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การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล และ
ประชาชน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลทั้งหมด 30 คน ร่วมกบัการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ีโดยการ
เยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  

การศึกษาคร้ังน้ีได้ประยุกต์หลักการของดัชนีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced 
Scorecard) พิจารณาประเด็นหลกั 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นประสิทธิผล ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ด้านการบริหารจดัการ และด้านการเรียนรู้และการพฒันา ผลการศึกษาพบว่า ด้านประสิทธิผล 
บรรลุตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ตามพนัธกิจและเป้าประสงคข์องโรงพยาบาลเร่ืองการ
พฒันาระบบบริการสุขภาพให้ไดม้าตรฐาน  ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับขั้นตอนการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาลเป็นอย่างดี อีกทั้งยงัมีความพึงพอใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จ ด้านการบริหาร
จดัการ มีการก าหนดนโยบายไวอ้ย่างชดัเจนการปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้มีการ
จัดการด้านบุคลากรและงบประมาณโดยการบูรณาการงานท่ีมีความเก่ียวข้องกันและมีภารกิจ
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ABSTRACT 
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Year 2020 
 

 
The objectives of this case study were: 1) to investigate the factors affecting to the success 

of implementing the Health Service System Standard of Environmental Systems, and 2) to 
recommend a proper approach for developing an implementation of the Health Service System 
Standard in Environmental Systems. The data of this qualitative research were collected through 
in-depth interviews of key informants including executives, staff members and affected people who 
played an important role in implementing the Health Service System Standard. The number of 
samples was 30.The Balanced Scorecard technique was applied for data analysis.  

The evaluation indicators included the effectiveness, stakeholder, management and 
learning and growth perspectives. With respect to effectiveness, the hospital achieved its setting 
objectives. The employees in the hospital understood and knew well the procedures for 
implementing the standard. The employees were very pleased to be a part of the success. Regarding 
management issue, it was found that the policies, plans and practices were in accordance with the 
management plans, which encompassed integrating of human resource management. The budget is 
sufficient by integrating all relevant function together. Regular monitoring and evaluating of the 
implementation. As for the learning and growth perspective, the hospital supported the 
development the employees’ knowledge and competency to work effectively. In addition, the 
hospital adopted the Information Technology for effectively implementing the standard.  
Keywords: Health Service System Standard, Environmental Systems, Balanced Scorecard 
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บทที ่1 
 

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
โรงพยาบาลเป็นสถานบริการทางการแพทยท่ี์มีบทบาทครอบคลุมทั้งในดา้นการรักษาพยาบาล 

การป้องกนัควบคุมโรค การฟ้ืนฟูสภาพ การส่งเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
ในแต่ละวนัจะมีผูม้ารับบริการเป็นจ านวนมาก ทั้งท่ีเป็นผูป่้วยและบุคคลทัว่ไป ท าให้เกิดของเสีย
จ านวนมากจากกิจกรรมต่างๆ ในโรงพยาบาล เช่น มูลฝอยทัว่ไป มูลฝอยติดเช้ือมูลฝอยอนัตราย 
และส่ิงปฏิกูล เป็นตน้ ดงันั้น ระบบการจดัการสุขาภิบาลและความปลอดภยัในโรงพยาบาลจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นและมีความส าคญั เพราะหากมีการจดัการไม่ดี อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพของผูม้า
รับบริการและเจา้หน้าท่ีของโรงพยาบาลได ้เช่น การเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรค
ระบบทางเดินอาหาร การบาดเจ็บจากอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาจากส่ิงแวดลอ้มไม่ดี โรคจากการท างาน 
เป็นตน้ นอกจากน้ียงัอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชนท่ีอาศยัในบริเวณ
ใกลเ้คียงโรงพยาบาลได ้เช่น มลพิษทางน ้ ามลพิษทางอากาศและเสียง เป็นตน้ (กรมอนามยั, 2559) 
นอกจากน้ีอาจจะเกิดอุบติัการณ์ความเส่ียงกบัผูป่้วยท่ีมาเขา้รับบริการในโรงพยาบาล ดงันั้นเพื่อเป็น
การลดผลกระทบต่างๆ ดงัท่ีกล่าว รวมทั้งเพื่อใหก้ารจดัการส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลใหมี้คุณภาพ 
ต้องมีการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้
โรงพยาบาลเป็นสถานท่ีเอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพ  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเป็นองค์กรหลกัในการพิทกัษ์
และคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นระบบริการสุขภาพ ไดจ้ดัท ามาตรฐานระบบริการสุขภาพ เพื่อประกาศให้
หน่วยงานของส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขใช้ในการส่งเสริมพฒันาคุณภาพบริการ ซ่ึง
บูรณาการมาตรฐานและสร้างความร่วมมือกับสถานบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) 
(องคก์ารมหาชน) ควบคู่กบัการพฒันากลไกการก ากบัคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพอย่าง
เป็นระบบ มุ่งเน้นการคุ ้มครองผูบ้ริโภคในระบบบริการสุขภาพด้านความปลอดภัยของผูป่้วย 
(Patient Safety) รวมถึงผูรั้บบริการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง สามารถจดัการตนเอง ดูแลสุขภาพ
ตนเองได ้ดงันั้นความปลอดภยัของผูป่้วยนบัเป็นปัญหาส าคญัและมีผลกระทบต่อวงการแพทยแ์ละ
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สาธารณสุขทัว่โลก รวมทั้งมีผลกระทบต่อร่างกาย จิตใจ สังคมของผูใ้ห้และผูรั้บบริการ เกิดปัญหา
การฟ้องร้อง และความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจ นอกจากน้ีมาตรฐานระบบริการสุขภาพ ฉบบัปี 
2560 มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล (JCI) ในส่วนของการจดัการอาคารสถานท่ีและความ
ปลอดภัย Facility Management and Safety (FMS) ได้แก่  ความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภยั (Safety and Security) วตัถุอนัตราย (Hazardous materials) มีการควบคุมการสัมผสั การ
จดัเก็บ และการใช้สารกมัมนัตรังสีและวตัถุอนัตรายอ่ืนๆ รวมทั้งการก าจดัของเสียอนัตรายอย่าง
ปลอดภยั การจดัการภาวะฉุกเฉิน (Emergency management) มีการวางแผนตอบสนองโรคระบาด 
ภยัพิบติั ภาวะฉุกเฉิน และมีการตอบสนองอย่างมีประสิทธิผล ความปลอดภยัด้านอคัคีภยั(Fire 
Safety) มีการปกป้องทรัพยสิ์นและ(พ านกัอาศยัจากอคัคีภยัและควนัไฟ เคร่ืองมืออุปกรณ์การแพทย ์
(Medical equipment) การคดัเลือก การบ ารุงรักษา และใชง้านเคร่ืองมืออุปกรณ์การแพทยเ์พื่อให้มี
ความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด ระบบสาธารณูปโภค มีการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภค
อ่ืนๆ ดว้ยความจ าเป็นดงักล่าวจึงตระหนักถึงความปลอดภยัจากการรับบริการของประชาชนท่ีมี
แนวโนม้เพิ่มขึ้น (กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ,2560) 

โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี เป็นโรงพยาบาลชุมชนท่ีจดับริการสุขภาพในระดบักลาง
ท่ีใหบ้ริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขระดบัอ าเภอ การใหบ้ริการมุ่งเนน้ไปท่ีการรักษาพยาบาล 
มีผลการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 
2560 ถึงปัจจุบัน ของโรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวดัสิงห์บุรี อยู่ในระดับคุณภาพติดต่อกัน 2 ปี 
(คะแนน 85% ขึ้นไป)   ซ่ึงมีการปฏิบติัตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพครบถว้น มีรูปธรรมของ
การพฒันาท่ีชัดเจน จนเกิดวฒันธรรมคุณภาพในองค์กร และสร้างนวตักรรมของหน่วยงาน จน
สามารถเป็นตน้แบบในการพฒันางานดา้นส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลให้แก่หน่วยงานต่างๆ เขา้มา
ศึกษาและเรียนรู้ เช่น โรงพยาบาลอ่ืนๆ มหาวิทยาลยั เป็นตน้   

จากเหตุผลดังกล่าว ท าให้ผูศึ้กษาเกิดความสนใจในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลของโรงพยาบาล
พรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี” เพื่อศึกษาแนวทางการในการพฒันามาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น
งานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล  เพื่อจะช่วยท าให้ประชาชนไดรั้บบริการทางดา้นสุขภาพท่ีเอ้ือให้
เกิดความปลอดภยั สวสัดิภาพของผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการ ผูม้าเยือน ชุมชน ส่ิงแวดลอ้มและเป็นท่ี
ไวว้างใจของประชาชนต่อไป 

1.2 ค าถามงานวิจยั 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านงาน

ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล :กรณีศึกษา โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี  คืออะไร 
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.3.1. เพื่อศึกษาการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มใน

โรงพยาบาล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรีในปัจจุบนั   
1.3.2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี   
1.3.3 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน

ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลส าหรับโรงพยาบาลอ่ืนๆ 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1.4.1. ทราบการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมใน

โรงพยาบาลของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรีในปัจจุบนั 
1.4.2. ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น

ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล :กรณีศึกษา โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี   
1.4.3 ได้แนวทางการในการพัฒนาการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน

ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลส าหรับโรงพยาบาลอ่ืนๆ 

1.5 ขอบเขตการวิจัย  
ขอบเขตในการศึกษาประกอบไปดว้ย ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ขอบเขตดา้นเน้ือหา ขอบเขตดา้น

ประชากร และขอบเขตดา้นเวลา มีรายละเอียดดงัน้ี  
1.5.1 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น
ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 

1.5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น

ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี โดยใชห้ลกัการ
ของ Balanced Scorecard  ทั้ง 4 มิติ ไดแ้ก่ มิติดา้นประสิทธิผล มิติดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย มิติดา้นการ
บริหารจดัการ และมิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา 

1.5.3 ขอบเขตดา้นประชากร  
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัในการศึกษาน้ี ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบงานดา้นงานส่ิงแวดลอ้มใน

โรงพยาบาล  ประชาชนท่ีอยูพ่ื้นท่ีรอบโรงพยาบาล  คณะกรรมการเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบริ
การสุขภาพ ผูรั้บผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 
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1.5.4 ขอบเขตดา้นเวลา  
ระยะเวลาในการด าเนินการเก็บขอ้มูล รวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูล เร่ิมตั้งแต่เดือน 

มิถุนายน พ.ศ.2561 ถึง กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ  หมายถึง  การท่ีโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรีสามารถท่ีจะ

ด าเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ    และไดรั้บการรับรองในระดบัคุณภาพ มีการ
ปรับปรุงและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล หมายถึง เกณฑ์ท่ี
ก าหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและวดัความส าเร็จของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 
(รพศ./รพท./รพช./รพร.) เป็นการก าหนดข้อแนะน าและแนวทางปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาล การประยุกต์ใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการออกแบบ พฒันา 
ป้องกัน และปรับปรุงแก้ไข ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล ให้เกิดความปลอดภยัแก่บุคลากรและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง สามารถใชไ้ดก้บัโรงพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น
งานระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี  ผูศึ้กษาวิจยัไดท้ าการทบทวน
วรรณกรรมจากทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใช้ในการก าหนดกรอบ
แนวคิด แนวทางในการศึกษาให้สอดคลอดกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดในการ
ทบทวนวรรณกรรมตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 ขอ้มูลพื้นฐานของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
2.2 ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในโรงพยาบาล 
2.4 หลกัการและกระบวนการบริหารโรงพยาบาล 
2.5 กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.6 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัดชันีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balance Scorecard) 
2.7 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จนั้นตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพ เพื่อท าให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจในระบบงาน เกณฑ์ต่างๆท่ีใช้ในการ
น าไปปฏิบติัในโรงพยาบาล ซ่ึงจะน าไปสู่ผลส าเร็จขององค์กรไดอ้ย่างชดัเจน มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
2.1.1 ความหมายของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ หมายถึง เกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นเป็นกรอบแนวทางในการ
ด าเนินงานและวดัความส าเร็จของสถานบริการสุขภาพภาครัฐ (รพศ./รพท./รพช./รพร.)  
ในการจดัการคุณภาพและความปลอดภยั รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบดว้ย 2 ดา้น คือ
ดา้นอาคาร ส่ิงแวดลอ้มและเคร่ืองมือแพทยใ์นโรงพยาบาล และดา้นการด าเนินงานสุขศึกษา
และพฤติกรรมสุขภาพ ซ่ึงเป็นระบบบริการสุขภาพท่ีรัฐพึงจดัให้แก่ประชาชน และส่งมอบ
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บริการท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีไวว้างใจของประชาชนและสังคม เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นระบบ
บริการสุขภาพเอ้ือให้เกิดความปลอดภยั สวสัดิภาพของผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการ ผูม้าเยือน
ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม (กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ, 2560) 

สถานบริการสุขภาพภาครัฐ หมายถึง โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไป/โรงพยาบาล
ชุมชน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช ในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
2.1.2 องคป์ระกอบของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ประกอบดว้ย 7 ดา้น คือ 

ดา้นท่ี 1 ระบบการจดัการคุณภาพในโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลก าหนดนโยบายและวตัถุประสงค ์ระบบการจดัการและก าหนดขั้นตอนในการ

น าไปปฏิบติัพร้อมทั้งช้ีให้เห็นความส าเร็จตามเกณฑท่ี์ก าหนดขึ้น เพื่อให้เกิดวงจรกาปรับปรุง
พฒันาระบบการจดัการคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

ดา้นท่ี 2 ระบบงานอาคารและสภาพแวดลอ้มในโรงพยาบาล 
เป็นการก าหนดขอ้แนะน าและแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัท าหรือจดัสร้างโครงสร้าง

ทางกายภาพของอาคารและสภาพแวดลอ้มให้มีองค์ประกอบท่ีเหมาะสมครบถว้นต่อการใช้
งาน ทั้งส่วนตวัอาคารและระบบประกอบอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภยัแก่บุคลากรและ
ผูป่้วย ให้ใช้ได้กับโรงพยาบาลทุกประเภทและทุกขนาดประกอบด้วย 7 งาน ได้แก่ งาน
สถาปัตยกรรม งานมณัฑนศิลป์ งานภูมิทศัน์ งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา
และสุขาภิบาล งานระบบเคร่ืองกล 

ดา้นท่ี 3 ระบบความปลอดภยัในโรงพยาบาล 
เป็นการก าหนดขอ้แนะน าและแนวทางการปฏิบติั ในการกระท าหรือสภาพการท างานซ่ึง

ปราศจากเหตุอนัจะท าใหเกิดการประสบอนัตราย การเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อนร าคาญอนั
เน่ืองจากการท างานหรือเก่ียวกบัการท างานในโรงพยาบาลให้มีความปลอดภยัในโรงพยาบาล 
และใหเ้กิดความปลอดภยัแก่บุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้ง สามารถใชไ้ดก้บัโรงพยาบาลทุกประเภท
ทุกขนาด 

ดา้นท่ี 4 ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 
เ ป็นการก าหนดข้อแนะน าและแนวทางปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล  

การประยุกต์ใช้หลกัการทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการออกแบบ พฒันา ป้องกนั 
และปรับปรุงแก้ไข ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล ให้เกิดความปลอดภัยแก่บุคลากรและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง สามารถใชไ้ดก้บัโรงพยาบาลทุกประเภท ทุกขนาด โดยมีขอ้ก าหนดดงัน้ี 
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1. ระบบบ าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูล 
1.1 มีการแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดูแลระบบบ าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูล โดยมีผูรั้บผิดชอบ

หรือคณะท างานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีลงนามโดยผูบ้ริหารปัจจุบนั และมีการก าหนด
หนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 

1.2 มีระบบบ าบดัและก าจดัส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลกัษณะครอบคลุมทั้งสถานพยาบาล 
2. การจดัการมูลฝอยทัว่ไป/มูลฝอยอนัตราย 

2.1 มีระบบการคัดแยกมูลฝอย ณ แหล่งก าเนิด โดยต้องมีระบบการคัดแยกมูลฝอย
ทัว่ไป/มูลฝอยอนัตราย ณ  แหล่งก าเนิด ครบถว้นทุกประเภทของมูลฝอย มีการจดัภาชนะ
บรรจุมูลฝอยแต่ละประเภทชดัเจน  เช่น สี  รูป  ขอ้ความ (มูลฝอยทัว่ไป  มูลฝอยย่อยสลาย  
มูลฝอยท่ียงัใชไ้ด ้ มูลฝอยอนัตราย  มูลฝอยเคมี) 

2.2 มีการเก็บและรวบรวมมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะ  มีภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับ
ท่ีเหมาะสมและพอเพียงกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการท าความสะอาด
ภาชนะบรรจุ  หรือภาชนะรองรับ  และบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ  อย่างนอ้ยสัปดาห์
ละ 1 คร้ัง 

2.3 มีสถานท่ีพกัมูลฝอยถูกสุขลกัษณะ สถานพยาบาลตอ้งจดัใหมี้สถานท่ีพกัมูลฝอยท่ีมี
ลกัษณะดงัน้ี 

1) ตอ้งมีขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดในแต่ละวนั 
2) ผนงัตอ้งท าดว้ยวสัดุทนไฟ 
3) พื้นผิวตอ้งเรียบและกนัน ้าซึม 
4) ตอ้งมีการป้องกนักล่ินและน ้าฝน 
5) ตอ้งมีการระบายน ้าเสียจากมูลฝอยเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
6) ตอ้งมีการระบายอากาศและป้องกนัน ้าเขา้ 
7) ท่ีพกัรวมมูลฝอยตอ้งมีระยะห่างจากสถานท่ีประกอบอาหารและสถานท่ีเก็บ

อาหารไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร แต่ถา้ท่ีพกัรวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์
เมตร ตอ้งมีระยะห่างจากสถานท่ีดงักล่าวไม่นอ้ยกวา่ 10.00 เมตร และสามารถขนยา้ย
มูลฝอยไดส้ะดวก 

2.4 มีกระบวนการการก าจดัท่ีถูกสุขลกัษณะ กรณีท่ีมีการก าจดัเอง  มีเอกสารยืนยนัว่า
ไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินและตอ้งด าเนินการให้ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนด
ของท้องถ่ินนั้น  กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก  มีการติดตามข้อมูลการก าจัดของ
หน่วยงานนั้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
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3. การจดัการมูลฝอยติดเช้ือ 
3.1 มีการแยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอยอ่ืนๆ ณ แหล่งก าเนิดครบถว้นทุกประเภท

ของมูลฝอยมีการจดัภาชนะบรรจุมูลฝอยแต่ละประเภทชดัเจน  เช่น สี  รูปภาพ ขอ้ความ  
3.2 มีการแยกมูลฝอยติดเช้ือระหวา่งวสัดุมีคมและวสัดุไม่มีคม 

1) กรณีมูลฝอยติดเช้ือเป็นของมีคม  ตอ้งเป็นภาชนะบรรจุแบบกล่องหรือถงั  
ท่ีสามารถป้องกนัการทะลุและการกดักร่อนของสารเคมี  เป็นพาสติกแข็งหรือโลหะ   

มีฝาปิดมิดชิด 
2) กรณีท่ีไม่ใช่ของมีคม  ตอ้งเป็นแบบถุงท่ีมีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย กันน ้ า  

ไม่ร่ัวซึมและไม่ดูดซบัน ้า 
ทั้ งน้ี ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือนั้นให้ใช้ได้เพียงคร้ังเดียวและต้องมีสีแดงทึบ   

มีขอ้ความสีด าขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ไดแ้ก่  ค  าว่า “มูลฝอยติดเช้ือ” อยู่ภายใต้
รูปหัวกะโหลกไขว้  คู่กับตราหรือสัญลักษณ์ท่ีใช้ระหว่างประเทศตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด  และตอ้งมีขอ้ความว่า “ห้ามเปิด” “ห้ามน ากลบัมาใชอี้ก” และก าหนด
พิมพไ์วบ้นภาชนะบรรจุดงักล่าว 

กรณีท่ีสถานบริการสาธารณสุขมิไดด้ าเนินการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือดว้ยตนเอง  สถาน
บริการสาธารณสุขดงักล่าวจะตอ้งระบุช่ือไวท่ี้ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ  และในกรณีท่ี
ภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือนั้นใช้ส าหรับเก็บมูลฝอยติดเช้ือไวเ้พื่อรอการขนไป
ก าจดัเกินกว่า 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีเกิดมูลฝอยติดเช้ือนั้น  ให้ระบุวนัท่ีท่ีเกิดมูลฝอยติดเช้ือ
ดงักล่าวไวท่ี้ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือดว้ย 

3.3 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือมีคม ตอ้งเป็นภาชนะท่ีสามารถป้องกนัการแทงทะลุและ
การกดักร่อนของสารเคมีไดแ้ละมีฝาปิดมิดชิด 

3.4 ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไม่มีคม ตอ้งเป็นแบบถุงท่ีมีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย 
กนัน ้าไม่ร่ัวซึมและไม่ดูดซบัน ้า 

3.5 การเคล่ือนยา้ยภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปเก็บกกัในท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือถูก
สุขลกัษณะ 

1) ผูป้ฏิบติังานซ่ึงมีความรู้เก่ียวกบัมูลฝอยติดเช้ือ โดยบุคคลดงักล่าวตอ้งผ่านการ
ฝึกอบรมการป้องกันและระงบัการแพร่เช้ือหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ  
ตามหลกัสูตรและระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
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2) ผูป้ฏิบติังานตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ถุงมือยางหนา 
ผา้กันเป้ือน ผา้ปิดปาก ปิดจมูก และรองเทา้พื้นยางหุ้มแขง้ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 
และถา้ในการปฏิบติังาน ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหน่ึงไปสัมผสักบัมูลฝอยติดเช้ือ  
ให้ผูป้ฏิบติังานตอ้งท าความสะอาดร่างกายหรือส่วนท่ีอาจสัมผสัมูลฝอยติดเช้ือโดย
ทนัที 

3) ตอ้งกระท าทุกวนัตามตารางท่ีก าหนด เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ยโดยใช้
รถเข็นส าหรับเคล่ือนยา้ยภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือท่ีมีลกัษณะตามท่ีก าหนด เวน้แต่
มูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดขึ้นมีปริมาณน้อยท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้รถเข็นจะเคล่ือนยา้ยโดย
ผูป้ฏิบติังานซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดก็ได ้

4) ตอ้งมีเส้นทางเคล่ือนยา้ยท่ีแน่นอน และในระหว่างการเคล่ือนยา้ยไปท่ีพกัรวม
มูลฝอยติดเช้ือ หา้มแวะหรือหยดุพกั ณ ท่ีใด 

5) ตอ้งกระท าโดยระมดัระวงั ห้ามโยน หรือลากภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติด
เช้ือ 

6) กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเช้ือตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแตกระหวา่งทาง 
หา้มหยบิดว้ยมือเปล่า ตอ้งคีมคีบหรือหยบิดว้ยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวใหซ้ับ
ดว้ยกระดาษแลว้เก็บมูลฝอยติดเช้ือหรือกระดาษนั้นในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเช้ือใบใหม่ แล้วท าความสะอาดด้วยน ้ ายาฆ่าเช้ือท่ีบริเวณพื้นนั้ นก่อนเช็ดถู
ตามปกติ 

7) ตอ้งท าความสะอาดและฆ่าเช้ือรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบติังานอย่างน้อย
วนัละคร้ัง และหา้มน ารถเขน็มูลฝอยติดเช้ือไปใชใ้นกิจการอยา่งอ่ืน 

3.6 มีสถานท่ีพกัมูลฝอยติดเช้ือท่ีถูกสุขลกัษณะ 
สถานพยาบาลตอ้งจดัใหมี้ท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือท่ีเป็นหอ้งหรืออาคารเฉพาะแยก

จากอาคารอ่ืนส าหรับใช้เก็บกกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือเพื่อรอการขนไปก าจดั โดยมี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

1) มีลกัษณะไม่แพร่เช้ือ และอยูใ่นท่ีท่ีสะดวกต่อการขนมูลฝอยติดเช้ือไปก าจดั 
2) มีขนาดกวา้งเพียงพอท่ีจะเก็บกกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไดอ้ยา่งนอ้ย 2 วนั 
3) พื้นและผนงัตอ้งเรียบ ท าความสะอาดง่าย 
4) มีรางหรือท่อระบายน ้าทิ้งเช่ือมต่อกบัระบบบ าบดัน ้าเสีย 
5) มีลกัษณะโปร่ง ไม่อบัช้ืน 
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6) มีการป้องกนัสัตวแ์มลงเขา้ไป มีประตูกวา้งพอสมควรตามขนาดของห้อง หรือ
อาคาร เพื่อสะดวกต่อกาปฏิบติังาน และปิดดว้ยกุญแจหรือปิดดว้ยวิธีอ่ืนท่ีบุคคลทัว่ไปไม่
สามารถท่ีจะเขา้ไปได ้

7) มีขอ้ความเป็นค าเตือนท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดช้ดัเชนวา่ “ท่ีพกัรวมมูลฝอย
ติดเช้ือ” ไวท่ี้หนา้หอ้งหรือหนา้อาคาร 

8) มีลานส าหรับลา้งรถเข็นอยู่ใกลท่ี้พกัรวมมูลฝอยติดเช้ือ และลานนั้นตอ้งมีราง
หรือท่อรวบรวมน ้าเสียจากการลา้งรถเขน็เขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

3.7 ในกรณีท่ีเก็บกกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไวเ้กิน 7 วนั ท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือ
ตอ้งสามารถควบคุมอุณหภูมิใหอ้ยูท่ี่ 10 องศาเซลเซียส หรือต ่ากวา่นั้นได ้

3.8 มีกระบวนการการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือท่ีถูกสุขลกัษณะ  
กรณีท่ีมีการก าจดัเอง มีเอกสารยืนยนัว่าไดรั้บความเห็นชอบจากเจา้พนักงานท้องถ่ิน

และตอ้งด าเนินการใหถู้กตอ้งตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ินนั้น 
กรณีใช้บริการหน่วยงานภายนอก มีการติดตามขอ้มูลการก าจดัของหน่วยงานนั้นให้

เป็นไปตามกฎหมาย 
4. เอกสารคู่มือและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในการจดัการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

4.1 จดัให้มีผูรั้บผิดชอบดูแลการจดัการมูลฝอยหรือคณะท างาน ท่ีเป็นลายลักษณ์อกัษร
ท่ีลงนามโดยผูบ้ริหารปัจจุบนั และมีการก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน  

4.2 มีคู่มือก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน มีคู่มือปฏิบติัประกอบด้วยขั้นตอน
ปฏิบติังานอยา่งถูกตอ้ง หรือสอดคลอ้งกบักฎขอ้บงัคบั 

4.3 ผูป้ฏิบติังานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบติังาน และมีการปฏิบติัตามคู่มือท่ีก าหนด 
พร้อมจดบนัทึกผลการปฏิบติังาน 

4.4 ผูป้ฏิบติังานท่ีท าหนา้ท่ีในการเก็บขน และการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ ไดรั้บการอบรม
ตามหลกัสูตรและระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด มีการอบรมบุลากร เน้ือหา
ครอบคลุมเก่ียวกบัขอ้บงัคบั 

5. ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
5.1 มีการบริหารจัดการปริมาณน ้ าทิ้งของโรงพยาบาลให้ เ กิดความสมดุลกับ

ความสามารถของระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีสามารถรองรับปริมาณน ้ าเสีย
ท่ีเกิดขึ้นไดอ้ยา่งเพียงพอ 

5.2 มีแผนผงัแสดงกระบวนการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีเป็นปัจจุบนั 
5.3 มีอุปกรณ์เบ้ืองตน้ท่ีจ าเป็นในการดูแลระบบบ าบดัน ้าเสีย  
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ระบบตะกอนเร่ง (AS)/คลองวนเวียน/SRB/ถงับ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปแบบถงักรองเติม
อากาศ(Fixed Film Aeration) จ าเป็นต้องมี 1) เคร่ืองมือวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) 2)
เคร่ืองมือวดัค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) และ 3) เคร่ืองมือวดัค่าออกซิเจนละลายน ้ า
(DO)  

ส าหรับระบบบ าบัดน ้ าเสียชนิดบ่อผ่ึง/สระเติมอากาศ/บึงประดิษฐ์ จ าเป็นต้องมี  
1) เคร่ืองมือวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  2) เคร่ืองมือวดัค่าคลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

5.4 มีการจดัท าเอกสารก ากับเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ประกอบระบบบ าบัดทุกเคร่ือง 
(ขนาด ชนิดอายกุารใชง้าน วิธีการใชง้าน ประวติัการซ่อม) 

5.5 มีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งอย่างน้อย 2 คร้ัง/ปี เม่ือคุณภาพน ้ าทิ้งไม่ผ่านเกณฑม์า
ตฐาน มีการแก้ไข ปรับปรุง และตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งซ ้ าหลังปรับปรุง จนน ้ าทิ้งผ่าน
เกณฑม์าตรฐาน 

5.6 มีการรายงานแบบ ทส.2 ทุกเดือน ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตามมาตรา 80 แห่ง
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ครบถว้นทุก
เดือน มีหลกัฐานการรายงานต่อทอ้งถ่ินหรือกรมควบคุมมลพิษ และมีการจดัเก็บขอ้มูล
ยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 2 ปี ณ สถานท่ีตั้ง 

5.7 มีแผนงานการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และเขา้ด าเนินการตามระยะเวลาท่ี
ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6. เอกสารคู่มือและการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในการดูแลระบบบ าบดัน ้าเสีย 
6.1 มีคู่มือก าหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบติังาน ประกอบดว้ยขั้นตอนปฏิบติังานอย่าง

ถูกตอ้ง หรือสอดคลอ้งกบักฎ ขอ้บงัคบั 
6.2 ผูป้ฏิบติังานทราบขั้นตอนและวิธีการปฏิบติังาน และมีการปฏิบติัตามคู่มือท่ีก าหนด 

พร้อมจดบนัทึกผลการปฏิบติังาน 
6.3 จัดให้มีผูรั้บผิดชอบดูแลระบบบ าบัดน ้ าเสียตลอด 24 ชม. มีเอกสารแสดงการ

มอบหมายหนา้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ในกรณีท่ีเป็นระบบชนิด ระบบตะกอนเร่ง (AS)/คลองวนเวียน/SBR ตอ้งมีผูรั้บผิดชอบ

ดูแลระบบบ าบดัน ้าเสียตลอด 24 ชม. 
ในกรณีท่ีเป็นระบบชนิดถงับ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปแบบถงักรองเติมอากาศ (Fixed Film 

Aeration)/ระบบบ่อผ่ึง/สระเติมอากาศ/บึงประดิษฐ์ ให้มีผูรั้บผิดชอบดูแลระบบบ าบดัน ้ า
เสียทุกวนั แต่ไม่ตอ้ง 24 ชม. 
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7. การจดัการคุณภาพน ้าบริโภคใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
7.1 จดัให้มีผูรั้บผิดชอบดูแลระบบน ้ าบริโภค มีเอกสารแสดงการมอบหมายหน้าท่ีเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 
7.2 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ า ทางกายภาพ ทางเคมี และทางแบคทีเรีย ตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน ้าบริโภคของกรมอนามยัปี 2553  
7.3 จดบนัทึกสถิติและขอ้มูลการใช้น ้ าประจ าวนัหรือประจ าเดือน เพื่อใช้เป็นขอ้มูล

ประกอบรายงานแบบ ทส.1 และแบบ ทส.2 ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการตรวจสอบ 
กรณีเกิดเหตุไม่ปกติ มีหลกัฐานการรายงานต่อท้องถ่ินหรือกรมควบคุมมลพิษ และมีการ
จดัเก็บขอ้มูลยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 2 ปี ณ สถานท่ีตั้ง 

ดา้นท่ี 5 ระบบงานส่ือสารในโรงพยาบาล 
เป็นการก าหนดขอ้แนะน า และแนวทางปฏิบติัดา้นระบบส่ือสารท่ีใช้ในโรงพยาบาล 

ไดแ้ก่ การส่ือสารดา้นการใช้ระบบเรียกพยาบาล เคร่ืองวิทยุคมนาคมโทรศพัท์ เสียงตาม
สาย เคเบิ้ลทีวี กลอ้งวงจรปิด ระบบเครือข่ายส่ือสารขอ้มูลเพื่อความพร้อมในการใช้งาน
อย่างถูกตอ้ง ตามกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใช้ได้กับโรงพยาบาลทุก
ประเภททุกขนาด 

ดา้นท่ี 6 ระบบงานเคร่ืองมือแพทยใ์นโรงพยาบาล 
เป็นการก าหนดขอ้แนะน า และแนวทางปฏิบติั ดา้นเคร่ืองมือแพทยใ์นโรงพยาบาลน้ี

เป็นก าหนดขอ้แนะน าและวิธีการเลือก การใช้การดูแลช้ินส่วนหรือกลไกตามระยะเวลา 
ใช้งาน ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน และความปลอดภัย ตามท่ีก าหนดและ  
การบ ารุงรักษาเคร่ืองมือแพทยท่ี์ใช้ในโรงพยาบาลเพื่อสร้างความมัน่ใจว่าโรงพยาบาลมี
เคร่ืองมือแพทย ์พร้อมใช้งาน ปลอดภยัและเช่ือถือได้สามารถใช้ได้กับโรงพยาบาลทุก
ประเภท ทุกขนาด 

ดา้นท่ี 7 ระบบงานสุขศึกษา 
เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและวดัความส าเร็จของงานสุขศึกษาและพฒันา

พฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ มีความชดัเจนทั้งเร่ืองของปัจจยัน าเขา้/
ส่ิงสนับสนุนกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ซ่ึงต้องมีการใช้องค์ความรู้ในหลายๆ  
ดา้นในการด าเนินงานการพฒันาคุณภาพงานสุขศึกษาครอบคลุมทั้งในส่วนของงานบริการ
ท่ีจะส่งมอบให้กับประชาชนเพื่อน าไปสู่การมีสุขภาพดีและการพัฒนาบุคลากรของ  
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สถานบริการสุขภาพใหมี้คุณภาพเป็นท่ียอมรับ และสามารถสร้างผลงานให้เป็นท่ีประจกัษ์
และพฒันาต่อยอดไดใ้นอนาคต   

เกณฑม์าตรฐานระบบบริการสุขภาพแบ่งเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
ระดบัพื้นฐาน เน้นการมีเป้าหมายของงาน ทบทวนปัญหา / ความเส่ียงการให้ บริการ

และการดูแลสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม หามาตรการป้องกนัและด าเนินการต่อเน่ือง ตอ้ง
ครอบคลุมความเส่ียงด้านโครงสร้าง กายภาพ และมีก าลงัคนท่ีชัดเจน ซ่ึงสถานบริการ
สุขภาพเองตอ้งมีการประเมินองคก์รตนเองครบทุกระบบ 

ระดบัพฒันา มีการเช่ือมโยง การบริหารความเส่ียง การประกันคุณภาพ และการพฒันา
คุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเขา้ดว้ยกนัในทุกระดบั เนน้การน าขอ้มูลวิชาการ และมาตรฐานในแต่
ละด้านมาสู่การปฏิบัติ มีการติดตาม บริการท่ีเน้นผูรั้บบริการเป็นศูนยก์ลาง อย่างเป็น
รูปธรรม ซ่ึงสถานบริการสุขภาพมีการประเมินองคก์รตนเองครบทุกดา้น 

ระดับคุณภาพ ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพครบถ้วน มีรูปธรรมของ  
การพฒันาท่ีชัดเจน จนเกิดวฒันธรรมคุณภาพในองค์กร ซ่ึงสถานบริการสุขภาพมีการ
ประเมินองคก์รตนเองครบทุกดา้น 

การเยี่ยมประเมินโดยคณะกรรมการจากส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต เป็น
การเยี่ยมประเมินพื้นท่ีทุกอาคาร สภาพแวดลอ้มของโรงพยาบาล และครอบคลุมปัญหา
สาธารณสุขในอนัดบัตน้ๆ หากผลการเยี่ยมประเมินของคณะกรรมการผ่านระดบั 2 ถือว่า
สถานบริการสุขภาพนั้นผ่านเกณฑค์ุณภาพของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ตามตวัช้ีวดั
ของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

ประโยชน์ท่ีโรงพยาบาลจะได้รับจากการพัฒนามาตรฐานระบบริการสุขภาพ คือ 
โรงพยาบาลจะเกิดคุณภาพและความปลอดภยัดา้นอาคาร ส่ิงแวดลอ้มและเคร่ืองมือแพทย์
ในโรงพยาบาล มีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีระบบการจดัการดา้นวิศวกรรมตาม
หลกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง เกิดกลไกการบริหารงานวิศวกรรมในโรงพยาบาล มีขอ้มูลในการ
จดัท าค าของบประมาณของโรงพยาบาล และท าให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการตรวจ
รับการประเมินคุณภาพท่ีเก่ียวข้อง เช่น มาตรฐาน HA, JCI, ISO 14001, OHSAS 18001 
เป็นตน้ 
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2.2 ข้อมูลพ้ืนฐานเกีย่วกบัมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA) 
ตามท่ีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ประกาศใช้มาตรฐาน

โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับท่ี 4 ปรับปรุง มกราคม 2562 ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีใช้กัน
โดยทัว่ไปในโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลให้ก้าวทนัการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดขึ้นในปัจจุบนั และช่วยช้ีน าการพฒันาระบบงานและการดูแลผูป่้วย ภายใตบ้ริบทของตนเอง 
เกิดวฒันาธรรมคุณภาพ วฒันธรรมความปลอดภยั และวฒันธรรมการเรียนรู้ในองค์กร น าไปสู่
องค์กรท่ีประสบความส าเร็จอย่างย ัง่ยืน มีรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องและเช่ือมโยงบูรณาการกับ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี 
 มาตรฐาน HA น้ีใชส้ าหรับการพฒันาและประเมินโรงพยาบาลทั้งองคก์ร ซ่ึงสามารถใชไ้ด้
กบัโรงพยาบาลทุกระดับ โดยเน้ือหาในมาตรฐานครอบคลุมการบริหารโรงพยาบาล การจดัการ
ระบบงานส าคญั กระบวนการดูแลผูป่้วย รวมถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดขึ้น เน้ือหาในมาตรฐานมีทั้งหมด 4 
ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ภาพรวมการบริหารองคก์ร ประกอบไปดว้ย 
  1. การน า  
  2. กลยทุธ์  
  3. ผูป่้วย/ผูรั้บรู้ผลงาน  
  4. การวดั วิเคราะห์ และจดัการความรู้ 
  5. ก าลงัคน 
  6. การปฏิบติัการ 
 ตอนท่ี 2 ระบบงานส าคญัของโรงพยาบาล ประกอบไปดว้ย 

1. การบริหารความเส่ียง ความปลอดภยั คุณภาพ 
2. การก ากบัดูแลดา้นวิชาชีพ 
3. ส่ิงแวดลอ้มในการดูแลผูป่้วย 
4. การป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือ 
5. ระบบเวชระเบียน 
6. ระบบการจดัการดา้นยา 
7.การตรวจทดสอบเพื่อการวินิจฉยัโรค 
8.การเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ 
9.การท างานกบัชุมชน 
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 ตอนท่ี 3 กระบวนการดูแลผูป่้วย ประกอบไปดว้ย 
1.การเขา้ถึงและเขา้รับบริการ 
2.การประเมินผูป่้วย 
3.การวางแผน 
4.การใหข้อ้มูลและเสริมพลงั 
5.การดูแลต่อเน่ือง 

 ตอนท่ี 4 ผลลพัธ์ ประกอบไปดว้ย 
1.ผลดา้นการดูแลสุขภาพ 
2.ผลดา้นการมุ่งเนน้ผูป่้วยและผูรั้บผลงาน 
3.ผลดา้นก าลงัคน 
4.ผลดา้นการน า 
5.ผลดา้นประสิทธิผลของกระบวนการท างานส าคญั 
6.ผลดา้นการเงิน 

 จากรายละเอียดของมาตรฐาน HA ในตอนท่ี 2 ระบบงานส าคญัในโรงพยาบาล ส่วนของ
ส่ิงแวดลอ้มในการดูแลผูป่้วยจะมีความเก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบัมาตรฐานระบบริการสุขภาพของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในดา้นท่ี 4 ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล ซ่ึงมาตรฐาน HA 
ในตอนท่ี 2 ระบบงานส าคญัในโรงพยาบาล ส่วนของส่ิงแวดลอ้มในการดูแลผูป่้วยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
  ส่ิงแวดลอ้มในการดูแลผูป่้วย (ENV) เป็นระบบงานส าคญัในโรงพยาบาล แบ่งออกเป็น 3 
หมวด คือ  
 หมวดท่ี 1 ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและความปลอดภยั (Physical Environment and Safety) 
เป็นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพขององคก์รเอ้ือต่อความปลอดภยัและความผาสุกของผูป่้วย เจา้หน้าท่ี
และผูม้าเยือน องคก์รสร้างความมัน่ใจว่าผูอ้ยู่ในพื้นท่ีอาคารสถานท่ีจะปลอดภยัจากอคัคีภยั  วสัดุ
และของเสียอนัตราย หรือภาวะฉุกเฉินอ่ืนๆ โดยจะแยกออกเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
  ก. ความปลอดภยัและสวสัดิภาพ 

1) โครงสร้างอาคารสถานท่ีขององค์กรเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคับ 
และขอ้ก าหนดในการตรวจสอบอาคารสถานท่ี การออกแบบและการจดัแบ่งพื้นท่ี
ใชส้อยของอาคารเอ้ือต่อความปลอดภยั ความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตวัของ
ผูป่้วย และการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 
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2) มีผู ้ได้รับมอบหมายให้ก ากับดูแลระบบบริหารอาคารสถานท่ี   
ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยมีการติดตามและปรับปรุงระบบ
ดงักล่าวในทุกแง่มุม 

3) องคก์รตรวจสอบอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอ้มเพื่อคน้หาความเส่ียง
และการปฏิบัติท่ีไม่ปลอดภัยด้านส่ิงแวดล้อมอย่างน้อยทุกหกเดือนในพื้นท่ีท่ี
ใหบ้ริการผูป่้วย/ผูม้าเยอืน และทุกปีในพื้นท่ีอ่ืนๆ 

4) องค์กรประเมินความเส่ียงด้านส่ิงแวดลอ้มในเชิงรุก มีการจดัท าแผน
บริหารความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและน าไปปฏิบติั เพื่อความเส่ียงท่ีพบ ป้องกนั
การเกิดอนัตราย ธ ารงไวซ่ึ้งสภาพแวดลอ้มท่ีสะอาดและปลอดภยัส าหรับผูป่้วย  
ผูม้าเยอืน และเจา้หนา้ท่ี 

5) บุคลากรทุกคนไดรั้บความรู้และการฝึกอบรมเก่ียวกบับทบาทในการ
สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัและเอ้ือต่อการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  ข. วสัดุและของเสียอนัตราย 
1) องคก์รจดัการวสัดุและของเสียอย่างปลอดภยั ดว้ยการระบุรายการวสัดุ

และของเสียอนัตรายท่ีใช้หรือท่ีเกิดขึ้น ใช้กระบวนการท่ีปลอดภยัในการเลือก 
สัมผสั จดัเก็บ เคล่ือนยา้ย ใช ้และก าจดัวสัดุและของเสียอนัตรายดงักล่าว 

  ค. การจดัการกบัภาวะฉุกเฉิน 
1) องคก์รด าเนินการวิเคราะห์ความล่อแหลมต่อการเกิดอนัตราย เพื่อระบุ

ภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นได้ และส่งผลต่อความตอ้งการด้านบริการสุขภาพใน
พื้นท่ี 

2) องคก์รจดัท าแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมการเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับภยัพิบติั การด าเนินงานเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน และน าไปใชป้ฏิบติัเม่ือเกิด
เหตุการณ์ 

3) องค์กรด าเนินการฝึกซ้อมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อทดสอบการจดัการเม่ือ
เกิดภาวะฉุกเฉิน 

  ง. ความปลอดภยัจากอคัคีภยั 
1) องค์กรจัดท าแผนความปลอดภัยจากอัคคีภัยและน าไปปฏิบัติ แผน

ครอบคลุมการป้องกนั/การลดความเส่ียงจากอคัคีภยั การตรวจจบัแต่เร่ิมแรก การ
ดบัเพลิง และการเคล่ือนยา้ย/ขนยา้ยออกจากอาคารอย่างปลอดภยั เม่ือเกิดอคัคีภยั
หรือภาวะฉุกเฉิน 
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2) องค์กรให้ความรู้  เพื่อสร้างความตระหนักทั่วทั้ งองค์กร และ 
การด าเนินการฝึกซ้อมแผนอคัคีภยัอย่างสม ่าเสมอ มีการคน้หาจุดอ่อนและโอกาส
พฒันา มีการประเมินความพร้อมใชข้องเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ประสิทธิผลของ
การฝึกอบรมเพื่อรองรับอคัคีภยั และความรู้ของบุคลากรจากการฝึกซอ้ม 

3) องคก์รตรวจสอบ ทดสอบ บ ารุงรักษาระบบและเคร่ืองมือต่างๆ ในการ
ป้องกนัและควบคุมอคัคีภยั 

 หมวดท่ี 2 เคร่ืองมือและระบบสาธารณูปโภค (Equipment and Utility System)องคก์รตอ้ง
สร้างความเช่ือมั่นว่ามีเคร่ืองมือท่ีจ า เป็นพร้อมใช้งาน ท าหน้าท่ีได้ตามปกติ และมีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น พร้อมใชไ้ดต้ลอดเวลาโดยจะแยกออกเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

ก. เคร่ืองมือ 
1) องคก์รจดัท าแผนบริหารเคร่ืองมือเพื่อการใชง้านท่ีไดผ้ล ปลอดภยัและ

เช่ือถือได้ พร้อมทั้งน าไปปฏิบติั ซ่ึงแผนประกอบไปดว้ย กระบวนการคดัเลือก
และจัดหาเคร่ืองมือ การจัดท าบัญชีรายการเคร่ืองมือท่ีครอบคลุมอยู่ในแผน  
การทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัยของเคร่ืองมือก่อนใช้งานคร้ังแรก 
การตรวจสอบ ทดสอบ และบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออย่างเหมาะสมตามช่วงเวลท่ี
ก าหนด การให้ความรู้แก่ผูใ้ช้ การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีใช้เคร่ืองมือได้อย่าง
ปลอดภยั แนวทางปฏิบติัฉุกเฉินเม่ือเคร่ืองมือไม่สามารถใชง้านได ้

2) มีเคร่ืองมือแพทยท่ี์จ าเป็น พร้อมใช ้เพื่อการดูแลผูป่้วยอยา่งปลอดภยั 
เคร่ืองมือท่ีซบัซอ้นตอ้งใชโ้ดยผูท่ี้ผา่นการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ และองคก์ร
ใหก้ารอนุญาตในการใชเ้คร่ืองมือช้ินนั้น 

3) องคก์รติดตามและรวบรวมขอ้มูลของระบบเคร่ืองมือ และน าขอ้มูลไป
ใชเ้พื่อการวางแผนปรับปรุงหรือจดัหาทดแทนในระยะยาว 
ข.ระบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ระบบไฟฟ้า ระบบน ้ าประปา ระบบระบายอากาศ

และปรับอากาศ ระบบก๊าซท่ีใช้ทางการแพทย์ และระบบสุญญากาศ ระบบขนส่งวสัดุ
อุปกรณ์ ระบบไอน ้า ระบบบติดต่อส่ือสาร ระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร 

1) องค์กรจดัท าแผนบริหารระบบสาธารณูปโภคเพื่อการใช้งานท่ีได้ผล 
ปลอดภยั และเช่ือถือได้ พร้อมทั้งน าไปปฏิบัติ ซ่ึงแผนน้ีประกอบไปด้วย การ
จดัท าบญัชีรายการองค์ประกอบของระบบสาธารณูปโภค แผนผงัต าแหน่งท่ีตั้ง
ต่างๆของระบบสาธารณูปโภค การตรวจสอบ ทดสอบ และบ ารุงรักษาอย่าง
เหมาะสมตามเวลาท่ีก าหนด แนวทางปฏิบติัฉุกเฉินเม่ือระบบสาธารณูปโภคไม่
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สามารถใช้งานได้ การลดปริมาณเช้ือโรคใน cooling tower และระบบน ้ า  
ประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศเพื่อควบคุมการปนเป้ือนในอากาศ 

2) องค์กรจดัให้มีระบบไฟฟ้าส ารองและระบบส ารองส าหรับก๊าซท่ีใช้
ทางการแพทยใ์ห้แก่จุดบริการท่ีจ าเป็นทั้งหมด โดยมีการบ ารุงรักษา ทดสอบ และ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงจุดบริการท่ีจ าเป็นต้องมีไฟฟ้าส ารอง 
ได้แก่ ระบบเตือนภัย ไฟทางออก ระบบส่ือสารฉุกเฉินน ท่ีเก็บเลือด/กระดูก/
เน้ือเยื่อ ห้องฉุกเฉิน ลิฟต์ (มีอย่างน้อย 1 ตวัส าหรับผูป่้วยท่ีไม่สามารถเดินได้) 
เคร่ืองอดัอากาศทางการแพทย ์ระบบสุญญากาศ จุดท่ีตอ้งใช้เคร่ืองมือช่วยชีวิต 
หอ้ง 
องคก์รติดตามและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัระบบสาธารณูปโภค เพื่อใชว้างแผน

ปรับปรุงหรือสร้างทดแทน 
 หมวดท่ี 3 ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม  โดยองคก์ร
แสดงความความมุ่งมัน่ในการท่ีจะท าใหโ้รงพยาบาลเป็นสถานท่ีปลอดภยั เอ้ือต่อสุขภาพและการ
สร้างเสริมสุขภาพ และพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 
การสร้างเสริมสุขภาพ  

1) องค์กรจดัให้มีสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการสุขภาพท่ีดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ ส าหรับผูป่้วย ครอบครัว และบุคลากร 

2) องคก์รจดัให้มีสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้และพฒันาทกัษะส าหรับ
บุคลากร ผูป่้วย ผูรั้บบริการอ่ืนๆ และประชาชนทัว่ไป 

3) องค์กรส่งเสริมการเขา้ถึง การบริโภคอาหาร/ผลิตภัณฑ์สร้างเสริมสุขภาพท่ี
เหมาะสม 

  4) องคก์รส่งเสริมใหมี้การใชว้สัดุครุภณัฑท่ี์ไม่มีอนัตราย 
ก. การพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1) มีระบบบ าบัดน ้ า เสียท่ีมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการบ าบัด
เหมาะสมกบัปริมาณน ้ าทิ้งของโรงพยาบาล มีการดูแลรักษาระบบโดยผูท่ี้ได้รับ
การฝึกอบรม มีการตรวจคุณภาพของน ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบดัตามขอ้ก าหนดของ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง น ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบดัในช่วงเวลาท่ีระบบรับภาระ
มากท่ีสุดมีค่ามาตรฐานตามท่ีหน่วยราชการก าหนด 
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2) องคก์รจดัการเพื่อลดปริมาณของเสียโดยจดัให้มีระบบการน าน ้ ามาใช้
ซ ้า (reuse) การลดปริมาณการใช ้(reduction) การแปรรูป (recycle) และการลดการ
ใชว้สัดุท่ีท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

