
แนวคดิ : โรงพยาบาลสีเขียว   
(Green Hospital) 

“พื้นทีร่ณรงค์ให้เกดิความตระหนักและ
เหน็ความส าคัญเร่ืองของอาหาร
อินทรีย์ อาหารปลอดภัย วัฒนธรรม
การบริโภคเพื่อสุขภาพซึง่ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม” 



เป้าหมายการด าเนินงาน 

1. โรงพยาบาลมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีมลพษิ และมลภาวะ 

2. มีบริการที่เป็นมิตร และมีมาตรฐานความปลอดภัย 

3. เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ประสานความร่วมมือชุมชนในการสร้าง
สุขภาวะที่ดี  

วิเคราะห์ตนเอง 
- ต้นไม้ปัญหา 
- แผนที่ทนุทางสังคม หนุนเสริมการท างานกับ รพ. 
- จุดอ่อน จุดแข็งองค์กร 



กระบวนการขับเคลื่อน  
“โรงพยาบาลลับแล สู่การเป็นโรงพยาบาลสีเขียว” 

 ตัวแทนคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
จ านวน 5 คน เข้าร่วมเรียนรู้ กระบวนการสร้างการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาสุขภาพ ผ่านเคร่ืองมือ
วิเคราะห์ชุมชน  ได้แก่  ต้นไม้ปัญหา แผนที่ทนุชุมชน   
ต้นไม้ชุมชน  ตุ๊กตาชุมชน  และ เส้นทางการผลิต  
จ านวน 3 ครัง้ ครัง้ละ 3 วัน (ก.ค.-ก.ย. 55) 

 จัดท ายุทธศาสตร์ 3 ปี การขับเคล่ือน รพ.ลับแลสู่ รพ.สี
เขียวเพื่อชุมชน (24-25 ก.ย. 55) 
 









ส้ินเปลือง
งบประมาณ 

สภาวะอากาศทีร้่อนขึน้ 

ในโรงพยาบาลลบัแล 

ผลกระทบจากสภาพ 

อากาศของโลก 

แนวนโยบาย
เน้นขยาย
เศรษฐกจิ
มากกว่า

ส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบจาก
ระบบการก าจัด
ของเสียและขยะ
จากโรงพยาบาล 

ผลกระทบจากระบบการ
จัดการภายใน
โรงพยาบาล 
-การจัดการพลังงาน 
-supply/อุปกรณ์/วัสดุ 

ไม่มีการปลูกต้นไม้เพิ่ม 

 

แนวคิด/วิธีคิด/เชิงเศรษฐกิจ 

ที่ขาดความค านึงถึงส่ิงแวดล้อม 

พฤติกรรมการบริการไม่
สุภาพ 

เปิดแอร์ / ติดแอร์เพิ่ม 

การแพร่กระจายของ
เช้ือโรค 

สภาพจิตใจแย่(ผูรั้บ/ผูใ้ห)้ 

ต้นไม้ปัญหา 
มลภาวะเป็นพิษ
โลกร้อน 

ขาดการมีส่วนร่วมของผูอ้ยูอ่าศยั
หรือใชส้ถานท่ี 

บุคคลากรขาด
คุณภาพ 

เศรษฐกิจของ รพ.ไม่ดี
งบดา้นอื่นตอ้งถูกตดั 

อาการของผูรั้บ/

ใหบ้ริการแย่ทั้งกาย
ใจ 

อาคารสถานท่ีแออดั 

มีตน้ไมน้อ้ย 

ประชากรมาก 

(ผูรั้บบริการ/ผูใ้ห้บริการ) 

นโยบายการเขา้ถึงบริการ 

อาคารสถานท่ีขาดการวางแผน 

ตดัตน้ไมเ้พื่อปลูกสร้างอาคาร
หอผูป่้วย 

ผลกระทบ 

สาเหตุ 







รพ.ขาดการพัฒนา
ระบบการจัดการและ
การบริการเพื่อสุขภาพ 

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน+ผูใ้ชบ้ริการ 

ส่ิงแวดลอ้มไม่เป็นระเบียบ 

กระจดักระจาย  แออดั 

ขาดบุคลากร 

 

ชุมชนไม่มีส่วนร่วม 

ขาดการประชาสัมพนัธ์ 

 

สูญเสียงบประมาณ 

ในการรักษาโรค 

คุณภาพชีวิตไม่ดี 

เกิดมลพิษ เช่น ฝุ่ น กลิ่น   

การให้บริการไม่ดี 

รพ.สูญเสียรายได ้ ไม่อยากมาใชบ้ริการรพ. 

