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ภาคผนวก ก
การวิเคราะห์ คุณภาพ
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การวิเคราะห์ คุณภาพทางเคมีและกายภาพ
การวิเคราะห์ ค่าความชืน ตามวิธี AOAC (2000)
ชังตัวอย่างหนัก 3-5 กรัม ด้วยเครื องชังทศนิ ยม 4 ตําแหน่ ง ใส่ ลงใน moisture can ทีผ่านการ
อบแห้ง และทราบนํ3า หนักแน่ นอน นํา ไปอบในตู้อ บลมร้ อนที อุ ณหภูมิ 105 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลานานประมาณ 3-6 ชัวโมง หรื อจนนํ3าหนักของตัวอย่างคงที โดยการนําตัวอย่างออกจากตูอ้ บ ปล่อย
ให้เย็นในโถดูดความชื3น ชังนํ3าหนักตัวอย่าง แล้วนําไปอบจนได้น3 าํ หนักคงที ทําการวิเคราะห์ ตวั อย่าง
ละ 3 ซํ3า คํานวณหาปริ มาณความชื3น แล้วหาค่าเฉลีย
ปริ มาณความชื3น (ร้อยละ) = (นํ3าหนักตัวอย่างก่อนอบ – นํ3าหนักตัวอย่างหลังอบ) × 100
นํ3าหนักตัวอย่างก่อนอบ
การวัดค่าวอเตอร์ แอคทิวติ ี (aw)
วัดด้วยเครื อง Novasina (Novasina, Switzerland) วิธีการ คือ ใส่ ตวั อย่างผลิตภัณฑ์ทีทําการลด
ขนาดแล้วลงในตลับพลาสติ กสําหรั บวัดค่า aw แล้วนําไปใส่ ในเครื อง Novasina บันทึ กค่าที คงที ณ
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซี ยส ทําการวิเคราะห์ตวั อย่างละ 3 ซํ3า แล้วหาค่าเฉลีย
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การวิเคราะห์ คุณภาพทางจุลินทรีย์
การตรวจนับจํานวนจุลนิ ทรีย์ทังหมด (Total Plate Count)
อุปกรณ์และเครื องมือ
1) จานเพาะเชื3อ และปิ เปตขนาด 1, 5 และ 10 มิลลิลิตร (ทีผ่านการอบฆ่าเชื3อทีอุณหภูมิ
160 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2-3 ชัวโมง)
2) เครื องปั นไฟฟ้ า
3) เครื องเขย่า
อาหารเลี3ยงเชื3อและสารละลายสําหรับเจือจาง
1) สารละลายบัฟเฟอร์ เปปโตน เข้มข้นร้อยละ 0.1
2) Plate count agar, PCA
วิธีวิเคราะห์
1. การเตรี ยมตัวอย่าง
1.1 ใช้ช้อ นปราศจากเชื3 อ โดยการลนไฟและเช็ ดด้วยแอลกอฮอล์ ตักตัวอย่างจาก
หลายๆ ส่ วน ชังนํ3าหนักได้ 25 กรัม กับสารละลายบัฟเฟอร์ เปปโตน 225 มิลลิลิตร ตีปันด้วยเครื องปั น
ไฟฟ้ าเป็ นเวลา 2 นาที จะได้ตวั อย่างอาหารทีมีความเจือจาง 1:10 (10-1)
1.2 เขย่าอาหารให้ผสมเป็ นเนื3อเดียวกัน ใช้ปิเปตดูดตัวอย่างอาหารทีเจือจาง 1:10 (10-1)
ปริ มาตร 1 ปริ มาตร ใส่ ในหลอดทดลองทีมีสารละลายบัฟเฟอร์ เปปโตน 9 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันด้วย
เครื องเขย่า จะได้อาหารทีเจือจาง 1:100 (10-2)
1.3 ทําให้อาหารมีความเจือจาง 1:1000 (10-3) และความเจือจางต่อๆ ไปด้วยวิธีเดียวกัน
จนถึงความเจือจาง 1:1000000 (10-6)
2. การใส่ อาหารเลี3ยงเชื3อ
2.1 ใช้ปิเปตขนาด 1 มิลลิลิตร ดูดสารละลายของตัวอย่างทีความเจือจางต่างๆ ลงใน
จานเพาะเชื3อ จานละ 1 มิลลิลิตร ความเจือจางละ 2 จาน
2.2 เทอาหาร PCA ทีกําลังหลอมเหลว (อุณหภูมิไม่ควรสู งกว่า 48 องศาเซลเซี ยส)
