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สิง่ทีต่อ้งท ำ 

 
เหตผุลทีค่ณุควรท ำเรือ่งนี ้

 
วธิทีีค่ณุสำมำรถท ำได ้

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ทกุคนทรำบถงึ
ควำมแตกตำ่งระหวำ่งกำรท ำควำม
สะอำดกบักำรฆำ่เชือ้ 

หำกไมช่ดัเจนวำ่กำรท ำควำมสะอำดเป็นกำรก ำจัดเศษซำกทำง
กำยภำพและกำรฆำ่เชือ้เป็นกำรฆำ่สิง่มชีวีติขนำดเล็ก พนักงำนอำจ
ไมต่ระหนักวำ่กำรฆำ่เชือ้จะมผีลเฉพำะบนพืน้ผวิทีส่ะอำดเทำ่นัน้ 
 
ซึง่หมำยควำมวำ่พวกเขำอำจฉีดน ้ำยำฆำ่เชือ้ไปรอบ ๆ โดยคดิวำ่
ไดท้ ำสิง่ทีจ่ ำเป็น หำกสำรอนิทรยีไ์มถ่กูก ำจัดออกโดยกำรท ำควำม
สะอำด น ้ำยำฆำ่เชือ้ก็จะไมใ่หป้ระโยชนใ์ดๆ 

1. จัดท ำโปสเตอรอ์ธบิำยควำมแตกตำ่งระหวำ่งกำรท ำ
ควำมสะอำดและกำรฆำ่เชือ้และตดิประกำศเผยแพรใ่ห ้
พนักงำนเห็นและแสดงในพืน้ทีก่ำรผลติ 

2. ใหม้คี ำจ ำกดัควำมไวใ้นเอกสำรทัง้หมดทีใ่ชใ้นระหวำ่ง
กำรฝึกอบรมเกีย่วกบักำรท ำควำมสะอำด 

3. ในเอกสำรฉบบันี ้บำงครัง้จะใชค้ ำวำ่ "กำรท ำควำม
สะอำด" เพือ่ครอบคลมุกำรท ำควำมสะอำดและกำร
ฆำ่เชือ้ 

มตีำรำงกำรท ำควำมสะอำดหลกัที่
แสดงวำ่วำ่จะท ำควำมสะอำดเมือ่ใด 

หำกคณุไมม่ตีำรำงก ำหนดกำรทีจ่ะบอกวำ่คณุจะตอ้งท ำควำม
สะอำดพืน้ทีเ่ป็นกำรเฉพำะเมือ่ใด พนักงำนจะลมืไดง้ำ่ยและเกดิ
สกปรกไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 
 
หำกคณุไมม่คี ำแนะน ำเกีย่วกบัวธิกีำรทีเ่หมำะสมทีส่ดุในกำรท ำ
ควำมสะอำดพืน้ทีจั่ดเก็บ ก็จะท ำควำมสะอำดไดไ้มด่แีละจะเกดิ
สกปรก และกอ่ใหเ้กดิควำมเสีย่งตอ่ผลติภณัฑข์องคณุ 

1. จัดท ำตำรำงก ำหนดกำรทีจ่ะแสดงวำ่ควร
ด ำเนนิงำนท ำควำมสะอำดเฉพำะในเวลำใด / 
วนัใด / สปัดำหใ์ด 

มขีอ้มลูในตำรำงก ำหนดกำรท ำควำม
สะอำดหลกัเกีย่วกบัผูท้ีรั่บผดิชอบใน
กำรด ำเนนิกำรท ำควำมสะอำดแตล่ะงำน 

หำกทกุคนมคีวำมชดัเจนเกีย่วกบั ใคร ตอ้งรับผดิชอบในกำรท ำ
ควำมสะอำดแตล่ะครัง้ บคุคลคนนัน้ก็จะไดรั้บกำรแจง้เตอืนและมี
โอกำสทีจ่ะลมืนอ้ยลง 

1. ครอบคลมุชอ่งคอลมันใ์นเอกสำรตำรำงกำรท ำควำม
สะอำดหลกัทีร่ะบตุ ำแหน่งของบคุคลทีต่อ้งท ำงำนท ำ
ควำมสะอำดแตล่ะงำน 

