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สิง่ทีต่อ้งท ำ 

 
เหตผุลทีค่ณุควรท ำเรือ่งนี ้

 
วธิทีีค่ณุสำมำรถท ำได ้

ระบสุำรกอ่ภมูแิพห้รอืสว่นผสมทีม่ี
สำรกอ่ภมูแิพท้ีม่ปีรำกฎในสถำน
ปฏบิตังิำน 

กำรมสีำรกอ่ภมูแิพใ้นผลติภณัฑอ์ำหำรเป็นตวัก ำหนด
สิง่ทีอ่ำจจ ำเป็นตอ้งประกำศในฉลำกบนบรรจภุณัฑข์อง
อำหำร 

1. สอบถำม และท ำกำรทบทวน ขอ้มลูจ ำเพำะของผูจ้ ำหน่ำย
ส ำหรับผลติภณัฑท์ัง้หมดและสว่นผสมทัง้หมดทีซ่ ือ้ 

แจง้ใหพ้นักงำนของคณุทรำบอยำ่ง
ชดัเจนวำ่มสีำรกอ่ภมูแิพใ้น
ผลติภณัฑอ์ำหำรใดทีพ่วกเขำก ำลงั
จัดกำร/ท ำอยู ่

กำรมสีว่นรว่มของพนักงำนในกำรบรหิำรสำรกอ่
ภมูแิพจ้ะชว่ยในกำรควบคมุกำรปนเป้ือนขำ้ม 

1. แสดงกำรมสีำรกอ่ภมูแิพต้ำ่ง ๆ ในตำรำงกำรผลติอยำ่ง
ชดัเจน  

2. จัดท ำตำรำงกำรผลติใหพ้รอ้มส ำหรับพนักงำนของคณุ 
3. ใชร้หสัสสี ำหรับสำรกอ่ภมูแิพท้ีเ่ฉพำะเจำะจง 
4. พนักงำนจะสำมำรถวำงแผนส ำหรับกำรเปลีย่นจำก

กระบวนกำรหนึง่ไปยังอกีกระบวนกำรหนึง่ และกำรท ำควำม
สะอำด และจะปรับปรงุประสทิธผิลได ้

อยำ่คดิไปเองวำ่ผลติภณัฑแ์ละ
สว่นผสมตำ่ง ๆ ทีค่ณุไดรั้บจะไมม่ี
กำรเปลีย่นแปลง 
 
เรือ่งนีอ้ำจเป็นจรงิส ำหรับสว่นผสม
แบบเดีย่ว แตส่ ำหรับผลติภณัฑท์ีม่ี
สว่นผสม ผลติภณัฑเ์หลำ่นีส้ำมำรถ
และเปลีย่นแปลงไดเ้ป็นครัง้ครำวหรอื
ตำมกำลเวลำ และสำมำรถน ำสำรกอ่
ภมูแิพเ้ขำ้มำได ้

คณุตอ้งรักษำควำมถกูตอ้งของกำรตดิฉลำกและกำร
ควบคมุสำรกอ่ภมูแิพท้ีท่รำบ 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ผูจ้ ำหน่ำยของคณุใหค้ ำแนะน ำแก่
คณุหำกมสีำรกอ่ภมูแิพใ้หม ่ๆ เกดิขึน้ส ำหรับผลติภณัฑ์
หรอืสว่นผสมทีจั่ดสง่มำแลว้ 

2. มขีอ้ตกลงกบัผูจ้ ำหน่ำยของคณุใหค้อยแจง้คณุส ำหรับขอ้มลู
ลำ่สดุเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลงทีส่ง่ผลกระทบตอ่สว่นผสมที่
จัดสง่ใหค้ณุ 

3. ขอส ำเนำขอ้มลูจ ำเพำะใหม ่ๆ จำกผูจ้ ำหน่ำยของคณุเป็น
ประจ ำ หรอืสง่แบบสอบถำมเพือ่ใหผู้จ้ ำหน่ำยกรอกขอ้มลูที่
เนน้สว่นผสมและองคป์ระกอบ 

หยดุสำรกอ่ภมูแิพไ้มใ่หป้นเป้ือนจำก
อำหำรรำยกำรหนึง่ไปยังอกีรำยกำร
หนึง่ และปนเป้ือนสูอ่ำหำรอืน่ๆ ทีไ่ม่
มสีำรกอ่ภมูแิพอ้ยู ่

อำหำรบำงรำยกำรสำมำรถกอ่ใหเ้กดิปฏกิริยิำแกค่นที่
เป็นภมูแิพไ้ด ้หำกคณุจ ำกดัวำ่รำยกำรอำหำรใดทีม่กีำร
ปนเป้ือนของสำรกอ่ภมูแิพ ้คณุสำมำรถลดระดบักำรตดิ
ฉลำก "อำจม"ี ทีค่ณุจะตอ้งใช ้
เรือ่งนีจ้ะเป็นประโยชนต์อ่ผูบ้รโิภคของคณุ
เนือ่งจำกผูบ้รโิภคสำมำรถรับประทำนผลติภณัฑ์
ของคณุไดม้ำกขึน้ 
จดุมุง่หมำยโดยรวมคอืเพือ่ตรวจสอบใหม่ั้นใจวำ่รำยกำร
อำหำรตำ่ง ๆ ทีไ่มม่สีำรกอ่ภมูแิพจ้ะไมถ่กูปนเป้ือนโดยไม่
จ ำเป็น 

1. ทันททีีส่ว่นผสมทีม่สีำรกอ่ภมูแิพเ้ขำ้มำในสถำนปฏบิตังิำน ให ้
ใชส้ตกิเกอรส์ ี(เชน่ สแีดงส ำหรับถัว่ลสิง สเีขยีวส ำหรับ
ธญัพชื สนี ้ำเงนิส ำหรับถั่วเหลอืง เป็นตน้) ทีร่ะบสุำรกอ่ภมูแิพ ้
(ตำ่ง ๆ ) ทีม่อียูใ่นวตัถดุบิ 

2. แยกสว่นผสมทัง้หมดทีม่สีำรกอ่ภมูแิพไ้วต้ำ่งหำกในทีเ่ดยีว
ในพืน้ทีจั่ดเก็บโดยอยูใ่หห้ำ่งจำกวตัถดุบิทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิ
ภมูแิพ ้

3. จัดเก็บสว่นผสมทีเ่ป็นสำรกอ่ภมูแิพไ้วใ้นระดบัทีต่ ำ่สดุในชัน้
วำงแทนทีจ่ะอยูเ่หนอืวสัดอุืน่ ๆ 

4. แยกสว่นผสม / ผลติภณัฑท์ีก่อ่ใหเ้กดิภมูแิพท้ีแ่ตกตำ่งกนัออก
จำกกนัโดยมสี ิง่กดีขวำงทำงกำยภำพ ตวัอยำ่งเชน่ ใสแ่ผน่
พลำสตกิทบึหรอืพลำสตกิแบบยดืหยุน่ทีต่ดิบนบำนพับบนชัน้
วำง เพือ่ท ำเป็น "มำ่น" ในกำรแยกสำรกอ่ภมูแิพอ้ยำ่งหนึง่ออก
จำกอกีสำรหนึง่ 

5. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มกีำรมัดกลอ่ง ถงุ ถังวตัถดุบิทัง้หมดอยำ่ง
แน่นหนำตลอดเวลำ 

6. ท ำควำมสะอำดสิง่ทีห่กโดยทันทแีละท ำใหก้ำรผลติหรอืกร
แปรรปูกลบัมำท ำงำนตอ่เมือ่พืน้ทีนั่น้ ๆ สะอำดอยำ่งหมดจด
เทำ่นัน้ 

ไมอ่นุญำตใหพ้นักงำน 'ตดิคำ้ง' 
สำรกอ่ภมูแิพจ้ำกพืน้ทีห่นึง่ไปยังอกี
พืน้ทีห่นึง่ หรอืจำกผลติภณัฑ์
อำหำรหนึง่ไปยังอกีผลติภณัฑห์นึง่ 

สำรกอ่ภมูแิพต้กคำ้งสำมำรถตดิไปกบัชดุป้องกนัที่
พนักงำนสวมอยูไ่ด ้

1. สวมปลอกแขนแบบใชแ้ลว้ทิง้และผำ้กนัเป้ือนแบบใชแ้ลว้ทิง้ 

ควบคมุเมล็ดงำไมใ่หก้ระจำยตวั เมล็ดงำมนี ้ำหนักเบำ จงึสำมำรถกระจำยไปทั่วพืน้ที่
ขนำดใหญแ่ละตดิแน่นบนพืน้ผวิของอำหำร ภำชนะ มอื 
เสือ้ผำ้ ฯลฯ ไดอ้ยำ่งงำ่ยดำย 

1. หลงัจำกเปิดถงุเมล็ดงำแลว้ ใหเ้ทเมล็ดงำลงในถังที่
ก ำหนด มฉีลำกตดิ และมฝีำปิด 

2. ใชท้ีต่กัทีก่ ำหนด สะอำดและแหง้ เก็บทีต่กัไวใ้นถังเก็บ 
3. หลงัจำกหรอืในชว่งระหวำ่งกำรจัดกำรกบัเมล็ดงำ ขอให ้

ระวงัอยำ่เขยำ่มอื สะบดัผำ้ หรอืมฉิะนัน้เมล็ดงำจะ 'กระจำย' 
4. ท ำควำมสะอำดอยำ่งชำ้ ๆ และระมัดระวงั และทิง้ผำ้ทีใ่ชแ้ลว้

ตำมวตัถปุระสงค ์
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Consider allocating cleaning 
equipment for post-allergen 
cleaning. พจิำรณำจัดสรรอปุกรณ์
ท ำควำมสะอำดส ำหรับกำรท ำ
ควำมสะอำดหลงัเกดิสำรกอ่ภมูแิพ ้

Depending on your products, processes and 
complexity, you may need to consider the impact 
of allergen residues in cleaning equipment. คณุอำจ
ตอ้งพจิำรณำถงึผลกระทบของสำรกอ่ภมูแิพต้กคำ้งใน
อปุกรณ์ท ำควำมสะอำด ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัผลติภณัฑ ์
กระบวนกำรและควำมซบัซอ้นของคณุ 

1. ใชผ้ำ้ท ำควำมสะอำดทีก่ ำหนดเฉพำะเพือ่ท ำควำมสะอำด
หลงัจำกเกดิสำรกอ่ภมูแิพ ้

2. พจิำรณำสหีรอืประเภททีห่ลำกหลำยหำกคณุมสีำรกอ่ภมูแิพ ้
หลำยชนดิทีต่อ้งพจิำรณำ 

3. อยำ่แพรก่ระจำยโปรตนีทีเ่ป็นสำรกอ่ภมูแิพไ้ปทั่วสถำน
ปฏบิตังิำนโดยใชผ้ำ้เชด็ท ำควำมสะอำดเดยีวกนัในทกุพืน้ที ่

4. พจิำรณำใหม้ถีงัทีก่ ำหนดเฉพำะส ำหรับใสน่ ้ำเพือ่ท ำควำม
สะอำด 

5. หลกักำรคอื ท ำควำมสะอำดอปุกรณ์ท ำควำมสะอำดใหเ้ป็น
ประจ ำ 

ลดเวลำทีใ่ชใ้นกำรท ำควำม
สะอำดระหวำ่งสำรกอ่ภมูแิพต้ำ่ง ๆ 

กำรท ำควำมสะอำดเพือ่บรหิำรสำรกอ่ภมูแิพเ้ป็นกำร
หยดุท ำงำนทีม่รีำคำแพง เวน้แตจ่ะไดรั้บกำรบรหิำร
จัดกำรใหด้ทีีส่ดุเทำ่ทีจ่ะเป็นไปได ้

1. วำงแผนก ำหนดกำรผลติเพือ่ใหผ้ลติภณัฑท์ีค่ลำ้ยคลงึกนั
ผลติตำมกนั ดงันัน้ จงึไมจ่ ำเป็นตอ้งท ำควำมสะอำดระหวำ่ง
ผลติภณัฑต์ำ่ง ๆ  

ตรวจสอบควำมถกูตอ้งและทวน
สอบวำ่กระบวนกำรท ำควำมสะอำด
ขจัดรอ่งรอยของสำรกอ่ภมูแิพท้ีไ่ม่
พงึประสงคอ์อกไปแลว้ 

หำกคณุไมส่ำมำรถก ำจัดสำรกอ่ภมูแิพไ้ดส้ ำเร็จ คณุอำจ
ตอ้งประกำศสำรกอ่ภมูแิพท้ีไ่มพ่งึประสงคไ์วบ้นฉลำก
ของบรรจภุณัฑ ์

1. ท ำกำรทดลอง: ก ำหนดวจ่ะใชว้ธิกีำรท ำควำมสะอำดแบบใด 
จะใชส้ำรเคมชีนดิใด และขัน้ตอนกำรลำ้งและท ำใหแ้หง้แบบ
ใดทีม่ปีระสทิธผิลในกำรก ำจัดรอ่งรอยของสำรกอ่ภมูแิพท้ีต่รวจ
พบได ้

2. ใช ้swabs เพือ่ตรวจจับโปรตนีเพือ่ยนืยันวำ่พืน้ผวิสะอำด 
3. ท ำกำรทดลองท ำควำมสะอำดซ ้ำๆ เทำ่ทีจ่ ำเป็นจนกวำ่คณุ

จะไดว้ธิกีำรทีถ่กูตอ้งรับรองได ้

หำกคณุผลติผลติภณัฑต์ำ่งๆ ทีม่ี
กำรอำ้งวำ่ ‘ปลอดจำก’ สำรกอ่
ภมูแิพท้ีเ่ป็นทีรู่จั้ก คณุจ ำเป็นตอ้ง
มขีัน้ตอนตำ่ง ๆ อยูเ่พือ่รองรับกำร
อำ้งสทิธติำ่ง ๆ ดงักลำ่ว 

กำรอำ้งวำ่ 'ปลอดจำก' บนบรรจภุณัฑ ์ซึง่
เหมอืนกบักำรอำ้งสทิธใิด ๆ กต็ำม จะตอ้งอยู่
ภำยใตก้ฎหมำยวำ่ดว้ยลกัษณะกำรคำ้อยำ่งเป็น
ธรรม 
 
หำกผลติภณัฑข์องคณุไมส่ำมำรถท ำไดต้ำมกำรอำ้ง
ของผลติภณัฑ ์และสำมำรถพสิจูนไ์ด ้ดงันัน้ ธรุกจิ
ของคณุจะตอ้งรับผดิชอบตอ่คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จำกเรือ่งนี ้ซ ึง่สำมำรถสรำ้งควำม
เสยีหำยตอ่แบรนดแ์ละชือ่เสยีงของธรุกจิคณุอยำ่ง
มำกได ้

1. ชว่งเวลำทีด่ใีนกำรก ำหนดเวลำกำรด ำเนนิกำรผลติแบบ 
"ปลอดจำก" คอืโดยทันทหีลงัจำกทีม่กีำรท ำควำมสะอำด
โรงงำนและอปุกรณ์อยำ่งละเอยีดแลว้ 

 


