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พศ. เซยไฮ!!

วันเดือน

เคลื่อนคลอย บัดนี้ยางเขาเดือน มีนาคม
แลว ตามดวย เมษายน ซึ่งจะเปนเทศกาล
สงกรานต
สิ่งที่มาพรอมๆกับฤดูรอนไมใชความสนุกสนานรื่นเริงในเทศกาล
เทานั้นนะคะ โรคภัยไขเจ็บที่เกี่ยวของกับทางเดินอาหาร ก็จะมาพรอมกันดวย
ในที่นี้จะขอยกคํากลาวโบราณที่วา อาหารสุกๆดิบๆ งดเสียดีกวา หากใชน้ําจง
ตมเสียกอน ขอใหพวกเราเลือกรับประทานอาหารที่ทําสุกใหมๆนะคะ ดื่มน้ําที่
สะอาด ลางมือกอนรับประทานอาหารคะ เพื่อหลีกเลี่ยงโรคทองเสียทองรวง ที่
เปนแขกประจําฤดูรอนคะ ขอใหทุกทานมีความสุขสวัสดีนะคะ แลวพบกันอีกคะ
อรทัย ลีลาพจนาพร
oratai@dss.go.th

ขาวสารฝกอบรม
พศ. จัดอบรมหลักสูตร
♦ ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ วันที่ 2-3 มี.ค. 2552
♦ การสอบเทียบเครื่องแกววัดปริมาตร วันที่ 5-6 มี.ค. 2552
♦ การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ วันที่ 10-11 มี.ค. 2552
♦ แนวทางปฏิบัติสําหรับนักทดสอบทางจุลชีววิทยาอาหาร
วันที่ 12-13 มี.ค. 2552
♦ การตรวจวิเคราะหจุลินทรียในอาหารทะเลแชแข็ง
วันที่ 17-20 มี.ค. 2552
♦ การตรวจสอบความใชไดของวิธี วันที่ 26-27 มี.ค. 2552
♦ ความไมแนนอนทางการวัด (ทางสอบเทียบ) วันที่ 30-31 มี.ค. 2552
รายละเอียดเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/training
ติดตอ: คุณจรวยพร (blpd@dss.go.th) 02 201 7460
สํานักเทคโนโลยีชุมชน จัดอบรมหลักสูตร
♦ เทคนิคการทําตนแบบผลิตภัณฑดวยวิธีกลึง วันที่ 18-20 มี.ค. 2552
♦ Ceramic summer camp สําหรับเด็กประถม (ภาษาอังกฤษ)
วันที่ 31 มี.ค.-3 เม.ย. 2552
ติดตอ: คุณชลัย ศรีสุข 02 201 7369
♦ การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต วันที่ 20-21 มี.ค. 2552
ณ นราธิวาส ติดตอ: คุณอรุณศรี เตปน 02 201 7377

การใช AAS ในงานวิเคราะหทดสอบ
24-27 กุมภาพันธ 2552

ขาวสารวิทยาศาสตร
มาตรฐานที่จําเปนในการสง ออก
อาหารทะเลแชแข็ง (Frozen Food)
มี 9 มาตรฐาน ดังนี้
1. GMP (Good Manufacturing
Practice)
2. HACCP (Hazard Analysis and
Critical Control Point System)
3. BRC (British Retail Consortium)
4. IFS (International Food Standard)
5. BAP (Best Aquaculture Practices from Aquaculture Certification Council)
6. ISO/IEC 17025 (General
Requirements for the Competence
of Testing and Calibration Laboratories)
7. ISO 9001 : 2000(International
Standard Organization)
อานรายละเอียดเพิ่ม ที่นี่
จารวี สุขประเสริฐ เรียบเรียง
jaravee@dss.go.th