ผูใ้ห+้ผูรั้บบริการสุภาพจิตไม่ดี 

ภูมิทศัน์ไม่สวยงาม 

ประชุม-อบรมนอ้ย 

บุคลากรขาดความรู้
ประสบการณ์ 

บุคลากร  

*ความตระหนกั 

*การจดัการบทบาท 

 

ยงัไม่เห็น
ความส าคญั 

(ท าอย่างอื่นไปก่อน) 

บุคลากร และชุมชน
ไม่ไดรั้บข่าว 

สูญเสียงบประมาณในการ
รักษาโรค 

เกิดการเจ็บป่วย 

เกิดแหล่งเพาะพนัธุ์เช้ือโรค พาหะโรค 

เช่น  ขยะ  น ้าขงั ยงุ+แมลงวนั 

ขาดการประสานงาน 

ไม่มีบุคคลากร
รับผิดชอบโดยตรง 

ไม่เห็นความส าคญั 

 

งานประจ ามาก/ภาระงานมาก 

 
งบประมาณไม่พอ 

 

เอางบประมาณไปพฒันา
ระบบอื่นๆ 

 

เกิดโรคต่างๆ 

 

ต้นไม้
ปัญหา 

 





จุดแข็งและจุดอ่อนการสร้างโรงพยาบาลสีเขียว 
ส่ิงทีโ่รงพยาบาลมีทุน 

หรือจุดแขง็ 

ปัญหาหรือจุดอ่อน 

ทีต้่องแก้ไขปรับปรุง 

1.มีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานชดัเจน 

2.มีระเบียบและวิธีปฏิบติัเป็นลายรัก
อกัษร 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/

ศกัยภาพ 

3.สัมพนัธภาพแบบพี่นอ้ง 

4.มีงบประมาณพอเพียง 

5.มีจิตอาสา  /อสม./ ชุมชนเขม้แขง้ 

6.การคมนาคมสะดวก 

7.มีการเชิญหวัหนา้ฝ่าย/เขา้ร่วมก าหนด
แผน 

1.การประสานงานแนวราบยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ 

2.ขาดการทบทวน/ปรับปรุง sp,wi 

ต่อเน่ือง 

3.ไม่มีบุคลากรเฉพาะทาง 

4.งบประมาณล่าชา้ 
5.อุปกรณ์ยงัไม่ทนัสมยั 

6.บุคคลากรไม่ตระหนกั 

7.เจา้หนา้ท่ีไม่ทราบนโยบาย
โรงพยาบาลสีเขียว 

8.ขาดการประชาสัมพนัธ์/รณรงค ์





ส่ิงท่ีชุมชนสามารถช่วยหนุน  

(อสม.+ชุมชน) 

