


 

 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการส าคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects) 
 

1. ชื่อแผนงาน/โครงการ   โครงการถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดน่าซื้อ  
            เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย  ปี 2558 

                                                            
๑.๑ หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม)    กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข 

                                               กรมการท่องเที่ยว      กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
                                                  
๑.๒ ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

๑.๒.๑ ชื่อ-นามสกุล นางนภพรรณ  นันทพงษ์ . ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ                                                                               
         สังกัด ส านักสุขาภิบาลอาหารและน  า                              .                                       
         โทรศัพท์  ๐๒ ๕๙๐ 4177      .  
         โทรสาร   ๐๒ ๕๙๐ 4188     .  

2. วัตถุประสงค ์ 
2.1 เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสถาน

ประกอบการด้านอาหารและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐาน และลดความเสี่ยงในการ

บริโภคอาหารของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
2.3 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร เจ้าหน้าที่ และภาคีเครือข่ายด้าน

อาหาร 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว  มีความรู้ในการเลือกบริโภคอาหาร

ที่ปลอดภัย และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีถูกต้อง 
3.เป้าหมาย 

3.1 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด คือ ตราด จันทบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม บุรีรัมย์ เลย เพชรบูรณ์   
                                    ล าปาง  น่าน  ชุมพร  นครศรีธรรมราช ตรัง   
3.2 จังหวัดอ่ืนๆ  65  จังหวัด  

ผลผลิตของแผนงาน/โครางการ (output)  
 1. 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด 

1.1 พัฒนาถนนอาหารปลอดภัย 12 จังหวัด  อย่างน้อย  12 สาย   
1.2 พัฒนาตลาดสด น่าซื อวิถีไทย  12 จังหวัด  อย่างน้อย  12 แห่ง  

2. จังหวัดอ่ืนๆ  65  จังหวัด 
2.1 พัฒนาถนนอาหารปลอดภัย  จังหวัดละ 1 สาย  อย่างน้อย  65  สาย    
2.2 พัฒนาตลาดประเภทที่ 1 ทุกแห่ง  ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตลาดสด น่าซื อ   

 3. ผู้ประกอบการอาหารผ่านการอบรมและมีบัตรประจ าตัวผู้สัมผัสอาหาร  
 4. ประชาชนผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารจากถนนอาหารปลอดภัย  
ตลาดสด น่าซื อ วิถีไทย  และตลาดสด น่าซื อ 
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ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 
1. เกิดความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารและ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. สถานประกอบการด้านอาหารที่ได้มาตรฐานมีการบริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค 
และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ 
5.ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  

5.1  12 เมือง ต้องห้าม...พลาด  คือ ตราด จันทบุรี ราชบุรี  สมุทรสงคราม บุรีรัมย์ เลย เพชรบูรณ์  
ล าปาง  น่าน  ชุมพร  นครศรีธรรมราช ตรัง   

5.1.1 พัฒนาถนนอาหารปลอดภัย จังหวัดละ 1 สาย   
5.1.2 พัฒนาตลาดสดน่าซื อวิถีไทย  จังหวัดละ 1 แห่ง 

5.2 จังหวัดอ่ืนๆ  65  จังหวัด 
5.2.1 พัฒนาถนนอาหารปลอดภัย  อย่างน้อยจังหวัดละ 1 สาย    
5.2.2 พัฒนาตลาดประเภทที่ ๑ ทุกแห่งให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื อ   

6. ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล (ข้อ)   3.2.ด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย 
7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  ปีงบประมาณ  2558 – 2559        .                                                                                                       
8. วงเงินโครงการ   24.  ลา้นบาท  
9. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
10. การด าเนินงาน 

ส่วนกลาง เขตบริการสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
1. ประสานงานและจัดตั ง
คณะท างานระหว่างกรมอนามัย 
และกรมการท่องเที่ยว 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การ
พัฒนาถนนอาหารปลอดภัยและ
ตลาดสดน่าซื อเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยววิถีไทย ใน 12 เมือง 
ต้องห้าม...พลาด” เพ่ือวาง
แผนการด าเนินงานในพื นที่  12  
เมือง ต้องห้าม...พลาด และ
คัดเลือกพื นที่ ถนนอาหาร
ปลอดภัย และตลาดประเภทที่ 1 
ที่จะพัฒนาให้เป็นตลาดสดน่าซื อ
วิถีไทย 
3. จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ   
เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น         
กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  

