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มาตรฐานคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ อาหารชุ มชนสู่ ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
รองศาสตราจารย์ศศิมน ปรี ดา1
การที่ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็ น “ครัวไทยสู่โลก” อีกทั้งการเป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนจึงต้องมี
การเตรี ยมความพร้อมต่อการผลิตและการบริ การอาหารที่ ได้มาตรฐานคุณภาพ หัวใจสาคัญของการที่ ธุรกิ จอาหารจะ
สามารถแข่งขันได้ในสถานการณ์ปัจจุบนั คือต้องมีระบบการจัดการที่ มีประสิ ทธิ ภาพ รู ้ว่าลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายคือใคร
มีความต้องการผลิตภัณฑ์อย่างไร นอกจากนี้จะต้องมีการดาเนินการในอันที่จะได้มาซึ่งอาหารที่มีคุณภาพสม่าเสมอและมี
ความปลอดภัยที่เป็ นที่ยอมรับ
ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารของไทยที่บงั คับใช้เป็ นกฎหมายมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543
สาหรับสถานประกอบการที่เข้าข่ายโรงงานซึ่ งก็คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 หลักเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิต ซึ่งใช้กบั การผลิตอาหารประเภทต่างๆ แต่สาหรับอาหารที่มีความเสี่ ยงสูง เช่น อาหารในภาชนะปิ ด
สนิท ผลิตภัณฑ์นม จะต้องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะประเภทผลิตภัณฑ์
สาหรับผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนที่เรี ยกว่า โอทอป (OTOP) ที่มีการนาผลผลิตในท้องถิ่นและภูมิปัญญาชาวบ้าน
มาทาการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลาย นามาซึ่งรายได้ที่ดีของชุมชน แต่ก็ยงั พบปั ญหาที่สาคัญคือมีความผันแปรของ
คุณภาพและการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน และจะส่ งผลเสี ยอย่างยิ่งหากผลิตภัณฑ์อาหารมีการปนเปื้ อนจนเกิดอันตรายต่อ
ผูบ้ ริ โภค ปั จจุบนั ภาครัฐได้ดาเนิ นการส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการระดับชุมชนยกระดับมาตรฐานการผลิต ที่รู้จกั กันดีคือ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งเป็ นมาตรฐานภาคสมัครใจ โดยสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและ
แสดงเครื่ องหมายรับรอง ผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองจะสามารถสร้างความมัน่ ใจในคุณภาพให้กบั ผูบ้ ริ โภคทั้งใน
ประเทศและกลุ่มอาเซียน
เนื้อหาของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารประกอบด้วยหัวข้อสาคัญๆ เกี่ยวกับ
1) บทนิยาม ซึ่งนิยามความหมายของผลิตภัณฑ์
2) คุ ณ ลัก ษณะที่ ต ้อ งการ ซึ่ งประกอบด้ว ยลัก ษณะทั่ว ไปของผลิ ต ภัณ ฑ์ สี กลิ่ น รส ลัก ษณะเนื้ อ สัม ผัส
สิ่ งแปลกปลอม วัตถุเจือปนอาหาร (หากมีการใช้) จุลินทรี ยใ์ นอาหาร
