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กคู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

 ต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� ออกประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับท่ี 349)  

พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิต และเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด ซึ่งจัดเป็นอ�ห�รในกลุ่มที่มีคว�มเสี่ยงต่ออันตร�ยแก่ผู้บริโภค  

ห�กผลติขึน้ดว้ยกระบวนก�รผลติทีไ่มถ่กูต้องต�มหลักวชิ�ก�ร หรือข�ดก�รควบคมุก�รผลิตท่ีถูกหลักวชิ�ก�ร 

อ�จทำ�ใหเ้กดิอนัตร�ยตอ่ผูบ้รโิภคถงึขัน้เสยีชวีติได้ โดยประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขฉบบัดังกล่�วกำ�หนดให้

ผู้ผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรดต้องจัดให้มีผู้ควบคุมก�ร

ผลิต (Retort Supervisors) ที่ผ่�นก�รอบรมต�มหลักสูตรที่ได้รับก�รรับรองจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

อ�ห�รและย�และมีหลักสูตรอบรมไม่น้อยกว่�เกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในบัญชีหม�ยเลข 3 ท้�ยประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสุขฉบับนี้

 สำ�นกัอ�ห�รจงึจดัทำ�คูม่อืสำ�หรบัใชใ้นก�รอบรมผูค้วบคมุก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ 

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดท่ีปรับกรด (Retort Supervisors) ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข  

(ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิตและเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุ

ทีป่ดิสนิทชนดิทีม่คีว�มเป็นกรดตำ�่และชนดิทีป่รบักรด ซึง่มเีนือ้ห�ท�งวชิ�ก�รทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรอบรม

ต�มเกณฑท์ีป่ระก�ศกำ�หนดไว้ ส�ม�รถนำ�ไปใชอ้�้งองิต�มหลกัวชิ�ก�รและเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกักฎหม�ย 

และข้อเท็จจริง ที่เป็นประโยชน์ ทำ�ให้ผู้ควบคุมก�รผลิตมีคว�มรู้และคว�มเข้�ใจส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้

อย่�งถูกต้องและอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

 สำ�นักอ�ห�รหวังเป็นอย่�งยิ่งว่� คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรดนี้ จะมีเนื้อห�ที่เป็นประโยชน์สำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิต รวมทั้ง

ผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งกบัก�รผลติอ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่และชนิดทีป่รบักรดทุกท�่น
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 ต�มที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� กระทรวงส�ธ�รณสุข ได้จัดทำ�ประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือเคร่ืองใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�

อ�ห�รในภ�ชนะบรรจท่ีุปิดสนทิชนดิท่ีมคีว�มเปน็กรดตำ�่และชนดิทีป่รบักรด เพือ่ยกระดับม�ตรฐ�นก�รผลติ

อ�ห�รในภ�ชนะบรรจท่ีุปิดสนิท ให้เหม�ะสมและมคีว�มม่ันใจในก�รประกนัคณุภ�พหรอืม�ตรฐ�น เพือ่คว�ม

ปลอดภัยของผู้บริโภคเพิ่มม�กขึ้น ซึ่งประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนด 180 วัน

นบัจ�กวนัประก�ศในร�ชกจิจ�นเุบกษ�เปน็ตน้ไป ซึง่ประก�ศในร�ชกจิจ�นเุบกษ�ลงวันที ่20 กมุภ�พันธ ์พ.ศ. 

2556 โดยส�ระสำ�คัญในประก�ศดังกล่�วกำ�หนดให้ผู้ผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็น

กรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมก�รผลิต ในก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่ 

มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด ที่ผ่�นก�รฝึกอบรมต�มหลักสูตรที่ได้รับก�รรับรองจ�กสำ�นักง�น 

คณะกรรมก�รอ�ห�รและย� และมีหลักสูตรไม่น้อยกว่�เกณฑ์ท่ีกำ�หนดไว้ในบัญชีหม�ยเลข 3 ท้�ยประก�ศ ในเร่ือง

หลกัสูตรก�รฝกึอบรมสำ�หรบัผูค้วบคมุก�รผลติอ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิทีมี่คว�มเปน็กรดตำ�่และ

ชนดิทีป่รบักรด ดงันัน้จงึจดัทำ�คูม่อืประกอบก�รอบรมในหลักสูตรผู้ควบคมุก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุปดิ

สนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่และชนดิทีป่รับกรด (Retort Supervisors) ข้ึน เพ่ือใชป้ระกอบก�รอบรมเพ่ือให้

ผู้ควบคุมก�รผลิตมีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถที่ถูกต้องต�มหลักวิช�ก�ร และมีคุณสมบัติต�มที่ประก�ศฯกำ�หนด 

บทนำ�



2 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท
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 คูม่อืหลกัสตูรก�รฝกึอบรมผูค้วบคมุก�รผลิตนีแ้บง่เปน็ 2 ส่วน ส่วนแรกเปน็บทนำ�มเีนือ้ห�กล่�วถงึ

วตัถปุระสงคข์องก�รจดัทำ�คูมื่อนี ้รวมท้ังวิธกี�รประเมินวดัผลก�รอบรม และเง่ือนไขก�รออกประก�ศนยีบัตร 

นอกจ�กนีย้งักล�่วถงึคว�มสำ�คญัและคว�มเปน็ม�ของก�รบงัคบัใชก้ฎหม�ยหลักเกณฑว์ธิกี�รทีดี่ในก�รผลิต

อ�ห�รในภ�ชนะบรรจท่ีุปิดสนทิชนดิท่ีมคีว�มเป็นกรดตำ�่และชนดิทีป่รบักรด สว่นทีส่องเปน็เอกส�รประกอบ

ก�รอบรม มีเนื้อห�ต�มที่กำ�หนดในบัญชีหม�ยเลข 3 ท้�ยประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 

2556 เร่ือง วิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด โดยแบ่งเนื้อห�ออกเป็น 15 บท ดังนี้ 

 บทที่ 1 จุลชีววิทย�ของก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

 บทที่ 2 หลักก�รสุข�ภิบ�ลโรงง�นอ�ห�ร

 บทที่ 3 หลักก�รใช้คว�มร้อนในก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

 บทที่ 4 ก�รจัดก�รดูแลภ�ชนะบรรจุอ�ห�ร

 บทที่ 5 บันทึกข้อมูลและก�รจัดเก็บเอกส�ร

 บทที่ 6 อุปกรณ์ เครื่องมือวัด และ ก�รดำ�เนินก�ร ของระบบฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน

 บทที่ 7 อ�ห�รปรับกรด

 บทที่ 8 เครื่องฆ่�เชื้อแบบนิ่งที่ใช้ไอนำ้� 

 บทที่ 9 เครื่องฆ่�เชื้อแบบนิ่งที่ใช้คว�มดันเพิ่ม

 บทที่ 10 ระบบเครื่องฆ่�เชื้อแบบหมุนที่ทำ�ง�นเป็นชุดและเครื่องฆ่�เชื้อที่ทำ�ง�นแบบต่อเนื่อง

 บทที่ 11 ระบบก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ 

 บทที่ 12 บรรจุภัณฑ์โลหะและพล�สติกแบบตะเข็บสองชั้น

 บทที่ 13 บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูป

 บทที่ 14 บรรจุภัณฑ์แก้ว

 บทที่ 15 กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องและหลักก�รเบื้องต้นของก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

1.	 วัตถุประสงค์ของคู่มือ

 คู่มือนี้จัดทำ�ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเอกส�รประกอบก�รอบรมในหลักสูตรก�รฝึกอบรม 

ผู้ควบคุมก�รผลิต มีเนื้อห�ต�มท่ีกำ�หนดในบัญชีหม�ยเลข 3 ท้�ยประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 

349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือเคร่ืองใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุ

ที่ปิดสนิทชนิดท่ีมีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด ซ่ึงกำ�หนดให้ผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะ

บรรจุที่ปิดสนิทที่ผ่�นกรรมวิธีก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนทั้งชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด ต้อง

ผ่�นก�รฝึกอบรมต�มหลักสูตรที่มีระยะเวล�ก�รฝึกอบรมทั้งภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติ ไม่น้อยกว่� 5 วัน 

ต่อเน่ือง และผ่�นก�รทดสอบคว�มรู้ ท้ังน้ีบัญชีท้�ยประก�ศดังกล่�วได้กำ�หนดให้ก�รอบรมมีเน้ือห�ของหลักสูตร

อย่�งน้อย ดังต่อไปนี้

 1.  กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องและหลักก�รเบื้องต้นของก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

 2.  จุลชีววิทย�ของก�รถนอมอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้วยคว�มร้อน
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 3.  หลักก�รใช้คว�มร้อนในก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

 4.  หลักเกณฑ์วิธีก�รที่ดีในก�รผลิตอ�ห�ร (GMP) หรือ หลักก�รสุข�ภิบ�ลโรงง�นอ�ห�ร 

 5.  อุปกรณ์ก�รผลิต เคร่ืองมือวัดและก�รดำ�เนินก�รก่อน-ระหว่�ง-หลังในกระบวนก�รฆ่�เช้ือด้วย

คว�มร้อน 

 6.  ก�รจัดก�รควบคุมภ�ชนะบรรจุและบรรจุภัณฑ์ และก�รปิดผนึก

 7.  ก�รบันทึกข้อมูลและเอกส�ร

 ในกรณีท่ีเป็นผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� มีหน้�ที่

ดูแล ควบคุมก�รทำ�ง�น (ภ�พรวม) ของเครื่องฆ่�เชื้อ และกระบวนก�รฆ่�เชื้อ ให้เป็นไปต�มค่�วิกฤติต่�งๆ ที่

ตอ้งควบคมุ หรอืหวัหน�้ง�นในสว่นทีเ่กีย่วข้องกบัก�รฆ�่เชือ้ด้วยคว�มร้อน ต้องผ่�นก�รฝึกอบรมและทดสอบ

คว�มรูเ้พิม่เตมิในหวัขอ้เครือ่งฆ่�เชือ้ หรอืระบบก�รฆ�่เชือ้ และหลกัก�รทำ�ง�น ต�มชนดิทีม่กี�รใชง้�นจรงิ ณ 

สถ�นท่ีผลิต ในกรณีที่เป็นผู้ตรวจสอบ/ประเมินก�รปิดผนึกภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีคว�มเป็นกรดตำ่�

และชนิดท่ีปรับกรด ควรผ่�นก�รฝึกอบรมและทดสอบคว�มรู้เพ่ิมเติมในหัวข้อบรรจุภัณฑ์ท่ีมีก�รใช้ง�นจริง 

ณ สถ�นที่ผลิต

2.	 วิธีการประเมินวัดผลการอบรมและเงื่อนไขการออกประกาศนียบัตร

 2.1 ก�รประเมินวัดผลก�รอบรม ผู้เข้�อบรมในหลักสูตรก�รฝึกอบรมผู้ควบคุมก�รผลิตจะได้รับ

ก�รประเมนิดว้ยวธีิก�รสอบข้อเขียนแบบปรนยัด้วยขอ้สอบม�ตรฐ�นทีอ่อกโดยผูเ้ชีย่วช�ญในหวัขอ้นัน้ๆ ทัง้นี้

เนื้อห�ท�งวิช�ก�รทั้งในคู่มือ สื่อประกอบก�รบรรย�ย และข้อสอบได้ผ่�นก�รประเมินและตรวจสอบโดย 

ผู้เชี่ยวช�ญที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) หรือ โดยคณะกรรมก�รที่  

อย.แต่งตั้ง

   เกณฑ์ก�รสอบผ่�น ในก�รทดสอบคว�มรู้ ผู้เข้�อบรมจะต้องทำ�ข้อสอบได้ไม่น้อยกว่� 70% 

(เกณฑ์ก�รสอบผ่�นอยู่ที่ 70%) ในกรณีที่สอบไม่ผ่�นต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดส�ม�รถสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้งใน

ระหว่�งก�รอบรม และส�ม�รถร้องขอให้ผู้จัดอบรมจัดห�ผู้เชี่ยวช�ญม�ติวให้ 

 2.2 เงื่อนไขก�รออกประก�ศนียบัตร 

  (1) ผู้ที่เข้�รับก�รอบรมและเข้�ร่วมกิจกรรมต�มระยะเวล�ท่ีกำ�หนด ซึ่งส�ม�รถสอบผ่�น 

ข้อเขียนต�มหลักเกณฑ์จะได้รับ “ประก�ศนียบัตรก�รสอบผ่�นและสำ�เร็จหลักสูตร”

  (2) ผู้เข้�อบรมที่สอบไม่ผ่�นข้อเขียน จะได้รับ “ประก�ศนียบัตรก�รเข้�อบรม” เท่�นั้น  

ประก�ศนียบัตรดงักล�่วต้องมขีอ้คว�มแสดงใหช้ดัเจนว�่เปน็เพยีงผูเ้ข�้อบรมและตอ้งไมท่ำ�ใหเ้ข�้ใจไดว้�่เปน็ 

ผูส้ำ�เรจ็และสอบผ�่นหลกัสตูร ทัง้นีห้นว่ยฝกึอบรมตอ้งแจง้ใหผู้เ้ข�้อบรมทร�บว�่ “ประก�ศนบีตัรก�รเข�้อบรม”  

ไม่ส�ม�รถใช้เป็นหลักฐ�นแสดงคุณสมบัติของผู้ควบคุมก�รผลิต ต�มท่ีสำ�นักง�นกำ�หนดหรือกฎหม�ยกำ�หนดได้



4 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

3.	 ความสำาคัญและความเป็นมาของการบังคับใช้หลักเกณฑ์วิธีการท่ีดี ในการผลิต

อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดตำ่า	 และชนิดท่ีปรับกรดเป็น

กฎหมาย

 ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง วิธีก�ร

ผลติ เครือ่งมือ เครือ่งใชใ้นก�รผลติและก�รเกบ็รกัษ� มผีลบงัคับใชก้บัก�รผลติและ ก�รนำ�เข�้อ�ห�รรวมทัง้สิน้  

57 ประเภท ซึ่งครอบคลุมก�รผลิตและนำ�เข้�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�  

และชนิดที่ปรับกรด แต่เมื่อม�ตรก�รบังคับใช้เป็นกฎหม�ยได้ดำ�เนินก�รม�ระยะหนึ่ง พบว่� ในปี พ.ศ.2549  

เกิดอุบัติก�รณ์คว�มไม่ปลอดภัยจ�กก�รบริโภคหน่อไม้ป๊ีบท่ีจังหวัดน่�น ท่ีมีผู้ป่วยจำ�นวนม�กและเกิดคว�มสูญเสีย 

ต่อเศรษฐกิจ ก�รค้� ก�รส่งออกอ�ห�ร และคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�รของประเทศรวมทั้งผลต่อสุขภ�พ 

ของผู้บริโภค สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�จึงได้ออกประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 301)  

พ.ศ. 2549 เรือ่ง อ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ (ฉบบัที ่4) เพ่ือคุม้ครองผูบ้รโิภคจ�กอนัตร�ยของอ�ห�รดงักล�่ว  

โดยกำ�หนดให้ผู้ผลิตและนำ�เข้�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผ่�นกรรมวิธีฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ด้วยคว�มร้อน

ภ�ยหลังหรือก่อนก�รบรรจุหรือปิดผนึกซึ่งเก็บรักษ�ไว้ในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่

ส�ม�รถป้องกันมิให้อ�ก�ศผ่�นเข้�ออกเข้�ไปในภ�ชนะบรรจุได้ และส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ 

ชนิดทีม่คีว�มเป็นกรดตำ�่ คือ มคี�่คว�มเป็นกรด-ด�่งม�กกว�่ 4.6 และค�่วอเตอรแ์อคตวิติีม้�กกว�่ 0.85 ตอ้ง

ดำ�เนินก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใด คือ ฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนที่อุณหภูมิและเวล�ที่กำ�หนด หรือจัดทำ�กรรมวิธีก�ร 

ผลิตที่กำ�หนด (Scheduled process) โดยให้ค่� F
0
 (Sterilization value) ไม่ตำ่�กว่� 3 น�ทีซึ่งเพียงพอ

ในก�รทำ�ล�ยสปอร์ของเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium botulinum) ท้ังนี้อุณหภูมิและเวล�ท่ี

กำ�หนดจะตอ้งมกี�รศกึษ�ก�รทดสอบก�รกระจ�ยอณุหภมูภิ�ยในเครือ่งฆ่�เชือ้ (Temperature distribution)  

และก�รศึกษ�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนในผลิตภัณฑ์อ�ห�ร (Heat penetration) ณ สถ�นที่ผลิตแห่งนั้น  

ต�มหลักเกณฑ์วิธีก�รหรือเงื่อนไขที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ประก�ศกำ�หนด หรือ เติมกรด

เพื่อปรับสภ�พคว�มเป็นกรด-ด่�งของอ�ห�รให้ ไม่เกิน 4.6 ท้ังนี้วิธีก�รปรับให้ได้สภ�พคว�มเป็นกรด-ด่�ง

สมดุล (Equilibrium pH) และกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์วิธีก�รหรือเงื่อนไข

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ที่ประก�ศกำ�หนด

 เพื่อเป็นก�รแก้ไขปัญห�อย่�งยั่งยืนและเป็นระบบให้สอดคล้องกันท้ังประเทศ สำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รอ�ห�รและย� ซึ่งเป็นหน่วยง�นหลักในก�รคุ้มครองผู้บริโภคด้�นอ�ห�ร ได้พิจ�รณ�ทบทวน

ม�ตรก�รท�งกฎหม�ย และเห็นว่�ผลิตภัณฑ์อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� 

และชนิดที่ปรับกรด เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มเสี่ยงสูงจ�กกระบวนก�รผลิตที่ไม่เหม�ะสม อีกทั้งก�รผลิตมี

เทคโนโลยีที่มีคว�มซับซ้อนในเชิงวิช�ก�ร โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเชื้อจุลินทรีย์ คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม ห�ก

ปนเปื้อนและสร้�งส�รพิษในผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะเป็นอันตร�ยต่อชีวิตผู้บริโภค ดังนั้นสำ�นักอ�ห�รจึง

ได้จัดทำ�โครงก�รผลักดัน GMP เฉพ�ะเร่ืองอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�

และชนิดที่ปรับกรด เป็นม�ตรฐ�นต�มกฎหม�ยบังคับใช้ตั้งแต่ปีงบประม�ณ 2550 ซึ่งมีก�รดำ�เนินง�น

โครงก�รดังกล่�วอย่�งต่อเนื่องม�เป็นลำ�ดับโดยแต่งต้ังผู้เช่ียวช�ญจ�กภ�ครัฐและภ�คเอกชนจ�กหน่วยง�น  
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และสถ�บันก�รศึกษ�ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นคณะทำ�ง�นร่วมกันจัดทำ�หลักเกณฑ์วิธีก�รที่ดีในก�รผลิต

ผลติภัณฑอ์�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่และชนดิปรับกรด และออกเปน็ ประก�ศ 

กระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือเคร่ืองใช้ในก�รผลิตและ

ก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด เพื่อบังคับ 

ใช้ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถ�นที่ผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดท่ีปรับกรด และให้หม�ยคว�มรวมผลิตภัณฑ์อื่นท่ีนิย�มต�มประก�ศฯ  

ทีก่ำ�หนดไว ้ใหม้มี�ตรฐ�นเปน็ทีย่อมรบัทดัเทยีมกับส�กล อนัจะทำ�ใหผู้้บริโภคได้รับคว�มปลอดภยั ตลอดจน

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รของประเทศไทยเป็นที่น่�เชื่อถือ และส่งเสริมภ�พลักษณ์ของประเทศ 

4.	 นิยามศัพท์

 คำ�ศัพท์ที่ใช้ในกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีคว�มเป็น

กรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรดที่ผู้ประกอบก�รควรทร�บมีดังนี้ 

 4.1 อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� หม�ยถึง อ�ห�รที่มีสมบัติ 

ครบต�มเงื่อนไขทั้ง 5 ข้อนี้

  4.1.1 อ�ห�รที่ผ่�นกรรมวิธีที่ใช้ทำ�ล�ยหรือยังยั้งก�รขย�ยพันธ์ุของจุลินทรีย์ด้วยคว�มร้อน 

ภ�ยหลัง หรือก่อนบรรจุหรือปิดผนึก และให้คว�มหม�ยรวมถึงอ�ห�รอื่นที่มีกระบวนก�รผลิตในทำ�นอง

เดียวกันนี้ 

  4.1.2 มีค่�พีเอช ม�กกว่� 4.6 (pH > 4.6)

  4.1.3 มีค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) ม�กกว่� 0.85 (a
w
 > 0.85)

  4.1.4 เก็บรักษ�ไว้ในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูปหรือไม่คงรูป  

ที่ส�ม�รถป้องกันมิให้อ�ก�ศภ�ยนอกเข้�ไปในภ�ชนะบรรจุได้ 

  4.1.5 ส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ

 4.2 อ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีปิ่ดสนิท ชนิดทีป่รับกรด หม�ยถงึ อ�ห�รทีม่สีมบติัครบต�มเง่ือนไข

ทั้ง 5 ข้อนี้

  4.2.1 อ�ห�รที่ผ่�นกรรมวิธีที่ใช้ทำ�ล�ยหรือยังยั้งก�รขย�ยพันธ์ุของจุลินทรีย์ด้วยคว�มร้อน 

ภ�ยหลัง หรือก่อนบรรจุหรือปิดผนึก และให้คว�มหม�ยรวมถึงอ�ห�รอื่นที่มีกระบวนก�รผลิตในทำ�นอง

เดียวกันนี้ 

  4.2.2 เป็นอ�ห�รที่โดยธรรมช�ติมีค่�พีเอช ม�กกว่� 4.6 (pH > 4.6) แต่มีก�รปรับสภ�พให้

เป็นกรด จนมีค่�พีเอช ไม่เกิน 4.6 (pH ≤ 4.6)

  4.2.3 มีค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) ม�กกว่� 0.85 (a
w
 > 0.85)

  4.2.4 เก็บรักษ�ไว้ในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูปหรือไม่คงรูป  

ที่ส�ม�รถป้องกันมิให้อ�ก�ศภ�ยนอกเข้�ไปในภ�ชนะบรรจุได้ 

  4.2.5 ส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ
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 4.3 ภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท (Hermetically Sealed Container) หม�ยถึง บรรจุภัณฑ์อ�ห�ร

ประเภทที่เมื่อบรรจุอ�ห�รและปิดผนึกสนิทแล้ว จะส�ม�รถป้องกันก�รปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และป้องกัน 

ก�รซมึผ�่นเข�้ออกของนำ�้และอ�ก�ศได ้ไมม่กี�รร่ัว ซึม หรือปริแตก โดยท่ัวไปแบง่บรรจุภณัฑ์ต�มคว�มคงรูป 

ออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

  4.3.1 บรรจุภัณฑ์ชนิดคงรูป (Rigid Packaging) เช่น กระป๋องโลหะ ขวดแก้วที่ฝ�มีย�งรอง

ด้�นในหรือวัสดุอื่นที่ส�ม�รถกันอ�ก�ศเข้�ออกได้ พล�สติกแข็งตัวซึ่งส่วนม�กเป็นพล�สติกฉีด

  4.3.2 บรรจภุณัฑช์นดิกึง่ออ่นตัว (Simi-rigid Packaging) เชน่ ถ�ด ถ้วย หรอืกระปอ๋งพล�สติก 

(Retortable plastic tray, Cup or Can) ขวดพล�สติกแบบขึ้นรูปด้วยก�รเป่�

  4.3.3 บรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging) ไม่ส�ม�รถรักษ�มิติและรูปทรงได้ จึง

ต้องมีอุปกรณ์ช่วยในระหว่�งก�รบรรจุ มักทำ�จ�กพล�สติก กระด�ษ ฟิล์ม ฟอล์ย หรือวัสดุเหล่�นี้รวมกัน 

(Laminate) เช่น ถุงรีทอร์ต (Retort Pouch) เป็นต้น

 4.4 พีเอช (pH) หรือค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง ของอ�ห�ร หม�ยถึง ค่�ที่วัดในรูปคว�มเข้มข้นของ

ไฮโดรเจนไอออน คือ ส่วนกลับของลอก�รึทึม (Logarithm) ของคว�มเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน [H+] เป็น 

กรัมต่อส�รละล�ยหนึ่งลิตร (pH = -log[H+]) แสดงคว�มเป็นกรดหรือเบสของส�รละล�ย มีค่�ตั้งแต่ 0 ถึง 14 

  จุลินทรีย์แต่ละชนิดส�ม�รถเจริญได้ในอ�ห�รที่มีช่วงของค่�พีเอชที่แตกต่�งกัน ค่�พีเอช 4.6 

ใช้เป็นเส้นแบ่งคว�มเป็นกรดของอ�ห�ร อ�ห�รที่มีพีเอชตำ่�กว่�หรือเท่�กับ 4.6 จัดอยู่ในจำ�พวกอ�ห�รที่เป็น 

กรด สว่นอ�ห�รท่ีมพีเีอชสงูกว�่ 4.6 คอือ�ห�รทีเ่ปน็กรดตำ�่ ค�่ 4.6 นีไ้ด้ม�จ�กค�่พเีอชทีต่ำ�่กว�่ค�่พเีอชทีต่ำ�่สดุ  

(Minimum pH) ท่ีแบคทีเรีย Clostridium botulinum ซึง่เปน็จลุนิทรยีก์อ่โรคทีส่�ม�รถเจรญิได้ทีส่ภ�วะไมม่ี

อ�ก�ศ (Anaerobe) และส�ม�รถผลิตส�รพิษนิวโรทอกซิน (Neurotoxin) ออกม�ปนเปื้อนในอ�ห�รที่บรรจุ

ในภ�ชนะปิดสนิท ส�รพิษนี้มีผลทำ�ล�ยระบบประส�ท ก�รบริโภคอ�ห�รท่ีมีส�รพิษนี้ปนเปื้อนเข้�ไปเพียง  

1 ไมโครกรมั จะทำ�ใหเ้กดิอ�ก�รปว่ยทีเ่รยีกว�่ โบทลิูซ่ึม (Botulism) ทำ�ใหม้องเหน็ภ�พซ้อน คล่ืนไส้ อ�เจียน 

หน้�มืด เปน็อัมพ�ต ห�ยใจขดั และเสยีชวีติ เนือ่งจ�กระบบห�ยใจลม้เหลว อ�ก�รจะเกดิขึน้ใน 12-36 ชัว่โมง 

หลังจ�กบริโภคอ�ห�ร และอ�จจะเสียชีวิตภ�ยใน 3-6 วัน

 4.5 คว�มเป็นกรด-ด่�งสมดุล (Equilibrium pH) หม�ยถึง สภ�วะเมื่อส่วนที่เป็นของแข็งและ

ส่วนที่เป็นของเหลวของผลิตภัณฑ์อ�ห�รมีค่� pH เท่�กัน 

 4.6 วอเตอรแ์อคตวิติี ้(Water Activities ; a
w
) หม�ยถงึ ปรมิ�ณนำ�้ในอ�ห�รทีจ่ลิุนทรยีส์�ม�รถ

นำ�ไปใช้ในก�รเจริญหรือเพียงพอที่จะเกิดปฏิกิริย�เคมีได้ ซ่ึงเป็นสัดส่วนของคว�มดันไอของนำ้�ในอ�ห�ร  

(Vapor pressure of the food; p) กับคว�มดันไอของนำ้�บริสุทธิ์ (Vapor pressure of pure water; p
o
) 

ที่อุณหภูมิเดียวกันดังสมก�ร

a
w
 = p / p

o

  หรือวัดได้จ�กคว�มชื้นสัมพัทธ์เหนืออ�ห�รในสภ�วะสมดุล (Equilibrium Relative  

Humidity; ERH) ห�รด้วย 100

       a
w
 = ERH / 100
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  ส�ม�รถแสดงค�่ตวัเลขในชว่ง 0 (แหง้สนทิ) ถงึ 1 (นำ�้บรสิทุธิ)์ จลุนิทรยีท์กุชนดิส�ม�รถเจรญิได้

ในอ�ห�รทีม่ช่ีวงของค�่วอเตอร์แอคตวิิตีแ้ตกต�่งกนัเช่นเดยีวกบัค่�พเีอช ถ�้อ�ห�รมคี�่วอเตอรแ์อคตวิต้ีิ 0.85 

หรอืตำ�่กว�่ จดัอยูใ่นประเภทไมม่อีนัตร�ย เพร�ะไมม่นีำ�้อิสระม�กพอไปทำ�ใหจุ้ลนิทรยีท์ีก่อ่โรคเจริญเติบโตได ้

โดยจลุนิทรยีท์ีม่คีว�มสำ�คญัท�งด�้นส�ธ�รณสขุทีท่ำ�ใหเ้กดิโรคและมอี�ก�รเจบ็ปว่ยในผูบ้รโิภค (Pathogen) 

นั้นมักจะเจริญได้เมื่อมีค่� a
w
 อยู่ในช่วง 0.86-1.0 ดังนั้นจึงกำ�หนดค่� 0.85 ซ่ึงเป็นค่�ท่ีตำ่�กว่�ค่�วอเตอร์ 

แอคติวิตี้ตำ่�ที่สุดที่แบคทีเรีย Staphylococcus aureus ต้องก�รใช้สำ�หรับผลิตส�รพิษ (Toxin) 

 4.7 ก�รฆ�่เชือ้แบบเชงิก�รค�้ (Commercial Sterilization) หม�ยถงึ ก�รแปรรปูอ�ห�รดว้ย

คว�มร้อน (Thermal processing) ที่ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์อ�ห�รปร�ศจ�กเชื้อโรคที่เป็นอันตร�ยต่อผู้บริโภคและ

ไม่มีจุลินทรีย์ที่เป็นส�เหตุของก�รเน่�เสียของอ�ห�รซ่ึงส�ม�รถเจริญในอ�ห�รภ�ยใต้สภ�วะก�รเก็บรักษ�

ปกติที่อุณหภูมิห้อง นั่นคือ ทำ�ให้อ�ห�รอยู่ในสภ�วะปลอดเชื้อแบบเชิงก�รค้� (Commercial sterility)

  ก�รฆ�่เชือ้แบบเชงิก�รค�้นี ้ไมไ่ด้เปน็ก�รทำ�ใหป้ลอดเชือ้จุลินทรยีท้ั์งหมด (Sterilization) เพือ่

คงคุณภ�พของอ�ห�รไว้ไม่ให้เสื่อมสภ�พเนื่องจ�กคว�มร้อนที่สูงเกินไป แต่อ�จเหลือจุลินทรีย์บ�งชนิด เช่น 

แบคทีเรียที่ทนร้อนสูง (Thermophilic bacteria) รวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย (Bacterial spore) ที่ทนร้อน 

อย่�งไรก็ต�มจุลินทรีย์ที่เหลือรอดนี้ จะไม่ส�ม�รถเจริญได้ภ�ยใต้สภ�วะก�รเก็บรักษ�และขนส่งปกติ ทำ�ให้

อ�ห�รเก็บรักษ�ได้น�นที่อุณหภูมิห้อง และปลอดภัยต่อก�รบริโภค

 4.8 ผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อ (Process Authority) หม�ยถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล หรือ

องคก์ร ทีม่ผีูม้คีว�มรู ้คว�มชำ�น�ญ และมเีคร่ืองมอืเพียงพอ ในก�รดำ�เนนิก�รศกึษ�และกำ�หนดกระบวนก�ร

ฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน (Thermal process schedule) สำ�หรับผลิตภัณฑ์อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

แต่ละชนิด รวมทั้งก�รกำ�หนดปัจจัยวิกฤตต่�งๆ ที่มีผลกระทบต่อก�รฆ่�เชื้อ ก�รกำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อ

สำ�รอง (Alternative process) และทำ�หน้�ที่ในก�รตัดสินใจดำ�เนินก�รกับผลิตภัณฑ์ที่ระหว่�งก�รฆ่�เชื้อมี

สภ�วะที่เกิดก�รเบี่ยงเบนไปจ�กข้อกำ�หนด (Process deviation) 

  ซึง่ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบบัที ่349) พ.ศ.2556 เร่ือง วธิกี�รผลิต เครือ่งมอืเครือ่งใช้ 

ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด 

ข้อ 6 กำ�หนดให้ผู้ผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรดต้องจัด

ให้มีผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อ (Process Authority) ได้กำ�หนดคุณสมบัติ คว�มรู้ และประสบก�รณ์ ของ

ผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อไว้ในบัญชีแนบท้�ยหม�ยเลข 1 หัวข้อที่ 6.3 และในบัญชีแนบท้�ยหม�ยเลข 3 

โดยอ�จเป็นหน่วยง�นภ�ยในหรือภ�ยนอกที่เป็นที่ยอมรับและมีบุคคลที่มีคุณสมบัติต�มที่กำ�หนดก็ได้

 4.9 ผูค้วบคมุก�รผลติ (Retort Supervisor) หม�ยถงึ ผู้ท่ีมหีน้�ทีดู่แล ควบคมุก�รทำ�ง�นในภ�พ

รวมของเครือ่งฆ�่เชือ้ และกระบวนก�รฆ�่เชือ้สำ�หรบัอ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิท่ีมคีว�มเปน็กรดตำ�่

และชนิดที่ปรับกรด และค่�วิกฤตที่ต้องควบคุมต่�งๆ ให้เป็นไปต�มกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด (Scheduled 

process) 

  โดยประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่อง

ใชใ้นก�รผลติและก�รเกบ็รกัษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่ และชนดิทีป่รบักรด 

ข้อ 6 กำ�หนดให้ผู้ผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรดต้องจัด
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ใหม้ผีูค้วบคมุก�รผลติ (Retort Supervisor) ทีม่คีณุสมบติั ประสบก�รณ ์และผ่�นก�รฝึกอบรมต�มหลักสูตร

ที่ได้รับก�รรับรองจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� ร�ยละเอียดต�มบัญชีแนบท้�ยหม�ยเลข 1  

หัวข้อที่ 6.2 และในบัญชีแนบท้�ยหม�ยเลข 3

 4.10 สภ�วะทีเ่กดิก�รเบีย่งเบนไปจ�กข้อกำ�หนด (Process Deviation) หม�ยถึง ก�รเบีย่งเบน

ในปจัจัยวกิฤตใดๆ ทีม่ผีลกระทบสง่ผลใหเ้กดิก�รลดค่�หรอืเกดิขอ้สงสยัตอ่ประสทิธภิ�พก�รฆ�่เชือ้จลุนิทรยีใ์น 

กระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน

 4.11 ก�รศกึษ�ก�รทดสอบก�รกระจ�ยอณุหภมูใินเคร่ืองฆ�่เช้ือ (Temperature Distribution;  

TD) หม�ยถึง ก�รศึกษ�ก�รกระจ�ยคว�มร้อนในเครื่องฆ่�เชื้อเพื่อดำ�เนินก�รห�ประสิทธิภ�พของ 

เครื่องฆ่�เช้ือและคว�มสัมพันธ์ของก�รติดตั้งอุปกรณ์ต่�งๆ ต่อก�รกระจ�ยคว�มร้อนภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้อ 

ซึ่งต้องใช้วิธีก�รและอุปกรณ์ต่�งๆ ท่ีเหม�ะสม เพื่อให้มั่นใจว่�เครื่องฆ่�เชื้อส�ม�รถฆ่�เชื้อได้ต�มกรรมวิธีที่

กำ�หนด (Scheduled process)

 4.12 ก�รศึกษ�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนในเครื่องฆ่�เชื้อ (Heat Penetration; HP) หม�ยถึง 

ก�รศึกษ�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนจ�กภ�ยนอกเข้�ไปสู่จุดร้อนช้�ที่สุดของผลิตภัณฑ์อ�ห�รขณะทำ�ก�รฆ่�

เชื้อด้วยคว�มร้อนในเครื่องฆ่�เชื้อ ซึ่งต้องทำ�ก�รศึกษ�ในทุกสูตรของผลิตภัณฑ์ เนื่องจ�กผลิตภัณฑ์ท่ีมีสูตร 

แตกต�่งกันจะมกี�รแทรกผ่�นคว�มรอ้นไปยงัจดุทีร่อ้นช�้ทีส่ดุในผลติภณัฑแ์ตกต�่งกนั ทำ�ให้ได้อุณหภมูแิละ

เวล�ในก�รฆ่�เชื้อของผลิตภัณฑ์แต่ละสูตรก�รผลิตแตกต่�งกัน เพ่ือทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อต�ม

อณุหภูมแิละเวล�ทีก่ำ�หนด อยูใ่นสภ�วะปลอดเชือ้แบบเชงิก�รค�้ ยกเวน้กรณเีลอืกศกึษ�ในสตูรทีใ่ชอ้ณุหภมูิ

และเวล�ม�กที่สุด (Worst case scenario) ก็ส�ม�รถใช้ผลก�รศึกษ�นี้เป็นตัวแทนสูตรอื่นๆ ได้

  ก่อนเริ่มกระบวนก�รศึกษ�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อน ควรตรวจสอบอุณหภูมิภ�ยในเคร่ือง 

ฆ่�เชื้อและก�รกระจ�ยอุณหภูมิต�มแนวท�งก�รศึกษ�ก�รกระจ�ยอุณหภูมิให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน

 4.13 กรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด (Scheduled Process หรือ Process Schedule) หม�ยถึง  

ข้อกำ�หนดก�รฆ่�เชื้อผลิตภัณฑ์อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้วยคว�มร้อน ที่กำ�หนดโดย ผู้กำ�หนด

กระบวนก�รฆ่�เชื้อ (Process Authority) ข้อกำ�หนดดังกล่�วต้องประกอบด้วยข้อมูล ชนิดและขน�ดของ

ภ�ชนะบรรจุ ค่�พีเอชของอ�ห�ร ค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ของอ�ห�ร ส่วนประกอบของอ�ห�รหรือสูตรอ�ห�ร 

ชนิดและปริม�ณวัตถุเจือปนอ�ห�รที่ใช้ อุณหภูมิและเวล�ที่เหม�ะสมในก�รฆ่�เชื้อสำ�หรับผลิตภัณฑ์แต่ละ

ชนิดและแต่ละขน�ดบรรจุ และปัจจัยวิกฤตอื่นๆที่มีผลต่อก�รส่งผ่�นคว�มร้อนของอ�ห�ร

  ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ 

ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด 

กำ�หนดไว้ในบัญชีแนบท้�ยหม�ยเลข 1 หัวข้อที่ 3.3 ว่�จำ�เป็นต้องจัดทำ�เป็นเอกส�รแสดงกรรมวิธีก�รผลิต 

ที่กำ�หนด ซึ่งได้จ�กผลก�รศึกษ�ก�รกระจ�ยอุณหภูมิในเครื่องฆ่�เช้ือ (Temperature Distribution; TD)  

และ ก�รศึกษ�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนในผลิตภัณฑ์อ�ห�ร (Heat Penetration; HP) ภ�ยใต้ปัจจัยเกี่ยวกับ 

ก�รทำ�ล�ยสปอร์ของจุลินทรีย์เป้�หม�ยคือ คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium botulinum) หรือกรณี

ใชจ้ลุนิทรยีเ์ป�้หม�ยอืน่ตอ้งมหีลกัฐ�นท�งวชิ�ก�รว�่มคี�่ก�รต้�นท�นคว�มร้อนทีเ่ทียบเท่�หรือสูงกว�่สปอร์

ของคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium botulinum)
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 4.14 ปัจจัยวิกฤต (Critical Factor) หม�ยถึง สมบัติ ลักษณะปัจจัยองค์ประกอบต่�งๆ ทั้ง

ท�งก�ยภ�พและเคมี ที่มีผลกระทบต่อก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนในผลิตภัณฑ์และกระบวนก�รฆ่�เชื้อ เพื่อให้

ผลติภณัฑอ์�ห�รในภ�ชนะบรรจท่ีุปิดสนทิอยูใ่นสภ�วะปลอดเช้ือแบบเชงิก�รค�้ เชน่ ภ�ชนะบรรจ ุผลติภณัฑ ์

เครื่องฆ่�เชื้อ และสภ�วะแวดล้อมในกระบวนก�รฆ่�เชื้อ

 4.15 F
0
 (Sterilizing Value) หม�ยถึง ระยะเวล� (น�ที) สำ�หรับก�รทำ�ล�ยสปอร์ของเชื้อ  

คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium botulinum) ซึ่งต้องใช้อุณหภูมิในก�รทำ�ล�ยสปอร์เทียบเท่�  

250 องศ�ฟ�เรนไฮต์ หรือ 121.1 องศ�เซลเซียส และจุลินทรีย์นี้มีค่� z เท่�กับ 18 องศ�ฟ�เรนไฮต์ หรือ  

10 องศ�เซลเซียส

เอกสารอ้างอิง

1. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�, 2556, พระร�ชบัญญัติอ�ห�ร พ.ศ.2522, นนทบุรี,  

กระทรวงส�ธ�รณสุข

2. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�, 2557, ระเบยีบสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ว�่ดว้ยก�ร

ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับเลขส�รบบอ�ห�ร, สำ�นักอ�ห�ร, (เอกส�รอัดสำ�เน�)

3. สำ�นกัอ�ห�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�, 2556, ก�รขออนญุ�ตสถ�นทีผ่ลติและสถ�นทีน่ำ�เข�้  

สำ�หรับอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด  

(Low-acid Canned Foods and Acidified Foods), พิมพ์คร้ังที่ 1, สำ�นักง�นกิจก�ร 

โรงพิมพ์องค์ก�รสงเคร�ะห์ทห�รผ่�นศึกในพระบรมร�ชูปถัมภ์, กรุงเทพฯ

4. สำ�นกัอ�ห�ร สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�, 2556, คูม่อืก�รตรวจสถ�นทีต่�มหลักเกณฑ์วธิกี�ร

ทีด่ใีนก�รผลติอ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่และชนดิทีป่รบักรด  

(Low-acid Canned Foods and Acidified Foods, พิมพ์ครั้งที่ 1, สำ�นักง�นกิจก�ร 

โรงพิมพ์องค์ก�รสงเคร�ะห์ทห�รผ่�นศึกในพระบรมร�ชูปถัมภ์, กรุงเทพฯ
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11บทที่ 1  จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 (Microbiology of Thermally Processed Foods) 

บทที่	1 จุลชีววิทย�ของก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

	(Microbiology	of	Thermally	Processed	Foods)	

 ผศ. ดร.วร�ภ� มห�ก�ญจนกุล 

ภ�ควิช�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รอ�ห�ร คณะอุตส�หกรรมเกษตร 

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

1.1	บทนำา

 จลุชวีวทิย�คอืวชิ�ว�่ดว้ยคว�มรูด้�้นจลุนิทรยี ์จลุนิทรยีห์ม�ยถงึ สิง่มชีวีติทีม่องไมเ่หน็ดว้ยต�เปล�่ 

ต้องมองผ่�นกล้องจุลทรรศน์ บ�งทีเรียก Germs, Microbes, Bacteria หรือ Microorganisms จุลชีววิทย�

มีบทบ�ทในหล�ยส�ข� เช่น ส�ข�แพทย์ ก�รเกษตร อุตส�หกรรม และก�รเก็บรักษ�อ�ห�ร ในบทนี้จะเน้น

คว�มรู้เรื่องจุลชีววิทย�ของอ�ห�ร ซึ่งเป็นพื้นฐ�นสำ�หรับก�รถนอมอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุปิดสนิทที่ผ่�นก�ร

ฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน หรืออ�จเรียกว่�ก�รฆ่�เชื้อแบบเชิงก�รค้� (Commercial sterilization) ซึ่งหม�ยถึง

อ�ห�รที่ผ่�นกระบวนก�รผลิตที่ผ่�นคว�มร้อนในสภ�พบรรจุที่ปิดสนิทตลอดเวล� ส�ม�รถเก็บได้ที่อุณหภูมิ

ห้องเป็นเวล�น�น (Shelf-stable foods) เช่น อ�ห�รกระป๋อง หรืออ�ห�รบรรจุถุงรีทอร์ต (Retort pouch)

1.2	ประวัติจุลชีววิทยาของอาหาร

 ประวัติของก�รถนอมอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุปิดสนิทเริ่มในปี 1810 โดย Nicholas Appert  

ช�วฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ค้นพบว่�ก�รบรรจุอ�ห�รในภ�ชนะแก้วปิดด้วยจุกคอร์กและให้คว�มร้อน โดยต้มใน 

นำ้�เดือด ส�ม�รถยับย้ังก�รเสื่อมเสียของอ�ห�รได้ แต่เนื่องจ�กคว�มรู้ด้�นจุลชีววิทย�ในสมัยนั้นมีจำ�กัด  

เข�จึงไม่ส�ม�รถอธิบ�ยว่�ทำ�ไมก�รผลิตแบบนี้จึงประสบคว�มสำ�เร็จในก�รถนอมอ�ห�ร ซึ่งเข�เชื่อว่�เป็น

ผลจ�กคว�มร้อนร่วมกับก�รไล่อ�ก�ศ

 50 ปีต่อม� หลุยส์ ป�สเตอร์ (Louis Pasteur) พบว่�จุลินทรีย์บ�งชนิดทำ�ให้เกิดก�รหมัก และ

จลุนิทรยีบ์�งชนดิเปน็ส�เหตทุำ�ให้อ�ห�รเสือ่มเสยี หลุยส์ ป�สเตอรเ์ปน็คนแรกท่ีพบก�รฆ�่เช้ือแบบพ�สเจอไรซ ์ 

(Pasteurization) แม้ว่�เข�ส�ม�รถอธิบ�ยเหตุผลในก�รถนอมอ�ห�รได้ แต่ยังไม่ได้นำ�ม�ประยุกต์ใช้ในก�ร

ผลิตอ�ห�รกระป๋อง จนกระทั่งในปี 1895 สถ�บัน Massachusetts Institute of Technology (MIT) ได้

สรปุว่� ก�รใหค้ว�มรอ้นไมเ่พยีงพอในก�รทำ�ล�ยจลุนิทรยีเ์ปน็ส�เหตทุำ�ใหก้�รผลติอ�ห�รกระปอ๋งไมป่ระสบ

ผลสำ�เร็จและอ�ห�รกระป๋องเกิดก�รเสื่อมเสีย
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

 1.2.1 ลักษณะและพฤติกรรมของจุลินทรีย์ 

   ประเภทของจุลินทรีย์ที่มีคว�มสำ�คัญในอ�ห�รคือ ร� ยีสต์ และแบคทีเรีย จุลินทรีย์เหล่�นี้

ส�ม�รถเจริญภ�ยใต้สภ�วะที่เหม�ะสม ก�รแบ่งจุลินทรีย์ทั้ง 3 ประเภทอย่�งง่�ย อ�จทำ�ได้โดยก�รสังเกต

ลักษณะโคโลนีที่ปร�กฎบนอ�ห�รเลี้ยงเชื้อ โคโลนีก็คือเซลล์จุลินทรีย์จำ�นวนม�กที่อยู่รวมกันจนส�ม�รถเห็น

ดว้ยต�เปล�่ได ้ปจัจัยอ่ืนๆ ทีส่ำ�คญัในก�รแบง่ประเภทของจุลินทรีย ์ได้แก ่ส�รอ�ห�รทีจุ่ลินทรียใ์ช้ในก�รเจริญ 

ผลิตผลที่เกิดจ�กกิจกรรมของจุลินทรีย์ เช่น กรด แอลกอฮอล์ คว�มส�ม�รถของจุลินทรีย์ในก�รทนต่อปัจจัย

ของออกซิเจน อุณหภูมิ คว�มส�ม�รถของจุลินทรีย์ในก�รต้�นท�นคว�มร้อนและส�รเคมีฆ่�เชื้อ

   สำ�หรับจุลินทรีย์ประเภทอื่นคือ ไวรัสและพ�ร�ไซท์ มีคว�มสำ�คัญในอ�ห�รเช่นกัน  

แต่เนื่องจ�กไม่ได้เจริญเพิ่มจำ�นวนในอ�ห�รจึงไม่ได้กล่�วในที่นี้

 1.2.2 ก�รใช้ประโยชน์จ�กจุลินทรีย์

   ปัจจุบันจุลินทรีย์ที่ค้นพบมีนับพันชนิด ในจำ�นวนนี้มีหล�ยร้อยชนิดท่ีเป็นประโยชน์ ทำ�ให้

เกิดอ�ห�รชนิดต่�งๆ และอ�จให้รสช�ติต่�งๆ ของอ�ห�รนั้น เช่น ยีสต์ทำ�ให้เกิดขนมปัง ไวน์ เบียร์ แบคทีเรีย

และร�บ�งชนิดมีส่วนสำ�คัญในก�รผลิตเนยแข็ง (Cheese) แบคทีเรียกลุ่มที่สร้�งกรดแลกติก (Lactic acid 

bacteria) ส�ม�รถผลิตกรดในกระบวนก�รผลิตกระหลำ่�ปลีดอง (Sauerkraut) ไส้กรอกหมัก แหนม และ

อ�ห�รหมักชนิดอื่นๆ 

   จุลินทรีย์บ�งชนิดนำ�ม�ใช้ประโยชน์ในท�งก�รแพทย์และอุตส�หกรรมหมัก ได้แก่ ผลิต

เอนไซม ์แอนตไิบโอตคิ กลเีซอรอล แอลกอฮอล ์จลิุนทรียบ์�งชนดิกอ่ใหเ้กดิวฎัจักรก�รยอ่ยสล�ย โดยส�ม�รถ

ย่อยสล�ยส�รอินทรีย์ เช่น พืช สัตว์ ให้มีขน�ดเล็กลงเพื่อให้จุลินทรีย์ชนิดอื่นๆใช้เป็นอ�ห�รได้ ส�รอ�ห�รที่

เกิดจ�กกิจกรรมของจุลินทรีย์จะกล�ยเป็นอ�ห�รของพืช มนุษย์และสัตว์กินพืชเป็นอ�ห�ร เมื่อมนุษย์และ

สัตว์ต�ยลง ก็จะถูกย่อยสล�ยโดยจุลินทรีย์ต่อไป  

 1.2.3 จุลินทรีย์ก่อโรค

   ในป ี1865 มกี�รตัง้ทฤษฎ ี“ก�รเกดิโรคจ�กเชือ้โรค (Germ)” ซ่ึงทฤษฎกีล่�วว�่ โรคส่วนใหญ่

ที่เกิดใน คน สัตว์ พืช เกิดจ�กจุลินทรีย์ชนิดจำ�เพ�ะ จุลินทรีย์หรือส�รที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ชนิดนั้น จะรุกร�น 

คน สัตว์ และพืช ทำ�ให้เกิดโรค จุลินทรีย์ที่ส�ม�รถทำ�ให้เกิดโรคเรียกว่� “Pathogens” จุลินทรีย์บ�งชนิด

เท�่น้ันทีท่ำ�ใหเ้กดิโรค ซึง่สว่นใหญก่�รแพรข่องโรคจะเกดิจ�กคนไปสูค่น หรอืจ�กสตัวส์ูค่น สว่นนอ้ยจะแพรสู่่

คนผ่�นอ�ห�รเป็นพ�หะ แม้ว่�จุลินทรีย์บ�งชนิดเช่น นอโรไวรัส (Norovirus) เป็นตัวก�รสำ�คัญทำ�ให้เกิดโรค

จ�กอ�ห�รและเป็นส�เหตุทำ�ให้ระบ�ดได้อย่�งกว้�งขว�ง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับก�รเกิดโรคจ�กแบคทีเรีย

และไวรัส กลับพบว่�แบคทีเรียทำ�ให้เกิดโรคจ�กอ�ห�รเป็นพ�หะได้บ่อยครั้งกว่� ก�รวินิจฉัยจ�กห้องปฎิบัติ

ก�รพบว่� แบคทีเรียที่ทำ�ให้เกิดโรคจ�กอ�ห�รเป็นพ�หะบ่อยคร้ังและมีคว�มสำ�คัญ ได้แก่ Salmonella, 

Campylobacter, Shigella, Clostridium perfringens และ Staphylococcus aureus

   ก�รเกดิโรคมปัีจจยัท่ีเกีย่วข้องหล�ยประก�ร ประก�รแรกคอืปรมิ�ณเชือ้ในอ�ห�รทีผู่บ้รโิภค

บริโภคแล้วทำ�ให้มีอ�ก�รเจ็บป่วยต่�งกัน เมื่อจำ�นวนแบคทีเรียเพิ่มขึ้นจึงมีคว�มเป็นไปได้ที่จะทำ�ให้อัตร� 

ก�รเจ็บป่วยของโรคเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ยังขึ้นกับคว�มส�ม�รถในก�รก่อโรค (Virulence factor) ของจุลินทรีย์ 

แต่ละชนิดด้วย ก�รเกิดโรคจ�กจุลินทรีย์หรือส�รพิษแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
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 1. Infection เป็นก�รติดเชื้อจ�กก�รบริโภคเซลล์จุลินทรีย์มีชีวิตที่ปนเปื้อนในอ�ห�ร

 2. Intoxication ก�รเกิดโรคจ�กส�รเคมีที่เป็นพิษ ไม่ว่�ส�รเคมีนั้นจะเป็นส�รพิษจ�กจุลินทรีย์ 

หรือส�รพิษจ�กร� ส�รพิษเหล่�นี้มักมีสมบัติทนต่อคว�มร้อน ก�รหุงต้มปกติมักไม่ทำ�ล�ย 

ส�รพิษ บ่อยครั้งตรวจไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ในอ�ห�รแต่อ�ห�รนั้นมีส�รพิษปนเปื้อน จึงทำ�ให้

เกิดอ�ก�รเจ็บป่วยได้

 3. Toxicoinfection หรอื toxin-mediated ก�รเกดิโรคจ�กพิษของจุลนิทรยีท์ีส่ร�้งข้ึนในระหว�่ง

ก�รเจริญในร่�งก�ยมนุษย์

 อ�ก�รของโรคทีเ่กดิจ�กอ�ห�รเปน็พ�หะทีพ่บทัว่ไป ไดแ้ก ่ปวดทอ้ง คลืน่ไส ้อ�เจยีน เสยีนำ�้ม�กจ�ก

อ�ก�รท้องร่วงอย่�งรุนแรง ปวดหัว ท้องเสีย อ่อนเพลีย เป็นไข้ แบคทีเรียบ�งชนิดทำ�ให้เกิดโรคร้�ยแรง เช่น 

Clostridium botulinum ทำ�ให้เกดิอ�ก�รกล้�มเนือ้ออ่นแรง ผู้ปว่ยไมส่�ม�รถห�ยใจเองได้ ชอ็ค Escherichia 

coli บ�งส�ยพันธุ์ ทำ�ให้เกิดอ�ก�รไตว�ยเฉียบพลัน Vibrio vulnificus ทำ�ให้เกิดก�รติดเชื้อในกระแสเลือด 

Listeria monocytogenes ทำ�ให้เกิดโรคสมองและไขสันหลังอักเสบ โรคเหล่�นี้ล้วนเป็นอันตร�ยถึงเสียชีวิต 

 ด้วยเหตุนี้จุลินทรีย์ก่อโรคจ�กอ�ห�รเป็นพ�หะจึงมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง ในแง่คว�มปลอดภัยของ

อ�ห�ร จึงตอ้งปอ้งกนัก�รปนเปือ้นจ�กจลุนิทรยีก์อ่โรคในอ�ห�รและควบคมุไมใ่หเ้พิม่จำ�นวนดว้ยปจัจัยต�่งๆ

ที่มีผลต่อก�รเจริญและก�รอยู่รอดของจุลินทรีย์ซึ่งจะกล่�วต่อไป

 แหลง่ของแบคทเีรยีทีท่ำ�ใหเ้กดิโรคจ�กอ�ห�รเปน็พ�หะ อ�จปนเปือ้นม�กบัอ�ห�ร (ต�ร�งที ่1.1) หรอื

ปนเปือ้นม�กบัอจุจ�ระของคนและสตัวเ์ลอืดอุน่สู่ดนิ นำ�้ สิง่แวดลอ้ม หรอือ�จเกดิจ�กสขุลกัษณะทีไ่มเ่หม�ะสม 

ของผู้สัมผัสอ�ห�ร รวมทั้งก�รปนเปื้อนจ�กนำ้� ภ�ชนะ เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบอ�ห�ร ตลอดจนสิ่ง

แวดล้อมในกระบวนก�รผลิตอ�ห�ร 

 ตัวอย่�งชนิดของแบคทีเรียท่ีทำ�ให้เกิดโรคจ�กอ�ห�รเป็นพ�หะที่สำ�คัญ รวมทั้งอ�ก�รป่วย  

แหล่งอ�ห�รที่พบ และก�รป้องกัน มีดังนี้

 Escherichia coli (เอสเชอรเิชยี โคไล) เปน็แบคทเีรียทีท่ำ�ใหเ้กดิโรคแบบ Bacterial infection ทำ�ให้

เกิดโรค Gastroenteritis กล่�วคือ ถ่�ยอุจจ�ระเป็นนำ้� ลำ�ไส้อักเสบ มีเลือดออกและปวดเกร็งอย่�งรุนแรงใน

ช่องท้อง ผู้ป่วยถ่�ยเป็นเลือดสด ส�ยพันธุ์ที่สร้�งเวอโรทอกซิน (Verotoxin) เช่น E. coli O157:H7 ทำ�ให้เกิด

โรคร้�ยแรงกว่�โรคท้องร่วงจ�ก Escherichia coli ส�ยพันธุ์ปกติ ทำ�ให้เกิดอ�ก�รท้องเสียมีมูกเลือด ไตว�ย 

มีคว�มเสี่ยงต่อก�รเสียชีวิต โดยเฉพ�ะในเด็กและคนชร� อ�ห�รที่พบว่�เป็นพ�หะทำ�ให้เกิดโรคระบ�ดและ

มีคว�มเสี่ยงได้แก่ นำ้�นม ผักสด นำ้�แอปเปิ้ลไซเดอร์ ก�รป้องกันได้แก่ ก�รใช้คว�มร้อนทำ�ล�ยเซลล์ อุณหภูมิ

พ�สเจอไรส์ปกติส�ม�รถทำ�ล�ยเชื้อโรคโดยให้อุณหภูมิกึ่งกล�งอ�ห�รม�กกว่� 63 องศ�เซลเซียส ในกรณี 

ผักสดพร้อมบริโภค ควรปลูกถูกต้องต�มระบบวิธีปฏิบัติที่ดีท�งก�รเกษตร หรือ Good Agricultural  

Practices ควบคุมก�รใช้ปุ๋ยหมักที่มีมูลสัตว์ผสมต้องเป็นปุ๋ยหมักที่ผ่�นก�รหมักเหม�ะสม และมีก�รจัดก�ร

คว�มปลอดภัยที่ดีในก�รผลิตอ�ห�ร

 Staphylococcus aureus (สแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียส) เป็นแบคทีเรียที่ทำ�ให้เกิดโรคแบบ  

Bacterial intoxication ท่ีแตกต่�งจ�ก Bacterial infection คือ ส�รพิษที่ผลิตจ�กเซลล์ทำ�ให้เกิดโรค  

ส�รพิษที่เซลล์สร้�งขึ้นส�ม�รถทนคว�มร้อนที่อุณหภูมิ 100 องศ�เซลเซียสได้น�นถึง 30 น�ที เมื่อมี
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

ส�รพิษในอ�ห�ร คว�มร้อนจ�กก�รหุงต้มปกติไม่ส�ม�รถทำ�ล�ยได้ โรคที่เกิดเรียกว่� Staphylococcal  

gastroenteritis มีอ�ก�รคือ คลื่นไส้ อ�เจียน ปวดท้อง ปวดศีรษะ โดยปกติเกิดข้ึนหลังจ�กรับประท�น

อ�ห�รที่ปนเปื้อนนั้นอย่�งรวดเร็ว ภ�ยใน 1-7 ชั่วโมง ในผู้ป่วยบ�งร�ยอ�จเกิดอ�ก�รหลังจ�กได้รับเชื้อ  

1-2 วัน อ�ห�รท่ีพบว่�มีคว�มเสี่ยงสูงคือ อ�ห�รปรุงสุกที่เก็บไว้น�น อ�ห�รปรุงสำ�เร็จพร้อมบริโภค

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งอ�ห�รที่สัมผัสกับมือของผู้ประกอบอ�ห�รหลังก�รปรุงสุกแล้วและไม่เก็บใน 

ตู้เย็น เช่น ข้�วผัดท่ีเก็บที่อุณหภูมิห้องไว้หล�ยชั่วโมง ขนมสอดไส้ครีม หรือ เอแคลร์ (Éclair) แฮมสไลด์  

เป็นต้น Staphylococcus aureus จัดเป็นจุลินทรีย์ประจำ�ถิ่น (Normal flora) พบได้ที่บริเวณจมูก

ระบบท�งเดินห�ยใจ และผิวหนังของมนุษย์ รวมท้ังบริเวณแผลอักเสบ ดังนั้นผู้สัมผัสอ�ห�รควรรักษ�

สุขภ�พอน�มัยของตนเองอยู่เสมอ ห�กมีบ�ดแผลต้องหลีกเล่ียงไม่ให้บริเวณแผลสัมผัสกับอ�ห�ร  

ปดิบ�ดแผล รวมทัง้ปอ้งกนัก�รไอหรือจ�มในขณะปรุงอ�ห�รด้วยผ้�ปดิป�ก ควรบริก�รอ�ห�รในขณะยงัร้อน 

หรือเก็บในตู้เย็น 4 องศ�เซลเซียสก่อนบริก�ร แม้แต่อ�ห�รกระป๋องก็พบมีอุบัติก�รณ์ก�รเกิดโรคระบ�ดจ�ก 

Staphylococcus aureus ในเห็ดบรรจุกระป๋อง เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริก� ตรวจพบว่�เป็นอ�ห�ร 

นำ�เข้�จ�กประเทศจีน ส�เหตุเกิดจ�กข�ดสุขลักษณะในก�รผลิต

ต�ร�งที่ 1.1 ชนิดของจุลินทรีย์ที่ทำ�ให้เกิดโรคและชนิดของอ�ห�รที่เกี่ยวข้องกับก�รเกิดโรค

ชนิดจุลินทรีย์ อ�ห�รที่เกี่ยวข้อง

Bacillus cereus

Staphylococcus aureus

Clostridium perfringens

Campylobacter jejuni

Vibrio cholerae

Pathogenic Escherichia coli

Salmonella spp.

Shigella spp.

Vibrio parahaemolyticus

Yersinia enterocolitica

Listeria monocytogenes

Entamoeba histolytica

Giardia lamblia

Hepatitis A virus 

Botulinum toxin

ข้�ว ธัญพืช ถั่วและเม็ด

ขนมสอดไส้ครีม เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์นมผง

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เกรวี่ ซอส ซุป เครื่องเทศ

นำ้�นมดิบ เนื้อไก่ เนื้อวัว

อ�ห�รทะเลดิบ นำ้�

เนื้อดิบบด เนยชนิดซอฟชีส นำ้� นำ้�แอปเปิ้ล

เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ ไข่และผลิตภัณฑ์

ผักผลไม้สด นำ้�

อ�ห�รทะเล

นำ้�นม เต้�หู้ นำ้�

นำ้�นม ผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อสัตว์ สลัด

แซลมอน นำ้� ผักสด

ผักผลไม้สด นำ้�

อ�ห�รทะเลดิบ สลัด นำ้� เนื้อปล�

Botulinum toxin จ�ก Clostridium botulinum

 Clostridium perfringens เปน็แบคทีเรียท่ีทำ�ใหเ้กิดโรคแบบ Bacterial toxin-mediated infection  

กล่�วคือแบคทีเรียชนิดนี้ส�ม�รถสร้�งสปอร์ได้ในระบบท�งเดินอ�ห�รของมนุษย์ ระหว่�งก�รสร้�งสปอร์มี

ก�รขับส�รพิษออกจ�กเซลล์ทำ�ให้เกิดอ�ก�รของโรคที่เรียกว่� Clostridium perfringens gastroenteritis  
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ผูต้ดิเชือ้จะมอี�ก�รปวดท้องอย�่งรุนแรง และถ�่ยเปน็มกูเลอืดภ�ยใน 8-22 ชัว่โมง มกัพบก�รปนเปือ้นแบคทเีรยีน้ี 

ในเนื้อดิบและไก่ดิบท่ีมีก�รชำ�แหละอย่�งไม่ถูกสุขลักษณะ ก�รปนเปื้อนข้�มจ�กก�รใช้อุปกรณ์ก�รเตรียม 

อ�ห�รร่วมกันระหว่�งอ�ห�รดิบและอ�ห�รสุก ดังนั้นในก�รเตรียมอ�ห�รต้องแยกเนื้อดิบและเนื้อสุก 

ออกจ�กกัน รวมทั้งบริเวณที่เตรียม และอุปกรณ์ที่ใช้อ�ห�รที่ปรุงสุกแล้ว อ�ห�รที่ปรุงสุกแต่ยังไม่บริโภคให้

ลดอุณหภูมิอ�ห�รอย่�งรวดเร็ว และเก็บในตู้เย็นตลอดเวล� เพื่อป้องกันก�รงอกของสปอร์

1.3	จุลินทรีย์ที่มีความสำาคัญในการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน

 1.3.1 ร� (Molds) 

   ร�มีรูปร่�งคล้�ยพืชคือ มีลักษณะเป็นเส้นใยที่มีกิ่งก้�น สืบพันธุ์โดยก�รสร้�งกลุ่มสปอร์ที่ 

เรียกว�่ “Fruiting bodies” สปอรอ์�จรวมเปน็กระจกุ หรอืตอ่กนัเปน็ส�ยเสน้ใย (Mycelia) เสน้ใยเหล�่นีพ้นั

กันเป็นกลุ่มก้อน (Mycelium) บ�งชนิดมีลักษณะคล้�ยร�กฝังในอ�ห�ร (Rhizoid) ร�ส่วนใหญ่มีขน�ดใหญ่

กว่�แบคทีเรีย และมีรูปร่�งย�วกว่�ยีสต์

   ร�พบได้ทั่วไปในธรรมช�ติ ในดินและฝุ่น และในอ�ห�รโดยเฉพ�ะผักและผลไม้ ร�ส�ม�รถ

เจริญได้ภ�ยใต้สภ�วะที่มีคว�มชื้น และอุณหภูมิเหม�ะสม ร�เจริญได้ในอ�ห�รแทบทุกชนิด เช่น ร�สีดำ�  

สเีขยีวในขนมปัง หรอืในอ�ห�รทีจ่ลุนิทรยีช์นดิอืน่เจรญิไดย้�ก เชน่ ในอ�ห�รทีเ่ปน็กรด ในแปง้ แมแ้ตแ่ปง้เปียก 

ทีใ่ชท้ำ�เปน็ก�วสำ�หรบัตดิฉล�ก อ�ค�รชืน้ทีม่หียดนำ�้เก�ะบนผนงั บนฝ้�หรือเพด�น หรือในตู้เยน็ ร�ส�ม�รถ

เจริญได้ ร�ทนต่อคว�มเย็นได้ดีกว่�คว�มร้อน

   ร�ส�ม�รถใช้กรดได ้ด้วยเหตนุีเ้มีอ่ร�เจรญิในอ�ห�รจงึทำ�ใหค้�่คว�มเปน็กรด-ด�่ง (pH) ของ

อ�ห�รเพิ่มขึ้น ในบ�งสถ�นก�รณ์ (ซึ่งพบน้อยม�ก) พบว่�ก�รที่เชื้อร�เจริญจะลดปริม�ณกรดส่งผลทำ�ให้ลด

ประสิทธิภ�พในก�รยับยั้ง Clostridium botulinum ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่สำ�คัญในอ�ห�รกระป๋อง

   ร�เจริญในภ�ชนะบรรจุปิดสนิทซ่ึงมีปริม�ณออกซิเจนตำ�่ได้ย�กม�ก ร�ส่วนใหญ่ไม่ทนคว�มร้อน  

ห�กพบร�ปนเป้ือนในอ�ห�รกระป๋องแสดงว�่ใหค้ว�มรอ้นไมเ่พยีงพอ หรือเกดิจ�กก�รปนเปือ้นหลงัก�รผลติ 

เนือ่งจ�กร�ต้องก�รออกซเิจนในก�รเจรญิ เพร�ะฉะนัน้ร�จะไมเ่จรญิในอ�ห�รบรรจภุ�ชนะทีป่ดิสนทิ ยกเวน้

กระป๋องถูกเปิดแล้วและมีก�รปนเปื้อนภ�ยหลัง

 Rhizopus  Aspergillus Penicillium

รูปที่ 1.1 ร�ชนิดต่�งๆ ที่พบในอ�ห�ร (ดัดแปลงจ�ก Mossel และคณะ, 1995)
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

   ก�รป้องกันร� ทำ�ได้โดยก�รจัดก�รสุขลักษณะที่ดีของเครื่องมือและภ�ชนะบรรจุ และ
ก�รควบคุมคุณภ�พจุลินทรีย์ของวัตถุดิบ อย่�งไรก็ต�มเชื้อร�ที่พบในอ�ห�รกระป๋องเหล่�นี้ไม่ได้ทำ�ให้เกิด
ปัญห�ด้�นส�ธ�รณสุขคือ ไม่ทำ�ให้เกิดโรค ตัวอย่�งของร�ทนร้อนที่ทำ�ให้อ�ห�รกระป๋องเสื่อมเสียได้แก่  
Byssochlamys fulva, Talaromyces macrosporus, Neosartorya fischeri ซ่ึงทำ�ให้เกิดก�ร
เส่ือมเสียในนำ้�ผลไม้บรรจุกระป๋อง เนื่องจ�กสปอร์ทนคว�มร้อนระดับป�นกล�งท่ี 92 องซ�เซลเซียส  
(198 องศ�ฟ�เรนไฮต์) >1 น�ที และทนต่อสภ�วะกรดได้
   ในแง่ของก�รใช้ประโยชน์จ�กร� พบว่�ส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กร�ในก�รบ่มเนยแข็งและ
ก�รหมักไส้กรอกบ�งชนิด มีผลิตภัณฑ์อ�ห�รหมักหล�ยชนิดที่ทำ�จ�กข้�วเช่น ข้�วแดง (Angkak) ทำ�จ�ก 
ถั่วเหลือง เช่น เทมเป้ (Tempeh)
 1.3.2 ยีสต์
   ยีสต์ มีลักษณะเป็นเซลล์เดี่ยว มีรูปร่�งรีหรือรูปไข่ ขน�ดเล็กกว่�ร� แต่มีขน�ดใหญ่กว่�
แบคทีเรีย มีคว�มหน�ประม�ณ  ของนิ้ว ยีสต์สืบพันธุ์โดยก�รแบ่งหน่อ (Budding) หน่อที่เกิดจ�กเซลล์
พ่อแม่ (Parent cell) จะขย�ยและพัฒน�เป็นเซลล์ยีสต์ภ�ยหลัง
   ยสีตพ์บไดใ้นธรรมช�ตโิดยเฉพ�ะในอ�ห�รเหลวท่ีประกอบด้วยนำ�้ต�ลและกรด ยสีต์ปรับตัว
ไดด้ใีนสภ�พทีไ่มเ่หม�ะสม ได้แกก่รดและสภ�พแหง้เชน่เดยีวกบัร� ยสีตท์นตอ่คว�มเยน็ไดด้กีว�่คว�มรอ้นยสีต ์
ส่วนใหญ่ถูกทำ�ล�ยได้ด้วยคว�มร้อนที่ 77 องศ�เซลเซียส (170 องศ�ฟ�เรนไฮต์) 

   

รูปที่ 1.2 เซลล์แม่และหน่อของ Sacharomyces cerevisiae (ดัดแปลงจ�ก Ray และคณะ, 2008)

   ก�รเส่ือมเสียของอ�ห�รกระป๋องท่ีเกิดจ�กยีสต์ เกิดจ�กคว�มร้อนท่ีใช้ในก�รผลิตไม่เพียงพอ 
อย�่งม�ก หรอืเกดิจ�กก�รรัว่ของกระป๋อง ปกตเิมือ่ยสีตเ์จรญิจะสร�้งแอลกอฮอล์และก๊�ซค�รบ์อนไดออกไซด์
จำ�นวนม�ก ทำ�ใหก้ระปอ๋งบวม ยสีตท์ีเ่จรญิในอ�ห�รทีผ่่�นกระบวนก�รผลิต พบว�่ไมท่ำ�ใหเ้กดิโรค ส่วนใหญ่
ทำ�ให้อ�ห�รเสื่อมเสีย
   ในแง่ของก�รใช้ประโยชน์ ยีสต์มีประโยชน์ต่อก�รผลิตขนมปังและเครื่องดื่มหมัก เบียร์ ไวน์ 
หรือผลิตเอท�นอล และมีก�รใช้ส�รสกัดจ�กยีสต์เป็นส�รปรุงแต่งรส
 1.3.3 แบคทีเรีย
   แบคทีเรียเป็นจุลินทรีย์ท่ีมีคว�มสำ�คัญม�กที่สุดในก�รทำ�ให้เกิดปัญห�ในก�รผลิตอ�ห�ร 
แบคทีเรียเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดี่ยวที่เล็กม�ก เซลล์มองเห็นได้ภ�ยใต้กล้องจุลทรรศน์เท่�นั้น ขน�ดเล็กที่ว่�คือ 

 หรือ  ของนิ้ว เมื่อนำ�เซลล์แบคทีเรียจำ�นวนหล�ยล้�นเซลล์ม�รวมกันจะมีขน�ดเท่�กับหัวของ
เข็มหมุดเท่�นั้น ถ้�มองรูปร่�งแบคทีเรียผ่�นกล้องจุลทรรศน์จะพบว่�มีตั้งแต่รูปกลม รูปแท่งสั้น แท่งย�ว  
รปูเกลยีว โค้งงอ เป็นตน้ แบคทเีรยีชนดิสำ�คญัทีท่ำ�ใหเ้กดิก�รเสือ่มเสยีของอ�ห�รมทีัง้รปูกลมเรยีกว่� “Cocci” 
และรูปแท่งเรียกว่� “Rod”
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 (Microbiology of Thermally Processed Foods) 

 รูปกลม รูปแท่ง สปอร์

รูปที่ 1.3 แบคทีเรียรูปกลม รูปแท่ง และสปอร์ (ดัดแปลงจ�ก Ray และคณะ, 2008)

 แบคทเีรยีส�ม�รถผลติเอนไซมท์ีท่ำ�ใหอ้�ห�รเกดิก�รเปล่ียนแปลง และแบคทเีรียบ�งชนดิอ�จผลติ

ส�รพิษในอ�ห�รทำ�ให้เกิดโรคต่อผู้บริโภคอ�ห�รนั้นๆได้

  1.3.3.1 ก�รสืบพันธุ์ของแบคทีเรีย

    แบคทีเรียสืบพันธุ์โดยก�รแบ่งตัว เรียกว่� “Fission” คือ แบ่งจ�ก 1 เป็น 2 จ�ก 2 

เป็น 4 ซึ่งเป็นก�รเพิ่มจำ�นวนแบบทวีคูณ เซลล์จะขย�ยจ�กรูปกลมเป็นรูปรี หรือจ�กรูปแท่งเป็นแท่งซึ่งย�ว

เกือบเป็น 2 เท่�ของขน�ดเซลล์เดิม จ�กนั้นเซลล์จะแบ่งกึ่งกล�ง แยกจ�กกันโดยมีผนังกั้นกล�ง แบ่งเป็น

เซลล์ใหม่ 2 เซลล์ในที่สุด พฤติกรรมก�รเจริญของแบคทีเรียแบบนี้เรียกว่� “Growth” หรือ “Doubling” คือ  

มีจำ�นวนเพิ่มขึ้น แต่ขน�ดเท่�เดิม

    ในห้องปฏิบัติก�รพบว่�แบคทีเรียจะแบ่งตัวทุกๆ 20-30 น�ที เม่ืออยู่ในสภ�วะ

แวดล้อมทีเ่หม�ะสมตอ่ก�รเจรญิ ดงันัน้แบคทเีรยีแบง่ตวัจ�ก 1 เซลล ์จะไดเ้ปน็ 4 เซลลใ์นเวล� 1 ชัว่โมง เซลล์

จะเพิ่มจำ�นวนเป็น 16 เซลล์ เมื่อเวล�ผ่�นไป 2 ชั่วโมง โดยแต่ละเซลล์จะมีลักษณะเหมือนกัน และเหมือนกับ

เซลล์ตัง้ตน้ ดงันั้นห�กมีแบคทีเรียจำ�นวน 75,000 เซลล ์ปนเปือนบนพื้นที่ 1 ต�ร�งนิ้วบนส�ยพ�นในระหว�่ง 

กระบวนก�รผลิต เมื่อเวล�ผ่�นไป 1 ชั่วโมง จะส�ม�รถตรวจพบแบคทีเรียจำ�นวน 300,000 เซลล์  

และในระยะเวล� 3 ชัว่โมงหลงัสิน้สดุกระบวนก�รผลติจำ�นวนแบคทีเรยีอ�จมจีำ�นวนม�กถงึ 4,800,000 เซลล์

    วิธีหนึ่งที่ส�ม�รถจำ�กัดหรือยับยั้งก�รเจริญของเซลล์แบคทีเรียได้คือก�รจำ�กัดระยะ

เวล�ของสภ�วะทีเ่หม�ะสมกบัก�รเจรญิของแบคทเีรยีในระหว�่งก�รผลติอ�ห�ร แตเ่มือ่เซลลเ์จรญิเพิม่จำ�นวน

ม�ก ผลิตผลและส�รพิษท่ีเกิดข้ึนระหว่�งก�รเจริญ เช่น กรดท่ีเกิดขึ้น จะส�ม�รถยับยั้งก�รเจริญของเซลล์ 

เช่นกัน ทำ�ให้เซลล์แบคทีเรียต�ยได้ในท่ีสุด อย่�งไรก็ต�มห�กมีเซลล์เจริญอ�จมีก�รสร้�งส�รพิษด้วย  

ส�รพิษเหล่�นั้นจะตกค้�งอยู่ในอ�ห�ร และส่วนม�กไม่ส�ม�รถกำ�จัดส�รพิษได้ด้วยกระบวนก�รผลิตอ�ห�ร

ปกติ ส่งผลให้เกิดโรคอ�ห�รเป็นพิษต่อผู้บริโภคอ�ห�รนั้นๆได้

  1.3.3.2 แบคทีเรียชนิดสร้�งสปอร์และไม่สร้�งสปอร์

    แบคทีเรยีบ�งชนดิจะทนต่อสภ�วะทีไ่มเ่หม�ะสมโดยก�รสร�้งสปอรพ์กัตัว (Dormant 

spore) ทำ�ใหส้ปอรร์อดชีวติได ้ในขณะทีส่ภ�วะนัน้จะทำ�ล�ยเซลลป์กต ิ(Vegetative cells) แบคทเีรยีจงึแบ่ง

เป็น 2 กลุ่ม ต�มคว�มส�ม�รถในก�รสร้�งสปอร์และไม่สร้�งสปอร์ แบคทีเรียกลุ่มหลังนี้จะอยู่ในรูปของเซลล์ 

ส่วนใหญ่ได้แก่ รูปกลม (Cocci) และรูปแท่ง (Rod) สั้น ส่วนกลุ่มที่สร้�งสปอร์เรียกว่�กลุ่ม Spore-formers 

พบทั้งในรูปเซลล์และสปอร์ในจีนัสบ�ซิลัส (Bacillus) และคลอสตริเดียม (Clostridium)
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

    เมื่ออยู่ในสภ�วะแวดล้อมที่ไม่เหม�ะสม เช่น แห้ง ไม่มีส�รอ�ห�ร อ�ห�รเป็นกรด 

และรอ้นเกินไป แบคทเีรยีกลุม่ Spore-formers จะสร�้งสปอร ์สปอรไ์ม่ส�ม�รถเพิม่จำ�นวน แตท่นคว�มรอ้น

และแห้งได้ดี สปอร์จึงมักปนเปื้อนและรอดชีวิตในอ�ห�รแห้งได้ดี เช่น แป้ง นำ้�ต�ลและเครื่องเทศ สมบัติของ

เซลล์กับสปอร์ของแบคทีเรียที่แตกต่�งกันแสดงในต�ร�งที่ 1.2

ต�ร�งที่ 1.2 เปรียบเทียบคว�มแตกต่�งสมบัติของเซลล์กับสปอร์ของแบคทีเรีย

สมบัติ
คว�มแตกต่�งระหว่�งเซลล์กับสปอร์

เซลล์ สปอร์
ก�รสืบพันธุ์

ก�รเจริญ

ก�รสร้�งส�รพิษ

คว�มเป็นอันตร�ยเมื่อบริโภค

ก�รทนต่อสภ�วะเครียด

ใช่

ใช่

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่*

ใช่

*กรณี Clostridium บ�งชนิด

    ในวงจรชีวิตของแบคทีเรียกลุ่มท่ีสร้�งสปอร์ สปอร์คือสภ�พจำ�ศีลหรือพักตัว  

(Dormant stage) สปอร์มีสมบัติทนต่อสภ�วะที่ไม่เหม�ะสม สปอร์เปรียบได้กับเมล็ดพืชที่รองอก จะเจริญ

เม่ือสภ�วะเหม�ะสม ทีส่ำ�คญัคอื สปอรข์องร�และยสีตท์ำ�หน�้ทีส่บืพนัธุ ์แตส่ปอรข์องแบคทเีรยีคอืสภ�วะพกั  

เมื่อสปอร์งอกเป็นเซลล์ เซลล์ของแบคทีเรียก็จะเจริญต่อไป

  1.3.3.3 คว�มส�ม�รถในก�รต้�นท�นปัจจัยสิ่งแวดล้อมของสปอร์

    สปอรข์องแบคทเีรยีทนต่อคว�มร้อน คว�มเยน็ และส�รเคมไีดดี้ สปอร์ของแบคทีเรีย

บ�งชนิดทนอุณหภูมินำ้�เดือด 100 องศ�เซลเซียส (212 องศ�ฟ�เรนไฮต์) ได้เป็นเวล�น�นม�กกว่� 16 ชั่วโมง 

ในขณะที่เซลล์ของแบคทีเรียชนิดนั้นหรือเซลล์ของแบคทีเรียกลุ่มไม่สร้�งสปอร์นั้นไม่ทนต่ออุณหภูมินำ้�เดือด 

สปอร์ทนต่อสภ�วะของส�รเคมี พบว่�สปอร์ของแบคทีเรียบ�งชนิดทนต่อส�รฆ่�เชื้อได้น�นถึง 3 ชั่วโมง  

ในขณะที่เซลล์กลุ่มไม่สร้�งสปอร์ถูกทำ�ล�ยทันทีด้วยส�รฆ่�เชื้อ (ที่ใช้ทั่วไปในโรงง�นผลิตอ�ห�ร)

   ได้กล่�วแล้วว่�ก�รให้คว�มร้อนนั้นทำ�ล�ยได้เพียงเซลล์จุลินทรีย์ สปอร์ท่ีทนร้อนกว่�

เซลลย์งัคงอยู ่ห�กไมท่ำ�ใหอ้�ห�รเยน็ลงทนัท ีสปอร์ทีห่ลงเหลืออยูใ่นอ�ห�รส�ม�รถงอกกล�ยเปน็เซลล์ แล้ว

เซลลก็์จะเพิม่จำ�นวนและสร�้งส�รพษิขึน้ไดร้ะหว่�งท่ีอ�ห�รคอ่ยๆ เยน็ตัวลง (ชว่งอณุหภมู ิ5-60 องศ�เซลเซียส)  

ดังนั้นอุณหภูมิในก�รเก็บรักษ�อ�ห�รจึงมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รป้องกันก�รงอกของสปอร์ เพ่ือป้องกัน

ก�รเกิดโรคเนื่องจ�กอ�ห�รนั้นเป็นพ�หะ ทำ�ได้โดยควบคุมปัจจัยสำ�คัญดังนี้คือ มีก�รตรวจติดต�มเวล� 

และอุณหภูมิของอ�ห�ร ผู้สัมผัสอ�ห�รต้องปฏิบัติต�มสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี มีโปรแกรมก�รล้�งและ 

ก�รฆ่�เชื้อที่มีประสิทธิภ�พ และมีวิธีป้องกันก�รปนเปื้อนข้�ม

 1.3.4 แหล่งของจุลินทรีย์

   จุลินทรีย์พบได้ทั่วไปรอบๆ ตัวเร� แม้แต่ตัวเร�ก็มีจุลินทรีย์อ�ศัยบนร่�งก�ยของเร� 

แหล่งที่สำ�คัญของจุลินทรีย์และโอก�สปนเปื้อนในอ�ห�ร ได้แก่
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    อ�ห�รดบิ อ�ห�รดบิสว่นใหญม่จีลุนิทรยีอ์ยูแ่ลว้ต�มธรรมช�ต ิแหลง่ของจลุนิทรยีท์ี่

ทำ�ใหอ้�ห�รเสือ่มเสยีคอื ดนิและนำ�้ สภ�วะในดนิไมเ่อ้ืออำ�นวยให้จลุนิทรยีเ์จรญิ ดังนัน้จุลนิทรยีท์ีร่อดชวีติใน

ดินจะอยู่ในรูปของสปอร์ ทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย หรือสปอร์ของร� เนื่องจ�กทนต่อสภ�วะที่ไม่เหม�ะสมต่อ

ก�รเจริญได้ดี

    ผักใบหรือพืชที่ปลูกจ�กดินก้นบ่อ ดินก้นแม่นำ้� (River bottomlands หรือ Lake 

bed) เปน็ผกัทีมี่โอก�สปนเปือ้นจลุนิทรยีส์งู และมกัพบก�รปนเปือ้นของสปอร์ของแบคทเีรีย เนือ่งจ�กสปอร์

ของแบคทเีรยีมกัพบในดนิ ดังนัน้จงึตอ้งกำ�จดัดนิออกจ�กวตัถดุบิกอ่นนำ�ม�ผลติ โดยทำ�คว�มสะอ�ดเบือ้งต้น

ก่อนเข้�ส�ยก�รผลิต และมีขั้นตอนก�รล้�งที่เหม�ะสมเพื่อลดก�รปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในวัตถุดิบผักผลไม้

    ดนิทีม่กี�รใชปุ๋้ยจ�กมลูสตัว ์ก�รใชปุ้ย๋จ�กมลูสตัวท่ี์ผ�่นกระบวนก�รหมกัท่ีไมส่มบรูณ์

อ�จมีจุลนิทรีย์กอ่โรคเหลอืรอดได ้เมือ่นำ�ปุย๋ดงักล�่วม�ผสมดนิเพือ่ปลกูพชืจงึพบก�รปนเปือ้นในผกัและเป็น

ส�เหตุทำ�ให้เกิดโรคระบ�ดจ�กผักพร้อมบริโภค จุลินทรีย์ที่ตรวจพบในผักพร้อมบริโภคที่ม�จ�กแปลงเพ�ะ

ปลูกที่ใช้ปุ๋ยหมักไม่สมบูรณ์ ได้แก่ Salmonella spp., Enterohaemorhaegic E. coli 

    พนักง�นหรือผูส้มัผสัอ�ห�ร จลุนิทรยีม์อียูท่ัว่ไปในธรรมช�ตริวมทัง้บนร�่งก�ยมนษุย ์

และบ�งชนดิเชน่ Staphylococcus aureus เปน็แบคทเีรียกอ่โรคพบในแผลหนองและมอืของคน Shigella spp.  

