
โรงพยาบาลอาหารปลอดภยั (Food safety Hospital) ปี 2561



 วนัที ่11 กันยายน 2560   กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ 6 หน่วยงาน 

สร้างความปลอดภยัอาหารในโรงพยาบาล

            กระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธานพธิี MOU โครงการโรงพยาบาล

อาหารปลอดภยั ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

พาณิชย์ มหาวิทยาลัย และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อให้โรงครัว 

และร้านอาหารในโรงพยาบาล ปรุงอาหารจากผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาพของผู้ป่วยประชาชน และ

สร้างรายได้ให้เกษตรกร



แนวทางการปฏิบัตงิานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของโรงพยาบาล

1.กําหนดนโยบายการดาํเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั (Food Safety Hospital)

2.แต่งตั้งคณะทํางานและจดัทําแผนงานในการขบัเคลื่อนโดยเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.ประกาศ/สื่อสารนโยบายให้ประชาชน  เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ

4.ดาํเนินการตามแผน/โครงการ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.กําหนดเมนูอาหารล่วงหน้าอ ย่างน้อย 2 เดือน และจัดให้มีเมนูชูสุขภาพ สอดคล้องกับวตัถุดบิในพืน้ที่



แนวทางการปฏิบัตงิานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของโรงพยาบาล

6.จดัระบบการจดัซื้อจดัจ้างที่เอื้อต่อการดาํเนินการ  ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับระเบียบ

7.ตรวจสอบคุณภาพวตัถุดบิตามเกณฑ์ หากพบสารปนเปื้อนให้ดาํเนินการปรับตามเกณฑ์

8.ตรวจสอบคุณภาพประจาํปี จดัทําแผนเฝ้าระวงัร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9.ตรวจสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามแบบประเมิน ทั้งทางกายภาพและทางจุลินทรีย์

10.จดัให้มพีืน้ทีใ่นการจาํหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ GAP เพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรอย่างยัง่ยืน



เกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั

ด้านที่ 1

มาตรฐานด้านอาหารผู้ป่วย

ด้านที่ 2

มาตรฐานด้านสุขาภบิาลอาหารของสถานที่

ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ด้านที่ 3

มาตรฐานด้านสุขาภบิาลอาหารร้านอาหาร           

ในโรงพยาบาล

ด้านที ่4

การตรวจสอบคุณภาพประจาํปี

การบริหารจัดการ เช่น มนีโยบาย มแีผนงาน มกีารรณรงค์ส่งเสริม

การดาํเนินงาน เช่น จัดซื้อวตัถุดบิจากแหล่งทีผ่่านการรับรอง

การสุ่มตรวจสารปนเปื้อนและนํา้มนัทอดซํ้า

โรงพยาบาลชุมชน ผ่าน มาตรฐานดมีาก 20 ข้อ

โรงพยาบาลศูนย์/ทัว่ไป ผ่าน มาตรฐานดมีาก 30 ข้อ

ผ่านข้อกําหนด CFGT ทางกายภาพ และชีวภาพ

จัดทาํแผนเฝ้าระวงัความปลอดภยัอาหารประจําปี

กรณไีม่ได้มาตรฐาน ให้พจิารณาใช้มาตรการดาํเนินการต่อไป 



ข้อมูลพืน้ฐานโรงครัวโรงพยาบาล จังหวดัพทัลุง

        มโีรงครัว  5  แห่ง 

      รพ.พทัลุง /  รพ.ควนขนุน  /รพ.ป่าบอน / รพ.เขาชัยสน/ รพ. ป่าพะยอม 

ไม่มโีรงครัว 6 แห่ง

รพ. ศรีนครินทร์ / รพ.บางแก้ว / รพ.ตะโหมด / รพ.ปากพะยูน 

/รพ.ศรีบรรพต /รพ.กงหรา

โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในจงัหวดัพทัลุง มจีาํนวน  11  แห่ง 



การดาํเนินการจดัซื้อผลผลิตทางการเกษตรในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพทัลุง
ข้าว  เนื้อสัตว์ : ตลาดสดเทศบาลเมืองพทัลุง

ผกั ผลไม้ : ตลาดสด /ร้านค้าสหกรณ์ /รพ. จนท.ใน รพ.

โรงพยาบาลควนขนุน
ข้าว : โรงสีชุมชนโชตกิาญจน์ อ.เมือง

ผกั เนื้อสัตว์ : ตลาดสดเทศบาลควนขนุน

โรงพยาบาลป่าพะยอม
มโีรงครัว ซื้อวตัถุดบิจากตลาดป่าพะยอม

ผกั : โรงพยาบาลปลูกเองบางส่วน

โรงพยาบาลเขาชัยสน
ข้าว : ร้านบ้านพลูค้าข้าว

ผกั : จนท.รพ.  ตลาดสดเขาชัยสน และผกักางมุ้งกลุ่มแม่บ้าน  เนื้อสัตว์ : ตลาดเขาชัยสน

โรงพยาบาลป่าบอน ข้าว : ร้านน้าเสริม ป่าบอน

ผกั เนื้อสัตว์ : ตลาดสดป่าบอน ตลาดสดแม่ขรี



โรงพยาบาลกงหรา ไม่มโีรงครัว จ้างบุคคลภายนอกดาํเนินการ มคีณะกรรมการตรวจรับและสุ่มตรวจ