3) การบรรจุ ซึ่งประกอบด้วยภาชนะบรรจุ สุขลักษณะของการบรรจุ และน้ าหนักสุทธิ
4) เครื่ องหมายและฉลาก
5) สุขลักษณะการผลิต ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่เหมือนๆ กันไม่วา่ จะเป็ นการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารประเภทใด
นอกจากนี้ เพื่ อยกระดับ มาตรฐานคุ ณ ภาพความปลอดภัย ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหาร กระทรวงสาธารณสุ ขได้อ อก
กฎหมายที่เป็ นมาตรฐานภาคบังคับ ได้แก่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่ อง วิธีการผลิต
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เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการผลิตและเก็บรักษา บังคับใช้กบั อาหารทัว่ ไปที่ผ่านการแปรรู ปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย
ต่อผูบ้ ริ โภค ยกเว้นอาหารแช่เยือกแข็ง ก๋ วยเตี๋ยว และเส้นหมี่ที่ทาจากแป้ งข้าวเจ้าเป็ นองค์ประกอบหลัก ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

สัตว์และผลิตภัณฑ์ (ผ่านการตัดแต่ง) เช่น เนื้อสัตว์สดและแห้ง สัตว์น้ า กะปิ ไส้เทียม ปลาร้า เป็ นต้น
พืชและผลิตภัณฑ์ (ผ่านการตัดแต่ง) เช่น พืชผักผลไม้สดและแป้ ง ถัว่ และทนัท พืชผักดอง กะทิสด เป็ นต้น
แป้ งและผลิตภัณฑ์ เช่น แป้ งสาลี แป้ งมันสาปะหลัง วุน้ เส้นขนมจีน เส้นอุดง้ เส้นบะหมี่ เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์สาหรับอาหารชนิดต่างๆ ที่ยงั ไม่พร้อมบริ โภค
เครื่ องปรุ งรส เช่น น้ ามันหอมเจียว ผงเครื่ องปรุ งรส เป็ นต้น
น้ าตาลและเครื่ องเทศ เช่น น้ าตาลทราย มัสตาร์ด พริ กไทย พริ กป่ น เป็ นต้น
อาหารพร้อมปรุ งและอาหารสาเร็ จรู ปที่พร้อมบริ โภคทันที่ที่ไม่เข้าข่ายต้นปฏิบตั ิตาม GMP (ยกเว้นอาหาร
พร้อมปรุ งที่จดั เป็ นชุด ผลิตภัณฑ์ขนมอบ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่สาเร็ จรู ปพร้อมบริ โภคทันที)
8) น้ าผึ้งและนมถัว่ เหลืองในภาชนะปิ ดสนิทที่ผลิตเพื่อจาหน่าย โดยสถานที่ผลิตไม่เข้าข่ายโรงงาน
9) อาหารในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิ ท ที่ ได้รับ ยกเว้นตามประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ให้ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามประกาศฯ (ฉบับที่ 144) พ.ศ. 2535 ซึ่ งได้แก่ อาหารขบเคี้ยวประเภทอบกรอบที่ไม่มี
การสอดไส้ ข้าวเกรี ยบ เมล็ดธัญพืชคัว่ หรื ออบ ถัว่ คัว่ หรื ออบ นัทคัว่ หรื ออบ พืชผักผลไม้อบหรื อทอด
กรอบ อาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง (extruded snack) และเมล็ดพืชอบแห้งหรื ออบแห้ง รวมทั้งผงเครื่ องเทศ
ผงเครื่ องปรุ งต่างๆ รวมถึงแป้ งประกอบอาหาร พืชผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ที่ทาให้แห้ง