เปน็เชือ้ก่อโรคพบในสิง่ปฎิกลู อจุจ�ระ คนเป็นพ�หะโดยตรงนำ�เชือ้ชนดินีป้นเปือ้นสูอ่�ห�ร ก�รมสีขุนสิยัและ

วนิยัในก�รปฏิบัตงิ�น เชน่ ล�้งมอืหลงัออกจ�กห้องสขุ� ล�้งมอือย�่งถกูต้อง ปฎิบตัติ�มขอ้กำ�หนดก�รปฎบัิติ

ที่ดีในก�รทำ�อ�ห�ร หรือ Good hygienic practices (GHPs) สิ่งเหล่�นี้จะช่วยลดก�รปนเปื้อนจ�กจุลินทรีย์

ก่อโรคที่มีมนุษย์เป็นพ�หะ 

    อ�ก�ศ หรอืฝุ่นละอองในอ�ก�ศ เนือ่งจ�กในอ�ก�ศมจีลุนิทรีย์และสปอรข์องจลุนิทรยี์

ลอยฟุง้กระจ�ยอยูท่ัว่ไป ดงันัน้จงึควรหลกีเลีย่งไมใ่หฝุ้น่ละอองสมัผสักบัอ�ห�รโดยตรง เกบ็อ�ห�รอย�่งมิดชดิ

และถูกสุขลักษณะ จัดให้มีก�รไหลเวียนของอ�ก�ศในโรงง�นที่ถูกต้อง จ�กบริเวณปนเปื้อนตำ่�หรือเสี่ยงน้อย

สู่บริเวณปนเปื้อนม�กกว่�หรือเสี่ยงม�กกว่� ลดก�รปนเปื้อนข้�ม รวมทั้งจัดให้มีแผนก�รทำ�คว�มสะอ�ดท่อ

อ�ก�ศในโรงง�นและเปลี่ยนแผ่นกรองอ�ก�ศอย่�งสมำ่�เสมอ

    นำ�้ ตอ้งคำ�นงึถงึคณุภ�พนำ�้ใชแ้ละนำ�้อปุโภคในโรงง�น นำ�้บริโภคต้องผ่�นก�รบำ�บดัที ่

ถกูตอ้ง มีก�รตรวจสอบกอ่นใช ้ประเมนิต�มม�ตรฐ�นของโรงง�นซึง่กำ�หนดโดยกรมอตุส�หกรรม นำ�้แขง็และ

ไอนำ�้ทีส่มัผสัอ�ห�รมคีณุภ�พเท�่กบันำ�้บรโิภค รวมถงึนำ�้ใชใ้นก�รอปุโภค นำ�้ทีใ่ชใ้นก�รเกษตรตอ้งมคีณุภ�พ

เหม�ะสมกับก�รใช้ง�น ในโรงง�นอ�ห�รกระป๋องนำ้�ที่ใช้ในก�รหล่อเย็นต้องมีก�รเติมคลอรีนในปริม�ณ 

เหม�ะสมเพื่อป้องกันก�รปนเปื้อนหลังก�รผลิต

    สตัวพ์�หะนำ�โรค เชน่ นก หน ูแมลง จิง้จก กบและอืน่ๆ รวมทัง้สตัวเ์ลีย้ง เปน็แหลง่ของ

จลุนิทรยีก์อ่โรคหล�ยชนดิ จำ�เปน็ตอ้งมแีผนก�รปอ้งกันและกำ�จัดสัตวฟั์นแทะและสัตวพ์�หะนำ�โรคในโรงง�น  

และห้�มไม่ให้มีสัตว์เลี้ยงในโรงง�นโดยเฉพ�ะบริเวณผลิตอ�ห�ร มีสิ่งป้องกันและไล่นกไม่ให้เข้�ม�ในบริเวณ

ผลิตและโรงเก็บของโรงง�น

    เครือ่งมอืหรอือปุกรณ ์ควรทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชือ้เครือ่งมอืและอปุกรณท์ีใ่ชใ้นก�ร

ผลติอ�ห�รดว้ยวธิทีีถ่กูต้องเปน็ประจำ� เศษอ�ห�รทีค่�้งอยูบ่นพืน้ผวิสมัผสัอ�ห�รเปน็อ�ห�รทีด่ขีองจลุนิทรยี ์

จุลินทรีย์ใช้อ�ห�รนั้นในก�รเจริญและเพิ่มจำ�นวน ทำ�ให้เกิดปัญห�ได้ 
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

1.4	ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์

 ก�รที่จะควบคุมหรือทำ�ล�ยแบคทีเรีย จำ�เป็นต้องรู้คว�มต้องก�รของแบคทีเรียในก�รเจริญ ปัจจัย

ที่มีผลต่อก�รเจริญได้แก่ อ�ห�ร ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งหรือคว�มเป็นกรด-ด่�ง อุณหภูมิและเวล� ออกซิเจน 

และคว�มชื้น 

 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับก�รเจริญและก�รอยู่รอดของจุลินทรีย์ในอ�ห�ร หรือเรียกโดยย่อว่� “FAT - 

TOM” ซึ่งย่อม�จ�ก

  F (Food) คืออ�ห�รกลุ่มโปรตีน และอ�ห�รกลุ่มเสี่ยง

  A (Acid) คว�มเป็นกรด-ด่�ง 4.6 หรือม�กกว่�

  T (Temperature) 5-57 องซ�เซลเซียส (41-135 องศ�ฟ�เรนไฮต์)

    หรือที่เรียกว่�อุณหภูมิช่วงอันตร�ย “Danger zone”

  T (Time) อ�ห�รถูกทิ้งไว้อย่�งน้อย 4 ชั่วโมงที่อุณหภูมิช่วงอันตร�ย

  O (Oxygen) ปริม�ณอ�ก�ศ

  M (Moisture) a
w
 0.85 หรือม�กกว่� 

 1.4.1 F (Food) ส�รอ�ห�ร

    สิง่มชีวีติทุกชนดิตอ้งก�รส�รอ�ห�รในก�รเจรญิ เพิม่จำ�นวน ส�รอ�ห�รทีแ่บคทเีรยีต้องก�ร 

ได้แก่ นำ้�ต�ล ค�ร์โบไฮเดรต โปรตีน แบคทีเรียต้องก�ร คลอไรด์ แคลเซียม และฟอสฟอรัส ในปริม�ณน้อย 

ก�รจำ�กัดส�รอ�ห�รเท�่กบัจำ�กดัก�รเจรญิของแบคทเีรยี ทำ�ใหแ้บคทเีรยีไมส่�ม�รถเจรญิเพ่ิมจำ�นวนได้ อ�ห�ร

ที่นิยมนำ�ม�แปรรูป เช่น เนื้อ ผัก นำ้�นม มีส�รอ�ห�รที่เอื้อต่อก�รเจริญของแบคทีเรียได้ดี

   อ�ห�รโปรตีน เชน่ เนือ้สตัว ์ไข ่นม และอ�ห�รกลุ่มเส่ียงทีม่โีอก�สทำ�ให้เกดิโรค (Potentially  

hazardous food หรือ PHF) ตัวอย่�งเช่น ต้นอ่อนงอก (Sprout) ข้�วผัด อ�ห�รทะเล แซลมอนรวมควัน

บรรจุแบบสุญญ�ก�ศ อ�ห�รกระป๋องหรือบรรจุขวดแก้วทำ�เองในครัวเรือน (Home can) อ�ห�รเหล่�นี้ 

เป็นอ�ห�รที่มีคว�มเสี่ยงในก�รก่อโรค เพร�ะมีส�รอ�ห�รอุดมสมบูรณ์ มีคว�มเป็นกรด-ด่�งเป็นกล�ง  

และมีคว�มชื้นที่จุลินทรีย์เจริญได้ดี

   ตน้ออ่นงอก ข�้วผดั อ�ห�รทะเล เปน็ตัวอย�่งอ�ห�รท่ีมโีอก�สเส่ียง พบว�่เปน็พ�หะและเกดิ

อบุตักิ�รณก์�รกอ่โรคบอ่ยครัง้ ส�เหตเุกดิจ�กก�รปฏบิติัทีไ่มเ่หม�ะสม (Abuse) ก�รควบคมุปจัจัยก�รผลิตที่

ไม่เหม�ะสมเชน่ก�รเกบ็อ�ห�รทีอ่ณุหภมูชิว่งอนัตร�ย หรอืวตัถดุบิมจีลุนิทรยีก์อ่โรคปนเปือ้น กรณตีน้ออ่นงอก

ซึง่เมลด็แห้งปนเปือ้นดว้ยจลุนิทรยีก์อ่โรค เมือ่นำ�ม�เพ�ะใหง้อก คว�มชืน้และอณุหภมูท่ีิเหม�ะสมชว่ยส่งเสริม 

ให้จุลนิทรยีก่์อโรคนัน้เจรญิเพิม่จำ�นวน ประกอบกบัตน้ออ่นงอกนัน้นยิมรบัประท�นโดยไมผ่�่นคว�มรอ้น เช่น  

ผสมในสลัด ทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยงม�กยิ่งขึ้น 

   สว่นข�้วผดัเกดิจ�กก�รลดอณุหภมูไิมเ่หม�ะสม ปล่อยใหข้�้วหลังจ�กหงุสกุเยน็ลงอย�่งช�้ๆ  

แบคทีเรียมีโอก�สเจริญและสร้�งส�รพิษได้ อย่�งไรก็ต�มส�รพิษที่แบคทีเรียสร้�งขึ้นไม่ถูกทำ�ล�ยด้วย 

คว�มร้อนทีใ่ชใ้นก�รผดัข้�ว ดงัน้ันข้�วผดัจึงเปน็ส�เหตขุองอ�ห�รไม่ปลอดภยัได ้พฤตกิรรมก�รบรโิภคอ�ห�ร

ทะเลสุกๆ ดิบๆ ก็เป็นส�เหตุหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดโรคอ�ห�รเป็นพิษ อ�ห�รแต่ละชนิดจึงมีคว�มเส่ียงไม่เท่�กัน  

คว�มเสี่ยงที่ว่�คือ มีปัจจัยที่เอื้ออำ�นวยให้จุลินทรีย์โดยเฉพ�ะแบคทีเรียชนิดก่อโรคเจริญได้ 
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   องคก์�รอ�ห�รและย�แห่งสหรฐัอเมรกิ�หรอื USFDA ไดก้ำ�หนดประเภทอ�ห�รทีเ่สีย่งสงูใน 

Food Code ไว้ 2 ประเภท คือ

 Potentially Hazadous Foods (PHF) ได้แก่ อ�ห�รที่มีแหล่งจ�กเนื้อสัตว์ทั้งสดหรือ

ผ่�นคว�มร้อนแล้ว กับอ�ห�รที่มีแหล่งจ�กพืช

 Time-temperature Control for Safety (TCS) ได้แก่ อ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� 

(ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งสูงกว่� 4.6) มีคว�มชื้นสูง และอุดมไปด้วยโปรตีน ต้องควบคุม

อุณหภูมิเพื่อชะลอและป้องกันก�รเจริญเพ่ิมจำ�นวนของจุลินทรีย์ อ�ห�รชนิดนี้ได้แก่ 

แซลมอนรมควัน เป็นต้น

 1.4.2 A (Acidity) คว�มเป็นกรดในอ�ห�ร 

  โดยปกตินิยมบอกคว�มเป็นกรดของอ�ห�รในรูปของคว�มเป็นกรด-ด่�ง (pH) ซึ่งหม�ยถึง 

ระดับของปริม�ณกรด (Acidity) หรือ ด่�ง (Alkalinity) กรดในอ�ห�รมีผลต่อชนิดของแบคทีเรียที่ส�ม�รถ

เจริญได้ในอ�ห�รนั้น ส่วนยีสต์และร�จะเจริญได้ที่สภ�วะที่มีกรดม�กกว่�หรือที่คว�มเป็นกรด-ด่�งตำ่�กว่�

แบคทีเรีย แบคทีเรียชอบเจริญในช่วงคว�มเป็นกรด-ด่�งที่เหม�ะสม คือ ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งที่เป็นกล�ง 

(Neutral pH) ห�กค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งตำ่�กว่�หรือสูงกว่�ช่วงนี้แบคทีเรียจะไม่เจริญ ก�รปรับค่�คว�มเป็น 

กรด-ด�่งในอ�ห�รจงึชว่ยควบคมุก�รเจรญิของแบคทเีรยี คว�มเปน็กรด-ด�่งของอ�ห�รมคีว�มสำ�คญัอย�่งยิง่

ในก�รควบคุม Clostridium botulinum 

  โดยปกติอ�ห�รต�มธรรมช�ติมีแนวโน้มค่อนไปท�งกรด กล่�วคือมีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง 

ตำ�่กว�่ 7 เชน่ ผกัผลไมส้ด อ�ห�รประเภทเนือ้สตัวม์คี�่คว�มเปน็กรด-ด�่งระหว�่ง 6.5 หรอืม�กกว�่ 7 อ�ห�รทะเล 

บ�งชนิดมีคว�มเป็นกรด-ด่�งม�กกว่� 7 ในขณะท่ีอ�ห�รท่ีมีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งสูงหรือค่อนไปท�งด่�ง 

พบนอ้ยชนดิ เชน่ ไขข่�ว คว�มเปน็กรดจะชะลอและยบัยัง้ก�รเจริญของจุลินทรีย ์อ�ห�รทีมี่คว�มเปน็กรดสงู 

เชน่ มะน�ว และมะเขอืเทศ จะเก็บไดน้�น และไมค่อ่ยเปน็ส�เหตุของโรคจ�กอ�ห�รเปน็พ�หะ รวมถงึอ�ห�ร

ที่ผ่�นก�รหมัก เช่น โยเกิร์ต หรืออ�ห�รที่เติมนำ้�ส้มส�ยชู เช่น ผักดอง และม�ยองเนสเป็นต้น 

  แบคทีเรยีโดยท่ัวไปชอบค�่คว�มเปน็กรด-ด่�งทีค่อ่นไปท�งเปน็ด่�งเลก็นอ้ยในช่วง 7.2 - 7.6 

แต่บ�งชนิดส�ม�รถทนต่อสภ�พกรดได้ เช่น กลุ่มของแบคทีเรียแลคติกที่ทนต่อสภ�พกรด เช่นที่ค่�คว�มเป็น 

กรด-ด�่ง 4 ซึง่ทีค่�่คว�มเปน็กรด-ด�่งระดบันีพ้บในกระบวนก�รหมกัของนำ�้นมหรือก�รผลิตเนยแข็ง โดยปกต ิ

จุลินทรีย์ก่อโรคในอ�ห�รไม่ชอบเจริญในอ�ห�รที่เป็นกรด จึงพบบ�งชนิดเท่�นั้นที่เจริญที่ค่�คว�มเป็น 

กรด-ด่�งตำ่�กว่� 5 Clostridium botulinum เจริญตำ่�สุดที่คว�มเป็นกรด-ด่�ง เท่�กับ 4.8 จึงใช้ค่�คว�มเป็น 

กรด-ด�่ง 4.6 เปน็ดชันแียกอ�ห�รกรดตำ�่ออกจ�กอ�ห�รท่ีมกีรดสูง (ต�ร�งท่ี 1.3) ก�รเส่ือมเสียของผลิตภณัฑ์

ผักและผลไม้บรรจุกระป๋องมีส�เหตุม�จ�กจุลินทรีย์ชนิดต่�งๆ ดังแสดงในต�ร�งที่ 1.4 
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ต�ร�งที่ 1.3 ชนิดอ�ห�รจำ�แนกจ�กสมบัติคว�มเป็นกรด

อ�ห�รกรดตำ่� 

(ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งม�กกว่� 4.6)

อ�ห�รกรด 

(คว�มเป็นกรด-ด่�งน้อยกว่�หรือเท่�กับ 4.6)

เนื้อสัตว์

อ�ห�รทะเล

นม

เนื้อสัตว์ผสมผัก 

สป�เกตตี

ซุป

ผัก

หน่อไม้ฝรั่ง

หัวบีท

ฟักทอง

ถั่ว

ข้�วโพด

มะเขือเทศ

แพร์

สับปะรด

ผลไม้อื่นๆ 

กะหลำ่�ปลีดอง (Sauerkraut)

อ�ห�รหมักดอง

เบอรี่

ส้ม

รูบ�บ (Rhubarb)

ต�ร�งที่ 1.4 ชนิดจุลินทรีย์ที่พบว่�ทำ�ให้ผักและผลไม้บรรจุกระป๋องเน่�เสีย

ชนิดจุลินทรีย์ ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง ตัวอย่�งอ�ห�รกระป๋อง

Thermophilic

Flat-sour ≥ 5.3 ข้�วโพด, ถั่ว
Thermophillic ≥ 4.8 ผักโขม, ข้�วโพด
Sulfide spoilage ≥ 5.3 ข้�วโพด, ถั่ว
Mesophillic
Putrefactive anaerobes ≥ 4.8 ข้�วโพด, หน่อไม้ฝรั่ง
Butyric anaerobes ≥ 4.0 มะเขือเทศ, ถั่ว
Aciduric flat-sour ≥ 4.2 นำ้�มะเขือเทศ
Lactobacillus 4.5-3.7 ผลไม้
Yeasts ≤ 3.7 ผลไม้
Molds ≤ 3.7 ผลไม้
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 1.4.3 T (Temperature) อุณหภูมิ 

  แบคทีเรยีแตล่ะกลุม่มชีว่งอณุหภมูทิีเ่หม�ะสมในก�รเจรญิ เรยีกว�่ Optimum temperature 

อุณหภูมิท่ีตำ่�กว่�หรือสูงกว่�อุณหภูมิช่วงเจริญ มีผลต่อก�รเจริญของแบคทีเรีย แบคทีเรียเหล่�นี้แยกได้เป็น 

กลุม่ต�มคว�มส�ม�รถในก�รเจรญิในชว่งอณุหภมู ิได้แก ่ไซโครโทรป (Psychrotroph) มโีซไฟล์ (Mesophile) 

เทอร์โมไฟล์ (Thermophile) ซึ่งมีช่วงอุณหภูมิในก�รเจริญดังนี้

  กลุ่มไซโครโทรป  14-20 องศ�เซลเซียส (58-68 องศ�ฟ�เรนไฮต์) 

  กลุ่มมีโซไฟล์  30-37 องศ�เซลเซียส (86-98 องศ�ฟ�เรนไฮต์)

  กลุ่มเทอร์โมไฟล์  50-66 องศ�เซลเซียส (122-150 องศ�ฟ�เรนไฮต์)

  Phychro คือ เย็น Troph คือ เจริญ (Growing) หม�ยถึงแบคทีเรียที่เจริญได้ในช่วงอุณหภูมิ 

14-20 องศ�เซลเซียส และเจริญได้ในอ�ห�รที่เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 4 องศ�เซลเซียส แบคทีเรียสำ�คัญ 

ทีม่กัพบในอ�ห�รกระปอ๋งทัง้ชนดิกรดตำ�่และชนดิกรด ส่วนใหญไ่มอ่ยูใ่นกลุ่มนี ้ยกเวน้ Clostridium botulinum  

Type E และ Non-proteolytic strain Type B และ F

  Meso คือ กล�ง ส่วน Phile คือ ชอบ หรือ รัก ได้แก่ แบคทีเรียที่เจริญได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 

30-37 องศ�เซลเซียส ซึง่เป็นช่วงอณุหภมิูในสถ�นทีเ่กบ็ หรอืโกดงัเก็บอ�ห�ร แบคทเีรยีกลุม่มโีซไฟลเ์ปน็กลุม่

ที่มีคว�มสำ�คัญด้�นคว�มปลอดภัยอ�ห�รของอ�ห�รกระป๋อง โดยเฉพ�ะ Clostridium botulinum อย่�งไร

ก็ต�ม บ�งส�ยพันธุ์ของแบคทีเรียชนิดนี้จัดอยู่ในกลุ่มไซโครโทรป (Type E)

  Thermo คือ คว�มร้อน ส่วน Phile คือ ชอบ หรือ รัก แบคทีเรียกลุ่มเทอร์โมไฟล์ชอบเจริญ

ที่อุณหภูมิสูง พบในดิน ปุ๋ย ปฏิกูลจ�กสัตว์ หรือแม้แต่ในนำ้�พุร้อน แบคทีเรียกลุ่มนี้หล�ยชนิดส�ม�รถสร้�ง 

สปอร ์และยงัแบ่งไดต้�มคว�มส�ม�รถในก�รงอกของสปอรท์ีอ่ณุหภมูแิตกต่�งกนั ห�กสปอรไ์มง่อกและเจรญิ

ที่อุณหภูมิตำ่�กว่� 50 องศ�เซลเซียส (122 องศ�ฟ�เรนไฮต์) เรียกว่� Obligate thermophile คือ ต้องก�ร

อุณหภูมิสูงในก�รเจริญ แต่ห�กเจริญที่อุณหภูมิในช่วง 50-60 องศ�เซลเซียส (125-155 องศ�ฟ�เรนไฮต์) 

หรือที่อุณหภูมิ 38 องศ�เซลเซียส (100 องศ�ฟ�เรนไฮต์) เรียกว่� Facultative thermophile คือ เจริญ

ได้ทั้ง 2 ช่วงอุณหภูมิ Obligate thermophile บ�งส�ยพันธุ์เจริญได้ท่ีอุณหภูมิ 77 องศ�เซลเซียส (170  

องศ�ฟ�เรนไฮต)์ สปอรม์คีว�มส�ม�รถในก�รทนรอ้นไดท้ีอ่ณุหภมู ิ121 องศ�เซลเซยีส (250 องศ�ฟ�เรนไฮต)์ 

อย่�งไรก็ต�มแบคทีเรียเหล่�นี้แม้ว่�จะทำ�ให้อ�ห�รเสื่อมเสีย แต่ไม่ผลิตส�รพิษ จึงไม่ส่งผลต่อคว�มปลอดภัย

อ�ห�ร 

  แบคทีเรียชนิดก่อโรคจ�กอ�ห�รเป็นพ�หะส�ม�รถเจริญและรอดชีวิตในช่วงอุณหภูมิต้ังแต่ 

5-57 องศ�เซลเซียส (41-135 องศ�เซลเซียส) จึงนิยมเรียกอุณหภูมิช่วงนี้ว่� ช่วงอันตร�ย “Danger zone” 

แบคทเีรียบ�งชนดิเชน่ L. monocytogenes ส�ม�รถเจรญิไดอ้ย�่งช้�ๆ ที ่5 องศ�เซลเซยีส ดว้ยเหตนุี ้อ�ห�ร

บ�งชนิดต้องระบุอ�ยุก�รเก็บอ�ห�ร แม้ว่�จะเก็บอ�ห�รในตู้เย็นตลอดเวล�อ�ห�รน้ันก็ยังมีโอก�สทำ�ให้เกิดโรค  

เช่น ผักสลัดพร้อมบริโภค ปล�รมควัน และไส้กรอก เป็นต้น
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  โดยปกติอุณหภูมิท่ีตำ่�กว่�อุณหภูมิที่เหม�ะสมต่อก�รเจริญของแบคทีเรียเช่น ตำ่�กว่�  

5 องศ�เซลเซยีส เซลลจ์ะไมเ่จรญิและต�ยได ้อย�่งไรกต็�มอณุหภมูติำ�่นัน้ไมส่�ม�รถทำ�ล�ยเซลลข์องแบคทเีรยี 

เซลลอ์�จเจรญิไดจ้�กอณุหภูมิตูเ้ยน็ท่ีสงูข้ึนเนือ่งจ�กเครือ่งทำ�คว�มเยน็ไมส่มำ�่เสมอ หรอืมอี�ห�รเกบ็ในตู้เยน็ 

แน่นเกินไป ทำ�ให้ก�รระบ�ยคว�มเย็นในตู้เย็นไม่ทั่วถึง ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยของเวล�ที่เก็บอ�ห�รนั้นด้วย  

ส่วนอุณหภูมิที่สูงเกินกว่�อุณหภูมิที่เหม�ะสมแก่ก�รเจริญของเซลล์จะส�ม�รถทำ�ล�ยเซลล์ของแบคทีเรียได้ 

เช่น อุณหภูมิหุงต้มอ�ห�ร ซึ่งโดยปกติก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์ก่อโรคเป็นส่วนใหญ่จะระบุอุณหภูมิและเวล�ด้วย

 1.4.4 T (Time) เวล�

  ดังที่กล่�วข้�งต้นภ�ยใต้สภ�วะที่เหม�ะสมต่อก�รเจริญ แบคทีเรียส�ม�รถแบ่งเซลล์เพิ่ม

จำ�นวนเป็นสองเท่�ได้ทุกๆ 20-30 น�ที ดังนั้นก�รตรวจติดต�มเวล�และอุณหภูมิ จึงเป็นวิธีควบคุมก�รเจริญ 

ของแบคทีเรยีได้ดทีีส่ดุ ดงันัน้จงึไมค่วรเกบ็อ�ห�รไวน้�นเกนิไป (กำ�หนดไมเ่กนิ 4 ชัว่โมง ท่ี 5-57 องศ�เซลเซียส)  

เนื่องจ�กอ�ห�รจะเกิดก�รเสื่อมเสียหรือก่อให้เกิดโรคจ�กอ�ห�รเป็นพ�หะได้

 1.4.5 O ปริม�ณออกซิเจน

  แบคทีเรียบ�งกลุ่มต้องก�รออกซิเจนในก�รเจริญ (Aerobes) ห�กนำ�ไปไว้ในสภ�วะที่มี

ปริม�ณออกซิเจนน้อยม�กจะป้องกันก�รเจริญของแบคทีเรียกลุ่มต้องก�รออกซิเจน ขณะกลุ่มที่ไม่ต้องก�ร

ออกซิเจน (Anaerobes) ส�ม�รถเจริญได้ ส่วนแบคทีเรียกลุ่มท่ีอ�ศัยอยู่ในระบบท�งเดินอ�ห�รเป็นกลุ่มท่ี

ทนต่อสภ�วะที่มีออกซิเจนหรือไม่มีออกซิเจนได้ระดับหนึ่ง (Facultative aerobes) แบคทีเรียบ�งกลุ่มเป็น 

กลุ่มที่ข�ดออกซิเจนในก�รเจริญไม่ได้ (Strict aerobes) หรือบ�งกลุ่มต้องไม่มีออกซิเจนเลยในสภ�วะนั้น 

(Strict anaerobes) 

 1.4.6 M (Moisture) นำ้�

  จลุนิทรยีต์อ้งก�รนำ�้เพือ่ใชใ้นก�รเจริญ โดยเซลล์ของแบคทเีรียประกอบด้วยนำ�้ถึงร้อยละ 80 

โดยปกตปิริม�ณนำ�้อสิระในอ�ห�รทีจ่ลุนิทรยีส์�ม�รถนำ�ไปใชใ้นก�รเจรญิแสดงในรปูของค�่วอเตอรแ์อคตวิติี ้ 

(Water activity หรือ a
w
) ซึ่งค่� a

w
 มีค่�ตั้งแต่ 0.0 ถึง 1.0 นำ้�ส่วนนี้เป็นปัจจัยที่สำ�คัญในก�รป้องกันก�ร

เจรญิของแบคทเีรยี แบคทเีรยีนำ�ส�รอ�ห�รเข�้สู่เซลลโ์ดยก�รละล�ยนำ�้และดูดซึมผ่�นท�งผนงัเซลล์ ห�กนำ�้

อิสระในอ�ห�รมีไม่เพียงพอทำ�ให้ส�รอ�ห�รไม่ส�ม�รถผ่�นเข้�เซลล์ได้ และในขณะเดียวกันของเสียในเซลล์

ก็ไม่ส�ม�รถผ่�นออกจ�กเซลล์ได้ เซลล์จะเสียสภ�พในที่สุด ต�ร�งที่ 1.5 และต�ร�งที่ 1.6 แสดงค่�วอเตอร์ 

แอคติวิตี้ตำ่�สุดที่จุลินทรีย์เจริญได้และค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ในอ�ห�รบ�งชนิดต�มลำ�ดับ
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ต�ร�งที่ 1.5 ค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ตำ่�สุดที่จุลินทรีย์เจริญ

ชนิดจุลินทรีย์ ค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ตำ่�สุด

Most molds

Most yeasts

Clostridium botulinum

Staphylococcus aureus

Salmonella

0.751

0.882

0.93

0.85

0.93
1 บ�งส�ยพันธุ์ 0.61; 2 บ�งส�ยพันธุ์ 0.62

ต�ร�งที่ 1.6 ตัวอย่�งอ�ห�รที่มีค่�วอเตอร์แอคติวิตี้แตกต่�งกัน

อ�ห�ร ค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ 
ผัก ผลไม้ นำ้�ผลไม้ ไข่ เนื้อ

เนยแข็ง ขนมปัง

แยม เยลลี่

ผลไม้แห้ง

ปล�แห้ง

ทุเรียนกวน

นำ้�ผึ้ง

กุ้งแห้ง

ขนมปังกรอบ ธัญพืช นำ้�ต�ล

0.97

0.96

0.82 - 0.94

0.72 - 0.80

0.70 - 0.80

0.76

0.75

0.72

0.10

 อย�่งไรก็ต�มเซลลไ์มส่�ม�รถใช้นำ�้ทีย่ดึกบัส�รประกอบของแขง็เช่น เกลอืหรือนำ�้ต�ลได ้ตวัอย่�งเช่น 

เซลลไ์ม่ส�ม�รถเจรญิไดใ้นส�รละล�ยโซเดยีมคลอไรด ์100 กรมัตอ่ลติร ค�่ a
w
 ไมส่มัพนัธก์บัปริม�ณคว�มช้ืน

ในอ�ห�รโดยตรง เช่น เนื้อไก่สดมีปริม�ณคว�มชื้นร้อยละ 60 มีค่� a
w
 ประม�ณ 0.97 ในขณะที่อ�ห�รแช่

เยือกแข็งมีปริม�ณคว�มชื้นร้อยละ 60 เท่�กันแต่มี a
w
 ตำ่�กว่�ม�ก ในภ�วะแช่เยือกแข็ง นำ้�ที่จุลินทรีย์จะนำ�

ไปใช้ได้อยู่ในสภ�วะแช่แข็ง จุลินทรีย์จึงนำ�ไปใช้ในก�รเจริญได้ย�ก

 โดยท่ัวไปแบคทีเรยีตอ้งก�รค�่ a
w
 ม�กกว�่หรอืเท�่กบั 0.90 เพือ่เจรญิในอ�ห�ร และแบคทเีรียแตล่ะ

ชนิดมีคว�มต้องก�รค่� a
w
 ในก�รเจริญต่�งกัน ดังนั้นก�รควบคุม a

w
 ของอ�ห�รจึงส�ม�รถยับยั้งก�รเจริญ

ของแบคทีเรียได้ ก�รลดค่� a
w
 ในอ�ห�รให้ตำ่�กว่� 0.85 จะช่วยให้อ�ห�รปลอดภัยจ�ก Staphylococcus 

aureus ซึง่เปน็แบคทเีรยีทีเ่ปน็ส�เหตขุองโรคอ�ห�รเปน็พิษ ก�รลดค�่ a
w
 อ�จทำ�ได้โดยก�รทำ�แหง้ ก�รเตมิ

นำ้�ต�ล หรือเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์ ก�รแช่แข็ง เป็นต้น
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1.5	คลอสตริเดียม	โบทูลินัม	และ	โรคโบทูลิซึ่ม

 โรคโบทูลิซึ่ม (Botulism) มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่งต่ออ�ห�รกระป๋องชนิดที่ผลิตในครัวเรือนและผลิต

ท�งก�รค้� (Commercial can) เนื่องจ�ก 

  เมือ่เซลลแ์บคทเีรยีคลอสตริเดยีม โบทลูนิมั (C. botulinum) เจรญิ จะผลติส�รพษิทีท่ำ�ให้เกดิ

โรคโบทูลิซึ่ม ซึ่งทำ�ให้เสียชีวิตได้

  คลอสตริเดียม โบทูลินัม พบในดินและนำ้� และพบในทุกบริเวณของโลก

 คลอสตริเดียม (Clostridium) เป็นแบคทีเรียท่ีเจริญในสภ�พท่ีไม่มีออกซิเจนและส�ม�รถสร้�ง 

สปอรไ์ด ้สปอรส์�ม�รถทนคว�มรอ้นและส�รเคม ีสว่นโบทูลนิมั (botulinum) ม�จ�กภ�ษ�ละตนิ คอื Botulus 

หม�ยถึง Sausages เนื่องจ�กพบไส้กรอกเป็นอ�ห�รพ�หะที่ทำ�ให้คนป่วยเกิดโรคโบทูลิซึ่ม

 เนือ่งจ�กพบสปอรข์องแบคทเีรยีชนดิน้ีได้ทัว่ไปและพบทกุแหง่ของโลก จึงพบในวตัถดิุบอ�ห�รทัง้ใน

พชืผกั เนือ้สตัว์ ปล� เป็นตน้ เมือ่เซลลเ์จรญิในอ�ห�รจะสร�้งส�รพษิ สปอรข์องของ C. botulinum บ�งส�ยพนัธุ ์

ทนคว�มรอ้นในนำ�้เดอืดไดเ้ป็นเวล�น�นถึง 5-10 ชัว่โมง ด้วยเหตุนีจึ้งต้องใชอ้ณุหภมูสิงูถงึ 121 องศ�เซลเซียส 

(250 องศ�ฟ�เรนไฮต์) เพื่อทำ�ล�ยสปอร์ แต่ส�รพิษ (Toxin) ไม่ทนร้อน ส�ม�รถทำ�ล�ยได้เมื่อต้มในระดับ 

นำ้�เดือด 100 องศ�เซลเซียส (212 องศ�ฟ�เรนไฮต์)

 แบคทีเรยีชนดินีบ้�งส�ยพนัธุ ์เรยีกว�่ Putrefactive เนือ่งจ�กผลติกลิน่เหมน็เน�่ในระหว่�งก�รเจรญิ  

ส�ยพนัธุเ์หล�่นีต้อ้งก�รโปรตนีในก�รเจรญิ และเจรญิไดใ้นชว่ง 30-35 องศ�เซลเซยีส (86-98 องศ�ฟ�เรนไฮต)์ 

อย�่งไรกต็�มบ�งชนดิเจรญิไดแ้มท้ีอ่ณุหภมูติำ�่คอื 10 องศ�เซลเซียส (50 องศ�ฟ�เรนไฮต์) และที ่38 องศ�เซลเซียส  

(100 องศ�ฟ�เรนไฮต์) บ�งส�ยพันธุ์ต้องก�รค�ร์โบไฮเดรต ได้แก่ นำ้�ต�ล และ สต�ร์ช ซึ่งส�ยพันธุ์ชนิด 

หลงันีไ้มท่ำ�ใหเ้กดิกลิน่เหมน็เน�่ (Putrefactive odor) บ�งส�ยพันธุอ์ยูใ่นทะเลทนอณุหภมิูท่ี 1 องศ�เซลเซียส 

(40 องศ�ฟ�เรนไฮต์) ได้ แต่สปอร์ไม่ทนร้อน ทำ�ล�ยได้ที่ 100 องศ�เซลเซียส (212 องศ�ฟ�เรนไฮต์)  

 1.5.1 ผลของค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งต่อก�รเจริญของ Clostridium botulinum

   ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งของผลิตภัณฑ์อ�ห�รทำ�ให้ทร�บได้ว่� C. botulinum มีโอก�สเจริญ

และส�ม�รถผลิตส�รพิษได้หรือไม่ เนื่องจ�กสปอร์ของ C. botulinum จะไม่งอกในอ�ห�รที่มีค่�คว�มเป็น 

กรด-ด่�ง ตำ่�กว่� 4.8 จึงนิยมใช้ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งตำ่�กว่�คือ 4.6 ในก�รแบ่งประเภทของอ�ห�รที่มี 

คว�มเปน็กรดและอ�ห�รท่ีเป็นกรดตำ�่ สปอรข์อง C. botulinum พบไดท้ัง้อ�ห�รชนดิกรดตำ�่และอ�ห�รปรบักรด  

แตใ่นอ�ห�รทีเ่ป็นกรดมคี�่คว�มเป็นกรด-ด�่งตำ�่กว�่ 4.6 กรดเปน็ปจัจยัสำ�คญัทีจ่ะควบคมุไมใ่ห ้C. botulinum  

ส�ม�รถเจริญและสร้�งส�รพิษ

 1.5.2 ผลของค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งต่อก�รใช้คว�มร้อนในก�รแปรรูป

   คว�มร้อนระดับป�นกล�ง (Mild heat) ในก�รผลิตอ�ห�รไม่ว่�เป็นอ�ห�รชนิดกรดตำ่� 

หรือชนิดปรับกรด ส�ม�รถทำ�ล�ยแบคทีเรียทั้งชนิดไม่สร้�งสปอร์และเซลล์ทั้งหมดได้ รวมทั้งเซลล์ของ  

C. botulinum ดว้ย แตใ่นอ�ห�รชนดิกรดตำ�่ห�กต้องก�รทำ�ล�ยสปอร์ของ C. botulinum ต้องใชค้ว�มร้อน

ระดบัสงู (High heat) จึงจะทำ�ล�ยสปอรท์ัง้คลอสตรเิดยีมและสปอรข์องแบคทเีรยีกลุม่ทีท่ำ�ใหอ้�ห�รเน�่เสยี 

แต่อุณหภูมิสูงมีข้อจำ�กัดคือห�กต้องก�รอุณหภูมิสูงเกินนำ้�เดือดต้องทำ�ภ�ยใต้คว�มดัน
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 1.5.3 ก�รสร้�งส�รพิษและก�รเกิดโรคโบทูลิซึ่ม

   ดังกล่�วม�แล้วว่� C. botulinum เป็นแบคทีเรียชนิดไม่ต้องก�รออกซิเจนในก�รเจริญ 

เป็นรูปแท่งและส�ม�รถสร้�งสปอร์ได้ สปอร์ส�ม�รถทนต่อสภ�วะไม่เหม�ะสม เมื่ออยู่ในสภ�วะแวดล้อม 

เหม�ะสมสปอรจ์ะงอกเปน็เซลล ์ในระหว่�งเซลล์เจริญจะผลิตส�รพิษทีม่ผีลต่อระบบประส�ท (Neurotoxin) 

แบคทเีรยีชนดินีม้ท้ัีงหมด 7 ส�ยพันธุห์รอืไทป ์(Type) คอื A, B, C, D, E, F และ G ก�รจำ�แนกอ�ศยัแอนติซรัีม  

(Antiserum) ที่จำ�เพ�ะต่อส�รพิษท่ีแต่ละส�ยพันธุ์สร้�งขึ้น ไทป์ A, B, E และ F ทำ�ให้เกิดโรคโบทูลิซึ่ม 

(Botulism) ในคน ส่วน C และ D พบว่�ทำ�ให้เกิดโรคโบทูลิซึ่มในสัตว์ ไทป์ G แยกได้จ�กดินและขณะนี้ยังไม่

พบร�ยง�นว่�มีคว�มเกี่ยวข้องกับก�รระบ�ดของโรค

   โรคโบทูลซิึม่ท่ีมสี�เหตมุ�จ�กอ�ห�รเปน็พ�หะ (Foodborne botulism) ต�่งจ�กโรคโบทลูซิึม่  

จ�กก�รติดเชื้อจ�กบ�ดแผล (Wound botulism) และโบทูลิซึ่มในท�รก (Intant botulism) โรคโบทูลิซึ่ม  

จ�กก�รติดเชื้อจ�กบ�ดแผลพบได้ย�ก เกิดจ�กแผลติดเชื้อ C. botulinum ส�รพิษที่แบคทีเรียสร้�งขึ้น

จะกระจ�ยจ�กแผลสู่ส่วนอื่นของร่�งก�ย ส่วนโรคโบทูลิซึ่มในท�รก มักพบในเด็กอ�ยุตำ่�กว่� 12 เดือน  

เกิดจ�กก�รรับประท�นอ�ห�รที่มีสปอร์ของ C. botulinum เมื่อสปอร์เข้�สู่ระบบท�งเดินอ�ห�รของท�รก

จะเจรญิเป็นเซลลป์กตแิละสร�้งส�รพษิ ทำ�ใหท้�รกเกิดอ�ก�รของโรค สว่นโรคโบทลูซ่ึิมทีมี่ส�เหตจุ�กอ�ห�ร

เป็นพ�หะ เกิดจ�กก�รรับประท�นอ�ห�รที่มีส�รพิษของ C. botulinum ปนเปื้อน ส�รพิษนี้ไม่ทนคว�มร้อน

และถูกทำ�ล�ยได้ด้วยคว�มร้อนที่ 100 องศ�เซลเซียส เป็นเวล� 10 น�ทีหรือม�กกว่� มีอุบัติก�รณ์ก�รเกิด

โรคขึ้นตำ่�แต่ห�กเกิดขึ้นมีผลกระทบสูง ห�กรักษ�ไม่ทันท่วงทีทำ�ให้ถึงแก่ชีวิตได้

   ในสหรฐัอเมรกิ�ทกุปเีกดิอบุติัก�รณโ์รคโบทลิูซ่ึมม�กกว�่ 10-30 คร้ังต่อป ีมสี�เหตุเกีย่วกับ

อ�ห�รทีผ่�่นคว�มรอ้นบอ่ยครัง้ โดยเฉพ�ะอ�ห�รกระปอ๋งท่ีทำ�ในครัวเรือน (Home canned food) นอกจ�ก

อ�ห�รกระป๋อง อ�ห�รชนิดอื่นๆที่พบว่�เป็นส�เหตุก�รเกิดโรค ได้แก่ ไส้กรอก ผลิตภัณฑ์เนื้อ ผัก ผลิตภัณฑ์

อ�ห�รทะเล

   ลักษณะและอ�ก�รของโรคโบทูลิซึ่ม ส�รพิษที่สร้�งโดย C. bolulinum จัดเป็นส�รพิษ 

ที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประส�ท (Neurotoxin) ทำ�ให้เกิดอ�ก�รอัมพ�ตของระบบประส�ท (Neuroparalyric)  

ก�รได้รับส�รพิษปริม�ณน้อยระดับน�โนกรัม ส�ม�รถที่ทำ�ให้เกิดโรค (Infective dose) ได้ อ�ก�รจะเกิดขึ้น

หลงัจ�กรบัประท�นอ�ห�รท่ีปนเปือ้นส�รพษิประม�ณ 18-30 ชัว่โมง บ�งกรณอี�จพบต้ังแต่ 1-8 วนั โดยอ�ก�ร 

เริ่มจ�กมองเห็นภ�พซ้อน กลืนอ�ห�รลำ�บ�ก พูดลำ�บ�ก ห�ยใจติดขัด กล้�มเนื้ออ่อนแรง เหงื่อออก บ�งร�ย

เสียชีวิตจ�กกล้�มเนื้อที่ใช้ในก�รห�ยใจอ่อนแรง ไม่ส�ม�รถห�ยใจได้

 อ�ห�รที่พบเป็นส�เหตุ คือ อ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� (ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งสูงกว่� 4.6) พบทั้ง

ในผลิตภัณฑ์จ�กพืช สัตว์ อ�ห�รกระป๋องจ�กข้�วโพด พริก ซุป บีท หน่อไม้ฝรั่ง เห็ด มะกอกฝรั่ง ผักโขม  

ปล�ทูน่� ไก่ ตับไก่ พ�เต (Pate) แฮม ไส้กรอก มะเขือยัดไส้ ลอบสเตอร์ แม้แต่ในปล�รมควัน

 1.5.4 คว�มส�ม�รถในก�รทนคว�มร้อนของ Clostridium botulinum

   สปอร์ของ C. botulinum ส�ม�รถเหลือรอดได้จ�กคว�มร้อนปกติท่ีใช้ทำ�ล�ยจุลินทรีย์

กลุ่มที่ไม่สร้�งสปอร์ โดยปกติต้องใช้อุณหภูมิเหนืออุณหภูมินำ้�เดือดจึงแน่ใจได้ว่�ส�ม�รถทำ�ล�ยสปอร์ของ  

C. botulinum 
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   โดยปกติปัจจัยหลักท่ีใช้ในก�รยับยั้งก�รเจริญของ C. botulinum ใช้หลักก�รเช่นเดียว
กับก�รควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อก�รเจริญของจุลินทรีย์อื่นในอ�ห�ร ได้แก่ 1) อุณหภูมิ 2) คว�มเป็นกรด-ด่�ง  
3) นำ�้ทีจ่ลุนิทรยีน์ำ�ไปใชไ้ดห้รอืค�่วอเตอรแ์อคติวต้ีิ 4) ปริม�ณออกซิเจนซ่ึงอ�จแสดงในค�่ Redox potential 
(Eh) โดยอ�จมปัีจจยัอ่ืนรว่มในก�รควบคมุดว้ยไดแ้ก ่5) วัตถกุนัเสยี (Food preservatives) และ 6) จลุนิทรยี์
ชนิดอื่นที่เจริญแข่งขัน 
   C. botulinum ส�ยพันธุ์ย่อยโปรตีนเจริญได้ที่ช่วงอุณหภูมิ 30-37 องศ�เซลเซียส อุณหภูมิ 
ตำ่�สุดที่เจริญได้อยู่ที่ 10 องศ�เซลเซียส อุณหภูมิสูงที่ยับยั้งก�รเจริญอยู่ที่ 45-50 องศ�เซลเซียส ในขณะที่ 
ส�ยพนัธุไ์ม่ยอ่ยโปรตนี รวมทัง้ไทป ์E เจรญิไดท้ี ่3.3 องศ�เซลเซียส ส่วนคว�มเปน็กรด-ด่�งท่ีตำ�่สุดท่ีแบคทีเรยี
ชนดินีเ้จรญิอยูท่ี ่4.6-4.8 และ ค�่ a

w
 ตำ�่สดุทีแ่บคทเีรียเจริญได้ที ่0.93 ส่วนค�่ Redox potential หรือ Eh เป็น

ค�่ทีบ่ง่บอกสภ�พท่ีมอีอกซเิจนในสภ�วะอ�ห�รนัน้ พบว�่ชว่ง Eh ทีเ่หม�ะสมในก�รเจรญิของ C. botulinum  
อยู่ที่ + 250 mV ซึ่งอ�ห�รหล�ยชนิดอยู่ในช่วงที่ Eh ระดับนี้ แม้แต่อ�ห�รบรรจุในสภ�พสุญญ�ก�ศก็พบอยู่
ในช่วงนี้ได้เช่นกัน ส่วนส�รเคมีที่เติมในอ�ห�รบ�งชนิด เช่น Nitrite, Sorbic acid, Parabens, Phenolic,  
Antioxidant, Polyphosphate และ Ascorbate พบว่�ช่วยยับยั้งก�รเจริญและก�รสร้�งส�รพิษจ�ก  
C. botulinum ได้ รวมทั้งแบคทีเรียกลุ่มแลกติก เช่น Lactobacillus, Pediococcus, Lactococcus ซึ่งมี
ร�ยง�นว่�ส�ม�รถผลิตกรดและยับยั้ง C. botulinum ในอ�ห�รได้เช่นกัน
   ในอ�ห�รชนิดกรดเช่นมะเขือเทศกระป๋อง นำ้�ผลไม้กระป๋อง ซ่ึงมีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง
เท่�กับหรือน้อยกว่� 4.6 ส�ม�รถยับยั้งก�รงอกของสปอร์ของ C. botulinum แต่อย่�งไรก็ต�มอ�ห�รชนิดนี้ 
ยังเน่�เสียได้จ�กเซลล์แบคทีเรียชนิดทนกรด จึงต้องทำ�ล�ยด้วยคว�มร้อนระดับนำ้�เดือด หรือใช้วิธีบรรจุ 
แบบร้อน (Hot-fill and hold method)

1.6	การควบคุมแบคทีเรียด้วยค่าวอเตอร์แอคติวิตี้	(a
w
) 

 หล�ยพนัปมี�แลว้ทีม่นษุยท์ร�บว�่ก�รทำ�แหง้ผลไมห้รือผักชว่ยถนอมอ�ห�ร นอกจ�กนัน้ยังพบว�่  
ก�รเติมนำ้�ต�ลในลูกกว�ดและเจลลี่ ก�รเติมเกลือในเนื้อปล� ช่วยยืดอ�ยุก�รเก็บอ�ห�ร ต่อม�ในปี 1940  
นักจุลชีววิทย�ด้�นอ�ห�ร พบว่� ปริม�ณนำ้�ในอ�ห�รช่วยควบคุมก�รเจริญของแบคทีเรีย และค้นพบว่� 
ปริม�ณนำ้�ที่จุลินทรีย์ส�ม�รถนำ�ไปใช้ เพื่อก�รเจริญเพิ่มจำ�นวน คือ ปริม�ณนำ้�อิสระในอ�ห�ร และส�ม�รถ
วัดได้ในรูปของ Water activity หรือ a

w

 เมื่อละล�ยส�รในนำ้� โมเลกุลของนำ้�จะถูกจับยึดโดยโมเลกุลของส�รที่ละล�ยนั้น ซึ่งจะลดจำ�นวน
โมเลกุลของนำ้�ที่เป็นอิสระ หรือ ลดจำ�นวนนำ้�ที่จุลินทรีย์นำ�ไปใช้ได้ ค่� a

w
 จึงลดลง ทั้งนี้ขึ้นกับคว�มเข้มข้น

ของส�รที่ละล�ย นำ้�ต�ล เกลือ หรือแม้แต่ผลไม้แห้งที่เติมในอ�ห�ร กล่�วคือคว�มส�ม�รถในก�รจับโมเลกุล 
นำ้�ของส่วนวัตถุดิบผสมอ�ห�ร (Ingredient) จะมีผลต่อปริม�ณนำ้�ที่เหลือให้จุลินทรีย์นำ�ไปใช้ได้
 แบคทีเรีย ยีสต์ และร� โดยส่วนใหญ่เจริญได้ที่ค่�วอเตอร์แอคติวิตี้สูงกว่� 0.95 สำ�หรับสปอร์ของ  
C. botulinum จะถูกยับยั้งที่ a

w
 0.93 หรือตำ่�กว่� เนื่องจ�กอ�ห�รส่วนใหญ่มีค่�วอเตอร์แอคติวิตี้สูงกว่� 

0.95 ดังนั้นจึงจำ�เป็นต้องลดค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ของอ�ห�รเพื่อให้สปอร์ไม่ส�ม�รถงอกได้ร่วมกับก�รใช้ 
คว�มร้อนระดับป�นกล�ง (Mild heat) เพื่อทำ�ล�ยเซลล์แบคทีเรียปกติ (Vegetative cell) ตัวอย่�งอ�ห�รที่
ใช้กรรมวิธีนี้ในก�รผลิต เช่น ชีสสเปรด (Chesses spread) เนยถั่ว (Peanut butter) นำ้�ผึ้ง ไซรัป แยม เจลลี่  
และท๊อปปิ้ง (Toppings) เป็นต้น



29บทที่ 1  จุลชีววิทยาของการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 (Microbiology of Thermally Processed Foods) 

 1.6.1 ข้อบังคับในอ�ห�รที่เกี่ยวข้องกับวอเตอร์แอคติวิตี้

   ภ�ยใตข้อ้บงัคบัขององคก์�รอ�ห�รและย�ประเทศสหรัฐอเมริก� 21 CFR Part 113 อ�ห�ร

กระป๋องท่ีมีค่�วอเตอร์แอคติวิตี้สูงกว่� 0.85 และมีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งสูงกว่� 4.6 จัดเป็น “อ�ห�รชนิด

กรดตำ่�” (Low-acid food) ผู้ผลิตแต่ละร�ย (Individual packer) ต้องร�ยง�นระดับคว�มร้อนตำ่�สุดที่ใช้ใน

กระบวนก�รผลิตแก่องค์ก�รอ�ห�รและย�แห่งสหรัฐอเมริก�หรือ USFDA

   ห�กมกี�รปรบัค่�คว�มเปน็กรด-ด�่งของอ�ห�รใหเ้ท�่กบัหรอืนอ้ยกว�่ 4.6 และ มคี�่วอเตอร์

แอคติวิตี้สูงกว่� 0.85 ผลิตภัณฑ์นี้จัดเป็น “อ�ห�รชนิดปรับกรด” (Acidified food) ต�มข้อกำ�หนด 21 CFR 

Part 114 ในกรณีนี้คว�มร้อนในก�รฆ่�เชื้อที่ใช้ต้องเพียงพอที่จะทำ�ล�ยเซลล์ปกติ (Vegetative cell) ของ  

C. botulinum 

   สำ�หรับผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ทั่วไปหรือเนื้อสัตว์ปีก (Meats or 

poultry containing products) จะอยู่ก�รใต้ก�รกำ�กับดูแลของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริก�หรือ 

USDA 

   สำ�หรบัผลติภณัฑอ์�ห�รอืน่ๆ ทีไ่มม่เีนือ้สตัวเ์ปน็สว่นประกอบ ท่ีมคี�่คว�มเปน็กรด-ด�่งใดๆ 

ก็ต�ม และมคี�่วอเตอรแ์อคตวิติีเ้ท�่กบัหรอืตำ�่กว�่ 0.85 จะไมถ่กูควบคมุภ�ยใต้ขอ้กำ�หนดของอ�ห�รชนดิกรดตำ�่  

(21 CFR Part 113) หรอืชนดิปรับกรด (21 CFR Part 114) แต่ผลิตภณัฑ์เหล่�นีจ้ะต้องถกูควบคมุโดย FDA’s 

Current Good Manufacturing Practice (CGMPs) Regulation (21 CFR Part 110) โดย USFDA

   ส่วนประเทศไทยโดยประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีก�ร

ผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ� อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็น

กรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด และประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับท่ี 355) พ.ศ. 2556 เรื่อง อ�ห�รใน

ภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท อ�ห�รชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� คือ อ�ห�รที่มีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งสูงกว่� 4.6 และ 

ค่�วอเตอรแ์อคตวิติีส้งูกว�่ 0.85 ตอ้งไมม่จีลุนิทรยีท์ีส่�ม�รถเจรญิได้ในระหว�่งก�รเกบ็ทีอุ่ณหภมูปิกต ิจงึตอ้ง 

ดำ�เนินก�รอย่�งใดอย่�งหนึ่ง ดังต่อไปนี้คือ 

   (1) ฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนที่อุณหภูมิและเวล�ที่กำ�หนด (Scheduled process) โดยให้

ค่� F
0
 (Sterilizing value) ไม่ตำ่�กว่� 3 น�ที ซึ่งเพียงพอต่อก�รทำ�ล�ยสปอร์ของคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม  

(C. botulinum) ทัง้นีอ้ณุหภมูแิละเวล�ทีก่ำ�หนดจะต้องมกี�รศกึษ�ก�รกระจ�ยอณุหภมูภิ�ยในเคร่ืองฆ�่เชือ้ 

(Temperature distribution) และอตัร�ก�รแทรกผ�่นคว�มรอ้น (Heat penetration) ในอ�ห�ร ณ สถ�นท่ี 

ผลิตจริง ต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�ร หรือเงื่อนไขที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ประก�ศกำ�หนด หรือ

   (2) ห�กมีก�รเติมกรดเพื่อปรับสภ�พคว�มเป็นกรด-ด่�งของอ�ห�รให้มีค่�ไม่เกิน 4.6  

วธิกี�รปรบัใหไ้ดส้ภ�พคว�มเป็นกรด-ด�่งสมดลุ (Equilibrium pH) และกระบวนก�รฆ�่เชือ้ดว้ยคว�มร้อนให้

เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�ร หรือเงื่อนไขที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ประก�ศกำ�หนด

 1.6.2 วิธีวัดค่�วอเตอร์แอคติวิตี้หรือ a
w
 

   วิธีที่นิยมใช้ในก�รวัดค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ คือก�รวัดด้วยเครื่อง Electric hygrometer  

ที่แสดงผลก�รวัดในรูปของเปอร์เซ็นต์คว�มชื้นสัมพัทธ์สมมูลย์ (Equilibrium relative humidity, ERH)  

โดยที่ค่� ERH เป็นเปอร์เซ็นต์เมื่อห�รด้วย 100 จะเป็นค่�นำ้�ที่จุลินทรีย์นำ�ไปใช้ประโยชน์ในก�รเจริญ หรือ  

Available moisture หรอื วอเตอรแ์อคตวิิตี ้ในอ�ห�รนัน้ๆ ตวัอย�่งเช่นค�่ ERH เท�่กบั 85 เปอรเ์ซน็ต ์จะเท�่กบั 

ค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ 0.85 ก�รวัดใช้เวล�ตั้งแต่ 30-90 น�ที ปัจจุบันเครื่องรุ่นใหม่วัดได้เร็วขึ้น คือ 5-10 น�ที



30 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

   ก�รวดัค�่วอเตอรแ์อคตวิติี ้อ�จทำ�ได้โดยใชเ้คร่ืองมอืทีเ่รียกว�่ Dew point instrument ใช้

เวล�วดัภ�ยใน 5 น�ท ีเครือ่งนีว้ดัโดยอ�ศยัหลักก�รของคว�มร้อนทีท่ำ�ใหเ้กดิก�รควบแนน่ปร�กฏบนกระจก

ที่ตั้งเหนือตัวอย่�ง ค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ จะคำ�นวณจ�กอัตร�ส่วนของอุณหภูมิของตัวอย่�งและอุณหภูมิของ

กระจกที่ทำ�ให้เกิดไอระเหย (Vapor pressure) ขึ้น

 1.6.3 เกลือกับค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ 

   ก�รเติมเกลือเป็นอีกวิธีที่ใช้ในก�รถนอมอ�ห�ร โดยเฉพ�ะในเนื้อสัตว์และปล� ในอ�ห�ร

จำ�พวกเน้ือสตัว ์เกลอืชว่ยยบัยัง้ก�รเจรญิของแบคทเีรยีสร�้งสปอร ์เชน่ C. botulinum นอกจ�กก�รเตมิเกลอืแลว้  

ยังมีก�รเติมส�รไนเตรทเพื่อยับยั้งก�รเน่�เสีย มีก�รศึกษ�จำ�นวนม�กระบุถึงประสิทธิภ�พของไนไตรท์ 

ในก�รยับยั้งก�รเจริญและก�รผลิตส�รพิษของ C. botulinum ในผลิตภัณฑ์จำ�พวกเนื้อสัตว์ บ�งส�ยพันธุ์

ส�ม�รถเจริญในอ�ห�รที่เหม�ะสมแม้จะมีเกลือโซเดียมคลอไรด์สูง 7 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่�แบคทีเรียชนิดนี้

เจริญได้แต่ยังไม่พบก�รสร้�งส�รพิษ คว�มเข้มข้นของเกลือโซเดียมคลอไรด์ท่ี 10 เปอร์เซ็นต์ทำ�ให้อ�ห�รมี 

ค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ 0.93 ซึ่งส�ม�รถยับยั้งแบคทีเรียชนิดนี้ได้ 

1.7	การเสื่อมเสียของอาหารแปรรูปด้วยความร้อนที่ปลอดเชื้อแบบเชิงการค้า

 อ�ห�รที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแบบเชิงก�รค้� (Commercial sterile food product) หม�ยถึง อ�ห�ร

ที่ผ่�นกระบวนก�รแปรรูปด้วยคว�มร้อนในระดับที่ส�ม�รถกำ�จัดจุลินทรีย์ก่อโรค กำ�จัดจุลินทรีย์ชนิดที่ทำ�ให้

อ�ห�รเส่ือมเสีย และสปอร์ที่รอดชีวิตจ�กคว�มร้อน จุลินทรีย์จะไม่เจริญที่อุณหภูมิเก็บรักษ�ที่ไม่เกินกว่�  

50 องศ�เซลเซยีส และไมเ่จริญเพิม่จำ�นวนระหว�่งก�รขนสง่ทีถ่กูต้องต�มหลกั GMP และอ�ห�รเหล�่นีส้�ม�รถ

เก็บได้ 1-2 ปี ภ�ยใต้สภ�พปิดสนิท (Intact) 

 อ�ห�รกระป๋องจงึเป็นตวัอย�่งหนึง่ของอ�ห�รทีผ่�่นก�รฆ�่เชือ้แบบท�งก�รค�้ โดยบรรจอุ�ห�รใน

กระป๋อง (Can) หรือถุง (Pouch) ดึงอ�ก�ศออกก่อนปิดผนึกสนิท แล้วนำ�ไปผ่�นคว�มร้อนระดับดังกล่�วจึง

ส�ม�รถเก็บได้น�น 1-2 ปีที่อุณหภูมิห้อง 

 สำ�หรับประเทศไทย ต�มนิย�มของประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2556 เรื่อง 

อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิท กำ�หนดให้อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทเป็นอ�ห�รที่กำ�หนดคุณภ�พ

หรือม�ตรฐ�น อ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิหม�ยคว�มว�่ (1) อ�ห�รทีผ่�่นกรรมวธิทีีใ่ชท้ำ�ล�ยหรอืยบัยัง้

ก�รขย�ยพันธุ์ของจุลินทรีย์ด้วยคว�มร้อน ภ�ยหลังหรือก่อนก�รบรรจุหรือปิดผนึก ซึ่งเก็บรักษ�ไว้ในภ�ชนะ

บรรจทุีป่ดิสนทิทีเ่ปน็โลหะหรอืวตัถอุืน่ทีค่งรปูทีส่�ม�รถปอ้งกนัมใิห้อ�ก�ศภ�ยนอกเข�้ไปในภ�ชนะบรรจุได้ 

และส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้ได้ในที่อุณหภูมิปกติ หรือ (2) อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุชนิดล�มิเนต (Laminate) ฉ�บ 

เคลือบ อัด หรือติดด้วยโลหะ หรือสิ่งอื่นใด หรืออ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่เป็นขวดแก้วที่ฝ�มีย�งหรือวัสดุอื่น

ผนกึ หรอือ�ห�รในภ�ชนะบรรจอุืน่ ซึง่ส�ม�รถปอ้งกนัมใิหค้ว�มชืน้หรืออ�ก�ศซึมผ่�นเข�้ภ�ยในภ�ชนะบรรจุ

ได้ในสภ�วะปกติ และส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้ได้ที่อุณหภูมิปกติ

 ในก�รควบคุณคุณภ�พจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อ�ห�รต�มข้อ (1) ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� คือ  

มีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง ม�กกว่� 4.6 และค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ ม�กกว่� 0.85 ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ส�ม�รถ 

เจริญในระหว่�งก�รเก็บที่อุณหภูมิปกติ
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 ส่วนอ�ห�รชนิดท่ีมีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง ต้ังแต่ 4.6 ลงม� ห�กผ่�นก�รผลิตต�มข้อ (1) ต้องมี

คณุภ�พหรอืม�ตรฐ�นเฉพ�ะตรวจพบแบคทีเรียท่ีเจริญโตได้ไมเ่กนิ 1,000 โคโลน ีต่ออ�ห�ร 1 กรัม ท่ีอณุหภมู ิ 

30 องศ�เซลเซยีส หรอื 55 องศ�เซลเซยีส สำ�หรบัอ�ห�รผ�่นระบบก�รผลติต�มขอ้ (2) ตอ้งไมเ่กนิ 10,000 โคโลน ี 

ต่ออ�ห�ร 1 กรัม ทั้งนี้อ�ห�รไม่ว่�ผลิตต�มข้อ (1) หรือ (2) ต้องตรวจพบยีสต์และร�ไม่เกิน 100 โคโลนี  

ต่ออ�ห�ร 1 กรัม และตรวจไม่พบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์ม หรือตรวจพบแบคทีเรียชนิดโคลิฟอร์มน้อยกว่�  

3 ต่ออ�ห�ร 1 กรัม ในกรณีที่ตรวจด้วยวิธี MPN

 และอ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ (Hermetically sealed container) เหล่�นีเ้มือ่อ�ห�รบรรจุ

ในบรรจุภัณฑ์หลังจ�กปิดผนึกแล้วจะไม่มีก�รรั่ว ซึม หรือปริแตก ส�ม�รถป้องกันก�รปนเปื้อนของจุลินทรีย์ 

และป้องกันก�รแทรกผ่�นเข้�ออกของนำ้�และออกซิเจนได้

 1.7.1 ข้อบ่งชี้ของก�รเสื่อมเสียเนื่องจ�กแบคทีเรีย

   โดยทั่วไปกระป๋องที่มีลักษณะปกติฝ�กระป๋องจะแบนเว้�ทั้งสองด้�น สิ่งที่บ่งชี้ก�รเสื่อมเสีย

ของอ�ห�รกระปอ๋ง คอื ก�รบวมของภ�ชนะบรรจุ ไมว่่�บวมด้�นใดด้�นหนึง่หรือท้ังสองด้�น บง่บอกว�่อ�ห�ร

ข�้งในเสือ่มเสยี ก�รบวมอ�จเกดิจ�กก�รสร�้งแก๊สเนือ่งจ�กก�รกจิกรรมของแบคทเีรยี ผูบ้รโิภคต้องหลกีเล่ียง

ก�รบริโภคอ�ห�รกระป๋องที่บวม ไม่ว่�ก�รเสื่อมเสียนั้นเกิดจ�กจุลินทรีย์หรือไม่ได้เกิดจ�กจุลินทรีย์

   ส่วนใหญ่แบคทีเรียที่เจริญได้ในอ�ห�รกระป๋องจะสร้�งแก๊ส ทำ�ให้กระป๋องบวม ยกเว้นกลุ่ม

ที่สร้�งสปอร์ผลิตกรดและเกิดคว�มเปรี้ยวจ�กกรด กลุ่มนี้ไม่สร้�งแก๊ส เรียกว่� Flat sour spore forming 

bacteria แบคทีเรียกลุ่มนี้ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมเสีย แต่ไม่ทำ�ให้เกิดโรคอ�ห�รเป็นพิษ

   อ�ห�รบรรจุกระป๋องที่มีเนื้อสัตว์ผสมมักพบ กลิ่นผิดปกติ บ่งบอกว่�มีก�รเน่�เสีย เนื้อสัตว์

อ�จยุ่ยลง หรือ อ�ห�รที่มีนำ้�เกลือหรือไซรับพบว่�ส�รละล�ยจะขุ่น ในอ�ห�รบรรจุขวดแก้วอ�จพบตะกอน

ขุ่นข�วด้�นก้นหรือบนชั้นอ�ห�ร ซึ่งเกิดจ�กจุลินทรีย์ แต่บ�งคร้ังก็พบว่�เกิดจ�กก�รตกตะกอนของสต�ร์ช

ได้เช่นกัน ตัวอย่�งชนิดของจุลินทรีย์ที่ทำ�ให้อ�ห�รเส่ือมเสียโดยเฉพ�ะผักผลไม้กระป๋องได้แสดงไว้ในต�ร�ง

ที่ 1.4

 1.7.2 ส�เหตุของก�รเสื่อมเสีย

   ก�รเสือ่มเสยีจ�กจลุนิทรยีใ์นอ�ห�รทีผ่่�นคว�มร้อนมโีอก�สเกดิขึน้ได้ จ�กส�เหตใุดส�เหตุ

หนึ่งใน 5 ส�เหตุ คือ 

1)  Incipient spoilage เกิดจ�กก�รเจริญของแบคทีเรีย ยีสต์ ร� ก่อนก�รฆ่�เชื้อ

2) Post-process contamination เกิดจ�กก�รเจริญของจุลินทรีย์ที่เข้�ไปในผลิตภัณฑ์

หลังจ�กผ่�นกระบวนก�รฆ่�เชื้อ

3)  Under-processing เกิดจ�กก�รเจริญของแบคทีเรียที่เหลือรอดจ�กก�รให้คว�มร้อน

ในระหว่�งกระบวนก�รฆ่�เชื้อที่ไม่เพียงพอ

4)  Themophilic spoilage เกิดจ�กก�รเจริญของแบคทีเรียทนร้อนที่เหลือรอดจ�ก

กระบวนก�รฆ่�เชื้อ ส�ม�รถเจริญและทำ�ให้อ�ห�รเสื่อมเสียได้ห�กเก็บรักษ�ไว้ท่ี

อุณหภูมิสูงกว่�อุณหภูมิก�รเก็บปกติ

5)  Acid-tolerant spore-formers spoilage ก�รเสือ่มเสียจ�กแบคทีเรียสร�้งสปอรก์ลุม่

ทนกรด
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

  ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้

  1.7.2.1 ก�รเสื่อมเสียก่อนก�รฆ่�เชื้อ 

    ก�รเสื่อมเสียชนิดนี้เกิดขึ้นเนื่องจ�กเกิดคว�มล่�ช้�ในกระบวนก�รผลิต หลังก�ร

ปิดผนึกกระป๋องและรอเข้�รับก�รฆ่�เชื้อน�นเกินไป ก�รตั้งอ�ห�รทิ้งไว้ที่อุณหภูมิปกติเป็นเวล�น�นๆ ทำ�ให้

จลุนิทรยีจ์ำ�พวกแบคทีเรยี ร� และยสีต ์เจรญิ และทำ�ให้อ�ห�รเสือ่มเสยีก่อนทีจ่ะไดร้บัคว�มรอ้นจ�กก�รฆ�่เชือ้  

ก�รเสื่อมเสียลักษณะนี้เรียกว่� “Incipient spoilage” ถึงแม้ว่�จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนถูกทำ�ล�ยด้วยคว�มร้อน

ในระหว�่งก�รฆ�่เชือ้และตรวจไมพ่บจุลนิทรย์ีในอ�ห�รกต็�ม แต่อ�ห�รอ�จมกีลิน่รสและเนือ้สมัผสัท่ีผดิปกติ  

โดยท่ัวไปผลิตภัณฑ์ไม่มีคว�มเส่ียงท�งด้�นส�ธ�รณสุข แต่ผลิตภัณฑ์อ�จถูกพิจ�รณ�ได้ว่�เป็นอ�ห�รที่ 

มกี�รปนเปือ้น ระดบัก�รเสือ่มเสยีขึน้กบัลกัษณะของผลิตภณัฑ์รวมทัง้เวล�และอณุหภมูใินระหว�่งก�รล่�ช�้ 

ก�รเจรญิของจุลนิทรยีใ์นกระป๋องกอ่นก�รฆ�่เชือ้อ�จกอ่ใหเ้กดิผลในก�รสญูเสยีสภ�วะสญุญ�ก�ศ ดงันัน้เม่ือ

นำ�อ�ห�รกระปอ๋งเข�้เครือ่งฆ�่เชือ้ (Retort) คว�มดนัในกระปอ๋งเพิม่ขึน้ และอ�จทำ�ใหเ้กดิก�รรัว่ของตะเขบ็

กระป๋องได้ หรืออ�จทำ�ให้เกิดก�รโค้งงอหรือปริแตกของตะเข็บกระป๋องได้ 

  1.7.2.2 ก�รเสื่อมเสียหลังก�รฆ่�เชื้อ

    ก�รเสื่อมเสียหลังก�รฆ่�เชื้อ (Post-process contamination) หรืออ�จเรียกว่� 

Leaker spoilage มีส�เหตุม�จ�กก�รปิดผนึกฝ�กระป๋องไม่ดี กระป๋องเกิดก�รเสียห�ย หรือนำ้�หล่อเย็น 

ปนเปือ้นจลุนิทรยีแ์ละเข้�ไปในกระป๋องในระหว�่งก�รทำ�เยน็หลงัก�รฆ่�เชือ้ เมือ่ตรวจสอบท�งจลุชวีวทิย�จะ

พบจุลินทรีย์หล�ยชนิดทั้ง แบคทีเรียชนิดไม่สร้�งสปอร์ ยีสต์และร� ปนเปื้อนอยู่ในอ�ห�ร โดยปกติก�รเสื่อม

เสียประเภทนี้โดยม�กจะพบกระป๋องบวมในระหว่�งก�รเก็บในคลังสินค้� (Warehouse) และอ�จมีกระป๋อง

ที่มีลักษณะปกติปะปนอยู่ ซึ่งก�รบวมของกระป๋องเกิดจ�กจุลินทรีย์ที่สร้�งแก๊ส อย่�งไรก็ต�มกระป๋องที่มี

ลักษณะปกติ อ�จเสียเนื่องจ�กจุลินทรีย์พวก Flat-sour ได้ โดยทั่วไปห�กโรงง�นมี GMP ถูกต้อง โอก�สเกิด

ก�รเสื่อมเสียจ�กส�เหตุก�รรั่วเป็นไปได้ย�ก

    ก�รปฏิบัติต่ออ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้วยคว�มร้อนหลังก�รฆ่�เชื้อแล้วจึง

ต้องปฎิบัติต�มหลัก GMP อย่�งเข้มงวด เพื่อป้องกันก�รปนเปื้อนหลังก�รผลิต ก�รป้องกันทำ�ได้โดยก�รห้�ม 

มิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้�ไปในบริเวณกระป๋องที่ผ่�นคว�มร้อนแล้วหรือเรียกว่� “High care zone” โดย

ไม่อนญุ�ตใหพ้นกัง�นท่ีปฏบัิตงิ�นบรเิวณผลิตก่อนก�รฆ่�เชือ้เข�้บริเวณหลงัก�รฆ่�เชือ้ หลกีเลีย่งก�รลำ�เลยีง

กระป๋องด้วยมือโดยเฉพ�ะเมื่อกระป๋องยังเปียก ระวังก�รกระแทกขณะลำ�เลียง และต้องป้องกันก�รร่ัวของ

กระป๋อง

    ก�รทำ�ให้กระป๋องแห้งต้องทำ�อย่�งถูกวิธี เนื่องจ�กก�รทำ�ให้แห้งด้วยเคร่ืองเป่�  

(Dryers) อ�จไม่ได้กำ�จัดนำ้�บนผิวกระป๋องออกหมด แต่ลดเวล�ที่กระป๋องเปียกเท่�นั้น ดังนั้นหลังจ�กนำ�

กระปอ๋งในตะกร�้ (Crate) ออกแลว้ ควรเทหรอืเอยีงทำ�ใหน้ำ�้ไหลทิง้โดยเร็ว บ�งโรงง�นอ�จใชจุ่้มในส�รละล�ย

ฆ�่เช้ือ (Dipping solution หรอื disinfectant solution) เปน็เวล� 15 วนิ�ท ีกอ่นเทนำ�้ใหไ้หล ซ่ึงส�รละล�ย

ฆ่�เชื้อควรมีอุณหภูมิไม่ตำ่�กว่� 80 องศ�เซลเซียส ข้อควรตระหนัก คือ ต้องทำ�ให้ภ�ชนะบรรจุแห้งเร็วที่สุด 

นอกจ�กนั้น ระบบก�รลำ�เลียงและเครื่องมือที่ใช้ต้องออกแบบเพื่อลดก�รขีดข่วน หักงอของภ�ชนะบรรจุนั้น 

ด้วยเหตุนี้ส�ยพ�นและแม้แต่เครื่องมือปิดฉล�กก็ต้องทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อ ดูแลรักษ�ก�รใช้ง�นในก�ร

ผลิตอย่�งสมำ่�เสมอ
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    ก�รทำ�คว�มสะอ�ดและฆ�่เชือ้บรเิวณผลติ ควรทำ�คว�มสะอ�ดอย�่งนอ้ย 1 ครัง้ทกุๆ 

24 ชั่วโมง และฆ่�เชื้ออย่�งสมำ่�เสมอระหว่�งก�รผลิต ซึ่งโดยปกติกำ�หนดคุณภ�พจุลินทรีย์บนผิวสัมผัสชนิด

ชอบอุณหภูมิป�นกล�ง (Mesophile aerobic count) ต้องไม่เกิน 500 โคโลนี/พื้นที่ 25 ต�ร�งเซนติเมตร 

และต้องมีก�รตรวจติดต�มอย่�งสมำ่�เสมอ

  1.7.2.3 ก�รให้คว�มร้อนไม่เพียงพอ

    คว�มสำ�คัญอยู่ที่ห�กระดับคว�มร้อนม�กพอจะส�ม�รถทำ�ล�ย C. botulinum ทั้ง

เซลล์และสปอร์ โดยเฉพ�ะห�กมีก�รปนเปื้อนในอ�ห�รที่เป็นกรดตำ่� แต่เนื่องจ�กสปอร์ของแบคทีเรียกลุ่ม 

เทอรโ์มไฟลท์นตอ่คว�มรอ้นไดส้งู กระบวนก�รผลิตท่ีออกแบบม�มวีตัถุประสงคเ์พ่ือทำ�ล�ยสปอร์ของมโีซไฟล ์

จึงไม่ส�ม�รถทำ�ล�ยสปอร์ของแบคทีเรียชอบร้อนได้ ดังนั้นอ�ห�รที่ผ่�นกระบวนก�รผลิตแล้ว ต้องทำ�ให้เย็น

ลงอย่�งรวดเร็ว และเก็บไว้ที่อุณหภูมิตำ่�กว่�ที่แบคทีเรียชอบร้อนเจริญได้ ก�รเสื่อมเสียจ�กกลุ่มจุลินทรีย์ทน

ร้อนทำ�ให้กระป๋องบวมหรือแบนก็ได้ ส่วนใหญ่เกิดก�รเสื่อมเสียแบบ Flat-sour

    ส�เหตุของก�รให้คว�มร้อนไม่เพียงพอเกิดจ�ก

 เวล�/อุณหภูมิ ที่ให้แก่ขน�ดหรือชิ้นของอ�ห�รนั้นไม่เหม�ะสม

 กำ�หนดกระบวนก�รผลิตไม่เหม�ะสม

 เครื่องมือ บุคล�กร ผิดพล�ดหรือล้มเหลว

 ไม่ได้กระทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ต�มค่�วิกฤตที่กำ�หนดจ�กกระบวนก�รผลิต

 สูตรอ�ห�รเปลี่ยนทำ�ให้ค่�ปัจจัยวิกฤตเปลี่ยน

    ในอ�ห�รที่มีก�รเติมเกลือและไนไตรท์ใน Cured product เช่น แฮมบรรจุกระป๋อง 

อ�จเกิดจ�กก�รเติมเกลือและไนไตรท์ไม่ทั่วถึง ก�รผลิตที่ให้คว�มร้อนแบบปลอดเชื้อท�งก�รค้�ต้องคำ�นึงถึง

ปัจจัยร่วมกันของก�รเติมเกลือไนไตรท์ร่วมกับคว�มร้อน และก�รควบคุมปริม�ณสปอร์ในวัตถุดิบ

    ก�รเน่�เสียของอ�ห�รที่มีก�รเติมเกลือและไนไตรท์ มีโอก�สเกิดขึ้นได้น้อย โดยมัก

เกิดจ�กก�รหมกัเกลอืและไนไตรทไ์มเ่หม�ะสมม�กกว�่ก�รใหค้ว�มร้อนไมเ่พียงพอ โดยปกติระดับคว�มร้อน

ที่ใช้ในก�รผลิตไม่ได้ออกแบบสำ�หรับทำ�ล�ยสปอร์ของมีโซไฟต์ เนื่องจ�กเกลือและไนไตรท์มีหน้�ที่ยับยั้งก�ร 

งอกสปอร ์แตห่�กลดปริม�ณเกลอืและไนไตรท ์อ�จเปน็ส�เหตทุำ�ให้เกิดก�รเน�่เสยีเชน่เดยีวกนัก�รลดคว�ม

ร้อนทำ�ให้เกิดโอก�สเน่�เสียเช่นกัน

  1.7.2.4 ก�รเสื่อมเสียจ�กจุลินทรีย์ทนร้อน

    สปอร์ของแบคทเีรียชนดิทนร้อนส�ม�รถทนตอ่คว�มรอ้นได้ดกีว�่สปอรข์องมโีซไฟล์ 

ดงันัน้ระดบัคว�มรอ้นท่ีใชท้ำ�ล�ยสปอรข์องมโีซไฟลไ์ม่ส�ม�รถทำ�ล�ยสปอร์ของแบคทเีรยีชนดิทนรอ้นได้หมด 

ก�รป้องกันก�รเสื่อมเสียจ�กจุลินทรีย์ชอบร้อนทำ�ได้โดยก�รทำ�ให้เย็นที่เหม�ะสม หลังผ่�นเครื่องฆ่�เชื้อควร

ลดคว�มร้อนของอ�ห�รให้อุณหภูมิตำ่�กว่� 41 องศ�เซลเซียส (105 องศ�ฟ�เรนไฮต์) ก�รเก็บรักษ�ที่ดีควร

เกบ็ทีอ่ณุหภมู ิ35 องศ�เซลเซยีส (95 องศ�ฟ�เรนไฮต์) ก�รควบคมุคณุภ�พของวตัถุดิบโดยเฉพ�ะนำ�้ต�ล แปง้ 

และเครื่องเทศ ซึ่งเป็นแหล่งของสปอร์ของแบคทีเรียชนิดทนร้อน จะช่วยลดจำ�นวนจุลินทรีย์ (Load) เริ่มต้น

ในอ�ห�ร

    ก�รหลอ่เยน็ (Cooling) มวัีตถปุระสงคเ์พือ่ลดคว�มรอ้น เพือ่ปอ้งกนัก�รเน�่เสยีแบบ 

Thermophilic spoilage และลดก�รเสื่อมเสียคุณภ�พด้�นเนื้อสัมผัสของอ�ห�ร หลักก�รและวิธีก�ร คือ
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ทำ�ให้ภ�ชนะบรรจุเย็นอย่�งรวดเร็วจนได้อุณหภูมิกึ่งกล�งกระป๋อง 40 องศ�เซลเซียส (104 องศ�ฟ�เรนไฮต์) 

ส่วนใหญ่ใช้นำ้�เพื่อลดคว�มร้อน หลังจ�กทำ�ให้เย็นต้องใช้ลมเป่�ระเหยนำ้�ที่เก�ะเป็นฟิล์มบนผิวภ�ชนะบรรจุ 

ป้องกนัก�รปนเปื้อนจ�กจุลนิทรยี์และก�รผกุรอ่นของกระป๋อง ในเครื่องนึ่งฆ่�เชือ้อ�จมีก�รเพิม่คว�มดันเพื่อ

ลดคว�มแตกต�่งของคว�มดนัภ�ยในภ�ชนะบรรจุ และภ�ยนอก ปอ้งกนัก�รยบุหรือก�รร่ัวของภ�ชนะบรรจุ

    นำ้�หล่อเย็น (Cooling water) ควรมีจุลินทรีย์กลุ่มมีโซไฟล์ (Aerobic mesophile 

count) น้อยกว่� 100 CFU/mL และต้องมีก�รบันทึกก�รปรับคุณภ�พท�งเคมีและท�งจุลชีววิทย�ของ 

นำ้�หล่อเย็น บันทึกอุณหภูมิ คว�มเป็นกรด-ด่�งของนำ้�ก่อนและหลังก�รหล่อเย็น ก�รติดต�มปริม�ณคลอรีน

