คู่มือการตรวจรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste
ของโรงพยาบาลบางพลี

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
มกราคม

บทนํา
1. หลักการและเหตุผล
ด้ วยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนส่งเสริ มให้ ประชาชน มีการสร้ างเสริ มสุขภาพและมี
หลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึงทําหน้ าทีดูแลรับผิดชอบดังกล่าว จึงกําหนดให้ มีระบบการสร้ างสุขภาพ ทีเป็ น
รู ปธรรมสนองต่อนโยบายรัฐบาล ทังด้ านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ สําหรับด้ านความปลอดภัยของอาหาร อีกทังธุรกิจ
การท่องเทียวของไทยเป็ นธุรกิจทีสามารถทํารายได้ ให้ กบั ประเทศเป็ นจํานวนมากและรัฐบาล มีนโยบายทีจะทําให้ ประเทศ
ไทยเป็ นศูนย์กลางการท่องเทียว การบริ การด้ านอาหาร และการส่งเสริม อุตสาหกรรมด้ านอาหาร เพือส่งออกในภูมิภาคนี
จึงมีการกํ าหนดนโยบาย ให้ หน่วยงานราชการให้ การสนับสนุนการท่องเทียวและส่งเสริ มให้ ภาค เอกชนและองค์กร
ประชาชนจัดกิจกรรมต่างๆ เพือดึงดูดให้ นกั ท่องเทียว ทังชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมาท่องเทียวในประเทศไทย
ปัจจัยเรื องอาหารนับว่าเป็ นปั จจัยทีสําคัญและมีผลกระทบต่อ ธุรกิจการท่องเทียวอย่างสูง เพราะถ้ าอาหารทีจัดไว้ บริ การ
ไม่ปลอดภัย จนทําให้ เกิดการเจ็บป่ วยด้ วยโรคทีเกิดจากอาหารและนําเป็ นสือแล้ ว ก็จะ มีผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงต่อ
ธุรกิจการท่องเทียว ฉะนัน จึงได้ มีการ จัดทําโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่ อย เพือกระตุ้นมาตรการในการ ควบคุม
กํากับ และตรวจสอบดูแลสถานทีปรุง ประกอบ จําหน่ายอาหาร ให้ มีความเข้ มงวดกวดขันเพิมขึน ทังนี โดยมาตรการทาง
กฎหมายร่วมกับ การประสานงานของภาครัฐ ภาคเอกชนอย่างต่อเนือง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือลดความเสียงอันเนืองมาจากการบริโภคอาหารและนําที ไม่สะอาด ซึงมีสาเหตุจากร้ านจําหน่ายอาหาร
โรงอาหาร และแผงลอย จําหน่ายอาหาร
2.2 ส่งเสริ มการจัดบริ การอาหารในแหล่งท่องเทียวให้ ถกู สุขลักษณะ โดยมีการบริ การอาหารทีสะอาดปลอดภัย
แก่นกั ท่องเทียวทังชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ
2.3 ส่งเสริ มให้ ท้องถินจัดการการบริ การด้ านอาหารและสิงแวดล้ อม ในแหล่งท่องเทียวให้ ถกู สุขลักษณะและ
ปลอดภัยต่อผู้บริ โภค
. เป็ นไปตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA)

3. เป้ าหมายการดําเนินงาน
สถานทีปรุ ง ประกอบ จํ าหน่ายอาหาร อันได้ แก่ ร้ านจําหน่ายอาหาร แผงลอยจําหน่ายอาหารและโรงอาหารที
จําหน่ายในทุกพืนทีของประเทศ

. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ
1. สถานทีปรุง ประกอบ จําหน่ายอาหาร มีการจัดบริ การอาหาร ทีสะอาดปลอดภัยแก่ผ้ บ
ู ริ โภคและนักท่องเทียว

