
การพัฒนาโรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดพัทลุง 

พรชนก   เจนศิริศักดิ์   

 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

บทคัดย่อ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงสนับสนุนการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในรพ.ทุกแห่ง 
การดำเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญคือการค้นหาปัญหา ร่วม
แก้ปัญหา และสนับสนุนโรงพยาบาลให้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบต่อเนื ่อง วัตถุประสงค์การวิจัย เพื ่อให้
โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ร้อยละ 80 วิธีการศึกษา โดยศึกษา
ข้อมูลผลการดำเนินงานรพ.อาหารปลอดภัย 11 แห่งในจ.พัทลุงตั้งแต่ปี 2561-2563 โดยเก็บข้อมูล 7  ด้าน 1) 
ร้อยละรพ.ที่มีนักโภชนาการ 2) ร้อยละวัตถุดิบที่ผ่านการรับรอง 3) ร้อยละ รพ.ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานด้านอาหาร
ผู้ป่วย 4) ร้อยละ รพ.ผ่านเกณฑ์ ด้านสุขาภิบาลอาหารของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยใน รพ. 5) มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหารของสถานที่ปรุงอาหารของผู้จ้างเหมาภายนอก  รพ. 6) ร้อยละ รพ.ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาล
อาหารของร้านอาหารในรพ.7)ร้อยละ รพ.ที่ผ่านเกณฑ์ทุกด้าน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ค่าร้อย
ละ ผลการศึกษา หลังการศึกษาพบว่าข้อมูลผลการดำเนินงาน รพ.อาหารปลอดภัย ร้อยละการผ่านมาตรฐานมาก
ขึ้น 5 ด้าน ดังนี้           1.รพ.ที่มีนักโภชนาการ (36.36/72.72) 2.วัตถุดิบที่ผ่านการรับรอง (14.16/35.19) 3.รพ.
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านอาหารผู้ป่วย (63.63/100) 4.รพ.ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารในรพ. 
(66.67/100) 5.รพ.ที่ผ่านเกณฑ์ทุกด้าน (63.63/80) สรุปและข้อเสนอแนะ การดำเนินงานโรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80  จำเป็นต้องอาศัยปัจจัย และกระบวนการดำเนินงานหลากหลาย เช่น 
ผู้บริหารให้ความสำคัญ กำหนดนโยบาย แต่งตั้งคณะทำงาน  กำหนดบทบาทชัดเจน ร่วมกันทุกฝ่ายในรพ.  การ
ประชุมชี้แจง และติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายภายนอกเช่น 
สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเ  ป็นต้น อีกทั้งสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเป็นพ่ีเลี้ยง และสนับสนุนให้ทุกโรงพยาบาลสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจใน
บริบท และข้อจำกัด  ร่วมแก้ปัญหาในเชิงระบบ  ติดตาม และประเมินผล  จึงจะทำให้โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้ป่วย บุคลากรและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลได้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัย    
คำสำคัญ รพ.อาหารปลอดภัย สุขาภิบาลอาหารของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยใน รพ. 

 

 

 

 

 



1. ชื่อเรื่อง การพัฒนาโรงพยาบาลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย จังหวัดพัทลุง  

2. ชื่อเจ้าของผลงาน 

นางพรชนก   เจนศิริศักดิ์ ภ.ม.     กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

นายนิรัตน์   อินทร์สุวรรณ ส.บ.    กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

นางสาวอาภรณ์  นวลศรีทอง ส.บ. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 

3. บทนำ กระทรวงสาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เพื่อมุ่งหวังให้

ผู้รับบริการภายในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย ลดอัตราการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารที่ไม่

สะอาด โดยโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ มาตรฐานด้าน

อาหารผู้ป่วย ด้านสุขาภิบาลอาหารของสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล และด้านสุขาภิบาลอาหาร

ของร้านอาหารในโรงพยาบาล   

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินงานตามนโยบายมาตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งเป็นระยะที่ให้การ

สนับสนุนโรงพยาบาลทั่วไปก่อน คือ โรงพยาบาลพัทลุง ซึ่งรับทราบและนำสู่แนวทางการปฏิบัติ แต่ผลการประเมิน 

รพ.พัทลุงไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทุกด้าน เนื่องจากขาดความเข้าใจในแนวทางการ

ดำเนินงาน ปี 2561 สนับสนุนให้โรงพยาบาลทั้ง 11แห่งในจังหวัดพัทลุงดำเนินงาน  เมื่อประเมินผลพบว่า

โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ร้อยละ  63.63  มีโรงพยาบาล 4 แห่งไม่ผ่านประเมินด้านมาตรฐานด้านอาหารผู้ป่วยในรพ.

