เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๘ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับการปฏิบัติที่ดี
สําหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกเป็นมาตรฐานบังคับ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๙
แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้มาตรฐานสินค้าเกษตร เลขที่ มกษ. ๙๐๔๖ - ๒๕๖๐ ตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง
ตามพระราชบั ญ ญัติ มาตรฐานสิ น ค้า เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวั นที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นมาตรฐานบังคับ สําหรับสินค้าทุเรียนแช่เยือกแข็งที่ผลิตเพื่อการส่งออก
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๘ ก

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ปัจจุบันมีการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออก
เป็นปริมาณมากและมีแนวโน้มส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ประเทศผู้นําเข้าหลายประเทศได้ตรวจพบว่า
ผู้ผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกของไทยบางรายมีกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งไม่เป็นผลดี
ต่อการส่งออกทุเรียนแช่เยือกแข็งของประเทศไทยในภาพรวม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกประกาศ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐาน
สินค้าเกษตรเห็นสมควรออกกฎกระทรวงกําหนดให้การผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งอยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับ
เป็นการเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้มีมติให้เสนอรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกําหนด
มาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับการปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกเป็นมาตรฐานบังคับ
ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๔๘ ง

หน้า ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร :
การปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ด้ ว ยคณะกรรมการมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร เห็ น สมควรกํ า หนดมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร
เรื่อง การปฏิบัติที่ดีสําหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง เป็นมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ในการประชุม
ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อ วัน ที่ ๒๖ ธัน วาคม ๒๕๕๙ รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึง ออกประกาศกํ า หนดมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร : การปฏิ บั ติ ที่ ดี สํ า หรั บ การผลิ ต ทุ เ รี ย นแช่ เ ยื อ กแข็ ง
มาตรฐานเลขที่ มกษ. 9046 - 2560 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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มาตรฐานสินค้าเกษตร
การปฏิบตั ิทีด่ ีสําหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง
1.

ขอบข่าย
มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ครอบคลุมข้ อกําหนดการปฏิบัติท่ดี ีสาํ หรับการผลิตทุเรียนแช่ เยือกแข็ง
รวมถึงแช่เย็นจนแข็ง ในรูปทุเรียนทั้งผล เนื้อทุเรียนที่มหี รือไม่มีเมล็ดในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรับ
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การเก็บรักษา จนถึงการขนส่ง เพื่อให้ ได้ ผลิตภัณฑ์ท่มี ีความปลอดภัย
และเหมาะสมต่อการบริโภค

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

นิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ ในมาตรฐานนี้ มีดงั ต่อไปนี้
การทําความสะอาด (cleaning) หมายถึง การขจัดสิ่งสกปรก เศษอาหาร นํา้ มัน หรือ สิ่ง ไม่ พึ ง
ประสงค์อ่นื ๆ
สารปนเปื้ อน (contaminant) หมายถึง สารเคมีหรือชีวภาพ สิ่งแปลกปลอม หรือสารอื่นๆ ที่ไม่ได้
ตั้งใจเติมเข้ าไปในอาหาร ซึ่งอาจทําให้ ความปลอดภัยของอาหารหรือความเหมาะสมของอาหารลดลง
การปนเปื้ อน (contamination) หมายถึง การได้ รับหรือการเกิดมีสารปนเปื้ อนในอาหารหรือ
สิ่งแวดล้ อมของอาหาร
การฆ่าเชื้ อ (disinfection) หมายถึง การลดจํานวนจุลินทรียใ์ นสิ่งแวดล้ อม โดยวิธกี ารใช้ สารเคมี และ/หรือ
วิธที างกายภาพ ให้ อยู่ในระดับที่ไม่ทาํ ให้ ความปลอดภัยของอาหารหรือความเหมาะสมของอาหารลดลง
สถานประกอบการ (establishment) หมายถึง อาคารหรือบริเวณที่มีการปฏิบัติต่ออาหารและ
บริเวณแวดล้ อม ที่อยู่ภายใต้ การควบคุมของการจัดการเดียวกัน
สุขลักษณะอาหาร (food hygiene) หมายถึง สภาวะและมาตรการต่างๆ ที่จาํ เป็ นที่จะทําให้
มั่นใจในความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหารในทุกขั้นของห่วงโซ่อาหาร
อัน ตราย (hazard) หมายถึง สารชีว ภาพ เคมี หรือ กายภาพที่มีอ ยู่ ใ นอาหาร หรือ สภาวะของ
อาหารที่มศี กั ยภาพในการก่อให้ เกิดผลเสียต่อสุขภาพ
การวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ตอ้ งควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point;
HACCP) หมายถึง ระบบที่บ่งชี้ ประเมิน และควบคุมอันตรายต่างๆ ที่สาํ คัญต่อความปลอดภัยของอาหาร
ผู ป้ ฏิ บตั ิ ต่ออาหาร (food handler) หมายถึง บุคคลใดใดที่ปฏิบัติโดยตรงกับอาหารที่บรรจุหีบ
ห่ อแล้ วหรื อ ยัง ไม่ ได้ บรรจุ หีบห่ อ อุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ห รื อภาชนะอาหาร หรื อ พื้ นผิว
สิ่งต่างๆ ที่สมั ผัสกับอาหาร และดังนั้นจึงต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดสุขลักษณะอาหาร
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ความปลอดภัยของอาหาร (food safety) หมายถึง ความมั่นใจว่าอาหารจะไม่เป็ นสาเหตุทาํ ให้
เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค เมื่อนําไปเตรียม และ/หรือ บริโภคตามวัตถุประสงค์การใช้ ของอาหารนั้น
ความเหมาะสมของอาหาร (food suitability) หมายถึง ความมั่นใจว่าอาหารเป็ นที่ยอมรับได้
สําหรับการบริโภคตามวัตถุประสงค์การใช้ ของอาหารนั้น

ข้อกําหนด
ข้ อกําหนดการปฏิบตั ทิ ่ดี สี าํ หรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งรวมถึงแช่เย็นจนแข็ง มีดงั นี้

3.1

สถานประกอบการ: การออกแบบและสิง่ อํานวยความสะดวก

3.1.1

ทัว่ ไป
ควรมีท่ีต้ัง/จัดวาง ออกแบบและสร้ างอาคารสถานที่ผลิต เครื่ องมือและสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ โดยขึ้นกับลักษณะของการดําเนินงานและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ ม่นั ใจว่า
ก) มีการปนเปื้ อนน้ อยที่สดุ
ข) การออกแบบและวางผังเอื้อต่ อการบํารุงรักษา การทําความสะอาดและการฆ่าเชื้อ และลด
การปนเปื้ อนจากอากาศได้ อย่างเหมาะสม
ค) พื้ นผิ ว และวั ส ดุ ต่ า งๆ โดยเฉพาะในส่ ว นที่สัม ผั ส กับ อาหาร เป็ นวั ส ดุ ท่ีไ ม่ เ ป็ นพิ ษ ในการ
นํามาใช้ บริเวณที่จาํ เป็ น มีความทนทานตามสมควร บํารุงรักษาและทําความสะอาดได้ ง่าย
ง) มีส่งิ อํานวยความสะดวกที่พอเหมาะ สําหรับการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การควบคุมอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
จ) มีการป้ องกันที่มีประสิทธิภาพ ไม่ให้ สตั ว์พาหะนําเชื้อเข้ ามาและอยู่อาศัยได้

3.1.2

ทําเลที่ต้ งั

3.1.2.1 สถานประกอบการ
การเลือกสถานที่ต้ั งสถานประกอบการ ต้ องอยู่ในแหล่งที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้ อน หรือหลังจาก
การพิจารณามาตรการป้ องกันต่างๆแล้ วเห็นได้ ชัดว่ าไม่สามารถจะคงความปลอดภัยและความ
เหมาะสมของอาหารไว้ ได้ โดยปกติแล้ วสถานประกอบการควรตั้งห่างจากบริเวณ ดังนี้
ก) สภาพแวดล้ อมที่มกี ารปนเปื้ อนและมีการดําเนินงานของอุตสาหกรรม ที่จะทําให้ เกิดอันตราย
ร้ ายแรงจากการปนเปื้ อนต่ออาหาร
ข) นํา้ ท่วมถึง เว้ นแต่มกี ารจัดการให้ มเี ครื่องป้ องกันไว้ อย่างเพียงพอ
ค) สัตว์พาหะนําเชื้อชอบอาศัยอยู่
ง) ไม่ ส ามารถขจัด หรื อ ขนถ่ า ยของเสีย ไม่ ว่ า จะเป็ นของแข็ง หรื อ ของเหลวออกไปได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิผล
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3.1.2.2 เครือ่ งมือ
ควรจัดวางอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสม ดังนี้
ก) บํารุงรักษาและทําความสะอาดได้ สะดวก
ข) สามารถปฏิบตั งิ านได้ ตามจุดประสงค์ในการใช้
ค) เอื้อต่อการปฏิบตั อิ ย่างถูกสุขลักษณะและการตรวจเฝ้ าระวัง

