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รายงานผลการประเมนิตนเองตาม 

มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 7 เมษายน 2563 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ  

 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ คือ มาตรฐานฯท่ีประกอบด้วยเครื่องมือท่ีใช้ในการ

ประเมินคุณภาพของการดําเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดท่ีรับเลี้ยงดูเด็กในเวลากลางวัน  

ช่วงอายุต้ังแต่แรกเกิดถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ หรือ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1พัฒนาข้ึนโดยมีการ

เทียบเคียงกับมาตรฐานของทุกหน่วยงานท่ีมีอยู่แล้วร่วมกับมาตรฐานคุณภาพของภูมิภาคอาเซียนฯ  

เป็นมาตรฐานกลางของประเทศเพ่ือให้หน่วยงานและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ัว

ประเทศใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ โดยดําเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านท่ี 1 การบริหารจัดการ มาตรฐานด้านท่ี 2 ครู/ผู้ดูแลเด็ก

ให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนและเล่นเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยมาตรฐานด้านท่ี 3 คุณภาพของเด็ก

ปฐมวัยมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

เพ่ือความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยมาตรฐาน 

ด้านท่ี 1 ข้อบ่งชี้ท่ี 1.3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยข้อบ่งชี้ท่ี 1.4 การจัดการเพ่ือส่งเสริม

สุขภาพและการเรียนรู้และข้อบ่งชี้ท่ี 2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสุขภาพ   

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ได้ดําเนินการสํารวจข้อมูลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขท้ังหมด จํานวน 56แห่ง จากเขตบริการสาธารณสุขท่ี 1-12 เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ และจัดทํา

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนายกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข โดยเฉพาะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นด้านท่ีมีความสําคัญต่อความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย  

โดยการสอบทางออนไลน์ ได้รับการตอบกลับ จํานวน 25 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.85 และการลงเยี่ยมเสริม

พลังการดําเนินงานในหน่วยงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจํานวน 5 แห่ง ในเขตบริการท่ี 2,6,8 และ 11 โดยมี

ข้อมูลดังนี้  
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จาก 12 เขตบริการสุขภาพ  

เขต ข้อบ่งช้ีด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม รวม 
 1.3 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

เพ่ือความปลอดภัย 
1.4 การจัดการเพ่ือส่งเสริม

สุขภาพและการเรียนรู้ 

1 ร้อยละ 68.75 ร้อยละ 100  ร้อยละ 79.16 
2 ร้อยละ 62.5 ร้อยละ 100  ร้อยละ75 
3 ร้อยละ 62.5 ร้อยละ 100  ร้อยละ75 
4 ร้อยละ 56.25 ร้อยละ 79.16 ร้อยละ 66.66 
5 ร้อยละ 60 ร้อยละ 98.33 ร้อยละ 72.77 
6 ร้อยละ 66.66  ร้อยละ 100  ร้อยละ 77.77 
7 ร้อยละ 45.83 ร้อยละ 58.33 ร้อยละ 50 

8 ร้อยละ 58.33 ร้อยละ 100  ร้อยละ 72.77 

9 ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
10 ร้อยละ 83.33  ร้อยละ 91.66 ร้อยละ 86.1 

11 ร้อยละ 79.16  ร้อยละ 100  ร้อยละ 86.1 
12 ร้อยละ 66.66  ร้อยละ 100  ร้อยละ 80.55 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์ตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเม่ือพิจารณาในภาพรวมรายเขต

บริการสาธารณสุข  

1)ด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย  

คุณภาพการดําเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 80 ข้ึนไป) ในเขตฯ10 อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 60-

79.99) ในเขตฯ1,2,3,5,6,11 และ 12 ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น (ร้อยละ 40-59.99) ในเขตฯ 4,7 และ 8 และไม่ผ่าน

เกณฑ์ ในเขตฯ 9 

เม่ือวิเคราะห์จุดแข็ง:ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยของสถานพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยสั ง กัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่ าส่ วนใหญ่การดํา เนิน มีการสํ ารวจค้นหาจุด เสี่ ยงและ 

หาแนวทางป้องกันและแก้ไขเป็นระยะอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน มีสถานท่ีต้ังอยู่ในตัวโครงสร้างและตัวอาคาร
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ม่ันคงและอยู่ในบริเวณสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัย เครื่องเล่น/สนามเด็กเล่น ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ของเล่นปลอดภัย

ผ่านมาตรฐาน (มอก.) ปลอดภัยเหมาะสมกับพัฒนาการและมีการดูแลทําความสะอาดร่วมถึงมีสื่อสารกับ

