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คํานํา

กองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร เปนหนวยงานที่มีภารกิจสําคัญในการควบคุม
กํากับดูแลการสุขาภิบาลอาหาร การควบคุมคุณภาพอาหาร และการคุมครองผูบริโภคดานอาหารและดาน
สาธารณสุขท่ีเกี่ยวของกับอาหารใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และกฎหมายวาดวยอาหาร 
โดยไดจดัสรรงบประมาณใหสาํนักงานเขตทัง้ 50 สาํนกังานเขตดาํเนินการเขตอาหารปลอดภยัภายใตโครงการ
กรงุเทพฯ เมอืงอาหารปลอดภยั ซึง่กองสขุาภบิาลอาหารไดรวบรวมสรปุผลการดาํเนนิงานของกองสุขาภบิาล
อาหารและในสวนของสํานักงานเขต ในป 2559 เพื่อใหหนวยงานหรือสวนราชการที่เกี่ยวของไดรับทราบผล
การดําเนินงานของกองสุขาภิบาลอาหารและสํานักงานเขตท่ีผานมาในสวนที่เกี่ยวกับโครงการกรุงเทพฯ 
เมืองอาหารปลอดภัย และใชเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานฉบับนี้ ไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากฝายส่ิงแวดลอมและ
สุขาภิบาล ทั้ง 50 สํานักงานเขต จึงสามารถเสร็จสมบูรณไปไดดวยดี จึงหวังวาจะมีประโยชนตอการพัฒนา
งานดานการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชนตอไป

กองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย
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บทนํา

กองสขุาภบิาลอาหารมีภารกจิหนาทีร่บัผดิชอบงานดานสขุาภบิาลอาหารและการคุมครองผูบรโิภคดาน
อาหารและดานสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ภายใตวิสัยทัศน “กรุงเทพฯ เปนเมืองอาหารปลอดภัย 
อาหารปลอดโรค ปลอดสารพษิ ประชาชนบรโิภคอาหารไดอยางมัน่ใจ” โดยปฏบิตังิานใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการสาธารณสุข กฎหมายวาดวยอาหาร และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวของ ภายใตแผนบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร ป 2559 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 12 ป ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2556 – 2559) นโยบาย
มหานครแหงความสุข และมหานครแหงความปลอดภัย



รายงานประจําป กองสุขาภิบาลอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 25592

ประวัติกองสุขาภิบาลอาหาร

งานสุขาภิบาลอาหารเดิมอยูในความรับผิดชอบของฝายสุขาภิบาลอาหาร กองอนามัยสิ่งแวดลอม 
ซึง่มหีนาทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการสขุาภบิาลตลาด การจาํหนายสนิคาในทีห่รอืทางสาธารณะ และสถานทีส่ะสม
อาหาร การสุขาภิบาลของสถานที่จําหนายอาหารและภัตตาคารในสถานท่ีเอกชน สถานท่ีราชการ โรงเรียน 
รวมทั้งเหตุรําคาญที่เกิดจากการประกอบการ การควบคุมเฝาระวังเกี่ยวกับคุณภาพอาหารตามกฎหมาย
วาดวยอาหาร และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ ตอมาผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (นายอภิรักษ โกษะโยธิน) 
ใหจัดทําแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครปงบประมาณ พ.ศ. 2548–2551 ประเด็นยุทธศาสตร
การสงเสรมิคณุภาพชวีติในเชงิรกุและจติสาํนกึดานศลิปวฒันธรรม โดยมนีโยบายใหประชาชนในกรงุเทพมหานคร
ไดบรโิภคอาหารทีส่ะอาดปลอดภัย จากสารเคมีและเช้ือโรค เพ่ือใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองอาหารปลอดภัย 
จึงเห็นชอบใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครปรับปรุงโครงสรางสวนราชการ และ มติ 
ก.ก. ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2548 อนุมัติใหปรับปรุงสวนราชการและกรอบอัตรากําลังของ
สํานักอนามัย โดยเห็นชอบใหยกระดับฝายสุขาภิบาลอาหาร กองอนามัยส่ิงแวดลอมขึ้นเปนกองสุขาภิบาล
อาหาร

ทําเนียบรายช่ือผูอํานวยการ
กองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย

1. นายไพโรจน สันตนิรันดร
 ระยะเวลาดํารงตําแหนง 
 13 มิถุนายน 2548 – 17 กันยายน 2558
2. นางวันพร ศรีเลิศ
 ระยะเวลาดํารงตําแหนง 
 10 พฤศจิกายน 2558 – ปจจุบัน
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โครงสรางองคกร



รายงานประจําป กองสุขาภิบาลอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 25594

อัตรากําลังเจาหนาที่

หนวยราชการ ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ลูกจางรายวัน รวม
ผูบริหาร 1 1

ฝายบริหารงานทั่วไป 6 9 2 3 20

กลุ มงานสุขาภิบาลตลาดและสถานท่ี

สะสมอาหาร

6 1 7

กลุมงานสขุาภบิาลสถานทีจ่าํหนายอาหาร 6 3 9

กลุมงานสขุาภบิาลการจาํหนายสนิคาในที่

หรือทางสาธารณะ

6 3 9

กลุมงานคุมครองผูบริโภคดานอาหาร 7 4 11

รวม 32 9 2 14 57

กองสขุาภบิาลอาหารไดรบัอนมุตังิบประมาณสําหรบัปฏบิตังิานตามภารกจิ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ทั้งสิ้น 21,141,506 บาท โดยแบงเปน

 งบดําเนินการ 21,141,506 บาท คิดเปนรอยละ  100.0
 งบลงทุน        -  บาท คิดเปนรอยละ  00.0
โดยมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับงบดําเนินการ ดังนี้

งบประมาณ

เงินเดือนและคาจางประจํา

คาจางชั่วคราว

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ

คาสาธารณูปโภค

รายจายอื่น

งบดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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งบประมาณประจําป 2559 กองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

รายการ งบประมาณ
ที่ไดรับอนุมัติ โอนออก/- รับโอน/+ งบประมาณ

หลังโอน
งบดําเนินการ
เงินเดือนและคาจางประจํา 11,530,200.00 1,249,891.00 - 10,280,309.00

คาจางชั่วคราว 542,500.00 - 67,100.00 609,600.00

คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 2,234,500.00 556,706.00 - 1,677,794.00

คาสาธารณูปโภค 150,500.00 21,253.00 - 129,247.00

เงินอุดหนุน - - - -

รายจายอื่น 12,101,600.00 6,579,764.00 2,922,720.00 8,444,556.00

รวม 26,559,300.00 8,407,614.00 2,989,820.00 21,141,506.00

งบลงทุน
คาครุภัณฑ - - - -

คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - -

รวม - - - -

รวมทั้งสิ้น 26,559,300.00 8,407,614.00 2,989,820.00 21,141,506.00



รายงานประจําป กองสุขาภิบาลอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 25596

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
ตามแผนการปฏิบัติราชการ

ประจําป 2559
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ภารกิจเชิงยุทธศาสตร
ของหนวยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจําป 2559
(ตอบสนองนโยบายผูวาราชการกรุงเทพมหานคร)

ประเด็นยุทธศาสตร :  มหานครแหงอาเซียน

กลยุทธหลัก  :  สงเสริมการรับรองมาตรฐานสถานประกอบการอาหาร

ตัวชี้วัด :  รอยละของสถานประกอบการอาหารในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครไดรบัปายรับรอง
มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

เปาหมาย :  รอยละ 60

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน :
- โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร ระดับดี



รายงานประจําป กองสุขาภิบาลอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 25598

การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
กรุงเทพมหานคร โดยสํานักอนามัยรวมกับสํานักงานเขต ดําเนินการสงเสริมใหสถานประกอบการ

อาหารในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร 
ระดับดี ซึ่งสถานประกอบการท่ีจะไดรับปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
ตองเปนสถานประกอบการท่ีไดรบัใบอนุญาตหรือหนังสอืรบัรองการแจงตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
และผลการตรวจประเมนิผานเกณฑ 3 องคประกอบหลกั ไดแก ดานอาคารสถานที ่ดานอาหาร และดานบคุลากร
ผูสัมผัสอาหาร ดังนี้

  1. สถานประกอบการอาหารผานเกณฑสุขลักษณะ 
  2. อาหารและวตัถดุบิผานเกณฑดานความปลอดภยัโดยการใชชดุทดสอบเบือ้งตน (Test-kit) 

ตรวจไมพบสารเคมีอันตราย 4 ชนิด คือ สารบอแรกซ สารฟอกขาว กรดซาลิซิลิค สารฟอรมาลีน และไมพบ
การปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรีย ไมนอยกวารอยละ 90

  3. บคุลากรผูสมัผสัอาหาร ไดรบัการอบรมหรือการเรียนรูดวยตนเองดานการสขุาภบิาลอาหาร 
ตามหลักสตูรท่ีกรงุเทพมหานครกําหนด และผานการทดสอบความรู โดยไดรบัหนงัสือรับรองและบัตรประจําตัว 
ผูสัมผัสอาหาร

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานคร ไดใหการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรงุเทพมหานคร ระดบัด ีกบัสถานประกอบการท่ีผานเกณฑฯ จาํนวน 16,346 ราย จากจาํนวนสถานประกอบ
การที่ไดรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจง ทั้งหมด 21,456 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทสถานประกอบการอาหาร จํานวนทั้งหมด
สถานประกอบการท่ีไดรับปายรับรองฯ
จํานวน รอยละ

แผงลอยริมบาทวิถี 4,938 4,530 91.73

ซูเปอรมารเก็ต 230 184 80.00

รานอาหาร 12,585 9,227 73.32

มินิมารท 3,344 2,203 65.88

ตลาด 359 202 56.27

รวม 21,456 16,346 76.18

จากสถิติผลการดําเนินการพัฒนาสถานประกอบการอาหาร ใหเขาสูมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรงุเทพมหานคร ระดบัด ีพบวา สถานประกอบการมกีารพฒันาเขาสูมาตรฐานอาหารปลอดภยัอยางตอเน่ือง 
โดยมีสถานประกอบการที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหารปลอดภัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – 2558 อยูใน
แนวโนมที่เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ป
งบประมาณ เปาหมาย จํานวน

สถานประกอบการ 

สถานประกอบการท่ีไดรับปายรับรองฯ
ผานเกณฑทั้งหมด ผานเกณฑรายใหม ผานเกณฑรายเกา
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

2548 - 20,000 487 2.44 487 100.00 0 0.00

2549 - 21,132 985 4.66 498 50.56 487 49.44

2550 - 22,400 3,690 16.47 2,705 73.31 985 26.69

2551 - 23,853 5,218 21.88 1,528 29.28 3,690 70.72

2552 20 23,995 5,932 24.72 714 12.04 5,218 87.96

2553 20 24,616 8,751 35.55 5,705 65.19 3,046 34.81

2554 40 23,186 12,610 54.39 3,859 30.60 8,751 69.40

2555 50 23,433 14,352 61.25 1,767 12.31 12,585 87.69

2556 55 22,568 14,427 63.93 3,492 24.20 10,935 75.8

2557 60 23,298 16,503 70.83 3,983 24.14 12,520 75.86

2558 60 23,290 16,998 72.98 2,023 11.90 14,975 88.10

2559 60 21,456 16,346 76.18 2,239 10.44 14,107 89.56

  

เมื่อวิเคราะหแยกตามประเภทของสถานประกอบการจากจํานวนสถานประกอบการท่ีผานเกณฑ
ทัง้หมด พบวา สดัสวนระหวางสถานประกอบการรายใหมและสถานประกอบการรายเกา (รายตออายใุบรับรองฯ) 
มีสัดสวนที่ไมแนนอนในแตละป 

สถานประกอบการอาหารท่ีพัฒนาไดมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ
กรุงเทพมหานคร ระดับดี
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นอกจากนี้ ยังพบวาในทุกกลุมสถานประกอบการท่ีมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาผานเกณฑมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี มีแนวโนมสูงข้ึน ยกเวนสถานประกอบการประเภท ซูเปอร
มารเก็ต มีการพัฒนาสูงสุด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และมีแนวโนมลดลงเปนลําดับ 

สัดสวนของสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองฯ ระหวาง
สถานประกอบการรายใหมและรายเกา (ตออายุการรับรองฯ)
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รอยละของการพัฒนาสถานประกอบการเขาสูมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ

กรุงเทพมหานคร ระดับดี แยกตามประเภทสถานประกอบการ
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การออกตรวจประเมิน ติดตาม กํากับมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี 
โดยดําเนินการรวมกันระหวางสํานักอนามัย และสํานักงานเขต

ระหวางวันที่ 9 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2559



รายงานประจําป กองสุขาภิบาลอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 255912

การสงมอบปายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี
ใหผูประกอบการอาหารในพื้นที่เขต
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การอบรมพัฒนาศักยภาพเจ าหนาที่ผู ตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย

กองสุขาภิบาลอาหารจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ผู ตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ หองวิภาวดี
บอลรมู โรงแรมปริน๊สตัน้ พารค สวีท เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร ผูเขารวมการอบรมประกอบดวย ขาราชการ
กรงุเทพมหานครสามัญประเภททัว่ไประดบัปฏบิตังิาน-ชาํนาญงาน ประเภทวชิาการระดบัปฏบิตักิาร-ชาํนาญการ 
จากฝายส่ิงแวดลอมและสขุาภบิาล สาํนกังานเขต และกองสุขาภบิาลอาหาร รวมจาํนวนทัง้สิน้ 120 คน โดยมี 
รองผูอาํนวยการสํานกัอนามัย (นายขจิต ชชัวานิชย) เปนประธานในพิธเีปดการอบรม ในการจัดอบรม มกีจิกรรม
การบรรยายสรางองคความรูใหกับผูเขารับการอบรม การแลกเปล่ียนประสบการณในการตรวจประเมินเพื่อ
ใหการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งการทําแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการ
อบรมพบวา รอยละ 95.37 ของผูเขารับการอบรม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาหลักสูตรฯมากข้ึน



รายงานประจําป กองสุขาภิบาลอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 255914
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ภารกิจเชิงยุทธศาสตร
ของหนวยงานที่สนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจําป 2559     
(ตอบสนองแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ป)

ประเด็นยุทธศาสตร : มหานครปลอดภัย

กลยุทธหลัก  : สงเสริมการตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร

ตัวชี้วัด 
1. จํานวนตัวอยางอาหารท่ีไดรับการสุมตรวจ (ผลผลิต)
2. รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนเชื้อโรค (ผลลัพธ)
3. รอยละของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนสารพิษ (ผลลัพธ)

