
แนวทางการพัฒนา 
การดําเนินงานตรวจวิเคราะหสารปนเปอน 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดันครราชสีมา 



วัตถุประสงค 
 เพื่อทําความเขาใจในระบบการทํางานใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 เพื่อใหการดําเนินงานถูกตอง สะดวกรวดเร็ว และชัดเจน 

 เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบการทํางานรวมกัน    

    ใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

 เพื่อใหผลงานตรงกับเปาหมายที่กําหนด (ไมถูกตัดตัวอยางทิ้ง) 

 

 



ข้ันตอนการดําเนินงานตรวจสารปนเปอน 

 การเก็บตัวอยางอาหารและการเขียนใบนําสง 

 การเก็บรักษาตัวอยางอาหารกอนสงตรวจ 

 การตรวจวิเคราะหสารปนเปอน 

 การลงผลการตรวจวิเคราะหในแบบฟอรม 

 การสงรายงานผลผานระบบ One drive 



ตัวอยางอาหารที่สง MU 

 ผัก/ผลไมสด 

 เกลือเสริมไอโอดีน 

 น้ํามันทอดซ้ํา 

 เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ 



1.ปญหาที่พบในการเก็บตัวอยาง

อาหารและการเขียนใบนําสง 

(การกรอกแบบฟอรม) 



1.1 การเก็บตัวอยางอาหาร 
 



การเก็บตัวอยางนอยเกินไป/

ตัวอยางเนาเสีย 

ตัวอยางผัก/ผลไม (ยาฆาแมลง) 
การเก็บตัวอยางปะปนในถุงเดียวกัน 

ควรเก็บปริมาณ  100 กรัมข้ึนไป 



ตัวอยางเกลือเสริมไอโอดีน (I-READER) 
 การแบงเก็บตัวอยาง (ไมมีซองบรรจุภัณฑ) 
     **ยกเวนในกรณีที่กรอกรายละเอียด 
        ในใบนําสงอยางถูกตองครบถวน 

 
 การเก็บตัวอยางท่ีไมตรงกลุมเปาหมาย 

 (ไมใชเกลือเสริมไอโอดีน) 

 ควรเก็บมาท้ังซองบรรจุภัณฑ 



 ควรเก็บน้ํามันพืช (น้ํามันปาลม/ถ่ัวเหลือง)  
  ไมควรเก็บน้ํามันหมู/หนังไก 

 ควรเก็บปริมาณ 30 มล. ขึ้นไป 

ตัวอยางน้ํามันทอดซํ้า (สารโพลาร) 



  ควรเก็บเน้ือหมู โดยเก็บในสวนเน้ือสันหรือ สวนที่ไมมีไขมัน/เสน

เอ็น/พังผืดปะปนอยู 

  ควรเก็บปริมาณ 100 กรัม ข้ึนไป 

ตัวอยางเนื้อหมู (สารเรงเนื้อแดง) 



 พริกแกง ผักและผลไมดอง แผนเก้ียว เสนบะหม่ี        
เสนหม่ีซั่ว เปนตน  
 ปลาหวาน ปลาเค็ม ทอดมัน(ดิบ) เปนตน  
 แหนม กุนเชียง ไสกรอก ลูกชิ้น เปนตน 

ตัวอยางสีสังเคราะห 



ตัวอยางสารกันรา 
 ผักดอง ผลไมดอง 
 เนื้อสัตวหมักดอง เชน แหนม ไสกรอกอีสาน ไสอั่ว ปลาสม ปลา

รา ปลาจอม 
หมายเหตุ : หามนําอาหารประเภทของแหงมาตรวจสารกันราเชน 
 พริกปน ถั่วลิสงปน ปลาแหง ขนมปง 

 



สรุปสาเหตุของปญหา 
 เก็บตัวอยางปริมาณนอยเกินไป 

 เก็บตัวอยางปะปนในถุงเดียวกัน 

 เก็บตัวอยางผิดกลุมเปาหมาย 

 เก็บตัวอยางเกินจํานวนเปาหมายท่ีกําหนดให 

 

 