ลงในงานเพาะเชื3อทีมีตวั อย่าง โดยใส่ ลงไปจานละประมาณ 15-20 มิ ลลิลิตร ให้เสร็ จภายในเวลา 15
นาที นับตั3งแต่ความเจือจางเริ มต้น
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2.3 ผสมตัวอย่างและอาหารเลี3ยงเชื3 อให้เข้ากันดี วางทิ3งไว้ให้เย็น แล้วควําจานอาหาร
เลี3ยงเชื3อลง
2.4 ทําตัวอย่างควบคุมโดยใช้สารละลายเปปโตน 1 มิลลิลิตรแทนสารละลายของ
ตัวอย่างอาหาร
3. การบ่มเชื3อ บ่มจานอาหารทีเตรี ยมไว้เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วทีอุณหภูมิ 35±1 องศาเซลเซี ยส เป็ น
เวลานาน 48±2 ชัวโมง
4. การตรวจนับจํานวนโคโลนีและการรายงานผล หลังบ่มเชื3อตามกําหนดแล้ว ตรวจนับจํานวน
โคโลนี บนจานอาหารเพาะเชื3อ ที มีจาํ นวนโคโลนี อยู่ระหว่าง 30-300 โคโลนี หาค่าเฉลี ยของจํานวน
โคโลนี รายงานผลการตรวจนับว่า มี จํานวน aerobic bacteria ในรู ปโคโลนี ต่ออาหาร 1 กรัม (cfu/g)
การตรวจนับยีสต์ และเชือรา
อุปกรณ์และเครื องมือ
1) จานเพาะเชื3อ และปิ เปตขนาด 1 5 และ 10 มิลลิลิตร (ทีผ่านการอบฆ่าเชื3อทีอุณหภูมิ
160 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2-3 ชัวโมง)
2) เครื องปั นไฟฟ้ า
3) เครื องเขย่า
อาหารเลี3ยงเชื3อและสารละลายสําหรับเจือจาง
1) สารละลายบัฟเฟอร์ เปปโตน เข้มข้นร้อยละ 0.1
2) Potato dextrose agar, PDA
วิธีวิเคราะห์
1. การเตรี ยมตัวอย่าง
1.1 ใช้ช้อ นปราศจากเชื3 อ โดยการลนไฟและเช็คด้วยแอลกอฮอล์ ตักตัวอย่างจาก
หลายๆ ส่ วน ชังนํ3าหนักได้ 25 กรัม กับสารละลายบัฟเฟอร์ เปปโตน 225 มิลลิลิตร ตีปันด้วยเครื องปั น
ไฟฟ้ าเป็ นเวลา 2 นาที จะได้ตวั อย่างอาหารทีมีความเจือจาง 1:10 (10-1)
1.2 เขย่าอาหารให้ผสมเป็ นเนื3อเดียวกัน ใช้ปิเปตดูดตัวอย่างอาหารทีเจือจาง 1:10 (10-1)
ปริ มาตร 1 ปริ มาตร ใส่ ในหลอดทดลองทีมีสารละลายบัฟเฟอร์ เปปโตน 9 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันด้วย
เครื องเขย่า จะได้อาหารทีเจือจาง 1:100 (10-2)
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1.3 ทําให้อาหารมีความเจือจาง 1:1000 (10-3) และความเจือจางต่อๆ ไปด้วยวิธีเดียวกัน
จนถึงความเจือจาง 1:1000000 (10-6)
2. การใส่ อาหารเลี3ยงเชื3อ
2.1 ใช้ปิเปตขนาด 1 มิลลิลิตร ดูดสารละลายของตัวอย่างทีความเจือจางต่างๆ ลงใน
จานเพาะเชื3อ จานละ 1 มิลลิลิตร ความเจือจางละ 3 จาน
2.2 เทอาหารเลี3ยงเชื3อ PDA ทีกําลังหลอมเหลวลงในงานเพาะเชื3อทีมีตวั อย่างโดยใส่ ลง
ไปจานละประมาณ 15-20 มิลลิลิตร รี บเทให้เสร็ จภายในเวลา 1 ถึง 2 นาที หลังจากใส่ เชื3อลงไปแล้ว
2.3 ผสมตัวอย่างและอาหารเลี3ยงเชื3อให้เข้ากันดี วางทิ3งไว้จนอาหารแข็งตัว
2.4 ทําตัวอย่างควบคุมโดยใช้สารละลายเปปโตน 1 มิลลิลิตรแทนสารละลายของ
ตัวอย่างอาหาร
3. การบ่ มเชื3 อ บ่ มจานอาหารที เตรี ยมไว้เ สร็ จเรี ย บร้ อ ยแล้วไว้ในที มื ด ทีอุ ณหภูมิ 22 ถึ ง
