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2.3 มาตรการมีความสอดคลองกับบทบาทใหม
(Re-role: Smart Governance by national lead/regional lead)
กลุมลูกคาของการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital มีดังนี้
1. ผูบริหาร และหนวยงานสวนกลาง
- รัฐบาล
- ระดับกระทรวง
- ระดับกรม : กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค กรมสับสนุนบริการสุขภาพ
ลําดับที่
ความคาดหวัง/ความตองการของลูกคา
1
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี
- จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ
สมัยที่ 71 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของระหวาง
วันที่ 19-25 กันยายน 2559 ณ นครนิวยอรก
สหรัฐอเมริกา พล.อ.ประยุทธไดยื่นสัตยาบันสารเขา
รวมเปนภาคีความตกลงปารีสของไทยตามกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework
Convention on Climate Change – UNFCCC)
เพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นของไทยในการ
รวมมือกับประชาคมระหวางประเทศดานการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการ
- การศึกษาสถานการณการเปนสถานพยาบาลที่
เ ท า ทั น ต อ ภู มิ อ า ก า ศ ( Climate-Smart
Healthcare) ของโรงพยาบาลสั ง กั ด กระทรวง
สาธารณสุข พัฒนาเครื่องมือแบบสํารวจจาก US
Climate Resilience Toolkit เปนการศึกษา
สถานการณความพรอมของโรงพยาบาล เพื่อวาง
แนวทางการดําเนินงานของภาคสาธารณสุข ใน
การรั บ มื อ กั บ ผลกระทบต อ สุ ข ภาพจากการ
เปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ ภายใตขอตกลง
ปารีส (Paris agreement) และกรอบการ
ดํ า เนิ น งานด า นต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction
และเป า หมายการพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น (SDGs)
รวมถึงสรางการมีสวนรวมของภาคีเครือขายภาค

บทบาทใหม
บทบาทของ Policy advisor โดยเปน
การศึกษาขอมูลสถานการณของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อนําไปสูการ
วิเคราะหสถานการณความพรอม
ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และขอเสนอเชิง
นโยบายตอผูบริหารกระทรวง ใน
การกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร
และแผนงาน ที่สอดคลองกับ
ทิศทางนโยบายของประเทศ และ
ประชาคมโลก

เอกสารแนบ
1. ราง ผลการศึกษา
สถานการณการรองรับ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (climate
smart) ของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
1.2 TOR_Climate
smart
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ลําดับที่

ความคาดหวัง/ความตองการของลูกคา

2

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(ศ.คลินิค เกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร)
- ใหบุคลากรของโรงพยาบาล ดูแลโรงพยาบาลให
สะอาดและมีสงิ่ แวดลอมที่ดี ตามหลัก
GREEN&CLEAN Hospital
(ตรวจเยี่ยม รพ.ทาบอ และ รพ.สต.ปะโค
จ.หนองคาย 21 มิถุนายน 61)

3

ที่ปรึกษารัฐมนตรี
(ศ.คลินิคพิเศษ นพ.เสรี ตจินดา)
- การบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไมมีสารเคมี
อันตรายตกคาง มีความสําคัญลดการปวย ลด
รายจายจากโรคที่มาจากการปนเปอนในอาหาร
และไดมอบนโยบายการดําเนินงานอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาลเพื่อขยายผลใหครอบคลุม
โรงพยาบาลทั่วประเทศ

มาตรการ
สาธารณสุขในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการ
ลดหรื อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอไป
พั ฒ น า คู มื อ แ น ว ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น
GREEN&CLEAN Hospital ใหมีเนื้อหาครอบ
คลุ ม การพั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ ให
บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรูในการจัดการ
สิ่งแวดลอมของโรงพยาบาลตามกฎหมาย และ
มาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวของ

- นํานโยบายการดําเนินงานอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล มาบูรณาการรวมกับการดําเนินงาน
GREEN&CLEAN Hospital ทั้งนี้ในปงบประมาณ
2562 มีการเพิ่มเกณฑเรื่อง Food Safety
Hospital ในระดับดีมาก Plus เพื่อขยายผลการ
ดําเนินงานใหครอบคลุมโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ซึ่ ง เป น ความเชื่ อ มโยงสู วั ฏ จั ก รของอาหาร
ปลอดภั ย สู ก ารส ง เสริ ม สุ ข ภาพ และคุ ม ครอง
ผูบริโภค

