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คำ�นำ�

	 “ตลาดสด” เป็นแหล่งซื้อขายวัตถุดิบและอาหารปรุงส�าเร็จที่ส�าคัญ จึงเป็นสถานที่
ทีต้่องมกีารดแูลรกัษาให้สะอาดและถกูสขุลกัษณะอยูเ่สมอ อกีทัง้ปัจจบุนัด้วยสภาพแวดล้อม
ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ผนวกกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรสัโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพและการด�ารงชีวิตของประชาชน  
เป็นสาเหตุให้ตลาดสดของไทยต้องมีการพัฒนายกระดับมาตรฐานและปรับปรุงให้มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป และให้เป็นไปตามนโยบาย 3 สร้าง
ของกรมอนามัย ได้แก่ 1. สร้างมาตรฐาน 2. สร้างความมั่นใจ 3. สร้างความปลอดภัย  
ดงันัน้ กรมอนามยั โดยส�านกัสขุาภบิาลอาหารและน�า้จงึพฒันาเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดของ
ไทยให้เป็น	 “ตลาดสดน่าซื้อ	 วิถีใหม่”	 ซ่ึงมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน และได้จัดท�าคู่มือ	 “ตลาดสดน่าซื้อ	 วิถีใหม่” ส�าหรับ 
หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานพัฒนายกระดับ
ตลาดสดของไทยให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยอ้างอิง 
ข้อก�าหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
 กรมอนามยั ขอขอบคณุภาคเีครอืข่ายทกุภาคส่วนส�าหรบัความร่วมมอืในการส่งเสรมิ
ปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดของไทยให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ด้วยดีมาโดยตลอด รวมถงึทกุท่านทีม่ส่ีวนท�าให้คู่มอื “ตลาดสดน่าซือ้	 วถิใีหม่”	ส�าเร็จด้วยดี 
คณะผู ้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู ่มือฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือส่งเสริมและสนับสนุนให้ 
ภาคีเครือข่ายและผู้เก่ียวข้องทุกท่านสามารถด�าเนินงานได้อย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น  
ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาตลาดสดของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
มีแหล่งซื้อวัตถุดิบและอาหารที่สะอาด ปลอดภัยส�าหรับประชาชน อันจะส่งผลให้เกิด 
สุขอนามัยที่ดีต่อไป
          

กรมอนามัย
กรกฎาคม 2564
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บทที่ 1
คว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�ตล�ดสด

1. ท่ีม�และคว�มสำ�คัญ

 “ตลาดสด” เป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และเป็นศูนย์กลาง 

การรวมตัวของพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร และประชาชนทั่วไป

ต่างซ้ือวัตถุดิบจากตลาดสดเป็นส่วนใหญ่ จึงนับได้ว่าตลาดสดเป็นองค์ประกอบ

ท่ีส�าคัญยิ่งในวิถีชีวิตของคนไทย และวิถีชีวิตของชุมชนท่ีอยู ่คู ่กับสังคมไทย 

มาโดยตลอด ถึงแม้ว ่าปัจจุบันการด�ารงชีวิตของคนและสภาพสังคมจะ

เปล่ียนแปลงไปมากเพียงใด ตลาดสดก็ยังคงมีความส�าคัญไม่เสื่อมคลาย เพราะ

เป็นศูนย์กลางของชุมชนมาช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สินค้าส่วนใหญ ่

ที่จ�าหน่ายในตลาดสดจะเป็นสินค้าประเภทอาหาร โดยเฉพาะอาหารสดประเภท

เนื้อสัตว์ ผัก และผลไม้ รวมท้ังอาหารปรุงส�าเร็จพร้อมบริโภค จากการที่ตลาดสด

เป็นที่รวบรวมของแหล่งค้าขายอาหารจ�านวนมาก หากไม่มีการจัดการด้าน 

สุขอนามัยให้ถูกสุขลักษณะ เช่น พื้นช�ารุด มีน�้าขังเฉอะแฉะ รางระบายน�้าอุดตัน 

ขยะตกค้าง มีกล่ินเหม็น มีสัตว์พาหะและแมลงน�าโรคชุกชุมจะท�าให้ตลาดสด

กลายเป็นแหล่งก�าเนิดและแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ประกอบกับการเกิด 

โรคติดต่อทางเดินอาหารและน�้า ก็ยังพบว่าอาหารที่จ�าหน่ายในตลาดสดก็เป็น

แหล่งก่อให้เกิดโรคได้เช่นกนั นอกจากนี ้จากสถานการณ์ในปัจจุบนัการแพร่ระบาด 
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ของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เกิดการแพร่ระบาดในตลาดสดหลายแห่ง

และมีค�าสั่งให้ปิดตลาดนั้น ท�าให้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ค้าและประชาชน 

ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงแหล่งซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากตลาดสดเป็นแหล่งซ้ือ-ขาย

วัตถุดิบ เพื่อน�าไปปรุง ประกอบ ส�าหรับจ�าหน่ายในร้านอาหาร หรือส�าหรับ 

บรโิภคในสถานทีส่�าคญัต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน อกีทัง้ตลาดหลายแห่ง 

ยังเป็นตลาดค้าส่งที่มีรถเร่มารับซื้อเพื่อไปขายต่อยังพื้นท่ีอื่นอีกด้วย จึงถือได้ว่า

เป็นโอกาสและความท้าทายที่ท�าให้หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องจะได้เข้ามา

ด�าเนินการพัฒนาและควบคุมก�ากับ ให้ตลาดสดมีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะ

อย่างเร่งด่วน เพ่ือยกระดับตลาดสดในประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานและ

ประชาชนไทยมีแหล่งซื้ออาหารที่สะอาด ปลอดภัย

 กรมอนามัย ในฐานะหน่วยงานท่ีมีบทบาทด้านการอภิบาลระบบ 

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้เร่ิมด�าเนินการจัดท�าโครงการ 

ตลาดสดน่าซื้อขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545 และด�าเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  

โดยอาศัยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวด 8 มาตรา 34 ถึง 

มาตรา 37 ซึ่งได้ให้อ�านาจแก่ราชการส่วนท้องถ่ินในการออกข้อก�าหนดของ 

ท้องถ่ิน เพื่อควบคุมกิจการตลาดในพื้นท่ี ก�าหนดให้เจ้าของตลาดต้องขออนุญาต

ประกอบกิจการตลาดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์

ที่ก�าหนดไว้ในข้อก�าหนดของท้องถิ่น นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข โดยค�าแนะน�าของคณะกรรมการสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) และได้ด�าเนินการปรับปรุงใหม่เป็นกฎกระทรวงว่าด้วย

สขุลกัษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ออกตามความในพระราชบญัญติัการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 ก�าหนดหลักเกณฑ์สุขลักษณะของตลาด ซึ่งเจ้าของตลาดจะต้อง
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ปรับปรุงตลาดให้ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง  

ดงันัน้ เพือ่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาตลาดประเภทที ่1 (ตลาดสด) ให้ได้มาตรฐาน 

ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง จึงก�าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 

3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 2) ด้าน

ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) และ 3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 

(Consumer Protection) ตลาดท่ีเข้าร่วมโครงการปรับปรุงพัฒนาตลาดได้ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับป้ายรับรองมาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ ซ่ึงได้ก�าหนด

มาตรฐานไว้ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับดี (3 ดาว) และระดับดีมาก (5 ดาว) ส�าหรับ

การพฒันายกระดบัตลาดสดน่าซือ้ใน พ.ศ. 2564 นัน้ สืบเนือ่งมาจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) กรมอนามัยจึงต้องทบทวน

มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และมีมาตรฐาน 

ท่ีรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐาน

เป็น “ตลาดสดน่าซื้อ	 วิถีใหม่” โดยแบ่งหลักเกณฑ์ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental sanitation) 2) ด้านสุขอนามัย

ส่วนบุคคล (Personal hygiene) 3) ความปลอดภัยอาหาร (Food safety)  

และ 4) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer protection) และก�าหนด 

ระดับมาตรฐานไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน (3 ดาว) ระดับดี (4 ดาว) และ 

ระดับดีมาก (5 ดาว) 
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2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสื่อสารแนวทางการพัฒนาและการประเมินมาตรฐานตลาดสด 

  น่าซื้อ วิถีใหม่

 2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่  

  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนด

3. นิย�มศัพท์

 ตลาด	 หมายความว่า สถานท่ีซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู ้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุม 

