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แบบฟอรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)
ชื่อหนวยงาน
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
วัยทำงาน
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

คูมือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ชื่อตัวชี้วัด
กระบวนการรับรองโรงอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ
(Healthy Canteen)

1. วัตถุประสงค (Objectives)

1.1 เพื่อเปนแหลงจำหนายอาหารที่เอื้อตอการมีสุขภาพดี ปองกันการเกิดโรค NCDs
1.2 เพื่อเปนแหลงสรางความรอบรูดานอาหารและโภชนาการสำหรับประชาชนวัยทำงาน
1.3 เพื่อสรางเครือขายโรงอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ (Healthy canteen) ผูประกอบการรานอาหารสามารถพัฒนา
อาหารที่จำหนายใหเปนเมนูชสู ุขภาพ

2. ขอบเขต (Scope)

โรงอาหาร หมายถึง สถานที่จำหนายอาหาร ในหนวยงานตาง ๆ ประกอบดวย สถานที่ทำงาน ของภาครัฐ และเอกชน
หมายรวมถึง สถานที่จำหนายอาหารในโรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด หางสรรพสินคา สถาประกอบการประเภทตาง ๆ ทั้งที่
รับประทานทีร่ าน และนำไปรับประทานนอกราน
ปลอดภัย ใสใจสุขภาพ หมายถึง ผานเกณฑมาตรฐานที่กำหนดครบ 7 ขอ โดยผูต รวจประเมิน ตามวิธีการรับสมัคร และ
ตรวจประเมิน ที่กำหนดไว ในเอกสารฉบับนี้
เอกสารฉบับนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ (Healthy Canteen) ตั้งแตการสมัคร
เขารวมโครงการ การประเมินโรงอาหารเบื้องตนดวยตนเอง จนถึงการวางแผน พัฒนาโรงอาหารในหนวยงาน และการออก
ใบรับรองมาตรฐาน นำไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน

3. คำจำกัดความ (Definition) (ถามี)
-

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
4.1 ผูรับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
4.2 ผูรับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
4.3 ผูรับผิดชอบงานสงเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคกรปกครองสวนทองถิน่
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5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
กระบวนการรับรองโรงอาหารปลอดภัยใสใจสุขภาพ (Healthy Canteen)
ลำดับ
1

2

3

ผังกระบวนการ

เปดรับผูเขารวมโครงการ

ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ทีมประเมิน
ตรวจสอบใบสมัคร และสื่อสาร
ขั้นตอนการ ตรวจประเมิน

อปท. / ทีมประเมินระดับพื้นที่
สำรวจสุขาภิบาล โรงอาหารและการ
จำหนายอาหารตามเกณฑการ
ประเมินโรงอาหารปลอดภัยใสใจ
สุขภาพ 7 ขอ และ ใหคำแนะนำ
เพื่อแกไขปรับปรุง

ราละเอียดงาน

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ เอกสารที่
เกี่ยวของ
สสอ./ สสจ./ อปท.
ไมกำหนด สสอ./ สสจ./ 1 คูมือ
อปท.
การ
ประชาสัมพันธใหผูสนใจ
เวลา
ดำเนินงา
เขารวม โครงการ
(สมัครได
นโรง
ตลอดทั้งป)
อาหาร
ปลอดภัย
ใสใจ
ผูสมัครเขารวมโครงการ 1 วัน
ผูสมัครเขา สุขภาพ
(Healthy
-กรอกแบบฟอรมการรับ
รวม
Canteen)
สมัคร
โครงการ
2
-ประเมินตนเองเบื้องตน
ประกาศ
อปท./ ทีมประเมินระดับ
กระทรวง
พื้นที่
สาธารณสุ
-ชี้แจงรายละเอียดเกณฑ
ข เรื่อง
การประเมิน / ขั้นตอนการ
หลักเกณ
ประเมิน
ฑ วิธีการ
- หลักสูตรการอบรมผู
การ
สัมผัสอาหาร และหลักสูตร
ควบคุม
อาหารและ โภชนาการ
คุณภาพ
(Mooc.anamai)
และการ
-พิจารณาผลการประเมิน
จัดการ
เบื้องตน
สุขลักษณ
ะของการ
อปท / ทีมประเมินระดับ 1 วัน
ทีมประเมิน จำหนาย
พื้นที่
ระดับ พื้นที่ อาหาร
ประเภท
-รวมสำรวจสุขาภิบาลโรง
(สสอ./
อาหาร และการจำหนาย
สสจ./ อปท.) ปรุงสำเร็จ
ในสถานที่
อาหารตามเกณฑ รับรอง
จำหนาย
โรงอาหารปลอดภัย ใสใจ
อาหาร
สุขภาพ 7 ขอ ป 2563
พ.ศ.
- ใหแนะนำการแกไข
2564
ปรับปรุง
- นัดวันประเมิน
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4