ปัญหาสำคัญคือไม่สามารถจัดซื้อวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองได้ และจำนวนร้อยละวัตถุดิบในรพ.ที่ผ่านการรับรองทั้ง

จังหวัดเพียงร้อยละ 14.16 ปี 2562 โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ร้อยละ  45.45  เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาพบดังนี้ 

ไม่มีคณะกรรมการดำเนินงาน  ขาดงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานที่ประกอบอาหารในรพ.  งบประมาณ

ค่าอาหารต่อหัวผู้ป่วยต่อวันมีจำกัด ขาดงบประมาณในการซื้อชุดสอบ ไม่สามารถจัดซื้อวัตถุดิบที่ผ่านการรับรอง 

และข้อจำกัดในการคัดเลือกผู้ประกอบอาหารนอกโรงพยาบาล กรณีไม่มีสถานที่ประกอบอาหารใน รพ. และ

ควบคุมให้ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหาร  

 จึงทำให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้น เช่น การสร้างความเข้าใจและเห็นความสำคัญในการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของ

เครือข่ายอาหารปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  ผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ประกอบ

อาหาร เพิ่มค่าอาหารต่อหัวผู้ป่วยต่อ จัดสรรชุดทดสอบ เพื่อมุ่งหวังให้การดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

เพ่ือให้โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ร้อยละ 80 

 



4. วิธีการ  

1) วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  

การวิเคราะห์สาเหตุ ระยะที่ 1 ปี 2561 ระยะที่ 2 ปี 2562 ระยะที่ 3 ปี 2563 
ปัญหาหลัก : โรงพยาบาลไม่ผ่านเกณฑ์โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
บุคลากร  
(Man) 

1.บุคลากรขาดความเข้าใจในแนวทางการ
ดำเนินงาน  
2. ไม่มีนักโภชนาการ ในการดูแล กำหนด
อาหารให้ผู้ป่วย 
3. ข ้อจำกัดในการคัดเลือกผู้ประกอบ
อาหารปรุงอาหารนอก รพ.  
4.เกษตรกรผู ้ผลิตที ่ผ ่านการรับรองไม่
สามารถส่งวัตถุดิบตลอดทั้งปีได้   

1. ไม ่ได ้กำหนดผ ู ้ร ับผ ิดชอบและผู้
ประสานงานให้ชัดเจน 
2.เกษตรกรผู้ผลิตที่ผ่านการรับรองไม่
สามารถส่งวัตถุดิบตลอดทั้งปีได้   
3. ข้อจำกัดในการคัดเลือกผู้ประกอบ
อาหารปรุงอาหารนอก รพ. 

 

กระบวนการ (Method) 1.ไม่มีคณะกรรมการดำเนินงาน 
2.ไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปแบบ 
ต่างฝ่ายต่างทำ 

1. รพท.ไม่ได้กำหนดการปฏิบัต ิตาม
มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของ
ร้านอาหารลงในสัญญากับผู ้จำหน่าย
อาหาร  
2.ไม ่ม ีการกำหนดแผนปฏิบ ัต ิงานที่
ชัดเจน 

 

ว ัตถ ุด ิบหร ืออ ุปกรณ์  
(Material) 

1.ขาดงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีประกอบอาหาร 
2.งบประมาณค่าอาหารต่อหัวผู้ป่วยต่อวัน 
ต่ำเกินไป  
3. ขาดงบประมาณในการซื้อชุดสอบของ 
รพ. ให้ครอบคลุมทั้งปี 

1.ขาดงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีประกอบอาหาร 

1.ขาดงบประมาณในการ
ปร ับปร ุงอาคารสถานที่
ประกอบอาหาร 

ส ื ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม 
(Environment) 

1.สถานที่ประกอบอาหาร ไม่เป็นไปตาม
หลักสุขาภิบาล  
2. ข้อจำกัดในการจัดพื้นที่ในการจำหน่าย
สินค้าเกษตร 

1. สถานที่จำหน่ายอาหารมีหลายจุด ไม่
เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล  
2. สถานที่ประกอบอาหารให้ผู้ป่วยที่อยู่
ภายนอก รพ.ของผู้รับเหมาภายนอก ไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน 

1. สถานที่จำหน่ายอาหาร
มีหลายจุด ไม่เป็นไปตาม
หลักสุขาภิบาล 
2. สถานที่ประกอบอาหาร
ให้ผ ู ้ป ่วยที ่อย ู ่ภายนอก
โรงพยาบาลของผู้รับเหมา
ภายนอก ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
3.สถานการณ์โควิด -19 