3.1.3 อาคารสถานทีผ่ ลิตและห้อง
3.1.3.1 การออกแบบและวางผัง
ควรออกแบบภายในและวางผังของสถานที่ผลิตให้ เอื้อต่อการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ และสามารถ
ป้ องกันการปนเปื้ อนข้ าม (cross–contamination) ของอาหารระหว่างช่วงปฏิบตั งิ านและในขณะปฏิบตั งิ าน

3.1.3.2 โครงสร้างภายในอาคารสถานที่ผลิตและส่วนประกอบ
ควรสร้ างโครงสร้ า งภายในอาคารสถานประกอบการให้ แ ข็ง แรง ทํา ด้ ว ยวั ส ดุ ท่ี ท นทานและ
บํารุงรักษาทําความสะอาดได้ ง่ าย และสามารถฆ่ าเชื้ อในจุ ดที่จาํ เป็ นได้ เพื่อความปลอดภัยของ
อาหารและความเหมาะสมของอาหาร ดังนี้
ก) พื้นผิวของผนัง ฝากั้น และพื้น ควรทําจากวัสดุกนั นํา้ ไม่เป็ นพิษต่อการใช้ งานตามวัตถุประสงค์
ข) ผนังและฝากั้น ควรมีผวิ หน้ าเรียบ สูงพอเหมาะต่อการปฏิบตั งิ าน
ค) พื้น มีความลาดเอียงเพียงพอต่อการระบายนํา้ และทําความสะอาด
ง) เพดานและอุปกรณ์ท่ียึดติดอยู่ ด้านบน อยู่ ในสภาพที่ช่วยลดการเกาะของสิ่งสกปรก การ
ควบแน่นของไอนํา้ และการหลุดกระจายของชิ้นส่วน
จ) หน้ าต่าง ทําความสะอาดได้ ง่าย สร้ างให้ ลดการเกาะของสิ่งสกปรก และจุ ดที่จาํ เป็ นควรติด
มุ้งลวดที่สามารถถอดออกและล้ างทําความสะอาดได้ ง่าย
ฉ) ประตู ควรมีผวิ เรียบ ไม่ดูดซับนํา้ และทําความสะอาดได้ ง่าย รวมทั้งจุดที่จาํ เป็ น สามารถฆ่าเชื้อได้
ช) พื้นผิวบริเวณปฏิบตั งิ านที่จะสัมผัสโดยตรงกับอาหาร ควรอยู่ในสภาพดี ทนทาน และทําความ
สะอาด บํารุงรักษา และฆ่าเชื้อได้ ง่าย ควรทําจากวัสดุท่เี รียบ ไม่ดูดซับนํา้ และไม่ทาํ ปฏิกริ ิยา
กับอาหาร สารทําความสะอาด และสารฆ่าเชื้อในสภาพการปฏิบตั งิ านตามปกติ

3.1.3.3 ห้องเย็นสําหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ควรออกแบบห้ องเย็นสําหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ให้ สามารถรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ให้ คงที่
ณ อุณหภูมิ –18 ๐C หรือตํ่ากว่า ดังนี้
ก) ผนัง พื้น เพดาน ประตูของห้ องเย็นสามารถรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ให้ คงที่ เช่น การบุ
ฉนวนกันความร้ อน
ข) มีอากาศไหลเวียนผ่านผลิตภัณฑ์ท่เี ก็บอย่างเพียงพอ
ค) มีการป้ องกันการรั่วออกของอากาศเย็น และป้ องกันการรั่วไหลของสารทําความเย็น ถ้ ามีการ
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รั่วไหลต้ องมีการแก้ ไขทันที
ง) มีระบบและอุปกรณ์ในการควบคุมและบันทึกอุณหภูมไิ ด้ อย่างสมํ่าเสมอ

3.1.4

เครือ่ งมือ

3.1.4.1 ทัว่ ไป
ควรออกแบบเครื่องมือ และภาชนะที่ใช้ สัมผัสกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ยกเว้ นภาชนะบรรจุ และ
หีบห่อที่ใช้ ครั้งเดียว ให้ หลีกเลี่ยงการปนเปื้ อนได้ และไม่ทาํ ความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ก) ทําความสะอาด ฆ่าเชื้อ และบํารุงรักษาได้ เพียงพอ
ข) ทําจากวัสดุไม่เป็ นพิษในการนําไปใช้ งาน
ค) เครื่องมือมีความทนทาน และสามารถเคลื่อนย้ ายหรือถอดออกได้ เอื้อต่อการซ่อมบํารุง การทําความ
สะอาด การฆ่าเชื้อ และการตรวจเฝ้ าระวัง เช่น สะดวกในการตรวจสอบสัตว์พาหะนําเชื้อ เป็ นต้ น

3.1.4.2 เครือ่ งมือสําหรับควบคุมและตรวจเฝ้าระวัง
ต้ องออกแบบกระบวนการแช่เยือกแข็งให้ ลดอุณหภูมิท่จี ุดที่มีอุณหภูมิสงู สุด (thermal centre)
ของวัตถุดบิ ลงให้ ได้ เร็วที่สดุ เพื่อไม่ ให้ เ กิดการเจริ ญ เติบโตของจุลินทรีย์ท่ที าํ ให้ เ กิดโรคในระหว่าง
กระบวนการแช่เยือกแข็ง และออกแบบเครื่องมือควบคุม ตรวจเฝ้ าระวัง ให้ มปี ระสิทธิภาพ เช่น
ก) เครื่องมือสําหรับทําความเย็น เก็บรักษา หรือแช่เยือกแข็ง ให้ สามารถทําให้ อณ
ุ หภูมิอาหารอยู่
ที่ระดับที่ต้องการได้ รวดเร็วเท่าที่จาํ เป็ น เพื่อประโยชน์ในด้ านความปลอดภัยอาหารและความ
เหมาะสมของอาหาร และบํารุงรักษาเครื่องมือดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ข) เครื่องมือในการควบคุมและตรวจวัดอุณหภูมิ รวมทั้งการไหลของอากาศ หรือลักษณะอื่นๆ
ที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยอาหารหรือความเหมาะสมของอาหารต้ องมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
สามารถตรวจเฝ้ าระวังค่าวิกฤตที่กาํ หนดไว้ ในแผนโดยอาศัย HACCP

3.1.4.3 ภาชนะบรรจุของเสีย สารที่บริโภคไม่ได้หรือเป็ นอันตราย
ออกแบบ สร้ าง หรือจัดทําภาชนะบรรจุ สาํ หรั บของเสีย ผลพลอยได้ และสารที่บริ โภคไม่ ได้ หรือเป็ น
อันตราย ให้ สามารถป้ องกันการปนเปื้ อนต่อวัตถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์ โดยเจตนาร้ ายหรือโดยบังเอิญได้ เช่น
ก) มีการชี้บ่งและแยกภาชนะบรรจุไว้ ให้ ชัดเจน
ข) ภาชนะที่ใช้ ใส่สารอันตรายควรปิ ดและล็อกได้
ค) ภาชนะบรรจุทาํ จากวัสดุท่กี นั นํา้

3.1.5

สิง่ อํานวยความสะดวก

3.1.5.1 ทัว่ ไป
ควรมีส่งิ อํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอและเหมาะสมให้ ม่นั ใจในความปลอดภัยของอาหารและ
ความเหมาะสมของอาหาร
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร วันที่ 26 ธ.ค. 59