ปัญหาและอุปสรรค 

1.เป็นแหล่งผลิตผกัปลอด
สารพิษสู่ชุมชนและตลาดสีเขียว
ของโรงพยาบาล 

2.ปรับเปล่ียนการบริโภคของคน
ในชุมชน 

3.ลดการใชพ้ลงังานดว้ยการข่ีจกั
ยาน 

4.ช่วยรณรงคใ์หมี้เขตปลอดบุหร่ี
มากข้ึน 

ปราชญช์าวบา้นเขา้ร่วม

1.ยงัไม่มีการจดัตั้งกลุ่ม 

2.ขาดงบประมาณสนบัสนุน 

3.คนในชุมชนยงัไม่ตระหนกั
ถึง 
ความส าคญัของโครงการ 

4.ไม่มีเวลา 
5.ขาดการประชาสมัพนัธ ์





วิเคราะห์จดุออ่น จดุแขง็ 
อสม.+ชุมชน โรงพยาบาล 

เชิงบวก+ เชิงลบ- เชิงบวก+ เชิงลบ 

ส่ิงที่ชุมชนจะสามารถ
ช่วยหนุนการท างาน
ของ โรงพยาบาลสี
เขียว 

ปัญหาอุปสรรค
จุดอ่อนของชุมชนที่
อาจเป็นอุปสรรค 

ส่ิงที่โรงพยาบาลมี
ทุน+จุดแข็งที่จะท าให้
เกิด โรงพยาบาลสี
เขียว 

ปัญหา+จุดอ่อนที่ต้อง
แก้ไขที่ต้องปรับปรุง
ถ้าจะท าให้เกิด
โรงพยาบาลสีเขียว 

ภาคีหน่วยงาน สังคมโยบาย 

เชิงบวก+ เชิงลบ- เชิงบวก+ เชิงลบ 

หน่วยงานภาคีมีอะไร
ที่เอือ้กับการท า
โรงพยาบาลสีเขียว 

ข้อจ ากัดของ
หน่วยงานภาคีที่อาจ
เป็นอุปสรรคในการ
ท าโรงพยาบาลสีเขียว 

กระแสสังคม นโยบาย
ที่เอือ้กับการท า
โรงพยาบาลสีเขียว 

ข้อจ ากัดของกระแส
สังคมที่จะเป็น
อุปสรรคกับการท า
โรงพยาบาลสีเขียว 



อสม.+ชุมชน 

เชิงบวก+ เชิงลบ- 
ส่ิงที่ชุมชนจะสามารถช่วยหนุนการท างานของ 
โรงพยาบาลสีเขียว 
 

-เป็นแหล่งผลิตผกัปลอดสารพิษ 

-ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคของ
คนในชุมชน 

-ชุมชนมีความตระหนกัในเร่ืองการ
ดูแลสุขภาพ เช่น การใชจ้กัรยาน  ไม่
สูบบุหร่ี ละการรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน ์

-รณรงคใ์หมี้พ้ืนท่ีปลอดบุหร่ีมากข้ึน 

-มีปราชญช์าวบา้นมาร่วมกิจกรรม 

เช่น สมุนไพร ขนมพ้ืนบา้น การจกั

ปัญหาอุปสรรคจุดอ่อนของชุมชนที่อาจเป็น
อุปสรรค 
 

-ยงัไม่มีการจดัตั้งกลุ่มด าเนินงาน อยู่
แบบกระจดักระจาย 

-ไม่มีงบฯ  

คนในชุมชนยงัไม่ทราบ  มอวา่ไม่มี
เวลา เพราะแต่ละคนมีอาชีพท่ีจะ
ด ารงชีวิตของเคา้ 
-ขาดการประชาสัมพนัธ์ 



โรงพยาบาล 

เชิงบวก+ เชิงลบ 

ส่ิงที่โรงพยาบาลมีทุน+จุดแข็งที่จะท าให้เกิด โรงพยาบาล
สีเขียว 

1.มีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานชดัเจน 

2.มีระเบียบและวิธีปฏิบติัเป็นลายรักอกัษร 

บุคลากรมีความรู้ความสามารถ/ศกัยภาพ 

3.สัมพนัธภาพแบบพี่นอ้ง 

4.มีงบประมาณพอเพียง 

5.มีจิตอาสา  /อสม./ ชุมชนเขม้แขง้ 

6.การคมนาคมสะดวก 

7.มีการเชิญหวัหนา้ฝ่าย/เขา้ร่วมก าหนดแผน 

8.การบริหารงานแบบมีส่วน  ใชห้ลกั 

ธรรมาภิบาล 

/PMQA 

9.มีการแบ่งงานโดยก าหนดผูรั้บผิดชอบตาม
ตวัช้ีวดัตามยทุธศาสตร์ 

ปัญหา+จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขที่ต้องปรับปรุงถ้าจะท าให้เกิด
โรงพยาบาลสีเขียว 