2. ใชต้ ำแหน่งของพวกเขำ ไมใ่ชช่ือ่ของพวกเขำ 
ดงันัน้ คณุก็จะไมต่อ้งปรับปรงุขอ้มลูตำรำงเวลำ
ใหม ่เมือ่มกีำรเปลีย่นแปลงพนักงำนหรอื
พนักงำนลำออกจำกองคก์ร 

อยำ่ลมืท ำควำมสะอำดพืน้ทีภ่ำยนอก
และอปุกรณท์ีไ่มไ่ดใ้ชแ้ปรรปู เชน่ ทอ่
ระบำยน ้ำและสวติชไ์ฟ 

แมว้ำ่พืน้ทีเ่หลำ่นีจ้ะไมจ่ ำเป็นตอ้งท ำควำมสะอำดเป็นประจ ำ
เหมอืนกบับรเิวณทีส่มัผัสกบัผลติภณัฑ ์แตก่ย็ังตอ้งท ำควำม
สะอำดเพือ่หลกีเลีย่งแหลง่ทีม่ำของกำรปนเป้ือน 

1. ครอบคลมุพืน้ทีต่ำ่ง ๆ ทัง้หมดทีจ่ ำเป็นตอ้งท ำควำม
สะอำดไวใ้นตำรำงกำรท ำควำมสะอำดหลกั 

2. แบง่ตำรำงก ำหนดกำรออกเป็นสว่น ๆ เพือ่ใหค้รอบคลมุ
พืน้ทีต่ำ่ง ๆ ทีต่อ้งท ำควำมสะอำดเป็นรำยชัว่โมง รำยวนั 
รำยสปัดำห ์รำยเดอืน รำยไตรมำสและรำยปี 

อำ่นฉลำกบนสำรเคมที ำควำม
สะอำดกอ่นใชง้ำน 

สำรเคมที ำควำมสะอำดบำงชนดิมฤีทธิก์ดักรอ่น และอำจท ำใหเ้กดิ
กำรบำดเจ็บสว่นบคุคลไดห้ำกไมส่วมชดุป้องกนั แวน่ตำป้องกนั
และถงุมอื 

1. คยุกบัผูจั้ดหำสำรเคม ี(ซึง่อำจจัดอบรมเกีย่วกบักำร
ใชส้ำรเคมใีห)้  อำ่นฉลำกอยำ่งถกูตอ้ง ฝึกอบรม
พนักงำนใหจั้ดกำรกบัสำรเคมอียำ่งเหมำะสม 

จัดท ำค ำแนะน ำวธิกีำรท ำควำม
สะอำด 

หำกพนักงำนไมแ่น่ใจถงึวธิทีีจ่ะท ำควำมสะอำดพืน้ที่
เฉพำะตำ่งๆ พวกเขำก็อำจท ำไดไ้มถ่กูตอ้งซึง่สำมำรถ
น ำไปสูก่ำรปนเป้ือนในอำหำรของคณุ 

1. เขยีนค ำแนะน ำทีง่ำ่ยและชดัเจนเกีย่วกบัวธิกีำร
ท ำควำมสะอำดแตล่ะงำน ใหม้รีปูถำ่ยและ
ค ำแนะน ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

2. เคลอืบค ำแนะน ำทีพ่มิพอ์อกมำ ดว้ยพลำสตกิใส 
ใสค่ ำแนะน ำไวใ้นแฟ้ม หรอืตดิบนผนังในบรเิวณที่
ตอ้งท ำควำมสะอำด 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มรีำยละเอยีด
เกีย่วกบัควำมเขม้ขน้ของสำรเคมใีน
กำรท ำควำมสะอำด ค ำแนะน ำ / 
ขัน้ตอนอยำ่งเป็นทำงกำร 

หำกไมใ่ชส้ำรเคมทีีร่ะดบัควำมเขม้ขน้ทีถ่กูตอ้ง สำรเคมเีหลำ่นี้
จะท ำควำมสะอำดไดอ้ยำ่งไมม่ปีระสทิธผิล และสำมำรถเป็นกำร
สญูเปลำ่ได ้(หำกใชใ้นควำมเขม้ขน้ทีส่งูเกนิไป) 