เพ่ือจ�าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็น

ของสด ประกอบหรอืปรงุแล้ว หรอืของเสยีง่าย ทัง้นี ้ ไม่ว่าจะมกีารจ�าหน่ายสินค้า

ประเภทอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส�าหรับ 

ให้ผู ้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อจ�าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ�าหรือ 

เป็นคร้ังคราวหรือตามวันท่ีก�าหนด

 ตลาดประเภทที่	 1	 หมายถึง ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร และ 

มีลักษณะตามที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551

 ตลาดประเภทที่	 2	 หมายถึง ตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคาร และ 

มลีกัษณะตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยสขุลกัษณะของตลาด พ.ศ. 2551
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	 อาหารสด	หมายความว่า อาหารประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และ

ของอื่น ๆ ที่มีสภาพเป็นของสด

 อาหารประเภทเน้ือสัตว์ช�าแหละ หมายความว่า อาหารสดประเภท

เน้ือสัตว์หรือเน้ือสัตว์ที่มีการช�าแหละ ณ แผงจ�าหน่ายสินค้า

	 อาหารประเภทปรุงส�าเร็จ หมายความว่า อาหารท่ีได้ผ่านการท�า 

ประกอบหรือปรุงส�าเร็จพร้อมที่จะรับประทานได้ รวมทั้งของหวานและ 

เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ

	 สุขาภิบาลอาหาร หมายความว่า การจัดการและควบคุมปัจจัยต่าง ๆ 

เพ่ือให้อาหารสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค และสารเคมีท่ีเป็นพิษซ่ึงเป็นอันตราย

ต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น อาหาร ผู้สัมผัสอาหาร สถานที่ท�า ประกอบ 

ปรุง และจ�าหน่ายอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ สัตว์ และแมลงที่เป็นพาหะน�าโรค

	 การล้างตลาดตามหลักการสุขาภิบาล หมายความว่า การท�า 

ความสะอาดตวัอาคาร แผงจ�าหน่ายสินค้าในตลาด พืน้ ผนงั เพดาน ทางระบายน�า้ 

ตะแกรงดกัมูลฝอย บ่อดกัไขมัน บ่อพกัน�า้เสยี ทีเ่กบ็รวบรวมหรอืทีร่องรบัมลูฝอย 

ห้องส้วม ที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ และบริเวณตลาดให้สะอาด ไม่มีส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย หยากไย่ ฝุ่นละอองและคราบสกปรก รวมทั้งให้มีการฆ่าเช้ือ ทั้งนี้ 

สารเคมีที่ใช้ต้องไม่มีผลกระทบต่อระบบบ�าบัดน�้าเสียของตลาด
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4. ผลท่ีค�ดว่�จะได้รับ

 4.1 ตลาดสดของไทยมีการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

   ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งซ้ือและบริโภค 

   อาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

 4.2 ผู้ประกอบการตลาด ผู้จัดการตลาด ผู้ขายของในตลาดมีความรู้  

   ความเข้าใจในแนวทางการด�าเนินงานพัฒนาตลาดสดให้สะอาด  

   ปลอดภัย เป็นไปตามเกณฑ์ตลาดสดน่าซ้ือ วิถีใหม่

 4.3 เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภาครัฐ และเอกชน ในการ 

   ขบัเคลือ่นและพฒันาตลาดสดของไทย ให้ก้าวสูต่ลาดสดน่าซ้ือ วิถใีหม่
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บทที่ 2
แนวท�งก�รพัฒน�และบทบ�ทหน้�ที่

1. แนวท�งก�รดำ�เนินง�น

 แนวคิดการพัฒนา “ตลาดสดน่าซื้อ	 วิถีใหม่” มีเป้าหมายเพื่อให้เกิด 

การปรับปรุง พัฒนายกระดับตลาดสดของไทย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ท่ีถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาลและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งซื้อ

วัตถุดิบและอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ไม่ก่อโรค โดยแนวทางการด�าเนินงาน 

ยึดหลักการตาม “กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551”  

เป็นแนวทางหลักในการด�าเนินงานร่วมกับแนวคิดการด�าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 

ซึ่งประกอบด้วยภาคีเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบหลักส�าคัญในการ

ด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมาย โดยกรมอนามยัได้แบ่งกระบวนการด�าเนนิงานหลกั

เป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้

 1.1 การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ จากสถานการณ์

แพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในตลาด ท�าให้หน่วยงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งด�าเนินการตรวจประเมินตลาดสด เฝ้าระวังเชิงรุก และ 

ออกมาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 กรมอนามยั

ในฐานะหน่วยงานส่วนกลางท่ีมีบทบาทหน้าท่ีในการพัฒนามาตรฐานของ 

สถานประกอบกจิการด้านอาหาร จงึมกีารทบทวนเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือ 
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ฉบับเดิม พ.ศ. 2551 และพัฒนาเป็น “ตลาดสดน่าซื้อ	 วิถีใหม่”	 เพื่อให ้

มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และรองรับสถานการณ์ 

ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป  

 1.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ที่ผ่านมาปัญหาส�าคัญประการหนึ่งของ 

การด�าเนนิงานคอื ฐานข้อมลูการด�าเนนิงานตลาดมไีม่เพียงพอและไม่เป็นปัจจุบนั 

ท�าให้การวเิคราะห์และวางแผนการด�าเนนิงานไม่สอดคล้องกบับรบิทความเป็นจริง 

กรมอนามัยจึงวางแผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับใช้ใน 

การพัฒนายกระดับ “ตลาดสดน่าซื้อ	 วิถีใหม่”	 ต่อไป เช่น ข้อมูลตลาดสด 

ทั่วประเทศ ข้อมูลตลาดสดที่ผ ่านมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ข ้อมูลรถเร ่  

ข้อมูลทะเบียนผู้ค้าในตลาด เป็นต้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องอาศัยการมีส่วนร่วม

ของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชนตามบทบาทภารกิจ และ 

ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนางานต่อไป

 1.3 การพัฒนากระบวนการประเมินรับรองมาตรฐาน เพื่อให้การประเมิน

รับรองมาตรฐาน	 “ตลาดสดน่าซื้อ	 วิถีใหม่”	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ กรมอนามัยจึงได้ศึกษา ทบทวน 

องค์ความรู ้และกระบวนการประเมินรับรองมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพและ 

เช่ือถือได้ โดยผนวกกับการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์

ใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อให้เกิดกระบวนการประเมินรับรองมาตรฐาน 

“ตลาดสดน่าซื้อ	 วิถีใหม่”	 ที่เหมาะสม รวดเร็ว มีคุณภาพ และสะดวกต่อ 

ผู้ปฏิบัติงานต่อไป
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 1.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรถือเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่ง 

ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนภารกิจงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมาย  

กรมอนามัยได้เล็งเห็นความส�าคัญดังกล่าว จึงก�าหนดให้การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเป็นกระบวนการหลักท่ีจะต้องมีการวางแผนและการด�าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง ปัจจุบันกรมอนามัยมีหลักสูตรส�าหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ด้านสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม เช่น หลักสูตร Food Sanitation  

Inspector (FSI) หลักสูตร Basic of Food Sanitation Inspector (BFSI) 

หลักสูตร Inspectors ส�าหรับผู ้ตรวจประเมิน Environmental Health  

Accreditation (EHA) เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนายกระดับมาตรฐาน	“ตลาดสด

น่าซื้อ	 วิถีใหม่”	 กระบวนการส�าคัญจึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ท่ีเกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1.5 การพัฒนาต้นแบบ “ตลาดสดน่าซื้อ	วิถีใหม่”	การพัฒนาตลาดสด

น่าซ้ือของกรมอนามัย เริ่มมีการด�าเนินงานมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 และด�าเนินการ

ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จากข้อมูลปี พ.ศ. 2561 พบว่าจ�านวนตลาดสด 

ทั่วประเทศมีจ�านวนท้ังสิ้น 1,287 แห่ง ผ่านมาตรฐานตลาดสดน่าซ้ือจ�านวน 

1,139 แห่ง อย่างไรก็ตามปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

กรมอนามัยจึงต้องมีการทบทวนข้อมูลตลาดสดที่เคยผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตลาดสดน่าซือ้มาแล้ว เพือ่ให้มกีารรกัษามาตรฐานและพัฒนายกระดับมาตรฐาน

เป็น “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” ต่อไป 
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 1.6 การพัฒนาระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ การขับเคล่ือน