ทังชาวไทยและชาวต่างประเทศ

2. ลดความเสียงจากโรคทีเกิดจากอาหารและนําเป็ นสือ

คํานํา
ด้ วย โรงพยาบาลบางพลี เป็ นหน่วยงานระดับภูมิภาคทีรับนโยบายอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย ทีต้ องปฏิบตั งิ านตามแนวทางของโครงการให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ทีกําหนด
ดัง นั น เพื อเป็ นแนวทางให้ ผู้ ร่ ว มโครงการได้ มี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการปฏิ บั ติ ที ชัด เจน
กลุม่ งานเวชกรรมสังคม จึงได้ จดั ทําคูม่ ือขึนเพือให้ ผ้ รู ่วมโครงการได้ ใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ติ ่อไป

กลุม่ งานเวชกรรมสังคม
มกราคม

สารบัญ
หน้ า
1. อํานาจหน้ าทีตามโครงการ
2. การดําเนินงานตามโครงการ

-

3. หลักเกณฑ์มาตรฐานในการมอบป้าย

-

1. อํานาจหน้ าทีตามโครงการ
โรงพยาบาลบางพลี หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค เป็ นหน่วยงาน ผู้ปฏิบตั ิงาน ผู้ดูแล ควบคุม กํากับ
ตรวจสอบและประเมิน ผลให้ สถานทีปรุ ง ประกอบ จํา หน่ายอาหาร ปรับปรุ งให้ ได้ มาตรฐาน โดยอาศัย อํา นาจตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คือ
1) อาศัยอํานาจตามมาตรา 40/มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หน่วยงาน
ราชการส่วนท้ องถิน/เทศบัญญัติ กําหนดสุขลักษณะด้ านสุขาภิบาลอาหาร และสําหรับให้ สถานทีปรุง ประกอบ จําหน่าย
อาหาร ให้ มีมาตรฐานด้ านสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
2) อาศัยอํานาจตามมาตรา 38/มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หน่วยงาน
ราชการส่วนท้ องถินดําเนินการ ออกหนังสือรับรองการแจ้ งหรือใบอนุญาตของสถานทีปรุง ประกอบ จําหน่ายอาหาร โดย
พิจารณาหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะทีเหมาะสม ตามข้ อกําหนดสุขลักษณะด้ านสุขาภิบาลอาหารแล้ วแต่กรณี
3) อาศัยอํานาจตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 หน่วยงานราชการ
ส่วนท้ องถินกําหนดเขตควบคุม การจําหน่ายสินค้ าในทีหรื อทางสาธารณะ เพือให้ เกิดความเป็ นระเบียบ เรียบร้ อย
4) เพือเป็ นการปรับปรุงสถานทีปรุง ประกอบ จําหน่าย อาหาร มีการบริ การอาหารทีสะอาดปลอดภัย
อย่างต่อเนืองและเป็ นเกียรติคณ
ุ หน่วยงานราชการส่วนท้ องถิน ส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน และองค์กร ประชาชน จัดทํา
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ในพืนทีรับผิดชอบ

. การดําเนินงานตามโครงการ

อาหาร

ท้ องถิน

ขันตอนการดําเนินงานตามโครงการ มีดงั นี
(ก) ประชุมชีแจงผู้ประกอบการค้ าอาหาร เกียวกับ
• รายละเอียดวัตถุประสงค์และเงือนไขการเข้ าร่วมโครงการ ของสถานทีปรุง ประกอบ จําหน่าย
- สมัครเข้ าร่ วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
- ต้ องปรับปรุ งสภาพให้ ได้ มาตรฐานด้ านสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้ การตรวจแนะนําของเจ้ าหน้ าที

