2.2 มาตรการรองรับการแก้ ปัญหา

มาตรการที่รองรับการแกปญหาและตอบสนองตรงตามความตองการ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
กลุมลูกคาของการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital มีดังนี้
1. ผูบริหาร และหนวยงานสวนกลาง
- รัฐบาล
- ระดับกระทรวง
- ระดับกรม : กรมควบคุมโรคมลพิษ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลําดับที่
ความคาดหวัง/ความตองการของลูกคา
1
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)
- จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 71 ณ สหรัฐอเมริกา
ประเทศไทยเขารวมเปนภาคีความตกลงปารีส เปนการแสดงเจตนารมณ
ในการรวมมือตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on
Climate Change – UNFCCC)
2

มาตรการ
- การศึกษาสถานการณการเปนสถานพยาบาลที่เทาทันตอ
ภูมิอากาศ (Climate-Smart Healthcare) ของโรงพยาบาล
สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ เป น ข อ มู ล ในวางแนว
ทางการดําเนินงานของภาคสาธารณสุข ในการรับ มื อกั บ
ผลกระทบตอสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โดยลดหรื อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคสาธารณสุข เชน กรณี
น้ําทวม ภัยแลง ฯลฯ

เอกสารแนบ
1.1 การศึกษา
สถานการณการรองรับ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (climate
smart) ของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข
1.2 การพัฒนาโปรแกรม
คารบอนฟุตพริ้น
- บูรณาการความรวมมือหนวยงานระดับกรมเพื่อสนับสนุน 2.1 คําสั่งกระทรวงที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
การขับเคลื่อนและจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายตอผูบริหาร ๓๙/๒๕๖๒ แตงตั้ง
(ศ.คลินิค เกียรติคุณ นพ.ปยะสกล สกลสัตยาทร)
คณะทํางานขับเคลื่อนฯ
- ใหบุคลากรของโรงพยาบาล ดูแลโรงพยาบาลใหสะอาดและมีสิ่งแวดลอม - พัฒนาคูมือแนวทางการดําเนินงาน GREEN&CLEAN
Hospital ใหมีเนื้อหาครอบคลุมการพัฒนาอนามัย
ที่ดี ตามหลัก GREEN&CLEAN Hospital
2.2 รายงานการประชุม
สิ่งแวดลอม เพื่อใหบุคลากรของโรงพยาบาลมีความรูในการ คณะกรรมการขับเคลื่อน
(ตรวจเยี่ยม รพ.ทาบอ และ รพ.สต.ปะโค จ.หนองคาย)
ฯ

2.2 มาตรการรองรับการแก้ ปัญหา

ลําดับที่

ความคาดหวัง/ความตองการของลูกคา
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ที่ปรึกษารัฐมนตรี
(ศ.คลินิคพิเศษ นพ.เสรี ตจู ินดา)
- การบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไมมีสารเคมีอันตรายตกคาง มี
ความสําคัญลดการปวย ลดรายจายจากโรคที่มาจากการปนเปอนใน
อาหาร และไดมอบนโยบายการดําเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
เพื่อขยายผลใหครอบคลุมโรงพยาบาลทั่วประเทศ

