หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัด

คำนิยาม

1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence)
4. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
1. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
จังหวัด/เขต/ประเทศ
20. รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
20.1 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN &
CLEAN Hospital ผานเกณฑฯ ระดับดีมากขึ้นไป
20.2 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN &
CLEAN Hospital ผานเกณฑฯ ระดับดีมาก Plus
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
หมายถึง โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ. สังกัดกรม
วิชาการ) ดำเนินงานตามเกณฑ ดังนี้

ระดับพื้นฐาน หมายถึง โรงพยาบาลสามารถดำเนินการขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2
เกณฑขอที่ 1-10
ขั้นตอนที่ 1 การสรางกระบวนการพัฒนา
1. มีการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสรางกระบวนการ
สื่อสารใหเกิดการพัฒนาดานอนามัยสิ่งแวดลอม GREEN & CLEAN hospital โดยการมีสวนรวม
ของคนในองคกร
ขั้นตอนที่ 2 จัดกิจกรรม G-R-E-E-N
G : GARBAGE
2. มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อตามกฎหมาย กฎกระทรวงวาดวยการ
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
3. มีการคัดแยกมูลฝอยทั่วไป คือ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอยอินทรีย
มูลฝอยอื่นๆ ไปยังที่พักรวมมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ
R : RESTROOM
4. มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ที่อาคาร
ผูป วยนอก
E : ENERGY
5. มีมาตรการประหยัดพลังงานที่เปนรูปธรรมเกิดการปฏิบัติตาม
มาตรการที่กำหนดรวมกันทัง้ องคกร
E : ENVIRONMENT
6. มีการจัดสิ่งแวดลอมทั่วไปทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยเพิ่ม
พื้นที่สเี ขียว และพืน้ ที่พักผอนที่สรางความรูสึกผอนคลายสอดคลอง
กับชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่นสำหรับผูปวยรวมทัง้ ผูมารับริการ
7. มีการสงเสริมกิจกรรมที่เอื้อตอการมีสุขภาพที่ดีแบบองครวม ไดแก
กิจกรรมทางกาย (Physical activity) กิจกรรมใหคำปรึกษา
ดานสุขภาพขณะรอรับบริการของผูปวยและญาติ
N : NUTRITION

8. สถานทีป่ ระกอบอาหารผูปว ยในโรงพยาบาลไดมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหนาย
อาหาร พ.ศ. 2561
9. รอยละ 100 ของรานอาหารในโรงพยาบาลไดมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานทีจ่ ำหนายอาหาร
พ.ศ. 2561

10. จัดใหมีบริการน้ำอุปโภค/บริโภคสะอาดที่อาคารผูปวยนอกและ
ผูปวยใน
ระดับดี หมายถึง โรงพยาบาลดำเนินการผานเกณฑระดับพืน้ ฐาน และดำเนินการไดตามเกณฑ
ขอที่ 11-12
11. มีการจัดการมูลฝอยครบทุกประเภทถูกสุขลักษณะ
12. มีการพัฒนาสวมมาตรฐานสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย (HAS)
ที่อาคารผูปวยใน (IPD)
ระดับดีมาก หมายถึง โรงพยาบาลดำเนินการผานเกณฑระดับดี และดำเนินการไดตามเกณฑ
ขอที่ 13-14
13. มีการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม GREEN โดยการนำไปใชประโยชน
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายโรงพยาบาลและชุมชน
14. สรางเครือขายการพัฒนา GREEN ลงสูชุมชนเพื่อใหเกิด
GREEN Community
ระดับดีมาก Plus หมายถึง โรงพยาบาลดำเนินการผานเกณฑระดับดีมาก และดำเนินการได
ตามเกณฑขอที่ 15-16
15. โรงพยาบาลมีการดำเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
รวมกับภาคีเครือขายในพื้นที่
16. โรงพยาบาลดำเนินงานผานมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดลอมสำหรับโรงพยาบาลศูนย/ทัว่ ไป/ชุมชน
ระดับเริ่มตนพัฒนาขึน้ ไป
หรือ
โรงพยาบาลดำเนินงานผานมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัย
สำหรับสถานพยาบาลนอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข
และเอกชน ระดับเริ่มตนพัฒนาขึน้ ไป