1.2 การเขียนใบนําสงตัวอยาง  

(การกรอกแบบฟอรม) 



ปญหาท่ีพบในการกรอกแบบฟอรม 

ไมระบุสถานท่ีเก็บตัวอยาง 

หรือระบุไมชัดเจน 



ปญหาท่ีพบในการกรอกแบบฟอรม (ตอ) 

ระบุแหลงท่ีมาไมถูกตอง 



กรอกช่ือตัวอยางอาหาร

รวมในชองเดียวกัน 

ปญหาท่ีพบในการกรอกแบบฟอรม (ตอ) 



ลายมืออานยากหรือ

เขียนไมชัดเจน 

ปญหาท่ีพบในการกรอกแบบฟอรม (ตอ) 



ระบุท่ีอยูของผลิตภัณฑผิด 

(เกลือ) 

ปญหาท่ีพบในการกรอกแบบฟอรม (ตอ) 



ไมระบุขอมูลท่ีสําคัญ ไมระบุช่ือผูจําหนาย 

ปญหาท่ีพบในการกรอกแบบฟอรม (ตอ) 



ระบุตัวอยางไมชัดเจน 

ไมระบุแหลงท่ีมาของ

ตัวอยาง 

ปญหาท่ีพบในการกรอกแบบฟอรม (ตอ) 



เลือกกลุมเปาหมายของตัวอยางผิด 

ปญหาท่ีพบในการกรอกแบบฟอรม (ตอ) 



สรุปสาเหตุของปญหา 
 ไมกรอกขอมูลท่ีสําคัญใหครบถวน 

 กรอกขอมูลไมถูกตอง/ไมครบถวน 

 เขียนดวยลายมือท่ีอานไมออก/อานยาก 

 การใชแบบฟอรมเดิม/การใชแบบฟอรมผิดประเภท 

 



การแกไขปญหา 

ระบุรายละเอียดอยางชัดเจน ลงในแบบฟอรม 



การเขียนใบนําสงท่ีถูกตอง 



การเขียนใบนําสงท่ีถูกตอง (ตอ) 



การเขียนใบนําสงท่ีถูกตอง (ตอ) 



2.ปญหาที่พบในการเก็บรักษา

ตัวอยางอาหารกอนสงตรวจ 



 เก็บตัวอยางในอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม 
 ผัก/ผลไม แชเย็นที่อุณหภูมิ 4-10 oC (ไมควรแชแข็ง) 
 เนื้อสัตวและอาหารสดอื่นๆ แชเย็น/แชแข็งที่อุณหภูมิตํ่ากวา 
4 oC หรือตามความเหมาะสมของแตละอาหาร 
 น้ํามันทอดซ้ําและเกลือ เก็บที่อุณหภูมิปกติ (หอง) 

 นําสงตัวอยางอาหารเกินเวลา 10.00 น. 
  ทําใหการตรวจวิเคราะหลาชา ไมตอเนื่อง 

 



3.ปญหาที่พบในการตรวจ

วิเคราะหสารปนเปอน 

(กลุม 4 สาร) 



 สารบอแรกซ 
  กรณีกระดาษขมิ้นเปลี่ยนเปนสโีทนน้าํตาลสม/น้าํตาลดํา แลวรายงานผลวา พบ 

 

วิธีการยืนยันผล 
 หยดดางเขมขน (NaOH) ลงไปบนกระดาษขมิ้นที่สงสัย หากเปล่ียนเปนสีเขียวขี้มา 

    แสดงวา พบบอแรกซ 

 ทําการทดลองใหม โดยเติมน้ํายาบอแรกซใหทวมตัวอยาง  

การตรวจวิเคราะหและการอานผลผิด 



 สารกันรา (กรดซาลิซิลิก) 
  มีการหยดน้ํายา 1 ท้ังสองบีกเกอร ทําใหผลเปน Positive 
  ตัวอยางอาหารมีสีเขม ทําใหอานผลยาก เชน ปลารา 

การตรวจวิเคราะหและการอานผลผิด (ตอ) 