เปาหมาย
1. จํานวนตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจ ไมนอยกวา 60,000 ตัวอยาง
2. รอยละ 65 ของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนเชื้อโรค
3. รอยละ 90 ของตัวอยางอาหารที่ไดรับการสุมตรวจไมพบการปนเปอนสารพิษ

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน :
• โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมการตรวจเฝาระวังและประเมินความ

เสี่ยงการปนเปอนสารพิษของอาหารและนํ้า
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การตรวจเฝาระวังและประเมินความเส่ียงการปนเปอนสารพิษของอาหารและน้ํา
สถานการณความปลอดภยัดานอาหารในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานครในรอบ 5 ปลาสดุ (ป 2554-2558) พบ

วาการปนเปอนของเชื้อที่กอใหเกิดโรคระบบทางเดินอาหารมีแนวโนมไมคงที่ สวนการปนเปอนสารเคมีใน
อาหารมีแนวโนมลดลง ดงันัน้ จงึยงัมคีวามจําเปนตองดําเนินการตอไปอยางตอเน่ือง เพ่ือใหทราบสถานการณ
แนวโนมตางๆ สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนแกปญหาอยางเปนระบบตอไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรงุเทพมหานครไดตรวจสอบเฝาระวงัความปลอดภยัดานอาหารในสถาน
ประกอบการอาหารตางๆ ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร โดยตรวจวิเคราะหทัง้ดานเคมแีละจลุนิทรยีทางหองปฏบิตักิาร
และการใชชุดทดสอบอยางงาย (Test Kit) ผลการดําเนินงาน ดังนี้

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารดานจุลินทรียทางหองปฏิบัติการ
จากการสุมตัวอยางอาหารที่วางจําหนายในตลาดสด รานอาหาร ซูเปอรมารเก็ต โรงเรียน และอาหาร

ริมบาทวิถี จากสํานักงานเขตในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต จํานวนทั้งส้ิน 3,056 ตัวอยาง สงตรวจวิเคราะห
หาเชื้อจุลินทรียทางหองปฏิบัติการ พบตัวอยางอาหารอยูในเกณฑมาตรฐาน 2,313 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 
75.7 และตัวอยางที่ไมผานเกณฑมาตรฐาน จํานวน 743 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 24.3 

การปนเปอนของสารเคมีและจุลินทรียในอาหาร ป 2554-2558
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ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารดานจุลินทรียโดยชุดทดสอบเบ้ืองตน

ตรวจการปนเปอนเชือ้โคลฟิอรมแบคทเีรียในอาหารโดยชุดทดสอบเบ้ืองตน ซึง่เชือ้โคลฟิอรมแบคทเีรยี
ถือเปนดัชนีชี้วัดสุขลักษณะในการปรุงประกอบอาหาร จากผลการสํารวจสถานการณการปนเปอนเชื้อ
โคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหาร พบวา ตรวจท้ังหมด 84,365 ตัวอยาง ไมพบการปนเปอน 79,399 ตัวอยาง 
คิดเปนรอยละ 94.1 และพบปนเปอน 4,966 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 5.9

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารดานจุลินทรีย

ทางหองปฎิบัติการ

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารดานจุลินทรีย

โดยใชชุดทดสอบเบ้ืองตน

ผานเกณฑคุณภาพ

ไมผานเกณฑคุณภาพ

ผานเกณฑคุณภาพ

ไมผานเกณฑคุณภาพ
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ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารดานเคมีโดยใชชุดทดสอบเบ้ืองตน
ตรวจวิเคราะหดานเคมีโดยชุดทดสอบเบ้ืองตนท้ังหมด 149,536 รายการ ผานเกณฑมาตรฐาน 149,159 

รายการ คิดเปนรอยละ 99.75 ไมผานเกณฑมาตรฐาน 377 รายการ คิดเปนรอยละ0.25 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารจําแนกตามประเภทสถานประกอบการอาหาร
เมือ่วเิคราะหจาํแนกตามประเภทของสถานประกอบการอาหาร ไดแก ตลาดประเภทท่ี 1    (มโีครงสราง

อาคาร) ตลาดประเภทท่ี 2 (ตลาดนัด) ซเูปอรมารเกต็/มนิมิารท แผงลอยริมบาทวิถ ีรานอาหาร และโรงอาหาร
ในโรงเรียน พบวา โรงอาหารในโรงเรียนมีตัวอยางอาหารท่ีไมผานเกณฑมาตรฐานมากท่ีสุด รอยละ 6.60 
รองลงมาคือ รานอาหาร แผงลอยรมิบาทวถิ ีซเูปอรมารเกต็ ตลาดประเภทท่ี 1 และตลาดประเภทท่ี 2 รอยละ 
3.13 1.45 1.26 0.79 และ 0.57 ตามลําดับ

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพอาหารดานเคมี

โดยใชชุดทดสอบเบื้องตน

ผานเกณฑคุณภาพ

ไมผานเกณฑคุณภาพ

ผลการตรวจคุณภาพอาหารที่ไมผานเกณฑคุณภาพ

แยกตามประเภทสถานประกอบการ
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ภารกิจประจํา
ที่หนวยงานดําเนินการเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ

กรุงเทพมหานคร ประจําป 2559
และ/หรือตอบสนองวิสัยทัศนของหนวยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร : มหานครปลอดภัย

กลยุทธหลัก : สงเสริมการตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหาร

ตัวชี้วัด
1. รอยละความสําเร็จของการบริหารจัดการการจัดหาชุดทดสอบตรวจวิเคราะหอาหารท่ี

สนับสนุนใหแกสํานักงานเขต (ผลผลิต)
2. รอยละของตัวอยางอาหารท่ีตรวจวิเคราะหโดยใชชุดทดสอบท่ีไดรับการสนับสนุน

(ผลลัพธ)

เปาหมาย
1. ความสาํเรจ็ของการบรหิารจดัการการจดัหาชดุทดสอบตรวจวเิคราะหอาหารทีส่นบัสนนุ

ใหแกสํานักงานเขต คิดเปนรอยละ 100
2. รอยละ 90 ของตัวอยางอาหารที่ตรวจวิเคราะหโดยใชชุดทดสอบท่ีไดรับการสนับสนุน

โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน :
• โครงการกรุงเทพฯ เมอืงอาหารปลอดภัย กจิกรรมการบริหารจัดการการจัดหาชุดทดสอบ

ตรวจวิเคราะหอาหารที่สนับสนุนใหแกสํานักงานเขต
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การบริหารจัดการการจัดหาชุดทดสอบตรวจวิเคราะหอาหารท่ีสนับสนุนใหแก
สํานักงานเขต

กองสุขาภิบาลอาหารไดมกีารดําเนนิการบริหารจัดการในการจดัหาชุดตรวจวิเคราะหหาสารเคมีปนเปอน
ในอาหารเบ้ืองตน (Test Kit) ไดแก ชุดตรวจหาบอแรกซ ฟอรมาลีน สารกันรา (กรดซาลิซิลิค) สารฟอกขาว 
สีสังเคราะหในอาหารหามใสสี กรดแรอิสระ (นํ้าสมสายชูปลอม) และชุดตรวจสอบสารโพลาร เพื่อสนับสนุน
ใหแกสํานักงานเขต ทั้ง 50 เขต ในการดําเนินงานดานการสุขาภิบาลอาหาร ใน 3 ขั้นตอนหลัก ไดแก การจัด
ทําแผน การดําเนินการตามแผน และการประเมินผลการดําเนินงาน ดังนี้

– ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําแผน ประกอบดวย การจัดทํางบประมาณ แผนปฏิบัติงานการงบประมาณ 
และแผนการดําเนินงาน คิดเปนรอยละ 30

– ขัน้ตอนท่ี 2 การดาํเนินการตามแผนประกอบดวย การจัดหาชดุทดสอบการตรวจวิเคราะหอาหารฯ 
ตามแผนที่กําหนดใหแลวเสร็จภายใน

– วันที่ 15 มีนาคม 2559 คิดเปนรอยละ 50
– วันที่ 28 กุมภาพันธ 2559 คดิเปนรอยละ 60
– วันที่ 15 กุมภาพันธ 2559 คิดเปนรอยละ 70
– กอนวันที่ 31 มกราคม 2559 คิดเปนรอยละ 80

– ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผล ประกอบดวย แบบรายงานการรับชุดทดสอบตรวจวิเคราะหอาหาร
ของสํานักงานเขต คิดเปนรอยละ 20

ทัง้นี ้กองสุขาภิบาลอาหารสามารถดําเนินการไดเสร็จครบถวนภายในระยะเวลาท่ีเรว็ทีส่ดุทีก่าํหนด คอื 
กอนวันที่ 31 มกราคม 2559 คิดเปนรอยละ 130 และฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สํานักงานเขต ทั้ง 50 
เขต ดาํเนินการสุมเก็บตัวอยางอาหารตรวจวิเคราะหโดยใชชดุทดสอบท่ีไดรบัการสนับสนุนจากกองสุขาภิบาล
อาหาร ในปงบประมาณ 2559 รวมทั้งสิ้น จํานวน 67,189 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 156.25 ของเปาหมายที่
ประมาณการไว คือ 43,000 ตัวอยาง (คํานวณจากชุดทดสอบท่ีกองสุขาภิบาลอาหารใหการสนับสนุน)
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ภารกิจที่สําคัญ

การตรวจประเมินสุขลักษณะและคุณภาพอาหารอาหารริมบาทวิถี

กองสุขาภิบาลอาหารไดออกตรวจประเมินสุขลักษณะการสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี และคุณภาพ
อาหารที่จําหนาย เพื่อศึกษา วิเคราะห แนวโนมของสุขลักษณะ คุณภาพอาหาร และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ทีเ่ก่ียวของ เพ่ือใชจดัทําแนวทางและปรับปรุงเกณฑการตรวจประเมินสขุาภิบาลอาหารริมบาทวิถ ีและพัฒนา
คุณภาพอาหาร ในพื้นที่ 47 เขต (ไมมีแผงลอยจําหนายอาหารบาทวิถี จํานวน 3 เขต) จํานวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 
1 ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน ถึง 24 ธันวาคม 2558 และคร้ังท่ี 2 ระหวางวันที่ 7 มิถุนายน ถึง 29 กรกฎาคม 
2559) จากผลการตรวจประเมินสุขลักษณะแผงลอยจําหนายอาหารริมบาทวิถี ตามเกณฑสุขลักษณะ 10 
ประการ พบวาตรวจทั้งหมด จํานวน 993 ราย ไมผานเกณฑ 586 ราย คิดเปนรอยละ 59.01 ซึ่งพบวาสัดสวน
ของแผงจาํหนายอาหารรมิบาทวถิทีีไ่มถกูสขุลกัษณะมแีนวโนมสงูขึน้ เมือ่เปรียบเทียบระหวางป 2557-2559 
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โดยขอบกพรองท่ีพบ 3 อันดับแรก ประกอบดวย 1) ผูปรุง/ผูเสิรฟไมปฏิบัติตนใหถูกตองตามหลัก
สุขวิทยาสวนบุคคลในเร่ืองการเสิรฟ การหยิบจับอาหาร ไมสวมหมวกคลุมผมและไมผูกผากันเปอนสีขาว
สะอาด 2) อาหารที่วางจําหนายไมมีการปกปดทุกชนิด เพื่อปองกันฝุนละออง แมลงและสัตวนําโรค และ 3) 
ถังรองรับเศษอาหารรั่วซึมและไมมีฝาปด

จากการตรวจคุณภาพอาหารดานเคมีโดยใชชุดทดสอบเบื้องตน พบวา ตรวจทั้งหมด 586 รายการ พบ
การปนเปอนในตัวอยางอาหารที่สุมตรวจ จํานวน 1 รายการ คิดเปนรอยละ 0.17 โดยพบการปนเปอนสาร

ผลการตรวจประเมินสุขลักษณะแผงลอยจําหนายอาหารริมบาทวิถี

ป 2557-2559
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ฟอรมาลีนในผาข้ีริ้ว (เครื่องในสัตว) ซึ่งกองสุขาภิบาลอาหารไดประสานสํานักงานเขตใหดําเนินการสืบคน
สาเหตุแหงการปนเปอนอาหาร โดยใชแบบ ปค.14 หรือแบบฟอรมบันทึกคําใหการ เพื่อใหทราบถึงตนเหตุ/
แหลงที่มาของการปนเปอนท่ีเกิดขึ้น ทําใหสามารถเขาไปกํากับดูแล/ปรับปรุงแกไข และใชเปนหลักฐานใน
การดําเนินคดีตอไปได

เมือ่เปรยีบเทยีบผลการตรวจคุณภาพอาหารดานเคมโีดยใชชดุทดสอบเบ้ืองตน ระหวางป 2557-2559 
พบวาการปนเปอนสารเคมีอันตรายในอาหารมีแนวโนมลดลง 

จากการตรวจคุณภาพอาหารดานจุลชีววิทยาโดยใชชุดทดสอบเบ้ืองตน พบวา ตรวจท้ังหมด 133 
รายการ ผานเกณฑมาตรฐาน 104 รายการ คิดเปนรอยละ 78.20 ไมผานเกณฑคุณภาพ 29 รายการ คิดเปน
รอยละ 21.80 โดยพบวาสถานการณมีแนวโนมที่ดีขึ้น 

ผลการตรวจคุณภาพทางเคมี แผงลอยจําหนายอาหารริมบาทวิถี

ป 2557-2559

ผลการตรวจคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา แผงลอย

อาหารริมบาทวิถี ป 2557-2559
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จากการตรวจความสะอาดของมอืผูสมัผสัอาหารและภาชนะอปุกรณทีใ่ชปรงุประกอบอาหารโดยใชชดุ
ทดสอบเบื้องตนในป 2559 พบวา ตรวจมือทั้งหมด 951 รายการ ผานเกณฑมาตรฐาน 608 รายการ คิดเปน
รอยละ 63.93 ไมผานเกณฑคุณภาพ 343 รายการ คิดเปนรอยละ 36.07 และตรวจภาชนะท้ังหมด 567 
รายการ ผานเกณฑมาตรฐาน 432 รายการ คิดเปนรอยละ 76.19 ไมผานเกณฑคุณภาพ 135 รายการ คิด
เปนรอยละ 23.81 เมื่อเปรียบเทียบระหวางป 2557-2559 พบวาความสะอาดของมือผูสัมผัสอาหารอยูระดับ
คงที่ แตความสะอาดของภาชนะมีแนวโนมดีขึ้น

การสรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชน ในการดําเนินงาน
สุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถี

1. กองสุขาภิบาลอาหารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือขายการสุขาภิบาลอาหาร
ริมบาทวิถีในพื้นท่ีกลุมเขต จํานวน 6 ครั้งๆ ละคร่ึงวัน จํานวนครั้งละ 180 คน ประกอบดวย 
เจาหนาท่ีฝายสิง่แวดลอมและสขุาภบิาล ผูจาํหนายอาหารรมิบาทวถิ ีและเจาหนาทีก่องสขุาภบิาล
อาหาร ในระหวางวันที่ 18 - 25 มกราคม 2559 โดยใชสถานท่ีของสํานักงานเขต 5 เขต 
และโรงเรียน 1 แหง ไดแก เขตสาทร เขตบางกอกใหญ เขต บางขุนเทียน เขตหลักสี่ เขตพญาไท 
และโรงเรียนบานบางกะป 

ผลการตรวจความสะอาดของมือผูสัมผัสอาหารและภาชนะ

อาหารริมบาทวิถี ป 2557-2559
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กลุมเขตกรุงเทพใต

กลุมเขตกรุงเทพกลาง

กลุมเขตกรุงธนใต
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กลุมเขตกรุงเทพตะวันออก

กลุมเขตกรุงธนเหนือ

กลุมเขตกรุงเทพเหนือ
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2. กองสขุาภบิาลอาหารจดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ยกระดบัมาตรฐานของแผงลอยจาํหนายอาหาร
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 220 คน ประกอบดวย 
ขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน-ชํานาญงาน ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบตักิาร-ชาํนาญการ ลกูจาง ฝายส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล สาํนกังานเขต และผูประกอบ
การจําหนายอาหารริมบาทวิถี จํานวน 200 คน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 08.00 – 16.00 
น. ณ หองกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีผูอํานวยการสํานักอนามัย 
(นายแพทยชวินทร  ศิรินาค) เปนประธานเปดการประชุม
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การพัฒนาตลาดกรุงเทพมหานคร สู “สุดยอดตลาดตนแบบ ระดับถวยทอง”
มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและยกระดับคุณภาพมาตรฐานดานการสุขาภิบาลอาหารในตลาดของ

กรงุเทพมหานคร สู “สดุยอดตลาดตนแบบ ระดบัถวยทอง” ตลอดจนสรางขวญัและกาํลงัใจแกผูประกอบการ
ตลาดท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีในการพัฒนาตลาดของตนเอง จนผานเกณฑไดรบัปายรับรองตลาดสะอาด 
ไดมาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ไดจัดข้ึนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 – 
16.00 น. ณ หองรัตนโกสินทร ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร โดยผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธาน 
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ผูประกอบการตลาด เจาหนาที่สํานักงานเขตเจาหนาที่สํานักงานตลาด
กรุงเทพมหานคร  เจาหนาที่สํานักอนามัย รวมจํานวนทั้งส้ิน 400 คน กิจกรรมภายในงานประกอบดวยการ
จดันทิรรศการเกีย่วกบัการจดัการสขุาภบิาลตลาดการมอบปาย “สดุยอดตลาดตนแบบ ระดบัถวยทอง” และ
ใบประกาศเกียรติคุณใหแกตลาดรายที่รักษามาตรฐานการเปนตลาดตนแบบระดับถวยทอง จํานวน 24 ราย 
(ตลาดประเภทที่ 1 ระดับเพชร และตลาดประเภทท่ี 2 ระดับเงิน ที่สามารถรักษามาตรฐานตอเนื่องกันอยาง
นอย 5 ป) และการมอบปายรับรองตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย จํานวน 285 ราย 
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การตรวจประเมินการสุขาภิบาลตลาดท่ีไดรับรางวัล
สุดยอดตลาดตนแบบ ระดับถวยทอง

กองสขุาภบิาลอาหารไดตรวจตดิตามประเมนิตลาดทีไ่ดรบัรางวลัสดุยอดตลาดตนแบบ ระดบัถวยทอง 
ในป 2557 – 2558 จํานวน 24 แหง ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ – 9 มีนาคม 2559 แบงเปนตลาดท่ีไดรับ
รางวัลสดุยอดตลาดตนแบบ ระดับถวยทอง ในป 2557 จาํนวน 15 แหง และตลาดท่ีไดรบัรางวัลสดุยอดตลาด
ตนแบบ ระดับถวยทอง ในป 2558 จํานวน 9 แหง รวมจํานวน 24 แหง โดยตรวจประเมินตามเกณฑตลาด
สะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 แบงเปนตลาดประเภทท่ี 1 ตรวจสุขลักษณะของตลาด 
3 ดาน ประกอบดวย ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ดานความปลอดภัยอาหาร และดานการคุมครองผูบริโภค 
และตลาดประเภทท่ี 2 ตรวจสุขลักษณะของตลาด 2 ดาน ประกอบดวย ดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม และ
ดานความปลอดภัยอาหาร สรุปผลการตรวจประเมินไดดังนี้

ตลาดประเภทที่ 1
1. ดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม มีขอแนะนําเพิ่มเติม ไดแก ผูประกอบการตลาดควรสงเสริมใหผูขาย

ของและผูชวยขายของในตลาดไดรับการตรวจสุขภาพตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งเขารับการ
อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารตามท่ีกรุงเทพมหานครกําหนด และผูประกอบการตลาดทุก
แหงควรมีการจัดการใหมีการคัดแยกขยะเพ่ือลดปริมาณขยะในตลาด

2. ดานความปลอดภัยอาหาร จากการสุมตรวจวเิคราะหดวยชดุทดสอบเบือ้งตน (test kit)เพือ่หาสาร
ปนเปอน 4 ชนิด ไดแก สารบอแรกซ จํานวน 112 ตัวอยาง สารฟอรมาลิน จํานวน 131 ตัวอยาง 
สารกันรา จํานวน 94 ตัวอยาง และสารฟอกขาว จํานวน 77 ตัวอยาง รวมทั้งส้ิน 414 ตัวอยาง ไม
พบการปนเปอน (คิดเปนรอยละ 100) ซึ่งผานเกณฑมาตรฐานของสถานประกอบการตลาดท่ี
กาํหนดไววาอาหารทีข่ายสะอาด ปลอดภยัตามหลกักฎหมายวาดวยอาหาร ผลการสุมตรวจหาเชือ้
โคลิฟอรมแบคทีเรียดวยชุดทดสอบ SI-2 จํานวน 34 ตัวอยาง ในอาหาร ภาชนะอุปกรณ และมือ
ของผูสัมผัสอาหาร พบการปนเปอน 14 ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 41.18) 

3. ดานการคุมครองผูบริโภค พบวาตลาดทุกแหงไดจัดใหมีสถานท่ีจัดบอรดใหความรูเรื่องอาหาร
ปลอดภัย เครื่องชั่งกลางที่ไดมาตรฐาน และติดปายแสดงราคาสินคา 

ตลาดประเภทที่ 2
1. ดานสขุาภบิาลสิง่แวดลอม มขีอแนะนาํเพ่ิมเติม ไดแกผูประกอบการตลาดควรสงเสรมิใหผูขายของ

และผูชวยขายของในตลาดไดรบัการตรวจสุขภาพตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังเขารับการอบรม
หลกัสตูรการสขุาภบิาลอาหารตามทีก่รงุเทพมหานครกาํหนด และผูประกอบการตลาดทกุแหงควร
จัดใหมีการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะในตลาด

2. ดานความปลอดภัยอาหาร จากการสุมตรวจวิเคราะหโดยใชชุดทดสอบเบื้องตน (test kit) หาสาร
ปนเปอน 4 ชนิด ไดแก สารบอแรกซ จํานวน 20 ตัวอยาง สารฟอรมาลิน จํานวน 36 ตัวอยาง 
สารกันรา จํานวน 17 ตวัอยาง และสารฟอกขาว จํานวน 19 ตัวอยาง รวมทั้งส้ิน 92 ตัวอยาง ไม
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พบการปนเปอน (คิดเปนรอยละ 100) ซึ่งผานเกณฑมาตรฐานของสถานประกอบการตลาดท่ี
กําหนดไววาอาหารท่ีขายสะอาด ปลอดภัยตามหลักกฎหมายวาดวยอาหาร และผลการสุมตรวจ
หาเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียดวยชุดทดสอบ SI-2 จํานวน 49 ตัวอยาง ในอาหาร ภาชนะอุปกรณ 
และมือของผูสัมผัสอาหาร พบการปนเปอน 26 ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 52.06) 
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การตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในตลาดและ
สถานที่สะสมอาหารประเภทซูเปอรมารเก็ต

กองสุขาภิบาลอาหารไดตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในตลาดและซูเปอรมารเก็ตเพื่อควบคุม
กํากับใหผูประกอบการตลาดและผูประกอบการซูเปอรมารเก็ตในพื้นที่กรุงเทพมหานครไดปฎิบัติใหถูกตอง
ตามหลกัการสขุาภบิาลอาหาร และขอกฎหมายทีเ่กีย่วของ เพือ่เฝาระวงัความปลอดภยัของอาหาร และสราง
ความม่ันใจในการบริโภคอาหารของประชาชนในระหวางวันที่ 2 พฤษภาคม - 17 ตุลาคม 2559 โดยสุมตรวจ
ประเมินตลาดจํานวน 40 แหง และซูเปอรมารเก็ต จํานวน 38 แหง รวมจํานวน 78 แหง ไดผลดังนี้

ผลการตรวจสุขลักษณะ
1. ผลการตรวจประเมินการสุขาภิบาลตลาดตามเกณฑการพัฒนาตลาดตามหลักสุขาภิบาล ตามกฎ

กระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 
2546 และเกณฑตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยสุมตรวจตลาดประเภทท่ี 1 ที่ได
รับปายรับรองตลาดสะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระดับเพชร จํานวน 10 แหง ระดับทอง 
จํานวน 11 แหง และตลาดที่ไมไดรับปายรับรองฯ จํานวน 19 แหง รวมทั้งส้ิน 40 แหง ซึ่งดําเนิน
การตรวจสุขลักษณะของตลาดพบวา มีขอบกพรองในบางประเด็นที่ตองปรับปรุง ไดแกการไมมี
มาตรการในการปองกันสัตว เชน สุนัข แมว ไมใหเขาไปในตลาด รวมท้ังมีการนําสัตวเลี้ยงเขา
ภายในตลาด ไมไดติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามที่กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกําหนดมีการใช
แสงหรือวัสดุอื่นในแผงขายอาหารประเภทหมูหรือเนื้อไมจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียหรือไมมีการ
จัดการบําบัดนํ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพปรับปรุงน้ําเสียใหเปนนํ้าทิ้งท่ีมีคุณภาพตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร

สวนผลการตรวจประเมินดานการคุมครองผูบริโภคพบวาตลาดบางแหงไมไดจัดใหมีการ
บริการดานคุมครองผูบริโภค ไดแก ไมจดัสถานท่ีจดับอรดใหความรูเร่ืองอาหารปลอดภัย ไมจดัให
มีเครื่องชั่งกลางที่ไดมาตรฐาน และไมจัดการใหผูคาติดปายแสดงราคาสินคา 
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2. ผลการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในซูเปอรมารเก็ต กองสุขาภิบาลอาหาร รวมกับฝายส่ิงแวดลอม
และสขุาภบิาล สาํนกังานเขต ไดดาํเนนิการตรวจประเมนิการสขุาภบิาลอาหารสถานทีส่ะสมอาหาร
ประเภทซูเปอรมารเก็ตในระหวางวันที่ 2 พฤษภาคม - 29 กันยายน 2559 จํานวน 20 บริษัท 
รวมจํานวน 38 แหง ในพื้นที่ 18 เขต โดยใชแบบตรวจประเมินสุขลักษณะในสถานท่ีสะสมอาหาร 
ประเภทซูเปอรมารเกต็ ซึง่สอดคลองตามขอบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง สถานท่ีจาํหนายอาหาร
และสถานท่ีสะสมอาหาร พ.ศ. 2545 และคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที ่4/2549 
เรือ่ง ขอกาํหนดดานสขุาภิบาลอาหาร สาํหรบัสถานทีส่ะสมอาหาร ประเภทซเูปอรมารเกต็ 61 ขอ 
จากการตรวจประเมินพบวาสถานประกอบการประเภทซูเปอรมารเก็ตยังคงมีขอบกพรอง
ดานสุขลักษณะ 5 อันดับแรก ดังนี้

2.1 การจัดใหมีการตรวจหาเช้ือจุลินทรียโดยวิธีการปายดวยไมพันสําลีเก็บตัวอยาง
ตรวจวิเคราะห (swab) ภาชนะที่บรรจุอาหารและรถเข็นอาหารอยางนอยปละ 2 
ครั้ง พบวาไมผานเกณฑการประเมิน 26 แหง คิดเปนรอยละ 68.42

2.2 ตูแชเย็นหรือตูแชแข็ง/หองแชเย็นหรือหองแชแข็งมีการตรวจวัดอุณหภูมิอยาง
สมํ่าเสมอและมีตารางบันทึกอุณหภูมิที่สามารถตรวจสอบได พบวาไมผานเกณฑ
การประเมิน 12 แหง คิดเปนรอยละ 31.58

2.3 ขนมอบ (เบเกอร่ี) กรณขีนมทีไ่มไดบรรจใุนถงุหรอืกลองตองวางจําหนายในตูหรอื
มีการปกปด พบวาไมผานเกณฑการประเมิน 11 แหง คิดเปนรอยละ 28.95

2.4 การติดปายแสดงบริเวณการแยกเก็บอาหารหรือสินคาที่หมดอายุหรือชํารุดที่รอ
การเก็บกลับคืน พบวาไมผานเกณฑการประเมิน 9 แหง คิดเปนรอยละ 23.68

2.5 ผูสมัผัสอาหารตองมสีขุภาพแขง็แรง โดยตองมใีบรบัรองแพทยวาไมเปนโรคตดิตอ
หรือโรคที่สังคมรังเกียจหรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ พบวาไมผานเกณฑการ
ประเมิน 8 แหง คิดเปนรอยละ 21.05 และการจัดใหมีคําเตือนกับผูบริโภคเพื่อ
ปองกนัการหยบิจบัอาหารดวยมอืวางไวในบรเิวณทีเ่หน็ชดัเจน พบวาไมผานเกณฑ
การประเมิน 8 แหง คิดเปนรอยละ 21.05
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ผลการตรวจคุณภาพอาหารดานคมีทางหองปฏิบัติการ 
จากการสุมเก็บตัวอยางอาหารรวมจํานวน 46 ตัวอยาง พบวามีคาเกินมาตรฐานจํานวน 14 ตัวอยาง 

(คิดเปนรอยละ 41.67) ดังนี้
1. การตรวจหากรดเบนโซอิกในเสนขนมจีน และเสนกวยเตี๋ยวรวมจํานวน 22 ตัวอยาง (ตลาด 12 

