
หมวด 1.ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ(PP&P Excellence) 
แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 6. โครงการคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพและบริการสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด/เขต/ประเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัด 17. จังหวัดมีการขับเคล่ือนการดําเนินงานอาหารปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ  

(สถานประกอบการปรับปรุงผานเกณฑมาตรฐาน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร)  
   17.1 ตลาดนัด นาซ้ือ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แหง  
   17.2 อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แหง 

คํานิยาม อาหารปลอดภัย หมายถึง อาหารท่ีไดมีการจัดเตรียม ปรุงผสม และกินอยางถูกตองตาม
วิธีการและวัตถุประสงคของอาหารนั้น ๆ แลวไมกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค สวนอาหาร
ท่ีไมปลอดภัย และกอใหเกิดอันตรายเม่ือบริโภคเขาไปคืออาหารท่ีมีสารปนเปอน  
อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) หมายถึง อาหารท่ีจําหนายในแผงลอย
จําหนายอาหารท่ีตั้งริมฟุตบาทหรือริมบาทวิถี มีลักษณะเปนแคร แทน โตะ แผง รถเข็น 
หรือพาหนะอ่ืนใดท่ีขายอาหาร เครื่องดื่ม น้ําแข็ง โดยตั้งประจําท่ีในบริเวณท่ีทางราชการ
อนุญาต อันไดแก ท่ีทางสาธารณะ ท่ีเอกชน ท่ีราชพัสดุ ท่ีสาธารณประโยชน บริเวณวัด 
หรือท่ีริมน้ํา ซ่ึงอาจจะมีการจัดตั้งแบบถาวร หรือเคลื่อนยายไดตามชวงเวลาท่ีกําหนดซ่ึง
ประกอบดวย 4 มิติ ไดแก 1) มิติสุขภาพ 2) มิติเศรษฐกิจ 3) มิติสังคม 4) มิติวัฒนธรรม 
ตลาดนัด หมายถึง ตลาดประเภทท่ี 2 ตามกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด  
พ.ศ.2551 ซ่ึงหมายถึง ตลาดท่ีไมมีโครงสรางอาคาร 
ตลาดนัด นาซ้ือ (Healthy Market) หมายถึง เกณฑมาตรฐานตลาดนัด นาซ้ือ กําหนดไว 
3 ดาน ไดแก ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม (Environmental Health) ดานความปลอดภัย
ของอาหาร (Food Safety) และดานการคุมครองผูบริโภค (Customer Protection) โดย
แบงการรับรองเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับพ้ืนฐาน ระดับดี ระดับดีมาก 

เกณฑเปาหมาย :  
ปงบประมาณ 60 ปงบประมาณ 61 ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ 63 ปงบประมาณ 64 

ไมเปนตัวชี้วัด 
 

ไมเปนตัวชี้วัด ไมเปนตัวชี้วัด ไมเปนตัวชี้วัด สถานประกอบการปรับปรุง
ผานเกณฑมาตรฐาน 
จํานวน 76 จังหวดัและ
กรุงเทพมหานคร โดย 
1) ตลาดนัด นาซ้ือ 
 (Healthy Market) 
  จังหวัดละ 1 แหง 
2) อาหารริมบาทวิถี 
(Street Food Good 
  Health)  
จังหวัดละ 1 แหง 
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ดําเนินการตามเกณฑการประเมิน ดังนี ้ 
ระดับพ้ืนฐาน 
1. มีสถานการณดานอาหารปลอดภัยในระดับพ้ืนท่ี และสามารถบงชี้ปญหาท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพ  
2. มีแผนภาพรวมหรือแผนการดําเนินงานอาหารปลอดภัยเฉพาะประเด็นในพ้ืนท่ี ตาม Setting ท่ีกําหนด ไดแก 
   - ตลาดนัด นาซ้ือ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แหง  
   - อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แหง 
ระดับดี 
3. มีการขับเคลื่อนการดําเนินงานผานกลไกคณะกรรมการตามกฎหมาย หรือคณะทํางานอ่ืนๆ ระดับจังหวัด ตามแผนท่ีกําหนด 
4. มีการดําเนินงานไดถูกตองตามมาตรฐาน/ขอกําหนดของในแตละ Setting 
5. มีการจัดการปญหาดานอาหารปลอดภัยท่ีสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนอยางเปนรูปธรรม หรือ สงเสริมใหเกิด
ปจจัยเอ้ือ              ดานสิ่งแวดลอมเพ่ือสุขภาพ อยางนอย 1 ประเด็น  
   - ตลาดนัด นาซ้ือ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แหง  
   - อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แหง 
ระดับดีมาก 
6. จังหวัดมีการดําเนินงานอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานครบท้ัง 2 Setting ไดแก 
   - ตลาดนัด นาซ้ือ (Healthy Market) จังหวัดละ 1 แหง  
   - อาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) จังหวัดละ 1 แหง 

 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานอาหารปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนไป
ตามนโยบายสําคัญของกระทรวงสาธารณสุข 

ประชากรกลุมเปาหมาย 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเกณฑตัวชี้วัด และรายงาน 
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแบบฟอรมท่ีกําหนด (ระบบ Google Form) เปนรายไตร
มาส 
2. ศูนยอนามัยนําขอมูลจากระบบ Google Form มาวิเคราะห GAP ในภาพรวมของเขต
สุขภาพ และจัดทําแผนปด GAP ในปถัดไป รวมท้ังการตรวจประเมินเชิงคุณภาพ พรอม
จัดสงใหกรมอนามัย  
3. กรมอนามัย วิเคราะหขอมูลฯ ระดับประเทศ จัดทําเปนรายงานสรุปผลการดําเนินงานฯ
รายไตรมาส   
4. กรมอนามัย จัดสงรายงานผลการดําเนินงานฯ กระทรวงสาธารณสุข    

