แบบ ตก. 1

แบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด รอบที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะที่ 1 การสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบ ริโภค และคณะที่ 5 ตรวจนิเทศบูรณาการ
หัวขอ รอยละของโรงพยาบาลทีพ่ ฒ
ั นาอนามัยสิง่ แวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital
และเปาหมายแผนงานอนามัยสิ่งแวดลอม ตามคณะที่ 5
จังหวัด ราชบุรี เขตสุขภาพที่ 5
ตรวจราชการวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560

1. ประเด็นการตรวจราชการ
1.1 จังหวัดมีระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนโรงพยาบาลในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑ GREEN&CLEAN Hospital
1.2 รอยละ โรงพยาบาลดําเนินงานอาหารปลอดภัย
1.3 การบูรณาการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมตามแผนขยะและสิ่งแวดลอม
2. สถานการณ
2.1 GREEN&CLEAN Hospital
จังหวัดราชบุรี มีจํานวน 12 โรงพยาบาล ไดทําการประเมินครบถวนในรอบที่ 2 (เปาหมาย 100%) ผาน
มาตรฐานขั้นพื้นฐานขึ้นไป ทั้งหมด 11 แหง (รอยละ 91.67 จากเปาหมาย รอยละ 75 ) มีการพัฒนาการจากผล
การตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ที่ผานมาตรฐาน 3 แหง เพิ่มเปน 11 แหงในครั้งที่ 2 และไดมาตรฐาน มาตรฐานดี
มาก 2 แหง คือ รพ โพธาราม และ รพ สมเด็จฯ จอมบึง สวนผานเกณฑดี มี 4 แหง ประกอบดวย รพ ศูนย
อนามัยที่ 5 รพ วัดเพลง รพ ราชบุรี และรพสวนผึ้ง) และมาตรฐานพื้นฐาน จํานวน 5 แหง ประกอบดวย รพ
บานโปง รพ ดําเนินสะดวก รพ เจ็ดเสมี่ยน รพ บางบอ และรพ บางแพ สวนอีก 1 รพ คือ ระ บานคาอยูใน
ระหวางการปรับปรุง รายละเอียดดังภาพที่ 1
ขอเสนอตอการพัฒนา คือเพิ่ม การสรางและผลิตนวัตกรรม และการบริหารจัดการเครือขาย นําไปสู Low
Carbon or Foot Print Hospital ,Hospital Environmental Health Academy /School ,Develop
to Healing Environment TRx or Services

ภาพที่ 1 แสดงจํานวนผลการดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital จังหวัดราชบุรี
ประเด็นของมาตรฐาน ที่ทาทายตอการพัฒนาอยูบางในการดําเนินงาน รวมทั้ง การสรางและผลิต
นวัตกรรม และการบริหารจัดการเครือขาย ของจังหวัด ราชบุรี ในบางโรงพยาบาล มีรายละเอียด ดังตารางที่
1

Standard

รายการ

รายละเอียด

G:Garbage

การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป ติด เพิ่มความเพียงพอจุดคัดแยกขยะ(จุดเรียนรู)
เชือ้ และอันตราย
กระบวนการลดขยะ การกําจัดขยะอันตรายและ
การบูรณาการกับหนวยงานอื่นๆ

R:Restroom

สวม และปฎิกูล HAS ใน OPD, เพิ่มและเรง HAS สวมใน IPD และการรักษา
IPD
คุณภาพมาตรฐานทั้งใน OPD และ IPD ให
ครบถวน

E:Energy

การประหยัดพลังงานและทดแทน มาตรการการใชพลังงานทดแทน การ ลด.
คารบอนฟุตพริ้นท ฯ

E:Environment

Green Area, Physical and เพิ่มจุดเรียนรูพ นื้ ทีส่ ีเขียวอยางนอย 20% เพิ่ม
Healing Env. HWP น้ําเสีย Healing Environmental and Physical
และประปา
Activity การทํา 5 ส. ทั้งองคกร และการดูแล
ระบบบําบัดน้าํ เสีย

