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1. การบริการตรวจวิเคราะห์ด้านอาหาร

1. การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาหาร จ านวน 513 รายการ : 
❖ ด้านเคมี  :  ส่วนประกอบอาหาร ฉลากโภชนาการ วัตถุเจือปนอาหาร สารกัมมันตรังสี สารพิษจากเชื้อรา สารพิษและสารปนเปื้อน 
สารชีวพิษ   โลหะหนัก  ไดออกซิน ยาปฏิชีวนะตกค้าง ยาปัจจุบันในอาหาร สารเคมีป้องก าจัดศัตรูพืช  วัสดุสัมผัสอาหาร 
❖ ด้านจุลชีววิทยา : จุลินทรียบ์่งช้ีถึงคุณภาพอาหาร จุลินทรียบ์่งช้ีถึงคุณลักษณะการผลิต  จุลินทรียท์ี่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ
เชื้อดื้อยาในอาหาร  ไวรัส อาหารตัดแต่งพันธุกรรม(GMOs) เอกลักษณ์เนื้อสัตว(์DNA) สารก่อภูมิแพ้ 
❖ ด้านกายภาพ : สิ่งแปลกปลอม อาหารปลอม  พยาธิ  ไข่พยาธิ 

2. การตรวจรับรองความปลอดภัยด้านอาหาร(Food Safety)
3. การให้บริการรับรองกระบวนการผลิตครัวโรงแรม : HACCP  GMP
4.  การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่/วัตถุเจือปนอาหาร

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
5.การให้บริการทดสอบความช านาญ (Proficiency Testing)

ศักยภาพการให้บริการ

หน่วยงานให้บริการ

ส่วนกลาง : ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ส่วนภูมิภาค : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่ง

ปี 2562 ผลการด าเนินงานด้านอาหาร
1. ตรวจวิเคราะห์อาหาร จ านวน 35,262 ต.ย. / 176,310 รายการ

• อาหารในประเทศ จ านวน จ านวน 31,579  ต.ย. 
• อาหารน าเข้าจากด่านอาหารและยา จ านวน 3,683 ต.ย.

2. การตรวจรับรองความปลอดภัยด้านอาหาร(Food Safety) 
จ านวน  7,026 ตัวอย่าง/ 7,812 รายการ

3. การให้บริการรับรองกระบวนการผลิตครัวโรงแรม จ านวน 5 แห่ง
4. การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์
5. การให้บริการทดสอบความช านาญ   21 แผน



ส ารวจคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของประเทศ (National Surveillance on Quality and Safety of food)

• โครงการคุณภาพและความปลอดภัยน้ าดื่มประชารัฐ 
• โครงการส ารวจสารต้านจุลชีพ(AMR)ตกค้างในเนื้อสัตว์ ไข่ นมพร้อมบริโภค และส้ม
• โครงการการศึกษาปริมาณสารพิษ สารปนเปื้อน และโลหะหนัก ที่คนไทยได้รับจากการบริโภคในอาหาร
• โครงการการศึกษาปริมาณสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สด
• โครงการส ารวจสารต้านจุลชีพตกค้าง เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ไดออกซิน และพีซีบี ในสัตว์น้ าเพาะเลี้ยงของประเทศไทย
• โครงการประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิก กรดซอร์บิก สีสังเคราะห์อาหาร ไนเตรต ไนไตรต์ Staphylococcus aureus

และSalmonella spp. ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป
• โครงการศึกษาการปนเปื้อนสารฟอร์มาดีไฮดใ์นอาหาร

2. การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

Active Surveillance
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Passive Surveillance

• คุณภาพและความปลอดภัยของนมโรงเรียน น้ าปลาไทย น้ าพริกพร้อมบริโภค กะปิ น้ าบริโภคบรรจุในภาชนะปิดสนิท 
ลูกชิ้น และ ผลิตภัณฑ์ ไส้กรอก ไส้อั่ว หม่ า   ไส้กรอกอีสาน



สถานการณ์คุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์อาหาร 8 ผลิตภัณฑ์ 
ตั้งแต่ ปี 2555 - 2561  

สรุปผลการด าเนินงาน :
1.  นมโรงเรียน น้ าปลา น้ าพริกพร้อมบริโภค กะปิและลูกช้ิน ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า มีแนวโน้มไม่ผ่านมาตรฐานลดลง
2.  น้ าดื่มในภาชนะปิดสนิท ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า มีแนวโน้มไม่ผ่านมาตรฐานใกล้เคียงกันกับ ป2ี560  สาเหตุหลักมาจากความเป็นกรด-ด่างสูงหรือต่ ากว่ามาตรฐาน และ
พบการปนเปื้อนเช้ือ Coliforms เกินมาตรฐาน
3.  ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า มีคุณภาพไม่ผ่านมาตรฐานมากขึ้นกว่าในปี 2560 
4. สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการตรวจพบการใช้วัตถุเจือปนอาหาร กรดเบนโซอิก โซเดียมไนเตรต และโซเดียมไนไตรต์ ซึ่งไม่อนุญาตให้ใช้ตามประกาศฉบับที่ 381 (พ.ศ. 2559) 
เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 4) 



ปี 2563 : ส ารวจคุณภาพและความปลอดภัยอาหารของประเทศ
(National Surveillance on Quality and Safety of food)

6

Active Surveillance 

1.โครงการส ารวจเช้ือดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ าที่
บริโภคเป็นอาหารของประเทศไทย 

2. โครงการประเมินคุณภาพและความปลอดภัย
ผักสดและผลไม้สดจากสารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชตกค้างในตลาดสด 5 ภาคของประเทศไทย

3. โครงการส ารวจฟอร์มาลดีไฮด์ในอาหารกลุ่ม
เสี่ยง(ปลาหมึก ปลาหมึกกรอบ และสไบนาง) 

