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การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารปี 2563 
 เป้าหมายและพื้นที่การดำเนินงาน 

1. พัฒนาร้านและแผงปรุงประกอบจำหน่ายอาหารตามเกณฑ์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย   
 2.  มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย 
  2.1.  ร้านจำหน่ายอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.1.1 ด้านกายภาพครบ 15 ข้อ   
  2.1.2 ด้านตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 90 ของตัวอย่างแต่ละรา้น 
 2.2. แผงจำหน่ายอาหาร ต้องผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 
  2.2.1 ด้านกายภาพครบ 12 ข้อ   
 2.2.2 ด้านตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ร้อยละ 90 ของตัวอย่างแต่ละแผง  
 3. การตรวจแนะนำ 
  3.1 ตรวจแนะนำร้าน/แผงจำหน่ายอาหาร    
 3.2 การมอบป้ายใหม่/ต่ออายุป้าย อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ( Clean Food Good Taste ) 
                         ให้กับ รา้น / แผงจำหน่ายอาหาร ผลการประเมินต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานครบทั้ง 2 ด้าน   
                         (ด้านกายภาพและด้านตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย) จึงจะมอบป้ายใหม่หรือป้ายเก่าท่ีต่ออายุให้  
  3.3 ประชาสัมพันธ์ชื่อร้านที่ผ่านเกณฑ์ได้รับป้ายฯ ทางสื่อต่างๆ เช่น ป้ายคัทเอ๊าท์ไฟหน้าศาลากลาง 
                          เฟสบุ๊คของกลุ่มงานสุขศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และ สื่อท้องถิ่น เป็นต้น 
   3.4 แบบเกณฑ์มาตรฐาน แบบฟอร์มประเมิน  ทะเบียนลงข้อมูล และ สรุปผลงาน สำนักงาน 
                          สาธารณสุขจัดทำให้แล้ว ขอให้ใช้ลงข้อมูล และส่งรายงานกลับเป็นไฟล์อิเลคโทรนิค 
  3.5 การจัดตั้งชมรมฯผู้ประกอบการ 
  3.6 ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และ อสม. 

 
  



2 
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มาตรฐานแผงลอยจำหน่ายอาหาร 
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ชุดทดสอบน้ำยาตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น SI-2 

        ภาชนะใส่อาหาร เขียง จาน ภาชนะสัมผัสอาหาร เช่น ช้อน ส้อม ตะเกียบ ถ้วยน้ำ อาหารและมือผูส้มัผัสอาหาร ถ้ามเีชื้อโรค
ปะปนอยู่จะเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารหรอื โรคอาหารเป็นพิษ   การตรวจสอบการปนเปื้อนดังกล่าวโดย 
ชุดตรวจเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-Medium ทางภาคสนามที่คิดคน้โดยกรมอนามัย เป็นชุดตรวจสอบอย่างง่ายต่อการปฏิบตัิสามารถ
ทราบผลไดภ้ายใน 24 ถึง 48 ช่ัวโมง 
ประโยชน์ของชุดตรวจเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-Medium 
          ใช้ตรวจเชื้อโคลิฟอรม์แบคทีเรีย ท่ีปนเปื้อนในภาชนะสัมผัสอาหาร มือผูส้ัมผัสอาหาร และอาหารโดยสังเกตจากการเปลีย่นสีของ
อาหารตรวจเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย Simediumจากสีม่วงเป็นสีอื่นเช่น สีม่วงปนเหลือง สเีหลือง มีความขุ่นและมีฟองแก๊สปุดขึ้นเมื่อ
เขย่าเบา ๆและมีกลิ่นเหม็นบูด ใช้ตรวจสอบเพื่อการเฝ้าระวังและลดความเสีย่งของการปนเปื้อนเช้ือแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคที่
เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร 
จำนวนตัวอย่าง : 50 ตัวอย่าง / กล่อง   หรือ  20 ตัวอย่าง / กล่อง 
การเก็บรักษาและอายุการใช้งาน  
         -      ถ้าเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 4 ถึง 10 องศาเซลเซียส จะมอีายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน 
         -      ถ้าเก็บในกล่องบรรจุที่แห้งและที่อุณหภูมิห้องจะมีอายกุารใช้งานประมาณ 2เดือน 
ขั้นตอนการทดสอบชุดทดสอบโคลิฟอร์มขั้นต้น SI-2 

 

1. ทำความสะอาดพื้นท่ีผิวสัมผสั
ด้วยแอลกอฮอล์ 70% 

2. ทำความสะอาดมือ/เครื่องมือ
ด้วยแอลกอฮอล์ 70 % 

อุปกรณ์ กรรไกร คัทเตอร์ ปาก
คีบและช้อนชา ให้ฆ่าเชื้อโดย
การเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเช้ือ
โรค และลนไฟทุกครั้ง (Sterile 
technique) ก่อนนำมาใช้ 

