
สรุปการประชุม 

โครงการขับเคล่ือนการดําเนนิงานพัฒนาสวมสาธารณะและการสุขาภิบาลอาหารไทย-มาเลเซีย  
เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

วันท่ี ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ณ หองประชุมกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลเมืองสุไหงโกลก อําเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 

และ หองประชุมดานศุลกากรรันตูปนยัง รัฐกลันตัน มาเลเซีย 

 

วันท่ี 15 มิถุนายน 2558 : การบรรยาย ระบบงานและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของมาเลเซีย และ

การศึกษาดูงาน 

1. การบรรยาย ระบบงานและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของมาเลเซีย โดย food quality control 

division,  Kelantan State Public Health Office 

1.1 เกณฑมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร (มาตรฐาน ABC) 

เกณฑมาตรฐานจัดทําไวเพ่ือใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขทําการประเมินรับรอง และจัดระดับของราน

จําหนายอาหาร ซ่ึงมี 3 ระดับ ไดแก ระดับ A, B และ C ในขอกําหนดมาตรฐานรานจําหนาย

อาหารมีท้ังหมด 7 หมวด และ 31 ประเด็นยอย แตละประเด็นจะมีคะแนน ให สวนใหญขอละ 1 

คะแนน ยกเวนขอท่ีสําคัญท่ีกําหนดเปนจุดวิกฤติ (ccp) จะมีคะแนนสูง รายละเอียดของ

มาตรฐานรานอาหารมีดังนี้ 

หมวด A  สถานท่ีปรุงอาหาร วัสดุอุปกรณ และอุปกรณการเก็บรักษาวัตถุดิบอาหาร  

A1 : การควบคุมอุณหภูมิของการเก็บรักษาอาหารและวัตถุดิบอาหาร (12 คะแนน) 

       -กําหนดอุณหภูมิ การแชแข็ง 0-(-18) Qc และอุณหภูมิความเย็นท่ัวไป 1-4 Qc 

A2 : การควบคุมและปองกันสัตวแมลงนําโรค  เชน แมลงสาบ แมลงวัน หนู และสัตวนําโรคอ่ืนๆ 

ท่ีมีประสิทธิภาพ (4 คะแนน) 

A3 : การบํารุงรักษาความสะอาด ตูเย็นและอุปกรณทําความเย็น (3 คะแนน) 

A4 : สภาพและความสะอาดของเครื่องมืออุปกรณ ปรุงประกอบอาหาร (3 คะแนน) 

A5 : การระบายควันและระบายความรอน (2 คะแนน) 

A6 : ชองหรือพ้ืนท่ีวางระหวาง อุปกรณ ตางๆ กับพ้ืน ผนัง หรือเพดาน มีความเหมาะสม (1 

คะแนน) 

รวมคะแนน หมวด A 25 คะแนน  

หมวด B พ้ืนท่ีบริการอาหาร 

B1 : การควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษาอาหารกอนเสิรฟ ข้ึนกับชนิดอาหาร (12 คะแนน) 

      -อาหารทานรอน ตองมีอุณหภูมิ > 60 Qc 

     - อาหารทานเย็น ตองเก็บท่ีอุณหภูมิแชแข็ง <-18 Qc หรืออุณหภูมิ ทําความเย็น 1-4 Qc 



B2 : ภาชนะและอุปกรณท่ีใชในการเสิรฟอาหาร ตองสะอาดและมีสภาพดี (2 คะแนน) 

B3 : เขียงและผาเช็ด ตองสะอาด และแยกใชงาน ตามวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน (2 คะแนน) 

B4 : โตะ เกาอ้ี และอุปกรณ ตองสะอาด และอยูในสภาพดี (2 คะแนน) 

รวมคะแนนหมวด B 18 คะแนน 

หมวด C ผูสัมผัสอาหาร 

C1 : ผูสัมผัสอาหารตองไดรับวัคซีน ไทฟอยด และผานหลักสูตรการอบรมผูสัมผัสอาหาร (3 

คะแนน) 

C2 : ผูสัมผัสอาหารมีสุขลักษณะท่ีดี เชน การรักษาความสะอาดรางกาย การแตงกายท่ีเหมาะสม 

