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ทิศท�งเดียวกัน

คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

ข



ส�รบัญ
	 	 หน้า

บทที่	1	บทนํา	 	 1

	 1.	 คว�มสำ�คัญและคว�มเป็นม�	 1

	 2.	 นิย�มศัพท์	 3

	 3.	 คว�มเสี่ยงของอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	 8

	 4.	 ม�ตรก�รกำ�กับดูแลท�งกฎหม�ย	 11

	 	 4.1	ขอบข่�ยประเภทอ�ห�รที่ต้องปฏิบัติ	 11

	 	 4.2	ระยะเวล�บังคับใช้	 12

	 	 4.3	บทลงโทษ	 13

บทที่	2		กระบวนการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท		 15

	 1.	 ระบบก�รผลิตแบบสเตอริไรซ์อ�ห�รหลังจ�กที่บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์	 17

	 	 ที่ปิดสนิทแล้ว	(In-Container	Sterilization)

	 2.	 ระบบก�รผลิตแบบปลอดเชื้อ	(Aseptic	System)	 24

บทที่	3	การตรวจสอบสถานที่ผลิต	 31

	 1.	 บันทึกก�รตรวจสอบสถ�นที่ผลิต	 31

	 2.	 หลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ผลก�รตรวจสอบ	และก�รร�ยง�น	 31

	 	 2.1	ระดับก�รตัดสินใจในก�รให้คะแนน	 31

	 	 2.2	ก�รคำ�นวณคะแนน	 32

	 	 2.3	ข้อบกพร่องที่รุนแรง	(Major	Defect)	 33

	 	 2.4	ก�รยอมรับผลก�รตรวจว่�ผ่�นก�รประเมิน	 34

	 	 2.5	ข้อควรระวังในก�รเขียนบันทึกและร�ยง�น	 34

	 3.	 แนวท�งก�รตรวจสอบ	กรณีขณะตรวจไม่พบก�รปฏิบัติง�น	หรือยังไม่มีก�รปฏิบัติง�น	 35

คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

ค



หน้า

บทที่	4	แนวทางและข้อพิจารณาในการตรวจสอบตามบันทึกการตรวจสอบ	 37

	 1.	 สถ�นที่ตั้งและอ�ค�รผลิต	 38

	 2.	 เครื่องมือ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์ในก�รผลิต	 47

	 3.	 ก�รควบคุมกระบวนก�รผลิต	 68

	 4.	 ก�รทำ�คว�มสะอ�ด	ก�รฆ่�เชื้อ	ก�รบำ�รุงรักษ�	และก�รสอบเทียบ	 88

	 5.	 ก�รสุข�ภิบ�ล	 91

	 6.	 บุคล�กรและสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติง�น	 94

	 7.	 บันทึกและร�ยง�นผล	 98

บทที่	5	คําถาม-คําตอบ	ที่พบบ่อย	 105

เอกสารอ้างอิง	 	 115

ภาคผนวก	 	 	 117

	 1.	 ข้อแนะนำ�ในก�รพิจ�รณ�ให้คะแนนในเรื่อง	นำ้�	ไอนำ้�	และนำ้�แข็ง	 119

	 	 ที่สัมผัสกับอ�ห�รในกระบวนก�รผลิต

	 2.	 ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	(ฉบับที่	349)	พ.ศ.2556	เรื่อง	วิธีก�รผลิต		 123

	 	 เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

	 	 ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	และชนิดที่ปรับกรด	

	 3.	 ตัวอย่�งผลก�รศึกษ�ก�รทดสอบก�รกระจ�ยอุณหภูมิในเครื่องฆ่�เชื้อ		 187

	 	 (Temperature	Distribution	Study)	และก�รกำ�หนดขั้นตอนก�รไล่อ�ก�ศ	
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	 4.	 ตัวอย่�งผลก�รศึกษ�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนในผลิตภัณฑ์อ�ห�ร		 195
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	 5.	 ตัวอย่�งผลก�รศึกษ�ก�รทดสอบก�รกระจ�ยอุณหภูมิในเครื่องฆ่�เชื้อ		 205
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	 6.	 ตัวอย่�งแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับก�รควบคุมกระบวนก�รผลิต	 247
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บทที่ 1 
บทนำ�

1.  คว�มสำ�คัญและคว�มเป็นม�
	 ทีผ่�่นม�สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ไดป้ระยกุตห์ลกัเกณฑว์ธิกี�รทีด่ใีนก�รผลติ

อ�ห�ร	(Good	Manufacturing	Practice;	GMP)	ม�ประก�ศเป็นม�ตรฐ�นบังคับใช้ต�มกฎหม�ย

ให้ผู้ผลิตนำ�ไปปฏิบัติและพัฒน�สถ�นที่ผลิตให้เป็นไปต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดเพื่อยกระดับก�รคุ้มครอง	

ผู้บริโภคให้ทัดเทียมส�กล	 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่	 24	 กรกฎ�คม	 2546	 มี	 2	 รูปแบบ	 คือ	 GMP	

สุขลักษณะขั้นพื้นฐ�น	และ	GMP	เฉพ�ะผลิตภัณฑ์

	 1.1	 GMP	 สุขลักษณะขั้นพื้นฐาน	 สำ�หรับอ�ห�รหล�กหล�ยประเภท	 มีประก�ศเป็น

กฎหม�ย	2	ฉบับ	ได้แก่	

	 	 1.1.1	 ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	 (ฉบับที่	 193)	 พ.ศ.2543	 เรื่อง	 วิธีก�รผลิต		

เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิต	และเก็บรักษ�อ�ห�ร	มีผลบังคับใช้กับอ�ห�ร	57	ประเภท	และ	

	 	 1.1.2	 ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	 (ฉบับที่	 342)	 พ.ศ.2555	 เรื่อง	 วิธีก�รผลิต		

เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิต	และเก็บรักษ�อ�ห�รแปรรูปที่บรรจุในภ�ชนะพร้อมจำ�หน่�ย

	 1.2	 GMP	เฉพาะผลติภณัฑ	์ทีม่กีระบวนก�รผลติทีต่อ้งควบคมุเปน็พเิศษเพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑ์

ที่ปลอดภัย	มีประก�ศเป็นกฎหม�ยแล้ว	4	ฉบับ	ได้แก่

	 	 1.2.1	 ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	 (ฉบับที่	 220)	 พ.ศ.	 2544	 เรื่อง	 นำ้�บริโภคใน

ภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท	(ฉบับที่	3)

	 	 1.2.2	 ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	 (ฉบับที่	 298)	 พ.ศ.	 2549	 เรื่อง	 วิธีก�รผลิต		

เครื่องมือเครื่องใช้ก�รผลิต	 และก�รเก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อ

ด้วยคว�มร้อนโดยวิธีพ�สเจอร์ไรส์



คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

2

	 	 1.2.3	 ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	เรื่อง	อ�ห�รฉ�ยรังสี	ประก�ศ	ณ	วันที่	14	กันย�ยน	

2553	 กำ�หนดวิธีก�ร	 เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รฉ�ยรังสี	 และก�รเก็บรักษ�อ�ห�รฉ�ยรังสี	 ในสถ�นที่	

ฉ�ยรังสี

	 	 1.2.4	 ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	(ฉบับที่	349)	พ.ศ.	2556	เรื่อง	วิธีก�รผลิต	เครื่องมือ

เครื่องใช้ก�รผลิต	และก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	และชนิดที่

ปรับกรด

	 สําหรับ	 GMP	 เฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า	

และชนิดที่ปรับกรดนี้	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	 ได้มีก�รจัดทำ�โครงก�รศึกษ�วิจัยก�รนำ�

หลกัเกณฑ	์GMP	อ�ห�รกระปอ๋งต�มกฎหม�ยของประเทศสหรฐัอเมรกิ�ม�ใชน้ำ�รอ่งต�มลำ�ดบัคว�มเสีย่ง

ของประเภทผลิตภัณฑ์อ�ห�ร	 ในลักษณะเป็นข้อแนะนำ�ต�มคว�มสมัครใจ	ของผู้ประกอบก�รม�ตั้งแต่ปี	

2529	เพือ่เปน็ก�รคุม้ครองผูบ้รโิภคและเปน็ก�รสง่เสรมิก�รสง่ออกสนิค�้อ�ห�รกระปอ๋งไปยงัสหรฐัอเมรกิ�	

ซึ่งขณะนั้นพบปัญห�สินค้�ถูกตีกลับเนื่องจ�กไม่มีหลักฐ�นแสดงกรรมวิธีก�รผลิต	 กรรมวิธีก�รฆ่�เชื้อ	

(Process	Filing)	ต�มที่กฎหม�ยองค์ก�รอ�ห�รและย�สหรัฐอเมริก�	(U.S.FDA)	กำ�หนด	

	 ตอ่ม�จ�กปญัห�ก�รเกดิอบุตักิ�รณห์นอ่ไมป้ีบ๊	ซึง่ทำ�ใหม้ผีูป้ว่ยจำ�นวนม�กทีจ่งัหวดัน�่น	เมือ่ปพี.ศ.

2549	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�จึงได้ออกประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	(ฉบับที่	301)	

	 พ.ศ.2549	 เรื่องอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท	 (ฉบับที่	 4)	 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจ�กอันตร�ย

ของอ�ห�รดงักล�่วโดยกำ�หนดใหผู้ผ้ลติอ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิทีผ่�่นกรรมวธิฆี�่เชือ้จลุนิทรยีด์ว้ย

คว�มรอ้นภ�ยหลงัหรอืกอ่นก�รบรรจหุรอืปดิผนกึซึง่เกบ็รกัษ�ไวใ้นภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิทีเ่ปน็โลหะหรอื

วตัถอุืน่ทีส่�ม�รถปอ้งกนัมใิหอ้�ก�ศผ�่นเข�้ออกในภ�ชนะบรรจไุด	้และส�ม�รถเกบ็รกัษ�ไวไ้ดใ้นอณุหภมูิ

ปกติ	 ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	 คือมีค่�พีเอชม�กกว่�	 4.6	 และค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ม�กกว่�	 0.85	 ต้อง

ดำ�เนนิก�รอย�่งหนึง่อย�่งใดคอื	ฆ�่เชือ้ดว้ยคว�มรอ้นทีอ่ณุหภมูแิละเวล�ทีก่ำ�หนด	(Scheduled	Process)		

โดยให้ค่�	F0	(Sterilizing	Value)	ไม่ตำ่�กว่�	3	น�ที	ซึ่งเพียงพอในก�รทำ�ล�ยสปอร์ของเชื้อคลอสตริเดียม	

โบทลูนิัม่	ทัง้นีอ้ณุหภมูแิละเวล�ทีก่ำ�หนดจะตอ้งมกี�รศกึษ�ก�รทดสอบก�รกระจ�ยคว�มรอ้นหรอือณุหภมูิ

ภ�ยในเครือ่งฆ�่เชือ้	(Temperature	Distribution)	และอตัร�ก�รแทรกผ�่นคว�มรอ้น	(Heat	Penetration)		

ณ	สถ�นทีผ่ลติแหง่นัน้	ต�มหลกัเกณฑ	์วธิกี�รหรอืเงือ่นไขทีส่ำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ประก�ศ

กำ�หนด	หรือ	เติมกรดเพื่อปรับพีเอชของอ�ห�ร	ไม่เกิน	4.6	ทั้งนี้วิธีก�รปรับให้ได้สภ�พคว�มเป็นกรด-ด่�ง

สมดุล	 (Equilibrium	 pH)	 และกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์	 วิธีก�รหรือ

เงื่อนไขที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ประก�ศกำ�หนด	

	 และเพือ่เปน็ก�รแกป้ญัห�อย�่งยัง่ยนืทัง้หมด	สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ไดม้นีโยบ�ย

ใหม้กี�รจดัทำ�	ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ	เรือ่ง	วธิกี�รผลติ	เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นก�รผลติ	และเกบ็รกัษ�

อ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่	และชนดิทีป่รบักรด	หรอื	GMP	เฉพ�ะผลติภณัฑ์

อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	และชนิดที่ปรับกรด	ขึ้น	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
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ยกระดบัสถ�นทีผ่ลติอ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่และชนดิทีป่รบักรด	ทีม่คีว�ม

เสี่ยงอันตร�ยสูง	 ให้มีม�ตรฐ�นเป็นที่ยอมรับทัดเทียมกับส�กล	 อันจะทำ�ให้ผู้บริโภคได้รับคว�มปลอดภัย	

ตลอดจนผลิตภัณฑ์อ�ห�รของประเทศไทยเป็นที่น่�เชื่อถือ	และส่งเสริมภ�พลักษณ์ก�รเป็นครัวโลกต่อไป	

สำ�นักอ�ห�รจึงได้จัดทำ�โครงก�รผลักดัน	GMP	อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	

และชนดิทีป่รบักรด	เปน็ม�ตรฐ�นบงัคบัใชต้�มกฎหม�ย	(โครงก�รตอ่เนือ่ง)	ตัง้แตป่งีบประม�ณ	2550	ซึง่

มีก�รดำ�เนินง�นโครงก�รดังกล่�วอย่�งต่อเนื่องม�เป็นลำ�ดับโดยแต่งตั้งผู้เชี่ยวช�ญจ�กภ�ครัฐและเอกชน

จ�กหนว่ยง�น	และสถ�บนัก�รศกึษ�ทีเ่กีย่วขอ้ง	เพือ่เปน็คณะทำ�ง�นรว่มกนัจดัทำ�บญัชแีนบท�้ยประก�ศ

กระทรวงส�ธ�รณสขุ	เรือ่ง	วธิกี�รผลติ	เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นก�รผลติ	และเกบ็รกัษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุ

ที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	และชนิดที่ปรับกรด	และบัญชีแนบท้�ยประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	

เรื่อง	 ร�ยก�รเครื่องมือ	 เครื่องจักร	 และอุปกรณ์ที่ใช้ในก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี

คว�มเป็นกรดตำ่�	 และชนิดที่ปรับกรด	 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้แนบท้�ยประก�ศกระทรวง	 เพื่อใช้

บงัคบัใหเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ย	พรอ้มทัง้ขอ้พจิ�รณ�ทีใ่ชใ้นก�รตรวจประเมนิอ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ		

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	 และชนิดที่ปรับกรด	 โดยจะมีก�รขย�ยคว�มและเนื้อห�	 ในหัวข้อแนวท�งและ

ขอ้พจิ�รณ�ในก�รตรวจสถ�นทีผ่ลติอ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่	และชนดิที่

ปรับกรด	ซึ่งเป็นหัวใจสำ�คัญของคู่มือก�รตรวจสถ�นที่ผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�ม

เป็นกรดตำ่�	และชนิดที่ปรับกรด	ฉบับนี้ต่อไป

2.  นิย�มศัพท์
	 คำ�ศพัทท์ีใ่ชใ้นวงก�รก�รผลติอ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ	ชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่และชนดิ

ที่ปรับกรดที่เจ้�หน้�ที่ควรทร�บมีดังนี้	

	 2.1	 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า	หม�ยถึง	อ�ห�รที่มีคุณสมบัติ

ครบต�มเงื่อนไขทั้ง	5	ข้อนี้

	 	 2.1.1	 อ�ห�รทีผ่�่นกรรมวธิทีีใ่ชท้ำ�ล�ยหรอืยบัยัง้ก�รขย�ยพนัธุข์องจลุนิทรยีด์ว้ยคว�มรอ้น	

ภ�ยหลัง	 หรือก่อนบรรจุหรือปิดผนึก	 และให้คว�มหม�ยรวมถึงอ�ห�รอื่นที่มีกระบวนก�รผลิตในทำ�นอง

เดียวกันนี้	

	 	 2.1.2		มีค่�พีเอช	ม�กกว่�	4.6	(pH	>	4.6)

	 	 2.1.3		มีค่�วอเตอร์แอคติวิตี้	(Water	Activity)	ม�กกว่�	0.85	(a
w
	>	0.85)

	 	 2.1.4	 เก็บรักษ�ไว้ในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูปหรือไม่คงรูป	

ที่ส�ม�รถป้องกันมิให้อ�ก�ศภ�ยนอกเข้�ไปในภ�ชนะบรรจุได้	

	 	 2.1.5	 ส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ
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	 2.2	 อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ชนิดที่ปรับกรด	หม�ยถึง	อ�ห�รที่มีคุณสมบัติครบต�ม

เงื่อนไขทั้ง	5	ข้อนี้

	 	 2.2.1	 อ�ห�รทีผ่�่นกรรมวธิทีีใ่ชท้ำ�ล�ยหรอืยบัยัง้ก�รขย�ยพนัธุข์องจลุนิทรยีด์ว้ยคว�มรอ้น	

ภ�ยหลัง	 หรือก่อนบรรจุหรือปิดผนึก	 และให้คว�มหม�ยรวมถึงอ�ห�รอื่นที่มีกระบวนก�รผลิตในทำ�นอง

เดียวกันนี้	

	 	 2.2.2	 เป็นอ�ห�รที่โดยธรรมช�ติมีค่�พีเอช	ม�กกว่�	4.6	(pH	>	4.6)	แต่มีก�รปรับสภ�พ

ให้เป็นกรด	จนมีค่�พีเอช	ไม่เกิน	4.6	(pH	≤	4.6)

	 	 2.2.3	 มีค่�วอเตอร์แอคติวิตี้	(Water	Activity)	ม�กกว่�	0.85	(a
w
	>	0.85)

	 	 2.2.4	 เก็บรักษ�ไว้ในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูปหรือไม่คงรูป		

ที่ส�ม�รถป้องกันมิให้อ�ก�ศภ�ยนอกเข้�ไปในภ�ชนะบรรจุได้	

	 	 2.2.5	 ส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ

	 2.3	 ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	 (Hermetically	 Sealed	 Container)	หม�ยถึง	 บรรจุภัณฑ์

อ�ห�รประเภททีเ่มือ่บรรจอุ�ห�รและปดิผนกึสนทิแลว้	จะส�ม�รถปอ้งกนัก�รปนเปือ้นของจลุนิทรยี์	และ

ปอ้งกนัก�รซมึผ�่นเข�้ออกของนำ�้และอ�ก�ศได	้ไมม่กี�รรัว่	ซมึ	หรอืปรแิตก	ส�ม�รถทนตอ่คว�มรอ้นและ	

คว�มดันในเครื่องฆ่�เชื้อ	(Retort)	โดยทั่วไปแบ่งบรรจุภัณฑ์ต�มคว�มคงรูปออกเป็น	3	ชนิด	ได้แก่

	 	 2.3.1	 บรรจุภัณฑ์ชนิดคงรูป	(Rigid	Packaging)	เช่น	กระป๋องโลหะ	ขวดแก้วที่ฝ�มีย�งรอง

ด้�นในหรือวัสดุอื่นที่ส�ม�รถกันอ�ก�ศเข้�ออกได้	พล�สติกแข็งตัวซึ่งส่วนม�กเป็นพล�สติกฉีด

	 	 2.3.2	 บรรจุภัณฑ์ชนิดกึ่งอ่อนตัว	 (Semirigid	 Packaging)	 เช่น	 ถ�ด	 ถ้วย	 หรือกระป๋อง

พล�สติก	(Retortable	Plastic	Tray,	Cup	or	Can)	ขวดพล�สติกแบบขึ้นรูปด้วยก�รเป่�

	 	 2.3.3	 บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว	 (Flexible	 Packaging)	 ไม่ส�ม�รถรักษ�มิติและรูปทรงได	้	

จงึตอ้งมอีปุกรณช์ว่ยในระหว�่งก�รบรรจ	ุมกัทำ�จ�กพล�สตกิ	กระด�ษ	ฟลิม์	ฟอลย์	หรอืวสัดเุหล�่นีร้วมกนั		

(Laminate)	เช่น	ถุงรีทอร์ทเพ�ซ์	(Retort	Pouch)	เป็นต้น

	 2.4	 พเีอช	(pH)	หรอืคา่ความเปน็กรดดา่ง	ของอาหาร	หม�ยถงึ	ค�่ทีว่ดัในรปูคว�มเขม้ขน้ของ

ไฮโดรเจนไอออน	คือ	ส่วนกลับของลอก�รึทึม	(Logarithm)	ของคว�มเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน	(H+)	

เป็นกรัมต่อส�รละล�ยหนึ่งลิตร	(pH	=	-log{H})	แสดงคว�มเป็นกรดหรือเบสของส�รละล�ย	มีค่�ตั้งแต่	

0	ถึง	14	

	 	 จลุนิทรยีแ์ตล่ะชนดิส�ม�รถเจรญิไดใ้นอ�ห�รทีม่ชีว่งของค�่พเีอชทีแ่ตกต�่งกนั	ค�่พเีอช	4.6	

ใช้เป็นเส้นแบ่งคว�มเป็นกรดของอ�ห�ร	 อ�ห�รที่มีพีเอชตำ่�กว่�หรือเท่�กับ	 4.6	 จัดอยู่ในจำ�พวกอ�ห�ร

ที่เป็นกรด	 ส่วนอ�ห�รที่มีพีเอชสูงกว่�	 4.6	 คืออ�ห�รที่เป็นกรดตำ่�	 ค่�	 4.6	 นี้ได้ม�จ�กค่�พีเอชตำ่�สุด		

(Minimum	pH)	ทีแ่บคทเีรยี	Clostridium botulinum	ซึง่เปน็จลุนิทรยีก์อ่โรคทีส่�ม�รถเจรญิไดท้ีท่ีส่ภ�วะ



คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

5

ไม่มีอ�ก�ศ	 (Anaerobe)	ส�ม�รถเจริญอยู่ได้และส�ม�รถผลิตส�รพิษนิวโรทอกซิน	 (Neurotoxin)	ออก

ม�ปนเปือ้นในอ�ห�รทีบ่รรจใุนภ�ชนะปดิสนทิ	ส�รพษินีม้ผีลทำ�ล�ยระบบประส�ท	ก�รบรโิภคอ�ห�รทีม่	ี

ส�รพิษนี้ปนเปื้อนเข้�ไปเพียง	1	ไมโครกรัม	จะทำ�ให้เกิดอ�ก�รป่วยที่เรียกว่�	โบทูลิซึ่ม	(Botulism)	ทำ�ให้

มองเห็นภ�พซ้อน	คลื่นไส้	อ�เจียน	หน้�มืด	 เป็นอัมพ�ต	ห�ยใจขัด	และเสียชีวิต	 เนื่องจ�กระบบห�ยใจ

ล้มเหลว	อ�ก�รจะเกิดขึ้นใน	12-36	ชั่วโมง	หลังจ�กบริโภคอ�ห�ร	และอ�จจะเสียชีวิตภ�ยใน	3-6	วัน

	

	 2.5	 ความเปน็กรด-ดา่งสมดลุ	(Equilibrium	pH)	หม�ยถงึ	สภ�วะเมือ่สว่นทีเ่ปน็ของแขง็และ

ส่วนที่เป็นของเหลวของผลิตภัณฑ์อ�ห�รมีค่�	pH	เท่�กัน	

	 2.6	 วอเตอรแ์อคตวิติี	้(Water	Activities	;	a
w
)	หม�ยถงึ	ปรมิ�ณนำ�้ในอ�ห�รทีจ่ลุนิทรยีส์�ม�รถ

นำ�ไปใช้ในก�รเจริญหรือเพียงพอที่จะเกิดปฏิกิริย�เคมีได้	 ซึ่งเป็นสัดส่วนของคว�มดันไอของนำ้�ในอ�ห�ร	

(Vapor	Pressure	of	The	Food;	P)	กับคว�มดันไอของนำ้�บริสุทธิ์	(Vapor	Pressure	of	Pure	Water;	

Po)	ที่อุณหภูมิเดียวกันดังสมก�ร

a
w
	=	P	/	Po

	 	 หรือวัดได้จ�กคว�มชื้นสัมพัทธ์เหนืออ�ห�รในสภ�วะสมดุล	 (Equilibrium	 Relative		

Humidity;	ERH)	ห�รด้วย	100

a
w
	=	ERH	/	100

	 	 ส�ม�รถแสดงค่�ตัวเลขในช่วง	 0	 (แห้งสนิท)	 ถึง	 1	 (นำ้�บริสุทธิ์)	 จุลินทรีย์ทุกชนิดส�ม�รถ

เจริญได้ในอ�ห�รที่มีช่วงของค�่วอเตอร์แอคติวิตี้แตกต�่งกันเช่นเดียวกับค่�พีเอช	 ถ้�อ�ห�รมีค่�วอเตอร์

แอคติวิตี้	 0.85	 หรือตำ่�กว่�	 จัดอยู่ในประเภทไม่มีอันตร�ย	 เพร�ะไม่มีนำ้�อิสระม�กพอไปทำ�ให้จุลินทรีย์

ที่ก่อโรคเจริญเติบโตได้	 โดยจุลินทรีย์ที่มีคว�มสำ�คัญท�งด้�นส�ธ�รณสุขที่ทำ�ให้เกิดโรคและมีอ�ก�ร	

เจ็บป่วยในผู้บริโภค	(Pathogen)	นั้นมักจะเจริญได้เมื่อมีค่�	aw	อยู่ในช่วง	0.86-1.0	ดังนั้นจึงกำ�หนดค่�	

0.85	 ซึ่งเป็นค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ตำ่�ที่สุดที่แบคทีเรีย	 Staphylococcus aureus	 ต้องก�รใช้สำ�หรับผลิต

ส�รพิษ	(Toxin)	

	 2.7	 สภาวะปลอดเชื้อแบบเชิงการค้า	 (Commercial	 Sterility	 หรือ	 Commercial	

Sterilization)	หม�ยถึง	 ก�รแปรรูปอ�ห�รด้วยคว�มร้อน	 (Thermal	 Processing)	 ที่ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์

อ�ห�รปร�ศจ�กเชือ้โรคทีเ่ปน็อนัตร�ยตอ่ผูบ้รโิภคและไมม่จีลุนิทรยีท์ีเ่ปน็ส�เหตขุองก�รเน�่เสยีของอ�ห�ร

ซึ่งส�ม�รถเจริญเติบโตในอ�ห�รภ�ยใต้สภ�วะก�รเก็บรักษ�ปกติที่อุณหภูมิห้อง

	 	 สภ�วะปลอดเชื้อแบบเชิงก�รค้�นี้ 	 ไม่ได้เป็นก�รทำ�ให้ปลอดเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด		

(Sterilization)	เพือ่คงคณุภ�พของอ�ห�รไวไ้มใ่หเ้สือ่มสภ�พเนือ่งจ�กคว�มรอ้นทีส่งูเกนิไป	แตย่งัคงเหลอื

จุลินทรีย์บ�งชนิด	 เช่น	 แบคทีเรียที่ทนร้อนสูง	 (Thermophilic	 Bacteria)	 รวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย		
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(Bacterial	 Spore)	 ที่ทนร้อน	 อย่�งไรก็ต�มจุลินทรีย์ที่เหลือรอดนี้	 จะไม่ส�ม�รถเจริญเติบโตได้ภ�ยใต้

สภ�วะก�รเก็บรักษ�และขนส่งปกติ	 ทำ�ให้อ�ห�รเก็บรักษ�ได้น�นที่อุณหภูมิห้อง	 และปลอดภัยต่อก�ร

บริโภค

	 2.8	 ผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ	 (Process	 Authority)	 หม�ยถึง	 บุคคลหรือกลุ่มบุคคล	

หรือองค์กร	 ที่มีผู้มีคว�มรู้	 คว�มชำ�น�ญ	 และมีเครื่องมือเพียงพอ	 ในก�รดำ�เนินก�รศึกษ�และกำ�หนด

กระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน	(Thermal	Process	Scheduled)	สำ�หรับผลิตภัณฑ์อ�ห�รในภ�ชนะ

บรรจุที่ปิดสนิทแต่ละชนิด	 รวมทั้งก�รกำ�หนดปัจจัยวิกฤตต่�งๆ	ที่มีผลกระทบต่อก�รฆ่�เชื้อ	 ก�รกำ�หนด

กระบวนก�รฆ่�เชื้อสำ�รอง	(Alternative	Process)	และทำ�หน้�ที่ในก�รตัดสินใจดำ�เนินก�รกับผลิตภัณฑ์

ที่ระหว่�งก�รฆ่�เชื้อมีสภ�วะที่เกิดก�รเบี่ยงเบนไปจ�กข้อกำ�หนด	(Process	Deviation)	

	 	 ซึ่งประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	(ฉบับที่	349)	พ.ศ.2556	เรื่อง	วิธีก�รผลิต	เครื่องมือเครื่อง

ใชใ้นก�รผลติและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปดิสนิทชนิดทีม่ีคว�มเป็นกรดตำ่�	และชนิดทีป่รับ

กรด	ได้กำ�หนดคุณสมบัติ	คว�มรู้	และประสบก�รณ์	ของผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อไว้ในบัญชีแนบท้�ย

หม�ยเลข	1	หัวข้อที่	6.3	และในบัญชีแนบท้�ยหม�ยเลข	3	โดยอ�จเป็นหน่วยง�นภ�ยในหรือภ�ยนอกที่

เป็นที่ยอมรับและมีบุคคลที่มีคุณสมบัติต�มที่กำ�หนดก็ได้

	 	 โดยประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ	(ฉบบัที	่349)	พ.ศ.2556	เรือ่ง	วธิกี�รผลติ	เครือ่งมอืเครือ่ง

ใชใ้นก�รผลติและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปดิสนิทชนิดทีม่ีคว�มเป็นกรดตำ่�	และชนิดทีป่รับ

กรด	ข้อ	6	กำ�หนดให้ผู้ผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	และชนิดที่ปรับกรด

ต้องจัดให้มีผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อ	(Process	Authority)	ที่มีคุณสมบัติ	ประสบก�รณ์	และผ่�นก�ร

ฝกึอบรมต�มหลกัสตูรทีไ่ดร้บัก�รรบัรองจ�กสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	ร�ยละเอยีดต�มบญัชี

แนบท้�ยหม�ยเลข	1	หัวข้อที่	6.3	และในบัญชีแนบท้�ยหม�ยเลข	3

	 2.9	 สภาวะทีเ่กดิการเบีย่งเบนไปจากขอ้กาํหนด	(Process	Deviation)	หม�ยถงึ	ก�รเบีย่งเบน

ในปจัจยัวกิฤตใดๆ	ทีม่ผีลกระทบสง่ผลใหเ้กดิก�รลดค่�หรอืเกดิขอ้สงสยัประสทิธภิ�พก�รฆ�่เชือ้จลุนิทรยี์

ในกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน

	 2.10	การศึกษาการทดสอบการกระจายความร้อนในเครื่องฆ่าเชื้อ	 (Temperature	

Distribution;	 TD)	 หม�ยถึง	 ก�รศึกษ�ก�รกระจ�ยคว�มร้อนในเครื่องฆ่�เชื้อเพื่อดำ�เนินก�รห�

ประสิทธิภ�พของเครื่องฆ่�เชื้อและคว�มสัมพันธ์ของก�รติดตั้งอุปกรณ์ต่�งๆ	 ต่อก�รกระจ�ยคว�มร้อน

ภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้อ	 ซึ่งต้องใช้วิธีก�รและอุปกรณ์ต่�งๆ	ที่เหม�ะสม	 เพื่อให้มั่นใจว่�เครื่องฆ่�เชื้อส�ม�รถ

ฆ่�เชื้อได้ต�มกรรมวิธีที่กำ�หนด	(Scheduled	Process)
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	 2.11	การศึกษาการแทรกผ่านความร้อนในเครื่องฆ่าเชื้อ	(Heat	Penetration;	HP)	หม�ยถึง	
ก�รศึกษ�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนจ�กภ�ยนอกเข้�ไปสู่จุดร้อนช้�ที่สุดของผลิตภัณฑ์อ�ห�รขณะทำ�ก�ร	
ฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนในเครื่องฆ่�เชื้อ	 ซึ่งต้องทำ�ก�รศึกษ�ในทุกสูตรของผลิตภัณฑ์	 เนื่องจ�กผลิตภัณฑ์
ที่มีสูตรแตกต่�งกันจะมีก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนไปยังจุดที่ร้อนช้�ที่สุดในผลิตภัณฑ์แตกต่�งกัน	 ทำ�ให้ได้
อณุหภมูแิละเวล�ในก�รฆ�่เชือ้ของผลติภณัฑแ์ตล่ะสตูรก�รผลติ	เพือ่ทำ�ใหผ้ลติภณัฑท์ีผ่�่นก�รฆ�่เชือ้ต�ม
อุณหภูมิและเวล�ที่กำ�หนด	อยู่ในสภ�วะปลอดเชื้อแบบเชิงก�รค้�
	 	 ก่อนเริ่มกระบวนก�รศึกษ�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อน	 ควรตรวจสอบอุณหภูมิภ�ยในเครื่อง	
ฆ่�เชื้อและก�รกระจ�ยคว�มร้อนต�มแนวท�งก�รศึกษ�ก�รกระจ�ยคว�มร้อนให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน

	 2.12	กรรมวิธีการผลิตที่กําหนด	 (Scheduled	 Process	 หรือ	 Process	 Schedule)	
หม�ยถึง	 ข้อกำ�หนดก�รฆ่�เชื้อผลิตภัณฑ์อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้วยคว�มร้อน	 ที่กำ�หนดโดย	
ผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อ	(Process	Authority)	ข้อกำ�หนดดังกล่�วต้องประกอบด้วยข้อมูล	ชนิดและ
ขน�ดของภ�ชนะบรรจุ	ค่�พีเอชของอ�ห�ร	ค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ของอ�ห�ร	ส่วนประกอบของอ�ห�รหรือ
สูตรอ�ห�ร	 ชนิดและปริม�ณวัตถุเจือปนอ�ห�รที่ใช้	 อุณหภูมิและเวล�ที่เหม�ะสมในก�รฆ่�เชื้อสำ�หรับ
ผลติภณัฑแ์ตล่ะชนดิและแตล่ะขน�ดบรรจ	ุและปจัจยัวกิฤตอืน่ๆทีม่ผีลตอ่ก�รสง่ผ�่นคว�มรอ้นของอ�ห�ร
	 	 โดยประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ	(ฉบบัที	่349)	พ.ศ.2556	เรือ่ง	วธิกี�รผลติ	เครือ่งมอืเครือ่งใช้
ในก�รผลติและก�รเกบ็รกัษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่	และชนดิทีป่รบักรด		
กำ�หนดไว้ในบัญชีแนบท้�ยหม�ยเลข	1	หัวข้อที่	3.3	จำ�เป็นต้องจัดทำ�เป็นเอกส�รแสดงกรรมวิธีที่กำ�หนด	
ซึง่ไดจ้�กผลก�รศกึษ�ก�รกระจ�ยคว�มรอ้นในเครือ่งฆ�่เชือ้	(Temperature	Distribution;	TD)	และ	ก�ร
ศกึษ�ก�รแทรกผ�่นคว�มรอ้นในเครือ่งฆ�่เชือ้	(Heat	Penetration;	HP)	ภ�ยใตป้จัจยัเกีย่วกบัก�รทำ�ล�ย
สปอรข์องจลุนิทรยีเ์ป�้หม�ยคอื	คลอสตรเิดยีม	โบทลูนิัม่	(Clostridium botulinum)	หรอืกรณใีชจ้ลุนิทรยี์
เป้�หม�ยอื่นต้องมีหลักฐ�นท�งวิช�ก�รว่�มีค่�ก�รต้�นท�นคว�มร้อนที่เทียบเท่�หรือสูงกว่�สปอร์ของ
คลอสตริเดียม	โบทูลินั่ม	(Clostridium botulinum)

	 2.13	ปัจจัยวิกฤต	 (Critical	 Factor)	 หม�ยถึง	 คุณสมบัติ	 ลักษณะปัจจัยองค์ประกอบต่�งๆ	
ทั้งท�งก�ยภ�พและเคมี	 ที่มีผลกระทบต่อก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนในผลิตภัณฑ์และกระบวนก�รฆ่�เชื้อ	
เพือ่ใหผ้ลติภณัฑอ์�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิอยูใ่นสภ�วะปลอดเชือ้แบบเชงิก�รค�้	ไดแ้ก	่ภ�ชนะบรรจ	ุ
ผลิตภัณฑ์	เครื่องฆ่�เชื้อ	และสภ�วะแวดล้อมในกระบวนก�รฆ่�เชื้อ

	 2.14	F0	(Sterilizing	Value)	หม�ยถงึ	ระยะเวล�สัน้ทีส่ดุ	(น�ท)ี	สำ�หรบัก�รทำ�ล�ยสปอรข์องเชือ้	
คลอสตริเดียม	 โบทูลินั่ม	 (Clostridium botulinum) ซึ่งต้องใช้อุณหภูมิในก�รทำ�ล�ยสปอร์เทียบเท่�	
250	 องศ�ฟ�เรนไฮต์	 หรือ	 121.1	 องศ�เซลเซียส	 และมีค่�	 Z	 เท่�กับ	 18	 องศ�ฟ�เรนไฮต์	 หรือ	 10		

องศ�เซลเซียส



คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

8

	 2.15	ผู้ควบคุมการผลิต	(Retort	Supervisor)	หม�ยถึง	ผู้ที่มีหน้�ที่ดูแล	ควบคุมก�รทำ�ง�นใน

ภ�พรวมของเครื่องฆ่�เชื้อ	 และกระบวนก�รฆ่�เชื้อสำ�หรับอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�ม

เป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด	และค่�วิกฤตที่ต้องควบคุมต่�งๆ	ให้เป็นไปต�มกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด	

(Scheduled	Process)	

	 	 โดยประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ	(ฉบบัที	่349)	พ.ศ.2556	เรือ่ง	วธิกี�รผลติ	เครือ่งมอืเครือ่ง

ใชใ้นก�รผลติและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปดิสนิทชนิดทีม่ีคว�มเป็นกรดตำ่�	และชนิดทีป่รับ

กรด	ข้อ	6	กำ�หนดให้ผู้ผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	และชนิดที่ปรับกรด

ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมก�รผลิต	 (Retort	Supervisor)	ที่มีคุณสมบัติ	ประสบก�รณ์	และผ่�นก�รฝึกอบรม

ต�มหลกัสตูรทีไ่ดร้บัก�รรบัรองจ�กสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	ร�ยละเอยีดต�มบญัชแีนบท�้ย

หม�ยเลข	1	หัวข้อที่	6.2	และในบัญชีแนบท้�ยหม�ยเลข	3

3. คว�มเสี่ยงของอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�
	 3.1	 คลอสตริเดียม	โบทูลินั่ม (Clostridium botulinum)	มหันตภัยร้�ยในภ�ชนะที่ปิดสนิท	

	 	 เชือ้จลุนิทรยีท์ีก่อ่ใหเ้กดิอนัตร�ยรนุแรงและตอ้งทำ�ล�ยหรอืระวงัมใิหเ้จรญิเตบิโตในก�รผลติ

อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ได้แก่	เชื้อคลอสตริเดียม	โบทูลินั่ม	ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่พบในดิน	ส�ม�รถ

สร้�งสปอร์ซึ่งทนคว�มร้อนที่สูงเกินกว่�	100	องศ�เซลเซียส	ส�ม�รถเจริญเติบโตได้ในภ�วะที่ไม่มีอ�ก�ศ	

ซึง่เปน็สภ�วะภ�ยในภ�ชนะทีป่ดิสนทิ	ในระหว�่งทีม่กี�รงอกของสปอร	์จลุนิทรยีจ์ะสร�้งส�รพษิโบทลูนิัม่

ซึ่งเป็นส�รพิษที่มีคว�มรุนแรงม�ก	 เมื่อเข้�สู่ร่�งก�ยโดยก�รรับประท�นจะมีพิษต่อระบบประส�ท	 โดยมี

อ�ก�รเริม่ตน้คอื	กล�้มเนือ้ออ่นล�้	ออ่นแรง	เวยีนศรีษะ	และมกัจะต�มม�ดว้ยอ�ก�รต�พร�่	เหน็ภ�พซอ้น	

ป�กและคอแห้ง	มีคว�มผิดปกติของก�รกลืนอ�ห�รและก�รพูด	อ�เจียน	ท้องเสีย	นอกจ�กนี้แล้วอ�ก�ร

ยังมีคว�มรุนแรงเพิ่มขึ้นได้อีก	 คือ	 เกิดอ�ก�รกล้�มเนื้อคอและแขนอ่อนแรง	 หลังจ�กนั้นจะเกิดอ�ก�ร	

ผดิปกตขิองระบบก�รห�ยใจและกล�้มเนือ้สว่นล�่งของร�่งก�ย	เกดิอ�ก�รอมัพ�ตทำ�ใหก้�รห�ยใจผดิปกติ

และต�ยในที่สุด

	 	 ก�รทำ�ล�ยสปอร์ของจุลินทรีย์ชนิดนี้ทำ�ได้ย�กเพร�ะต้องใช้คว�มร้อนที่สูงม�กและเป็น	

เวล�น�น	อย่�งไรก็ต�มสปอร์จะไม่ส�ม�รถงอกและสร้�งส�รพิษได้	ห�กอ�ห�รมีค่�พีเอชตำ่�กว่�	4.8	หรือ

มีค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ตำ่�กว่�	0.93	
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	 3.2	 เส้นบงชี้ความเสี่ยงของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

	 	 อย่�งไรก็ต�มเพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจอย่�งแท้จริงในด้�นคว�มปลอดภัยของอ�ห�ร		

ต�มม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศ	กฎหม�ยในต�่งประเทศ	รวมทัง้กฎหม�ยของประเทศไทย	จงึไดใ้ชค้่�พเีอช

ที่	 4.6	 และค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ที่	 0.85	 (ค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ตำ่�ที่สุดที่แบคทีเรียก่อโรคต้องก�รใช้สำ�หรับ

ผลิตส�รพิษ)	เป็นเกณฑ์ในก�รแบ่งประเภทคว�มเสี่ยงของอ�ห�รที่บรรจุในภ�ชนะที่ปิดสนิท	ซึ่งห�กเรียง

ลำ�ดับคว�มเสี่ยงจ�กน้อยไปม�ก	สรุปได้ดังนี้

	 	 1)	 อ�ห�รทีบ่รรจใุนภ�ชนะทีป่ดิสนทิทีม่คีว�มเสีย่งตำ�่	ไดแ้ก	่ชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดเท่�กบั	

หรือตำ่�กว่�	 4.6	 โดยธรรมช�ติ	 (Acid	 Food)	 ส่วนใหญ่มักมีรสเปรี้ยว	 และชนิดที่มีค่�วอเตอร์แอคติวิตี้	

เท�่กบัหรอืตำ�่กว�่	0.85	เนือ่งจ�กสปอรข์องคลอสตรเิดยีม	โบทลูนิัม่	จะไมส่�ม�รถงอกและสร�้งส�รพษิได้

	 	 2)	 อ�ห�รที่บรรจุในภ�ชนะที่ปิดสนิทที่มีคว�มเสี่ยงค่อนข้�งสูง	ได้แก่	ชนิดที่ปรับกรด	คือ

โดยธรรมช�ติเป็นอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�คือมีค่�พีเอชม�กกว่�	4.6	 (pH	>	4.6)	แต่มีก�รปรับสภ�พ

ให้เป็นกรด	จนมีค่�พีเอช	ไม่เกิน	4.6	(pH	≤	4.6)	ซึ่งเป็นก�รปรับสภ�พให้แตกต่�งไปจ�กธรรมช�ติเพื่อ

ยับยั้งก�รงอกและก�รสร้�งสปอร์ของคลอสตริเดียม	 โบทูลินั่ม	 ทำ�ให้จุลินทรีย์ทนคว�มร้อนได้น้อยลง

จึงส�ม�รถใช้คว�มร้อนที่ไม่สูงม�กนัก	เพียงอุณหภูมินำ้�เดือดก็เพียงพอในก�รทำ�ล�ยตัวเชื้อ	(Vegetative	

cell)	ได้	ซึง่เปน็วธิกี�รทีง่่�ย	ไมแ่พง	แตอ่ย่�งไรกต็�มกย็งัถอืว่�มคีว�มเสีย่งอยูเ่นือ่งจ�กมคีว�มจำ�เปน็ตอ้ง

ควบคุมคุณภ�พก�รผลิตอย่�งเคร่งครัด	 โดยเฉพ�ะคว�มเข้มข้นของกรดที่ใช้และสัดส่วนของเนื้ออ�ห�ร		

(ซึ่งมีคว�มเป็นกรดตำ่�)	กับส่วนที่เป็นของเหลว	(ซึ่งเป็นส่วนที่เติมกรดลงไป)	เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุดท้�ยมีค่�

คว�มเป็นกรด-ด่�งสมดุลไม่เกิน	4.6

	 	 3)	 อ�ห�รที่บรรจุในภ�ชนะที่ปิดสนิทที่มีคว�มเสี่ยงสูง	 ได้แก่	 ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�		

มีค่�พีเอช	ม�กกว่�	4.6	(pH	>	4.6)	

	 	 	 ดงันัน้อ�ห�รในขอ้	1)	ซึง่มคีว�มเสีย่งตำ่�	กฎหม�ยจงึกำ�หนดใหส้ถ�นทีผ่ลติและสถ�นที่

นำ�เข�้ตอ้งปฏบิตัหิรอืจดัห�ใบรบัรองต�มหลกัเกณฑ	์GMP	สขุลกัษณะขัน้พืน้ฐ�น	ทีเ่กีย่วขอ้ง	ไดแ้ก	่ประก�ศ

กระทรวงส�ธ�รณสุข	(ฉบับที่	193)	พ.ศ.2543	เรื่อง	วิธีก�รผลิต	เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิต	และเก็บ

รักษ�อ�ห�ร	มีผลบังคับใช้กับอ�ห�ร	57	ประเภท	และ	ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	(ฉบับที่	342)	พ.ศ.

2555	เรือ่ง	วธิกี�รผลติ	เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นก�รผลติ	และเกบ็รกัษ�อ�ห�รแปรรปูทีบ่รรจใุนภ�ชนะพรอ้ม

จำ�หน่�ย	แล้วแต่กรณี	ก็เพียงพอที่จะทำ�ให้อ�ห�รเกิดคว�มปลอดภัยต่อผู้บริโภค

	 	 แต่สำ�หรับอ�ห�รที่มีคว�มเสี่ยงค่อนข้�งสูงและคว�มเสี่ยงสูง	ต�มข้อ	2)	และ	3)	ซึ่งจำ�เป็น

ตอ้งมกี�รศกึษ�และควบคมุกระบวนก�รผลติและปจัจยัวกิฤตต่�งๆ	ใหเ้ปน็ไปต�มทีก่ำ�หนดโดยผูท้ีม่คีว�มรู	้

คว�มชำ�น�ญ	จงึเปน็ทีม่�ในก�รออกกฎหม�ยกำ�หนดใหต้อ้งปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑ	์GMP	เฉพ�ะผลติภณัฑ์

อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	และชนิดที่ปรับกรด	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคต�ม

พันธกิจหลักของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�	
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ภาพที่ 1 เส้นบงชี้ความเสี่ยงของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

	 3.3	 วิธีลดและขจัดความเสี่ยงของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า	

และชนิดที่ปรับกรด

	 	 ดังนั้นเพื่อลดและขจัดคว�มเสี่ยงของอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็น

กรดตำ่�	และชนิดที่ปรับกรด	ซึ่งมีโอก�สปนเปื้อนสปอร์ของเชื้อคลอสตริเดียม	โบทูลินั่ม	ม�กับวัตถุดิบหรือ	

ปนเปื้อนข้�มจ�กสิ่งแวดล้อม	จำ�เป็นต้องมีก�รควบคุมก�รผลิตอย่�งเข้มงวด	ด้วย	2	วิธีหลักๆ	คือ

	 	 1)	 ก�รฆ�่เชือ้และทำ�ล�ยสปอรข์องเชือ้คลอสตรเิดยีม	โบทลูนิัม่	โดยก�รใชค้ว�มรอ้นในก�ร

ฆ�่เชือ้เพือ่ใหผ้ลติภณัฑอ์ยูใ่นสภ�วะปลอดเชือ้แบบเชงิก�รค�้	(Commercial	Sterilization)	ทีอ่ณุหภมูแิละ

เวล�ต�มกรรมวิธีที่กำ�หนด	(Scheduled	Process)	โดยให้ค่�	F
o
	ไม่ตำ่�กว่�	3	น�ที	 โดยใช้เครื่องฆ่�เชื้อ

ด้วยคว�มร้อนชนิดภ�ยใต้คว�มดัน	 (Retort)	ซึ่งเป็นเครื่องมือเฉพ�ะที่ต้องใช้ผู้ควบคุมที่มีคว�มรู้ท�งด้�น

เทคโนโลยีและก�รบำ�รุงรักษ�เป็นอย่�งดี	 ทั้งนี้อุณหภูมิและเวล�ที่กำ�หนดต้องม�จ�กก�รศึกษ�ทดสอบ

ก�รกระจ�ยคว�มร้อนภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้อ	 (Temperature	Distribution)	ณ	สถ�นที่ผลิตแห่งนั้น	 และ

ก�รศึกษ�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อน	 (Heat	 Penetration)	 ที่สภ�วะเดียวกับผลิตภัณฑ์จริง	 ซึ่งศึกษ�โดย	

ผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อ	(Process	Authority)	

	 	 2)	 ก�รใชก้ระบวนก�รแบบผสมผส�น	(Hurdle	Technology)	โดยก�รควบคมุปจัจยัทีม่ผีล

ตอ่วงจรก�รสร�้งส�รพษิของเชือ้คลอสตรเิดยีม	โบทลูนิัม่	เพือ่ปอ้งกนัก�รงอกของสปอร	์ก�รเจรญิและก�ร

สร้�งส�รพิษ	สำ�หรับก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ต้องผสมผส�น	3	วิธีดังนี้คือ	

ความเสียงค่อนข้างสูง :
อาหารที่มีความเป็นกรด

pH	เท่�กับหรือตำ่�กว่�	4.6
a

w
	ม�กกว่�	0.85

ความเสี่ยงสูง :
อาหารที่มีความเป็นกรดตํ่า

pH	ม�กกว่�	4.6
a

w
	ม�กกว่�	0.85

ความเสี่ยงตํ่า :
อาหารควบคุมค่าวอเตอร์แอคตีวิตี้

a
w
	เท่�กับหรือตำ่�กว่�	0.85

a
w	
0.85

1

0
pH	4.6 14
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	 	 	 	 ก�รยับยั้งก�รงอกของสปอร์	 โดยก�รเติมกรด	ให้มีค่�พีเอช	ไม่เกิน	4.6	ซึ่งก็คือก�ร

ปรับสภ�พอ�ห�รให้เป็นกรด	(Acidified)

	 	 	 	 ก�รทำ�ล�ยเซลล์ของเชื้อที่อ�จมีอยู่ก่อนแล้วหรืองอกออกม�จ�กสปอร์โดยก�รต้ม

ฆ่�เชื้อให้ได้อุณหภูมิและเวล�เพียงพอสำ�หรับก�รพ�สเจอร์ไรซ์	แนะนำ�ให้ใช้อุณหภูมิอย่�งน้อย	75	องศ�

เซลเซียส	น�น	5	น�ที	

	 	 	 	 และก�รทำ�ล�ยส�รพิษ	โดยก�รต้มให้เดือดเป็นเวล�	15-30	น�ที	ก่อนก�รบริโภค

4. ม�ตรก�รกำ�กับดูแลท�งกฎหม�ย
	 เจ้�หน้�ที่ภ�ครัฐส�ม�รถใช้ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยต�มพระร�ชบัญญัติอ�ห�ร	 พ.ศ.2522	 เป็น

เครื่องมือในก�รกำ�กับดูแล	 และล่�สุดกระทรวงส�ธ�รณสุขได้ออกประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	 (ฉบับที่	

349)	พ.ศ.2556	เรื่อง	วิธีก�รผลิต	เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุ

ทีป่ดิสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่	และชนดิทีป่รบักรด	ลงวนัที	่3	มกร�คม	พ.ศ.2556	และประก�ศในร�ช

กิจจ�นุเบกษ�	ฉบับประก�ศและง�นทั่วไป	เล่ม	130	ตอนพิเศษ	24ง	ลงวันที่	20	กุมภ�พันธ์	พ.ศ.	2556	

เพือ่ยกระดบัสถ�นทีผ่ลติอ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ่�และชนดิทีป่รบักรด	ให้

มมี�ตรฐ�นเปน็ทีย่อมรบัในระดบัส�กล	อนัจะทำ�ใหผู้บ้รโิภคไดร้บัคว�มปลอดภยั	ผลติภณัฑเ์ปน็ทีน่�่เชือ่ถอื	

สนบัสนนุก�รก�้วสูป่ระช�คมเศรษฐกจิอ�เซยีน	และสง่เสรมินโยบ�ยครวัไทยสูค่รวัโลก	ซึง่มรี�ยละเอยีดอยู่

ในหัวข้อต่อไปเรื่องม�ตรก�รกำ�กับดูแลท�งกฎหม�ย	ซึ่งมีส�ระสำ�คัญดังนี้	

	 4.1	 ขอบข่ายประเภทอาหารที่ต้องปฏิบัติ

	 	 ผู้ผลิตอ�ห�รที่ต้องปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ของกฎหม�ยฉบับนี้	 คือผู้ผลิตอ�ห�รทุกประเภท	

เช่น	 เครื่องดื่ม	 นมและผลิตภัณฑ์	 ช�	 ก�แฟ	 นำ้�นมถั่วเหลือง	 อ�ห�รพร้อมปรุง	 อ�ห�รสำ�เร็จรูปพร้อม

บริโภคทันที	ซอส	ซุป	กะทิ	นำ้�จิ้ม	ผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อสัตว์	อ�ห�รทะเล	ผักผลไม้	อ�ห�รเสริมสำ�หรับท�รก		

นมดัดแปลงสำ�หรับท�รก	ที่มีลักษณะของผลิตภัณฑ์เข้าข่ายเงื่อนไขครบทั้ง 5 ข้อต่อไปนี้

	 	 1)	 อ�ห�รที่ผ่�นกรรมวิธีที่ใช้ทำ�ล�ยหรือยับยั้งก�รขย�ยพันธุ์ของจุลินทรีย์ด้วยคว�มร้อน	

ภ�ยหลัง	 หรือก่อนบรรจุหรือปิดผนึก	 และให้คว�มหม�ยรวมถึงอ�ห�รอื่นที่มีกระบวนก�รผลิตในทำ�นอง

เดียวกัน

	 	 2)	 เป็นอ�ห�รชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	 (Low-acid	Foods)	มีค่�พีเอชม�กกว่�	 4.6	 (pH		

>	4.6)	หรือเป็นอ�ห�รที่โดยธรรมช�ติมีค่�พีเอช	ม�กกว่�	4.6	(pH	>	4.6)	แต่มีก�รปรับสภ�พให้เป็นกรด	

(Acidified	Food)	จนมีค่�พีเอช	ไม่เกิน	4.6	(pH	≤	4.6)

	 	 3)	 มีค่�วอเตอร์แอคติวิตี้	(Water	Activity)	ม�กกว่�	0.85	(a
w
	>	0.85)
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	 	 4)	 เก็บรักษ�ไว้ในภ�ชนะบรรจุที่ปิดผนึกสนิท	 ที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูปหรือไม่คงรูป	

ที่ส�ม�รถป้องกันมิให้อ�ก�ศภ�ยนอกเข้�ไปในภ�ชนะบรรจุได้	

	 	 5)	 ส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ

ทั้งนี้ไม่ใช้บังคับกับอ�ห�รดังตัวอย่�งต่อไปนี้

	 	 1)	 อ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรด	(pH	≤	4.6)	โดยธรรมช�ติ	(Acid	Food)

	 	 2)	 อ�ห�รทีม่คีว�มเปน็กรด	(pH	≤	4.6)	โดยธรรมช�ต	ิ(Acid	Food)	ทีม่กี�รเตมิสว่นประกอบ	

ทีเ่ปน็กรดตำ่�ในปรมิ�ณเลก็นอ้ย	เพือ่ตกแตง่อ�ห�รใหน้�่รบัประท�นหรอืเพือ่ปรงุรสช�ต	ิโดยค�่คว�มเปน็	

กรด-ด่�งสมดุลยังคงมีสภ�พเป็นกรดอยู่	(pH	≤	4.6)

	 	 3)	 เครื่องดื่มอัดก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์

	 	 4)	 อ�ห�รที่ผ่�นกระบวนก�รหมัก	(Fermented	Food)	ที่มีคว�มเป็นกรด	(pH	≤	4.6)	ซึ่ง

คว�มเป็นกรดเกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งเคมีของส�รพวกค�ร์โบไฮเดรทในอ�ห�รโดยมีจุลินทรีย์เป็น

ตัวก�รทำ�ให้เกิดปฏิกิริย�	เช่น	นำ้�ส้มส�ยชู	นมเปรี้ยว	เต้�เจี้ยว	ซีอิ๊ว	นำ้�ปล�	ผักผลไม้ดอง	เป็นต้น

	 	 5)	 อ�ห�รที่ไม่ได้บรรจุในภ�ชนะที่ปิดผนึกสนิท	 อ�ก�ศยังส�ม�รถผ่�นเข้�ออกได้	 และไม่

ส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้ได้น�นที่อุณหภูมิห้อง	

	 	 6)	 อ�ห�รทีท่ำ�ก�รขนสง่และกระจ�ยสนิค�้จำ�หน�่ยโดยก�รแชเ่ยน็	(ซึง่ตอ้งมคีำ�แนะนำ�ระบุ

ไว้ที่ฉล�กด้วย)

	 	 7)	 อ�ห�รทีม่คี�่วอเตอรแ์อคตวิติี	้(Water	Activity)	นอ้ยกว�่หรอืเท�่กบั	0.85	(aw	≤	0.85)	

ซึ่งมักมีลักษณะแห้ง	 หรือมีคว�มชื้นตำ่�	 เนื่องจ�กผ่�นกระบวนก�รทำ�ให้แห้งหรือทำ�ให้เข้มข้น	 เช่น	 แป้ง	

เส้นก๋วยเตี๋ยวแห้ง	พ�สต้�	นมผง	ก�แฟผง	คุกกี้	แครกเกอร์	ผลไม้แห้ง	แยมและเยลลี่	เนยถั่ว	ปล�ดองเค็ม	

เบคอน	หมูหยอง	นมข้นหว�น	นำ้�ผึ้ง	นำ้�มันพืช	ช็อกโกแลต	ซอสถั่วเหลือง	ซอสมะเขือเทศ	เป็นต้น

	 	 8)	 อ�ห�รทีไ่มผ่่�นกรรมวธิทีีใ่ชท้ำ�ล�ยหรอืยบัยัง้ก�รขย�ยพนัธุข์องจลุนิทรยีด์ว้ยคว�มรอ้น	

ภ�ยหลัง	หรือก่อนบรรจุหรือปิดผนึก

	 4.2	 ระยะเวลาบังคับใช้

	 	 ผูผ้ลติและผูน้ำ�เข�้อ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ	ชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่	และชนดิทีป่รบั

กรด	ตอ้งจดัสถ�นทีแ่ละกระบวนก�รผลติ	หรอืจดัห�ใบรบัรองก�รผลติ	ใหเ้ปน็ไปต�มหลกัเกณฑว์ธิกี�รทีด่ี

ในก�รผลิต	ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	(ฉบับที่	349)	พ.ศ.2556	เรื่อง	วิธีก�รผลิต	เครื่องมือเครื่อง

ใชใ้นก�รผลติและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปดิสนิทชนิดทีม่ีคว�มเป็นกรดตำ่�	และชนิดทีป่รับ

กรด	ดังต่อไปนี้
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	 	 1) ผูผ้ลติหรอืผูน้าํเขา้รายเกา่	ผูท้ีไ่ดร้บัอนญุ�ตผลติอ�ห�รหรอืไดร้บัเลขสถ�นทีผ่ลติอ�ห�ร	

หรอืไดร้บัใบอนญุ�ตนำ�เข�้อ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ	ชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่	และชนดิทีป่รบักรด	

แล้วแต่กรณี	มีระยะเวล�ผ่อนผันให้ปรับปรุง	แก้ไข	สถ�นที่	หรือจัดให้มีใบรับรองให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์

ทีก่ำ�หนดนีภ้�ยใน	1	ป	ีนบัแตว่นัทีป่ระก�ศนีม้ผีลใชบ้งัคบั	จงึมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่19 สงิหาคม 2557 

เป็นต้นไป

	 	 2) ผูผ้ลติหรอืผูน้าํเขา้รายใหม ่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่19 สงิหาคม 2556	เปน็ตน้ไป	ไดแ้ก่

	 	 	 	 ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับอนุญ�ตผลิตอ�ห�รหรือได้รับเลขสถ�นที่ผลิตอ�ห�ร	 หรือได้รับ

ใบอนุญ�ตนำ�เข้�อ�ห�รม�ก่อน	

	 	 	 	 หรอืผูท้ีม่ใีบอนญุ�ตผลติอ�ห�รหรอืไดร้บัเลขสถ�นทีผ่ลติอ�ห�ร	หรอืไดร้บัใบอนญุ�ต

นำ�เข�้อ�ห�รแลว้	แตย่งัไมเ่คยไดร้บัอนญุ�ตประเภทอ�ห�รทีม่กีระบวนก�รผลติหรอืลกัษณะเข�้ข�่ยอ�ห�ร

ในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	และชนิดที่ปรับกรดม�ก่อน	

	 4.3	 บทลงโทษ

	 	 ผู้ฝ่�ฝืนไม่ดำ�เนินก�รให้ถูกต้องต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	(ฉบับที่	349)	พ.ศ.2556	

เรื่อง	 วิธีก�รผลิต	 เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่

มีคว�มเป็นกรดตำ่�	และชนิดที่ปรับกรด	ซึ่งออกต�มคว�มในม�ตร�	6(7)	ของพระร�ชบัญญัติอ�ห�ร	พ.ศ.