 



2) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และดำเนินงานตามแผนที่กำหนด  

ระยะที่ 1 ปี 2561 ระยะที่ 2 ปี 2562 ระยะที่ 3 ปี 2563 
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารปลอดภัย
จ ังหว ัดพ ัทล ุง ตามคำส ั ่ งจ ั งหว ัดพ ัทล ุงที่  
.869/2561.. ประจำปี  ..2561...ลงวันที ่ 24 
เมษายน 2561 
2. จัดประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัยใน
โรงพยาบาล โดยจัดประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง เพื่อ
ประชุมชี้แจง ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน 
รายละเอียด การประชุม เป็นดังนี้  
ครั้งที่  1  ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เกณฑ์ 
การประเมินตามแบบประเมินมาตรฐาน 3 ด้าน 
โดยจังหวัดกำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมร่วมกันดังนี้  
  1) แบบประเมินมาตรฐานด้านอาหารผู้ป่วย 
องค์ประกอบที่ 2 ข้อ 2 จัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่ง
ผลิต จำหน่ายที่ผ่านการรับรองอาหารปลอดภัย 
กำหนดว่า จะต้องจัดซื้อข้าว ไข่ไก่ เนื้อสัตว์ ผัก 
1 ชนิด ผลไม้ 1 ชนิดที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
จึงจะผ่านเกณฑ์ข้อนี้  
ครั้งที่ 2 ติดตามผลการดำเนินงาน เสนอปัญหา
และร่วมหาแนวทางแก้ไข พบประเด็นปัญหา
ร่วมกัน คือ  
1) ไม่สามารถจัดซื้อวัตถุดิบที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด วัตถุดิบราคาสูง
2) ไม่มีนักโภชนาการ หลาย รพ. 
3) อัตราค่าอาหารผู ้ป่วยสามัญบาง รพ. ต่ำ
เกินไป 
คร ั ้ ง ท ี ่  3  ส ร ุ ปผลการดำ เน ิ น งาน  และ
วางเป้าหมายการดำเนินงานปี 2562 โดยจะเพิ่ม
จำนวนวัตถุดิบที่ผ่านมาตรฐานการรับรองให้มาก
ขึ้น 

1.จัดประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาล 2 ครั ้ง ประเด็นสำคัญของ
การประชุม คือ 
คร ั ้ งท ี ่  1  ประช ุมช ี ้ แจงแนวทางการ
ดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยทุก
แห่งในจังหวัดพัทลุง  
  1 )  ช ี ้ แ จ งแนวท า ง กา รด ำ เ น ิ น ง า น
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย รวมทั้งเกณฑ์
ในการประเมินตามแบบประเมนิมาตรฐาน 3 
ด ้าน โดยจังหวัดกำหนดเกณฑ์เพิ ่มเติม
ร่วมกันของเขตสุขภาพ 12 ดังนี้  
 -แบบประเมินมาตรฐานด้านอาหารผู้ป่วย 
องค์ประกอบที่ 2 ข้อ 2 จัดซื้อวัตถุดิบจาก
แหล่งผลิต ที่ผ่านการรับรองอาหารปลอดภัย 
ร้อยละ 30 ของรายการวัตถุดิบท้ังหมด 
 -แบบประเมินมาตรฐานด้านอาหารผู้ป่วย 
องค ์ประกอบที ่  2 ข ้อ 4 ส ุ ่มตรวจสาร
ปนเปื ้อน 6 ชนิดในวัตถุด ิบที ่นำมาปรุง
อาหาร กำหนดให้ตรวจสอบสารปนเปื ้อน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
2) ชี ้แจงแนวทางการปรับค่าอาหารผู้ป่วย
สามัญ ตามหนังสือที่ กค 0406.6/09097 
เรื่อง การปรับอัตราค่าอาหารผู้ป่วยสามัญ 
ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2552  
3) ชี้แจงแนวทางการรวบรวมผู้ผลิตวัตถุดิบ
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดย สสจ.
พัทลุง (Food Hospital Data center) เพื่อ
สนับสนุนให้ รพ.เข้าถึงเกษตรกรผู ้ผลิต
วัตถุดิบที่ผ่านมาตรฐาน 
4)สนับสนุนชุดทดสอบสารปนเปื้อนอาหาร
ให้แก่ รพ.ที่ไม่ได้จัดตั้งงบในการจัดซื้อ 
ครั้งที่ 2 สรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และวางเป้าหมายการดำเนินงานปี 

