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ประเภท 1  กำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยีของบุคลำกรข้ันพ้ืนฐำน 

 

หลักสูตรที่ 3 Food Safety & Hygiene Skills for Food Handlers 

ทักษะกำรประเมินควำมปลอดภัยอำหำร และกำรค ำนวณฉลำกบริโภค 

 

ค ำอธิบำย : สร้างทักษะการประเมิน การค านวณ และความรู้ เร่ืองอาหารปลอดภัย ระเบียบฉลาก
อาหาร และการค านวณฉลากอาหาร 
 

วัตถุประสงค์ : 1. เพ่ือสร้างทักษะการประเมินความปลอดภัยอาหาร สร้างฐานความรู้เร่ือง 

มาตรฐานอาหาร  อาหารปลอดภัย และความเข้าใจในข้อก าหนดที่ชัดเจน 

 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดท าฉลากแสดงข้อมูลอาหารและข้อมูลโภชนาการ 
(Food and Nutrition Information) 

 3. เพ่ือตรวจสอบระบบความปลอดภัยอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

ผลลัพธ์ทักษะ : 1. ทักษะการประเมินความปลอดภัยอาหาร และเข้าใจในข้อก าหนดด้านความปลอดภัย 

 2. ทักษะการสืบค้นข้อมูลด้านมาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร 

 3. ทักษะการออกแบบและประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ 

ผลิตอาหาร 

 4. ทักษะการค านวณปริมาณการเติมวัตถุเจือปนอาหาร 

 5. ทักษะการจัดท าฉลากแสดงข้อมูลอาหารและข้อมูลโภชนาการ 

อุตสำหกรรมเปำ้หมำย : อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) 

กลุ่มเปำ้หมำย : เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน 
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ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หน่วยงำน ควำมเช่ียวชำญ รูปภำพ 

1 ผศ.ดร.ศศิธร  ใบผ่อง ศูนย์บริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- โภชนศาสตร์ 

- ระบบ
คุณภาพ/
มาตรฐาน 

การผลิต 

- การออกแบบ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

 

2 รศ.ดร.พัชรินทร์  ระวียัน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- โภชนศาสตร์ 

- ระบบ
คุณภาพ/
มาตรฐาน 

การผลิต 

 

3 ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์  
เขมาชีวะกุล 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- โภชนศาสตร์ 

- การออกแบบ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

 

4 อ.ดร.สิรภัทร   
แต่สุวรรณ 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- โภชนศาสตร์ 

- ระบบ
คุณภาพ/
มาตรฐานการ
ผลิต 
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5 อ.ดร.สุพัฒน์  พงษ์ไทย สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- Food Safety 

- การออกแบบ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
- ระบบ
คุณภาพ/
มาตรฐานการ
ผลิต 

 

6 ผศ.วชิระ  จิระรัตนรังษี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- โภชนศาสตร์ 

- การออกแบบ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

 

7 คุณชาติชาย   
วิลัยลักษณ์ 

ศูนย์บริการธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตร 

คณะอุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- การออกแบบ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 
- ระบบ
คุณภาพ/
มาตรฐานการ
ผลิต 

 

8 คุณจิรารัตน์  เทศะศิลป์ กลุ่มก าหนด
มาตรฐาน กองอาหาร 

ส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวง
สาธารณสุข 

- กฎหมาย
อาหาร 

- อาหารใหม่ 
และวัตถุเจือปน
อาหาร 
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ล ำดับ ช่ือ-นำมสกุล หน่วยงำน ควำมเช่ียวชำญ รูปภำพ 

9 คุณปวีณ์ดา   
ศรีพนารัตนกุล 

กลุ่มก าหนด
มาตรฐาน กองอาหาร 

ส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวง
สาธารณสุข 

- กฎหมาย
อาหาร 

- อาหารใหม่ 
และวัตถุเจือปน
อาหาร 

 

10 ภก.ญ.นฤมล  ขันตีกุล กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ 

- กฎหมาย
อาหาร 

- วัตถุเจือปน
อาหาร (food 

additives) 

 

 

เนื้อหำที่เรียน : 

ล ำดับท่ี เนื้อหำที่เรียน 

1 ความรู้เรื่องมาตรฐานอาหาร อาหารปลอดภัย และความเข้าใจในข้อก าหนดที่ชัดเจน   
2 อาหารใดบ้างต้องมีเคร่ืองหมาย อย. 
3 มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร 

4 GMP: หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) 

5 วัตถุเจือปนอาหาร (food additives) 

6 อาหารใหม่ (Novel Food) 

7 การค านวณและข้อก าหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 

8 ฉลากโภชนาการ: นิยาม การแสดงฉลาก ประโยชน์ รูปแบบ และวิธีการอ่านฉลาก
โภชนาการ 

9 การจัดท าฉลากแสดงข้อมูลอาหารและข้อมูลโภชนาการ (Food and Nutrition 

Information)     

10 วิธีการก าหนดปริมาณอาหารหนึ่งหน่วยบริโภค 

ฉลากอาหาร (ฉลากโภชนาการและฉลาก GDA) และการค านวณฉลาก 
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วิธีกำรเรียน :  

1. แนะน าโครงการ Brain Power Skill Up 

2. แบบทดสอบก่อนพัฒนาทักษะ (Pre-Test)/แบบประเมินทักษะก่อนเรียน (Pre-Embedded 

Skill Evaluation) 

3. เรียนภาคทฤษฎี (Lecture) 

4. การเขียนแผนงาน ทุกวันหลังเลิกเรียน (Assignment – Action Plan)  

5. บันทึกความก้าวหน้าการพัฒนาทักษะ Learning Curve Record ทุกวันหลังเลิกเรียน  

6. แบบทดสอบหลังพัฒนาทักษะ (Post-Test)/แบบประเมินทักษะหลังเรียน (Post-Embedded 

Skill Evaluation) 
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บทที่ 2 : แบบทดสอบและ
ประเมินผลก่อนเรียน 
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2.1 แบบทดสอบก่อน 

พัฒนาทักษะ (Pre-Test) 
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ส่วนที่ 1 ลงทะเบียน 

 

1. กรุณะกรอกช่ือ-นะมสกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. สถะนปรฯกอบกะร……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Email………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. เบอร์โทร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบก่อนพัฒนาทักษะ (Pre-Test) 

 

ค ำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี๊เป็นแบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก จ ะนวน 30 ข้อ 30 คฯแนน 

   2. จงเลือกค ะตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพียงข้อเดียว 

 

1. ข้อก ะหนดมะตรฐะนอะหะรในแต่ลฯปรฯเภทรฯบุไว้ในตัวเลือกข้อใด 

□ พรฯระชบัญญัติอะหะร 

□ กฎกรฯทรวงสะธะรณสุข 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข 

□ ค ะสั่งส ะนักงะนคณฯกรรมกะรอะหะรแลฯยะ (อย.) 
 

2. ข้อใดมีกะรก ะหนดถืงบทก ะหนดโทษหะกผลิตอะหะรไม่เป็นไปตะมมะตรฐะนก ะหนด 

□ พรฯระชบัญญัติอะหะร 

□ กฎกรฯทรวงสะธะรณสุข 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข 

□ ค ะสั่งส ะนักงะนคณฯกรรมกะรอะหะรแลฯยะ (อย.) 
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3. ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขฉบับใดถือว่ะเป็นปรฯกะศตะมแนวขวะง 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข ฉบับที่ 349 พ.ศ.2555 เร่ือง วิธีกะรผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใน
กะรผลิตแลฯกะรเก็บรักษะอะหะรในภะชนฯบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควะมเป็นกรดต ่ะแลฯชนิดที่
ปรับกรด 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข ฉบับที่ 350 พ.ศ.2556 เรื่อง นมโค 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข ฉบับที่ 367  พ.ศ.2557 เร่ือง กะรแสดงฉละกของอะหะรใน
ภะชนฯบรรจุ 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข ฉบับที่ 369 พ.ศ.2558 เรื่อง ขวดนม แลฯภะชนฯบรรจุนมส ะหรับ
ทะรกแลฯเด็กเล็ก 

 

4. อะหะรปรฯเภทใดต้องมีเคร่ืองหมะย อย. 

□ อะหะรควบคุมเฉพะฯ 

□ อะหะรที่ผู้ผลิตสะมะรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะหะรที่ผลิตแก่ผู้บริโภคได้ในขณฯนัน๊ 

□ อะหะรสดที่ไม่ผ่ะนกรรมวิธีใด ๆ หรืออะหะรสดที่ผ่ะนกรรมวิธีกะรแกฯ ช ะแหลฯ ตัดแต่ง หรือ
วิธีกะรอื่นใดเพ่ือลดขนะด 

□ อะหะรในภะชนฯบรรจุที่ผลิตแลฯจ ะหน่ะยเพ่ือบริกะรภะยในร้ะนอะหะร 

 

5. สัญลักษณ์ใดเป็นเคร่ืองหมะย อย. ที่แสดงบนฉละกส ะหรับ ผลิตภัณฑ์อะหะร 

□ ตัวเลือกที 1  

 

□ ตัวเลือกที่ 2  

 

□ ตัวเลือกที่ 3  

 

□ ตัวเลือกที่ 4  
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6. เลขสะรรฯบบอะหะร (อย.) ตอ่ไปนี๊ 50-1-02237-2-0092 ผลิตที่ จังหวัดอฯไร 

□ เชียงระย 

□ เชียงใหม่ 

□ ล ะพูน 

□ ล ะปะง 

 

7. ข้อใด ไม่ใช่ ควะมหมะย “อะหะร” 

□ เคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส วัตถุเจือปนอะหะร 

□ ยะ วัตถุออกฤทธิ์ตอ่จิตแลฯปรฯสะท หรือยะเสพติดให้โทษ 

□ วัตถุที่มุ่งหมะยส ะหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในกะรผลิตอะหะร 

□ วัตถุทุกชนิดทีค่นกิน ดื่ม อม หรือน ะเข้ะสู่ร่ะงกะยไม่วะ่ด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณฯใด ๆ 

 

8. ข้อใดไม่ใช่อะหะรไม่บริสุทธิ ์

□ อะหะรที่ได้ผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษะไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณฯ 

□ อะหะรที่ผลิตจะกสัตว์ที่เป็นโรคอันอะจติดต่อถืงคนได้ 

□ อะหะรที่ได้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธีใดๆ โดยปรฯสงค์จฯปกปิดซ่อนเร้นควะมช ะรุดบกพร่อง
หรือควะมด้อยคุณภะพของอะหะรนัน๊ 

□ อะหะรที่มีส่ิงที่น่ะจฯเป็นอันตระยแก่สุขภะพเจือปนอยู่ด้วย 

 

9. ขอ้ใดจัดเปน็ลักษณฯของอะหะรปลอม 

□ แสดงวันเดือนที่ผลิตภะยหลังวันเดือนปึที่มีกะรผลิตจริงเพ่ือให้อะหะรมีควะมสดใหม่ 

□ ฉละกน ๊ะแร่ธรรมชะติ แสดงว่ะไม่มีโคเลสเตอรอล 

□ พบกะรเติมบอร์แรกซ์ในลูกช๊ินหมู 

□ พบเชื๊อจุลินทรีย์เกินมะตรฐะนที่ก ะหนดให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ 
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10. ข้อใดต่อไปนี๊สอดคล้องกับข้อก ะหนดของรฯบบ GMP น้อยที่สุด 

□ พนักงะนในบริเวณผลิตตอ้งสวมถุงมือทุกคน 

□ พนักงะนตอ้งล้ะงมือทุกครัง๊ก่อนเข้ะสู่บริเวณผลิต 

□ หลอดไฟในห้องผลิตต้องมีฝะครอบทุกจุด 

□ อะคะรผลิตไม่ควรอยู่ใกล้บริเวณทิ๊งขยฯ    

  

11. ข้อใดต่อไปนี๊ไม่จัดเป็นอนัตระยตะมหลัก GMP 

□ เศษแก้วขนะดเล็ก 

□ สะรเร่งเนื๊อแดง 

□ เชื๊อจุลินทรียท์ี่ใช้ในกะรหมัก 

□ สีผสมอะหะรทุกชนิด 

 

12. วิธีกะรใดไม่เหมะฯสมตอ่กะรท ะควะมสฯอะดห้องเก็บผลิตภัณฑ์นมผง 

□ กะรใช้เคร่ืองดูดฝุน่ 

□ กะรใช้ไม้กวะด 

□ กะรเช็ดถู 

□ กะรฉีดด้วยน ๊ะแรงดันสูง 

 

13. ข้อใดคือวตัถุปรฯสงค์ของกะรใช้วัตถุเจือปนอะหะร 

□ เพ่ือให้อะหะรมีควะมคงตวั 

□ เพ่ือควบคมุควะมเปน็ กรด-ด่ะง ของอะหะร 

□ เพ่ือแต่งสี ให้กล่ินรสอะหะร 

□ ถูกทุกข้อ 
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14. ข้อใดเป็นอันตระยจะกะรใช้วัตถุเจือปนอะหะรไมถู่กต้อง 

□ ผ่ืนที่ผิวหนัง หน้ะบวม อะเจียน ท้องเดิน อะกะรชะคล้ะยอัมพะต จะกกะรใช้สีที่ห้ะมใช้ในอะหะร 

□ กะ ร ใ ช้  ไ น ไ ต รต์  ใ น ป ริ ม ะณ สูงม ะกจ ฯท ะ ใ ห้ เ กิ ด อ ะก ะ ร เ ม ธ ฮี โ ม โ กลบิ น นี เ มี ย 
(methaemoglobinemia) 

□ อะกะรพิษเฉียบพลันของกรดเบนโซอิก คือ คล่ืนไส้ อะเจียน ปวดท้อง ปรฯสิทธิภะพของกะร
ท ะงะนของตับแลฯไตลดลง 

□ ถูกทุกข้อ 

 

15. ข้อใดคือปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุเจือปนอะหะร ฉบับล่ะสุด คือ 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2547 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2561 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 389) พ.ศ. 2561 

 

16. นิยะมของอะหะรใหมต่ะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขว่ะด้วยอะหะรใหม่ หมะยถืงอะหะรปรฯเภทใด 

□ วัตถุที่ใช้เป็นอะหะรหรือเปน็ส่วนปรฯกอบของอะหะรที่ประกฏหลักฐะนทะงวิชะกะรว่ะมีปรฯวัติ
กะรบริโภคเป็นอะหะรน้อยกว่ะสิบห้ะปึ 

□ วัตถุที่ใช้เป็นอะหะรหรือเปน็ส่วนปรฯกอบของอะหะรที่ได้จะกกรฯบวนกะรผลิตที่มิใช่
กรฯบวนกะรผลิตโดยทัว่ไปของอะหะรนัน๊ๆ ที่ท ะให้ส่วนปรฯกอบของอะหะร โครงสร้ะงของ
อะหะร หรือรูปแบบของอะหะรนัน๊เปลี่ยนแปลงไปอย่ะงมีนัยส ะคัญ ส่งผลต่อคณุค่ะทะง
โภชนะกะร กรฯบวนกะรทะงเคมีภะยในร่ะงกะยของส่ิงมีชีวิตหรือเมแทบอลิซืม 
(Metabolism) หรือรฯดับของสะรที่ไม่พืงปรฯสงค์ (Level of undesirable substances) 

□ ผลิตภัณฑ์อะหะร ที่มีวัตถุ (ก) หรือ (ข) เป็นส่วนปรฯกอบ 

□ ถูกทุกข้อ 
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17. อะหะรที่ไม่จัดเป็นอะหะรใหม่ตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขว่ะด้วยอะหะรใหม่ ได้แก่ อะหะร
ปรฯเภทใด 

□ อะหะรที่มีกะรบริโภคตะมปกติของอะหะรนั๊นๆ โดยอ้ะงอิงปรฯวัติจะกข้อมูลทะงวิชะกะรที่
น่ะเชื่อถือเพ่ือแสดงปรฯวัติกะรบริโภคเป็นอะหะร 