--

• หลักเกณฑ์ทีใช้ ในการตรวจตัดสิน
- หลักเกณฑ์ตามข้ อกําหนดมาตรฐานด้ านสุขาภิบาล อาหารของสถานทีปรุง ประกอบ จําหน่าย
อาหาร ตามเทศบัญญัติของ ราชการส่วนท้ องถินหรื อกรมอนามัย
- เกณฑ์มาตรฐานทางแบคทีเรีย โดยการตรวจโคลิฟอร์ ม แบคทีเรี ย ด้ วยนํายาตรวจการปนเปื อน
ขันต้ น (อ.13)
(ข) เปิ ดให้ ผ้ ปู ระกอบการค้ าอาหารสมัครเข้ าร่วมโครงการ โดย ร่วมกับชมรมผู้ประกอบการค้ า
อาหาร หรื อองค์กรประชาชนทีสนใจ
(ค) คณะกรรมการโครงการระดับภูมิภาคและท้ องถินทีประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าทีภาครัฐ ชมรม
ผู้ประกอบการค้ าอาหาร องค์กรประชาชนร่วมกัน ตรวจแนะนํา และตรวจตัดสินโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพ
มาตรฐานทางแบคทีเรี ย ตามทีกําหนดไว้
(ง) ดําเนินการประกันคุณภาพ โดยมีการตรวจติดตามประเมินผล ของสถานทีปรุง ประกอบ
จําหน่ายอาหาร ทีได้ รับป้ายสัญลักษณ์รับรอง มาตรฐานอย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง (เข้ าร่วมโครงการ, ต่ออายุปา้ ย)
(จ) หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค และส่วนท้ องถิน สามารถรับ เรื องราวร้ องทุกข์และแก้ ไขปั ญหา
(ฉ) เมือตรวจตัดสินให้ สถานประกอบการค้ าอาหาร ได้ ปา้ ยสัญลักษณ์ แล้ ว ในการมอบป้ายจะต้ อง
ระบุชือสถานประกอบการ วันที เดือน และปี ทีหมดอายุบนป้ายด้ วย
(ช) สําหรับการประชาสัมพันธ์ปา้ ย เจ้ าของสถานประกอบการ สามารถจัดทําป้ายไฟตามขนาดที
ตองการได้ โดยรู ปแบบไม่แตกต่างจาก รูปแบบกรมอนามัย รวมถึงต้ องเสียค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ด้ วย
หลักเกณฑ์ มาตรฐานทีใช้ ในการตรวจตัดสิน Clean Food Good Taste
1. เกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพตามข้ อกําหนดสถานทีปรุง ประกอบ จําหน่ายอาหารทีจะได้ รับรอง
มาตรฐานตามข้ อ กํ า หนดพืนฐานของ ท้ อ งถิ น หรื อ มาตรฐานกรมอนามัย ได้ แก่ เทศบัญ ญั ติ ห รื อ ข้ อบัง คับตํ า บล
ประกอบด้ วย
1) ใบอนุญาตหรื อหนังสือรับรองการแจ้ งของทางราชการ ส่วนท้ องถิน
2) ได้ มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของท้ องถิน หรือของ กรมอนามัย เช่น
- ร้ านจําหน่ายอาหาร มีมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 15 ข้ อ
- แผงลอยจําหน่ายอาหาร มีมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร จํานวน 12 ข้ อ
- โรงอาหารมีมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารจํานวน 30 ข้ อ
2. เกณฑ์มาตรฐานทางแบคทีเรี ย โดยการตรวจโคลิฟอร์ ม แบคทีเรี ยอย่างง่ายด้ วยนํายาตรวจหาเชือ
โคลิฟอร์ มขันต้ น (อ.13) จํานวน 10 ตัวอย่าง ประกอบด้ วย
- ตัวอย่างอาหาร จํานวน 5 ตัวอย่าง
- ตัวอย่างภาชนะ จํานวน 3 ตัวอย่าง
- ตัวอย่างมือผู้สมั ผัสอาหาร จํานวน 2 ตัวอย่าง
- โดยผลของการตรวจตัวอย่างจํานวน 10 ตัวอย่าง จะต้ อง ไม่พบการปนเปื อน ร้ อยละ 90 ขึนไป