1.  ม ีการแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการอาหาร
ปลอดภัยจังหวัดพัทลุง ตามคำสั ่งจังหวัด
พัทลุงที่ .521/2563.. ประจำปี  ..2561...ลง
วันท่ี 12 มีนาคม 2561 
2.1.  จ ัดประช ุมคณะกรรมการอาหาร
ปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยจัดประชุม
ทั้งหมด 2 ครั้ง ดังนี้  
คร ั ้ งท ี ่  1  ประช ุมช ี ้ แจงแนวทางการ
ดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
-เสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหารในการ
สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีประกอบอาหารในโรงพยาบาล  
- ผ ู ้บร ิหารลงต ิดตามประเม ินผลการ
ดำเนินงาน รพ.อาหารปลอดภัยด้วยตนเอง  
ครั ้งที ่ 2 ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยประจำปี 2563 
2.จัดประชุมแม่ค้า ผู้ประกอบการร้านอาหาร
ใน รพท. เพื่อทำความเข้าใจและพัฒนาให้
ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลร้านอาหารใน
โรงพยาบาล  
3. ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตาม รพ.ที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ด้วยตนเอง เพื่อรับทราบปัญหา พร้อม
ให้ขวัญและกำลังใจ 



ระยะที่ 1 ปี 2561 ระยะที่ 2 ปี 2562 ระยะที่ 3 ปี 2563 
2563ให้รพ.ที่ผ่านเกณฑ์คงสภาพ และรพ.ที่
ยังไม่ผ่านพัฒนาให้ผ่าน  โดยมอบประกาศ
เกียรติคุณให้กับ รพ.ท่ีผ่านเกณฑ์ 
2. ประชุมเพิ่อเจรจาจับคู่ธุรกิจ “เชื่อมโยง
ผู ้ผลิตพบผู ้บริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย
จังหวัดพัทลุงภายใต้สัญลักษณ์เครื่องหมาย 
Q" โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
พัทลุง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
พัทลุง 
   

3.) ติดตามผลการดำเนินงาน  : โดยคณะกรรมการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลออกประเมินติดตามทุกแห่ง 

4) ประเมินผลการดำเนินงาน และ สรุปผล : สรุปผลการดำเนินงาน เสนอต่อผู้บริหาร และโรงพยาบาลให้รับทราบ  

5. ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงาน ระยะที่ 1 ปี 2561 ระยะที่ 2 ปี 2562 ระยะที่ 3 ปี 2563 
ร้อยละรพ.ท่ีมีนักโภชนาการ 36.36 (4/11) 63.63 (7/11) 72.72 (8/11) 
ร้อยละวัตถุดิบที่ผ่านการรับรอง 14.16 33.92 35.91 
ร้อยละ รพ.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านอาหารผู้ป่วย  63.63 (7/11) 63.63 (7/11) 100 (11/11) 
ร้อยละ รพ.ผ่านเกณฑ์ ด้านสุขาภิบาลอาหารของ
สถานท่ีประกอบอาหารผู้ป่วยใน รพ. 

100 (6/6) 100 (6/6) 100 (6/6) 

ร้อยละ รพ.ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของ
สถานท่ีปรุงอาหารของผู้จ้างเหมาภายนอก รพ. 

60 (3/5) 20 (1/5) 50 (2/4) 

ร้อยละ รพ.ผ่านเกณฑ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของ
ร้านอาหารในรพ. 

66.67 (2/3) 66.67 (2/3) 100 (2/2) 

ร้อยละ รพ.ที่ผ่านเกณฑ์  63.63 (7/11) 45.45 (5/11) 80 (8/10) 

6. วิจารณ์    

ระยะที่ 1 ปัญหาที่พบ 1)บุคลากรไม่เข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน ไม่มีคณะทำงาน 2)ขาดตำแหน่งนัก

โภชนาการแ 3)ขาดงบประมาณปรับปรุงสถานที่ตามหลักสุขาภิบาล  4) ค่าอาหารต่อผู้ป่วยโดยเฉลี่ยสามัญ 60-90 

บาท/วัน ผู้ป่วยพิเศษ 70-100 บาท/วัน  5) ไม่สามารถจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองได้   จึงจัดการประชุม 

3 ครั้ง เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้ชัดเจน กำหนดKPI ให้มีนโยบาย คำสั่ง และคณะกรรมการที่ชัดเจน 

และประสานกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนข้อมูล เบอร์โทรติดต่อเกษตรกรผลิตวัตถุดิบให้กับรพ.  จัดประชุมติดตาม 