N:Nutrition

อาหารปลอดภัยโภชนาการ และ เพิ่มการดูแล แผงลอย รานอาหาร และตลาดนัด
ร.พ. อาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาล คุณภาพน้าํ ดื่ม และเกณฑ ร.พ.
อาหารปลอดภัย
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดสิ่งทาทายของจังหวัดราชบุรี ตอการดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital
2.2 โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
จากนโยบายของเขต 5 ใหทุกโรงพยาบาลดําเนินงานอาหารปลอดภัย ราชบุรี มี 12 โรงพยาบาล ไดมีการ
ดําเนินงานตามเกณฑ โดยประกาศนโยบาย และสื่อสารไดครบถวน ผลการดําเนินงานอยูในระหวางการดําเนินงาน
พบวา มีการจัดทําตลาดนัดสีเขียว 4 รพ (รอยละ 33.33) จัดจางซื้อผัก ผลไมจากชุมชน 8 รพ (รอยละ 66.67)
มีการตรวจสอบการปนเปอนยาฆาแมลง 6 รพ (รอยละ 50) และมีการ ใช QR Code เพื่อสื่อสาร และตรวจสอบ
แหลงผลิต เพียง 1 รพ รายละเอียดดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงจํานวนผลการดําเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี

2.3 การบูรณาการตามแผนงานขยะและสิ่งแวดลอม
จังหวัดราชบุรีมีการตรวจนิเทศบูรณาการตามแผนงานขยะและสิ่งแวดลอม พบวามีเทศบาล 34 แหง
(อบต 77 แหง) มีแหลงกําจัด จํานวน 16 แหง (รัฐ 12 เอกชน 4) แหลงกําจัดถูกตองตามหลักวิชาการที่พอ
รับได 2 แหง (Control Dump) คือ บริษัท SNT และ บริษัทเซ็นทรัล เวสวอเตอรดีเวลลอปเมนท จํากัด มีการ
จัดทําฐานขอมูล คัดกรองความเสี่ยงและตรวจสุขภาพประชาชนที่อูรอบๆ บอขยะ หรือทํางานในบอขยะ การ
ทํ า งานบู ร ณาการผ า นคณะกรรมการระดั บ จั ง หวั ด และ อสธจ ตามโครงการ จั ง หวั ด สะอาด ของ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีกิจกรรมดังนี้
 สงเสริมประชาชน คัดแยกขยะตาม 3Rs และ 5Rs
 จุดคัดแยกขยะอันตรายทุกหมูบาน (ชุมชน) ซึ่งยังตองพิจารณา มาตรฐานวิชาการจัดเก็บ ความถี่การ
จัดเก็บ ที่หรือจุดรวบรวม และวิธีการกําจัดของ พื้นที่ไดมาตรฐานหรือไม
ขยะติดเชื้อสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพในสถานบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน
ยังขาดคลินิคเอกชน และรพ.และคลินิคสัตว ที่ดําเนินการได รอยละ 55.13 และ 16.7 ตามลําดับ ทําเพิ่มใน
เรือนจํา
มีการประชุม คณะอนุกรรมการสาธารณสุข(อสธจ) ไปแลว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม 2560
โดยมีมติ อสธจ. ใหทองถิ่นทุกแหงออกขอกําหนด จํานวน 5 เรื่อง ประกอบดวย
• การออกขอกําหนดทองถิ่น ตามกฎหมายสาธารณสุข หมวด 3,7 และ 8
• การพัฒนาตลาดสดที่ยังไมผานเกณฑตลาดสดนาซื้อ 2 แหง ซึ่งยังไมผาน(ตลาดเมืองราชบุรี กับตลาดโพ
ธารามZONE
• การจัดการขยะและ No Foam
• การรับรอง EHA
• การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในคลินิก สถานพยาบาลและคลินิกสัตว
จะมีการประชุม ครั้งที่ 2 เดือน สิงหาคม 2560
การบูรณาการพัฒนาระบบคุณภาพอนามัยสิ่งแวดลอม(EHA) พบวาการดําเนินงานสะสมถึงปจจุบัน
สามารถปรับปรุงได 4 ระบบหลัก 17 เทศบาล จาก 34 เทศบาล (รอยละ 50) ไดตามเปาหมายรอยละ 50
ในขณะที่ระบบคุณภาพการจัดการขยะทั่วไป EHA 4001 ไดมาตรฐานคุณภาพ 14 แหง คิดเปน รอยละ 41.14
ไดตามเปาหมาย รอยละ 25
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สถานการดานอาหารปลอดภัยและการสุขาภิบาลอาหารและน้ํา ดังนี้
ตลาดประเภทที่ 1 ผานมาตรฐาน 8 แหง จาก 10 แหง
ตลาดนัด 65 ผานมาตรฐาน 26 แหง 40%
รานอาหาร ผาน CFGT 89.15%
แผงลอย ผานมาตรฐาน 88.31%
โรงเรียน ไดมาตรฐาน 100%
ถนนอาหารผานมาตรฐาน 1 แหง
มีการสุมตรวจ อาหาร ภาชนะ และมือผูประกอบการ ผาน 69.47%

