1. ความสําค ัญและกรอบแนวคิดการดําเนินงาน

พ ัฒนาอนาม ัยสงิ่ แวดล้อมในโรงพยาบาลตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
Greening Health Sector

ริเริม
่ โครงการครงแรก
ั้
เมือ
่ ปี พ.ศ. 2553 โดย
่
“สงเสริมภาคสาธารณสุขร่วมลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลทีย
่ ง่ ั ยืน”
(ดําเนินการ Voluntary Implementation) จนถึงปี 2559
ิ้ 3,878 แห่ง
มี รพ.และ รพ.สต. เข้าร่วมโครงการจํานวนทงส
ั้ น

เป้ าหมายตามคํารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ (5 ปี )

กลุม
่ เป้ าหมาย รพศ./รพท./รพช. และรพ.สงั กัดกรมวิชาการ
สงั กัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ร้อยละ 75
ผ่านเกณฑ์
ระด ับ
้ ฐาน
พืน

- ร้อยละ20
ผ่านเกณฑ์
ระด ับดีมาก
- รพ. ผ่าน
เกณฑ์
ระด ับดีมาก
อย่างน้อย
จ ังหว ัดละ
1 แห่ง

ร้อยละ 40
ผ่านเกณฑ์
ระด ับดีมาก

- ร้อยละ
60 ผ่าน
เกณฑ์
ระด ับดีมาก
- รพ.
ต้นแบบ
อย่างน้อย
จ ังหว ัดละ
1 แห่ง

ร้อยละ 80
ผ่านเกณฑ์
ระด ับดีมาก

ปี 2560-2561
ยกระด ับเป็นนโยบาย
กรมอนาม ัย (ย. 2) และ
กระทรวงสาธารณสุข
(PP&P Excellence/
แผนงานที4
่ )

สน ับสนุน SDGs
3, 6, 12, 13
&
Smart Climate
Healthcare

2. ว ัตถุประสงค์การประเมินผล
1. เพือ
่ ประเมินโครงการ GREEN and CLEAN
Hospitals ด ้านบริบท ด ้านปั จจัยนํ าเข ้า
ด ้านกระบวนการ ด ้านผลผลิต ด ้านผลกระทบ
ิ ธิผล ด ้านความยั่งยืน และด ้านการ
ด ้านประสท
ถ่ายทอด สง่ ต่อความรู ้
ึ ษาปั ญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
2. เพือ
่ ศก
โครงการฯ
ิ ใจ
3. เพือ
่ จัดทําข ้อเสนอทางเลือกสําหรับการตัดสน
เชงิ นโยบายเกีย
่ วกับโครงการฯ

แนวคิดการประเมิน
CIPPIEST Model
(Stufflebeam and Shinkfield, 2007)

C: Context
I: Input
P: Process
P: Product/Outcome
I: Impact
E: Effectiveness

ขอบเขตการประเมินผล

ึ ษาข ้อมูลผลการดําเนินงานระหว่าง ต.ค.59 – มี.ค.62
- ศก

S: Sustainability
T: Transportability

3. กรอบแนวคิดการประเมินผล
ประเมินบริบท
1.ความสอดคล ้อง
ของวัตถุประสงค์
และเป้ าหมาย
โครงการ กับ
นโยบาย/
กฎหมาย/
มาตรฐาน รพ.
อืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
2. ความสอดคล ้อง
วัตถุประสงค์
เป้ าหมายและ
กิจกรรมโครงการ
กับความต ้องการ/
จําเป็ นของกลุม
่
เป้ าหมายและ
ประชาชน

ประเมินปัจจ ัย
นําเข้า

ประเมิน
กระบวนการ

ิ ธิภาพ/ความ
ประเมินผลผลิต/ผลล ัพธ์/ผลกระทบ/ประสท
่ ต่อ
ยง่ ั ยืน/การถ่ายทอดสง

1. ความเหมาะสม/
เพียงพอด ้านงบประมาณ
(กรม/ ศอ./จว./รพ.)

1. ความสอดคล ้องของ
กิจกรรมในโครงการกับ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย

2. ความพร ้อมด ้าน
บุคลากรทีร่ ับผิดชอบ
โครงการฯ (กรม ศอ.จว.
และ รพ.)

2. ความเหมาะสมของ
กิจกรรม G-R-E-E-N และ
C-L-E-A-N

ผลผลิต
1. ความครอบคุลม รพ. ผ่าน
มาตรฐาน GREEN & CLEAN
Hosp.
2. ความรู ้ของผู ้รับผิดชอบฯ ในการ
ดําเนินงาน GREEN & CLEAN
Hosp. (ศอ. จว. และ รพ.)