พัฒนายกระดับ	 “ตลาดสดน่าซื้อ	 วิถีใหม่”	 เป็นการด�าเนินงานที่ต้องอาศัย 

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนั้น การสื่อสารที่ดีและการประชาสัมพันธ์ 

อย่างทั่วถึงจึงเป็นสิ่งส�าคัญในทุกกระบวนการของการด�าเนินงาน กรมอนามัย 

จึงพัฒนาระบบการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ สามารถส่งข้อมูล

ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และชัดเจน เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายและ

ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที 
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2. บทบ�ทหน้�ท่ีของหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง

 การพฒันา “ตลาดสดน่าซือ้	วถิใีหม่”	เป็นการด�าเนนิงานทีม่กีระบวนการ

หลายขั้นตอนและซับซ้อน อีกทั้งยังอาจเกิดผลกระทบกับบุคคลหลายฝ่าย  

ฉะนั้น จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต ้องสร้างการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่าง ๆ  

ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องดังกล ่าว 

จะต้องท�าความเข ้าใจบทบาทหน้าที่ของตนให้ชัดเจน เพื่อให ้สามารถ 

วางแผนการด�าเนินงานได ้อย ่างเหมาะสม และบรรลุเป ้าหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 2.1	 ศูนย์อนามัยและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง	

 มีบทบาทหน้าที่ดังนี้

  1. ว า งแผนและด� า เ นิ นกา รพัฒนาศั ก ยภาพ เจ ้ าหน ้ าที่ 

   ผู ้ตรวจประเมิน ผู ้ ให ้ค�าปรึกษา และผู ้ปฏิบั ติงาน ของ 

   ส�านกังานสาธารณสุขจงัหวดั สาธารณสุขอ�าเภอ และผู้ประกอบ 

   กิจการตลาด เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องเกิดความรู้ ความเข้าใจในการ 

   ด�าเนินงานพัฒนา “ตลาดสดน่าซื้อ	 วิถีใหม่” ให้ชัดเจน 

   และสามารถปฏิบัติงานได้

  2. สนับสนุนเอกสารคู่มือแนวทางการพัฒนา	 “ตลาดสดน่าซื้อ		

	 	 	 วิถีใหม่”	และเอกสารวิชาการส�าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

       3. จัดท�าฐานข้อมูลตลาดในภาพรวมของศนูย์อนามยั เพือ่วเิคราะห์ 

   และวางแผนการด�าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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       4. ร่วมด�าเนินงานกับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสุ่มตรวจ 

   ประเมินรับรองมาตรฐาน “ตลาดสดน่าซ้ือ วิถีใหม่” 

  5. ก�าหนดแผนการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ เพื่อผลักดัน 

   ให้เกิดการขับเคลื่อนและร่วมด�าเนินงานกับภาคีเครือข่าย 

  6. ให้ค�าปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนการด�าเนินงานของ 

   ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ  

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบกิจการตลาด

 2.2	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

  1. วางแผนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการ 

   ตรวจประเมินรับรองมาตรฐานและการปฏิบัติงาน

  2. สนับสนุนเอกสารคู่มือแนวทางการพัฒนา “ตลาดสดน่าซื้อ  

   วิถีใหม่” และเอกสารวิชาการส�าหรับใช้ในการปฏิบัติงาน

  3. จัดท�าฐานข้อมูลตลาดในภาพรวมของจังหวัด เพื่อการพัฒนา 

   วิเคราะห์และวางแผนการด�าเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้อง

  4. จัดท�าแผนการขับเคลื่อน คัดเลือกตลาดเป้าหมาย และพัฒนา  

   “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

  5. ให้ค�าปรึกษา ส่งเสริม และสนับสนุนการด�าเนินงานของ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบกิจการตลาด

  6. ควบคุมก�ากับ ติดตาม และตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน  

   “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่”

  7.  ประสานการด�าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงานกับ 

   ศูนย์อนามัยและ/หรือหน่วยงานส่วนกลาง
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 2.3	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

  1. ก�าหนดนโยบายและผลักดันให้เกิดการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ  

   วิถีใหม่ คัดเลือกตลาดและวิธีการด�าเนินงานท่ีชัดเจน 

  2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการด�าเนินงานและมาตรฐานตลาดสด 

   น่าซือ้ วถิใีหม่ และจดัท�าฐานข้อมลูเชงิคณุภาพในภาพรวมของพืน้ที่

  3. ให้ความรู ้ท�าความเข้าใจกบัผูป้ระกอบกจิการ และร่วมด�าเนนิงาน 

   พัฒนาตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่

  4. ควบคุมก�ากับ ติดตาม การด�าเนินงานพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ 

   วิถีใหม่ของผู้ประกอบกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

  5. ด�าเนินการตรวจประเมินตลาดสดน่าซ้ือ วิถีใหม่ ในเบื้องต้น  

   เพื่อปรับปรุงส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

  6. ประสานการด�าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ 

   ค�าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะในการด�าเนินงาน

 2.4	ผู้ประกอบกิจการตลาด/เจ้าของตลาด

  1. ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ เพื่อวางแผน 

   การปรับปรุงพัฒนา

  2. สื่อสาร ท�าความเข้าใจกับผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องในตลาด และ 

   สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่

  3. ก�าหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ของตลาดให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

   ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่ เพื่อยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ

  4. ปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาตลาดให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

   “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่”
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  5. สื่อสารให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลแก่ผู้ขายอาหาร และควบคุม 

   ก�ากับให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก�าหนด

  6. ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้องเพื่อสนับสนุนและ 

   ให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงาน
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บทที่ 3
เกณฑ์ม�ตรฐ�น “ตล�ดสดน่�ซื้อ วิถีใหม่”

1. เกณฑ์ม�ตรฐ�น “ตล�ดสดน่�ซื้อ วิถีใหม่”
 

 การด�าเนินงาน	 “ตลาดสด	 น่าซื้อ” เดิมได้เร่ิมจัดท�าโครงการเมื่อปี  

พ.ศ. 2545 และด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจุบนั โดยก�าหนดเกณฑ์ตลาดสด  

น่าซ้ือ ไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 

 1) ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health) 

 2) ด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) 

 3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 

 หากตลาดสามารถพัฒนาได้ตามเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับป้ายรับรอง

มาตรฐานตลาดสด น่าซ้ือ ซึ่งแบ่งมาตรฐานเป็น 2 ระดับ คือ ระดับดี (3 ดาว) 

และระดับดีมาก (5 ดาว) แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดโรคระบาดร้ายแรงขึ้น 

กรมอนามัยจึงปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” พ.ศ. 2564 

ได้ปรับปรุงพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน 

โดยอ้างอิงสาระส�าคัญตามกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 

เป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่”  

ซ่ึงได้แบ่งเกณฑ์มาตรฐานเป็น 4 ด้าน ดังนี้
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 1. ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)  41 ข้อ

 2.  ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล (Personal Hygiene)  5 ข้อ 

 3.  ด้านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)   2 ข้อ

 4.  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection)  2 ข้อ

2. ร�ยละเอียดเกณฑ์ม�ตรฐ�น

1.	ด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม	(Environmental	Health)

  1. ที่ตั้งของตลาดต้องอยู่ห่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร จากแหล่งที่ก่อให้

เกิดมลพิษ ของเสีย โรงเลี้ยงสัตว์ แหล่งโสโครก ที่ก�าจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย  

อนัอาจเป็นอันตรายต่อสขุภาพอนามยั เว้นแต่จะมวีธิกีารป้องกนัหรือเจ้าพนกังาน

สาธารณสุขได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
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 2. ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร และมีทางเข้าออก

บริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร อย่างน้อยหนึ่งทาง      

 

      

                   

 3.  ตัวอาคารตลาดและหลังคาสร้างด้วยวัสดุถาวร ทนไฟ มั่นคง และ

แข็งแรงทนทาน ความสูงของหลังคาต้องมีความเหมาะสม กับการระบายอากาศ

ของตลาดนั้น
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 4.  ภายในตลาดมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ ไม่ร้อน อบอ้าว หรือ

อับทึบ ไม่วางของสูงปิดกันระบบระบายอากาศ

 

      

                   

 5.  พื้นตลาดท�าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซึมน�้า เรียบ ท�าความ

สะอาดง่าย ไม่มีน�้าขังและไม่ลื่น
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 6. มีการบ�ารุงรักษาสายไฟ หลอดไฟ พัดลม ก๊อกน�้า ท่อน�้าประปา และ

สาธารณูปโภคอื่น ๆ ตลาด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

 

      

                   

 7. ทางเดินภายในอาคารตลาดมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
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 8.  มีการก�าหนดพื้นที่การจ�าหน่ายสินค้าแต่ละประเภทเป็นหมวดหมู่ 

และจัดท�าผังแสดงโซนการจ�าหน่ายสินค้า

 

      

                   

 9.  มีการจัดท�าทะเบียนผู้ขาย/ผู้ช่วยขายทุกราย และทะเบียนรถเร่ 

ในตลาด (ตัวอย่าง)

 

      

                   



คู่ มื อ ตลาดสดน่ าซ้ื อ วิ ถี ใหม่24

 10. แผงท�าด้วยวัสดุถาวร เรียบ ท�าความสะอาดง่าย และแผงจ�าหน่าย

สินค้าประเภทอาหารสด มีความลาดเอียง หรือมีการป้องกันน�้าขังอยู่บนแผง

 

      

                   

 11. แผงจ�าหน่ายสินค้าประเภทอาหาร มีความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า  

60 ซม.
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 12. จัดให้มีหมายเลขแผง ช่ือผู้ขายของติดตั้งประจ�าแผง และมองเห็น

ชัดเจน

 

      

                   

 13. แผงจ�าหน่ายสินค้ามีแสงสว่างที่เพียงพอต่อการมองเห็นสินค้าได ้

อย่างชัดเจน
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 14.  มีชนิดและจ�านวนเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน โดย 

ติดต้ังในบริเวณที่สะดวกต่อการน�ามาใช้งาน

 

      

                   

 15. มีการจดัวางสนิค้าบนแผงจ�าหน่ายหรอืขอบเขตทีก่�าหนด เป็นระเบยีบ

เรียบร้อย ไม่กีดขวางทางเดิน
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 16.  ก�าหนดทางเข้า-ออกที่ชัดเจน/เหมาะสมกับขนาดพื้นที่  และ 

มีการคัดกรองพนักงาน ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย และผู้ใช้บริการ (เฉพาะกรณีที่ม ี

การแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายแรง)

 

      

                   

 17. มีมาตรการลดความแออัด เช่น ก�าหนดจ�านวนคนต่อพื้นท่ี ก�าหนด

ระยะเวลาการใช้บริการ ไม่จัดกิจกรรมที่ท�าให้เกิดการรวมกลุ่มคน เป็นต้น  

(เฉพาะกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือโรคร้ายแรง)
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 18. ให้มีการท�าความสะอาดบริเวณพื้น ทางเดิน ด้วยน�้ายาท�าความ

สะอาด/น�้ายาฆ่าเชื้อเป็นประจ�าทุกวัน และมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 

อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ในกรณีที่มีโรคระบาดร้ายแรงให้ล ้างตลาด 

ตามหลักสุขาภิบาล สัปดาห์ละ 1 คร้ัง)

 

      

                   

 19. จัดให้มีจุดบรกิารล้างมอืพร้อมสบูเ่หลว หรอืเจลแอลกอฮอล์ ให้เหมาะสม

กับขนาดพื้นที่ตลาด และเพียงพอกับจ�านวนผู้ใช้บริการ
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 20. จัดพื้นที่ส�าหรับนั่งรับประทานอาหารแยกจากพื้นที่ขายอาหารสด 

และสินค้าประเภทอ่ืน

      

                   

 21. มีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและที่นั่งรับประทานอาหาร 

อย่างน้อย 1 เมตร (เฉพาะกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายแรง)
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 22. โต๊ะหรือเก้าอี้ท่ีใช้บริโภคอาหาร สะอาด ไม่ช�ารุด และมีการเช็ด

ท�าความสะอาดด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อโรคอยู่เสมอ

      

                   

 23. แยกห้องส้วมเพศ ชาย – หญิง ออกจากกันเป็นสัดส่วน มีจ�านวน

เพียงพอ ตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาด (หรือในกรณีที่อยู่ในอาคารตลาด ต้องแยก

เป็นสัดส่วน โดยเฉพาะมีผนังกั้นโดยไม่ให้มีประตูเปิดสู่บริเวณจ�าหน่ายอาหาร)
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 24.  มกีารดูแลท�าความสะอาดห้องส้วม อย่างน้อยวันละ 2 คร้ัง โดยเน้น

บริเวณจุดเสี่ยงหรือจุดสัมผัสร่วม (กรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคร้ายแรง  

ต้องท�าความสะอาดทกุ 2 ชม.)

 

      

                   

 25. ภายในห้องส้วมมีการระบายอากาศดี สะอาด และไม่มีกลิ่นเหม็น  

มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่เหลว
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 26. ภายในห้องส้วมมีทีร่องรบัมูลฝอยทีมี่สภาพด ีไม่รัว่ซมึ และมีฝาปิดมดิชิด 

 27. มีการควบคุม ป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะน�าโรค และจัดให้มี 

การก�าจัดสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะน�าโรคภายในบริเวณตลาด อย่างน้อย 

เดือนละ 1 ครั้ง
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 28.  ท�าความสะอาดบริเวณแผงจ�าหน่ายอาหารสดและเนื้อสัตว์ช�าแหละ 

ด้วยน�้ายาท�าความสะอาดหรือน�้ายาฆ่าเช้ือเป็นประจ�าทุกวัน

      

                   

 29. อาหารสดเฉพาะเนื้อสัตว์และอาหารทะเล ต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิ

ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส ในตู้เย็นหรือแช่น�้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ และ 

มีอุปกรณ์หยิบจับ
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 30. อาหารที่ขายต้องสะอาดและปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร

 

      

                   

 31. การจ�าหน่ายอาหารประเภทปรุงส�าเร็จต้องใช้ อุปกรณ์/ภาชนะ 

ท่ีสะอาด มีอุปกรณ์หยิบจับ และอุปกรณ์ปกปิดอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 

รวมถึงให้มีการอุ่นอาหารทุก 2 ช่ัวโมง
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 32.  มีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะที่เพียงพอ และมีการจัดการ เก็บกวาด

มูลฝอยบริเวณทางเดินและถนน ให้สะอาดเรียบร้อยทุกวัน

      

                   

 33. ท่ีเก็บรวบรวมมูลฝอยตั้งอยู่นอกตัวอาคารตลาด และอยู่ในพื้นที่ที ่

รถเก็บขนมลูฝอยเข้าออกได้สะดวก มกีารปกปิดและป้องกนัไม่ให้สตัว์เข้าไปคุย้เขีย่
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 34.  ทีเ่ก็บรวบรวมมลูฝอยต้องมรีะยะห่างจากสถานท่ีประกอบอาหาร และ

สถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4 เมตร แต่ถ้าที่รองรับขยะมูลฝอยมีขนาดความจ ุ

เกนิกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมรีะยะห่างจากสถานทีดั่งกล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร

      

                   

 35. มีมาตรการให้ผู้ปฏิบัติงานเก็บขยะและท�าความสะอาด ต้องสวม 

ถงุมือยาง ผ้ายางกนัเป้ือน รองเท้าพืน้ยางหุม้แข้ง และใช้ปากคบีด้ามยาวเกบ็ขยะ
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 36.  มีการจัดการมูลฝอยประจ�าแผงท่ีถูกหลักสุขาภิบาล มีการจัดการ 

เก็บกวาดมูลฝอย บริเวณแผงให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

      

                   

 37. มีก๊อกน�้าประจ�าแผงจ�าหน่ายอาหารประเนื้อสัตว์ช�าแหละ และแผง

จ�าหน่ายอาหารประเภทปรุงส�าเร็จ
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 38.  จัดให้มีที่เก็บน�้าส�ารอง หรือมีบริการน�้าส�ารองไว้ให้เพียงพอ และ

สะดวกต่อการใช้ในแต่ละวัน

      

                   

 39. ต้องวางระบบน�้าใช้ในลักษณะท่ีปลอดภัย ไม่เกิดการปนเปื ้อน 

จากน�้าโสโครก ไม่ติดหรือทับกับท่อระบายน�้าเสียหรือสิ่งปฏิกูล 
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 40.  จัดให้มีรางระบายน�้าเสียภายในตลาด เป็นรางระบายน�้าเสียชนิด 

รางเปิด และสามารถระบายน�้าได้ ไม่มีน�้าขัง ไม่อุดตัน ไม่มีกลิ่นเหม็น

      

                   

 41. มีการบ�าบัดน�้าเสียอย่างเหมาะสม ก่อนปล่อยสู่แหล่งน�้าสาธารณะ 

โดยมีผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าท้ิงจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ส�าหรับตลาด 