□ ผลิตภัณฑ์เสริมอะหะรที่มีส่วนผสมของใบโสมสกัด ซื่งมีปรฯวัติกะรบริโภคน้อยกว่ะ 15 ปึ 

□ แคลเซียมที่ผลิตด้วยกรฯบวนกะรนะโนเทคโนโลยี ที่มีอนุภะคเล็กกว่ะกะรผลิตโดยวิธีดัง๊เดิม 

□ น ๊ ะส้มที่ ผ่ะนกรฯบวนกะรพะสเจอร์ไรส์โดยไม่ใ ช้ควะมร้อน (Non-thermal food 

pasteurization processes) 

 

18. ผู้ปรฯกอบกะรต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตะมกฎหมะยอย่ะงไร ในกะรขออนุญะตอะหะรใหม่ 

□ ต้องยื่นเอกสะรหลักฐะนตะมที่ก ะหนดตะมปรฯกะศฯ ให้แก่หน่วยปรฯเมินควะมปลอดภัยที่ อย. 
ยอมรับ เพ่ือด ะเนินกะรปรฯเมินควะมปลอดภัยแลฯออกระยงะนผลกะรกะรปรฯเมินควะม
ปลอดภัย 

□ ต้องยื่นผลกะรปรฯเมินควะมปลอดภัยจะกหน่วยงะนปรฯเมินควะมปลอดภัยที่ อย. ให้กะร
ยอมรับพร้อมกับหลักฐะนอื่น ตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขว่ะด้วยเร่ืองอะหะรใหม่ต่อ 
อย. เพ่ือพิจะรณะให้ควะมเห็นชอบตะมขัน๊ตอนที่ก ะหนด เพ่ือก ะหนดคุณภะพหรือมะตรฐะน 
แลฯเงื่อนไขหรือวิธีกะรใช้ในปรฯเภทอะหะร แลฯปริมะณสูงสุดที่อนุญะตให้ใช้ได้อย่ะงเหมะฯสม
แลฯปลอดภัยกับกะรบริโภคของกลุ่มปรฯชะกรไทย 

□ ต้องยื่นขออนุมัติกะรใช้ฉละกแลฯปฏิบัติตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขว่ะด้วยเร่ืองนั๊นๆ 
แลฯฉบับที่เกี่ยวข้อง 

□ ถูกทุกข้อ 

 

19. ปัจจุบันกะรใช้วัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์อะหะรจฯต้องปฏิบัติตะมปรฯกะศฯ ฉบับใด 

□ ก. ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจอืปนอะหะร 

□ ข. ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ.2563 ออกตะมควะมในพรฯระชบัญญัติ
อะหะร พ.ศ.2522 เรื่อง ก ะหนดหลักเกณฑ์  เง่ือนไข วิธีกะรใช้ แลฯอัตระส่วนของวัตถุเจือปน
อะหะร (ฉบับที่ 2) 

□ ค. ปรฯกะศส ะนักงะนคณฯกรรมกะรอะหะรแลฯยะ เร่ือง ข้อก ะหนดกะรใช้วัตถุเจือปนอะหะร 

□ ง. (ก) แลฯ (ข) ถูก 
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20. ตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ.2563 ออกตะมควะมในพรฯระชบัญญัติ
อะหะร พ.ศ.2522 เรื่อง ก ะหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วธิีกะรใช้ แลฯอัตระส่วนของวัตถุเจือปนอะหะร 
(ฉบับที่ 2) ก ะหนดปริมะณกะรใช้ Guar gum ในไอศกรีมเป็น “ปริมะณที่เหมะฯสม” ข้อใดถูกต้อง 

□ สะมะรถ ใช้ Guar gum ได้ในปริมะณเท่ะใดก็ได้ ไม่มีข้อจ ะกัด 

□ สะมะรถ ใช้ Guar gum ได้ในปริมะณที่ต ่ะทีสุ่ดที่ให้ผลทะงด้ะนเทคโนโลยีในกะรผลิต 

□ ไม่สะมะรถ ใช้ Guar gum ได้ เนื่องจะกไม่ได้รฯบุค่ะตัวเลขปริมะณกะรใช้สูงสุดไว้ 

□ ไม่สะมะรถ ใช้ Guar gum ได้จนกว่ะสถะนที่ผลิตอะหะรต้องผ่ะนกะรรับรอง GMP ก่อน 

 

21. น ๊ะส้มสะยชู 5% พริก 4% โซเดียมเบนโซเอต (INS 211) 0.05% น ๊ะตะล 20% เกลือแกง 3% 

เคร่ืองเทศ 2.95% จะกข้อมูลดังกล่ะวผลิตภัณฑ์นี๊มปีริมะณกะรใช้วัตถุเจือปนอะหะร สอดคล้องกับ
ปรฯกะศฯ 381 แลฯ 418 หรือไม ่
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□ ผลิตภัณฑ์นี๊มีปริมะณโซเดียมเบนโซเอต 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซื่งสอดคล้องกับ 

ปรฯกะศฯ 381 แลฯ 418 

□ ผลิตภัณฑ์นี๊มีปริมะณโซเดียมเบนโซเอต 423.70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ค ะนวณในสภะพที่ 
เป็นกรด) ซื่งสอดคล้องกับปรฯกะศฯ 381 แลฯ 418 

□ ผลิตภัณฑ์นี๊มีปริมะณโซเดียมเบนโซเอต 381.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ค ะนวณในสภะพที่ 
เป็นกรด) ซื่งไม่สอดคล้องกับปรฯกะศฯ 381 แลฯ 418 

□ ผลิตภัณฑ์นี๊มีปริมะณโซเดียมเบนโซเอต 423.70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ค ะนวณในสภะพที่ 
เป็นกรด) ซื่งไม่สอดคล้องกับปรฯกะศฯ 381 แลฯ 418 
 

22. สะรอะหะรที่แนฯน ะให้บริโภคปรฯจ ะวันส ะหรับคนไทย (Thai-RDI) ที่ใช้ในกะรแสดงฉละก
โภชนะกะร ข้อควะมใดต่อไปนี๊ ไม่ถูกต้อง 

□ Thai-RDI ใช้เป็นค่ะอ้ะงอิงในกะรจัดท ะฉละกโภชนะกะร 

□ ใช้ส ะหรับปรฯชะชนทุกเพศทุกวัย 

□ ก ะหนดควะมต้องกะรพลังงะนวันลฯ 2,000 กิโลแคลอรี 

□ ก ะหนดให้ไม่ควรบริโภคน ๊ะตะลเกินร้อยลฯ 10 ของพลังงะน 
 

23. หะกในฉละกโภชนะกะรแสดงข้อมูลดังนี๊ ข้อสรุปใดต่อไปนี๊ถูกต้อง 

 

□ หนื่งหน่วยบริโภคมีไขมันไม่อิ่มตัว 6 กรัม 

□ หนื่งหน่วยบริโภคมีไขมันไม่อิ่มตัวปรฯเภทโอเมก้ะ-3  6 กรัม 

□ หนื่งหน่วยบริโภคมีคอเลสเตอรอล 6 กรัม 

□ หนื่งหน่วยบริโภคมีไขมันชนิดอื่นๆที่ไม่สะมะรถรฯบุได้ 6 กรัม 
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24. ข้อใด "ไม่ใช่" สะรอะหะรที่ต้องแสดงในฉละกโภชนะกะรแบบเต็ม 

□ ใยอะหะร 

□ วิตะมนิเอ 

□ วิตะมนิซี 

□ โซเดียม 

 

25. ข้อใดถูกต้องที่สุด 

□ แป๋งมันส ะปฯหลังจ ะเป็นที่จฯต้องแสดงฉละกโภชนะกะร 

□ ฉละกโภชนะกะรแบ่งได้ออกเป็น 3 แบบ คือ แบบย่อ แบบเต็ม แลฯแบบสมบูรณ์ 

□ ฉละกอะหะรปรฯเภทข้ะวสะรสะมะรถผ่อนปรนให้มีกะรแสดงเฉพะฯวันที่ผลิตได้ 

□ ฉละกอะหะรต้องแสดงเลขทฯเบียนต ะรับอะหะร 13 หลัก 

 

26. มันหวะนทอดกรอบ 1 ซอง มีน ๊ะหนักหนัก 50 กรัม ซื่งสะมะรถทะนหมดใน 2 ครัง๊ หนื่งหน่วย
บริโภค จฯมีค่ะเท่ะใด 

□ 12.5 กรัม 

□ 25 กรัม 

□ 50 กรัม 

□ 100 กรัม 

 

27. ข้อควะมเหล่ะนีอ๊ธิบะยถืงข้อมูลที่ถูกต้องของฉละกโภชนะกะร ยกเว้นขอ้ใด 

□ พลังงะน แสดงในหน่วย กิโลแคลอรี ที่มคี่ะนอ้ยกว่ะ 5 สะมะรถแสดงเป็น 0 ได้ 

□ ไขมันทัง๊หมด แสดงในหน่วย มิลลิกรัม ที่มคี่ะเท่ะกับ 0.5 แลฯไม่เกิน 5  สะมะรถแสดงผลเป็น
ร้อยลฯได้ลฯเอียดถืง 0.5 

□ โปรตีนทัง๊หมด แสดงในหน่วย กรัม ทีม่ีค่ะมะกกว่ะ 1  ให้แสดงค่ะเป็นจ ะนวนเตม็ 

□ น ๊ะตะล แสดงในหน่วย กรัม มีค่ะเท่ะกับ 0.5 แลฯไม่เกิน 1 ให้แสดงค ะว่ะ “น้อยกวะ่ 1” 
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Operated by  Brain Power Skill Up 

แบบทดสอบก่อนพัฒนาทักษะ (Pre-Test) 

ทักษฯกะรปรฯเมินควะมปลอดภัยอะหะร แลฯกะรค ะนวณฉละกบริโภค 

Food Safety & Hygiene Skills for Food Handlers 

แผนงะนพัฒนะควะมสะมะรถทะงเทคโนโลยีของบุคละกรภะคอุตสะหกรรม 

โครงกะรสร้ะงก ะลังคนแลฯทักษฯแห่งอนะคตในภูมิภะคเพ่ือตอบโจทย์กะรพัฒนะนวัตกรรมของปรฯเทศ 

ปรฯจ ะปึงบปรฯมะณ 2563 

 

28. ฉละก GDA บนบรรจุภัณฑ์อะหะรย่อมะจะกอฯไร 

□ Good Daily Amounts 

□ Guideline Daily Amounts 

□ General Duty Assistant 

□ Glucose Disposal Agents 

 

29. ฉละก GDA แสดงค่ะดังต่อไปนี๊ ยกเวน้ข้อใด 

□ พลังงะน 

□ โซเดียม 

□ น ๊ะตะล 

□ วิตะมนิ 

 

30. สีพ๊ืนภะยในทรงกรฯบอกของฉละก GDA ต้องใช้สีอฯไร 

□ แดง 

□ ด ะ 

□ ขะว 

□ น ๊ะเงิน 
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2.2 แบบประเมินทักษะก่อนการพัฒนา
ทักษะ (Pre-Embedded Skill) 
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แบบประเมินทักษะก่อนเรียน (Pre-Embedded Skill Evaluation) 

ทักษะการประเมินความปลอดภัยอาหาร และการค านวณฉลากบริโภคFood 

Safety & Hygiene Skills for Food Handlers 

Brain Power Skill Up 

 

ส่วนท่ี 1 ส ำหรับ ผู้เรียน 

 

ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือ-นามสกุล .................................................................................................................................................................................................................. 

ช่ือสถานประกอบการ .................................................................................................................................................................................................... 

 

ส่วนท่ี 2 ส ำหรับ เจ้ำของกิจกำร หรือ หัวหน้ำงำน 

 

2.1 กำรประเมินผู้เรียน 

ควำมหมำยระดับคะแนน 

0 = Beginner     ไม่มีความรู้ ไม่มีทักษะ 
1 = Learner มีความเข้าใจในทฤษฎีเบื้องต้น  
2 = Practitioner  มีความเข้าใจในทฤษฎีอย่างเต็มที่ มีความรู้ด้านปฏิบัติเล็กน้อย สามารถตอบค าถามหรือ

แก้ไขปัญหาที่ไม่ซับซ้อนได้ 

3 = Experienced  มีความเข้าใจในทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเต็มท่ี สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา
ซับซ้อนปานกลางได้ 

4 = Embedded  เกิดทักษะติดตัว สามารถเช่ือมโยงความรู้ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมากได้ และ
สามารถก าหนดแผนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท างานในองค์กรได้และ
น าไปสู่การต่อยอดเพ่ือลงมือท าจริง 

5 = Broaden  เกิดทักษะอย่างท่องแท้ในระดับผู้เช่ียวชาญ และสามารถถ่ายทอดทักษะให้แก่ผู้อื่นได้ 

 

กรุณำ (√) ในช่องระดับคะแนน 

ผลลัพธ์ทักษะ  
ระดับคะแนน 

0 1 2 3 4 5 

1. ทักษะการประเมินความปลอดภัยอาหาร และเข้าใจในข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัย 

      

2. ทักษะการสืบค้นข้อมูลด้านมาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร       

3. ทักษะการออกแบบและประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร 

      

4. ทักษะการค านวณปริมาณการเติมวัตถุเจือปนอาหาร       

5. ทักษะการจัดท าฉลากแสดงข้อมูลอาหารและข้อมูลโภชนาการ       

 

กำรวิเครำะห์ผลกำรพัฒนำทักษะด้วยกรำฟเรดำร์ (Radar Chart) 

ทักษะการประเมินความปลอดภัยอาหาร  
และเข้าใจในข้อก าหนดด้านความปลอดภัย 

ทักษะการสืบค้นข้อมูลด้านมาตรฐานและกฎหมาย
เกี่ยวกับอาหาร 

ทักษะการออกแบบและประเมินสถานท่ีผลิตตาม
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 

ทักษะการค านวณปริมาณการเติม 

วัตถุเจือปนอาหาร 

ทักษะการจัดท าฉลากแสดงข้อมูล
อาหารและข้อมูลโภชนาการ 
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บทที่ 3 : การพัฒนาทักษะ  
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3.1 บทที่ 1 : ความรู้เรือ่งมาตรฐานอาหาร อาหารปลอดภัย 
และความเข้าใจในขอ้ก าหนดที่ชัดเจน 
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หัวข้อที่ 1 

 

ความรู้เรื่องมาตรฐานอาหาร อาหารปลอดภัย  
และความเข้าใจในข้อก าหนดที่ชัดเจน 

 

คุณชะติชะย  วิลัยลักษณ ์

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

 

 

1.1 ทักษะที่ผู้เรียนพึงได้รับ 

- ควะมรู้ควะมเข้ะใจเกี่ยวกับ พรฯระชบัญญัติอะหะร พ.ศ.2522 

- ควะมรู้เกี่ยวกับมะตระในพรฯระชบัญญัติอะหะร พ.ศ.2522 ที่เกี่ยวข้องกับผู้ปรฯกอบกะร (ทัง๊ผู้ผลิตแลฯผู้นฺะเข้ะ) 
- ควะมรู้เกี่ยวกับปรฯเภทของอันตระยทีอ่ะจเกิดขึ๊นในอะหะร 

 

1.2 ขอบเขตของเนื้อหา 

- กะรขยะยควะมข้อกฺะหนดตะม พรฯระชบัญญัติอะหะร พ.ศ.2522 
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1.3 สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา 

พรฯระชบัญญัติอะหะร พ.ศ.2522 กฏหมะยที่ เ ก่ียวข้องกับผู้ผลิตแลฯผู้นฺะเข้ะอะหะร เข้ะสู่ระชอะณะจักรไทย โดยเร่ิมบังคับใช้ตั๊งแต่  
วันที่ 8 พฤษภะคม พ.ศ.2522 ปรฯกอบด้วย 78 มะตระ  