1.วิเคราะห์สถานการณ์อาหาร
ปลอดภัยในพื นที่ 
2.วิเคราะห์สถานการณ์การเกิดโรค
ระบบทางเดินอาหารและน  า 
3.การแจ้งเตือนภัยในระดับเขตบริการ
สุขภาพ 

พื้นที่ 12 จังหวัดต้องห้าม...พลาด 
1. ประสานงานกับท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคี
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
2. คัดเลือกพื นที่เป้าหมายในการ
ด าเนินการพัฒนาถนนอาหารปลอดภัย 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 สาย  และตลาด
ประเภทที่ 1 ทุกตลาด ที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื อ ที่จะ
พัฒนาให้เป็นตลาดสดน่าซื อวิถีไทย 
3. การจัดท าฐานข้อมูลสถาน
ประกอบการด้านอาหาร   การวิเคราะห์
ข้อมูลสถานการณ์ และสภาพปัญหา
สถานประกอบการด้านอาหาร 
4. การตรวจแนะน าสถานประกอบการ
ด้านอาหาร ตามเกณฑ์ถนนอาหาร
ปลอดภัย  และตรวจแนะน าตลาด
ประเภทที่ 1 ตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื อ
วิถีไทย  
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ส่วนกลาง เขตบริการสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
กระทรวงมหาดไทย    ชมรม/
สมาคมผู้ประกอบการค้าอาหาร 
เจ้าของตลาด  ผู้ขายของในตลาด  
ชมรม/สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว  
เป็นต้น  
4. การตรวจแนะน าสถาน
ประกอบการด้านอาหาร ตาม
เกณฑ์ถนนอาหารปลอดภัย  และ
ตรวจแนะน าตลาดประเภทที่ 1 
ตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซื อวิถีไทย   
5. การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการค้าอาหาร และ
จัดท าบัตรประจ าตัวผู้สัมผัสอาหาร  
6. การตรวจเยี่ยมการด าเนินงาน 
ในพื นที่ 12 เมืองต้องห้าม....
พลาด  เพื่อเร่งรัดการพัฒนา ถนน
อาหารปลอดภัย และตลาดสดวิถี
ไทย และมอบป้ายสัญลักษณ์ถนน
อาหารปลอดภัย และตลาดสดน่า
ซื อวิถีไทย 
7. สนับสนุนเอกสาร สิ่งพิมพ์     
ผ้ากันเปื้อน  หมวกคลุมผล  ป้าย
ไวนิล   ชุดนิทรรศการ ฯลฯ 
8.ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์   
วิทยุ  หนังสือพิมพ์   และจัดท าสื่อ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
9.การติดตามประเมินผลโครงการ 

5. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ค้าอาหาร และจัดท าบัตรประจ าตัวผู้
สัมผัสอาหาร  
6.มอบป้ายสัญลักษณ์ถนนอาหาร
ปลอดภัย   และตลาดสดน่าซื อวิถีไทย 
7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผู้ประกอบการค้าอาหาร ผู้บริโภค   
และนักท่องเที่ยว 
8. การสรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
พื้นที่ 65 จังหวัด 
1. การจัดท าฐานข้อมูลสถาน
ประกอบการด้านอาหาร   การ
วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และสภาพ
ปัญหาสถานประกอบการด้านอาหาร 
2. การประสานงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องในการคัดเลือกพื นที่เป้าหมาย
ในการด าเนินการพัฒนาถนนอาหาร
ปลอดภัย อย่างน้อยจังหวัดละ 1 สาย  
และตลาดประเภทที่ 1 ทุกแห่งให้ผ่าน
เกณฑ์ตลาดสดน่าซื อ   
3. การตรวจแนะน าสถาน
ประกอบการด้านอาหาร ตามเกณฑ์
ถนนอาหารปลอดภัย  และตรวจ
แนะน าตลาดประเภทที่ 1 ตามเกณฑ์
ตลาดสดน่าซื อ และจัดท าแผนพัฒนา
ตลาดประเภทที่ 1 ให้ผ่านเกณฑ์ 
ตลาดสดน่าซื อ 
4. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ค้าอาหาร และจัดท าบัตรประจ าตัวผู้
สัมผัสอาหาร  
5. มอบป้ายสัญลักษณ์ถนนอาหาร
ปลอดภัย   และตลาดสดน่าซื อ 
6. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผู้ประกอบการค้าอาหาร   ผู้บริโภค  
และนักท่องเที่ยว 
7. การสรุปผลและรายงาน 
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เกณฑม์าตรฐานถนนอาหารปลอดภัย (Must See Clean Street Food)  
 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อก าหนด ค าอธิบาย 

ด้าน
สุขาภิบาล
อาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ร้านอาหารและแผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ร้านอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย (Clean 
Food Good Taste) 

ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย  
เกณฑ์ด้านกายภาพ   ร้านจ าหน่ายอาหาร  15  ข้อ 
                           แผงลอยจ าหน่ายอาหาร  12 ข้อ 
เกณฑ์ด้านชีวภาพ    โดยใช้ชดุทดสอบโคลิฟอร์มเบื องต้น (SI – 2) 
ตรวจหารโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  จ านวน  10 ตัวอย่าง ต้องไม่พบการ

ปนเปื้อน 90%ขึ นไป 
ตัวอย่างที่ตรวจ  10  ตัวอย่าง 
         1.อาหาร/น  า/น  าแข็ง    จ านวน  5 ตัวอย่าง 
         2.ภาชนะอุปกรณ์        จ านวน  3 ตัวอย่าง 
         3.มือผู้สัมผัสอาหาร      จ านวน  2 ตัวอย่าง 
 

๒ ร้านอาหารและแผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร 
ไมม่ีการจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และบุหรี่ 

ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ไม่มีการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่ พ.ศ.2535 

๓ ร้านอาหารและแผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร
ไม่ใช้ภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร      
(No Foam) 

ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารควรเลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร   (No Foam)    ควรใช้ภาชนะทดแทนโฟมหรือภาชนะท่ี
ปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อม 

๔ ร้านอาหารและแผง
ลอยจ าหน่ายอาหาร
มีการจัดบริการช้อน
กลาง 

ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหารมีการจัดบริการช้อนกลางหรือ
เสิร์ฟช้อนกลางทุกครั ง เมื่อลูกค้าสั่งอาหารมารับประทานร่วมกันตั งแต่ 
2 คนขึ นไป 

๕ มีการจัดบริการส้วม
สะอาด 

มีการจัดบริการห้องส้วมส าหรับลูกค้า สะอาด เพียงพอ แยกชาย-หญิง 
มีน  าใช้สะอาดเพียงพอตลอดเวลาที่เปิดบริการ หรือจัดให้มีรถสุขา
เคลื่อนที่ 

๖ มีการจัดบริการอ่าง
ล้างมือ 

มีการจัดบริการอ่างล้างมือที่ใช้การได้สะดวก เพียงพอและมีสบู่ใช้
ตลอดเวลา 
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เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อก าหนด ค าอธิบาย 

ด้าน
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 

1 มีป้ายบอกชื่อร้าน
หรือแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร 
อย่างน้อย   2 ภาษา 
(๑๐๐%) 

มีป้ายบอกชื่อร้านหรือแผงลอยจ าหน่ายอาหารอย่าน้อย 2 ภาษา
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

2  ต้อนรับนักท่องเที่ยว
ด้วยวัฒนธรรมอันดี
งาม และสามารถ
สื่อสารกันักท่องเที่ยว
ได้อย่างน้อย 2ภาษา 
(อย่างน้อย ๓๐%) 

กล่าวสวัสดี และยินดีต้อนรับ  ด้วยหน้าตายิ มแย้มแจ่มใส บอกราคา
และรายการอาหารได้อย่างถูกต้องและสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยว
ได้อย่างน้อย 2 ภาษา 
  

3 มีรายการอาหาร
อย่างน้อย 2 ภาษา 
พร้อมระบุราคาท่ีเป็น
ธรรม และมีรูปภาพ
ประกอบ (อย่างน้อย 
๑๐๐%) 

- เมนูอาหารควรมีราคาท่ีถูกต้องและครบถ้วน รวมทั งมีภาพประกอบ 
- จัดท าที่มาของร้าน เพ่ือสร้างคุณค่าของอาหารและความประทับใจ
ของผู้มาใช้บริการ 
 