วิธีการแกไข 
  อานเอกสารขั้นตอนการตรวจใหเขาใจ กอนทําการทดลอง 
  เติมน้ําเปลา เพื่อเจือจางสีของตัวอยางอาหาร 



 สารกันรา (กรดซาลิซิลิก) 

  ตัวอยางอาหาร เชน พริกปน ถั่วลิสงปน ปลาแหง/เนื้อสัตวแหง

ตางๆ ขนมปง เปนตน 

การตรวจตัวอยาง**ผิดกลุมเปาหมาย** 

 สารเรงเนื้อแดง 

  ตัวอยางอาหาร เชน เนื้อไก หมูบด เปนตน 

 สีสังเคราะห 

  ตัวอยางอาหาร เชน ขนม กุงแหง กะป เปนตน 

**เนื่องจากอยูในกลุมท่ีอนุญาตใหใชสีผสมอาหารในปริมาณท่ีกําหนด (ประกาศ

กระทรวง ฉบับท่ี 381 ป 2559) 

 



สรุปสาเหตุของปญหา 
 การตรวจวิเคราะหผิด 

 การอานผลวิเคราะหผิด 

 ตัวอยางอาหารมีสีเขม ทําใหสังเกตสียาก 

 ความเช่ียวชาญของเจาหนาท่ี 

 ตรวจตัวอยางผิดกลุมเปาหมาย 

 



4.ปญหาท่ีพบในการสงรายงานผล

ผานระบบ ONE DRIVE 



 ความถูกตองของขอมูล 

 ขอมูลไมครบถวน 

 ความทันเวลา 
**เพ่ือความรวดเร็วและถูกตองควรดาวนโหลดตาราง

ออกมากรอกผลใน Excel กอน แลวจึงคัดลอกไปวาง

ใน One Drive 

 



สรุปรายงาน 

ONE DRIVE 

ประจําป 2561 



ทะเบียนตลาดสด ตลาดนัด 2561 





ผล 4 สารปนเปอน จ.นครราชสีมา 2561 

โดยเจาหนาท่ีอําเภอ 





ผล 4 สารปนเปอน จ.นครราชสีมา 2561 

โดย MOBILE UNIT 





การดําเนินการของโรงพยาบาล 
1) กําหนดนโยบายดําเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 

2) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อกําหนดกรอบแนวทางและมาตรการและจัดทําแผนงาน 

3) ประกาศ ส่ือสวารนโยบายใหประชาชน เจาหนาที่และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

4) ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

5) กําหนดเมนูอาหารลวงหนาอยางนอย 2 เดือนและจัดทํารายการอาหารหมุนเวียน

ลวงหนาทุก 1 เดือน ใหสอดคลองกับวัตถุดิบและตามฤดูกาลที่มีในพื่นที่ รวมทั้งจัดเมนูชู

สุขภาพ 

6) จัดระบบการจัดซ้ือจัดจางที่เอื้อตอการดําเนินการที่โปรงใส ตรวจสอบไดและสอดคลอง

กับระเบียบและวิธีปฏิบติั 

7) การตรวจสอบคุณภาพ ตรวจรับวัตถุดิบตามเกณฑ 

8) มีการตรวจสอบคุณภาพประจําปโดยจัดทําแผนการตรวจเฝาระวังรวมกับสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

9) มีการตรวจสถานที่ประกอบอาหาร 

10) พิจารณาจัดใหมีพื้นที่ในการจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย GAP หรือที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐานอื่นๆที่เชื่อถือได 



มาตรการจดัหาวตัถุดิบอาหารท่ีปลอดภยั 

 

3.มีการคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบกอนนํามาปรุงประกอบอาหารอยางเปนระบบ 
โดยมีการสุมตรวจสารปนเปอน 

2.จัดทําความรวมมือระหวางโรงพยาบาล หนวยงานที่เกี่ยวของ และเครือขายเกษตรกร 

1. โรงพยาบาลคํานวณปริมาณของวัตถุดิบอาหารปลอดภัยที่โรงพยาบาลตองการลวงหนา
อยางนอย 2 เดือน และกําหนดปริมาณวัตถุดิบเพ่ือสั่งซื้อ 



