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แผนผังแสดงกระบวนการ วิธีการ และกลไกการขับเคลื่อน GREEN & CLEAN Hospital

รายงานผลการดาเนินงาน
กาหนดแนวทาง
สนับสนุนและ
ติดตาม
ประเมินผล

กาหนดนโยบาย
และขับเคลื่อน
การดาเนินการ

กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ 1 - 13

สนับสนุนวิชาการและสุ่มประเมิน

สนับสนุนวิชาการและติดตาม

กระทรวงสาธารณสุข

นโยบาย
GREEN&CLEAN
Hospital

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ตรวจติดตามรายไตรมาส

สนับสนุนนการ
ขับเคลื่อนและ
กากับติดตาม

ผู้ตรวจราชการ
เขตบริการสุขภาพ
รายงานผลการตรวจติดตาม

โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล

ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุมชน
ประชาชน

|2

บทบาทหน่วยงานในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
กระทรวง/เขต

ศูนย์อนามัย

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

โรงพยาบาล

1. ประกาศนโยบายการพัฒนา
โรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ตามเกณฑ์ G&C Hospital
2. มีการกากับ ติดตาม และรายงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด โดย
ผู้ตรวจราชการ
3. พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ
และการขับเคลื่อนมาตรฐาน G&C
Hospital
4. ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาล
5. พัฒนาชุดความรู้แนวทางการ
พัฒนาโรงพยาบาลตามเกณฑ์ G&C
Hospital
6. จัดประชุม/อบรมเพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับศูนย์อนามัยไป
ถ่ายทอดต่อในระดับพื้นที่

1. ประสานชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานพัฒนาโรงพยาบาล G&C
Hospital กับ สสจ.
2. สนับสนุน (พัฒนาสมรรถนะและ
สร้างความเข้มแข็ง) สสจ. เพื่อให้
สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนา
โรงพยาบาล G&C Hospital ในระดับ
จังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สุ่มตรวจประเมินโรงพยาบาลที่ผ่าน
การประเมินตามเกณฑ์ G&C Hospital
(ร้อยละ 30 ของโรงพยาบาลที่ผ่านการ
ประเมินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ)
4. กากับ ติดตาม และประเมินผล การ
ดาเนินงานพัฒนาโรงพยาบาล G&C
Hospital ในระดับเขต
5. จัดเวทีเชิดชูเกียรติแก่โรงพยาบาลที่
ผ่านการประเมิน
6. รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติการ
(DOC) กรมอนามัย

1. ชี้แจงเกณฑ์ G&C Hospital แก่
โรงพยาบาลในพื้นทีร่ ับผิดชอบ
2. ส่งเสริมโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อ
ดาเนินการพัฒนาตามเกณฑ์
(ควรพิจารณาต้นทุนโรงพยาบาลที่เคย
ผ่านเกณฑ์เดิมก่อน)
3. ดาเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาความรู้
ให้แก่โรงพยาบาลตามเกณฑ์ G&C
Hospital
3. จัดทีมตรวจประเมินโรงพยาบาล G&C
Hospital ซึ่งมีความเชี่ยวชาญครอบคลุม
เกณฑ์
4. ดาเนินการตรวจประเมินโรงพยาบาล
ในพื้นที่100 %
5. รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ผู้ตรวจราชการ
- ศูนย์อนามัย
(แบบรายงานรายละเอียดดังส่วนที่ 4)

1. สมัครเข้าร่วมโครงการ ในเว็บไซต์
www.carbonfootprint.anamai.
moph.go.th
2. มีแผนพัฒนาโรงพยาบาลด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ G&C Hospital
3. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาลตามเกณฑ์ G&C Hospital
4. ประเมินตนเองตามแบบประเมิน G&C
Hospital
5. ขอรับการประเมินจากทีมตรวจประเมิน
ของ สสจ.
6. ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของทีม
ตรวจประเมินจาก สสจ.
7. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับการ
ประเมินและขยายการดาเนินงานสู่ภาคี
เครือข่ายต่อไป

|3

ช่วงเวลา

แผนภาพแสดงกระบวนการดาเนินงานการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
โรงพยาบาล
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
ศูนย์อนามัย

โรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์
GREEN & CLEAN Hospital

ไตรมาส 1- 3

โรงพยาบาลประเมินตนเองตามแบบประเมินการ
ดาเนินงาน GREEN and CLEAN Hospital

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลส่งแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับการ
ประเมินจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัด

โรงพยาบาล

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดประเมิน
GREEN&CLEAN Hospital