1. ระบรุำยละเอยีดทีช่ดัเจนเกีย่วกบัปรมิำณสำรเคมแีต่
ละชนดิทีจ่ะใชต้ำมวตัถปุระสงคเ์ฉพำะ 

ก ำหนดระบบใหพ้นักงำนใชส้ำรเคมที ำ
ควำมสะอำดทีม่คีวำมเขม้ขน้ถกูตอ้งได ้
งำ่ย 

บำงคนมคีวำมเขำ้ใจไมด่เีกีย่วกบัแนวคดิดำ้นสดัสว่น เชน่ 20% 
อำจสำมำรถใชร้ะดบัควำมเขม้ขน้ทีผ่ดิไดโ้ดยไมรู่ต้วั 

1. จัดใหม้ถีว้ยตวงและถังทีม่ฉีลำกส ำหรับกำรเจอืจำง
สำรเคมที ำควำมสะอำดโดยเฉพำะ 

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มกีำรสง่คนืถว้ย / ถังไปยัง
พืน้ทีเ่จอืจำงสำรเคมอียูเ่สมอ 

3. มรีปูถำ่ยของถว้ย / ถังไวใ้นค ำแนะน ำในกำรท ำ
ควำมสะอำด ขอใหผู้จ้ ำหน่ำยของคณุจัดหำสำรเคมี
ในปรมิำณเจอืจำงทีเ่หมำะสม 

4. ตดิตัง้ระบบเตมิจ ำนวนอตัโนมตัเิพือ่ใหส้ำรเคมเีจอื
จำงอยำ่งถกูตอ้งและสว่นผสมสดุทำ้ยไหลลงถัง
พรอ้มใชง้ำน 
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ครอบคลมุค ำแนะน ำเกีย่วกบัวธิกีำร
ถอดชิน้สว่นอปุกรณ์กอ่นท ำควำม
สะอำด 

หำกถอดชิน้สว่นอปุกรณ์ไมค่รบ ก็อำจท ำควำมสะอำดในบำง
พืน้ทีไ่มท่ัว่ถงึ และสำมำรถท ำใหร้ำยกำรอำหำรของคณุถกู
ปนเป้ือนได ้

1. ถำ่ยภำพอปุกรณ์ขณะทีถ่อดชิน้สว่น ใสข่อ้ควำม
บรรยำยใตภ้ำพและพมิพอ์อกมำ เคลอืบเอกสำรแต่
ละหนำ้และรวมเขำ้กนัในแฟ้มทีจั่ดเก็บไวใ้กลก้บั
อปุกรณ ์

   

บนัทกึเมือ่ท ำควำมสะอำดเสร็จสิน้ พนักงำนจ ำเป็นตอ้ง "ลงชือ่" เมือ่เสร็จสิน้งำนท ำควำมสะอำด จะ
มโีอกำสมำกขึน้ทีพ่วกเขำจะท ำไดอ้ยำ่งมปีระสทิธผิล 

1. สรำ้งใบตรวจสอบ check sheet ทีล่งรำยชือ่พืน้ที่
ทัง้หมดทีต่อ้งท ำควำมสะอำด 

2. จัดใหม้พีนักงำนลงนำมเมือ่ท ำควำมสะอำดแต่
ละพืน้ทีเ่สร็จสิน้แลว้ 

ทบทวนตำรำงก ำหนดกำรท ำควำม
สะอำดหลกั 

อำจมกีำรเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ (เชน่ อปุกรณ์ใหมท่ีเ่ขำ้มำในสถำน
ปฏบิตังิำนหรอืพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บผลจำกกำรท ำควำมสะอำดทีไ่มด่)ี ซึง่
อำจหมำยควำมวำ่จะตอ้งท ำควำมสะอำดเพิม่เตมิหรอืแตกตำ่งกนั 

1. เมือ่โปรแกรมกำรบรหิำรควำมปลอดภยัของอำหำร
ไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งเป็นทำงกำรโดยฝ่ำยบรหิำร
แลว้ (เชน่ รำยไตรมำสหรอืรำยปี) ใหร้วมหวัขอ้เฉพำะ
เกีย่วกบักำรท ำควำมสะอำดไวเ้พือ่ใหม้กีำรทบทวน
ก ำหนดกำร 