--

3. การจําหน่ายศูนย์อาหาร สถานทีจําหน่ายจะต้ องผ่านเกณฑ์ ท้ องถินหรื อกรมอนามัย (15 ข้ อ)
และผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางแบคทีเรี ย จะได้ ปา้ ยขนาดเล็ก 1 แผงต่อ 1 ป้าย
4. โรงอาหารในโรงเรี ยนหรื อสถาบันต่างๆ จะต้ องทําตาม หลักเกณฑ์ของกรมอนามัยให้ ได้ มาตรฐาน
จะได้ ป้ายขนาดใหญ่
5. โรงครั วโรงพยาบาล และการจําหน่ายอาหารในโรงพยาบาล จะต้ องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ของกรม
อนามัย
6. ซุปเปอร์ มาเก็ต ปั มนํามัน หรื อร้ านสะดวกซือต่างๆ จะต้ อง ปฏิบตั ิตามเกณฑ์สถานประกอบการกรม
อนามัยจึงจะได้ มาตรฐาน

สิงสนับสนุนและรางวัลความสําเร็จ

1. จากกรมอนามัย โดยสํานักสุขาภิบาลอาหารและนํา และศูนย์อนามัยที 1) ป้ายสัญลักษณ์ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย”

50 cm

สําหรับร้านจําหน่ ายอาหาร/โรงอาหาร
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และมินิมาร์ท

cm
สําหรับแผงลอยจําหน่ ายอาหาร และแผงใน
30 cm ศูนย์อาหาร (Food Center)
30 cm
2) ชุดตรวจสอบความสะอาดของแบคทีเรี ย (อ. )

--

3) คูม่ ือการดําเนินงาน
4) แบบสํารวจและแบบตรวจต่าง ๆ
2. ภาคเอกชน ติดต่อผ่านศูนย์อนามัยที - ประกอบด้ วย
1) นํายาล้างจาน
2) ผ้ ากันเปื อน
3) อืน ๆ ตามศูนย์อนามัยที - ได้ แจ้ งเบืองต้ น
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.

หลักเกณฑ์ มาตรฐานในการมอบป้ าย “อาหารสะอาด รสชาติอร่ อย”

(Clean Food

Good Taste)

 มาตรฐานด้ านสุขาภิบาลอาหาร
1. ข้ อกําหนดด้ านสุขาภิบาลอาหารสําหรั บร้ านอาหาร
1 สถานทีรับประทานอาหาร เตรียม – ปรุง – ประกอบอาหาร ต้ องสะอาดเป็ นระเบียบ และจัดเป็ นสัดส่วน
2 ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพืนและบริ เวณหน้ า หรื อในห้ องนํา ห้ องส้ วม และต้ องเตรี ยมปรุงอาหารบนโต๊ ะ
3
4
5
6
7
8
9

ทีสูงจากพืนอย่างน้ อย 60 ซม.
ใช้ สารปรุ งแต่งอาหารทีมีความปลอดภัย มีเครื องหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลขสารบบ
อาหาร เครื องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)
อาหารสดต้ องล้ างให้ สะอาดก่อนนํามาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้ องแยกเก็บเป็ น
สัดส่วน อาหารประเภทเนือสัตว์ดิบ เก็บในอุณหภูมิทีตํากว่า 5 องศาเซลเซียส
อาหารทีปรุงสําเร็จแล้ว เก็บในภาชนะทีสะอาดมีการปกปิ ด วางสูงจากพืนอย่างน้ อย 60 ซม.
นําแข็งทีใช้ บริ โภคต้ องสะอาดเก็บในภาชนะทีสะอาดมีฝาปิ ด ใช้ อปุ กรณ์ทีมีด้ามสําหรับคีบหรื อตักโดยเฉพาะ
วางสูงจากพืนอย่างน้ อย 60 ซม. และต้ องไม่มีสงของอย่
ิ
างอืนแช่รวมไว้
ล้ างภาชนะด้ วยนํายาล้ างภาชนะแล้ วล้ างด้ วยนําสะอาด 2 ครัง หรื อล้ างด้ วยนําไหล และทีล้ างภาชนะ ต้ อง
วางสูงจากพืนอย่างน้ อย 60 ซม.
เขียงและมีด ต้ องมีสภาพดีแยกใช้ ระหว่างเนือสัตว์สกุ เนือสัตว์ดบิ และผัก ผลไม้
ช้ อน ส้ อม ตะเกียบ วางตังเอาด้ ามขึนในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือวางเป็ นระเบียบในภาชนะโปร่ งสะอาดและ
มีการปกปิ ด เก็บสูงจากพืนอย่างน้ อย 60 ซม.