ท่ีมีขนาดพื้นที่ต้ังแต่ 2,500 ตารางเมตรขึ้นไป)
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2.	ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล	(Personal	hygiene) 
 1.  ตลาดมมีาตรการให้ผูข้าย/ผูช่้วยขาย และผูใ้ช้บรกิารต้องสวมหน้ากากผ้า 

หรอืหน้ากากอนามยัตลอดเวลา (เฉพาะกรณีท่ีมกีารแพร่ระบาดของเชือ้โรคร้ายแรง 

หรอืตามประกาศของทางราชการ) และต้องปฏบิติัตามหลกัสุขวทิยาส่วนบคุคล 

 

      

                   

 2. ให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบกิจการ  

ผู้ขาย และผู้ช่วยขาย โดยเฉพาะแผงขายอาหารปรุงส�าเร็จ
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 3.  ผูข้าย/ผูช่้วยขาย ต้องแต่งกายสะอาด เรยีบร้อย มสีขุวทิยาส่วนบคุคลทีด่ี 

เช่น สวมเสื้อมีแขน สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวกปกปิดเส้นผม 

      

                   

 4. ให้ผู้ขายและผู้ช่วยขายล้างมือด้วยน�้าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 

อย่างสม�่าเสมอ
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 5.  มีการเว้นระยะห่างระหว่างผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย และผู้ใช้บริการ ในการ

เลือกซื้อสินค้าและช�าระเงิน อย่างน้อย 1 เมตร (เฉพาะกรณีที่มีการแพร่ระบาด

ของเชื้อโรคร้ายแรง หรือตามประกาศของราชการ) 

 

      

                   

3.	ด้านความปลอดภัยอาหาร	(Food	Safety)

 1. มีผลการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ไม่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก�าหนด ได้แก่ ตัวอย่างอาหาร พื้นผิวภาชนะและ

อุปกรณ์จากมือผู้ขายอาหาร
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 2. มีการตรวจสารปนเปื้อน 3 ชนิดขึ้นไป และตรวจไม่พบสารปนเปื้อน 

ในอาหารตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food safety) ได้แก่ ฟอร์มาลิน  

สารกันรา บอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง

 

      

                   

4.	ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	(Consumer	Protection)

 1.  จัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นจากประชาชน รวมถึงการสื่อสาร

และประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค
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 2.  จัดให้มีเคร่ืองชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้บริการผู้บริโภคในตลาด 

อย่างน้อย 1 จุด และติดป้ายบอกไว้ชัดเจน

      

                   

3. ก�รจัดระดับม�ตรฐ�น “ตล�ดสดน่�ซื้อ วิถีใหม่”

  ระดับมาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” พ.ศ.2564 แบ่งออกเป็น 

3 ระดับ ดังนี้

ระดับพื้นฐาน	(3	ดาว)	ประเมินโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ระดับดี	(4	ดาว)	ประเมินโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	และ

ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ระดับดีมาก	(5	ดาว)	ประเมินโดยส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

และศูนย์อนามัย	หรือ	กทม.	และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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บทที่ 4
ก�รติดต�มและประเมินผล

	 “การติดตามและประเมินผล” เป็นเครื่องมือส�าคัญที่ช ่วยในการ 

ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของหน่วยงานว่า 

ด�าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้หรือไม่ ท�าให้ทราบและก�าหนดทิศทาง

การพัฒนาได้อย่างชัดเจน รวมถึง	 “ระบบการประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือ 

บ่งช้ีว่าผลการด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร เพ่ือน�าข้อมูล

ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการด�าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 “การติดตาม”	 (Monitoring)	 หมายถึง กิจกรรมของการด�าเนินงาน 

ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ เกี่ยวกับการด�าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค

ที่ก�าลังเผชิญอยู ่ และประสิทธิภาพของวิธีการด�าเนินงาน หากไม่มีระบบ 

การติดตาม จะท�าให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนินงานและผลการด�าเนินงาน 

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

	 “การประเมินผล”	 (Evaluation)	 หมายถึง เป็นเคร่ืองมือที่จ�าเป็น 

ส�าหรับการด�าเนินงาน เนื่องจากผลที่ได้จากการประเมินจะถูกน�าไปใช้ใน 

การปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด�าเนินงานซ่ึงขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลจึงเป็นเครี่องบ่งชี้ว่ากิจกรรม 

ที่ก�าหนดไว้มีการด�าเนินการหรือไม่ ส่ิงที่ด�าเนินการไปแล้วได้ผลเป็นอย่างไร 

สอดคล้องกับทรัพยากรและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้การ 
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ประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างม ี

หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการติดตามและประเมินผล

1. วัตถุประสงค์ของก�รติดต�มและประเมินผล

 1. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

 2. เพื่อระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการเพื่อน�าไปใช้ให้เหมาะสม

 3. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการด�าเนินงานและปรับปรุงแก้ไข 

  ได้ทันท่วงที

2. ประโยชน์ของก�รติดต�มและประเมินผล

 1. ท�าให้เห็นจุดส�าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน และ 

  ช่วยให้การด�าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

 2. ท�าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอย่างไร  

  เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมต่อไป

 3. ท�าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างมีปัญหาอุปสรรค และเกิดจากสาเหตุใด  

  สามารถปรับปรุงขั้นตอนเพื่อลดปัญหาน้ันได้

 4. ท�าให้ทราบว่าการปฏบิตังิานมจีดุแขง็/จดุอ่อนอะไรบ้าง เพือ่วเิคราะห์ 

  ข้อมูลที่จะไปสู่การพัฒนางานได้ดียิ่งข้ึน
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3. ขั้นตอนก�รกำ�กับ ติดต�ม และประเมินผล

 การก�ากับติดตามประกอบด้วย 2 ระบบย่อย คือ 1. ระบบการเก็บข้อมูล 

2. ระบบการรายงานผล ระบบการก�ากับติดตาม เพ่ือให้ได้สารสนเทศท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการก�ากับติดตามงาน การด�าเนินงานพัฒนา “ตลาดสดน่าซื้อ  

วถิใีหม่” แบ่งขัน้ตอนการก�ากบั ตดิตาม และประเมนิผลของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ไว้ดังนี้

	 3.1	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	(อปท.)

  1. หน่วยงานมอบหมายผู ้รับผิดชอบการก�ากับ ติดตาม และ 

   ประเมินผลการด�าเนินงานอย่างชัดเจน

  2. ก�าหนดขอบเขตการก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการ 

   ด�าเนินงานให้ชัดเจน

  3. วางแผนการก�ากับ ติดตาม และประเมินผลเป็นรอบระยะเวลา 

   ตามความเหมาะสม

  4.  ให้ผู ้ประกอบกิจการตลาดรายงานผลความก้าวหน้าการ 

   ด�าเนินงานตามก�าหนดเวลา เป็นระยะ

  5.  ก�าหนดกิจกรรมส่งเสริมหรือกระตุ้นให้ผู้ประกอบกิจการตลาด 

   เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตลาดอย่างต่อเนื่อง 

  6. ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินงานเป็นระยะ

  7. สร้างเครื่องมือหรือแบบฟอร์มการรายงานผล เพื่ออ�านวย 

   ความสะดวกให้ผู้ประกอบกิจการตลาด
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  8. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมิน สรุป และรายงานผลการ 

   ด�าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

 3.2	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

  1. ก�าหนดขอบเขต/ชี้เป้าการก�ากับ ติดตาม และประเมินผล 

   การด�าเนินงานของจังหวัดให้ชัดเจน

  2. วางแผนการก�ากับ ติดตาม และประเมินผลเป็นรอบระยะเวลา 

   ตามความเหมาะสมและสื่อสารให้ อปท. ทราบ

  3.  ให้ อปท. รายงานความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานตาม 

   ก�าหนดเวลา เป็นระยะ

  4. ก� าหนดกิจกรรมส ่ ง เสริมหรือกระตุ ้ น ให ้  อปท.  และ 

   ผู ้ประกอบกิจการตลาด เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตลาด 

   อย ่างต ่อเนื่อง เช ่น การจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู ้  

   การศึกษาดูงาน เป็นต้น

  5.  ก�าหนดแผนการลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามผล 

   การด�าเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสม

  6.  สร้างเครื่องมือหรือแบบฟอร์มการรายงานผล เพื่ออ�านวย 

   ความสะดวกในการก�ากับติดตามแก่ผู้เกี่ยวข้อง

  7.  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน เพื่อปรับปรุง 

   แนวทางการด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

  8.  ประสานงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมิน สรุป และ 

   รายงานผลการด�าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
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 3.3	ศูนย์อนามัย/สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

  1. ก�าหนดขอบเขต/ชี้เป้าการก�ากับ ติดตาม และประเมินผล 

   การด�าเนินงานของหน่วยงานให้ชัดเจน

  2.  วางแผนการก�ากับ ติดตาม และประเมินผลเป็นระยะเวลา 

   ตามความเหมาะสม และสื่อสารให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ

  3.  ให ้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานความก ้าวหน ้า 

   ผลการด�าเนินงานตามก�าหนดเวลา เป็นระยะ

  4.  ก�าหนดกิจกรรมส่งเสริมหรือกระตุ้นให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

   เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น การ 

   จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศงาน เป็นต้น

  5.  ก�าหนดแผนการลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามผล 

   การด�าเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสม

  6.  สร้างเครื่องมือหรือแบบฟอร์มการรายงานผล เพื่ออ�านวย 

   ความสะดวกในการก�ากับติดตามแก่หน่วยงานเก่ียวข้อง

  7.  วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน เพื่อปรับปรุง 

   แนวทางการด�าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

  8.  ประสานงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมิน สรุป และ 

   รายงานผลการด�าเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
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 แบบตรวจประเมินม�ตรฐ�น “ตล�ดสดน่�ซื้อ วิถีใหม่”
ภ�คผนวก

ส่วนที่	1	:	ค�าชี้แจง
 มาตรฐาน “ตลาดสดน่าซื้อ วิถีใหม่” ประกอบด้วย 4 ด้าน 50 ข้อ 

ครอบคลุมผู้เก่ียวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) เจ้าของหรือผู้จัดการตลาด 2) ผู้ขาย/ 

ผู้ช่วยขายของ และ 3) ผู้ซ้ือ/ผู้บริโภค 

รายการ
เจ้าของหรือ
ผูจ้ดัการตลาด

ผูข้าย/ผูช่้วย
ขาย	และ

ผูป้ฏิบตังิาน
ในตลาด

ผู้ซื้อ/
ผู้บริโภค

ด้านที่ 1 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (41 ข้อ) - -

ด้านที่ 2 สุขอนามัยส่วนบุคคล (2 ข้อ) (2 ข้อ) (1 ข้อ)

ด้านที่ 3 ความปลอดภัยอาหาร (2 ข้อ) - -

ด้านที่ 4 การคุ้มครองผู้บริโภค (2 ข้อ) - -
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ส่วนที่	2	:	ข้อมูลทั่วไปของตลาดสด
1) ชือ่ตลาดสด ...............................................................ทีต่ัง้เลขที.่........................ 
ตรอก/ซอย...................................หมู่ที่.................ถนน ....................................
ต�าบล/แขวง ........................................อ�าเภอ/เขต ...........................................
จังหวัด............................................ขนาดพื้นที่.......................................ตรม.
เลขที่ใบอนุญาต.......................................................................
2) ช่ือเจ้าของ/ผู้จัดการตลาด..........................................................................
เบอร์โทร................................................
3) จ�านวนแผงทั้งสิ้น.............แผง แบ่งออกเป็น  
 แผงขายผักสด       จ�านวน....................แผง  
 แผงขายผลไม้       จ�านวน....................แผง 
 แผงขายอาหารทะเล/สัตว์น�้า  จ�านวน....................แผง 
 แผงขายเนื้อสัตว์ช�าแหละ  จ�านวน....................แผง    
 แผงขายอาหารปรุงส�าเร็จ   จ�านวน....................แผง 
 แผงจ�าหน่ายสินค้าอื่น ๆ   จ�านวน....................แผง 
4) ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย จ�านวน.............คน ผ่านการอบรมฯ จ�านวน.................. คน 
5) ช่ือหน่วยงานที่ตรวจประเมิน..........................................................................

หมายเหตุ	
	 * กรณไีม่มกีจิกรรม : ถ้าไม่มกีจิกรรมทีร่ะบไุว้ในเกณฑ์ และไม่เป็นปัญหา
ด้านสุขอนามัย/สุขาภิบาลอาหาร ให้ถือว่าผ่านมาตรฐานในข้อนั้น โดยระบุว่า  
“ไม่เกีย่วข้อง (N/A)” 
 * กรณีที่ตลาดมีการด�าเนินการบางส่วนหรือไม่ผ่านมาตรฐานให ้
ผู้ตรวจประเมินให้ค�าแนะน�าเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อก�าหนด 
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การจัดระดับมาตรฐาน	:	 

 ระดับพ้ืนฐาน  ต้องผ่านการประเมินด้านที่ 1 ทุกข้อ (41 ข้อ)

 ระดับดี  ต้องผ่านการประเมนิด้านที ่1 และ 2 ทุกข้อ (41+5 ข้อ) 

 ระดับดีมาก  ต้องผ่านการประเมินครบ 4 ด้าน (50 ข้อ)

ส่วนที่	3	:	แบบตรวจมาตรฐาน	“ตลาดสดน่า	ซ้ือวิถีใหม่”
 ค�าช้ีแจง : ให้แสดงเครือ่งหมาย  √  ในช่องผลการตรวจประเมนิตามเกณฑ์

ท่ีก�าหนดทั้งข้อหลักและข้อย่อย

เกณฑ์ข้อก�าหนด
ผลการประเมนิ รายละเอยีด/

หมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน

1.	ด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม	(41	ข้อ)

1. ท่ีตัง้ของตลาดต้องอยูห่่างไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
จากแหล่งทีก่่อให้เกดิมลพษิ ของเสยี โรงเล้ียงสตัว์ 
แหล่งโสโครก ทีก่�าจดัสิง่ปฏกูิลหรอืมลูฝอย อนัอาจ
เป็นอันตรายต่อสขุภาพอนามยั

ยกเว้นตลาดที่ตั้งข้ึน
ก่อนวันท่ีก�าหนดใน
กฎกระทรวงฯ และ/
หรือ มวีธิกีารป้องกนั
ซึ่ ง เ จ ้ า พ นั ก ง า น
สาธารณสุข ได ้ ให ้
ความเห็นชอบแล้ว
ห รื อ ตล าด ใน เ ขต
องค์การบริหารส่วน
ต�าบลพิจารณาตาม
ข้อก�าหนดของท้องถ่ิน
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เกณฑ์ข้อก�าหนด
ผลการประเมนิ รายละเอยีด/

หมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน

2. ถนนรอบอาคารตลาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร 
และมีทางเข้าออกบริเวณตลาดกว้างไม่น้อยกว่า  
4 เมตร อย่างน้อยหนึง่ทาง

ยกเว้นตลาดทีจ่ดัตัง้ขึน้ 
ก่อนวนัทีก่ฎกระทรวง 
ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2552) 
ใช้บงัคับ และมข้ีอจ�ากดั
เรื่องพื้นที่ซึ่งไม่อาจ 
จดัให้มถีนนรอบอาคาร
ตลาด

3. ตัวอาคารตลาดและหลังคาสร้างด้วยวสัดถุาวร 
ทนไฟ มัน่คง และแขง็แรงทนทาน ความสงูของ
หลงัคาต้องมีความเหมาะสมกบัการระบายอากาศ
ของตลาดนัน้

4. ภายในตลาดมีการระบายอากาศอย่างเพยีงพอ 
ไม่ร้อน อบอ้าว หรอือบัทบึ ไม่วางของสงูปิดกัน
ระบบระบายอากาศ 

5. พืน้ตลาด ท�าด้วยวสัดถุาวร แขง็แรง ไม่ดดูซึมน�า้ 
เรยีบ ท�าความสะอาดง่าย ไม่มนี�า้ขัง และไม่ลืน่

6. มกีารบ�ารงุรักษาสายไฟ หลอดไฟ พดัลม ก๊อกน�า้ 
ท่อน�้าประปา และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ภายใน
ตลาด ให้อยูใ่นสภาพทีใ่ช้งานได้อย่างปลอดภัย

7. ทางเดินภายในอาคารตลาดมคีวามกว้างไม่น้อย
กว่า 2 เมตร
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เกณฑ์ข้อก�าหนด
ผลการประเมนิ รายละเอยีด/

หมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน

8. มีการก�าหนดพื้นที่การจ�าหน่ายสินค้า แต่ละ
ประเภทเป็นหมวดหมู่ และจัดท�าผังแสดงโซน 
การจ�าหน่ายสนิค้า

9. มีการจัดท�าทะเบียนผู้ขาย/ผู้ช่วยขายทุกราย 
และส�าหรบัตลาดค้าส่งให้จดัท�าทะเบยีนรถเร่ด้วย

10. แผงท�าด้วยวสัดถุาวร เรยีบ ท�าความสะอาดง่าย 
และแผงจ�าหน ่ายสินค ้าประเภทอาหารสด  
มคีวามลาดเอียง หรอืมีการป้องกนัน�า้ขงัอยูบ่นแผง

11. แผงจ�าหน่ายสนิค้าประเภทอาหาร มคีวามสูง
จากพืน้ไม่น้อยกว่า 60 ซม.

