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2.3 มาตรการมีความสอดคล้องกับบทบาทใหม่
(Re-role: Smart Governance by national lead/regional lead)
กลุ่มลูกค้าของการดาเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital มีดังนี้
1. ผู้บริหาร และหน่วยงานส่วนกลาง
- รัฐบาล
- ระดับกระทรวง
- ระดับกรม : กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค กรมสับสนุนบริการสุขภาพ
ลาดับที่
ความคาดหวัง/ความต้องการของลูกค้า
1
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
- จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 71
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พล.อ.ประยุทธ์ได้ยื่น
สัตยาบันสารเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีสของ
ไทยตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations
Framework Convention on Climate Change
– UNFCCC) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมมือกับ
ประชาคมระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

มาตรการ
- การศึกษาสถานการณ์การเป็นสถานพยาบาลที่
เท่ า ทั น ต่ อ ภู มิ อ า ก า ศ ( Climate-Smart
Healthcare) ของโรงพยาบาลสั งกั ด กระทรวง
สาธารณสุ ข เป็ น การศึ ก ษาสถานการณ์ ค วาม
พร้ อ มของโรงพยาบาล เพื่ อ วางแนวทางการ
ดาเนินงานของภาคสาธารณสุข ในการรับมือกับ
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ าก าศ ภ าย ใต้ ข้ อ ต ก ล งป ารี ส (Paris
agreement) และกรอบการด าเนิ น งานด้ า น
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทบาทใหม่
บทบาทของ Policy advisor โดยเป็น
การศึกษาข้อมูลสถานการณ์ของ
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข เพื่อนาไปสู่การ
วิเคราะห์สถานการณ์ความพร้อม
ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อผู้บริหารกระทรวง ใน
การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนงาน ที่สอดคล้องกับ
ทิศทางนโยบายของประเทศ และ
ประชาคมโลก

เอกสารแนบ
1. ผลการศึกษา
สถานการณ์การรองรับ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (climate
smart) ของโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข

2.3 มาตรการมีความสอดคล้ องกับบทบาทใหม่

ลาดับที่
ความคาดหวัง/ความต้องการของลูกค้า
2
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(ศ.คลินิค เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร)
- ให้บุคลากรของโรงพยาบาล ดูแลโรงพยาบาลให้
สะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามหลัก
GREEN&CLEAN Hospital
(ตรวจเยี่ยม รพ.ท่าบ่อ และ รพ.สต.ปะโค
จ.หนองคาย 21 มิถุนายน 61)
3

ที่ปรึกษารัฐมนตรี
(ศ.คลินิคพิเศษ นพ.เสรี ต้จินดา)
- การบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี
อันตรายตกค้าง มีความสาคัญลดการป่วย ลด
รายจ่ายจากโรคที่มาจากการปนเปื้อนในอาหาร
และได้มอบนโยบายการดาเนินงานอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาลเพื่อขยายผลให้ครอบคลุม
โรงพยาบาลทั่วประเทศ

มาตรการ
พั ฒ น า คู่ มื อ แ น ว ท า ง ก า ร ด า เนิ น ง า น
GREEN&CLEAN Hospital ให้ มี เ นื้ อ หาครอบ
คลุ ม การพั ฒ นาอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้
บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลตามกฎหมาย และ
มาตรฐานวิชาการที่เกี่ยวข้อง

- นานโยบายการดาเนินงานอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล มาบูรณาการร่วมกับการดาเนินงาน
GREEN&CLEAN Hospital ทั้งนี้ในปีงบประมาณ
2562 มี ก ารเพิ่ ม เกณ ฑ์ เ รื่ อ ง Food Safety
Hospital ในระดับดีมาก Plus เพื่อขยายผลการ
ดาเนินงานให้ครอบคลุมโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ซึ่ ง เป็ น ความเชื่ อ มโยงสู่ วั ฏ จั ก รของอาหาร
ปลอดภั ย สู่ ก ารส่ งเสริม สุ ข ภาพ และคุ้ ม ครอง
ผู้บริโภค