 

 

3.ใช้สำลีชุบแอลกอฮอลเ์ช็ดรอบ
ปากขวดน้ำยา SI-2 

 

4. ตัดแทบรัดปากขวดออกด้วยมีด
ที่เช็ดแอลกอฮอล์ 70% 

http://www.sansabaytwelve.com/f023.php
http://www.sansabaytwelve.com/f023.php
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 5. ใช้ปลายมีดเปิดแทบรัดปากขวด
ออก 

 
 ต่อไป ควรใช้ไฟเผารอบปากขวด 
ก่อนเปิดฝาออก 

 

 6. ฉีกห่อไม้พันสำลดี้านไม้แล้วจุม่
ลงในขวด SI-2 บิดไม้พอหมาด 

 

 

7. ใช้ไม้พันสำลี 1 อันต่อชุดทดสอบ 
SI-2 1ชุด และต่อภาชนะ    
อุปกรณ์  3-5 ช้ิน ต่อระเภท   
 7.1 นำไม้พันสำลมีาป้ายผิวภาชนะ
อุปกรณ์ที่จะตรวจโดยป้าย      
พร้อมหมุน ไม้ไปช้าๆ ตามพื้นผิวท่ี
สัมผสัอาหาร  
       จานสวอปพ้ืนที่ 4 ตารางนิ้ว 

 

 

  7.2 ช้อนสวอปพ้ืนท่ีที่สัมผัส
อาหาร 
        ให้สวอปที่ตัวช้อนส้อมทั้ง  
ภายนอก และในส่วนทีส่ัมผัส
อาหาร 
 

 

   7.3 แก้วสวอปคร่ึงนิ้วจากขอบ
บน   
สวอปแก้วน้ำในตำแหน่ง  คร่ึงนิ้ว  
จากขอบบนทั้งภายนอกและ
ภายใน  

 
 

  

   7.4 ไม้ตะเกรียบสวอปหนึ่งนิ้ว
จากปลาย 

  

   7.5 เขียงสวอปพ้ืนที่ 4 
ตารางนิ้วด้านที่ใช้งานเพียง 1 ชิ้น 
 
 
8. วิธีการสวอปมือ 
 มือผู้สัมผัสอาหาร ให้หงายฝ่ามือ
ขึ้น สวอปจากปลายนิ้วถึงข้อที่ 2 
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นอกจากหัวแม่มือให้สวอปถึงข้อที่ 
1 ดังภาพ 
 
 

 

9. หักไม้สวอปโดยดึงไม้ให้โผล่พ้น
จากปากขวดครึ่งหนึ่ง 

 
 
 

  

10. แล้วหักไม้พันสำลีกับปากขวด
ปล่อยไม้ลงในขวด 

  

11. ลนไฟที่ปากขวดเพื่อฆ่าเชื้อ 
 
 
   

12. แล้วปิดฝาทันท ี 
 
 

  

  

วิธีการเก็บตัวอย่างอาหารเหลว 
1. ใช้ช้อนชาที่ฆ่าเชื้อแล้ว ตักอาหารเหลว
ประมาณ 1 ช้อนชา หรือ 1 ซีซี 
.   ใส่ในขวดน้ำยา SI-2 

  

วิธีเก็บตัวอย่างอาหารแข็ง 
1. ใช้กรรไกรที่ฆ่าเชื้อแล้ว ตัดอาหารแข็งให้มี
ขนาดเล็กลง ประมาณ 1กรัม  

 
 
 
 

2. ใช้ปากคีบท่ีฆ่าเช้ือแล้วคีบอาหารใส่ลงในขวด
น้ำยา SI-2  
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1.  สารละลายเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง  แสดงว่ามี
เชื้อโคลิฟอร์มเกินมาตรฐาน ให้รายงานผลเป็น บวก 

        2. สารละลายยังคงเป็นสมี่วงแดงจางลงเล็กน้อย 
แสดงว่ามีเชื้อโคลิฟอร์มไม่เกินมาตรฐาน ให้รายงานผลเป็น 

ลบ 
   
        ระยะเวลาในการอ่านผล  ตามระยะเวลาที่กำหนด
ของผู้ผลิตแต่ละบริษัท 
 
 
 

วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำดื่ม น้ำแข็งบริโภคใน
สถานประกอบการด้านอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. นำน้ำดื่มหรือน้ำแข็งใส่แก้ว/ภาชนะที่สะอาด สำหรับ
น้ำแข็งให้ตั้งทิ้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 
   จนละลายเพียงพอ   ให้สามารถเก็บตัวอย่างได ้
2.  ใช้ช้อนชาที่ฆ่าเชื้อโดยเช็ดแอลกอฮอล์ 
70% แล้วลนไฟ ตักน้ำหรือน้ำแข็งที่ละลาย
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แล้ว ประมาณ 1 ช้อนชา ( 1 มิลลิลิตร ) ใส่
ลงในขวดอาหารเลี้ยงเช้ือ 
โคลิฟอร์มแบคทีเรยี ( SI 2) 
3.  หลังจากเก็บตัวอย่างเสร็จสิ้นตัง้ขวด
อาหารเลี้ยงเช้ือไว้ที่อุณหภูมิห้อง (25-40 
องศาเซนเซียส)เป็นเวลา 24 ช่ัวโมงแล้ว
ตรวจสอบดังนี ้
 - สีของอาหารเลี้ยงเช้ือฯ เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง มี
ความขุ่นและฟองแก๊ส เมื่อเขย่าเบาๆ แสดงว่ามีการปนเปื้อน
ของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ให้รายงานผลเป็นบวก (+,
positive) 
 - สีของอาหารเลี้ยงเช้ือฯ ยังคงเปน็สีม่วงหรือจางลงเล็ก 
น้อย แสดงว่าไมม่ีการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
ให้รายงานผลเป็นลบ (-,negative) 
4.  บันทึกผลการตรวจ 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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แบบตรวจร้านอาหารตามข้อกำหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร 
 

ช่ือร้าน...............................................ช่ือเจ้าของร้าน..........................................................ที่อยู่...................................................... 
ประเภทอาหารที่จำหนา่ย..................................จำนวนผู้ปรุง........คน,ผู้เสิร์ฟ..........คน,ผ่านการอบรมด้านสุขาภบิาลอาหาร.........คน 
ขนาดพื้นท่ี   (    )  เกิน 200 ตร.ม.      (    )  ไม่เกิน 200 ตร.ม.         โทรศัพท์ ............................................. 

ข้อกำหนดด้านสขุาภิบาลอาหารสำหรับร้านอาหาร ผลตรวจ หมายเหตุ 

1. สถานท่ีรับประทานอาหาร สถานท่ีเตรียมปรุง ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน   
2. ไม่เตรียมอาหารบนพื้น และบริเวณหน้า หรือในห้องน้ำ ห้องส้วม และต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น 
    อย่างน้อย 60 ซม. 

  

3. ใช้สารปรุงแต่งอาหารท่ีมีความปลอดภัย  มีเครื่องหมายรับรองของทางราชการ เช่น เลขทะเบียนตำรับอาหาร (อย.)  
    เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) 

  

4. อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนำมาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่าง ๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหาร 
    ประเภทเน้ือสัตว์ดิบเก็บในอุณหภูมิท่ีไม่สูงกว่า 7.2 องศาเซลเซียส 

  

5. อาหารท่ีปรุงสำเร็จแล้ว เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.   
6. น้ำแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ท่ีมีด้ามสำหรับคีบ หรือตักโดยเฉพาะ  
    วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และต้องไม่นำอาหารหรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้ำแข็ง 

  

7. ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหล และที่ล้างภาชนะต้องวางสูง 
    จากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 

  

8. เขียงและมีด ต้องสภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เน้ือสัตว์ดิบ และผัก ผลไม้และครอบด้วยฝาชีเมื่อไม่ใช้   
9. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะ อาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.   
10. มูลฝอย และน้ำเสียทุกชนิด ได้รับการกำจัดด้วยวิธีท่ีถูกหลักสุขาภิบาลและถังขยะต้องมีฝาปิด   
11. ห้องส้วมสำหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาด มีอ่างล้างมือท่ีใช้การได้ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา(สบู่เหลว)   
12. ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนท่ีสะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม   
13. ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหารทุกครั้ง ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับ 
      อาหารท่ีปรุงแล้วทุกชนิด 

  

14. ผู้สัมผัสอาหารท่ีมีบาดแผลท่ีมือต้องปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานท่ีมีโอกาสสัมผัสอาหาร   
15. ผู้สัมผัสอาหารท่ีเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีสามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน้ำและอาหารเป็นสื่อ ให้หยุดปฏิบัติงาน 
      จนกว่าจะรักษาให้หายขาด 

  

 

ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 

ผู้ตรวจ.....................................ตำแหน่ง/สังกัด........................................วันท่ีตรวจ...........................เจา้ของร้าน.............................. 

        (..........................................) 
แบบตรวจร้านอาหารทางแบคทเีรีย (SI2) 

ช่ือร้าน................................................ช่ือเจ้าของร้าน.............................................วันท่ีเก็บตัวอย่าง................................................. 

