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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เรื่อง วิธีการผลิต เครือ่ งมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหาร เพื่อป้องกันมิให้เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ที่มีอยู่หลายฉบับให้มีข้อกาหนดที่เท่าเทียม
ลดความซ าซ้ อ นในการตรวจประเมิ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจประเมิ น สถานประกอบการ
และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ตลอดจนยกระดับ
มาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๗) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่ อ ง วิ ธี ก ารผลิ ต
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง นาบริโภคในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2544 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544
(๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่ อ ง วิ ธี ก ารผลิ ต
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือ
ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549
(๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)
พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
(๖) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220)
พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
(๗) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298)
พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
(8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่ อ ง วิ ธี ก ารผลิ ต
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย ลงวันที่
17 เมษายน พ.ศ. 2555
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(9) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ ๓๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่ อ ง วิ ธี ก ารผลิ ต
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่า
และชนิดที่ปรับกรด ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556
ข้อ 2 ให้อาหารที่ผลิตเพื่อจาหน่ายในสถานที่ใด ๆ เป็นอาหารที่กาหนดวิธีการผลิตเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต การเก็บรักษาอาหาร ยกเว้นสถานที่ ดังต่อไปนี
(๑) อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร
หรือปรุงอาหารจนสาเร็จ และจาหน่ายให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคได้ทันที ทังนี ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่าย
โดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นัน หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม เว้นแต่เป็นการผลิต
อาหารควบคุมเฉพาะ อาหารกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอาหาร หรืออาหารที่ต้องมีฉลาก แล้วแต่กรณี
ที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมตังแต่ห้ าแรงม้าหรือกาลังเทียบเท่าตังแต่ห้าแรงม้าขึนไป หรือใช้คนงาน
ตังแต่เจ็ดคนขึนไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
(๒) สถานที่จาหน่ายอาหาร ณ ที่หรือทางสาธารณะ
(3) สถานที่ผลิตเกลือบริโภค
(4) สถานที่คัดและบรรจุผักและผลไม้สดบางชนิด ที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้
ต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแล้ว
ข้อ 3 ผู้ผลิตอาหารตามข้อ 2 ต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหารที่กาหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี
ข้อ 4 ผู้ผลิต อาหารดังต่อไปนี ต้องจัด ให้มีผู้ควบคุมการผลิตอาหารที่ผ่านการฝึก อบรม
ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(1) นาบริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท นาแร่ธรรมชาติ และนาแข็งบริโภค ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง
(2) ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรซ์
ได้ แ ก่ นมโค นมปรุงแต่ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ข องนม และให้หมายความรวมถึง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ดังกล่าวที่ผลิต
จากนมของสั ต ว์ อื่ น ที่ ผ่ า นกรรมวิ ธี ฆ่ าเชื อด้ วยความร้ อ นโดยวิ ธี พ าสเจอไรซ์ ทั งนี รวมถึ ง กรณี ที่มี
กระบวนการแช่เยือกแข็งภายหลังการพาสเจอไรซ์
(3) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด สนิทชนิด ที่มี ความเป็นกรดต่าและชนิด ที่ปรับกรด ได้แก่
อาหารที่ผ่านกรรมวิธีที่ใช้ทาลายหรือยับยังการขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์ด้วยความร้อน ภายหลังหรือก่อนบรรจุ
หรือปิดผนึก และให้หมายความรวมถึงอาหารอื่นที่มีกระบวนการผลิตในทานองเดียวกันนี ที่มีค่าพีเอชมากกว่า
4.6 และมีค่าวอเตอร์แอคติวิตี (Water activity) มากกว่า 0.85 ซึ่งเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูปหรือไม่คงรูป ที่สามารถป้องกันมิให้อากาศภายนอกเข้าไปในภาชนะบรรจุได้
และสามารถเก็บรักษาไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ
ข้อ 5 การตรวจประเมิน วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ให้เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนด
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ข้อ 6 ผู้นาเข้าอาหารตามข้อ 2 เพื่อจาหน่าย ต้องจัดให้มีเอกสารรับรองตามมาตรฐานที่เทียบเท่า
หรือไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี
ข้อ 7 ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
หรือได้รับใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ก่อนวันที่ประกาศนีใช้บังคับ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามประกาศนีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ประกาศนีใช้บังคับ
ข้อ 8 ประกาศนี ให้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
----------------------------------------วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตอาหารและการเก็บรักษาอาหาร ประกอบด้วย 2 ส่วน
ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ ก ำหนดพื้ น ฐำน เป็ น ข้ อ ก าหนดส าหรั บ สถานที่ ผ ลิ ต อาหารทุ ก ประเภท โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ผลิตมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน หรือลด หรือขจัดอันตราย
ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ จากสิ่งแวดล้อม อาคารผลิต เครื่องมือเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์การผลิต ภาชนะบรรจุ ผู้ปฏิบัติงาน ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน รวมทั้ง
การจั ด การสุ ข าภิ บ าล และสุ ข ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า อาหารที่ ผ ลิ ต มี
มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดเฉพำะ เป็นข้อกาหนดเพิ่มเติมที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะสาหรับผู้ประกอบการ
ที่มีการผลิตอาหารที่มีกรรมวิธีการผลิตเฉพาะและมีความเสี่ยงสูงหากควบคุมการผลิตไม่
เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทางการควบคุมกระบวนการผลิตโดยเฉพาะ
จุดสาคัญที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษเพื่อลดหรือขจัดอันตรายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
เกิดความปลอดภัย จานวน 3 รายการ ดังนี้
2.1 การผลิต น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้าแร่ธรรมชาติ และน้าแข็งบริโภค
ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง
2.2 การผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธี
พาสเจอไรซ์ ได้แก่ นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ผลิตจากนมของสัตว์อื่นที่ผ่านกรรมวิธี
ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรซ์ ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่มีกระบวนการแช่เยือกแข็ง
ภายหลังการพาสเจอไรซ์
2.3 การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด
ที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยทาให้ปลอดเชื้อเชิงการค้า ได้แก่ อาหาร
ที่ผ่ านกรรมวิธีที่ใช้ท าลายหรือยับยั้งการขยายพั นธุ์ของจุลิ นทรีย์ด้ว ยความร้อน
ภายหลั งหรื อ ก่ อ นบรรจุ ห รื อ ปิ ด ผนึ ก และให้ ห มายความรวมถึ งอาหารอื่ น ที่ มี
กระบวนการผลิตในทานองเดียวกันนี้ ที่มีค่าพีเอช มากกว่า 4.6 และมีค่าวอเตอร์
แอคติวิตี้ (Water activity) มากกว่า 0.85 ซึ่งเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิทที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูป หรือกึ่งคงรูป หรือไม่คงรูป ที่สามารถป้องกัน
มิ ให้ อ ากาศภายนอกเข้ า ไปในภาชนะบรรจุ ได้ และสามารถเก็ บ รั ก ษาไว้ ได้ ใน
อุณหภูมิปกติ
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ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดพื้นฐำน
---------------------ข้อกาหนดพื้นฐาน แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง อาคารผลิต การทาความสะอาด และการบารุงรักษา
หมวดที่ 2 เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต การทาความสะอาด และการบารุงรักษา
หมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต
หมวดที่ 4 การสุขาภิบาล
หมวดที่ 5 สุขลักษณะส่วนบุคคล
โดยมีรายละเอียดข้อกาหนดในแต่ละหมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สถำนที่ตั้ง อำคำรผลิต กำรทำควำมสะอำด และกำรบำรุงรักษำ
1.1 ทาเลที่ตั้งต้องห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน เช่น สิ่งปฏิกูล วัตถุอันตราย คอกสัตว์
ฝุ่นควัน น้าท่วมขัง ในกรณีที่สถานที่ตั้งตัวอาคารซึ่งใช้ผลิตอาหารอยู่ติดกับบริเวณที่มีสภาพ
ไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบทาให้อาหารเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตจะต้อง
มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนที่มีประสิทธิภาพ
1.2 บริ เวณโดยรอบอาคารผลิ ต และภายในอาคารผลิ ต ไม่ มี ก ารสะสมสิ่ งของไม่ ใช้ แล้ ว หรือ
ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ที่อาจเป็นแหล่งสะสมฝุ่นละออง หรือเป็นแหล่งหลบซ่อนหรือ
เพาะพันธุ์สัตว์แมลงและเชื้อโรคต่าง ๆ รวมทั้งป้องกันปัญหาจากการนาไปใช้โดยไม่ทราบว่าชารุด
1.3 ภายนอกและภายในอาคารผลิต มีท่อหรือทางระบายน้าที่เหมาะสม สามารถรองรับปริมาณ
น้าทิ้งภายในอาคารและน้าฝน ลาดเอียงเพียงพอเพื่อระบายน้าออกจากอาคารผลิต ไม่อุดตัน
ไม่ทาให้เกิดน้าขังแฉะและสกปรก การออกแบบควรคานึงถึงทิศทางของการระบายน้า
1.4 อาคารผลิตมีการก่อสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรง มีการออกแบบที่ง่ายต่อการทาความสะอาดและ
บารุงรักษา มีการทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการที่เหมาะสม และบารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพดี ดังนี้
1.4.1 พื้น ใช้วัสดุคงทน เรียบ ทาความสะอาดง่าย มีความลาดเอียงเพียงพอลงสู่ทางระบาย
น้า สภาพสะอาด ไม่ชารุด
1.4.2 ผนัง ใช้วัสดุคงทน เรียบ ทาความสะอาดง่าย สภาพสะอาด ไม่ชารุด
1.4.3 เพดาน ใช้ วั ส ดุ คงทน เรี ยบ ท าความสะอาดง่ าย รวมทั้ งอุ ป กรณ์ ที่ ยึ ด ติ ดด้ านบน
ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน สภาพสะอาด ไม่ชารุด
1.5 อาคารผลิ ตสามารถป้ องกันสั ตว์และแมลงเข้าสู่ บริเวณผลิ ต หรือป้องกันสั ตว์และแมลงสั มผั ส
อาหาร
1.6 อาคารผลิตมีพื้นที่ในการผลิตเพียงพอ และแยกพื้นที่การผลิตอาหารออกจากที่พักอาศัย การผลิต
ผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่อาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร และบริเวณรับประทานอาหาร
1.7 อาคารผลิตมีพื้นที่ในการผลิตเป็นสัดเป็นส่วน และเป็นไปตามสายงานการผลิต ไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนข้าม
1.8 อาคารผลิตมีห้องบรรจุ หรือมีมาตรการจัดการพื้นที่บรรจุ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนซ้าหลังการ
ฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์แล้ว

-31.9 อาคารผลิตมีระบบระบายอากาศที่ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ ไม่ให้อากาศที่ปนเปื้อน
จากพื้ นที่ ที่สกปรกมากไหลไปสู่พื้ นที่ที่สะอาด มีการระบายอากาศที่ เพี ยงพอเพื่อ ป้องกันการ
ปนเปื้อนและการเกิดเชื้อราในบริเวณผลิต รวมทั้งมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน
1.10 อาคารผลิตมีแสงสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีผลต่อความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและ
มีผลต่อการควบคุมอันตรายในอาหาร

หมวดที่ 2 เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์กำรผลิต กำรทำควำมสะอำด และกำรบำรุงรักษำ
2.1 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตที่สัมผัสกับอาหาร มีการออกแบบที่ถูกสุขลักษณะ โดย
เลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็ นพิษ ไม่เป็นสนิม ไม่ทาปฏิกิริยากับอาหาร ทนต่อการกัดกร่อน ออกแบบให้
สามารถทาความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย ไม่มีซอกมุมหรือรอยเชื่อมต่อที่ทาความสะอาดไม่ทั่วถึง
2.2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต ติดตั้งในตาแหน่งเหมาะสม เป็นไปตามสายงานการ
ผลิต ง่ายต่อการทาความสะอาดและซ่อมบารุง มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน
2.3 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต มีความสัมพันธ์กับชนิดของอาหารที่ผลิต กรรมวิธีการ
ผลิต และมีจานวนเพียงพอกับกาลังการผลิต มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
2.4 โต๊ะหรือพื้นผิวปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง ต้องมีพื้นผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ
ไม่ทาปฏิกิริย ากับ อาหาร ทนต่อการกัดกร่อน ท าความสะอาดง่าย และมีความสู งจากพื้ น
อย่ างน้ อ ย 60 ซม. หรือ ในระดั บ ที่ ส ามารถป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นสิ่ งสกปรกจากพื้ น ขณะ
ปฏิบัติงานได้
2.5 กรณีใช้ระบบท่อในการลาเลียงอาหาร พื้นผิวภายในท่อ รวมทั้งปั๊ม ข้อต่อ ปะเก็น วาล์วต่าง ๆ
ที่สัมผัสอาหาร ต้องมีการออกแบบที่ถูกสุขลักษณะ โดยไม่มีจุดอับและซอกมุมที่ก่อให้เกิดการ
สะสมของสิ่งสกปรกและจุลินทรีย์ และยากต่อการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ สามารถทาความ
สะอาดได้ทั่วถึง และมีอุปกรณ์ปิดปลายท่อที่ยังไม่ใช้งาน
2.6 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต ต้องมีการทาความสะอาดด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
อย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่ใช้สัมผัสอาหารที่พร้อม
สาหรับการบริโภค (ready to eat) ต้องมีการฆ่าเชื้อก่อนการใช้ งาน มีการจัดเก็บอุปกรณ์ ที่ทา
ความสะอาดหรือฆ่ าเชื้อแล้ วอย่างเป็ นสั ดเป็นส่ วน ในสภาพที่ ถูกสุ ขลั กษณะ และป้ องกันการ
ปนเปื้อนได้
2.7 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต ต้องมีการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน กรณี อุปกรณ์ และส่วนประกอบของอุปกรณ์ มี การ
จากัดอายุการใช้งาน เช่น หลอดยูวี ปะเก็นยาง ไส้กรอง สารกรอง ต้องจดบันทึก อายุการใช้
งาน จัดทาแผนเพื่อควบคุมการใช้งาน และเปลี่ยนเมื่อครบกาหนด ทั้งนี้ ในระหว่างการซ่อม
บารุงต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้ามสู่ผลิตภัณฑ์
2.8 อุปกรณ์การชั่งตวงวัด มีความเหมาะสม เพียงพอ มีความเที่ยงตรงแม่นยา มีการสอบเทียบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกรณีที่พบว่า ผลการสอบเทียบมีค่าความคลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์
การยอมรับ ต้องมีวิธีการจัดการกับเครื่องมือวัดนั้น ๆ
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หมวดที่ 3 กำรควบคุมกระบวนกำรผลิต
3.1 วัตถุดิบ ส่วนผสม และวัตถุเจือปนอำหำร
3.1.1 มีการคัดเลื อกวัตถุดิบ ส่ วนผสม และวัตถุเจือปนอาหาร ที่ มีคุณภาพ ความปลอดภั ย
และมีข้อมูลความปลอดภัยตามประเภทของวัตถุดิบ
3.1.2 มีการเก็บรักษาวัตถุดิบ ส่วนผสม และวัตถุเจือปนอาหาร บนชั้นหรือยกพื้น ในสภาวะที่
ป้องกันการปนเปื้อนโดยมีการเสื่อมสภาพน้อยที่สุด เช่น การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น
รวมถึงมีระบบการนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และแยกเป็นสัดเป็นส่วนไม่ปะปนกับ
วัตถุอันตราย หรือวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร ทั้งนี้ กรณีผลิตอาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้
ต้องจัดเก็บแยกจากวัตถุดิบที่มีสารก่อภูมิแพ้
3.1.3 มีวิธีการลดการปนเปื้อนเบื้องต้นจากอันตรายที่มากับวัตถุดิบหรือส่ วนผสมตามความ
จาเป็น เช่น ล้าง ตัดแต่ง คัดแยก ลวก กรอง ลดอุณหภูมิ ฆ่าเชื้อ
3.2 ภำชนะบรรจุ
3.2.1 มีการคัดเลือกภาชนะบรรจุที่มีคุณภาพความปลอดภัย เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้
และมีการตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ ของภาชนะบรรจุ เช่น รอยตาหนิ ความ
สะอาด หรือความสมบูรณ์ของรอยผนึก
3.2.2 มีการเก็บรักษา ตลอดจนการขนย้ายในสภาวะที่ป้องกันการปนเปื้อน และไม่ก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่ภาชนะบรรจุ ตามความเหมาะสม รวมถึงมีระบบการนาไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2.3 มีการทาความสะอาด หรือฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุก่อนการใช้งาน ตามความจาเป็น เพื่อขจัด
สิ่ งสกปรกหรื อการปนเปื้ อน การขนย้ ายล าเลี ยงภาชนะบรรจุ ที่ ท าความสะอาดหรื อ
ฆ่าเชื้อแล้ว ต้องไม่ทาให้เกิดความเสียหายหรือเกิดการปนเปื้อน และนาไปใช้บรรจุทันที
หลังทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ หากมีความจาเป็นที่ไม่สามารถบรรจุทันทีต้องมีระบบ
การป้องกันการปนเปื้อนข้ามจากสิ่งแวดล้อม และภาชนะบรรจุที่ยังไม่ได้ทาความสะอาด
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การผสม
3.3.1 กรณีที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ต้องใช้ตามที่กฎหมายกาหนด ชั่งตวงด้วยอุปกรณ์ที่
เหมาะสม ผสมให้ เข้ากันอย่างทั่วถึง และมีบันทึกผล กรณีมีการใช้สารช่วยในการผลิต
(processing aid) ต้องใช้ตามข้อมูลด้ านความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ และมีการควบคุ ม
ปริมาณการใช้ตามที่ฉลากกาหนด รวมทั้งมีมาตรการหรือกระบวนการกาจัดออกให้อยู่
ในระดับปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3.3.2 ส่วนผสมอื่น ๆ นอกจากวัตถุเจือปนอาหาร มีการตรวจสอบอัตราส่วนผสมที่ใช้ให้เป็นไป
ตามสูตรที่แสดงบนฉลาก หรือที่ได้รับอนุญาตไว้ และการผสมมีความสม่าเสมอ เพื่อ
ควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
3.3.3 น้ าและน้ าแข็ ง ที่ เป็ น ส่ ว นผสมหรือ ที่ สั ม ผั ส กั บ อาหารที่ พ ร้อ มส าหรับ การบริโภค
(ready to eat) มี คุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานสอดคล้ อ งตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หรือน้าแข็ง (แล้วแต่
กรณี) ต้องมีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการของรัฐ

-5หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการเก็บ
รักษาน้าหรือน้าแข็งอย่างถูกสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
3.3.4 ระหว่างกระบวนการผลิต มีการเก็บรักษาส่วนผสมที่ผสมแล้วภายใต้สภาวะที่ป้องกันการ
เสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ เช่น การควบคุมอุณหภูมิและเวลา การป้องกันการปนเปื้อนข้าม
และมีการนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 มีการควบคุมกระบวนการลดและขจัดอันตรายด้านจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการ
บริโภค และมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ พร้อมบันทึกผล
3.5 กรณีการผลิตที่ไม่มีกระบวนการลดและขจัดอันตรายด้านจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อ
การบริ โภค เช่ น ผสม แบ่ งบรรจุ ตั ดแต่ งอาหารสด ต้ องมี การควบคุ ม การปนเปื้ อนตลอด
กระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด เช่น การคัดเลือกวัตถุดิบ มาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากคน
พื้นผิวสัมผัสอาหาร สิ่งแวดล้อม ตามความเสี่ยงของอาหารนั้น ๆ
3.6 การบรรจุและปิดผนึก
(1) บรรจุ และปิ ดผนึ กอย่ างเหมาะสม มี มาตรการป้ องกั นการปนเปื้ อนซ้าจากอุ ปกรณ์ และ
พนั กงาน ทั้ งนี้ ต้ องด าเนิ นการโดยเร็ วและควบคุ มอุ ณ หภู มิ ของอาหารนั้ น ตามความ
เหมาะสมของอาหารเพื่อป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ หากมีการใช้วัตถุรักษาคุณภาพหรือ
มาตรฐานของอาหารต้องใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิดผนึก
(3) ฉลากมีสภาพสมบูรณ์ มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคได้อย่าง
ปลอดภัย
3.7 ในกระบวนการผลิต มีการขนย้ายวัตถุดิบ ส่วนผสม วัตถุเจือปนอาหาร และผลิตภัณฑ์ สุดท้าย
ในลักษณะที่ไม่เกิดการปนเปื้อนข้าม
3.8 มีข้อมูลที่จาเป็นเพื่อบ่งชี้สาหรับการตามสอบย้อนกลับ เพื่อหาสาเหตุข้อบกพร่องหรือปัญหาการ
ปนเปื้ อนได้อย่ างมีประสิ ทธิภาพ เช่น ชนิ ด รุ่นการผลิ ตและแหล่ งที่ มา ของวัตถุดิบ ส่ วนผสม
วัตถุเจือปนอาหาร ภาชนะบรรจุ ผลิตภัณฑ์สุดท้าย และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
3.9 ผลิตภัณฑ์สุดท้าย
3.9.1 มีคุณภาพหรือมาตรฐานสอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
โดยต้องมีผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของรัฐ หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองระบบงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.9.2 มีการเก็บรักษาและขนส่งเพื่อจาหน่ายอย่างเหมาะสม มีอุปกรณ์ หรือพาหนะขนส่ งที่
เหมาะสม ซึ่งรักษาคุ ณภาพของอาหารได้ สามารถล้ างท าความสะอาดบริเวณหรือ
พื้นผิวในการจัดเก็บได้ง่าย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามจากอุปกรณ์หรือพาหนะขนส่ง
ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.10 มีบันทึกเกี่ยวกับชนิด ปริมาณการผลิต และข้อมูลการจัดจาหน่าย รวมทั้งมีวิธีการเรียกคืนสินค้า
โดยเฉพาะกรณีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3.11 มีการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเหมาะสม โดยการคัดแยกหรือทาลาย เพื่อป้องกัน
การนาไปจาหน่ายหรือบริโภค
3.12 มี การเก็ บรั กษาบั นทึ กและรายงาน หลั งจากพ้ นระยะเวลาการวางจ าหน่ ายที่ แสดงในฉลาก
ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี

-63.13 มี ก ารตรวจประเมิ น ตนเอง (Internal Quality Audit ; IQA) โดยหน่ ว ยงานภายในหรื อ โดย
หน่วยงานภายนอก ตามรายละเอียดของประกาศฯ ฉบับนี้เป็นอย่างน้อย ความถี่อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง ซึ่งต้องดาเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และกรณีที่พบว่ามีข้อบกพร่องต้องกาหนด
มาตรการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 4 กำรสุขำภิบำล
4.1 น้าที่ใช้ ต้องเป็นน้าสะอาด มีการปรับคุณภาพน้าที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ใช้
4.2 ห้องส้วม และอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม มีจานวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในสภาพใช้งานได้
และถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์การล้างมือครบถ้วน ได้แก่ สบู่เหลว และอุปกรณ์ทาให้มือแห้ง
หรื อ สารฆ่ าเชื้ อ โรค เป็ น อย่ างน้ อ ย และต าแหน่ ง ของห้ อ งส้ ว มต้ อ งแยกจากบริเวณผลิ ต
หรือไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง
4.3 มีสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับเปลี่ยนเสื้อผ้ า เก็บของใช้ส่วนตัวของพนักงานให้ เพียงพอและ
เหมาะสม อยู่ในตาแหน่งที่สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งานและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
4.4 อ่างล้างมือบริเวณผลิต อยู่ในสภาพใช้งานได้ มีจานวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน สะอาด ติดตั้งใน
ตาแหน่งที่เหมาะสม มีอุปกรณ์การล้างมือครบถ้วน ได้แก่ สบู่เหลว และอุปกรณ์ทาให้มือแห้ง
หรือสารฆ่าเชื้อโรค เป็นอย่างน้อย อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้งานและไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนสู่กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
4.5 มีมาตรการควบคุมและกาจัดสัตว์และแมลงอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการกาจัดต้องไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนสู่กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
4.6 มีการจัดการขยะที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน โดยมีภาชนะสาหรับใส่ขยะในจานวนที่
เพียงพอ อยู่ในต าแหน่ งที่เหมาะสม และมีรูปแบบภาชนะที่ เหมาะสมกับการผลิ ตอาหารแต่ละ
ขั้นตอนโดยไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื้อน เช่น มีฝาปิ ด กรณี มีพื้นที่รวมขยะรอการกาจัด ต้องแยก
บริเวณดังกล่าวให้ไกลจากอาคารผลิต มีวิธีการกาจัดขยะที่เหมาะสมและสม่าเสมอ เพื่อไม่ให้มีการ
สะสมจนเป็ นแหล่ งเพาะพั นธุ์ สั ตว์และแมลง รวมทั้ งเชื้ อโรคต่ าง ๆ และไม่ ก่ อให้ เกิ ดกลิ่ นอั น
ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ การขนย้ายขยะต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่สถานที่ผลิต กระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์
4.7 มีมาตรการจัดการสารเคมีที่ใช้ในสถานที่ ผลิต เช่น สารเคมีกาจัด สั ตว์และแมลง สารทาความ
สะอาดและฆ่าเชื้อ สารเคมีที่ใช้ในการซ่อมบารุง โดยมีข้อมูล ชนิดของสารเคมี ความปลอดภั ย
วิ ธี ก ารใช้ อ ย่ างปลอดภั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี การน าไปใช้ ต ามวิ ธี ก ารใช้ ที่ ก าหนด และ
ไม่ก่อให้เกิดปนเปื้อนสู่กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ มีป้ายบ่งชี้หรือฉลากที่ชัดเจนเพื่อป้องกัน
การน าไปใช้ผิ ดพลาด และจัดเก็บแยกเป็นสั ดเป็นส่ วนจากบริเวณผลิต สารเคมีอันตรายต้ องมี
มาตรการป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องนาสารเคมีไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
4.8 มีมาตรการจัดการกับอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการกาจัดสัตว์และแมลง การทาความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อ รวมทั้งการซ่อมบารุง ในลักษณะไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
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หมวดที่ 5 สุขลักษณะส่วนบุคคล
5.1 ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรในบริเวณผลิต
5.1.1 ไม่เป็นโรคหรือพาหะของโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522)
ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ อาหาร พ.ศ. 2522 ไม่ มีบาดแผล และมี มาตรการ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอาการของโรค เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สัมผัสกับอาหารโดยตรงหรือ
โดยอ้อม จะไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร
5.1.2 รักษาความสะอาดของร่างกาย เช่น เล็บสั้น ไม่ทาสีเล็บ
5.1.3 ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และภายหลังจากสัมผัสสิ่งที่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อน กรณีสวมถุงมือ ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสวมถุงมือ
5.1.4 กรณี สวมถุงมือที่สั มผัสอาหาร ถุงมือต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สะอาด ถูกสุขลักษณะ
ทาด้วยวัสดุทสี่ ัมผัสอาหารได้โดยไม่เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร
5.1.5 สวมหมวกคลุมผม หรือผ้าคลุมผม ชุดหรือผ้ากันเปื้อน รองเท้า ที่สะอาดขณะปฏิบัติงาน
รวมทั้งสวมผ้าปิดปากตามความจาเป็น
5.1.6 ไม่บริโภคอาหาร ไม่สูบบุหรี่ ในขณะปฏิบัติงาน และไม่นาของใช้ส่วนตัวเข้าไปในบริเวณ
ผลิ ต เช่ น เครื่อ งประดั บ นาฬิ กา และไม่ มีพฤติกรรมที่ อาจท าให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่
อาหาร
5.1.7 ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบั ติงานแต่ละระดับอย่างเหมาะสมและมีหลักฐานการฝึกอบรม
รวมทั้งปฏิบัติตามป้ายคาเตือนด้านสุขลักษณะอย่างเคร่งครัด
5.2 มีวิธีการหรือข้อปฏิบัติสาหรับผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีความจาเป็นต้องเข้าไปในบริเวณผลิต
เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
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ข้อกำหนดเฉพำะ 1
สำหรับกำรผลิตน้ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชำติ หรือน้ำแข็งบริโภค
ที่ผ่ำนกรรมวิธีกำรกรอง
-------------------------------------------1. กรณีผลิตน้ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแร่ธรรมชำติ ที่ผ่ำนกรรมวิธี
กำรกรอง
1.1 มีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าดิบทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบการปรับคุณภาพน้าให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
1.2 มีกระบวนการปรับสภาพน้าดิบเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์เบื้องต้น ก่อนเข้ากระบวนการปรับ
คุ ณ ภาพน้ า (ตามความจ าเป็ น ) ส าหรั บ การปรั บ คุ ณ ภาพน้ าแร่ ธ รรมชาติ ต้ อ งไม่ ท าให้
สารประกอบสาคัญเปลี่ยนแปลง
1.3 มีกระบวนการปรับคุณภาพน้าที่สามารถลดอันตรายที่มีอยู่ในน้ าดิบให้ อยู่ในระดับที่ ปลอดภัย
สอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนด เครื่องมือ อุปกรณ์การปรับคุณภาพน้าใช้งานได้ สัมพันธ์กัน
กับอัตราการผลิต และต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของอุปกรณ์การกรองหรือ
ฆ่าเชื้ออย่างสม่าเสมอ พร้อมบันทึกผล ทั้งนี้ การปรับคุณภาพน้าแร่ธรรมชาติต้องไม่ทาให้
สารประกอบสาคัญเปลี่ยนแปลง
1.4 มีการป้องกันการปนเปื้อนซ้า
1.4.1 มีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ พื้นผิวสัมผัสอาหารในขั้นตอนการบรรจุ เช่น เครื่อง
บรรจุ หัวบรรจุ อย่างเหมาะสมในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่ผลิตภัณฑ์
และบันทึกผล
1.4.2 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากภาชนะบรรจุ
(1) ภาชนะบรรจุชนิดใช้ได้หลายครั้ง มีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี
และมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมหลังการล้างทาความสะอาด
และฆ่าเชื้อ เช่น กลั้วด้วยน้ารอบรรจุ และนาไปบรรจุทันที
(2) ภาชนะบรรจุชนิดใช้ครั้งเดียว กลั้วด้วยน้ารอบรรจุหรือมีมาตรการอื่นในการ
ป้องกันหรือลดการปนเปื้อนของภาชนะบรรจุ และนาไปบรรจุทันที
1.4.3 บรรจุ ในห้ อ งบรรจุที่ ส ะอาด และวิ ธีก ารบรรจุ ส ามารถป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นจาก
สิ่งแวดล้อม เช่น มีแท่นบรรจุสูงจากพื้น บรรจุจากหัวบรรจุโดยตรง และปิดผนึกทันที
วิธีการปิดผนึกไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
1.4.4 มีการป้องกันการปนเปื้อนจากผู้บรรจุ โดยต้องแต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อน สวม
หมวกคลุมผม ผ้าปิดปาก และล้างมือทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และมือไม่สัมผัสปาก
หรือภายในภาชนะบรรจุ เป็นอย่างน้อย

2. กรณีผลิตน้ำแข็งบริโภคที่ผ่ำนกรรมวิธีกำรกรอง
2.1 น้าที่ใช้ผลิตน้าแข็งมีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
น้าแข็ง โดยมีผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการปรับคุณภาพน้าที่ใช้
ผลิตน้าแข็งที่เหมาะสม เช่นเดียวกับการผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามข้อ 1.2
และ 1.3

-92.2 กำรผลิตน้ำแข็งซอง ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนซ้า อย่างน้อยมีการดาเนินการดังนี้
2.2.1 น้าที่ใช้ถอดซองน้าแข็ง น้าล้างน้าแข็ง หรือน้าที่มีโอกาสสัมผัสกับน้าแข็ง ต้องใช้น้าที่มี
มาตรฐานเช่น เดียวกับน้าที่ใช้ผ ลิตน้าแข็ง กรณี ใช้ซ้าต้องเปลี่ ยนน้าที่ใช้และรักษา
ความสะอาดของบ่อหรือถังพักอย่างสม่าเสมอและบันทึกผล
2.2.2 พื้ น ผิ วสั มผั ส น้ าแข็ง เช่น พื้น ลานถอดซอง พื้น ผิ วที่ล าเลี ยงและขนส่ งน้าแข็งซอง
เครื่องตัดหรือบดน้าแข็ง มีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมี
มาตรการจากัดบริเวณ เพื่อควบคุมสุขลักษณะ เช่น เปลี่ยนรองเท้าสะอาดที่ใช้เฉพาะ
บริเวณ
2.2.3 มีวิธีการลาเลียง ตัด บด บรรจุ ขนส่ง อย่างถูกสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
2.2.4 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากภาชนะบรรจุ โดยเฉพาะภาชนะบรรจุชนิดใช้ได้
หลายครั้ง เช่น กรณีใช้กระสอบบรรจุน้าแข็ง ต้องมีการล้าง ฆ่าเชื้อ ผึ่งให้แห้ง และเก็บ
รักษาอย่างถูกสุขลักษณะ
2.2.5 มีการป้องกันการปนเปื้อนจากผู้ปฏิ บัติงาน โดยต้องแต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อน
สวมหมวกคลุมผม ผ้าปิดปาก ล้างมือทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
2.3 กำรผลิตน้ำแข็งยูนิต ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนซ้า อย่างน้อยมีการดาเนินการดังนี้
2.3.1 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากภาชนะบรรจุ โดยเฉพาะภาชนะบรรจุชนิดใช้ได้
หลายครั้ง เช่น กรณีใช้กระสอบบรรจุน้าแข็ง ต้องมีการล้าง ฆ่าเชื้อ ผึ่งให้แห้ง และ
เก็บรักษาอย่างถูกสุขลักษณะ
2.3.2 บรรจุในห้องบรรจุที่สะอาดและมี วิธีการบรรจุป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม
เช่น มีแท่น บรรจุสู งจากพื้น บรรจุจากหั ว บรรจุโดยตรงและปิดผนึ กทั นที วิธีการ
ปิดผนึกไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
2.3.3 มีการป้ องกัน การปนเปื้อ นจากผู้ บ รรจุ โดยต้ องแต่งกายสะอาด สวมผ้ ากันเปื้อ น
สวมหมวกคลุมผม ผ้าปิดปาก ล้างมือทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และมือไม่สัมผัสปาก
ภาชนะบรรจุ หรือภายในภาชนะบรรจุ
3. ผู้ควบคุมกำรผลิตอำหำร
3.1 มีการแต่งตั้งบุ คลากรเป็นลายลักษณ์ อักษร เพื่อทาหน้าที่ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Food
process control supervisor) ประจา ณ สถานที่ผลิต ทาหน้าที่ดูแล ควบคุมการผลิตทุกรุ่น
ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งทวนสอบบันทึกการควบคุมกระบวนการผลิต และต้องมีความรู้
ในการควบคุมการผลิต โดยมีหลักฐานการสอบผ่านและสาเร็จหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้า
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้าแร่ธรรมชาติ และน้าแข็ง บริโภคที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง
จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยฝึกอบรมที่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
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ข้อกำหนดเฉพำะ 2
สำหรับกำรผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว
ที่ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนโดยวิธีพำสเจอไรซ์

-------------------------------------------------------------1. กำรรับน้ำนมดิบ
1.1 มี ม าตรการในการป้ อ งกั น หรือ ลดอั น ตรายจากยาปฏิ ชี ว นะในน้ านมดิ บ ให้ อ ยู่ ในระดั บ ที่
ปลอดภัย และบันทึกผล
1.2 มีมาตรการในการควบคุมจานวนเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้นในน้านมดิบ เพื่อป้องกันการสร้างสารพิษ
ที่ทนต่อความร้อน ซึ่งอาจส่งผลต่อการฆ่าเชื้อที่ไม่สมบูรณ์
2. กำรควบคุมกระบวนกำรพำสเจอไรซ์
มีการควบคุมกระบวนการพาสเจอไรซ์ โดยใช้ อุณหภูมิและเวลาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้อง หรือให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค พร้อมบันทึกผล
2.1 กำรพำสเจอไรซ์แบบไม่ต่อเนื่อง (Batch pasteurization)
2.1.1 เครื่องพาสเจอไรซ์ มีอุปกรณ์ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ใช้งานได้ อย่างน้อยมีการดาเนินการ
ดังนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิสำหรับวัดอุณหภูมิอ้ำงอิง ติดตั้งในตาแหน่งที่สามารถวัด
อุณหภูมิผลิตภัณฑ์ในจุดที่ร้อนช้าตลอดระยะเวลาของการฆ่าเชื้อ และอุณหภูมิ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ง ผ่ า นกระบวนการลดอุ ณ หภู มิ ต้ อ งเที่ ย งตรงแม่ น ย า มี ก าร
สอบเที ย บอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง และมี ป้ า ยแสดงวั น ที่ ท าการสอบเที ย บ
ครั้งล่าสุดหรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(2) อุ ป กรณ์ ก วน ติ ด ตั้ ง ในต าแหน่ ง ที่ เหมาะสมเพื่ อ ให้ ค วามร้ อ นกระจายได้
อย่างทั่วถึง
2.1.2 มีการควบคุมอุณหภูมิและเวลาการพาสเจอไรซ์ในทุกรุ่นการผลิต พร้อมบันทึกผล
2.2 กำรพำสเจอไรซ์แบบต่อเนื่อง (Continuous pasteurization)
2.2.1 เครื่องพาสเจอไรซ์ มีอุปกรณ์ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ใช้งานได้ อย่างน้อยมีการดาเนินการ
ดังนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิสำหรับวัดอุณหภูมิอ้ำงอิง เช่น เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทใน
แท่งแก้ว เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลที่มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเป็นแบบ RTD หรือ
RTD PT100 หรือThermocouple หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถสอบเทียบมีความ
เที่ยงตรงแม่นยาได้ทัดเทียมกัน ติดตั้ง ณ ตาแหน่งสุดท้ายของท่อคงอุณ หภูมิก่อน
เข้าสู่ กระบวนการลดอุ ณ หภู มิ และต าแหน่ งที่ วัด อุ ณ หภู มิ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ห ลั งผ่ าน
กระบวนการลดอุณหภูมิ ทั้งนี้ตาแหน่งของการติดตั้งต้องไม่ทาให้การไหลของ
อาหารเปลี่ยนแปลงไปจนทาให้เกิดการฆ่าเชื้อที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ทาให้เกิดจุดอับ มี
จอแสดงผลติดตั้งไว้ในตาแหน่งที่อ่านค่ าได้ง่าย อ่านอุณหภูมิได้ละเอียดถึง 0.5
องศาเซลเซียส หรือ 1 องศาฟาเรนไฮต์ และมีสเกลไม่เกิน 4 องศาเซลเซียสต่อ
เซนติเมตร และมีความเที่ยงตรงแม่นยา โดยมีผลการสอบเทียบครอบคลุมช่วงที่
ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบครั้งล่าสุดหรือวัน
ครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน

- 11 (2) อุ ปกรณ์ บั น ทึ กอุ ณ หภู มิ อั ต โนมั ติ ประกอบด้ ว ยอุ ป กรณ์ วั ด และส่ ง สั ญ ญาณ
(Sensor) ติดตั้ง ณ ตาแหน่งสุดท้ายของท่อคงอุณหภูมิ ก่อนเข้าสู่กระบวนการลด
อุณหภูมิ และตาแหน่งที่วัดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์หลังผ่านกระบวนการลดอุณหภูมิ
ทั้งนี้ตาแหน่งของการติดตั้งต้องไม่ทาให้การไหลของอาหารเปลี่ยนแปลงไปจนทา
ให้ เกิ ด การฆ่ า เชื้ อ ที่ ไม่ ส มบู ร ณ์ และไม่ ท าให้ เกิ ด จุ ด อั บ และมี อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก
อุณหภูมิ ซึ่งรับสัญญาณจากอุปกรณ์ส่งสัญญาน และบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติที่วัด
ได้โดยต้องไม่มีการปลอมแปลงหรือดัดแปลงข้ อมูล เครื่องบันทึกต้องปรับแต่งค่า
อุณหภูมิให้ใกล้เคียงและไม่สูงกว่าเครื่องวัดอุณหภูมิอ้างอิงก่อนเริ่มการผลิต ทั้งนี้
ต้องมีระบบป้องกันการปรับ แต่งการตั้งค่าของเครื่องบันทึกโดยไม่ได้รับอนุญาต
และมีความเที่ยงตรงแม่นยา โดยมีผลการสอบเทียบครอบคลุมช่วงอุณหภูมิที่ใ ช้
งานอย่างน้ อยปีละ 1 ครั้ง มีป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบครั้งล่าสุดหรือวัน
ครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(3) อุ ป กรณ์ เปลี่ ยนทิ ศ ทำงกำรไหลอั ตโนมัติ และระบบเตือ นในกรณี ที่ อุณ หภู มิ
ฆ่าเชื้อต่ากว่าที่กาหนด โดยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและส่งสัญญาณเพื่อควบคุมการ
ทางานของอุปกรณ์การเปลี่ยนทิศทางการไหล ต้องติดตั้ง ณ ตาแหน่งสุดท้ายของ
ท่อคงอุณหภูมิ มีความเที่ยงตรงแม่นยา โดยมีผลการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง มีป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบครั้ง ล่าสุดหรือวันครบกาหนดสอบเทียบ
ครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็ นได้ชัดเจน และมีมาตรการป้องกันการปรับแต่ง การ
ตั้งค่าอุณหภูมิตัดกลับ โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีระบบเตือนกรณีอุณหภูมิ
ผลิตภัณฑ์หลังการฆ่าเชื้อต่ากว่าที่กาหนด
(4) อุปกรณ์ควบคุมอัตรำกำรไหล ต้องมีมาตรการควบคุมการปรับเปลี่ยนอัตราการ
ไหลเพื่อไม่ให้เกิดการเบี่ยงเบนไปจากที่กาหนด
2.2.2 มีการควบคุมอุณหภูมิและเวลาการพาสเจอไรซ์ ทุกรุ่นการผลิต มีการยืนยันความ
ถูกต้อง (Validation) ของเวลาในการคงอุณหภูมิ (Holding time) และบันทึกผล
2.3 มีกำรตรวจประสิทธิภำพกำรพำสเจอไรซ์ และใช้เป็นข้อกาหนดในการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์
เช่น การตรวจเอนไซม์ฟอสฟาเตส หรือเปอร์ออกซิเดส หรือการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ และบันทึกผล
3. กำรป้องกันกำรปนเปื้อนซ้ำ
3.1 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากภาชนะบรรจุ โดยมีการทาความสะอาด การฆ่าเชื้อ หรือ
เก็บรักษาภายใต้สภาวะที่ป้องกันการปนเปื้อนอย่างเหมาะสมตามความจาเป็น
3.2 มีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ พื้ น ผิ วสั มผั ส อาหารในขั้นตอนหลั งการพาสเจอไรซ์ เช่ น
ถั งพั ก รอบรรจุ เครื่ อ งบรรจุ หั ว บรรจุ ระบบท่ อ ล าเลี ย ง อย่ างเหมาะสมในลั ก ษณะที่ ไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่ผลิตภัณฑ์ และบันทึกผล
3.3 มีวิธีการบรรจุที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม เช่น มีแท่นบรรจุสูงจากพื้น บรรจุ
จากหัวบรรจุโดยตรงและปิดผนึกทันที วิธีการปิดผนึกไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
3.4 มีการป้องกันการปนเปื้อนจากผู้บรรจุ โดยต้องแต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวก
คลุมผม ผ้าปิดปาก และล้างมือทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน มือไม่สัมผัสปากหรือภายในภาชนะ
บรรจุ
3.5 ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไม่ ให้ เกิ น 8 องศาเซลเซี ย ส ตลอดเวลาภายหลั ง
กระบวนการพาสเจอไรซ์ การเก็บรักษา ตลอดจนการขนส่ง และบันทึกผล

- 12 4. ผู้ควบคุมกำรผลิตอำหำร
4.1 มีการแต่งตั้งบุ คลากรเป็นลายลักษณ์ อักษร เพื่อทาหน้าที่ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Food
process control supervisor) ประจา ณ สถานที่ผลิต ทาหน้าที่ดูแล ควบคุมการผลิตทุกรุ่น
ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งทวนสอบบันทึกการควบคุมกระบวนการผลิต และต้องมีความรู้
ในการควบคุม การผลิ ต โดยมี หลั กฐานการสอบผ่ านและส าเร็จ หลั กสู ตรผู้ ค วบคุ ม การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรซ์
จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยฝึกอบรมที่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
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ข้อกำหนดเฉพำะ 3
สำหรับกำรผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
ที่ผ่ำนกรรมวิธีกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนโดยทำให้ปลอดเชื้อเชิงกำรค้ำ
-----------------------------------------------------------1. กำรยืนยันควำมถูกต้อง (Validation) และกำรกำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน
1.1 มี ห ลั กฐานการยื น ยั น ความถู กต้ อง (Validation) ของกระบวนการฆ่ าเชื้ อด้ วยความร้ อนว่ า
เพียงพอในการทาให้อาหารปลอดเชื้อเชิงการค้า ดังนี้
1.1.1 กรณีฆ่าเชื้ออาหารหลังการบรรจุ ต้องมีรายงานผลการศึกษาที่ดาเนินการโดยผู้กาหนด
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority ; PA) ดังนี้
(1) การศึ กษาการกระจายอุ ณ หภู มิ ในเครื่ องฆ่ าเชื้ อ (Temperature Distribution
study) ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งต้องศึกษา ณ สถานที่ผลิต เมื่อมีการติดตั้ง
เครื่ องฆ่ าเชื้ อ ใหม่ และเมื่ อ มี ก ารปรั บ เปลี่ ยนอุ ป กรณ์ และโครงสร้ างที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อการทางานของเครื่องฆ่าเชื้อให้มีการทดสอบใหม่ หรือตามความเห็น
ของผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
(2) การศึ กษาการแทรกผ่ านความร้ อ นในผลิ ตภั ณ ฑ์ อ าหาร (Heat Penetration
study) ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งต้องศึกษา ณ สภาวะเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ทา
การผลิตจริง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงให้มีการทดสอบใหม่หรือดาเนินการตาม
ความเห็นของผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์
ใหม่ การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์ หรือเปลี่ยนแปลงชนิดหรือขนาด
ภาชนะบรรจุ
1.1.2 กรณีที่ใช้กรรมวิธีการยับยั้งการงอกของสปอร์คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม ที่มวี ิธีควบคุมการ
ฆ่ าเชื้ อที่ ส ามารถวั ดอุ ณ หภู มิ ของผลิ ตภั ณ ฑ์ ได้ โดยตรงขณะฆ่ าเชื้ อ ไม่ จ าเป็ น ต้ อง
ทาการศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ และการศึกษาการแทรกผ่านความ
ร้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ต้องมีเอกสารที่น่าเชื่อถืออ้างอิงอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ใน
การฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่เพียงพอให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อเชิงการค้า
1.1.3 กรณีการฆ่าเชื้อด้วยระบบการผลิตและการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic processing
and aseptic packaging systems) ต้องมี รายงานผลการศึกษาและหลั กฐานว่าผ่ าน
การฆ่ าเชื้ อด้ วยวิ ธีการที่ เหมาะสม โดยท าให้ ปลอดเชื้ อเชิงการค้า ที่ ดาเนิ นการโดย
ผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
1.1.4 เป้าหมายในการกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
(1) การผลิตอาหารที่มีความเป็นกรดต่า การกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
ต้ อ งศึ ก ษาภายใต้ ปั จ จั ยเกี่ ย วกั บ สปอร์ ข องจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ เป็ น เป้ าหมาย ได้ แ ก่
คลอสตริ เดี ยม โบทู ลิ นั่ ม (Clostridium botulinum) โดยให้ ค่ า F0 (Sterilizing
value) ไม่ต่ากว่า ๓ นาที หรือกรณีใช้เป้าหมายที่เป็นตัวชี้วัดอื่น ต้องมีหลักฐาน
ทางวิชาการว่า มี ค่ าการต้ านทานความร้อนที่ เที ยบเท่ าหรือสู งกว่ าสปอร์ ของ
คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม
(2) การผลิตอาหารที่ใช้กรรมวิธีการยับยั้งการงอกของสปอร์คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม
เช่ น การควบคุ มค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง หรื อการควบคุ มค่ าวอเตอร์ แอคติ วิ ตี้
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ในระดั บ พาสเจอไรซ์ เป็ น อย่ า งน้ อ ย เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า สามารถลดปริ ม าณ
เชื้อจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค (pathogens) ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ภายใต้ ส ภาวะที่ ใช้ ยั บ ยั้ ง เช่ น ระบุ วิ ธี ก ารควบคุ ม ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง
ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งสมดุ ล (Equilibrium pH) ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในกรณี ที่
ผลิตภัณฑ์มีชิ้นเนื้ออยู่ในของเหลว ต้องระบุช่วงเวลามากสุดและอุณหภูมิในการ
เก็บเพื่อการปรับสภาพชิ้นเนื้อนั้นให้เป็นกรด หรือระบุวิธีการควบคุมค่าวอเตอร์
แอคติวิตี้ของอาหาร ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้สูงสุด (maximum water activity) ของ
ผลิตภัณฑ์
1.2 กรณีผลิตอาหารด้วยเครื่องฆ่าเชื้อระบบต่อเนื่อง (Continuous process) ต้องมีการยืนยันความ
ถูกต้องของเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ
1.3 ทุ กกรรมวิธีการผลิต ผู้ ผลิ ตต้องจัดทากรรมวิธีการผลิ ตที่กาหนด (Scheduled Process ; SP)
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุถึงกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ภายใต้ปัจจัยวิกฤต (Critical
factors) ที่ต้องควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตอยู่ในสภาวะปลอดเชื้อเชิงการค้า
(Commercial sterilization) บนพื้นฐานของปัจจัยต่าง ๆ เช่น
- ชนิดและขนาดของภาชนะบรรจุ
- ค่าความเป็นกรด-ด่างของอาหาร
- ส่วนประกอบหรือสูตรของอาหาร
- ชนิดและปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้
- ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ของอาหาร
- อุณหภูมิที่ใช้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์
- ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการส่งผ่านความร้อนของอาหาร
ซึ่งปัจจัยวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการฆ่าเชื้อดังกล่าว ต้องมีระดับความปลอดภัย
ที่เท่ากันหรือเข้มงวดกว่าที่กาหนดในรายงานผลการศึกษาของผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อน
สาหรับกรณี ที่ใช้วิธีควบคุมการฆ่าเชื้อที่สามารถวัดอุณหภูมิของผลิตภั ณฑ์ได้โดยตรง
ขณะฆ่าเชื้อตามข้อ 1.1.2 ต้องจัดทาเอกสารแสดงวิธีการวัดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์และเครื่อง
ฆ่าเชื้อทุกรุ่นการผลิต (batch) ตามหลักเกณฑ์การวัดค่าที่เหมาะสม เช่น จานวนผลิตภัณฑ์ต่อ
รุ่นการผลิต ตาแหน่งการวัดอุณหภูมิ จุดร้อนช้าของเครื่องฆ่าเชื้อ เพิ่มเติมด้วย
1.4 ผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานภายใน
หรื อภายนอกที่ มี ความรู้ ความช านาญ และมี เครื่องมื อเพี ยงพอ ท าหน้ าที่ ในการศึ กษาและ
กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน รวมทั้งกาหนดปัจจัยวิกฤตที่มีผลต่อการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้ อ น การก าหนดกระบวนการฆ่ าเชื้ อ ส ารอง (Alternative process) และตั ด สิ น ใจ
ดาเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่มีการเบี่ยงเบนไปจากกรรมวิธีการผลิตที่กาหนด โดยต้องมีคุณสมบัติ
และมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1.4.1 จบการศึกษาขั้ นต่ าปริญญาตรี ด้ านวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยี ทางอาหาร
วิศวกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นที่มีการเรียนการสอนในพื้ นฐาน
รายวิชาเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร
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จากส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา หรื อ หน่ ว ยฝึ ก อบรมที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้ขึ้นบัญชีไว้
1.4.3 มีประสบการณ์ในการกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่สอดคล้องตามกลุ่ม
ประเภทอาหารที่ศึกษาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม
2. กำรควบคุมกระบวนกำรผลิต
การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรดที่ผ่านกรรมวิธี
การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยทาให้ปลอดเชื้อเชิงการค้า ทุกกรรมวิธีการผลิตต้องดาเนินการดังนี้
2.1 มีการควบคุมและตรวจสอบปัจจัยวิกฤตให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในเอกสารกรรมวิธีการผลิตที่
กาหนด เช่น น้ าหนั กบรรจุ อัตราส่วนผสมบางประเภทที่มีผลต่อการแทรกผ่านความร้ อนใน
อาหาร เช่น แป้ง น้ามัน ช่องว่างเหนืออาหารในภาชนะบรรจุ ค่าความเป็นกรด-ด่างในอาหาร
(pH) หรื อค่ าวอเตอร์ แอคติ วิ ตี้ (aw) อุ ณ หภู มิ เริ่ มต้ น ของผลิ ตภั ณ ฑ์ ก่ อนการฆ่ าเชื้ อ (Initial
Temperature; IT) อุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ควบคุมและตรวจสอบต้องมี
ความเที่ยงตรงและแม่นยา พร้อมบันทึกผล
2.2 มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยผนึก ตาหนิของภาชนะบรรจุตามหลักวิชาการ ดังนี้
2.2.1 การตรวจพิ นิ จ ด้ วยสายตา (Visual test) อย่ างสม่ าเสมอ อย่ างน้ อยทุ ก 30 นาที
ระหว่างการผลิต หรือตามความเหมาะสมของกาลังการผลิต และบันทึกผล
2.2.2 การทดสอบความสมบูรณ์หรือความแข็งแรงของรอยผนึก ตามวิธีที่เหมาะสม (แล้วแต่
กรณี) เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมของกาลังการผลิต
และบันทึกผล
ในกรณีที่พบความผิดปกติของการปิดผนึกหรือเมื่อมีการปรับแก้ไขหรือมีการติดขัดของเครื่องปิด
ผนึก จะต้องมีการบันทึกความผิดปกติและการแก้ไข รวมทั้งให้แยกผลิตภัณฑ์ที่พบว่าเกิดปัญหา
ออกเพื่อตรวจสอบซ้าหรือดาเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป
2.3 มีมาตรการดาเนินการกับผลิตภัณฑ์ในสภาวะที่เกิดการเบี่ยงเบนของกระบวนการผลิต (Process
deviation) ไปจากกรรมวิธีการผลิตที่กาหนด พร้อมบันทึกผล
2.4 มีการทวนสอบบันทึกการควบคุมกระบวนการผลิต การฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ และการควบคุมปัจจัย
วิกฤติ ให้เป็นไปตามกรรมวิธีการผลิตที่กาหนด ภายใน 24 ชั่วโมงและบันทึกผล โดยผู้ควบคุม
การผลิต
2.5 มีการแต่งตั้งบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Food
process control supervisor) ประจา ณ สถานที่ผลิต ทาหน้าที่ดูแล ควบคุมการผลิตทุกรุ่นให้
เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งทวนสอบบันทึกการควบคุมกระบวนการผลิต และต้องมีความรู้ใน
การควบคุมการผลิต โดยมีหลักฐานการสอบผ่านและสาเร็จหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่า หรือชนิดปรับกรด จากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือหน่วยฝึกอบรมที่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. กรรมวิธีกำรทำลำยสปอร์ของคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม
3.1 กรรมวิ ธี กำรผลิ ต โดยใช้ เครื่ องฆ่ ำเชื้ อภำยใต้ ค วำมดั น (Retorted method) ต้ องมี การ
ควบคุ มกระบวนการฆ่ าเชื้อด้วยความร้อนด้ วยเครื่องฆ่ าเชื้อที่ เหมาะสม มี อุปกรณ์ ที่ จาเป็ น
ถูกต้องครบถ้วน อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ตามประเภทของเครื่องฆ่าเชื้อ หรือตรงตามเงื่อนไขที่ผู้
กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ได้ระบุไว้ในรายงานผลการศึกษาการกระจายอุณหภูมิ
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โดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
3.1.1 การฆ่าเชื้ออาหารพร้อมภาชนะบรรจุ โดยใช้ เครื่องฆ่าเชื้อภายใต้ความดัน (Retorts)
ต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วน ถูกต้อง ใช้งานได้ อย่างน้อยมีการดาเนินการดังนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิสำหรับวัดอุณหภูมิอ้ำงอิง เช่น เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทใน
แท่งแก้ว เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลที่มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเป็นแบบ RTD หรือ
RTD PT100 หรือ Thermocouple หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถสอบเทียบมีความ
เที่ยงตรงแม่นยาได้ทัดเทียมกัน โดยติดตั้งกระเปาะของเทอร์โมมิเตอร์ติดกับผนัง
ของเครื่ องฆ่ าเชื้ อ โดยตรง ในกรณี ที่ ติดตั้ งกระเปาะไว้ ที่ ช่องภายนอกซึ่ งต่อกั บ
เครื่องฆ่าเชื้อ ช่องดังกล่าวต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 3/4 นิ้ว และ
มีช่องระบายไอน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 1/16 นิ้ว ตั้งอยู่ในตาแหน่ง
ที่สามารถให้ไอน้าผ่านไปได้ตลอดความยาวของกระเปาะของเทอร์โมมิเตอร์อย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลาการฆ่าเชื้อ มีจอแสดงผล (display) ติดตั้งไว้ในตาแหน่งที่อ่าน
ค่าได้ง่าย อ่านอุณหภูมิได้ละเอียดถึง 0.5 องศาเซลเซียส หรือ 1 องศาฟาเรนไฮต์
และมีสเกลไม่เกิน 4 องศาเซลเซียสต่อเซนติเมตร มีการสอบเทียบครอบคลุมช่วง
ที่ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบครั้งล่าสุด
หรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(2) เครื่องบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ มีกราฟบันทึกอุณหภูมิมีขีดแบ่งช่องตลอดช่วงการ
ใช้งานที่สอดคล้องกับอุณหภูมิและเวลาที่กาหนดในกรรมวิธีการผลิตที่กาหนด
อย่างน้อยไม่เกิน 1 องศาเซลเซียส หรือ 2 องศาฟาเรนไฮต์ กระดาษกราฟที่ใช้
ควรมีขนาดเหมาะสมสาหรับเครื่องบันทึก กรณีที่ใช้กระดาษเปล่า เครื่องบันทึก
ต้ องสามารถสร้างกริ ด (grid) และพล็ อต (plot) กราฟเวลา-อุ ณ หภู มิ ได้ ทั้ งนี้
ความถี่ในการบั นทึ กอุณหภู มิอย่างน้อยทุก 1 นาที อาจบั นทึ กอยู่ ในรูปข้อมู ล
ดิ จิ ตอลได้ บั นทึ กอุ ณ หภู มิ อั ตโนมั ติ ที่ วั ดได้ โดยต้ องไม่ มี การปลอมแปลงหรื อ
ดัดแปลงข้อมูล เครื่องบันทึกต้องปรับแต่งค่าอุณหภูมิให้ใกล้เคียงและไม่สูงกว่า
เครื่องวัดอุณหภูมิอ้างอิงก่อนเริ่มการผลิต ทั้งนี้ ต้องมีระบบป้องกันการปรับการ
ตั้งค่าของเครื่องบันทึกโดยไม่ได้รับอนุญาต เครื่องบันทึกมีความเที่ยงตรงแม่นยา
มีผลการสอบเทียบครอบคลุมช่วงที่ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดง
วั น ที่ ท าการสอบเที ยบครั้ ง ล่ าสุ ดหรื อวั น ครบก าหนดสอบเที ยบครั้ งถั ดไปใน
ตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(3) อุปกรณ์ หมุ นเวียนตั วกลำงให้ ควำมร้ อน อุปกรณ์ ที่ จาเป็ น ขึ้นอยู่กั บประเภท
ตัวกลางให้ความร้อนที่ใช้ ดังนี้
(3.1) ใช้ ไอน้ ำ ต้ องมี ช่ องระบายไอน้ า ขนาดเส้ นผ่ านศู นย์ กลางอย่ างน้ อย 3
มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) จานวน 1 ช่อง เป็ นอย่างน้อย ติดตั้งในตาแหน่งที่
ผู้ ค วบคุ ม สามารถสั ง เกตได้ โ ดยง่ า ย โดยอยู่ ในต าแหน่ ง สู ง สุ ด ของ
เครื่องฆ่าเชื้อ และตรงข้ามกับท่อไอน้าเข้า
(3.2) ใช้ไอน้ำผสมอำกำศ ต้องติดตั้งพัดลม พร้อมระบบควบคุมสัดส่วนของไอ
น้าและอากาศ รวมทั้งสัญญาณเตือนเมื่อพัดลมทางานผิดปกติ
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การฆ่ าเชื้ อตามที่ ก าหนดไว้ เช่ น ใช้ ปั๊ ม หรือใช้ อากาศอั ด โดยติ ดตั้ งใน
ลั ก ษณะที่ ท าให้ ก ารกระจายอุ ณ หภู มิ ภ ายในเครื่ อ งฆ่ าเชื้ อ ทั่ วถึ งและ
สม่าเสมอ มีการติดตั้งสัญญาณเตือนเมื่อปั๊มหรือระบบหมุนเวียนทางาน
ผิดปกติ มีอุปกรณ์ แสดงระดับน้า เพื่อตรวจสอบว่าตลอดการฆ่าเชื้อ น้า
ร้อนอยู่ในระดับที่ท่วมภาชนะบรรจุชั้นบนสุดไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
หรือ 6 นิ้ว ทั้งนี้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการหมุ นเวียนน้าร้อน ต้อง
ท าการศึ ก ษาการกระจายความร้ อ นที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า มี การกระจาย
อุณหภูมิภายในเครื่องฆ่าเชื้ออย่างสม่าเสมอ
(3.4) ใช้น้ำร้อนพ่น ต้องมีการติดตั้งปั๊มหมุนเวียนน้าร้อน เพื่อควบคุมอัตราการ
ไหล มี การติ ดตั้ งอุ ป กรณ์ วั ดอั ตราการไหล (Flow meter) ของน้ าร้ อน
หมุนเวียนในตาแหน่งที่เหมาะสม มีความเที่ยงตรงแม่นยา โดยมีผลการ
สอบเทียบครอบคลุมช่วงที่ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้า ยแสดง
วันที่ทาการสอบเทียบครั้งล่าสุดหรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปใน
ตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน มีสัญญาณเตือนหรือระบบป้องกันกรณีอัตราการ
ไหลของน้าเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดหรือปั๊มทางานผิดปกติ
(4) กำรใช้เครื่องฆ่ำเชื้อภำยใต้ควำมดันที่ใช้ควำมดันส่วนเพิ่ม (Over-pressure
retorts) ต้องมีมาตรวัดความดัน (Pressure gauge) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของหน้าปัดอย่างน้อย 4 นิ้ว เพื่อให้อ่านได้ชัดเจน มีการแบ่งขีดอ่านได้ละเอียดถึง
2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีความเที่ยงตรงแม่นยา มีผลการสอบเทียบครอบคลุมช่วงที่
ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบครั้งล่าสุดหรือ
วันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(5) กำรใช้เครื่องฆ่ำเชื้อภำยใต้ควำมดันที่ออกแบบให้หมุนหรือเคลื่อนที่ขณะฆ่ำเชื้อ
มีอุปกรณ์ควบคุมรอบการหมุนหรือความเร็วของการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์ ใน
กรณี ที่ ใช้ เครื่ อ งฆ่ ำ เชื้ อ แบบต่ อ เนื่ อ ง (Continuous retort)ต้ อ งมี อุ ป กรณ์
ควบคุมอัตราเร็วสายพาน ซึ่งสัมพันธ์กับเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ
3.2 กรรมวิธี กำรผลิตด้ วยระบบกำรผลิตและกำรบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic processing
and aseptic packaging systems)
3.2.1 มีแผนภูมิการผลิต (Process flow diagram) ที่แสดงถึงปัจจัยวิกฤตที่ต้องควบคุมตาม
กรรมวิธีการผลิตที่กาหนด
3.2.2 ระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic processing system) ต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วน
ถูกต้อง ใช้งานได้ อย่างน้อยมีการดาเนินการดังนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิสำหรับวัดอุณหภูมิอ้ำงอิง เช่น เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทใน
แท่งแก้ว เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลที่มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเป็นแบบ RTD หรือ
RTD PT100 หรือ Thermocouple หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถสอบเทียบมีความ
เที่ยงตรงแม่นยาได้ทัดเทียมกัน ติดตั้ง ณ ตาแหน่งสุดท้ายของท่อคงอุณหภูมิก่อน
เข้าสู่กระบวนการลดอุณหภูมิ และตาแหน่งของการติดตั้งต้องไม่ทาให้การไหลของ
อาหารเปลี่ ยนแปลงไปจนทาให้ เกิดการฆ่าเชื้อที่ ไม่สมบูรณ์ ไม่ท าให้เกิดจุดอับ
จนทาให้ไม่สามารถล้างทาความสะอาดได้ทั่วถึง มีจอแสดงผลติดตั้งไว้ในตาแหน่ง
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(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

ที่อ่ านค่าได้ง่าย อ่ านอุณหภู มิ ได้ ละเอียดถึง 0.5 องศาเซลเซี ยส หรือ 1 องศา
ฟาเรนไฮต์ และมีสเกลไม่เกิน 4 องศาเซลเซียสต่อเซนติเมตร และมีความเที่ยงตรง
แม่นยา โดยมีผลการสอบเทียบครอบคลุมช่วงที่ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มี
ป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบครั้งล่าสุดหรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไป
ในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก อุ ณ หภู มิ อั ต โนมั ติ ประกอบด้ วยอุ ป กรณ์ วั ด และส่ งสั ญ ญาณ
(Sensor) ติดตั้ง ณ ตาแหน่งสุดท้ายของท่อคงอุณหภูมิ ก่อนเข้าสู่กระบวนการลด
อุณหภูมิ ตาแหน่งของการติดตั้งต้องไม่ทาให้การไหลของอาหารเปลี่ยนแปลงไปจน
ทาให้เกิดการฆ่าเชื้อที่ไม่สมบูรณ์ และไม่ทาให้เกิดจุดอับจนทาให้ไม่สามารถล้างทา
ความสะอาดได้ทั่วถึง และมีอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิซึ่งรับสัญญาณจากอุปกรณ์ส่ง
สั ญญาณ และบั นทึ กอุ ณหภู มิอั ตโนมั ติที่ วัดได้ โดยต้องไม่มี การปลอมแปลงหรือ
ดัดแปลงข้อมูล เครื่องบันทึก ต้องปรับแต่งค่าอุณหภู มิ ให้ ใกล้ เคียงและไม่สู งกว่า
เครื่องวัดอุณหภูมิอ้างอิงก่อนเริ่มการผลิต ทั้งนี้ ต้องมีระบบป้องกันการปรับแต่งการ
ตั้งค่าของเครื่องบันทึกโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีความเที่ยงตรงแม่นยา โดยมีผล
การสอบเทียบครอบคลุมช่วงอุณหภูมิที่ใช้ งานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และมีป้ าย
แสดงวันเดือนปีที่ทาการสอบเทียบครั้งสุดท้ายในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
อุ ปกรณ์ ค วบคุ มอั ต รำกำรไหล (Timing/Metering pump) และอุ ป กรณ์ วั ด
อัตรำกำรไหล (Flow meter) โดยอุปกรณ์ วัดอัตราการไหลต้องมีความเที่ยงตรง
และแม่นยา โดยมีผลการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดงวันที่ทา
การสอบเทียบครั้งล่าสุดหรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้
ชั ดเจน ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ ไม่ มี การติ ดตั้ งอุ ป กรณ์ วั ดอั ตราการไหล ต้ องใช้ ปั๊ ม ชนิ ด
Positive Displacement ที่ ค วบคุ ม อั ต ราการไหลในช่ ว งการฆ่ า เชื้ อ (Heating
section) เช่ น มี การใช้ Homogenizer ซึ่ งมี เอกสารแสดงความสั มพั นธ์ ระหว่าง
ความเร็วรอบที่ใช้กับอัตราการไหล
อุปกรณ์สร้ำงควำมดันย้อนกลับ (Back pressure device) เพื่อป้องกันการเดือด
และเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ (flashing) ของอาหารเหลวที่อุณหภูมิสูงกว่า 100
องศาเซลเซียส ซึ่งอาจทาให้การฆ่าเชื้อไม่สมบูรณ์
อุปกรณ์ควบคุมควำมต่ำงของควำมดันระหว่ำงผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแล้ว
กับที่ยังไม่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อ กรณีใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยอ้อม (Indirect
heating) ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วกับที่
ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Product-to-product regenerator) มีความเที่ยงตรงแม่นยา
โดยมีผลการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบ
ครั้งล่าสุดหรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
อุปกรณ์ เปลี่ยนทิศทำงกำรไหลอัตโนมัติ (Flow diversion device, FDD) และ
ระบบเตือนเมื่ อปัจจัยที่ มีผลต่อการฆ่ าเชื้อหรือสภาพปลอดเชื้ อเบี่ยงเบนไปจาก
กรรมวิธีการผลิ ตที่ ก าหนด ต้ องมีมาตรการป้ องกั นการปรับแต่ง โดยผู้ ที่ ไม่ ได้ รับ
อนุญาต อุปกรณ์วัดปัจจัยที่มีผลต่อการฆ่าเชื้อมีความเที่ยงตรงแม่นยา โดยมีผลการ
สอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบครั้งล่าสุด
หรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
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อาหาร (Downstream equipment) ก่ อนเริ่ มการผลิ ต และรั กษาสภาพปลอดเชื้ อ
ระหว่างการผลิต และบันทึกผล
3.2.4 ในกรณีที่จาเป็นต้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เพื่อรอการบรรจุ ต้องจัดให้มี Aseptic surge
tank มีการควบคุมสภาวะที่รักษาสภาพปลอดเชื้อ และบันทึกผล
3.2.5 ระบบการบรรจุและปิดผนึกแบบปลอดเชื้อ (Aseptic packaging system)
(1) มีการฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุให้อยู่ในสภาพปลอดเชื้อ โดยมีการควบคุมปัจจัยที่มีผล
ต่ อประสิ ทธิภ าพของการฆ่ าเชื้ อ ภาชนะบรรจุ เป็ นไปตามกรรมวิ ธี การผลิ ตที่
กาหนด และบันทึกผล
(2) มี วิ ธีการควบคุ มสภาพปลอดเชื้ อ (Aseptic zones) ในระหว่ างการบรรจุ และ
ปัจจัยวิกฤต ให้เป็นไปตามกรรมวิธีการผลิตที่กาหนด และบันทึกผล
3.2.6 มีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สุดท้ายอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและ
ปนเปื้อนจนเกิดการเสื่อมเสียได้
4. กรรมวิธีกำรยับยั้งกำรงอกของสปอร์คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม
4.1 วิธีกำรยับยั้งกำรงอกของสปอร์คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม
4.1.1 วิธีกำรปรับกรด (Acidification) ต้องมีเอกสารขั้นตอนวิธีการปรับกรด พร้อมทั้งระบุ
ปัจจัยวิกฤตที่เกี่ยวกับการปรับกรด การสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบ และบันทึกผลการ
ตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง ตามความถี่ที่เหมาะสม เพื่อควบคุมให้ผลิตภัณฑ์มีค่า
ความเป็นกรด-ด่างสมดุลที่ไม่เกิน 4.6 ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.1.2 วิธีกำรควบคุมค่ำวอเตอร์แอคติวิตี้ของอำหำร (Water activity control method)
มีเอกสารขั้นตอนวิธีการควบคุมค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ของอาหาร พร้อมทั้งระบุปัจจัย
วิกฤตที่ เกี่ ยวข้ อง การสุ่ มตั วอย่ าง การตรวจสอบ และบั นทึ กผลการตรวจสอบค่ า
วอเตอร์ แอคติ วิตี้ ของอาหาร ตามความถี่ ที่เหมาะสม เพื่ อควบคุมให้ ผลิ ตภัณฑ์ มีค่ า
ไม่ เกิ น 0.9 2 หรื อ ควบคุ ม ค่ า วอเตอร์ แ อคติ วิ ตี้ ข องอาหารให้ น้ อยกว่ า ค่ า
วอเตอร์แอคติวิตี้ของอาหารต่าสุด (Minimum aw ) ที่คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม จะเจริญ
ได้ในอาหารนั้น ๆ
4.2 กำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน มีการควบคุมการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนด้วยเครื่องฆ่าเชื้อที่เหมาะสม มี
อุปกรณ์ที่จาเป็นถูกต้องครบถ้วน อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ตามประเภทของเครื่องฆ่าเชื้อ เพื่อให้
มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนอย่างสมบูรณ์ โดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
4.2.1 กรณีฆ่ำเชื้ออำหำร หรือฆ่ำเชื้ออำหำรพร้อมภำชนะบรรจุ ด้วยเครื่องฆ่ำเชื้อภำยใต้
ควำมดันบรรยำกำศ โดยต้องมีอุปกรณ์ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ใช้งานได้ อย่างน้อยมีการ
ดาเนินการดังนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านโลหะ หรือเครื่องมืออุปกรณ์
อื่นที่มีความทัดเทียม ทั้งนี้ไม่จาเป็นต้องติดตั้งไว้ที่เครื่องฆ่าเชื้อโดยตรง แต่ไม่ควร
ใช้ชนิดแท่งแก้วเนื่องจากมีโอกาสแตกและปนเปื้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ต้อง
อ่านอุณหภูมิได้ละเอียดถึง 0.5 องศาเซลเซียส (หรือ 1 องศาฟาเรนไฮต์) และมี
สเกลไม่เกิน 4 องศาเซลเซียสต่อเซนติเมตร มีความเที่ยงตรงแม่ นยา โดยสอบ
เทียบครอบคลุมช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดงวันที่
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เห็นได้ชัดเจน
(2) อุ ป กรณ์ ค วบคุ มอั ตรำเร็ วสำยพำน กรณี ที่ ใช้ เครื่ องฆ่ าเชื้ อแบบต่ อเนื่ อง ซึ่ ง
สัมพันธ์กับเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ
(3) อุปกรณ์กวน สาหรับการฆ่าเชื้ออาหารเหลวเพื่อให้สามารถกระจายความร้อนใน
เครื่องฆ่าเชื้อได้อย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
4.2.2 กรณี ฆ่ ำ เชื้ อ อำหำรเหลว โดยใช้ เ ครื่ อ งฆ่ ำ เชื้ อ แบบต่ อ เนื่ อ ง (Continuous
pasteurizers) ต้ อ งมี อุ ป กรณ์ ที่ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง ใช้ ง านได้ อย่ า งน้ อ ยมี ก าร
ดาเนินการดังนี้
(1) เครื่องมือวัดและบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ ติดตั้ง ณ ตาแหน่งสุดท้ายของท่อคง
อุณหภูมิ ก่อนเข้าสู่กระบวนการลดอุณหภูมิ และตาแหน่งของการติดตั้งต้องไม่ทา
ให้การไหลของอาหารเปลี่ยนแปลงไปจนทาให้เกิดการฆ่าเชื้อที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ทาให้
เกิ ด จุ ด อั บ รวมถึ งอุ ณ หภู มิ ที่ บั น ทึ กจากเครื่ องบั น ทึ กอุ ณ หภู มิ อั ตโนมั ติ ต้ อ ง
ใกล้ เคี ยงและไม่ สู งกว่าเทอร์โมมิ เตอร์ที่ ใช้ แสดงอุ ณ หภู มิ โดยต้ องมี มาตรการ
ป้องกันการปรับแต่งโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต มีความเที่ยงตรงแม่นยา โดยมีผลการ
สอบเทียบครอบคลุมช่วงที่ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดงวันที่ทา
การสอบเทียบครั้งล่าสุดหรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็น
ได้ชัดเจน
(2) อุปกรณ์เปลี่ยนทิศทำงกำรไหลอัตโนมัติ และระบบเตือนเมื่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ฆ่าเชื้อเบี่ยงเบนไปจากกรรมวิธีการผลิตที่กาหนด มีมาตรการป้องกันการปรับแต่ง
การตั้งค่าโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต อุปกรณ์วัดมีความเที่ยงตรงแม่นยา โดยมีผลการ
สอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบครั้งล่าสุด
หรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(3) อุปกรณ์ ควบคุมอัตรำกำรไหล ต้องมีมาตรการควบคุมการปรับเปลี่ยนอัตราการ
ไหลเพื่อไม่ให้เกิดการเบี่ยงเบนไปจากที่กาหนดในกรรมวิธีการผลิตที่กาหนด
4.3 กำรบรรจุภำยหลังกำรฆ่ำเชื้ออำหำร
4.3.1 มีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสอาหารในขั้นตอนหลังการฆ่าเชื้ออาหารเช่น
ถังพักรอบรรจุ เครื่องบรรจุ หั วบรรจุ ระบบท่อล าเลี ยง อย่างเหมาะสมในลักษณะที่ไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่ผลิตภัณฑ์ และบันทึกผล
4.3.2 วิ ธี การฆ่ าเชื้ อภาชนะบรรจุ ต้ องเหมาะสมและทั่ วถึ ง เช่ น สารเคมี รั งสี หรื อการใช้
ความร้อน เช่น น้าร้อน ไอน้า การใช้ความร้อนของอาหารฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุ หรือวิธีการ
อื่น ๆ ที่เทียบเท่า
4.3.3 วิธีการบรรจุไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม เช่น มีแท่นบรรจุสูงจากพื้น บรรจุ
จากหัวบรรจุ โดยตรงและปิดผนึกทันที วิธีการปิดผนึกและขนย้ายต้องไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อน
4.3.4 มีการป้องกันการปนเปื้อนจากผู้บรรจุ โดยต้องแต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวก
คลุมผม ผ้าปิดปาก และล้ างมือทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน มือไม่สั มผัสปากหรือภายใน
ภาชนะบรรจุ