- มะตระ 1-6 ว่ะด้วย นิยะม แลฯ อฺะนะจรัฐมนตรี 

- มะตระ 7-13 ว่ะด้วย หมวด 1 คณฯกรรมกะรอะหะร 

- มะตระ 14-19 ว่ะด้วย หมวด 2 กะรขออนุญะตแลฯกะรออกใบอนุญะต 

- มะตระ 20-24 ว่ะด้วย หมวด 3 หน้ะที่ของผู้รับอนุญะตเกี่ยวกับอะหะร 

- มะตระ 25-30 ว่ะด้วย หมวด 4 กะรควบคุมอะหะร 

- มะตระ 31-42 ว่ะด้วย หมวด 5 กะรขึ๊นทฯเบียนโฆษณะเกี่ยวกับอะหะร 

- มะตระ 43-45 ว่ะด้วย หมวด 6 พนักงะนเจ้ะหน้ะที่ 
- มะตระ 46    ว่ะด้วย หมวด 7 กะรพักใช้ใบอนุญะตแลฯกะรเพิกถอนใบอนุญะต 

- มะตระ 47-75 ว่ะด้วย หมวด 8 บทกฺะหนดโทษ บทเฉพะฯกะล อัตระค่ะธรรมเนียม 

- มะตระ 76-78 ว่ะด้วย บทเฉพะฯกะล 

ซึ่งมะตระที่สฺะคัญแลฯเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตแลฯผู้นฺะเข้ะอะหะร ได้แก่ มะตระ 14-19 ว่ะด้วย หมวด 2 กะรขออนุญะตแลฯกะรออกใบอนุญะต, มะตระ  
20-24 ว่ะด้วย หมวด 3 หน้ะที่ของผู้รับอนุญะตเกี่ยวกับอะหะร, มะตระ 25-30 ว่ะด้วย หมวด 4 กะรควบคุมอะหะร แลฯมะตระ 31-42 ว่ะด้วย หมวด 5  
กะรขึ๊นทฯเบียนโฆษณะเกี่ยวกับอะหะร ผู้ผลิตแลฯผู้นฺะเข้ะอะหะรต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตะมข้อกฺะหนดดังกล่ะว เพุ่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อะหะรที่ มีควะมปลอดภัย  
ซึ่งอันตระยที่อะจจฯเกิดขึ๊นในอะหะรแบ่งออกเป็น 3 ปรฯเภทได้แก่ 

อันตระยทะงกะยภะพ (Physical Hazard) คุอ อันตระยที่สะมะรถมองเห็นแลฯสัมผัสได้ ได้แก่ เศษแก้ว เศษโลหฯ เศษไม้ แลฯเศษพละสติกแข็ง  
เป็นต้น 

อันตระยทะงเคมี (Chemical Hazard) คุอ อันตระยทะงด้ะนเคมีที่ปนเปู๊ อนในอะหะร ซึ่งเกิดจะกกะรจงใจใส่เข้ะไปในอะหะร หรุอไม่จงใจใส่ลงไปใน
อะหะร ได้แก่ วัตถุเจุอปนอะหะร, ยะฆ่ะแมลง แลฯยะปฏิชีวนฯ เป็นต้น 

อันตระยทะงจุลินทรีย์ (Biological Hazard) คุอ อันตระยที่เกิดเชุ๊อจุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ แลฯระ ที่สะมะรถทฺะให้เกิดอะหะรเป็นพิษแก่
ผู้บริโภค รวมถึงอันตระยจะกไวรัสที่เกิดจะกกะรติดต่อจะกสัตว์สู่คน 

ซึ่งกะรแบ่งปรฯเภทของอะหะรตะม พรฯระชบัญญัติอะหะร พ.ศ.2522 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ อะหะรควบคุมเฉพะฯ, อะหะรกฺะหนดคุณภะพหรุอ
มะตรฐะน, อะหะรที่ต้องมีฉละก แลฯอะหะรทัว่ไป 
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1.4 แหล่งสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม  
- http://food.fda.moph.go.th/law/index.php 

- สฺะนักอะหะร สฺะนักงะนคณฯกรรมกะรอะหะรแลฯยะ กรฯทรวงสะธะรณสุข.  มปป.  
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ กฏกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ .  สฺะนักอะหะร สฺะนักงะนคณฯกรรมกะร
อะหะรแลฯยะ นนทบุรี 
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1.5 เอกสารประกอบการสอน 
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3.2 บทที่ 2 : อาหารใดบ้างต้องมีเครื่องหมาย อย. 
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หัวข้อที่ 2 

 

อาหารใดบ้างต้องมีเคร่ืองหมาย อย. 
 

คุณชะติชะย  วลิัยลักษณ์ 

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

 

 

2.1 ทักษะที่ผู้เรียนพึงได้รับ 

- ควะมรู้ควะมเข้ะใจเกี่ยวกับ เลขสะรบบอะหะร (อย.) 
- ควะมรู้เกี่ยวกับกะรขอรับอนุญะตสถะนที่ผลิตหรุอนฺะอะหะร ตะมปรฯเภทของอะหะร 

- ควะมรู้เกี่ยวกับกะรขอรับเลขสะรบบอะหะร (อย.) 
 

2.2 ขอบเขตของเนื้อหา 

- ควะมหมะยของเลขสะรบบอะหะร 

- กะรขอรับเลขสะรบบอะหะร 

- แหล่งสุบค้นข้อมูลมะตรฐะนผลิตภัณฑ์อะหะรตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข 

 

 

2.3 สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา 
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เลขสะรบบอะหะร (อย.) หมะยควะมว่ะ เครุ่องหมะยหรุอรูปแบบแสดงกะรได้รับอนุญะต ปรฯกอบด้วยตัวเลข 13 หลัก ที่แสดงข้อมูลสถะนที่ผลิตหรุอ
นฺะเข้ะ หน่วยงะนผู้อนุญะต แลฯลฺะดับที่ของอะหะรของสถะนปรฯกอบกะรนัน๊ๆ โดยแสดงไว้ที่ฉละก ซึ่งอะหะรที่ต้องมีเลขสะรบบอะหะร ได้แก่ อะหะรควบคุม
เฉพะฯ อะหะรที่กฺะหนดคุณภะพหรุอมะตรฐะน อะหะรที่ต้องแสดงฉละก แลฯอะหะรทัว่ไป ทัง๊นี๊ไม่รวมถึง อะหะรที่ผู้จฺะหน่ะยให้ข้อมูลกับผู้บริ โภคได้โดยตรง, 
อะหะรสดที่ไม่ผ่ะนกรฯบวนกะร ยกเว้น กะรแกฯ ชฺะหลฯ ตัดแต่ง หรุอลดขนะด ที่บรรจุในภะชนฯที่สะมะรถมองเห็นสถะพของอะหะรสดนั๊น ซึ่งกะรขอรับเลขสะ
รบบอะหะร (อย.) ผู้ขอรับอนุญะตต้องดฺะเนินกะรใน 3 ส่วน ได้แก่  

ส่วนที่ 1 กะรขออนุญะตสถะนที่ผลิตหรุอนฺะเข้ะอะหะร 

  ส่วนที่ 2 กะรขออนุญะตผลิตภัณฑ์ 
ส่วนที่ 3 กะรแสดงฉละก 

 กะรขออนุญะตสถะนที่ผลิตหรุอนฺะเข้ะอะหะร ใช้เกณฑ์กะรพิจะรณะโดยแบ่งแยกตะมปรฯเภทสถะนปรฯกอบกะร ปรฯกอบไปด้วย 

 

- สถะนที่ผลิตที่เข้ะข่ะยโรงงะน ใช้เกณฑ์กะรตรวจปรฯเมินสถะนที่ตะมหลัก General GMP  

- สถะนที่ผลิตที่ไม่เข้ะข่ะยโรงงะน ใช้เกณฑ์กะรตรวจปรฯเมินสถะนที่ตะมหลัก Primary GMP  

- สถะนที่นฺะเข้ะอะหะร ใช้เกณฑ์กะรตรวจปรฯเมินสถะนที่ตะมหลัก บันทึกกะรตรวจสถะนที่นฺะเข้ะหรุอสั่งอะหะรเข้ะมะในระชอะณะจักร  

กะรขออนุญะตผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตต้องมีหน้ะที่ผลิตอะหะรให้เป็นไปไม่น้อยกว่ะเกณฑ์มะตรฐะนที่กฺะหนดในปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข แลฯผู้นฺะเข้ ะ
อะหะรต้องนฺะเข้ะอะหะรที่มีเกณฑ์มะตรฐะนไม่น้อยกว่ะตะมที่กฺะหนดไว้ในปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข 

กะรแสดงฉละก ผู้ผลิตแลฯผู้นฺะเข้ะอะหะรต้องปฏิบัติตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขที่เกี่ยวข้อง 

 

2.4 แหล่งสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม  
- http://food.fda.moph.go.th/law/index.php 

- สฺะนักอะหะร สฺะนักงะนคณฯกรรมกะรอะหะรแลฯยะ กรฯทรวงสะธะรณสุข.  มปป.  
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ กฏกระทรวง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ .  สฺะนักอะหะร สฺะนักงะน
คณฯกรรมกะรอะหะรแลฯยะ นนทบุรี 

- สฺะนักอะหะร สฺะนักงะนคณฯกรรมกะรอะหะรแลฯยะ กรฯทรวงสะธะรณสุข.  มปป.  
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ พร้อมกฏกระทรวง และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) .  สฺะนักอะหะร สฺะนักงะนคณฯกรรมกะร 

อะหะรแลฯยะ นนทบุรี 

2.5 เอกสารประกอบการสอน 
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3.3 บทที่ 3 : มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร 
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หัวข้อที่ 3 

 

มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร 

 

ผู้ช่วยศะสตระจะรย์ ดร.ศศิธร  ใบผ่อง 

ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

 

 

3.1 ทักษะที่ผู้เรียนพึงได้รับ 

- กะรปรฯเมินควะมปลอดภยัอะหะร แลฯเข้ะใจในข้อกฺะหนดด้ะนควะมปลอดภยั   

- กะรสุบค้นข้อมูลด้ะนมะตรฐะนแลฯกฎหมะยเกี่ยวกับอะหะร 

 

3.2 ขอบเขตของเนื้อหา 

นิยะมของมะตรฐะนแลฯอะหะร พรฯระชบัญญัติอะหะร พ.ศ.2522 กฏกรฯทรวงสะธะรณสุข ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข รวมถึงเกณฑ์กะรตัง๊ชุ่อ
อะหะร เลขสะรบบอะหะร กะรแสดงฉละกของอะหะรในภะชนฯบรรจุ มะตรฐะนอะหะรด้ะนจุลินทรีย์ที่ทฺะให้เกิดโรค มะตรฐะนอุ่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอะหะร ได้แก่ 
มะตรฐะนผลิตภัณฑ์อุตสะหกรรม แลฯมะตรฐะนผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

 

 

3.3 สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา 
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เนุ๊อหะเรุ่องมะตรฐะนแลฯกฎหมะยเกี่ยวกับอะหะร เน้นให้ผู้เรียนเข้ะใจกฎหมะยอะหะรของไทย ได้แก่ พรฯระชบัญญัติอะหะร พ.ศ. 2522 รวมทัง๊ กฏ
กรฯทรวงสะธะรณสุข แลฯปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข เนุ่องจะกเนุ๊อหะของปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรสุขค่อนข้ะงเยอฯแลฯไม่มีข้อกฺะหนดเฉพะฯสฺะหรับ
ผลิตภัณฑ์หละยชนิด รูปแบบกะรเรียนจึงถูกออกแบบโดยเน้นให้ผู้เรียนสะมะรถสุบค้นข้อมูลโดยใช้รฯบบสะรฯสนเทศ เพุ่อสะมะรถนฺะข้อมูลที่เกี่ยวข้อ งกับ
มะตรฐะนอะหะร  โดยเฉพะฯมะตรฐะนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของสถะนปรฯกอบกะร นอกจะกนัน๊ ผู้เรียนได้ทระบขึ๊นตอนกะรเตรียมควะมพร้อมในกะรยุ่น
ของหมะยเลข อย. รวมถึงหลักเกณฑ์กะรตัง๊ชุ่ออะหะร เลขสะรบบอะหะร กะรแสดงฉละกของอะหะรในภะชนฯบรรจุ มะตรฐะนอะหะรด้ะนจุลินทรีย์ที่ทฺะใ ห้
เกิดโรคของอะหะรแต่ลฯปรฯเภท นอกจะกผู้เรียนสะมะรถสุบค้นข้อมูลมะตรฐะนอะหะรตะม พรบ.อะหะร 2522 ผู้เรียนมีควะมรู้เกี่ยวกับมะตรฐะนอุ่นๆ ที่
เก่ียวข้องกับอะหะร เช่น มะตรฐะนผลิตภัณฑ์อุตสะหกรรม แลฯมะตรฐะนผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น เมุ่อส๊ินสุดกะรเรียนเนุ๊อหะผู้เรียนสะมะรถวะงแผนหรุอ
เตรียมควะมพร้อมในกะรผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีมะตรฐะนตะมที่กฎหมะยกฺะหนดแลฯสะมะรถสุบค้นมะตรฐะนอะหะรแต่ลฯชนิดได้อย่ะงถูกต้องแลฯเหมะฯสม 

 

3.4 แหล่งสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม  
- เวปไซต ์https://www.fda.moph.go.th/sites/food/Pages/Main.aspx    

- เวปไซต์ https://www.tisi.go.th/website/standardlist/comp_thai/th 
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3.4 บทที่ 4 : GMP : หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร 
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หัวข้อที่ 4 

 

GMP: หลักเกณฑว์ิธีกะรที่ดีในกะรผลิตอะหะร 

 

รองศะสตระจะรย์ ดร.พัชรินทร์  รฯวยีัน 

อะจะรย์ ดร.สุพัฒน์  พงษ์ไทย 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

 

 

4.1 ทักษะที่ผู้เรียนพึงได้รับ 

- ควะมรู้ควะมเข้ะใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีกะรที่ดีในกะรผลิตอะหะร (GMP) สฺะหรับกะรปรฯเมิน/ปรับปรุงสถะนที่ผลิตแลฯกรฯบวนกะรผลิตอะหะร 
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4.2 ขอบเขตของเนื้อหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา 

เนุ๊อหะกล่ะวถึงข้อกฺะหนดของรฯบบ GMP ตะมเกณฑ์ของกรฯทรวงสะธะรณสุข 6 หัวข้อ ดังนี๊ 
1) สุขลักษณฯของสถะนที่ตัง๊แลฯอะคะรผลิต: บริเวณใกล้เคียงสถะนที่ผลิตจฯต้องไม่มีควะมเส่ียงที่จฯทฺะให้อะหะรเกิดกะรปนเปู๊ อน อะคะรผลิตเป็น

อะคะรที่สะมะรถป๋องกันสัตว์พะหฯได้ มีพุ๊นที่เพียงพอ มีกะรออกแบบแลฯก่อสร้ะงให้ควะมสฯอะดได้ง่ะย ทฺะกะรบฺะรุงรักษะได้สฯดวก กะรปฏิบัติงะนได้สฯดวก 
มีพุ๊นที่เพียงพอ ทฺะกะรแยกบริเวณผลิตอะหะรออกเป็นสัดส่วน มีกะรรฯบะยอะกะศที่ดี 

2) เครุ่องมุอ เครุ่องจักร แลฯอุปกรณ์ที่ใช้ในกะรผลิต: เครุ่องจักรกับอุปกรณ์ต้องออกแบบให้ทฺะควะมสฯอะดได้ง่ะย ทฺะจะกวัสดุที่ไม่ทฺะปฏิกิ ริยะกับ
อะหะร ไม่เป็นพิษ ไม่เป็นสนิม มีควะมแข็งแรง มีจฺะนวนอย่ะงเพียงพอ แลฯเหมะฯสมต่อกะรปฏิบัติงะนในแต่ลฯหน่วยกะรผลิต อุปกรณ์ที่ทฺะควะมสฯอะดแลฯฆ่ะ
เชุ๊อแล้วต้องจัดเก็บแยกเป็นสัดส่วน เพุ่อป๋องกันกะรปนเปู๊อนจะกฝุน่ลฯอองกับส่ิงสกปรกต่ะงๆ 

3) กะรควบคุมกรฯบวนกะรผลิต   :กะรผลิตทุกขัน๊ตอนตัง๊แต่กะรรับวัตถุดิบ ส่วนผสม ภะชนฯบรรจุ กะรผลิต กะรเก็บรักษะ แลฯกะรขนส่งผลิตภัณฑ์
อะหะรต้องมีกะรควบคุมตะมหลักสุขะภิบะลที่ดี  