ทั้งนี้ ไม่รวมถึง อาหารที่ จาหน่ ายให้เฉพาะผูผ้ ลิตอาหารหรื อผูป้ รุ งอาหารเท่านั้น เช่น อาหารที่ใช้เป็ นวัตถุดิบ
หรื อใช้ในกระบวนการผลิตโดยไม่มีการจาหน่ ายต่อผูบ้ ริ โภค อาหารที่ จาหน่ ายโดยตรงให้กบั ผูบ้ ริ โภค เช่น อาหารที่
บริ การภายในร้านอาหาร โรงแรม โรงเรี ยน โรงพยาบาล เป็ นต้น โดยไม่รวมสถานที่ ผลิตที่ มีการฝากขายจาหน่ าย ณ
สถานที่อื่น ตลอดจนอาหารควบคุมเฉพาะหรื ออาหารที่กาหนดคุณภาพหรื อมาตรฐาน และอาหารที่ตอ้ งแสดงฉลากที่ มี
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
การจัดการสุขลักษณะเพิ่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยไม่วา่ จะเป็ นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนก็ดีหรื อ Primary GMP ก็ดี จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่ งปนเปื้ อนในอาหารที่เป็ นอันตรายต่อ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นเบื้ องต้นก่ อน ตลอดจนวิธีการดาเนิ น การที่ จะควบคุ มและป้ องกันสิ่ งปนเปื้ อนในอาหารที่ เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1. สิ่งปนเปื้ อนในอาหารทีเ่ ป็ นอันตรายต่ อผู้บริโภค
สิ่ งปนเปื้ อนในอาหารที่ ทาให้ผูบ้ ริ โภคเจ็บป่ วย บาดเจ็บ หรื อถึงขั้นเสี ยชี วิต ซึ่ งเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า อันตรายใน
อาหาร (food hazard) ประกอบด้วย อันตรายทางชีวภาพ (biological hazard) อันตรายทางเคมี (chemical hazard) และ
อันตรายทางกายภาพ (physical hazard)
1.1 อันตรายทางชีวภาพ หมายถึง อันตรายที่เกิดจากจุลินทรี ยแ์ ละสิ่ งมีชีวิตขนาดเล็กมากที่ก่อให้เกิดโรคหรื อการ
เจ็บป่ วย ที่สาคัญได้แก่ จุลินทรี ยจ์ าพวกแบคทีเรี ย รา ไวรัส และปรสิ ต สิ่ งมีชีวิตเหล่านี้ และสารพิษจากแบคทีเรี ยและรา
บางชนิด ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดอาการหรื อโรคอาหารเป็ นพิษซึ่งความรุ นแรงขึ้นกับชนิดและปริ มาณเชื้อหรื อสารพิษที่ได้รับ
จุลินทรี ยท์ ี่ ทาให้เกิดโรคอาหารเป็ นพิษแต่ละชนิ ดดารงชีวิตโดยอาศัยปั จจัยต่างๆ ซึ่ งได้แก่ อาหาร ออกซิ เจน อุณหภูมิ
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วอเตอร์ แอกติวิตี (water activity หรื อ aw) ความเป็ นกรด-ด่างหรื อ pH ในอาหาร ดังนั้นคุณสมบัติของอาหารที่จุลินทรี ย ์
เจริ ญได้ดีจะทาให้สามารถประเมินจุลินทรี ยก์ ลุ่มเป้ าหมายได้
1.2 อันตรายทางเคมี หมายถึง สารเคมีที่อาจปนเปื้ อนในอาหารและเป็ นผลเสี ยต่อสุ ขภาพ โดยทาให้ผูบ้ ริ โภค
เจ็บป่ วย เกิดอาการแพ้ หรื อรุ นแรงจนถึงกับเสี ยชีวติ ได้ อันตรายทางเคมีเกิดจากสาเหตุหลายประการ ที่สาคัญได้แก่
(1) สารเคมี ที่มีอยู่ตามธรรมชาติในพืชบางชนิ ด เช่น สารพิษในเห็ดพิษ ไซยาไนด์ในมันสาปะหลังที่ ดิบๆ
โซลามีนในมันฝรั่งที่ดิบๆ ตลอดจนสารพิษในสัตว์บางชนิ ด เช่น เตโตรโดทอกซิ น (tetrodotoxin) ในปลาปั กเป้ าและ