2522	มีคว�มผิดต้องระว�งโทษปรับไม่เกิน	10,000	บ�ท

	 	 และห�กผลตรวจพิสูจน์พบเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคหรือสิ่งที่น่�จะเป็นอันตร�ยแก่สุขภ�พ	

เจือปนอยู่	มีโทษฐ�นผลิตอ�ห�รไม่บริสุทธิ์	ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกิน	2	ปี	หรือปรับไม่เกิน	20,000	บ�ท	

หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
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	 ก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท	 ให้ได้ม�ตรฐ�นและมีคว�มปลอดภัยต้องมีก�ร

ควบคมุก�รผลติตัง้แตว่ตัถดุบิ	บรรจภุณัฑ	์กระบวนก�รฆ�่เชือ้เชงิก�รค�้	ผลติภณัฑ	์ตลอดจนก�รเกบ็

รักษ�	ก�รขนย้�ย	ขนส่งผลิตภัณฑ์จนถึงมือผู้บริโภค	โดยต้องคำ�นึงถึงหัวใจสำ�คัญคือก�รลดขจัดและ

ปอ้งกนัคว�มเสีย่งจ�กอนัตร�ยทัง้	3	ด�้น	คอื	ด�้นก�ยภ�พ	ด�้นเคม	ีและด�้นจลุนิทรยี	์ทีม่โีอก�สปน

เปื้อนลงไปในอ�ห�รให้ได้ม�กที่สุด	โดยเฉพ�ะขั้นตอนที่มีผลต่อคว�มปลอดภัยของอ�ห�รหรือปัจจัย

วิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษ	 เนื่องจ�กมีผลโดยตรงต่อคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	 ดังนั้นผู้ผลิต

จำ�เป็นต้องผลิตให้ถูกวิธีและควบคุมก�รผลิตอย่�งเข้มงวด	 ซึ่งก็เป็นสิ่งจำ�เป็นที่เจ้�หน้�ที่ผู้ตรวจสอบ

สถ�นทีผ่ลติอ�ห�รประเภทนีจ้ะตอ้งทำ�คว�มเข�้ใจกบัหลกัก�รก�รผลติพืน้ฐ�นเสยีกอ่นเพือ่ใหส้�ม�รถ

นำ�ไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย�่งเหม�ะสมและสอดคลอ้งกบัก�รผลติในแตล่ะแหง่	เนือ่งจ�กกระบวนก�รผลติ

และเครื่องมือ	เครื่องจักร	อุปกรณ์ที่ใช้ในก�รผลิตมีหล�ยรูปแบบ

	 ก�รผลติอ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ	แตล่ะประเภท	แตล่ะชนดิ	มกีระบวนก�รทีแ่ตกต�่ง

กนัไปขึน้กบัธรรมช�ตแิละลกัษณะของอ�ห�ร	แตอ่ย�่งไรกต็�มทกุประเภทมหีลกัก�รผลติทีค่ล�้ยคลงึ

กนั	ส�ม�รถแบง่กระบวนก�รผลติต�มเทคโนโลยใีนก�รผลติเพือ่ใหไ้ดส้ภ�วะปลอดเชือ้แบบเชงิก�รค�้	

ได้เป็น	2	รูปแบบ	ได้แก่

	 1)	 ระบบก�รผลติแบบสเตอรไิรซอ์�ห�รหลงัจ�กทีบ่รรจลุงในบรรจภุณัฑท์ีป่ดิผนกึสนทิแลว้	

(In-Container	Sterilization)	หรืออ�จเรียกว่�	Canning	ดังภ�พที่	2

	 2)	 ระบบก�รผลิตแบบปลอดเชื้อ	(Aseptic	System)	หม�ยถึง	ก�รสเตอริไรซ์อ�ห�รเหลว	

แบบต่อเนื่องโดยใช้คว�มร้อนสูงอย่�งรวดเร็ว	ทำ�ให้รักษ�คุณภ�พด้�นต่�งๆ	ของอ�ห�รได้ดี	ดังภ�พ

ที่	3	ส่วนประกอบของก�รแปรรูปและก�รบรรจุแบบปลอดเชื้อ	ประกอบด้วย	2	ขั้นตอนหลัก	คือ	

บทที่ 2 
กระบวนก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท
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	 	 	 ก�รทำ�ให้อ�ห�รปลอดเชื้อ	 (Aseptic	 Processing)	 อย่�งต่อเนื่องโดยใช้อุณหภูมิสูง	

ระยะเวล�สัน้	และทำ�ใหเ้ยน็ลงอย�่งรวดเรว็	โดยอ�จใหอ้�ห�รสมัผสักบัตวักล�งคว�มรอ้นโดยตรง	(Direct		

Heating)	หรอืใชเ้ครือ่งแลกเปลีย่นคว�มรอ้น	(Heat	Exchanger)	ระดบัก�รใหค้ว�มรอ้นเพือ่ทำ�ใหอ้�ห�ร

ปลอดเชื้อแบ่งเป็น	 2	 ระดับ	 คือระดับพ�สเจอร์ไรซ์	 (Pasteurization)	 ด้วยระบบก�รพ�สเจอร์ไรซ์แบบ	

ต่อเนื่อง	(In-Line	Pasteurization)	และระดับ	Ultra	High	Temperature	(UHT)

	 	 	 ก�รบรรจุแบบปลอดเชื้อ	(Aseptic	Packaging	System)	ซึ่งเป็นก�รบรรจุและปิดผนึก

อ�ห�รทีผ่�่นก�รฆ�่เชือ้แลว้ในบรรจภุณัฑท์ีผ่�่น	ก�รฆ�่เชือ้	(Pre-Sterilized	Container)	ในสภ�วะทีป่ลอด

เชื้อ	(Aseptic	Condition)

	

 ภาพที่ 2 In-Container Sterilization ภาพที่ 3 Aseptic System

วัตถุดิบ

สินค้า สินค้า บรรจุภัณฑ์

การฆ่าเชื้อบรรจุใส่

ปิดผนึก

หล่อเย็น

ปิดผนึก

จัดส่ง

จัดส่ง

ขบวนการ
ฆ่าเชื้อ

บรรจุ

วัตถุดิบ

ระบบฆ่าเชื้อ	
HTST

หล่อเย็น
ภ�ยใต้
สภ�วะ
ปลอดเชื้อ

บรรจุภัณฑ์
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1. ระบบก�รผลิตแบบสเตอริไรซ์อ�ห�รหลังจ�กที่บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ 
 ที่ปิดสนิทแล้ว (In-Container Sterilization)
	 อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท	 ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	 และชนิดที่ปรับกรด	 ที่ใช้เทคโนโลยี

ก�รผลิตในระบบนี้	มักมีขั้นตอนหลักๆ	คล้�ยคลึงกัน	สรุปได้ดังภ�พที่	 4	และมีจุดสำ�คัญที่เจ้�หน้�ที่ต้อง	

ตรวจสอบดังต่อไปนี้

	 1.1	 การรับวัตถุดิบ	ส่วนผสมในการผลิต	และบรรจุภัณฑ์	ประเด็นที่พิจ�รณ�มีดังนี้

	 	 	 มีข้อกำ�หนดในก�รคัดเลือกวัตถุดิบ	ส่วนผสมที่ใช้ในก�รผลิต	และบรรจุภัณฑ์

	 	 	 มีก�รควบคุม	คัดเลือกด้�นคุณภ�พและคว�มปลอดภัย	เป็นไปต�มข้อกำ�หนด

	 	 	 มีก�รเก็บรักษ�และก�รนำ�ไปใช้อย่�งเหม�ะสม	(ระบบ	FIFO)

	 	 	 มีก�รขนย้�ยในลักษณะที่ไม่เกิดก�รปนเปื้อน	และก�รเสื่อมสภ�พ

	 	 	 มีก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พและบันทึกผล

	 	 	 บรรจภุณัฑท์ีใ่ชต้อ้งมคีว�มส�ม�รถในก�รทนคว�มรอ้นสงูไดเ้นือ่งจ�กก�รผลติแบบนีจ้ะ

ต้องนำ�บรรจุภัณฑ์เข้�ฆ่�เชื้อไปพร้อมกับอ�ห�รด้วย	เช่น

	 	 	 	 บรรจภุณัฑช์นดิคงรปู	(Rigid	Packaging)	เชน่	กระปอ๋งโลหะ	ขวดแกว้ทีฝ่�มยี�งรอง

ด้�นในหรือวัสดุอื่นที่ส�ม�รถกันอ�ก�ศเข้�ออกได้	พล�สติกแข็งตัวซึ่งส่วนม�กเป็นพล�สติกฉีด

	 	 	 	 บรรจุภัณฑ์ชนิดกึ่งอ่อนตัว	 (Semirigid	 Packaging)	 เช่น	 ถ�ด	 ถ้วย	 หรือกระป๋อง

พล�สติก	(Retortable	Plastic	Tray,	Cup	or	Can)	ขวดพล�สติกแบบขึ้นรูปด้วยก�รเป่�

	 	 	 	 บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว	 (Flexible	 Packaging)	 ไม่ส�ม�รถรักษ�มิติและรูปทรงได	้

จึงต้องมีอุปกรณ์ช่วยในระหว่�งก�รบรรจุ	 มักทำ�จ�กพล�สติก	 กระด�ษ	 ฟิล์ม	 ฟอล์ย	 หรือวัสดุเหล่�นี้	

รวมกัน	(Laminate)	เช่น	ถุงรีทอร์ทเพ�ซ์	(Retort	Pouch)	เป็นต้น
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1.	รับวัตถุดิบ	ส่วนผสมในก�รผลิต

2.	เตรียมวัตถุดิบ
(ตัดแต่ง,	ทำ�คว�มสะอ�ด,	ลวก)

4.	เตรียมนำ้�ปรุง/ปรุงผสม 1.	รับบรรจุภัณฑ์3.	บรรจุ

5.	ไล่อ�ก�ศ

6.	ปิดผนึก

7.	ฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน

8.	ทำ�ให้เย็น

9.	เก็บรักษ�และขนส่ง

ภาพที่ 4 ขั้นตอนทั่วไปในการผลิตอาหารด้วยระบบการผลิตแบบสเตอริไรซ์อาหารหลังจากที่บรรจุ

ลงในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกสนิทแล้ว (In-Container Sterilization)
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	 1.2	 การเตรียมวัตถุดิบ	

	 	 	 อ�ห�รแต่ละประเภทมีกรรมวิธีในก�รเตรียมแตกต�่งกัน	 แต่พอจะรวมคว�มได้ว่�ต้องมี

ก�รปฏิบัติดังนี้คือก�รคัดเลือก	แยกขน�ด	ปอกเปลือก	ตัดแต่งให้ได้ขน�ดที่ต้องก�ร	ล้�งทำ�คว�มสะอ�ด

อย่�งเหม�ะสมในบ�งประเภทที่จำ�เป็น	และนำ�ไปแปรรูปต�มกระบวนก�รผลิตของผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นๆ

	 	 	 อ�จมีก�รลวกด้วยคว�มร้อน	 (Blanching)	มักใช้กับอ�ห�รพวกผักและผลไม้	ทำ�ได้โดย

ลวกดว้ยนำ�้รอ้นหรอืไอนำ�้ซึง่มอีณุหภมูริะหว�่ง	82-93	องศ�เซลเซยีส	ประม�ณ	3-5	น�ท	ีเพือ่ทำ�ใหอ้�ห�ร

นุม่บรรจลุงบรรจภุณัฑไ์ดง้่�ย	ลดจำ�นวนจลุนิทรยี	์หยดุก�รทำ�ง�นของเอนไซม	์ลดปรมิ�ณแกส๊ทีม่ใีนอ�ห�ร

เนื่องจ�กก�รห�ยใจและช่วยรักษ�สีของอ�ห�รต�มธรรมช�ติ

	 	 	 กรณีก�รผลิตอ�ห�รปรับกรด	 ต้องคำ�นึงถึงส�รบัฟเฟอร์ที่มีอยู่ต�มธรรมช�ติในวัตถุดิบ

บ�งประเภท	เช่น	หน่อไม้	ซึ่งจะทำ�ให้ไม่ส�ม�รถปรับกรดให้มีค่�พีเอช	เท่�กับหรือตำ่�กว่�	4.6	ได้	ดังนั้น

ตอ้งเพิม่ขัน้ตอนก�รเตรยีมโดยก�รตม้ใหส้กุและเทนำ�้ทิง้ใหห้มดเพือ่ไลส่�รบฟัเฟอรท์ีม่อียูใ่นวตัถดุบินัน้ได้

	 	 	 ขน�ดของวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละบรรจุภัณฑ์มักถูกกำ�หนดเป็นปัจจัยวิกฤตที่ต้องควบคุม

เนือ่งจ�กมผีลตอ่ก�รแทรกผ�่นคว�มรอ้น	ดงันัน้ก�รใชอ้ปุกรณก์�รชัง่	ตวง	วดั	จำ�เปน็ตอ้งมสีเกลทีเ่หม�ะสม		

มีคว�มถูกต้องและเที่ยงตรง	ผ่�นก�รสอบเทียบต�มคว�มถี่ที่กำ�หนด

	 	 	 ควรมีก�รเก็บรักษ�วัตถุดิบที่เตรียมแล้วในสภ�วะที่เหม�ะสม	และก�รขนย้�ยต้องไม่ก่อ

ใหเ้กดิก�รปนเปือ้น	ควรหลกีเลีย่งคว�มล�่ช�้ในก�รสง่วตัถดุบินัน้ไปยงักระบวนก�รผลติขัน้ตอ่ไป	เนือ่งจ�ก

อ�จมีผลในก�รเพิ่มจำ�นวนของจุลินทรีย์เริ่มต้น	(Initial	Load)	ม�กเกินไป	ซึ่งจะมีผลทำ�ให้เกิดก�รฆ่�เชื้อ

ไม่สมบูรณ์ได้

	 1.3	 การบรรจุ	

	 	 	 ปริม�ณอ�ห�รที่บรรจุในแต่ละบรรจุภัณฑ์	 และช่องว่�งเหนืออ�ห�รในบรรจุภัณฑ์ห�ก

บรรจุแน่นเกินไป	หรือเหลือช่องว่�งน้อยเกินไป	จะมีผลให้ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนเป็นไปได้ช้�	จึงจำ�เป็น

ต้องควบคุมให้เป็นไปต�มกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนดที่ได้ศึกษ�ไว้โดยผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วย	

คว�มร้อน	(Process	Authority)	และมีก�รสุ่มตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนด	และบันทึกผล

	 	 	 มีม�ตรก�รป้องกันไม่ให้มีอ�ห�รติดค้�งบริเวณตะเข็บ	 ในระหว่�งก�รบรรจุต้องมีวิธีก�ร

ป้องกันและตรวจสอบไม่ให้มีอ�ห�รติดค้�งบริเวณตะเข็บที่จะปิดผนึก	 เพื่อให้ส�ม�รถปิดผนึกได้อย่�ง

สมบูรณ์

	 1.4	 การเตรียมนํ้าปรุง	หรือ	การปรุงผสม

	 	 	 มีก�รควบคุมก�รชั่ง	 ตวง	 หรือวัด	 ส่วนผสมอย่�งเหม�ะสม	 เช่น	 ก�รใช้เครื่องชั่งหรือ

อปุกรณก์�รตวงทีเ่หม�ะสมกบัก�รใชง้�น	และตรวจสอบอตัร�สว่นของสว่นผสมใหต้รงต�มขอ้กำ�หนด	เชน่	

ปริม�ณนำ้�ต�ล	เกลือ	ปริม�ณกรด	ปริม�ณไขมัน	หรือวัตถุเจือปนอ�ห�รอื่นๆ	เป็นต้น	และบันทึกผล
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	 	 	 กรณตีรวจพบว�่ก�รใชว้ตัถเุจอืปนอ�ห�รไมเ่ปน็ไปต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนด	เชน่ก�รใชว้ตัถุ

ทีห่�้มใชใ้นอ�ห�ร	ก�รใชว้ตัถเุจอืปนผดิประเภท	หรอืก�รใชใ้นปรมิ�ณทีเ่กนิกว�่ทีก่ฎหม�ยกำ�หนด	เปน็ตน้	

เนือ่งจ�กมคีว�มเสีย่งอ�จทำ�ใหอ้�ห�รเปน็อนัตร�ยตอ่ผูบ้รโิภค	ใหพ้จิ�รณ�เปน็ขอ้บกพรอ่งรนุแรง	(ระบไุว้

เป็นข้อบกพร่องอื่นๆ)	ปริม�ณอ�ห�รที่บรรจุในแต่ละบรรจุภัณฑ์	และช่องว่�งเหนืออ�ห�รในบรรจุภัณฑ์

	 	 	 เก็บรักษ�ส่วนผสมที่อยู่ระหว�่งรอเข้�สู่กระบวนก�รผลิตภ�ยใต้สภ�วะที่ป้องกันก�รปน

เปื้อน	และก�รเจริญของจุลินทรีย์	และมีก�รเสื่อมสภ�พน้อยที่สุด

	 	 	 กรณีผลิตอ�ห�รปรับกรด	 ต้องมีเอกส�รขั้นตอนวิธีก�รปรับกรด	 วิธีก�รเก็บตัวอย่�ง	

วธิกี�รวดัคว�มเปน็กรดด�่ง	รวมทัง้มกี�รตรวจสอบค�่คว�มเปน็กรดด�่งของอ�ห�รต�มคว�มถีท่ีเ่หม�ะสม		

และบันทึกผล	ทั้งนี้วิธีก�รปรับกรดอ�จใช้ม�กกว่�	1	วิธี	ขึ้นกับชนิดของผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีก�รผลิตที่

กำ�หนด	เช่น

	 	 	 	 ก�รลวกส่วนประกอบของอ�ห�รในส�รละล�ยที่เป็นกรด

	 	 	 	 ก�รแช่อ�ห�รที่ผ่�นก�รลวกแล้วในส�รละล�ยกรด	

	 	 	 	 ก�รเติมกรดที่ทร�บจำ�นวนในสัดส่วนที่เหม�ะสมกับอ�ห�รที่กำ�หนดปริม�ณไว้แล้ว

ลงในอ�ห�รโดยตรง

	 	 	 	 เติมกรดในปริม�ณที่เหม�ะสมลงในบรรจุภัณฑ์อ�ห�รระหว่�งก�รผลิต	

	 	 	 	 เตมิอ�ห�รทีเ่ปน็กรดลงในอ�ห�รทีเ่ปน็กรดตำ�่ในสดัสว่นทีค่วบคมุเพือ่ใหเ้ปน็ไปต�ม

สูตรอ�ห�รที่กำ�หนด

	 	 	 มวีธิกี�รเกบ็ตวัอย�่ง	และวธิกี�รวดัค�่พเีอช	ซึง่กำ�หนดก�รคว�มถีท่ีเ่หม�ะสมในก�รตรวจ

สอบและบนัทกึผล	(สำ�หรบักรณวีดัค�่คว�มเปน็กรด-ด�่งสมดลุ	(Equilibrium	pH)	ของผลติภณัฑท์ีม่ชีิน้เนือ้		

ให้นำ�แต่ชิ้นเนื้อม�ปั่นกับนำ้�กลั่นปริม�ณเล็กน้อยแล้วจึงวัดและอ่�นค่�)	และดำ�เนินก�รอย่�งถูกต้อง

	 1.5	 การไล่อากาศภายในบรรจุภัณฑ์

มีวิธีก�รไล่หรือควบคุมปริม�ณอ�ก�ศภ�ยในบรรจุภัณฑ์ก่อนก�รปิดผนึก	 รวมถึงปัจจัยวิกฤติที่ต้อง

ควบคุมสำ�หรับก�รไล่อ�ก�ศ	 ต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด	 รวมถึงก�รตรวจ

สอบประสิทธิภ�พก�รไล่	 หรือควบคุมปริม�ณอ�ก�ศ	 เนื่องจ�กในระหว่�งก�รฆ่�เชื้อ	 อ�ก�ศภ�ยใน	

บรรจุภัณฑ์จะขย�ยตัวทำ�ให้เกิดแรงดันภ�ยในสูงม�กจนอ�จทำ�ให้ถุงแตกหรือรอยปิดผนึกปริแตกหรือ	

ฉกีข�ดได	้นอกจ�กนีอ้�ก�ศภ�ยในบรรจภุณัฑจ์ะทำ�ใหป้ระสทิธภิ�พก�รถ�่ยเทคว�มรอ้นสูอ่�ห�รระหว�่ง

ก�รฆ่�เชื้อลดลง	และยังมีผลเสียต่อคุณภ�พของอ�ห�รระหว่�งก�รเก็บรักษ�ด้วย	ทำ�ได้หล�ยวิธี	เช่น

	 	 	 ก�รบรรจอุ�ห�รขณะรอ้น	(Hot	filling)	คว�มรอ้นของอ�ห�รจะชว่ยไลอ่�ก�ศไดท้�งหนึง่	

เม่ืออ�ห�รเย็นลงปริม�ตรของอ�ห�รภ�ยในบรรจุภัณฑ์จะลดลง	ทำ�ให้เกิดสุญญ�ก�ศภ�ยในถุงได้อีกท�งหน่ึง
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	 	 	 ก�รพ่นไอนำ้�	 (Steam	 Flushing)	 ใช้ไอนำ้�อิ่มตัว	 (Saturated	 Steam)	 หรือไอนำ้�ร้อน

ยิง่ยวด	(Superheated	Steam)	พน่เข�้ไปในชอ่งว�่งเหนอือ�ห�ร	ไอนำ�้จะเข�้ไปแทนทีอ่�ก�ศ	เมือ่อณุหภมูิ

ลดลงไอนำ้�จะกลั่นตัวทำ�ให้เกิดสุญญ�ก�ศภ�ยในบรรจุภัณฑ์	 ก�รใช้ไอนำ้�ร้อนยิ่งยวดจะมีข้อดีกว่�ไอนำ้�

อิ่มตัว	 เนื่องจ�กไม่มีหยดนำ้�จ�กก�รกลั่นตัวที่อ�จเป็นปัญห�ต่อก�รปิดผนึกได้	 ก�รไล่อ�ก�ศด้วยวิธีนี้มี

ประสิทธิภ�พสูงกว่�	2	วิธีแรก

	 	 	 ก�รใช้สุญญ�ก�ศดึงอ�ก�ศ	 อ�จใช้	 Vacuum	 Chamber	 หรือใช้ท่อใส่เข้�ไปในบรรจุ

ภัณฑ์แล้วใช้ปั๊มสุญญ�ก�ศดึงอ�ก�ศออกไป	 วิธีนี้มีประสิทธิภ�พค่อนข้�งสูงแต่ใช้เวล�น�นและไม่ควรใช้

กับอ�ห�รที่ร้อนจัดหรืออ�ห�รผง

	 	 	 ก�รพ่นไนโตรเจน	(Nitrogen	Flushing)	เข้�ไปแทนที่อ�ก�ศ

	 	 	 ก�รบรรจอุ�ห�รใหเ้ตม็พอด	ี(Brim	Filling)	เพือ่ไมใ่หม้ชีอ่งว�่งเหนอือ�ห�รหลงเหลอื	วธิี

นี้จะต้องควบคุมปริม�ณอ�ห�รที่บรรจุให้ถูกต้อง	และมีโอก�สเกิดคว�มผิดพล�ดได้สูง	อ�ห�รที่บรรจุม�ก

เกินจนล้นจะทำ�ให้รอยปิดผนึกไม่แข็งแรงหรือเกิดรอยรั่วได้

	 	 	 ก�รบีบบรรจุภัณฑ์ไล่อ�ก�ศ	(Mechanical	Squeezing)	ใช้กับบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว	

ทำ�ให้ระดับของอ�ห�รสูงขึ้นม�ใกล้ป�กถุง	 เป็นก�รไล่อ�ก�ศออกไป	 ทำ�ได้ง่�ยแต่เสียเวล�และอ�จ

เกิดคว�มผิดพล�ดได้ง่�ย	 อ�ห�รอ�จถูกบีบแรงเกินไปจนเลอะป�กถุงทำ�ให้รอยปิดผนึกไม่สมบูรณ์และ	

ไม่แข็งแรง

	 1.6	การปิดผนึก

	 	 	 วิธีหรือเครื่องมือที่ใช้ในก�รปิดผนึกจะแตกต�่งกันขึ้นกับชนิดและรูปร�่งของบรรจุภัณฑ์

ที่ใช้	เช่น	ก�รปิดผนึกแบบม้วนตะเข็บ	(Double	Seam)	สำ�หรับบรรจุภัณฑ์ที่เป็นโลหะ	ก�รปิดผนึกด้วย

คว�มรอ้น	(Heat	Sealing)	สำ�หรบับรรจภุณัฑท์ีเ่ปน็พล�สตกิ	เชน่	ถงุ	หรอื	ถ�ด	เปน็ตน้	ซึง่ผูผ้ลติตอ้งมกี�ร

ควบคมุก�รทำ�ง�นของเครือ่งและคว�มสมบรูณข์องรอยผนกึใหเ้ปน็ไปต�มขอ้กำ�หนดทีก่ำ�หนดโดยบรษิทัผู้

ผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทนั้นๆ

	 	 	 มีก�รตรวจสอบคว�มพร้อมของเครื่องปิดผนึกอย�่งสมำ่�เสมอ	 เช่น	 ก่อนเริ่มทำ�ก�รผลิต

ในแต่ละวัน	หรือแต่ละขน�ดบรรจุภัณฑ์	หรือเมื่อมีก�รปรับแก้ไขเครื่อง	หรือเมื่อมีก�รติดขัดของเครื่องปิด

ผนึก	และบันทึกผลก�รตรวจสอบ

	 	 	 มีก�รตรวจสอบคว�มสมบูรณ์ของรอยผนึก	 ตำ�หนิของบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีและคว�มถี่ที่

เหม�ะสมต�มหลักวิช�ก�ร	และบันทึกผล	ดังนี้

	 	 	 1)	 ตรวจสอบด้วยส�ยต�	 (Visual	 Inspection)	 เช่น	 ก�รสังเกตรอยปิดผนึกร่วมกับ

ก�รใช้มือสัมผัส	 ก�รวัดคว�มกว้�งของรอยปิดผนึกในกรณีก�รตรวจสอบบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว	 ซึ่งต้อง

มีคว�มถี่ในก�รตรวจสอบอย่�งน้อยทุก	30	น�ที	



คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

22

	 	 	 2)	 ตรวจสอบคว�มสมบูรณ์ของรอยผนึก	 อย่�งน้อยทุก	 4	 ชั่วโมง	 และเมื่อมีก�รปรับ

แก้ไขหรือมีก�รติดขัดของเครื่องปิดผนึก	ตัวอย่�งวิธีก�รตรวจสอบของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่�งๆ	เช่น	

	 	 	 	 	 กระปอ๋ง/ปีบ๊	ตรวจสอบดว้ยวธิเีล�ะตะเขบ็กระปอ๋ง	(Tear	down)	หรอืใชเ้ครือ่ง

ส่องหรือฉ�ยตะเข็บ	(Seam	Scope	หรือ	Seam	Projector)

	 	 	 	 	 ขวดแก้ว	ตรวจคว�มแน่นของก�รปิดด้วยวิธี	Cap	Remover	หรือเครื่องตรวจ

สอบก�รปิดฝ�ที่ไม่สมบูรณ์	(Dud	Detectors)	

	 	 	 	 	 บรรจภุณัฑแ์บบกึง่ออ่นตวั	อ�จใชว้ธิกี�รบบีดว้ยมอื	(Squeeze)	และสงัเกตก�รรัว่

ทีร่อยผนกึ	หรอืผ�่น	Vacuum	Chamber	หรอืใชว้ธิคีวำ�่ถว้ย	แลว้หยดสเีมธลินีบล	ูสงัเกตก�รห�ยไปของสี

	 	 	 	 	 บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว	 อ�จใช้เครื่องมือวัดแรงดึง	 (Tensile	 Tester)	 ก�รวัด

ด้วยแรงตกกระทบ	ก�รวัดด้วยคว�มต้�นแรงกด	ก�รวัดด้วยสภ�วะสุญญ�ก�ศ	เป็นต้น

	 	 	 	 	 กรณีเกิดคว�มผิดปกติ	 มีก�รติดขัดของเครื่องปิดผนึก	 และทำ�ก�รปรับแก้ไข	

ต้องจัดให้มีบันทึกและร�ยง�นคว�มผิดปกติและก�รแก้ไขทั้งหมด	 รวมถึงก�รดำ�เนินก�รกับผลิตภัณฑ์ใน

ระหว�่งชว่งนัน้อย�่งเหม�ะสม	เชน่	แยกผลติภณัฑท์ีพ่บว�่เกดิปญัห�ในระหว�่งชว่งนัน้ออกเพือ่ตรวจสอบซำ�้

	 1.7	 การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

	 	 	 กรณผีลติอาหารทีม่คีวามเปน็กรดตํา่	ซึง่เปน็อ�ห�รทีม่คีว�มเสีย่งสงู	ตอ้งใชค้ว�มรอ้นสงู

ในก�รฆ�่เชือ้	โดยจำ�เปน็ตอ้งใชเ้ครือ่งฆ�่เชือ้ดว้ยคว�มรอ้นชนดิภ�ยใตค้ว�มดนั	(Retorts)	ซึง่มหีล�กหล�ย	

ประเภท	 แต่ละประเภท	 แต่ละเครื่อง	 ก็มีจุดที่ต้องควบคุมแตกต่�งกันต้องมีก�รศึกษ�ก�รทดสอบก�ร	

กระจ�ยอณุหภมูใินเครือ่งฆ�่เชือ้	(Temperature	Distribution)	ทีถ่กูตอ้งท�งวชิ�ก�รโดยตอ้งทำ�ก�รศกึษ�	

ณ	สถ�นทีผ่ลติกอ่นก�รใชง้�นหรอืเมือ่มกี�รปรบัเปลีย่นอปุกรณโ์ครงสร้�งทีม่ผีลกระทบตอ่ก�รทำ�ง�นของ

เครื่องฆ่�เชื้อ	 และนำ�ผลก�รศึกษ�ดังกล่�วม�กำ�หนดขั้นตอนก�รไล่อ�ก�ศในเครื่องฆ�่เชื้อ	 โดยผู้ควบคุม

เครือ่งฆ�่เชือ้ตอ้งปฏบิตังิ�นใหเ้ปน็ไปต�มทีไ่ดศ้กึษ�ไวอ้ย�่งเครง่ครดั	รวมทัง้ก�รศกึษ�ก�รแทรกผ�่นคว�ม

รอ้น	(Heat	Penetration)	และกำ�หนดกระบวนก�รฆ�่เชือ้	(Scheduled	Process)	ในผลติภณัฑ	์ณ	สภ�วะ

เดยีวกบัผลติภณัฑท์ีท่ำ�ก�รผลติจรงิ	ซึง่ระบปุจัจยัวกิฤตทีต่อ้งควบคมุ	และตอ้งมกี�รควบคมุและบนัทกึผล

ไว้เป็นหลักฐ�นเพื่อให้เป็นไปต�มที่กำ�หนดอย่�งเคร่งครัดเช่นกัน

	 	 	 กรณีผลิตอาหารที่ปรับกรด	 ส�ม�รถฆ่�เชื้อโดยใช้เครื่องฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนภ�ยใต้

บรรย�ก�ศปกติ	(Cooker)	แต่ห�กผู้ผลิตจะใช้เครื่องฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนชนิดภ�ยใต้คว�มดัน	(Retorts)		

ก็ส�ม�รถทำ�ได้	 อย่�งไรก็ต�มจำ�เป็นต้องมีก�รก�รศึกษ�อุณหภูมิ	 และเวล�ที่เหม�ะสมในก�รฆ่�เชื้อ

ผลติภณัฑแ์ตล่ะชนดิ	แตล่ะขน�ดบรรจ	ุโดยมกี�รระบคุ�่คว�มเปน็กรด-ด�่งสมดลุ	(Equilibrium	pH)	ของ

ผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่�อ�ห�รนั้นจะไม่มีก�รเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำ�ให้เกิดโรค	ภ�ยใต้ก�รควบคุมพีเอช	

พร้อมทั้งระบุปัจจัยวิกฤตที่ใช้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อ
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	 1.8	 การทําให้เย็น

	 	 	 เป็นก�รทำ�ให้อ�ห�รเย็นลงอย่�งรวดเร็วจนถึงระดับอุณหภูมิประม�ณ	 35	 -	 45	

องศ�เซลเซียส	 ทั้งนี้เนื่องจ�กถ้�ทำ�ให้เย็นช้�จะเปิดโอก�สให้แบคทีเรียที่เจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิสูง		

(Thermophilic	 Bacteria)	 เจริญเติบโตได้	 และเป็นก�รป้องกันไม่ให้อ�ห�รได้รับคว�มร้อนม�กเกินไป	

(Overcooking)	

	 	 	 กรณีฆ่�เชื้อด้วยเครื่องฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนชนิดภ�ยใต้คว�มดัน	 (Retorts)	 ควรกระทำ�

ภ�ยใต้สภ�วะควบคุมคว�มดัน	(Pressure	Cooling)	จนกระทั่งถึงจุดที่บรรจุภัณฑ์ส�ม�รถทนคว�มกดดัน

ของบรรย�ก�ศในสภ�วะนั้นๆ	 ได้	 โดยไม่มีก�รสูญเสียรูปทรงเดิม	 หลังจ�กนั้นจึงค่อยทำ�ให้อุณหภูมิของ

กระป๋องเย็นลงจนถึงอุณหภูมิของบรรย�ก�ศปกติ

	 	 	 นำ�้ทีใ่ชเ้พือ่ทำ�ใหผ้ลติภณัฑเ์ยน็ตวัลงหลงัก�รฆ�่เชือ้	(นำ�้หลอ่เยน็)	ตอ้งมกี�รปรบัคณุภ�พ

ต�มคว�มจำ�เปน็	และเตมิคลอรนีใหม้คีลอรนีอสิระหลงเหลอืไมน่อ้ยกว่�	0.5	พพีเีอม็	ภ�ยหลงัก�รหลอ่เยน็

แล้ว	หรือใช้ส�รฆ่�เชื้อชนิดอื่นต้องใช้ในปริม�ณที่เหม�ะสม	ถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร	พร้อมทั้งตรวจสอบ	

และบันทึกผล	

	 1.9	 การเก็บรักษาและการขนส่ง

	 	 	 เก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปในสภ�พที่เหม�ะสม	 ส�ม�รถป้องกันก�รปนเปื้อน	 ก�ร

เสื่อมสล�ย	ควรเก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิตำ่�กว่�	35	องศ�เซลเซียส	ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่แบคทีเรียชนิดทนร้อน

ไม่ส�ม�รถเจริญได้	นอกจ�กนั้นต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคว�มชื้นสูง	เพื่อช่วยลดก�รควบแน่นสภ�พไอนำ้�ใน

อ�ก�ศกล�ยเป็นหยดนำ�้เก�ะผิวด�้นนอกของกระป๋อง	 ส่งผลให้เกิดก�รกัดกร่อนผนังบรรจุภัณฑ์ประเภท

โลหะ	 และส่งผลต่อคุณภ�พและคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทได้	 และมี

ก�รบ่งชี้สถ�นภ�พอย่�งชัดเจน	รวมทั้งมีระบบก�รจ่�ยผลิตภัณฑ์อย่�งมีประสิทธิภ�พ

	 	 	 มีก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พผลิตภัณฑ์สุดท้�ยต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	

อย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง	และบันทึกผล

	 	 	 มมี�ตรก�รดำ�เนนิก�รกบัผลติภณัฑใ์นสภ�วะทีเ่กดิก�รเบีย่งเบนไปจ�กกำ�หนด	(Process	

Deviation)	ทีม่ปีญัห�และบนัทกึผล	ไดแ้ก	่ก�รแยก	บง่ชี	้และกกัผลติภณัฑท์ีม่ปีญัห�	กรณตีอ้งก�รใชว้ธิฆี�่

เชือ้ซำ้�	แตไ่มม่กีระบวนก�รฆ่�เชือ้สำ�รอง	ตอ้งไดร้บัก�รประเมนิคว�มปลอดภยัของผลติภณัฑ์	และกำ�หนด

วิธีก�รจัดก�รกับผลิตภัณฑ์	จ�กผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน	(Process	Authority)	รวมทั้ง

ต้องดำ�เนินก�รต�มข้อกำ�หนดดังกล่�วอย่�งเคร่งครัด	และบันทึกผล
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2. ระบบก�รผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic System)
	 อ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ	ชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่	และชนดิทีป่รบักรด	ทีใ่ชเ้ทคโนโลยกี�ร

ผลิตในระบบนี้	โดยภ�พรวมกระบวนก�รผลิตผลิตภัณฑ์แบบปลอดเชื้อ	(Aseptic	system)	จะเริ่มต้นด้วย

ก�รฆ�่เชือ้อ�ห�รเหลวดว้ยคว�มรอ้น	แลว้สง่ผ�่นระบบทอ่และอปุกรณท์ีอ่ยูใ่นสภ�พปลอดเชือ้	ม�บรรจลุง

ในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้วในสภ�วะปลอดเชื้อด้วยเครื่องบรรจุระบบปลอดเชื้อ	ดังภ�พที่	5	นิยม

ใช้ในอุตส�หกรรมในปัจจุบันเช่น	อุตส�หกรรมก�รผลิตนำ้�นมหรือนำ้�ผลไม้

	

ภาพที่ 5 ขั้นตอนทั่วไปในการผลิตอาหารด้วยระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic System)

	 อุณหภูมิก�รฆ่�เชื้อขึ้นอยู่กับค่�พีเอชของผลิตภัณฑ์ที่ต้องก�รฆ่�เชื้อ	 ทั้งนี้ต้องมีหลักฐ�นที่แสดง

กรรมวิธีก�รฆ่�เชื้อในกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด	 (Schedule	 Process)	 โดยระบบก�รให้คว�มร้อน		

แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ

	 2.1	 ระบบการให้ความร้อนโดยตรง	(Direct	Heating	System)

	 	 เป็นระบบที่มีก�รแลกเปลี่ยนคว�มร้อนของไอนำ้�โดยตรงกับผลิตภัณฑ์	 ดังนั้นไอนำ้�ที่ใช้ต้อง

สะอ�ดมีคุณภ�พเทียบเท่�นำ้�บริโภค	ในปัจจุบันมีเทคโนโลยี	2	แบบคือ	แบบ	Steam	Injection	Nozzle	

และแบบ	Steam	Infusion	Vessel

3.	ฆ่�เชื้อด้วย
เครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อน

7.	บรรจุและปิดผนึก
ภ�ยใต้สภ�วะปลอดเชื้อ

1.	รับวัตถุดิบ

2.	เตรียมวัตถุดิบ	(ตัดแต่ง,	ทำ�คว�มสะอ�ด,ลวก,ปรุงผสม)

4.	ทำ�ให้เย็น

8.	เก็บรักษ�และขนส่ง

5.	บรรจุภัณฑ์

6.	ฆ่�เชื้อ
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	 	 1)	 แบบ	Steam	Injection	Nozzle	แบ่งง่�ยๆ	เป็น	2	ชุด	คือชุดเติมไอนำ้�โดยใช้	Steam	

Injection	Nozzle	ทำ�หน�้ทีฉ่ดีไอนำ�้สะอ�ดเข�้ไปผสมกบัผลติภณัฑเ์พือ่แลกเปลีย่นคว�มรอ้นกบัผลติภณัฑ์

ในระหว่�งก�รฆ่�เชื้อ	 จ�กนั้นคงอุณหภูมิ	 ณ	 เวล�ที่กำ�หนด	 (Holding	 Time)	 และชุดแยกคอนเดนเสด	

(Condensate)	ทำ�หน�้ทีล่ดอณุหภมูผิลติภณัฑล์งอย�่งรวดเรว็	ในสภ�พสญุญ�ก�ศ	(Vacuum	Chamber)	

เพือ่แยกไอนำ�้ทีก่ลัน่ตวัออกจ�กผลติภณัฑใ์นปรมิ�ณทีเ่ท�่กบัก�รเตมิในก�รแลกเปลีย่นคว�มรอ้น	วธิจีะใช้

เวล�ในก�รฆ่�เชื้อที่น้อยกว่�ระบบก�รให้คว�มร้อนผ่�นตัวกล�ง	(Indirect	Heating	System)

	

	

	 	 2)	 แบบ	Steam	Infusion	Vessel	วตัถดุบิจะถกูฉดีพน่ลงในถงัทีม่ไีอนำ�้แรงดนัสงูเพือ่เพิม่

อุณหภูมิ	ควบคุมอุณหภูมิโดยใช้คว�มดันไอนำ้�	ก�รคงอุณหภูมิ	ณ	เวล�ที่กำ�หนด	(Holding	Time)	อ�จใช้	

Plate/	Tubular	Heat	Exchanger	และทำ�ให้เย็นใน	Vacuum	Chamber	วิธีนี้เหม�ะสำ�หรับผลิตภัณฑ์

มีคว�มหนืดน้อย	เป็นวิธีที่ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิสูงขึ้นและลดอุณหภูมิอย่�งรวดเร็ว

ภาพที่ 6 Steam Injection Nozzle ภาพที่ 7 Vacuum Chamber

ภาพที่ 8 Steam Infusion Vessel
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	 2.2	 ระบบการให้ความร้อนผ่านตัวกลาง	(Indirect	Heating	System)	

	 	 มักใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทที่ไม่ส�ม�รถให้คว�มร้อนได้สูงม�กนัก	(Heat	Sensitive)	คว�ม

เหม�ะสมของก�รเลือกใช้ระบบก�รให้คว�มร้อนแบบใด	ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์	ประกอบด้วย

	 	 1)	Plate	Heat	Exchanger	หรอื	เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้นแบบแผน่	ทำ�ดว้ย	สแตนเลส	

เป็นแผ่นบ�งเรียงซ้อนกันเป็นชุดๆ	 ระหว่�งแผ่นยึดติดกันด้วยประเก็น	 ทำ�หน้�ที่ควบคุมทิศท�งก�รไหล

ของของเหลว	และปอ้งกนัไมใ่หผ้ลติภณัฑแ์ละตวักล�งใหค้ว�มรอ้นสมัผสักนัโดยตรง	ควรตดิตัง้ขอ้ตอ่	หรอื

ท�งระบ�ยของเหลวในจดุทีใ่กลก้บัแผน่แลกเปลีย่นคว�มรอ้นใหม้�กทีส่ดุ	เพือ่ใหส้�ม�รถระบ�ยของเหลว

ภ�ยในได้หลังก�รใช้ง�น	และติดตั้งอุปกรณ์ก�รวัดอุณหภูมิ	สำ�หรับก�รตรวจสอบอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์

ที่ยังไม่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อ	ผลิตภัณฑ์ที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้ว	และตัวกล�งที่ใช้เพิ่มและลดอุณหภูมิ	รวมทั้งติดตั้ง

อุปกรณ์วัดคว�มดันในช่วง	 Regenerative	 Section	 เพื่อควบคุมคว�มเสี่ยงจ�กก�รรั่วซึมของแผ่นโลหะ

ในส่วน	Regenerative	Section

	 	 	 อปุกรณท์ีม่คีว�มสำ�คญัตอ่ก�รปนเปือ้นข�้ม	คอื	ปะเกน็ย�ง	ดงันัน้ตอ้งมกี�รคดัเลอืกและ

ดูแลรักษ�ปะเก็นย�งให้อยู่ในสภ�พที่ดี	ไม่ชำ�รุด

	

ภาพที่ 9 Plate Heat Exchanger หรือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น

	 	 2)	 Tubular	Heat	Exchanger	หรอื	เครือ่งแลกเปลีย่นความรอ้นแบบทอ่	เปน็ระบบก�ร

แลกเปลี่ยนคว�มร้อนโดยมีทิศท�งก�รไหลของตัวกล�งสวนท�งกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องก�รฆ่�เชื้อ	 เหม�ะกับ

ผลิตภัณฑ์ประเภทที่มีเนื้ออ�ห�รผสมอยู่
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ภาพที่ 10 Tubular Heat Exchanger หรือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อ

	 	 3)	 Scraped	Surface	Heat	Exchanger	หรือ	เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบกวาด

พื้นผิว	เหม�ะสำ�หรับก�รฆ่�เชื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มหนืดม�ก	(มี/ไม่มีชิ้นอ�ห�รก็ได้)	ระบบก�รฆ่�เชื้อขึ้น

อยู่กับคว�มสัมพันธ์ของจำ�นวนเครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อน

ภาพที่ 11 Scraped Surface Heat Exchanger หรือ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบกวาดพื้นผิว
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	 2.3	 อุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการควบคุมการผลิตแบบปลอดเชื้อ	

	 	 ก�รผลิตอ�ห�รด้วยระบบก�รผลิตแบบปลอดเชื้อนี้	 ไม่ว่�จะเลือกใช้แบบใด	 จำ�เป็นต้องมี

ก�รตดิอปุกรณท์ีส่ำ�คญั	เพือ่ใหส้�ม�รถควบคมุก�รผลติเปน็ไปอย่�งมปีระสทิธภิ�พ	เกดิคว�มปลอดภยัตอ่	

ผู้บริโภค	ดังนี้

	 	 1)		อุปกรณ์วัดและบันทึกอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ	 อ่�นอุณหภูมิได้ละเอียดถึง	 0.5	 องศ�

เซลเซียส	 (หรือ	1	องศ�ฟ�เรนไฮต์)	และมีสเกลไม่เกิน	4	องศ�เซลเซียสต่อเซนติเมตร	ส�ม�รถใช้ง�นได้

อย่�งเที่ยงตรง	 ติดตั้งไว้ในตำ�แหน่งที่อ่�นค่�ได้ง่�ย	 โดยมีก�รสอบเทียบครอบคลุมช่วงอุณหภูมิที่ใช้ง�น

อย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง	และมีป้�ยแสดงวันเดือนปีที่ทำ�ก�รสอบเทียบครั้งสุดท้�ย

	 	 2)		อุปกรณ์ควบคุมความแตกต่างของความดันระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการ

ฆ่าเชื้อ	ทำ�หน้�ที่สร้�งคว�มแตกต่�งของคว�มดัน	 (Pressure	 Differential)	 ของของเหลวในท่อส่วน	

Regenerative	Section	ของเครือ่งแลกเปลีย่นคว�มรอ้นทีใ่ชร้ะบบก�รใหค้ว�มรอ้นผ�่นตวักล�ง	(Indirect	

Heating	System)	เพือ่ใหเ้กดิคว�มมัน่ใจว�่คว�มดนัของผลติภณัฑใ์นสว่นฆ�่เชือ้แลว้มคีว�มดนัสงูกว�่	สว่น

ทีย่งัไมผ่�่นก�รฆ�่เชือ้	เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิก�รปนเปือ้นจ�กผลติภณัฑท์ีย่งัไมฆ่�่เชือ้ไปยงัผลติภณัฑท์ีฆ่�่เชือ้

แลว้ห�กเกดิก�รรัว่ซมึของเครือ่งแลกเปลีย่นคว�มรอ้น	ตวัอย�่งอปุกรณท์ีใ่ชโ้ดยทัว่ไป	เชน่	Back	Pressure	

Regulator	หรือ	Control	Pressure	Modulating	Valve	(CPM	valve)	หรือ	Booster	Pump	เป็นต้น

ภาพที่ 11 (1) Back Pressure Regulator (2) Control Pressure Modulating Valve (CPM valve) 

(3) Booster Pump

	 	 3)	อุปกรณ์ควบคุมและวัดอัตราการไหลของของเหลวหรือผลิตภัณฑ์ที่ฆ่าเชื้อ	 ทำ�หน้�ที่	

ควบคุมและวัดอัตร�ก�รไหลของของเหลวหรือผลิตภัณฑ์ที่จะฆ่�เชื้อเพื่อให้ส�ม�รถมั่นใจได้ว่�ส�ม�รถ