บทบาทใหม

เอกสารแนบ

2.1 คูม ือแนวทางการ
ดําเนินงาน GREEN &
CLEAN Hospital
2.2 แนวทางการจัดการ
สวม มูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
ในโรงพยาบาล
2.3 คูม มือมาตรฐานการ
สุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาล
บทบาทของ Facilitator/Enabler ใน 3.เกณฑการดําเนินงาน
การพัฒนากลไกความรวมมือภาคี GREEN & CLEAN
เครือขายในทุกระดับ ผานการ
Hospital ปงบประมาณ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญไปสู 2562
การปฏิบัตภิ ายใตยุทธศาสตรความ 4.คณะทํางานขับเคลื่อน
เปนเลิศดานการสงเสริมสุขภาพ
PA กระทรวงสาธารณสุข
ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค ตัวชี้วัดที่ 12 โรงพยาบาล
เปนเลิศ (PP&P Excellence)
ที่พัฒนาอนามัย
เพื่อขับเคลื่อนงานไปสูผูรับบริการ สิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
ผูมีสวนไดสวนเสีย และประชาชน GREEN & CLEAN
ในพื้นที่จากการบริโภคอาหารที่
Hospital
บทบาทของ Regulator/Inspector โดย
พัฒนามาตรฐานวิชาการ
หลักเกณฑ แนวปฏิบัติ เพื่อใหเกิด
การขับเคลื่อนการดําเนินงานตาม
นโยบายภายใตยุทธศาสตรความ
เปนเลิศดานการสงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค
เปนเลิศ (PP&P Excellence)
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ลําดับที่
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ความคาดหวัง/ความตองการของลูกคา
รองปลัดกระทรวงฯ
ผูตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศ
อธิบดี รองอธิบดี
(จากการประชุมสรุปตรวจราชการ / ประชุมตรวจ
ราชการคณะ 1 /การตรวจราชการกระทรวง/
ประชุมกรม/ประชุมคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม)
- ขอมูลที่สามารถชี้ประเด็นสําคัญที่เปนปญหาใน
พื้นที่ เพื่อใหสามารถสนับสนุน/แกไขไดอยางตรง
เปาหมาย
- ขอมูลดานวิชาการที่เปนปญหาสําคัญของ
โรงพยาบาล เชน การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การ
จัดการมูลฝอยอันตราย ระบบการระบายอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสีย แบบแปลนสวม และที่พกั มูล
ฝอยติดเชื้อ

มาตรการ
- จัดทําฐานขอมูลโรงพยาบาลที่ผานการประเมิน
แบบมีเงื่อนไขที่โรงพยาบาลจะตองดําเนินการ
พัฒนาตอ ซึ่งเปนเงื่อนไขที่จะตองใชระยะเวลา
เชน เรื่องการกอสราง งบประมาณที่เปนงบ
ลงทุน เปนตน
- วิจัยศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสีย
ทางการแพทยจากสถานบริการสาธารณสุขสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
- วิจัยศึกษามลภาวะอากาศภายในอาคารและ
การประเมินผลกระทบตอสุขภาพจาการับสัมผัส
มลพิษอากาศภายในอาคารสาธารณะของ
ประเทศไทย
- การพัฒนาระบบกํากับติดตามมูลฝอยติดเชื้อ

บทบาทใหม
ปลอดภัย และลดปนเปอนสารเคมี
ในสิ่งแวดลอม
บทบาทของ Facilitator/Enabler
โดยเปนการศึกษาวิจัย พัฒนาองค
ความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ให
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และ
เอื้อตอการมีสุขภาพดี รวมทั้ง
บทบาทของ Policy advisor ในการ
รวบรวมขอมูล วิเคราะห
สถานการณในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับโรงพยาบาล เพื่อนําไปสูก าร
จัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอ
ผูบริหารกระทรวง ในการกําหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน
แผนกําลังคน และงบประมาณ ใน
อนาคต และบทบาทของ
Regulator/Inspector ในการพัฒนา
มาตรฐานวิชาการ แนวทางปฏิบัติ
และพัฒนาระบบการประเมิน
เพื่อใหดําเนินการไดตามมาตรฐาน
เปนไปตามยุทธศาสตรความเปน
เลิศดานการสงเสริมสุขภาพ