บทบาทใหม่
บทบาทของ Regulator/Inspector โดย
พัฒนามาตรฐานวิชาการ
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนการดาเนินงานตาม
นโยบายภายใต้ยุทธศาสตร์ความ
เป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ (PP&P Excellence)

เอกสารแนบ
2.1 คู่มือแนวทางการ
ดาเนินงาน GREEN &
CLEAN Hospital
2.2 แนวทางการจัดการ
ส้วม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ในโรงพยาบาล
2.3 คู่มือมาตรฐานการ
สุขาภิบาลและความ
ปลอดภัยในโรงพยาบาล
บทบาทของ Facilitator/Enabler ใน 3.เกณฑ์การดาเนินงาน
การพัฒนากลไกความร่วมมือภาคี GREEN & CLEAN
เครือข่ายในทุกระดับ ผ่านการ
Hospital ปีงบประมาณ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญไปสู่ 2562
การปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์ความ 4.คณะทางานขับเคลื่อน
เป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ
PA กระทรวงสาธารณสุข
ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค ตัวชี้วัดที่ 12 โรงพยาบาล
เป็นเลิศ (PP&P Excellence)
ที่พัฒนาอนามัย
เพื่อขับเคลื่อนงานไปสู่ผู้รับบริการ สิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน GREEN & CLEAN
ในพื้นทีจ่ ากการบริโภคอาหารที่
Hospital
ปลอดภัย และลดปนเปื้อนสารเคมี
ในสิ่งแวดล้อม

2.3 มาตรการมีความสอดคล้ องกับบทบาทใหม่

ลาดับที่
ความคาดหวัง/ความต้องการของลูกค้า
4
รองปลัดกระทรวงฯ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขนิเทศ
อธิบดี รองอธิบดี
(จากการประชุมสรุปตรวจราชการ / ประชุมตรวจ
ราชการคณะ 1 /การตรวจราชการกระทรวง/
ประชุมกรม/ประชุมคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม)
- ข้อมูลที่สามารถชี้ประเด็นสาคัญที่เป็นปัญหาใน
พื้นที่ เพื่อให้สามารถสนับสนุน/แก้ไขได้อย่างตรง
เป้าหมาย
- ข้อมูลด้านวิชาการที่เป็นปัญหาสาคัญของ
โรงพยาบาล เช่น การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การ
จัดการมูลฝอยอันตราย ระบบการระบายอากาศ
ระบบบาบัดน้าเสีย แบบแปลนส้วม และที่พักมูล
ฝอยติดเชื้อ

มาตรการ
- จัดทาฐานข้อมูลโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมิน
แบบมีเงื่อนไขที่โรงพยาบาลจะต้องดาเนินการ
พัฒนาต่อ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จะต้องใช้ระยะเวลา
เช่น เรื่องการก่อสร้าง งบประมาณที่เป็นงบ
ลงทุน เป็นต้น
- วิจัยศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสีย
ทางการแพทย์จากสถานบริการสาธารณสุขสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
- วิจัยศึกษามลภาวะอากาศภายในอาคารและ
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจาการับสัมผัส
มลพิษอากาศภายในอาคารสาธารณะของ
ประเทศไทย
- การพัฒนาระบบกากับติดตามมูลฝอยติดเชื้อ

บทบาทใหม่
บทบาทของ Facilitator/Enabler
โดยเป็นการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์
ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และ
เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้ง
บทบาทของ Policy advisor ในการ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับโรงพยาบาล เพื่อนาไปสู่การ
จัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
ผู้บริหารกระทรวง ในการกาหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
แผนกาลังคน และงบประมาณ ใน
อนาคต และบทบาทของ
Regulator/Inspector ในการพัฒนา
มาตรฐานวิชาการ แนวทางปฏิบัติ
และพัฒนาระบบการประเมิน
เพื่อให้ดาเนินการได้ตามมาตรฐาน
เป็นไปตามยุทธศาสตร์ความเป็น
เลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ (PP&P Excellence)

