
โรงพยาบาลสุรินทร์
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

26 เมษายน 2561

นายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสุรินทร์



ตารางกิจกรรมโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

ศึกษาดูงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยรพ. นครปฐม     6 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมสุรินทร์เมืองสมุนไพรก้าวสู่เมืองอาหารปลอดภัยและยาปลอดภัยในชุมชน
สสจ.สุรินทร์ 2 มีนาคม 2561

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยร่วมกับสสจ.สุรินทร์ 
9 มีนาคม 2561

ประชุมติดตามงานอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 9 รพ.นครราชสีมา 12 มีนาคม 2561

ประชุมความก้าวหน้างานอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 9 รพ.ชัยภูมิ 30มีนาคม 2561



แผนปฎิบัติงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภยัปีงบประมาณ 2561

มี.ค.

เม.ย. มิ.ย. ส.ค.

พ.ค. ก.ค.

1.ประกาศรับสมัครตัวแทนเกษตรกร
จ าหน่ายตลาดอาหารปลอดภัย รพ.สร.
2.ประชุมเกษตรกรผู้ผ่านการคัดเลือก
และผู้ผลิตวัตถุดิบส่งโรงพยาบาล

1.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.ประชุมคณะกรรมการอาหารปลอดภัย
3.ประชุมจัดตั้งตลอดอาหารปลอดภัย

เปิดตลาด
อาหารปลอดภัย

โรงพยาบาลสุรินทร์

ก.ย.

ตรวจประเมินตลาด
อาหารปลอดภัย รพ.สร. 
(ตรวจ SI-2 ,ตรวจสาร
ปนเปื้อนในวัตถุดิบ)

ตรวจประเมินตลาด
อาหารปลอดภัย รพ.สร. 
(ตรวจ SI-2 ,ตรวจสาร
ปนเปื้อนในวัตถุดิบ)

สรุปและติดตาม
ประเมินผล

โรงพยาบาลอาหาร
ปลอดภัย

ตรวจประเมินตลาด
อาหารปลอดภัย รพ.สร. 
(ตรวจ SI-2 ,ตรวจสาร
ปนเปื้อนในวัตถุดิบ)
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1. PROCURE

ประสานหน่วยงาน
สรรหาแหล่งอาหาร

ปลอดภัย

ประชุม 
คกก.โรงพยาบาล  
อาหารปลอดภัย

จัดซื้อเฉพาะเจาะจง
ข้าว

ผัก หมู



ราคาอาหารสดตลาดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

62 รายการ 



เปรียบเทียบราคาผักระหว่างส านักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี

47 รายการ 





ไม่พบสารปนเป้ือน

ทุกตวัอยา่ง



รายการหมูท่ีจะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. เนื้อหมูบดละเอียด

2. เนื้อหมูซอย

3. เนื้อหมูสันก้อน

4. เนื้อหมู 3 ชั้น

5. กระเพาะ

6. หนังซอย
7. ตับหมู
8. เลือดหมู 
9. กระดูกซุป
10. ไส้อ่อน 
11. กระดูกอ่อน



การจัดผลิตภัณฑ์จากหมู โรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2561

4,773,000 บาท

มูลค่าการซื้อเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์ OK (หม)ู
2,753,949 บาท (ต.ค.60-มี.ค.61)

ซื้อเนื้อสัตว์ ปศุสัตว์ OK
100 % (หมู) จากยอด

การซื้อหมูทั้งหมด

ประมาณการในแผนทั้งหมด



การจัดซื้อ ข้าวปลอดสาร โรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2561

ข้าวสารได้มาตรฐาน GAP 
จัดซื้อตั้งแต่เดือน ต.ค.60 – มี.ค.61
คิดเป็นเงิน 732,000 บาท