3) มีระบบและวิธีการก าจดัขยะท่ีถูกสุขลกัษณะ ไดแ้ก่ มีภาชนะรองรับ
ขยะท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีกระบวนการแยกรับ/ขนยา้ย/จดัท่ีพกั ส าหรับขยะ
ทัว่ไป/ขยะติดเช้ือ/ขยะอนัตราย ท่ีรัดกุม  มีการฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งใน
เร่ืองการเคล่ือนยา้ยและก าจดัของเสียอย่างถูกวิธี มีกระบวนการในการก าจดัขยะ
ติดเช้ือ และขยะอนัตรายอย่างเหมาะสม มีการตรวจสอบการก าจดัขยะติดเช้ือของ
ผูรั้บช่วงต่อ 

4) องค์กรร่วมมือกับชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ด าเนินการพิทกัษ์ปกป้อง
และปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม องคก์รประเมินและฟังเสียงสะทอ้นในการก าจดัของเสีย
ของโรงพยาบาลท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน 

 จากการทบทวนมาตรฐาน HA ของประเทศไทยจะเห็นไดว้า่ มาตรฐาน HA ของไทยมาจาก
การทบทวนมาตรฐานท่ีต่างประเทศใชก้นัโดยทัว่ไป น าแนวคิดเร่ืองการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มุ่งเนน้
ผูป่้วยเป็นศูนยก์ลาง และส่งเสริมการเรียนรู้ขององคก์รซ่ึงน าไปใชส้ถานพยาบาลทุกระดบั ซ่ึงเป็น
แนวทางท่ีโรงพยาบาลใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นมาตรฐานท่ีสามารถบู รณาการ
ร่วมกบัการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพไดเ้ป็นอยา่งดี 

2.3 แนวคิดเกีย่วกบัสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
ในยุคแรกๆ ของโรงพยาบาลนั้น เร่ืองสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มไม่ไดรั้บการให้ความส าคญั

มากนัก การติดเช้ือภายในโรงพยาบาลจึงเกิดขึ้นมาก ในโรงพยาบาลทหารระหว่างท่ีเกิดสงคราม
ในช่วงปี ค.ศ. 1740 หรือราวหน่ึงร้อยปีก่อนท่ีฟลอเรนซ์ ไนติงเกล (Florence Nightingale) จะริเร่ิม
เร่ืองการควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลแพทยใ์นสังกดักองทพัองักฤษท่านหน่ึงช่ือ เซอร์จอห์น 
พริงเกิล (Sir John Pringle) ได้เสนอให้มีการปฏิรูปเร่ืองสุขาภิบาลในโรงพยาบาล เพราะเขา
สังเกตเห็นว่ามีทหารท่ีเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลนั้ นมีการติดเช้ือเป็นจ านวนมาก  
การเสียชีวิตท่ีเกิดขึ้นในโรงพยาบาลทหารนั้น ไม่ไดเ้กิดจากบาดแผลหรือการติดเช้ือจากการผ่าตดั 
แต่เกิดจากทหารเป็นโรคบิดและโรคไทฟัส เน่ืองจากทหารถูกหมดัท่ีเป็นพาหะของโรคไทฟัสกดั 
(Mercie,1997,อา้งถึงใน โกศล จึงเสถียรทรัพย ,์ 2560,น. 6) และขอ้สังเกตเร่ืองอตัราการติดเช้ือใน
โรงพยาบาลท่ีเกิดจากสุขอนามยัและสุขาภิบาลถูกตอกย  ้าอีกคร้ังโดย อิกนาซฟิลิปป์เซมเมลไวสส์ 
(Ignaz Philipp Semmelweis) แพทย์ชาวฮังกาเรียน เขาสังเกตเห็นว่ามารดาท่ีมาคลอดบุตรใน
โรงพยาบาลมีอตัราการติดเช้ือสูง โดยห้องคลอดและหอดูแลแม่หลงัคลอดท่ีมีการสอนนักศึกษา
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แพทยจ์ะมีอตัราการติดเช้ือมากกว่าหอท่ีพยาบาลเป็นผูดู้แลถึง 3 เท่า เขาไดเ้สนอใหแ้พทยล์า้งมือทุก
คร้ังหลงัจากตรวจรักษาคนไขป้รากฏว่าการติดเช้ือหลงัคลอดลดลงอย่างรวดเร็ว  อย่างไรก็ตาม 
ข้อเสนอของ อิกนาซ ฟิลิปป์เซมเมลไวสส์ไม่ได้รับการตอบรับท่ีดีจากแพทย์ในยุคนั้ น 
(Nuland,2003,อา้งถึงใน โกศล จึงเสถียรทรัพย ,์ 2560,น. 6) ในเวลาไล่เล่ียกนั ฟลอเรนซ์ไนติงเกล 
ได้สาธิตให้เห็นว่าการจัดการส่ิงแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะมีผลอย่างส าคัญต่อการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล ในปีค.ศ. 1854 ระหว่างท่ีท าหน้าท่ีดูแลทหารในสงครามไครเมียน (Crimean War) 
 เธอไดเ้ก็บสถิติและแสดงให้เห็นว่าการท าโรงพยาบาลให้สะอาดปราศจากสัตวท่ี์เป็นพาหะน าโรค 
เช่น หนู รวมทั้งการเปล่ียนผา้ปูท่ีนอนท่ีสะอาดให้กบัคนไขท้ าให้การเสียชีวิตของทหารท่ีมานอน
รักษาบาดแผลจากสงครามลดลงจากร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 2 ในระยะเวลาเพียงแค่ 6 เดือน 
การคน้พบเช้ือโรคของหลุยส์ปาสเตอร์(Louis Pasteur) และโรเบิร์ต คอค (Robert Koch) รวมทั้ง 
การคน้พบการใชก้รดคาร์บอนิค (Carbonic acid) ใน 7 การฆ่าเช้ือโรคของโจเซฟ ลิสเตอร์ (Joseph 
Lister) ไดต้อกย  ้าและท าให้แนวคิดเก่ียวกบัการก าจดัเช้ือโรคในโรงพยาบาลก็กลายเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป (โกศล จึงเสถียรทรัพย,์ 2560,น.6-7) 
 ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศ การเมือง เศรษฐกิจเทคโนโลยีและสังคม 
ส่งผลกระทบต่อการจดัการส่ิงแวดลอ้มในการดูแลผูป่้วยและระบบสนับสนุนการให้บริการของ
โรงพยาบาลอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้เพื่อให้การพัฒนาส่ิงแวดล้อมในการดูแลผูป่้วยและระบบ
สนบัสนุนบริการใหมี้คุณภาพ และมีความยัง่ยืนนั้น ตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูน้ า การใส่ใจจาก
ผูท่ี้รับผิดชอบในการดูแลบ ารุงรักษา มีแนวคิดท่ีชัดเจน มีความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐาน และ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการแนวคิดส าคัญในการพฒันาส่ิงแวดล้อม 
อาคาร สถานท่ี และระบบสนบัสนุนบริการในโรงพยาบาล (สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องคก์ารมหาชน),2562) ไดแ้ก่ 

1) Visual management เนน้การออกแบบจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีสามารถสัมผสัหรือรับรู้
ผา่นการมองเห็น 

2) Human-centred design เน้นการออกแบบจัดส่ิงแวดล้อม จดัระบบสนับสนุน
บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ/ผูป่้วย/ญาติ 

3) User-centred design เน้นการออกแบบจัดส่ิงแวดล้อม จัดระบบสนับสนุน
บริการใหเ้อ้ือต่อการใชง้านท่ีเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม 

 นอกจากน้ีมาตรฐาน กฎหมาย และแนวทางท่ีส าคญัในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและ ระบบ
สนบัสนุนบริการภายในโรงพยาบาลท่ีควรศึกษาเพื่อน าลงสู่การปฏิบติั ไดแ้ก่ 
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1) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบบัท่ี 4 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล  

2) กฎหมายท่ีเ ก่ียวข้องกับ อาคาร สถานท่ีและส่ิงแวดล้อม วัสดุอันตราย  
การจดัการน ้าเสีย การจดัการขยะ อาชีวอนามยั  

3) ระบบ 5 ส. ท่ีประกอบด้วย (1) ส.สะสาง เพื่อลดความสูญเปล่าแยกส่ิงท่ีไม่
จ าเป็นออกจากระบบและเพิ่มส่ิงท่ีจ าเป็นท่ียงัไม่มี, (2)ส.สะดวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน, (3) ส.สะอาด เพื่อตรวจสอบความผิดปกติ, (4) ส.สร้างมาตรฐาน เพื่อลดความผนั
แปรของระบบการท างาน(5) ส.สร้างนิสัย เพื่อการรักษามาตรฐานปฏิบติัตามกฎเกณฑ์จน
เป็นนิสัย 

4) 2P-Safety Goals มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งน าสู่การปฏิบติัไดแ้ก่ Patient Safety 
Goals: Safe surgery and invasive procedures, Personnel Safety Goals: Environment & 
Working conditions 

5) Healing environment ท่ีประกอบดว้ย การสร้างความตระหนกัและความสนใจ
ในการพฒันาสู่สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเยียวยา การผสมผสานความตอ้งการของปัจเจก
บุคคล ทั้งกาย จิต วิญญาณ การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ
โดยไดรั้บการสนับสนุนจากญาติ  มีนโยบายชดัเจนให้เจา้หน้าท่ีและทีมงานมีพฤติกรรม
สุขภาพท่ีดี การจดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพท่ีดี การผสมผสานการดูแลทั้งแพทย์
สมยัใหม่และแพทยด์ั้งเดิม  ผูบ้ริหารและทีมน าสร้างวฒันธรรมท่ีให้ความส าคญักับการ
เยยีวยาทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีประสาทสัมผสัของ
มนุษยรั์บรู้ไดด้ว้ยการสร้างสรรคพ์ื้นท่ีท่ีเอ้ือต่อการเยยีวยา 

6) มาตรฐานระบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข  

 จากการทบทวนจะเห็นไดว้า่ มาตรการท่ีจะท าใหส่ิ้งแวดลอ้มในโรงพยาบาลถูกสุขลกัษณะ
และปลอดภยัโดยให้พิจารณามาตรการท่ีจ าเป็น ซ่ึงปัจจุบนัมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการดูแลเร่ือง
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้มเพื่อความปลอดภยัในโรงพยาบาลไดถู้กน าไปเช่ือมโยงกบัมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
(HA) 
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2.4 หลกัการและกระบวนการบริหารโรงพยาบาล 
ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จนั้นต้องมีการศึกษาหลักการและการบริหาร

โรงพยาบาลเพื่อให้เขา้ใจในระบบการบริหารสามารถสะทอ้นให้เห็นผลส าเร็จขององคก์รได้อย่าง
ชดัเจน มีรายละเอียดดงัน้ี 

การบริหารโรงพยาบาลนั้น จ าเป็นตอ้งมีการบริหารท่ีดี ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัแนวคิดในการบริหาร เพราะการบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  (science and art) ท่ีจะช่วย
ให้การบริหารโรงพยาบาลประสบความส าเร็จ  กล่าวคือ การบริหารเป็นศาสตร์ เน่ืองจากมีหลกั
วิชาการดา้นการบริหารท่ีระบุไวอ้ย่างแน่นอน ชดัเจน สามารถพิสูจน์ให้เห็นจริงได้  และเป็นศิลป์ 
เน่ืองจากการน าไปใช้ให้เกิดผลดีนั้น จ าเป็นต้องอาศัยการฝึกและทดลองใช้ซ ้ าแล้วซ ้ าอีกใน
สถานการณ์ต่าง ๆ จนเช่ียวชาญ  สามารถใชง้านไดท้นัทีอยา่งเหมาะสม เกิดความสง่างาม และเป็นท่ี
ช่ืนชมต่อผูพ้บเห็นและผูเ้ก่ียวขอ้ง  

2.4.1 ความหมายของการบริหาร 
การบริหาร (management) คือ กระบวนการท่ีท าให้ “งาน” ส าเร็จอย่างประสิทธิภาพสูงสุด

และสูงยิ่งขึ้น(Management is the working process to achieve the most efficiency outcome of work 
and the better.) จากความหมายดงักล่าวน้ี การบริหารจึงมีหลกัส าคญั 5 ประการ คือ 

1) การบริหารมุ่งท่ี “งานเป็นหลัก” โดยการท่ีจะบริหารอะไรนั้น ต้องระบุให้
ชดัเจนว่า  ส่ิงท่ีจะให้บริหารนั้น มีงานอะไรบา้ง เช่น การบริหารคน เป็นการท าให้ “งาน” 
ทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าให้คนท างานอย่างทุ่มเท ท าอย่างสุดความสามารถ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดตามศกัยภาพท่ีคนนั้นหรือกลุ่มคนเหล่านั้นมีอยู่ รวมถึงการท างานได้
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสูงยิ่งขึ้น  ซ่ึงงานดงักล่าวไดแ้ก่ งานจดัหาคน งานใช้
คน งานจูงใจคน งานควบคุมคน งานพฒันาคน งานจ าหน่ายคน และงานแกปั้ญหาเก่ียวกบัคน 

2)  การบริหารมุ่งท่ีจะท าให ้“ส่ิงท่ีจะใหบ้ริหารเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามศกัยภาพ
ท่ีมีอยู่” เช่น การบริหารคน ก็มุ่งท่ีจะท าให้คนมีผลงานสูงท่ีสุดเท่าท่ีคนนั้นหรือกลุ่มคน
เหล่านั้นในทีมงาน มีความสามารถท่ีจะกระท าได ้

3) การบริหารมุ่งท่ีจะท าให้ “งานส าเร็จ” โดยเป็นการบริหารท่ีให้ไดผ้ลงานตาม
เป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวห้รือตั้งใจไว ้อยา่งครบถว้น สมบูรณ์ และก่อให้เกิด
ผลดีทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

4) การบริหารมุ่งท่ีจะท าให้ “ผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูง” โดยเป็นการ
บริหารท่ีใหไ้ดผ้ลงานมาก ตรงตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไวห้รือตั้งใจไวโ้ดย
ใชท้รัพยากรนอ้ย 
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5) การบริหารมุ่งท่ีจะท าให้ “ผลการด าเนินงานดียิ่ง ขึ้นไป”  โดยผูบ้ริหารจะตอ้ง
ถือปรัชญาท่ีวา่ “There  is  always a better way and, the best way never achieved” กล่าวคือ 
จะมีส่ิงท่ีดีกวา่อยูเ่สมอในอนาคต  
ดังนั้ น อาจกล่าวได้ว่า การบริหารเป็นกระบวนการท่ีท าให้ “งาน” ส าเร็จอย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุดตามเป้าหมายขององคก์าร และใหผ้ลการด าเนินงานดียิง่ขึ้น 
2.4.2 ความส าคญัของการบริหาร 

 การบริหารงานมีความส าคญัต่อองคก์ารต่าง ๆ ดงัน้ี 
1) การบริหารเป็นส่ิงจ าเป็นในทุก ๆ หน่วยงานและองค์การทั้ งภาครัฐบาล 

ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ งานทุกชนิด และกิจกรรมทุกกิจกรรม ไม่วา่จะเป็นงานส่วนตวั
หรืองานส่วนรวม เช่น การบริหารตัวเอง การบริหารงานในบา้น การบริหารการเรียน
หนังสือ การบริหารทีมงาน การบริหารทีมฟุตบอล การบริหารบริษัท ก ารบริหาร
โรงพยาบาล การบริหารกระทรวง ทบวง กรม และการบริหารประเทศชาติ เป็นตน้ 

2) การบริหารช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของงาน หน่วยงานและ
องคก์ารอยา่งมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3) การบริหารช่วยใหเ้กิดและรักษาสมดุลระหว่างความตอ้งการ วตัถุประสงค ์และ
กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคล งาน หน่วยงาน และองค์การท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เจ้าของกิจการ 
เจ้าของงาน ผูป้ฏิบัติงาน ผูม้าใช้บริการ ชุมชน สังคม สหภาพแรงงาน องค์กรวิชาชีพ 
องคก์รบริหารส่วนทอ้งถ่ิน กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั ฯลฯ และรวมไปถึงรัฐบาลดว้ย 

4) การบริหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลของงาน หน่วยงาน และ
องคก์าร 

5) การบริหารเป็นวิชาชีพมีหลกัสูตรการเรียนการสอนทั้งระดับต ่ากว่าปริญญา 
ระดบัปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และระดบัหลงัปริญญา  มีการฝึกอบรมอย่างกวา้งขวางทัว่
โลก มีองคก์รวิชาชีพมาดูแล และมีการก าหนดหนา้ท่ีของผูบ้ริหารไวอ้ยา่งชดัเจน 
2.4.3 หลกัการบริหาร   

  สมชาติ โตรักษาและคณะ (2550 , น.11-13) กล่าวว่าหลักการบริหาร คือ กลุ่ม
กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม คือ การวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบัน การวางแผนงาน ( planning)  
การด าเนินงานตามแผน  (implementing) การประเมินผลการด าเนินงาน (evaluating) การน าส่ิงท่ีได้
จากการด าเนินงานไปใช้ประโยชน์ (utilizing) การติดตาม ประสานงาน และการควบคุม 
(monitoring coordinating and controlling) ข้อมูลข่าวสาร (information) และการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง (continuity) ซ่ึงสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกนั ดงัน้ี 
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1) การวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบัน เป็นกิจกรรมแรกของการบริหาร ซ่ึงเป็น
กระบวนการในการวิเคราะห์ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีจะบริหาร  6 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

(1) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาใน 4 ดา้น คือ 1) ดา้นผลงาน 
ท่ีจ าแนกเป็นปริมาณงานและคุณภาพงาน 2) ดา้นความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ท่ีจ าแนกเป็นความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการ ผูบ้ริหารหน่วยงาน 
ผูบ้ริหารระดบัสูง ประชาชนทัว่ไป และประชาคมโลก 3) ดา้นประสิทธิภาพการ
ท างาน  และ 4) ดา้นความคุม้ค่าของการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ซ่ึงจ าแนกเป็นความ
คุม้ค่าดา้นคน ดา้นส่ิงของ ดา้นเงิน ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นเวลา 

(2) การวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีมีอยู่  ใน 6 ด้าน คือ คน เ งิน ส่ิงของ 
เทคโนโลย ีเวลา และส่ิงสนบัสนุนอ่ืน ๆ ในการบริหารและการด าเนินงาน 

(3) การวิเคราะห์องคก์ารใน 4 ดา้น คือ ระบบงาน วฒันธรรมขององคก์าร 
วิวฒันาการขององคก์าร และ จุดอ่อนจุดแขง็ขององคก์าร 

(4) การวิเคราะห์ชุมชนและสังคมโดยรอบองคก์ารใน 4 ดา้น คือ เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ความเช่ือ ค่านิยม ทัศนคติท่ีมีต่อองค์การ ศักยภาพ และ
ความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อองคก์าร 

(5) การวิเคราะห์ผลกระทบของการด าเนินงานท่ีผ่านมาทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวใน 5 ด้าน คือ ผลกระทบต่อผูม้ารับบริการ ผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารของ
องคก์าร ชุมชน และประเทศชาติ 

(6) การวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต  ใน 4 ด้าน คือ ด้านอุปสงค์และ
อุปทาน (demand and supply) ดา้นเทคโนโลย ีดา้นองคก์าร และดา้นการเงิน 

  ทั้งน้ีผลสรุปของการวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบนั คือ ผูบ้ริหารจะตอ้งท าอะไรใน
อนาคตจึงจะท าใหง้านท่ีจะบริหารมีประสิทธิภาพสูงยิง่ขึ้น และควรจะท าอยา่งไร มีปัจจยั เง่ือนไข 
ขอ้จ ากดัอะไรบา้ง เป็นตน้ 
  2) การวางแผนงาน เป็นกระบวนการก าหนดแนวทาง วิธีการ และทรัพยากรท่ีจะ
ใช้ในการท างานในอนาคต ในส่ิงต่อไปน้ี คือ 1) จะท าอะไร (What to do?) โดยระบุกิจกรรม 
ปริมาณ และเป้าหมายให้ชดัเจน 2) จะท าท่ีไหน  (Where to do?)  3) จะท าเม่ือไร  (When to do?) 4) 
จะท ากบัใครและจะท าโดยใคร  (Who to do?) 5) ท าไมจึงตอ้งท าและท าไมจึงเลือกท าวิธีน้ี  (Why to 
do?) 6) จะท าอย่างไร  (How to do?) 7) จะใชท้รัพยากรเท่าไร (How much resources to utilize?) ซ่ึง
ผลสรุปของการวางแผนงานท่ีได ้คือ ไดแ้ผนการท างานท่ีแน่นอน ชดัเจน และสามารถน าไปใชไ้ด้
อยา่งเหมาะสม 
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  3) การด าเนินงานตามแผน เป็นกระบวนการน าแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้  
ไปด าเนินการให้ได้ผลดีท่ีสุด ประกอบด้วยกิจกรรมท่ีส าคญั คือ การเตรียมการก่อนด าเนินงาน   
การเร่ิมตน้ด าเนินงาน  การติดตามงาน และการแกปั้ญหาในการท างาน 
  4) การประเมินผลการด าเนินงาน เป็นกระบวนการวิเคราะห์และสรุปผลการ
ด าเนินงาน ทั้ง ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ์ว่า  ไดอ้ะไร เท่าใด และเพราะอะไร ในส่ิง
ต่อไปน้ี คือ 1) ผลงานทางตรง (direct outcomes) ใน 4 ด้าน คือ ความตรงตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายท่ีตั้ งไว้ (relevancy) ความพอเพียงของการด าเนินงาน (adequacy) ประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 2) ผลงานทางออ้ม  (indirect outcomes) 3) ประสบการณ์ท่ีไดรั้บ 
4) ขอ้เสนอแนะในการน าผลท่ีไดจ้ากการด าเนินงานไปใชป้ระโยชน์ 
  5) การน าส่ิงท่ีได้จากการด าเนินงานไปใช้ประโยชน์ เป็นกระบวนการน าส่ิงท่ี
ได้รับจากการด าเนินงานตั้ งแต่ต้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ ้มกับท่ีได้ลงทุนลงแรงไป  
ในประเด็นของการพฒันาคน การพฒันางานท่ีท า การพฒันางานอ่ืน ๆ การพฒันาหน่วยงาน การ
พฒันาองคก์าร การเผยแพร่ผลงาน การแลกเปล่ียนผลงาน/ประสบการณ์กบัหน่วยงานหรือองค์กร
อ่ืน เป็นตน้ 
  6) การติดตาม การประสานงาน และการควบคุม เป็นกระบวนการท าให้ กิจกรรม
ทั้งหลายด าเนินไปอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม ไม่ซ ้าซอ้น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดว้ยการ
จดัระบบการติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็ว แน่นอน คล่องตวัตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะเร่งด่วน 
การเฝ้าระวงั การติดตามการด าเนินงาน การประสานงาน การควบคุมการด าเนินงาน และการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินงาน  
  7) ขอ้มูลข่าวสาร เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลาทั้งภายนอกและภายใน จ าเป็นตอ้งจดั
กระบวนการในการท าให้ข้อมูลข่าวสารทั้งหลายเช่ือมโยงกันอย่างทัว่ถึง สะดวก รวดเร็ว และ
แน่นอนตลอดเวลา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัทรัพยากร (ไดแ้ก่ คน เงิน ส่ิงของ 
มาตรฐานการปฏิบติังานหรือวิธีปฏิบติั และลูกคา้) และขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการด าเนินงาน ทั้ง
ดา้นปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลลพัธ์การด าเนินงาน 
  8) การด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง เป็นกระบวนการในการพิจารณาเม่ือไดด้ าเนินงาน
มาจนครบถว้นแลว้ วา่ จะด าเนินงานต่อไปน้ีหรือไม่ ถา้ไม่ด าเนินงานต่อไปก็จะเขา้สู่กิจกรรม “การ
ส้ินสุดของโครงการ” (end of program - EOP)  แต่ถา้จะด าเนินงานต่อไปก็จะเขา้สู่กิจกรรมท่ี 1 คือ 
การวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบนัของงานนั้นในการด าเนินงานหรือการบริหารรอบต่อไป 
 ดงันั้น การบริหารเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัยิง่ต่อการท างานทุกประเภท ผูท่ี้ตอ้งการท่ีจะ
ใหง้านเกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลประโยชน์สูงสุดตอ้งใชห้ลกัการบริหาร และตอ้งหมัน่
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ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ให้มีทกัษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูง สามารถปฏิบติัได้อย่าง
ถูกตอ้ง เหมาะสมและถูกใจในทุก ๆ   สถานการณ์ ก่อให้เกิดผลดีต่อทุก ๆ   ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้น
ส่วนตวัและส่วนรวม ซ่ึงตอ้งอาศยัคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีเป็นพื้นฐาน โดยผสมผสานการบริหาร 
การพฒันา และการแกปั้ญหาให้เป็นเร่ืองเดียวกนั ใชง้านเป็นศูนยก์ลาง ก่อให้เกิดการพฒันาตนเอง 
พฒันาบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง พฒันาสังคม และพฒันาประเทศชาติโดยส่วนรวม จึงสามารถกล่าวไดว้่า 
การบริหารงานท่ีดีจะน าไปสู่การพฒันาท่ีมัน่คงและยัง่ยนื 

2.4.4 หนา้ท่ีของผูบ้ริหาร   
สมชาติ โตรักษาและคณะ (2550, น.14) หนา้ท่ีของผูบ้ริหารเหล่าน้ีสามารถน ามา

รวมกนัไดเ้ป็นหนา้ท่ี  3  ประการอยา่งง่าย ดงัน้ี 
1) หน้าท่ีในการบริหาร หน้าท่ีในการบริหารงาน หน่วยงาน และองค์การท่ีตน

รับผิดชอบ ไดแ้ก่ การวางระบบการปฏิบติังาน การควบคุมให้ปฏิบติัตามระบบท่ีวางไว ้
และการพฒันาระบบงานและการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ขึ้น 

2) หน้าท่ีในการพฒันา หน้าท่ีในการพัฒนางาน หน่วยงาน และองค์การท่ีตน
รับผิดชอบและปฏิบติังานอยู ่ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาวการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง การวางแผนพฒันา 
การด าเนินงานตามแผนพฒันา การประเมินผลการพฒันา และการน าส่ิงท่ีได้จากการ
ด าเนินงานพฒันาทั้งหลายไปก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง ต่อเน่ือง และยัง่ยนื 

3) หนา้ท่ีในการแกปั้ญหา หนา้ท่ีในการแกปั้ญหาของงาน หน่วยงาน และองคก์าร
ท่ีตนรับผิดชอบ และปฏิบติังานอยู่ ได้แก่ การป้องกันมิให้เกิดปัญหา การท าให้ปัญหาท่ี
เกิดขึ้นไม่ลุกลามต่อไป และการปรับเปล่ียนปัญหาใหเ้ป็นโอกาส 

              ดังนั้ น ผู ้บริหารจึงมีหน้าท่ีหลักในการบริหาร การพัฒนา และการแก้ปัญหาในงาน 
หน่วยงาน และองคก์ารท่ีตนรับผิดชอบใหดี้ท่ีสุดและมีประสิทธิภาพท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

2.4.5 การจดัองคก์ารของโรงพยาบาล 
การศึกษาการจดัองคก์ารของโรงพยาบาล ตอ้งมีทราบองคป์ระกอบขององคก์ร ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีท าใหก้ารด าเนินงานใหส้ามารถมุ่งสู่เป้าหมายขององคก์ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
สูง มีรายละเอียดดงัน้ี  

จกัรกฤษณ์  นรนิติผดุงการ (2540) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัองคป์ระกอบของการจดัการ 
5 ประการ ไดแ้ก่ 

1) Mechanism ได้แก่ ด้านการจัดองค์การ ซ่ึงหมายถึง รูปแบบและภารกิจของ
องคก์าร การแบ่งส่วนงานขององคก์าร  การก าหนดกิจกรรมของแต่ละส่วนงาน การก าหนด
ต าแหน่ง (Position) พร้อมหน้าท่ี ความรับผิดชอบและอ านาจ (Authority) ของแต่ละ
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ต าแหน่ง  แต่ละระดับ(level) และขององค์การเป็นส่วนรวม การก าหนดโครงสร้างและ
ความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ ของแต่ละองคก์าร และสร้างระบบการควบคุมใหทุ้กส่วนของ
องคก์ารไดเ้ป็นไปอยา่งสืบเน่ืองและมีเอกภาพ(Unity) 

2) Money ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ท่ีจะตอ้งจดัหาเพื่อด าเนินกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้
ในจ านวนและก าหนดเวลาท่ีถูกตอ้งสอดคลอ้งกนั ดงันั้น การพิจารณาเร่ืองแหล่งเงินการ
จดัสรรเงินเพื่อค่าใช้จ่ายในกิจกรรมและรายการต่างๆ ได้สัดส่วนท่ีจะให้ผลตอบแทนดี
ท่ีสุดและการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์โดยไม่ร่ัวไหลสูญเสีย หรือ
ฟุ่ มเฟือยไปโดยไม่จ าเป็น แต่ในขณะเดียวกันก็เพื่อท่ีจะช่วยสนับสนุนให้การท างานได้
ด าเนินไปอยา่งราบร่ืน จนสามารถบรรลุเป้าหมายไดเ้ป็นอยา่งดี การเงินจึงเป็นส่วนส าคญัท่ี
นกัจดัการจะตอ้งดูแล นอกจากน้ี การรายงานฐานะทางการเงินเพื่อแสดงผลการปฏิบติังาน 
และเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงในระยะต่อไปก็เป็นกิจกรรมส าคญัของการจดัการดว้ย 

3) Man power ได้แก่ ด้านบุคลากร ซ่ึงการจดัการท่ีดีจ าเป็นจะต้องได้บุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถ และคุณสมบติัท่ีจ าเป็นอยา่งอ่ืนมาบรรจุใหก้บัต าแหน่งและหนา้ท่ีการ
งานท่ีก าหนดไวแ้ละจะตอ้งให้มีจ านวนเพียงพอไม่มากไปหรือน้อยไป การจดัการด้าน
บุคลากรยงัครอบคลุมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ท่ี
สมดุลกบัภาวการณ์ปฏิบติัหนา้ท่ีบุคลากร ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งดูแลความเรียบร้อยและใน
การปฏิบติังานและเพิ่มพูนความรู้ และสมรรถภาพในการปฏิบติังานให้แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงานเป็นระยะๆดว้ย 

4) Material & Buildings ไดแ้ก่ การจดัหาและมีไวใ้ช้ซ่ึงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วสัดุ
อุปกรณ์ สถานท่ีปฏิบัติงาน สถานท่ีบริการท่ี เหมาะสม ทันสมัย พอเพียง และมี
ประสิทธิภาพท่ีจะสามารถช่วยให้การด าเนินงานตามหนา้ท่ีของหน่วยงานนั้นๆ ไดเ้ป็นไป
อย่างไดผ้ลหรือสมประโยชน์ท่ีสุด ทั้งน้ี การจดัการดา้นน้ีก็ยงัหมายความรวมถึง การเสาะ
แสวงหา การคิดค้น การออกแบบ การควบคุมการใช้งาน การบ ารุงรักษา และเปล่ียน
ช้ินส่วนหรือส่วนประกอบ การซ่อมแซมส่ิงท่ีบกพร่องช ารุดเสียหาย หรือท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการท างานต ่ากว่าระดับท่ีตอ้งการ และการถอดถอนจากประจ าการหรือร้ือถอน เพื่อ
จดัหาหรือจดัท าส่ิงทดแทนภายในก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมได ้

5) Methodology and Information ได้แก่ องค์ความรู้และขอ้มูลข่าวสารอนัมีค่าท่ี
จะตอ้งน ามาใชใ้นการวางแผน การเลือกใชก้ลวิธี (Strategy) และกิจกรรม (Activity) ท่ีควร
จะด าเนินการ การจดัหน่วยงาน และการจดัระบบงาน การติดต่อส่ือสาร การอ านวยการ 
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การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การติดตามและควบคุมงาน การประสานงาน การท างาน
ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2551, หนา้ 47) ไดก้ล่าวว่า ในการบริหารจดัการเพื่อให้การ
ปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จไดน้ั้น จะเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี (1) การบริหารคน (Man) 
(2) การบริหารเงิน (Money) (3) การบริหารวสัดุอุปกรณ์ (Material) (4) การบริหารงาน
ทั่วไป (Management) (5) การบริหารการให้บริการประชาชน (Market) (6) การบริหาร
คุณธรรม (Morality) (7) การบริหารขอ้มูล (Message) (8) การบริหารเวลา (Minute) และ 
(9) การบริหารการวดัผล (Measurement) 

อธิปัตย ์คล่ีสุนทร (2547) กล่าวว่า การบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น มี
วิธีการอยู่มากมายหลายวิธีท่ีผูบ้ริหารตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ เพื่อเลือกวิธีท่ีเหมาะสม
กบัความตอ้งการและสภาพแวดลอ้มให้เป็นประโยชน์ต่อการทางานมากท่ีสุด ตั้งแต่เดิม
ปัจจยัท่ีช่วยให้การบริหารงานบรรลุประกอบด้วย คน (Man) งบประมาณ (Money) วสัดุ
อุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management) แต่ในโลกยุคโลกาภิวฒัน์จะพบว่า 
ข้อมูลสารสนเทศ (Information) และเทคโนโลยี (Technology) ซ่ึงเรียกโดยทั่วไปว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัต่อการบรรลุผลส าเร็จในการท างาน
มากยิง่ขึ้น 

Herbert A. Simon (1972, p.28) กล่าวไวว้่า ปัจจยัการบริหารเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย
สนับสนุนให้งานบรรลุวตัถุประสงค์ โดยมีองค์ประกอบส าคญั 7 ประการคือ บุคลากร 
(Man) เงิน (Money) การบริหารทั่วไป (Management) การบริการประชาชน (Market) 
คุณธรรม (Moral) ขอ้มูลข่าวสาร (Massage) การวดัผล (Measurement) 

นอกจากองคป์ระกอบของการจดัองคก์ารแลว้ ยงัตอ้งทราบบริบทโครงสร้างของ
องค์กร ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีแสดงความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงของบุคคลและส่วน
ต่าง ๆ ขององค์การ ให้สามารถมุ่งสู่เป้าหมายขององคก์ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูง เพื่อ
เป็นขอ้มูลไปใชใ้นพฒันาองคก์รตามบริบทท่ีเป็นอยู ่ภายใตข้อ้จ ากดัต่างๆท่ีมีขององคก์ร  

สมชาติ โตรักษาและคณะ (2550 , น.53-70) กล่าวว่า การจัดองค์การของ
โรงพยาบาลนั้น นิยมใชก้ารจดัแบบโครงสร้างตามหนา้ท่ี เน่ืองจากเนน้ความช านาญเฉพาะ
ทาง ในปัจจุบนัไดมี้การน าการจดัแบบโครงสร้างผสมและแบบโครงสร้างแบบเมตริกมาใช้
มากขึ้น เพื่อให้เอ้ืออ านวยต่อการพฒันาคุณภาพและการปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง
ท่ีรวดเร็วมากในยุคโลกไร้พรมแดน โครงสร้างองค์การมาตรฐานของโรงพยาบาล
โดยทัว่ไปจดัออกเป็น 3 ดา้น คือ โครงสร้างดา้นหน่วยงานหลกัของโรงพยาบาล โครงสร้าง
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ดา้นคณะกรรมการประจ าของโรงพยาบาล  โครงสร้างดา้นคณะกรรมการเฉพาะกิจของ
โรงพยาบาล  
โครงสร้างองคก์ารของโรงพยาบาลดงักล่าวสามารถน าไปประยุกต์ไดก้บัโรงพยาบาลทุก

ประเภท ทุกขนาดของประเทศไทย ถา้เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะมีองคป์ระกอบเหล่าน้ีครบถว้น 
แต่ถา้เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กจะต้องลดขนาดหรือยุบรวมองค์ประกอบเข้าด้วยกันตามความ
เหมาะสม ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) โครงสร้างดา้นหน่วยงานหลกัของโรงพยาบาล  ประกอบดว้ย 5 หน่วยงานหลกั คือ 
   (1) ส านกัผูอ้  านวยการโรงพยาบาล  

(2) ส่วนบริการรักษาพยาบาล  
(3) ส่วนบริการส่งเสริมสุขภาพ  
(4) ส่วนสนบัสนุนบริการโรงพยาบาล  
(5) ส่วนพฒันาโรงพยาบาล 

2) โครงสร้างด้านคณะกรรมการประจ าของโรงพยาบาล ประกอบด้วยคณะกรรมการท่ี
ส าคญั 9 คณะ ดงัน้ี  

(1) คณะกรรมการอ านวยการโรงพยาบาล (Governing Authority) เป็นองค์กร
บริหารสูงสุดของโรงพยาบาล ประกอบดว้ยบุคคล/กลุ่มบุคคลท่ีเป็นเจา้ของโรงพยาบาล ท่ี
เป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ (Shareholder Representative) ทั้งผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูถื้อหุน้รายย่อย 
ซ่ึงเห็นไดช้ดัเจนในภาคเอกชน ส่วนในภาครัฐ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารของส่วนราชการตน้สังกดั
ของโรงพยาบาล และอาจมีผูท้รงคุณวุฒิดา้นการแพทย ์ดา้นสังคม และดา้นการสาธารณสุข 
หรือตวัแทนประชาชนในพื้นท่ีท่ีตั้ งของโรงพยาบาล ได้แก่ ผูน้ าชุมชน และประชาชน
ทัว่ไปมาร่วมดว้ย และมีผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ ซ่ึงไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงมติในท่ีประชุม ซ่ึงจ านวนกรรมการไม่ควรเกิน 15 คน และคณะกรรมการชุดน้ี
จะถูกแต่งตั้งโดยผูมี้อ  านาจ เช่น ผูว้่าราชการจงัหวดัหรือผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครใน
พื้นท่ีท่ีตั้งของโรงพยาบาล หรือผูบ้ริหารสูงสุดของภาคเอกชน เป็นตน้  

ทั้งน้ีคณะกรรมการอ านวยการโรงพยาบาลดงักล่าวมีหนา้ท่ีในการอนุมติันโยบาย
ของโรงพยาบาล งบประมาณประจ าปีของโรงพยาบาล การแต่งตั้งและประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูอ้  านวยการโรงพยาบาล และถอดถอนผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัผูอ้  านวยการ
ส่วนขึ้นไป 

(2) คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล (Hospital Administrative Board) เป็น
องคก์รบริหารหลกัของโรงพยาบาล ประกอบดว้ยผูอ้  านวยการโรงพยาบาล ผูบ้ริหารระดบั
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หัวหน้าฝ่ายขึ้นไป (ไม่รวมรองหัวหน้าส่วน) ผูแ้ทนจากผูป้ฏิบติังานของแต่ละส่วนงาน 
ผูอ้  านวยการส่วนส านกัผูอ้  านวยการโรงพยาบาลเป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหนา้
ส านกังานส่วนงานเป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

ทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมีหนา้ท่ีในการอนุมติัระเบียบขอ้บงัคบัของ
โรงพยาบาล แผนพัฒนาโรงพยาบาล และการตั้ งหน่วยงานและต าแหน่งใหม่ใน
โรงพยาบาล 2) การกลัน่กรองเร่ืองท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการโรงพยาบาล และ
กลัน่กรองผูส้มควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบประจ าปี  การควบคุมให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีก าหนดไว ้และ
ติดตามผลการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล การช่วยเหลือผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลในการแกปั้ญหา  การช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนบัสนุนหน่วยงาน/ผูป้ฏิบติังาน
ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล  

การสร้างสัมพนัธภาพท่ีสร้างสรรค์และยัง่ยืนระหว่างหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ 
ของโรงพยาบาล  ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูอ้  านวยการส่วน และการลงมติไม่
ไวว้างใจผูอ้  านวยการโรงพยาบาล ดว้ยเสียงไม่นอ้ยกวา่  3 ใน 5 ของคณะกรรมการทั้งหมด 

(3) คณะกรรมการวิชาการโรงพยาบาล (Academic Committee) เป็นองค์กรหลกั
ดา้นวิชาการและ เทคโนโลยีสมยัใหม่ของโรงพยาบาล มีหน้าท่ีในการเสนอนโยบายดา้น
วิชาการของโรงพยาบาลให้ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลพิจารณาอนุมติั  การก าหนดมาตรฐาน
ด้านวิชาการของโรงพยาบาลและการคัดเลือกหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ี
เหมาะสมกบัโรงพยาบาล  การช่วยเหลือ สนบัสนุน และส่งเสริมหน่วยงาน/ผูป้ฏิบติังานใน
การจดัประชุมวิชาการ และติดตามผลการประชุมวิชาการของแต่ละหน่วยงาน  การก าหนด
เน้ือหาหลกัของการประชุมวิชาการประจ าปี และพฒันาการประชุมวิชาการประจ าปีให้ดี
ยิ่งขึ้น  การคดัเลือกและตดัสินบุคคล/หน่วยงานท่ีสมควรได้รับรางวลัด้านวิชาการของ
โรงพยาบาล และการจดัท าเอกสาร/รายงานดา้นวิชาการประจ าปีของโรงพยาบาล 

(4)  คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบัด  (Pharmacy and Therapeutic 
Committee - PCT) เป็นองค์กรหลกัด้านการใช้เวชภณัฑ์ของโรงพยาบาล มีหน้าท่ีในการ
ก าหนดเภสัชต าหรับของโรงพยาบาล  (hospital formulary) และมาตรฐานการใชเ้วชภณัฑ์
ในโรงพยาบาล การอนุมติัการเพิ่มและตดัรายช่ือเวชภณัฑ์ท่ีใช้ในโรงพยาบาล  การศึกษา
และติดตามขอ้มูลดา้นเวชภณัฑแ์ละจดัท าเป็นเอกสารท่ีเป็นปัจจุบนัตลอดเวลา การติดตาม
ผลการใชเ้วชภณัฑแ์ละแกปั้ญหาดา้นเวชภณัฑข์องโรงพยาบาล การบริหารและพฒันางาน
เวชภณัฑข์องโรงพยาบาล  การเป็นตวัแทนของโรงพยาบาลในการให้ขอ้มูลดา้นเวชภณัฑ์
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ต่อพนักงานสอบสวนและศาล และการจัดท ารายงานด้านเวชภัณฑ์ประจ าปีของ
โรงพยาบาล 

(5) คณะกรรมการเวชระเบียน (Medical Record Committee) เป็นองคก์รหลกัดา้น
เวชระเบียนของโรงพยาบาล มีหน้าท่ีในการก าหนดมาตรฐานด้านเวชระเบียนของ
โรงพยาบาล และมาตรการในการลงโทษผูไ้ม่ปฏิบติัตามระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล 
การอนุมัติการเพิ่ม  ลด ปรับปรุง และเปล่ียนแปลงแบบฟอร์มด้านเวชระเ บียน   
การตรวจสอบเวชระเบียน ติดตามผลการด าเนินงานเวชระเบียน และแก้ปัญหาด้านเวช
ระเบียนและเวชสถิติของโรงพยาบาล การบริหารและพฒันางานเวชระเบียนและเวชสถิติ
ของโรงพยาบาล และการเป็นตวัแทนของโรงพยาบาลในการให้ขอ้มูลในเวชระเบียนต่อ
บุคคลภายนอกโรงพยาบาล 

(6) คณะกรรมการควบคุมการติดเ ช้ือในโรงพยาบาล  (Infections Control 
Committee) เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการติดเช้ือและการ
แพร่กระจายเช้ือในโรงพยาบาลและมิใหก้ระจายสู่ชุมชนรอบ ๆ โรงพยาบาล ประกอบดว้ย
ผูอ้  านวยการส่วนบริการส่งเสริมสุขภาพ รองหัวหน้าฝ่ายแพทย ์รองหัวหน้าฝ่ายพยาบาล 
รองหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการรักษาพยาบาล รองหัวหน้าฝ่ายทนัตกรรม รองหัวหน้าฝ่าย
เภสัชกรรม รองผูอ้  านวยการส่วนสนับสนุนบริการโรงพยาบาล รองผูอ้  านวยการส่วน
พฒันาบริการโรงพยาบาล หวัหนา้แผนกการพยาบาลหอ้งผา่ตดั  หวัหนา้แผนกการพยาบาล
หอ้งคลอด หวัหนา้แผนกการพยาบาลห้องไอ.ซี.ย.ู หวัหนา้แผนกแพทยโ์รคติดเช้ือ หวัหนา้
แผนกสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้มเป็นกรรมการและเลขานุการ และผูแ้ทนแผนกการ
พยาบาลด้านโรคติดเช้ือและหัวหน้าแผนกของปราศจากเช้ือ เป็นกรรมการและ
ผูช่้วยเลขานุการ  

ทั้ งน้ีคณะกรรมการควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาลมีหน้าท่ีในการก าหนด
มาตรฐานและระเบียบปฏิบติัในดา้นการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือของโรงพยาบาล  
การจดัระบบการเฝ้าระวงั สอบสวนทางระบาดวิทยา ควบคุม และก าจดัแหล่งและการ
แพร่กระจายโรคท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกบัโรงพยาบาล  การส่งเสริม ติดตาม 
และควบคุมให้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานและระเบียบในการป้องกันและควบคุมการติด
เช้ือของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด  การศึกษาและติดตามข้อมูลด้านการป้องกันและ
ควบคุมการติดเช้ือของโรงพยาบาล และจดัท าเป็นเอกสารท่ีเป็นปัจจุบนัตลอดเวลา การ
ติดตามผลการด าเนินงาน และแก้ปัญหาด้านการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือของ
โรงพยาบาล  การบริหารและพฒันางานป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือของโรงพยาบาล 
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และการเป็นตวัแทนของโรงพยาบาลในการให้ขอ้มูลดา้นการติดเช้ือของโรงพยาบาลต่อ
บุคคลภายนอกโรงพยาบาล 

(7) คณะกรรมการแพทย ์(Medical Committee) เป็นองค์กรหลกัท่ีดูแลแพทยแ์ละ
ทนัตแพทยข์องโรงพยาบาล รวมทั้งการดูแลและพฒันามาตรฐานวิชาชีพของแพทยแ์ละ
ทนัตแพทยด์ว้ยมีหนา้ท่ีในการก าหนดมาตรฐานดา้นการแพทยแ์ละทนัตกรรม และระเบียบ
ปฏิบติัดา้นวิชาชีพแพทยแ์ละทนัตแพทยข์องโรงพยาบาล การส่งเสริม ติดตาม และควบคุม
ใหมี้การปฏิบติัตามมาตรฐานและระเบียบปฏิบติัดา้นแพทยแ์ละทนัตกรรมของโรงพยาบาล 
การเป็นกรรมการในการรับประเมินผลช่วงทดลองงาน สอบสวน พิจารณาความดี
ความชอบ และการใหพ้น้จากโรงพยาบาลส าหรับแพทยแ์ละทนัตแพทย ์การรับผิดชอบการ
พฒันาความรู้ความสามารถของแพทยแ์ละทนัตแพทยใ์ห้ทนัสมยัอยูเ่สมอ การส่งเสริมและ
ควบคุมให้มีการปฏิบติัตามจริยธรรมของวิชาชีพแพทยแ์ละทนัตแพทย ์การติดตามผลการ
ด าเนินงานดา้นการแพทยแ์ละทนัตกรรมของโรงพยาบาล การบริหารและพฒันางานด้าน
การแพทย์และทนัตกรรมของโรงพยาบาล การเป็นตัวแทนของโรงพยาบาลในการให้
ความเห็นดา้นการแพทยแ์ละทนัตกรรมต่อบุคคลภายนอกโรงพยาบาล และการแกปั้ญหา
ด้านแพทยแ์ละทนัตแพทยข์องโรงพยาบาล และเป็นตวัแทนแพทยแ์ละทนัตแพทยข์อง
โรงพยาบาลในการเจรจาต่อรอง การรักษาสิทธิ การฟ้องร้อง และการต่อสู้คดีความต่าง ๆ 

(8) คณะกรรมการพยาบาล (Nursing Committee) เป็นองคก์รหลกัท่ีดูแลพยาบาล
ในโรงพยาบาล มีหนา้ท่ีในการก าหนดมาตรฐานดา้นการพยาบาลและระเบียบปฏิบติัด้าน
วิชาชีพพยาบาลของโรงพยาบาล การส่งเสริม ติดตาม และควบคุมให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรฐานและระเบียบปฏิบติัด้านการพยาบาลของโรงพยาบาล และตามจริยธรรมของ
วิชาชีพพยาบาล  การเป็นกรรมการในการรับประเมินผลช่วงทดลองงาน สอบสวน 
พิจารณาความดีความชอบ และการใหพ้น้จากโรงพยาบาลส าหรับพยาบาล  การรับผิดชอบ
การพัฒนาความรู้ความสามารถของพยาบาลให้ทันสมัยอยู่เสมอ  การติดตามผลการ
ด าเนินงานดา้นการพยาบาลของโรงพยาบาล  การบริหารและพฒันางานดา้นการพยาบาล
ของโรงพยาบาล  การเป็นตวัแทนของโรงพยาบาลในการให้ความเห็นดา้นการพยาบาลต่อ
บุคคลภายนอกของโรงพยาบาล และการเจรจาต่อรอง การรักษาสิทธิ การฟ้องร้อง และการ
ต่อสู้คดีความต่าง ๆ 

(9) คณะกรรมการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั เป็นองคก์รหลกัในการป้องกนั
และควบคุมมิให้เกิดอนัตรายจากการท างานในโรงพยาบาลต่อเจา้หน้าท่ีทั้งร่างกาย จิตใจ 
และสังคมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  คณะกรรมการชุดน้ีประกอบดว้ยผูอ้  านวยการส่วน
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ส านักผูอ้  านวยการโรงพยาบาล ผูแ้ทนกลุ่มผูป้ฏิบติังานใน แผนกผูป่้วยนอก ผูแ้ทนกลุ่ม
ผู ้ปฏิบัติงานในแต่ละหอผู ้ป่วย ผู ้แทนกลุ่มผู ้ปฏิบัติงานภายนอกอาคาร ผู ้แทนกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังานภายนอกโรงพยาบาล หวัหนา้ฝ่ายอาชีวเวชศาสตร์เป็นกรรมการและเลขานุการ 
หัวหนา้แผนกอาชีวเวชศาสตร์โรงพยาบาลและผูแ้ทนกลุ่มผูป้ฏิบติังานในโรงพยาบาลเป็น
กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ  