เอกสารแนบ
4.1.แบบรายงาน
โรงพยาบาลที่ผ่านแบบมี
เงื่อนไข
4.2 โครงการศึกษาวิจัย
ระบาดวิทยาและการ
จัดการของเสียทาง
การแพทย์จากสถาน
บริการสาธารณสุขสังกัด
กระทรวงสาธรณสุข
4.2.1 ลงพื้นที่ชี้แจงแนว
ทางการดาเนินงานวิจจัย
4.2.2 ลงพื้นที่เก็บ
ตัวอย่างน้าเสีย
4.3 โครงการวิจัยศึกษา
มลภาวะอากาศภายใน
อาคารและการ
ประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพจาการับสัมผัส
มลพิษอากาศภายใน
อาคารสาธารณะของ
ประเทศไทย
4.4 โปรแกรม manifest
4.5 พัฒนาระบบกากับ

2.3 มาตรการมีความสอดคล้ องกับบทบาทใหม่

ลาดับที่

5

ความคาดหวัง/ความต้องการของลูกค้า

มาตรการ

กรมควบคุมมลพิษ
- วิจัยศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการของเสีย
- ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะ ทางการแพทย์จากสถานบริการสาธารณสุขสังกัด
ว่าด้ ว ยปรอท เป็ น อั น ดั บ ที่ 66 ของโลก เป็ น แกน กระทรวงสาธารณสุข
ประสานหน่วยงานในประเทศไทย ทั้งนี้อนุสัญญามิ
นามาตะมีผลต่อกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็น
- ยกเลิ ก อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ที่ มี ป รอท
ได้ แ ก่ เครื่ อ งวั ด ค วามดั น โลหิ ต และ
เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้
- ลดการใช้อะมัลกัมในทันตกรรม
กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะผู้ประสานงานหลักของ
ประเทศไทยขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
เพื่อรองรับท่าทีของประเทศไทยต่ออนุสัญญา

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ศูนย์อนามัยที่1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
- สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจานวน 76 แห่ง
- โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 958 แห่ง

บทบาทใหม่
เอกสารแนบ
แผนงานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ติดตามมูลฝอยติดเชื้อ
บทบาทของ Facilitator/Enabler
โดยการศึกษาวิจัย พัฒนาองค์
ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
รวมทั้งบทบาทของ Policy advisor ใน
การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
สถานการณ์ในประเด็นเกี่ยวกับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีปรอท
เพื่อนาไปสู่การจัดทาข้อเสนอเชิง
นโยบายต่อผู้บริหารกระทรวง ใน
การกาหนดนโยบาย แผนการจัดหา
อุปกรณ์ทดแทน และงบประมาณ
ในอนาคต

4.2 โครงการศึกษาวิจัย
ระบาดวิทยาและการ
จัดการของเสียทาง
การแพทย์จากสถาน
บริการสาธารณสุขสังกัด
กระทรวงสาธรณสุข

2.3 มาตรการมีความสอดคล้ องกับบทบาทใหม่

ลาดับ
ปัญหา/ความต้องการของลูกค้า
ที่
6 ศูนย์อนามัย เสนอให้จัดทาแนวทางการดาเนินงาน
GREEN&CLEAN Hospital ปีงบประมาณ 2562
(การประชุมคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม :
Teleconference 17 ตุลาคม 2561)

มาตรการ
ประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทาเกณฑ์และแนวทางการ
ดาเนินงานปีงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่
4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร 5 ชั้น 5 สานัก
อนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย โดยมีหน่วยงาน
ร่วมประชุมบูรณาการดังนี้
- สานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
- สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- กองบริหารการสาธารณสุข สานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
- สานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย
- กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

บทบาทใหม่

เอกสารแนบ

บทบาทของ Regulator/Inspector
6.1 รายงานการประชุม
ในการพัฒนามาตรฐานวิชาการ คณะทางาน 2 พ.ค. 62
แนวทางปฏิบัติ และพัฒนาระบบ
การประเมิน เพื่อให้ดาเนินการได้
ตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ
คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P
Excellence) แผนงานบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม เช่น
- กฎกระทรวงว่าด้วยกาจัดมูล
ฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545
- กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวย
ความสะดวกในอาคารสาหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548
- มาตรฐานควบคุมการระบายน้า
ทิ้งตามที่กฎหมายกาหนด
(ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)