4 มีระบบการรักษา
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว ที่ใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(ดูภาพรวม) 

มีระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น มีตู้ลงเวลาของต ารวจอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับถนนอาหารใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5 จัดให้มีถังดับเพลิงที่
พร้อมใช้งานหรืออยู่
ใกล้บริเวณถนน
อาหารปลอดภัยอยู่
เสมอ(ดูภาพรวม) 

วางถังดับเพลิงไว้ใกล้บริเวณถนนอาหารปลอดภัย   มีการให้ ความรู้
ความเข้าใจในการรับมือกับไฟที่เกิดขึ นจากน  ามันหรือไฟฟ้า 

๖ มีการจัดการจ าหน่าย
สินค้าแต่ละประเภท
เป็นหมวดหมู่ไม่
ปะปนกัน(ดูภาพรวม) 

มีการจัดการจ าหน่ายสินค้าแต่ละประเภทเป็นหมวดหมู่ 
 

7 จัดให้มีจุดบริการ
ข้อมูลส าหรับ
นักท่องเที่ยว 

จัดให้มีจุดบริการข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ  แผนที่บอก
เส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง 
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เกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อวิถีไทย   (Must See Clean Market) 
 

เกณฑ์
มาตรฐาน 

ข้อก าหนด ค าอธิบาย 

ด้าน
สุขาภิบาล
อาหาร 

๑ ตลาดประเภทที่ 1  
ที่ผ่านเกณฑ์ตลาดสด 
น่าซื อ ระดับดีมาก (5 
ดาว)   
หรือ ผ่านเกณฑ์ตลาด
สด น่าซื อ ระดับดี (3 
ดาว) ติดต่อกันอย่าง
น้อย 3 ปี   

ตลาดประเภทที่ 1 ที่ผ่านเกณฑ์ ตลาดสด น่าซื อ 3 ด้าน คือ 
   1 .  มาตรฐานด้ านสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม (Environmental  
Health) มี  40  ข้อ  โดยมาตรฐานระดับดี ต้องผ่านเกณฑ์  17  ข้อ    
ส่วนมาตรฐานระดับดีมาก ต้องผ่านมาตรฐานระดับดี (ข้อ1-17)และ
ต้องเกณฑ์ข้อ 18—40    อีกอย่างน้อย  18  ข้อ  ขึ นไป  (รวม  35  
ข้อ ขึ นไป) 
     2. มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหาร  (Food  Safety)     
ทั งมาตรฐานระดับดีและระดับดีมากต้องผ่านเกณฑ์การตรวจสาร
ปนเปื้อนในอาหาร   ทั ง   5 ชนิด  ได้แก่  สารฟอร์มาลิน  สารกันรา  
สารบอแรกซ์  สารฟอกขาว   และ   ยาฆ่าแมลง  
   3. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  (Consumer Protection)   ทั ง
มาตรฐานระดับดีและระดับดีมากต้องผ่านเกณฑ์  3 ข้อ  ได้แก่   

   1) มีสถานที่จัดบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้บริโภค    
   2)  มีจุดทดสอบสารปนเปื้ อน 5 ชนิด ได้แก่   สาร

ฟอร์มาลิน  สารกันรา  สารบอแรกซ์  สารฟอกขาว และ ยาฆ่าแมลง    
             3) มีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้บริการผู้บริโภค 

ด้าน 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 

1 มีการจัดพื นที่จ าหน่าย
สินค้าท้องถิ่น/OTOP  

มีการจัดพื นที่จ าหน่ายสินค้าท้องถิ่นหรือ OTOP 

2 มีป้ายชื่อร้าน     
มีป้ายบอกชื่อสินค้า
พร้อมราคาสินค้า  
(ดูภาพรวม) 

- มีป้ายชื่อร้าน 
- มีป้ายบอกชื่อสินค้าพร้อมราคาสินค้า 

3  ต้อนรับผู้มาใช้บริการ/
นักท่องเที่ยวด้วย
วัฒนธรรมอันดีงาม 

กล่าวสวัสดี และยินดีต้อนรับ  ด้วยหน้าตายิ มแย้มแจ่มใส บอกราคา
และรายการอาหารได้อย่างถูกต้องและสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยว 
ชาวต่างชาติได้      อย่างน้อย 1 คนในบริเวณตลาดสด 