4

มาตรการ
ดูแลโรงพยาบาลใหสะอาดและมีสิ่งแวดลอมที่ดี ตามหลัก
GREEN&CLEAN Hospital

- นํานโยบายการดําเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล
มาบู ร ณาการร ว มกั บ การดํ า เนิ น งาน GREEN & CLEAN
Hospital ทั้ ง นี้ ใ นป ง บประมาณ 2562 มี ก ารเพิ่ ม เกณฑ
เรื่ อ ง Food Safety Hospital ในระดั บ ดี ม าก Plus เพื่ อ
ขยายผลการดํ า เนิ น งานให ค รอบคลุ ม โรงพยาบาลทั่ ว
ประเทศ
- การลงพื้ น ที่ เ พื่ อ เยี่ ย มเสริ ม พลั ง และสนั บ สนุ น การ
ขับเคลื่อนงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
รองปลัดกระทรวงฯ
- จัดทําฐานขอมูลโรงพยาบาลที่ผานการประเมินแบบมี
ผูต รวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศ
เงื่อนไขที่โรงพยาบาลจะตองดําเนินการพัฒนาตอ ซึ่งเปน
อธิบดี รองอธิบดี
เงื่อนไขที่จะตองใชระยะเวลา เชน เรื่องการกอสราง
(จากการประชุมสรุปตรวจราชการ / ประชุมตรวจราชการคณะ 1 /การ งบประมาณที่เปนงบลงทุน เปนตน
ตรวจราชการกระทรวง/ประชุมกรม/ประชุมคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม) - วิจัยศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสียทาง
การแพทยจากสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวง
- ขอมูลที่สามารถชี้ประเด็นสําคัญที่เปนปญหาในพื้นที่ เพื่อใหสามารถ
สนับสนุน/แกไขไดอยางตรงเปาหมาย
สาธารณสุข

เอกสารแนบ
2.3 คูมือแนวทางการ
ดําเนินงาน GREEN&
CLEAN Hospital
2.4 แนวทางการจัดการ
สวม สิ่งปฏิกูลฯ
2.5 คูมือมาตรฐานการ
สุขาภิบาลฯ
2.6 one page WASH
3.1 เกณฑการดําเนินงาน
GREEN & CLEAN
Hospital ปงบประมาณ
2562
3.2 one page เยี่ยม
เสริมพลังโรงพยาบาล
มหาสารคาม
4.1 แบบติดตามการ
พัฒนาโรงพยาบาลฯ
4.2 รายงานการศึกษา
วิจัยระบาดวิทยาและการ
จัดการของเสียทาง
การแพทยฯ งวด1

2.2 มาตรการรองรับการแก้ ปัญหา

ลําดับที่
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ความคาดหวัง/ความตองการของลูกคา
- ขอมูลดานวิชาการที่เปนปญหาสําคัญของโรงพยาบาล เชน การจัดการ
มูลฝอยติดเชื้อ การจัดการมูลฝอยอันตราย ระบบการระบายอากาศ
ระบบบําบัดน้ําเสีย แบบแปลนสวม และที่พักมูลฝอยติดเชื้อ

มาตรการ
- วิจัยศึกษามลภาวะอากาศภายในอาคารและการ
ประเมินผลกระทบตอสุขภาพจาการับสัมผัสมลพิษอากาศ
ภายในอาคารสาธารณะของประเทศไทย
- การพัฒนาระบบกํากับติดตามมูลฝอยติดเชื้อ

กรมควบคุมมลพิษ
- วิจัยศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสียทาง
- ประเทศไทยเข า ร ว มเป น ภาคี อนุสัญ ญามิน ามาตะวาดว ยปรอท เปน การแพทยจากสถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวง
อั น ดั บ ที่ 66 ของโลก ทั้ ง นี้ อ นุ สั ญ ญามิ น ามาตะมี ผ ลต อ กระทรวง สาธารณสุข
สาธารณสุข ในประเด็น
- ยกเลิกอุปกรณทางการแพทยที่มีปรอท ไดแก เครื่องวัดความดัน
โลหิต และเทอรโมมิเตอรวัดไข
- ลดการใชอะมัลกัมในทันตกรรม

เอกสารแนบ
4.2.1 ลงพื้นที่ชี้แจง
โครงการวิจัย
4.2.2 ลงพื้นที่เก็บ
ตัวอยางน้ําเสีย
4.3 โครงการวิจัยศึกษา
มลภาวะอากาศภายใน
อาคารและการ
ประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพจาการรับสัมผัส
มลพิษอากาศภายใน
อาคารสาธารณะของ
ประเทศไทย
4.4 โปรแกรม manifest
4.5 รายงานการศึกษา
Infectious Waste
Tracking
4.2 รายงานการศึกษา
วิจัยระบาดวิทยาและการ
จัดการของเสียทาง
การแพทยฯ งวด1