แมงดาทะเลซึ่งมีอนั ตรายร้ายแรงกว่าไซยาไนด์และทนความร้อนสูงมาก
สารเคมีอีกประเภทหนึ่งมาจากการเพาะปลูกและการเลี้ยง พืชผักผลไม้อาจปนเปื้ อน สารปราบศัตรู พืช เนื้ อสัตว์
และผลผลิ ต จากสัต ว์อาจปนเปื้ อนสารปฏิ ชีวนะ สารเร่ งเนื้ อแดง ส่ ว นสัต ว์น้ าอาจปนเปื้ อนยาปฏิ ชี วนะที่ ใ ช้ในการ
เพาะเลี้ยงตลอดจนโลหะหนัก เช่น ปรอท แคดเมียม ในแหล่งน้ า
(2) สารเคมี จากการปนเปื้ อนในกระบวนการผลิ ต อาจเกิ ดได้จากสาเหตุนานับประการ เช่ น ใช้สารเคมี
ผิดชนิดเป็ นส่วนผสมในการผลิต จงใจใช้สารเคมีที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร สารเคมีที่ปนเปื้ อนอีกประเภทหนึ่ งมาจาก
การใช้งานในด้านต่างๆ เช่น สารหล่อลื่นจากการซ่อมบารุ ง สารเคมีจากการกาจัดสัตว์พาหะ
(3) สารก่อภูมิแพ้ (food allergen) สารเคมีบางชนิ ดทาให้เกิดอาการแพ้ในผูท้ ี่ไวต่อสารเคมีชนิ ดนั้น ๆ เช่น
โปรตีนบางชนิ ดในถัว่ ลิสง ฮีสตามีนในปลาทะเลจาพวกปลาโอแถบ (skipjack) ปลาโอครี บเหลือง (yellowfin) ปลาทู
(mackerel) หอยเปาฮื้อ (abalone) อาการภูมิแพ้มีความรุ นแรงแตกต่างกันไป ทาให้คนั เป็ นผื่นที่ผิวหนัง หรื อเกิดอาการ
หื ดหอบ ในต่างประเทศกาหนดให้ผผู ้ ลิตแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้บนฉลากด้วย
1.3 อันตรายทางกายภาพ หมายถึง สิ่ งแปลกปลอมที่ ตามปกติจะต้องไม่พบในอาหาร อาจปนเปื้ อนมาตั้งแต่ใน
วัตถุดิบ หรื อในกระบวนการผลิ ต ผลเสี ย ที่ เกิ ดขึ้ นคื อทาให้เกิ ดการบาดเจ็บ เจ็บ ป่ วยหรื อเป็ นอันตรายต่อชี วิต เช่ น
เศษแก้ว เศษโลหะ เศษไม้ กรวด เศษพลาสติก กระดูก เป็ นต้น

2. ระบบการจัดการสุ ขลักษณะ
ตามข้อกาหนดการจัดการสุ ขลักษณะในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ Primary GMP ประกอบด้วยข้อกาหนด
6 ข้อดังนี้ (1) สถานที่ต้ งั และอาคารผลิต (2) เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการผลิต (3) การควบคุมกระบวนการผลิต (4) การ
สุขาภิบาล (5) การบารุ งรักษาและการทาความสะอาด และ (6) บุคลากรและสุขลักษณะ
2.1 สถานที่ต้ังและอาคารผลิต ทาเลสถานที่ ต้ งั ควรอยูใ่ นบริ เวณที่มีการคมนาคมขนส่ งสะดวกซึ่ งจะมีผลต่อ
ประสิ ทธิภาพของการขนส่ งวัตถุดิบและสิ นค้า บางกรณี ควรอยูใ่ กล้แหล่งวัตถุดิบที่สามารถลาเลียงวัตถุดิบมายังสถานที่
ผลิตอาหารได้สะดวกและรวดเร็ ว นอกจากนี้ ที่ต้ งั ของสถานที่ผลิตนั้นควรมีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้ า
และแหล่งน้ าใช้
สภาพแวดล้อมของสถานที่ผลิตที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่ พื้นที่ที่จะทาให้เกิดการปนเปื้ อนได้ง่ายในอาหารที่ทาการ
ผลิตหรื อมีความเสี่ ยงที่จะเกิดการปนเปื้ อน เช่น เป็ นละแวกที่มีการผลิตวัตถุมีพิษ มีฝนละอองตลอดทั
ุ่
้ งวัน บริ เวณที่มีการ