4) กะรสุขะภิบะล   :เป็ นข้อกฺะหนดสฺะหรับส่ิงที่อฺะนวยควะมสฯดวกในกะรปฏิบัติงะน เช่น นฺ๊ะใช้ อ่ะงล้ะงมุอ ห้องนฺ๊ะ ห้องส้วม รฯบบกฺะจัดขยฯมูลฝอย 
ทะงรฯบะยนฺ๊ะทิ๊ง กะรป๋องกันแลฯกฺะจัดสัตว์กับแมลง  
 

ข้อก าหนด GMP อย. 
1. สถานท่ีตั้งและอาคารผลติ 

2. เครื่องมือ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 

3. การควบคุมกระบวนการผลติ 

4. การสุขาภิบาล 

5. การบ ารุงรักษาและการท า
ความสะอาด 

หลักการ/เกณฑ์การตรวจ
ประเมินสถานที่ผลิตอาหาร

และการประเมินผล 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์แก่
สถานประกอบการของ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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5) กะรบฺะรุงรักษะ แลฯกะรทฺะควะมสฯอะด: เป็นข้อกฺะหนดเรุ่องกะรทฺะควะมสฯอะด กะรดูแลแลฯเก็บรักษะเครุ่องมุอ เครุ่องจักร แลฯอุปกรณ์ในกะร
ผลิต แลฯอะคะรผลิตให้อยู่ในสภะพที่สฯอะด ทัง๊ก่อนแลฯหลังกะรผลิต เพุ่อป๋องกันกะรปนเปู๊ อนลงสู่อะหะร 

6) บุคละกร: ผู้ปฏิบัติงะนจฯต้องมีสุขภะพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ต้องสวมเสุ๊อผ้ะที่สฯอะดแลฯเหมะฯสมต่อกะรปฏิบัติงะน แลฯต้องได้รับกะรฝืกอบรม
เรุ่องสุขลักษณฯที่ดีในกะรผลิตอะหะร 

 

4.4  แหล่งสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม  
- กองอะหะร, สฺะนักงะนคณฯกรรมกะรอะหะรแลฯยะ. “กะรผลิตอะหะรแลฯสุขลักษณฯที่ดีเกี่ยวกับของสถะนที่ผลิต (GMP). [แหล่งข้อมูลออนไลน์]

https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/gmp.aspx 
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หัวข้อที่ 5 

 

วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additives) 

 

ภญ.นฤมล  ขันตกีุล 

กลุ่มงานคุม้ครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

5.1 ทักษะที่ผู้เรียนพึงได้รับ 

- กฎหมะยที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวกับวัตถุเจุอปนอะหะร  
- ควะมรู้ควะมเข้ะใจในกะรใช้วัตถุเจุอปนอะหะรที่ถูกต้อง 

 

5.2 ขอบเขตของเนื้อหา 

- ทฺะไมตอ้งใช้วัตถุเจุอปนอะหะร 

- กฎหมะยที่เกี่ยวขอ้ง 

- แนวทะงกะรควบคมุกฺะกับดูแล 

- วิธีกะรคฺะนวณ กะรเลุอกใช้วัตถุเจุอปนอะหะร 

- กะรแสดงฉละกของวัตถุเจุอปนอะหะรแลฯอะหะรที่มีกะรใช้วัตถุเจุอปนอะหะร 
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5.3 สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา 

วัตถุเจุอปนอะหะร (Food Additive) คุอ วัตถุที่ตะมปกติมิได้ใช้เป็นอะหะรหรุอส่วนปรฯกอบที่สฺะคัญของอะหะร ไม่ว่ะวัตถุนัน๊จฯมีคุณค่ะทะงอะหะร
หรุอไม่ก็ตะม แต่ใช้เจุอปนในอะหะรเพุ่อปรฯโยชน์ทะงเทคโนโลยีกะรผลิต กะรแต่งสีอะหะร กะรปรุงแต่งกล่ินรสอะหะร กะรบรรจุ กะรเก็บรักษะ หรุอกะร
ขนส่ง ซึ่งมีผลต่อคุณภะพ มะตรฐะน หรุอลักษณฯของอะหะร ทัง๊นี๊ให้หมะยควะมรวมถึงวัตถุที่ไม่ได้เจุอปนในอะหะร แต่มีภะชนฯบรรจุไว้เฉพะฯแล้วใส่รวมกับ
อะหะรเพุ่อปรฯโยชน์ดังกล่ะวข้ะงต้นด้วย เช่น วัตถุกันชุ๊น วัตถุดูดออกซิเจน เป็นต้น โดยไม่รวมถึงสะรอะหะรที่เติมเพุ่อเพ่ิมหรุอปรับให้คงคุณค่ะทะง
โภชนะกะรของอะหะร เช่น คะร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลุอแร่ แลฯวิตะมิน 

 

5.4 แหล่งสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม  
- เวปไซต์ สฺะนักงะนคณฯกรรมกะรอะหะรแลฯยะ (www.fda.moph.go.th) 
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5.5 เอกสารประกอบการเรียน 
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3.6 บทที่ 6 : อาหารใหม่ (Novel Food) 
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หัวข้อที่ 6 

 

อาหารใหม่ (Novel Food) 

 

คุณจิระรตัน์  เทศฯศิลป ์

กลุ่มก าหนดมาตรฐาน กองอาหาร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 

 

6.1 ทักษะที่ผู้เรียนพึงได้รับ 

นิยะมของอะหะรใหม่ เกณฑ์กะรพิจะรณะอะหะรใหม่ตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข แลฯหลักกะรปรฯเมินควะมปลอดภัยอะหะรใหม่ 
 

6.2 ขอบเขตของเนื้อหา 

- อะหะรใหม่ (Novel food) ตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ.2559 

- เอกสะรหลักฐะนที่น่ะเชุ่อถุอเพุ่อปรฯกอบกะรปรฯเมินควะมปลอดภัย    

- หลักกะรปรฯเมินควะมเส่ียง (Risk assessment)       

- กะรกฺะหนดปริมะณกะรบริโภคที่ปลอดภัยสฺะหรับอะหะรใหม่  
- ตัวอย่ะงกะรปรฯเมินผลิตภัณฑ์ 

 

 

6.3 สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา 
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เมุ่อเดุอนมิถุนะยน พ.ศ.2559 กรฯทรวงสะธะรณสุขได้ออกปรฯกะศ ฉบับที่ 376 เรุ่อง อะหะรใหม่ หรุอ Novel food โดยกล่ะวว่ะในปัจจุบันนี๊มีกะรนฺะ
วัตถุที่ไม่เคยบริโภคเป็นอะหะรมะใช้เป็นอะหะรหรุอส่วนปรฯกอบอะหะร อีกทัง๊มีกะรพัฒนะกรฯบวนกะรผลิตอะหะรโดยใช้เทคโนโลยีที่ไม่เคยใช้ มะก่อน จึง
สมควรมีมะตรกะรกะรปรฯเมินควะมปลอดภัยรองรับเพุ่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีกะรให้ควะมหมะยของอะหะรใหม่ไว้ 3 ข้อ ดังนี๊ (1) หมะยถึง อะหะรหรุอ
ส่วนปรฯกอบของอะหะร ที่ประกฏหลักฐะนทะงวิชะกะร ว่ะมีปรฯวัติกะรบริโภคเป็นอะหะรน้อยกว่ะ 15 ปี (2) หมะยถึง อะหะรหรุอส่วนปรฯกอบของอะหะร ที่ได้
จะกกรฯบวนกะรผลิตที่มิใช่กรฯบวนกะรผลิตโดยทัว่ไปของอะหะรนัน๊ๆ ที่ทฺะให้ส่วนปรฯกอบ โครงสร้ะงของอะหะร รูปแบบของอะหะรนัน๊เปล่ียนแปลงไปอย่ะง
มีนัยสฺะคัญ ส่งผลต่อคุณค่ะทะงโภชนะกะร กรฯบวนกะรทะงเคมีภะยในร่ะงกะยของส่ิงมีชีวิต (Metabolism) หรุอรฯดับของสะรที่ไม่พึงปรฯสงค์ แลฯ (3) 

หมะยถึง ผลิตภัณฑ์อะหะรที่มีวัตถุตะมข้อ (1) แลฯ ข้อ (2) เป็นส่วนปรฯกอบ ทัง๊นี๊อะหะรใหม่ในปรฯกะศฉบับนี๊ ไม่รวมถึงวัตถุเจุอปนอะหะรแลฯอะหะรที่ได้จะก
เทคนิคกะรดัดแปรพันธุกรรม 

6.4 แหล่งสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม  

- เว็บไซต์กองอะหะร https://www.fda.moph.go.th/sites/food/Pages/Main.aspx 
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3.7 บทที่ 7 : การค านวณและข้อก าหนดเงือ่นไข 

การใช้วัตถุเจือปนอาหาร 
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หัวข้อที่ 7 

 

การค านวณและข้อก าหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหาร 

 

คุณปวีณ์ดะ  ศรีพนะรตันกุล 

กลุ่มก าหนดมาตรฐาน กองอาหาร 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 

 

7.1 ทักษะที่ผู้เรียนพึงได้รับ 

- ทระบแลฯเข้ะใจเกี่ยวกับวัตถุเจุอปนอะหะรรวมถึงวิธกีะรใช้ที่เหมะฯสม 

- สะมะรถควบคมุกะรใช้วัตถุเจุอปนอะหะรได้อย่ะงถูกต้อง เหมะฯสม เปน็ไปตะมที่กฎหมะยกฺะหนด 

- ทระบแลฯเข้ะใจเกี่ยวกับแนวทะงกะรยุ่นขอปรฯเมินควะมปลอดภัยวัตถุเจุอปนอะหะร 

 

7.2 ขอบเขตของเนื้อหา 

- กฎหมะยที่เกี่ยวขอ้งกับกะรใช้วัตถุเจุอปนอะหะร      

- กรฯบวนกะรตรวจสอบกะรใช้วัตถุเจุอปนอะหะรตะมกฎหมะยว่ะด้วยวตัถุเจุอปนอะหะร  

- แนวทะงกะรยุ่นขอปรฯเมนิควะมปลอดภยัวัตถุเจอุปนอะหะรกรณีมีควะมปรฯสงค์จฯใช้ 
- วัตถุเจุอปนอะหะรไม่เป็นไปตะมปรฯกะศ        

 

7.3 สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา 
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เนุ่องจะกกะรใช้วัตถุเจุอปนอะหะรในผลิตภัณฑ์อะหะร อะจมีโอกะสเกิดควะมเส่ียงด้ะนควะมปลอดภัยในกะรบริโภค หน่วยงะนที่เกี่ยวข้องทั๊ง
ต่ะงปรฯเทศแลฯในปรฯเทศ จึงพยะยะมกวดขันแลฯกฺะหนดให้ผู้ปรฯกอบกะรต้องส่งอะหะรที่เข้ะข่ะยมะปรฯเมินควะมปลอดภัยก่อนกะรนฺะออกจฺะหน่ะย ในส่วน
ของปรฯเทศไทย โดยกรฯทรวงสะธะรณสุข สฺะนักงะนคณฯกรรมกะรอะหะรแลฯยะ ได้ออกปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรุ่อง วัตถุ
เจุอปนอะหะร เพุ่อกฺะหนดแนวทะงในกะรควบคุมแลฯกะรอนุญะตกะรใช้วัตถุเจุอปนอะหะรทัง๊ด้ะนคุณภะพหรุอมะตรฐะนแลฯเงุ่อนไขกะรใช้วัตถุเจุอปนอะหะร
ไว้ 

 

7.4 แหล่งสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม 

- เว็บไซต์กองอะหะร https://www.fda.moph.go.th/sites/food/Pages/Main.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5 เอกสารประกอบการเรียน 
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3.8 บทที่ 8 : ฉลากโภชนาการ: นิยาม การแสดงฉลาก 
ประโยชน์ รูปแบบ และวิธีการอ่านฉลากโภชนาการ 
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หัวข้อที่ 8 

 

ฉลากโภชนาการ: นิยาม การแสดงฉลาก ประโยชน์ รูปแบบ  
และวิธีการอ่านฉลากโภชนาการ 

 

อะจะรย์ ดร.สิรภัทร  แต่สุวรรณ 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

 

 

8.1 ทักษะที่ผู้เรียนพึงได้รับ 

- กะรนฺะควะมรู้เบุ๊องตน้เกี่ยวกับสะรอะหะรที่แสดงในฉละกโภชนะกะรไปใช้ในกะรเลุอกผลิตภัณฑ์ 
- กะรอ่ะนแลฯวิเคระฯห์ควะมหมะยของข้อมูลต่ะงๆ ที่แสดงในฉละกโภชนะกะร  
- กะรนฺะควะมรู้เกี่ยวกับกะรกล่ะวอ้ะงทะงโภชนะกะรไปใช้ในกะรเลุอกผลิตภัณฑ์ 

 

8.2 ขอบเขตของเนื้อหา 

เนุ๊อหะกะรบรรยะยครอบคลุม นิยะมที่เกี่ยวข้อง สะรอะหะรแต่ลฯชนิดที่แสดงในฉละกโภชนะกะร กะรทฺะควะมรู้จักฉละกโภชนะกะร วิธีกะรอ่ะนฉละก
โภชนะกะร แลฯข้อควะมกล่ะวอ้ะงทะงโภชนะกะร 
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8.3 สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา 

ฉละกโภชนะกะรคุอ ฉละกอะหะรที่มีกะรแสดงข้อมูลโภชนะกะรของอะหะรนั๊นอยู่ในกรอบส่ีเหล่ียม หรุอที่ภะษะอังกฤษเรียกว่ะ Nutrition Facts 
ข้อมูลเหล่ะนี๊รวมถึงพลังงะน แลฯสะรอะหะรที่สฺะคัญต่อสุขภะพ เช่น ไขมันทัง๊หมด ไขมันอิ่มตัว คอเลสเตอรอล โปรตีน คะร์โบไฮเดรตทัง๊หมด กะกใยอะหะร 
นฺ๊ะตะล แลฯวิตะมินเกลุอแร่บะงชนิด โดยมีกะรเปรียบเทียบร้อยลฯของสะรอะหะรกับปริมะณสะรอะหะรที่แนฯนฺะให้บริโภคปรฯจฺะวันสฺะหรับคนไทย (Thai-

RDI) เพุ่อให้ผู้บริโภคสะมะรถคฺะนวณปริมะณของอะหะรที่ตนเองสะมะรถรับปรฯทะนได้ ทัง๊นี๊ วัตถุปรฯสงค์หลักของฉละกโภชนะกะรคุอ เพุ่อสร้ะงมะตรฐะน
ในกะรรฯบุสะรอะหะร แลฯปกป๋องผู้บริโภคจะกกะรกล่ะวอ้ะงทะงโภชนะกะรที่เกินจริง  

ฉละกโภชนะกะรปรฯกอบด้วยสะมส่วนหลัก คุอ ส่วนที่แสดงขนะดแลฯจฺะนวนของหน่วยบริโภค ส่วนที่รฯบุปริมะณสะรอะหะรต่อหนึ่งหน่วยบริโภค แลฯ
ส่วนที่แสดงปริมะณสะรอะหะรต่ะงๆ ที่ควรได้รับในแต่ลฯวัน โดยข้อมูลฉละกโภชนะกะรจฯต้องสอดคล้องกับกะรกล่ะวอ้ะงทะงโภชนะกะรบนฉละก ซึ่ง
ปรฯกอบไปด้วย กะรกล่ะวอ้ะงปริมะณสะรอะหะร กะรกล่ะวอ้ะงปริมะณโดยเปรียบเทียบ แลฯกะรกล่ะวอ้ะงหน้ะที่ของสะรอะหะร 
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หัวข้อที่ 9 

 

การจัดท าฉลากแสดงข้อมูลอาหารและข้อมูลโภชนาการ  
(Food and Nutrition Information) 

 