10 มูลฝอย และนําเสียทุกชนิด ได้ รับการกําจัดด้ วยวิธีทถูี กหลักสุขาภิบาล
11 ห้ องส้ วมสําหรับผู้บริโภคและผู้สมั ผัสอาหารต้ องสะอาด มีอา่ งล้ างมือทีใช้ การได้ ดี และมีสบูใ่ ช้ ตลอดเวลา
12 ผู้สมั ผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสือมีแขน ผู้ปรุงต้ องผูกผ้ ากันเปื อนทีสะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม
13 ผู้สมั ผัสอาหารต้ องล้ างมือให้ สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จําหน่ายอาหารทุกครัง ใช้ อปุ กรณ์ ในการหยิบ

จับอาหารทีปรุงสําเร็จแล้ วทุกชนิด
14 ผู้สมั ผัสอาหารทีมีบาดแผลทีมือต้ องปกปิ ดแผลให้ มิดชิด หลีกเลียงการปฏิบตั ิงานทีมีโอกาสสัมผัสอาหาร
15 ผู้สมั ผัสอาหารทีเจ็บป่ วยด้ วยโรคทีสามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีนาและอาหารเป็
ํ
นสือ ให้ หยุดปฏิบตั ิงาน
จนกว่าจะรักษาให้ หายขาด
--

2. ข้ อกําหนดด้ านสุขาภิบาลอาหารสําหรั บแผงลอยจําหน่ ายอาหาร
1 แผงลอยจําหน่ายอาหารทําจากวัสดุทีทําความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็ นระเบียบ อยูส่ งู จากพืน

อย่างน้ อย 60 ซม.
2 อาหารปรุงสุกมีการปกปิ ด หรื อมีการป้องกันสัตว์และแมลงนําโรค
3 สารปรุงแต่งอาหาร ต้ องมีเลขสารบบอาหาร
4 นําดืม ต้ องเป็ นนําสะอาด ใส่ในภาชนะทีสะอาด มีการปกปิ ดมีก๊อกหรือทางเทริ นนํา
5 เครืองดืม ต้ องใส่ภาชนะทีสะอาด มีการปกปิ ด และมีทตัี กทีมีด้ามยาวหรือมีก๊อก หรื อทางเทริ นนํา
6 นําแข็งทีใช้ บริโภค ต้ องสะอาด เก็บในภาชนะทีสะอาด มีฝาปิ ด อยูส่ งู จากพืนอย่างน้ อย 60 ซม. ทีตักนําแข็ง
มีด้ามยาว และต้ องไม่นําอาหาร หรื อสิงของอย่างอืนไปแช่ไว้ ในนําแข็ง
7 ล้ างภาชนะด้ วยนํายาล้ างภาชนะ แล้ วล้ างด้ วยนําสะอาด 2 ครัง หรื อล้ างด้ วยนําไหล และอุปกรณ์การล้ าง
ต้ องวางสูงจากพืนอย่างน้ อย 60 ซม.
8 ช้ อน ส้ อม ตะเกียบ วางตังเอาด้ ามขึนในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือวางเป็ นระเบียบ ในภาชนะโปร่งสะอาด
และมีการปกปิ ด เก็บสูงจากพืนอย่างน้ อย 60 ซม
9 มีการรวบรวมมูลฝอย และเศษอาหารเพือนําไปกําจัด
10 ผู้สมั ผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสือมีแขน ผู้ปรุงต้ องผูกผ้ ากันเปื อนทีสะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม
11 ใช้ อปุ กรณ์หยิบจับอาหารทีปรุงสําเร็จแล้ว
12 ผู้สมั ผัสอาหารทีมีบาดแผลทีมือต้ องปกปิ ดแผลให้ มิดชิด