เอกสารแนบ
4.1.แบบรายงาน
โรงพยาบาลที่ผานแบบมี
เงื่อนไข
4.2 โครงการศึกษาวิจัย
ระบาดวิทยาและการ
จัดการของเสียทาง
การแพทยจากสถาน
บริการสาธารณสุขสังกัด
กระทรวงสาธรณสุข
4.2.1 ลงพื้นทีช่ ี้แจงแนว
ทางการดําเนินงานวิจจัย
4.2.2 ลงพื้นที่เก็บ
ตัวอยางน้ําเสีย
4.3 โครงการวิจัยศึกษา
มลภาวะอากาศภายใน
อาคารและการ
ประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพจาการับสัมผัส
มลพิษอากาศภายใน
อาคารสาธารณะของ
ประเทศไทย
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ลําดับที่

ความคาดหวัง/ความตองการของลูกคา
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กรมควบคุมมลพิษ
- ประเทศไทยเขารวมเปนภาคีอนุสัญญามินามาตะ
วาดวยปรอท เปนอันดับที่ 66 ของโลก เปนแกน
ประสานหนวยงานในประเทศไทย ทั้งนี้อนุสัญญามิ
นามาตะมีผลตอกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็น
- ยกเลิ ก อุ ป กรณ ท างการแพทย ที่ มี ป รอท
ได แ ก เครื่ อ งวั ด ความดั น โลหิ ต และ
เทอรโมมิเตอรวัดไข
- ลดการใชอะมัลกัมในทันตกรรม
กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะผูป ระสานงานหลักของ
ประเทศไทยขอใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของดําเนินการ
เพื่อรองรับทาทีของประเทศไทยตออนุสัญญา

บทบาทใหม
ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค
เปนเลิศ (PP&P Excellence)
แผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
- วิจัยศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสีย บทบาทของ Facilitator/Enabler
ทางการแพทยจากสถานบริการสาธารณสุขสังกัด โดยการศึกษาวิจัย พัฒนาองค
กระทรวงสาธารณสุข
ความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ให
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
รวมทั้งบทบาทของ Policy advisor ใน
การรวบรวมขอมูล วิเคราะห
สถานการณในประเด็นเกี่ยวกับ
อุปกรณทางการแพทยที่มีปรอท
เพื่อนําไปสูการจัดทําขอเสนอเชิง
นโยบายตอผูบริหารกระทรวง ใน
การกําหนดนโยบาย แผนการจัดหา
อุปกรณทดแทน และงบประมาณ
ในอนาคต

2. หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ศูนยอนามัยที่1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจํานวน 76 แหง
- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 958 แหง

มาตรการ

เอกสารแนบ
4.4 โปรแกรม manifest
4.5 พัฒนาระบบกํากับ
ติดตามมูลฝอยติดเชื้อ
4.2 โครงการศึกษาวิจัย
ระบาดวิทยาและการ
จัดการของเสียทาง
การแพทยจากสถาน
บริการสาธารณสุขสังกัด
กระทรวงสาธรณสุข

2.3 มาตรการมีความสอดคล้ องกับบทบาทใหม่

ลําดับ
ปญหา/ความตองการของลูกคา
ที่
6 ศูนยอนามัย เสนอใหจัดทําแนวทางการดําเนินงาน
GREEN&CLEAN Hospital ปงบประมาณ 2562
(การประชุมคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม :
Teleconference 17 ตุลาคม 2561)

มาตรการ

บทบาทใหม

เอกสารแนบ

ประชุมบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อจัดทําเกณฑและแนวทางการ
ดําเนินงานปงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่
4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ อาคาร 5 ชั้น 5 สํานัก
อนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย โดยมีหนวยงาน
รวมประชุมบูรณาการดังนี้
- สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
- สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมโรค
- สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- กองบริหารการสาธารณสุข สํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
- สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย
- กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

บทบาทของ Regulator/Inspector
ในการพัฒนามาตรฐานวิชาการ
แนวทางปฏิบัติ และพัฒนาระบบ
การประเมิน เพื่อใหดําเนินการได
ตามมาตรฐาน เปนไปตาม
ยุทธศาสตรความเปนเลิศดานการ
สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และ
คุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P
Excellence) แผนงานบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม เชน
- กฎกระทรวงวาดวยกําจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
- กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวย
ความสะดวกในอาคารสําหรับผู
พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548
- มาตรฐานควบคุมการระบายน้ํา
ทิ้งตามที่กฎหมายกําหนด
(ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)