เกณฑเปาหมาย
เปาหมาย

รพศ./รพท./รพช.
และ รพ.สังกัด
กรมวิชาการ

ปงบประมาณ 63

- โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีมากขึ้นไป รอยละ 75
- โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีมาก Plus รอยละ 30

ปงบประมาณ 64

- โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีมากขึ้นไป รอยละ 90
- โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีมาก Plus รอยละ 40

ปงบประมาณ 65

- โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีมากขึ้นไป รอยละ 98
- โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
ระดับดีมาก Plus รอยละ 60

ปงบประมาณ 66*

- โรงพยาบาลผานเกณฑ
GREEN & CLEAN
Hospital Challenge
ระดับมาตรฐานขึ้นไป
รอยละ 40
- โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
GREEN & CLEAN Subdistrict Health
Promoting Hospital
รอยละ 5

*หมายเหตุ : ปงบประมาณ 2566 มีการขับเคลื่อนกลุมเปาหมาย 2 กลุม โดย กลุมโรงพยาบาล มีการปรับเกณฑการ
ประเมินเปน GREEN & CLEAN Hospital Challenge โดยมีการปรับแนวทางการวัดและประเมินผลโดยมีการปรับระดับ
เปน 3 ระดับคือ ระดับมาตรฐาน ระดับดีเยี่ยม และระดับทาทาย, กลุมโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เปนการขยาย
เครือขายเพื่อยกระดับการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & CLEAN สูโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
(GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital)
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑ GREEN & CLEAN Hospital Plus
ประชากรกลุมเปาหมาย โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สังกัดกรมวิชาการ)
วิธีการจัดเก็บขอมูล
1. โรงพยาบาลทุกแหงประเมินตนเองบันทึกขอมูลในแบบรายงานผลการดำเนินงาน
สงใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประเมินโรงพยาบาล และรวบรวมขอมูลการประเมินใน
พื้นที่ วิเคราะหแลวสงรายงานใหศูนยอนามัย (พรอมแนบไฟลแบบรายงานที่กรมอนามัย
กำหนด) และรายงานผานระบบ Health KPI ไตรมาสละ 1 ครั้ง
3. ศูนยอนามัย สุมประเมินโรงพยาบาล และรวบรวมขอมูลจากจังหวัดในพื้นที่ วิเคราะห
ภาพรวมของเขตและรายงานผลผานระบบ DOH Dashboard กรมอนามัย
(http://dashboard.anamai.moph.go.th) และ Cluster อนามัยสิ่งแวดลอม
(http://envhealthcluster.anamai.moph.go.th/main.php?filename=reportform64)
เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 25 ของเดือน
หมายเหตุ : ในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและศูนยอนามัยไมสามารถลงพื้นที่เพื่อประเมินได ให
รายงานผลโดยใชผลการประเมินตนเองของโรงพยาบาล โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
และศูนยอนามัยประสานใหคำแนะนำดานอนามัยสิ่งแวดลอมแกโรงพยาบาล
แหลงขอมูล
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ./รพท./รพช. และรพ.สังกัดกรมวิชาการ)
รายการขอมูล 1

รายการขอมูล 2

A1 = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN
ผานเกณฑระดับดีมาก
A2 = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม GREEN & CLEAN
ผานเกณฑระดับดีมาก Plus
B = จำนวนโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด

สูตรคำนวณตัวชี้วัด

((A1+A2)/B) X 100
(A2/B) X 100

ระยะเวลาประเมินผล

= รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม
GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีมากขึ้นไป
= รอยละโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินกิจกรรม
GREEN & CLEAN ผานเกณฑระดับดีมากPlus

- รายงานผลการดำเนินงาน เดือนละ 1 ครั้ง
- รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