ผู้ช่วยศะสตระจะรย์ วชิรฯ  จริฯรตันรังษี 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

 

 

9.1 ทักษะที่ผู้เรียนพึงได้รับ 

- ทระบถึงกฎรฯเบียบๆ ต่ะงๆ ของกะรจัดทฺะฉละกแสดงข้อมูลอะหะรแลฯข้อมูลโภชนะกะร  
- สะมะรถจัดทฺะฉละกแสดงข้อมูลอะหะรแลฯข้อมูลโภชนะกะรได้ 

- วิเคระฯห์ฉละกแสดงข้อมูลอะหะรแลฯข้อมูลโภชนะกะร แลฯปรับปรุงให้เหมะฯสมได้ 

 

9.2 ขอบเขตของเนื้อหา 

เนุ๊อหะมีควะมเชุ่องโยงจะกควะมรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับฉละกโภชนะกะรในหัวข้อที่ 8 ควะมครอบคลุมในส่วนของส่วนปรฯกอบของฉละกอะหะร  
แลฯข้อมูลทัว่ไปที่ควรทระบ ฉละกโภชนะกะรโดยเน้นในส่วนของกะรคฺะนวณแลฯกะรปรฯเมินควะมถูกต้องของข้อมูลฉละกโภชนะกะร สะมะรถนฺะข้อมูลบน
ฉละกโภชนะกะรไปใช้ในกะรจัดทฺะฉละกโภชนะกะรแบบ GDA ได้ในหัวข้อต่อไป 
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9.3 สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา 

ฉละกอะหะรที่แสดงบนภะชนฯบรรจุของผลิตภัณฑ์อะหะรมีควะมสฺะคัญไม่น้อยไปกว่ะตัวผลิตภัณฑ์อะหะร เนุ่องจะกฉละกเป็นข้อมูลเบุ๊องต้นที่ผู้ผลิต
ต้องกะรบอกให้ผู้บริโภคทระบถึงข้อมูลต่ะงๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นัน๊ๆ แลฯยังแฝงข้อมูลในกะรเป็นเครุ่องมุอที่ใช้สุ่อสะรแลฯโฆษณะผลิตภัณฑ์แก่ผู้บริโภคได้
อีกทะงหนึ่ง หน่วยงะนภะครัฐ แลฯผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกะรคุ้มครองผู้บริโภค ยังสมะรถใช้เป็นเครุ่องมุอในกะรติดตะมแลฯตรวจสอบคุณภะพอะหะร แลฯกะร
ให้ข้อมูลควะมรู้ที่มีปรฯโยชน์แก่ปรฯชะชนได้อีกทะงหนึ่ง ในส่วนของผู้บริโภคเอง ยังสะมะรถใช้ข้อมูลในฉละกอะหะรเป็นข้อมูลปรฯกอบกะรตัดสินใจเลุอกซุ๊อ 
แลฯสร้ะงควะมรู้ควะมเข้ะใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

ฉละกบนภะชนฯบรรจุของผลิตภัณฑ์อะหะรนัน๊ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ ฉละกอะหะรแลฯฉละกโภชนะกะร ซึ่งมีกะรแสดงข้อมูลที่แตกต่ะงกันไป  

ฉละกอะหะร ตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข ฉบับที่ 194 เรุ่องฉละกอะหะร พ.ศ.2543 ให้คฺะนิยะมของฉละกอะหะร รูป รอยปรฯดิษฐ์ เครุ่องหมะย 
หรุอข้อควะมใดๆ ที่แสดงไว้ที่อะหะร ภะชนฯบรรจุ หรุอหีบห่อของภะชนฯที่บรรจุอะหะร โดยกฺะหนดให้อะหะรทุกชนิดที่ผู้ผลิตไม่ได้เป็นผู้ขะยอะหะรนัน๊ให้กับ
ผู้บริโภคโดยตรงต้องแสดงฉละกบนภะชนฯบรรจุ ฉละกอะหะรจฯต้องมีมะตรฐะนตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะรธะรณสุข โดยปรฯกอบด้วย ชุ่ออะหะร/
ผลิตภัณฑ์ ชุ่อทะงกะรค้ะ วันเดุอนปีที่หมดอะยุ เครุ่องหมะย อย. ส่วนปรฯกอบที่สฺะคัญ ชุ่อแลฯที่ตัง๊ผู้ผลิต ปริมะณสุทธิ คฺะเตุอน วิธีปรุงหรุอวิธีใช้แลฯวิธีกะร
เก็บรักษะ ข้อควะมแสดงถึงกะรปรุงแต่ง (ถ้ะมีกะรใช้) แลฯฉละกโภชนะกะร ส่วนปรฯกอบเหล่ะนี๊ถูกกฺะหนดคุณลักษณฯเฉพะฯแลฯระยลฯเอียดปลีกย่อยในแต่
ลฯหมวดเพ่ิมเติม เช่น ขนะดตัวอักษร สีพุ๊นหลัง ตฺะแหน่งแลฯกะรจัดวะง เป็นต้น  

ฉละกโภชนะกะร คุอฉละกอะหะรที่มีกะรแสดงข้อมูลคุณค่ะทะงโภชนะกะรของผลิตภัณฑ์อะหะรนัน๊ๆ โดยรฯบุชนิดแลฯปริมะณสะรอะหะรในกรอบ
ข้อมูลโภชนะกะรตะมรูปแบบเงุ่อนไขที่กฺะหนด โดยอะจมีข้อควะมกล่ะวอ้ะงทะงโภชนะกะร เช่น แคลเซียมสูง เสริมวิตะมินซี ด้วยหรุอไม่ก็ได้ ข้อมูลที่ต้องรฯบุ
ในกรอบข้อมูลโภชนะกะรแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ (1) หน่วยบริโภค (2) ชนิดแลฯปริมะณสะรอะหะรที่ได้รับจะกกะรกินในปริมะณหนึ่งหน่วยบริโภคแลฯ
เปรียบเทียบเป็นอัตระส่วนร้อยลฯของปริมะณที่แนฯนฺะต่อวัน (3) ปริมะณสะรอะหะรต่ะงๆ ที่แนฯนฺะให้บริโภคต่อวันสฺะหรับคนไทย  ฉละกโภชนะกะร แบ่งเป็น  
2 ปรฯเภทตะมรูปแบบแลฯสะรอะหะรที่รฯบุในกรอบข้อมูลโภชนะกะร คุอ ฉละกโภชนะกะรแบบเต็ม แลฯฉละกโภชนะกะรแบบย่อ กะรคฺะนวณหน่วยบริโภค แลฯ
ชนิดแลฯปริมะณสะรอะหะรที่ได้รับจะกกะรกินในปริมะณหนึ่งหน่วยบริโภคแลฯเปรียบเทียบเป็นอัตระส่วนร้อยลฯของปริมะณที่แนฯนฺะต่อวัน อิงจะกปริมะณ
สะรอะหะรต่ะงๆ ที่แนฯนฺะให้บริโภคต่อวันสฺะหรับคนไทย กล่ะวคุอ 

- พลังงะนทัง๊หมดไม่เกิน 2,000 กิโลแคลอรี/วัน สฺะหรับผู้ที่มีอะยุ 6 ขวบขึ๊นไป    
- ไขมันทัง๊หมด 65 กรัมต่อวัน หรุอคิดเป็นร้อยลฯ 20-30 ของปริมะณพลังงะนทัง๊หมด 

- ไขมันอิ่มตัว 20 กรัมต่อวัน 

- คอเลสเตอรอล ไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน 
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- โปรตีน 50 กรัมต่อวัน หรุอคิดเป็นร้อยลฯ 15 ของปริมะณพลังงะนทัง๊หมด 

- คะร์โบไฮเดรต 300 กรัมต่อวัน หรุอคิดเป็นร้อยลฯ 55-65 ของปริมะณพลังงะนทัง๊หมด 

- ใยอะหะร 25 กรัมต่อวัน 

- นฺ๊ะตะลไม่เกิน 65 กรัมต่อวัน 

- โซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน 

- แคลเซียม 800 มิลลิกรัม 

- เหล็ก 15 มิลลิกรัม 

- วิตะมินเอ 800 ไมโครกรัมอะร์อี 
- วิตะมิน บี1 1.5  มิลลิกรัม 

- วิตะมิน บี2 1.7  มิลลิกรัม 

 

นอกจะกนี๊ในปัจจุบัน ทะงกรฯทรวงสะธะรณสุข แลฯหน่วยงะนที่เกี่ยวข้อง ยังได้ออกแบบสัญลักษณ์ทะงเลุอกสุขภะพ เพุ่อช่วยให้ผู้ผลิต มีกะรพัฒนะ
ทะงเลุอกของอะหะรเพุ่อสุขภะพ แลฯผู้บริโภคมีทะงเลุอกในกะรบริโภคเพ่ิมมะกข๊ึน โดยกฺะหนดกลุ่มอะหะรหลักที่สะมะรถขอได้ในปัจจุบันทัง๊ส๊ิน 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มอะหะรมุ๊อหลัก กลุ่มเครุ่องดุ่ม แลฯกลุ่มเครุ่องปรุงรส 

 

9.4 แหล่งสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติม 

- เครุ่องมุอสฺะหรับทฺะฉละกโภชนะกะรแลฯฉละก GDA http://food.fda.moph.go.th/KM/GDA_Label/ 

- ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข กะรแสดงฉละกอะหะรแลฯฉละกโภชนะกะร http://food.fda.moph.go.th/law/TH/pages/foodlabel.html 
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9.5 เอกสารประกอบการสอน 
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3.10 บทที่ 10 : วิธีการก าหนดปริมาณอาหารหนึ่งหน่วยบริโภค  
ฉลากอาหาร (ฉลากโภชนการและฉลาก GDA) และการค านวณฉลาก 
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หัวข้อที่ 10 

 

วิธีการก าหนดปริมาณอาหารหนึ่งหน่วยบริโภค  
ฉลากอาหาร (ฉลากโภชนการและฉลาก GDA)  

และการค านวณฉลาก 

 

ผู้ช่วยศะสตระจะรย์ ดร.จุฬะลักษณ์  เขมะชีวฯกุล 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 

 

 

10.1  ทักษะที่ผู้เรียนพึงได้รับ 

ทระบวิธีกะรกฺะหนดปริมะณอะหะรหนึ่งหน่วยบริโภค แลฯสะมะรถคฺะนวณแลฯจัดทฺะฉละก GDA จะกฉละกโภชนะกะรได้ รวมถึงแนวทะงกะรพัฒนะ
ฉละกอะหะรเพุ่อสุขภะพทีช่่วยส่งเสริมกะรตัดสินใจซุ๊อของผู้บริโภค 

 

10.2  ขอบเขตของเนื้อหา 

- กะรกฺะหนดปริมะณอะหะรหนึ่งหน่วยบริโภค 

- ควะมสฺะคัญแลฯเงุ่อนไขกะรแสดงฉละกโภชนะกะรแบบ GDA  

- ปรฯเภทกะรแสดงฉละกโภชนะกะรแบบ GDA 
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- กะรคฺะนวณเพุ่อจัดทฺะฉละกโภชนะกะรแบบ GDA 

- กะรเปรียบเทียบฉละก GDA กับกะรใช้ฉละกสัญญะณไฟจระจร 

- อัพเดทรูปแบบกะรใช้สัญลักษณ์ฉละกอะหะรของปรฯเทศต่ะงๆ 

- ถะม-ตอบทัว่ไปเกี่ยวกับฉละก GDA  

 

10.3  สรุปสาระส าคัญของเนื้อหา 

ปริมะณอะหะรหนึ่งหน่วยบริโภคกฺะหนดได้จะกปริมะณ "หนึ่งหน่วยบริโภคอ้ะงอิง" ซ่ึงเป็นค่ะปริมะณอะหะรโดยนฺ๊ะหนักหรุอปริมะตรของกะร
รับปรฯทะนแต่ลฯครัง๊ที่ปรฯมวลได้จะกกะรสฺะรวจพฤติกรรมกะรบริโภคแลฯข้อมูลจะกผู้ผลิตเป็นเกณฑ์ ทัง๊นี๊ปริมะณอะหะรหนึ่งหน่วยบริโภคดังกล่ะวอะจไม่
เท่ะกับปริมะณหนึ่งหน่วยบริโภคอ้ะงอิงก็ได้ แต่จฯต้องเป็นค่ะที่ใกล้เคียงตะมหลักเกณฑ์ที่กฺะหนดอยู่ในหนึ่งหน่วยภะชนฯบรรจุ พัฒนะกะรแสดงฉละก
โภชนะกะรจะกรูปแบบปัจจุบันที่มีข้อมูลค่อนข้ะงมะก อ่ะนเข้ะใจยะก ตัวหนังสุอเล็ก อ่ะนยะก ถูกเปล่ียนมะเป็นรูปแบบกะรแสดงค่ะพลังงะน นฺ๊ะตะล ไขมัน 
แลฯโซเดียมแบบ GDA ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ ทัง๊นี๊เพุ่อให้ผู้บริโภคสะมะรถอ่ะนแลฯเข้ะใจง่ะยขึ๊น โดยสะมะรถนฺะข้อมูลดังกล่ะวมะใช้ตัดสินใจเลุอกซุ๊อ
อะหะรที่เหมะฯสมต่อสุขภะพ เนุ่องจะกผลกะรศึกษะทะงกะรตละดพบว่ะผู้บริโภคใช้เวละไม่นะนในกะรพิจะรณะจะกฉละกก่อนตัดสินใจซุ๊อ กะรสุ่อสะรฉละก
ทะงโภชนะกะรที่ลดควะมซับซ้อนลงให้กับผู้บริโภคอะจเป็นทะงเลุอกที่ช่วยให้ผู้บริโภคมีพฤตกิรรมกะรบริโภคที่เหมะฯสมมะกข๊ึน โดยกะรออกแบบสัญลักษณ์
โภชนะกะรอย่ะงง่ะยที่แสดงคุณสมบัติทะงโภชนะกะรของผลิตภัณฑ์อะหะรอย่ะงชัดเจน เพุ่อให้ผู้บริโภคสะมะรถตัดสินใจเลุอกซุ๊อได้อย่ะงรวดเ ร็วโดยไม่
ต้องใช้เวละมะก 
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10.4 เอกสารประกอบการสอน 
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ส่วนที่ 1 ลงทะเบียน 

 

1. กรุณะกรอกช่ือ-นะมสกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. สถะนปรฯกอบกะร……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Email………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. เบอร์โทร………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ส่วนที่ 2 แบบทดสอบหลังพัฒนาทักษะ (Post-Test) 

 

ค ำชี้แจง  1. แบบทดสอบฉบับนี๊เป็นแบบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 ตัวเลือก จ ะนวน 30 ข้อ 30 คฯแนน 

   2. จงเลือกค ะตอบที่ถูกตอ้งที่สุดเพียงข้อเดียว 

 

1. ข้อก ะหนดมะตรฐะนอะหะรในแต่ลฯปรฯเภทรฯบุไว้ในตัวเลือกข้อใด 

□ พรฯระชบัญญัติอะหะร 

□ กฎกรฯทรวงสะธะรณสุข 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข 

□ ค ะสั่งส ะนักงะนคณฯกรรมกะรอะหะรแลฯยะ (อย.) 
 

2. ข้อใดมีกะรก ะหนดถืงบทก ะหนดโทษหะกผลิตอะหะรไม่เป็นไปตะมมะตรฐะนก ะหนด 

□ พรฯระชบัญญัติอะหะร 

□ กฎกรฯทรวงสะธะรณสุข 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข 

□ ค ะสั่งส ะนักงะนคณฯกรรมกะรอะหะรแลฯยะ (อย.) 
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3. ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขฉบับใดถือว่ะเป็นปรฯกะศตะมแนวขวะง 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข ฉบับที่ 349 พ.ศ.2555 เร่ือง วิธีกะรผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใน
กะรผลิตแลฯกะรเก็บรักษะอะหะรในภะชนฯบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควะมเป็นกรดต ่ะแลฯชนิดที่
ปรับกรด 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข ฉบับที่ 350 พ.ศ.2556 เรื่อง นมโค 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข ฉบับที่ 367  พ.ศ.2557 เร่ือง กะรแสดงฉละกของอะหะรใน
ภะชนฯบรรจุ 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข ฉบับที่ 369 พ.ศ.2558 เรื่อง ขวดนม แลฯภะชนฯบรรจุนมส ะหรับ
ทะรกแลฯเด็กเล็ก 

 

4. อะหะรปรฯเภทใดต้องมีเคร่ืองหมะย อย. 

□ อะหะรควบคุมเฉพะฯ 

□ อะหะรที่ผู้ผลิตสะมะรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะหะรที่ผลิตแก่ผู้บริโภคได้ในขณฯนัน๊ 

□ อะหะรสดที่ไม่ผ่ะนกรรมวิธีใด ๆ หรืออะหะรสดที่ผ่ะนกรรมวิธีกะรแกฯ ช ะแหลฯ ตัดแต่ง หรือ
วิธีกะรอื่นใดเพ่ือลดขนะด 

□ อะหะรในภะชนฯบรรจุที่ผลิตแลฯจ ะหน่ะยเพ่ือบริกะรภะยในร้ะนอะหะร 

 

5. สัญลักษณ์ใดเป็นเคร่ืองหมะย อย. ที่แสดงบนฉละกส ะหรับ ผลิตภัณฑ์อะหะร 

□ ตัวเลือกที 1  

 

□ ตัวเลือกที่ 2  

 

□ ตัวเลือกที่ 3  

 

□ ตัวเลือกที่ 4  
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6. เลขสะรรฯบบอะหะร (อย.) ตอ่ไปนี๊ 50-1-02237-2-0092 ผลิตที่ จังหวัดอฯไร 

□ เชียงระย 

□ เชียงใหม่ 

□ ล ะพูน 

□ ล ะปะง 

 

7. ข้อใด ไม่ใช่ ควะมหมะย “อะหะร” 

□ เคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส วัตถุเจือปนอะหะร 

□ ยะ วัตถุออกฤทธิ์ตอ่จิตแลฯปรฯสะท หรือยะเสพติดให้โทษ 

□ วัตถุที่มุ่งหมะยส ะหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในกะรผลิตอะหะร 

□ วัตถุทุกชนิดทีค่นกิน ดื่ม อม หรือน ะเข้ะสู่ร่ะงกะยไม่วะ่ด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณฯใด ๆ 

 

8. ข้อใดไม่ใช่อะหะรไม่บริสุทธิ ์

□ อะหะรที่ได้ผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษะไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณฯ 

□ อะหะรที่ผลิตจะกสัตว์ที่เป็นโรคอันอะจติดต่อถืงคนได้ 

□ อะหะรที่ได้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธีใดๆ โดยปรฯสงค์จฯปกปิดซ่อนเร้นควะมช ะรุดบกพร่อง
หรือควะมด้อยคุณภะพของอะหะรนัน๊ 

□ อะหะรที่มีส่ิงที่น่ะจฯเป็นอันตระยแก่สุขภะพเจือปนอยู่ด้วย 

 

9. ขอ้ใดจัดเปน็ลักษณฯของอะหะรปลอม 

□ แสดงวันเดือนที่ผลิตภะยหลังวันเดือนปึที่มีกะรผลิตจริงเพ่ือให้อะหะรมีควะมสดใหม่ 

□ ฉละกน ๊ะแร่ธรรมชะติ แสดงว่ะไม่มีโคเลสเตอรอล 

□ พบกะรเติมบอร์แรกซ์ในลูกช๊ินหมู 

□ พบเชื๊อจุลินทรีย์เกินมะตรฐะนที่ก ะหนดให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ 
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10. ข้อใดต่อไปนี๊สอดคล้องกับข้อก ะหนดของรฯบบ GMP น้อยที่สุด 

□ พนักงะนในบริเวณผลิตตอ้งสวมถุงมือทุกคน 

□ พนักงะนตอ้งล้ะงมือทุกครัง๊ก่อนเข้ะสู่บริเวณผลิต 

□ หลอดไฟในห้องผลิตต้องมีฝะครอบทุกจุด 

□ อะคะรผลิตไม่ควรอยู่ใกล้บริเวณทิ๊งขยฯ    

  

11. ข้อใดต่อไปนี๊ไม่จัดเป็นอนัตระยตะมหลัก GMP 

□ เศษแก้วขนะดเล็ก 

□ สะรเร่งเนื๊อแดง 

□ เชื๊อจุลินทรียท์ี่ใช้ในกะรหมัก 

□ สีผสมอะหะรทุกชนิด 

 

12. วิธีกะรใดไม่เหมะฯสมตอ่กะรท ะควะมสฯอะดห้องเก็บผลิตภัณฑ์นมผง 

□ กะรใช้เคร่ืองดูดฝุน่ 

□ กะรใช้ไม้กวะด 

□ กะรเช็ดถู 

□ กะรฉีดด้วยน ๊ะแรงดันสูง 

 

13. ข้อใดคือวตัถุปรฯสงค์ของกะรใช้วัตถุเจือปนอะหะร 

□ เพ่ือให้อะหะรมีควะมคงตวั 

□ เพ่ือควบคมุควะมเปน็ กรด-ด่ะง ของอะหะร 

□ เพ่ือแต่งสี ให้กล่ินรสอะหะร 

□ ถูกทุกข้อ 
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14. ข้อใดเป็นอันตระยจะกะรใช้วัตถุเจือปนอะหะรไมถู่กต้อง 

□ ผ่ืนที่ผิวหนัง หน้ะบวม อะเจียน ท้องเดิน อะกะรชะคล้ะยอัมพะต จะกกะรใช้สีที่ห้ะมใช้ในอะหะร 

□ กะ ร ใ ช้  ไ น ไ ต รต์  ใ น ป ริ ม ะณ สูงม ะกจ ฯท ะ ใ ห้ เ กิ ด อ ะก ะ ร เ ม ธ ฮี โ ม โ กลบิ น นี เ มี ย 
(methaemoglobinemia) 

□ อะกะรพิษเฉียบพลันของกรดเบนโซอิก คือ คล่ืนไส้ อะเจียน ปวดท้อง ปรฯสิทธิภะพของกะร
ท ะงะนของตับแลฯไตลดลง 

□ ถูกทุกข้อ 

 

15. ข้อใดคือปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุเจือปนอะหะร ฉบับล่ะสุด คือ 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2547 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2561 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 389) พ.ศ. 2561 

 

16. นิยะมของอะหะรใหมต่ะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขว่ะด้วยอะหะรใหม่ หมะยถืงอะหะรปรฯเภทใด 

□ วัตถุที่ใช้เป็นอะหะรหรือเปน็ส่วนปรฯกอบของอะหะรที่ประกฏหลักฐะนทะงวิชะกะรว่ะมีปรฯวัติ
กะรบริโภคเป็นอะหะรน้อยกว่ะสิบห้ะปึ 

□ วัตถุที่ใช้เป็นอะหะรหรือเปน็ส่วนปรฯกอบของอะหะรที่ได้จะกกรฯบวนกะรผลิตที่มิใช่
กรฯบวนกะรผลิตโดยทัว่ไปของอะหะรนัน๊ๆ ที่ท ะให้ส่วนปรฯกอบของอะหะร โครงสร้ะงของ
อะหะร หรือรูปแบบของอะหะรนัน๊เปลี่ยนแปลงไปอย่ะงมีนัยส ะคัญ ส่งผลต่อคณุค่ะทะง
โภชนะกะร กรฯบวนกะรทะงเคมีภะยในร่ะงกะยของส่ิงมีชีวิตหรือเมแทบอลิซืม 
(Metabolism) หรือรฯดับของสะรที่ไม่พืงปรฯสงค์ (Level of undesirable substances) 

□ ผลิตภัณฑ์อะหะร ที่มีวัตถุ (ก) หรือ (ข) เป็นส่วนปรฯกอบ 

□ ถูกทุกข้อ 
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17. อะหะรที่ไม่จัดเป็นอะหะรใหม่ตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขว่ะด้วยอะหะรใหม่ ได้แก่ อะหะร
ปรฯเภทใด 

□ อะหะรที่มีกะรบริโภคตะมปกติของอะหะรนั๊นๆ โดยอ้ะงอิงปรฯวัติจะกข้อมูลทะงวิชะกะรที่
น่ะเชื่อถือเพ่ือแสดงปรฯวัติกะรบริโภคเป็นอะหะร 

□ ผลิตภัณฑ์เสริมอะหะรที่มีส่วนผสมของใบโสมสกัด ซื่งมีปรฯวัติกะรบริโภคน้อยกว่ะ 15 ปึ 

□ แคลเซียมที่ผลิตด้วยกรฯบวนกะรนะโนเทคโนโลยี ที่มีอนุภะคเล็กกว่ะกะรผลิตโดยวิธีดัง๊เดิม 

□ น ๊ ะส้มที่ ผ่ะนกรฯบวนกะรพะสเจอร์ไรส์โดยไม่ใ ช้ควะมร้อน (Non-thermal food 

pasteurization processes) 

 

18. ผู้ปรฯกอบกะรต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตะมกฎหมะยอย่ะงไร ในกะรขออนุญะตอะหะรใหม่ 

□ ต้องยื่นเอกสะรหลักฐะนตะมที่ก ะหนดตะมปรฯกะศฯ ให้แก่หน่วยปรฯเมินควะมปลอดภัยที่ อย. 
ยอมรับ เพ่ือด ะเนินกะรปรฯเมินควะมปลอดภัยแลฯออกระยงะนผลกะรกะรปรฯเมินควะม
ปลอดภัย 

□ ต้องยื่นผลกะรปรฯเมินควะมปลอดภัยจะกหน่วยงะนปรฯเมินควะมปลอดภัยที่ อย. ให้กะร
ยอมรับพร้อมกับหลักฐะนอื่น ตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขว่ะด้วยเร่ืองอะหะรใหม่ต่อ 
อย. เพ่ือพิจะรณะให้ควะมเห็นชอบตะมขั๊นตอนที่ก ะหนด เพ่ือก ะหนดคุณภะพหรือมะตรฐะน 
แลฯเงื่อนไขหรือวิธีกะรใช้ในปรฯเภทอะหะร แลฯปริมะณสูงสุดที่อนุญะตให้ใช้ได้อย่ะงเหมะฯสม
แลฯปลอดภัยกับกะรบริโภคของกลุ่มปรฯชะกรไทย 

□ ต้องยื่นขออนุมัติกะรใช้ฉละกแลฯปฏิบัติตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขว่ะด้วยเร่ืองนั๊นๆ 
แลฯฉบับที่เกี่ยวข้อง 

□ ถูกทุกข้อ 

 

19. ปัจจุบันกะรใช้วัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์อะหะรจฯต้องปฏิบัติตะมปรฯกะศฯ ฉบับใด 

□ ก. ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจอืปนอะหะร 

□ ข. ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ.2563 ออกตะมควะมในพรฯระชบัญญัติ
อะหะร พ.ศ.2522 เรื่อง ก ะหนดหลักเกณฑ์  เง่ือนไข วิธีกะรใช้ แลฯอัตระส่วนของวัตถุเจือปน
อะหะร (ฉบับที่ 2) 

□ ค. ปรฯกะศส ะนักงะนคณฯกรรมกะรอะหะรแลฯยะ เร่ือง ข้อก ะหนดกะรใช้วัตถุเจือปนอะหะร 

□ ง. (ก) แลฯ (ข) ถูก 
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20. ตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ.2563 ออกตะมควะมในพรฯระชบัญญัติ
อะหะร พ.ศ.2522 เรื่อง ก ะหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วธิีกะรใช้ แลฯอัตระส่วนของวัตถุเจือปนอะหะร 
(ฉบับที่ 2) ก ะหนดปริมะณกะรใช้ Guar gum ในไอศกรีมเป็น “ปริมะณที่เหมะฯสม” ข้อใดถูกต้อง 

□ สะมะรถ ใช้ Guar gum ได้ในปริมะณเท่ะใดก็ได้ ไม่มีข้อจ ะกัด 

□ สะมะรถ ใช้ Guar gum ได้ในปริมะณที่ต ่ะทีสุ่ดที่ให้ผลทะงด้ะนเทคโนโลยีในกะรผลิต 

□ ไม่สะมะรถ ใช้ Guar gum ได้ เนื่องจะกไม่ได้รฯบุค่ะตัวเลขปริมะณกะรใช้สูงสุดไว้ 

□ ไม่สะมะรถ ใช้ Guar gum ได้จนกว่ะสถะนที่ผลิตอะหะรต้องผ่ะนกะรรับรอง GMP ก่อน 

 

21. น ๊ะส้มสะยชู 5% พริก 4% โซเดียมเบนโซเอต (INS 211) 0.05% น ๊ะตะล 20% เกลือแกง 3% 

เคร่ืองเทศ 2.95% จะกข้อมูลดังกล่ะวผลิตภัณฑ์นี๊มปีริมะณกะรใช้วัตถุเจือปนอะหะร สอดคล้องกับ
ปรฯกะศฯ 381 แลฯ 418 หรือไม ่

 

 

 

 

 

229 



 

 

 

 

Operated by  Brain Power Skill Up 

แบบทดสอบหลังพัฒนาทักษะ (Post-Test) 

ทักษฯกะรปรฯเมินควะมปลอดภัยอะหะร แลฯกะรค ะนวณฉละกบริโภค 

Food Safety & Hygiene Skills for Food Handlers 

แผนงะนพัฒนะควะมสะมะรถทะงเทคโนโลยีของบุคละกรภะคอุตสะหกรรม 

โครงกะรสร้ะงก ะลังคนแลฯทักษฯแห่งอนะคตในภูมิภะคเพ่ือตอบโจทย์กะรพัฒนะนวัตกรรมของปรฯเทศ 

ปรฯจ ะปึงบปรฯมะณ 2563 

 

□ ผลิตภัณฑ์นี๊มีปริมะณโซเดียมเบนโซเอต 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซื่งสอดคล้องกับ 

ปรฯกะศฯ 381 แลฯ 418 

□ ผลิตภัณฑ์นี๊มีปริมะณโซเดียมเบนโซเอต 423.70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ค ะนวณในสภะพที่ 
เป็นกรด) ซื่งสอดคล้องกับปรฯกะศฯ 381 แลฯ 418 

□ ผลิตภัณฑ์นี๊มีปริมะณโซเดียมเบนโซเอต 381.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ค ะนวณในสภะพที่ 
เป็นกรด) ซื่งไม่สอดคล้องกับปรฯกะศฯ 381 แลฯ 418 

□ ผลิตภัณฑ์นี๊มีปริมะณโซเดียมเบนโซเอต 423.70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ค ะนวณในสภะพที่ 
เป็นกรด) ซื่งไม่สอดคล้องกับปรฯกะศฯ 381 แลฯ 418 

 

22. สะรอะหะรที่แนฯน ะให้บริโภคปรฯจ ะวันส ะหรับคนไทย (Thai-RDI) ที่ใช้ในกะรแสดงฉละก
โภชนะกะร ข้อควะมใดต่อไปนี๊ ไม่ถูกต้อง 

□ Thai-RDI ใช้เป็นค่ะอ้ะงอิงในกะรจัดท ะฉละกโภชนะกะร 

□ ใช้ส ะหรับปรฯชะชนทุกเพศทุกวัย 

□ ก ะหนดควะมต้องกะรพลังงะนวันลฯ 2,000 กิโลแคลอรี 

□ ก ะหนดให้ไม่ควรบริโภคน ๊ะตะลเกินร้อยลฯ 10 ของพลังงะน 

 

23. หะกในฉละกโภชนะกะรแสดงข้อมูลดังนี๊ ข้อสรุปใดต่อไปนี๊ถูกต้อง 

 

□ หนื่งหน่วยบริโภคมีไขมันไม่อิ่มตัว 6 กรัม 

□ หนื่งหน่วยบริโภคมีไขมันไม่อิ่มตัวปรฯเภทโอเมก้ะ-3  6 กรัม 

□ หนื่งหน่วยบริโภคมีคอเลสเตอรอล 6 กรัม 

□ หนื่งหน่วยบริโภคมีไขมันชนิดอื่นๆที่ไม่สะมะรถรฯบุได้ 6 กรัม 
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24. ข้อใด "ไม่ใช่" สะรอะหะรที่ต้องแสดงในฉละกโภชนะกะรแบบเต็ม 