สาระนารู : การจัดการตัวอยางทดสอบทางดานจุลชีววิทยาอาหาร

การจัดการ

ตัวอยางเปนกระบวนการสําคัญสําหรับการทดสอบจุลินทรียในอาหาร เพื่อให
แนใจวาเชื้อจุลินทรียที่ทําการทดสอบไมตาย หรือแบงตัวเพิ่มจํานวน หรือเกิด
การปนเปอนกอนการทดสอบจริง สภาวะในการเก็บตัวอยาง ภาชนะบรรจุตัวอยาง หรือการจัดการตัวอยางลวนมีผลตอ
คุณภาพของผลการทดสอบ ผูปฏิบัติงานจึงควรทราบถึงการจัดการตัวอยางอยางถูกวิธี
การเก็บตัวอยางที่จะนํามาทดสอบควรบรรจุตัวอยางในภาชนะไมเกิน 3 ใน 4 ของภาชนะบรรจุ มีการบงชี้
ตัวอยางอยางชัดเจน บางครั้งตองมีการบันทึกอุณหภูมิและเวลาที่สุมตัวอยาง และเวลาที่มาถึงหองปฏิบัติการเพื่อใชใน
การแปลผล ไมเปดภาชนะบรรจุจนกวาจะถึงมือผูรับ ในกรณีที่ตัวอยางมีขนาดใหญ หรือบรรจุในภาชนะที่ใหญเกินกวาที่
จะสงไปยังหองปฏิบัติการ ใหแบงตัวอยางบางสวนใสในภาชนะที่ปลอดเชื้อ
การขนสงตัวอยางมายังหองปฏิบัติการจะตองแนใจวาไมทําใหปริมาณจุลินทรียเกิดการเปลี่ยนแปลง ไมแช
ตัวอยางในน้ําแข็งโดยตรง เนื่องจากจะทําใหเกิดการปนเปอนระหวางการขนสง หากภาชนะแตกหรือรั่ว สําหรับอาหาร
ทะเลแชเยือกแข็ง อุณหภูมิที่เหมาะสมในการขนสงตัวอยาง คือ ต่ํากวา -15 องศาเซลเซียส อาหารทั่วไปที่ไมเสียงาย
เก็บที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ตัวอยางอื่นๆ ที่เสียงาย เก็บที่อุณหภูมิ 1-8 องศาเซลเซียส
เมื่อตัวอยางมาถึงหองปฏิบัติการ ผูปฏิบัติงานควรตรวจสอบสภาพตัวอยาง และภาชนะที่บรรจุ ชื่อ ที่อยู ของ
ลูกคา และบันทึกรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับตัวอยาง ไดแก วัน เวลาที่รับตัวอยาง รายละเอียดของการสุมตัวอยาง ไดแก
วันที่ เวลา สภาพของตัวอยาง และขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ ทําการทดสอบตัวอยางภายใน 24 ชั่วโมง หรือตามขอตกลง
กับลูกคา
นําตัวอยางที่ตองการทดสอบผสมใหเปนเนื้อเดียวกัน สําหรับตัวอยางแชแข็ง วางใหน้ําแข็งละลายที่อุณหภูมิ
18-27 องศาเซลเซียส ไมเกิน 3 ชม.หรือ 2 ± 2 องศาเซลเซียส ไมเกิน 24 ชม. (BAM แนะนํา 2-5 องศาเซลเซียส ไม
เกิน 18 ชม. หรือต่ํากวา 45 องศาเซลเซียส 15 นาที) สําหรับตัวอยางแข็งและแหง ใหบด หรือสับในสภาวะที่อุณหภูมิ
ไมสูงเกินไป ไมเกิน 1 นาที ตัวอยางเหลวและไมมีความหนืด ใหเขยาดวยมือ 25 ครั้ง ระยะชวงแขน 25 ซม. หรือใช
เครื่องเขยา หรือใช blender สําหรับตัวอยางที่ไมเปนเนื้อเดียวกัน ผสมใหเปนเนื้อเดียวกันดวยเครื่องเขยา หรือบดหรือ
สับในสภาวะที่อุณหภูมิไมสูงเกินไป ไมเกิน 1 นาที
เก็บตัวอยางไวจนกวาการทดสอบจะเสร็จสิ้น หรืออาจจะเก็บนานกวานั้นภายในภาชนะปลอดเชื้อ และ
อุณหภูมิเดิมที่ใชในการเก็บรักษาตัวอยางกอนการทดสอบ
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กรมวิทยาศาสตรบริการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการจัดการตัวอยางอาหารประเภทตางๆ ในหลักสูตรการวิเคราะห
จุลินทรียในอาหารทะเลแชเยือกแข็ง และหลักสูตรนักวิเคราะหมืออาชีพ สาขาจุลชีววิทยาอาหาร เพื่อใหผูอบรมสามารถ
ประยุกตใชกับการปฏิบัติบัติงานจริง ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดไดที่หมายเลขโทรศัพท 0 2201 7460 ติดตอ
คุณจรวยพร แดงจิ๋ว หรือเขาไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรฝกอบรมไดท่ี http://blpd.dss.go.th