ผูสมัครเขารวมโครงการ ดำเนินการ
ปรับปรุง ตามทีไ่ ดรับคำแนะนำ

5
กรรมการประเมิน
ตรวจประเมิน

ไมผาน
การประเมิน

ผาน
การประเมิน

6
มอบประกาศนีบตั รโรงอาหาร
ปลอดภัยใสใจสุขภาพ

ผูสมัครเขารวมโครงการ
- ดำเนินการปรับปรุงตาม
เกณฑ รับรองโรงอาหาร
ปลอดภัย ใสใจ สุขภาพ 7
ขอ ป 2563
- อบรมหลักสูตรผูสมั ผัส
อาหาร และหลักสูตร
อาหารและ โภชนาการ
(Mooc.anamai)
กรรมการประเมินตาม
เกณฑ รับรองโรงอาหาร
ปลอดภัย ใสใจ สุขภาพ 7
ขอ ป 2563
ผาน
เกณฑครบทั้ง 7 ขอ และ
เกณฑการแบงระดับ การ
รับรองป 2565 มี 4
ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ดี
ดีมาก และ ยอดเยีย่ ม

ขึ้นกับ
จำนวนขอ
ที่ตอง
ปรับปรุง

ผูสมัครเขา
รวมโครงการ

1 วัน

ศูนยอนามัย
ที่ 8
อุดรธานี
ตรวจสอบ
สถานที่
จำหนาย
อาหารที่ผาน
การรับรอง
จากผูเขารวม
โครงการใน
เขตที่
รับผิดชอบ

กรรมการประเมินสง
ใบรับรองให ผูสมัครเขา
รวมโครงการ

ขึ้นกับ
ระดับของ
ใบรับรอง

ผูดูแลโรง
อาหาร/ ผู
ประกอบ
การที่เขารวม
โครงการ

- ระดับ
พื้นฐาน
- ดีมาก
(ไมเกิน
3 วันทำการ)
- ระดับยอด
เยี่ยม
(ประมาณ

1 เดือน)
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6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โครงการ

6.1 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รวมกับ อปท. สสอ. สสจ.ในพื้นที่ ประชาสัมพันธโครงการ และรับสมัครผูเขารวม