□ ใยอะหะร 

□ วิตะมนิเอ 

□ วิตะมนิซี 

□ โซเดียม 

 

25. ข้อใดถูกต้องที่สุด 

□ แป๋งมันส ะปฯหลังจ ะเป็นที่จฯต้องแสดงฉละกโภชนะกะร 

□ ฉละกโภชนะกะรแบ่งได้ออกเป็น 3 แบบ คือ แบบย่อ แบบเต็ม แลฯแบบสมบูรณ์ 

□ ฉละกอะหะรปรฯเภทข้ะวสะรสะมะรถผ่อนปรนให้มีกะรแสดงเฉพะฯวันที่ผลิตได้ 

□ ฉละกอะหะรต้องแสดงเลขทฯเบียนต ะรับอะหะร 13 หลัก 

 

26. มันหวะนทอดกรอบ 1 ซอง มีน ๊ะหนักหนัก 50 กรัม ซื่งสะมะรถทะนหมดใน 2 ครัง๊ หนื่งหน่วย
บริโภค จฯมีค่ะเท่ะใด 

□ 12.5 กรัม 

□ 25 กรัม 

□ 50 กรัม 

□ 100 กรัม 

 

27. ข้อควะมเหล่ะนีอ๊ธิบะยถืงข้อมูลที่ถูกต้องของฉละกโภชนะกะร ยกเว้นขอ้ใด 

□ พลังงะน แสดงในหน่วย กิโลแคลอรี ที่มคี่ะนอ้ยกว่ะ 5 สะมะรถแสดงเป็น 0 ได้ 

□ ไขมันทัง๊หมด แสดงในหน่วย มิลลิกรัม ที่มคี่ะเท่ะกับ 0.5 แลฯไม่เกิน 5  สะมะรถแสดงผลเป็น
ร้อยลฯได้ลฯเอียดถืง 0.5 

□ โปรตีนทัง๊หมด แสดงในหน่วย กรัม ทีม่ีค่ะมะกกว่ะ 1  ให้แสดงค่ะเป็นจ ะนวนเตม็ 

□ น ๊ะตะล แสดงในหน่วย กรัม มีค่ะเท่ะกับ 0.5 แลฯไม่เกิน 1 ให้แสดงค ะว่ะ “น้อยกวะ่ 1” 
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28. ฉละก GDA บนบรรจุภัณฑ์อะหะรย่อมะจะกอฯไร 

□ Good Daily Amounts 

□ Guideline Daily Amounts 

□ General Duty Assistant 

□ Glucose Disposal Agents 

 

29. ฉละก GDA แสดงค่ะดังต่อไปนี๊ ยกเวน้ข้อใด 

□ พลังงะน 

□ โซเดียม 

□ น ๊ะตะล 

□ วิตะมนิ 

 

30. สีพ๊ืนภะยในทรงกรฯบอกของฉละก GDA ต้องใช้สีอฯไร 

□ แดง 

□ ด ะ 

□ ขะว 

□ น ๊ะเงิน 
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4.2 แบบประเมินทักษะหลังการพัฒนา
ทักษะ (Post-Embedded Skill) 
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ส่วนท่ี 1 ส ำหรับ ผู้เรียน 

 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือ-นามสกุล ........................................................................................................................................................................................................................... 

ช่ือสถานประกอบการ ............................................................................................................................................... .......................................................... 

1.2 เปรียบเทียบควำมรู้และทักษะท่ีได้รับหลังเข้ำร่วมพัฒนำทักษะ กับ พ้ืนฐำนควำมรู้เดิม 

(    ) ได้พัฒนาทักษะใหม่ท่ีเพ่ิมเติมและเป็นประโยชน์ มากกว่าความรู้เดิม (    ) ไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ  
 

1.3 ควำมพึงพอใจต่อหลักสูตรพัฒนำทักษะ  
(    ) พึงพอใจมากที่สุด (    ) พึงพอใจมาก (    ) พึงพอใจปานกลาง (    ) พึงพอใจน้อย 

 

ส่วนท่ี 2 ส ำหรับ เจ้ำของกิจกำร หรือ หัวหน้ำงำน 
 

2.1 กำรประเมินผู้เรียน 

ควำมหมำยระดับคะแนน 

0 = Beginner     ไม่มีความรู้ ไม่มีทักษะ 
1 = Learner มีความเข้าใจในทฤษฎีเบื้องต้น  
2 = Practitioner  มีความเข้าใจในทฤษฎีอย่างเต็มที่ มีความรู้ด้านปฏิบัติเล็กน้อย สามารถตอบค าถามหรือ

แก้ไขปัญหาที่ไม่ซับซ้อนได้ 

3 = Experienced  มีความเข้าใจในทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเต็มที่ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหา
ซับซ้อนปานกลางได้ 

4 = Embedded  เกิดทักษะติดตัว สามารถเช่ือมโยงความรู้ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนมากได้ และ
สามารถก าหนดแผนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท างานในองค์กรได้และ
น าไปสู่การต่อยอดเพ่ือลงมือท าจริง 

5 = Broaden  เกิดทักษะอย่างท่องแท้ในระดับผู้เช่ียวชาญ และสามารถถ่ายทอดทักษะให้แก่ผู้อื่นได้ 
 

กรุณำ (√) ในช่องระดับคะแนน 

ผลลัพธ์ทักษะ  
ระดับคะแนน 

0 1 2 3 4 5 

1. ทักษะการประเมินความปลอดภัยอาหาร และเข้าใจในข้อก าหนดด้านความ
ปลอดภัย 

      

2. ทักษะการสืบค้นข้อมูลด้านมาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับอาหาร       

3. ทักษะการออกแบบและประเมินสถานท่ีผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการ
ผลิตอาหาร 

      

4. ทักษะการค านวณปริมาณการเติมวัตถุเจือปนอาหาร       

5. ทักษะการจัดท าฉลากแสดงข้อมูลอาหารและข้อมูลโภชนาการ       
 

กำรวิเครำะห์ผลกำรพัฒนำทักษะด้วยกรำฟเรดำร์ (Radar Chart) 

ทักษะการประเมินความปลอดภัยอาหาร และ
เข้าใจในข้อก าหนดด้านความปลอดภัย 

ทักษะการสืบค้นข้อมูลด้านมาตรฐานและ
กฎหมายเกี่ยวกับอาหาร 

ทักษะการออกแบบและประเมินสถานท่ีผลิตตาม
หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร 

ทักษะการค านวณปริมาณการเติม
วัตถุเจือปนอาหาร 

ทักษะการจัดท าฉลากแสดงข้อมูล
อาหารและข้อมูลโภชนาการ 
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4.3 เฉลยแบบทดสอบ 

ก่อน-หลังพัฒนาทักษะ  
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ส่วนที่ 1 เฉลยแบบทดสอบพัฒนาทักษะ  
 

1. ข้อก ะหนดมะตรฐะนอะหะรในแต่ลฯปรฯเภทรฯบุไว้ในตัวเลือกข้อใด 

□ พรฯระชบัญญัติอะหะร 

□ กฎกรฯทรวงสะธะรณสุข 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข 

□ ค ะสั่งส ะนักงะนคณฯกรรมกะรอะหะรแลฯยะ (อย.) 
 

2. ข้อใดมีกะรก ะหนดถืงบทก ะหนดโทษหะกผลิตอะหะรไม่เป็นไปตะมมะตรฐะนก ะหนด 

□ พรฯระชบัญญัติอะหะร 

□ กฎกรฯทรวงสะธะรณสุข 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข 

□ ค ะสั่งส ะนักงะนคณฯกรรมกะรอะหะรแลฯยะ (อย.) 
 

 

3. ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขฉบับใดถือว่ะเป็นปรฯกะศตะมแนวขวะง 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข ฉบับที่ 349 พ.ศ.2555 เร่ือง วิธีกะรผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใน
กะรผลิตแลฯกะรเก็บรักษะอะหะรในภะชนฯบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควะมเป็นกรดต ่ะแลฯชนิดที่
ปรับกรด 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข ฉบับที่ 350 พ.ศ.2556 เรื่อง นมโค 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข ฉบับที่ 367  พ.ศ.2557 เร่ือง กะรแสดงฉละกของอะหะรใน
ภะชนฯบรรจุ 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข ฉบับที่ 369 พ.ศ.2558 เรื่อง ขวดนม แลฯภะชนฯบรรจุนมส ะหรับ
ทะรกแลฯเด็กเล็ก 
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4. อะหะรปรฯเภทใดต้องมีเคร่ืองหมะย อย. 

□ อะหะรควบคุมเฉพะฯ 

□ อะหะรที่ผู้ผลิตสะมะรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอะหะรที่ผลิตแก่ผู้บริโภคได้ในขณฯนัน๊ 

□ อะหะรสดที่ไม่ผ่ะนกรรมวิธีใด ๆ หรืออะหะรสดที่ผ่ะนกรรมวิธีกะรแกฯ ช ะแหลฯ ตัดแต่ง หรือ
วิธีกะรอื่นใดเพ่ือลดขนะด 

□ อะหะรในภะชนฯบรรจุที่ผลิตแลฯจ ะหน่ะยเพ่ือบริกะรภะยในร้ะนอะหะร 

 

5. สัญลักษณ์ใดเป็นเคร่ืองหมะย อย. ที่แสดงบนฉละกส ะหรับ ผลิตภัณฑ์อะหะร 

□ ตัวเลือกที 1  

 

□ ตัวเลือกที่ 2  

 

□ ตัวเลือกที่ 3  

 

□ ตัวเลือกที่ 4  

 

 

6. เลขสะรรฯบบอะหะร (อย.) ตอ่ไปนี๊ 50-1-02237-2-0092 ผลิตที่ จังหวัดอฯไร 

□ เชียงระย 

□ เชียงใหม่ 

□ ล ะพูน 

□ ล ะปะง 
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7. ข้อใด ไม่ใช่ ควะมหมะย “อะหะร”  

□ เคร่ืองปรุงแต่งกล่ินรส วัตถุเจือปนอะหะร 

□ ยะ วัตถุออกฤทธิ์ตอ่จิตแลฯปรฯสะท หรือยะเสพติดให้โทษ 

□ วัตถุที่มุ่งหมะยส ะหรับใช้หรือใช้เป็นส่วนผสมในกะรผลิตอะหะร 

□ วัตถุทุกชนิดทีค่นกิน ดื่ม อม หรือน ะเข้ะสู่ร่ะงกะยไม่วะ่ด้วยวิธีใด ๆ หรือในรูปลักษณฯใด ๆ 

 

8. ข้อใดไม่ใช่อะหะรไม่บริสุทธิ ์

□ อะหะรที่ได้ผลิต บรรจุ หรือเก็บรักษะไว้โดยไม่ถูกสุขลักษณฯ 

□ อะหะรที่ผลิตจะกสัตว์ที่เป็นโรคอันอะจติดต่อถืงคนได้ 

□ อะหะรที่ได้ผสมหรือปรุงแต่งด้วยวิธีใดๆ โดยปรฯสงค์จฯปกปิดซ่อนเร้นควะมช ะรุดบกพร่อง
หรือควะมด้อยคุณภะพของอะหะรนัน๊ 

□ อะหะรที่มีส่ิงที่น่ะจฯเป็นอันตระยแก่สุขภะพเจือปนอยู่ด้วย 

 

9. ขอ้ใดจัดเปน็ลักษณฯของอะหะรปลอม 

□ แสดงวันเดือนที่ผลิตภะยหลังวันเดือนปึที่มีกะรผลิตจริงเพ่ือให้อะหะรมีควะมสดใหม่ 

□ ฉละกน ๊ะแร่ธรรมชะติ แสดงว่ะไม่มีโคเลสเตอรอล 

□ พบกะรเติมบอร์แรกซ์ในลูกช๊ินหมู 

□ พบเชื๊อจุลินทรีย์เกินมะตรฐะนที่ก ะหนดให้มีได้ในผลิตภัณฑ์ 
 

10. ข้อใดต่อไปนี๊สอดคล้องกับข้อก ะหนดของรฯบบ GMP น้อยที่สุด 

□ พนักงะนในบริเวณผลิตตอ้งสวมถุงมือทุกคน 

□ พนักงะนตอ้งล้ะงมือทุกครัง๊ก่อนเข้ะสู่บริเวณผลิต 

□ หลอดไฟในห้องผลิตต้องมีฝะครอบทุกจุด 

□ อะคะรผลิตไม่ควรอยู่ใกล้บริเวณทิ๊งขยฯ    
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11. ข้อใดต่อไปนี๊ไม่จัดเป็นอนัตระยตะมหลัก GMP 

□ เศษแก้วขนะดเล็ก 

□ สะรเร่งเนื๊อแดง 

□ เชื๊อจุลินทรียท์ี่ใช้ในกะรหมัก 

□ สีผสมอะหะรทุกชนิด 

 

12. วิธีกะรใดไม่เหมะฯสมตอ่กะรท ะควะมสฯอะดห้องเก็บผลิตภัณฑ์นมผง 

□ กะรใช้เคร่ืองดูดฝุน่ 

□ กะรใช้ไม้กวะด 

□ กะรเช็ดถู 

□ กะรฉีดด้วยน ๊ะแรงดันสูง 

 

13. ข้อใดคือวตัถุปรฯสงค์ของกะรใช้วัตถุเจือปนอะหะร 

□ เพ่ือให้อะหะรมีควะมคงตวั 

□ เพ่ือควบคมุควะมเปน็ กรด-ด่ะง ของอะหะร 

□ เพ่ือแต่งสี ให้กล่ินรสอะหะร 

□ ถูกทุกข้อ 

 

14. ข้อใดเป็นอันตระยจะกะรใช้วัตถุเจือปนอะหะรไมถู่กต้อง 

□ ผ่ืนที่ผิวหนัง หน้ะบวม อะเจียน ท้องเดิน อะกะรชะคล้ะยอัมพะต จะกกะรใช้สีที่ห้ะมใช้ในอะหะร 

□ กะ ร ใ ช้  ไ น ไ ต รต์  ใ น ป ริ ม ะณ สูงม ะกจ ฯท ะ ใ ห้ เ กิ ด อ ะก ะ ร เ ม ธ ฮี โ ม โ กลบิ น นี เ มี ย 
(methaemoglobinemia) 

□ อะกะรพิษเฉียบพลันของกรดเบนโซอิก คือ คล่ืนไส้ อะเจียน ปวดท้อง ปรฯสิทธิภะพของกะร
ท ะงะนของตับแลฯไตลดลง 

□ ถูกทุกข้อ 
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15. ข้อใดคือปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุเจือปนอะหะร ฉบับล่ะสุด คือ 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2547 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 381) พ.ศ. 2561 

□ ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 389) พ.ศ. 2561 

 

16. นิยะมของอะหะรใหมต่ะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขว่ะด้วยอะหะรใหม่ หมะยถืงอะหะรปรฯเภทใด 

□ วัตถุที่ใช้เป็นอะหะรหรือเปน็ส่วนปรฯกอบของอะหะรที่ประกฏหลักฐะนทะงวิชะกะรว่ะมีปรฯวัติ
กะรบริโภคเป็นอะหะรน้อยกว่ะสิบห้ะปึ 

□ วัตถุที่ใช้เป็นอะหะรหรือเปน็ส่วนปรฯกอบของอะหะรที่ได้จะกกรฯบวนกะรผลิตที่มิใช่
กรฯบวนกะรผลิตโดยทัว่ไปของอะหะรนัน๊ๆ ที่ท ะให้ส่วนปรฯกอบของอะหะร โครงสร้ะงของ
อะหะร หรือรูปแบบของอะหะรนัน๊เปลี่ยนแปลงไปอย่ะงมีนัยส ะคัญ ส่งผลต่อคณุค่ะทะง
โภชนะกะร กรฯบวนกะรทะงเคมีภะยในร่ะงกะยของส่ิงมีชีวิตหรือเมแทบอลิซืม 
(Metabolism) หรือรฯดับของสะรที่ไม่พืงปรฯสงค์ (Level of undesirable substances) 