ทิ้งขยะของชุมชนซึ่ งเป็ นแหล่งชุกชุมของสัตว์พาหะ และทาเลในลักษณะอื่นที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดการปนเปื้ อนใน
อาหาร หลักการสาคัญของการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่ ผลิต คือ อาคารผลิ ตอาหารต้องเป็ นระบบปิ ดที่
สามารถป้ องกันการปนเปื้ อนในอาหารให้เกิดขึ้นน้อยที่ สุด การออกแบบและวางผังถือว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นที่สาคัญที่ สุด
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เพราะหากไม่ดาเนินการอย่างมีประสิ ทธิภาพแล้ว การที่จะต้องมารื้ อทุบหรื อเปลี่ยนแปลงการใช้พ้นื ที่ผลิตเป็ นสิ่ งที่กระทา
ได้ยากและสูญเสี ยค่าใช้จ่าย
2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการผลิต ข้อกาหนดของการออกแบบเครื่ องมือเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตอาหารที่
สาคัญคื อข้อ กาหนดด้า นการใช้ป ระโยชน์ ต้องสามารถน ามาใช้ประโยชน์ไ ด้ต ามวัตถุ ประสงค์ข องการใช้ง านโดย
ไม่ก่อให้เกิดปั ญหาด้านจุลินทรี ย ์ ต้องสามารถล้างทาความสะอาดได้และช่วยปกป้ องผลิตภัณฑ์อาหารจากการปนเปื้ อน
พื้นผิวสัมผัสอาหารต้องทนต่อการกัดกร่ อนจากอาหารและจากสารเคมีที่ใช้ทาความสะอาด ทนต่อการขัดถูขณะทาความ
สะอาด วัส ดุ ข องเครื อ งมื อ เครื่ อ งจัก รต้อ งไม่ ข้ ึ น ราและไม่ แ ตกหัก ได้ง่ า ย นอกจากนี้ ต้อ งได้รั บ การบ ารุ ง รั ก ษาตาม
กาหนดเวลาเพราะหากเกิ ดการเสี ยบ่อยๆจะทาให้การปฏิ บัติงานของสายงานการผลิตหยุดชะงัก และมีผลกระทบต่อ
คุณภาพของอาหารที่รอการผลิตที่ตอ้ งใช้อุปกรณ์น้ นั
แสงสว่า งที่ เ พี ย งพอเป็ นปั จ จัย จ าเป็ นอี ก ประการหนึ่ งที่ จ ะเอื้ อ อ านวยให้ พ นั ก งานสามารถอย่า งมี
ประสิ ทธิภาพและไม่มีผลกระทบต่อสุ ขภาพด้านสายตาของพนักงาน ในพื้นที่ต่างๆ ต้องจัดให้มีแสงสว่างจากธรรมชาติ
หรื อแสงสว่างจากหลอดไฟที่มีความเข้มของการส่องสว่างที่พอเหมาะต่อลักษณะงาน
2.3 การควบคุมกระบวนการผลิต ครอบคลุมวัตถุดิบ ส่ วนผสมที่ใช้ในการผลิต บรรจุภณ
ั ฑ์ และขั้นตอนทุก
ขั้นตอนในกระบวนการผลิต ดังต่อไปนี้
2.3.1 วัต ถุดิ บ ส่ ว นผสม และบรรจุ ภัณฑ์ จัด ให้มี ขอ้ ก าหนด (specification) เพื่ อ ารจัด ซื้ อและการ
ตรวจสอบคุณภาพ และกาหนดให้มีวธิ ีการตรวจสอบคุณภาพที่เหมาะสมเมื่อมีการส่งมอบยังสถานที่ผลิต
2.3.2 สุขลักษณะในกระบวนการผลิต ต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ ยงอันตรายในอาหารแต่ละขั้นตอนว่า
อาจมีสาเหตุจากอะไรบ้าง สามารถทาการป้ องกัน ควบคุม หรื อลดความเสี่ ยงอันตรายให้อยูใ่ นระดับที่ปลอดภัยได้อย่างไร
พร้อมทั้งกาหนดให้มีติดตามตรวจสอบ (monitor) วิธีการควบคุมอันตรายในอาหารในขั้นตอนต่างๆ ด้วย
2.3.3 การบรรจุหีบห่ อ บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารและวัสดุที่เลือกใช้ตอ้ งมีคุณสมบัติปกป้ องคุณภาพอาหารใน