มีพฤติกรรมท่ีถูกตอง (6 คะแนน) 

C3 : ไมมีปญหาทางสุขภาพหรือเปนโรคท่ีจะติดตอทางอาหารและน้ําได (1 คะแนน) 

รวมคะแนนหมวด C 13 คะแนน 

หมวด D น้ําใช (น้ําประปา) 

D1 : ผลิตจากแหลงน้ําท่ีสะอาด (2 คะแนน) 

D2 : กักเก็บน้ําอยางถูกสุขลักษณะ เชน มีการรองน้ําจากกอกน้ําโดยตรง ไมตอสายยาง (2 

คะแนน) 

D3 : ไมมีการรั่วซึมของทอน้ํา ในบริเวณสถานท่ีปรุงและจําหนายอาหาร (1 คะแนน) 

รวมคะแนนหมวด D 5 คะแนน 

หมวด E การจัดการดานสุขาภิบาล 

E1 : สุขลักษณะของหองสวม ไดแก สวมสะอาด ไมมีกลิ่นเหม็น การระบายอากาศดี ประตูหอง

สวมไมเปดสูครัวโดยตรง มีน้ําสะอาด มีสบูเหลว กระดาษชําระและเครื่องเปาแหง (6 คะแนน) 

E2 :  อุปกรณท่ีเอ้ือตอการจัดการดานสุขาภิบาล เชน มีอางลางมือ มีถังหรือบอดักไขมันท่ีใชการ

ได และเพียงพอ (3 คะแนน) 

E3 : การจัดการท่ีเอ้ือตอการลางมือ ไดแกมีอางลางมือท่ีสะอาด ติดอยูกับท่ี และมีสบูเหลวเตรียม

ไวพรอมเครื่องเปาแหง (3 คะแนน) 

รวมคะแนนหมวด E 12 คะแนน 

หมวด F โครงสรางและการบํารุงรักษาความสะอาดสถานท่ี  

F1 : สภาพของพ้ืน ผนังและเพดาน ไมลื่น ทนทาน ผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย ไมมีคราบ

สกปรกและฝุนเกาะ (5 คะแนน) 

F2 : การระบายอากาศและแสงสวาง เพียงพอ อุปกรณใชการได (2 คะแนน) 

F3 : มีระบบทอน้ํา ท่ีสะอาด และไมชํารุด (2 คะแนน) 

F4 : ระบบรางระบายน้ําเสีย ใชการไดดี ไมอุดตัน และไมมีเศษอาหารตกคาง (2 คะแนน) 

รวมคะแนนหมวด F 11 คะแนน 

หมวด G อ่ืนๆ (ท่ัวไป) 



G1 : การรับฟงความคิดเห็นของลูกคา (1 คะแนน) 

G2 : ถังขยะมีฝาปด สะอาด และเพียงพอ (1 คะแนน) 

G3 : วัตถุดิบ เครื่องปรุงรส และสารเคมีแยกเก็บเปนสัดสวน และติดฉลากใหชัดเจน (1 คะแนน) 

G4 : หองเก็บวัตถุดิบอาหารมีสภาพดี สะอาด ไมเปนท่ีอาศัยของสัตวแมลงนําโรค มีการระบาย

อากาศดี ใชหลัก FIFO ในการเก็บอาหาร (1 คะแนน) 

G5 : มีการจัดการขยะท่ีดี มีการแยกขยะ (1 คะแนน) 

G6 : สถานท่ี และอุปกรณมีการบํารุงรักษาท่ีดี มีตารางทําความสะอาดและมีการตรวจตรา  (1 

คะแนน) 

G7 : ติดปายประกาศ รณรงค ความสะอาด ความปลอดภัยในการทํางาน การสุขศึกษา และหาม

สูบบุหรี่ (1 คะแนน) 

G8 : การปองกันอุบัติภัยในสถานท่ีปรุงอาหาร เชน มีอุปกรณดับเพลิง ตูยาสามัญประจําบาน ไม

มีสิ่งกีดขวางบนบันได  (1 คะแนน) 

รวมคะแนนหมวด G 16 คะแนน 

รวมคะแนนท้ังส้ิน 100 คะแนน 

การคิดคะแนนและจัดลําดับ 

-ในแบบประเมิน ผูประเมินจะกาเครื่องหมาย x ในขอท่ีไมผานในทุกหมวด 

ดังนั้นคะแนนท่ีไดคือ  

100- คะแนนท่ีถูกหักออกในหมวด A+B+C+D+E+F = …………………………………… 

หรือคิดโดยสูตร 

[(X-Y)/X] x 100 % =…………………………………………………………………………………………….. 

