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                 การด าเนินชีวติที่ดี... 
  จะต้องปรับปรุงตลอดเวลา การปรับปรุงตวั 
จะต้องมีความเพยีรและความอดทน เป็นที่ตัง้ 
ถ้าคนเราไม่หมัน่เพียร ไม่มีความอดทน ก็จะ 
ท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางท่ีจะ 
มีชีวิต เจริญรุ่งเรืองแน่..... 
  พระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ 





1.ก าหนดนโยบายการด าเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย
ในโรงพยาบาล 

• สรุปการสมัมนาเพื่อรับนโยบาย,แนวทางการด าเนินงาน   วนัท่ี 25 

มกราคม 2561 ท่ีโรงแรมมิราเคิล กทม. 
• ศึกษาดูงานโรงพยาบาลตน้แบบ คือโรงพยาบาลนครปฐม  วนัท่ี 5-6

กมุภาพนัธ์ 2561 

• น าเสนอผูอ้  านวยการ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพ่ือ 
• มอบหมายความรับผิดชอบ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
•  ด าเนินงานตามโครงการ *ก าหนดนโยบาย*แต่งตั้งคณะกรรมการ* 

 



2.แต่งตั้งคณะท างานเพือ่ก าหนดกรอบแนวทางและมาตรการ 

• บูรณาการร่วมกบัแผนพฒันาคุณภาพคร่อมสายงาน รพ.สูงเนิน 
• โครงการโรงพยาบาลสูงเนินพฒันาอนามยัส่ิงแวดลอ้มตามเกณฑ์

(Green&Clean Hospital) 
• โครงการสร้างเสริมส่ิงแวดลอ้มท่ีปลอดภยัส าหรับผูรั้บบริการและเจา้หนา้ท่ี

(Happynometer) 
• แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล          แผน

คร่อมสายงาน(ผูอ้  านวยการรพ.เป็นประธาน/โภชนากรเป็นเลขาฯ) 
• **คณะท างานประกอบดว้ย คกก.ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั/คกก.สร้าง

เสริมสุขภาพ/ฝ่ายสุขาภิบาลและป้องกนัโรค/ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ/ฝ่ายเภสัช
กรรม /งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 



3.ประกาศ ส่ือสารนโยบาย ให้ประชาชน เจ้าหน้าที ่และ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทราบ 

*จนท.ในหน่วยงาน 

*หวัหนา้งานในฝ่ายฯ *คกก.บริหาร*การประชุมประจ าเดือนจนท.รพ. 

*ผูรั้บบริการในรพ.*ประชาชนในพ้ืนท่ี 



4.ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยบูรณาการร่วมกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที่ 

-โครงการอาหารโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ปี 2561 

ตดิต่อกลุ่มเกษตรกรในพืน้ทีอ่ าเภอสูงเนิน 



ตดิต่อกลุ่มเกษตรกร ทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐาน 
GAP ที่มผีกัหลากหลายชนิด 



5.ก าหนดเมนูอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 

จัดท ารายการอาหารหมุนเวียนล่วงหน้าทุก 1 เดือน  ให้สอดคล้องวัตถุดิบ และ
ตามฤดูกาลที่มีในพืน้ที่ รวมทั้งจัดเมนูชูสุขภาพ  1-2 เมนูต่อวัน 
 
**เดิมจดัอาหารเพื่อสุขภาพ วนัองัคาร/
พฤหสั 

**น าเมนูท่ีมีอยูม่าคดัเลือกแยกประเภท*   

-เมนูชูสุขภาพ( จดัอาหารครบ 5 หมู่  
ลดหวาน มนั เคม็  ตม้ น่ึง อบลวก เนน้ผกั) 
-คน้หาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆนูอาหารแยก
ประเภท ตม้แกง ผดั ย  า ทอด สลดัและเมนู
สุขภาพอ่ืน ประกอบการจดัเมนูล่วงหนา้ 2 

เดือน และใหมี้เมนูชูสุขภาพ1-2 เมนู/วนั 

-พฒันาเมนูอาหารวา่ง/อาหารเสริมผูป่้วย 
ใหม้ากและหลากหลาย 



เมนูชูสุขภาพ    การจัดตกแต่งอาหารให้สวยงามน่ารัก 
เพือ่เพิม่ความอยากอาหารให้กบัผู้ป่วย เขารับรู้ว่าเราใส่ใจ 