25±1 องศาเซลเซี ยส เป็ นเวลานาน 5 วัน
4. การตรวจนับจํานวนโคโลนี และการรายงานผล หลังบ่ มเชื3 อตามกําหนดแล้ว ตรวจนับ
จํานวนโคโลนี บนจานอาหารเพาะเชื3อ ทีมีจาํ นวนโคโลนี อยู่ระหว่าง 10-150 โคโลนี หาค่าเฉลียของ
จํานวนโคโลนีจากทั3ง 3 จานเพาะเชื3อ รายงานผลการตรวจนับ ในรู ปโคโลนี ต่ออาหาร 1 กรัม (cfu/g ml)
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ภาคผนวก ข
การทดสอบการยอมรั บของผู้บริโภค
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ภาพ ข1 ผลิตภัณฑ์ไส้อวที
ั พัฒนาได้

ภาพ ข2 การเตรี ยมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไส้อวก่
ั อนการทดสอบทางประสาทสัมผัส
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ภาพ ข3 การเตรี ยมเสิ ร์ฟพร้อมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไส้อวก่
ั อนการทดสอบทางประสาทสัมผัส

ภาพ ข4 การทดสอบการยอมรับผูบ้ ริ โภคในห้องปฏิบตั ิการ (Laboratory test)
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ภาพ ข5 การทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคในสถานทีชุมชน (Central location test)
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ภาคผนวก ค
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ไส้ อวัB
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ชุมชุน

ไส้ อวัB
๑. ขอบข่ าย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี3 ครอบคลุมเฉพาะไส้อวพร้
ั อมบริ โภคทีทําจากเนื3อหมู บรรจุในภาชนะ
บรรจุ
๒. บทนิยาม
ความหมายของคําทีใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี3 มีดงั ต่อไปนี3
๒.๑ ไส้อวั หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทาํ จากเนื3 อหมู มันหมู ปรุ งรสด้วยเครื องปรุ งรส และเครื องเทศหรื อ
สมุนไพร เช่น เกลือ นํ3าตาล ซี อีsวขาว พริ กแห้ง ตะไคร้ กระเทียม หอม ใบมะกรู ด ขมิ3น บดหรื อ
โขลก อาจเติมกระดูกหมูอ่อนด้วยก็ได้ ผสมให้เข้ากัน บรรจุ ในไส้หมูทีล้างสะอาดแล้วหรื อไส้
ชนิดอืนทีบริ โภคได้ แล้วนําไปทําให้สุก
๓. คุณลักษณะทีBต้องการ
๓.๑ ลักษณะทัวไป
ในภาชนะบรรจุ เ ดี ยวกันต้องมีรูปทรงเดี ยวกันและมี ขนาดใกล้เ คียงกัน มี การกระจายตัว ของ
ส่ วนประกอบทีใช้อย่างสมําเสมอ
๓.๒ สี
ต้องมีสีทีดีตามธรรมชาติของส่ วนประกอบทีใช้ ไม่ไหม้เกรี ยม
๓.๓ กลินรส
ต้องมีกลินรสทีดีตามธรรมชาติของส่ วนประกอบทีใช้ มีกลินหอมของเครื องเทศ ปราศจากกลินรส
อืนทีไม่พึงประสงค์ เช่น กลินหื น กลินอับ กลินเหม็น รสเปรี3 ยว
๓.๔ ลักษณะเนื3อสัมผัส
ต้องไม่ร่วนหรื อแข็งกระด้าง
เมื อตรวจสอบโดยวิธีให้คะแนนตามข้อ ๘.๑ แล้ว ต้องได้คะแนนเฉลี ยของแต่ ละลักษณะจาก
ผูต้ รวจสอบทุกคน ไม่น้อยกว่า ๓ คะแนน และไม่มีลกั ษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผูต้ รวจสอบคนใดคน
