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โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย               
(Food Safety Hospital)  

โรงพยาบาลปราสาท  
อ าเภอปราสาท จังหวดัสุรินทร์ 



• เป็นโรงพยาบาล ระดับ M1 ขนาด 183 เตียง 

• มบุีคลากรทั้งส้ิน  663  คน 

• ดูแล เขต อ าเภอปราสาท 23 รพ.สต.  

• ประชากร 148,664 คน  
• ผู้รับบริการ OPD เฉลีย่ วันละ 850  คน 

• ผู้รับบริการ IPD เฉลีย่ปีละ 17,693 คน 

• อตัราครองเตียง 109.42 %   

 

ข้อมูลพืน้ฐานโรงพยาบาลปราสาท 



การด าเนินงาน 
 

ประกาศ 
 นโยบายโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย 

 

 
ค าส่ังแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 

 
ประชุม 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

 



PGS พืช (แห่ง) 

GAP สัตว์ (แห่ง) 

PGS เกษตรอินทรีย์ (แห่ง) 

GAP ประมง (แห่ง) 

5 แห่ง 

2 แห่ง 

1 แห่ง 

1 แห่ง 

1.จัดหาแหล่งวตัถุดบิ  



กลุ่มเกษตรอนิทร์ ที่ผ่าน PGS และ GAP อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 



ประชุมร่วมกบัภาคเีครือข่าย และตวัแทนกลุ่มเกษตรอนิทรีย์ในพืน้ที ่
เพ่ือสนับสนุนแหล่งผลติที่ผ่าน GAP หรือ PGS 

20 เม.ย.61 



2.จัดซ้ือ-จัดจ้างผลติภัณฑ์เกษตรอนิทรีย์ 

จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ข้าวสาร 1 รายการ 
1. ข้าวสารอนิทรีย์ 

เนือ้หมู 1 รายการ ผัก 8 รายการ 
1. มะนาว 
2. หอม 
3. กระเทียม 
4. ถัว่งอก 
5. มะเขือ 
6. ฟักทอง 
7. มะเขือเทศ 
8. ถัว่ฝักยาว 

ผลไม้ 2 รายการ 
1. กล้วยน า้ว้า 
2. กล้วยหอม 

รายการผลิตภณัฑ์ ที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์สามารถผลิตส่งได้ 



รายการผลติภัณฑ์ท่ีได้ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  
จากกลุ่มเกษตรอนิทรีย์ ท่ีสามรถส่งให้ ร.พ. ณ ปัจจบุัน 

1. กล้วยน า้ว้า 

2. หอมแดง 

3. ถัว่งอก 

4. มะเขือ 

5. ฟักทอง 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ทพัไท  
อ.ปราสาท 



3.ก าหนดเมนูอาหาร 

1. ก าหนดเมนูล่วงหน้า 2 เดือน
อาหารทั่วไป / อาหารโรคเร้ือรัง  

2. ก าหนดเมนูอาหารว่าง 
เพ่ือสุขภาพ 



4. ตรวจสอบความปลอดภัย 

1. สุ่มตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร  5 ประเภท ทุกเดือน 
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บอแรกซ ์ สารฟอกขาว  สารกันรา ฟอร์มาลีน ยาฆ่าแมลง 
ร้อยละ 100  100  100  100  97.37 

ผลการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร ปี2561 

ผ่านร้อยละ 



4. ตรวจสอบความปลอดภัย(ต่อ) 

2. ประเมนิสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงครัว 

3. ประเมนิสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงอาหาร 



5. ผลการด าเนินงาน 

ตลาดสีเขยีว  ทุกวนัพุธ โรงพยาบาลปลอดโฟม 

ความพงึพอใจของผู้รับบริการ 85.75 % 
มีชมรมผกัปลอดสารพษิ(จนท.) 

มีเครือข่าย อสม./อย.น้อย 



5. ผลการด าเนินงาน 

ส่ือสารความรู้ชุมชน/ผู้ป่วย/คลนิิกเกษตรกร 

ส่ือสารความรู้เจ้าหน้าท่ี/ผู้ประกอบการ 



ปัญหา/อปุสรรค 

2. กลุ่มเกษตรกรบางส่วนท่ีปลูกผกัอินทรีย ์ยงัไม่ไดรั้บการรับรอง
มาตรฐานต่างๆ ตามท่ีกระทรวงฯตอ้งการ 

1. เกษตรกรยงัไม่สามารถ ผลิตสินคา้ปลอดสารพิษ ตามรายการท่ี
โรงพยาบาลตอ้งการไดท้ั้งหมด 

3. ระบบการจัดซื้อของราชการ ไม่เอ้ือต่อเกษตรกร (ไม่สามารถจ่ายเงิน
ได้ทันทีในวันท่ีส่งสินค้า) 



โอกาสพฒันา 

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกร ผลติสินค้าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP 

2. พฒันาตลาดเขียว ให้เป็นตลาดนัดน่าซ้ือ (ปัจจุบัน พืน้ทีค่บัแคบ) 

3. พฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ “อาหารปลอดพษิ เศรษฐกจิพอเพยีง” 

6. ขยายการจดัซ้ือสินค้าปลอดภัยเพ่ือผลติอาหารในโรงพยาบาล เช่น เน้ือไก่ 
ปลา ไข่ ผลไม้ และ อ่ืนๆ 

1. จดัท าเมนูชูสุขภาพเพิม่ขึน้* 

5.จดัท าQR Codeแสดงคุณค่าทางโภชนาการ ในอาหารผู้ป่วยและอาหารว่าง 



นโยบายอ าเภอปราสาท พัฒนาให้เป็นเมืองอาหารปลอดภัย 
น าโดยท่านนายอ าเภอ และ อปท. 

• มีงานเทศกาลอาหารและของด ี   
อ.ปราสาท เดอืน ก.พ. ของทกุปี 
 

• ตลาดเขียว อ.ปราสาท ทุกวนั
องัคาร และ พฤหสับด ีจากกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ ใกล้ที่วา่การอ าเภอ 

 



สวสัดี

คะ่ 