4 - จัดให้มีจุดบริการ
ข้อมูลส าหรับ
นักท่องเที่ยว  
 

- จัดให้มีจุดบริการข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยว    แผ่นพับ    แผนที่
บอกเส้นทางไปแหล่งท่องเที่ยว ใกล้เคียง 
- มีข้อมูลประวัติตลาด และสินค้าเด่นในชุมชน 
- ข้อมูลการติดต่อของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลตลาด/เจ้าของตลาด/เทศบาล
ที่ตั งของตลาด 

5 มีระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
ของนักท่องเที่ยว 

มีระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น มีตู้ลงเวลาของต ารวจอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงตลาดสดวิถีไทย     

6 จัดให้มีถังดับเพลิงที่
พร้อมใช้งาน  

วางถังดับเพลิงไว้ใกล้มือเสมอ อยู่ในบริเวณตลาดสดน่าซื อวิถีไทย  มี
การให้ ความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับการเกิดเพลิงไหม้ 
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ข้อมูลแผนงาน/โครงการส าคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects) 
 

๑. ชื่อแผนงาน/โครงการ   โครงการรณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam) 
    เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ปี 2558     
                                                         

๑.๑  หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม)  กรมอนามัย   กระทรวงสาธารณสุข 
      
๑.๒ ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

  ๑.๒.๑   ชื่อ-นามสกุล  นายสุชาติ   สุขเจริญ      ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
  สังกัด       ส านักสุขาภิบาลอาหารและน  า 

                       โทรศัพท์  ๐๒ ๕๙0 4605            .โทรศัพท์เคลื่อนที่      089-6818898                                                       
              โทรสาร   ๐๒ 590 4188             E-mail : suchart.s@anamai.mail.go.th  
๒. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือรณรงค์ให้ผู้ประกอบการค้าอาหารในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชนและผู้บริโภคตระหนักถึงอันตรายจากการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร 

2.2 เพ่ือให้ผู้ประกอบการค้าอาหารในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานภาคเอกชนและผู้บริโภคลดปริมาณการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร 

2.3 เพ่ือให้ผู้ประกอบการค้าอาหารในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานภาคเอกชนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารทดแทนโฟมที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและย่อยสลายได้
ตามธรรมชาติ  
๓. เป้าหมาย 

3.1 ร้านอาหารและแผงลอยในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 
3.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร  
3.๓ หน่วยงานภาคเอกชนต้นแบบ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร          

๔. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)  
ผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้บริโภคตระหนักถึงอันตรายจากการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร 

ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 
ผู้ประกอบการค้าอาหารและผู้บริโภคเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพและ

ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ  
5. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  

5.1 ร้อยละ 100 ของร้านอาหารและแผงลอยในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ  
5.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร จ านวน  ๕  แห่ง 
5.๓ หน่วยงานภาคเอกชนต้นแบบ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร         จ านวน 5  แห่ง 

6. ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล (ข้อ) 3.2.ด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย 
7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558.                                                                                                       
8. วงเงินโครงการ   3 ล้านบาท  
9. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
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10. การด าเนินงาน 
ส่วนกลาง เขตบริการสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

1. ขอความร่วมมือการรณรงค์ใน
หน่วยงานของกระทรวง
สาธารณสุข/ภาคเอกชน 

1. ขอความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 
 

1. สนับสนุนข้อมูล 

2. จัดประชุมภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ/ภาคเอกชน และการลง
นามความร่วมมือ (MOU)  2 
ครั ง 

2. ถ่ายทอดกิจกรรมการรณรงค์ 
ผ่านขอตกลงความร่วมมือกับ 
ภาครัฐและเอกชน 

2. ร่วมกับเขตบริการสุขภาพใน
การถ่ายทอด 

3. จัดท าเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ป้าย
ไวนิล ธงร้านอาหารปลอดโฟม  
สติ๊กเกอร์ร้านอาหารปลอดโฟม 

3. เผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ 3. ร่วมกับเขตบริการสุขภาพใน
การประชาสัมพันธ์ 

4. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ทาง
หนังสือพิมพ์  วิทยุ โทรทัศน์ 