ในนำ�้หลอ่เยน็ ใหป้รมิ�ณคลอรนีคงท่ี 20 น�ทีหลงัก�รเติมต�มค�่คว�มเปน็กรด-ด่�งและอณุหภมูทิีก่ำ�หนด และ

กำ�หนดใหค้ลอรนีอสิระ (Residual free chloride) ของนำ�้หล่อเยน็ในระหว�่ง 20 น�ท ีอยูใ่นชว่ง 0.5-2 ส่วน 

ในล้�นส่วน (ppm)

  1.7.2.5 ก�รเสื่อมเสียจ�กจุลินทรีย์สร้�งสปอร์ที่ทนกรด (Acid-Tolerant Sporeformers) 

    โดยปกติอ�ห�รปรับกรด (Acidified food) มีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งเท่�กับหรือ 

นอ้ยกว�่ 4.6 ทำ�ใหไ้ม่ตอ้งก�รระดับคว�มรอ้นสูงในก�รฆ�่เชือ้ โดยปกติระดับคว�มร้อนท่ีกำ�หนดส�ม�รถทำ�ล�ย 

สปอร์ของแบคทีเรียที่ทำ�ให้เสื่อมเสียได้ แต่ห�กแบคทีเรียสร้�งสปอร์ทนกรดมีโอก�สเหลือรอด และส�ม�รถ 

เจริญเพิ่มจำ�นวนได้ในอ�ห�รปรับกรดนั้น จึงเป็นส�เหตุก�รเสื่อมเสียแม้ว่�อ�ห�รนั้นมีกรดก็ต�ม

    ส�เหตุก�รเสื่อมเสีย อ�จเกิดจ�ก

 มีปริม�ณแบคทีเรียสร้�งสปอร์ทนกรดปนเปื้อนจำ�นวนม�ก

 ให้คว�มร้อนไม่เพียงพอ

    แบคทีเรียสำ�คัญท่ีมักพบก�รปนเปื้อนในอ�ห�รปรับกรดนี้ได้แก่ แบคทีเรียสร้�ง

กรดชนิดไม่ชอบออกซิเจน (Acid producing anaerobe bacteria) และแบคทีเรียสร้�งสปอร์และทนกรด  

(Aciduric flat sour spore-formers) 

    แบคทีเรียกลุ่มแรกชนิดที่สำ�คัญส�ม�รถสร้�งกรดบิวทีริกได้ (Butyric acid  

anaerobes) ได้แก่ Clostridium butyricum, Clostridium pasteurianum และกลุ่มสปอร์แบคทีเรียของ

มีโซไฟต์ สปอร์เหล่�นี้งอกและเจริญได้ตำ่�สุดที่ pH 4.2-4.4 ดังนั้นถ้�อ�ห�รมี pH ม�กกว่� 4.2 แบคทีเรียมี

โอก�สเจรญิไดเ้ช่นเดยีวกบัอ�ห�รชนดิไมป่รบักรด ก�รปอ้งกันทำ�ได้โดยก�รปรบักรดหรือเพิม่ระดับคว�มรอ้น

    ก�รเสือ่มเสยีลกัษณะนี ้ทำ�ใหเ้กดิกลิน่ทีเ่รยีกว�่ Butyric odor เมือ่แบคทเีรยีเจริญและ

สร้�งก๊�ซ ก๊�ซทีเ่กดิมปีรมิ�ณม�กจนทำ�ใหก้ระปอ๋งบวม แบคทเีรยีทนกรด (Aciduric flat-sour) แบง่เปน็กลุม่  

Facultative anaerobic spore former เช่น Bacillus coagulans ทำ�ให้เกิดก�รเสื่อมเสียแบบ Off-flavor 

กลิน่คล�้ยย� (Medicinal) หรอืฟนีอลคิ (Phenolic) พบในมะเขือเทศและผลติภณัฑบ์รรจกุระปอ๋ง โดยเฉพ�ะ

ซอสที่ทำ�จ�กมะเขือเทศสด ก�รป้องกันทำ�ได้โดยควบคุมคุณภ�พของวัตถุดิบ ควบคุมปริม�ณสปอร์เริ่มต้น 

ห�กพบมะเขือเทศที่ปนเปื้อนม�ก ควรล้�งหรือเฉือนทิ้งบริเวณที่พบว่�มีแผลแตก และก�รให้คว�มร้อนใน

ก�รฆ่�เชื้อที่เพียงพอ
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    สุดท้�ยคือก�รป้องกันก�รเกิด “Dead legs” คือ ก�รเพิ่มจำ�นวนอย่�งม�กของกลุ่ม

แบคทีเรียสร้�งสปอร์ทนกรด (Heavy build-up of acid-tolerant anaerobic spore formers) เกิดขึ้นได้

จ�กก�รให้คว�มร้อนไม่เพียงพอเพร�ะปริม�ณจุลินทรีย์ในอ�ห�รเริ่มต้น (Initial load) สูงเกินไป คว�มร้อน

ที่ใช้ในก�รผลิตจึงไม่ส�ม�รถทำ�ล�ยจุลินทรีย์ได้หมด เมื่อเกิดขึ้นจึงมักพบก�รเสื่อมเสียทั้งรุ่นของก�รผลิต 

(Lot) ในขณะที่ถ้�ส�เหตุเกิดจ�กก�รปนเปื้อนหลังก�รฆ่�เชื้อ ก�รเสื่อมเสียจะเกิดเป็นจุดๆ กล่�วคือเสียแบบ

กระจัดกระจ�ย ส�ม�รถห�ส�เหตุของก�รเสื่อมเสียได้จ�กข้อมูลบันทึกก�รให้คว�มร้อน และจ�กปัจจัยก�ร

ผลิต สงัเกตสิง่ทีเ่กดิขึน้ในโรงง�น ก�รสำ�รวจคณุภ�พท�งจลุชวีวทิย�ของอ�ห�ร ก�รสำ�รวจก�รรัว่ของภ�ชนะ

บรรจุ และคว�มผิดปกติของภ�ชนะบรรจุ 

1.8	การเสื่อมเสียที่ ไม่ได้เกิดจากจุลินทรีย์	

 Non-microbial spoilage หรือก�รเส่ือมเสียที่ไม่ได้เกิดจ�กจุลินทรีย์ แต่เกิดจ�กภ�ชนะบรรจุ 

ผกุรอ่น หรอืเกดิจ�กปฏกิริยิ�เคมขีองอ�ห�รกบัภ�ชนะบรรจ ุก�รเสือ่มเสยีมกัเกดิก�รบวมจ�กก�๊ซไฮโดรเจน 

(H
2
) ที่เกิดขึ้น เรียกก�รเสื่อมเสียแบบนี้ว่� “Hydrogen swells” ก�รเสื่อมเสียอ�จเกิดแค่รูเข็ม (Pinhole) 

หรือ รอยแยก (Cracks) ของภ�ชนะบรรจุซึ่งทำ�ให้เกิดก�รรั่ว อ�ห�รเสื่อมเสียเช่นเดียวกับก�รเสื่อมเสียหลัง

ก�รผลิต (Post-process contamination)

1.9	ข้อสรุป

 ก�รวิเคร�ะห์ส�เหตุของก�รเสื่อมเสียของอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน

นัน้ไมเ่พยีงแตค่วรมคีว�มรูด้�้นจลุชีววทิย�ของอ�ห�รเท�่นัน้ ในก�รนำ�อ�ห�รน้ันไปตรวจสอบท�งหอ้งปฏบัิติ

ก�รเพื่อห�ส�เหตุก�รเสื่อมเสียยังต้องก�รคว�มชำ�น�ญในก�รวิเคร�ะห์และแปลผล ดังนั้นก�รวิเคร�ะห์ด้�น

จุลินทรีย์โดยเฉพ�ะอ�ห�รท่ีผ่�นก�รแปรรูปด้วยคว�มร้อนท่ีปลอดเชื้อแบบเชิงก�รค้� ต้องก�รผู้วิเคร�ะห์ท่ี

ผ�่นก�รฝกึฝน (Trained analyst) และตอ้งดำ�เนนิก�รตรวจสอบต�มวธิกี�รวิเคร�ะหม์�ตรฐ�นของผลิตภณัฑ์

นั้นๆ ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข เรื่อง ม�ตรฐ�นอ�ห�รด้�นจุลินทรย์ที่ทำ�ให้เกิดโรคที่ระบุไว้

 นอกเหนอืจ�กก�รควบคมุคณุภ�พจุลินทรียข์องวตัถดิุบอ�ห�ร ส่วนผสมอ�ห�ร รวมทัง้บรรจุภณัฑ ์

คว�มสะอ�ดและก�รบำ�รงุรกัษ�เครือ่งมอืเคร่ืองใช ้ระบบลำ�เลียง สขุลกัษณะทีด่ขีองบคุคลทีส่มัผสัอ�ห�ร และ

ทีส่ำ�คญัทีส่ดุคอื คว�มรูค้ว�มเข�้ใจกระบวนก�รฆ่�เชือ้ดว้ยคว�มรอ้น เปน็หวัใจของก�รถนอมอ�ห�รในภ�ชนะ

บรรจุปิดสนิทที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน บุคล�กรผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน (Proc-

ess authority) และผู้ควบคุมก�รผลิต (Retort supervisor) จะต้องมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในจุลชีววิทย�ของ 

ก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รในภ�ชนะปิดสนิทด้วยคว�มร้อน จึงจะช่วยประกันคว�มปลอดภัยของอ�ห�ร ป้องกันก�ร

เสื่อมเสียของอ�ห�ร ก�รผลิตท่ีถูกต้องทำ�ให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภ�พ และมั่นใจก�รบริโภคอ�ห�รบรรจุใน

ภ�ชนะปิดสนิทและผ่�นก�รฆ่�เชื้อแบบเชิงก�รค้�
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บทที่	2 หลักก�รสุข�ภิบ�ลโรงง�นอ�ห�ร

(Principles	of	Food	Plant	Sanitation)

 รศ. ดร.นภ�พร เชี่ยวช�ญ 

ภ�ควิช�วิศวกรรมอ�ห�ร คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

2.1	บทนำา

 อ�ห�รกรดตำ�่หรอือ�ห�รปรบักรดบรรจใุนภ�ชนะปดิสนทิ ส�ม�รถเกบ็รกัษ�ไวท้ีอ่ณุหภมูปิกติได้เปน็

ระยะเวล�น�น ทั้งนี้เนื่องจ�กได้ผ่�นกระบวนก�รให้คว�มร้อนในระดับที่ส�ม�รถทำ�ล�ยจุลินทรีย์ก่อโรคและ

จลุนิทรยีท์ีท่ำ�ใหอ้�ห�รเสือ่มเสยี ก�รบรรจุในภ�ชนะปดิสนทิยงัชว่ยปอ้งกันก�รปนเปือ้นซำ�้หลังกระบวนก�ร

ฆ�่เชือ้ อย�่งไรกต็�มกระบวนก�รใหค้ว�มรอ้นดังกล่�วไมส่�ม�รถทำ�ล�ยจุลินทรียไ์ด้ทัง้หมด เพร�ะได้ออกแบบ

ม�เพือ่ทำ�ล�ยจลุนิทรยีก์อ่โรคทัง้หมด และส�ม�รถทำ�ล�ยจลุนิทรยีท์ีเ่ปน็ส�เหตทุำ�ใหอ้�ห�รเสือ่มเสยีไดจ้ำ�นวน

หนึ่งเท่�นั้น ซึ่งอ�จยังมีสปอร์ของแบคทีเรียที่ทนคว�มร้อนซ่ึงเป็นส�เหตุทำ�ให้อ�ห�รเสื่อมเสียเหลือรอดอยู่ 

ห�กอ�ห�รนัน้มจีำ�นวนจลุนิทรยีเ์ริม่ตน้ม�กเกนิไป โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ก�รปนเปือ้นจุลินทรียท่ี์ส�ม�รถทนร้อน 

อ�ห�รที่ผ่�นก�รฆ่�เช้ืออ�จยังมีจุลินทรีย์เหลือรอดและอ�จทำ�ให้อ�ห�รเสื่อมเสียในระหว่�งก�รเก็บรักษ� 

ดังนั้นจึงต้องมีก�รควบคุมจำ�นวนจุลินทรีย์ไม่ให้เพิ่มขึ้นม�กจนเกินไปในระหว่�งกระบวนก�รผลิตก่อนเข้�สู่

กระบวนก�รฆ�่เชือ้ ก�รมโีปรแกรมสขุ�ภบิ�ลทีม่ปีระสทิธภิ�พจะทำ�ใหส้�ม�รถควบคมุก�รปนเปือ้นจลุนิทรยี์

ได้ดียิ่งขึ้น โดยจะต้องมีก�รควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบ ตลอดจนทุกขั้นตอนก�รผลิต

 ในบทนี้จะกล่�วถึงส�เหตุของก�รปนเปื้อนจุลินทรีย์อ�ห�ร ก�รควบคุมจุลินทรีย์ ชนิดของส�รเคมี

ที่ใช้เพื่อฆ่�เชื้อในโรงง�นอ�ห�ร โดยเน้นที่ส�รประกอบคลอรีน ซึ่งใช้ท่ัวไปในโรงง�นอ�ห�ร นอกจ�กนี้จะ

อธิบ�ยถึงคว�มสำ�คัญของนำ้�หล่อเย็นและก�รควบคุมคุณภ�พนำ้�หล่อเย็น ซึ่งสัมพันธ์กับก�รเสื่อมเสียของ

อ�ห�รบรรจุในภ�ชนะปิดสนิท
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

2.2	แหล่งที่มาของจุลินทรีย์

 จลุนิทรย์ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัอ�ห�รมหีล�ยประเภท เชน่ แบคทเีรยี ยสีต ์ร� ไวรสั และป�ร�สิต จลุนิทรยี์
หล�ยชนดิมปีระโยชนแ์ละนำ�ม�ใชใ้นก�รผลติอ�ห�ร เชน่ โยเกร์ิต ไวน ์นำ�้ส้มส�ยช ูแหนม เปน็ต้น แต่บ�งชนดิ 
เปน็ส�เหตขุองก�รเสือ่มเสยีของอ�ห�ร ทำ�ใหอ้�ห�รไมเ่หม�ะสมต่อก�รบริโภค นอกจ�กนีจุ้ลินทรียบ์�งชนดิยงั
เปน็ส�เหตขุองก�รเกดิโรคอ�ห�รเปน็พษิ ดงันัน้ในกระบวนก�รผลติจงึตอ้งมัน่ใจว�่มกี�รควบคมุก�รปนเปือ้น
จุลินทรีย์อย่�งมีประสิทธิภ�พ จุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอ�ห�รอ�จม�จ�กแหล่งต่�งๆ ดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 วัตถุดิบและส่วนผสม
   จุลินทรีย์อ�จปนเป้ือนม�กับวัตถุดิบ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ส่วนประกอบอื่นๆ  
ก�รปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในผักและผลไม้เกิดขึ้นได้ต้ังแต่แหล่งเพ�ะปลูกและในระหว่�งกระบวนก�รผลิต 
จลุนิทรยีท์ีพ่บปนเปือ้นในผกัและผลไมอ้�จม�จ�กดิน นำ�้ หรือปุย๋ ชนดิของแบคทีเรียทีม่กัพบในดินและทำ�ให้
เกดิโรค คอื Bacillus, Clostridium และ Listeria โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่แบคทีเรียท่ีส�ม�รถสร้�งสปอร์ท่ีทนร้อน  
เชน่ Clostridium botulinum และ Clostridium perfringens จุลนิทรียท์ีเ่ปน็ส�เหตขุองโรคพชือ�จปนเปือ้น 
ม�กับอ�ห�ร ก�รฉีกข�ดของเซลล์พืชในระหว่�งหรือหลังก�รเก็บเกี่ยวทำ�ให้จุลินทรีย์เข้�ทำ�ล�ยเซลล์พืชได้
ง่�ยยิ่งขึ้น คว�มล่�ช้�ที่เกิดขึ้นหลังก�รเก็บเกี่ยว ก�รขนส่ง หรือในระหว่�งกระบวนก�รผลิต รวมทั้งสภ�วะ
ก�รขนส่งและก�รเก็บรักษ�ที่ไม่เหม�ะสม จะทำ�ให้เซลล์พืชเสียห�ยม�กยิ่งขึ้น
   สำ�หรับสัตว์ โดยปกติท่ีตัวสัตว์ทั่วไปไม่ว่�จะเป็นหนัง กีบเท้� ขน รวมทั้งระบบท�งเดิน
ห�ยใจและระบบท�งเดินอ�ห�รจะมจีลุนิทรยีอ์ยู ่เมือ่สัตวถ์กูฆ่�จะทำ�ใหจุ้ลินทรียเ์หล่�นีแ้พร่กระจ�ยและปน
เปือ้นสว่นอืน่ของสตัว ์เมือ่นำ�เนือ้สตัวม์�ประกอบอ�ห�รทำ�ให้มโีอก�สได้รับอนัตร�ยจ�กจุลนิทรียท์ีป่นเปือ้น 
ดังกล่�ว
   ส่วนผสม เช่น แปง้ นำ้�ต�ล นมผง และเครื่องเทศ มักพบก�รปนเปื้อนของจุลนิทรีย์ชอบร้อน  
(Thermophiles) ซึ่งอ�จทำ�ให้อ�ห�รเสื่อมเสีย (Thermophilic spoilage) ได้ ห�กสปอร์ของแบคทีเรีย 
ดงักล�่วเหลอืรอดหลงัก�รฆ�่เชือ้ ดงันัน้จงึตอ้งมกี�รซ้ือวตัถดิุบและสว่นผสมจ�กแหลง่ทีน่�่เชือ่ถือเพือ่ควบคมุ
คุณภ�พขั้นต้น

ต�ร�งที่ 2.1 ปริม�ณก�รใช้นำ้�ในอุตส�หกรรมอ�ห�รกระป๋อง

กระบวนก�รผลิตที่ต้องใช้นำ้� %ก�รใช้นำ้�
ก�รล้�งวัตถุดิบ

ก�รเคลื่อนย้�ยวัตถุดิบโดยใช้นำ้�เป็นตัวพ�

ก�รเตรียมวัตถุดิบ เช่น ก�รลวก ก�รทำ�เย็น

ใช้เป็นส่วนประกอบ เช่น นำ้�เชื่อม นำ้�เกลือ

ไอนำ้�หรือนำ้�ที่ใช้ในก�รฆ่�เชื้อ

ก�รทำ�เย็นกระป๋องหลังก�รฆ่�เชื้อ

ก�รทำ�คว�มสะอ�ด

15

10

10

6

15
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ที่ม�: Troller, 1983 



บทที่ 2  หลักการสุขาภิบาลโรงงานอาหาร 

(Principles of Food Plant Sanitation)

39

 2.2.2 นำ้�ใช้ในกระบวนก�รผลิต

   นำ้�มีคว�มสำ�คัญม�กต่ออุตส�หกรรมอ�ห�ร นำ้�ยังใช้ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดวัตถุดิบ  

ล้�งอุปกรณ์ เครื่องมือต่�งๆ ในอุตส�หกรรมผักและผลไม้ ยังอ�จใช้นำ้�เป็นตัวพ�วัตถุดิบและทำ�คว�ม

สะอ�ดไปพร้อมกัน ห�กนำ้�เป็นส่วนประกอบในอ�ห�รใดๆ แล้ว นำ้�นั้นจะต้องมีคุณภ�พและคว�ม

สะอ�ดสูงม�ก เช่น ในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม นำ้�ผสมกับนำ้�เชื่อมรสช�ติต่�งๆ อัดแก๊ส บรรจุขวด และ

พ�สเจอไรส์ ซึ่งในบ�งผลิตภัณฑ์ก�รใช้คลอรีนในก�รฆ่�จุลินทรีย์ในนำ้�อ�จทำ�ให้เกิดกล่ินรสที่ผิดปกติ  

จึงต้องใช้นำ้�ที่ผ่�นก�รกรองแบบปลอดเช้ือ (Sterilizing filter) สำ�หรับกระบวนก�รผลิตอ�ห�รกระป๋อง 

นำ้�ยังใช้ในก�รทำ�เย็นกระป๋องหลังก�รฆ่�เชื้อ หรือใช้ในก�รลดอุณหภูมิอ�ก�ศ โดยก�รพ่นนำ้�เป็นละออง  

เพื่อให้เกิด Evaporative cooling และยังใช้ในก�รผลิตไอนำ้� ปรมิ�ณก�รใช้นำ้�สำ�หรับแต่ละขั้นตอนก�รผลิต

ดงัแสดงในต�ร�งที ่2.1 ปรมิ�ณและคณุภ�พของนำ�้จึงเปน็ส่ิงจำ�เปน็ทีจ่ะต้องจัดเตรียมไวใ้หเ้พียงพอต่อคว�ม

ต้องก�รใช้ นอกจ�กนี้นำ้�ต้องมีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นทั้งท�งด้�นคว�มสะอ�ดและคว�มปลอดภัย

 2.2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ผลิต

   เครื่องมือและอุปกรณ์ผลิตเป็นส�เหตุสำ�คัญของก�รปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอ�ห�ร ก�รเลือก

เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในก�รผลิต เป็นสิ่งที่สำ�คัญอย่�งยิ่งต่อก�รปฏิบัติง�นที่มีประสิทธิภ�พและ

สุขลักษณะอ�ห�ร ในก�รออกแบบและสร้�งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เหม�ะสมกับก�รผลิตนั้น 

จะตอ้งให้เหม�ะสมกบัวตัถปุระสงคข์องก�รใชง้�นและสะดวกในก�รทำ�คว�มสะอ�ดเนือ่งจ�กห�กเครือ่งมือมี

ก�รออกแบบทีไ่มด่แีละมกี�รทำ�คว�มสะอ�ดท่ีไมเ่พียงพอ จะทำ�ใหเ้กดิก�รสะสมของจุลินทรียบ์นพ้ืนผวิสัมผสั

อ�ห�รและทำ�ให้เกิดก�รปนเปื้อนข้�มได้

 2.2.4 พนักง�น

   พนกัง�นเป็นแหลง่ของก�รปนเปือ้นจลุนิทรยีท์ีส่ำ�คญัเนือ่งจ�กต้องสมัผสักับอ�ห�รโดยตรงใน

ระหว�่งก�รเตรยีมหรอืก�รผลติอ�ห�ร จลิุนทรียอ์�จปนเปือ้นม�กบัเส้นผม ป�ก จมกู ห ูผิวหนงั มอื บ�ดแผล 

แผลถลอก รวมทั้งฝุ่นผงจ�กเครื่องสำ�อ�ง ก�รสวมเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยข้อมือและน�ฬิก� ทำ�ให้

เกิดก�รสะสมของจุลินทรีย์ได้

   ดังนั้นในก�รดำ�เนินก�รผลิตทุกข้ันตอน จึงควรมีก�รควบคุมต�มหลักสุข�ภิบ�ลท่ีดี ต้ังแต่

ก�รจัดซื้อวัตถุดิบ ก�รตรวจรับวัตถุดิบ ก�รควบคุมกระบวนก�รผลิต จนกระทั่งผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 

2.3	การควบคุมป้องกันการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์

 ก�รปนเปื้อนในระหว่�งกระบวนก�รผลิตอ�ห�ร นอกจ�กจะทำ�ให้มีจำ�นวนจุลินทรีย์เพ่ิมขึ้นแล้ว 

ยังอ�จทำ�ให้มีจุลินทรีย์ชนิดใหม่ปนเปื้อนลงในอ�ห�รด้วยเช่นกัน เช่น ก�รใช้นำ้�ล้�งอ�ห�ร มีข้อดีคือช่วยลด

ปริม�ณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่ที่ผิวของอ�ห�ร อย่�งไรก็ต�มห�กนำ้�นั้นไม่สะอ�ดเพียงพอ ก็อ�จทำ�ให้อ�ห�ร

ปนเปือ้นม�กยิง่ข้ึน เครือ่งมอืและอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นกระบวนก�รผลิตอ�ห�รเปน็ปจัจยัสำ�คญัทีท่ำ�ใหอ้�ห�รเกดิก�ร

ปนเปือ้นม�กยิง่ขึน้ ก�รเจรญิเพิม่จำ�นวนของจุลินทรียใ์นระหว�่งก�รรอเพ่ือเข�้สู่กระบวนก�รผลิต ซ่ึงจะมีผล

ทำ�ให้อ�ห�รเสื่อมเสียเร็วยิ่งขึ้น อ�ห�รที่มีจำ�นวนจุลินทรีย์เริ่มต้นสูงก็จะเสื่อมเสียได้เร็ว วิธีก�รเตรียมอ�ห�ร 

เช่น ก�รปอกเปลือก ก�รล้�ง หรือก�รลวก จะช่วยลดจำ�นวนจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอ�ห�รได้ 
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

 ก�รควบคุมป้องกันก�รปนเป้ือนจุลินทรีย์ในระหว่�งกระบวนก�รผลิตทำ�ได้โดยก�รจัดก�ร

สุขลักษณะในก�รผลิตอ�ห�ร ซึ่งกระทรวงส�ธ�รณสุขได้กำ�หนดข้อควรปฏิบัติไว้ในประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสขุ (ฉบบัที ่349) พ.ศ. 2556 เรือ่ง วิธกี�รผลติ เคร่ืองมอืเคร่ืองใชใ้นก�รผลติและก�รเกบ็รกัษ�อ�ห�ร

ในภ�ชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิชนิดทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่ และชนดิทีป่รบักรด เพือ่บงัคบัใหผู้ป้ระกอบก�รด�้นอ�ห�ร

ปฏิบัตติ�ม โดยร�ยละเอยีดจะกล�่วถงึก�รจดัก�รสขุลกัษณะของโรงง�นผลติอ�ห�รชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่ 

และชนิดปรับกรด แบ่งเป็น 7 หัวข้อ คือ สถ�นที่ต้ังและอ�ค�รผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

ก�รผลิต ก�รควบคุมกระบวนก�รผลิต ก�รทำ�คว�มสะอ�ด ก�รฆ่�เชื้อ ก�รบำ�รุงรักษ�และก�รสอบเทียบ  

ก�รสุข�ภิบ�ล และบุคล�กรและสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติง�น และก�รบันทึกและร�ยง�นผล 

 โดยหวัข้อแรกในประก�ศกระทรวง ฯ ฉบบัที ่349 กล�่วถึง หลกัก�รเลอืกสถ�นทีต้ั่งและอ�ค�รผลติ 

ต้องอยู่ในที่ที่เหม�ะสม ไม่ก่อให้เกิดก�รปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ มีวิธีก�รที่มีประสิทธิภ�พในก�รป้องกันแมลง

และสตัวพ์�หะนำ�โรค ตลอดจนฝุน่ละอองและส�เหตขุองก�รปนเปือ้นอืน่ ๆ  อ�ค�รผลติ มขีน�ดพืน้ทีเ่พยีงพอ  

สะดวกในก�รปฏิบัติง�น มีก�รแยกพื้นที่ก�รปฏิบัติง�นสำ�หรับส�ยง�นก�รผลิตผลิตภัณฑ์อ�ห�รประเภท

ต�่งๆ ใหเ้ปน็สดัสว่น มีก�รออกแบบและก่อสร�้งในลกัษณะทีม่ัน่คง สะดวกต่อก�รปฏบิตังิ�น ก�รบำ�รงุรกัษ� 

และก�รทำ�คว�มสะอ�ด มีระบบก�รระบ�ยอ�ก�ศและระบบแสงสว่�งท่ีดี เหม�ะสมและเพียงพอสำ�หรับ

ก�รปฏิบัติง�น หัวข้อต่อม�กล่�วถึง เครื่องมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ในก�รผลิต ผิวหน้�ของเคร่ืองมือหรือ

อุปกรณ์ที่สัมผัสโดยตรงกับอ�ห�รทำ�ด้วยวัสดุผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่ก่อให้เกิดก�รปนเปื้อนสู่อ�ห�ร ทนก�ร

กัดกร่อน ไม่ดูดซึม ส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อได้ง่�ย รอยต่อเรียบ ไม่เป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรก 

นอกจ�กนีย้งัมรี�ยละเอยีดในก�รควบคมุกระบวนก�รผลิต โดยผู้ผลิตต้องมกี�รควบคมุต�มหลักสุขลักษณะทีดี่ 

ในก�รผลิต ตั้งแต่ก�รตรวจรับวัตถุดิบ ส่วนผสมในก�รผลิต และบรรจุภัณฑ์ ก�รเตรียมวัตถุดิบ ก�รปรุงผสม  

ก�รบรรจ ุก�รไลอ่�ก�ศ ก�รปดิผนกึ ก�รฆ�่เชือ้ ก�รเกบ็รักษ�ผลิตภณัฑ์ ก�รขนย�้ยระหว�่งกระบวนก�รผลิต 

และก�รขนสง่ผลติภณัฑ์ รวมทัง้ก�รดำ�เนนิก�รด�้นก�รควบคมุคณุภ�พผลติภณัฑ ์ในก�รผลติทกุขัน้ตอนตอ้ง

ดำ�เนนิก�รอย�่งรวดเรว็ และดำ�เนนิก�รภ�ยใตส้ภ�วะท่ีปอ้งกันก�รปนเปือ้นเพือ่ลดคว�มเสือ่มเสยีและลดก�ร

เจริญของจุลนิทรยี ์นอกจ�กนีผู้ผ้ลติจะตอ้งมกี�รดำ�เนนิง�นเกีย่วกบัก�รทำ�คว�มสะอ�ด ก�รฆ�่เชือ้ ก�รบำ�รงุ 

รักษ� เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่�ง ๆ ที่ใช้ในก�รผลิต อย่�งเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ และมี

ก�รสอบเทยีบอปุกรณท์ีจ่ำ�เปน็ในก�รผลติ ในหวัขอ้ก�รสุข�ภบิ�ล จะกล่�วถงึนำ�้ทีใ่ชภ้�ยในสถ�นทีผ่ลิต ต้อง

สะอ�ด มีก�รปรับคุณภ�พนำ้�ต�มคว�มจำ�เป็น มีปริม�ณเพียงพอ และมีสัญลักษณ์แยกจ�กประเภทนำ้�ที่ใช้

สัมผัสอ�ห�รโดยตรงอย่�งชัดเจน มีก�รจัดก�รกำ�จัดของเสียอย่�งเหม�ะสม และไม่ก่อให้เกิดก�รปนเปื้อน

กลับเข�้สูก่ระบวนก�รผลิตอ�ห�ร หอ้งสว้มและอ�่งล�้งมอืหน�้หอ้งสว้มมีจำ�นวนเพียงพอสำ�หรบัผูป้ฏบิตังิ�น 

และถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์ในก�รล้�งมือครบถ้วน ส�ม�รถใช้ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และต้องแยกจ�ก

บริเวณผลิต หรือไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง บุคล�กรและสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติง�น ไม่เป็นโรคติดต่อหรือ

โรคน่�รังเกียจต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎกระทรวง หรือมีบ�ดแผลอันอ�จก่อให้เกิดก�รปนเปื้อนสู่อ�ห�ร หัวข้อ

สุดท้�ยจะกล่�วถึงก�รบันทึกและร�ยง�นผล ผู้ผลิตต้องมีบันทึก หรือร�ยง�นต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รผลิต 

ซึ่งถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
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 สำ�หรับก�รผลิตอ�ห�รกระป๋องที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� ก�รควบคุมคุณภ�พนำ้�เป็นสิ่งจำ�เป็นอย่�งยิ่ง 

นอกจ�กจะใช้ในรูปของนำ้�ท่ีเป็นส่วนประกอบของอ�ห�รแล้วยังอ�จใช้ในรูปของนำ้�แข็งและไอนำ้� นำ้�ที่ใช้ใน

กระบวนก�รผลิตอ�ห�รต้องเป็นนำ้�สะอ�ดที่บริโภคได้ (Potable water) มีคุณภ�พม�ตรฐ�นต�มประก�ศ

กระทรวงส�ธ�รณสขุ เรือ่งนำ�้บรโิภค และนำ�ไปใชใ้นสภ�พท่ีถกูสุขลกัษณะ โรงง�นอ�ห�รควรมแีผนง�นควบคุม

คุณภ�พนำ้� (Water quality program) ซึ่งจะช่วยควบคุมคุณภ�พนำ้�และประเมินคุณภ�พด้�นก�ยภ�พ เคมี  

และจุลชีววิทย� และมีปริม�ณพอเพียง มีก�รตรวจสอบคุณภ�พท�งจุลชีววิทย�และเคมีอย่�งสมำ่�เสมอ  

มีกระบวนก�รควบคมุไมใ่ห้นำ�้มสีิง่เจอืปนต�่งๆ เกนิกว�่ทีม่�ตรฐ�นกำ�หนด และควรเก็บร�ยง�นผลก�รตรวจ

วิเคร�ะห์คุณภ�พนำ้�ดิบและนำ้�ที่ผ่�นก�รบำ�บัดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐ�นในก�รตรวจสอบภ�ยหลัง ต้องไม่มีก�ร

ปะปนกันระหว่�งนำ้�ที่ดื่มได้หรือนำ้�บริโภค (Potable water) และนำ้�อุปโภค (Non-potable water) ต้องมี

ระบบนำ�้บรโิภคและอปุโภคแยกจ�กกนัและต้องไมเ่ชือ่มต่อกนัหรอืทำ�ใหเ้กดิก�รไหลกลับเข�้ระบบนำ�้บริโภค 

ควรมกี�รใชอุ้ปกรณป์อ้งกนัก�รไหลกลบัในทอ่ กอ๊กนำ�้ บริเวณเชือ่มต่อ หรือทีอ่ืน่ๆ ซ่ึงมโีอก�สเกิดก�รปนเปือ้น  

 นำ้�ที่ใช้เพื่อเป็นส่วนประกอบ ใช้เพื่อก�รลำ�เลียง หรือใช้เพ่ือก�รทำ�คว�มสะอ�ด ต้องควบคุมให้

มีอุณหภูมิและคว�มดันที่เพียงพอต่อคว�มต้องก�รใช้ สำ�หรับนำ้�ร้อนควรควบคุมให้มีอุณหภูมิเท่�กับหรือ

สูงกว่� 65 องศ�เซลเซียสเพื่อป้องกันก�รเจริญของจุลินทรีย์ (Thomas, 1997) ส�รเคมีที่ใช้ในก�รบำ�บัด 

นำ้�บริโภค ต้องไม่เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พ เป็นที่ยอมรับและอนุญ�ตให้ใช้ได้ ควรควบคุมก�รไหลของนำ้�ที่

อณุหภูมิและภ�ยใตค้ว�มดนัทีเ่หม�ะสมสำ�หรบับรเิวณแปรรูปอ�ห�รหรอืสำ�หรบัล�้งทำ�คว�มสะอ�ดอุปกรณ ์

เครื่องใช้ และภ�ชนะบรรจุ รวมทั้งห้องนำ้�และอ่�งล้�งมือ

 ควรมีระบบท่อประป�ที่มีขน�ดเหม�ะสมเพื่อให้นำ้�มีปริม�ณเพียงพอสำ�หรับก�รใช้ง�นต�ม

วัตถุประสงค์ต่�งๆ สำ�หรับท่อนำ้�ทิ้งต้องมีขน�ดเหม�ะสมเช่นกันเพื่อลำ�เลียงสิ่งสกปรกและของเหลวที่ทิ้ง

ออกจ�กโรงง�น มกี�รป้องกนัก�รไหลยอ้นกลบั หลกีเลีย่งก�รเชือ่มต่อระหว�่งระบบทอ่ทีใ่ชร้ะบ�ยนำ�้ทิง้หรอื 

สิ่งสกปรกกับระบบท่อที่ลำ�เลียงนำ้�ใช้สำ�หรับอ�ห�รหรือก�รแปรรูปอ�ห�ร

2.4	สารฆ่าเชื้อ	(Sanitizers)

 ก�รฆ่�เช้ือมีวัตถุประสงค์เพื่อทำ�ล�ยจุลินทรีย์ซึ่งอ�จติดอยู่ที่ผิวสัมผัสอ�ห�รหรือภ�ชนะ วิธีก�ร

ฆ่�เช้ือที่นิยมใช้ในอุตส�หกรรมอ�ห�รมีอยู่ 2 วิธี คือ ก�รใช้คว�มร้อนและก�รใช้ส�รเคมี ก�รใช้คว�มร้อน

มักอยู่ในรูปของนำ้�ร้อนและไอนำ้� ซึ่งมีข้อดีหล�ยประก�รคือ คว�มร้อนส�ม�รถแทรกซึมเข้�ต�มรอยต่อ

หรือรอยแยกได้ดี ไม่กัดกร่อนผิวสัมผัสอ�ห�ร ส�ม�รถทำ�ล�ยจุลินทรีย์ได้หล�ยชนิด อย่�งไรก็ต�มก�รใช้ 

คว�มร้อนยังมีข้อจำ�กัดบ�งประก�ร นอกจ�กจะส้ินเปลืองพลังง�นแล้ว เวล�ที่ใช้ในก�รสัมผัสกับผิวหน้�ที่

ต้องก�รทำ�คว�มสะอ�ดต้องเหม�ะสมและต้องควบคุมอุณหภูมิของระบบได้ต�มท่ีต้องก�รเพ่ือให้ได้

ประสิทธิภ�พก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์สูงสุดต�มที่ได้ออกแบบกระบวนก�รไว้ นอกจ�กนี้คว�มร้อนยังอ�จทำ�ให้

อุปกรณ์พวกปะเก็นหรือย�งบริเวณรอยต่อเสื่อมเร็ว ซึ่งอ�จก่อให้เกิดปัญห�ก�รรั่วของอุปกรณ์ภ�ยหลัง
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

 สำ�หรบัก�รใชส้�รเคม ีประสทิธภิ�พในก�รทำ�ล�ยจุลินทรียข์ึน้กับปัจจัยหล�ยประก�รคือ เวล�ทีใ่หส้�ร

เคมสีมัผสักับผวิหน�้ทีต่อ้งก�รทำ�คว�มสะอ�ด อุณหภมูขิองส�รละล�ย คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย ์ค่�

คว�มเปน็กรด-ด�่ง และคว�มเข้มข้นของส�รฆ่�เชือ้ วธิกี�รฆ�่เชือ้ (Sanitization) ไมใ่ชก่�รทำ�ใหป้ลอดเชือ้ เพร�ะ

ไม่ส�ม�รถทำ�ล�ยสปอร์ของแบคทีเรียและจุลินทรีย์บ�งชนิดท่ีมีค่�ก�รต้�นท�นต่อคว�มร้อนหรือส�รเคมีสูง  

ตัวอย่�งชนิดส�รเคมีที่นิยมใช้ในอุตส�หกรรมอ�ห�รมีดังต่อไปนี้ 

 2.4.1 คลอรีนและส�รประกอบคลอรีน

   คลอรีนและส�รประกอบคลอรีน นิยมใช้ในอุตส�หกรรมอ�ห�ร ในก�รเตรียมนำ้�คลอรีน

สำ�หรบัอตุส�หกรรมอ�ห�รอ�จใชก้�รพน่ก๊�ซคลอรนี (Cl
2
) ในนำ�้เพือ่ใหเ้กดิก�รเปลีย่นรปูเปน็กรดไฮโปคลอรสั  

(Hypochlorous acid, HOCl) ดังสมก�ร

 Cl
2
 + H

2
O ⇌ HOCl + H+ + Cl-  (1)

   กรดไฮโปคลอรัสเป็นกรดอ่อนและจะแตกตัวให้ไฮโปคลอไรต์ อิออน (OCl-) ดังสมก�ร

 HOCl ⇌ H+ + OCl- (2)

     โดย HOCl และ OCl- คือคลอรีนอิสระ ที่มีฤทธิ์ในก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์ 

 ก�รเตรียมโดยใช้ก๊�ซคลอรีนเหม�ะสำ�หรับสถ�นประกอบก�รที่ต้องก�รใช้นำ้�คลอรีนปริม�ณม�ก

เน่ืองจ�กได้ส�รประกอบหลักที่ต้องก�รสูง ควบคุมคว�มเข้มข้นได้ง่�ย ในบ�งกรณีอ�จใช้คลอรีนผสมกับ

แคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์เพื่อเปลี่ยนเป็นแคลเซียมไฮโปคลอไรต์ (Ca(OCl)
2
) หรือโซเดีย

มไฮโปคลอไรต ์(NaOCl) แตข่อ้เสยีคอืจะไดส้�รประกอบแคลเซียมคลอไรด์หรือโซเดยีมคลอไรด์ปะปนอยูใ่นนำ�้ 

ซึ่งอ�จส่งผลต่อคุณภ�พของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงเหม�ะสมกับก�รผลิตท่ีต้องก�รใช้นำ้�คลอรีนปริม�ณไม่ม�ก 

ตัวอย่�งเช่นกรณีที่ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) เมื่อผสมนำ้�จะทำ�ให้เกิดไฮโปคลอไรต์อิออน 

 NaOCl + H
2
O → NaOH + HOCl (3)

 จ�กนั้นไฮโปคลอไรต์อิออนจะทำ�ปฏิกิริย�กับไฮโดรเจนอิออนในนำ้�และเกิดเป็นกรดไฮโปคลอรัส  

ดังสมก�รที่ (3)

 คลอรนีทีล่ะล�ยนำ�้จะอยูใ่นรปูของแกส๊คลอรนี กรดไฮโปคลอรสั และไฮโปคลอไรต ์ซึง่คว�มเขม้ขน้ 

ของคลอรีนแต่ละรูปท่ีละล�ยในนำ้�จะข้ึนกับค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งของระบบ (รูปที่ 2.1) ที่ค่�คว�มเป็น 

กรด-ด�่ง 6-9 ในระบบจะมกีรดไฮโปคลอรสัและไฮโปคลอไรต์ออิอนเปน็สว่นม�ก สภ�วะทีเ่ปน็กรดสงู (ค�่คว�ม

เป็นกรด-ด่�งตำ่�) จะมีก๊�ซคลอรีนเกิดขึ้น อย่�งไรก็ต�มก๊�ซคลอรีนจะถูกไฮโดรไลส์เป็นกรดไฮโปคลอรัสที่ค่�

คว�มเป็นกรด-ด่�งสูงกว่� 4 (Deborde และ Gunten, 2008) ที่ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งเท่�กับ 5 คลอรีนเกือบ

ทั้งหมดจะอยู่ในรูปของกรดไฮโปคลอรัส ซึ่งมีประสิทธิภ�พในก�รฆ่�เชื้อสูงกว่�ไฮโปคลอไรต์และก๊�ซคลอรีน 

อย่�งไรก็ต�มถ้�ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งของระบบตำ่�กว่� 6 อ�จทำ�ให้เครื่องมืออุปกรณ์เกิดก�รกัดกร่อนได้  

ดังน้ันช่วงคว�มเป็นกรด-ด่�งที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รฆ่�เชื้อในนำ้�คือ 6.5-7.5 ซึ่งในอุตส�หกรรมอ�ห�ร

ส่วนม�กนำ้�คลอรีนจะมีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งอยู่ในช่วง 6.5-8.5 (GMA SEF, 2007) โดยที่ค่�คว�มเป็น 

กรด-ด่�ง 7.5 ที่ 25 องศ�เซลเซียส ระบบจะมีปริม�ณกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรต์อิออนเท่�กัน 
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 รูปที่ 2.1 ชนิดของคลอรีนที่ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งต่�งๆ ณ อุณหภูมิ 25 องศ�เซลเซียส 

  (ดัดแปลงจ�ก: Debordea และ von Guntena, 2008)

 ในก�รเตรียมนำ้�คลอรีน คว�มเข้มข้นสุดท้�ยของปริม�ณคลอรีนอิสระ (Free residual chlorine) 

ซึ่งอยู่ในรูปของกรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรต์ (โดยอัตร�ส่วนของปริม�ณคลอรีนทั้งสองรูปจะขึ้นกับ 

ค�่คว�มเป็นกรด-ด่�งของระบบ) มคีว�มสำ�คัญอย�่งยิง่ เนือ่งจ�กคลอรนีอสิระนีจ้ะมผีลโดยตรงต่อก�รทำ�ล�ย

จลุนิทรยี ์ในก�รเตรยีมนำ�้คลอรนีจะตอ้งคำ�นงึถงึปรมิ�ณคลอรนีสำ�หรบัก�รทำ�ปฏกิริยิ�กบัส�รอนนิทรย์ีในนำ�้ 

ซึง่เรยีกว�่ “Chlorine demand” ซึง่ตอ้งเพียงพอทีจ่ะทำ�ใหส้�รอนนิทรียใ์นนำ�้ทัง้หมดถกูออกซิไดส์ ปริม�ณ

คลอรีนอีกส่วนหน่ึงท่ีเติมลงไปนำ้�จะใช้ในก�รทำ�ปฏิกิริย�กับส�รอินทรีย์ในนำ้�อย่�งส�รประกอบไนโตรเจน 

เช่น กรดไฮโปคลอรัสจะทำ�ปฏิกิริย�กับแอมโมเนีย (NH
3
) เกิดเป็นส�รคลอร�มีน (Chloramine) รูปต่�งๆ 

เช่น โมโนคลอร�มีน (Monochloramine, NH
2
Cl) และไดคลอร�มีน (Dichloramine, NHCl

2
) เป็นต้น  

ดังสมก�รที่ 4 และ 5

     

 HOCl + NH
3
 → NH

2
Cl + H

2
O (4)

 2HOCl + NH
3
 → NHCl

2
 + 2H

2
O (5)

 ส�รประกอบคลอรีนท่ีเกิดข้ึนนี้มีประสิทธิภ�พในก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์ลดลง ปริม�ณคลอรีน

ส่วนท่ีใช้ในก�รทำ�ปฏิกิริย�กับส�รอินทรีย์ในนำ้� เรียกว่� “Combined chlorine” ปริม�ณคลอรีน

ที่เหลือหลังจ�กนี้เรียกว่� คลอรีนอิสระ ที่มีประสิทธิภ�พในก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์ ปริม�ณคลอรีน

ทั้งหมด (Total chlorine) จึงเท่�กับปริม�ณคลอรีนอิสระรวมกับ Combined chlorine ซ่ึง Total 

chlorine ส�ม�รถวัดได้โดยใช้วิธี Starch-iodide หรือวิธีไตเตรทอื่นๆ สำ�หรับก�รวัดปริม�ณคลอรีน

อิสระ (กรดไฮโปคลอรัสและไฮโปคลอไรต์) ส�ม�รถทำ�ได้หล�ยวิธี วิธีที่นิยมใช้ในอุตส�หกรรม คือ

วิธี DPD Colorimetric โดยใช้ N, N-diethyl-p-phenylenediamine (DPD) เป็นส�รอินดิเคเตอร์  

หลักก�รวิเคร�ะห์คือ เมื่อเติมส�ร DPD ลงไปในนำ้�ซึ่งมีคลอรีนอิสระเจือปนอยู่ คลอรีนจะออกซิไดซ์ DPD  

เกดิสแีดงขึน้ คว�มเขม้ของสขีึน้กบัปรมิ�ณคลอรนีในนำ�้ ซึง่ส�ม�รถทร�บคว�มเข้มขน้ของคลอรนีอสิระในนำ�้ได้
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จ�กก�รเปรยีบเทียบกบักร�ฟคว�มเข้มข้นม�ตรฐ�น (Standard curve) ซ่ึงเตรยีมโดยก�รวดัค�่ก�รดูดกลนืแสง 

ของส�รละล�ยคลอรีนท่ีทร�บคว�มเข้มข้นแน่นอน หล�ยๆ คว�มเข้มข้น ท่ีคว�มย�วคล่ืนแสงเท่�กับ 515 น�โนเมตร  

จ�กนั้นเขียนคว�มสัมพันธ์ระหว่�งคว�มเข้มข้นของคลอรีนอิสระกับค่�ก�รดูดกลืนแสง (Absorbance)  

จ�กนัน้วดัค�่ก�รดดูกลนืแสงของตวัอย�่งนำ�้และเปรยีบเทยีบกับกร�ฟคว�มเขม้ขน้ม�ตรฐ�น กจ็ะทร�บคว�ม

เข้มข้นของปริม�ณคลอรีนอิสระในตัวอย่�ง 

 ดังน้ันในก�รเตรียมนำ้�คลอรีนจะต้องมีก�รคำ�นวณปริม�ณคลอรีนที่ต้องเติมลงในนำ้� (Chlorine  

dosage) ซึง่มหีนว่ยเป็นสว่นในล�้นสว่น (Part per million, ppm) โดยปรมิ�ณทีเ่ติมจะต้องแนใ่จว�่มคีลอรนี

อิสระเหลืออยู่ในระบบและได้คว�มเข้มข้นต�มที่ต้องก�ร อย่�งที่กล่�วข้�งต้น คลอรีนที่เติมลงไปจะต้อง 

เพยีงพอสำ�หรบั Chlorine demand และ Combined chlorine ทัง้หมด เมือ่เพิม่ปรมิ�ณคลอรนีลงในระบบอีก 

จึงทำ�ให้เกิดคลอรีนอิสระเหลืออยู่ในระบบ จุดที่ทำ�ให้เกิดคลอรีนอิสระขึ้นในระบบ เรียกว่� “Breakpoint”  

(GMA SEF, 2007) ดังแสดงในรปูที ่2.2 เมือ่ระบบถงึจดุ Breakpoint จะส�ม�รถปรบัคว�มเขม้ขน้ของคลอรนี

อิสระต�มต้องก�รได้ เนื่องจ�กหลังจุด Breakpoint ปริม�ณคลอรีนอิสระที่เกิดขึ้นแปรผันตรงกับปริม�ณ

คลอรีนที่เติมลงไป ก�รเติมคลอรีนหลังจ�กจุด Breakpoint เรียกว่� “In-plant chlorination” (GMA SEF, 

2007)  คว�มเข้มข้นของนำ้�คลอรีนจะแตกต่�งไปต�มวัตถุประสงค์ก�รใช้ง�น คว�มเข้มข้นที่แนะนำ�ดังแสดง

ในต�ร�งที ่2.2 โดยคว�มเขม้ขน้ของคลอรนีอสิระสำ�หรับนำ�้หลอ่เยน็กระปอ๋งหรอืภ�ชนะบรรจแุละนำ�้ล�้งทัว่ๆ

ไปควรอยู่ในช่วง 2-7 ppm (GMA SEF, 2007) และนำ้�ที่ใช้ในกระบวนก�รผลิตทั่วไปไม่ควรเกิน 0.5 พีพีเอ็ม 

 รูปที่ 2.2 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งปริม�ณคลอรีนที่เติมลงในนำ้�กับก�รเกิดคลอรีนอิสระ 

  (ดัดแปลงจ�ก Health Canada, 2001)
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ต�ร�งที่ 2.2 คว�มเข้มข้นของคลอรีนที่เหม�ะสมสำ�หรับก�รใช้ง�น

ก�รใช้ง�น คว�มเข้มข้น (ส่วนในล้�นส่วน, พีพีเอ็ม)
นำ้�ดื่ม

นำ้�ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ (Processing water)

นำ้�ใช้ทำ�คว�มสะอ�ด 

นำ้�เพื่อก�รฆ่�เชื้อ

0.2

0-0.5

10-20

100-250

ที่ม�: Troller (1983) 

 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภ�พของคลอรีน คือ

  คว�มเข้มข้นของคลอรีน อัตร�ก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์ขึ้นกับปริม�ณคลอรีนอิสระในระบบ ถ้�ใน

ระบบมีคว�มเข้มข้นของคลอรีนอิสระตำ่� จะต้องใช้เวล�สัมผัส (Contact time) น�นขึ้น 

  ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งของนำ้� มีผลต่อประสิทธิภ�พในก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์ของคลอรีน 

ส�รประกอบคลอรีนแต่ละชนิดที่ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งต่�งกัน ต้องก�รเวล�สัมผัส (Contact 

time) ต่�งกันดังแสดงในรูปที่ 2.3 ที่ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งสูงขึ้นต้องใช้เวล�สัมผัสน�นขึ้น  

โดยคลอร�มีนต้องก�รเวล�สัมผัสน�นที่สุด รูปที่ 2.4 แสดงผลของค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งต่อค่�

ก�รต�้นท�นของสปอรข์องแบคทเีรีย เมือ่ค่�คว�มเปน็กรด-ด่�งของระบบสูงขึน้ ประสิทธภิ�พ

ในก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์ลดลง

  ปรมิ�ณส�รอนนิทรยีแ์ละส�รอนิทรยีใ์นนำ�้ ส�รอนิทรยีท์ีแ่ขวนลอยในนำ�้จะทำ�ใหป้ระสทิธภิ�พ

ในก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์ของคลอรีนลดลง โดยคลอรีนจะทำ�ปฏิกิริย�กับเศษดิน เศษใบไม้ เศษ

ผักผลไม้ เศษอ�ห�ร เมื่อมีออกซิเจน ทำ�ให้ในระบบมีปริม�ณคลอรีนอิสระลดลง ก�รลดลงของ

ประสิทธิภ�พของคลอรีนยังขึ้นกับชนิดของส�รอินทรีย์ ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งของระบบ และ

คว�มเชม้ขน้ของคลอรนีทีเ่ตมิลงไป ก�รเปลีย่นนำ�้คลอรนี ก�รล�้งสิง่สกปรกทีผ่วิ หรอืก�รกรอง

เศษสิ่งสกปรกออกก่อน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พของคลอรีน 

  อุณหภูมิ ท่ีอุณหภูมิสูงคลอรีนจะมีประสิทธิภ�พในก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์ได้ดี อย่�งไรก็ต�มอุณหภูมิสูง 

ทำ�ให้ก�รละล�ยของแก๊สคลอรีนในนำ้�ลดลง (ต�ร�งที่ 2.3)
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รูปที่ 2.3  ผลของค�่คว�มเปน็กรด-ด�่งตอ่เวล�สมัผสั (Contact time) ของคลอรนีรปูต�่งๆทีใ่ชใ้นก�รทำ�ล�ย 

 สปอร์ของแบคทีเรียชนิดหนึ่ง (ดัดแปลงจ�ก GMA SEF, 2007)

 รูปที่ 2.4  ผลของค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งต่อค่�ก�รต้�นท�นของสปอร์แบคทีเรีย 

  (ดัดแปลงจ�ก GMA SEF, 2007)
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ต�ร�งที่ 2.3 ก�รละล�ยของแก๊สคลอรีนในนำ้�ที่อุณหภูมิต่�งๆ

อุณหภูมิ คว�มเข้มข้นของคลอรีนที่ละล�ยได้

องศ�เซลเซียส องศ�ฟ�เรนไฮต์ (พีพีเอ็ม)

10

20

30

50

60

80

90

100

50

68

86

122
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 ข้อดีของก�รใช้ส�รประกอบคลอรีน คือ ส�ม�รถทำ�ล�ยจุลินทรีย์ได้หล�ยชนิด ไม่เป็นพิษถ้�ใช้ต�ม

ปรมิ�ณทีก่ำ�หนด ไม่มสีแีละไมท่ำ�ใหเ้กดิคร�บทีผ่วิสมัผสัอ�ห�ร ร�ค�ไมแ่พงและใช้ง่�ย ไมค่วรใชน้ำ�้คลอรนีใน

ก�รเตรยีมนำ�้เชือ่มหรอืนำ�้เกลอืเนือ่งจ�กจะทำ�ใหอ้�ห�รมกีลิน่รสผดิปกต ิประสทิธภิ�พในก�รทำ�ล�ยจุลนิทรีย์

ของคลอรนีจะลดลง ห�กมสี�รประกอบอนิทรียป์ะปนอยูใ่นนำ�้ม�ก และห�กล้�งออกไมห่มดจะทำ�ใหเ้กดิก�ร

กดักร่อนพืน้ผวิท่ีทำ�คว�มสะอ�ด และอ�จทำ�ใหเ้กิดก�รกดักรอ่นผวิโลหะ ห�กใชท้ีอุ่ณหภมูสิงูเกนิไป นอกจ�ก

นีป้ระสทิธภิ�พในก�รทำ�ล�ยจลุนิทรยีข์องคลอรนีข้ึนกบัอณุหภมูแิละคว�มเป็นกรด-ด่�งของระบบ และก�รใช้

ส�รประกอบคลอรีนกับนำ้�กระด้�ง จะทำ�ให้ประสิทธิภ�พก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์ลดลง

 เมือ่มกี�รฆ�่เชือ้โดยใชค้ลอรนี จะต้องมีเครือ่งมอืวดัทีใ่ชใ้นก�รเติมคลอรนีใหไ้ด้ปรมิ�ณคว�มเขม้ขน้

ที่ถูกต้อง ซ่ึงออกแบบให้เห็นได้ชัดเมื่อเครื่องทำ�ง�นผิดพล�ด ควรตรวจสอบปริม�ณคลอรีนอย่�งน้อยวันละ  

2 คร้ัง และเพิม่คว�มถ่ีในก�รตรวจสอบห�กมอีตัร�ก�รใชน้ำ�้เพิม่ข้ึนหรอืใชเ้ครือ่งตรวจสอบอตัโนมตัซิึง่มรีะบบ

ก�รบันทึกและเตือน

 2.4.2 คลอรีนไดออกไซด์

   คลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine dioxide) ได้มีก�รนำ�ม�ใช้ในอุตส�หกรรมอ�ห�รเพิ่มขึ้นเพื่อ

ทดแทนก�รใชค้ลอรนี เนือ่งจ�กไมส่ร�้งมลพษิตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยใชใ้นรปูของโฟม (Foam) กบัพืน้ผวิท่ีไมส่มัผสั

อ�ห�รโดยตรง เชน่ ผนงั พืน้ หรอือ�จผสมนำ�้เพ่ือใชใ้นกระบวนก�รผลิตผักและผลไม ้และในกระบวนก�รผลติ

สตัวป์กี เชน่ นำ�้ล�้ง นำ�้ทำ�เยน็ โดยท่ัวไปจะเตรยีมคลอรีนไดออกไซด์ โดยผสมโซเดียมคลอไรต์ (NaClO
2
) กบัแกส๊

คลอรนี คลอรนีไดออกไซดไ์มท่ำ�ปฏกิริยิ�กบัส�รอนิทรยี ์เชน่ แอมโมเนยีหรอืฟนีอลคิ (Podolak และคณะ, 2010) 

ดังนั้น ก�รใช้คลอรีนไดออกไซด์เพ่ือฆ่�เชื้อในนำ้�ที่มีส�รอินทรีย์สูงจึงมีประสิทธิภ�พดีกว่�กรดไฮโปคลอรัส  

อย่�งไรก็ต�มคลอรีนไดออกไซด์ค่อนข้�งไวต่อก�รเกิดปฏิกิริย�และไม่เสถียร ดังนั้นจึงต้องเตรียมและใช้ทันที 

ช่วงคว�มเป็นกรด-ด่�งที่ใช้ง�นคือ 6-10 
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 คลอรีนไดออกไซด์มี Oxidizing power สูงกว่�คลอรีน 2.5 เท่� (Marriott, 1999) ดังนั้นจึงมี

ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์ดีกว่�คลอรีน จึงส�ม�รถใช้ท่ีคว�มเข้มข้นตำ่�ๆ ได้ คว�มเข้มข้นของ

คลอรีนไดออกไซด์ที่ใช้โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 1-10 ส่วนในล้�นส่วน (พีพีเอ็ม) ส�ม�รถใช้ง�นได้ที่ช่วงคว�มเป็น 

กรด-ด�่งกว้�งกว่�คลอรนีในรปูอืน่ๆ เน่ืองจ�กคลอรีนไดออกไซด์มปีระสิทธภิ�พในก�รทำ�ล�ยจุลินทรียสู์ง ดังน้ัน 

จงึไดม้งี�นวจิยัม�กม�ยไดท้ดลองใชส้�รนีก้บัอ�ห�รหล�ยชนดิ ตัวอย�่งเชน่ แชอ่�ห�รทะเลในนำ�้เกลือเข้มขน้  

3.5% ซึ่งมีคลอรีนไดออกไซด์ผสมอยู่ 100-200 พีพีเอ็ม เป็นเวล� 5 น�ที ก่อนนำ�ไปแช่นำ้�แข็ง พบว่�ส�ม�รถ

เก็บได้น�นถึง 7 วัน โดยตรวจพบจุลินทรีย์น้อยม�กหรือไม่พบเลย (Kim และคณะ, 1999) แต่อ�จทำ�ให้เกิด

ก�รเปลีย่นแปลงกบัสขีองอ�ห�ร คืออ�ห�รมสีซีดีลงและเหงือกของปล�มีสีคลำ�้ยิง่ขึน้ ก�รใชค้ลอรีนไดออกไซด์

จะตอ้งระมัดระวงัเป็นพเิศษ เนือ่งจ�กท่ีคว�มเขม้ขน้สงูๆ อ�จเกดิก�รระเบดิได้ สล�ยตัวได้ง�่ยเมือ่ถูกแสงหรอื

ที่อุณหภูมิสูงกว่� 50 องศ�เซลเซียส

 2.4.3 Acidified Sodium Chlorite

   เตรยีมไดโ้ดยก�รผสมโซเดยีมคลอไรต์ (NaClO
2
) กบักรด เชน่ กรดซิตริก เมือ่โซเดียมคลอไรต์

ทำ�ปฏิกิริย�กับกรด จะได้กรดคลอรัส (HClO
2
) กับคลอรีนไดออกไซด์ ซ่ึงมีฤทธิ์ทำ�ล�ยจุลินทรีย์ USFDA 

อนญุ�ตใหใ้ชเ้ปน็ส�รต�้นจลุนิทรยี ์(Antimicrobial agent) ในกระบวนก�รผลิตสัตวป์กี และอนญุ�ตใหใ้ชเ้ปน็ 

ส�รฆ่�เชื้อที่ผิวอ�ห�รได้ (Food contact sanitizer)

 2.4.4 ส�รประกอบควอเตอร์น�รี แอมโมเนียม (Quaternary ammonium compounds,  

   QUATs)

   QUATs มสีมบตัริว่มในก�รเปน็ทัง้ Detergent และส�รฆ�่เชือ้ ไมม่สี ีไมก่ดักรอ่นโลหะ และ

ไม่เป็นพิษ ส�รประกอบ ควอเตอร์น�รี แอมโมเนียม ออกฤทธิ์ในก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์ได้หล�ยชนิด ทั้งยีสต์ ร� 

แบคทเีรยี ไวรสั แตส่�ม�รถทำ�ล�ยแบคทีเรยีแกรมบวกไดด้กีว�่แบคทเีรยีแกรมลบ QUATs ทำ�ล�ยเซลลเ์มมเบรน  

ทำ�ให้โปรตีนที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�รงชีวิตของเซลล์เสียสภ�พ และยับยั้งก�รทำ�ง�นของเอนไซม์ อย่�งไรก็ต�ม

ส�รละล�ยมักจะยึดเก�ะที่ผิวหน้�ทำ�ให้เกิดฟิล์มจับที่ผิวสัมผัสอ�ห�ร ดังนั้นก�รชะล้�งจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น ควร

ใช้ที่คว�มเข้มข้นประม�ณ 200-1000 พีพีเอ็ม ไม่เหม�ะที่จะใช้กับนำ้�กระด้�ง และไม่เหม�ะที่จะใช้ร่วมกับสบู่

และ Anionic detergents (Assanta และ Roy, 2001) ทำ�ง�นได้ดีที่ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งสูง (6.0-10.0) 

ไม่กัดกร่อนโลหะ ทนร้อน (Heat stable) ส่วนใหญ่ใช้ฉีดเพื่อทำ�คว�มสะอ�ดทั่วๆ ไปหรือใช้ในก�รกำ�จัดกลิ่น 

เช่น ก�รทำ�คว�มสะอ�ดพื้น ผนัง 

 2.4.5 ไอโอโดฟอร์

   ไอโอดนีเปน็ส�รเคมอีกีส�รหนึง่ทีน่ยิมใชฆ้�่เชือ้ในอตุส�หกรรมอ�ห�ร มอียูห่ล�ยรปูดว้ยกนั  

รปูทีนิ่ยมใชค้อื ไอโอโดฟอร ์(Iodophors) ซึง่เปน็ส�รประกอบระหว�่งไอโอดีนกบัส�รลดแรงตึงผวิทีไ่มม่ปีระจ ุ

(Non-ionic surfactants) ไอโอโดฟอรส์�ม�รถทำ�ล�ยแบคทเีรีย ไวรสั ร� และสปอรข์องแบคทเีรยี (Punyani 

และคณะ, 2006) ปฏกิริยิ�ในก�รทำ�ล�ยจลุนิทรยีข์องไอโอโดฟอรจ์ะเรว็กว�่ส�รประกอบคลอรนีและ QUATs 

ออกฤทธิ์ได้ดีในสภ�วะที่เป็นกรด โดยมีค่� คว�มเป็นกรด-ด่�ง อยู่ในช่วง 2.5-3.5 ที่อุณหภูมิประม�ณ 24-

49 องศ�เซลเซียส คว�มเข้มข้นที่แนะนำ�ให้ใช้คือที่ประม�ณ 12.5 พีพีเอ็ม สำ�หรับก�รแช่เพื่อฆ่�เชื้อภ�ชนะ

อุปกรณ์ต่�ง ๆ  หรือใช้ที่คว�มเข้มข้นประม�ณ 25 พีพีเอ็ม สำ�หรับก�รเช็ดหรือฉีดพ่นเพื่อฆ่�เชื้อที่พื้นผิวสัมผัส
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อ�ห�ร และทิ้งไว้อย่�งน้อย 30 วิน�ทีเพื่อให้แน่ใจว่�ส�รได้ออกฤทธิ์ในก�รฆ่�เชื้อ ปริม�ณส�รอินทรีย์และนำ้�

กระด้�งมีอิทธิพลต่อประสิทธิภ�พในก�รฆ่�เชื้อของไอโอโดฟอร์ไม่ม�กนัก ไอโอโดฟอร์ทำ�ให้เกิดก�รระค�ย

เคืองต่อผิวหนังและกัดกร่อนโลหะน้อยกว่�คลอรีน อย่�งไรก็ต�มไอโอโดฟอร์มีร�ค�ค่อนข้�งแพง อ�จฟอกสี 

และทิ้งคร�บไว้ที่พื้นผิวสัมผัสอ�ห�ร ใช้ง�นย�กกว่�ส�รไฮโปคลอไรต์ ไม่เหม�ะกับก�รใช้ง�นที่อุณหภูมิตำ่� 

ประสทิธภิ�พในก�รทำ�ง�นลดลงทีค่�่คว�มเปน็กรด-ด่�งสงู เหม�ะกบัก�รใชท้ำ�คว�มสะอ�ดมอืหรอืแชอ่ปุกรณ ์

ต�ร�งที่ 2.4 แสดงประสิทธิภ�พของคลอรีนและ QUATs เมื่อเทียบกับไอโอโดฟอร์ 

 2.4.6 กรด Peroxyacetic

   กรด Peroxyacetic มอีกีช่ือหนึง่ว�่ กรด Peracetic องคก์�ร USFDA รบัรองใหเ้ปน็ส�รฆ�่เชือ้ 

ทีใ่ชไ้ดก้บัอ�ห�ร (Food contact sanitizer) ใช้เป็นส�รต้�นจลุนิทรียใ์นผลติภณัฑอ์�ห�รหล�ยชนดิ ออกฤทธิ์

ทำ�ล�ยจุลินทรีย์ได้หล�ยชนิด ส�ม�รถใช้ในก�รควบคุมก�รเกิดไบโอฟิล์มบนผิวสัมผัสอ�ห�รได้ดี

 2.4.7 Activated Sodium Bromide

   ส�ม�รถใช้ในก�รปรับคุณภ�พของนำ้�หล่อเย็นที่มีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งสูงหรือมีปริม�ณ

แอมโมเนียสงู เตรยีมไดโ้ดยก�รผสมโซเดยีมโบรไมดก์บัไฮโปคลอไรตพ์น่ลงในนำ�้ จะทำ�ใหเ้กดิกรดไฮโปโบรมสั  

(HOBr) ซึ่งมีฤทธิ์ทำ�ล�ยจุลินทรีย์ได้ใกล้เคียงกับกรดไฮโปคลอรัส แต่ส�ม�รถใช้ง�นที่ช่วงคว�มเป็นกรด-ด่�ง 

สงูกว�่ นอกจ�กนีก้รดไฮโปโบรมสัจะทำ�ปฏิกริยิ�กบัส�รแอมโนเนยี (NH
3
) ในนำ�้ เกดิเปน็ส�รโบรม�มนี (NH

2
Br, 

NHBr
2
 และ NHBr

3
) ซึ่งมีประสิทธิภ�พในก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์ตำ่�กว่�กรดไฮโปโบรมัสเล็กน้อย

 2.4.8 โอโซน

  ไดม้กี�รนำ�โอโซนม�ใชใ้นก�รฆ่�เชือ้ในนำ�้ดืม่และใชใ้นก�รบำ�บดันำ�้เสยีของโรงง�น โอโซนจดัเปน็

ส�รทีป่ลอดภัย (Generally recognized as safe, GRAS) สำ�หรบัใชก้บันำ�้ดืม่บรรจขุวด (21 CFR 184.1563)  

และ USFDA อนุญ�ตให้ใช้เป็นส�รยับยั้งจุลินทรีย์สำ�หรับเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก (21 CFR 173.368)  

(GMA SEF, 2007) โดยโอโซนส�ม�รถยับยั้งจุลินทรีย์ได้หล�ยชนิด รวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรียและร�  

(GMA SEF, 2007) เนื่องจ�กโอโซนไม่เสถียร ดังนั้นจึงต้องใช้ง�นทันทีหลังก�รเตรียม
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ต�ร�งที่ 2.4 ประสิทธิภ�พของส�รฆ่�เชื้อในก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์

ชนิดจุลินทรีย์

คว�มเข้มข้นของส�รที่ใช้ (พีพีเอ็ม)
อุณหภูมิ 

(องศ�เซลเซียส) 

เวล�สัมผัส คลอรีน ไอโอโดฟอร์ QUATs

Aspergillus spp.

Aeromonas hydrophila

Bacillus cereus

Campylobacter spp.

Clostridium botulinum

Clostridium perfringens

Escherichia coli

Hepatitis virus

Listeria monocytogenes

Mycobacterium tuberculosis

Pseudomonas fluorescens

Salmonella spp.

Shigella dysenteriae

Staphylococcus aureus

Vibrio spp.

Yersinia enterolytica

25

20

20

25

25

25

25

20

20

50

21

25

25

20

20

20

5 น�ที

5 น�ที

5 น�ที

5 น�ที

30 วิน�ที

1 น�ที

5 น�ที

30 น�ที

10 น�ที

30 วิน�ที

15 วิน�ที

5 น�ที

3 น�ที

0.5

12.5

100

100

75

0.3

100

130

100

100

13

125

0.1

25

50

100

50

3.5

30

50

5

50

0.055

50

25

60

0.5

475

250

425

200

425

200

200

175

225

ที่ม�: Assanta และ Roy (2001)

 2.4.9 รังสีอัลตร�ไวโอเลต

   รังสีอัลตร�ไวโอเลต หรือ รังสียูวี (Ultraviolet) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้�ที่มีคว�มย�วคลื่น

อยู่ในช่วง 100 ถึง 400 น�โนเมตร รังสีอัลตร�ไวโอเลตส�ม�รถแบ่งได้เป็นส�มชนิดได้แก่ UVA  

(มคีว�มย�วคลืน่ 315-400 น�โนเมตร) UVB (มคีว�มย�วคลืน่ 280-315 น�โนเมตร) และ UVC (มคีว�มย�วคลืน่ 

100-280 น�โนเมตร) UVC มีสมบัติในก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์หล�ยชนิด โดยคว�มย�วคลื่นที่ 254 น�โนเมตร  

เป็นคว�มย�วคลื่นที่ทำ�ล�ยจุลินทรีย์ได้ดีที่สุด โดยม�กมักใช้ฆ่�เชื้อบริเวณผิวหน้�ของบรรจุภัณฑ์ ส�ยพ�น 

หรือพื้นผิวของอุปกรณ์ที่ต้องสัมผัสอ�ห�ร เช่น เครื่องหั่นขนมปัง (Bread slicer) เป็นต้น และใช้สำ�หรับก�ร 

ฆ่�เชื้ออ�ก�ศในห้องเย็น ห้องเตรียมอ�ห�ร รวมทั้งระบบระบ�ยอ�ก�ศ ส�ม�รถนำ�รังสียูวีม�ใช้ฆ่�เชื้อนำ้�ดื่ม 

นำ้�เชื่อม นำ้�เกลือ รวมทั้งใช้ฆ่�เชื้อนำ้�หล่อเย็น 
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 2.4.10 ส�รฆ่�เชื้ออื่นๆ

   ส�รฆ�่เช้ือประเภท Acid-anionic นยิมใชใ้นระบบก�รทำ�คว�มสะอ�ดแบบอัตโนมตั ิซึง่เปน็

ก�รใช้นำ�้ย�ฆ�่เชือ้ในขัน้ตอนก�รล�้งขัน้ตอนสุดท้�ย ส�รท่ีนยิมใชค้อื กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid) โดย

มปีระสทิธภิ�พในก�รทำ�ล�ยจลุนิทรยีไ์ดด้ทีีค่ว�มเปน็กรด-ด่�งตำ�่กว�่ 3.0 ซ่ึงกลไกในก�รทำ�ล�ยเกดิจ�กก�ร

ทำ�ล�ยเยือ่เลอืกผ�่นของจลุนิทรีย ์มปีระสทิธภิ�พในก�รทำ�ล�ยจลุนิทรยีห์ล�ยชนิด ส�รฆ�่เชือ้ประเภทนีเ้หม�ะ

สำ�หรับก�รทำ�คว�มสะอ�ดอุปกรณ์สเตนเลส กัดกร่อนน้อย ปริม�ณส�รอินทรีย์ และนำ้�กระด้�งมีอิทธิพลต่อ

สทิธิภ�พในก�รฆ่�เช้ือของ Acid-anionic ไมม่�กนกั ประสทิธภิ�พลดลงเมือ่ค�่คว�มเปน็กรด-ด�่งสงูขึน้ นยิม

ใช้กับระบบ Clean-in-Place และ Clean-out-of-Place อย่�งไรก็ต�มประสิทธิภ�พของก�รฆ่�เชื้อขึ้นกับ 

ชนดิส�รเคม ีคว�มเขม้ขน้ ระยะเวล�ทีส่มัผัสพ้ืนผิวทีต้่องก�รฆ่�เชือ้ คว�มเปน็กรด-ด่�ง และอณุหภมู ิสำ�หรบั

ส�รในกลุ่มฟีนอล ถึงแม้จะมีประสิทธิภ�พในก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์ได้ดี แต่ไม่นิยมในอุตส�หกรรมอ�ห�ร

เนื่องจ�กมีกลิ่นติดอุปกรณ์ทำ�ให้อ�ห�รมีกลิ่นรสผิดปกติ (GMA SEF, 2007)

 2.4.11 ก�รเลือกใช้ส�รฆ่�เชื้อ

   หลักก�รเลือกส�รฆ่�เชื้อมีดังต่อไปนี้

    ส�ม�รถทำ�ล�ยจุลินทรีย์ได้รวดเร็ว และทำ�ล�ยจุลินทรีย์ได้หล�ยชนิด

    เหม�ะสมกับก�รใช้ง�นทั่วไปในโรงง�นอ�ห�ร

    ปลอดภัยและไม่ทำ�ให้เกิดก�รระค�ยเคืองกับผู้ใช้

    ปลอดภัยสำ�หรับผู้บริโภคและกฎหม�ยอนุญ�ตให้ใช้

    ล้�งออกได้ง่�ย

    ไม่ส่งผลต่อคุณภ�พของอ�ห�ร

    ร�ค�ไม่แพง

    ละล�ยในนำ้�ได้ง่�ยและส�ม�รถวัดคว�มเข้มข้นในรูปของส�รละล�ยได้ง่�ย

    เสถียรเมื่ออยู่ในรูปของส�รละล�ยเข้มข้นและเมื่อเตรียมเป็นส�รละล�ยพร้อมใช้

    ส�ม�รถใช้ร่วมกับส�รเคมีอื่นๆ ได้ โดยไม่ทำ�ให้เกิดปฏิกิริย�ข้�งเคียง 

   ข้อดีและข้อด้อยของก�รใช้ส�รฆ่�เช้ือท่ีนิยมใช้ในโรงง�นอุตส�หกรรมอ�ห�ร ดังสรุปในต�ร�งท่ี 2.5
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ต�ร�งที่ 2.5 ข้อดีและข้อด้อยของส�รฆ่�เชื้อที่นิยมใช้ในโรงง�นอุตส�หกรรมอ�ห�ร

ชนิด ข้อดี ข้อด้อย

คลอรีน  ทำ�ล�ยจุลินทรีย์ได้หล�ยชนิด 

  รวมทั้งแบคทีเรีย ไวรัสและร� 

 ไม่เป็นพิษเมื่อใช้ต�มปริม�ณที่

กำ�หนด

 ไม่เกิดฟิล์มที่ผิวสัมผัสอ�ห�ร

 ร�ค�ไม่แพง

 ประสิทธภิ�พในก�รทำ�ล�ยจุลินทรียล์ดลงเมือ่

มีส�รประกอบอินทรีย์ปะปนอยู่ในนำ้�

 ก�รใช้ส�รประกอบคลอรีนกับนำ้�กระด้�ง  

จะทำ�ให้ประสิทธิภ�พก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์

ลดลง

 ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์ขึ้นกับ

อณุหภมูแิละค�่คว�มเปน็กรด-ด่�งของระบบ

 ไม่เสถียร 

 มีกลิ่น

 กัดกร่อนโลหะ

 ระค�ยเคืองผิวหนัง
คลอรีนไดออกไซด์  ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ล�ย

จุลินทรีย์ดีกว่�คลอรีน

 กัดกร่อนโลหะน้อยกว่�คลอรีน

 สล�ยตัวได้ง่�ยเมื่อถูกแสงหรือที่อุณหภูมิสูง

กว่� 50 องศ�เซลเซียส

QUATs  ทำ�ล�ยจุลินทรีย์ได้หล�ยชนิด 

รวมทั้งจุลินทรีย์ชนิดทนร้อน 

ยับยั้งแบคทีเรียแกรมบวกได้ดี

กว่�แบคทีเรียแกรมลบ ไม่ทำ�

ล�ยสปอร์ของแบคทีเรีย

 ทนร้อน (Heat stable)

 ส�ม�รถเตรียมในรูปของโฟมได้

 ไม่เป็นพิษ

 ไม่กัดกร่อนโลหะ

 ไม่มีสีและกลิ่น

 ไม่ระค�ยเคืองผิวหนัง

 ต้องใช้ที่คว�มเข้มข้นสูงกว่�คลอรีนและไอโอ

โดฟอร์

 ออกฤทธ์ิทำ�ล�ยจุลินทรีย์ช้� จึงต้องก�รเวล�

สัมผัสน�น

 เกิดฟิล์มที่ผิวสัมผัสอ�ห�ร

 ร�ค�แพง
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ชนิด ข้อดี ข้อด้อย

ไอโอโดฟอร์  ทำ�ล�ยแบคทเีรยีทีไ่มส่ร้�งสปอร์

ได้ดี

 ออกฤทธ์ิทำ�ล�ยจุลินทรีย์ได้เร็ว

กว่�คลอรีนและ QUATs

 ออกฤทธิ์ได้ดีในสภ�วะที่เป็น 

กรด

 ปริม�ณส�รอินทรีย์และนำ้ �

กระด้�งมีผลต่อประสิทธิภ�พ

ในก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์ไม่ม�กนัก

 ไม่เป็นพิษ

 ไม่กัดกร่อนโลหะ

 ไม่ระค�ยเคืองผิวหนัง

 ไม่เหม�ะกับก�รใช้ง�นที่อุณหภูมิตำ่�

 ไม่ส�ม�รถทำ�ล�ยสปอร์ของแบคทีเรีย

 ประสิทธิภ�พในก�รทำ�ล�ยแบคทีเรียลดลง

เมือ่ค�่คว�มเปน็กรด-ด่�งสูงข้ึน (ประสิทธภิ�พ

สูงสุดที่ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งเท่�กับ 3

 ร�ค�แพง 

 ระเหยกล�ยเปน็ไอท่ีอณุหภูมสูิงกว่� 49 องศ�

เซลเซียส

2.5	การสุขาภิบาลของนำ้าที่ ใช้หล่อเย็นบรรจุภัณฑ์

 โดยม�กก�รเสือ่มเสยีแบบ Leaker spoilage หรอืเรยีกอกีแบบหนึง่ว�่ ก�รปนเปือ้นหลงักระบวนก�ร

ฆ่�เชื้อ (Post-process contamination) ในอ�ห�รกระป๋องมักพบได้บ่อย มีส�เหตุม�จ�กก�รปิดผนึกไม่ดี

หรือกระป๋องเกิดคว�มเสียห�ยเนื่องจ�กก�รกระแทกในระหว่�งก�รเก็บที่โรงง�นหรือสถ�นท่ีจำ�หน่�ย หรือ

อ�จเกิดจ�กก�รที่นำ้�หล่อเย็นปนเปื้อนจุลินทรีย์ (Podolak และคณะ, 2010) 

 รูปที่ 2.5 แสดงระบบหมุนเวียนนำ้�หล่อเย็นที่ใช้แล้วกลับสู่ระบบหล่อเย็นกระป๋อง นำ้�หล่อเย็นหรือ

นำ�้หลอ่เยน็ทีน่ำ�กลับม�ใชใ้หมจ่ะตอ้งผ�่นก�รฆ�่เชือ้ด้วยคลอรีนหรือส�รฆ�่เชือ้อืน่ และต้องมคีลอรีนอสิระหลง

เหลืออยู่ในนำ้�เมื่อวัดที่บริเวณท�งออกของระบบหล่อเย็น เพื่อให้แน่ใจได้ว่�นำ้�หล่อเย็นมีคลอรีนอิสระเพียง

พอในก�รทำ�ล�ยจลุนิทรยีท์ีป่นเปือ้นในนำ�้ ก�รล�้งภ�ชนะบรรจทุีป่ดิผนกึแลว้กอ่นนำ�เข�้เครือ่งฆ�่เชือ้จะช่วย

ชะล�้งเศษอ�ห�รหรอืสิง่สกปรกท่ีตดิอยู่รอบภ�ชนะบรรจ ุและจะชว่ยทำ�ใหป้ระสทิธภิ�พในก�รทำ�ล�ยจลุนิทรยี ์

ของนำ้�หล่อเย็นดีขึ้น โดยทั่วไปในเครื่องฆ่�เชื้อจะประกอบด้วยทั้งระบบฆ่�เชื้อและระบบหล่อเย็นติดต้ังอยู่

ภ�ยในเครือ่งเดยีวกนั สำ�หรบัก�รนำ�นำ�้หลอ่เยน็กลบัม�ใชใ้หม ่จะสง่นำ�้หลอ่เยน็ทีใ่ชแ้ลว้ไปลดอณุหภมูโิดยผ�่น

หอทำ�เย็น (Cooling tower) ซึ่งนำ้�ที่ใช้แล้วมักมีสิ่งสกปรกเจือปนและมีจุลินทรีย์สะสมอยู่ ควรมีก�รคัดกรอง 

สิ่งสกปรก (Screening) ออกจ�กนำ้�ก่อนส่งเข้�หอทำ�เย็น และต้องเติมคลอรีนเพื่อทำ�ล�ยจุลินทรีย์หลังจ�กที่

นำ้�ออกจ�กหอทำ�เย็น เพื่อให้แน่ใจว่�นำ้�ที่นำ�กลับไปใช้สำ�หรับหล่อเย็นมีปริม�ณคลอรีนอิสระเพียงพอ 
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 รูปที่ 2.5 ระบบหมุนเวียนนำ้�หล่อเย็นที่ใช้แล้วกลับสู่ระบบหล่อเย็นกระป๋อง 

  (ดัดแปลงจ�ก (GMA SEF, 2007)

 ก�รใช้ส�รกันสนิม (Rust inhibitor) บ�งชนิด เช่น โซเดียมไนไตรท์ (Sodium nitrite) จะทำ�ให้

ค่�คว�มต้องก�รคลอรีน (Chlorine demand) เพิ่มขึ้น ซึ่งนำ้�นั้นจะต้องผ่�นก�รฆ่�เชื้อด้วยคลอรีนหรือส�ร 

ฆ่�เชื้ออื่นก่อนนำ�กลับม�ใช้ใหม่

2.6	การสุขาภิบาลของระบบการนำานำ้ากลับมาใช้ ใหม่	

	 (นอกเหนือไปจากนำ้าหล่อเย็นบรรจุภัณฑ์)

 เนื่องจ�กนำ้�ท่ีนำ�กลับม�ใช้ใหม่อ�จมีสิ่งสกปรกรวมทั้งส�รอินทรีย์ปนเป้ือนในนำ้� ซ่ึงส�รปนเปื้อน

