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Which do you prefer? 



How do you select? 



How do you know? 

http://imageshack.us/


 Thai New Example 
แพทยเ์ผยอาหารไทย มีสารตกค้างเกินมาตรฐาน  
• จากรายงานการเฝ้าระวงัอาหารเป็นพิษของกรมควบคมุโรคในกลุ่ม

ผูบ้ริโภคทุกช่วงอายุทัว่ประเทศพบผูป่้วยโรคอาหารเป็นพิษจ านวน 
102,370 ราย โดยพบว่า ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด เท่ากบั 
53,182 หรอื  51.95% ภาคเหนือ 25,414 หรอื 24.82% ภาคกลาง 19,658 
หรอื 19.23% ภาคใต้ 4,089 หรอื 3.99%  

• ผูป่้วยโรคอาหารเป็นพิษพบมากในเดก็วยัเรียน อายุ 5 - 24 ปี และวยั
ท างาน อายุ 25 ? 64 ปี โดยจากการเฝ้าระวงัอาหารในโรงเรียนได้ตรวจ
พบเช้ือจลิุนทรียก่์อโรคในอาหาร ผูส้มัผสัอาหาร และภาชนะในโรงเรียน 
101 แห่ง เกินมาตรฐาน 46.5% อีกด้วย  

• http://www.vcharkarn.com/vblog/64982 



Food poisoning in Thailand 





ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง ชีแ้จงเกีย่วกบัประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดอาหารทีห่า้มผลติ น าเขา้ หรอืจ าหน่าย 

………………………………………….. 
        ดว้ยปรากฏวา่มผีูป้่วยจากการบรโิภคเน้ือปลาปกัเป้าทีม่สีารพษิเตตโตรโดทอ็กซนิ (Tetrodotoxin) ซึง่อาจ
เป็นอนัตรายถงึชวีติ กระทรวงสาธารณสุขจงึเหน็ควรก าหนดมาตรการในการคุม้ครองความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 

โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัที ่264) พ.ศ.2545 เรื่อง ก าหนดอาหารทีห่า้มผลติ น าเขา้ หรอื
จ าหน่าย ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2545 โดยมสีาระส าคญัหา้มมใิหผ้ลติ น าเขา้ หรอืจ าหน่ายปลาปกัเป้าและอาหารที่
มปีลาปกัเป้าเป็นส่วนผสมซึง่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัน้ีไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาฉบบัทัว่ไป เล่ม 
119 ตอนพเิศษ 128ง. ลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2545 มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่26 ธนัวาคม 2545 เป็นตน้ไป และ

นบัตัง้แต่วนัทีป่ระกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบันี้มผีลใชบ้งัคบัแลว้ จะตอ้งไม่มกีารผลติ การจ าหน่าย หรอืน าเขา้ 
ปลาปกัเป้าและอาหารทีม่ปีลาปกัเป้าเป็นส่วนผสมทัง้น้ี รวมถงึการผลติเพื่อส่งออกดว้ย  ส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยาจงึขอประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนัและขอใหผู้ป้ระกอบการทีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติามประกาศดงักล่าวโดย
เคร่งครดั ผูฝ้า่ฝืนจะมคีวามผดิตามมาตรา 50 แห่งพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ.2522 กล่าวคอื ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกตัง้แต่หกเดอืนถงึสองปี และปรบัตัง้แต่ หา้พนับาทถงึสองหมื่นบาท หากมขีอ้สงสยัประการใด โปรดตดิต่อ
สอบถามไดท้ีก่องควบคุมอาหาร ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทร.0-2590-7322, 

0-2590-7023 หรอื 0-2590-7175 ในวนัเวลาราชการ 
ประกาศ ณ วนัที ่13 มกราคม พ.ศ.2546 



ประกาศส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
………………………………………….. 

