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การด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์
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ข้อมูลทั่วไป 

• โรงพยาบาลบุรรีัมย์   ขนาด  900  เตียง 

วิสัยทัศน์ 

เป็นโรงพยาบาลชั้นเลศิด้านตติยภูมิ  ภูมิทัศน์สวยงาม 

การจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
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    Purpose : วัตถุประสงค ์
   เพื่อลดการป่วยจากโรคที่มีการปนเปื้อนในอาหาร 
   เพื่อลดรายจ่ายจากการเจ็บป่วย 
   เกษตรกรมีอาชีพ  มีรายได ้
   บริโภคพืชผักผลไม้อาหารปลอดภัย 
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การด าเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

3 กลยุทธ ์
สร้างสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการจัดซื้อ

จัดจ้าง 

การควบคุม
มาตรฐาน 
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กลยุทธ์ท่ี 1 การสื่อสารและการมีส่วนร่วม 

1. ก าหนดนโยบายการด าเนินงาน 
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กลยุทธ์ท่ี 1 การสื่อสารและการมีส่วนร่วม 

2.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
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กลยุทธ์ท่ี 1 การสื่อสารและการมีส่วนร่วม 

3.  ประกาศและสื่อสารนโยบาย 
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แผนงานและโครงการ 

โครงการเมนูอาหารปลอดภัย 

โครงการอาหารปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าที่และญาติ 

โครงการตลาดนัดสีเขียว 
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สื่อสารนโยบายร่วมกับเครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประชุมเครือข่ายเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 

ประชุมกับกลุ่มเกษตรกร 

    ประชุมคณะท างาน 
แ 
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ประชาสัมพันธ์นโยบายให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ 

ประชาสัมพันธ์โครงการอาหาร
ปลอดภัย 

ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
และสื่อออนไลน์ 

การให้ความรู้การบริโภคอาหาร
ที่ดีต่อสุขภาพ 
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โครงการเมนูอาหารปลอดภัย 

  

ก าหนดเมนูล่วงหน้า 1 เดือน ตรวจรับวัตถุดิบ วัตถุดิบ 

เมนูอาหารผู้ป่วย   กระบวนการผลิต การล้างวัตถุดิบ 
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โครงการอาหารปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าที่และญาติ 

แหล่งวัตถุดิบอาหารปลอดภัย ร้านจ าหน่ายอาหารปลอดภัย มีการควบคุมคุณภาพ 
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โครงการตลาดอาหารปลอดภัย 
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2. สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 

  จัดซ้ือโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
  ผ่านโปรแกรม E – stock ของโรงพยาบาล 
  เร่ิมเม่ือ  มิ.ย.  60 :  ออกใบส่ังซ้ือ 7 วนั/คร้ัง 
  รับซ้ือวตัถุดบิจากกลุ่มเกษตรกร  วสิาหกจิชุมชนทีไ่ด้รับ

รองมาตรฐานเกษตรอนิทรีย์  ( Organic Thailand )   และ
เกษตรปลอดภัย (GAP) 

   ราคาพืชผกั – ผลไม้ เท่ากบัราคาตลาด 
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แหล่งวัตถุดิบอาหารปลอดภัย 

1. กลุ่ม Young  Smart Farmer Buriram 2.  ไร่เพ่ือนคุณ 3. ฟาร์มรักษ์ 

4. บ้านสวนเกษตรอินทรีย์ 5. กลุ่มเกษตรกร อ.บ้านด่าน 
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วัตถุดิบที่ใช้ในโรงพยาบาล 

ประเภทเนื้อสัตว์ 
o หม ู
o ไก่ 
o ปลา 

                 ประเภทผัก 
√ คะน้า   √ ลูกอ่อนเมล่อน  
√ กวางตุ้งฮ่องเต้  √  ฟักทอง 
√ กวางตุ้งใบหยก  √  มะนาว 
√  ผักกาดขาว  √  ต้นหอม 
√ แตงกวา   √  ผักชี 
√ ถั่วฝักยาว  √  จิงจูฉ่าย 
 

    ประเภทผลไม้ 
 กล้วยน้ าว้า 
 เมล่อน 
 ฝรั่ง 
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ผลลัพธ์จัดซื้อผักและผลไม้ 