2.3 มาตรการมีความสอดคล้ องกับบทบาทใหม่

ลาดับ
ปัญหา/ความต้องการของลูกค้า
ที่
7 ศูนย์อนามัย เสนอประเด็นปัญหาการขับเคลื่อนงาน
GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมากPlus
จึงต้องการแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการ
ดาเนินงาน เพื่อนาไปชี้แจงกับหน่วยงานในพื้นที่
- เกณฑ์การประเมินข้อที่ 15
เรื่องโรงพยาบาลมีการดาเนินงานนโยบาย
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่
- เกณฑ์การประเมินข้อที่ 16
เรื่องการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม
(การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายการ
ตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย 11-12
ธันวาคม 2561)

มาตรการ

บทบาทใหม่

เอกสารแนบ

- แต่งตั้งคณะทางาน ตามคาสั่งกระทรวง
สาธารณสุขที่39/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม
2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อน PA
กระทรวงสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของ
โรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม
เกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
จัดประชุมคณะทางาน
ครั้งที่ 3 ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา
เกณฑ์ประเมินข้อ 15
- จัดทาคาอธิบายเกณฑ์การประเมิน โรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่เพิ่มขึ้น
และสะดวกในการลงตรวจประเมิน ประสานงาน
กองบริห ารการสาธารณสุ ข จัด ท าหนั งสื อแจ้ งให้
สานักงานสาธารณสุขกาหนดผู้รับผิดชอบงานการ
ประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยให้ชัดเจน
เกณฑ์ประเมินข้อ 16
- จัดทาฐานข้อมูล เพื่ อกาหนดกลุ่ มเป้าหมายการ
ดาเนินงานร่วมกัน
- จัดทารายชื่อผู้ประสานงานของสานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่1-12 เพื่ออานวยความสะดวกในการ

บทบาทของ Regulator/Inspector
ในการพัฒนามาตรฐานวิชาการ
แนวทางปฏิบัติ และพัฒนาระบบ
การประเมิน เพื่อให้ดาเนินการได้
ตามมาตรฐาน และบทบาทของ
Facilitator/Enabler ในการพัฒนา
กลไกความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ในทุกระดับ และฐานข้อมูลเพื่อ
นาไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย
สาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ความ
เป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ (PP&P Excellence)

7.1 คาสั่งกระทรวง
สาธารณสุขที่39/2562
6.2 รายงานการประชุม
คณะทางานฯ
7.2 คาอธิบายเกณฑ์
Food Safety
7.3 ไฟล์ฐานข้อมูล
7.4 รายชื่อผู้ประสานงาน
สคร.
7.5.คู่มือแนวทางการ
ดาเนินงาน งาน GREEN &
CLEAN Hospital ฉบับ
ปรับปรุงครั้งที่ 3

2.3 มาตรการมีความสอดคล้ องกับบทบาทใหม่

ลาดับ
ที่

ปัญหา/ความต้องการของลูกค้า

มาตรการ

บทบาทใหม่

เอกสารแนบ

ประสานงานภายในเขตสุขภาพ
- ประสานงานให้กรมควบคุมโรคดาเนินการชี้แจง
การดาเนินงานแก่สานักงานป้องกันควบคุมโรคเพื่อ
ลงพื้ น ที่ ต รวจประเมิ น ร่ ว มกั บ ศู น ย์ อ นามั ย และ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- จัดทาคู่มือแนวทางการดาเนินงาน งาน GREEN
& CLEAN Hospital ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร 5 ชั้น 5 กรม
อนามัย
จัดทาฐานข้อมูลรายชื่อ โรงพยาบาลเป้าหมายที่มี
ความพร้ อ มในการพั ฒ นาตามเกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital ร ะ ดั บ ดี ม า ก Plus เพื่ อ ส่ ง
ฐานข้อมูล รายชื่อโรงพยาบาลให้ เขตสุ ขภาพและ
พื้นที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานต่อไป
8

โรงพยาบาลเสนอประเด็นปัญหาการดาเนินงาน
- เกณฑ์การประเมินข้อที่ 15 เรื่องโรงพยาบาลมี
การดาเนินงานนโยบายโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องผักและอาหารอินทรีย์