6.2 ผูมสี ิทธิ์สมัครเขารวมโครงการ คือ ผูดูแลโรงอาหารหรือผูประกอบการรานอาหาร ทำการกรอกใบ สมัครเพื่อยืนยัน
การเขารวมโครงการโดยสมัครใจ ตามแบบฟอรม และประเมินโรงอาหารดวยตนเองโดยใช แบบประเมินตนเองเบื้องตนเพื่อทำการ
ปรับปรุงในเบื้องตน กอนแจงกรรมการตรวจประเมิน
6.3 ผูสมัครเขารวมโครงการแจงกรรมการตรวจประเมิน เพื่อขอรับการตรวจประเมิน
6.4 กรรมการตรวจประเมิน เขาตรวจประเมินเพื่อออกใบรับรอง โรงอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ โดยใชเกณฑ 7 ขอ
ดังนี้
1) ผานเกณฑมาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหนายอาหาร พ.ศ.
2561
2) มีเมนูชูสุขภาพ อยางนอยรานละ 1 เมนู
3) มีรานจำหนายผลไมสดอยางนอย 1 ราน
4) ผูบริโภคสั่งลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มตาง ๆ ได
5) มีปายบอกปริมาณโซเดียม และปริมาณน้ำตาล ที่โตะวางเครื่องปรุง
6) มีการติดปายบอกพลังงานและสารอาหารตออาหารที่จำหนาย 1 จาน บริเวณโรงอาหาร
7) มีการสรางความรอบรูด านโภชนาการ และสุขาภิบาลอาหารใหกบั ผูประกอบการรานอาหาร และผูบ ริโภค
6.5 องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ ศูนยอนามัย มีอำนาจ
หนาที่ในการตรวจสอบตามเกณฑมาตรฐาน ขอ 1 ผานเกณฑมาตรฐานดานสุขาภิบาลอาหารตาม กฎกระทรวงสุขลักษณะของ
สถานที่จำหนายอาหาร พ.ศ. 2561 และออกเอกสารรับรองการผานเกณฑขอ 1
6.6 กรรมการตรวจประเมิน แจงผลการประเมินใหผูรับผิดชอบงานระดับเขตในพื้นที่
6.7 หากผานการรับรอง ศูนยอนามัยที่ 8 มอบไฟลเกียรติบตั รใหผมู ีหนาที่ตรวจประเมิน แตละระดับ พิมพใบรับรองสง
ใหผูสมัครเขารวมโครงการ เพื่อติดที่โรงอาหาร และประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ทราบทุกครั้ง ที่มีโรงอาหารผานเกณฑ
รับรองระดับใด ๆ
6.8 หากไมผานการรับรอง ศูนยอนามัยที่ 8 ดำเนินการตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง ประชาสัมพันธ
หลักสูตรผูสัมผัสอาหาร และหลักสูตรดานอาหารและโภชนาการของกรมอนามัย สำหรับผูดูแลโรงอาหาร หรือผูประกอบการ ผาน
ระบบการสอนออนไลน mooc.anamai กรมอนามัย เพื่อใหเขา รับการอบรมออนไลน และนำองคความรูมาปรับปรุง/พัฒนา
ตนเองใหผานเกณฑการประเมินทัง้ 7 ขอ
6.9 ใบรับรองมาตรฐานโรงอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ มีอายุ 1 ป
6.10 ใบรับรองมาตรฐาน แบงเปน 4 ระดับ
6.10.1 ระดับพื้นฐาน ใหเปนอำนาจหนาที่ของ อปท. ในการตรวจประเมินครั้งแรก พรอม ดวย สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และผูรับผิดชอบระดับเขต ศูนยอนามัย ออกใบรับรอง พรอมทั้ง สสจ.รวมกับ อปท. ตรวจประเมินเพื่อรักษา
มาตรฐาน เมื่อครบกำหนด ทุก 1 ป ศูนยอนามัยรายงานสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ผานระบบรายงานออนไลน) และ ออก
ใบรับรอง ลงนามโดยอธิบดีกรมอนามัย
เกณฑการไดรับใบรับรองระดับพื้นฐาน
- ผานเกณฑ ขอ 1 – 5 และขอ 7
- สำหรับเกณฑขอ 6 มีการแสดงพลังงานและสารอาหารของทุกเมนู ที่ผานการรับรองเปนเมนูชสู ุขภาพ และ
สงหลักฐานไฟลรายละเอียด พลังงานและสารอาหารของเมนู ใหหนวยงานระดับเขต กอนวันตรวจ ประเมิน
6.10.2 ระดับดี ใหเปนอำนาจหนาที่ของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมดวยผูร ับผิดชอบระดับเขต ศูนยอนามัยที่ 8 ในการตรวจประเมินครั้งแรก และออก ใบรับรอง
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ลงนามโดยอธิบดีกรมอนามัย พรอมทั้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตรวจประเมินเพื่อรักษามาตรฐาน เมื่อครบกำหนด ทุก 1 ป (สงขอมูลให สสจ. และศอ. 8 รับทราบ เพื่อรายงานสำนัก
โภชนาการ กรมอนามัย ผานระบบรายงานออนไลน)
เกณฑการไดรับใบรับรองระดับดี
- ผานเกณฑ ขอ 1 – 5 และขอ 7