5

มกษ. 9046-2560

3.1.5.2 นํ้า
เมื่อใดก็ตามที่จาํ เป็ นเพื่อให้ ม่นั ใจในความปลอดภัยอาหารและความเหมาะสมของอาหาร ควรมีนาํ้
บริโภค (potable water) อย่างเพียงพอพร้ อมสิ่งอํานวยความสะดวกที่เหมาะสม สําหรับเก็บรักษานํา้
และแจกจ่าย
นํา้ บริโภค ควรมีคุณสมบัติเป็ นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับนํา้ บริโภคที่กาํ หนดตามแนวทางใน WHO
Guidelines for Drinking Water Quality ฉบับล่าสุด ต้ องมีระบบแยกต่างหากสําหรับนํา้ อุปโภค
(non-potable water) (เช่น สําหรับการควบคุมเพลิง ระบบทําความเย็น และใช้ ในวัตถุประสงค์
อื่นที่จะไม่ปนเปื้ อนกับอาหาร) ระบบนํา้ อุปโภคต้ องมีการชี้บ่ง และต้ องไม่เชื่อมต่อหรือทําให้ เกิด
การไหลย้ อนกลับเข้ าระบบนํา้ บริโภค

3.1.5.3 การระบายนํ้าและการกําจัดของเสีย
ควรจัดให้ มีระบบและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการระบายนํา้ และการกําจัดของเสียเพียงพอ
ควรออกแบบและก่อสร้ างให้ สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการปนเปื้ อนของผลิตภัณฑ์หรือระบบ
นํา้ บริโภค

3.1.5.4 การทําความสะอาด
ควรจัดให้ มีส่ิงอํานวยความสะดวกที่ออกแบบอย่างเหมาะสมสําหรับการทําความสะอาดวัตถุดิบ
ภาชนะเครื่องใช้ และเครื่องมือ

3.1.5.5 สิง่ อํานวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลและห้องสุขา
ควรออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกด้ านสุขลักษณะส่วนบุคคล เพื่อให้ ม่ันใจว่าสามารถคงไว้ ซ่ึง
สุข ลั ก ษณะส่ ว นบุค คลได้ ในระดับที่เหมาะสม และหลี ก เลี่ ย งการปนเปื้ อนของผลิต ภัณ ฑ์ และ
สิ่งอํานวยความสะดวกดังกล่าวควรอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม สิ่งอํานวยความสะดวกควรรวมถึง
ก) อุปกรณ์ล้างมือและทํามือให้ แห้ งอย่างถูกสุขลักษณะ รวมทั้งอ่างล้ างมือ
ข) ห้ องนํา้ ที่ออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะอย่างเหมาะสม และ
ค) มีส่งิ อํานวยความสะดวกสําหรับเปลี่ยนเสื้อผ้ าของพนักงานอย่างเพียงพอ

3.1.5.6 การควบคุมอุณหภูมิ
ควรมีส่งิ อํานวยความสะดวกเพียงพอสําหรับการทําแช่เย็นและแช่เยือกแข็งทุเรียน สําหรับการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์ และการตรวจเฝ้ าระวังอุณหภูมิ และควรมีการควบคุมอุณหภูมิโดยรอบ เพื่อให้
มั่นใจในความปลอดภัยของอาหารและความเหมาะสมของอาหาร

3.1.5.7 คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ
ก) ควรจัดให้ มวี ิธกี ารระบายอากาศโดยธรรมชาติหรือโดยเครื่องกลอย่างเพียงพอ เพื่อ
- ลดการปนเปื้ อนจากอากาศ เช่น จากละอองนํา้ และหยดนํา้ จากการควบแน่ นของไอนํา้
- ควบคุมอุณหภูมโิ ดยรอบ
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- ควบคุมกลิ่นที่อาจมีผลต่อความเหมาะสมของอาหาร และ
- พื้นที่เฉพาะที่มีความเสี่ยง ให้ ควบคุมความชื้นเพื่อให้ ม่นั ใจในความปลอดภัยของอาหาร
และความเหมาะสมของอาหาร
ข) ควรออกแบบและสร้ างระบบการระบายอากาศ เพื่อไม่ให้ อากาศเคลื่อนจากบริเวณที่ปนเปื้ อน
ไปยังบริเวณที่สะอาด และสามารถบํารุงรักษาและทําความสะอาดได้ ตามความจําเป็ น

3.1.5.8 แสงสว่าง
ควรจัดให้ มีแสงจากธรรมชาติ หรือแสงจากไฟฟ้ าอย่ างเพียงพอ เพื่ อให้ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่ างถูกสุขลักษณะ แสงไม่ควรจะมีผลให้ สีท่ีมองเห็นผิดเพี้ยนไปโดยเฉพาะจุ ดที่ใช้ ตรวจสอบ
วั ต ถุ ดิบ หรื อ ผลิ ต ภัณฑ์ ความเข้ ม ของแสงควรพอเหมาะกับลักษณะการปฏิบัติงาน ควรมีการ
ป้ องกันอุปกรณ์ไฟฟ้ าเพื่อให้ ม่นั ใจว่าหากเกิดการแตกหักเสียหายจะไม่ปนเปื้ อนกับอาหาร

3.1.5.9 การเก็บรักษา
ควรมีส่ิงอํานวยความสะดวกไว้ อย่ างเพียงพอสําหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ และสารเคมีท่ไี ม่ใช่
อาหาร (เช่น วัสดุทาํ ความสะอาด สารหล่อลื่น และเชื้อเพลิง)
ควรออกแบบ และสร้ างสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ สามารถ
ก) บํารุงรักษาและทําความสะอาดได้ อย่างเพียงพอ
ข) หลีกเลี่ยงการเข้ าถึงและการอยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําเชื้อ
ค) ป้ องกันผลิตภัณฑ์จากการปนเปื้ อนระหว่างการเก็บรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล้ อม
ที่ทาํ ให้ ผลิตภัณฑ์เสื่อมเสียได้ น้อยที่สดุ (เช่น โดยการควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื้น)
ประเภทของสิ่ง อํานวยความสะดวกที่ต้ อ งใช้ จะขึ้นกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ สิ่งอํานวยความ
สะดวกจําพวกวัสดุในการทําความสะอาดและสารอันตราย ควรจัดเก็บไว้ ในที่ปลอดภัยและแยกต่างหาก

3.2

การควบคุมการปฏิบตั ิงาน

3.2.1

ทัว่ ไป
ต้ องวางข้ อกําหนดเกี่ยวกับรูปแบบที่จะต้ องดําเนินการในการผลิต การควบคุม และตรวจเฝ้ าระวัง
อันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะการใช้ มาตรการป้ องกันในขั้นตอนที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติง าน ตั้ ง แต่ วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูป จนถึง การขนส่ ง รวมถึงมีการทบทวน
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมที่สามารถลดความเสี่ยงของอาหารที่ไม่ปลอดภัย และสร้ างความ
มั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร รวมทั้งความเหมาะสมสําหรับการบริโภค

3.2.2

การควบคุมอันตรายในผลิตภัณฑ์
ควรออกแบบกระบวนการผลิตและควบคุมอันตรายในผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ อง โดยการใช้ ระบบ
อย่างเช่น HACCP หรือปฏิบตั ิ ดังนี้
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ก) ระบุข้นั ตอนใดๆในการปฏิบตั งิ านที่เป็ นขั้นตอนที่วิกฤตต่อความปลอดภัยของอาหาร
ข) ใช้ ข้นั ตอนการดําเนินงานที่มปี ระสิทธิภาพในขั้นตอนเหล่านั้น
ค) ตรวจเฝ้ าระวังการปฏิบัติตามขั้นตอนการดําเนินงาน เพื่ อให้ ม่ันใจในประสิทธิผลของการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ง) ทบทวนขั้นตอนการดําเนินงานในการควบคุมเป็ นระยะๆและเมื่อใดก็ตามที่มกี ารเปลี่ยนแปลง
การปฏิบตั งิ าน
ระบบเหล่านี้ควรนําไปใช้ ตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต เก็บรักษา
จนถึงการขนส่ง เพื่อควบคุมสุขลักษณะอาหารตลอดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ โดยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างถูกต้ อง
ขั้นตอนการดําเนินงานในการควบคุมอาจเป็ นแบบง่ายๆ เช่น ตรวจสอบการหมุนเวียนของสินค้ า
หรือวัตถุดบิ ที่เก็บไว้ การสอบเทียบเครื่องมือ หรือการจัดเก็บสินค้ าจํานวนมากอย่างถูกวิธใี นตู้เก็บ
สิน ค้ า ในบางกรณีอ าจจะเหมาะสมที่จ ะใช้ ร ะบบตามคํา แนะนํา ของผู้เชี่ยวชาญและเอกสารที่
เกี่ย วข้ อ ง รูป แบบของระบบความปลอดภัย ของอาหารดังกล่ าวได้ อธิบายไว้ ใน มกษ. 9024
มาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทาง
ในการนําไปใช้