วงศทิพา โรจนประภพ
wongthipa@dss.go.th

แนะนําหลักสูตรฝกอบรม : หลักสูตรดานจุลชีววิทยา

ทามกลาง

วิกฤตเศรษฐกิจโลก ชวงการเงินที่ซบเซา เทาที่เปนอยูในปจจุบัน ภาคการผลิต
อุตสาหกรรมอาหารของไทย
ซึ่งสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม ยังอยูในสถานภาพที่ไดเปรียบกวาผลิตภัณฑอื่น ผูผลิตหรือผูประกอบการดานอาหาร ควรใชชวงเวลานี้ให
เปนประโยชนโดยการปรับปรุง
พัฒนายกระดับคุณภาพผลิตภัณฑของตนสูมาตรฐานโลกใหเปนที่ยอมรับของนานา
ชาติ ผูประกอบการอาหารทุกประเภททุกระดับ ควรมีความรูดานจุลชีววิทยาของอาหาร ทั้งนี้เพราะจุลินทรียในอาหาร
เปนดัชนีบงชี้ความสะอาด ความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร
สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ ขอมีสวนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางดานการ
วิเคราะหทดสอบสาขาจุลชีววิทยา โดยการจัดฝกอบรมใหทานที่สนใจ ทุกทาน ทุกระดับความรู โดยเฉพาะสาขาจุล
ชีววิทยา เริ่มดวยหลักสูตรพื้นฐานสําหรับผูปฏิบัติงานเบื้องตน คือ หลักสูตรเทคนิคพื้นฐานทางจุลชีววิทยาอาหาร
เปนหลักสูตรการฝกอบรมระยะสั้น ตามดวยหลักสูตร ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติทั่วไปสําหรับการทดสอบทาง
จุลชีววิทยาอาหาร ซึ่งมีเนื้อหาอิงขอกําหนดมาตรฐาน ISO 7218 และสําหรับผูปฏิบัติที่ตองการพัฒนาสูการเปน
มืออาชีพ สํานักฯขอเสนอหลักสูตรเรื่อง นักวิเคราะหมืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา ซึ่งเปนการฝกอบรมระยะยาว
มากกวา 150 ชั่วโมง ทั้งนี้ผลลัพธที่ทานจะไดคือ ความเปนผูมีความรู ความสามารถ ระดับมาตรฐานสากล โดยสรุป
แลว ขอเชิญชวนทานแวะเขาหารายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ http://blpd.dss.go.th/training พวกเรารอคุณอยู
อรทัย ลีลาพจนาพร
oratai@dss.go.th

ตอบคําถามวิทยาศาสตร : จุลชีววิทยาของอาหารทะเลแชแข็ง
ถาม
ตอบ

ถาม
ตอบ

จารวี สุขประเสริฐ
jaravee@dss.go.th

ตามขอกําหนดคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารทะเลแชเยือกแข็ง ตามที่ Codex กําหนดนั้น ได
กําหนดใหตรวจเชื้ออะไรบางในกลุม Frozen raw crustaceans, raw shrimp, prawns and lobsters
เชื้อจุลินทรียที่ตองตวรจวิเคราะห ตามขอกําหนดของ Codex ในกลุมอาหารทะเลแชแข็งกลุมดังกลาว ไดแก
Aerobic Plate count, Escherichia coli, Vibrio parahaemolyticus, Listeria monocytogenes,
Staphylococcus aureus และ Salmonella
กรณีที่ผูประกอบการรายใหมเพิ่งสงออก ตองการเตรียมความพรอมกอนสงออกอาหารทะเลแชแข็ง
ตองขอมาตรฐานที่จําเปนในการสงออกอาหารทะเลตัวไหนบาง
มาตรฐานที่จําเปนในการสงออกอาหารทะเลแชแข็งมีอยู 9 มาตรฐาน ดังนี้ GMP (Good Manufacturing
Practice), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System), BRC (British Retail Consortium) , IFS (International Food Standard), BAP (Best Aquaculture Practices from Aquaculture
Certification Council), ISO/IEC 17025 (General Requirements for the Competence of Testing and
Calibration Laboratories), ISO 9001 : 2000 (International Standard Organization), ISO 14001
(International Standard organization Environmental management) และมาตรฐานแรงงานไทย แตขอ
ที่สําคัญ คือ GMP, HACCP,ISO 14001 และ ISO 9001
ทานใดมีคําแนะนําหรือคําถามที่ตองการคําตอบจากพวกเราชาว พศ.
สงคําถามมาไดที่ blpd@dss.go.th
****** ลุนรับรางวัลทุกเดือน ******