แนวทางการตรวจรับวัตถุดิบของโรงพยาบาล 

1) โรงพยาบาลตองรวบรวมชนิดและปริมาณของวัตถุดิบทั้งผักและผลไม เน้ือสัตว และ

อาหารแปรรูปที่ใชประกอบอาหาร โดยพิจารณาจากวัตถดุิบที่มีในพื้นที่เปนหลักรวมถึง

วัตถุดิบที่มีตามฤดูกาล 

2) โรงพยาบาลตองกําหนดเกณฑการคัดเลือกวัตถุดบิแตละชนิด และตรวจสอบคุณภาพ

วัตถุดิบแตละชนิดตามเกณฑที่กําหนด 

3) ในกรณีที่พบวัตถุดิบที่ไมมีคุณภาพ ควรทีมาตรการในการจัดการวัตถดุิบที่ไมไดมาตรฐาน

ดังกลาว 

4) มีการเก็บรักษาที่เหมาะสมสําหรับการเก็บรกัษาวัตถดุิบเพือ่ชะลอการเสื่อมเสียของวัตถุดิบ 

5) ควรมีการเบิกใชวัตถุดิบอยางเหมาะสมตามระบบ First In First Out 

 



เกณฑก์ารตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภยัของอาหาร 
•  โรงพยาบาลมีการตรวจสอบความปลอดภัยโดยชุดทดสอบ 

หมายเหตุ : การตรวจวิเคราะหสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ผัก และผลไมสด ดวยวิธีหองปฏิบัติการโดยการสุมจํานวน 2 ตัวอยาง/เดือน/โรงพยาบาล 



เกณฑการตรวจสถานที่ประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาล 

 โรงพยาบาลชุมชน ตองผานมาตรฐานสุขาภิบาล

อาหารทั้ง        และ       รวม 20 ขอ 

 

  โรงพยาบาลศูนย/โรงพยาบาลทั่วไป ตองผาน
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารทุกขอ รวมทั้งหมด 30 ขอ 

 



เกณฑการตรวจรานอาหารในโรงพยาบาล 

 รานอาหารในโรงพยาบาลตองผานเกณฑขอกําหนดดานสุขาภิบาล 15 ขอ 

 

 รานอาหารในโรงพยาบาลตองผานเกณฑทางแบคทีเรียโดยการใช
ชุดทดสอบตรวจหาโคลิฟอรมแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ มือผูสัมผัส

อาหาร (อ 13) โดยผลตองไมพบการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรีย 90% 



แบบประเมินมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 

สวนท่ี1 

ขอมูลทั่วไป 

สวนท่ี 2 

1. แบบประเมินมาตรฐานดานอาหารผูปวย 

2. แบบประเมินมาตรฐานดานสุขาภิบาลของ
สถานที่ประกอบอาหารผูปวยในโรงพยาบาล 

3. แบบประเมินมาตรฐานดานสุขาภิบาล
อาหารของรานอาหารในโรงพยาบาล 



มาตรการการจัดพื้นที่จําหนายวัตถุดิบที่มีในพื้นที่ 
 จัดใหมีพ้ืนท่ีจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย GAP หรือท่ีไดรับการ

รับรองตามมาตรฐานอื่นๆท่ีเชื่อถือได และสินคาเกษตรแปรรูปท่ีปลอดภัย 

ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีเหมาะสม ผูซ้ือสามารถเขาถึงไดงาย เพ่ือเปนการสงเสริมและ

สนับสนุนเกษตรกร 



แนวทางการดําเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยตาม

นโยบายนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

1) จัดใหมีขาวอินทรียบริการผูปวยใน  

2) ผักปลอดสารพิษตามมาตรฐาน GAP  
3) เมนูชูสุขภาพ  

4) เมนูลวงหนา 2 เดือน  

5) เน้ือสัตวปลอดภัยจากสารเรงเน้ือแดง  

6) ไขปลอดภัย  

7) สุมตรวจสาร 6 ชนิดทุก 3 เดือน 

8) ปลูกผักสวนครัวลงกระถางหรือแปลง เชน มะนาว, กระเพรา ฯลฯ 
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