3.2.3

ข้อกําหนดการรับวัตถุดิบ
ต้ องมีการระบุข้อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดบิ ไว้ และนําไปปฏิบตั ิ ไม่ควรยอมรับวัตถุดบิ
มาใช้ หากรู้ว่ามีจุลินทรีย์ท่ที าํ ให้ เกิดโรคหรือสารพิษตกค้ างที่ไม่สามารถทําให้ ลดลงให้ อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ โดยวิธีการคัดเลือกและแช่ เยือกแข็งตามปกติ มีการตรวจสอบและคัดเลือกวัตถุดิบ
รวมถึงความแก่ของทุเรียนก่อนนําไปแช่เยือกแข็ง ทั้งนี้ วัตถุดิบที่เก็บรักษาไว้ ควรมีการจัดการให้
นําวัตถุดบิ ที่รับมาก่อนไปใช้ ก่อน

3.2.3.1 ต้ องมีการตรวจสอบวัตถุดิบ ดังนี้
ก) กรณีรับจากผู้รวบรวมตามบัญชีรายชื่อที่ผ้ ปู ระกอบการให้ การยอมรับ (Approved Vendor
List ; AVL) ต้ องมีผลการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของทุเรียน ตามหลักเกณฑ์
ที่กาํ หนด โดยคํานึงถึงข้ อกําหนดในกฎหมาย และความต้ องการของประเทศคู่ค้า หรือ
ข) กรณีรับซื้อวัตถุดบิ ผลทุเรียนจากเกษตรกรโดยตรง หรือผู้รวบรวม ต้ องมาจากแหล่งเพาะปลูกที่
- ได้ รับการรับรองหรือมีหลักฐานแสดงว่าปฏิบัติตาม มกษ. 9001 มาตรฐานสินค้ าเกษตร
เรื่อง การปฏิบตั ทิ างการเกษตรที่ดสี าํ หรับพืชอาหาร หรือเทียบเท่า หรือ
- มี ห ลั ก ฐานแสดงว่ า ไม่ มี ก ารใช้ วั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตรหรื อ มี ก ารปฏิบั ติ ต าม
ข้ อกําหนดการใช้ วตั ถุอนั ตรายทางการเกษตรอย่างถูกต้ อง หรือ
- ได้ รับการรับรองหรือมีหลักฐานแสดงว่าปฏิบัติตามมาตรฐานอื่นที่มีการควบคุมการใช้
วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรอย่างถูกต้ อง
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ค) กรณีรับวัตถุดิบผลทุเรียนจากโรงคัดบรรจุ ต้ องมาจากผู้ผลิตที่ได้ รับการรับรองตาม มกษ.
9047 มาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติท่ดี สี าํ หรับโรงรวบรวมผักและผลไม้ สด หรือ
มกษ. 9035 มาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติท่ดี สี าํ หรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ สด
หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า หรือ
ง) กรณีรับวัตถุดิบเนื้อทุเรียนที่มีเมล็ดหรือไม่มีเมล็ด ต้ องมาจากผู้ผลิตที่ได้ รับการรับรองตาม
มกษ. 9035 มาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง การปฏิบตั ิท่ดี สี าํ หรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ สด
มกษ. 9039 มาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติท่ีดีสาํ หรับการผลิตผักผลไม้ ตัดแต่ ง
พร้ อมบริโภค หรือ มกษ. 9023-2550 มาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ
สุขลักษณะอาหาร หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า
จ) กรณีวัตถุดิบที่นอกเหนือจากข้ อกําหนดข้ างต้ น ต้ องตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย
ได้ แก่ สารพิษตกค้ าง สารปนเปื้ อน ตามข้ อกําหนดกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง และ
เก็บบันทึกผลการตรวจสอบดังกล่าว

3.2.3.2 ตรวจสอบความแก่ ของทุเรี ยน ให้ เป็ นไปตาม มกษ. 3 มาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่ อง ทุเรียน หรื อ
เทียบเท่า

3.2.3.3 ควรสุ่ม ตรวจคุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ อย่ า งสมํ่า เสมอ เพื่ อ ให้ ได้ วั ต ถุ ดิ บ ตรงตามลั ก ษณะที่ต้ อ งการ
และสุ่มวัตถุดิบเพื่ อตรวจสอบสารพิ ษตกค้ าง และ/หรื ออันตรายอื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่ น สารกําจัด
ศัตรูพืช สารเร่งให้ สกุ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง โดยห้ องปฏิบตั กิ ารที่ได้ รับการรับรองระบบคุณภาพ

3.2.4

จุดสําคัญของระบบการควบคุมสุขลักษณะ

3.2.4.1 การควบคุมอุณหภูมิและเวลา
การควบคุมอุณหภูมอิ าหารที่ไม่เพียงพอ เป็ นหนึ่งในสาเหตุท่วั ไปที่ทาํ ให้ เกิดการเจ็บป่ วยที่เกิดจาก
อาหารหรือทําให้ อาหารเสีย การควบคุมนี้รวมถึงการควบคุมเวลาและอุณหภูมิในการทําให้ เย็น
กระบวนการแปรรูป และการเก็บรักษา จึงควรจัดให้ มรี ะบบเพื่อให้ แน่ใจว่าได้ มกี ารควบคุมอุณหภูมิ
อย่างมีประสิทธิผล ณ จุดที่วกิ ฤต ต่อความปลอดภัยอาหารและความเหมาะสมของอาหาร
จุดสําคัญที่ควรมีการควบคุมอุณหภูมแิ ละเวลา ได้ แก่
ก) การเตรียมวัตถุดบิ
ข) การแช่เยือกแข็งรวมถึงการแช่เย็นจนแข็ง
ค) การเก็บรักษา
ง) การขนส่งควรระบุช่วงของอุณหภูมแิ ละเวลาที่จะให้ มกี ารคลาดเคลื่อนได้ ควรตรวจสอบอุปกรณ์
การบันทึกอุณหภูมเิ ป็ นระยะอย่างสมํ่าเสมอ และทดสอบความเที่ยงตรง

3.2.4.2 การเตรียมวัตถุดิบ
มีข้นั ตอนการดําเนินงานที่เหมาะสมในการคัดเลือกและแยกวัตถุดบิ ที่ไม่เหมาะสมออกก่อนนําไป
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แช่เยือกแข็ง และต้ องดําเนินการอย่างรวดเร็วและถูกสุขลักษณะ รวมถึงมีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อ
ลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ท่อี าจมีผลกระทบต่อคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

3.2.4.3 กระบวนการแช่เยือกแข็งรวมถึงแช่เย็นจนแข็ง
ต้ องปฏิบัติในลักษณะที่จะลดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ชีวเคมี และจุ ลินทรีย์ โดยคํานึงถึงระบบ
และกระบวนการแช่ เยือกแข็งหรือแช่ เย็นจนแข็งที่ใช้ และต้ องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ต้องลดอุณหภูมิ
ที่จุดที่มีอุณหภูมิสงู สุดของวัตถุดิบลงให้ เร็วที่สดุ จนถึง –18๐C หรือตํ่ากว่า และหลังกระบวนการ
แช่เยือกแข็งหรือแช่เย็นจนแข็ง ต้ องนําผลิตภัณฑ์ไปห้ องเย็นสําหรับเก็บรักษาทุเรียนแช่เยือกแข็งหรือ
แช่เย็นจนแข็งให้ เร็วที่สดุ และรักษาอุณหภูมผิ ลิตภัณฑ์ให้ อยู่ท่ี –18๐C หรือตํ่ากว่า

3.2.4.4 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็งรวมถึงแช่เย็นจนแข็ง
ต้ องควบคุมห้ องเย็นสําหรับเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้ ผลิตภัณฑ์อยู่ท่ี –18๐C หรือตํ่ากว่า โดยมีความ
คลาดเคลื่อนของอุณหภูมทิ ่ยี อมให้ น้อยที่สดุ
ก) จัดวางผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นสัดส่วน สามารถป้ องกันการปนเปื้ อน ต้ องมีช่องว่ างให้ อากาศเย็น
หมุนเวียนได้ ไม่ขวางการหมุนเวียนอากาศจนส่งผลเสียต่ออุณหภูมขิ องผลิตภัณฑ์
ข) จัดการผลิตภัณฑ์ท่รี ับมาและเก็บรักษาในห้ องเย็น ให้ นาํ ผลิตภัณฑ์ท่รี ับมาก่อนออกจากห้ องเย็นก่อน
(First in-First out; FIFO) หรือมีวันหมดอายุท่สี ้นั ที่สดุ ก่อน และไม่เก็บสินค้ านานเกินอายุ
การเก็บของผลิตภัณฑ์ท่กี าํ หนดไว้

