรงพยาบาลมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับการปฏิบัติงาน และมีความปลอดภัย
ในการท างาน มีสถานที่ออกก าลังกาย และการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพความรู้และทักษะ
เพ่ือพัฒนางานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

66 

และมาตรฐานต่างๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ศักยภาพความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนางานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรในระดับปฏิบัติการ
ในด้านวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานต่างๆ ที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างานและฝึกปฏิบัติการออกก าลังกาย 
เช่น โยคะ แอโรบิค โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่เขตปลอดบุหรี่ โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
โรงพยาบาลมีการสนับสนุนสถานที่ออกก าลังกายภายนอกและภายในอาคาร และวัสดุอุปกรณ์ออกก าลังกาย 
สถานที่ออกก าลังกายภายในอาคาร คือ ห้องฟิตเนต/ห้องออกก าลังกาย ห้องแอโรบิค/โยคะ สนามแบดมินตัน 
และอ่ืนๆ เช่น สถานที่ตีปิงปอง สถานที่ออกก าลังกายภายนอกอาคาร คือ ลานแอโรบิค สนามฟุตบอล 
และสนามเปตอง สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ออกก าลังกาย คือ ลูกฟุตบอลโต๊ะปิงปองและอุปกรณ์เล่น  
อุปกรณ์เปตอง อุปกรณ์เล่นแบดมินตัน ลู่วิ่งไฟฟ้าและห่วงฮูลาฮูป  
 จุดอ่อน คือ โรงพยาบาลส่วนใหญ่ไม่ผ่านการรับรองในด้านมาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ 
(HAS) ระบบการจัดการน้ าเสีย ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร มาตรฐาน 
ISO 14000 โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (green & clean hospital) และสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน (healthy workplace) 
โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการพัฒนาในด้านมาตรฐาน ISO 14000 โครงการสาธารณสุขรวมใจ
รณรงค์ลดโลกร้อน ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green & clean hospital) 
สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน (healthy workplace) ซึ่งยังไม่ได้มีการน ามาพัฒนาโรงพยาบาลอย่างชัดเจน 
โรงพยาบาลควรปรับปรุงและพัฒนาบรรยากาศการท างานในด้านการต้อนรับและบริการที่เป็นมิตร 
เพ่ือการบริการที่เป็นกัลยาณมิตรมากยิ่งขึ้น 
 5.2.7 ระดับการผ่านเกณฑ์รับรองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
 มีการจัดกลุ่มระดับการผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ที่ผ่านมาจัดกลุ่มแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ผ่านและไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานฯ ในการศึกษานี้ได้น าผลคะแนน
เฉลี่ยรวมจากการประเมินของแต่ละโรงพยาบาล เมื่อน ามาจัดกลุ่มระดับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ พบว่า โรงพยาบาล 1 ใน 2 ผ่านเกณฑ์ในระดับดี (คะแนน 2.50–2.99) และโรงพยาบาล
ที่ผ่านในระดับพ้ืนฐาน จ านวน 9 แห่ง (คะแนน 2.00–2.49) สะท้อนให้เห็นถึงระดับการพัฒนาด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลต้องมีการพัฒนามุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
หากน ามาจัดเป็นกลุ่มระดับการรับรองเพ่ือยกระดับการพัฒนาของโรงพยาบาล เพ่ือให้เกิดการกระตุ้น
พัฒนาในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติในการพัฒนาให้มีคุณภาพ ซึ่งโรงพยาบาลยังมีจุดอ่อนในเรื่อง
ของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้เกิดการพัฒนากระบวนการส่งเสริม
สุขภาพในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่องของการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ รองลงมาคือการจัดการการจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคม
ของโรงพยาบาล และการจัดการสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพของโรงพยาบาล ตามล าดับ เนื่องจากส่วนใหญ่
ผ่านในระดับพื้นฐานร้อยละ 60 ซึ่งอยู่ในช่วงต้องมีการพัฒนาให้เพ่ิมยิ่งขึ้น เพ่ือคุณภาพของการจัดการ
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สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้อยู่ในระดับดีเด่น ซึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 6 
ยังอยู่เกณฑ์พ้ืนฐานของเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ          
 