โปรดสงขอคิดเห็น คําแนะนําหรือคําถามที่ blpd@dss.go.th โทรศัพท 02-2017460 โทรสาร 02-2017461
หากตองการยกเลิกการรับขาวสาร กรุณากดที่นี่ ขอมูลเพิ่มเติม http://blpd.dss.go.th/
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ข่าวสารวิทยาศาสตร์ : มาตรฐานที่จาเป็นในการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง (Frozen Food)
มาตรฐานที่จาเป็นในการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งมีอยู่ 9 มาตรฐาน ดังนี้
1. GMP (Good Manufacturing Practice) เป็นหลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะ
อาหาร (มอก.34-2546) หลักเกณฑ์นี้ได้วางพื้นฐานเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องสุขลักษณะ
อาหารและควรใช้ควบคู่กับข้อก้าหนดวิธีปฏิบัติด้านสุขลักษณะเฉพาะแต่ละเรื่องที่เหมาะสม และ
ควรใช้ร่วมกับข้อแนะน้าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางด้านจุลินทรีย์
2. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System) เป็นระบบการ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร ซึ่งระบบนี้เป็นระบบการจัดการเพื่อ
ความปลอดภัยของอาหาร
3. BRC (British Retail Consortium) เป็นมาตรฐานที่สมาคมผู้ค้าปลีกประเทศอังกฤษ
ได้พัฒนาเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการผลิตสินค้าของผู้ส่งมอบเพื่อส่งมอบกับผู้ค้าปลีกในประเทศ
อังกฤษ
เป็นระบบที่เน้นการผลิตภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพกับระบบความปลอดภัยในการ
ผลิตอาหารเข้าด้วยกัน
4. IFS
(International
Food
Standard)
เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นมาโดย
Hauptverband des Deutschen Einzelhandels (HDE) ประเทศเยอรมัน โดยเป็นมาตรฐาน
ระบบรายงานส้าหรับทุกบริษัทที่ผลิตและ/ หรือแปรรูปอาหาร
มาตรฐานดังกล่าววางอยู่บน
พื้นฐานการใช้รายการตรวจสอบ และ Scoring matrix
โดยมีระดับของการให้การรับรอง
มาตรฐานอยู่ที่ Foundation and Higher Level ลักษณะของการตรวจประเมินจะเป็นแบบ
Checklist
5. BAP (Best Aquaculture Practices from Aquaculture Certification Council)
เป็นข้อก้าหนดของมาตรฐานของ ACC หรือ Aquaculture Certification Council ซึ่งเป็น
องค์กรอิสระของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ให้บริการรับรองกระบวนการเลี้ยงสัตว์น้า โดยข้อก้าหนด
ของมาตรฐานนี้ คลอบคลุม 4 หัวข้อหลักประกอบด้วย
ด้วยชุมชน (Community), ด้าน
สิ่งแวดล้อมล้อม (Environment), ด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) , ด้านการ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
6. ISO/IEC 17025 (General Requirements for the Competence of Testing
and Calibration Laboratories)
เป็นมาตรฐานสากลที่เกิดขึ้นโดยการร่วมมือกันระหว่าง
International Organization for Standardization กับ International Electrotechnical
Commission ซึ่งได้ก้าหนดข้อก้าหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัตก
ิ ารสอบเทียบและ
ห้องปฏิบัตก
ิ ารทดสอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
ตั้งแต่การเตรียมตัวอย่างจนถึงความช้านาญในการวิเคราะห์ทดสอบ/สอบเทียบ
รวมถึงการเก็บ
บันทึกและการรายงานผล
7. ISO 9001 : 2000 (International Standard Organization) เป็นมาตรฐานสากลที่
องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความส้าคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพ
ของการด้าเนินงานภายในองค์กร
8. ISO 14001 (International Standard organization Environmental
management) เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึง
ความส้าคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ
โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานแรงงานไทย เป็นข้อก้าหนดห้ามการใช้แรงงานผิดกฎหมาย และแรงงานเด็ก
เอกสารอ้างอิง :
มาตรฐานที่จ้าเป็นในการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง. วารสารผู้ส่งออก, ปีที่ 22 , ฉบับที่
515 : หน้า 19-21, 2552
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