ผู้ปกครองเพ่ือให้เกิดการเดินทางอย่างปลอดภัยและระบบป้องกันภัยจากบุคคลท้ังภายในและภายนอก 

และระบบการรับส่งเด็กปฐมวัยท่ีมีความปลอดภัย 

ข้อท่ีต้องปรับปรุง:สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบางแห่งยังขาดระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

ให้เป็นตามแผน และไม่มีการนําผลมาวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาต่อยอด รวมท้ังระบบรับเหตุฉุกเฉิน เช่น การ

ป้องกันอัคคีภัยในเด็กปฐมวัย และการส่งเสริมให้เด็กมีการเดินทางมายังสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างปลอดภัย  

 

2) ด้านการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้   

เม่ือพิจารณาในภาพรวมรายเขตบริการสาธารณสุข มีคุณภาพการดําเนินงานระดับดีมาก (ร้อยละ 

80 ข้ึนไป) ในเขตฯ10,11 และ 12 อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 60-79.99) ในเขตฯ1-6 และ 8  ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น 

(ร้อยละ 40-59.99)  ในเขตฯ 7 และไม่ผ่านเกณฑ์ ในเขตฯ9 

 เม่ือวิเคราะห์จุดแข็ง : พบว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการแบ่งพ้ืนท่ี
ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรเด็กอย่างเป็นสัดส่วนและพอเพียงสําหรับการจัดกิจกรรมและกิจวัตประจําวัน
ของเด็ก สามารถจัดมุมการจัดประสบการณ์ ห้องส้วม ท่ีแปรงฟัน ล้างมือ รวมถึงสถานท่ีเตรียมและประกอบ
อาหาร 
 ข้อท่ีต้องปรับปรุง : ขาดพ้ืนท่ีสําหรับแยกเด็กป่วย ระบบดูแลความสะอาด มาตรการป้องกันแมลง
และสัตว์ท่ีเป็นพาหนะ ระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 

 3) ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสุขภาพ สําหรับเด็ก 6 เดือนข้ึนไป ในสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใช้ระบบการจัดการอาหารและโภชนาการร่วมกับโรงพยาบาลท่ี
หน่วยงานสังกัด ซ่ึงมีคุณภาพในการบริการอยู่ในระดับดีมากอ้างอิงจากผลการดําเนินงานตามแบบรายงาน
ข้อมูลการตรวจประเมิน Green & Clean Hospital 2563  

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวิเคราะห์ตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ : ด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ จํานวน 2 แห่ง  

สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย  

ข้อบ่งช้ีด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม 

1.3 การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือความ

ปลอดภัย 

1.4 การจัดการเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพและการเรียนรู้ 

2.2.1 การส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกายและ

สุขภาพ  
คร้ังท่ี 1  

ม.ค.2563 
คร้ังท่ี 2  

เม.ย.2563 
คร้ังท่ี 1  

ม.ค.2563 
คร้ังท่ี 2  

เม.ย.2563 
คร้ังท่ี 1  

ม.ค.2563 
คร้ังท่ี 2  

เม.ย.2563 
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ศูนย์วัลลภไทยเหนือ  ร้อยละ 50  
 

ร้อยละ 70.83 ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

สถานอนามัยเด็กกลาง  ร้อยละ 45.8  
 

ร้อยละ 70.83 ร้อยละ 66.6 
 

ร้อยละ 83.33 
 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 100 
 

 
 จากตารางท่ี 2 การดําเนินงานของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ท้ัง 2 แห่ง คือ 1) ศูนย์วัลลภ ไทยเหนือ ต้ังอยู่อาคาร 7 ชั้น 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2) สถาน
อนามัยเด็กกลาง ต้ังอยู่ตําบลบางกะสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จากการวิเคราะห์ตนเองครั้งท่ี 1 
(ม.ค.2563)ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยมีคุณภาพการดําเนินงานผ่านเกณฑ์ท้ัง 2 แห่ง
และพบว่ามีข้อปรับปรุง เรื่อง ระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานให้เป็นตามแผนซ่ึงหลังจากมี 
ดําเนินการติดตามในวาระการประชุมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุก 3 เดือน ทําให้มีคุณภาพการดําเนินงาน
จากการประเมินตนเอง ครั้งท่ี 2 (เม.ย.2563) ในระดับดี 
  