2.2 มาตรการรองรับการแก้ ปัญหา

ลําดับที่

ความคาดหวัง/ความตองการของลูกคา
กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะผูประสานงานหลักของประเทศไทยขอใหภาค
สาธารณสุขดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับอนุสัญญา
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การรายงานคาการปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศไทย ในสวนของ
ภาคสาธารณสุข จากภาคของเสีย (มูลฝอยติดเชื้อ)

มาตรการ

- การพัฒนาระบบกํากับติดตามมูลฝอยติดเชื้อ

2. หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ศูนยอนามัยที่1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 76 แหง
- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 958 แหง
ลําดับที่
ปญหา/ความตองการของลูกคา
มาตรการ
7
ศูนยอนามัย เสนอใหจัดทําแนวทางการ
ประชุมบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินงาน GREEN&CLEAN Hospital
เพื่อจัดทําเกณฑและแนวทางการดําเนินงานปงบประมาณ 2562
ปงบประมาณ 2562
โดยมีหนวยงานรวมประชุมบูรณาการดังนี้
(การประชุมคลัสเตอรอนามัยสิ่งแวดลอม)
1. สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
2. สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
กรมควบคุมโรค

เอกสารแนบ

4.4 โปรแกรม manifest

เอกสารแนบ
2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ

2.2 มาตรการรองรับการแก้ ปัญหา

ลําดับที่

ปญหา/ความตองการของลูกคา

3.
4.
5.
6.
7.
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ศูนยอนามัย เสนอประเด็นปญหาการขับเคลื่อน
งาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก
Plus จึงตองการแนวทางการขับเคลื่อนการ
บูรณาการดําเนินงาน เพื่อนําไปชี้แจงกับ
หนวยงานในพื้นที่
- เกณฑการประเมินขอที่ 15 เรื่อง
โรงพยาบาลมีการดําเนินงานนโยบาย
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยรวมกับภาคี
เครือขายในพื้นที่
- เกณฑการประเมินขอที่ 16 เรื่องการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดลอม
(การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือขาย
การตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย
11-12 ธันวาคม 2561)

มาตรการ
สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กองบริหารการสาธารณสุข สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กองวิศวกรรมการแพทย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อน PA กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่
12 รอยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ
GREEN & CLEAN Hospital
เกณฑประเมินขอ 15
- จัดทําคําอธิบ ายเกณฑการประเมิน โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
เพิ่มเติมเพื่อความเขาใจที่เพิ่มขึ้นและสะดวกในการลงตรวจประเมิน
ประสานงานกองบริ ห ารการสาธารณสุ ข จั ด ทํ า หนั ง สื อ แจ ง ให
สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข กํ า หนดผู รั บ ผิ ด ชอบงานการประเมิ น
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยใหชัดเจน
เกณฑประเมินขอ 16
- จัดทําฐานขอมูลเพื่อกําหนดกลุมเปาหมายการดําเนินงานรวมกัน
- จัดทํารายชื่อผูประสานงานของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่1-12
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประสานงานภายในเขตสุขภาพ

เอกสารแนบ

2.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ
8.1 คําอธิบายเกณฑ Food
Safety
8.2 รายชื่อผูประสานของ สคร.
8.3 ฐานขอมูลขัยเคลื่อนระดับ
plus

2.2 มาตรการรองรับการแก้ ปัญหา

ลําดับที่

ปญหา/ความตองการของลูกคา
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โรงพยาบาลเสนอประเด็นปญหาการดําเนินงาน
- เกณฑการประเมินขอที่ 15 เรื่องโรงพยาบาล
มีการดําเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยรวมกับภาคีเครือขายในพื้นที่
เรื่องการจัดซื้อจัดจางในเรื่องผักและอาหาร
อินทรียจากเกษตรกรติดปญหาเรื่องระเบียบ
และความเพียงพอ ทําใหเกิดปญหาเรื่องของ
ความตอเนื่องและการดําเนินงานภายในพื้นที่
ขอใหมีแนวทางที่ชัดเจนหรือคูมือในการ
ดําเนินงานดานอาหารปลอดภัย