ควบคุมเวล�ในก�รฆ่�เชื้อได้ต�มที่กำ�หนด
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	 	 4)	อุปกรณ์เปลี่ยนทิศทางการไหลของผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว	 (Flow	 Diversion	

Device	 ;FDD)	 ทำ�หน้�ที่ควบคุมทิศท�งก�รไหลของผลิตภัณฑ์ที่ผ่�นกระบวนก�รฆ่�เชื้อ	 ทำ�ง�นด้วย

ระบบอตัโนมตัิ	สมัพนัธก์บัอปุกรณค์วบคมุอณุหภมูิ	โดยตดิตัง้	ณ	จดุสดุท้�ยของทอ่คงอณุหภมูิ	จำ�เปน็ตอ้ง	

ตรวจสอบก�รทำ�ง�นทกุวนักอ่นเริม่ผลติ	เพือ่ใหส้�ม�รถใชง้�นไดอ้ย�่งเทีย่งตรง	เชน่	ตรวจสอบโดยก�รลด

อุณหภูมิให้ตำ่�กว่�อุณหภูมิฆ่�เชื้อตำ่�สุด	ให้สังเกตดูว่�ว�ล์วเปลี่ยนตำ�แหน่งหรือไม่	ต้องมีระบบเตือนกรณี

อณุหภมูไิมไ่ดต้�มทีก่ำ�หนด	และมมี�ตรก�รปอ้งกนัก�รเปลีย่นแปลงอณุหภมูทิีต่ัง้ไว	้เชน่	ก�รใสก่ญุแจ	หรอื

ก�รแสดงป้�ยเตือนห้�มผู้ไม่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนใดๆ	เป็นต้น
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บทที่ 3
ก�รตรวจสอบสถ�นที่ผลิต

1.  บันทึกก�รตรวจ
	 ก�รตรวจสอบเพือ่ดำ�เนนิก�รต�มกฎหม�ยใหใ้ชบ้นัทกึก�รตรวจสถ�นทีผ่ลติอ�ห�รในภ�ชนะ

บรรจุที่ปิดสนิท	ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	และชนิดที่ปรับกรด	ตส.11	 (56)	ต�มแบบฟอร์มในบัญชี

หม�ยเลข	 4	 แนบท้�ยประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	 (ฉบับที่	 349)	 พ.ศ.2556	 เรื่อง	 วิธีก�รผลิต		

เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็น

กรดตำ่�	และชนิดที่ปรับกรด	

2.  หลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ผลก�รตรวจสอบ และก�รร�ยง�น
	 ต�มบัญชีหม�ยเลข	5	แนบท้�ยประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	(ฉบับที่	349)	พ.ศ.2556	เรื่อง	

วิธีก�รผลิต	 เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิด

ที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	 และชนิดที่ปรับกรด	 กำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ตัดสินผลก�รตรวจสอบ	

สถ�นที่ผลิตไว้ดังนี้

	 2.1	ระดับการตัดสินใจในการให้คะแนน	

	 	 กำ�หนดระดับก�รตัดสินใจให้คะแนนในบันทึกก�รตรวจสถ�นที่ผลิตอ�ห�รในภ�ชนะ

บรรจทุีป่ดิสนทิ	ชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่	และชนดิทีป่รบักรด	ตส.11	(56)	ในแตล่ะร�ยก�รก�รตรวจ	

3	ระดับ	ดังนี้
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ระดับ นิยาม คะแนนประเมิน
ดี 	 เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในบัญชีแนบท้�ย

ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ	(ฉบบัที	่349)	พ.ศ.2556	เรือ่ง	

วิธีก�รผลิต	เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�

อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	

และชนิดที่ปรับกรด

2

พอใช้ 	 เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในบัญชีแนบท้�ย

กระทรวงส�ธ�รณสุข	(ฉบับที่	349)	พ.ศ.2556	เรื่อง	วิธีก�ร

ผลติ	เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นก�รผลติและก�รเกบ็รกัษ�อ�ห�ร

ในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่	และชนดิ

ที่ปรับกรด

แต่ยังพบข้อบกพร่องซึ่งยอมรับได้	 เนื่องจ�กมี

ม�ตรก�รปอ้งกนัก�รปนเปือ้นในอ�ห�ร	หรอืขอ้บกพรอ่งนัน้

ไม่มีผลต่อคว�มปลอดภัยโดยตรงกับอ�ห�รที่ผลิต

1

ปรับปรุง 	 ไม่เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในบัญชีแนบท้�ย

ประก�ศกระทรวง	 เรื่อง	 อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท	

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด

0

	

	 2.2	 การคํานวณคะแนน

	 	 1.	 นำ�คะแนนที่ได้คูณกับนำ้�หนักที่กำ�หนดสำ�หรับข้อดังกล่�ว	แล้วนำ�คะแนนที่คูณแล้วที่ได้

ในแตล่ะหวัขอ้ม�รวมกนั	กจ็ะเปน็คะแนนรวมของหมวดนัน้ๆ	แลว้คำ�นวณเปน็รอ้ยละเทยีบกบัคะแนนเตม็

ของแต่ละหมวด	วิธีก�รคำ�นวณในแต่ละหมวด	มีสูตรดังนี้

	 คะแนนที่ได้	 =	 นำ้�หนักในแต่ละข้อ	x	คะแนนประเมินที่ได้

	 ร้อยละของคะแนนที่ได้ในแต่ละหมวด	 =	 คะแนนที่ได้รวม	x	100

	 	 	 คะแนนรวมในแต่ละหมวด

	 	 2.	 ข้อที่ไม่จำ�เป็นต้องปฏิบัติสำ�หรับสถ�นที่ผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี

คว�มเป็นกรดตำ่�	และชนิดที่ปรับกรด	หรือก�รคิดคะแนนกรณีไม่มีก�รดำ�เนินก�รในบ�งข้อ	เช่น	ไม่มีก�ร

ลวกวตัถดุบิกอ่นก�รบรรจุ	หรอืก�รปรงุผสม	จงึไมต่อ้งพจิ�รณ�ใหค้ะแนนสำ�หรบัขอ้นัน้	ทำ�ใหค้ะแนนรวม	

ของหัวข้อนั้นลดลง	ซึ่งคำ�นวณโดยนำ�คะแนนเต็มของข้อดังกล่�วคูณนำ้�หนักของข้อนั้น	แล้วนำ�ผลคูณที่ได้

ม�หักจ�กคะแนนรวมเดิมของหัวข้อนั้นๆ	ผลลัพธ์ที่ได้	คือ	คะแนนรวมที่ใช้ในก�รคิดคะแนนของหัวข้อนั้น
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	 	 3.	 ชอ่งหม�ยเหตใุนบนัทกึก�รตรวจ	(Checklist)	มไีวเ้พือ่ใหผู้ท้ำ�ก�รตรวจประเมนิส�ม�รถลง

ขอ้มลูและลกัษณะของสิง่ทีส่งัเกตเหน็ต�มนัน้	โดยเฉพ�ะขอ้มลูหรอืสิง่ทีเ่หน็ว�่	“พอใช”้	และ	“ปรบัปรงุ”	

ใหห้ม�ยเหตวุ�่ทำ�ไมถงึไดร้ะดบัคะแนนต�มนัน้	และเมือ่ตรวจครบทัง้	7	หวัขอ้แลว้	ชอ่งหม�ยเหตจุะชว่ยเตอืน		

และช่วยในก�รให้ระดับคะแนนได้อย่�งเป็นธรรม	 รวมทั้งจะเป็นข้อมูลในก�รตรวจติดต�มครั้งต่อไป	

นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถนำ�ข้อมูลในช่องหม�ยเหตุม�ใช้ในก�รให้คะแนนหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบก�ร	

หรอืแสดงคว�มชืน่ชมแกส่ถ�นประกอบก�ร	ซึง่จะสร�้งคว�มรูส้กึเปน็เจ้�หน�้ทีผู่ใ้หค้ำ�แนะนำ�	และปรกึษ�

ม�กกว่�เป็นเจ้�หน้�ที่เข้�ตรวจสอบเพื่อดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย

	 2.3	 ข้อบกพร่องที่รุนแรง	(Major	Defect)

	 	 ข้อบกพร่องที่รุนแรง	 หม�ยถึง	 ข้อบกพร่องที่เป็นคว�มเสี่ยง	 ซึ่งอ�จทำ�ให้อ�ห�รเกิดก�ร	

ปนเปื้อน	ไม่ปลอดภัยต่อก�รบริโภค	ได้แก่

	 	 1.	 เครื่องฆ่�เชื้อมีอุปกรณ์ที่จำ�เป็น	 ไม่ถูกต้อง	 ไม่ครบถ้วน	 และไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้ดีโดย

ไม่มีก�รจัดแบ่งเครื่องมือ	และอุปกรณ์ก�รผลิตเฉพ�ะประเภทอ�ห�ร	ต�มข้อ	2.3.16

	 	 2.	 กรณีผลิตอ�ห�รปรับกรด	 ไม่มีเอกส�รขั้นตอนวิธีก�รปรับกรด	 วิธีก�รเก็บตัวอย่�ง		

วธิวีดัคว�มเปน็กรดด�่งรวมทัง้มกี�รตรวจสอบค�่คว�มเปน็กรดด�่งของอ�ห�รต�มคว�มถีท่ีเ่หม�ะสม	และ

บันทึกผล	ต�มข้อ	3.2.2	(3)

	 	 3.	 กรณผีลติอ�ห�รปรบักรด	ไมม่กี�รปรบักรด	ภ�ยในระยะเวล�ทีก่ำ�หนด	ต�มขอ้	3.2.2(4)

	 	 4.	 กรณผีลติอ�ห�รทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่	ไมม่กี�รศกึษ�ก�รทดสอบก�รกระจ�ยอณุหภมูใิน

เครื่องฆ่�เชื้อ	(Temperature	Distribution)	ต�มข้อ	3	.3.1	(1)

	 	 5.	 กรณีผลิตอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	 ไม่มีก�รศึกษ�อัตร�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนใน

ผลิตภัณฑ์	(Heat	Penetration)	ต�มข้อ	3.3.1	(2)

	 	 6.	 กรณีผลิตอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	ไม่มีก�รกำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อ	ภ�ยใต้ปัจจัย

ที่เกี่ยวข้อง	ต�มข้อ	3.3.1	(3)

	 	 7.	 ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นสำ�หรับกระบวนก�รฆ่�เชื้อไม่เหม�ะสม	ต�มข้อ	3.3.5

	 	 8.	 ผู้ควบคุมก�รผลิต	(Retort	Supervisor)	ไม่ผ่�นก�รฝึกอบรม	ต�มข้อ	6.2.1

	 	 9.	 ผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน	 (Process	 Authority)	 ไม่มีคว�มรู้		

คว�มส�ม�รถ	และคุณสมบัติต�มที่กำ�หนดในบัญชีหม�ยเลข	1	ท้�ยประก�ศ	ต�มข้อ	6.3

	 	 10.	ขอ้บกพรอ่งรนุแรงอืน่ๆ	ทีค่ณะเจ�้หน�้ทีผู่ต้รวจ	ไดป้ระเมนิแลว้ว�่เปน็คว�มเสีย่ง	ซึง่อ�จ

ทำ�ใหอ้�ห�รเกดิคว�มไมป่ลอดภยัตอ่ก�รบรโิภค	สำ�หรบัขอ้นีใ้หใ้ชใ้นกรณทีีต่รวจพบว�่ในกระบวนก�รผลติ

มีคว�มเสี่ยงอ�จทำ�ให้อ�ห�รเกิดคว�มไม่ปลอดภัย	เช่น
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	 	 	 10.1	 ตรวจพบก�รใชว้ตัถเุจอืปนอ�ห�รไมเ่ปน็ไปต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนด	เชน่ก�รใชว้ตัถุ

ทีห่�้มใชใ้นอ�ห�ร	ก�รใชว้ตัถเุจอืปนผดิประเภท	หรอืก�รใชใ้นปรมิ�ณทีเ่กนิกว�่ทีก่ฎหม�ยกำ�หนด	เปน็ตน้	

เนื่องจ�กมีคว�มเสี่ยงอ�จทำ�ให้อ�ห�รเป็นอันตร�ยต่อผู้บริโภค	

	 	 	 10.2	 ตรวจพบว่�มีก�รใช้นำ้�ไล่ท่อก่อนและหลังก�รผลิตในระบบก�รผลิตแบบปลอด

เชื้อ	(Aseptic	Systems)	มีคุณภ�พหรือม�ตรฐ�นไม่เป็นไปต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขว่�ด้วยเรื่อง

นำ้�บริโภคในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท	

	 2.4	 การยอมรับผลการตรวจว่าผ่านการประเมิน

	 	 ตอ้งมคีะแนนทีไ่ดร้วมแตล่ะหวัขอ้ไมน่อ้ยกว่�รอ้ยละ	70	และตอ้งไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีร่นุแรง	

จึงผ่�นเกณฑ์ต�มกฎหม�ย

	 	 ในกรณตีรวจสอบประกอบก�รพจิ�รณ�อนญุ�ต	ห�กมขีอ้ทีไ่ดค้ะแนนปรบัปรงุ	ใหผู้ป้ระกอบ

ก�รทำ�ก�รปรับปรุงและส่งหลักฐ�นแสดงก�รปรับปรุงก่อนเป็นเอกส�รหลักฐ�น	เพื่อยืนยันได้ว่�ปรับปรุง

แล้ว	 เช่น	 หนังสือแจ้งผลก�รแก้ไข	 หรือภ�พถ่�ยจ�กผู้ประกอบก�ร	 เป็นต้น	 ต่อเจ้�หน้�ที่เพื่อพิจ�รณ�

ประกอบก�รอนุญ�ตต่อไป

	 2.5	 ข้อควรระวังในการเขียนบันทึกและรายงาน

	 	 1.	 ในระหว่�งก�รตรวจให้จดบันทึกข้อมูลที่พบเห็นหรือสังเกต	 หรือจ�กคำ�บอกเล่�ของ	

ผู้ประกอบก�รไว้เพื่อเตือนคว�มจำ�	 แล้วจึงนำ�ไปบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มต�่งๆ	 หลังจ�กได้ร�ยละเอียด

ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้ว	

	 	 2.	 บันทึกก�รตรวจสถ�นที่	 บันทึกก�รเก็บตัวอย่�ง	 และบันทึกอื่นๆ	 ต้องมีก�รตรวจสอบ

ข้อมูลในบันทึกให้ตรงกัน	เช่น	ชื่อสถ�นที่	ที่ตั้ง	ข้อบกพร่องที่ให้ผู้ประกอบก�รแก้ไข	เป็นต้น	เพร�ะจะมี

ผลในท�งปฏิบัติและท�งกฎหม�ย	ห�กหลักฐ�นที่เขียนไม่สอดคล้องกัน

	 	 3.	 ก�รใช้อักษรย่อต้องเขียนให้ชัดเจน	ห�กส�ม�รถเขียนคำ�เต็มได้จะเป็นก�รดีที่สุด

	 	 4.	 กรณเีขยีนผดิ	ใหใ้ชข้ดีฆ�่และเซน็ชือ่กำ�กบั	ก�รขดีฆ�่ควรขดีเปน็เสน้เดยีวตลอด	เพือ่ทีจ่ะ

ได้ไม่ส�ม�รถเขียนต่อเติมได้ในภ�ยหลัง	และไม่ควรใช้ดินสอ	เนื่องจ�กส�ม�รถลบทิ้งได้

	 	 5.	 ก�รร�ยง�นผลก�รตรวจควรรบีดำ�เนนิก�รหลงัจ�กตรวจ	ไมค่วรทิง้ระยะเวล�น�นเกนิไป

เพร�ะอ�จมีผลท�งกฎหม�ยได้
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3. แนวท�งก�รตรวจสอบ กรณีขณะตรวจไม่พบก�รปฏิบัติง�น หรือยังไม่มี
 ก�รปฏิบัติง�น
 ใหเ้จ�้หน�้ทีต่รวจสอบใหค้รบทกุหวัขอ้	สำ�หรบัขอ้ทีไ่มพ่บหรอืยงัไมม่กี�รปฏบิตังิ�นใหใ้ชก้�รสงัเกต

จ�กสภ�พแวดล้อมและก�รซักถ�มถึงม�ตรก�รเตรียมก�รหรือม�ตรก�รเตรียมคว�มพร้อม	หรือหลักฐ�น

อืน่ๆ	ทีใ่ชป้ระกอบในหวัขอ้นัน้ๆ	เพือ่พจิ�รณ�ใหค้ะแนนต�มศกัยภ�พหรอืคว�มพรอ้มของสถ�นประกอบ

ก�รทีจ่ะปฏบิตัติ�มหลกัเกณฑข์อ้นัน้ๆ	ว�่อยูใ่นระดบัใด	และบนัทกึไวใ้นหม�ยเหตวุ่�ไมพ่บก�รปฏบิตังิ�น

จริงแต่ได้ข้อมูลจ�กหลักฐ�นอะไรบ้�ง	หรือจ�กก�รสัมภ�ษณ์ใคร	เป็นต้น	

	 ตัวอย่�งเช่น	 ในก�รตรวจสอบเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตอ�จยังไม่มีบันทึกร�ยง�นที่ส�ย

ง�นก�รผลติแตห่�กมแีบบฟอรม์ใหพ้จิ�รณ�กอ็�จใชเ้ปน็หลกัฐ�นสำ�หรบัเปน็ขอ้มลูก�รเตรยีมคว�มพรอ้ม

ของผู้ประกอบก�รและให้คะแนนในระดับดีได้	เป็นต้น	

	 อย่�งไรก็ต�ม	 ในบ�งหัวข้อ	 หรือในบ�งกรณี	 ที่ไม่ส�ม�รถให้คะแนนได้	 เช่น	 หลักฐ�นจ�กผล

ก�รตรวจวิเคร�ะห์ผลิตภัณฑ	์ หรือผลก�รตรวจสุขภ�พ	ที่ออกให้โดยหน่วยง�นภ�ยนอกที่ผู้ประกอบก�ร

ไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้เอง	 หรือไม่อ�จจัดทำ�แบบฟอร์มเตรียมก�รรองรับไว้ได้	 ซึ่งไม่ส�ม�รถนำ�ผลม�

แสดงขณะตรวจสอบ	 ให้เจ้�หน้�ที่ที่ตรวจสอบระบุเหตุผลไว้ในช่องหม�ยเหตุ	 และให้หักฐ�นคะแนนรวม

ทั้งคะแนนบ�งข้อที่ไม่จำ�เป็นต้องมีในก�รผลิตนั้นๆ	 ออกจ�กคะแนนรวม	พร้อมทั้งจัดทำ�บันทึกคำ�ให้ก�ร

เพือ่ใหผู้ป้ระกอบก�รรบัทร�บว�่ในหวัขอ้ทีย่งัไมม่กี�รปฏบิตังิ�นนัน้	เจ�้หน�้ทีจ่ะม�ตรวจสอบตดิต�มภ�ย

หลัง	เพื่อยืนยันว่�สถ�นที่ผลิตนั้นส�ม�รถปฏิบัติได้ต�มเกณฑ์ที่กฎหม�ยกำ�หนด	และห�กพบว่�ไม่เป็นไป

ต�มหลักเกณฑ์ดังกล่�วก็ยินยอมให้พนักง�นเจ้�หน้�ที่ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยแล้วแต่กรณีต่อไป
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	 เนื้อห�ในบทนี้	 คือแนวท�งและข้อพิจ�รณ�ในก�รตรวจสอบสถ�นที่ผลิตอ�ห�รที่เข้�ข่�ย

อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท	ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด	ต�มบันทึกก�รตรวจ	

ตส.11	(56)	ซึง่เปน็บญัชหีม�ยเลข	4	ท�้ยประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ	(ฉบบัที	่349)	พ.ศ.2556	เรือ่ง	

วิธีก�รผลิต	เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี

คว�มเป็นกรดตำ่�	 และชนิดที่ปรับกรด	 เพื่อให้เจ้�หน้�ที่ผู้ตรวจสอบส�ม�รถให้คะแนนได้ชัดเจนและ

มีคว�มมั่นใจในก�รนำ�ไปใช้ม�กขึ้น	ทั้งนี้ถือเป็นก�รสร้�งม�ตรฐ�นก�รตรวจสอบให้เป็นไปในทิศท�ง

เดียวกันทั่วประเทศ	โดยมีข้อแนะนำ�ก�รใช้ดังต่อไปนี้

	 1.	 ข้อมูลในต�ร�ง	ช่อง	“นํ้าหนัก”	และ	“สิ่งที่ต้องตรวจ”	เป็นข้อคว�มที่คัดม�จ�กบันทึก

ก�รตรวจ	ตส.11	(56)	

	 2.		ข้อมูลในต�ร�ง	ช่อง	“ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต”	คือ	คำ�อธิบ�ยใน

ร�ยละเอียดเพื่อประกอบก�รตัดสินใจในก�รให้คะแนนในบันทึกก�รตรวจ	 ตส.11	 (56)	 อธิบ�ย

ไว้เป็นร�ยข้อ	 โดยอ�ศัยข้อมูลท�งวิช�ก�ร	 และข้อมูลจ�กผู้เชี่ยวช�ญที่ร่วมเป็นคณะทำ�ง�นและ	

คณะกรรมก�รในก�รจัดทำ�บันทึกก�รตรวจฯ	

	 3.		“ข้อแนะนํา”	 ที่เพิ่มท้�ยในช่อง	 “ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต”	

ในบ�งข้อ	 มีไว้เพื่อให้เจ้�หน้�ที่ส�ม�รถตรวจสอบได้ครอบคลุมม�กขึ้น	 และส�ม�รถแนะนำ�เพิ่มเติม

ให้ผู้ประกอบก�ร	แต่ไม่จำ�เป็นต้องนำ�ม�ประกอบก�รพิจ�รณ�ให้คะแนน

	 ดังนั้นขอให้เจ้�หน้�ที่ได้ศึกษ�ก่อนก�รตรวจสอบ	 โดยแบ่งเนื้อห�เป็นร�ยหัวข้อ	 จำ�นวน		

7	หัวข้อ	ดังนี้

บทที่ 4
แนวท�งและข้อพิจ�รณ�
ในก�รตรวจสอบต�มบันทึกก�รตรวจสอบ
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1.  สถ�นที่ตั้งและอ�ค�รผลิต

นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

1.1	 สถานที่ตั้ง	ตัวอาคารและ		

ที่ใกล้เคียง	มีลักษณะ

ดังต่อไปนี้

กรณีพบว่�บริเวณภ�ยในและภ�ยนอกอ�ณ�เขตสถ�นที่

ผลิตมีปัญห�ก�รปนเปื้อนจ�กเหตุก�รณ์	 ในข้อ	 1.1(1)-

1.1(7)	 ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดอันอ�จส่งผลกระทบ

ทำ�ให้อ�ห�รเกิดคว�มไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 ให้ผู้ตรวจ

พจิ�รณ�ม�ตรก�รปอ้งกนัก�รปนเปือ้นทีส่ถ�นทีผ่ลติมอียู่

ว่�ส�ม�รถป้องกันก�รปนเปื้อน	 ผลกระทบจ�กอันตร�ย

นั้นได้หรือไม่	 และนำ�ม�ร่วมประกอบก�รพิจ�รณ�ด้วย	

และให้บันทึกไว้ในช่องหม�ยเหตุ

0.1 (1)	 ไม่มีก�รสะสมสิ่งของที่ไม่ใช้

แล้ว

ไมม่กี�รสะสมสิง่ของทีไ่มใ่ชแ้ลว้และสิง่ของทีอ่�จกอ่ใหเ้กดิ

ก�รปนเปื้อน	 ถ้�จำ�เป็น	 ต้องมีก�รจัดก�รหรือม�ตรก�ร

ป้องกันไม่ให้เกิดก�รปนเปื้อนจ�กฝุ่นละออง	 สิ่งสกปรก	

หรือสัตว์พ�หะเข้�ไปในอ�ค�รผลิต	 เช่น	 จัดเป็นบริเวณ

แยกเป็นสัดส่วน	 ไม่ว�งชิดกำ�แพงอ�ค�ร	 และมีก�รดูแล

ทำ�คว�มสะอ�ดสมำ่�เสมอ	

	 สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว	 เช่น	 เครื่องจักรอุปกรณ์	 และ

ภ�ชนะบรรจุที่ชำ�รุดหรือที่ไม่ใช้	 วัตถุดิบที่รอส่งคืน	

เครื่องแต่งก�ยและของใช้ส่วนตัว

0.1 (2)	 ไม่มีก�รสะสมสิ่งปฏิกูล ไม่มีก�รสะสมสิ่งปฏิกูล	จนก่อให้เกิดกลิ่น	และ/หรือเป็น

แหล่งเพ�ะพันธุ์สัตว์พ�หะนำ�โรค	และเชื้อโรคต่�งๆได้	

	 สิ่งปฏิกูล	รวมถึงขยะหรือของเสียที่เน่�เปื่อยได้	เช่น	

เศษวัตถุดิบหรืออ�ห�รทั้งจ�กก�รผลิตและ/หรือ

กิจกรรมอื่น
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0.1 (3)	 ไม่มีฝุ่น	ควันม�กผิดปกติ	 ไม่มีฝุ่นหรือควันม�ก	 จนอ�จก่อให้เกิดคว�มไม่สะดวก

ในก�รทำ�ง�น	 และปนเปื้อนต่อกระบวนก�รผลิตและ

ผลิตภัณฑ์

ข้อแนะนํา

	 ก�รพิจ�รณ�อ�จใช้ม�ตรฐ�นของกระทรวง

อุตส�หกรรมหรือกรมควบคุมโรค	 กระทรวงส�ธ�รณสุข

เป็นแนวท�ง

0.1 (4)	 ไม่มีคอกปศุสัตว์	หรือ		

สถ�นเลี้ยงสัตว์

ไมม่คีอกปศสุตัวห์รอืสถ�นเลีย้งสตัว	์หรอืสตัวเ์ลีย้ง	ห�กอยู่

ภ�ยในอ�ณ�เขตแตม่รีะยะห่�งและมมี�ตรก�รเพยีงพอที่

ไมก่อ่ใหเ้กดิก�รปนเปือ้นเข�้สูอ่�ค�รผลติ	ใหพ้จิ�รณ�ต�ม

คว�มเหม�ะสม	และควรพจิ�รณ�ถงึกลิน่จ�กคอกปศสุตัว์

หรือสัตว์เลี้ยงด้วย

ข้อแนะนํา

	 กรณพีบสนุขั	แมว	หรอืสตัวเ์ลีย้งอืน่ๆ	แมเ้พยีง	1	

ตัวอยู่ในสถ�นที่ผลิต	 ให้พิจ�รณ�โอก�สในก�รปนเปื้อน	

และให้คะแนนในระดับ	“พอใช้”	ถึง	“ปรับปรุง”	แล้วแต่

กรณี

0.1 (5)	 ไม่มีวัตถุอันตร�ย ไม่มีวัตถุอันตร�ย	 และส�รเคมีอันอ�จก่อให้เกิดก�รปน

เปือ้นกระบวนก�รผลติและผลติภณัฑห์รอืเปน็อนัตร�ยตอ่

ร�่งก�ย	และ	ควรพจิ�รณ�ถงึกลิน่ส�รเคมทีีอ่�จปนเปือ้น

ไปในบริเวณผลิตและผลิตภัณฑ์ด้วย

	 วัตถุอันตราย	 หม�ยถึง	 วัตถุอันตร�ยต�มพระร�ช

บัญญัติวัตถุอันตร�ย	ได้แก่	วัตถุระเบิดได้	วัตถุไวไฟ	

วัตถุมีพิษ	วัตถุที่ทำ�ให้เกิดโรค	วัตถุกัมมันตรังสี	วัตถุ

ที่ก่อให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงท�งพันธุกรรม	 วัตถุ

กัดกร่อน	วัตถุที่ก่อให้เกิดก�รระค�ยเคือง

0.1 (6)	 ไม่มีนำ้�ขังแฉะและสกปรก ไม่มีนำ้�ขังแฉะและสกปรก	จนอ�จก่อให้เกิดก�รปนเปื้อน

กับกระบวนก�รผลิตและผลิตภัณฑ์ได้
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0.1 (7)	 มีท่อหรือท�งระบ�ยนำ้�

	 นอกอ�ค�รเพื่อระบ�ยนำ้�ทิ้ง

มทีอ่หรอืท�งระบ�ยนำ�้นอกอ�ค�รทีส่�ม�รถรองรบันำ�้ทิง้

ภ�ยในอ�ค�รและนำ้�ฝน	และอยู่ในลักษณะที่ดี	ไม่แตกรั่ว	

ท่อหรือท�งระบ�ยนำ้�นอกอ�ค�รไม่จำ�เป็นต้องมีตะแกรง

ปดิครอบท�งระบ�ยนำ้�	แต่ควรมีตะแกรงดักเศษอ�ห�รที่

ปล�ยท่อ	เพื่อป้องกันก�รอุดตัน

ข้อแนะนํา

	 บริเวณที่ตั้งอ�ค�รผลิตไม่อยู่ใกล้กับบ่อบำ�บัด	

นำ้�เสีย	 ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดก�รปนเปื้อนลงสู่กระบวนก�ร

ผลิตและผลิตภัณฑ์	หรือก่อคว�มไม่สะดวกในก�รทำ�ง�น

1.2	 อาคารผลิต	มีลักษณะดังต่อไปนี้

1.2.1	 มีก�รออกแบบ	และ

ก่อสร้�งอย่�งมั่นคง		

ง่�ยต่อก�รทำ�คว�มสะอ�ด	

และบำ�รุงรักษ�	(พื้น	ผนัง	

เพด�น	มั่นคง	ไม่ชำ�รุด	

ถูกสุขลักษณะ	ส�ม�รถ

ป้องกันสัตว์พ�หะนำ�โรค)

	 สําหรับประเด็นสามารถป้องกันสัตว์พาหะนําโรค

ขอให้ไปให้คะแนนในข้อ 1.2.7

0.2 (1)	 พื้น	คงทน	เรียบ	ทำ�คว�ม

สะอ�ดง่�ย	มีคว�มล�ดเอียง

เพียงพอ

พืน้คงทน	เรยีบ	ทำ�คว�มสะอ�ดง�่ย	มคีว�มล�ดเอยีงเพยีง

พอ	 อยู่ในสภ�พดี	 ไม่มีนำ้�ขัง	 พื้นในบริเวณผลิตเท�่นั้นที่

เปยีกชืน้ได้	แตต่อ้งไมม่นีำ้�ขงั	ซึง่ใหพ้จิ�รณ�ถงึพืน้บรเิวณ

ล�นรับวัตถุดิบ	 บริเวณล้�งทำ�คว�มสะอ�ดวัตถุดิบ	 ส่วน

บรเิวณอืน่ๆ	ควรแหง้	เชน่	พืน้ทีเ่กบ็ผลติภณัฑ	์เกบ็ภ�ชนะ

บรรจุ	

ข้อแนะนํา

	 ควรใช้วัสดุที่ไม่ลื่น	มีคว�มล�ดเอียงเพียงพอโดย

ล�ดเอียงจ�กบริเวณที่สะอ�ดไปยังบริเวณสกปรก	 เพื่อ

ป้องกันก�รปนเปื้อนลงสู่กระบวนก�รผลิตและผลิตภัณฑ์	

(คว�มล�ดเอียงของพื้นบริเวณทั่วไป	 1	 :	 200	 บริเวณที่

ต้องก�รระบ�ยนำ้�เป็นพิเศษ	1	:100)
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0.1 (2)	 ผนัง	คงทน	เรียบ	ทำ�คว�ม

สะอ�ดง่�ย

ผนงัออกแบบและกอ่สร้�งดว้ยวสัดทุีค่งทน	เรยีบ	ทำ�คว�ม

สะอ�ดง่�ย	 และได้รับก�รซ่อมแซมให้อยู่ในสภ�พดีเสมอ	

รวมถึงอุปกรณ์สิ่งที่ยึดติดอยู่บนผนัง	 เช่น	 หลอดไฟใน

บริเวณปรุงผสม	 หรือบริเวณบรรจุมีฝ�ครอบและสะอ�ด	

พัดลมติดผนัง	 หรือพัดลมระบ�ยอ�ก�ศอยู่ในสภ�พที่

สะอ�ด

0.1 (3)	 เพด�น	คงทน	เรียบ	รวมทั้งสิ่ง

ติดยึดด้�นบน	ไม่ก่อให้เกิดก�ร

ปนเปื้อน

เพด�นทำ�ดว้ยวสัดทุีค่งทน	เรยีบ	ทำ�คว�มสะอ�ดง�่ย	และ

อยู่ในสภ�พดี	เพื่อป้องกันก�รสะสมของฝุ่น	ก�รร่วงหล่น

ของวัสดุ	หรือก�รเจริญของจุลินทรีย์	รวมถึงอุปกรณ์สิ่งที่

ยึดติดอยู่บนเพด�น	 และสิ่งก่อสร้�งอื่นๆ	 เช่น	 หลอดไฟ

ในห้องหรือบริเวณปรุงผสม	บริเวณบรรจุ	มีฝ�ครอบและ

สะอ�ด	พดัลมหรอืชอ่งระบ�ยอ�ก�ศอยูใ่นสภ�พทีส่ะอ�ด	

ข้อนี้ให้พิจ�รณ�ถึงก�รกลั่นตัวของไอนำ้�บนเพด�นหรือ

ท่อด้�นบนที่ทำ�ให้เกิดหยดนำ้�ไหลลงในบริเวณผลิตหรือ

ผลิตภัณฑ์	

0.1 1.2.2	 มีขน�ด	และพื้นที่เพียงพอ

ต่อก�รปฏิบัติง�น	

มขีน�ด	และพืน้ทีเ่พยีงพอทีจ่ะตดิตัง้เครือ่งมอืและอปุกรณ์

ทีใ่ชใ้นก�รผลติ	สะดวกในก�รปฏบิตังิ�น	และปอ้งกนัก�ร

ปนเปื้อนกับกระบวนก�รผลิตและผลิตภัณฑ์

0.2 1.2.3	 มีก�รจัดพื้นที่ให้เป็นไปต�ม

ลำ�ดับส�ยง�นก�รผลิต

มีก�รจัดพื้นที่ให้เป็นไปต�มลำ�ดับส�ยง�นก�รผลิต	 เริ่ม

ตัง้แตข่ัน้ตอนก�รรบัวตัถดุบิ	ก�รแปรรปู	จนเปน็ผลติภณัฑ์

โดยไมก่อ่ใหเ้กดิก�รปนเปือ้นข�้ม	เชน่	ส�ยก�รผลติไมค่วร

กอ่ใหเ้กดิโอก�สก�รปนเปือ้นของจลุนิทรยีจ์�กของดบิไปสู่

ของที่ฆ่�เชื้อแล้ว	

0.1 1.2.4	 ใช้สำ�หรับผลิตอ�ห�ร

เท่�นั้น

ไมม่กี�รผลติอ�ห�รปะปนก�รผลติสนิค�้อืน่	และไมป่ะปน

กบัสถ�นทีผ่ลติย�	เครือ่งสำ�อ�ง	วตัถอุนัตร�ย	วตัถเุสพตดิ	

และก�รประกอบก�รอื่นๆ	เพื่อป้องกันก�รปนเปื้อนข้�ม	
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0.2 1.2.5	 มีก�รแบ่งแยกพื้นที่ผลิต

เป็นสัดส่วน	และแยก

จ�กส�ยก�รผลิตอ�ห�ร

ประเภทอื่น

แบ่งแยกพื้นที่ก�รผลิตเป็นสัดส่วน	 โดยเฉพ�ะแยกพื้นที่

ที่มีสิ่งของที่มีก�รปนเปื้อนม�กกับพื้นที่ที่มีสิ่งของที่ได้รับ

ก�รฆ่�เชื้อแล้วออกจ�กกัน	เช่น	

	 บริเวณบรรจุ	หรือบริเวณเก็บผลิตภัณฑ์ที่ฆ่�เชื้อแล้ว

ไม่ควรมีก�รเก็บหรือเตรียมวัตถุดิบอยู่ด้วย	

	 ควรแยกพื้นที่ระหว่�งผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์	 และผัก

ผลไม้	

	 กรณีมีก�รผลิตอ�ห�รอื่น	 เช่น	 เครื่องดื่ม	 ส�ม�รถ

ดำ�เนนิก�รอยูใ่นอ�ค�รเดยีวกนัไดแ้ตใ่หก้ัน้แยกส�ย

ง�นก�รผลิตและบริเวณผลิตให้เป็นสัดส่วนอย่�ง

ชัดเจน

0.1 1.2.6	 มีก�รแบ่งแยกพื้นที่ผลิต

อ�ห�รแยกจ�กที่พักอ�ศัย

แยกพื้นที่ผลิตอ�ห�รออกเป็นสัดส่วน	 ไม่ปะปนกับที่อยู่

อ�ศยั	รวมถงึหอ้งนำ�้หอ้งสว้ม	ไปเปดิสูบ่รเิวณผลติโดยตรง	

เพื่อป้องกันก�รปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์	

0.1 1.2.7	 ส�ม�รถป้องกันก�รปน

เปื้อนจ�กสัตว์พ�หะนำ�โรค

อ�ค�รผลิตต้องมีม�ตรก�รป้องกันมิให้สัตว์พ�หะนำ�โรค

ที่อ�จเป็นพ�หะนำ�เชื้อเข้�สู่อ�ค�รผลิตได้	เช่น	ติดมุ้งลวด		

ม่�นพล�สติก	 ต�ข่�ยดักนก	 ตะแกรงดักสัตว์ท�ง	

ท่อระบ�ยนำ้�

ข้อแนะนํา

	 ควรระวงัในก�รแนะนำ�ใหป้ดิกัน้ผนงัมุง้ลวดรอบ

อ�ค�ร	ซึง่ตอ้งคำ�นงึถงึองคป์ระกอบภ�พรวมของแสงสว�่ง	

ก�รระบ�ยอ�ก�ศ	 และคว�มร้อนจ�กกระบวนก�รผลิต	

เช่น	ก�รต้ม	ก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน

0.1 1.2.8	 ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว	หรือ

ไม่เกี่ยวข้องกับก�รผลิตอยู่

ในบริเวณผลิต

ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่เกี่ยวข้องกับก�รผลิต	 อยู่ใน

บริเวณผลิต	เช่น	บริเวณปรุงผสม	บรรจุ	เก็บผลิตภัณฑ์	ที่

ฆ�่เชือ้แลว้	เพือ่ปอ้งกนัก�รเปน็แหลง่หลบซอ่น	เพ�ะพนัธุ์

สัตว์พ�หะนำ�โรค	และเชื้อโรคต่�ง	ๆ
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0.1 1.2.9	 มีท่อหรือท�งระบ�ย	นำ้�ทิ้ง

อย่�งเพียงพอ

มีท่อหรือท�งระบ�ยนำ้�ที่ส�ม�รถรองรับนำ้�ทิ้งที่เกิดจ�ก

ก�รผลิตภ�ยในอ�ค�ร	 และอยู่ในลักษณะที่ดี	 ไม่แตก

รั่ว	 ท่อหรือท�งระบ�ยนำ้�ในอ�ค�รควรมีตะแกรงดักเศษ

อ�ห�รที่ปล�ยท่อเพื่อป้องกันก�รอุดตัน	และป้องกันสัตว์

พ�หะนำ�โรคเข้�ม�สู่อ�ค�รผลิต

0.2 1.2.10	มีก�รระบ�ยอ�ก�ศ		

ที่เหม�ะสม	และเพียงพอ

สำ�หรับก�รปฏิบัติง�น

มีก�รระบ�ยอ�ก�ศที่เพียงพอ	 ไม่อับชื้น	 เพื่อให้เกิด

คว�มสะดวกในก�รทำ�ง�น	และป้องกันก�รปนเปื้อนจ�ก

จลุนิทรยีโ์ดยเฉพ�ะเชือ้ร�จ�กบรรย�ก�ศตอ่กระบวนก�ร

ผลิตและผลิตภัณฑ์

ข้อแนะนํา

	 บริเวณที่ติดตั้งเครื่องฆ่�เชื้อ	ควรจัดห�ม�ตรก�ร

ให้มีก�รระบ�ยคว�มร้อนจ�กกระบวนก�รฆ่�เชื้ออย่�ง

รวดเรว็และมปีระสทิธภิ�พ	เชน่	ก�รตดิตัง้อปุกรณร์ะบ�ย

อ�ก�ศ	หรือก�รออกแบบอ�ค�รให้เหม�ะสม

0.1 1.2.11	มีแสงสว่�งเพียงพอสำ�หรับ

ก�รปฏิบัติง�น

มีแสงสว�่งที่เพียงพอ	 โดยเฉพ�ะในจุดที่มีผลต่อคว�มผิด

พล�ดในก�รปฏิบัติง�น	และมีผลต่อก�รควบคุมอันตร�ย

ในอ�ห�ร	เช่น	บริเวณชั่งส�รเคมี	บริเวณคัดเลือกวัตถุดิบ	

บริเวณล้�งภ�ชนะบรรจุ	บริเวณบรรจุ	

ข้อแนะนํา

	 ก�รพิจ�รณ�ให้รวมถึงแสงในระดับที่มีผลต่อสี	

หรือทำ�ให้ก�รมองเห็นสีผิดเพ้ียนจ�กสีปกติต�มธรรมช�ติด้วย

1.2.12	อ�ค�รผลิต	 ภ�ยในอ�ค�รผลิตอย่�งน้อยต้องประกอบด้วยห้องหรือ

บริเวณต่�งๆ	ซึ่งเป็นไปต�มเกณฑ์ดังต่อไปนี้

0.1 (1)	 ห้องหรือบริเวณรับวัตถุดิบ	 สภ�พห้องหรือบริเวณสะอ�ด	ไม่มีนำ้�ขัง	มีชั้นหรือยกพื้น	

รองรับที่ส�ม�รถป้องกันก�รปนเปื้อนข้�ม	

ข้อแนะนํา

	 ให้พิจ�รณ�รวมถึงล�นรับวัตถุดิบ	 บริเวณล้�ง

วัตถุดิบด้วยโดยให้มีม�ตรก�รจัดก�รอย่�งเหม�ะสม	เพื่อ

ป้องกันก�รปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์
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0.1 (2)	 ห้องหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ	

ส่วนผสม	และ	บรรจุภัณฑ์

สภ�พห้องหรือบริเวณสะอ�ด	 พื้นแห้ง	 มีชั้นหรือยกพื้น

รองรับ	

0.1 (3)	 ห้องหรือบริเวณเตรียมวัตถุดิบ

และปรุงผสม

สภ�พห้องหรือบริเวณสะอ�ด	 มีท�งระบ�ยนำ้�เพียงพอ	

ไม่มีนำ้�ขัง

0.1 (4)	 ห้องหรือบริเวณทำ�คว�ม

สะอ�ดภ�ชนะบรรจุก่อนก�ร

บรรจุ	(แล้วแต่กรณี)	

สภ�พห้องหรือบริเวณสะอ�ด	 มีท�งระบ�ยนำ้�เพียงพอ	

ไม่มีนำ้�ขัง	 อยู่ในตำ�แหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดก�รปนเปื้อนกลับ

สู่ผลิตภัณฑ์

0.1 (5)	 ห้องหรือบริเวณบรรจุ	 	 สภ�พห้องหรือบริเวณสะอ�ด	 ไม่มีนำ้�ขัง	 ส�ม�รถ

ป้องกัน 	 ก�รปนเปื้ อนจ�กภ�ยนอกอย่ � งมี

ประสทิธภิ�พ	มโีตะ๊หรอืแทน่ปฏบิตังิ�นอยูส่งูจ�กพืน้

	 กรณีระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic 

System) มีก�รจัดก�รเพื่อให้มั่นใจว่�ภ�ยในห้อง

บรรจมุคีว�มดนับรรย�ก�ศสงูกว�่ภ�ยนอกหอ้ง	เพือ่

ป้องกันก�รปนเปื้อน

0.1 (6)	 ห้องหรือบริเวณไล่อ�ก�ศก่อน

ปิดผนึก	(แล้วแต่กรณี)	

สภ�พห้องหรือบริเวณสะอ�ด	 มีท�งระบ�ยนำ้�เพียงพอ		

ไม่มีนำ้�ขัง	มีโต๊ะหรือแท่นปฏิบัติง�นอยู่สูงจ�กพื้น	

0.2 (7)	 ห้องหรือบริเวณปิดผนึก

ภ�ชนะบรรจุ

	 สภ�พห้องหรือบริเวณสะอ�ด	 มีท�งระบ�ยนำ้�

เพียงพอ	 ไม่มีนำ้�ขัง	มีโต๊ะหรือแท่นปฏิบัติง�นอยู่สูง

จ�กพื้น

	 กรณรีะบบการผลติแบบปลอดเชือ้ใหพ้จิารณารว่ม

กับข้อ (5)

0.2 (8)	 ห้องหรือบริเวณตรวจสอบรอย

ผนึก	

สภ�พสะอ�ด	 พื้นแห้ง	 ก�รระบ�ยอ�ก�ศเหม�ะสม	

ส�ม�รถป้องกันก�รปนเปื้อนกลับสู่ผลิตภัณฑ์
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0.2 (9)	 ห้องหรือบริเวณฆ่�เชื้อ	และ

ทำ�ให้เย็น

สภ�พหอ้งหรอืบรเิวณสะอ�ด	ไมม่นีำ�้ขงั	ก�รระบ�ยอ�ก�ศ

เหม�ะสม	รวดเร็ว	และเพียงพอ

ข้อแนะนํา

	 บริเวณที่ติดตั้งเครื่องฆ่�เชื้อ	 ให้มีก�รจัดห�

ม�ตรก�รระบ�ย	คว�มร้อนจ�กกระบวนก�รฆ่�เชื้ออย่�ง

เหม�ะสม	เชน่	ตดิตัง้อปุกรณร์ะบ�ยอ�ก�ศ	ก�รออกแบบ

อ�ค�รให้ส�ม�รถระบ�ยอ�ก�ศได้อย่�งเหม�ะสม

0.3 (10)	ห้องหรือบริเวณกักผลิตภัณฑ์

ที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้ว	และ

ทำ�ให้เย็น	(Restricted	area)	

(แล้วแต่กรณี)

	 สภ�พห้องหรือบริเวณสะอ�ด	 ไม่มีนำ้�ขัง	 มีชั้นหรือ

ยกพื้น	ก�รระบ�ยอ�ก�ศเหม�ะสม	ส�ม�รถป้องกัน

สิ่งปนเปื้อน

	 ยกเว้นกรณีระบบก�รผลิตแบบปลอดเชื้อ	ให้หักฐ�น

คะแนนในข้อนี้

0.2 (11)	ห้องหรือบริเวณจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูป	

สภ�พสะอ�ด	พื้นแห้ง	มีชั้นหรือยกพื้นรองรับ	ก�รระบ�ย

อ�ก�ศเหม�ะสม	

0.2 (12)	ห้องหรือบริเวณกักผลิตภัณฑ์

ที่มีปัญห�	

สภ�พห้องหรือบริเวณกักผลิตภัณฑ์ที่มีปัญห�สะอ�ด		

พื้นแห้ง	 มีชั้นหรือยกพื้นรองรับ	 ก�รระบ�ยอ�ก�ศ	

เหม�ะสม	 แยกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับบริเวณจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปหรือวัตถุดิบ

0.1 (13)	ห้องหรือบริเวณล้�งทำ�คว�ม

สะอ�ดอุปกรณ์ก�รผลิต	

สภ�พห้องหรือบริเวณสะอ�ด	ไม่มีนำ้�ขัง	ไม่ก่อให้เกิดก�ร

ปนเปื้อนกลับสู่ผลิตภัณฑ์

0.1 (14)	ห้องหรือบริเวณเก็บอุปกรณ์

ก�รผลิตที่ล้�งทำ�คว�ม

สะอ�ดแล้ว	

สภ�พห้องหรือบริเวณสะอ�ด	 พื้นแห้ง	 มีชั้นหรือยกพื้น	

ต�มคว�มเหม�ะสม
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0.1 (15)	ห้องหรือบริเวณเก็บส�รเคมีที่

ไม่ใช้ในอ�ห�ร	

	 สภ�พสะอ�ด	พืน้แหง้	มกี�รระบ�ยอ�ก�ศเหม�ะสม

	 มีก�รแบ่งแยกพื้นที่ก�รจัดว�งส�รเคมีเป็นสัดส่วน

ออกจ�กบริเวณผลิต	 ไม่ปะปนกับส�รเคมีที่ใช้ใน

อ�ห�ร	มีฉล�กภ�ษ�ไทยซึ่งระบุถึงวิธีก�รนำ�ไปใช้

	 ห้องหรือบริเวณเก็บส�รเคมีที่ไม่ใช้ในอ�ห�รอ�จอยู่

ภ�ยนอกอ�ค�รผลติได	้แตค่วรมกี�รเกบ็รกัษ�ไมใ่หม้ี

ก�รเสือ่มสภ�พ	และมมี�ตรก�รปอ้งกนัก�รปนเปือ้น

ข้อแนะนํา

	 ควรมีอุปกรณ์ป้องกันอันตร�ยเบื้องต้นสำ�หรับ

พนักง�นขณะใช้ส�รเคมี	เช่น	แว่นต�	ถุงมือ	ผ้�กันเปื้อน	

ผ้�ปิดป�ก	 พร้อมทั้งมีอุปกรณ์สำ�หรับล้�งส�รเคมีติดตั้ง

ในตำ�แหน่งเหม�ะสม	 เพื่อใช้ชำ�ระล้�งร่�งก�ยกรณีเกิด

อุบัติเหตุจ�กส�รเคมี

0.1 (16)	ห้องหรือบริเวณสำ�หรับ

อุปกรณ์ล้�งแบบระบบปิด	

(CIP)	(แล้วแต่กรณี)	

	 สภ�พห้องหรือบริเวณสะอ�ด	ไม่มีนำ้�ขัง	ก�รระบ�ย

อ�ก�ศเหม�ะสม	ส�ม�รถระบ�ยไอส�รเคมทีีเ่กดิขึน้

จ�กก�รล้�งแบบระบบปิดได้

	 อยู่ในตำ�แหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดก�รปนเปื้อนกลับสู่

ผลิตภัณฑ์	 อ�จอยู่ภ�ยนอกอ�ค�รผลิตได้	 แต่ต้อง

มีม�ตรก�รป้องกันก�รปนเปื้อน	 และมีป้�ยแสดง

บริเวณล้�งแบบระบบปิด

	 กรณีใช้	 CIP	 Unit	 แบบเคลื่อนย้�ยได้	 ให้พิจ�รณ�

บริเวณจัดเก็บอยู่ในตำ�แหน่งที่ไม่ก่อให้เกิดก�รปน

เปื้อนกลับสู่ผลิตภัณฑ์

0.2 (17)	ห้องปฏิบัติก�รตรวจ

วิเคร�ะห์คุณภ�พ	

	 สภ�พห้องสะอ�ด	พื้นแห้ง	จัดเกบ็เครื่องมือ	อุปกรณ์	

และส�รเคมีต่�งๆ	เหม�ะสม

	 มหีอ้งหรอืบรเิวณเฉพ�ะสำ�หรบัทำ�ก�รวเิคร�ะหด์�้น

จุลินทรีย์แยกจ�กก�รวิเคร�ะห์ด้�นเคมี

	 มีม�ตรก�รป้องกันก�รปนเปื้อนจ�กเชื้อจุลินทรีย์	

และส�รเคมีภ�ยหลังก�รตรวจวิเคร�ะห์	
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นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

	 กรณีที่มีก�รใช้ส�รเคมีเข้มข้นสูงควรมีก�รระบ�ย

อ�ก�ศที่เพียงพอและไม่กลับเข้�สู่กระบวนก�รผลิต	

	 หอ้งปฏบิตักิ�รตรวจวเิคร�ะหอ์�จอยูภ่�ยนอกอ�ค�ร

ผลิตได้	 แต่จะต้องอยู่ในบริเวณสถ�นที่ตั้งและเป็น

อ�ค�รที่มีม�ตรก�รป้องกันก�รปนเปื้อน

0.1 (18)	ห้องหรือบริเวณเปลี่ยนเสื้อผ้�	

และเก็บของใช้ส่วนตัวของ

พนักง�น

ห้องหรือบริเวณเฉพ�ะ	 สำ�หรับเปลี่ยนเครื่องแต่งก�ย

พนักง�นและเก็บของใช้ส่วนตัว	มีสภ�พสะอ�ด	เพียงพอ

ต่อก�รใช้ของพนักง�น

2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก�รผลิต

นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

2.1	 การออกแบบ

0.2 2.1.1	 ทำ�ด้วยวัสดุผิวเรียบ	ไม่เป็น

สนิม	ไม่ก่อให้เกิดก�ร	

ปนเปื้อนต่ออ�ห�ร	ทนต่อ

ก�รกัดกร่อน	ไม่ดูดซึม

เครื่องมือ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์ก�รผลิตที่สัมผัสหรือมี

โอก�สสัมผัสกับอ�ห�ร	ทำ�ด้วยวัสดุผิวเรียบ	 ไม่เป็นสนิม	

ไม่ก่อให้เกิดก�รปนเปื้อนต่ออ�ห�ร	 ทนต่อก�รกัดกร่อน	

และไม่ดูดซึม

0.2 2.1.2	 รอยต่อเรียบ	ไม่เป็นแหล่ง

สะสมของสิ่งสกปรก

รอยเชื่อมต่อ	 รวมทั้งซอกมุมของภ�ชนะ	 และอุปกรณ์

ในก�รผลิต	 เรียบ	 และไม่เป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรก		

ซึ่งตรวจสอบโดยใช้ก�รสังเกต	และมือสัมผัส	

ข้อแนะนํา

	 กรณีที่อุปกรณ์มีรอยเชื่อมต่ออยู่ภ�ยใน	ทำ�ให้ไม่

ส�ม�รถตรวจสอบได	้อ�จใชผ้ลก�รตรวจสอบคณุภ�พของ

ผลิตภัณฑ์สุดท้�ยประกอบก�รพิจ�รณ�
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0.2 2.1.3	 ท่อส่งผลิตภัณฑ์	ไม่มี		

จุดอับ	หรือซอกมุมที่

ทำ�คว�มสะอ�ด	และ	

ฆ่�เชื้อได้ย�ก	(กรณีมีก�ร

ผลิตโดยใช้ระบบท่อ)