4. ถ่ายทอดสื่อประชาสัมพันธ์ทาง
หนังสือพิมพ์  วิทยุ โทรทัศน์ใน
พื นที่ 

4. ร่วมกับเขตบริการสุขภาพใน
การถ่ายทอด 

5. จัดกิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก 
การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร   

5. ถ่ายทอดกิจกรรมการรณรงค์
ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร   

5. ร่วมกับเขตบริการสุขภาพใน
การรณรงค์ 

6. มอบรางวัลหน่วยงานหรือ
ผู้ประกอบการค้าอาหารต้นแบบ
เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
100 % 

6. ประชาสัมพันธ์หน่วยงานหรือ
ผู้ประกอบการค้าอาหารต้นแบบ
เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
100 % 

6.ร่วมกับเขตบริการสุขภาพในการ
ประชาสัมพันธ์ 

7.ติดตามประเมินผล  ถอด
บทเรียน  และสรุปผลโครงการ 

7. สุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

7. นิเทศติดตามและประเมินผล 

8.การศึกษาวิจัยผลกระทบต่อ
สุขภาพ 
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ข้อมูลแผนงาน/โครงการส าคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects) 
 

1. ชื่อแผนงาน/โครงการ  โครงการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารในท่าอากาศยาน  
(Clean Food Good Taste in Airport)   
                                                                   

๑.๑ หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม).   กรมอนามัย  และกรมควบคุมโรค   กระทรวงสาธารณสุข  
                                                 
๑.๒ ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 

  ชื่อ-นามสกุล  นายสุชาติ   สุขเจริญ     ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
  สังกัด       ส านักสุขาภิบาลอาหารและน  า 

                       โทรศัพท์  ๐๒ ๕๙0 4605            .โทรศัพท์เคลื่อนที่      089-6818898                                                       
              โทรสาร   ๐๒ 590 4188             E-mail : suchart.s@anamai.mail.go.th  
๒. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารในท่าอากาศยานให้ได้มาตรฐานอาหาร
สะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)                                                                     
๓. เป้าหมาย  
    ๓.๑ ท่าอากาศยาน ในสังกัด บริษัท การท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูม ิ  ท่าอากาศยานดอนเมือง  ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย          
ท่าอากาศยานหาดใหญ่  และท่าอากาศยานภูเก็ต 
 ๓.๒ ท่าอากาศยาน ในสังกัด กรมการบินพลเรือน  ได้แก่  ท่าอากาศยานอุดรธานี  ท่าอากาศยาน
ขอนแก่น  ท่าอากาศยานอุบลราชธานี  และท่าอากาศยานกระบี่ 
๔. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)  
 ๔.๑  สถานประกอบการด้านอาหารในท่าอากาศยานได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean  
     Food Good Taste) 
 ๔.๒  ผู้ประกอบการค้าอาหาร ผู้สัมผัสอาหารในท่าอากาศยานผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและ   
     การป้องกันโรค 
 ๔.๓  ผู้สัมผสัอาหารในท่าอากาศยานผ่านการตรวจสุขภาพ 
 ๔.๔  เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสถานประกอบการด้านอาหารในท่าอากาศยานผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาล 
     อาหารและการป้องกันโรค 
๕. ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 
 ๕.๑ ผู้บริโภคในท่าอากาศยานได้บริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัย 
 ๕.๒ นักท่องเที่ยวเชื่อมั่นในมาตรฐานสถานประกอบการด้านอาหารของประเทศไทย 
๖. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs) 
     ๖.๑  สถานประกอบการด้านอาหารในท่าอากาศยานได้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ร้อยละ ๘๐ 
     ๖.๒  ผู้ประกอบการค้าอาหาร ผู้สัมผัสอาหารในท่าอากาศยานผ่านการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารและ 
            ป้องกันโรค  ร้อยละ  ๘๐ 
๗. ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล (ข้อ) 3.2 ด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย 
๘. ระยะเวลาด าเนินโครงการ     มีนาคม – กันยายน ๒๕๕๘                                                                                                          
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๙. วงเงินโครงการ  2,756,000 บาท  
๑๐. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   โครงการใหม่ 
 
