PP&P Excellence
วัตถุประสงค์

แผนงาน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง (Hot zone)

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital

ตัวชี้วัด
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 20 และมีโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง
สถานการณ์ ร้อยละ 90 ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ระดับพื้นฐานขึ้นไป
มาตรการ
แนวทาง/กิจกรรมหลัก
ส่วนกลาง เขต จังหวัด ระยะเวลา
มาตรการที่ 1
สร้างกระบวนการพัฒนา.

โรงพยาบาล
1. ประกาศนโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
2. ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital วิเคราะห์และวางแผน
ปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
3. สื่อสาร ขับเคลื่อนและพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
อย่างมีส่วนร่วม
4. ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ/แนวทางการดาเนินกิจกรรม GREEN& CLEAN Hospital
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกากับติดตามทบทวนผลการดาเนินงาน ประเมินผล
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม GREEN
7. สร้างเครือข่ายการพัฒนา GREEN สู่ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้เกิด GREEN Community
จังหวัด

ต.ค-พ.ย. 60

ปีงบประมาณ
2561



1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อจัดกลุ่มวางแผนการพัฒนายกระดับ
2. จัดทาแผนพัฒนาโรงพยาบาลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN

ต.ค.-พ.ย. 60

Hospital เพื่อให้การสนับสนุน
3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงพยาบาลในพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาร่วมกัน
4. สนับสนุนองค์ความรู้ และให้คาปรึกษาแก่โรงพยาบาล
5. จัดทีมตรวจประเมิน และลงพื้นที่ตรวจประเมิน

ปีงบประมาณ
2561

งบประมาณ

เขต
1. จัดทาฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมระดับเขตสุขภาพ จังหวัด เพื่อวางแผนการ
สนับสนุน
2. สร้างภาคีเครือข่ายและกลไกการบริหารจัดการเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่ อนการพัฒนา
โรงพยาบาลร่วมกัน
3. จั ด ที ม สุ่ ม ประเมิ น และที ม เยี่ย มเสริ ม พลั ง เพื่ อ ร่ ว มแลกเปลี่ ยนและให้ การสนั บ สนุ น
การพัฒนาเชิงคุณภาพ
4. กากับติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาโรงพยาบาล ในเขตสุขภาพ
กระทรวง
1. จั ด ท าฐานข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ภาพรวมระดั บ ประเทศ เขตสุ ข ภาพ จั ง หวั ด
เพื่อวางแผนการสนับสนุน
2. สื่อสารประชาสัมพันธ์โครงการ GREEN&CLEAN Hospital สร้างการรับรู้การสื่อสาร
สาธารณะ และสร้างการมีส่วนร่วม
3. พั ฒ นากลไกการบริ ห ารจั ด การเชิ ง นโยบายเพื่ อ สนั บ สนุ น และขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
โรงพยาบาล
4. จัดทีมเยี่ยมเสริมพลังเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและให้การสนับสนุน
มาตรการที่ 2
พัฒนาระบบให้ยั่งยืน




ปีงบประมาณ
2561

โรงพยาบาล
1. มีระบบการวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน การประเมินผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
และวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาศักยภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับในโรงพยาบาล
3. บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
โรงพยาบาล และชุมชน
จังหวัด
1. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ระหว่างโรงพยาบาล
3. เชื่อมโยงเครือข่ายการพัฒนา GREEN Hospital สู่ชุมชน เพื่อให้ เกิด GREEN
Community

ปีงบประมาณ
2561


ปีงบประมาณ
2561

เขต
1. บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบายร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
2. สนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่ผ่าน Best practices
3. พัฒนากลไกการสนับสนุน และการกากับติดตาม




ปีงบประมาณ
2561

กระทรวง
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์และจัดทาแผนบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนากลไกการสนับสนุน และการกากับติดตาม
Small
success

3 เดือน
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพืน้ ฐานขึ้นไป
ร้อยละ 90

หน่วยงานรับผิดชอบ

หน่วยงานหลัก กรมอนามัย

6 เดือน
9 เดือน
12 เดือน
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพืน้ ฐานขึ้นไป โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับพืน้ ฐานขึ้นไป 1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก ร้อยละ 20
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100
2. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีมาก อย่างน้อย
โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ฯ ระดับดีขนึ้ ไป
จังหวัดละ 1 แห่ง
ร้อยละ 50
หน่วยงานร่วม - สบรส. , สบส.