หนึ ง
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๓.๕ สิ งแปลกปลอม
ต้องไม่พบสิ งแปลกปลอมทีไม่ใช่ส่วนประกอบทีใช้ เช่น เส้นผม ขนสัตว์ ดิน ทราย กรวด ชิ3นส่ วน
หรื อสิ งปฏิกลู จากสัตว์
๓.๖ โปรตีน
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๓ โดยนํ3าหนัก
๓.๗ ไขมัน
ต้องไม่เกินร้อยละ ๓๐ โดยนํ3าหนัก
๓.๘ วัตถุเจือปนอาหาร
ห้ามใช้วตั ถุกนั เสี ยและสี สังเคราะห์ทุกชนิ ด
๓.๙ จุลินทรี ย ์
๓.๙.๑ จํานวนจุลินทรี ยท์ 3 งั หมด ต้องไม่เกิน ๑ × ๑๐๔ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๓.๙.๒ ซาลโมเนลลา ต้องไม่พบในตัวอย่าง ๒๕ กรัม
๓.๙.๓ สตาฟิ โลค็อกคัส ออเรี ยส ต้องไม่พบในตัวอย่าง ๐.๑ กรัม
๓.๙.๔ คลอสตริ เดียม เพอร์ ฟริ งเจนส์ ต้องไม่พบในตัวอย่าง ๐.๑ กรัม
๓.๙.๕ เอสเชอริ เชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ต้องน้อยกว่า ๓ ต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๓.๙.๖ ยีสต์และรา ต้องไม่เกิน ๑๐๐ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๔. สุ ขลักษณะ
๔.๑ สุ ขลักษณะในการทําไส้อวั ให้เป็ นไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.
๕. การบรรจุ
๕.๑ ให้บรรจุไส้อวในภาชนะบรรจุ
ั
ทีสะอาด แห้ง ผนึกได้เรี ยบร้อย และสามารถป้ องกันการปนเปื3 อน
จากสิ งสกปรกภายนอกได้
๕.๒ นํ3าหนักสุ ทธิของไส้อวในแต่
ั
ละภาชนะบรรจุ ต้องไม่น้อยกว่าทีระบุไว้ทีฉลาก
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๖. เครืB องหมายและฉลาก
๖.๑ ทีภาชนะบรรจุไส้อวทุ
ั กหน่ วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรื อเครื องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี3
ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน
(๑) ชือเรี ยกผลิตภัณฑ์ เช่น ไส้อวสมุ
ั นไพร ไส้กรอกล้านนา
(๒) นํ3าหนักสุ ทธิ
(๓) วัน เดือน ปี ทีทํา และวัน เดือน ปี ทีหมดอายุ หรื อข้อความว่า “ควรบริ โภคก่อน (วัน เดือน ปี )”
(๔) ข้อแนะนําในการเก็บรักษาและการบริ โภค เช่น ควรเก็บในทีเย็น
(๕) ชือผูท้ าํ หรื อสถานทีทํา พร้อมสถานทีตั3ง หรื อเครื องหมายการค้าทีจดทะเบียนในกรณี ทีใช้
ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีกําหนดไว้ขา้ งต้น
๗. การชั กตัวอย่ างและเกณฑ์ ตัดสิน
๗.๑ รุ่ น ในทีนี3 หมายถึง ไส้อวที
ั มีส่วนประกอบเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็ นไปตามแผนการชักตัวอย่างทีกําหนดต่อไปนี3
๗.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สําหรั บการทดสอบสิ งแปลกปลอม การบรรจุ และ
เครื องหมายและฉลาก ให้ชกั ตัวอย่างโดยวิธีสุ่ มจากรุ่ นเดียวกัน จํานวน ๓ หน่ วยภาชนะ
บรรจุ เมือตรวจสอบแล้วทุกตัวอย่างต้องเป็ นไปตามข้อ ๓.๕ ข้อ ๕. และข้อ ๖. จึงจะถือว่า
ไส้อวรุ
ั ่ นนั3นเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทัวไป สี กลินรส และลักษณะ