๑๑.การด าเนินงาน 

๑.ส่วนกลาง ๒.เขตบริการสุขภาพ ๓.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
๑.๑ จัดประชุมระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือท าความเข้าใจและ
ความตกลงร่วมมือการด าเนินงาน 
ได้แก่ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค          
การท่าอากาศยาน กรุงเทพมหานคร
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีท่า
อากาศยานเป้าหมาย เป็นต้น 

๒.๑ ร่วมประชุมตาม ๑.๑ ๓.๑ ร่วมประชุมตาม ๑.๑ 

๑.๒ จัดการอบรมผู้สัมผัสอาหารใน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ      
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

๒.๒ ให้การสนับสนุนการจัดการ
อบรมผู้สัมผัสอาหารในท่าอากาศ
ยานเป้าหมาย 

๓.๒ จัดการอบรมผู้สัมผัสอาหารใน
ท่าอากาศยานเป้าหมาย 

๑.๓ ตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหารใน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ      
ท่าอากาศยานดอนเมือง 

๒.๓ ให้การสนับสนุนการตรวจ
สุขภาพผู้สัมผัสอาหารใน 
ท่าอากาศยานเป้าหมาย 

๓.๓ ตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหาร
ในท่าอากาศยานเป้าหมาย 

๑.๔ จัดการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม 
สถานประกอบการด้านอาหารใน 
ท่าอากาศยานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
และการป้องกันโรค 

๒.๔ ให้ค าแนะน าด้านวิชาการแก่ 
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสถาน 
ประกอบการด้านอาหารใน 
ท่าอากาศยาน 

๓.๔ ให้ค าแนะน าด้านวิชาการแก่ 
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสถาน 
ประกอบการด้านอาหารใน 
ท่าอากาศยาน 

๑.๕ ตรวจสอบสถานประกอบการ
ด้านอาหารในท่าอากาศยานตาม
มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย 

๒.๕ สนับสนุนและร่วม
ตรวจสอบสถานประกอบการ
ด้านอาหารในท่าอากาศยานตาม
มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติ
อร่อย 

๓.๕ ร่วมประเมิน ตรวจสอบสถาน
ประกอบการด้านอาหาร ในท่า
อากาศยานให้ได้มาตรฐานอาหาร
สะอาด รสชาติอร่อย 

๑.๖ จัดท าสิ่งสนับสนุนโครงการ 
ได้แก่ แบบส ารวจสถานประกอบการ  
ผ้ากันเปื้อน ชุดทดสอบSI-2 คู่มือผู้
สัมผัสอาหาร และคู่มืออื่นๆ       
ป้ายรับรองมาตรฐาน CFGT เป็นต้น 

2.๖ เผยแพร่สิ่งสนับสนุน 3.๖ ให้ข้อมูลและสิ่งสนับสนุนกับ
ท่าอากาศยาน 
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ข้อมูลแผนงาน/โครงการส าคัญ ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects) 
 

1.ชื่อแผนงาน/โครงการ   โครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเพื่อลดโรคอาหารเป็นพิษ                                                                
 
๑.๑ หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม)  กรมควบคุมโรค     กระทรวงสาธารณสุข      

   หน่วยงานรับผิดชอบร่วม   
1. ส านักสุขาภิบาลอาหารและน  า และศูนย์อนามัยทุกแห่งกรมอนามัย 
2. ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
3. ส านักงานเลขาธิการการศึกษาขั นพื นฐาน 

๑.๒ ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
๑.๒.๑   ชื่อ-นามสกุล  นพ.พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต     
  ต าแหน่ง  นายแพทย์เชี่ยวชาญ    หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อทางอาหารและน  า                                                                                 
            สังกัด     ส านักโรคติดต่อทั่วไป.                                       
            โทรศัพท์  ๐๒ ๕๙0 3160            .  
            โทรสาร   ๐๒ ๕๙1 8436              E-mail : tapanokr@yahoo.com  

2. วัตถุประสงค์  
1. บริหารจัดการอาหารและน  าในสถานศึกษาต้นแบบและชุมชนให้มีความปลอดภัย 
2. ลดการระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษในนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
จัดระบบการบริหารจัดการอาหารและน  าในสถานศึกษาต้นแบบและชุมชนรอบโรงเรียนให้มีความ