 สร้างคุณค่าให้อาหารและงานของเรา 



ตวัอย่างเมนูชูสุขภาพ 
ต้มย าปลาทบัทมิ ผกัผกัรวมมติร ไข่ตุ๋นฝอยทอง ซุปฟักทอง 



ข้าวไรท์เบอร่ีผดัน า้พริกไข่ห่อ ไก่น่ึง แจ่ว ผกั5สี ฝร่ัง 



ข้าวไรท์เบอร่ี ต้มย าปลาทบัทมิ ผดัผกัรวมมติร แก้วมงักร 



ข้าวมะลหุิงผสมข้าวกล้อง น า้พริกปลาทู ไข่ต้ม ต้มจืดต าลงึ 
มะละกอสุก 



น า้พริกปลาทู ผกั5สี  ไข่ดาวน า้มนัน้อย 



ข้าวไรท์เบอร่ีผดัน า้พริก ย าปลาดอลลีผ่กั5สี ไข่ต้ม  



ข้าวกล้อง แกงส้มผกัรวม ปลาทูทอด สลดัสมุนไพร 



ตวัอย่างเมนูชูสุขภาพ 

แกงส้มผกัรวม**พล่าปลาดอลลี ่



ตวัอยา่งเมนูชูสุขภาพ 

 แกงเปรอะ**ย  าปลาทู 



ตวัอย่างอาหารว่างเพือ่สุขภาพ จาก รพ.นครปฐม 



ร่วมกนัพฒันา เมนูชูสุขภาพไหม่ๆ  



สลดัสมุนไพร น า้สลดัถั่วเหลอืง*ธัญพชื 



ซุปฟักทองงาด า 



วุ้นธัญพชื 



เต้าฮวยฟรุตสลดั 



สลดัโรล(สูตรเวยีดนาม) 









6.จดัระบบการจดัซ้ือจดัจ้างทีเ่อือ้ต่อการด าเนินงานทีโ่ปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกบัระเบียบและวธีิปฏิบัติ 

• ประชุมปรึกษาหวัหนา้ฝ่ายบริหารฯ /หวัหนา้งานการเงินฯ/หวัหนา้งานพสัดุ 
• ในเบ้ืองตน้ ได ้แนะน าแยกประเภทการจดัซ้ือ *ผกัปลอดสาร*หม/ูเคร่ืองปรุง 
• *ขา้วสาร*แกส้ จดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบพสัดุฯปี2560 

• และจะไดน้ าเสนอระบบต่อผูอ้  านวยการ และคกก.บริหารต่อไป 

• คาดวา่เร่ิมด าเนินการจดัซ้ือในระบบน้ี 1 พฤษภาคม 2561 



7.มีการตรวจสอบคุณภาพ ตรวจรับวัตถุดิบตามเกณฑ์ และตรวจวิเคราะห์
สารเคมีป้องกนัก าจัดศัตรูพชืฯ หากพบว่ามีสารปนเป้ือนให้ด าเนินการปรับ

ตามระเบียบกระทรวงการคลงัฯ 

8.มีการตรวจสอบคุณภาพประจ าปี ร่วมเฝ้าระวังร่วมกบั สสจ.นม  
และคกก.อาหารและยา 

9.มีการตรวจสถานที่ประกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามแบบ
ประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยฯ ผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดด้านสุขาภิบาล
อาหารผ่านเกณฑ์ทางแบคทีเรียโดยการใช้ชุดทดสอบตรวจหาโคลฟิอร์ม

แบคทีเรีย 



สถานทีป่ระกอบอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลตามแบบ
ประเมนิมาตรฐานอาหารปลอดภยั 



สุขอนามยัผู้ประกอบอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ตาม
มาตรฐานสุขาภบิาลอาหาร 



มีการประเมินโดย /คกก.ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย/ คกก.เฝ้าระวัง
ควบคุมป้องกนัการติดเช้ือ/ฝ่ายสุขาภิบาลป้องกนัโรค/ฝ่ายเภสัชกรรมฯ

(คุ้มครองผู้บริโภค)/และโดย ผู้บริหาร อย่างต่อเน่ือง 



สถานทีส่ะอาดเป็นระเบียบจัดเป็นสัดส่วน 





ห้องรับประทานอาหารเจ้าหน้าที่ 



บริเวณลา้งภาชนะผูป่้วย/เจา้หนา้ท่ี แบ่งเป็นสัดส่วน 



บริเวณลา้งอาหารสด เน้ือสตัว ์ผกั ผลไม ้แบ่งเป็นสดัส่วน 



10.พจิารณาจัดให้มพีืน้ที่ในการจ าหน่ายสินค้าเกษตร
อนิทรีย์ GAP หรือทีไ่ด้รับรองตามมาตรฐานอืน่ๆที่
เช่ือถือได้ และสินค้าเกษตรแปรรูปทีป่ลอดภัยตามความ
เหมาะสม เพือ่สนับสนุนเกษตรกรอย่างยัง่ยนืต่อไป 

** 

• ร่วมกบัคณะกรรมการคร่อมสายงานในโครงการสร้างเสริมสุขภาพ 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ลดการป่วยจากโรคที่มผีลจากสารปนเป้ือนในอาหารค2.ประชาชนได้รับการคุ้มครองด้านสุขภาพ 

3.ลดรายจ่ายด้านสุขภาพที่เกดิจากโรคทีมผีลจากสารปนเป้ือนในอาหาร 