เหล�่น้ีส�ม�รถทำ�ปฏกิริยิ�กบัคลอรนีทำ�ใหน้ำ�้นัน้มปีรมิ�ณคลอรนีอสิระลดลง ดงันัน้นำ�้ทีใ่ช้หมนุเวยีนสำ�หรบั

นำ�ม�ใชใ้หมค่วรผ�่นก�รบำ�บดัและดแูลรกัษ� ในลักษณะทีไ่มเ่ส่ียงต่อคว�มปลอดภยัและคว�มเหม�ะสมของ

อ�ห�รที่เป็นผลจ�กก�รใช้นำ้�นั้น มีก�รตรวจติดต�มประสิทธิภ�พของกระบวนก�รบำ�บัด และต้องมีระบบ

จ่�ยนำ้�แยกออกไป เพื่อให้ง่�ยต่อก�รบ่งชี้ สำ�หรับนำ้�ใช้หมุนเวียนที่ไม่มีก�รบำ�บัดต่อ และนำ้�ที่ได้ม�จ�ก

กระบวนก�รแปรรปูอ�ห�ร โดยก�รระเหยหรอืก�รทำ�แห้ง อ�จนำ�กลบัม�ใชไ้ด ้ห�กไมเ่สีย่งตอ่คว�มปลอดภยั

และคว�มเหม�ะสมของอ�ห�ร
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2.7	ข้อสรุป

 ก�รผลิตอ�ห�รระดับอุตส�หกรรม ผู้ผลิตต้องมีแผนง�นสุข�ภิบ�ลโรงง�นอ�ห�รที่มีประสิทธิภ�พ 

เพื่อให้ส�ม�รถควบคุมก�รปนเป้ือนจุลินทรีย์ได้ในทุกขั้นตอนก�รผลิต นอกจ�กก�รทำ�คว�มสะอ�ดที่มี

ประสิทธิภ�พแล้ว ก�รฆ่�เช้ือก็เป็นส่ิงจำ�เป็น โดยต้องทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เช้ือตั้งแต่วัตถุดิบ นำ้�ใช้ภ�ยใน

โรงง�น ผิวสัมผัสอ�ห�รของเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมทั้งควบคุมสุขลักษณะของพนักง�น ส�รเคมีที่ใช้ใน

ก�รฆ่�เชื้อมีหล�ยชนิด ควรเลือกใช้ชนิดส�รเคมีให้เหม�ะสมกับก�รใช้ง�นและใช้ที่คว�มเข้มข้นเพียงพอที่จะ

ทำ�ล�ยจุลินทรีย์ สำ�หรับก�รฆ่�เชื้อนำ้�ใช้ภ�ยในโรงง�น ส�รประกอบคลอรีนเป็นส�รเคมีท่ีนิยมใช้ม�กที่สุด 

ประสทิธภิ�พของส�รประกอบคลอรนีข้ึนกบัหล�ยปจัจยั คอื คว�มเขม้ขน้ ปรมิ�ณส�รอนนิทรยีแ์ละส�รอนิทรยี์

ที่เจือปนในนำ้� ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง และอุณหภูมิ ก�รควบคุมปัจจัยดังกล่�วจะทำ�ให้ส�ม�รถควบคุมก�ร 

ปนเปื้อนจุลินทรีย์ในระหว่�งกระบวนก�รผลิตได้ดียิ่งขึ้น
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บทที่	3 หลักก�รใช้คว�มร้อนในก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท	

(Principles	of	Thermal	Process	for	Food	in	

Hermetically	Sealed	Containers)

รศ. ดร.ทิพ�พร อยู่วิทย� 

ภ�ควิช�วิศวกรรมอ�ห�ร คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

3.1	บทนำา

 หลกัสำ�คัญในก�รใช้คว�มรอ้นเพือ่ฆ�่เชือ้อ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ คอื ทำ�ใหอ้�ห�รปลอดภยั

ต่อผู้บริโภคโดยส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้ได้น�น นั่นคือ ทำ�ให้อ�ห�รอยู่ใน “สภ�วะปลอดเชื้อแบบเชิงก�รค้�” 

(Commercial sterility) หม�ยคว�มว่� ทำ�ให้อ�ห�รปร�ศจ�กเชื้อโรคที่เป็นอันตร�ยต่อผู้บริโภค และไม่มี

จลุนิทรยีท์ีเ่ป็นส�เหตขุองก�รเน�่เสยี ซึง่ส�ม�รถเจรญิในอ�ห�รภ�ยใต้สภ�วะอณุหภมูปิกติของก�รเกบ็รกัษ� 

คำ�สำ�คัญที่จะต้องทำ�คว�มเข้�ใจให้ชัดเจนคือ คำ�ว่� “ภ�ชนะปิดสนิท” (Hermetically sealed container) 

ซึง่หม�ยถงึไมม่อีะไรส�ม�รถผ�่นเข้�ออกภ�ชนะนัน้ได ้เพือ่คงสภ�พปลอดเชือ้ของอ�ห�รในภ�ชนะนัน้ไวห้ลัง

ก�รฆ่�เชื้อ ตัวอย่�งของภ�ชนะปิดสนิทได้แก่ กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว (ที่ฝ�ด้�นในเคลือบด้วย Plastisol)  

ถุงรีทอร์ต (ที่ปิดผนึกด้วยคว�มร้อน) กล่องล�มิเนท เป็นต้น กระบวนก�รให้คว�มร้อนเพื่อฆ่�เชื้อที่สำ�คัญและ

ตอ้งระวงัเปน็พเิศษ คอื ทีใ่ชก้บั “อ�ห�รทีมี่คว�มเปน็กรดตำ�่” (Low-acid food) ซ่ึงหม�ยถึง อ�ห�รใดกต็�ม

ที่มีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งสูงกว่� 4.6 และมีค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity, a
w
) สูงกว่� 0.85 อ�ห�ร

พวกน้ีมีปริม�ณกรดตำ่� และ ปริม�ณนำ้�สูงพอที่จะให้จุลินทรีย์ที่เป็นอันตร�ยสำ�คัญๆ เจริญได้ ทั้งนี้รวมถึง

กระบวนก�รให้คว�มร้อนอ�ห�รที่เดิมเป็นกรดตำ่�แต่มีก�รใส่กรดเพื่อปรับให้มีค่� pH เท่�กับ 4.6 หรือตำ่�กว่�

และมีค่�วอเตอร์แอคติวีตี้สูงกว่� 0.85 ซึ่งเรียกว่� “อ�ห�รปรับกรด” (Acidified food) และ อ�ห�รควบคุม

วอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity controlled food) ซึ่งมีค่� a
w
 น้อยกว่� 0.85 ด้วย
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Hermetic Seal ของกระป๋อง

Hermetic Seal ของขวดแก้ว

ก�รหยอดย�งกันรั่วที่

ฝ�กระป๋อง

ก่อนปิดฝ� หลังปิดฝ�
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3.2	การใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อ

 ก�รใชค้ว�มรอ้นในก�รฆ�่เช้ือผลติภัณฑอ์�ห�รเปน็วธิหีนึง่ในก�รถนอมอ�ห�รใหเ้กบ็ไวไ้ดน้�น โดย

คว�มรอ้นไปทำ�ล�ยจลุนิทรยีใ์นอ�ห�ร ซึง่เป็นอนัตร�ยต่อผู้บริโภคและเปน็ส�เหตุใหอ้�ห�รเน�่เสยี ในข้ันตอน

ก�รผลิต จะทำ�ก�รบรรจุอ�ห�รในภ�ชนะปิดสนิทเช่นกระป๋อง แล้วทำ�ให้เกิดสุญญ�ก�ศระหว่�งก�รปิดผนึก 

จ�กนัน้จงึนำ�ไปฆ�่เชือ้ดว้ยคว�มรอ้น โดยใชอ้ณุหภมูแิละเวล�ทีเ่หม�ะสม บรรจุภณัฑ์ทีใ่ชจ้ะทำ�หน�้ทีป่อ้งกัน

อ�ห�รจ�กก�รปนเปื้อนของจุลินทรีย์ภ�ยนอก ทำ�ให้เก็บรักษ�ไว้ได้น�นและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

 วิธีก�รในก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะปิดสนิทมี 2 วิธี ได้แก่ ก�รผลิตแบบดั้งเดิมที่ใช้กันม�น�นแล้ว 

(Conventional canning) และ ก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic processing and packaging) 

สำ�หรับก�รผลิตแบบดั้งเดิมจะบรรจุอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุ แล้วทำ�ก�รปิดผนึกแน่น (Hermetic sealing)  

จ�กนัน้ใชค้ว�มรอ้นในก�รฆ�่เชือ้ทัง้อ�ห�รและภ�ชนะบรรจไุปพรอ้มกนั ในกรณขีองก�รผลติและบรรจแุบบ

ปลอดเชื้อจะทำ�ก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รและภ�ชนะบรรจุแยกกันแล้วนำ�อ�ห�รที่ฆ่�เชื้อแล้วม�บรรจุลงในภ�ชนะ

บรรจุที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อม�แล้วทำ�ก�รปิดผนึกภ�ยใต้สภ�วะปลอดเชื้อ ทั้งสองวิธีนี้ส�ม�รถใช้ได้กับทั้งอ�ห�ร

ปรับกรดและอ�ห�รที่เป็นกรดตำ่� ผลิตภัณฑ์อ�ห�รในภ�ชนะปิดสนิทผลิตขึ้นเพื่อให้อ�ห�รนั้นอยู่ในสภ�พ

ปลอดเชื้อเชิงก�รค้� (Commercial sterility) ซึ่งจะกล่�วในร�ยละเอียดต่อไป

รูปที่ 3.1 ก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะปิดสนิท (ซ้�ย) แบบดั้งเดิม (ขว�) ก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ

 ที่ม�: GMA Science and Education Foundation (2007)

 ก�รใช้คว�มร้อนในก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รแบ่งได้เป็น 2 วิธี แต่ละวิธีมีวัตถุประสงค์เฉพ�ะ ดังนั้นระดับ

ของคว�มร้อนที่ใช้จึงขึ้นกับวัตถุประสงค์เหล่�นั้น ดังนี้

 3.2.1 ก�รพ�สเจอไรซ ์(Pasteurization) เปน็ก�รใชค้ว�มรอ้นในระดบัทีไ่มส่งูม�ก (Mild heat) 

โดยปกติอุณหภูมิที่ใช้มักจะน้อยกว่� 100 องศ�เซลเซียส ส�ม�รถแบ่งวัตถุประสงค์ของก�รพ�สเจอไรซ์ออก

ต�มค่� pH ของอ�ห�ร ดังนี้ อ�ห�รที่มีค่� pH ม�กกว่� 4.6 และอ�ห�รที่มีค่� pH น้อยกว่�หรือเท่�กับ 4.6
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  3.2.1.1 อ�ห�รที่มีค่� pH สูงกว่� 4.6 ก�รพ�สเจอไรซ์มีวัตถุประสงค์เพื่อฆ่�จุลินทรีย์ที่เป็น
อันตร�ย (Pathogen) ต่อผู้บริโภค จุลินทรีย์ท่ีทำ�ให้เกิดก�รเน่�เสียบ�งส่วนอ�จเหลือรอดจ�กก�รให้คว�ม
ร้อนแบบนี้ได้ ดังน้ันจึงจำ�เป็นต้องใช้ก�รถนอมอ�ห�รแบบอื่นควบคู่ไปด้วยเพื่อป้องกันก�รเน่�เสีย น่ันคือ  
ใหอ้ยูภ่�ยใตส้ภ�วะท่ีจะทำ�ใหก้�รเจรญิของจลุนิทรย์ีทีเ่หลอือยูเ่ปน็ไปได้น้อยทีส่ดุ ก�รถนอมอ�ห�รทีใ่ชค้วบคู่
ไปกับก�รพ�สเจอไรซ์ ได้แก่

 ก�รใช้คว�มเย็น (Refrigeration)
 ก�รลดค่�วอเตอร์แอคติวิต้ี เพื่อทำ�ให้เกิดสภ�วะแวดล้อมที่ไม่เหม�ะสมต่อก�ร

เจริญของจุลินทรีย์ เช่น ก�รเติมนำ้�ต�ล ก�รเติมเกลือ เป็นต้น
 ก�รปรับกรด (Acidification) เช่น ก�รใช้กรดเพื่อปรับค่� pH ของหน่อไม้
 ก�รหมัก (Fermentation) โดยใช้จุลินทรีย์เพื่อเปลี่ยนองค์ประกอบในอ�ห�ร 

เช่น เปลี่ยนแลคโตส (Lactose) หรือนำ้�ต�ลนมไปเป็นกรดแลคติก (Lactic acid)  
ซึ่งทำ�ให้อ�ห�รคงตัวม�กขึ้น

อุณหภูมิและเวล�ที่ใช้ในก�รพ�สเจอไรซ์ขึ้นกับ
 คว�มทนท�นต่อคว�มร้อนของจุลินทรีย์ที่ต้องก�รทำ�ล�ย
 คว�มไวของคุณภ�พของผลิตภัณฑ์ต่อคว�มร้อน

   ก�รพ�สเจอไรซ์ อ�จทำ�ได้ดังนี้
 ใช้อุณหภูมิสูงเวล�สั้น (High temperature short time: HTST) ตัวอย่�ง เช่น 

ก�รพ�สเจอไรซ์นมที่อุณหภูมิ 72 องศ�เซลเซียส เป็นเวล� 15 วิน�ที
 ใช้อุณหภูมิตำ่�เวล�น�น (Low temperature long time: LTLT) ตัวอย่�ง เช่น 

ก�รพ�สเจอไรซ์นมที่อุณหภูมิ 63 องศ�เซลเซียส เป็นเวล� 30 น�ที
   ก�รพ�สเจอไรซท่ี์เหม�ะสมขึน้กบัอตัร�ก�รทำ�ล�ยจลุนิทรยี ์เมือ่เปรียบเทยีบกบัปจัจยั
ท�งด้�นคุณภ�พ โดยทั่วไปพบว่�ก�รใช้ HTST ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พดีกว่� LTLT
   สภ�วะก�รพ�สเจอไรซ์ที่ใช้กับนม ขึ้นกับก�รใช้คว�มร้อนในก�รทำ�ล�ย Coxiella 
burnetii ซึ่งเป็น Rickettsia ที่ทำ�ให้เกิดโรค Q fever (เป็นโรคที่ยังไม่พบในประเทศไทย) ซึ่งเป็นเชื้อที่เป็น
อันตร�ยที่ทนต่อคว�มร้อนได้ม�กที่สุดที่พบในนมในปัจจุบัน
  3.2.1.2 อ�ห�รที่มีค่� pH น้อยกว่�หรือเท่�กับ 4.6 เนื่องจ�กเป็นสภ�วะท่ีไม่เหม�ะต่อ
ก�รเจริญของแบคทีเรียก่อโรคและต่อก�รงอกของสปอร์ จุดมุ่งหม�ยของก�รพ�สเจอไรซ์อ�ห�รที่มีค่� pH  
ตำ่�กว่� 4.6 ส่วนใหญ่แล้วจึงเพื่อทำ�ล�ยเซลล์ปกติ (Vegetative cell) สำ�หรับนำ้�ผลไม้ท่ีมีคว�มเป็นกรดสูง 
เช่น มะน�ว ก�รพ�สเจอไรซ์ทำ�เพื่อทำ�ล�ยยีสต์หรือร� ส่วนพวกเครื่องดื่มที่ได้จ�กก�รหมัก เช่น ไวน์ หรือ
เบียร์ ก�รพ�สเจอไรซ์ทำ�เพื่อทำ�ล�ยพวกยีสต์แปลกปลอม (Wild yeast) 
   สำ�หรับกระบวนก�รฆ่�เชื้อที่ขึ้นกับจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องก�รออกซิเจน ค่� pH ของอ�ห�รเป็น
ปจัจัยทีส่ำ�คัญม�ก สปอร์ทีม่คีว�มทนท�นตอ่คว�มรอ้นสงูอ�จเหลอืรอดจ�กกระบวนก�รฆ�่เชือ้ได ้แตเ่น่ืองจ�ก
อ�ห�รมีค่� pH ตำ่� สปอร์เหล่�นี้จึงไม่ส�ม�รถเจริญ และทำ�ให้เกิดอันตร�ยต่อสุขภ�พ หรือทำ�ให้เกิดก�ร 
เน่�เสียขึ้น 
   ที่ค่� pH 4.6 เป็นค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งท่ีตำ่�กว่�เล็กน้อยจ�กค่� pH ตำ่�สุด (pH 4.8)  
ที่เชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินัม (Clostridium botulinum) ส�ม�รถเจริญและสร้�งส�รพิษขึ้นได้จึงต้องมีก�ร

ระมัดระวังเป็นพิเศษ



บทที่ 3  หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

 (Principles of Thermal Process for Food in Hermetically Sealed Containers)

61

รูปที่ 3.2 คว�มสำ�คัญของคว�มเป็นกรด-ด่�งของผลิตภัณฑ์ต่อระดับก�รให้คว�มร้อนในก�รฆ่�เชื้อ

 3.2.2 ก�รสเตอรไิลซ ์(Sterilization) เปน็ก�รใชค้ว�มร้อนทีอ่ณุหภมูสูิงกว่� 100 องศ�เซลเซยีส  

โดยมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อทำ�ล�ยสปอร์ของแบคทีเรียซึ่งมีคว�มทนท�นต่อคว�มร้อนม�กกว่�เซลล์ปกติ  

(Vegetative cell) ของมนัม�ก คำ�ว�่ “สเตอริไลซ์” มใิช่คำ�ท่ีถูกต้องท่ีนำ�ม�ใชก้บักระบวนก�รฆ่�เชือ้ด้วยคว�ม

รอ้นสำ�หรบัผลติภัณฑ์อ�ห�ร ท้ังน้ีเพร�ะจุดมุง่หม�ยหลกัของก�รสเตอรไิลซ์อ�ห�ร คอื ก�รทำ�ใหจ้ลุนิทรยีแ์ละ 

สปอร์ของมันไม่ส�ม�รถเจริญเติบโตได้ภ�ยใต้สภ�วะปกติที่ใช้ในก�รเก็บรักษ� หม�ยคว�มว่� อ�จมีจุลินทรีย์

ที่ไม่เป็นอันตร�ยต่อผู้บริโภคเหลือรอดอยู่บ้�งในอ�ห�ร (พวกที่เป็นอันตร�ยต่อผู้บริโภคต้องถูกทำ�ล�ยหมด)  

แต่สภ�วะแวดล้อมทำ�ให้มันไม่ส�ม�รถเจริญขึ้นได้ จึงเรียกก�รให้คว�มร้อนกับอ�ห�รโดยใช้หลักก�รนี้ว่�  

“ก�รฆ่�เชื้อเชิงก�รค้�” (Commercial sterilization)

   สภ�วะที่ต้องก�รเพ่ือที่จะให้เกิด “สภ�พปลอดเชื้อเชิงก�รค้�” (Commercial sterility)  

ขึ้นกับปัจจัยหล�ยประก�ร ดังนี้

 ธรรมช�ติของอ�ห�ร เช่น ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง

 สภ�วะก�รเก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์อ�ห�รหลังผ่�นก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนแล้ว 

 คว�มทนท�นต่อคว�มร้อนของจุลินทรีย์หรือสปอร์

 ลักษณะก�รถ่�ยเทคว�มร้อนของอ�ห�ร ของภ�ชนะบรรจุและของตัวกล�งในก�รให้

คว�มร้อน

 ชนิดและปริม�ณจุลินทรีย์เริ่มต้นของอ�ห�ร

   โดยทั่วไปอ�ห�รที่อยู่ในสภ�พปลอดเชื้อแบบเชิงก�รค้�จะอยู่ในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

(Hermetically sealed containers) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดก�รปนเปื้อนขึ้นอีกหลังก�รฆ่�เชื้อ นอกจ�กนี้

ต�มหลกัก�รผลติอ�ห�รในภ�ชนะปดิสนทิจะตอ้งทำ�ใหผ้ลติภณัฑอ์�ห�รมปีรมิ�ณออกซเิจนเหลอือยูใ่นระดบั

ตำ่�ม�ก ดังนั้นจุลินทรีย์ที่ต้องใช้ออกซิเจน (Obligate aerobes) จึงไม่ส�ม�รถเจริญ และทำ�ให้อ�ห�รเน่�เสีย 

หรอืเปน็อนัตร�ยตอ่ผูบ้รโิภค นอกจ�กนีส้ปอร์ของแบคทเีรียทีต้่องก�รออกซิเจนมคีว�มทนท�นต่อคว�มร้อน

น้อยกว่�สปอร์ของพวกที่ไม่ต้องก�รออกซิเจน (Facultative หรือ obligate anaerobes) 
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

   สำ�หรบัอ�ห�รทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่ สภ�พท่ีไมม่อี�ก�ศในกระปอ๋งจึงเปน็สภ�วะท่ีเหม�ะสม 

อย�่งยิง่สำ�หรบัก�รเจรญิและสร�้งส�รพษิของ C. botulinum ดังนัน้ก�รทำ�ล�ยสปอร์ของแบคทเีรียนีจึ้งเปน็

เป�้หม�ยหลกัของก�รใชค้ว�มรอ้นในก�รฆ�่เชือ้ผลติภณัฑอ์�ห�รประเภทนี ้แบคทเีรยีตวันีม้หีล�ยส�ยพันธุท์ี่

ส�ม�รถสร้�งส�รพิษได้ แต่สปอร์ที่ทนท�นต่อคว�มร้อนได้ม�กที่สุดเป็นชนิด A และ B ส�รพิษที่สร้�งขึ้นเป็น

อนัตร�ยม�ก (เพยีง 10-6 กรมั ก็ส�ม�รถฆ�่คนได้) แต่ส�ม�รถทำ�ล�ยได้โดยใชค้ว�มรอ้นช้ืนที ่100 องศ�เซลเซียส  

เป็นเวล� 10 น�ที

   เน่ืองจ�กมีแบคทีเรียท่ีส�ม�รถสร้�งสปอร์และไม่ต้องก�รออกซิเจน ทั้งยังทนท�นต่อคว�ม

ร้อนไดสู้งกว่� C. botulinum แตไ่มเ่ปน็อนัตร�ย จงึใชเ้พือ่ตรวจสอบคว�มปลอดภยัจ�กกระบวนก�รใหค้ว�ม

รอ้นกับอ�ห�รทีมี่คว�มเป็นกรดตำ�่แทน C. botulinum เพร�ะไมเ่ปน็พษิ ง�่ยตอ่ก�รวเิคร�ะห ์และมคี�่คว�ม

ทนท�นต่อคว�มร้อนที่เหม�ะสม ได้จำ�แนกชื่อจุลินทรีย์ตัวนี้ไว้ว่�เป็น Putrefactive anaerobe (PA) 3679 

มีลักษณะคล้�ยกับ C. sporogenes

3.3	การกำาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

 ก�รให้คว�มร้อนในก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รในภ�ชนะปิดสนิท เช่น กระป๋องเป็น “กรรมวิธีก�รผลิตท่ี

กำ�หนด” (Scheduled process หรือ Process schedule) ซึ่งหม�ยถึง ข้อกำ�หนดก�รฆ่�เชื้อผลิตภัณฑ์

อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุปิดสนิทด้วยคว�มร้อน ที่กำ�หนดโดยผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน  

(Process authority) ข้อกำ�หนดดังกล่�วต้องประกอบด้วยข้อมูล ชนิดและขน�ดของภ�ชนะบรรจุ ค่�คว�ม

เป็นกรด-ด่�งของอ�ห�ร ค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ของอ�ห�ร ส่วนประกอบของอ�ห�รหรือสูตรอ�ห�ร ชนิดและ

ปรมิ�ณวตัถเุจอืปนท่ีใช ้อณุหภมูแิละเวล�ท่ีเหม�ะสมในก�รฆ�่เชือ้สำ�หรบัผลติภณัฑแ์ตล่ะชนดิและแตล่ะขน�ด

บรรจุ และปัจจัยวิกฤตอื่นๆ ที่มีผลต่อก�รส่งผ่�นคว�มร้อนของอ�ห�ร

 ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่องใช้

ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด 

กำ�หนดไว้ในบัญชีแนบท้�ยหม�ยเลข 1 หัวข้อที่ 3.3 ให้ผู้ผลิตต้องจัดทำ�เป็นเอกส�รแสดงกรรมวิธีก�รผลิต

ที่กำ�หนดซึ่งได้จ�กก�รศึกษ�ก�รกระจ�ยอุณหภูมิในเครื่องฆ่�เชื้อ (Temperature distribution: TD) และ

ก�รศึกษ�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนในอ�ห�ร (Heat penetration: HP) ภ�ยใต้ปัจจัยเกี่ยวกับก�รทำ�ล�ย 

สปอร์ของจุลินทรีย์เป้�หม�ย คือ คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium botulinum) หรือกรณีใช้จุลินทรีย์ 

เป้�หม�ยอ่ืนต้องมีหลักฐ�นท�งวิช�ก�รว่�มีค่�คว�มต้�นท�นต่อคว�มร้อนที่เทียบเท่�หรือสูงกว่�สปอร์ของ 

คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม

 กรรมวธิกี�รผลติทีก่ำ�หนดเป็นวิธกี�รทีผู่ผ้ลติเลอืกใชแ้ละมัน่ใจว�่ผลติภณัฑจ์ะได้รับก�รฆ�่เชือ้แบบ 

เชิงก�รค้�อย่�งเพียงพอ ส่วน Operating process คือกระบวนก�รให้คว�มร้อนที่ผู้ผลิตเลือกใช้ซึ่งเท่�กับ

หรือเกินกว่�เกณฑ์ขั้นตำ่�ที่กำ�หนดไว้ใน “กรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด”

 ในกรณีท่ีเกิด “ก�รเบ่ียงเบนไปจ�กก�รผลิตปกติ” (Deviation in processing) โดยมีส�เหตุ 

ม�จ�ก เช่น คว�มผิดพล�ดของผู้ปฏิบัติก�รในก�รใช้เวล�ฆ่�เชื้อที่สั้นไป ก�รทำ�ง�นผิดปกติของเครื่องกำ�เนิด

ไอนำ้� (Boiler) ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดอุณหภูมิตก (Temperature drop) ก�รต้ังเคร่ืองบรรจุผิดพล�ดทำ�ให้ได้ 
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นำ้�หนักบรรจุเกิน (Overweight) ก�รใส่แป้งม�กเกินไปหรือผิดประเภทจ�กสูตรอ�ห�รเดิมทำ�ให้ผลิตภัณฑ์

ข้นหนืดม�กขึ้น ข้อผิดพล�ดเหล่�นี้เป็นปัญห�ที่อ�จเกิดขึ้นและไม่มีก�รประกันว่�ผลิตภัณฑ์น้ันปลอดภัยที่

จะบริโภค ในก�รพิจ�รณ�ว่�จะส�ม�รถข�ยผลิตภัณฑ์รุ่นนั้นๆได้หรือไม่ จำ�เป็นต้องให้ผู้เชี่ยวช�ญ (Process 

authority) เป็นผู้ตัดสินโดยดูจ�กข้อมูลอย่�งละเอียดที่ผลิตภัณฑ์ได้รับ เพ่ือประเมินว่�ผลิตภัณฑ์นั้นได้รับ

คว�มร้อนเพียงพอที่จะทำ�ล�ยจุลินทรีย์ก่อโรคหรือไม่ นั่นก็คือ “วิธีก�รขั้นตำ่�ในก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน” 

(Minimum thermal process) ถ้�ผ่�นผู้ผลิตส�ม�รถส่งผลิตภัณฑ์ข�ยได้ ถ้�ไม่ผ่�นผู้ผลิตอ�จตัดสินใจที่

จะนำ�ไปฆ่�เชื้อใหม่ (Reprocess) หรือ ทำ�ล�ยทิ้งทั้งหมด ถ้�นำ�ไปฆ่�เชื้อใหม่ ต้องทำ�ให้เกิดสภ�วะปลอดเชื้อ

แบบเชงิก�รค�้ และเนือ่งจ�กผลติภณัฑน์ัน้เคยผ่�นก�รฆ่�เชือ้ม�แล้วสมบติัของอ�ห�รอ�จเปล่ียนแปลงไป เชน่  

ขน้หนดืม�กข้ึน จึงต้องม ีProcess เฉพ�ะสำ�หรบัใช ้Reprocess ซ่ึงกระบวนก�รทีใ่ชต้้องกำ�หนดโดย Process  

authority เช่นกัน

 ในก�รกำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน มีขั้นตอนที่ใช้เพื่อพิจ�รณ�โดยมีปัจจัยที่มีผล

สำ�คัญ คือ

 1. อัตร�เร็วที่ปริม�ณคว�มร้อนแทรกผ่�นไปยังจุดที่ร้อนช้�ที่สุดในอ�ห�ร

 2. สมบัติในก�รทนต่อคว�มร้อนของสปอร์ของจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอ�ห�ร

รูปที่ 3.3 ขั้นตอนในก�รพิจ�รณ�กระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน (Process determination)

 ในขอ้ (1) เปน็ก�รทดลองทีอ่อกแบบเพ่ือวดัอตัร�ก�รเพ่ิมอณุหภมูขิองผลิตภณัฑ์อ�ห�ร จ�กขอ้มลู

ที่ได้ทำ�ให้ทร�บว่�อุณหภูมิท่ีจุดร้อนช้�ท่ีสุดในอ�ห�รขณะได้รับคว�มร้อนเพิ่มขึ้นเร็ว/ช้�อย่�งไร ในก�รผลิต

จริงองค์ประกอบของอ�ห�รอ�จแปรเปลี่ยนไปบ้�ง ดังนั้นก�รศึกษ�จึงต้องออกแบบให้ครอบคลุมถึงสภ�วะ

ที่เลวร้�ยที่สุดไว้ด้วย เช่น นำ้�หนักบรรจุที่ม�กที่สุดที่อ�จเป็นได้ ชิ้นผักที่ใหญ่ที่สุด นำ้�เกรวี่ที่ข้นที่สุด เป็นต้น

 ในขอ้ (2) เป็นก�รศกึษ�ระดบัอณุหภมูแิละปรมิ�ณคว�มรอ้นทีต่อ้งก�ร เพือ่ทำ�ล�ยจลุนิทรยีท์ีส่ำ�คญั

ที่ปนเปื้อนในอ�ห�ร จุลินทรีย์ที่มีก�รศึกษ�กันม�ก คือ ตัวที่อันตร�ยที่สุด เช่น Clostridium botulinum 
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

อย่�งไรก็ต�ม ตัวอ�ห�รเองก็อ�จมีผลต่ออัตร�ก�รฆ่�เช้ือด้วย ดังนั้น ควรมีก�รศึกษ�เพ่ิมสำ�หรับผลิตภัณฑ์

อ�ห�รใหม่หรือที่เปลี่ยนไปจ�กเดิม นอกจ�กนี้ควรมีก�รศึกษ�คว�มทนท�นต่อคว�มร้อนของจุลินทรีย์ท่ีมี

เฉพ�ะในบรเิวณนัน้ๆหรอืในวตัถดุบินัน้ๆ แมว้�่จุลินทรียพ์วกนีอ้�จไมเ่ปน็อันตร�ยแต่อ�จเปน็ส�เหตุของก�ร

เสือ่มเสยีของอ�ห�รได ้โรงง�นควรทำ�ก�รทดลองเพือ่ห�แบคทเีรยีทีท่นท�นตอ่คว�มรอ้นจ�กสภ�วะแวดลอ้ม

ในและรอบๆ โรงง�นด้วย โดยปกติแล้วจะใช้จุลินทรีย์ที่มีคว�มทนท�นม�กกว่� (ฆ่�ย�กกว่�) C. botulinum 

เพื่อให้แน่ใจในคว�มปลอดภัย 

 3.3.1 คว�มทนท�นต่อคว�มร้อนของจุลินทรีย์

   คว�มทนท�นต่อคว�มร้อนของจุลินทรีย์ มีม�กน้อยเพียงใด ขึ้นกับปัจจัยต่�งๆ ดังนี้ :-

   1. ชนิดและจำ�นวนจุลินทรีย์เริ่มต้น

    ส�ม�รถใช้คว�มร้อนทำ�ล�ยยีสต์และร�ส่วนใหญ่ได้ง่�ยกว่�แบคทีเรีย และสปอร์ของ

แบคทีเรียทนคว�มร้อนได้ม�กกว่�เซลล์ปกติ (Vegetative cell)

    ระยะเวล�ที่ใช้ในก�รฆ่�เชื้อ ขึ้นกับจำ�นวนจุลินทรีย์เริ่มต้น ถ้�ปริม�ณจุลินทรีย์เริ่มต้น

ม�กเกินกว่�เกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ อุณหภูมิและเวล�ที่กำ�หนดไว้ในกระบวนก�รฆ่�เชื้อ ก็จะไม่ส�ม�รถทำ�ล�ย

จุลินทรีย์ได้หมด ก่อให้เกิดปัญห�อ�ห�รผ่�นคว�มร้อนในก�รฆ่�เชื้อไม่เพียงพอ (Under process) ได้

  2. อ�ยุของจุลินทรีย์

   คว�มต้�นท�นต่อคว�มร้อนของจุลินทรีย์แตกต่�งไปต�มระยะก�รเจริญของจุลินทรีย์  

(ดังแสดงในรูปท่ี 3.4) พบว่�จุลินทรีย์จะมีคว�มทนท�นต่อคว�มร้อนได้สูงสุดในระยะ Stationary phase 

(Old cells) รองลงม�คือช่วงของ Lag phase (ช่วงพักตัวก่อนเริ่มก�รเจริญเติบโต) ส่วนช่วง Logarithmic 

phase จุลินทรีย์ไม่ทนต่อคว�มร้อน

  3. อุณหภูมิ

   จุลินทรีย์ทนคว�มร้อนได้ม�กที่สุด เมื่อเจริญอยู่ในสภ�พที่อุณหภูมิเหม�ะสมต่อก�รเจริญ

ของมัน (Optimum temperature) ยิ่ง Optimum temperature ของจุลินทรีย์นั้นสูงขึ้นเท่�ไร จุลินทรีย์ก็

จะยิ่งทนต่อคว�มร้อนได้ม�กยิ่งขึ้น ดังนั้น อุณหภูมิที่อ�ห�รถูกทิ้งไว้ก่อนเข้�สู่กระบวนก�รฆ่�เชื้อจะมีผลต่อ

คว�มทนท�นต่อคว�มร้อนของจุลินทรีย์ด้วย

รูปที่ 3.4 วงจรชีวิตก�รเจริญของจุลินทรีย์
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 4. ลักษณะของอ�ห�ร

  จุลินทรีย์ส�ม�รถทนต่อคว�มร้อนได้ม�กขึ้น เมื่อค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ (a
w
) ในอ�ห�รลดลง 

ส�รประกอบต่�งๆที่เป็นองค์ประกอบในอ�ห�ร เช่น โปรตีน ไขมัน ค�ร์โบไฮเดรท เกลือ (เกลือของแคลเซียม

และแมกนเีซียม) รวมทัง้เกลอืแกงและนำ�้ต�ลทีเ่ตมิลงไป และมผีลไปลดค�่ a
w
 ของอ�ห�รลง กจ็ะมผีลไปช่วย

เพิ่มคว�มทนท�นต่อคว�มร้อนของจุลินทรีย์ 

  แต่ส�รประกอบที่มีฤทธิ์ในก�รยับยั้งก�รเจริญของจุลินทรีย์ (Inhibitory compounds) ทั้งที่มี

ในอ�ห�รต�มธรรมช�ติหรือที่เติมลงไปในอ�ห�รจะมีผลไปลดคว�มทนท�นต่อคว�มร้อนของจุลินทรีย์

 5. คว�มเป็นกรด-ด่�งของอ�ห�ร (pH)

  pH เป็นปัจจัยที่ต้องคำ�นึงถึงในกระบวนก�รฆ่�เชื้ออ�ห�ร ทั้งนี้เพร�ะ pH มีผลโดยตรงต่อ

กระบวนก�รให้คว�มร้อน และคว�มส�ม�รถในก�รเจริญของจุลินทรีย์ ปกติจุลินทรีย์จะทนต่อคว�มร้อนได้

ม�กที่สุดเมื่อเจริญอยู่ในสภ�พที่มีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งที่เหม�ะสม (Optimum pH)

  อาหารสามารถแบ่งตามความเป็นกรด-ด่าง ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  5.1 อาหารที่เป็นกรด มีค่� pH น้อยกว่� 4.6 เช่น ส้ม มะน�ว สับปะรด เป็นต้น คว�มเป็นกรด

ทำ�ให้จุลินทรีย์ (โดยเฉพ�ะแบคทีเรียท่ีสร้�งสปอร์) ไม่เติบโตและมีคว�มทนท�นต่อคว�มร้อนได้น้อย จึงถูก

ทำ�ล�ยได้ง่�ย ก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รประเภทนี้โดยท่ัวไปมุ่งม�ท่ียีสต์และร� และใช้คว�มร้อนท่ีอุณหภูมินำ้�เดือด

ปกติ (100 องศ�เซลเซียส)

  5.2 อาหารที่เป็นกรดตํ่า มีค่� pH สูงกว่� 4.6 เช่น เนื้อสัตว์ อ�ห�รทะเล ผัก ข้�วโพด สำ�หรับ

อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุปิดสนิท สภ�พไร้อ�ก�ศในบรรจุภัณฑ์เหม�ะท่ี C. botulinum จะเจริญและสร้�ง 

ส�รพิษ นอกจ�กนั้นมันยังส�ม�รถสร้�งสปอร์ที่ทนท�นต่อคว�มร้อนได้ดี จึงต้องใช้คว�มร้อนสูงถึง 116-121  

องศ�เซลเซียส เพื่อทำ�ล�ยสปอร์ของแบคทีเรียตัวนี้ ซ่ึงเป็นเป้�หม�ยที่สำ�คัญในก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รที่มีคว�ม

เป็นกรดตำ่�เพร�ะส�รพิษที่มันสร้�งเป็นชนิดเฉียบพลันและมีพิษร้�ยแรงม�ก แต่ส�ม�รถทำ�ล�ยได้โดยใช้ 

คว�มร้อนชื้น (Moist heat) ที่ 100 องศ�เซลเซียส เป็นเวล� 10 น�ที

 คว�มทนท�นต่อคว�มร้อนของแบคทีเรียและ/หรือสปอร์ มีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ตัว คือ D 

และ z ตัวแปรเหล่�นี้บอกให้ทร�บว่�ก�รให้คว�มร้อนในก�รฆ่�เชื้อนั้นๆให้ผลในก�รฆ่�ม�กเท่�ไร

 1. ค่� D (Decimal Reduction Time หรือ Death Rate Constant)

  คว�มส�ม�รถในก�รทนต่อคว�มร้อนของจุลินทรีย์กำ�หนดให้แสดงในรูปของค่� “D”  

(D Value) หรือ Decimal Reduction Time ซึ่งหม�ยถึงระยะเวล�ที่ใช้ในก�รทำ�ล�ยสปอร์ของจุลินทรีย์

ลง 90% ของท่ีมีอยู่ท่ีอุณหภูมิหนึ่งๆ จุลินทรีย์แต่ละชนิดจะมีค่� D แตกต่�งกันแต่จุลินทรีย์ตัวเดียวกันถ้�

ห�โดยใช้อุณหภูมิแตกต่�งกันค่� D ที่ได้ก็จะแตกต่�งกันด้วย ดังนั้นก�รเขียนค่� D จำ�เป็นต้องห้อยท้�ย

ด้วยอุณหภูมิท่ีใช้ห� ค่� D เป็นค่�ที่ห�ได้จ�กก�รทดลอง โดยศึกษ�ผลของอุณหภูมิท่ีเวล�ต่�งกันต่อก�ร

ลดลงของจุลินทรีย์หรือสปอร์ ซึ่งเรียกว่�Thermal Death Time test (TDT test) โดยเตรียมจุลินทรีย์ที่

มีชีวิต หรือสปอร์ของแบคทีเรีย ซึ่งทร�บปริม�ณเร่ิมต้น (ในหน่วย CFU) ใส่จุลินทรีย์หรือสปอร์นั้นลงใน

ส�รละล�ยบัฟเฟอร์ หรือในส�รอ�ห�รท่ีทำ�เพื่อจำ�ลองอ�ห�รจริง (Food model) หรืออ�จใช้อ�ห�รจริง

ที่ต้องก�รจะศึกษ� เช่น นม นำ้�แกง นำ้�ซุป เนื้อบด เนื้อปล� โดยนำ�เชื้อจุลินทรีย์หรือสปอร์ที่จะศึกษ�ใส่

ในภ�ชนะที่มีขน�ดเล็กม�ก เช่น หลอดขน�ดเล็ก (TDT tube) กระป๋องขน�ดเล็ก (TDT can) หรือในถุง 
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

รีทอร์ต (Retort pouch) เพื่อให้ตัวอย่�งมีอุณหภูมิขึ้นถึงอุณหภูมิท่ีจะศึกษ�อย่�งรวดเร็ว หลังใส่จุลินทรีย์

หรือสปอร์ลงไปแล้วให้ปิดผนึกให้สนิทแล้วจึงนำ�ไปให้คว�มร้อนท่ีอุณหภูมิคงที่ที่ต้องก�ร โดยอ�จจะทำ�ใน

อ่�งนำ้�ควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) หรือ ห�กต้องก�รศึกษ�ที่อุณหภูมิสูงกว่�100 องศ�เซลเซียส อ�จใช้

อ่�งนำ้�มัน (Oil bath) หรือ TDT retort แล้วจับเวล�ที่แน่นอน เมื่อครบต�มเวล�ที่กำ�หนดแล้วให้นำ�ตัวอย่�ง

ม�ทำ�ให้เย็นทันที จ�กนั้นจึงนำ�ตัวอย่�งที่ผ่�นคว�มร้อนแล้วม�ห�ปริม�ณจุลินทรีย์หรือสปอร์ที่เหลือรอด

ทำ�เช่นนี้โดยใช้ระยะเวล�น�นต่�งๆ กัน จะได้ข้อมูลก�รลดลงของจุลินทรีย์หรือสปอร์เมื่อให้คว�มร้อนที่

อุณหภูมิคงที่ด้วยระยะเวล�ต่�งกัน ข้อมูลที่ได้นำ�ม�แสดงในรูปของกร�ฟ ซึ่งเป็น Semi-logarithmic graph  

เพื่อให้ได้คว�มสัมพันธ์เป็นเส้นตรง โดยแนวตั้ง (แกน Y) เป็น log-scale แสดงจำ�นวนสปอร์ที่เหลือรอดอยู่ 

ส่วนแนวนอน (แกน X) เป็นสเกลปกติแสดงเวล�ที่ให้คว�มร้อน ดังแสดงในรูปที่ 3.5

  จ�กรปู 3.5 log-scale บนแกน Y ทำ�ใหง่้�ยตอ่ก�รห�ค�่ D เพร�ะถ�้นบัลงม� 1 log cycle (ในรปูจ�ก  

104 ม� 103) ก็คือก�รลดลง 90% ของจำ�นวนเริ่มต้น จุลินทรีย์แต่ละตัวจะมีค่� D ไม่เท่�กัน ยิ่งค่� D สูงก็ยิ่ง

ย�กตอ่ก�รทำ�ล�ย ดงันัน้ ในก�รกำ�หนดคว�มรอ้นในก�รฆ่�เชือ้จงึจำ�เปน็ตอ้งเลอืกเอ�จุลนิทรยีท์ีท่นคว�มรอ้น

ได้ม�กที่สุดที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อ�ห�รนั้น และจ�กสภ�พแวดล้อมของโรงง�น

รูปที่ 3.5 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งจำ�นวนสปอร์และเวล�ในก�รให้คว�มร้อนที่อุณหภูมิคงที่ 

 (กร�ฟแสดงก�รอยู่รอดพลอตบนกระด�ษ semi-log)

รูปที่ 3.6 คว�มสมัพนัธร์ะหว�่งสปอร์ทีเ่หลือรอดและเวล�ในก�รฆ�่เชือ้ทีอ่ณุหภมูคิงที ่3 อณุหภมู ิ
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 ถ�้เร�ใหค้ว�มร้อนแกส่ปอรจ์ำ�นวน 10,000 สปอร์ท่ีอณุหภมู ิ240 องศ�ฟ�เรนไฮต์ และพบว�่ต้องใชเ้วล�  

10 น�ที เพื่อลดจำ�นวนสปอร์จ�ก 10,000 ให้เหลือ 1,000 หรือลดลง 90% (1 log cycle) นั่นคือ ค่� D
240

 = 

10 น�ที ตัวห้อยท้�ย (Subscript) ที่อยู่ข้�งล่�งตัว D บอกอุณหภูมิที่ใช้ในก�รห�ค่� D ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ

ค่� D คือ ชนิดของสปอร์ ชนิดของอ�ห�รที่สปอร์แขวนลอยอยู่ เป็นต้น 

 รปู 3.6 แสดงก�รใชอุ้ณหภมู ิ3 ระดับ คอื 240, 250 และ 260 องศ�ฟ�เรนไฮต์ เพือ่ฆ่�เชือ้จุลินทรยี์

ชนิดเดียวกันที่มีจำ�นวนเริ่มต้นเท่�กัน คือ เท่�กับ 10,000 หรือ104 ตัว จะเห็นว่�ค่� D ของจุลินทรีย์ชนิด

เดียวกันเมื่อห�ที่อุณหภูมิต่�งกันก็จะมีค่�ต่�งกัน ยิ่งใช้อุณหภูมิฆ่�เชื้อสูงพบว่�อัตร�ก�รฆ่�จะสูงขึ้น Slop มี

คว�มชันม�กขึ้น ใช้เวล�เพียงไม่กี่น�ทีก็ส�ม�รถลดจำ�นวนแบคทีเรียลงได้ 90% จ�กรูปใช้เวล�เพียง 3 น�ที

ที่ 260 องศ�ฟ�เรนไฮต์ ในก�รลดจำ�นวนจุลินทรีย์ลง 90% นั่นคือ D
260

 = 3 น�ที ขณะที่ถ้�ใช้อุณหภูมิ  

240 องศ�ฟ�เรนไฮต์ จะใช้เวล� 10 น�ที (D
240

 = 10 น�ที) และ ถ้�ใช้อุณหภูมิ 250 องศ�ฟ�เรนไฮต์ จะใช้

เวล� 7 น�ที (D
250

 = 7 น�ที)

 ในอุตส�หกรรมก�รผลิตอ�ห�รท่ีมีคว�มเป็นกรดตำ่�เพ่ือให้อ�ห�รปลอดภัยจ�กสปอร์ของ 

คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม ใช้ “กระบวนก�ร 12 D” ซึ่งหม�ยถึง ก�รลดจำ�นวนสปอร์ของจุลินทรีย์เริ่มต้นลง  

90% เป็นจำ�นวน 12 ครั้ง นั่นก็คือมีสปอร์ของจุลินทรีย์เหลืออยู่ 10% ของ 10%…….12 ครั้ง หรือ 10-12  

ของจำ�นวนสปอรเ์ริม่ตน้ ดงัน้ัน ถ้�ปรมิ�ณสปอร์ของจลุนิทรียเ์ริม่ตน้ม ี106 (1 ล้�น) เม่ือผ�่นกระบวนก�ร 12 D  

จะเหลือสปอร์ของจุลินทรีย์สุดท้�ยเป็น 10-6 (หรือ 1 ตัวในล้�นกระป๋อง)

ต�ร�งที่ 3.1 จำ�นวนสปอร์ที่เหลือรอดหลังจ�กผ่�นกระบวนก�ร 12 D

 เวล�ในก�รฆ่�เชื้อ (น�ที) จำ�นวนสปอร์ที่เหลือรอด

  0 1,000,000 = 106    

  D 100,000 = 105    

 2  D 10,000 = 104    

 3 D 1,000 = 103    

 4  D 100 = 102    

 5  D 10 = 101    

 6  D 1 = 100 = 1 สปอร์ใน 1 กระป๋อง

 7  D 0.1 = 10-1 = 1 สปอร์ใน 10 กระป๋อง

 8  D 0.01 = 10-2 = 1 สปอร์ใน 100 กระป๋อง

 9  D 0.001 = 10-3 = 1 สปอร์ใน 1,000 กระป๋อง

 10  D 0.0001 = 10-4 = 1 สปอร์ใน 10,000 กระป๋อง

 11  D 0.00001 = 10-5 = 1 สปอร์ใน 100,000 กระป๋อง

 12  D 0.000001 = 10-6 = 1 สปอร์ใน 1,000,000 กระป๋อง

หม�ยเหตุ  จำ�นวนยกกำ�ลังที่มีค่�ติดลบ เป็นก�รอธิบ�ยโอก�สที่อ�จเกิดขึ้นได้ (Probability) เช่น 10-3 

หม�ยคว�มว่� หลังจ�กให้คว�มร้อนเป็นเวล� 9D น�ทีแล้ว โอก�สที่จะมีสปอร์เหลือรอดอยู่มี

เพียง 1 ใน 1,000 กระป๋อง
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 ในท�งทฤษฎีเร�ไม่ส�ม�รถทำ�ล�ยแบคทีเรีย/สปอร์ให้เหลือ 0 ได้ซึ่งเห็นได้จ�กกร�ฟแสดงก�รอยู่

รอดว่�ไม่เคยลดลงถึง 0 ที่ทำ�ได้ก็เพียงทำ�ล�ยให้มันเหลือจำ�นวนใกล้ศูนย์ม�กที่สุดเท่�ที่จะส�ม�รถทำ�ได้

 มีผู้จัดลำ�ดับคว�มทนท�นต่อคว�มร้อนของจุลินทรีย์ไว้ดังนี้

จุลินทรีย์ที่มีค่� D
250

 ม�กกว่� 1  เป็นพวกที่ทนต่อคว�มร้อนได้สูงม�ก 

    (Extremely high heat resistance)

   ม�กกว่� 0.1  เปน็พวกทีท่นตอ่คว�มรอ้นไดส้งู (High heat resistance)

   ม�กกว่� 0.01  เป็นพวกที่ทนต่อคว�มร้อน (Heat resistance)

   น้อยกว่�หรือเท่�กับ 0.01 ไม่ทนต่อคว�มร้อน (Not heat resistance)

ต�ร�งที่ 3.2 เปรียบเทียบค่� D ของจุลินทรีย์ต่�งๆ ในอ�ห�รต่�งกัน และใช้วิธีห�ที่ต่�งกัน

จุลินทรีย์ Substrate วิธีที่ใช้ห�ค่� D
D

250
 คำ�นวณโดยวิธีของ

Stumbo et. al. Schmidt
P.A. 3679

P.A. 3679

P.A. 3679

F.S. 5010

F.S. 5010

F.S. 1518

F.S. 617

F.S. 617

Cream – style corn

Whole – kernel corn

Phosphate buffer

Cream – style corn

Whole – kernel corn

Phosphate buffer

Whole milk

Evaporated milk

TDT Can

TDT Can

 TDT Tube

TDT Can

TDT Can

 TDT Tube

TDT Can

 TDT Tube

2.47

1.52

1.31

1.14

1.35

3.01

0.84

1.05

2.53

1.54

1.32

1.09

1.38

3.04

0.79

1.05
หม�ยเหตุ   P.A. = Putrefactive anaerobe

   F.S. = Flat sour

ที่ม�: Stumbo (1973)

 2. ค่า z (z Value) 

  ถ้�ห�ค่� D ของสปอร์จุลินทรีย์ตัวเดียวกันที่หล�ยๆ อุณหภูมิ แล้วแสดงข้อมูลที่ได้ในรูปของ

กร�ฟระหว่�ง log ของค่� D กับอุณหภูมิที่ใช้ในก�รค่� D แต่ละค่� จะได้ Thermal Death Time (TDT) 

curve ดังแสดงในรูปที่ 3.7 ค่� z คือ จำ�นวนองศ�ฟ�เรนไฮด์ หรือ องศ�เซลเซียสที่ต้องก�รเพ่ือเปลี่ยน 

TDT curve ไป 1 log cycle หรือ คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนค่� D ไป 10 เท่� จ�กรูปที่ 3.7 ก�รเปลี่ยนแปลง  

1 log cycle (จ�ก 10 ม� 1) มีค่�เท่�กับก�รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิก�รฆ่�เชื้อไป 20 องศ�ฟ�เรนไฮต์ นั่นก็คือ  

ค�่ z = 20 องศ�ฟ�เรนไฮต ์ซึง่เป็นตวับอกว�่ ถ�้อณุหภมิูในก�รฆ�่เชือ้เพิม่ขึน้ 20 องศ�ฟ�เรนไฮต์ เวล�ในก�ร 

ฆ่�เชื้อส�ม�รถลดลงม� 10 เท่� (1 log cycle) จ�กรูป 3.7 ถ้�ใช้อุณหภูมิ 240 องศ�ฟ�เรนไฮต์ จะใช้เวล�

ฆ่�เชื้อ 10 น�ที แต่ถ้�เพิ่มอุณหภูมิไปอีก 20 องศ�ฟ�เรนไฮต์ เป็น 260 องศ�ฟ�เรนไฮต์ เวล�ที่ใช้ลดลง 10 

เท่�เหลือเป็น 1 น�ที โดยยังคงให้ผลในก�รฆ่�เชื้อได้เท่�เดิม
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รูปที่ 3.7 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งค่� D และอุณหภูมิที่ใช้ในก�รห�ค่� D

 (Thermal death time curve พลอตบนกระด�ษ Semi-log)

 ทุกจุดที่อยู่บน TDT curve ให้ผลในก�รทำ�ล�ยสปอร์ได้ 90% เท่�กัน เพียงแต่เป็นก�รใช้อุณหภูมิ

และเวล�ที่แตกต่�งกัน

ต�ร�งที่ 3.3 ค่�คว�มทนท�นต่อคว�มร้อน (ค่� D, z) ของแบคทีเรียที่พบในอ�ห�รกระป๋อง

Bacterial groups

Approximate range of

heat resistance
D z

 Low-acid and semi-acid foods (pH above 4.5)

  Thermophiles (spores)

   Flat-sour group (B. stearothermophilus)

   Gaseous-spoilage group

   (C. thermosaccharolyticum)

   Sulfide stinkers (C. nigrificans)

  Mesophiles (spores)

   Putrefactive anaerobes

   C. botulinum (types A and B)

   C. sporogenes group (including P.A. 3679)

 Acid foods (pH 4.0 – 4.5)

  Thermophiles (spores)

   B. coagulans (facultatively mesophilic)

D
250

4.0 – 5.0 

3.0 – 4.0 

2.0 – 3.0 

 

0.1 – 0.2 

0.1 – 1.5

0.1 – 0.07

14 – 22 

16 – 22 

16 – 22 

 

14 – 18

14 – 18

14 – 18

คว�มหม�ยของค่� z: เมื่อ z = 20oฟ

ถ้�  D
220

 = 100 น�ที

  D
240

 = 10 น�ที

 D
260

 =  1 น�ที

 D
280

 = 0.1 น�ที
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Bacterial groups

Approximate range of

heat resistance
D z

 Mesophiles (spores)

 B. polymyxa and B. macerans

  Butyric anaerobes (C. pasteurianum)

 High-acid foods (pH 4.00 and below)

 Mesophilic non-spore bearing bacteria

  Lactobacillus spp., Leuconostoc spp.,

   and yeasts and molds

D
212

0.10 – 0.50

0.10 – 0.50 

D
150

0.50 – 1.00

12 – 16 

12 – 16 

8 – 10

ที่ม�: Stumbo (1973)

 3.3.2 ลักษณะก�รถ่�ยโอนคว�มร้อนของอ�ห�ร

   อัตร�เร็วที่คว�มร้อนแทรกผ่�นไปยังจุดร้อนช้�ที่สุด (Cold point หรือ Slowest heating 

point) ของอ�ห�รในภ�ชนะบรรจปิุดสนทิ เชน่ กระปอ๋ง ขึน้กบัลกัษณะก�รถ�่ยเทคว�มรอ้นของอ�ห�รแต่ละ

ชนดิซึง่เกดิขึน้ไมเ่ท่�กนั ในกรณีของอ�ห�รเหลว (Liquid foods) ก�รถ�่ยเทคว�มรอ้นเปน็แบบก�รพ�คว�มรอ้น  

(Convection) ซึ่งเกิดขึ้นได้รวดเร็วกว่�ในกรณีของอ�ห�รแข็ง (Solid หรือ Viscous foods) ซึ่งก�รถ่�ยเท

คว�มร้อนเป็นแบบก�รนำ�คว�มร้อน (Conduction) ดังนั้นเวล�ในก�รฆ่�เชื้อของอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุปิด

สนิทประเภทอ�ห�รเหลวจึงส้ันกว�่ประเภทอ�ห�รแข็ง ก�รถ่�ยเทคว�มร้อนเข�้สู่อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุปิด

สนิทจะเกิดได้ไม่เท่�กันทุกจุด (รูปที่ 3.11) ดังนั้นก�รกำ�หนดระยะเวล�ในก�รฆ่�เชื้อต้องน�นเพียงพอท่ีจะ

ฆ่�เชื้อที่จุดท่ีได้รับคว�มร้อนช้�ที่สุดของอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุปิดสนิท นอกจ�กนี้ขน�ดของภ�ชนะบรรจุก็

มผีลตอ่ก�รฆ�่เชือ้เพร�ะว�่ก�รถ�่ยเทคว�มรอ้นเข้�สู่อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุขน�ดใหญใ่ชเ้วล�น�นกว�่ภ�ชนะ

บรรจุขน�ดเล็ก ทั้งนี้ในก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รแต่ละคร้ังจะต้องแน่ใจว่�อ�ห�รทุกภ�ชนะบรรจุเป็นชนิดเดียวกัน

และมีขน�ดเท่�กัน

   ก�รถ�่ยเทคว�มรอ้นเข�้สูอ่�ห�ร เกดิขึน้ไดเ้ปน็ 3 แบบคอื ก�รนำ�คว�มรอ้น ก�รพ�คว�มรอ้น  

และก�รถ่�ยเทคว�มร้อนแบบผสม

   3.3.2.1 ก�รถ่�ยเทคว�มร้อนแบบก�รนำ�คว�มร้อน พบในอ�ห�รแข็งหรืออ�ห�รที่มี 

คว�มขน้หนืดสูง เชน่ ปล�ซ�ดนีในซอสมะเขอืเทศ โดยอ�ห�รจะไดร้บัคว�มรอ้นในทกุทศิผ�่นผนงัของภ�ชนะ

บรรจุเข้�สู่อ�ห�รแล้วผ่�นจ�กโมเลกุลหนึ่งของอ�ห�รไปอีกโมเลกุลหนึ่งโดยมีทิศท�งไปยังส่วนที่ร้อนช้�ที่สุด

ของอ�ห�รซึ่งอยู่ที่จุดกึ่งกล�ง (Geometric center) ของภ�ชนะบรรจุ ดังแสดงในรูปที่ 3.11 นั่นคือ พลังง�น

คว�มร้อนถ่�ยเทจ�กบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง (ผนังภ�ชนะบรรจุ) ไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิตำ่� (จุดที่ร้อนช้�

ที่สุด) โดยผ่�นโมเลกุลของอ�ห�รที่ไม่เคลื่อนที่ เนื่องจ�กก�รถ่�ยเทคว�มร้อนแบบก�รนำ�นั้นอนุภ�คอ�ห�ร

ไม่ส�ม�รถเคลื่อนที่ ก�รถ่�ยเทคว�มร้อนจึงไม่เร็วเหมือนกับแบบก�รพ�คว�มร้อน

   3.3.2.2 ก�รถ่�ยเทคว�มร้อนแบบก�รพ�คว�มร้อน ในกรณีของก�รพ�คว�มร้อนแบบ

ธรรมช�ต ิ(Natural convection) ซึง่เกดิขึน้โดยมสี�เหตุม�จ�กคว�มแตกต่�งของคว�มหน�แนน่ของตัวกล�ง 



บทที่ 3  หลักการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้ออาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 

 (Principles of Thermal Process for Food in Hermetically Sealed Containers)

71

(อ�ห�รเหลว) เมื่ออ�ห�รเหลวได้รับคว�มร้อน โมเลกุลของอ�ห�รส่วนที่ร้อนกว่�มีคว�มหน�แน่นลดลง  

(เบ�กว�่) จงึเคลือ่นท่ีขึน้ข�้งบนในขณะทีโ่มเลกลุของอ�ห�รเหลวทีเ่ยน็กว�่มีคว�มหน�แนน่ม�กกว�่ (หนกักว่�)  

จะเคลื่อนลงม�แทนที่ทำ�ให้เกิดก�รไหลเวียนของอ�ห�รเหลวภ�ยในภ�ชนะบรรจุ ซ่ึงจะทำ�ให้สมม�ตรของ

อ�ห�รในภ�ชนะบรรจเุสยีไป ดังน้ันจดุท่ีรอ้นช�้ทีส่ดุในกรณขีองอ�ห�รกระปอ๋งทีฆ่่�เชือ้โดยว�งเรยีงในแนวตัง้ 

จะอยู่ประม�ณ  นิ้วจ�กด้�นล่�งกระป๋องสำ�หรับกระป๋องขน�ดเล็ก และสำ�หรับกระป๋องขน�ดใหญ่ เช่น 

กระป๋องเบอร์ 10 จุดร้อนช้�ที่สุดอยู่ที่ประม�ณหนึ่งนิ้วครึ่งจ�กด้�นล่�งของกระป๋อง

     ในกรณีของก�รพ�คว�มร้อนแบบบังคับ (Forced หรือ Induced convection)  

มแีรงภ�ยนอกม�บงัคบัใหโ้มเลกลุของอ�ห�รเหลวเคลือ่นทีเ่กดิก�รผสมกนัภ�ยในภ�ชนะบรรจทุำ�ใหก้�รถ�่ยเท

คว�มร้อนเป็นไปได้เร็วขึ้น เช่น ก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รในเครื่องฆ่�เชื้อที่มีก�รหมุนของกระป๋องระหว่�งก�รฆ่�เชื้อ 

(Agitating cooker) ซึ่งมักไม่พบจุดที่ร้อนช้�ที่สุด หรือถ้�มีก็อยู่ที่จุดกึ่งกล�งของกระป๋อง

 ก�รนำ�คว�มร้อน ก�รนำ� + ก�รพ�คว�มร้อน ก�รพ�คว�มร้อน

 อ�ห�รแข็ง / บรรจุอัดแน่น ชิ้นเนื้อในนำ้� /  อ�ห�รเหลว / มีอนุภ�คเล็ก

  มีส่วนผสมของส�รให้คว�มหนืด

รูปที่ 3.8 ลักษณะอ�ห�รที่มีก�รถ่�ยเทคว�มร้อนแบบต่�งๆ

รูปที่ 3.9 ก�รเจ�ะกระป๋องเพื่อศึกษ�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อน
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รูปที่ 3.10 ก�รศึกษ�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนแสดงก�รเสียบส�ยวัดอุณหภูมิเพื่อวัด

 อุณหภูมิของชิ้นอ�ห�ร

 ก�รถ่�ยเทคว�มร้อนแบบก�รนำ� ก�รถ่�ยเทคว�มร้อนแบบก�รพ�

รูปที่ 3.11 จุดที่คว�มร้อนเข้�ไปถึงช้�ที่สุด (Cold point: ×) ในอ�ห�รที่มีก�รถ่�ยเทคว�มร้อน

  เป็นแบบก�รนำ� (Conduction) และ แบบก�รพ� (Convection) 

ก�รเสียบ Thermocouple 

เพื่อวัดอุณหภูมิของชิ้นอ�ห�ร
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รูปที่ 3.12 กร�ฟคว�มสัมพันธ์ของเวล�และอุณหภูมิในก�รให้คว�มร้อนกับอ�ห�รแบบก�รพ�

 และแบบก�รนำ� ในกระป๋องขน�ด 77 x 112.5 ม.ม.

 ที่ม�: Board (1977)

  3.3.2.3 ก�รถ�่ยเทคว�มรอ้นแบบผสม พบในกรณ ีเชน่ อ�ห�รท่ีมสีว่นผสมของส�รใหค้ว�มหนดื  

ซึ่งในช่วงแรกของก�รให้คว�มร้อนก�รถ่�ยเทคว�มร้อนที่เกิดขึ้นในอ�ห�รจะเป็นแบบก�รพ� และเมื่อให้

คว�มร้อนต่อไปอ�ห�รจะข้นหนืดม�กขึ้นจนทำ�ให้ก�รถ่�ยเทคว�มร้อนที่เกิดขึ้นในอ�ห�รเปลี่ยนเป็นแบบ

ก�รนำ� หรือในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์อ�ห�รมีชิ้นอ�ห�รขน�ดใหญ่อยู่ในของเหลว เช่น ชิ้นผักในนำ้�เกลือ จะพบ

ว่�ส่วนที่เป็นของเหลวจะร้อนเร็วกว่�ส่วนท่ีเป็นชิ้นของแข็ง ดังนั้นจุดท่ีร้อนช้�ท่ีสุดของอ�ห�รท่ีมีก�รถ่�ยเท

คว�มร้อนแบบผสมจะอยู่ที่ประม�ณก่ึงกล�งระหว่�งจุดร้อนช้�ท่ีสุดของอ�ห�รท่ีมีก�รถ่�ยเทคว�มร้อนแบบ

ก�รนำ� และ แบบก�รพ�
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ต�ร�งที่ 3.4 ตัวอย่�งของปัจจัยวิกฤติที่สำ�คัญ

ปัจจัยวิกฤติที่เกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนก�รผลิต

 คว�มข้นหนืด  อ�ก�ศที่เหลืออยู่  อุณหภูมิฆ่�เชื้อ

 นำ้�หนักเนื้อบรรจุสูงสุด  ขน�ดของภ�ชนะบรรจุ  อัตร�ก�รหมุน

 สัดส่วนของของแข็งต่อของเหลว  ก�รเรียงภ�ชนะบรรจุ  Come-up time

 ก�รเปลี่ยนสูตรอ�ห�ร  ชนิดของภ�ชนะบรรจุ  ขั้นตอนก�รทำ�ง�น

 ขน�ดของอนุภ�คอ�ห�ร  คว�มเข้มข้นและอุณหภูมิ

   ของส�รฆ่�เชื้อ (ในกรณีของ

   ก�รบรรจุแบบปลอดเชื้อ)

 อัตร�ก�รไหลของตัวกล�งให้-

   คว�มร้อน ช่องว่�งเหนืออ�ห�รตำ่�สุด

 อุณหภูมิเริ่มต้น  ก�รเรยีงตะกร�้ในเครือ่งฆ�่เชือ้

 pH สมดุลสูงสุด  อุณหภูมิและเวล�ของก�รฆ่�-

   เชื้อระบบก่อนก�รผลิต อัตร�ก�รไหลของผลิตภัณฑ์

 อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ที่ปล�ย-

   ท�งออกของ Hold tube

 Overpressure ใน aseptic 

   surge tank

ที่ม�: ดัดแปลงม�จ�ก GMA Science and Education Foundation (2007)

 3.3.3 ก�รคำ�นวณกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด

   ก�รคำ�นวณเวล�ในก�รฆ�่เชือ้ด้วยคว�มรอ้น มสีญัลกัษณท์ีเ่ก่ียวขอ้ง คอื ค�่ F (Sterilization  

value) ซึ่งคือ จำ�นวนน�ทีที่อุณหภูมิหนึ่งซึ่งใช้เพื่อทำ�ล�ยจุลินทรีย์ที่ทร�บจำ�นวนในอ�ห�รภ�ยใต้สภ�วะที่

กำ�หนด ก�รใช้ค่� F จำ�เป็นต้องบอกอุณหภูมิที่ใช้ และบอกค่� z ของจุลินทรีย์ที่เป็นเป้�หม�ย จึงเขียนเป็น 

 ถ้�ค่� z = 18 องศ�ฟ�เรนไฮต์ หรือ 10 องศ�เซลเซียส และ ค่� T = 250 องศ�ฟ�เรนไฮต์ หรือ 121.1  

องศ�เซลเซียส จะได้  หรือ  ใช้สัญลักษณ์แทนว่� F
0
 ซึ่งคือจำ�นวนน�ทีที่ 250 องศ�ฟ�เรนไฮต์  

(หรือ 121.1 องศ�เซลเซยีส) ทีใ่ชเ้พือ่ทำ�ล�ยจลุนิทรยีซ์ึง่มคี�่ z = 18 องศ�ฟ�เรนไฮต ์(หรอื 10 องศ�เซลเซยีส) 

ลงจำ�นวนหนึ่ง 

 ในกรณีที่ต้องก�รเปรียบเทียบกระบวนก�รให้คว�มร้อนท่ีแตกต่�งกัน อ�จแสดงค่� F ที่อุณหภูมิ

อื่นเป็นเวล�ที่ใช้ที่อุณหภูมิ 250 องศ�ฟ�เรนไฮต์ ตัวอย่�งเช่นให้คว�มร้อนแก่อ�ห�รเป็นเวล� 10 น�ทีที่ 232  

องศ�ฟ�เรนไฮต ์ใหป้ระสทิธภิ�พเทยีบเท�่กบัก�รใหค้ว�มร้อน 1 น�ที ที ่250 องศ�ฟ�เรนไฮต์ สำ�หรับจุลินทรีย์

ที่มีค่� z = 18 องศ�ฟ�เรนไฮต์ ค่�นี้ ส�ม�รถห�ได้จ�กต�ร�งค่� Lethal rate หรือคำ�นวณจ�กสูตร

 Lethal Rate =  = 10(T-Tref)/Z ( 1 )

 เมื่อ CT หรือ T คือ อุณหภูมิที่จุดที่ร้อนช้�ที่สุดในภ�ชนะบรรจุ

 T
ref

 คือ อุณหภูมิอ้�งอิง (250oฟ หรือ 121.1oซ) 
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ต�ร�งที่ 3.5 ตัวอย่�งค่� Lethal rate ที่อุณหภูมิต่�งๆ

oฟ oซ Lethal rate (F
0
 / น�ที)

212

221

230

239

248

250

257

260

100

105

110

115

120

121.1

125

127

0.008

0.024

0.077

0.245

0.774

1.000

2.448

3.594

 ค่� Lethal Rate คือ ค่� F
0 
ต่อน�ที ดังนั้น ส�ม�รถเปลี่ยน 1 น�ที ที่อุณหภูมิอื่นม�เทียบเท่�กับ F

0
 

ได้ โดยคำ�จำ�กัดคว�มแล้ว F
0
 = 1 น�ทีเมื่อ T = 250 องศ�ฟ�เรนไฮต์ ซึ่งทดสอบได้โดยก�รแทนค่�ในสมก�ร 

(1) ค่� lethal rate มีประโยชน์ในก�รเปลี่ยนเวล�ในก�รฆ่�เชื้อที่อุณหภูมิต่�งๆ ให้เป็นเวล�ที่ใช้ฆ่�เชื้อที่ 250 

องศ�ฟ�เรนไฮต์ ซึ่งเป็นพื้นฐ�นในก�รห�เวล�ที่ใช้ในก�รฆ่�เชื้อโดยวิธี General method

 จ�กต�ร�งที่ 3.5 เห็นได้ชัดว่� อัตร�ก�รต�ยเพิ่มข้ึนที่อุณหภูมิสูง ตัวอย่�งเช่น ที่อุณหภูมิ 260 

องศ�ฟ�เรนไฮต์ แต่ละน�ทีที่ให้คว�มร้อนมีค่�เท่�กับ 3.594 น�ทีของที่ 250 องศ�ฟ�เรนไฮต์ และแต่ละน�ที 

ที่ 212 องศ�ฟ�เรนไฮต์ มีค่�เท่�กับ 0.008 น�ทีของที่ 250 องศ�ฟ�เรนไฮต์ นั่นก็คือที่อุณหภูมินำ้�เดือด  

(212 องศ�ฟ�เรนไฮต)์ ตอ้งใชเ้วล� 1/0.008 น�ท ี(= 125 น�ท)ี เพือ่ใหม้ ีLethality (ผลในก�รฆ่�) เท�่กบั 1 น�ท ี 

ที่ 250 องศ�ฟ�เรนไฮต์ และที่อุณหภูมิตำ่�กว่� 200 องศ�ฟ�เรนไฮต์ พบว่�ไม่มีผลในก�รฆ่�

 สำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแบบดั้งเดิม (Conventional canned product) “ผู้กำ�หนดกระบวนก�ร

ฆ�่เช้ือดว้ยคว�มรอ้น (Process authority)” ห� “Process” (อณุหภมูแิละเวล�ในก�รฆ�่เชือ้) จ�กขอ้มลูก�ร

แทรกผ่�นคว�มร้อนไปยังจุดที่ร้อนช้�ที่สุดในอ�ห�รและคว�มทนท�นต่อคว�มร้อนของสปอร์ของจุลินทรีย์ที่

สำ�คัญต่อคว�มปลอดภัยหรือที่ทำ�ให้อ�ห�รเน่�เสียที่ค�ดว่�มีอยู่ในอ�ห�ร 

 สำ�หรบัผลติภณัฑท์ีผ่ลิตแบบปลอดเชือ้ “ผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เช้ือด้วยคว�มร้อน” ห� “Process”  

จ�กลักษณะก�รไหลของผลิตภัณฑ์และจ�กคว�มทนท�นต่อคว�มร้อนของสปอร์ของจุลินทรีย์ที่สำ�คัญต่อ

คว�มปลอดภัยหรือที่ทำ�ให้อ�ห�รเน่�เสียที่ค�ดว่�มีในอ�ห�ร ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่�ผลิตภัณฑ์ไหลในระบบด้วย

อัตร�ที่คงที่และสมำ่�เสมอเพื่อให้อนุภ�คอ�ห�รช้ินที่เคลื่อนที่เร็วท่ีสุดได้รับคว�มร้อนภ�ยในเวล�อย่�งน้อย

ที่สุดเท่�กับที่กำ�หนดไว้ใน “กรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด”

 สำ�หรับอ�ห�รปรับกรด ในกรณีที่ใช้ Hot-fill-hold process “ผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วย 

คว�มร้อน” คำ�นวณ “Process” โดยใช้ค่� pH อุณหภูมิบรรจุ และข้อมูลคว�มทนท�นต่อคว�มร้อนของ

จุลินทรีย์ที่ทำ�ให้อ�ห�รเสื่อมเสีย 
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 3.3.4 ก�รตรวจสอบกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนดด้วย Inoculated Test Pack

  เมื่อคำ�นวณเวล�ในก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนได้แล้ว ควรทำ� Inoculated pack study เพื่อ

ให้แน่ใจว่�ค่�ที่คำ�นวณได้ท�งทฤษฎีให้ผลได้จริงต�มที่ตั้งใจไว้ในท�งปฏิบัติ

หลักก�ร  ใสส่ปอรข์องแบคทีเรยีท่ีทร�บจำ�นวนลงในผลิตภณัฑ์อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุกอ่นปดิฝ�  

เมื่อปิดฝ�กระป๋องแล้ว นำ�ไปผ่�นกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน ทำ�หล�ยคร้ัง  

(โดยทั่วไป 5 ครั้ง) หลังก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน นำ�กระป๋องไปบ่มไว้ระยะเวล�

หนึ่งเพ่ือดูก�รเน่�เสียของอ�ห�ร (ก�รบวมของกระป๋อง) อีกวิธีหนึ่ง ทำ�โดยนำ�

ตัวอย่�งอ�ห�รออกม�จ�กแต่ละกระป๋อง (โดยระวังไม่ให้ติดเชื้อจ�กภ�ยนอก)  

ใสล่งในอ�ห�รเลีย้งเชือ้เพือ่ห�ว�่มแีบคทเีรยีเหลอืรอดกระบวนก�รใหค้ว�มรอ้นหรอืไม่

ก�รใช้จุลินทรีย์  สำ�หรับอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� แบคทีเรียที่ใช้เป็นพวกทนคว�มร้อนได้ป�น

กล�ง (Mesophile) ส�ม�รถสร้�งสปอร์ได้ไม่ต้องก�รออกซิเจน (Putrefactive 

anaerobe) และมีคว�มทนท�นต่อคว�มร้อนอย่�งน้อยสูงเท่�กับ Clostridium 

botulinum สปอร์ของแบคทีเรียที่นิยมใช้กันคือสปอร์ของ C. sporogenes (PA 

3679) แบคทีเรียนี้ต่�งจ�ก C. botulinum ตรงท่ีไม่สร้�งส�รพิษท่ีเป็นอันตร�ย  

ดังนั้นจึงปลอดภัยท่ีจะใช้ในโรงง�นอ�ห�ร และไม่เป็นอันตร�ยต่อผู้ทำ�ก�รทดลอง 

นอกจ�กนี้ก�รท่ีเลือกใช้แบคทีเรียนี้เป็นเพร�ะถ้�สปอร์เหลือรอดจ�กกระบวนก�ร

ให้คว�มร้อนและเจริญเป็นเซลล์มันจะผลิตแก๊ซและกลิ่นเหม็น (Putrid odor) ทำ�ให้

ส�ม�รถตรวจสอบได้ง่�ย

  ก�รทำ� Inoculated pack studies อ�จใช้พวกทนคว�มร้อนได้สูง และไม่ต้องก�ร

ออกซิเจนซึ่งอ�จทำ�ให้เกิด “Flat-sour” (ก�รเน่�เสียที่กระป๋องไม่บวม แต่ทำ�ให้เกิด

รสเปรี้ยว) ขึ้นในอ�ห�รบ�งประเภท วิธีตรวจสอบอย่�งเร็วสำ�หรับอ�ห�รประเภทนี้

ว่�มีแบคทีเรียทนคว�มร้อนสูงที่ทำ�ให้เกิด “Flat - sour” เหลือรอดหรือไม่ ทำ�ได้โดย

ดูก�รเปลี่ยนแปลงของค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง (pH) ของอ�ห�ร

3.4	วิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน	

 ก�รฆ่�เชื้อผลิตภัณฑ์อ�ห�รในภ�ชนะปิดสนิทให้ปลอดเชื้อเชิงก�รค้�มีหล�ยวิธีข้ึนกับว่�จะใช้วิธี

ก�รแบบด้ังเดิมโดยก�รฆ่�เช้ือในเครื่องฆ่�เชื้อภ�ยใต้คว�มดัน (Retort) หรือใช้วิธีก�รผลิตแบบปลอดเชื้อ  

(ร�ยละเอียดอยู่ในบทที่ 11) หรือ ใช้เทคนิคก�รพ�สเจอไรซ์ในกรณีของอ�ห�รปรับกรด (บทที่ 7)

 3.4.1 ก�รฆ่�เชื้อในเครื่องฆ่�เชื้อภ�ยใต้คว�มดัน (Retort)

   เครื่องฆ่�เชื้อภ�ยใต้คว�มดัน คืออุปกรณ์ปิดที่ใช้ฆ่�เชื้ออ�ห�รที่บรรจุในภ�ชนะปิดสนิท 

โดยทำ�ง�นภ�ยใต้คว�มดันเพื่อทำ�ให้อุณหภูมิขึ้นสูงกว่� 100 องศ�เซลเซียส มีหล�ยระบบแต่มีคุณลักษณะ

ร่วมกัน ดังนี้
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 ระบบทำ�ง�นภ�ยใต้คว�มดันและมีอุณหภูมิสูงกว่�อุณหภูมินำ้�เดือดม�ก

 ระบบใช้ตัวกล�งเพื่อถ่�ยเทคว�มร้อนให้กับผลิตภัณฑ์ ตัวกล�งที่ใช้มีทั้ง ไอนำ้� นำ้�ร้อน  

(โดยให้บรรจุภัณฑ์อยู่ใต้นำ�้ร้อน หรือสเปรย์ด้วยนำ�้ร้อน เป็นต้น) และไอนำ�้ผสมกับอ�ก�ศ

 บ�งระบบใช้คว�มดันเพ่ิม (Overpressure) ระหว่�งก�รฆ่�เชื้อและก�รหล่อเย็น

เพื่อคงคว�มสมบูรณ์ของภ�ชนะบรรจุไว้และเพื่อให้เกิดสมดุลกับคว�มดันที่เกิด

ขึ้นในภ�ชนะบรรจุดังแสดงในรูปท่ี 3.13 ระบบนี้จำ�เป็นสำ�หรับภ�ชนะบรรจุบ�ง

ประเภทท่ีมีคว�มทนท�นที่จำ�กัดต่อคว�มดันที่เกิดข้ึนภ�ยในภ�ชนะบรรจุตัวอย่�ง

เช่นบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว บรรจุภัณฑ์กึ่งแข็งตัว ถ�ดโลหะ (Metal trays) กล่อง

กระด�ษ (Paperboard containers) และขวดแก้ว เทอม “Overpressure” หม�ย

ถึงคว�มดันที่ให้กับเครื่องฆ่�เชื้อภ�ยใต้คว�มดันที่เกินกว่�ที่เกิดข้ึนจ�กตัวกล�ง

ให้คว�มร้อนที่อุณหภูมิฆ่�เชื้อที่กำ�หนด ในกรณีของเคร่ืองฆ่�เชื้อภ�ยใต้คว�มดัน

ที่ใช้ไอนำ้�เป็นตัวกล�งในก�รให้คว�มร้อน คว�มดันที่ 121.1 องศ�เซลเซียส มีค่�

ประม�ณ 15 psi (ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว) ดังนั้นคว�มดันท่ีให้กับเครื่องฆ่�เช้ือภ�ยใต้ 

คว�มดัน ที่เกินจ�ก 15 psi เรียกว่� “Overpressure” ระบบเครื่องฆ่�เชื้อภ�ยใต้คว�ม

ดันที่ใช้ “Overpressure” ทำ�ง�นที่คว�มดันสูง เช่น 25-35 psi

รูปที่ 3.13 คว�มดนัเพิม่จ�กปกตเิพือ่ใหภ้�ชนะบรรจไุมเ่สยีห�ยและไมส่ญูเสยีก�รปดิผนกึ 

 ที่ม�: GMA Science and Education Foundation (2007) 

 เครื่องฆ่�เชื้อภ�ยใต้คว�มดัน ต้องทำ�ง�นอย่�งถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่�ผลิตภัณฑ์ได้รับคว�ม

ร้อนเพียงพอต่อก�รฆ่�เชื้อแบบเชิงก�รค้�

 3.4.2 ก�รประเมินวิธีก�รใช้ง�นเครื่องฆ่�เชื้อภ�ยใต้คว�มดัน

   ข้อปฏิบัติในก�รใช้ง�นเคร่ืองฆ่�เชื้อภ�ยใต้คว�มดันที่พัฒน�ขึ้นโดย “ผู้กำ�หนดก�รฆ่�เชื้อ

ด้วยคว�มร้อน” (Process authority) หรือ ผู้ผลิตเครื่องฆ่�เชื้อ ทำ�ขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่�อุณหภูมิภ�ยในเครื่อง

ฆ่�เชื้อมีคว�มสมำ่�เสมอในแต่ละครั้งและทุกครั้งที่ใช้ง�น

   “ผู้กำ�หนดก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน” ใช้ก�รทดสอบก�รกระจ�ยอุณหภูมิ (Temperature 

distribution tests) เปน็ตวัชว่ยในก�รกำ�หนดขอ้ปฏบิตัใินก�รใชง้�นเคร่ืองฆ�่เชือ้ทกุประเภท โดยปกตมิกัทำ�
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กันในช่วงของก�รตดิตัง้และทดลองก�รใชง้�นเครือ่งฆ่�เชือ้ โดยสอดส�ยวดัอณุหภมิูใหอ้ยูร่ะหว�่งบรรจภุณัฑ ์

ณ จุดต่�งๆ ในเครื่องฆ่�เชื้อ เพื่อห�จุดที่ร้อนช้�สุดในเครื่องฆ่�เชื้อ ทั้งนี้ต้องแน่ใจว่�อุปกรณ์วัดอุณหภูมิของ

เครื่องฆ่�เชื้อ ส�ม�รถบอกอุณหภูมิของทั้งเครื่องฆ่�เชื้อได้

   ไม่ว่�จะใช้ตัวกล�งใดในก�รให้คว�มร้อน ก�รจับเวล�ในก�รฆ่�เชื้อ (Process timing) ต้อง

ไมเ่ริม่จนกว�่ (ก) อณุหภมูเิครือ่งฆ�่เชือ้ ขึน้ถงึอุณหภมูฆ่ิ�เชือ้ทีแ่สดงโดยอปุกรณว์ดัอณุหภมูขิองเครือ่งฆ�่เชือ้  

และ (ข) เครื่องฆ่�เชื้อ มีก�รกระจ�ยอุณหภูมิอย่�งสมำ่�เสมอดังแสดงในรูปที่ 3.15 

   รปูที ่3.14 แสดงก�รทดสอบก�รกระจ�ยอณุหภมูท่ีิก�รไล่อ�ก�ศออกจ�กเคร่ืองฆ่�เชือ้ไมห่มด  

มบี�งบรเิวณทีม่อี�ก�ศหลงเหลืออยู ่มผีลใหอ้ณุหภมิูบริเวณนัน้ขึน้ ถึงอณุหภมูฆิ�่เชือ้ได้ช�้กว�่ ดังนัน้ผลิตภณัฑ์