ทั้ งน้ีคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมีหน้าท่ีในการก าหนด
มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติด้านอาชีวเวชศาสตร์ (อนามัยและความปลอดภัย) ของ
โรงพยาบาล  การส่งเสริม ติดตาม และควบคุมให้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานและระเบียบ
ดา้นอาชีวเวชศาสตร์ ของโรงพยาบาลอย่างเคร่งครัด  การจดัระบบการเฝ้าระวงั สอบสวน
ทางระบาดวิทยาดา้นอาชีวเวชศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับโรงพยาบาล  
การติดตามผลการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและควบคุมการอนามยัและความปลอดภยั 
และแกปั้ญหาดา้นอาชีวเวชศาสตร์ของโรงพยาบาล การศึกษาและติดตามขอ้มูลดา้นอาชีว
เวชศาสตร์ของโรงพยาบาล และจดัท าเป็นเอกสารท่ีเป็นปัจจุบนัตลอดเวลา การบริหารและ
พฒันางานอาชีวเวชศาสตร์ของโรงพยาบาล และการเป็นตวัแทนของโรงพยาบาลในการให้
ขอ้มูลดา้นอาชีวเวชศาสตร์ของโรงพยาบาลต่อบุคคลภายนอกโรงพยาบาล  
3) โครงสร้างดา้นคณะกรรมการเฉพาะกิจของโรงพยาบาล ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 2 

ลกัษณะ คือ คณะกรรมการท่ีปรึกษาโรงพยาบาล และคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองของโรงพยาบาล             
จากโครงสร้างองคก์ารของโรงพยาบาลดงักล่าวขา้งตน้นั้น ในส่วนของคณะกรรมการของ

โรงพยาบาล จะก าหนดจากต าแหน่งและบุคคลต่าง ๆ ตามโครงสร้างองคก์ารของโรงพยาบาล แต่
ทั้งน้ีจะตอ้งพยายามมิให้แต่ละคนเป็นกรรมการมากกว่า 2 ต าแหน่ง เพื่อมิให้มีภาระมากเกินไป จะ
ไดมี้เวลาส าหรับทุ่มเทใหก้บัการท าหนา้ท่ีกรรมการนั้น ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

ดงันั้น การศึกษาหลกัการและการบริหารโรงพยาบาลจะท าให้เขา้ใจในระบบการบริหาร 
กระบวนการในการท างานของโรงพยาบาล เขา้ใจในบริบท ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง สามารถสะทอ้นใหเ้ห็นผลส าเร็จขององคก์รได ้

2.5 กฎหมายและนโยบายที่เกีย่วข้อง 
โรงพยาบาลเป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยและของเสียจากการรักษาพยาบาล วินิจฉยัโรค อาคาร

ผูป่้วย ห้องปฏิบติัการ อาคารส านักงาน โรงอาหาร ตลอดจน บา้นพกัเจา้หน้าท่ี ของเสีย ท่ีเกิดจาก
โรงพยาบาลจึงมีลักษณะท่ีแตกต่างจากของเสียใน ชุมชน เน่ืองจากเป็นของเสียท่ีเกิดจากการ
รักษาพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ จึงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการจดัการเป็นพิเศษ และตอ้งด าเนินการ
จดัการของเสียใหถู้กตอ้งตามท่ี กฎหมายก าหนด ซ่ึงกฎหมายและนโยบายส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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2.5.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 
 รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ เป็นกฎหมายท่ีประชาชนคนไทย
ตอ้งปฏิบติัตาม ซ่ึงกฎหมายต่างๆท่ีบงัคบใช ้จะขดัแยง้กบัรัฐธรรมนูญไม่ได ้มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพก็เป็นกฎหมาย และสิทธิอย่างหน่ึงท่ีประชาชนมีสิทธิท่ีจะไดรั้บและปฏิบติัตาม โดยมีความ
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 มาตรา 47 บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บบริการสาธารณสุขของรัฐ 
 บุคคลผูย้ากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามท่ี
กฎหมายบญัญติั  
 บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บการป้องกนัและขจดัโรคติดต่ออนัตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย   
 มาตรา 55  รัฐตอ้งด าเนินการให้ประชาชนไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่าง
ทัว่ถึงเสริมสร้างใหป้ระชาชนมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกนัโรค และ
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การพฒันาภูมิปัญญาดา้นแพทยแ์ผนไทยใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
บริการสาธารณสุขตามวรรคหน่ึง ตอ้งครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกนัโรค
การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพดว้ย 
 รัฐตอ้งพฒันาการบริการสาธารณสุขใหมี้คุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง  
           มาตรา 61 รัฐตอ้งจดัให้มีมาตรการหรือกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการคุม้ครองและพิทกัษ์
สิทธิของผูบ้ริโภคดา้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการรู้ขอ้มูลท่ีเป็นจริง ดา้นความปลอดภยั ดา้นความ
เป็นธรรมในการท าสัญญา หรือดา้นอ่ืนใดอนัเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภค  

2.5.2 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัการสาธารณสุข (ฉบบั
ท่ี 2) พ.ศ. 2550 

พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายหลกัท่ีก าหนด รายละเอียด และ
วิธีการจดัการส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย ไดบ้ญัญติัไวใ้นหมวด 3 เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอย
โดยเฉพาะในมาตรา 18 มาตรา 19 และ มาตรา 20 ท่ีก าหนดว่า “ส่ิงปฏิกูล” และ “มูลฝอย” เป็นส่ิง
โสโครกหรือเศษวสัดุท่ี เหลือทิ้ง ท่ีจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมให้มีการเก็บรวบรวม และก าจดัให้ถูก
สุขลกัษณะ เพื่อมิให้เป็นแหล่งแพร่กระจายของเช้ือโรค หรือเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของสัตว์และ 
แมลงพาหะน าโรค รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนโดยทัว่ไป โดยกฎหมาย
ก าหนดให้ “ราชการส่วนทอ้งถ่ิน” มีอ านาจหนา้ท่ีโดยตรงในการควบคุม ดูแลเก่ียวกบัการก าจดัส่ิง
ปฏิกูล มูลฝอยในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงมีรายละเอียด ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย ดงัน้ี 
“มูลฝอย” ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษ
สินคา้ เศษวตัถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตว ์ซากสัตว ์หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเก็บกวาดจาก
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ถนน ตลาด ท่ีเล้ียงสัตว์ หรือท่ีอ่ืน และหมายความ รวมถึง มูลฝอยติดเช้ือ มูลฝอยท่ีเป็นพิษหรือ
อนัตรายจากชุมชนและของเสียอนัตราย ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน ดงันั้น ราชการส่วนทอ้งถ่ินจึง
มีอ านาจหน้าท่ีในการจดัการ มูลฝอยทัว่ไป มูลฝอยติดเช้ือ และมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออนัตรายจาก
ชุมชน  

มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลและมูลฝอยในเขตราชการ ส่วนทอ้งถ่ินใดให้
เป็นอ านาจหนา้ท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น (วรรคสอง) ในการด าเนินการ ตามวรรคหน่ึง ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินอาจร่วมกบัหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน อ่ืนด าเนินการภายใตข้อ้ตกลง
ร่วมกันก็ได้ แต่ในกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยส่วนรวม รัฐมนตรีมีอ านาจออก
กฎกระทรวงโดยค าแนะน าของคณะกรรมการก าหนด หลักเกณฑ์ วิ ธีการและเง่ือนไขใน  
การด าเนินการร่วมกนัได ้(วรรคสาม) ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร  ราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจมอบให้
บุคคลใดด าเนินการตามวรรคหน่ึงแทนภายใตก้ารควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ินหรืออาจ
อนุญาตให้บุคคลใดเป็นผูด้  าเนินกิจการรับ ท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยตาม
มาตรา 19 ก็ได ้(วรรคส่ี) บทบัญญติั ตามมาตราน้ี และมาตรา 19 มิให้ใชบ้งัคบัการจดัการของเสีย
อนัตรายตามกฎหมายว่า ด้วยโรงงาน แต่ ให้ ผูด้  าเนินกิจการโรงงานท่ีมีของเสียอนัตราย และผู ้
ด าเนินกิจการรับท าการ เก็บ ขน หรือก าจดัของเสียอนัตรายดังกล่าว แจ้งการด าเนินกิจการเป็น
หนงัสือ ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  

มาตรา 19 ห้ามมิให้ผูใ้ดด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจดัส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย
โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาต
จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  

ดังนั้น ราชการส่วนทอ้งถ่ินจึงมีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการหรือควบคุม การจดัการ 
(เก็บ ขน และก าจัด) มูลฝอยในเขตพื้นท่ีของตนเองให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อมิให้ เป็นแหล่ง
แพร่กระจายของเช้ือโรค หรือเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะน าโรค รวมทั้งไม่
ก่อใหเ้กิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชนโดยทัว่ไป  

นอกจากน้ี พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ยงัได้ ให้อ านาจแก่ราชการส่วน
ท้องถ่ินในการตราข้อก าหนดของท้องถ่ิน เพื่อให้ประชาชนหรือผูป้ระกอบกิจการใดๆหรือผู ้
ครอบครองสถานท่ีใดๆ (ซ่ึงหมายรวมถึงโรงพยาบาลดว้ย) ในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ ตอ้ง
ปฏิบติัเก่ียวกบัการเก็บรวบรวม ขน หรือก าจดัมูลฝอยประเภทต่างๆ ไดต้ามมาตรา 20 กล่าวคือ  

1) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือท าให้มีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะ ซ่ึงส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย 
นอกจากในท่ีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัไวใ้ห ้ 
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2) ก าหนดให้สถานท่ีเอกชนใดๆ หรือท่ีหรือทางสาธารณะใด ตอ้งจดัให้มีท่ี รองรับส่ิง
ปฏิกูลมูลฝอยได้ หมายถึง การก าหนดให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีใดๆ ไม่ว่าจะเป็น
บ้านเรือน ส านักงาน อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล หรือสถานประกอบกิจการใดๆ ต้องจัดให้มี
ห้องน ้ าห้องส้วม หรือถงัรองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลกัษณะในจ านวนท่ี เหมาะสมตามลกัษณะของ
กิจการนั้นๆ  

3) ก าหนดให้เจ้าของหรือผูค้รอบครองอาคารสถานท่ีใดๆ ตอ้งด าเนินการ เก็บ ขน หรือ
ก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะ การใช้ อาคารหรือ
สถานท่ีนั้นๆ ซ่ึงหมายถึงการก าหนดให ้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร สถานประกอบกิจการใดๆ 
ตอ้งท าการเก็บรวบรวมส่ิงปฏิกูลมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นหรือมีอยู่ให้ ถูกสุขลกัษณะ โดยอาจก าหนดให้มี
การคัดแยกมูลฝอย วิธีการน าไปก าจัดได้ ทั้ งน้ีขึ้นอยู่กับ ความจ าเป็นและความเหมาะสมตาม
ลกัษณะของกิจการนั้นๆ  

4) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการของราชการส่วนท้องถ่ินหรือ บุคคลอ่ืนท่ี
ราชการส่วนทอ้งถ่ินมอบให้ด าเนินการแทน ในการเก็บและขนส่ิงปฏิกูลหรือ มูลฝอยไม่เกินอตัรา
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี การจะก าหนดอตัราค่าธรรมเนียม การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูล
ฝอยราชการส่วนท้องถ่ินนั้ นจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วย สุขลักษณะตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  

5) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการเก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูล หรือมูลฝอย
เพื่อใหผู้รั้บใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบติั ตลอดจนก าหนดอตัราค่าบริการ ขั้นสูงตามลกัษณะการ
ใหบ้ริการท่ีผูรั้บใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเก็บได ้ 

6) ก าหนดการอ่ืนใดท่ีจ าเป็นเพื่อให้ถูกตอ้งด้วยสุขลกัษณะ ซ่ึงหมายถึง ขอ้ก าหนดหรือ
หลกัเกณฑท่ี์จ าเป็นอ่ืนๆ เพื่อการควบคุมดูแลสุขลกัษณะในการจดัการ เร่ืองน้ีก็ก าหนดได ้ 

อย่างไรก็ตาม มาตรา 5 ประกอบมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขมีอ านาจท่ีจะออก
กฎกระทรวงได ้เพื่อสนบัสนุนและเป็นหลกัเกณฑก์ลางท่ีทางราชการส่วนทอ้งถ่ินน าไปบงัคบัใชใ้น
เขตทอ้งถ่ินตนไดด้ว้ย ซ่ึงปัจจุบนัรัฐมนตรีฯ ไดอ้อกกฎกระทรวงซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการ
จดัการมูลฝอยจ านวน 2 ฉบบั คือ กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 และ
กฎกระทรวงว่าดว้ยอตัรา ค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน และก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย และ
อตัราค่าธรรมเนียม อ่ืนๆ พ.ศ. 2545 ซ่ึงกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 เป็น
กฎหมาย ท่ีก าหนดใหส้ถานบริการการสาธารณสุข ปฏิบติัตามก าหนดหลกัเกณฑ ์มาตรฐาน วิธีการ 
จดัการมูลฝอยติดเช้ือ ในสถานบริการการสาธารณสุขใหถู้กสุขลกัษณะและปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน
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คัดแยก เก็บรวบรวม เคล่ือนยา้ย ขนส่ง และก าจัด และภายใต้กฎกระทรวงน้ี ได้ออกประกาศ
เพิ่มเติม จ านวน 7 ฉบบั ดงัน้ี  

ฉบบัท่ี 1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบ มาตรฐาน
ทางชีวภาพในการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2546  

การก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการตรวจสอบมาตรฐานชีวภาพ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม
ระบบการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 อาศยั
อ านาจตามความในขอ้ 27 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวง ว่าดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขก าหนดหลกัเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพในการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือท่ีมิใช่การใชเ้ตาเผาไว ้ดงัน้ี 
ขอ้ 1 มาตรฐานทางชีวภาพในการก าจดัมูลอยติดเช้ือดว้ยวิธีการใดๆ นอกจากวิธีการใชเ้ตาเผา ตอ้ง
สามารถท าลายเช้ือบคัเตรีเช้ือรา ไวรัส และปาราสิต ในมูลฝอยติดเช้ือไดห้มด 

ขอ้ 2 การตรวจสอบว่ามูลฝอยติดเช้ือไดผ้่านการก าจดัเช้ือโรคไดต้ามเกณฑม์าตรฐานตาม
ข้อ 1 นั้ น ให้ใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์โดยวิธีการเพาะเช้ือบะซิลลัส สะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส 
(Bacillus stearothermophillus) หรือเช้ือบะซิลลัสซับทิลิส(Bacillus subtilis) โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบติัโดย 1) ใช้Spore strip ของเช้ือบะซิลลสั สะเทียโรเธอร์โมฟิวลสั หรือเช้ือบะลิลลสั ซับทิลิส
โดยฉีกแผน่ strip เพื่อให ้Spore ลอยแขวนน ้ากลัน่ 10 มิลลิลิตร ซ่ึงปราศจากเช้ือในหลอดทดลองซ่ึง
มีขนาดท่ีเหมาะสมดว้ยเทคนิคปลอดเช้ือ 2) น าหลอดทดลองดงักล่าวไปวางไวร้วมกบัมูลฝอยติด
เช้ือในเคร่ืองก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ ณ จุดท่ีคาดว่าเช้ือโรคจะถูกท าลายไดย้ากท่ีสุด 3)เม่ือมูลฝอยติด
เช้ือผ่านกระบวนการก าจัดแล้ว ให้น าหลอดทดลองของ Spore เช้ือบะซิลลสั สะเทียโรเธอร์โม
ฟิลลสั หรือ เช้ือบะซิลลสั ซับทิลิส ท่ีวางไวต้าม 2) แลว้แต่กรณีไปทดสอบโดยน าไปเพาะในจาน
อาหารเล้ียงเช้ือท่ีเหมาะสม เช่น Blood agar หรือ Egg yolk agarแล้วน าไปเพาะเช้ือในตู้ควบคุม
อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18-24 ชัว่โมง 4) น าจานอาหารเล้ียงเช้ือ Blood agar หรือ 
Egg yolk agar แลว้แต่กรณีมาตรวจดูตอ้งไม่พบโคโลนี (colony) ของเช้ือบะซิลลสั สะเทียโรเธอร์
โมฟิลลสั หรือ เช้ือบะซิลลสั ซับทิลิส เกิดขึ้นบนจานอาหารเล้ียงเช้ือนั้น จึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทางชีวภาพ 

ขอ้ 3 การตรวจวิเคราะห์ว่ามูลฝอยติดเช้ือไดผ้่านการก าจดัเช้ือไดต้ามเกณฑม์าตรฐานทาง
ชีวภาพ โดยวิธีการอ่ืนนอกจากวิธีการตามขอ้ (2) ตอ้งได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามยัและ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ฉบบัท่ี 2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ตราหรือสัญลกัษณ์ส าหรับ พิมพบ์นภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2546  
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ตราหรือสัญลกัษณ์ท่ีใชร้ะหวา่งประเทศท่ีตอ้งพิมพล์งบนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ ให้มี
ลกัษณะ เป็นรูปวงเดือน 3 วง สีด า ซ้อนทบับนวงกลมสีด า โดยสัญลกัษณ์ตอ้งมีรัศมีไม่น้อยกว่า 1 
น้ิว ดงัรูปภาพท่ี 2.1 

ฉบบัท่ี 3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง หลกัสูตรการฝึกอบรมการป้องกนั และระงบั
การแพร่เช้ือหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ  

ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศใชก้ฎกระทรวงว่าดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 
2545 ออกตามความในพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยก าหนดใหมี้การฝึกอบรมการ
ป้องกนัและระงบัการแพร่เช้ือหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือแก่ผูป้ฏิบติังานเคล่ือนยา้ย
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตามข้อ 17(1) ผู ้ขับขี่และผู ้ปฏิบัติงานขนมูลฝอยติดเช้ือประจ า
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือตาม ขอ้ 20(2) และผูป้ฏิบติังานก าจดัมูลฝอยติดเช้ือตามขอ้ 24(4) โดย
ออกประกาศไวว้า่  

“หลกัสูตร” หมายความว่า หลกัสูตรการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัการแพร่เช้ือหรือ
อนัตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือ ท่ีก าหนดให้ฝึกอบรมแก่ผูป้ฏิบติังานมูลฝอยติดเช้ือ ซ่ึงตอ้ง
ประกอบดว้ยหัวขอ้วิชา เน้ือหา และระยะเวลาตามตารางแนบทา้ยประกาศ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 7 
หวัขอ้วิชา 

“หน่วยงานจดัการฝึกอบรม” หมายความว่า กรมอนามยั ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนยโ์รงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาล
ชุมชน) โรงพยาบาลสังกดัมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงาน
อ่ืนท่ีมีศกัยภาพในการจดัการฝึกอบรมซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากกรมอนามยั 

“ผูป้ฏิบติังานมูลฝอยติดเช้ือ” หมายความวา่ ผูป้ฏิบติังานเคล่ือนยา้ยภาชนะบรรจุมูลฝอยติด
เช้ือผูข้บัขี่และผูป้ฏิบติังานขนมูลฝอยติดเช้ือประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือและผูป้ฏิบติังาน
ก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ 

ภาพท่ี 2.1แสดงตราหรือสัญลกัษณ์ท่ีใชร้ะหวา่งประเทศท่ีตอ้งพิมพล์งบนภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 
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    ราชการส่วนทอ้งถ่ินรวมทั้งบุคคลซ่ึงราชการส่วนทอ้งถ่ินมอบให้ด าเนินการก าจดัมูลฝอย
ติดเช้ือภายใตก้ารควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ินตามมาตรา 18 วรรคสอง และบุคคลซ่ึงไดรั้บ
ใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ินให้ด าเนินการโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบ
แทนดว้ยการคิดค่าบริการตามมาตรา 19 ผูป้ระกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขผูป้ระกอบ
กิจการห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตราย ตอ้งจดัให้ผูป้ฏิบติังานมูลฝอยติดเช้ือท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบเขา้
รับการฝึกอบรมการป้องกันและระงบัการแพร่เช้ือหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดจากมูลฝอยติดเช้ือตาม
หลกัสูตรและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามประกาศน้ี   โดยหน่วยงานจดัการฝึกอบรมท่ีประสงค์จะ
ด าเนินการจดัการอบรมตอ้งด าเนินการอบรมอย่างนอ้ยตามหลกัสูตรและระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศน้ีกรณีท่ีจะจดัการอบรมในหลกัสูตรท่ีแตกต่างจากประกาศน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
กรมอนามยั และผูป้ฏิบติังานมูลฝอยติดเช้ือท่ีผ่านการฝึกอบรมตามประกาศแล้ว จะได้รับมอบ
ประกาศนียบตัรตามแบบท่ีแนบทา้ยประกาศน้ีไวเ้ป็นหลกัฐาน ทั้งน้ีให้หน่วยงานจดัการฝึกอบรม
ขอรับตน้แบบประกาศนียบตัรไดท่ี้กรมอนามยั 

ฉบับท่ี  4  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเ ร่ือง ก าหนดลักษณะและเ ง่ือนไขของ
หอ้งปฏิบติัการเช้ืออนัตราย  

ในประกาศน้ี ระบุไว้ว่า“เช้ืออันตราย” หมายความว่า เช้ือจุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรค
ห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตรายตอ้งมีลกัษณะและเง่ือนไข คือ 1) เป็นห้องปฏิบติัการเพื่อการศึกษาวิจยั 
ทดลอง หรือพฒันา ท่ีเก่ียวกบัเช้ืออนัตราย 2) เป็นห้องปฏิบติัการตรวจชนัสูตรศพหรือซากสัตว ์3) 
เป็นห้องปฏิบติัการด้านจุลชีววิทยาหรือห้องปฏิบติัการท่ีท าการตรวจวิเคราะห์วตัถุตวัอย่างจาก
ร่างกายมนุษยห์รือสัตว ์รวมทั้งวตัถุตวัอย่างอ่ืนๆ จากส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจก่อให้เกิดเช้ืออนัตรายไดแ้ก่
การตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เน้ือเยื่อ สารคัดหลั่งหรือของเหลวจากร่างกายอ่ืนๆ 4) เป็น
ห้องปฏิบติัการท่ีทดสอบผลิตภณัฑ์สุขภาพ ไดแ้ก่ อาหาร ยา วตัถุเสพติด เคร่ืองส าอาง เคร่ืองมือ
แพทยว์ตัถุมีพิษ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดเช้ืออนัตรายได ้

ฉบบัท่ี 5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดลกัษณะของบริเวณท่ีพกั ภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเช้ือ  
 การเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือของสถานบริการการสาธารณสุขประเภท
สถานพยาบาลประเภทท่ีไม่รับผูป่้วยไวค้า้งคืน และสถานพยาบาลสัตวป์ระเภทท่ีไม่มีท่ีพกัสัตว์ป่วย
ไว้ค้างคืน หรือประเภทท่ีมีท่ีพักสัตว์ป่วยไว้ค้างคืนตามชนิดและจ านวนไม่เกินท่ีกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นไปโดยถูกต้องและเหมาะสมตาม
หลกัเกณฑ์ด้านสุขลกัษณะสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเช้ือโรคไปสู่ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพอาศยัอ านาจตามความในขอ้ 19 วรรคสองของกฎกระทรวงวา่ดว้ยการก าจดัมูลฝอยติด
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เช้ือ พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงก าหนดลกัษณะของบริเวณท่ีพกัภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเช้ือไวว้า่บริเวณท่ีพกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตอ้งมีลกัษณะและอุปกรณ์ ดงัน้ี 

ข้อ 1 ตั้ งอยู่ภายในสถานพยาบาลในจุดท่ีเหมาะสม แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ ไม่อับช้ืน 
สะดวกส าหรับการขนมูลฝอยติดเช้ือไปก าจดั และตอ้งไม่ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีเก็บเคร่ืองมือ อุปกรณ์ใน
การรักษา อ่างลา้งมือ สถานท่ีประกอบ ปรุง เก็บหรือสะสมอาหาร เป็นตน้ 

ขอ้ 2 มีภาชนะส าหรับรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือท่ีมีลกัษณะท าดว้ยวสัดุท่ีแข็งแรง 
ทนทานต่อสารเคมี พื้นผิวตอ้งมีลกัษณะเรียบท าความสะอาดง่ายไม่ร่ัวซึม มีฝาปิดมิดชิด สามารถ
ป้องกนัสัตวแ์มลงพาหะน าโรคได ้และให้มีการฆ่าเช้ือก่อนน าไปใช้ ตอ้งมีขนาดความจุเพียงพอ 
สามารถเก็บกกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไดอ้ยา่งนอ้ย 2 วนั ในกรณีท่ีเก็บมูลฝอยติดเช้ือไวเ้กินเจ็ด
วนัตอ้งให้อยู่ท่ีอุณหภูมิไม่เกิน 10 องศาเซลเซียส ตอ้งพิมพ์ขอ้ความว่า “ท่ีพกัมูลฝอยติดเช้ือ” ขนาด
และสีท่ีมองเห็นไดช้ดัเจนคู่กบัตราตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ตราสัญลกัษณ์ส าหรับ
พิมพบ์นภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2546 บนภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ 

ฉบบัท่ี 6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดลกัษณะของห้องรักษาผูป่้วยติดเช้ือ
ร้ายแรง  
 ประกาศฉบบัน้ีไดก้ าหนดห้องรักษาผูป่้วยติดเช้ือร้ายแรงไว ้โดยลกัษณะและประเภทของ
ห้องรักษาผูป่้วยติดเช้ือร้ายแรง ให้เป็นห้องแยกเฉพาะส าหรับรักษาผูป่้วยดว้ยโรคติดเช้ือร้ายแรงท่ี
ติดต่อง่ายและหรือโรคท่ีมีอตัราป่วยตายสูง และหรือรักษายาก ส่วนโรคติดเช้ือร้ายแรง มีทั้งหมด 18 
โรค ได้แก่ 1) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (หรือโรคซาร์-Severe Acute Respiratory 
syndrome) 2) ไข้หวดัใหญ่ (Influenza) ซ่ึงรวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่ท่ีติดต่อมาจากสัตว์ 3) เริม 
(Herpes Simplex) ได้แ ก่  เ ริมทั้ งตัว  (Disseminated Herpes Simplex) และเ ริมในเด็กแรก เ กิด 
(Neonatal Herpes Simplex) 4)ไข้สุกใส (Chickenpox หรือ Varicella) 5)  งูสวัดแพร่กระจาย 
(Disseminated Herpes Zoster) 6)  ไข้หัด  (Measles) 7)  ไข้หัด เยอรมัน (German measles หรือ 
Rubella) 8 )  ไข้กาฬหลังแ อ่น  (Meingococal meningitis) 9 )  ไอกรน (Pertussis) 10 )  คอตีบ 
(Diphtheria) 11) วัณโรคปอดระยะติดต่อ (Pulmonary tuberculosis) 12) หลอดลมฝอยอักเสบ 
(Bronchioloitis) 13) อุจจาระร่วงเฉียบพลนัจากการติดเช้ือ เช่น อหิวาตกโรค (Cholera) 14) โรคตบั
อกัเสบ (Hepatitis) 15) ไขส้มองอกัเสบ (Hepatitis) 16)เยื่อหุ้มสมองอกัเสบ (Meningitis) 17) โรค
พิษสุนขับา้ (Rabies) 18) โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD) 
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ฉบบัท่ี 7 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข ว่าดว้ยการ
ขนและการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือในทอ้งท่ีเทศบาลต าบลและองคก์ารบริหาร ส่วนต าบล พ.ศ. 2558  
เน่ืองจากปัจจุบนัสถานการณ์ปัญหาการจดัการมูลฝอยติดเช้ือจากสถานบริการการสาธารณสุขซ่ึง
เป็นแหล่งก าเนิดมูลฝอยติดเช้ือมีปริมาณเพิ่มขึ้นและตั้งกระจายอยูท่ ัว่ทุกพื้นท่ีของประเทศ ประกอบ
กบัไม่มีพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเฉพาะส่วนพื้นท่ีสภาต าบลแลว้ อีกทั้งปัจจุบนัราชการส่วน
ทอ้งถ่ินมีศกัยภาพและความพร้อมในการจดัการมูลฝอยติดเช้ือมากขึ้น ดงันั้น เพื่อเป็นการก ากบัดูแล
การขนและการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควร
ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเฉพาะในส่วนท่ีว่าดว้ยการขนและการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือในทอ้งท่ี
ของเทศบาลต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ตอ้งด าเนินการขนและก าจดัมูลฝอยติดเช้ือให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดขึ้น 

หมวด 1 บททัว่ไป ในขอ้ 4 ให้ผูป้ระกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุข ผูป้ระกอบ
กิจการห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตรายและราชการส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคลซ่ึงราชการส่วนทอ้งถ่ิน
มอบให้ด าเนินการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือภายใตก้ารควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ินตามมาตรา 
18 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และบุคคลซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขนหรือก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ โดยท าเป็นธุรกิจหรือ
โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการตามมาตรา 19 แ ห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แลว้แต่กรณีด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี   

(1) ในการขนมูลฝอยติดเช้ือ ตอ้งจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการขนมูลฝอยติด
เช้ืออย่างน้อยหน่ึงคน โดยเจา้หน้าท่ีดงักล่าวจะตอ้งมีคุณสมบติัส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ดา้นสาธารณสุข สุขาภิบาล ดา้นใดดา้น
หน่ึง 

(2) ในการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือตอ้งจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการก าจดัมูลฝอย
ติดเช้ืออย่างนอ้ยสองคน โดยคนหน่ึงตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดใน (๑) ส่วนอีกคนหน่ึง
ต้อง มีคุณสมบัติส า เ ร็ จการ ศึกษาไม่ ต ่ ากว่ า ป ริญญาต รีห รือ เ ทียบ เท่ า ในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ ในดา้นสุขาภิบาล วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้มและวิศวกรรมเคร่ืองกล ดา้นใด
ดา้นหน่ึง 

(3) ในกรณีท่ีมีการด าเนินการทั้ง (1) และ (2) จะจดัให้มีเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบใน
การขนและการก าจดัมูลฝอยติดเช้ืออย่างนอ้ยสองคน ซ่ึงมีคุณสมบติัตาม (2) ก็ไดค้วามใน
วรรคหน่ึงไม่ใช้บงัคบัแก่การขนและการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือดว้ยตนเองของราชการส่วน
ทอ้งถ่ินหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวข์องทางราชการ แต่



42 

ราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวข์องทาง
ราชการนั้นจะตอ้งแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีของตนอย่างน้อยหน่ึงคนซ่ึงมีคุณสมบติัตาม (2) เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการขนและการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือนั้นหรืออาจแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีของตน
อย่างน้อยหน่ึงคนซ่ึงตอ้งผ่านการอบรมเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบในการขนและการก าจัดมูล
ฝอยติดเช้ือตามหลกัสูตรและระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

กรณีราชการส่วนท้องถ่ินสองแห่งหรือหลายแห่งท่ีอยู่ใกล้เคียงกันอาจด าเนิน
กิจการร่วมกนัในการขนและการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ โดยแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของราชการส่วน
ทอ้งถ่ินแห่งใดแห่งหน่ึงอย่างนอ้ยหน่ึงคน ซ่ึงมีคุณสมบติัตาม (2) เป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ขนและการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือนั้นหรืออาจแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีของตนอย่างน้อยหน่ึงคนซ่ึง
ตอ้งผ่านการอบรมเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการขนและการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือนั้น ตาม
หลกัสูตรและระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการขนและ
การก าจัดมูลฝอยติดเช้ือตามวรรคหน่ึง วรรคสองและวรรคสาม อาจแต่งตั้ งจาก
บุคคลภายนอกซ่ึงมีคุณสมบติัดงักล่าวก็ได ้
ขอ้ 5 เทศบาลต าบล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล อาจมีการท าขอ้ตกลงร่วมกบัราชการ

ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมีระบบการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือและอยู่ในเขตทอ้งท่ีท่ีใชบ้งัคบัขอ้ก าหนดในส่วน
ท่ีวา่ดว้ยการขนและการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือแลว้ ใหข้อ้ก าหนดในส่วนท่ีวา่ดว้ยการขนและการก าจดั
มูลฝอยติดเช้ือมีผลใชบ้งัคบัในเขตราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

ขอ้ 6 ในการขนและการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือภายในสถานบริการการสาธารณสุขซ่ึงมิใช่
สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลสัตวข์องทางราชการหรือภายในห้องปฏิบติัการ
เช้ืออนัตรายของเอกชน ให้ผูป้ระกอบกิจการสถานบริการการสาธารณสุขหรือผูป้ระกอบกิจการ
ห้องปฏิบัติการเช้ืออันตราย ควบคุมดูแลให้ผู ้ด  าเนินการสถานบริการการสาธารณสุขหรือ
ผูด้  าเนินการห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตรายจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการขนและการก าจดัมูลฝอย
ติดเช้ือตามขอ้ 4 วรรคหน่ึง (1) (2) หรือ (3) และด าเนินการขนและก าจดัมูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดขึ้นให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 2 และหมวด 3 

ขอ้ 7 ในการขนและการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือของราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลสัตวข์องทางราชการ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถ่ิน สภากาชาดไทยหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีจัดตั้ งสถานพยาบาลของทาง
ราชการหรือสถานพยาบาลสัตวข์องทางราชการแลว้แต่กรณี ควบคุมดูแลให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน
หรือผูด้  าเนินการสถานพยาบาลของทางราชการหรือผูด้  าเนินการสถานพยาบาลสัตว์ของทาง
ราชการนั้นแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบในการขนและการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือตามขอ้ 4 วรรคสอง 
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วรรคสามและวรรคส่ี ด าเนินการขนและก าจดัมูลฝอยติดเช้ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข
ท่ีก าหนดในหมวด 2 และหมวด 3 ตามประกาศน้ี 

ในการขนและการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือของบุคคลซ่ึงราชการส่วนทอ้งถ่ินมอบใหด้ าเนินการ
ก าจดัมูลฝอยติดเช้ือภายใตก้ารควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ินตามมาตรา 18 วรรคสาม แห่ง
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และของบุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ทอ้งถ่ินให้ด าเนินกิจการรับท าการขนหรือก าจัดมูลฝอยติดเช้ือ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินหรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี ควบคุมดูแลใหบุ้คคลดงักล่าวจดั
ให้มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบตามขอ้ 4 วรรคหน่ึง (1) (2) หรือ (3) และด าเนินการขนและก าจดัมูลฝอย
ติดเช้ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามท่ีก าหนดไวใ้นหมวด 2 และหมวด 3 ตามประกาศน้ี 

ในการมอบใหบุ้คคลใดด าเนินการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ หรือการออกใบอนุญาตใหบุ้คคลใด
ด าเนินกิจการรับท าการขนและการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ ให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินก าหนดระยะเวลา
และเส้นทางขน ตลอดจนเง่ือนไขหรือข้อปฏิบัติอ่ืน ๆ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงน้ี ใหบุ้คคลดงักล่าวถือปฏิบติัไวด้ว้ย 

ข้อ 8 บุคคลซ่ึงราชการส่วนท้องถ่ินมอบให้ด าเนินการก าจัดมูลฝอยติดเช้ือภายใต้การ
ควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ินตามมาตรา 18 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และบุคคลซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินให้ด าเนินกิจการรับท าการเก็บ ขน 
หรือก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ
ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แลว้แต่กรณี มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบในการขนและการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ และด าเนินการขนและ
ก าจดัมูลฝอยติดเช้ือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้

ขอ้ 9 ให้ผูด้  าเนินการสถานบริการการสาธารณสุข ผูด้  าเนินการห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตราย
และเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบในการขนและการก าจดัมูลฝอย
ติดเช้ือของตนและด าเนินการขนและก าจดัมูลฝอยติดเช้ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไว ้

หมวด 2 การขนมูลฝอยติดเช้ือ ในขอ้ 10 ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคลซ่ึงราชการส่วน
ทอ้งถ่ินมอบให้ด าเนินการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือภายใตก้ารควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึง
รับท าการขนมูลฝอยติดเช้ือจากท่ีพกัรวม มูลฝอยติดเช้ือของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของ
ห้องปฏิบติัการเช้ืออันตรายเพื่อน าไปก าจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก
บริเวณท่ีตั้งห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตรายตอ้งจดัให้มียานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือท่ีมีลกัษณะตามท่ี
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ก าหนด โดยให้มีจ านวนท่ีเพียงพอกบัการประกอบการหรือการให้บริการ  ผูข้บัขี่และผูป้ฏิบติังาน
ประจ ายานพาหนะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัมูลฝอยติดเช้ือ โดยผา่นการฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานมูลฝอยติด
เช้ือตามหลกัสูตรและระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด   ท่ีเก็บกกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติด
เช้ือเพื่อรอการก าจดัซ่ึงมีคุณลกัษณะเช่นเดียวกบัท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือ ตอ้งมีขนาดกวา้งขวางเพียง
พอท่ีจะเก็บกกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไวไ้ดจ้นกว่าจะขนไปก าจดัและใหมี้ขอ้ความเป็นค าเตือน
วา่ “ท่ีเก็บกกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ” ดว้ยสีแดงและมีขนาดท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน แสดง
ไวใ้นสภาพถาวรดว้ย  และในการเก็บมูลฝอยติดเช้ือจะตอ้งจดัให้มีท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือท่ีเป็น
ห้องหรือเป็นอาคารเฉพาะแยกจากอาคารอ่ืนโดยมีลกัษณะไม่แพร่เช้ือ และอยู่ในท่ีสะดวกต่อการ
ขนมูลฝอยติดเช้ือไปก าจดั มีขนาดกวา้งขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไดอ้ย่าง
น้อยสองวนั พื้นและผนังตอ้งเรียบ ท าความสะอาดไดง้่าย มีราง หรือท่อระบายน ้ าทิ้ง เช่ือมต่อกบั
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย มีลกัษณะโปร่ง ไม่อบัช้ืน มีการป้องกันสัตว์และแมลงเขา้ไป มีประตูกวา้ง
พอสมควรตามขนาดของห้องหรืออาคาร เพื่อสะดวกต่อการปฏิบติังาน และปิดดว้ยกุญแจ หรือปิด
ดว้ยวิธีอ่ืนท่ีบุคคลทัว่ไปไม่สามารถจะเขา้ไปได ้ มีขอ้ความเป็นค าเตือนท่ีมีขนาดสามารถเห็นได้
ชดัเจนว่า “ท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือ” ไวท่ี้หนา้ห้องหรือหนา้อาคาร  มีลานส าหรับลา้งรถเข็นอยูใ่กล้
ท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือและลานนั้นตอ้งมีรางหรือท่อรวบรวมน ้ าเสียจากการลา้งรถเข็นเขา้สู่ระบบ
บ าบดัน ้าเสีย  

ในกรณีท่ีเก็บกกัภาชนะมูลฝอยติดเช้ือไวเ้กิน 7 วนั ท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือตามวรรคหน่ึง
ตอ้งสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ท่ี 10 องศาเซลเซียส หรือต ่ากว่านั้น  ส่วนบริเวณท่ีจอดเก็บ
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือท่ีเป็นสถานท่ีเฉพาะ มีขนาดกวา้งขวางเพียงพอ  มีรางหรือท่อระบาย
น ้ าเสียจากการลา้งยานพาหนะเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสีย และตอ้งท าความสะอาดบริเวณท่ีจอดเก็บ
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ืออยา่งสม ่าเสมอ 

การขนมูลฝอยติดเช้ือจากท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของ
ห้องปฏิบติัการเช้ืออันตรายเพื่อน าไปก าจัดภายนอกสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายนอก
บริเวณท่ีตั้งหอ้งปฏิบติัการเช้ืออนัตราย ตอ้งด าเนินการใหถู้กสุขลกัษณะ ตอ้งขนโดยยานพาหนะขน
มูลฝอยติดเช้ือตามท่ีก าหนดเท่านั้น ตอ้งขนอย่างสม ่าเสมอตามวนัและเวลาท่ีก าหนด โดยค านึงถึง
ปริมาณของมูลฝอยติดเช้ือและสถานท่ีจดัเก็บ เวน้แต่กรณีท่ีมีเหตุจ าเป็น 

ผูป้ฏิบติังานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือ ตอ้งด าเนินการให้ถูกสุขลกัษณะ ตอ้ง
สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ถุงมือยางหนา ผา้กนัเป้ือน ผา้ปิดปาก ปิดจมูก และ
รองเทา้พื้นยางหุ้มแขง้ ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน และถา้ในการปฏิบติังานร่างกายหรือส่วนใดส่วน
หน่ึงไปสัมผสักบัมูลฝอยติดเช้ือ ให้ผูป้ฏิบติังานตอ้งท าความสะอาดร่างกายหรือส่วนท่ีอาจสัมผสั
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มูลฝอยติดเช้ือโดยทนัที ตอ้งกระท าโดยระมดัระวงั ห้ามโยน หรือลากภาชนะสาหรับบรรจุมูลฝอย
ติดเช้ือ  กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเช้ือตกหล่นหรือภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแตกระหว่างทาง ห้ามหยิบ
ดว้ยมือเปล่า ตอ้งใชค้ีมคีบหรือหยิบดว้ยถุงมือยางหนา หากเป็นของเหลวให้ซับดว้ยกระดาษ  แลว้
เก็บมูลฝอยติดเช้ือหรือกระดาษนั้นในภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือใบใหม่แลว้ท าความ
สะอาดด้วยน ้ ายาฆ่าเช้ือท่ีบริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ ผูข้บัขี่ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือ 
และผูป้ฏิบติังานประจ ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือตอ้งระมดัระวงัมิใหมู้ลฝอยติดเช้ือและภาชนะ
ส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือตกหล่นในระหว่างการขน  ห้ามน ายานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือไปใช้
ในกิจการอย่างอ่ืนและให้ท าความสะอาดและฆ่าเช้ืออย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง เวน้แต่กรณีภาชนะ
บรรจุมูลฝอยติดเช้ือแตกหรือมีการร่ัวไหลตอ้งท าความสะอาดในโอกาสแรกท่ีสามารถจะท าได ้
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือต้องมีลักษณะ ได้แก่ ตัวถังปิดทึบ ผนังด้านในต้องบุด้วยวสัดุท่ี
ทนทาน ท าความสะอาดไดง้่ายไม่ร่ัวซึม ในกรณีท่ีเป็นยานพาหนะส าหรับใชข้นมูลฝอยติดเช้ือจากท่ี
พกัรวมมูลฝอยติดเช้ือ ท่ีเก็บกกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไวเ้กิน 7 วนั ท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือ
ดงักล่าวตอ้งสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ท่ี 10 องศาเซลเซียส หรือต ่ากว่านั้น ภายในตวัถงัของ
ยานพาหนะนั้นตอ้งสามารถควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ท่ี 10 องศาเซลเซียสหรือต ่ากว่านั้น และจะตอ้ง
ติดเคร่ืองเทอร์โมมิเตอร์ท่ีสามารถอ่านค่าอุณหภูมิภายในตวัถงัไวด้้วย  ขอ้ความสีแดงท่ีมีขนาด
สามารถมองเห็นไดช้ัดเจนปิดไวท่ี้ภายนอกตวัถงัดา้นขา้งทั้งสองดา้นว่า“ใช้เฉพาะขนมูลฝอยติด
เช้ือ” กรณีราชการส่วนทอ้งถ่ินท าการขนมูลฝอยติดเช้ือให้ราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นแสดงช่ือของ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินดว้ยตวัหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนไวท่ี้ภายนอกตวัถงั
ดา้นขา้งทั้งสองดา้นของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือ  กรณีบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบจากราชการส่วน
ทอ้งถ่ินให้เป็นผูด้  าเนินการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือภายใตก้ารควบคุมดูแลของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น
ตามมาตรา 18 วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ท าการขนมูลฝอยติดเช้ือ 
ใหบุ้คคลนั้นแสดงช่ือราชการส่วนทอ้งถ่ินดว้ยตวัหนงัสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน
ไวท่ี้ภายนอกตวัถงัดา้นขา้งทั้งสองดา้นของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือ  พร้อมกบัแสดงแผ่นป้าย
ขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุวิธีการท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินมอบให้บุคคลนั้นด าเนินการ
ก าจดั มูลฝอยติดเช้ือและช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลนั้นไวใ้นยานพาหนะขนมูลฝอยติด
เช้ือในบริเวณท่ีบุคคลภายนอกสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ย 

กรณีบุคคลซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากราชการส่วนทอ้งถ่ินให้เป็นผูด้  าเนินการรับท าการขนมูล
ฝอยติดเช้ือโดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยไดรั้บประโยชน์ตอบแทนดว้ยการคิดค่าบริการ ให้บุคคลนั้น
แสดงช่ือราชการส่วนทอ้งถ่ินดว้ยตวัหนังสือสีแดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน พร้อมกบั
แผ่นป้ายขนาดท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนระบุรหัสหรือหมายเลขใบอนุญาต ช่ือ สถานท่ี และ
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หมายเลขโทรศพัท์ของบุคคลนั้น ไวท่ี้ภายนอกตวัถงัด้านขา้งของยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือ 
นอกจากน้ีตอ้งมีเคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลท่ีเหมาะสมส าหรับผูข้บัขี่และผูป้ฏิบติังานประจ า
ยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือ อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือส าหรับป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ตกหล่นหรือการร่ัวไหลของมูลฝอยติดเช้ือ อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือป้องกนัอคัคีภยั และอุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือส่ือสารส าหรับใชติ้ดต่อแจง้เหตุ อยู่ในยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือตลอดเวลาท่ีท าการขน
มูลฝอยติดเช้ือ 

ในกรณีท่ีใชร้ถเข็นส าหรับเคล่ือนยา้ยภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไปก าจดัยงัสถานท่ีก าจดั
ตามหมวด 3 ท่ีอยู่ภายในสถานบริการการสาธารณสุขหรือภายในบริเวณท่ีตั้งห้องปฏิบติัการเช้ือ
อนัตรายแทนยานพาหนะขนมูลฝอยติดเช้ือ รถเข็นส าหรับเคล่ือนยา้ยภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ
อย่างนอ้ยตอ้งมีลกัษณะและเง่ือนไข คือ ท าดว้ยวสัดุท่ีท าความสะอาดไดง้่าย ไม่มีแง่มุมอนัจะเป็น
แหล่งหมกัหมมของเช้ือโรคและสามารถท าความสะอาดด้วยน ้ าได ้มีพื้นและผนังทึบ เม่ือจดัวาง
ภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือแลว้ตอ้งปิดฝาให้แน่นเพื่อป้องกนัสัตวแ์ละแมลงเขา้ไป  มีขอ้ความสี
แดงท่ีมีขนาดสามารถมองเห็นชดัเจนอย่างนอ้ยสองดา้นว่า “รถเข็นมูลฝอยติดเช้ือ ห้ามน าไปใชใ้น
กิจการอ่ืน” ต้องมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือส าหรับใช้เก็บมูลฝอยติดเช้ือท่ีตกหล่นระหว่างการ
เคล่ือนยา้ยและอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือส าหรับใชท้ าความสะอาดและฆ่าเช้ือบริเวณท่ีมูลฝอยติดเช้ือ
ตกหล่น ตลอดเวลาท่ีท าการเคล่ือนยา้ยภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ และตอ้งด าเนินการให้ถูกตอ้ง
ดว้ยสุขลกัษณะ โดย ตอ้งมีผูป้ฏิบติังานซ่ึงมีความรู้เก่ียวกบัมูลฝอยติดเช้ือ โดยบุคคลดงักล่าวตอ้ง
ผ่านการฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานมูลฝอยติดเช้ือตามหลกัสูตรและระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดผูป้ฏิบติังานตอ้งสวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ถุงมือยางหนา ผา้กนัเป้ือน 
ผา้ปิดปาก ปิดจมูก และรองเทา้พื้นยางหุ้มแขง้ตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน และถา้ในการปฏิบติังาน
ร่างกายหรือส่วนใดส่วนหน่ึงไปสัมผสักบัมูลฝอยติดเช้ือให้ผูป้ฏิบติังานตอ้งท าความสะอาดร่างกาย
หรือส่วนท่ีอาจสัมผสัมูลฝอยติดเช้ือโดยทนัที ตอ้งกระท าทุกวนัตามตารางเวลาท่ีก าหนด เวน้แต่มี
เหตุจ าเป็น  ตอ้งเคล่ือนยา้ยโดยใชร้ถเข็นส าหรับเคล่ือนยา้ยภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือท่ีมีลกัษณะ
ตามท่ีก าหนด เวน้แต่มูลฝอยติดเช้ือท่ีเกิดขึ้นมีปริมาณน้อยท่ีไม่จ าเป็นตอ้งใชร้ถเข็นจะเคล่ือนยา้ย
โดยผูป้ฏิบัติงานซ่ึงมีคุณสมบัติก็ได้  ต้องมีเส้นทางเคล่ือนยา้ยท่ีแน่นอน และในระหว่างการ
เคล่ือนยา้ยไปท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือ หา้มแวะหรือหยดุพกั ณ ท่ีใด ตอ้งกระท าโดยระมดัระวงั หา้ม
โยน หรือลากภาชนะส าหรับบรรจุมูลฝอยติดเช้ือ กรณีท่ีมีมูลฝอยติดเช้ือตกหล่นหรือภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเช้ือแตกระหวา่งทางหา้มหยบิดว้ยมือเปล่า ตอ้งใชค้ีมคีบหรือหยบิดว้ยถุงมือยางหนา หาก
เป็นของเหลวใหซ้บัดว้ยกระดาษ แลว้เก็บมูลฝอยติดเช้ือหรือกระดาษนั้นในภาชนะส าหรับบรรจุมูล
ฝอยติดเช้ือใบใหม่ แลว้ท าความสะอาดดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือท่ีบริเวณพื้นนั้นก่อนเช็ดถูตามปกติ ตอ้งท า
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ความสะอาดและฆ่าเช้ือรถเข็นและอุปกรณ์ในการปฏิบติังานอยา่งนอ้ยวนัละคร้ังและห้ามน ารถเข็น
มูลฝอยติดเช้ือไปใชใ้นกิจการอยา่งอ่ืน 

การก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ มีวิธีการ ไดแ้ก่ เผาในเตาเผา ท าลายเช้ือดว้ยไอน ้ า ท าลายเช้ือดว้ย
ความร้อน และวิธีอ่ืนตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  ซ่ึงตอ้งก าจดัมูลฝอยติดเช้ือตามระยะเวลา
ท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินก าหนด แต่ตอ้งไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีขนจากท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือ
ของสถานบริการการสาธารณสุขหรือของห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตราย  ในระหว่างรอก าจดัมูลฝอย
ติดเช้ือตอ้งเก็บกกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือไวใ้นท่ีเก็บกกัภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือท่ีมีลกัษณะ
เช่นเดียวกบัท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือ โดยมีขนาดกวา้งขวางเพียงพอท่ีจะเก็บกกัภาชนะบรรจุมูลฝอย
ติดเช้ือไวไ้ดจ้นกว่าจะท าการก าจดั รวมทั้งจดัให้มีขอ้ความเป็นค าเตือนว่า “ท่ีเก็บกกัภาชนะบรรจุ
มูลฝอยติดเช้ือ” ดว้ยสีแดงและมีขนาดสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนแสดงไวด้ว้ย  จดัให้มีผูป้ฏิบติังาน
ก าจดัมูลฝอยติดเช้ือซ่ึงมีความรู้เก่ียวกบัมูลฝอยติดเช้ือ โดยผ่านการฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานมูลฝอยติด
เช้ือตามหลกัสูตรและระยะเวลาท่ีกระทรวงสาธารณสุขก าหนด  จดัใหมี้เคร่ืองป้องกนัอนัตรายส่วน
บุคคลท่ีเหมาะสมส าหรับผูป้ฏิบติังานก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ  รวมทั้งอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือส าหรับ
ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการตกหล่นหรือการร่ัวไหลของมูลฝอยติดเช้ือและอุปกรณ์หรือ
เคร่ืองมือป้องกนัอคัคีภยัไวป้ระจ าบริเวณท่ีตั้งระบบก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ 