3. ความเหมาะสม/
เพียงพอของกิจกรรม
ั ยภาพบุคลากร
พัฒนาศก
ด ้านวิชาการ G-R-E-E-N
และ C-L-E-A-N

ผลล ัพธ์/ผลกระทบ
1. ความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของประชาชนทีม
่ ารับบริการ
GREEN & CLEAN Hospitals
2.การพัฒนานวัตกรรม รพ.
GREEN

4. ความเหมาะสมของ
ระบบสนับสนุน ติดตามและ
ประเมินผล

ิ ธิภาพ
ประสท
1. ประโยชน์ด ้านเศรษฐกิจ สงั คม
และสงิ่ แวดล ้อมของ รพ. และ
ชุมชน

3. คุณภาพและความ
เพียงพอด ้านวัสดุ
อุปกรณ์ และการ
สนับสนุนทีเ่ กีย
่ วข ้อง
4. ความพร ้อมของระบบ
ข ้อมูล สารสนเทศ และ
เทคโนโลยี

ความยง่ ั ยืน
1.ความพร ้อมของ รพ. ในการ
รักษาคุณภาพและพัฒนา
ยกระดับมาตรฐาน GREEN
2. การมีสว่ นร่วมของผู ้เกีย
่ วข ้อง
ในหน่วยงาน (ศอ. จว. รพ.)
่ ต่อความรู ้
การถ่ายทอดสง
1. การรับรู ้และการมีสว่ นร่วมของ
อปท.ทีเ่ ป็ นทีต
่ งั ้ รพ. และชุมชน
บริเวณโดยรอบ รพ.
2. การขยายแนวคิดและกิจกรรม
่ ารประยุกต์ใชในงานประเภท
้
สูก
อืน
่ ๆใน รพ. หรือหน่วยงานอืน
่ ๆ

ั
่ งว่าง ปัญหา และสงเคราะห์
วิเคราะห์ชอ
แนวทางการพ ัฒนาปร ับปรุงโครงการฯ
ํ หร ับการต ัดสน
ิ ใจเชงิ นโยบายเกีย
จ ัดทําข้อเสนอทางเลือกสา
่ วก ับโครงการฯ

แผนการขับเคลือ
่ นการดําเนินโครงการ ปี งบประมาณ 2561-2562
ต.ค.-ธ.ค.

ึ ษาเอกสาร รายงานและข ้อมูล
- ศก
ทุตย
ิ ภูมท
ิ เี่ กีย
่ วข ้อง และจ ัดประชุม
พ ัฒนาเครือ
่ งมือการประเมิน
วิทยากรโดย HITAP และเสนอ
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจ ัย
กรมอนามัย (13 ก.ค. 61)
- ทดสอบคุณภาพเครือ
่ งมือ
เก็บข ้อมูลและทบทวนปรับปรุง

ก.ค.-ส.ค.

ก.พ.-มี.ค.

2562

- จ ัดประชุมผูเ้ กีย
่ วข้องและ
ทีมผู ้ประเมินฯ ในโครงการฯ
ั ซอมความเข
้
เพือ
่ ซก
้าใจเกีย
่ วกับ
โครงการประเมินฯ และเครือ
่ งมือ
การเก็บข ้อมูล
่ แบบสอบถามให ้กลุม
- สง
่ ตัวอย่าง
ั
- ลงพืน
้ ทีส
่ มภาษณ์
เชงิ ลึก

2562

2562

ทบทวนวรรณกรรมจัดทํา
รายละเอียดโครงการ
ประเมินผลฯกรอบแนวคิด
การประเมินผลฯ

2561

2561

มิ.ย. –ก.ค.

ประมวลผลและ
วิเคราะห์ขอ
้ มูลฯ

ธ.ค.-ม.ค.

- จ ัดทําร่างรายงาน
การประเมินผลฯ และ
จัดประชุมนํ าเสนอ
ร่างรายงานฯ แก่ผู ้เกีย
่ วข ้อง
- ปร ับปรุงแก้ไข ร่างรายงาน
และจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณ์เพือ
่ เผยแพร่

แผนการเก็บข้อมูล
กลุม
่ เป้าหมาย

เครือ
่ งมือ

ระยะเวลาดําเนินการ

ผูบ
้ ริหาร
1. ผู ้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (1 คน)
2. ผู ้บริหารระดับรองอธิบดี ( 1 คน)
3. ผู ้อํานวยการสํานัก/กองทีเ่ กีย
่ วข ้องจาก สป.สธ.
และกรมอนามัย (3 คน)

ั ภาษณ์เชงิ ลึกผู ้บริหาร
ชุดที่ 1 แบบสม

ส.ค. – ก.ย. 61

ํ น ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัด
ศูนย์อนาม ัยและสา
1. ผู ้บริหาร (นพ.สสจ. และ ผอ.ศอ.)
2. ผู ้รับผิดชอบงาน

ั ภาษณ์เชงิ ลึก
ชุดที่ 2 แบบสม
ั ภาษณ์ผู ้บริหารศอ./สสจ.
2.1 แบบสม
ั ภาษณ์ผู ้รับผิดชอบงาน
2.2 แบบสม

ต.ค.-ธ.ค. 61

โรงพยาบาลและชุมชน
1. ผู ้อํานวยการโรงพยาบาล
2. ผู ้รับผิดชอบงาน
3. แกนนํ าชุมชน
4. ผู ้นํ าองค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน
่

ั ภาษณ์เชงิ ลึก
ชุดที่ 3 แบบสม

ต.ค.-ธ.ค. 61

ํ น ักงานสาธารณสุขจ ังหว ัดและ
ศูนย์อนาม ัย สา
โรงพยาบาล (ผู ้รับผิดชอบงาน)

ชุดที่ 4 แบบสอบถาม (Google form)

ส.ค. – ก.ย. 61