 ด้านการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ของสถานอนามัยเด็กกลาง ได้มีการปรับปรุง
ระบบดูแลความสะอาด มาตรการป้องกันแมลงและสัตว์ท่ีเป็นพาหนะ ระบบการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลทําให้มี
คุณภาพการดําเนินงานจากการประเมินครั้งท่ี 2 (เม.ย.2563) ในระดับ ดีมาก 

ด้านการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและสุขภาพ สําหรับเด็ก 6 เดือนข้ึนไป สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยท้ัง 2 แห่งมีการดําเนินการดังกล่าวอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากมีนักโภชนาการจัดระบบบริการภายใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ัง 2 แห่ง  

 
 

 บทสรุปและข้อเสนอแนะการดําเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก 
 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการตอบแบบสอบถามและการลงเยี่ยมเสริมพลังในพ้ืนท่ี 5 แห่ง 
พบว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนใหญ่ก่อต้ังข้ึนโดยผู้บริหารให้การสนับสนุน
เพ่ือเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ี รับเลี้ยงดูเด็กท่ีมีอายุต่ํากว่า 3 ปี มีทีมสหวิชาชีพให้การดูแล บางแห่งมีการรับ
เลี้ยงดูบุตรหลานของบุคคลภายนอกและบางแห่งอยู่ในสังกัดของวิทยาลัยพยาบาลมีความพร้อมท่ีจะพัฒนา
เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบในการเลี้ยงดูเด็กตํ่ากว่า 3 ปี 

เม่ือวิเคราะห์สาเหตุท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีผลการประเมิน
ตนเองไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพในระดับดีมาก พบว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่
ดําเนินการให้บริการเป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในภายหลังโครงสร้างอาคารหรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ภายใน
หรือภายนอกตัวอาคารจึงไม่เหมาะสมในการใช้เลี้ยงดูเด็ก ท้ังด้านอาคารสถานท่ี ห้องน้ํา อ้างล้างมือ และ
สนามเด็กเล่นสําหรับด้านการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ควรมีระบบการประเมินติดตามทุก 3 
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เดือน ตนเองตามระบบของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติท่ีมีการประเมินติดตามผลการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขควรมีการชี้แจงการดําเนินงาน
แก่ผู้รับผิดชอบงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์อนามัย โดยใช้มาตรการการขับเคลื่อนตามเกณฑ์
มาตรฐาน Green & Clean Hospital ปี 2562 เป็นแนวทางในการดําเนินงานขับเคลื่อนในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย และมีการเยี่ยมเสริมพลังในหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และให้คําปรึกษาการดําเนินแก่
เครือข่ายในพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองเพ่ือยกระดับคุณภาพการดําเนินงาน 

แนวทางการแก้ไขดังกล่าวสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยควรมีการจัดทําแผนในการปรับปรุงด้าน
โครงสร้างอาคารสถานและข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอต่อผู้บริการต่อไป และควรพิจารณาจัดทําแผนการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพในรายข้อบ่งชี้ท่ีสามารถปรับปรุงได้ก่อนโดยครูผู้ดูแลเด็ก เช่น การจัดสภาพแวดล้อมให้มี
ความปลอดภัยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมท้ัง การจัดระบบการติดตามและรายงานข้อมูล เช่น เป็นกําหนดให้เป็น
วาระการติดตามผลการดําเนินงานในการประชุมของหน่วยงานและปัญหาอุปสรรคการดําเนินเพ่ือให้หน่วยงาน
ท่ีมีหน้าท่ีในการให้คําปรึกษาแนะนําได้ทบทวนและจัดหาแนวทางสนับสนุนให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถยก
ระบบคุณภาพการดําเนินงานเพ่ือเป็นต้นแบบของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีผ่านการประเมินข้อบ่งชี้ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 
 

 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย   
 
 1.ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขในระดับส่วนกลางและระดับพ้ืนท่ี ควรมีการกําหนดแผนการ
พัฒนาในระยะยาว และระยะสั้น ร่วมกันในการพัฒนายกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน มาตรฐานด้านท่ี 1 
การบริหารจัดการ มาตรฐานด้านท่ี 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนและเล่นเพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

2.ปรับปรุงระบบการติดตามและรายงานข้อมูล และช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้เกิด
การยกระดับคุณภาพการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นต้นแบบของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
สังกัดอ่ืน 
 