คณะทางานขับเคลื่อน PA กระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนา
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN &
CLEAN Hospital ได้จัดทาแนวทางในการจัดซื้อ
จัดจ้างในเรื่องผักและอาหารอินทรีย์จากเกษตรกร

บทบาทของ Regulator/Inspector
8.แนวทางการตรวจ
ในการพัฒนามาตรฐานวิชาการ ประเมินข้อที่ 15 Food
แนวทางปฏิบัติ และพัฒนาระบบ Safety Hospital
การประเมิน เพื่อให้ดาเนินการได้
ตามมาตรฐาน และบทบาทของ

2.3 มาตรการมีความสอดคล้ องกับบทบาทใหม่

ลาดับ
ที่

9

ปัญหา/ความต้องการของลูกค้า

มาตรการ

จากเกษตรกรติดปัญหาเรื่องระเบียบและความ
เพียงพอ ทาให้เกิดปัญหาเรื่องของความต่อเนื่อง
และการดาเนินงานภายในพื้นที่ ขอให้มีแนวทางที่
ชัดเจนหรือคู่มือในการดาเนินงานด้านอาหาร
ปลอดภัย
(การประชุมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 2562 ณ
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ วันที่ 30
พฤษภาคม 2562 )

ไว้ดังนี้
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธี
เฉพาะเจาะจงตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
และประสานกับร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รับรองหรือกลุ่มเกษตรที่ได้รับการรับรอง
เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี หรือ
เป็นผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองเข้าเสนอราคาด้วย
ตนเอง
สาหรับกรณีการซื้อจากเกษตรกรรายย่อยที่ยัง
ไม่ได้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ได้มาตรฐานซึ่ง
มีจานวนหลายราย เกษตรกรสามารถที่จะรวมกลุ่ม
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับการส่งเสริม
หรือสนับสนุนตามที่กาหนดในกฎกระทรวงฯ
จากนั้นโรงพยาบาลก็สามารถดาเนินการจัดซื้อโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎ
กระทรวงฯ ข้างต้น
จัดทาโครงการประกวดนวัตกรรม GREEN &
CLEAN Hospital ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
กระตุ้น ให้บุคลากรของโรงพยาบาลได้สร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรม GREEN อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีด
ความสามารถในการดาเนินงาน GREEN & CLEAN
Hospital ไปสู่ระดับดีมาก รวมทั้งสร้างเวทีแห่ง

ศูนย์อนามัยและสานักงานสาธารณสุขจังหวัด มี
ความต้องการให้มีการประกวดนวัตกรรม GREEN
& CLEAN Hospital เพื่อกระตุ้นการดาเนินงาน
และเป็นเวทีในการรวบรวมผลงานเพื่อเผยแพร่แก่
ภาคีเครือข่ายต่อไป
(จากการลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงาน GREEN &

บทบาทใหม่

เอกสารแนบ

Facilitator/Enabler ในการพัฒนา

กลไกความร่วมมือภาคีเครือข่าย
ในทุกระดับ และฐานข้อมูลเพื่อ
นาไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย
สาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ความ
เป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นเลิศ (PP&P Excellence)

บทบาทของ Facilitator/Enabler
โดยเป็นการศึกษาวิจัย พัฒนา
องค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่ และเอื้อต่อการมี

9.1คาสั่งคณะกรรมการ
นวัตกรรม
9.2 แนวทางการประกวด
นวัตกรรม GCH

2.3 มาตรการมีความสอดคล้ องกับบทบาทใหม่

ลาดับ
ที่

ปัญหา/ความต้องการของลูกค้า
CLEAN Hospital)

มาตรการ
โอกาสในการนาเสนอและแลกเปลี่ยนผลงาน
สุขภาพดี
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับสร้างความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการ
พัฒนาและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ และสามารถ
ขยายผลและส่งเสริมนวัตกรรมลงสู่ชุมชน เพื่อให้
ชุมชนร่วมดาเนินการด้านการพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยรอบโรงพยาบาลและเป็น
GREEN Community ต่อไป

บทบาทใหม่

เอกสารแนบ