กรณีใช้ระบบท่อในก�รผลิตอ�ห�ร	 ภ�ยในระบบท่อต้อง

ไม่มีจุดอับ	(dead	end)	หรือซอกมุม	(pocket)	ที่ก่อให้

เกิดก�รสะสมของ	สิ่งสกปรก	จุลินทรีย์	และย�กต่อก�ร

ทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อ

0.2 2.1.4	 ปั๊ม	ข้อต่อ	ปะเก็น		

ว�ล์วต่�งๆ	ที่สัมผัสอ�ห�ร	

ส�ม�รถล้�งทำ�คว�ม

สะอ�ดและฆ่�เชื้อได้	

ปั๊ม	ข้อต่อ	ปะเก็น	ว�ล์วต่�งๆ	ที่สัมผัสอ�ห�ร	ออกแบบ

ใหง้�่ยตอ่ก�รทำ�คว�มสะอ�ดและฆ�่เชือ้	ส�ม�รถถอดล�้ง

ทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อได้

ข้อแนะนํา

	 ท่อ/ช่องเปิดที่ไม่ได้อยู่ระหว่�งก�รใช้ง�น	 ควรมี

ฝ�หรอือปุกรณส์ำ�หรบัปดิปล�ยทอ่/ชอ่งเปดิ	เพือ่ปอ้งกนั

ก�รปนเปื้อน

0.2 2.1.5	 ถังบรรจุผลิตภัณฑ์	มีพื้นถัง

ภ�ยในล�ดเอียงส�ม�รถ

ระบ�ยของเหลวที่เก็บอยู่

ภ�ยในออกได้ทั้งหมด

	 ถงับรรจผุลติภณัฑ	์มพีืน้ถงัภ�ยในล�ดเอยีงสูช่อ่งหรอื

ทอ่ระบ�ยผลติภณัฑ	์เพือ่ใหส้�ม�รถระบ�ยของเหลว

ภ�ยในถงัออกไดท้ัง้หมด	รวมทัง้ส�ม�รถปอ้งกนัก�ร

ปนเปื้อนจ�กภ�ยนอกสู่ผลิตภัณฑ์ได้

0.2 2.1.6	 โต๊ะหรือแท่นปฏิบัติง�น

ที่สัมผัสกับอ�ห�รทำ�ด้วย

วัสดุผิวเรียบ	ไม่เป็นสนิม	

ไม่ก่อให้เกิดก�รปนเปื้อน

ลงสู่อ�ห�ร	ไม่ดูดซึม		

ทนต่อก�รกัดกร่อน	และสูง

จ�กพื้นต�มคว�มเหม�ะสม

พื้นผิวบริเวณปฏิบัติง�นที่สัมผัสอ�ห�ร	 เช่น	 โต๊ะหรือ

ยกพื้น

	 ทำ�ด้วยวัสดุผิวเรียบ	 ทำ�คว�มสะอ�ดได้ง่�ย	 ไม่เป็น

สนิม	 ทนต่อก�รกัดกร่อน	 ไม่ดูดซึม	 ไม่ทำ�ปฏิกิริย�

กับอ�ห�รหรือก่อให้เกิดก�รปนเปื้อนลงสู่อ�ห�ร

	 มคีว�มสงูในระดบัทีส่�ม�รถปอ้งกนัก�รปนเปือ้นสิง่

สกปรกจ�กพื้นขณะปฏิบัติง�นได้

ข้อแนะนํา

	 กรณีโต๊ะ	 สูงจ�กพื้นไม่น้อยกว่�	60	เซนติเมตร

	 กรณียกพื้น	สูงจ�กพื้นไม่น้อยกว่�	20	เซนติเมตร
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2.2	 การติดตั้ง

0.2 2.2.1	 ถูกต้องเหม�ะสมและเป็น

ไปต�มส�ยง�นก�รผลิต

มีก�รติดตั้งเครื่องมือ	 เครื่องจักร	 และอุปกรณ์ก�รผลิต

อย่�งถูกต้องเหม�ะสม	 และเป็นไปต�มส�ยง�นก�ร

ผลิตอ�ห�รแต่ละประเภท	 โดยคำ�นึงถึงก�รป้องกันก�ร	

ปนเปื้อนที่อ�จจะเกิดขึ้น	

0.2 2.2.2	 อยู่ในตำ�แหน่งที่ทำ�คว�ม

สะอ�ดและบำ�รุงรักษ�ง่�ย

ติดตั้งในตำ�แหน่งที่ง่�ยต่อก�รปฏิบัติง�น	 ก�รตรวจสอบ	

ก�รทำ�คว�มสะอ�ด	และก�รซ่อมบำ�รุง	

2.3	 จํานวนเพียงพอ	

0.2 2.3.1	 เครื่องมือหรืออุปกรณ์		

ก�รปรับคุณภ�พนำ้�	

มีก�รเลือกชนิดของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ก�รปรับ	

คุณภ�พนำ้�อย่�งเหม�ะสม	 โดยพิจ�รณ�จ�กสภ�พของ

แหลง่นำ�้	และปรมิ�ณทีใ่ชต้�มคว�มจำ�เปน็สำ�หรบัก�รนำ�

ไปใช้ง�น

0.2 2.3.2	 เครื่องมือหรืออุปกรณ์		

ล้�งทำ�คว�มสะอ�ด	หรือ

ฆ่�เชื้อบรรจุภัณฑ์(แล้วแต่

กรณี)

	 มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ล้�งทำ�คว�มสะอ�ด	หรือฆ่�

เชื้อ	บรรจุภัณฑ์	ครบถ้วนต�มชนิดและขน�ดที่ผลิต

	 กรณีใช้บรรจุภัณฑ์บางชนิด	 เช่น	 บรรจุภัณฑ์ชนิด

อ่อนตัว	 (Flexible	 Packaging)	 หรือบรรจุภัณฑ์

ชนิดกึ่งอ่อนตัว	 (Semirigid	 Packaging)	 ที่มีก�ร

ดูแลคว�มสะอ�ดจ�กผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์	สำ�หรับก�ร

ผลิตแบบก�รสเตอริไรซ์อ�ห�ร	 หลังจ�กที่บรรจุ

ลงในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกสนิท	 (In-container		

Sterilization)	ไมจ่ำ�เปน็ตอ้งมเีครือ่งมอืหรอือปุกรณ์

ล้�งทำ�คว�มสะอ�ด	หรือฆ่�เชื้อภ�ชนะบรรจุ

	 กรณีใช้ระบบการผลิตแบบปลอดเช้ือ อ�จไม่จำ�เป็น

ต้องมีเครื่องล้�งทำ�คว�มสะอ�ด	แต่ต้องมีเครื่องมือ	

หรืออุปกรณ์ฆ่�เชื้อบรรจุภัณฑ์ก่อนก�รบรรจุที่

ส�ม�รถฆ่�เชื้อได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 รวมทั้งไม่มี

ก�รตกค้�งของส�รเคมีภ�ยหลังก�รฆ่�เช้ือบรรจุภัณฑ์
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ข้อแนะนํา

	 กรณใีชเ้ครือ่งล�้งอตัโนมตัคิวรมกี�รศกึษ�วธิกี�ร

ใช้ที่ถูกต้องและคำ�นึงถึงแรงดันนำ้�ที่เพียงพอส�ม�รถฉีด

ล้�งได้อย่�งทั่วถึงและมีประสิทธิภ�พ

0.2 2.3.3	 เครื่องมือหรืออุปกรณ์		

ล้�งแบบระบบปิด	กรณีใช้

ระบบท่อ	

สภ�พสะอ�ด	 ไม่ชำ�รุด	 ไม่เป็นสนิม	 ใช้ง�นได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ	

0.2 2.3.4	 เครื่องมือหรืออุปกรณ์	ชั่ง	

ตวง	วัด

	 มีคว�มละเอียดเหม�ะสมสำ�หรับก�รใช้ง�น

	 มีคว�มเที่ยงตรง	 แม่นยำ�	 โดยเฉพ�ะเครื่องมือและ

อุปกรณ์ชั่ง	ตวง	วัด	ปัจจัยวิกฤต	(Critical	Factor)		

เพื่อให้เป็นไปต�มที่ระบุไว้ในกรรมวิธีก�รผลิตที่

กำ�หนด	 (Scheduled	 Process)	 ต้องได้รับก�ร	

สอบเทียบอย่�งน้อยปีละครั้ง

	 กรณีที่อาหารปรับกรด	 ที่กําหนดให้มีค่าความ

เป็นกรดด่างสมดุลมากกว่า 4.0	 ต้องมีเครื่องวัด

ค่�คว�มเป็นกรดด่�งด้วยวิธีวัดคว�มต่�งศักย์ไฟฟ้�		

(Potentiometric)	 เช่น	 เครื่องวัดกรดด่�ง	 (pH	

meter)	 หรือ	 ห�กใช้เครื่องวัดกรดด่�งแบบพกพ�	

(Portable	pH	Meter)	ต้องมีคว�มละเอียดในก�ร

อ่�นค่�	(Resolution)	อย่�งน้อย	0.1	pH	

	 กรณีที่อาหารปรับกรด	ที่กําหนดให้มีค่าความเป็น

กรดดา่งสมดลุเทา่กบัหรอืตํา่กวา่ 4.0 ส�ม�รถใชว้ธิี

ไตเตรท	 หรือวิธีก�รวัดสีได้	 เช่น	 กระด�ษเทียบสี	

(pH	 paper)	 หรือ	 ชุดทดสอบกรดด่�ง	 (pH	 test	

kit)	เป็นต้น

	 สภ�พสะอ�ด
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0.2 2.3.5	 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ก�ร

ปรุงผสม	(แล้วแต่กรณี)	

สภ�พสะอ�ด	 ไม่ชำ�รุด	 ไม่เป็นสนิม	 ไม่ก่อให้เกิดก�ร	

ปนเปื้อนต่ออ�ห�ร	ใช้ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ข้อแนะนํา

	 กรณีก�รปรุงผสมมีฝุ่นฟุ้งกระจ�ยม�ก	 ให้มี

อุปกรณ์สำ�หรับดักฝุ่นผง	เช่น	ฝ�ปิดถังปรุงผสมขณะปรุง

ผสม	หรือเครื่องดักฝุ่นผง

0.5 2.3.6	 เครื่องมือหรืออุปกรณ์		

ไล่อ�ก�ศที่ช่องว่�งเหนือ

อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุ	

และ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้เติม

ก๊�ซอื่นที่เหม�ะสม	เพื่อ

แทนที่อ�ก�ศ	(แล้วแต่

กรณี)

	 ส�ม�รถควบคุมและกำ�จัดอ�ก�ศหรือออกซิเจนที่มี

อยู่ภ�ยในภ�ชนะบรรจุหรือช่องว่�งเหนืออ�ห�รให้

เกดิสภ�วะของสญุญ�ก�ศ	(Vacuum)	หรอืมอี�ก�ศ

หลงเหลือน้อยที่สุด	 โดยเลือกใช้วิธีก�รไล่อ�ก�ศ

ให้เหม�ะสมกับชนิดผลิตภัณฑ์	 และสอดคล้อง

กับกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด	 เช่น	 ร�งไล่อ�ก�ศ		

(Exhaust	Box)	ก�รบรรจุขณะร้อน	(Hot	Fill)	ก�ร

ใช้เครื่องไล่อ�ก�ศ	 (Exhauster)	 ชนิดพ่นไอนำ้�ไป

ที่ผิวหน้�ของอ�ห�ร	 หรือใช้อุปกรณ์เติมก๊�ซอื่นที่

เหม�ะสม	 เช่น	 ไนโตรเจน	 แทนที่อ�ก�ศ	 หรือก�ร

บรรจุแบบสุญญ�ก�ศ

	 กรณีใช้ระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ ให้ตัดฐ�น

คะแนนในข้อนี้

ข้อแนะนํา

	 กรณเีครือ่งไลอ่�ก�ศซึง่ใชว้ธิผี�่นร�งไลอ่�ก�ศ	ให้

คำ�นงึถงึอณุหภมูแิละคว�มสมำ�่เสมอของไอนำ�้ทีใ่ชใ้นก�ร

ไล่อ�ก�ศ

0.5 2.3.7	 เครื่องมือหรืออุปกรณ์		

ปิดผนึกแบบกึ่งอัตโนมัติ

เป็นอย่�งน้อย	

ครบถ้วน	 และเหม�ะสมกับชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้	

ส�ม�รถปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ได้อย่�งสมบูรณ์และถูกต้อง	

ต�มเกณฑ์ที่กำ�หนด

ยกเว้น บรรจุภัณฑ์ชนิดแก้ว	 หรือปี๊บ	 ส�ม�รถใช้เครื่อง

ปิดผนึกต�มคว�มเหม�ะสม
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0.5 2.3.8	 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

สำ�หรับวัดคว�มสมบูรณ์

ของรอยปิดผนึกของ

ภ�ชนะบรรจุ

ครบถว้น	และเหม�ะสมกบัชนดิของภ�ชนะบรรจทุีใ่ช	้และ

มีคว�มเที่ยงตรงและแม่นยำ�

ข้อแนะนํา

	 บรรจภุณัฑป์ระเภทกระปอ๋ง	เครือ่งมอืทีจ่ำ�เปน็ไดแ้ก	่

ไมโครมิเตอร์	 (Micrometer)	 เครื่องมือวัดคว�มลึก	

(Countersink	 Gauge)	 หรือก�รวัดโดยใช้เครื่อง

ส่องหรือฉ�ยตะเข็บ	 (Seam	 Scope	 หรือ	 Seam		

Projector)

	 บรรจุภัณฑ์ประเภทแก้ว	 อ�จใช้ก�รสังเกตด้วยต�

เปล�่รว่มกบัก�รตรวจสอบดว้ยเครือ่งตรวจสอบก�ร

ปิดฝ�ที่ไม่สมบูรณ์	 (Dud	Detectors)	 หรือด้วยวิธี	

Cap	Remover

	 บรรจุภัณฑ์แบบกึ่งอ่อนตัว (Semirigid Packag-

ing)	 อ�จใช้	 วิธีก�รบีบด้วยมือแล้วสังเกตก�รรั่วที่

รอยผนกึ	(Squeeze)	หรอืผ�่น	Vacuum	Chamber	

หรือใช้วิธีควำ่�ถ้วย	แล้วหยดสี	เมธิลีนบลู	สังเกตก�ร

ห�ยไปของสี

	 บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging)	

อ�จใช้วิธีก�รวัดด้วยแรงตกกระทบโดยปล่อย	

บรรจุภัณฑ์ลงบนพื้นแข็ง	 หรือก�รใช้แท่งนำ้�หนัก		

50	 กก.	 กดทับ	 หรืออ�ศัยเครื่องมือเฉพ�ะ	 เช่น		

เครื่องทดสอบแรงดึง	 (Tensile	 Tester)	 หรือ	 ก�ร

วัดด้วยคว�มต้�นแรงกด	 หรือ	 ก�รวัดด้วยสภ�วะ

สุญญ�ก�ศ	เป็นต้น

0.5 2.3.9	 เครื่องมือหรืออุปกรณ์

สำ�หรับวัดคว�มเป็น

สุญญ�ก�ศหรือเครื่องมือ

วัดปริม�ณอ�ก�ศ	

หลงเหลือ	(แล้วแต่กรณี)

ครบถว้น	และเหม�ะสมกบัชนดิของภ�ชนะบรรจทุีใ่ช	้และ

มีคว�มแม่นยำ�	ยกเว้นภ�ชนะบรรจุแก้ว	ปี๊บ	บรรจุภัณฑ์

กึ่งอ่อนตัว	และอ่อนตัว	ให้หักฐ�นคะแนน
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0.2 2.3.10	เครื่องมือหรืออุปกรณ์

สำ�หรับวัดอุณหภูมิที่ใช้ใน

ก�รควบคุมกระบวนก�ร

ผลิต	

	 มีคว�มถูกต้องแม่นยำ�	 โดยเฉพ�ะเครื่องมือและ

อุปกรณ์วัด	 อุณหภูมิที่เป็นปัจจัยวิกฤต	 (Critical	

Factor)	 เช่น	 อุณหภูมิเริ่มต้นของอ�ห�รก่อนก�ร

ฆ่�เชื้อ	 (Initial	 Temperature)	 เพื่อให้เป็นไปต�ม

ที่ระบุไว้ในกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด	(Scheduled	

Process)	 ต้องได้รับก�รก�รสอบเทียบครอบคลุม

อุณหภูมิที่ใช้ง�นอย่�งน้อยปีละครั้ง

	 เครือ่งมอืหรอือปุกรณว์ดัอณุหภมูไิมค่วรใชอ้ปุกรณท์ี่

ทำ�ด้วยแก้วในก�รวัดอุณหภูมิของอ�ห�รโดยตรง

0.2 2.3.11	ชุดทดสอบสำ�หรับวัด

ปริม�ณคลอรีนหลงเหลือ

ในนำ้�	หล่อเย็น	(แล้วแต่

กรณี)

ชุดทดสอบที่ใช้	 มีคว�มแม่นยำ�	 และมีช่วงก�รใช้ง�นที่

เหม�ะสม	ในกรณีที่มีก�รเติมคลอรีนในนำ้�หล่อเย็น	

0.5 2.3.12	น�ฬิก�สำ�หรับจับเวล�		

ในก�รฆ่�เชื้อ

	 น�ฬกิ�ทีใ่ชจ้บัเวล�	ณ	เครือ่งฆ�่เชือ้ตอ้งมขีน�ดใหญ่

ส�ม�รถอ่�นค่�เวล�ได้ชัดเจนถึงระดับน�ทีเป็น	

อย่�งน้อย

	 มีก�รเทียบเวล�กับเวล�ม�ตรฐ�น	 อย่�งสมำ่�เสมอ	

อ�จทำ�ได้โดยวิธีก�รเปรียบเทียบเวล�ม�ตรฐ�น

ประเทศไทยท�งอินเตอร์เน็ต	 เช่นเวปไซด์ของ

สถ�บนัม�ตรวทิย�แหง่ช�ต	ิwww.nimt.or.th	หรอื	

กองทัพเรือ	 www.navy.mi.th	 หรือท�งโทรศัพท์	

(โทร	181)	เป็นต้น

0.2 2.3.13	เครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่น

ที่ใช้ควบคุม	คุณภ�พคว�ม

ปลอดภัยของอ�ห�ร	ต�ม

คว�มจำ�เป็น	(แล้วแต่กรณี)

ครบถว้น	มคีว�มเทีย่งตรง	และเหม�ะสมกบัวตัถปุระสงค์

ในก�รใช้ง�น	 เช่น	 เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในก�ร

ควบคุมขน�ดของชิ้นวัตถุดิบ	อุปกรณ์สำ�หรับวัดคว�มข้น

หนืดของอ�ห�ร	คว�มเค็ม	คว�มหว�น	เป็นต้น
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0.5 2.3.14	เครื่องมือหรืออุปกรณ์

สำ�หรับก�รทำ�ให้ผลิตภัณฑ์

เย็นตัวลงภ�ยหลังก�ร	

ฆ่�เชื้อ

เหม�ะสมกับชนิดของภ�ชนะบรรจุ	ไม่ชำ�รุด	ไม่ก่อให้เกิด

ก�รปนเปื้อนต่ออ�ห�ร

0.2 2.3.15	เครื่องกำ�เนิดไอนำ้�		

(แล้วแต่กรณี)

กรณีใช้เครื่องกำ�เนิดไอนำ้�	ต้องมีกำ�ลังก�รผลิตที่เพียงพอ

สำ�หรบัก�รใชง้�น	ตอ้งส�ม�รถควบคมุอณุหภมูแิละคว�ม

ดนัไอนำ�้ใหไ้ดต้�มทีก่ำ�หนดอย่�งสมำ�่เสมอ	สำ�หรบัเครือ่ง

ฆ�่เชือ้แบบใชไ้อนำ�้	(Steam	Retort)	ไมอ่นญุ�ตใหใ้ชแ้กส๊

ต้มนำ้�ให้เดือดกล�ยเป็นไอภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้อโดยตรง

แทนเครื่องกำ�เนิดไอนำ้�

3.6	

(M)

2.3.16	เครื่องฆ่าเชื้อมีอุปกรณ์ที่

จำ�เป็นถูกต้อง	ครบถ้วน	

และส�ม�รถใช้ง�นได้ดี

โดยจัดแบ่งเครื่องมือและ

อุปกรณ์ก�รผลิตเฉพ�ะ

ประเภทอ�ห�ร

	 ให้ตรวจสอบต�มประเภทเครื่องฆ่�เชื้อ	 พร้อมทั้ง

พิจ�รณ�ให้คะแนนทุกประเภทของเครื่องฆ่�เชื้อที่

มีก�รติดตั้งและใช้ง�น	 ประเภทไหนไม่มีไม่ต้องให้

คะแนน

	 ข้อนี้เป็นข้อบกพร่องรุนแรง	 (Major	 Defect)	 ที่

หัวข้อใหญ่	 และข้อย่อยไม่มีนำ้�หนักคะแนน	 ดังนั้น

ก�รประเมินข้อย่อย	 ห�กมีข้อใดข้อหนึ่งได้คะแนน

ปรบัปรงุถอืว�่ไมผ่�่นเกณฑเ์นือ่งจ�กพบขอ้บกพรอ่ง

รุนแรง

	 นำ้�หนักคะแนนมีที่หัวข้อใหญ่ที่เดียว	 ดังนี้ก�รให้

คะแนนขอ้นี	้ห�กมอีปุกรณค์รบถว้นต�มทีร่ะบใุนขอ้

ย่อยและส�ม�รถใช้ง�นได้ให้คะแนนในระดับ	 “ดี”	

แต่ห�กไม่มีหรือมีแต่ใช้ง�นไม่ได้ให้คะแนนระดับ	

“ปรับปรุง”

	 สําหรับกรณีที่มีการใช้เครื่องฆ่าเชื้อนอกเหนือ

จากในบันทึกการตรวจนี้	 ให้พิจ�รณ�ให้เป็น

ไปต�มเอกส�รให้คว�มเห็นชอบของสำ�นักง�น	

คณะกรรมก�รพิจ�รณ�และให้คะแนนในหัวข้อใหญ่น้ี

ได้เลย
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2.3.16.1	สําหรับเครื่องฆ่าเชื้อแนวนอนแบบใช้ไอนํ้า	(Horizontal	Steam	Retorts)

(1)	 เทอร์โมมิเตอร์อ้�งอิง	

(MIG	Thermometer)

	 ต้องมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอ้�งอิงที่มีคว�มเที่ยงตรง	

เชน่	เทอรโ์มมเิตอรช์นดิปรอทในแทง่แกว้	(Mercury	

in	Glass	Thermometer)	หรอืเครือ่งมอือปุกรณอ์ืน่

ทีม่คีว�มทดัเทยีมกนั	ทีต่ดิตัง้ไวใ้นตำ�แหนง่ทีอ่่�นค�่

ได้ง่�ย

	 ต้องอ่�นอุณหภูมิได้ละเอียดถึง	 0.5	 องศ�เซลเซียส	

(หรอื	1	องศ�ฟ�เรนไฮต)์	และมสีเกลไมเ่กนิ	4	องศ�

เซลเซียสต่อเซนติเมตร	

	 ติดตั้งกระเป�ะของเทอร์โมมิเตอร์อยู่ระหว่�งผนัง

ของเครื่องฆ่�เชื้อ	 กรณีติดตั้งกระเป�ะไว้ที่ช่อง

ภ�ยนอกซึ่งต่อกับเครื่องฆ่�เชื้อ	 ช่องดังกล่�วต้องมี

ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งอย่�งน้อย	 3/4	 นิ้ว	 และมี

ช่องระบ�ยไอนำ้�ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งอย่�งน้อย	

1/16	นิว้	ตัง้อยูใ่นตำ�แหนง่ทีส่�ม�รถใหไ้อนำ�้ผ�่นไป

ได้ตลอดคว�มย�วของกระเป�ะของเทอร์โมมิเตอร์

อย่�งต่อเนื่องตลอดเวล�ก�รฆ่�เชื้อ

	 มกี�รสอบเทยีบครอบคลมุชว่งอณุหภมูทิีใ่ชง้�นอย�่ง

นอ้ยปลีะ	1	ครัง้	และมปี�้ยแสดงวนัเดอืนปทีีท่ำ�ก�ร

สอบเทียบครั้งสุดท้�ยในตำ�แหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

(2)	 เครื่องควบคุมและบันทึก

อุณหภูมิ	(Temperature	

Controller	and	Recording	

Device)

	 ต้องติดตั้ ง เครื่องบันทึกอุณหภูมิและเวล�ที่มี

คว�มคล�ดเคลือ่น	ไมเ่กนิ	+1	ถงึ	-0.5	องศ�เซลเซยีส	

(+2	ถึง	-1	องศ�ฟ�เรนไฮต์)

	 กร�ฟบันทึกอุณหภูมิมีขีดแบ่งช่องตลอดช่วงก�รใช้

ง�นโดยขดีแบง่ชอ่งไมเ่กนิ	1	องศ�เซลเซยีส	(2	องศ�

ฟ�เรนไฮต์)
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	 ติดตั้งกระเป�ะของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอยู่ระหว่�ง

ผนังของเครื่องฆ่�เชื้อ	 กรณีติดตั้งกระเป�ะไว้ที่ช่อง

ภ�ยนอกซึ่งต่อกับเครื่องฆ่�เชื้อ	 ต้องมีช่องระบ�ย

ไอนำ้�ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งอย่�งน้อย	 1/16	 นิ้ว	

ตั้งอยู่ในตำ�แหน่งที่ส�ม�รถให้ไอนำ้�ผ่�นไปได้ตลอด

คว�มย�วของกระเป�ะของเทอร์โมมิเตอร์อย่�งต่อ

เนื่องตลอดเวล�ก�รฆ่�เชื้อ

	 มีม�ตรก�รป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องม�ปรับ

เปลี่ยนหรือแก้ไขอุณหภูมิ	 เช่น	 ก�รใส่กุญแจ	 หรือ

ก�รแสดงข้อคว�มคำ�เตือน	เป็นต้น

	 มกี�รสอบเทยีบครอบคลมุชว่งอณุหภมูทิีใ่ชง้�นอย�่ง

นอ้ยปลีะ	1	ครัง้	และมปี�้ยแสดงวนัเดอืนปทีีท่ำ�ก�ร

สอบเทียบครั้งสุดท้�ยในตำ�แหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

(3)	 ช่องระบ�ยไอนำ้�	(Bleeder) 	 ตอ้งมชีอ่งระบ�ยไอนำ�้	ขน�ดเสน้ผ�่นศนูยก์ล�งอย�่ง

นอ้ย	3	มลิลเิมตร	(1/8	นิว้)	จำ�นวน	1	ชอ่ง	เปน็อย�่ง

น้อย	อยู่ตรงข้�มกับท่อไอนำ้�เข้�

	 ติดตั้งในตำ�แหน่งที่ผู้ควบคุมส�ม�รถสังเกตได้โดย

ง่�ย	 โดยให้อยู่ที่แนวบนสุดของเครื่องฆ่�เชื้อ	 โดยมี

ระยะห่�งจ�กปล�ยสุดทั้งสองด้�นของเครื่องฆ่�เชื้อ

ต�มแนวนอนไม่เกิน	1	ฟุต	และต้องมีก�รติดตั้งช่อง

ระบ�ยเพิ่มทุกระยะห่�ง	 8	ฟุต	 ทั้งนี้อ�จติดตั้งช่อง	

ระบ�ยไอนำ้�ไว้ที่อื่นๆ	 เพิ่มเติมได้ห�กจำ�เป็นเพื่อ

ให้ก�รกระจ�ยคว�มร้อน	 ไล่อ�ก�ศ	 และไอนำ้�

หมุนเวียนได้ดีขึ้น
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นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

2.3.16.2	สําหรับเครื่องฆ่าเชื้อแนวตั้งแบบใช้ไอนํ้า	(Vertical	Steam	Retorts)	

(1)	 เทอร์โมมิเตอร์อ้�งอิง	(MIG	

Thermometer)

	 ต้องมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอ้�งอิงที่มีคว�มเที่ยงตรง	

เชน่	เทอรโ์มมเิตอรช์นดิปรอทในแทง่แกว้	(Mercury	

in	Glass	Thermometer)	หรอืเครือ่งมอือปุกรณอ์ืน่

ทีม่คีว�มทดัเทยีมกนั	ทีต่ดิตัง้ไวใ้นตำ�แหนง่ทีอ่่�นค�่

ได้ง่�ย

	 ต้องอ่�นอุณหภูมิได้ละเอียดถึง	 0.5	 องศ�เซลเซียส	

(หรอื	1	องศ�ฟ�เรนไฮต)์	และมสีเกลไมเ่กนิ	4	องศ�

เซลเซียสต่อเซนติเมตร

	 ติดตั้งกระเป�ะของเทอร์โมมิเตอร์อยู่ระหว่�งผนัง

ของเครื่องฆ่�เชื้อ	 กรณีติดตั้งกระเป�ะไว้ที่ช่อง

ภ�ยนอกซึ่งต่อกับเครื่องฆ่�เชื้อ	 ช่องดังกล่�วต้อง	

มีขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งอย่�งน้อย	 3/4	 นิ้ว	 และ	

มชีอ่งระบ�ยไอนำ�้ขน�ดเสน้ผ�่นศนูยก์ล�งอย�่งนอ้ย	

1/16	นิว้	ตัง้อยูใ่นตำ�แหนง่ทีส่�ม�รถใหไ้อนำ�้ผ�่นไป

ได้ตลอดคว�มย�วของกระเป�ะของเทอร์โมมิเตอร์

อย่�งต่อเนื่องตลอดเวล�ก�รฆ่�เชื้อ

	 มกี�รสอบเทยีบครอบคลมุชว่งอณุหภมูทิีใ่ชง้�นอย�่ง

นอ้ยปลีะ	1	ครัง้	และมปี�้ยแสดงวนัเดอืนปทีีท่ำ�ก�ร

สอบเทียบครั้งสุดท้�ยในตำ�แหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

(2)	 เครื่องควบคุมและบันทึก	

อุณหภูมิ

	 ต้องติดตั้ ง เครื่องบันทึกอุณหภูมิและเวล�ที่มี

คว�มคล�ดเคลือ่น	ไมเ่กนิ	+1	ถงึ	-0.5	องศ�เซลเซยีส	

(+2	ถึง	-1	องศ�ฟ�เรนไฮต์)

	 กร�ฟบันทึกอุณหภูมิมีขีดแบ่งช่องตลอดช่วงก�รใช้

ง�นโดยขดีแบง่ชอ่งไมเ่กนิ	1	องศ�เซลเซยีส	(2	องศ�

ฟ�เรนไฮต์)
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นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

	 ติดตั้งกระเป�ะของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอยู่ระหว่�ง

ผนังของเครื่องฆ่�เชื้อ	 กรณีติดตั้งกระเป�ะไว้ที่ช่อง

ภ�ยนอกซึ่งต่อกับเครื่องฆ่�เชื้อ	 ต้องมีช่องระบ�ย

ไอนำ้�ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งอย่�งน้อย	 1/16	 นิ้ว	

ตั้งอยู่ในตำ�แหน่งที่ส�ม�รถให้ไอนำ้�ผ่�นไปได้ตลอด

คว�มย�วของกระเป�ะของเทอร์โมมิเตอร์อย่�ง	

ต่อเนื่องตลอดเวล�ก�รฆ่�เชื้อ

	 มีม�ตรก�รป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องม�ปรับ

เปลี่ยนหรือแก้ไขอุณหภูมิ	 เช่น	 ก�รใส่กุญแจ	 หรือ

ก�รแสดงข้อคว�มคำ�เตือน	เป็นต้น

	 มกี�รสอบเทยีบครอบคลมุชว่งอณุหภมูทิีใ่ชง้�นอย�่ง

นอ้ยปลีะ	1	ครัง้	และมปี�้ยแสดงวนัเดอืนปทีีท่ำ�ก�ร

สอบเทียบครั้งสุดท้�ยในตำ�แหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

(3)	 ช่องระบ�ยไอนำ้�	 	 ตอ้งมชีอ่งระบ�ยไอนำ�้	ขน�ดเสน้ผ�่นศนูยก์ล�งอย�่ง

นอ้ย	3	มลิลเิมตร	(1/8	นิว้)	จำ�นวน	1	ชอ่ง	เปน็อย�่ง

น้อย

	 ติดตั้งในตำ�แหน่งที่ผู้ควบคุมส�ม�รถสังเกตได้โดย

ง่�ย	โดยอยู่สูงสุดของเครื่องฆ่�เชื้อ	และตรงข้�มกับ

ท่อไอนำ้�เข้�

2.3.16.3	สําหรับเครื่องฆ่าเชื้อแนวตั้งแบบใช้นํ้าร้อน	(Vertical	Water	Retorts)

(1)	 เทอร์โมมิเตอร์อ้�งอิง	 	 ต้องมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอ้�งอิงที่มีคว�มเที่ยงตรง	

เชน่	เทอรโ์มมเิตอรช์นดิปรอทในแทง่แกว้	(Mercury	

in	Glass	Thermometer)	หรอืเครือ่งมอือปุกรณอ์ืน่

ทีม่คีว�มทดัเทยีมกนั	ทีต่ดิตัง้ไวใ้นตำ�แหนง่ทีอ่่�นค�่

ได้ง่�ย

	 ต้องอ่�นอุณหภูมิได้ละเอียดถึง	 0.5	 องศ�เซลเซียส	

(หรอื	1	องศ�ฟ�เรนไฮต)์	และมสีเกลไมเ่กนิ	4	องศ�

เซลเซียสต่อเซนติเมตร
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นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

	 ติดตั้งกระเป�ะของเทอร์โมมิเตอร์อยู่ที่ระดับตรง

กล�งของเครื่องฆ่�เชื้อและต้องอยู่ตำ่�กว่�ระดับนำ้�

ร้อนเสมอตลอดกระบวนก�รฆ่�เชื้อ

	 ระหว่�งผนังของเครื่องฆ่�เชื้อ	 กรณีติดตั้งกระเป�ะ

ไว้ที่ช่องภ�ยนอกซึ่งต่อกับเครื่องฆ่�เชื้อ	 ช่องดัง

กล่�วต้องมีขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งอย่�งน้อย	 3/4	

นิ้ว	 และมีช่องระบ�ยไอนำ้�ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง

อย่�งน้อย	 1/16	 นิ้ว	 ตั้งอยู่ในตำ�แหน่งที่ส�ม�รถ

ให้ไอนำ้�ผ่�นไปได้ตลอดคว�มย�วของกระเป�ะของ

เทอร์โมมิเตอร์อย่�งต่อเนื่องตลอดเวล�ก�รฆ่�เชื้อ

	 มกี�รสอบเทยีบครอบคลมุชว่งอณุหภมูทิีใ่ชง้�นอย�่ง

นอ้ยปลีะ	1	ครัง้	และมปี�้ยแสดงวนัเดอืนปทีีท่ำ�ก�ร

สอบเทียบครั้งสุดท้�ย

(2)		 เครื่องควบคุมและบันทึก

อุณหภูมิ	

	 ต้องติดตั้ ง เครื่องบันทึกอุณหภูมิและเวล�ที่มี

คว�มคล�ดเคลือ่น	ไมเ่กนิ	+1	ถงึ	-0.5	องศ�เซลเซยีส	

(+2	ถึง	-1	องศ�ฟ�เรนไฮต์)

	 กร�ฟบันทึกอุณหภูมิมีขีดแบ่งช่องตลอดช่วงก�รใช้

ง�นโดยขดีแบง่ชอ่งไมเ่กนิ	1	องศ�เซลเซยีส	(2	องศ�

ฟ�เรนไฮต์)

	 ติดตั้งกระเป�ะของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอยู่ระหว่�ง

ผนังของเครื่องฆ่�เชื้อ	 กรณีติดตั้งกระเป�ะไว้ที่ช่อง

ภ�ยนอกซึ่งต่อกับเครื่องฆ่�เชื้อ	 ต้องมีช่องระบ�ย

ไอนำ้�ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งอย่�งน้อย	 1/16	 นิ้ว	

ตั้งอยู่ในตำ�แหน่งที่ส�ม�รถให้ไอนำ้�ผ่�นไปได้ตลอด

คว�มย�วของกระเป�ะของเทอร์โมมิเตอร์อย่�ง	

ต่อเนื่องตลอดเวล�ก�รฆ่�เชื้อ

	 มีม�ตรก�รป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องม�ปรับ

เปลี่ยนหรือแก้ไขอุณหภูมิ	 เช่น	 ก�รใส่กุญแจ	 หรือ

ก�รแสดงข้อคว�มคำ�เตือน	เป็นต้น
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นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

	 มกี�รสอบเทยีบครอบคลมุชว่งอณุหภมูทิีใ่ชง้�นอย�่ง
นอ้ยปลีะ	1	ครัง้	และมปี�้ยแสดงวนัเดอืนปทีีท่ำ�ก�ร
สอบเทียบครั้งสุดท้�ยในตำ�แหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

(3)		ม�ตรวัดคว�มดัน	(Pressure	
Gauge)

	 ต้องมีม�ตรวัดคว�มดันที่มีขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง
ของหน้�ปัดอย่�งน้อย	4	นิ้ว	เพื่อให้อ่�นได้ชัดเจน	มี
ก�รแบ่งขีดอ่�นได้ละเอียดถึง	2	ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว	
มีค่�คว�มคล�ดเคลื่อนไม่เกิน	1	ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว

	 มกี�รสอบเทยีบคว�มเทีย่งตรงอย�่งนอ้ยปลีะ	1	ครัง้

(4)	อุปกรณ์แสดงระดับนำ้�		
(Water	Level	Indicator)

ต้องมีตัวแสดงเพื่อให้ทร�บระดับนำ้�	 เช่น	 ท่อแก้ว	 ช่อง
มอง	หรืออุปกรณ์แสดงระดับนำ้�ที่ถูกต้อง	เพื่อตรวจสอบ
ว่�ตลอดก�รฆ่�เชื้อนำ้�ร้อนอยู่ในระดับที่ท่วมบรรจุภัณฑ์
ทั้งหมดไม่น้อยกว่�	15	เซนติเมตร	(6	นิ้ว)	

(5)	อุปกรณ์หมุนเวียนนำ้�ร้อน	
(Water	Circulation		
Device)

	 มีอุปกรณ์หรือระบบหมุนเวียนนำ�้ร้อนที่เพียงพอต่อ
ก�รฆ�่เชือ้ต�มทีก่ำ�หนดไว	้เชน่	ใชป้ัม๊	หรอืใชอ้�ก�ศ
อดั	โดยตดิตัง้ในลกัษณะทีท่ำ�ใหก้�รกระจ�ยอณุหภมูิ
ภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้ออย่�งทั่วถึงและสมำ่�เสมอ

	 มีก�รติดตั้ งสัญญ�ณเตือนเมื่ อปั๊มหรือระบบ
หมุนเวียนทำ�ง�นผิดปกติ

	 ในกรณีที่มีก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�รหมุนเวียนนำ้�ร้อน	
ต้องทำ�ก�รศึกษ�ก�รกระจ�ยคว�มร้อนที่แสดงให้
เห็นว่�	 มีก�รกระจ�ยอุณหภูมิภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้อ
อย�่งสมำ�่เสมอ	(ใหพ้จิ�รณ�ใหค้ะแนนรว่มกบัหมวด
ที่	3	ข้อ	3.3.1	(1)	ด้วย)

2.3.16.4	สําหรับเครื่องฆ่าเชื้อแนวนอนแบบใช้การพ่นนํ้าร้อน(Horizontal	Shower	
Water/	Water	Spray	/	Water	Cascade	Retorts)

(1)	เทอร์โมมิเตอร์อ้�งอิง	 	 ต้องมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอ้�งอิงที่มีคว�มเที่ยงตรง	
เชน่	เทอรโ์มมเิตอรช์นดิปรอทในแทง่แกว้	(Mercury	
in	Glass	Thermometer)	หรอืเครือ่งมอือปุกรณอ์ืน่
ทีม่คีว�มทดัเทยีมกนั	ทีต่ดิตัง้ไวใ้นตำ�แหนง่ทีอ่่�นค�่
ได้ง่�ย
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นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

	 ต้องอ่�นอุณหภูมิได้ละเอียดถึง	 0.5	 องศ�เซลเซียส	

(หรอื	1	องศ�ฟ�เรนไฮต)์	และมสีเกลไมเ่กนิ	4	องศ�

เซลเซียสต่อเซนติเมตร	

	 ติดตั้งกระเป�ะของเทอร์โมมิเตอร์ในตำ�แหน่งที่มี

ตัวกล�งแลกเปลี่ยนคว�มร้อนไหลเวียนผ่�นอย่�งดี

	 มกี�รสอบเทยีบครอบคลมุชว่งอณุหภมูทิีใ่ชง้�นอย�่ง

นอ้ยปลีะ	1	ครัง้	และมปี�้ยแสดงวนัเดอืนปทีีท่ำ�ก�ร

สอบเทียบครั้งสุดท้�ยในตำ�แหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

(2)	เครื่องควบคุมและบันทึก

อุณหภูมิ

	 ต้องติดตั้ ง เครื่องบันทึกอุณหภูมิและเวล�ที่มี

คว�มคล�ดเคลือ่น	ไมเ่กนิ	+1	ถงึ	-0.5	องศ�เซลเซยีส	

(+2	ถึง	-1	องศ�ฟ�เรนไฮต์)

	 กร�ฟบันทึกอุณหภูมิมีขีดแบ่งช่องตลอดช่วงก�รใช้

ง�นโดยขดีแบง่ชอ่งไมเ่กนิ	1	องศ�เซลเซยีส	(2	องศ�

ฟ�เรนไฮต์)

	 ติดตั้งกระเป�ะของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอยู่ระหว่�ง

ผนังของเครื่องฆ่�เชื้อ	 กรณีติดตั้งกระเป�ะไว้ที่ช่อง

ภ�ยนอกซึ่งต่อกับเครื่องฆ่�เชื้อ	 ต้องมีช่องระบ�ย

ไอนำ้�ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งอย่�งน้อย	 1/16	 นิ้ว	

ตั้งอยู่ในตำ�แหน่งที่ส�ม�รถให้ไอนำ้�ผ่�นไปได้ตลอด

คว�มย�วของกระเป�ะของเทอร์โมมิเตอร์อย่�ง	

ต่อเนื่องตลอดเวล�ก�รฆ่�เชื้อ

	 ในกรณีที่มีก�รเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของนำ้�ร้อนแบบ

โดยออ้ม	ตำ�แหนง่ของหวัวดัก�รควบคมุอณุหภมูคิวร

ติดตั้งที่ท่อนำ้�ร้อนท�งออกของอุปกรณ์แลกเปลี่ยน

คว�มร้อน	และตำ�แหน่งของหัววัดสำ�หรับบันทึกค่�

อณุหภมูกิบัเวล�ควรอยูท่ีท่อ่นำ�้รอ้นกอ่นเข�้อปุกรณ์

แลกเปลี่ยนคว�มร้อน

	 มีม�ตรก�รป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องม�ปรับ

เปลี่ยนหรือแก้ไขอุณหภูมิ	 เช่น	 ก�รใส่กุญแจ	 หรือ

ก�รแสดงข้อคว�มคำ�เตือน	เป็นต้น
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นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

	 มกี�รสอบเทยีบครอบคลมุชว่งอณุหภมูทิีใ่ชง้�นอย�่ง

นอ้ยปลีะ	1	ครัง้	และมปี�้ยแสดงวนัเดอืนปทีีท่ำ�ก�ร

สอบเทียบครั้งสุดท้�ยในตำ�แหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

(3)	 ม�ตรวัดคว�มดัน	 	 ต้องมีม�ตรวัดคว�มดันที่มีขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง

ของหน้�ปัดอย่�งน้อย	4	นิ้ว	เพื่อให้อ่�นได้ชัดเจน	มี

ก�รแบ่งขีดอ่�นได้ละเอียดถึง	2	ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว	

มีค่�คว�มคล�ดเคลื่อนไม่เกิน	1	ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว

	 มกี�รสอบเทยีบคว�มเทีย่งตรงอย�่งนอ้ยปลีะ	1	ครัง้

(4)	 อุปกรณ์วัดและควบคุมอัตร�
ก�รไหลของนำ้�		
(Flow	Meter)

	 ตอ้งมกี�รตดิตัง้อปุกรณว์ดัและควบคมุอตัร�ก�รไหล

ของนำ้�ร้อนหมุนเวียนในตำ�แหน่งที่เหม�ะสม	และ

	 มีสัญญ�ณเตือน	 หรือระบบป้องกันกรณีอัตร�ก�ร

ไหลของนำ้�เปลี่ยนแปลงไปจ�กที่กำ�หนด

(5)	 ปั๊มหมุนเวียนนำ้�ร้อน	(Water	
Circulation	Pump)

ต้องติดตั้งอุปกรณ์สัญญ�ณเตือนในกรณีที่ปั๊มไม่ทำ�ง�น	

โดยอ�จวัดจ�กคว�มดันของนำ้�ร้อนที่ออกจ�กปั๊ม	

2.3.16.5	สําหรับเครื่องฆ่าเชื้อแนวนอน	แบบใช้นํ้าร้อนท่วม	(Horizontal	Total		
Immersion	Water	Retorts)

(1)	 เทอร์โมมิเตอร์อ้�งอิง	 	 ต้องมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอ้�งอิงที่มีคว�มเที่ยงตรง	

เชน่	เทอรโ์มมเิตอรช์นดิปรอทในแทง่แกว้	(Mercury	

in	Glass	Thermometer)	หรอืเครือ่งมอือปุกรณอ์ืน่

ทีม่คีว�มทดัเทยีมกนั	ทีต่ดิตัง้ไวใ้นตำ�แหนง่ทีอ่่�นค�่

ได้ง่�ย

	 ต้องอ่�นอุณหภูมิได้ละเอียดถึง	 0.5	 องศ�เซลเซียส	

(หรอื	1	องศ�ฟ�เรนไฮต)์	และมสีเกลไมเ่กนิ	4	องศ�

เซลเซียสต่อเซนติเมตร
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นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

	 ติดตั้งกระเป�ะของเทอร์โมมิเตอร์ในตำ�แหน่ง

กึ่งกล�งของเครื่องฆ่�เชื้อ	 โดยมีคว�มย�วของก้�น

วัดที่จุ่มในนำ้�ร้อนอย่�งน้อย	5	เซนติเมตร	(2	นิ้ว)

	 มกี�รสอบเทยีบครอบคลมุชว่งอณุหภมูทิีใ่ชง้�นอย�่ง

น้อยปีละ	1	ครั้งในตำ�แหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

(2)	 เครื่องควบคุมและบันทึก
อุณหภูมิ	

	 ต้องติดตั้ ง เครื่องบันทึกอุณหภูมิและเวล�ที่มี

คว�มคล�ดเคลือ่น	ไมเ่กนิ	+1	ถงึ	-0.5	องศ�เซลเซยีส	

(+2	ถึง	-1	องศ�ฟ�เรนไฮต์)

	 กร�ฟบันทึกอุณหภูมิมีขีดแบ่งช่องตลอดช่วงก�รใช้

ง�นโดยขดีแบง่ชอ่งไมเ่กนิ	1	องศ�เซลเซยีส	(2	องศ�

ฟ�เรนไฮต์)

	 ติดตั้งกระเป�ะของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอยู่ระหว่�ง

ผนังของเครื่องฆ่�เชื้อ	 กรณีติดตั้งกระเป�ะไว้ที่ช่อง

ภ�ยนอกซึ่งต่อกับเครื่องฆ่�เชื้อ	 ต้องมีช่องระบ�ย

ไอนำ้�ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งอย่�งน้อย	 1/16	 นิ้ว	

ตั้งอยู่ในตำ�แหน่งที่ส�ม�รถให้ไอนำ้�ผ่�นไปได้ตลอด

คว�มย�วของกระเป�ะของเทอร์โมมิเตอร์อย่�ง	

ต่อเนื่องตลอดเวล�ก�รฆ่�เชื้อ

	 ในกรณีที่มีก�รเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของนำ้�ร้อนแบบ

โดยออ้ม	ตำ�แหนง่ของหวัวดัก�รควบคมุอณุหภมูคิวร

ติดตั้งที่ท่อนำ้�ร้อนท�งออกของอุปกรณ์แลกเปลี่ยน

คว�มร้อน	และตำ�แหน่งของหัววัดสำ�หรับบันทึกค่�

อณุหภมูกิบัเวล�ควรอยูท่ีท่อ่นำ�้รอ้นกอ่นเข�้อปุกรณ์

แลกเปลี่ยนคว�มร้อน

	 มีม�ตรก�รป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องม�ปรับ

เปลี่ยนหรือแก้ไขอุณหภูมิ	 เช่น	 ก�รใส่กุญแจ	 หรือ

ก�รแสดงข้อคว�มคำ�เตือน	เป็นต้น

	 มกี�รสอบเทยีบครอบคลมุชว่งอณุหภมูทิีใ่ชง้�นอย�่ง

นอ้ยปลีะ	1	ครัง้	และมปี�้ยแสดงวนัเดอืนปทีีท่ำ�ก�ร

สอบเทียบครั้งสุดท้�ยในตำ�แหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
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นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

(3)	 ม�ตรวัดคว�มดัน	 	 ต้องมีม�ตรวัดคว�มดันที่มีขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง

ของหน้�ปัดอย่�งน้อย	4	นิ้ว	เพื่อให้อ่�นได้ชัดเจน	มี

ก�รแบ่งขีดอ่�นได้ละเอียดถึง	2	ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว	

มีค่�คว�มคล�ดเคลื่อนไม่เกิน	1	ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว

	 มกี�รสอบเทยีบคว�มเทีย่งตรงอย�่งนอ้ยปลีะ	1	ครัง้

(4)	 อุปกรณ์หมุนเวียนนำ้�ร้อน	 	 มีอุปกรณ์หรือระบบหมุนเวียนนำ�้ร้อนที่เพียงพอต่อ

ก�รฆ�่เชือ้ต�มทีก่ำ�หนดไว	้เชน่	ใชป้ัม๊	หรอืใชอ้�ก�ศ

อดั	โดยตดิตัง้ในลกัษณะทีท่ำ�ใหก้�รกระจ�ยอณุหภมูิ

ภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้ออย่�งทั่วถึงและสมำ่�เสมอ

	 มีก�รติดตั้ งสัญญ�ณเตือนเมื่ อปั๊มหรือระบบ

หมุนเวียนทำ�ง�นผิดปกติ

	 ในกรณีที่มีก�รปรับเปลี่ยนวิธีก�รหมุนเวียนนำ้�ร้อน	

ต้องทำ�ก�รศึกษ�ก�รกระจ�ยคว�มร้อนที่แสดงให้

เห็นว่�	 มีก�รกระจ�ยอุณหภูมิภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้อ

อย�่งสมำ�่เสมอ	(ใหพ้จิ�รณ�ใหค้ะแนนรว่มกบัหมวด

ที่	3	ข้อ	3.3.1	(1)	ด้วย)

(5)	 อุปกรณ์แสดงระดับนำ้�	 ต้องมีตัวแสดงเพื่อให้ทร�บระดับนำ้�	 เช่น	 ท่อแก้ว	 ช่อง

มอง	หรืออุปกรณ์แสดงระดับนำ้�ที่ถูกต้อง	เพื่อตรวจสอบ

ว่�ตลอดก�รฆ่�เชื้อนำ้�ร้อนอยู่ในระดับที่ท่วมบรรจุภัณฑ์

ทั้งหมดไม่น้อยกว่�	15	เซนติเมตร	(6	นิ้ว)	

2.3.16.6	สําหรับเครื่องฆ่าเชื้อที่ใช้รางเกลียวหมุน	(Reel	and	Spiral	Retorts)

(1)	 เทอร์โมมิเตอร์อ้�งอิง	 	 ต้องมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอ้�งอิงที่มีคว�มเที่ยงตรง	

เชน่	เทอรโ์มมเิตอรช์นดิปรอทในแทง่แกว้	(Mercury	

in	Glass	Thermometer)	หรอืเครือ่งมอือปุกรณอ์ืน่

ทีม่คีว�มทดัเทยีมกนั	ทีต่ดิตัง้ไวใ้นตำ�แหนง่ทีอ่่�นค�่

ได้ง่�ย

	 ต้องอ่�นอุณหภูมิได้ละเอียดถึง	 0.5	 องศ�เซลเซียส	

(หรอื	1	องศ�ฟ�เรนไฮต)์	และมสีเกลไมเ่กนิ	4	องศ�

เซลเซียสต่อเซนติเมตร
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นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

	 ติดตั้งกระเป�ะของเทอร์โมมิเตอร์อยู่ระหว่�งผนัง

ของเครื่องฆ่�เชื้อ	 กรณีติดตั้งกระเป�ะไว้ที่ช่อง

ภ�ยนอกซึ่งต่อกับเครื่องฆ่�เชื้อ	 ช่องดังกล่�วต้องมี

ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งอย่�งน้อย	 3/4	 นิ้ว	 และมี

ช่องระบ�ยไอนำ้�ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งอย่�งน้อย	

1/16	นิว้	ตัง้อยูใ่นตำ�แหนง่ทีส่�ม�รถใหไ้อนำ�้ผ�่นไป

ได้ตลอดคว�มย�วของกระเป�ะของเทอร์โมมิเตอร์

อย่�งต่อเนื่องตลอดเวล�ก�รฆ่�เชื้อ

	 มกี�รสอบเทยีบครอบคลมุชว่งอณุหภมูทิีใ่ชง้�นอย�่ง

นอ้ยปลีะ	1	ครัง้	และมปี�้ยแสดงวนัเดอืนปทีีท่ำ�ก�ร

สอบเทียบครั้งสุดท้�ยในตำ�แหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

(2)	 เครื่องควบคุมและบันทึก
อุณหภูมิ	

	 ต้องติดตั้ ง เครื่องบันทึกอุณหภูมิและเวล�ที่มี

คว�มคล�ดเคลือ่น	ไมเ่กนิ	+1	ถงึ	-0.5	องศ�เซลเซยีส	

(+2	ถึง	-1	องศ�ฟ�เรนไฮต์)

	 กร�ฟบันทึกอุณหภูมิมีขีดแบ่งช่องตลอดช่วงก�รใช้

ง�นโดยขดีแบง่ชอ่งไมเ่กนิ	1	องศ�เซลเซยีส	(2	องศ�

ฟ�เรนไฮต์)

	 ติดตั้งกระเป�ะของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิอยู่ระหว่�ง

ผนังของเครื่องฆ่�เชื้อ	 กรณีติดตั้งกระเป�ะไว้ที่ช่อง

ภ�ยนอกซึ่งต่อกับเครื่องฆ่�เชื้อ	 ต้องมีช่องระบ�ย

ไอนำ้�ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งอย่�งน้อย	 1/16	 นิ้ว	

ตั้งอยู่ในตำ�แหน่งที่ส�ม�รถให้ไอนำ้�ผ่�นไปได้ตลอด

คว�มย�วของกระเป�ะของเทอร์โมมิเตอร์อย่�ง	

ต่อเนื่องตลอดเวล�ก�รฆ่�เชื้อ

	 มีม�ตรก�รป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องม�ปรับ

เปลี่ยนหรือแก้ไขอุณหภูมิ	 เช่น	 ก�รใส่กุญแจ	 หรือ

ก�รแสดงข้อคว�มคำ�เตือน	เป็นต้น
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	 มกี�รสอบเทยีบครอบคลมุชว่งอณุหภมูทิีใ่ชง้�นอย�่ง

นอ้ยปลีะ	1	ครัง้	และมปี�้ยแสดงวนัเดอืนปทีีท่ำ�ก�ร

สอบเทียบครั้งสุดท้�ยในตำ�แหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

(3)	 รูระบ�ยที่	Cooker	Shell	 คือ	 Bleeder	 มีขน�ดรูไม่น้อยกว่�	 1/8	 นิ้ว	 เปิดตลอด

ขณะทำ�ก�รฆ่�เชื้อ

(4)	 ตัวควบคุมรอบก�รหมุน ถูกต้อง	 (รอบก�รหมุนตรงกับที่ศึกษ�ไว้)	 ครบถ้วน	 และ

ส�ม�รถใช้ง�นได้ดี	

2.3.16.7	สําหรับเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนภายใต้บรรยากาศปกติ	(Cooker)

(1)	 เทอร์โมมิเตอร์อ้�งอิง	 	 ต้องมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่มีคว�มเที่ยงตรง	 เช่น	

เทอรโ์มมเิตอรช์นดิก้�นโลหะ	หรอืเครือ่งมอือปุกรณ์

อื่นที่มีคว�มทัดเทียม	 ทั้งนี้ไม่จำ�เป็นต้องติดตั้ง

ไว้ที่เครื่องฆ่�เชื้อโดยตรง	 แต่ไม่ควรใช้ชนิดแท่ง

แก้วเนื่องจ�กมีโอก�สแตกและปนเปื้อนเข้�สู่

กระบวนก�รผลิตได้

	 ต้องอ่�นอุณหภูมิได้ละเอียดถึง	 0.5	 องศ�เซลเซียส	

(หรอื	1	องศ�ฟ�เรนไฮต)์	และมสีเกลไมเ่กนิ	4	องศ�

เซลเซียสต่อเซนติเมตร	

	 มกี�รสอบเทยีบครอบคลมุชว่งอณุหภมูทิีใ่ชง้�นอย�่ง

นอ้ยปลีะ	1	ครัง้	และมปี�้ยแสดงวนัเดอืนปทีีท่ำ�ก�ร

สอบเทียบครั้งสุดท้�ยในตำ�แหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

2.3.16.8	สําหรับเครื่องฆ่าเชื้อด้วยระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ	(Aseptic	Systems)

(1)	 อุปกรณ์วัดและบันทึก
อุณหภูมิแบบอัตโนมัติ

	 ใชง้�นไดอ้ย�่งเทีย่งตรง	ตดิตัง้ไวใ้นตำ�แหนง่ทีอ่�่นค�่

ได้ง่�ย

	 มกี�รสอบเทยีบครอบคลมุชว่งอณุหภมูทิีใ่ชง้�นอย�่ง

นอ้ยปลีะ	1	ครัง้	และมปี�้ยแสดงวนัเดอืนปทีีท่ำ�ก�ร

สอบเทียบครั้งสุดท้�ยในตำ�แหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
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(2)	 อุปกรณ์ควบคุมคว�มแตก
ต่�งของคว�มดันระหว่�ง
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่�นและไม่ผ่�น
ก�รฆ่�เชื้อ

	 มีก�รติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมหรือสร�้งคว�มแตกต่�ง

ของคว�มดัน	(Pressure	Differential)	ในส่วน	Re-

generative	 Section	ของเครื่องแลกเปลี่ยนคว�ม

ร้อน	 โดยควบคุมให้คว�มดันในส่วนของผลิตภัณฑ์

ที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้วมีค่�สูงกว่�ส่วนที่ยังไม่ผ่�น

ก�รฆ่�เชื้อ	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดก�รปนเปื้อนจ�ก

ผลติภณัฑท์ีย่งัไมฆ่่�เชือ้ไปยงัผลติภณัฑท์ีฆ่่�เชือ้แลว้

ห�กเกิดก�รรั่วซึมของเครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อน	

ตัวอย่�งอุปกรณ์ที่ใช้โดยทั่วไป	เช่น	Back	Pressure	

Regulator	หรือ	Control	Pressure	Modulating	

Valve	(CPM	valve)	หรือ	Booster	Pump	เป็นต้น

	 หรืออ�จติดตั้งม�ตรวัดคว�มดันเพื่อตรวจสอบว่�

คว�มดันในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้ว

มีค่�สูงกว่�ส่วนที่ยังไม่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อ

(3)	 อุปกรณ์ควบคุมและวัดอัตร�
ก�รไหลของของเหลวหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ฆ่�เชื้อ

มีก�รติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมและวัดอัตร�ก�รไหลของ

ของเหลวหรือผลิตภัณฑ์ที่ฆ่�เชื้อ	

(4)	 อุปกรณ์เปลี่ยนทิศท�งก�ร
ไหลของผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ของเหลว	(Flow	Diversion	
Device	;FDD)

	 ต้องมีก�รติดตั้งอุปกรณ์เปลี่ยนทิศท�งก�รไหลของ

ผลติภณัฑท์ีเ่ปน็ของเหลว	ซึง่ส�ม�รถใชง้�นไดอ้ย�่ง

เที่ยงตรง

	 มีระบบเตือนกรณีอุณหภูมิไม่ได้ต�มที่กำ�หนด

	 มีม�ตรก�รป้องกันก�รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ตั้งไว้	

เช่น	ก�รใส่กุญแจ	หรือก�รแสดงป้�ยเตือนห้�มผู้ไม่

เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนใดๆ	เป็นต้น

	 ยกเวน้กรณไีมม่คีว�มจำ�เปน็ตอ้งตดิตัง้อปุกรณน์ี	้และ

มีหลักฐ�นผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รอ�ห�รและย�	ให้ถือว่�เป็นไปต�มเกณฑ์
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3. ก�รควบคุมกระบวนก�รผลิต

นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

3.1	 การรับวัตถุดิบ	ส่วนผสมในการผลิต	และบรรจุภัณฑ์

3.1.1	 วัตถุดิบ	และส่วนผสมในการผลิตอาหาร	

0.1 (1)	 มีเอกส�รข้อกำ�หนดในก�รคัด

เลือกวัตถุดิบ	และส่วนผสมที่

ใช้ในก�รผลิต

มีก�รจัดทำ�ข้อกำ�หนดในก�รคัดเลือกวัตถุดิบ	 และ

ส่วนผสมอื่นๆ	 ที่ใช้ในก�รผลิตทั้งหมด	 รวมทั้งก�รใช้

วัตถุเจือปนอ�ห�ร	 ให้มีคุณภ�พเหม�ะสม	 เป็นไปต�ม

ม�ตรฐ�นท�งกฎหม�ยเป็นอย่�งน้อย	

0.2 (2)	 มีก�รควบคุม	คัดเลือกด้�น

คุณภ�พและคว�มปลอดภัย	

เป็นไปต�มข้อกำ�หนด

มีก�รคัดเลือกและรับวัตถุดิบและส่วนผสมที่เป็นเป็นไป

ต�มเอกส�รข้อกำ�หนดในข้อ	3.1.1	(1)	

0.1 (3)	 มีก�รล้�งทำ�คว�มสะอ�ดอย่�ง

เหม�ะสมในบ�งประเภทที่

จำ�เป็น

มกี�รล�้งหรอืทำ�คว�มสะอ�ดวตัถดุบิ	สว่นผสม	ต�มคว�ม

จำ�เป็น	เพื่อขจัดสิ่งสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อน

0.2 (4)	 มีก�รเก็บรักษ�และก�รนำ�

ไปใช้อย่�งเหม�ะสม	(ระบบ	

FIFO)

เก็บรักษ�วัตถุดิบ	 ส่วนผสม	 ในสภ�วะที่ป้องกันก�รปน

เปื้อนได้	 และมีก�รเสื่อมสภ�พน้อยที่สุด	 รวมทั้งมีระบบ

ก�รนำ�ไปใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	เช่น	วัตถุดิบที่หมดอ�ยุ

ก่อน	 หรือรับเข�้ม�ก่อนให้นำ�ไปใช้ก่อน	 (First	 In	 First	

Out;	FIFO)	เป็นต้น	

0.2 (5)	 มีก�รขนย้�ยวัตถุดิบ	ส่วนผสม	

ในลักษณะท่ีไม่เกิดก�รปนเป้ือน	

และก�รเสื่อมสภ�พ

	 มีก�รดำ�เนินก�รขนย้�ย	 หรือขนถ่�ยวัตถุดิบ	

ส่วนผสม	ระหว่�งก�รผลิตอย่�งเหม�ะสม	โดยไม่มี

ก�รปนเปื้อนข้�ม	หรือเกิดก�ร	เสื่อมสภ�พ

	 พิจ�รณ�รวมถึงกิจกรรมที่ควรมี	เช่น	ก�รตรวจสอบ	

คัดแยกวัตถุดิบ	ส่วนผสม	และพฤติกรรมก�รปฏิบัติ

ง�นของพนักง�นต้องไม่ก่อให้เกิดก�รปนเปื้อน
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0.2 (6)	มีก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พ

และบันทึกผล	

	 มีก�รตรวจสอบเฝ้�ระวังด้วยตนเองต�มคว�มถี่

ที่เหม�ะสม	 และบันทึกผล	 หรือมีหลักฐ�นใบรับ

รองก�รตรวจรับรองคุณภ�พจ�กแหล่งวัตถุดิบ		

(Certificate	of	Analysis,	COA)

	 มกี�รเกบ็ตวัอย่�งตรวจวเิคร�ะหโ์ดยหอ้งปฏบิตักิ�ร

ม�ตรฐ�นอย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง	หรือทุกครั้งที่มีก�ร

เปลี่ยนแปลงแหล่งซื้อ

3.1.2	 บรรจุภัณฑ์

0.2 (1)	 มีเอกส�รข้อกำ�หนดที่มี

คุณภ�พหรือม�ตรฐ�นต�ม

ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	

ว่�ด้วย	เรื่อง	ภ�ชนะบรรจุ

มีก�รจัดทำ�ข้อกำ�หนดในก�รคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้

ในก�รผลิตทั้งหมดให้มีคุณภ�พเหม�ะสม	 เป็นไปต�ม

ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขว่�ด้วยเรื่อง	 ภ�ชนะบรรจุ	

และเป็นไปต�มข้อกำ�หนดม�ตรฐ�นคว�มสมบูรณ์ของ

รอยผนึกของผู้ผลิตภ�ชนะบรรจุ

0.1 (2)	 มีก�รตรวจสอบสภ�พและ

คว�มสมบูรณ์ก่อนนำ�ไปใช้

บรรจุ	และบันทึกผล

ทำ�ก�รตรวจสอบคุณภ�พ	 และคว�มสมบูรณ์ของรอย

ผนึกต�มหลักวิช�ก�ร	 เช่น	 วิธีก�รเล�ะตะเข็บกระป๋อง	

(tear	down)	ก�รตรวจสอบรอยตำ�หน	ิและคว�มสะอ�ด

ภ�ยในภ�ชนะบรรจุ	 และบันทึกผลเพื่อคัดเลือกภ�ชนะ

บรรจุที่เป็นไปต�มเอกส�รข้อกำ�หนดบรรจุภัณฑ์ต�มข้อ	

3.1.2	(1)

0.1 (3)	 เก็บรักษ�โดยไม่ก่อให้เกิดก�ร

ปนเปื้อน	และก�รนำ�ไปใช้

อย่�งเหม�ะสม	(FIFO)	

เก็บรักษ�ภ�ยใต้สภ�วะที่ป้องกันก�รปนเปื้อน	 และมี

ก�ร	เสื่อมสภ�พน้อยที่สุด	และมีระบบก�รนำ�ไปใช้อย่�ง

มีประสิทธิภ�พ	 เช่น	บรรจุภัณฑ์ที่รับเข้�ม�ก่อนนำ�ไปใช้

ก่อน	

0.1 (4)	 มีก�รทำ�คว�มสะอ�ดหรือ	

ฆ่�เชื้อ	และบันทึกผล	(แล้วแต่

กรณี)

	 มวีธิกี�รทำ�คว�มสะอ�ด	หรอืฆ�่เชือ้บรรจภุณัฑอ์ย�่ง

เหม�ะสม	ต�มคว�มจำ�เป็น	และนำ�ไปใช้บรรจุทันที	

พร้อมทั้งมีก�รตรวจสอบประสิทธิภ�พก�รล้�งหรือ

ก�รฆ่�เชื้อบรรจุภัณฑ์	 ก�รตกค้�งของส�รทำ�คว�ม

สะอ�ดและ/หรือส�รฆ่�เชื้อ	และบันทึกผล	รวมทั้ง

จัดให้มีระบบก�รป้องกันก�รปนเปื้อนข้�มระหว่�ง

บรรจุภัณฑ์ที่รอล้�ง	และที่ล้�งแล้ว
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	 กรณีใช้วิธีฆ่�เชื้อบรรจุภัณฑ์ด้วยก�รบรรจุขณะ

ร้อน	และคงอุณหภูมิไว้ชั่วขณะหนึ่ง	(hot	fill	hold	

technique)	 ควรมีข้อมูล	 หรือมีเอกส�รก�รศึกษ�	

หรือเอกส�รก�รยืนยัน	 อุณหภูมิในก�รบรรจุและ

ก�รฆ่�เชื้อฝ�โดยก�รพลิกกลับบรรจุภัณฑ์ในก�ร	

ฆ่�เชื้อฝ�	 ยกเว้นกรณีที่ ไม่ส�ม�รถพลิกกลับ	

บรรจุภัณฑ์ในก�รฆ่�เชื้อฝ�ได้	 ให้ใช้ก�รฆ่�เชื้อฝ�

ก่อนนำ�ม�บรรจุ	ประกอบก�รพิจ�รณ�

	 บรรจุภัณฑ์บ�งชนิดไม่จำ�เป็นต้องล้�งทำ�คว�ม

สะอ�ด	เชน่	บรรจภุณัฑแ์บบออ่นตวั	หรอืบรรจภุณัฑ์

สำ�หรับก�รผลิตแบบปลอดเชื้อ

	 แต่กรณีบรรจุภัณฑ์สำ�หรับก�รผลิตแบบปลอดเชื้อ	

จำ�เป็นต้องฆ่�เชื้อบรรจุภัณฑ์ก่อนก�รใช้ง�น	 ทั้งนี้

ต้องมีก�รสุ่มตรวจสอบก�รปนเปื้อนของจุลินทรีย์

อย่�งสมำ่�เสมอเพื่อทวนสอบประสิทธิภ�พก�รฆ่�

เชื้อ	และบันทึกผล

	 และกรณกี�รใชไ้ฮโดรเจนเปอรอ์อกไซดเ์ปน็ส�รเคมี

ในก�รฆ่�เชื้อบรรจุภัณฑ์	 กำ�หนดให้พบส�รตกค้�ง

ได้ไม่เกิน	 0.5	 พีพีเอ็ม	 ในก�รทดสอบด้วยนำ้�กลั่น

ภ�ยใต้สภ�วะก�รบรรจุจริง	ซึ่งต้องมีก�รตรวจสอบ

ปริม�ณส�รตกค้�งอย่�งสมำ่�เสมอและบันทึกผล

ข้อแนะนํา

	 ผู้ผลิตอ�จตรวจสอบประสิทธิภ�พก�รล้�ง

ทำ�คว�มสะอ�ดและ/หรือก�รฆ่�เชื้อได้ด้วยตนเองโดยใช้

ชดุทดสอบอย�่งง�่ย	เชน่	ชดุทดสอบของกรมวทิย�ศ�สตร์

ก�รแพทย์

0.1 (5)	 ใช้เพื่อก�รบรรจุผลิตภัณฑ์ที่

ผลิตเท่�นั้น

ห้�มมิให้นำ�บรรจุภัณฑ์ไปบรรจุหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์

อืน่	ทัง้นีเ้พือ่ปอ้งกนัก�รปะปนของบรรจภุณัฑท์ีอ่�จมกี�ร

ปนเปื้อนกลับเข้�สู่กระบวนก�รผลิต
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0.1 (6)	 ก�รเคลื่อนย้�ยบรรจุภัณฑ์ต้อง

ไม่เกิดคว�มเสียห�ยและ	

ปนเปื้อน

ในระหว่�งกระบวนก�รผลิตอ�ห�ร	 มีก�รดำ�เนินก�ร	

ขนย้�ย	บรรจภุณัฑใ์นลกัษณะทีไ่มเ่กดิก�รปนเปือ้น	และ

คว�มเสียห�ยต่อ	บรรจุภัณฑ์	

3.2	 การควบคุมก่อน

กระบวนการฆ่าเชื้อ

ทุกขั้นตอนของก�รผลิตก่อนกระบวนก�รฆ่�เชื้อต้องมี

วิธีก�รในก�รควบคุมให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนดหรือคว�ม

เหม�ะสมของกระบวนก�รผลิตนั้นๆ	 เช่น	 ก�รเตรียม	

วตัถดุบิ	ก�รปรงุผสม	ก�รปรบักรด	ก�รบรรจ	ุก�รปดิผนกึ	

โดยต้องดำ�เนินก�รอย่�งรวดเร็วภ�ยใต้สภ�วะป้องกัน

ก�รปนเปื้อน	 เพื่อลดคว�มเสื่อมเสียและก�รเจริญของ

จุลินทรีย์

0.1 3.2.1	 การลวกวัตถุดิบก่อนการ

บรรจุ	(แล้วแต่กรณี)

ลวกวัตถุดิบต�มวิธีก�ร	อุณหภูมิและเวล�ที่กำ�หนด	จ�ก

นั้นทำ�ให้วัตถุดิบเย็นลงอย่�งรวดเร็ว	 เพื่อป้องกันก�ร

เจริญและก�รปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ทนคว�มร้อน	

และหลีกเลี่ยงคว�มล่�ช้�ในก�รขนย้�ยวัตถุดิบนั้นไปยัง

กระบวนก�รผลิตขั้นต่อไป	

3.2.2	 การปรุงผสม	(แล้วแต่กรณี)	

0.2 (1)		ก�รควบคุม	ตรวจสอบ

อัตร�ส่วนก�รปรุงผสม	ให้เป็น

ไปต�มวิธีก�รที่กำ�หนด	และ

บันทึกผล	

	 มีก�รควบคุมก�รชั่ง	 ตวง	 หรือวัด	 ส่วนผสมอย่�ง

เหม�ะสม	เช่น	ก�รใช้เครื่องชั่งหรืออุปกรณ์ก�รตวง

ที่เหม�ะสมกับก�รใช้ง�น	และตรวจสอบอัตร�ส่วน

ของส่วนผสมให้ตรงต�มข้อกำ�หนด	 เช่น	 ปริม�ณ	

นำ้�ต�ล	เกลือ	ปริม�ณกรด	ปริม�ณไขมัน	หรือวัตถุ

เจือปนอ�ห�รอื่นๆ	เป็นต้น	และบันทึกผล

	 กรณีตรวจพบว่าการใช้วัตถุเจือปนอาหารไม่เป็น

ไปตามที่กฎหมายกําหนด เช่นก�รใช้วัตถุที่ห้�มใช้

ในอ�ห�ร	 ก�รใช้วัตถุเจือปนผิดประเภท	 หรือก�ร

ใช้ในปริม�ณที่เกินกว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนด	 เป็นต้น	

เนือ่งจ�กมคีว�มเสีย่งอ�จทำ�ใหอ้�ห�รเปน็อนัตร�ย

ต่อผู้บริโภค	 ให้พิจารณาเป็นข้อบกพร่องรุนแรง 

(ระบุไว้เป็นข้อบกพร่องอื่นๆ)



คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

72

นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

0.2 (2)		เก็บรักษ�อย่�งเหม�ะสม		

ต�มชนิดของวัตถุดิบ	

เกบ็รกัษ�สว่นผสมทีอ่ยูร่ะหว�่งรอเข�้สูก่ระบวนก�รผลติ

ภ�ยใต้สภ�วะที่ป้องกันก�รปนเปื้อน	 และก�รเจริญของ

จุลินทรีย์	และมีก�รเสื่อมสภ�พน้อยที่สุด	

0.2

(M)

(3)		กรณีผลิตอ�ห�รปรับกรด		

ต้องมีเอกส�รขั้นตอนวิธีก�ร

ปรับกรด	วิธีก�รเก็บตัวอย่�ง	

วิธีก�รวัดคว�มเป็นกรดด่�ง	

รวมทั้งมีก�รตรวจสอบค่�

คว�มเป็นกรดด่�งของอ�ห�ร

ต�มคว�มถี่ที่เหม�ะสม	และ

บันทึกผล

	 มเีอกส�รขัน้ตอนวธิกี�รปรบักรด	พรอ้มทัง้ระบปุจัจยั

วิกฤตที่เกี่ยวกับก�รปรับกรด

	 มวีธิกี�รเกบ็ตวัอย�่ง	และวธิกี�รวดัค�่คว�มเปน็กรด

ด่�ง	 ซึ่งกำ�หนดก�รคว�มถี่ที่เหม�ะสมในก�รตรวจ

สอบและบนัทกึผล	(สำ�หรบักรณวีดัค�่คว�มเปน็กรด

ด�่งสมดลุสดุท�้ย	(equilibrium	pH)	ของผลติภณัฑ์

ทีม่ชีิน้เนือ้	ใหน้ำ�แตช่ิน้เนือ้ม�ปัน่กบันำ�้กลัน่ปรมิ�ณ

เล็กน้อยแล้วจึงวัดและอ่�นค่�)

ข้อแนะนํา

	 ก�รวัดค่�คว�มเป็นกรดด่�งของอ�ห�ร	 ในระหว่�ง

ก�รผลิต	(in-process)	อ�จทำ�ได้หล�ยวิธี	โดยค่�ที่

ได้ต้องสอดคล้องกับค่�คว�มเป็นกรดด่�งสมดุล

สุดท้�ย	(equilibrium	pH)

	 ก�รวัดค่�คว�มเป็นกรดด่�งจะเปลี่ยนแปลงไปต�ม

อุณหภูมิ	ดังนั้นต้องมีคว�มระมัดระวังในอุณหภูมิที่

ใช้อ้�งอิงด้วย

	 กรณีที่อาหารปรับกรด ที่กําหนดให้มีค่าความ

เป็นกรดด่างสมดุลมากกว่า 4.0	ต้องทำ�ก�รวัดค่�

คว�มเป็นกรดด่�งด้วยวิธีวัดคว�มต่�งศักย์ไฟฟ้�		

(Potentiometric)	 เช่น	 เครื่องวัดกรดด่�ง	 (pH	

meter)	 หรือ	 ห�กใช้เครื่องวัดกรดด่�งแบบพกพ�	

(Portable	pH	Meter)	ต้องมีคว�มละเอียดในก�ร

อ่�นค่�	(Resolution)	อย่�งน้อย	0.1	pH	ทั้งนี้ก�ร

ใช้วิธีวัดคว�มต่�งศักย์ไฟฟ้�ควรมีก�รปรับเทียบ

ก�รอ่�นค่�กับส�รละล�ยบัพเฟอร์ที่ทร�บค่�	 pH		

ที่แน่นอนทุกครั้งก่อนก�รใช้ง�น
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	 กรณทีีอ่าหารปรบักรด ทีก่าํหนดใหม้คีา่ความเปน็

กรดด่างสมดุลเท่ากับหรือตํ่ากว่า 4.0	 ส�ม�รถใช้

วิธีไตเตรท	หรือวิธีก�รวัดสีได้	เช่น	กระด�ษเทียบสี		

(pH	 paper)	 หรือ	 ชุดทดสอบกรดด่�ง	 (pH	 test	

kit)	เป็นต้น

	 นอกจ�กนีจ้ะตอ้งระมดัระวงัเปน็พเิศษถ�้อ�ห�รนัน้

ได้ผ่�นขั้นตอนก�รผลิตที่อ�จส่งผลต่อค่�คว�มเป็น	

กรดด�่งทีส่งูขึน้	เชน่	ก�รใชด้�่งในกระบวนก�รผลติ

0.2

(M)

(4)		มีก�รปรับกรด	ภ�ยในระยะ

เวล�ที่กำ�หนด	และบันทึกผล

	 มกี�รปรบักรด	เกบ็ตวัอย�่ง	และตรวจวเิคร�ะหเ์ปน็

ไปต�มเอกส�รขั้นตอนที่กำ�หนดต�มข้อ	 3.2.2	 (3)	

และบนัทกึผลเปน็หลกัฐ�นเพือ่ใหม้ัน่ใจว�่ผลติภณัฑ์

สุดท้�ยมีค่�คว�มเป็นกรดด่�งเท่�กับหรือตำ่�กว่�	

4.6	 ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดในกรรมวิธีก�รผลิต

ที่กำ�หนด	(scheduled	process)

3.2.3	การบรรจุ

0.2 (1)		มีม�ตรก�รป้องกันไม่ให้มี

อ�ห�รที่ผลิตติดค้�งอยู่บริเวณ

ตะเข็บที่จะปิดผนึก

ในระหว่�งก�รบรรจุต้องมีวิธีก�รป้องกันและตรวจสอบ	

ไม่ให้มีอ�ห�รที่ผลิตค้�งอยู่บริเวณตะเข็บที่จะปิดผนึก	

เพื่อให้ส�ม�รถปิดผนึกได้อย่�งสมบูรณ์

0.2 (2)		มีก�รควบคุมปริม�ตร		

นำ้�หนักบรรจุ	และช่องว่�ง

เหนืออ�ห�รในบรรจุภัณฑ์	

และบันทึกผล	

มีก�รควบคุมปริม�ตร	 นำ้�หนักบรรจุ	 และช่องว่�งเหนือ

อ�ห�รในบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปต�มที่ระบุไว้ในกรรมวิธี

ก�รผลิตที่กำ�หนด	 และมีก�รสุ่มตรวจสอบเพื่อให้เป็นไป

ต�มข้อกำ�หนด	และบันทึกผล

3.2.4	การไล่หรือควบคุมปริมาณอากาศ	ก่อนการปิดผนึก

0.2 (1)		มีวิธีก�รไล่หรือควบคุมปริม�ณ

อ�ก�ศออกจ�กบรรจุภัณฑ์

และบันทึกผล

	 มเีอกส�รวธิกี�รไลห่รอืควบคมุปรมิ�ณอ�ก�ศภ�ยใน

บรรจุภัณฑ์ก่อนก�รปิดผนึก	 รวมถึงปัจจัยวิกฤติที่

ต้องควบคุมสำ�หรับก�รไล่อ�ก�ศ	 ต้องสอดคล้อง

กบัทีร่ะบไุวใ้นกรรมวธิกี�รผลติทีก่ำ�หนด	รวมถงึก�ร

ตรวจสอบประสิทธิภ�พก�รไล่	หรือควบคุมปริม�ณ

อ�ก�ศ
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	 กรณีใช้ภาชนะบรรจุแบบอ่อนตัวหรือกึ่งอ่อนตัว	

ให้หักฐ�นคะแนนข้อนี้	 และพิจ�รณ�ให้คะแนนใน

ข้อ	3.2.4	(2)	แทน

	 กรณีผลิตด้วยระบบปลอดเชื้อไม่จำ�เป็นต้องมี	

ให้หักฐ�นคะแนนในข้อนี้

0.2 (2)		มีวิธีก�รควบคุมปริม�ณอ�ก�ศ

ที่หลงเหลือ	สำ�หรับภ�ชนะ

บรรจุแบบอ่อนตัวหรือก่ึงอ่อนตัว	

และบันทึกผล

	 ภ�ชนะบรรจุแบบอ่อนตัวหรือกึ่งอ่อนตัวต้องมีก�ร

ควบคุมปริม�ณอ�ก�ศให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้

ในกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด	และบันทึกผล	เพื่อไล่

อ�ก�ศทีอ่�จหลงเหลอืในผลติภณัฑม์�กเกนิไปซึง่จะ

เปน็ฉนวนคว�มรอ้นอ�จมผีลตอ่ก�รแทรกผ�่นคว�ม

ร้อนสู่ผลิตภัณฑ์และมีผลให้บรรจุภัณฑ์โป่งพองจน

รอยผนกึฉกีข�ดในระหว�่งก�รฆ�่เชือ้ไดต้วัอย�่งเชน่

	 กรณีก�รบรรจุอ�ห�รขณะร้อนมีก�รควบคุม

อณุหภมูขิองผลติภณัฑก์อ่นก�รปดิผนกึใหเ้ปน็

ไปต�มที่กำ�หนด	

	 ก�รควบคมุอณุหภมูแิละเวล�ก�รพน่ไอนำ�้รอ้น

	 ก�รควบคุมก�รใช้ก๊�ซอื่นแทนที่	เป็นต้น	

	 กรณผีลติดว้ยระบบปลอดเชือ้ไมจ่ำ�เปน็ตอ้งม	ีใหห้กั

ฐ�นคะแนนในข้อนี้

3.2.5	การปิดผนึก

0.2 (1)	มีก�รตรวจสอบก�รทำ�ง�นของ

เครื่องปิดผนึกอย่�งสมำ่�เสมอ	

และบันทึกผล

มีก�รตรวจสอบคว�มพร้อมของเครื่องปิดผนึกอย่�ง	

สมำ่�เสมอ	 เช่น	 ก่อนเริ่มทำ�ก�รผลิตในแต่ละวัน	 หรือ

แต่ละขน�ดบรรจุภัณฑ์	 หรือเมื่อมีก�รปรับแก้ไขเครื่อง	

หรือเมื่อมีก�รติดขัดของเครื่องปิดผนึก	 และบันทึกผล

ก�รตรวจสอบ
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0.2 (2)	มีก�รตรวจสอบคว�มสมบูรณ์

ของรอยผนึก	ตำ�หนิของ

ภ�ชนะบรรจุทุก	30	น�ที		

และเล�ะตะเข็บกระป๋อง	

(Tear	Down)	ทุก	4	ชั่วโมง	

และบันทึกผล

มีก�รตรวจสอบคว�มสมบูรณ์ของรอยผนึก	 ตำ�หนิของ

บรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีและคว�มถี่ที่ เหม�ะสมต�มหลัก

วิช�ก�ร	และบันทึกผล	ดังนี้

1.	 ตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection)	เช่น	

ก�รสังเกตรอยปิดผนึกร่วมกับก�รใช้มือสัมผัส	 ก�ร

วดัคว�มกว�้งของรอยปดิผนกึในกรณกี�รตรวจสอบ

บรรจภุณัฑแ์บบออ่นตวั	ซึง่ตอ้งมคีว�มถีใ่นก�รตรวจ

สอบอย่�งน้อยทุก	30	น�ที	

2.	 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยผนึก	 อย่�งน้อย

ทุก	 4	 ชั่วโมง	 และเมื่อมีก�รปรับแก้ไขหรือมีก�ร

ติดขัดของเครื่องปิดผนึก	 ตัวอย่�งวิธีก�รตรวจสอบ

ของบรรจุภัณฑ์ประเภทต่�งๆ	เช่น	

	 กระป๋อง/ปี๊บ	 ตรวจสอบด้วยวิธีเล�ะตะเข็บ

กระป๋อง	 (tear	 down)	 หรือใช้เครื่องส่อง

หรือฉ�ยตะเข็บ	 (Seam	Scope	หรือ	 Seam		

Projector)

	 ขวดแก้ว	 ตรวจคว�มแน่นของก�รปิดด้วยวิธี	

Cap	 Remover	 หรือเครื่องตรวจสอบก�รปิด

ฝ�ที่ไม่สมบูรณ์	(Dud	Detectors)

	 บรรจุภัณฑ์แบบกึ่งอ่อนตัว	 อ�จใช้วิธีก�รบีบ

ด้วยมือ	 (Squeeze)	 และสังเกตก�รรั่วที่รอย

ผนึก	หรือผ่�น	Vacuum	Chamber	หรือใช้วิธี

ควำ่�ถ้วย	แล้วหยดสีเมธิลีนบลู	สังเกตก�รห�ย

ไปของสี

	 บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว	 อ�จใช้เครื่องมือวัด

แรงดึง	 (Tensile	 Tester)	 ก�รวัดด้วยแรงตก	

กระทบ	 ก�รวัดด้วยคว�มต้�นแรงกด	 ก�รวัด

ด้วยสภ�วะสุญญ�ก�ศ	เป็นต้น
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3.	 กรณีเกิดความผิดปกติ มีก�รติดขัดของเครื่องปิด

ผนึก	 และทำ�ก�รปรับแก้ไข	 ต้องจัดให้มีบันทึกและ

ร�ยง�นคว�มผิดปกติและก�รแก้ไขทั้งหมด	 รวมถึง

ก�รดำ�เนนิก�รกบัผลติภณัฑใ์นระหว�่งชว่งนัน้อย�่ง

เหม�ะสม	เช่น	แยกผลิตภัณฑ์ที่พบว่�เกิดปัญห�ใน

ระหว่�งช่วงนั้นออกเพื่อตรวจสอบซำ้�

ข้อแนะนํา

	 เกณฑ์ม�ตรฐ�นของค่�ต่�งๆ	 อ�จแตกต่�งกัน	

ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กำ�หนด	 ให้ตรวจสอบ

ต�มเกณฑ์นั้นๆ	อย่�งเคร่งครัด

0.1 (3)	 ก�รล้�งทำ�คว�มสะอ�ด	

บรรจุภัณฑ์ภ�ยหลังก�ร		

ปิดผนึก	(แล้วแต่กรณี)

	 ต้องทำ�คว�มสะอ�ดบรรจุภัณฑ์ก่อนก�รฆ่�เชื้อ	

เพือ่กำ�จดัไขมนั	และคร�บอ�ห�ร	โดยใชน้ำ�้ทีส่ะอ�ด

	 กรณกี�รผลติดว้ยระบบปลอดเชือ้	ใหต้ดัฐ�นคะแนน

ในข้อนี้

ข้อแนะนํา

	 ไม่ควรทำ�คว�มสะอ�ดบรรจุภัณฑ์หลังก�รฆ่�

เชื้อ	เนื่องจ�กจะเพิ่มคว�มเสี่ยงต่อก�รปนเปื้อนหลังก�ร

ฆ่�เชื้อ

3.3	 การควบคุมกระบวนการฆ่าเชื้อ

3.3.1	สําหรับอาหารที่มีความเป็นกรดตํ่า	มีก�รศึกษ�เพื่อกำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อ	

1.0

(M)

(1)	 มีก�รศึกษ�ก�รทดสอบก�ร	

กระจ�ยอุณหภูมิในเครื่อง		

ฆ่�เชื้อ	(Temperature		

Distribution)

	 มีก�รศึกษ�ก�รทดสอบก�รกระจ�ยอุณหภูมิใน

เครื่องฆ่�เชื้อที่ถูกต้องท�งวิช�ก�ร	และเป็นปัจจุบัน	

โดยตอ้งทำ�ก�รศกึษ�	ณ	สถ�นทีผ่ลติกอ่นก�รใชง้�น	

หรือเมื่อมีก�รปรับเปลี่ยนอุปกรณ์โครงสร้�งที่มีผล	

กระทบตอ่ก�รทำ�ง�นของเครือ่งฆ�่เชือ้	โดยตอ้งระบุ

ปัจจัย	เช่น
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	 แผนผังก�รจัดว�งเครื่องฆ่�เชื้อ	 (Layout	

Diagram)

	 สมรรถนะของเครื่องกำ�เนิดไอนำ้�	(psi	or	kPa)

	 คว�มดันไอนำ้�ที่ถังเก็บไอนำ้�	(Header)

	 ขน�ดและคว�มย�วของท่อไอนำ้�	

	 ขน�ดและชนิดของว�ล์วของท่อไอนำ้�

	 แผนผังของเครื่องฆ่�เชื้อรวมถึงอุปกรณ์

ประกอบ

	 ชนิดของเครื่องฆ่�เชื้อและเส้นผ่�นศูนย์กล�ง

ภ�ยในของตัวถัง

	 จำ�นวนตะกร�้สงูสดุทีใ่ชใ้นก�รฆ�่เชือ้แตล่ะครัง้	

และลักษณะกับมิติของตะกร้�

	 ขน�ดของทอ่	ชนดิและขน�ดของว�ลว์	อปุกรณ์

ควบคมุ	หรอืลดคว�มดนัไอนำ�้	steam	by-pass	

lines	และท่อกระจ�ยไอนำ้�

	 ขน�ดของบรรจุภัณฑ์	ลักษณะของก�รบรรจุ	

	 จำ�นวนสูงสุดของบรรจุภัณฑ์ต่อชั้น	 หรือต่อ

ตะกร้�	และวิธีก�รเรียง

	 ขน�ดของช่องว่�งที่ฐ�นของตะกร้�

	 วิธีก�รไล่อ�ก�ศ	(Venting	Schedule)

	 ทั้งนี้ควรมีก�รทวนสอบในช่วงเวล�ที่เหม�ะสม	

แม้ไม่มีก�รปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และโครงสร้�งของ

เครื่องฆ่�เชื้อดังกล่�ว	 โดยทั่วไปจะทวนสอบทุก	

3-5	ปี

	 เอกส�รก�รศึกษ�ดังกล่�ว	ต้องดำ�เนินก�รและออก

เอกส�รโดยผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�ม

ร้อน	 (Process	Authority)	ซึ่งอ�จเป็นบุคคลหรือ

หน่วยง�นภ�ยในหรือภ�ยนอก	 ที่มีคว�มรู้คว�ม

ชำ�น�ญ	 มีเครื่องมือเพียงพอ	 และดำ�เนินก�รต�ม

หลักก�รวิทย�ศ�สตร์
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ข้อแนะนํา

	 สำ�หรับเครื่องฆ่�เชื้อแบบใช้คว�มดันเพิ่ม		

(Overpressure	 Retorts)	 ให้ศึกษ�ก�รกระจ�ยคว�ม

ร้อนในเครื่องฆ่�เชื้อทุกเครื่อง	และทุกบรรจุภัณฑ์	แต่ถ้�

เปน็เครือ่งฆ�่เชือ้แบบใชไ้อนำ�้	(Steam	Retort)	ไมจ่ำ�เปน็

ต้องศึกษ�ทุกเครื่อง

1.0

(M)

(2)	 มีก�รศึกษ�อัตร�ก�รแทรก

ผ่�นคว�มร้อนในผลิตภัณฑ์	

(Heat	Penetration)

	 มีเอกส�รก�รศึกษ�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนใน

ผลติภณัฑอ์�ห�รทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่ทกุชนดิทีผ่ลติ	

ณ	 สภ�วะเดียวกับที่ทำ�ก�รผลิตผลิตภัณฑ์นั้นจริง	

ที่ถูกต้องท�งวิช�ก�รและเป็นปัจจุบัน	 โดยทำ�ก�ร

ศึกษ�เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่	 หรือมีก�รเปลี่ยนแปลง

ข้อกำ�หนดของผลิตภัณฑ์	 หรือเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์	

โดยตอ้งระบปุจัจยัทีม่ผีลตอ่กระบวนก�รฆ�่เชือ้	เชน่

	 ลักษณะผลิตภัณฑ์

	 ชนิดและขน�ดบรรจุภัณฑ์

	 วิธีก�รบรรจุ

	 ก�รปิดผนึก

	 ระยะเวล�ก�รฆ่�เชื้อ	(Process	Time)

	 เครื่องฆ่�เชื้อที่ใช้

	 เอกส�รก�รศึกษ�ดังกล่�ว	 ต้องดำ�เนินก�รและ

ออกเอกส�รโดยผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วย	

คว�มร้อน	(Process	Authority)

2.0

(M)

(3)	 มีก�รกำ�หนดกระบวนก�ร		

ฆ่�เชื้อภ�ยใต้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

	 มี เ อกส�รแสดงกรรมวิ ธี ก �รผลิ ตที่ กำ �หนด	

(Scheduled	Process)	สำ�หรับผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่

มีคว�มเป็นกรดตำ่�ทุกชนิดที่ผลิต	 ซึ่งมีระดับคว�ม

ปลอดภัยในก�รควบคุมปัจจัยวิกฤติได้เท่�กับหรือ

สูงกว่�ที่กำ�หนดในร�ยง�นผลก�รศึกษ�อัตร�ก�ร

แทรกผ่�นคว�มร้อนในผลิตภัณฑ์ของผู้กำ�หนด

กระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน	 (Process		

Authority)	ก็ได้	เช่น	ปัจจัยเกี่ยวกับ
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	 สปอร์ของจุลินทรีย์ที่ เป็นเป้�หม�ย	 ห�กไม่ใช่

สปอร์ของคลอสตริเดียม	 โบทูลินั่ม	 (Clostridium 

botulinum)	ตอ้งมหีลกัฐ�นท�งวชิ�ก�รว�่มคี�่ก�ร

ต�้นท�นคว�มรอ้นทีเ่ทยีบเท�่หรอืสงูกว�่สปอรข์อง

คลอสตริเดียม	โบทูลินั่ม

	 ชนิด	และขน�ดของบรรจุภัณฑ์

	 ค่�คว�มเป็นกรดด่�งของอ�ห�ร

	 ส่วนประกอบของอ�ห�รหรือสูตรอ�ห�ร

	 ชนิดและปริม�ณของวัตถุเจือปนอ�ห�รที่ใช้

	 ค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ของอ�ห�ร

	 อุณหภูมิในก�รเก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์

	 ปัจจัยสำ �คัญอื่นๆ	 ที่มีผลต่อก�รส่ งผ่ �น

คว�มร้อนของอ�ห�ร

	 สำ�หรับระบบก�รผลิตแบบปลอดเชื้อ	 ต้องมีก�ร

ศึกษ�และมีหลักฐ�นว่�ได้ผ่�นกระบวนก�รฆ่�เชื้อ

แบบเชิงก�รค้�	 และแสดงไว้ในกรรมวิธีก�รผลิตที่

กำ�หนด

3.3.2	สําหรับอาหารปรับกรด	มีก�รศึกษ�เพื่อกำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อ	

0.5 (1)	 มีก�รศึกษ�อุณหภูมิและเวล�

ในก�รฆ่�เชื้อ

	 มีเอกส�รก�รศึกษ�อุณหภูมิ	 และเวล�ที่เหม�ะสม

ในก�รฆ่�เชื้อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด	 แต่ละขน�ด

บรรจ	ุโดยมกี�รระบคุ�่คว�มเปน็กรดด่�งสมดลุของ

ผลิตภัณฑ์

	 กรณทีีผ่ลติภณัฑม์ชีิน้อ�ห�รอยูใ่นของเหลว	ตอ้งระบุ

ชว่งเวล�ม�กสดุและอณุหภมูใินก�รเกบ็เพือ่ก�รปรบั

สภ�พชิ้นอ�ห�รนั้นให้เป็นกรด	 โดยกำ�หนดให้ค่�

คว�มเป็นกรดด่�งสมดุลของผลิตภัณฑ์เท่�กับหรือ

ตำ่�กว่�	 4.6	 ภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนดในกรรมวิธี

ก�รผลติทีก่ำ�หนด	ภ�ยหลงัก�รฆ�่เชือ้ดว้ยคว�มรอ้น
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ข้อแนะนํา

	 ก�รวัดค่�คว�มเป็นกรดด่�งจะเปลี่ยนแปลงไป

ต�มอุณหภูมิ	 ดังนั้นต้องมีคว�มระมัดระวังในอุณหภูมิที่

ใช้อ้�งอิงด้วย

0.5 (2)	 มีก�รกำ�หนดกระบวนก�ร		

ฆ่�เชื้อ	ภ�ยใต้ปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง

ต้องมีก�รศึกษ�กระบวนก�รฆ่�เชื้ออ�ห�ร	 เพื่อให้มั่นใจ

ว่�อ�ห�รนั้นจะไม่มีก�รเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำ�ให้เกิด

โรค	ภ�ยใตก้�รควบคมุค�่คว�มเปน็กรดด�่ง	พรอ้มทัง้ระบุ

ปจัจยัวกิฤตทีใ่ชก้ำ�หนดกระบวนก�รฆ�่เชือ้โดยแสดงไวใ้น

กรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด	

0.2 3.3.3	 มีก�รเตรียมคว�มพร้อม

และตรวจสอบอุปกรณ์

	 ต้องมีก�รเตรียมคว�มพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ

ทุกครั้งก่อนก�รฆ่�เชื้อผลิตภัณฑ์

	 กรณีใช้เครื่องฆ่าเชื้อความร้อนภายใต้ความดัน	

มีก�รตรวจสอบก�รทำ�ง�นของอุปกรณ์ต่�งๆ	 เช่น	

ระบบลม	คว�มดันไอนำ้�/นำ้�ร้อน	ก�รอุดตันของท่อ	

กระจ�ยไอนำ�้เข�้	ทอ่ระบ�ยอ�ก�ศ	ทอ่ระบ�ยนำ�้ทิง้		

รวมทั้งก�รเทียบคว�มถูกต้องของเครื่องควบคุม

และบนัทกึอณุหภมูกิบัเทอรโ์มมเิตอรอ์�้งองิโดยตอ้ง

ปรับอุณหภูมิบนแผ่นกระด�ษบันทึกให้อ่�นค่�ได้

ใกล้เคียงกับเทอร์โมมิเตอร์อ้�งอิงแต่ต้องไม่สูงกว่�		

เป็นต้น

	 กรณรีะบบการผลติแบบปลอดเชือ้ มกี�รตรวจสอบ

ก�รทำ�ง�นของอุปกรณ์ต่�งๆ	 เช่น	 อุปกรณ์เปลี่ยน

ทิศท�งก�รไหลของผลิตภัณฑ์	(โดยก�รลดอุณหภูมิ

ใหต้ำ�่กว�่อณุหภมูฆิ�่เชือ้ตำ�่สดุ	แลว้สงัเกตดวู�่มกี�ร

ตดักลบัไปยงัถงัปรบัระดบั	(balance	tank)	หรอืไม)่	

และอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ	เป็นต้น

	 มีก�รบันทึกผล
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0.2 3.3.4	 มีก�รควบคุมอุปกรณ์ใน

ก�รฆ่�เชื้อและบันทึกผล

มีวิธีก�รควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในขณะทำ�ก�รฆ่�เชื้อ	 ต�ม

กรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด	 และบันทึกผล	 ตัวอย่�งเช่น	

ก�รบันทึกอุณหภูมิของกร�ฟบันทึกและเทอร์โมมิเตอร์

อ้�งอิง	ต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด	และ/หรือ

	 กรณใีชเ้ครือ่งฆา่เชือ้ภายใตค้วามดนัทีใ่ชไ้อนํา้	เชน่

	 ตรวจสอบชอ่งระบ�ยไอนำ�้	ตอ้งเปดิกว�้งตลอด

เวล�ที่ทำ�ก�รฆ่�เชื้อ	

	 ควบคุมก�รกำ�จัดนำ้�ที่เกิดจ�กก�รกลั่นตัวของ

ไอนำ้�	 (Condensate)	 ออกจ�กเครื่องฆ่�เชื้อ	

เช่น	 เปิดท�งระบ�ยนำ้�ไว้เล็กน้อย	 หรือใช้กับ

ดักไอนำ้�	(Steam	Trap)

	 กรณี ใช้ เครื่ อ งฆ่ า เชื้ อแบบใช้นํ้ า ร้ อน เช่น	

ก�รตรวจสอบระดับนำ้�ให้ท่วมบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

ไม่น้อยกว่�	 15	 เซนติเมตร	 (6	 นิ้ว)	 ตลอดก�ร	

ฆ่�เชื้อ	เป็นต้น

	 กรณีเครื่องฆ่าเชื้อภายใต้ความดันปกติ (Cooker)	

เช่น	 กำ�หนดให้มีก�รบันทึกอุณหภูมิระหว่�งก�ร	

ฆ่�เชื้อผลิตภัณฑ์	ต�มระยะเวล�ที่เหม�ะสม

(M) 3.3.5	 ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น

สำ�หรับกระบวนก�ร		

ฆ่�เชื้อ

ขอ้นีเ้ปน็ขอ้บกพรอ่งรนุแรง	(Major	Defect)	ทีห่วัขอ้ใหญ	่	

ดังนั้นข้อย่อยตั้งแต่	(1)	-	(7)	ห�กข้อใดข้อหนึ่งได้คะแนน

ปรับปรุงถือว่�ไม่ผ่�นเกณฑ์เนื่องจ�กพบข้อบกพร่อง

รุนแรงด้วยเช่นกัน

0.2 (1)	 มีวิธีก�รปฏิบัติง�น	และวิธี

ก�รไล่อ�ก�ศสำ�หรับ	แต่ละ

ผลิตภัณฑ์	ณ	บริเวณฆ่�เชื้อ

ผลิตภัณฑ์

	 ต้องมีเอกส�รวิธีก�รปฏิบัติง�นและ/หรือวิธีก�ร

ไล่อ�ก�ศของเครื่องฆ่�เชื้อ	 (Venting	 Schedule)	

สำ�หรับแต่ละผลิตภัณฑ์และแต่ละขน�ดบรรจุ	 เป็น

ไปต�มที่กำ�หนดไว้ในร�ยง�นผลก�รศึกษ�ก�ร	

กระจ�ยอุณหภูมิในเครื่องฆ่�เชื้อ	 (Temperature	

Distribution)	แสดงไว้	ณ	จุดที่ส�ม�รถมองเห็นได้

อย่�งชัดเจนบริเวณที่ดำ�เนินก�รฆ่�เชื้อผลิตภัณฑ์	

เพื่อให้ผู้ควบคุมเครื่องฆ่�เชื้อส�ม�รถปฏิบัติต�มได้

อย่�งถูกต้อง
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	 กรณีระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ และเครื่อง

ฆ่าเชื้อภายใต้ความดันปกติ (cooker)	ให้ตัดฐ�น

คะแนนในข้อนี้

0.2 (2)	 มีม�ตรก�รในก�รนำ�ผลิตภัณฑ์

ที่ปิดผนึกแล้ว		

เข้�สู่กระบวนก�รฆ่�เชื้อ		

อย่�งรวดเร็ว

	 มีก�รกำ�หนดช่วงเวล�ที่เหม�ะสมในก�รควบคุมให้

ผลิตภัณฑ์หลังก�รปิดผนึกเข�้สู่กระบวนก�รฆ่�เชื้อ

อย่�งรวดเร็ว	และต้องสอดคล้องเป็นไปต�มผลก�ร

ศึกษ�อัตร�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนในผลิตภัณฑ์	

และกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด

	 โดยห�กมีปัญห�ในระหว่�งกระบวนก�รผลิต	 ซึ่ง

ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ไม่เต็มตะกร้�	 จะต้องนำ�ผลิตภัณฑ์

เข้�ฆ่�เชื้อทันที	 หรือดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รที่

เหม�ะสม	โดยคำ�นงึถงึคว�มปลอดภยัของผลติภณัฑ	์

ซึ่งห�กมีกระบวนก�รผลิตสำ�รอง	 (alternative	

process)	ให้ดำ�เนินก�รต�มกรรมวิธีนั้นทันที

	 กรณีระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ	 ให้ตัดฐ�น

คะแนนในข้อนี้

0.25 (3)	 มีก�รควบคุมก�รเข้�-ออกของ

ผลิตภัณฑ์ระหว่�งผลิตภัณฑ์

ที่ยังไม่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อกับ

ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่�นก�รฆ่�เช้ือแล้ว

	 มีวิธีก�รควบคุมก�รเข้�ออกของผลิตภัณฑ์ระหว่�ง

ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อกับผลิตภัณฑ์ที่

ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้ว	 เช่น	 ก�รใช้ป้�ยหรือแถบสี

เปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับคว�มร้อน	 (heat	 sensitive	

indicator)	หรอืวธิกี�รอืน่ทีแ่สดงไดว้�่ผลติภณัฑน์ัน้

ได้ผ่�นกระบวนก�รฆ่�เช้ือด้วยคว�มร้อนเรียบร้อยแล้ว

	 กรณีระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ	 มีม�ตรก�รที่

ทำ�ให้มั่นใจว่�ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อจะ

ไม่ปนเปื้อนไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้ว	

เช่น	 ก�รตรวจสอบรอยรั่วของเครื่องแลกเปลี่ยน

คว�มร้อน	 หรือก�รตรวจสอบคว�มดันในส่วนของ

ผลติภณัฑท์ีผ่�่นก�รฆ�่เชือ้แลว้ใหส้งูกว�่ผลติภณัฑท์ี่

ยงัไมผ่�่นก�รฆ�่เชือ้	ในสว่น	regenerative	section	

หรือมีม�ตรก�รอื่นที่เทียบเท่�
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0.2 (4)	 มีก�รวัดอุณหภูมิเริ่มต้นก่อน

ก�รฆ่�เชื้อผลิตภัณฑ์	(initial	

temperature)	และบันทึกผล

	 มีก�รตรวจวัดอุณหภูมิเริ่มต้นของอ�ห�รในบรรจุ

ภัณฑ์	 ซึ่งต้องเป็นตัวอย่�งอ�ห�รภ�ยหลังก�รปิด

ผนึกที่มีอุณหภูมิตำ่�ที่สุดก่อนเข้�สู่เครื่องฆ่�เชื้อและ

บนัทกึผล	โดยอณุหภมูอิ�ห�รตอ้งไมต่ำ�่กว�่อณุหภมูิ

เริ่มต้นตำ่�สุดที่ระบุไว้ในกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด	

หรือกระบวนก�รผลิตสำ�รองในกรณีที่ เกิดก�ร	

เบี่ยงเบนในกระบวนก�รผลิต

	 กรณีระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ	 ให้ตัดฐ�น

คะแนนในข้อนี้

ข้อแนะนํา

	 พจิ�รณ�คว�มถกูตอ้ง	เหม�ะสมในก�รปฏบิตังิ�น	

ของพนักง�น	ณ	 จุดปฏิบัติง�นประกอบก�รให้คะแนน	

โดยระบุขั้นตอนก�รปฏิบัติง�นให้ชัดเจน

0.2 (5)	 มีก�รควบคุมเวล�ที่ใช้ในก�ร

ฆ่�เชื้อและไล่อ�ก�ศ

	 มีม�ตรก�ร	 หรือเครื่องมือที่ใช้ในก�รควบคุมเวล�ที่

ใช้ในก�ร	ฆ่�เชื้อและไล่อ�ก�ศ	ณ	อุณหภูมิที่ระบุไว้

ในกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด

	 กรณรีะบบการผลติแบบปลอดเชือ้	ตอ้งจดัใหบ้นัทกึ

ร�ยง�นผลก�รยืนยันคว�มถูกต้อง	 (Validation)	

ของเวล�ทีใ่ชใ้นก�รฆ�่เชือ้	และมคีว�มถีใ่นก�รทวน

สอบอย่�งเหม�ะสม

0.2 (6)	 มีก�รตรวจสอบวันเวล�ในก�ร

ฆ่�เชื้อ	และบันทึกผล

	 มกี�รตรวจสอบเวล�ในบนัทกึอณุหภมูใินก�รฆ�่เชือ้

แบบตอ่เนือ่ง	(Graph	Recorder)	ใหส้มัพนัธก์บัเวล�

ที่ระบุไว้ในต�ร�งบันทึกข้อมูลของฝ่�ยผลิต	ณ	 วัน

เดียวกันนั้น

	 ยกเวน้เครือ่งฆา่เชือ้ภายใตค้วามดนัปกต ิ(Cooker)	

ให้มีก�รบันทึกอุณหภูมิและเวล�ในก�รฆ่�เชื้อ	

ผลิตภัณฑ์นั้นๆ	ต�มคว�มถี่ที่เหม�ะสม



คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

84

นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

0.2 (7)	 มีก�รทวนสอบบันทึกก�ร

ควบคุมกระบวนก�รผลิตและ

ก�รฆ่�เชื้อผลิตภัณฑ์	และ

บันทึกผล

	 มีก�รทวนสอบบันทึกก�รควบคุมกระบวนก�รผลิต

และก�รฆ�่เชือ้ผลติภณัฑเ์พือ่ใหเ้ปน็ไปต�มกรรมวธิี

ก�รผลติทีก่ำ�หนด	โดยผูท้ีไ่ดร้บัมอบหม�ย	พรอ้มทัง้

ลงล�ยมอืชือ่ไวเ้ปน็หลกัฐ�น	ทัง้นี	้ตอ้งกระทำ�ภ�ยใน	

24	 ชั่วโมง	 ภ�ยหลังก�รฆ่�เชื้อ	 ได้แก่	 ก�รควบคุม

กระบวนก�รฆ�่เชือ้ผลติภณัฑแ์ละปจัจยัวกิฤตติ�่งๆ	

ที่เกี่ยวข้อง

	 กรณพีบปญัห�	หรอืขอ้ผดิพล�ดในกระบวนก�รผลติ

และก�ร	 ฆ่�เชื้อ	 ต้องดำ�เนินก�รแก้ไขได้อย่�งทัน

ท่วงที	และบันทึกผล

3.3.6	มาตรการดําเนินการกับผลิตภัณฑ์ในสภาวะที่เกิดการเบี่ยงเบนไปจากกําหนด	

(Process	Deviation)	ที่มีปัญหาและบันทึกผล

0.25 (1)	มีก�รแยกและกักผลิตภัณฑ์ที่

มีปัญห�

มกี�รแยกและกกัผลติภณัฑท์ีม่ปีญัห�ก�รฆ�่เชือ้เบีย่งเบน

ไปจ�กทีก่ำ�หนด	ก�รฆ�่เชือ้ไมส่มบรูณ	์หรอืไมผ่�่นก�รฆ�่

เชื้อ	 ออกเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันก�รนำ�ไปจำ�หน่�ยหรือ

นำ�ไปใช้	ในระหว่�งรอก�รพิจ�รณ�วิธีก�รดำ�เนินก�รกับ

ผลิตภัณฑ์	

0.25 (2)	มีก�รประเมินและก�รตัดสินใจ	

โดยผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�

เชื้อด้วยคว�มร้อน	

กรณีที่มีคว�มเสี่ยงต่อคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	

เช่น	 ต้องก�รนำ�ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญห�เข้�ฆ่�เชื้อใหม่โดย

ไม่ใช้	 Scheduled	 process	 เดิม	 และไม่มีก�รศึกษ�

กระบวนก�รฆ่�เชื้อสำ�รอง	 (Alternative	 Process)	

รองรับไว้	 จำ�เป็นต้องได้รับก�รประเมินคว�มปลอดภัย

ของผลิตภัณฑ์	 และกำ�หนดวิธีก�รจัดก�รกับผลิตภัณฑ์	

จ�กผูก้ำ�หนดกระบวนก�รฆ�่เชือ้ดว้ยคว�มรอ้น	(process	

authority)	รวมทัง้ตอ้งดำ�เนนิก�รต�มขอ้กำ�หนดดงักล�่ว

อย่�งเคร่งครัด	และบันทึกผล

0.25 3.3.7	มีวิธีการทําให้ผลิตภัณฑ์ที่

ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเย็น	

ตัวลง	

	 มวีธิกี�รทำ�ใหผ้ลติภณัฑท์ีผ่�่นก�รฆ�่เชือ้แลว้	เยน็ตวั

ลงอย่�งรวดเร็วในสภ�พที่ไม่ก่อให้เกิดก�รปนเปื้อน

และเสียห�ยแก่บรรจุภัณฑ์
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	 ก�รลำ�เลียงผลิตภัณฑ์ออกจ�กเครื่องฆ่�เชื้อสู่ห้อง
หรือบริเวณกัก	 เพื่อรอให้ผลิตภัณฑ์แห้ง	 ห้�ม
พนักง�นสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ดังกล่�ว	 เนื่องจ�กมี
โอก�สในก�รปนเปื้อนจุลินทรีย์

	 อุปกรณ์	 หรือระบบก�รลำ�เลียงผลิตภัณฑ์	 ต้อง
ออกแบบเพือ่ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยกบัผลติภณัฑน์อ้ย
ที่สุด	 ต้องทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อ	 อุปกรณ์หรือ
ระบบลำ�เลียงผลิตภัณฑ์

3.4	 การบ่งชี้สถานภาพ	วัตถุดิบ	บรรจุภัณฑ์	และผลิตภัณฑ์	

0.2 3.4.1	 มีก�รบ่งชี้ชนิดวัตถุดิบ		
ส่วนผสม	และบรรจุภัณฑ์	
และผลิตภัณฑ์ที่มีปัญห�

มปี�้ยหรอืฉล�กบง่ชีช้นดิและสถ�นภ�พของ	วตัถดุบิ	สว่น
ผสม	บรรจภุณัฑ	์ผลติภณัฑส์ำ�เรจ็รปู	ผลติภณัฑท์ีม่ปีญัห�
ซึ่งอ�จต้องผ่�นกระบวนก�รผลิตซำ้�หรือรอทำ�ล�ย	อย่�ง
ชัดเจน	เพื่อให้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ได้อย่�งถูกต้อง	

0.2 3.4.2	 ก�รบ่งชี้โดยก�รระบุรหัส
ผลิตภัณฑ์โดยควบคุม	
วันผลิต	หมดอ�ยุ		
รุ่นก�รผลิต

มีก�รระบุรหัสหรือรุ่นผลิตภัณฑ์อย่�งชัดเจน	 ในกรณีที่
ไม่ส�ม�รถระบุรหัสลงบนตัวบรรจุภัณฑ์ได้โดยตรง	 ต้อง
ใช้วิธีอื่นที่เหม�ะสมโดยอย่�งน้อยต้องครอบคลุมในเรื่อง	
สถ�นที่ผลิต	วันเดือนปี	ที่ผลิต	หรือวันเดือนปีที่หมดอ�ยุ	
รุ่นก�รผลิต	เพื่อให้ส�ม�รถ	สอบกลับและเรียกคืนสินค้�
ได้ในกรณีที่สินค้�มีปัญห�

3.5	 การควบคุมคุณภาพ

0.2 3.5.1	 มีข้อกำ�หนดของผลิตภัณฑ์	 มีเอกส�รข้อกำ�หนดของผลิตภัณฑ์สุดท้�ย	 (finish		
product)	 และผลิตภัณฑ์ระหว่�งกระบวนก�รผลิต	
ครอบคลุมทั้งท�งด้�นก�ยภ�พ	 เคมี	 และจุลินทรีย์	 รวม
ทัง้องคป์ระกอบอืน่ทีจ่ำ�เปน็ต�มธรรมช�ตขิองอ�ห�รนัน้	
และเอกส�รวิธีก�รสุ่มตัวอย่�ง	ก�รวิเคร�ะห์	และเกณฑ์
ก�รยอมรับ

0.1 3.5.2	 มีก�รสุ่มตัวอย่�งผลิตภัณฑ์
ระหว่�งกระบวนก�รผลิต
เพื่อตรวจสอบคุณภ�พ	
และบันทึกผล

มีก�รสุ่มเก็บตัวอย่�งผลิตภัณฑ์จ�กส�ยก�รผลิตเป็น
ระยะๆ	 ต�มคว�มถี่ที่เหม�ะสม	 เพื่อตรวจสอบทั้งด้�น
คุณภ�พ	 และคว�มปลอดภัยให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนด	
และบันทึกผล	
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0.2 3.5.3	 มีก�รตรวจวิเคร�ะห์

คุณภ�พผลิตภัณฑ์สุดท้�ย

ต�มประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสุข	อย่�งน้อยปีละ	

1	ครั้ง	และบันทึกผล

มีก�รตรวจวิเคร�ะห์ผลิตภัณฑ์สุดท้�ยโดยห้องปฏิบัติ

ก�รม�ตรฐ�น	 เพื่อตรวจสอบคุณภ�พท�งด้�นก�ยภ�พ	

เคมี	 และจุลินทรีย	์ ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขที่

เกี่ยวข้อง	อย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง	และบันทึกผล

0.2 3.5.4	 มีก�รเก็บตัวอย่�ง

ผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบ

เฝ้�ระวังตนเอง	ต�ม

คว�มถี่ที่เหม�ะสมและ

บันทึกผล

มกี�รเกบ็ตวัอย�่งผลติภณัฑต์รวจวเิคร�ะหค์ณุภ�พอย�่ง

สมำ่�เสมอต�มคว�มถี่ที่เหม�ะสมเพื่อเฝ้�ระวังตนเอง

ข้อแนะนํา

	 วิธีก�รตรวจวิเคร�ะห์อ�จใช้ชุดทดสอบอย่�ง	

ง่�ยได้

0.1 3.5.5	 มีก�รเก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์

ในสภ�พที่เหม�ะสม

เก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปในสภ�พที่ เหม�ะสม	

ส�ม�รถป้องกันก�รปนเปื้อน	 ก�รเสื่อมสภ�พ	 และมี

ก�รบ่งชี้สถ�นภ�พอย่�งชัดเจน	 รวมทั้งมีระบบก�รจ่�ย

ผลิตภัณฑ์อย่�งมีประสิทธิภ�พ

0.1 3.5.6	 มีก�รขนส่งในลักษณะที่

ป้องกันก�รปนเปื้อนและ

ก�รเสื่อมสภ�พ

สภ�พรถขนส่งสะอ�ด	 มีก�รเคลื่อนย้�ยและขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ในสภ�วะที่ ไม่ก่อให้เกิดก�รเพิ่มจำ�นวน

จุลินทรีย์	หรือก�ร	เสื่อมสภ�พของอ�ห�ร	และเสียห�ย

ต่อบรรจุภัณฑ์	

3.6	 นํ้า	นํ้าแข็ง	ไอนํ้าที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต

3.6.1	นํ้าและไอนํ้าที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต

0.25 (1)	มีคุณภ�พหรือม�ตรฐ�นเป็น

ไปต�มประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสุขว่�ด้วยเรื่อง	นำ้�

บริโภคในภ�ชนะบรรจุที่ปิด

สนิท

	 นำ้�ที่ใช้ในกระบวนก�รผลิตอ�ห�ร	ที่ต้องสัมผัสหรือ

เตมิลงในอ�ห�ร	หรอืนำ�้ทีใ่ชใ้นก�รผลติไอนำ�้ทีส่มัผสั

โดยตรงกบัอ�ห�ร	ตอ้งเปน็นำ�้ทีม่คีณุภ�พม�ตรฐ�น

ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขว่�ด้วย	 เรื่อง		

นำ�้บรโิภคในบรรจภุณัฑท์ีป่ดิสนทิ	โดยมแีนวท�งก�ร

พิจ�รณ�ร�ยละเอียดต�มภ�คผนวก	1
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	 กรณีเป็นนํ้าไล่ระบบการผลิตในการผลิตแบบ

ปลอดเชือ้ ห�กพบว�่คณุภ�พม�ตรฐ�นไมส่อดคลอ้ง

ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขว่�ด้วยเรื่อง		

นำ้�บริโภคในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท	 ให้พิจารณา

เป็นข้อบกพร่องรุนแรง (ระบุไว้เป็นข้อบกพร่อง

อื่นๆ)

0.25 (2)	มีก�รขนย้�ย	ก�รเก็บรักษ�	

และก�รนำ�ไปใช้ในสภ�พที่ถูก

สุขลักษณะ

มีก�รขนย้�ย	 เก็บรักษ�	 และนำ�ไปใช้	 ในสภ�พที่ถูก

สุขลักษณะ	ไม่เกิดก�รปนเปื้อน

3.6.2	นํ้าแข็งที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต

0.25 (1)	มีคุณภ�พหรือม�ตรฐ�นเป็น

ไปต�มประก�ศกระทรวง	

ส�ธ�รณสุขว่�ด้วยเรื่อง		

นำ้�แข็ง

	 มีคุณภ�พม�ตรฐ�นต�มประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสุขว่�ด้วย	เรื่อง	นำ้�แข็ง	โดยมีแนวท�งก�ร

พิจ�รณ�ร�ยละเอียดต�มภ�คผนวก	1

0.25 (2)	มีก�รขนย้�ย	ก�รเก็บรักษ�	

และก�รนำ�ไปใช้ในสภ�พถูก

สุขลักษณะ

มีก�รขนย้�ย	เก็บรักษ�	และนำ�ไปใช้	ในสภ�พที่ถูก

สุขลักษณะ	ไม่ก่อให้เกิดก�รปนเปื้อน

3.6.3	นํ้าหล่อเย็นที่ใช้สัมผัสกับบรรจุภัณฑ์

0.25 (1)	มีก�รปรับคุณภ�พ	และฆ่�

เชื้อต�มคว�มเหม�ะสม	มี

ก�รตรวจสอบส�รฆ่�เชื้อใน

ระหว่�งก�รผลิตและบันทึกผล

	 นำ้�ที่ใช้เพื่อทำ�ให้ผลิตภัณฑ์เย็นตัวลงหลังก�รฆ่�เชื้อ	

(นำ้�หล่อเย็น)	 ต้องมีก�รปรับคุณภ�พต�มคว�ม

จำ�เป็น	 และเติมคลอรีนให้มีคลอรีนอิสระหลง

เหลือในระดับที่ส�ม�รถตรวจสอบได้	 ภ�ยหลังก�ร	

หล่อเย็นแล้ว	 หรือใช้ส�รฆ่�เชื้อชนิดอื่นต้องใช้

ในปริม�ณที่เหม�ะสม	 ถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร		

พร้อมทั้งตรวจสอบ	 และบันทึกผล	 ยกเว้นเครื่อง

ฆ่าเชื้อแบบใช้นํ้าร้อน	 ซึ่งใช้นำ้�จ�กระบบก�รฆ่�

เชื้อผ่�นระบบแลกเปลี่ยนคว�มร้อนเพื่อนำ�ม�ใช้	

หล่อเย็น	หรือกรณีที่มีหลักฐ�นพิสูจน์ได้ว่�นำ้�นั้นได้

ผ่�นก�รฆ่�เชื้อม�แล้วด้วยวิธีอื่น
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	 กรณีระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ ให้ตัดฐ�น

คะแนนในข้อนี้

0.25 (2)	ก�รนำ�กลับม�ใช้ซำ้�	ต้องตรวจ

สอบคุณภ�พต�มวัตถุประสงค์

ก�รใช้ง�นและแยกจ�กนำ้�

อื่นๆ

	 กรณีมีก�รนำ�นำ้�หล่อเย็นกลับม�ใช้ซำ้�	ต้องส�ม�รถ

ตรวจสอบได้ว่�มีก�รบำ�บัดอย่�งถูกต้อง	 และ	

เหม�ะสมกอ่นนำ�กลบัม�ใช	้และตอ้งมรีะบบลำ�เลยีง

นำ้�ที่แยกต่�งห�ก	เพื่อป้องกันก�รปนเปื้อนข้�ม

	 กรณีระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ ให้ตัดฐ�น

คะแนนในข้อนี้

3.7	 การเรียกคืนผลิตภัณฑ์

0.2 3.7.1	 มีเอกส�รที่ระบุขั้นตอน

และวิธีก�รเรียกคืน	ซึ่งบ่งชี้		

รุ่นอ�ห�รนั้นๆ	ได้อย่�ง

รวดเร็ว	พร้อมบันทึกผล

มีเอกส�รที่ระบุขั้นตอนและวิธีก�รในก�รเรียกคืน

ผลิตภัณฑ์	ซึ่งส�ม�รถบ่งชี้และเรียกคืนรุ่นของผลิตภัณฑ์

ที่มีปัญห�ได้อย่�งรวดเร็ว	มีประสิทธิภ�พ	และบันทึกผล

กรณีมีก�รเรียกคืนสินค้�

4.  ก�รทำ�คว�มสะอ�ด ก�รฆ่�เชื้อ ก�รบำ�รุงรักษ� และก�รสอบเทียบ

นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

4.1	 การทําความสะอาด	และการฆ่าเชื้อ

0.25 4.1.1	 ขั้นตอนวิธีก�รล้�งทำ�

คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อ	

มีเอกส�ร	 หรือแผนภูมิแสดงขั้นตอนก�รล้�งทำ�คว�ม

สะอ�ด	ฆ่�เชื้อเครื่องจักร	 เครื่องมือ	และอุปกรณ์ในก�ร

ผลิต	เพื่อให้พนักง�นส�ม�รถปฏิบัติง�นได้	เป็นแนวท�ง

เดียวกัน

ข้อแนะนํา

	 ขั้นตอนก�รทำ�คว�มสะอ�ด	 ฆ่�เชื้อ	 ให้ระบุ	

รวมถึงคว�มถี่	และผู้รับผิดชอบในก�รดำ�เนินก�รด้วย
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0.5 4.1.2	 เครื่องมือ	เครื่องจักร	และ
อุปกรณ์ก�รผลิต	มีก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ดและก�ร
ฆ่�เชื้ออย่�งเหม�ะสมต�ม
คว�มจำ�เป็น

เครื่องมือ	 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนก�ร
ผลิต	 อยู่ในสภ�พสะอ�ด	 มีก�รทำ�คว�มสะอ�ดอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ	 ทั้งก่อน	 ระหว่�ง	 และหลังก�รปฏิบัติง�น
ต�มคว�มเหม�ะสม

0.5 4.1.3	 เครื่องมือ	เครื่องจักร	และ
อุปกรณ์ก�รผลิตแบบ
ระบบท่อและระบบก�ร
ผลิตแบบปลอดเชื้อ	มีก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ด	และก�ร
ฆ่�เชื้ออย่�งเหม�ะสมต�ม
คว�มจำ�เป็น

เครื่องมือ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์ก�รผลิตแบบระบบท่อ	
และระบบก�รผลิตแบบปลอดเชื้อ	 มีก�รฆ่�เชื้อต�มข้อ
กำ�หนดที่ระบุไว้ในก�รผลิต	โดยเฉพ�ะที่สัมผัสกับอ�ห�ร
โดยตรง	หรือสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ภ�ยหลังก�รฆ่�เชื้อแล้ว	
และพิจ�รณ�คว�มถี่ในก�ร	ทำ�คว�มสะอ�ด	และฆ่�เชื้อ

0.5 4.1.4	 มีก�รตรวจสอบก�รตกค้�ง
ของส�รเคมีภ�ยหลังก�ร
ล้�งทำ�คว�มสะอ�ด	ฆ่�เชื้อ	
และบันทึกผล

มีก�รตรวจสอบก�รตกค้�งของส�รเคมีที่ใช้ทำ�คว�ม
สะอ�ดต�มคว�มเหม�ะสม	พร้อมบันทึกผล	เช่น	ไตเตรท	
ก�รเปลี่ยนสีของกระด�ษลิตมัส	 เพื่อให้มั่นใจว่�ไม่มีส�ร
ทำ�คว�มสะอ�ด	ตกค้�งอยู่ในเครื่องจักร	 เครื่องมือ	 และ
อุปกรณ์ก�รผลิตที่สัมผัสอ�ห�รโดยตรง

0.25 4.1.5	 มีก�รตรวจสอบ
ประสิทธิภ�พก�รล้�ง
ทำ�คว�มสะอ�ด	ก�รฆ่�เชื้อ	
และบันทึกผล

มีก�รตรวจสอบประสิทธิภ�พก�รล้�งทำ�คว�มสะอ�ด
และฆ่�เชื้อต�มคว�มเหม�ะสม	 พร้อมบันทึกผล	 เช่น		
ใช้วิธี	Swab	Test	หรือ	Rinse	Test	

0.25 4.1.6	 มีก�รเก็บอุปกรณ์ที่
ทำ�คว�มสะอ�ด	หรือฆ่�
เชื้อแล้วให้เป็นสัดส่วน	และ
อยู่ในสภ�พที่เหม�ะสม	

เก็บอุปกรณ์ที่ทำ�คว�มสะอ�ดหรือฆ่�เชื้อแล้วให้เป็น
สัดส่วน	 ในสถ�นที่เหม�ะสม	 ไม่ปนเปื้อนจ�กฝุ่นละออง
และอื่นๆ

0.25 4.1.7	 ก�รลำ�เลียงขนส่งภ�ชนะ
และอุปกรณ์ที่ทำ�คว�ม
สะอ�ดแล้ว	อยู่ในลักษณะ
ที่ป้องกันก�รปนเปื้อนจ�ก
ภ�ยนอกได้

ก�รลำ�เลียงขนส่งภ�ชนะและอุปกรณ์ที่ทำ�คว�มสะอ�ด
แล้วเพื่อนำ�ไปใช้ง�นมีม�ตรก�รป้องกันก�รปนเปื้อนจ�ก
ฝุ่นละออง	หรือสิ่งสกปรกระหว่�งก�รขนส่ง
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4.2	 สารเคมีที่ใช้ในการทําความสะอาด	ฆ่าเชื้อ	และหล่อลื่น

4.2.1	 ชนิดของส�รเคมีที่ใช้ในก�ร

ทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อ

0.25 (1)	 มีป้�ยบ่งชี้หรือฉล�กภ�ษ�ไทย

ที่ระบุชนิดของส�รเคมีที่ใช้ใน

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อ	

	 ส�รเคมีที่ใช้ในก�รทำ�คว�มสะอ�ด	ฆ่�เชื้อ	และหล่อ

ลื่น	เครื่องมือ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์ก�รผลิตและ

บรรจุภัณฑ์	 มีป้�ยบ่งชี้หรือฉล�กภ�ษ�ไทยที่ระบุ

ชนิดของส�รเคมีที่ใช้ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดและ	

ฆ่�เชื้อ

	 ก�รใช้ส�รเคมีต้องอยู่ภ�ยใต้เงื่อนไขที่ปลอดภัย

0.25 (2)	 มีข้อมูลเกี่ยวกับก�รใช้ส�ร

ทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อ		

ที่ถูกต้อง	

มีข้อมูลเกี่ยวกับก�รเลือกใช้ส�รทำ�คว�มสะอ�ดและ	

ฆ่�เชื้อที่เหม�ะสม	 เช่น	 ชนิด	 คว�มเข้มข้น	ปริม�ณหรือ

สัดส่วนที่ใช้	 อุณหภูมิและเวล�ที่ส�รนั้นสัมผัสกับพื้นผิว

ที่ต้องก�รทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อ	ที่ถูกต้องเหม�ะสม

เพือ่ใหส้�ม�รถใชส้�รดงักล�่วไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พต�ม

วัตถุประสงค์ก�รใช้

ข้อแนะนํา

	 พิจ�รณ�รวมถึงส�รตัวใหม่	 ซึ่งผู้ผลิตมีข้อมูล	

เกี่ยวกับส�รตัวนั้นอย่�งชัดเจนให้ผู้ประเมินตรวจสอบได	้

รวมทั้งพิจ�รณ�วันหมดอ�ยุที่ระบุบนฉล�กด้วย

0.5 4.2.2	 มีก�รเก็บส�รเคมีทำ�คว�ม

สะอ�ดหรือส�รเคมีอื่นๆ	

ที่เกี่ยวข้องกับก�รรักษ�

สุขลักษณะ	และมีป้�ย

แสดงชื่อ	แยกเป็นสัดส่วน	

และมีม�ตรก�รควบคุม

ก�รนำ�ไปใช้ให้ปลอดภัย

	 จัดเก็บส�รเคมีทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อและส�ร

เคมีที่ใช้ในก�รบำ�รุงรักษ�	แยกเป็นสัดส่วนออกจ�ก

ส�รเคมีที่ใช้ในก�รกำ�จัดสัตว์แมลง	 โดยเฉพ�ะต้อง

แยกจ�กส�รเคมีที่ใช้ในก�รผลิตอ�ห�ร	 เช่น	 วัตถุ

เจือปนอ�ห�ร	อย่�งเด็ดข�ด

	 มีป้�ยแสดงชื่อส�รเคมี	

	 มีม�ตรก�รควบคุมก�รนำ�ไปใช้อย่�งเหม�ะสม	 รวม

ทัง้มมี�ตรก�รปอ้งกนัผูไ้มม่สีว่นเกีย่วขอ้งนำ�ส�รเคมี

ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญ�ต
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0.75 4.3	 มีแผนการบํารุงรักษา

เครื่องมือ	เครื่องจักร	และ	

อุปกรณ์ในก�รผลิต	และก�ร

สอบเทียบอุปกรณ์ที่จำ�เป็น

ในก�รผลิต	อย่�งน้อยปีละ	

1	ครั้ง	อย่�งเหม�ะสม	และ

บันทึกผล

มแีผนงานก�รบำ�รงุรกัษ�	ตรวจสอบสภ�พ	ซอ่มแซม	และ

สอบเทยีบเครือ่งมอื	เครือ่งจกัร	และอปุกรณก์�รผลติอย�่ง

เหม�ะสม	มปีระสทิธภิ�พ	และบนัทกึผลก�รทบทวนคว�ม

เป็นปัจจุบันของแผนง�นอย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง

0.75 4.4	 มีการบํารุงรักษาเครื่องมือ	

เครื่องจักร	และอุปกรณ์	

ก�รผลิต	อย่�งเหม�ะสม	

และบันทึกผล

มกีารบาํรงุรกัษา และการสอบเทยีบเครือ่งมอื	เครือ่งจกัร	

และอปุกรณท์ีจ่ำ�เปน็	ณ	จดุวกิฤตในกระบวนก�รผลติ	เชน่	

อปุกรณ	์วดัอณุหภมู	ิคว�มดนัทีใ่ชใ้นก�รฆ�่เชือ้ผลติภณัฑ	์

เครือ่งชัง่	ตวง	วดั	สำ�หรบัวตัถเุจอืปนอ�ห�ร	อปุกรณว์ดัค�่

คว�มเป็นกรดด�่งสำ�หรับอ�ห�รปรับกรด	 อุปกรณ์ตรวจ

สอบตะเข็บบรรจุภัณฑ์	ต้องมีก�รสอบเทียบ	และดำ�เนิน

ก�รต�มแผน	 เพื่อให้อุปกรณ์	 เครื่องมือมีคว�มเที่ยงตรง	

แม่นยำ�	 โดยดำ�เนินก�รสอบเทียบอย่�งน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	

และทุกครั้งที่มีก�รปรับเปลี่ยนอุปกรณ์	และบันทึกผล

5.  ก�รสุข�ภิบ�ล

นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

1 5.1	 นํ้าที่ใช้ภายในสถานที่ผลิต	

เป็นนำ้�สะอ�ดมีก�รปรับ

คุณภ�พ	และแยกจ�กนำ้�ที่ใช้

สัมผัสอ�ห�ร

	 นำ้�ที่ใช้ภ�ยในอ�ค�รผลิต	 หม�ยถึง	 นำ้�ที่ไม่สัมผัส

กับอ�ห�ร	 ได้แก่	 นำ้�ใช้ล้�งมือ	 ภ�ชนะ	 เครื่องมือ	

เครื่องจักร	 เป็นนำ้�สะอ�ด	 ที่มีก�รปรับคุณภ�พนำ้�

ต�มคว�มจำ�เป็น

	 ก�รขนส่ง/ขนย้�ยต้องไม่ก่อให้เกิดก�รปนเปื้อนกับ

กระบวนก�รผลิตและผลิตภัณฑ์	

	 มีปริม�ณเพียงพอ	

	 มีสัญลักษณ์แยกก�รนำ�ไปใช้อย่�งชัดเจน
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ข้อแนะนํา

	 นำ้�ที่ใช้ล้�งมือ	และนำ้�ที่ใช้ล้�งภ�ชนะ	เครื่องมือ	

เครือ่งจกัรทีส่มัผสัอ�ห�รควรมกี�รฆ�่เชือ้เพือ่ปอ้งกนัก�ร

ปนเปื้อนจ�กจุลินทรีย์ที่ทำ�ให้เกิดโรค

5.2	 มีการจัดการขยะมูลฝอย

0.25 (1)	 มีภ�ชนะสำ�หรับใส่ขยะ	พร้อม

ฝ�ปิด	จำ�นวนเพียงพอ	และตั้ง

อยู่ในที่ที่เหม�ะสม	

มีภ�ชนะสำ�หรับใส่ขยะพร้อมฝ�ปิดเพียงพอทั้งภ�ยใน	

และภ�ยนอกอ�ค�รผลิต	 และตั้งอยู่ในที่เหม�ะสม	 โดย

เฉพ�ะศูนย์รวมทิ้งขยะรอก�รกำ�จัด	 ควรแยกบริเวณให้

ไกลจ�กอ�ค�รผลิต

0.25 (2)	 มีวิธีก�รกำ�จัดขยะมูลฝอยที่

เหม�ะสม

มีวิธีก�รกำ�จัดขยะทั้งภ�ยใน	 และภ�ยนอกอ�ค�รผลิต

ที่เหม�ะสม	 และสมำ่�เสมอ	 เพื่อไม่ให้มีก�รสะสมจนเป็น

แหล่งเพ�ะพันธุ์สัตว์และแมลง	รวมถึงเชื้อโรคต่�งๆ	และ

ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นอันน่�รังเกียจ

ข้อแนะนํา

	 วิธีกำ�จัดขยะที่เหม�ะสม	 เช่น	มีก�รรับไปกำ�จัด	

(โดยหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง)	 สำ�หรับวิธีอื่น	 ต้องมีวิธีก�ร

ป้องกันก�รปนเปื้อนเข้�สู่สถ�นที่ผลิต	 และกระบวนก�ร

ผลิตอ�ห�ร

0.5 5.3	 มีการจัดการระบายนํ้าทิ้ง

และสิ่งโสโครกออกจ�ก

อ�ค�รผลิตอย่�งเหม�ะ

สม	และไม่ก่อให้เกิดก�รปน

เปื้อนกลับเข้�สู่กระบวนก�ร

ผลิตอ�ห�ร

มีก�รจัดก�รระบ�ยนำ้�ทิ้งและสิ่งโสโครกออกจ�กบริเวณ

พื้นที่ก�รผลิตอย่�งรวดเร็วลงสู่ท�งระบ�ยนำ้�ส�ธ�รณะ

หรือมีวิธีก�รจัดก�รอื่นๆ	ที่เหม�ะสม

ข้อแนะนํา

	 ห�กผู้ประกอบก�รยังไม่มีก�รบำ�บัดนำ้�เสียที่

เหม�ะสม	 ให้รับขอคำ�แนะนำ�จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	

เช่น	กระทรวงอุตส�หกรรม

5.4	 ห้องส้วมและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม

0.25 (1)	 แยกจ�กบริเวณผลิต	หรือ	ไม่

เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง

มหีอ้งสว้มทีแ่ยกออกจ�กบรเิวณผลติหรอืไมเ่ปดิสูบ่รเิวณ	

ก�รผลิตโดยตรง
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0.25 (2)	 อยู่ในสภ�พที่ใช้ง�นได้และ

สะอ�ด

อยูใ่นสภ�พใชง้�นได	้สะอ�ด	และถกูตอ้งต�มสขุลกัษณะ

ข้อแนะนํา

	 อ่�งล้�งมือให้เป็นชนิดที่ไม่ต้องใช้มือสัมผัสกับ

ก๊อกนำ้�	 เช่น	 แบบใช้เท้�เหยียบ	 แบบใช้เข่�หรือข้อศอก

ดัน	ระบบอัตโนมัติ

0.25 (3)	 มีจำ�นวนเพียงพอกับ	

ผู้ปฏิบัติง�น

มีจำ�นวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติง�นต�มเกณฑ์จำ�นวน	

ห้องนำ้�	ห้องส้วมต่อคนง�น	

0.25 (4)	 มีอ่�งล้�งมือพร้อมสบู่เหลว

หรือนำ้�ย�ฆ่�เชื้อโรคและ

อุปกรณ์ทำ�ให้มือแห้ง

มีอ่�งล้�งมือหน้�ห้องส้วม	 พร้อมอุปกรณ์ในก�รล้�งมือ	

เช่น	สบู่เหลว	นำ้�ย�ฆ่�เชื้อ	และอุปกรณ์ทำ�ให้มือแห้ง	

5.5	 อ่างล้างมือบริเวณผลิต

0.25 (1)	 มีสบู่เหลว	หรือนำ้�ย�	

ฆ่�เชื้อโรค	และอุปกรณ์ทำ�ให้

มือแห้ง

มีอุปกรณ์ที่ใช้ล้�งมือถูกสุขลักษณะ	เช่น	สบู่เหลว	นำ้�ย�

ฆ่�เชื้อ

ข้อแนะนํา

	 ก�รผลติอ�ห�รประเภททีม่อืตอ้งแหง้กอ่นเข�้ไป

ปฏิบัติง�น	ให้ติดตั้งอุปกรณ์ทำ�ให้มือแห้ง	 เช่น	กระด�ษ

เช็ดมือ	ผ้�เช็ดมือที่สะอ�ด	เครื่องเป่�ลมที่สะอ�ด

0.25 (2)	 อยู่ในสภ�พที่ใช้ง�นได้และ

สะอ�ด

อยู่ในสภ�พดีส�ม�รถใช้ง�นได้	และสะอ�ด

ข้อแนะนํา

	 อ่�งล้�งมือให้เป็นชนิดที่ไม่ต้องใช้มือสัมผัสกับ	

กอ๊กนำ�้	เชน่	แบบใชเ้ท�้เหยยีบ	แบบใชเ้ข�่หรอืขอ้ศอกดนั		

ระบบอัตโนมัติ

0.25 (3)	 มีจำ�นวนเพียงพอกับ	

ผู้ปฏิบัติง�น

มีจำ�นวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติง�นต�มเกณฑ์จำ�นวนอ่�ง

ล้�งมือ	ต่อคนง�น	

0.25 (4)	 อยู่ในตำ�แหน่งที่เหม�ะสม มีอ่�งล้�งมือด้�นหน้�หรือในบริเวณผลิตและติดตั้งใน

ตำ�แหน่งที่สะดวกต่อก�รล้�งมือก่อนปฏิบัติง�น	และไม่

ปนเปื้อนกับกระบวนก�รผลิตและผลิตภัณฑ์
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ข้อแนะนํา

	 กรณีมีก�รติดตั้งอ่�งล้�งมือในห้องหรือบริเวณ

บรรจุต้องมีระยะห่�งจ�กบริเวณปฏิบัติง�น	 รวมทั้งมี

ม�ตรก�รป้องกัน	ก�รปนเปื้อนจ�กนำ้�ล้�งไปสู่ผลิตภัณฑ์

ขณะบรรจุหรือภ�ยหลังบรรจุ

0.5 5.6	 มีการควบคุมกําจัด

สัตว์พาหะนำ�โรคที่มี

ประสิทธิภ�พ		

พร้อมบันทึกผล

มีม�ตรก�รในก�รควบคุมและกำ�จัดสัตว์พ�หะนำ�

โรคในบริเวณผลิต	 และไม่ก่อให้เกิดก�รปนเปื้อนกับ

กระบวนก�รผลิตและผลิตภัณฑ์	 เช่น	 ก�รฉีดส�รเคมีฆ่�

แมลงเฉพ�ะบริเวณรอบนอกอ�ค�รผลิตต�มระยะเวล�

ที่กำ�หนด	 ก�รว�งกับดักหนูต�มจุดที่พบบ่อยๆ	 ตลอด

จนก�รติดตั้งอุปกรณ์ดักแมลง	ไฟดักแมลง	ให้ตรวจสอบ

บันทึกก�รปฏิบัติง�นร่วมด้วย	 ทั้งนี้ห�กมีก�รใช้ส�รเคมี

กำ�จัดสัตว์พ�หะนำ�โรค	 จะต้องมีข้อมูลวิธีก�รใช้	 และมี

ก�รจัดเก็บเป็นสัดส่วน	

0.5 5.7	 ไม่มีสัตว์เลี้ยงในอาคารผลิต มมี�ตรก�รหรอืขอ้กำ�หนดไมใ่หส้ตัวเ์ลีย้งเข้�ไปในอ�ค�ร

ผลิต	เพื่อไม่ให้เกิดก�รปนเปื้อน

6.  บุคล�กรและสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติง�น

นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

6.1	ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรในบริเวณการผลิต

0.3 6.1.1	 ผู้ปฏิบัติง�นในบริเวณผลิต

อ�ห�รไม่มีบ�ดแผลไม่เป็น

โรคหรือพ�หะของโรค	ต�ม

ที่ระบุในกฎกระทรวง

ผู้ปฏิบัติง�นไม่เป็นโรคหรือเป็นพ�หะของโรค	 คือ		

โรคท�งเดินอ�ห�รหรือท�งเดินห�ยใจ	 หรือก�รไอ	 จ�ม	

เป็นหวัด	 หรือมีบ�ดแผลอันอ�จก่อให้เกิดก�รปนเปื้อน

กับกระบวนก�รผลิตและผลิตภัณฑ์	 หรือโรคติดต่อ	หรือ

โรคน�่รงัเกยีจต�มทีก่ำ�หนดไวใ้นกฎกระทรวงส�ธ�รณสขุ	
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0.3 6.1.2	 มีก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี	 มีเอกส�รร�ยง�นก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปีต�มคว�ม

เหม�ะสมและเพยีงพอของขอ้กำ�หนดก�รปฏบิตังิ�นด�้น

สุขลักษณะก�รผลิตของผู้ปฏิบัติง�น	

0.3 6.1.3	 แต่งก�ยสะอ�ด	เล็บสั้น	ไม่

ท�เล็บ	ไม่สวมใส่เครื่อง

ประดับ

	 ผู้ปฏิบัติง�นสวมเสื้อผ้�ที่สะอ�ดและเหม�ะสมต่อ

ก�รปฏิบัติง�น

	 เล็บสั้น	สะอ�ด	ไม่ท�เล็บ

	 ไม่สวมใส่เครื่องประดับต่�งๆ	 เช่น	 แหวน	 น�ฬิก�	

สร้อยข้อมือ	ต่�งหู	เข็มกลัด	ตัดเล็บสั้น	ไม่ท�เล็บ

0.3 6.1.4	 ล้�งมือให้สะอ�ดทุกครั้ง	

ก่อนเริ่มปฏิบัติง�นและ	

หลังสัมผัสสิ่งปนเปื้อน	

ล้�งมือให้สะอ�ดก่อนเริ่มปฏิบัติง�น	 และภ�ยหลังกลับ

จ�กหอ้งนำ�้หรอืหอ้งสว้ม	หรอืหลงัออกนอกบรเิวณปฏบิตัิ

ง�น	และภ�ยหลงัจ�กสมัผสัสิง่สกปรกหรอืสิง่ทีก่อ่ใหเ้กดิ

ก�รปนเปื้อน

0.2 6.1.5	 สวมถุงมือที่อยู่ในสภ�พ

สมบูรณ์	และสะอ�ด	หรือ

กรณีไม่สวมถุงมือต้องมี

ม�ตรก�รดูแลคว�มสะอ�ด

และฆ่�เชื้อที่มือก่อนก�ร

ปฏิบัติง�น

	 กรณสีวมถงุมอื	ถงุมอือยูใ่นสภ�พทีส่มบรูณ	์สะอ�ด	

มีก�รล้�ง	ฆ่�เชื้อสมำ่�เสมอ

	 กรณไีมส่วมถงุมอื มมี�ตรก�รดแูลคว�มสะอ�ด	และ

ฆ่�เชื้อมือก่อนปฏิบัติง�น	และ/หรือ	ทุกครั้งที่มีก�ร

ปนเปื้อน

0.2 6.1.6	 สวมหมวก	ต�ข่�ยหรือผ้�

คลุมผม	ผ้�กันเปื้อน	ผ้�

ปิดป�ก	ขณะปฏิบัติง�น

(ต�มคว�มเหม�ะสม)

	 มีก�รสวมหมวก	ต�ข่�ย	หรือผ้�คลุมผม	ซึ่งส�ม�รถ

คลมุเสน้ผมตลอดใบห	ูเพือ่ปอ้งกนัก�รปนเปือ้นจ�ก

เส้นผม	รังแค	และสิ่งสกปรกอื่นๆ	ในส่วนของศีรษะ

ลงในกระบวนก�รผลิตและ	ผลิตภัณฑ์

	 กรณี	สวมผ้�กันเปื้อน	ผ้�ปิดป�ก	ต้องอยู่ในสภ�พดี

และสะอ�ด

0.3 6.1.7	 มีม�ตรก�รจัดก�รรองเท้�

ที่ใช้ในบริเวณผลิตอย่�ง

เหม�ะสม	

มมี�ตรก�รในก�รปอ้งกนัก�รปนเปือ้นจ�กรองเท�้ทีใ่ชใ้น

บริเวณผลิต	เช่น	ก�รเปลี่ยนรองเท้�	หรือก�รจุ่มรองเท้�

ในส�รคลอรีน	ก่อนเข้�บริเวณผลิต
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0.3 6.1.8	 ไม่บริโภคอ�ห�ร	สูบบุหรี่	

ในขณะปฏิบัติง�นหรือมี

พฤติกรรมขณะปฏิบัติง�นที่

น่�รังเกียจอื่นๆ

ในขณะปฏิบัติง�น	ไม่บริโภคอ�ห�ร	สูบบุหรี่	หรือกระทำ�

ก�รทีน่�่รงัเกยีจอืน่ๆ	เชน่	ลว้ง	แคะ	แกะ	เก�	นอกจ�กนีม้ี

ป�้ยเตอืน	เพือ่แสดงใหเ้หน็ว�่ไมส่มควรกระทำ�พฤตกิรรม

ดังกล่�วในขณะปฏิบัติง�น

0.3 6.1.9	 มีก�รฝึกอบรมด้�นสุขลักษณะ

ทั่วไปและคว�มรู้ในก�รผลิต

ต�มคว�มเหม�ะสม

มีก�รฝึกอบรมคนง�นด้�นสุขลักษณะและคว�มรู้ทั่วไป

ในก�รผลิตอ�ห�รในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทต�มประเภท

อ�ห�รที่ได้รับอนุญ�ต	 อย่�งน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 และอ�จ

มีก�รติดป้�ยคำ�เตือน/คำ�แนะนำ�ด้�นสุขลักษณะต�มจุด

ปฏิบัติง�นต่�งๆ	 เพื่อเป็นก�รเตือนคนง�นให้ปฏิบัติถูก

ต้องต�มหลักสุข�ภิบ�ล

6.2	 ผู้ควบคุมการผลิต		

(retort	supervisor)		

ต้องมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	

และคุณสมบัติ	ต�มที่กำ�หนด

ในบัญชีแนบท้�ย	3

ผู้ควบคุมก�รผลิต	คือผู้ที่มีหน้�ที่ดูแล	ควบคุมก�รทำ�ง�น	

(ภ�พรวม)	ของเครื่องฆ่�เชื้อ	และกระบวนก�รฆ่�เชื้อ	ให้

เป็นไปต�มค่�วิกฤติต่�งๆ	ที่ต้องควบคุม	ต้องมีคุณสมบัติ

ดังนี้	

0.4	

(M)

6.2.1	 ผ่�นก�รฝึกอบรม มีหลักฐ�นก�รผ่�นก�รฝึกอบรมและก�รทดสอบคว�มรู้

คว�มชำ�น�ญ	 เกี่ยวกับข้อกำ�หนดของก�รควบคุมเครื่อง	

ฆ�่เชือ้อ�ห�รทีบ่รรจใุนภ�ชนะปดิสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็

กรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด	 ต�มที่กำ�หนดในบัญชีแนบ

ท้�ย	3

0.4 6.2.2	 มีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น มีประสบก�รณ์ในก�รปฏิบัติง�นเกี่ยวกับกลุ่มประเภท

อ�ห�ร	ที่ผลิต	อย่�งต่อเนื่องต�มคว�มเหม�ะสม	

(M) 6.3	 ผู้กําหนดกระบวนการ	

ฆ่าเชื้อด้วยความร้อน	

(Process	Authority)		

ต้องมีคว�มรู้	คว�มส�ม�รถ	

และคุณสมบัติต�มที่กำ�หนด

ในบัญชีแนบท้�ย	3

	 ผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน	 คือ	

ผู้ที่มีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ	 และมีเครื่องมือเพียงพอ		

ทีจ่ะศกึษ�เพือ่กำ�หนดกระบวนก�รฆ�่เชือ้ผลติภณัฑ์

อ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	 และ/หรือปรับกรด

ได้อย่�งถูกต้อง	 มีหน้�ที่ศึกษ�ปัจจัยวิกฤติต่�งๆ	

สำ�หรับก�รฆ่�เชื้อ	 และกำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อ

ผลติภณัฑอ์�ห�รทีบ่รรจใุนบรรจภุณัฑท์ีป่ดิสนทิ	โดย

มคีว�มรบัผดิชอบตอ่กระบวนก�รผลติทีไ่ดก้ำ�หนดไว้
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	 โดยอ�จเป็นบุคคลหรือหน่วยง�นภ�ยในหรือ

ภ�ยนอกที่เป็นที่ยอมรับ	ก็ได้

	 ข้อนี้ เป็นข้อบกพร่องรุนแรง	 (Major	 Defect)	

ที่หัวข้อใหญ่	ดังนั้นข้อย่อยตั้งแต่	(1)	-	(7)	หากมีข้อ

ใดข้อหนึ่งได้คะแนนปรับปรุงถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์

เนื่องจากพบข้อบกพร่องรุนแรง

0.4 6.3.1	 จบก�รศึกษ�ขั้นตำ่�

ระดับปริญญ�ตรี	ด้�น

วิทย�ศ�สตร์ก�รอ�ห�ร	

อุตส�หกรรมเกษตร	หรือ

ส�ข�ที่เกี่ยวข้อง

มีหลักฐ�นแสดงว่�จบก�รศึกษ�ขั้นตำ่�ระดับปริญญ�ตรี

ด้�น	 วิทย�ศ�สตร์ก�รอ�ห�ร	อุตส�หกรรมเกษตร	หรือ

ส�ข�อื่นที่เกี่ยวข้อง

0.4 6.3.2	 ผ่�นก�รฝึกอบรม มีหลักฐ�นก�รผ่�นก�รฝึกอบรมและก�รทดสอบคว�ม

รู้คว�มชำ�น�ญทั้งภ�คทฤษฏีและภ�คปฏิบัติก�ร	 เกี่ยว

กับข้อกำ�หนดของก�รใช้คว�มร้อนในก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รที่

บรรจใุนภ�ชนะปดิสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่และชนดิ

ที่ปรับกรดต�มที่กำ�หนดในบัญชีแนบท้�ย	3

0.4 6.3.3	 มีประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น

ต่อเนื่อง

มีประสบก�รณ์ในก�รกำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วย

คว�มรอ้นทีส่อดคลอ้งกบักลุม่ประเภทอ�ห�รทีผ่ลติ	อย�่ง

ตอ่เนือ่งต�มคว�มเหม�ะสมและปจัจบุนัยงัคงดำ�เนนิก�ร

ในหน้�ที่นี้อยู่

ข้อแนะนํา

	 ต้องมีประสบก�รณ์และคว�มชำ�น�ญที่ส�ม�รถ

กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนได้เป็นอย่�งดี

0.5 6.4	 มีข้อกําหนดด้านสุขลักษณะ

หรือมาตรการสําหรับผู้ที่ไม่

เกี่ยวข้องที่มีคว�มจำ�เป็นต้อง

เข้�ไปในบริเวณผลิต		

อย่�งน้อยในข้อ	6.1.3	-	6.1.8

ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�รผลิต	 เช่น	ผู้เยี่ยมชม	 เจ้�

หน้�ที่ผู้ตรวจประเมิน	 พนักง�นบริษัท	 เมื่อต้องเข้�ไปใน

บริเวณผลิตต้องมีข้อกำ�หนดให้ปฏิบัติต�ม	 ข้อ	 6.1.3	 -	

6.1.8	ด้วย



คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

98

7.  บันทึกและร�ยง�นผล

นํ้าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ข้อพิจารณาเพื่อใช้ในการตรวจสถานที่ผลิต

7.1	 รายการบันทึกต่�งๆ	

ดังต่อไปนี้

	 ในหวัขอ้นีใ้หต้รวจสอบในเรือ่งของการจดัเกบ็บนัทกึ	

(Record	Keeping)	เพื่อพิจ�รณ�คว�มสมำ่�เสมอ

ของก�รบันทึก	 มีก�รทวนสอบผลก�รดำ�เนินง�น

โดยหัวหน้�ง�นเพื่อดูประสิทธิภ�พของก�รควบคุม

ก�รผลติ	หรอืก�รดำ�เนนิก�รแกไ้ขห�กพบไมเ่ปน็ไป

ต�มข้อกำ�หนด	(Corrective	Action)	หรือแนวโน้ม

เกิดก�รเบี่ยงเบนไปจ�กข้อกำ�หนด

	 ซึง่จะแตกต�่งจ�กก�รตรวจสอบบนัทกึผล	(Record)	

ในหัวข้อที่ 	 3.	 ก�รควบคุมกระบวนก�รผลิต,		

4.	 ก�รทำ�คว�มสะอ�ดฯ,	 5.	 ก�รสุข�ภิบ�ล	 และ		

6.	 บุคล�กรฯ	 ที่เป็นก�รประเมินก�รบันทึกผล	

หน้�ง�นหรือขณะปฏิบัติง�นเพื่อยืนยันว่�มีก�ร

ควบคุมก�รปฏิบัติง�นต�มข้อกำ�หนดได้จริง

7.1.1	การตรวจวิเคราะห์	และการควบคุมกระบวนการผลิต	อย่�งน้อยดังนี้	

0.1 (1)	 ผลก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พ

วัตถุดิบ	และส่วนผสม

มีบันทึกผลก�รตรวจสอบเฝ้�ระวังตนเองเพื่อควบคุม

คณุภ�พของวตัถดุบิและสว่นผสม	ต�มคว�มถีท่ีเ่หม�ะสม	

0.1 (2)	 ผลก�รตรวจวิเคร�ะห์	คุณภ�พ

บรรจุภัณฑ์

มบีนัทกึผลก�รตรวจรบับรรจภุณัฑใ์หเ้ปน็ไปต�มเกณฑท์ี่

กำ�หนด	เชน่	ผลก�รเล�ะตะเขบ็กระปอ๋ง	(tear	down)	ก�ร

ตรวจสอบรอยตำ�หน	ิและคว�มสะอ�ดภ�ยในบรรจภุณัฑ	์	

ซึ่งมีก�รทวนสอบคว�มสอดคล้องเป็นไปต�มม�ตรฐ�น

ของผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์

0.1 (3)	 ผลก�รควบคุม	ก�รปรุงผสมให้

เป็นไปต�มสูตรส่วนประกอบที่

กำ�หนด

มบีนัทกึผลก�รควบคมุอตัร�สว่นในก�รปรงุผลติ	และก�ร

ตรวจสอบอตัร�สว่นของสว่นผสมใหเ้ปน็ไปต�มทีก่ำ�หนด	

ต�มคว�มถี่ที่เหม�ะสม	
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0.1 (4)	 ผลก�รควบคุมค่�คว�มเป็นกรด

ด่�ง	(แล้วแต่กรณี)

กรณีผลิตอาหารปรับกรด มีบันทึกก�รตรวจสอบค่�

คว�มเป็นกรดด่�งในขั้นตอนก�รปรุงผสม	 และค่�คว�ม

เป็นกรดด่�งสมดุลของผลิตภัณฑ์สุดท้�ย	 (equilibrium	

pH)	หลังปรับกรด	ต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด

0.1 (5)	 ผลก�รควบคุมปริม�ตร	นำ้�หนัก

บรรจุ	และช่องว่�งเหนืออ�ห�ร

ในภ�ชนะบรรจุ

มบีนัทกึผลก�รควบคมุปรมิ�ตรอ�ห�ร	นำ�้หนกับรรจ	ุและ

ช่องว่�งเหนืออ�ห�ร	 และก�รตรวจสอบให้เป็นไปต�มที่

กำ�หนด	ต�มคว�มถี่ที่เหม�ะสม	

0.1 (6)	 ผลก�รควบคุมปริม�ณอ�ก�ศที่

หลงเหลือ	สำ�หรับภ�ชนะบรรจุ

แบบอ่อนตัวหรือกึ่งอ่อนตัว	

มีบันทึกก�รควบคุมปริม�ณอ�ก�ศให้อยู่ในเกณฑ์ที่

กำ�หนดไวใ้นกรรมวธิกี�รผลติทีก่ำ�หนด	สำ�หรบับรรจภุณัฑ	์

แบบอ่อนตัวหรือกึ่งอ่อนตัว	

0.1 (7)	 ผลก�รตรวจสอบก�รทำ�ง�น

ของเครื่องปิดผนึก	

มบีนัทกึก�รตรวจสอบก�รทำ�ง�นของเครือ่งปดิผนกึ	รวม

ถึงบันทึกก�รแก้ไขกรณีที่เครื่องปิดผนึกเกิดขัดข้อง	

0.2 (8)	 ผลก�รตรวจสอบคว�มสมบรูณ์

ของรอยผนึก	

ก�รตรวจสอบคว�มสมบูรณ์ของรอยปิดผนึก	 ตำ�หนิของ

บรรจุภัณฑ์	 โดยระบุถึง	 รหัส	 วันและเวล�	 และค่�ที่วัด	

ทั้งก�รตรวจสอบด้วยส�ยต�	 และก�รตรวจสอบคว�ม

สมบูรณ์ของรอยผนึกโดยใช้เครื่องมือ

0.1 (9)	 ผลก�รเตรียมคว�มพร้อม

อุปกรณ์เครื่องมือก่อนก�ร		

ฆ่�เชื้อ

มีบันทึกผลก�รตรวจสอบก�รเตรียมคว�มพร้อมอุปกรณ์

เครื่องมือก่อนก�รฆ่�เชื้อผลิตภัณฑ์	

0.1 (10)	 ผลก�รตรวจวัดอุณหภูมิเริ่ม

ต้นของอ�ห�รก่อนก�ร		

ฆ่�เชื้อ	

มีบันทึกผลก�รตรวจวัดอุณหภูมิเริ่มต้นของอ�ห�รใน

บรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องเป็นตัวอย่�งอ�ห�รภ�ยหลังก�รปิด

ผนึกที่มีอุณหภูมิตำ่�ที่สุดก่อนเข้�สู่เครื่องฆ่�เชื้อ	 รวมถึง

บันทึกก�รแก้ไขกรณีอุณหภูมิเริ่มต้นของอ�ห�รก่อนก�ร

ฆ่�เชื้อไม่เป็นไปต�มที่กำ�หนด

0.1 (11)	 ผลก�รควบคุมอุปกรณ์เครื่อง

มือที่ใช้ในกระบวนก�ร	ฆ่�เชื้อ

ผลิตภัณฑ์	

มีบันทึกผลก�รควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ในขณะทำ�ก�รฆ่�เชื้อ	

ต�มกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด	
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0.25 (12)	 ผลก�รปรับคุณภ�พนำ้�	และ

ปริม�ณคลอรีนหลงเหลือ

ในนำ้�หล่อเย็น	รวมถึงผล

ก�รตรวจวิเคร�ะห์นำ้�ที่ใช้ใน

กระบวนก�รผลิต

	 มบีนัทกึก�รปรบัคณุภ�พนำ�้ทีใ่ชเ้พือ่ทำ�ใหผ้ลติภณัฑ์

เย็นตัวลงหลังก�รฆ่�เชื้อ	 (นำ้�หล่อเย็น)	 และบันทึก

ปรมิ�ณคลอรนีหลงเหลอืในนำ�้หลอ่เยน็ภ�ยหลงัก�ร

หล่อเย็น	(กรณีมีก�รเติมคลอรีน)

	 รวมถงึบนัทกึผลก�รตรวจวเิคร�ะหค์ว�มสะอ�ดของ

นำ�้ทีใ่ชภ้�ยในสถ�นทีผ่ลติ	เชน่	นำ�้ใชล้�้งมอื	ภ�ชนะ	

เครื่องมือ	เป็นต้น

0.25 (13)	 ผลก�รตรวจวิเคร�ะห์

ผลิตภัณฑ์สุดท้�ย	(ด้�น

ก�ยภ�พ	เคมี	และ	จุลินทรีย์)

มีบันทึกผลก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พผลิตภัณฑ์สุดท้�ย

จ�กก�รตรวจเฝ้�ระวังตนเอง

0.5 (14)	 ผลก�รดำ�เนินก�ร	กรณีที่มี

สภ�วะที่เกิดก�รเบี่ยงเบน

ไปจ�กข้อกำ�หนด	รวมถึง

บันทึกก�รแก้ไขปัญห�	และ

บันทึกก�รประเมินและก�ร

ตัดสินใจสำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่

ไม่ได้คุณภ�พม�ตรฐ�นต�ม

ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	

เรื่อง	อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่

ปิดสนิท

	 มีบันทึกผลก�รดำ�เนินก�ร	 กรณีที่ก�รผลิตเกิดก�ร

เบีย่งเบน	(Process	Deviation)	ไปจ�กกรรมวธิกี�ร

ผลิตที่กำ�หนด	ทั้งที่เป็นสภ�วะก�รฆ่�เชื้อ	หรือก�ร

ควบคุมปัจจัยวิกฤต	ที่แสดงถึง	ชนิด	จำ�นวนที่ผลิต

มีปัญห�	ก�รจัดก�รกับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญห�	รวมทั้ง

ก�รจัดก�รกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ก�รผลิตหรือ

ก�รปรับกระบวนก�รผลิต	(ถ้�มี)	และก�รทวนสอบ

เพื่อวิเคร�ะห์ส�เหตุของปัญห�

	 มีหลักฐ�นก�รประเมินและตัดสินใจจ�กผู้กำ�หนด

กระบวนก�รฆ�่เชือ้ดว้ยคว�มรอ้น	สำ�หรบัผลติภณัฑ์

ทีเ่บีย่งเบนกรณทีีม่คีว�มเสีย่งตอ่คว�มปลอดภยัของ

ผลิตภัณฑ์	 เช่น	 วิธีก�รฆ่�เชื้อซำ้�	 โดยไม่ใช้กรรมวิธี

ที่กำ�หนดเดิม	 หรือไม่มีก�รศึกษ�หรือกำ�หนด

กระบวนก�รฆ่�เชื้อสำ�รอง	เอ�ไว้

0.1 (15)	 ผลก�รดำ�เนินก�รกับ

ผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน

กรณีที่มีก�รเรียกคืนสินค้�	 ต้องมีบันทึกก�รดำ�เนินก�ร

กับผลิตภัณฑ์ที่ทำ�ก�รเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภ�พ	

หรืออ�จไม่ปลอดภัยต่อก�รบริโภค	
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7.1.2	การตรวจสอบการทําความสะอาด	การฆ่าเชื้อ	การบํารุงรักษา	และการสุขาภิบาล

0.2 (1)	 ผลก�รตรวจสอบประสิทธิภ�พ

ของก�รทำ�คว�มสะอ�ด	 ฆ่�เชื้อ	

บรรจุภัณฑ์	 ก�รตกค้�งของส�ร

เคมีที่ใช้ในก�รทำ�คว�มสะอ�ด

บรรจุภัณฑ์

	 มีบันทึกผลก�รตรวจสอบประสิทธิภ�พของก�รล้�ง

ทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อบรรจุภัณฑ์	เช่น	ผลก�ร	

Swab	Test	ของบรรจุภัณฑ์

	 มีบันทึกก�รตรวจสอบก�รตกค้�งของส�รเคมีที่ใช้

ในก�รล้�งทำ�คว�มสะอ�ด	 และ/หรือฆ่�เชื้อบรรจุ

ภณัฑ	์เชน่ก�รตรวจสอบส�รไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์

ที่ตกค้�งในก�รฆ่�เชื้อบรรจุภัณฑ์สำ�หรับก�รผลิต

แบบปลอดเชื้อ	เป็นต้น

0.1 (2)	 ผลก�รตรวจสอบประสิทธิภ�พ

ของก�รทำ�คว�มสะอ�ด	 ฆ่�

เชื้อเครื่องมือ	 เครื่องจักร	 และ

อุปกรณ์ก�รผลิต

มีบันทึกผลก�รตรวจสอบประสิทธิภ�พของก�รล้�ง

ทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อเครื่องมือ	 เครื่องจักร	 และ

อุปกรณ์ก�รผลิต	 เช่น	ผลก�ร	Swab	Test	หรือ	Rinse	

Test	เป็นต้น

0.2 (3)	 ผลก�รตรวจสอบก�รตกค้�ง

ของส�รเคมีที่ใช้ในก�รทำ�คว�ม

สะอ�ดหรือฆ่�เชื้อเครื่องมือ	

เครื่องจักร	 และอุปกรณ์ในก�ร

ผลิต

มีบันทึกผลก�รตรวจสอบส�รตกค้�งของส�รเคมีที่

ใช้ในก�รล้�งทำ�คว�มสะอ�ด	และ	ฆ่�เชื้อเครื่องมือ	

เครื่องจักร	และอุปกรณ์ในก�รผลิต

0.1	 (4)	 ผลก�รตรวจสอบสภ�พ	 และ

บำ�รุงรักษ�ของเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ก�รผลิต

มบีนัทกึผลก�รตรวจสอบสภ�พ	ก�รบำ�รงุรกัษ�	และก�ร

สอบเทียบเครื่องมือ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์ที่จำ�เป็น	ณ	

จุดวิกฤตในกระบวนก�รผลิต	ต�มแผนที่กำ�หนด	หรือทุก

ครั้งที่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์	

0.1 (5)	 ผลก�รตรวจสอบชนดิและปจัจยั

ที่ เกี่ยวข้องกับก�รใช้ส�รเคมี

ทำ�คว�มสะอ�ด	และฆ่�เชื้อ

มบีนัทกึผลก�รใชส้�รเคมทีำ�คว�มสะอ�ดและฆ�่เชือ้	และ

ก�รควบคุมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ชนิด	 คว�มเข้มข้น	

ปรมิ�ณหรอืสดัสว่นทีใ่ช	้อณุหภมูแิละเวล�ทีส่�รนัน้สมัผสั

กับพื้นผิวที่ต้องก�รทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อ	ที่ถูกต้อง

เหม�ะสมเป็นไปต�มข้อมูลในข้อ	4.2.1	(2)	
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0.1	 (6)	 ก�รควบคุมสัตว์พ�หะนำ�โรค บนัทกึก�รปฏบิตังิ�นก�รควบคมุ	กำ�จดัสตัวพ์�หะนำ�โรค	

หรือก�รห�ร่องรอยของสัตว์พ�หะในบริเวณผลิต

7.2	 รายงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ผลิต	อย่�งน้อยดังต่อไปนี้

หัวข้อนี้ให้ตรวจสอบรายงาน	 (Report)	 ที่ออกโดย

หน่วยง�นภ�ยนอกหรือห้องปฏิบัติก�รม�ตรฐ�น		

โดยพิจ�รณ�คว�มน่�เชื่อถือของร�ยง�น	 ก�รดำ�เนิน

ก�รที่เหม�ะสมหลังได้รับร�ยง�นกรณีผลไม่เป็นไปต�ม	

ข้อกำ�หนด	เป็นต้น

0.3 (1)	 ผลก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พ

วัตถุดิบ	ส่วนผสม	และบรรจุภัณฑ์	

มีร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ท�งก�ยภ�พ	 เคมี	 และ

จุลินทรีย์	 ต�มคว�มเหม�ะสม	 โดยห้องปฏิบัติก�รที่ได้

ม�ตรฐ�นอย่�งน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 หรือทุกครั้งที่มีก�ร

เปลี่ยนแปลงแหล่งซื้อหรือมีหลักฐ�นใบรับรองก�ร

ตรวจรับรองคุณภ�พจ�กแหล่งวัตถุดิบ	 (Certificate	 of		

Analysis,	 COA)	 เพื่อตรวจสอบคุณภ�พวัตถุดิบ	 ส่วน

ผสม	 และบรรจุภัณฑ์ว่�เป็นไปต�มประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสุขฉบับที่เกี่ยวข้อง

0.3 (2)	 ผลก�รตรวจวเิคร�ะหค์ณุภ�พนำ�้	

ไอนำ้�	และนำ้�แข็ง	ต�มประก�ศ

กระทรวงส�ธ�รณสขุ	ทีเ่กีย่วขอ้ง

	 มีร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พนำ้�	 ไอนำ้�

ที่สัมผัสอ�ห�ร	 เพื่อยืนยันว่�มีคุณม�ตรฐ�นเทียบ

เท่�หรือสอดคล้องเป็นไปต�มประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสุข	ว่�ด้วยเรื่อง	นำ้�บริโภคในภ�ชนะบรรจุ

ที่ปิดสนิท

	 มีร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์นำ้�แข็งที่สัมผัส

อ�ห�ร	 เพื่อยืนยันว่�มีคุณม�ตรฐ�นเทียบเท่�หรือ

สอดคล้องเป็นไปประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข	 ว่�

ด้วยเรื่องนำ้�แข็ง	

	 ตรวจวิเคร�ะห์และร�ยง�นโดยห้องปฏิบัติก�ร

ม�ตรฐ�น	อย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง

ข้อแนะนํา

	 ส�ม�รถส�ม�รถใชผ้ลก�รตรวจวเิคร�ะหน์ำ�้ทีใ่ช้

ในก�รผลติไอนำ�้โดยตรงแทนผลก�รตรวจวเิคร�ะหไ์อนำ�้

ได้ใช้
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0.6 (3)	 ผลก�รศึกษ�ก�รทดสอบก�รก

ระจ�ยอุณหภูมิในเครื่อง	ฆ่�เชื้อ	

และก�รศึกษ�ก�รแทรกผ่�น

คว�มร้อนในผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

มีผลก�รศึกษ�ร�ยง�นเป็นเอกส�รซึ่งระบุปัจจัยที่ศึกษ�

และปจัจยัทีต่อ้งควบคมุต�่งๆ	สอดคลอ้งกบัก�รศกึษ�ใน

ข้อที่	3.3.1	และ	3.3.2	ดังนี้

สําหรับอาหารที่มีความเป็นกรดตํ่า

	 มี เอกส�รก�รศึกษ�ก�รทดสอบก�รกระจ�ย

อุณหภูมิในเครื่อง	 ฆ่�เชื้อที่ถูกต้องท�งวิช�ก�รและ

เป็นปัจจุบัน	

	 มีเอกส�รก�รศึกษ�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนใน

ผลติภณัฑอ์�ห�รทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่ทกุชนดิทีผ่ลติ	

ณ	 สภ�วะเดียวกับที่ทำ�ก�รผลิตผลิตภัณฑ์นั้นจริง		

ที่ถูกต้องท�งวิช�ก�รและเป็นปัจจุบัน	

กรณีอาหารปรับกรด

	 มีเอกส�รก�รศึกษ�อุณหภูมิ	 และเวล�ที่เหม�ะสม

ในก�รฆ่�เชื้อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด	 แต่ละขน�ด

บรรจ	ุโดยมกี�รระบคุ�่คว�มเปน็กรดด่�งสมดลุของ

ผลิตภัณฑ์

0.4 (4)	 ผลก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พ

ผลิตภัณฑ์สุดท้�ย

มรี�ยง�นผลก�รตรวจวเิคร�ะหผ์ลติภณัฑส์ดุท�้ยท�งด�้น

ก�ยภ�พ	เคม	ีและจลุนิทรยี	์โดยหอ้งปฏบิตักิ�รม�ตรฐ�น	

อย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง	 เพื่อยืนยันว่�มีคุณภ�พม�ตรฐ�น

เป็นไปต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขที่เกี่ยวข้อง

0.4 (5)	 ผลก�รสอบเทยีบอปุกรณท์ีใ่ชว้ดั

อุณหภูมิ	น�ฬิก�	เครื่องชั่ง	ตวง	

วัด	ที่ใช้ในก�รผลิต

มีร�ยง�นหรือผลก�รสอบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภูมิ	

น�ฬกิ�	เครือ่งชัง่	ตวง	วดั	ทีใ่ชใ้นก�รผลติ	ทัง้ทีท่�งสถ�นที	่

ผลิตสอบเทียบเอง	 และจ�กหน่วยง�นที่ได้รับรองจ�ก

หนว่ยง�นทีเ่ชือ่ถอืได	้โดยสอบเทยีบอย�่งนอ้ยปลีะ	1	ครัง้	

และทุกครั้งที่มีก�รปรับเปลี่ยนอุปกรณ์	

ข้อแนะนํา

	 ใหพ้จิ�รณ�จ�กหนงัสอืรบัรองก�รสอบเทยีบโดย

ดูวันที่ทำ�ก�รสอบเทียบ	 วันที่ครบกำ�หนดก�รสอบเทียบ	

ค่�คว�มคล�ดเคลื่อน
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0.1 (6)	 ผลก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปีผู้

ปฏิบัติง�น

มีร�ยง�นผลก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี	ของผู้ปฏิบัติง�น	

0.1 (7)	 ประวตัหิรอืร�ยง�นก�รฝกึอบรม

ของผู้ปฏิบัติง�น

มรี�ยง�น	หรอืหลกัฐ�นก�รเข�้รบัก�รฝกึอบรมทัง้ภ�ยใน

และภ�ยนอก	เช่น	วิธีก�รผลิต	เครื่องมือเครื่องใช้ในก�ร

ผลิต	สุขลักษณะในก�รปฏิบัติง�น	

0.2 7.3	 การเก็บรักษาบันทึก		

อย่�งน้อย	3	ปี

มกี�รจดัเกบ็บนัทกึและรายงานอย�่งมปีระสทิธภิ�พ	เพือ่

เป็นหลักฐ�นอย่�งน้อย	3	ปี	 โดยเก็บไว้	ณ	สถ�นที่ผลิต

อย่�งน้อย	1	ปี	และอีก	2	ปี	ณ	สถ�นที่ผลิตหรือสถ�นที่

ที่เข้�ถึงข้อมูลได้สะดวก	ซึ่งส�ม�รถนำ�ม�แสดงได้
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บทที่ 5
คำ�ถ�ม - คำ�ตอบ

1.  สถ�นที่ตั้งและอ�ค�รผลิต

	กรณทีีผู่ป้ระกอบการจะผลติปลาทนูา่กระปอ๋งโดยใชบ้รเิวณผลติและเครือ่งจกัรชดุเดยีวกบั

การผลิตอาหารสัตว์	(ปลากระป๋องสําหรับแมว)	จะดําเนินการได้หรือไม่	อย่างไร

		“อ�ห�ร”	 ต�มม�ตร�	 4	 แห่งพระร�ชบัญญัติอ�ห�ร	 พ.ศ.	 2522	 ไม่ครอบคลุมรวมถึง

อ�ห�รสัตว์	แต่ในก�รผลิตควรจะพิจ�รณ�ประเด็นต่�งๆดังนี้

1)	 ก�รรับวัตถุดิบควรมีก�รแยกพื้นที่ระหว่�งอ�ห�รทั้งสองประเภท	 ห�กมีก�รผลิต	

วันเดียวกันเนื่องจ�กข้อกำ�หนดของวัตถุดิบอ�จไม่เหมือนกัน

2)	 ส�ยง�นก�รผลิตควรพิจ�รณ�ต�มเกณฑ์ของคู่ค้�	เช่น	EU	กำ�หนดให้แยกส�ยก�รผลิต

เฉพ�ะ	จึงอ�จต้องกำ�หนดส�ยก�รผลิตเฉพ�ะห�กคู่มือไม่ได้กำ�หนดให้แยกส�ยก�รผลิต	

ก็ควรแยกวัน	เวล�	ที่ผลิตให้ชัดเจนระหว่�งอ�ห�รคนและอ�ห�รสัตว์

3)	 อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้เช่น	 เครื่องฆ่�เชื้อ	 (Retort)	 อย่�งไรก็ต�มจะพิจ�รณ�ประเด็น	

ข้อ	2	ประกอบไปด้วย

	 อาคารผลิตด้านหน้าเปิดโล่งเป็นลานสําหรับลงวัตถุดิบ	 เช่น	 ผลไม้	 หรือปลา	 และมีการ

เทลงกับพื้นลานโดยตรง	ลักษณะเช่นนี้ได้หรือไม่	อย่างไร

	 ขึ้นกับกรณีของวัตถุดิบ	 เช่น	 ห�กเป็นผลไม้ทั้งลูกที่ยังไม่ปอกเปลือกหรือตัดแต่ง	 ส�ม�รถ

ดำ�เนนิก�รไดใ้นสภ�พอ�ค�รเปดิโลง่	(แตต่อ้งมหีลงัค�)	พืน้ล�นรบัวตัถดุบิตอ้งมสีภ�พสะอ�ด

และเป็นก�รลงวัตถุดิบชั่วคร�ว	 กรณีที่เป็นปล�สดควรดำ�เนินก�รในส่วนนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อ

ป้องกันก�รเสื่อมเสียและก�รปนเปื้อนและต้องนำ�ไปทำ�คว�มสะอ�ดในขั้นต่อไป	แต่ในกรณี

ของปล�สดลกัษณะดงักล�่วไมเ่หม�ะสมเนือ่งจ�กเปน็แหลง่ทำ�ใหส้ตัวพ์�หะโดยเฉพ�ะแมลง

ต่�งๆเข้�ม�ในอ�ค�รผลิตได้
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2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในก�รผลิต

		กรณีเครื่องฆา่เชือ้แบบหม้อตม้	(Cooker)	ไมม่ีการตดิตั้งอุปกรณว์ัดอณุหภูมิหรือเครือ่งบนัทกึ

อุณหภูมิ	(Graph	recorder)	เหมาะสมหรือไม่

	 เครือ่งฆ�่เชือ้แบบหมอ้ตม้	(Cooker)	ตอ้งมกี�รตดิตัง้อปุกรณว์ดัอณุหภมู	ิและมกี�รบนัทกึอณุหภมูิ

ในก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มถี่ที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมิเวล�ที่ใช้ใน	

ก�รฆ่�เชื้อ

	 การผลติอาหารในภาชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิปรบักรดหรอืมคีวามเปน็กรด	หากผูผ้ลติประสงค์

จะใชเ้ครือ่งฆา่เชือ้แบบ	Retort	ในการฆา่เชือ้แทนเครือ่งฆา่เชือ้แบบหมอ้ตม้	(Cooker)	ไดห้รอื

ไม่

	 ส�ม�รถใช้	Retort	ในก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่ปรับกรดและมีคว�มเป็น

กรดได้	 แต่ต้องมีก�รศึกษ�ก�รกระจ�ยคว�มร้อน	 (Heat	 Distribution)	 และก�รแทรกผ่�น	

คว�มรอ้น	(Heat	Penetration)	สำ�หรบัผลติภณัฑช์นดินัน้	เพือ่ยนืยนัว�่จดุรอ้นช�้ทีส่ดุของอ�ห�ร

ได้รับก�รฆ่�เชื้ออย่�งเหม�ะสมต�มชนิดของอ�ห�รนั้นๆ

	อุปกรณ์เครื่องบันทึกอุณหภูม	ิ (Graph	 Recorder)	 มีการใช้กระดาษกราฟบันทึกอุณหภูมิใน

แผ่นเดียวกันมากกว่า	1	วันเหมาะสมหรือไม่

	 กระด�ษกร�ฟบนัทกึอณุหภมู	ิเปน็หลกัฐ�นสำ�คญัทีใ่ชใ้นก�รทวนสอบคว�มถกูตอ้งของก�รฆ�่เชือ้	

ดงันัน้ไมค่วรใชม้�กกว�่	1	วนั	เพร�ะอ�จกอ่ใหเ้กดิคว�มสบัสนกบัพนกัง�นผูค้วบคมุก�รฆ�่เชือ้หรอื

เกิดก�รผิดพล�ดในก�รทวนสอบได้ง่�ยและทำ�ให้เกิดปัญห�ในก�รควบคุมติดต�ม	ย�กต่อก�รใช้

ประโยชน์จ�กบันทึกในก�รทวนสอบระบบ	 นอกจ�กนั้นผู้ประกอบก�รต้องไม่ใช้กระด�ษบันทึก

ที่ม�จ�กก�รสำ�เน�	 (Copy)	 เนื่องจ�กคุณภ�พและขน�ดของกระด�ษที่ใช้อ�จไม่เหม�ะสมส่งผล	

กระทบหรือเกิดคว�มผิดพล�ดต่อก�รบันทึกของอุปกรณ์	Graph	Recorder	ได้

	เครื่องมือ	อุปกรณ์	ที่ใช้ชั่ง	ตวง	วัด	ต่างๆ	ควรมีการสอบเทียบบ่อยแค่ไหน

	 อย�่งนอ้ยปลีะ	1	ครัง้	และเกบ็หลกัฐ�น/วธิกี�รสอบเทยีบไวใ้หเ้จ�้หน�้ทีต่รวจสอบ	ทัง้นี	้หนว่ยง�น

ที่สอบเทียบควรเป็นของท�งร�ชก�รหรือของเอกชนที่มีใบรับรองให้เป็นหน่วยสอบเทียบสำ�หรับ

อปุกรณช์นดินัน้ๆ	รวมทัง้มกี�รตดิต�มก�รสอบเทยีบอปุกรณ์	เชน่	โดยก�รทำ�ป�้ยระบวุนัทีท่ำ�ก�ร

สอบเทียบและกำ�หนดก�รสอบเทียบในครั้งต่อไป
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		การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่ปรับกรดกําหนดให้อาหารนั้นมีค่าความกรด-

ด่าง	(pH)	อยู่ในช่วงที่น้อยกว่า	4	สามารถใช้อุปกรณ์วัด	pH	ชนิด	pH	paper	ได้หรือไม่

	 ส�ม�รถใช้อุปกรณ์ดังกล่�วได้ในกรณีที่อ�ห�รมีค่�	 pH	 น้อยกว่�	 4	 ห�กเป็นอ�ห�รที่มีค่�	

pH	 ม�กกว่�	 4	 แต่ไม่เกิน	 4.6	 ไม่ควรใช้	 pH	 paper	 เนื่องจ�กข�ดคว�มแม่นยำ�ในก�รวัดค่�		

แตต่อ้งพจิ�รณ�ถงึค�่คว�มละเอยีดของอปุกรณท์ีใ่ชต้รวจวดัรวมทัง้คว�มชดัเจนในก�รอ�่นค�่ก�ร	

ตรวจสอบดว้ย	อย�่งไรกต็�มเมือ่มกี�รใชอ้ปุกรณท์ีต่รวจวดั	pH	เบือ้งตน้แลว้	ควรมกี�รตรวจยนืยนั

ค่�	pH	ในห้องปฏิบัติก�รเป็นครั้งคร�ว	เพื่อป้องกันคว�มผิดพล�ดในก�รตรวจวัด

		ตามข้อกําหนดระบุว่าอุปกรณ์วัดอุณหภูมิสําหรับเครื่องฆ่าเชื้อต้องเป็นชนิดปรอทในแท่งแก้ว

นั้น	หากใช้เป็นชนิดอื่นแทนจะได้หรือไม่

	 ใช้แทนได้	 ห�กอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้นมีหลักฐ�นก�รสอบเทียบ	 และมีค่�ผิดพล�ดไม่เกิน	 0.5	

องศ�เซลเซียส	 และควรสอบเทียบโดยหน่วยง�นม�ตรฐ�นอย่�งน้อย	 1	 ครั้งต่อปี	 หรือมีคว�มถี่

ม�กกว�่	1	ครัง้ตอ่ป	ีโดยก�รพจิ�รณ�คว�มส�ม�รถของเครือ่งมอืนัน้จ�กประวตัผิลก�รสอบเทยีบ

3. ก�รควบคุมกระบวนก�รผลิต

	 กรณสีถานทีผ่ลติมหีอ้งปฏบิตักิารตรวจวเิคราะหผ์ลติภณัฑส์ดุทา้ยเองถอืวา่ใชผ้ลวเิคราะหน์ัน้

ได้หรือไม่

	 ห�กหอ้งปฏบิตักิ�รตรวจวเิคร�ะหข์องสถ�นทีผ่ลตินัน้ไดร้บัก�รรบัรองม�ตรฐ�น	ISO	17025	แลว้	

ส�ม�รถใช้ผลวิเคร�ะห์แทนผลวิเคร�ะห์ที่ตรวจโดยห้องปฏิบัติก�รม�ตรฐ�นต�มที่สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รอ�ห�รและย�รบัรองได	้สำ�หรบัหอ้งปฏบิตักิ�รตรวจวเิคร�ะหท์ีไ่มไ่ดร้บัก�รรบัรอง

ม�ตรฐ�น	 ให้ถือเป็นก�รตรวจเฝ้�ระวังเบื้องต้นของสถ�นที่ผลิตเอง	 และต้องมีก�รส่งตัวอย่�ง

ผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคร�ะห์โดยห้องปฏิบัติก�รของท�งร�ชก�รหรือห้องปฏิบัติก�รม�ตรฐ�นต�มที่

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�รับรองอย่�งน้อยปีละ	1	ครั้ง	เพิ่มเติมด้วย

		การศึกษาการกระจายความร้อน	 (Heat	 Distribution)	 กรรมวิธีการผลิตที่กําหนด	

(Scheduled	Process)	การแทรกผ่านความร้อน	(Heat	Penetration)	สถานที่ผลิตอาหาร

สามารถดําเนินการได้เองหรือไม่

	 ส�ม�รถดำ�เนินก�รเองได้กรณีสถ�นที่ผลิตนั้นมีบุคคลหรือหน่วยง�นที่มีคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ	

ผ่�นก�รอบรมและมีประสบก�รณ์ที่เกี่ยวข้องกับก�รกำ�หนดกรรมวิธีก�รผลิตในก�รใช้คว�มร้อน	

(Thermal	 Process)	 เพื่อทำ�ล�ยหรือฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ในอ�ห�รและต้องมีอุปกรณ์	 เครื่องมือ		



คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

108

ที่มีประสิทธิภ�พ	 และเชื่อถือได้ในก�รศึกษ�ข้อมูลท�งวิทย�ศ�สตร์	 รวมทั้งส�ม�รถประเมินผล

ก�รฆ่�เชื้อตั้งแต่วัตถุดิบจนเป็นผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปที่จำ�หน�่ย	 รวมทั้งให้คำ�แนะนำ�ก�รประเมิน

คว�มเสี่ยงด้�นคว�มปลอดภัยอ�ห�รของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

		การไล่อากาศในเครื่องฆ่าเชื้อที่ไม่ถูกต้องมีผลต่อผลิตภัณฑ์อย่างไร

	 ก�รไล่อ�ก�ศในเครื่องฆ่�เชื้อด้วยไอนำ้�ร้อนห�กไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้องจะมีอ�ก�ศตกค้�งอยู่

ภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้อซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต�มม�เนื่องจ�กอ�ก�ศเป็นฉนวนคว�มร้อน	 ทำ�ให้

อุณหภูมิภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้อในจุดที่มีอ�ก�ศตกค้�งอยู่ตำ่�กว่�อุณหภูมิทั่วๆไป	 ส่งผลให้อ�ห�ร	

ทีต่ัง้อยูใ่นเครือ่งฆ�่เชือ้บรเิวณทีม่อี�ก�ศตกค�้งอยูไ่มผ่�่นก�รฆ�่เชือ้อย�่งเพยีงพอต�มกรรมวธิผีลติ

ที่กำ�หนด	(Scheduled	Process)	ที่ได้ศึกษ�ไว้อ�ห�รอ�จเน่�เสียและเป็นอันตร�ยต่อผู้บริโภค

		การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทต้องมีการควบคุมนํ้าหนักสุทธิ	 นํ้าหนักเนื้อ	

ขนาดชิ้นเนื้อ	เพราะเหตุใด

	 เพื่อให้มั่นใจว่�อ�ห�รได้รับคว�มร้อนในก�รฆ่�เชื้ออย่�งเพียงพอเป็นไปต�มกรรมวิธีก�รผลิตที่

กำ�หนด	(Scheduled	Process)	ที่ได้ศึกษ�ไว้	ก�รดำ�เนินก�รที่แตกต่�งไปจ�กกรรมวิธีก�รผลิตที่

กำ�หนดจะทำ�ให้มีผลต่อก�รฆ่�เชื้อของผลิตภัณฑ์นั้นๆ	เช่น	กรณีอ�ห�รปรับสภ�พกรดชิ้นอ�ห�ร

ที่มีขน�ดใหญ่จะต้องใช้เวล�หรือปริม�ณกรดที่ม�กกว่�ขน�ดชิ้นเล็กเพื่อให้ได้ค่�คว�มเป็นกรด	

เท�่กนั	หรอืกรณกี�รแทรกผ�่นของคว�มรอ้นเพือ่เข้�ถงึใจกล�งชิน้อ�ห�รขน�ดใหญย่อ่มตอ้งก�ร

ระยะเวล�ที่น�นกว่�ชิ้นขน�ดเล็ก	เป็นต้น

		อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ภายหลังการทําให้เย็นที่เหมาะสมควรเป็นเท่าใด

	 ต�มหลักก�รจะกำ�หนดไว้ที่ประม�ณ	40	องศ�เซลเซียส	เพร�ะห�กอุณหภูมิตำ่�กว่�นี้จะทำ�ให้นำ้�

ที่เก�ะอยู่ต�มบรรจุภัณฑ์หลังทำ�ให้เย็นไม่แห้งสนิทส่งผลให้เกิดสนิม	 ย�กต่อก�รทำ�คว�มสะอ�ด	

และส่งผลต่อคุณภ�พและคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ภ�ยหลัง

		การแบง่แยกผลติภณัฑอ์าหารในภาชนะบรรจทุีป่ดิสนทิทีผ่า่นการฆา่เชือ้แลว้และยงัไมผ่า่นการ

ฆ่าเชื้อ	มีวิธีการจําแนกได้อย่างไร

	 ตดิป�้ยแสดงสถ�นะภ�พหรอืใชแ้ถบส	ี(Cook	Check)	ทีส่�ม�รถเปลีย่นสไีดเ้มือ่ผ�่นคว�มรอ้นต�ม

ที่กำ�หนด	 และแยกบริเวณที่เก็บผลิตภัณฑ์ออกจ�กบริเวณที่รอก�รฆ่�เชื้อโดยอ�จจะทำ�ขอบเขต

พื้นที่ของบริเวณนั้นๆ	และมีป้�ยบ่งชี้ให้ชัดเจน
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		หากผู้ผลิตมีการจัดเรียงอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทลงในตะกร้าในเครื่องฆ่าเชื้อ	 ไม่ตรง

ตามกรรมวิธีการผลิตที่กําหนดที่ได้ศึกษาไว้จะยอมรับได้หรือไม่

	 ต้องเป็นไปต�มกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนดที่ได้ศึกษ�ไว้	 กรณีก�รจัดเรียงดังกล่�วไม่เป็นไปต�มที่

กำ�หนดต้องพิจ�รณ�ศึกษ�เพิ่มเติม	โดย	Process	authority	ซึ่งต้องอ�ศัยฐ�นข้อมูลเชิงวิช�ก�ร

ว่�อย่�งน้อยต้องเทียบเท่�ก�รศึกษ�แบบ	Worst	cases

		การเลือกใช้สารเคมีเพื่อการปรับ	pH	ของอาหาร	มีวิธีการพิจารณาอย่างไร

	 ชนิดวัตถุเจือปนอ�ห�รที่อนุญ�ตให้ใช้เพื่อก�รปรับ	 pH	 ของอ�ห�รให้พิจ�รณ�ต�มประก�ศ

กระทรวงส�ธ�รณสุข	(ฉบับที่	281)	พ.ศ.	2548	เรื่อง	วัตถุเจือปนอ�ห�ร	ห�กใช้นอกเหนือจ�กที่

ระบุไว้ในกฎหม�ยต้องได้รับอนุญ�ตจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ก่อนจึงจะนำ�ไป

ใช้ได้

		การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่บรรจุกระป๋องจําเป็นต้องมีการล้างฝาด้วย

หรือไม่

	 ต้องพิจ�รณ�ต�มคว�มเสี่ยงของก�รเก็บและก�รดูแลรักษ�ฝ�กระป๋องของผู้ประกอบก�รแต่ละ

ร�ย	ห�กมกี�รเกบ็รกัษ�ฝ�กระปอ๋งในสภ�พทีส่ะอ�ด	และมกี�รนำ�ไปใชอ้ย�่งถกูสขุลกัษณะกอ็�จ

ไม่มีคว�มจำ�เป็นที่จะนำ�ไปล้�ง

		 ในขัน้ตอนการผลติ	หากคา่	IT	สงูกวา่คา่ตามทีก่รรมวธิใีนการผลติกาํหนดไว	้จาํเปน็ตอ้งควบคมุ

ระยะเวลาในการผลิต	(Delay	Time)	หรือไม่

	 ตอ้งพจิ�รณ�ว�่ค�่	IT	ทีก่ำ�หนดไวส้งูกว�่	60	องศ�เซลเซยีสหรอืไม	่ซึง่ห�กตำ�่กว�่	60	องศ�เซลเซยีส	

จำ�เปน็ตอ้งคมุ	Delay	Time	เพร�ะเชือ้จลุนิทรยีใ์นกลุม่	Spoilage	ส�ม�รถเจรญิเตบิโต	และสร�้ง

สปอร์ในอ�ห�รได้

		การหาค่า	Heat	Distribution	และค่า	Heat	Penetration	จําเป็นต้องทํา	ณ	สถานที่ผลิต	

ที่ยื่นขออนุญาตหรือไม่

	 ก�รห�ค่�	Heat	Distribution	ต้องศึกษ�ใน	Retort	ที่ใช้ฆ่�เชื้อ	ณ	สถ�นที่ผลิตที่ยื่นขออนุญ�ต

เท่�นั้น	ส่วนก�รห�ค่�	Heat	Penetration	อ�จดำ�เนินก�ร	ณ	สถ�นที่ผลิตที่ยื่นขออนุญ�ต	หรือ

ใชข้้อมลูจ�กเอกส�รอ�้งอิง	หรอืก�รทำ�สอบห�ค�่	ณ	หนว่ยง�นอื่นๆได	้เมือ่ม�ยืน่ขออนุญ�ตผลิต

อ�ห�ร	แตอ่ย�่งไรกต็�ม	ภ�ยหลงัจ�กทีไ่ดร้บัก�รอนญุ�ตใหผ้ลติอ�ห�รดงักล�่วแลว้ผูป้ระกอบก�ร
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ต้องศึกษ�ห�ค่�	Heat	Penetration	ณ	สถ�นที่ผลิตจริงด้วย	เพื่อเป็นก�รยืนยันคว�มถูกต้องของ

ค่�ที่ได้จ�กก�รศึกษ�อีกครั้ง

		ความถี่ที่เหมาะสมสําหรับการหาค่า	 Heat	 Distribution	 และค่า	 Heat	 Penetration	

มีข้อกําหนดไว้อย่างไร

	 กรณคี�่	Heat	Distribution	ถ�้อปุกรณใ์ด	ๆ 	และ/หรอืกรรมวธิใีนก�รผลติทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รผลติ

ผลติภณัฑน์ัน้ๆ	ไมม่กี�รเปลีย่นแปลงค�่วกิฤตต�่งๆทีเ่คยศกึษ�ไวใ้นกรรมวธิกี�รผลติทีก่ำ�หนดอ�จ

ไม่มีคว�มจำ�เป็นต้องห�ค่�ดังกล่�วใหม่	 แต่ควรมีก�รทบทวนค่�ดังกล่�วให้อยู่ในข้อกำ�หนดเป็น

ประจำ�และอ�จทดสอบอย่�งน้อย	3	ปีต่อครั้ง	เพื่อทวนสอบค่�ประสิทธิภ�พก�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์

	 	 สำ�หรับค่�	Heat	Penetration	เนื่องจ�กในท�งปฏิบัติประสิทธิภ�พของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

กบัก�รผลติยอ่มมกี�รเสือ่มสภ�พไปต�มอ�ยกุ�รใชง้�นขึน้กบัก�รบำ�รงุรกัษ�	จงึควรมกี�รทบทวน

ก�รห�ค่�ดังกล่�วอย่�งน้อย	3	ปีต่อครั้ง	แต่ถ้�เป็นไปได้ควรมีก�รศึกษ�ทดสอบทุกปี

	 	 ข้อแนะนํา:	ประเทศแคนน�ด�มีข้อเสนอแนะให้ทบทวนก�รห�ค่�ดังกล่�วอย่�งน้อย	 2	 ปี

ต่อครั้ง	 ประเทศอังกฤษ	 อย่�งน้อย	 3	 ปีต่อครั้ง	 ดังนั้น	 ห�กผู้ผลิตมีก�รส่งสินค้�ออกจำ�หน่�ย

ประเทศใดก็ควรดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ยของประเทศผู้สั่งซื้อสินค้�เป็นหลัก	 แต่ถ้�เป็นไปได้ควร

มีก�รศึกษ�ทดสอบทุกปี

		นํ้าหล่อเย็น	(นํ้า	Cooling)	มีการเติมคลอรีนแต่ไม่มีการตรวจสอบปริมาณคลอรีน	เหมาะสม

หรือไม่

	 ตอ้งมกี�รตรวจสอบปรมิ�ณคลอรนีในในนำ้�หลอ่เยน็	ซึง่โดยปกตทิัว่ไปมกัเตมิใหม้ปีรมิ�ณคลอรนี

อิสระตกค้�งระหว่�ง	2-5	ppm	ซึ่งภ�ยหลังก�รใช้หล่อเย็นอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทแล้ว	

ควรมีปริม�ณคลอรีนอิสระตกค้�งน้อยกว่�	 0.5	 ppm	 อย่�งไรก็ต�มจะต้องสุ่มตรวจวัดปริม�ณ

คลอรีนอิสระตกค้�งตลอดช่วงเวล�ที่ปฏิบัติง�น

		นํ้าที่ใช้ในการหล่อเย็นต้องมีคุณภาพเทียบเท่านํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือไม่

	 นำ้�หล่อเย็นไม่จำ�เป็นต้องมีคุณภ�พเทียบเท่�นำ้�บริโภค	 แต่ต้องเป็นไปต�มประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสุข	(ฉบับที่	349)	พ.ศ.	2556	เรื่องวิธีก�รผลิต	เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บ

รักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด	

	 	 โดยนำ้�หล่อเย็นควรมีปริม�ณคลอรีนอิสระหลงเหลือไม่น้อยกว่�	0.5	ppm	ร�ยละเอียดต�ม

ข้อพิจ�รณ�ในก�รตรวจสอบ	ข้อ	3.6.3	และต้องมีคุณภ�พม�ตรฐ�นท�งจุลินทรีย์ที่กำ�หนดไว้ใน
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ประก�ศฯ	เพือ่ปอ้งกนัก�รปนเปือ้นกลบัสูผ่ลติภณัฑ์	เนือ่งจ�กก�รฆ�่เชือ้ผลติภณัฑด์ว้ยคว�มรอ้น

นั้น	บรรจุภัณฑ์อ�จมีก�รขย�ยตัวทำ�ให้รอยผนึกปิดไม่สนิทซึ่งมองด้วยต�เปล่�ไม่เห็น	ดังนั้นจ�ก

สภ�พสุญญ�ก�ศในบรรจุภัณฑ์อ�จดูดนำ้�ที่ใช้หล่อเย็นเข�้ไปปนเปื้อนผลิตภัณฑ์ที่ผ�่นก�รฆ่�เชื้อ

แล้วได้

		วัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการหมักหรือดอง	 ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารในภาชนะ

บรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่าและชนิดที่ปรับกรด	 ต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้

ด้วยหรือไม่

	 ให้ตรวจวัดค่�	pH	ของผลิตภัณฑ์	ห�ก	pH	ตำ่�กว่�	4.5	จะไม่เข้�ข่�ยเป็นอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่

ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด

		การจัดเรียงกระป๋องเข้าเครื่องฆ่าเชื้อ	 มีรูปแบบการจัดเรียงเพื่อให้ความร้อนถ่ายเทสู่กระป๋อง

ได้ดีหรือไม่

	 ขึ้นอยู่กับก�รศึกษ�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนเข้�สู่ผลิตภัณฑ์	 (Heat	Penetration)	ซึ่งมีสูตรส่วน

ประกอบแตกต่�งกันจะมีก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนไปยังจุดที่ร้อนช้�ที่สุดในผลิตภัณฑ์แตกต่�งกัน

ไปด้วย	รวมทั้งขึ้นอยู่กับขน�ดของภ�ชนะบรรจุด้วย	ดังนั้น	Process	authority	จะทำ�ก�รศึกษ�

ก�รจัดเรียงกระป๋องให้เหม�ะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ	 เละผู้ประกอบก�รก็จะต้องจัดเรียงกระป๋อง

เพื่อฆ่�เชื้อต�มที่ศึกษ�โดยเคร่งครัด

		 เหตุใดจึงต้องไล่อากาศออกจากกระป๋อง	ก่อนการปิดฝากระป๋อง

	 ก�รไล่อ�ก�ศออกจ�กกระป๋อง	เป็นก�รไล่อ�ก�ศบริเวณที่ว่�งเหนืออ�ห�ร	(Head	Space)	และ

ในภ�ชนะบรรจุก่อนปิดผนึก	มีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	1.	 เพือ่ลดแรงดนัภ�ยในภ�ชนะบรรจ	ุซึง่เกดิจ�กก�รขย�ยตวัของอ�ก�ศทีเ่หลอืค�้งอยูใ่นกระปอ๋ง

จ�กคว�มร้อนระหว่�งก�รฆ่�เชื้อ	ซึ่งทำ�ให้เกิดก�รบวมหรือแตกของบรรจุภัณฑ์

	2.		 เพือ่รกัษ�คณุภ�พอ�ห�ร	เนือ่งจ�กออกซเิจนทีเ่หลอือยู	่เปน็ส�เหตใุหเ้กดิปฏกิริยิ�ออกซเิดชนั	

ทำ�ให้อ�ห�รเสื่อมเสีย	และสีเปลี่ยนไป

	3.		 เพื่อยับยั้งก�รเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ต้องก�รอ�ก�ศในก�รห�ยใจ	เช่น	ร�	และแบคทีเรีย

ที่อ�ศัยออกซิเจนในก�รเจริญเติบโต	(Aerobic	Bacteria)

	 4.		 เพื่อป้องกันก�รกัดกร่อนเป็นสนิม	จ�กออกซิเจนในกระป๋อง
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4.  ก�รทำ�คว�มสะอ�ด ก�รฆ่�เชื้อ ก�รบำ�รุงรักษ� และก�รสอบเทียบ

		วธิกีารตรวจสอบประสทิธภิาพการทาํความสะอาด	และการฆา่เชือ้แบบระบบทอ่และระบบการ

ผลิตแบบปลอดเชื้อ	มีวิธีใดบ้าง

	 วิธี	Swab	Test	หรือ	Rinse	Test	เป็นต้น

5.  ก�รสุข�ภิบ�ล

		นํ้าที่ใช้ภายในอาคารผลิต	ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	(ฉบับที่	

220)	พ.ศ.	2544	เรื่องนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท	หรือไม่

	 ไม่จำ�เป็น	 เนื่องจ�กนำ้�ที่ใช้ภ�ยในอ�ค�รผลิตหม�ยถึงนำ้�ที่ไม่สัมผัสกับอ�ห�ร	 ได้แก่นำ้�ใช้ล้�ง

มือ	ภ�ชนะ	 เครื่องมือ	 เป็นนำ้�สะอ�ดที่มีก�รปรับคุณภ�พนำ้�ต�มคว�มจำ�เป็นและก�รขนส่ง/ขน

ย้�ยต้องไม่ก่อให้เกิดก�รปนเปื้อนกับกระบวนก�รผลิตและผลิตภัณฑ์	ทั้งนี้นำ้�ที่ใช้ล้�งมือและล้�ง

ภ�ชนะ	เครื่องมือ	ที่สัมผัสอ�ห�รควรเติมส�รฆ่�เชื้อเช่นคลอรีนในปริม�ณที่เหม�ะสมเพื่อป้องกัน

ก�รปนเปื้อนจ�กจุลินทรีย์ที่ทำ�ให้เกิดโรค

6.  บุคล�กรและสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติง�น

		ข้อบังคับเกี่ยวกับโรคที่ต้องห้ามสําหรับพนักงานในโรงงานผลิตอาหาร	มีอะไรบ้าง

	 ส�ม�รถสบืคน้จ�กขอ้บงัคบัต�มทีก่ฎหม�ยของกระทรวงส�ธ�รณสขุกำ�หนดไว	้หรอืกฎหม�ยอืน่ๆ	

ที่เข้มงวดกว่�และสอดคล้องกับระบบคุณภ�พ	 GMP	หรือ	 HACCP	 เพื่อบังคับใช้ในโรงง�นผลิต

อ�ห�ร

7.  บันทึกและร�ยง�นผล

		ทําไมต้องเก็บบันทึกอย่างน้อย	3	ปี

	 	เพร�ะอ�ยุผลิตภัณฑ์อ�ห�รกระป๋องโดยเฉลี่ยมีอ�ยุประม�ณ	2	ปี	จึงต้องเก็บบันทึกม�กกว่�อ�ยุ

ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในก�รตรวจสอบ	ณ	สถ�นที่ผลิตเพื่อให้เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบและห�กเกิดข้อร้อง

เรียนจะได้มีข้อมูลเพื่อใช้ทวนสอบได้อย่�งครบถ้วน
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		ถ้าไม่มีการล้างทําความสะอาดและฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว	 ไม่ต้องมีผลการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของการทําความสะอาดฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์	(ผลการ	Swab	Test)	ได้หรือไม่

	 ก�รทำ�คว�มสะอ�ดและฆ�่เชือ้บรรจภุณัฑช์นดิต�่งๆจำ�เปน็ตอ้งมหีลกัฐ�นยนืยนัด�้นคว�มสะอ�ด

ของบรรจุภัณฑ์	ถึงแม้ว่�ในบ�งกรณีอ�จไม่มีก�รล้�งฆ่�เชื้อบรรจุภัณฑ์บ�งชนิดก็ต�ม	เพื่อให้เกิด

คว�มมั่นใจว่�บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในก�รผลิตมีคว�มปลอดภัยในก�รนำ�ไปใช้

8.  อื่นๆ

		กรณีผลิตนํ้าลําไยบรรจุกระป๋อง	 ซึ่งเมื่อพิจารณาการจําแนกอาหารตามคําสั่งสํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา	ที่	 319/2548	แล้วพบว่าจัดเป็นอาหารที่มีความเป็นกรดตํ่า	 ในการ

ตรวจประเมินสถานที่ผลิตจะต้องใช้หลักเกณฑ์ตามคําสั่งดังกล่าวด้วยหรือไม่

	 นำ้�ลำ�ไยบรรจุกระป๋องห�กมีค่�	 pH	 ม�กกว่�	 4.5	 จะเข้�ข่�ยอ�ห�รต�มประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสุข	 (ฉบับที่	 349)	พ.ศ.	 2556	 เรื่อง	 วิธีก�รผลิต	 เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิตและก�ร

เก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด	กรรมวิธี

ก�รผลิตจะต้องเป็นไปต�มที่ประก�ศฯกำ�หนด

		นยิามของคาํวา่	“ปีบ๊”	ซึง่ไมอ่นญุาตใหใ้ชเ้ปน็บรรจภุณัฑส์าํหรบัการผลติอาหารทีม่คีวามเปน็

กรดตํ่านั้น	มีความหมายครอบคลุมอย่างไร

	 ต�มหลักวิช�ก�ร	 ห�กบรรจุภัณฑ์ที่เรียกโดยทั่วไปว่�ปี๊บซึ่งใช้สำ�หรับก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะ

บรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�	ไม่ส�ม�รถนำ�เข้�ฆ่�เชื้อใน	Retort	รวมทั้งในก�รฆ่�เชื้อ	

ไม่ส�ม�รถห�ค่�	 Heat	 Distribution	 และ	 Heat	 Penetration	 ที่เหม�ะสมถูกต้องแล้ว	 อย.		

ไม่อนุญ�ตให้มีก�รผลิต	อีกทั้งปัจจุบันยังมีข้อจำ�กัดท�งเทคโนโลยีอุปกรณ์	เครื่องมือ	ก�รผลิตใน

บรรจุภัณฑ์ดังกล่�ว	 ในท�งปฏิบัติจึงไม่อนุญ�ตให้ผลิตหน่อไม้บรรจุปี๊บชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�

บรรจุในปี๊บขน�ด	 18-20	 กิโลกรัม	 ซึ่งมีข้อจำ�กัดในเรื่องก�รปิดผนึกอีกปัจจัยหนึ่งด้วยทำ�ให้ก�ร

ผลิตอ�ห�รประเภทนี้บรรจุปี๊บไม่ปลอดภัยสำ�หรับผู้บริโภค
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ภ�คผนวก 1
ข้อแนะนำ�ก�รพิจ�รณ�ให้คะแนน 
ในเรื่อง นำ้� ไอนำ้� และนำ้�แข็ง

ที่สัมผัสกับอ�ห�รในกระบวนก�รผลิต
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1.  วิธีก�รใช้ต�ร�งเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ให้คะแนนในเรื่องนำ้� ไอนำ้� นำ้�แข็ง ที่สัมผัส
อ�ห�ร

1)	 ให้พิจารณาชนิดของแหล่งนํ้าเทียบกับวิธีการปรับคุณภาพนํ้าเบื้องต้น ตามเกณฑ์ข้อ 1 

ก่อน	และห�กมีผลวิเคร�ะห์ให้พิจ�รณ�โดยใช้เกณฑ์ต�ม	ข้อ	2	

2)	 ห�กใชน้ำ�้บ�ด�ล	หรอื	นำ�้ประป�หมูบ่�้นทีไ่มม่กี�รปรบัคณุภ�พด�้นจลุนิทรยี	์แตส่ถ�นทีผ่ลติ

แห่งนั้นมีก�รให้คว�มร้อนในก�รผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อลดจุลินทรีย์ส�ม�รถให้คะแนนในระดับ	

“พอใช้”	ได้

3)	 ก�รปรับสภ�พนำ้�เบื้องต้นต้องให้เหม�ะสมกับแหล่งนำ้�แต่ละแห่ง	 เนื่องจ�กแหล่งนำ้�ชนิด

เดียวกัน	แต่	สถ�นที่ต่�งกันอ�จมีคุณภ�พแตกต่�งกัน

4)	 ก�รให้คะแนนต�มเกณฑ์ข้�งต้น	 ห�กเจ้�หน้�ที่สงสัย/ไม่ชัดเจน	 ส�ม�รถเก็บตัวอย่�งส่ง

วิเคร�ะห์เพื่อใช้ในก�รเฝ้�ระวังต่อไปได้	 เช่น	 กรณีเป็นนำ้�ประป�หมู่บ้�น	 หรือกรณีเป็นนำ้�

บ�ด�ลบ่อลึก	เป็นต้น

5)	 ก�รพิจ�รณ�ผลวิเคร�ะห์	กรณีมีคุณสมบัติของนำ้�ท�งก�ยภ�พหรือท�งเคมีต่�งไปจ�กม�ตร

ฐ�นนำ้�บริโภค	ห�กเจ้�หน้�ที่พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�ไม่มีผลต่อคว�มปลอดภัยของอ�ห�รที่ผลิต	

ส�ม�รถให้คะแนนในระดับ	“ดี”	ได้

2.  ต�ร�งแสดงเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ให้คะแนนในเรื่องนำ้� ไอนำ้� นำ้�แข็ง ที่สัมผัส
อ�ห�ร

ชนิดของแหล่งนํ้า

เกณฑ์ข้อ	1.	พิจารณา	
การปรับคุณภาพนํ้าเบื้องต้น		
เช่น	การกรอง	เติมคลอรีน		

เป็นต้น

เกณฑ์ข้อ	2.	พิจารณาผล
วิเคราะห์ประกอบ		

ตามประกาศฯ	นํ้าบริโภค/นํ้า
แข็ง	(ผลวิเคราะห์ไม่เกิน	1	ปี)

หมายเหตุ

มี ไม่มี ผ่�น ไม่ผ่�น	(2) (1)		ต้องมีก�ร
ปรับสภ�พนำ้�
เบื้องต้นเช่น
เดียวกับก�ร
ทำ�นำ้�ประป�จึง
จะได้ต�มเกณฑ์
ที่ระบุ

นํ้าประปา	
(ของการประปา)

พอใช้ พอใช้ ดี ปรับปรุง
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ชนิดของแหล่งนํ้า

เกณฑ์ข้อ	1.	พิจารณา	
การปรับคุณภาพนํ้าเบื้องต้น		
เช่น	การกรอง	เติมคลอรีน		

เป็นต้น

เกณฑ์ข้อ	2.	พิจารณาผล
วิเคราะห์ประกอบ		

ตามประกาศฯ	นํ้าบริโภค/นํ้า
แข็ง	(ผลวิเคราะห์ไม่เกิน	1	ปี)

หมายเหตุ

มี ไม่มี ผ่�น ไม่ผ่�น	(2) (2)	 กรณีที่เจ้�หน้�ที่
ผู้ตรวจพิจ�รณ�
เห็นว่�คุณ
สมบัติของนำ้�
ท�งก�ยภ�พ	
หรือท�งเคมี
ที่ไม่ได้ต�ม
คุณภ�พหรือ	
ม�ตรฐ�นของ
นำ้�บริโภค/	
นำ้�แข็งแต่ไม่มี
ผลต่อคว�ม
ปลอดภัยของ
อ�ห�รส�ม�รถ
ให้คะแนนต�ม
เกณฑ์	“พอใช้”	
ได้

(3)	 กรณีนำ้�ที่ไม่
ผ่�นก�รปรับ
สภ�พแต่ผล
วิเคร�ะห์ผ่�นให้
เจ้�หน้�ที่เก็บ
ตัวอย่�ง	เพื่อ
วิเคร�ะห์ยืนยัน

(4)	 กรณนีำ�้ทีไ่มผ่�่น
ก�รปรับสภ�พ
ให้	ปรับปรุง	

	(5)	เก็บตัวอย่�ง
ยืนยัน

นํ้าบาดาล,
นํ้าประปาหมู่บ้าน

พอใช้ ปรับปรุง ดี	(3) ปรับปรุง

นํ้าบ่อ,	นํ้าฝน,	นํ้า
ลําธาร,	นํ้าตก

พอใช้ ปรับปรุง ดี	(3) ปรับปรุง

นํ้าคลอง,	
นํ้าแม่นํ้า

พอใช้	(1) ปรับปรุง ดี	(4) ปรับปรุง

	นํ้าจากถังที่มี	อย.

	 ขณะตรวจเหน็ว�่นำ�นำ�้จ�ก
ถงัทีป่ดิสนทิมฉีล�กถกูตอ้ง
และมีเลข	อย.	ให้	ดี

ดี ปรับปรุง

	 ไมเ่หน็สภ�พถงั	ไดจ้�กก�ร
บอกเล่�	ให้	พอใช้

พอใช้	(5) ปรับปรุง

นํ้าแข็ง

	 นำ้�แข็งหลอดมี	 อย.	 อยู่ใน
ภ�ชนะบรรจุสะอ�ด	ให้	ดี

ดี ปรับปรุง

	 นำ้�แข็งหลอด,	 ซอง,	 บด	
(มี	 อย.)	 แต่อยู่ในสภ�พที่
อ�จเกิดก�รปนเปื้อน	 ให้	
พอใช้ หรือ	ปรับปรุง	แล้ว
แต่กรณี	ห�กให้	พอใช้ ให้
เก็บตัวอย่�งวิเคร�ะห์ด้�น
จุลินทรีย์ยืนยัน

พอใช้	(5) ปรับปรุง
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ภ�คผนวก 2
ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข 

(ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 
เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในก�ร
ผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุ

ที่ปิดสนิท ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� 
และชนิดที่ปรับกรด
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ตัวอย่�งผลก�รศึกษ�ก�รทดสอบ
ก�รกระจ�ยอุณหภูมิในเครื่องฆ่�เชื้อ 
(Temperature Distribution Study)
และก�รกำ�หนดขั้นตอนก�รไล่อ�ก�ศ 

(Venting Schedule)

กรณีเครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้ไอนํ้า 
(Steam Retort)
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Temperature Distribution Report
Report No. : TD-10xxxx

Report Date : August 15, 2010
For

Xxxxxx Company Limted.
198 xx Rd, Moo3, Tambol xx, Muang, Nonthaburi

X0000 Thailand

Carried out by :  xxxxxxx
Approved by :  yyyyyyy



คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

189



คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

190



คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

191



คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

192



คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

193



คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

194



คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

195

ภ�คผนวก 4
ตัวอย่�งผลก�รศึกษ�

ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนในผลิตภัณฑ์อ�ห�ร  
(Heat Penetration Study)

และกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด 
(Scheduled Process)
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Heat Penetration Test Data Evaluation
And

Process Schedule Recommendation Report
Report No. : HP-10xxxx

Report Date : August 18, 2009
For

Xxxx Company Limited.
198 xx Rd., Moo 3, Tambol xxx, Muang, Nothaburi

X0000 Thailand

Product :   Canned tuna (chunk/flake) in vegetable oil packed in 603x212  
(3 pieces) can size in the vertically stacked (off-set) with a  

perforated divider layer sheet.
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ตัวอย่�งผลก�รศึกษ�ก�รทดสอบ 
ก�รกระจ�ยอุณหภูมิในเครื่องฆ่�เชื้อ  
(Temperature Distribution Study) 

และก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนในผลิตภัณฑ์อ�ห�ร  
(Heat Penetration Study) 

กรณีเครื่องฆ่าเชื้อแบบใช้ความดันเพิ่ม 
(Overpressure Retort)
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Heat Penetration Test Data Evaluation
And

Process Schedule Recommendation Report
Report No. : HP-10xxxx

Report Date : August 18, 2009
For

Xxxx Company Limited.
198 xx Rd., Moo 3 , Tambol xxx, Muang, Nothaburi

X0000 Thailand

Product :   Canned tuna (chunk/flake) in vegetable oil packed in 603x212 (3 
pieces) can size in the vertically stacked (off-set) with a perforated 

divider layer sheet.

Carried out by :  xxxxxxx
Approved by :  yyyyyyy
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ภ�คผนวก 7
ร�ยชื่อหน่วยง�น

ดำ�เนินง�นด้�นก�รศึกษ� 
Temperature Distribution, 

Scheduled Process 
และ Alternative Process
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1. สถ�บันอ�ห�ร
	 2008	ซอยจรัญสนิทวงศ์	40	ถนนจรัญสนิทวงศ์	แขวงบ�งยี่ขัน	เขตบ�งพลัด	กรุงเทพฯ	

	 โทรศัพท์	0	28868088	โทรส�ร	0	2886	8106-7

2. ศูนย์พัฒน�อุตส�หกรรมเกษตรเพื่อก�รส่งออก 
	 คณะอุตส�หกรรมเกษตร	มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์	อำ�เภอห�ดใหญ่	จังหวัดสงขล�	90112

	 โทรศัพท์	0	7428	6310-11		โทรส�ร	0	7421	3008,	0	7444	6730

3. ภ�ควิช�วิศวกรรมอ�ห�ร คณะอุตส�หกรรมเกษตร มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่     
	 155	หมู่	2	ต.แม่เหียะ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50100

	 โทรศัพท์	0	5394	8237		โทรส�ร	0	5394	8238

4. ภ�ควิช�วิศวกรรมศ�สตร์ คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยพระจอมเกล้�
ธนบุรี                                  

	 91	ถนนประช�อุทิศ	แขวงบ�งมด	เขตทุ่งครุ	กรุงเทพฯ

	 โทรศัพท์	0	2470	9247	โทรส�ร	0	2470	9240

5. บริษัท จอห์นบีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด  
	 อ�ค�รช�ญอิสระ	1	ชั้น	5	เลขที่	942/137	ถนนพระร�ม	4	สุริวงศ์	บ�งรัก	กรุงเทพฯ	10500

	 โทรศัพท์	0	2267	5014-16		โทรส�ร	0	2267	5017

6. บริษัท คร�วน์ ฟูดส์ แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 
	 89/1	หมู่	8	ซอยวัดสวนส้ม	สำ�โรงใต้	พระประแดง	สมุทรปร�ก�ร

	 โทรศัพท์	0	2384	0037	โทรส�ร	0	2384	1500,	0037

7. Lohakji Rung Charoen Sub Co;Ltd.   
	 5/6	หมู่ที่	3	ถนนธนบุรี-ป�กท่อ	ตำ�บลบ�งกระเจ้�	อำ�เภอเมือง	สมุทรส�คร			

	 โทรศัพท์	034	822	833-9	โทรส�ร	034	822	841-2

8. FMC Technologies (Thailand) Ltd.  
	 อ�ค�รอโศก	ชั้น	16	เลขที่	253	ถนนสุขุมวิท	21	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒน�	กรุงเทพฯ	10110	

โทรศัพท์	0	2261	4095-7	โทรส�ร	0	2261	4099
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ที่ปรึกษ�
	 นพ.บุญชัย	 สมบูรณ์สุข	 เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�

	 ภญ.ศรีนวล		 กรกชกร	 รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�

	 น�งส�วทิพย์วรรณ	 ปริญญ�ศิริ	 ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักอ�ห�ร

	 น�งส�วด�รณี			 หมู่ขจรพันธ์	 ที่ปรึกษ�สำ�นักอ�ห�ร

	 น�งส�วกัลย�ณี	 ดีประเสริฐวงศ์	 ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ

	 น�วส�วเน�วรัตน์			 แตงไทย				 นักวิช�ก�รอ�ห�รและย�	ชำ�น�ญก�รพิเศษ

ขอขอบคุณ
	 รศ.ดร.ทิพ�พร			 อยู่วิทย�	 มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

	 รศ.ดร.ส�ยวรุฬ		 ชัยว�ณิชศิริ					 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

	 น�ยวิวัธน์			 ปฐมโยธิน	 สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์	

	 	 	 และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

	 รศ.ดร.วิสิฐ	 จะวะสิต	 สถ�บันวิจัยโภชน�ก�ร	มห�วิทย�ลัยมหิดล

	 น�งส�วด�ลัด			 ปโยร�ศิสกุล	 บริษัท	สวอนอินดัสทรีส์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด

	 น�ยปรีด�		 นพบุตรก�นต์	 บริษัท	คร�วน์	ฟู้ด	แพ็คเกจจิ้ง	(ประเทศไทย)	จำ�กัด	

	 	 	 (มห�ชน)

	 น�ยประจักษ์			 น�คประเสริฐ	 บริษัท	เต็ดตร�	แพ้ค	(ประเทศไทย)	จำ�กัด

	 น�งส�วสุนีย์					 สมศรี	 บริษัท	เทพผดุงพร	มะพร้�ว	จำ�กัด	

	 น�ย	วชิระ			 คงมนต์	 บริษัท	John	Bean	Technologies	(Thailand),	

	 	 	 Limited	

	 น�ยธนัส		 เกศรินทร์	 สถ�บันอ�ห�ร

	 	 	 ผู้แทนจ�กสม�คมผู้ผลิตอ�ห�รสำ�เร็จรูป

คณะผู้จัดทำ�



คู่มือการตรวจสถานที่ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีความเป็นกรดตํ่า และชนิดที่ปรับกรด (Low-acid Canned Foods and Acidified Foods)

258

ผู้ดำ�เนินง�น สำ�นักอ�ห�ร
	 น�งส�วอรส�	 จงวรกุล	 นักวิช�ก�รอ�ห�รและย�	ชำ�น�ญก�ร

	 น�งมันต�				 โอพิทักษ์ชีวัน	 นักวิช�ก�รอ�ห�รและย�	ชำ�น�ญก�ร

	 น�งส�วภัทร�วรรณ		วัฒนศัพท์	 นักวิช�ก�รอ�ห�รและย�	ปฏิบัติก�ร

	 น�งธิด�	 ทวีฤทธิ์	 นักวิช�ก�รอ�ห�รและย�	ปฏิบัติก�ร

	 น�ยวรพจน์			 ฤทธิ์ดี			 นักวิช�ก�รอ�ห�รและย�	ปฏิบัติก�ร

	 น�งส�ววนรัตน์		 ศย�มล	 เภสัชกรปฏิบัติก�ร	ชำ�น�ญก�ร

	 น�งส�วชน�นันท์			 ประไพรเพชร	 นักวิช�ก�รอ�ห�รและย�	ปฏิบัติก�ร

	 น�งส�วชนิก�นต์			 พรหมสิงหกุล	 นักวิช�ก�ร	กลุ่มพัฒน�ระบบ



ตส.๑๑ (๕6) 

บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
ชนิดที่มีความเป็นกรดต่่า และชนิดทีป่รับกรด 

--------------------------------------------------- 

วันที่..........................……. เวลา.................. นาย, นาง, นางสาว................................................................. 
............................................................................................................................. ....................พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ความในมาตรา 43 แห่งราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ได้พร้อมกันมาตรวจสถานที่ผลิตอาหาร 
ชื่อ............................ ...................................................……….......................................... .................................................. 
ซึ่งมีผู้ด าเนินกิจการ/ผู้รับอนุญาต คือ.............................................................................................................. .................. 
สถานที่ผลิตตั้งอยู่ ณ.................................................................................................................. ........................................ 
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………. 
ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานที่ผลิตอาหารเลขที่....................................................................... ................................... 
ประเภทอาหารที่ขออนุญาต/ได้รับอนุญาต (นอกเหนือจากอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ฯ)....................................... 
………………….…………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 
วัตถุประสงค์ในการตรวจ :    ตรวจประกอบการอนุญาต แรงม้า..........HP   คนงาน..........คน (แล้วแต่กรณ)ี 
     ตรวจเฝ้าระวัง             อ่ืนๆ....................................................….. 
ครั้งที่ตรวจ : ........................ 
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 1.  สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต      
 1.1  สถานที่ต้ัง ตัวอาคาร และที่ใกล้เคียง 

มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
     

0.1 (1)  ไม่มีการสะสมสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว      
0.1 (2)  ไม่มีการสะสมสิ่งปฏิกูล      
0.1 (3)  ไม่มีฝุ่น ควันมากผิดปกติ        
0.1 (4)  ไม่มีคอกปศุสัตว์ หรือสถานเลี้ยงสัตว์      
0.1 (5)  ไม่มีวัตถุอันตราย      
0.1 (6)  ไม่มีน้ าขังแฉะและสกปรก      
0.1 (7)  มีท่อหรือทางระบายน้ านอกอาคาร 

เพื่อระบายน้ าทิ้ง 
     

 1.2  อาคารผลิต มีลักษณะดังต่อไปนี้      
 1.2.1  มีการออกแบบและก่อสร้างอย่าง

มั่นคงง่ายต่อการท าความสะอาดและบ ารุงรักษา (พื้น 
ผนัง เพดาน มั่นคง ไม่ช ารุด ถูกสุขลักษณะ สามารถ
ป้องกันสัตว์พาหะน าโรค) 
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0.2 (1)  พื้น คงทน เรียบ ท าความสะอาด
ง่าย มีความลาดเอียงเพียงพอ 

     

0.1 (2)  ผนัง คงทน เรียบ ท าความสะอาดง่าย      
0.1 (3)  เพดาน คงทน เรียบ รวมทั้งสิ่งติด

ยึดด้านบน ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน 
     

0.1 1.2.2  มีขนาด และพื้นที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน      
0.2 1.2.3 มีการจัดพื้นที่ให้เป็นไปตามล าดับ

สายงานการผลิต 
     

0.1 1.2.4  ใช้ส าหรับผลิตอาหารเท่านั้น      
0.2 1.2.5  มีการแบ่งแยกพื้นที่ผลิตเป็นสัดส่วน  

และแยกจากสายการผลิตอาหารประเภทอ่ืน 
     

0.1 1.2.6  มีการแบ่งแยกพื้นที่ผลิตอาหารแยก
จากท่ีพักอาศัย 

     

0.1 1.2.7  สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์
พาหะน าโรค 

     

0.1 1.2.8  ไม่มีสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตอยู่ในบริเวณผลิต 

     

0.1 1.2.9  มีท่อหรือทางระบายน้ าทิ้งอย่างเพียงพอ      
0.2 1.2.10  มีการระบายอากาศที่เหมาะสมและ

เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน 
     

0.1 1.2.11  มีแสงสว่างเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน      
 1.2.12  อาคารผลิต      
0.1 (1)  ห้องหรือบริเวณรับวัตถุดิบ      
0.1 (2) ห้องหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ 

ส่วนผสม และบรรจุภัณฑ์ 
     

0.1 (3)  ห้องหรือบริเวณเตรียมวัตถุดิบ 
และปรุงผสม  

     

0.1 (4)  ห้องหรือบริเวณท าความสะอาด
ภาชนะบรรจุก่อนการบรรจุ  (แล้วแต่กรณี) 

     

0.1 (5)  ห้องหรือบริเวณบรรจุ       
0.1 (6)  ห้องหรือบริเวณไล่อากาศก่อน

ปิดผนึก (แล้วแต่กรณี) 
     

0.2 (7)  ห้องหรือบริเวณปิดผนึกภาชนะ
บรรจุ 

     

0.2 (8)  ห้องหรือบริเวณตรวจสอบรอยผนึก       
0.2 (9)  ห้องหรือบริเวณฆ่าเช้ือและท าให้เย็น       
0.3 (10)  ห้องหรือบริเวณกักผลิตภัณฑ์

ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้วและท าให้เย็น (Restricted  area)  
(แล้วแต่กรณี) 
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0.2 (11) ห้องหรือบริเวณจัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

     

0.2 (12)  ห้องหรือบริเวณกักผลิตภัณฑ์
ที่มีปัญหา  

     

  0.1 (13)  ห้องหรือบริเวณล้างท าความ
สะอาดอุปกรณ์การผลิต  

     

0.1 (14)  ห้องหรือบริเวณเก็บอุปกรณ์
การผลิตที่ล้างท าความสะอาดแล้ว  

     

0.1 (15)  ห้องหรือบริเวณเก็บสารเคมีที่
ไม่ใช้ในอาหาร 

     

0.1 (16) ห้องหรือบริเวณส าหรับอุปกรณ์
ล้างแบบระบบปิด (CIP) (แล้วแต่กรณี)   

     

0.2 (17) ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพ  

     

0.1 (18) ห้องหรือบริเวณเปลี่ยนเสื้อผ้า 
และเก็บของใช้ส่วนตัวของพนักงาน 

     

 หัวข้อท่ี 1 คะแนนรวม   = 10 คะแนน 
                คะแนนท่ีได้รวม           =  คะแนน (…..........%) 
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 2.  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต      
 2.1  การออกแบบ      
0.2 2.1.1  ท าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่ก่อให้ 

เกิดการปนเปื้อนต่ออาหาร ทนต่อการกัดกร่อน ไม่ดูดซึม 
     

0.2 2.1.2  รอยต่อเรียบ ไม่เป็นแหล่งสะสมของ 
สิ่งสกปรก 

     

0.2 2.1.3  ท่อส่งผลิตภัณฑ์ ไม่มีจุดอับหรือซอกมุม
ที่ท าความสะอาด และฆ่าเช้ือได้ยาก (กรณีมีการผลิตโดย
ใช้ระบบท่อ)  

     

0.2 2.1.4  ปั๊ม ข้อต่อ ปะเก็น วาล์วต่างๆ ที่สัมผัส
อาหาร สามารถล้างท าความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ 

     

0.2 2.1.5  ถังบรรจุผลิตภัณฑ์ มีพื้นถังภายในลาด
เอียงสามารถระบายของเหลวที่เก็บอยู่ภายในออกได้
ทั้งหมด 
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0.2 2.1.6  โต๊ะหรือแท่นปฏิบัติงานที่สัมผัสกับ
อาหารท าด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม  ไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนลงสู่อาหาร  ไม่ดูดซึม  ทนต่อการกัดกร่อน และ
สูงจากพ้ืนตามความเหมาะสม 

     

 2.2  การติดต้ัง      
0.2 2.2.1  ถูกต้องเหมาะสมและเป็นไปตามสายงาน

การผลิต 
     

0.2 2.2.2 อยู่ในต าแหน่งที่ท าความสะอาดและ
บ ารุงรักษาง่าย 

     

 2.3  มีจ่านวนเพียงพอ        
0.2 2.3.1  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ การปรับคุณภาพน้ า      

0.2 2.3.2  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ล้างท า 
ความสะอาด หรือฆ่าเช้ือบรรจุภัณฑ์ (แล้วแต่กรณ)ี 

     

0.2 2.3.3  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ล้างแบบระบบ
ปิด กรณีใช้ระบบท่อ   

     

0.2 2.3.4  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ช่ัง ตวง วัด      
0.2 2.3.5  เครื่องมือหรืออุปกรณ์การปรุงผสม 

(แล้วแต่กรณี)  
     

0.5 2.3.6  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไล่อากาศที่
ช่องว่างเหนืออาหารในภาชนะบรรจุ และ/หรืออุปกรณ์ที่
ใช้เติมก๊าซอื่นที่เหมาะสม เพื่อแทนที่อากาศ (แล้วแต่กรณี) 

     

0.5 2.3.7  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ปิดผนึกแบบ
กึ่งอัตโนมัติเป็นอย่างน้อย  

     

0.5 2.3.8  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ส าหรับวัดความ
สมบูรณ์ของรอยปิดผนึกของภาชนะบรรจุ 

     

0.5 2.3.9  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ส าหรับวัดความ
เป็นสุญญากาศหรือเครื่องมือวัดปริมาณอากาศหลงเหลือ  
(แล้วแต่กรณี) 

     

0.2 2.3.10  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ส าหรับวัด
อุณหภูมิที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิต  

     

0.2 2.3.11  ชุดทดสอบส าหรับวัดปริมาณคลอรีน
หลงเหลือในน้ าหล่อเย็น (แล้วแต่กรณี)   

     

0.5 2.3.12  นาฬิกาส าหรับจับเวลาในการฆ่าเชื้อ      

0.2 2.3.13  เครื่องมือหรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้ควบคุม 
คุณภาพความปลอดภัยของอาหาร ตามความจ าเป็น 
(แล้วแต่กรณี) 
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0.5 2.3.14  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ส าหรับการ
ท าให้ผลิตภัณฑ์เย็นตัวลงภายหลังการฆ่าเช้ือ 

     

0.2 2.3.15  เครื่องก าเนิดไอน้ า (แล้วแต่กรณี)       
3.6 
(M) 

 

2.3.16  เครื่องฆ่าเชื้อ มีอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถใช้งานได้ดี โดยจัดแบ่ง
เครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิตเฉพาะประเภทอาหาร 

     

 2.3.16.1  ส่าหรับเครื่องฆ่าเชื้อแนวนอน
แบบใช้  ไอน่้า (Horizontal Steam Retorts) 

     

 (1)  เทอร์โมมิเตอร์อ้างอิง (MIG 
Thermometer) 

     

 (2)  เครื่ องควบคุมและบันทึก
อุณหภูมิ (Temperature Controller and Recording Device) 

     

 (3)  ช่องระบายไอน้ า (Bleeder)      
 2.3.16.2  ส่าหรับเครื่องฆ่าเชื้อแนวต้ัง

แบบใช้  ไอน่้า (Vertical Steam Retorts) 
     

 (1)  เทอร์ โมมิ เตอร์อ้างอิง (MIG 
Thermometer) 

     

 (2)  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ       
 (3)  ช่องระบายไอน้ า       
 2.3.16.3  ส่าหรับเครื่องฆ่าเชื้อแนวต้ัง

แบบใช้  น่้าร้อน (Vertical Water Retorts) 
     

 (1)  เทอร์โมมิเตอร์อ้างอิง       
 (2 )  เครื่ อ งควบคุมและบันทึ ก

อุณหภูมิ  
     

 (3)  มาตรวัดความดัน (Pressure 
Gauge) 

     

 (4)  อุปกรณ์แสดงระดับน้ า (Water 
level Indicator) 

     

 (5) อุปกรณ์หมุน เวี ยนน้ าร้ อน 
(Water Circulation Device) 

     

 2.3 .16.4   ส่ าหรับ เครื่ อ งฆ่ า เชื้ อ
แนวนอนแบ บ ใ ช้ ก า ร พ่น น่้ า ร้ อ น  (Horizontal 
Shower Water / Water Spray / Water Cascade 
Retorts) 

     

 (1)  เทอร์โมมิเตอร์อ้างอิง       
 (2)  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ       
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 (3)  มาตรวัดความดัน       
 (4)  อุปกรณ์วัดและควบคุมอัตรา

การไหลของน้ า (Flow Meter) 
     

 (5)  ปั๊มหมุนเวียนน้ าร้อน (Water 
Circulation Pump) 

     

 2.3.16.5  ส่าหรับเครื่องฆ่าเชื้อแนวนอน 
แบบใช้น่้าร้อนท่วม (Horizontal Total Immersion 
Water Retorts) 

     

 (1)  เทอร์โมมิเตอร์อ้างอิง       
 (2)  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ       
 (3)  มาตรวัดความดัน      
 (4)  อุปกรณ์หมุนเวียนน้ าร้อน      
 (5)  อุปกรณ์แสดงระดับน้ า      
 2.3.16.6  ส่าหรับเครื่องฆ่าเชื้อที่ใช้ราง

เกลียวหมุน (Reel and Spiral Retorts) 
     

 (1)  เทอร์โมมิเตอร์อ้างอิง      
 (2)  เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ      
 (3)  รูระบายที่ Cooker Shell       
 (4)  ตัวควบคุมรอบการหมุน      
 2.3.16.7  ส่าหรับเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความ

ร้อนภายใต้บรรยากาศปกติ (Cooker) 
     

 (1)  เทอร์โมมิเตอร์อ้างอิง      
 2.3.16.8  ส่าหรับเครื่องฆ่าเชื้อด้วย

ระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Systems) 
     

 (1)  อุปกรณ์วัดและบันทึกอุณหภูมิ
แบบอัตโนมัติ 

     

 (2)  อุปกรณ์ควบคุมความแตกต่าง
ของความดันระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการฆ่าเช้ือ 

     

 (3)  อุปกรณ์ควบคุมและวัดอัตรา
การไหลของของเหลวหรือผลติภณัฑ์ที่ฆ่าเชื้อ 

     

 (4)  อุปกรณ์เปลี่ยนทิศทางการไหลของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว (Flow Diversion Device ;FDD) 

     

 หัวข้อท่ี 2 คะแนนรวม          = 20 คะแนน 
 คะแนนท่ีไดร้วม                  =  คะแนน (…..........%) 
 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผู้ขออนุญาต / ผู้รับอนุญาต / ผู้แทน 
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 3.  การควบคุมกระบวนการผลิต      
 3.1  การรับวัตถุดิบ ส่วนผสมในการผลิต และบรรจุภัณฑ ์      

 3.1.1  วัตถุดิบ และส่วนผสมในการผลิตอาหาร      
0.1 (1)  มีเอกสารข้อก าหนดในการคัดเลือก

วัตถุดิบ และส่วนผสมที่ใช้ในการผลิต 
     

0.2 (2)  มีการควบคุม คัดเลือกด้านคุณภาพ
และความปลอดภัย เปน็ไปตามข้อก าหนด 

     

0.1 (3)  มีการล้างท าความสะอาดอย่าง
เหมาะสมในบางประเภทท่ีจ าเป็น  

     

0.2 (4)  มีการเก็บรักษาและการน าไปใช้
อย่างเหมาะสม (ระบบ FIFO) 

     

0.2 (5)  มีการขนย้ายวัตถุดิบ ส่วนผสม ใน
ลักษณะที่ไม่เกิดการปนเปื้อน และการเสื่อมสภาพ 

     

0.2 (6)  มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและ
บันทึกผล 

     

 3.1.2  บรรจุภัณฑ์      

0.2 (1)  มีเอกสารข้อก าหนดที่มีคุณภาพ
หรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย 
เรื่อง ภาชนะบรรจุ 

     

0.1 (2)  มีการตรวจสอบคุณภาพและความ
สมบูรณ์ก่อนน าไปใช้บรรจุ และบันทึกผล 

     

0.1 (3)  เก็บรักษาโดยไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อน และการน าไปใช้อย่างเหมาะสม (FIFO) 

     

0.1 (4)  มีการท าความสะอาดหรือฆ่าเช้ือ 
และบันทึกผล (แล้วแต่กรณี) 

     

0.1 (5)  ใช้เพื่อการบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเท่านั้น      
0.1 (6)  การเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์ต้องไม่

เกิดความเสียหายและปนเปื้อน 
     

 3.2  การควบคุมก่อนกระบวนการฆ่าเชื้อ      

0.1 3.2.1  การลวกวัตถุดิบก่อนการบรรจุ (แล้วแต่กรณี)       

 3.2.2  การปรุงผสม (แล้วแต่กรณี)      

0.2 (1)  การควบคุม ตรวจสอบอัตราส่วน
การปรุงผสม ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนด และบันทึกผล  

     

 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผู้ขออนุญาต / ผู้รับอนุญาต / ผู้แทน 
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0.2 (2)  เก็บรักษาอย่างเหมาะสม ตามชนิด
ของวัตถุดิบ  

     

0.2 
(M) 

(3)  กรณีผลิตอาหารปรับกรด ต้องมี
เอกสารขั้นตอนวิธีการปรับกรด  วิธีการเก็บตัวอย่าง 
วิธีการวัดความเป็นกรดด่างรวมทั้งมีการตรวจสอบค่า
ความเป็นกรดด่างของอาหารตามความถี่ที่เหมาะสม และ
บันทึกผล 

     

0.2 
(M) 

(4) มีการปรับกรด ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด และบันทึกผล 

     

 3.2.3  การบรรจุ      
0.2 (1)  มีมาตรการป้องกันไม่ให้มีอาหารที่

ผลิตติดค้างอยู่บริเวณตะเข็บท่ีจะปิดผนึก 
     

0.2 (2)  มีการควบคุมปริมาตร น้ าหนักบรรจุ 
และช่องว่างเหนืออาหารในบรรจุภัณฑ์ และบันทึกผล 

     

 3.2.4  การไล่ หรือควบคุมปริมาณอากาศ
ก่อนการปิดผนึก 

     

0.2 (1) มีวิธีการไล่ หรือควบคุมปริมาณ
อากาศออกจากภาชนะบรรจุและบันทึกผล 

     

0.2 (2) มีวิธีการควบคุมปริมาณอากาศ ที่
หลงเหลือ ส าหรับภาชนะบรรจุแบบอ่อนตัวหรือกึ่งอ่อนตัว 
และบันทึกผล 

     

 3.2.5  การปิดผนึก      
0.2 (1)  มีการตรวจสอบการท างานของ

เครื่องปิดผนึกอย่างสม่ าเสมอ และบันทึกผล 
     

0.2 (2)  มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
รอยผนึก ต าหนิของภาชนะบรรจุทุก 30 นาที และเลาะ
ตะเข็บกระป๋อง (Tear Down) ทุก 4 ช่ัวโมง และบันทึก
ผล 

     

0.1 (3)  การล้างท าความสะอาดบรรจุภัณฑ์
ภายหลังการปิดผนึก (แล้วแต่กรณี) 

     

 3.3  การควบคุมกระบวนการฆ่าเชื้อ      
 3.3.1  ส่าหรับอาหารที่มีความเป็นกรดต่่า มี

การศึกษาเพื่อก าหนดกระบวนการฆ่าเช้ือ  
     

1.0 
(M) 

(1)  มีการศึกษาการทดสอบการกระจาย
อุณหภูมิในเครื่องฆ่าเช้ือ (Temperature Distribution) 

     

1.0 
(M) 

(2)  มีการศึกษาอัตราการแทรกผ่าน
ความร้อนในผลติภัณฑ์ (Heat Penetration) 

     

2.0 
(M) 

(3) มีการก าหนดกระบวนการฆ่าเช้ือ
ภายใต้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

     

 

(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผู้ขออนุญาต / ผู้รับอนุญาต / ผู้แทน 
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 3.3.2  ส่าหรับอาหารปรับกรด มีการศึกษาเพื่อ
ก าหนดกระบวนการฆ่าเช้ือ  

     

0.5 (1)  มีการศึกษาอุณหภูมิและเวลาในการ
ฆ่าเช้ือ 

     

0.5 (2)  มีการก าหนดกระบวนการฆ่าเช้ือ 
ภายใต้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

     

0.2 3.3.3  มีการเตรียมความพร้อมและตรวจสอบ
อุปกรณ์ 

     

0.2 ๓.๓.๔  มีการควบคุมอุปกรณ์ในการฆ่าเชื้อ 
และบันทึกผล 

     

(M) 
 

3.3.๕  การควบคุมการปฏิบัติงานส่าหรับ
กระบวนการฆ่าเชื้อ 

     

0.2 (1)  มีวิธีการปฏิบัติงาน และวิธีการไล่อากาศ
ส าหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ณ บริเวณฆ่าเช้ือผลิตภัณฑ์ 

     

0.2 (2)  มีมาตรการในการน าผลิตภัณฑ์ที่ปิด
ผนึกแล้วเข้าสู่กระบวนการฆ่าเช้ืออย่างรวดเร็ว 

     

0.25 (3)  มีการควบคุมการเข้า-ออกของ
ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่านการฆ่าเช้ือกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว 

     

0.2 (4)  มีการวัดอุณหภูมิเริ่มต้นก่อนการ
ฆ่าเช้ือผลิตภัณฑ์ (initial temperature) และบันทึกผล 

     

0.2 (5)  มีการควบคุมเวลาที่ใช้ในการฆ่า
เชื้อและไล่อากาศ 

     

0.2 (6)  มีการตรวจสอบวันเวลาในการฆ่า
เชื้อ และบันทึกผล 

     

0.2 (7)  มีการทวนสอบบันทึกการควบคุม
กระบวนการผลิตและการฆ่าเช้ือผลิตภัณฑ์ และบันทึกผล 

     

 3.3.๖  มาตรการด่าเนินการกับผลิตภัณฑ์ใน
สภาวะที่ เกิดการเบี่ยงเบนไปจากก่าหนด (Process 
Deviation) ที่มีปัญหาและบันทึกผล 

     

0.25 (1)  มีการแยกและกักผลิตภัณฑ์ที่มี
ปัญหา 

     

0.25 (2)  มีการประเมินและการตัดสินใจ 
โดย  ผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน  

     

0.25 3.3.๗ มีวิธีการท่าให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่า
เชื้อแล้วเย็นตัวลง  

     

 
 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผู้ขออนุญาต / ผู้รับอนุญาต / ผู้แทน 
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 3.4  การบ่งชี้สถานภาพ วัตถุดิบ  บรรจุภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์  

     

0.2 3.4.1  มีการบ่งช้ีชนิดวัตถุดิบ ส่วนผสม และบรรจุ
ภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา 

     

0.2 3.4.2  การบ่งช้ีโดยการระบุรหัสผลิตภัณฑ์โดย
ควบคุมวันผลิต หมดอายุ รุ่นการผลิต 

     

 3.5  การควบคุมคุณภาพ      

0.2 3.5.1  มีข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์       

0.1 3.5.2  มีการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ระหว่าง
กระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบคุณภาพ และบันทึกผล 

     

0.2 3.5.3  มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
สุดท้ายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยปีละ 
๑ ครั้ง และบันทึกผล 

     

0.2 3.5.4  มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบ
เฝ้าระวังตนเอง ตามความถี่ที่เหมาะสมและบันทึกผล 

     

0.1 3.5.5  มีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในสภาพที่
เหมาะสม  

     

0.1 3.5.6  มีการขนส่งในลักษณะที่ป้องกันการ
ปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพ 

     

 3.6 น้ า น้ าแข็ง ไอน้ าที่สัมผัสกับอาหารใน

กระบวนการผลิต 

     

 3.6.1 น่้าและไอน่้าที่สัมผัสกับอาหารใน

กระบวนการผลิต 

     

0.25 

 

(1) มีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง น้ าบริโภคใน

ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

     

0.25 (2) มีการขนย้าย การเก็บรักษา และ

การน าไปใช้ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

     

 3.6.๒  น่้าแข็งที่สัมผัสกับอาหารในกระบวน             

การผลิต 

     

0.25 (1)  มีคุณภาพหรือมาตรฐานเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง น้ าแข็ง 

     

0.25 (2) มีการขนย้าย การเก็บรักษา และ
การน าไปใช้ในสภาพถูกสุขลักษณะ 

     

 
 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผู้ขออนุญาต / ผู้รับอนุญาต / ผู้แทน 
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 3.6.๓  น่้าหล่อเย็นที่ใช้สัมผัสกับบรรจุภัณฑ์      
0.25 (1)  มีการปรับคุณภาพ และฆ่าเช้ือ

ตามความเหมาะสม มีการตรวจสอบสารฆ่าเช้ือใน
ระหว่างการผลิตและบันทึกผล 

     

0.25 (2)  การน ากลับมาใช้ซ้ า ต้องตรวจสอบ
คุณภาพตามวัตถุประสงค์การใช้งานและแยกจากน้ าอื่นๆ 

     

 3.7  การเรียกคืนผลิตภัณฑ์      
0.2 ๓.๗.๑  มีเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการเรียก

คืน ซึ่งบ่งช้ี รุ่นอาหารนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมบันทึกผล 
     

 หัวข้อท่ี 3 คะแนนรวม          = 30 คะแนน 
 คะแนนท่ีไดร้วม                  =  คะแนน (…..........%) 
    

น้ าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ด ี
2 
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1 
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0 
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 4.  การท าความสะอาด การฆ่าเชื้อ การบ ารุงรักษา และ
การสอบเทียบ 

     

 4.1  การท่าความสะอาดและการฆ่าเชื้อ      

0.25 4.1.1  ขั้นตอนวิธีการล้างท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ       
0.5 4.1.2  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การ

ผลิตมีการท าความสะอาด และการฆ่าเช้ืออย่างเหมาะสมตาม
ความจ าเป็น 

     

0.5 4.1.3  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การ
ผลิตแบบระบบท่อและระบบการผลิตแบบปลอดเช้ือ มี
การท าความสะอาด และการฆ่าเช้ืออย่างเหมาะสมตาม
ความจ าเป็น 

     

0.5 4.1.4  มีการตรวจสอบการตกค้างของสารเคมี
ภายหลังการล้างท าความสะอาด ฆ่าเช้ือ และบันทึกผล 

     

0.25 4.1.5  มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการล้าง
ท าความสะอาด การฆ่าเชื้อ และบันทึกผล 

     

0.25 4.1.6  มีการเก็บอุปกรณ์ที่ท าความสะอาด 
หรือฆ่าเช้ือแล้วให้เป็นสัดส่วน และอยู่ในสภาพที่เหมาะสม 

     

0.25 4.1 .7  การล า เลียงขนส่ งภาชนะและ
อุปกรณ์ที่ท าความสะอาดแล้ว อยู่ในลักษณะที่ป้องกัน
การปนเปื้อนจากภายนอกได้ 

     

 4.2  สารเคมีที่ใช้ในการท่าความสะอาด ฆ่าเชื้อ และหล่อลื่น      
 4.2.1  ชนิดของสารเคมีที่ใช้ในการท าความ

สะอาดและฆ่าเชื้อ 
     

0.25 (1)  มีป้ายบ่งช้ีหรือฉลากภาษาไทยที่
ระบชุนิดของสารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ  

     

0.25 (2)  มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารท า
ความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง  

     

 

 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผู้ขออนุญาต / ผู้รับอนุญาต / ผู้แทน 
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ปรับปรุง 
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คะแนน 
ที่ได ้

หมายเหต ุ

0.5 4.2.2  มีการเก็บสารเคมีท าความสะอาดหรือสารเคมี
อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสุขลักษณะ และมีป้ายแสดงช่ือ  
แยกเป็นสัดส่วน และมีมาตรการควบคุมการน าไปใช้ให้ปลอดภัย 

     

0.75 4.3  มีแผนการบ่ารุงรักษา เครื่องมือ  เครื่องจักร และ 
อุปกรณ์ในการผลิต และการสอบเทียบอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการ
ผลิต อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง อย่างเหมาะสม และบันทึกผล 

     

0.75 4.4  มีการบ่ารุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณ์การผลิต อย่างเหมาะสม และบันทึกผล 

     

 หัวข้อท่ี 4 คะแนนรวม          = 10 คะแนน 
 คะแนนท่ีไดร้วม                  =  คะแนน (…..........%) 
    

น้ าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ด ี
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได ้

หมายเหต ุ

 5.  การสุขาภิบาล      
1 5.1  น่้าที่ใช้ภายในสถานที่ผลิตเป็นน้ าสะอาดมีการ

ปรับคุณภาพ และแยกจากน้ าท่ีใช้สัมผัสอาหาร 
     

 5.2  มีการจัดการขยะมูลฝอย      
0.25 (1) มีภาชนะส าหรับใส่ขยะ พร้อมฝาปิด 

จ านวนเพียงพอ และตั้งอยู่ในท่ีที่เหมาะสม  
     

0.25 (2)  มีวิธีการก าจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม      
0.5 5.3  มีการจัดการระบายน่้าทิ้งและสิ่งโสโครกออก

จากอาคารผลิตอย่างเหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตอาหาร 

     

 5.4  ห้องส้วมและอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม      
0.25 (1)  แยกจากบริ เ วณผลิตหรือ ไม่ เปิดสู่

บริ เ วณผลิตโดยตรง  
     

0.25 (2)  อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้และสะอาด      
0.25 (3)  มีจ านวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน      
0.25 (4)  มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่เหลวหรือน้ ายาฆ่า

เชื้อโรค และอุปกรณ์ท าให้มือแห้ง 
     

 5.5  อ่างล้างมือบริเวณผลิต      
0.25 (1)  มีสบู่เหลวหรือน้ ายาฆ่าเช้ือโรค และ

อุปกรณท์ าให้มือแห้ง 
     

0.25 (2)  อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้และสะอาด      
0.25 (3)  มีจ านวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน      
0.25 (4)  อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม      

(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผู้ขออนุญาต / ผู้รับอนุญาต / ผู้แทน 
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2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
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คะแนน 
ที่ได ้

หมายเหต ุ

0.5 5.6 มีการควบคุมก่าจัดสัตว์พาหะน่าโรค 
ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมบันทึกผล 

     

0.5 ๕.๗  ไม่มีสัตว์เลี้ยงในอาคารผลิต      
 หัวข้อท่ี 5 คะแนนรวม          = 10 คะแนน 
 คะแนนท่ีไดร้วม                  =  คะแนน (…..........%) 
    

น้ าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ด ี
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได ้

หมายเหต ุ

 6.  บุคลากร และสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน      
 6.1  ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรในบริเวณการผลิต      

0.3 6.1.1  ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตอาหารไม่มี
บาดแผล ไม่เป็นโรคหรือพาหะของโรค ตามที่ระบุใน
กฎกระทรวง 

     

0.3 6.1.2  มีการตรวจสุขภาพประจ าปี       
0.3 6.1.3 แต่งกายสะอาด เล็บสั้น ไม่ทาเล็บ ไม่

สวมใส่เครื่องประดับ 
     

0.3 6.1.4  ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานและหลังสัมผัสสิ่งปนเปื้อน   

     

0.2 6.1.5  สวมถุงมือที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และ
สะอาด หรือกรณีไม่สวมถุงมือต้องมีมาตรการดูแลความ
สะอาดและฆ่าเชื้อมือก่อนการปฏิบัติงาน 

     

0.2 6.1.6  สวมหมวก ตาข่ายหรือผ้าคลุมผม ผ้า
กัน เปื้ อน  ผ้ าปิ ดปาก ขณะปฏิบัติ งาน (ตามความ
เหมาะสม) 

     

0.3 6.1.7  มีมาตรการจัดการรองเท้าที่ใช้ใน
บริเวณผลิตอย่างเหมาะสม 

     

0.3 6.1.8 ไม่บริโภคอาหาร  สูบบุหรี่  ในขณะ
ปฏิบัติงาน หรือมีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานที่น่ารังเกียจ
อื่นๆ  

     

0.3 6.1.9  มีการฝึกอบรมด้านสุขลักษณะทั่วไป
และความรู้ในการผลิตตามความเหมาะสม 

     

 6.2  ผู้ควบคุมการผลิต(retort supervisor) ต้อง
มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ ตามที่ก าหนดใน
บัญชีแนบท้าย ๓ 

     

0.4 
(M) 

6.2.1  ผ่านการฝึกอบรม      

0.4 6.2.2  มีประสบการณ์การท างาน      
 
 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผู้ขออนุญาต / ผู้รับอนุญาต / ผู้แทน 
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(M) 6.3  ผู้ก่าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
(Process Authority) ต้องมีความรู้  ความสามารถ 
และคุณสมบัติตามที่ก าหนดในบัญชีแนบท้าย 3 

     

0.4 6.3.1  จบการศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาตรี
ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง 

     

0.4 6.3.2  ผ่านการฝึกอบรม      
0.4 6.3.3  มีประสบการณ์การท างานต่อเนื่อง      
0.5 6.4  มีข้อก่าหนดด้านสุขลักษณะหรือมาตรการ

ส่าหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องที่มีความจ าเป็นต้องเข้าไปใน
บริเวณผลิต อย่างน้อยในข้อ ๖.๑.๓ – ๖.๑.๘ 

     

 หัวข้อท่ี 6 คะแนนรวม          = 10 คะแนน 
 คะแนนท่ีไดร้วม                  =  คะแนน (…..........%) 

น้ าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ด ี
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได ้

หมายเหต ุ

 7.  บันทึกและรายงานผล      
 7.1  รายการบันทึกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้      
 7.1.1  การตรวจวิเคราะห์และการควบคุม

กระบวนการผลติ อย่างน้อยดังนี้  
     

0.1 (1)  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบ และส่วนผสม 

     

0.1 (2)  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
บรรจุภัณฑ์ 

     

0.1 (3)  ผลการควบคุม การปรุงผสมให้
เป็นไปตามสูตรส่วนประกอบท่ีก าหนด 

     

0.1 (4)  ผลการควบคุมค่าความเป็นกรด
ด่าง (แล้วแต่กรณี) 

     

0.1 (5)  ผลการควบคุมปริมาตร น้ าหนัก
บรรจุ และช่องว่างเหนืออาหารในภาชนะบรรจุ 

     

0.1 (6)  ผลการควบคุมปริมาณอากาศที่
หลงเหลือ ส าหรับภาชนะบรรจุแบบอ่อนตัวหรือกึ่งอ่อนตัว  

     

0.1 (7)  ผลการตรวจสอบการท างานของ
เครื่องปิดผนึก 

     

0.2 (8)  ผลการตรวจสอบความสมบรูณ์ของ
รอยผนึก  

     

0.1 (9)  ผลการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
เครื่องมือก่อนการฆ่าเช้ือ 

     

0.1 (10)  ผลการตรวจวัดอณุหภมูิเริม่ต้น
ของอาหารก่อนการฆ่าเชื้อ  

     

(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผู้ขออนุญาต / ผู้รับอนุญาต / ผู้แทน 
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0.1 ( 1 1 )   ผ ล ก า ร ค วบ คุ ม อุ ป ก ร ณ์
เครื่องมือท่ีใช้ในกระบวนการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์  

     

0.25 (12)  ผลการปรับคุณภาพน้ า และ
ปริมาณคลอรีนหลงเหลือในน้ าหล่อเย็นรวมถึงผลการตรวจ
วิเคราะห์น้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต  

     

0.25 (13)  ผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์
สุดท้าย  (ด้านกายภาพ เคมี  และจุลินทรีย์)  

     

0.5 (14)  ผลการด าเนินการ กรณีที่มี
สภาวะที่เกิดการเบี่ยงเบนไปจากข้อก าหนด รวมถึงบันทึก
การแก้ไขปัญหา และบันทึกการประเมินและการตัดสินใจ
ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่องอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

     

0.1 (15)  ผลการด าเนินการกับผลิตภัณฑ์
ที่เรียกคืน  

     

 7.1.2  การตรวจสอบการท าความสะอาด 
การฆ่าเชื้อ การบ ารุงรักษา และการสุขาภิบาล 

     

0.2 (1)  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของ
การท าความสะอาด  ฆ่าเช้ือบรรจุภัณฑ์ การตกค้างของ
สารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาดบรรจุภัณฑ์ 

     

0.1 (2)  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของการท าความสะอาด  ฆ่าเช้ือเครื่องมือ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์การผลิต 

     

0.2 (3) ผลการตรวจสอบการตกค้างของ
สารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาดหรือฆ่าเช้ือเครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต 

     

0.1 (4) ผลการตรวจสอบสภาพ และ
บ ารุงรักษาของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 

     

0.1 (5) ผลการตรวจสอบชนิดและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีท าความสะอาด และฆ่าเช้ือ 

     

0.1 (6) การควบคุมสัตว์พาหะน าโรค      
 7.2  รายงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต อย่างน้อย

ดังต่อไปนี้ 
     

0.3 (1)  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ 
ส่วนผสม  และบรรจุภัณฑ์  

     

0.3 (2)  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า ไอน้ า และ
น้ าแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้อง 

     

0.6 (3)  ผลการศึกษาการทดสอบการกระจาย
อุณหภูมิในเครื่องฆ่าเช้ือ และการศึกษาการแทรกผ่าน
ความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร  

     

 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผู้ขออนุญาต / ผู้รับอนุญาต / ผู้แทน 
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น้ าหนัก สิ่งที่ต้องตรวจสอบ ด ี
2 

พอใช้ 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได ้

หมายเหต ุ

0.4 (4)  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์
สุดท้าย 

     

0.4 (5) ผลการสอบเทยีบอุปกรณ์ที่ใช้วัดอุณหภมูิ  
นาฬิกา เครื่องช่ัง ตวง วัด ที่ใช้ในการผลิต 

     

0.1 (6) ผลการตรวจสุขภาพประจ าปผีู้ปฏิบัติงาน      
0.1 (7) ประวัติหรือรายงานการฝึกอบรมของ

ผู้ปฏิบัติงาน 
     

0.2 7.3  การเก็บรักษาบันทึก อย่างน้อย ๓ ปี      
 หัวข้อท่ี 7 คะแนนรวม          = 10 คะแนน 
 คะแนนท่ีไดร้วม                  =  คะแนน (…..........%) 
 
สรุปผลการตรวจ 

1.   คะแนนรวม (ทุกหัวข้อ) = 100 คะแนน 
คะแนนที่ได้รวม (ทุกหัวข้อ) = .................... คะแนน  (....................%) 

2.     ผ่านเกณฑ์ 
  ไม่ผ่านเกณฑ์ในหัวข้อต่อไปนี้ 
  หัวข้อที่ 1   หัวข้อที่ 2      หัวข้อที่ 3   หัวข้อที่ 4    
  หัวข้อที่ 5   หัวข้อที่ 6      หัวข้อที่ 7 
 พบข้อบกพร่องรุนแรงเรื่อง เครื่องฆ่าเชื้อมีอุปกรณ์ที่จ าเป็น ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถใช้

งานได้ดี โดยจัดแบ่งเครื่องมือ และอุปกรณ์การผลิตเฉพาะประเภทอาหาร (ข้อ 2.3.16) 
 พบข้อบกพร่องรุนแรง เรื่อง กรณีผลิตอาหารปรับกรด มีเอกสารขั้นตอนวิธีการปรับกรด  

วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวัดความเป็นกรดด่างรวมทั้งมีการตรวจสอบค่าความเป็นกรดด่างของอาหารตามความถี่ที่
เหมาะสม และบันทึกผล (ข้อ 3.2.2(3)) 

  พบข้อบกพร่องรุนแรง เรื่อง การปรับกรด ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และบันทึกผล  (ข้อ 3.2.2(4)) 
  พบข้อบกพร่องรุนแรง เรื่อง การศึกษาการทดสอบการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ 

(Temperature Distribution) (ข้อ 3.3.1(1)) 
  พบข้อบกพร่องรุนแรง เรื่อง การศึกษาอัตราการแทรกผ่านความร้อนในผลิตภัณฑ์ (Heat 

Penetration) (ข้อ 3.3.1(2)) 
  พบข้อบกพร่องรุนแรง เรื่อง การก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อภายใต้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ข้อ 3.3.1(3)) 
  พบข้อบกพร่องรุนแรง เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานส าหรับกระบวนการฆ่าเชื้อ (ข้อ 3.3.5) 
  พบข้อบกพร่องรุนแรง เรื่อง ผู้ควบคุมการผลิต(retort supervisor) ผ่านการฝึกอบรม (ข้อ 6.2.1) 
  พบข้อบกพร่องรุนแรง เรื่อง ผู้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (process 

authority) มีความรู้  ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่ก าหนดในบัญชีแนบท้าย 1 (ข้อ 6.3) 
 
 
 
(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผู้ขออนุญาต / ผู้รับอนุญาต / ผู้แทน 
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  พบข้อบกพร่องอ่ืนๆ ได้แก่ 
……….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..……
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..…………. 

3.  สรุปผลการประเมิน 
สรุปภาพรวมผลการประเมิน…………………………………………………………………….................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 
 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง รวมถึงการแสดง/อ้างอิงถึงใบรับรอง  
การรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน (ถ้ามี) 
…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 
 การด าเนินการกับข้อบกพร่องที่เกิดจากการตรวจประเมินครั้งก่อน (ถ้ามี) 
…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 

จุดแข็ง ………………………………………………………………………………………………….................................................. 
…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 

ข้อสังเกตและโอกาสในการปรับปรุง……………………………………………………………………....................................... 
…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 

 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………..…….………………….. (…………………………………………….………………………..)  ผู้ขออนุญาต / ผู้รับอนุญาต / ผู้แทน 
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ความเห็นคณะผู้ตรวจประเมิน   
   เห็นควรเสนอให้การรับรอง (อนุญาต)/คงไว้/ต่ออายุการรับรอง (ใบอนุญาต) 
   อ่ืนๆ (ระบ)ุ………………………………………………………………………………………................................................ 
…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 
…….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….………………
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..………… 
 
 4.  ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่มาตรวจสถานที่ในครั้งนี้ มิได้ท าให้ทรัพย์สินของผู้ขออนุญาต/ 
รับอนุญาตสูญหายหรือเสียหายแต่ประการใด อ่านให้ฟังและรับรองว่าถูกต้องจึงลงนามรับรองไว้ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ท้าย
บันทึก 
หมายเหตุ คาดว่าจะส่งข้อแก้ไขให้กับเจ้าหน้าที่ได้ภายในวันที่………………………………………. 

 

(ลงชื่อ) ………………………………….……..……. ผู้อนุญาต / ผู้รับอนุญาต / ผู้แทน (………………………………..………………) 

 

(ลงชื่อ) ……………………………………………………พนักงานเจ้าหนา้ที่   (ลงชื่อ) ……………..…………….……………. พนักงานเจา้หน้าที่ 

 

(ลงชื่อ) ……………………………………………………พนักงานเจ้าหนา้ที่   (ลงชื่อ) ……………..…………….……………. พนักงานเจา้หน้าที่ 
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