1.1.1.2 ความต้ องการและความคาดหวัง customer และ stakeholder

ขอมูลความตองการความคาดหวังของ Customer และ Stakeholder
กลุมลูกคาของการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital มีดังนี้
1. ผูบริหาร และหนวยงานสวนกลาง
- รัฐบาล
- ระดับกระทรวง
- ระดับกรม : กรมควบคุมมลพิษ , กรมควบคุมโรค , กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ลําดับที่
ความคาดหวัง/ความตองการของลูกคา
1
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)

2

รายละเอียด
- จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 71 และการประชุมอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของ
ระหวางวันที่ 19-25 กันยายน 2559 ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา
พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดยื่นสัตยาบันสารเขารวมเปนภาคีความตกลงปารีส
รัฐบาล คือ ลูกคา เนื่องจากเปนการแสดงทาที
ของไทยตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United
ของประเทศไทย ดังนั้นหนวยงานสาธารณสุขควร Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC) เพื่อแสดงเจตนารมณ
เตรียมความพรอมเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน และความมุงมัน่ ของประเทศไทยในการรวมมือกับประชาคมระหวางประเทศดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(การที่รัฐบาลไทยยื่นสัตยาบันสารแสดงเจตนารมณในการรวมมือกับประชาคมโลก ดังนั้น
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของจึงตองมีการเตรียมความพรอมตอการใหความรวมมือ ซึ่งภาค
สาธารณสุข จําเปนตองมีการเตรียมขอมูลและแนวทางการดําเนินงานเพื่อรองรับตามขอตกลง
(จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัย
สามัญ สมัยที่ 71 ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา) ความตามกรอบอนุสัญญา)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
- ใหบุคลากรของโรงพยาบาล ดูแลโรงพยาบาลใหสะอาดและมีสิ่งแวดลอมที่ดี ตามหลัก
(ศ.คลินิค เกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร) GREEN&CLEAN Hospital
(จากการตรวจเยี่ยม รพ.ทาบอ และ รพ.สต.ปะโค
จ.หนองคาย 21 มิถุนายน 61)
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ลําดับที่
ความคาดหวัง/ความตองการของลูกคา
3
ที่ปรึกษารัฐมนตรี
(ศ.คลินิคพิเศษ นพ.เสรี ตจินดา)

4

5

(จากการมอบนโยบายอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล)
รองปลัดกระทรวงฯ
ผูตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศ
อธิบดี รองอธิบดี
(จากการประชุมสรุปตรวจราชการ / ประชุม
ตรวจราชการคณะ 1 /การตรวจราชการ
กระทรวง/ประชุมกรม/ประชุมคลัสเตอรอนามัย
สิ่งแวดลอม)
กรมควบคุมมลพิษ

รายละเอียด
- การบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไมมีสารเคมีอันตรายตกคาง มีความสําคัญลดการปวย
ลดรายจายจากโรคที่มาจากการปนเปอนในอาหาร และไดมอบนโยบายการดําเนินงานอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาลเพื่อขยายผลใหครอบคลุมโรงพยาบาลทั่วประเทศ
- ขอมูลที่สามารถชี้ประเด็นสําคัญที่เปนปญหาในพื้นที่ เพือ่ ใหสามารถสนับสนุน/แกไขไดอยาง
ตรงเปาหมาย
- ขอมูลดานวิชาการที่เปนปญหาสําคัญของโรงพยาบาล เชน การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การ
จัดการมูลฝอยอันตราย ระบบการระบายอากาศ ระบบบําบัดน้ําเสีย แบบแปลนสวม และที่พัก
มูลฝอยติดเชื้อ

ประเทศไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญามินามาตะวาดวยปรอท เปนอันดับที่ 66 ของโลก และสง
มอบภาคยานุวัติสารใหสํานักงานกฎหมาย สํานักงานใหญองคการสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก
จากการประชุมอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560
โดยมีกรมควบคุมมลพิษ เปนแกนประสาน
ทั้งนี้อนุสัญญามินามาตะมีผลตอกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็น
หนวยงานในประเทศไทย ทั้งนี้มีประเด็นการ
- ยกเลิ ก อุ ป กรณ ท างการแพทย ที่ มี ป รอท ได แ ก เครื่ อ งวั ด ความดั น โลหิ ต และ
เตรียมความพรอมภาคสาธารณสุขตอการ phase
เทอรโมมิเตอรวัดไข
out และ phase down อุปกรณทางการแพทย
- ลดการใชอะมัลกัมในทันตกรรม
ที่มีปรอท และการจัดการของเสียที่เกิดจากการ กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะผูป ระสานงานหลักของประเทศไทยขอใหทกุ ภาคสวนที่เกี่ยวของ
ปนเปอนปรอท
ดําเนินการเพื่อรองรับทาทีของประเทศไทยตออนุสัญญา
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2. หนวยงานดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของในพื้นที่
- ศูนยอนามัยที่1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจํานวน 76 แหง
- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 958 แหง
ลําดับที่
1

2

ความคาดหวัง/ความตองการของลูกคา
ศูนยอนามัย เสนอใหจัดทําแนวทางการ
ดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital
ปงบประมาณ 2562
(การประชุมคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม :
Teleconference 17 ตุลาคม 2561)
ศูนยอนามัย เสนอประเด็นปญหาการขับเคลื่อน
งาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก
Plus จึงตองการแนวทางการดําเนินงาน/คูมือ
เพื่อนําไปชี้แจงกับหนวยงานในพื้นที่
- เกณฑการประเมินขอที่ 15 เรื่อง
โรงพยาบาลมีการดําเนินงานนโยบาย
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยรวมกับภาคี
เครือขายในพื้นที่
- เกณฑการประเมินขอที่ 16 เรื่องการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม
(การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือขาย
การตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย
11-12 ธันวาคม 2561)

รายละเอียด
เนื่องจากมีการบูรณาการงานระหวางกรมวิชาการภายในกระทรวงสาธารณสุข ทําใหการ
ดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ปงบประมาณ 2562 เพิ่มประเด็น Food safety และ
การจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดลอม ควรมีคูมือเกณฑการประเมิน/แนวทางการ
ดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
- การขับเคลื่อนงาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากPlus ในปงบประมาณนี้มีเกณฑ
เพิ่มขึ้นมา 2 ขอ คือ ขอที่ 15 เรื่องโรงพยาบาลมีการดําเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยรวมกับภาคีเครือขายในพื้นที่ และขอที่ 16 เรื่องการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดลอม ซึ่งตองมีการขับเคลื่อนงานรวมกับหนวยงานตางๆ ประกอบดวย เกณฑการ
ประเมินขอที่ 15 เรื่องโรงพยาบาลมีการดําเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยรวมกับ
ภาคีเครือขายในพื้นที่ และ เกณฑการประเมินขอที่ 16 เรือ่ งการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวช
กรรมสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนเกณฑใหมในปงบประมาณ 2562 และตองบูรณาการรวมกับ
หนวยงานอื่นๆ ดังนั้นศูนยอนามัย และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จึงตองการแนวทางการ
ดําเนินงาน /คูมือที่ชัดเจน สําหรับใชในการชี้แจงการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นๆ อาทิ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
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