ดว้ยปรากฏวา่มปีญัหาการแพร่ระบาดของเชือ้โรคววับ้า (Bovine spongiform encephalopathy) ชือ่ย่อวา่ BSE ใน
หลายประเทศ ดงันัน้เพื่อคุม้ครองความปลอดภยัของผูบ้รโิภคจงึสมควรปรบัปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบบัที ่173) พ.ศ.2539 เรื่อง ก าหนดอาหารทีห่า้มน าเขา้หรอืจ าหน่าย  
                อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(8) แห่งพระราชบญัญตัอิาหาร พ.ศ.2522 อนัเป็น
พระราชบญัญตัทิีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจ ากดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึง่มาตรา 29 ประกอบ
กบัมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท าไดโ้ดยอาศยั

อ านาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ้ดงัต่อไปนี้  
                ขอ้ 1 ใหย้กเลกิประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่173 (พ.ศ.2539) เรื่อง ก าหนดอาหารทีห่า้ม

น าเขา้หรอืจ าหน่าย ลงวนัที ่10 เมษายน พ.ศ.2539  
                ขอ้ 2 ใหเ้นื้อโคและผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากโคทีม่แีหล่งก าเนิดจากประเทศทีม่คีวามเสีย่งจากการเกดิ
โรคววับ้า (BSE) ไดแ้ก่ สหราชอาณาจกัร โปรตุเกส ฝรัง่เศส ไอรแ์ลนด ์สวติเซอรแ์ลนด ์เบลเยีย่ม สหพนัธ์

สาธารณรฐัเยอรมนี และเนเธอรแ์ลนด ์เป็นอาหารทีห่า้มน าเขา้หรอืจ าหน่าย 
(1) นมและผลติภณัฑน์ม  

                     (2) เจลาตนิทีม่หีนงัสอืรบัรองวา่ปลอดจากโรคววับ้า (BSE) จากหน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบ
ของประเทศทีเ่ป็นแหล่งก าเนิด หรอืสถาบนัเอกชนทีร่บัรองโดยหน่วยงานของรฐัทีร่บัผดิชอบของประเทศทีเ่ป็น

แหล่งก าเนิด แลว้แต่กรณี โดยมสีาระส าคญัตามทีส่ านกังานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด  
                ขอ้ 3 ประกาศนี้ ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

 



Definition of sanitation 

• The word sanitation comes from the 
Latin word “sanitas” which mean 
“health” 

• In food Industry mean “ creating and 
maintaining hygienic and healthful 
conditions” 

• ภาวะท่ีโรงงานผลิตอาหารมีการจดัระบบใหถู้กสุขลกัษณะและท าให้
เกิดผลดีต่อทุกๆคนท่ีปฏิบติัการในโรงงาน รวมถึงผลิตภณัฑ ์



หากไม่มีระบบสุขาภิบาล? 
• ครัง้ท่ี 1 "ไข้หวดัใหญ่สเปน" 

(Spanish Flu) ในปีคศ. 1918 
หรือ พ.ศ. 2461  ได้เกิดการ
ระบาดของไข้หวดัชนิด [A 
(H1N1) นับเป็นความสญูเสีย
ครัง้ย่ิงใหญ่ ประมาณว่าเกิด
การติดเช้ือร้อยละ 20-40 ของ
ประชากรโลกและมีผู้เสียชีวิต
20 ล้านคน พบผู้ป่วยส่วนใหญ่
ในวยัหนุ่มสาว อาย ุ20-50 ปี 
 



หากไม่มีระบบสุขาภิบาล? 
    "ไข้หวดัใหญ่เอเซีย" (Asian Flu) 

ในปี คศ. 1957 หรือ พ.ศ. ได้มี
การระบาดของไข้หวดัชนิด [A 
(H2N2)] ต้นเหตมุาจากการ
กลายพนัธุไ์วรสัในเป็ดป่า ใน
ครัง้น้ีการระบาดของโรคไม่
รนุแรงเท่าครัง้แรก เพราะมี
ความรู้จากประสบการณ์ในครัง้
แรก ท าให้สามารถรบัมือได้ดี
ขึน้ คาดว่ามีคนตายทัว่โลก
ประมาณ 2 ล้านคน ส่วนใหญ่
พบผู้ติดเช้ือในผู้สงูอาย ุ
 



• ไวรสัไข้หวดัใหญ่ หรือ Influenza นัน้ แบ่งออกเป็น 3 Type ดงัน้ี 
           Type A subtypes (Influenza A )ตามความแตกต่างของ H และ N antigens พบในคนและ
สตัว ์                - คน พบ 3 ชนิดไดแ้ก่ H1N1, H2N2, H3N2 
                      - มา้ พบ 2 ชนิดไดแ้ก่ H3N8 และ H7N7 
                      - สตัวปี์ก พบทุกชนิดไดแ้ก่ H1-15 และ N1-9 
           Type B (Influenza B) ไม่ม ีsubtype พบเฉพาะในคน 
            Type C (Influenza C) ไม่ม ีsubtype พบในคนและสุกร 
 