มูลค่าการจัดซื้อข้าวทั้งหมด 1,021,860 บาท

ซื้อข้าว GAP 
71.63 %



มูลค่าการจัดซื้อผักตั้งแต่
เดือน ต.ค.60 – ม.ีค.61

ทั้งหมด 2,474,671 บาท 

การจัดซื้อ ผัก โรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2561

เริ่มจัดซื้อผักอินทรีย์ 

เดือน เมษายน



มูลค่าการจัดซื้อผลไม้ตั้งแต่
เดือน ต.ค.60 – ม.ีค.61

ทั้งหมด 1,786,076บาท 

การจัดซื้อ ผลไม้ โรงพยาบาลสุรินทร์ ปี 2561



แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค ประเภทอาหารสด ( 2 เดือน )

เน้ือหมู/2เดือน 848,800บาท

ผกั/2เดือน 592,010 บาท



อาหาร ผูป่้วยและบุคลากร

หมู

ผัก
ข้าว

2. PRODUCE



โรงครัวโรงพยาบาลสุรินทร์ได้รับป้ายเมนูชูสุขภาพ

แกงเลียงไก,่แกงส้มผักรวม ย าถั่วพู, ต้มย ากุ้ง,น้ าพริกปลาสด,แกงจืด
แตงกวายัดไส้,แกงจดัฟัก-ไก่-เห็ดหอม

รพ.สุรินทร์ ได้รับรางวัลรพ.ส่งเสริม
สุขภาพด้านอาหารสุขภาพด้าน
อาหารปลอดภัย

ต้มปลาใส่ขมิ้น,ต้มย าไก่,แกงมะระ
หมูบด,แกงกล้วย,ย ามะระกุ้งสด,
น้ าพริกปลา,แกงส้ม

ปี 2552 ปี 2555 ปี 2555 ปี 2557

ปี 2552,2555,2557 ส่งเมนูอาหารวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้รับป้ายเมนูชูสุขภาพ



โรงครัวโรงพยาบาลสุรินทร์ได้มาตรฐานสุขาภิบาลระดับดีมาก
โรงครัว โรงพยาบาลสรุินทร ์ได้มาตรฐานการสขุาภิบาลอาหารระดับดีมาก ของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537-2555



เมนูชูสุขภาพ



เมนูชูสุขภาพ

แกงส้มผักรวม น้ าพริกปลาสด ย าถั่วพู แกงเลียงไก่



เมนูสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม ในร้านจ าหน่ายอาหาร

โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลต้นแบบ การจัดบริการอาหารสุขภาพ อาหาร ลด หวาน มัน เค็ม ปี 2559-2560



คุณค่าทาง
โภชนาการ

ที่มาของ
วัตถุดิบ

QR 
Code

3. PROFILE 



4. PROGRESS

สู่ประชาชน

ขา้ว ผกั 

ผลไม ้

ผู้บริโภคเข้าถึงผลผลิตปลอดภัยเกษตรกรมีรายได้มั่นคง



ผักเกษตรอินทรีย์ อ. ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

ผัก GAP อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผัก GAP อ.เมือง จ.สุรินทร์

ส ารวจผักในพื้นที่เตรียมการรับซื้อและเปิดตลาดรักษ์สุขภาพ



ประกาศ

• 10 เม.ย.61 ประชุม เกษตรกร

• 10 -25 เม.ย.61 รับสมัคร

คัดเลือก
• 2 พ.ค.61 ประชุมผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

เปิดตลาด
• 15 พ.ค.61 เวลา 9.00น.



โอกาสพัฒนา

1. ขยายการจัดซื้อผลผลิตปลอดภัยเพื่อผลิตอาหารในโรงพยาบาล 
เช่น เนื้อไก่ ปลา ไข่ ผลไม้ และ อื่นๆ

2. ขยายการผลิตอาหารจากวัตถุดิบปลอดภัยไปยังร้านอาหารใน
โรงพยาบาลรวมถึงการลดหวานมันเค็ม

3. จัดท าเมนูชูสุขภาพเพิ่มขึ้น
4. จัดท า QR Codeแสดงคุณค่าทางโภชนาการ ในอาหารผู้ป่วยและอาหารว่าง เพิ่มขึ้น
5. เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ผลิตอาหารGAP/อินทรีย์เพิ่มขึ้นอย่างพอเพียงเพื่อการ

บริโภคในจังหวัดสุรินทร์



ขอบคุณครับ