ที่อยู่บริเวณนั้น จะได้รับคว�มร้อนไม่เพียงพอ

รูปที่ 3.14 ก�รทดสอบก�รกระจ�ยอุณหภูมิในเครื่องฆ่�เชื้อ แสดงก�รไล่อ�ก�ศที่ไม่เพียงพอ TC-1, 

TC-2, TC-3 และ TC-4 แสดงข้อมูลอุณหภูมิ/เวล�จ�ก 4 จุดในเครื่องฆ่�เชื้อ TC-1 อยู่ใน

บริเวณที่มีก�รไล่อ�ก�ศที่ดี ขณะที่อีก 3 จุดอยู่ในบริเวณที่มีอ�ก�ศหลงเหลืออยู่ (A แสดง

อุณหภูมิของเครื่องฆ่�เชื้อวัดโดยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิของเครื่องฆ่�เชื้อ)

  ที่ม�: GMA Science and Education Foundation (2007)
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รูปที่ 3.15 ก�รทดสอบก�รกระจ�ยอุณหภูมิในเครื่องฆ่�เชื้อ แสดงก�รไล่อ�ก�ศที่ถูกต้อง ส�ยวัด

อุณหภูมิทุกส�ย (TC-1, TC-2, TC-3 และ TC-4) ถึง 250 องศ�ฟ�เรนไฮต์ เมื่อ Process 

เร่ิมท่ี 9 น�ที (A แสดงอุณหภูมิของเคร่ืองฆ่�เช้ือวัดโดยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิของเคร่ืองฆ่�เช้ือ)

  ที่ม�: GMA Science and Education Foundation (2007)

 ในก�รทำ�ง�นของเครือ่งฆ�่เชือ้แตล่ะระบบนัน้ขึน้กบัว�่ใชไ้อนำ�้ นำ�้ หรอื สว่นผสมของไอนำ�้และอ�ก�ศ  

เป็นตัวกล�งในก�รให้คว�มร้อน อย่�งไรก็ต�มก�รกระจ�ยอุณหภูมิที่สมำ่�เสมอควรเกิดขึ้นในช่วงของ  

Come-up time ซึ่งคือเวล�ตั้งแต่เริ่มให้คว�มร้อน (เปิดไอนำ้�เข้�เครื่องฆ่�เชื้อ) จนเริ่มจับเวล�ในก�รฆ่�เชื้อ 

(เครื่องฆ่�เชื้อขึ้นถึงอุณหภูมิฆ่�เชื้อ) 

 สำ�หรับเครื่องฆ่�เช้ือท่ีใช้ไอนำ้�เป็นตัวกล�งในก�รให้คว�มร้อน จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ต้องไล่อ�ก�ศออก

จ�กเครื่องฆ่�เชื้อให้หมดก่อนเริ่มจับเวล�ในก�รฆ่�เชื้อทั้งนี้เพร�ะอ�ก�ศเป็นตัวกล�งในก�รให้คว�มร้อนที่มี

ประสิทธิภ�พตำ่�กว่�ไอนำ้�ม�ก ไอนำ้�มีแหล่งของพลังง�นแฝงอยู่ซึ่งเกิดขึ้นจ�กก�รเปลี่ยนนำ้�ไปเป็นไอนำ้� เมื่อ

ไอนำ�้กลัน่ตวัเปน็หยดนำ�้เชน่ทีเ่กดิขึน้ในเครือ่งฆ่�เชือ้ภ�ยใต้คว�มดัน คว�มรอ้นนีถู้กปล่อยออกม�และถ�่ยเท

ให้ภ�ชนะบรรจุ ในขณะที่อ�ก�ศร้อนไม่ส�ม�รถทำ�เช่นนี้ได้ เพื่อให้เข้�ใจได้ดีขึ้นขอให้เปรียบเทียบคว�มรู้สึก

เมื่อยื่นมือเข้�ไปในเต�อบที่ใช้อ�ก�ศร้อน (Dry heat) ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 121 องศ�เซลเซียส และเมื่อสัมผัส

กับไอนำ้�ที่อุณหภูมิเพียง 100 องศ�เซลเซียส เร�เรียกก�รไล่อ�ก�ศออกจ�กเครื่องฆ่�เชื้อภ�ยใต้คว�มดัน

ก่อนที่จะเริ่มจับเวล�ในก�รฆ่�เชื้อนี้ว่� “Venting”

 3.4.3 ก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รปรับกรดและอ�ห�รควบคุมวอเตอร์แอคติวิตี้

   เนื่องจ�ก pH (ตำ่�กว่� 4.6) หรือ วอเตอร์แอคติวิตี้ (ตำ่�กว่� 0.85) ช่วยหยุดยั้งก�รเจริญของ

คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม อ�ห�รปรับกรดและอ�ห�รควบคุมวอเตอร์แอคติวิต้ีจึงต้องก�รคว�มร้อนท่ีไม่สูง  

(Mild heat) ซึ่งอ�จโดยก�รใช้ Hot-fill-hold technique หรือ Atmospheric processing โดยใช้เครื่อง

พ�สเจอไรซ์ หรือ Atmospheric cooker
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3.5	ข้อสรุป

 ก�รใชค้ว�มรอ้นเพือ่ฆ�่เชือ้อ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ มวีตัถุประสงค์เพือ่ทำ�ใหอ้�ห�รปลอดภยั 

ตอ่ผูบ้รโิภคส�ม�รถเกบ็รกัษ�ไวไ้ดน้�น ม ี2 วธิ ีคอื ก�รพ�สเจอไรซ ์และ ก�รสเตอรไิลซ ์ก�รพ�สเจอไรซเ์ปน็ก�รให ้

คว�มรอ้นทีอุ่ณหภมูติำ�่กว�่ 100 องศ�เซลเซยีส สว่นก�รสเตอรไิลซ์เปน็ก�รใชค้ว�มรอ้นทีอ่ณุหภมูสิงูกว�่ 100 

องศ�เซลเซียส ท้ังสองวธิสี�ม�รถทำ�ใหอ้�ห�รอยูใ่น “สภ�วะปลอดเชือ้เชงิก�รค�้” ได ้ขึน้กบั pH ของอ�ห�รถ�้ pH  

น้อยกว่�หรือเท่�กับ 4.6 ใช้ก�รพ�สเจอไรซ์ก็เพียงพอ แต่ถ้� pH ม�กกว่� 4.6 ต้องใช้ก�รสเตอริไลซ์ จึงจะ

ทำ�ให้เกิด “สภ�พปลอดเชื้อเชิงก�รค้�”

 ในก�รกำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน คำ�ว่� “Process” หม�ยถึงก�รให้คว�มร้อน

กับอ�ห�รที่อุณหภูมิและเวล�ต�มที่ห�ไว้ด้วยวิธีท�งวิทย�ศ�สตร์ Process หนึ่งๆ จำ�เพ�ะเจ�ะจงสำ�หรับ

ผลติภณัฑน์ัน้ สตูรอ�ห�รนัน้ วธิใีนก�รเตรยีมนัน้ ชนดิและขน�ดของบรรจภุณัฑน์ัน้ และชนดิของระบบเครือ่ง

ฆ�่เชือ้นัน้เท�่นัน้ ก�รห� Process ขึน้กบัขอ้มลูก�รใหค้ว�มร้อนและคว�มทนท�นต่อคว�มร้อนของจุลินทรีย์

ในผลิตภัณฑ์ มีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับคว�มทนท�นต่อคว�มร้อนของจุลินทรีย์/หรือสปอร์ อยู่ 2 ตัว คือ D 

(Decimal reduction time) และ z ตัวแปรทั้งสองบอกให้ทร�บว่�ก�รให้คว�มร้อนในก�รฆ่�เชื้อนั้นๆให้ผล

ในก�รฆ่�ม�กเท่�ไร ในอุตส�หกรรมอ�ห�ร ใช้ “กระบวนก�ร 12 D” สำ�หรับอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�เพื่อ

ให้ปลอดภัยจ�กสปอร์ของคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม นั่นคือ ก�รลดจำ�นวนสปอร์ของจุลินทรีย์เริ่มต้นลง 90% 

เป็นจำ�นวน 12 ครั้ง 

 ก�รถ่�ยเทคว�มร้อนของอ�ห�รเกิดขึ้นได้ 3 แบบคือ ก�รนำ�คว�มร้อน ก�รพ�คว�มร้อน และก�ร

ถ�่ยเทคว�มรอ้นแบบผสม ก�รนำ�คว�มรอ้นพบในอ�ห�รแข็งหรอือ�ห�รทีม่คีว�มข้นหนดืสงู ก�รพ�คว�มรอ้น

เกิดในอ�ห�รเหลว สว่นอ�ห�รทีม่สีว่นผสมของส�รใหค้ว�มขน้หนืดหรือมชีิน้เนือ้ใหญใ่นนำ�้มกี�รถ�่ยเทคว�ม

ร้อนแบบผสม ส�ม�รถคำ�นวณห� Process ได้จ�กข้อมูลจ�กคว�มทนท�นต่อคว�มร้อนและก�รทดสอบก�ร

แทรกผ�่นคว�มรอ้น ในกรณขีองอ�ห�รปรบักรดอ�จใช ้Hot-fill-hold process ขึน้กบัคว�มสัมพันธร์ะหว�่ง 

pH และ อุณหภูมิบรรจุ บ�งครั้งอ�จต้องตรวจสอบ Process ที่คำ�นวณได้โดยวิธี Inoculated pack 

 ในก�รประเมนิข้ันตอนก�รทำ�ง�นของระบบก�รใชค้ว�มรอ้นในก�รฆ่�เช้ือต้องมัน่ใจว่�เครือ่งฆ่�เชือ้

มีก�รกระจ�ยอุณหภูมิที่สมำ่�เสมอในระหว่�งก�รใช้ง�นโดยศึกษ�ก�รกระจ�ยอุณหภูมิในเครื่องฆ่�เชื้อเพื่อให้

ข้อมูลสนับสนุนก�รทำ�ง�นของเครื่องฆ่�เชื้อ
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บทที่	4 ก�รจัดก�รดูแลภ�ชนะบรรจุอ�ห�ร

(Food	Container	Handling)	

 คณ�จ�รย์และนักวิจัย 

ภ�ควิช�วิศวกรรมอ�ห�ร คณะวิศวกรรมศ�สตร ์

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

4.1	บทนำา

 แมว้�่ภ�ชนะบรรจอุ�ห�รท่ีใชใ้นปจัจบุนัจะมคีว�มแขง็แรงและทนท�นเนือ่งจ�กเทคโนโลยกี�รผลติ

ทีพ่ฒัน�ม�อย�่งตอ่เนือ่ง ทำ�ใหเ้ชือ่ไดถ้งึคว�มสมบรูณข์องสภ�วะก�รปดิผนกึสนทิของบรรจภุณัฑน์ัน้ อย�่งไร

ก็ต�มก�รทีจ่ะประสบคว�มสำ�เรจ็ในก�รผลติและคงสภ�วะปดิสนทิของภ�ชนะบรรจไุว ้จำ�เปน็ทีจ่ะตอ้งทร�บ

ถงึส�เหตุท่ีอ�จเป็นไปไดแ้ละข้ันตอนต�่งๆในก�รปอ้งกันไมใ่หภ้�ชนะบรรจสุญูเสยีคว�มสมบรูณไ์ป ในบทนีจ้ะ

กล่�วถึงปัจจัยสำ�คัญในก�รผลิตและก�รคงสภ�พภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

4.2	นิยามของภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

 ภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ (Hermetically sealed container) หม�ยถงึ ภ�ชนะบรรจทุีอ่�ก�ศเข้�ออก

ไม่ได้ (Air-tight container) โดยออกแบบม�เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่บรรจุอยู่ภ�ยในจ�กก�รปนเปื้อน

ของจุลินทรีย์ภ�ยนอก และรักษ�สภ�วะปลอดเชื้อเชิงก�รค้� (Commercial sterility) ของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ

อยู่ภ�ยในระหว่�งและหลังกระบวนก�รฆ่�เชื้อ ภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบต�มคว�มคงตัว

ของภ�ชนะบรรจุ ได้แก่ ภ�ชนะบรรจุชนิดคงรูป (Rigid container) ภ�ชนะบรรจุชนิดกึ่งคงรูป (Semi-rigid 

container) และภ�ชนะบรรจุชนิดอ่อนตัว (Flexible container) ซึ่งต้องมีสมบัติดังต่อไปนี้

 4.2.1 ส�ม�รถปิดผนึกแน่นสนิท (Hermetic sealing) ได ้เมือ่บรรจอุ�ห�รแล้วตอ้งไมเ่กดิก�รรัว่ซมึ 

   หรือปริแตก ส�ม�รถกันอ�ก�ศเข้�ออกได้เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รป้องกันก�รปนเปื้อนกลับ 

   ของจุลินทรีย์หลังก�รฆ่�เช้ือ โดยวัสดุบรรจุภัณฑ์ต้องมีสมบัติในก�รซึมผ่�นของก๊�ซและไอนำ�้ได้

 4.2.2 มีคว�มแข็งแรงและทนท�นต่อสภ�วะก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน

 4.2.3 ไม่ทำ�ปฏิกิริย�กับอ�ห�ร 
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4.3	ภาชนะบรรจุอาหาร

 ภ�ชนะสำ�หรับบรรจุผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่ใช้คว�มร้อนในก�รฆ่�เชื้อเพื่อให้ส�ม�รถเก็บไว้ได้เป็นเวล�

น�นที่อุณหภูมิห้อง (Shelf-stable products) ต้องมีคว�มแข็งแรงและทนท�น และที่สำ�คัญต้องส�ม�รถ

รักษ�สภ�วะปิดสนิทไว้ได้ตลอดอ�ยุก�รเก็บและจัดจำ�หน่�ย

 มีก�รคิดค้น ออกแบบ และปรับปรุงภ�ชนะบรรจุปิดสนิทม�อย่�งต่อเนื่อง เริ่มจ�กก�รคิดประดิษฐ์

กระป๋องโลหะขึ้นใช้เป็นภ�ชนะบรรจุที่ทนท�นและปิดผนึกได้สมบูรณ์ เริ่มแรกใช้ก�รบัดกรีตัวกระป๋องและ

ตะเขบ็ฝ� ม�จนถึงก�รพฒัน�กระบวนก�รปิดผนกึแบบตะเขบ็สองชัน้ เพือ่ยดึฝ�บนและล�่งเข�้กับตัวกระปอ๋ง 

ที่เรียกว่� กระป๋อง 3 ชิ้น จนม�เป็นกระป๋อง 2 ชิ้นที่มีตัวกระป๋อง 1 ชิ้นและฝ�ปิดแบบตะเข็บสองชั้นเพียง 

ฝ�เดียว

รูปที่ 4.1 กระป๋องและขวดแก้วแบบต่�งๆ สำ�หรับบรรจุอ�ห�รที่เป็นกรดตำ่�และปรับกรด

 ขณะทีก่ระปอ๋งไดรั้บก�รพฒัน�ให้ดขีึน้ บรรจภุณัฑ์แกว้กไ็ดร้บัก�รปรบัปรงุเชน่เดยีวกนั ใหแ้ขง็แกรง่

และทนต่อก�รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่�งรวดเร็ว (Thermal shock) ได้ดีขึ้น รวมทั้ง พัฒน�ก�รปิดผนึกให้

ส�ม�รถปิดผนึกด้วยระบบอัตโนมัติคว�มเร็วสูงและมีคว�มสมบูรณ์ในก�รปิดผนึก

 ม�จนถงึปัจจบัุนมกี�รพฒัน�บรรจภุณัฑอ์อ่นตวัและบรรจภุณัฑ์กึง่คงรปูมทีัง้ภ�ชนะบรรจพุล�สตกิ

ที่ปิดผนึกด้วยฝ�โลหะแบบตะเข็บสองชั้น และปิดผนึกด้วยคว�มร้อน รวมท้ังถุงรีทอร์ต (Flexible retort 

pouch) และกลอ่งกระด�ษ (Paperboard package) ทำ�ใหม้คีว�มหล�กหล�ยทัง้ขน�ดและรปูทรงใหเ้ลอืกใช ้ 

(รูปที่ 4.1 และ 4.2) รวมถึงระบบก�รบรรจุแบบปลอดเชื้อซึ่งมีขน�ดและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะของ

ผลิตภัณฑ์ นอกจ�กนี้ในด้�นก�รให้คว�มสะดวกกับผู้บริโภคโดยก�รใช้ตู้อบไมโครเวฟก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีทำ�ให้

เกิดภ�ชนะบรรจุใหม่ๆ ขึ้นม� ถึงแม้ว่�ภ�ชนะบรรจุเหล่�น้ีจะแตกต่�งอย่�งชัดเจนกับภ�ชนะบรรจุดั้งเดิม 

ที่เป็นโลหะและแก้ว แต่ก�รปิดผนึกและก�รป้องกันไม่ให้รอยผนึกของภ�ชนะบรรจุเกิดคว�มเสียห�ย 

ก็มีคว�มสำ�คัญเท่�ๆ กัน
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รูปที่ 4.2 บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและกึ่งคงรูปแบบต่�งๆ สำ�หรับบรรจุอ�ห�รที่เป็นกรดตำ่�และปรับกรด

 ที่ม�: GMA Science and Education Foundation (2007)

4.4	เงื่อนไขในการผลิตอาหารกระป๋องที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 ก�รผลิตอ�ห�รกระป๋องท้ังอ�ห�รปรับกรดและอ�ห�รที่เป็นกรดตำ่�ท่ีปลอดภัยต่อผู้บริโภคขึ้นกับ

เงื่อนไข 3 ประก�ร ดังนี้

  ก�รปฏิบัติท่ีถูกต้องในก�รบรรจุและปิดผนึกที่แน่นสนิทส�ม�รถป้องกันก�รปนเปื้อนกลับของ

จุลินทรีย์นั่นคือให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภ�วะปลอดเชื้อแบบเชิงก�รค้�

  ก�รฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ด้วยคว�มร้อน หรือวิธีอื่นในระดับท่ีจำ�เป็น เพื่อให้แน่ใจว่�ทั้งอ�ห�รและ

ภ�ชนะบรรจุได้รับก�รฆ่�เชื้อเชิงก�รค้�

  ก�รปฏิบัติหลังก�รฆ่�เชื้อที่ถูกต้องเพื่อคงสภ�วะปิดแน่นสนิทไว้ตลอดอ�ยุก�รเก็บและจัด

จำ�หน่�ย

 สำ�หรับเงื่อนไขด้�นก�รใช้คว�มร้อนเพื่อฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ ได้อธิบ�ยร�ยละเอียดของกระบวนก�ร

แปรรูปด้วยคว�มร้อนไว้แล้วในบทที่ 3 ส่วนเง่ือนไขที่เหลืออีก 2 ข้อ คือ ก�รทำ�ให้ผนึกปิดแน่นสนิทและ

ก�รรักษ�สภ�วะที่ปิดสนิทนี้ไว้ เงื่อนไขเหล่�นี้ไม่เพียงขึ้นกับก�รปฏิบัติที่ถูกต้องทั้งก�รบรรจุ ก�รปิด

ผนึก ก�รฆ่�เชื้อ และก�รหล่อเย็น แต่ยังขึ้นกับก�รจัดก�รดูแลภ�ชนะบรรจุระหว่�งกระบวนก�รผลิต

ที่กล่�วม� รวมถึงก�รปฏิบัติต่�งๆ หลังก�รฆ่�เชื้อ โดยมีคว�มเป็นไปได้เสมอที่จุลินทรีย์ที่ทำ�ให้อ�ห�ร 

เน่�เสียจะเข้�ไปในภ�ชนะบรรจุได้ เนื่องจ�กข้อบกพร่องบ�งอย่�งของภ�ชนะบรรจุ เช่น ก�รปิดผนึกไม่ดี  

ก�รจัดก�รรุนแรงที่มีผลต่อผนึก หรือก�รจัดก�รดูแลภ�ชนะบรรจุอย่�งผิดๆ จ�กผู้ผลิต ผู้จัดจำ�หน่�ย  

ผู้ค้�ปลีก หรือผู้บริโภค ซึ่งก�รเสียของอ�ห�รจ�กภ�ชนะบรรจุเสียห�ยอ�จส่งผลให้เกิดคว�มเสียห�ยเชิง

พ�ณชิย ์คว�มไมพ่อใจของผูบ้รโิภค และเกีย่วข้องถึงผู้ควบคมุก�รผลิตอ�ห�รท่ีทำ�หน�้ท่ีผลิตผลิตภณัฑ์อ�ห�ร

ให้ปลอดภัยต�มข้อบังคับ
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4.5	ขั้นตอนการผลิตที่ส่งผลต่อความสมบูรณ์ของภาชนะบรรจุ

 ขัน้ตอนก�รผลติอ�ห�รปรบักรดและอ�ห�รทีเ่ปน็กรดตำ�่มอีทิธพิลตอ่คว�มสมบรูณแ์ละอ�ยกุ�รเกบ็  

(Shelf-life) ของภ�ชนะบรรจุอ�ห�ร ดังนั้นก�รปฏิบัติในขั้นตอนต่�งๆ ได้แก่ ก�รจัดก�รดูแลบรรจุภัณฑ์

เปล่� ก�รลวก ก�รบรรจุ ก�รปิดผนึก ก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน ก�รหล่อเย็น และก�รปฏิบัติหลังก�รฆ่�เชื้อ 

ขั้นตอนเหล่�นี้มีคว�มสำ�คัญ ดังนี้ 

 4.5.1 ก�รดูแลบรรจุภัณฑ์เปล่�

   กฎหม�ยของกระทรวงเกษตรของสหรฐัอเมรกิ� (USDA) กำ�หนดใหภ้�ชนะบรรจเุปล�่ เครือ่ง

ปิดผนึก และ ม้วนของวัสดุบรรจุภัณฑ์ (Container roll stock) ต้องได้รับก�รปกป้องดูแลไม่ให้เสียห�ยและ

ไม่ให้เกิดก�รปนเปื้อนในระหว่�งก�รเก็บและก�รจัดก�ร ต้องมีก�รตรวจสอบคว�มเสียห�ยและคว�มสะอ�ด

ก่อนก�รนำ�ไปใช้ นอกจ�กนี้กฎหม�ยยังกำ�หนดว่�บรรจุภัณฑ์คงรูป (Rigid container) และวัสดุบรรจุภัณฑ์ 

(Packaging material) ทีไ่มไ่ดบ้รรจใุนหบีหอ่เดมิต้องทำ�คว�มสะอ�ดกอ่นนำ�ไปใช ้ต�มหลกัเกณฑว์ธิกี�รทีด่ใีน

ก�รผลติ (Good manufacturing practice หรอื GMP) ตอ้งมกี�รจดัก�รดแูลภ�ชนะบรรจใุนทกุขัน้ตอนของ

ก�รผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงคว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑ์ เนื่องจ�กคว�มเสียห�ยที่เกิดกับตัวกระป๋อง 

(Can body) บ�นป�กกระป๋อง (Flange) หรือฝ�กระป๋อง อ�จมีผลทำ�ให้เกิดคว�มบกพร่องของก�รปิดผนึก

และก�รเสื่อมเสียเนื่องจ�กก�รรั่วได้ ก�รดูแลจัดก�รที่รุนแรงไม่ระมัดระวังและก�รปรับหรือก�รดูแลรักษ�

ส�ยพ�นลำ�เลยีงท่ีไมถู่กตอ้ง อ�จทำ�ใหบ้รรจภัุณฑเ์สยีห�ย ส�ยพ�นลำ�เลยีงไหม ้รอยปดิผนกึบกพรอ่งซ่ึงสง่ผล

ให้เกิดก�รรั่วของบรรจุภัณฑ์ สำ�หรับภ�ชนะบรรจุอ่อนตัวและกึ่งคงรูปเกิดคว�มเสียห�ยได้ง่�ย ดังนั้นจึงต้อง

มกี�รตรวจระบบก�รดแูลจดัก�รอย�่งสมำ�่เสมอเพ่ือตรวจเชค็ขอบคมและปุม่ทีย่ืน่ออกม�ทีส่�ม�รถเจ�ะทะลุ 

บรรจภัุณฑไ์ด ้ในบรรจภุณัฑแ์กว้ทีร่บัเข�้ม�ควรมกี�รตรวจอย�่งระมดัระวงัเพ่ือห�ขอ้บกพร่อง เชน่ คอขวดที่

ไม่เรียบ รอยแตก ก�รมีอนุภ�คในเนื้อแก้ว รอยร้�วที่คอขวด ในก�รขนย้�ยด้วยส�ยพ�นลำ�เลียงต้องกระทำ�

ดว้ยคว�มระมดัระวงั ไมใ่หข้วดแกว้แตกได ้ในก�รเคลือ่นย�้ยบรรจุภณัฑ์เปล่�ทีไ่มไ่ด้ปดิผนกึควรมส่ิีงปกคลุม

เพ่ือป้องกันบรรจุภัณฑ์เปล่�จ�กก�รปนเปื้อนด้วยส่ิงแปลกปลอม ผู้ผลิตหล�ยร�ยมีข้อปฏิบัติในก�รควบคุม

คุณภ�พสำ�หรับใช้ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่รับเข้�เพื่อป้องกันบรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะบกพร่องดังกล่�ว

 ในช่วงก�รผลิต ถ้�บรรจุภัณฑ์อ�ห�ร วัสดุบรรจุภัณฑ์และฝ�ปิดไม่ได้เก็บรักษ�ไว้ในสิ่งห่อหุ้มที่ปิด

มิดชิด ก่อนนำ�ม�ใช้ควรทำ�คว�มสะอ�ดก่อน ในขั้นตอนก�รทำ�คว�มสะอ�ด ควรกลับบรรจุภัณฑ์ลงเพื่อช่วย

ใหส้ิง่ปนเปือ้นหลดุออก และอ�จใชล้มหรอืนำ�้เปน็ตัวทำ�คว�มสะอ�ดกไ็ด้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัชนดิของผลติภณัฑ ์ใน

กรณีที่ใช้นำ้�ในก�รทำ�คว�มสะอ�ด ควรให้แน่ใจว่�ได้กำ�จัดนำ้�ที่อ�จค้�งอยู่ออก ส่วนก�รใช้ลมในก�รทำ�คว�ม

สะอ�ด หลังก�รใช้ควรต�มด้วยระบบสุญญ�ก�ศเพื่อเก็บอนุภ�คที่หลุดออกม�

 4.5.2 ก�รลวก

   ก�รลวกเป็นข้ันตอนก�รนำ�วัตถุดิบ เช่น ผัก จุ่มลงในนำ้�ร้อน หรือสัมผัสกับไอนำ้�ร้อนหรือ

อ�ก�ศร้อน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1)  เพื่อให้ชิ้นอ�ห�รนิ่ม ช่วยให้ก�รบรรจุทำ�ได้ง่�ยขึ้น 

(2)  เพือ่ใหผ้กัและผลไมส้ดหดตัวและปล่อยแกส๊ในเซลล์ออกม� กอ่นบรรจุลงในบรรจุภณัฑ์ 

และปิดผนึก เพร�ะถ้�ยังมีอ�ก�ศหลงเหลืออยู่และปล่อยออกม�ในบรรจุภัณฑ์ที่ 
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ปิดผนึกแล้ว จะทำ�ให้ไม่ได้สุญญ�ก�ศสุดท้�ยในบรรจุภัณฑ์ต�มต้องก�ร นอกจ�กนี้

อ�ก�ศที่เหลืออยู่ในบรรจุภัณฑ์จะขย�ยตัวเพิ่มปริม�ตรระหว่�งกระบวนก�รให้คว�ม

ร้อนทำ�ให้เกิดคว�มดันข้ึนภ�ยในบรรจุภัณฑ์ส่งผลให้รอยปิดผนึกอ�จปริและรั่วได้ 

สำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ลวกก่อนก�รบรรจุและปิดผนึกอ�จใช้วิธีอื่น เช่น ก�รใช้ปั้ม

สุญญ�ก�ศ เพื่อดึงอ�ก�ศออกจ�กผลิตภัณฑ์

(3)  เพือ่ยบัยัง้เอนไซมท์ีเ่ปน็ส�เหตขุองก�รเกดิปฏกิริยิ�ออกซเิดชัน่และก�รเปลีย่นแปลงที่

ทำ�ให้คุณภ�พของผลิตภัณฑ์ด้อยลง 

(4)  เพื่อช่วยให้ก�รปอกเปลือก ตัด หั่น หรือขั้นตอนก�รเตรียมก�รอื่นๆ ทำ�ได้ง่�ยขึ้น 

(5)  เพื่อช่วยทำ�คว�มสะอ�ดและกำ�จัดกลิ่นดิบ (Raw flavor) ของอ�ห�ร

(6)  หน้�ที่ประก�รสุดท้�ยของก�รลวกคือก�รตรึงสีต�มธรรมช�ติของผลิตภัณฑ์ไว้ 

   เนื่องจ�กก�รลวกทำ�ที่อุณหภูมิสูง สิ่งที่ต้องคำ�นึงถึง คือ จุลินทรีย์ชอบร้อน ดังนั้น เพื่อช่วย

ควบคมุก�รเจรญิของจลุนิทรียช์อบรอ้น ก�รลวกจงึควรใชอ้ณุหภมูสูิงกว�่ 88 องศ�เซลเซยีส นอกจ�กนีว้ตัถดุบิ

ที่ลวกแล้วและไม่ได้บรรจุลงในภ�ชนะบรรจุและฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนในทันที ควรลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ลง

อย่�งรวดเร็วเพื่อลดก�รเจริญของจุลินทรีย์ชอบร้อน 

 4.5.3 ก�รบรรจุ

   สิ่งสำ�คัญในเรื่องของก�รบรรจุคือต้องทำ�ก�รบรรจุให้มีช่องว�่งเหนืออ�ห�ร (Headspace) 

ที่เพียงพอ (รูปที่ 4.3) เพร�ะสำ�คัญต่อก�รทำ�ให้เกิดสุญญ�ก�ศ นอกจ�กนี้ ช่องว่�งเหนืออ�ห�รยังมีคว�ม

สำ�คัญต่อก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนขณะฆ่�เชื้อโดยเฉพ�ะผลิตภัณฑ์ที่ฆ่�เช้ือด้วยเครื่องฆ่�เช้ือแบบหมุนเพร�ะ

ก�รฆ�่เช้ือแบบนีก้ระปอ๋งจะหมนุทำ�ใหเ้กดิก�รเคลือ่นทีข่องอ�ห�รภ�ยในภ�ชนะบรรจซุึง่ก�รเคลือ่นทีจ่ะเกิด

ขึ้นได้ต้องมีช่องว่�งเหนืออ�ห�ร 

    ในก�รบรรจุต้องมีก�รควบคุมนำ้�หนักบรรจุ เพร�ะก�รบรรจุในปริม�ณม�กกว่�ที่กำ�หนด

จะทำ�ให้ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนช้�ลง มีผลให้ก�รฆ่�เชื้อไม่เพียงพอ (Under processing) นอกจ�กนี้ก�ร

บรรจุที่ม�กเกินไปอ�จทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ค้�งอยู่บริเวณที่ปิดผนึก ทำ�ให้ตะเข็บหรือผนึกเสียรูป เกิดรอยรั่วและ

เป็นส�เหตุทำ�ให้เกิดก�รปนเป้ือนของจุลินทรีย์เข้�ไปในบรรจุภัณฑ์ได้ นอกจ�กนี้ก�รบรรจุอ�ห�รจนล้นจะ

ทำ�ให้ปิดผนึกย�ก ฝ�กระป๋องบวมขึ้นและมีผลให้ก�รปิดผนึกไม่สมบูรณ์

รูปที่ 4.3 ช่องว่�งเหนืออ�ห�ร (Headspace) ในขวดแก้วและในกระป๋อง



88 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

 4.5.4 ก�รปิดผนึกภ�ชนะบรรจุ
    กุญแจสำ�คัญของก�รปิดผนึกคือทำ�ให้เกิดสภ�พก�รปิดผนึกแบบสนิท (Hermetic seal) 
และรักษ�สภ�วะก�รปิดผนึกแบบสนิทนี้ไว้ได้ตลอดอ�ยุก�รเก็บรักษ�เพื่อป้องกันก�รปนเปื้อนกลับหลังก�ร
ฆ่�เชื้อ เครื่องปิดผนึกจึงมีคว�มสำ�คัญ จำ�เป็นต้องมีก�รบำ�รุงรักษ�อย่�งถูกวิธี และต้องมีก�รตรวจสอบเป็น 
ระยะๆ และเกบ็รกัษ�บันทกึ เพือ่ใหแ้นใ่จว�่จะไมม่กี�รผลติภ�ชนะบรรจทุีป่ดิผนกึบกพรอ่งออกไป ควรหลกีเลีย่ง 
ก�รใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง และควรควบคุมก�รบรรจุไม่ให้มีผลิตภัณฑ์ติดค้�งอยู่บริเวณปิดผนึก  
เพร�ะสิ่งเหล่�นี้เป็นส�เหตุให้ก�รปิดผนึกบกพร่อง
    นอกจ�กนี้ ก�รปิดผนึกภ�ชนะบรรจุสำ�หรับอ�ห�รท่ีเป็นกรดตำ่�และท่ีปรับกรดเพ่ือให้เก็บ

รักษ�ได้น�น จำ�เป็นต้องให้เกิดสุญญ�ก�ศขึ้นในบรรจุภัณฑ์

   4.5.4.1 คว�มสำ�คัญของสุญญ�ก�ศในภ�ชนะบรรจุ 
     วตัถปุระสงคแ์รกของก�รใหม้สีญุญ�ก�ศภ�ยในภ�ชนะบรรจ ุคอื เพือ่ลดคว�มเคน้ 
(Stress) ของภ�ชนะบรรจุและผนึกระหว่�งกระบวนก�รให้คว�มร้อน เพร�ะเมื่อภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทได้
รับคว�มร้อน จะมีคว�มดันเกิดข้ึนภ�ยในภ�ชนะบรรจุ คว�มดันส่วนเกินนี้จะทำ�ให้ภ�ชนะบรรจุและผนึก
เกิดคว�มเครียด (Strain) ก�รมีสุญญ�ก�ศภ�ยในภ�ชนะบรรจุช่วยลดคว�มดันภ�ยในภ�ชนะบรรจุ ส่งผลให้
คว�มเครียดของภ�ชนะบรรจุระหว่�งก�รให้คว�มร้อนลดลง ทั้งนี้สุญญ�ก�ศในภ�ชนะบรรจุเกิดขึ้นได้จ�ก
ก�รไล่อ�ก�ศในอ�ห�รออกด้วยวิธีต่�งๆ ดังนี้ 

(1) ก�รใช้ร�งไล่อ�ก�ศ (Exhaust box) ซ่ึงเป็นก�รทำ�ให้ผลิตภัณฑ์อ�ห�รใน
ภ�ชนะบรรจุร้อนขึ้นโดยผ่�นเข้�ไปในร�งไล่อ�ก�ศที่ร้อน (คว�มร้อนเกิดขึ้น
อ�จโดยก�รพ่นไอนำ้�โดยตรง หรือ เป็นก�รต้มนำ้�ภ�ยในร�งไล่อ�ก�ศ) วิธีนี้
เหม�ะสำ�หรบัใชก้บัอ�ห�รทีม่อี�ก�ศในตัวอ�ห�รม�ก เชน่ อ�ห�รทีป่ระกอบ
ด้วยส่วนที่เป็นชิ้นของแข็งในของเหลว

(2) วิธีบรรจุร้อน (Hot fill) โดยก�รทำ�ให้อ�ห�รมีอุณหภูมิสูงก่อนก�รบรรจุ  
ดงันัน้ระยะเวล�หลงัจ�กใหค้ว�มร้อนกบัอ�ห�รจนถงึปดิฝ�จงึมคีว�มสมัพันธ์
โดยตรงกับปริม�ณสุญญ�ก�ศที่เกิดขึ้น

(3) วิธีก�รพ่นไอนำ้� (Steam flow) โดยพ่นไอนำ้�ที่บริเวณช่องว่�งเหนืออ�ห�ร
กอ่นก�รปิดฝ� ซึง่เมือ่ไอนำ�้เยน็ลงจะกลัน่ตวัเปน็นำ�้ลงไปรวมกับผลติภณัฑ์ใน
ภ�ชนะบรรจุ ปริม�ตรเดิมท่ีมีไอนำ�้อยู่จึงกล�ยเป็นสุญญ�ก�ศภ�ยหลังก�รฆ่�เช้ือ

(4) วธิพีน่แกส๊ (Gas flushing) โดยก�รฉีดก�๊ซไนโตรเจนบนผิวหน�้อ�ห�รในภ�ชนะ
บรรจุก่อนก�รปิดฝ� เพื่อลดออกซิเจนในช่องว่�งเหนืออ�ห�ร นอกจ�กนี้ 
ในกรณีที่ภ�ชนะบรรจุเป็นกระป๋องอลูมิเนียมยังเป็นก�รเพ่ิมแรงดันภ�ยใน
กระป๋องเพ่ือให้เกิดคว�มแข็งแรง

(5) วิธีใช้ปั๊มสุญญ�ก�ศ (Vacuum pump) เป็นก�รปิดผนึกภ�ชนะบรรจุภ�ยใต้
ระบบสุญญ�ก�ศ โดยที่หัวของเครื่องปิดฝ�จะเป็นระบบปิดสนิทที่ต่อกับป๊ัม
สุญญ�ก�ศ
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      เหตุผลอื่นในก�รทำ�ให้เกิดสุญญ�ก�ศขึ้นในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีดังนี้
     ก�รมีสุญญ�ก�ศในภ�ชนะบรรจุทำ�ให้ฝ�กระป๋องโลหะและฝ�ปิดขวดแก้วมี
ลกัษณะโคง้ลง ดว้ยเหตนุีท้ัง้ผู้ผลติและผูบ้รโิภคจงึใชก้�รผดิรปูของภ�ชนะบรรจไุปจ�กรปูร�่งปกตเิปน็ตวับ่งช้ี 
ของก�รเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์อ�ห�รเพร�ะก�รเสียของอ�ห�รจ�กแบคทีเรียมักมีก�รผลิตก๊�ซขึ้นซึ่งทำ�ให้
ฝ�กระป๋องนูนขึ้น ดังนั้นสุญญ�ก�ศในภ�ชนะบรรจุอ�ห�รที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้วจึงเป็นตัวบ่งชี้ว่�ก�รปิดผนึก
สมบูรณ์ อย่�งไรก็ต�ม ก�รมีสุญญ�ก�ศในบรรจุภัณฑ์ไม่ได้หม�ยคว�มว่�ก�รเสียของอ�ห�รจะไม่เกิดขึ้น
เสมอไป ทั้งนี้เพร�ะถ้�เกิดก�รเสียของอ�ห�รจ�กจุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแต่ไม่ผลิตแก๊ส (Flat-sour spoilage) 
กระป๋องจะไม่บวมแต่อ�ห�รจะมีค่� pH ลดลงเนื่องจ�กกรดแลคติกที่จุลินทรีย์นี้สร้�งขึ้น ดังนั้นตัวบ่งชี้ใน
กรณีนี้คือค่� pH 
     รูปที่ 4.4 แสดงอุปกรณ์แบบหนึ่งที่ใช้วัดระดับสุญญ�ก�ศในกระป๋องโลหะและ 
ขวดแก้วที่เรียกว่� Hand-held vacuum gauge

รูปที่ 4.4 Vacuum gauge สำ�หรับวัดสุญญ�ก�ศในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

     ในบ�งกรณี ก�รควบคุมสุญญ�ก�ศเป็นส่ิงจำ�เป็นเพ่ือให้แน่ใจว่�กระบวนก�รให้

คว�มร้อนเพียงพอ ผลิตภัณฑ์บ�งชนิดต้องก�รก�รบรรจุในสภ�วะที่มีสุญญ�ก�ศสูงๆ เพื่อให้อัตร�ก�รถ่�ยเท

คว�มร้อนเร็วขึ้นขณะฆ่�เชื้อ เช่น ข้�วโพดเมล็ดบรรจุกระป๋องแบบสุญญ�ก�ศ (Vacuum-packed whole 

corn kernel) ก�รให้คว�มร้อนกับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ขึ้นกับอัตร�ก�รให้คว�มร้อนซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รคง

สุญญ�ก�ศที่สูงในภ�ชนะบรรจุ ถ้�ผลิตภัณฑ์มีสุญญ�ก�ศน้อยและมีช่องว่�งเหนืออ�ห�รตำ่�กว่�ท่ีกำ�หนดไว้

ในกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด (Scheduled process) ก็จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับก�รฆ่�เชื้อที่ไม่เพียงพอ 

     สำ�หรับผลิตภัณฑ์บ�งชนิดที่บรรจุในภ�ชนะบรรจุอ่อนตัว และผลิตภัณฑ์ประเภท

เน้ือบ�งชนิดท่ีบรรจุในกระป๋องท่ีมีลักษณะแบนกว้�ง ต้องก�รสุญญ�ก�ศเพื่อช่วยให้ก�รถ่�ยเทคว�มร้อน

เกิดขึ้นอย่�งเพียงพอในระหว่�งก�รให้คว�มร้อนโดยให้ผิวหน้�ของภ�ชนะบรรจุสัมผัสกับผลิตภัณฑ์อยู่ตลอด  

ในกรณีของถุงอ่อนตัวสุญญ�ก�ศที่เพียงพอในถุงจะช่วยป้องกันไม่ให้ถุงขย�ยตัวม�กเกินไประหว่�ง

กระบวนก�รใหค้ว�มรอ้น เพร�ะก�รขย�ยตวัของถุงจะส่งผลเสียต่อก�รถ่�ยเทคว�มร้อน (Heat characteristic)  

ของผลิตภัณฑ์ หรือ ไปรบกวนรูปแบบก�รหมุนเวียนของนำ้�ในเครื่องฆ่�เชื้อ
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     สุดท้�ย สุญญ�ก�ศทำ�ให้ภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทมีปริม�ณออกซิเจนตำ่�ซ่ึงส่งผล

ให้ก�รเปลี่ยนแปลงท�งเคมีในผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นได้น้อยที่สุด เช่น ก�รเกิดออกซิเดชั่นของไขมันหรือวิต�มิน 

ก�รเปลี่ยนสีของผลิตภัณฑ์บ�งชนิด และเพื่อลดก�รกัดกร่อนภ�ยในกระป๋อง (ก�รกัดกร่อนหรือ Corrosion 

จะเกิดขึ้นได้ต้องมี 3 ปัจจัยสำ�คัญได้แก่ โลหะ นำ้�หรือคว�มชื้น และออกซิเจน)

     ภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทบ�งประเภทไม่ต้องก�รให้เกิดสุญญ�ก�ศ เช่นในกรณีของ

กระป๋องอะลูมิเนียมท่ีนำ�ม�ใช้บรรจุเครื่องดื่มที่เป็นกรดตำ่�มีก�รอัดก๊�ซไนโตรเจนเข้�ไปให้เกิดคว�มดันเพ่ือ

ทำ�ให้กระป๋องมีคว�มแข็งแรง 
 4.5.5 ก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน
    ในก�รผลติอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปดิสนทิ ก�รใชค้ว�มร้อนในก�รฆ�่เชือ้จุลินทรียเ์ปน็หัวใจ
สำ�คัญและเป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม สิ่งที่จำ�เป็นในก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน คือเครื่องฆ่�เชื้อ ก�รปฏิบัติที่
ถูกต้องในก�รใช้เครื่องฆ่�เชื้อเป็นสิ่งจำ�เป็นต่อก�รรักษ�คว�มสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์และทำ�ให้ก�รเสียรูป
ของบรรจุภัณฑ์เกิดข้ึนได้น้อยท่ีสุดโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในช่วงก�รหล่อเย็น เนื่องจ�กก�รเปลี่ยนแปลงอย่�ง 
ฉับพลันของคว�มดันในเครื่องฆ่�เชื้อส�ม�รถส่งผลให้เกิดคว�มเสียห�ยขึ้นที่ผนึกบรรจุภัณฑ์ได้
    ควรมีก�รตรวจสอบตะกร้� ตะแกรง และแผ่นกั้นแบ่งระหว่�งชั้นบรรจุภัณฑ์ (Divider 
plates) ที่ใช้สำ�หรับใส่บรรจุภัณฑ์เข้�เครื่องฆ่�เชื้อรวมท้ังส�ยพ�นลำ�เลียงท่ีใช้ในก�รเคล่ือนย้�ยบรรจุภัณฑ์
ไปยังเครื่องฆ่�เชื้อบ่อยครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่�อยู่ในสภ�พที่สมบูรณ์และจะไม่ทำ�คว�มเสียห�ยให้กับบรรจุภัณฑ์
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวหรือกึ่งคงรูปซึ่งเสียห�ยได้ง่�ย ดังนั้น ระบบในก�รรับเข้�และส่งออก
บรรจุภัณฑ์ควรออกแบบให้เกิดก�รเสียห�ยกับบรรจุภัณฑ์ได้น้อยสุด
 4.5.6 ก�รหล่อเย็น
   ก�รปฏิบัติที่สำ�คัญอย่�งหนึ่งหลังก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนแล้ว คือ ก�รหล่อเย็นบรรจุ
ภัณฑ์โดยปกติมักใช้นำ้�ในก�รหล่อเย็น ซึ่งก�รหล่อเย็นทำ�ได้ท้ังในเคร่ืองฆ่�เชื้อ และนอกเคร่ืองฆ่�เชื้อ  
ก�รหล่อเย็นควรทำ�ภ�ยใต้สภ�วะก�รควบคุมคว�มดันจนกระทั่งถึงจุดที่ภ�ชนะบรรจุส�ม�รถทนต่อ 
คว�มกดดันของบรรย�ก�ศในสภ�วะนั้นๆได้โดยไม่เสียรูปทรงเดิม ในกรณีที่ไม่มีก�รควบคุมที่ดีอ�จจะเกิด 
ข้อบกพร่องดังต่อไปนี้ขึ้นได้

(1) Buckling หรือ “ป�กนกกระจอก” เกิดขึ้นเนื่องจ�กในระหว่�งก�รหล่อเย็นคว�มดัน
ภ�ยในกระป๋องสูงกว่�คว�มดันของระบบหล่อเย็น เมื่อคว�มดันในช่วงก�รหล่อเย็น 
ลดลงเรว็เกนิไป กระป๋องจะพบกบัคว�มดนัทีแ่ตกต�่งกนัม�ก จนเกนิคว�มแขง็แรงของฝ�  
ของตัวกระป๋อง หรือตะเข็บของกระป๋องที่จะทนได้ จึงเกิดลักษณะโป่งบวมที่เรียกว่� 
Buckling (รปูท่ี 4.5) ก�รมสีญุญ�ก�ศทีเ่พียงพอในภ�ชนะบรรจจุะชว่ยปอ้งกนัก�รเกดิ 
“ป�กนกกระจอก” ลักษณะ “ป�กนกกระจอก” นับเป็นปัญห�ที่สำ�คัญม�ก เพร�ะถ้�
เกดิข้ึนตะเข็บคูอ่�จถูกดึงแยกออกจ�กกนัจนทำ�ให้กระปอ๋งรัว่ได้ และนำ�ไปสูก่�รเสยีของ
อ�ห�รจ�กก�รปนเป้ือนของเชือ้จลุนิทรยีห์ลงัก�รฆ�่เชือ้ โดยปกติแลว้ บรรจภุณัฑแ์กว้  
บรรจุภณัฑอ์อ่นตวัและกึง่คงรปู รวมถงึกระปอ๋งโลหะทีม่ขีน�ดใหญต่อ้งก�รก�รหล่อเยน็ 
ภ�ยใต้คว�มดันเพื่อป้องกันก�รเสียห�ยของตะเข็บ
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รูปที่ 4.5  ก�รเกิด Buckling ของกระป๋อง

  ที่ม�: GMA Science and Education Foundation (2007)

(2)  Paneling ลักษณะก�รบุบของตัวกระป๋อง เกิดขึ้นเม่ือคว�มดันของระบบหล่อเย็นสูง

กว่�คว�มดันในกระป๋อง เนื่องจ�กก�รลดอุณหภูมิในช่วงก�รหล่อเย็นช้�เกินไปหรือ

คงอุณหภูมิในขณะหล่อเย็นไว้ในระยะเวล�ที่น�นเกินไปและเกิดสภ�วะสุญญ�ก�ศข้ึน 

Paneling อ�จไมม่ผีลตอ่คว�มสมบรูณข์องกระปอ๋ง ทัง้น้ีต้องตดัสนิโดยก�รนำ�ตวัอย�่ง

ม�ตรวจสอบ กระป๋องที่เกิด Paneling มีลักษณะปร�กฏที่ไม่ดี ก�รติดฉล�กทำ�ได้ย�ก

และมีผลทำ�ให้ไม่ส�ม�รถจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ได้ (รูปที่ 4.6)

รูปที่ 4.6  ก�รเกิด Paneling อย่�งรุนแรงของผนังด้�นข้�งของกระป๋อง

 ที่ม�: GMA Science and Education Foundation (2007)

 4.5.7 ก�รปฏิบัติหลังก�รฆ่�เชื้อ

   ต�มหลักปฏิบัติที่ดีในโรงง�น (Good manufacturing practice: GMP) หลังก�รฆ่�เช้ือ

ในเครื่องฆ่�เชื้อแล้ว ควรมีก�รป้องกันบรรจุภัณฑ์จ�กก�รเสียห�ยท่ีจะมีผลต่อคว�มสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์ 

ก�รจัดก�รอย่�งระมัดระวังกับบรรจุภัณฑ์อ�ห�รที่ผ่�นก�รฆ่�เช้ือม�แล้วต้องดำ�เนินอย่�งต่อเนื่องตลอด 

ก�รหล่อเย็น ก�รติดฉล�ก ก�รเรียงลงกล่องหรือเรียงใน Pallet และก�รเก็บรักษ�ในโกดังเก็บสินค้� เพร�ะ

ก�รจัดก�รทีไ่มถ่กูตอ้งในขัน้ตอนเหล�่นี ้จะสง่ผลตอ่คว�มเสยีห�ยของบรรจภุณัฑแ์ละก�รเสยีของอ�ห�รจ�ก

ก�รรั่วที่เรียกว่� “Leaker spoilage” ได้
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4.6	การป้องกันการปนเปื้อนและเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ภายหลังการฆ่าเชื้อ

 ถึงแม้ปัจจุบันอุตส�หกรรมจะมีคว�มชำ�น�ญในก�รออกแบบและผลิตภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท  

รวมถึงมีก�รป้องกันผนึกอย่�งดี ก�รเสื่อมเสียจ�กก�รปนเปื้อนหลังก�รฆ่�เชื้อก็อ�จเกิดขึ้นได้กับอ�ห�รที่

บรรจุในภ�ชนะบรรจุชนิดต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็นกระป๋อง ขวดแก้ว บรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูป บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว หรือ  

กล่องกระด�ษล�มิเนท

 ก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุปิดสนิทที่ฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน ภ�ยในภ�ชนะบรรจุมีสภ�พเป็น

สญุญ�ก�ศ ห�กเกดิรอยรัว่ทีบ่รเิวณผนกึแมจ้ะมขีน�ดเลก็ม�กจนมองไมเ่หน็ดว้ยต�เปล�่ สภ�วะสญุญ�ก�ศนี้

เอือ้ตอ่ก�รทีอ่�ก�ศ นำ�้ หรอื อนภุ�คอืน่ๆ จะถกูดึงผ่�นผนกึทีร่ั่วเข�้ไปข�้งในบรรจุภณัฑ์ เปน็ผลใหผ้ลิตภณัฑ์

อ�ห�รเสียได้จ�กจุลินทรีย์ท่ีปนเป้ือนเข้�ไปกับอ�ก�ศหรือนำ้� เรียกก�รเสียของอ�ห�รแบบนี้ว่� “Leaker 

spoilage” ซึ่งถ้�ตรวจห�เชื้อจุลินทรีย์จะพบก�รปนเปื้อนจ�กจุลินทรีย์หล�ยชนิด แสดงอย่�งชัดเจนว่�

จุลินทรีย์เหล่�นี้เข้�ม�ในภ�ชนะบรรจุหลังผลิตภัณฑ์อ�ห�รได้ผ่�นก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนม�แล้วเพร�ะถ้�

ส�เหตกุ�รเสียเป็นเพร�ะคว�มรอ้นไมเ่พยีงพอต่อก�รฆ�่เช้ือผลติภณัฑจ์ะพบเฉพ�ะเชือ้แบคทีเรยีท่ีทนรอ้นได ้

 ถ้�เป็นก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเช้ือ ก�รเส่ือมเสียของผลิตภัณฑ์อ�ห�รแบบน้ีไม่เรียกว่� “Leaker 

spoilage” ทั้งน้ีเพร�ะว่�มีส�เหตุได้หล�ยอย่�งในก�รเกิดก�รปนเปื้อนหลังก�รฆ่�เชื้อเนื่องจ�กเป็นระบบ 

ก�รผลิตที่ทำ�ก�รฆ่�เช้ืออ�ห�รและภ�ชนะบรรจุแยกจ�กกัน จึงไม่จำ�เป็นว่�ก�รเสียของอ�ห�รจะเกิดจ�ก

ก�รรั่วหรือคว�มไม่สมบูรณ์ของภ�ชนะบรรจุและจุลินทรีย์ถูกดึงเข้�ไปเนื่องจ�กคว�มเป็นสุญญ�ก�ศภ�ยใน

ภ�ชนะบรรจุ อย่�งไรก็ต�มก�รจัดก�รท่ีถูกต้องกับบรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อก็เป็นสิ่งจำ�เป็นเพื่อป้องกัน 

ก�รเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์

 ก�รรั่วของภ�ชนะบรรจุอ�ห�ร อ�จเกิดข้ึนขณะหล่อเย็นกระป๋องเนื่องจ�กเกิดคว�มแตกต่�งของ

คว�มดันภ�ยในและภ�ยนอกกระป๋องมีผลทำ�ให้ก�รเก�ะเกี่ยวของตะเข็บไม่สมบูรณ์ไปชั่วขณะหนึ่งและอ�จ

เป็นช่องท�งให้จุลินทรีย์ปนเปื้อนเข้�ภ�ยในกระป๋องได้ ก�รปนเปื้อนหลังก�รฆ่�เชื้อนี้อ�จเกิดขึ้นระหว่�งก�ร

หลอ่เยน็ หรอื อ�จเกดิข้ึนในโกดงัเกบ็สนิค�้หรอืทีเ่กบ็สนิค�้ในชว่งก�รข�ยปลกีถ�้ภ�ชนะบรรจเุสยีห�ยจนเกิด

ก�รรั่วหรือภ�ชนะบรรจุถูกเกี่ยวด้วยมีดหรือขอเก่ียว ก�รปนเปื้อนหลังก�รฆ่�เชื้อนี้เกิดขึ้นได้ง่�ยโดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งกับบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและกึ่งคงรูป

 4.6.1 อิทธิพลจ�กก�รหล่อเย็น

   ก่อนก�รหล่อเย็น ฝ�กระป๋องจะบวมเนื่องจ�กคว�มดันที่เกิดขึ้นระหว่�งกระบวนก�รให้

คว�มร้อนเพื่อฆ่�เชื้อ คว�มดันที่เกิดขึ้นนี้เป็นส�เหตุให้ตะเข็บสองชั้นไม่แข็งแรงสมบูรณ์ ระหว่�งก�รหล่อเย็น

ฝ�ภ�ชนะบรรจุถูกดึงเข้�โดยสุญญ�ก�ศที่เกิดขึ้นอีกครั้งในภ�ชนะบรรจุ ขณะหล่อเย็นส�รกันรั่ว (Sealing 

compound) ที่ฝ�ยังมีสภ�พอ่อนตัวอยู่และสภ�วะภ�ยในกระป๋องที่เป็นสุญญ�ก�ศ อ�จเป็นเหตุให้นำ้�หล่อ

เย็นถูกดึงเข้�ไปในภ�ชนะบรรจุได้โดยผ่�นท�งตะเข็บสองชั้นที่ไม่แข็งแรง ถ้�นำ้�หล่อเย็นไม่สะอ�ดมีจุลินทรีย์

ปนเปื้อนและถ้�สภ�วะเหม�ะสมต่อก�รเจริญของจุลินทรีย์นั้นด้วย ก�รเสียของผลิตภัณฑ์อ�ห�รจ�กก�รร่ัว  

หรือ “Leaker spoilage” ก็จะเกิดข้ึน ดังนั้นคว�มสะอ�ดของนำ้�หล่อเย็นจึงเป็นสิ่งสำ�คัญในก�รป้องกัน 

ไม่ให้เกิดก�รก�รปนเปื้อนกลับของผลิตภัณฑ์ในภ�ชนะบรรจุ 



บทที่ 4  การจัดการดูแลภาชนะบรรจุอาหาร (Food Container Handling) 93

   ก�รใชค้ลอรนีหรอืส�รฆ�่เชือ้อืน่ท่ีเหม�ะสมจะชว่ยใหน้ำ�้หล่อเยน็สะอ�ดถูกสุขลักษณะ กรณี

เลือกใช้คลอรีนเพื่อให้นำ้�หล่อเย็นสะอ�ดไม่ว่�จะเป็นระบบที่ใช้นำ้�ครั้งเดียวหรือเป็นระบบท่ีมีก�รหมุนเวียน

นำ�นำ้�หล่อเย็นกลับม�ใช้อีก สิ่งที่สำ�คัญคือต้องมีคลอรีนอิสระเหลืออยู่ในปริม�ณที่ส�ม�รถวัดได้ที่ท�งออก

ของนำ้�หล่อเย็น 

 4.6.2 ก�รจัดก�รดูแลบรรจุภัณฑ์หลังก�รหล่อเย็น

   ระบบก�รจัดก�รบรรจุภัณฑ์หลังก�รหล่อเย็นเป็นสิ่งสำ�คัญในก�รท่ีจะคงคว�มสมบูรณ์

ของบรรจุภัณฑ์ (Container integrity) ไว้หลังก�รฆ่�เชื้อ ถ้�ส�ยพ�นลำ�เรียงที่ใช้จัดก�รกับบรรจุภัณฑ์ 

หลงัก�รหลอ่เยน็ไมส่ะอ�ดมจีลุนิทรยีป์นเปือ้น และเปยีกชืน้ จุลินทรียท่ี์ปนเปือ้นจะถ่�ยทอดต่อไปยงับรรจุภณัฑ ์

ขณะที่บรรจุภัณฑ์เคลื่อนผ่�นไปต�มระบบลำ�เลียงนี้ ภ�ยใต้สภ�วะเช่นนี้ระบบก�รจัดก�รบรรจุภัณฑ์อ�ห�ร

หลังก�รหล่อเย็นเป็นส�เหตุของก�รปนเปื้อนซึ่งนำ�ไปสู่ก�รเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์

   ในกรณีท่ีใช้เคร่ืองมืออัตโนมัติคว�มเร็วสูงในก�รลำ�เลียงภ�ชนะบรรจุอ�ห�ร มีโอก�สที่จะ

เกดิรอยบบุเลก็ๆขึน้ไดซ้ึง่อ�จนำ�ไปสูก่�รแตกร่ัวได้ ท้ังนีภ้�ชนะบรรจุขน�ดใหญม่โีอก�สเกดิรอยบบุได้ม�กกว�่ 

เพร�ะนำ้�หนักบรรจุที่ม�ก ถึงแม้จะเป็นเคร่ืองมือท่ีออกแบบและปรับแต่งม�อย่�งดีแล้วก็ต�มก็ยังอ�จทำ�ให้

เกดิรอยบบุ ทีอ่�จเปน็ส�เหตขุองก�รรัว่ได้ ถ้�มจุีลนิทรียป์นเปือ้นอยูอ่�จถูกดูดผ่�นตะเข็บเข้�ไปข้�งในภ�ชนะ

บรรจุได้ (ต�ร�งที่ 4.1)

ต�ร�งที่ 4.1 ผลของคว�มเสียห�ยของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่ออัตร�ก�รเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

กระป๋องเสียห�ยม�ก กระป๋องเสียห�ยเล็กน้อย
จำ�นวนจุลินทรีย์ อัตร�ก�รเสื่อมเสีย จำ�นวนจุลินทรีย์ อัตร�ก�รเสื่อมเสีย
(ต่อกระป๋อง) (กระป๋อง/1,000) (ต่อกระป๋อง) (กระป๋อง/1,000)

23,000 18 1,000 0
32,000 30 1.600 0
35,000 23 25.000 <1
69,000 22 52.000 <1
73,000 24 209.000 <1

130,000 25 900.000* <1
327,000 25 1.790.000* <1

*ใส่เชื้อ Aerobacter aerogenes ที่ตะเข็บกระป๋อง

ที่ม�: GMA Science and Education Foundation (2007)
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

   ก�รใช้ส�ยพ�นลำ�เรียงท่ีทำ�ให้กระป๋องเคล่ือนที่โดยหมุนตัวกระป๋องแทนที่จะเป็นก�รกล้ิง

โดยทีต่ะเขบ็กระป๋องสมัผสักบัพืน้ผวิของร�งลำ�เลยีง จะชว่ยปอ้งกนักระปอ๋งจ�กก�รปนเปือ้นดว้ยเชือ้จลุนิทรยี์

ถ้�ร�งลำ�เรียงน้ันสกปรกและเปียกช้ืน ดังน้ันก�รปรับร�งลำ�เลียงให้ถูกต้องก็จะช่วยลดโอก�สก�รปนเป้ือนลงได้

   ก�รปนเปือ้นจ�กส�ยพ�นลำ�เลียงท่ีไมถู่กสุขลักษณะ เกีย่วข้องโดยตรงกบัคว�มชืน้ จุลินทรีย์

ตอ้งก�รคว�มชืน้ในก�รอยูร่อดและก�รเจรญิ จุลินทรียผ่์�นเข�้ไปในภ�ชนะบรรจุได้กต้็องอ�ศัยคว�มชืน้เชน่กนั 

ในส�ยก�รผลติแบบต่อเน่ืองก�รใช้อ�ก�ศอัดคว�มดนัสงูเป�่นำ�้ออกจ�กบรรจภุณัฑข์ณะทีก่ำ�ลงัเคลือ่นทีข่ึน้ม�

จ�กนำ�้หลอ่เยน็เปน็วธิกี�รทำ�แหง้ทีม่ปีระสทิธภิ�พ ส่วนในส�ยก�รผลิตแบบไมต่่อเนือ่ง มข้ีอดีท่ีส�ม�รถปล่อย

ให้บรรจุภัณฑ์แห้งในตะกร้�ที่ใส่เข้�เครื่องฆ่�เชื้อ ก่อนที่จะปล่อยสู่ระบบก�รจัดก�รบรรจุภัณฑ์แบบอัตโนมัติ

   จ�กก�รศึกษ�พบจุลินทรีย์จำ�นวนม�กบนส�ยพ�นและร�งลำ�เลียงที่เปียกจ�กนำ้�หล่อเย็น 

แม้นำ้�หล่อเย็นท่ีใช้จะเป็นนำ้�ที่ดีถูกสุขลักษณะก็ต�ม ดังนั้นจึงควรทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อส�ยพ�นและ 

ร�งลำ�เลียงอย่�งสมำ่�เสมอเพื่อให้มีโอก�สเกิดก�รปนเปื้อนได้น้อยที่สุด ส�ยพ�น ช่องท�งลำ�เลียง ทั้งหมดที่

สมัผสักบับรรจภัุณฑ์ควรขัดล�้งให้สะอ�ด โดยใช้นำ�้ย�ล�้งทำ�คว�มสะอ�ดและล�้งออกด้วยนำ�้ ควรใชส้�รฆ่�เชือ้ 

ทุกครั้งที่ทำ�คว�มสะอ�ดโรงง�น

4.7	แนวทางในการจัดการดูแลบรรจุภัณฑ์

 นอกเหนือไปจ�กก�รจัดก�รดูแลบรรจุภัณฑ์เปล่�ก่อนก�รบรรจุ (ตลอดจนระหว่�งก�รบรรจุ)  

เพือ่ใหม้ัน่ใจว่�บรรจภุณัฑไ์มเ่กดิคว�มเสยีห�ยกอ่นก�รปดิผนกึ ผูผ้ลติควรตอ้งใสใ่จและระมดัระวงัประเดน็ต�่ง ๆ   

ที่สำ�คัญต่อไปนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่�อ�ห�รที่บรรจุอยู่ภ�ยในบรรจุภัณฑ์จะไม่เกิดก�รปนเปื้อนขึ้นได้อีกหลัง 

เสร็จสิ้นกระบวนก�รผลิต

1. ผูผ้ลติควรตรวจสอบรอยปดิผนกึเปน็ระยะ ๆ  เพือ่ใหม้ัน่ใจว�่รอยปดิผนกึนัน้สมบรูณ ์ทัง้นีต้อ้ง

ระลกึไวเ้สมอว�่รอยปดิผนกึทีไ่มส่มบูรณแ์มเ้พียงเล็กนอ้ยกอ็�จกล�ยเปน็ปญัห�ได ้โดยเฉพ�ะ

อย�่งยิง่ก�รเสยีห�ยของรอยปดิผนกึจะเกดิเพ่ิมม�กข้ึนถ้�ก�รจัดก�รดูแลบรรจุภณัฑ์ไมถู่กต้อง  

เช่นในกรณีท่ีบรรจุภัณฑ์สัมผัสกับนำ้�หล่อเย็นท่ีไม่สะอ�ดหรือผ่�นอุปกรณ์ก�รลำ�เรียง 

ที่ไม่สะอ�ด นอกจ�กนี้ยังควรตรวจสอบคว�มบกพร่องต่�ง ๆ ของบรรจุภัณฑ์ เช่น รอยบุบ

หรือรอยผนึกที่ไม่สมบูรณ์ด้วย

2. ผูผ้ลติตอ้งควบคมุดแูลกระบวนก�รฆ่�เชือ้ตลอดทัง้กระบวนก�ร โดยตอ้งเลอืกใชร้ะบบก�รขน

ถ�่ยบรรจภุณัฑ์ไปยงัเครือ่งฆ�่เชือ้ทีไ่มก่อ่ให้เกิดรอยบบุหรอืคว�มเสยีห�ยอืน่ใดต่อบรรจภุณัฑ ์

นอกจ�กนีย้งัควรหลกีเลีย่งก�รปอ้นบรรจภุณัฑจ์ำ�นวนม�กเกินไปในเครือ่งฆ�่เชือ้ในแตล่ะครัง้ 

เพือ่หลกีเลีย่งปญัห�ก�รกดทบักันของบรรจุภณัฑ์ ผู้ผลิตยงัควรต้องตรวจสอบว�่ก�รหล่อเยน็นัน้ 

กระทำ�โดยถกูตอ้งต�มหลกัก�รเพ่ือปอ้งกันไมใ่หเ้กดิปญัห�กบัรอยปดิผนกึ ในด้�นก�รขนถ�่ย

บรรจภุณัฑน์ัน้อ�จจะเลอืกใชส้�ยพ�นลำ�เลียงใหเ้หม�ะสมเชน่ Belt conveyor, Belt retarder 

หรือ Steam conveyor เพื่อลดคว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑ์

3. ผู้ผลิตต้องฆ่�เชื้อนำ้�หล่อเย็นให้เป็นไปต�มข้อกำ�หนด
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4. ผู้ผลิตต้องระเหยนำ้�ออกจ�กผิวของบรรจุภัณฑ์โดยใช้วิธีก�รที่เหม�ะสม เช่น ใช้ระบบทำ�แห้ง

ที่เหม�ะสม

5. ผู้ผลิตควรเปลี่ยนอุปกรณ์ก�รจัดก�รดูแลบรรจุภัณฑ์ที่เสื่อมสภ�พ เพื่อลดก�รเสียห�ยของ 

บรรจุภัณฑ์

6. ผู้ผลิตต้องทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชื้อระบบจัดก�รดูแลบรรจุภัณฑ์อย่�งสมำ่�เสมอ

7. ผู้ผลิตควรสุ่มตรวจบรรจุภัณฑ์เป็นระยะ ๆ ระหว่�งก�รผลิตในแต่ละวัน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 

จ�กตำ�แหน่งที่พิจ�รณ�แล้วว่�เป็นตำ�แหน่งที่สำ�คัญในระบบก�รจัดก�รดูแลบรรจุภัณฑ์  

ห�กพบบรรจุภัณฑ์ที่เสียห�ย ผู้ผลิตควรปรับแก้กระบวนก�รจนกว่�ปัญห�ดังกล่�วจะได้รับ

ก�รแก้ไขอย่�งสมบูรณ์

8. ผู้ผลิตต้องตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะออกจ�กโรงง�นเพื่อให้มั่นใจว่�ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ไม่

ได้ม�ตรฐ�นออกไปจ�กโรงง�น ในกรณีของอ�ห�รกระป๋อง ควรมีก�รติดต้ังอุปกรณ์ Dud  

detection equipment เพ่ือตรวจสอบระดับสุญญ�ก�ศภ�ยในกระป๋องให้มีค่�ต�มม�ตรฐ�นเสมอ

9. ในกรณีบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวและแบบกึ่งอ่อนตัว ผู้ผลิตควรออกแบบระบบและอุปกรณ์

ต่�งๆอย่�งเหม�ะสม เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ส�ม�รถเคลื่อนที่ผ่�นระบบไปได้โดยไม่ติดขัด ทั้งนี้

ไม่ควรออกแบบระบบให้บรรจุภัณฑ์เล่ือนตกลงจ�กอุปกรณ์หนึ่ง ๆ ไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง  

(เพื่อป้องกันก�รแตกของบรรจุภัณฑ์) และไม่ควรออกแบบให้บรรจุภัณฑ์เคลื่อนที่ผ่�นระบบ

เร็วเกินไป เพื่อลดปัญห�ก�รกองทับกันของบรรจุภัณฑ์ที่ตำ�แหน่งใดตำ�แหน่งหนึ่งในระบบ

10. สำ�หรับบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัวและแบบกึ่งอ่อนตัวนั้น ผู้ผลิตต้องเพิ่มคว�มระมัดระวังในก�ร

จดัก�รดแูลม�กกว�่กรณบีรรจุภณัฑ์ทีเ่ปน็กระปอ๋ง ทัง้นีเ้นือ่งจ�กบรรจุภณัฑ์แบบออ่นตัวและ

กึง่ออ่นตวันัน้อ�จเกดิคว�มเสียห�ยได้ง่�ยกว�่ม�ก ด้วยเหตุนีผู้้ผลิตจึงควรพิจ�รณ�ขอ้แนะนำ�

ต่�ง ๆ ดังต่อไปนี้เพื่อลดคว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้น

ก. หลีกเลี่ยงก�รสัมผัสกันโดยตรงของบรรจุภัณฑ์ และไม่ควรออกแบบระบบให้บรรจุภัณฑ์

ต้องตกลงม�ซ้อนทับกัน ทั้งน้ีเนื่องจ�กมุมหรือด้�นข้�งของบรรจุภัณฑ์ท่ีมีคว�มคม  

อ�จทำ�ให้บรรจุภัณฑ์ชิ้นอื่นๆ เกิดคว�มเสียห�ยได้

ข. หลีกเลี่ยงก�รสร้�งรอยปิดผนึกด้วยคว�มร้อนที่สูงเกินไป

ค. หลีกเลี่ยงก�รซ้อนทับกันของบรรจุภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนก�รผลิต โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งในระหว่�งกระบวนก�รฆ่�เชื้อ

ง. หลีกเลี่ยงก�รซ้อนทับกันของบรรจุภัณฑ์บนส�ยพ�นหรือหน้�สัมผัสอื่นๆ

จ. หลกีเลีย่งก�รจดัก�รดแูลบรรจุภณัฑ์พร้อมกนัหล�ยชิน้ ควรจัดก�รดูแลบรรจุภณัฑ์ทีละชิน้

ฉ. หลีกเลี่ยงก�รเลื่อนไถลบรรจุภัณฑ์ไปบนส�ยพ�นหรือหน้�สัมผัสอื่น ๆ

ช. หลีกเลี่ยงก�รจัดว�งบรรจุภัณฑ์ให้ซ้อนทับกัน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในระหว่�งกระบวนก�ร

ฆ่�เช้ือ ท้ังนี้ควรเลือกจัดว�งบรรจุภัณฑ์ในแนวนอน เพื่อลดคว�มเสี่ยงในก�รเกิด 

คว�มเสียห�ยต่�ง ๆ ต่อบรรจุภัณฑ์

ซ. หลีกเลี่ยงมิให้ตะแกรง (Retort rack) จ�กรถเข็นเลื่อนตกลงไปทับซ้อนกันได้
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ฌ. ตรวจสอบตะกร้� ตะแกรง ถ�ดรองรับผลิตภัณฑ์ (Retort baskets, Racks และ Trays) 

อยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่�ไม่มีส่วนใดที่เสียห�ยหรือเกิดรอยคมที่อ�จสร้�งคว�มเสียห�ยต่อ

บรรจุภัณฑ์ได้

ญ. ควรทำ�ให้บรรจุภัณฑ์แห้งทันทีหลังกระบวนก�รฆ่�เชื้อ โดยใช้กระบวนก�รทำ�แห้ง 

ทีเ่หม�ะสมแทนก�รใช้ผ�้เชด็บรรจภุณัฑ ์ทัง้นีค้วรหลกีเล่ียงก�รทิง้บรรจภุณัฑไ์วใ้นตะแกรง 

(Rack) โดยที่ยังไม่ได้ทำ�ให้บรรจุภัณฑ์แห้งให้เรียบร้อยก่อน

ฎ. ควรระมดัระวงัก�รบรรจบุรรจุภณัฑล์งในกลอ่ง ทัง้นีบ้รรจภุณัฑอ์�จเกดิคว�มเสยีห�ยจ�ก

ขอบของกล่องที่แข็งและมีคว�มคมได้

ฏ. พนักง�นท่ีมหีน้�ท่ีจดัก�รดแูลบรรจภุณัฑไ์มค่วรสวมน�ฬกิ�ขอ้มอื เนค็ไท หรอืเครือ่งประดบั 

อื่นใดที่อ�จก่อให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อบรรจุภัณฑ์ได้

11.  ในกรณีของบรรจุภัณฑ์แก้ว ควรพิจ�รณ�ข้อแนะนำ�ต่�ง ๆ เพื่อป้องกันก�รแตก ดังต่อไปนี้

ก. หลกีเลีย่งสภ�วะใด ๆ  ทีอ่�จกอ่ใหเ้กดิก�รเปลีย่นแปลงอณุหภมูอิย�่งทนัททีนัใด (Thermal 

shock) จนทำ�ให้บรรจุภณัฑเ์กดิก�รแตกร�้ว กอ่นนำ�บรรจภุณัฑท์ีเ่กบ็ไว้ในทีเ่ยน็ไปทำ�ก�ร

บรรจุร้อน ต้องอุ่นบรรจุภัณฑ์ให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นก่อน

ข. ควรออกแบบระบบจัดก�รดูแลให้เหม�ะสม และไม่ให้เกิดก�รสัมผัสกันของบรรจุภัณฑ์

โดยตรง เพื่อป้องกันก�รแตกร้�วที่อ�จเกิดขึ้น

ค. กอ่นนำ�บรรจภุณัฑไ์ปใชบ้รรจุ ควรควำ�่บรรจุภณัฑ์เพ่ือใหเ้ศษวสัดุแปลกปลอมท่ีอ�จตกค�้ง

อยู่ในบรรจุภัณฑ์หลุดออกม�

ง. คลุมร�งลำ�เลียงบรรจุภัณฑ์ตรงจุดที่มีก�รเคลื่อนผ่�นของบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ปิดฝ�เพื่อ

ป้องกันก�รปนเปื้อน

จ. ควรจัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับโดยใช้รังสีเอ็กซ์ (X-ray) เพ่ือให้ส�ม�รถตรวจจับชิ้นวัสดุ 

แปลกปลอมหรือเศษแก้วที่มีขน�ดเล็ก (ระดับ  นิ้ว) ที่อ�จปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ได้

ฉ. ควรตรวจสอบพื้นบริเวณบรรจุและปิดฝ�ว่�มีเศษแก้วตกอยู่หรือไม่ อย่�งสมำ่�เสมอ

ช. ควรติดตั้งเครื่องตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ท่ียังไม่ได้ปิดฝ�ในส�ยก�รผลิต เป็นก�รตรวจสอบ

เพิ่มเติมเพื่อช่วยตรวจห�บรรจุภัณฑ์แก้วที่แตก

4.8	ข้อสรุป

1. ก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทให้ปลอดภัย จำ�เป็นต้องพิจ�รณ�ถึงปัจจัยต่�ง ๆ  

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รให้คว�มร้อน (หรือวิธีก�รอื่นใดที่เหม�ะสม) เพื่อให้มั่นใจได้ว่�อ�ห�ร 

ได้รับก�รฆ่�เชื้อแบบเชิงก�รค้� นอกจ�กนี้ยังต้องคำ�นึงถึงก�รปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ 

เพื่อไม่ให้จุลินทรีย์จ�กภ�ยนอกมีโอก�สเข้�ไปปนเปื้อนอ�ห�รในบรรจุภัณฑ์ ตลอดจน 

ก�รจัดก�รดูแลบรรจุภัณฑ์ที่เหม�ะสมเพื่อป้องกันคว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้นกับบรรจุภัณฑ์

2. ก�รเสือ่มเสยีของอ�ห�รอ�จเกดิขึน้ได้ห�กเกดิก�รรัว่ของบรรจภุณัฑห์รอืรอยปิดผนกึ เปน็เหตุ

ให้อ�ก�ศ นำ้� หรือส�รอื่นใดรั่วเข้�ไปในบรรจุภัณฑ์
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3. ข้ันตอนก�รผลิตอื่น ๆ ท่ีนอกจ�กกระบวนก�รฆ่�เชื้อ เช่น ขั้นตอนก�รลวกหรือก�รบรรจุ

ผลติภณัฑ ์กอ็�จสง่ผลตอ่คว�มปลอดภยั ตลอดจนอ�ยกุ�รเกบ็รักษ�ผลิตภณัฑ์ได้เชน่เดียวกนั

4. วธิกี�รหรอืกระบวนก�รทีป้่องกนัไมใ่หเ้กดิคว�มเสียห�ยกบัภ�ชนะบรรจุ เปน็ปจัจัยสำ�คญัและ

มผีลเปน็อย�่งยิง่ตอ่คว�มส�ม�รถในก�รลดคว�มเสยีห�ยของบรรจภุณัฑแ์ละผลติภณัฑ ์จงึควร

ตอ้งปฏิบัติต�มวธีิก�รดงักล�่วอย�่งเครง่ครดั ห�กพบบรรจภุณัฑท์ีม่คีว�มเสยีห�ยไมว่�่ในแงใ่ด 

ตอ้งแยกบรรจภุณัฑน์ัน้ออกทนัท ีนอกจ�กนีย้งัจำ�เป็นต้องห�เหตุผล (หรือทีม่�) ของคว�มเสยี

ห�ยดังกล่�วและทำ�ก�รแก้ไขอย่�งเร็วที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้

5. ผู้ ผลิตต้องจัดก�รดูแลบรรจุภัณฑ์อย่ �งระมัดระวั งก่อนนำ�ม�ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์   

ผ�่นกระบวนก�รฆ�่เชือ้ และเก็บรักษ� ก�รจัดก�รดูแลท่ีไมเ่หม�ะสมหรือข�ดคว�มระมดัระวงั 

มักเป็นเหตุให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อบรรจุภัณฑ์

6. นำ้�ที่ใช้ในก�รหล่อเย็นบรรจุภัณฑ์ต้องผ่�นก�รฆ่�เชื้อ โดยต้องควบคุมให้มีปริม�ณคลอรีน 

อิสระในนำ้�ที่จุดปล่อยนำ้�ออกจ�กอุปกรณ์หล่อเย็นอยู่ในระดับที่ส�ม�รถตรวจวัดได้

7. ควรทำ�คว�มสะอ�ดระบบก�รจัดก�รดูแลบรรจุภัณฑ์ที่ผ่�นก�รบรรจุผลิตภัณฑ์แล้วอย่�ง 

สมำ่�เสมอ เพื่อป้องกันก�รปนเปื้อนซำ้�ที่อ�จเกิดขึ้นได้

8. ควรมีก�รสุ่มตรวจบรรจุภัณฑ์จ�กตำ�แหน่งต่�ง ๆ ในกระบวนก�รผลิตเป็นระยะ ๆ ตลอดช่วง 

ก�รผลิต ท้ังน้ีเพื่อให้มั่นใจว่�ก�รจัดก�รดูแลบรรจุภัณฑ์เป็นไปอย่�งเหม�ะสมและไม่มี 

บรรจภัุณฑท์ีเ่สยีห�ยหลงเหลืออยูใ่นกระบวนก�รผลิต นอกจ�กนีย้งัควรต้องตรวจบรรจุภณัฑ ์

ซำ�้อกีครัง้กอ่นปดิฉล�กและบรรจุลงกล่อง (หรือหบีหอ่อืน่ใด) เพ่ือห�คว�มเสียห�ยท่ีอ�จเกดิขึน้ 

อีกครั้งด้วย
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 ผศ. ดร.ชุติม� ไวศร�ยุทธ์
ภ�ควิช�เทคโนโลยีอุตส�หกรรมเกษตร คณะอุตส�หกรรมเกษตร

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

5.1	บทนำา

 ก�รบนัทกึและก�รจดัทำ�เอกส�รเปน็เครือ่งมอืสำ�คญั เพ่ือแสดงกลไกก�รบริห�รจดัก�รกระบวนก�ร

ฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน ดังนั้นระบบเอกส�รก�รบันทึกเป็นกลไกสำ�คัญในก�รชี้บ่งลำ�ดับขั้นตอน คว�มเชื่อมโยง

ภ�ยในกระบวนก�ร โดยเฉพ�ะขั้นตอนที่เป็นจุดควบคุมวิกฤต เป็นหลักฐ�นยืนยันคว�มถูกต้องเหม�ะสมของ

ก�รปฏิบตังิ�น รวมท้ังเป็นเครือ่งมอืชว่ยวเิคร�ะหป์ระเด็นปญัห�ของกระบวนก�รด้วย สำ�หรบัก�รผลติอ�ห�ร

ที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�ในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทด้วยคว�มร้อน (Thermally processed low-acid food  

packaged in hermetically sealed containers) ระบบบนัทกึควรครอบคลมุจดุวกิฤตทัง้หมด ซึง่ประกอบดว้ย  

เอกส�รแผนภ�พแสดงอณุหภูมแิละเวล�ในระหว�่งก�รฆ่�เชือ้ (Chart of process time and temperature)  

เอกส�รแสดงระบบกระบวนก�รแปรรูปด้วยคว�มร้อน (Thermal processing system) หรือเรียกเอกส�ร

แสดงกรรมวิธีก�รผลติท่ีกำ�หนด (Scheduled process) เอกส�รแสดงระบบก�รผลติและบรรจแุบบปลอดเช้ือ  

(Aseptic system operation) เอกส�รบันทึกปัจจัยท่ีต้องควบคุม เช่น ระดับคว�มเป็นกรด-ด่�ง  

ค่�วอเตอร์แอคติวิต้ี และเอกส�รแสดงก�รประเมินคว�มสมบูรณ์ของก�รปิดผนึกภ�ชนะบรรจุ (Container 

closure evaluation) 

 นอกจ�กนี ้โรงง�นอ�จพจิ�รณ�จดัทำ�เอกส�รแสดงก�รควบคมุคณุภ�พ ซ่ึงใช้หลักสถิติเพือ่ควบคมุ

กระบวนก�ร (Statistic Process Control) เนื่องจ�กเป็นเอกส�รที่ใช้สำ�หรับก�รปรับปรุงกระบวนก�ร  

อ�จไมเ่กีย่วข้องกบัก�รจดัก�รด�้นคว�มปลอดภยัของกระบวนก�รฆ�่เช้ือดว้ยคว�มรอ้น จงึไมอ่ยูใ่นข้อกำ�หนด

ด้�นกฎหม�ย

บทที่	5 บันทึกข้อมูลและก�รจัดเก็บเอกส�ร

(Record	and	Recordkeeping)	
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5.2	ความสำาคัญของการมีระบบเอกสารบันทึก	

 ระบบบันทกึเปน็กลไกสำ�คัญสำ�หรบัช้ีบง่และทวนสอบประสทิธผิลของกระบวนก�รฆ่�เชือ้ดว้ยคว�ม

รอ้นในก�รผลิตอ�ห�รท่ีมคีว�มเป็นกรดตำ�่ และอ�ห�รปรบักรดทีบ่รรจใุนภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ ดงันัน้ ระบบ

เอกส�รบันทึกจึงมีหน้�ที่สำ�คัญ ดังนี้

 5.2.1 เปน็กลไกบง่ชีถ้งึคว�มสอดคลอ้งของกระบวนก�รผลติ ว�่เปน็ไปต�มม�ตรฐ�นเรือ่งคว�ม 