เม่ือ  

X คือ คะแนนรวมทุกองคประกอบท่ีจะนํามาคิดคาคะแนน 

Y คือ คะแนนรวมของคะแนนท่ีถูกตัดคะแนน 

หมายเหตุ : กรณีสถานประกอบการเล็กๆ เชนแผงลอย อาจไมคิดคะแนนในขอยอยของบาง

หมวด ดังนั้นคะแนนเต็มจึงไมใช 100 คะแนน 

 

การจัดอันดับ(เกรด)ของสถานประกอบการ 

เกรด A  ตองไดคะแนนรอยละ 86-100  

เกรด B ตองไดคะแนนรอยละ 71-85  

เกรด c ตองไดคะแนนรอยละ 51-70 

หมายเหตุ  

-หากไดคะแนน ไมเกิน รอยละ 50 จะไมไดรับการจัดลําดับเกรด และอาจตองปดปรับปรุงสถาน

ประกอบการเพ่ือใหไดมาตรฐาน  



-มาตรฐานเกรด A จําเปนตองไดคะแนนเต็มในขอ A1,B1 และ C1 ซ่ึงเปนมาตรฐานท่ีเปนจุด

วิกฤติ 

1.2 ระบบงาน 

-ผูจําหนายอาหารตองขออนุญาตตอ อปท.ของเมืองตางๆ ประจําอําเภอ  

-เจาหนาท่ีสาธารณสุขประจําอําเภอ ฝายควบคุมคุณภาพอาหาร ทําการตรวจรานและใหคะแนน

ตามมาตรฐาน ABC และรายงานผลตอ food quality control division ของสํานักงาน

สาธารณสุขรัฐกลันตัน 

-หากคะแนนไมถึง รอยละ 51 สถานประกอบการตองปดปรับปรุง 14 วัน ถามีขอผิดพลาดอ่ืนๆ 

เชน ผูสัมผัสอาหารไมผานการอบรม และฉีดวัคซีน จะถูกเปรียบเทียบปรับ 

2. การศึกษาดูงาน การตรวจสอบสถานประกอบการอาหาร : กรณีศึกษา รานจําหนายอาหารท่ีผาน

มาตรฐาน A สามแหง ของพ้ืนท่ีรันตูปนยัง อ.ปาเสมัส 

2.1 แบงทีมศึกษาดูงานการรับรองมาตรฐาน ABC เปน 3 ทีมๆละ 1 ราน ในเขตพ้ืนท่ีรันตูปนยัง อ.ปา

เสมัส รัฐกลันตัน แตละรานเปนรานท่ีผานการรับรองมาตรฐาน A   

วันท่ี 16 มิถุนายน 2558  

 ประชุมสรุปการศึกษาดูงานและวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารระหวาง ไทย-

มาเลเซีย 

สรุปเปรียบเทียบจุดออน-จุดแข็ง ระหวางมาตรฐานและการปฏิบัติงานของ ไทย-มาเลเซีย 

 มาตรฐาน/การปฏิบัติงานของไทย มาตรฐาน/การปฏิบัติงานของมาเลเซีย 
จุดออน 
 

-ขาดมาตรการบังคับใชกฎหมายอยาง
จริงจัง ทําใหมีผูประกอบการจําหนาย
อาหารโดยไมไดขออนุญาตจํานวนมาก 
-เจาหนาท่ีสาธารณสุขไมมีอํานาจใช
กฎหมายลักษณะบังคับผูประกอบการ 
ใชไดในลักษณะเพียงใหคําแนะนํา 
อปท.ใหดําเนินการอีกทอดหนึ่ง 
-การอบรมผูประกอบการ หรือผูสัมผัส
อาหาร เปนลักษณะเชิญชวน ไมมี
มาตรการบังคับใหเขารับการอบรม ทํา
ใหมีผูสัมผัสอาหารไมผานการอบรม
คอนขางมาก 
 