1.การประสานงานแนวราบยงัไม่มี
ประสิทธิภาพ 

2.ขาดการทบทวน/ปรับปรุง sp,wi ต่อเน่ือง 

3.ไม่มีบุคลากรเฉพาะทาง 

4.งบประมาณล่าชา้ 
5.อุปกรณ์ยงัไม่ทนัสมยั 

6.บุคคลากรไม่ตระหนกั 

7.เจา้หนา้ท่ีไม่ทราบนโยบายโรงพยาบาลสี
เขียว 

8.ขาดการประชาสัมพนัธ์/รณรงค ์

9.ขาดการพูดคุยวางแผนงานร่วมกนั 

10.ขาดการท างานเป็นทีม 

11.ภาระงานมาก/เวลาจ ากดั 





ภาคีหน่วยงาน 

เชิงบวก+ เชิงลบ- 
หน่วยงานภาคีมีอะไรที่เอือ้กับการท า
โรงพยาบาลสีเขียว 
วดั:ให้ข้อมลูประชาสมัพนัธ์แหลง่เรียนรู้ ศนูย์ร่วม
จิตใจ. 
ท้องถ่ิน:สนบัสนนุทรัพยากร 
(คน  งบประมาณ  เคร่ืองมือ  ความรู้ 
ทหาร: สนบัสนนุทรัพยากร  ด้านก าลงัคน  อปุกรณ์  
เคร่ืองมือ 
กศน.:แหลง่ความรู้ 
ผู้สงูอาย:ุ ปราชญ์ชมุชน จิตอาสา  แหลง่เรียนรู้ 
ผู้น าชมุชน: ข้อมลูชมุชน  การประชาสมัพนัธ์ 
อสม.: การสง่เสริมสขุภาพ  การคืนข้อมลูสูช่มุชน 
เครือข่าย: จิตอาสา กู้ชีพ กู้ภยั จิตอาสาดแูล
ผู้สงูอาย ุผู้พิการ คณะกรรมการภาคเอกชน จดัหา
ทนุสนบัสนนุประชาสมัพนัธ์ 
 

ข้อจ ากัดของหน่วยงานภาคีที่อาจเป็นอุปสรรค
ในการท าโรงพยาบาลสีเขียว 
การเข้าถึง(การวางตวั)การสื่อสาร 
การบริหารการจดัการงบประมาณล้าช้า 
ทศันคติของผู้น าในการด าเนินงานด้านสขุภาพ 
ภารกิจงาน  เวลา 
การประสานงานน้อย 
การเดินทาง 
วยั โรคประจ าตวั 
ศกัยภาพผู้น า 
ภาระในชีวิตประจ าวนั 
ความแตกตา่งของการรับข้อมลู 
การประชาสมัพนัธ์ในการด าเนินงาน 
วนั  เวลา 
  
 



สังคมโยบาย 

เชิงบวก+ เชิงลบ 

กระแสสังคม นโยบายที่เอือ้กับการท า
โรงพยาบาลสีเขียว 

- สสอ.  มีแนวทางนโยบายร่วมกนัในรูปแบบ 
คปสอ. 
- เกษตร  มีการสนบัสนนุการด าเนินงาน
เกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียง 
- อ าเภอลับแล  นโยบายหน้าบ้านนา่มอง 
- ปศุสัตว์   มีแหลง่ข้อมลู  แหลง่จ าหนา่ยและ
ผลติเนือ้สตัว์ปลอดสารพษิ 

- ต ารวจ  ความปลอดภยัชีวิตและทรัพย์สนิ 
- โรงเรียน  ปลกูพืชผกัปลอดสารพิษ  
 อย.น้อย แหลง่เรียนรู้ 