กรณีท่ีสถานบริการสาธารณสุข ห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตราย หรือผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตใช้วิธี
ก าจัดมูลฝอยติดเช้ือด้วยวิธีการอ่ืนท่ีมิใช่วิธี เผาในเตาเผา ให้สถานบริการการสาธารณสุข
หอ้งปฏิบติัการเช้ืออนัตราย หรือผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตนั้นตรวจวิเคราะห์ เพื่อตรวจสอบเกณฑม์าตรฐาน
ในการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือเป็นประจ าทุกเดือน และให้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์นั้นให้ราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินทราบเป็นประจ าภายในวนัท่ีหา้ของทุกเดือน 

เน่ืองจากปัญหาการลกัลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือในหลายเขตพื้นท่ีของราชการส่วนทอ้งถ่ินมกั
ปรากฏว่าเป็นมูลฝอยติดเช้ือท่ีมีแหล่งก าเนิดจากสถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบติัการ
เช้ืออันตรายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและ
สภาพแวดลอ้ม ความเป็นอยู่ของประชาชนและยงัก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการแพร่กระจายเช้ือโรค
กระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นความจ าเป็นในการควบคุมระบบการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือจากสถาน
บริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าจดัมูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 กระทรวงสาธารณสุขจึงมีค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ท่ี 1852 /2556  
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เร่ือง ก าหนดให้สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตรายในสังกดั กระทรวง
สาธารณสุขท่ีมีการจา้งเอกชนด าเนินการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือใชเ้อกสารก ากบัการขนส่งมูลฝอยติด
เช้ือ (Infectious Waste Manifest System) มีรายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้ 1 ให้สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตรายในสังกดักระทรวง
สาธารณสุขท่ีเป็นผูก่้อก าเนิดมูลฝอยติดเช้ือด าเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการก าจดั
มูลฝอยติดเช้ือ พ.ศ. 2545 ออกตามความในพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีตั้งของสถานบริการสาธารณสุขนั้น 

ข้อ 2 ให้สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายในสังกัดของ
กระทรวงสาธารณสุขใชเ้อกสารก ากบัการขนส่งมูลฝอยติดเช้ือ (Infectious Waste Manifest System)  
 ขอ้ 3 กรณีท่ีมีการจา้งเอกชนขนมูลฝอยติดเช้ือ ในการท าสัญญาจา้งใหส้ถานบริการ 
การสาธารณสุขและห้องปฏิบัติการเช้ืออันตรายในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขก าหนดคุณ
ลกัษณะเฉพาะ (Term of Reference (TOR)) ของผูรั้บจา้งโดยมีเง่ือนไขอย่างน้อย คือ ผูรั้บจา้งตอ้ง
แสดงหลกัฐานใบอนุญาตขนมูลฝอยติดเช้ือ ก าหนดให้ผูรั้บจา้งตอ้งใช้เอกสารก ากบัการขนส่งมูล
ฝอยติดเช้ือ และก าหนดใหมี้เอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นเพิ่มเติม 
  กรณีท่ีสถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตรายในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขท่ีมีการด าเนินการร่วมกับเอกชนหรือบุคคลในการขนมูลฝอยติดเช้ือก่อนค าสั่ง
กระทรวงน้ี ใช้บงัคบัให้การด าเนินการขนมูลฝอยติดเช้ือ เป็นไปตามสัญญาการจา้งจนกว่าสัญญา
การจา้งจะส้ินสุดลงและให้สถานบริการการสาธารณสุขและห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตรายในสังกดั
กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือจากผูรั้บขนมูลฝอยติดเช้ือใหแ้สดงหลกัฐานว่าไดมี้การขนส่ง
มูลฝอยติดเช้ือจากสถานบริการสาธารณสุขและห้องปฏิบติัการเช้ืออนัตรายท่ีเป็นตน้ก าเนิดไปก าจดั 
ณ ท่ีใดและปริมาณเท่าใด 

2.5.3 พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535  
พระราชบัญญัติโรงงานเป็นกฎหมายท่ีใช้ในการควบคุมและก ากับ ดูแลการตั้ ง และ

ประกอบกิจการโรงงานเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ความมัน่คง ความ
ปลอดภยัของประเทศ หรือของสาธารณชน การป้องกนัเหตุเดือดร้อน ร าคาญ การป้องกนัความ
เสียหาย การป้องกนัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือ ส่ิงแวดลอ้ม โรงงานอุตสาหกรรมท่ีขึ้น
ทะเบียนโรงงานในล าดับประเภท 101 105 และ 106 ตามบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม  
การขนส่งของเสียมายงัโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม โรงงานก าจัดมูลฝอย ท่ีเป็นพิษหรือ
อนัตรายตอ้งไดรั้บการขึ้นทะเบียนตามพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นโรงงานประเภท 101 
105 และ 106  
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กากอุตสาหกรรมหรือตามกฎหมายจะเรียกว่า “ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้ว” นั้ น 
หมายถึงของเสียหรือส่ิงท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่กระบวนการรับ
วตัถุดิบการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบ าบดัมลพิษ การซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัร/อุปกรณ์ การร้ือ
ถอน/ก่อสร้างอาคารภายในบริเวณโรงงาน รวมทั้งกากตะกอน หรือส่ิงตกคา้งจากส่ิงเหล่านั้น ทั้งท่ี
อยู่ในสภาวะของแข็ง ของเหลว ก่ึงแข็ง ก่ึงเหลวหรือก๊าซ ทั้งน้ีรวมถึงของเสียอนัตรายท่ีเกิดจาก
อาคารส านกังานและท่ีพกัคนงานท่ีอยู่ภายในบริเวณโรงงาน โดยของเสียอนัตรายคือส่ิงปฏิกูลหรือ
วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ท่ีมีองคป์ระกอบหรือปนเป้ือนสารอนัตราย หรือท่ีมีคุณสมบติัท่ีเป็นอนัตราย 
การจ าแนกของเสียท่ีเป็นอนัตราย อาจพิจารณาไดด้งัน้ี 

1) ตามบญัชีรายการ (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่
ใช้แล้ว พ.ศ. 2548) ส าหรับของเสียท่ีมีรหัส HM (Hazardous waste – Mirror entry) หรือ HA 
(Hazardous waste – Absolute entry)  

2) ตามองค์ประกอบหรือการปนเป้ือนโดยการวิ เคราะห์ค่าTotal Threshold Limit 
Concentration (TTLC) และการสกดัดว้ยวิธีWaste Extraction Test (WET) หรือวิเคราะห์ค่า Soluble 
Threshold Limit Concentration (STLC)  

ส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีได้รับการยกเวน้ไม่ต้องขออนุญาตน าออกนอกบริเวณ
โรงงานตามกฎหมายมีดงัน้ี 

1) มูลฝอยทัว่ไป (พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) เช่น มูลฝอยจากอาคารส านกังาน โรง
อาหาร บา้นพกัคนงาน 

2) มูลฝอยติดเช้ือ (พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535) เช่น หอ้งพยาบาล (ยกเวน้ มูลฝอยติด
เช้ือจากห้องปฏิบติัการตอ้งขออนุญาต) 

3) ของเสียท่ีมีกมัมนัตภาพรังสี (พ.ร.บ. ปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504) 
4) น ้าเสียท่ีส่งไปบ าบดันอกบริเวณโรงงานทางท่อส่ง 
เม่ือโรงพยาบาลและโรงงานผูใ้ห้บริการจดัการกากอุตสาหกรรมท าสัญญาและขอ้ตกลงกนั

แลว้ ลูกคา้ซ่ึงเป็นผูก่้อก าเนิดของเสียจะตอ้งยื่นแบบฟอร์มขออนุญาตน าของเสีย ออกนอกพื้นท่ีต่อ
หน่วยงานผู ้อนุญาต คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และในกรณีท่ีเป็นการ ยื่นขอทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผูรั้บจัดการกากอุตสาหกรรมจะตอ้งยืนยนัการรับของ เสียมาจดัการใน
โรงงานของตนเองภายใน 3 วนั และภายหลังเม่ือได้รับอนุญาตจาก หน่วยงานผูอ้นุญาตแล้ว 
โรงพยาบาล 

ผูก่้อก าเนิดของเสียจะแจง้ให้โรงงานผูใ้หบ้ริการไป ขนส่งของเสียออกมาเพื่อท าการจดัการ
ตามวิธีการท่ีได้รับอนุญาตไว้ต่อไปในขั้นตอน การขนส่งของเสียมายังโรงงานจัดการการ



50 

อุตสาหกรรมนั้น หากเป็นของเสียท่ีเป็นอันตราย ผูท่ี้ได้รับมอบหมายให้เป็นผูข้นส่งของเสีย
อนัตราย จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงาน ท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทน
ขนส่งของเสียจากโรงพยาบาลผูก่้อก าเนิด หรือโรงงานผูใ้ห้บริการจดัการกากอุตสาหกรรมอย่าง
ถูกตอ้ง และจะตอ้งใชใ้บก ากบั การขนส่ง (Manifest) ของเสียอนัตรายเพื่อเป็นการติดตาม ควบคุม 
และก ากบัการขนยา้ย มูลฝอยไปก าจดั 

2.5.4 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ไดอ้าศยัอา

นาจตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 ออก “กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจดัเก็บสถิติและขอ้มูลการจดัท า
บันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสีย พ.ศ. 2555” ซ่ึง
กฎกระทรวงดงักล่าว มีผลบงัคบัใชก้บัแหล่งก าเนิดมลพิษตั้งแต่วนัท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนท่ี 39 ก  วนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ส่งผลให้
แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาลท่ีมีเตียงสาหรับรับผูป่้วยไวค้า้งคืนรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่ม
ของอาคารตั้งแต่ 10 เตียงขึ้นไป1, 2 เขา้ข่ายตอ้งด าเนินการตามกฎกระทรวงกาหนดหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และแบบการจดัเก็บสถิติและขอ้มูล การจดัท าบนัทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทา
งานของระบบบ าบดัน ้าเสีย พ.ศ. 2555 

จากกฎกระทรวงดงักล่าว เจา้ของหรือผูค้รอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษมีหน้าท่ีตอ้งจดัท า
แบบบนัทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียของแหล่งก าเนิด
มลพิษทุกวนั (แบบ ทส. 1) โดยให้เก็บไว ้ณ สถานท่ีตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลา 2 ปี 
นบัแต่วนัท่ีมีการเก็บสถิติและขอ้มูลนั้น และจดัท าแบบรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดั
น ้ าเสีย (แบบ ทส.2) ทุกเดือนส่งเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน (นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลดัเมืองพทัยา และผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร) ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป โดยยื่น
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่ หรือส่งทางไปรษณียต์อบรับ หรือ
รายงานด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษประกาศก าหนด ทั้งน้ี การส่ง
รายงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวนัท่ีขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งออกจากระบบขอ้มูลของผูส่้ง
ขอ้มูลเป็นวนัท่ีรายงาน 

ดงันั้น กรมควบคุมมลพิษจึงไดจ้ดัท าแนวทางการบนัทึกขอ้มูลตาม แบบ ทส.1 และแบบ 
ทส.2 ส าหรับแหล่งก าเนิดมลพิษประเภทโรงพยาบาลขึ้น เพื่อช่วยให้เจ้าของหรือผูค้รอบครอง
แหล่งก าเนิดมลพิษท่ีรับผิดชอบสามารถด าเนินการตามกฎกระทรวงดงักล่าวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมทั้ง
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เป็นตวัอย่างท่ีดีส าหรับ หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ในการปฏิบติัตามกฎหมายด้วยโรงพยาบาลเป็น
กิจกรรมหน่ึงในชุมชนท่ีเป็นแหล่งก าเนิดน ้าเสีย โดยโรงพยาบาลเป็นสถานท่ีบริการรักษาผูเ้จ็บป่วย 
ดงันั้น ของเสียท่ีเกิดจากการให้บริการรักษาผูเ้จ็บป่วยอาจมีเช้ือโรคปะปนได ้รวมทั้งน ้ าเสียท่ีเกิด
จากการล้างท าความสะอาดร่างกาย และอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ก็อาจมีเช้ือโรคและส่ิงสกปรก
ปนเป้ือน และอาจแพร่กระจายออกสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอกโรงพยาบาลได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเร่ือง  ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด   ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน  2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 122 ตอน
ท่ี 125ง  วนัท่ี 29 ธนัวาคม  2548 

2.5.5 พระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2559      
 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การก าหนดลกัษณะสถานพยาบาลและมาตรฐาน
ซ่ึงไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งอยู่ในบงัคบัตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยาบาล (ฉบบัท่ี 2) ประกาศ ณ 
วนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติั
สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 (ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2559 และมาตรา 6 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสถานพยาบาลจึงออกประกาศไวเ้ก่ียวกับ
การก าหนดลกัษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซ่ึงได้รับการยกเวน้ไม่ตอ้งอยู่ในบงัคบัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล จดัใหมี้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
  1) ดา้นการบริหารจดัการ 

2) ดา้นการบริการสุขภาพ 
3) ดา้นอาคาร สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก 
4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
5) ดา้นความปลอดภยั 
6) ดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
7) ดา้นระบบสนบัสนุนบริการท่ีส าคญั 
8) ดา้นสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 
9) ดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 

โดยสถานพยาบาลประเภทท่ีรับผูป่้วยไวค้า้งคืน ซ่ึงด าเนินการโดยกระทรวง ทบวง กรม องคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจสถาบนัการศึกษาของรัฐ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ สภากาชาดไทย 
ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามประกาศน้ีภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีประกาศฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้ซ่ึง
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ขณะน้ีก าลงัอยูร่ะหวา่งการก าหนดรายละเอียดในแต่ละดา้นใหม่ท่ีเพิ่มเติมมาจาก 7 ดา้นท่ีเคยใชใ้น
การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2559 - 2562 

2.5.6 ประกาศกรมอนามยั เร่ือง เกณฑค์ุณภาพน ้าประปาด่ืมได ้
กรมอนามยั มีประกาศ เร่ือง เกณฑ์คุณภาพน ้ าประปาด่ืมได ้พ.ศ.2543 ประกาศ ณ วนัท่ี 13 

ตุลาคม พ.ศ. 2553 ท่ียดึถือเป็นเกณฑรั์บรองคุณภาพน ้าประปาด่ืมได ้เพื่อสนบัสนุนนโยบายการส่ง 
เสริมสุขภาพของกรมอนามยัท่ีต้องการให้ประชาชนมีน ้ าบริโภคท่ีสะอาดปลอดภยั อนัจะส่งผลให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น จึงก าหนดเกณฑค์ุณภาพน ้ าประปาขึ้นเพื่อรับรองเป็นน ้ าประปาด่ืม
ไดโ้ดยตอ้งมีคุณภาพไม่ดอ้ยไปกว่าขอ้ก าหนดทางดา้นคุณภาพน ้ าทางกายภาพ คุณภาพน ้ าทางเคมี
ทัว่ไปคุณภาพน ้าทางโลหะหนกัทัว่ไป คุณภาพน ้าทางโลหะหนกัท่ีเป็นพิษ คุณภาพน ้าทางแบคทีเรีย
นอกจากน้ีการตรวจวิเคราะห์ วิธีการเก็บและรักษาตวัอย่างคุณภาพน ้ าประปา ตามหมวด 1 จะตอ้ง
เป็นไปตามวิธีการหนงัสือ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater Edition 
21 st 2005  APHA AWWA WEF  และมีข้อก าหนดการรับรองน ้ าประปาโรงพยาบาล โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ขอ้ก าหนดก่อนการรับรองเป็นน ้าประปาด่ืมได ้
1) สุ่มเก็บตวัอยา่งน ้าตามจุดท่ีก าหนด  5  จุด   

(1) จุดตน้ท่อระบบจ่ายน ้า สุ่มเก็บท่ีก๊อกของท่อจากหอถงัสูงภายในระบบ
ผลิต 1 จุด 

(2) จุดปลายท่อระบบจ่ายน ้ า สุ่มเก็บท่ีจุดปลายท่อหลกัจ่ายน ้ าประปาผูใ้ช้
น ้า 4 จุด  ท่ีโรงครัวและจุดปลายท่อผูใ้ชน้ ้ า  และจุดเส่ียงอ่ืน ๆ 3 จุด  (โดยใชแ้ผนท่ี
ระบบเส้นท่อการจ่ายน ้าประปา ประกอบในการก าหนดจุดสุ่มเก็บตวัอยา่งน ้า) 
2) จ านวนตวัอยา่ง 

(1) จุดตน้ท่อระบบจ่ายน ้า  สุ่มเก็บตวัอยา่ง 1 ตวัอยา่ง 
(2) จุดปลายท่อระบบจ่ายน ้า  สุ่มเก็บตวัอยา่ง 4 ตวัอยา่ง   

3) ความถ่ีในการสุ่มเก็บตวัอย่างน ้ า สุ่มเก็บตวัอย่างน ้ า  2  คร้ังต่อจุด  โดยการสุ่ม
เก็บคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ตอ้งเป็นจุดเดียวกนัและมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เดือน 
และไม่เกิน 2 เดือน 

4) ขอ้มูลท่ีตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ า ไดแ้ก่  ทางกายภาพ-เคมีทัว่ไป  โลหะหนกั  
และแบคทีเรีย  จ านวน 20 ขอ้มูล  ตามเกณฑค์ุณภาพน ้าบริโภคกรมอนามยั  พ.ศ. 2553 
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5) ผลการตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้า   ตอ้งผา่นเกณฑค์ุณภาพน ้าบริโภคกรมอนามยั 
พ.ศ. 2553  ทั้ง  2 คร้ัง ติดต่อกนั  หากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าไม่ผา่นเกณฑข์อ้มูล
ใด   ตอ้งตรวจขอ้มูลนั้นๆซ ้า   โดยมีระยะเวลาห่างกนัไม่เกิน  2 เดือน 

6) ก าหนดระยะเวลาการรับรอง  2  ปี  นบัตั้งแต่วนัประกาศรับรอง 
ขอ้ก าหนดหลงัการประกาศรับรองเป็นน ้าประปาด่ืมได ้

1) สุ่มเก็บตวัอย่างน ้ าท่ีจุดปลายท่อระบบจ่ายน ้ า ตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพ – เคมี
ทัว่ไป  โลหะหนกั และแบคทีเรีย  อยา่งนอ้ย  2  จุด  3 คร้ังต่อปี   

2) สุ่มเก็บตวัอย่างน ้าเพื่อเฝ้าระวงัทางภาคสนาม ท่ีจุดปลายท่ออย่างนอ้ย 1 จุด  ทุก
สัปดาห์  โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างน ้ าตรวจวดัปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน ้ าให้อยู่
ระหวา่ง 0.2-0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  หรือตรวจสอบดว้ยอาหารตรวจเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ภาคสนาม  (อ 11) หากใหผ้ลบวกตอ้งปรับปรุงทนัที 

3) ผลการตรวจวิเคราะห์ตวัอยา่งน ้ า  ตอ้งผ่านเกณฑค์ุณภาพน ้ าบริโภคกรมอนามยั 
พ.ศ. 2553 

4) สุ่มตรวจหลกัฐานเอกสารตามขอ้ 2 และ 3 หากพบวา่ไม่ผา่นเกณฑจ์ะด าเนินการ
ถอนใบรับรอง 
การจดัการเก่ียวกบัระบบน ้ าประปาของโรงพยาบาล จดัว่าเป็นงานท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนผูม้ารับบริการ เจา้หน้าท่ีในโรงพยาบาล และส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นผูท่ี้รับผิดชอบงาน
ตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจในขอ้ก าหนดและรายละเอียดต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะท าใหน้ าไปปฏิบติั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.5.7 นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานระบบริการสุขภาพ  
จากนโยบายของรัฐบาลดา้นสาธารณสุข ขอ้ 5 ระบุว่า “การยกระดบัคุณภาพบริการด้าน

สาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยวางรากฐานให้ระบบหลกัประกนัสุขภาพครอบคลุม
ประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีความเหล่ือมล ้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ 
และบูรณาการขอ้มูลระหวา่งทุกระบบหลกัประกนัสุขภาพ พฒันาระบบบริการสุขภาพ โดยเนน้การ
ป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแลว้จึงมารักษา สร้างกลไกจดัการสุขภาพในระดับเขตแทนการ
กระจุกตวัอยู่ท่ีส่วนกลาง ปรับระบบการจา้งงานการกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้
เหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน สนบัสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพฒันาระบบบริการทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุข ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพื่อป้องกนัและ
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวยัรุ่น ปัญหาด้านการแพทยแ์ละจริยธรรมของการอุม้บุญ การปลูกถ่าย
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อวยัวะและสเตม็เซลล ์โดยจดัใหมี้มาตรการและกฎหมายท่ีรัดกุม” (แผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ 
พ.ศ. 2561 – 2565, 2559) 
 กระทรวงสาธารณสุขไดส่้งเสริมและพฒันามาตรฐานระบบบริการสุขภาพให้หน่วยบริการ
สาธารณสุขทัว่ประเทศทุกระดบัให้มีมาตรฐานความปลอดภยั สนบัสนุนให้สถานพยาบาลในพื้นท่ี 
มีการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้มใหไ้ดต้ามเกณฑ ์ปรับปรุงกระบวนการใหบ้ริการดว้ยเทคโนโลยีดิจิทลั
ท่ีทนัสมยั โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นองค์กรหลกัในการพิทกัษ์และคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นระบบบริการสุขภาพ ไดป้รับปรุงมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ฉบบัปี 2560 (ฉบบัเดิมท่ีใชอ้ยู่
ในปัจจุบนั) โดยการปรับปรุงเป็นมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ฉบบัปี 2562 (มาตรา 5) ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อใหส้ถานพยาบาลทุกระดบั สามารถน าไปใชใ้นการส่งเสริม พฒันาคุณภาพบริการ 
ให้ประชาชนผูรั้บบริการเกิดความมัน่ใจในการใชบ้ริการของสถานพยาบาล ผูป่้วยและญาติได้รับ
ความสะดวกสบาย ภายใต้สถานท่ีท่ีสะอาดเป็นระเบียบ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม มีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีครบครัน และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพยสิ์น รวมทั้งได้รับการตรวจรักษาด้วย
เคร่ืองมือแพทยท่ี์ทนัสมยั พร้อมใชง้าน มีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง แม่นย  า และน่าเช่ือถือ และยงัไดรั้บ
ความรู้ในการดูแลพฤติกรรมสุขภาพของตนเองทั้งในระหว่าง และหลงัการรักษา โรงพยาบาล
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงต่อการให้บริการประชาชนไดม้าตรฐานและมีความพึงพอใจใน
การใช้บริการ สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนมีแนวทางท่ีไดม้าตรฐาน และเป็นท่ียอมรับใน
ระดบัสากลต่อไป 
 นอกจากน้ีนโยบายด้านสาธารณสุข เป้าหมายประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ก็ได้ให้
ความส าคญัเก่ียวกบัมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ไดแ้ก่  
  1) การดูแลสุขภาพผูสู้งอายรุะยะยาวโดยบูรณาการ 5 กลุ่มวยัในต าบลตน้แบบ  
  2) ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร  
  3) การพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)  
  4) โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
  5) บริหารจดัการทรัพยากรบุคคล การเงิน พสัดุโปร่งใส  

 6) ระบบส่งเสริมสุขภาพอนามยัส่ิงแวดลอ้มระบบป้องกนั ควบคุมโรค ระบบ
คุม้ครองผูบ้ริโภค ระบบดูแลภาวะฉุกเฉิน  

  7) ก าจดัโรคพยาธิใบไมใ้นตบัเพื่อลดมะเร็งท่อน ้าดี  
  8) การพฒันากฎหมายสาธารณสุข  
  9) การพฒันาการผลิตยา / วคัซีน  
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 10) การเร่งรัดออกใบอนุญาตของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)โดย
มีการตรวจราชการเป็นกลไกส าคญัในการควบคุม ตรวจสอบ ก ากบัดูแลการด าเนินงาน
(แผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ พ.ศ. 2561 – 2565,2559) 

 จากการศึกษากฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จะเห็นได้
ว่า โรงพยาบาลเป็นองค์กรท่ีส าคญั มีกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบบั  ซ่ึงตอ้งน าไป
ปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด เพราะมีผลกระทบโดยตรงกับประชาชน เจ้าหน้าท่ี และส่ิงแวดล้อม 
รวมถึงนโยบายท่ีให้ความส าคัญแสดงให้เห็นว่า มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน
ส่ิงแวดลอ้มจ าเป็นตอ้งได้รับการส่งเสริม พฒันา และน าไปสู่มาตรฐานระบบบริการสุขภาพท่ีมี
คุณภาพ  

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับดัชนีช้ีวัดความส าเร็จแบบสมดุล (Balance Scorecard) 
ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จนั้นการน า  Balance Scorecard เป็นเคร่ืองมือท่ี

น ามาใชส้ามารถสะทอ้นใหเ้ห็นผลส าเร็จขององคก์รไดอ้ยา่งชดัเจน มีรายละเอียดดังน้ี 
ดัชนีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล หรือ Balanced Scorecard ซ่ึงน าเสนอโดย Dr. David 

Norton ท่ีปรึกษาด้านการจัดการ และ Professor Robert Kaplan อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลยั 
Harvard ไดเ้สนอแนวความคิดใหม่วา่ องคก์ารควรมีการประเมินผลในส่ีมุมมอง ไดแ้ก่ มุมมองดา้น
การเงิน (Financial Perspective) มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) มุมมองดา้นกระบวนการ
ภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and 
Growth Perspective) Norton ซ่ึงท าให้แนวคิดน้ีเป็นท่ีนิยมและใชก้นัแพร่หลายในองคก์ารต่างๆ ทัว่
โลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคธุรกิจ (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2557: 353-357) 
  1)  หลกัการของดชันีวดัความส าเร็จแบบสมดุล 

ดชันีวดัความส าเร็จแบบสมดุล เป็นตวัช้ีวดัผลส าเร็จของการปฏิบติังานท่ี
ก าหนดขึ้นเพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัองคก์ารไดค้รบทุก
กลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีบทบาทส าคญัต่อความอยู่รอดและเติบโตขององค์การ ซ่ึงสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่ 

กลุ่มตวัช้ีวดัดา้นการเงิน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของคณะผูบ้ริหาร  
กลุ่มตวัช้ีวดัด้านผูรั้บบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ เช่น 

ประชาชน รัฐบาล เอกชน และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
กลุ่มตัวช้ีวดัด้านการบริหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผูป้ฏิบัติงานใน

องคก์าร 
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กลุ่มตัวช้ีวดัด้านการเรียนรู้และการพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรขององคก์าร 
ดชันีวดัความส าเร็จแบบสมดุล ยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้องคก์ารประสบความส าเร็จแบบ

ยัง่ยืน เป็นการมองจากดา้นจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงค์ของการปฏิบติังาน มิไดม้องจากมุมมอง
ของผลสัมฤทธ์ิ โดยแต่ละดชันีวดัความส าเร็จแบบสมดุลทั้ง 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 
  (ก) วตัถุประสงค ์คือ ส่ิงท่ีองคก์ารมุ่งหวงัหรือตอ้งการท่ีจะบรรลุผลในดา้นต่างๆ 
วตัถุประสงคข์องมุมมองดา้นต่างๆ จะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัในเชิงเหตุและผล โดยวตัถุประสงค์
ในดา้นการเรียนรู้และการพฒันาสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นดา้นการบริหาร วตัถุประสงคด์า้นการ
บริหารสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคใ์นดา้นผูรั้บบริการ วตัถุประสงคด์า้นผูรั้บบริการมีความสัมพนัธ์กบั
วตัถุประสงค์ในด้านการเงิน ความสัมพันธ์ท่ีเช่ือมโยงกันเหล่าน้ีเป็นจุดส าคัญของ Balanced 
Scorecard ในอนัท่ีจะบรรลุวิสัยทศัน์ และกลยทุธ์ขององคก์าร 
  (ข) ดชันีช้ีวดัผลงานหลกั ไดแ้ก่ ดชันีช้ีวดัของวตัถุประสงค์แต่ละดา้น ซ่ึงตวัช้ีวดั
เหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัวา่องคก์ารบรรลุวตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้นหรือไม่ 
  (ค) เป้าหมาย ไดแ้ก่ เป้าหมายหรือตวัเลขท่ีองคก์ารตอ้งการบรรลุของดชันีวดัแต่
ละประการ 
  (ง) แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เป็นส่ิงท่ีองค์การจะจัดท าเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดขึ้น โดยในขั้นน้ียงัมิใช่แผนปฏิบติัการ เป็นเพียงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม
เบ้ืองตน้ท่ีตอ้งท าเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ 

ในทางปฏิบติัเม่ือมีการก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งการวดัหรือประเมิน จะตอ้งมีฐานข้อมูล
ปัจจุบนัประกอบ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีก าหนด ทั้งน้ีเป้าหมายจะตอ้งสูงกว่า
หรือดีกวา่ขอ้มูลปัจจุบนั โดยอาจแสดงผลลพัธ์ออกมาในรูปแบบท่ีก าหนดเฉพาะขึ้นมาได ้

2)  การประยกุต ์Balanced Scorecard กบัระบบราชการไทย 
ในส่วนของภาครัฐ โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  ก็ไดมี้การ

น าหลักการและแนวทางการประเมินผลของ Balanced Scorecard มาประยุกต์ใช้ตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ โดยมีหลกัการและ
ท่ีมาดงัน้ี  

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บญัญติัว่า 
“การบริหารราชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน การลดภารกิจ
และยบุเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแ้ก่ทอ้งถ่ิน การกระจายอ านาจ
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ตดัสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน มีผูรั้บผิดชอบต่อ
ผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง  เพื่อให้การ
บริหารราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ใน
การปฏิบติัหน้าท่ีของส่วนราชการตอ้งใช้วิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค  านึงถึงความรับผิดชอบของผูป้ฏิบติัราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยขอ้มูล การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติัราชการ ทั้งน้ีตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

3)  การประยกุต ์Balanced Scorecard กบัการประเมินผลแผนและโครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  
 เน่ืองจากหลกัการของ Balanced Scorecard นั้น พิจารณามิติในการประเมินองคก์รไดอ้ยา่ง
สมดุลใน 4 มิติ คือ ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และเติบโต 
ซ่ึงภาครัฐ คือ ก.พ.ร. ก็ได้ประยุกต์หลักการและแนวทางของ Balanced Scorecard มาใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบติัราชการของหน่วยราชการต่างๆใน 4 มิติ คือ  

ดา้นประสิทธิผล  ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ และดา้น
การพฒันาองคก์าร ทั้งน้ีอยู่บนฐานนคิดท่ีว่า หน่วยงานภาครัฐมิใช่หน่วยงานแสวงหาก าไร ดงันั้น
ผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีตอ้งการคือ ผลส าเร็จของการปฏิบติังานตามยุทธศาสตร์/แผนของหน่วยงานนั้นๆ 
ในดา้นลูกคา้ก็พิจารณาว่าประชาชนเป็นผูรั้บบริการส าคญั เป็นตน้ ฐานคิดดงักล่าวสามารถน ามา
ประยุกตก์บัการประเมินผลแผน/โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้มไดเ้ช่นเดียวกนั โดยสามารถก าหนดเป็น 
4 มิติของการประเมินผล ไดด้งัน้ี 
 มิติท่ี 1 ประสิทธิผล 
 เป็นการประเมินถึงการบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายของแผน/โครงการ ซ่ึงเป็นการ
ประเมินถึงผลส าเร็จของแผน/โครงการ  
 มิติท่ี 2 กลุ่มเป้าหมาย 
 เป็นการประเมินว่ากลุ่มเป้าหมายของแผน/โครงการ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานมากนอ้ย
เพียงใด มีความพึงพอใจต่อแผน/โครงการ มากน้องเพียงใด ซ่ึงโดยทัว่ไปกลุ่มเป้าหมายของแผน/
โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ ประชาชน หรือผูป้ระสบกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
 มิติท่ี 3 การบริหารองคก์าร 
 เป็นการประเมินถึงรูปแบบความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหาร
จัดการแผน/โครงการ ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้แผน/โครงการ ประสบผลส าเร็จหรือไม่ 
ประเด็นในการประเมิน ได้แก่ การจดัโครงสร้างการบริหารแผน/โครงการ ความเหมาะสมและ
เพียงพอของบุคลากร ความชดัเจน และสอดคลอ้งขององคป์ระกอบของแผน/โครงการ การจดัสรร
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ทรัพยากรท่ีใชใ้นการด าเนินแผน/โครงการ การประสานงาน การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
เป็นตน้ 

มิติท่ี 4 การเรียนรู้และพฒันา 
เป็นการประเมินว่าในการด าเนินงานตามแผน/โครงการนั้น ไดมี้การเรียนรู้และพฒันาผูท่ี้

รับผิดชอบการด าเนินงาน พฒันาระบบการด าเนินงานมากน้อยเพียงใด ประเด็นการประเมินท่ี
ส าคัญ เช่น การพัฒนาบุคลากรผูรั้บผิดชอบ หรือปฏิบัติแผน/โครงการ การพัฒนาระบบการ
ปฏิบติังาน การน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช ้เป็นตน้ 

4) การประยกุตใ์ช ้Balanced Scorecard กบัการประเมินผลการด าเนินงานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 

แนวทางการประเมินและการก าหนดกลยุทธ์แบบ BSC น้ีได้มีการน ามาใช้กันอย่าง
แพร่หลายในภาคธุรกิจ ซ่ึงมี 4 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้นการบริหารงาน และดา้นการ
เรียนรู้และการพฒันา แต่เน่ืองจากโรงพยาบาลและหน่วยงานของภาครัฐ ซ่ึงขณะน้ีภาครัฐได้น า
เทคนิค BSC มาประยุกตใ์ช ้โดย ก.พ.ร. ไดป้ระยุกตห์ลกัการและแนวทางของ Balanced Scorecard 
มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบติัราชการของหน่วยราชการต่างๆใน 4 มิติ คือ ดา้นประสิทธิผล  
ดา้นคุณภาพการให้บริการ ดา้นประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการ และดา้นการพฒันาองคก์าร และ
ไดม้าประยุกตก์บัการประเมินผลแผน/โครงการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีก าหนดเป็น 4 มิติไดแ้ก่ มิติดา้น
ประสิทธิผล มิติดา้นกลุ่มเป้าหมาย มิติดา้นการบริหารองคก์าร และมิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา ซ่ึง
มีความสอดคลอ้ง เหมาะสมกบับริบทของโรงพยาบาลและสามารถน ามาประยุกต์และปรับใชก้บั
การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลไดด้งัน้ี  

มิติดา้นการเงิน ปรับเป็น “มิติดา้นประสิทธิผล” เป็นการประเมินถึงการบรรลุวตัถุประสงค ์
และเป้าหมายของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดลอ้มใน
โรงพยาบาล ซ่ึงเป็นการประเมินถึงผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

มิติดา้นลูกคา้ ปรับเป็น “มิติดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย” เป็นการประเมินว่าผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานมากน้อยเพียงใด มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานมากน้องเพียงใด ซ่ึง
โดยทั่วไปผูมี้ส่วนได้เสีย คือ ประชาชนบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียง ผูม้ารับบริการของโรงพยาบาล 
ผูรั้บผิดชอบงาน เจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาล 

มิติดา้นการบริหารงาน ปรับเป็น “มิติดา้นการบริหารจดัการ” เป็นการประเมินถึงรูปแบบ
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจดัการการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีจะท าใหก้ารด าเนินงาน ประสบผลส าเร็จหรือไม่ ประเด็นในการประเมิน ไดแ้ก่ การจดัโครงสร้าง
การบริหารการด าเนินงาน ความเหมาะสมและเพียงพอของบุคลากร ความชดัเจน และสอดคลอ้ง
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ขององคป์ระกอบของแผนงาน การจดัสรรทรัพยากรท่ีใชใ้นการด าเนินงาน การประสานงาน การ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เป็นตน้ 

มิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา เป็นการประเมินว่าในการด าเนินงานนั้น ไดมี้การเรียนรู้และ
พฒันาผูท่ี้รับผิดชอบการด าเนินงาน พฒันาระบบการด าเนินงานมากน้อยเพียงใด ประเด็นการ
ประเมินท่ีส าคญั เช่น การพฒันาบุคลากรผูรั้บผิดชอบ หรือปฏิบติัแผน/โครงการ การพฒันาระบบ
การปฏิบติังาน การน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใช ้เป็นตน้ 

ดงันั้น Balanced Scorecard เป็นเคร่ืองมือช่วยให้องค์กรสามารถน าปัจจยัหลกัทางกลยุทธ์
ขององคก์รแปรไปสู่การปฏิบติั และเป็นเคร่ืองมือส าหรับองคก์รในการพิจารณาผลส าเร็จของการ
ท างานโดยผ่านมุมมองทั้ง 4 มิติ  การมีดชันีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุลจะมีส่วนช่วยให้การก าหนด
ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานมีระบบ ง่ายต่อการบริหารจดัการและการก ากบัดูแล หากท าไวดี้จะเป็น
เคร่ืองมือส าหรับใชต้รวจสอบความส าเร็จในแต่ละดา้นของการบริหารและการปฏิบติังานซ่ึงจะช่วย
เป็นหลกัประกนัไดว้่า การบริหารและการด าเนินงานขององค์การประสบความส าเร็จจริงหรือไม่ 
หรือประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด นอกจากน้ียงัมีส่วนช่วยให้การกระจายงาน กระจายความ
รับผิดชอบ เป็นไปอยา่งมีระบบ ผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถติดตามงานและตรวจสอบการด าเนินงาน
ไดอ้ยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพสูง  

2.7 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีผลต่อส าเร็จต่อการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล: กรณีศึกษา โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรีพบว่ามี
การศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและการศึกษาน้ีจะตอ้งอาศยังานวิจยัดงักล่าวมาเป็นแนวทางในการศึกษา 
ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 จุฑารัตน์ หงษจิ์นดาและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการ
ด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001): กรณีศึกษาบริษทั พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) โดยประยุกต์หลกัการของดัชนีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced 
Scorecard) ซ่ึงมีการพิจารณาประเด็นหลกั 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นประสิทธิผล ดา้นผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย  ด้านการบริหารจดัการ และด้านการเรียนรู้และการพฒันา ผลการศึกษาพบว่า ในด้าน
ประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงค์เป้าหมาย ท่ีก าหนดไว ้ในดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย พนกังานมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) เป็น
อย่างดี อีกทั้งพนักงานยงัมีความพึงพอใจมากท่ีเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จในการด าเนินงาน
มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ในดา้นการบริหารจดัการ มีการจดัท านโยบายไว้
อย่างชัดเจน  การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้มีการจดัสรรทรัพยากรบุคคลและ
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งบประมาณอย่างเพียงพอ และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
และในดา้นการเรียนรู้และการพฒันา มีการส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถของพนักงาน
ในการด าเนินงาน และมีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งยงัมีการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินงานมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 

เยาวเรศว์  นุตเดชานันท์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการพฒันา
องคก์ร ตามเกณฑค์ุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบวา่ 
ความรู้ ความสามารถและทกัษะของคณะท างานสามารถช่วยผลกัดันให้การด าเนินการพฒันา
องค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐประสบความส าเร็จสูงสุด  ดา้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร กรมสุขภาพจิต เปิดโอกาสให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการพฒันาองค์กร
ตามเกณฑค์ุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐในทุกขั้นตอนโดยเร่ิมตั้งแต่การเปิดโอกาสให้บุคลากร
ไดร่้วมคิด  เสนอความเห็น ตดัสินใจ ด าเนินการ ติดตามผลการด าเนินงาน เพราะการเปิดโอกาสให้
บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในดา้นต่างๆ จะก่อให้เกิดความร่วมมือ การร่วมแรงร่วมใจและความมุ่งมัน่
ในการท่ีจะผลกัดนัใหก้ารพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐประสบความส าเร็จ 

สุกญัญา ป่ินอกัษรสกุล (2544) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการใชร้ะบบการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 ในโรงเรียนกาวิละวิทยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงใหม่ พบว่า ใน
การน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนประสบความส าเร็จได้
นั้นขึ้นอยู่กบัปัจจยั 2 ประการคือ 1) ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารได้แก่ การบริหารโดยใช้ระบบการ
บริหารส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 การใช้เทคนิคการท างานเป็นทีม รวมทั้งการใช้แรงจูงใจ 2) ความ
ร่วมมือของบุคลากรในโรงเรียน ตวัอย่างเช่น ความพึงพอใจของอาจารยแ์ละนกัเรียนต่อการมีส่วน
ร่วมในระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ความคิดเห็นร่วมกนัว่าระบบมาตรฐาน ISO 14001 เป็นระบบ
ท่ีมีประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน ท าใหโ้รงเรียนมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มมีความร่มร่ืน 

ภทัราวดี  มากมี (2552) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการวดัประสิทธิผลขององค์กรระดับ
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัแห่งความส าเร็จของการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของปัจจยัแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกบั
ความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิโดยรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนเอกสารและการวิเคราะห์ตามหลักสถิติจากการตอบ
แบบสอบถามและสอบถามความคิดเห็นจากผูบ้ริหารของคณะวิชาและหน่วยงานสายสนับสนุน 
ผลการวิจัย พบว่า1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีบูรณาการการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. การประเมินคุณภาพ
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ภายนอกของ สมศ. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปี และระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน
ขั้นตอนการปฏิบติังาน (SOP) ท่ีสอดคลอ้งต่อวิสัยทศัน์ และนโยบายของมหาวิทยาลยั มีกลไกการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาจากการมีส่วนร่วมของผู ้บริหารและบุคลากรผ่านการ
ด าเนินงานประจ าและงานโครงการของคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุน มีหน่วยงานเฉพาะท่ี
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาใช้การจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจการประกัน
คุณภาพ ใช้ระบบสารสนเทศในการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพโดยน าระบบ CHE 
QA Online ของ สกอ. มาใชง้านในฐานขอ้มูลของมหาวิทยาลยั น าผลการตรวจประเมินมาปรับปรุง
การปฏิบติังาน และสร้างแรงจูงในในการด าเนินงานประกนัคุณภาพดว้ยการมอบรางวลัคุณภาพใน
ระดับมหาวิทยาลยั 2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในเรียงล าดบัความสัมพนัธ์ ดงัน้ี ดา้นความพร้อมดา้นทรัพยากร ดา้นวฒันธรรมคุณภาพของ
หน่วยงาน และ ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร ส่วนประเภทหน่วยงาน ขนาดของหน่วยงาน และ
ประสบการณ์ในการบริหารไม่มีความสัมพนัธ์ 3) ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มีดงัน้ี ผูบ้ริหารทุกระดบัควรเพิ่มความส าคญัในการบริหารงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา เนน้การด าเนินงานจากความร่วมมือของทุกฝ่าย มหาวิทยาลยัควรเพิ่มการพฒันาความรู้
ความเขา้ใจระบบกลไกการประกนัคุณภาพภายในมหาวิทยาลยั และความรู้ดา้นเกณฑก์ารประเมิน
ให้บุคลากรในทุกระดับอย่างถัว่ถึง บูรณาการกลไกการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษากบั
ระบบต่างๆ ไดแ้ก่ SOP สกอ. สมศ. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการประจ าปีของมหาวิทยาลยัให้
เป็นกลไกเดียวกนั เพิ่มระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเอ้ืออ านวยระบบคุณภาพต่างๆ และสร้างวฒันธรรม
คุณภาพและค่านิยมคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดบั 

พฒัน์พล แกว้ยม (2557) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัแห่งความส าเร็จของการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในไดแ้ก่ ความพร้อมดา้นทรัพยากรไม่
ว่าจะเป็นความเพียงพอของจ านวนบุคลากรและงบประมาณ ขอ้เสนอแนะการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน คือ ผูบ้ริหารทุกระดับควรเพิ่มความส าคญัในการบริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเนน้การด าเนินงานจากความร่วมมือของทุกฝ่าย มหาวิทยาลยัควรเพิ่มการพฒันา
ความรู้ความเขา้ใจระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัและความรู้ดา้นเกณฑ์การ
ประเมินให้บุคลากรในทุกระดับอย่างทั่วถึง บูรณาการกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษากับระบบต่างๆ ได้แก่ SOP สกอ. สมศ. แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
มหาวิทยาลยัใหเ้ป็นกลไกเดียวกนั เพิ่มระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเอ้ืออ านวยระบบคุณภาพต่างๆ และ
สร้างวฒันธรรมคุณภาพและค่านิยมคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดบั 
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ปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรสาคร เพื่อศึกษาการบรรเทาปัญหา และ
การปรับตวัต่อปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
สมุทรสาคร และสังเคราะห์บทเรียนเพื่อเป็นแนวทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ  
เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกบัการสังเกตการณ์ในพื้นท่ี และการศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวข้อง ผลการศึกษาใน 4  มิติ   ซ่ึงประยุกต์จากเทคนิค Balanced Scorecard (BSC) 
พบว่า 1)  ดา้นประสิทธิผล เทศบาลนครสมุทรสาคร ประสบผลส าเร็จดีในการด าเนินโครงการดา้น
การปรับตวั (Adaptation) แต่โครงการดา้นการบรรเทาปัญหา (Mitigation) ยงัไม่ปรากฏผลส าเร็จ
ชดัเจน ส่วนองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขามประสบผลส าเร็จดีในการด าเนินโครงการดา้นการ
บรรเทาปัญหา แต่โครงการด้านการปรับตวัยงัไม่มีผลส าเร็จท่ีชัดเจนนัก 2)  ด้านกลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลนครสมุทรสาครส่วนใหญ่พึงพอใจกบัผลงานของเทศบาล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโครงการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์น ้ าท่วม ส่วนประชาชนในพื้นท่ีต าบลโคกขามส่วน
ใหญ่พึงพอใจกบัผลงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกขาม โดยเฉพาะโครงการจดัการพลงังาน
ชุมชน และกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 3) ดา้นการบริหารจดัการ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 2  
แห่ง  มีการก าหนดหน่วยงานผูรั้บผิดชอบ    และมีการจดัท านโยบาย แผนงาน และโครงการ จดัสรร
งบประมาณ มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างครอบคลุม 4)  ดา้นการเรียนรู้และพฒันา 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 2  แห่ง มีการส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
รวมทั้ งการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชน โดยเทศบาลนครสมุทรสาครมีการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการจดัการป้องกนัและเฝ้าระวงัเหตุการณ์น ้าท่วม  

จ าลอง  โพธ์ิบุญ (2551) ได้ศึกษาเร่ือง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ศึกษากรณีเทศบาลนครพิษณุโลก การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตวัอย่างท่ีมีการจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ในดา้นผลส าเร็จ การด าเนินการ
จดัการ และบทเรียนท่ีไดจ้ากการด าเนินงาน 2) วิเคราะห์ปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าว ในการศึกษาไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยการส ารวจพื้นท่ี การสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและเจา้หน้าท่ีใน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง และจาก
การศึกษาเอกสาร โดยได้พิจารณาเลือกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีการด าเนินงานด้านการ
จดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และไดรั้บรางวลัในดา้นการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม คือ เทศบาลนครพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก การวิเคราะห์ขอ้มูลไดป้ระยุกตห์ลกัการ
ของ Balanced Scorecard ธรรมาภิบาล การด าเนินการท่ีดี (Good Practice) และการวิเคราะห์ปัจจยั
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ภายใน ภายนอก ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลนครพิษณุโลกประสบความส าเร็จในการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นอย่างมากทั้งดา้นการจดัการขยะ และดา้นอ่ืนๆ ไดรั้บรางวลัเมืองน่าอยู่หลายคร้ัง 
ดา้นการจดัการขยะเป็นการจดัการขยะแบบครบวงจรโดยมีโครงการส าคญัคือ โครงการธนาคาร
ขยะ โครงการอาสาสมคัรคดัแยกขยะ และโครงการถนนปลอดถงัขยะ มีการรณรงคค์ดัแยกขยะ น า
ขยะไปขาย น าขยะมาหมกัท าปุ๋ ย ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน ร้านคา้ และสถาน
ประกอบการเป็นอย่างดี ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวคือ 
ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และมีวิธีการบริหารจดัการท่ีชดัเจนในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม มีความมุ่งมัน่
เสียสละ และใหค้วามส าคญักบัการสร้างประโยชน์ใหชุ้มชน มีการจดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอ 
มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน มีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมุ่งการสร้างเมืองให้เป็นเมืองน่า
อยู่ มีการพัฒนาบุคลากรและใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยในการจัดการส่ิงแวดล้อม ปัจจัย
ภายนอกท่ีส าคญัคือ ไดรั้บความร่วมมือจากชุมชน จากหน่วยงานวิชาการจากต่างประเทศ และความ
ร่วมมือจากหน่วยงานราชการและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง  บทเรียนส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
อ่ืนๆ คือ การมีวิสัยทัศน์ของผู ้บริหารการให้ความส าคัญกับการจัดการส่ิงแวดล้อม การให้
ความส าคัญกับทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดการส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนและการสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอก 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการฝ่าวิกฤตภาวะโลก
ร้อน: ศึกษากรณีเทศบาล ต าบลเมืองแกลง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์การจดัการพลงังาน/ลด
ภาวะโลกร้อนของเทศบาลต าบลเมืองแกลงและเพื่อสังเคราะห์เป็นบทเรียนส าหรับองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและบุคลากรของเทศบาล ผูน้ าชุมชน
และประชาชน การสังเกตการณ์ในพื้นท่ี และจากเอกสาร การวิเคราะห์ข้อมูลได้ประยุกต์การ
พิจารณา 4 มิติ ของ Balanced Scorecard ผลการศึกษาพบว่า ด้านประสิทธิผล เทศบาลได้ด าเนิน
โครงการและกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลงังาน/ลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเน่ือง ด้านกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนและบุคลากรของเทศบาลไดมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการในระดบัสูง ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล ดา้นการบริหารจดัการ มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบชดัเจน ตาม
ระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ISO 14001 มีนโยบาย แผนงาน และโครงการท่ีครอบคลุม มีการ
จดัสรรงบประมาณอยา่งเพียงพอ และมีการติดตามประเมินผลอยา่งเป็นระบบและต่อเน่ือง ดา้นการ
เรียนรู้และพฒันา มีการพฒันาบุคลากรทุกระดบั มีการปรับปรุงกระบวนการท างาน โดยน าระบบ 
ISO 14001 มาใช ้และมีการน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และราคาไม่แพงมาใชใ้นการด าเนินกิจกรรม
ลดภาวะโลกร้อน บทเรียนส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ไดแ้ก่ 1) การให้ความส าคญักบั
การจดัการพลงังาน/ลดภาวะโลกร้อน 2) การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัแก่ชุมชน 
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3) การใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 4) การพฒันาบุคลากร และ 5) การสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภายนอก 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัการขยะท่ีดี
ศึกษากรณีเทศบาลต าบลเทพกระษตัรี มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตวัอย่างท่ีมีการจดัการขยะท่ีดี ในดา้นผลส าเร็จ การด าเนินการจดัการ และบทเรียนท่ีไดจ้าก
การด าเนินงาน และศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการจดัการขยะขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินดงักล่าว ในการศึกษาไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการส ารวจพื้นท่ี การสัมภาษณ์
ผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน ได้แก่ ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าท่ีในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การ
สัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์ขอ้มูลไดป้ระยุกต์หลกัการของ 
Balanced Scorecard ธรรมาภิบาลและการด าเนินการท่ีดี (Good Practice) และการวิเคราะห์ปัจจยั
ภายใน ภายนอก ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลต าบลเทพกระษตัรี ด าเนินโครงการจดัการขยะอย่าง
ต่อเน่ือง เร่ิมตน้ดว้ยการรณรงคใ์ห้ประชาชนคดัแยกขยะ โดยมีชุมชน บา้นบ่อกรวดท่ีจดัการขยะรี
ไซเคิลและเศษอาหารไดเ้ป็นอย่างดี มีโรงปุ๋ ยอินทรีย์ ต่อมาเทศบาลจดัท าโครงการถนนปลอดถงั
ขยะ โดยขอความร่วมมือจากประชาชน ใหเ้ก็บขยะไวใ้นบา้นแลว้นดัเวลากบัเทศบาลในการจดัเก็บ
ขยะ การด าเนินโครงการดงักล่าวไดผ้ลดี ประชาชนใหค้วามร่วมมือสามารถลดถงัขยะท่ีตั้งบนถนน
สายหลกัไปไดเ้กือบหมด อย่างไรก็ตามชุมชนท่ีด าเนินการจดัการขยะไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมมีเพียง
ชุมชนบ้านบ่อกรวดเท่านั้นความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นผลเน่ืองมาจากปัจจัยส าคัญ คือ ความ
สนับสนุนช่วยเหลือจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและพลังงานในการท าความเข้าใจ  
ให้ความรู้และสร้างความตระหนักอย่างทัว่ถึงกับประชาชนในพื้นท่ี การสนับสนุนจากองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั ความร่วมมือของชุมชนและความเอาใจใส่ของผูบ้ริหารของเทศบาล อย่างไรก็
ตามยงัไม่มีการพฒันาด้านบุคลากร การปรับปรุงกระบวนการท างาน และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีชดัเจนบทเรียนส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน คือ การสร้างความร่วมมือใน
ชุมชนการให้ความส าคญักบัองคก์รพฒันาเอกชนท่ีเขา้มาร่วมด าเนินการ การสร้างความร่วมมือกบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน การพฒันาบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด้านส่ิงแวดล้อม และการ
จดัสรรงบประมาณในการด าเนินงานใหเ้หมาะสมและเพียงพอ 