   ปลอดภัย

   สำ�หรับกฎหม�ยไทย ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เร่ือง 

วิธีก�รผลิต เคร่ืองมือเครื่องใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�ม

เป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด ซึ่งประก�ศฉบับดังกล่�วกำ�หนดให้อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี

คว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด เป็นอ�ห�รที่กำ�หนดวิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิตและก�ร

เก็บรักษ�อ�ห�รเป็นก�รเฉพ�ะ และครอบคลุม หลักเกณฑ์วิธีก�รที่ดีในก�รผลิตอ�ห�ร (GMP) โดยเฉพ�ะ

จุดที่ใช้คว�มร้อนในก�รฆ่�เชื้อ ระบบก�รผลิตและก�รบรรจุแบบปลอดเชื้อ และก�รตรวจคว�มสมบูรณ์ของ

ก�รปิดผนึกภ�ชนะบรรจุ ซึ่งกฎหม�ยไทยฉบับนี้ใช้เพื่อกำ�หนดเกณฑ์ก�รควบคุมกระบวนก�รผลิตอ�ห�รที่มี

คว�มเป็นกรดตำ่�ในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยกระบวนก�รตรวจรับรอง

   ข้อกำ�หนดกฎหม�ยไทยในประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขดังกล่�ว มีคว�มสอดคล้องกับข้อ

กำ�หนดในกฎหม�ยขององคก์�รอ�ห�รและย�แหง่สหรฐัอเมรกิ� (Food and Drug Administration, USFDA)  

ฉบับ Code of Federal Regulations, FD 304/21 CFR ซึ่งมีฉบับย่อยคือ Part No.108 (Emergency  

permit control) ประก�ศชนดิอ�ห�รทีต่อ้งขออนญุ�ตกอ่นก�รผลติ ซึง่อ�ห�รทีเ่ปน็กรดตำ�่เปน็หนึง่ในอ�ห�ร

ในกลุม่อ้�งอิง Part No.113 (Thermally processed low-acid food packaged in hermetically sealed 

containers) ข้อกำ�หนดกระบวนก�รใช้คว�มร้อนสำ�หรับอ�ห�รที่เป็นกรดตำ่�ในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท และ 

Part No.114 (Acidified foods) ข้อกำ�หนดกระบวนก�รใช้คว�มร้อนสำ�หรับอ�ห�รปรับกรด

 5.2.2 เป็นเอกส�รแสดงหลักฐ�นถึงคว�มเหม�ะสมของก�รดำ�เนินก�รอย่�งปลอดภัยสำ�หรับ 

   กระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน

   เอกส�รบันทึกกระบวนก�รนี้ส�ม�รถใช้เป็นก�รประกันว่�รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ระบุดังกล่�วผ่�น

กระบวนก�รก�รผลิตหรือก�รจัดก�รดูแล (Processing and handling) อย่�งเหม�ะสม

 5.2.3 เปน็แหลง่ขอ้มลูสำ�หรบัก�รสืบคน้ส�เหตุหรือค�ดคะเนโอก�สเกิดปญัห�ทีรุ่นแรงต้ังแต่ต้น 

   เพื่อให้เอกส�รบันทึกน้ีส�ม�รถใช้เป็นแหล่งข้อมูลระบุประเด็นปัญห�ในก�รผลิตผลิตภัณฑ์

ดว้ยคว�มรวดเรว็ บันทกึนีค้วรไดร้บัก�รตรวจท�น (Review) อย�่งละเอยีดและเก็บรกัษ�บนัทกึไวอ้ย�่งเหม�ะสม  

ก�รใช้แบบบันทึกข้อมูลเหล่�นี้เป็นกลไกก�รตรวจห�โอก�สเกิดข้อผิดพล�ดในผลิตภัณฑ์ก่อนปัญห�จะเกิด  

เป็นวิธีก�รเพื่อห�กระบวนก�รแบบเชิงรุก ดังนั้นก�รตรวจท�นแบบบันทึกนี้ ควรต้องทำ�ภ�ยใน 1 วัน  

หลังกระบวนก�รผลิต โดยบุคคลที่มีทักษะ ส�ม�รถวิเคร�ะห์และสังเกตเห็นคว�มผิดปกติกระบวนก�รได้

 5.2.4 เป็นหลักประกันระดับคุณภ�พของสินค้�ที่อยู่ในภ�ชนะบรรจุ

   ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือ

เคร่ืองใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่
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ปรบักรด กำ�หนดใหผู้ผ้ลติตอ้งมกี�รบันทึก และเกบ็หลกัฐ�นบนัทกึก�รผลติท่ีครอบคลมุขัน้ตอนทีต้่องควบคมุ

ทัง้หมด ไดแ้ก่ ข้อมลูเอกส�รแสดงอุณหภูมิและเวล�ระหว�่งกระบวนก�รฆ�่เชือ้ ชดุเอกส�รแสดงกระบวนก�ร

แปรรปูดว้ยคว�มรอ้น ชุดเอกส�รแสดงระบบก�รผลติและบรรจแุบบปลอดเชือ้ และชดุเอกส�รบนัทึกปจัจัยที่

ต้องควบคุมทั้งหมด โดยเอกส�รบันทึกนี้ต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ซี่งข้อมูลเหล่�นี้จะใช้แสดงคว�มถูกต้อง

และคว�มน่�เชื่อมั่นของคุณภ�พผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในภ�ชนะบรรจุ

5.3	ความรับผิดชอบและกิจกรรมที่สำาคัญในระบบการบันทึก

 ก�รบันทึกและเก็บรักษ�ข้อมูลในระบบบันทึก เป็นคว�มรับผิดชอบของพนักง�นทั้งหมดในองค์กร 

เป็นลำ�ดับตั้งแต่ ส่วนผู้จัดก�ร และผู้ดูแลส�ยก�รผลิต ต้องรับผิดชอบในก�รสร้�งระบบที่น่�เชื่อมั่น ทำ�ให้

ผลิตภัณฑ์ทุกช้ินเป็นไปต�มข้อกำ�หนด จัดก�รม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น ดังนั้นพนักง�น 

ผู้อยู่หน้�ง�นต้องมีคว�มตระหนักถึงขั้นตอน กระบวนก�รทั้งในส่วนก่อน และหลังจุดดำ�เนินก�รของตน 

ระบบบันทึกที่ดีจะใช้สนับสนุนก�รดำ�เนินก�รที่เหม�ะสม โดยกิจกรรมที่สำ�คัญ ในระบบบันทึกประกอบด้วย 

3 กิจกรรมหลัก คือ

 5.3.1 กิจกรรมก�รบันทึกข้อมูล (Recordkeeping Practice) 

   แบบบันทึกข้อมูลก�รดำ�เนินง�นเป็นเอกส�รเดียวที่ใช้แสดงหลักฐ�นของก�รควบคุม

กระบวนก�รของบริษัทว่�มีคว�มเหม�ะสม ดังนั้นก�รบันทึกข้อมูลต่�งๆ ลงในแบบบันทึกจึงควรตระหนักถึง

หลักปฏิบัติที่ดีของก�รบันทึกข้อมูล เพื่อให้เอกส�รนี้ใช้แสดงคว�มเหม�ะสมของกระบวนก�รอย่�งแท้จริง

   หลักปฏิบัติท่ีดีของก�รบันทึกข้อมูล คือ ควรเขียนหรือจดบันทึกด้วยป�กก�อย่�งชัดเจน 

โดยผู้ปฏิบัติง�นในส่วนนั้น และบันทึกข้อมูลที่แท้จริง ไม่มีก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรณีเกิดคว�มผิดพล�ด

ให้ขีดคร่อมข้อคว�มเดิมแล้วเขียนข้อคว�มที่ถูกต้อง พร้อมมีล�ยเซ็นของผู้บันทึกกำ�กับ โดยก�รบันทึกควร

ทำ�ในเวล�ที่ปฏิบัติง�น ไม่เขียนไว้ล่วงหน้� หรือบันทึกย้อนหลังและลงน�มยืนยันก�รบันทึกโดยผู้บันทึกเอง  

ซึ่งปฏิบัติหน้�ที่ต�มขั้นตอนต่�งๆของกระบวนก�ร

   เพือ่ประสทิธภิ�พผลของก�รใชแ้บบบนัทกึในก�รอ�้งอิงคว�มเหม�ะสมของกระบวนก�รผลติ

ในแต่ละรุ่นผลิตภัณฑ์ เอกส�รแบบบันทึกระบบกระบวนก�รแปรรูปด้วยคว�มร้อน แบบบันทึกก�รประเมิน

คว�มสมบรูณก์�รปิดผนกึภ�ชนะบรรจ ุและเอกส�รบนัทกึปจัจัยวกิฤตทิีต่อ้งควบคมุ ควรออกแบบใหม้รีปูแบบ 

เป็นม�ตรฐ�น สำ�หรับบริษัทหรือโรงง�น เพื่อป้องกันคว�มสับสนในก�รระบุชนิดปัจจัยที่ต้องเฝ้�ติดต�มและ

ทำ�ก�รบันทึกในแต่ละวัน

 5.3.2 ก�รทบทวนบันทึกข้อมูล (Record Review) 

   ก�รทบทวนแบบบันทึก ทำ�ในประเด็นท่ีสำ�คัญ 3 ด้�น คือ คว�มครบถ้วนของก�รบันทึก  

คว�มถูกต้องของกำ�หนดเวล�และอุณหภูมิต�มกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด (Scheduled process) และคว�ม

ถกูตอ้งของก�รควบคมุปจัจยัวกิฤตทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ซึง่ก�รทบทวนนีค้วรทำ�ภ�ยใน 1 วนั หลังกระบวนก�ร 

ผลิตรุ่นดังกล่�ว และดำ�เนินก�รทบทวนก่อนก�รปล่อยผลิตภัณฑ์สู่ผู้จัดกระจ�ยโดยผู้ที่มีคุณสมบัติ 

คว�มเชี่ยวช�ญ ส�ม�รถวิเคร�ะห์ประเมิน และชี้บ่งแนวโน้มก�รเกิดปัญห�ในกระบวนก�ร และมีก�รลงน�ม

กำ�กับเพื่อยืนยันกิจกรรมก�รทบทวนนี้



102 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

 5.3.3 ก�รเก็บรักษ�บันทึกข้อมูล (Record Retention) 

   ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือ

เคร่ืองใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่

ปรบักรด กำ�หนดใหม้กี�รเกบ็รกัษ�บันทกึและร�ยง�นเก่ียวกับขอ้มลูกระบวนก�รผลติสนิค�้เปน็เวล�อย�่งนอ้ย  

3 ปี โดยเก็บ ณ สถ�นที่ผลิต 1 ปี และ 2 ปีหลังส�ม�รถเก็บในสถ�นที่ที่ส�ม�รถนำ�ผลร�ยง�นม�แสดงได้

โดยสะดวกซึง่ขอ้กำ�หนดต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขนีส้อดคล้องกบัขอ้กำ�หนดขององคก์�รอ�ห�รและ

ย�แห่งสหรัฐอเมริก� (USFDA) ที่กำ�หนดให้มีก�รแสดงร�ยง�นภ�ยใน 3 วันทำ�ก�ร กรณีถูกเรียกตรวจสอบ 

ก�รบันทึกข้อมูล

5.4	บันทึกข้อมูลที่ต้องการ	

 เพื่อให้สอดคล้องกับประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีก�รผลิต  

เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิตและเก็บรักษ� อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีคว�มเป็นกรดตำ่� และ

ชนิดที่ปรับกรด ผู้ผลิตหรือสถ�นแปรรูปต้องจัดเตรียมก�รบันทึกเอกส�ร ซ่ึงจะแบ่งอธิบ�ยต�มชุดเอกส�ร 

ที่ผู้ผลิตหรือโรงง�นแปรรูปต้องรับผิดชอบในก�รจัดทำ� คือ ชุดบันทึกกระบวนก�รแปรรูปด้วยคว�มร้อน  

ชุดบันทึกกระบวนก�รผลิตอ�ห�รชนิดปรับกรด ชุดบันทึกก�รเบี่ยงเบน ชุดบันทึกผลก�รตรวจคว�มสมบูรณ์

ก�รปิดผนึกภ�ชนะบรรจุ ชุดบันทึกกระบวนก�รเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และชุดบันทึกก�รกำ�หนดรหัสภ�ชนะ

บรรจุ โดยชุดเอกส�รทั้งหมดนี้ควรจัดอยู่ในรูปแบบเดียวกันต�มข้อกำ�หนดหน่วยง�น และควรมีระบบอ้�งอิง

เป็นตัวเลข หรือตัวหนังสือโดยใช้รุ่นก�รผลิต ซึ่งช้ีบ่งถึง รหัสรุ่น วันผลิต และชื่อผลิตภัณฑ์ เป็นตัวอ้�งอิง 

เชื่อมโยงระหว่�งเอกส�รบันทึก กระบวนก�รผลิตและตัวผลิตภัณฑ์

 5.4.1 บันทึกกระบวนก�รแปรรูปด้วยคว�มร้อน (Thermal Processing Records) 

   เป็นบันทึกแสดงก�รควบคุมกระบวนก�รแปรรูปด้วยคว�มร้อน ซึ่งมีแบบบันทึกย่อย 

ประกอบด้วย บันทึกก�รฆ่�เชื้อภ�ยใต้คว�มดัน (Retort records) ได้แก่ แผนภ�พบันทึกอุณหภูมิ  

(Temperature recording charts) บันทึกปัจจัยวิกฤติที่กำ�หนดในกระบวนก�ร (Critical factor records) 

และบันทึกระบบก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเช้ือ (Aseptic system records) โดยชุดเอกส�รบันทึก

กระบวนก�รแปรรูปด้วยคว�มร้อนนี้ ควรแสดงข้อมูลสำ�หรับรุ่นผลิตภัณฑ์เฉพ�ะที่ผลิตในแต่ละวัน ซึ่งจะต้อง

บนัทกึขอ้มลูครบถว้นถกูตอ้ง และเกบ็รกัษ�เพือ่พร้อมเรียกตรวจสอบ โดยชดุเอกส�รนีต้้องส�ม�รถแสดงขอ้มลู

	ชื่อผลิตภัณฑ์

	รหัสรุ่นผลิตภัณฑ์

	วันผลิต

	รหัสหรือหม�ยเลข เครื่องฆ่�เชื้อหรือระบบ

	ขน�ดและชนิดบรรจุภัณฑ์

	กรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด (Process schedule)

	จำ�นวนหน่วยผลิตภัณฑ์ต่อช่วงเวล�ก�รผลิต

	อุณหภูมิเริ่มต้นในผลิตภัณฑ์ (กรณีที่วัดได้)
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	เวล�ที่ใช้จริงในก�รฆ่�เชื้อ

	ค่�เปรียบเทียบค่�แสดงของอุณหภูมิที่อ่�นจ�กเทอร์โมมิเตอร์ และค่�อุณหภูมิที่ได้จ�ก

บันทึกกร�ฟ (Temperature recording charts)

 โดยชุดบันทึกที่จัดทำ�ทั้งหมดนี้ ควรมีก�รลงชื่อกำ�กับโดยผู้ปฏิบัติง�น ซึ่งเป็นผู้บันทึก และมีก�ร

ตรวจสอบด้วยผู้แทนจ�กหน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รโรงง�น ซ่ึงมีคุณสมบัติสอดคล้องกับก�รตรวจสอบ 

โดยก�รตรวจสอบนี้ควรทำ�ภ�ยใน 1 วันของก�รผลิต ซึ่งร�ยละเอียดของเอกส�รบันทึกย่อยจะกล่�วต่อไป

   5.4.1.1 บันทึกก�รฆ่�เชื้อภ�ยใต้คว�มดัน (Retort Records) 

     คือแบบบันทึกสำ�หรับแสดงคว�มถูกต้องของกระบวนก�รใช้คว�มร้อนในก�ร 

แปรรูป โดยแสดงค่�อุณหภูมิในช่วงเวล�ต่�งๆ ประกอบด้วย บันทึกกระบวนก�รประจำ�วัน (Daily  

processing recording form) และแผนภ�พบันทึกอุณหภูมิ (Temperature recording form) ดังนั้นสิ่งที่

ต้องคำ�นึงถึงสำ�หรับแบบบันทึกส่วนนี้คือ ก�รชี้บ่งตัวเอกส�รแบบบันทึก ควรใช้ระบบอ้�งอิงตัวเลข และหรือ

ตวัอกัษรทีเ่รยีงกนัเป็นลำ�ดบั โดยระบบตวัเลขและตวัอกัษรในบนัทกึนีค้วรสอดคลอ้งกบัชดุบนัทกึกระบวนก�ร

แปรรปูดว้ยคว�มรอ้นอืน่ เชน่ บนัทกึปัจจยัวกิฤติทีก่ำ�หนดในกระบวนก�ร และหรือบนัทกึระบบก�รผลิตและ

บรรจุแบบปลอดเชื้อ รวมไปถึงก�รอ้�งอิงสอดคล้องตัวเลขในรุ่นผลิตภัณฑ์ เชื่อมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่จัดส่ง

     นอกจ�กระบบก�รอ้�งอิงตัวเลขบนบันทึก เชื่อมโยงไปถึงรหัสรุ่นผลิตภัณฑ์และ

ผลิตภัณฑ์จัดส่งแล้ว ภ�ยในแบบบันทึกต้องส�ม�รถแสดงคว�มถูกต้องสอดคล้องของ ค่�อุณหภูมิภ�ยใน

กระบวนก�รในระยะเวล�ของก�รแปรรปูดว้ยคว�มรอ้นทีถ่กูตอ้ง ซึง่ทัว่ไปจะแสดงโดยแผนภ�พบนัทกึอณุหภมิู 

(Temperature recording chart) และเพ่ือใหเ้กดิคว�มถกูตอ้งของแผนภ�พบันทึกอณุหภมูแิละเวล� ระหว�่ง

ก�รบันทึกค่�นี้ควรมีก�รสังเกต เพื่อตรวจเทียบค่�ที่อ่�นได้จ�กอุปกรณ์ แสดงอุณหภูมิ เช่น เทอร์โมมิเตอร์  

และน�ฬิก�เวล� เพื่อยืนยันคว�มถูกต้องของแผนภ�พบันทึกอุณหภูมิและเวล� เนื่องจ�ก กรณีเกิดปัญห� 

เอกส�รบันทึกนี้จะใช้ในก�รตรวจจับคว�มผิดปกติ และก�รแก้ไขคว�มถูกต้องของก�รบันทึกจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ 

ดังรูปที่ 5.1 แสดงตัวอย่�งแผนภ�พบันทึกอุณหภูมิ (Temperature recording chart) และรูปที่ 5.2 แสดง

ตัวอย่�งแบบบันทึกกระบวนก�รประจำ�วัน (Daily process record form)

รูปที่ 5.1 แผนภ�พบันทึกอุณหภูมิ
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   5.4.1.2 บันทึกปัจจัยวิกฤต (Critical Factor Records)

     ปัจจัยวิกฤติของแต่ละผลิตภัณฑ์จะถูกกำ�หนดเป็นเงื่อนไขให้เฉพ�ะเจ�ะจง กับ

กรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด (Scheduled process)

     ซึ่งค่�ปัจจัยวิกฤตที่ถูกกำ�หนดเป็นค่�เฉพ�ะต�มกรรมวิธีก�รผลิตท่ีกำ�หนดน้ีควร

บันทึกอยู่ในเอกส�รแยก ในลักษณะบันทึกแผนภ�พข้อมูลอุณหภูมิและเวล�เป็นช่วงเวล� ซึ่งไม่เกินช่วงละ 

15 น�ที ก�รบันทึกค่�ปัจจัยวิกฤติเป็นช่วงเวล�ดังกล่�ว เป็นก�รยืนยันว่�ค่�ปัจจัยวิกฤติที่กำ�หนดเหล่�นี้อยู่

ในระดับช่วงค่�กำ�หนดตลอดระยะเวล�ของกระบวนก�ร ในท�งปฏิบัติหล�ยบริษัทจัดทำ�เอกส�รบันทึกที่

กฎหม�ยกำ�หนด แยกจ�กบันทึกที่เกี่ยวข้องกับค่�ปัจจัยที่ใช้ในก�รควบคุมคุณภ�พ โดยทั่วไปค่�ปัจจัยวิกฤติ

ที่สอดคล้องกับแต่ละกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด (Scheduled process) เช่น ค่�ระดับช่องว่�งเหนืออ�ห�ร

ในภ�ชนะบรรจุ (Container headspace) หรือค่�นำ้�หนักบรรจุผลิตภัณฑ์ (Product fill weight) เป็นต้น

   5.4.1.3 บันทึกระบบก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic System Records)

     โดยทัว่ไประบบก�รผลติและบรรจแุบบปลอดเชือ้ จะมสีว่นทีเ่ปน็ก�รบนัทกึอตัโนมตัิ

และระบบติดต�ม (Monitoring) ที่ซับซ้อนม�กับระบบปฏิบัติก�ร ดังนั้นคว�มถูกต้อง (Accurate) ของก�ร

บนัทกึเปน็สิง่สำ�คญั ก�รทีจ่ะพจิ�รณ�วธีิก�รบนัทกึจะเปน็แบบก�รจดบันทกึและก�รใชร้ะบบบนัทกึอตัโนมตัิ

ขึ้นกับก�รพิจ�รณ�กำ�หนดโดยผู้ปฏิบัติง�นต�มคว�มเหม�ะสมของจุดประสงค์ในก�รบันทึกนั้น ตัวอย่�งเช่น 

ก�รกำ�หนดอตัร�ก�รบรรจ ุ(Packing rate) โดยปกติจะกำ�หนดต้ังค�่จ�กเคร่ือง ซ่ึงมคีว�มเบีย่งเบนของอตัร�

ก�รบรรจุน้อย ดังนั้นก�รเฝ้�ติดต�มและจดบันทึกด้วยมือมีคว�มเหม�ะสม ในขณะท่ีก�รบันทึกค่�อุณหภูมิ

ระหว่�งกระบวนก�รเป็นค่�วิกฤติที่ถ้�เบี่ยงเบนจะส่งผลกระทบกับกระบวนก�รท้ังหมด ก�รใช้ระบบบันทึก

อัตโนมัติและก�รติดต�มต่อเนื่อง จึงมีคว�มเหม�ะสมม�กกว่�

     ชดุบนัทกึระบบก�รผลติและบรรจแุบบปลอดเชือ้ ประกอบดว้ย บนัทกึยอ่ย 3 ชนดิ 

คือ บันทึกก�รผลิต (Production logs) คู่กับแผนภ�พบันทึกของระบบก�รผลิตแบบปลอดเชื้อ (Recoding 

chart) บันทึกระบบบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic packaging system) และบันทึกส่วนถังเก็บผลิตภัณฑ์

ปลอดเชื้อ (Aseptic surge tank) ซึ่งส�ม�รถอธิบ�ยร�ยละเอียดของบันทึกทั้ง 3 ส่วนที่กล่�วม� ดังนี้

    (1) บันทึกก�รผลติ และแผนภ�พบนัทกึระบบก�รผลติแบบปลอดเชือ้ (Production  

logs and recording charts) บนัทกึก�รผลติ (Production log) เปน็เอกส�รแสดงก�รปฏบิติั ควรมกี�รระบุ

เวล�ของก�รปฏิบัติก�ร รวมทั้งระบุจุดเกิดปัญห�และ ก�รแก้ไข นอกจ�กนี้ ควรมีก�รบันทึกค่�ปัจจัยวิกฤติ

ที่ต้องควบคุมต�มท่ีระบุในกรรมวิธีก�รผลิตท่ีกำ�หนด (Scheduled process) ตัวอย่�งของบันทึกก�รผลิต 

(Production log) ควรประกอบด้วยข้อมูลแสดง 

 คว�มสอดคล้องระหว่�งอุณหภูมิที่ปล�ยท่อ (Holding tube) ซึ่งปร�กฏ

ที่เครื่องบันทึกอุณหภูมิ และค่�อุณหภูมิที่ปร�กฏอยู่บนเครื่องอ่�น

 ค�่ก�รรกัษ�ระดบัคว�มต�่งของคว�มดนั กรณทีำ� Product-to-product 

regenerator ที่เหม�ะสม 

 ค่�แสดงก�รเชื่อมรอยต่อของว�ล์วด้วยไอนำ้� (Steam seal) ที่เพียงพอ

 ข้อมูลที่เกี่ยวกับค่�ปัจจัยวิกฤติ
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     แผนภ�พบันทึกระบบก�รผลิตแบบปลอดเชื้อ (Recording chart)  

เป็นบันทึกท่ีใช้คู่กับบันทึกก�รผลิต เพื่อแสดงก�รทำ�ง�นของระบบก�รผลิตแบบปลอดเชื้ออย่�งต่อเนื่อง  

โดยบนัทกึในแบบแผนภ�พ ดงันัน้ก�รบันทกึตอ้งชดัเจนอ�่นออก โดยบนัทกึดว้ยนำ�้หมกึ มกี�รระบรุะยะเวล� 

ของกระบวนก�รผลิตแบบปลอดเชื้อรวมทั้งก�รระบุเวล� และส้ินสุดของกระบวนก�รผลิต กรณีมีก�รหยุด

กระบวนก�รไม่ว่�จ�กส�เหตใุด เช่น อุณหภูมริะหว�่งกระบวนก�รตก เน่ืองจ�กสญูเสยีคว�มดนัอ�ก�ศปลอดเชือ้  

หรือก�รเกิดปญัห�จ�กกระบวนก�รบรรจ ุเวล�ทีเ่กดิก�รหยดุและเริม่กระบวนก�รควรมกี�รระบอุย�่งชดัเจน

บนแผนภ�พบันทึกนี้

    (2) บนัทกึระบบบรรจุแบบปลอดเชือ้ (Aseptic packaging system) ระบบบรรจุ

แบบปลอดเชือ้มคีว�มหล�กหล�ยข้ึนกบัลกัษณะและชนดิของอปุกรณท์ีติ่ดต้ังม�กับระบบ ดังนัน้ ในก�รจดัทำ�

แบบบันทึกแสดงก�รทำ�ง�นของระบบบรรจุแบบปลอดเชื้อ ควรประกอบด้วยข้อมูล คือ 

 ระดับอุณหภูมิภ�ยในอุโมงค์ท่ีใช้ฆ่�เชื้อภ�ชนะบรรจุ (Container  

sterilizer tunnels) กรณีภ�ชนะบรรจุชนิดโลหะ 

 อัตร�ก�รบรรจุ (Container rate) ตลอดระบบบรรจุ

 ระดับอุณหภูมิและคว�มดัน ของเครื่องทำ�อ�ก�ศปลอดเชื้อ

 อุณหภูมิของอ�ก�ศร้อน หรือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

 คว�มเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ที่ จุดเร่ิมและส้ินสุดของ

กระบวนก�ร

    (3) บันทึกส่วนถังเก็บผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Aseptic surge tank) เป็นก�รบันทึก

เพ่ือแสดงภ�วะก�รปลอดเชื้อของถังเก็บ รวมท้ังก�รรักษ�ระดับคว�มดันท่ีเหม�ะสมของอ�ก�ศปลอดเชื้อท่ี

อยู่ภ�ยในถังเก็บ ดังนั้นบันทึกส่วนถังเก็บนี้ควรประกอบด้วยข้อมูล 

 อณุหภมูกิ�รเผ�ไหมส้มบรูณ ์(Incineration temperature) กรณใีชว้ธิทีำ�

อ�ก�ศให้ปลอดเชื้อด้วยคว�มร้อน

 รอบก�รทำ�ปลอดเชือ้ (Sterilization cycle) โดยระบคุ�่อณุหภมูแิละเวล� 

สำ�หรับอ�ก�ศใช้เติม และอ�ก�ศปลอดเชื้อที่ใช้ในระบบ

 ข้อมูลปัจจัยวิกฤติที่ต้องควบคุม ณ จุดเริ่ม และตลอดกระบวนก�รผลิต

แบบปลอดเชื้อ

 ช่วงเวล�ก�รเปลี่ยนตัวกรองอ�ก�ศ (Air filter cartridge)

 5.4.2 ชุดบันทึกกระบวนก�รผลิตอ�ห�รปรับกรด (Acidified Food Records) 

   เป็นเอกส�รท่ีข้อกำ�หนดกฎหม�ยกำ�หนดให้มีก�รจดบันทึก และเก็บไว้ในก�รอ้�งอิง 

ในระยะเวล� 3 ปี โดยข้อมูลที่ต้องบันทึกประกอบด้วย

(1) ผลก�รตรวจควบคุมวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ และผลิตภัณฑ์

(2) ผลก�รตรวจสอบก�รควบคุมค่�คว�มเป็นกรด - ด่�ง (pH)

(3) เอกส�รแสดงค่�ระดับปัจจัยวิกฤติที่ต้องตรวจติดต�มเพื่อให้สอดคล้องกับที่ระบุ 

ในกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด (Scheduled process)

(4) ก�รบันทึกก�รเบี่ยงเบน (ซึ่งจะแสดงร�ยละเอียดในส่วนต่อไป)



บทที่ 5  บันทึกข้อมูลและการจัดเก็บเอกสาร (Record and Recordkeeping) 107

 ซึ่งก�รบันทึกกระบวนก�รและผลิตภัณฑ์อ�ห�รชนิดปรับกรดนี้ ควรมีก�รเชื่อมโยงข้อมูลของรหัส

ผลิตภัณฑ์ วันผลิต ชื่อผลิตภัณฑ์ และขน�ดบรรจุ เพ่ือให้ส�ม�รถเชื่อมโยงตัวผลิตภัณฑ์กับเอกส�รบันทึก

กระบวนก�รได้

 5.4.3 บันทึกค่�เบี่ยงเบนจ�กกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด (Deviation Records)

   ปกตกิ�รเบ่ียงเบนจ�กค�่กำ�หนดกระบวนก�รเปน็เหตกุ�รณท์ีส่�ม�รถเกดิขึน้ได ้ดงันัน้ บนัทกึนี ้

จะชี้บ่งกระบวนก�รจัดก�ร กรณีเกิดเหตุก�รณ์ดังกล่�ว บันทึกข้อมูลกระบวนก�ร กรณีเกิดก�รเบี่ยงเบนควร

ประกอบด้วย

(1) ก�รบันทึกข้อมูลกระบวนก�รและผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเหม�ะสม

(2) เอกส�รอธิบ�ย วิธีก�รแก้ไข กรณีเกิดก�รเบี่ยงเบนจ�กค่�กำ�หนด วิธีก�รประเมินผล

สัมฤทธิ์ก�รแก้ไขและก�รอ่�นผล

(3) วิธีก�รจัดก�รหรือกำ�จัดผลิตภัณฑ์ที่เกิดก�รเบี่ยงเบนจ�กค่�กำ�หนด

   เอกส�รนี้ควรแยกออกจ�กเอกส�รบันทึกกระบวนก�รปกติ โดยมีระบบเชื่อมโยงตัวเลข

เอกส�รของก�รบันทึกกระบวนก�ร บันทึกวิธีแก้ไข วิธีก�รประเมินก�รแก้ไข และบันทึกก�รจัดก�รสินค้�ที่

ต้องสงสัย โดยเอกส�รบันทึกก�รเบี่ยงเบนนี้ ควรจัดเก็บให้มีคว�มพร้อมสำ�หรับถูกเรียกให้มีก�รแสดง

   5.4.3.1 บันทึกก�รตรวจสอบก�รปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ (Container Closure Inspection  

     Records)

     บทบ�ทของภ�ชนะบรรจุคือก�รปกป้องผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ที่ผ่�นกระบวนก�ร

ใช้คว�มร้อนให้ปลอดจ�กก�รปนเปื้อนซำ้�จ�กจุลินทรีย์ ดังนั้น คว�มสมบูรณ์ของภ�ชนะบรรจุ (Packaging 

Integrity) จึงเป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับก�รสร้�งสภ�วะคว�มส�ม�รถในก�รเก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์ท่ีอุณหภูมิห้อง 

ก�รตรวจคว�มสมบูรณ์ของผนึกภ�ชนะบรรจุเป็นกิจกรรมที่ใช้ยืนยันคว�มสมบูรณ์สมำ่�เสมอของผนึก และ

เอกส�รบันทึกเป็นหลักฐ�นยืนยันถึงกิจกรรมดังกล่�ว กรณีเกิดก�รเน่�เสียของผลิตภัณฑ์ขึ้น เอกส�รบันทึก

ก�รตรวจคว�มสมบูรณ์ก�รปิดผนึกภ�ชนะบรรจุนี้จะเป็นเครื่องมือในก�รวิเคร�ะห์ห�ส�เหตุของปัญห�ได้

     ขอ้กำ�หนดกฎหม�ยต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบบัท่ี 349) พ.ศ. 2556 เรือ่ง 

วธิกี�รผลติ เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นก�รผลติและก�รเกบ็รกัษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็

กรดตำ�่ และชนดิทีป่รบักรด มกี�รระบุกจิกรรมหลกั 2 ชนดิ คอื ก�รตรวจสงัเกตดว้ยต� (Observations) และ

ก�รตรวจสอบวัดค่� (examinations) ก�รตรวจสอบภ�ชนะบรรจุเป็นกิจกรรมที่กำ�หนดให้ทำ�ในช่วงคว�มถี่

ทีเ่หม�ะสมและเพยีงพอตอ่ก�รประกนัคว�มสมบรูณส์มำ�่เสมอของผนกึภ�ชนะบรรจุโดยแบบบนัทึกก�รตรวจ

คว�มสมบูรณ์ของผนึกภ�ชนะบรรจุ ควรเก็บรักษ� ประกอบด้วย

(1)  รหัสของผลิตภัณฑ์

(2)  วันเวล�ที่มีก�รตรวจสอบก�รปิดผนึกของภ�ชนะบรรจุ

(3)  ค่�ก�รวัดที่ได้

(4)  ระบุวิธีก�รแก้ไขทั้งหมดที่ได้ทำ�

  บันทึกตอ้งลงน�มโดยผูท่ี้ปฏิบัตกิ�รตรวจสอบคว�มสมบรูณ ์และต้องผ�่นก�รทบทวนโดยผูแ้ทน

ของฝ�่ยบรหิ�รท่ีมทัีกษะและคุณสมบัตเิหม�ะสม โดยก�รทบทวนเอกส�รตอ้งทำ�ประจำ�ในคว�มถีท่ีส่อดคล้อง 

เพื่อประกันก�รปิดผนึกของภ�ชนะบรรจุว่�มีคว�มสมบูรณ์ อ�ก�ศไม่ส�ม�รถซึมผ่�นได้ นอกจ�กนี้เอกส�ร



108 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

บันทึกก�รตรวจคว�มสมบูรณ์ก�รปิดผนึกภ�ชนะบรรจุนี้ต้องได้รับก�รทบทวนโดยฝ่�ยบริห�ร ภ�ยใน 1 วัน 

หลังกระบวนก�รผลิตที่เกิดขึ้น

 5.4.4 กิจกรรมก�รตรวจคว�มสมบูรณ์ก�รปิดผนึกภ�ชนะบรรจุ ประกอบด้วย ก�รตรวจสอบ  

   2 ขั้นตอน คือ 

   5.4.4.1 ก�รตรวจคว�มสมบูรณ์ก�รปิดผนึกด้วยส�ยต� (Visual examination)

   เป็นก�รตรวจดคูว�มเรยีบรอ้ย และลกัษณะปร�กฏของรอยตะเข็บ และรอยก�รเชือ่มตอ่ของ

ภ�ชนะบรรจุ เปน็ก�รตรวจแบบไมท่ำ�ล�ย ซึง่ตอ้งมเีอกส�รบันทกึ ระบกุรณตีรวจพบปญัห�รนุแรงตอ้งระบวุธิี

ก�รแก้ไขปัญห�ดังกล่�ว กรณีมีปัญห�ทั่วไป ต้องระบุลงในช่องหม�ยเหตุ เช่นกัน ดังรูปที่ 5.3 แสดงตัวอย่�ง

แบบบันทึกก�รตรวจก�รปิดผนึกด้วยส�ยต�

รูปที่ 5.3 ตัวอย่�งแบบบันทึกก�รตรวจผนึกด้วยส�ยต�

   5.4.1.2 ก�รตรวจวัดค่�คว�มสมบูรณ์ก�รปิดผนึก (Tear down or physical examination)

     เป็นก�รตรวจโดยก�รฉีกกระป๋อง ดูและวัดค่�องค์กระกอบภ�ยในของรอยผนึก 

(Double seam) ดังรูปที่ 5.4 แสดงตัวอย่�งแบบบันทึกตรวจขน�ดรอยผนึก ซึ่งก�รบันทึกข้อมูลนี้ ให้วงกลม

หรือเน้นให้ชัดเจน กรณีค่�ขน�ดของก�รวัดทดสอบมีค่�เกินข้อกำ�หนด พร้อมระบุวิธีแก้ไขลงในแบบบันทึก 

กรณีมีก�รปรับแก้ควรระบุลงในช่องหม�ยเหตุด้วย

     สำ�หรับกรณีก�รตรวจคว�มสมบูรณ์ผนึกบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัวและกึ่งคงรูป 

(Flexible and semi-rigid containers) ผู้ที่ทำ�ก�รตรวจควรประส�นง�นกับผู้มีตำ�แหน่งส่งมอบวัสดุหรือ

จัดจำ�หน่�ยอุปกรณ์เครื่องจักร เพื่อพัฒน�แบบบันทึกและก�รตรวจสอบที่เหม�ะสม โดยมีก�รเตรียมพื้นที่ใน

เอกส�รสำ�หรับส่วนหม�ยเหตุ เพื่อใช้ระบุประเด็น ชนิดปัญห� พร้อมวิธีก�รแก้ไขที่จำ�เป็น
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รูปที่ 5.4 ตัวอย่�งแบบบันทึกตรวจขน�ดรอยผนึกโดยก�รฉีกกระป๋อง

 5.4.5 ชุดบันทึกกระบวนก�รเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Recall Procedures)

   เปน็ชดุบนัทกึเอกส�รทีจั่ดเตรยีมไว ้เพือ่ชว่ยใหก้ระบวนก�รเรยีกคนืผลติภณัฑ์มปีระสทิธภิ�พ 

ช่วยระบุประเด็นปัญห�ที่ต้องเรียกคืน และช่วยให้ก�รเรียกคืนผลิตภัณฑ์ไม่ขย�ยวงม�กเกินคว�มจำ�เป็น  

ดังนั้นเอกส�รบันทึกกระบวนก�รที่ควรจัดเตรียมเพื่อสนับสนุนก�รเรียกคืน

   เพื่อให้เกิดประสิทธิภ�พในกระบวนก�รเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ข้อกำ�หนดกฎหม�ยระบุให้

มีก�รดำ�เนินก�รจัดทำ�เอกส�รระบุวิธีเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับชุดเอกส�รสำ�คัญที่แสดงรุ่นผลิตภัณฑ์  

เพื่อสนับสนุนกระบวนก�รเรียกคืน โดยสรุปเอกส�รทั้ง 2 ส่วน คือ 

  เอกส�รระบุวิธีก�รเรียกคืนสินค้�

 เอกส�รที่ใช้เพื่อสนับสนุนกรณีก�รเรียกคืนผลิตภัณฑ์

   5.4.5.1 เอกส�รระบุวิธีก�รเรียกคืนสินค้�

     โดยก�รเรียกคืนนี้คลอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และผลิตภัณฑ์ 

ปรับกรด โดยก�รเรียกคืนผลิตภัณฑ์ในระดับผู้บริโภค ซึ่งควรระบุ

1. แผนสำ�หรับก�รบ่งช้ี ก�รเก็บคืน คลังสินค้� และก�รควบคุมสินค้�ท่ีถูกเรียกคืน

2. แผนสำ�หรับใช้ทวนสอบประสิทธิผลกระบวนก�รเรียกคืนสินค้�

3. วิธีก�รแจ้งหน่วยง�นรัฐที่เกี่ยวข้อง

4. ร�ยละเอียดขั้นตอนปฏิบัติก�รเรียกคืนสินค้�
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   5.4.5.2 เอกส�รที่ใช้เพื่อสนับสนุนกรณีก�รเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 

     เอกส�รท่ีใช้ระบุตรวจสอบ ส�เหตุ ประเด็นปัญห� ประกอบด้วย แผนภูมิบันทึก

อุณหภูมิ (Temperature recording charts), บันทึกระบบกระบวนก�รแปรรูป (Processing system 

records), เอกส�รขั้นตอนก�รควบคุมที่ต้องปฏิบัติ (Required control procedure) และบันทึกก�รผลิต 

(Production Records)

 5.4.6 บันทึกก�รกำ�หนดรหัสผลิตภัณฑ์ (Container Coding)

   วตัถปุระสงคข์องก�รกำ�หนดรหสัผลติภณัฑค์อื เพือ่ให้ส�ม�รถคัดแยกและเรยีกคนืผลติภณัฑ์

ทีต่อ้งสงสัยออกม� โดยรหสันีเ้ปน็ขอ้มลูเชือ่มโยงผลติภณัฑใ์นภ�ชนะบรรจกุบัวนัผลติ ซึง่ระบบรหสัทีส่�ม�รถ

เช่ือมโยงกับขอ้มลูก�รผลิตไดม้�ก หรอืตวัเลขรหสัมคีว�มเฉพ�ะจะทำ�ใหก้�รหยดุหรอืเรียกคนืผลติภณัฑก์รณี

เกิดประเด็นปัญห�มีน้อยลง

   ควรกำ�หนดรหสัทีม่คีว�มเฉพ�ะสำ�หรับผลิตภณัฑ์ในภ�ชนะบรรจุแต่ละหนว่ย โดยก�รพิมพ์

รหสัลงบนภ�ชนะอย�่งถ�วร อ�่นได้ชดัเจน โดยทัว่ไปจะใชว้ธีิพมิพ ์หรอืตอกนนู หรอื ก�รตดิฉล�กทีแ่นน่หน�

อยูก่บัตวัภ�ชนะบรรจ ุและรหสัดงักล�่วควรปร�กฏอยูบ่นภ�ชนะบรรจเุพือ่ก�รขนสง่ในตำ�แหนง่ทีอ่่�นได้และ

มองเห็น โดยข้อกำ�หนดกฎหม�ยระบุเลขรหัสต้องส�ม�รถเชื่อมโยงข้อมูล 

1. สถ�นที่บรรจุของผลิตภัณฑ์

2. ชนิดผลิตภัณฑ์ภ�ยในภ�ชนะบรรจุ

3. วันเดือนปี ที่ทำ�ก�รบรรจุ

   เลขรหสัทีแ่สดงชว่งเวล� (Period code) บอกก�รบรรจคุวรมกี�รเปลีย่นใหส้อดคลอ้งกบัรุน่

ผลิตภัณฑ์ระหว่�งช่วงก�รข�ยหรือก�รส่งมอบ โดยปกติเปลี่ยนทุก 4-5 ชั่วโมง เมื่อมีก�รเปลี่ยนรุ่นผลิตภัณฑ์ 

(Batch) หรือชุดก�รทำ�ง�นของพนักง�น (Personal shift)

5.5	รูปแบบของแบบบันทึก	(Format	&	Records)

 รูปแบบของแบบบันทึกควรจัดทำ�ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือให้ส�ม�รถแสดงก�รควบคุม
กระบวนก�ร และส�ม�รถมองเห็นคว�มผิดปกติของตัวแปรท่ีควบคุมว่�อยู่นอกเหนือเขตควบคุมที่กำ�หนด 
ในทันทีและชัดเจน นำ�สู่ก�รตรวจจับและแก้ไข ตัวอย่�งของแบบบันทึกเพ่ือช่วยก�รเฝ้�ติดต�มและควบคุม
กระบวนก�ร มี 2 ลักษณะ
 5.5.1 แผนภ�พควบคุมท�งสถิติ (Statistical Control Charts)
   กจิกรรมก�รควบคมุคณุภ�พในกระบวนก�รผลิตมกี�รกำ�หนดตัวแปรทีต้่องควบคมุเพ่ือคว�ม
สมำ่�เสมอของกระบวนก�ร เช่น ก�รควบคุมค่�นำ้�หนักบรรจุสุทธิ ค่�ระดับช่องว่�งเหนือภ�ชนะบรรจุ (Can 
headspace) ซึ่งค่�ควบคุมเหล่�น้ีจะมีก�รเฝ้�ติดต�มและวัดค่� หรือ ทดสอบจ�กตัวอย่�งที่สุ่มหยิบในช่วง
เวล�ต่�งๆระหว่�งก�รผลิต ค่�ท่ีวัดได้นี้จะเปรียบเทียบกับเกณฑ์ควบคุมที่กำ�หนด เพื่อใช้เป็นเกณฑ์บ่งบอก 
สถ�นะกระบวนก�รว่�มีคว�มเบี่ยงเบนในระดับปกติ หรือระดับท่ีต้องมีก�รปรับปรุงแก้ไข ดังนั้น แผนภ�พ
ควบคุมลักษณะนี้ จะเป็นกร�ฟที่มีเส้นค่�เฉลี่ยค่�กล�ง และขอบเขตควบคุม เพื่อใช้ระบุระดับคว�มเบี่ยงเบน
ในกลุ่มตัวอย่�งที่เก็บขึ้นม�วัดค่� ที่เวล�ต่�งๆของกระบวนก�ร และเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจจับคว�มผิดปกติ
ที่สังเกตเห็นได้โดยง่�ย อย่�งไรก็ต�มแผนภ�พควบคุมท�งสถิติก็มีข้อจำ�กัด ซึ่งใช้ได้เฉพ�ะกรณีที่ค่�ตัวแปรที่
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วดัมีระดบัค�่เฉลีย่และค�่คว�มเบ่ียงเบนของตัวแปรวดัทีข่ึน้กบัก�รปฏบิตังิ�นของคน ซึง่คว�มเบีย่งเบนทีเ่กิด
ขึ้นในภ�ชนะบรรจุแต่ละหน่วยเป็นอิสระต่อกัน และมีระดับคว�มเบี่ยงเบนที่มีก�รกระจ�ยตัวท�งสถิติ 
   ตัวอย่�ง กรณีที่แผนภ�พควบคุมท�งสถิติใช้ไม่ได้กับกระบวนก�ร เช่น แผนภ�พบันทึก
อุณหภูมิ (Temperature recording chart) เป็นก�รบันทึกต่อเนื่องของกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน 
ไม่ส�ม�รถนำ�ม�ห�ค่�เฉลี่ย และบันทึกค่�ในแบบแผนควบคุมท�งสถิติ
 5.5.2 แบบบันทึกอัตโนมัติ (Computerized Records)
   ส�ม�รถใช้ร่วมกันระหว่�งกระบวนก�รแปรรูปด้วยคว�มร้อน และก�รทดสอบก�รปิดผนึก
ของภ�ชนะบรรจุ สำ�หรับก�รฆ่�เช้ือภ�ยใต้คว�มดัน รวมถึงก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อด้วย ซึ่งควร
ทำ�ก�รเชื่อมต่อก�รบันทึกแบบนี้ เพื่อใช้ควบคุมก�รแปรรูปด้วยคว�มร้อน ปัจจัยวิกฤติที่ต้องบันทึก และก�ร

ทดสอบผนึกภ�ชนะบรรจุ เพื่อให้ก�รเรียกใช้และอ้�งอิงอยู่ในระบบเดียวกันและรวดเร็วในก�รดึงข้อมูล

5.6	ชนิดแบบบันทึกและรายงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	 (ฉบับท่ี	 349)	 

พ.ศ.	2556	เรื่อง	วิธีการผลิต	เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร

ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดตำ่า	และชนิดที่ปรับกรด

 เพื่อให้กลไกบริห�รจัดก�รกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนเกิดประสิทธิผล ผู้ผลิตต้องบันทึกและ

จัดทำ�ร�ยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รผลิต โดยมีก�รตรวจสอบ ทบทวนคว�มถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทำ�ก�รเก็บ

รกัษ�บนัทึกและร�ยง�นไวอ้ย�่งนอ้ย 3 ป ีโดยเกบ็ไว ้ณ สถ�นทีผ่ลิตอย�่งนอ้ย 1 ป ีและอกี 2 ป ีเกบ็ ณ สถ�น

ทีท่ีส่�ม�รถนำ�ม�แสดงไดโ้ดยสะดวก ซึง่เอกส�รประกอบด้วยชดุเอกส�รบนัทึกก�รตรวจวเิคร�ะหแ์ละควบคมุ

กระบวนก�รผลติ ชดุเอกส�รบนัทกึก�รตรวจสอบก�รทำ�คว�มสะอ�ด ฆ�่เชือ้ บำ�รุงรักษ�และสุข�ภบิ�ล และ

ชุดร�ยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รผลิต ซึ่งส�ม�รถแจกแจงได้ดังนี้

 5.6.1 ชุดเอกส�รบันทึกก�รตรวจวิเคร�ะห์และควบคุมกระบวนก�รผลิต ควรประกอบด้วย 

   เอกส�รบันทึกต่อไปนี้

(1) ผลตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พวัตถุดิบ และส่วนผสม

(2) ผลตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พบรรจุภัณฑ์

(3) ผลก�รควบคุมก�รปรุงผสมต�มสูตรส่วนประกอบที่กำ�หนด

(4) ผลก�รควบคุมค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งระหว่�งก�รผลิต และวิธีก�รปรับสภ�พให้เป็น 

กรด (กรณีผลิตอ�ห�รปรับกรด) รวมทั้งบันทึกก�รตรวจสอบและทวนสอบค่�คว�ม

เป็นกรด-ด่�งของผลิตภัณฑ์

(5) ผลก�รควบคุมปริม�ตร นำ้�หนักบรรจุ และช่องว่�งเหนืออ�ห�รในบรรจุภัณฑ์

(6) ผลตรวจสอบปริม�ณอ�ก�ศที่หลงเหลือ

(7) ผลตรวจสอบก�รทำ�ง�นของเคร่ืองปิดผนึกและบันทึกก�รแก้ไขกรณีที่เคร่ืองปิดผนึก

เกิดขัดข้อง

(8) ผลตรวจสอบคว�มสมบูรณ์ของรอยผนึก (ระบุรหัส วันและเวล� ค่�ท่ีวัด และตำ�หนิ

ของภ�ชนะบรรจุ)
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(9) ผลเตรียมคว�มพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือก่อนก�รฆ่�เชื้อ

(10) ผลตรวจวัดอุณหภูมิเริ่มต้น (Initial temperature) ของอ�ห�รก่อนก�รฆ่�เชื้อ

(11) ผลก�รควบคุมอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในกระบวนก�รฆ่�เชื้อ (ลงน�มตรวจสอบโดย 

ผู้ควบคุมก�รผลิต)

(12) ผลก�รปรับคุณภ�พนำ้� บันทึกปริม�ณคลอรีนอิสระหลงเหลือในนำ้�หล่อเย็น และผล 

วิเคร�ะห์นำ้�ที่ใช้ในกระบวนก�รผลิต

(13) ผลก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พผลิตภัณฑ์สุดท้�ย ด้�นก�ยภ�พ เคมี และจุลินทรีย์ เพื่อ

เฝ้�ระวังตนเอง

(14) ผลก�รดำ�เนนิก�ร กรณีเกดิก�รเบีย่งเบนไปจ�กข้อกำ�หนด บนัทึกก�รแกไ้ขปญัห� และ

บันทึกก�รประเมินและก�รตัดสินใจ สำ�หรับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญห�

(15) ผลก�รดำ�เนินก�รกับผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืน และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยสำ�หรับก�ร

บริโภค

 5.6.2 ชดุเอกส�รบนัทกึก�รตรวจสอบก�รทำ�คว�มสะอ�ด ฆ�่เชือ้ บำ�รงุรกัษ�และก�รสขุ�ภบิ�ล  

   ควรประกอบด้วยเอกส�รบันทึกต่อไปนี้

(1) ผลตรวจสอบประสิทธิภ�พก�รทำ�คว�มสะอ�ด ฆ่�เชื้อบรรจุภัณฑ์ ก�รตกค้�งของส�ร

เคมีที่ใช้ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดบรรจุภัณฑ์

(2) ผลตรวจสอบประสิทธิภ�พก�รทำ�คว�มสะอ�ด ฆ่�เช้ือ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ในก�รผลิต

(3) ผลตรวจสอบก�รตกค้�งของส�รเคมีที่ใช้ในก�รทำ�คว�มสะอ�ดหรือฆ่�เชื้อเครื่องมือ 

เครื่องจักร และอุปกรณ์ในก�รผลิต

(4) ผลตรวจสอบสภ�พ และบำ�รุงรักษ�เครื่องจักร อุปกรณ์ก�รผลิต

(5) ผลตรวจสอบชนิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับก�รใช้ส�รเคมีทำ�คว�มสะอ�ด หรือฆ่�เชื้อ

(6) ก�รควบคุมสัตว์พ�หะนำ�โรค

 5.6.3 ชุดร�ยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รผลิต ควรประกอบด้วยเอกส�รดังนี้

(1) ผลตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พวัตถุดิบ ส่วนผสม และบรรจุภัณฑ์ หรือใบรับรองคุณภ�พ 

(Certificate of Analysis, COA) สำ�หรับวัตถุดิบ ส่วนผสม และบรรจุภัณฑ์

(2) ผลก�รตรวจวิเคร�ะห์คณุภ�พนำ�้ ไอนำ�้ และนำ�้แข็งต�มม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนดไวใ้นประก�ศ 

กระทรวงส�ธ�รณสุขว่�ด้วยเรื่องนำ้�บริโภคในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท และนำ้�แข็ง

(3) ผลก�รศึกษ�ก�รทดสอบก�รกระจ�ยอุณหภูมิในเคร่ืองฆ่�เชื้อ (Temperature  

distribution) ก�รศึกษ�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนในผลิตภัณฑ์อ�ห�ร (Heat penetration)

(4) ผลตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พผลิตภัณฑ์สุดท้�ยต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขที่

เกี่ยวข้อง โดยห้องปฏิบัติก�รม�ตรฐ�น

(5) ผลสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในก�รควบคุมกระบวนก�รผลิต

(6) ผลก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปีของผู้ปฏิบัติง�น

(7) ประวัติหรือร�ยง�นก�รฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติง�น ต�มหน้�ที่ที่รับผิดชอบ
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5.7	บทสรุป

1. ผู้จัดก�ร ผู้ควบคุม และผู้ตรวจสอบ ล้วนมีหน้�ท่ีต่อก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยของ

ผลติภณัฑ ์ซึง่ก�รจดัระบบบนัทกึและเอกส�รรองรับก�รเรียกดูตลอดเวล� เปน็วธิหีนึง่

ของก�รประกันคว�มปลอดภัย

2. เอกส�รที่ต้องเก็บ ควรเป็นเอกส�รที่สะท้อนกระบวนก�รผลิตและผ่�นก�รตรวจสอบ

คว�มถูกต้อง

3. หลักฐ�นบันทึกกระบวนก�รผลิต ต้องจัดเก็บอย่�งน้อย 3 ปี 

4. ชุดเอกส�รท่ีใช้ทวนสอบคว�มถูกต้องของกระบวนก�รฆ่�เช้ือด้วยคว�มร้อน ประกอบด้วย  

บันทึกคว�มถูกต้องเหม�ะสมของกระบวนก�รฆ่�เชื้อ บันทึกก�รตรวจสอบผนึกบรรจุ

ภัณฑ์ และบันทึกก�รกำ�หนดรหัสผลิตภัณฑ์ ต้องเก็บรักษ�และพร้อมจัดแสดงห�กได้

รับก�รร้องขอจ�กเจ้�หน้�ที่รัฐ

5. คว�มเบ่ียงเบนของกระบวนก�รทั้งหมด ต้องส�ม�รถระบุและมีก�รจดบันทึกในชุด

บันทึกก�รผลิต และกรณีก�รเบี่ยงเบนใดเก่ียวข้องกับเรื่องสุขภ�พ ต้องมีก�รแจ้งให้

หน่วยง�นทร�บเมื่อสินค้�นั้นส่งออกจ�กโรงง�น

6. ขอ้กำ�หนดกฎหม�ย ระบรุหสัผลิตภณัฑ์ ต้องสอดคล้องกบัสถ�นทีผ่ลิต ชนดิผลิตภณัฑ์

ภ�ยในภ�ชนะบรรจุ และวันเดือนปีที่ทำ�ก�รผลิต

7. บันทึกต้องชี้บ่งผู้ทำ�หน้�ที่กระจ�ยสินค้� จุดแรกหลังเสร็จเป็นผลิตภัณฑ์ และคู่มือวิธี 

ก�รเรียกคืนผลิตภัณฑ์ต้ังแต่ระดับผู้บริโภค ควรมีก�รจัดเตรียม และทดสอบคว�มเป็นไปได้ 

ในก�รเรียกคืน

8. บนัทกึอ�จอยูใ่นรปูแผนภ�พควบคมุท�งสถติิ ซ่ึงเปน็เคร่ืองมอืบง่ชีก้�รเบีย่งเบนผิดปกติ

ของกระบวนก�ร

9. แผนภ�พควบคมุท�งสถิติอ�จไมเ่หม�ะสม ในบ�งกระบวนก�ร โดยเฉพ�ะกระบวนก�ร

ที่ต้องก�รวัดค่�ที่แท้จริงไม่ใช่ค่�เฉลี่ย เช่น ค่� pH

10. แผนภ�พควบคุมท�งสถิติควรจัดทำ�โดยผู้เข้�ใจหลักก�รทำ�ง�น และข้อจำ�กัดของ

แผนภ�พควบคุมท�งสถิตินี้

11. แผนภ�พบันทึกอุณหภูมิต่อเนื่อง ต้องจัดทำ�เป็นส่วนหนึ่งของแบบบันทึกกระบวนก�ร

ในก�รแปรรูปด้วยคว�มร้อน ในทุกรุ่นผลิตภัณฑ์

12. บันทึกก�รปฏิบัติง�นในกระบวนก�ร ตอ้งบนัทกึขอ้มลูครบถว้น มีก�รเซน็ชือ่กำ�กับ และ

บันทกึตอ้งผ่�นก�รทบทวนโดยฝ�่ยบรหิ�รทีม่คีณุสมบัตเิหม�ะสม ซ่ึงก�รทบทวนนีต้อ้ง

ทำ�ภ�ยใน 1 วัน หลังก�รผลิต

13. กฎหม�ยกำ�หนดคว�มถ่ีในก�รเฝ้�สังเกตก�รณป์ดิผนกึของภ�ชนะบรรจุ ควรทำ�ในชว่ง

เวล� โดยกำ�หนดคว�มถีใ่หเ้หม�ะสม เพยีงพอทีจ่ะส�ม�รถแนใ่จว�่ก�รปดิผนกึสมบรูณ์

14. กระบวนก�รและชดุบันทกึเอกส�รทีเ่กีย่วขอ้ง ในก�รบง่ชีค้ว�มถกูต้องของกระบวนก�ร

ควรจัดเตรียมและพร้อมให้ตรวจสอบ โดยหน่วยง�นกำ�กับดูแล
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บทที่	6
อุปกรณ์	เครื่องมือวัดและก�รดำ�เนินก�ร	

ของระบบฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน

(Equipment,	Instruments	and		

Operation	of	Thermal	Process	System)	
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6.1	บทนำา

 ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่องใช้
ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด 
กำ�หนดให้ผู้ผลิตจัดห�เครื่องฆ่�เช้ือท่ีมีอุปกรณ์ที่จำ�เป็น ถูกต้อง ครบถ้วนและส�ม�รถใช้ง�นได้ดี ต�มบัญชี
แนบท้�ยหม�ยเลข 2 ทั้งนี้ เพื่อยกระดับม�ตรฐ�นก�รผลิตให้มีคว�มปลอดภัยต่อผู้บริโภค อุปกรณ์ เครื่องมือ
วดัและก�รดำ�เนนิก�รของระบบฆ�่เชือ้อ�ห�รดว้ยคว�มร้อน จงึจำ�เปน็อย�่งยิง่ทีต่อ้งมกี�รตดิตัง้ระบบทีถ่กูตอ้ง  
และควบคุมโดยเจ้�หน้�ที่ที่ได้รับก�รฝึกอบรมม�เป็นอย่�งดี อีกทั้งข้อมูลต่�งๆ ที่บันทึกไว้ เช่น ข้อมูล 
ก�รฆ่�เชื้อ ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง (pH) ก�รเบี่ยงเบนของกระบวนก�ร และปัจจัยวิกฤตอื่นๆ ต้องมีก�รเก็บ
รักษ�ไว้เพื่อใช้อ้�งอิงที่โรงง�น 1 ปีนับตั้งแต่วันผลิตและเก็บไว้ในที่ที่ส�ม�รถเข้�ถึงได้อีก 2 ปี ต�มข้อกำ�หนด
ของ USDA (GMA SEF, 2007) ในบทนีจ้ะกล่�วถงึขอ้กำ�หนดกว�้งๆ ซ่ึงอ�จใชเ้ปน็แนวท�งในก�รติดต้ังอปุกรณ์
วัดและควบคุมก�รทำ�ง�นของเครื่องฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน

6.2	อุปกรณ์

 6.2.1 ก�รจ่�ยไอนำ้�
   ไอนำ้�เป็นตัวกล�งให้คว�มร้อนที่ใช้ม�กที่สุดในกระบวนก�รให้คว�มร้อนทั้งให้คว�มร้อน
โดยตรงและใช้ทำ�นำ้�ร้อนกรณีที่เครื่องฆ่�เชื้อเป็นแบบคว�มดันเพิ่ม (Overpressure retorts) ที่สำ�คัญคือ  
ปริม�ณไอนำ้�ต้องมีปริม�ณเพียงพอที่จะส�ม�รถดึงอุณหภูมิเครื่องฆ่�เช้ือให้ถึงอุณหภูมิฆ่�เช้ือที่กำ�หนดและ
ตอ้งส�ม�รถรกัษ�อณุหภมูนิัน้ไดต้ลอดเวล�ก�รฆ�่เชือ้ภ�ยใต้ก�รทำ�ง�นปกติ ในระบบก�รผลิตและบรรจุแบบ
ปลอดเชื้อ (Aseptic processing and packaging systems) ก็เช่นเดียวกัน ต้องมีปริม�ณไอนำ้�ที่เพียงพอ 
ทั้งสำ�หรับก�รฆ่�เชื้ออุปกรณ์ ฆ่�เชื้ออ�ห�รและรักษ�สภ�วะปลอดเชื้อสำ�หรับส่วนป้องกันต�มข้อต่อของท่อ 
(Sterile barriers) ระบบก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อบ�งระบบใช้ไอนำ้�ในก�รฆ่�เชื้อบรรจุภัณฑ์และ/
หรือฆ่�เชื้อบริเวณท่ีต้องรักษ�ให้อยู่ในสภ�วะปลอดเช้ือ ส่วนก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รประเภทปรับกรด (Acidified 
foods) ไม่มีข้อกำ�หนดเรื่องก�รจ่�ยไอนำ้� แต่แนะนำ�ให้ปฏิบัติต�มเง่ือนไขท่ีกำ�หนดไว้ในระบบฆ่�เชื้อด้วย 
เครื่องฆ่�เชื้อภ�ยใต้คว�มดัน และระบบฆ่�เชื้อแบบปลอดเชื้อ
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 6.2.2 อุปกรณ์สำ�หรับใช้ง�นเครื่องฆ่�เชื้อภ�ยใต้คว�มดัน

   ชนิดของว�ล์ว ว�ล์วที่ใช้ง�นสำ�หรับเครื่องฆ่�เชื้อภ�ยใต้คว�มดันมี 2 ประเภท คือ  

1) ประเภทโกล์บ (Globe valves) ซึ่งใช้ในก�รหรี่และกันรั่วได้ดี และ 2) ประเภทประตูนำ้� (Gate valves) 

ซึง่ใช้ในก�รปดิ-เปิดเพร�ะเป็นว�ลว์ทีข่องไหลส�ม�รถไหลไดเ้ต็มทอ่ (Full flow) ดงัแสดงในรปูที ่6.1 สำ�หรบั

เคร่ืองฆ�่เช้ือภ�ยใตค้ว�มดนัทีใ่ชไ้อนำ�้เปน็ตวักล�งใหค้ว�มรอ้น ตอ้งมกี�รไลอ่�ก�ศผ�่นทอ่ไลอ่�ก�ศ (Vents) 

ซึง่ตอ้งควบคมุก�รปดิ-เปดิดว้ยว�ลว์ประเภทประตูนำ�้หรือว�ล์วแบบ Plug เพ่ือใหไ้อนำ�้และอ�ก�ศถกูไล่ออก

จ�กเคร่ืองอย�่งรวดเรว็ สว่นท�งเข�้ของลมอดัและนำ�้หล่อเยน็ต้องควบคมุด้วยว�ล์วประเภทโกล์บหรือแบบอืน่

ทีม่สีมบัตเิทยีบเท่� เพือ่ป้องก�รรัว่ของลมและนำ�้เข�้เคร่ืองฆ่�เชือ้ในขณะทำ�ง�น แตอ่ย�่งไรก็ต�ม เพ่ือเป็นก�ร

ป้องกันก�รรั่วควรติดตั้งว�ล์ว 2 ตัวซ้อนกันคั่นด้วยบลีดเดอร์ทำ�เป็นว�ล์ว 3 ท�ง ดังแสดงในรูปที่ 6.2 ว�ล์ว 

V1 และ V2 จะปิดระหว่�งกระบวนก�รฆ่�เชื้อ ส่วนว�ล์ว V3 จะเปิดสู่บรรย�ก�ศ ห�กมีก�รรั่วของไอนำ้�ออก

ม�จ�ก V3 แสดงว่�ว�ล์ว V2 รั่ว แต่ถ้�ห�กมีลมหรือนำ้�รั่วออกม�แสดงว่�ว�ล์ว V1 รั่วต้องทำ�ก�รแก้ไขทันที

   บลีดเดอร์ (Bleeders) เป็นว�ล์วขน�ดเล็กที่ทำ�หน้�ท่ีช่วยให้เกิดก�รไหลเวียนของไอนำ้� 

และใชเ้ปน็ท�งระบ�ยอ�ก�ศท่ีปะปนม�กบัไอนำ�้ บลดีเดอรท์ีติ่ดต้ังบรเิวณตำ�แหน่งเซนเซอรข์องอุปกรณแ์สดง

อณุหภมูจิะชว่ยใหเ้กดิก�รไหลของไอนำ�้ผ�่นหวัเซนเซอร์ทำ�ใหไ้มเ่กดิจดุอบั และบลดีเดอร์ทีติ่ดต้ังด้�นล�่งของ

เครื่องฆ่�เชื้อจะช่วยระบ�ยไอนำ้�กลั่นตัวออกจ�กเครื่องฆ่�เชื้อ บลีดเดอร์มีขน�ดตั้งแต่  นิ้วจนถึง  นิ้ว  

(ซ่ึงติดต้ังบริเวณเทอร์โมมิเตอร์) บลีดเดอร์ทุกตัวต้องติดต้ังให้ผู้ควบคุมเคร่ืองฆ่�เช้ือสังเกตเห็นก�รทำ�ง�นได้โดยง่�ย

   ระบบก�รหมุนเวียนตัวกล�งให้คว�มร้อน ก�รหมุนเวียนของตัวกล�งให้คว�มร้อนมีคว�ม

สำ�คัญต่อก�รกระจ�ยอุณหภูมิที่สมำ่�เสมอ ดังนั้น เครื่องฆ่�เชื้อทุกระบบต้องมีระบบก�รหมุนเวียนตัวกล�งให้

คว�มรอ้น เครือ่งฆ�่เชือ้ทีใ่ชไ้อนำ�้เปน็ตวักล�งตอ้งติดต้ังบลีดเดอร์เพ่ือชว่ยใหไ้อนำ�้ไหลเวยีนได้ดี เคร่ืองฆ�่เชือ้

ภ�ยใต้คว�มดันท่ีใช้ไอนำ้�ผสมอ�ก�ศต้องติดตั้งพัดลมช่วยผสมและกระจ�ยตัวกล�งให้คว�มร้อน ส่วนเครื่อง 

ฆ�่เชือ้แนวนอนท่ีใชน้ำ�้เปน็ตัวกล�งให้คว�มรอ้นตอ้งมกี�รตดิตัง้ปัม๊นำ�้หมนุเวยีนสง่ไปยงัทอ่หรอืแผน่กระจ�ยนำ�้ 

อุปกรณ์ต่�งๆ เหล่�นี้ต้องมีสัญญ�ณเตือนห�กมีก�รทำ�ง�นที่ผิดพล�ด

 

 (ก)  (ข)

รูปที่ 6.1 ลักษณะภ�ยในของว�ล์วประเภทโกล์บ (ก) และประเภทประตูนำ้� (ข)
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รูปที่ 6.2 ก�รติดตั้งว�ล์วป้องกันก�รรั่วของลมอัดและนำ้�หล่อเย็น

  ที่ม�: GMA SEF (2007)

 ทอ่กระจ�ยไอนำ�้และนำ�้หลอ่เยน็ ทอ่กระจ�ยไอนำ�้และนำ�้หลอ่เยน็จะตดิตัง้ภ�ยในเครือ่งฆ่�เชือ้ย�ว 

ตลอดคว�มย�วของเครื่องเพื่อช่วยกระจ�ยอุณหภูมิให้สมำ่�เสมอ ท่อกระจ�ยนำ้�หล่อเย็นของเคร่ืองฆ่�เชื้อ 

บ�งตัวใช้เป็นท�งระบ�ยอ�ก�ศด้วย

 อุปกรณ์เก็บเสียง (Mufflers) ติดต้ังบนบลีดเดอร์หรือท่อไล่อ�ก�ศเพื่อลดเสียงดัง ผู้ผลิตต้อง

แสดงหลักฐ�นว่�อุปกรณ์เก็บเสียงที่ติดตั้งไม่ขัดขว�งก�รไล่อ�ก�ศและก�รไหลของไอนำ้� รวมถึงไม่ส่งผลเสีย

ต่อคว�มสมำ่�เสมอของอุณหภูมิภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้อ ซ่ึงต้องระบุไว้ในก�รทดสอบก�รกระจ�ยอุณหภูมิโดย  

ผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน หรือผู้ผลิตอุปกรณ์

 ระบบก�รกำ�จัดไอนำ�้กล่ันตวั ไอนำ�้กลัน่ตวัจะสะสมอยูด่�้นล�่งของเครือ่งฆ�่เชือ้ ห�กไมม่กี�รกำ�จดั

ออกอ�จส่งผลต่อก�รฆ่�เช้ือท่ีไม่สมบูรณ์โดยเฉพ�ะกับอ�ห�รในช้ันที่ไอกลั่นตัวท่วมถึง ไอกลั่นตัวยังอ�จมี

ผลต่อก�รไหลเวียนของตัวกล�งให้คว�มร้อน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งอ�จมีผลต่อคว�มเร็วรอบของเครื่องฆ่�เชื้อ 

แบบหมนุ ดงันัน้ เครือ่งฆ�่เชือ้ประเภทนีต้อ้งมรีะบบกำ�จัดไอกล่ันตัวอย�่งต่อเนือ่ง รวมถงึก�รติดต้ังบลีดเดอร์

ที่ด้�นล่�งของเครื่องฆ่�เชื้อที่ผู้ควบคุมส�ม�รถสังเกตเห็นได้ง่�ย

 ก�รควบคมุคว�มดนั สำ�หรบัเครือ่งฆ�่เชือ้ชนดิคว�มดนัเพิม่ (Overpressure retorts) ตอ้งมชีดุควบคุม

คว�มดันเพ่ือปรับอัตร�ก�รไหลของลมอัดหรือไอนำ้�เข้�-ออกเพื่อควบคุมคว�มดันให้ได้ต�มที่ต้องก�ร ระบบ

ควบคมุลมอดัเพือ่สร�้งคว�มดนัสว่นเกนิมทีัง้แบบทีป่อ้นลมอดัด้วยอตัร�ทีค่งทีแ่ลว้ควบคมุท�งออกของลม และ

แบบที่ควบคุมอัตร�ก�รไหลที่ท�งเข้�และ/หรือท�งออกพร้อมกัน ส่วนเครื่องฆ่�เชื้อที่ใช้ไอนำ้�เป็นตัวกล�งให้ 

คว�มรอ้น แสดงค�่คว�มดนัภ�ยในเครือ่งฆ�่เชือ้ด้วยเกจคว�มดัน ซ่ึงต้องมคีว�มสมัพนัธท์�งเทอรโ์มไดน�มคิส ์

กับอุณหภูมิฆ่�เช้ือ เช่น ท่ีอุณหภูมิ 121 องศ�เซลเซียส คว�มดันท่ีอ่�นได้ต้องมีค่� 15 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว 

(psig) ห�กอ่�นค่�ได้ม�กกว่�นี้ อ�จเกิดจ�กก�รไล่อ�ก�ศไม่หมด

 รถเข็น แผ่นรองกั้นและตะกร้� ใช้สำ�หรับใส่อ�ห�รที่บรรจุในภ�ชนะเพื่อจัดเรียงเข้�ไปในเครื่อง

ฆ่�เชื้อ ทำ�จ�กเหล็กเส้นหรือแผ่นเจ�ะรูหรือวัสดุอื่นๆ ที่ทนคว�มร้อน ก�รออกแบบต้องออกแบบให้ตัวกล�ง

ให้คว�มร้อนส�ม�รถไหลเวียนผ่�นภ�ชนะบรรจุอ�ห�รและต้องไม่กีดขว�งก�รไหลของอ�ก�ศระหว่�งก�ร

ไล่อ�ก�ศ กรณีที่ใช้แผ่นเจ�ะรูเป็นก้นตะกร้�หรือมีก�รใช้แผ่นรองกั้นระหว่�งชั้นภ�ชนะ (Divider plates)  
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ตอ้งเจ�ะรขูน�ด 1 นิว้และมรีะยะห�่งระหว�่งรวัูดจ�กศูนยก์ล�ง 2 นิว้ หรอืมชีอ่งว�่ง (Void area) เทยีบเท�่กัน  
โดยคำ�นวณจ�กพื้นที่ช่องเปิดทั้งหมดห�รด้วยพ้ืนที่ของแผ่นรองกั้นแล้วคูณด้วย 100 ซ่ึงจะมีพ้ืนท่ีช่อง
เปิดประม�ณ 27 เปอร์เซ็นต์ (USFDA, 2014d) แผ่นรองก้ันส่วนใหญ่ทำ�จ�กพล�สติกประเภท PP  
(Polypropylene) ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์เป็นชนิดอ่อนตัวและกึ่งอ่อนตัว ต้องออกแบบอุปกรณ์เพื่อป้องกันไม่
ให้ภ�ชนะบรรจุอ�ห�รเคลื่อนที่ขณะทำ�ก�รฆ่�เชื้อ เพร�ะภ�ชนะที่เคลื่อนที่ออกจ�กช่องใส่อ�จรบกวนก�ร
ไหลเวยีนของตวักล�งใหค้ว�มรอ้นหรอืทบัซอ้นกนัทำ�ให้ก�รฆ่�เชือ้ไมส่มบรูณไ์ด้ คว�มหน�ของภ�ชนะท่ีบรรจุ
อ�ห�รแล้วมีผลกระทบต่อก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนเป็นอย่�งม�ก ก�รออกแบบตะกร้�ใส่ภ�ชนะเพื่อควบคุม
คว�มหน�ไม่ให้เกินกว่�ที่กำ�หนดจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น 
 6.2.3  อุปกรณ์สำ�หรับระบบก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ
   ระบบก�รผลติและบรรจแุบบปลอดเชือ้ (Aseptic systems) ใชก้บัอ�ห�รเหลวทีส่�ม�รถปัม๊ได ้ 
ระบบก�รฆ่�เช้ือตอ้งฆ�่เช้ือผลติภณัฑแ์ยกจ�กภ�ชนะบรรจุ จ�กนัน้จึงส่งอ�ห�รเข�้ม�บรรจุในหอ้งปลอดเชือ้ 
อุปกรณ์ที่สำ�คัญประกอบด้วย
   เครือ่งแลกเปลีย่นคว�มรอ้น เปน็อปุกรณท์ีใ่หค้ว�มร้อนและทำ�เยน็อ�ห�รโดยก�รถ�่ยโอน
คว�มร้อนระหว่�งของไหล 2 กระแส สำ�หรับกระบวนก�รให้คว�มร้อนอ�จเป็นแบบสัมผัสโดยตรง (Direct 
heating) หรือแบบไม่สัมผัสโดยตรง (Indirect heating) โดยแลกเปลี่ยนคว�มร้อนผ่�นผนังโลหะซึ่งอ�จเป็น
ท่อหรือเป็นแผ่นเพลทก็ได้ ตัวกล�งให้คว�มร้อนอ�จเป็นไอนำ้�หรือนำ้�ร้อน ส่วนระบบทำ�เย็นจะเป็นก�รแลก
เปลี่ยนคว�มร้อนแบบไม่สัมผัสกับตัวกล�งโดยตรง ตัวกล�งอ�จเป็นนำ้�เย็นหรือของไหลอื่นๆ ก็ได้
   ปั๊มควบคุมอัตร�ก�รไหล (Metering pump) เวล�ในก�รฆ่�เชื้อของอ�ห�รเหลวท่ีไหล
ในท่อถูกควบคุมด้วยอัตร�ก�รไหลของอ�ห�รที่มีคว�มเร็วม�กที่สุดซึ่งจะอยู่บริเวณกล�งท่อ กล่�วคือ อ�ห�ร
บรเิวณนีจ้ะไดร้บัคว�มรอ้นนอ้ยทีส่ดุ ปัม๊ทีใ่ชก้บัระบบก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเชือ้เพ่ือควบคมุอตัร�ก�ร
ไหลใหค้งที ่มทีัง้แบบปรบัรอบคว�มเรว็ได ้ซึง่ส�ม�รถปรับเปล่ียนอตัร�ก�รไหลได้และแบบคว�มเร็วรอบคงที่
ซึ่งอัตร�ก�รไหลไม่ส�ม�รถปรับเปล่ียนได้ อ�ห�รที่มีคว�มหนืดตำ่�จะใช้ปั๊มชนิดเซนตริฟิวกัล (Centrifugal 
pumps) และควบคุมอัตร�ก�รไหลด้วยว�ล์วสร้�งคว�มดันย้อนกลับ (Back pressure valve) ส่วนอ�ห�รที่
มีคว�มหนืดสูง ปั๊มจะเป็นชนิด Rotary positive displacement เช่น Lobe pump เป็นต้น
   ท่อคงอุณหภูมิ (Hold tube) เป็นส่วนที่รักษ�อุณหภูมิของอ�ห�รให้อยู่ที่อุณหภูมิฆ่�เชื้อ
ต�มเวล�ที่กำ�หนด ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อจ�กปั๊มควบคุมอัตร�ก�รไหล
   ว�ลว์สลบัทศิท�งก�รไหลอตัโนมติั (Automatic flow diversion valves) เปน็อปุกรณ์
พิเศษที่ถูกออกแบบม�เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ที่ฆ่�เชื้อไม่สมบูรณ์ไหลไปถึงระบบบรรจุที่ปลอดเชื้อ รูปที่ 
6.3 ว�ล์วจะสลับทิศท�งให้ผลิตภัณฑ์ไหลกลับไปยังถังป้อนก่อนฆ่�เชื้อ (Balancing tank) ดังนั้น ว�ล์วนี้ต้อง
ส�ม�รถฆ่�เชื้อได้และทำ�ง�นด้วยคว�มน่�เชื่อถือ ตำ�แหน่งที่ติดตั้งไดเวอชั่นว�ล์ว อ�จแตกต่�งกันขึ้นกับก�ร
ออกแบบระบบ อ�จติดตั้งหลังท่อคงอุณหภูมิ (Hold tube) หน้�หรือหลังปั๊ม แต่ห�กติดตั้งหน้�ปั๊มและเกิด
เหตุก�รณ์ท่ีอุณหภูมิตก ป๊ัมจะหยุดทำ�ง�น ส่วนว�ล์วจะสลับทิศให้อ�ห�รที่ฆ่�เชื้อไม่สมบูรณ์กลับไปถังป้อน 
(Balance tank) แต่ห�กติดตั้งว�ล์วหลังปั๊ม ปั๊มจะส่งอ�ห�รกลับไปถังป้อนโดยไม่หยุดทำ�ง�น และมีว�ล์วตัว
อื่นช่วยทำ�ให้อ�ห�รในชุดทำ�เย็นหมุนเวียนอยู่จนกว่�ชุดทำ�ร้อนจะทำ�ง�นต�มปกติ ทั้งนี้เพื่อไม่ต้องหยุดล้�ง
เครื่องเหมือนกรณีแรก หรืออ�จติดตั้งที่ท�งออกเครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อนหลังทำ�เย็น แต่ห�กอุณหภูมิตก 
ว�ล์วจะสลับทิศท�งให้อ�ห�รไหลกลับไปถังป้อน รวมถึงอ�ห�รในเครื่องด้วย จ�กนั้นจึงทำ�คว�มสะอ�ดและ
ฆ่�เชื้ออุปกรณ์ใหม่ 
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รูปที่ 6.3 ว�ล์วสลับทิศท�งก�รไหลอัตโนมัติ

  6.2.4  อุปกรณ์สำ�หรับก�รพ�สเจอไรซ์

   อุปกรณ์สำ�หรบัก�รพ�สเจอไรซ์ใชฆ้�่เชือ้อ�ห�รประเภทกรดและอ�ห�รปรบักรด อ�ห�รอ�จ

บรรจุก่อนฆ่�เชื้อหรือบรรจุหลังฆ่�เชื้อ 

   เคร่ืองพ�สเจอไรซ ์(Pasteurizers) ใชฆ้�่เชือ้อ�ห�รทีบ่รรจใุนภ�ชนะบรรจปุดิสนทิ เชน่ เบยีร์

และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น อ�จใช้ไอนำ้�หรือนำ้�ร้อนเป็นตัวกล�งให้คว�มร้อน ทำ�ง�นที่คว�มดัน 

บรรย�ก�ศ สว่นใหญเ่ครือ่งจะถกูออกแบบเปน็ส�ยพ�นแบบต่อเนือ่งและใชร้ะบบนำ�้ตก (Cascading water)  

หรือสเปรย์นำ้�ร้อน ดังรูปท่ี 6.4 โดยท่ัวไปจะแบ่งออกเป็นโซนๆ ได้แก่ โซนให้คว�มร้อน (Heating zone)  

โซนฆ่�เชื้อ (Heat treatment zone) และโซนทำ�เย็น (Cooling zone) และแต่ละโซนก็อ�จแบ่งเป็นโซน

ย่อยๆ ที่มีอุณหภูมิต่�งกันจนถึงอุณหภูมิฆ่�เชื้อประม�ณ 60-70 องศ�เซลเซียส เวล�ในก�รฆ่�เชื้อและทำ�เย็น

ถกูควบคุมดว้ยคว�มเรว็ของส�ยพ�น ดงันัน้ กอ่นปอ้นอ�ห�รเข�้เครือ่ง ตอ้งมัน่ใจว�่อณุหภมูขิองเครือ่งฆ�่เช้ือ 

และคว�มเรว็ส�ยพ�นมคี�่ต�มทีก่ำ�หนด สิง่ทีต่อ้งคำ�นงึถงึอกีประก�รหนึง่ คอื ก�รกระจ�ยตวัของอณุหภมิูท้ัง

ช่วงให้คว�มร้อนและช่วงทำ�เย็น (ถ้�มี) ต้องสมำ่�เสมอ ดังนั้น จำ�เป็นต้องหมั่นตรวจสอบและทำ�คว�มสะอ�ด

ท่อกระจ�ยไอหรือนำ้�ร้อนเป็นระยะๆ เพื่อกำ�จัดสิ่งสกปรกที่อ�จกีดขว�งของไหลของตัวกล�งให้คว�มร้อนได้ 

หน่วยง�นที่ทำ�หน้�ที่เฝ้�ระวังด้�นคว�มปลอดภัยอ�ห�รของประเทศสหรัฐอเมริก� (USDA-FSIS) ระบุให้มี

ก�รตรวจสอบก�รกระจ�ยอุณหภูมิของเครื่องฆ่�เชื้อที่คว�มดันบรรย�ก�ศและเก็บรักษ�ข้อมูลไว้ห�กมีก�ร

ร้องขอ ส่วนอ�ห�รประเภทกรดหรือปรับกรดที่บรรจุขณะร้อนและรักษ�อุณหภูมิไว้ช่วงหนึ่ง (Hot-fill-hold 

method) ก�รให้คว�มร้อนก่อนก�รบรรจุมักใช้เครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อน (Heat exchangers) เช่นเดียว

กับเครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อนของระบบก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ

1United States Department of Agriculture-Food Safety and Inspection Service
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

6.3	เครื่องมือวัด

 6.3.1  อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ

   สำ�หรับอ�ห�รประเภทกรดตำ่� เครื่องฆ่�เชื้อแต่ละตัวต้องมีอุปกรณ์แสดงอุณหภูมิอย่�งเป็น