ข้อจ ากัดของกระแสสังคมที่จะเป็นอุปสรรคกับ
การท าโรงพยาบาลสีเขียว 

- การมีภาระงานมาก เวลาไมม่ีตรงกนั  บาง
นโยบายไมส่อดคล้องและเช่ือมโยงกนั 
- การประสานงานน้อยไมต่อ่เนื่อง 
การประสานงานน้อย 
- ขาดการบรูณาการร่วมกนัท างานอยา่ง
ตอ่เนื่อง 
-ภารกิจ  เวลา 
- ความตระหนกัในการท างานร่วมกนั 
 







ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสีเขียว 



แนวคดิการจัดการสขุภาพเชงิรกุ 
บรูณาการแบบมสีว่นรว่ม  

 
โดย  

วราลกัษณ์ ไชยทัพ 
 



กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ 

กิจกรรมท่ี 1 เร่ิมจากการเรียนรู้กระบวนการท างานเป็นทีม 
ผ่านกิจกรรมสร้างช้าง ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีมีอยู่ในจ านวน
จ ากัด ผ่านข้อตกลง คิด ท า บันทกึ 

กิจกรรมที่ 2 การก าหนดวิสัยทัศน์ รพ. สีเขียวร่วมกัน ผ่าน
โจทย์ รพ. ในความคิดของท่านเป็นอย่างไร คนละ 1 

ประเดน็  โดยไม่ให้ซ า้กับเพื่อน   จากนัน้ให้ร่วมกันคิดว่า 
หากเตมิค าว่าสีเขียวลงไป แล้ววาดออกมาเป็นภาพ อยาก
เหน็อะไรใน โรงพยาบาลสีเขียวของเราบ้าง  



วสิัยทศัน์โรงพยาบาลลับแล 

กลุ่มที่1   คุณภาพชีวติ เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 

= สิ่งแวดล้อมเขียว  ลดมลภาวะ   สะอาด/โปร่งสบาย/สะดวกสบาย  ลด
การใช้พลังงาน 

กลุ่มที่2  บริการเป็นมิตร +วิถชีีวิตปลอดภยั+สานสายใยสู่ ชุมชน 

= โรงพยาบาลยิม้+อาหารปลอดภยั อบอุ่นปลอดภยั 
กลุ่มที่3  รักชวีิต  รักสิ่งแวดล้อม พร้อมพี่พร้อมใจพัฒนาสู่ชุมชน 

= ส่งเสริมสุขภาพชุมชน + คนท างาน  สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน  
แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 

 

“โรงพยาบาลที่เป็นมิตร ดูแลชีวติส่ิงแวดล้อม    
พร้อมใจพัฒนาสู่ชุมชน” 

 
 





โรงพยาบาล
สีเขียว 

แหล่งส่งเสริม
สุขภาพชุมชน 

การจดัการส่ิงแวดล้อม 

-ผลผลิตชุมชน 

-สินคา้ชุมชน 

-ร้านคา้สุขภาพ -ศูนยสุ์ขภาพออกก าลงักาย 

-ตลาดนดัอาหาร 

-ผลผลิตเพ่ือสุขภาพ(ตลาดสี
เขียว) 

 

เพิม่สีเขียวของต้นไม้ 

-แปลงผกัปลอดสารพิษ 
-ต้นไม้กินได้ 
-สวนสมนุไพร 

ลดการใช้พลงังาน 

-การปรับโครงสร้างของตึก
อาคาร (เปล่ียนหลงัคา) 
-รถไฟฟ้า  รถฉุกเฉิน 

จัดการมลภาวะ 

-แหล่งน ้าขงั 
-การจดัการขยะ 

-จดัผงัโรงพยาบาล   

- เพิ่มโรงจอดรถ 

การจัดโซนน่ิง 

การบริการที่เป็นมิตร 

-อบอุ่น  ปลอดภัย  เป็นมิตร 
-อาหารปลอดภัย 

-มีนักโภชนาการในโรงพยาบาล 

-กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม
สุขภาพใหผู้ป่้วย  ญาติและ
ชุมชน 