เกณฑการประเมิน : ป 2565
ตัวชี้วัด

รอบ 6 เดือน

รอบ 12 เดือน

20.1 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา 1. โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
1. โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
อนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ ระดับดีมากขึ้นไป รอยละ 95
ระดับดีมากขึ้นไป รอยละ 98
GREEN & CLEAN Hospital
ผานเกณฑฯ ระดับดีมากขึ้นไป
20.2 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา
2. โรงพยาบาลผานเกณฑฯ
อนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
ระดับดีมาก Plus รอยละ 60
GREEN & CLEAN Hospital
ผานเกณฑฯระดับดีมาก Plus
วิธีการประเมินผล :
1. โรงพยาบาลประเมินตนเองเพื่อวางแผนพัฒนาโรงพยาบาล
2. ทีมประเมินระดับจังหวัดทำการประเมินเพื่อใหคำแนะนำและรับรองโรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัย สิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN&CLEAN Hospital
3. ผลงานเปรียบเทียบกับเปาหมายรายไตรมาส
เอกสารสนับสนุน :
1. คูมือแนวทางการดำเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital
2. คูมือแนวทางการจัดการมูลฝอย สวมและสิ่งปฏิกูลในโรงพยาบาล
3. คูมือสถานบริการสาธารณสุขตนแบบลดโลกรอน
4. คูมือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)
5. คูมือการดำเนินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม
Baseline data
หนวยวัด
ผลการดำเนินงานที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ.)
รายละเอียดขอมูล
2561
2562
2563
2564
พื้นฐาน
ไมไดรับการประเมิน
ไมผา นเกณฑ
ระดับพื้นฐาน
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก Plus
ระดับพื้นฐานขึ้นไป

ผูใหขอมูลทางวิชาการ
/ผูประสานงานตัวชี้วัด

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

ผูใหขอมูลทางวิชาการ :
1. นางสาวปรียนิตย ใหมเจริญศรี
โทรศัพทที่ทำงาน : 02-5904261
โทรสาร : 02-5904200
2. นายประโชติ กราบกราน
โทรศัพทที่ทำงาน : 02-5904128
โทรสาร : 02-5904200
ผูประสานงานตัวชี้วัด :
1. นางสาวรัตนา เฒาอุดม
โทรศัพทที่ทำงาน : 02-5904391

0
0.10
20.67
40.71
38.52
99.90

0
0
4.59
24.74
45.17
25.50
100.00

0
0
0.21
14.51
44.89
40.40
100.00

0
0
0.21
7.72
38.94
53.13
100.00

ขอมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
โทรศัพทมือถือ : E-mail : preyanit.m@anamai.mail.go.th
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
โทรศัพทมือถือ : E-mail : prachot.k@anamai.mail.go.th
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทมือถือ : -

หนวยงานประมวลผล
และจัดทำขอมูล
(ระดับสวนกลาง)

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน

การรายงานผลใน
Health KPI

โทรสาร : 02-5904255
E-mail : rattana.t@anamai.mail.go.th
สถานที่ทำงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
2. นางพรสุดา ศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 02-5904461
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5904321
E-mail : pornsuda.s@anamai.mail.go.th
3. นางสาวภัทยา พิมพาสีดา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 02-5904391
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5904255
E-mail : pattaya.p@anamai.mail.go.th
สถานที่ทำงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
4. นางสาวอุไรพร ถินสถิตย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 02-5904391
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5904255
E-mail : สถานที่ทำงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
1. นางสาวรัตนา เฒาอุดม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 02-5904391
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5904255
E-mail : rattana.t@anamai.mail.go.th
2. นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 02-5904461
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5904321
E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th
สถานที่ทำงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
1. นางสาวรัตนา เฒาอุดม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 02-5904391
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5904255
E-mail : rattana.t@anamai.mail.go.th
2. นางสาวนวรัตน อภิชัยนันท
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 02-5904461
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 02-5904321
E-mail : nawarat.t@anamai.mail.go.th
สถานที่ทำงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย
 หนวยงานสวนกลาง
นางจันทจิรา สิวารักษ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
โทรศัพทที่ทำงาน : 0 2590 4393
โทรศัพทมือถือ : โทรสาร : 0 2590 4321
E-mail : janjira.t@anamai.mail.go.th
สถานที่ทำงาน สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย

