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เอกสารหมายเลข 3-1-1
แกไขตามมติประชุมคณะอนุกรรมการ (อ.2)
ครั้งที่ 6-2/2563
วันพฤหัสบดีที่ 23 ม.ค.2563

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่...) พ.ศ. .....
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
------------------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับ วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และ
การเก็บรักษาอาหาร ที่มีอยูหลายฉบับใหมีขอกําหนดที่เทาเทียมลดความซ้ําซอนในการตรวจประเมิน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจประเมินสถานประกอบการ และเพื่อใหเกิดประสิทธิผลในการคุมครองผูบริโภคใหได
บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปเพื่อเตรียมความพรอม
เขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖(๗) แหงพระราชบัญญัติอ าหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว โดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาหาร
ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 193) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2553
(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
(5) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 220) พ.ศ.2544 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
(6) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน
โดยวิธีพาสเจอรไรส ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549
(7) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 298) พ.ศ.2549 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
(8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพรอมจําหนาย ลงวันที่ 17 เมษายน
พ.ศ. 2555
(9) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ํา และชนิดที่
ปรับกรด ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2556
ขอ 2 ใหอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนายในสถานที่ใดๆ เปนอาหารที่กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิต การเก็บรักษาอาหาร ยกเวนสถานที่ดังตอไปนี้
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(๑) อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบ
อาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จ และจําหนายใหผูบริโภคสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนาย
โดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม เวนแตเปนการผลิตอาหารควบคุม
เฉพาะ อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอาหาร หรืออาหารที่ตองมีฉลาก แลวแตกรณี ที่ใชเครื่องจักรมี
กําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไปโดยใช
เครื่องจักรหรือไมก็ตาม
(๒) สถานที่จําหนายอาหาร ณ ที่หรือทางสาธารณะ
(3) สถานทีผ่ ลิตเกลือบริโภค
(4) สถานที่คัดและบรรจุผักและผลไมสดบางชนิด ที่มีป ระกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
กําหนดใหตองปฏิบัติตามวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแลว
ขอ 3 ผูผลิตอาหารตามขอ 2 ตองปฏิบัติตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการ
เก็บรักษาอาหารที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้
ขอ 4 ผูผลิตอาหารดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีผูควบคุมการผลิตที่ผานการฝกอบรมตามหลักสูตรที่
ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(1) น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท น้ําแรธรรมชาติ และน้ําแข็งบริโภค ที่ผานกรรมวิธี
การกรองหรือฆาเชื้อ
(2) ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาส
เจอรไรส ไดแก นมโค นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม และใหหมายความรวมถึงผลิตภัณฑดังกลาวที่ผลิตจากนม
ของสัตวอื่นผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่มีกระบวนการแชเยือกแข็ง
ภายหลังการพาสเจอรไรส
(3) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรด ไดแก
อาหารที่ผานกรรมวิธีที่ใชทําลายหรือยับยั้งการขยายพันธุของจุลินทรียดวยความรอน ภายหลังหรือกอนบรรจุ
หรือปดผนึก และใหหมายความรวมถึงอาหารอื่นที่มีกระบวนการผลิตในทํานองเดียวกันนี้ ที่มีคาพีเอช มากกวา
4.6 และมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ (Water Activity) มากกวา 0.85 ซึ่งเก็บรักษาไวในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่
เปนโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูปหรือไมคงรูป ที่สามารถปองกันมิใหอากาศภายนอกเขาไปในภาชนะบรรจุได และ
สามารถเก็บรักษาไวไดในอุณหภูมิปกติ
ขอ 5 การตรวจประเมิน วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ให
เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด
ข อ 6 ผู นํา เข า อาหารตามข อ 2 เพื่ อ จํ า หนา ย ต อ งจั ด ให มีเ อกสารรั บ รองตามมาตรฐานที่
เทียบเทา หรือไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้
ขอ 7 ใหผูรับใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือไดรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน หรือ
ไดรับใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ตองปฏิบัติใหถูกตองตาม
ประกาศนี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตประกาศนี้ใชบังคับ
ขอ 8 ประกาศนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
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(ราง)
บัญชีหมายเลข 1
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่..........) พ.ศ. ........
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตอาหารและการเก็บรักษาอาหาร

วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตอาหารและการเก็บรักษาอาหาร
วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตอาหารและการเก็บรักษาอาหาร ประกอบดวย 2 สวน
ไดแก
ส ว นที่ 1 ข อ กํ า หนดพื้ น ฐานเป น ข อ กํ า หนดสํ า หรั บ สถานที่ ผ ลิ ต อาหารทุ ก ประเภท โดยมี
วัตถุป ระสงคหลักเพื่อใหผูผลิตมีมาตรการปองกันการปนเปอนหรือลดขจัดอันตรายทั้ ง
ทางดานจุลินทรีย เคมี และกายภาพ จากสิ่งแวดลอม อาคาร เครื่องมือเครื่องจักรหรือ
อุปกรณการผลิต ภาชนะบรรจุ รวมทั้งผูปฏิบัติงาน ในแตละขั้นตอนการผลิต รวมทั้งการ
จัดการสุขาภิบ าล และสุขลักษณะสว นบุ ค คล เพื่อ ใหมั่นใจไดวา อาหารที่ผ ลิ ตมี ค วาม
ปลอดภัยตอผูบริโภค
สวนที่ 2 ขอกําหนดเฉพาะ เปนขอกําหนดเพิ่มเติม ที่กําหนดไวเปนการเฉพาะสําหรับกรณีที่มีการ
ผลิตอาหารที่มีกรรมวิธีการผลิตเฉพาะและมีความเสี่ยงสูงหากควบคุมการผลิตไมเหมาะสม
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางการควบคุมกระบวนการผลิตโดยเฉพาะจุดสําคัญที่
ต อ งควบคุ มเป น พิ เ ศษเพื่ อ ลดขจั ด อั น ตรายให อ ยู ใ นระดั บ ที่ ยอมรั บ ได และเกิ ด ความ
ปลอดภัยไดอยางแทจริงจํานวน 3 รายการ ดังตอไปนี้
2.1 ข อ กํ า หนดเฉพาะ สํ า หรับ การผลิต น้ํา บริ โ ภคในภาชนะบรรจุ ที่ป ด สนิ ท น้ํ า แร
ธรรมชาติ และน้ําแข็งบริโภค ที่ผานกรรมวิธีการกรองหรือฆาเชื้อ
2.2 ขอกํา หนดเฉพาะ สําหรับ การผลิตผลิตภัณฑนมพร อมบริโ ภคชนิ ดเหลวที่ ผ า น
กรรมวิ ธี ฆ า เชื้ อ ด ว ยความร อ นโดยวิ ธี พ าสเจอร ไ รส ได แ ก นมโค นมปรุ ง แต ง
ผลิตภัณฑของนม และใหหมายความรวมถึงผลิตภัณฑดังกลาวที่ผลิตจากนมของ
สัตวอื่นผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่มี
กระบวนการแชเยือกแข็งภายหลังการพาสเจอรไรส
2.3 ขอกําหนดเฉพาะ สําหรับการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความ
เปนกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรด ที่ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนโดยทําให
ปลอดเชื้อเชิงการคา (Commercial Sterilization) ไดแก อาหารที่ผานกรรมวิธีที่
ใชทําลายหรือยับยั้งการขยายพันธุของจุลินทรียดวยความรอน ภายหลังหรือกอน
บรรจุห รือปดผนึก และใหห มายความรวมถึง อาหารอื่นที่มีกระบวนการผลิ ตใน
ทํานองเดียวกันนี้ ที่มีคาพีเอช มากกวา 4.6 และมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ (Water
Activity) มากกวา 0.85 ซึ่งเก็บรักษาไวในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่เปนโลหะหรือ
วัตถุอื่นที่คงรูปหรือไมคงรูป ที่สามารถปองกันมิใหอากาศภายนอกเขาไปในภาชนะ
บรรจุได และสามารถเก็บรักษาไวไดในอุณหภูมิปกติ
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สวนที่ 1 ขอกําหนดพื้นฐาน
---------------------บทนํา
ขอกําหนดพื้นฐาน แบงเปน 5 หมวด ไดแก
หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง อาคารผลิต การทําความสะอาด และการบํารุงรักษา
หมวดที่ 2 เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการผลิต การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา
หมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต
หมวดที่ 4 การสุขาภิบาล
หมวดที่ 5 สุขลักษณะสวนบุคคล
โดยมีรายละเอียดขอกําหนดในแตละหมวด ดังตอไปนี้

หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง อาคารผลิต การทําความสะอาด และการบํารุงรักษา
1.1 ไมมีการสะสมสิ่งของไมใชแลวหรือไมเกี่ยวของกับการผลิตอาหาร อยูในบริเวณรอบสถานที่ผลิต
และในบริเวณผลิต ที่อาจเปนแหลงสะสมฝุนละออง หรือเปนแหลงหลบซอนหรือเพาะพันธุสัตว
แมลงและเชื้อโรคตางๆ รวมทั้งปองกันปญหาจากการนําไปใชโดยไมทราบวาชํารุด
1.2 ไมมีการสะสมสิ่งปฏิกูลไมอยูใกลหรือเปนที่สะสมวัตถุอันตรายไมมีฝุนควันมากผิดปกติ
1.3 ไมอยูใกลคอกปศุสัตว หรือสถานเลี้ยงสัตว หรือสัตวเลี้ยง
1.4 มีทอหรือทางระบายน้ํานอกอาคารเพื่อระบายน้ําทิ้ง และทอหรือทางระบายน้ําภายในอาคาร
สามารถรองรับน้ําทิ้งที่เกิดจากการผลิตภายในอาคาร มีความเหมาะสม ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก
1.5 อาคารผลิตมีการออกแบบ และกอสรางอยางมั่นคงแข็ งแรง งายตอการทําความสะอาดและ
บํารุงรักษา รวมทั้งมีการทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดี ดวย
วิธีการที่เหมาะสม ดังนี้
1.5.1 พื้น ออกแบบและกอสรางดวยวัสดุคงทน เรียบ ทําความสะอาดงาย มีความลาดเอี ยง
เพียงพอลงสูทางระบายน้ํา สภาพสะอาด ไมชํารุด
1.5.2 ผนัง มีการออกแบบและกอสรางดวยวัสดุคงทน เรียบ ทําความสะอาดงาย สภาพ
สะอาด ไมชํารุด
1.5.3 เพดาน มีการออกแบบและกอสรางดวยวัสดุคงทน เรียบ ทําความสะอาดงาย รวมทั้ง
อุปกรณที่ยึดติดดานบน ไมกอใหเกิดการปนเปอน สภาพสะอาด ไมชํารุด
1.6 อาคารผลิตสามารถปองกันสัตวและแมลงเขาสูบริเวณผลิต หรือปองกันสัตวและแมลงสั มผั ส
อาหาร
1.7 มีพื้นที่ในการผลิตเพียงพอ และแยกพื้นที่การผลิตอาหารออกเปนสัดสวนจากที่พักอาศัย การ
ผลิตผลิตภัณฑอื่นที่มิใชอาหารตาม พระราชบัญญัติอาหาร และบริเวณรับประทานอาหารสําหรับ
พนักงาน
1.8 มีพื้นที่ในการผลิตเปนสัดสวน และเปนไปตามสายงานการผลิต ไมกอใหเกิดการปนเปอนขาม
1.9 จัดใหมีหองบรรจุ หรือมีการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อปองกันการปนเปอนขามและการปนเปอนซ้ํา
หลังการฆาเชื้อแลวในกระบวนการผลิต
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1.10 อาคารผลิตมีระบบระบายอากาศเพียงพอเพื่อใหเกิดความสะดวกในการทํางาน และปองกัน
การเกิดเชื้อราในบริเวณผลิต ทั้งนี้ตองควบคุมทิศทางการไหลของอากาศไมใหอากาศที่ปนเปอน
จากบริเวณที่สกปรกมาก ไหลไปสูพื้นที่ที่สะอาด
1.11 อาคารผลิตมีแสงสวางเพียงพอ โดยเฉพาะในจุดที่มีผลตอความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและมีผล
ตอการควบคุมอันตรายในอาหาร
ในกรณีที่สถานที่ตั้งตัวอาหารซึ่งใชผลิตอาหารอยูติดกับบริเวณที่มีสภาพไมเหมาะสมอันอาจสงผลกระทบ
ทําใหอาหารเกิดความไมปลอดภัยตอผูบริโภค ผูผลิตจะตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนที่มีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 2 เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการผลิต การทําความสะอาดและการบํารุงรักษา
2.1 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร หรือมีโอกาสสัมผัสกับอาหารและ
เกิดการปนเปอนได มีการออกแบบถูกสุขลักษณะ โดยเลือกใชวัสดุที่ไมเปนพิษ ไมเปนสนิม ไมทํา
ปฏิกิริยากับอาหาร ทนตอการกัดกรอน ออกแบบใหสามารถลางทําความสะอาดไดงาย และไมมี
ซอกมุมหรือรอยเชื่อมตอที่ทําความสะอาดไมทั่วถึง
2.2 ติดตั้งในตําแหนงเหมาะสม เปนไปตามสายงานการผลิต งายตอการทําความสะอาดและซอม
บํารุง และสะดวกในการปฏิบัติงาน
2.3 เครื่องมืออุปกรณการผลิต มีจํานวนเพียงพอสัมพันธกับการผลิต และเพียงพอในการลดหรือกําจัด
อันตรายในอาหารใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอผูบริโภครวมถึงมีเครื่องมือในการชั่ง ตวง วัด
เหมาะสมตามความจําเปน
2.4 พื้นผิวหรือโตะปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง หรือมีโอกาสสัมผัสกับอาหารขณะปฏิบัติงาน
ตองทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมเปนสนิม ไมเปนพิษ ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร ทนตอการกัดกรอน ทํา
ความสะอาดไดงาย และมีความสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. หรือในระดับที่สามารถปองกันการ
ปนเปอนสิ่งสกปรกจากพื้นขณะปฏิบัติงานได
2.5 กรณีใชระบบทอในการลําเลียงอาหาร ภายในทอ รวมทั้งปม ขอตอ ปะเก็น วาลวตางๆ ที่สัมผัส
อาหาร ตองออกแบบอยางถูกสุขลักษณะ โดยไมมีจุดอับและซอกมุมที่กอใหเกิดการสะสมของสิ่ง
สกปรกและจุลินทรีย และยากตอการทําความสะอาดและฆาเชื้อ สามารถทําความสะอาดไดทั่วถึง
และมีอุปกรณปดปลายทอที่ยังไมใชงาน
2.6 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร หรือมีโอกาสสัมผัสกับอาหาร มีการ
ทําความสะอาด และมีการฆาเชื้ออุปกรณหลังขั้นตอนการลดหรือขจัดจุลินทรีย ดวยวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ อยางสม่ําเสมอ มีการจัดเก็บอุปกรณที่ทําความสะอาดหรือฆาเชื้อแลวเปนสัดสวน
ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะและปองกันการปนเปอนได
2.7 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต ตองมีการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดี ใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ กรณีอุปกรณและสวนประกอบของอุปกรณมีอายุการใชงานจํากัด เชน หลอดยูวี
ประเก็นยาง ใสกรอง สารกรอง ตองมีการจดบันทึกและจัดทําแผนเพื่อควบคุมการใชงานและ
เปลี่ยนเมื่อครบกําหนด หรือมีวิธีการอื่น เชน การฟนฟูสภาพสารกรองเรซินทั้งนี้ในระหวาง
การซอมบํารุงตองไมกอใหเกิดการปนเปอนขามลงสูผลิตภัณฑ
2.8 อุปกรณการชั่งตวงวัด โดยเฉพาะที่ใชควบคุมกระบวนการลดอันตรายในอาหาร ตองมีความ
เที่ยงตรงแมนยํา มีการสอบเทียบตามระยะเวลาที่เหมาะสม และอยางนอยปละ 1 ครั้ง และ
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กรณีที่พบวาผลการสอบเทียบมีคา ความคลาดเคลื่อนเกินเกณฑการยอมรับ ตองมีวิ ธี การ
จัดการกับเครื่องมือวัดนั้นๆ

หมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต
3.1 วัตถุดิบ สวนผสมและวัตถุเจือปนอาหาร
3.1.1 ตองมีการคัดเลือกวัตถุดิบ สวนผสม และวัตถุเจือปนอาหาร ที่มีคุณภาพความปลอดภัย
ในกรณีที่วัตถุดิบ มีความเสี่ยงสูง (High Probability) ในการตกคางหรือปนเป อ น
อันตรายทางเคมี จะตองมีมาตรการคัดเลือกวัตถุดิบจากแหลงที่มีระบบการควบคุม
การใชสารเคมีอยางปลอดภัยหรือมีกระบวนการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอยางเขมงวด
ในขั้นตอนการรับซื้อหรือมีขั้นตอนตอไปในการลดอันตรายใหอยูในระดับที่ปลอดภัย
รวมถึงมีการแสดงฉลากที่ถูกตอง หรือมีขอมูลความปลอดภัยตามประเภทของวัตถุดิบ
3.1.2 เก็บรักษาวัตถุดิบ สวนผสม และวัตถุเจือปนอาหาร บนชั้นหรือยกพื้น แยกเปนสัดสวนไม
ปะปนกับวัตถุอันตราย วัตถุดิบที่ไมใชอาหาร วัตถุดิบที่มีสารกอภูมิแพ และจัดเก็บใน
สภาวะที่ปองกันการปนเปอนโดยมีการเสื่อมสภาพนอยที่สุด เชน การควบคุมอุณหภูมิ
ความชื้น เปนตน รวมถึงมีระบบการนําไปใชอย างมี ประสิ ทธิภาพเปนไปตามลํ าดั บ
กอนหลัง
3.1.3 มีการลาง ทําความสะอาด ตัดแตง คัดแยก ลวก กรอง ลดอุณหภูมิ ฆาเชื้อ หรือวิธีการ
อื่นเพื่อลดการปนเปอนเบื้องตน ตามความจําเปน เพื่อลดปริมาณจุลินทรียเริ่มตน วัตถุ
แปลกปลอมหรือสารเคมีทางการเกษตร ที่อาจปนเปอนมากับวัตถุดิบหรือสวนผสม
3.2 ภาชนะบรจุที่สัมผัสอาหาร
3.2.1 มีการคัดเลือกภาชนะบรรจุที่มีคุณภาพความปลอดภัยและมีการตรวจสอบสภาพและ
ความสมบูรณของภาชนะบรรจุ เชน รอยตําหนิ ความสะอาด หรือความสมบูรณของ
รอยผนึก
3.2.2 มีการเก็บรักษา ตลอดจนการขนยายในสภาวะที่ปองกันการปนเปอน รวมถึงมีระบบการ
นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามลําดับกอนหลัง
3.2.3 มีการทําความสะอาด หรือฆาเชื้อภาชนะบรรจุกอนการใชงาน ตามความจําเปน เพื่อขจัด
สิ่งสกปรกหรือการปนเปอน หรือมาตรการอื่นที่เทียบเทา มีการจัดเก็บ และการขนยาย
ลําเลียงภาชนะบรรจุที่ลางทําความสะอาดแลว ตองไมทําใหเกิดความเสียหายหรือเกิด
การปนเปอนอีก และนําไปใชบรรจุทันทีหลังลางทําความสะอาด หากมีความจําเปนที่ไม
สามารถบรรจุทันทีตองมีระบบการปองกันการปนเปอนขามจากสิ่งแวดลอม และระหวาง
ภาชนะบรรจุที่รอลางและที่ลางแลว อยางมีประสิทธิภาพ
3.3 การปรุงผสม
3.3.1 กรณีที่มีการใชวัตถุเจือปนอาหาร ตองใชชนิดและปริมาณตามที่กฎหมายกําหนด ชั่งตวง
ดวยอุปกรณที่เหมาะสม ผสมใหเขากันอยางทั่วถึง และมีบันทึกผล กรณีมีการใชสารชวย
ในการผลิต (Processing Aid) ตองมีขอมูลดานความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS) และ
มีการควบคุมปริมาณการใชตามที่ฉลากกําหนด รวมทั้งมีมาตรการหรือกระบวนการ
กําจัดออกใหอยูในระดับปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค
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3.4

3.5
3.6
3.7

3.8

3.9

3.3.2 สวนผสมอื่นๆ นอกจากวัตถุเจือปนอาหารมีการตรวจสอบอัตราสวนการปรุงผสมให
เป นไปตามสู ตรที่ กํ าหนด และการผสมมี ความสม่ํ าเสมอ เพื่ อควบคุ มคุ ณภาพของ
ผลิตภัณฑ
3.3.3 ระหวางกระบวนการผลิต มีการเก็บรักษาสวนผสมที่ผสมแลวภายใตสภาวะที่ปองกันการ
เสื่อมเสียจากจุลินทรีย เชน การควบคุมอุณหภูมิและเวลา การปองกันการปนเปอนข าม
และมีการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
การควบคุมขัน้ ตอนสําคัญในการผลิต
3.4.1 มีกระบวนการลดอันตรายดานจุลินทรียใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอการบริโภค มีการ
ควบคุมอยางสม่ําเสมอและบันทึกผล ทั้งนี้กรณีการผลิตที่ไมมีกระบวนการลดอันตราย
เชน ผสม แบงบรรจุตัดแตงอาหารสด ตองมีความเขมงวดในการควบคุมตั้งแตขั้นตอน
การคัดเลือกวัตถุดิ บและมาตรการปองกั นการปนเปอนจากคน พื้นผิวสัมผัสอาหาร
สิ่งแวดลอม ตามความเสี่ยงของอาหารนั้นๆ
3.4.2 การบรรจุและปดผนึก
(1) บรรจุและปดผนึกอยางเหมาะสม ดําเนินการโดยเร็วเพื่อลดความเสี่ยงในการเจริญ
ของจุลินทรีย มีการควบคุมอุณหภูมิตามความเหมาะสมของอาหารนั้นเพื่อปองกัน
การเสื่อมเสีย มีมาตรการปองกันการปนเปอนซ้ําจากอุปกรณและพนักงาน กรณีมี
การใชวัตถุรักษาคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารตองใชอยางถูกตองตามกฎหมาย
(2) มีการตรวจสอบความสมบูรณของการปดผนึก ผนึกแนน ไมรั่วซึม (แลวแต กรณี)
ฉลากตองไมบิดเบี้ยวขาดแหวงจนผูบริโภคไดรับขอมูลไมครบถวนในสาระสําคัญ
เปนตน
มีการคัดแยกหรือทําลายผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐาน และมีการจัดการอยางเหมาะสมเพื่อให เกิด
ความปลอดภัยตอผูบริโภค และปองกันการนําผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐานไปใชหรือบริโภค
ในกระบวนการผลิต มีการขนยายวัตถุดิบ สวนผสม และผลิตภัณฑสุดทาย ในลักษณะที่ไมเกิดการ
ปนเปอนขาม
มีการบงชี้ เชน ชนิด รุนการผลิตของวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ ผลิตภัณฑสําเร็จรูป ผลิตภัณฑที่ไมได
มาตรฐาน เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง และเพื่อใหสามารถทราบติดตามสอบยอนกลับ
เพื่อหาสาเหตุกรณีที่พบขอบกพรองหรือปญหาการปนเปอนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
แสดงแหลงที่มาของวัตถุดิบ
น้ําและน้ําแข็ง ที่เปนสวนผสมหรือใชสัมผัสกับอาหารที่พรอ มบริโ ภคไดทันที มีคุณภาพหรือ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมีการเก็บรักษาในลักษณะที่ถูกสุขลักษณะ
ไมกอ ใหเกิดการปนเปอน
ผลิตภัณฑสุดทาย (Finished Product)
3.9.1 มีคุณภาพหรือมาตรฐานสอดคลองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข อง
โดยตองมีการตรวจยืนยันโดยห องปฏิบัติการของรัฐหรื อห องปฏิบัติการที่ได รั บการ
รับรองมาตรฐาน ทั้งทางดานจุลินทรีย เคมี และกายภาพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
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3.9.2 มีการเก็บรักษาและขนสงผลิตภัณฑสุดทายอยางเหมาะสม มีอุปกรณหรือพาหนะขนสง
อาหารที่เหมาะสม โดยสามารถรักษาคุณภาพของอาหารได สามารถลางทําความสะอาด
ไดงาย ปองกันการปนเปอนขามจากพาหนะขนสง ผูปฏิบัติงาน และสิ่งแวดลอม ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3.10 มีบันทึกเกี่ยวกับชนิด ปริมาณการผลิต และขอมูลการจําหนาย รวมทั้งมีวิธีการเรียกคืนสินคา
และการจัดการกับผลิตภัณฑที่ถูกเรียกคืนเพื่อใหผลิตภัณฑนั้นมีความปลอดภัย หรือทําลาย
ผลิตภัณฑ โดยเฉพาะกรณีการผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหาร
3.11 มีการเก็บรักษาบันทึกและรายงาน หลังจากสิ้นอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑอยางนอย 1 ป
3.12 มีการตรวจประเมินตนเองหรือโดยหนวยงานภายนอก ตามขอกําหนด GMP อยางนอยปละ 1
ครั้ง และดําเนินการโดยผูที่มีความรูความเขาใจ

หมวดที่ 4 การสุขาภิบาล
4.1 น้ําที่ใช ตองเปนน้ําสะอาด มีการปรับคุณภาพน้ําที่เหมาะสมตามวัตถุประสงคที่ใช
4.2 ห อ งส ว ม และอ า งลา งมือ หน า ห อ งส ว ม อยู ใ นสภาพใชง านได มี จํ า นวนเพี ย งพอสํ า หรั บ
ผูปฏิบัติงาน และถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณการลางมือครบถวน (อยางนอย สบูเหลว และ
อุปกรณทําใหมือแหงหรือน้ํายาฆาเชื้อโรค) และตําแหนงที่ตั้งตองแยกจากบริเวณผลิตหรือไม
เปดสูบริโภคผลิตโดยตรง
4.3 มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเปลี่ยนเสื้อผา เก็บของใชสวนตัวของพนักงานใหเพียงพอและ
เหมาะสม อยูในตําแหนงที่สะดวกตอการใชงานและไมกอใหเกิดการปนเปอน
4.4 มีมาตรการจัดการรองเทาที่ใชในบริเวณผลิตอยางเหมาะสม
4.5 อางลางมือบริเวณผลิต อยูในสภาพใชงานได มีจํานวนเพียงพอกับผูปฏิบัติงาน สะอาด ติดตั้งใน
ตําแหนงที่เหมาะสม มีอุปกรณการลางมือครบถวน ตั้งอยูในตําแหนงที่เหมาะสมกับการใช งาน
และไมกอใหเกิดการปนเปอนลงสูกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ
4.6 มีมาตรการควบคุมและกําจัดสัตวและแมลง อยางมีประสิทธิภาพ วิธีการกําจัดตองไมกอใหเกิด
การปนเปอนกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ
4.7 มีการจัดการขยะที่เหมาะสม ไมกอใหเกิดการปนเปอน โดยมีภาชนะสําหรับใสขยะที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมการผลิตอาหารแตละประเภท โดยมีฝาปดหรือวิธีการที่ไมกอใหเกิดการปนเปอน ใน
จํานวนที่เพียงพอ และตั้งอยูในตําแหนงที่เหมาะสม โดยเฉพาะศูนยรวมทิ้งขยะรอการกําจัด ควร
แยกบริเวณใหไกลจากอาคารผลิต และมีวิธีการกําจัดขยะที่เหมาะสมและสม่ําเสมอ เพื่อไมใหมี
การสะสมจนเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลง รวมถึงเชื้อโรคตางๆ และไมกอใหเกิดกลิ่นอันนา
รังเกียจ ทั้งนี้การขนยายตองไมกอใหเกิดการปนเปอนเขาสูสถานที่ผลิตและกระบวน การผลิต
อาหาร
4.8 มีวิธีการจัดการระบายน้ําทิ้งและสิ่งโสโครกออกจากบริเวณพื้นที่ผลิตอยางรวดเร็ว ไมใหเกิ ดการ
อุดตัน หมักหมมสกปรก ไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับสูบริเวณผลิตอาหาร หรือมีวิธีการจัดการ
อื่นๆ ที่เหมาะสม
4.9 มีมาตรการจัดการสารเคมีที่ใชในสถานที่ผลิต เชน สารเคมีกําจัดแมลง สารเคมีสําหรับการรั กษา
สุขอนามัย สารทําความสะอาดและฆาเชื้อ สารเคมีที่ใชในการซอมบํารุง เปนตน โดยจะต องมี
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ขอมูลเกี่ยวกับชนิดของสารเคมี วิธีการใช มีการนําไปใชภายใตเงื่อนไขที่ปลอดภัยและไมปนเปอน
ลงสูกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ มีปายบงชี้หรือฉลากที่ชัดเจนปองกันการนําไปใชผิดพลาด
และจัดเก็บแยกเปนสัดสวน สารเคมีอันตรายตองมีมาตรการปองกันผูไมเกี่ยวของนําสารเคมีไปใช
โดยไมไดรับอนุญาตและมีมาตรการจัดการกับอุปกรณที่เกี่ยวของในลักษณะไมกอใหเกิ ดการ
ปนเปอน

หมวดที่ 5 สุขลักษณะสวนบุคคล
5.1 ผูปฏิบัติงานและบุคลากรในบริเวณผลิต
5.1.1 ไมเปนโรคติดตอหรือโรคนารังเกียจตามกฎกระทรวง ไมมีบาดแผล และมีมาตรการ
สําหรับผูปฏิบัติงานที่มีอาการของโรค
5.1.2 ตัดเล็บสั้น ไมทาเล็บ ไมสวมเครื่องประดับ
5.1.3 ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน และภายหลังจากสัมผัสสิ่งที่กอใหเกิดการ
ปนเปอน
5.1.4 กรณีสวมถุงมือที่สัมผัสอาหาร ตองที่อยูในสภาพสมบูรณสะอาด ถูกสุขลักษณะ ทําดวย
วัสดุที่ไมมีสารละลายออกมาปนเปอนอาหารและของเหลวซึมผานไมได
5.1.5 สวมหมวก ตาขาย หรือผาคลุมผม ผากันเปอน และรองเทา ที่สะอาดขณะปฏิบัติ งาน
รวมทั้งสวมผาปดปากตามความจําเปน
5.1.6 ไมบริโภคอาหาร สูบบุหรี่ ในขณะปฏิบัติงาน หรือมีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานที่ น า
รังเกียจอื่น ๆ ที่อาจทําใหเกิดการปนเปอนสูอาหาร
5.1.7 มีการฝกอบรมผูปฏิบัติงานแตละระดับอยางเหมาะสมพรอมหลักฐาน และติดป ายคํ า
เตือนดานสุขลักษณะตามความเหมาะสม
5.2 มีวิธีการหรือขอปฏิบัติสําหรับผูไมเกี่ยวของกับการผลิตที่มีความจําเปนตองเขาไปในบริเวณผลิต
เพื่อปองกันการปนเปอน
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สวนที่ 2 ขอกําหนดเฉพาะ
---------------------บทนํา
ข อ กํ า หนดเฉพาะ เป นข อ กํ า หนดสว นเพิ่ ม ที่ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ ควบคุ ม กระบวนการผลิ ต และให
ความสําคัญไปที่ขั้นตอนที่ตองควบคุมเปนกรณีพิเศษ เพื่อใหผูผลิตเพิ่มความเขมงวดในการนําไปปฏิบัติไดตรง
จุด เปนมาตรการควบคุมเชิงปองกัน (Preventive Control Measure) เพื่อปองกันและลดปญหาการปนเปอน
โดยมีขอกําหนดทั้งที่เปนขั้นตอนการควบคุมในกระบวนการผลิต (Process Preventive Control Measure)
และขั้นตอนการควบคุมสุ ข ลั ก ษณะการผลิ ตที่มี ผลต อ การปนเป อนซ้ํา (Sanitation Preventive Control
Measure) จํานวน 3 รายการ ดังนี้
ขอกํา หนดเฉพาะ 1 สําหรับการผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท น้ําแรธรรมชาติ และ
น้ําแข็งบริโภค ที่ผานกรรมวิธีการกรองหรือฆาเชื้อ
ขอกําหนดเฉพาะ 2 สําหรับการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวย
ความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส ไดแก นมโค นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม และใหหมายความรวมถึงผลิตภัณฑ
ดังกลาวที่ผลิตจากนมของสัตวอื่นผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่มี
กระบวนการแชเยือกแข็งภายหลังการพาสเจอรไรส
ขอกําหนดเฉพาะ 3 สําหรับการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ําและ
ชนิ ด ที่ป รั บ กรด ที่ผา นกรรมวิ ธี ก ารฆ า เชื้ อ ด ว ยความร อ นโดยทํ า ให ป ลอดเชื้ อ เชิ ง การค า (Commercial
Sterilization) ไดแก อาหารที่ผานกรรมวิธีที่ใชทําลายหรือยับยั้งการขยายพันธุของจุลินทรียดวยความรอน
ภายหลังหรือกอนบรรจุหรือปดผนึก และใหหมายความรวมถึงอาหารอื่นที่มีกระบวนการผลิตในทํานองเดียวกัน
นี้ ที่มีคาพีเอช มากกวา 4.6 และมีคาวอเตอรแอคติวิตี้ (Water Activity) มากกวา 0.85 ซึ่งเก็บรักษาไวใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่เปนโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูปหรือไมคงรูป ที่สามารถปองกันมิใหอากาศภายนอกเขาไป
ในภาชนะบรรจุได และสามารถเก็บรักษาไวไดในอุณหภูมิปกติ
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ขอกําหนดเฉพาะ 1
สําหรับการผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท น้ําแรธรรมชาติ และน้ําแข็งบริโภค
ที่ผานกรรมวิธีการกรองหรือฆาเชื้อ

------------------1. กรณีผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท และน้ําแรธรรมชาติ
1.1 ตองเก็บ ตัวอยางน้ําดิบสงตรวจวิเคราะหคุณ ภาพทางกายภาพและเคมีโดยหองปฏิบัติ การ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใชเปนขอมูลในการออกแบบระบบการปรับคุณภาพน้ํา และใชใน
การเฝาระวังการแปรเปลี่ยนคุณภาพน้ําดิบวาระบบปรับคุณภาพน้ําที่ใชในการผลิตยังเพียงพอ
เหมาะสมหรือไม
1.2 มีกระบวนการลดปริมาณจุลินทรียในน้ําดิบ กอนเขากระบวนการปรับคุณภาพน้ํา (ตามความ
จําเปน) ทั้งนี้กรณีการผลิตน้ําแรธรรมชาติ กระบวนการที่เลือกใชตองไมทําใหสารประกอบ
สําคัญเปลี่ยนแปลงไป เชน การกรอง Microfiltration/Ultrafiltration
1.3 มีกระบวนการปรับคุณภาพน้ําที่สามารถกําจัดหรือลดอันตรายที่มีอยูในน้ําดิบใหอยูในระดับที่
ปลอดภัย ใชงานได สัมพันธกันกับอัตราการผลิต และตองมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ทํางานของอุปกรณการกรองและฆาเชื้ออยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวายังมีสภาพการทํางานที่
ใหผลดีอยู พรอมบันทึกผล (กรณีการปรับคุณภาพน้ําแรธรรมชาติตองไมทําใหสารประกอบ
สําคัญเปลี่ยนแปลงไป)
1.4 การปองกันการปนเปอนซ้ํา (Post-Contamination)
1.4.1 มีมาตรการปองกันการปนเปอนจากภาชนะบรรจุ
(1) ภาชนะบรรจุชนิดใชไดหลายครั้ง มีการลางอยางถูกวิธี และมีมาตรการปองกันการ
ปนเปอนจากสิ่งแวดลอมหลังการลางและฆาเชื้อ เชน กลั้วดวยน้ํารอบรรจุและ
นําไปบรรจุทันที
(2) ภาชนะบรรจุชนิดใชครั้งเดียว กลั้วดวยน้ํารอบรรจุหรือมีมาตรการอื่นในการลด
หรือปองกันการปนเปอนของภาชนะบรรจุ
1.4.2 บรรจุในหองบรรจุที่สะอาดและมีมาตรการปองกันการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม
1.4.3 วิธีการบรรจุไมกอใหเกิดการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม เชน มีแทนบรรจุสูงจากพื้ น
บรรจุจากหัวบรรจุโดยตรงและปดผนึกทันที วิธีการปดผนึกและขนยายไมกอใหเกิด
การปนเปอน
1.4.4 มีการปองกันการปนเปอนจากผูบรรจุ โดยตองแตงกายสะอาด สวมผากันเปอน สวม
หมวกคลุมผม ผาปดปาก และลางมือทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน มือไมสัมผัสปากหรือ
ภายในภาชนะบรรจุ เปนอยางนอย
2. กรณีผลิตน้ําแข็งบริโภค
2.1 น้ําที่ใชผลิตน้ําแข็งมีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เรื่อง น้ําแข็ง โดยสงตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการอยางนอยปละ 1 ครั้ง กระบวนการ
ปรับคุณภาพน้ําที่ใชผลิตน้ําแข็งใหปฏิบัติเชนเดียวกับการผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิท ตามขอ 1.2 และ 1.3
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2.2 กรณีการผลิตน้ําแข็งซอง ตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนซ้ํา อยางนอยมีการดําเนินการ
ดังนี้
2.2.1 น้ําที่ใชถอดซองน้ําแข็ง น้ําลางน้ําแข็ง หรือน้ําที่มีโอกาสสัมผัสกับน้ําแข็ง ตองใชน้ําที่มี
มาตรฐานดานจุลินทรียเชนเดียวกับน้ําที่ใชผลิตน้ําแข็ง หากมีการใชซ้ําตองเปลี่ยนน้ํา
ที่ใชและรักษาความสะอาดของบอหรือถังพักอยางสม่ําเสมอ
2.2.2 พื้ นผิว สัมผัสอาหาร เชน พื้นลานถอดซอง พื้น ผิวที่ ลําเลียงและขนสงน้ํ าแข็ งซอง
เครื่องตัดหรือบดน้ําแข็ง มีการทําความสะอาดและฆาเชื้ออยางสม่ําเสมอ และจํากัด
บริเวณเพื่อควบคุมสุขลักษณะ เชน เปลี่ยนรองเทาสะอาดที่ใชเฉพาะบริเวณ
2.2.3 มีวิธีการลําเลียง ตัด บด บรรจุ ขนสง อยางถูกสุขลักษณะไมกอใหเกิดการปนเปอน
2.2.4 มีมาตรการปองกันการปนเปอนจากภาชนะบรรจุ โดยเฉพาะภาชนะบรรจุ ชนิดใชได
หลายครั้ง เชน กรณีใชกระสอบบรรจุน้ําแข็ง ตองมีการลาง ฆาเชื้อ ผึ่งใหแหง และเก็บ
รักษาอยางถูกสุขลักษณะ
2.2.5 มีการปองกันการปนเปอนจากผูปฏิบัติงาน โดยตองแตงกายสะอาด สวมผากันเปอน
สวมหมวกคลุมผม ผาปดปาก ลางมือทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงานเปนอยางนอย
2.3 กรณีการผลิตน้ําแข็งยูนิต ตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนซ้ํา อยางนอยมีการดําเนินการ
ดังนี้
2.3.1 มีมาตรการปองกันการปนเปอนจากภาชนะบรรจุ โดยเฉพาะภาชนะบรรจุชนิดใชได
หลายครั้ง เชน กรณีใชกระสอบบรรจุน้ําแข็ง ตองมีการลาง ฆาเชื้อ ผึ่งใหแหง และ
เก็บรักษาอยางถูกสุขลักษณะ
2.3.2 บรรจุในหองบรรจุที่สะอาดและมีมาตรการปองกันการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม
2.3.3 วิธีการบรรจุไมกอใหเกิดการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม เชน มีแทนบรรจุสูงจากพื้ น
บรรจุจ ากหั วบรรจุโดยตรงและป ด ผนึ กทั น ที วิธีก ารป ด ผนึก ขนยาย และขนส ง
ไมกอใหเกิดการปนเปอน
2.3.4 มีก ารป องกัน การปนเปอ นจากผูบ รรจุ โดยต องแตงกายสะอาด สวมผากัน เปอ น
สวมหมวกคลุมผม ผาปดปาก และลางมือทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน มือไมสัมผัสปาก
ภาชนะบรรจุ หรือภายในภาชนะบรรจุเปนอยางนอย
3. ผูควบคุมการผลิต
3.1 มีการแตงตั้งบุคลากรเพื่อทําหนาที่ผูควบคุมการผลิตอาหาร ประจํา ณ สถานที่ผลิต ทําหนาที่
ดูแล ควบคุมการผลิตใหเปนไปตามกฎหมาย รวมทั้งการทวนสอบการบันทึกรายงาน อยาง
สม่ําเสมอ ตลอดเวลาที่มีการผลิต และตองมีความรูในการควบคุมการผลิต โดยมีหลักฐานการ
สอบผานและสําเร็จหลักสูตรผูควบคุม การผลิตน้ํ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ ปดสนิท น้ํ าแร
ธรรมชาติ และน้ํ า แข็ ง บริ โ ภค จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด หรือหนวยฝกอบรมที่ไดขึ้น บัญ ชีไวกับ สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา
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ขอกําหนดเฉพาะ 2
สําหรับการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลว
ที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส

------------------1. การรับน้ํานมดิบ
1.1 มีม าตรการในการควบคุ มหรือ ลดอั นตรายจากยาปฏิ ชีว นะในน้ํา นมดิ บ ใหอ ยูใ นระดับที่
ปลอดภัย และบันทึกผล
1.2 มีมาตรการในการควบคุมจํานวนเชื้อจุลินทรียเริ่มตนในน้ํานมดิบ เพื่อปองกันการสรางสารพิษ
ที่ทนตอความรอน ซึ่งอาจสงผลตอการฆาเชื้อที่ไมสมบูรณ (โหลดเชื้อเริ่มตน มีกระบวนกา
2. การควบคุมกระบวนการพาสเจอรไรส
มีการควบคุมกระบวนการพาสเจอรไรส โดยใชอุณหภูมิและเวลาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวของ หรือใหเปนไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค และบันทึกผล
2.1 การพาสเจอรไรสแบบไมตอเนื่อง (Batch Pasteurization)
2.1.1 เครื่องฆาเชื้อ มีอุปกรณที่ครบถวน ถูกตอง ใชงานได อยางนอยดังรายการตอไปนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณภูมิ ตองเที่ยงตรงแมนยํา มีการสอบเทียบอยางนอยปละ 1 ครั้ง
และมีปา ยแสดงวันเดือ นปที่ทําการสอบเทียบครั้งสุดทายในตําแหนงที่เห็น ได
ชัดเจน
(2) อุปกรณกวน เพื่อใหความรอนกระจายไดทั่วถึง
2.1.2 มีการควบคุมอุณหภูมแิ ละเวลาการพาสเจอรไรส ในทุกชุดการผลิต และบันทึกผล
2.2 การพาสเจอรไรสแบบตอเนื่อง (Continuous Pasteurization)
2.2.1 เครื่องฆาเชื้อ มีอุปกรณที่ครบถวน ถูกตอง ใชงานได อยางนอยดังรายการตอไปนี้
(1) เครื่องมือวัดและบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ โดยติดตั้ง ณ ตําแหนงสุดทายของทอ
คงอุณหภูมิ กอนเขาสูกระบวนการลดอุณหภูมิ และตําแหนงของการติดตั้งตองไม
ทําใหการไหลของอาหารเปลี่ยนแปลงไป และไมทําใหเกิดจุดอับ จนทําใหเกิดการ
ฆาเชื้อที่ไมสมบูรณ รวมถึงอุณหภูมิที่บันทึกจากเครื่องบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ
ตองใกลเคียงและไมสูงกวาเทอรโมมิเตอรที่ใชแสดงอุณหภูมิ โดยตองมีมาตรการ
ปองกันการปรับแตงโดยผูที่ไมไดรับอนุญาต มีความเที่ยงตรงแมนยํา โดยสอบ
เทียบครอบคลุมชวงอุณหภูมิที่ใชงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีปายแสดงวัน
เดือนปที่ทําการสอบเทียบครั้งสุดทายในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน
(2) อุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหลอัตโนมัติและระบบเตือน เมื่ออุณหภูมิฆาเชื้อต่ํา
กวาที่กําหนด มีมาตรการปองกันการปรับแตงโดยผูที่ไมไดรับอนุญาต อุปกรณวัด
มีความเที่ยงตรงแมนยํา โดยมีผลการสอบเทียบอยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีปาย
แสดงวันเดือนปที่ทําการสอบเทียบครั้งสุดทายในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน
(3) อุปกรณควบคุมอัตราการไหล ตองมีมาตรการควบคุมการปรับเปลี่ยนอัตราการ
ไหลเพื่อไมใหเกิดการเบี่ยงเบนไปจากที่กําหนด
2.2.2 มี ก ารควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ ละเวลาการพาสเจอร ไ รส และมี ก ารยื น ยั น ความใช ไ ด
(Validation) ของเวลาในการคงอุณหภูมิ (Holding time) พรอมบันทึกผล
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2.3 มี ก ารตรวจประสิ ท ธิภ าพการพาสเจอร ไ รส และใช เ ป น ข อ กํ า หนดในการตรวจปล อ ย
ผลิตภัณฑ เชน การตรวจเอนไซมฟอสฟาเตส หรือเปอรออกซิเดส หรือการตรวจเชื้อจุลินทรีย
3. การปองกันการปนเปอนซ้ํา (Post-Contamination)
3.1 มีมาตรการปองกันการปนเปอนจากภาชนะบรรจุ โดยมีการทําความสะอาด การฆาเชื้อ หรือ
เก็บรักษาภายใตสภาวะที่ปองกันการปนเปอนอยางเหมาะสมตามความจําเปน
3.2 มีการทําความสะอาดและฆาเชื้อพื้นผิวสัมผัสอาหารในขั้นตอนหลังการพาสเจอรไรส เชน ถัง
พักรอบรรจุ เครื่องบรรจุ หัวบรรจุ ระบบทอลําเลียง อยางเหมาะสมในลักษณะที่ไมกอใหเกิด
การปนเปอนลงสูผลิตภัณฑ
3.3 มีวิธีการบรรจุที่ไมกอใหเกิดการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม เชน มีแทนบรรจุสูงจากพื้น บรรจุ
จากหัวบรรจุโดยตรงและปดผนึกทันที วิธีการปดผนึกและขนยายไมกอใหเกิดการปนเปอน
3.4 มีการปองกันการปนเปอนจากผูบรรจุ โดยตองแตงกายสะอาด สวมผากันเปอน สวมหมวก
คลุมผม ผาปดปาก และลางมือทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน มือไมสัมผัสปากหรือภายในภาชนะ
บรรจุเปนอยางนอย
3.5 ต อ งมี ก ารควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ไ ม ใ ห เ กิ น 8 องศาเซลเซี ย ส ตลอดเวลาภายหลั ง
กระบวนการพาสเจอรไรส การเก็บรักษา ตลอดจนการขนสง และบันทึกผล
4. ผูควบคุมการผลิต
4.1 การแตงตั้งบุคลากรเพื่อทําหนาที่ผูควบคุมการผลิตอาหาร ประจํา ณ สถานที่ผลิต ทําหนาที่
ดูแล ควบคุมการผลิตใหเปนไปตามกฎหมาย รวมทั้งการทวนสอบการบันทึกรายงานอย าง
สม่ําเสมอ ตลอดเวลาที่มีการผลิต และตองมีความรูในการควบคุมการผลิต โดยมีหลักฐานการ
สอบผานและสําเร็จหลักสูตรผูควบคุมการผลิตผลิตภัณฑน มพรอมบริโภคชนิด เหลวที่ผาน
กรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หรือหนวยฝกอบรมที่ไดขึ้นบัญชีไวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ขอกําหนดเฉพาะ 3
สําหรับการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรด
ที่ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนโดยทําใหปลอดเชื้อเชิงการคา (Commercial Sterilization)
-----------------------------------------------------------1. การกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน และการยืนยันความถูกตอง (Validation)
1.1 ทุกกรรมวิธีการผลิต ผูผลิตตองจัดทํากรรมวิธีการผลิตที่กําหนด (Scheduled Process) เปน
เอกสาร ที่ระบุถึงกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน ภายใตปจจัยวิกฤต (Critical Factors) ที่
ต อ งควบคุ ม เพื่ อ ให มั่ น ใจว า ผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหารที่ ผ ลิ ต อยู ใ นสภาวะปลอดเชื้ อ เชิ ง การค า
(Commercial Sterilization) บนพื้นฐานของปจจัยตางๆ เชน
 ชนิดและขนาดของภาชนะบรรจุ
 คาความเปนกรด-ดางของอาหาร
 สวนประกอบหรือสูตรของอาหาร
 ชนิดและปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารที่ใช
 คาวอเตอรแอคติวิตี้ (Water Activity; aw) ของอาหาร
 อุณหภูมิที่ใชเก็บรักษาผลิตภัณฑ
 และปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการสงผานความรอนของอาหาร
ซึ่งปจ จัย วิกฤตที่ตองควบคุมในกระบวนการฆ าเชื้อ ดังกลาว ตอ งมีระดับความปลอดภัยที่
เทากันหรือเขมงวดกวาที่กําหนดในรายงานผลการศึกษาของผูกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวย
ความรอน (Process Authority)
1.1.1 สําหรับการผลิตอาหารที่มีความเปนกรดต่ํา การกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความ
ร อ น ตอ งศึก ษาภายใต ป จ จั ย เกี่ ยวกั บ สปอรข องจุ ลินทรี ยที่ เป น เป า หมาย ได แ ก
คลอสตริ เ ดี ย ม โบทู ลิ นั่ ม (Clostridium botulinum) โดยให ค า F0 (Sterilizing
Value) ไมต่ํากวา ๓ นาที หรือกรณีใชตัวชี้วัดอื่น ตองมีหลักฐานทางวิชาการวา มีคา
การตานทานความรอนที่เทียบเทาหรือสูงกวาสปอรของคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม
1.1.2 สํา หรับ การผลิ ต โดยใชวิธียั บ ยั้ ง การงอกของสปอร ข องคลอสตริเ ดี ย ม โบทู ลิ นั่ ม
กระบวนการฆาเชื้อดวยความรอนที่กําหนดตองมั่นใจวาอาหารนั้นจะไมมีการเจริญ
ของจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ในระดับพาสเจอรไรสเปนอยางนอย ภายใตการควบคุม
คาความเปนกรด-ดาง หรือการควบคุมคาวอเตอรแอคตีวิตี้ของอาหาร
1.2 มีการยืนยันความถูกตอง (Validation) ของกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน วาเพียงพอใน
การทําใหอาหารปลอดเชื้อเชิงการคา ที่ดําเนินการโดยผูกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความ
รอน
1.2.1 กรณีฆาเชื้ออาหารหลังการบรรจุ ตองมีรายงานผลการศึกษาดังนี้
(1) การศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆา เชื้อ (Temperature Distribution
Study) ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งตองศึกษา ณ สถานที่ผลิตกอนการใชงาน
หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณและโครงสรางที่อาจมีผลกระทบตอการทํางาน
ของเครื่ อ งฆ า เชื้ อ ให มี ก ารทดสอบใหม ห รื อ ตามความเห็ น ของผู กํ า หนด
กระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน
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(2) การศึก ษาการแทรกผา นความร อ นในผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร (Heat Penetration
Study) ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ซึ่งตองศึกษา ณ สภาวะเดียวกับผลิตภัณฑที่
ทํ า การผลิ ต จริ ง ได แ ก เมื่ อ ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม หรื อ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ขอกําหนดของผลิตภัณฑ หรือเปลี่ยนแปลงชนิดหรือขนาดภาชนะบรรจุ ใหมีการ
ทดสอบใหมหรือตามความเห็นของผูกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน
ยกเวนในกรณีใชวิธีควบคุมการฆาเชื้อที่สามารถวัดอุณหภูมิของผลิตภัณฑไดโดยตรง
ทั้งนี้ตองจัดทําเอกสารแสดงวิธีการวัดอุณหภูมิของผลิตภัณฑและเครื่องฆาเชื้อทุกรุน
การผลิต (batch) ตามหลักเกณฑการวัดคาที่เหมาะสม เชน จํานวนผลิตภัณฑตอรุน
การผลิต ตําแหนงการวัดอุณหภูมิ จุดรอนชาของเครื่องฆาเชื้อ เปนตน
1.2.2 กรณีระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อเชิงการคา (Aseptic System) ตองมีรายงานผล
การศึกษาและหลักฐานวาผานการฆาเชื้อดวยวิธีการที่เหมาะสม โดยทําใหปลอดเชื้อ
เชิงการคา
1.3 กรณีผลิตอาหารดวยเครื่องฆาเชื้อระบบตอเนื่อง (Continuous Process) ที่ใชวิธีการควบคุม
ปจจัยอื่นแทนการจับเวลาการฆาเชื้อ ตองมีผลการยืนยันความถูกตองของเวลาใชในการฆา
เชื้อ
1.4 ผูกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน อาจเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลจากหนว ยงาน
ภายในหรือภายนอกที่มีความรู ความชํานาญ และมีเครื่องมือเพียงพอ ทําหนาที่ในการศึกษา
และกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน รวมทั้งกําหนดปจจัยวิกฤตที่มีผลตอการฆาเชื้อ
ดวยความรอน การกําหนดกระบวนการฆาเชื้อสํารอง (Alternative Process) และตัดสินใจ
ดํา เนิน การกับ ผลิตภัณฑที่มี การเบี่ย งเบนไปจาก Scheduled Process โดยตอ งมีความรู
ความสามารถตามคุณสมบัติ ดังนี้
1.4.1 จบการศึกษาขั้นต่ําปริญญาตรี ดานวิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร
วิศวกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นที่มีการเรียนการสอนในพื้นฐาน
รายวิชาเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร
1.4.2 มีหลักฐานการสอบผานและสําเร็จหลักสูตรผูกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความ
รอนจากสํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหนว ยฝกอบรมที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาไดขึ้นบัญชีไว
1.4.3 มีประสบการณในการกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอนที่สอดคลองตามกลุม
ประเภทอาหารทีศ่ ึกษาอยางตอเนื่องตามความเหมาะสม และเปนปจจุบัน
2. การควบคุมกระบวนการผลิต
การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปนกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรดที่ผานกรรมวิธี
การฆาเชื้อดวยความรอนโดยทําใหปลอดเชื้อเชิงการคา ทุกกรรมวิธีการผลิตตองดําเนินการดังนี้
2.1 มีการควบคุมและตรวจสอบปจจัยวิกฤตใหเปนไปตามที่กําหนดไวในเอกสาร Scheduled
Process เชน ปริมาตร น้ําหนักบรรจุ อัตราสวนผสมบางประเภทที่มีผลตอการแทรกผา น
ความรอนในอาหาร เชน แปง น้ํามัน ชองวางเหนืออาหารในภาชนะบรรจุ คาความเปนกรดดางในอาหาร (pH) หรือคาวอเตอรแอคติวิตี้ (aw) อุณหภูมิเริ่มตนกอนการฆาเชื้อ (Initial
Temperature) อุ ณ หภู มิ แ ละเวลาในการฆ า เชื้ อ เป น ต น ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ค วบคุ ม และ
ตรวจสอบตองมีความเที่ยงตรงและแมนยํา และบันทึกผล
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2.2 มีการตรวจสอบความสมบูรณของรอยผนึก ตําหนิของภาชนะบรรจุตามหลักวิชาการ รวมทั้ง
เมื่อมีการปรับแกไข หรือมีการติดขัดของเครื่องปดผนึก จะตองมีการบันทึกความผิด ปกติ ที่
เกิดขึ้นและการแกไขทั้งหมด โดยมีการตรวจสอบ ดังนี้
2.2.1 มีการตรวจพินิจดวยสายตา (Visual Test) อยางสม่ําเสมอ อยางนอยทุก 30 นาที
ระหวางการผลิต หรือตามความเหมาะสมของกําลังการผลิต และบันทึกผล
2.2.2 มีการทดสอบความสมบูรณหรือความแข็งแรงของรอยผนึกตามวิธีที่เหมาะสม (แลวแต
กรณี) เปนระยะๆ อยางนอยทุก 4 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมของกําลังการผลิต
และบันทึกผล
ซึ่งในกรณีที่เกิดความผิดปกติใหแยกผลิตภัณฑที่พบวาเกิดปญหาออกเพื่อตรวจสอบซ้ํา หรือ
ดําเนินการอยางเหมาะสมตอไป
2.3 มีมาตรการดําเนินการกับผลิตภัณฑในสภาวะที่เกิดการเบี่ยงเบน (Process Deviation) ไป
จาก Scheduled Process และบันทึกผล
2.4 มีการทวนสอบบันทึกการควบคุมกระบวนการผลิต การฆาเชื้อผลิตภัณฑ และการควบคุม
ปจ จัย วิกฤติ ใหเ ปนไปตาม Scheduled Process ภายใน 24 ชั่ว โมงและบั นทึกผล โดยผู
ควบคุมการผลิต
2.5 มีการแตงตั้งบุคลากรเพื่อทําหนาที่ผูควบคุมการผลิตอาหาร ประจํา ณ สถานที่ผลิต ทําหนาที่
ดูแล ควบคุมการทํางานในภาพรวมของเครื่องฆาเชื้อ และกระบวนการฆาเชื้อสําหรับอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิทชนิดที่มีความเปน กรดต่ํา และชนิด ที่ป รับ กรด และคาวิก ฤตที่ ต อ ง
ควบคุมตางๆ ใหเปนไปตาม Scheduled Process ทวนสอบบันทึกกระบวนการฆาเชื้อดวย
ความรอนอยางสม่ําเสมอ ตลอดเวลาที่มีการผลิต และตองมีความรูในการควบคุมการผลิต โดย
มีหลักฐานการสอบผานและสําเร็จหลักสูตรผูควบคุมการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
ชนิดที่มีความเปนกรดต่ํา หรือชนิดปรับกรด จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ
หนวยฝกอบรมที่ไดขึ้นบัญชีไวกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. กรรมวิธีการทําลายสปอรของเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม
3.1 กรรมวิธีการผลิตอาหารที่มีความเปนกรดต่ํา โดยใชเครื่องฆาเชื้อภายใตความดัน (LowAcid Retorted Method) ตองมีการควบคุมกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอนดวยเครื่อง
ฆาเชื้อที่เหมาะสม มีอุปกรณที่จําเปนถูกตองครบถวน อยูในสภาพที่ใชงานได ตามประเภท
ของเครื่องฆาเชื้อ หรือตรงตามเงื่อนไขที่ผูกําหนดกระบวนการฆาเชื้อดวยความรอน ไดระบุไว
ในรายงานผลการศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆาเชื้อ เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑไดผาน
กระบวนการฆาเชื้อดวยความรอนอยางสมบูรณ โดยเฉพาะอุปกรณดังตอไปนี้
3.1.1 การฆาเชื้ออาหารพรอมภาชนะบรรจุ โดยใชเครื่องฆาเชื้อภายใตความดัน (Retorts)
ตองมีอุปกรณครบถวน ถูกตอง ใชงานได อยางนอยดังตอไปนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ซึ่งประกอบดวยอุปกรณ 2 สวนดังนี้
(1.1) อุปกรณวัดและสงสัญญาณ (Sensor) วัดอุณหภูมิอางอิง เชน เทอรโมมิเตอร
ชนิ ด ปรอทในแท ง แก ว (Mercury in Glass Thermometer; MIG) หรื อ
อุปกรณอื่นที่สามารถสอบเทียบความเที่ยงตรงแมนยําไดทัดเทียมกัน เชน
เทอร โ มมิ เ ตอร แ บบดิ จิ ต อลที่ มี อุ ป กรณ ส ง สั ญ ญาณเป น แบบ RTD
(Resistance Temperature Detectors) RTD PT100 Thermocouple
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ติดตั้งกระเปาะของเทอรโมมิเตอรติดกับผนังของเครื่องฆาเชื้อโดยตรง ซึ่งใน
กรณีติดตั้งกระเปาะไวที่ชองภายนอกซึ่งตอกับเครื่องฆาเชื้อ ชองดังกลาวตอง
มีขนาดเสนผานศูนยกลางอยางนอย 3/4 นิ้ว และมีชองระบายไอน้ําขนาด
ผานศูนยกลางอยางนอย 1/16 นิ้ว ตั้งอยูในตําแหนงที่สามารถใหไอน้ําผาน
ไปได ต ลอดความยาวของกระเปาะของเทอร โ มมิ เ ตอร อ ย า งต อ เนื่ อ ง
ตลอดเวลาการฆาเชื้อ มีการสอบเทียบครอบคลุมชวงอุณหภูมิที่ใชงานอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง และมีปายแสดงวันเดือนปที่ทําการสอบเทียบครั้งสุดทาย
ในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน
(1.2) จอแสดงผล (Display) ติดตั้งไวในตําแหนงที่อานคาไดงาย อานอุณหภูมิได
ละเอียดถึง 0.5 องศาเซลเซียส (หรือ 1 องศาฟาเรนไฮต) และมีสเกลไมเกิน
4 องศาเซลเซียสตอเซนติเมตร
(2) เครื่องควบคุมและบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ มีกราฟบันทึกอุณหภูมิมีขีดแบงชอง
ตลอดชวงการใชงานโดยขีดแบงชองไมเกิน 1 องศาเซลเซียส (2 องศาฟาเรนไฮต)
กระดาษกราฟที่ใชควรมีขนาดที่เหมาะสมสําหรับเครื่องนั้นๆ สามารถใชอุปกรณ
บันทึกที่สรางสเกลและพล็อตกราฟเวลา-อุณหภูมิลงบนกระดาษเปลาได สําหรับ
เครื่ อ งที่ บั น ทึ ก อุ ณ หภู มิ แ ละเวลาแบบเป น จุ ด หรื อ แบบตั ว เลข ต อ งแน ใ จว า
ชวงเวลาที่ทําการบันทึกสอดคลองกับอุณหภูมิและเวลาที่กําหนด ความถี่ในการ
บันทึกไมควรเกินชวงละ 1 นาที อาจบันทึกอยูในรูปขอมูลดิจิตอลได โดยตอง
ปรับแตงใหใกลเคียงและไมสูงกวาเทอรโมมิเตอรอางอิง ทั้งนี้ตองมีระบบปองกัน
การปรับ เปลี่ยนใดๆ ของอุป กรณบันทึกโดยมิไดรับ อนุญ าต มีความเที่ยงตรง
แมนยํา มีผลการสอบเทียบครอบคลุมชวงอุณหภูมิที่ใชงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง
โดยมีความแมนยําของเครื่องบันทึก ±0.5 องศาเซลเซียส (1 องศาฟาเรนไฮต)
ของอุณหภูมิฆาเชื้อ และมีปายแสดงวันเดือนปที่ทําการสอบเทียบครั้งสุดทายใน
ตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน
(3) อุปกรณ หมุนเวียนตัวกลางใหค วามรอน อุป กรณที่จํา เปน ขึ้นอยูกับ ประเภท
ตัวกลางใหความรอนที่ใช ดังตอไปนี้
(3.1) กรณีใชไอน้ํา ตองมีชองระบายไอน้ํา ขนาดเสนผานศูนยกลางอยางนอย 3
มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว ) จํา นวน 1 ชอง เปนอยางนอย ติดตั้งในตําแหนงที่
ผูควบคุมสามารถสังเกตไดโดยงาย โดยอยูใ นตําแหนงสูงสุดของเครื่องฆาเชื้อ
และตรงขามกับทอไอน้ําเขา
(3.2) กรณีใชไอน้ําผสมอากาศ ตองติดตั้งพัดลม พรอมระบบควบคุมสัดสวนของ
ไอน้ําและอากาศ รวมทั้งสัญญาณเตือนเมื่อพัดลมทํางานผิดปกติ
(3.3) กรณีใชน้ํารอนทวม ตองมีอุปกรณหรือระบบหมุนเวียนน้ํารอนที่เพียงพอตอ
การฆ า เชื้อ ตามที่ กํ า หนดไว เชน ใช ปม หรื อ ใช อ ากาศอั ด โดยติ ด ตั้ ง ใน
ลักษณะที่ทําใหการกระจายอุณหภูมิภายในเครื่องฆาเชื้อทั่วถึงและสม่ําเสมอ
มีการติดตั้งสัญ ญาณเตือนเมื่อปมหรือระบบหมุนเวีย นทํา งานผิดปกติ ใน
กรณี ที่มี ก ารปรั บ เปลี่ย นวิธี ก ารหมุ น เวี ยนน้ํา รอ น ต อ งทํา การศึ ก ษาการ
กระจายความรอนที่แสดงใหเห็นวา มีการกระจายอุณหภูมิภายในเครื่องฆา
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เชื้ออยางสม่ําเสมอ มีอุปกรณแสดงระดับน้ํา เพื่อตรวจสอบวาตลอดการฆา
เชื้อ น้ํารอนอยูในระดับที่ทวมภาชนะบรรจุไมนอยกวา 15 เซนติเมตร หรือ
6 นิ้ว
(3.4) กรณีใชน้ํารอนพน ตองมีการติดตั้งปมหมุนเวียนน้ํารอน เพื่อควบคุมอัตรา
การไหล มีการติดตั้งอุปกรณวัดอัตราการไหล (Flow Meter) ของน้ํารอน
หมุนเวียนในตําแหนงที่เหมาะสม มีสัญญาณเตือนหรือระบบปองกัน กรณี
อัตราการไหลของน้ําเปลี่ยนแปลงไปจากที่กําหนดหรือปมทํางานผิดปกติ มี
ความเที่ยงตรงแมนยํา โดยมีผลการสอบเทียบครอบคลุมชวงอุณหภูมิ ที่ใช
งานอยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีปายแสดงวันเดือนปที่ทําการสอบเทียบครั้ง
สุดทายในตําแหนงที่เห็นไดชดั เจน
(4) กรณี เ ครื่ อ งฆ า เชื้ อ ภายใต ค วามดั น ที่ ใ ชค วามดั น ส ว นเพิ่ ม (Over-pressure
Retorts) ตองมีมาตรวัดความดัน (Pressure Gauge) ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของหนาปดอยางนอย 4 นิ้ว เพื่อใหอานไดชัดเจน มีการแบงขีดอานไดละเอียดถึง 2
ปอนดต อ ตารางนิ้ ว มีค วามเที่ย งตรงแม น ยํา มี ผ ลการสอบเที ย บครอบคลุ ม ชว ง
อุณหภูมิที่ใชงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยมีคาความคลาดเคลื่อนไมเกิน 1 ปอนด
ตอตารางนิ้ว และมีปายแสดงวันเดือนปที่ทําการสอบเทียบครั้งสุดทายในตําแหน งที่
เห็นไดชัดเจน
(5) กรณีเ ครื่องฆาเชื้อภายใตค วามดัน ที่อ อกแบบใหห มุน หรือเคลื่อนที่ขณะฆาเชื้อ
ตองมีอุป กรณควบคุมรอบการหมุนหรื อความเร็ว สอดคลองตามที่ไ ดมีก ารศึ ก ษา
กระบวนการฆาเชื้อดวยความรอนครบถวน และสามารถใชงานได ในกรณีที่ใชเครื่อง
ฆาเชื้อแบบตอเนื่อง ตองมีอุปกรณควบคุมอัตราเร็วสายพาน ซึ่งสัมพันธกับเวลาที่ใช
ในการฆาเชื้อ
3.2 กรรมวิธีการผลิตอาหารที่มีความเปนกรดต่ํา โดยการผลิตและบรรจุดวยระบบปลอดเชื้อ
(Low-Acid Aseptic Systems)
3.2.1 มีแผนภูมิการผลิต (Process Flow Diagram) ที่แสดงถึงปจจัยวิกฤตที่ตองควบคุม
ตาม Scheduled Process
3.2.2 การฆาเชื้อดว ยเครื่องฆาเชื้อระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Systems) มี
อุปกรณครบถวน ถูกตอง ใชงานได อยางนอยดังตอไปนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิ โดยมีอุปกรณวัดและสงสัญ ญาณวัดอุณหภูมิอางอิง เชน
เทอรโมมิเตอรชนิดปรอทในแทงแกว หรืออุปกรณอื่นที่สามารถสอบเทียบความ
เที่ยงตรงแมนยําไดทัดเทียมกัน เชน เทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอลที่มีอุปกรณส ง
สั ญ ญาณเป น แบบ RTD หรื อ RTD PT100 หรื อ Thermocouple ติ ด ตั้ ง ณ
ตํ า แหน ง สุ ด ทา ยของท อ คงอุ ณ หภู มิ ก อ นเข า สู ก ระบวนการลดอุ ณ หภูมิ และ
ตําแหนงของการติดตั้งตองไมทําใหการไหลของอาหารเปลี่ยนแปลงไป และไมทํา
ให เ กิ ด จุ ด อั บ จนทํ า ให เ กิ ด การฆ า เชื้ อ ที่ ไ ม ส มบู ร ณ มี จ อแสดงผลติ ด ตั้ ง ไว ใ น
ตําแหนงที่อานคาไดงาย อานอุณหภูมิไดละเอียดถึง 0.5 องศาเซลเซียส หรือ 1
องศาฟาเรนไฮต และมีสเกลไมเกิน 4 องศาเซลเซียสตอเซนติเมตร และมีความ
เที่ยงตรงแมนยํา โดยมีผลการสอบเทียบครอบคลุมชวงอุณหภูมิที่ใชงานอยางนอย
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ปละ 1 ครั้ง และมีปายแสดงวันเดือนปที่ทําการสอบเทียบครั้งสุดทายในตําแหนง
ที่เห็นไดชัดเจน
(2) อุ ป กรณ บั น ทึ ก อุ ณ หภู มิ อั ต โนมั ติ ประกอบดว ยอุ ป กรณ วั ด และส ง สั ญ ญาณ
(Sensor) ติด ตั้ ง ณ ตํ า แหน ง สุ ด ท า ยของความยาวท อ คงอุ ณ หภูมิ ก อ นเขา สู
กระบวนการลดอุณหภูมิ และตําแหนงของการติดตั้งตองไมทําใหการไหลของ
อาหารเปลี่ยนแปลงไป และไมทําใหเกิดจุดอับจนทําใหเกิดการฆาเชื้อที่ไมสมบูรณ
และมีอุปกรณบันทึกอุณหภูมิ ซึ่งรับสัญญาณจาก Sensor และบันทึกอุณ หภู มิ
อัตโนมัตทิ ี่วัดไดอยางถาวร โดยอุณหภูมิที่บันทึกได ตองมีการปรับแตงใหใกลเคียง
และไม สู ง กว า เทอร โ มมิ เ ตอร ที่ ใ ช แ สดงอุ ณ หภู มิ ทั้ ง นี้ ต อ งมี ก ารป อ งกั น การ
ปรับแตงโดยผูที่ไมไดรับอนุญาต และมีความเที่ยงตรงแมนยํา โดยมีผลการสอบ
เทียบครอบคลุมชวงอุณหภูมิที่ใชงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีปายแสดงวัน
เดือนปที่ทําการสอบเทียบครั้งสุดทายในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน
(3) อุปกรณควบคุมอัตราการไหล (Timing/Metering Pump) และอุปกรณวัด
อัตราการไหล (Flow Meter) โดยอุปกรณวัดอัตราการไหลตองมีความเที่ยงตรง
และแมนยํา โดยมีผลการสอบเทียบอยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีปายแสดงวัน
เดือนปที่ทําการสอบเทียบครั้งสุดทายในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน ทั้งนี้ในกรณีใช
ปมชนิด Positive Displacement เชน Homogenizer ทีม่ ีความสัมพันธระหวาง
ความเร็วรอบกับอัตราการไหล อาจไมจําเปนตองติดตั้งอุปกรณวัดอัตราการไหล
(4) อุปกรณสรางความดันยอนกลับ (Back Pressure Device) เพื่อปองกัน การ
เดือดและเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอ (Flashing) ของอาหารเหลวที่อุณหภูมิสูง
กวา 100 องศาเซลเซียส ซึ่งอาจทําใหการฆาเชื้อไมสมบูรณ
(5) อุปกรณควบคุมความตางของความดันระหวางผลิตภัณฑที่ผานการฆาเชื้อแลว
กับที่ยังไมผานการฆาเชื้อ กรณีใชเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนโดยออม (Indirect
Heating) ที่มีการแลกเปลี่ยนความรอนระหวางผลิตภัณฑที่ผานการฆาเชื้ อแลว
กั บ ที่ ยั ง ไม ผ า นการฆ า เชื้ อ (Product-to-Product Regenerator) มี ค วาม
เที่ยงตรงแมนยํา โดยมีผลการสอบเทียบอยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีปายแสดง
วันเดือนปที่ทําการสอบเทียบครั้งสุดทายในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน
(6) อุป กรณ เ ปลี่ ย นทิ ศ ทางการไหลอั ต โนมั ติ (Flow Diversion Device, FDD)
และระบบเตือน เมื่อปจจัยที่มีผลตอการฆาเชื้อหรือสภาพปลอดเชื้อเบี่ยงเบนไป
จาก Scheduled Process มี ม าตรการป อ งกั น การปรั บ แต ง โดยผู ที่ ไ ม ไ ด รั บ
อนุญาต อุปกรณวัดมีความเที่ยงตรงแมนยํา โดยมีผลการสอบเทียบอยางนอยป
ละ 1 ครั้ง และมีปายแสดงวันเดือนปที่ทําการสอบเทียบครั้งสุดทายในตําแหนงที่
เห็นไดชัดเจน
3.2.3 มีการฆาเชื้อเครื่องมือและอุปกรณการผลิตที่ติดตั้งหลังฆาเชือ้ อาหาร (Downstream
Equipment) ก อ นเริ่ ม การผลิ ต (Pre-sterilization) และรั ก ษาสภาพปลอดเชื้ อ
ระหวางการผลิต และบันทึกผล
3.2.4 ในกรณีที่จําเปนตองเก็บรักษาผลิตภัณฑเพื่อรอการบรรจุ ตองจัดใหมี Aseptic Surge
Tank และมีการควบคุมสภาวะที่รักษาสภาพปลอดเชื้อ และบันทึกผล
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3.2.5 การบรรจุและปดผนึกแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Packaging)
(1) มีการฆาเชื้อภาชนะบรรจุใหอยูในสภาพปลอดเชื้อ โดยมีการควบคุมปจจัยที่มีผล
ตอประสิทธิภาพของการฆาเชื้อภาชนะบรรจุ เปนไปตาม Scheduled Process
และบันทึกผล
(2) มีวิธีการควบคุมสภาพปลอดเชื้อในระหวางการบรรจุ (Aseptic Zones) และ
ปจจัยวิกฤต เปนไปตาม Scheduled Process และบันทึกผล
3.2.6 มีการเก็บรักษาผลิตภัณฑสุดทายอยางเหมาะสม เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
และปนเปอนจนเกิดการเสื่อมเสียได
4. การควบคุมการผลิตโดยใชวิธียับยั้งการงอกของสปอรคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม
4.1 วิธีการยับยั้งการงอกของสปอรคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม
4.1.1 วิธีการปรับกรด (Acidification) ตองมีเอกสารขั้นตอนวิธีการปรับกรด พรอมทั้ง
ระบุปจจัยวิกฤตที่เกี่ยวกับการปรับกรด การสุมตัวอยาง การตรวจสอบ และบันทึกผล
การตรวจสอบคาความเปนกรด-ดาง ตามความถี่ที่เหมาะสม เพื่อควบคุมใหผลิตภัณฑ
มีคาความเปนกรด-ดางสมดุลที่ 4.6 หรือต่ํากวาภายในระยะเวลาที่กําหนด
4.1.2 วิธีการควบคุมคาวอเตอรแอคติวิตี้ของอาหารที่มีความเปนกรดต่ํา (Low-Acid
Water Activity Control Method)
(1) มีเอกสารขั้นตอนวิธีการควบคุมคาวอเตอรแอคติวิตี้ข องอาหาร พรอมทั้ ง ระบุ
ป จ จั ย วิ ก ฤตที่ เ กี่ ย วข อ ง การสุ ม ตั ว อย า ง การตรวจสอบ และบั น ทึ ก ผลการ
ตรวจสอบคาวอเตอรแอคติวิตี้ของอาหาร ตามความถี่ที่เหมาะสม เพื่อควบคุมให
ผลิตภัณฑมีคาไมเกิน 0.92 หรือควบคุมคาวอเตอรแอคติวิตี้ของอาหารใหนอย
กวาคาวอเตอรแอคติวิตี้ของอาหารต่ําสุด (Minimum aw ) ทีค่ ลอสตริเดียม โบ
ทูลินั่ม จะเจริญไดในอาหารนั้นๆ
(2) มี ม าตรการป อ งกั น การปนเป อ นข า ม เพื่ อ ป อ งกั น การสร า งสารพิ ษ ของ
สแตฟฟโ ลคอกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) อยางมีประสิท ธิภ าพ
เชน การควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษาวัตถุดิบ การควบคุมระยะเวลา
รอคอย (Delay Time) เปนตน และมีบันทึกผล
4.2 การฆาเชื้อดวยความรอน มีการควบคุมการฆาเชื้อดวยความรอนดวยเครื่องฆาเชื้อที่เหมาะสม
มีอุปกรณที่จําเปนถูกตองครบถวน อยูในสภาพที่ใชงานได ตามประเภทของเครื่องฆา เชื้ อ
เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑไดผานการฆาเชื้อดวยความรอนอยางสมบูรณ โดยเฉพาะอุปกรณ
ดังตอไปนี้
4.2.1 กรณีฆาเชื้ออาหาร หรือฆาเชื้ออาหารพรอมภาชนะบรรจุ ดวยเครื่องฆาเชื้อดวย
ความรอนภายใตบรรยากาศปกติ (Cookers/Water Bath/ Pasteurizers) โดย
ตองมีอุปกรณทคี่ รบถวน ถูกตอง ใชงานได อยางนอยดังรายการตอไปนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เชน เทอรโมมิเตอรชนิดกานโลหะ หรือเครื่องมืออุปกรณ
อื่นที่มีความทัดเทียม ทั้งนี้ไมจําเปนตองติดตั้งไวที่เครื่องฆาเชื้อโดยตรง แตไมควร
ใชชนิดแทงแกวเนื่องจากมีโอกาสแตกและปนเปอนเขาสูกระบวนการผลิตได ตอง
อานอุณหภูมิไดละเอียดถึง 0.5 องศาเซลเซียส (หรือ 1 องศาฟาเรนไฮต) และมี
สเกลไมเกิน 4 องศาเซลเซียสตอเซนติเมตร มีความเที่ยงตรงแมนยํา โดยสอบ
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เทียบครอบคลุมชวงอุณหภูมิที่ใชงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีปายแสดงวัน
เดือนปที่ทําการสอบเทียบครั้งสุดทายในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน
(2) อุป กรณ ค วบคุ ม อัต ราเร็ ว สายพาน กรณีที่ ใ ช เ ครื่อ งฆ า เชื้อ แบบต อ เนื่ อ ง ซึ่ ง
สัมพันธกับเวลาที่ใชในการฆาเชื้อ
(3) อุปกรณกวน กรณีฆาเชื้ออาหารเหลวเพื่อใหสามารถกระจายความรอนในเครื่อง
ฆาเชื้อไดอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ
4.2.2 กรณี ฆ า เชื้ อ อาหารเหลว โดยใช เ ครื่ อ งฆ า เชื้ อ ระบบต อ เนื่ อ ง (Continuous
Pasteurizers) โดยตองมีอุปกรณที่ครบถวน ถูกตอง ใชงานได อยางนอยดังรายการ
ตอไปนี้
(1) เครื่องมือวัดและบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ โดยติดตั้ง ณ ตําแหนงสุดทายของทอ
คงอุณหภูมิ กอนเขาสูกระบวนการลดอุณหภูมิ และตําแหนงของการติดตั้งตองไม
ทําใหการไหลของอาหารเปลี่ยนแปลงไป และไมทําใหเกิดจุดอับ จนทําใหเกิดการ
ฆาเชื้อที่ไมสมบูรณ รวมถึงอุณหภูมิที่บันทึกจากเครื่องบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ
ตองใกลเคียงและไมสูงกวาเทอรโมมิเตอรที่ใชแสดงอุณหภูมิ โดยตองมีมาตรการ
ปองกันการปรับแตงโดยผูที่ไมไดรับอนุญาต มีความเที่ยงตรงแมนยํา โดยสอบ
เทียบครอบคลุมชวงอุณหภูมิที่ใชงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีปายแสดงวัน
เดือนปที่ทําการสอบเทียบครั้งสุดทายในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน
(2) อุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหลอัตโนมัติและระบบเตือน เมื่อปจจัยที่มีผลตอการ
ฆาเชื้อเบี่ยงเบนไปจาก Scheduled Process มีมาตรการปองกันการปรั บ แตง
โดยผูที่ไมไดรับอนุญาต อุปกรณวัดมีความเที่ยงตรงแมนยํา โดยมีผลการสอบ
เทียบอยางนอยปละ 1 ครั้ง และมีปายแสดงวันเดือนปที่ทําการสอบเทียบครั้ง
สุดทายในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน
(3) อุปกรณควบคุมอัตราการไหล ตองมีมาตรการควบคุมการปรับเปลี่ยนอัตราการ
ไหลเพื่อไมใหเกิดการเบี่ยงเบนไปจากที่กําหนดใน Scheduled Process
4.3 กรณีใชกรรมวิธบี รรจุภายหลังการฆาเชื้ออาหาร
4.3.1 ฆาเชื้อภาชนะบรรจุอยางทั่วถึงดวยวิธีการที่เหมาะสม เชน การใชความรอน สารเคมี
รังสี น้ํารอน ไอน้ํา การใชความรอนของอาหารฆาเชื้อภาชนะบรรจุ หรือฆาเชื้อภาชนะ
บรรจุพรอมอาหาร หรือวิธีการอื่นๆ ที่เทียบเทา
4.3.2 วิธีการบรรจุไมกอใหเกิดการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม เชน มีแทนบรรจุสูงจากพื้น บรรจุ
จากหัว บรรจุโ ดยตรงและปดผนึกทันที วิธีการปดผนึกและขนยายไมก อให เ กิ ด การ
ปนเปอน
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