อาหาร   ระบุชื่อ......... 
(จำนวน) 

ผล 
จาน/ถ้วย 

(จำนวน) 
ผล 

แก้ว 

(จำนวน) 
ผล 

ช้อนส้อม/
ตะเกียบ 

(จำนวน) 
ผล 

มือผู้สัมผัส
อาหาร 

(จำนวน) 
ผล 
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.......................................... 
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แบบตรวจแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ตามขอ้ก าหนดด้านสุขาภบิาลอาหาร 
 

ช่ือเจ้าของแผงลอย........................................บรเิวณที่ตั้งแผงลอย..............................................เป็นพื้นที่ ( ) ทางสาธารณะ  ( ) เอกชน 
ประเภทอาหารที่จำหนา่ย.......................................................  จำนวนผู้ปรุง..................คน,ผูเ้สริ์ฟ..................คน  
ผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร...................คน  ปี.............    โทรศัพท์ ............................................... 

ข้อกำหนดด้านสขุาภิบาลอาหารสำหรับแผงลอยจำหน่ายอาหาร 
ผล

ตรวจ 
หมายเหตุ 

1. แผงลอยจำหน่ายอาหารทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ อยู่สูง จากพ้ืน 
    อย่างน้อย 60 ซม. 

  

2. อาหารปรุงสุกมีการปกปิด หรือมีการป้องกันสัตว์แมลงนำโรค   
3. สารปรุงแต่งอาหาร ต้องมีเลขทะเบียนตำรับอาหาร (อย.)   
4. น้ำดื่มต้องเป็นน้ำท่ีสะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปดิ มกี๊อกหรือทางเทรินน้ำ   
5. เครื่องดื่มต้องใส่ภาชนะที่สะอาด มีการปกปดิ และมีที่ตักที่มีด้ามยาว หรือก๊อกหรือทางเทรินน้ำ   
6. น้ำแข็งที่ใช้บริโภค 
    6.1 ต้องสะอาด........................................................................................................................ 
    6.2 เก็บในภาชนะท่ีสะอาด มีฝาปิด อยูสู่งจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม.............................................. 
    6.3 ที่ตักน้ำแข็งมีด้ามยาว........................................................................................................ 
    6.4 ต้องไม่นำอาหาร หรือสิ่งของอย่างอื่นไปแช่ไว้ในน้ำแข็ง........................................................ 

  

7. ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหล และอุปกรณ ์
    การล้างต้องวางสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 

  

8. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรอืวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่ง 
    สะอาด และมีการปกปิด เก็บสงูจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 
   เขียงและมีด ต้องสภาพดี แยกใช้ระหว่างเนื้อสัตวส์ุก เนื้อสตัว์ดิบ และผัก ผลไม้และครอบด้วยฝาชีเมื่อไม่ใช้ 

  

9. มีการรวบรวมมูลฝอย และเศษอาหารเพื่อนำไปกำจัดและถังขยะต้องมีฝาปิด   
10. ผู้สัมผสัอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากนัเปื้อน และสวมหมวก หรือ เน็ทคลุมผม   
11. ใช้อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จ   
12. ผู้สัมผสัอาหารที่มีบาดแผลที่มอื ต้องปกปิดแผลให้มดิชิด   

 

ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ................................ 
.................................................................................................. ...........................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 

ผู้ตรวจ.....................................ตำแหน่ง/สังกัด................................วนัท่ีตรวจ.............................เจ้าของแผงลอย............................. 

      (..............................................)  
     

แบบตรวจแผงลอยจำหน่ายอาหารทางแบคทีเรีย (SI2) 
 

ช่ือเจ้าของแผงลอย.............................................ช้ือบรเิวณที่ตั้งแผงลอย..........................................วันท่ีเก็บตัวอย่าง....................... 

อาหาร   ระบุชื่อ......... 
(จำนวน) 

ผล 
จาน/ถ้วย 

(จำนวน) 
ผล 

แก้ว 

(จำนวน) 
ผล 

ช้อนส้อม/
ตะเกียบ 

ผล 
มือผู้สัมผัส

อาหาร 
ผล 
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(จำนวน) (จำนวน) 
 

.......................................... 
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บรรณานุกรม 
 
 

 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ. กรมอนามัย. 2557. คู่มือวิชาการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับเจ้าหน้าที่(Principle of  

Food Sanitation Inspector). พิมพ์ครั้งที ่2. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ. กรมอนามัย. 2557. คู่มือผู้สัมผัสอาหาร. พิมพ์ครั้งที ่4. กรุงเทพมหานคร: 

โรงพิมพ์ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม 
ชณัญณิศา เลิศสุโภชวณิชย์. 2556 คู่มืออาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste). 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
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