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การด าเนินงานอาหารปลอดภยัของโรงพยาบาลสริุนทร์

ฟารม์

ผลผลิต

คดัเกรดบรรจุ
ขายส่ง

ตลาดเขียว

โรงครวั ผลิต 
และแปรรปูอาหาร

ประชาชนได้รบั
อาหารท่ีปลอดภยั

อาหาร

ผูป่้วยและเจ้าหน้าท่ี
ได้รบัอาหารท่ีสะอาด 

ปลอดภยั
GAP + Organic

ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า



การด าเนินงานอาหารปลอดภยัของโรงพยาบาลสริุนทรท่ี์ผา่นมา

✓ ข้าวปลอดสาร
(ข้าวกล้อง+ข้าวขดัขาว)

✓ เน้ือสตัว…์.
✓ การจดัซ้ือจดัจ้าง

✓ กระบวนการผลิตอาหาร 
✓ เมนูสขุภาพ
✓ ตรวจวิเคราะหใ์นวตัถดิุบ 

(เร่ิมตัง้แต่ปี พ.ศ.2537)
➢ สารตกค้างเดือนละ 2 ครัง้
➢ เช้ือโรค 3 เดือน/ครัง้……..

✓ ตรวจผูป้ระกอบอาหาร
ปีละ 1 ครัง้

➢ Hand swab…………………. 
➢ Rectal swab………………..

✓ ตรวจภาชนะ
✓ ตลาดเขียวในรพ.

✓ อาหารปลอดภยั(เมนูชู
สขุภาพ)

✓ อาหารว่างเพ่ือสขุภาพ
➢ คณุค่าทางโภชนาการ
✓ ประชาสมัพนัธใ์ห้ความรู้

ประชาชน
✓ โครงการลด หวาน มนั 

เคม็ (ของเจ้าหน้าท่ี)ได้
รางวลัเมนูชสูขุภาพ

➢ รางวลั รพ.ต้นแบบ ด้าน
การจดัการบริการอาหาร
สขุภาพลดหวานมนัเคม็

ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า



ต้นน ้า

การจดัการเก่ียวกบัวตัถดิุบ

น าร่องใช้ข้าวเกษตรปลอดสาร
น ามาผลิตอาหารผูป่้วยและ
เจ้าหน้าท่ี

สัง่วตัถดิุบจาก สหกรณ์การเกษตร
ปราสาท จ ากดั เป็นแหล่งผลิตท่ีได้
มาตรฐาน HACCP



✓ ตรวจสอบสารโพลาร์
น ้ามนัทอดซ า้

✓ สารฟอกขาว
✓ สารฟอรม์าลีน
✓ สารกนัเช้ือรา
✓ สารบอแรกซ์
✓ สารก าจดัศตัรพืูช
✓ SI-ll (มือผูป้รงุ,ผูเ้สิรฟ์

,ภาชนะ)

กลางน ้า

ตรวจวตัถดิุบ

เตรียมวตัถดิุบ

ประกอบอาหาร



ปลายน ้า

การจดัส่งอาหารให้ผูป่้วย

จดัอาหารว่างเพ่ือสขุภาพ 
Health Meeting 

(ประชุมได้ผล คนได้สขุภาพ)



ปลายน ้า (ต่อ)

เฝ้าระวงัการสขุาภิบาลอาหาร
ร้านจ าหน่ายอาหารใน รพ.

วิทยากรให้ความรู้อาหาร
ปลอดภยั

บอรด์นิทรรศการให้
ความรูอ้าหารปลอดภยั

จดัให้มีตลาดเขียว (Green Market)
ใน รพ.ทุกวนัศกุร์



ผลการด าเนินงานด้านสขุาภิบาล

แกงเลียงไก่,
แกงส้มผกัรวม ย าถัว่พ,ู ต้มย ากุ้ง,น ้าพริก

ปลาสด,แกงจืดแตงกวายดั
ไส้,แกงจดัฟัก-ไก่-เหด็หอม

รพ.สริุนทร ์ได้รบัรางวลัรพ.
ส่งเสริมสขุภาพด้านอาหารและ
โภชนาการ

ต้มปลาใส่ขม้ิน,ต้มย าไก่,แกง
มะระหมบูด,แกงกล้วย,ย ามะระ
กุ้งสด,น ้าพริกปลา,แกงส้ม

ปี 2552 ปี 2555
ปี 2556 ปี 2557

ปี 2552,2555,2557 ส่งเมนูอาหารวิเคราะหค์ณุค่าทางโภชนาการผ่านเกณฑม์าตรฐานได้รบัป้ายเมนูชสูขุภาพ



ผลการด าเนินงานด้านสขุาภิบาล

โรงครวั โรงพยาบาลสริุนทร ์ได้มาตรฐานการสขุาภิบาลอาหารระดบัดีมาก ของกรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสขุ ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2537-2555

มีการจดัอาหารเพ่ือสขุภาพ ลดหวาน มนั เคม็ เพ่ิมผกั ผลไม้



ผลการด าเนินงานด้านสขุาภิบาลอาหาร

โรงครวั โรงพยาบาลสริุนทร ์ได้มาตรฐานการสขุาภิบาลอาหารระดบัดีมาก ของกรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสขุ ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2537-2555



โครงการพฒันาต้นแบบโรงพยาบาลสร้างเสริมสขุภาพ
ด้านการจดัการบริการอาหารสขุภาพ ลดหวาน มนั เคม็ จงัหวดัสริุนทร ์ปี 2559-2560

โรงพยาบาลสริุนทรเ์ป็น
โรงพยาบาลต้นแบบในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือด้านการ
จดัการบริการอาหารสขุภาพลด
หวาน มนัเคม็ จงัหวดัสริุนทร์

ปี 2556-2560



รางวลัท่ี 1

3.2.

เมนูสขุภาพ ลด หวาน มนั เคม็ ในโรงอาหารของโรงพยาบาล



Procure
จดัซ้ือจดัจ้าง อาหาร 

GAP Organic

Profile
QR code ท่ีมา

วตัถดิุบสารอาหาร
พลงังาน

แนวทางการพฒันาโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั
ของโรงพยาบาลสริุนทรใ์นปัจจบุนั

Process Surin Hospital : 4P

Produce
เมนูสขุภาพ

กระบวนการได้
มาตรฐานกรม

อนามยั

Progress
กระจายสู่ชมุชน
ประชาชนเข้มแขง็



แนวทางการพฒันาโครงการอาหารปลอดภยัของโรงพยาบาลสริุนทร์

มาตรการ
ด าเนินการ

1.ประกาศนโยบายของโรงพยาบาลสริุนทร์
ป

2.อาหารปลอดภยัปราศจากการปนเป้ือน
สารเคมี

3.มีบริการอาหารเพ่ือสขุภาพ

4.โรงครวัของ รพ.ผา่นมาตรฐานสขุาภิบาล
อาหาร

5.การส่ือสารให้ความรู้ด้านโภชนาการและ
อาหารปลอดภยั

Picture

ป



คณะกรรมการอาหารปลอดภยั โรงพยาบาลสริุนทร ์
กลุ่มงานโภชนศาสตร์

E-mail : somnuek119@hotmail.com ID Line : nangsomnuek