             5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1) ควรเพ่ิมกลไกการบริหารจัดการระดับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดี
ของบุคลากรและผู้รับบริการอย่างชัดเจน โดยมุ่งให้ความส าคัญต่อการขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและผลักดันให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง 
 2) หน่วยงานวิชาการในเขตสุขภาพที่ 6 ควรวางแผนร่วมกันเพ่ือพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพในพ้ืนที่ให้เข้มแข็ง โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน และกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมที่ต่อยอด
หรือขยายผลให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 3) พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่กระบวนการหรือวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับปัญหา  
 4) เชื่อมโยงการจัดการสิ่งแวดล้อมไปถึงชุมชน โดยบูรณาการเข้ากับกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรศึกษาความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
ในเขตสุขภาพท่ี 6 
 2) ควรศึกษาสถานการณ์และความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล
ในเขตสุขภาพท่ี 6 
 3) ควรศึกษากระบวนการการจัดการเรื่องการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อและระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
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แบบประเมินตนเองของโรงพยาบาล (hospital profile) 
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แบบประเมินตนเองของโรงพยาบาล (Hospital Profile) 
 
1. ข้อมูลทั่วไป   
 1) ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ ระดับการให้บริการ จ านวนเตียง 
 2) พ้ืนทีร่ับผิดชอบ ได้แก่ จ านวนต าบล หมู่บ้าน ประชากรชายและหญิง 
 3) จ านวนผู้รับบริการ ได้แก่ ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก อัตราการครองเตียง 
2. สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล 
 1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรแผนยุทธศาสตร์
ของโรงพยาบาล 
 2) ขอบเขตการให้บริการ 
 3) ลักษณะของบุคลากร จ าแนกตามสหวิชาชีพ หรือประเภทของงานระดับการศึกษา 
3. ความท้าทายของโรงพยาบาล 
 1) ปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 2) ปัญหาสาธารณสุขที่คาดการณ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า 
 3) ความเชี่ยวชาญ (excellent) ของโรงพยาบาล หรือบุคลากรของโรงพยาบาล 
 4) มาตรฐานคุณภาพที่โรงพยาบาลก าลังด าเนินการ 
 5) รางวัลหรือความส าเร็จที่โรงพยาบาลได้รับในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
4. ความสัมพันธ์ระดับโรงพยาบาล 
 1) โครงสร้างและระบบการบริหารงานของโรงพยาบาล 
 2) ความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการ ครอบครัว ญาติ และชุมชน ต่อโรงพยาบาลและ
เครือข่ายการให้บริการ 
 3) ภาคีเครือข่ายและบทบาทของภาคีเครือข่าย 
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
 1. การจัดการโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ: โรงพยาบาลมีวิธี 
การจัดการโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างไร โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
 โรงพยาบาลมีแนวทางการด าเนินงานการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติรวมทั้งทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการท างานเพ่ือให้บรรลุผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในเรื่องการจัดการโครงสร้างด้านกายภาพ
และการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
ต่อไปนี้อย่างไร 
 1) การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลและกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
 2) การบ าบัดน้ าเสียและตรวจคุณภาพน้ าตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้ง
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
 3) การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
 4) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการประเมินความเสี่ยงจากการท างาน 
 5) การจัดการให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ ที่ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
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 2. การจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม: โรงพยาบาลมีวิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม
อย่างไร โดยตอบค าถามต่อไปนี้  
 โรงพยาบาลมีแนวทางการด าเนินงาน การถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการท างานเพ่ือให้บรรลุผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมทางสังคม เพ่ือท าให้
สิ่งเหล่านี้บรรลุผลได้อย่างไร 
 1) บรรยากาศการต้อนรับและบริการที่เป็นมิตร 
 2) การจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมและปฏสิัมพันธ์ระหวา่งบุคลากรหรือระหว่าง
ผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ และบรรยากาศที่ดีในการท างานที่ดีข้ึน 
 3. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ: โรงพยาบาลมีวิธีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพอย่างไร โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
 โรงพยาบาลมีแนวทางการด าเนินงาน การถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการท างานเพ่ือให้บรรลุผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิด
การส่งเสริมสุขภาพ โดยพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้อย่างไร 
 1) การจัดสถานที่พักผ่อน สถานที่ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากร 
ผู้รับบริการ ครอบครัวและญาติและประชาชน 
 2) การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ ตามพรบ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
ผลลัพธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม: ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร 
 1. ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 2. ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
 3. ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ 
 หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่รายงานในหัวข้อ 1–3 เป็นการแสดงผลลัพธ์ของโรงพยาบาล ตาม
ตัวชี้วัดในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและผลลัพธ์ที่ควร
รายงานเพิ่มเติม ได้แก่ 
 1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 (1) ผลการตรวจคุณภาพน้ าบริโภคทางห้องปฏิบัติการ 
 (2) ผลการตรวจคุณภาพน้ าเสีย 
 (3) ผลลัพธ์ของการจัดการสุขาภิบาลโรงอาหารโรงครัว 
 (4) ผลลัพธ์ของการจัดการมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยติดเชื้อ 
 2) สิ่งแวดล้อมทางสังคม ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและ
ข้อร้องเรียนต่างๆ 
 3) สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ ผลการประเมินสื่อ สถานที่และ
อุปกรณ์ท่ีเอ้ือ/กระตุ้นต่อการส่งเสริมสุขภาพ 
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ตารางการแสดงผลลัพธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

สิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ไม่ผ่าน ผ่าน ระบุปีท่ีผ่าน 
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1. มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)      
2. ระบบน้ าอุปโภค     
3. ระบบน้ าบริโภค     
4. ระบบการจัดการน้ าเสีย     
5. ระบบการจัดการมูลฝอยทั่วไป     
6. ระบบการจัดการมูลฝอยอันตราย     
7. ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ     
8. การสุขาภิบาลและความปลอดภัย 
    ภายนอกอาคาร 

    

9. การสุขาภิบาลและความปลอดภัยภายในอาคาร     
10. การสุขาภิบาลและความปลอดภัย 
     ในการซักฟอก 

    

11. การป้องกันและระงับอัคคีภัย     
12. มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร      
13. การประเมินความเสี่ยงจากการท างาน     
14. การจัดการให้เป็นพ้ืนที่ที่ป้องกันและควบคุม 
     โรคไข้เลือดออก 

    

15. การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่     
16. การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ควบคุม 
     เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

    

17. มาตรฐานISO 14000     
18. โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน  
     ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร 
     ต่อสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Hospital)  

    

19. สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน  
     (Healthy Workplace) 

    

สิ่งแวดล้อมทางสังคม 
20. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ให้บริการ      
21. ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ     
22. ข้อร้องเรียนต่างๆ 
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สิ่งแวดล้อม เป้าหมาย ไม่ผ่าน ผ่าน ระบุปีท่ีผ่าน 
สิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมสุขภาพ 
23. ผลการประเมินสื่อที่เอ้ือ/กระตุ้น 
     ต่อการส่งเสริมสุขภาพ 

    

24. สถานที่เอ้ือ/กระตุ้นต่อการส่งเสริมสุขภาพ     
25. อุปกรณ์ท่ีเอ้ือ/กระตุ้นต่อการส่งเสริมสุขภาพ     

 
ตารางการน าเสนอข้อมูล 
 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลลัพธ ์
ในปัจจุบนั 

ผลลัพธ ์
เทียบกับ
เป้าหมาย 

ผลลัพธ์ในช่วง 
3 ป ี

ลักษณะ 
แนวโน้ม 
(+/-) 

องค์กรท่ี 
เปรียบเทียบ 

ผลการ
เปรียบเทียบ 

(+/-)    
ด้านสิ่งแวดล้อม          
- สิ่งแวดล้อม 
  ทางกายภาพ 

         

- สิ่งแวดล้อม 
  ทางสังคม 

         

- สิ่งแวดล้อม 
  ที่กระตุ้นให้เกิด 
  การส่งเสริม 
  สุขภาพ 
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 6 