ตัวอยาง ซูเปอรมารเก็ต 10 ตัวอยาง) พบวามีคาเกินมาตรฐานจํานวน 4 ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 
18.18) อางอิงมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 381 (พ.ศ. 2559) เรื่อง วัตถุ
เจือปนอาหาร ที่อนุญาตใหใชกับผลิตภัณฑกลุมแปงและธัญชาติ ประเภทกวยเตี๋ยวซึ่งกําหนดคา
มาตรฐานไมเกิน 1,000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม รายละเอียดดังนี้

ประเภทอาหาร
ซูเปอรมารเก็ต ตลาด

รวม ผาน ไมผาน รวม ผาน ไมผาน

เสนขนมจีน 5 5 0 7 6
1

(รอยละ 14.29)

เสนกวยเตี๋ยว 5 4
1

(รอยละ 20)
5 3

2

(รอยละ 40)

รวมท้ังสิ้น 10 9
1

(รอยละ 11.11)
12 9

3

(รอยละ 25)

พบวาการสุมตรวจในตลาดมีคาเกินมาตรฐานจํานวน 3 ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 25) ไดแก 
เสนขนมจีนจากตลาดพุทธมณฑล จํานวน 1 ตัวอยาง เสนกวยเตี๋ยวจากตลาดเทวราช จํานวน 
1 ตัวอยาง และจากตลาดปากคลองตลาด จํานวน 1 ตัวอยาง โดยมีปริมาณกรดเบนโซอิก 1,443 
2,208 และ 1,296 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตามลําดับ และพบวาการสุมตรวจจากซูเปอรมารเก็ตมีคา
เกินมาตรฐานจํานวน 1 ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 10) ไดแก เสนกวยเตี๋ยวจากวิลลามารเก็ต 
สาขาสัมมากร โดยมีปริมาณกรดเบนโซอิก 1,895 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

2. การตรวจโซเดียมไฮดรอกไชด โดยสุมเก็บขาไก ปลาหมึกกรอบ และหนังหมู รวมจํานวน 24 ตวัอยาง 
(ตลาด 15 ตัวอยาง ซูเปอรมารเก็ต 9 ตัวอยาง) พบวามีโซเดียมไฮดรอกไชด จํานวน 10 ตัวอยาง 
(คดิเปนรอยละ 41.67) อางองิมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัที ่381 (พ.ศ. 2559) 
เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร ซึ่งเปนสารท่ีไมอนุญาตใหใชในผลิตภัณฑอาหารหมวดเนื้อสัตวสดท้ังตัว
หรือตัดแตงสรุปผลการสุมตรวจสารโซเดียมไฮดรอกไซดแยกตามประเภทสถานประกอบการ 
รายละเอียดดังนี้
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ประเภทอาหาร
ซูเปอรมารเก็ต ตลาด

ตรวจ ผาน ไมผาน ตรวจ ผาน ไมผาน

ขาไก 4 3
1 

(รอยละ 25)
9 3

6 
(รอยละ 66.67)

ปลาหมึกกรอบ 5 5 0 5 3
2 

(รอยละ 40)

หนังหมู 0 0 0 1 0
1 

(รอยละ 100)

รวมทั้งสิ้น 9 8
1

(รอยละ 11.11)
15 6

9
(รอยละ 60)

พบวาการสุมตรวจในตลาด พบโซเดียมไฮดรอกไซด จาํนวน 9 ตวัอยาง (คดิเปนรอยละ 60) 
ไดแก ขาไกจากตลาดศรีดินแดง จํานวน 1 ตัวอยาง จากตลาดปากคลองตลาด จํานวน 1 ตัวอยาง 
จากตลาดศาลาน้ําเย็น จาํนวน 1 ตวัอยาง จากตลาดสามยาน จาํนวน 1 ตวัอยาง จากตลาดหนองจอก 
จํานวน 2 ตัวอยาง โดยมีปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด 526.26 275.44 87.2 234 139 และ 
529 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ ปลาหมึกกรอบจากตลาดสามยาน จํานวน 2 ตัวอยาง 
โดยมปีรมิาณโซเดยีมไฮดรอกไซด 221 และ 68.2 มลิลิกรมัตอกโิลกรมัตามลาํดบั และหนงัหมจูาก
ตลาดศาลานํ้าเย็น จํานวน 1 ตัวอยาง มีปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด 378 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
และพบวาการสุมตรวจจากซูเปอรมารเก็ตพบโซเดียมไฮดรอกไซด จํานวน 1 ตัวอยาง (คิดเปน
รอยละ 11.11) ไดแก ขาไกจากหางสรรพสนิคาตัง้ฮัว่เส็ง สาขาธนบรุ ีโดยมปีริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด 
84.39 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

3. ผลการสุมเก็บตัวอยางอาหารพรอมปรุง พรอมบริโภคเพื่อตรวจวิเคราะหหาสารปนเปอนทางเคมี
ดวยชุดทดสอบอยางงาย (test kit) ไดแก ฟอรมาลีน บอแรกซ สารฟอกขาว และสารกันรา โดย
สุมตรวจอาหารจํานวน 363 ตัวอยาง พบการปนเปอน จํานวน 5 ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 1.38) 
ไดแก สไบนาง จํานวน 2 ตัวอยาง จากตลาดนัมเบอรวันราม2 เขตประเวศ และตลาดโพธ์ิสุวรรณ 
เขตบึงกุม แหงละ 1 ตัวอยาง ปลาหมึกกรอบ จํานวน 2 ตัวอยางจากตลาดโพธ์ิสุวรรณ เขตบึงกุม
และตลาดคลองขวาง เขตบางแค แหงละ 1 ตัวอยาง และผักกาดดองจากตลาดเทวราช เขตดุสิต 
จาํนวน 1 ตวัอยาง โดยกองสขุาภบิาลอาหารไดประสานแจงสาํนกังานเขตใหทราบและดาํเนนิการแลว  
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4. ผลการตรวจวเิคราะหทางจลุชวีวทิยาดวยชดุทดสอบโคลฟิอรมแบคทเีรยีเบือ้งตน (SI-2) ไดผลดงันี้
อาหารพรอมบริโภค จํานวน 179 ตัวอยาง พบโคลิฟอรมแบคทีเรีย 105 ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 
58.66) ภาชนะอุปกรณ จํานวน 79 ตัวอยาง พบโคลิฟอรมแบคทีเรียจํานวน 36 ตัวอยาง (คิดเปน
รอยละ 45.57)และมือผูสัมผัสอาหาร จํานวน 44 ตัวอยาง พบโคลิฟอรมแบคทีเรียจํานวน 14 
ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 31.82) แยกตามประเภทสถานประกอบการดังนี้

ประเภทตัวอยาง
ซูเปอรมารเก็ต ตลาด

ตรวจ พบ รอยละ ตรวจ พบ รอยละ

อาหารพรอมบริโภค 156 93 59.62 23 12 52.17

ภาชนะอุปกรณ 68 33 48.53 11 3 27.27

มือผูสัมผัสอาหาร 42 14 33.33 2 0 0.00

5. การสุมตรวจฉลากอาหารควบคุมเฉพาะ ผลการตรวจพบวาใน 1 ตัวอยางที่สุมตรวจอาจไมผาน
เกณฑหลายขอ โดยสุมตรวจฉลากอาหารทั้งหมด จํานวน 326 ตัวอยาง ไมผานเกณฑ จํานวน 43 
ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 13.19) สรุปผลการตรวจไดดังนี้ 

5.1 การสุมตรวจในซูเปอรมารเก็ต จํานวน 182 ตัวอยาง ไมผานเกณฑ จํานวน 5 
ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 2.75) โดยพบขอที่ไมผานเกณฑมากสุด 3 อันดับแรกคือ 
ไมมวีนัเดอืนปทีผ่ลติ หรือหมดอาย ุคดิเปนรอยละ 1.65 และไมมเีลขสารบบอาหาร 
(เลข อ.ย.) และเครื่องหมาย อย. คิดเปนรอยละ 1.10 และไมมีชื่อภาษาไทย คิด
เปนรอยละ 0.55 

5.2 การสุมตรวจในตลาด จํานวน 144 ตัวอยาง ไมผานเกณฑ 38 ตัวอยาง (คิดเปน
รอยละ 26.39) โดยพบขอที่ไมผานเกณฑมากสุด 3 อันดับแรก คือ ไมมีวันเดือน
ปที่ผลิต หรือหมดอายุ (คิดเปนรอยละ 13.16) ไมมีเลขสารบบอาหาร (เลข อ.ย.) 
ไมมีชื่อและที่ตั้งของผูผลิต ไมมีวันเดือนปที่ผลิต หรือหมดอายุ คิดเปนรอยละ 
10.53 และไมมีเลขสารบบอาหาร (เลข อ.ย.) ชื่อและท่ีตั้งของผูผลิต ไมมีวันเดือน
ปที่ผลิต หรือหมดอายุ ไมแสดงสวนประกอบที่สําคัญโดยประมาณ ไมมีปริมาณ
สุทธิ คิดเปนรอยละ 10.53
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การตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในตลาดประเภทท่ี 2
กองสุขาภิบาลอาหารตรวจประเมินตลาดประเภทท่ี 2 จํานวน 28 แหงในพ้ืนที่ 16 เขต ระหวางวันที่ 

17 กมุภาพันธ ถงึ 9 มนีาคม 2559 โดยตรวจประเมินการสขุาภบิาลตลาดตามหลักสขุาภบิาล ตามกฎกระทรวง
วาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 และเกณฑตลาด
สะอาดไดมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยตรวจประเมินสุขลักษณะของตลาด 2 ดาน ประกอบดวย ดาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม และดานความปลอดภัยอาหาร สรุปผลการตรวจประเมินดังนี้ 

ดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม
1. ลักษณะสถานที่สําหรับขายของ พบวาตลาดท่ีมีลักษณะเปนแบบกางรม จํานวน 10 แหง ตลาดท่ี

มีลักษณะเปนโครงเหล็กหลังคาเต็นทผาใบ จํานวน 9 แหง และตลาดท่ีมีลักษณะเปนโครงเหล็ก
หลังคากระเบื้องหรือเมทัลชีท จํานวน 9 แหง 

2. ลักษณะแผงจําหนายอาหารมีแบบโตะพับเก็บไดและแบบที่มั่นคงถาวร ตลาดที่มีแผงจําหนาย
อาหารแบบมั่นคงถาวร มีจํานวน 4 แหง และแบบโตะพับเก็บได จํานวน 24 แหง

3. สภาพแวดลอมภายในตลาด พบขอบกพรองสวนใหญที่พบไดแก การจัดวางจําหนายสินคาไมเปน
หมวดหมูไมทางระบายน้ําและบอดักไขมันถังขยะไมถูกตองตามหลักสุขาภิบาล ไมมีฝาปดปองกัน
สัตวและแมลงนําโรค

4. สุขวิทยาสวนบุคคล พบขอบกพรอง ไดแก ผูขายของและผูชวยขายของมีการตรวจสุขภาพแตไม
ครบทุกรายและไมครอบคลมุการตรวจโรคตามทีเ่จาพนกังานสาธารณสุขกาํหนด และเขารับการอบรม
หลกัสตูรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานครไมครบทุกราย การแตงกายของผูขายของและ
ผูชวยขายของขณะประกอบอาหารไมถูกสุขลักษณะและไมสะอาด ไมสวมหมวกคลุมผมและ
ผากันเปอน มีการวางอุปกรณและวัตถุดิบในการปรุงประกอบไวกับพ้ืนและจัดเก็บไมถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร รวมท้ังอาหารปรุงสุกท่ีจําหนายไมมีอุปกรณปกปดปองกันฝุนละออง
และแมลงนําโรค

ดานความปลอดภัยอาหาร
1. ดานเคมี ตรวจวิเคราะหโดยใชชุดทดสอบเบื้องตน (test kit) ในการหาสารปนเปอน 4 ชนิด ไดแก 

สารบอแรกซ สารฟอรมาลิน สารกันรา และสารฟอกขาว จํานวน 206 ตัวอยาง พบการปนเปอน
จาํนวน 5 ตวัอยาง (คดิเปนรอยละ 2.43)ไดแก ฟอรมาลินในสไบนาง จาํนวน 2 ตวัอยาง จากตลาด
นัดเจนีย เขตคลองสามวาและตลาดสดมารวย (ยิ่งรวยทรัพย) เขตบางขุนเทียน แหงละ 1 ตัวอยาง 
พบฟอรมาลินในปลาหมึกกรอบ จากตลาดส.มีสุขพลาซา (2004) เขตบางขุนเทียน จํานวน 2 
ตวัอยาง และพบสารบอแรกซในหมูบด ตลาดทวีทรัพยพลาซารมเกลา เขตมีนบรุ ีจาํนวน 1 ตวัอยาง

2. ดานจุลชีววิทยา สุมตรวจวิเคราะหหาเช้ือโคลิฟอรมแบคทีเรียดวยชุดทดสอบ SI-2 จํานวน 
178ตัวอยาง ในอาหารปรุงสุกพรอมบริโภค พบการปนเปอน104 ตัวอยาง (คิดเปนรอยละ 58.43)
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การสงเสริมความรูดานการสุขาภิบาลอาหารแกผูสัมผัส
อาหารตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

กรุงเทพมหานคร ไดออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง สถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม
อาหาร พ.ศ. 2545 ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2545 
และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2546 กําหนดใหผูประกอบการ ผูสัมผัสอาหาร (ผูจําหนาย
อาหารผูปรุงอาหารและผูใหบริการ) ในทุกสถานประกอบการท้ังรานอาหาร บาทวิถี ตลาด ซูเปอรมารเก็ต 
มนิมิารท จะตองมคีวามรูดานการสขุาภบิาลอาหาร โดยผานการอบรมตามหลกัสูตรทีก่รุงเทพมหานครกาํหนด 
กองสขุาภบิาลจงึไดจดัใหมกีารดาํเนนิการจดัอบรมหลกัสูตรการสขุาภบิาลอาหารและจดัการศกึษาเรยีนรูดวย
ตนเอง (self study) เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการและผูสัมผัสอาหารมีความรูดานการสุขาภิบาลอาหารเเปน
ไปตามขอบัญญัติฯ ดังกลาวขางตน กองสุขาภิบาลอาหารไดดําเนินงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย กิจกรรมการสงเสริมความรูดานการสุขาภิบาลอาหารแกผูสัมผัสอาหาร ตามกฎหมายวาดวยการ
สาธารณสุข โดยไดดําเนินการดังนี้

1. การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร
1.1 จดัจางมหาวิทยาลัยสวนดุสติ จดัการอบรมและประเมินผลความรูดานการสุขาภิบาล

อาหารตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกําหนดแกผูประกอบการและผูสัมผัส
อาหารในพื้นที่ 50 เขต รวม 55 รุน ระหวางวันที่ 5 มีนาคม – 4 กรกฎาคม 2559 
และทําการประเมินผลความรูดวยแบบทดสอบกลางของกรุงเทพมหานคร
สรปุมผีูเขารบัการอบรมจํานวน 6,064 ราย ผานการประเมินผล จาํนวน 4,825 ราย 
คดิเปนรอยละ 80 แบงเปนผูประกอบการและผูสมัผสัอาหารจากสถานประกอบการ
สถานทีจ่าํหนายอาหาร จาํนวน 4,112 ราย (รอยละ 85) บาทวถิ ีจาํนวน 254 ราย 
(รอยละ 6) มนิมิารท จาํนวน 154 ราย (รอยละ 3) ซเูปอรมารเกต็ จาํนวน 152 ราย 
(รอยละ 3) ตลาด จํานวน 59 (รอยละ 1) และอื่นๆ จํานวน 94 ราย (รอยละ 2) 
และเขตที่สงผู ประกอบการและผู สัมผัสอาหารเขารวมการอบรมมากที่สุด 
(มากกวา 200 คน) มีจํานวน 5 สํานักงานเขตไดแก เขตดุสิต หลักส่ี ปทุมวัน 
จตุจักร และบางแค

1.2 กองสุขาภิบาลอาหาร เปนวิทยากรใหกับบริษัทสตารบัคส (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท เอสแอนดพี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด 
บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) บริษัท สหลอวสัน จํากัด และบริษัท ฟูดแลนด 
ซูเปอรมารเก็ต จํากัด มีผูเขารับการอบรม จํานวน 437 ราย ผานการประเมินผล 
จํานวน 402 ราย คิดเปนรอยละ 91.99 
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การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร (ภาคทฤษฎี)



รายงานประจําป กองสุขาภิบาลอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 255942

การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร (ภาคปฏิบัติ)

2. การสงเสริมใหผูสัมผัสอาหารเรียนรูดวยตนเอง 
สํานักงานเขต ทั้ง 50 เขต ดําเนินการสงเสริมความรูดานการสุขาภิบาลอาหารในแนวทางศึกษา

เรียนรูดวยตนเอง (Self study) สรุปมีผูเขารับการประเมินผล จํานวน 17,806 ราย ผานการประเมินผล 
จํานวน 15,886 ราย คิดเปนรอยละ 89.22
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การประเมินผลความรูดานการสุขาภิบาลอาหารดวยแบบทดสอบกลางของกรุงเทพมหานคร

    

สรุปในปงบประมาณ 2559 มีผูเขารับการอบรมและประเมินผลความรูรวมทั้งสิ้น 24,307 ราย 
ผานการประเมินผล 21,113 ราย คิดเปนรอยละ 86.86  



รายงานประจําป กองสุขาภิบาลอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 255944

เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบประเภทของการสงเสริมความรู ในป 2556 – 2559 พบวา รอยละของผูผาน
การอบรมแบบเรียนรูดวยตนเองสูงกวาแบบเขารับการอบรม และพบวาผูสัมผัสอาหารที่สอบผานการอบรม
ทัง้หมดมีแนวโนมทีส่งูข้ึน รายละเอียดผลการประเมินความรูแยกตามประเภทการสงเสริมความรู เปรียบเทียบ 
ป 2556 – 2559 ดังนี้

ปงบ
ประมาณ

ประเภทของการสงเสริมความรู
รวม

เขารับการอบรม เรียนรูดวยตนเอง
ทั้งหมด ผาน ทั้งหมด ผาน ทั้งหมด ผาน

2556 7,979 6,460 (80.96%) 10,021 8,627 (86.09%) 18,000 15,087 (83.82%)

2557 7,898 5,754 (72.85%) 19,596 17,512 (89.37%) 27,494 23,266 (84.62%)

2558 6,902 5,795 (83.96%) 17,537 15,568 (88.77%) 24,439 21,363 (87.41%)

2559 6,501 5,227 (80.40%) 17,806 15,886 (89.22%) 24,307 21,113 (86.86%)

 

เมื่อวิเคราะหสัดสวนของผูสัมผัสอาหารท่ีผานการอบรมดานการสุขาภิบาลอาหารท้ังแบบเรียนรูดวย
ตนเองและแบบเขารับการอบรมที่จัดให ในป 2556 – 2559  พบวา ผูผานการอบรมแบบเรียนรูดวยตนเองมี
สัดสวนมากกวาแบบเขารับการอบรมที่จัดให 

สัดสวนของผูสัมผัสอาหารที่ผานการอบรมดานการสุขาภิบาลอาหาร
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การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
จากรายงานสถานการณการเกิดโรคอาหารเป นพิษในโรงเรียน ป 2554 – 2556 ของ

กองควบคุมโรคติดตอ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร พบวาในป 2554 มีโรงเรียนเกิดโรคอาหารเปนพิษ 
จํานวน 2 แหง มีผูปวย 158 คน ป 2555 มีโรงเรียนเกิดโรคฯ เพิ่มขึ้น เปน 7 แหง มีผูปวย 456 คน 
และในป 2556 พบวา มีโรงเรียนเกิดโรคฯ จํานวน 11 แหง มีผูปวย 703 คน ซึ่งลักษณะการเกิดโรคดังกลาว
บงชี้ถึงความรุนแรงของการระบาดของโรคอาหารเปนพิษในโรงเรียน มีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึน อีกทั้งจากสถิติ
พบวาในป 2556 การระบาดของโรคอาหารเปนพิษสวนใหญเกิดขึ้นในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผูวาราชการกรงุเทพมหานครจงึไดเหน็ชอบแผนการจดัการอาหารปลอดภยัในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร 
ปงบประมาณ 2557-2558 เพื่อแกไขปญหาการเกิดโรคอาหารเปนพิษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งในแผนดังกลาว มีหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ คือ สํานักการศึกษา สํานักงานเขต และสํานักอนามัย 
ในแผนการฯ ประกอบดวยมาตรการเรงดวน มาตรการระยะยาว และมาตรการเฝาระวัง เพื่อแกไขปญหา
ดานสขุลกัษณะของสถานท่ีเตรียมปรุง (ครวั) และท่ีนัง่รับประทานอาหาร การปรับปรงุระบบน้ําด่ืมนํา้ใชทีอ่ยู
ใตดินใหขึ้นมาอยูบนดิน การจัดซื้อวัตถุดิบและอาหารพรอมบริโภคจากผูประกอบการท่ีมีใบอนุญาตฯ 
การตรวจสอบระบบการเก็บรักษานม และการใหผูสัมผัสอาหาร (แมครัว ผูชวยแมครัว) เขารับการอบรม
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร และตรวจสุขภาพ 9 โรค ทั้งนี้เพื่อเฝาระวังและปองกัน
การเกดิโรคอาหารเปนพษิในโรงเรยีน โดยมกีารดาํเนนิงานในรปูแบบเครอืขายงานสขุาภบิาลอาหารในโรงเรยีน
ทั้งในระดับกลุมเขตและเขต

จากผลการดําเนินการตามแผนฯ ดังกลาว ในป 2557-2558 โรงเรียนมีแนวโนมการเกิด
โรคอาหารเปนพิษลดลง โดยในป 2557 มีโรงเรียนเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร จํานวน 3 แหง มีผูปวย 
จํานวน 946 คน แบงเปน สพฐ. จํานวน 1 โรงเรียน มีผูปวย จํานวน 18 คน และเอกชน จํานวน 2 โรงเรียน 
มีผูปวย จํานวน 928 คน และในป 2558 มีโรงเรียนเกิดโรคอาหารเปนพิษ จํานวน 2 โรงเรียน มีผูปวย จํานวน 
108 คน แบงเปนโรงเรียนสังกัดกทม จํานวน 1 แหง มีผูปวย จํานวน 60 คน และเอกชน จํานวน 
1 แหง มีผูปวย จํานวน 48 คน อยางไรก็ตามถึงแมอุบัติการณของการเกิดโรคอาหารเปนพิษจะลดลง 
แตพบวาจํานวนผูปวยยังมีจํานวนเพิ่มขึ้น ซึ่งบางเหตุการณมีจํานวนผูปวยมากกวา 100 คน ในปงบประมาณ 
2559 ปลัดกรุงเทพมหานคร จึงไดสั่งการใหขยายแผนการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนลงสูโรงเรียน
นอกสังกัดกรุงเทพมหานครดวย 



รายงานประจําป กองสุขาภิบาลอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 255946

กิจกรรมที่ดําเนินการในป 2559
1. จัดสรรชุดทดสอบเบ้ืองตนสําหรับตรวจวิเคราะหหาสารปนเป อนในอาหารและน้ํา ไดแก

ชุดตรวจหาสารบอแรกซ ฟอรมาลีน สารฟอกขาว สารกันรา ชุดทดสอบหาเชื้อแบคทีเรียในการ
ตรวจคุณภาพนํ้าบริโภค นํ้ายาทดสอบหาเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรียขั้นตน และวัสดุอุปกรณสําหรับ
ใชในการตรวจวิเคราะห ไดแก แอลกอฮอลฆาเชื้อ สําลีกอน และไมพันสําลีปลอดเชื้อ เพื่อให
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 438 แหง มีการตรวจสอบเฝาระวังการปนเปอน
ในอาหารและนํ้าดวยตนเอง สรุปผลไดดังนี้

 

จํานวนโรงเรียนที่มีผูปวยดวยโรคอาหารเปนพิษ ป 2554-2558

จํานวนผูปวยดวยโรคอาหารเปนพิษในโรงเรียน ป 2554-2558
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รายการตรวจวิเคราะห ตรวจ 
(รายการ)

ผานเกณฑคุณภาพ 
(รายการ)

รอยละ ไมผานเกณฑคุณภาพ 
(รายการ)

รอยละ

บอแรกซ 565 565 100 0 0.00

ฟอรมาลิน 274 274 100 0 0.00

สารกันรา (กรดซาลิซิลิค) 171 171 100 0 0.00

สารฟอกขาว 230 230 100 0 0.00

โคลิฟอรมแบคทีเรีย 623 602 96.63 21 3.37

นํ้าสําหรับบริโภค 303 298 98.35 5 1.65

นํ้าสําหรับอุปโภค 163 163 100 0 0.00

รวม 2,329 2,303 98.88 26 1.12

2. จัดทําคู มือการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และคู มือบันทึกผลการตรวจสุขภาพ
ผูสมัผสัอาหารในโรงเรยีน เพือ่ใหผูบริหารโรงเรยีนนอกสงักดักรุงเทพมหานครมคีวามรูความเขาใจ
ในเรือ่งแผนการจดัการอาหารปลอดภยั และใหผูสมัผสัอาหารโรงเรยีนนอกสงักดักรงุเทพมหานคร
ทกุคนไดรบัการตรวจสุขภาพประจาํป อยางนอยปละ 1 ครัง้ ตามขอบญัญตักิรงุเทพมหานคร เรือ่ง 
สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545 และบันทึกผลการตรวจสุขภาพของ
ผูสัมผัสอาหารของโรงเรียนนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร ลงในสมุดบันทึกผลการตรวจสุขภาพของ
ผูสัมผัสอาหารรายบุคคล 

การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
1. สรางเครือขายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนระดับกลุมเขต 6 กลุมเขต ซึ่งสมาชิกเครือขาย 

งานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนของแตละกลุมเขตประกอบดวย ผูอํานวยการเขตที่เปนประธาน
กลุมเขต เปนท่ีปรกึษา หวัหนาฝายสิง่แวดลอมและสขุาภบิาล พยาบาลอนามยัโรงเรยีน ผูแทนจาก
โรงเรยีน มกีองสขุาภบิาลอาหารเปนเลขานกุารฯ โดยฝายเลขานกุารฯ จดัใหมกีารประชมุคณะกรรมการ
เครือขายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อขับเคล่ือนใหสํานักงานเขต
สรางเครอืขายงานสขุาภิบาลอาหารในโรงเรยีน และมอบนโยบายไปยงักลุมเขตใหมกีารดําเนนิงาน
ไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการอาหารปลอดภัย
ในโรงเรียน  

ในปงบประมาณ 2559 กองสุขาภบิาลอาหารไดจดัใหมกีารประชมุคณะกรรมการเครือขาย 
งานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จํานวน 6 ครั้ง ตามกลุมเขต ในวันที่ 16 18 19 24 26 และ 
29 กุมภาพันธ 2559 โดยจัดประชุม ณ สํานักงานเขตสวนหลวง ตลิ่งชัน ปอมปราบศัตรูพาย 
คลองสามวา บางขุนเทียน และ บางเขน ตามลําดับ



รายงานประจําป กองสุขาภิบาลอาหาร ปงบประมาณ พ.ศ. 255948

          กลุมเขตกรุงเทพใต                                กลุมเขตกรุงธนเหนือ
  
 

         กลุมเขตกรุงเทพกลาง                           กลุมเขตกรุงเทพตะวันออก 
  

   

       

            กลุมเขตกรุงธนใต                              กลุมเขตกรุงเทพเหนือ 
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2. สํานักงานเขตสรางเครือขายงานสุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียนในระดับพื้นที่เขต ซึ่งสมาชิกของ
เครือขายประกอบดวย ผูอํานวยการเขต ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ฝายการศึกษา ฝายโยธา 
ผูอาํนวยการโรงเรียนในพ้ืนที ่เพือ่รบัทราบนโยบายจากคณะกรรมการเครือขายระดับกลุมเขต และ
นําไปดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนใหอาหารปลอดภัยตาม
มาตรการการจัดการอาหารปลอดภัย

3. โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของรับรู
นโยบายของกรงุเทพมหานคร และขบัเคลือ่นงานอาหารปลอดภยัตามมาตรการการจดัการอาหาร
ปลอดภัย

4. กองสุขาภิบาลอาหารไดพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน เพื่อใชติดตาม
ผลการดําเนินงานจากสํานกังานเขต และรวบรวมเสนอผูบรหิาร โดยฝายส่ิงแวดลอมและสุขาภิบาล 
สาํนักงานเขตมีการรายงานขอมลู ปการศกึษาละ 2 ครัง้ คอืภาคการศึกษาที ่1 และภาคการศึกษาที ่2 
ซึ่งในปงบประมาณ 2559 มีสํานักงานเขตรายงานขอมูลในระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียน จํานวน 16 เขต คิดเปนรอยละ 32

ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 
จากการรายงานความกาวหนาของแผนการจัดการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ป 2557-2559 ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมด จํานวน 438 แหง สรุปไดดังนี้

มาตรการตามแผนฯ ป 2557 ป 2558 ป 2559
1. การปรับปรุงโรงอาหาร

- โรงเรียนมีการปรับปรุงโรงอาหาร

 267 โรงเรียน 

(รอยละ 60.96)

 397 โรงเรียน 

(รอยละ 90.64)

 397 โรงเรียน 

(รอยละ 90.64)