 

-ผูสัมผัสอาหารบังคับใหผานการอบรม
เพียงครั้งเดียว จึงอาจขาดการอบรม
ฟนฟูความรู 
-มาตรฐานมีเพียงมาตรฐานเดียว ไมได
แยกมาตรฐานสําหรับรานอาหาร หรือ
แผงลอย ทําใหการดําเนินงานมุงแต
เพียงรานอาหารหรือภัตตาคาร 
-สถานประกอบการสวนใหญปฏิบัติเพ่ือ
ตอบโจทยของมาตรฐานท่ีมีลักษณะ
บังคับ(ตามหลักการ HACCP)เพียง
อยางเดียว สวนอ่ืนๆท่ีไมเนนใน
มาตรฐานหรือมีคาคะแนนนอย จะไม
เกิดความตระหนักเทาท่ีควร เชนเรื่อง
จัดการขยะและน้ําเสีย และไมมี
ความคิดสรางสรรคเชิงพัฒนาเพ่ือตอ
ยอดในดานตางๆ 



-ขาดการมีสวนรวมในลักษณะชมรม
ผูประกอบการจําหนายอาหาร 

จุดแข็ง -การขับเคลื่อนสุขาภิบาลอาหารใน
สถานประกอบการไทย แมไมมีการ
บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง แต
มุงเนนการพัฒนาความสัมพันธและ
ความรวมมือ ทําใหผูประกอบการท่ีมี
ความตั้งใจจะใหความรวมมือเปนอยาง
ดี และมีการตอยอดในเรื่องการพัฒนา
สถานประกอบการและการบริการได
คอนขางดี 
-แมวาการอบรมผูประกอบการหรือผู
สัมผัสอาหาร ไมใชภาคบังคับ เปน
เพียงการเชิญชวน แตการอบรม
สามารถจัดข้ึนโดยหลายหนวยงานท้ัง
ฝายสาธารณสุข หรือ อปท. และไมมี
การเก็บคาใชจายใดๆ ทําใหผูท่ีสนใจ
สามารถเขาอบรมไดบอยครั้ง 
-มีชมรมผูประกอบการจําหนายอาหาร 
และมีกิจกรรมการพัฒนาความรวมมือ
ดานตางๆ อยางสมํ่าเสมอ 
-มาตรฐานของไทย มีการแยกใชอยาง
ชัดเจน ท้ังสถานประกอบการท่ีเปน
แผงลอย รานจําหนายอาหาร 
ภัตตาคาร โรงครัวโรงพยาบาล โรง
อาหารอ่ืนๆ  แตอยูภายใตหลักการ
สุขาภิบาลอาหารท่ีคลายคลึงกัน และ
ในมาตรฐานใหน้ําหนักในองคประกอบ
ดานสุขาภิบาลอาหารเทาๆ กัน สงผล
ใหการประเมินจะชวยลดความเสี่ยงได
ในทุกๆดาน 

-มาตรฐานมีการบังคับในเรื่องของการ
ผานการอบรม และการไดรับวัคซีน
ไทฟอยด 
-หนวยงานท่ีใหการอบรมผูสัมผัส
อาหาร เปนหนวยงานเอกชนมืออาชีพ 
ท่ีข้ึนทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุข
มาเลเซีย ไมเปนภาระกับเจาหนาท่ีท่ี
ตองดําเนินการจัดอบรม 
-มีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด 
-การประเมินไมมีการแจงลวงหนา 
-เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีอํานาจสามารถ
ลงปฏิบัติงานไดเลย 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

1.การประชุมเตรียมการกอนท่ีจะขามแดนไปมาเลเซีย 



 

 
2.ระหวางขามพรมแดน 

 
3.ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีดานมาเลเซีย 

 



 

 

 

 



 

 

 
3.สาธารณสุขรัฐกลันตันรับรองอาหารม้ือกลางวัน 

 

 
4.เย่ียมชมรานเกรด A ของกลันตัน 



 

 

 

 
5.สรุปผลการศึกษาดูงาน 



 