3.2.4.5 ข้อกําหนดด้านจุลินทรียแ์ ละอื่นๆ
ต้ องควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เป็ นไปตามข้ อกํา หนดด้ านจุ ลิ น ทรี ย์ เคมี และกายภาพ
ตามมาตรฐานสินค้ าเกษตร กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หรือข้ อกําหนดของประเทศนําเข้ า

3.2.4.6 การปนเปื้ อนข้ามของจุลินทรีย ์
จุลินทรียท์ ่ที าํ ให้ เกิดโรค สามารถจะเคลื่อนย้ ายจากอาหารหนึ่งไปยังอาหารอื่น พื้นผิวสัมผัสต่างๆ หรือ
อากาศได้ ไม่ว่าจะโดยการสัมผัสกันโดยตรงหรือโดยผู้ปฏิบัติงานอาหาร ควรจะแยกทุเรียนที่ยังไม่ผ่าน
กระบวนการแปรรูปจากทุเรียนที่แปรรูปแล้ วพร้ อมบริโภคอย่างมีประสิทธิผล ไม่ว่าจะโดยวิธที าง
กายภาพหรือโดยการแยกเวลาการปฏิบัติงาน พร้ อมทั้งมีการทําความสะอาดในช่วงกลางระหว่างการ
ผลิตหรือการสับเปลี่ยน เปลี่ยนการปฏิบตั งิ าน อย่างมีประสิทธิผล และบริเวณที่เหมาะสมมีการฆ่าเชื้อ
อาจจําเป็ นต้ องมีการจํากัดหรือควบคุมการเข้ าไปในบริเวณผลิต/แปรรูป การที่บุคคลจะเข้ าไปใน
บริเวณผลิต/แปรรูปที่มคี วามเสี่ยงสูง จะทําได้ เฉพาะโดยการผ่านห้ องเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว และปฏิบัติ
ตามระเบียบที่กาํ หนด เช่น อาจจําเป็ นต้ องกําหนดให้ พนักงานสวมชุดกันเปื้ อนที่สะอาดรวมทั้งรองเท้ า
และล้ างมือก่อนเข้ า
ควรล้ างพื้นผิวต่างๆ ภาชนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และส่วนประกอบต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ ถาวร
ให้ สะอาดอย่างทั่วถึง และควรให้ ทาํ การฆ่าเชื้อหลังการปฏิบตั งิ าน
คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร วันที่ 26 ธ.ค. 59
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3.2.4.7 การปนเปื้ อนทางกายภาพและเคมี
ควรจัดให้ มรี ะบบเพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนของผลิตภัณฑ์จากสิ่งแปลกปลอม เช่น เศษแก้ ว หรือ
เศษโลหะจากเครื่ อ งจั ก ร ฝุ่ น ควั น ที่ เ ป็ นอั น ตราย และสารเคมี ท่ี ไ ม่ พึ ง ประสงค์ ควรใช้
เครื่องตรวจวัดหรืออุปกรณ์คัดแยกที่เหมาะสมในการผลิตและกระบวนการแปรรูป

3.2.5

การบรรจุ
การออกแบบภาชนะบรรจุ และวัสดุท่ใี ช้ ควรสามารถป้ องกันผลิตภัณฑ์ได้ เพี ยงพอ เพื่ อลดการ
ปนเปื้ อน ป้ องกั น การเสี ย หาย และเอื้ อต่ อ การระบุฉลากอย่างเหมาะสม วัสดุท่ใี ช้ ทาํ ภาชนะบรรจุ
หรือก๊าซที่ใช้ ต้ องไม่เป็ นพิษ และไม่ทาํ ให้ เกิดผลเสียต่อความปลอดภัยของอาหารและความ
เหมาะสมของอาหาร ภายใต้ สภาพการเก็บรักษาและการใช้ ตามที่ระบุไว้ ภาชนะบรรจุแบบใช้ ซาํ้ ได้ อกี
ควรมีความทนทาน ทําความสะอาดง่าย และ ควรฆ่าเชื้อได้

3.2.6

นํ้า

3.2.6.1 นํ้าที่สมั ผัสกับอาหาร
ควรใช้ เ ฉพาะนํา้ ที่บริโภคได้ เท่านั้นในการปฏิบัติต่ออาหารและแปรรูป อาหาร โดยมีข้ อ ยกเว้ น
ดังต่อไปนี้
ก) นํา้ สําหรับผลิตไอนํา้ ควบคุมเพลิง และใช้ ในวัตถุประสงค์อ่นื ที่คล้ ายคลึงกันที่ไม่เกี่ยวข้ องกับอาหาร
ข) นํา้ ที่ใช้ หมุนเวียนสําหรั บนํามาใช้ ใหม่ ควรผ่านการบําบัดและดูแลรักษา ให้ อยู่ในสภาวะที่จะ
ไม่เสี่ยงต่อความปลอดภัย ของอาหารและความเหมาะสมของอาหารที่เ ป็ นผลจากการนํา
นํา้ นั้นไปใช้ ควรจะมีการตรวจเฝ้ าระวังกระบวนการบําบัดนํา้ อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.6.2 นํ้าแข็ง
นํา้ แข็งควรผลิตจากนํา้ ที่เป็ นไปตามข้ อ 3.1.5.2 ควรผลิต จัดการ และเก็บนํา้ แข็งในสภาพที่มีการ
ป้ องกันการปนเปื้ อน

3.2.7

การจัดการและการกํากับดู แล
รูปแบบการควบคุมและการกํากับดูแลที่จาํ เป็ นจะขึ้นอยู่กับขนาดธุรกิจและลักษณะของกิจกรรม
ผู้ จัดการและผู้ ก าํ กับดูแลควรมีความรู้เ กี่ย วกับหลั ก การและการปฏิบัติด้า นสุข ลั กษณะอาหาร
พอที่จะพิจารณาตัดสินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถนําวิธีป้องกันและแก้ ไขมาใช้ ได้ อย่าง
เหมาะสม และมั่นใจว่าการตรวจเฝ้ าระวังมีประสิทธิภาพเพียงพอ

3.2.8

ระบบเอกสารและบันทึกข้อมูล
ควรบันทึกข้ อมูลของการรับวัตถุดบิ กระบวนการแปรรูป การผลิต และการจําหน่าย ควรจะเก็บ
และรั กษาบันทึกข้ อมูลไว้ ช่ วงเวลาหนึ่ งที่เ กินอายุ การเก็บของผลิ ตภัณ ฑ์ ระบบเอกสารสามารถ
ช่ ว ยส่ง เสริ ม ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบควบคุมความปลอดภัยของอาหาร
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ขั้นตอนการเรียกคืน
ผู้จัดการควรมั่นใจว่ามีข้นั ตอนดําเนินงานที่มปี ระสิทธิผลที่จะจัดการกับอันตรายต่อความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์และเพื่อให้ สามารถเรียกคืนสินค้ ารุ่นใดๆที่เกี่ยวข้ องจากตลาดได้ อย่างสมบูรณ์และ
รวดเร็ว หากผลิตภัณฑ์ถูกถอนออกจากตลาดเพราะมีอนั ตรายต่อสุขภาพโดยกะทันหัน ผลิตภัณฑ์
อื่นที่ผลิ ตภายใต้ สภาวะที่คล้ ายกันและที่อาจจะมีอันตรายที่เหมือนกันต่อสุขภาพ ควรได้ รับการ
ประเมินความปลอดภัย และอาจจําเป็ นต้ องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้ วย ทั้งนี้ ควรจะพิจารณา
ความจําเป็ นสําหรับการเตือนให้ ประชาชนทราบด้ วย
ควรกักผลิตภัณฑ์ท่ถี ูกเรียกคืนกลับมาไว้ ภายใต้ การกํากับดูแลจนกว่าจะถูกทําลาย นําไปใช้ สาํ หรับ
วัตถุประสงค์อ่นื นอกเหนือจากการบริโภคโดยมนุษย์ หรือมีการพิจารณาแล้ วว่าปลอดภัยต่อการบริโภค
สําหรับมนุษย์ หรือนํากลับไปแปรรูปใหม่ในลักษณะที่ม่นั ใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้นั