3. ข้ อกําหนดด้ านสุขาภิบาลอาหารสําหรั บโรงอาหาร
1 สถานทีรับประทานอาหาร และบริเวณทัวไป
1.1 สะอาด เป็ นระเบียบ
1.2 โต๊ ะ เก้ าอีสะอาด แข็งแรง จัดเป็ นระเบียบ
1.3 มีการระบายอากาศทีดี

2 บริเวณทีเตรียม – ปรุงอาหาร

2.1 สะอาด เป็ นระเบียบ พืนทําด้ วยวัสดุถาวร แข็ง เรี ยบ สภาพดี
2.2 มีการระบายอากาศ รวมทังกลินและควันจากการทําอาหารได้ ดี เช่น มีปล่องระบายควัน หรือพัด
ลมดูดอากาศทีใช้ การได้ ดี
2.3 ไม่เตรี ยมและปรุงอาหารบนพืน
2.4 โต๊ ะเตรี ยม – ปรุง และผนังบริ เวณเตาไฟต้ องทําด้ วยวัสดุทีทําความสะอาดง่าย
( เช่น สแตนเลส กระเบือง) มีสภาพดี และพืนโต๊ ะต้ องสูงจากพืนอย่างน้ อย 60 ซม.

--

3 ตัวอาหาร นํา นําแข็ง เครืองดืม

3.1 อาหารและเครื องดืมในภาชนะบรรจุทปิี ดสนิท ต้ องมีเลขสารบบอาหาร
3.2 อาหารสด เช่น เนือสัตว์ ผักสด ผลไม้ และอาหารแห้ ง มีคณ
ุ ภาพดี แยกเก็บเป็ นสัดส่วน ไม่
ปะปนกัน วางสูงจากพืนอย่างน้ อย 60 ซม. หรื อเก็บในตู้เย็น ถ้ าเป็ นห้ องเย็น ต้ องวางอาหารสูง
จากพืนอย่างน้ อย 30 ซม. สําหรับอาหารสดต้ องล้ างให้ สะอาดก่อนนํามาปรุง
3.3 อาหารและเครื องดืมในภาชนะบรรจุทปิี ดสนิท มีคณ
ุ ภาพดี เก็บเป็ นระเบียบสูงจากพืนอย่าง
น้ อย 30 ซม.
3.4 อาหารทีปรุงสําเร็จแล้ ว เก็บในภาชนะทีสะอาด มีการปกปิ ด วางสูงจากพืนอย่างน้ อย 60 ซม.
3.5 มีต้ สู ําหรับปกปิ ดอาหารทีปรุงสําเร็ จแล้ ว และด้ านหน้ าของตู้ต้องเป็ นกระจก
3.6 นําดืม เครื องดืม นําผลไม้ ต้องสะอาด ใส่ในภาชนะทีสะอาดมีฝาปิ ด มีก๊อกหรื อทางรินนําหรือมี
อุปกรณ์ทีมีด้ามสําหรับตักโดยเฉพาะและวางสูงจากพืนอย่างน้ อย 60 ซม.
3.7 นําแข็งทีใช้ บริโภคต้ องสะอาด ใส่ในภาชนะทีสะอาดมีฝาปิ ดมีอปุ กรณ์ทีมีด้ามสําหรับคีบหรื อตัก
โดยเฉพาะ วางสูงจากพืนอย่างน้ อย 60 ซม. และต้ องไม่มีสงของอื
ิ
นแช่รวมไว้