ตรวจสอบคณุภำพกำรท ำควำมสะอำด
ดว้ยสำยตำ 

หำกไมม่ใีครตรวจสอบวำ่มกีำรท ำควำมสะอำดทีถ่กูตอ้งแลว้ 
พนักงำนจะหยอ่นยำนไดง้ำ่ยและท ำควำมสะอำดไดไ้มถ่กูตอ้งซึง่
สำมำรถน ำไปสูก่ำรปนเป้ือนถกูผลติภณัฑข์องคณุ 

1. ตัง้ระบบกำรตรวจสอบแบบสุม่เพือ่ใหห้วัหนำ้งำน 
ผูจั้ดกำรหรอืพนักงำนควบคมุคณุภำพตรวจสอบ
พืน้ทีท่ีเ่พิง่ท ำควำมสะอำดดว้ยสำยตำและท ำกำร
บนัทกึเพือ่ยนืยนัวำ่ไดด้ ำเนนิกำรแลว้ 

หลงัจำกท ำควำมสะอำดอปุกรณ์แลว้ 
ใหเ้ตรยีมจัดเก็บอปุกรณ์หำกยงัไมใ่ช ้

งำนตอ่ทันท ี

ดงันัน้ จะไมส่กปรกจำกอนุภำคในอำกำศ (เชน่ ฝุ่ นละออง) หรอื 
กำรกระเด็นและกำรรั่วไหล 

1. หอ่หุม้ช ิน้สว่นของอปุกรณ์ดว้ยผำ้ทีส่ะอำด ควรเป็น
แบบใชแ้ลว้ทิง้ 

2. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ผำ้ทีห่อ่หุม้จะไมป่ลวิหลดุไปหรอื
หลดุออก โดยเปิดโลง่อปุกรณท์ีท่ ำควำมสะอำดแลว้ 

ใชว้ธิกีำรทำงเคมแีบบเฉพำะเพือ่
ทดสอบคณุภำพของกำรท ำควำม
สะอำด 

แมจ้ะดเูหมอืนวำ่พืน้ผวิสะอำด เพรำะไมม่เีศษซำกทีม่องเห็น
ได ้แตน่ีไ่มใ่ชก่ำรทดสอบควำมสะอำดทีแ่ท ้

1. ใช ้swabs ทีค่ณุสำมำรถเชด็พืน้ผวิของอปุกรณ์ 
จำกนัน้ใสล่งในเครือ่งอำ่นคำ่อเิล็กทรอนกิสเ์พือ่ตดัสนิ
ปรมิำณสำรอนิทรยีท์ีต่รวจพบ 

จัดสรรพืน้ทีส่ ำหรับจัดเก็บสำรเคมที ำ
ควำมสะอำด 

สำรเคมใีนกำรท ำควำมสะอำดจะตอ้งเก็บแยกออกจำกกำรสมัผัส
อำหำรอยำ่งสิน้เชงิ โดยรวมถงึวสัดแุละอปุกรณ์อำหำรตลอดเวลำ 
เพือ่ไมใ่หเ้กดิกำรปนเป้ือน 

1. จัดเก็บสำรเคมที ำควำมสะอำดไวใ้นตูท้ีปิ่ดล็อคได ้
2. จัดเก็บสำรเคมไีวใ้นบรเิวณใกลเ้คยีงกบับรเิวณทีม่กีำร

ท ำควำมสะอำด 

จัดเก็บสำรเคมสี ำหรับท ำควำมสะอำด 
ก ำจัดสตัวร์บกวนหรอืบ ำรงุรักษำในพืน้ที่
แยกตำ่งหำกจำกกนั 

ดงันัน้ ใครก็ตำมทีน่ ำสำรเคมอีอกจำกทีจั่ดเก็บ จะไมเ่ผลอหยบิ
สำรเคมผีดิประเภท หำกใชส้ำรเคมทีีไ่มถ่กูตอ้ง สำมำรถท ำให ้
เกดิกำรปนเป้ือนในผลติภณัฑข์องคณุได ้

1. มพีืน้ทีจั่ดเก็บแยกตำ่งหำกส ำหรับสำรเคมทีีใ่ชใ้น
กำรท ำควำมสะอำด กำรควบคมุสตัวร์บกวน หรอื
กำรบ ำรงุรักษำ 

2. ใชก้รงทีปิ่ดล็อคไดส้ ำหรับจัดเก็บสำรเคมแีตล่ะกลุม่ วธิี
นีจ้ะท ำใหส้ำรเคมรีะบำยอำกำศไดด้ ีและสำมำรถ
มองเห็นตวัสำรเคมไีดช้ดั แตไ่มส่ำมำรถเขำ้ถงึได ้
ในทันท ี

จัดเก็บวสัดทุ ำควำมสะอำดใน
บรเิวณทีแ่ยกจำกอำหำรโดยสิน้เชงิ 

หำกวสัดทุ ำควำมสะอำดจัดเก็บไวพ้รอ้มกบัวสัดหุรอืผลติภณัฑ์
อำหำร วสัดเุหลำ่นีอ้ำจหกและปนเป้ือนวสัดหุรอืผลติภณัฑอ์ำหำร
ของคณุได ้

1. จัดเก็บวสัดทุ ำควำมสะอำดในบรเิวณทีแ่ยกจำก
อำหำรโดยสิน้เชงิ 

2. ตดิป้ำยชือ่พืน้ทีเ่พือ่ใหพ้นักงำนทกุคนทรำบวำ่
พืน้ทีนั่น้ ๆ ใชส้ ำหรับจัดเก็บสิง่ของทีไ่มใ่ชอ่ำหำร
เทำ่นัน้ 

จัดเก็บสิง่ของทีใ่ชท้ ำควำมสะอำดใน
บรเิวณทีอ่ยูห่ำ่งจำกอำหำรหรอือปุกรณ์
แปรรปู 

สิง่ของตำ่ง ๆ เชน่ ผำ้ ไมถ้พูืน้ แปรงและถัง สำมำรถเป็น
แหลง่ทีม่ำของกำรปนเป้ือน เนือ่งจำกสมัผัสกบัน ้ำสกปรกและ
วสัดอุืน่ ๆ 

1. ตดิตัง้ตูท้ีร่ะบำยอำกำศไดด้ซี ึง่สำมำรถใชเ้ก็บสิง่ของ
ประเภทเหลำ่นีไ้ด ้

2. ตดิป้ำยทีตู่ว้ำ่ - "เฉพำะอปุกรณ์ท ำควำมสะอำด
เทำ่นัน้" โดยรวมชัน้วำงตำ่ง ๆ เพือ่ใหผ้ำ้สะอำดอยู่
หำ่งจำกพืน้ 
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ระบอุปุกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรท ำควำมสะอำด
ส ำหรับพืน้ทีต่ำ่งๆ 

ในบำงกรณ ีอปุกรณ์ท ำควำมสะอำดเดยีวกนัทีใ่ชใ้นพืน้ทีต่ำ่ง ๆ 
สำมำรถแพรก่ระจำยกำรปนเป้ือนได ้
เรือ่งนีส้ำมำรถเป็นปัญหำได ้หำกมกีำรใชอ้ปุกรณ์ท ำควำมสะอำด
หรอือำหำรดบิ แลว้น ำไปใชก้บัอำหำรทีป่รงุสกุแลว้ 
เครือ่งมอืท ำควำมสะอำดยังสำมำรถเคลือ่นยำ้ยสำรกอ่ภมูแิพไ้ปทั่ว 
สถำนทีไ่ด ้

1. ใชเ้ครือ่งมอืทีม่รีหสัส ี(เชน่ ถัง แปรงและผำ้) กบัแตล่ะ
สเีพือ่ใชใ้นพืน้ทีท่ีแ่ตกตำ่งกนั 

ใหก้ำรเอำใจใสใ่นกำรเลอืกใชผ้ำ้ท ำ
ควำมสะอำด 

หำกผำ้ขำดออกจำกกนังำ่ย ก็สำมำรถกลำยเป็นแหลง่ทีม่ำของกำร
ปนเป้ือนได ้
หำกผำ้เป็นประเภททีอุ่ม้น ้ำไวม้ำก ก็สำมำรถกลำยเป็น
สภำพแวดลอ้มทีด่ใีหจ้ลุนิทรยีเ์จรญิเตบิโตเพรำะจะไมแ่หง้ 