3.3

สถานประกอบการ: การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล

3.3.1

ทัว่ ไป
ต้ องมีระบบที่มปี ระสิทธิภาพ ดังนี้
ก) การบํารุงรักษาและทําความสะอาดที่พอเพียงและเหมาะสม
ข) การควบคุมสัตว์พาหะนําเชื้อ
ค) การจัดการของเสีย และ
ง) การตรวจเฝ้ าระวังประสิทธิผลของขั้นตอนดําเนินงานด้ านการบํารุงรักษาและสุขาภิบาล
ระบบดังกล่ าวต้ องเอื้อต่ อการควบคุมอันตรายของอาหาร สัตว์พาหะนําเชื้ อ และสารอื่นที่อาจ
ปนเปื้ อน ได้ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

3.3.2

การบํารุงรักษา
ควรมีการดูแลรักษาซ่อมแซมสถานประกอบการและเครื่องมือไว้ ในสภาพที่จะ
ก) เอื้อต่อขั้นตอนดําเนินงานด้ านสุขาภิบาลทั้งหมด
ข) ใช้ งานได้ ตามวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในขั้นตอนที่วิกฤต
ค) ป้ องกันการปนเปื้ อนของอาหาร เช่น จากเศษโลหะ ชิ้นส่วนของพลาสติก เศษวัสดุท่หี ลุดลอก ดิน
ทราย และสารเคมี
การทําความสะอาด ควรขจัดเศษอาหารและสิ่งสกปรกที่อาจจะเป็ นแหล่งของการปนเปื้ อน วิธกี ารและวัสดุ
ที่จาํ เป็ นต้ องใช้ ในการทําความสะอาดขึ้นอยู่ กับลักษณะของกิจการ หลังการทําความสะอาดอาจ
จําเป็ นต้ องฆ่าเชื้อ
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สารเคมีท่ใี ช้ ทาํ ความสะอาดควรมีการจัดการและใช้ ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัตติ ามคําแนะนํา
ของผู้ผลิตสารเคมี และให้ เ ก็บแยกจากผลิตภัณ ฑ์ เก็บในภาชนะที่มีการชี้ บ่ ง ไว้ ชั ดเจน เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการปนเปื้ อนผลิตภัณฑ์

3.3.3

ขั้นตอนดําเนินงานและวิธีการทําความสะอาด
การทําความสะอาดสามารถทําโดยวิธตี ่างๆ ทางกายภาพและทางเคมี ซึ่งอาจแยกทําหรือทําร่วมกัน
วิธที างกายภาพ เช่น ใช้ ความร้ อน ขัดถู ฉีดพ่น ใช้ เครื่องดูดฝุ่ น หรือวิธอี ่นื ๆ ที่หลีกเลี่ยงการใช้ นาํ้
และวิธที างเคมีท่ใี ช้ สารทําความสะอาด ด่าง หรือ กรด
ขั้นตอนการทําความสะอาดจะเกี่ยวข้ องกับ
ก) การขจัดคราบหรือเศษสิ่งสกปรกทั้งหมดออกจากพื้นผิวหน้ าสิ่งที่จะทําความสะอาด
ข) การใช้ สารละลายของสารทําความสะอาด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกและคราบของแบคทีเรียให้ หลุด
ออกและเก็บกักไว้ ในสารละลายหรือสารผสมแขวนลอย
ค) ชะล้ างด้ วยนํา้ ที่เป็ นไปตามข้ อ 3.1.5.2 เพื่อขจัดเศษสกปรกที่หลุดออกและสารตกค้ างของ
สารทําความสะอาด
ง) ทําความสะอาดแบบแห้ งหรือใช้ วิธอี ่นื ที่เหมาะสม เพื่อขจัดสารตกค้ างและสิ่งสกปรก และ
จ) การฆ่าเชื้อ ต่อด้ วยการชะล้ าง ยกเว้ นคําแนะนําของผู้ผลิตสารฆ่าเชื้อระบุไว้ ว่าไม่จาํ เป็ นต้ อง
ชะล้ าง โดยอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

3.3.4

โปรแกรมการทําความสะอาด
ควรจัดทําโปรแกรมการทําความสะอาดและการฆ่าเชื้อต่างๆ ในลักษณะที่จะทําให้ ม่นั ใจว่า ทุกส่วนของ
สถานประกอบการได้ มีก ารทําความสะอาดอย่างเหมาะสม และควรรวมถึง การทํา ความสะอาด
เครื่องมือ/อุปกรณ์ทาํ ความสะอาดด้ วย
ควรมีการตรวจเฝ้ าระวังความเหมาะสมและประสิทธิผลของโปรแกรมการทําความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และควรจัดทําเป็ นเอกสารไว้
หากมีการใช้ โปรแกรมการทําความสะอาดที่ทาํ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ ควรจะระบุรายการ ดังนี้
ก) บริเวณ รายการเครื่องมือและเครื่องใช้ ท่จี ะทําความสะอาด
ข) ผู้รับผิดชอบ สําหรับแต่ละงานโดยเฉพาะ
ค) วิธแี ละความถี่ของการทําความสะอาด และการฆ่าเชื้อ
ง) การตรวจเฝ้ าระวัง
การจัดทําโปรแกรมควรมีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เกี่ยวข้ องตามความเหมาะสม
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ระบบการควบคุมสัตว์พาหะนําเชื้ อ

3.3.5.1 ทัว่ ไป
สัตว์พาหะนําเชื้อเป็ นสาเหตุส่วนใหญ่ ท่อี นั ตรายต่อความปลอดภัยของอาหารและความเหมาะสม
ของอาหาร การเข้ าอยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําเชื้อสามารถพบในแหล่งเพาะพันธุแ์ ละมีอาหาร ควรมี
การปฏิบตั อิ ย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อหลีกเลี่ยงการก่อให้ เกิดสภาพแวดล้ อมที่จะชักนําแมลงและสัตว์
พาหะนําเชื้อเข้ ามา การสุขาภิบาลที่ดี การตรวจสอบวัสดุท่นี าํ เข้ ามาใช้ และการตรวจเฝ้ าระวังที่ดี
สามารถลดการเข้ าอยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําเชื้อ และด้ วยวิธนี ้ ีจะเป็ นการจํากัดความจําเป็ นในการ
ใช้ วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรได้

3.3.5.2 การป้องกันการเข้ามาในอาคาร
ควรมีการซ่อมบํารุงอาคารและดูแลให้ อยู่ในสภาพดี เพื่อป้ องกันสัตว์พาหะนําเชื้อเข้ ามา และเพื่อ
กํา จัด แหล่ ง ที่อ าจจะเป็ นที่เ พาะพั น ธุ์ ควรปิ ดช่องต่างๆ ทางระบายนํา้ และบริเวณที่สัตว์พาหะ
นําเชื้อน่าจะเข้ ามาได้ ให้ สนิท การติดมุ้งลวด ตัวอย่างเช่น ที่หน้ าต่าง ประตู และช่องระบายอากาศ
จะลดปัญหาไม่ให้ สตั ว์พาหะนําเชื้อเข้ ามาได้ ทุกที่ท่เี ป็ นไปได้ ควรกันไม่ให้ สตั ว์เข้ ามาในบริเวณของ
โรงงานและอาคารแปรรูป

3.3.5.3 สถานที่หลบซ่อนตัวและอยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําเชื้ อ
การมีอาหารและนํา้ จะเป็ นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ สัตว์พาหะนําเชื้อเข้ ามาหลบซ่ อนตัวและอยู่อาศัย
ควรเก็บอาหารต่างๆ ในภาชนะที่สามารถกันสัตว์พาหะนําเชื้อ และ/หรือวางไว้ เหนือพื้น และห่าง
จากผนัง ควรดูแลรักษาบริเวณทั้งภายในและภายนอกสถานที่ผลิตอาหารให้ สะอาด ณ ที่เหมาะสม
เศษของที่ไม่ใช้ แล้ ว ควรเก็บในภาชนะที่ปิดฝาและเป็ นภาชนะที่สามารถป้ องกันสัตว์พาหะนําเชื้อได้