แหลงขอมูล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนจังหวัดจังหวัดมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานอาหารปลอดภัยผานเกณฑ  

รายการขอมูล 2 B = จํานวนจังหวัดท้ังหมด 

สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B)X100 

ระยะเวลาประเมินผล รายไตรมาส รอบ 3, 6, 9 และ 12 เดือน  
(ธันวาคม 2563, มีนาคม 2564, มิถุนายน 2564, กันยายน 2564) 
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เกณฑการประเมิน : 

ป 2564: 
 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

1. ประชุมประสาน 
   นโยบายรวมกับ 
   เขตสุขภาพและ สสจ. 
2. ประชุมรวมกับสถาน 
   ประกอบการและ
ทองถ่ิน 
    (ระดับเขตสุขภาพ) 
3. เปดตัว Model 
อาหาร 
    ริมบาทวิถี (Street 
    Food Good 
Health) 
    และตลาดนัด นาซ้ือ 
    (Healthy Market) 
    ระดับประเทศ 
 

1. กิจกรรมรณรงคอาหาร 
   ริมบาทวิถี (Street Food 
   Good Health) และ 
   ตลาดนัด นาซ้ือ (Healthy 
   Market) รายเขต 
2. ผูประกอบการเขาถึงการ 
   ประเมินตนเองเพ่ือ
ยกระดับ 
   ผาน NPP ครอบคลุม 76 
   จังหวัดและ
กรงุเทพมหานคร 
- ตลาดนัด นาซ้ือ (Healthy 
  Market) จังหวัดละ 1 แหง  
- อาหารริมบาทวิถี (Street 
  Food Good Health) 
  จังหวัดละ 1 แหง  

1. เจาหนาท่ีสาธารณสุข

ประเมินและเฝาระวัง

สถานประกอบการ 

ครอบคลุม 76 จังหวัด  และ

กรุงเทพมหานคร 

1. สถานประกอบการ

ปรับปรุงผานเกณฑ

มาตรฐาน 

จํานวน 76 จังหวัด  

    และกรุงเทพมหานคร 

- ตลาดนัด นาซ้ือ (Healthy 

  Market) จังหวัดละ 1 แหง  

- อาหารริมบาทวิถี (Street 

  Food Good Health) 

  จังหวัดละ 1 แหง 

วิธีการประเมินผล :  1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานและขับเคลื่อนการดําเนินงานตามเกณฑตัวชี้วัด
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ี และรายงานตามแบบฟอรมท่ีกําหนด 
2. ศูนยอนามัย  
     2.1 วิเคราะหและวางแผนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  
     2.2 สนับสนุน ติดตาม กํากับการดําเนินงานอาหารปลอดภัยของ สสจ. และ อปท.  
     2.3 ประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ท้ังเชิง
ปริมาณ(ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด) และเชิงคุณภาพ  
     2.4 จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดฯ ภาพรวมของเขต รวมท้ังสุม 
ประเมินฯเชิงคุณภาพในพ้ืนท่ี 
3. กรมอนามัยรวมกับภาคีเครือขายสุมประเมินเชิงคุณภาพฯ ในระดับเขต/พ้ืนท่ี และจัดทํา 
สรุปผลการดําเนินงานตามตวัชี้วัดฯ ภาพรวมของประเทศ 

เอกสารสนับสนุน :  1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 
2. กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551 
3. “หลักเกณฑดานสุขลักษณะของตลาด“ ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2542) 
4. กฎกระทรวงฯ วาดวยสุขลักษณะของสถานท่ีจําหนายอาหาร พ.ศ.2561 
5. คูมือมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food)  
6. คูมือตลาดนัดนาซ้ือ (Temporary Market) พ.ศ.2557 
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รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐาน Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

จังหวัดมีการ
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน
อาหารปลอดภัย
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 
 

- - - 

 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ / 
ผูประสานงานตัวช้ีวัด 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 
1. น.ส.ปวรศิา   ดิษยาวานิช             ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ    
โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 4174            โทรศัพทมือถือ :  08 5514 3891    
โทรสาร :  0 2590 4188                      E-mail :  pawarisa.d@anamai.mail.go.th 
สถานท่ีทํางาน  สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  กรมอนามัย              
2. นางลลนา ทองแท                            ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 4180            โทรศัพทมือถือ :  08 9413 4968 
โทรสาร :  0 2590 4188                      E-mail :  lalana.t@ anamai.mail.go.th 
สถานท่ีทํางาน  สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  กรมอนามัย        
ผูใหขอมูลทางวิชาการ 
1. นายเอกชัย ชัยเดช                            ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ     
โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 4178             โทรศัพทมือถือ : - 
โทรสาร :  0 2590 4188                        E-mail : ekkachai.c@anamai.mail.go.th  
สถานท่ีทํางาน  สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  กรมอนามัย        

หนวยงานประมวลผลและ
จัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

นางสาวผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ                    ตําแหนง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 4180             โทรศัพทมือถือ :  08 7493 2285 
โทรสาร :  0 2590 4188                        E-mail :  pusadee.p@ 
anamai.mail.go.th 
สถานท่ีทํางาน  สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  กรมอนามัย       

ผูรับผิดชอบการรายงานผล
การดําเนินงาน 

นางลลนา ทองแท                               ตําแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 4180            โทรศัพทมือถือ :  08 9413 4968 
โทรสาร :  0 2590 4188                       E-mail :  lalana.t@ anamai.mail.go.th 
สถานท่ีทํางาน  สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา  กรมอนามัย        
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