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วาระท่ี 1 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

 ท่ีประชุมไดทบทวนประเด็นงาน ท่ีจะดําเนินการรวมกัน ไดแก การพัฒนาดานสุขาภิบาลอาหารของ

สถานประกอบการจําหนายอาหาร และฝายสํานักงานสาธารณสุขรัฐกลันตันสนใจพัฒนาดานสวมสาธารณะใน

ลักษณะเดียวกับการพัฒนาสวมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS ท่ีประเทศไทยไดดําเนินการมาแลว 

วาระท่ี 2 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 ศูนยอนามัยท่ี  12 ยะลา ไดชี้แจงแนวนโยบายกรมอนามัย ในเรื่องของ ความรวมมือการพัฒนาดาน

อนามัยสิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลอาหาร ระหวางประเทศท่ีมีพรมแดนติดตอกัน เพ่ือการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในโอกาสเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงบริเวณท่ีมีการดําเนินการเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนแลว

คือ พรมแดนระหวางประเทศไทยและประเทศลาว โดยมีศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกนเปนหนวยงานรับผิดชอบ

โครงการ ซ่ึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการสุขาภิบาลอาหารระหวางประเทศ มีการบูรณาการเกณฑ



มาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหาร และมีการลงนามขอตกลงความรวมมือกัน(MOC) ในการพัฒนาสถาน

ประกอบการจําหนายอาหารในพ้ืนท่ีท่ีติดพรมแดนของท้ังสองประเทศ 

วาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

3.1 ศูนยอนามัยท่ี 12 ไดนําเสนอโครงการท่ีศูนยฯ รางข้ึนมาเพ่ือเสนอพิจารณาของบประมาณ

ดําเนินการจากสํานักความรวมมือระหวางประเทศ โดยกําหนดกิจกรรมท่ีจะดําเนินการไดแก  

3.1.1 การจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํามาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหาร

รวมกันและทําขอตกลงความรวมมือในการดําเนินงาน 

3.1.2 การกําหนด พ้ืน ท่ีนํ ารองดํ า เนิ นการและรวมตรวจประเมินสถาน

ประกอบการในพ้ืนท่ีเปาหมายของท้ังสองประเทศ 

3.1.3 การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและมอบปายสัญลักษณเชิดชูเกียรติสถาน

ประกอบการจําหนายอาหาร 

- สวนควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยดานอาหาร สํานักงานสาธารณสุข รัฐกลันตันขอ

พิจารณาโครงการและขอนําเสนอรายละเอียดใหผูบริหารไดรับทราบกอน ซ่ึงจะมีการ

ประชุมในวันท่ี 18 ธันวาคม 2557 นี้ แตทางทีมงานผูปฏิบัติของมาเลเซียเห็นดวยกับ

การเลือกพ้ืนท่ีนํารองเพ่ือพัฒนารวมกัน  ซ่ึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสโดย

หัวหนากลุมงานอนามัยสิ่งแวดลอม ไดเสนอพ้ืนท่ีอําเภอสุไหงโกลกท้ังอําเภอ เปนพ้ืนท่ี

ดําเนินการและทางรัฐกลันตัน เห็นชอบพ้ืนท่ีติดกันคือ อําเภอปาเสมัส ซ่ึงอาจกําหนด

พ้ืนท่ีเปนขอบเขตรัศมีจากดาน หรือจะใชพ้ืนท่ีท้ังอําเภอโดยตองหารือกับผูบริหารอีกครั้ง 

- ศูนยอนามัยท่ี 12 ไดชี้แจงเพ่ิมเติม วารายละเอียดกิจกรรมในโครงการสามารถ

ปรับเปลี่ยนไดตามความเห็นชอบของท่ีประชุม และไดเสนอกิจกรรม การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานสุขาภิบาลอาหารในพ้ืนท่ีนํารองรวมกัน ซ่ึงทางรัฐกลัน

ตันเห็นชอบและใหท้ังสองฝายรางหลักสูตรการอบรมเพ่ือท่ีจะบูรณาการใชในกิจกรรม

ดังกลาว 

3.2 นําเสนอเกณฑมาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหาร 

- ศูนยฯ ไดนําเสนอเครื่องมือท่ีใชในการประเมินสถานประกอบการจําหนายอาหาร โดย

พัฒนาจากหลักการสุขาภิบาลอาหาร ซ่ึงครอบคลุมองคประกอบท้ังดานอาคารสถานท่ี 

การเลือกซ้ือ การลาง และการเก็บอาหารและภาชนะ การจัดการขยะ น้ําเสียและสัตว

แมลงนําโรค และสุขวิทยาผูสัมผัสอาหาร โดยแปลงสูเกณฑมาตรฐานสําหรับพัฒนาและ

ประเมินรับรองแตกตางกันตามชนิดสถานประกอบการ เชน รานจําหนายอาหารหรือ

ภัตตาคาร ใชเกณฑมาตรฐาน 15 ขอ แผงลอยจําหนายอาหาร ใชเกณฑ 12 ขอ โรง

อาหารในโรงเรียน ใชเกณฑมาตรฐาน 30 ขอ โรงครัวโรงพยาบาล ใชเกณฑมาตรฐาน 30 

ขอ ในการรับรองมาตรฐาน มอบหมายใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจในการตรวจ



ประเมินและรับรองได และมีการสุมประเมินสถานประกอบการท่ีผานมาตรฐานเปน

ประจําทุกป 

- สํานักงานสาธารณสุขรัฐกลันตัน มีการดําเนินงานโดยใชมาตรฐานบนพ้ืนฐานหลักการ

สุขาภิบาลอาหารคลายๆกัน แตไมแยกกลุมเปาหมายสถานประกอบการแตประเภท คือ

ภัตตาคาร แผงลอย หรือโรงอาหารโรงเรียน จะใชมาตรฐานการประเมินรับรอง

เหมือนกัน และมีการกําหนดรายละเอียดในแตละประเด็นโดยละเอียด เพ่ือแยกกลุม

สถานประกอบการอาหาร ตามมาตรฐานเปน 3 ระดับ ไดแก  

มาตรฐาน A  เปนมาตรฐานดีท่ีสุด (ระดับคะแนน รอยละ 86-100) 

 มาตรฐาน B  เปนมาตรฐานรองลงมา (ระดับคะแนน รอยละ 71-85) 

มาตรฐาน C เปนมาตรฐานต่ําท่ีสุด (ระดับคะแนน รอยละ 51-70) 

ในกรณีท่ีสถานประกอบการแหงใด ไดรับการตรวจประเมินแลวคะแนนไมถึง 51 คะแนน 

ถือวาตกมาตรฐาน ตองหยุดพักกิจการ 14 วัน ตาม พรบ.อาหาร ของประเทศมาเลเซีย 

ตองดําเนินการปรับปรุงใหผานมาตรฐานจึงจะสามารถประกอบกิจการได โดยในระบบ

การรับรองเจาหนาท่ีระดับทองถ่ินจะทําการตรวจคัดกรองเบื้องตน และหนวยงาน

สาธารณสุขระดับรัฐ เปนผูรับรอง ซ่ึงสถานประกอบการสวนใหญมีระดับมาตรฐานอยูใน 

มาตรฐาน B 

- ในรายละเอียดของการประเมินสถานประกอบการจําหนายอาหาร ท่ีฝายรัฐกลันตัน 

ประสบปญหาอยูบอยๆ คือรายละเอียดดานสุขวิทยาผูสัมผัสอาหาร ซ่ึงมีขอกําหนดท่ี

สําคัญคือ ตองผานการอบรม และไดรับวัคซีนไทฟอยด ซ่ึงมักประสบปญหาในกรณี 

พนักงานรานจําหนายอาหารเปนแรงงานตางดาวท่ีลักลอบเขามาทํางาน โดยเฉพาะ

แรงงานจากชายแดนจากประเทศไทย ซ่ึงในการอบรมผูสัมผัสอาหารของมาเลเซียนั้น

ตองเสียคาสมัครใหลูกจางในรานเขารับการอบรมครั้งละ 500 บาท/คน โดยสวนใหญ

เจาของสถานประกอบการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการอบรมใหกับลูกจางในราน 

เม่ือแรงงานตางดาวเขาทํางานไดแคไมนานแลวลาออกจึงเปนปญหาในเรื่องคาใชจายตอ

เจาของราน อีกท้ังพบปญหาคาใชจายในเรื่องวัคซีนไทฟอยด จึงไดขอความรวมมือจาก

ประเทศไทยในการสงเสริมความรูและสนับสนุนแรงงานดังกลาวใหไดรับวัคซีนไทฟอยด 

และใหมีการจัดอบรมผูสัมผัสอาหารใหกับแรงงานไทยท่ีจะเขามาทํางานในสถาน

ประกอบการรานอาหารในมาเลเซียโดยใหใชหลักสูตรอบรมใหเปนมาตรฐานเดียวกับ

สถาบันฝกอบรมท่ีข้ึนทะเบียนกับมาเลเซีย โดย ศูนยฯ และสสจ.นราธิวาส รับฟงและจะ

สะทอนปญหาใหผูบังคับบัญชาระดับสูงรับทราบเพ่ือประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ในการคลี่คลายปญหาตอไป 



- มาตรฐานอีกมาตรฐานหนึ่งของรัฐกลันตัน คือมาตรฐาน BESS เปนการยกระดับสถาน

ประกอบการจําหนายอาหาร โดยผนวกประเด็นดานคุณคาทางโภชนาการรวมดวย ซ่ึงมี

ลักษณะคลายคลึงกับมาตรฐาน Clean food good taste plus ของสํานักสุขาภิบาล

อาหาร กรมอนามัย 

 

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 

- สํานักงานสาธารณสุขรัฐกลันตัน สนใจท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาสวมสาธารณะ ตาม

แนวทาง โครงการพัฒนาสวมสาธารณะไทย โดยศูนยฯและสสจ.นราธิวาส ไดนําเสนอ

กระบวนการดําเนินงาน ท่ีครอบคลุมหนวยงานและสถานประกอบการประเภทตางๆ  

12 ประเภท โดยใชกลยุทธิ์ การประสานความรวมมือ การรับรองมาตรฐานโดยใช

มาตรฐานสวมสาธารระไทย (HAS)  การรณรงคประชาสัมพันธ เชนการประกวดสุดยอด

สวม และการรณรงคลางสวมในวันสงกรานต ซ่ึงศูนยฯไดเสนอแนะใหรัฐกลันตัน เริ่มท่ี

สถานบริการและเครือขายของหนวยงานสาธารณสุขกอนเปนลําดับแรกเพ่ือเปน

แบบอยาง จากนั้นจึงขยายผลสูหนวยงานหรือองคกรอ่ืนๆ โดยศูนยฯจะสงรายละเอียด

และเอกสารการดําเนินงานมาในภายหลัง 

 

ผูจดบันทึกและสรุปการประชุม 

นายสะหลัน สามะ 

     น.ส.มารีนี  โด 

                                                                น.ส.อรุณรัตน  เดชชัยภูมิ 

ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา 
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