3.3.5.4 การตรวจเฝ้ าระวัง
ควรตรวจสอบเพื่ อหาร่ องรอยการเข้ าอยู่ อาศัยของสัตว์พาหะนําเชื้ อในสถานประกอบการและ
บริเวณโดยรอบอย่างสมํ่าเสมอ

3.3.5.5 การกําจัด
ควรจัดการกับที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะนําเชื้อทันที และโดยไม่ทาํ ให้ เกิดผลเสียต่อความปลอดภัย
อาหาร หรือความเหมาะสมของอาหาร การใช้ สารเคมี ชีวภาพ หรือวิธที างกายภาพ ควรทําโดย
ไม่ทาํ ให้ เกิดผลร้ ายต่อความปลอดภัยอาหารและความเหมาะสมของอาหาร

3.3.6

การจัดการกับของเสีย
ควรมีวิธีท่ีเ หมาะสมสําหรับการขนย้ าย ขจัด และเก็บของเสีย ต้ องไม่ปล่ อยให้ มีของเสียสะสม
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หมักหมมในการจัดการกับอาหาร การเก็บอาหาร และบริเวณการปฏิบตั ิงานอื่นๆ และสิ่งแวดล้ อม
โดยรอบ และใกล้ เ คียง ยกเว้ น เฉพาะที่ไม่ ส ามารถหลีกเลี่ยงได้ เพื่ อให้ สามารถดําเนินกิจการ
ได้ อย่างเหมาะสม
ที่เก็บของเสียต้ องดูแลให้ สะอาดอย่างเหมาะสม

3.3.7

ประสิทธิผลของการตรวจเฝ้าระวัง
ควรตรวจเฝ้ าระวังประสิทธิผลของระบบการสุขาภิบาล จัดให้ มีการทวนสอบเป็ นระยะๆ โดยวิธี
ต่างๆ เช่น ตรวจประเมินการตรวจสอบก่อนการปฏิบัติงาน หรือควรมีการสุ่มตรวจเชื้อจุลินทรีย์
จากสิ่งแวดล้ อมและพื้นผิวที่สมั ผัสกับผลิตภัณฑ์ และมีการพิจารณาทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้ง
ปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไป

3.4

สถานประกอบการ: สุขลักษณะส่วนบุคคล

3.4.1

ภาวะสุขภาพ
ไม่ควรให้ บุคคลที่ทราบแน่ชัด หรือสงสัยว่าจะเป็ นโรค หรือเป็ นพาหะนําโรคหรือความเจ็บป่ วยที่อาจส่งผ่าน สู่
อาหารได้ เข้ าไปในบริเวณปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับอาหาร หากเห็นว่าอาจทําให้ อาหารเกิด การปนเปื้ อนได้ บุคคลใด
ที่อยู่ในภาวะดังกล่าวควรรายงานการเจ็บป่ วยหรืออาการของการเจ็บป่ วยให้ ผ้ ูบริหารทราบทันที

3.4.2

การเจ็ บป่ วยและบาดเจ็ บ
สภาวะต่างๆ ที่ควรรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อให้ สามารถนํามาพิจารณาได้ ว่า จําเป็ นต้ องมีการตรวจ
รักษา และ/หรือความเป็ นไปได้ ในการแยกผู้ท่เี จ็บป่ วยออกจากการปฏิบัตงิ านต่ออาหาร ทั้งนี้รวมถึง
- โรคดีซ่าน
- อาการท้ องร่วง
- การอาเจียน
- เป็ นไข้
- เจ็บคอและมีไข้
- มีแผลติดเชื้อที่ผวิ หนัง (ฝี สิว บาดแผล)
- มีนาํ้ มูก หูนาํ้ หนวก หรือตาแฉะ

3.4.3

ความสะอาดส่วนบุคคล
ผู้ปฏิบตั งิ านอาหารควรมีการรักษาความสะอาดส่วนบุคคลไว้ ในระดับสูง และควรสวมชุดกันเปื้ อน
ที่เหมาะสม ที่คลุมผม และรองเท้ า ผู้ท่มี บี าดแผลหรือได้ รับบาดเจ็บที่ได้ รับการอนุญาตให้ ยงั คง
ปฏิบตั งิ านต่อได้ ควรปิ ดแผลด้ วยผ้ าพันแผล/พลาสเตอร์ท่กี นั นํา้ ได้
พนักงานควรล้ างมือเสมอ เมื่อความสะอาดส่วนบุคคลอาจมีผลต่อความปลอดภัยของอาหาร เช่น
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ก) ก่อนเริ่มปฏิบตั งิ านที่เกี่ยวกับอาหาร
ข) ทันทีหลังจากการใช้ ห้องสุขา และ
ค) หลังจากจับต้ องอาหารดิบ หรือวัสดุใดที่ปนเปื้ อน ที่สามารถทําให้ เกิดการปนเปื้ อนของอาหารอื่น
พนักงานควรหลีกเลี่ยงการจับต้ องอาหารที่พร้ อมบริโภค

3.4.4

พฤติกรรมส่วนบุคคล
คนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับอาหารควรละเว้ นจากการประพฤติท่สี ามารถทําให้ เกิด
การปนเปื้ อนในอาหาร เช่น
- การสูบบุหรี่
- การถ่มนํา้ ลาย
- การขบเคี้ยว หรือการรับประทานอาหาร
- ไอหรือจามลงบนอาหารที่ไม่มกี ารปกปิ ดป้ องกันไว้
ไม่ควรสวมใส่หรือนําสิ่งของส่วนตัว เช่น เครื่ องประดับ นาฬิกา เข็มกลัด หรือของอย่างอื่น เข้ าไปใน
บริเวณผลิต หากการนําเข้ าไปจะทําให้ เกิดผลเสียต่อความปลอดภัย และความเหมาะสมของอาหาร

3.4.5

ผูเ้ ยีย่ มชม
ผู้เข้ าเยี่ยมชมโรงงานผลิต แปรรูป หรือบริเวณที่ปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวกับอาหาร ควรสวมชุดกันเปื้ อน
และปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดสุขลักษณะส่วนบุคคลในข้ อ 3.4

3.5.

การขนส่ง

3.5.1

ทัว่ ไป
ต้ องมีมาตรการป้ องกันอาหารอย่างเพียงพอระหว่างการเคลื่อนย้ าย การขนส่ง

3.5.2

ข้อกําหนด
ควรออกแบบและสร้ างพาหนะหรือภาชนะบรรจุขนาดใหญ่/ตู้สนิ ค้ า เพื่อให้
ก) ไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนผลิตภัณฑ์หรือหีบห่อผลิตภัณฑ์
ข) สามารถล้ างทําความสะอาดได้ อย่างมีประสิทธิผล และ ณ ที่จาํ เป็ น ต้ องฆ่าเชื้อได้
ค) แยกผลิตภัณฑ์ออกจากสิ่งที่ไม่ใช่อาหารอย่างได้ ผล ระหว่างการขนส่ง
ง) จัดให้ มกี ารป้ องกันการปนเปื้ อน รวมทั้งฝุ่ นและควันอย่างมีประสิทธิผล
จ) สามารถรักษาระดับอุณหภูมทิ ่ี -18 o C หรือตํ่ากว่า ความชื้น บรรยากาศ และสภาวะอื่นที่
จําเป็ นอย่างได้ ผล เพื่อป้ องกันอาหารจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ท่อี นั ตรายหรือไม่เป็ น
ที่ต้องการ และที่อาจทําให้ ผลิตภัณฑ์เสื่อมเสียไปจนทําให้ ไม่เหมาะสมสําหรับการบริโภค และ
ฉ) สามารถตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น และสภาวะอื่นๆ ที่จาํ เป็ นได้
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การควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่ง
ควรควบคุมอุณหภูมผิ ลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่งไม่ให้ สงู กว่า -18 o C หรืออุณหภูมเิ พิ่มขึ้นน้ อยที่สดุ
โดยอุณหภูมทิ ่เี ปลี่ยนแปลงต้ องอยู่ในความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมภิ ายในช่วงที่ยอมรับได้ ท่ไี ม่
ส่งผลต่อความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