เฉลิมวุฒิ อุตโน และคณะ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการบริหารจัดการงาน
สาธารณสุขมูลฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการงานสาธารณสุขมูลฐานของ อปท.ในประเทศไทย เก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร บุคลากร อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และผูน้ า
ชุมชนในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) จ านวน 49 แห่ง กระจายทั้ง 4 ภาค ผลการศึกษาพบวา่ 



65 

ดา้นปัจจยัน าเขา้มีประสิทธิภาพในระดบัปานกลาง ดา้นกระบวนการมีประสิทธิภาพในระดบัดี และ
ด้านผลการด าเนินงานมีประสิทธิภาพในระดับดี โดยปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้ อปท. มีผลการ
ด าเนินงานดี คือ กระบวนการด าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นระบบ และปัจจัยด้านผู ้บริหารท่ีให้
ความส าคญัและความใส่ใจในภารกิจน้ี 

พีรยา ว ัชโรทัย และคณะ (2556) การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมืองแกลง จงัหวดัระยอง มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารจดัการขยะ
มูลฝอยของ และวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ของเทศบาล
ต าบลเมืองแกลง เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกบผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีท่ี
ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกบการจัดการขยะมูลฝอย ผูน้ าชุมชนและประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งการ
สังเกตการณ์การด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย และสภาพพื้นท่ีของเทศบาลต าบลเมืองแกลง จงัหวดั
ระยอง วิเคราะห์ปัจจยัความส าเร็จโดยเทคนิคการวิเคราะห์สภาวะแวดลอ้ม (SWOT Analysis) ผล
การศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ปัจจยัภายในของการจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีวิธีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการปฏิบติังานเชิงประจกัษ ์บุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งมีความกระตือรือร้น มีความช านาญดา้นการจดัการขยะมูลฝอยแต่ยงัขาดแคลนบุคลากร
ระดบัปฏิบติัการ มีการแบ่งงานตามหนา้ท่ีอยางชดัเจน มีการน าระบบมาตรฐาน ISO 14001 มาใชใ้น
การบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม นโยบาย/แผน/โครงการยึดหลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน  
มีช่องทางการประชาสัมพนัธ์หลายทางเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน มีวิธีการจดัการขยะมูลฝอยท่ี
เหมาะสมกับเทศบาลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกพบว่า ผู ้น าชุมชน และประชาชน มีความ
กระตือรือร้น และมีจิตส านึกในดา้นส่ิงแวดลอ้ม แต่ยงัมีประชากรแฝงท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงานของรัฐและองคก์รดา้นส่ิงแวดลอ้มเขา้มาช่วยสนบัสนุนการพฒันาการ
จดัการขยะมูลฝอยของเทศบาล 

วชิรวิชญ์ วรชิษณุพงศ์ (2560) ได้ศึกษารูปแบบการจดัการขยะชุมชนในเทศบาลต าบล  
ดงมะดะ อ าเภอแม่ลาว จงัหวดัเชียงราย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาขยะชุมชนและ
หารูปแบบการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาท่ีส าคญัของ
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลดงมะดะ คือสภาพชุมชนแบบก่ึงเมืองก่ึงชนบทท่ีมีการขยายตวัของความ
เจริญทางเศรษฐกิจเขา้สู่ชุมชนท าให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น และทางเทศบาลยงัไม่มีรูปแบบการ
บริหารจดัการขยะในชุมชนทท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีเพราะปัญหาดา้นงบประมาณ และการ
บริหารงานของทางเทศบาลท่ีขาดการประสานงานทท่ีชดัเจนกับผูน้ า ชุมชนทา ให้ขาดการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท่ีจะแกไ้ขปัญหาการบริหารจดัการขยะ ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะในชุมชน เช่น บาง
ครัวเรือนไม่คดัแยกประเภทขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ท าให้บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของทางเทศบาลเต็ม
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อย่างรวดเร็ว การทิ้งขยะเกล่ือนกลาด การเผาขยะ และการลกัลอบทิ้งขยะจากบุคคลนอกพื้นท่ีซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ีรูปแบบการบริหารจดัการขยะ ผูน้ า
ชุมชนของทอ้งถ่ินควรส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมแผนงานหรือโครงการทท่ีมีจุดประสงค์
เพื่อลดปริมาณขยะ เนน้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ทั้ง
ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบติั ร่วมรับประโยชน์และร่วมประเมินผล ยึดหลกัการ
พึ่งตนเองโดยมุ่งใชท้รัพยากรท่ีมีแต่ละชุมชนเป็นตน้ทุนส าหรับกิจกรรมการจดัการขยะ เช่น การตั้ง
กลุ่มคดัแยกประเภทขยะ ธนาคารขยะชุมชน กลุ่มปุ๋ ยหมกั และกลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ โดยเทศบาลควรมี
การส่งเสริมขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีเพื่อพฒันาเป็นชุมชนปลอดขยะ ซ่ึงจะท าให้ชุมชน
สะอาด น่าอยูส่ร้างชุมชนเขม้แขง็และเป็นการพฒันาท่ีแกไ้ขปัญหาอยา่งย ัง่ยนื 

ศศิธร ศรีสุรักษ์ และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองการวิเคราะห์การด าเนินงาน
ตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ี 12 เป้าประสงคท่ี์ 12.5 ภายใตบ้ริบทของประเทศไทย กรณีศึกษา 
จงัหวดัปทุมธานี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การด าเนินงานตามเป้าหมายการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนืท่ี 12 เป้าประสงคท่ี์ 12.5 ภายใตบ้ริบทของประเทศไทย รวมทั้งการด าเนินงานดา้นการจดัการ
ขยะตามหลกัการ 3Rs เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการประยุกตห์ลกัการของดชันีช้ีวดัความส าเร็จ
แบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซ่ึงพิจารณาประเด็นหลกั 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นประสิทธิผล 
ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา ประกอบกบัการ
วิเคราะห์จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก (SWAT Analysis) ผลการศึกษาในดา้นประสิทธิผล 
พบว่าการขบัเคล่ือนเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ี 12 เป้าประสงค์ท่ี 12.5 และการด าเนินงานดา้น
การจดัการยะตามหลกัการ 3Rs ของประเทศไทยและระดบัจงัหวดัประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึง 
จากขอ้มูลขยะมูลฝอยท่ีถูกน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ในภาพรวมของประเทศท่ีเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็
ตามจะตอ้งมีการพฒันาและขยายผลให้ครอบคลุมการด าเนินงานในแต่ละพื้นท่ีมากขึ้น ในดา้นผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า เทคนิคการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐเป็นการมีส่วนร่วมใน
ลกัษณะการประชุมหารือผา่นผูแ้ทนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐมีความครอบคลุมในบางพื้นท่ีหรือบางชุมชน
เท่านั้น ส าหรับภาคเอกชนท่ีมีการด าเนินโครงการคดัแยกขยะตน้ทางเพื่อน ากลบัมาใช้ประโยชน์
ไม่ไดเ้กิดจากการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการของภาครัฐโดยตรง แต่เป็นการด าเนินงานตาม
นโยบายของผูบ้ริหารและได้รับความร่วมมือจากพนักงานอย่างดี เน่ืองจากมีมาตรการในการ
ควบคุมก ากบัท่ีดี  ในดา้นการบริหารจดัการ พบว่า ประเทศไทยมีนโยบายบริหารจดัการขยะท่ีวาง
อยู่บนแนวคิด 3R น าไปสู่โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตั้ งแต่ต้นทาง มีการจัดตั้ ง
โครงการธนาคารขยะ รวมทั้ งโครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน ส่วนราชการ และ
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สถานศึกษา ในด้านการเรียนรู้และพฒันา พบว่าหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีการพฒันาความรู้ให้กับ
บุคลากรผูป้ฏิบติังานและผูมี้ส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง แต่การเรียนรู้ไม่ได้น าไปสู่การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมในการลดและคดัแยกขยะท่ีตน้ทางตั้งแต่ครัวเรือน ซ่ึงปัจจยัภายในท่ีสนบัสนุน ให้บรรลุ
เป้าหมาย ได้แก่ การบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม และการให้ความรู้แก่ประชาชนและบุคลากรผูป้ฏิบติั ปัจจยัภายบอก คือการมีกฎหมาย 
กฎระเบียบบงัคบัใชโ้ดยตรง และการรายงานผลการด าเนินงานท าใหเ้กิดการติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
ผูว้ิจยัไดท้บทวนงานวิจยัต่างๆ ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง และมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานของหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ พบวา่ งานวิจยัหลายท่านไดมี้
การศึกษาประเด็น และการวดัท่ีมีความคลา้ยกนั และสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการศึกษาวิจยัน้ีได้
ดงัตารางท่ี 2.1 
ตารางท่ี 2.1 แสดงประเด็นและการวดัตามวิจยัท่ีอา้งอิง 

ประเด็น การวัด แหล่งท่ีมา 
มิติดา้น
ประสิทธิผล 

• การบรรลุ
วตัถุประสงค์
และ
เป้าหมาย
ท่ีตั้งไว ้

- จุฑารัตน์ หงส์จินดาและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ 
(2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการ
ด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม(ISO 14001) กรณีศึกษาบริษทัพี
ทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากดั(มหาชน)  

- ศศิธร ศรีสุรักษ ์และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ 
(2561) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์การ
ด าเนินงานตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ี 
12 เป้าประสงคท่ี์ 12.5 ภายใตบ้ริบทของ
ประเทศไทย กรณีศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

- ปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ (2555) ศึกษาเร่ือง
การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัสมุทรสาคร 

- จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ศึกษาเร่ือง องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัการขยะท่ีดี
ศึกษากรณีเทศบาลต าบลเทพกระษตัรี 
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ประเด็น การวัด แหล่งท่ีมา 
มิติดา้นการ
บริหารจดัการ 

• นโยบาย 
• แผนงาน 
• งบประมาณ 
• ผูรั้บผิดชอบ

งาน 
• การติดตาม 

ประเมินผล 
 

- จ าลอง โพธ์ิบุญ (2555) ศึกษาเร่ือง องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการฝ่าวิกฤตภาวะ
โลกร้อน ศึกษากรณีเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

- จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ศึกษา เร่ือง องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ศึกษากรณีเทศบาลนคร
พิษณุโลก 

- จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ศึกษาเร่ือง องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัการขยะท่ีดี
ศึกษากรณีเทศบาลต าบลเทพกระษตัรี 

  - จุฑารัตน์ หงส์จินดาและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ 
(2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการ
ด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม(ISO 14001) กรณีศึกษาบริษทัพี
ทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากดั(มหาชน) 

- ปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ (2555) ศึกษาเร่ือง
การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัสมุทรสาคร 

มิติดา้นผูส่้วน
ไดเ้สีย 

• ความรู้ความ
เขา้ใจ
เก่ียวกบั
ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

 

- จุฑารัตน์ หงส์จินดาและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ 
(2557) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อ
การด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม(ISO 14001) กรณีศึกษาบริษทัพี
ทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั(มหาชน) 
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ประเด็น การวัด แหล่งท่ีมา 

• การมีส่วน
ร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ศศิธร ศรีสุรักษ ์และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ 
(2561) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์การ
ด าเนินงานตามเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ี 
12 เป้าประสงคท่ี์ 12.5 ภายใตบ้ริบทของ
ประเทศไทย กรณีศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

- จุฑารัตน์ หงส์จินดาและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ 
(2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการ
ด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม(ISO 14001) กรณีศึกษาบริษทัพี
ทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั(มหาชน) 

- จ าลอง โพธ์ิบุญ (2555) ศึกษาเร่ือง องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการฝ่าวิกฤตภาวะ
โลกร้อน ศึกษากรณีเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

- ปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ (2555) ศึกษาเร่ือง
การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัสมุทรสาคร 

- จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ศึกษาเร่ือง องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัการขยะท่ีดี
ศึกษากรณีเทศบาลต าบลเทพกระษตัรี 
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ประเด็น การวัด แหล่งท่ีมา 
 • ความพึง

พอใจ 
 

- จุฑารัตน์ หงส์จินดาและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ 
(2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการ
ด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม(ISO 
14001) กรณีศึกษาบริษทัพีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ ากดั(มหาชน) 
- จ าลอง โพธ์ิบุญ (2555) ศึกษาเร่ือง องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการฝ่าวิกฤตภาวะโลกร้อน 
ศึกษากรณีเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
- ปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ (2555) ศึกษาเร่ือง
การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรสาคร 
- จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ศึกษาเร่ือง องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัการขยะท่ีดีศึกษากรณี
เทศบาลต าบลเทพกระษตัรี 
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ประเด็น การวัด แหล่งท่ีมา 
มิติดา้นการ
เรียนรู้และการ
พฒันา 

• การพฒันา
ความรู้ของ
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ศศิธร ศรีสุรักษ ์และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2561) 
ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์การด าเนินงานตาม
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ี 12 เป้าประสงค์
ท่ี 12.5 ภายใตบ้ริบทของประเทศไทย 
กรณีศึกษาจงัหวดัปทุมธานี 

- จุฑารัตน์ หงส์จินดาและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ 
(2557) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อ
การด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม(ISO 14001) กรณีศึกษาบริษทัพี
ทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั(มหาชน) 

- จ าลอง โพธ์ิบุญ (2555) ศึกษาเร่ือง องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการฝ่าวิกฤตภาวะ
โลกร้อน ศึกษากรณีเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

- จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ศึกษา เร่ือง องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ศึกษากรณีเทศบาลนคร
พิษณุโลก 

- จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ศึกษาเร่ือง องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัการขยะท่ีดี
ศึกษากรณีเทศบาลต าบลเทพกระษตัรี 
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ประเด็น การวัด แหล่งท่ีมา 

 • การพฒันา
และ
ปรับปรุง
กระบวนงาน 

• การใช้
เทคโนโลย ี

- จุฑารัตน์ หงส์จินดาและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ 
(2557) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อ
การด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม(ISO 14001) กรณีศึกษาบริษทัพี
ทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั(มหาชน) 

- จ าลอง โพธ์ิบุญ (2555) ศึกษาเร่ือง องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการฝ่าวิกฤตภาวะ
โลกร้อน ศึกษากรณีเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

- ปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ (2555) ศึกษาเร่ือง
การจดัการปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัสมุทรสาคร 

- จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ศึกษา เร่ือง องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ศึกษากรณีเทศบาลนคร
พิษณุโลก 

- จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ศึกษาเร่ือง องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัการจดัการขยะท่ีดี
ศึกษากรณีเทศบาลต าบลเทพกระษตัรี 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม จึงไดแ้นวคิดวา่ ในการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการการสุขภาพ
ดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลนั้นมีหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นปัจจยัภายใน
องคก์รหรือปัจจยัภายนอกองคก์ร เช่น นโยบาย วตัถุประสงค ์และเป้าหมายขององคก์รความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัมาตรฐานระบบบริการการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล  
กลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย การบริหารจดัการขององคก์ร  การมีงบประมาณท่ีเพียงพอ การ
มีส่วนร่วมของบุคลากรและส่วนส าคญัคือ ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหาร ซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดกระบวนการ
สนบัสนุนงานท่ีดี ซ่ึงปัจจยัต่าง ๆ เหล่าน้ีสามารถน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดตวัแปรใน
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีต่อไป 



 

บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและระเบียบวธีิวจิัย 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น
งานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี    เป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพ  โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัมาจากการสัมภาษณ์บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และท าการคน้ควา้
จากเอกสารต่างๆ และงานวิจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงในการศึกษาน้ีมีรายละเอียดเก่ียวกบัวิธีการศึกษา 
ดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพท่ี 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้เสนอแนะ 

มิติด้านประสิทธิผล 

• การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

 

มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย 

• ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการ

ด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 

• การมีส่วนร่วม 

• ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

 

มิติด้านการบริหารจัดการ 
การบริหารจดัการมาตรฐานระบบบริการ 
สุขภาพดา้นงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 
• นโยบาย 

• การปฏิบติัตามแผนงาน 

• จ านวนบุคลากร 

• งบประมาณ 

• การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

 

มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

• การพฒันาความรู้ความสามารถของ

บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

• การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการ

ท างาน 

• การใชเ้ทคโนโลยีต่างๆในการ

ด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มใน
โรงพยาบาลของโรงพยาบาลพรหมบรีุ 
จงัหวดัสิงห์บุรี 

 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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3.2 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลท่ีส าคัญ 

3.2.1 การเลือกพื้นท่ี 
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น

งานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลคร้ังน้ี ผูวิ้จยัเลือกโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี เป็นพื้นท่ี
ศึกษาในคร้ังน้ี โดยพิจารณาเลือกแบบเจาะจง เน่ืองจากโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัพรหมบุรีเป็น 
เป็นโรงพยาบาลชุมชนท่ีจดับริการสุขภาพในระดบักลางท่ีให้บริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข
ระดบัอ าเภอ การใหบ้ริการมุ่งเนน้ไปท่ีการรักษาพยาบาล มีผลการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบนั ของโรงพยาบาลพรหม
บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี อยู่ในระดบัคุณภาพติดต่อกนั 3 ปี (คะแนน 85% ขึ้นไป)   ซ่ึงมีการปฏิบติัตาม
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพครบถ้วน มีรูปธรรมของการพฒันาท่ีชัดเจน จนเกิดวฒันธรรม
คุณภาพในองคก์ร และสร้างนวตักรรมของหน่วยงาน จนสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันางานดา้น
ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลให้แก่หน่วยงานต่างๆ เขา้มาศึกษาและเรียนรู้ เช่น โรงพยาบาลอ่ืนๆ 
มหาวิทยาลยั 

3.2.2 การเลือกกลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
 การวิจัยคร้ังน้ีใช้วิ ธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth 
Interviews) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียด จากกลุ่มตวัอยา่ง 4 กลุ่ม รวมทั้งหมด 30 คน ดงัน้ี 
 1)   ผูบ้ริหาร/ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล 7 คน  
 2)   บุคลากรของโรงพยาบาลทัว่ไป /ผูม้ารับบริการของโรงพยาบาล 10 คน 
 3)   ผูรั้บผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและ
คณะกรรมการเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพทั้งหมด 5 คน 
 4)   ผูน้ าชุมชน และประชาชนทัว่ไปในพื้นท่ีรอบโรงพยาบาล 8 คน   
 โดยผูว้ิจัยเลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  โดยเป็น
โรงพยาบาลท่ีมีผลการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบนั อยูใ่นระดบัคุณภาพติดต่อกนั 2 ปี (คะแนน 85% ขึ้นไป)  และ
อนุเคราะห์ในการให้ขอ้มูลและสามารถให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั  ซ่ึงเช่ือว่าเป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลท่ีครอบคลุมและมีความน่าเช่ือถือ 
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัใชแ้หล่งขอ้มูล 3 ประเภท คือ  
3.3.1 ประเภทเอกสาร  

เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลเอกสาร ต ารา งานวิจยั ท่ีไดจ้ากหน่วยงาน
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งห้องสมุด สถาบนัการศึกษา หน่วยงานราชการ และอินเตอร์เน็ต เช่น
เอกสารของท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานระบบบริการสุขภาพนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ในการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นระบบบริการสุขภาพ  แผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ (Service 
Plan)  ขอ้มูลทัว่ไปของโรงพยาบาล  แผนการปฏิบติังาน การด าเนินงานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพดา้นงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลพรหมบุรี  ผลการเยี่ยม
ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจากส านกังานสนบัสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จงัหวดั
นนทบุรี   
3.3.2 ประเภทบุคคล  
  เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยการลงไปเก็บขอ้มูลใน
พื้นท่ีศึกษา ไดแ้ก่ การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interviews)  โดยผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) กับกลุ่มผู ้บ ริหาร/ผู ้รับผิดชอบงาน
ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล  กลุ่มผูรั้บผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพและคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  
เน่ืองจากเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของการด าเนินงานอีกทั้งยงัเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์การด าเนินงานน้ีจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลการด าเนินงานท่ีถูกต้องและเป็น
ประโยชน์กบังานวิจยัน้ีอย่างแทจ้ริง ประกอบกบัการเลือกตวัอย่างแบบบอกต่อ (Snowball 
Selection) กบักลุ่มผูน้ าชุมชนและกลุ่มประชาชนในพื้นท่ี กลุ่มบุคลากรทัว่ไปในโรงพยาบาล 
และผูม้ารับบริการในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดการกระจายตวัของกลุ่มตวัอย่าง รวมทั้งให้ได้
ขอ้มูลจากผูน้ าชุมชนและประชาชนท่ีสะดวกในการให้ขอ้มูลและสามารถให้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่องานวิจยัไดจ้ริง 
3.3.3 การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) และการส ารวจพื้นท่ี (Site 
Survey) 
  เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการร่วมตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของ
ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จงัหวดันนทบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข โดยทีมคณะกรรมการเยี่ยมประเมินฯ ท่ีแต่งตั้งโดยกรมสนับสนุน
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บริการสุขภาพ  ซ่ึงทางโรงพยาบาลจะมีการน าเสนอขอ้มูลการด าเนินงานมาตรฐานระบบริ
การสุขภาพจากทีมโรงพยาบาลและลงส ารวจพื้นท่ี  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ และ
ถูกตอ้ง 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) เป็นเคร่ืองมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงแบบ
สัมภาษณ์ค าถามปลายเปิด (Opened – Ended Question) แบบสัมภาษณ์จะเป็นแบบก่ึงโครงสร้าง 
(Semi-structured Interview) มีการก าหนดแต่ละประเด็นค าถามไวต้ามกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั โดย
สร้างแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์จากดชันีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 
ซ่ึงประกอบดว้ย 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) ดา้นประสิทธิผล 2) ดา้นกลุ่มเป้าหมาย 3) ดา้นการบริหารจดัการ 
และ 4) ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา ร่วมกบัการสังเกตการณ์ภาคสนาม (Observation) และการ
ส ารวจพื้นท่ี (Site Survey) ร่วมกันกับกระบวนการตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ และใช้เคร่ืองบนัทึกเสียง (Recorder) บนัทึกในขณะท าการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บรายละเอียด
ของขอ้มูลของผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์ให้มากท่ีสุด และเพื่อเป็นการทบทวนขอ้มูล ตรวจสอบความถูกตอ้ง
ในการจดบนัทึกอีกคร้ัง  
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับตัวแทนของผู ้บริหาร/ผู ้รับผิดชอบงานส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาล  กลุ่มผูรั้บผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ
และคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  ซ่ึงจะมีลักษณะเป็นค าถาม
สัมภาษณ์ปลายเปิด (Open - Ended Question) ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลสามารถตอบค าถามไดล้ะเอียดทุกแง่มุม 
ตรงตามความตอ้งการของผูต้อบอย่างแทจ้ริง แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระตามความคิดเห็น 
และตอบตามความเป็นจริงท่ีปฏิบัติอยู่และสามารถช้ีแจงประเด็นท่ีส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพได้ โดยลักษณะของแบบสัมภาษณ์ จะเป็นประเด็น
เก่ียวกบัแนวทางการด าเนินงาน  ปัจจยัท่ีมีผลต่อส าเร็จในการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค และ
แนวทางในการพฒันา 
 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับตวัแทนของกลุ่มผูน้ าชุมชนและกลุ่มประชาชนในพื้นท่ี กลุ่ม
บุคลากรทั่วไปในโรงพยาบาล และผูม้ารับบริการในโรงพยาบาล ซ่ึงจะมีลักษณะเป็นค าถาม
สัมภาษณ์ปลายเปิด (Open - Ended Question) ซ่ึงผูใ้หข้อ้มูลสามารถตอบค าถามไดล้ะเอียดทุกแง่มุม 
ตรงตามความตอ้งการของผูต้อบอย่างแทจ้ริง แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระตามความคิดเห็น 
และสามารถช้ีแจงประเด็นท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพได ้
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โดยลกัษณะของแบบสัมภาษณ์ จะเป็นประเด็นเก่ียวกบัมิติดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ความพึงพอใจ และ
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

3.5 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

เพื่อให้การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จขอการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการ  
สุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล: กรณีศึกษา โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
มีความเท่ียงตรงและมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีมีคุณภาพจึงต้องด าเนินการ
ตรวจสอบเคร่ืองมือโดยใชว้ิธีการตรวจสอบสองวิธีดว้ยกนั  คือ การตรวจสอบความตรง โดยอาศยั
ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์ให้ครอบคลุม  เน้ือหาครบถว้น ขอ้ค าถามถูกตอ้ง
เหมาะสม ตรงตามโครงสร้าง และภาษาท่ีใช้เหมาะสมกบัผูใ้ห้ขอ้มูล โดยประยุกต์ ใชค้่าดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์หรือ Index of Item Objective Congruence (IOC) โดย
มีขั้นตอนการตรวจสอบ โดยใหผู้ท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล ประเมินขอ้ค าถามแต่ละขอ้ว่า มี
ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ หรือสามารถวดัได้ตรงกับวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดหรือไม่   และ
แกไ้ขหากขอ้ค าถามนั้นตอ้งน าไปปรับปรุง  หรือไม่ก็ตดัขอ้นั้นทิ้งไป เพื่อให้เกิดความถูกตอ้งใน
การใชภ้าษาและความสมบูรณ์ของเน้ือหาท่ีก าหนด ตามค าแนะน าหรือขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
ทั้งน้ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอ้ค าถามใหส้อดคลอ้งตามวตุัประสงคแ์ละกลุ่มตวัอยา่ง ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 ประเด็นขอ้ค าถามในแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง 

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการศึกษา ค าถาม/ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย/แหล่งขอ้มูล 
แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 
ความส าคญัของมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพดา้น
ระบบงานส่ิงแวดลอ้มใน
โรงพยาบาล 

การสัมภาษณ์/ 
รวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสาร 

- ท่านคิดว่ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน
ระบบง าน ส่ิ งแวดล้อมในโรงพย าบ าล มี
ความส าคญัอยา่งไร 

- ผูบ้ริหาร/ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้ม
ของโรงพยาบาล  

- ผู ้รับผิดชอบงานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพของกระทรวง 

- คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐาน
ระบบริการสุขภาพด้านระบบงาน
ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 

- เอกสารทางราชการ 
สถานการณ์และ 
การด าเนินงาน 

การสัมภาษณ์/ 
รวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสาร 

- สถานการณ์ของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหม
บุรี จงัหวดัสิงห์บุรีเป็นอยา่งไร 

- การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลเป็น
อยา่งไร 

- ผูบ้ริหาร/ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้ม
ของโรงพยาบาล  

- ผู ้รับผิดชอบงานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพระดบักระทรวง 

- คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐาน
ระบบริการสุขภาพฯ 

-  เอกสารทางราชการ 
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ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการศึกษา ค าถาม/ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย/แหล่งขอ้มูล 
การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ 
 เป้าหมาย 

การสัมภาษณ์/ 
รวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสาร 

- วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินงาน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน
ส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลคืออะไร 

- ผลลัพธ์ท่ีได้การการพฒันางานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาล บรรลุตามวตัถุประสงค์ /เป้าหมายท่ี
วางไวห้รือไม่ อยา่งไร 

- ผู ้ รั บ ผิดชอบงาน ส่ิ งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล  

- ผูรั้บผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพระดบักระทรวง 

- คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐาน
ระบบริการสุขภาพฯ  

- เอกสารทางราชการ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จมิติดา้นประสิทธิผล   
การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ 
 เป้าหมาย 

การสัมภาษณ์/ 
รวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสาร 

- วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินงาน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน
ส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลคืออะไร 

- ผลลัพธ์ท่ีได้การการพฒันางานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาล บรรลุตามวตัถุประสงค์ /เป้าหมายท่ี
วางไวห้รือไม่ อยา่งไร 

- ผู ้ รั บ ผิดชอบงาน ส่ิ งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล  

- ผูรั้บผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพระดบักระทรวง 

- คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐาน
ระบบริการสุขภาพฯ  

- เอกสารทางราชการ 
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ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการศึกษา ค าถาม/ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย/แหล่งขอ้มูล 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จมิติดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ขั้นตอนการด าเนินงาน
มาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพดา้นระบบงาน
ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 

 

การสัมภาษณ์/ 
รวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสาร 

- หน่วยงานของท่านมีผู ้รับผิดชอบงานมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของ
โรงพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ ความรู้โดยตรง และมี
การแยกฝ่ายชดัเจนหรือไม่ อยา่งไร 

- หน่วยงานของท่านเขา้ร่วมประชุมมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพหรือไม่ 

- ผู ้ รั บ ผิดชอบงาน ส่ิ งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล  

- เอกสารทางราชการ 
 
 

-  
การมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ - ท่ านได้ เข้าไปมี ส่วนร่วมในการด า เ นินงาน

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน
ส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี อย่างไรบา้งและหน่วยงานต่างๆทั้งภายใน
โรงพยาบาลและภายนอกไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานมากนอ้ยเพียงใด 

- ชุมชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมและมี
บทบาทดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี
อยา่งไรบา้ง 

- บุคลากรในโรงพยาบาล 
- ผูน้ าชุมชน/ประชาชนทัว่ไป 
- ผู ้ รั บ ผิดชอบงาน ส่ิ งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล  
 

- ผูน้ าชุมชน/อสม. 

ความพึงพอใจของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย 

การสัมภาษณ์ - ผลลัพธ์ห รือผลกระทบท่ีได้การพัฒนางาน

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน

- บุคลากรในโรงพยาบาล/ 
ผูม้ารับบริการในโรงพยาบาล 
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ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการศึกษา ค าถาม/ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย/แหล่งขอ้มูล 
ส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างไร ท่านมีความพึงพอใจ

หรือไม่ อยา่งไร 

- ความสัมพนัธ์ระหว่างโรงพยาบาลกบัประชาชน 
และชุมชนในพื้นท่ีเป็นอย่างไร มีเร่ืองร้องเรียน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มบา้งหรือไม่ มีผลกระทบต่อท่าน
และชุมชนหรือไม่ อย่างไร ถา้เคยมีเร่ืองร้องเรียน
ไดรั้บการแกไ้ขหรือไม่ อยา่งไร 

- ผู ้ รั บ ผิดชอบงาน ส่ิ งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล  

- ผูน้ าชุมชน/ประชาชนทัว่ไป 

 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จมิติดา้นการบริหารจดัการ -  
นโยบาย การสัมภาษณ์/ 

รวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสาร 

- หน่วยงานของท่านมีนโยบายเก่ียวกับมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดลอ้ม

ของโรงพยาบาลท่ีประกาศใชอ้ย่างชดัเจนหรือไม่ 

อยา่งไร 

- นโยบายของกระทรวงมีทิศทางเป็นอยา่งไร       

- ผู ้ รั บ ผิดชอบงาน ส่ิ งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล  

- เอกสารทางราชการ 
- ผูรั้บผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพระดบักระทรวง 

การปฏิบติัตามแผนงาน การสัมภาษณ์/ 
รวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสาร 

- หน่วยงานของท่านมีการปฏิบติังานตามแผนการ

ปฏิบติังานหรือไม่ อยา่งไร       

- ผู ้ รั บ ผิดชอบงาน ส่ิ งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล  

- เอกสารทางราชการ 
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ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการศึกษา ค าถาม/ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย/แหล่งขอ้มูล 
จ านวนบุคลากร การสัมภาษณ์ 

 
- ท่ านคิดว่ าหน่วยงานของท่ านมีบุคลากร ท่ี

รับผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลมี

เพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่เพียงพอท่านมีวิธีการจดัการ

อ ย่ า ง ไ ร ท่ี ท า ให้ ง านด า เ นิ น ไปได้อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ 

- ผู ้ รั บ ผิดชอบงาน ส่ิ งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล  

-  

งบประมาณ การสัมภาษณ์ 
 

- ท่านคิดวา่หน่วยงานของท่านมีงบประมาณในการ

ด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน

ระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลมีเพียงพอ

หรือไม่ ถา้ไม่เพียงพอท่านมีวิธีการจดัการอย่างไร

ท่ีท าใหง้านด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ผู ้ รั บ ผิดชอบงาน ส่ิ งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล  
 

-  

การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

การสัมภาษณ์/ 
รวบรวมขอ้มูลจาก
เอกสาร 
 

- หน่วยงานของท่านมีการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการ

สุ ข ภ า พ ด้ า น ร ะ บบ ง า น ส่ิ ง แ ว ด ล้อ ม ขอ ง

โรงพยาบาลหรือไม่ อยา่งไร       

- ผู ้ รั บ ผิดชอบงาน ส่ิ งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล  

- เอกสารทางราชการ 
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ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการศึกษา ค าถาม/ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย/แหล่งขอ้มูล 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จมิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา  
การพฒันาความรู้ 
ความสามารถของบุคลากร 

 การสัมภาษณ์ 
 

- หน่วยงานของท่านได้มีการเข้าร่วมการอบรม

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน

ส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลหรือมีการส่งเสริมให้

บุคลากรมีการฟ้ืนฟูความรู้ท่ีใช้ในการด าเนินงาน

หรือไม่ อยา่งไร 

- ผู ้ รั บ ผิดชอบงาน ส่ิ งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล  

-  

การพฒันาและปรับปรุง
กระบวนงาน 
 

การสัมภาษณ์ 
 

- หน่วยงานของท่านมีการพฒันาและปรับปรุงกระ

บวนการท างานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น

ระบบงานส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลหรือไม่ 

อยา่งไร     

- ผู ้ รั บ ผิดชอบงาน ส่ิ งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล  

-  

การใชเ้ทคโนโลยตี่างๆใน
การด าเนินงาน 

การสัมภาษณ์ 
 

- หน่วยงานของท่านมีไดมี้การน าเทคโนโลยีต่างๆ

มาใช้ในการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการ

สุ ข ภ า พ ด้ า น ร ะ บบ ง า น ส่ิ ง แ ว ด ล้อ ม ขอ ง

โรงพยาบาลหรือไม่ อยา่งไร 

- ผู ้ รั บ ผิดชอบงาน ส่ิ งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล  
 

สรุป การสัมภาษณ์ - โดยส รุปแล้วท่ านคิดว่ า ปัจจัยใด ท่ี มีผลต่อ

ความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบ

- ผู ้ รั บ ผิดชอบงาน ส่ิ งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล  
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ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการศึกษา ค าถาม/ประเด็น กลุ่มเป้าหมาย/แหล่งขอ้มูล 
บริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมใน

โรงพยาบาล คืออะไร 

 

แนวทางในการพฒันาการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 
แนวทางในการแกไ้ขและ
ขอ้เสนอแนะ 

การสัมภาษณ์ 
 

- ท่านมีขอ้เสนอแนะในการพฒันาระดบัมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อม

ของ  โรงพยาบาลอยา่งไร 

- ท่านคิดวา่ทิศทางการพฒันาระดบัมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมของ

โรงพยาบาล อยา่งไร 

- ผู ้ รั บ ผิดชอบงาน ส่ิ งแวดล้อมของ
โรงพยาบาล  

- ผูรั้บผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพระดบักระทรวง 

- คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพฯ 

- บุคลากรในโรงพยาบาล 
- ผูน้ าชุมชน/อสม. 
- ผู ้ ม า รั บ บ ริ ก า ร ใ น โ ร งพ ย า บ า ล /
ประชาชนทัว่ไป 



 

 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลเชิงคุณภาพไดจ้ากการสัมภาษณ์  และขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาวิเคราะห์  
ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) (เอ้ือมพร หลินเจริญ, 2555 : 26-28) และ 
วิเคราะห์สรุปดงัน้ี 
 3.6.1 ท าการตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูล ซ่ึงการตรวจสอบ
ข้อมูลท่ีใช้กันมากในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือโดยใช้วิ ธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation Method) (สุภางค ์จนัทวานิช, 2549: 129-130) ซ่ึงมีวิธีการ ดงัน้ี 
 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลท่ี
ผูวิ้จัยได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบคือ การสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งท่ีมาท่ีจะ
พิจารณาในการตรวจสอบ ไดแ้ก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานท่ี และแหล่งบุคคล แหล่งเวลา หมายถึง ถา้
ข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ แหล่งสถานท่ี หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานท่ีกันจะ
เหมือนกนัหรือไม่ แหล่งบุคคล หมายถึง ถา้บุคคลผูใ้หข้อ้มูลเปล่ียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
 2) การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้ิจยั (Investigator Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า 
ผูว้ิจยัแต่ละคนจะไดข้อ้มูลต่างกนัอย่างไร โดยเปล่ียนตวัผูส้ังเกตแทนท่ีจะใช้ผูว้ิจยัคนเดียวสังเกต
โดยตลอด ในกรณีไม่แน่ใจในคุณภาพของผูร้วบรวมขอ้มูลสนาม ควรเปล่ียนตวัผูว้ิจยัใหมี้หลายคน 
 3) การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การตรวจสอบว่า  
ถา้ผูว้ิจยัใช้แนวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิม จะท าให้การตีความขอ้มูลแตกต่างกนัมากน้อยเพียงใด 
อาจท าได้ง่ายกว่าในระดับสมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะท่ีลงมือ
ตีความสร้างขอ้สรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ปกตินกัวิจยัจะตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎีไดย้าก
กวา่ตรวจสอบดา้นอ่ืน 
 4) การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) 
คือ การใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ กนั เพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เช่น ใชว้ิธีการสังเกต
ควบคู่กบัการซกัถาม พร้อมกนันั้นก็ศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเอกสารประกอบดว้ย 
 ในการวิจยัน้ี ผูวิ้จยัเลือกใช้การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล 
(Methodological Triangulation) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้จากวิธีการเก็บข้อมูล 3 วิธีท่ี
ต่างกนั ซ่ึงการตรวจสอบขอ้มูลจะท าให้เกิดความเช่ือถือได ้(Reliability) ของขอ้มูล ท าให้ขอ้มูลท่ี
ได้มานั้นสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ที่ีจะท าการศึกษาให้มากท่ีสุด โดยมีการน าข้อมูลที่ีได้มา
ทั้งหมดทั้ง ขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลจากทุติยภูมิ มาประมวลเขา้กับแนวความคิดของผูวิ้จยัโดย
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ปราศจากอคติ ในสถานการณ์ และระยะเวลา ช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา เพื่อให้เกิดความเท่ียงตรงของ
ขอ้มูลให้มากท่ีสุด ซ่ึงในงานวิจยัน้ี ไดป้ระยุกตใ์ช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ และการใชเ้อกสาร 
เป็นตน้ ซ่ึงการตรวจสอบขอ้มูลจะท าให้เกิดความเช่ือถือได ้(Reliability) ของขอ้มูล ท าให้ขอ้มูลที่ี
ได้มานั้นสอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์ท่ีจะท าการศึกษาให้มากท่ีสุด หลงัจากนั้นจดัหมวดหมู่ของ
ขอ้มูลตามประเด็นการวิจยั จดัล าดบัความส าคญัตามล าดบัก่อนหลงั เพื่อให้เห็นองคป์ระกอบต่างๆ 
และแยกแยะประเด็นอยา่งชดัเจน 

3.6.2 น าขอ้มูลซ่ึงเป็นขอ้ความบรรยายมาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดซ่ึงเป็นข้อมูลท่ี
ได้มาจากวิธีการสัมภาษณ์จากดัชนี ช้ีว ัดความส า เ ร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซ่ึ ง
ประกอบดว้ย 4 มิติ ไดแ้ก่ 1) ดา้นประสิทธิผล 2) ดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 3) ดา้นการบริหารจดัการ 
และ 4) ดา้นการเรียนรู้และการพฒันา จากการใชเ้ทคนิคท่ีไดก้ล่าวมานั้น จะท าการวิเคราะห์โดยการ
รวบรวมข้อมูลท่ีได้น ามาจัดหมวดหมู่ จ าแนกประเด็น และท าการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
รายละเอียดและหวัขอ้ต่างๆ ในแต่ละประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อส าเร็จ เพื่อศึกษาวา่ปัจจยั
ใดบา้งท่ีส่งผลใหโ้รงพยาบาลประสบผลส าเร็จ รวมถึงปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
ด าเนินระบบมาตรฐานเพื่อน ามาสรุปให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัต่อไปเพื่อน าไปสู่
ค าตอบของการวิจัย สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 

3.6.3 การวิเคราะห์หาแนวทางการพฒันาปรับปรุงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  โดย
การสรุปความคิดเห็นแต่ละประเด็นและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง แลว้น ามาเช่ือมโยงกบัแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งภายใตก้รอบแนวคิดและวตัถุประสงค์
การวิจยั  
  กล่าวไดว้า่การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดั
สิงห์บุรี    มีความชดัเจนในกรอบแนวความคิด เพราะจะเป็นตวัก าหนดวตัถุประสงค์ และปัญหา
ของงานท่ีจะท าการศึกษา ซ่ึงอาศยัเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาหลายรูปแบบ อีกทั้งยงัมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลท่ีได้มา และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนเพื่อท่ีจะได้ข้อสรุปตาม
วตัถุประสงคต์ามท่ีผูวิ้จยัไดต้ั้งก าหนดไว ้

 
 
 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี และ
วิเคราะห์การด าเนินงานดงักล่าว ให้ทราบถึงขอ้เสนอแนะ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการ
ด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลส าหรับ
โรงพยาบาลอ่ืนๆ ผูวิ้จัยได้น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้ดัชนีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล 
(Balanced Scorecard) มาใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล โดยประยุกต์ 4 มิติของ Balanced 
Scorecard มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 1) มิติดา้นประสิทธิผล 2) มิติดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 3) 
มิติดา้นการบริหารจดัการ และ 4) มิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา โดยผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 
ส่วน ประกอบดว้ย 

4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
4.2 ขอ้มูลทัว่ไปของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
4.3 แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มใน
โรงพยาบาล   
4.4 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น

ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
4.4.1 มิติดา้นประสิทธิผล 
4.4.2 มิติดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4.4.3 มิติดา้นการบริหารจดัการ 
4.4.4 มิติดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 

4.5 ขอ้เสนอแนะ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลส าหรับโรงพยาบาลอ่ืนๆ 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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4.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) ในการการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มีบทบาทเก่ียวขอ้งและมี

ส่วนร่วม หรือมีส่วนไดเ้สียกบัการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงาน
ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความละเอียด และ
ครอบคลุม ตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั รวมผูใ้หข้อ้มูลหลกั ทั้งหมด 30 คน ดงัน้ี 

1)   ผูบ้ริหาร/ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล 7 คน  
  2)   บุคลากรของโรงพยาบาลทัว่ไป /ผูม้ารับบริการของโรงพยาบาล 10 คน 
  3)   ผูรั้บผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนบัสนุนบริการ
สุขภาพและคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพทั้งหมด 5 คน 
  4)   ผูน้ าชุมชน และประชาชนทัว่ไปในพื้นท่ีรอบโรงพยาบาล 8 คน 
ตารางท่ี 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูลส าคญั 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน (N=30) ร้อยละ (100) 
เพศ 
        ชาย 9 30.00 
        หญิง 21 70.00 
ต าแหน่ง 
       พยาบาลวิชาชีพ 12 40.00 
       นกัวิชาการสาธารณสุข 2   6.67  
       นกัจดัการงานทัว่ไป 1   3.33 
       นายช่าง 2   6.67 
       คณะกรรมการเยีย่มประเมิน 5 16.67 
       อสม./ประชาชนทัว่ไป 8 26.66 
อายงุานของผูรั้บผิดชอบงาน    จ านวน (N=7) 
        นอ้ยกวา่ 2 ปี 1 14.29 
        3 ปี – 4 ปี  2 28.57 
        5 ปีขึ้นไป 4 57.14 

 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 21 คน 

คิดเป็นร้อยละ 70.00 เพศชาย จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งพยาบาล
วิชาชีพ จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมาเป็น อสม./ประชาชนทัว่ไป จ านวน 8 คน คิด
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เป็นร้อยละ 26.66 คณะกรรมการเยี่ยมประเมิน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 นักวิชาการ
สาธารณสุข จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.67 นายช่างจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 นกัจดัการ
งานทัว่ไป จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ตามล าดบั และอายุงานของผูรั้บผิดชอบงานส่วนใหญ่ 
มากกวา่ 5 ปี จ านวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.14 อายงุาน 3-4 ปี จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 28.57 
และนอ้ยกวา่ 2 ปี จ านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.29 

4.2  ข้อมูลท่ัวไปของโรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
จากการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารต่าง ๆ เช่น รายงานต่างๆ ของโรงพยาบาล และ

จากการน าเสนอขอ้มูลทัว่ไปของโรงพยาบาลในการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไปของโรงพยาบาลไดน้ าเสนอขอ้มูล  ดงัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 ดา้นหนา้โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
โรงพยาบาลพรหมบุรี ตั้งอยู่ท่ี 72 หมู่ 3 ต าบลบา้นหมอ้ อ าเภอพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 

เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง  ให้บริการจริง 28 เตียง  (ปัจจุบนัก าลงัปรับเปล่ียนเป็น 30 
เตียง) สังกดักระทรวงสาธารณสุข เปิดด าเนินการคร้ังแรกในปี 2536 เป็นโรงพยาบาลชุมชนประจ า
อ าเภอพรหมบุรีตั้งอยู่ในเขตจงัหวดัสิงห์บุรีมีสถานท่ีส าคญัในอ าเภอซ่ึงอยู่ในเขตรับผิดชอบคือวดั
อมัพวนั (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม) อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 140 กิโลเมตร มีประชากรท่ี
รับผิดชอบประมาณ 30,000 คน 
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ภาพท่ี 4.2 แผนผงัโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 

หนา้ท่ีและภารกิจหลกัคือการใหบ้ริการ 4 ดา้น คือ 
1) รักษาพยาบาลผูป่้วยทัว่ไป โดยเฉพาะผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน เน่ืองจากเป็นโรงพยาบาลท่ี

มีท่ีตั้งติดถนนสายเอเชีย กรุงเทพฯ-สายภาคเหนือ  
2) ส่งเสริมสุขภาพประชาชนในเขตรับผิดชอบและใกลเ้คียง ทั้งให้ความรู้ดา้นสุขภาพและ

การดูแลหญิงตั้งครรภ ์ใหบ้ริการฉีดวคัซีนเด็กตั้งแต่แรกเกิด ดูแลผูพ้ิการ ผูสู้งอายุ 
3) ป้องกนัและควบคุมโรคต่างๆ ในชุมชน 
4) ฟ้ืนฟูสภาพผูป่้วยท่ีส่งต่อไปรักษาแลว้น ากลบัมาฟ้ืนฟูสภาพ เช่น ผูป่้วยอุบติัเหตุทาง

สมอง ผูป่้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก เป็นตน้มีบทบาทหนา้ท่ีในการใหบ้ริการดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขท่ีมีคุณภาพต่อผูป่้วย  

วิสัยทศัน์ (Vision) คือ คปสอ.พรหมบุรี องค์กรมีคุณภาพ ประทบัใจบริการ เสริมสร้าง
สุขภาพชุมชน น าพาพรหมบุรีสู่เมืองสุขภาพดี เทคโนโลยทีนัสมยั 

พนัธกิจ  
1) พฒันาระบบบริการสุขภาพใหไ้ดคุ้ณภาพและมาตรฐาน (องคก์รมีคุณภาพ) 
2) พฒันาคุณภาพและพฤติกรรมบริการของบุคลากร (ประทบัใจบริการ) 
3) ส่งเสริมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้องและเหมาะสมของบุคลากรและ

ประชาชน (เสริมสร้างสุขภาพชุมชน) 
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน (เสริมสร้าง

สุขภาพชุมชน/น าพาพรหมบุรีสู่เมืองสุขภาพดี) 
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5) พฒันาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศดา้นสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ (เทคโนโลยี
ทนัสมยั) 

ค่านิยมองคก์ร คือ พฒันาตนเอง เร่งสร้างส่ิงใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนนอ้ม 
ประเด็นยทุธศาสตร์ มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ การบริการสุขภาพ การพฒันาบุคลากร การบริหาร