□ ผลิตภัณฑ์อะหะร ที่มีวัตถุ (ก) หรือ (ข) เป็นส่วนปรฯกอบ 

□ ถูกทุกข้อ 

 

17. อะหะรที่ไม่จัดเป็นอะหะรใหม่ตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขว่ะด้วยอะหะรใหม่ ได้แก่ อะหะร
ปรฯเภทใด 

□ อะหะรที่มีกะรบริโภคตะมปกติของอะหะรนั๊นๆ โดยอ้ะงอิงปรฯวัติจะกข้อมูลทะงวิชะกะรที่
น่ะเชื่อถือเพ่ือแสดงปรฯวัติกะรบริโภคเป็นอะหะร 

□ ผลิตภัณฑ์เสริมอะหะรที่มีส่วนผสมของใบโสมสกัด ซื่งมีปรฯวัติกะรบริโภคน้อยกว่ะ 15 ปึ 

□ แคลเซียมที่ผลิตด้วยกรฯบวนกะรนะโนเทคโนโลยี ที่มีอนุภะคเล็กกว่ะกะรผลิตโดยวิธีดัง๊เดิม 

□ น ๊ ะส้มที่ ผ่ะนกรฯบวนกะรพะสเจอร์ไรส์โดยไม่ใช้ควะมร้อน (Non-thermal food 

pasteurization processes) 

 

 

 

 

240 



 

 

 

 

Operated by  Brain Power Skill Up 

เฉลยแบบทดสอบก่อนพัฒนาทักษะ  
ทักษฯกะรปรฯเมินควะมปลอดภัยอะหะร แลฯกะรค ะนวณฉละกบริโภค 

Food Safety & Hygiene Skills for Food Handlers 

แผนงะนพัฒนะควะมสะมะรถทะงเทคโนโลยีของบุคละกรภะคอุตสะหกรรม 

โครงกะรสร้ะงก ะลังคนแลฯทักษฯแห่งอนะคตในภูมิภะคเพ่ือตอบโจทย์กะรพัฒนะนวัตกรรมของปรฯเทศ 

ปรฯจ ะปึงบปรฯมะณ 2563 

 

18. ผู้ปรฯกอบกะรต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตะมกฎหมะยอย่ะงไร ในกะรขออนุญะตอะหะรใหม่ 

□ ต้องยื่นเอกสะรหลักฐะนตะมที่ก ะหนดตะมปรฯกะศฯ ให้แก่หน่วยปรฯเมินควะมปลอดภัยที่ อย. 
ยอมรับ เพ่ือด ะเนินกะรปรฯเมินควะมปลอดภัยแลฯออกระยงะนผลกะรกะรปรฯเมินควะม
ปลอดภัย 

□ ต้องยื่นผลกะรปรฯเมินควะมปลอดภัยจะกหน่วยงะนปรฯเมินควะมปลอดภัยที่ อย. ให้กะร
ยอมรับพร้อมกับหลักฐะนอื่น ตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขว่ะด้วยเร่ืองอะหะรใหม่ต่อ 
อย. เพ่ือพิจะรณะให้ควะมเห็นชอบตะมขัน๊ตอนที่ก ะหนด เพ่ือก ะหนดคุณภะพหรือมะตรฐะน 
แลฯเงื่อนไขหรือวิธีกะรใช้ในปรฯเภทอะหะร แลฯปริมะณสูงสุดที่อนุญะตให้ใช้ได้อย่ะงเหมะฯสม
แลฯปลอดภัยกับกะรบริโภคของกลุ่มปรฯชะกรไทย 

□ ต้องยื่นขออนุมัติกะรใช้ฉละกแลฯปฏิบัติตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุขว่ะด้วยเร่ืองนั๊นๆ 
แลฯฉบับที่เกี่ยวข้อง 

□ ถูกทุกข้อ 

 

19. ปัจจุบันกะรใช้วัตถุกันเสียในผลิตภัณฑ์อะหะรจฯต้องปฏิบัติตะมปรฯกะศฯ ฉบับใด 

□ ก. ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจอืปนอะหะร 

□ ข. ปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ.2563 ออกตะมควะมในพรฯระชบัญญัติ
อะหะร พ.ศ.2522 เรื่อง ก ะหนดหลักเกณฑ์  เง่ือนไข วิธีกะรใช้ แลฯอัตระส่วนของวัตถุเจือปน
อะหะร (ฉบับที่ 2) 

□ ค. ปรฯกะศส ะนักงะนคณฯกรรมกะรอะหะรแลฯยะ เร่ือง ข้อก ะหนดกะรใช้วัตถุเจือปนอะหะร 

□ ง. (ก) แลฯ (ข) ถูก 

 

20. ตะมปรฯกะศกรฯทรวงสะธะรณสุข (ฉบับที่ 418) พ.ศ.2563 ออกตะมควะมในพรฯระชบัญญัติ
อะหะร พ.ศ.2522 เรื่อง ก ะหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข วธิีกะรใช้ แลฯอัตระส่วนของวัตถุเจือปนอะหะร 
(ฉบับที่ 2) ก ะหนดปริมะณกะรใช้ Guar gum ในไอศกรีมเป็น “ปริมะณที่เหมะฯสม” ข้อใดถูกต้อง 

□ สะมะรถ ใช้ Guar gum ได้ในปริมะณเท่ะใดก็ได้ ไม่มีข้อจ ะกัด 

□ สะมะรถ ใช้ Guar gum ได้ในปริมะณที่ต ่ะทีสุ่ดที่ให้ผลทะงด้ะนเทคโนโลยีในกะรผลิต 

□ ไม่สะมะรถ ใช้ Guar gum ได้ เนื่องจะกไม่ได้รฯบุค่ะตัวเลขปริมะณกะรใช้สูงสุดไว้ 

□ ไม่สะมะรถ ใช้ Guar gum ได้จนกว่ะสถะนที่ผลิตอะหะรต้องผ่ะนกะรรับรอง GMP ก่อน 
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21. น ๊ะส้มสะยชู 5% พริก 4% โซเดียมเบนโซเอต (INS 211) 0.05% น ๊ะตะล 20% เกลือแกง 3% 

เคร่ืองเทศ 2.95% จะกข้อมูลดังกล่ะวผลิตภัณฑ์นี๊มปีริมะณกะรใช้วัตถุเจือปนอะหะร สอดคล้องกับ
ปรฯกะศฯ 381 แลฯ 418 หรือไม ่

 

□ ผลิตภัณฑ์นี๊มีปริมะณโซเดียมเบนโซเอต 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซื่งสอดคล้องกับ 

ปรฯกะศฯ 381 แลฯ 418 

□ ผลิตภัณฑ์นี๊มีปริมะณโซเดียมเบนโซเอต 423.70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ค ะนวณในสภะพที่ 
เป็นกรด) ซื่งสอดคล้องกับปรฯกะศฯ 381 แลฯ 418 

□ ผลิตภัณฑ์นี๊มีปริมะณโซเดียมเบนโซเอต 381.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ค ะนวณในสภะพที่ 
เป็นกรด) ซื่งไม่สอดคล้องกับปรฯกะศฯ 381 แลฯ 418 

□ ผลิตภัณฑ์นี๊มีปริมะณโซเดียมเบนโซเอต 423.70 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ค ะนวณในสภะพที่ 
เป็นกรด) ซื่งไม่สอดคล้องกับปรฯกะศฯ 381 แลฯ 418 

 

22. สะรอะหะรที่แนฯน ะให้บริโภคปรฯจ ะวันส ะหรับคนไทย (Thai-RDI) ที่ใช้ในกะรแสดงฉละก
โภชนะกะร ข้อควะมใดต่อไปนี๊ ไม่ถูกต้อง 

□ Thai-RDI ใช้เป็นค่ะอ้ะงอิงในกะรจัดท ะฉละกโภชนะกะร 

□ ใช้ส ะหรับปรฯชะชนทุกเพศทุกวัย 

□ ก ะหนดควะมต้องกะรพลังงะนวันลฯ 2,000 กิโลแคลอรี 

□ ก ะหนดให้ไม่ควรบริโภคน ๊ะตะลเกินร้อยลฯ 10 ของพลังงะน 
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23. หะกในฉละกโภชนะกะรแสดงข้อมูลดังนี๊ ข้อสรุปใดต่อไปนี๊ถูกต้อง 

 

□ หนื่งหน่วยบริโภคมีไขมันไม่อิ่มตัว 6 กรัม 

□ หนื่งหน่วยบริโภคมีไขมันไม่อิ่มตัวปรฯเภทโอเมก้ะ-3  6 กรัม 

□ หนื่งหน่วยบริโภคมีคอเลสเตอรอล 6 กรัม 

□ หนื่งหน่วยบริโภคมีไขมันชนิดอื่นๆที่ไม่สะมะรถรฯบุได้ 6 กรัม 

 

24. ข้อใด "ไม่ใช่" สะรอะหะรที่ต้องแสดงในฉละกโภชนะกะรแบบเต็ม 

□ ใยอะหะร 

□ วิตะมนิเอ 

□ วิตะมนิซี 

□ โซเดียม 

 

25. ข้อใดถูกต้องที่สุด 

□ แป๋งมันส ะปฯหลังจ ะเป็นที่จฯต้องแสดงฉละกโภชนะกะร 

□ ฉละกโภชนะกะรแบ่งได้ออกเป็น 3 แบบ คือ แบบย่อ แบบเต็ม แลฯแบบสมบูรณ์ 

□ ฉละกอะหะรปรฯเภทข้ะวสะรสะมะรถผ่อนปรนให้มีกะรแสดงเฉพะฯวันที่ผลิตได้ 

□ ฉละกอะหะรต้องแสดงเลขทฯเบียนต ะรับอะหะร 13 หลัก 
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ปรฯจ ะปึงบปรฯมะณ 2563 

 

26. มันหวะนทอดกรอบ 1 ซอง มีน ๊ะหนักหนัก 50 กรัม ซื่งสะมะรถทะนหมดใน 2 ครัง๊ หนื่งหน่วย
บริโภค จฯมีค่ะเท่ะใด 

□ 12.5 กรัม 

□ 25 กรัม 

□ 50 กรัม 

□ 100 กรัม 

 

27. ข้อควะมเหล่ะนีอ๊ธิบะยถืงข้อมูลที่ถูกต้องของฉละกโภชนะกะร ยกเว้นขอ้ใด 

□ พลังงะน แสดงในหน่วย กิโลแคลอรี ที่มคี่ะนอ้ยกว่ะ 5 สะมะรถแสดงเป็น 0 ได้ 

□ ไขมันทัง๊หมด แสดงในหน่วย มิลลิกรัม ที่มคี่ะเท่ะกับ 0.5 แลฯไม่เกิน 5  สะมะรถแสดงผลเป็น
ร้อยลฯได้ลฯเอียดถืง 0.5 

□ โปรตีนทัง๊หมด แสดงในหน่วย กรัม ทีม่ีค่ะมะกกว่ะ 1  ให้แสดงค่ะเป็นจ ะนวนเตม็ 

□ น ๊ะตะล แสดงในหน่วย กรัม มีค่ะเท่ะกับ 0.5 แลฯไม่เกิน 1 ให้แสดงค ะว่ะ “น้อยกวะ่ 1” 
 

 

28. ฉละก GDA บนบรรจุภัณฑ์อะหะรย่อมะจะกอฯไร 

□ Good Daily Amounts 

□ Guideline Daily Amounts 

□ General Duty Assistant 

□ Glucose Disposal Agents 

 

29. ฉละก GDA แสดงค่ะดังต่อไปนี๊ ยกเวน้ข้อใด 

□ พลังงะน 

□ โซเดียม 

□ น ๊ะตะล 

□ วิตะมนิ 
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Operated by  Brain Power Skill Up 

เฉลยแบบทดสอบก่อนพัฒนาทักษะ  
ทักษฯกะรปรฯเมินควะมปลอดภัยอะหะร แลฯกะรค ะนวณฉละกบริโภค 

Food Safety & Hygiene Skills for Food Handlers 

แผนงะนพัฒนะควะมสะมะรถทะงเทคโนโลยีของบุคละกรภะคอุตสะหกรรม 

โครงกะรสร้ะงก ะลังคนแลฯทักษฯแห่งอนะคตในภูมิภะคเพ่ือตอบโจทย์กะรพัฒนะนวัตกรรมของปรฯเทศ 

ปรฯจ ะปึงบปรฯมะณ 2563 

 

30. สีพ๊ืนภะยในทรงกรฯบอกของฉละก GDA ต้องใช้สีอฯไร 

□ แดง 

□ ด ะ 

□ ขะว 

□ น ๊ะเงิน 
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Brain Power Skill Up 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 

โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ทักษะการประเมินความปลอดภัยอาหาร และการค านวณฉลากบรโิภค 

Food Safety & Hygiene Skills for Food Handlers 

  

 

 

บทที่ 5 : แผนงาน  
(Action Plan) 

 



 

 

Brain Power Skill Up 
แผนงานพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากรภาคอุตสาหกรรม 

โครงการสร้างก าลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาคเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ทักษะการประเมินความปลอดภัยอาหาร และการค านวณฉลากบรโิภค 

Food Safety & Hygiene Skills for Food Handlers 

  

 

 

 

5.1 แบบฟอร์มแผนงาน  
(Action Plan) 

 



 

 

 

 

 

 

Brain Power Skill Up 

แบบฟอร์มแผนงาน (Action Plan) 

                                                          

                                                                                     

                      

                      ด                     ฉ          

Food Safety & Hygiene Skills for Food Handlers 

ส่วนท่ี 1 ส าหรับผู้เข้าร่วมพัฒนาทักษะ  
 

ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………………………………………………………………………………………ชือ่สถานประกอบการ…………………………….……………………………………………………………………………………..…. 

ชื่อแผนงาน / ความต้องการ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

วัตถุประสงค์……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

ท่ี เป้าหมาย/ความต้องการ/

ปัญหา  
กลยุทธ์/แนวทางการแก้ไข วิธีการด าเนินงาน (ระบุอย่างละเอียด) ตัวชี้วัด ระยะเวลา ทรัพยากรท่ีมี 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

งบประมาณ 
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Brain Power Skill Up 

แบบฟอร์มแผนงาน (Action Plan) 

                                                          

                                                                                     

                      

                      ด                     ฉ          

Food Safety & Hygiene Skills for Food Handlers 

 

ส่วนท่ี 2 ส าหรับหัวหน้างาน หรือ เจ้าของกิจการ 

 

พิจารณาแผนท่ีผู้เรียนน าเสนอ 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .….....................................................................................................................................  

แผนการต่อยอดหรือลงทุนจากทักษะท่ีได้รับ 

ท่ี รายการ 
พร้อมด าเนินงาน

ทันที 

มีแผนการ
ด าเนินงานใน

อนาคต 

โปรดอธิบายเพ่ิมเติม หมายเหตุ 

1 ท่านสนใจลงทุนใน เครื่องจักร  ☐ ☐   

2 ท่านสนใจลงทุนใน ก าลังคน เช่น มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
ควบคุมเครื่องจักรท่ีได้ลงทุนเพ่ิม  

☐ ☐   

3 ท่านสนใจต่อยอดและลงทุน ในด้านอื่น ๆ  

โปรดระบุ……………………………………….…............................... 
☐ ☐   

 

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรพัฒนาทักษะ  
(    )  ึ             ด (    )  ึ         (    )  ึ             (    )  ึ          

 

249 



KNOWLEDGE MANAGEMENT

ทักษะการประเมินความ
ปลอดภัยอาหาร และการ
คํานวณฉลากบริโภค
Food Safety & Hygiene 
Skills for Food Handlers

ภายใต้แผนงานพฒันาความสามารถทางเทคโนโลยขีอง
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม
โครงการสรา้งกําลังคนและทักษะแหง่อนาคตในภมูภิาคเพื�อ
ตอบโจทยก์ารพฒันานวตักรรมของประเทศ
ประจาํป�งบประมาณ 2563

จัดทําโดย
อุทยานวิทยาศาสตรภ์าคเหนือ