โรงพยาบาลยิม้ 

สร้างการมีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชน 





กิจกรรม
หลกั 

กิจกรรมรอง กลุ่มเป้า
หมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

การ
จัดการสิ่ง
แวด 
ล้อม 
 

เพิ่มสเีขียวของต้นไม้ 
- แปลงผกัปลอดสารพิษ 

- ต้นไม้กินได้ 
-สวนสมนุไพร 

ทกุกลุม่งาน 

แนวทางการด าเนินงาน 
1. ต้นไม้ของเรา ต้นไม้กินได้ (เงาะ ลองกอง ขนนุ ชมพู ่ทเุรียน ลางสาด มะปราง ทบัทิม ) 
2. แปลงสาธิตผกัสวนครัว สวนคนเมือง (แฟลต, บ้านพกั , หนว่ยงาน) ให้ทกุฝ่าย

สร้างสรรค์ เอง  อาจจะมีการประกวด ให้รางวลั   
3.   สวนสมนุไพร (สนบัสนนุการปลกูใน ชมุชน, แปลงสาธิต สมนุไพรใน รพ. บอกชนิด 

สรรพคณุ วิธีการใช้ ท่ีแปลง) (งานแพทย์แผนไทย + หนว่ยงานรับผิดชอบตอ่แปลง) 
ลดการใช้พลังงาน 
-การปรับโครงสร้างของตกึ

งานบริหาร 



กิจกรรม
หลัก 

กิจกรรมรอง กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ รับผิดชอบ 

จัดการมลภาวะ 
-แหลง่น า้ขงั 
-การจดัการขยะ 

บริหาร + 
คณะกรรมการสิง
แวดล้อม  

ขดุลอกรางระบายน า้   
ซอ่มบอ่บ าบดั   
หน้าโรงไฟฟ้า  น า้ทว่ม  มีน า้จากภายนอกไหลเข้าสระ 
ถมดินให้สงูขึน้  (ระยะสัน้) มีน า้สระเอกชนล้นเข้ามาใน รพ. เน่ืองจากไมมี่แหลง่ระบายน า้ด้านหลงั 
หน้าบ้านพกัแพทย์ ไปถึงด้านหน้า  หลงัจากนัน้จะเอียงไปด้านหลงั  น า้ทว่มบ้านพกั (ปรึกษา วิศวกร) 
การจัดการขยะ: มีการก าหนดแนวทาง  ขาดความตระหนกัของผู้ปฏิบตัิ  ออกแบบกิจกรรม การคดัแยก
ขยะ ธนาคารขยะ มีการสร้างความเข้าใจและความตระหนกั เร่ืองการคดัแยกขยะ  รณรงค์ ให้เกิดการมี
สว่นร่วม   ป้ายชนิดขยะ สร้างแหลง่เรียนรู้   สนนัสนนุการผลิต EM   

การจัดโซนน่ิง 
-แยกสว่นโซนน่ิง    -จดัผงั
โรงพยาบาล  / แยกโซน
ตา่งๆอยา่งเป็นระบบ  

จดัท าป้าย  
แสดงพืน้ที่
ชดัเจน 

บริหาร 



กิจกรรม
หลัก 

กิจกรรมรอง กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ รับผิดชอบ 

โรงพยาบ
าลยิม้ 
 

การบริการที่เป็นมิตร 
-อบอุน่  ปลอดภยั  เป็น
มิตร 
-อาหารปลอดภยั 
-มีนกัโภชนาการใน
โรงพยาบาล 

งานคณุภาพ + 
กลุม่งาน 

1. หนว่ยงาน ให้ค าจ ากดัความและแนวทางการปฎิบตัิ  อบอุน่  ปลอดภยั  เป็นมิตร 
(การสือ่สารเชิงบวก,  การอบรมพฤติกรรมบริการ, ) งานคุณภาพ  
2. อาหารปลอดภยั (บคุลากร  ผู้ รับบริการ ชมุชน)  งานเภสัขฯ + กลุ่มการฯ 
    รพ. มีอาหารปลอดสารพิษ  (คบส.และโภชนาศาตร์)  ระบกุระบวนการ   การหาแหลง่

