
สรุปผลการประเมินโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจ าปี 2562 

 

สรุปผลการประเมิน โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจ าปี 2562 จังหวัดพัทลุงท้ังหมด 11 แห่ง ผ่าน 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.45 

โรงพยาบาล 

แบบประเมินมาตรฐาน 
ด้านอาหารผู้ป่วย 

 (14 คะแนน) 
 

มาตรฐานด้านสุขาภิบาลของ
สถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล (20/30 คะแนน) 

 

มาตรฐานด้านสุขาภิบาล
อาหารของร้านอาหารใน
โรงพยาบาล (15คะแนน) 

 

มาตรฐานด้านสุขาภิบาล
อาหารของสถานที่ปรุง
อาหารของผู้จ้างเหมา

ภายนอก รพ.(15คะแนน) 
 ผลการประเมิน 

 คะแนน ผลประเมิน คะแนน ผลประเมิน คะแนน ผลประเมิน คะแนน ผลประเมิน 

กงหรา 9 ไม่ผ่าน - - - - 9 ไม่ผ่าน  

เขาชัยสน 14 ผ่าน 20 ผ่าน 15 ผ่าน - -  

ควนขนุน 14 ผ่าน 20 ผ่าน 15 ผ่าน - -  
ตะโหมด 14 ผ่าน - - - - 12 ไม่ผ่าน  

บางแก้ว 14 ผ่าน 20 ผ่าน - - 15 ผ่าน  

ปากพะยูน 14 ผ่าน 20 ผ่าน - - - -  

ป่าบอน 14 ผ่าน 20 ผ่าน - - - -  

ป่าพะยอม 12 ไม่ผ่าน 20 ผ่าน - - - -  

พัทลุง 14 ผ่าน 30 ผ่าน 10 ไม่ผ่าน - -  

ศรีนครินทร ์ 12 ไม่ผ่าน - - - - 12 ไม่ผ่าน  

ศรีบรรพต 9 ไม่ผ่าน - - - - 9 ไม่ผ่าน  



บทสรุปผลการประเมิน โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ประจ าปี 2562 จังหวดัพัทลุง 

 โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน 

จุดแข็ง 1. มีความพร้อมด้านบุคลากร ทั้งจ านวน และองค์ความรู้  
2. งบประมาณในการด าเนินงานเพียงพอ 
3. สถานที่ประกอบอาหารของผู้ป่วย (โรงครัว)เหมาะสม 
กว้างขวาง  

1. บริบทการท างานขนาดไม่ใหญ่สามารถประสานงาน 
ด าเนินงานได้สะดวก ควบคุมก ากับได้ง่าย 
2. ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
3. ต่อยอดพัฒนางานในรูปแบบนวัตกรรมและงานวิจัย 
4. สถานที่ประกอบอาหารให้ผู้ป่วยที่อยู่ภายใน
โรงพยาบาลทั้งที่เป็นโรงครัว หรือร้านอาหารของ
ผู้รับเหมา สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ได้
เป็นอย่างดี   

จุดอ่อน 1. ไม่ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานให้ชัดเจน 
2. สถานที่จ าหน่ายอาหาร ร้านอาหารในโรงพยาบาลมีหลายจุดท า
ให้ไม่สามารถคควบคุมก ากับได้อย่างทั่วถึง 
3. โรงพยาบาลไม่ได้ก าหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารลงในสัญญาระหว่างโรงพยาบาล
และผู้จ าหน่ายอาหาร รวมถึงมาตรการควบคุมก ากับหากไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน  

1. การด าเนินงานรูปแบบคณะกรรมการไม่ชัดเจน บาง 
รพ.ด าเนินงานโดยบุคคล หรือไม่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 
2. บุคลากรที่ด าเนินงานด้านอาหารปลอดภัยมีจ ากัด เช่น 
ไม่มีนักโภชนาการ  
3. ไม่มีการก าหนดแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
4. สถานที่ประกอบอาหารให้ผู้ป่วยที่อยู่ภายนอก
โรงพยาบาลของผู้รับเหมาภายนอก ไม่สามารถควบคุม
ก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานได้  

โอกาส 1.โรงพยาบาลขนาดใหญ่ และมีการด าเนินงานเป็นรูปแบบ
คณะกรรมการชัดเจน  
2. ปริมาณการใช้วัตถุดิบส าหรับอาหารผู้ป่วยจ านวนมาก สามารถ
ก าหนดราคาวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้จ าหน่าย
หลายรายมาแจ้งความประสงค์ผลิตวัตถุดิบให้กับรพ.ได้ 
3. มีผู้จ าหน่ายอาหารหลายรายสนใจจะจ าหน่ายอาหารใน รพ. ท า

1. โรงพยาบาลขนาดเล็ก งบประมาณที่ใช้ในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานใช้ไม่มากนัก  
2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลให้ความส าคัญ และ
สนับสนุนการด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
อย่างจริงจัง คณะกรรมการสามาถด าเนินงานได้อย่าง



ให้คณะกรรมการสามารถก าหนดเงื่อนไขการจ าหน่ายลงในสัญญา
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รพ.อาหารปลอดภัย  และสามารถเลือกผู้
จ าหน่ายได้อย่างเหมาะสม 

สะดวก  

อุปสรรค  1.การประกอบอาหารส าหรับผู้ป่วยจ านวนมากและทันต่อเวลา   
ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของ
สถานที่ประกอบอาหารของผู้ป่วย (โรงครัว) ได้อย่างต่อเนื่อง  
2.การจัดหาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับฤดูกาล 
เกษตรกรไม่สามารถผลิตวัตถุดิบได้ตลอดระยะเวลาสัญญา หรือ
ผู้ผลิตในพื้นที่ไม่สามารถติดต่อได้  

1.การจัดหาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ขึ้นอยู่
กับฤดูกาล เกษตรกรไม่สามารถผลิตวัตถุดิบได้ตลอด
ระยะเวลาสัญญา หรือผู้ผลิตในพื้นที่ไม่สามารถติดต่อได้ 
2. บาง รพ. ที่ตั้งไกลวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย ผู้ผลิตไม่ไปส่งสินค้า หรือราคาขนส่งสูง รวมทั้ง
ไม่มีตัวเลือกส าหรับผู้รับจ้างเหมาท าอาหารให้ผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล หากพบมีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร ก็ยากต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
3. งบประมาณมีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยน
โครงสร้างสถานที่ประกอบอาหารให้ผู้ป่วยหรือ
ร้านอาหารในโรงพยาบาลได้  

 