12. จัดให้มีหมายเลขแผง ชื่อผู้ขายของ ติดตั้ง
ประจ�าแผงและมองเหน็ชดัเจน

13. แผงจ�าหน่ายสินค้ามีแสงสว่างที่เพียงพอต่อ 
การมองเหน็สนิค้าได้อย่างชดัเจน

14. มีชนิดและจ�านวนเครือ่งดบัเพลงิท่ีเหมาะสม 
พร้อมใช้งาน โดยติดตั้งในบริเวณท่ีสะดวกต่อ
การน�ามาใช้งาน

15. มีการจัดวางสินค้าบนแผงจ�าหน่ายหรือ
ขอบเขตที่ก�าหนด เป ็นระเบียบเรียบร ้อย  
ไม่กดีขวางทางเดนิ และไม่สงูจนปิดกัน้การระบาย
อากาศ
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เกณฑ์ข้อก�าหนด
ผลการประเมนิ รายละเอยีด/

หมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน

16. ก�าหนดทางเข้า-ออกท่ีชัดเจน เหมาะสมกับ
ขนาดพื้นที่ และมีการคัดกรองพนักงาน ผู้ขาย/ 
ผู้ช่วยขาย และผู้ใช้บริการ (เฉพาะกรณีที่มีการ 
แพร่ระบาดของเชือ้โรคร้ายแรง)

17. มมีาตรการลดความแออดั เช่น ก�าหนดจ�านวน
คนต่อพืน้ที ่ก�าหนดระยะเวลาการใช้บรกิาร ไม่จดั
กจิกรรมทีท่�าให้เกดิการรวมกลุม่คน เป็นต้น (เฉพาะ
กรณทีีม่กีารแพร่ระบาดของเช้ือโรคร้ายแรง)

18. ให้มกีารท�าความสะอาดบรเิวณพืน้ ทางเดนิ 
ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด/น�า้ยาฆ่าเช้ือเป็นประจ�า
ทุกวัน และมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 
อย่างน้อย เดอืนละ 1 ครัง้ (ในกรณทีีม่โีรคระบาด
ร้ายแรงให้ล้างตลาดตามหลกัสุขาภบิาล สปัดาห์ละ 
1 คร้ัง)

19. จดัให้มจีดุบรกิารล้างมือพร้อมสบู่เหลว หรอื
เจลแอลกอฮอล์ ให้เหมาะสมกับขนาดพ้ืนทีต่ลาด 
และเพียงพอกบัจ�านวนผูใ้ช้บรกิาร

20. จัดพ้ืนทีส่�าหรบันัง่รบัประทานอาหารแยกจาก
พืน้ทีข่ายอาหารสดและสนิค้าประเภทอ่ืน 

21. มมีาตรการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะและท่ีนัง่
รบัประทานอาหารอย่างน้อย 1 เมตร (เฉพาะกรณี
ทีม่กีารแพร่ระบาดของเช้ือโรคร้ายแรง) 
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เกณฑ์ข้อก�าหนด
ผลการประเมนิ รายละเอยีด/

หมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน

22. โต๊ะ/เก้าอี ้ทีใ่ช้บรโิภคอาหาร สะอาด ไม่ช�ารดุ 

และมกีารเชด็ท�าความสะอาดด้วยน�า้ยาฆ่าเชือ้โรค

อยู่เสมอ

23. แยกห้องส้วมเพศ ชาย – หญิง ออกจากกนัเป็น

สัดส่วน มีจ�านวนเพียงพอ ตั้งอยู่นอกตัวอาคาร

ตลาด (หรือในกรณีที่อยู ่ในอาคารตลาดต้อง 

แยกเป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ มีผนังกั้นโดยไม่ให ้

มปีระตเูปิดสูบ่รเิวณจ�าหน่ายอาหาร) 

24. มีการดแูลท�าความสะอาดห้องส้วมอย่างน้อย

วันละ 2 ครั้ง โดยเน้นบริเวณจุดเสี่ยงหรือจุด 

สัมผัสร่วม (กรณีที่มีการแพร่ระบาดของเช้ือโรค 

ร้ายแรง ต้องท�าความสะอาดทกุ 2 ชม.) 

25. ภายในห้องส้วมมีการระบายอากาศด ีสะอาด 

และไม่มกีลิน่เหมน็ มอ่ีางล้างมอืพร้อมสบูเ่หลว

26. ภายในห้องส้วมมทีีร่องรบัมลูฝอยท่ีมสีภาพดี

ไม่รัว่ซมึ และมฝีาปิดมดิชิด

27. มกีารควบคุม ป้องกันสตัว์ และแมลงพาหะ 

น�าโรค และจัดให้มีการก�าจัดสัตว์หรือแมลง 

ทีเ่ป็นพาหะน�าโรคภายในบรเิวณตลาด อย่างน้อย

เดอืนละ 1 คร้ัง
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เกณฑ์ข้อก�าหนด
ผลการประเมนิ รายละเอยีด/

หมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน

28. ท�าความสะอาดบรเิวณแผงจ�าหน่ายอาหารสด
และเน้ือสตัว์ช�าแหละ ด้วยน�า้ยาท�าความสะอาด
หรอืน�า้ยาฆ่าเชือ้เป็นประจ�าทกุวัน

29. อาหารสดเฉพาะเนือ้สตัว์ และอาหารทะเล ต้อง
เก็บรักษาในอุณหภูมิ ไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส  
ในตู้เย็นหรือแช่น�้าแข็งตลอดระยะเวลาการเก็บ 
และมอีปุกรณ์หยิบจบั 

30. อาหารที่ขายต้องสะอาดและปลอดภัย ตาม
หลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยอาหาร

31. การจ�าหน่ายอาหารประเภทปรงุส�าเรจ็ต้องใช้ 
อปุกรณ์/ภาชนะทีส่ะอาด มอีปุกรณ์หยบิจบัและ
อุปกรณ์ปกปิดอาหารเพื่อป้องกันการปนเปื้อน  
รวมถงึให้มกีารอุน่อาหารทกุ 2 ชม.

32. มีที่รองรับมูลฝอยสาธารณะที่เพียงพอ และ 
มีการจัดการ เก็บกวาดมูลฝอย บริเวณทางเดิน 
และถนนให้สะอาดเรยีบร้อยทุกวนั

33. ทีเ่กบ็รวบรวมมูลฝอยตัง้อยูน่อกตวัอาคารตลาด
และอยูใ่นพืน้ทีท่ีร่ถเกบ็ขนมลูฝอยเข้าออกได้สะดวก 
มกีารปกปิดและป้องกนัไม่ให้สตัว์เข้าไปคุ้ยเขีย่

34. ทีเ่กบ็รวบรวมมลูฝอยต้องมรีะยะห่างจากสถานที่ 
ประกอบอาหาร และสถานท่ีเกบ็อาหารไม่น้อยกว่า 
4 เมตร แต่ถ้าทีร่องรับขยะมลูฝอยมีขนาดความจุ
เกินกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจาก 
สถานท่ีดงักล่าวไม่น้อยกว่า 10 เมตร
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เกณฑ์ข้อก�าหนด
ผลการประเมนิ รายละเอยีด/

หมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน

35. มีมาตรการให้ผูป้ฏิบตังิานเกบ็ขยะและท�าความ
สะอาด ต้องสวมถงุมอืยาง ผ้ายางกนัเป้ือน รองเท้า
พืน้ยางหุม้แข้ง และใช้ปากคบีด้ามยาวเกบ็ขยะ

36. มีการจัดการมูลฝอยประจ�าแผงท่ีถูกหลัก
สขุาภิบาล มกีารจัดการ เกบ็กวาดมลูฝอย บรเิวณ
แผง ให้สะอาดเรยีบร้อยอยู่เสมอ