4 ภาชนะอุปกรณ์

4.1 ภาชนะอุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้ อน ส้ อม ฯลฯ ต้ องทําด้ วย วัสดุทไม่
ี เป็ นอันตราย เช่น สแตน
เลส กระเบืองเคลือบขาว แก้ ว อลูมิเนียม เมลามีนสีขาว หรื อสีออ่ น สังกะสีเคลือบขาว สําหรับ
ตะเกียบต้ องเป็ นไม้ ไม่ตกแต่งสี หรือพลาสติกสีขา
4.2 ภาชนะใส่นําส้ มสายชู นําปลา และนําจิม ต้ องทําด้ วยแก้ ว กระเบืองเคลือบขาว มีฝาปิ ด และช้ อน
ตักทําด้ วยกระเบืองเคลือบขาว หรือสแตนเลส สําหรับเครื องปรุงรสอืนๆ ต้ องใส่ในภาชนะทีทํา
ความสะอาดง่าย มีฝาปิ ด และสะอาด
4.3 ล้ างภาชนะอุปกรณ์ด้วยวิธีการอย่างน้ อย 2 ขันตอน โดยขันตอนที 1 ล้ างด้ วยนํายาล้ าง
ภาชนะ และขันตอนที 2 ล้ างด้ วยนําสะอาด 2 ครัง หรื อล้ างด้ วยนําไหล และอุปกรณ์การล้ างต้ อง
สูงจากพืนอย่างน้ อย 60 ซม.
4.4 ใช้ อา่ งล้ างภาชนะอุปกรณ์ทีมีทอ่ ระบายนําทีใช้ การได้ ดี อย่างน้ อย 2 อ่าง
4.5 จาน ชาม ถ้ วย แก้ วนํา ถาดหลุม ฯลฯ เก็บควําในภาชนะหรือตะแกรง วางสูงจากพืนอย่าง
น้ อย 60 ซม. หรือเก็บในภาชนะหรื อสถานทีทีสะอาดมีการปกปิ ด
4.6 ช้ อน ส้ อม ตะเกียบ วางตังเอาด้ ามขึนในภาชนะโปร่ง สะอาด หรื อวางเป็ นระเบียบในภาชนะที
สะอาดและมีการปกปิ ด ตังสูงจากพืนอย่างน้ อย 60 ซม.
4.7 เขียงต้ องมีสภาพดี ไม่แตกร้ าวหรื อเป็ นร่อง มีเขียงใช้ เฉพาะอาหารสุกและอาหารดิบแยกจากกัน
มีฝาชีครอบ (ยกเว้ นครัวทีมีการป้องกันแมลงวันแล้ ว)

--

5 การรวบรวมขยะ และนําโสโครก

5.1 ใช้ ถงั ขยะทีไม่รัวซึม และมีฝาปิ ด
5.2 มีทอ่ หรื อรางระบายนําทีมีสภาพดีไม่แตกร้ าว ระบายนําจากห้ องครัวและทีล้ างภาชนะอุปกรณ์ลงสู่
ท่อระบายหรื อแหล่งบําบัดได้ ดี และต้ องไม่ระบายนําเสียลงสูแ่ หล่งนําสาธารณะโดยตรง
5.3 มีบอ่ ดักเศษอาหารและดักไขมันทีใช้ การได้ ดี ก่อนระบายนําเสียทิง

6 ห้ องนํา ห้ องส้ วม

6.1 ห้ องนํา ห้ องส้ วมต้ องสะอาด ไม่มกี ลินเหม็น มีนําใช้ เพียงพอ
6.2 ห้ องส้ วมแยกเป็ นสัดส่วน ประตูไม่เปิ ดสูบ่ ริ เวณทีเตรียม – ปรุงอาหาร ทีล้ างและเก็บภาชนะ
อุปกรณ์ ทีเก็บอาหารและต้ องมีอา่ งล้ างมือทีใช้ การได้ ดี อยู่ในบริ เวณห้ องส้ วม