1. เลอืกใชผ้ำ้ท ำควำมสะอำดทีไ่มห่ลดุเป็นเสน้ใยและไม่
ดดูซบัน ้ำมำกเกนิไป 

เก็บสำรเคมที ำควำมสะอำดใน
ภำชนะเดมิ 

เพือ่หลกีเลีย่งควำมสบัสนเกีย่วกบัชนดิของสำรเคมทีีเ่ป็นอยู ่
สำรเคมบีำงชนดิ เมือ่ผสมเขำ้ดว้ยกนัแลว้ สำมำรถเกดิปฏกิริยิำสรำ้ง
ควนัพษิได ้

1. อยำ่ถำ่ยโอนสำรเคมที ำควำมสะอำดไปยังภำชนะตำ่ง 
ๆ เวน้แตค่ณุจะใชง้ำนทันท ีผูจ้ ำหน่ำยเลอืกใชภ้ำชนะ
ใหเ้หมำะสมส ำหรับกำรจัดเก็บสำรเคมนัีน้ ๆ ในระยะ
ยำวอยูแ่ลว้ จงึไมส่มควรเปลีย่นภำชนะเก็บ 

2. ทิง้ภำชนะเปลำ่ทันท ี
3. สง่เสรมิใหพ้นักงำนตดิฉลำกขวดสำรเคมที ำควำม

สะอำดหำกไมม่ฉีลำกอยู ่

จัดเก็บสำรเคมที ำควำมสะอำดบนชัน้
วำงทีไ่มด่ดูซบั ไมก่ดักรอ่นทีส่ำมำรถ
เชด็และท ำควำมสะอำดไดง้ำ่ย 

หำกสำรเคมที ำควำมสะอำดซมึเขำ้ไปในวสัดขุองชัน้วำง ก็จะท ำ
ควำมควำมสะอำดไดย้ำก จำกนัน้หำกครัง้ตอ่ไปทีจั่ดเก็บสำรเคมี
อืน่ไวบ้นชัน้เดยีวกนั ก็จะท ำใหเ้กดิปฏกิริยิำไดห้ำกเกดิกำรหก 

1. ใชช้ัน้วำงของพลำสตกิแข็ง เนือ่งจำกมโีอกำสนอ้ยที่
จะดดูซบัหรอืท ำปฏกิริยิำกบัสำรเคมที ำควำมสะอำด 

2. ตรวจสอบกบัผูจ้ ำหน่ำยสำรเคมทีกุครัง้ทีค่ณุน ำวสัดุ
ใหมเ่ขำ้มำเพือ่ท ำใหแ้น่ใจวำ่สำรเคมจีะไมท่ ำปฏกิริยิำ
กบัพลำสตกิทีค่ณุใชอ้ยู ่

ท ำควำมสะอำดอปุกรณ์ท ำควำมสะอำด เพือ่ลดโอกำสทีร่ำยกำรเหลำ่นีจ้ะเป็นแหลง่ทีม่ำของกำรปนเป้ือน เมือ่ท ำควำมสะอำดในแตล่ะวนั / กะท ำงำนเสร็จแลว้ ใหท้ ำกำร 
• ลำ้งถังดว้ยน ้ำรอ้นและวำงคว ำ่ลงเพือ่ใหห้ยดน ้ำแหง้ 
• รำดน ้ำรอ้นผำ่นไมถ้พูืน้และบบีน ้ำออกแลว้แชใ่น

ถังน ้ำยำฆำ่เชือ้ 
• ก ำจัดเศษซำกทีต่ดิอยูใ่นขนแปรงเปียกและแชไ่วใ้น

ถังน ้ำยำฆำ่เชือ้ 
• ซกัผำ้ดว้ยน ้ำรอ้นแลว้ปลอ่ยใหแ้หง้ตำมธรรมชำต ิหรอื

ตำกผำ้ใหแ้หง้ 

• ทิง้ส ิง่ของทีเ่สยีหำยทิง้ 

ใชแ้นวคดิ "ท ำควำมสะอำดทนัท"ี กำรเก็บขยะและกำรท ำควำมสะอำดเฉพำะจดุในระหวำ่งวนัจะมี
ประสทิธผิลมำกกวำ่จะปลอ่ยใหบ้รเิวณนัน้ ๆ ไมเ่ป็นระเบยีบ แลว้
ตอ้งใชเ้วลำท ำควำมสะอำดนำนขึน้เมือ่ทกุคนเหนือ่ยลำ้ในตอนทำ้ย
ของวนั 
ทกุคนจะท ำอำหำรทีม่คีณุภำพไดง้ำ่ยขึน้ในสภำพแวดลอ้มทีเ่ป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ย 