หากไม่มีระบบสุขาภิบาล? 
• "ไข้หวดัใหญ่ฮ่องกง" (Hong 

Kong Flu) ในปี 1968 เป็นการ
ระบาดของเช้ือชนิด [A 
(H3N2)]เร่ิมต้นระบาดท่ีฮ่องกง 
แต่ความเสียหายในครัง้น้ีไม่
มากนัก คาดว่ามีเหย่ือโรคร้าย
น้ีเกือบ 1 ล้านคน ส าหรบัผูติ้ด
เช้ือส่วนใหญ่จะเป็นผูส้งูอาย ุ
 



The important of 
sanitation 

1 Food Industry 

– Food contamination  

– Sanitation cost  



Older plants with less-than-ideal designs 



Newer plants with ideal designs 



2. Basic sanitation training 

-Department of Health (กรมอนามยั) 

 

 

 

-The Food and Drug Administration(องค์การอาหารและยา) 

http://www.fda.moph.go.th/


Before training 



After training 



3.Benefit of sanitation program 

3.1 Follow the food law  

3.2 Accidents protection  

3.3 Extended shelf-life of foods 

3.4 Safe energy 

3.5 Food quality and insurance  



• Proper personal hygiene, including frequent 

hand and arm washing and covering cuts; 

• Proper cleaning and sanitizing of all food 

contact surfaces and utensils; 

• Proper cleaning and sanitizing of food 

equipment; 

• Good basic housekeeping and maintenance; 

and 

• Food storage for the proper time and at safe 

temperatures. 

 



Good sanitation 



How food get 
contaminated? 



1 Red-Meat product 

   - muscles of healthy animal or 
animal surface 

   - blood cell with defense 
mechanisms 

   - knives 

   - stored, distributed process 

  

 



Where do M.O. in food come from? 

M.O. in their 

liver, kidneys, 

lymph nodes, 
and spleen. 

As the meat is cut 

into retail portions, 

more surface area is 
exposed to the M.O. 

 



Refrigeration is one of the most important 
ways contamination of foods in controlled. 
When food are not handled properly in 
cold storage, they can become heavily 
contaminated. 

 
 



Cool temperature 

The surface of 
the food can 
feel well chilled 
while the middle 
is still warm. 

Clostridium perfringens 



Poor transportation 



2 Dairy Products 

 - cows 

 - milking equipment 

   - equipment used for unpasteuized 
milk are used for pasteurized milk 

   - staff 



Contamination of raw milk 





Storage of raw milk  



3 Poultry products 

   - Poultry may be contaminated by 
Salmonella and Campylobacter 
during processing. There 
microorganisms are easily spread 
from one carcass to another during 
defeathering and removal of the 
intestines. Salmonella can also be 
transferred from contaminated 
hands, gloves, and processing tools.  



Salmonella sp. 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiIrDoVEE9kADOOJzbkF;_ylu=X3oDMTBkN2JzN3E2BHBvcwM0NARzZWMDc3I-/SIG=1hofob6q8/EXP=1149657003/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dpoultry%252Band%252Bprocess%252Band%252Bphoto%2526ei%253DUTF-8%2526qp_p%253Dpoultry%252Bprocess%2526imgsz%253Dall%2526fr%253DFP-tab-web-t334%2526b%253D41%26w=200%26h=150%26imgurl=attra.ncat.org%252Fimages%252FSSPPrack.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fattra.ncat.org%252Fattra-pub%252Fpoultryprocess.html%26size=23.2kB%26name=SSPPrack.jpg%26p=poultry%2band%2bprocess%2band%2bphoto%26type=jpeg%26no=44%26tt=456%26ei=UTF-8
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5x8RJIVEsLgA7WCJzbkF;_ylu=X3oDMTBjcXBoZjEwBHBvcwMzBHNlYwNzcg--/SIG=1frv7s486/EXP=1149662609/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dsalmonella%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253DFP-tab-web-t334%2526x%253Dwrt%26w=446%26h=332%26imgurl=spacescience.com%252Fheadlines%252Fy2003%252Fimages%252Fyeast%252Fsalmonella.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fspacescience.com%252Fheadlines%252Fy2003%252Fimages%252Fyeast%26size=42.2kB%26name=salmonella.jpg%26p=salmonella%26type=jpeg%26no=3%26tt=24,975%26ei=UTF-8


4 Seafood products 
 

harvesting 
 

processing 
 

distribution marketing 



Case study 



Sources of food contamination 

• Food product provide nutrients that 
people need. Microorganisms need 
many of the same nutrients, so food 
products are an ideal source of 
nutrition for microorganisms. 