Passive  Surveillance 

1.  นมโรงเรียนพร้อมบริโภค
2.  น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท/
น้ าแข็ง
3. น้ าปลา
4. น้ าพริก
5. กะปิ
6. ไส้กรอกและผลิตภัณฑ์ไส้กรอก
7. ลูกช้ิน
8. เบเกอร์รี่



3. การพัฒนาความสามารถหอ้งปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านอาหาร

1. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายระดับตรวจคัดกรองสารปนเปื้อนและสารตกค้างในอาหาร: 
ปี 2562 จ านวน 32 แห่ง
• จุดตรวจคัดกรอง จ านวน 13 แห่ง ได้แก่  ตลาดสดเทศบาล 1 จังหวัดเชียงราย ตลาดไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก  
ตลาดศูนย์การค้าก าแพงเพชร จ. ก าแพงเพชร   ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด จังหวัดตราด ตลาดอุดมสุข จังหวัดปราจีน 
สหกรณก์ารเกษตรเก้าแสนจ ากัดจังหวัดขอนแก่น  ตลาดเมืองทองเจริญศรี จังหวัดอุดรธานีโรงคัดตัดแต่งไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม จังหวัดอ านาจเจริญ   ไร่เพื่อนคุณ 
จังหวัดบุรีรัมย์   บริษัทสตางค์ฟาร์มผักสด จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา  บริษัทคิงส์วิช จ ากัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตลาดสดเทศบาลโคกกลอย จังหวัดพังงา  และ สวน
ผักสองเล จังหวัดสงขลา 
• ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจประเมินรับรองระบบฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท จังหวัดปทุมธานี 
ตลาดสดสตาร์ ตลาดใหม่ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตลาดศรีเมือง ศูนย์กระจายสินค้าแมคโคร จังหวัดราชบุรี  สหกรณ์การเกษตรท่ายาง สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 
จังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองปาง จังหวัดตรัง

2. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายระดับประเทศ: ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง   ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา กรมควบคุมโรค 
3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายระดับนานาชาติ :  ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประ เทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สาธารณรัฐดีฟส์

สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา



3.  นวัตกรรมด้านการวิเคราะห์อาหาร

1. พัฒนาวิธีมาตรฐานวิเคราะห์อาหาร : จ านวน 160 วิธี
ใช้เป็นวิธีมาตรฐานส าหรับการตรวจวิเคราะห์อาหารของประเทศ ในการก ากับดูแลคุณภาพตามกฎหมาย 
และลดข้อโต้แย้งผลการตรวจวิเคราะห์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

2.    พัฒนาวิธีวิเคราะห์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านอาหาร : 
• วิธีตรวจสารพาราควอต ไกลโฟเซต ในผักและผลไม้
• วิธีตรวจสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในพืชกัญชาและผลิตภัณฑ์
• วิธีตรวจสาระส าคัญของกัญชาในผลิตภัณฑ์อาหาร
• วิธีตรวจอาหารปลอม สาหร่าย หมูหยอง ฯลฯ
• วิธีตรวจไข่พยาธิและพยาธิในผักสด
• วิธีตรวจยาแผนปัจจุบันในอาหารเสริม

จ ำนวน 7 ชุด

จ ำนวน 16 ชุด

3.    พัฒนาชุดทดสอบ : จ านวน 23 ชุด
• ชุดทดสอบตรวจสารพาราควอตในผักและผลไม้
• ชุดทดสอบยีสต์ & รา ใช้ในการควบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
• ชุดบ่งชี้ทางชีวภาพในการควบคุมกระบวนการปราศจากเชื้อของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ า

แรงดันสูง สามารถใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อวัสดุทางการแพทย์และอาหารเลี้ยงเชื้อ



5.  งานตามนโยบายส าคัญ ปี 2563

1.  ตรวจความปลอดภัยอาหารและตรวจเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 3 สาร
• โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล (Food Safety และ GREEN & CLEAN Hospital) (240 ตัวอย่าง)
• โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าอาหารเชื่อมโยงความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจไทย (130 ตัวอย่าง)
• โครงการส่งความสุขเทศกาลปีใหม่ ปฏิบัติการอาหารปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี (230 ตัวอย่าง)
• โครงการตลาดนัด สธ. และร้านจ าหน่ายผักและผลไม้สดภายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลจังหวัด(200ตัวอย่าง)
• โครงการเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชผักและผลไม้สดในประเทศและน าเข้า (1,045 ตัวอย่าง)
• การรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากคณะกรรมาธิการฯ (30 ตัวอย่าง)
• โครงการอาหารปลอดภัยในเรือนจ า

3.   พัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน เพื่อชุมชนสุขภาวะ  
• โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. นักวิทย์ (ระดับหมู่บ้าน จ านวน 80,000 คน ระดับต าบลจ านวน 10,000 คน)
• ศูนย์แจ้งเตือนภัย รับเรื่องร้องเรียนปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
• การสื่อสารความเสี่ยงผ่านหน้าต่างเตือนภัย กรมวิทย์ with you

2.   ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
• โครงการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) ด้านอาหาร เพื่อสนับสนุน SMEs  จ านวน 30 ผลิตภัณฑ์



6.  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร
2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด   ตรวจเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร
3. กรมอนำมัย                       โครงการ GREEN & CLEAN Hospital 
4. กรมควบคุมโรค
5. กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ จัดท ำหลักสูตรอบรม อสม. นักวิทย์
6. มหำวิทยำลัย 
7. ภำคเอกชน
8. NGO

รายงานการประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วัน ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์ อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมอนามัย
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