คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
ตามโครงการอาหารปลอดภัย ใสใจผูบริโภค
อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง

จัดทําโดย
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ
อําเภอสุขสําราญ จังหวัดระนอง

คํานํา
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ เปนหนวยงานที่มีภารกิจในการคุมครองผูบริโภคดาน
ผลิตภัณฑสุขภาพ โดยเฉพาะภารกิจดานการตรวจสอบ เฝาระวัง กํากับดูแลผลิตภัณฑ รวมไปถึงการตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ สถานประกอบการ การโฆษณา และการบริหารจัดการกับขอรองเรียนของ
ผูบริโภค ทั้งนี้เพื่อเปาหมายที่สําคัญคือการคุมครองผูบริโภคใหไดรับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย
และเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภค พนักงานเจาหนาที่จึงจําเปนตองปฏิบัติงานภายใตระบบการควบคุมกํากับ
ดูแล ผลิตภัณฑสุขภาพ ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน
ดังนั้น สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ จึงไดเชิญ ผูรับผิดชอบงานในระดับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ มารวมกันจัดทําคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (SOP)
ดานการตรวจสอบ เฝาระวัง ความปลอดภัยจากอาหาร เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานของสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอสุขสําราญและสถานบริการในสังกัดสํานั กงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย
ตัวชี้วัด การดําเนินงานคุมครองผูบริโภค ประจําป ๒๕๖๑ ตอไป
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ
มีนาคม ๒๕๖๑

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(SOP: Standard of Procedure)
การเฝาระวังความปลอดภัยจากสาร
ปนเปอน
๘ ชนิด ในสถานที่จําหนาย

รหัส.........................................
หนา.........................................
แกไขครั้งที่ .............................
ประกาศใชวันที่......................

๑. วัตถุประสงค
เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยจากสารปนเปอน ๘ ชนิด ไดแก บอแรกซ สารฟอกขาว สารกันรา
ฟอรมาลิน ยาฆาแมลง สารเรงเนื้อแดง สารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา และอฟลาทอกซิน ในสถานที่จําหนาย ใหได
มาตรฐาน ปลอดภัยแกผูบริโภค
๒. ผูปฏิบัติ
๒.๑ พนักงานเจาหนาที่และเจาหนาที่ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลในพื้นที่รับผิดชอบ
๒.๒ พนักงานเจาหนาที่และเจาหนาที่ในโรงพยาบาลชุมชน ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ
๓. เอกสารและอุปกรณที่ใช
๓.๑ แบบบันทึกตางๆ ไดแก บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร บันทึกคําใหการ/ตักเตือน
๓.๒ อุปกรณในการเก็บตัวอยางไดแก ถุงพลาสติกแบบใส ยางรัด ปากการเคมี ปายราคาผนึก
แหงอเนกประสงค กลองใสอุปกรณ
๓.๓ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
๓.๔ กลองดิจิตอล

๔. แผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงาน
กําหนดรายละเอียดเปาหมายในการดําเนินการ

จัดทําหนังสือแจงรพ.สต. เพื่อดําเนินการเก็บตัวอยางอาหารตามเปาหมาย

รับตัวอยางอาหารที่รพ.สต.จัดเก็บตามรอบเปาหมาย

สงตัวอยางอาหาร เพื่อสงตรวจวิเคราะหฯ ณ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
ผานหนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานผลิตภัณฑสุขภาพ
(Mobile unit for food safety)

รายงานผลการตรวจ
วิเคราะหฯจากศูนย
วิทยาศาสตรการแพทย

ไมผาน
ผาน

๑) แจงผลใหประกอบการทราบ พรอมทั้ง
ดําเนินการ ดังนี้
- ทําบันทึกคําใหการ/ตักเตือน เปน
ลายลักษณอักษร
- ใหคําแนะนํา/ความรู ในการเลือกซื้อ
วัตถุดิบ การเก็บรักษา
๒) แจงขอมูลแหลงที่มา/ที่ผลิตไปยังหนวย
งานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
เฝาระวัง และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไป

แจงผลใหผูประกอบการทราบ

ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพื่อใหผูบริโภคตระหนักถึงปญหาและ
เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกบริโภค

รายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบตอไป

จบ

๕. วิธีปฏิบัติ
๕.๑ กําหนดเปาหมายในการดําเนินการเฝาระวังสารปนเปอนในอาหาร ๘ ชนิด ไดแก บอแรกซ
สารฟอกขาว สารกันรา ฟอรมาลิน ยาฆาแมลง สารเรงเนื้อแดง สารโพลารในน้ํามันทอดซ้ํา และอฟลาทอกซิน
โดยจัดสรรเปาหมายตามขนาดของรพ.สต.และจํานวนประชากร
๕.๒ แจงการจัดสรรเปาหมายการดําเนินงานในทีป่ ระชุมผอ.รพ.สต.
๕.๓ ดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนด โดยกําหนดหลักเกณฑ ดังนี้
๕.๓.๑ สถานที่เก็บตัวอยาง : ตลาดสดประเภทที่ ๒ (ตลาดนัด) รานจําหนายอาหาร
และแผงลอย
๕.๓.๒ เป า หมายการเก็บ ตั ว อยา งสารปนเป อ น ๘ ชนิ ด และเป าหมายตั วอย างสาร
ปนเปอนที่ตําบลตองเก็บตัวอยางสงตรวจวิเคราะห ณ หนวยตรวจสอบเคลื่อนที่ฯ (สสจ.ระนอง) หรือตรวจโดยชุด
ทดสอบเบื้องตน กรมวิทยาศาสตรการแพทย และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยในกรณียืนยันผลการตรวจเบื้องตน
ณ หนวยตรวจสอบเคลื่อนที่ฯ (สสจ.ระนอง) กรณีตรวจพบการปนเปอน และสงตรวจวิเคราะหหาปริมาณอฟลา
ทอกซิน
๕.๔ อําเภอจัดสงตัวอยางอาหารไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เปาหมายปละ ๒ ครั้ง) ใน
สวนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ดําเนินการจัดสงตัวอยางอาหารไปยังศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
เพื่อตรวจวิเคราะหในกรณียืนยันผลการตรวจเบื้องตน ณ หนวยตรวจสอบเคลื่อนที่ฯ (สสจ.ระนอง) กรณีตรวจพบ
การปนเปอน โดยมี ขอปฏิบัติ ดังนี้
๕.๔.๑ รวบรวมตัวอยางอาหารทั้งหมดจัดใสในกลองกระดาษ
๕.๔.๒ ทําหนังสือราชการสงตัวอยางอาหารพรอมรายละเอียดตัวอยาง เพื่อสงตรวจ
วิเคราะห
๕.๕ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการตรวจวิเคราะหสารปนเปอน เพื่อดําเนินการใน
๒ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ ผานเกณฑมาตรฐาน ดําเนินการแจงขอมูลไปยังโรงพยาบาลสงสริมสุขภาพตําบล เพื่อให
แจงผลการตรวจวิเคราะหไปยังผูประกอบการ ตอไป
กรณีที่ ๒ ไมผานเกณฑมาตรฐาน อําเภอดําเนินการตักเตือนผูประกอบการพรอมจัดทําบันทึกเปน
ลายลักษณอักษร สนับสนุน แผน พับความรู พรอมทั้ง ใหคําแนะนํา/ความรูใหแกผูประกอบการในการเลือกซื้อ
วัตถุดิบ และการเก็บรักษา และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ไดดําเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
๕.๕.๑ แจง ขอมูลแหลงที่มา/ที่ผลิต ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อรวมดําเนิน การ
ตรวจสอบเฝาระวัง และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ตอไป
๕.๕.๒ ประชาสัมพันธผลการตรวจวิเคราะหอาหารผานสื่อตางๆ เชน ขาวสาธารณสุข
แผนพับ นิทรรศการ เปนตน เพื่อใหผูบริโภคตระหนักถึงปญหา และเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกบริโภคให
มากยิ่งขึ้น
๕.๕.๓ รายงานผลในที่ประชุมผอ.รพ.สต.และคปสอ.สุขสําราญ เพื่อดําเนินการแกไขใน
สวนที่เกี่ยวของ ตอไป

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(SOP: Standard of Procedure)
การเฝาระวังความปลอดภัยจากอฟลาทอก
ซิน ในสถานที่จําหนายอาหารประเภท
กวยเตี๋ยว

รหัส.........................................
หนา.........................................
แกไขครั้งที่ .............................
ประกาศใชวันที่......................

๑. วัตถุประสงค
เพื่อเฝาระวังความปลอดภัยจากอฟลาทอกซินในพริกปน/ถั่วปน ในสถานที่จําหนายอาหาร
ประเภทกวยเตี๋ยวใหไดมาตรฐาน ปลอดภัยแกผูบริโภค
๒. ผูปฏิบัติ
พนักงานเจาหนาที่และเจาหนาที่ในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลในพื้นที่รับผิดชอบ
๓. เอกสารและอุปกรณที่ใช
๓.๑ แบบบันทึกตางๆ ไดแก บันทึกการเก็บตัวอยางอาหาร บันทึกคําใหการ/ตักเตือน
๓.๒ อุปกรณในการเก็บตัวอยางไดแก ถุงพลาสติกแบบใส ยางรัด ปากการเคมี ปายราคาผนึก
แหงอเนกประสงค กลองใสอุปกรณ
๓.๓ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
๓.๔ กลองดิจิตอล
๔. แผนภูมิขั้นตอนการดําเนินงาน
กําหนดรายละเอียดเปาหมายในการดําเนินการ
- จัดทําหนังสือแจงรพ.สต. เพื่อดําเนินการเก็บตัวอยางอาหารตามเปาหมาย
- พนักงานเจาหนาที่อําเภอ ออกเก็บตัวอยางอาหารในรานคาสง
จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณเพื่อดําเนินการเก็บตัวอยางอาหาร
ออกดําเนินการเก็บตัวอยางอาหาร
สงตัวอยางอาหาร เพื่อสงตรวจวิเคราะหฯ ณ ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

รายงานผลการตรวจ
วิเคราะหฯ
จากศูนยวิทยาศาสตร
การแพทย

ไมผาน

ผาน

๑) แจงผลใหประกอบการทราบ พรอมทั้ง
ดําเนินการ ดังนี้
- ทําบันทึกคําใหการ/ตักเตือน เปน
ลายลักษณอักษร
- ใหคําแนะนํา/ความรู ในการเลือกซื้อ
วัตถุดิบ การเก็บรักษา เพื่อลดปญหา
การปนเปอนอฟลาทอกซิน
๒) แจงขอมูลแหลงที่มา/ที่ผลิตไปยังหนวย
งานที่รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
เฝาระวัง และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

แจงผลใหผูประกอบการทราบ

ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพื่อใหผูบริโภคตระหนักถึงปญหาและ
เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกบริโภค

รายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบตอไป

จบ

๕. วิธีปฏิบัติ
๕.๑ กําหนดรายละเอียดเปาหมายในการดําเนินการสุมเก็บตัวอยางอาหารประเภทพริกปน/ถั่วปน
เพื่อตรวจหาปริมาณการปนเปอนอฟลาทอกซิน โดยดําเนินการครอบคลุมทุกตําบล ยึดหลักเกณฑ ดังนี้
๕.๑.๑ สถานที่เก็บตัวอยาง : สถานที่จําหนายอาหารประเภทกวยเตี๋ยว (รานอาหารและแผงลอย
จําหนายอาหาร รานคาสง แผงคาอาหารในตลาดสด และ รานชํา
๕.๑.๒ ดูขอมู ลยอนหลัง ๓ ป จากกรณี ตรวจแลวไมผานเกณฑ มาตรฐาน ใหดําเนิ น การสุม(ซ้ํ า)
เพื่อดูวามีการพัฒนา/รักษา หรือจัดเก็บตัวอยางดีขึ้นหรือไม
๕.๒ จัดทํ าหนั งสื อราชการแจง โรงพยาบาลสง เสริม สุขภาพตํ าบล ดําเนิ นการจั ดเก็ บตัวอยางอาหาร
พริกปน/ถั่วปน เพื่อตรวจหาปริมาณการปนเปอนอฟลาทอกซิน ในกรณีรานคาสง พนักงานเจาหนาที่ สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดออกดําเนินการจัดเก็บตัวอยางโดยตนเอง
๕.๓ จัด เตรียมเอกสาร และอุ ปกรณ ที่ จะใช ในการดํ าเนิ น การจั ดเก็ บ ตัวอยางอาหารพริก ป น /ถั่ วป น
เพื่อตรวจหาปริมาณการปนเปอนอฟลาทอกซิน เชน บันทึกการเก็บตัวอยาง ถุงพลาสติก ยางรัด ปากกาเคมี ปาย
ราคาผนึกแหงอเนกประสงค บัตรพนักงานเจาหนาที่ กลองดิจิตอลเพื่อบันทึกภาพกิจกรรม
๕.๔ ออกดําเนินการเก็บตัวอยางอาหาร โดยมีขอปฏิบัติดังนี้
๕.๔.๑ แตงกายสุภาพเรียบรอย สะดวกตอการปฏิบัติงาน
๕.๔.๒ ใหทักทายผูประกอบการ แนะนําตัว และแจงวัตถุประสงคของการมาดําเนินการ
๕.๔.๓ เขียนบันทึกการเก็บตัวอยางใหครบถวน พรอมตรวจสอบรายละเอียดในบันทึกการเก็บ
ตัวอยางถูกตองตรงกับรายการตัวอยางอาหารที่ดําเนินการเก็บ พรอมทั้งขอมูลชื่อ
ผูประกอบการ ที่ตั้ง เบอรโทรศัพท ชนิดของอาหาร ปริมาณที่เก็บ ลักษณะการจัดเก็บ
ตัวอยาง ลักษณะการเก็บตัวอยาง แหลงที่มา ลายมือชื่อผูประกอบการ/พนักงานเจาหนาที่/
พยาน ถูกตอง ครบถวน
๕.๕ อําเภอจัดสงตัวอยางอาหารไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อตรวจวิเคราะหตอไป โดยมี
ขอปฏิบัติ ดังนี้
๕.๕.๑ รวบรวมตัวอยางอาหารทั้งหมดจัดใสในกลองกระดาษ
๕.๕.๒ ทําหนังสือราชการสงตัวอยางอาหารพรอมรายละเอียดตัวอยาง เพื่อสงตรวจวิเคราะห
๕.๕.๓ นําสงตัวอยางอาหารพรอมหนังสือราชการ สงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
๕.๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รายงานผลการตรวจวิเคราะหหาปริมาณการปนเปอนอฟลาทอกซิน
๒ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ ผานเกณฑมาตรฐาน ดําเนินการแจงขอมูลไปยังโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพื่อให
แจงผลการตรวจวิเคราะหไปยังผูประกอบการ ตอไป
กรณีที่ ๒ ไมผานเกณฑมาตรฐาน ดําเนินการตักเตือนผูประกอบการพรอมจัดทําบันทึกเปนลาย
ลักษณอักษร สนับสนุนแผนพับความรู พรอมทั้งใหคําแนะนํา/ความรูใหแกผูประกอบการในการเลือกซื้อวัตถุดิบ
การเก็บรักษาเพื่อลดปญหาการปนเปอนอฟลาทอกซิน

อนึ่ง แจงขอมูลแหลงที่มา/ที่ผลิต ไปยังหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อรวมดําเนินการตรวจสอบเฝา
ระวัง และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ตอไป
๕.๗ ประชาสัมพันธผลการตรวจวิเคราะหอาหารผานสื่อตางๆ เชน ขาวสาธารณสุข แผนพับ
นิทรรศการ เปนตน เพื่อใหผูบริโภคตระหนักถึงปญหา และเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกบริโภคใหมากยิ่งขึ้น
๕.๘ รายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ เชน รายงานผลในที่ประชุมผอ.รพ.สต.และคปสอ.สุขสําราญ
เพื่อดําเนินการแกไขในสวนที่เกี่ยวของ ตอไป

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Work Instruction)
การจัดทําแผนการเก็บตัวอยาง
หนวยปฏิบัติการความ
ปลอดภัยดานอาหาร
เคลื่อนที่และเจาหนาที่
สาธารณสุขในพืน้ ที่
1. วัตถุประสงค
กําหนด

ผูจัดทํา : นางสาวชนากานต หาญวงษ
ผูตรวจสอบ : นายนําพล เวฬุวนารักษ

รหัส : ……… ..................…….
ฉบับที่ : ………………………..
วันที่บังคับใช : ……………………….

ผูอนุมัติ : นายเถลิงศักดิ์ พิริยะพงศ

1.1 เพื่อใชเปนคูมือในการจัดทําแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่

1.2 เพื่อกําหนดรูปแบบการดําเนินงานใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและเปนไป
ในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ
2. ขอบเขต

เอกสารฉบับนี้คลอบคลุมตั้งแตการวางแผนการดําเนินงาน เพื่อกําหนดรูปแบบสุมเก็บตัวอยาง
จนถึงการอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแจงใหกับผูเกี่ยวของทราบ
3. ผูรับผิดชอบ

3.1 หัวหนาหนวยงานราชการ มีหนาที่
- อนุมัติแผนการเก็บตัวอยางประจําป
3.2 ผูปฏิบัติงาน มีหนาที่
- จัดทําแผนการเก็บตัวอยางและเสนอแผนการเก็บตัวอยางใหหัวหนาหนวย
- วางแผนการปฏิบัติงานและจัดสงแผนที่ไดรับการอนุมัติ

4. เครื่องมืออุปกรณและสารเคมี
ไมมี

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เริ่มตน

6.1 รวบรวมมติในการเก็บตัวอยางอาหารจากการประชุมวางแผน
ปงบประมาณ

6.2 พิจารณาแผนการเก็บตัวอยาง

ไมผาน
6.3 ตรวจสอบความถูกตอง
ผาน

6.4 เสนอขออนุมัติแผน

ไมผาน
ผาน

6.5 แจงแผนการเก็บตัวอยางใหผูเกี่ยวของภายในอําเภอที่รับผิดชอบทราบ

จบ

7. รายละเอียดการปฏิบัติงาน
7.1 รวบรวมมติจากการประชุมวางแผนปงบประมาณ
จากการประชุมวางแผนปงบประมาณ ไดมีการหารือรวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานการสํารวจ
สถานการณความปลอดภัยดานอาหาร เพื่อนําไปใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน
และวัตถุประสงค โดยศึกษาขอมูลการเก็บตัวอยาง และผลการดําเนินงานที่ผานมา รวมทั้งปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานเชน จํานวนประชากร และกลุมเปาหมาย เปนตน เพื่อใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ
7.2 พิจารณาแผนการเก็บตัวอยาง
ตรวจสอบแผนเก็ บ ตั ว อย า ง เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ งและตรงตามมติ ที่ ป ระชุ ม วางแผน
ปงบประมาณ ถาไมผานใหระบบสงที่ตองแกไข และแจงใหผูปฏิบัติงานนําไปแกไขตอไป
7.3 ตรวจสอบความถูกตอง
เมื่อไดจัดทําแผนการปฏิบัติงานฉบับรางแลวจึงนําเสนอหัวหนาคณะทํางาน เพื่อตรวจสอบ หรือ
ปรับปรุง/แกไขแผนการเก็บตัวอยางใหถูกตองเหมาะสม แตถากรณีมีการปรับปรุงแกไข ผูปฏิบัติงานตองทําการ
ปรับเปลี่ยนแผนการเก็บตัวอยางใหมหลังจากนั้นจึงนําไปเสนอหัวหนาคณะทํางานเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
7.4 เสนอขออนุมตั ิแผน
เมื่อไดแผนการปฏิบัติงานที่ผานการตรวจสอบแลว นําเสนอขออนุมัติแผนออกปฏิบัติงานจาก
หัวหนาราชการ ถาไมอนุมัติใหระบบสงที่ตองแกไขและแจงใหผูปฏิบัติงานนําไปแกไขตอไป กรณีไดรับการอนุมัติ
ใหแจงแผนแกทีมปฏิบัติงานตอไป
7.5 รายงานแผนการเก็บตัวอยางใหเจาหนาที่ผเู กี่ยวของในพื้นที่รบั ผิดชอบทราบ
รายงานแผนและแจงแผนการเก็บตัวอยางให พื้นที่ทราบ
8. นิยามศัพท
ไมมี

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(Work Instruction)
การปฏิบัติงานตรวจวิเคราะหตัวอยาง
อาหาร
หนวยปฏิบัติการความ
ปลอดภัยดานอาหาร
เคลื่อนที่และเจาหนาที่
สาธารณสุขในพืน้ ที่

ผูจัดทํา : นางสาวชนากานต หาญวงษ
ผูตรวจสอบ : นายนําพล เวฬุวนารักษ

รหัส : ……… ..................…….
ฉบับที่ : ………………………..
วันที่บังคับใช : ……………………….

ผูอนุมัติ : นายเถลิงศักดิ์ พิริยะพงศ

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานการสํารวจสถานการณความปลอดภัยดานอาหาร
ของสถานที่จําหนาย
1.2 เพื่อใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนไปในทางเดียวกัน
2. ขอบเขต
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการปฏิบัติง านตามแผนของการสํารวจสถานการณฯ ตั้งแตการจัดทําหนังสือ
ราชการ การประสานงาน การจัด เตรียมอุป กรณ และเอกสาร เพื่ อ ออกปฏิ บั ติง านภาคสนาม การตรวจ
วิเคราะหดานเคมี และจุลินทรีย การบันทึกผลในระบบฐานขอมูล การตรวจสอบความถูกตอง และการสรุปเพื่อ
รายงานผูบริหาร
3. ผูรับผิดชอบ
3.1 หัวหนาหนวยงาน
- ตรวจสอบผลงานการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน
- ใหคําปรึกษาทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดํ า เนิ น การหาวิ ธี แ ก ป ญ หาทั น ที ในกรณี ที่ ผู ป ฏิ บั ติ ง านพบป ญ หาไม ส ามารถแก ไ ข และ
ดําเนินงานตามแผนได
3.2 ผูปฏิบัติงานมีหนาที่
- ปฏิบัติงานตามที่ระบบในเอกสารทุกขั้นตอนที่กําหนดอยางเครงครัด
- วางแผนการปฏิบัติงานและจัดสงแผนที่ไดรับการอนุมัติแลวใหกับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ
4. เครื่องมืออุปกรณและสารเคมี
ไมมี
5. เอกสารอางอิง
5.1 คูมือการตรวจวิเคราะหเบื้องตนในผลิตภัณฑสุขภาพ
5.2 คูมือปฏิบัติงานการจําแนกประเภทตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพ
5.3 คูมือระบบวิเคราะหขอมูลอาหารปลอดภัย

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เริ่มตน
6.1 จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแจงผูเกี่ยวของ
โดย : ผูปฏิบัติงาน
6.2 จัดทําหนังสือราชการ เรื่องขอความอนุเคราะหสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมของหนวยปฏิบัติการความปลอดภัยดาน
อาหารเคลื่อนที่และเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่
โดย : ผูปฏิบัติงาน

6.3 ประสานเบื้องตนผูเกี่ยวของเพื่อนัดหมายวัน เวลา อยาง
นอย 1 สัปดาห
โดย : ผูปฏิบัติงาน
6.4 ขออนุญาตใชรถ/เบิกน้ํามัน ลวงหนา
โดย : ผูปฏิบัติงาน
6.5 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ เอกสาร สื่อ และ
ดรรชนีเก็บตัวอยาง
โดย : ผูปฏิบัติงาน
6.6 เก็บตัวอยางตามแผนการเก็บตัวอยาง และลงบันทึกใน
แบบฟอรมเก็บตัวอยางพรอมถายภาพการปฏิบัติงาน
โดย : ผูปฏิบัติงาน
B

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ตอ)
B
6.7 ตรวจวิเคราะหอาหารทางดานเคมีและจุลินทรียตามคูมือการ
ตรวจวิเคราะหเบื้องตนในผลิตภัณฑสุขภาพ
โดย : ผูปฏิบัติงาน
6.8 สรุปกิจกรรมประจําวัน/จัดเก็บไฟลภาพ
โดย : ผูปฏิบัติงาน

6.9 ตรวจสอบความถูกตองของผล
วิเคราะห/สรุปกิจกรรม
โดย : หัวหนาหนวย

ไมผาน
ผาน

6.10 บันทึกผลการวิเคราะหในระบบฐานขอมูล และ
เก็บขอมูลลงแฟม
โดย : ผูปฏิบัติงาน

6.11 ตรวจสอบความถูกตองของ
ผลวิเคราะห/สรุปกิจกรรม
โดย : หัวหนาหนวย

C

ไมผาน
ผาน

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ตอ)
C
6.12 สรุปผลและรายงานผลใหผูเกี่ยวของ
โดย : ผูปฏิบัติงาน

6.13 พิจารณาผลการปนเปอน
ทางดานเคมีและจุลินทรีย
โดย : หัวหนาหนวย
พบการ
6.14 เก็บตัวอยาง และตรวจวิเคราะหเพื่อยืนยันผล
โดย : ผูปฏิบัติงาน
6.15 สรุปผลการดําเนินงาน
โดย : ผูปฏิบัติงาน
จบ

ไมพบการ

7. รายละเอียดการปฏิบัติงาน
7.1 จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
- ผูปฏิบัติงานจัดทําแผนออกปฏิบัติงาน และชี้แจงใหสมาชิกภายในหนวยรับทราบ
- จัดทําแผนการใชหองปฏิบัติการ และวัสดุ อุปกรณ ประจําเดือนใหกับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ
7.2 จัดทําหนังสือราชการ เรือ่ งขอความอนุเคราะหสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมความปลอดภัยดาน
อาหารเคลื่อนที่และเจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่
7.3 ประสานเบื้องตนผูเกี่ยวของเพื่อนัดหมายวัน เวลา อยางนอย 1 สัปดาห
ผูปฏิบัติงานประสานงานเบื้องตนผูเกี่ยวของ เพื่อแจงรายละเอียดกิจกรรมในการสุมเก็บตัวอยาง
อาหาร และรวมปฏิบัติงานกับหนวยเคลื่อนที่กอนการปฏิบัติงาน 1 สัปดาห
7.4 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ เอกสารและสื่อ
ผูปฏิบัติงานจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณการสุมตัวอยาง ตามแบบฟอรมการเตรียมเครื่องมือ
อุปกรณ เอกสาร และสื่อ
7.5 เก็บตัวอยางตามแผนการเก็บตัวอยาง /เก็บขอมูล/ถายภาพ
ผูปฏิบัติงานสุมเก็บตัวอยางอาหารในแหลงจําหนายตามแผนการเก็บตัวอยาง และสอบถามขอมูล
เกี่ยวกับผูจําหนาย ผลิตภัณฑที่ทําการเก็บ และบันทึกขอมูลรายละเอียดตัวอยางตามแบบฟอรม พรอม
ถายภาพการปฏิบัติงาน
7.6 การตรวจวิเคราะหอาหาร
ทําการตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหาร ตามวิธีการตรวจวิเคราะหในเอกสารคูมือการตรวจ
วิเคราะหทางดานเคมีและดานจุลินทรีย และบันทึกผลการตรวจวิเคราะหลงในแบบฟอรม
7.7 สรุปกิจกรรมประจําวัน/จัดเก็บไฟลภาพ
หลังจากปฏิบัติงานเสร็จในแตละวัน ผูปฏิบัติงานตองดําเนินการดังนี้
- รวบรวมใบเสร็จคาใชจาย เชน คาน้ํามัน
- จัดเก็บไฟลภาพในคอมพิวเตอร
8. นิยามศัพท
ไมมี

คูมือขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รหัส : ……… ..................…….
(Work Instruction)
คูมือปฏิบัติงานการจําแนกประเภทตัวอยาง ฉบับที่ : ………………………..
ผลิตภัณฑสุขภาพ และการตรวจวิเคราะห วันที่บงั คับใช : ……………………….
ดานเคมีและจุลินทรีย
หนวยปฏิบัติการความ
ปลอดภัยดานอาหาร
เคลื่อนที่และเจาหนาที่
สาธารณสุขในพืน้ ที่

ผูจัดทํา : นางสาวชนากานต หาญวงษ
ผูตรวจสอบ : นายนําพล เวฬุวนารักษ

ผูอนุมัติ : นายเถลิงศักดิ์ พิริยะพงศ

1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนไปในทางเดียวกัน
1.2 เพื่อลดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด
1.3 เพื่อกําหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรที่ผูปฏิบัติงานทุกคนตองปฏิบัติตาม ทําให
แนใจไดวา ผูปฏิบัติงานทุกคนใชวิธีเดียวกันหมด
1.4 เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรที่เขาทํางานใหมดานอาหารปลอดภัย
2. ขอบเขต
เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการจําแนกประเภทตัวอยางผลิตภัณฑสุขภาพ และวิธีการตรวจวิเคราะหดานเคมี
และดานจุลินทรีย
3. ผูรับผิดชอบ
3.1 หัวหนาหนวยงานสํานักงานสาธารณสุข มีหนาที่
- ตรวจสอบผลงานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
- ใหคําปรึกษาทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- ดําเนินการหาวิธีแกปญหาทันที ในกรณีที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน พบปญหาไมสามารถแกไข
และดําเนินงานตามแผนได
3.2 ผูปฏิบัติงานมีหนาที่
- ปฏิบัติงานตามที่ระบบในเอกสารทุกขั้นตอนที่กําหนดอยางเครงครัด
- วางแผนการปฏิบัติงานและจัดสงแผนที่ไดรับการอนุมัติแลวใหกับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ
4. เครื่องมืออุปกรณและสารเคมี
- ชุดทดสอบเบื้องตนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
- ชุดทดสอบเบื้องตนขององคการเภสัชกรรม
5. เอกสารอางอิง
5.1 คูมือการตรวจวิเคราะหเบื้องตนในผลิตภัณฑสุขภาพ

ประเภทของตัวอยางในการตรวจวิเคราะห
มีวัตถุประสงคเพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน ลงผลขอมูล รวมถึงสรุปปละรายงานผลการตรวจวิเคราะห
สําหรับเจาหนาที่ซึ่งเลือกมาเฉพาะที่สามารถทําการวิเคราะหไดโดยใชชุดทดสอบอยางงาย (Test kits) จําแนกได
ดังนี้
1. ยา (ตรวจหาสเตียรอยด)
1.1 แผนโบราณ
2. อาหาร
2.1 น้ําดื่ม
2.2 น้ําแข็ง
2.3 อาหารผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว
2.4 อาหารพรอมปรุง
2.5 อาหารพรอมบริโภค
2.6 อาหารทั่วไป
3. เครื่องสําอาง
4.ความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหาร และมือ
4.1 อุปกรณหรือภาชนะที่สัมผัสอาหาร
4.2 มือผูสัมผัสอาหาร

รายละเอียดของตัวอยางในประเภทตางๆ
การจําแนกตัวอยางในการตรวจวิเคราะห จําแนกตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติ
อาหารพ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่ง
สามารถใหคําจํากัดความไดดังนี้
1. ยา
ยา ตามพระราชบัญ ญั ติยา พ.ศ. 2510 หมายความวาวัตถุที่ รับรองไวในตํารํายาที่รัฐมนตรีประกาศ
หรือวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค หรือความเจ็บปวดของ
มนุ ษ ย หรือ สั ต ว หรื อ วัต ถุ ที่ เป น เภสั ช เคมี ภั ณ ฑ สํา เร็จ รูป หรือ วั ตถุ ที่ มุ ง หมายสํา หรับ ให เกิ ดผลแก สุข ภาพ
โครงสรางหรือการกระทําหนาที่ใดๆของรางกายของมนุษ ยหรือสัตว แตไมรวมถึง วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชใน
การเกษตรหรือการอุตสาหกรรมตามที่รัฐมาตรีประกาศ หรือวัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนอาหารสําหรับมนุษย
เครื่อ งกี ฬ า เครื่อ งมื อ เครื่อ งใช ในการส ง เสริม สุ ขภาพ เครื่อ งสํ าอางหรือ เครื่อ งมื อ และสว นประกอบของ
เครื่องมือที่ใชในการประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพเวชกรรม หรือวัตถุมุงหมายสําหรับใชในหอง วิทยาศาสตร
สําหรับการวิจัย การวิเคราะหหรือการชันสูตรโรค ซึ่งมิไดกระทําโดยตรงตอรางกายของมนุษย โดยแบงไดดังนี้
1.1 ยาแผนปจจุบนั
หมายถึง ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การประกอบโรคศิลปะแผนปจจุบัน
หรือการบําบัดโรคสัตว รวมถึงยาที่กําหนดใหเปนยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภายนอก ยาใชเฉพาะที่ ยา
สามัญประจําบาน และยาบรรจุเสร็จ
ตัวอยาง เชน ยาชุด
การวิเคราะห สเตียรอยด
1.2 ยาแผนโบราณ
หมายถึง ยาที่มุงหมายสําหรับใชในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ หรือการบําบัดโรคสัตว ซึ่งอยูใน
ตํารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศ หรือยาที่รัฐมนตรีประกาศเปนยาแผนโบราณ หรือยาที่ไดรับอนุญาตให
ขึ้นทะเบียนตํารับยาเปนยาแผนโบราณ รวมถึง ยาที่กําหนดใหเปนยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาใชภายนอก
ยาใชเฉพาะที่ ยาสามัญประจําบาน ยาบรรจุเสร็จ และยาสมุนไพร
ตัวอยาง เชน ยาลูกกลอน
การวิเคราะห สเตียรอยด
2. อาหาร
อาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ไดแก วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสู
รางกาย แตไมรวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ตอ จิตประสาท หรือยาเสพติดใหโทษ นอกจากนี้อาหารยังรวมถึงวัตถุที่ใช
เปนสวนผสมในการผลิตอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร สี เครื่องปรุงแตงกลิ่นรสดวย โดยแบงไดดังนี้
2.1 น้ําดื่ม (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท)
ตัวอยาง น้ําดื่มบรรจุขวด น้ําดื่มบรรจุถัง น้ําดื่มบรรจุแกวพลาสติก น้ําที่ใชสัมผัสอาหาร
การวิเคราะห ดานเคมี
วิเคราะห ความกระดาง ความเปนกรด-ดาง คลอรีน ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด
ดานจุลินทรีย วิเคราะห Coliforms
หมายเหตุ - การเก็บตัวอยางควรเก็บโดยวิธีปลอดเชื้อ (Aseptic Technique)
- ควรวิเคราะหทางจุลินทรียกอนทางเคมีเพื่อปองกันการปนเปอน
- การตรวจวิเคราะหควรทําภายใน 24 ชั่วโมง

2.2 น้ําแข็ง (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องน้ําแข็ง)
ตัวอยาง น้ําแข็งยูนิต น้ําแข็งกอน น้ําแข็งบด
การวิเคราะห ดานเคมี
วิเคราะห ความกระดาง ความเปนกรด-ดาง คลอรีน ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด
ดานจุลินทรีย วิเคราะห Coliforms
หมายเหตุ - การละลายน้ําแข็งควรละลายอุณหภูมิตูเย็นเพื่อปองกันการปนเปอน
- การเก็บตัวอยางควรเก็บโดยวิธีปลอดเชื้อ (Aseptic Technique)
- การตรวจวิเคราะหควรทําภายใน 24 ชั่วโมง
2.3 ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว)
หมายถึง ลูกชิ้น ไสกรอก แหนม หมูยอ กุนเชียง และผลิตภัณฑที่มีกระบวนการผลิตทํานองเดียวกัน
นี้
ตัวอยาง ลูกชิ้น แหนม หมูยอ กุนเชียง ไสอั่ว ไสกรอกอีสาน และเตาหูปลา
การวิเคราะห วิเคราะห บอแรกซ
2.4 อาหารพรอมปรุง (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหาร
พรอมปรุง และอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที)
หมายถึง อาหารที่ไดจัดเตรียมสวนประกอบตางๆ บรรจุไวในหนวยภาชนะเดียวกันเพื่อนําไปปรุงเปน
อาหารชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ โดยสวนประกอบตางๆ อาจแยกจากกันเปนสวนๆ อยางชัดเจน หรือสวนตางๆอาจ
อยูในสภาพที่ผสมไวเรียบรอยโดยไมจําเปนตองแยกจากกัน และสวนประกอบนั้นตองนําไปปรุงใหสุกโดยผานความ
รอนเปนอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ
ซึ่งไมรวมถึงอาหารที่มีสวนประกอบสําคัญ 1 รายการ ซึ่งเปนอาหารที่ดิบที่ตองมีการนําไป
ปรุงใหสุกกอนรับประทานตามปกติ ทั้งนี้ไมรวมถึงสวนประกอบที่ใชในการถนอมอาหาร เชน การแชเกลือ การ
แชในน้ํามัน ฯลฯ ไดแก ไขเค็มดิบ ปลาเค็มดิบ ปลาแชในน้ํามันเปนตน
ตัวอยาง ทอดมัน(ดิบ) ฮอยจอ(ดิบ) เมล็ดขาวโพดดิบปรุงรส และขนมจีนน้ํายากึ่งสําเร็จรูป
การวิเคราะห ทอดมันดิบ วิเคราะห
บอแรกซ
หอยจอ วิเคราะห
บอแรกซ
ปลาสมดิบ วิเคราะห
กรดซาลิซิลิก
2.5 อาหารพรอมบริโภค (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหาร
พรอมปรงและอาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันที)
หมายถึง อาหารที่ผานกรรมวิธีการผลิตสามารถบริโภคไดทันที อนึ่ง อาหารที่สามารถบริโภคไดทันทีมี
ลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
- อาหารที่สามารถบริโภคไดโดยตรง เชน คุกกี้ เปนตน
- อาหารที่เตรียมมาแลว และตองคลุกผสมเพื่อรับประทานโดยไมผานความรอน
- อาหารที่ใชเปนสวนประกอบรวมกับสวนประกอบหลักในการบริโภค ซึ่งมิใชการเติมน้ํา
เชนผลิตภัณฑสําหรับราดหนา หรือเปนไสขนม เปนตน
- อาหารแชแข็งสําเร็จรูปที่ผานการทําใหสุกมาแลว จะตองผานการอุน หรือการทําใหรอน
เพื่อการบริโภคแตทั้งนี้ อาหารสําเร็จรูปที่พรอมบริโภคทันทีไมรวมถึง

- ผักผลไมที่ตัดแตง (เนื่องจากเปนอาหารตามธรรมชาติบริโภคทันทีอยูแลว และการตัดแตง
เปนเพียงการอํานวยความสะดวกตอผูบริโภค)
- ผลิตภัณฑชนิดผงที่นํามาเติมน้ําโดยไมตองผานความรอนกอนนําไปใช
ตัวอยาง น้ําพริกบรรจุขวดพลาสติก เคก พิซซา หมูหยอง มะมวงดอง ขิงดอง เครื่องดื่มตักจําหนาย ขาว
หมาก น้ําสลัด เตาหูแผน เตาหูปลา(สุก) ไสกรอก(ทอด) ไสกรอกอีสาน(สุก) ไสอั่ว(สุก) และเตาหูยี้เปนตน
การวิเคราะห น้ําพริก
วิเคราะห
Coliform
มะมวงดอง
วิเคราะห
บอแรกซ โซเดียมไฮโดรซัลไฟต และกรดซาลิซิลิก
แกงถุง
วิเคราะห
Coliform
ชาเย็นถุง
วิเคราะห
Coliform
2.6 อาหารทั่วไป
หมายถึง อาหารอื่นๆที่นอกเหนือจากอาหารควบคุมเฉพาะ อาหารที่กําหนดคุณภาพมาตรฐาน
และอาหารที่ตองมีฉลาก ดังนี้
1) เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ หมายถึง เนื้อสัตวทุกประเภทไมวาจะผานการแปรรูปหรือไมก็ตาม
ทั้งนี้ตองไมใชอาหารตามขอ
ตัวอยาง เนื้อหมู เนื้อปลา กุงแหง กะป ปลารา น้ําบูดู ปลาหมึก หมูบด และกุงจอม เปนตน
การวิเคราะห เนื้อปลา วิเคราะห ฟอรมาลีน
หมูบด วิเคราะห บอแรกซ
3. เครื่องสําอาง
ตามพระราชบัญญัติเครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 “เครื่องสําอาง” หมายความวา
- วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชทา ถู นวด โรย พน หยอด ใส อบหรือกระทําดวยวิธีอันใดตอ
สวนหนึ่งสวนใดของรางกายเพื่อความสะอาด ความสวยงาม หรือสงเสริมใหเกิดความ
สวยงามและรวมตลอดถึงเครือ่ งประทินผิวตางๆดวย แตไมรวมถึงเครื่องประดับและเครื่อง
แตงตัวซึ่งเปนอุปกรณภายนอกรางกาย
- วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอางโดยเฉพาะ หรือ
- วัตถุอื่นที่กําหนดโดยกฎกระทรวงใหเปนเครื่องสําอาง
ตัวอยาง ครีมแกฝา ครีมปรับผิวขาว
การวิเคราะห ครีมแกฝา วิเคราะห สารไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ และปรอทแอมโมเนีย
4. ความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหาร และมือ
ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือผูสัมผัสอาหาร เปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการผลิตอาหารใหสะอาด และ
ปลอดภัยตอผูบริโภค ดังนั้นถาผูปฏิบัติงานดูแลความสะอาดไมดีพอ ก็อาจเปนสาเหตุที่ทําใหผูบริโภคมีอาการ
ทองรวง ทองเสียได โดยปจจัยดังกลาวแบงไดเปน 2 ปจจัย คือ
4.1 อุปกรณหรือภาชนะที่สัมผัสอาหาร เชน ชอนสอม แกวน้ํา ทัพพี หมอ จาน และถาด เปนตน
4.2 มือผูสัมผัสอาหาร

ขั้นตอนการเก็บตัวอยาง ขั้นตอนการตรวจวิเคราะหและการแปรผลเพื่อตรวจหาสารที่เปนอันตราย ดังนี้
1.สารบอแรกซ (ชุดทดสอบเบื้องตนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย)
อาหารกลุมเปาหมายในการตรวจวิเคราะหหาสารบอแรกซ คือ เนื้อปลาบด ทอดมันปลา ลูกชิ้น และ
หมูบด
1.1 ขั้นตอนการเก็บตัวอยางอาหาร
เก็บตัวอยางอาหารที่เปนกลุมเสี่ยงปริมาณ 5 กรัม บรรจุลงในถุงพลาสติก พรอมหมายเลข
กํากับบนถุงตัวอยาง และทําการบันทึกรายละเอียดของตัวอยางอาหารลงบนแบบฟอรมการบันทึกการเก็บตัวอยาง
เชน ลําดับที่ ‚ ชนิดอาหาร ‚ แหลงที่มา และ ยี่หอ
1.2 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห
นําตัวอยางที่ไดจากการสุมหั่นเปนชิ้นเล็กๆขนาดเทาหัวไมขีดไฟ

ตักตัวอยางปริมาณ 1 ชอนชา ใสในบีกเกอร

ดูดน้ํายาทดสอบบอแรกซ ใสลงในตัวอยางที่ละนอยจนทวม
ตัวอยาง กวนใหเขากัน

จุม กระดาษขมิ้นลงในบีกเกอรที่เตรียมตัวอยางไว
(ประมาณครึ่งแผน)

ทิ้งไวประมาณ 10-15 นาที หรือจนกระทั่งกระดาษขมิ้นแหงและ
สังเกตสีที่เกิดขึ้น

พบบอแรกซ : กระดาษขมิ้นเปนสีแดง

ไมพบบอแรกซ : กระดาษขมิ้นไม
เปลี่ยนเปนสีแดง

1.3 รายละเอียดขั้นตอนการตรวจวิเคราะหอาหาร
- นําตัวอยางที่ไดจากการสุมหั่นเปนชิ้นเล็กๆขนาดเทาหัวไมขีดไฟ
- ตักตัวอยางปริมาณ 1 ชอนชาใสในบีกเกอร
- ดูดน้ํายาบอแรกซ ใสลงในตัวอยางที่ละนอยจนทวมตัวอยางกวนใหเขากัน
- จุมกระดาษขมิ้นลงในบีกเกอรที่เตรียมตัวอยางไวประมาณครึ่งแผน
- ทิ้งไวประมาณ 10-15 นาที หรือจนกระทั่งกระดาษขมิ้นแหง และสังเกตสีที่เกิดขึ้น
1.4 ขั้นตอนการแปรผล
- Positive (พบสารบอแรกซในตัวอยางอาหาร) กระดาษขมิ้นเปนสีแดง
- Negative (ไมพบสารบอแรกซในตัวอยางอาหาร) กระดาษขมิ้นไมเปลี่ยนเปนสีแดง
2. สารฟอรมาลีน(ชุดทดสอบเบือ้ งตนขององคการเภสัชกรรม)
อาหารกลุมเปาหมายในการตรวจวิเคราะหหาสารฟอรมาลีน คือ อาหารทะเล ผัก-ผลไมสด เครื่องในสัตว
และเห็ด
2.1 ขั้นตอนการเก็บตัวอยางอาหาร
เก็ บ ตั ว อย า งอาหารที่ เป น กลุ ม เสี่ ย งปริ ม าณ 5 – 10 กรั ม บรรจุ ล งในถุ ง พลาสติ ก พรอ ม
หมายเลขกํากับบนถุงตัวอยาง และทําการบันทึกรายละเอียดของตัวอยางอาหารลงบนแบบฟอรมการบันทึกการ
เก็บตัวอยาง เชน ลําดับที่ ‚ ชนิดอาหาร และแหลงที่มา
2.2 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห
ดูด/เท น้ําแชอาหารที่สงสัยลงในขวดสารทดสอบขวดที่ 1 ใหไดความสูงของของเหลว
ประมาณ 1 ใน 3 ของขวด (หากไมมีน้ําแชอาหารแตสงสัยวาอาหารนั้นจะผานการแช
ฟอรมาลีนใหใชน้ําสะอาดรินผานอาหารนั้นมาในปริมาณที่พอตรวจได)

ปดฝาขวด เขยาจนสารทดสอบในขวดละลายหมด

ถายของเหลวจากขวดที่ 1 ลงขวดที่ 2 ปดฝา และเขยาเล็กนอยพอใหสารทดสอบ
ละลาย

ถายของเหลวจากขวดที่ 2 ลงขวดที่ 3 ปดฝาและเขยาเล็กนอย พอใหสารทดสอบ
ละลาย แกวางเบาๆใหของเหลวเขากัน สังเกตสีที่เกิดขึ้น

พบฟอรมาลดีไฮด : สารละลาย
เปลี่ยนเปนโทน สีชมพูถึงสีแดง (ขึ้นกับ
ปริมาณฟอรมาลีนที่เจือปนอยูใน
ตัวอยาง

พบ

ไมพบฟอรมาลดีไฮด : สารละลายไมมี
การเปลี่ยนแปลงจากเดิม หรือ
เปลี่ยนเปนสีอื่นนอกเหนือจากโทนสร
ชมพูแดง

ไม่พบ

2.3 รายละเอียดขั้นตอนการตรวจวิเคราะหอาหาร
- เทน้ําแชอาหารที่สงสัยลงในขวดสารทดสอบขวดที่ 1 ใหไดความสูงของของเหลวประมาณ 1 ใน
3 ของขวด (หากไมมีน้ําแชอาหารที่สงสัยวาอาหารนั้นจะผานการแชฟอรมาลีนใหใชน้ําสะอาดรินผานอาหารนั้นมา
ในปริมาณที่พอตรวจได) ปดฝาขวด เขยาจนสารทดสอบในขวดละลายหมด
- ถายของเหลวจากขวดที่ 1 ลงขวดที่ 2 ปดฝาและเขยาเล็กนอยพอใหสารทดสอบละลาย
- ถายของเหลวจากขวดที่ 2 ลงขวดที่ 3 ปดฝาขวด แกวงเบาๆใหของเหลวเขากัน สังเกตสีที่เกิดขึ้น
2.4 ขั้นตอนการแปรผล
- Positive : สารละลายเปลี่ยนเปนโทนสีชมพูถึงสีแดง แสดงวามีฟอรมาลดีไฮด(ขึ้นกับปริมาณ ฟอร
มาลีนที่เจือปนอยูในตัวอยาง)
- Negative : สารละลายไมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม หรือเปลี่ยนเปนสีอื่นนอกเหนือจากโทนสีชมพู
แดง
- สีแดงที่เกิดขึ้นเมื่อเกิด Positive จะตองมีความคงตัวของสีระยะเวลาหนึ่ง
3. สารซาลิซิลิค(สารกันรา) (ชุดทดสอบเบื้องตนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย)
อาหารกลุมเปาหมายในการตรวจวิเคราะหหาสารกันรา คือ ผัก – ผลไมดอง ที่มีลักษณะใสนา
รับประทานผิดธรรมชาติ ‚ ปลารา ‚ เตาเจี้ยว ‚ ปลาจอม และปลาเจา
3.1 ขั้นตอนการเก็บตัวอยางอาหาร
เก็บตัวอยางอาหารที่เปนกลุมเสี่ยงปริมาณ 5 – 10 กรัม บรรจุลงในถุงพลาสติก พรอม
หมายเลขกํากับบนถุงตัวอยาง และทําการบันทึกรายละเอียดของตัวอยางอาหารลงบนแบบฟอรมการบันทึกการ
เก็บตัวอยาง เชน ลําดับที่ ‚ ชนิดอาหาร ‚ แหลงที่มา และ ยี่หอ

3.2 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห
เทน้ําตัวอยางลงในบีกเกอรทั้งสองบีกเกอร ๆละ 5 มล

ใช Dropper พลาสติกดูดน้ํายาซาลิซิลิค 1 หยด ลงในบีกเกอรที่ 2
จํานวน 10 หยด

หยดน้ํายาซาลิซิลิค 2 ลงในบีกเกอรทั้ง 2 บีกเกอร โดยหยดทีละหยด
จํานวน 2-3 หยด

สังเกตสีของสารละลายในบีกเกอรทั้งสอง เมื่อน้ํายาซาลิซิลิค 2 สัมผัสกับผิวหนา
ของน้ําตัวอยาง

พบกรดซาลิซิลิค : สารละลายทั้งสอง
บีกเกอรเปลี่ยนเปนสีมวง

ไมพบกรดซาลิซิลิค : สารละลายใน
บีกเกอรที่ 1 ไมเปลี่ยนเปนสีมวง

พบ

ไม่พบ

3.3 รายละเอียดขั้นตอนการตรวจวิเคราะหอาหาร
- เทน้ําตัวอยางใสลงในบีกเกอรทั้งสองบีกเกอร บีกเกอรละ 5 ml
- ใสน้ํายาซาลิซิลิค 1 ปริมาณ 10 หยด ใสลงในบีกเกอรที่ 2
- คอยๆหยดน้ํายาซาลิซิลิค 2 ใสในบีกเกอรทั้งสองบีกเกอรทีละหยด
- สังเกตสีของสารละลายที่เกิดขึ้น เมื่อน้ํายาซาลิซิลิค 2 สัมผัสกับผิวหนาของน้ําตัวอยาง
3.4 ขั้นตอนการแปรผล
Positive : สารละลายในบีกเกอรที่ 1 หรือสีของสารละลายที่เกิดขึ้นเมื่อน้ํายาซาลิซิลิค 2
สัมผัสกับผิวหนาของน้ําตัวอยาง มีสีมวงเชนเดียวกับบีกเกอรที่ 2
Negative : สีของสารละลายบีกเกอรที่ 1 หรือสีของสารละลายที่เกิดขึ้นเมื่อน้ํายาซาลิซิลิค 2
สัมผัสกับผิวหนาของน้ําตัวอยางไมเหมือนกับสีของสารละลายบีกเกอรที่ 2 แสดงวาไมมี กรดซาลิซิลิคเจือปนอยู
4. สารฟอกขาว(ชุดทดสอบเบื้องตนขององคการเภสัชกรรม)
อาหารกลุมเปาหมายในการตรวจวิเคราะหหาสารฟอกขาว คือ อาหารที่มีลักษณะขาวผิดธรรมชาติ เชน
ถั่วงอก ‚ หนอไมดองขาว ‚ ขิง-กระชาย ซอย ‚ ยอดมะพราวออน ฯลฯ
4.1 ขั้นตอนการเก็บตัวอยางอาหาร
เก็ บ ตั ว อย า งอาหารที่ เป น กลุ ม เสี่ ย งปริ ม าณ 5 – 10 กรั ม บรรจุ ล งในถุ ง พลาสติ ก พร อ ม
หมายเลขกํากับบนถุงตัวอยาง และทําการบันทึกรายละเอียดของตัวอยางอาหารลงบนแบบฟอรมการบันทึกการ
เก็บตัวอยาง เชน ลําดับที่ ‚ ชนิดอาหาร และแหลงที่มา
4.2 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห
ถาอาหารเปนของเหลวใหเทตัวอยางของเหลวนั้นลงในบีกเกอร ปริมาณ 5 ml ถา
อาหารเปนของแข็งตักอาหารที่ไดจากการสุมปริมาณครึ่งชอนชาใสในถวย เติมน้ํา
สะอาด ประมาณ 10 ml

หยดน้ํายาทดสอบ จํานวน 1-3 หยด ลงในบีกเกอร เขยาใหเขากัน สังเกตสีที่เกิดขึ้น

พบสารฟอกขาว : สารละลายเปน
สีเทา-ดํา

ไมพบสารฟอกขาว : สารละลายเปนสี
เขียว-ฟา

พบ

ไม่พบ

4.3 รายละเอียดขั้นตอนการตรวจวิเคราะหอาหาร
- ถาอาหารเปนของเหลวใหเทตัวอยางของเหลวนั้นลงในบีกเกอร ปริมาณ 5 ml ถาอาหารเปนของแข็ง
ตักอาหารที่ไดจากการสุมปริมาณ ครึ่งชอนชาใสในถวย เติมน้ําสะอาด ประมาณ 10ml แลวบดตัวอยางใหแตก
- หยดน้ํายาทดสอบ จํานวน 1-3 หยด ลงในบีกเกอร เขยาใหเขากัน สังเกตสีทเี่ กิดขึ้น
4.4 ขั้นตอนการแปรผล
- Positive : สารละลายในบีกเกอรมีสีเทา – ดํา แสดงวาในตัวอยางพบสารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต
- Negative : สารละลายในบีกเกอรเปนสีเขียว – ฟา แสดงวาในน้ําตัวอยางไมพบ สารโซเดียม
ไฮโดรซัลไฟต
5 สารเตียรอยด (ชุดทดสอบเบื้องตนของกรมวิทยาศาสตรการแพทย)
ตัวอยางยากลุมเปาหมายในการวิเคราะห คือ ยาแผนโบราณชนิดเม็ดและชนิดผงที่การแสดงฉลาก
ภาษาไทยไมถูกตอง ไมระบุวันเดือนปที่ผลิต แหลงผลิต ไมมีเลขทะเบียนยา มีการโออวดสรรพคุณเกินจริง
5.1 ขั้นตอนการเก็บตัวอยาง
- การเก็บตัวอยางเครื่องยามาตรวจดวยชุดทดสอบสารสเตียรอยด ตองเก็บยามาตรวจถา
ตัวอยางเปนยาผงควรเก็บตัวอยางประมาณ 1 กรัม ถาตัวอยางเปนเม็ดหรือลูกกลอนขนาดเสนผาศูนยกลางนอย
กวา 1 เซนติเมตรใช 3-4 เม็ด ถาตัวอยางขนาด 1 เซนติเมตรขึ้นไปใช 1 เม็ด
- ตองระบุวาเปนยาชนิดใด ระบุผูจําหนาย สรรพคุณและระบุแหลงผลิตใหครบถวน

5.2 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห
ถาตัวอยางยาแผนโบราณเปนเม็ดหรือลูกกลอนใหบดเม็ดยาใหแตกละเอียด ตักตัวอยาง
หรือหยด(ของเหลว) ลงในหลอดทดสอบสําหรับใสตัวอยางจนถึงขีดที่กําหนด(ขีดลาง) ขีดสี
น้ําเงิน

หยดน้ํายาจากขวดบรรจุน้ํายาละลายตัวอยาง ลงในหลอดทดสอบที่ใสตัวอยางจนถึงขีดสี
แดงที่ขางหลอดทดสอบ(ขีดบน) ปดจุก เขยาใหเขากันอยางนอย 3 นาที ตั้งทิ้งไวให
ตกตะกอน สําหรับตัวอยางที่เปนของเหลวใส สามารถทดสอบไดทันที โดยไมตองตั้งทิ้งไว

นําชุดทดสอบออกจากซองบรรจุ วางชุดทดสอบบนพื้นราบที่สะอาด ใชหลอดหยดตัวอยาง
ที่อยูในซองดูดน้ํายาสวนใสโดยไมใหมีฟองอากาศ และหยดลงในหลุมทดสอบในลักษณะ
หลอดหยดตั้งตรงทีละหยด จํานวน 4 หยด

อานผลการทดสอบภายใน 10-15 นาที ไมควรอานผลการทดสอบหลังจาก 15 นาทีผาน
ไป

5.3 รายละเอียดขั้นตอนการตรวจวิเคราะห
- ถาตัวอยางยาแผนโบราณเปนเม็ดหรือลูกกลอนใหบดเม็ดยาใหแตกละเอียด ตักตัวอยาง หรือหยด
(ของเหลว)
ลงในหลอดทดสอบสําหรับใสตัวอยางจนถึงขีดที่กําหนด(ขีดลาง) ขีดสีน้ําเงิน
- หยดน้ํายาจากขวดบรรจุน้ํายาละลายตัวอยาง ลงในหลอดทดสอบที่ใสตัวอยางจนถึงขีดสีแดงที่ขาง
หลอดทดสอบ(ขีดบน) ปดจุก เขยาใหเขากันอยางนอย 3 นาที ตั้งทิ้งไวใหตกตะกอน สําหรับตัวอยาง
ที่เปนของเหลวใส สามารถทดสอบไดทันที โดยไมตองตั้งทิ้งไว
- นําชุดทดสอบออกจากซองบรรจุ วางชุดทดสอบบนพื้นราบที่สะอาด ใชหลอดหยดตัวอยางที่อยูใน
ซองดูดน้ํายาสวนใสโดยไมใหมีฟองอากาศ และหยดลงในหลุมทดสอบในลักษณะหลอดหยดตั้งตรงที
ละหยด จํานวน 4 หยด
- อานผลการทดสอบภายใน 10-15 นาที ไมควรอานผลการทดสอบหลังจาก 15 นาทีผานไป
5.4 ขั้นตอนการแปรผล
- Positive : ปรากฏแถบสีมวงแดงเพียงแถบเดียว บริเวณตําแหนง C ที่หนาตางแสดงผล แสดงวา
อาจมีการปลอมปน เด็กซซาเมธาโซน และ/หรือ เพร็ดนิโซโลนในปริมาณมากกวาหรือเทากับ 1 ไมโครกรัมตอ
มิลลิลิตร และ 50 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
- Negative : ปรากฏแถบสีมวงแดง 2 แถบ บริเวณตําแหนง C และ T หนาตางแสดงผล แสดงวาอาจ
ไมมีเด็กซซาเมธาโซน และเพร็ดนิโซโลนปลอมปนอยู หรือมีในปริมาณนอยกวาที่ชุดทดสอบสามารถตรวจสอบได

6 ชุดทดสอบความสะอาด(SI-2)
6.1 ขั้นตอนการเก็บตัวอยาง
- ตัวอยางกลุมเปาหมายในการวิเคราะห ไดแก จาน / ชอน / แกวน้ํา / เขียง / ตะเกียบ / มือ /
อาหาร
- ภาชนะอุปกรณ จํานวน 5 ชิน้ / 1 ตัวอยาง
6.2 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณกอนการตรวจสอบ
อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI-medium)

อุปกรณสําหรับใชในการตรวจสอบดวยอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย(SI-medium)

ทําความสะอาดพื้นถาดที่ใชวางอุปกรณดวยสําลีชุบแอลกอฮอล 70%

ทําความสะอาดมือทั้ง 2 ขางดวยสําลีชุบแอลกอฮอล 70%

ทําความสะอาดมีดสําหรับตัดแถบรัดปากขวดดวยสําลีชุบแอลกอฮอล 70%

ทําความสะอาดรอบฝาขวดและคอขวดบริเวณแถบรัดปากชวดใหสะอาดดวยสําลีชุบ
แอลกอฮอล 70%

6.2 ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณกอนการตรวจสอบ (ตอ)
ตัดแถบรัดปากขวดใหขาดดวยมีดที่ทําความสะอาดแลว

ใชปลายมีดเปดแถบรัดปากขวดออก

ทําความสะอาดรอบฝาขวดและคอขวดใหสะอาดอีกครั้งหนึ่งดวยสําลีชุบแอลกอฮอล 70%

ใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้หมุนฝาขวดใหคลายเกลียวออกโดยไมใหนิ้วมือโดนปากขวด

6.3 รายละเอียดขั้นตอนการเตรียมอุปกรณกอนการตรวจสอบ
- อาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI Medium)
- อุปกรณสําหรับใชในการตรวจสอบดวยอาหารตรวจเชื้อ โคลิฟอรมแบคทีเรีย
(SI Medium)
- ทําความสะอาดพื้นถาดที่ใชวางอุปกรณดวยสําลีชุบแอลกอฮอล
- ทําความสะอาดมือทั้ง 2 ขางดวยสําลีชุมแอลกอฮอล 70%
- ทําความสะอาดมีดสําหรับตัดแถบรัดปากขวดดวยสําลีชุบแอลกอฮอล 70%
- ทําความสะอาดรอบฝาขาวและคอขวดบริเวณแถบรัดปากขาวใหสะอาดดวยสําลี
ชุบแอลกอฮอล 70%
- ตัดแถบรัดปากขาวใหขาวดวยมีดที่ทําความสะอาดแลว
- ใชปลายมีดเปดแถบรัดปากขวดออก
- ทําความสะอาดรอบฝาขวดและคอขวดใหสะอาดอีกครั้งหนึ่งดวยสําลีชุบ
แอลอกฮอล 70%
- ใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้หมุนฝาขวดใหคลายเกลียวออกโดยไมใหนิ้วมือโดนปากขวด
6.4 ขั้นตอนการวิเคราะห
เปดหอไมพันสําลีที่ผานการฆาเชื้อแลวทางดานที่เปนไม

นําไมพันสําลีจุมลงในอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI-medium) บิดไมกับขาง
ขวดแกวเพื่อใหสําลีดูดซับอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย(SI-medium) พอหมาด

6.4 ขั้นตอนการวิเคราะห (ตอ)

นําไมพันสําลีมาปายภาชนะและอุปกรณที่จะตรวจโดยหมุนไมชาๆ
- จาน นําไมพันสําลีปาย ประมาณ 4 ตารางนิ้ว (2 × 2 นิ้ว) ใหปายซ้ําจุดเดิม 3
ครั้ง
- ชอน-สอม นําไมพันสําลีปาย ทั้งภายในและภายนอกในสวนที่สัมผัสอาหาร
- แกวน้ํานําไมพนั สําลีมาปายที่รอบขอบปากถวยน้ําประมาณครึ่งนิ้วจากขอบบน
ทั้งภายในและภายนอก
- ตะเกียบ นําไมพันสําลีมาปายที่ปลายตะเกียบประมาณ 1 นิ้วครึ่ง รอบปลายที่
สัมผัสอาหาร
- เขียงนําไมพันสําลีมาปายเขียงดานที่ใชงานประมาณ 4 ตารางนิ้ว (2 × 2 นิ้ว)
- มือผูสัมผัสอาหารนําไมพันสําลีมาปายที่มือจากปลายนิ้วถึงขอที่ 2 นอกจากหัว
แมมือใหปายเพียงขอที่ 1

นําไมพันสําลีที่ปายตัวอยางแลว จุมลงในอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย หัก
ไมพันสําลีโดยดึงไมใหโผลขึ้นมาจากปากขวดประมาณครึ่งหนึ่งแลวหักไมกับปาก
ขวดแกว ปลอยใหสวนที่มีสําลีอยูในอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย

ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (25-40 องศาเซลเซียส) เปนเวลา 17-24 ชั่วโมง แลว
ตรวจแปรผล

6.4 ขั้นตอนการวิเคราะห (ตอ)
ลนไฟที่ปากขวดเพื่อฆาเชื้อจุลินทรีย

นําฝาขวดวางลงบนปากขวดและหมุนเกลียวฝาขวดใหแนนอีกครั้ง

ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (25-40°C) เปนเวลา 17 – 24 ชั่วโมง แลวแปรผลการ
ตรวจวิเคราะห

6.5 รายละเอียดขั้นตอนการวิเคราะห
1 การตรวจสอบการปนเปอนของภาชนะสัมผัสอาหาร จาน / ชอน / แกวน้ํา / เขียง / ตะเกียบ
- เปดหอไมพันสําลีที่ผานการฆาเชื้อแลวทางดานที่เปนไม
- นําไมพันสําลีจุมลงในอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI Medium) บิดไมกับ
ขางขวดแกว เพื่อใหสําลีดูดซับอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI Medium) พอหมาด
- นําไมพันสําลี 1 อัน / น้ํายาทดสอบ 1 ขวด/ อุปกรณ 5 ชิ้นมาปาย
- ภาชนะและอุปกรณที่ตรวจโดยหมุนไมชา ๆ กลางจานประมาณ 4 ตารางนิ้ว
ใหปายซ้ําจุดเดิม 3 ครั้ง
- ตัวชอน - สอมภายในและภายนอกในสวนที่สัมผัสอาหาร
- แกวน้ํา รอบปากแกวน้ําประมาณครึ่งนิ้วจากขอบบนทั้งภายในและภายนอก
- เขียง ปายดานที่ใชงานประมาณ 4 ตารางนิ้ว
- ตะเกียบ ปายที่ปลายตะเกียบประมาณ 1 นิ้วครึ่ง รอบปลายที่สัมผัสอาหาร
- นําไมพันสําลีที่ปายตัวอยางแลว จุมลงในอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI Medium)
หักไมพันสําลีโดยดึงโดยดึงไมใหโผลขึ้นมาจากปากขวดประมาณครึ่งหนึ่ง แลวหักไมกับปากขวดแกว ปลอยใหสวน
ที่มีสําลีอยูในอาหารตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI Medium)
- ลนไฟที่ปากขวดเพื่อฆาเชื้อจุลินทรีย
- นําฝาขวดวางลงบนปากขวด
- หมุนเกลียวฝาขวดใหแนนอีกครั้ง
- ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (25-40°C) เปนเวลา 17 – 24 ชั่วโมง แลวแปรผลการตรวจ
วิเคราะห
11.5.2 การตรวจสอบการปนเปอนของอาหาร
อาหารเหลว
• ใชชอนชาที่ฆาเชื้อแลวลนไฟ ตักอาหารประมาณ 1 มิลลิลิตร ใสลงในขวดอาหาร
ตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI Medium)
ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (25-40°C) เปนเวลา 17 – 24 ชั่วโมง แลวแปรผลการตรวจวิเคราะห
อาหารแข็ง
• ใชกรรไกรที่ฆาเชื้อแลวโดยเช็ดปากกรรไกรดวยแอลกอฮอล 70% ตัดอาหารให
เปนชิ้นเล็กพอผานปากขวด แลวใชปากคีบที่ฆาเชื้อแลวคีบอาหารประมาณ 1 กรัม ใสลงในขวดอาหารตรวจเชื้อ
โคลิฟอรมแบคทีเรีย SI Medium
ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (25-40°C) เปนเวลา 17 – 24 ชั่วโมง แลวแปรผลการตรวจวิเคราะห

2 การตรวจสอบการปนเปอนของอาหาร
อาหารเหลว
• ใชชอนชาที่ฆาเชื้อแลวลนไฟ ตักอาหารประมาณ 1 มิลลิลิตร ใสลงในขวดอาหาร
ตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI Medium)
ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (25-40°C) เปนเวลา 17 – 24 ชั่วโมง แลวแปรผลการตรวจวิเคราะห
อาหารแข็ง
• ใชกรรไกรที่ฆาเชื้อแลวโดยเช็ดปากกรรไกรดวยแอลกอฮอล 70% ตัดอาหารให
เปนชิ้นเล็กพอผานปากขวด แลวใชปากคีบที่ฆาเชื้อแลวคีบอาหารประมาณ 1 กรัม ใสลงในขวดอาหารตรวจเชื้อ
โคลิฟอรมแบคทีเรีย SI Medium
ตั้งทิ้งไวที่อุณหภูมิหอง (25-40°C) เปนเวลา 17 – 24 ชั่วโมง แลวแปรผลการตรวจวิเคราะห
ขั้นตอนการแปรผล

รูปที่ 3 แสดงขั้นตอนการแปรผลของชุดตรวจ SI-2
ขวดที่ 1 อาหารเหลวตรวจตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI Medium) สีมวงใสปราศจากเชื้อ
ขวดที่ 2 อาหารเหลวตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI Medium) หลังใสตัวอยางทดสอบและบมไวที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 17 – 24 ชั่วโมง ใหผลลบ(-) อาหารยังคงเปนสีมวงใสไมเปลี่ยนแปลงแสดงวาตัวอยางไมมี
การปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย
ขวดที่ 3 อาหารเหลวตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI Medium) หลังใสตัวอยางทดสอบและบมไวที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 17 – 24 ชั่วโมง ใหผลบวก(+) อาหารเปลี่ยนจากสีมวงเปนสีมวงปนเหลืองมีความขุนและ
แกสปุดขึ้นเมื่อเขยาเบาๆ แสดงวาตัวอยางมีการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย
ขวดที่ 4 อาหารเหลวตรวจเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย (SI Medium) หลังใสตัวอยางทดสอบและบมไวที่
อุณหภูมิหองเปนเวลา 17 – 24 ชั่วโมง ใหผลบวก(+) อาหารเปลี่ยนจากสีมวงเปนสีเหลือง มีความขุนและแกสปุด
ขึ้นเมื่อเขยาเบาๆ แสดงวาตัวอยางมีการปนเปอนเชื้อโคลิฟอรมแบคทีเรีย