ท�งก�รอย่�งน้อย 1 ตัว ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทในแท่งแก้ว (Mercury-in-glass: MIG) 

ยกเว้นระบบก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic system) ที่ส�ม�รถใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบ

อื่นได้ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทในแท่งแก้วที่ติดต้ังต้องส�ม�รถอ่�นได้ง่�ย โดยแบ่งทุก 1 องศ�ฟ�เรนไฮต์  

(0.5 องศ�เซลเซียส) และไม่เกิน 17 องศ�ฟ�เรนไฮต์ต่อนิ้ว (4 องศ�เซลเซียสต่อเซนติเมตร) นอกจ�กนี้ ร�ว

เดือนมีน�คม พ.ศ. 2550 องค์ก�รอ�ห�รและย�ของสหรัฐอเมริก� (US-FDA) ได้ประก�ศให้ผู้ผลิตส�ม�รถใช้

อุปกรณ์แสดงอุณหภูมิอื่นทดแทนที่ผ่�นก�รรับรองคว�มเที่ยงตรง หรือใช้ร่วมกับเทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทใน

แท่งแก้ว เช่น เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลที่มีอุปกรณ์ส่งสัญญ�ณเป็นแบบ RTD (Resistance Temperature 

Detectors)

รูปที่ 6.4 เครื่องพ�สเจอไรซ์แบบอุโมงค์

   ก�รตดิตัง้อปุกรณแ์สดงอณุหภมู ิขึน้อยูก่บัระบบของเคร่ืองฆ�่เชือ้ แต่ต้องติดต้ังในตำ�แหนง่ท่ี

เห็นไดง่้�ยและไมค่วรตดิตัง้ทีป่ระตเูครือ่ง ฝ�เครือ่งหรอืจุดทีม่โีอก�สทำ�ใหเ้กดิคว�มเสยีห�ยไดง้�่ย นอกจ�กนี ้ 

ต้องมีก�รป้องกันก�รแตกหัก เช่น ใส่กรอบโลหะป้องกันก�รกระแทก โดยปกติตำ�แหน่งที่ส่งสัญญ�ณของ

อุปกรณ์ (Sensor) ต้องอยู่ภ�ยใน โดยสอดผ่�นผนังเครื่องเข้�ไป หรืออ�จติดตั้งในช่องภ�ยนอก (External 

wells) ที่ต่อออกม�จ�กผนังเครื่องโดยมีขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งอย่�งน้อย  นิ้ว และติดตั้งบลีดเดอร์ขน�ด 

 นิ้วหรือใหญ่กว่� เพื่อให้ไอนำ้�ไหลผ่�นตลอดเวล�
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   สำ�หรบัระบบก�รผลติและบรรจุแบบปลอดเชือ้ (Aseptic system) ก�รวดัอณุหภมูแิละแสดง

ค่�ต้องวัดที่ตำ�แหน่งท�งออกของท่อคงอุณหภูมิ (Hold tube) อุปกรณ์ที่ใช้วัดอ�จเป็นเทอร์โมมิเตอร์ชนิด

ปรอทในแท่งแก้ว (MIG) แบบ RTD หรือแบบอื่นๆ ที่ได้รับก�รยอมรับว่�มีคว�มแม่นยำ� เช่น เทอร์โมคัปเปิ้ล 

(Thermocouples) เป็นต้น 

   ก�รบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์แสดงอุณหภูมิเป็นสิ่งสำ�คัญที่ผู้ผลิตต้องหมั่นตรวจสอบคว�มถูกต้อง

แมน่ยำ�อยูเ่สมอ อปุกรณท์ีแ่สดงอณุหภมูติวัใดทีส่งสัยว�่จะอ�่นค�่ได้ไมถ่กูต้องต้องทำ�ก�รซ่อมแซมแกไ้ขกอ่น

ก�รใช้ง�นหรอืเปลีย่นทนัท ีเชน่ เกดิก�รแยกตวัของปรอทใน MIG นอกจ�กนัน้ อปุกรณแ์สดงอณุหภูมติอ้งไดร้บั 

ก�รทวนสอบคว�มถูกต้องกับอุปกรณ์อ้�งอิงที่ผ่�นก�รสอบเทียบม�แล้ว (Calibrated device) อย่�งน้อย 

ปลีะคร้ัง อุปกรณอ์�้งองิดงักล�่ว ตอ้งส�ม�รถตรวจสอบยอ้นกลับได้ต�มม�ตรฐ�นส�กล อปุกรณแ์สดงอณุหภมิู

ที่ผ่�นก�รทวนสอบแล้วต้องมีก�รระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

 ที่ม�ของอุปกรณ์ที่ต้องก�รทวนสอบ

 ชื่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่�ว

 อุปกรณ์อ้�งอิงที่ใช้

 วิธีก�รและเครื่องมือที่ใช้ทวนสอบคว�มถูกต้อง

 วันที่และผลก�รทดสอบ

 ชื่อหรือบริษัทที่ทำ�ก�รสอบเทียบ

 วันที่ที่จะทวนสอบครั้งถัดไป

   ข้อมูลเหล่�นี้ต้องสอดคล้องกับแผ่นป้�ย (Tag) ที่ติดอยู่กับอุปกรณ์แสดงอุณหภูมิ แผ่นป้�ย

ก็ต้องปิดผนึกกันนำ้�ไม่ให้ข้อมูลสูญห�ย 

   วิธีก�รทวนสอบคว�มถูกต้องของเทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทในแท่งแก้วที่ใช้กับเครื่องฆ่�เชื้อ 

มีอุปกรณ์ดังแสดงในรูปที่ 6.5 ดังนี้

1) เทอร์โมมิเตอร์อ้�งอิงที่ทร�บคว�มถูกต้องและได้รับก�รรับรองจ�กหน่วยง�นสอบเทียบ

ด้วยวิธีม�ตรฐ�น

2) ทอ่และขอ้ตอ่ขน�ด  นิว้ สำ�หรบัตอ่เข�้กบัเทอรโ์มมเิตอรอ์�้งองิ 1 ตวัและเทอรโ์มมเิตอร์

ที่ต้องก�รทวนสอบอีก 2 ตัว ข้อต่อต้องเจ�ะรูบลีดขน�ด  นิ้ว

   ก�รทวนสอบ เริม่จ�กก�รนำ�อปุกรณติ์ดตัง้เข�้กบัเครือ่งฆ�่เช้ือทีม่ทีอ่ขน�ด  นิว้ทีต่อ่อกม�

จ�กตวัเครือ่งหรอืตดิตัง้ท่ีทอ่ระบ�ยหลกั (Steam manifold) จ�กนัน้ปลดกระจกด�้นหน�้ของเทอรโ์มมเิตอร์

ออกและลองขยับขึ้น-ลงเบ�ๆ ดูว่�หลวมหรือไม่ ถ้�ก้�นเทอร์โมมิเตอร์อันใดหลวมต้องทำ�ก�รซ่อมแซมหรือ

เปลีย่นใหมท่นัท ีทำ�ก�รตดิต้ังเทอรโ์มมิเตอรท่ี์ต้องก�รทวนสอบและเทอร์โมมิเตอร์อ้�งองิไวต้รงกล�ง เปดิไอนำ�้

เข�้เครือ่งฆ�่เช้ือเพือ่ไลอ่�ก�ศและทำ�ให้อุณหภมูเิครือ่งฆ�่เชือ้หรอืท่อระบ�ยหลกัข้ึนถงึอุณหภมูฆิ�่เชือ้ จ�กนัน้

เปิดว�ล์วให้ไอนำ้�เข้�อุปกรณ์ รอจนกระทั่งอุณหภูมิไม่มีก�รเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะใช้เวล�ประม�ณ 10-15 น�ที 

ห�กพบว่�มีเทอร์โมมิเตอร์อันใดที่ต้องปรับเมื่อเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์อ้�งอิง ให้คล�ยสกรูที่ยึดกับสเกล แล้ว

ขยับขึ้น-ลง ให้อ่�นค่�ได้ตรงกับเทอร์โมมิเตอร์อ้�งอิง ก่อนขันสกรูให้แน่น บันทึกก�รทวนสอบเทอร์โมมิเตอร์

แต่ละอัน พร้อมลงวันที่และระบุคนทำ� ทำ�คว�มสะอ�ดกระจกด้�นหน้�แล้วใส่กลับเข้�ที่เดิม เทอร์โมมิเตอร์

อันใดชำ�รุดให้ทำ�เครื่องหม�ยเตือนเพื่อป้องกันก�รนำ�กลับม�ใช้อีก
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รูปที่ 6.5 ก�รทวนสอบคว�มถูกต้องของเทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทในแท่งแก้ว

ที่ม� : GMA SEF (2007)

   ส่วนอ�ห�รประเภทปรับกรด (Acidified foods) ท่ีมีก�รฆ่�เช้ือด้วย Cooker ภ�ยใต้ 

คว�มดนับรรย�ก�ศหรอืเครือ่งพ�สเจอไรซ ์เครือ่งฆ�่เชือ้อ�จทำ�ง�นเปน็ชดุ (Batch) หรอืทำ�ง�นอย�่งตอ่เนือ่ง  

(Atmospheric continuous pasteurizer) ทั้งนี้ไม่ว่�เครื่องฆ่�เช้ือจะเป็นแบบใด ต�มประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสขุ (ฉบับที ่349) ต�มบัญชแีนบท้�ยหม�ยเลข 2 กำ�หนดให้ตอ้งมอีปุกรณว์ดัอณุหภมูทิีมี่คว�มเทีย่งตรง  

เช่น เทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้�นโลหะ หรือชนิดอื่นที่มีคว�มเที่ยงตรงเทียบเท่� และไม่จำ�เป็นต้องติดตั้งไว้ที่

เครื่องฆ่�เชื้อโดยตรง แต่ไม่ควรใช้ชนิดท่ีเป็นแท่งแก้ว เพร�ะอ�จแตกและปนเปื้อนเข้�สู่กระบวนก�รผลิตได้  

คว�มละเอียดของอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ต้องส�ม�รถอ่�นอุณหภูมิได้ละเอียดถึง 0.5 องศ�เซลเซียส (หรือ  

1 องศ�ฟ�เรนไฮต)์ และมสีเกลไมเ่กนิ 4 องศ�เซลเซียสต่อเซนติเมตร มปี�้ยแสดงวนัเดือนปทีีท่ำ�ก�รสอบเทยีบ

ครั้งสุดท้�ย และเก็บรักษ�บันทึกก�รตรวจสอบไว้เป็นหลักฐ�น โดยมีก�รสอบเทียบอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 6.3.2  อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ

   สำ�หรับอ�ห�รประเภทกรดตำ่� (Low-acid foods) อุปกรณ์ท่ีใช้ฆ่�เชื้อแต่ละเคร่ือง

ต้องมีก�รติดตั้งอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิอย่�งน้อย 1 ชุด เพื่อทำ�ก�รบันทึกอุณหภูมิของกระบวนก�ร

อย่�งถ�วร อุปกรณ์บันทึกนี้อ�จทำ�ง�นร่วมกับอุปกรณ์ควบคุมว�ล์วไอนำ้� ที่สำ�คัญคือ ต้องอ่�นค่�ได้

ใกล้เคียงกับอุปกรณ์แสดงอุณหภูมิแต่ต้องไม่สูงกว่� คว�มแม่นยำ�ของเครื่องบันทึก ±1 องศ�ฟ�เรนไฮต์ 

(0.5 องศ�เซลเซียส) ของอุณหภูมิฆ่�เชื้อ และมีระบบป้องกันก�รปรับเปลี่ยนใดๆ ของอุปกรณ์บันทึก

โดยมิได้รับอนุญ�ต เช่น ก�รล๊อค ก�รติดป้�ยเตือนจ�กผู้บริห�ร กระด�ษกร�ฟที่ใช้ควรมีขน�ดที่เหม�ะ

สมสำ�หรับเครื่องนั้นๆ ปัจจุบัน อุปกรณ์บันทึกส�ม�รถสร้�งสเกลและพล๊อตกร�ฟเวล�-อุณหภูมิลงบน

กระด�ษเปล่�ได้ คว�มละเอียดของสเกลกร�ฟ กำ�หนดก�รแบ่งสเกลภ�ยในช่วง 10 องศ�ฟ�เรนไฮต์  

(5 องศ�เซลเซียส) ของอุณหภูมิฆ่�เชื้อต้องไม่เกิน 2 องศ�ฟ�เรนไฮต์ (1 องศ�เซลเซียส) กล่�วคือ ในช่วงนี้ต้อง
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ส�ม�รถอ่�นอณุหภมูไิดท้กุ 2 องศ�ฟ�เรนไฮต ์หรอื 1 องศ�เซลเซยีส นอกจ�กนัน้ เพือ่ใหง่้�ยตอ่ก�รอ�่นระยะ

ห�่ง 1 นิว้ ของเสกลภ�ยในชว่ง 20 องศ�ฟ�เรนไฮต ์(10 องศ�เซลเซยีส) ของอณุหภมูฆิ�่เชือ้ (Working scale) 

ต้องมีไม่เกิน 55 องศ�ฟ�เรนไฮต์ อุปกรณ์บันทึกส่วนใหญ่จะพล็อตอุณหภูมิเป็นเส้นต่อเนื่อง สำ�หรับเครื่องที่

บันทึกเป็นจุดหรือบันทึกแบบตัวเลขท้ังอุณหภูมิและเวล�ต้องแน่ใจว่� ช่วงเวล�ที่ทำ�ก�รบันทึกสอดคล้องกับ

อุณหภูมิและเวล�ที่กำ�หนด คว�มถี่ในก�รบันทึกไม่ควรเกินช่วงละ 1 น�ที ตำ�แหน่งของอุปกรณ์ส่งสัญญ�ณ 

(Sensor) ของเครื่องบันทึกอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับระบบของเครื่องฆ่�เชื้อ อ�จติดตั้งภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้อโดยตรง

หรือในช่องภ�ยนอกท่ีต่อโดยตรงกับเครื่องฆ่�เชื้อ โดยทั่วไปจะติดต้ังบริเวณใกล้ๆ กับกระเป�ะของอุปกรณ์

แสดงอุณหภูมิ 

   สำ�หรับอ�ห�รชนิดปรับกรด (Acidified foods) แม้ว่� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและ 

ย�ของไทยและองคก์�รอ�ห�รและย�ของสหรัฐอเมริก� (USFDA) ไมมี่ก�รระบใุหติ้ดต้ังอปุกรณบ์นัทกึอณุหภมิู 

มีเพียงอุปกรณ์วัดอุณหภูมิเท่�นั้น แต่อย่�งไรก็ต�ม สำ�นักง�น USDA-FSIS กำ�หนดให้เครื่องพ�สเจอไรซ์ต้อง

ติดตั้งอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิอย่�งน้อย 1 ชุด เช่นเดียวกับอ�ห�รประเภทกรดตำ่� สำ�หรับเครื่องพ�สเจอไรซ์ที่

ใชน้ำ�้รอ้นเปน็ตวักล�งใหค้ว�มรอ้น อุปกรณส่์งสญัญ�ณวดัอณุหภมูแิละอปุกรณบ์นัทึกอณุหภมูคิวรวดัอณุหภมู ิ

ของนำ้�ที่ท�งออกบริเวณที่เย็นที่สุดของชุดให้คว�มร้อน แต่ถ้�ใช้ไอนำ้�เป็นตัวกล�ง ควรติดตั้งอุปกรณ์ 

ส่งสัญญ�ณวัดอุณหภูมิภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้อบริเวณที่เย็นที่สุด (GMA SEF, 2007)

 6.3.3  ระบบควบคุมอุณหภูมิ

   เครือ่งฆ�่เชือ้แตล่ะตวัตอ้งมกี�รติดต้ังอปุกรณค์วบคุมไอนำ�้อตัโนมติัเพ่ือรักษ�อณุหภมูภิ�ยใน

เครื่องให้คงที่ อุปกรณ์ควบคุมไอนำ้�อ�จทำ�ง�นโดยใช้ลมหรือไฟฟ้�บังคับก็ได้ และอ�จทำ�ง�นร่วมกับอุปกรณ์

บันทึกอุณหภูมิ ส่วนว�ล์วควบคุมไอนำ้�ที่ต่อกับระบบควบคุมอ�จใช้ลมหรือไฟฟ้�ก็ได้ USDA ไม่แนะนำ�ให้ใช้

อุปกรณ์ควบคุมไอนำ้�แบบ Self-activating controllers ที่ตอบสนองเฉพ�ะคว�มดันซึ่งใช้กับเครื่องฆ่�เชื้อ

รุน่เก่� ว�ลว์ควบคมุไอนำ�้ควรเป็นแบบ air-to-open อ�ศยัลมในก�รเปดิว�ลว์โดยก�รทำ�ง�นของไดอะแฟรม  

เมื่อไม่มีลม ว�ล์วจะปิดอัตโนมัติเพื่อป้องกันอุณหภูมิและคว�มดันในเครื่องฆ่�เชื้อสูงเกินไป ดังแสดงในรูปที่ 

6.7 เช่นเดียวกันกับเครื่องพ�สเจอไรซ์ที่ใช้กับอ�ห�รปรับกรดก็ใช้ระบบควบคุมไอนำ้�อัตโนมัติแบบเดียวกัน

รูปที่ 6.6 ช�ร์ทบันทึกอุณหภูมิ
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 6.3.4  ระบบควบคุมแบบอิเล็กโทรนิกส์

   ในปัจจุบันมีก�รใช้ระบบก�รควบคุมก�รทำ�ง�นของเครื่องฆ่�เชื้อแบบอิเล็กโทรนิกส์ม�กข้ึน  

ก�รออกแบบระบบควบคมุมตีัง้แตก่�รควบคมุอย�่งง�่ย ไปจนถงึก�รโปรแกรมขัน้ตอนก�รทำ�ง�นของเครือ่งตัง้

แต่ก�รไล่อ�ก�ศ ช่วง Come-up-time เวล�-อุณหภูมิฆ่�เชื้อ ไปจนถึงก�รทำ�เย็นและก�รควบคุมคว�มดัน

ส่วนเกิน (Overpressure) บ�งระบบส�ม�รถเลือกโปรแกรมให้เหม�ะกับชนิดของอ�ห�ร รวมถึงก�รคำ�นวณ

กระบวนก�รให้คว�มร้อนเพื่อชดเชยในกรณีที่กระบวนก�รเกิดก�รเบี่ยงเบนไปจ�กที่กำ�หนด (GMA SEF, 

2007) ระบบก�รควบคุมเคร่ืองฆ่�เช้ือท่ีได้รับก�รพัฒน�ล่�สุด เพื่อลดเวล�ในก�รให้คว�มร้อนแก่ผลิตภัณฑ์ 

อ�ศัยโปรแกรมคำ�นวณห�เวล�ฆ่�เชื้อที่เหม�ะสมโดยก�รวัดอุณหภูมิของตัวอย่�งขณะฆ่�เชื้อโดยรวมเวล�ใน

ก�รทำ�เย็น (F
c
) ให้เป็นส่วนหนึ่งของเวล�ฆ่�เชื้อเพื่อให้ได้ค่�เวล�ฆ่�เชื้อเชิงก�รค้� (F

0
) ที่ป้อนให้กับโปรแกรม  

วิธีน้ีเรียกว่� Real-time optimization ซึ่งจะช่วยลดเวล�ฆ่�เชื้อเชิงก�รค้�ในช่วงให้คว�มร้อน (F
h
) ลงได้ 

30-50 เปอร์เซ็นต์ (Sundeep, 2011)

 

รูปที่ 6.7 ว�ล์วประเภท Air-to-open สำ�หรับควบคุมอัตร�ก�รไหลของไอนำ้�

   สำ�หรับระบบก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ เนื่องจ�กเป็นก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง  

ก�รทำ�ง�นของระบบตัง้แตก่�รควบคมุก่อนฆ่�เชือ้ ระหว�่งก�รฆ่�เชือ้ ก�รทำ�ง�นของว�ล์วสลับทศิท�งก�รไหล  

คว�มดันของระบบและก�รทำ�เย็นต้องทำ�ง�นอย่�งสอดคล้องกัน จึงเลี่ยงมิได้ที่ต้องใช้ระบบก�รควบคุม

อัตโนมัติ 

   เมือ่มกี�รใช้ระบบควบคมุแบบอเิลก็โทรนกิสต้์องมกี�รตรวจสอบและยนืยนัคว�มถกูตอ้งจ�ก 

ผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เช้ือด้วยคว�มร้อน แม้ว่�ระบบก�รควบคุมแบบน้ีจะเป็นท่ียอมรับแต่ต้องมีก�รตรวจสอบ 

และยืนยันคว�มถูกต้องของก�รดำ�เนินก�ร (Operation verification and validation) ก�รบันทึกผลก�ร

ควบคุมอ�จใช้ระบบคอมพิวเตอร์บันทึกแทนก�รจดบันทึกโดยผู้ควบคุมได้ แต่ต้องเป็นไปต�มข้อกำ�หนดของ

องค์ก�ร US-FDA ในเรื่อง ก�รบันทึกผลแบบอิเล็กโทรนิกส์ (21 CFR Part 11) 
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 6.3.5  อ�ก�ศอัด

   จดุประสงคข์องก�รใชอ้�ก�ศอดัในกระบวนก�รฆ่�เชือ้ เพือ่ 1) ใช้ควบคมุอตัโนมตั ิ(20 ปอนด์

ตอ่ต�ร�งนิว้) และ 2) ใช้สร�้งคว�มดนัขณะหล่อเยน็ (อย�่งนอ้ย 60 ปอนด์ต่อต�ร�งนิว้) โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ อ�ก�ศ

อัดที่จ่�ยให้ระบบควบคุม นอกจ�กปริม�ณและคว�มดันที่ต้องออกแบบให้เหม�ะสมแล้วยังต้องมีระบบกรอง 

เพือ่ใหไ้ดอ้�ก�ศอดัทีส่ะอ�ดและแหง้ เนือ่งจ�กคว�มชืน้ นำ�้มนั ส�รทีก่ดักร่อนหรือแมแ้ต่ฝุ่นผงในอ�ก�ศลว้น

สง่ผลเสยีต่อก�รทำ�ง�นของอปุกรณ์ควบคมุ อ�จทำ�ใหร้ะบบควบคมุไมส่�ม�รถทำ�ง�นได้หรอืทำ�ง�นไมถ่กูต้อง  

ดังนั้น ก�รดูแลและบำ�รุงรักษ�ให้อ�ก�ศอัดสะอ�ดและแห้งจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ รูปที่ 6.8 แสดงไดอะแกรมก�ร

ติดตั้งระบบจ่�ยอ�ก�ศอัด (ลม) ไปยังระบบควบคุม

รูปที่ 6.8 ระบบก�รจ่�ยอ�ก�ศอัดไปยังระบบควบคุม

 ที่ม� : GMA SEF (2007)

 6.3.6  ม�ตรวัดคว�มดันและตัวบันทึก

   ม�ตรวัดคว�มดันส�ม�รถใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยให้ผู้ควบคุมเคร่ืองฆ่�เชื้อสังเกตก�รทำ�ง�น

ของเครื่องว่�ผิดปกติหรือไม่ เช่น กรณีของตัวกล�งที่เป็นไอนำ้�อิ่มตัว ที่อุณหภูมิฆ่�เชื้อ 250 องศ�ฟ�เรนไฮต์  

ม�ตรคว�มดันควรอ่�นค่�ได้ 15 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว (psig) ห�กอ่�นได้สูงกว่�อ�จเกิดจ�กก�รไล่อ�ก�ศ 

ไม่หมด แต่ห�กอ่�นค่�ได้ตำ่�กว่�ค่�ที่ควรจะเป็น อ�จเกิดจ�กอุปกรณ์แสดงอุณหภูมิหรือม�ตรวัดคว�มดัน

ทำ�ง�นผดิพล�ด ดงันัน้ เครือ่งฆ่�เชือ้แตล่ะตวัควรมกี�รตดิตัง้ม�ตรวดัคว�มดนัหรอือปุกรณอ์ืน่ใดทีเ่หม�ะสมใน

ก�รติดต�มคว�มดันภ�ยในเครือ่งฆ่�เชื้อ ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) ต�มบญัชีแนบท�้ย

หม�ยเลข 2 (1.1.3) กำ�หนดร�ยละเอยีดของก�รติดต้ังม�ตรวดัคว�มดันไมว่�่เคร่ืองฆ�่เชือ้จะเปน็ชนดิใด ดงันี ้

ม�ตรวัดคว�มดันควรมีขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งของหน้�ปัดอย่�งน้อย 4 นิ้ว มีก�รแบ่งสเกลแต่ละช่องไม่เกิน  

2 ปอนดต์อ่ต�ร�งนิว้ (psi) คว�มคล�ดเคลือ่นไมเ่กิน 1 ปอนดต์อ่ต�ร�งนิว้ มชีว่งก�รวดัประม�ณ 1.5 เท�่ของ

คว�มดนัใชง้�นของเครือ่งฆ�่เชือ้ ก�รตดิตัง้ควรติดต้ังผ�่นห�งหม ู(Gauge siphon) เพือ่ปอ้งกนัก�รกระแทกของ 

ไอนำ้�โดยตรงซึ่งอ�จทำ�ให้ม�ตรวัดเสียห�ยได้และมีก�รสอบเทียบอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง สำ�หรับเครื่องฆ่�เชื้อ

แบบใช้คว�มดนัเพิม่ (Overpressure retort) สำ�นกัง�น USDA-FSIS กำ�หนดใหต้อ้งมอีปุกรณบ์นัทึกคว�มดัน 

ของเครื่องฆ่�เชื้อด้วยซึ่งอ�จทำ�ง�นเป็นชุดเดียวกับชุดควบคุมคว�มดันก็ได้
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   สำ�หรับก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเช้ือ ในส่วนของรีเยนเนอเรทีฟ (Regenerative)  

ที่มีก�รแลกเปลี่ยนคว�มร้อนระหว่�งผลิตภัณฑ์ที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้วกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อ  

คว�มดันของผลิตภัณฑ์ที่ฆ่�เชื้อแล้วต้องสูงกว่�คว�มดันของผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ฆ่�เชื้ออย่�งน้อย 1 ปอนด์ต่อ 

ต�ร�งนิ้ว เพื่อป้องกันก�รปนเปื้อนข้�มห�กเกิดก�รรั่ว ดังนั้น ชุดควบคุมและบันทึกคว�มแตกต่�งของ 

คว�มดันต้องติดตั้งไว้บนเครื่องรีเยนเนอเรเตอร์ (GMA SEF, 2007)

 6.3.7  น�ฬิก�จับเวล�ก�รทำ�ง�นของเครื่องฆ่�เชื้อ

   น�ฬิก�ที่ใช้จับเวล�อ�จใช้น�ฬิก�ที่มีเข็มหรือดิจิตอลก็ได้แต่ต้องมีคว�มเที่ยงตรง ติดตั้งใน

ที่ที่ผู้ควบคุมส�ม�รถเห็นได้ง่�ยและอ่�นได้ชัดเจน ถ้�น�ฬิก�ไม่แสดงหน่วยวิน�ที ให้เพิ่มเวล�ก�รทำ�ง�นอีก  

1 น�ทีเป็นแฟคเตอร์คว�มปลอดภัย ไม่อนุญ�ตให้ใช้น�ฬิก�ข้อมือหรือน�ฬิก�แบบพกพ� (Pocket watch) 

จับเวล�ก�รทำ�ง�นของเครื่องฆ่�เชื้อ

6.4	การบำารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือวัด

   ระบบก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนทุกระบบควรมีก�รตรวจสอบก�รทำ�ง�นของเครื่อง 

อย�่งนอ้ยปลีะ 1 ครัง้หรอืในกรณทีีม่กี�รหยดุก�รใชง้�นเคร่ืองเปน็เวล�น�น โดยหนว่ยง�นท่ีไมม่ส่ีวนเก่ียวขอ้งกบั 

ก�รผลิตประจำ�วัน จุดประสงค์หลัก คือ เพื่อให้แน่ใจว่�ระบบยังส�ม�รถทำ�ง�นได้ถูกต้อง ก�รตรวจสอบต้อง

รวมไปถึงก�รตรวจรอยรั่วของว�ล์วลมและว�ล์วนำ้� ก�รตรวจสอบก�รอุดตันของรูกระจ�ยไอ ท่อไล่อ�ก�ศ 

รวมไปถึงบลีดเดอร์ ก�รบำ�รุงรักษ�ท่ีเหม�ะสมเป็นก�รยืนยันก�รดำ�เนินก�รฆ่�เช้ือด้วยคว�มร้อนที่สำ�คัญท่ี

ต้องมีก�รบันทึกไว้เป็นหลักฐ�น ดังนั้น ทุกครั้งที่มีก�รบำ�รุงรักษ�ระบบต้องมีก�รบันทึกร�ยก�รที่ตรวจสอบ  

วนัที ่วธิกี�รและผูด้ำ�เนนิก�ร เพร�ะหลกัฐ�นเหล�่นีล้้วนเกีย่วขอ้งกบัก�รตรวจสอบยอ้นกลบัของกระบวนก�ร

ฆ่�เชื้อ 

6.5	การดำาเนินการในบริเวณ/ส่วนของการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

   ก�รบริห�รจัดก�รในบริเวณที่มีก�รฆ่�เชื้อผลิตภัณฑ์ต้องมีก�รดำ�เนินก�รอย่�งระมัดระวัง 

เพื่อให้แน่ใจว่�ส�ม�รถผลิตอ�ห�รได้อย่�งปลอดภัยและรักษ�ประสิทธิภ�พของก�รผลิตไว้ได้ ผู้ควบคุมก�ร

ฆ�่เช้ือตอ้งได้รบัก�รฝกึอบรมและเข�้ใจก�รทำ�ง�นของเครือ่งมือทีใ่ชแ้ละข้ันตอนก�รทำ�ง�นเปน็อย�่งด ีแม้ว�่

เคร่ืองมือจะส�ม�รถทำ�ง�นโดยอัตโนมัติ ห�กจำ�เป็นผู้ควบคุมก็ควรได้รับก�รฝึกฝนให้ส�ม�รถดำ�เนินก�ร 

ฆ่�เชื้อโดยปรับด้วยมือได้ (Manual operation) 

 6.5.1 ก�รติดป้�ยระบุสภ�วะก�รฆ่�เชื้อ

   ขัน้ตอนก�รทำ�ง�น เชน่ ต�ร�งก�รไล่อ�ก�ศและเวล�-อณุหภมูกิ�รฆ�่เชือ้ ต้องติดไวใ้กล้ๆ กบั

เครือ่งฆ�่เช้ือและตดิใหผู้ค้วบคมุเครือ่งเหน็ไดง้�่ย เพือ่ทีผู่ค้วบคมุและผูต้รวจสอบส�ม�รถเหน็ไดท้นัท ีปอ้งกนั

ก�รทำ�ง�นที่ผิดพล�ดและสร้�งคว�มมั่นใจให้กับผู้ควบคุมเครื่อง
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 6.5.2 อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ

   อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิต้องมีก�รปรับต้ังให้ใกล้เคียงกับอุปกรณ์แสดงอุณหภูมิให้ม�กที่สุด

แต่ต้องไม่สูงกว่� อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิส่วนใหญ่จะมีสกรูหรือปุ่มปรับให้กระด�ษกร�ฟและปล�ยป�กก�

อ่�นค่�ตรงต�มที่ต้องก�ร ดังนั้น ก่อนก�รดำ�เนินก�รของทุกวัน ผู้ควบคุมเครื่องฆ่�เชื้อต้องทำ�ก�รปรับตั้งให้

ป�กก�อยู่ในตำ�แหน่งเวล�ท่ีถูกต้องก่อนทุกคร้ัง สำ�นักง�น USDA-FSIS กำ�หนดให้ก�รปรับต้ังตำ�แหน่งของ

ป�กก�ในกร�ฟบันทึกเวล�-อุณหภูมิต้องสอดคล้องกับเวล�จริงของวันท่ีผลิตอยู่ในช่วง 15 น�ที ข้อแนะนำ�

ในก�รป้องกันก�รทำ�ง�นที่ผิดพล�ดของเครื่องบันทึกเวล�-อุณหภูมิ มีดังนี้

1) ตรวจสอบก�รทำ�ง�นของเครือ่งบนัทกึและปรมิ�ณหมกึกอ่นก�รทำ�ง�นทกุชดุก�รฆ�่เช้ือ 

และระหว่�งก�รทำ�ง�น ห�กจำ�เป็น

2) ก่อนเริ่มใช้เครื่องทุกชุดก�รฆ่�เชื้อ ต้องแน่ใจว่�ตัวขับป�กก�เปิดและทำ�ง�นถูกต้อง

3) อุณหภูมิของเครื่องบันทึกต้องไม่แกว่งม�กเกินไปจนทำ�ให้อุณหภูมิที่บันทึกตำ่�กว่� 

อุณหภูมิฆ่�เชื้อที่ต้องก�ร

 6.5.3  ข้อปฏิบัติในก�รใช้เครื่องฆ่�เชื้อเพิ่มเติม

   ก�รป้องกันผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่�นก�รฆ่�เช้ือปะปนไปกับผลิตภัณฑ์ท่ีผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้ว  

(Retort bypass) ตะกร้�บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อต้องมีสัญลักษณ์หรือติดแผ่นบ่งชี้ที่ไว 

ต่อคว�มร้อน เช่น ก�รใช้ COOK-CHEX® หรือ STEAM CLOX® ดังรูปที่ 6.9 แสดงก�รเปลี่ยนสีจ�กสีม่วงเป็น

สีเขียวเมื่อได้รับคว�มร้อนถึงอุณหภูมิที่กำ�หนดที่เวล�ค่�หนึ่ง แต่อย่�งไรก็ต�ม เครื่องหม�ยเหล่�นี้ไม่ส�ม�รถ

รับประกันได้ว่�เวล�ฆ่�เชื้อเพียงพอหรือไม่ บนแผ่นบ่งชี้ควรมีก�รบันทึกข้อมูลหม�ยเลขเครื่องและชุดไว้ด้วย 

และฝ�เครือ่งจะปิดกต็อ่เมือ่พรอ้มทีจ่ะทำ�ก�รฆ่�เชือ้แลว้เท่�นัน้ ในระหว่�งรอก�รลำ�เลยีงตะกร้�เข้�ไมค่วรปดิ 

ส่วนกระป๋องที่ตกหล่นบนพื้นบริเวณหรือภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้ออันมีสถ�นะเป็นที่สงสัยต้องทำ�ล�ยทิ้ง

 รูปที่ 6.9  ตัวอย่�งแผ่นบ่งชี้ที่ไวต่อคว�มร้อน

  ที่ม� : USFDA (2014a)
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

   อณุหภูมเิร่ิมตน้ (Initial temperature) หม�ยถงึ อณุหภมิูเฉลีย่ของอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุ

ที่เย็นที่สุดเมื่อจะเริ่มต้นกระบวนก�รฆ่�เชื้อในรอบนั้นๆ ก�รวัดอุณหภูมิเร่ิมต้น ต้องเขย่�อ�ห�รให้ผสมกัน 

ก่อนเจ�ะที่ตำ�แหน่งกึ่งกล�งกระป๋องแล้วจึงทำ�ก�รวัดอุณหภูมิ อุปกรณ์ที่ใช้วัดมักเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบ  

Hand held อ�จเปน็เขม็หรอืดจิติอลกไ็ด ้แตป่กตจิะไมใ่ชแ้บบทีม่กี�้นเปน็แกว้ เพร�ะมคีว�มเสีย่งทีจ่ะแตกได ้ 

กรณีที่ตัวกล�งเป็นไอนำ้� กระป๋องแรกของตะกร้�แรกจะถูกแยกออกม�ต้ังไว้ในบริเวณที่ไม่ทำ�ให้อุณหภูมิ

เปลีย่นแปลงม�กนกั และจะเริม่วดัอณุหภูมเิมือ่ปดิฝ�เคร่ืองฆ่�เชือ้และเร่ิมเปดิไอนำ�้เข้� สำ�หรับระบบท่ีใชน้ำ�้เปน็

ตวัชว่ยรบัแรงกระแทก หรือมกี�รเตมินำ�้เข�้เครือ่งกอ่นฆ�่เชือ้ อณุหภมูขิองนำ�้ตอ้งควบคมุไมใ่หต้ำ�่กว�่อณุหภมูิ

เริม่ตน้ทีก่ำ�หนด อณุหภูมเิริม่ตน้อ�จเป็นอุณหภมูขิองอ�ห�รหรอือณุหภมูขิองนำ�้ขึน้กับว�่อณุหภมูใิดมคี�่ตำ�่กว�่ 

เชน่ เครือ่งฆ�่เชือ้แบบ Crateless ซึง่ใชน้ำ�้รอ้นทีม่อีณุหภูมสิงูรองรบักระปอ๋ง อณุหภูมเิริม่ต้นอ�จเปน็อุณหภมูิ

ของอ�ห�ร กระป๋องสดุท้�ยกอ่นฆ�่เชือ้ สว่นเครือ่งฆ�่เชือ้แบบต่อเนือ่งควรห�จ�กกระปอ๋งทีท่�งเข�้ของเครือ่ง  

ดังนั้น กระบวนก�รที่กำ�หนดต้องออกแบบภ�ยใต้เงื่อนไขของอุณหภูมิเริ่มต้นของระบบนั้นๆ เพร�ะอุณหภูมิ

เริ่มต้นเป็นปัจจัยวิกฤต (Critical factor) ที่มีคว�มสำ�คัญม�ก (USFDA, 2014c)

   ก�รจับเวล�ฆ่�เชื้อ (Process timing) เพื่อให้มั่นใจว่�อุณหภูมิภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้อ 

มคีว�มสมำ�่เสมอ เวล�ฆ�่เชือ้จะเร่ิมจบัเม่ือต�ร�งก�รไล่อ�ก�ศและ Come-up-time สมบรูณแ์ละรอจนกระทัง่

อุปกรณ์แสดงอุณหภูมิอ่�นค่�ที่อุณหภูมิฆ่�เชื้อที่กำ�หนดได้คงที่ จึงจะเริ่มจับเวล�

 6.5.4 ข้อปฏิบัติในก�รใช้ระบบก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อเพิ่มเติม

   เนือ่งจ�กก�รผลติและบรรจแุบบปลอดเชือ้ (Aseptic processing and packaging systems)  

แบ่งออกเป็นระบบฆ่�เชื้อและระบบบรรจุแบบปลอดเช้ือ ระบบทั้งสองส่วนต้องได้รับก�รฆ่�เช้ืออย่�ง 

เพยีงพอ กอ่นก�รผลติ ในกรณีทีเ่กดิก�รปนเปือ้นของอ�ห�รท่ีฆ่�เชือ้ไมเ่พียงพอเข้�ไปในระบบต้องทำ�ก�รฆ�่เช้ือ 

ระบบใหม่ วิธีที่ดทีี่สุดในก�รป้องกันก�รปนเปื้อน คือ ก�รทำ�ให้อ�ห�รเคลื่อนที่ตลอดเวล�และรักษ�คว�มดนั 

ของอ�ห�รไว้ ซึ่งทำ�ได้โดยใช้อุปกรณ์ที่ทำ�ให้เกิดคว�มดันย้อนกลับ (Back pressure device) นอกจ�กนี้  

ยังเป็นก�รป้องกันไม่ให้อ�ห�รเหลวเกิดก�รเดือดหรือแฟลชกล�ยเป็นไอ จุดต่�งๆ ของระบบท่ีมีโอก�สปนเป้ือนได้ 

เชน่ เพล�หมนุหรอืก�้นว�ลว์ ตอ้งมรีะบบกีดขว�งก�รปนเปือ้น (Barrier) เชน่ ใชซี้ลไอนำ�้ และต้องหมัน่ตรวจดู 

ก�รทำ�ง�นให้มีไอนำ้�ไหลผ่�นตลอดเวล�

 6.5.5 ก�รบ่มผลิตภัณฑ์ 

   กฎหม�ยของประเทศไทยไม่มีก�รกำ�หนดให้มีก�รบ่มผลิตภัณฑ์ก่อนก�รจำ�หน่�ย แต่ต�ม

ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 ต�มบัญชีแนบท้�ยหม�ยเลข 1 (3.5) ระบุให้ผู้ผลิตมี

ขอ้กำ�หนดของผลติภัณฑ์ทีค่รอบคลมุคณุภ�พทัง้ด�้นก�ยภ�พ เคม ีและจลุนิทรยี ์รวมถงึองคป์ระกอบอืน่ต�ม

ที่จำ�เป็น และมีวิธีก�รสุ่มตัวอย่�ง วิธีวิเคร�ะห์ และเกณฑ์ก�รยอมรับ โดยก�รสุ่มตัวอย่�งจ�กกระบวนก�ร

ผลติเปน็ระยะๆ สำ�หรบัก�รตรวจวเิคร�ะหผ์ลติภณัฑ์สุดท�้ย กำ�หนดใหม้กี�รตรวจสอบคณุภ�พต�มประก�ศ

กระทรวงส�ธ�รณสุขอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกผล โดยห้องปฏิบัติก�รม�ตรฐ�น ในขณะที่สำ�นักง�น 

USDA-FSIS กำ�หนดให้เก็บตัวอย่�งอ�ห�รกระป๋องอย่�งน้อย 1 กระป๋องทุกชุดของก�รฆ่�เชื้อ แต่ห�กเป็น

เครื่องฆ่�เชื้อแบบต่อเนื่อง ต้องเก็บตัวอย่�งอย่�งน้อย 1 กระป๋องต่อ 1000 กระป๋อง บ่มที่อุณหภูมิ 35±2.8 

องศ�เซลเซียส อย่�งน้อย 10 วัน แต่อย่�งไรก็ต�ม ก�รใช้อุณหภูมิ เวล�บ่มหรือจำ�นวนตัวอย่�งที่ต่�งไปจ�กนี้
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ก็อ�จทำ�ได้ ห�กพิสูจน์ได้ว่�อ�ห�รดังกล่�วปลอดภัยและคงตัวภ�ยใต้อุณหภูมิปกติ นอกจ�กนี้ ผู้ผลิตอ�ห�ร

ต้องมีก�รจัดทำ�แผน HACCP ที่ระบุจุดอนัตร�ยวิกฤตจ�กก�รปนเปื้อนเชื้อจุลินทรยี์ ก�รจัดทำ�ระบบคุณภ�พ

โดยรวม (TQC) หรือระบบคุณภ�พอื่นๆ (GMA SEF, 2007)

 6.5.6 ก�รเบี่ยงเบนในกระบวนก�รผลิต

   ก�รเบี่ยงเบนของกระบวนก�ร (Process deviation) เกิดจ�กก�รที่อ�ห�รได้รับคว�มร้อน

นอ้ยกว�่ทีก่ำ�หนดไวต้�มกรรมวธิกี�รผลติทีก่ำ�หนด (Scheduled process) หรือเกดิจ�กปจัจัยวกิฤต (Critical 

factor) ใดๆ ไมเ่ป็นไปต�มท่ีกำ�หนดไว้ในกรรมวธิกี�รผลติทีก่ำ�หนด ดังนัน้ ส�เหตขุองก�รเบีย่งเบนจงึแบง่ออก

เป็น 2 ประเภท คือ (USFDA, 2014b)

1)  ก�รเบ่ียงเบนของกระบวนก�ร ซึ่งมักเกิดจ�กก�รเบี่ยงเบนของอุณหภูมิเริ่มต้น เวล� 

ฆ่�เชื้อ หรืออุณหภูมิฆ่�เชื้อ และ 

2)  ปัจจัยวิกฤตอื่นๆ เช่น นำ้�หนักบรรจุ หรือช่องว่�งเหนืออ�ห�ร เป็นต้น 

   ส่วนระบบก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ ก�รเบี่ยงเบนในกระบวนก�รอ�จเกิดได้จ�ก

หล�ยส�เหตุ รวมถึงอุณหภูมิของท่อคงอุณหภูมิ อัตร�ก�รไหล ประสิทธิภ�พก�รฆ่�เชื้อของระบบบรรจุ หรือ

แม้กระทั่งก�รไม่ส�ม�รถรักษ�สภ�วะปลอดเชื้อของเขตปลอดเชื้อ (Aseptic zone) ส่วนอ�ห�รประเภท 

ปรับกรด ก�รเบี่ยงเบนมักเกิดจ�กค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง (pH) สมดุลที่สูงกว่� 4.6 

   ม�ตรก�รจัดก�รก�รเบี่ยงเบนในกระบวนก�รผลิต ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข  

(ฉบบัที ่349) ต�มบัญชีแนบท้�ยหม�ยเลข 1 (3.3.5) ระบใุหผู้ผ้ลติตอ้งมวีธิกี�รดำ�เนนิก�รและบนัทกึผล โดยให ้

ผูมี้คว�มรูท้ีไ่ด้รบัมอบหม�ยในก�รควบคุมก�รผลติทำ�ก�รแยกและกกัผลติภณัฑท์ีม่ปีญัห�เพือ่ฆ�่เชือ้ใหมห่รอื

ทำ�ล�ยทิ้ง กรณีที่ใช้ม�ตรก�รฆ่�เชื้อใหม่ ต้องดำ�เนินก�รต�มข้อกำ�หนดที่ผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วย 

คว�มรอ้นเป็นผูก้ำ�หนด สว่นผลติภณัฑท่ี์ปลอดภยัตอ่ก�รบรโิภคต้องผ�่นก�รประเมนิและตดัสินใจโดยผูก้ำ�หนด

กระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน พร้อมบันทึกผล

   สำ�หรับม�ตรก�รของสำ�นักง�น US-FDA กำ�หนดร�ยละเอียด ไว้ดังนี้

   สำ�หรับอ�ห�รประเภทกรดตำ่� ข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น US-FDA ระบุว่� “ผลิตภัณฑ์อ�จ

ถูกประเมินว่�ได้รับคว�มร้อนเพียงพอ หรือต้องฆ่�เชื้อซำ้� (Reprocess) หรือใช้กระบวนก�รอื่น หรือกักไว้รอ

ก�รประเมนิจ�กผูก้ำ�หนดกระบวนก�รฆ�่เชือ้ด้วยคว�มร้อน หรือทำ�ล�ยทิง้ ห�กเลือกวธิฆ่ี�เชือ้ซำ�้ กระบวนก�ร

ฆ่�เชื้อต้องอยู่ภ�ยใต้สภ�วะที่ส�ม�รถควบคุมให้ฆ่�เชื้อได้อย่�งเพียงพอในระดับก�รฆ่�เชื้อเชิงก�รค้� เพร�ะ

ในผลิตภัณฑ์บ�งชนิด เช่น ถ่ัวในนำ้�เกลือ ก�รใช้กระบวนก�รเดิมอ�จฆ่�เช้ือได้ไม่เพียงพอ ท้ังนี้เนื่องจ�ก

ก�รพองตัวของเม็ดถั่วที่ผ่�นก�รให้คว�มร้อนม�แล้ว ส่งผลให้อัตร�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนช้�ลง ดังนั้น  

ก�รฆ�่เช้ือซำ�้จงึควรถกูกำ�หนดโดยผูก้ำ�หนดกระบวนก�รฆ�่เช้ือด้วยคว�มรอ้น และควรกำ�หนดเฉพ�ะเจ�ะจง

กับชนิดของผลิตภัณฑ์และสภ�วะที่ใช้เท่�นั้น (GMA SEF, 2007)”

   สำ�หรับอ�ห�รประเภทปรับกรด ข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น US-FDA ระบุว่� “ผลิตภัณฑ์

อ�จตอ้งผ�่นกระบวนก�รใหมท่ัง้หมด เชน่ ก�รปรบักรดใหม ่ก�รฆ�่เช้ือซำ�้เชน่เดยีวกบัอ�ห�รประเภทกรดตำ�่  

ก�รกักไว้รอก�รประเมินจ�กผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนหรือทำ�ล�ยทิ้ง (GMA SEF, 2007)” 
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

   ข้อกำ�หนดเพิ่มเติมของสำ�นักง�น USDA-FSIS ระบุว่� ผู้ผลิตต้องดำ�เนินก�รจัดก�รก�ร 

เบี่ยงเบนต�มแผน HACCP ในส่วนที่กล่�วถึงอันตร�ยจ�กก�รปนเปื้อนจ�กเชื้อจุลินทรีย์ หรือต�มโปรแกรม

ก�รควบคุมคุณภ�พโดยรวม (TQC program) หรืออื่นๆ แต่ห�กไม่มีม�ตรก�รใดๆ ให้ดำ�เนินก�รต�มนี้

   “ห�กพบว�่กระบวนก�รเกดิก�รเบีย่งเบนระหว�่งทีก่�รฆ�่เชือ้ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ 1) อ�จทำ�ก�ร

ฆ�่เชือ้ผลติภัณฑซ์ำ�้ทนัท ีโดยไมต่อ้งนำ�ผลติภณัฑ์ออกจ�กเคร่ืองฆ่�เชือ้ 2) ใชก้ระบวนก�รสำ�รองทีก่ำ�หนดขึน้

ต�มขอ้กำ�หนดของสำ�นกัง�น USDA-FSIS หรอื 3) กกัสนิค�้ไวร้อก�รประเมนิจ�กผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ�่เช้ือ

ด้วยคว�มร้อน 

   ภ�ยหลงัก�รเบ่ียงเบนท่ีเกดิขึน้ต้องบนัทกึร�ยละเอยีด และผลติภณัฑ์ทีเ่กิดจ�กกระบวนก�ร

ที่เบี่ยงเบนต้องกักไว้เพื่อรอก�รประเมินจ�กผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน

   เม่ือมีผลก�รประเมินจ�กผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เช้ือด้วยคว�มร้อน ร�ยละเอียดของ 

ก�รเบี่ยงเบน เอกส�รสนับสนุน สำ�เน�ร�ยง�นก�รประเมินและคำ�แนะนำ�ให้ดำ�เนินก�รต้องจัดเตรียมไว้ให้ 

ผู้ตรวจสอบของสำ�นักง�น USDA-FSIS (GMA SEF, 2007)”

   ผู้ผลิตอ�ห�รต้องเก็บบันทึกฉบับสมบูรณ์ ท้ังสำ�หรับสำ�นักง�น USDA-FSIS และองค์ก�ร 

US-FDA ทีเ่กีย่วกบัก�รเบ่ียงเบนของกระบวนก�รไมว่�่ก�รเบ่ียงเบนนัน้จะรนุแรงหรอืไมก่ต็�ม บนัทกึดังกล�่ว

อย่�งน้อยควรมีประเด็น ดังนี้

 กระบวนก�รที่เหม�ะสมและบันทึกก�รผลิต 

 คำ�อธิบ�ยม�ตรก�รแก้ไขโดยละเอียด ขั้นตอนก�รประเมินและผลก�รประเมิน และ 

 ก�รจัดก�รกับผลิตภัณฑ์ 

   บนัทกึเหล�่นีต้อ้งเกบ็แยกแฟม้และตอ้งส�ม�รถสง่ใหผู้แ้ทนของสำ�นกัง�น USDA-FSIS และ

องค์ก�ร US–FDA เมื่อมีก�รร้องขอ

6.6	ข้อสรุป

 1.  อปุกรณอ์�้งองิสำ�หรับแสดงอณุหภมูขิองเครือ่งฆ�่เชือ้ทีใ่ช้ปจัจบุนั คือ เทอรโ์มมเิตอรช์นดิปรอท

ในแท่งแก้ว (MIG) นอกจ�กนี้สำ�นักง�น USDA-FSIS ยังอนุญ�ตให้ใช้อุปกรณ์แบบอื่นที่ได้รับ

ก�รรับรองแล้ว ส่วนระบบฆ่�เชื้อแบบปลอดเชื้อ อุปกรณ์แสดงอุณหภูมิอ้�งอิงอ�จเป็น MIG 

หรืออุปกรณ์แบบอื่นที่เป็นที่ยอมรับ

 2.  อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิต้องมีคว�มแม่นยำ�เชื่อถือได้

 3.  ประเด็นสำ�คัญสำ�หรับก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รประเภทกรดตำ่�ด้วยเครื่องฆ่�เชื้อภ�ยใต้คว�มดัน  

รวมถึงอ�ห�รประเภทปรับกรด

 เครื่องฆ่�เชื้อแต่ละตัวต้องติดตั้งม�ตรคว�มดันอย่�งน้อย 1 ตัว

 ห้�มใช้น�ฬิก�ข้อมือหรือน�ฬิก�แบบพกพ� (Pocket) ในก�รจับเวล�

 ท่อไล่อ�ก�ศ (Vents) ต้องติดตั้งให้อ�ก�ศออกได้ง่�ย และต้องไล่อ�ก�ศให้หมดก่อนจับ

เวล�ฆ่�เชื้อ
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 เครือ่งฆ�่เชือ้ทีใ่ชไ้อนำ�้เปน็ตัวกล�งใหค้ว�มร้อนต้องเปดิบลีดเดอร์ใหก้ว�้งและต้องสังเกต

เห็นไอนำ้�พ่นออกม�ตลอดขณะเครื่องทำ�ง�น รวมถึงในช่วงเวล� Come-up-time ด้วย

 ตะกร�้บรรจอุ�ห�รท่ียงัไมผ่�่นก�รฆ่�เชือ้ต้องทำ�เครือ่งหม�ยทีส่�ม�รถสงัเกตเหน็ได้ชดัเจน

 4.  ประเด็นสำ�คัญสำ�หรับระบบก�รผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic systems)

 ระบบต้องผ่�นก�รฆ่�เชื้อก่อนดำ�เนินก�รผลิต

 อัตร�ก�รไหลของผลิตภัณฑ์และอุณหภูมิที่ท�งออกของท่อคงอุณหภูมิ (Hold tube)  

ต้องเป็นไปต�มกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด

 กรณทีีม่รีะบบแลกเปลีย่นคว�มรอ้นระหว�่งผลติภณัฑ ์(Regeneration) ต้องควบคมุและ

จดบันทึกคว�มแตกต่�งของคว�มดันของกระแสอ�ห�รทั้งสองด้�น

 กรณทีีเ่กดิก�รเบ่ียงเบนของกระบวนก�รขึน้ ไมว่�่จะเกดิจ�กอณุหภมูหิรอืเวล� (Residence  

time) ที่ท่อคงอุณหภูมิ ว�ล์วสลับทิศท�งก�รไหลแบบอัตโนมัติ (Automatic flow  

diversion valve) ต้องส�ม�รถป้องกันไม่ให้อ�ห�รที่ฆ่�เชื้อไม่สมบูรณ์ไหลเข้�ไป 

เครื่องบรรจุหรือผสมกับอ�ห�รที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อสมบูรณ์แล้ว

 ต�ร�งก�รฆ่�เชื้อต้องติดไว้ให้ผู้ควบคุมเครื่องฆ่�เชื้อสังเกตเห็นได้โดยง่�ย

 ก�รเบี่ยงเบนของกระบวนก�รที่เกิดขึ้นต้องมีก�รจัดก�รต�มข้อกำ�หนดอย่�งเหม�ะสม 
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รศ. ดร.ทิพ�พร อยู่วิทย� 
ภ�ควิช�วิศวกรรมอ�ห�ร คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

7.1	บทนำา

 ก�รถนอมอ�ห�รด้วยกรดเป็นวิธีที่ใช้กันม�น�นแล้ว โดยกรดทำ�หน้�ที่ช่วยชะลอก�รเจริญของ

จลุนิทรยีท์ีท่ำ�ใหอ้�ห�รเสือ่มเสยี ชว่ยหยดุย้ังหรือทำ�ล�ยจุลินทรียท่ี์ทำ�ใหเ้กดิโรค ชว่ยไมใ่หส้ปอร์งอกเปน็เซลล ์ 

นอกจ�กนี้กรดยังช่วยลดคว�มทนท�นต่อคว�มร้อนของจุลินทรีย์ทำ�ให้ไม่ต้องใช้คว�มร้อนสูงในก�ร 

ฆ�่เชือ้อ�ห�รท่ีเป็นกรด ก�รปรับสภ�พอ�ห�รให้เปน็กรดจงึทำ�เพือ่ช่วยในก�รเก็บถนอมอ�ห�รใหย้�วน�นขึน้  

โดยที่คุณค่�ท�งโภชน�ก�รของอ�ห�รไม่เปลี่ยนแปลงไปม�กนัก ซึ่งอ�จทำ�โดยก�รเติมกรด เช่นกรดนำ้�ส้ม 

กรดมะน�ว หรืออ�ห�รที่เป็นกรด ลงในอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� เช่น ผัก เฉพ�ะอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรด

ตำ่�ที่เก็บถนอมโดยก�รเติมกรดลงไปเท่�นั้นที่อยู่ภ�ยใต้กฎระเบียบที่ใช้ในก�รควบคุมอ�ห�รปรับกรด เพร�ะ

คว�มปลอดภัยของ “อ�ห�รปรับกรด” นั้นขึ้นโดยตรงกับวิธีก�รปรับสภ�พให้เป็นกรดอย่�งถูกวิธี ในบทนี้จะ

กล่�วถึงก�รปฏิบัติที่จำ�เป็นเพื่อให้แน่ใจว่� ได้ผลิต “อ�ห�รปรับกรด” อย่�งถูกต้อง เพร�ะเกี่ยวข้องโดยตรง

กับคว�มปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งนี้เนื้อห�จะครอบคลุมถึง คว�มสำ�คัญของค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง (pH) ที่มี

ต่ออ�ห�รชนิดนี้ รวมถึงก�รควบคุมและเครื่องมือที่ใช้ ข้อควรทร�บและพึงระวังสำ�หรับผู้ผลิต รวมไปถึงกฎ

ระเบียบที่ใช้ในก�รควบคุมอ�ห�รปรับกรดของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) ต�มประก�ศ

กระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บ

รักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดท่ีปรับกรด และกฎระเบียบที่ใช้ใน

ก�รควบคุมอ�ห�รปรับกรดขององค์ก�รอ�ห�รและย�แห่งประเทศสหรัฐอเมริก� (USFDA) เมื่อต้องก�รผลิต

เป็นสินค้�ส่งออก 

 ก่อนท่ีจะกล่�วลงในร�ยละเอียดของเนื้อห�ของอ�ห�รปรับกรด ขอกล่�วถึงประวัติท่ีทำ�ให้

ประเทศไทยและประเทศสหรฐัอเมรกิ�ตอ้งออกกฎหม�ยทีใ่ชใ้นก�รควบคมุ“อ�ห�รปรับกรด” เร่ิมทีป่ระเทศ

สหรัฐอเมริก�ก่อน โดยในปี พ.ศ. 2516 พบผู้ป่วยที่มีอ�ก�รอ�ห�รเป็นพิษ Botulism ถึง 7 ร�ย เหตุเกิดขึ้น

ที่ West Virginia ซึ่งมีส�เหตุม�จ�กก�รบริโภคอ�ห�รที่ไม่ได้ปรับสภ�พให้เป็นกรดอย่�งถูกต้อง และ พบอีก 

บทที่	7 อ�ห�รปรับกรด

(Acidified	Foods)
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1 ร�ย ในประเทศแคน�ด� จ�กก�รบริโภคผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่ทำ�ก�รบรรจุในประเทศสหรัฐอเมริก� ซึ่งพบว่�

ไม่ได้ปรับสภ�พให้เป็นกรดอย่�งถูกต้องเช่นกัน ในปี พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2517 องค์ก�รอ�ห�รและย�แห่ง

ประเทศสหรัฐอเมริก� พบอ�ห�รปรับกรดที่มีก�รปรับสภ�พกรดไม่เพียงพอจ�ก 29 บริษัทในหล�ยประเทศ 

แตไ่ม่พบบนัทกึร�ยง�นก�รป่วย ในปี พ.ศ. 2519 พบผูป้ว่ยอีก 8 ร�ยทีแ่พทยว์นิจิฉยัว�่เปน็โรคอ�ห�รเปน็พษิ  

Botulism ซึ่งมีส�เหตุจ�กก�รบริโภคอ�ห�รที่ปรับกรดอย่�งไม่ถูกต้อง หลักฐ�นเหล่�นี้แสดงว่�โรงง�นผู้ผลิต

อ�ห�รปรบักรดบ�งโรงไมไ่ดรู้ซ้ึ้งถึงคว�มสำ�คญัของก�รควบคมุค่�คว�มเป็นกรด-ด�่งของอ�ห�ร จงึจำ�เปน็ตอ้ง

ออกขอ้บงัคบัแยกต�่งห�กทีล่งในร�ยละเอยีดม�กกว�่เดิม ไมใ่ชเ่ปน็เพยีงยอ่หน�้สัน้ๆ และรวมอยูก่บัข้อบงัคบั

ของอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� เช่นที่เป็นอยู่ในขณะนั้น (ปี พ.ศ. 2516) ข้อบังคับท้�ยสุดสำ�หรับอ�ห�รปรับ

กรดขององค์ก�รอ�ห�รและย�แห่งประเทศสหรัฐอเมริก� 

 ส่วนส�เหตุท่ีทำ�ให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� (อย.) ต้องออกกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับ 

“อ�ห�รปรบักรด” นัน้สบืเนือ่งม�จ�กก�รผลิตหนอ่ไมป้ีบ๊ซ่ึงเป็นอ�ห�รทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่ของวสิ�หกจิชมุชน

และพบว่�มีผู้บริโภคเสียชีวิตจ�กอ�ก�รอ�ห�รเป็นพิษ Botulism ขึ้นที่จังหวัดน่�นโดยล่�สุดเกิดขึ้นที่อำ�เภอ

บ�้นหลวง ในป ีพ.ศ.2549 ดงันัน้วธีิท่ีจะทำ�ใหส้ำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ของไทยมัน่ใจว่�วสิ�หกจิ

ชุมชนจะผลิตหน่อไม้ปี๊บที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่มีก�รระบ�ดของ Botulism เกิดขึ้นในประเทศไทยอีก

คือก�รออกข้อบังคับให้ผลิตเป็นหน่อไม้ปี๊บปรับกรด นั่นคือเติมกรดเพื่อปรับให้หน่อไม้ปี๊บมีค่� pH น้อยกว่� 

หรอืเท่�กับ 4.6 ทำ�ให้ไม่ตอ้งใช้คว�มรอ้นสูง (สูงกว่� 100 องศ�เซลเซียส) ในก�รฆ�่เชื้อ เพร�ะวิส�หกิจชมุชน 

ส�ม�รถใช้คว�มร้อนในก�รฆ่�เชื้อหน่อไม้ปี๊บได้สูงสุดคือระดับนำ้�เดือด (100 องศ�เซลเซียส) เท่�นั้น ทั้งนี้ใน 

สภ�วะที่มีค่� pH น้อยกว่�หรือเท่�กับ 4.6 เป็นสภ�วะที่ไม่เหม�ะต่อก�รงอกและก�รเจริญของสปอร์ของ

คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม (Clostridium botulinum) นั่นแสดงว่�มีกรดเพียงพอที่จะหยุดยั้งสปอร์ของ  

C. botulinum ดงันัน้จดุมุง่หม�ยของก�รฆ�่เชือ้จึงเปน็เพียงก�รทำ�ล�ยเซลล์ (Vegetative cell) ของจุลินทรีย์

ไม่ใช่สปอร์ที่ทนต่อคว�มร้อนได้สูง

 คว�มเป็นกรด-ด่�งของอ�ห�รมีอิทธิพลต่อชนิดของแบคทีเรียที่เจริญในอ�ห�รโดยเฉพ�ะ  

คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม เพร�ะค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งจะเป็นตัวบ่งบอกว่�แบคทีเรียชนิดนี้จะเจริญในอ�ห�ร

และสร้�งส�รพิษได้หรือไม่ จ�กก�รศึกษ�พบว่�สปอร์ของ C. botulinum ไม่เจริญในอ�ห�รที่มีค่�คว�มเป็น 

กรด-ด�่งตำ�่กว�่ 4.8 ดงันัน้จึงเลอืกค่�คว�มเป็นกรด-ด�่ง 4.6 เปน็เสน้แบง่เขตระหว�่งอ�ห�รทีเ่ปน็กรด (Acid 

food) และอ�ห�รท่ีเป็นกรดตำ่� (Low-acid food) เพื่อแบ่งประเภทของอ�ห�ร และบ่งบอกกลุ่มอ�ห�รที่

ต้องอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมของกฎหม�ยอ�ห�รและย� และที่สำ�คัญอีกประก�รหนึ่งคือเป็นก�รเลือกระดับ 

คว�มร้อนที่ใช้ในก�รฆ่�เชื้อว่�เป็น “คว�มร้อนที่ไม่สูง” (Mild heat) มีอุณหภูมิตำ่�กว่� 100 องศ�เซลเซียส 

สำ�หรับอ�ห�รที่เป็นกรด (ค่� pH น้อยกว่�หรือเท่�กับ 4.6) หรือ “คว�มร้อนสูง” (High heat) มีอุณหภูมิ

สูงกว่� 100 องศ�เซลเซียส สำ�หรับอ�ห�รที่เป็นกรดตำ่� (ค่� pH สูงกว่� 4.6) แต่ไม่ว่�อ�ห�รที่เป็นกรดหรือ

ที่เป็นกรดตำ่� อ�จพบสปอร์ของคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม และสปอร์ของแบคทีเรียพวกที่ทำ�ให้อ�ห�รเน่�เสีย

อยูไ่ดท้ัง้นัน้ จึงต้องควบคุมคว�มเป็นกรด-ด�่งของอ�ห�รไวเ้พือ่ไมใ่หส้ปอรเ์หล�่นีง้อกและเจรญิเปน็เซลลแ์ลว้

สร้�งส�รพิษที่เป็นอันตร�ยต่อผู้บริโภคขึ้นได้
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 ก�รให้คว�มร้อนท่ีอุณหภูมิไม่สูงกับอ�ห�รทั้งที่เป็นกรดและที่เป็นกรดตำ่� จะทำ�ล�ยแบคทีเรีย

พวกที่ไม่สร้�งสปอร์ หรือพวกเซลล์ปกติได้ ส่วนอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�จำ�เป็นต้องผ่�นกระบวนก�ร

ฆ่�เชื้อภ�ยใต้คว�มดัน โดยใช้คว�มร้อนสูงกว่� 100 องศ�เซลเซียส เพ่ือทำ�ล�ยสปอร์ ดังน้ันอ�ห�รท่ี

เป็นกรด และท่ีปรับสภ�พให้เป็นกรดไม่จำ�เป็นต้องกังวลกับสปอร์ของ คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม เพร�ะ

ค่� pH 4.6 หรือตำ่�กว่�นั้น มีคว�มเป็นกรดเพียงพอท่ีจะป้องกันไม่ให้สปอร์ของคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม 

งอกขึ้นได้ ดังนั้นก�รฆ่�เช้ือจึงมุ่งทำ�ล�ยเฉพ�ะเซลล์ปกติเท่�นั้น โดยใช้อุณหภูมินำ้�เดือด หรือใช้

เทคนิคก�รบรรจุขณะร้อนและรักษ�ไว้ที่อุณหภูมินั้นเป็นเวล�ช่วงหนึ่ง (Hot-fill-hold technique)  

ก็เพียงพอ

7.2	นิยามของอาหารปรับกรด

 ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่องใช้

ในก�รผลิต และก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด 

กำ�หนดนยิ�ม “อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนทิชนดิทีป่รบักรด” ว�่หม�ยถงึ อ�ห�รทีผ่�่นกรรมวธิทีีใ่ชท้ำ�ล�ย

หรอืยบัยัง้ก�รขย�ยพนัธุข์องจลุนิทรยีด์ว้ยคว�มร้อน ภ�ยหลังหรือกอ่นบรรจุหรือปดิผนกึ และใหค้ว�มหม�ย

รวมถึงอ�ห�รที่มีกระบวนก�รผลิตในทำ�นองเดียวกันนี้ท่ีมีคว�มเป็นกรดตำ่� และมีกระบวนก�รปรับค่�พีเอช  

ไม่เกิน 4.6 และมีค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) ม�กกว่� 0.85 ซึ่งเก็บรักษ�ไว้ในภ�ชนะบรรจุที่ปิด

สนทิทีเ่ป็นโลหะหรอืวตัถุอ่ืนทีค่งรปูหรอืไมค่งรูป ทีส่�ม�รถป้องกนัมใิหอ้�ก�ศภ�ยนอกเข�้ไปในภ�ชนะบรรจไุด ้ 

และส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ 

 ส่วนองค์ก�รอ�ห�รและย�แห่งประเทศสหรัฐอเมริก� (USFDA) ให้คำ�จำ�กัดคว�มสำ�หรับ “อ�ห�ร

ปรับกรด” ว่�คือ อ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�ซึ่งมีก�รเติมกรดหรืออ�ห�รที่เป็นกรดลงไปเพ่ือลดคว�มเป็น 

กรด-ด�่งของอ�ห�รใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท์ีม่คี�่คว�มเปน็กรด-ด่�งสมดุลสุดท�้ย (Finished equilibrium pH) นอ้ยกว�่ 

หรือเท่�กับ 4.6 และ มีค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ (a
w
) สูงกว่� 0.85 และทำ�ก�รเก็บรักษ�และขนส่งภ�ยใต้สภ�วะ

ปกติที่ไม่มีก�รใช้คว�มเย็น ทั้งนี้อ�จเรียกว่� อ�ห�รดอง (Pickled foods) ก็ได้ 

 ตัวอย่�งของอ�ห�รปรับกรด ได้แก่ ลำ�ไยและลิ้นจี่ในนำ้�เชื่อม หน่อไม้ปรับกรด

 เพือ่ใหส้�ม�รถเข�้ใจคำ�จำ�กดัคว�มของอ�ห�รปรบักรดไดอ้ย�่งชดัเจนจงึขออธบิ�ยคว�มหม�ยของ 

“คว�มเปน็กรด-ด�่งสมดลุ” หรอื “pH สมดุล” (Equilibrium pH) หม�ยถงึสภ�วะทีเ่กดิขึน้เมือ่องคป์ระกอบ

ของผลิตภัณฑ์อ�ห�รทั้งหมด (ทั้งส่วนที่เป็นของแข็งและส่วนที่เป็นของเหลว) มีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งเท่�กัน 

เปน็สภ�วะทีต่อ้งเกดิขึน้ในแตล่ะบรรจภุณัฑ์อ�ห�รและคงไวเ้พือ่ไมใ่หผ้ลิตภณัฑ์อ�ห�รนัน้มคี�่ pH สูงกว่� 4.6

 ตวัอย�่งของผลติภณัฑอ์�ห�รทีอ่งคก์�รอ�ห�รและย�แหง่ประเทศสหรฐัอเมรกิ�ไมจ่ดัเปน็ “อ�ห�ร

ปรับกรด” ได้แก่ 

  เครื่องดื่มนำ้�อัดลม (Carbonated beverages) ส�เหตุที่ไม่ได้จัดเครื่องดื่มนำ้�อัดลมเป็น

อ�ห�รปรับกรดเพร�ะคว�มเป็นกรด (ค่� pH ตำ่�) ของนำ้�อัดลมเกิดขึ้นเนื่องจ�กก�รอัดก๊�ซ

ค�ร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเมื่อก๊�ซนี้ละล�ยนำ้�จะได้เป็นกรดค�ร์บอนิคซึ่งมีผลทำ�ให้ค่� pH ลดลง 

และ ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์มีผลในก�รเป็น Bacteriostatic อยู่ด้วย
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  แยม เยลลี่ และ ผลิตภัณฑ์แช่อิ่ม (Jams, jellies, preserves) ส�เหตุที่ไม่จัดเป็นอ�ห�รปรับ

กรดเพร�ะมคี�่วอเตอรแ์อคตวิต้ีิ และ pH ตำ�่ เนือ่งจ�กมนีำ�้ต�ลในปริม�ณม�กเปน็องคป์ระกอบ

และทำ�ม�จ�กผลไม้ที่เป็นกรด

  อ�ห�รที่เป็นกรด เช่นนำ้�สลัด และซอสปรุงรสท่ีมีส่วนผสมของอ�ห�รท่ีมีคว�มเป็นกรดตำ่�

ในปริม�ณเล็กน้อยโดยอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�ที่ผสมลงไปนั้นต้องไม่ทำ�ให้ค่�คว�มเป็น 

กรด-ด�่งสดุท�้ยแตกต�่งอย�่งมนียัสำ�คญัไปจ�กคว�มเปน็กรดดัง้เดมิ อ�ห�รพวกนีอ้�จเรียกว�่ 

“Formulated acid foods” 

  อ�ห�รที่เป็นกรดโดยธรรมช�ติ** เช่น นำ้�ผลไม้ต่�งๆ (นำ้�ส้ม นำ้�ฝรั่ง นำ้�สับปะรด) 

  อ�ห�รที่ เก็บ ขนส่ง และข�ย โดยก�รแช่เย็น

  อ�ห�รที่เก็บถนอมโดยก�รหมักด้วยจุลินทรีย์ เช่น กลำ่�ปลีฝอยดอง (Sauerkraut) ไม่จัดอยู่ใน

กลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน เพร�ะจุลินทรีย์เป็นตัวผลิตกรดขึ้นม�ไม่ได้มีก�รเติมกรดในอ�ห�ร ยกเว้นใน

กรณีที่อ�ห�รที่ผ่�นก�รหมักแล้วยังมีค่� pH สูงกว่� 4.6 และมีก�รเติมกรดเพื่อปรับค่� pH ให้

น้อยกว่�หรือเท่�กับ 4.6 ในกรณีนั้นอ�ห�รที่ได้จัดเป็น “อ�ห�รปรับกรด”

  อ�ห�รที่มีค่�วอเตอร์แอคติวิตี้เท่�กับหรือตำ่�กว่� 0.85

หมายเหตุ  * คว�มเปน็กรด-ด�่งสมดลุ (Equilibrium pH) หม�ยถงึ สภ�วะเมือ่ส่วนทีเ่ปน็ของแขง็และส่วน

ที่เป็นของเหลวของผลิตภัณฑ์มีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งเท่�กัน

 **อ�ห�รที่เป็นกรดโดยธรรมช�ติ หม�ยถึง อ�ห�รที่เป็นกรดอยู่ก่อนก�รแปรรูป แต่ถ้�ระหว่�ง

กระบวนก�รแปรรูปมีก�รทำ�ให้ค่� pH สูงขึ้นกว่� 4.6 (อ�จโดย ก�รล้�งทำ�คว�มสะอ�ด ก�ร

ปอกเปลือกด้วยด่�งแก่ เป็นต้น) และมีก�รเติมกรดหรืออ�ห�รที่เป็นกรดลงไปเพื่อทำ�ให้ค่� pH 

น้อยกว่�หรือเท่�กับ 4.6 อ�ห�รนี้ก็จัดเป็น อ�ห�รปรับกรด

 กระทรวงเกษตรแห่งประเทศสหรัฐอเมริก� (United States Department of Agriculture หรือ 

USDA) ใหค้ำ�จำ�กดัคว�มคล�้ยกบั องคก์�รอ�ห�รและย�แหง่ประเทศสหรัฐอเมริก� (USFDA) โดยเพ่ิมเติมว�่ 

องคป์ระกอบทกุสว่นของผลติภณัฑต์อ้งมค่ี�คว�มเปน็กรด-ด่�งเท�่กบั 4.6 หรือตำ�่กว�่ ภ�ยใน 24 ชัว่โมงหลัง

ก�รแปรรูป ทั้งนี้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อและสัตว์ปีก (ที่อยู่ในคว�มควบคุมของ USDA ต�มกฎหม�ย

ของประเทศสหรัฐอเมริก�) ทั้งหมดที่บรรจุในภ�ชนะปิดผนึก และผ่�นกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน

 ก�รปรับสภ�พให้เป็นกรด (Acidification) อย่�งถูกต้องจำ�เป็นสำ�หรับก�รป้องกันก�รเจริญของ 

คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม (C. botulinum) ซึ่งแตกต่�งจ�กกระบวนก�รแปรรูปอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�ที่

มุ่งทำ�ล�ยสปอร์ของคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม (C. botulinum) กระบวนก�รแปรรูปของ “อ�ห�รปรับกรด” 

นั้นขึ้นกับคว�มเป็นกรด-ด่�งของอ�ห�รในก�รที่ป้องกันมิให้จุลินทรีย์เจริญเติบโต

 ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งสุดท้�ยของผลิตภัณฑ์อ�ห�รปรับกรดต้องเป็น 4.6 หรือตำ่�กว่� เพื่อป้องกัน

ก�รเจริญของแบคทีเรียเหล่�น้ี สิ่งท่ีสำ�คัญท่ีสุดในก�รผลิต “อ�ห�รปรับกรด” คือก�รทำ�ให้ได้ระดับ คว�ม

เป็นกรด-ด่�ง ที่จะหยุดยั้งก�รเจริญของ คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม (C. botulinum) และรักษ�ไว้ที่ระดับนั้น  

อีกทั้งต้องแน่ใจว่�ในช่วงเวล�ที่ผลิตภัณฑ์ หรือ องค์ประกอบ ยังมีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งสูงกว่� 4.6  

จะไมม่กี�รเสือ่มเสยีจ�กจลุนิทรยีเ์กดิขึน้ ดงันัน้เพ่ือใหถึ้งจุดมุง่หม�ยดังกล่�ว จำ�เปน็ต้องเข้�ใจคว�มหม�ยของ 

คว�มเป็นกรด-ด่�ง และวิธีก�รวัดค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง



137บทที่ 7  อาหารปรับกรด (Acidified Foods)

7.3	ความหมายของ	pH

 “pH” เป็นสัญลักษณ์ใช้เพื่อบอกระดับคว�มม�กน้อยของ คว�มเป็นกรด หรือ ด่�ง ของส�รละล�ย

เหมือนกับที่อุณหภูมิบอกคว�มร้อนหน�ว ในภ�ษ�ท�งวิทย�ศ�สตร์ ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง (pH) มีค่�เท่�กับ 

logarithm ของคว�มเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออน (สมก�รท่ี 1) ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง สัมพันธ์โดยตรงกับ 

อัตร�ส่วนของไฮโดรเจนอิออน (H+) กับ ไฮดรอกซิลอิออน (OH-) ที่มีอยู่ในส�รละล�ย โดยปกติส�รละล�ย

ประกอบดว้ยทัง้ไฮโดรเจนออิอนและไฮดรอกซลิออิอน ยิง่ส�รละล�ยมปีรมิ�ณไฮโดรเจนออิอนม�กกย็ิง่มคีว�ม

เป็นกรดม�ก ถ้�ปริม�ณไฮดรอกซิลอิออนมีม�กกว่�ไฮโดรเจนอิออน ส�รละล�ยนั้นมีคว�มเป็นด่�ง และถ้� 

อิออนทั้งสองมีปริม�ณเท่�กัน ส�รละล�ยนั้นก็มีคว�มเป็นกล�ง

  pH = - log [H+] (1)

 หรือ  = log  (2) 

 ปริม�ณไฮโดรเจนอิออนจริงนั้นมีน้อยม�ก ตัวอย่�งเช่น นำ้�บริสุทธิ์ ซึ่งมีคว�มเป็นกล�งมีคว�มเข้ม

ข้นของโฮโดรเจนอิออนเท่�กับ 0.0000001 (หรือ 10-7) โมลต่อลิตร แต่ก�รใช้ค่�ตัวเลขแบบนี้เป็นก�รยุ่งย�ก 

จึงใช้สเกลของ logarithm ของส่วนกลับของคว�มเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออน (สมก�รที่ 2) สเกลนี้มีช่วง

จ�ก 0 ถึง 14 และ ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง ของนำ้�บริสุทธิ์ต�มสเกลนี้ มีค่� = 7 ตัวเลขที่น้อยกว่� 7 บอกก�ร

เพิ่มปริม�ณคว�มเข้มข้นของไฮโดรเจนอิออน (แสดงว่�มีคว�มเป็นกรดม�ก) เนื่องจ�กตัวเลขเป็นสเกลของ 

logarithm ค่� pH = 6 จึงหม�ยถึง ก�รมีปริม�ณไฮโดรเจนอิออนม�กกว่�ที่ค่� pH = 7 เป็น 10 เท่� และที่

ค่� pH = 5 ก็มีปริม�ณไฮโดรเจนอิออน ม�กกว่�ที่ค่� pH = 6 เป็น 10 เท่� และม�กกว่�ที่ค่� pH = 7 เป็น 

100 เท่� ดังแสดงในต�ร�งที่ 7.1

 พฤติกรรมของกรดและด่�งเมื่ออยู่ในส�รละล�ยไม่ได้เป็นแบบเดียวกันเสมอไป ในกรณีของ

กรดแก่ เช่น กรดไฮโดรคลอริก (HCI) เมื่อผสมกับนำ้� ไฮโดรเจนอิออน (H+) ทั้งหมดจะแตกตัวออกม�เป็น

อิสระอยู่ในส�รละล�ย และพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้ จะเกิดขึ้นกับด่�งแก่ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)  

ที่ไฮดรอกซิลอิออน (OH-) ท้ังหมดจะแตกตัวเป็นอิสระในส�รละล�ยเช่นกัน แต่สำ�หรับกรดบ�งชนิด เช่น  

กรดอะซิติก และกรดมะน�ว จะมีพฤติกรรมในส�รละล�ยที่แตกต่�งออกไป คือ ไม่แตกตัวให้ไฮโดรเจนอิออน 

(H+) ทัง้หมดออกม�เป็นอสิระในส�รละล�ย แตจ่ะแตกตวัให้ H+ ออกม�เพยีงบ�งสว่นเท�่นัน้ ก�รท่ีมกี�รแตก

ตัวเพียงบ�งส่วน ไม่ทั้งหมด เรียก กรดพวกนี้ว่� “กรดอ่อน” (Weak acid)
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ต�ร�งที่ 7.1 เปรียบเทียบคว�มเป็นกรดของนำ้�บริสุทธิ์และอ�ห�รที่แต่ละค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง (pH)

ค่� pH ค่�คว�มเป็นกรดเมื่อเทียบกับนำ้� ตัวอย่�งอ�ห�ร
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ที่ม� : Gavin and Weddig (1995)

 อ�ห�รสว่นใหญ ่มคีว�มส�ม�รถในก�รต�้นท�นตอ่ก�รเปลีย่นแปลงของ pH เรยีกว�่ คว�มส�ม�รถ

ในก�รเปน็บฟัเฟอร์* (Buffering capacity) ซ่ึงจะแปรเปลีย่นไปต�มชนดิของอ�ห�ร ก�รเปน็บฟัเฟอรจ์ะมี

ผลตอ่ปรมิ�ณกรดทีต้่องใชใ้นก�รปรับลดค�่คว�มเปน็กรด-ด�่งของอ�ห�ร อ�ทเิชน่ อ�ห�รท่ีมปีรมิ�ณโปรตนีสงู  

เชน่ พวกเนือ้สตัวม์คีว�มส�ม�รถในก�รเป็นบัฟเฟอร ์ม�กกว�่ผกัในนำ�้เกลอื ดังนัน้เนือ้สตัวจึ์งต้องก�รปรมิ�ณ

กรดม�กกว่�ในก�รลดค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งลงม�ในสัดส่วนที่เท่�กันกับผักในนำ้�เกลือ นำ้�บริสุทธิ์ไม่เป็น

บัฟเฟอร์ ดังนั้นก�รใช้ปริม�ณกรดเพียงเล็กน้อยก็ส�ม�รถทำ�ให้ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งของนำ้�บริสุทธิ์ลดลงได้

หมายเหตุ  *Buffer เป็นส�รละล�ยท่ีส�ม�รถต้�นต่อก�รเปลี่ยนแปลงของ pH เนื่องจ�กมีแหล่งของด่�ง  

แฝงอยูเ่พือ่จบักับ [H+] ท่ีเตมิลงไป หรือ มแีหลง่ของกรดแฝงไวเ้พือ่จบักบั [OH-] ทีเ่ติมลงไป ทัง้นี ้

Buffer จะทนต่อก�รเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงจำ�กัดของ pH ช่วงหนึ่งเท่�นั้น ข้อดีของ Buffer คือ

ช่วยรักษ�ค่� pH ของปฏิกิริย�ให้คงที่ที่ค่�หนึ่ง ส่วนผลที่มีต่ออ�ห�รปรับกรดคือปริม�ณกรดที่

ต้องใช้ในก�รลดค่� pH ของอ�ห�รที่เป็น Buffer

7.4	การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง	(pH)

 ก�รวดั pH ของอ�ห�ร ส�ม�รถทำ�ได ้2 วิธ ีคอื วธิกี�รวดัโดยดกู�รเปลีย่นส ี(Colorimetric method) 

และวิธีก�รวัดท�งไฟฟ้� (Potentiometric method) โดยใช้เครื่องวัด pH (pH meter) 

 7.4.1 วธิกีารวดัโดยดกูารเปลีย่นส ีทำ�โดยใชส้�รใหสี้ (Dye) ทีไ่วต่อก�รเปล่ียนแปลงในชว่งจำ�เพ�ะ