1 Ingredients 

 -M.O.and their toxin 

2 Equipment 

 -can be contaminated during production 

3 Employees 

 - hair, nose, mouth carry M.O. 

4 Air and water 

5 Sewage 

 - raw, untreated sewage  

6 Insects and rodents 

 -feet, fur, and feces of rats and mice 



How to prevent and control 
contamination of food? 

1 The environment 

 - food should not be 
touched by human 
hands 

   - Food should be 
covered during storage, 
holding, and service 

 - Food in single-service 
wrappers or containers, 
such as milk and juice, 
should be served 
directly from these 
containers. 

 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5mxOHYVEsSsBgg6JzbkF;_ylu=X3oDMTBkamp2MXFoBHBvcwMyMwRzZWMDc3I-/SIG=1i4mr6oo9/EXP=1149660878/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dgirl%252Band%252Bmilk%252B%2526ei%253DUTF-8%2526qp_p%253Dgirl%252Bmilk%2526imgsz%253Dall%2526fr%253DFP-tab-web-t334%2526b%253D21%26w=145%26h=206%26imgurl=calorielab.com%252Fnews%252Fwp-images%252Fpost-images%252Fgirl-enjoying-milk.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fcalorielab.com%252Fnews%252Fcategories%252Fmilk-controversy%26size=10.7kB%26name=girl-enjoying-milk.jpg%26p=girl%2band%2bmilk%26type=jpeg%26no=23%26tt=4,380%26ei=UTF-8


  - Equipment and utensils 
used in food processing, 
packaging, preparation, 
and service should be 
cleaned and sanitized 
between use. 

 

  - Food service manager 
should train employees 
to handle dishes and 
eating utensils so that 
their hands do not touch 
any surface. 



2 During storage 

 - Storage facilities 
should have plenty of 
space and an 
organized storage 
layout, and stock 
should be rotated. 

 

  - Storage area floors 
should be swept or 
scrubbed and shelves 
or racks should be 
cleaned and sanitized 

 



3 Litter and garbage 

   - Refuse should be kept in appropriate 
containers and removed from the food 
area regularly. 

   - Clean, disinfected, seamless trash 
containers should be kept in all work 
areas. 

  - The best method is to use separate 
containers for food waste from those 
used for litter and rubbish 



4 Toxic substances 

   - Poisons and toxic chemicals 
should not be stored near food 
products. 

 - Only cleaning compounds, 
supplies, utensils, and equipment 
approved by regulatory or other 
agencies should be used in food 
handling, processing and 
preparation. 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiPuIoVEctsA_XaJzbkF;_ylu=X3oDMTBkaGlhOWMwBHBvcwM3NARzZWMDc3I-/SIG=1fbmp0b00/EXP=1149662318/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DToxic%252Bsubstances%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253DFP-tab-web-t334%2526b%253D61%26w=225%26h=267%26imgurl=www.baronandbudd.com%252Fbb%252Fimages%252FothertoxicPIC.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.baronandbudd.com%252FOTHERTOXIC_HOME.html%26size=10.8kB%26name=othertoxicPIC.jpg%26p=Toxic%2bsubstances%26type=jpeg%26no=74%26tt=7,841%26ei=UTF-8
http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiPuIoVEctsA.XaJzbkF;_ylu=X3oDMTBkMGJ0cWJ0BHBvcwM3MARzZWMDc3I-/SIG=1fkjc5pap/EXP=1149662318/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DToxic%252Bsubstances%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253DFP-tab-web-t334%2526b%253D61%26w=125%26h=129%26imgurl=cia.gov%252Fcia%252Freports%252Fcbr_handbook%252Ftoxic02.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fcia.gov%252Fcia%252Freports%252Fcbr_handbook%252Fcbrbook.htm%26size=12.5kB%26name=toxic02.jpg%26p=Toxic%2bsubstances%26type=jpeg%26no=70%26tt=7,841%26ei=UTF-8