8. มีเครือขายดานอาหารปลอดภัยที่เขมแข็ง
9. มีตลาดคาสงขนาดใหญ บริการผัก 14 จังหวัดภาคใต และทั่วประเทศ
แตยังมี มีโรคอุจจาระรวง และอาหารเปนพิษจากการเฝาระวังสูง ดังนั้นจึงเสนอ ใหทําการวิเคราะหโรคอุ
จาระรวงและอาหารเปนพิษ เกิดจากกลุมอายุใหน สาเหตุหลักอะไร มีควาสัมพันธกับปจจัยดานอนามัยสิ่งแวดลอม
อะไรบาง พบขอมูลการปลูก กะหล่ําหัว และผักกาดขาวหัว ในพื้นที่สูงใชสารเคมีจํานวนมาก สงใหตลาดคาสงของ
ประเทศ และ มีการศึกษาพบวา ยาฆาแมลงที่เปนองคประกอบ ออแกนโนฟอตเฟต อาจเปนสาเหตุมะเร็งเตานมให
พิจารณา เสนอใหบูรณาการทําการสุมเฝาระวังอยางเขมขน และคุณภาพของการตรวจสารยาฆาแมลงโดยเฉพาะ
ออรแกนโนฟอตเฟต และทําการศึกษาถึงปจจัยการเกิดมะเร็งควบคูการเฝาระวังผักและผมไม
3. ขอมูลประกอบการวิเคราะห (ระบุรายการขอมูลที่จําเปนสําหรับการตรวจติดตามที่จําเปนในแตละประเด็น)
3.1 3.1 GREEN&CLEAN Hospital
ลําดับ
1

ตัวชี้วัด
รอยละของ
โรงพยาบาลที่
พัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมได
ตามเกณฑ
GREEN&CLEAN
Hospital
(รอยละ 75
ผานเกณฑ
ระดับพื้นฐาน)

รายการขอมูล

ภาพรวมจังหวัด
ผลการดําเนินงาน - รอบ 2 ณ ไตรมาส 2
(ขอมูล ต.ค.59 – ก.ย.60)
ครบ 100%
ครบ 100%

1. จังหวัด มีนโยบายการพัฒนา
โรงพยาบาลดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
2. จังหวัดมีกลไกการขับเคลื่อนและเตรียม รอบแรกมีการ
ทีมตรวจประเมินโรงพยาบาลในพื้นที่
ประเมินครบ
100%
3. จังหวัดดําเนินการประเมินโรงพยาบาล รอบแรกมีการ
GREEN & CLEAN Hospital
ประเมินครบ
100%
4. ผลการดําเนินงานของโรงพยาบาลตาม ไดมาตรฐาน
เกณฑ GREEN & CLEAN Hospital ใน สะสมรอยละ
พื้นที่รับผิดชอบ
91.67
4.1 รอยละของโรงพยาบาลในพื้นที่มี
(เปาหมาย รอยละ
แผนพัฒนาโรงพยาบาลดานอนามัย 75)
สิ่งแวดลอม ตามเกณฑ GREEN &
CLEAN Hospital
4.2 รอยละของโรงพยาบาลในพื้นที่
พัฒนาไดตาม เกณฑ GREEN &
CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน

กําลังประเมินบางสวนให
ครบ 100% ในรอบที่ 2
กําลังประเมินบางสวนให
ครบ 100% ในรอบที่ 2
ไดมาตรฐาน สะสมรอยละ
91.67 (เปาหมาย รอยละ
75) ดีมาก 2 แหง และดี 4
แหง และพื้นฐาน 5 แหง
กําลังพัฒนา 1 แหง

3.2 โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ราชบุรี มี 12 โรงพยาบาล ไดมีการดําเนินงานตามเกณฑ โดยประกาศนโยบาย และสื่อสารไดครบถวน
ผลการดําเนินงานอยูในระหวางการดําเนินงาน พบวา มีการจัดทําตลาดนัดสีเขียว 4 รพ (รอยละ 33.33) จัดจาง
ซื้อผัก ผลไมจากชุมชน 8 รพ (รอยละ 66.67) มีการตรวจสอบการปนเปอนยาฆาแมลง 6 รพ (รอยละ 50) และ
มีการ ใช QR Code เพื่อสื่อสาร และตรวจสอบแหลงผลิต เพียง 1 รพ
3.3 การบูรณาการตามแผนงานขยะและสิ่งแวดลอม
จังหวัดราชบุรีมีการตรวจนิเทศบูรณาการตามแผนงานขยะและสิ่งแวดลอม พบวามีเทศบาล 34 แหง
(อบต 77 แหง) มีแหลงกําจัด จํานวน 16 แหง (รัฐ 12 เอกชน 4) แหลงกําจัดถูกตองตามหลักวิชาการที่พอรับได
2 แหง (Control Dump) คือ บริษัท SNT และ บริษัทเซ็นทรัล เวสวอเตอรดีเวลลอปเมนท จํากัด มีการจัดทํา
ฐานขอมูล คัดกรองความเสี่ยงและตรวจสุขภาพประชาชนที่อูรอบๆ บอขยะ หรือทํางานในบอขยะ การทํางาน
บูรณาการผานคณะกรรมการระดับจังหวัด และ อสธจ ตามโครงการ จังหวัดสะอาด ของกระทรวงมหาดไทย
4. สรุปประเด็นสําคัญที่เปนความเสี่ยงตอการทําใหการขับเคลื่อนนโยบายหรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) ซึ่งไดจากการวินิจฉัย ประมวล วิเคราะห สังเคราะห
จากการตรวจติดตาม
• ผูบริหารโรงพยาบาล และการพัฒนาศูนยเรียนรูตนแบบ และการบริหารเครือขายของโรงพยาบาล
• การบูรณาการการทํางานและการทําตามมติ อสธจ
5. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ
ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยที่ทําใหการ
ดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
การจัดซื้อผักผลไม มาใชในโรงพยาบาล
ยังลาชา และขาดความเชื่อมั่น
การพัฒนาโรงพยาบาลใหไดมาตฐาน
GREEN ที่สูงขึ้น และเปนตนแบบ

ขอเสนอแนะที่ใหตอหนวยรับตรวจ
ใหเรงดําเนินงานและมีแผนบริหาร
ความเสี่ยงการบริการ

สิ่งที่ผูทําหนาทีต่ รวจราชการรับ
ไปประสาน หรือ ดําเนินการตอ
การชวยจัดหาแหลงผลิดที่ปลอดภัย

ชวยองคความรูดานอนามัย
การตอยอด GREEN&CLEAN
สิ่งแวดลอม
Hospital นําไปสู ตนแบบ Low
Carbon Hospital และ Hospital
Environmental Health
Academy หรือ School และ
Develop to Healing
Environment TRx or
Services

6. ขอเสนอแนะตอนโยบาย /ตอสวนกลาง / ตอผูบริหาร / ตอระเบียบ กฎหมาย
• ใหบูรณาการ Service Plan ทํา รพ บางโรงพยาบาลที่มีศักยภาพเปนโรงพยาบาล Healing
Environment TRx or Services
7. นวัตกรรมที่สามารถเปนแบบอยาง (ถามี)
• ตนแบบ GREENไดทุกโรงพยาบาล ของจังหวัดราชบุรี
ผูรายงาน นายธนชีพ พี่ระธรณิศร
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
วัน/เดือน/ป 2 มกราคม 2560
โทร 081 8212681
e-mail thana_1962@hotmail.com