สรุปผลการดำเนินงาน วัตถุดิบที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 14.16  โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 63.63  



ระยะที่ 2  ปัญหาที่พบคือ 1) กรณีรพ.ที่ค่าอาหารต่อผู้ป่วยต่อวันราคาต่ำเกินไป ชี้แจงแนวทางการปรับค่าอาหาร

ผู้ป่วยสามัญ ตามหนังสือที่ กค 0406.6/09097 เรื่อง การปรับอัตราค่าอาหารผู้ป่วยสามัญ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 

2552 ทำให้ค่าอาหารต่อผู้ป่วยโดยเฉลี่ยสามัญ 70-100 บาท/วัน ผู้ป่วยพิเศษ 90-130 บาท/วัน     2) ขาด

ตำแหน่งนักโภชนาการ ขาดงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ผ่านมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล  คณะกรรมการ

ดำเนินงานรพ.อาหารปลอดภัย นำเสนอปัญหาต่อผู้บริหารกรณี ให้ รพ.จ้างตำแหน่งนักโภชนาการและจัดสรร

งบประมาณเพิ่มเติม   3) ไม่สามารถจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่ผ่านการรับรองได้  จึงจัดเวทีพบปะผู้ผลิตพบผู้บริโภค

สินค้าเกษตรปลอดภัยภายใต้สัญลักษณ์เครื่องหมาย Q,การจัดการข้อมูลและส่งต่อ(Food Hospital Data Center) 

เพื่อเพิ่มปริมาณวัตถุดิบอาหารปลอดภัยใน รพ. เกิดเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบที่ผ่านมาตรฐาน ผ่านระบบ(Food 

Hospital Data center) ทั้งหมด 3 รพ. ดังนี้ กลุ่มปลูกผักปลอดภัยสารพิษ บ้านท่ามะนาว สามารถส่งผักให้กับ 

รพ.พัทลุง รพ.ควนขนุน และ รพ.ป่าพะยอม ทำให้วัตถุดิบที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 33.92 รพ.ผ่านเกณฑ์ 

ร้อยละ 45.45  ร้อยละการผ่านเกณฑ์ รพ. ลดลงเนื่องจากจังหวัดกำหนดเกณฑ์ร่วมกันของเขตสุขภาพ 12 โดย

กำหนดร้อยละวัตถุดิบที่ปลอดภัยมากข้ึน  

ระยะที่ 3  ปัญหาหลัก คือ ไม่สามารถควบคุมกำกับสถานที่ประกอบอาหารให้ผู้ป่วยที่อยู่ภายนอกโรงพยาบาลและ

สถานที่จำหน่ายอาหารหลายจุด ใน รพท. ให้เป็นไปตามมาตรฐาน จึงได้จัดประชุมแม่ค้าร้านอาหารใน รพท. เพ่ือ

ทำความเข้าใจและพัฒนาให้ผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลร้านอาหารในรพ. อีกท้ัง ผู้บริหารลงพื้นที่ติดตาม รพ.ที่ยัง

ไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเอง เพื่อรับทราบปัญหา พร้อมให้ขวัญและกำลังใจ ทำให้ รพ.มีแผนจัดสร้างสถานที่ประกอบ

อาหารใน รพ. 2 แห่ง วัตถุดิบผ่านเกณฑ์เพ่ิมข้ึนเป็น ร้อยละ 35.91 และรพ. ผ่านเกณฑเ์พ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 

 7. สรุป การดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 80  อาศัยปัจจัย  และ

กระบวนการดำเนินงานหลากหลาย เช่น ผู้บริหารให้ความสำคัญ กำหนดนโยบาย แต่งตั้งคณะทำงาน  กำหนด

บทบาทร่วมกันทุกฝ่ายในรพ.  การประชุมชี้แจง และติดตามงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินงานร่วมกับภาคี

เครือข่ายภายนอกเช่น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเป็นต้น อีกทั้งสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง และสนับสนุนให้ทุก รพ.สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจในบริบท 

และข้อจำกัด  ร่วมแก้ปัญหาในเชิงระบบ  ติดตาม และประเมินผล  จึงจะทำให้โรงพยาบาลในจังหวัดพัทลุงผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้ป่วย บุคลากรและผู้มารับบริการในโรงพยาบาลได้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัย    

8. เอกสารอ้างอิง 

 สำนักบริหารการสาธารณสุข,มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย,พิมพ์ครั้งที่ 1.สมุทรสาคร: 

บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด ,2560. 

 