 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้เป็นการการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 6 
เพ่ือน าผลการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  - เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
 3. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล จ านวน  5 ข้อ  
 ส่วนที่ 2 คุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน  6 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยน าเข้า จ านวน 16 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จ านวน  3 ข้อ 
 4. ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลในภาพรวม ไม่น าเสนอเป็นรายหน่วยงาน การตอบแบบสอบถามครั้งนี้
จะไม่มีผลต่อท่านและหน่วยงานของท่านแต่ประการใด 
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ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล  
1. ประเภทโรงพยาบาลของท่าน  
  โรงพยาบาลชุมชน   โรงพยาบาลทั่วไป   โรงพยาบาลศูนย์ฯ 
2. ขนาดโรงพยาบาล  
  10 – 30 เตียง   60 – 90 เตียง 
  120 – 150 เตียง   มากกว่า 150 เตียงขึ้นไป 
3. จ านวนเตียงที่เปิดให้บริการจริง 
  เท่ากับขนาดโรงพยาบาล 
  มากกว่าขนาดโรงพยาบาล 
  น้อยกว่าขนาดโรงพยาบาล 
4. อัตราการครองเตียง (ร้อยละ) 
  ≤ 50    51 – 70  
  71 – 90    90 ขึ้นไป 
5. การบริหารจัดการด้านบุคลากรในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล 
  จ้างเหมาบุคคลภายนอก  
ส่วนที่ 2 คุณลักษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ  ชาย    หญิง 
2. อายุ..................ปี (จ านวนเต็มเกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ปี)  
3. ระดับการศึกษาสูงสุดของท่าน 
  มัธยมศกึษาตอนปลาย/ ปวช.  อนุปริญญา/ปวส.  
  ปริญญาตรี    ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก    อ่ืนๆ (ระบุ)......................... 
4. ท่านด ารงต าแหน่ง 
  แพทย์     ทันตแพทย์     เภสัชกร  
  พยาบาลวิชาชีพ    นักวิชาการสาธารณสุข  นักโภชนาการ 
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข   อ่ืนๆ (ระบุ)................................ 
5. ระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนี้..........................ปี 
6. หน่วยงานที่ดูแลการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล 
  กลุ่มอ านวยการ/ฝ่ายบริหาร  กลุ่มการพยาบาล 
  กลุ่มเทคนิคการแพทย์   กลุ่มรังสี 
  กลุ่มทุติยภูมิและตติยภูมิ   อ่ืนๆ (ระบุ)............................... 
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ส่วนที่ 3 ปัจจัยน าเข้า 
การน าองค์กรและการบริหาร 
1. โรงพยาบาลของท่านได้มีวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ แหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงาน 
ที่สอดคล้องอย่างไร 

การน าองค์กร 
ความสอดคล้อง 

ไม่มี 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

1. วิสัยทัศน์ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม    
2. นโยบายครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม     
3. ยุทธศาสตร์มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม    
4. มีแผนงาน/โครงการมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม    
5. เป็นแหล่งเรียนรู้/ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม    

 
โครงสร้างองค์กรในการด าเนนิงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. ในภาพรวมคณะกรรมการหรือทีมด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลของท่าน 
เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการท างานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด 
กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงเพียงค าตอบเดียว  

คณะกรรมการหรือทีมงาน 
ระดับ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ทีมบริหารโรงพยาบาล      
2. ทีมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร      
3. ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม      
4. ทีมบริหารความเสี่ยง      
5. ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ      
6. อ่ืนๆ (ระบุ)..............................      

 
การพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 
3. โรงพยาบาลของท่านได้รับการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพใดบ้าง 

มาตรฐาน 
พ.ศ. 2559 

ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ได้ขอรับ 
การประเมิน 

1. มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)     
2. ระบบน้ าอุปโภค    
3. ระบบน้ าบริโภค    
4. ระบบการจัดการน้ าเสีย    



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

 
 

82 

มาตรฐาน 
พ.ศ. 2559 

ผ่าน ไม่ผ่าน ไม่ได้ขอรับ 
การประเมิน 

5. ระบบการจัดการมูลฝอยทั่วไป    
6. ระบบการจัดการมูลฝอยอันตราย    
7. ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ    
8. การสุขาภิบาลและความปลอดภัย 
   ภายนอกอาคาร 

   

9. การสุขาภิบาลและความปลอดภัยภายในอาคาร    
10. การสุขาภิบาลและความปลอดภัย 
     ในการซักฟอก 

   

11. การป้องกันและระงับอัคคีภัย    
12. มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร     
13. การประเมินความเสี่ยงจากการท างาน    
14. การจัดการให้เป็นพ้ืนที่ที่ป้องกันและควบคุม 
     โรคไข้เลือดออก 

   

15. การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่    
16. การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ควบคุม 
     เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

   

17. มาตรฐาน ISO 14000    
18. โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน  
     ด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร 
     ต่อสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Hospital)  

   

19. สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน (Healthy  
     Workplace) 

   

20. อ่ืนๆ ระบุ........................    
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4. การพัฒนาโรงพยาบาลตามมาตรฐานดังกล่าว มีส่วนในการพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมากน้อยเพียงใด กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงเพียงค าตอบเดียว  

มาตรฐาน 

ระดับการมีส่วนน าไปพัฒนา
โรงพยาบาล 

ไม่ได้น ามา
พัฒนา

โรงพยาบาล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)        
2. ระบบน้ าอุปโภค       
3. ระบบน้ าบริโภค       
4. ระบบการจัดการน้ าเสีย       
5. ระบบการจัดการมูลฝอยทั่วไป       
6. ระบบการจัดการมูลฝอยอันตราย       
7. ระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ       
8. การสุขาภิบาลและความปลอดภัยภายนอก 
   อาคาร 