ผักปลอดสาร ผักทั่วไป 

สัดส่วนการใช้ (กก.) 73,996 35,644 

มูลค่าการซื้อ 2,219,880 3,289,941.2 

ข้อมูล วันที่ 1 มิถุนายน 2560  ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
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ผลลัพธ์ปริมาณการใช้ผักและผลไม้ส าหรับผู้ป่วย 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
ผักปลอดสาร 68.9 71.39
ผักตลาด 31.1 28.61

68.9 71.39 

31.1 28.61 

ร้อยละ 
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ผลลัพธ์ปริมาณการใช้ผักและผลไม้ส าหรับเจ้าหน้าที่ 

0
10
20
30
40
50
60
70

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
ผักปลอดสาร 68.07 69
ผักตลาด 31.91 31

68.07 69 

31.91 31 
ร้อยละ 
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3.  การควบคุมมาตรฐาน 

วัตถุดิบผ่านมาตรฐาน  
GAP, Organic, GMP  

ตรวจรับวัตถุดิบ สุขาภิบาลอาหาร30ข้อ ส่งตรวจจุลินทรียใ์นอาหาร 

ตรวจสารปนเปื้อนใน
อาหารเดือนละ1ครั้ง 

ตรวจโคลิฟอร์มข้างต้น (SI-2) 
ในผู้สัมผัสอาหารและภาชนะ 

โรงพยาบาลปลอดโฟม สัญลักษณ์เมนูชูสุขภาพ 
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ผลการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 

มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อน  
             1 ครั้งต่อเดือน ชนิดสารปนเปื้อนที่ตรวจ จ านวนตัวอย่าง 

ผลการตรวจ 

พบ ไม่พบ 

บอแรกซ์ 7 

สารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า 3 

ฟอร์มาลีน 2 

สารกันรา(ซาลิซลิิก) 4 

ยาฆ่าแมลง 14 

SI-2 50 
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ผลการตรวจจุลินทรีย์ในอาหารปรุงสุก 
ผลการตรวจจุลินทรีย์ในอาหารปรุงสุกผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100 เปอร์เซ็นต์ 
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ปี2558 

ปี2559 

ปี2560 



This presentation uses a free template provided by FPPT.com 
www.free-power-point-templates.com 

ผลการควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การควบคุมมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี 2559  ปี 2560 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารโรงครัว 
โรงพยาบาล  30  ข้อ 

ประเมินมาตรฐาน  Clean Food  Good 
Taste 
ร้านประกอบอาหาร  15 ข้อ 
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สรุปความก้าวหน้าการน าเสนองานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 

แผนการจัดซื้อปี 2561 20,000,000    บาท 

มูลค่าจัดซ้ืออาหารทุกชนิด 
   (ต.ค. 60 – มี.ค. 61) 

 10,799,561.70   บาท 

มูลค่าจัดซื้อข้าวสารทั้งหมด 920,000    บาท 

มูลค่าจัดซื้อเนื้อสัตว์ทั้งหมด 3,393,630  บาท 

มูลค่าจัดซ้ือผัก / ผลไม้ 2,669,124   บาท 
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การจัดซื้ออาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

รายการ จ านวน ร้อยละการใช้อาหาร 
ที่ได้รับรองมาตรฐาน 

ข้าว GAP/ เกษตรอินทรีย์   920,000  บาท 100 

เนื้อสัตว์ CP / Betago 3,393,630  บาท 100 

ผัก / ผลไม้  อินทรีย์ 1,537,020   บาท 57.5 
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ปัญหาและอุปสรรค 

   กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผัก ผลไม้ ปลอดภัยที่ได้รับรองมาตรฐานมีน้อยราย 
  ผักและผลไม้ปลอดภัยจากกลุ่มเกษตรกรยังผลติได้น้อยใน  ด้านความ

หลากหลายของชนดิผักและผลไม้ 
  ยังไม่มีการก าหนดราคากลางของผกัผลไม้มาตรฐานปลอดภัย (GAP ) 

และมาตรฐานอินทรีย์ 
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โอกาสพัฒนา 

    เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายในน าผลผลิตมาจ าหน่ายในร้านค้า
สวัสดิการทุกวัน 
    เพิ่มเครอืข่ายกลุม่เกษตรกร GAP และอินทรีย์ ให้คลอบคลุมทั้ง

จังหวัด 
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