โรงพยาบาลปากพะยูน ไม่มโีรงครัว จ้างบุคคลภายนอกดาํเนินการ มกีารสุ่มตรวจคุณภาพวตัถุดบิ

โรงพยาบาลศรีบรรพต ไม่มโีรงครัว จ้างบุคคลภายนอกดาํเนินการ มกีารสุ่มตรวจคุณภาพวตัถุดบิ

กับ Mobie Unit

โรงพยาบาลศรีนครินทร์
ไม่มโีรงครัว จ้างบุคคลภายนอกดาํเนินการ

โรงพยาบาลบางแก้ว 
ไม่มโีรงครัว จ้างบุคคลภายนอกดาํเนินการ

โรงพยาบาลตะโหมด ไม่มโีรงครัว จ้างบุคคลภายนอกดาํเนินการ



ระยะที่ 1 (ม.ค.-พ.ค.2561) ดําเนินการทุกโรงพยาบาล

1. กําหนดนโยบายการดาํเนนิงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั (Food Safety Hospital)

2. แต่งตั้งคณะทํางานและจัดทําแผนงานในการขับเคลือ่นโดยเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. ประกาศ/สือ่สารนโยบายให้ประชาชน  เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบ  : ประชุมชี้แจง ติดประกาศ จัดป้ายนิเทศ

4. ดําเนินการตามแผน/โครงการ โดยบูรณาการกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 



5. กําหนดเมนูอาหารลว่งหน้าอย่างน้อย 2 เดือน และจัดให้มีเมนูชูสขุภาพ สอดคลอ้งกับวัตถุดบิในพืน้ที่

: เพื่อจะได้ทราบปรมิาณวัตถุดบิที่ใช้ทั้งหมด กําหนดเมนูสขุภาพที่ใช้วัตถุดบิในพืน้ที่ กําหนดปรมิาณที่ตอ้งซื้อ

: ทําสัญญาระหว่างโรงพยาบาล และเครอืข่ายเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดบิปลอดภยั

√ ผัก และผลไม้สด ผ่านการรบัรองจากกรมวิชาการเกษตร (Q/GAP/เกษตรอินทรีย์)

 √ เนื้อสัตว์ ผ่านการรบัรองมาตรฐานจากกรมปศุสตัว์ (เขียงสะอาด/ปศุสัตว์ OK) 

√ อาหารทะเลผ่านการตรวจสอบสารปนเปื้อน (ฟอร์มาลนิ)

√ อาหารแปรรปู มีเครื่องหมาย อย.



ระยะที่ 2 (ม.ค.-พ.ค.2561)  รพ.ที่มีโรงครัว

6. จัดระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อต่อการดาํเนนิการ  ตรวจสอบได ้และสอดคลอ้งกับระเบียบ 

: วิธีเฉพาะเจาะจง  วิธีตกลงราคา (ราคาไม่เกิน 100000 )

7. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดบิตามเกณฑ์ หากพบสารปนเปื้อนให้ดาํเนินการปรับตามเกณฑ์ สุ่มตรวจเดือนละ  1 ครั้ง

: สุ่มตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิด สารฟอกขาว/ฟอรม์าลนิ/สารกันรา/บอแรกซ์/น้ํามันทอดซ้ํา/สารกําจัดศัตรพูชื 4 ชนดิ

8. ตรวจสอบคุณภาพประจําป ีจัดทําแผนเฝ้าระวังร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

: ส่งตรวจ Mobile Unit ปีละ 2 ครั้ง



9. ตรวจสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามแบบประเมิน ทั้งทางกายภาพและทางจุลนิทรยี์ 

: รพช. ผ่านมาตรฐานสขุาภบิาลอาหาร  20 ข้อ  : รพท/รพศ   ผ่านมาตรฐานสขุาภิบาลอาหาร 30 ข้อ

10. จัดให้มีพื้นที่ในการจําหนา่ยสินค้าเกษตรอินทรยี์ GAP เพื่อเป็นการสง่เสรมิเกษตรกรอย่างยั่งยืน

: จัดให้มีพื้นที่การจาํหน่ายสนิค้าในโรงพยาบาล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง



ระยะที่ 2 (ม.ค.-พ.ค.2561)  รพ.ที่ไม่มโีรงครัว

6. สุ่มตรวจสอบคุณภาพวัตถุดบิกับผู้รับจ้างตามเกณฑ์ หากพบสารปนเปื้อนให้ดาํเนินการปรบัตามข้อตกลง

: สุ่มตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิด สารฟอกขาว/ฟอรม์าลนิ/สารกันรา/บอแรกซ์/น้ํามันทอดซ้ํา/สารกําจัดศัตรพูชื 4 ชนิด

7. ตรวจสอบคุณภาพประจําป ีจัดทําแผนเฝ้าระวังร่วมกับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง

: ส่งตรวจ Mobile Unit ปีละ 2 ครั้ง

8. จัดให้มีพื้นที่ในการจาํหน่ายสนิค้าเกษตรอินทรีย์ GAP เพื่อเป็นการสง่เสรมิเกษตรกรอย่างยั่งยืน

: จัดให้มีพื้นที่การจาํหน่ายสนิค้าในโรงพยาบาล อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง



THANK YOUTHANK YOU