1. จัดระเบยีบใหพ้นักงำนอำวโุสทกุคนเป็นตวัอยำ่ง
ทีด่โีดยกำรเก็บขยะทีพ่วกเขำเห็นวำ่วำงอยูร่อบ 
ๆ ทำงขณะทีพ่วกเขำเดนิไปรอบ ๆ สถำนที ่

2. ในชว่งเวลำทีเ่กดิควำมลำ่ชำ้ในกำรแปรรปูทีไ่ม่
คำดคดิ หรอืระหวำ่งงำนตำ่ง ๆ ใหย้ำ้ยขยะไปทิง้
ในถังขยะและเททิง้ถังขยะทีเ่ต็ม 

รักษำแนวทำงปฏบิตัใินกำรท ำ
ควำมสะอำดทีด่ตีลอดวนัท ำกำร 

กำรรักษำพืน้ทีท่ัง้หมดใหโ้ลง่จะชว่ยใหม้องเห็นไดง้ำ่ยขึน้ เมือ่มสี ิง่
สกปรกเกดิขึน้ 

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่พนักงำนเขำ้ใจวำ่กำรท ำควำม
สะอำดและกำรดแูลรักษำพืน้ทีท่ ำงำนใหเ้ป็น
ระเบยีบเรยีบรอ้ยเป็นสว่นหนึง่ของงำนของพวกเขำ 

2. เฝ้ำตดิตำมพืน้ทีท่ ำงำนเป็นประจ ำและใหค้วำมส ำคญั
หำกจ ำเป็นตอ้งใหค้วำมสนใจเป็นพเิศษ 

พยำยำมป้องกนัหรอืลดกำรสะสม
ของเศษอำหำรหรอืกำรสะสมของ
เศษทีไ่มใ่ชอ่ำหำร 

กำรท ำควำมสะอำดเป็นประจ ำอยำ่งตอ่เนือ่งจะงำ่ยกวำ่กำรท ำ
ควำมสะอำดขนำดใหญซ่ึง่เศษอำหำรพอกอยูท่ีด่ำ้นในของ
เครือ่งจักร หรอืกำรสะสมของเศษอำหำรทีม่องเห็นไดอ้ำจท ำให ้
อำหำรหรอืบรรจภุณัฑถ์กูปนเป้ือนขำ้ม 

1. ก ำหนดใหม้งีำนท ำควำมสะอำดในวนัท ำงำน ท ำ
ควำมสะอำดตำมชว่งเวลำทีเ่หมำะสม 

2. ระบโุอกำสในกำรใชเ้วลำทีเ่ครือ่งหยดุท ำงำนเพือ่ท ำ
ควำมสะอำดพืน้ทีท่ีเ่ขำ้ยำกหรอืไดผ้ลยำกเมือ่
เครือ่งจักรก ำลงัท ำงำนอยู ่

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่กำรท ำควำม
สะอำดระหวำ่งผลติภณัฑต์ำ่ง ๆ ไม่
กอ่ใหเ้กดิกำรปนเป้ือนขำ้ม 

กำรท ำควำมสะอำดสำมำรถถำ่ยโอนสำรกอ่ภมูแิพ ้แบคทเีรยี
และสิง่แปลกปลอมไปยังชดุป้องกนัของผูป้ฏบิตังิำนท ำควำม
สะอำด 

1. เปลีย่นเสือ้ผำ้หลงัจำกท ำควำมสะอำด สวมชดุ
ป้องกนัแบบใชแ้ลว้ทิง้ทีส่ำมำรถทิง้ไดห้ลงัจำก
ท ำควำมสะอำดเสร็จแลว้ 
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รักษำเอกสำรขอ้มลูควำมปลอดภยั
ของวสัด ุ (MSDS) ส ำหรับสำรเคมที ำ
ควำมสะอำดทัง้หมดทีใ่ชใ้นสถำนที่
ของคณุ 

