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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
ตัวช้ีวัด    : 010  โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (GREEN & CLEAN Hospital) 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
สถานการณ์  : การดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2560 -2561  
ปี 2560 โรงพยาบาลพัทลุงซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป เป็นโรงพยาบาลนำร่องการดำเนินงาน

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
ปี 2561 โรงพยาบาลทุกแห่งต้องดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยโรงพยาบาลผ่าน

เกณฑ์การประเมินมาตรฐาน รพ.อาหารปลอดภัย (ผ่านทุกมาตรฐาน) ทั้งหมด 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 63.63 
(7/11) เกณฑ์การประเมินใช้เกณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุข  
ปี 2562 โรงพยาบาลทุกแห่งต้องดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโดยโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน รพ.อาหารปลอดภัย (ผ่านทุกมาตรฐาน) ทั้งหมด 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.45 (5/11) 
เกณฑ์การประเมินใช้เกณฑ์จากกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยเขต 12 (รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพท่ี 12) 
สภาพปัญหา :  

รพ.ทั่วไป   
1. ไม่ได้กำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานให้ชัดเจน 
2. สถานที่จำหน่ายอาหาร ร้านอาหารในโรงพยาบาลมีหลายจุดทำให้ไม่สามารถคควบคุมกำกับได้

อย่างทั่วถึง 
3. โรงพยาบาลไม่ได้กำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารลงใน

สัญญาระหว่างโรงพยาบาลและผู้จำหน่ายอาหาร รวมถึงมาตรการควบคุมกำกับหากไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
รพ. ชุมชน 
1. การดำเนินงานรูปแบบคณะกรรมการไม่ชัดเจน บาง รพ.ดำเนินงานโดยบุคคล หรือไม่มี

ผู้รับผิดชอบชัดเจน 
2. บุคลากรที่ดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยมีจำกัด เช่น ไม่มีนักโภชนาการ  
3. ไม่มีการกำหนดแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

 
 
 

เกณฑ์ที่ 1 โรงพยาบาลมีการประกาศนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย/แผนการดำเนินงานพัฒนา
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย      

เกณฑ์ที่ 2 โรงพยาบาลมีคณะทำงาน โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุม 
เกณฑ์ที่ 3 ร้อยละ100 โรงพยาบาลได้รับการประเมินตนเองมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 
เกณฑ์ที่ 4 ร้อยละ100 โรงพยาบาลได้รับการประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลจากภายนอก 
เกณฑ์ที่ 5 โรงพยาบาลมีกิจกรรม/โครงการที่โดดเด่นในการสนับสนุนโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
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การบริหารจัดการ 
1. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุงเพ่ือชี้แจงแนว

ทางการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมิน 
2. แนวทางการดำเนินงานสำหรับโรงพยาบาล  
3. คณะกรรมการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงลงประเมินผลการดำเนินงาน

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทุกแห่ง  
4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจังหวัดพัทลุงเพ่ือสรุปผลการ

ดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และโรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 5  แห่งคิดเป็นร้อยละ 45.45 รพ.อาหารปลอดภัยที่ผ่านมาตรฐานจะต้ องผ่าน
มาตรฐานทุกด้าน ได้แก่ด้านอาหารผู้ป่วยด้านสุขาภิบาลของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลและ
ด้านสุขาภิบาลอาหารร้านอาหารในโรงพยาบาล ผลสรุปการประเมินแต่ละด้านดังนี้ 

- ผ่านมาตรฐานด้านอาหารผู้ป่วย  7 แห่ง (ร้อยละ 63.63) 
- ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในรพ. 7 แห่ง (ร้อยละ63.63) 
- ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในโรงพยาบาล 2 แห่ง (ร้อยละ 66.66 )    
ซึ่งผลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้คือ ร้อยละ 80 ผ่านมาตรฐานโรงพยาบาล