มาตรการ
- ประสานงานใหกรมควบคุมโรคดําเนินการชี้แจงการดําเนินงานแก
สํานักงานปองกันควบคุมโรคเพื่อลงพื้นที่ตรวจประเมินรวมกับ ศูนย
อนามัยและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- จัดทําคูมือแนวทางการดําเนินงาน งาน GREEN & CLEAN Hospital
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 จํานวน 3,000 เลม
- จัดทําฐานขอมูลรายชื่อโรงพยาบาลเปาหมายที่มีความพรอมในการ
พัฒนาตามเกณฑ GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus สง
ใหศูนยอนามัย ประสานเขตสุขภาพและพื้นที่ใชในการขับเคลื่อนงาน
ตอไป

เอกสารแนบ

คณะทํางานขับเคลื่อน PA กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 12 รอยละ 9.แนวทางการตรวจประเมิน
ของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมไดตามเกณฑ GREEN & ขอที่ 15 Food Safety
CLEAN Hospital ไดจัดทําแนวทางในการจัดซื้อจัดจางในเรื่องผัก
Hospital
และอาหารอินทรียจากเกษตรกรไวดังนี้
การจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2560 และประสานกับรานสหกรณที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณรับรองหรือกลุม เกษตรที่ไดรับการรับรอง
เชน วิสาหกิจชุมชน กลุมแมบาน กลุมสตรี หรือเปนผูผลิตที่ผานการ
รับรองเขาเสนอราคาดวยตนเอง
สําหรับกรณีการซื้อจากเกษตรกรรายยอยที่ยังไมไดมีการ
รวมกลุมของเกษตรกรที่ไดมาตรฐานซึ่งมีจํานวนหลายราย เกษตรกร
สามารถที่จะรวมกลุมเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑการไดรับการ

2.2 มาตรการรองรับการแก้ ปัญหา

ลําดับที่

10

ปญหา/ความตองการของลูกคา
มาตรการ
(การประชุมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 2562 สงเสริมหรือสนับสนุนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ จากนั้น
ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพ วันที่ 30
โรงพยาบาลก็สามารถดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไดตาม
พฤษภาคม 2562 )
หลักเกณฑของกฎกระทรวงฯ ขางตน

ศูนยอนามัยและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
มีความตองการใหมีการประกวดนวัตกรรม
GREEN & CLEAN Hospital เพื่อกระตุนการ
ดําเนินงานและเปนเวทีในการรวบรวมผลงาน
เพื่อเผยแพรแกภาคีเครือขายตอไป
(จากการลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงาน GREEN
& CLEAN Hospital)

จัดทําโครงการประกวดนวัตกรรม GREEN & CLEAN Hospital ขึ้น
เพื่อสงเสริม สนับสนุน และกระตุน ใหบุคลากรของโรงพยาบาลได
สรางสรรคผลงานนวัตกรรม GREEN อันจะนําไปสูการเพิ่มขีด
ความสามารถในการดําเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ไปสู
ระดับดีมาก รวมทั้งสรางเวทีแหงโอกาสในการนําเสนอและ
แลกเปลี่ยนผลงานนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
ควบคูไปกับสรางความตระหนักถึงสิ่งแวดลอมของประเทศ ตลอดจน
เปนแบบอยางที่ดีในดานการพัฒนาและบริหารจัดการดาน
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพแกโรงพยาบาลตาง ๆ และสามารถ
ขยายผลและสงเสริมนวัตกรรมลงสูชุมชน เพื่อใหชุมชนรวม
ดําเนินการดานการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชนโดยรอบ
โรงพยาบาลและเปน GREEN Community ตอไป

เอกสารแนบ

10.1คําสั่งคณะกรรมการ
นวัตกรรม
10.2 แนวทางการประกวด
นวัตกรรม GCH