อันที่จะลดการปนเปื้ อนจุลินทรี ยแ์ ละสิ่ งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ อาหารได้ สามารถป้ องกันการเสี ยหายที่อาจเกิดกับอาหาร
และเอื้ออานวยต่อการระบุขอ้ มูลบนฉลาก
2.3.4 การจัดการและการควบคุมดูแล ผูค้ วบคุมการปฏิ บตั ิงานในระบบการจัดการสุ ขลักษณะควรมี
ความรู ้เกี่ยวกับหลักการและหลักวิธีปฏิบตั ิเรื่ องสุขลักษณะอาหารอย่างดีพอ สามารถประเมินความเสี่ ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น
สามารถปฏิบตั ิการป้ องกันและปฏิบตั ิการแก้ไข และมีการติดตามตรวจสอบและการแนะนาดูแลอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.3.5 การใช้วตั ถุเจือปนอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร หมายถึง สารเคมีที่ใช้เติมลงในอาหารในระหว่างการ
ผลิตเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ แต่ตอ้ งมิใช่ปิดปั ง ซ่อนเร้นคุณลักษณะที่ ไม่ดีของอาหาร และต้องไม่ทาให้คุณค่าทางอาหาร
ด้อยลง เนื่องจากในปั จจุบนั มีการใช้วตั ถุเจือปนอาหารอย่างกว้างขวางและมักพบการใช้ผิดชนิดหรื อในปริ มาณที่สูงกว่าที่
กฎหมายกาหนด ดังนั้นการใช้งานจะต้องเป็ นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่ อง
วัตถุเจือปนอาหาร
2.3.6 การขนส่ง ต้องมีมาตรการควบคุมการขนส่งอาหารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยแม้วา่ ในกระบวนการ
ผลิตจะมีการจัดการสุขลักษณะอย่างพอเพียงแล้วก็ตาม แนวทางดาเนิ นการมีหลายประการ อาทิ ควรใช้เฉพาะการขนส่ ง
สิ นค้าอาหารเท่านั้น
2.4 การสุ ขาภิบาล ครอบคลุมเรื่ อง น้ าใช้ การจัดการขยะ การจัดการสัตว์พาหะและแมลง การจัดการ
ของเสี ย และสิ่ งเอื้ออานวยการผลิต ได้แก่ ห้องส้วม บริ เวณล้างทาความสะอาดรวมทั้งอ่างล้างมือและล้างอุปกรณ์
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น้ าใช้ในการผลิตและการล้างทาความสะอาดต้องมีคุณภาพเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและมี
ปริ มาณเพียงพอ โดยทัว่ ไปแบ่งประเภทน้ าใช้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่ น้ าใช้ที่เป็ นส่ วนผสมในอาหาร น้ าสาหรับการล้างทา
ความสะอาดวัตถุดิบ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ และน้ าที่ใช้ในการทางานของเครื่ องมือเครื่ องจักร น้ าใช้ทุกประเภทควร
ได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้ าประจาปี
การจัดการของเสี ย ของเสี ยจากการผลิตอาหารส่ วนใหญ่เป็ นสารอินทรี ยซ์ ่ ึ งอาจเป็ นของแข็งหรื อของเหลว
และเศษภาชนะบรรจุอาหาร หากไม่มีการนาไปใช้ประโยชน์ในรู ปแบบอื่ น ต้องนามากาจัดหรื อบาบัดด้วยวิธีการที่
เหมาะสมที่จะไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในอาหารที่ทาการผลิตและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมตลอดจนประชาชน
ที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียง
การจัดการสัตว์พาหะและแมลง ต้องมีการดาเนิ นการป้ องกันไม่ให้เข้าสู่ บริ เวณผลิต การลดโอกาสของการ
เข้าสู่บริ เวณผลิต การกาจัด และการติดตามตรวจสอบตามแนวทางดังนี้
การป้ องกันแมลงและสัตว์พาหะเข้าสู่ บริ เวณผลิต มาตรการป้ องกันแมลงและสัตว์พาหะที่ สถานที่ ผลิต
อาหารที่ ควรดาเนิ นการเช่น ภายนอกอาคารผลิตต้องให้โปร่ ง ไม่มีพุ่มไม้ ต้นไม้สูงซึ่ งจะเป็ นแหล่งอาศัยของนกหรื อที่
หลบซ่ อนของสัตว์พ าหะต่างๆ ดู แลและซ่ อมบ ารุ ง อาคารผลิ ตให้อยู่ใ นสภาพดี ตลอดเวลา กาจัดแหล่งที่ อาจเป็ นที่
เพาะพันธุ์สตั ว์พาหะ เช่น บริ เวณที่มีการกองสุมของอุปกรณ์ที่ไม่ใช้งานด้านนอกอาคารแต่ใกล้บริ เวณพื้นที่ผลิต พื้นที่ทิ้ง
ขยะของโรงงานอยู่ใกล้บริ เวณผลิต ขยะที่กองสะสมเป็ นเวลานาน ถังขยะที่ไม่มีฝาปิ ด ปิ ดช่องทางต่างๆ ของอาคารที่
แมลงและสัตว์พาหะอาจเข้ามาได้ไม่วา่ จะเป็ นหน้าต่าง ประตู โดยใช้ตาข่าย มุง้ ลวด หรื อม่านพลาสติกบริ เวณประตูหรื อ
ทางเข้าออกโดยปลายม่านพลาสติกจะต้องพอดีกบั ระดับพื้นจึงจะมีประสิ ทธิภาพในการป้ องกันแมลง ทางระบายน้ าต้อง
มีตะแกรงปิ ด ติดตั้งเครื่ องดักแมลงในพื้นที่ผลิตที่เป็ นระบบปิ ด กาหนดตาแหน่ งวางกับดักหนูหรื อกรงดักหนู การใช้
สารเคมีหรื อเหยือ่ พิษ ควรปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อบริ ษทั กาจัดแมลงและสัตว์พาหะซึ่งจะต้องให้ขอ้ มูลความปลอดภัยของ
สารเคมีหรื อเหยือ่ พิษแก่สถานประกอบการด้วย นอกจากนี้ในสถานที่ผลิตต้องไม่มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกชนิ ด นอกจากนี้
ควรมอบหมายให้มีผรู ้ ับผิดชอบติดตามตรวจสอบการมีอยูข่ องสัตว์พาหะและแมลงเป็ นประจาเพื่อจะได้จดั การแก้ไข
ปั ญหาได้ทนั ท่วงที
บริ เวณล้างทาความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตควรกาหนดให้เป็ นสัดส่ วนและมีเนื้ อที่พอเพียงต่อการ
ปฏิบตั ิงาน และจัดให้มีอ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีขนาดและมีจานวนเพียงพอต่อการใช้งานตลอดจนมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ทาความสะอาดที่เหมาะสม นอกจากนี้อ่างล้างมือ สบู่ลา้ งมือ สารฆ่าเชื้อ เครื่ องเป่ ามือให้แห้งหรื อกระดาษเช็ดมือ ห้องน้ า
ต้องจัดให้มีอย่างพอเพียงเพื่อให้สามารถคงไว้ซ่ ึงสุขลักษณะส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
นอกจากนี้ ตอ้ งจัดให้มีพ้ืนที่จดั เก็บอาหารทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สุดท้ายโดยพิจารณาทั้งในเรื่ องขนาด
พื้นที่ที่เพียงพอและควบคุมปั จจัยจากสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น เพื่อลด
โอกาสของการเสื่ อมเสี ยและสาเหตุอื่นๆ ที่ อาจก่อให้เกิ ดการปนเปื้ อนในพื้นที่ น้ ัน สาหรับการจัดเก็บสารเคมี ตอ้ งมี