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

ไม่ผา่ น

ผ่าน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งผลการประเมิน
โรงพยาบาลให้ศูนย์อนามัยรับทราบ

สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

ศูนย์อนามัยสุ่มตรวจ
ประเมินร้อยละ 30 ของ
โรงพยาบาลที่ผา่ น

ไม่ผา่ น

ไตรมาส 4

ปร

ศูนย์อนามัย
ผ่าน

ศูนย์อนามัยทาหนังสือแจ้งผลการประเมินมายัง
สานักสานักอนามัยสิ่งแวดล้อมตามตัวชีว้ ัด

ศูนย์อนามัยจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่
โรงพยาบาลที่ผา่ นการประเมิน

ศูนย์อนามัย

โรงพยาบาล
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
ศูนย์อนามัย
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กระบวนการดาเนินงานการประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้ น ตอนที่ 1 โรงพยาบาลพั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มและการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital โดยศึกษากรอบของเกณฑ์ คาอธิบายเกณฑ์เพื่อปรับให้เหมาะสมและเข้ากับบริบทของโรงพยาบาล
กาหนดเป้าหมายและแผนการดาเนินการร่วมกัน รวมทั้งสื่อสารให้ทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาลนาไปปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกัน ในกระบวนการพัฒนานี้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนย์อนามัยจะเป็นหน่วยงานสนับสนุน
ในการให้คาแนะนาและคาปรึกษาทางด้านวิชาการให้กับโรงพยาบาล ให้สามารถดาเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินตนเอง โรงพยาบาลประเมินตนเองตามแบบประเมิน เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
และปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีศูนย์อนามัยและสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สนับสนุนองค์ความรู้และให้คาแนะนา
ขั้นตอนที่ 3 การขอรับการประเมิน โรงพยาบาลดาเนินการส่งแบบประเมินตนเองให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพื่อขอรับการประเมิน
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจประเมินรับรอง ทีมผู้ตรวจประเมินของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดต้องตรวจสอบเอกสาร
พร้อมทั้งประสานโรงพยาบาลเพื่อกาหนดวันเวลาเข้า ตรวจประเมิน ในขั้นตอนของการตรวจประเมิน หากเห็นว่า
การด าเนิ น การของโรงพยาบาลยั ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ให้ ที ม ผู้ ต รวจประเมิ น
ให้ข้อแนะนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขและข้อชื่นชมในประเด็นที่โรงพยาบาลดาเนินการได้ดี
ขั้นตอนที่ 5 การรายงานผลการตรวจรับรอง
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานผลการดาเนินงานให้กับผู้ตรวจราชการตามแบบตรวจราชการที่กาหนด
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานผลการดาเนินงานให้กับศูนย์อนามัย ตามแบบรายงานผลการดาเนินงาน
GREEN & CLEAN Hospital (รายไตรมาส)
ขั้นตอนที่ 6 ศูนย์อนามัยจัดทีมผู้ตรวจประเมินสุ่มตรวจโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
ร้อยละ 30 ของจานวนโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ โดยที่ทีมสุ่มประเมินอาจประสานกับโรงพยาบาลโดยตรงหรือ ลง
ตรวจประเมินพร้อมกับทีมประเมินของสาธารณสุขจังหวัดในคราวเดียวกัน ตามขั้นตอนที่ 4 ก็ได้ เพื่อลดระยะเวลา
ในการสุ่มตรวจประเมินและเพิ่มช่วงเวลาที่โรงพยาบาลจะสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด ในการ
ตรวจประเมิน หากมีข้อเสนอแนะเพื่อปรั บ ปรุงแก้ไขให้ ส านักงานสาธารณสุ ขเป็นผู้ ติดตามและรายงานผลการ
ปรับปรุงแก้ไขนั้นมายังศูนย์อนามัยตามการรายงานปกติ
ขั้นตอนที่ 7 การรายงานผลตามตัวชี้วัด ศูนย์อนามัยรวบรวม วิเคราะห์ และส่งรายงานรายไตรมาสให้หน่วยงาน
ส่วนกลาง ผ่านระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติการ (DOC) กรมอนามัย
ขั้นตอนที่ 8 การมอบประกาศนียบัตร การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล GREEN&CLEAN Hospital โดยศูนย์อนามัย
จัดพิธีมอบแก่โรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งรูปแบบของใบประกาศนียบัตรจะเป็นฟอร์ มรูปแบบเดียวกันจากกรม
อนามัยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับพื้นฐาน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมากPlus

