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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตพริกป่น 

1.  ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตพริกป่น                   

ในทุกขั้นตอน.ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ.การควบคุมการปฏิบัติงาน .จนถึงการขนส่งพริกป่น  

เพื่อให้ได้พริกป่นคุณภาพดีและปลอดภัยต่อการบริโภค  

2.   นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1   การท าความสะอาด (cleaning) หมายถึง การขจัดส่ิงสกปรก เศษอาหาร น้ ามัน หรือส่ิงไม่พึง

ประสงค์อื่นๆ 
2.2  สารปนเป้ือน (contaminant) หมายถึง สารเคมีหรือชีวภาพ ส่ิงแปลกปลอม หรือสารอื่นๆที่ไม่ได้ 

ตั้งใจเติมเข้าไปในอาหาร ซึ่งอาจท าให้ความปลอดภัยของอาหารหรือความเหมาะสมของอาหารลดลง 

2.3 การปนเปื้อน (contamination) หมายถึง การได้รับหรือการเกิดมีสารปนเปื้อนในอาหารหรือ

ส่ิงแวดล้อมของอาหาร 

2.4 การฆ่าเชื้อ (disinfection) หมายถึง การลดจ านวนจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม โดยวิธีการใช้

 สารเคมี และหรือวิธีทางกายภาพให้อยู่ในระดับที่ไม่ท าให้ความปลอดภัยของอาหารหรือ               

 ความเหมาะสมของอาหารลดลง 

2.5  สถานประกอบการ (establishment) หมายถึง อาคารหรือบริเวณที่มีการปฏิบัติต่ออาหารและ

 บริเวณแวดล้อมที่อยู่ภายใต้การควบคุมของการจัดการเดียวกัน 

2.6  สุขลักษณะอาหาร (food hygiene) หมายถึง สภาวะและมาตรการต่างๆ ที่จ าเป็นที่จะท าให้

 มั่นใจในความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหารในทุกขั้นของห่วงโซ่อาหาร 

2.7  อันตราย (hazard) หมายถึง สารชีวภาพ เคมี หรือกายภาพที่มีอยู่ในอาหาร หรือสภาวะของ

  อาหารที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ 

2.8   การวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point; 

HACCP) หมายถึง ระบบที่บ่งชี้ ประเมนิ และควบคุมอันตรายต่างๆ  ทีส่ าคัญต่อความปลอดภัยของอาหาร 

2.9   ผู้ปฏิบัติต่ออาหาร (food handler) หมายถึง บุคคลใดใดที่ปฏิบัติโดยตรงกับอาหารที่บรรจุหีบห่อ

แล้วหรือยังไม่ได้บรรจุหีบห่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้หรือภาชนะอาหาร หรือพื้นผิว             

ส่ิงต่างๆที่สัมผัสกับอาหาร และดังนั้นจึงต้องเป็นไปตามข้อก าหนดสุขลักษณะอาหาร 

2.10  ความปลอดภัยของอาหาร (food safety) หมายถึงความม่ันใจว่าอาหารจะไม่เป็นสาเหตุท าให้

เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เมื่อน าไปเตรียม และ/หรือบริโภคตามวัตถุประสงค์การใช้ของอาหารนั้น 
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2.11  ความเหมาะสมของอาหาร (food suitability) หมายถึง ความมั่นใจว่าอาหารเป็นที่ยอมรับได้

ส าหรับการบริโภคตามวัตถุประสงค์การใช้ของอาหารนั้น 

3. ข้อก าหนด 

  ข้อก าหนดการปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตพริกป่น มีดังนี้  

3.1  สถานประกอบการ: การออกแบบและสิ่งอ านวยความสะดวก  

3.1.1  ทั่วไป  

 ควรมีท่ีตั้ง จัดวาง ออกแบบและสร้างอาคารสถานที่ผลิต เครื่องมือและส่ิงอ านวยความสะดวก

ต่างๆ ให้มั่นใจว่า       

ก)  มีการปนเปื้อนน้อยท่ีสุด 

ข)  การออกแบบและวางผังเอื้อต่อการบ ารุงรักษา การท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อ และ

   ลดการปนเปื้อนจากอากาศได้อย่างเหมาะสม 

ค) พื้นผิวและวัสดุต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนที่สัมผัสกับอาหาร เป็นวัสดุที่ไม่เป็นพิษในการ

 น ามาใช ้และบริเวณที่จ าเป็นมีความทนทานตามสมควร บ ารุงรักษาและท าความสะอาดได้ง่าย 

ง)  มีส่ิงอ านวยความสะดวกที่พอเหมาะส าหรับการควบคุมอุณหภูมิ  ความชื้น และการ

ควบคุมอื่นๆ ตามความเหมาะสม  

จ)  มีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ไม่ให้สัตว์พาหะน าเชื้อเข้ามาและอยู่อาศัยได้ 

3.1.2  ท าเลที่ตั้ง 

3.1.2.1  สถานประกอบการ 

การเลือกสถานที่ตั้งสถานประกอบการ ต้องอยู่ในแหล่งที่ไม่เส่ียงต่อการปนเปื้อนหรือหลังจาก

พิจารณามาตรการป้องกันต่างๆ แล้วเห็นได้ชัดว่า ไม่สามารถจะคงความปลอดภัยของอาหารและ

ความเหมาะสมของอาหารไว้ได้ โดยปกติแล้วสถานประกอบการควรตั้งห่างจากบริเวณ ดังนี้  

ก) สภาพแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนและมีการด าเนินงานของอุตสาหกรรมที่จะท าให้เกิด

อันตรายร้ายแรงจากการปนเปื้อนต่อพริกป่น  

ข)  น้ าท่วมถึง เว้นแต่มีการจัดการให้มีเครื่องป้องกันไว้อย่างเพียงพอ 

ค)  สัตว์พาหะน าเชื้อ (pest) ชอบอาศัยอยู่ 

ง)  ไม่สามารถขจัดหรือขนถ่ายของเสีย ไม่ว่ าจะเป็นของแข็งหรือของเหลว ออกไปได้

 อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3.1.2.2 เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต 

ควรจัดวางอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม ดังนี้    

ก) บ ารุงรักษาและท าความสะอาดได้สะดวก 

ข) สามารถปฏิบัติงานได้ตามจุดประสงค์ในการใช้  

ค)  เอื้อต่อการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะและการตรวจเฝ้าระวัง 



  3      มกษ. 9048-2560 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร  วันท่ี 26 ธ.ค. 5  

 

3.1.3  อาคารสถานที่ผลิตและห้อง 

3.1.3.1  การออกแบบและวางผัง 

ควรออกแบบภายในและวางผังของสถานที่ผลิตให้เอื้อต่อการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะและ

สามารถป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างช่วงปฏิบัติงานและในขณะปฏิบัติงาน ดังนี้ 

ก)  แยกอาคารผลิตออกเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับที่อยู่อาศัย 

ข)  จัดแบ่งบริเวณผลิตเป็นสัดส่วน โดยเฉพาะส่วนบรรจุต้องแยกจากส่วนที่มีการใช้น้ า           

ในกระบวนการผลิต 

ค) วางผังสายการผลิตให้ไปทางเดียวโดยไม่ย้อนกลับ เริ่มจากการรับวัตถุดิบจนถึงเป็น

 ผลิตภัณฑ์สุดท้าย 

ง) ส่วนบรรจุสามารถท าความสะอาดแบบแห้งหรือใช้น้ าเพียงเล็กน้อยได้  

จ) สามารถควบคุมการระบายอากาศ ฝุ่น และความชื้นได้อย่างเหมาะสม 

ฉ) บริเวณปฏิบัติงานต้องไม่มีท่อหรือทางระบายน้ า หากจ าเป็นพื้นโดยรอบต้องมีความลาด

เอียงให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้แห้งอยู่เสมอ 

3.1.3.2 โครงสร้างภายในอาคารสถานที่ผลิตและส่วนประกอบ 

ควรสร้างโครงสร้างภายในอาคารสถานประกอบการให้แข็งแรงท าด้วยวัสดุที่ทนทาน 

บ ารุงรักษาท าความสะอาดได้ง่าย และสามารถฆ่าเชื้อในจุดที่จ าเป็นได้ ให้สามารถคงความ

ปลอดภัยของอาหารและความเหมาะสมของอาหาร ดังนี้  

ก) พื้นผิวของผนัง ฝากั้น และพื้น ควรท าจากวัสดุกันน้ า ไม่เป็นพิษต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ 

ข) ผนังและฝากั้น ควรมีผิวหน้าเรียบ สูงพอเหมาะต่อการปฏิบัติงาน 

ค) พื้น มีความลาดเอียงเพียงพอต่อการระบายน้ าและท าความสะอาด 

ง) เพดานและอุปกรณ์ที่ยึดติดอยู่ด้านบน อยู่ในสภาพที่ช่วยลดการเกาะของส่ิงสกปรก ฝุ่น 

จากกระบวนการผลิต และการหลุดกระจายของชิ้นส่วน 

จ) หน้าต่าง ท าความสะอาดได้ง่าย สามารถลดการเกาะของส่ิงสกปรก และจุดที่จ าเป็น            

ควรติดมุ้งลวดที่ถอดออกและล้างท าความสะอาดได้ง่าย 

ฉ) ประต ูควรมีผิวเรียบ ไม่ดูดซับน้ า และท าความสะอาดได้ง่าย รวมทั้งจุดที่จ าเป็นสามารถฆ่าเชื้อได้  

ช) พื้นผิวบริเวณปฏิบัติงานที่จะสัมผัสโดยตรงกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ควรอยู่ในสภาพดี 

ทนทานและท าความสะอาดได้ง่าย มีการบ ารุงรักษาและฆ่าเชื้อ ท าจากวัสดุที่เรียบ ไม่ดูด

ซับน้ า และไม่ท าปฏิกิริยากับพริกหรือพริกป่น สารท าความสะอาด และสารฆ่าเชื้อ                   

ในสภาพการปฏิบัติงานตามปกติ 
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3.1.4 เครื่องมือ 

3.1.4.1  ทั่วไป 

ควรออกแบบเครื่องมือและภาชนะที่ใช้สัมผัสกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ยกเว้นภาชนะบรรจุ

และหีบห่อท่ีใช้ครั้งเดียว ให้หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนได้ ดังนี้   

ก)  ท าความสะอาดได้ทั้งแบบเปียก (wet cleaning) และแบบแห้ง (dry cleaning) ฆ่าเชื้อ                          

และบ ารุงรักษาได้เพียงพอ  

ข)   ท าจากวัสดุไม่เป็นพิษในการน าไปใช้งาน  

ค)   เครื่องมือมีความทนทานและสามารถเคล่ือนย้ายหรือถอดออกได้  เอื้อต่อการซ่อมบ ารุง 

การท าความสะอาด การฆ่าเชื้อ และการตรวจสอบ  

3.1.4.2 เครื่องมือส าหรับควบคุมและตรวจเฝ้าระวัง 

ควรออกแบบเครื่องมือส าหรับให้ความร้อนและเครื่องมือตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิและความชื้น 

ให้มั่นใจว่าจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายหรือไม่พึงประสงค์ หรือสารพิษของจุลินทรีย์เหล่านั้นถูกขจัด

หรือลดให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย หรือมีการควบคุมการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของ

จุลินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

ก)  เครื่องมือส าหรับความปลอดภัยของอาหารและความเหมาะสมของอาหารได้อย่าง                      

 มีประสิทธิภาพและบ ารุงรักษาได้ 

ข) มีเครื่องมือส าหรับการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นที่มีประสิทธิภาพ 

3.1.4.3 ภาชนะบรรจุของเสีย สารที่บริโภคไม่ได้หรือเป็นอันตราย 

ภาชนะบรรจุของเสีย เศษเหลือจากกระบวนการผลิต สารที่บริโภคไม่ได้หรือเป็นอันตราย 

สามารถป้องกันการปนเปื้อนต่อพริกป่น วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์โดยเจตนาหรือไม่เจตนาได ้โดย 

ก)   มีการชี้บ่งและแยกภาชนะบรรจุไว้ให้ชัดเจน  

ข)  ภาชนะที่ใช้ใส่สารอันตรายควรปิดและล็อกได้  

ค)  ภาชนะบรรจุท าจากวัสดุท่ีกันน้ า  

3.1.5 สิ่งอ านวยความสะดวก  

3.1.5.1  ทั่วไป 

ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอและเหมาะสมให้มั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร

และความเหมาะสมของอาหาร  

3.1.5.2 น้ า  

 ควรมีน้ าบริโภค (potable water) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตอย่างเพียงพอพร้อมส่ิงอ านวย

ความสะดวกที่เหมาะสม ต้องมีระบบแยกต่างหากส าหรับน้ าที่ไม่ใช่ส าหรับการบริโภค (non-

potable water) ให้มั่นใจในความปลอดภัยของอาหารและความเหมาะสมของอาหาร ระบบน้ า

อุปโภคต้องมีการชี้บ่ง และต้องไม่เชื่อมต่อหรือท าให้เกิดการไหลย้อนกลับเข้าระบบน้ าบริโภค 
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3.1.5.3 การระบายน้ าและการก าจัดของเสีย 

ควรจัดให้มีระบบและส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับการระบายน้ าและการก าจัดของเสีย

เพียงพอ ควรออกแบบและก่อสร้างให้สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงต่อการปนเปื้อนของพริกป่น        

หรือระบบน้ าบริโภค 

3.1.5.4  การท าความสะอาด  

ควรจัดให้มีส่ิงอ านวยความสะดวกที่ออกแบบอย่างเหมาะสมส าหรับการท าความสะอาดวัตถุดิบ 

ภาชนะเครื่องใช้และเครื่องมือ 

3.1.5.5   สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลและห้องสุขา 

ควรออกแบบส่ิงอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลและบริเวณที่ตั้งให้เหมาะสม          

ให้มั่นใจว่าสามารถคงไว้ซึ่งสุขลักษณะส่วนบุคคลได้ในระดับที่เหมาะสม และหลีกเล่ียงการ

ปนเปื้อนของพริกป่น ส่ิงอ านวยความสะดวกควรรวมถึง 

ก)  อุปกรณ์ล้างมือและท าให้มือแห้งอย่างถูกสุขลักษณะ รวมท้ังอ่างล้างมือ  

ข)  ห้องน้ าที่ออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะอย่างเหมาะสม 

ค)  ส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าของพนักงานอย่างเพียงพอ 

3.1.5.6  การควบคุมอุณหภูม ิ

ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอส าหรับการให้ความร้อนและการตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิการ

ผลิตพริกป่น ให้สามารถมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารและความเหมาะสมของอาหาร  

3.1.5.7  คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ 

   ควรออกแบบระบบการระบายอากาศ ไม่ให้อากาศเคล่ือนจากบริเวณที่ปนเปื้อนไปยังบริเวณที่

สะอาด ให้มั่นใจในความปลอดภัยของอาหารและความเหมาะสมของอาหาร เช่น  

 ก) จัดให้มีวิธีการระบายอากาศโดยธรรมชาติหรือโดยเครื่องกลอย่างเพียงพอ โดย เฉพาะ

เพื่อลดการปนเปื้อนจากอากาศ เช่น ฝุ่น และความชื้น 

 ข)  มีวิธีการควบคุมกล่ินที่อาจมีผลต่อความเหมาะสมของอาหาร  

3.1.5.8  แสงสว่าง 

ควรจัดให้มีแสงจากธรรมชาติหรือแสงจากไฟฟ้าอย่างเพียงพอ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง              

ถูกสุขลักษณะ เช่น 

ก) ความเข้มของแสงควรพอเหมาะกับลักษณะการปฏิบัติงาน มีแสงสว่างที่เหมาะสมและ

เพียงพอส าหรับการตรวจสอบ แสงไม่ควรจะมีผลให้สีที่มองเห็นผิดเพี้ยนไป 

ข) ควรมีการป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดการแตกหักเสียหายจะไม่ปนเปื้อน

กับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ 
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3.1.5.9 การเก็บรักษา 

ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอส าหรับการเก็บรักษาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ วัสดุทีใ่ช้ใน 

กระบวนการผลิต และสารเคมีที่ไม่ใช่อาหาร (เช่น วัสดุท าความสะอาด สารหล่อล่ืน และ 

เชื้อเพลิง) รวมทั้งออกแบบและสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้สามารถ 

ก)  บ ารุงรักษา และท าความสะอาดได้อย่างเพียงพอ 

 ข)  หลีกเลี่ยงการเข้าถึงและการอยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าเชื้อ 

 ค)  ป้องกันผลิตภัณฑ์จากการปนเปื้อนระหว่างการเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

- จัดเก็บส่ิงอ านวยความสะดวกในการท าความสะอาดและสารเคมีที่เป็นอันตราย (ถ้ามี)
   ไว้ในที่ปลอดภัยและแยกต่างหาก  

- ไม่ให้มีท่อหรือทางระบายน้ าในบริเวณเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ หรือมีมาตรการป้องกัน           

ที่เหมาะสม หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  

 ง)  รักษาสภาพแวดล้อมที่ท าให้ผลิตภัณฑ์เส่ือมเสียได้น้อยที่สุด เช่น โดยการควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้น 

3.2  การควบคุมการปฏิบัติงาน 

3.2.1  ทั่วไป 

 ต้องวางข้อก าหนดเกี่ยวกับรูปแบบที่จะต้องด าเนินการในการผลิต การควบคุม และตรวจเฝ้าระวัง

อันตรายต่างๆ รวมถึงสารพิษจากเชื้อราที่จะเกิดขึ้นกับพริกป่น โดยเฉพาะการใช้มาตรการป้องกัน

ในขั้นตอนที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป จนถึงการขนส่ง รวมถึง

มีการทบทวนประสิทธิผลของระบบการควบคุมท่ีสามารถลดความเส่ียงของอาหารท่ีไม่ปลอดภัย 

และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งความเหมาะสมส าหรับการบริโภค  

3.2.2  การควบคุมอันตรายในพริกป่น 

ควรออกแบบกระบวนการผลิตและการควบคุมอันตรายในพริกป่นอย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเพื่อลด

การปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค รวมถึงเชื้อราทีส่ร้างสารพิษ การปนเปื้อนทางเคม ีส่ิงปฏิกูล 

ชิ้นส่วนของแมลง ขนสัตว์ และส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ โดยใช้ระบบ เช่น HACCP หรือปฏิบัติ ดังนี้ 

ก)  ระบุขั้นตอนใดๆ ในการปฏิบัติงานที่วิกฤตต่อความปลอดภัยของอาหาร  

ข)  ใช้ขั้นตอนการด าเนินงาน (procedure) ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมอันตรายในขั้นตอน

วิกฤตที่ระบุในข้อ ก)  

ค)  ตรวจเฝ้าระวัง (monitor) การปฏิบัติตามขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อให้มั่นใจใน

ประสิทธิผลของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ง)  ทบทวนขั้นตอนการด าเนินงานในการควบคุมตามข้อ ข) เป็นระยะๆ และเมื่อมีการ

เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน 
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3.2.3 จุดส าคัญของระบบการควบคุมสุขลักษณะ  

3.2.3.1 การท าแห้ง 

ต้องมีระบบควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการท าแห้งที่มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการ

เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะเชื้อราที่สร้างสารพิษ ดังนี้  

ก)  มีการควบคุมการท าแห้ง โดยใช้สภาวะการท าแห้งที่เหมาะสม ที่บรรลุระดับความชื้น              

ที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและลดระยะเวลาการท าแห้งให้ส้ันที่สุดที่เป็นไปตามหลักวิชาการ 

ข)  ควรตรวจสอบอุปกรณ์การวัดอุณหภูมิและเวลาเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ และทดสอบ

ความเท่ียงตรง 

ค)  ควรใช้วิธีกลแทนวิธีธรรมชาติที่ตากในที่โล่ง เพื่อลดการปนเปื้อนจากส่ิงแวดล้อมและ            

การเจริญของเชื้อรา 

ง)  กรณีใช้วิธีกล ได้แก่ เครื่องอบแห้งแบบใช้ลมร้อน ต้องมีมาตรการที่เพียงพอส าหรับ

ป้องกันการปนเปื้อนของวัตถุดิบระหว่างการผลิต และลดสู่ระดับความชื้นที่ปลอดภัย 

อย่างรวดเร็วที่สามารถป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์โดยเฉพาะเชื้อราที่สร้างสารพิษ 

จ)  มีมาตรการตรวจสอบร่องรอยของน้ าหรือความชื้นที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมของ

กระบวนการผลิต เครื่องมือ อุปกรณ์ ในบริเวณผลิตและเก็บรักษา และขจัดความชื้น             

ที่สามารถป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์

ฉ) กรณีที่มีปัญหาความล่าช้าในการผลิตระหว่างการท าแห้ง ต้องมีการจัดการกับผลิตภัณฑ์                

ที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมและบันทึกผล 

3.2.3.2 การท าความสะอาดวัตถุดิบ  

ต้องมีการท าความสะอาดพริกสดทั้งผลหรือพริกแห้งทั้งผลอย่างเหมาะสมเพื่อขจัดส่ิงสกปรก

ทางกายภาพ ดังนี้ 

ก)  การคัดแยกหรือการเลือกเพื ่อขจัดอันตรายทางกายภาพ เช่น เศษชิ้นส่วนพืช โลหะ                      

ส่ิงแปลกปลอมด้วยมือหรือใช้เครื่องดักจับโลหะ 

ข) ควรเลม็วัตถุดิบส่วนที่เสียหาย เน่าเสีย หรือขึ้นราออก 

ค) ควรแยกเศษเหลือจากการตัดแต่งและคัดแยก ไปรวมและเก็บห่างจากกระบวนการผลิต 

 และบริเวณบรรจุที่สามารถป้องกันการปนเปื้อน 

3.2.3.3 การลดปริมาณจุลินทรีย์ 

หากมีการใช้กระบวนการเพิ่มเติมในการลดปริมาณจุลินทรีย์  เช่น การฉายรังสี ควรมีการ

ทดสอบความใช้ได้ของวิธีการลดปริมาณจุลินทรีย์ ที่สามารถยับย้ังการเจริญของจุลินทรีย์ที่ท า

ให้เกิดโรค เช่น แซลโมเนลลา (Salmonella) ตาม Guidelines for the Validation of Food 

Control Measures (CAC/GL 69-2008)และ Principles and Guidelines for the Conduct 

of Microbiological Risk Management (CAC/GL 63-2007) โดยปัจจัยส าคัญที่ควร

ควบคุม คือ ปริมาณรังสี (radiation dose) ขนาดและรูปร่างของภาชนะบรรจุ และอัตราการ

แทรกผ่านของรังสีแต่ละชนิดที่ใช้ ทั้งนี้ ควรมีวิธีการควบคุมการสัมผัสปริมาณรังสีตามปริมาณ
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ขั้นต่ าที่ก าหนด และต้องปฏิบัติตาม Code of Practice for Radiation Processing of Food 

(CAC/RCP 19-1979), General Standard for Irradiated Foods (Codex STAN 106-

1983) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี 

3.2.3.4  ข้อก าหนดด้านจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพของพริกป่น 

ต้องควบคุมคุณภาพของพริกป่นให้เป็นไปตามข้อก าหนดด้านจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพของ  

พริกป่นตามมาตรฐานสินค้าเกษตร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือประเทศน าเข้า 

3.2.3.5  การปนเปื้อนข้ามของจุลินทรีย์ 

ต้องมมีาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการปนเปื้อนข้ามของจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค เช่น 

ก)   แยกวัตถุดิบที่ยังไม่ผ่านกระบวนการจากผลิตภัณฑ์พริกป่น เช่น การแยกพื้นที่ผลิต หรือ

การแยกช่วงเวลาการปฏิบัติงาน และมีการฆ่าเชื้อตามความเหมาะสม 

ข)  จ ากัดหรือควบคุมการเข้าไปในบริเวณผลิตหรือแปรรูป โดยบุคคลที่จะเข้าไปในบริเวณ

ผลิตหรือแปรรูปต้องปฏิบัติตามกฎด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลทีก่ าหนด เช่น  

-   ให้พนักงานสวมชุดกันเปื้อนรวมท้ังรองเท้าที่สะอาด 

- ล้างมือและฆ่าเชื้อก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

- ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการผลิต ที่อาจปนเปื้อนต่อ

ผลิตภัณฑ์สุดท้าย ไม่ควรสัมผัสผลิตภัณฑ์สุดท้ายหากไม่เปล่ียนเครื่องแต่งกายที่ใช้

ในขั้นตอนการผลิตก่อนหน้า 

ค)  ท าความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ภาชนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และส่วนประกอบต่างๆ

ที่ติดตั้งไว้ถาวรให้สะอาดอย่างทั่วถึง ณ ที่จ าเป็นให้ท าการฆ่าเชื้อหลังจากมีการปฏิบัติงาน 

ง) แยกวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์พริกป่นที่ปนเปื้ อนออกจากวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์                    

พริกป่นที่ไม่ปนเปื้อนในทุกขั้นตอนการผลิต  

จ) แยกพริกป่นที่ยังไม่ผ่านการลดปริมาณจุลินทรีย์ ออกจากผลิตภัณฑ์พริกป่นที่ผ่านการลด

ปริมาณจุลินทรีย์แล้ว 

ฉ)  แยกอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์พริกป่นที่ผ่านการลดปริมาณจุลินทรีย์แล้วกับอุปกรณ์            

ทีใ่ช้ส าหรับผลิตภัณฑ์พริกป่นที่ยังไม่ผ่านการลดปริมาณจุลินทรีย์  

3.2.3.6  การปนเปื้อนทางกายภาพและเคมี  

ควรจัดให้มีระบบเพื่อป้องกันและขจัดการปนเปื้อนของพริกป่นจากส่ิงแปลกปลอม เช่น แก้ว 

หรือเศษโลหะจากเครื่องจักร ฝุ่น ควันที่เป็นอันตราย และสารเคมีที่ไม่พึงประสงค์ ดังนี้ 

ก)  มีการควบคุมกระบวนการบดและการร่อนผ่านตะแกรงให้ถูกสุขลักษณะ ที่สามารถป้องกัน

การปนเปื้อนและอันตรายทางกายภาพ 

ข)  บรรจุผลิตภัณฑ์สุดท้ายและปิดผนึกให้ถูกสุขลักษณะ 

ค) ควรใช้เครื่องตรวจวัดหรืออุปกรณ์คัดแยกที่เหมาะสมในการผลิตและกระบวนการแปรรูป เช่น 
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- การแยกส่ิงแปลกปลอมท่ีเป็นหินควรใช้หลักแรงโน้มถ่วง 

- ใช้ตะแกรงร่อนที่มีขนาดแตกต่างกันเพื่อให้ได้ขนาดอนุภาคพริกป่นตามต้องการ 

และแยกสิ่งแปลกปลอม 

- เลือกชนิดของเครื่องแยก โดยพิจารณาจากปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ ขนาดอนุภาค ความ

หนาแน่น น้ าหนัก ความเอียงของตะแกรงแยก อัตราการส่ัน  

- หากใช้เครื่องตรวจจับโลหะ แม่เหล็กที่ใช้ควรมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันการ

ปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ขณะไหลผ่านได้ ควรท าความสะอาดแม่เหล็ก และควรแยก

ชิ้นส่วนที่ตรวจพบจากเครื่องตรวจจับโลหะออกอย่างสม่ าเสมอ และบันทึกข้อมูล 

- ควรรวบรวมชนิดของส่ิงแปลกปลอมและบันทึกข้อมูลไว้ เพื่อพิจารณาก าหนด

มาตรการเชิงป้องกัน 

 

3.2.4 ข้อก าหนดการรับวัตถุดิบ  

3.2.4.1 ทั่วไป 

ต้องมีการระบุข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบไว้และน าไปปฏิบัติ  ไม่ควรยอมรับ

วัตถุดิบหรือส่วนประกอบอาหารใดมาใช้ หากรู้ว่ามีปรสิต จุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ สารพิษ

ตกค้าง หรือสารพิษจากเชื้อรา ที่ไม่สามารถท าให้ลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยวิธีการ

คัดและแปรรูปตามปกติ มีการตรวจสอบและคัดเลือกวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอาหารก่อน

น าไปแปรรูป และน าวัตถุดิบที่รับมาก่อนไปใช้ก่อน  

3.2.4.2 การรับวัตถุดิบพริกสด   

ก)  ควรรับจากแหล่งผลิตท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือ 

 ข) กรณีรับจากผู้รวบรวมตามบัญชีรายชื่อผู้รวบรวมที่ผู้ประกอบการให้การยอมรับ 

(Approved Vendor List ; AVL) ต้องมีผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของพริกสด 

ค) กรณีที่ไม่ทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบพริกสด ต้องตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย 

 ได้แก่ สารปนเปื้อน และสารพิษตกค้าง ตามข้อก าหนดกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

 และเก็บบันทึกผลการตรวจสอบดังกล่าว 

3.2.4.3  การรับวัตถุดิบพริกแห้ง   

 ก)   พริกแห้งควรมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง พริกแห้ง 

(มกษ. 3001)  

 ข)  กรณีรับจากผู้รวบรวมตามบัญชีรายชื่อผู้รวบรวมที่ผู้ประกอบการให้การยอมรับ (AVL) 

ต้องมีผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของพริกแห้ง 

 ค)  กรณีที่ไม่ทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบพริกแห้ง ต้องตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย 

ได้แก่ ความชื้น สารพิษตกค้าง สารปนเปื้อน ปริมาณอะฟลาทอกซิน ข้อบกพร่อง ลักษณะ

ทั่วไป การปรากฏของเชื้อรา ส่ิงแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และลักษณะการขนส่งตาม

เกณฑ์คุณภาพที่ก าหนด 



มกษ. 9048-2560 10 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร  วันท่ี 26 ธ.ค. 59   
 

3.2.5  การบรรจุหีบห่อ 

ภาชนะบรรจุและวัสดุที่ใช้ต้องสะอาด อยู่ในสภาพดี สามารถป้องกันผลิตภัณฑ์จากการ

ปนเปื้อนและความชื้นได้ สามารถป้องกันการเสียหาย และเอื้อต่อการแสดงฉลากอย่าง

เหมาะสม รวมถึง 

ก) วัสดุที่ใช้ท าภาชนะบรรจุและก๊าซท่ีใช้ต้องไม่เป็นพิษ ไม่ท าให้เกิดผลเสียต่อความปลอดภัย

ของอาหารและความเหมาะสมของอาหารภายใต้สภาพการเก็บรักษาและการใช้ตาม              

ที่ระบุไว้ และเป็นไปตามเกณฑ์ก าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

   ข) ภาชนะบรรจุแบบใช้ซ้ าได้ควรมีความทนทาน ท าความสะอาดง่าย และฆ่าเชื้อไ ด้ ใ น ก ร ณี           

   ที่จ าเป็น  

 ค)   ควรมีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพและความสะอาดของภาชนะบรรจุ ก่อนน าไปใช้  

3.2.6 น้ าที่สัมผัสกับพริก 

ควรใช้เฉพาะน้ าที่บริโภคได้เท่านั้นเพื่อหลีกเล่ียงการปนเปื้อนที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

อาหารและความเหมาะสมของอาหาร น้ าที่สัมผัสกับวัตถุดิบขั้นตอนสุดท้ายต้องเป็นน้ าที่      

บริโภคได้ตามมาตรฐานหรือข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีมาตรการควบคุมและ

ตรวจสอบคุณภาพของน้ าที่สัมผัสโดยตรงกับพริกตามความถี่และเกณฑ์ที่ก าหนด พร้อมบันทึกผล 

3.2.7   การจัดการและการก ากับดูแล 

ผู้จัดการและผู้ก ากับดูแลต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติด้านสุขลักษณะอาหาร

อย่างเพียงพอที่จะพิจารณาและประเมินความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถน าวิธีป้องกันและ

แก้ไขมาใช้ได้อย่างเหมาะสม และมั่นใจว่าการตรวจเฝ้าระวังมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

3.2.8  การจัดท าเอกสารและบันทึกข้อมูล 

ควรบันทึกข้อมูลการรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต แปรรูป และการกระจายสินค้า ที่ท าให้มั่นใจใน

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมความปลอดภัยของอาหาร 

3.2.9  ขั้นตอนการเรียกคืน 

ควรมีขั้นตอนด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อจัดการกับอันตรายที่มีผลต่อความปลอดภัยของ

อาหารให้สามารถเรียกคืนสินค้ารุ่นใดใดที่เกี่ยวข้องจากแหล่งจ าหน่ายได้อย่างครบถ้วนและ

รวดเร็ว ผู้ผลิตควรจะพิจารณาความจ าเป็นในการแจ้งเตือนให้ผู้บริโภคทราบ และควรมีการกัก

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนกลับมาไว้ภายใต้การก ากับดูแลจนกว่าจะถูกท าลายหรือน าไปใช้ส าหรับ

วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการบริโภคโดยมนุษย์หรือน ากลับไปแปรรูปใหม่ในลักษณะ                 

ทีม่ั่นใจในความปลอดภัยของพริกป่น 
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3.3  สถานประกอบการ: การบ ารุงรักษาและการสุขาภิบาล 

3.3.1  ทั่วไป  
ต้องมีระบบที่มีประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการควบคุมอันตรายของอาหารจากสัตว์พาหะน าเชื้อและ

สารอื่นที่จะปนเปื้อนอาหาร ดังนี้  

ก)  การบ ารุงรักษาและท าความสะอาดท่ีพอเพียงและเหมาะสม โดยเฉพาะลดการสะสมของ 

 ฝุ่นพริกที่จะเป็นแหล่งที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 

ข)  การควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ 

ค)  การจัดการของเสีย และ 

ง)  การตรวจเฝ้าระวังประสิทธิผลของขั้นตอนด าเนินงานด้านการบ ารุงรักษาและสุขาภิบาล           

 ที่อ านวยความสะดวกให้การควบคุมอันตรายของอาหารจากสัตว์พาหะน าเชื้อและสารอื่น

  ที่เป็นไปได้ท่ีจะปนเปื้อนอาหารเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

3.3.2  การบ ารุงรักษา 
ควรมีการดูแลรักษาซ่อมแซมสถานประกอบการและเครื่องมือไว้ในสภาพ ดังนี้ 

ก)  เอื้ออ านวยต่อขั้นตอนด าเนินงานด้านสุขาภิบาลท้ังหมด 

ข)  ใชง้านได้ตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในขั้นตอนที่วิกฤต  

ค)  สามารถป้องกันการปนเปื้อนของอาหาร เช่น จากเศษโลหะ ชิ้นส่วนของพลาสติก

 เศษวัสดุท่ีหลุดลอก ดิน ทราย และสารเคมี 

3.3.3   การท าความสะอาด  

การท าความสะอาดสามารถท าโดยวิธีทางกายภาพและทางเคมี ซึ่งอาจแยกท าหรือท าร่วมกัน 

ทั้งนี้ต้องใช้วิธีท่ีจะลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นพริก สามารถป้องกันการปนเปื้อน และหลังการท า

ความสะอาดอาจจ าเป็นต้องฆ่าเชื้อ  

ก) วิธีการและวัสดุที่ใช้ในการท าความสะอาดขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจการ  ทั้งนี้การท า               

 ความสะอาดมี 3 แบบ ซึ่งต้องเลือกใช้และปฏิบัติให้ถูกต้อง ดังนี้ 

1)  การท าความสะอาดแบบแห้งเพื่อขจัดส่ิงสกปรกตกค้างโดยไม่ใช้น้ าและสารท าความ

 สะอาดท่ีเป็นของเหลว  

  -  ควรใช้ส าหรับการท าความสะอาดประจ าวันทั่วไปและในบริเวณสถานที่ประกอบการ    

 ที่มีรอยร้าวหรือท าความสะอาดได้ยาก เพื่อไม่ให้เกิดความชื้นสะสมที่เป็นสาเหตุให้

 เกิดการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์  

  -  อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาดควรมีความทนทานและไม่มีชิ้นส่วนที่หลุดง่าย 

  -  ไม่ใช้อุปกรณ์ท าความสะอาดพื้นร่วมกับการท าความสะอาดบริเวณหรืออุปกรณ์อื่น 

 เช่น ไม่ใช้เครื่องดูดฝุ่นท าความสะอาดบริเวณพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับวัตถุดิบหรือ 

 พริกป่น ปะปนกับการท าความสะอาดบริเวณอื่น   

  -  ดูแลความสะอาดของเครื่องดูดฝุ่นและแผ่นกรองไม่ให้เป็นสาเหตุของการปนเปื้อน  

  -  การฆ่าเชื้อควรใช้สารฆ่าเชื้อที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมหลักเนื่องจากระเหยได้เร็ว  
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2) การท าความสะอาดแบบเปียก  

-  ควรใช้เฉพาะบริเวณที่ไม่ใช่บริเวณวิกฤตหรือบริเวณผลิต เช่น ห้องสุขา บริเวณทิ้งขยะ 

บริเวณซ่อมบ ารุง  

-  ควรลดปริมาณการใช้น้ าและใช้ในบริเวณจ ากัดเท่าที่จะท าได้  

-  ควรระวังไม่ให้บริเวณที่ต้องการให้แห้งเปียกน้ า  

-  ต้องหลีกเลี่ยงการใช้สายยางน้ าแรงดันสูง  

-  ต้องท าให้แห้งหลังท าความสะอาด 

3) การท าความสะอาดแบบเปียกภายใต้การควบคุม  

-  ควรใช้กับบริเวณที่ต้องเข้มงวดด้านสุขลักษณะ 

-   ควรใช้น้ าในปริมาณจ ากัด  

-   ต้องไม่ปล่อยให้บริเวณพื้นหรือบริเวณที่ต้องแห้งมีน้ าขัง  

-   ห้ามใช้สายยางน้ าแรงดันสูง  

-    หลังการท าความสะอาดต้องมีการฆ่าเชื้อ และท าใหแ้ห้ง ควรมีการตรวจเฝ้าระวังและ

ตรวจดูว่าบริเวณดังกล่าวแห้งก่อนเริ่มการผลิตรอบใหม่            

-    หากจ าเป็นควรหยุดการผลิตระหว่างการท าความสะอาด 

ข) ควรมีการจัดการสารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาด โดยใช้ด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติ

ตามค าแนะน าของผู้ผลิตสารเคมี ต้องเก็บสารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาดแยกจากอาหาร

และเก็บในภาชนะที่มีการชี้บ่งไว้ชัดเจน สามารถหลีกเล่ียงความเส่ียงที่จะปนเปื้อนอาหาร 

ค)  ขั้นตอนด าเนินงานและวิธีการท าความสะอาด ควรด าเนินการตามล าดับ ดังนี้  

1)  การขจัดคราบหรือเศษส่ิงสกปรกทั้งหมดออกจากพื้นผิวท่ีจะท าความสะอาด 

 2)  กรณีท าความสะอาดแบบเปียกให้ใช้น้ าสะอาดและสารท าความสะอาด เพื่อขจัด                 

  ส่ิงสกปรกและแบคทีเรียให้หลุดออก หลังจากนั้นล้างด้วยน้ าสะอาด เพื่อขจัดเศษ                 

  ส่ิงสกปรกที่หลุดออกและสารตกค้างของสารท าความสะอาด ตามแผนการท าความสะอาด

  ที่ก าหนด เพื่อไม่ท าให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค  

3)  บริเวณที่จ าเป็นต้องฆ่าเชื้อ ต้องเลือกใช้ชนิดสารฆ่าเชื้อให้ถูกต้อง และใช้ในปริมาณ       

ที่ถูกต้องตามค าแนะน าบนฉลาก ข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า และกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีมาตรการควบคุมการใช้ให้เป็นไปตามข้อก าหนด โดยทั่วไป           

หลังการใช้สารฆ่าเชื้อต้องต่อด้วยการชะล้าง ยกเว้นค าแนะน าของผู้ผลิตสารฆ่าเชื้อ 

ระบุไว้ว่าไม่จ าเป็นต้องชะล้าง โดยต้องอยูบ่นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

3.3.4   โปรแกรมการท าความสะอาด 

ควรจัดท าโปรแกรมการท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อต่างๆ ในลักษณะที่จะท าให้มั่นใจว่า              

ทุกส่วนของสถานที่ประกอบการได้มีการท าความสะอาดอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะบริเวณวิกฤต 

รวมถึงอุปกรณ์และเครื่องมือ ทั้งนี้ ต้องมีการท าความสะอาดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท าความสะอาดด้วย 
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ก)  บริเวณที่จ าเป็นควรจัดท าโปรแกรมการท าความสะอาดเป็นเอกสารที่ระบุรายการ ดังนี้ 

 1)  บริเวณ รายการเครื่องมือและเครื่องใช้ ที่จะท าความสะอาด 

2)  ผู้รับผิดชอบส าหรับแต่ละกิจกรรมโดยเฉพาะ 

3)  วิธีและความถี่ของการท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อ 

4)  การตรวจเฝ้าระวัง 

ข)   ควรมีการตรวจเฝ้าระวังความเหมาะสมและประสิทธิผลของโปรแกรม 

ค)   การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อในบางบริเวณที่จ าเป็น ควรมีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 

3.3.5   ระบบการควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ 

3.3.5.1  ทั่วไป 

ควรมีการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะและมีการสุขาภิบาลท่ีดี ไม่ปล่อยให้มอีาหารและแหล่ง 

เพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าเชื้อ สามารถหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีจะชักน าแมลงและ 

สัตว์พาหะน าเชื้อเข้ามาอยู่อาศัย ซึ่งจะเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัย

ของอาหารและความเหมาะสมของอาหาร และมีมาตรการป้องกันที่สามารถลดการเข้าอยู่อาศัย

ของสัตว์พาหะน าเชื้อ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความจ าเป็นในการใช้สารป้องกันก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อ 

3.3.5.2  การป้องกันการเข้ามาในอาคาร 
ควรมีการป้องกันสัตว์พาหะน าเชื้อเข้ามาในอาคาร โดยมีการซ่อมแซมอาคารและดูแลให้อยู่ใน

สภาพที่สามารถป้องกันสัตว์พาหะน าเชื้อเข้ามา และเพื่อก าจัดแหล่งที่อาจจะเป็นที่เพาะพันธุ์ เช่น 

ก)  ปิดช่องต่างๆและบริเวณที่สัตว์พาหะน าเชื้ออาจจะเข้ามาได้ให้สนิท  รวมทั้งมีวิธีการ           

 ที่เหมาะสมที่สามารถป้องกันไม่ให้สัตว์พาหะน าเชื้อเข้าไปในระบบระบายน้ า 

ข)   ติดมุ้งลวด เช่น ที่หน้าต่าง ประตูและช่องระบายอากาศ ไม่ให้สัตว์พาหะน าเชื้อเข้าไปใน

  บริเวณผลิต  

ค)  ไม่ให้สัตว์ต่างๆเข้ามาในบริเวณของโรงงานและอาคารแปรรูปทุกที่ท่ีเป็นไปได้ 

3.3.5.3  สถานที่หลบซ่อนและอยู่อาศัย  

ควรป้องกันไม่ให้มีสถานที่หลบซ่อนและอยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าเชื้อ การมีอาหารและน้ าจะ

กระตุ้นให้สัตว์พาหะน าเชื้อเข้ามาหลบซ่อนและอยู่อาศัย จึงควร 

ก)  เก็บส่ิงที่อาจเป็นอาหารของสัตว์พาหะน าเชื้อในภาชนะที่สามารถป้องกันสัตว์พาหะ                

 น าเชื้อได้และหรือวางไว้เหนือพื้นและห่างจากผนัง  

ข)  ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทั้งภายในและภายนอกสถานที่ผลิต  

ค)  เก็บเศษของที่ไม่ใช้แล้วในภาชนะที่ปิดฝา หรือสามารถป้องกันสัตว์พาหะน าเชื้อได้ 

ง)   ควรตรวจสอบวัสดุท่ีจะน าเข้ามาใช้ว่าไม่มีสัตว์พาหะน าเชื้อติดมา 

3.3.5.4  การตรวจเฝ้าระวัง  

ควรมีการตรวจเฝ้าระวัง โดยตรวจสอบเพื่อหาร่องรอยการเข้าอยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าเชื้อใน

สถานทีป่ระกอบการและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ าเสมอ 
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3.3.5.5 การก าจัด 

ควรมีแผนป้องกันและก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้อและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน ควรจัดการ

กับสัตว์พาหะน าเชื้อที่เข้ามาหลบซ่อนและอยู่อาศัยทันทีที่พบ โดยวิธีที่ไม่ท าให้เกิดผลเสียต่อ

ความปลอดภัยของอาหารหรือความเหมาะสมของอาหาร การใช้สารเคมี ชีวภาพ หรือวิธีทางกายภาพ 

ควรท าโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหารและความเหมาะสมของอาหาร 

3.3.6  การจัดการกับของเสีย 

ควรมีวิธีที่เหมาะสมส าหรับการขนย้ายและเก็บรวบรวมของเสีย ต้องไม่ปล่อยให้มีของเสีย

หมักหมมในบริเวณผลิต เก็บรักษา และบริเวณปฏิบัติงานอื่นๆ รวมทั้งบริเวณโดยรอบและ

ใกล้เคียง ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ต้องดูแลบริเวณเก็บรวบรวมขยะและที่เก็บ             

ของเสียให้สะอาดอย่างเหมาะสม 

3.3.7  ประสิทธิผลของการตรวจเฝ้าระวัง 

ควรตรวจเฝ้าระวังระบบการสุขาภิบาล เพื่อพิจารณาถึงประสิทธิผลของมาตรการควบคุม และ     

จัดให้มีการทวนสอบเป็นระยะๆ โดยวิธีต่างๆ เช่น 

ก)  ตรวจประเมินการตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน  

ข) บริเวณที่เหมาะสม ควรมีการสุ่มตรวจเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคและเอนเทอโร

แบคทีเรียซิอี (Enterobacteriaceae) ที่เป็นดัชนีชี้วัดสุขลักษณะของกระบวนการผลิตและ    

มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ าเสมอ หากพบเกินเกณฑ์ก าหนดต้องมีการตรวจหา

แหล่งที่มาของการปนเปื้อน เพื่อก าจัดหรือควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ 

3.4   สถานประกอบการ: สุขลักษณะส่วนบุคคล  

3.4.1   ทั่วไป 

ควรมีข้อก าหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เข้าไป

ในบริเวณผลิตที่สามารถรักษาความสะอาดส่วนบุคคลไว้ในระดับที่เหมาะสม และประพฤติและ

ปฏิบัติงานในลักษณะที่เหมาะสมท่ีจะท าให้มั่นใจว่า ผู้ที่สัมผัสกับอาหารทั้งทางตรงและทางอ้อม

จะไม่ท าให้อาหารปนเปื้อน 

3.4.2  ภาวะสุขภาพ 

 ไม่ควรให้บุคคลที่ทราบแน่ชัดหรือสงสัยว่า เป็นโรค เป็นพาหะน าโรค หรือเจ็บป่วยที่อาจ

ส่งผ่านสู่อาหารได้ เข้าไปในบริเวณปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร จึงควรมีแผนการตรวจสุขภาพ

และโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่าอาจท าให้

อาหารเกิดการปนเปื้อนได้ บุคคลใดที่อยู่ในภาวะดังกล่าวควรรายงานการเจ็บป่วยหรืออาการ

ของการเจ็บป่วยให้ผู้บริหารทราบทันที  
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3.4.3  การเจ็บป่วยและบาดเจ็บ 

สภาวะต่างๆที่ควรรายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาความจ าเป็นในการตรวจรักษาและ/หรือ

แยกผู้ท่ีเจ็บป่วยออกจากการปฏิบัติงานในการผลิตพริกป่น รวมถึง 

-  โรคดีซ่าน 

-  อาการท้องร่วง 

-  การอาเจียน  

-  เป็นไข ้

-  เจ็บคอและมีไข้ 

-  มีแผลติดเชื้อที่ผิวหนัง (ฝี สิว บาดแผล) 

-  มีน้ ามูก หูน้ าหนวก หรือตาแฉะ 

 

3.4.4  ความสะอาดส่วนบุคคล  

3.4.4.1 การรักษาความสะอาดส่วนบุคคล 

ผู้ปฏิบัติงานในการผลิตพริกป่น ควรมีการรักษาความสะอาดส่วนบุคคล ดังนี้ : 

ก)  ควรสวมชุดกันเปื้อนที่เหมาะสม ที่คลุมผมและรองเท้า  

ข)   ผู้ที่มีบาดแผลหรือได้รับบาดเจ็บที่ ได้รับการอนุญาตให้ ยังคงปฏิบัติ งานต่อได้                      

 ควรปิดแผลด้วยผ้าพันแผลหรือพลาสเตอร์ที่กันน้ าได้  

ค)   พนักงานควรล้างมือเสมอ กรณีที่ความสะอาดส่วนบุคคลอาจมีผลต่อความปลอดภัยของอาหาร เช่น  

           1)  ก่อนเริ่มปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับอาหาร  

           2)  ทันทีหลังจากการใช้ห้องสุขา และ 

           3)  หลังจากจับต้องวัตถุดิบหรือวัสดุใดที่ปนเปื้อนที่สามารถท าให้พริกป่นปนเปื้อน 

ง)  พนักงานควรหลีกเลี่ยงการจับต้องพริกป่นที่พร้อมบริโภค 

3.4.4.2 การตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคล 

  ควรมีแผนการตรวจสอบสุขลักษณะส่วนบุคคลและบันทึกผลการปฏิบัติงานตามแผน  

3.4.5 พฤติกรรมส่วนบุคคล  

 ก)   ผู้ปฏิบัติงานควรละเว้นจากการประพฤติที่สามารถท าให้เกิดการปนเปื้อนในพริกป่น และ

ความเหมาะสมของอาหาร เช่น ต้องละเว้น  

                          -   การสูบบุหรี่  

 -   การถ่มน้ าลาย 

 -    การขบเคี้ยวหรือการรับประทานอาหาร 

                          -   การไอหรือจามลงบนผลิตภัณฑ์พริกป่นที่ไม่มีการปกปิดป้องกันไว้ 

 ข)  ไม่ควรสวมใส่หรือน าสิ่งของส่วนตัว  เช่น เครื่องประดับ นาฬิกา เข็มกลัด เข้าไป

ในบริเวณผลิต  
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3.4.6   ผู้เยี่ยมชม  

 ผู้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตพริกป่นหรือบริเวณที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ควรสวมชุดกันเปื้อน 

 และปฏิบัติตามข้อก าหนดสุขลักษณะส่วนบุคคล 

3.5  การขนส่ง  

3.5.1  ทั่วไป 

 ควรมีมาตรการควบคุมและจัดให้มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในระหว่างการขนส่ง เพื่อ 

ก)  ป้องกันผลิตภัณฑ์พริกป่นจากแหล่งที่อาจปนเปื้อน 

 ข)  ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์พริกป่น เช่น ความชื้นอันเป็นสาเหตุให้ 

พริกป่นเสื่อมสภาพหรือไม่เหมาะสมส าหรับการบริโภค เช่น 

1)  การขนส่งควรมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ  

 2)  มีมาตรการป้องกันการเกิดหยดน้ าจากการควบแน่นของไอน้ าในผลิตภัณฑ์พริกป่น          

 ที่น าออกมาจากห้องเย็นหรือรถห้องเย็น หากอากาศภายนอกร้อนหรือมีความชื้นใน             

 อากาศสูง ควรพักผลิตภัณฑ์พริกป่นให้มีอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิห้องก่อนน าสู่

 ภายนอก 

3)  ไม่ควรน าผลิตภัณฑ์พริกป่นที่หีบห่อเสียหายเสี่ยงต่อการปนเปื้อนมาใช้เป็นอาหาร 

ค)  ควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรคและผลิตสารพิษในพริกป่น 

3.5.2  ข้อก าหนด 

 พาหนะ ภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ หรือตู้สินค้าควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ก)  ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนพริกป่นหรือหีบห่อพริกป่น 

  ข)  สามารถล้างท าความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ณ ที่จ าเป็น ต้องฆ่าเชื้อได ้

  ค)   ระหว่างการขนส่งสามารถแยกอาหารประเภทต่างๆ ออกจากกันหรือออกจากส่ิงที่ไม่ใช่อาหาร 

  ง) ป้องกันการปนเปื้อน รวมท้ังฝุ่นและควันอย่างมีประสิทธิภาพ  

  จ)  สามารถรักษาระดับอุณหภูมิ ความชื้น และสภาวะอื่นที่จ าเป็นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อ

  ป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายในพริกป่น และที่อาจท าให้พริกป่น

  เสื่อมสภาพจนไม่เหมาะสมส าหรับการบริโภค 

ฉ)  สามารถตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น และสภาวะอื่น ๆ ที่จ าเป็นได้ 

3.5.3  การใช้งานและการบ ารุงรักษา 

ควรดูแลรักษาความสะอาดและซ่อมแซมดูแลพาหนะและภาชนะบรรจุ ตู้ขนส่งสินค้าส าหรับ

ขนส่งพริกป่นให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม แห้งและไม่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าเชื้อ 

ก)  หากมีการใช้พาหนะ ภาชนะบรรจุ หรือตู้ขนส่งเดียวกันในการขนส่งพริกป่นกับอาหารอื่น

 หรือขนส่งสินค้าที่มิใช่อาหาร จ าเป็นต้องมีการท าความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ  

ข)  กรณีที่จ าเป็น ควรมีการฆ่าเชื้อก่อนหรือหลังการขนถ่ายสินค้าแต่ละครั้งด้วย 
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3.6  ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

3.6.1 ทั่วไป  

ควรมีการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ให้สามารถมั่นใจว่า 

  ก)  มีข้อมูลที่เพียงพอที่จะท าให้บุคคลที่รับช่วงต่อไปในห่วงโซ่อาหารสามารถปฏิบัติต่อ            

   พริกป่น เก็บรักษา แปรรูป จัดเตรียม และจัดวางผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัย และถูกต้อง  

ข)  สามารถบ่งชี้และเรียกคืนรุ่นหรือชุดของผลิตภัณฑ์ได้ง่ายถ้าจ าเป็น   

3.6.2  การแสดงรุ่น 

ต้องมีการระบุข้อมูลผู้ผลิตและรุ่นไว้ที่ภาชนะบรรจุพริกป่นแต่ละชิ้นอย่างถาวร เพื่อช่วยให้การ 

น าเข้า-จ่ายออกสินค้าจากคลังสินค้าเป็นไปตามล าดับการรับเข้าก่อน-หลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถเรียกคืนสินค้าได้เมื่อจ าเป็น รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย                  

ที่เกี่ยวข้องเรื่องการแสดงฉลากและ/หรือข้อก าหนดของประเทศคู่ค้า 

3.6.3  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

ควรมีข้อมูลที่ผลิตภัณฑ์หรือมีข้อมูลในเอกสารก ากับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอย่างเพียงพอ  

3.6.4  การแสดงฉลาก  

ควรแสดงฉลากผลิตภัณฑ์ด้วยข้อความที่ชัดเจนและระบุข้อมูลบนฉลากอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อก าหนดของประเทศน าเข้า 

3.7   การฝึกอบรม 

3.7.1  ทั่วไป  

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีการสัมผัสพริกป่นโดยตรงหรือโดยทางอ้อม ควรได้รับ 

การฝึกอบรมหรือแนะน าในเรื่องสุขลักษณะอาหารในระดับที่สามารถปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน              

การเกิดผลเสียต่อความปลอดภัยของอาหารและความเหมาะสมต่อการบริโภค 

3.7.2   ความตระหนักและความรับผิดชอบ  

ก) พนักงานทุกคนควรได้รับการฝึกอบรมเรื่องสุขลักษณะอาหารที่เป็นพื้นฐานที่ส าคัญ               

ที่จะท าให้ทราบและส านึกในบทบาทของตนเอง และความรับผิดชอบในการป้องกัน            

พริกป่นจากการปนเปื้อนหรือเสื่อมสภาพ 

ข)  ผู้ปฎิบัติต่อพริกป่นควรมีความรู้และความช านาญที่จ าเป็น เพื่อที่จะสามารถท าให้ปฏิบัติ

ต่อพริกป่นได้อย่างถูกสุขลักษณะ  

ค)  ผู้ที่ต้องใช้สารเคมีที่ร้ายแรงหรือสารเคมีอื่นที่อาจเป็นอันตราย ควรได้รับการแนะน า

เทคนิคในการปฏิบัติที่ปลอดภัย 
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3.7.3  โปรแกรมการฝึกอบรม 

ควรจัดท าโปรแกรมการฝึกอบรมที่เหมาะสมให้ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ที่ต้องเข้าไปปฏิบัติงาน

เป็นครั้งคราว เช่น ช่างซ่อมบ ารุง คนงาน ฯลฯ ให้ได้รับความรู้ด้านสุขลักษณะอาหารที่จ าเป็นที่

มีเนื้อหาครอบคลุมถึง 

ก)  สาเหตุการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคและวิธีป้องกันจุลินทรีย์ที่สามารถทน

 สภาพที่แห้งได้ช่วงเวลาหนึ่งและอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่มีความชื้นต่ าได้ 

ข)  ความส าคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะและหลีกเลี่ยงการมีน้ าที่ท าให้เกิดการเปียกชื้น

 ในสถานประกอบการ 

ค)  อันตรายจากจุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและเก็บรักษา 

ง)  ลักษณะวิธีท่ีจะปฏิบัติต่อพริกป่นและการบรรจุหีบห่อ รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อน   

3.7.4   การแนะน าและก ากับดูแล 
ควรมีการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมและการแนะน าสอนงานเป็นระยะๆ  

เช่นเดียวกับการก ากับดูแลและตรวจสอบที่ท าเป็นประจ า  ที่สามารถมั่นใจว่าขั้นตอนการ

ด าเนินงานมีการด าเนินการอย่างได้ผล  

ผู้จัดการและผู้ก ากับดูแลกระบวนการผลิตพริกป่น ควรมีความรู้ที่จ าเป็นเกี่ยวกับหลักการและ

การปฏิบัติด้านสุขลักษณะอาหาร ที่สามารถตัดสินความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นและด าเนินการ               

ส่ิงที่จ าเป็นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 

3.7.5 การฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูความรู้ 

 ควรมีการทบทวนโปรแกรมการฝึกอบรมและปรับให้ทันสมัยเป็นประจ า และควรจัดให้มีระบบ   

ที่จะท าให้แน่ใจว่าผู้ปฎิบัติต่ออาหารยังคงตระหนักถึงขั้นตอนการด าเนินงานที่จ าเป็นทั้งหมด             

เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร เช่น ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการทบทวน

หรือฝึกอบรมเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพูนความรู้ด้านการผลิตและปรับให้ทันสมัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

3.8  การจัดท าเอกสารและบันทึกข้อมูล 

  ควรบันทึกข้อมูลของการรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต แปรรูป และกระจายสินค้า เพื่อช่วย

ส่งเสริมความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบควบคุมความปลอดภัยของอาหาร 

ผู้ผลิตต้องบันทึกข้อมูลการควบคุมการปฏิบัติงานที่ส าคัญ เช่น 

-  การรับวัตถุดิบและผู้จัดหาวัตถุดิบ  

-  บัญชีรายชื่อผู้รวบรวมท่ีผู้ประกอบการให้การยอมรับ 

- การจัดเก็บวัตถุดิบ  

-    การควบคุมการท าแห้ง กระบวนการผลิต  

-  ชนิดและปริมาณผลิตภัณฑ์ และวัน เดือน ป ีที่ผลิต  

-  ผลวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  

-  ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ า  
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-  การควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ 

-  การท าความสะอาด  

-  การตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ และการสอบเทียบ  

- ผลการตรวจสุขภาพ 

- การขนส่ง  

- การฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงาน 
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