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รายงานการประชุมคณะทางานเพื่อบูรณาการและดาเนินงานอาหารปลอดภัยจังหวัดพะเยา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
--------------------------------รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
นายไกรสุข เพชระบูรณิน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ประธานคณะทํางาน
นายจรัส สุทธิกุลบุตร
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
คณะทํางาน
นายปัณนยวรรธน์ วงศ์ไชย
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
คณะทํางาน
นางปติมาพร ตั๋นเต็ม
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
คณะทํางาน
นางสาววรวรรณ ใจบาน
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา
คณะทํางาน
นายแดน ปัญโญ
สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
คณะทํางาน
นายบุญเชิด อาจองค์
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
คณะทํางาน
นางสาวณัฎฐภรณ์ ใจยอด
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
คณะทํางาน
ดร.ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะทํางาน
นางสุมน วงศาโรจน์
นักโภชนาการชํานาญการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา
นางสาวปณชณีมาศ จินต์วิเศษ นักโภชนาการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลพะเยา
นางสาวกุลิสรา เสนาเหนือ
นักจัดการทั่วไปชํานาญการ โรงพยาบาลปง
นางสาวยุวธิดา รักษาภักดี
โภชนากรชํานาญงาน โรงพยาบาลปง
นางสาวศิรประภา นันทะเสน นักโภชนาการ โรงพยาบาลจุน
นายณัฏฐพัชร์ เจี่ยงเพ็ชร
โภชนากรชํานาญงาน โรงพยาบาลเชียงคํา
นายศรีรัตน์ พูลเพิ่ม
เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลเชียงคํา
นายพณารัช พวงมะลิ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลเชียงคํา
นางสาวจารุวรรณ ใจกล้า
นักโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงม่วน
นางเนตรชนก วงศ์ประเสริฐ นักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลแม่ใจ
นางศุภลักษณ์ ต๊ะชมภู
โภชนากร โรงพยาบาลแม่ใจ
นางเพ็ญศรี ปัญจขันธ์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลแม่ใจ
นางสาวสุรัญณี เผ่ากันทะ
โภชนากรชํานาญงาน โรงพยาบาลดอกคําใต้
นางสาวพัชรี วิลาชัย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลดอกคําใต้
นายมิตรชิด บุญยัง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน โรงพยาบาลดอกคําใต้
นางเชาวนี ศรีบัวบาน
นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลดอกคําใต้
นางเอื้องพร สีสุหร่าย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน โรงพยาบาลดอกคําใต้
นางสาวมติมน กาวิละ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.พะเยา
นายวุฒิพงศ์ ยอดคํา
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.พะเยา
นางอัญญารัตน์ ภมรมานพ
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.พะเยา
นางกาญจนา ชัยศร
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.พะเยา
๓๑. นางพิมพ์ชนก...

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

นางพิมพ์ชนก หยีวิยม
นางสาวรัตติญากร วงศ์จุมปู
นายอภินันท์ วันโน
นางสาวปฐมาพร วงค์ปัญญา
นางสาวสุพิชฌาย์ ธุระ
นางสาวสิริวิมล มณี
นางสาวเสาวคนธ์ ตันสุริสาร

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.พะเยา
เภสัชกรชํานาญการ สสจ.พะเยา
เภสัชกรปฏิบัติการ สสจ.พะเยา
เภสัชกรปฏิบัติการ สสจ.พะเยา
เภสัชกรปฏิบัติการ สสจ.พะเยา
เภสัชกรปฏิบัติการ สสจ.พะเยา
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม สสจ.พะเยา

คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม : เวลา ๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบนโยบายการดําเนินงานอาหาร
ปลอดภัย และโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การดําเนินงานเน้นการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการตลอดห่วงโซ่อาหาร โดยมีเป้าหมายเกิดการควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหาร มาตรฐาน
ผู้จําหน่าย ผู้ปรุง และแหล่งผลิตวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของอาหารที่ปนเปื้อน
สารพิษ เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนและเกิดวัฒนธรรมอาหารปลอดภัย
กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย มีวัตถุประสงค์ ลดการป่วยจากโรคที่มีผล
จากการปนเปื้อนในอาหาร ลดรายจ่ายจากการเจ็บป่วย และสนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้ เริ่มดําเนินการตั้งแต่
ปี ๒๕๖๐ โดยโรงพยาบาลนําร่อง/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และ
โรงพยาบาลชุ ม ชนทุ ก แห่ ง จะต้ อ งดํ า เนิ น การตามนโยบายภายในเดื อ นกั น ยายน ๒๕๖๑ ตามแนวทาง
๓ ยุทธศาสตร์ ๑๐ มาตรการ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การสื่อสารและการมีส่วนร่วม
มาตรการที่ ๑ ประกาศนโยบาย Food Safety Hospital
มาตรการที่ ๒ ทําความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
มาตรการที่ ๓ ทําความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการที่ ๔ การทําให้สามารถจัดซื้อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับนวัตกรรมไทย
มาตรการที่ ๕ การทําให้มีราคาขายที่ดีขึ้นจากมูลค่าที่เพิ่มด้วยความปลอดภัยของอาหาร
มาตรการที่ ๖ จัดทําเมนูอาหารและวัตถุดิบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ เดือนและมีเมนูชูสุขภาพ
มาตรการที่ ๗ มีเมนูอาหารที่สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีในพื้นที่ และจัดให้มีพื้นที่จําหน่าย
กลยุทธ์ที่ ๓ การควบคุมมาตรฐาน (วัตถุดิบ/สถานที่)
มาตรการที่ ๘ ตรวจสอบคุณภาพโดยโรงพยาบาล
มาตรการที่ ๙ ตรวจสอบคุณภาพประจําปี
มาตรการที่ ๑๐ มีค่าปรับกรณีไม่ได้มาตรฐาน
โดยการดําเนินงานจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา ทั้ง
ภาครัฐ เครือข่ายองค์กรชุมชน เครือข่ายภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งระดับประเทศได้มีการลงนาม
MOU ระหว่าง…

MOU ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จํากัด/
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)/กระทรวงพาณิชย์/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ
๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
ซึ่งในการดําเนินงานของโรงพยาบาลในส่วนปลายน้ํานั้น รพ.ต้องใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยในการประกอบ
อาหาร โดยต้องมีการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ มีการจัดทําเมนูล่วงหน้า เพื่อประสานเกษตรกรในการวาง
แผนการปลูก และต้องมีการเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบปลอดภัย (ผักปลอดภัย ผักออร์แกนิค) ทดแทนผักเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้น ซึ่งราคาวัตถุดิบปลอดภัย อาจมีราคาสูงกว่าผักเศรษฐกิจ ๓๐-๔๐% แต่ รพ.ต้องดําเนินการเพื่อช่วยลด
ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากการบริโภคในอนาคต
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
โรงพยาบาลนําเสนอความก้าวหน้าการดําเนินงานตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ปี ๒๕๖๑
๑. โรงพยาบาลพะเยา ด้านนโยบายอยู่ระหว่างดําเนินการแต่งตั้งคณะทํางานและประกาศนโยบาย
การปรุงประกอบอาหารผู้ป่วยใน รพ. เป็นการจ้างเหมาเอกชน ซึ่งควบคุมการใช้วัตถุดิบปลอดภัย ค่อนข้างยาก
มีการกําหนดเมนูล่วงหน้า ๒ เดือน สั่งซื้อวัตถุดิบผ่านพ่อค้าคนกลางโดยผู้รับเหมาล่วงหน้า ๑ วัน โรงครัวผ่านการ
ตรวจมาตรฐาน ฝ่ายโภชนาการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหารทุกเดือนและตรวจสถานที่ประกอบอาหารและ
บุคลากรด้วย SI2 ทุก ๖ เดือน มีจุดจําหน่ายผักและผลไม้ปลอดภัยในโรงพยาบาล
ประธานมีข้อเสนอแนะว่า รพ.อาจเหมาเฉพาะค่าแรง โดยให้โภชนาการดูแลการซื้อและควบคุมวัตถุดิบ
๒. โรงพยาบาลเชียงคา ได้เข้าประชุมรับนโยบายจากกระทรวงเมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๐ หลังจากนั้นได้
มีการจัดทําคําสั่งแต่งตั้ งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะทํางานของโรงพยาบาล การดําเนินงานมีการประชุม
ร่วมกับ บ.ประชารัฐ เพื่อวางแผนในการจัดหาวัตถุดิบปลอดภัย โดยได้จัดทําเมนูล่วงหน้า ๔ เดือน และปรับเมนู
หมุนเวียนทุกเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุดิบในพื้นที่ มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนทุกเดือนโดยกลุ่มงานอาชีวเวช
กรรมและเทคนิคการแพทย์ และมีการตรวจสถานที่ประกอบอาหารตามมาตรฐาน การซื้อวัตถุดิบปลอดภัยจะมีผู้
รวบรวมคือ นางบัวแก้ว เจริญชัย ปัจจุบัน รพ. มีการใช้วัตถุดิบปลอดภัยประมาณร้อยละ ๓๐ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่
กลุ่มเกษตรกรบ้านวังเค็ม ข้าวหอมมะลิบ้านปางมดแดง สักลอเกษตรอินทรีย์ บ้านปงใหม่ บ้านไร่ไผ่หวาน เป็นต้น
ปัญหาที่พบจากการดําเนินงานคือ วัตถุดิบไม่เพียงพอ ไม่ได้ตามที่ต้องการ การจ่ายเงินให้เกษตรกรล่าช้า
๓. โรงพยาบาลดอกคาใต้ รพ.ได้เริ่มดําเนินงานอาหารปลอดภัยตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ตามโครงการ รพ.
ต้นแบบโภชนบําบัด การประกอบอาหารผู้ป่วยเป็นการจ้างเอกชนแบบเหมาจ่ายรายหัว ซึ่งกํากับดูแลค่อนข้างยาก
ยังไม่ได้วัตถุดิบตามที่ต้องการ ปัจจุบันอยู่ในช่วงกําลังแต่งตั้งคณะกรรมการและประกาศนโยบาย มีการตรวจสอบ
โรงครัวและผู้สัมผัสอาหารทุก ๖ เดือน การตรวจสอบสารปนเปื้อนของวัตถุดิบ (ยกเว้นยาฆ่าแมลง) ทุก ๓ เดือน
โดยงานสุขาภิบาลและ Mobile Unit มีคณะกรรมการควบคุมกํากับอาหารที่เข้ามาจําหน่ายใน รพ. มีจุดจําหน่าย
ผั กปลอดภัย แต่ ไม่ได้มีก ารตรวจสอบยาฆ่าแมลงตกค้า ง มี การจัดเมนู อาหารหมุนเวี ยนทุกเดื อน เคยมีเรื่อ ง
ร้องเรียนว่าเมนูอาหารซ้ํากัน
๔. โรงพยาบาลแม่ ใ จ เนื่ อ งจากนั ก โภชนาการลาออกผู้ ที่ ม ารั บ งานใหม่ จึ ง ไม่ ท ราบเรื่ อ งนโยบาย
โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ปกติจะมีการบูรณาการร่วมกับโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมภาวะโภชนาการ มีการ
กําหนดเมนู…