อาหารปลอดภัย                      

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จการดำเนินการมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ โรงพยาบาล
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
อาหาร

ปลอดภัยใน
โรงพยาบาล

ระดับ 5 

เมืองพัทลุง 5 3 60.00 
- - - กงหรา 5 3 60.00 

เขต 12 เขาชัยสน 5 5 100.00 
- - - ตะโหมด 5 3 60.00 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 5 5 100.00 
- - - ปากพะยูน 5 5 100.00 

 ศรีบรรพต 5 3 60.00 
ป่าบอน 5 5 100.00 
บางแก้ว 5 5 100.00 
ป่าพะยอม 5 3 60.00 
ศรีนครินทร์ 5 3 60.00 

รวม 11 5 45.54 
ที่มา : สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
รพ.ทั่วไป   
1. การประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยจำนวนมากและทันต่อเวลา   ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม

มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของสถานที่ประกอบอาหารของผู้ป่วย (โรงครัว) ได้อย่างต่อเนื่อง  
2. การจัดหาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เกษตรกรไม่สามารถผลิต

วัตถุดิบได้ตลอดระยะเวลาสัญญา หรือผู้ผลิตในพื้นที่ไม่สามารถติดต่อได้ 
รพ.ชุมชน  
1. การจัดหาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เกษตรกรไม่สามารถผลิต

วัตถุดิบได้ตลอดระยะเวลาสัญญา หรือผู้ผลิตในพ้ืนที่ไม่สามารถติดต่อได้ 
2. บาง รพ. ที่ตั้งไกลวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ผู้ผลิตไม่ไปส่งสินค้า หรือราคาขนส่งสูง 

รวมทั้งไม่มีตัวเลือกสำหรับผู้รับจ้างเหมาทำอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาล หากพบมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร ก็ยากต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

3. งบประมาณมีจำกัด ทำให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างสถานที่ประกอบอาหารให้ผู้ป่วย
หรือร้านอาหารในโรงพยาบาลได ้

โอกาสพัฒนาต่อไป 
รพ.ทั่วไป   
1. โรงพยาบาลขนาดใหญ่ และมีการดำเนินงานเป็นรูปแบบคณะกรรมการชัดเจน  
2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบสำหรับอาหารผู้ป่วยจำนวนมาก สามารถกำหนดราคาวัตถุดิบได้อย่าง

เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้จำหน่ายหลายรายมาแจ้งความประสงค์ผลิตวัตถุดิบให้กับ รพ. ได ้
3. มีผู้จำหน่ายอาหารหลายรายสนใจจะจำหน่ายอาหารใน รพ. ทำให้คณะกรรมการสามารถ

กำหนดเงื่อนไขการจำหน่ายลงในสัญญาให้เป็นไปตามมาตรฐาน รพ.อาหารปลอดภัย และสามารถเลือก  
ผู้จำหน่ายได้อย่างเหมาะสม 

รพ. ชุมชน 
1. โรงพยาบาลขนาดเล็ก งบประมาณที่ใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินการให้เป็นไป

ตามมาตรฐานใช้ไม่มากนัก  
2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้ความสำคัญ และสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหาร

ปลอดภัยอย่างจริงจัง คณะกรรมการสามาถดำเนินงานได้อย่างสะดวก 
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ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
1. โรงพยาบาลปากพะยูน : งานวิจัยการล้างผักเพ่ือลดยาฆ่าแมลง  
2. โรงพยาบาลเขาชัยสน  : การขอมาตรฐาน GAP แปลงผักปลูกเอง ใน รพ 
 

      ผู้รับผิดชอบ นางพรชนก  เจนศิริศักดิ์ 
 ตำแหน่ง  เภสัชกรชำนาญการ 
 กลุ่มงาน  คุ้มครองผู้บริโภค 
 โทร  084-9995105 
 e-mail  memhew@hotmail.com  
 วัน/เดือน/ปี  1/11/2562 

 
 
  