2. การปรับปรงุระบบกักเก็บนํา้ใตดนิเปนระบบเก็บน้ํา

บนดิน 

- โรงเรียนมีการปรับปรุงระบบกักเก็บน้ําบนดิน

54 โรงเรียน 

(รอยละ 14.88)

 168 โรงเรียน 

(รอยละ 38.36)

197 โรงเรียน 

(รอยละ 44.98)

3. แหลงซื้อวัตถุดิบ/อาหารปรุงสําเร็จ

- โรงเรียนมีการจัดซ้ือวัตถุดิบจากแหลงที่มีใบ

อนุญาตฯ

272 โรงเรียน 

(รอยละ 62.10)

366 โรงเรียน 

(รอยละ 83.56)

366 โรงเรียน 

(รอยละ 83.56)

4. ระบบการตรวจสอบระบบการเกบ็รักษานมโรงเรยีน 

(โรงเรยีนทีม่กีารดืม่นมโรงเรยีน จาํนวน 432 โรงเรยีน) 

- โรงเรียนมีการจัดเก็บนมในตูแชนมท่ีสะอาด 

ขนาดเพียงพอเหมาะสม

- โรงเรยีนมีการเกบ็รกัษาอณุหภมูติูแชนมไดไมเกนิ 

8 oC

420 โรงเรียน 

(รอยละ 97.22)

 421 โรงเรียน

(รอยละ 97.45)

 432 โรงเรียน 

(รอยละ 100)

 432 โรงเรียน 

(รอยละ 100)

430 โรงเรียน

(รอยละ 98.17)

430 โรงเรียน

(รอยละ 98.17)
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มาตรการตามแผนฯ ป 2557 ป 2558 ป 2559
5. การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ
กรุงเทพมหานคร

- มีผูสัมผัสอาหารในโรงเรียน
- มีผูสัมผัสอาหารผานการประเมินผลความรูฯ และ

ไดรับบัตรประจําตัวผูสัมผัสอาหาร

1,920  คน
 749 คน

(รอยละ 39)

1,931 คน
 950 คน

(รอยละ 49.20)

1,821 คน
 903 คน

(รอยละ 49.59)

6. การตรวจสุขภาพผูสัมผัสอาหาร

- จํานวนผูสัมผัสอาหารในโรงเรียน

ผลการตรวจสุขภาพพบวามีผูปวย ดังนี้
6.1 จํานวนผูปวยวัณโรค (จากการตรวจ x-ray)

6.2 จํานวนผูปวยไวรัสตับอักเสบ ชนิดเอ 

     (จากการเจาะเลือด)

6.3 จํานวนผูปวยดวยโรคในระบบทางเดินอาหาร 

     (จากการทํา Rectal swab)

- Salmonella typhi

- Salmonella Non typhi

  (Gr. A, B, C, D, E, S)  

- Vibrio parahaemolyticus

- Vibrio cholera non 01/non  0139

- Vibrio fluvialis

- Aeromonas sobria

1,920 คน

(รอยละ 100)                   

2 คน 

(รอยละ 0.10)

8 คน

(จากการเจาะเลือด) 

(รอยละ 0.42)

101 คน 

(รอยละ 5.26) 

5 คน 

 94 คน 

1 คน

1 คน

-

-

1,931 คน

(รอยละ 100)

3 คน

(รอยละ 0.15)

ไมพบอาการแสดง

และ

ไมพบประวัติปวย

(จากการซักประวัติ 

สังเกตอาการ)

70 คน 

(รอยละ 3.62) 

-

68 คน

-

- 

2 คน

-

1,821 คน

(รอยละ 100)

2 คน

(รอยละ 0.11)

ไมพบอาการแสดง

และไมพบประวัติ

ปวย (จากการซัก

ประวัติ สังเกต

อาการ)

51 คน

(รอยละ 2.80)

3 คน

46 คน

1 คน

-

-

1 คน

7. การแตงตัง้คณะกรรมการพัฒนาการสุขาภิบาลอาหาร

ในโรงเรียน

- โรงเรยีนมกีารแตงตัง้คณะกรรมการฯ

 355 โรงเรียน

(รอยละ 81.05)

 428 โรงเรียน

(รอยละ 97.72)
 431 โรงเรียน
(รอยละ 98.40)

หมายเหตุ - ขอมูลมาตรการตามแผนฯ ขอ 1 ขอ 3-5 และขอ 7 มาจากการรายงานของสํานักงานเขต 
       - ขอมูลมาตรการตามแผนฯ ขอ 2 มาจากการรายงานของสํานักการศึกษา
       - ขอมูลมาตรการตามแผนฯ ขอ 6 มาจากการรายงานของศูนยบริการสาธารณสุข
  - ผูปวยทีต่รวจพบวาเปนโรคติดตอขางตน ศนูยบริการสาธารณสุขทีเ่กีย่วของไดใหการรักษาและติดตามเฝาระวังตามชนิด
                   ของโรคและอาการ
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 การควบคุมการจัดและจําหนายกระเชาของขวัญ
ในชวงเทศกาลปใหม

 
กองสุขาภิบาลอาหารไดดําเนินการควบคุมการจัดและจําหนายกระเชาของขวัญในชวงเทศกาลปใหม

ประกอบดวยกิจกรรม ดังนี้
การประชุมผูประกอบการ 
เปนการประชมุผูประกอบการทีร่บัจดัและจาํหนายกระเชาของขวัญในพ้ืนทีก่รงุเทพมหานครเพ่ือเตรยีม

ความพรอมลวงหนาในเดือนมิถุนายนกอนเขาสูเทศกาลปใหมเปนประจําทุกป เพื่อซักซอมความเขาใจใน
แนวทางปฏิบัติและปรับปรุงหลักเกณฑในการจัดและจําหนายกระเชาของขวัญปใหมใหเหมาะสมกับ
สถานการณปจจุบันและเปนไปตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของ

 

                                                

การจัดงานแถลงขาว
แถลงขาวการจดัและจาํหนายกระเชาของขวญัในชวงเทศกาลปใหมของกรุงเทพมหานครโดยผูบรหิาร

กรุงเทพมหานครในชวงเดือนธันวาคมเปนประจําทุกป โดยในป 59 จัดข้ึนเมื่อวันอังคารท่ี 8 ธันวาคม 2558 
เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ บรษิทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาขาสาทร โดยมรีองผูอาํนวยการสํานกัอนามัย 
(นายขจิต ชัชวานิชย) เปนประธานในการแถลงขาว
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การสุมตรวจการจัดและจําหนายกระเชาของขวัญในชวงเทศกาลปใหม
สาํนกังานเขตท้ัง 50 เขต สุมตรวจการจัดและจาํหนายกระเชาของขวัญในชวงเทศกาลปใหม โดยเร่ิมต้ังแต

เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธปถัดไป เปนประจําทุกป
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ผลการสุมตรวจกระเชาของขวัญในรอบ 5 ปที่ผานมา (2555 - 2559)
พบวา ผูประกอบการสวนใหญปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด แตยังคงพบขอบกพรองในเรื่อง

การแสดงปายรับประกันทั้งบนกระเชาของขวัญฯ และในจุดท่ีจําหนาย และปายแสดงการเขารวมโครงการฯ  

ขอบกพรองของกระเชาของขวัญที่ตรวจพบในป 2555 - 2559

การเฝาระวังคุณภาพอาหารในชวงเทศกาลกินเจ
ตามที่เทศกาลกินเจไดมีขึ้นในชวงระหวางวันที่ 1 – 9 ตุลาคม 2559 ประชาชนจํานวนมากใหความ

สาํคัญกบัการถือศลีกนิเจ งดเวนการบริโภคเน้ือสัตวและบริโภคผัก และผลไมแทนการบริโภคเน้ือสัตวมากข้ึน 
โดยมีการนําผักแหงจําพวกเกากี้ ฮวยซัว เง็กเต็ก ดอกไมจีน เยื่อไผ เห็ดหูหนูขาวและเห็ดหอมมาใชเปนสวน
ประกอบในการปรุงประกอบอาหารเจ

30

20

10

0

ป 56ป 55

คุณภาพสินคา แสดงรายการสินคา แสดงวันหมดอายุ

แสดงสัญลักษณหาง ปายรับประกัน ปายรับประกัน ณ ที่ขาย

ปายเขารวมโครงการ เคร่ืองดื่มแฮลกอฮอล

ป 59ป 57 ป 58
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กองสุขาภิบาลอาหารไดขอความรวมมือสํานักงานเขต เขตในการตรวจเฝาระวังคุณภาพอาหารในชวง
เทศกาลกินเจ โดยดําเนินการ ดังนี้

1. ใหความรูและประชาสัมพันธแกผูจําหนายอาหารเจ และผูบริโภคทั่วไป เพื่อใหเกิดความรู ความ
เขาใจในการเลือกวัตถุดิบมาประกอบอาหารเจ และการบริโภคอาหารเจอยางถูกตอง ปลอดภัย 
ปราศจากการปนเปอนสารเคมีและเชื้อโรคที่อาจเปนอันตราย 

2. ตรวจสอบเฝาระวังผลิตภัณฑอาหารสด อาหารแหง และอาหารแปรรูปท่ีนํามาใชเปนวัตถุดิบใน
การประกอบอาหารเจอยางใกลชิด ดังนี้

2.1 ตรวจสอบหายาฆาแมลงตกคางในผักและผลไมทีเ่ปนทีน่ยิมในเทศกาลกินเจ ไดแก 
ผักกาดหอม ผักบุง ผักกวางตุง แตงกวา ถั่วฝกยาว ผักปวยเลง เปนตน

2.2 ตรวจสอบหาสารเคมีปนเปอนในผลิตภัณฑตาง ๆ ดังนี้
– สารบอแรกซ : ผลิตภัณฑกลุมเสี่ยง ไดแก ลูกชิ้นเจ หมูบดเจ เปนตน
– ฟอรมาลิน : ผลิตภัณฑกลุมเสี่ยง ไดแก เห็ดฟาง เห็ดหูหนู เปนตน
– สารกันรา (กรดซาลิซิลิค) : ผลิตภัณฑกลุมเสี่ยง ไดแก ผักและผลไมดอง 

เปนตน
– สารฟอกขาว : ผลิตภัณฑกลุมเสี่ยง ไดแก เห็ดหูหนูขาว เยื่อไผ ฮวยซัว เง็ก

เต็ก ดอกไมจีน ขิงซอย ถั่วงอก เปนตน
2.3 ตรวจหาปริมาณสารโพลารในนํ้ามันสําหรับทอดอาหารเจ

ผลการดําเนินงาน
กองสุขาภิบาลอาหารไดรับรายงานผลการดําเนินงานจากสํานักงานเขต ทั้งส้ิน 39 เขต สรุปผลการ

ดําเนินงาน ดังนี้
1. มีการประชาสัมพันธใหความรูแกผูจําหนายอาหารเจ ทั้งส้ิน 788 ราย
2. เก็บตัวอยางวัตถุดิบในการประกอบอาหารเจตรวจหาสารเคมีปนเป อน 5 ชนิด (ไดแก 

บอแรกซ ซาลิซิลิค สารฟอกขาว
 
ฟอรมาลิน และสีสังเคราะห) จํานวนทั้งส้ิน 1,692 ตัวอยาง พบ

การปนเปอน 5 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.29 รายละเอียดดังนี้
– ตรวจหาสารบอแรกซ จํานวน 685 ตัวอยาง ไมพบการปนเปอน
– ตรวจหากรดซาลซิลิกิ จาํนวน 324 ตวัอยาง พบการปนเปอน 3 ตวัอยาง คดิเปนรอยละ 19.14 

ทั้งนี้ ตัวอยางที่พบการปนเปอน ไดแก ผักกาดดองเปร้ียว (เขตบางแค) ใบปอดองเปร้ียว 
(เขตบางแค) และมะขามปอมดอง (เขตบางเขน)

– ตรวจหาสารฟอกขาว จํานวน 365 ตัวอยาง ไมพบการปนเปอน
– ตรวจหาฟอรมาลีน จํานวน 300 ตัวอยาง พบการปนเปอน 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 0.11 

ทั้งนี้ ตัวอยางที่พบการปนเปอน ไดแก เห็ดหอมแหง (เขตคลองสามวา) และเห็ดหอมสด 
(เขตคลองสามวา)

– ตรวจหาสสีังเคราะห จํานวน 18 ตัวอยาง ไมพบการปนเปอน
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สารเคมีที่ตรวจ จํานวนตัวอยางที่
ตรวจ

ผลการตรวจวิเคราะห ตัวอยางที่พบการปนเปอน/
สํานักงานเขตพบปนเปอน ไมพบปนเปอน

1. บอแรกซ 685 - 685

2. กรดซาลิซิลิก 324 3 321 - ผักกาดดองเปร้ียว และใบปอดอง

เปรี้ยว (เขตบางแค)

- มะขามปอมดอง (เขตบางเขน)

3. สารฟอกขาว 365 - 365

4. ฟอรมาลีน 300 2 298 เห็ดหอมแหง และเห็ดหอมสด (เขต

คลองสามวา)

5. สีสังเคราะห 18 - 18

รวมทั้งหมด 1,692 5

(รอยละ 0.29)

1,687

(รอยละ 99.70)

3. เก็บตัวอยางผักและผลไมที่เปนที่นิยมในเทศกาลกินเจตรวจหายาฆาแมลงตกคาง ทั้งส้ิน 678 
ตัวอยาง ไมพบการปนเปอน 

4. ตรวจหาปริมาณสารโพลารในนํ้ามันสําหรับทอดอาหารเจ ทั้งส้ิน 144 ตัวอยาง พบไมผานเกณฑ
มาตรฐาน (มีปริมาณสารโพลารเกินรอยละ 25 ของนํ้าหนัก) จํานวน 2 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 
1.38

5. เก็บตัวอยางอาหารเจพรอมบริโภคตรวจหาการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย จํานวน 541 
ตัวอยาง พบการปนเปอน 11 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 2.03

6. กรณทีีพ่บการปนเปอน สาํนกังานเขตไดแจงผลการตรวจตอผูประกอบการ และมหีนงัสอืแบบตรวจ
แนะนําของเจาพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหปรับปรุงแกไข และให
คําแนะนํา และดําเนินการตรวจซํ้า
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รายช่ือตลาดท่ีไดรับรางวัล
“สุดยอดตลาดตนแบบ ระดับถวยทอง”