7 ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ

7.1 แต่งกายสะอาด สวมเสือมีแขน
7.2 ผูกผ้ ากันเปื อนสีขาว หรื อมีเครื องแบบ ผู้ปรุ งจะต้ องใส่หมวกหรื อเน็ทคลุมผมด้ วย
7.3 ต้ องเป็ นผู้มีสขุ ภาพดี ไม่เป็ นโรคติดต่อ ไม่เป็ นโรคผิวหนัง สําหรับผู้ปรุงจะต้ องมีหลักฐานการตรวจ
สุขภาพในปี นนั ให้ ตรวจสอบได้
7.4 มีสขุ นิสยั ทีดี เช่น ตัดเล็บสัน ไม่สบู บุหรีในขณะปฏิบตั ิงาน ไม่ใช้ มือหยิบจับอาหารทีปรุงเสร็จแล้ ว
โดยตรง

--

 เกณฑ์ การตรวจรับรองมาตรฐาน
1. ร้ านอาหาร
หลักเกณฑ์

. ข้ อกําหนดด้ านสุขาภิบาลอาหารสําหรับร้ านอาหาร

ข้ อ

. เกณฑ์มาตรฐานทางแบคทีเรี ย โดยการใช้ นํายา SI-2 ตรวจหาโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย จํานวน
ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื อน % ขึนไปประกอบด้ วย
• ตัวอย่างอาหาร จํานวน 5 ตัวอย่าง
• ตัวอย่างภาชนะ จํานวน 3 ตัวอย่าง
• ตัวอย่างมือผู้สมั ผัสอาหาร จํานวน 2 ตัวอย่าง
การรับรองมาตรฐาน ได้ รับป้าย Clean Food Good Taste ขนาดใหญ่ ป้าย / ร้ าน

2. แผงลอยจําหน่ ายอาหาร
หลักเกณฑ์

. ข้ อกําหนดด้ านสุขาภิบาลอาหารสําหรับร้ านอาหาร

ข้ อ

. เกณฑ์มาตรฐานทางแบคทีเรี ย โดยการใช้ นํายา SI-2 ตรวจหาโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย จํานวน
ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื อน % ขึนไปประกอบด้ วย
• ตัวอย่างอาหาร จํานวน 5 ตัวอย่าง
• ตัวอย่างภาชนะ จํานวน 3 ตัวอย่าง
• ตัวอย่างมือผู้สมั ผัสอาหาร จํานวน 2 ตัวอย่าง
การรับรองมาตรฐาน ได้ รับป้าย Clean Food Good Taste ขนาดเล็ก
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ป้าย / แผง

3. โรงอาหารโรงเรี ยน/สถานศึกษา/สถานประกอบการ
หลักเกณฑ์

. ข้ อกําหนดด้ านสุขาภิบาลอาหารสําหรับโรงอาหาร

ข้ อ

. เกณฑ์มาตรฐานทางแบคทีเรี ย โดยการใช้ นํายา SI-2 ตรวจหาโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย จํานวน
ตัวอย่าง ไม่พบการปนเปื อน % ขึนไปประกอบด้ วย
• ตัวอย่างอาหาร จํานวน 5 ตัวอย่าง
• ตัวอย่างภาชนะ จํานวน 3 ตัวอย่าง
• ตัวอย่างมือผู้สมั ผัสอาหาร จํานวน 2 ตัวอย่าง
การรับรองมาตรฐาน

- ระดับดี ได้ รับประกาศนียบัตรมาตรฐานระดับดี ของกรมอนามัย
- ระดับดีมาก ได้ รับป้ายClean Food Good Taste ขนาดใหญ่ ป้าย / โรง

และใบประกาศนียบัตรโรงอาหารมาตรฐานระดับดีมากของกรมอนามัย
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เอกสารอ้ างอิง
-

คูม่ ืออาหารสะอาด รสชาติอร่อย สํานักงานสุขาภิบาลอาหารและนํา
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