      

9. การสุขาภิบาลและความปลอดภัยภายในอาคาร       
10. การสุขาภิบาลและความปลอดภัย 
     ในการซักฟอก 

      

11. การป้องกันและระงับอัคคีภัย       
12. มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร        
13. การประเมินความเสี่ยงจากการท างาน       
14. การจัดการให้เป็นพ้ืนที่ที่ป้องกัน 
     และควบคุมโรคไข้เลือดออก 

      

15. การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่       
16. การจัดให้โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ 
     ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

      

17. มาตรฐาน ISO 14000       
18. โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน 
     ด้วยการสุขาภิบาลย่างยั่งยืนและเป็นมิตร 
     ต่อสิ่งแวดล้อม (Green & Clean Hospital)  

      

19. สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน (Healthy  
     Workplace) 

      

20. อ่ืนๆ ระบุ........................       
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5. การพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
มีประโยชน์ในส่วนของการพัฒนาระบบคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอย่างไร 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  บุคลากรมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพมากยิ่งข้ึน 
  บุคลากรในโรงพยาบาลมีสุขภาพดี 
  ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อบริการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล 
  ลดข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
6. ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา โรงพยาบาลของท่านได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินงาน
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายนอกต่อไปนี้หรือไม่ อย่างไร กรุณาท าเครื่องหมาย  
ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงเพียงค าตอบเดียว 

หน่วยงาน 
ได้รับการสนับสนุน ขอรับ 

การสนับสนุน
แต่ไม่ได ้

ไม่ขอรับ 
การสนับสนุน เพิ่มข้ึน เท่าเดิม ลดลง 

ไม่
แน่นอน 

1. ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
   การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

      

2. ส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
   แห่งชาติ (สปสช.) 

      

3. สนับสนุนจากองค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

      

4. หน่วยงานอื่นๆ (โปรดระบุ 
   หน่วยงาน) 

      

 
7. ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลของท่านได้มีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไร 
 เพ่ิมข้ึน     ลดลง     เท่าเดิม 

วัสดุอุปกรณ์การด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  
8. โรงพยาบาลของท่านสนับสนุนให้มีสถานที่ส าหรับออกก าลังกายหรือไม่ 
  ไม่สนับสนุน เพราะ (โปรดระบุ).................................................................................................. 
 .......................................................................... ...................................................(ข้ามไปตอบข้อ 7) 
    สนับสนุน สถานที่ออกก าลังกายภายในอาคาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ห้องฟิตเนส/ห้องออกก าลังกาย    ห้องแอโรบิค/โยคะ  
  สนามแบดมินตัน      โต๊ะปิงปองและอุปกรณ์ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ........................................... 
 สนับสนุน สถานที่ออกก าลังกายภายนอกอาคาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ลานแอโรบิค      สนามเปตอง 
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  สนามบาสเกตบอล     สนามฟุตบอล 
  ลานออกก าลังกายพร้อมอุปกรณ์   อ่ืนๆ (ระบุ).............................................. 
9. โรงพยาบาลของท่านสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ออกก าลังกาย หรือไม่ 
 ไม่สนับสนุน เพราะ (โปรดระบุ)................................................................................................. ...... 
 .......................................................................................................................(ข้ามไปตอบข้อ 10) 

สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ ออกก าลังกาย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  อุปกรณ์ยกน้ าหนัก    ลู่วิ่งไฟฟ้า     ห่วงฮูลาฮูป 
  ลูกบาสเกตบอล    ลูกวอลเล่ย์บอล    ลูกฟุตบอล 
  โต๊ะปิงปองและอุปกรณ์เล่น   อุปกรณ์เปตอง   จักรยาน 
  อุปกรณ์เล่นแบดมินตัน   ยางยืดออกก าลังกาย    ไม้พลอง  
  อ่ืนๆ (ระบุ).............................................. 
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
10. ในรอบปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลของท่านสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาลได้รับการพัฒนา
ศักยภาพความรู้และทักษะเพ่ือพัฒนางานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่องใดบ้าง 
 10.1ระดับบริหาร ได้แก่ คณะกรรมการไม่สนับสนุน เพราะ (โปรดระบุ).......................... ............. 
 .....................................................................................................................(ข้ามไปตอบข้อ 10.2) 
 สนับสนุน กรุณาเลือกเรื่องท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  มาตรฐานต่างๆที่เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
  อ่ืนๆ (ระบุ)..............................................................................................  
 10.2 ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ บุคลากรด้านสาธารณสุขและผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
 ไม่สนับสนุน เพราะ (โปรดระบุ)................................................ ...................................................... 
 ...........................................................................................................................(ข้ามไปตอบข้อ 9) 
 สนับสนุน กรุณาเลือกเรื่องที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  มาตรฐานต่างๆที่เอ้ือต่อการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
  ฝึกปฏิบัติการออกก าลังกาย เช่น โยคะ แอโรบิค 
  อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................................  
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการด าเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
11. โรงพยาบาลของท่านมีการจ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ไม่มี เพราะ (โปรดระบุ)....................................... ................................................................... 
  มี 
  อาหารเมนูชูสุขภาพ 
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  ผักปลอดสารพิษ 
  ตลาดนัดสีเขียว จ าหน่ายสินค้าเพ่ือสุขภาพ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................  
12. โรงพยาบาลของท่านมีบรรยากาศการท างานที่เอ้ือต่อการด าเนินงานส่งเสริมสุ ขภาพมากน้อย
เพียงใดกรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริงเพียงค าตอบเดียว 

บรรยากาศ 
เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การต้อนรับและบริการที่เป็นมิตร      
2. การมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
   ผู้ให้บริการกบัผู้รับบริการ 

     

3. มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
   ส าหรับการปฏิบัติงาน 

     

4. มีความปลอดภัยในการท างาน      
5. มีสถานที่/มุมพักผ่อน       
6. มีสถานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้      
7. มีสถานที่ออกก าลังกาย      

 
13. โรงพยาบาลของท่านปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 100% หรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ปลอดบุหรี่ 100%  
  ไม่ปลอดบุหรี่ เพราะ (โปรดระบุ เหตุผล และแนวทางการแก้ไข)........................... ................. 
  ...............................................................................................................................................  
  ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 100% (รวมถึงการจัดเลี้ยงต่างๆภายในโรงพยาบาล) 
  ไม่ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะ (โปรดระบุ เหตุผล และแนวทางการแก้ไข).................. 
  ...............................................................................................................................................  
14. บุคลากรของโรงพยาบาลของท่านมีการจัดกิจกรรม รณรงค์ เพ่ือการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ไม่มี เพราะ (ระบุ).................................................................................................... ............... 
 มี 

  ป้ายประชาสัมพันธ์      ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
  สร้างมาตรการทางสังคม     รางวัลจูงใจ 
  อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................... 
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การก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
15. โรงพยาบาลของท่าน ได้มีการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงาน
ภายในโรงพยาบาลด้วยคณะกรรมการ/คณะท างานใดบ้าง 
  ไม่มี 
  มี โปรดระบุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ทีมบริหารโรงพยาบาล 
  ทีมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร 
  ทีมอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  ทีมบริหารความเสี่ยง 
  ทีมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
  อ่ืนๆ (ระบุ)................................................. 
16. โรงพยาบาลของท่านได้รับการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมจาก
หน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล จากหน่วยงานใดบ้าง (โปรดระบุ) 
  ไม่มี 
  มี โปรดระบุ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  กรมอนามัย/ศูนย์อนามัย  
  กรมควบคุมโรค/ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 
  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ/ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ 
  สปสช. 
  สรพ. 
  สสจ. 
  คปสอ. 
  อ่ืนๆ 
ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  และระบุประเด็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  
1. ท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร  
  ไม่มีปัญหา  
  มีปัญหา (โปรดระบุ)................................................................................................ .................... 
………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
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2. ปัจจัยแห่งความส าเร็จใด ที่ท าให้โรงพยาบาลของท่านสามารถรักษาระดับมาตรฐานในด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง................................................................................................................. 
………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
3. ข้อเสนอแนะ………………………..………………………………………………….……………………………………..…… 
………………………..………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………..………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………..………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………..…………………………………………………..……………………………………………………………….. 
 

************************************************************* 
ขอขอบคุณท่ีตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผู้วิจัย 
  

ชื่อ-ชื่อสกุล นางสาวเสาวลักษณ์ ท้วมเจริญ  
วันเดือนปีเกิด 16 มกราคม 2531 
สถานที่เกิด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ที่อยู่ 20/3 หมู่ 3 ต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ต าแหน่งหน้าที่การงาน นักวิชาการสาธารณสุข (ส่งเสริมสุขภาพ)  
สถานที่ท างาน ศูนย์อนามัยที่ 6 

อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2552 
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