3.เกณฑการดําเนินงาน
GREEN & CLEAN
Hospital ปงบประมาณ
2562
6.1 รายงานการประชุม 4
ตุลาคม 2561
6.2 รายงานการประชุม
16 มกราคม 62
6.3 รายงานการประชุม 1
กุมภาพันธ 62

2.3 มาตรการมีความสอดคล้ องกับบทบาทใหม่

ลําดับ
ปญหา/ความตองการของลูกคา
ที่
7 ศูนยอนามัย เสนอประเด็นปญหาการขับเคลื่อนงาน
GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากPlus
จึงตองการแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ดําเนินงาน เพื่อนําไปชี้แจงกับหนวยงานในพื้นที่
- เกณฑการประเมินขอที่ 15
เรื่องโรงพยาบาลมีการดําเนินงานนโยบาย
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยรวมกับภาคีเครือขาย
ในพื้นที่
- เกณฑการประเมินขอที่ 16
เรื่องการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม
(การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือขายการ
ตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย 11-12
ธันวาคม 2561)

มาตรการ

บทบาทใหม

เอกสารแนบ

- แตงตั้งคณะทํางาน ตามคําสั่งกระทรวง
สาธารณสุขที่39/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม
2562 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน PA
กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 12 รอยละของ
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตาม
เกณฑ GREEN & CLEAN Hospital
จัดประชุมคณะทํางาน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา
09.30 – 15.30 น. ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ
อาคาร 5 ชั้น 5 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรม
อนามัย
ครั้งที่ 2 ในวันศุกรที่ 1 กุมภาพันธ 2562 เวลา
09.30 – 14.30 น. ณ หองประชุมชิต ชัยวงศ
อาคาร 5 ชั้น 5 สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรม
อนามัย
เกณฑประเมินขอ 15
- จัดทําคําอธิบายเกณฑการประเมินโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อความเขาใจที่เพิ่มขึ้น
และสะดวกในการลงตรวจประเมิน ประสานงาน
กองบริ ห ารการสาธารณสุ ข จั ด ทํา หนั ง สือ แจ ง ให
สํานักงานสาธารณสุขกําหนดผูรับผิดชอบงานการ

บทบาทของ Regulator/Inspector
ในการพัฒนามาตรฐานวิชาการ
แนวทางปฏิบัติ และพัฒนาระบบ
การประเมิน เพื่อใหดําเนินการได
ตามมาตรฐาน และบทบาทของ
Facilitator/Enabler ในการพัฒนา
กลไกความรวมมือภาคีเครือขาย
ในทุกระดับ และฐานขอมูลเพื่อ
นําไปสูการขับเคลื่อนนโยบาย
สําคัญภายใตยทุ ธศาสตรความ
เปนเลิศดานการสงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค
เปนเลิศ (PP&P Excellence)

7.1 คําสั่งกระทรวง
สาธารณสุขที่39/2562
6.2 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 1
6.3 รายงานการประชุม
ครั้งที่ 2
7.2 คําอธิบายเกณฑ
Food Safety
7.3 ไฟลฐานขอมูล
7.4 รายชื่อผูประสานงาน
สคร.
7.7.คูมือแนวทางการ
ดําเนินงาน งาน GREEN &
CLEAN Hospital ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 3

2.3 มาตรการมีความสอดคล้ องกับบทบาทใหม่

ลําดับ
ที่

ปญหา/ความตองการของลูกคา

มาตรการ
ประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยใหชัดเจน
เกณฑประเมินขอ 16
- จัดทําฐานขอมูลเพื่อกําหนดกลุมเปาหมายการ
ดําเนินงานรวมกัน
- จัดทํารายชื่อผูประสานงานของสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่1-12 เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ประสานงานภายในเขตสุขภาพ
- ประสานงานใหกรมควบคุมโรคดําเนินการชี้แจง
การดําเนินงานแกสํานักงานปองกันควบคุมโรคเพื่อ
ลงพื้ น ที่ ต รวจประเมิ น ร ว มกั บ ศู น ย อ นามั ย และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงาน งาน GREEN
& CLEAN Hospital ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

บทบาทใหม

เอกสารแนบ