บริ เวณจัดเก็บเป็ นการเฉพาะและมีการชี้บ่งสารเคมีดว้ ย
2.5 การบารุ งรั กษาและการทาความสะอาด การทาความสะอาด หมายถึง การขจัดสิ่ งสกปรกออกจาก
พื้นผิวต่างๆ โดยมีการใช้น้ าและสารทาความสะอาดที่ เหมาะสม สถานประกอบการอาจจัดทาโปรแกรมการทาความ
สะอาด (cleaning program) เพื่อเป็ นข้อปฏิ บตั ิ ในการทาความสะอาดและฆ่ าเชื้ ออุปกรณ์ และพื้นที่ ผลิ ต โดยกาหนด
ขั้นตอนตามลาดับของการทาความสะอาดและการฆ่าเชื้ อ ความถี่ของการทาความสะอาด ผูร้ ับผิดชอบทาความสะอาด
และผูท้ าหน้าที่ตรวจสอบการทาความสะอาด
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การทาความสะอาดอย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพต้อ งดาเนิ นการก่ อนการฆ่ าเชื้ อ ซึ่ งหมายถึ งการทาลายหรื อลด
ปริ มาณจุลินทรี ยแ์ ละอาจรวมทั้งสปอร์ในปนเปื้ อนบนพื้นผิวภายหลังจากการทาความสะอาดแล้วให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับ
ได้โดยมีการใช้สารเคมีเพื่อการฆ่าเชื้อ เช่น สารละลายคลอรี น เมื่อมีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว ควรมีการประเมิน
ประสิ ทธิภาพการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยการตรวจดูดว้ ยสายตาและหากเป็ นไปได้ควรทวนสอบด้วยวิธีการสวอพ
(swab test)
2.8 บุคลากรและสุ ขลักษณะ ต้องมีมาตรการเกี่ ยวกับสุ ขภาพของพนักงาน ได้แก่ การรับพนักงานที่จะเป็ น
ผูป้ ฏิบตั ิงานในพื้นที่ ผลิตอาหารควรคัดกรองผูท้ ี่มีสุขภาพดี เช่น มีผลการตรวจสุ ขภาพและการเป็ นโรคทางเดินอาหาร
เป็ นหลักฐานประกอบการคัดเลือก ข้อปฏิบตั ิอื่นๆ ในด้านสุ ขลักษณะส่ วนบุคคลของพนักงานในสถานที่ ผลิตอาหาร
ครอบคลุมเรื่ องการแต่งกาย การปฏิ บัติตนอย่างถูกสุ ขลักษณะในการทางาน ข้อห้ามปฏิ บตั ิ ต่างๆ เช่ น การห้ามสวม
เครื่ องประดับ การรักษาความสะอาดเป็ นประจา การห้ามกินและดื่มในบริ เวณพื้นที่ผลิต การปฏิบตั ิของพนักงานตาม
ข้อปฏิบตั ิเหล่านี้ตอ้ งได้รับการติดตามตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
พนักงานในฝ่ ายผลิ ตและบุ คลากรในส่ วนงานอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องต้องมี ความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ องสุ ขลักษณะ
อาหารที่ เหมาะสมต่องานที่ รับผิดชอบ ดังนั้นจึ งควรมี การให้ความรู ้ความเข้าใจอย่างเหมาะสมแก่ พนักงานในเรื่ อง
ความตระหนักและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสุขลักษณะการผลิต
การจัดทาระบบการสุ ขลักษณะดังกล่าวข้างนี้ หากสถานประกอบการสามารถดาเนิ นการได้อย่างเข้มแข็ง โดย
ผูบ้ ริ หารให้การสนับสนุนและมีความมุ่งมัน่ อย่างแท้จริ ง ตลอดจนได้รับการรับรองจากการตรวจประเมินโดยหน่วยงาน
ให้การรับรอง จะเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสู่ประชาคมอาเซียนได้
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