ปลอดภัยโดยให้มีกิจกรรมพัฒนานักเรียน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรอบสถานศึกษาโดยการมี
ส่วนร่วมของผู้น าท้องถิ่นและชุมชน 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. ครูอนามัย/ครูสุขศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น

พื นฐาน(สพฐ.) 
2. ผู้ประกอบการอาหารและน  าในสถานศึกษาและในชุมชนรอบๆสถานศึกษา 
3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

กรรมการพัฒนาสุขภาพโรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข ในพื นที่ที่เก่ียวข้อง 
4. ผลผลิตของแผนงาน/โครงการ (output)  

1. โรงเรียนสามารถจัดระบบบริหารจัดการอาหารและน  าในสถานศึกษาต้นแบบและชุมชนให้มีความ
ปลอดภัย ตามเกณฑ์ ที่ปรับปรุงจาก เกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ชุมชนรอบโรงเรียนสามารถจัดระบบอาหารปลอดภัย (ตลาดสดน่าซื อ ร้านอาหาร Clean Food 
Good Taste น  าประปาหมู่บ้านคุณภาพ ฯลฯ ) ตามเกณฑ์ที่ปรับปรุงจากกรมอนามัย 
   ผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ (outcome) 
   1. จ านวนการระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษลดลง 
        2. การสอบสวนและควบคุมโรคอาหารเป็นพิษสามารถท าได้ตามเกณฑ์ของส านักระบาดวิทยา 
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5. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPIs)  
5.1 โรงเรียนสามารถจัดระบบบริหารจัดการอาหารและน  าในสถานศึกษาต้นแบบและชุมชนให้มีความ

ปลอดภัย ตามเกณฑ์  เกินร้อยละ 80 
5.2 ชุมชนรอบโรงเรียนสามารถจัดระบบอาหารปลอดภัย (ตลาดสดน่าซื อ ร้านอาหารร้านอาหาร  

Clean Food Good Taste น  าประปาหมู่บ้านคุณภาพ  ตามเกณฑ์  เกินร้อยละ 80 
6. ความสอดคล้องต่อนโยบายรัฐบาล (ข้อ) 3.2.ด้านโภชนาการและอาหารปลอดภัย 
7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ   ตั งแต่ปีงบประมาณ 2558 - 2559       .                                                                                                       
8. วงเงินโครงการ   10  ล้านบาท  
9. ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่ 
10. การด าเนินงาน 

ส่วนกลาง เขตบริการสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
1. เลือกโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
และชุมชนที่มีปัญหาโรคอาหาร
เป็นพิษระดับจังหวัด 
 

1. เลือกโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
และชุมชนที่มีปัญหาโรคอาหาร
เป็นพิษระดับอ าเภอ 
 

1. สนับสนุนข้อมูล 

2. บรรจุกิจกรรมพัฒนานักเรียน 
ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคในสถานศึกษา 
ผ่านข้อตกลงความร่วมมือกับ 
สพฐ. 
 

2. ถ่ายทอดกิจกรรมพัฒนา
นักเรียนสู่โรงเรียนตามมาตรการ
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค
ในสถานศกึษา ผ่านขอตกลง
ความร่วมมือกับ สพฐ. 
 

2. ร่วมกับเขตบริการสุขภาพใน
การถ่ายทอด 

3. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ร้านอาหารและ อบรม อสม.เพ่ือ
เป็น Food Safety Spy 

3. ถ่ายทอดพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร
เป้าหมายและ อบรม อสม.เพ่ือ
เป็น Food Safety Spy 

3. ร่วมกับเขตบริการสุขภาพใน
การถ่ายทอดและ อบรม อสม.เพ่ือ
เป็น Food Safety Spy 

4. จัดท าคู่มือฟื้นฟูการสอบสวน
ควบคุมโรคและการสื่อสารความ
เสี่ยง 

4. ถ่ายทอดคู่มือฟื้นฟูการ
สอบสวนควบคุมโรคและการ
สื่อสารความเสี่ยง 

4. ร่วมกับเขตบริการสุขภาพใน
การถ่ายทอด 

5. ปรับปรุงคู่มือการนิเทศติดตาม
และประเมินผลและสุ่มนิเทศ
ติดตามและประเมินผล 

5. สุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 

5. นิเทศติดตามและประเมินผล 

 

 
 
 
 
 
 