3.5.4

การใช้และดูแลรักษา
พาหนะและภาชนะบรรจุ/ตู้ขนส่งสินค้ าสําหรับขนส่งผลิตภัณฑ์ ควรได้ รับการดูแลรักษาความสะอาด
การซ่ อมแซมดูแล และอยู่ ในสภาพที่เหมาะสม หากมีการใช้ พาหนะหรือภาชนะบรรจุ/ตู้ขนส่ง
สินค้ าเดียวกันสําหรับการขนส่งอาหารต่างชนิดกัน หรือขนส่งสินค้ าที่มิใช่อาหาร จําเป็ นต้ องมีการ
ทําความสะอาดอย่ างได้ ผล และควรมีการฆ่ าเชื้ อในช่ วงระหว่ างการขนถ่ ายสินค้ าแต่ละครั้งด้ วย
โดยเฉพาะในการขนส่ ง สิน ค้ า ที่ มีป ริ ม าณมาก ไม่ บ รรจุ หี บ ห่ อ ภาชนะบรรจุ /ตู้ ข นส่ ง สิน ค้ า
และพาหนะขนส่งควรมีการกําหนดและแสดงเครื่องหมายว่าใช้ กับอาหารเท่านั้น และนําไปใช้
เฉพาะสําหรับวัตถุดงั กล่าวเท่านั้น

3.6

ข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผูบ้ ริโภค

3.6.1

ทัว่ ไป
ผลิตภัณฑ์ ควรมีการแสดงข้ อมูลที่เหมาะสมเพื่อให้ ม่นั ใจว่า
ก) มีข้อมูลที่เพียงพอและเข้ าถึงได้ ให้ แก่บุคคลที่รับช่วงต่อไปในห่ วงโซ่อาหาร ที่ทาํ ให้ เขาสามารถจะ
ปฏิบตั ติ ่ออาหาร เก็บ แปรรูป จัดเตรียม และจัดวางแสดงผลิตภัณฑ์ได้ อย่างปลอดภัย และถูกต้ อง
ข) สามารถบ่งชี้และเรียกคืน รุ่นหรือชุดของผลิตภัณฑ์ ได้ ง่ายถ้ าจําเป็ น
ข้ อ มู ลสําหรั บโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ขาย ควรมีการแยกให้ ชัดเจนจากข้ อมูลสําหรับผู้บริโภค
โดยเฉพาะบนฉลากอาหาร

3.6.2

การแสดงรุ่น
การแสดงรุ่นเป็ นสิ่งที่จาํ เป็ นในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และช่วยให้ การหมุนเวียนของสินค้ าที่มอี ยู่มี
ประสิทธิภาพ แต่ละภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ควรมีการระบุผ้ ูผลิตและรุ่นไว้ อย่างถาวร มีการปฏิบตั ิ
ตามข้ อกําหนดการแสดงฉลากอาหารของโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex General
Standard for the Labelling of Prepackaged Foods; CODEX STAN 1- 1985) ฉบับล่าสุด
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ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ท้ังหมดควรมีข้ อมูลหรือกํากับด้ วยข้ อมูลอย่ างเพี ยงพอที่จะทําให้ ผ้ ูท่ีรับช่ วงต่ อไปใน
ห่วงโซ่อาหาร สามารถจัดการกับผลิตภัณฑ์ วางจําหน่าย เก็บและจัดเตรียม และใช้ ผลิตภัณฑ์ได้
อย่างปลอดภัยและถูกต้ อง

3.6.4 การแสดงฉลาก
ผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุ หีบห่ อแล้ วควรแสดงฉลากด้ วยข้ อความที่ชัดเจน เพื่อให้ ผ้ ูท่รี ับช่วงต่อไปในห่วง
โซ่อาหาร สามารถปฏิบัติต่อ อาหาร วางจําหน่ า ย เก็บ และใช้ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ไ ด้ อย่างปลอดภัย ควร
ปฏิบัติต ามข้ อกําหนดการแสดงฉลากอาหารของโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex
General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods; CODEX STAN 1- 1985) ฉบับ
ล่าสุด

3.6.5 การให้ความรูแ้ ก่ผูบ้ ริโภค
โปรแกรมให้ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพควรครอบคลุมสุขลักษณะอาหารทั่วไป โปรแกรมดังกล่าวควร
ช่วยให้ ผ้ ูบริโภคสามารถเข้ าใจความสําคัญของข้ อมูลของผลิตภัณฑ์และปฏิบัติตามข้ อแนะนําที่ติด
มากับผลิตภัณฑ์ และสามารถรั บทราบข้ อมูลในการเลือก โดยเฉพาะผู้บริโภคควรได้ รับการแจ้ ง
ข้ อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุม อุณหภูม/ิ เวลา และการเจ็บป่ วยที่เกิดจากอาหาร

3.7

การฝึ กอบรม

3.7.1

ทัว่ ไป
ผู้ท่เี กี่ยวข้ องกับการปฏิบตั กิ ารกับอาหาร ที่จะมีการสัมผัสอาหารโดยตรงหรือโดยทางอ้ อม ควร
ได้ รับการฝึ กอบรม และ/หรือ แนะนําในเรื่องสุขลักษณะอาหารในระดับที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบตั กิ ารกับอาหารที่ต้องดําเนินการนั้น

3.7.2

ความตระหนักและความรับผิดชอบ
การฝึ กอบรมสุข ลัก ษณะอาหารเป็ นพื้ นฐานที่สาํ คัญ พนักงานทุกคนควรจะทราบและสํานึกใน
บทบาทของตนเอง และความรับผิดชอบในการป้ องกันอาหารจากการปนเปื้ อนหรือเสื่อมเสีย
ผู้ปฎิบตั ติ ่ออาหารควรมีความรู้และความชํานาญที่จาํ เป็ น เพื่อที่จะสามารถทําให้ เขาเหล่านั้นปฏิบัติ
ต่ออาหารได้ อย่างถูกสุขลักษณะ ผู้ท่ตี ้ องใช้ สารเคมีท่รี ้ ายแรงหรือสารเคมีอ่นื ที่อาจเป็ นอันตราย
ควรได้ รับการแนะนําเทคนิคในการปฏิบตั ทิ ่ปี ลอดภัย
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โปรแกรมการฝึ กอบรม
ปัจจัยที่จะต้ องคํานึงถึงในการประเมินว่าต้ องให้ ฝึกอบรมในระดับใด จะรวมถึง:
ก) ลัก ษณะของอาหาร โดยเฉพาะคุ ณ สมบัติข องอาหารที่จะสนับสนุ นการเจริญเติบโตของ
จุลินทรียท์ ่ที าํ ให้ เกิดโรค หรือจุลินทรียท์ ่ที าํ ให้ อาหารเน่าเสีย
ข) ลักษณะวิธที ่จี ะปฏิบัตติ ่ออาหาร และการบรรจุหีบห่ออาหาร รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้ อน
ค) ปริมาณและลักษณะของกระบวนการแปรรูปหรือการจัดเตรียม ที่จะดําเนินการในขั้นตอนต่อไป
ก่อนการบริโภคขั้นสุดท้ าย
ง) สภาวะที่จะเก็บอาหาร และ
จ) ช่วงระยะเวลาก่อนการบริโภคที่คาดไว้

3.7.4

การแนะนําและกํากับดูแล
ควรมีก ารประเมิน ประสิท ธิผ ลของโปรแกรมการฝึ ก อบรมและการแนะนํ า เป็ น ระยะๆ
เช่ น เดียวกั บ การกํา กั บ ดู แ ล และตรวจสอบที่ทาํ เป็ นประจํา เพื่ อให้ แน่ ใจว่ าขั้นตอนการ
ดํา เนิ น งานมี การดําเนินการอย่างได้ ผล
ผู้จัดการและหัวหน้ าผู้ตรวจดูแลกระบวนการแปรรูปอาหาร ควรมีความรู้ท่จี าํ เป็ นเกี่ยวกับหลักการ
และการปฏิบตั ดิ ้ านสุขลักษณะอาหาร เพื่อให้ สามารถตัดสินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และดําเนินการ
สิ่งที่จาํ เป็ นเพื่อแก้ ไขข้ อบกพร่อง

3.7.5

การฝึ กอบรมเพือ่ ฟื้ นฟูความรู ้
ควรมีการทบทวนโปรแกรมการฝึ กอบรมและปรับให้ ทนั สมัยเป็ นประจํา ควรจัดให้ มรี ะบบที่จะทํา
ให้ แน่ใจว่าผู้ปฏิบตั ติ ่ออาหารยังคงตระหนักถึงขั้นตอนการดําเนินงานที่จาํ เป็ นทั้งหมด เพื่อคงไว้ ซ่ึง
ความปลอดภัยอาหารและความเหมาะสมของอาหาร
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