ผลติ  การผลติ  การสง่มอบ 
    บคุลากร : ปลกูผกัปลอดสารพิษ  ทัง้ที่บ้าน และ หนว่ยงาน  (หัวหน้าทุกกลุ่มงาน) 



กิจกรรม
หลัก 

กิจกรรมรอง กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ รับผิดชอบ 

แหล่ง
ส่งเสริม
สุขภาพ
ชุมชน 
 

-กิจกรรมการเรียนรู้
สง่เสริมสขุภาพให้
ผู้ ป่วย  ญาติและชมุชน 

 

กลุม่เวชฯ  

เวทีสนบัสนนุความรู้ ปีละ 4 ครัง้ พร้อมจดันิทรรศการ โดยชมุชนมีสว่นร่วม  



กิจกรรม
หลัก 

กิจกรรมรอง กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ รับผิดชอบ 

แหล่ง
ส่งเสริม
สุขภาพ
ชุมชน 
 

-ศนูย์สขุภาพออกก าลงั
กาย 
- 
-ผลผลติเพื่อสขุภาพ
(ตลาดสเีขียว ตลาดนดั
อาหาร) 

คณะกรรมการ
ตลาดสีเขียว 

ศนูย์ในชมุชน : ก าหนดแนวทางการตดิตามและการเสริมพลงั  กลุม่งานเวชฯ  
ศนูย์การออกก าลงักายใน รพ. (ผ่านกิจกรรมชมรมฯ  เชน่ จกัรยาน  เดินกินลมชมวิว  ชมรมถ่ายภาพ  
ชมรมดนตรี   The Voice  จริยธรรม  ลีลาศ  ศิลปะ ) กลุม่งานเวชฯ  
ตลาดสีเขียว : เจ้าภาพร่วม  เดือนละ 4 ครัง้  ทกุเช้าวนัจนัทร์  ทกุวนั  ศกึษาดงูาน   สื่อสารประชาสมัพนัธ์  
ก าหนดกติกาการมาขาย  คณุภาพผลติภณัฑ์   คดัเลือกผู้ผลิต   ฝ่ายละแผง  คณะกรรมการตลาดสีเขียว 
 



กิจกรรม
หลัก 

กิจกรรมรอง กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้ รับผิดชอบ 

สร้างการมี
ส่วนร่วม
สนับสนุน
ชุมชน 
 

-ผลผลติชมุชน 
-สนิค้าชมุชน 
-ร้านค้าสขุภาพ 

 

1. เวที ประสานเครือข่าย  การหนนุเสริม ประชาชน และเครือข่าย ผลติอาหารปลอดภยั  กลุม่งานเวชฯ  
2. การตรวจสอบคณุภาพอาหาร  เภสขัฯ  งานเทคนิคการแพทย์  
3. ร้านค้าสขุภาพ  Green Shop   เน้นผลติภณัฑ์ เพ่ือสขุภาพ  ท าเป็นรูปแบบสหกรณ์ ปันผล  

ข้อเสนอ ร้านแบบอเมซอล           คณะกรรมการบริหาร รพ.  



การจดัท ากิจกรรม/โครงการตามแนวทางการด าเนินงาน
ตามยทุธศาสตร์โรงพยาบาลสีเขียว 



 

 ในพืน้ท่ี ประสานท้องถิ่น และเกษตรอ าเภอลับแล  เพื่อขอ
ข้อมูลเครือข่ายการปลูกปลอดสารพษิ   ได้แก่ อบต.พระ
เสดจ็ เทศบาลหัวดง และอบต.ชัยจุมพล ในหมู่ 10 บ้าน
ป่าสัก และหมู่ 3 บ้านห้องสูง  

 นอกพืน้ที่ประสานเครือข่ายอาหารปลอดสารพษิ ได้แก่ คอ
รุม ผาจุก  

 



สวัสดี 