- สำหรับเกณฑขอ 6 มีการแสดงพลังงานและสารอาหาร ของเมนูอาหารใน โรงอาหารไมนอยกวารอยละ 50
ของจำนวนเมนูทั้งหมด และสงหลักฐานไฟลรายละเอียดพลังงานและสารอาหารของเมนู ใหหนวยงานระดับเขต กอนวันตรวจ
ประเมิน
6.10.3 ระดับดีมาก ใหเปนอำนาจหนาที่ของผูรับผิดชอบงานระดับเขตพรอมดวย สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการตรวจประเมินครั้งแรก และออกใบรับรอง ลงนาม โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พรอมทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจประเมินเพื่อรักษามาตรฐาน เมื่อครบกำหนด ทุก 1 ป
เกณฑการไดรับใบรับรองระดับดีมาก
- ผานเกณฑ ขอ 1 - 5 และขอ 7
- สำหรับเกณฑขอ 6 มีการแสดงพลังงานและสารอาหาร ของเมนูอาหารใน โรงอาหารไมนอยกวารอยละ 80
ของจำนวนเมนูทั้งหมด และสงหลักฐาน ไฟลรายละเอียดพลังงานและสารอาหารของเมนู ใหหนวยงานระดับเขต กอนวันตรวจ
ประเมิน
6.10.4 ระดับยอดเยี่ยม ใหเปนอำนาจหนาที่ของ สำนักโภชนาการ กรมอนามัยพรอมดวย ผูร ับผิดชอบงาน
ของศูนยอนามัยที่ 8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการตรวจ
ประเมินครั้งแรก และออกใบรับรอง ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข พรอมรับโลรางวัล ในงานประชุมวิชาการกรม
อนามัย หรืองานอื่น ๆ ตามที่กรมอนามัยกำหนด พรอมทั้งศูนยอนามัยที่ 8 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจประเมินเพื่อรักษามาตรฐาน เมื่อครบกำหนด ทุก 1 ป
เกณฑการไดรับใบรับรองระดับยอดเยี่ยม
- ผานเกณฑ ขอ 1 – 5 และขอ 7
- สำหรับเกณฑขอ 6 มีการติดปายแสดงพลังงานและสารอาหาร ของทุกเมนูในโรงอาหาร และสงหลักฐานไฟล
รายละเอียดพลังงาน และสารอาหารของเมนู ใหศูนยอนามัยที่ 8 กอนวันตรวจประเมินอายุของใบสมัครเขารวมโครงการ ใบสมัคร
ไมจำกัดอายุ สามารถกรอกใบสมัครเพียงครั้งเดียวและขอรับการ ตรวจประเมินได ไมกำหนดระยะเวลา ขึ้นกับความพรอมของโรง
อาหารแตละหนวยงาน กรณีตองการเลื่อนระดับจากระดับพื้นฐาน เปนระดับดี ดีมาก หรือยอดเยี่ยม
- ใหแจงผูรับผิดชอบระดับ สสอ. สสจ. หรือ ผูรับผิดชอบงานศูนยอนามัยที่ 8 แลวแตกรณี
6.11 ศูนยอนามัยที่ 8 รายงานรายละเอียดโรงอาหารในพื้นที่ รับผิดชอบ ที่ผานเกณฑการประเมินเปนโรง
อาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และ หลักฐาน ไฟลรายละเอียดพลังงานและสารอาหารของเมนู สงใหสำนัก
โภชนาการ ผานระบบรายงานออนไลน (Google sheet) ภายในเวลาที่กำหนด รอบแรก ภายในเดือนมกราคม และรอบที่ 2
ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกป เครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงาน
1. แนวทางการตรวจประเมินตามเกณฑขอ 1 เกณฑดานสุขาภิบาลอาหารตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของ สถานที่
จำหนายอาหาร พ.ศ.2561 https://foodsan.anamai.moph.go.th/th/food-sanitation?page=2
2. คูมือการดำเนินงานโรงอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ (Healthy Canteen) และแนวทางการดำเนินงานเมนูชูสุขภาพ
https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/healthy-canteen
3. หลักสูตรอบรมดานอาหารและโภชนาการออนไลน mooc.anamai
4. โปรแกรมโภชนาการอัจฉริยะ Food4Health http://f4h.anamai.moph.go.th
5. โปรแกรมคำนวณปริมาณสารอาหาร ThaiNutri Survey

เอกสารแนบหมายเลข ๖
6. ระบบรายงานเมนูชูสุขภาพ ออนไลน
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1579dHEfT9ctEOv3Xl_vTrCD7QNKA3-yEEa_dPMC21OY/edit#gid=0
7. ระบบรายงานโรงอาหารปลอดภัย ใสใจสุขภาพ ออนไลน
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jvqD2amWrmJDa10ajlCG4tNWIRjgI07uPricBImGL- E/edit#gid=0