ลําดับ ชื่อตลาด พื้นที่เขต หมายเหตุ
ตลาดประเภทที่ 1

1 สายเนตร คันนายาว ตลาดประเภทที่ 1 หมายถึง ตลาดที่มี

โครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่

กาํหนดในกฎกระทรวงวาดวยสขุลักษณะ

ของตลาด พ.ศ. 2551

2 ทาดินแดง คลองสาน

3 องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) จตุจักร

4 พิบูลยวิทย จอมทอง

5 วัฒนานันท ดอนเมือง

6 ใหมทุงครุ ทุงครุ

7 บางขุนศรี บางกอกนอย

8 กลางแฮปปแลนด บางกะป

9 ยิ่งเจริญ บางเขน

10 ถนอมมิตร บางเขน

11 สามยาน ปทุมวัน

12 ศูนยการคามีนบุรี มีนบุรี

13 ออนนุช วัฒนา

14 ลานบุญ ลาดกระบัง

15 เอี่ยมสมบัติ สวนหลวง

ตลาดประเภทที่ 2

16 พิบูลยวิทย 6 จอมทอง ตลาดประเภทที ่2หมายถงึ ตลาดทีไ่มมี

โครงสรางอาคาร และมีลักษณะตามที่

กํ าหนด ในกฎกระทรวงว  า ด  ว ย

สุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551

17 วงเวียนปนเจริญ 1 ดอนเมือง

18 นัดสะพานผัก ตลิ่งชัน

19 พิบูลยวิทย 2 บางขุนเทียน

20 พิบูลยวิทย ๔ บางขุนเทียน

21 นัดสะแกงาม บางขุนเทียน

22 จินดา บางเขน

23 นัดบอปลา พระโขนง

24 บวรรมเกลา ลาดกระบัง
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รายช่ือสถานประกอบการท่ีไดรับประกาศเกียรติคุณ 
สุดยอดสถานประกอบการรักษามาตรฐานอาหาร

ปลอดภัยของกรุงเทพมหานครดีเดน

ลําดับ ชื่อราน ที่อยู/ที่ตั้งราน อาหารที่จําหนาย
1 ราน ครัวเจงอ สาขาสุขุมวิท ๒๐ 68/2 สุขุมวิท 20 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย อาหารจีน

2 ราน กวยเตี๋ยวลูกช้ินราชัน 59/1 ถ.เจริญรัถ แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน กวยเตี๋ยว

3 ราน กอกใจเจาเหลา 866 ถ.เจริญรัถ แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน ซาลาเปา ขนมจีบ

4 บริษัท ซงโภชนา จํากัด 908-918 ถ.เจริญนคร 30/1 แขวงบางลําภูลาง 

เขตคลองสาน

อาหารไทย-จีน

5 ราน ยิ่งกี่ เปดยางฮองกง 551 ถ.พระยาสุเรนทร แขวงบางชัน เขตคลองสามวา ขาว/เปดยาง

6 ราน ศิริชัยไกยาง 630/1 ถ.ลาดพราว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร สมตํา ไกยาง

7 ราน ไหมไทย 64/1 ถ.ประชานิเวศน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร อาหารตามเมนู

8 หองอาหารสหโภชน

(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)

50 ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร อาหารตามเมนู

9 ราน บานไอซ 99/203 ถ.เทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว อาหารตามเมนู

10 ราน ขวัญจิตร 2022 ถ.พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร อาหารตามเมนู

11 ราน Fuji สาขาโลตัสลาดพราว 1190 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร อาหารญี่ปุน

12 ราน เย็นตาโฟทรงเครื่อง 

(เมเจอรรัชโยธิน) 

1839 เมเจอรรัชโยธิน ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กวยเตี๋ยว

13 ราน ซาลาเปาทับหลี 98/8-9 ถ.ลาดพราว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร ซาลาเปา ขนมจีบ

14 ราน แฟมิลี่หมูกะทะ 1979/2 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร หมูกะทะ

15 ราน ครัวอรรถรส 15/126 ซ.ลาดพราว 23 แขวงจันทรเกษม

เขตจตุจักร

อาหารตามเมนู

16 ราน อวนบะกุดเต 88/59 ถ.เทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร

อาหารตามเมนู

17 ราน ระเบียงฟา 

(ชั้น ๔ เซ็นทรัลลาดพราว)

1691 ชั้น 4 เซ็นทรัลลาดพราว ถ.พหลโยธิน 

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

อาหารตามเมนู

18 โรงอาหารสถาบันพัฒนาขาราชการ

ตํารวจ 

100 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร เขตจตุจักร อาหารตามเมนู

19 โรงแรมแกรนดเมอรเคียว ฟอรจูน 1,3,5,7โรงแรมแกรนดเมอรเคียว ฟอรจูน 

ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง

อาหารตามเมนู
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ลําดับ ชื่อราน ที่อยู/ที่ตั้งราน อาหารที่จําหนาย
20 โรงแรมเจาพระยาปารค 247 โรงแรมเจาพระยาปารค ถนนรัชดาภิเษก 

เขตดินแดง

อาหารตามเมนู

21 บริษัท พีแอนดบี รัชดาโฮเต็ล จํากัด 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง อาหารตามเมนู

22 ราน คอฟฟช็อบ

(โรงแรมดิเอมเมอรัลด) 

99/1 โรงแรมดิเอมเมอรลัด ถ.รชัดาภเิษก เขตดินแดง อาหารตามเมนู

23 ราน เอ็ม เค เรสโตรองต 

(ศูนยการคาเอสพลานาด) 

99 ศูนยการคาเอสพลานาด ถ.รัชดาภิเษก

เขตดินแดง

อาหารตามเมนู

24 ศูนยอาหาร เทสโก โลตัส 

(สาขาฟอรจูนทาวน รัชดาภิเษก) 

7/1 อาคารฟอรจูนทาวน ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง อาหารตามเมนู

25 ราน เค เอฟ ซี 

(ศูนยการคาเอสพลานาด) 

99 ศูนยการคาเอสพลานาด ถ.รัชดาภิเษก

เขตดินแดง

อาหารตามเมนู

26 ราน แบล็คแคนยอน 

(หางบิ๊กซี เอ็กซตรา) 

125 หางบิ๊กซี เอ็กตรา ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง อาหารตามเมนู

27 ราน แมคโดนัลด 

(สาขาฟอรจูนทาวน รัชดาภิเษก) 

5 อาคารฟอรจูนทาวน ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง อาหารตามเมนู

28 ราน ไทยยามาซากิ

(อาคารฟอรจูนทาวน)

5 ฟอรจูนทาวน ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง อาหารตามเมนู

29 ราน คาเฟเนโร บาย แบล็คแคนยอน 

(ศูนยการคาเอสพลานาด) 

99 ศูนยการคาเอสพลานาด ถ.รัชดาภิเษก

เขตดินแดง

อาหารตามเมนู

30 ราน ฮะจิบัง ราเมน 

(ศูนยการคาเอสพลานาด) 

99 ศูนยการคาเอสพลานาด ถ.รัชดาภิเษก

เขตดินแดง

อาหารตามเมนู

31 ราน เรือนแมหลุย

(หางบิ๊กซี เอ็กซตรา)

125  หางบิก๊ซี เอก็ตรา สาขารชัดาภเิษก ถ.รชัดาภิเษก      

เขตดินแดง

อาหารตามเมนู

32 ราน บารบีคิว พลาซา 

(หางบิ๊กซี เอ็กซตรา) 

125 หางบิ๊กซี เอ็กตรา ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง อาหารตามเมนู

33 ราน ดังกิ้น โดนัท 

(สาขาฟอรจูนทาวน รัชดาภิเษก) 

7/1 อาคารฟอรจูนทาวน ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง อาหารตามเมนู

34 ราน แดรี่ ควีน

(สาขาฟอรจูนทาวน รัชดาภิเษก) 

7/1 อาคารฟอรจูนทาวน ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง อาหารตามเมนู

35 ราน COFFEE WORLD 

(ศูนยการคาเอสพลานาด) 

99 ศูนยการคาเอสพลานาด ถ.รัชดาภิเษก

เขตดินแดง

อาหารตามเมนู
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ลําดับ ชื่อราน ที่อยู/ที่ตั้งราน อาหารที่จําหนาย
36 ราน ลี คาเฟ

(ศูนยการคาเอสพลานาด) 

99 ศูนยการคาเอสพลานาด ถ.รัชดาภิเษก

เขตดินแดง

อาหารตามเมนู

37 ราน วาซาบิ

(ศูนยการคาเอสพลานาด) 

99 ศูนยการคาเอสพลานาด ถ.รัชดาภิเษก

เขตดินแดง

อาหารตามเมนู

38 ราน สลัดปลา 2/53 ถ.อูทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต อาหารตามเมนู

39 ราน วราภรณ 594-596 ถ.นครสวรรค แขวงสี่แยกมหานาค

เขตดุสิต

ซาลาเปา ขนมจีบ

40 ราน ครวัคุณยา 65 ถ.อาํนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ อาหารตามเมนู

41 หองอาหารราชตฤณมัยสมาคมแหง

ประเทศไทย 

183 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต บุฟเฟต/ตามเมนู

42 หองอาหาร เดอะสวนดุสิตพาเลซ 295 ถ.ราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต อาหารตามเมนู

43 ราน ครัวเจงอ 11/17 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด

เขตตลิ่งชัน

ตามเมนู

44 ราน กุงเตน 33/1-2 ถ.ราชพฤกษ แขวงบางระมาด เขตตล่ิงชัน อาหารตามเมนู

45 ราน ปลาอยูเย็น 32/1 ม.13 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

46 ราน รสทิพยซีฟูด 24/25 ม.6 ถ.ชัยพฤกษ แขวงตล่ิงชัน เขตตลิ่งชัน อาหารตามเมนู

47 ราน เพ็ญจันทรโภชนา 8/77 ม.2 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กวยเตี๋ยว

48 ราน บานนํ้าเคียงดิน 60/1 ม. 12 ถ.อุทยาน แขวงศาลาธรรมสพน 

เขตทวีวัฒนา

อาหารตามเมนู

49 ราน พุทธชาด 83/1 ม.19 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมส

พน เขตทวีวัฒนา

อาหารตามเมนู

50 ราน จรุงจิตร (รานรอยหมอ) 149/20 ซ.ประชาอุทิศ แขวงทุงครุ เขตทุงครุ ขาวแกง

51 ราน คุณปล้ืม 224/3 ถ.พุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ อาหารตามเมนู

52 ราน รอเรือ 41/6 ซ.พุทธบูชา 29 แขวงบางมด เขตทุงครุ กวยเตี๋ยว

53 บริษัท เจาพระยารีซอรท จํากัด 

(โรงแรม) 

257/1-3 ถ.เจรญินคร แขวงสําเหร เขตธนบุรี อาหาร

54 ราน เอ็มเค เรสโตรองต

สาขาถนนตากสิน

1050 ถ.ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี สุกี้

55 ราน ลูกชายนายหมง 285 ถ.เทอดไท แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบุรี กวยเตี๋ยว

56 ราน ไทเฮงโภชนา 493-495 ถ.เจริญนคร แขวงดาวคะนอง อาหารตามเมนู

57 ราน ดิออรชารด คอฟฟช็อป 2230 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป อาหารตามเมนู
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ลําดับ ชื่อราน ที่อยู/ที่ตั้งราน อาหารที่จําหนาย
58 ราน เปดยางพงษกี่ 324/1 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป เปดยาง

59 ราน พระราม ๙ ไกยาง 54 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป สมตํา ไกยาง

60 ราน สตารบัคส คอฟฟ 7/138 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร 

เขตบางกอกนอย

กาแฟ

61 ภัตตาคารพูลสิน 7/258 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร 

เขตบางกอกนอย

อาหารตามเมนู , 

เปดยาง

62 ราน ธวัชขาวหนาเปด 24/6 ซอยพาณิชยการธนบุรี 3 เขตบางกอกใหญ ขาวหนาเปด

63 ราน เคี้ยง ราดหนา 307 ถนนพาณิชยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ กวยเตี๋ยวราดหนา

64 ราน คุณพรวลัย  เสรีสมนึก 305 ถนนพาณิชยการธนบุรี เขตบางกอกใหญ กวยจั๊บ

65 ราน สินโภชนา 30/29 ถนนจรัญสนิทวงศ เขตบางกอกใหญ ขาวหนาเปด

66 ราน ปอปคอฟฟช็อป 26/169 ถ.จรัญฯ แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ เคร่ืองดื่ม

67 ราน ขาวแกงตุกตา 111 ซ.จรัญฯ 4 แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ ขาวแกง

68 ราน คุณชิตเทพ  เจริญวิเศษกรณ 603/1 ซอยอิสรภาพ 27 เขตบางกอกใหญ อาหารตามเมนู

69 ราน คุณชาติชาย  ธนาธิปกุล 203 ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกใหญ ขาวราดแกง

70 ราน ตุขาวราดแกง 430/5 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ ขาวราดแกง

71 ราน หอเจี๊ยะ 59/461 ม.6 ถ.พระรามที่ 2 เขตบางขุนเทียน กวยเตี๋ยว

72 ราน ทิพวรรณอาหารเวียดนาม 251/36 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน อาหารเวียดนาม

73 บริษัท แมปงเจาพระยา จํากัด 

(เดอะวิว) 

2525 ถ.เจริญกรุง แขวงบางคอแหลม 

เขตบางคอแหลม

อาหารตามเมนู

74 ราน อิ่มปลาเผา 125 ถ.บางแวก แขวงบางไผ เขตบางแค อาหารตามเมนู

75 รานอาหาร บริษัท ปูนซีเมนตไทย 

จํากัด (มหาชน) 

1 ถ.ปูนซิเมนตไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ อาหารตามเมนู

76 ราน นติยาไกยาง 9/225 ถนนรัชดาภิเษก เขตบางซ่ือ ไกยาง, สมตํา

77 ราน ศิริชัยไกยาง 9/213 ถนนรัชดาภิเษก เขตบางซ่ือ ไกยาง, สมตํา

78 ราน กาลิค 97/73-74 ถนนริมคลองประปา เขตบางซ่ือ อาหารตามเมนู

79 ศูนยอาหารเทสโก โลตัส 

สาขาประชาชื่น 

829 ถนนประชาราษฎร 2 เขตบางซ่ือ ขาวราดแกง

80 รานฝายคํา 69/4 บางนา-ตราด เขตบางนา อาหารตามเมนู

81 ภัตตาคารมังกรหลวง 35/222 บางนา-ตราด เขตบางนา อาหารตามเมนู

82 ราน โคคาภัตตาคาร 4-10 ซ.อนุมานราชธน แขวงสุริยวงศ เขตบางรัก อาหารนานาชาติ
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83 ราน อ.มัลลิการ 13/10 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร เขตบึงกุม อาหารทั่วไป

84 ศูนยอาหารบิ๊กซีราชดําริ 97/11 ถ.ราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน อาหารนานาชาติ

85 ราน บัว 5/1 ถ.ศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ อาหารไทย

86 ราน บานพี่เล็ก 301 ถ.เฉลิมพระเกียรติ เขตประเวศ อาหารไทย

87 ราน ไชนีสเรสเตอรองต 

(โรงแรมโนโวเทล)