จดัการทรัพยากร โดยมีเป้าประสงคใ์นแต่ละดา้น ดงัน้ี 
 1) ประเด็นยทุธศาสตร์ดา้นการบริการสุขภาพ มีเป้าประสงค ์5 ขอ้ ไดแ้ก่  

(1) ผูรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ  
(2) ลดการป่วย/ตาย ของประชาชน  
(3) มีความปลอดภยัจากส่ิงแวดลอ้มและบริการสุขภาพ 
(4) ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
(5) ส่งเสริมภาคีเครือข่ายเขม้แขง็ มีการจดัการสุขภาพชุมชนตน้แบบ 

  2) ประเด็นยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาบุคลากร มีเป้าประสงค ์2 ขอ้ ไดแ้ก่ 
   (1) บุคลกรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ เพื่อการปฏิบติังานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   (2) ส่งเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีและสร้างความสุขในองคก์ร 
  3) ประเด็นยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากร มีเป้าประสงค ์ 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 
   (1) การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   (2) ระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ 

นโยบายส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลพรหมบุรี มีดงัน้ี 
1) ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ให้มีพฤติกรรมสุขภาพอยา่งถูกตอ้งโดยใชห้ลกั 6 อ. (อ.อาหาร 

ออกก าลงักาย อโรคยา อารมณ์ อบายมุข ส่ิงแวดลอ้ม) 
2) มีการน ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพไปผสมผสานในการพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาล 

เพื่อใหก้ารดูแลผูป่้วย/ญาติแบบองคร์วมอยา่งต่อเน่ือง 
3) จดับริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัการเจ็บป่วย เพิ่มสมรรถนะ ให้ประชาชน

สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได ้
4) จดัส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการท างาน ให้มีความปลอดภยัและเหมาะสมกบัการท างานตาม

หลกัอาชีวอนามยั 
ความทา้ทายเชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั คือ การบริการเชิงรุก เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมสุขภาพ

ท่ีพึงประสงคใ์นชุมชน ป้องกนัประชาชนกลุ่มเส่ียง มิให้เจ็บป่วยดว้ยโรค เร้ือรัง (เบาหวาน ความ
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ดนัโลหิตสูง)  และป้องกนักลุ่มท่ีมีสุขภาพดี เพื่อมิให้กลายเป็นกลุ่มเส่ียง โดยเนน้เร่ือง การกิน และ
การออกก าลงักายเป็นหลกั การดูแลสุขภาพจิต 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล 
โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล มีการแบ่งทีมคณะกรรมการต่างๆท่ีใชใ้นการบริหารงาน

โรงพยาบาล ไดแ้ก่ คณะกรรมการอ านวยการโรงพยาบาล เป็นองคก์รบริหารหลกัของโรงพยาบาล 
ประกอบดว้ยผูอ้  านวยการโรงพยาบาล ผูบ้ริหารระดบัหัวหนา้ฝ่ายขึ้นไป ปัจจุบนั นายแพทยธี์รศกัด์ิ 
เด่นดวง ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมกลุ่ม
บุคคล คณะกรรมการการด าเนินงานกิจกรรมกลุ่มผู ้ป่วย ญาติและครอบครัวและชุมชน 
คณะกรรมการ HPH คณะกรรมการ ดงัภาพท่ี 4.3 

 
ภาพท่ี 4.3 โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาล 

 

4.3 แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาล   

จากการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สียจากกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) ของงานวิจยัน้ี คือ ผูท่ี้มีบทบาทหนา้ท่ีหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล กรณีศึกษา
โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ซ่ึงได้แก่ 1) ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดของโรงพยาบาล 2) 
คณะกรรมการเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ/ผูรั้บผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการ
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สุขภาพระดับกระทรวงหรือกรม ท่ีมีภารกิจหรือหน้าท่ีเก่ียวข้องตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั 
สามารถแสดงผลไดด้งัน้ี 

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพเป็นเกณฑท่ี์ถูกก าหนดขึ้น เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางในการ
ส่งเสริม พฒันาสถานพยาบาล ในการจดัการระบบคุณภาพ อาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม เคร่ืองมือ ส่ิง
อานวยความสะดวก ความปลอดภยั รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ ท่ีรัฐพึงจดัให้แก่ผูรั้บบริการและ
ประชาชน เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นระบบบริการสุขภาพ ท าใหส้ถานพยาบาลเอ้ือต่อการใหบ้ริการ 
มีความปลอดภยัและสวสัดิภาพของผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการ ผูม้าเยือนชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
จากการช้ีแจงนโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ วนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พา
เลท คอนเวนชั่น อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า “กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมี
ภารกิจดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคในการพฒันา ยกระดบัสถานพยาบาล ให้ไดม้าตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ (พรบ. สถานพยาบาล มาตรา 5) ยทุธศาสตร์ท่ี 1 ของกรม คือ พฒันาและยกระดบัมาตรฐาน
สถานพยาบาลภาครัฐ เอกชนและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐานสากลและพฒันา
อุตสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร โดยมีเป้าประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งคือประชาชนไดรั้บบริการสุขภาพท่ี
มีมาตรฐาน คุณภาพ ปลอดภยั และสมประโยชน์” 

ในส่วนของมาตรการและแนวทางการด าเนินงานระดับกระทรวงนั้น ผูรั้บผิดชอบงาน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพระดบักระทรวงไดก้ล่าวในงานประชุมการช้ีแจงการด าเนินงานว่า 
“แผนการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพนั้น หลังจากท่ีได้ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข มาตรา 5 ของพระราชบญัญติัสถานพยาบาล (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 25559 ในช่วงปี 2563 นั้น 
จะมีการส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ด้าน ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จ านวน 958 แห่ง ซ่ึงด าเนินการโดย สบส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และ
ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 7 ดา้นตามมาตรฐานเดิมไปก่อน และในปี 2564 จะท าการ
ส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ดา้น ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐทัว่ประเทศ จ านวน 
1,080 แห่ง และประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 9 ดา้นตามมาตรฐานใหม่ท่ีไดป้ระกาศ และ
จะประกาศรับรองคุณภาพร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงปี 2565 และ 2566 จะเพิ่มการประกาศ
รับรองคุณเป็นร้อยละ 80 และร้อยละ 100 ครอบคลุมทัว่ประเทศ” 

นอกจากน้ีผูรั้บผิดชอบงานมาตรฐานบริการสุขภาพระดับกระทรวงได้กล่าวถึง การ
ด าเนินงานงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ต่ออีกวา่ “กลวิธีท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ขบัเคล่ือนงาน
ไดใ้ชห้ลกัการวงลอ้ PDCAในช่วงไตรมาสแรก จะเป็นช่วงท่ีกรม สบส.จะลงช้ีแจงมาตรฐาน เกณฑ์
ต่างๆ ส่งเสริมมาตรฐาน และใหโ้รงพยาบาลประเมินตนเองเพื่อจะไดท้ราบวา่ตอนน้ีโรงพยาบาลอยู่
ในระดบัไหน และยงัมีประเด็นอะไรท่ียงัไม่ผ่าน ในไตรมาส 2-3 กรม สบส.จะท าหนา้ท่ีสนบัสนุน
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องค์ความรู้  พฒันา ให้ค  าปรึกษา แนะน า ช่วยเสริมพลงัเครือข่ายโรงพยาบาลในเขตท่ีรับผิดชอบ 
และหลงัจากนั้นไตรมาส 4 ก็จะลงพื้นท่ีเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ แลว้สรุปผล
การรับรอง และถอดบทเรียนท่ีไดจ้ากการด าเนินงานเพื่อน าไปพฒันาในปีต่อๆไป” 

 
 
 

 
 
 
นอกจากน้ีคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุน

บริการสุขภาพ ท่านท่ี 2 ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า “ในปีท่ีผ่านๆมา มาตรฐานระบบบริการสุขภาพจะมีการ

ภาพที่ 4.4 แผนการดำเนินงานมาตรฐานระบบริการสุขภาพ 

ภาพที่ 4.5 การดำเนินงานการพัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
การสุขภาพ 
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ประเมินทั้งหมด 7 ดา้น แต่ในปี 2563 จะมีการก าหนดเกณฑม์าตรฐานขึ้นมาใหม่ มีทั้งหมด 9 ดา้น 
ซ่ึงเป็นมาตรฐานของโรงพยาบาลท่ีถูกบังคับด้วยกฎหมาย (พรบ.สถานพยาบาล) โดยจะมีการ
ถ่ายทอดแนวทาง เกณฑ์ต่างๆไปยงัศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพ ทั้ง 12 แห่งท่ีมีหน้าท่ีในการ
ส่งเสริม พฒันา และยกระดบัมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแก่โรงพยาบาลในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ซ่ึงโรงพยาบาลพรหมบุรีอยู่ในเขตสุขภาพท่ี 4 ก็จะไดรั้บการส่งเสริมและถ่ายทอดนโยบายสู่การ
น าไปปฏิบติัจากศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 4 ต่อไป” 

เม่ือมีการถ่ายทอดนโยบายและแนวทาง เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ แก่โรงพยาบาลแล้ว 
โรงพยาบาลก็จะตอ้งรับหนา้ท่ีต่อไปในการพฒันามาตรฐานให้ไดคุ้ณภาพ ตามท่ีมาตรฐานก าหนด 
ซ่ึงหัวหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไปซ่ึงเป็นตวัแทนของผูอ้  านวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
ได้ให้ข้อมูล ว่า “การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาลของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี อยู่ภายใตก้ารอ านวยการของผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลและประธาน คปสอ. และนายวิสุทธ์ิ  รอดค า สาธารณสุขอ าเภอพรหมบุรี มีเครือข่าย 6 
รพ.สต. ไดแ้ก่ รพ.สต. พรหมบุรี รพ.สต.หวัป่า รพ.สต.บางน ้าเช่ียว รพ.สต.โรงชา้ง รพ.สต.พระงาม 
รพ.สต. บา้นแป้ง  สามารถแบ่งกระบวนการท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ขั้นตอนแรก คือ การก าหนดนโยบาย
การจดัการคุณภาพ มีการจดัท านโยบายเป็นเอกสาร และลงนามโดยผูบ้ริหารระดบัสูง มีการจดัท า
นโยบายมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และประกาศนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลงนามโดย
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลพรหมบุรี เน้ือหาของนโยบายมีสาระส าคญัสอดคลอ้งการพฒันาคุณภาพ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล มีการถ่ายทอด เผยแพร่นโยบายฯ ท่ีมีความ
เหมาะสมและมีผลต่อการรับทราบ มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบายฯ ไดอ้ย่างทัว่ถึง 
และมีการทบทวนนโยบายเม่ือมีการเปล่ียนแปลง ขั้นตอนท่ีสอง คือ การแต่งตั้งคณะท างานการ
จดัการคุณภาพ ซ่ึงประกอบดว้ย คณะท างานบริหารงานส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัโรงพยาบาล
พรหมบุ รี  คณะกรรมการการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยโรงพยาบาลพรหมบุ รี  
คณะกรรมการพัฒนางาน Green& Clean ขั้นตอนท่ีสาม คือ การประเมินตนเอง การประเมิน
สถานภาพ การจดัการคุณภาพ ซ่ึงจะมีการประชุมคณะกรรมการคุณภาพโรงพยาบาล คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มในการดูแลผูป่้วย คณะกรรมการสุขศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ ในการหารือ 
ประเมินวิเคราะห์ เพื่อพฒันาอย่างต่อเน่ือง และในปัจจุบนัมีการบนัทึกการประเมินตนเองผ่านทาง
ระบบรายงาน HS4 ขั้นตอนท่ีส่ี คือ การรวบรวม วิเคราะห์ และจดัท าขอ้มูลการจดัการคุณภาพดา้น
ต่างๆ ท่ีเป็นปัจจุบนัแต่ละหน่วยงานมีการรายงานความเส่ียงเร่ืองต่างๆ ท่ีเส่ียงต่อการท างาน การ
บริการหรือโครงสร้างอาคาร การฝึกอบรมการช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพ การซ้อมแผนป้องกนัอคัคีภยั 
การซ้อมแผนป้องกนัตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน ขั้นตอนท่ีห้า คือ การวางแผนการจดัการคุณภาพ การ
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พฒันาระบบสนบัสนุนการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพในโรงพยาบาล (กิจกรรม 5 
ส, กิจกรรมอาชีวอนามยั และซ้อมแผนอคัคีภยั) แผนปฏิบติัการคน้หาความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และความปลอดภัยของผูป่้วย 7 ด้าน ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโดยคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั เดือนละ 2 คร้ัง ขั้นตอนท่ีหก คือ การติดตามและประเมินผลการ
จดัการคุณภาพ มีการประชุมติดตาม และขั้นตอนสุดทา้ย คือ การทบทวนและปรับปรุงการจดัการ
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง มีการปรับปรุงคู่มือต่างๆให้เป็นปัจจุบนั และหากมีความเส่ียงในจุดไหนก็มี
การทบทวนขั้นตอนและกระบวนการเพื่อแกไ้ขไดท้นัท่วงที” 

 
ภาพท่ี 4.6  การประชุมติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล ท่านท่ี 1 ไดก้ล่าวว่า ทางโรงพยาบาลจะมี
การบูรณาการงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลร่วมกบั
การด าเนินงานมาตรฐาน HA และ Green & Clean Hospital ซ่ึงเกณฑต์่างๆ แนวทางการจดัการจะมี
ความคลา้ยคลึงกนัในประเด็นของส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล โดยท่ีบุคคลท่ีรับผิดชอบงานก็เป็น
ทีม ENV เดียวกนั” 
 ในส่วนของคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนบัสนุน
บริการสุขภาพ ท่านท่ี 1 ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า “จากการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน
ระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลได้เห็นถึง แนวทางการด าเนินงานของโรงพยาบาลพรหมบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี โรงพยาบาลมีการก าหนดนโยบาย จากการจัดท านโยบายการจัดการคุณภาพ 
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  และนโยบาย Green& Clean 
Hospital ซ่ึงเนื้อหาของนโยบายมีความชัดเจน มีสาระส าคัญสอดคล้องการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล โดยจัดท าไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ได้รับการลงนามโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาล และมีการถ่ายทอด เผยแพร่นโยบายฯ  
อย่างท่ัวถึงท้ังหนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ มีผลต่อการรับรู้ เข้าใจและปฏิบัติตาม
นโยบายฯ ได้ โดยเผยแพร่ท้ังบุคลากรและสาธารณชน และทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับการ
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ด าเนินงาน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน(องค์กรมีคุณภาพ)  ซ่ึงด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลเป็นส่วนหน่ึงของ
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ พัฒนาส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอือ้ต่อการบริการสุขภาพ  มุ่ง
สู่เป้าหมายการบริการสุขภาพมีความปลอดภัยจากส่ิงแวดล้อมและบริการสุขภาพ  มีการแต่งตั้ง
คณะท างาน เน่ืองจากโรงพยาบาลมีบุคลากรจ านวนน้อย จึงจัดให้มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านต่างๆ 
เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมจากทุกๆฝ่าย จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ได้รับการลงนามโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาล และมีเผยแพร่ให้มีการรับทราบอย่างท่ัวถึง ซ่ึง
ประกอบไปด้วย ค าส่ังคณะท างานบริหารงานส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลพรหมบุรี 
ท่ี 13/2560 ค าส่ังคณะกรรมการการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยโรงพยาบาลพรหมบุรี ท่ี 
29/2559 ค าส่ังคณะกรรมการพัฒนางาน Green& Clean ท่ี 28/2559  และค าส่ังคณะกรรมการดูแล
และพัฒนาระบบบ าบัดน า้เสีย ท่ี 18/2557 จากการวางแผนการด าเนินงานของโรงพยาบาล ได้มีการ
ประชุมคณะกรรมการคุณภาพโรงพยาบาล  คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม  คณะกรรมการสุขศึกษาและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  การหารือ การประเมินตนเอง การประเมินสถานภาพการจัดการคุณภาพ  
ประเมินวิเคราะห์ เพ่ือน าสู่การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และในปัจจุบันมีการบันทึกการประเมินตนเอง
ผ่านทางระบบรายงานของโปรแกรม HS4 ซ่ึงช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงด้านต่างๆของโรงพยาบาล 
และน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ก่อนท่ีจะมีการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีการ
รวบรวม วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลการจัดการคุณภาพด้านต่างๆท่ีเป็นปัจจุบัน แต่ละหน่วยงานมี
การรายงานความเส่ียงเร่ืองต่างๆ ท่ีเส่ียงต่อการท างาน การบริการ หรือโครงสร้างอาคาร การ
ฝึกอบรมการช่วยเหลือฟ้ืนคืนชีพ การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย การซ้อมแผนป้องกันตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉิน  มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในโรงพยาบาล 
(กิจกรรม5 ส. กิจกรรมอาชีวอนามัย และซ้อมแผนอัคคีภัย) แผนปฏิบัติการค้นหาความเส่ียงด้าน
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ ป่วย 7 ด้าน ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  โดย
คณะท างานบริหารงานส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยเดือนละ 2 คร้ัง และจัดท าเป็นแผนงานของ
โรงพยาบาล มีการน าแผนการด าเนินงานไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลฯ มีการก าหนดโครงสร้าง
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนในรูปแบบคณะท างานด้านต่างๆ 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส าหรับการฝึกอบรม จะฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องโดยได้แจกแจงประเภทของการ
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ เช่น ปัญหาเร่ืองระบบบ าบัดน า้เสียท่ี
ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้อย่างแท้จริง จึงได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกับ
ระบบบ าบัดน ้าเสีย เป็นต้น ในส่วนของการส่ือสารนั้น มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ท้ังภายใน
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องค์กรและภายนอกองค์กร โดยจะครอบคลุมในเร่ืองของ นโยบายท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม รวมถึง
การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล ซ่ึ งได้
บูรณาการร่วมกับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) การด าเนินงาน Green & Clean Hospital 
เพ่ือลดภาระงาน งบประมาณ และประหยัดทรัพยากร  โดยเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลฯ ได้แก่ คู่ มือระบบบ าบัด
น า้เสีย คู่ มือบริหารความเส่ียง คู่ มือการจัดการขยะ  ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงาน บันทึกข้อมูล
การตรวจวิเคราะห์น า้และการดูแลบ าบัดน า้เสีย มีการจดบันทึกสถิติและข้อมูลการท างานของระบบ
บ าบัดน า้เสียตามแบบ ทส.1 ทุกวัน และสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน า้เสียตามแบบ ทส.2 
ทุกเดือน โดยรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เก็บรวบรวมรายงานอุบัติการณ์ท่ีเกิดจากโครงสร้าง 
อาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดล้อม ขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการส่ือสารท่ีเกี่ยวกับระบบการ
จัดการคุณภาพและความปลอดภัย ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมและมีคู่ มือระเบียบปฏิบัติท่ีเป็นแนวทาง
เดียวกัน หลังจากได้ด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีการประเมินผลโดยการเยี่ยม
ประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปีละ 1 คร้ัง โดยคณะกรรมการเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ท่ี
มอบหมายให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 4 เป็นผู้ รับผิดชอบ ซ่ึงเป็นการประเมินโดยหน่วยงาน
ภายนอกโรงพยาบาล  ซ่ึงทางโรงพยาบาลฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการท างานบริหารงาน
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลเป็นผู้ รับผิดชอบในการควบคุมดูแลด้านส่ิงแวดล้อม 
และมีคณะกรรมการดูแลและพัฒนาระบบบ าบัดน า้เสียในการดูแล รับผิดชอบระบบ บ าบัดน า้เสีย
ของโรงพยาบาล และประชุมคณะกรรมการฯอย่างน้อย 2 เดือน/คร้ัง มีการด าเนินการตรวจสอบและ
แก้ไข โรงพยาบาลฯ มีการก าหนดการเฝ้าติดตาม ได้แก่ เฝ้าติดตามวัดและวิเคราะห์คุณภาพด้าน
ส่ิงแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎหมายหรือข้อ
เรียกร้องท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง หากพบความไม่เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อก าหนด โรงพยาบาลจะ
ประเมินความเส่ียงก่อนด าเนินการแก้ไข ป้องกัน เพ่ือก าจัดความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดท่ี
เกี่ยวข้อง ส าหรับการบันทึกข้อมูล มีการจัดท าระเบียบปฏิบัติ การบันทึกข้อมูลและผลการ
ปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นผู้ จัดเก็บบันทึก ส่วนการตรวจประเมินภายในของ
โรงพยาบาล จะท าการประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างานปีละ 2 คร้ัง ENV Round 3 เดือน/คร้ัง 
และน าเสนอผลการตรวจเยี่ยมแก่ผู้บริหารโดยทีมคณะท างานบริหารงานส่ิงแวดล้อมและความ
ปลอดภัย มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าขั้นตอนการด าเนินงานการตรวจประเมินภายในมีการ
ทบทวนและปรับปรุงการจัดการคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการทบทวนของทีมคณะกรรมการด้าน
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยการประชุมทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ซ่ึงการทบทวนเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ
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ว่าการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลท่ี
ด าเนินการอยู่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นอกจากนีผ้ลจากการประชุมทบทวนต้องจัดท าในรูป
ของรายงาน น าเสนอต่อผู้บริหารและแจ้งเวียนให้ผู้ ร่วมประชุมทราบ” 

 
ภาพท่ี  4.7  การน าเสนอขอ้มูลรับเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  

จากการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผูมี้ท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องกับการด าเนินงานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพไดแ้ก่หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป และผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลท่ี
เป็นตวัแทนของบุคคลภายในหน่วยงาน และคณะกรรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพซ่ึงเป็นตวัแทนจากบุคคลภายนอก จึงสามารถสรุปไดว้่า แนวทางการด าเนินงานมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดั
สิงห์บุรี สามารถแบ่งได ้6 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ 

1) การก าหนดนโยบาย   
จากการจดัท านโยบายการจดัการคุณภาพ นโยบายความปลอดภยั อาชีวอ

นามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  และนโยบาย Green& Clean Hospital ซ่ึง
เน้ือหาของนโยบายมีความชดัเจน มีสาระส าคญัสอดคลอ้งการพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล โดย
จดัท าไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดรั้บการลงนามโดยผูอ้  านวยการโรงพยาบาล และ
มีการถ่ายทอด เผยแพร่นโยบายฯ อย่างทัว่ถึง มีผลต่อการรับรู้ เขา้ใจและปฏิบติั
ตามนโยบายได ้โดยเผยแพร่ทั้งบุคลากรและสาธารณชน และทบทวนนโยบายให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินงาน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาระบบ
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บริการสุขภาพ  มุ่งสู่เป้าหมายการบริการสุขภาพมีความปลอดภยัจากส่ิงแวดลอ้ม
และบริการสุขภาพ  
2) การแต่งตั้งคณะท างาน  

เน่ืองจากโรงพยาบาลมีบุคลากรจ านวนน้อย จึงจัดให้มีการแต่งตั้ ง
คณะท างานดา้นต่างๆ เพื่อช่วยให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
จากทุกๆฝ่าย จดัท าไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ได้รับการลงนามโดยผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล และมีเผยแพร่ใหมี้การรับทราบอยา่งทัว่ถึง  
3) การวางแผน 

จากการวางแผนการด าเนินงานของโรงพยาบาล ได้มีการประชุม
คณะกรรมการคุณภาพโรงพยาบาล  คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม  คณะกรรมการสุข
ศึกษาและพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ  การหารือ การประเมินตนเอง การประเมิน
สถานภาพการจดัการคุณภาพ  ประเมินวิเคราะห์ เพื่อน าสู่การพฒันาอย่างต่อเน่ือง 
มีการบนัทึกการประเมินตนเองผ่านทางระบบรายงานของโปรแกรม HS4 ซ่ึงช่วย
ให้ทราบถึงความเส่ียงดา้นต่างๆของโรงพยาบาล และน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ข
ก่อนท่ีจะมีการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีการรวบรวม 
วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลการจัดการคุณภาพด้านต่างๆท่ีเป็นปัจจุบัน แต่ละ
หน่วยงานมีการรายงานความเส่ียงเร่ืองต่างๆ ท่ีเส่ียงต่อการท างาน มีการพฒันา
ระบบสนับสนุนการบริหารจดัการด้านส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพในโรงพยาบาล 
แผนปฏิบติัการคน้หาความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของผูป่้วย 7 
ดา้น ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  โดยคณะท างานบริหารงานส่ิงแวดลอ้ม
และความปลอดภยัเดือนละ 2 คร้ัง และจดัท าเป็นแผนงานของโรงพยาบาล 
4) การด าเนินการและการปฏิบติัตามแผน 

การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้ม
ในโรงพยาบาล ซ่ึงไดบู้รณาการร่วมกบัการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) การ
ด าเนินงาน Green & Clean Hospital เพื่อลดภาระงาน งบประมาณ และประหยดั
ทรัพยากร  โดยเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน
ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลฯ ไดแ้ก่ คู่มือระบบบ าบดัน ้ า
เสีย คู่มือบริหารความเส่ียง คู่มือการจดัการขยะ  ระเบียบปฏิบติั วิธีการปฏิบติังาน 
บนัทึกขอ้มูลการตรวจวิเคราะห์น ้ าและการดูแลบ าบดัน ้ าเสีย มีการจดบนัทึกสถิติ
และขอ้มูลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียตามแบบ ทส.1 ทุกวนั และสรุปผล
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การท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงานต่อเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน เก็บรวบรวมรายงานอุบัติการณ์ท่ีเกิดจากโครงสร้าง อาคาร 
สถานท่ี และส่ิงแวดล้อม ขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการส่ือสารท่ีเก่ียวกับ
ระบบการจดัการคุณภาพและความปลอดภยั ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมและมีคู่มือ
ระเบียบปฏิบติัท่ีเป็นแนวทางเดียวกนั 
5) การประเมินผล ติดตามและตรวจสอบ 

หลงัจากไดด้ าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีการประเมินผล
โดยการเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปีละ 1 คร้ัง โดยคณะกรรมการ
เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ซ่ึงเป็นการประเมินโดยหน่วยงาน
ภายนอกโรงพยาบาล และประชุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอย่างนอ้ย 2 เดือน/คร้ัง 
มีการด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ข โดยโรงพยาบาลมีการก าหนดการเฝ้าติดตาม 
ไดแ้ก่ เฝ้าติดตามวดัและวิเคราะห์คุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นอาชีวอนามยั
และความปลอดภยั ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎหมายหรือขอ้เรียกร้องท่ีเก่ียวขอ้ง
อย่างถูกตอ้ง หากพบความไม่เป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้ก าหนด โรงพยาบาลจะ
ประเมินความเส่ียงก่อนด าเนินการแกไ้ข ป้องกนั เพื่อก าจดัความไม่สอดคลอ้งตาม
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนการตรวจประเมินภายในของโรงพยาบาล จะท าการ
ประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างานปีละ 2 คร้ัง ENV Round 3 เดือน/คร้ัง และ
น าเสนอผลการตรวจเยี่ยมแก่ผูบ้ริหาร โดยทีมคณะท างานบริหารงานส่ิงแวดลอ้ม
และความปลอดภยั มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าขั้นตอนการด าเนินงานการ
ตรวจประเมินภายในมีการทบทวนและปรับปรุงการจดัการคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  

  6) การทบทวนการด าเนินงาน 
มีการทบทวนของทีมคณะกรรมการดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการประชุม

ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1คร้ัง มีการปรับปรุงคู่มือต่างๆให้เป็นปัจจุบนั และหากมี
ความเส่ียงในจุดไหนก็มีการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการเพื่อแก้ไขได้
ทนัท่วงที ซ่ึงผลจากการประชุมทบทวนตอ้งจดัท าในรูปของรายงาน น าเสนอต่อ
ผู ้บริหารและแจ้งเวียนให้ผู ้ร่วมประชุมทราบ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ
ด า เนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาลท่ีด าเนินการอยู่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุง
การจดัการคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
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4.4 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน
ระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัด
สิงห์บุรี 

จากการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากเอกสารต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สียจากกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants) ของงานวิจยัน้ี คือ ผูท่ี้มีบทบาทหนา้ท่ีหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล กรณีศึกษา
โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวดัสิงห์บุรี  ซ่ึงได้แก่ 1) ผูบ้ริหาร/ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดล้อมของ
โรงพยาบาล 2) บุคลากรของโรงพยาบาลทัว่ไป /ผูม้ารับบริการของโรงพยาบาล 3) ผูรั้บผิดชอบงาน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพทั้งหมด 4) ผูน้ าชุมชน และประชาชนทัว่ไปในพื้นท่ีรอบโรงพยาบาล 
ท่ีมีภารกิจหรือหน้าท่ีเก่ียวขอ้งตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั โดยผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์หลกัการของ
ดัชนีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ซ่ึงมีการพิจารณาประเด็นหลัก 4 ด้าน 
ประกอบดว้ย 1) ดา้นประสิทธิผล 2) ดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 3) ดา้นการบริหารจดัการ และ 4) ดา้นการ
เรียนรู้และการพฒันา สามารถแสดงผลไดด้งัน้ี  
 4.4.1 มิติดา้นประสิทธิผล 
  4.4.1.1 การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 การบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ผูว้ิจยัไดศึ้กษาในประเด็นยอ่ยโดยแบ่งเป็น 
2 ประเด็น คือ การบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เป็นหนา้ท่ีหลกัของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ ซ่ึง
มีภารกิจดา้นคุม้ครองผูบ้ริโภคในการพฒันา ยกระดบัสถานพยาบาล ให้ไดม้าตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ (พรบ. สถานพยาบาล มาตรา 5) ประกอบไดด้้วยมาตรฐานทั้งหมด 9 ดา้น ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเร่ือง การก าหนดลกัษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการยกเวน้
ไม่ตอ้งอยูใ่นบงัคบัตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล (ฉบบัท่ี 2) ไดแ้ก่ 1) ดา้นการบริหารจดัการ 2) 
ดา้นการบริการสุขภาพ 3) ดา้นอาคาร สถานท่ีและส่ิงอานวยความสะดวก 4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 5) 
ดา้นความปลอดภยั 6) ดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 7) ดา้นระบบสนบัสนุน
บริการท่ีส าคญั 8) ดา้นสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 9) ดา้นการรักษาความมัน่คงปลอดภยัไซ
เบอร์ โดยโรงพยาบาลจะต้องได้รับการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพทั้ง 9 ด้าน 
เป้าหมายในการด าเนินงาน คือ การยกระดับมาตรฐานสู่ระดับคุณภาพ ซ่ึงเป็นระดับสูงสุดของ
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้ (ระดับของเกณฑ์มีทั้งหมด 3 ระดับ คือ พื้นฐาน  พฒันา และคุณภาพ) โดย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไปของโรงพยาบาล ให้ขอ้มูลว่า “การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการ
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สุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลพรหมบุรีมีพันธกิจและเป้าประสงค์ท่ีเกี่ยวข้อง 
คือพันธกิจด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน (องค์กรมีคุณภาพ) และ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์การบริการสุขภาพ เร่ือง ความปลอดภัยจากส่ิงแวดล้อมและบริการ
สุขภาพ” 

คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ท่านท่ี 1 ให้ขอ้มูลว่า “จากผล
การเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลในปีท่ี
ผ่านมาจนถึงปัจจุบันอยู่ในระดับคุณภาพ (คะแนนมากกว่า 85% จัดอยู่ในระดับคุณภาพ)  ผลการ
เยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล ปี 2560 อยู่
ในระดับคุณภาพ (คะแนน 89.94%) และในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561  มีการเยี่ยมประเมินมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ ปี 2561 อยู่ในระดับคุณภาพ (คะแนน 97.50%) และปี 2562 กย็ังอยู่ในระดับ
คุณภาพท่ีคะแนน 97.50 %” 

ในดา้นของผลการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มใน
โรงพยาบาลในเกณฑต์่างๆ คณะกรรมการเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ไดใ้หข้อ้มูล
ว่า “ผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล
ของโรงพยาบาลพรหมบุรีอยู่ในระดับคุณภาพมา 3 ปี ต่อเน่ือง ซ่ึงมีการพัฒนาขึน้ มีนวัตกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับงานส่ิงแวดล้อมท่ีมาจากการแก้ปัญหาหน้างาน เกณฑ์ต่างๆท่ีก าหนดในมาตรฐานกท็ า
ได้เกือบครบทุกข้อ ในประเดน็ของการจัดการมูลฝอยท่ัวไป มูลฝอยอันตราย มีระบบการคัดแยกมูล
ฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด ครบถ้วนทุกประเภทมูลฝอย มีภาชนะบรรจุมูลฝอยแต่ละประเภทชัดเจนท้ัง 
สี รูปภาพ ข้อความท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นขยะประเภทไหน มีภาชนะบรรจุ รองรับท่ีเหมาะสม
เพียงพอกับปริมาณขยะ มีการท าความสะอาดภาชนะท่ีบรรจุอยู่เสมอ สังเกตได้จากไม่มีขยะเกล่ือน
กลาด มีสถานท่ีพักขยะถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศและป้องกันน า้เข้า ป้องกันกลิ่น มีความจุท่ี
เพียงพอรองรับขยะในแต่ละวัน ซ่ึงอยู่ห่างจากสถานท่ีประกอบอาหาร ท่ีตั้งกส็ามารถขนย้ายขยะได้
สะดวก รถขยะสามารถเข้าถึงได้ ตอนนีโ้รงพยาบาลมีการก าจัดขยะท่ัวไป โดยใช้บริการของ
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินมารับไปก าจัด แต่ในอดีตโรงพยาบาลกม็ีเตาเผาขยะท่ีสามารถก าจัดได้
ด้วยตนเอง แต่ปัจจุบันเลิกใช้งานไปแล้ว เพ่ือป้องกันเร่ืองร้องเรียนจากชาวบ้าน ส่วนขยะติดเชื้อจะ
ใช้บริการของบริษัทเอกชนท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายไปก าจัด มีการแยกขยะติดเช้ือออกจากขยะ
อ่ืนๆอย่างชัดเจน และแยกระหว่างของมีคมและไม่มีคมออกจากกัน ภาชนะท่ีใส่กม็ีความคงทนและ
เหมาะสม ป้องกันการร่ัวซึม มีฝาปิดมิดชิด ป้องกันสารเคมีได้  มีการเคล่ือนย้ายขยะติดเชื้อไปเก็บ
ในท่ีพักขยะติดเชื้อถูกสุขลักษณะ ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานได้ผ่านการอบรมจากโรงพยาบาล มีการสวมชุด
ป้องกันต่างๆตามกระทรวงก าหนดท้ังถุงมือ ผ้ากันเป้ือน ผ้าปิดปาก รองเท้า  และโรงพยาบาลมีการ
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ก าหนดเวลาการขนย้ายขยะ ไม่ซ ้าซ้อนกับเวลาหรือเส้นทางของการเคล่ือนย้ายของท่ีสะอาด ท่ีพัก
ขยะติดเชื้อกม็ีป้ายติดไว้อย่างชัดเจน ห้องมีความมิดชิด มีรางระบายน า้ทิ้งต่อกับระบบบ าบัดน า้เสีย 
มีพืน้ท่ีล้างรถเขน็ติดเชื้อ และเน่ืองจากขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลไม่ได้เกบ็ไว้เกิน 7 วัน ท่ีพักขยะ
ติดเชื้อจึงไม่มีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ ท่ี 10 องศาเซลเซียส ในส่วนของผู้ รับผิดชอบงานก็มีการ
ท างานโดยทีม ENV ของโรงพยาบาลซ่ึงมีค าส่ังแต่งตั้งโดยผู้ อ านวยการอย่างชัดเจน มีการใช้คู่ มือ
ต่างๆ ท้ังจากกระทรวง กรมอนามัย มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และมีการ
บันทึกผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ เช็คอุปกรณ์ต่างๆ ส่วนส่ิงท่ีเป็นท่ีโดดเด่นของ
โรงพยาบาลคือระบบบ าบัดน า้เสีย ท่ีเกิดจากความร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาระบบล่ม จนท าให้
ระบบบ าบัดน า้เสียกลายเป็น best practice มีความสมบูรณ์แบบจนกลายเป็นสถานท่ีดูงาน ภายในมี
แผนผังระบบติดไว้ รองรับน ้าได้อย่างเพียงพอ มีการจัดท าเอกสารก ากับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์
ต่างๆ และตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้งทุก 3 เดือน ซ่ึงผลคุณภาพน ้าก็ผ่านทุกพารามิเตอร์ท่ีก าหนด 
เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบงานก็น าผลน า้รายงานแบบ ทส.2 ครบทุกเดือน ผู้ รับผิดชอบระบบบ าบัดน า้
เสียได้รับการอบรมจนมีความรู้ ความสามารถในการท างานเป็นอย่างดี นอกจากนีใ้นเร่ืองของระบบ
ประปากเ็ป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด มีการตรวจวัดคุณภาพน า้ผ่านเช่นเดียวกับน า้เสีย มีการจด
บันทึกสถิติการใช้น ้าเป็นประจ า ซ่ึงระบบงานส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลพรหมบุรีซ่ึงเป็น
โรงพยาบาลชุมชนท่ีมีเจ้าหน้าท่ีไม่เยอะ แต่สามารถท างานได้ดีและเป็นระบบ มีระบบจัดการท่ีดี
แห่งหน่ึงเลย”  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.8 ภาพการจดัการขยะของโรงพยาบาล 
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จากการขอ้มูลในระบบ HS4 ซ่ึงเป็นระบบรายงานผลการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีข้อมูลผลการเยี่ยมประเมิน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลอยู่ในระดับคุณภาพท่ี
ระดบัคะแนน 97.50 ซ่ึงผลการด าเนินงานในทุกขอ้ของเกณฑป์ระเมินมีครบ ยกเวน้ในขอ้ท่ี 4.2.7 
เกณฑ์เร่ืองท่ีเก็บกักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเช้ือเกิน 7 วนั ท่ีพกัรวมมูลฝอยติดเช้ือต้องสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ท่ี 10 องศาเซลเซียส แต่เน่ืองจากโรงพยาบาลไม่มีการพกัขยะไวเ้กิน 7 วนัจึง
ถือว่า ท าไดต้ามเกณฑ์ครบทุกขอ้ โดยขอ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัท่ีคณะกรรมการเยี่ยมประเมิน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ท่านท่ี 1 และท่านท่ี 2 ไดก้ล่าวไว ้ดงัภาพท่ี 4.10 

ภาพท่ี 4.9 ระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงพยาบาล 
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ภาพท่ี 4.10  ผลการเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มใน
โรงพยาบาลจากระบบ HS4 

ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล ท่านท่ี 1 กล่าวว่า “จากการด าเนินการในปี
ต่างๆท่ีผ่านมาได้เกิดนวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดความภาคภูมิใจ 2 ผลงาน คือ การบ าบัดน า้เสีย
เป็นน า้ดีด้วยวิธีธรรมชาติ การน าระบบพืชมาบ าบัดน า้เสียในโรงพยาบาลลดปริมาณ TDS ในน า้ท่ี
บ าบัดแล้ว ท าให้โรงพยาบาลได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรีปี 2558  ส่วนอีกชิ้นเป็นเหลก็หล่อพร้อมซีลประหยัดงบประมาณ เน่ืองจากลูกปืนท่ีใช้ใน
เคร่ืองเติมอากาศแบบ Aerojet ช ารุดเสียหายต้องเปลี่ยนบ่อย จึงคิดนวัตกรรมเพ่ือประหยัด
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งบประมาณ ได้รับรางวัลล าดับท่ี 3 การประกวดนวัตกรรม ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงห์บุรีปี 2559  ส่วนในปี 2562 โรงพยาบาลได้ส่งผลงานการบ าบัดน า้เสียเป็นน า้ดีด้วยวิธีธรรมชาติ
บึงประดิษฐ์ดัดแปลง ท าให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรม Green & Clean Hospital 
ระดับเขต และได้รับรางวัลชมเชยในระดับประเทศ ซ่ึงผลงานท่ีผ่านมาท าให้เกิดความภาคภูมิใจแก่
คนท างาน และสามารถน ามาใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพ ” ดงัภาพท่ี 4.11 

 
ภาพท่ี 4.11 เกียรติบตัรรางวลัการประกวดนวตักรรมของโรงพยาบาลพรหมบุรี 

ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล ท่านท่ี 2 กล่าวว่า “ผลการปรับปรุงและ
พัฒนาท าให้มีคะแนนเพ่ิมมากขึน้กว่าปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ การ
ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส  และการตรวจประเมินภายในของโรงพยาบาล การทบทวน
จากทีมคณะกรรมการฯในการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง” 

นอกจากน้ีผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล ท่านท่ี 3 ไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ่มเติมว่า
“ความภาคภูมิใจอีกอย่างหน่ึงของโรงพยาบาลคือการเป็นสถานท่ีดูงานของมหาวิทยาลยั ไม่ว่าจะ
เป็น มหาวิทยาลยัมหิดล การไดเ้ป็นตวัแทนในการไปบรรยายในเวทีของเขตสุขภาพท่ี 4 ในการ
พฒันาระบบบ าบดัน ้าเสียใหก้บัโรงพยาบาลอ่ืนๆไดเ้รียนรู้” 

จากขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดศึ้กษาจึงสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นประสิทธิผลของโรงพยาบาลพรหมบุรี 
มีการด าเนินงานฯ บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน ตามพนัธ
กิจและเป้าประสงคข์องโรงพยาบาลเร่ืองการพฒันาระบบบริการสุขภาพให้ไดม้าตรฐาน (องคก์รมี
คุณภาพ) และมีส่ิงแวดลอ้มเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงระบบงาน
ส่ิงแวดลอ้มเป็นดา้นหน่ึงของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  การเยีย่มประเมินโดยคณะกรรมการฯ 
เป็นการเยี่ยมประเมินพื้นท่ีทุกอาคาร สภาพแวดลอ้มของโรงพยาบาล หากผลการเยีย่มประเมินของ
คณะกรรมการผา่นระดบัคุณภาพ (เกณฑท์ั้งหมดมี 3 ระดบั คือ พื้นฐาน  พฒันา และคุณภาพ) ถือว่า
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สถานบริการสุขภาพนั้นผา่นเกณฑค์ุณภาพของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ตามตวัช้ีวดัของกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ   และจากผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน
ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลในปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันอยู่ในระดับคุณภาพ (คะแนน
มากกว่า 85% จดัอยู่ในระดับคุณภาพ)  ผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน
ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล ปี 2560 อยู่ในระดบัคุณภาพ (คะแนน 89.94%) และในวนัท่ี 
12 กรกฎาคม 2561  มีการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี 2561 และปี 2562 อยู่ใน
ระดบัคุณภาพ (คะแนน 97.50%) ผลการปรับปรุงและพฒันาท าใหมี้คะแนนเพิ่มมากขึ้นกว่าปีท่ีผ่าน
มา   นอกจากน้ีโรงพยาบาลยงัไดรั้บรางวลัต่างๆ มากมายเก่ียวกบังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็น 
รางวลัล าดบัท่ี 3 จากการประกวดนวตักรรมของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสิงห์บุรี ผลงานการ
บ าบดัน ้ าเสียเป็นน ้ าดีด้วยวิธีธรรมชาติบึงประดิษฐ์ดัดแปลง ได้รับรางวลัชนะเลิศการประกวด
นวตักรรม Green & Clean Hospital ระดับเขต และได้รับรางวลัชมเชยในระดับประเทศ  ทั้ งน้ี
เน่ืองจากมีการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ การติดตามผลการปฏิบติังานทุกไตรมาส  และการ
ตรวจประเมินภายในของโรงพยาบาล การทบทวนและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองจากทีม
คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาล  จึงกล่าวได้ว่า 
โรงพยาบาลมีการด าเนินงานฯบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่าง
ชดัเจน ตามพนัธกิจและเป้าประสงคข์องโรงพยาบาล และตวัช้ีวดัของกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  
กระทรวงสาธารณสุข 

4.4.2 มิติดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
4.4.2.1 ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 
ผู ้วิจัยได้ศึกษาในประเด็นเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการ

ด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลของ
ผูรั้บผิดชอบงาน ท่ีสามารถน าองค์ความรู้ ขั้นตอนต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล ท่านท่ี 1 กล่าวว่า “มีการฝึกอบรม
บุคลากรก่อนการด าเนินงานเพ่ือท่ีจะให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนอย่างถูกต้อง
และตรงกัน ส่งผลให้ง่ายต่อการด าเนินงาน”   

คณะกรรมการเยี่ยมประเมินฯ ท่านท่ี 1 กล่าวว่า “ก่อนการด าเนินงานมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล  จะมีการประชุมชี้แจง
แนวทางในการด าเนินงานจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 4 กรมสนับสนุนบริการ
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สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพในเขตพืน้ท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 มีท้ังหมด 8 จังหวัด โรงพยาบาล 77 แห่ง โรงพยาบาล
พรหมบุรีก็เป็นหน่ึงในโรงพยาบาลพืน้ท่ีรับผิดชอบของเขตนี ้เพ่ือให้ผู้ รับผิดชอบงานทุก
คนเข้าใจถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการด าเนินงานฯ พร้อมท้ังอบรมให้
ความรู้จากผู้เช่ียวชาญ” 

ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล ท่านท่ี 2 กล่าววา่ “ในการจัดประชุม
ชีแ้จงแนวทางการด าเนินงานมาตรฐานฯ จะมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานมาตรฐาน
ระบบริการสุขภาพในทุกด้าน ซ่ึงมีด้านส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลรวมอยู่ด้วย ท าให้แต่ละ
โรงพยาบาลมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ซ่ึงกันและกัน บาง
โรงพยาบาลกจ็ะมีวิธีการต่างๆในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ท าให้
เราได้น าเอาวิธีการท่ีดีของท่ีอ่ืนมาใช้ประยกุต์กับโรงพยาบาลเรา” 

คณะกรรมการเยี่ยมประเมินฯ ท่านท่ี 2 กล่าวว่า “ในการส่งเสริมการด าเนินงาน
มาตรฐานระบบบริการสุขภาพแต่ละด้านจะมีจากแจกคู่ มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ซ่ึงในรายละเอียดจะมีแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับโรงพยาบาล รวมถึง
เกณฑ์มาตรฐานต่างๆท่ีใช้ในการประเมิน เพ่ือให้โรงพยาบาลได้อ่านท าความเข้าใจต่อ” 

        4.4.2.2  การมีส่วนร่วม 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาในประเด็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงาน

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลมีรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี 

หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงพยาบาล  กล่าวว่า “โรงพยาบาลมีทีมคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมทุกคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแผนงาน นโยบาย การประเมินผลและ
ติดตามผลการด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  ซ่ึงทีมคณะกรรมการมาจาก
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ของโรงพยาบาลท่ีมีองค์ความรู้ท่ีเหมาะสม เช่น ฝ่ายการพยาบาล ฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกคร้ังของการท างานหรือกิจกรรมของ
ทีม มีการประชุมทีมก่อนการวางแผนงาน หรือการด าเนินงานในแต่ละคร้ัง”  

ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล ท่านท่ี 1 กล่าววา่ “ในการด าเนินการ
งานเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมต่างๆ เจ้าหน้าท่ีในแต่ละฝ่ายก็จะเข้ามาร่วมกิจกรรม พร้อมด้วย
หน่วยงานเครือข่ายจากภายนอก อย่างเช่น เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลพรหมบุรี พร้อมด้วย
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา จิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดล้อม
ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยงุลาย ชุมชนบ้านเก่า หมู่  5 ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี  และ
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บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม"คนสิงห์บุรี รักษ์สุขภาพ ความสะอาด และต้นไม้" เดิน-ว่ิง-ป่ัน-
ท าความสะอาด - เก็บ เมล็ดพัน ธ์ - ปันน ้ า ใจ  (Exercise for Clean and Environment) 
โรงพยาบาลพรหมบุรี และมี อบต.บ้านหม้อ ท่ีมาช่วยพัฒนาถนนด้านข้างโรงพยาบาล
พรหมบุรีให้สะอาดสวยงาม เป็นท่ีสัญจรอย่างสะดวกส าหรับประชาชน”  

ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล ท่านท่ี 2 กล่าวว่า “คนท่ีนี่ให้ความ
ร่วมมือกันเป็นอย่างดี มีอะไรกช่็วยเหลือกัน ท างานกันเป็นทีม เจ้าหน้าท่ีมีอยู่น้อยนิดก็ต้อง
ช่วยเหลือกัน” 

นอกจากน้ี ผูน้ าชุมชน กล่าววา่ “เวลามีกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรมพัฒนาส่ิงแวดล้อมของทางโรงพยาบาลจะมีชุมชนและเจ้าหน้าท่ี คุณหมอ คุณ
พยาบาล มาร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง มีความสนิทสนมกันเหมือน
ญาติพี่น้อง มีอะไรก็ช่วยเหลือกันระหว่างชุมชนกับโรงพยาบาล บางคนก็เป็นลูกหลาน
ชาวบ้านท่ีนี่ด้วย” 

             4.4.2.3 ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  
ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลฯ ท่านท่ี 1 กล่าวว่า “เปิดโอกาสให้

ทีมคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมทุกคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแผนงาน นโยบาย การ
ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  ท าให้บุคลากร
มีความพึงพอใจในการเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงานฯ นอกจากนีใ้นส่วนของประชาชน
ในพื้นท่ีโดยรอบ และผู้ มารับบริการรู้สึกพอใจท่ีโรงพยาบาลใส่ใจในคุณภาพชีวิต 
ส่ิงแวดล้อม ไม่มีข้อร้องเรียน  

ประชาชนในพื้นท่ี ท่านท่ี1 กล่าวว่า “ไม่มีผลกระทบจากปัญหาส่ิงแวดล้อมของ
โรงพยาบาล”  

ผูม้ารับบริการ ท่านท่ี 1 กล่าวว่า “ชอบการบริการของโรงพยาบาล มีความสะอาด
เรียบร้อย มีพืน้ท่ีให้พักผ่อน ส่ิงแวดล้อมดี” 

ประชาชนในพื้นท่ี ท่านท่ี 2 กล่าวว่า “ปัญหาส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลไม่มี ไม่
เคยได้รับความเสียหายจากโรงพยาบาล” 

ประชาชนในพื้นท่ี ท่านท่ี 3 กล่าวว่า “เวลามีการพัฒนาส่ิงแวดล้อมหรือขอความ
ช่วยเหลือจากโรงพยาบาลกจ็ะเข้ามาร่วม เจ้าหน้าท่ีท างานดี ” 

ผูน้ าชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ผมและทีมงาน อสม. จะเขา้มาช่วยงานคุณหมอใน
กิจกรรมหลายๆอยา่ง คนในชุมชนรักโรงพยาบาล ไม่มีผลกระทบซ่ึงกนัและกนั” 
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บุคลากรภายในโรงพยาบาล ท่านท่ี 1 กล่าวว่า “พึงพอใจกับการด าเนินงาน
ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นระบบบ าบดัน ้ าเสีย การจดัการขยะ และการท า
นวตักรรมต่างๆขึ้นมาใชใ้นโรงพยาบาล ท าใหโ้รงพยาบาลมีความโดดเด่น” 