มาตรการส่งเสริมด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
 

1. พัฒนาเครือข่ายโดยเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติโดยใช้เกณฑ์ Green & 
CleanHospital ปี 2562 เป็นแนวทางการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการบริการ ให้กับผู้รับผิดชอบงานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยระดับศูนย์อนามัย 
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2. พัฒนาระบบการติดตามและรายงานข้อมูล และช่องทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้เกิด
การยกระบบคุณภาพการดําเนินงานเพ่ือเป็นต้นแบบของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในสังกัดอ่ืน 

3. พัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีศักยภาพให้เป็นต้นแบบให้แก่เครือข่ายตามเขตบริการ
สุขภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ 

 

 



เขตสุขภาพที่
ตําแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร

E-mail  

958 แห่ง          ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป 958 แห่ง ร้อยละ

98.00 100.00 75

98.96 98.96 73.17

30

ผลการประเมิน(ร้อยละ) 100.00 29.44

ไม่ได้รับการประเมิน 0 แห่ง   ร้อยละ 0.00
ไม่ผ่านเกณฑ์ 0 แห่ง   ร้อยละ 0.00
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐาน 10 แห่ง   ร้อยละ 1.04   โรงพยาบาลมีแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผ่านเกณฑ์ระดับดี 247 แห่ง   ร้อยละ 25.78   โรงพยาบาลมีการประเมินตนเอง
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 419 แห่ง   ร้อยละ 43.74   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการตรวจประเมิน
ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก PLUS 282 แห่ง   ร้อยละ 29.44   มีข้อมูลวันรับรองและวนัหมดอายุ
ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานขึ้นไป 958 แห่ง   ร้อยละ 100.00   ศูนย์อนามัยมีการสุ่มประเมิน

ภาพรวมประเทศ

แบบรายงานข้อมูลการตรวจประเมิน GREEN & CLEAN Hospital 2563

ชื่อผู้รายงาน สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน 025904400, 02594391 025904255

Small Success

ทุกจังหวัดมีแผนในการขับเคลื่อน
 และประเมิน 

(Re-accreditation) 
โรงพยาบาล GREEN & CLEAN 

Hospital

100.00

เป้าหมายผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับ ดี ขึ้นไปร้อยละ

เป้าหมายผ่านเกณฑ์
ระดับ ดี ขึ้นไปร้อยละ

เป้าหมายผ่านเกณฑ์ฯ
ระดับ ดีมาก ขึ้นไปร้อยละ

วันที่รายงาน 30 มีนาคม 2563 ประจําเดือน   gch.anamai@gmail.com

จํานวนโรงพยาบาลทุกระดับในพื้นที่ทั้งหมด 100.00

ผลการประเมิน(ร้อยละ) ผลการประเมิน(ร้อยละ) ผลการประเมิน(ร้อยละ)

เป้าหมายโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์
ระดับ ดีมาก PLUS ร้อยละ

ผลการประเมิน(แห่ง)

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน

Mar-63

การประเมิน มี

รายละเอียดผล
การประเมิน

แห่ง ร้อยละ
957 99.90
957 99.90
958 100.00
958 100.00
733 76.51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 กทม.
ภาพรว

ม
ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 97.25 100.00 98.21 100.00 100.00 98.73 100.00 98.91 98.90 98.65 98.81 98.80 100.00 98.96

ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป 72.48 83.33 92.86 82.28 67.65 72.15 76.54 58.70 86.81 62.16 78.57 56.63 57.14 73.17

ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus 28.44 72.92 71.43 24.05 20.59 35.44 27.16 13.04 19.78 28.38 25.00 24.10 7.14 29.44

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

ร้อ
ยล

ะ

แผนภูมิแสดงร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒันาไดต้ามเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital รายศูนย์อนามัย

พื้นฐาน
1%

ดี
26%

ดีมาก
44%

ดีมาก PLUS
29%เป้าหมายระดับดีขึ้นไป

เป้าหมายระดับดีมากขึ้นไป

เป้าหมายระดับดีมาก Plus



ผลการด าเนินงาน GCH รอบ 6 เดือนแรก

เขต
ผลงานร้อยละ
ระดับดีขึ้นไป

รวมคะแนน (1)

เขต 1 97.25 0.8
เขต 2 100.00 1.0
เขต 3 98.21 1.0
เขต 4 100.00 1.0
เขต 5 100.00 1.0
เขต 6 98.73 1.0
เขต 7 100.00 1.0
เขต 8 98.91 1.0
เขต 9 98.90 1.0
เขต 10 98.65 1.0
เขต 11 98.81 1.0
เขต 12 98.80 1.0
สสม. 100.00 1.0

ภาพรวม 98.96 1.0
ณ 30 มีนาคม 63 เวลา 10.30 น.