MSDS มขีอ้มลูเกีย่วกบัอนัตรำยของสำรเคมแีตล่ะชนดิ 
จ ำเป็นตอ้งม ีMSDS หำกมบีคุคลถกูสำรเคมปีนเป้ือน คณุจะ
สำมำรถจัดกำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ได ้

1. ขอ MSDS จำกผูจ้ ำหน่ำยสำรเคมที ำควำมสะอำด
ทัง้หมดทีค่ณุใช ้

2. จัดเก็บ MSDSs ในแฟ้มพลำสตกิในพืน้ทีจั่ดเก็บที่
ใชส้ ำหรับสำรเคมทีีใ่ชง้ำน 

ตรวจสอบสำรเคมทีัง้หมดทีใ่ชใ้น
สถำนทีข่องคณุ  ส ำหรับกำรท ำควำม
สะอำด กำรควบคมุสตัวร์บกวนหรอื
กำรบ ำรงุรักษำวำ่ไดรั้บกำรรับรองวำ่
เหมำะสมกบัอตุสำหกรรมอำหำร 

หำกคณุใชส้ำรเคมทีีไ่มไ่ดรั้บกำรรับรองส ำหรับอำหำร คณุจะท ำให ้
ผลติภณัฑข์องคณุถกูปนเป้ือนไดแ้ละผูบ้รโิภคสำมำรถไดรั้บพษิ 

1. เมือ่มกีำรใชส้ำรเคมใีหมก่บับรษัิท ใหข้อขอ้มลูจำกผู ้
จ ำหน่ำยสำรเคมเีพือ่ยนืยันวำ่สำรเคมเีหมำะสมทีจ่ะใช ้

กบัอำหำร 
2. ตรวจสอบสถำนทีป่ฏบิตังิำนเป็นประจ ำเพือ่

พจิำรณำสำรเคมทีีใ่ชอ้ยูเ่พือ่ตรวจสอบวำ่
สำรเคมทีีใ่ชใ้นทะเบยีนสำรเคม ี

หลกีเลีย่งสำรเคมที ำควำมสะอำดทีม่ี
กลิน่แรง 

กลิน่/กลิน่เฉพำะทีห่ลงเหลอือยูห่ลงัจำกท ำควำมสะอำด
แลว้ (แมว้ำ่จะลำ้งน ้ำแลว้ก็ตำม) สำมำรถปนเป้ือนอำหำรที่
แปรรปูบนอปุกรณ์นัน้ ๆ ได ้

1. เมือ่ตดัสนิใจวำ่จะใชส้ำรเคมที ำควำมสะอำดชนดิใด 
ใหเ้ปิดขวดตวัอยำ่งและดมกลิน่เพือ่ดวูำ่กลิน่แรงแค่
ไหน 

2. ท ำกำรสอบถำมผูจ้ ำหน่ำยของคณุโดยเฉพำะส ำหรับ
สำรเคมที ำควำมสะอำดเพือ่หำประเภททีไ่มม่กีลิน่ 

ตรวจสอบวำ่น ้ำยำฆำ่เชือ้ไดถ้กูลำ้งออก
อยำ่งถกูตอ้ง 

หำกน ้ำยำฆำ่เชือ้ยังคงอยูบ่นอปุกรณ์แปรรปูอำหำรหลงัจำกท ำ
ควำมสะอำดแลว้ ก็จะท ำใหอ้ำหำรถกูปนเป้ือนตอ่ไปเมือ่สมัผัส
กบัพืน้ผวิ 

1. ใชแ้ถบทดสอบเพือ่ตรวจสอบคำ่ pH ของน ้ำบนอปุกรณ์
ทีล่ำ้งน ้ำแลว้ 

2. น ้ำสะอำดควรมคีำ่ pH ใกลเ้คยีง 7 ในขณะทีน่ ้ำทีม่ี
น ้ำยำฆำ่เชือ้จะมคีำ่ pH ต ำ่กวำ่ 7 

 