333 ถ.ศรีนครินทร เขตประเวศ อาหารจีน

88 ราน ลิตเติ้ลโฮมเบเกอรี่ (1966) 99-101 ถ.วรจักร แขวงวัดเทพศิรินทร

เขตปอมปราบศัตรูพาย

อาหารตามเมนู

89 ราน ไกบานพริกไทยดํา 10-12 ถ.ไมตรีจิตต แขวงปอมปราบ

เขตปอมปราบศัตรูพาย

ไกยาง

90 หองอาหาร สโมสรทหารบก

(สวนกลาง) 

195 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตพญาไท อาหารตามเมนู

91 หองอาหาร ตนน้ํา 375 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท อาหารตามเมนู

92 ราน นันฟา 164 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงชา เขตพระนคร เปดยาง

93 ราน เทียนซง 168-170 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงชา เขตพระนคร เปดยาง

94 ราน มนตนมสด 160/2-3 ถ.ดินสอ แขวงเสาชิงชา เขตพระนคร กาแฟ ขนม

95 บริษัท พ. พูลสิน จํากัด 458 ถ.วสิทุธ์ิกษตัรยิ แขวงบานพานถม เขตพระนคร อาหารตามเมนู

96 ราน นิวออรลีนส 522 ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร อาหารตามเมนู

97 หองอาหาร สกายไฮ 14, 16 ถ.ราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ

เขตพระนคร

อาหารตามเมนู

98 ราน เมธาวลัยศรแดง 78/2 ถ.ราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ

เขตพระนคร

อาหารตามเมนู

99 บริษัท หองอาหารรัตนโกสินทร 

จํากัด 

2 ถ.ราชดําเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร อาหารตามเมนู

100 บรษิทั เตด็ตราแพค (ประเทศไทย) จาํกัด 1042 ซอยสุขุมวิท 66/1 เขตพระโขนง ขาวแกง

101 ราน เต็งไตใชฮวด 2036/3-4 ถนนสุขุมวิท เขตพระโขนง กวยเตี๋ยว

102 ราน ลิตเติ้ลปารค 86 ซอยสุขุมวิท 64 (ปตท.ขาออก) เขตพระโขนง อาหารไทย

103 ราน บานสวนกาแฟสด 145/4 ถ.สุวินทวงศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี อาหารตามเมนู

104 ราน ครัวฟาใส 32/23 ถ.สุวินทวงศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี อาหารตามเมนู

105 ราน บานสวนปาลม 17/21 ถ.รามคําแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี อาหารตามเมนู

106 ราน ครัวชนบท 17/2  ถ.รามคําแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี อาหารตามเมนู
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ลําดับ ชื่อราน ที่อยู/ที่ตั้งราน อาหารที่จําหนาย
107 ราน 13 เหรียญ 66/2-5 ถ.รามคําแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี อาหารตามเมนู

108 ราน บานประกา 41/37 หมู 5 ถ.รมเกลา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี อาหารตามเมนู

109 ราน ชอชนา 559 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี อาหารตามเมนู

110 ราน เรือนทอง 517/9 ถ.นราธิวาสฯ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา อาหารไทย

111 ราน บานกลางนํ้า 762/7 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา

อาหารไทย

112 ราน โฮคิทเชน 95/426 ถ.พระรามที่ 3 แขวงชองนนทรี

เขตยานนาวา

อาหารจีน

113 ราน สามยานซีฟูด 2210/4-8 ถ.นราธิวาสฯ แขวงชองนนทรี

เขตยานนาวา

อาหารจีน

114 รานอาหาร โรงเบียรตะวันแดง 462/61 ถ.พระราม 3 แขวงชองนนทร ีเขตยานนาวา อาหารไทย

115 ราน หัวปลาชองนนทรี 1059 ถ.พระรามที่ 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา หัวปลาหมอไฟ

116 ราน เอ็มเค สุกี้ สาขาโลตัสพระราม 

3

172 ถ.นราธิวาสฯ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา สุกี้

117 ราน เอ็มเค สุกี้

สาขาเซ็นทรัลพระราม 3

79/235-239 เซ็นทรัลพระราม 3 ถ.สาธุฯ

เขตยานนาวา

อาหารจีน

118 ราน บารบีคิวพลาซา 

สาขาเซ็นทรัลพระราม 3

79/229-230 ถ.สาธุฯ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา อาหารปง-ยาง

119 ราน ซากุระ

(ศูนยการคาเซ็นทรัลพระราม 3) 

79 หอง 509 เซ็นทรัลพระราม 3 ถ.สาธุฯ

เขตยานนาวา

อาหารญี่ปุน

120 ราน โอคลีฟ 291 ซ.สาธุประดิษฐ 19 ถ.สาธุประดิษฐ เขตยานนาวา อาหารตามเมนู

121 ราน สเวนเซนส

(สาขาเซ็นทรัลพระราม 3)

79/108 เซ็นทรัลพระราม 3 ถ.สาธุฯ เขตยานนาวา ไอศกรีม

122 ราน เอส แอนด พี

(สาขาเซ็นทรัลพระราม 3) 

79/217-218 เซ็นทรัลพระราม 3 ถ.สาธุฯ

เขตยานนาวา

อาหารตามเมนู

123  ราน ริเวอรฟรอนท 912/284-285 อาคารเอสวี ถ.พระรามที่ 3

เขตยานนาวา

อาหารตามเมนู

124 หองอาหารปทุมมาศ 479 ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี อาหารตามเมนู

125 หองอาหารเกรทวอลล 296 ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี อาหารตามเมนู

126 ราน ขาหมูตรอกซุง (บางรัก)                 

ศูนยอาหารแพลทินัม 

542/21-22 อาคารแพททินัม ถ.เพชรบุรี แขวงถนน

เพชรบุรี เขตราชเทวี

อาหารตามเมนู
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127 บริษัท เซ็นจูรี่ โฮเต็ล จํากัด 9 ถ.ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี อาหารตามเมนู

128 ภัตตาคารแตจิ๋ว หูฉลาม 888/14 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี อาหารตามเมนู

129 ราน มาดามออง 21/45 ซ.ชวกุล ถ.รางนํ้า แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี

อาหารตามเมนู

130 ราน พงหลีภัตตาคาร 10/1-4 ถ.ราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี อาหารตามเมนู

131 ราน ครัวริมนที 10/3 ม.6 แขวงลาดกระบงั เขตลาดกระบัง อาหารตามเมนู

132 ราน ครัวระเบียงนํ้า 1107 ม.4 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง อาหารตามเมนู

133 ราน พั้นช 92-92/1 ม.2 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง อาหารตามเมนู

134 ราน คูณสิน 87/16 ม.4 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง เปดยาง, บะหมี่

135 ราน ดีแซบ 4/84-6 ม.14 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว อาหารตามเมนู

136 รานอาหาร

โรงเบียรเยอรมันตะวันแดง 

52/199-200 ม.1 ถ.ประดิษฐฯ เขตลาดพราว อาหารตามเมนู

137 ราน โกยี 12/27 ถ.ลาดพราว วังหิน เขตลาดพราว อาหารตามเมนู

138 ราน หนึ่งเปดยาง 83/24 ม.4 ม.เจริญสุข ถ.เกษตรฯ เขตลาดพราว อาหารตามเมนู

139 ราน คาราโอเกะซิตี้ 2/48 ถ.ประดิษฐมนูธรรม เขตลาดพราว อาหารตามเมนู

140 ราน เปดยาง ๗๑ 91/3 ซ.ลาดพราว 71 แขวงวังทองหลาง

เขตวังทองหลาง

อาหารตามเมนู

141 ภัตตาคารตงเพง 89-91 ซ.ลาดพราว 53 แขวงสะพานสอง

เขตวังทองหลาง

อาหาร/เคร่ืองดื่ม

142 หองอาหารเชสท บาร แอนด เทอเรส 259 ซ.สุขุมวิท 19 เขตวัฒนา นานาชาติ

143 ราน KISSO 259 ซ.สุขุมวิท 19 เขตวัฒนา ญี่ปุน

144 หองอาหารซีซันนอลเทสต 259 ซ.สุขุมวิท 19 เขตวัฒนา นานาชาติ

145 หองจัดเลี้ยงอัลติจูด 259 ซ.สุขุมวิท 19 เขตวัฒนา นานาชาติ

146 ราน พิซซาเรีย ลิมอลเซลโล 17 ถ.สุขุมวิท11 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา อิตาเลียน

147 ราน เอส แอนด พี 457 สุขุมวิท55 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา ไทย

148 ราน นาโนฮานา 323/1 ซ.ทองหลอ 15 ถ.สุขุมวิท 55

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

ญี่ปุน

149 ราน บานไรกาแฟ 4 ซ.สุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา อาหารไทย ,กาแฟ

150 ราน ประจักษเบเกอรี่ 200,200/1-2 สุขุมวิท 71 เขตวัฒนา ไทย

151 ราน สวิสคอเนอร 163 หมู 3 ม.สัมมากร ถนนรามคําแหง

แขวง/เขตสะพานสูง

อาหารตางชาติ
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152 ราน เรือนรส 245/10 หมู 3 ถ.รามคําแหง แขวง/เขตสะพานสูง อาหารตามเมนู

153 ราน ครัวที่ 2 245/40 หมู 3 ม.สัมมากร ถ.รามคําแหง

แขวง/เขตสะพานสูง

อาหารตามเมนู

154 ราน มาเมซอง 211/4-5 หมู 3 ม.สัมมากร ถ.รามคําแหง

แขวง/เขตสะพานสูง

อาหารตางชาติ

155 ราน ฮอต ชิลลี่ 245/12 หมู 3 หมูบานสัมมากร เขตสะพานสูง อาหารตามเมนู

156 ราน สวนครัว 191/10 หมู 3 ม. สมัมากร  ถ.รามคําแหง

แขวง/เขต สะพานสูง

อาหารตามเมนู

157 ราน บานผักหวาน 33/40 หมู 3 ถ.รามคําแหง  แขวง/เขตสะพานสูง อาหารตามเมนู

158 ราน เมืองใต 69 หมู 3 ม.สัมมากร ถ.รามคําแหง 

แขวง/เขตสะพานสูง

ขาวราดแกง

159 ราน นอง 136 หมู 3 ถ.รามคําแหง แขวง/เขตสะพานสูง ขาวราดแกง

160 ราน สุทินโภชนา 109 หมู3 ถ.รามคําแหง เขตสะพานสูง อาหารตามเมนู

161 ราน ไกยางเสือใหญ 150/1 หมู 8 ถ.กรุงเทพกรีฑา  แขวง/เขตสะพานสูง อาหารตามเมนู

162 ราน ครัวยูนิโก 47 หมู 12 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวง/เขตสะพานสูง อาหารตามเมนู

163 ราน สเต็กบานแดง 48/7 หมู 12 ถนนคูขนานมอรเตอรเวย

เขตสะพานสูง

อาหารตามเมนู

164 ราน มานเมือง 55/368 หมู 5 ถนนรามคําแหง 112 เขตสะพานสูง อาหารตามเมนู

165 สวนอาหารชาวเล 89 หมู3 ถนนรามคําแหง เขตสะพานสูง อาหารตามเมนู

166 ราน เอ็มเค เรสโตรองส 7/5 หมู 1 ถ.รามคําแหง แขวง/เขตสะพานสูง สุกี้

167 ราน สเวนเซนส  สาขาสุขาภิบาล 3 7/5 หมู 1 ถ.รามคําแหง แขวง/เขตสะพานสูง ไอศครีม

168 ราน ที่นี่สถานีเชียงใหม 6 ซ.151/1 ถ.รามคําแหง แขวง/เขตสะพานสูง อาหารตามเมนู

169 ราน บานขนิษฐา 69 ถ.สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร อาหารตามเมนู

170 ราน แบ็งเควต โรงแรมสุโขทัย 13/3 ถ.สาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ 

เขตสาทร

อาหารตามเมนู

171 ราน Rom Sai โรงแรมบันยันทรี 21/100 ถ.สาทรใต

แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร

อาหารตามเมนู

172 ราน La Grande perle 23 ถ.โยธา แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ อาหารตามเมนู

173 ราน เท็กซัสสุกี้ 17/1 ถ.ผดุงดาว แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ สุกี้

174 ราน เดอะแคนตัน 530 ถ.เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ ติ่มซํา

175 ราน จรินทรทิพย 916 ถนนศรีนครินทร เขตสวนหลวง อาหารไทย-จีน
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ลําดับ ชื่อราน ที่อยู/ที่ตั้งราน อาหารที่จําหนาย
176 ราน เรือนเพชรสุกี้ 2 ซอยพัฒนาการ 20 เขตสวนหลวง อาหารตามเมนู

177 ราน เอ แอนด ดับปลิว 870 ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง ไกทอด

178 ราน แมคโดนัลด

สาขาแม็กซแวลูพัฒนาการ 

2601 ศูนยการคาสยามจัสโก ถนนศรีนครินทร

เขตสวนหลวง

ไกทอด,เคร่ืองดื่ม

179 หองอาหารชวนชม 46 ม.8 ถ.สุวินทวงศ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก อาหารตามเมนู

180 ราน Hole in one 54 ม.5 ถ.สุวินทวงศ แขวงลําตอยติ่ง เขตหนองจอก อาหารตามเมนู

181 ราน ครัวปาพัน 188/1 ม.8 ถ.สกุลดี แขวงหนองจอก เขตหนองจอก อาหารตามเมนู

182 หองอาหาร สโมสรราชพฤกษ

(ครัว Main) 

100 หมู 3 ถ.วิภาวดีฯ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ อาหารตามเมนู

183 ราน ซิสเลอร 104/45 ม.1 ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง

เขตหลักสี่

อาหารตามเมนู

184 ราน เดอะพิซซาคอมปะนี 104/45 ม.1 ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง

เขตหลักสี่

อาหารตามเมนู

185 ราน แมคโดนัล โลตัส 300 หมู1 ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ อาหารตามเมนู

186 ศูนยอาหารไอทีสแควร 333/100 ม.4 ถ.แจงวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่

ศูนยอาหาร

187 ศูนยอาหารบิ๊กซี 96/1 บิก๊ซี ถ.แจงวฒันะ แขวงทุงสองหอง เขตหลกัส่ี ศูนยอาหาร

ลําดับ ชื่อราน ที่อยู/ที่ตั้งราน อาหารท่ีจําหนาย

188 ราน ที เค คอรนเนอร 54/7 ม.4 ถ.แจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ อาหารตามเมนู

189 ราน ลองดู 201/85-86 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่

อาหารตามเมนู

190 ราน ไฮตู 201/284 ซ.วิภาวดีรังสิต 64 เขตหลักสี่ อาหารตามเมนู
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