37. มก๊ีอกน�า้ประจ�าแผงจ�าหน่ายอาหารประเภท
เนือ้สตัว์ช�าแหละ และแผงจ�าหน่ายอาหารประเภท
ปรงุส�าเรจ็

38. จดัให้มีทีเ่กบ็น�า้ส�ารอง หรอืมบีรกิารน�า้ส�ารอง
ไว้ให้เพยีงพอ และสะดวกต่อการใช้ในแต่ละวนั

(กรณีที่มีแผงจ�าหน่าย
อาหารสดตัง้แต่ 50 แผง 
ขึน้ไป ต้องจดัให้มนี�า้ส�ารอง
อย่างน้อย 5 ลกูบาศก์เมตร
ต่อจ�านวนแผงจ�าหน่าย
อาหารสดทุก 100 แผง 
เศษของ 100 แผง ถ้าเกนิ 
50 แผง ให้ถอืเป็น 100 
แผง)

39. ต้องวางระบบน�้าใช้ในลักษณะที่ปลอดภัย  
ไม่เกดิการปนเป้ือนจากน�า้โสโครก ไม่ตดิหรอืทับ

กบัท่อระบายน�า้เสยีหรอืสิง่ปฏกิลู 

40. จัดให้มีรางระบายน�้าเสียภายในตลาด เป็น 
รางระบายน�้าเสียชนิดรางเปิด และสามารถ 
ระบายน�า้ได้ ไม่มนี�า้ขงั ไม่อดุตัน ไม่มกีล่ินเหมน็
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เกณฑ์ข้อก�าหนด
ผลการประเมนิ รายละเอยีด/

หมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน

41. มกีารบ�าบดัน�า้เสยีอย่างเหมาะสม ก่อนปล่อย
สูแ่หล่งน�า้สาธารณะ โดยมผีลการตรวจวัดคณุภาพ
น�า้ทิง้จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (ส�าหรบัตลาดที่

มขีนาดพืน้ทีต่ัง้แต่ 2,500 ตารางเมตรขึน้ไป)  

มรีะบบบ�าบดัน�า้เสยีเบือ้งต้น 
เช่น ตะแกรงดักมูลฝอย  
บ่อดกัไขมนั และมกีารดแูล
ระบบบ�าบดัน�า้เสยี หรือ 
มีการตักไขมันออกจาก 
บ่อดักไขมนั และท�าความ
สะอาดเศษอาหารออกจาก
ตะแกรงดกัขยะ

2.	ด้านสุขอนามัยส่วนบุคคล	(5	ข้อ)

1. มมีาตรการให้ผู้ขาย/ผูช่้วยขาย และผูใ้ช้บรกิาร
ต้องสวมหน้ากากผ้า หรอืหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
(เฉพาะกรณทีีม่กีารแพร่ระบาดของเชือ้โรคร้ายแรง 
หรอืตามประกาศของทางราชการ) และต้องปฏิบัติ
ตามหลักสขุวทิยาส่วนบคุคล

2. ให้มกีารอบรมให้ความรูด้้านสขุาภบิาลอาหาร
แก่ผูข้ายและผูช่้วยขาย โดยเฉพาะแผงขายอาหาร
ปรงุส�าเรจ็

การอบรมหลักสูตร 
ผูป้ระกอบกจิการและ
ผู ้ สัมผัสอาหารตาม 
กฎกระทรวงฯ พ.ศ.2561

3. ผูข้าย/ผู้ช่วยขาย ต้องแต่งกายสะอาด เรียบร้อย 
มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี เช่น สวมเสื้อมีแขน  
สวมผ้ากนัเป้ือน สวมหมวกปกปิดเส้นผม

4. ให้ผู้ขายและผู้ช่วยขายล้างมือด้วยน�้าและสบู่ 
หรอืเจลแอลกอฮอล์อย่างสม�า่เสมอ
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เกณฑ์ข้อก�าหนด
ผลการประเมนิ รายละเอยีด/

หมายเหตุผ่าน ไม่ผ่าน

5. มีการเว้นระยะห่างระหว่างผูข้าย/ผูช่้วยขาย และ
ผู้ใช้บริการ ในการเลือกซื้อสินค้าและช�าระเงิน 
อย่างน้อย 1 เมตร (เฉพาะกรณทีีม่กีารแพร่ระบาด
ของเชือ้โรคร้ายแรง)

3.	ด้านความปลอดภัยอาหาร	(2	ข้อ)

1. มผีลการตรวจวิเคราะห์ทางจลุนิทรีย์ไม่เกินกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ก�าหนด ได้แก่ ตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างพื้นผิว
ภาชนะและอปุกรณ์ จากมอืผูข้ายอาหาร

2. มีการตรวจสารปนเปื้อน 3 ชนิดขึ้นไป และ 
ไม่พบสารปนเป้ือนในอาหาร ตามมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย (Food safety) 

มกีารตรวจสารปนเป้ือน 
3 ชนิดข้ึนไป ได ้แก ่ 
ฟอร์มาลิน สารกันรา 
บอแรกซ์ สารฟอกขาว 
ยาฆ่าแมลง

4.	ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	(2	ข้อ)

1. จัดให้มีช่องทางแสดงความคดิเหน็จากประชาชน 
รวมถึงการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ด้านต่าง ๆ แก่ผูซ้ือ้หรือผูบ้รโิภค

2. จัดให้มีเครื่องชั่งกลางท่ีได้มาตรฐานไว้บริการ 
ผูบ้รโิภคในตลาดอย่างน้อย 1 จดุ และตดิป้ายบอก
ไว้ชัดเจน



คู่ มื อ ตลาดสดน่ าซ้ื อ วิ ถี ใหม่62

ส่วนที่	4	ค�าแนะน�า/ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

สรุปผลการประเมิน

   ไม่ผ่านเกณฑ์   ผ่านระดับพื้นฐาน

   ผ่านระดับดี   ผ่านระดับดีมาก

ช่ือ-นามสกุลผู้ประเมิน ................................................................

ต�าแหน่ง   ................................................................

เบอร์โทร   ................................................................

E-mail    ................................................................
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QR	Code	ดาวน์โหลด	คู่มือ	เอกสาร	สื่อต่าง	ๆ	
ที่ใช้ในการด�าเนินงานพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ	วิถีใหม่

1.	ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อน
	 งานตลาดสดน่าซื้อ	วิถีใหม่

QR-code

การประสานข้อมูล		 :	กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร	

	 	 	 	 		ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า	กรมอนามัย

โทรศัพท์		 	 :	02	590	4184	,	0	2590	4387	

โทรสาร		 	 :	02	590	4186	,	0	2590	4188

E-mail	 	 :	foodsan@anamai.mail.go.th

2.	เว็บไซต์ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า	กรมอนามัย
	 	 http://foodsan.anamai.moph.go.th

Link ข้อมูล : https://drive.google.com/folder-
view?id=1i9fPqaBl2ci4FwtqHjjbJFnYO-GSmRC7
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คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา
นพ.สุวรรณชยั  วฒันายิง่เจรญิชัย อธบิดีกรมอนามยั
นพ.ดนยั ธวีนัดา รองอธบิดกีรมอนามยั
นายสมศกัดิ ์ ศริวินารงัสรรค์ ผูอ้�านวยการส�านกัสขุาภบิาลอาหารและน�า้
นายชยัเลศิ กิง่แก้วเจรญิชัย หวัหน้ากลุม่พัฒนาระบบสขุาภบิาลอาหาร

คณะผู้จัดท�า
นางจริพรรณ พรหมลขิิตชยั นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ
นายพลาวตัร พทุธรักษ์ นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการ
น.ส.ปวรศิา ดษิยาวานชิ นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบิติัการ
น.ส.เจนจริา ดวงสอนแสง นกัวชิาการสาธารณสขุปฏิบตักิาร
น.ส.ปรยีานชุ  เรอืงหริญัวนชิ นกัวชิาการสาธารณสขุปฏิบตักิาร

คณะท�างาน
นายสชุาต ิ สขุเจรญิ นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ
น.ส.ชณญัณศิา เลศิสโุภชวณิชย์ นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ
นายเอกชยั ชยัเดช นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการ
นางศริพิร แก้วเจรญิ นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการ
น.ส.อารยา วงศ์ป้อม นกัวชิาการสาธารณสขุปฏิบตักิาร

ภาพถ่าย
นายกติตพิงศ์  ภอูดุม นายช่างศลิป์ช�านาญงาน

ขอขอบคณุ	 ตลาดกิเลน		 จังหวดันครปฐม

	 ตลาดถนอมมิตร		 กรงุเทพมหานคร
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