กําหนดเมนูล่วงหน้า ๒ เดือน มีเมนูชูสุขภาพ/เมนูอาหารเฉพาะโรค ผู้ประกอบอาหารมีการตรวจสุขภาพประจําปี
ทุกปี การตรวจสารปนเปื้อน,ยาฆ่าแมลง,ความสะอาด(SI2) ๓ ครั้งต่อ ๒ ปี (ฝ่ายเภสัชกรรมตรวจสอบสารปนเปื้อน
, งานสุขาภิบาลตรวจ SI2) สถานที่ประกอบอาหารผ่านมาตรฐานสุขาภิบาล การจัดซื้อจัดจ้างทําทุกสัปดาห์ การ
ซื้อวัตถุดิบจะซื้อจากตลาดทั่วไป ผักบางชนิดเจ้าหน้าที่ป ลูกเองที่บ้าน ส่วนของข้าวสารซื้อจากเกษตรบ้านป่าแฝก
ซึ่งเป็นกลุ่มที่ส่งวัตถุดิบให้ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ใน รพ.มีจุดจําหน่ายผักปลอดภัยทุกวัน
๕. โรงพยาบาลจุน สั่งซื้อวัตถุดิบวันต่อวัน เคยซื้อแหล่งผักปลอดภัยในพื้นที่แต่ รพ. ซื้ อปริมาณน้อย
เกษตรกรจึงไปส่ งสิน ค้าให้ร ายที่มีสั่งซื้อปริมาณสูง กว่า มีการตรวจสอบวัตถุดิบโดยใช้ชุดทดสอบทุกเดือน ใน
โรงพยาบาลมีการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยผ่านบอร์ดและเสียงตามสาย มีจุดจําหน่ายผักปลอดภัย
๖. โรงพยาบาลปง มีการจัดเมนูหมุนเวียนทุก ๗ วัน การตรวจสอบสารปนเปื้อนโดยหน่วย Mobile Unit
ปีละ ๑-๒ ครั้ง โรงครัวประกอบอาหารเองโดยมีคนกลางจัดหาวัตถุดิบและส่งวัตถุดิบให้ เคยใช้ผักออร์แกนิคของ
เกษตรกรบ้านดอนเงิน แต่ต้องเดินทางไปรับผักเองเนื่องจากซื้อปริมาณน้อยจึงไม่มาส่ง ข้าวเคยซื้อของ บ.ประชา
รัฐ เนื่องจากสั่งน้อยเพียง ๓๐ ถุงต่อเดือน เกษตรกรมาส่งได้เ พียง ๒ เดือนก็เลิกส่ง มีจุดจําหน่ายผักใน รพ. แต่
ไม่ได้สุ่มตรวจ อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตามนโยบายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
ปัญหาคือ ปริมาณความต้องการน้อย เกษตรกรปลูกให้ไม่ได้ และวัตถุดิบมีราคาแพง กระทบกับ plan fin
๗. โรงพยาบาลเชียงม่วน ดําเนินการประกอบอาหารเองโดย สั่งซื้อวัตถุดิบผ่านพ่อค้าคนกลางล่วงหน้า
๑ วัน และจากกลุ่มเกษตรกรบ้านป่าแขม มีจุดจําหน่ายผักในโรงพยาบาลทุกพุธ มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนทุก ๓
เดือน พบปัญหาไม่ได้ผักตามที่ต้องการทําให้ต้องปรับเมนู มีการทําเอกสารเบิกจ่ายเงินทุกสัปดาห์แต่จะได้เงินล่าช้า
ประมาณ ๒ สัปดาห์
ผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักษาสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อชุมชน) จากัด เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมามีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน และพัฒนาชุมชนเป็นเลขาฯ เพื่อช่วยบริหารจัดการแบบเอกชน ไม่ใช่พ่อค้าคนกลาง
ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่คือเจ้าของธุรกิจในจังหวัด ไม่มีเงินปันผล ได้เป็นตัวกลางเพื่อส่งวัตถุดิบปลอดภัยเข้าสู่ รพ.
โดยเฉพาะ รพ.เชียงคํา ค่อนข้างไปได้ดีโดยเฉพาะข้าว ส่วน รพ.พะเยา ค่อนข้างขับเคลื่อนได้ช้า ควรมีการบูรณา
การเรื่องปริมาณการใช้ผัก ที่ผ่านมาได้ลงไปให้ความรู้เกษตรกรเรื่องเกษตรปลอดสาร เกษตรกรรายย่อยจะมีต้นทุน
การผลิตที่สูงกว่าการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เป้าหมายผักที่จะเข้าไปขายใน TOP ต้องมีสถานที่คัดตัดแต่ง มีการ
ส่งเสริมการผลิตพืชอินทรีย์แบบรวมกลุ่ม(PGS)เพิ่มมากขึ้น ปีนี้ Central LAB จะมาช่วยตรวจรับรองกลุ่ม
เกษตรกรในจังหวัด
ผู้แ ทนจากสานั กงานเกษตรจั งหวัด พะเยา จังหวั ดพะเยามีเกษตรกรที่ได้รับ การรับ รองพืช อินทรี ย์
๒ราย ส่วนรายอื่นที่ได้รับการรับรองส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรปลอดภัย (GAP) อยากให้โรงพยาบาลขอดูใบรับรอง
มาตรฐาน GAP ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรขอรับการรับรองมากขึ้น ระยะเวลาในการขอรับการรับรองใช้เวลา
ประมาณ ๒-๓ เดือน
ผู้แ ทนจากสานักงานพาณิชย์ จั งหวัดพะเยา ราคาอ้างอิงของพืช ผั กจะมีการสํ ารวจจากตลาดแต่ล ะ
ท้องถิ่น โดยแต่ละอําเภอจะมี เจ้าหน้าที่ดัชนีประจําอําเภอสํารวจราคา หากเป็นผักปลอดภัย หรือผักออร์แกนิค
จะต้องสืบแหล่งที่มาก่อน กระทรวงพาณิชย์มีการส่งเสริมเกษตรกรโดยผลักดันเข้าสู่ Farm Outlet จําหน่ายสินค้า
เกษตรปลอดภัย
คณะเกษตร...

คณะเกษตรศาสตร์ ม.พะเยา หากต้องการทราบสารเคมีตกค้างในผัก ทางคณะมีห้องปฏิบัติการที่
สามารถช่วยตรวจสอบได้ โดยคิดค่าสารเคมีที่ใช้ในการตรวจและค่าดําเนินการ
ผู้แทนกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ตลาดจําหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยศาลากลาง ควรมีการจัดโซน
ระหว่างอาหารและสินค้าอื่นๆ
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
- หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.พะเยา นําเสนอ (ร่าง) แนวทางการดําเนินงานโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา)
- ผู้แทนสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา แก้ไข “เขียงสะอาด” เป็น “ปศุสัตว์ OK”
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ทุกโรงพยาบาลแจ้งปริมาณการใช้วัตถุดิบให้กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ เพื่อวางแผนร่วมกับประชารัฐ
- จะมีการนัดประชุมโรงพยาบาลอีกครั้งวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
มติที่ประชุม : รับทราบ
ปิดประชุม :

เวลา ๑๕.๓๐ น.
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