และจากการประเมินผลความพึงพอใจของผูม้ารับบริการในโรงพยาบาล พบว่า มี
ผลความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 90 % 
จึงกล่าวไดว้า่ โรงพยาบาลมีบุคลากรท่ีมีความรู้ดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้ม  มีการมีส่วนร่วม

ของบุคลากร ท าใหเ้กิดความพึงพอใจทั้งบุคลากรและประชาชนโดยรอบ 
           4.4.3 มิติดา้นการบริหารจดัการ 

4.4.3.1 นโยบาย 
จากการศึกษาพบว่า  พบว่า  หัวหน้าฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลฯ กล่าวว่า 

“โรงพยาบาลมีนโยบายในการด าเนินงานฯ มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน
ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล ภายใต้นโยบายการจัดการคุณภาพ นโยบายความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน และนโยบาย Green & Clean Hospital รวมถึง
มาตรฐานและข้อก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอือ้
ต่อการบริการสุขภาพ  มุ่งสู่เป้าหมายการบริการสุขภาพมีความปลอดภัยจากส่ิงแวดล้อม
และบริการสุขภาพ ซ่ึงเนื้อหาของนโยบายมีความชัดเจน มีสาระส าคัญสอดคล้องการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาล และมีการถ่ายทอด เผยแพร่นโยบายฯ อย่างท่ัวถึง เพ่ือให้ทุกคนน านโยบายฯ 
ไปปฏิบัติ”   

คณะกรรมการเยี่ยมประเมิน ท่านท่ี 5 กล่าวว่า “เนือ้หาของนโยบายมีความชัดเจน 
มีสาระส าคัญสอดคล้องการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน
ระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล โดยจัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้รับการลงนาม
โดยผู้ อ านวยการโรงพยาบาล และมีการถ่ายทอด เผยแพร่นโยบายฯ อย่างท่ัวถึงท้ัง
หนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์ เวบ็ไซต์ มีผลต่อการรับรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย
ฯ ได้ โดยเผยแพร่ท้ังบุคลากรและสาธารณชน และทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินงาน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน(องค์กรมีคุณภาพ)  ซ่ึงด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลเป็นส่วน
หน่ึงของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ พัฒนาส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการ
บริการสุขภาพ  มุ่ งสู่เป้าหมายการบริการสุขภาพมีความปลอดภัยจากส่ิงแวดล้อมและ
บริการสุขภาพ” 
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จากขอ้มูลทัว่ไปของโรงพยาบาล พบวา่ มีประเด็นยทุธศาสตร์ มี 3 ดา้น ไดแ้ก่ การ
บริการสุขภาพ การพฒันาบุคลากร การบริหารจดัการทรัพยากร โดยมีเป้าประสงคใ์นแต่ละ
ดา้น ดงัน้ี 

1) ประเด็นยทุธศาสตร์ดา้นการบริการสุขภาพ มีเป้าประสงค ์5 ขอ้ ไดแ้ก่  
    (1) ผูรั้บบริการไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ  

(2) ลดการป่วย/ตาย ของประชาชน  
(3) มีความปลอดภยัจากส่ิงแวดลอ้มและบริการสุขภาพ 
(4) ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
(5) ส่งเสริมภาคีเครือข่ายเขม้แขง็ มีการจดัการสุขภาพชุมชนตน้แบบ 

2) ประเด็นยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาบุคลากร มีเป้าประสงค ์2 ขอ้ ไดแ้ก่ 
(1) บุคลกรได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่ อการปฏิบัติงานอย่าง มี

ประสิทธิภาพ 
   (2) ส่งเสริมสุขภาพเจา้หนา้ท่ีและสร้างความสุขในองคก์ร 

3) ประเด็นยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากร มีเป้าประสงค ์ 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 
   (1) การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   (2) ระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ 

ซ่ึงจะเห็นได้ว่ามีประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริการสุขภาพ ในเป้าประสงค์ข้อท่ี 3 ท่ี
กล่าวถึงมีความปลอดภยัจากส่ิงแวดลอ้มและบริการสุขภาพ แสดงถึงการใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลของผูบ้ริหารสูงสุด 

4.4.3.2 การปฏิบติัตามแผนงาน 
หัวหน้าฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลฯ ยงักล่าวว่า “โรงพยาบาลมีการปฏิบัติงาน

เป็นไปตามแผนงานการด าเนินงานฯท่ีวางไว้  โดยบูรณาการร่วมกับการรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล (HA) การด าเนินงาน Green & Clean Hospital  มีการรวบรวมและจัดท า
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาล ได้แก่ คู่ มือระบบบ าบัดน ้าเสีย คู่ มือบริหารความเส่ียง คู่ มือการจัดการขยะ  
คู่ มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  มีการจดบันทึกสถิติและข้อมูลการท างานของระบบ
บ าบัดน ้าเสีย เก็บรวบรวมรายงานอุบัติการณ์ท่ีเกิดจากโครงสร้าง อาคาร สถานท่ี และ
ส่ิงแวดล้อม ส าหรับการส่ือสารท่ีเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัย ทุก
หน่วยงานมีส่วนร่วมและมีคู่ มือระเบียบปฏิบัติท่ีเป็นแนวทางเดียวกัน และทบทวนนโยบาย
ให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน” 
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ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้ม คนท่ี 1 กล่าววา่ “จากการวางแผนการด าเนินงานของ
โรงพยาบาล ได้มีการประชุมคณะกรรมการคุณภาพโรงพยาบาล  คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อม  คณะกรรมการสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  การหารือ การประเมิน
ตนเอง การประเมินสถานภาพการจัดการคุณภาพ  ประเมินวิเคราะห์ เพ่ือน าสู่การพัฒนา
อย่างต่อเน่ือง มีการบันทึกการประเมินตนเองผ่านทางระบบรายงานของโปรแกรม HS4 ซ่ึง
ช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงด้านต่างๆของโรงพยาบาล และน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขก่อนท่ี
จะมีการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดท า
ข้อมูลการจัดการคุณภาพด้านต่างๆท่ีเป็นปัจจุบัน แต่ละหน่วยงานมีการรายงานความเส่ียง
เร่ืองต่างๆ ท่ีเส่ียงต่อการท างาน มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในโรงพยาบาล แผนปฏิบัติการค้นหาความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม
และความปลอดภัยของผู้ป่วย 7 ด้าน ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  โดยคณะท างาน
บริหารงานส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยเดือนละ 2 คร้ัง และจัดท าเป็นแผนงานของ
โรงพยาบาล” 

4.4.3.3 จ านวนบุคลากร 
ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลฯ ท่านท่ี 3 กล่าวว่า “เน่ืองจาก

โรงพยาบาลมีบุคลากรน้อย เพ่ือลดภาระงาน งบประมาณ และประหยดัทรัพยากร  จึงจัดให้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร  ได้รับการลงนามโดย
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และมีเผยแพร่ให้มีการรับทราบอย่างท่ัวถึง ประกอบไปด้วย
คณะท างานบริหารงานส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย คณะกรรมการการจัดการคุณภาพ
และความปลอดภัย  คณะกรรมการพัฒนางาน Green& Clean คณะกรรมการดูแลและ
พฒันาระบบบ าบดัน ้าเสีย”   

หัวหนา้บริหารงานทัว่ไป กล่าวว่า “การแต่งตั้งคณะท างานด้านต่างๆ เพ่ือช่วยให้
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมจากทุกๆ ฝ่าย จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ได้รับการลงนามโดยผู้อ านวยการโรงพยาบาล และมีเผยแพร่ให้มีการรับทราบอย่างท่ัวถึง 
ซ่ึงประกอบไปด้วย ค าส่ังคณะท างานบริหารงานส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย
โรงพยาบาลพรหมบุรี ท่ี 13/2560 ค าส่ังคณะกรรมการการจัดการคุณภาพและความ
ปลอดภัยโรงพยาบาลพรหมบุรี ท่ี 29/2559 ค าส่ังคณะกรรมการพัฒนางาน Green& Clean 
ท่ี 28/2559  และค าส่ังคณะกรรมการดูแลและพัฒนาระบบบ าบัดน า้เสีย ท่ี 18/2557” 
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4.4.3.4 งบประมาณ 
ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลฯ ท่านท่ี 3 กล่าวว่า“งบประมาณ 

ส่วนใหญ่จัดสรร สนับสนุนกิจกรรมการจัดการส่ิงแวดล้อมและการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
เพ่ือน าองค์ความรู้มาพัฒนางาน  จะมีการใช้งบประมาณเงินบ ารุงของโรงพยาบาลและ
งบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน หรืองบจากโรงงานอุตสาหกรรม และวัดใน
พืน้ท่ี สนับสนุนการงบก่อสร้าง ซ่อมแซม ท าให้มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน  ก็
จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้”   

ผู ้รับผิดชอบงานส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลฯ ท่านท่ี 4 กล่าวเสริมอีกว่า 
“งบประมาณท่ีขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงมีน้อย และใช้ระยะเวลานานในการของบ 
นอกจากนีย้ังต้องใช้ระยะเวลาในการเขียนโครงการ และมีข้อจ ากัดในการใช้งบประมาณ 
หากมีงบประมาณกระทรวงมากย่ิงขึน้ก็จะช่วยให้การด าเนินงานเกิดความคล่องตัวมาก
ย่ิงขึน้” 

4.4.3.5 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
หัวหน้าฝ่ายบริหารของโรงพยาบาลฯ กล่าวว่า “มีการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีการจัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ  มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานในทุก 3 เดือนและน าเสนอต่อผู้บริหารและหลังจากได้ด าเนินงานมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพ มีการประเมินผลโดยการเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ
ปีละ 1 คร้ัง โดยคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ซ่ึงเป็นการ
ประเมินโดยหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล และประชุมคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
น้อย 2 เดือน/คร้ัง มีการด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข โดยโรงพยาบาลมีการก าหนดการ
เฝ้าติดตาม ได้แก่ เฝ้าติดตามวัดและวิเคราะห์คุณภาพด้านส่ิงแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎหมายหรือข้อเรียกร้องท่ีเกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้อง หากพบความไม่เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อก าหนด โรงพยาบาลจะประเมินความ
เส่ียงก่อนด าเนินการแก้ไข ป้องกัน เพ่ือก าจัดความไม่สอดคล้องตามข้อก าหนดท่ี เกี่ยวข้อง 
ส่วนการตรวจประเมินภายในของโรงพยาบาล จะท าการประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่า
ท างานปีละ 2 คร้ัง ENV Round 3 เดือน/คร้ัง และน าเสนอผลการตรวจเยีย่มแก่ผู้บริหาร โดย
ทีมคณะท างานบริหารงานส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท า
ขั้นตอนการด าเนินงานการตรวจประเมินภายในมีการทบทวนและปรับปรุงการจัดการ
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง” 
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ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาล ท่านท่ี 2 “มีการทบทวนของทีม
คณะกรรมการด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง โดยการประชุมทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 มีการ
ปรับปรุงคู่ มือต่างๆให้เป็นปัจจุบัน และหากมีความเส่ียงในจุดไหนกม็ีการทบทวนขั้นตอน
และกระบวนการเพ่ือแก้ไขได้ทันท่วงที ซ่ึงผลจากการประชุมทบทวนต้องจัดท าในรูปของ
รายงาน น าเสนอต่อผู้บริหารและแจ้งเวียนให้ผู้ ร่วมประชุมทราบ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า
การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลท่ี
ด าเนินการอยู่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงการจัดการคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง”  
จึงกล่าวไดว้า่ โรงพยาบาลมีนโยบายท่ีชดัเจนดา้นส่ิงแวดลอ้ม น ามาสู่การปฏิบติัแผนงานท่ี

วางไว้ โดยมีการจัดการบูรณาการด้านบุคลากร งบประมาณ และมีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

4.4.4 มิติดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 
4.4.4.1 การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
จากการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร  หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานทัว่ไป กล่าววา่ “บุคลากรของโรงพยาบาลฯ ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
โดยการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายใน และภายนอกของโรงพยาบาล โดยจะฝึกอบรมให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องโดยได้แจกแจงประเภทของการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ”   

ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้ม ท่านท่ี 4 กล่าวว่า “ส าหรับการฝึกอบรม จะฝึกอบรม
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ เกี่ยวข้องโดยได้แจกแจงประเภทของการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญ เช่น ปัญหาเร่ืองระบบบ าบัดน ้าเสียท่ีขาดบุคลากรท่ีมี
ความรู้อย่างแท้จริง จึงได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้เกี่ยวกับระบบบ าบัด
น า้เสีย” 

ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาล ท่านท่ี 1 กล่าวว่า “มีการฝึกอบรม
บุคลากรก่อนการด าเนินงานเพ่ือท่ีจะให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนอย่างถูกต้อง
และตรงกัน ส่งผลให้ง่ายต่อการด าเนินงาน”   

คณะกรรมการเยี่ยมประเมินฯ ท่านท่ี 1 กล่าวว่า “ก่อนการด าเนินงานมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล  จะมีการประชุมชี้แจง
แนวทางในการด าเนินงานจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 4 กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการ
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สุขภาพในเขตพืน้ท่ีเขตสุขภาพท่ี 4 มีท้ังหมด 8 จังหวัด โรงพยาบาล 77 แห่ง โรงพยาบาล
พรหมบุรีกเ็ป็นหน่ึงในโรงพยาบาลพืน้ท่ีรับผิดชอบของเขตนี ้เพ่ือให้ผู้ รับผิดชอบงานทุกคน
เข้าใจถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการด าเนินงานฯ พร้อมท้ังอบรมให้ความรู้
จากผู้เช่ียวชาญ” 

ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล ท่านท่ี 2 กล่าวว่า “ในการจัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานมาตรฐานฯ จะมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานมาตรฐาน
ระบบริการสุขภาพในทุกด้าน ซ่ึงมีด้านส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลรวมอยู่ด้วย ท าให้แต่ละ
โรงพยาบาลมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ซ่ึงกันและกัน บาง
โรงพยาบาลก็จะมีวิธีการต่างๆในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ท าให้
เราได้น าเอาวิธีการท่ีดีของท่ีอ่ืนมาใช้ประยกุต์กับโรงพยาบาลเรา” 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                     ภาพท่ี 4.12 การพฒันาศกัยภาพบุคลากรโดยกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ 

4.4.4.2 การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ผู ้รับผิดชอบงานส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลฯ ท่านท่ี 1 กล่าวว่า “ทีมคณะ

กรรมการฯ มีการทบทวนอย่างน้อยปีละคร้ัง เพ่ือให้ตอบสนองต่อนโยบาย  วัตถุประสงค์ 
ตัวชี้วัดของโรงพยาบาล  และสอดคล้องกับข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทางด้าน
ส่ิงแวดล้อม” 

4.4.4.3 การใชเ้ทคโนโลยตี่างๆในการด าเนินงาน 
ผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลฯ ท่านท่ี 1 กล่าวว่า “โรงพยาบาลมี

การน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการด าเนินงานโดยใช้ระบบข้อมูล
สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี  ในการด าเนินงานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะมี
โปรแกรม HS4 เพ่ือให้ผู้ รับผิดชอบงานในระดับจังหวัดติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานผ่านโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นการประเมินตนเอง การแนบหลักเอกสารการ
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ด าเนินงาน และสามารถดึงข้อมูลผลการด าเนินงานมาใช้ในการวางแผนการด าเนินงาน 
ส่งเสริม พัฒนาทักษะผู้ รับผิดชอบงานในระดับโรงพยาบาลต่อไปด้วย นอกจากนีก้็มีการ
จัดต้ังไลน์กลุ่มในการประสานงาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดตามงาน ในส่วนของ
โรงพยาบาลมีการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับการด าเนินงานโดยใช้
ระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดเกบ็ข้อมูลต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ไลน์ เสียงตามสาย  โปรแกรม HS4 เพ่ือง่ายต่อการส่ือสารท้ังภายในและภายนอก  มีการรับ
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้ google form ในการเก็บข้อมูลเพ่ือช่วยลด
ระยะเวลาในวิเคราะห์ข้อมูล และใช้งานง่าย”  

จึงกล่าวไดว้า่ โรงพยาบาลฯ มีการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองคค์วามรู้ท่ีส าคญัใน
การด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม น ามาสู่การพฒันาและปรับปรุงกระบวนงาน โดยน าเทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยัมาช่วยในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
                                            ภาพท่ี 4.13 การใชเ้ทคโนโลยใีนระบบ HS4 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีสรุปได้ว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล  ไดแ้ก่ ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารท่ี
ให้ความส าคญั และมีบทบาทในการสนบัสนุนทั้งทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์และงบประมาณในการ
ด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดบั ประชาชนในพื้นท่ี ผูม้ารับบริการ ในการ
ด าเนินงานอย่างจริงจัง ส่งผลให้การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน
ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลประสบความส าเร็จอยู่ในระดบัคุณภาพ และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง
ต่อไป 
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4.5   ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนินงานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลส าหรับโรงพยาบาลอ่ืนๆ 

จากผลการสัมภาษณ์ในประเด็น การให้ขอ้แนวทางการพฒันาการด าเนินงานมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลส าหรับโรงพยาบาลอ่ืนๆโดยจดักลุ่ม
การเสนอแนะเป็น  4 ดา้นหลกั คือ 
   4.5.1 ดา้นนโยบาย 

1) หน่วยงานระดบักระทรวง กรม เขต ควรมีนโยบายแผนงานท่ีบูรณาการร่วมกนั
ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานทุกภาคส่วน เช่น ระหว่าง อปท. รพ.สต. อส
ม. และผูน้ าชุมชน  โดยเนน้การสร้างเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ และเนน้ใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือวางแผน  

2) หน่วยงานระดบักรม เขต ควรมีการก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย และแผนงานไว้
อย่างชัดเจนและด าเนินงานตามแผนงาน มีการก าหนดโครงสร้ างและหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีชดัเจน และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจน
ปรับปรุงแกไ้ข พฒันาอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
4.5.2 ดา้นการมีส่วนร่วมของเครือข่าย 

1) หน่วยงานระดับปฏิบติัการในพื้นท่ีควรส่งเสริมเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน  

2) หน่วยงานระดับปฏิบัติการในพื้นท่ีควรก าหนดบทบาทของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน ใหแ้ต่ละฝ่ายเขา้มามีบทบาทในรูปแบบของคณะกรรมการ เพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานและเกิดความคล่องตวัและเกิดประสิทธิภาพในการท างาน
ให้สอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ี ยงัช่วยลดความซ ้ าซ้อนในการ
ท างานของแต่ละฝ่าย และเกิดความเช่ือมโยงการด าเนินงานและประหยดัทรัพยากรในการ
ด าเนินงาน 
4.5.3 ดา้นการส่งเสริมพฒันา 

1) หน่วยงานระดบักรม เขต จงัหวดั และโรงพยาบาล ควรมีการพฒันาศกัยภาพ
และฟ้ืนฟูแก่ผู ้ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ืองให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความรู้และทกัษะในการท างาน ซ่ึงอาจประสาน
ความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และอาจส่งเสริมการศึกษาดูงานตามความเหมาะสม 
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2) หน่วยงานระดบักรม เขต จงัหวดั และโรงพยาบาล ควรสร้างแรงจูงใจในการ
ด าเนินงาน เช่น ให้รางวลั เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการด าเนินงานให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

3) ผูบ้ริหารควรให้ความส าคญัซ่ึงเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนภารกิจ
ของหน่วยงาน เม่ือผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัและใส่ใจกบังานมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม จึงมีส่วน
ส าคัญท่ีช่วยให้บุคลากรและภาคส่วนต่าง ๆ ให้ความส าคัญกับภารกิจ และสนับสนุน
งบประมาณ บุคลากร ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นในการด าเนินงานใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
4.5.4 ดา้นการจดัการ       

1) หน่วยงานระดบักรม ควรพฒันาและส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเขา้มา
ประยุกต์ใชใ้นการด าเนินงาน และใช้ช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ค หรืออีเมล์ การประกาศเสียงตามสาย HS4  ใช้ในการความก้าวหน้า
ติดตามการด าเนินงานของพื้นท่ี เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็ว    

2) หน่วยงานระดับกรมควรจัดสรรงบประมาณให้มีอย่างเพียงพอในการ
ด าเนินงานลงใหโ้รงพยาบาล เพื่อใชใ้นการพฒันางานในพื้นท่ี 

3) หน่วยงานระดบัจงัหวดั/เขต ควรมีการจดัทีมพี่เล้ียง (Coaching) ในการส่งเสริม 
ให้ค  าปรึกษาโดยการรวมทีมของผูรั้บผิดชอบงานส่ิงแวดลอ้มจากส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดั โรงพยาบาลศูนย/์โรงพยาบาลทัว่ไป หรือ โรงพยาบาลชุมชน ท่ีมีองค์ความรู้และ
สามารถถ่ายทอดแนวทางการด าเนินงานได ้

4) หน่วยงานระดบักรมควรจดัสรรบุคลากรท่ีขาดแคลนให้เพียงพอและเหมาะสม
กบัภาระงาน  

 
 
 
 
 
 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี และ

วิเคราะห์การด าเนินงานดงักล่าว ให้ทราบถึงขอ้เสนอแนะ เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการ

ด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลส าหรับ

โรงพยาบาลอ่ืนๆ ผูวิ้จัยได้น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้ดัชนีช้ีวดัความส าเร็จแบบสมดุล 

(Balanced Scorecard) มาใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล โดยประยุกต์ 4 มิติของ Balanced 

Scorecard มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 1) มิติดา้นประสิทธิผล 2) มิติดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 3) 

มิติดา้นการบริหารจดัการ และ 4) มิติดา้นการเรียนรู้และพฒันา 

ผูว้ิจยัไดส้รุปผลการศึกษาพร้อมการอภิปรายผลการศึกษา ซ่ึงจะอธิบายถึงความสอดคลอ้ง

ระหว่างผลการศึกษากับข้อมูลอ้างอิง แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงสามารถสรุปและ

อภิปรายผลการศึกษา รวมทั้งน าเสนอขอ้เสนอแนะ ไดด้งัน้ี 

5.1  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี เก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interviews) โดยการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีบทบาท

เก่ียวขอ้งและมีส่วนร่วม หรือมีส่วนไดเ้สียกบัการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน

ระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวดัสิงห์บุรี รวมผูใ้ห้ข้อมูลทั้งหมด 30 คน 

ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในพื้นท่ีโดยการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพและศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง การศึกษาคร้ังน้ีไดป้ระยุกตห์ลกัการของดชันีช้ีวดัความส าเร็จ
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แบบสมดุล (Balanced Scorecard) พิจารณาประเด็นหลกั 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นประสิทธิผล ดา้น

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดา้นการบริหารจดัการ และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา พบวา่  

 5.1.1 แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มใน

โรงพยาบาล   

 จากการศึกษาแนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน

ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี สามารถแบ่งได ้6 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ 

1) การก าหนดนโยบาย  

จากการศึกษา พบว่า โรงพยาบาลมีการจดัท านโยบายการจดัการคุณภาพ นโยบาย

ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  และนโยบาย Green& Clean 

Hospital ซ่ึงเน้ือหาของนโยบายมีความชดัเจน มีสาระส าคญัสอดคลอ้งการพฒันาคุณภาพ

ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล โดยจดัท าไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดรั้บการลงนามโดยผูอ้  านวยการโรงพยาบาล และมีการถ่ ายทอด 

เผยแพร่นโยบายฯ อย่างทั่วถึง มีผลต่อการรับรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายได้ โดย

เผยแพร่ทั้งบุคลากรและสาธารณชน และทบทวนนโยบายให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินงาน 

ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาระบบบริการสุขภาพ  มุ่งสู่เป้าหมายการบริการ

สุขภาพมีความปลอดภยัจากส่ิงแวดลอ้มและบริการสุขภาพ  

2) การแต่งตั้งคณะท างาน  

จากการศึกษาพบว่า เน่ืองจากโรงพยาบาลมีบุคลากรจ านวนน้อย จึงจดัให้มีการ

แต่งตั้งคณะท างานดา้นต่างๆ เพื่อช่วยใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมจาก

ทุกๆฝ่าย จดัท าไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดรั้บการลงนามโดยผูอ้  านวยการโรงพยาบาล และ

มีเผยแพร่ใหมี้การรับทราบอยา่งทัว่ถึง  

3) การวางแผน  

จากการศึกษาพบวา่ โรงพยาบาลมีการวางแผนการด าเนินงาน โดยไดมี้การประชุม

คณะกรรมการคุณภาพโรงพยาบาล  คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม  คณะกรรมการสุขศึกษา

และพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ  การหารือ การประเมินตนเอง การประเมินสถานภาพการ

จัดการคุณภาพ  ประเมินวิเคราะห์ เพื่อน าสู่การพฒันาอย่ างต่อเน่ือง มีการบันทึกการ

ประเมินตนเองผ่านทางระบบรายงานของโปรแกรม HS4 ซ่ึงช่วยให้ทราบถึงความเส่ียง

ด้านต่างๆของโรงพยาบาล และน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขก่อนท่ีจะมีการเยี่ยมประเมิน
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มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีการรวบรวม วิเคราะห์ และจดัท าขอ้มูลการจดัการคุณภาพ

ดา้นต่างๆท่ีเป็นปัจจุบนั แต่ละหน่วยงานมีการรายงานความเส่ียงเร่ืองต่างๆ ท่ีเส่ียงต่อการ

ท างาน มีการพฒันาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพใน

โรงพยาบาล แผนปฏิบติัการคน้หาความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของผูป่้วย 

7 ด้าน ตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ  โดยคณะท างานบริหารงานส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยัเดือนละ 2 คร้ัง และจดัท าเป็นแผนงานของโรงพยาบาล 

4) การด าเนินการและการปฏิบติัตามแผน    

จากการศึกษา พบว่า การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงาน

ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลไดบู้รณาการร่วมกบัการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) การ

ด าเนินงาน Green & Clean Hospital เพื่อลดภาระงาน งบประมาณ และประหยดัทรัพยากร  

โดยเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดลอ้มใน

โรงพยาบาลของโรงพยาบาลฯ ไดแ้ก่ คู่มือระบบบ าบดัน ้ าเสีย คู่มือบริหารความเส่ียง คู่มือ

การจดัการขยะ  ระเบียบปฏิบติั วิธีการปฏิบติังาน บนัทึกขอ้มูลการตรวจวิเคราะห์น ้ าและ

การดูแลบ าบดัน ้าเสีย มีการจดบนัทึกสถิติและขอ้มูลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียตาม

แบบ ทส.1 ทุกวนั และสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน 

โดยรายงานต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน เก็บรวบรวมรายงานอุบติัการณ์ท่ีเกิดจากโครงสร้าง 

อาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดลอ้ม ขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับการส่ือสารท่ีเก่ียวกบัระบบ

การจดัการคุณภาพและความปลอดภัย ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมและมีคู่มือระเบียบปฏิบติัท่ี

เป็นแนวทางเดียวกนั 

5) การประเมินผล ติดตามและตรวจสอบ   

จากการศึกษาพบว่า หลงัจากไดด้ าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ มีการ

ประเมินผลโดยการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปีละ 1 คร้ัง โดย

คณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ซ่ึงเป็นการประเมินโดย

หน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล และประชุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอย่างน้อย 2 เดือน/

คร้ัง มีการด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ข โดยโรงพยาบาลมีการก าหนดการเฝ้าติดตาม 

ไดแ้ก่ เฝ้าติดตามวดัและวิเคราะห์คุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎหมายหรือขอ้เรียกร้องท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง หาก

พบความไม่เป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้ก าหนด โรงพยาบาลจะประเมินความเส่ียงก่อน
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ด าเนินการแกไ้ข ป้องกนั เพื่อก าจดัความไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนการ

ตรวจประเมินภายในของโรงพยาบาล จะท าการประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างานปี

ละ 2 คร้ัง ENV Round 3 เดือน/คร้ัง และน าเสนอผลการตรวจเยี่ยมแก่ผูบ้ริหาร โดยทีม

คณะท างานบริหารงานส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท า

ขั้นตอนการด าเนินงานการตรวจประเมินภายในมีการทบทวนและปรับปรุงการจัดการ

คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  

6) การทบทวนการด าเนินงาน 

จากการศึกษา พบว่า โรงพยาบาลมีการทบทวนของทีมคณะกรรมการดา้นต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยการประชุมทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง มีการปรับปรุงคู่มือต่างๆให้เป็น

ปัจจุบนั และหากมีความเส่ียงในจุดไหนก็มีการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการเพื่อแกไ้ข

ได้ทันท่วงที ซ่ึงผลจากการประชุมทบทวนต้องจัดท าในรูปของรายงาน น าเสนอต่อ

ผูบ้ริหารและแจ้งเวียนให้ผูร่้วมประชุมทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงาน

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลท่ีด าเนินการอยู่มี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงการจดัการคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

5.1.2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น

ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี  

โดยใช ้Balanced Scorecard ทั้ง 4 มิติ พบวา่ 

1. ดา้นประสิทธิผล  จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นประสิทธิผลของโรงพยาบาล
พรหมบุรี มีการด าเนินงานฯ บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
อย่างชัดเจน ตามพนัธกิจและเป้าประสงค์ของโรงพยาบาลเร่ืองการพฒันาระบบบริการ
สุขภาพให้ไดม้าตรฐาน (องค์กรมีคุณภาพ) และมีส่ิงแวดลอ้มเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และการพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงระบบงานส่ิงแวดลอ้มเป็นด้านหน่ึงของมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพ  การเยีย่มประเมินโดยคณะกรรมการฯ เป็นการเยีย่มประเมินพื้นท่ีทุกอาคาร 
สภาพแวดลอ้มของโรงพยาบาล หากผลการเยี่ยมประเมินของคณะกรรมการผ่านระดบั
คุณภาพ (เกณฑ์ทั้งหมดมี 3 ระดบั คือ พื้นฐาน  พฒันา และคุณภาพ) ถือว่าสถานบริการ
สุขภาพนั้นผ่านเกณฑ์คุณภาพของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ตามตวัช้ีวดัของกรม
สนบัสนุนบริการสุขภาพ   และจากผลการเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น
ระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลในปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันอยู่ในระดับคุณภาพ 
(คะแนนมากกวา่ 85% จดัอยูใ่นระดบัคุณภาพ)  ผลการเยีย่มประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล ปี 2560 อยู่ในระดบัคุณภาพ (คะแนน 
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89.94%) และในวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2561  มีการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพ ปี 2561 และปี 2562 อยู่ในระดบัคุณภาพ (คะแนน 97.50%) ผลการปรับปรุงและ
พฒันาท าให้มีคะแนนเพิ่มมากขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา   นอกจากน้ีโรงพยาบาลยงัไดรั้บรางวลั
ต่างๆ มากมายเก่ียวกบังานดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไม่ว่าจะเป็น รางวลัล าดบัท่ี 3 จากการประกวด
นวตักรรมของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสิงห์บุรี ผลงานการบ าบดัน ้ าเสียเป็นน ้ าดีดว้ย
วิธีธรรมชาติบึงประดิษฐ์ดดัแปลง ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการประกวดนวตักรรม Green & 
Clean Hospital ระดับเขต และได้รับรางวลัชมเชยในระดับประเทศ  ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการ
ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ การติดตามผลการปฏิบติังานทุกไตรมาส  และการตรวจ
ประเมินภายในของโรงพยาบาล การทบทวนและการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองจากทีม
คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล  จึงกล่าวไดว้่า 
โรงพยาบาลมีการด าเนินงานฯบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้
อย่างชดัเจน ตามพนัธกิจและเป้าประสงคข์องโรงพยาบาล และตวัช้ีวดัของกรมสนบัสนุน
บริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 

2. ด้านผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย  จากการศึกษาพบว่า 1) ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับ

ขั้นตอนการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมใน

โรงพยาบาล พบว่า บุคลากรผูรั้บผิดชอบงานมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการ

ด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล ซ่ึง

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ จะมีการถ่ายทอดแนวทาง เกณฑต์่างๆไปยงัศูนยส์นับสนุน

บริการสุขภาพ ทั้ง 12 แห่งท่ีมีหน้าท่ีในการส่งเสริม พฒันา และยกระดบัมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพแก่โรงพยาบาลในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงโรงพยาบาลพรหมบุรีอยู่ในเขต

สุขภาพท่ี 4 ก็จะได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอดนโยบายสู่การน าไปปฏิบัติจากศูนย์

สนบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 4 และเม่ือมีการถ่ายทอดนโยบายและแนวทาง เกณฑม์าตรฐาน

ต่างๆ แก่โรงพยาบาลแลว้ โรงพยาบาลก็จะตอ้งรับหนา้ท่ีต่อไปในการพฒันามาตรฐานให้

ไดคุ้ณภาพ ตามท่ีมาตรฐานก าหนด ซ่ึงการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน

ระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวดัสิงห์บุรี และ

เจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาลไดเ้ป็นวิทยากรมาถ่ายทอดองคค์วามรู้ใหแ้ก่โรงพยาบาลอ่ืนๆ ใน

งานประชุมพฒันาศกัยภาพ 2) การมีส่วนร่วม  ในการด าเนินงานของโรงพยาบาลจะมีทีม

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มทุกคนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการแผนงาน นโยบาย การ

ประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  ซ่ึงทีม

คณะกรรมการมาจากเจา้หน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ของโรงพยาบาลท่ีมีองคค์วามรู้ท่ีเหมาะสม เช่น 
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ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกคร้ังของการ

ท างานหรือกิจกรรมของทีม มีการประชุมทีมก่อนการวางแผนงาน หรือการด าเนินงานใน

แต่ละคร้ัง เจา้หนา้ท่ีในแต่ละฝ่ายก็จะเขา้มาร่วมกิจกรรม พร้อมดว้ยหน่วยงานเครือข่ายจาก

ภายนอก และประชาชนบริเวณใกลเ้คียงจะเขา้มาร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลและมี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 3) ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย พบวา่ โรงพยาบาลเปิดโอกาส

ให้ทีมคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มทุกคนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการแผนงาน นโยบาย 

การประเมินผลและติดตามผลการด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  ท าให้

บุคลากรมีความพึงพอใจในการเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงานฯ นอกจากน้ีในส่วนของ

ประชาชนในพื้นท่ีโดยรอบ และผูม้ารับบริการรู้สึกพอใจท่ีโรงพยาบาลใส่ใจในคุณภาพ

ชีวิต ส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีขอ้ร้องเรียน พื้นท่ีโรงพยาบาลมีความสะอาดเรียบร้อย มีพื้นท่ีให้

พกัผ่อน ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี สามารถขอความช่วยเหลือจากชุมชนไดต้ลอดเวลา และจากการ

ประเมินผลความพึงพอใจของผูม้ารับบริการในโรงพยาบาล พบว่า มีผลความพึงพอใจใน

ระดับมากท่ีสุด 90 % จึงกล่าวได้ว่า โรงพยาบาลมีบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านระบบงาน

ส่ิงแวดล้อม  มีการมีส่วนร่วมของบุคลากร ท าให้เกิดความพึงพอใจทั้ งบุคลากรและ

ประชาชนโดยรอบ  

3. ดา้นการบริหารจดัการ จากการศึกษาพบวา่  1) นโยบาย  โรงพยาบาลมีนโยบาย

ในการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 

ภายใตน้โยบายการจดัการคุณภาพ นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการท างาน และนโยบาย Green & Clean Hospital รวมถึงมาตรฐานและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลให้เอ้ือต่อการบริการสุขภาพ  มุ่งสู่

เป้าหมายการบริการสุขภาพมีความปลอดภยัจากส่ิงแวดลอ้มและบริการสุขภาพ ซ่ึงเน้ือหา

ของนโยบายมีความชดัเจน มีสาระส าคญัสอดคลอ้งการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล และมีการถ่ายทอด เผยแพร่

นโยบายฯ อย่างทัว่ถึง เพื่อให้ทุกคนน านโยบายฯ ไปปฏิบติั  เน้ือหาของนโยบายมีความ

ชดัเจน มีสาระส าคญัสอดคลอ้งการพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น

ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล โดยจดัท าไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดรั้บการลงนาม

โดยผู ้อ  านวยการโรงพยาบาล และมีการถ่ายทอด เผยแพร่นโยบายฯ อย่างทั่วถึงทั้ ง

หนงัสือเวียน บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เวบ็ไซต ์มีผลต่อการรับรู้ เขา้ใจและปฏิบติัตามนโยบาย
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ได้ โดยเผยแพร่ทั้งบุคลากรและสาธารณชน และทบทวนนโยบายให้สอดคลอ้งกับการ

ด าเนินงาน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาระบบบริการสุขภาพให้ไดคุ้ณภาพ

และมาตรฐาน(องค์กรมีคุณภาพ)  ซ่ึงดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลเป็นส่วน

หน่ึงของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ พฒันาส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลให้เอ้ือต่อการ

บริการสุขภาพ  มุ่งสู่เป้าหมายการบริการสุขภาพมีความปลอดภัยจากส่ิงแวดลอ้มและ

บริการสุขภาพ แสดงถึงการให้ความส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้มใน

โรงพยาบาลของผูบ้ริหารสูงสุด ซ่ึงเน้ือหาของนโยบายมีความชัดเจน มีสาระส าคัญ

สอดคลอ้งการพฒันาคุณภาพตามบริบทของพื้นท่ี มีการร่วมกนัคิดนโยบายจากผูมี้ส่วนได้

เสีย ทั้งภายในโรงพยาบาลและเครือข่ายชุมชน และมีการถ่ายทอด เผยแพร่นโยบาย อย่าง

ทั่วถึง เพื่อให้ทุกคนน านโยบายฯ ไปปฏิบัติ และทบทวนนโยบายให้สอดคล้องกับกา

ด าเนินงาน  2) การปฏิบติัตามแผนงาน โรงพยาบาลมีการปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงาน

การด าเนินงานฯท่ีวางไว ้  โดยบูรณาการร่วมกบัการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (HA) 

การด าเนินงาน Green & Clean Hospital  มีการรวบรวมและจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับ

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล ไดแ้ก่ คู่มือระบบ

บ าบัดน ้ าเสีย คู่มือบริหารความเส่ียง คู่มือการจัดการขยะ  คู่มือมาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพ  มีการจดบนัทึกสถิติและขอ้มูลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย เก็บรวบรวม

รายงานอุบติัการณ์ท่ีเกิดจากโครงสร้าง อาคาร สถานท่ี และส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับการส่ือสาร

ท่ีเก่ียวกบัระบบการจดัการคุณภาพและความปลอดภยั ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมและมีคู่มือ

ระเบียบปฏิบติัท่ีเป็นแนวทางเดียวกนั และทบทวนนโยบายใหส้อดคลอ้งกับการด าเนินงาน 

และจากการวางแผนการด าเนินงานของโรงพยาบาล ได้มีการประชุมคณะกรรมการ

คุณภาพโรงพยาบาล  คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม  คณะกรรมการสุขศึกษาและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ  การหารือ การประเมินตนเอง การประเมินสถานภาพการจดัการคุณภาพ  

ประเมินวิเคราะห์ เพื่อน าสู่การพฒันาอย่างต่อเน่ือง มีการบนัทึกการประเมินตนเองผา่นทาง

ระบบรายงานของโปรแกรม HS4 ซ่ึงช่วยให้ทราบถึงความเส่ียงดา้นต่างๆของโรงพยาบาล 

และน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขก่อนท่ีจะมีการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 

มีการรวบรวม วิเคราะห์ และจดัท าขอ้มูลการจดัการคุณภาพดา้นต่างๆท่ีเป็นปัจจุบนั แต่ละ

หน่วยงานมีการรายงานความเส่ียงเร่ืองต่างๆ ท่ีเส่ียงต่อการท างาน มีการพฒันาระบบ

สนับสนุนการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพในโรงพยาบาล แผนปฏิบติัการ
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คน้หาความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัของผูป่้วย ตามมาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพ  โดยคณะท างานบริหารงานส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัเดือนละ 2 คร้ัง และ

จดัท าเป็นแผนงานของโรงพยาบาล 3) จ านวนบุคลากร เน่ืองจากโรงพยาบาลมีบุคลากร

น้อย เพื่อลดภาระงาน งบประมาณ และประหยัดทรัพยากร  จึงจัดให้มีการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  ไดรั้บการลงนามโดยผูอ้  านวยการ

โรงพยาบาล และมีเผยแพร่ให้มีการรับทราบอย่างทั่วถึง ประกอบไปด้วยคณะท างาน

บริหารงานส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั คณะกรรมการการจดัการคุณภาพและความ

ปลอดภยั  คณะกรรมการพฒันางาน Green& Clean คณะกรรมการดูแลและพฒันาระบบ

บ าบดัน ้ าเสีย การแต่งตั้งคณะท างานดา้นต่างๆ เพื่อช่วยให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

และมีส่วนร่วมจากทุกๆ ฝ่าย จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้รับการลงนามโดย

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล และมีเผยแพร่ให้มีการรับทราบอย่างทัว่ถึง ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

ค าสั่งคณะท างานบริหารงานส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัโรงพยาบาลพรหมบุรี ค  าสั่ง

คณะกรรมการการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยโรงพยาบาลพรหมบุรี ค  าสั่ง

คณะกรรมการพฒันางาน Green& Clean  และค าสั่งคณะกรรมการดูแลและพฒันาระบบ

บ าบดัน ้ าเสีย  4) งบประมาณ โรงพยาบาลส่วนใหญ่จดัสรรสนับสนุนกิจกรรมการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มและการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน เพื่อน าองค์ความรู้มาพฒันางาน  จะมีการใช้

งบประมาณเงินบ ารุงของโรงพยาบาลและงบประมาณขององค์กรปกครองสวนท้องถ่ิน 

หรืองบจากโรงงานอุตสาหกรรม และวดัในพื้นท่ี สนบัสนุนการงบก่อสร้าง ซ่อมแซม ท า

ให้มีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงาน  ก็จะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  5) 

การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  โรงพยาบาลมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล

การด าเนินงาน โดยมีการจดัท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ  มีการรายงานผลการด าเนินงาน

ในทุก 3 เดือนและน าเสนอต่อผูบ้ริหารและหลงัจากไดด้ าเนินงานมาตรฐานระบบบริการ

สุขภาพ มีการประเมินผลโดยการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพปีละ 1 คร้ัง 

โดยคณะกรรมการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ซ่ึงเป็นการประเมินโดย

หน่วยงานภายนอกโรงพยาบาล และประชุมคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งอย่างน้อย 2 เดือน/

คร้ัง มีการด าเนินการตรวจสอบและแกไ้ข โดยโรงพยาบาลมีการก าหนดการเฝ้าติดตาม 

ไดแ้ก่ เฝ้าติดตามวดัและวิเคราะห์คุณภาพดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยั ให้เป็นไปตามขอ้ก าหนด กฎหมายหรือขอ้เรียกร้องท่ีเก่ียวขอ้งอย่างถูกตอ้ง หาก
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พบความไม่เป็นไปตามขอ้กฎหมาย ขอ้ก าหนด โรงพยาบาลจะประเมินความเส่ียงก่อน

ด าเนินการแกไ้ข ป้องกนั เพื่อก าจดัความไม่สอดคลอ้งตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนการ

ตรวจประเมินภายในของโรงพยาบาล จะท าการประเมินสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างานปี

ละ 2 คร้ัง ENV Round 3 เดือน/คร้ัง และน าเสนอผลการตรวจเยี่ยมแก่ผูบ้ริหาร โดยทีม

คณะท างานบริหารงานส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท า

ขั้นตอนการด าเนินงานการตรวจประเมินภายในมีการทบทวนและปรับปรุงการจัดการ

คุณภาพอย่างต่อเน่ือง และมีการทบทวนของทีมคณะกรรมการดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดย

การประชุมทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 มีการปรับปรุงคู่มือต่างๆให้เป็นปัจจุบนั และหากมี

ความเส่ียงในจุดไหนก็มีการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการเพื่อแกไ้ขไดท้นัท่วงที ซ่ึงผล

จากการประชุมทบทวนตอ้งจดัท าในรูปของรายงาน น าเสนอต่อผูบ้ริหารและแจง้เวียนให้ผู ้

ร่วมประชุมทราบ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลท่ีด าเนินการอยู่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

และมีการปรับปรุงการจดัการคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

จึงกล่าวไดว้่า โรงพยาบาลมีนโยบายท่ีชดัเจนดา้นส่ิงแวดลอ้ม น ามาสู่การปฏิบติั

แผนงานท่ีวางไว ้โดยมีการจดัการบูรณาการดา้นบุคลากร งบประมาณ และมีการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 

4. ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  จากการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาความรู้

ความสามารถของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม  บุคลากรของโรงพยาบาลฯ ไดรั้บการพฒันา

ความรู้ ความสามารถ โดยการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายใน และภายนอกของโรงพยาบาล 

โดยจะฝึกอบรมให้แก่ผูป้ฏิบติังานและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยไดแ้จกแจงประเภทของการฝึกอบรม

ให้สอดคล้องกับลักษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคัญ  ส าหรับการฝึกอบรมจะฝึกอบรม

ใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยไดแ้จกแจงประเภทของการฝึกอบรมใหส้อดคลอ้งกบั

ลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั เช่น ปัญหาเร่ืองระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีขาดบุคลากรท่ีมี

ความรู้อย่างแทจ้ริง จึงได้ส่งบุคลากรเขา้ร่วมโครงการอบรมฟ้ืนฟูความรู้เก่ียวกับระบบ

บ าบัดน ้ าเสีย และก่อนการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน

ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล  จะมีการประชุมช้ีแจงแนวทางในการด าเนินงานจากศูนย์

สนบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 4 กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้

ผูรั้บผิดชอบงานทุกคนเขา้ใจถึงนโยบาย วตัถุประสงค์ และเป้าหมายในการด าเนินงานฯ 
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พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ ในการจดัประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน

มาตรฐานฯ จะมีการอบรมให้ความรู้เก่ียวกบังานมาตรฐานระบบริการสุขภาพในทุกดา้น 

ซ่ึงมีด้านส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลรวมอยู่ด้วย ท าให้แต่ละโรงพยาบาลมีโอกาสได้

แลกเปล่ียนประสบการณ์และองคค์วามรู้ซ่ึงกนัและกนั บางโรงพยาบาลก็จะมีวิธีการต่างๆ

ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 2) การพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการ  “ทีมคณะกรรมการฯ มีการทบทวนอย่างนอ้ยปีละคร้ัง เพื่อให้ตอบสนองต่อ

นโยบาย  วตัถุประสงค ์ตวัช้ีวดัของโรงพยาบาล  และสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3) การใชเ้ทคโนโลย ี ในการด าเนินงานมาตรฐานสุขศึกษา 

กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพจะมีโปรแกรม HS4 เพื่อให้ผูรั้บผิดชอบงานในระดบัจงัหวดั

ติดตามความกา้วหน้าของการด าเนินงานผ่านโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นการประเมินตนเอง 

การแนบหลกัเอกสารการด าเนินงาน และสามารถดึงขอ้มูลผลการด าเนินงานมาใชใ้นการ

วางแผนการด าเนินงาน ส่งเสริม พฒันาทกัษะผูรั้บผิดชอบงานในระดบัโรงพยาบาลต่อไป

ดว้ย นอกจากน้ีก็มีการจดัตั้งไลน์กลุ่มในการประสานงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ

ติดตามงาน ในส่วนของโรงพยาบาลมีการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ให้เกิดประโยชน์

กับการด าเนินงานโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น 

อินเตอร์เน็ต บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ไลน์ เสียงตามสาย  โปรแกรม HS4  เพื่อง่ายต่อการ

ส่ือสารทั้งภายในและภายนอก  มีการรับข่าวสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงกล่าวไดว้่า โรง

พยาบาลฯ มีการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์ความรู้ท่ีส าคัญในการ

ด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม น ามาสู่การพฒันาและปรับปรุงกระบวนงาน โดยน าเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยัมาช่วยในการด าเนินงาน  

จากการศึกษาในคร้ังน้ีสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงาน

มาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล  ได้แก่ ความ

มุ่งมัน่ของผูบ้ริหารท่ีให้ความส าคญั และมีบทบาทในการสนบัสนุนทั้งทางดา้นทรัพยากร

มนุษย์ และงบประมาณในการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

บุคลากรในทุกระดับ ในการด าเนินงานอย่างจริงจงั  ส่งผลให้การด าเนินงานมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลประสบความส าเร็จอยู่ใน

ระดบัคุณภาพ และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป ดงัภาพท่ี 5.1 
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                                           ภาพท่ี 5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

 

 

มิติด้านประสิทธิผล 
• การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

- บรรลุตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายท่ี

ก าหนดไว ้ตามพนัธกิจและเป้าประสงค์

ของโรงพยาบาลเร่ืองการพฒันาระบบ

บริการสุขภาพให้ไดม้าตรฐานและ

ตวัช้ีวดักรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ   

มิติด้านผู้มีส่วนได้เสีย 
• ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการ

ด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

ดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 

- บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั

ขั้นตอนการด าเนินงานมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้ม

ในโรงพยาบาลเป็นอย่างดี 

- การมีอบรมบุคลากรเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งต่อเน่ือง 

• การมีส่วนร่วม 

- บุคลากรและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของโรงพยาบาลดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

• ความพึงพอใจของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

- บุคลากรและประชาชนพึงพอใจในการ

ด าเนินงานส่ิงแวดในโรงพยาบาล 

 

มิติด้านการบริหารจัดการ 
• นโยบาย 

- มีการก าหนดนโยบายให้มีส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งชดัเจน 

• การปฏิบติัตามแผนงาน 

- การปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว ้

• จ านวนบุคลากร 

- มีการจดัการดา้นบุคลากรโดยการ 

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ บูรณาการงานท่ีมี

ความเก่ียวขอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้มท าให้เกิด

ความเพียงพอ 

• งบประมาณ 

- มีการจดัการดา้นงบประมาณโดยการบูรณา

การงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งท าให้เกิดความ

เพียงพอ 

• การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

- มีการจดัท าแผนการติดตาม ตรวจสอบ  มี

การรายงานผลการด าเนินงานในทุก 3 

เดือนและน าเสนอต่อผูบ้ริหารและ มีการ

ประเมินผลโดยการเยี่ยมประเมินมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพปีละ 1 คร้ัง 

มิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 

• การพฒันาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- มีการช้ีแจงงานและพฒันาศกัยภาพก่อน
มีการด าเนินงานจากกรมสนบัสนุน
บริการสุขภาพ 

- มีการส่งบุคลากรไปอบรมตามปัญหาส่ิง
ส่ิงแวดท่ีเกิดขึ้นในโรงพยาบาล 

• การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 
- การทบทวนของทีมคณะกรรมการฯ 
และร่วมกนัพฒันาการด าเนินงาน
มาตรฐานระบบงานส่ิงแวดลอ้มใน
โรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพ  

• การใชเ้ทคโนโลยีต่างๆในการด าเนินงาน 
- มีน าเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั
มาใชใ้นการด าเนินงาน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการ
ด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมใน
โรงพยาบาลของโรงพยาบาลพรหมบรีุ 
จังหวัดสิงห์บุรี 
- ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารท่ีให้ความส าคญั
กบัการด าเนินงานส่ิงแวดลอ้ม 

- การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของ

บุคลากรในทุกระดบั ในการด าเนินงาน
อยา่งจริงจงั  

- การสนบัสนุนทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีการ
พฒันาศกัยภาพ  

- การสนบัสนุน จดัสรรงบประมาณในการ

ด าเนินงานให้เพียงพอ 

- การติดตามแลประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง 
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5.2 อภิปรายผล 
5.2.1 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น

ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี  

5.2.1 มิติดา้นประสิทธิผล 

  1) การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล กรณีศึกษา

โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ในมิติมิติดา้นประสิทธิผล ในประเด็นการ

บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้ม

ในโรงพยาบาล บรรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวอ้ย่างชดัเจน  

โดยดูจากผลการเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน

ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดบัคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  จึง

กล่าวได ้โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี มีการด าเนินงานมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลบรรลุผลส าเร็จตาม

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างชดัเจน สอดคลอ้งกบั จุฑารัตน์ หงษ์

จินดาและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงาน

ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) กรณีศึกษาบริษทั พีทีที โก

ลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) ในด้านประสิทธิผล บรรลุตามวตัถุประสงค์

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของวชิรา ยศศรี ได้ศึกษา

เร่ือง การประเมินผลการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการจัดการ

ส่ิงแวดลอ้ม: กรณีศึกษา โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ (บางปู) บริษทั 

โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ ในดา้นประสิทธิผล บรรลุ

ตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายและแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้

ดงันั้นจึง กล่าวไดว้า่ในการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น

ระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลฯ สามารถบรรลุ

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากมีการติดตามผล 
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5.2.2 มิติดา้นผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล กรณีศึกษา

โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี ในดา้นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดศึ้กษาทั้งหมด 

3 ด้าน ได้แก่  1) ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการด าเนินงานมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 2) การมีส่วนร่วม 

3) ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

1) ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการด าเนินงานมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล  

บุคลากรผู ้รับผิดชอบงานมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการ

ด า เนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมใน

โรงพยาบาล ซ่ึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะมีการถ่ายทอดแนวทาง เกณฑ์

ต่างๆไปยงัศูนยส์นับสนุนบริการสุขภาพ ทั้ง 12 แห่งท่ีมีหน้าท่ีในการส่งเสริม 

พฒันา และยกระดบัมาตรฐานระบบบริการสุขภาพแก่โรงพยาบาลในเขตพื้นท่ีท่ี

รับผิดชอบ ซ่ึงโรงพยาบาลพรหมบุรีอยู่ในเขตสุขภาพท่ี 4 ก็จะไดรั้บการส่งเสริม

และถ่ายทอดนโยบายสู่การน าไปปฏิบติัจากศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 4 และ

เม่ือมีการถ่ายทอดนโยบายและแนวทาง เกณฑม์าตรฐานต่างๆ แก่โรงพยาบาลแลว้ 

โรงพยาบาลก็จะตอ้งรับหน้าท่ีต่อไปในการพฒันามาตรฐานให้ไดคุ้ณภาพ ตามท่ี

มาตรฐานก าหนด และมีประสบความส าเร็จ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จุฑารัตน์ หงษจิ์นดา

และจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงานระบบ

มาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) กรณีศึกษาบริษทั พีทีที โกลบอล เค

มิคอล จ ากัด (มหาชน) ในด้านการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงาน

ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ในดา้นขั้นตอนการด าเนินงานระบบ

การจดัการส่ิงแวดลอ้มของบริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) บริษทั 

บีแอลซีพี เพาเวอร์ จ ากดั และบริษทัสยามแผน่เหลก็วิลาส จ ากดั นั้น มีการเผยแพร่

ความรู้ความเขา้ใจ และฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความ

เขา้ใจขั้นตอนการด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) ท่ีถูกตอ้ง
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อย่างแทจ้ริง ซ่ึงส่งผลให้การด าเนินงานระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) 

ประสบผลส าเร็จ 

2) การมีส่วนร่วม 

ในการด าเนินงานของโรงพยาบาลจะมีทีมคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มทุก

คนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการแผนงาน นโยบาย การประเมินผลและติดตาม

ผลการด าเนินงาน การปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงาน  ซ่ึงทีมคณะกรรมการมาจาก

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่างๆ ของโรงพยาบาลท่ีมีองค์ความรู้ท่ีเหมาะสม เช่น ฝ่ายการ

พยาบาล ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานทุกคร้ังของการ

ท างานหรือกิจกรรมของทีม มีการประชุมทีมก่อนการวางแผนงาน หรือการ

ด าเนินงานในแต่ละคร้ัง เจา้หนา้ท่ีในแต่ละฝ่ายก็จะเขา้มาร่วมกิจกรรม พร้อมดว้ย

หน่วยงานเครือข่ายจากภายนอก และประชาชนบริเวณใกล้เคียงจะเข้ามาร่วม

กิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั สอดคลอ้งกับ พูล

ศกัด์ิ ชูพาณิชสกุล (2551) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน

ไดมี้การแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะโดย

หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น เป็นการร่วมกันของประชาชนในการคิด 

การตดัสินใจการลงมือปฏิบติัเพื่อดาเนินกิจการในชุมชนการร่วมรับผิดชอบในอนั

ท่ีจะมุ่งสู่เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ของตนเองหรือสังคม โดยการกระท าผ่าน

กลุ่มหรือองค์กรด้วยความสมคัรใจตลอดจนการร่วมติดตามและประเมินผล จึง

กล่าวไดว้่า จงัหวดัสระบุรีเกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานเป็นอย่างดีตั้งแต่

ระดบัจงัหวดั ระดบัโรงพยาบาล และระดบัชุมชน สอดคลอ้งกบั ศศิธร ศรีสุรักษ์ 

(2560) ท่ีพบวา่ เทคนิคการมีส่วนร่วมระหวา่งหน่วยงานภาครัฐเป็นการมีส่วนร่วม

ในลกัษณะการประชุมหารือผ่านผูแ้ทนของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการส่งเสริม

ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐมีความ

ครอบคลุมในบางพื้นท่ีหรือบางชุมชนเท่านั้น ส าหรับภาคเอกชนท่ีมีการด าเนิน

โครงการคดัแยกขยะตน้ทางเพื่อน ากลบัมาใช้ประโยชน์ไม่ไดเ้กิดจากการมีส่วน

ร่วมในการด าเนินโครงการของภาครัฐโดยตรง แต่เป็นการด าเนินงานตามนโยบาย

ของผูบ้ริหารและไดรั้บความร่วมมือจากพนักงานอย่างดี เน่ืองจากมีมาตรการใน

การควบคุมก ากบัท่ีดี และสอดคลอ้งกบั นิจนิภา โมคศิร (2556) ท่ีพบว่า หมู่บา้น
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ต้นแบบ “ชุมชนลดเส่ียง ลดโรค” เป็นการด าเนินงานท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการ

จดัการสุขภาพท่ีเป็นระบบจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน ได้แก่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล โรงเรียน วดั ผูน้ าชุมชนและประชาชน โดยเร่ิมตั้งแต่การประชาคมคน้หา

ปัญหา การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาการวางแผนการแกไ้ขปัญหา การลงมือ

ปฏิบัติโดยใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ินของคนในชุมชน

ผสมผสานกับระบบบริการสุขภาพ/การแพทย์แผนปัจจุบัน ตลอดจนมีการ

ประเมินผลและคืนขอ้มูลกลบัสู่ชุมชน จนเกิดเป็นรูปแบบการพฒันาระบบสุขภาพ

ท่ีไดรั้บการยอมรับ โดยเฉพาะชุมชนบา้นค ากลาง หมู่ท่ี 9 ต าบลโคกนาโก อ าเภอ

ป่าต้ิว จังหวดัยโสธร ท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศหมู่บ้านต้นแบบลดเส่ียงลดโรค

ระดบัประเทศ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั เยาวเรศว ์นุตเดชานนัท ์(2558) ท่ีพบวา่ 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร กรมสุขภาพจิต เปิดโอกาสให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วม

ในการด าเนินการพฒันาองคก์รตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐในทุก

ขั้นตอนโดยเร่ิมตั้ งแต่การเปิดโอกาสให้คลากรได้ร่วมคิด  เสนอความเห็น 

ตดัสินใจ ด าเนินการ ติดตามผลการด าเนินงาน เพราะการเปิดโอกาสให้บุคลากร

ไดมี้ส่วนร่วมในดา้นต่างๆ จะก่อใหเ้กิดความร่วมมือ การร่วมแรงร่วมใจและความ

มุ่งมัน่ในการท่ีจะผลกัดนัให้การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐประสบ

ความส าเร็จ 

3) ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

โรงพยาบาลเปิดโอกาสให้ทีมคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมทุกคนแสดง

ความคิดเห็นเก่ียวกับการแผนงาน นโยบาย การประเมินผลและติดตามผลการ

ด าเนินงาน การปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงาน  ท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจใน

การเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงานฯ นอกจากน้ีในส่วนของประชาชนในพื้นท่ี

โดยรอบ และผู ้มารับบริการรู้สึกพอใจท่ีโรงพยาบาลใส่ใจในคุณภาพชีวิต 

ส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีขอ้ร้องเรียน พื้นท่ีโรงพยาบาลมีความสะอาดเรียบร้อย มีพื้นท่ีให้

พักผ่อน ส่ิงแวดล้อมท่ีดี สามารถขอความช่วยเหลือจากชุมชนได้ตลอดเวลา  

สอดคลอ้งกบั เฉลิมวุฒิ อุตโน และคณะ (2558) ท่ีพบว่า ประสิทธิภาพดา้นผลการ

ด าเนินงาน (Outputs) อยู่ในระดับดี อปท. ส่วนใหญ่ได้รับความพึงพอใจจาก
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ประชาชนและประสบความส าเร็จในงานดา้นสาธารณสุขมูลฐาน ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

อปท. ส่วนใหญ่สามารถบริหารจดัการโครงการเก่ียวกบังานสาธารณสุขมูลฐานได้

ตามวตัถุประสงค์ท่ีไดก้ าหนดไวใ้นแต่ละโครงการ และระดบัความพึงพอใจใน

การปฏิบติังานของ ทน.อยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประชาชนมีความพึง

พอใจมากกับการด าเนินงานของเทศบาล เน่ืองจากมีการติดตามโครงการอย่าง

สม ่าเสมอ และมีการประสานงานเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

ทนัเวลาและทนัต่อเหตุการณ์ และระดบัความส าเร็จในการด าเนินงานของเทศบาล

เมืองแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีประสบความส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ ไม่มีโรคติดต่อ

เกิดขึ้นในพื้นท่ี ชาวบา้นสนใจดูแลสุขภาพ อสม. สามารถขบัเคล่ือนการด าเนินการ

ไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถดูแลชาวบา้นไดค้รอบคลุมพื้นท่ี 

ดงันั้นสรุปไดว้่า โรงพยาบาลพรหมบุรีมีบุคลากรท่ีมีองค์ความรู้ในการ

ด าเนินงานส่ิงแวดลอ้มไดมี้การพฒันาศกัยภาพเป็นประจ าและมีเครือข่ายท่ีเขม้แข็ง 

มีการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน นอกจากน้ีเน่ืองจากการมีสัมพนัธภาพ อธัยาศยั

ท่ีดี มีความเป็นกนัเองกบัประชาชนในพื้นท่ี ท าให้เกิดความพึงพอใจทั้งบุคลากร

ผูรั้บผิดชอบงานและเครือข่ายประชาชนท่ีไดรั้บบริการ  

5.2.3 มิติดา้นการบริหารจดัการ 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล กรณีศึกษา

โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวดัสิงห์บุรี ในมิติด้านการบริหารจัดการ  ได้ศึกษา

ทั้งหมด 5 ดา้น ไดแ้ก่  1) นโยบาย 2) การปฏิบติัตามแผนงาน 3) จ านวนบุคลากร 

4)งบประมาณ  5) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ซ่ึงสามารถอภิปราย

ผลไดด้งัต่อไปน้ี 

1) นโยบาย 

โรงพยาบาลฯ ก าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดลอ้ม มีระบบบริหารจดัการ

อย่างชัดเจน  ซ่ึงเน้ือหาของนโยบายมีความชัดเจน มีสาระส าคญัสอดคลอ้งการ

พฒันาคุณภาพตามบริบทของพื้นท่ี มีการร่วมกนัคิดนโยบายจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทั้ง

ภายในโรงพยาบาลและเครือข่ายชุมชน และมีการถ่ายทอด เผยแพร่นโยบายฯ 
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อย่างทั่วถึง เพื่อให้ทุกคนน านโยบายฯ ไปปฏิบัติ และทบทวนนโยบายให้

สอดคลอ้งกบัการด าเนินงาน  ซ่ึงสอดคลอ้งกับ นิจนิภา โมคศิร (2556) ท่ีพบว่า 

การมีนโยบายสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนและหน่วยงาน มีความสัมพันธ์

ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพฒันาหมู่บา้นและชุมชนลดเส่ียงลด

โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง จงัหวดัยโสธร ซ่ึงชุมชนหรือหน่วยงานมีนโยบายสร้างเสริม

สุขภาพท่ีดีและชดัเจน สามารถปฏิบติัตามไดไ้ม่ยุ่งยาก ก็จะท าให้ประชาชนเขา้มา

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเน่ือง แต่ทั้งน้ี นโยบาย

ดงักล่าวตอ้งมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายหรือแนว

ทางการด าเนินงานของชุมชนร่วมกัน จึงจะไม่เกิดขอ้โตแ้ยง้ทุกคนยอมรับและ

ยินดีท่ีจะปฏิบติัตาม สอดคลอ้งกับ วสันต์ ศิลปสุวรรณ และพิมพ์พรรณ ศิลปะ

สุวรรณ (2541) ไดเ้สนอแนวคิดพื้นฐานการสร้างเสริมสุขภาพไวมี้ 5 ประการและ

หน่ึงในนั้นคือ การพฒันานโยบายสาธารณสุขดา้นสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้

ตระหนกัและเห็นความส าคญัสามารถน าไปปฏิบติัได ้

2) การปฏิบติัตามแผนงาน 

การปฏิบติัตามแผนงาน โรงพยาบาลพรหมบุรีมีการปฏิบติังานเป็นไป

ตามแผนงานการด าเนินงานฯท่ีวางไว้  โดยบูรณาการร่วมกบัการรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (HA) การด าเนินงาน Green & Clean Hospital และการมีส่วน

ร่วมกบัคณะกรรมการหลายๆฝ่าย และชุมชนในพื้นท่ี สอดคลอ้งกบั จุฑารัตน์ หงษ์

จินดาและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จต่อการด าเนินงาน

ระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001) กรณีศึกษาบริษทั พีทีที โก

ลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน)ดา้นการบริหารจดัการของบริษทั พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) ในมิติดา้นการบริหารจดัการ พบว่า พบว่าทั้ง 3 บริษทัมี

ระบบบริหารจัดการไว้อย่างชัดเจนโดยทางบริษัทได้ก าหนดนโยบายด้าน

ส่ิงแวดล้อม จัดท าแผนงานการด าเนินงานเพื่อให้พนักงานปฏิบัติเป็นไปตาม

บทบาทหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบให้สอดรับกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และแผนงานให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงทางบริษทัจะก าหนดโครงสร้างหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบเพื่อเอ้ืออ านวยให้การด าเนินการด้านการจดัการส่ิงแวดลอ้มสามารถ

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ 
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3) จ านวนบุคลากร 

เน่ืองจากบุคลากรในโรงพยาบาลมีนอ้ย บุคลากรตอ้งรับภาระหนา้ท่ีหลาย

งาน จึงมีการจัดตั้ งคณะท างานขึ้นมาเป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อรับผิดชอบงาน

ส่ิงแวดลอ้ม ได้รับการลงนามโดยผูอ้  านวยการโรงพยาบาล มีเผยแพร่ให้มีการ

รับทราบอย่างทัว่ถึง โดยการมีส่วนร่วมของทุกๆฝ่ายในโรงพยาบาล และก าหนด

หน้าท่ีรับผิดชอบให้ชัดเจน จึงท าให้การด าเนินงานประสบความส าเ ร็จได้ 

สอดคลอ้งกบั ชาญณรงค ์วงคว์ิชยั (2559) ท่ีกล่าววา่ ก าลงัคนดา้นสุขภาพ (Human 

Resource for Health) ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเม่ือเทียบเคียงกบัจ านวนประชากรแลว้ จะ

พบว่าหลายวิชาชีพยงัคงมีความขาดแคลนอยู่ แมว้่าในหลายวิชาชีพจะมีการเพิ่ม

ก าลงัการผลิต แต่ความตอ้งการบุคลากรท่ีเพิ่มมากขึ้นก็ท าให้ในอนาคตการขาด

แคลนบุคลากรทางดา้นสาธารณสุขในเกือบทุกวิชาชีพจะยงัเป็นปัญหาท่ีท้าทาย

ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยอยู ่และจากการส ารวจยงัพบวา่ ก าลงัคนดา้น

สุขภาพมีการกระจายตวัอย่างไม่สมดุล  โดยเฉพาะแพทยก์ระจุกตัวอยู่ในพื้นท่ี

เมืองมากกว่าชนบท กรุงเทพฯ และปริมณฑล ยงัคงเป็นท่ีกระจุกตวัของก าลงัคน

ทุกวิชาชีพ ดงันั้นระบบสุขภาพจ าเป็นตอ้งมีก าลงัคนท่ีเพียงพอ มีการกระจายอย่าง

เท่าเทียม มีสัดส่วนประเภทก าลงัคนท่ีเหมาะสม มีก าลงัคนท่ีมีความรู้ความสามารถ

และมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานและมีกระบวนการมีส่วนร่วม 

ดงันั้นเพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ โรงพยาบาลพรหมบุรี

จึงมีจดัให้มีผูรั้บผิดชอบงานในรูปแบบการแต่งตั้งคณะกรรมการฯเป็นลายลกัษณ์

อกัษร  ไดรั้บการลงนามโดยผูอ้  านวยการโรงพยาบาล มีเผยแพร่ให้มีการรับทราบ

อยา่งทัว่ถึง และมีการท างานร่วมกนัเป็นทีมเพื่อใหง้านประสบความส าเร็จต่อไป 

4) งบประมาณ 

โรงพยาบาลไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากกระทวง แต่มีจ านวนน้อย 

และมีการใช้งบประมาณอย่างคุ ้มค่าโดยมีบูรณาการงบประมาณร่วมกับการ

ด าเนินงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อลดภาระงาน งบประมาณ และประหยดัทรัพยากร  

โดยการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดข้องบจากองคก์รปกครองส่วน

ท้องถ่ิน เงินบริจาคจากโรงงานในพื้นท่ีและวัด ท าให้มีงบประมาณในการ

ด าเนินงานเพียงพออยา่งจ ากดั สอดคลอ้งกบั ปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ (2555)  ได้
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ศึกษาเร่ืองการจดัการ ปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรสาครพบว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 2 แห่งมี

การก าหนดหน่วยงานผูรั้บผิดชอบและมีการจดัท านโยบาย แผนงานและโครงการ

จดัสรรงบประมาณ มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอย่างครอบคลุม และ

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พฒัน์พล แกว้ยม (2557) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัแห่ง

ความส าเร็จของการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิพบว่า ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้แก่ ความพร้อมด้านทรัพยากร

(ความเพียงพอของจ านวนบุคลากรและงบประมาณ)  นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบั 

จ าลอง โพธ์ิบุญ (2551) ท่ีกล่าวว่า ปัจจยัภายในท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม คือ ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และมีวิธีการบริหารจดัการท่ีชัดเจนในการ

จัดการส่ิงแวดล้อม มีความมุ่งมั่นเสียสละ และให้ความส าคัญกับการสร้าง

ประโยชน์ให้ชุมชน มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ มีการก าหนด

ผูรั้บผิดชอบอยา่งชดัเจน มีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีมุ่งการสร้างเมืองใหเ้ป็นเมือง

น่าอยู่ มีการพฒันาบุคลากรและใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยในการจัดการ

ส่ิงแวดล้อม ปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญคือ ได้รับความร่วมมือจากชุมชน จาก

หน่วยงานวิชาการจากต่างประเทศ และความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและ

เอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง    

          5) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลมีการติดตาม สนับสนุนให้การด าเนินงาน

ส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นแผนงาน/โครงการ มีทบทวนนโยบายให้

สอดคลอ้งกับการด าเนินงานฯ  อีกทั้งยงัมีการจดัท าแผนการติดตามตรวจสอบ 

และมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อผูบ้ริหาร มีการประชุมประจ าเดือนติดตาม

งาน ประเมินผลให้ไปไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด สอดคล้องกับแนวคิดระบบ

ราชการของแมกซ์ เวเบอร์ (วิเชียร วิทยอุดม 2551: 17-19) และควรมีการบูรณาการ

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน และ

ภาคเอกชน ไปจนถึงระดับชุมชน และมีการติดตามประเมินผลและรายงาน

ความกา้วหนา้หรือรายงานผลการปฏิบติังานของหน่วยงานแก่ผูบ้ริหารและสมาชิก
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ของหน่วยงานได้รับทราบความก้าวหน้าของการด า เนินงาน รวมถึงการ

ประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) ให้ประชาชนทราบดว้ย เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจและสร้างความตระหนักให้กับประชาชน และท่ีส าคัญต้องมีการจัดสรร

งบประมาณสาหรับการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้และยงั

สอดคลอ้งกบั (ปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ, 2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการปัญหา

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดั

สมุทรสาคร พบวา่ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้ง 2 แห่ง มีการก าหนดหน่วยงาน

ผูรั้บผิดชอบ และมีการจดัท านโยบาย แผนงาน และโครงการ จดัสรรงบประมาณ 

มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานอยา่งครอบคลุม 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน

ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลฯ มีระบบการบริหารจดัการ

ท่ีดีทั้ งด้านการก าหนดนโยบายท่ีชัดเจน การปฏิบัติตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 

เพื่อใหบุ้คลากรปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี  ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 

และแผนงานในทิศทางเดียวกนั ท าใหง้านมีประสิทธิภาพ  การจดัการดา้นบุคลากร

และงบประมาณท่ีเหมาะสม อีกทั้งยงัมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ

ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลท าใหก้ารด าเนินงานฯประสบผลส าเร็จได้ 

5.2.4  มิติดา้นการเรียนรู้และการพฒันา 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล กรณีศึกษา

โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวดัสิงห์บุรี ในมิติด้านการบริหารจัดการ  ได้ศึกษา

ทั้ งหมด 5 ด้าน ได้แก่  1) การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม 2) การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างาน 3) การใชเ้ทคโนโลยี

ต่างๆในการด าเนินงาน ซ่ึงสามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

1) การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

บุคลากรของโรงพยาบาลฯ ไดรั้บการพฒันาความรู้ ความสามารถ โดย

การฝึกอบรมจากหน่วยงานภายใน และภายนอกของโรงพยาบาล โดยจะฝึกอบรม

ให้แก่ผูป้ฏิบติังานและผูเ้ก่ียวข้องโดยได้แจกแจงประเภทของการฝึกอบรมให้
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สอดคลอ้งกบัลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั  ส าหรับการฝึกอบรมจะฝึกอบรม

ให้แก่ผูป้ฏิบติังานและผูเ้ก่ียวข้องโดยได้แจกแจงประเภทของการฝึกอบรมให้

สอดคลอ้งกบัลกัษณะปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัของโรงพยาบาล สอดคลอ้งกบั 

ศิวพา สิริจามรและจ าลอง โพธ์ิบุญ (2553) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ธรรมาภิบาลในการ

จดัการส่ิงแวดลอ้มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองศรี

ราชา จงัหวดัชลบุรี พบว่า เทศบาลไดใ้ห้ความส าคญักบัการเรียนรู้และพฒันาของ

บุคลากรและเจา้หนา้ท่ีมาการสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรเทศบาล

ทุกระดบั  ท าใหค้นในองคก์รมีความสุขท่ีไดเ้ป็นสมาชิกของหน่วยงาน ปฏิบติังาน

ท่ีได้รับมอบหมายและงานท่ีตนรับผิดชอบ และงานโดยรวมของหน่วยงาน

ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 

2) การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างาน 

โรงพยาบาลพรหมบุรีมีการทบทวนของทีมคณะกรรมการฯ ในการ

ตอบสนองต่อนโยบาย  วตัถุประสงค์ และตัวช้ีวดั ข้อก าหนดของกฎหมายท่ี

เก่ียวข้องทางด้านส่ิงแวดล้อมและร่วมกันพัฒนาการด าเนินงานมาตรฐาน

ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบาย วตัถุประสงค์ และตัวช้ีวดั นอกจากน้ียงัมีการ

วิเคราะห์และประเมินตนเองในการด าเนินงานท่ีผ่านมาน ามากระบวนการ

ปรับปรุง แกไ้ขและพฒันางานให้ครบถว้นตามมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม สอดคลอ้ง

กบั จุฑารัตน์ หงษจิ์นดาและจุฑารัตน์ ชมพนัธุ์ (2557) ท่ีพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลส าเร็จ

ต่อการด าเนินงานระบบมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (ISO 14001): กรณีศึกษา

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) โดยประยุกตห์ลกัการของดชันีช้ี

วดัความส าเร็จแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ผลการศึกษาพบว่า ในดา้นการ

บริหารจัดการ มีการจัดท านโยบายไวอ้ย่างชัดเจน  การปฏิบัติงานเป็นไปตาม

แผนงานท่ีก าหนดไว ้มีการจดัสรรทรัพยากรบุคคลและงบประมาณอย่างเพียงพอ 

และมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 
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        3) การใชเ้ทคโนโลยตี่างๆในการด าเนินงาน 

จากการศึกษาพบว่า การใช้เทคโนโลยี   ในการด าเนินงานมาตรฐาน

ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพจะมีโปรแกรม 

HS4 เพื่อให้ผู ้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัดติดตามความก้าวหน้าของการ

ด าเนินงานผ่านโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นการประเมินตนเอง การแนบหลักฐาน

เอกสารการด าเนินงาน และสามารถดึงขอ้มูลผลการด าเนินงานมาใช้ในการวาง

แผนการด าเนินงาน ส่งเสริม พฒันาทกัษะผูรั้บผิดชอบงานในระดบัโรงพยาบาล

ต่อไปด้วย  นอกจาก น้ีก็ มีการจัดตั้ ง ไลน์กลุ่ มในการประสานงาน เพื่ อ 

ความสะดวกรวดเร็วในการติดตามงาน ในส่วนของโรงพยาบาลมีการน า

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบัการด าเนินงานโดยใชร้ะบบขอ้มูล

สารสนเทศในการจดัเก็บขอ้มูลต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ไลน์ 

เสียงตามสาย  โปรแกรม HS4 เพื่อง่ายต่อการส่ือสารทั้งภายในและภายนอก  มีการ

รับข่าวสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และการใช ้google form ในการเก็บขอ้มูลเพื่อ

ช่วยลดระยะเวลาในวิเคราะห์ขอ้มูล และใชง้านง่าย  สอดคลอ้งกบั วนัวิสาข ์สุทธิ

บริบาล และคณะ (2554) ท่ีกล่าวว่า สภาพสังคมในปัจจุบนัน้ีเป็นยุคของสังคม

ฐานความรู้ท่ีการด าเนินการทุกอยา่งขบัเคล่ือนดว้ยสารสนเทศ บุคลากรทุกวิชาชีพ

จ า เป็นตอ้งได้รับการพฒันาความรู้ของตนเอง เน่ืองจากหากความรู้เพิ่มมากขึ้น

ย่อมสามารถพฒันาทกัษะการท างานของตนเองและปฏิบติังานไดบ้รรลุเป้าหมาย

ขององค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ วิชาชีพพยาบาลก็เช่นเดียวกนัจ า เป็นตอ้งใช้

สารสนเทศในการแสวงหาความรู้ซ่ึงสามารถท าได้โดยการเรียนรู้ในระบบและ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง ในการเรียนรู้ดว้ยตนเองจ า เป็นตอ้งอาศยัความกระตือรือร้นและ

มีทักษะเก่ียวกับการรู้สารสนเทศในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอ ง ตลอดจนมี

สภาพแวดลอ้มท่ีอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการเรียนรู้ 

ดงันั้นการพฒันาแหล่งสารสนเทศทางการพยาบาลจึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการพฒันา

บุคลากรดา้นการพยาบาลใหส้ามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองใหมี้ประสิทธิภาพ 

จึงสามารถสรุปไดว้่า การด าเนินงานฯ ของโรงพยาบาลมีการพฒันาบุคลากรให้มี

ความรู้ความสามารถ และทกัษะในการด าเนินงานให้มากยิ่งขึ้น ท าให้เกิดความรู้ ความ

เขา้ใจเก่ียวกับระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสร้าง
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ความตระหนักและจิตส านึกในการด าเนินงาน มีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการ

ท างานของโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการด าเนินงานมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ  นอกการน้ียงัน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน 

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนงานให้ดียิ่งขึ้น ท าให้ง่ายต่อการด าเนินงาน จึงส่งผลให้

การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล

ประสบความส าเร็จ 

จากการศึกษาในคร้ังน้ีสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐาน

ระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล  ไดแ้ก่ ความมุ่งมัน่ของผูบ้ริหารท่ี

ให้ความส าคญั และมีบทบาทในการสนบัสนุนทั้งทางดา้นทรัพยากรมนุษย ์และงบประมาณในการ

ด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั ในการด าเนินงานอย่าง

จริงจัง  ส่งผลให้การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมใน

โรงพยาบาลประสบความส าเร็จอยูใ่นระดบัคุณภาพ และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ขอ้เนอแนะเชิงนโยบาย 

1) การส่ือสารแนวทางการปฏิบติังานมาตรฐานของหน่วยงานส่วนกลางสู่หน่วยงานปฏิบติั 

ควรมีการสนบัสนุนองคค์วามรู้ส าหรับบุคลากรผูป้ฏิบติังาน  

2) ส่งเสริมนโยบายหรือแผนงานท่ีบูรณาการร่วมกนัระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินงานฯ ทุกภาคส่วน และเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงการด าเนินงานและประหยดั

ทรัพยากรในการด าเนินงาน 

3) ควรมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานให้มีกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบงานส่ิงแวดล้อมใน

โรงพยาบาลโดยตรง และมีบุคลากรท่ีจบเฉพาะทางมารับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความชดัเจนในการ

ด าเนินงานและมีศกัยภาพในการด าเนินงานโดยตรง 

4) หน่วยงานระดบักรมควรจดัสรรงบประมาณให้มีอย่างเพียงพอในการด าเนินงานลงไป

โรงพยาบาลเพื่อใชใ้นการส่งเสริม พฒันางานในพื้นท่ี  

5.3.2 ขอ้เสนอแนะเชิงการพฒันา 

1) ผูบ้ริหารควรใหค้วามส าคญักบังาน ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณ เทคโนโลย ีโดยเฉพาะ

ดา้นทรัพยากรมนุษยซ่ึ์งเป็นส่ิงจ าเป็นในการท าใหก้ารด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ  
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2) หน่วยงานต้องมีการก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานไวอ้ย่าง

ชดัเจนและด าเนินงานตามแผนงาน มีการก าหนดโครงสร้างและหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

และตอ้งจดัสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน อีกทั้งตอ้งมีการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลการด าเนินงาน ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ข พฒันาอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

3) ควรส่งเสริมเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานฯในทุกขั้นตอน  

4) หน่วยงานควรจะตอ้งสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการด าเนินงาน เช่น ให้รางวลั 

เพื่อใหเ้กิดความกระตือรือร้นในการด าเนินงานใหป้ระสบผลส าเร็จ  

5) พฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ืองให้มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการด าเนินงาน 

เพื่อใหเ้กิดความเช่ียวชาญในการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพ  

6) ควรน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานเพื่อง่ายต่อการ

ด าเนินงานและเกิดความรวดเร็ว  

7) ควรมีนโยบายแผนงานท่ีบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ

ด าเนินงานฯ ทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความเช่ือมโยงการด าเนินงานและประหยดัทรัพยากรในการ

ด าเนินงาน 

8) ควรมีการจดัทีมพี่เล้ียง (Coaching) ในระดบัจงัหวดัการส่งเสริม ให้ค  าปรึกษา โดยการ

รวมทีมของผูรั้บผิดชอบงานมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม จากส านักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลศูนย์/

โรงพยาบาลทั่วไป หรือ โรงพยาบาลชุมชน ท่ีมีองค์ความรู้และสามารถถ่ายทอดแนวทางการ

ด าเนินงานได ้

9) ผูบ้ริหารโรงพยาบาลควรจดัสรรบุคลากรท่ีขาดแคลนให้เพียงพอและเหมาะสมกบัภาระ

งาน 

5.3.3 ขอ้เสนอแนะท าการวิจยัคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐาน

ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลทัว่ไป/โรงพยาบาลศูนย ์และโรงพยาบาล

ชุมชน ท่ีมีผลการด าเนินงานอยูใ่นระดบัคุณภาพแห่งอ่ืน 
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หมายเลขแบบสัมภาษณ์….................. 
แบบสัมภาษณ์ เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

(ส าหรับผู้รับผิดชอบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล) 
 
 

ค าชี้แจง   
 แบบสัมภาษณ์น้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงาน ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมของ
โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี และขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาระดับมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในของโรงพยาบาล   และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบ
แบบสัมภาษณ์น้ีจะนาไปใช้เพื่อการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา และ
น าไปใชใ้นการเสนอผลงานวิจยัคร้ังน้ีเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูต้อบแบบสอบสัมภาษณ์
ทั้งส้ิน จึงขอความกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ใหค้รบทุกขอ้ และความเป็นจริงท่ีสุดโดยแบบสัมภาษณ์
ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 ส่วนท่ี 2  แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้ม

ของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น

ระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
 ส่วนท่ี 4  แนวทางในการพัฒนาระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน

ส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล 
ผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี และขอขอบคุณในความ

ร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 

               นางสาวสุดารัตน์   เหมรินี 
นกัศึกษาปริญญาโทคณะบริหารการพฒันา
ส่ิงแวดลอ้ม 

   สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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แบบสัมภาษณ์ เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

(ส าหรับผู้รับผิดชอบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล) 
 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ช่ือ................................................................................................................................................ 
2. เพศ............................................................................................................................................... 
3. อาย ุ...................  ปี 
4. ต าแหน่ง................................................ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง...................................... 
5. ระดบัการศึกษาสูงสุด.................................................................................................................. 
 
ส่วนท่ี 2  แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมของ

โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
2.1 ท่านคิดว่ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลมี
ความส าคญัอยา่งไร 

 ..................................................................................................................................................... 
2.2 สถานการณ์ของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี 
จงัหวดัสิงห์บุรีเป็นอยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
2.3 การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหม
บุรี จงัหวดัสิงห์บุรีเป็นอยา่งไร 

 ..................................................................................................................................................... 
2.4 วตัถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน

ส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรีคืออะไร 
 ..................................................................................................................................................... 
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ส่วนท่ี 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อม
ของโรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

3.1 ผลลพัธ์ท่ีไดก้ารการพฒันางานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของ
โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี บรรลุตามวตัุประสงค ์หรือเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ อยา่งไร 

      ............................................................................................................................................... 

3.2 หน่วยงานของท่านมีผูรั้บผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้ม
ของโรงพยาบาลท่ีมีประสบการณ์ ความรู้โดยตรง และมีการแยกฝ่ายชดัเจนหรือไม่ อยา่งไร 
 ..................................................................................................................................................... 
3.3 หน่วยงานต่างๆทั้งภายในโรงพยาบาลและภายนอกไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานมาก
นอ้ยเพียงใด 
 ..................................................................................................................................................... 
3.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงพยาบาลของท่านกบัประชาชน และชุมชนในพื้นท่ีเป็นอยา่งไร มีเร่ือง
ร้องเรียนดา้นส่ิงแวดลอ้มบา้งหรือไม่ หรือมีความพึงพอใจอยา่งไร 
 ..................................................................................................................................................... 
3.5หน่วยงานของท่านมีนโยบายเก่ียวกบัมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้ม
ของโรงพยาบาลท่ีประกาศใชอ้ยา่งชดัเจนหรือไม่ อยา่งไร       
............................................................................................................................................................. 

3.6  หน่วยงานของท่านมีการปฏิบติังานตามแผนการปฏิบติังานหรือไม่ อยา่งไร       
............................................................................................................................................................ 

3.7 ท่านคิดวา่หน่วยงานของท่านมีงบประมาณและบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลมีเพียงพอหรือไม่ ถา้ไม่เพียงพอท่านมีวิธีการ
จดัการอยา่งไรท่ีท าใหง้านด าเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

............................................................................................................................................................. 

3.8 หน่วยงานของท่านมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลหรือไม่ อยา่งไร       
............................................................................................................................................................. 
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3.9 หน่วยงานของท่านได้มีการเขา้ร่วมการอบรมมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน
ส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาล หรือมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีการฟ้ืนฟูความรู้ท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานหรือไม่ อยา่งไร 

............................................................................................................................................................. 
3.10 หน่วยงานของท่านมีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างานมาตรฐานระบบบริการ
สุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลหรือไม่ อยา่งไร     
.............................................................................................................................................................
3.11 หน่วยงานของท่านมีไดมี้การน าเทคโนโลยตี่างๆมาใชใ้นการด าเนินงานมาตรฐานระบบ
บริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลหรือไม่ อยา่งไร     
............................................................................................................................................................. 

3.12 โดยสรุปแลว้ท่านคิดว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้าน
ระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี มากท่ีสุดคืออะไร 

  ...........................................................................................................................................................  

ส่วนท่ี 4  แนวทางในการพฒันาระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมของ   

            โรงพยาบาล 

4.1 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงาน
ส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 

 .................................................................................................................................................... 

4.2 จากสถานการณ์และการด าเนินงานท่ีผ่านมา ท่านเห็นว่าควรมีแนวทางการแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคอย่างไรบ้าง (ระบุแยกแต่ละหน่วยงาน/ฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง อาทิเช่น (ผูรั้บผิดชอบงานด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายพฒันาคุณภาพ ฝ่ายการพยาบาล ประชาชนท่ีมารับบริการ ฯลฯ) 

 ..................................................................................................................................................... 
4.3 ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน

ส่ิงแวดลอ้มของ   
      โรงพยาบาล อยา่งไร 
 ..................................................................................................................................................... 
4.4 ท่านคิดวา่ทิศทางการพฒันาระดบัมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของ   
      โรงพยาบาล อยา่งไร 
  ..................................................................................................................................................... 



153 

หมายเลขแบบสัมภาษณ์….................. 
แบบสัมภาษณ์ เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน

ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
(ส าหรับคณะกรรมการเย่ียมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ) 

 
 

ค าชี้แจง   
 แบบสัมภาษณ์น้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงาน ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี 
จงัหวดัสิงห์บุรี และขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาระดบัมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น
ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในของโรงพยาบาล   และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสัมภาษณ์น้ีจะนาไปใช้
เพื่อการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในดา้นการศึกษา และน าไปใช้ในการเสนอผลงานวิจยั
คร้ังน้ีเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูต้อบแบบสอบสัมภาษณ์ทั้งส้ิน จึงขอความกรุณาตอบ
แบบสัมภาษณ์ใหค้รบทุกขอ้ และความเป็นจริงท่ีสุดโดยแบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 ส่วนท่ี 2  แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้ม

ของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น

ระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
 ส่วนท่ี 4  แนวทางในการพัฒนาระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน

ส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล 
ผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี และขอขอบคุณในความ

ร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 

 
         นางสาวสุดารัตน์   เหมรินี 

                                                                 นกัศึกษาปริญญาโทคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
  สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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แบบสัมภาษณ์ เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน
ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
(ส าหรับคณะกรรมการเย่ียมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ) 

 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ช่ือ................................................................................................................................................ 
2. เพศ............................................................................................................................................... 
3. อาย ุ...................  ปี 
4. ต าแหน่ง..........................................................ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง........................... 
5. หน่วยงาน.................................................................................................................................. 
6.    ระดบัการศึกษาสูงสุด.................................................................................................................... 
 
ส่วนท่ี 2  แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมของ

โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
2.1 ท่านคิดว่ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลมี
ความส าคญัอยา่งไร 

 ..................................................................................................................................................... 
2.2 สถานการณ์ของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี 
จงัหวดัสิงห์บุรีเป็นอยา่งไร 

 ..................................................................................................................................................... 
2.3 การด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหม

บุรี จงัหวดัสิงห์บุรีเป็นอยา่งไร เป็นไปตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพหรือไม่ อยา่งไร 
 ..................................................................................................................................................... 
2.4 วตัถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน

ส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลคืออะไร 
..................................................................................................................................................... 
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2.5 ผลลพัธ์ท่ีไดก้ารการพฒันางานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของ
โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี เป็นอยา่งไร จุดเด่น จุดดอ้ยของการด าเนินงาน คืออะไร 

 ..................................................................................................................................................... 

ส่วนท่ี 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อม
ของโรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

3.1 ในฐานะคณะกรรมการเยี่ยมประเมินฯ ท่านคิดวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี คืออะไร 

 3.1.1 การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีตั้งไว้

.................................................................................................................................................. 

          3.1.2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น

งานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล 

............................................................................................................................................... 

           3.1.3  การมีส่วนร่วมของบุคลากร 

............................................................................................................................................... 

  3.1.4  ความพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดเ้สียในความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบ

บริการสุขภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นงานส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาลดา้นงาน

ส่ิงแวดลอ้มในโรงพยาบาล

.................................................................................................................................................. 

3.1.5  นโยบาย

.................................................................................................................................................. 

3.1.6 การปฏิบติัตามแผนงาน 

............................................................................................................................................... 

3.1.7  จ านวนบุคลากร 

............................................................................................................................................... 
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3.1.8 งบประมาณ 

............................................................................................................................................... 

3.1.9 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

............................................................................................................................................... 

3.1.10  การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร 

.................................................................................................................................................. 

        3.1.11 การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการท างาน 

.............................................................................................................................................. 

        3.1.12 การใชเ้ทคโนโลยตี่างๆในการด าเนินงาน 
............................................................................................................................................................. 
3.2 ผลการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล
พรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรีเป็นอย่างไร  สามารถเป็นตน้แบบท่ีดีในการด าเนินงานให้กบัโรงพยาบาล 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆไดห้รือไม่ อยา่งไร 
 .................................................................................................................................................... 

ส่วนท่ี 4  แนวทางในการพฒันาระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมของ   

            โรงพยาบาล 

4.1 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน
ส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 

 ..................................................................................................................................................... 
4.2 จากสถานการณ์และการด าเนินงานท่ีผ่านมา ท่านเห็นว่าควรมีแนวทางการแกไ้ขปัญหาและ

อุปสรรคอย่างไรบา้ง (ระบุแยกแต่ละหน่วยงาน/ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น (ผูรั้บผิดชอบงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายพฒันาคุณภาพ ฝ่ายการพยาบาล ประชาชนท่ีมารับบริการ ฯลฯ) 

 ..................................................................................................................................................... 
4.3 ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน
ส่ิงแวดลอ้มของ โรงพยาบาล อยา่งไร 
 ..................................................................................................................................................... 
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4.4 ท่านคิดวา่ทิศทางการพฒันาระดบัมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของ   
            โรงพยาบาล อยา่งไร 
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณ 
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หมายเลขแบบสัมภาษณ์….................. 
แบบสัมภาษณ์ เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน

ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
(ส าหรับผู้น าชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) 

 
 

ค าชี้แจง   
 แบบสัมภาษณ์น้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงาน ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี 
จงัหวดัสิงห์บุรี และขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาระดบัมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น
ระบบงานส่ิงแวดลอ้มในของโรงพยาบาล   และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสัมภาษณ์น้ีจะนาไปใช้
เพื่อการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในดา้นการศึกษา และน าไปใช้ในการเสนอผลงานวิจยั
คร้ังน้ีเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูต้อบแบบสอบสัมภาษณ์ทั้งส้ิน จึงขอความกรุณาตอบ
แบบสัมภาษณ์ใหค้รบทุกขอ้ และความเป็นจริงท่ีสุดโดยแบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 ส่วนท่ี 2  แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้ม

ของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น

ระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
 ส่วนท่ี 4  แนวทางในการพัฒนาระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน

ส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล 
 

ผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี และขอขอบคุณในความ
ร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 

          นางสาวสุดารัตน์   เหมรินี 
                                                                 นกัศึกษาปริญญาโทคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

   สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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แบบสัมภาษณ์ เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน
ส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาลของโรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

(ส าหรับผู้น าชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน) 
 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ช่ือ................................................................................................................................................ 
2. เพศ............................................................................................................................................... 
3. อาย ุ...................  ปี 
4. ระดบัการศึกษาสูงสุด................................................................................................................. 
5. อาชีพ..........................................................ต าแหน่ง................................................................. 
 
ส่วนท่ี 2  แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมของ

โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
2.1 ท่านคิดว่ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลมี
ความส าคญัอยา่งไร 

 ..................................................................................................................................................... 
2.2 สถานการณ์ของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี 
จงัหวดัสิงห์บุรีเป็นอยา่งไร มีการเปล่ียนแปลงพฒันาไปในทางท่ีดีขึ้นหรือไม่ อยา่งไร  

 ..................................................................................................................................................... 
2.3 ผลลัพธ์หรือผลกระทบท่ีได้การพัฒนางานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน

ส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี เป็นอย่างไร ท่านมีความพึงพอใจหรือไม่
อยา่งไร  

 ..................................................................................................................................................... 
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ส่วนท่ี 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อม
ของโรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

3.1 ท่านคิดวา่มาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี 
จงัหวดัสิงห์บุรีมีผลกระทบต่อท่านและชุมชนหรือไม่ อยา่งไร ถา้มีเคยร้องเรียนและไดรั้บการแกไ้ข
หรือไม่อยา่งไร 
 ..................................................................................................................................................... 
3.2 ชุมชนไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีบทบาทดา้นส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี 
จงัหวดัสิงห์บุรี อยา่งไรบา้ง 
 ..................................................................................................................................................... 
3.3 ท่านคิดว่าโรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีให้ความส าคัญเก่ียวกับผลกระทบด้าน
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดขึ้นกบัชุมชนหรือไม่ อยา่งไร 
      
............................................................................................................................................................. 

ส่วนท่ี 4  แนวทางในการพฒันาระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมของ   

            โรงพยาบาล 

4.1 จากสถานการณ์และการด าเนินงานท่ีผ่านมา ท่านเห็นว่าควรมีแนวทางการแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคอยา่งไรบา้ง  

 ..................................................................................................................................................... 
4.2 ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน

ส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล อยา่งไร  
 ..................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณ 
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หมายเลขแบบสัมภาษณ์….................. 
แบบสัมภาษณ์ เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

(ส าหรับบุคลากรท่ัวไปของโรงพยาบาล) 
 
 

ค าชี้แจง   
 แบบสัมภาษณ์น้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการด าเนินงาน ปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมของ
โรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี และขอ้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาระดับมาตรฐาน
ระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มในของโรงพยาบาล   และขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตอบ
แบบสัมภาษณ์น้ีจะนาไปใช้เพื่อการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา และ
น าไปใชใ้นการเสนอผลงานวิจยัคร้ังน้ีเท่านั้น โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูต้อบแบบสอบสัมภาษณ์
ทั้งส้ิน จึงขอความกรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ใหค้รบทุกขอ้ และความเป็นจริงท่ีสุดโดยแบบสัมภาษณ์
ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลพื้นฐานของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 ส่วนท่ี 2  แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้ม

ของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้น

ระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 
 ส่วนท่ี 4  แนวทางในการพัฒนาระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน

ส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล 
ผูวิ้จยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี และขอขอบคุณในความ

ร่วมมือมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 

       นางสาวสุดารัตน์   เหมรินี 
                                                                นกัศึกษาปริญญาโทคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
                                                                                        สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
                                                                                   สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
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แบบสัมภาษณ์ เร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 
ด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมในโรงพยาบาล : กรณีศึกษา โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

(ส าหรับบุคลากรท่ัวไปของโรงพยาบาล) 
 
 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 
1. ช่ือ............................................................................................................................................. 
2. เพศ............................................................................................................................................... 
3. อาย ุ...................  ปี 
4. ต าแหน่ง..........................................................ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง........................ 
5. หน่วยงาน.................................................................................. 
6.    ระดบัการศึกษาสูงสุด.................................................................................................................... 
 
ส่วนท่ี 2  แนวทางการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมของ

โรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
2.1 ท่านคิดว่ามาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมของโรงพยาบาลมี
ความส าคญัอยา่งไร 

 ............................................................................................................................................. 
2.2 สถานการณ์ของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี 

จงัหวดัสิงห์บุรีเป็นอยา่งไร  
 ..................................................................................................................................................... 

2.3 ผลลัพธ์หรือผลกระทบท่ีได้การพัฒนางานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน
ส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี เป็นอย่างไร ท่านมีความพึงพอใจหรือไม่
อยา่งไร  

 ..................................................................................................................................................... 
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ส่วนท่ี 3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อม
ของโรงพยาบาลพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

3.1 ท่านไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงาน
ส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี อยา่งไรบา้ง  
 ..................................................................................................................................................... 
3.2 หน่วยงานต่างๆทั้งภายในโรงพยาบาลและภายนอกไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานมาก

นอ้ยเพียงใด  
 ..................................................................................................................................................... 

ส่วนท่ี 4  แนวทางในการพฒันาระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงานส่ิงแวดล้อมของ   

            โรงพยาบาล 

4.1 ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงาน
ส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาลพรหมบุรี จงัหวดัสิงห์บุรี 

 ..................................................................................................................................................... 
4.2 จากสถานการณ์และการด าเนินงานท่ีผ่านมา ท่านเห็นว่าควรมีแนวทางการแกไ้ขปัญหาและ

อุปสรรคอย่างไรบา้ง (ระบุแยกแต่ละหน่วยงาน/ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น (ผูรั้บผิดชอบงานดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายพฒันาคุณภาพ ฝ่ายการพยาบาล ประชาชนท่ีมารับบริการ ฯลฯ) 

 
 ..................................................................................................................................................... 
4.3 ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาระดับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านระบบงาน

ส่ิงแวดลอ้มของโรงพยาบาล อยา่งไร 
 .................................................................................................................................................... 
4.4 ท่านคิดวา่ทิศทางการพฒันาระดบัมาตรฐานระบบบริการสุขภาพดา้นระบบงานส่ิงแวดลอ้มของ   
            โรงพยาบาล อยา่งไร 
 ..................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณ 



 

ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ นามสกุล นางสาวสุดารัตน์ เหมรินี 
 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 

เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
ประสบการณ์การท างาน นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

ศูนยพ์ฒันาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนใต ้
จงัหวดัยะลา (2564 - ปัจจุบนั) 

 นกัวิชาการสาธารณสุขปฏิบติัการ  
ศูนยส์นบัสนุนบริการสุขภาพท่ี 4 (2559 - 
2564)                                                    
นกัวิชาการสาธารณสุข สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ 
(2557-2559)                         