เนื3 อสัมผัส ให้ใช้ตวั อย่างทีผ่านการทดสอบตามข้อ ๗.๒.๑ แล้ว จํานวน ๓ หน่ วยภาชนะ
บรรจุ เมือตรวจสอบ แล้วตัวอย่างต้องเป็ นไปตามข้อ ๓.๑ ถึงข้อ ๓.๔ จึงจะถือว่าไส้อวรุ
ั ่น
นั3นเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด
๗.๒.๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สําหรับการทดสอบโปรตีน ไขมัน วัตถุเจือปนอาหาร และ
จุลินทรี ย์ ให้ชกั ตัวอย่างโดยวิธีสุ่ มจากรุ่ นเดียวกัน จํานวน ๕ หน่ วยภาชนะบรรจุ นํามาทํา
เป็ นตัวอย่างรวม เมือตรวจสอบแล้วตัวอย่างต้องเป็ นไปตามข้อ ๓.๖ ถึงข้อ ๓.๙ จึงจะถือว่า
ไส้อวรุ
ั ่ นนั3นเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนด
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๗.๓ เกณฑ์ตดั สิ น
ตัวอย่างไส้อวต้
ั องเป็ นไปตามข้อ ๗.๒.๑ ข้อ ๗.๒.๒ และข้อ ๗.๒.๓ ทุกข้อ จึงจะถือว่าไส้อวรุ
ั ่น
นั3นเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี3
๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบลักษณะทัวไป สี กลินรส และลักษณะเนื3อสัมผัส
๘.๑.๑ ให้แต่งตั3งคณะผูต้ รวจสอบ ประกอบด้วยผูท้ ีมีความชํานาญในการตรวจสอบไส้อวอย่
ั างน้อย
๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้คะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ วางตัวอย่างไส้อวในจานกระเบื
ั
3องสี ขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและชิม
๘.๑.๓ หลักเกณฑ์การให้คะแนน ให้เป็ นไปตามตารางที ๑
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ตารางทีB ๑ หลักเกณฑ์ การให้ คะแนน
(ข้อ ๘.๑.๓)
ระดับการตัดสิ น (คะแนน)
เกณฑ์ทีกําหนด
ลักษณะทีตรวจสอบ
ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุ ง
ลักษณะทัวไป
๓ ๒
๑
ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องมีรูปทรง ๔
เดี ยวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน มี
การกระจายตัว ของส่ ว นประกอบที
ใช้อย่างสมําเสมอ
สี
ต้ อ ง มี สี ที ดี ต า ม ธ ร ร ม ช า ติ ข อ ง ๔
๓ ๒
๑
ส่ วนประกอบทีใช้ ไม่ไหม้เกรี ยม
๓ ๒
๑
กลินรส
ต้องมีกลินรสทีดีตามธรรมชาติของ ๔
ส่ วนประกอบทีใช้ มีกลินหอมของ
เครื องเทศ ปราศจากกลินรสอืนทีไม่
พึงประสงค์ เช่น กลินหื น กลินอับ
กลินเหม็น รสเปรี3 ยว
ลักษณะเนื3อสัมผัส ลักษณะเนื3อสัมผัส ต้องไม่ร่วนหรื อ ๔
๓ ๒
๑
แข็งกระด้าง
๘.๒ การทดสอบสิ งแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเครื องหมายและฉลาก
ให้ตรวจพินิจ
๘.๓ การทดสอบโปรตีน ไขมัน และวัตถุเจือปนอาหาร
ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรื อวิธีทดสอบอืนทีเป็ นทียอมรับ
๘.๔ การทดสอบจุลินทรี ย ์
ให้ใช้วิธีทดสอบตาม AOAC หรื อ BAM หรื อวิธีทดสอบอืนทีเป็ นทียอมรับ
๘.๕ การทดสอบนํ3าหนักสุ ทธิ
ให้ใช้เครื องชังทีเหมาะสม

100
มผช.๒๙๔/๒๕๔๗

ภาคผนวก ก.
สุ ขลักษณะ
(ข้อ ๔.๑)
ก.๑ สถานทีตั3งและอาคารทีทํา
ก.๑.๑ สถานทีตั3งตัวอาคารและทีใกล้เคียง อยูใ่ นทีทีจะไม่ทาํ ให้ผลิตภัณฑ์ทีทําเกิดการปนเปื3 อนได้ง่าย
โดย
ก.๑.๑.๑ สถานทีตั3งตัวอาคารและบริ เวณโดยรอบ สะอาด ไม่มีน3 าํ ขังแฉะและสกปรก
ก.๑.๑.๒ อยูห่ ่ างจากบริ เวณหรื อสถานทีทีมีฝนุ่ เขม่า ควัน มากผิดปกติ
ก.๑.๑.๓ ไม่อยูใ่ กล้เคียงกับสถานทีน่ารังเกียจ เช่น บริ เวณเพาะเลี3ยงสัตว์ แหล่งเก็บหรื อกําจัดขยะ
ก.๑.๒ อาคารทีทํามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะทีง่ ายแก่การบํารุ งรักษา
การทําความสะอาด และสะดวกในการปฏิบตั ิงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พื3น ฝาผนัง และเพดานของอาคารทีทํา ก่อสร้างด้วยวัสดุทีคงทน เรี ยบ ทําความสะอาด
และซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพทีดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ แยกบริ เวณทีทําออกเป็ นสัดส่ วน ไม่อยู่ใกล้ห้องสุ ขา ไม่มีสิงของที ไม่ใช้แล้วหรื อไม่
เกียวข้องกับการทําอยูใ่ นบริ เวณทีทํา
ก.๑.๒.๓ พื3นทีปฏิบตั ิงานไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศทีเหมาะสม
ก.๒ เครื องมือ เครื องจักร และอุปกรณ์ในการทํา
ก.๒.๑ ภาชนะหรื ออุปกรณ์ในการทําทีสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ทําจากวัสดุมีผิวเรี ยบ ไม่เป็ นสนิ ม ล้างทํา
ความสะอาดได้ง่าย
ก.๒.๒ เครื องมือ เครื องจักร และอุปกรณ์ทีใช้ สะอาด เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื3 อนติดตั3งได้ง่าย มีปริ มาณเพียงพอ รวมทั3งสามารถทําความสะอาดได้ง่ายและทัวถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา
ก.๓.๑ วัตถุ ดิบและส่ วนผสมในการทํา สะอาด มีคุณภาพดี มีการล้างหรื อทําความสะอาดก่อน
นําไปใช้
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ก.๓.๒ การทํา การเก็บรักษา การขนย้าย และการขนส่ ง ให้มีการป้ องกันการปนเปื3 อนและการเสื อม
เสี ยของผลิตภัณฑ์
ก.๔ การสุ ขาภิบาล การบํารุ งรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ นํ3าทีใช้ลา้ งทําความสะอาดเครื องมือ เครื องจักร อุปกรณ์ และมือของผูท้ าํ เป็ นนํ3าสะอาดและมี
ปริ มาณเพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการป้ องกันและกําจัดสัตว์นาํ เชื3อ แมลงและฝุ่นผง ไม่ให้เข้าในบริ เวณที ทําตามความ
เหมาะสม
ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะ สิ งสกปรก และนํ3าทิ3ง อย่างเหมาะสม เพือไม่ก่อให้เกิดการปนเปื3 อนกลับลงสู่
ผลิตภัณฑ์
ก.๔.๔ สารเคมีทีใช้ลา้ งทําความสะอาด และใช้กาํ จัดสัตว์นาํ เชื3อและแมลง ใช้ในปริ มาณทีเหมาะสม
และเก็บ
แยกจากบริ เวณทีทํา เพือไม่ให้ปนเปื3 อนลงสู่ ผลิตภัณฑ์ได้
ก.๕ บุคลากรและสุ ขลักษณะของผูท้ าํ ผูท้ าํ ทุกคน ต้องรักษาความสะอาดส่ วนบุคคลให้ดี เช่น สวม
เสื3 อผ้าทีสะอาด มีผา้ คลุมผมเพือป้ องกันไม่ให้เส้นผมหล่นลงในผลิตภัณฑ์ ไม่ไว้เล็บยาว ล้างมือให้
สะอาดทุกครั3งก่อนปฏิบตั ิงาน หลังการใช้หอ้ งสุ ขาและเมือมือสกปรก
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