ของค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งนั้นๆ ดังนั้นส�รให้สีที่เลือกใช้ควรเป็นส�รที่มีก�รเปลี่ยนแปลงม�กที่สุดที่ค่�คว�ม

เป็นกรด-ด�่งของส�รละล�ยท่ีจะวัด ท้ังน้ีเพร�ะยงัไมพ่บส�รใหส้ใีดท่ีใหส้ซีึง่เป็นลกัษณะจำ�เพ�ะในชว่งทัง้หมด

ของค�่คว�มเป็นกรด-ด�่งได ้ในกรณทีีใ่ชส้�รละล�ยอนิดเิคเตอร ์ก�รห�ค�่คว�มเปน็กรด-ด�่งทำ�โดยเปรยีบเทยีบ 

ก�รเปลี่ยนสีกับม�ตรฐ�น ก�รใช้กระด�ษวัดคว�มเป็นกรด-ด่�ง (Indicator หรือ pH paper) ซ่ึงเป็น 

กระด�ษแถบที่ผ่�นก�รเตรียมด้วยส�รให้สีอินดิเคเตอร์ (Indicator dye) เพื่อห�คว�มเป็นกรด-ด่�ง ทำ�โดย

หยดส�รละล�ยหรือผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่จะตรวจสอบ ลงบนกระด�ษแถบวัดคว�มเป็นกรด-ด่�งนี้ กระด�ษวัด
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คว�มเป็นกรด-ด่�ง (รูป 7.1) จะเปลี่ยนสีต�มคว�มเป็นกรด-ด่�งของตัวอย่�งที่นำ�ม�ทดสอบ แล้วนำ�ไปเทียบ

กับม�ตรฐ�นเพ่ือบอกค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง วิธีก�รเหล่�นี้เพียงให้ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งโดยประม�ณ จึงไม่

ควรใช้เป็นก�รประจำ�ในก�รห�คว�มเป็นกรด-ด่�งของอ�ห�ร นอกจ�กอ�ห�รนั้นมีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง

เท่�กับ 4 หรือตำ่�กว่�นั้น

รูปที่ 7.1 กระด�ษวัดคว�มเป็นกรด-ด่�ง (pH paper)

 7.4.2 วิธีการวัดทางไฟฟ้า โดยใช้เครื่องวัด pH เป็นวิธีที่นิยมใช้กันม�กที่สุดในก�รห�คว�มเป็น 

กรด-ด่�ง เครื่องวัดทำ�ง�นโดยวัดคว�มต่�งศักย์ที่เกิดขึ้นระหว่�ง ขั้ววัด (Glass electrode) และ ขั้วอ้�งอิง 

(Reference electrode) ขณะจุ่มอยู่ในส�รละล�ยที่จะวัด แล้วเปลี่ยนค่�คว�มต่�งศักย์ไปเป็นค่�คว�มเป็น 

กรด-ด่�งซึ่งอ่�นได้โดยตรงจ�กเครื่องวัด

 เครื่องวัดคว�มเป็นกรด-ด่�งที่ใช้ในปัจจุบันเป็นแบบดิจิทัล (Digital meter) รูปที่ 7.2 แสดงเครื่อง

วัดแบบดิจิทัลซึ่งแสดงค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งเป็นตัวเลขให้อ่�นได้โดยตรง ทั้งนี้เพื่อให้ก�รวัดได้ผลดีที่สุด ควร

ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ของหนังสือคู่มือก�รใช้เครื่อง

รปูท่ี 7.2 เครือ่งวดัคว�มเปน็กรด-ด�่งแบบดจิทิลัทีใ่ชห้วัวดัเป็นแบบอเิลก็โทรดรวม (Combined electrode) 
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   7.4.2.1 หัววัด pH (อิเล็กโทรด)

     ส่วนของเครื่องท่ีเป็นตัวรับสัญญ�ณ (Sensing element) เรียก ขั้ว หรือ  

อิเล็กโทรด (Electrode) โดยทั่วไปในก�รวัดคว�มเป็นกรด-ด่�ง จะใช้ ขั้ว 2 ชนิด คือ ขั้ววัด และ ขั้วอ้�งอิง 

จุ่มในส�รละล�ยที่จะวัด (รูปที่ 7.3) ขั้วทั้ง 2 ชนิดนี้อ�จเชื่อมเป็นหน่วยเดียวกัน เรียก ขั้วรวม หรือ อิเล็กโทรด 

แบบรวม (“Combination” electrode) (รูปที่ 7.4)

รูปที่ 7.3 Diagram แสดงขั้ววัดและขั้วอ้�งอิงในก�รวัดคว�มเป็นกรด-ด่�งของส�รละล�ย
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รูปที่ 7.4 ขั้วรวม หรือ อิเล็กโทรดแบบรวม (Combination electrode)

 รูปที่ 7.5 รูปแบบต่�งๆ ของอิเล็กโทรดแบบรวม (Combination electrodes) 

     ที่ม�: Gavin and Weddig (1995)
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     ขั้วรวมประกอบด้วย ขั้ววัด และ ขั้วอ้�งอิง ในหัววัดเดียวกัน ทำ�ออกม�เป็นหล�ย

ขน�ดและหล�ยรูปแบบ (รูปที่ 7.5) ซึ่งทำ�ให้ส�ม�รถนำ�ไปใช้ง�นได้ม�กขึ้น ตัวอย่�งเช่น อิเล็กโทรดหัวแบน 

(Flat surface electrode) เหม�ะสำ�หรบัใชว้ดัคว�มเปน็กรด-ด่�งของของแข็ง อเิล็กโทรดชนดิทีเ่ล็กและย�ว 

(Long thin electrode) ใช้วัดคว�มเป็นกรด-ด่�งในหลอดทดลอง ในกรณีที่ตัวอย่�งที่ต้องก�รวัดคว�มเป็น 

กรด-ด�่งมนีอ้ย หรอื ต้องก�รทำ�ก�รวดัในระหว�่งกระบวนก�รผลติ หรือ ก�รวดัอย�่งต่อเนือ่ง ก�รใชอิ้เลก็โทรด 

ชนิดที่ไม่แตก (Unbreakable electrode) ในโรงง�นโดยเฉพ�ะในบริเวณผลิตช่วยลดโอก�สก�รปนเปื้อนที่

มีส�เหตุม�จ�กก�รแตกของหัววัดได้

     ขัว้วดับ�งชนดิส�ม�รถใชว้ดัไดต้ลอดชว่งคว�มเปน็กรด-ด�่ง บ�งชนดิทำ�ขึน้สำ�หรบั

ก�รใช้ง�นจำ�เพ�ะ ดงันัน้ก�รซือ้อเิลก็โทรดม�ใชง้�นควรปรึกษ�กบับริษทัผู้ผลิตเพ่ือให้ได้อเิล็กโทรดทีเ่หม�ะสม  

ในช่วงที่ไม่ได้ใช้ง�น ควรเก็บโดยจุ่มขั้ววัดไว้ในบัฟเฟอร์ (Buffer) ที่มีค่�คว�มเป็นกรด-ด่�ง 4 หรือแล้วแต่คำ�

แนะนำ�ของผู้ผลิต

     ขั้วอ้�งอิง อ�จใช้ ค�โลเมล (Calomel) หรือ ซิลเวอร์ ซิลเวอร์คลอไรด์ (Silver,  

silver chloride) เป็นส�รภ�ยใน (Internal element) อเิลก็โทรดแบบนีค้วรให้ระดบัของส�รละล�ยทีบ่รรจุอยู่

ภ�ยในอยูส่งูกว�่ระดบัของส�รละล�ยท่ีจะวดั หรือของส�รละล�ยทีเ่กบ็อเิล็กโทรดไว ้เพ่ือบงัคับใหส้�รละล�ยที่

อยูภ่�ยในผ�่นจดุเชือ่มตอ่ (Junction) ออกม� จดุเช่ือมตอ่เปน็สว่นวกิฤตของขัว้อ�้งองิและอยูท่ีป่ล�ยสดุของขัว้  

(รูปที่ 7.3) คว�มยุ่งย�กในก�รวัดคว�มเป็นกรด-ด่�งที่เกิดบ่อยครั้งมีส�เหตุม�จ�กก�รอุดตันของจุดเชื่อมต่อ 

ดังนั้นจึงจำ�เป็นที่จะต้องทำ�ให้จุดเชื่อมต่อเปียกอยู่ตลอดเพื่อป้องกันก�รอุดตัน 

   7.4.2.2 ก�รเทียบม�ตรฐ�นของเครื่องวัดค่� pH (Standardization of pH Meters) 

     กอ่นใช้เครือ่งวดัค�่ pH ควรเปิดเครือ่งทิง้ไวร้ะยะเวล�หนึง่เพ่ือเปน็ก�รอุ่นเครือ่งแล้ว  

เทียบม�ตรฐ�น (Standardize) หรือ สอบเทียบ (Calibrate) เครื่องโดยใช้บัฟเฟอร์ 2 ตัวให้คลุมช่วง pH ของ

ตวัอย�่งทีต่อ้งก�รจะวดั เชน่ บฟัเฟอร ์pH = 7 และบฟัเฟอร์ pH = 4 เมือ่ค�ดว�่ pH ของตัวอย�่งทีจ่ะวดัมคี�่

อยูร่ะหว�่งนัน้ ก�รค�ลเิบรทเครือ่งควรทำ�กอ่นก�รวดั pH และอย�่งนอ้ยทีสุ่ด 1 คร้ังทกุ 1 ชัว่โมงหลังจ�กนัน้ 

ก�รวัดค่� pH ของผลติภณัฑอ์�ห�รทีม่นีำ�้มนัเปน็องคป์ระกอบอยูด่ว้ย จำ�เปน็ตอ้งเทยีบม�ตรฐ�นบอ่ยม�กขึน้

   7.4.2.3 ข้อควรระวัง

     ควรล้�งทำ�คว�มสะอ�ดอิเล็กโทรดระหว่�งก�รใช้ง�น และเมื่อเสร็จสิ้นก�รใช้ง�น 

ทัง้นีเ้พือ่ปอ้งกนัก�รปนเปือ้นจ�กส�รละล�ยหนึง่ไปยงัอกีส�รละล�ย ก�รล้�งมกัใชน้ำ�้กล่ัน แต่ในกรณทีีม่สี�ร

ตวัอย�่งทีจ่ะวดัม�กพอ ควรแบง่ส�รตวัอย�่งทีจ่ะวดัม�ส่วนหนึง่เพ่ือใชล้้�งอิเล็กโทรดกอ่นก�รใชง้�น แล้วทิง้ไป  

จะชว่ยปอ้งกันก�รปนเป้ือนจ�กตวัอย�่งกอ่นๆได้ดีทีส่ดุ ในกรณทีีใ่ช้นำ�้กล่ันล�้ง ควรซับนำ�้ออกจ�กอิเลก็โทรด  

แต่ถ้�ใช้ส�รละล�ยที่จะวัด pH ล้�ง ไม่จำ�เป็นต้องซับออก ที่สำ�คัญไม่ควรเช็คถูอิเล็กโทรดเพร�ะก�รถู  

อ�จทำ�ให้เกิดประจุขึ้นที่อิเล็กโทรดซึ่งเป็นส�เหตุของก�รคล�ดเคลื่อน

     ในก�รวดัตวัอย�่งทีเ่ปน็นำ�้มนัหรือทีม่นีำ�้มนัเปน็องคป์ระกอบ นำ�้มนัอ�จไปเคลือบ

หรืออุดตันอิเล็กโทรดได้ ดังนั้นจึงควรทำ�คว�มสะอ�ดอิเล็กโทรดด้วยเอทิล อีเทอร์ (Ethyl ether) และ  

standardize เครื่องมือบ่อยๆ
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     ระยะเวล�ที่ต้องก�รสำ�หรับเครื่องวัดค่� pH เพื่อให้แสดงค่�ที่คงที่ ขึ้นกับชนิดของ

ตวัอย�่งทีจ่ะวัด โดยทัว่ไปตอ้งก�รเวล� 1 น�ที เพือ่ใหไ้ดก้�รอ�่นค�่ทีค่งที ่ค�่ทีอ่�่นไดค้วรร�ยง�นใหม้คี�่ใกล ้

0.05 หน่วยของ pH ม�กที่สุด

     อุณหภูมิมีผลต่อก�รวัด pH โดยเฉพ�ะกับส�รละล�ยที่เป็นบัฟเฟอร์อ่อนๆ  

เพือ่คว�มถกูตอ้งแมน่ยำ�ของค�่ทีว่ดัได ้ท้ังส�รตวัอย�่งทีจ่ะวดัและส�รละล�ยบัฟเฟอรม์�ตรฐ�น ควรมีอณุหภูมิ

เท่�กัน เพร�ะค่� pH จะแปรเปลี่ยนไปต�มก�รเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

   7.4.2.4 ก�รเตรียมตัวอย่�งที่จะวัดค่� pH

     ตัวอย่�งที่จะนำ�ม�วัด pH ต้องเตรียมให้ถูกต้อง วิธีก�รเตรียมขึ้นกับชนิดของ

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน เช่น ซอส หรือ พุดดิ้ง ต้องมีก�รเตรียมเพียงเล็กน้อย ในกรณีเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นของแข็งและของเหลว ควรทดสอบว่�ได้ปรับส่วนที่เป็นของแข็งให้เป็น 

กรดอย�่งถกูตอ้งแลว้หรอืไม ่วธิหีนึง่คอืก�รทำ�โดยเทส่วนท่ีเปน็ของแข็งลงในตะแกรง ล้�งด้วยนำ�้กล่ันเล็กนอ้ย  

(10-20 มล.) แล้วปั่นให้ผสมผส�นกันดีที่สุดก่อนวัด pH สำ�หรับ “อ�ห�รปรับกรด” จำ�เป็นต้องมีก�รทดสอบ

ให้เพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่�ค่� Finished equilibrium pH* ของผลิตภัณฑ์น้อยกว่�หรือเท่�กับ 4.6 

หมายเหตุ *Finished equilibrium pH หม�ยถึง ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งสุดท้�ยของผลิตภัณฑ์ (รวมส่วน

ประกอบด้วย) หลังผ่�นกระบวนก�รแปรรูปทั้งหมดแล้ว

 ก�รเตรียมตัวอย่�ง สำ�หรับวัดคว�มเป็นกรด-ด่�ง ต�มที่ข้อบังคับของ องค์ก�รอ�ห�รและย�แห่ง

ประเทศสหรฐัอเมรกิ� (USFDA) [21 CFR Part 114 Subpart E (114.90)] ระบุไวว้�่ ผลติภณัฑอ์�ห�รบ�งชนดิ  

อ�จเป็นส่วนผสมของส่วนประกอบที่เป็นของเหลวและส่วนประกอบที่เป็นของแข็ง ผลิตภัณฑ์บ�งชนิดอ�จมี

ลักษณะเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลว (Semisolid) จึงให้ตัวอย่�งเพื่อเป็นแนวท�งในก�รเตรียมตัวอย่�งสำ�หรับวัด pH 

แยกต�มชนิดของผลิตภัณฑ์ ไว้ดังนี้

 (ก) ผลติภณัฑ์ท่ีประกอบดว้ยสว่นทีเ่ปน็ของเหลวและของแขง็ แยกสว่นทีเ่ปน็ของแขง็ออกจ�กสว่น

ทีเ่ปน็ของเหลวดว้ยตะแกรงเบอร ์8 (U.S. standard No. 8 sieve) ทีท่ำ�ม�จ�กเหลก็ปลอดสนมิ เอยีงตะแกรง

ทำ�มุม 17-20 องศ� ตั้งทิ้งไว้ 2 น�ที แล้วบันทึกนำ้�หนักของแต่ละส่วนไว้ เก็บแต่ละส่วนไว้แยกจ�กกัน

  (ก.1) ถ�้มนีำ�้มันในสว่นทีเ่ปน็ของเหลวม�กพอท่ีทำ�ใหเ้กดิปญัห�กบัหัววดั ใหแ้ยกด้วยกรวยแยก  

(Separatory funnel) เก็บชั้นที่เป็นนำ้�ไว้ ปรับอุณหภูมิของชั้นนำ้�ให้เป็น 25 องศ�เซลเซียส แล้ววัด pH

  (ก.2) ย�้ยสว่นท่ีเป็นของแขง็ออกจ�กตะแกรง ป่ันจนเปน็เนือ้เดียวกนั (Uniform paste) ปรบั

อุณหภูมิให้เป็น 25 องศ�เซลเซียส แล้ววัดค่� pH 

  (ก.3) ผสมสว่นท่ีเป็นของแขง็ และสว่นทีเ่ปน็ของเหลว ในสดัสว่นเดียวกบัในผลติภณัฑเ์ริม่แรก 

แล้วปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน (Uniform consistency) ปรับอุณหภูมิของส่วนผสมนี้ให้เป็น 25 องศ�เซลเซียส 

แล้ววัดค่� pH สมดุล อีกวิธีที่ทำ�ได้ คือ เอ�ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดม�ปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกัน ปรับอุณหภูมิของส่วน

ผสมนี้ให้เป็น 25 องศ�เซลเซียส แล้ววัดค่� pH สมดุล

 (ข) ผลติภณัฑ์ทีบ่รรจุในนำ�้มนั (Marinated oil products) แยกนำ�้มนัออกจ�กสว่นทีเ่ปน็ของแขง็ 

ปั่นส่วนที่เป็นของแข็งให้เป็นเนื้อเดียวกัน อ�จต้องเติมนำ้�กลั่นปริม�ณเล็กน้อยลงไปในตัวอย่�งบ�งประเภท

เพือ่ชว่ยใหก้�รป่ันตวัอย�่งเป็นไปไดด้้วยด ีโดยปกติแลว้ นำ�้กลัน่ปรมิ�ณเลก็น้อยทีเ่ติมลงไปจะไมเ่ปลีย่นแปลง 

pH ของผลติภัณฑ์อ�ห�ร แตก่ต็อ้งระมดัระวงัในกรณทีีอ่�ห�รนัน้เปน็พวกท่ีไมม่คีว�มส�ม�รถในก�รต้�นท�น



144 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

ต่อก�รเปลี่ยนแปลงของ pH หรือ มี แต่น้อยม�ก ไม่ควรใช้นำ้�กลั่นเกินกว่� 20 มิลลิลิตร ต่อ 100 กรัมของ

ผลิตภัณฑ์ วัด pH โดยจุ่มหัววัดลงในตัวอย่�งอ�ห�รท่ีเตรียมไว้ หลังก�รปรับอุณหภูมิให้เป็น 25 องศ�เซลเซียสแล้ว

 (ค) ผลิตภัณฑ์กึ่งเหลวกึ่งแข็ง (Semisolid foods) เช่น พุดดิ้ง (Puddings) อ�จปั่นให้เป็นเนื้อ

เดียวกัน แล้ววัด pH แต่ถ้�ต้องก�รให้เป็นของเหลวม�กขึ้น อ�จเติมนำ้�กลั่น 10 - 20 มิลลิลิตร ต่อ 100 กรัม

ของผลิตภัณฑ์ ปรับอุณหภูมิให้เป็น 25 องศ�เซลเซียส แล้ววัด pH

 7.4.5 ค่�คว�มเป็นกรดที่ได้จ�กก�รไตเตรท (Titratable Acidity)

   ก�รวิเคร�ะห์ที่เก่ียวข้องกับคว�มเป็นกรดของอ�ห�ร มีค่�อยู่สองค่�ที่ใช้กันอยู่คือ pH 

และTitratable acidity (หรือที่เรียกอีกชื่อว่� Total acidity) Titratable acidity หรือ “คว�มเป็นกรดที่

ได้จ�กก�รไตเตรท” เป็นก�รวัดคว�มเข้มข้นของกรดทั้งหมดที่มีอยู่ในอ�ห�ร นั่นคือวัดทั้งปริม�ณไฮโดรเจน 

อิออนอิสระ (Free H+) และยึดเก�ะ (Bound H+) ในตัวอย่�งอ�ห�ร ซึ่งแตกต่�งจ�ก pH ที่เป็นก�รวัดเฉพ�ะ

ปรมิ�ณ H+ อสิระเท�่นัน้ นอกจ�กนีท้ัง้สองค�่มวีธิกี�รวเิคร�ะหท์ีแ่ยกจ�กกนัและมผีลกบัคณุภ�พของอ�ห�ร

ในแบบเฉพ�ะของแต่ละชนิดที่แตกต่�งกันออกไป ค่� pH เป็นค่�ที่รู้จักและใช้กันอย่�งแพร่หล�ยม�กกว่� 

Titratable acidity ก�รวัดค่� pH ใช้ในง�นก�รทดสอบกับผลิตภัณฑ์สุดท้�ย(Finished product) ที่เป็นง�น

ประจำ�แบบร�ยวัน (Routine test) ม�กกว่� ในขณะที่ Titratable acidity ใช้เป็นตัวทำ�น�ยผลของกรดที่มี

ต่อกลิ่นรสของอ�ห�รได้ดีกว่� pH 

   ก�รวิเคร�ะห์ Titratable acidity ทำ�โดยก�รไตเตรทกรด หรือ ไฮโดรเจนอิออน (H+) 

ทั้งหมดที่ไตเตรทได้ในอ�ห�รด้วยส�รละล�ยด่�งม�ตรฐ�น เช่น NaOH จนถึงจุด End point นั่นคือกรดหรือ

ไฮโดรเจนอิออนหมดซึ่งจะแสดงโดยก�รเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ (Indicator) อินดิเคเตอร์ที่นิยมใช้กันคือ  

ฟีนอล์ฟท�ลีน (Phenolphthalein) ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่ไม่มีสี ถ้� pH น้อยกว่� 8.3 แต่ถ้� pH 8.3-10  

จะให้สีชมพูอ่อน ดังนั้นในก�รไตเตรทถ้�กรดหรือไฮโดรเจนอิออนหมด ฟีนอล์ฟท�ลีนจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู  

(ที่ pH ประม�ณ 8.3) รูป 7.6 แสดงตัวอย่�งเครื่องไตเตรทอัตโนมัติและวัดค่� pH (Microprocessor-based 

automatic minititrator และ pH meter) ที่เหม�ะต่อก�รวิเคร�ะห์ Titratable acidity ในนม เครื่องนี้วัด

ได้ทั้งค่� pH และเป็นเครื่องไตเตรทอัตโนมัติที่ทำ�ง�นโดยตัดสิน pH ที่เป็น End point ของก�รไตเตรทได้

อย่�งถูกต้องแล้วทำ�ก�รคำ�นวณซึ่งเคร่ืองจะแสดงเป็นค่� Titratable acidity เครื่องไตเตรทอัตโนมัตินี้ช่วย

กำ�จัดข้อเสียของก�รตัดสิน End point ของก�รไตเตรทจ�กก�รเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ด้วยต�ของมนุษย์ 

(ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ)

รูปที่ 7.6 เครื่องไตเตรทอัตโนมัติและวัดค่� pH สำ�หรับก�รวิเคร�ะห์ Titratable acidity ในนม
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   เนื่องจ�กยังไม่พบคว�มสัมพันธ์ที่เป็นม�ตรฐ�นระหว่�ง pH และ Titratable acidity  

ก�รใช ้Titratable acidity ตอ้งก�รก�รศกึษ�กบัผลิตภณัฑน์ัน้ๆเพือ่ห�คว�มสมัพันธร์ะหว�่งค�่ทัง้สอง อย�่งไร

ก็ต�ม Titratable acidity เป็นค่�ที่มีประโยชน์สำ�หรับ

 ให้คว�มมั่นใจว่�องค์ประกอบของอ�ห�รมีปริม�ณกรดต�มที่ค�ดหวังไว้ และ

 ใช้ติดต�มก�รปรับกรดในขณะผลิต (In-process acidification procedure) 

   ในกรณีที่ค่� pH สมดุลสุดท้�ยของอ�ห�รมีค่�ม�กกว่� 4 ก�รติดต�มก�รปรับกรดในขณะ

ทำ�ก�รผลิตด้วยก�รไตเตรทต้องสัมพันธ์กับ pH สมดุลสุดท้�ย

7.5	การผลิตอาหารปรับกรด

 7.5.1 วิธีก�รปรับกรด

   ก�รปรับอ�ห�รให้เป็นกรดนั้น มีวิธีก�รดังต่อไปนี้

   1. ลวกส่วนประกอบของอ�ห�รในส�รละล�ยท่ีได้ปรับให้เป็นกรดแล้ว วิธีน้ีใช้ในก�รปรับ

ให้ชิ้นอ�ห�รขน�ดใหญ่มีสภ�พเป็นกรด โดยก�รลวก*ชิ้นอ�ห�รในส�รละล�ยกรดร้อน ถ้�ส�รละล�ยที่ใช้

ลวก เป็นแหล่งของกรดเพียงแหล่งเดียวสำ�หรับก�รปรับให้ผลิตภัณฑ์สุดท้�ยเป็นกรด ปัจจัยสำ�คัญที่จะทำ�ให้

ได้อ�ห�รปรับกรดอย่�งถูกต้อง คือ เวล� อุณหภูมิในก�รลวก และคว�มเข้มข้นของกรดที่ใช้ลวก

หมายเหตุ  * ก�รลวกเป็นก�รใหค้ว�มรอ้นแกเ่นือ้เยือ่ โดยปกตมิกัทำ�ทีอ่ณุหภมูปิระม�ณ 100 องศ�เซลเซยีส 

ก�รลวกก่อนก�รบรรจุกระป๋อง มีจุดมุ่งหม�ยสำ�คัญ คือ เพื่อกำ�จัดก๊�ซออกจ�กเนื้อเยื่อ (นั่นคือ

ใหม้ปีรมิ�ณออกซเิจนสดุท�้ยในกระปอ๋งตำ�่ เพร�ะส่งผลต่ออ�ยกุ�รเกบ็รักษ�เนือ่งจ�กออกซิเจน

จะทำ�ปฏิกิริย�เคมีกับองค์ประกอบในอ�ห�ร ทำ�ให้ สี กลิ่นรส และคุณค่�ท�งโภชน�ก�ร  

ของอ�ห�รเปลี่ยน) นอกจ�กนี้ ก�รลวกยังช่วยยับยั้งก�รทำ�ง�นของเอนไซม์

   2.  จุม่อ�ห�รทีล่วกแลว้ในส�รละล�ยกรด วธินีีต้อ้งลวกผลติภณัฑก์อ่นดว้ยไอนำ�้หรอืนำ�้รอ้น

แล้วจึงนำ�ไปจุ่มในส�รละล�ยกรด จ�กนั้นจึงบรรจุในภ�ชนะ ก�รลวกช่วยให้กรดแทรกผ่�นเข้�ไปในเนื้อเยื่อ

ได้ง่�ยข้ึน ปัจจัยท่ีสำ�คัญของวิธีน้ี ข้ึนกับระยะเวล�ก�รลวกที่เหม�ะสม (ก�รลวกช่วยทำ�ล�ยคว�มต้�นท�น

ต�มธรรมช�ติของเนื้อเย่ือต่อก�รยอมให้ส�รผ่�นเข้�ออกลงได้) คว�มเข้มข้นของกรด และเวล�ที่สัมผัสกับ

กรด เป็นปัจจัยที่สำ�คัญรองลงม� ข้อควรระวัง คือ ต้องคงคว�มเข้มข้นของส�รละล�ยกรดที่ใช้จุ่ม ทั้งนี้เพร�ะ

ว่�เมื่อใช้ซำ้�ไปม�หล�ยครั้ง คว�มเข้มข้นของกรดจะลดลงเนื่องจ�กกรดถูกดูดซับเข้�ไปในเนื้ออ�ห�ร ทำ�ให้

ประสิทธิภ�พของก�รปรับกรดด้วยวิธีนี้ลดลง

   3. ก�รเติมกรดโดยตรง จัดเป็นวิธีที่ดีท่ีสุดในก�รปรับอ�ห�รที่เป็นของเหลวให้เป็นกรด 

เหม�ะสำ�หรบัก�รผลติแบบชดุ (Batch) ทำ�โดยผสมส่วนประกอบต่�งๆ ลงในหมอ้ต้ม (Kettle) แล้วเติมกรดที่

ทร�บปริม�ณลงไปโดยตรง ในกรณีที่มีชิ้นอ�ห�รขน�ดใหญ่ในของเหลว ควรใช้คว�มร้อนร่วมด้วยเพื่อให้กรด

แทรกเข้�ในชิ้นอ�ห�รได้เร็วขึ้น วิธีนี้ มักทำ�ก�รตรวจสอบค่� pH ของตัวอย่�งแต่ละชุด (Batch) ก่อนที่จะส่ง

จ�กหม้อต้มไปยังเครื่องบรรจุ

   4. ก�รเติมกรดในภ�ชนะบรรจุแต่ละใบระหว่�งก�รผลิต กรดท่ีเติมอ�จเป็นเม็ด หรือเป็น

ของเหลวทีท่ร�บปริม�ตรแน่นอนซึง่ได้คำ�นวณปริม�ณไวก้อ่นแล้ว นบัเปน็วธิท่ีีเชือ่ถือได้น้อยท่ีสุด และไมแ่มน่ยำ�

ที่สุด เพร�ะก�รเติมกรดในภ�ชนะบรรจุแต่ละใบ อ�จเกิดก�รผิดพล�ดขึ้นได้ เช่น ไม่ได้เติมลงในภ�ชนะใด 
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ภ�ชนะหนึ่ง ทั้งเป็นก�รย�กท่ีจะควบคุมอัตร�ส่วนของแข็งต่อของเหลว ย�กต่อก�รเกิดก�รผสมผส�นท่ีดี

ของกรดทั่วทั้งผลิตภัณฑ์ ย�กต่อก�รทำ�ให้เกิดสมดุลของกรดเร็วเพียงพอระหว่�งส่วนที่เป็นของแข็งและส่วน

ที่เป็นของเหลว ดังน้ันแม้จะเป็นวิธีท่ีอนุญ�ตให้ใช้ได้ ก็ควรจะนำ�ม�ใช้โดยรู้และเข้�ใจถึงข้อเสียของมันเป็นอย่�งดี

   5. เตมิอ�ห�รทีเ่ปน็กรดลงในอ�ห�รทีเ่ปน็กรดตำ�่ วธินีีเ้ปน็ก�รปรับผลิตภณัฑ์อ�ห�รใหเ้ปน็ 

กรด โดยใชอ้�ห�รทีเ่ปน็กรด ผสมกบัอ�ห�รทีเ่ปน็กรดตำ�่ ตัวอย�่งเชน่ ผักในซอสมะเขอืเทศ ในกรณนีี ้ผกัเปน็

ส่วนที่มีค่�คว�มเป็นกรดตำ่� ส่วนซอสมะเขือเทศ คือส่วนที่เป็นกรด อัตร�ส่วนของอ�ห�รทั้งสองชนิดเป็นสิ่ง

สำ�คัญในก�รควบคุมให้ได้ค่� pH ที่แม่นยำ� และสมำ่�เสมอทั่วทั้งผลิตภัณฑ์

   ทัง้ 5 วธิทีีก่ล�่วม�ข�้งตน้ เป็นวธิกี�รทีใ่ช้ และเปน็ทีย่อมรับกนัในโรงง�นอุตส�หกรรมอ�ห�ร 

อย่�งไรก็ต�ม แต่ละวิธีต้องก�รก�รควบคุมที่เหม�ะสม เพ่ือทำ�ให้ก�รปรับสภ�พให้เป็นกรดของอ�ห�รนั้นๆ 

เป็นไปอย่�งถูกต้อง ยังไม่พบว่� มีวิธีใดที่จะเหม�ะสมกับทุกสถ�นก�รณ์ บ�งโรงง�นอ�จใช้ม�กกว่� 1 วิธี  

ขึ้นกับชนิดของผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด ซึ่งผู้เชี่ยวช�ญได้ออกแบบไว้

 7.5.2 ก�รพิจ�รณ�วิธีก�รให้คว�มร้อนในก�รฆ่�เชื้อ

   ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ (ฉบบัที ่349) พ.ศ.2556 เรือ่งวธิกี�รผลติ เครือ่งมอืเครือ่ง

ใช้ในก�รผลติและก�รเกบ็รกัษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจท่ีุปิดสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่และชนดิทีป่รบักรด 

กำ�หนดไว้ในบัญชีแนบท้�ยหม�ยเลข 1 ข้อ 3.3.2 ว่�อ�ห�รชนิดปรับกรด ต้องมีก�รดำ�เนินก�ร ดังต่อไปนี้

(1)  จัดทำ�เอกส�รก�รศึกษ�อุณหภูมิและเวล�ที่ใช้ในก�รฆ่�เชื้อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และ

แต่ละขน�ดบรรจุอย่�งเหม�ะสม มีก�รระบุค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งสมดุลของผลิตภัณฑ์ 

ในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์มีช้ินเนื้ออยู่ในของเหลว ต้องระบุช่วงเวล�ม�กสุดและอุณหภูมิใน

ก�รเก็บเพื่อก�รปรับสภ�พชิ้นเนื้อนั้นให้เป็นกรด 

(2)  ก�รกำ�หนดกระบวนก�รฆ�่เชือ้ ตอ้งมกี�รศึกษ�ภ�ยใตก้�รควบคมุค�่คว�มเปน็กรด-ด�่ง 

พร้อมทั้งระบุปัจจัยวิกฤตที่ใช้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อเพ่ือให้มั่นใจว่�อ�ห�รนั้นจะ

ไม่มีก�รเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำ�ให้เกิดโรค โดยแสดงไว้ในกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด

รูปที่ 7.7 คว�มสำ�คัญของคว�มเป็นกรด-ด่�ง ของผลิตภัณฑ์ต่อระดับก�รให้คว�มร้อนในก�รฆ่�เชื้อ

 ที่ม�: ดัดแปลงม�จ�ก Gavin และ Weddig (1995).
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 รปูที ่7.7 แสดงคว�มสำ�คญัของค�่ pH ของผลติภณัฑท์ีม่ตีอ่กระบวนก�รฆ�่เชือ้ดว้ยคว�มรอ้น ดงันี้

  ผลติภณัฑ์ท่ีเป็นกรด (มคี�่ pH นอ้ยกว�่หรอืเท�่กบั 4.6) ไมต่อ้งก�รกระบวนก�รทีใ่ชค้ว�มร้อนสงู 

อ�จใชเ้พยีงอณุหภมูนิำ�้เดอืด หรือตำ�่กว�่ กระบวนก�รใหค้ว�มร้อนสำ�หรับผลิตภณัฑ์ทีเ่ปน็กรด  

ออกแบบไวเ้พือ่ก�รพ�สเจอไรซผ์ลติภณัฑ ์หรอื เพือ่ทำ�ล�ยเซลลแ์ละพวกสปอรท์ีไ่มท่นตอ่คว�ม

ร้อนของจุลินทรีย์ ส่วนกรดจะช่วยป้องกัน หรือ หยุดยั้งสปอร์ที่เหลืออยู่ไม่ให้เจริญขึ้นได้

  อ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� (มีค่� pH สูงกว่� 4.6) ต้องก�รคว�มร้อนสูง เพื่อทำ�ล�ยสปอร์และ

เซลล์ของจุลินทรีย์ ซึ่งอ�จเจริญได้ในผลิตภัณฑ์ภ�ยใต้สภ�วะปกติ (ไม่เย็น) ของก�รเก็บรักษ�

และก�รขนส่ง

 อ�ห�รปรับกรดอ�จใช้กระบวนก�ร Hot-fill-hold technique นั่นคือ บรรจุผลิตภัณฑ์ในภ�ชนะ

บรรจุขณะร้อน และคงไว้ที่อุณหภูมิที่กำ�หนดภ�ยในช่วงเวล�ที่กำ�หนด แล้วจึงทำ�ให้เย็น อุณหภูมิที่ใช้ตำ่�กว่�

อุณหภูมินำ้�เดือด ในบ�งครั้งอ�จใช้กระบวนก�รที่คว�มดันบรรย�ก�ศ (Atmospheric process) นั่นคือ 

บรรจุผลิตภัณฑ์ในภ�ชนะบรรจุ ขณะร้อนหรือเย็นก็ได้ แล้วปิดภ�ชนะบรรจุ จ�กนั้นส่งไป เครื่องฆ่�เชื้อด้วย

คว�มรอ้นภ�ยใตบ้รรย�ก�ศปกติ (Atmospheric cooker)* ซึง่ใชไ้อนำ�้หรอืนำ�้รอ้น คงไวใ้นชว่งเวล�ทีก่ำ�หนด 

เพือ่ทำ�ล�ยยสีตแ์ละเซลลข์องแบคทเีรยี ควรมกี�รบนัทกึทีเ่หม�ะสม และเกบ็รกัษ�ไวเ้พือ่รอตรวจสอบก�รใช้

กรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนดกับผลิตภัณฑ์ (นั่นคือผลิตภัณฑ์ได้ผ่�นก�รฆ่�เชื้อเชิงก�รค้�แล้วหรือไม่)

หมายเหตุ  * อย.กำ�หนดว่�เครื่องฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนภ�ยใต้บรรย�ก�ศปกติ ต้องมีอุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่ 

มีคว�มเที่ยงตรง เช่น เทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้�นโลหะ หรือเครื่องมืออุปกรณ์อื่นที่มีคว�มทัดเทียม

กัน ต้องอ่�นอุณหภูมิได้ละเอียดถึง 0.5 องศ�เซลเซียส (หรือ 1 องศ�ฟ�เรนไฮต์) และมีสเกลไม่

เกิน 4 องศ�เซลเซียสต่อเซนติเมตร มีป้�ยแสดงวันเดือนปีที่ทำ�ก�รสอบเทียบครั้งสุดท้�ย และ

เก็บรักษ�บันทึกก�รตรวจสอบไว้เป็นหลักฐ�นโดยมีก�รสอบเทียบอย่�งน้อยปีละ 1 คร้ัง แต่

ไม่จำ�เป็นต้องติดตั้งไว้ท่ีเครื่องฆ่�เชื้อโดยตรง ทั้งนี้ไม่ควรใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิชนิดแท่งแก้ว 

เนื่องจ�กมีโอก�สแตกและปนเปื้อนเข้�สู่กระบวนก�รผลิตได้

 7.5.3 ปัจจัยวิกฤติ

   ในก�รผลติผลติภัณฑ์ปรบักรดอย�่งถกูต้อง เพือ่ให้มอี�ยกุ�รเกบ็ทีเ่สถียรนัน้ ควรมกี�รตรวจ

สอบจุดวิกฤต เพื่อให้แน่ใจว่�ได้มีก�รควบคุมวิธีก�รปรับสภ�พให้เป็นกรด เป็นอย่�งดีแล้ว ดังนี้

   7.5.3.1 ภ�ชนะบรรจุอ�ห�รทุกใบต้องมีก�รปรับให้เป็นกรดในสัดส่วนเดียวกัน

     ก. ในก�รผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผสมระหว่�งของแข็งและของเหลว ถ้�ใช้วิธี

โดยตรงในก�รปรับผลิตภัณฑ์ในภ�ชนะให้เป็นกรด จำ�เป็นที่จะต้องรู้และควบคุมปริม�ณของแข็งในภ�ชนะ

บรรจุแต่ละใบ เพื่อทำ�ให้ส�ม�รถเติมปริม�ณกรดที่เหม�ะสมเพื่อให้ได้ค่� pH น้อยกว่�หรือเท่�กับ 4.6 

     ข. ทร�บ Buffering capacity หรือ คว�มส�ม�รถในก�รต้�นต่อก�รเปลี่ยนแปลง 

pH ของอ�ห�ร 

     ค. ต้องควบคุมหน่วยปฏิบัติก�รต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็น ก�รปอกเปลือก ก�รลวก  

ก�รไล่อ�ก�ศ และก�รปดิฝ� ตวัอย�่งเชน่ ผลิตภณัฑ์ท่ีปอกเปลือก*โดยใชโ้ซด�ไฟ (NaOH) ร้อน (โซด�ไฟ 10%  

ที่อุณหภูมิ 80 องศ�เซลเซียส) เพื่อทำ�ให้เปลือกนิ่มง่�ยต่อก�รเอ�ออกโดยก�รขัดถูหรือก�รฉีดล้�งด้วยแรงนำ้�  

(Larousse และ Brown, 1997) เนื่องจ�กโซด�ไฟเป็นด่�งแก่ ถ้�ไม่มีก�รควบคุมปริม�ณด่�งที่ตกค้�ง  
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จะทำ�ใหผ้ลติภณัฑ์มคี�่ pH เริม่ตน้สงูกว�่ทีก่ำ�หนดไวใ้นสตูรอ�ห�ร ผลสดุท�้ยจะไดผ้ลติภัณฑม์คี�่ pH สงูกว�่ 

ทีต่อ้งก�ร จ�กกรรมวิธกี�รผลติทีก่ำ�หนด ตอ้งควบคมุกระบวนก�รต่�งๆทีม่ผีลต่อค�่ pH สุดท�้ยของผลิตภณัฑ์ 

และบันทึกไว้

   7.5.3.2 ตรวจสอบก�รปรบัสภ�พใหเ้ปน็กรด โดยก�รวดัค�่ pH กอ่น และหลงัก�รเกิดสมดลุ

จุดสำ�คัญคือค่� pH สมดุลสุดท้�ย ควรน้อยกว่�หรือเท่�กับ 4.6 ค่� pH สมดุลสุดท้�ย หม�ยถึงค่� pH ของ

ผลิตภัณฑ์ (ส่วนประกอบทั้งหมด) ในภ�ชนะบรรจุสุดท้�ย ไม่ใช่ค่� pH ของวัตถุดิบ ควรมีก�รบันทึกก�รวัด 

pH และมีก�รตรวจในช่วงเวล�ที่เหม�ะสม

   7.5.3.3 ตรวจสอบกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด จุดมุ่งหม�ยของกระบวนก�รให้คว�มร้อนคือ 

เพื่อทำ�ล�ยเซลล์ของจุลินทรีย์ (Vegetative cells) ที่เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พและพวกที่ไม่เป็นอันตร�ยต่อ

สุขภ�พ ที่ส�ม�รถแบ่งตัวและเจริญในอ�ห�ร ภ�ยใต้สภ�วะปกติของก�รเก็บรักษ� และก�รขนส่ง

   7.5.3.4 ก�รจดัก�รภ�ชนะบรรจุ ภ�ชนะบรรจุทีผ่�่นกระบวนก�รฆ�่เชือ้ม�แลว้ ควรมกี�รดูแล

เพือ่ปอ้งกันไมใ่หต้ะเขบ็ทีปิ่ดผนกึถกูทำ�ล�ย หรอื ทำ�ให้เสยีห�ย เพร�ะจะทำ�ใหเ้กดิก�รปนเปือ้นกบัผลติภณัฑ์

ใหม่หลังก�รฆ่�เชื้อแล้ว

 7.5.4 ก�รเบี่ยงเบนไปจ�กกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด (Process deviations)

   ก�รเบีย่งเบนไปจ�กกรรมวธิกี�รผลิตท่ีกำ�หนดเกดิข้ึน เมือ่กระบวนก�รให้คว�มร้อนผลิตภณัฑ์

อ�ห�รไมเ่ปน็ไปต�มทีก่ำ�หนดไวใ้นกรรมวธิกี�รผลิตท่ีกำ�หนด หรือ เมือ่มปีจัจัยวกิฤตใดไมเ่ปน็ไปต�มท่ีบง่บอก

ไวใ้นกรรมวธิกี�รผลติทีก่ำ�หนด สว่นส�เหตขุองก�รเบีย่งเบนท่ีมกัเกดิข้ึนในกรณขีองอ�ห�รปรับกรดคอืค�่ pH 

ของอ�ห�รที่สูงกว่� 4.6 ข้อปฏิบัติที่แนะนำ�ให้ทำ�มีดังนี้

 อ�จนำ�ผลิตภัณฑ์อ�ห�รนั้นไปผ่�นกระบวนก�รให้คว�มร้อนใหม่อย่�งเต็มรูปแบบ  

(A full reprocess) เช่น ก�รปฏิบัติอย่�งใดอย่�งหนึ่งต่อไปนี้

 นำ�ไปปรับกรดใหม่ (Reacidification) 

 นำ�ไปผ่�นกระบวนก�รให้คว�มร้อนแบบเดียวกับท่ีใช้กับอ�ห�รท่ีมีคว�มเป็นกรดตำ�่

 เก็บไว้ให้ผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน (Process authority) เป็น 

ผู้ประเมินถึงคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อ�ห�รนั้น

 ทำ�ล�ยทิ้ง

7.6	ข้อบังคับในการบันทึกข้อมูล	(Record	Requirements)

 นอกจ�กขอ้บงัคบัในก�รบนัทกึขอ้มูลทีไ่ดก้ล�่วไปแลว้ในหัวขอ้อืน่ มข้ีอบงัคบัสำ�หรบัอ�ห�รปรบักรด  

ดังต่อไปนี้ 

 7.6.1 บันทึกของก�รผลิตและกระบวนก�รแปรรูปที่แสดงก�รปฏิบัติต�มกรรมวิธีก�รผลิตที่ 

   กำ�หนด รวมทั้งก�รวัดค่� pH และปัจจัยวิกฤตอื่นๆ

 7.6.2 บันทึกก�รเบี่ยงเบนไปจ�กกระบวนก�รทั้งหมด

   ทัง้นี ้เอกส�รบนัทกึข้อมลูดงักล�่วข�้งตน้ ตอ้งเกบ็รกัษ�ไวเ้พ่ือก�รตรวจสอบในกรณทีีพ่บว�่

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต มีค่� pH ม�กกว่� 4.6 ต้อง
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ก. นำ�กลับไปผ่�นกระบวนก�รใหม่ทั้งหมด (Fully reprocess) ซึ่งกำ�หนดโดยผู้เชี่ยวช�ญ 

(Processing authority) ท่ีมีคว�มส�ม�รถท�งด้�นนี้ เพื่อให้แน่ใจว่�ได้ผลิตภัณฑ์ท่ี

ปลอดภัย หรือ 

ข. ผ่�นกระบวนก�รให้คว�มร้อนโดยถือเสมือนว่�เป็นอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� หรือ

ค. แยกออกไว้สำ�หรับก�รประเมินต่อไปถึงคว�มเป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พ 

   ถ้�ไม่ส�ม�รถพิสูจน์ได้ว่�ผลิตภัณฑ์นั้นปลอดภัย ต้องนำ�กลับไปฆ่�เชื้อใหม่ (Reprocess)* 

หรือมิฉะนั้นก็ ทำ�ล�ยทิ้งทั้งหมด

หมายเหตุ  * ก�รนำ�กลบัไปฆ�่เชือ้ใหม ่อ�จตอ้งใชก้ระบวนก�รทีร่นุแรงขึน้กว�่กรรมวธิกี�รผลติทีก่ำ�หนดไว้

เดิม เนื่องจ�กธรรมช�ติของผลิตภัณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจ�กเดิม และส่งผลต่อก�รถ่�ยเทคว�ม

ร้อนให้กับผลิตภัณฑ์ เช่น คว�มข้นหนืดที่เพิ่มขึ้น หลังผ่�นก�รฆ่�เชื้อครั้งแรก มีผลทำ�ให้คว�ม

รอ้นแทรกผ�่นเข�้ไปไดย้�กขึน้ จงึตอ้งใชเ้วล�ในก�รฆ่�เชือ้น�นขึน้ หรอื ใชอ้ณุหภมูฆิ�่เชือ้สงูขึน้  

เป็นต้น เมื่อตกลงให้ทำ�ก�รฆ่�เช้ือใหม่ ต้องกระทำ�โดยเร็ว ไม่ควรทิ้งระยะให้ห�่งจ�กก�รฆ่�

เชื้อที่ไม่ประสบผลสำ�เร็จในครั้งแรก น�นนักและควรทำ�ภ�ยใต้ก�รดูแลควบคุมของผู้เชี่ยวช�ญ  

ไม่ควรทำ�ก�รฆ่�เช้ือใหม่กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อม�แล้วและพบว่�เกิดก�รเน่�เสียที่มี

ส�เหตุม�จ�กจุลินทรีย์

7.7	ข้อสรุป

 อ�ห�รปรับกรด คือ อ�ห�รที่เป็นกรดตำ่�ที่มีก�รเติมกรดหรืออ�ห�รที่เป็นกรดลงไปเพื่อผลิต

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่มีค่� pH สมดุลสุดท้�ยน้อยกว่�หรือเท่�กับ 4.6 และมีค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ม�กกว่� 0.85 

ก�รปรับกรดอ�ห�รมีวัตถุประสงค์เพื่อท่ีจะไม่ต้องใช้คว�มร้อนสูงม�กในก�รฆ่�เช้ือโดยกรดจะไปป้องกันก�ร 

งอกของสปอรแ์ละเจรญิเปน็เซลลข์องคลอสตรเิดียม โบทลูนิมั ซึง่ต�่งจ�กอ�ห�รท่ีเปน็กรดตำ�่ทีต่อ้งใช้คว�มรอ้น

สูงเพื่อทำ�ล�ยสปอร์ของคลอสตริเดียม โบทูลินัม เนื่องจ�กคว�มเป็นกรดของอ�ห�รใช้ค่� pH เป็นตัวกำ�หนด 

ดังนั้นผู้ผลิตอ�ห�รปรับกรดจำ�เป็นต้องเข้�ใจ pH และทร�บวิธีต่�งๆและข้อควรระวังในก�รวัดค่� pH ไม่ว่�

จะเป็นก�รใช้เครื่องวัดค่� pH หรือ ก�รใช้วิธีก�รเทียบสี (เช่น pH paper) ซึ่งอนุญ�ตให้ใช้ได้เมื่อผลิตภัณฑ์

อ�ห�รมีค่� pH น้อยกว่�หรือเท่�กับ 4.0 และปัจจัยสำ�คัญที่มีผลต่อก�รวัดค่� pH ซึ่งได้แก่อุณหภูมิ รวมถึง

ก�รใช้ค่� Titratable acidity ซึ่งเป็นก�รวัดคว�มเข้มข้นของกรดทั้งหมดในอ�ห�ร ในส่วนของก�รฆ่�เชื้อซึ่ง

มจีดุมุง่หม�ยเพือ่ทำ�ล�ยเซลลป์กต ิ(Vegetative cells) ส�ม�รถทำ�โดยบรรจุขณะร้อนและทิง้ไวช้ว่งเวล�หนึง่

ก่อนทำ�ให้เย็น หรือ ใช้เครื่องพ�สเจอไรซ์
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บทที่	8 เครื่องฆ่�เชื้อแบบนิ่งที่ ใช้ไอนำ้�

(Still	Retorts	Working	under	Steam	Pressure)	

 ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี 
ภ�ควิช�วิศวกรรมอ�ห�ร คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

8.1	บทนำา

  เครื่องฆ่�เชื้อแบบนิ่งท่ีใช้ไอนำ้�เป็นตัวกล�งให้คว�มร้อน ส่วนใหญ่ใช้กับอ�ห�รประเภทกรดตำ่�  

(Low-acid canned foods: LACF) ซึ่งเป็นสภ�วะที่เหม�ะสมต่อก�รเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค  

จงึตอ้งมกี�รควบคมุใหอ้�ห�รไดร้บัก�รฆ�่เชือ้ทีเ่พยีงพอ และมรีะบบตรวจสอบควบคมุคุณภ�พให้ไดผ้ลติภัณฑ์

ทีป่ลอดภัยตอ่ผูบ้รโิภค เครือ่งฆ�่เชือ้จงึเป็นอปุกรณท์ีส่ำ�คญัทีต่อ้งใหค้ว�มใสใ่จเปน็พเิศษ ผูค้วบคมุเครือ่งฆ�่เชือ้

และผู้ควบคมุกระบวนก�รผลติจำ�เปน็อย�่งย่ิงต้องเข้�ใจก�รทำ�ง�นและหน้�ท่ีของส่วนต่�งๆ ของอปุกรณ ์รวมถงึ 

ข้อควรระวังในกระบวนก�รฆ่�เชื้อ สำ�หรับประเทศไทย เครื่องฆ่�เชื้อส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองที่ว�งในแนวนอน

ทำ�ง�นเป็นชุด (Batch) เพร�ะมีคว�มยืดหยุ่นในก�รทำ�ง�นม�กกว่�แบบอื่นๆ และใช้ไอนำ้�อิ่มตัวเป็นตัวกล�ง

ใหค้ว�มรอ้นภ�ยใตค้ว�มดนั ดงันัน้ ในบทนีจ้ะกล�่วถงึโครงสร�้งและก�รทำ�ง�นของเคร่ืองฆ�่เชือ้แบบนิง่ทีใ่ช้

ไอนำ้�เป็นตัวกล�งให้คว�มร้อนเป็นหลัก

8.2	รายละเอียดของเครื่องฆ่าเชื้อ

 เคร่ืองฆ่�เชื้อแบบนิ่งที่ใช้ไอนำ้�เป็นตัวกล�ง มีลักษณะก�รทำ�ง�นเป็นชุด (Batch) และไม่มีก�ร

เคลื่อนที่ของภ�ชนะบรรจุอ�ห�รภ�ยในเคร่ืองฆ่�เชื้อ อ�ห�รที่บรรจุในภ�ชนะที่ปิดสนิทจะถูกจัดเรียงใน

ตะกร้�หรือรถเข็น หรืออ�จใช้วิธีก�รบรรจุลงตะกร้�แบบไม่มีก�รจัดเรียง (Jumble-loading) โครงสร้�งของ

เครือ่งฆ�่เชือ้สว่นใหญท่ำ�ม�จ�กแผน่เหลก็กล�้ มคีว�มหน�ตัง้แต ่  นิว้ขึน้ไป ซึง่มกัมปีญัห�เรือ่งก�รเกดิสนมิ  

เพร�ะนำ้�สำ�หรับหล่อเย็นที่ใช้มีก�รเติมคลอรีน ทำ�ให้อ�ยุก�รใช้ง�นสั้นลง ปัจจุบันเครื่องฆ่�เชื้อรุ่นใหม่ๆ ที่มี

ระบบควบคุมก�รทำ�ง�นอัตโนมัติมักทำ�จ�กเหล็กกล้�ไร้สนิม (Stainless steel) ซึ่งเป็นก�รลงทุนคร้ังเดียว 

ไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ทุก 5-10 ปี (Richardson, 2001) โดยปกติ เครื่องฆ่�เชื้อม�ตรฐ�นต้องส�ม�รถ

รองรับก�รฆ่�เชื้อที่คว�มดัน 15 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว (psig) ได้ ดังนั้น เครื่องฆ่�เชื้อต้องผ่�นก�รทดสอบคว�ม

ปลอดภัยโดยก�รทำ� Hydrostatic Test ที่คว�มดัน 30 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว (psig) (Rangana, 2000) สำ�หรับ
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ก�รทำ�ง�นที่คว�มดันสูงกว่�นี้ โครงสร้�งต้องเป็นไปต�มม�ตรฐ�น ASME ที่ส�ม�รถรองรับคว�มดันในช่วง 

16-40 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว และ 41-60 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว เพื่อคว�มปลอดภัยฝ�ปิดซึ่งทำ�จ�กวัสดุเดียวกัน

ต้องมีอุปกรณ์สำ�หรับล็อค ที่ส�ม�รถทนแรงดันในเครื่องฆ่�เชื้อไม่ให้มีก�รรั่วของไอนำ้�ได้ เพร�ะเครื่องฆ่�เชื้อ

ขน�ดม�ตรฐ�นเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 42 นิ้ว ทำ�ง�นที่คว�มดัน 15 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว จะมีแรงกระทำ�ที่ประตู

เครื่องประม�ณ 10 ตัน (อ้�งอิงจ�ก Retort Operations Course)

 เครือ่งฆ�่เชือ้แบบนิง่ทีใ่ช้ไอนำ�้เปน็ตวักล�งใหค้ว�มรอ้นแกอ่�ห�ร ส�ม�รถแบง่ต�มลกัษณะก�รว�ง

ได้เป็น 2 ประเภท คือ (GMA SEF, 2007)

 1. เครื่องฆ่�เชื้อแบบว�งแนวตั้ง (Horizontal retorts)

 2. เครื่องฆ่�เชื้อแบบว�งแนวนอน (Vertical retorts)

รูปที่ 8.1 เครื่องฆ่�เชื้อที่ใช้ไอนำ้�แบบแนวตั้ง

รูปที่ 8.2 เครื่องฆ่�เชื้อที่ใช้ไอนำ้�แบบแนวนอน
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เครื่องฆ่�เชื้อชนิดที่ไม่มีตะกร้� (Crateless Retorts) (Lopez, 1987)

 เครื่องฆ่�เชื้อประเภทนี้มีก�รจัดว�งแบบแนวตั้ง ขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�ง 1.8 เมตร สูงประม�ณ  

2.4 เมตร ดังรูปที่ 8.3 มีกำ�ลังก�รผลิตสูงกว่�เครื่องฆ่�เชื้อขน�ด 8 ฟุตทั่วไปประม�ณ 4-5 เท่� และใช้ได้กับ

กระปอ๋งม�ตรฐ�นทุกขน�ด เนือ่งจ�กไมม่ตีะกร�้บรรจภุ�ชนะใสอ่�ห�ร ดังนัน้ ก�รลำ�เลยีงอ�ห�รลงในเครือ่งฆ�่

เช้ือตอ้งอ�ศยัร�งลำ�เลยีงเข�้ฝ�ด�้นบนของเครือ่งซึง่มเีสน้ผ�่ศนูยก์ล�งประม�ณ 25-51 เซนตเิมตร ในขณะทีฝ่�

ด�้นล�่งปดิ มรีะบบนบัจำ�นวนกระปอ๋งทีป่อ้นเข้�อตัโนมติั ก่อนลำ�เลียงอ�ห�รเข้�จึงต้องเติมนำ�้เข้�ไปในเครือ่ง

เพือ่ใช้เปน็เบ�ะนำ�้กนักระปอ๋งกระแทก (Cushion water) รปูที ่8.4 อณุหภมูขิองนำ�้จะตอ้งเท�่กบัหรอืสงูกว�่

อณุหภูมเิริม่ตน้ของอ�ห�รต�มท่ีกำ�หนด (Initial temperature) ในกรรมวธิฆี�่เชือ้ท่ีกำ�หนด จ�กนัน้ปดิฝ�และ 

ปิดว�ล์วท่อนำ้�ล้น ทำ�ก�รไล่อ�ก�ศโดยป้อนไอนำ้�เข้�ท่อกระจ�ยไอซึ่งเป็นท่อวงแหวนเจ�ะรูติดตั้งอยู่ 

ด้�นบนเครื่อง ไอนำ้�จะดันนำ้�และอ�ก�ศออกท�งท่อระบ�ยนำ้� (4 นิ้ว Drain) และบลีดเดอร์ด้�นล่�ง (  

นิ้ว) เมื่อนำ้�ถูกไล่ออกหมดแล้ว ซึ่งสังเกตได้จ�กบลีดเดอร์ด้�นล่�ง ก�รไล่อ�ก�ศออกท�งท่อระบ�ยนำ้�จะยัง

คงดำ�เนินต่ออย่�งน้อย 4 น�ทีที่อุณหภูมิ 110 องศ�เซลเซียส หลังจ�กนั้นจึงปิดท่อระบ�ยนำ้�เหลือไว้เฉพ�ะ 

บลดีเดอรท์ีย่งัคงเปิดอยูต่ลอดเวล� จะเห็นไดว้�่ เครือ่งฆ�่เชือ้ชนดิน้ีใชท้อ่ระบ�ยนำ�้เปน็ท�งไลอ่�ก�ศ ตำ�แหนง่

ทีวั่ดอุณหภมูทิัง้เพือ่แสดงผลและควบคมุต้องมบีลดีเดอรท์ีเ่ปดิตลอดเวล�ตัง้แตช่ว่ง come-up time และชว่ง

ก�รฆ่�เชื้อ

 ก�รฆ�่เชือ้จะใชไ้อนำ�้อิม่ตวัเป็นตวักล�ง ซึง่อ�จใชอ้ณุหภมูสิงูถึง 134 องศ�เซลเซยีส เมือ่ก�รฆ่�เชือ้

แลว้เสรจ็จะเป็นข้ันตอนก�รหลอ่เยน็ ซึง่นำ�้จะถกูเติมกลบัเข�้ไปและส�ม�รถหลอ่เยน็ภ�ยใต้คว�มดันได้โดยใช้

อ�ก�ศอัดและเป็นก�รหล่อเย็นเพียงบ�งส่วน จ�กนั้นจึงถ่�ยกระป๋องออกลงสู่ส�ยพ�นลำ�เลียงที่อยู่ในร�งนำ้�  

(Cushion canal) เพ่ือหล่อเย็นต่อ ข้ันตอนก�รถ่�ยกระป๋องออกจ�กเครื่องเป็นขั้นตอนที่ผู้ควบคุมต้อง

ระมัดระวังก�รกระแทกกันระหว่�งขอบกับตัวกระป๋องที่อ�จทำ�ให้เกิดรอยบุบ (Denting) 

 ดงันัน้ ห�กเป็นกระป๋องขน�ดใหญ ่ก�รหลอ่เยน็อ�จใชว้ธิกี�รหลอ่เยน็ในสภ�วะสญุญ�ก�ศโดยเตมิ

นำ�้อุน่บ�งสว่นเข้�ไปแทนทำ�ใหไ้อนำ�้ควบแนน่เกดิเปน็สญุญ�ก�ศและให้ระดับนำ�้ในร�งนำ�้อยูส่งูกว�่ฝ�เครือ่ง

ด�้นล�่ง เมือ่เปิดฝ�ถ�่ยกระป๋องออกนำ�้ในร�งจะถกูดดูเข�้ไปแทนทีช่อ่งว�่งในขณะทีก่ระปอ๋งจะค่อยๆ ตกลง

อย่�งช้�ๆ  

 ขอ้ดขีองเครือ่งฆ�่เชือ้ประเภทนี ้นอกจ�กลดจำ�นวนคนง�นและผูค้วบคมุเครือ่งแลว้ ยงัช่วยประหยดั

ไอนำ้�ในขั้นตอนก�รไล่อ�ก�ศได้อีกด้วย อีกทั้งไม่ต้องมีตะกร้�หรือรถเข็น ก�รควบคุมก�รทำ�ง�นเป็นระบบ

อัตโนมัติทั้งหมดในทุกขั้นตอนของกระบวนก�รฆ่�เชื้อ ในกรณีที่มีเครื่องฆ่�เชื้อหล�ยตัวอ�จดำ�เนินก�รเป็น

แบบกึ่งต่อเนื่อง (Semi-continuous) ได้เพื่อเพิ่มกำ�ลังก�รผลิต
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 รูปที่ 8.3 เครื่องฆ่�เชื้อแบบไม่ใช้ตะกร้� (Malo Inc.)

  ที่ม�: Larousse and Brown (1997)

 

 รูปที่ 8.4 ขั้นตอนก�รทำ�ง�นของเครื่องฆ่�เชื้อแบบไม่ใช้ตะกร้� (Crateless retort)

  ที่ม�: MISOK (2015)
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8.3	การติดตั้งและการใช้งาน

 ก�รติดตั้งอุปกรณ์และก�รใช้ง�นเครื่องฆ่�เชื้อมีคว�มสำ�คัญยิ่ง เพ่ือให้ได้ผลก�รฆ่�เชื้อที่ต้องก�ร 

หลักก�รต่�งๆ ที่ใช้กับเครื่องฆ่�เชื้อแบบนิ่งส�ม�รถประยุกต์ใช้กับเครื่องฆ่�เชื้อชนิดอื่นๆ ได้เช่นกัน แต่อ�จมี

ขอ้กำ�หนดเพิม่เตมิบ�งประก�รต�มลกัษณะพิเศษของเคร่ืองฆ่�เชือ้ชนดินัน้ๆ ซ่ึงจะถูกกำ�หนดด้วยผู้ผลิตเครือ่ง  

ที่สำ�คัญคือ ไอนำ้�อิ่มตัวต้องเพียงพอที่จะดำ�เนินก�รฆ่�เชื้อให้ได้อุณหภูมิและเวล�ต�มที่กำ�หนด ส่วนนำ้�หล่อ

เย็นและอ�ก�ศอัดก็ต้องม�กพอท่ีจะทำ�เย็นอ�ห�รให้ได้อุณหภูมิต�มที่ต้องก�รและสมำ่�เสมอ ก�รใช้ไอนำ้�

อิ่มตัวเป็นตัวกล�งให้คว�มร้อน หม�ยคว�มว่� ภ�ยในเคร่ืองฆ่�เชื้อต้องปร�ศจ�กอ�ก�ศ ดังนั้น ต้องมีก�ร

ไล่อ�ก�ศก่อนดำ�เนินก�รฆ่�เชื้อเสมอ ก�รติดตั้งท่อไล่อ�ก�ศ (Vents) จึงมีคว�มสำ�คัญม�ก ดังแสดงในรูปที่  

8.1 และ 8.2 

 บริเวณท่ีติดต้ังเคร่ืองฆ่�เช้ือควรมีพ้ืนท่ีกว้�งขว�งเพียงพอในก�รทำ�ง�น ระยะห่�งระหว่�งเคร่ืองฆ่�เช้ือ 

ควรมีพื้นท่ีว่�ง (Free space) อย่�งน้อย 50 เซนติเมตร คว�มสูงของเคร่ืองฆ่�เชื้อท่ีสะดวกต่อก�รทำ�ง�น 

ควรสูงในระดบั 90 เซนตเิมตร จ�กพืน้ (Rangana, 2000) และมพีืน้ท่ีเพยีงพอสำ�หรบัว�งตะกร�้หรอืรถเขน็ภ�ชนะ

บรรจุอ�ห�รไม่ให้ปะปนกัน ตัวอ�ค�รต้องมีคว�มสูงพอท่ีจะระบ�ยคว�มร้อนและถ่�ยเทอ�ก�ศและคว�มช้ืนได้ดี 

ตำ�แหน่งที่ตั้งไม่ควรห่�งจ�กเครื่องกำ�เนิดไอนำ้�ม�กนัก ก�รติดตั้งต้องคำ�นึงถึงคว�มสะดวกในก�รใช้ง�นของ 

ผู้ควบคุมและก�รบำ�รุงรักษ� มีแสงสว่�งเพียงพอ พื้นต้องระบ�ยนำ้�ได้ดี ไม่มีนำ้�ขังและนำ้�ไม่ซึม

 8.3.1 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิและอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ

   เครื่องฆ่�เชื้อแต่ละเครื่องต้องมีก�รติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ

ที่เครื่องฆ่�เชื้ออย่�งน้อย 1 ตัว อุปกรณ์วัดอุณหภูมิอย่�งเป็นท�งก�ร (Official temperature indicating  

device) หรอืเทอรโ์มมเิตอรอ์�้งองิ (Reference thermometer) กำ�หนดให้ใชเ้ทอร์โมมเิตอร์ชนิดปรอทในแทง่

แก้ว (Mercury-in-glass Thermometer : MIG) หรือเทอร์โมมิเตอร์ชนิดอื่นๆ ที่ผ่�นก�รรับรองคว�มเที่ยง

ตรงเทียบเท่� เช่น เทอร์โมมิเตอร์ที่มีอุปกรณ์ส่งสัญญ�ณชนิด RTD (Resistance temperature detectors) 

เทอร์โมมเิตอรช์นดิปรอทในแทง่แกว้ ต้องมคีว�มละเอยีดทีส่�ม�รถอ�่นได้ 0.5 องศ�เซลเซียส และมสีเกลไมเ่กิน 

4 องศ�เซลเซียสต่อเซนติเมตร ก�รติดตั้ง ต้องติดตั้งในตำ�แหน่งที่ผู้ควบคุมเครื่องฆ่�เชื้อส�ม�รถอ่�นค่�ได้ง่�ย 

และมกี�รปอ้งกนัก�รแตกหกั ไมค่วรตดิตัง้ทีฝ่�เครือ่งหรือบรเิวณทีม่กี�รเคลือ่นทีไ่ด ้ก้�นของเทอรโ์มมิเตอรต้์อง

สอดเข�้ไปในเครือ่งหรอืตดิตัง้ในชอ่งภ�ยนอกทีต่อ่จ�กภ�ยในเครือ่ง (External well) เสน้ผ�่นศนูยก์ล�งขน�ด 

ไมต่ำ�่กว�่  นิว้ และตอ้งมบีลดีเดอรข์น�ดไม่ตำ�่กว�่  นิว้ ใหร้ะบ�ยไอนำ�้ไหลผ่�นกระเป�ะเทอร์โมมเิตอร์

ออกตลอดชว่งเวล�ก�รฆ่�เชือ้ ส่วนตำ�แหนง่ทีติ่ดต้ังอปุกรณส่์งสัญญ�ณของอปุกรณบ์นัทกึอณุหภมิูควรติดตัง้

ใกล้ๆ กับตำ�แหน่งของกระเป�ะเทอร์โมมิเตอร์

   ก�รสอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ต้องทำ�อย่�งน้อยปีละ 1 คร้ังหรือทุกครั้งที่สงสัยว่�ค่�ที่อ่�น

ได้ไม่ถูกต้อง ผลก�รสอบเทียบต้องมีก�รบันทึกวันที่ วิธีก�รสอบเทียบ ม�ตรฐ�นที่ใช้ ผลก�รสอบเทียบและ 

ผูท้ำ�ก�รสอบเทียบ จ�กน้ันทำ�ป้�ยเครือ่งหม�ยระบท่ีุเทอรโ์มมเิตอร ์เทอรโ์มมเิตอรท์ีป่รอทภ�ยในมกี�รแยกตวั 

ต้องทำ�ก�รเปลี่ยนใหม่ก่อนที่จะใช้ง�นเครื่องฆ่�เชื้อในรอบต่อไป
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 8.3.2 ก�รจ่�ยไอนำ้�และก�รควบคุม

   ก�รจ่�ยไอนำ้�เข้�เครื่องฆ่�เชื้อจะจ่�ยแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนหนึ่งจะจ่�ยผ่�นว�ล์ว

ควบคุมอัตโนมตั ิและอกีสว่นจะจ�่ยผ�่นว�ลว์ควบคมุไอนำ�้เบีย่ง (Steam bypass) ปรมิ�ณไอนำ�้ตอ้งเพยีงพอ 

และมีคว�มดนัไอนำ�้ไมต่ำ�่กว�่ 90 ปอนดต์อ่ต�ร�งนิว้ สำ�หรบัเครือ่งฆ�่เชือ้แนวตัง้ขน�ด 3-4 ตะกร�้และเครือ่ง 

ฆ�่เชือ้แนวนอนย�วไมเ่กนิ 8 ฟตุ (Rangana, 2000) ห�กปรมิ�ณไอนำ�้ไมพ่ออ�จทำ�ให้ไลอ่�ก�ศไม่หมด ใช้เวล�น�น

ในก�รดึงอุณหภมูใิหถ้งึอณุหภมูฆิ�่เชือ้และอ�จทำ�ใหอ้ณุหภมูขิองเครือ่งฆ�่เชือ้ทีก่ำ�ลงัไลอ่�ก�ศเกดิก�รแกวง่ตวั 

ไมค่งที ่(GMA SEF, 2007) ดงันัน้ ทอ่จ�่ยไอนำ�้ต้องมขีน�ดใหญพ่อ อ�จติดต้ังด้�นบนหรือด้�นล่�งกไ็ด้แต่ต้อง

ติดตั้งให้อยู่ตรงข้�มกับท่อไล่อ�ก�ศ 

   ก�รควบคมุก�รจ�่ยไอนำ�้ส�ม�รถทำ�ได้โดยใชว้�ล์วควบคมุไอนำ�้อตัโนมติั ควบคมุก�รทำ�ง�น

ดว้ยชดุควบคมุ (Control) ซึง่อ�จทำ�ง�นรว่มกับเคร่ืองบนัทึกอณุหภมู ิก�รใชว้�ล์วควบคมุท่ีมขีน�ดเล็กกว�่ท่อ

จ่�ยไอนำ้�อ�จช่วยทำ�ให้ก�รควบคุมอุณหภูมิทำ�ได้ดีขึ้น แต่อย่�งไรก็ต�ม ก�รใช้ว�ล์วควบคุมขน�ดเท่�กับท่อ

จ่�ยไอนำ้�ร่วมกับว�ล์วควบคุมไอนำ้�เบี่ยงอัตโนมัติ จะช่วยให้เวล�ไล่อ�ก�ศสั้นลง ในขณะที่ว�ล์วควบคุมไอนำ้�

เบีย่งทำ�ง�น ผูค้วบคมุควรจะอยูด่แูลตลอดเวล�จนกว�่ก�รไลอ่�ก�ศจะแลว้เสรจ็และอณุหภมิูถงึอณุหภมูฆิ�่เชือ้

เพือ่ปอ้งกันคว�มดนัไอนำ�้ในเครือ่งเกนิ จ�กนัน้ว�ลว์ควบคมุไอนำ�้เบีย่งจะปดิอย�่งช�้ๆ แตใ่นกรณทีีว่�ลว์ควบ

คมุไอนำ�้เบีย่งทำ�ง�นดว้ยมอื (Manual) และห�กว�ลว์ควบคมุไอนำ�้หลกัไมท่ำ�ง�น ผูค้วบคมุส�ม�รถทำ�ง�นต่อ

ได้โดยใช้ว�ล์วควบคุมไอนำ�้เบ่ียง ดังน้ัน ผู้ควบคุมจึงควรเรียนรู้วิธีก�รควบคุมอุณหภูมิด้วยว�ล์วควบคุมไอนำ�้เบ่ียงไว้

 8.3.3 ก�รกระจ�ยและก�รหมุนเวียนของไอนำ้�

   ท่อกระจ�ยไอนำ้� (Steam spreader) เป็นท่อที่ติดตั้งอยู่ภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้อต่อจ�กท่อจ่�ย

ไอนำ้�ที่เข้�ตรงกล�งเครื่อง ก�รกระจ�ยไอนำ้�ช่วยทำ�ให้เกิดก�รไหลเวียนของไอนำ้�ท่ีดี เฉพ�ะเครื่องฆ่�เชื้อ 

แนวนอนที่กำ�หนดให้ท่อกระจ�ยไอต้องเจ�ะรูเป็นแนวย�ว 2 แถวทำ�มุม 90 องศ�ระหว่�งกัน หรือแต่ละแถว

ทำ�มุม 45 องศ�กับแนวกึ่งกล�งท่อ ตลอดคว�มย�วของเครื่องฆ่�เชื้อ (GMA SEF, 2007), (วิวัธน์ ปฐมโยธิน, 

2552) ไม่ควรเจ�ะให้ไอนำ้�พุ่งลงด้�นล่�งชนกับผนังของเคร่ือง ทั้งนี้เพร�ะไอนำ้�จะเคลื่อนที่ไปต�มผนังแล้ว

ออกไปท�งท่อระบ�ยไอโดยไม่ส�ม�รถไล่อ�ก�ศที่อยู่รอบๆ กระป๋องออกได้ ยิ่งไปกว่�นั้น ยังทำ�ให้ผนังเครื่อง

ฆ�่เช้ือผกุร่อนอกีดว้ย สว่นเครือ่งฆ�่เชือ้แนวนอนท่ีมคีว�มย�วม�กกว�่ 30 ฟตุ ควรแยกทอ่จ�่ยไอนำ�้ตอ่เข�้ทอ่

กระจ�ยไอ 2 จุด (GMA SEF, 2007) ดังรูปที่ 8.5 ขน�ดของท่อกระจ�ยไอไม่ควรใหญ่กว่�ท่อจ่�ยไอนำ้�เข้� 

(อ้�งอิงจ�ก Retort Operations course) จำ�นวนรูและขน�ดต้องสัมพันธ์กับขน�ดท่อไอนำ้�เข้� โดยกำ�หนด

ให้พื้นที่หน้�ตัดรวมของรูอย่�งน้อย 1  ถึง 2 เท่�ของพื้นที่หน้�ตัดท่อไอนำ้�เข้� ขน�ดรูกระจ�ยไอควรมี 

เส้นผ่�นศูนย์ไม่เล็กกว่�  นิ้ว มีระยะห่�งเท่�ๆ กัน และจำ�นวนรู แสดงในต�ร�งที่ 8.1 

รูปที่ 8.5 ก�รติดตั้งท่อจ่�ยไอนำ้�เข้�ท่อกระจ�ยไอของเครื่องฆ่�เชื้อแนวนอนที่มีคว�มย�วม�ก

 ที่ม�: GMA SEF (2007)
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ต�ร�งที่ 8.1 จำ�นวนรูกระจ�ยไอกับขน�ดท�งเข้�ไอนำ้�ที่เล็กที่สุดและขน�ดรูกระจ�ยไอ (อ้�งอิงจ�ก Retort  

  Operation Course)

ขน�ดรูกระจ�ยไอ

(นิ้ว)

ส่วนที่เล็กที่สุดของท่อท�งเข้�ไอนำ้� (นิ้ว)

3/4 1 1 1 2 2
29-39

22-29

17-22

11-14

-

-

47-63

35-46

27-36

17-23

12-16

-

82-109

60-80

46-61

30-40

21-28

12-16

111-148

82-109

63-83

40-54

28-37

16-21

183-244

134-179

103-137

66-88

46-61

26-35

261-347 

192-255 

147-196 

94-125 

66-87 

37-49

   สำ�หรบัเครือ่งฆ�่เช้ือแนวตัง้ ไม่จำ�เปน็ตอ้งมีก�รตดิตัง้ทอ่กระจ�ยไอ เพร�ะส�ม�รถตอ่ทอ่เข�้

เครือ่งไดโ้ดยตรงและใหอ้ยูต่รงข�้มกบัทอ่ระบ�ยอ�ก�ศ (Vent) แตห่�กมกี�รตดิตัง้ ควรตดิตัง้เปน็รปูก�กบ�ท

หรือเป็นท่อตรงปล�ยปิดเจ�ะรูด้�นบนหรือด้�นข้�ง 

   นอกจ�กก�รกระจ�ยไอท่ีดีแล้ว ก�รหมนุเวยีนไอนำ�้กเ็ปน็ส่ิงสำ�คญัเพ่ือทำ�ใหเ้กดิก�รกระจ�ย 

อุณหภูมิอย่�งสมำ่�เสมอ บลีดเดอร์ (Bleeders) เป็นว�ล์วขน�ดเล็กที่ต่อออกจ�กเครื่องฆ่�เชื้อ นอกจ�กใช้ไล่

อ�ก�ศที่อ�จปะปนม�กับไอนำ้�แล้ว ยังช่วยทำ�ให้ไอนำ้�เกิดก�รหมุนเวียนที่ดี ดังนั้น ระหว่�งก�รทำ�ง�นของ

เครื่องฆ่�เชื้อต้องเปิดบลีดเดอร์ให้สุดตลอดเวล� รวมถึงในช่วง Come-up time ด้วย ก�รติดต้ังบลีดเดอร์  

ตอ้งตดิตัง้ด�้นบนของเครือ่งทีต่ำ�แหนง่ห�่งจ�กขอบตะกร�้ประม�ณ 1 ฟตุทัง้ด�้นหวัและท�้ยเครือ่ง และตดิต้ัง 

เพิม่ทกุๆ 8 ฟตุสำ�หรับเครือ่งฆ�่เช้ือท่ีย�วม�กๆ อ�จมกี�รตดิตัง้บลดีเดอรเ์พิม่เตมินอกเหนอืจ�กท่ีกล�่วม�แลว้

ขึ้นกับก�รทดสอบก�รกระจ�ยอุณหภูมิ (Temperature distribution) ส่วนเครื่องฆ่�เชื้อแนวตั้ง ต้องติดตั้ง 

บลดีเดอร์อย�่งนอ้ย 1 ตัว ทีต่ำ�แหน่งตรงข�้มกบัท�งเข�้ไอนำ�้ ก�รตดิตัง้บลดีเดอรต์อ้งตดิตัง้ใหผู้ค้วบคมุส�ม�รถ

สังเกตเห็นก�รทำ�ง�นได้ง่�ยและแนะนำ�ให้บันทึกก�รทำ�ง�นทุก 15 น�ที

 8.3.4 ก�รระบ�ยนำ้�ที่ควบแน่น

   ไอนำ�้ควบแนน่ (Condensate) ส�ม�รถกำ�จดัออกจ�กเครือ่งฆ่�เชือ้ไดโ้ดยก�รตดิตัง้บลดีเดอร์

ด้�นล่�งของเครื่องฆ่�เช้ือ ขน�ดของบลีดเดอร์ไม่ควรเล็กกว่�  นิ้ว และติดต้ังในบริเวณที่ผู้ควบคุมสังเกต

เห็นได้ง่�ยและทำ�ก�รบันทึกก�รทำ�ง�นทุก 15 น�ทีเช่นเดียวกับบลีดเดอร์ตัวอื่นๆ ห�กเป็นก�รระบ�ยเป็น 

จงัหวะๆ (Intermittent removal) หนว่ยง�นด�้นก�รตรวจตดิต�มคว�มปลอดภยัอ�ห�รของกระทรวงเกษตร 

ของสหรฐัอเมรกิ� (USDA-FSIS) กำ�หนดใหม้กี�รตดิตัง้ระบบก�รระบ�ยนำ�้ควบแนน่อตัโนมตัทิีม่รีะบบสญัญ�ณ

เตอืนห�กก�รทำ�ง�นของบลดีเดอร์ผดิพล�ด และระบบสญัญ�ณเตือนต้องทดสอบก่อนเริม่ทำ�ง�นทกุกะพรอ้ม

บันทึกผล

 8.3.5 ท่อไล่อ�ก�ศ

   ท่อไลอ่�ก�ศ (Vents) เป็นชอ่งเปดิสำ�หรบัไลอ่�ก�ศออกจ�กเครือ่งฆ�่เชือ้ในชว่งก�รไล่อ�ก�ศ 

(Venting) ควบคุมก�รปิด-เปิดด้วยว�ล์วประเภทประตูนำ้� (Gate valve) หรือว�ล์วประเภทอื่นที่ให้ก�รไหล

แบบเต็มท่อ เช่น บอลว�ล์ว เป็นต้น ท่อระบ�ยอ�ก�ศต้องติดตั้งตรงข้�มกับท�งเข้�ของไอนำ้�เสมอ และต้อง 
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ไมต่อ่รว่มกบัทอ่ระบ�ยนำ�้(Drain) ยกเวน้ เครือ่งฆ�่เชือ้แบบ Crateless ซึง่ไอนำ�้จะจ�่ยเข�้ด�้นบน ท่อระบ�ยนำ�้ 

อยู่ด้�นล่�งเมื่อระบ�ยนำ้�หมดแล้วท่อระบ�ยนำ้�จะทำ�หน้�ที่เป็นท�งระบ�ยไอ

   ก�รติดตั้งท่อไล่อ�ก�ศ ปกติจะติดตั้งท่อขน�ด 1 นิ้วทุก 5 ฟุตของคว�มย�ว และติดตั้งที่

ระยะไม่เกิน 2½ ฟุตวัดจ�กหัว-ท้�ยของเคร่ืองฆ่�เช้ือ ห�กมีก�รรวมท่อไล่อ�ก�ศของเครื่องฆ่�เชื้อแต่ละตัว

เป็นท่อรวม (Vent manifold) ขน�ดของท่อรวมต้องมีพื้นที่หน้�ตัดม�กกว่�พ้ืนที่หน้�ตัดของท่อไล่อ�ก�ศ

รวมกัน และท่อรวมต้องไม่ต่อเข้�กับท่อระบ�ยนำ้�โดยตรง ปิด-เปิดด้วยว�ล์วประเภทประตูนำ้� 

   ห�กมีก�รติดตั้งท่อรวมไล่อ�ก�ศจ�กเครื่องฆ่�เชื้อหล�ยตัวเข้�ด้วยกันเป็น ท่อไล่อ�ก�ศ

รวมใหญ่ (Manifold header) ปล�ยท่อรวมใหญ่ต้องเปิดสู่บรรย�ก�ศโดยตรง โดยต้องไม่มีว�ล์วควบคุมก�ร

ปิด-เปิด ขน�ดท่อรวมใหญ่ต้องมีพื้นที่หน้�ตัดอย่�งน้อยเท่�กับพื้นที่หน้�ตัดรวมของท่อรวมไล่อ�ก�ศ (Vent 

manifold) ของแต่ละเครื่องที่ไล่อ�ก�ศพร้อมกัน (GMA SEF, 2007) ดังแสดงในรูปที่ 8.6 

รูปที่ 8.6  ก�รต่อท่อไล่อ�ก�ศรวมจ�กเครื่องฆ่�เชื้อ 3 เครื่องเป็นท่อไล่อ�ก�ศรวมใหญ่ 

 ที่ม�: GMA SEF (2007)

 8.3.6 ก�รจ่�ยนำ้�หล่อเย็น

   เครื่องฆ่�เชื้อส่วนใหญ่มีก�รติดตั้งท่อจ่�ยนำ้�เข้� เพื่อหล่อเย็นอ�ห�รในภ�ชนะที่ปิดสนิทซึ่ง

อ�จเป็นก�รหล่อเย็นบ�งส่วนหรือก�รหล่อเย็นอย่�งสมบูรณ์ภ�ยในเคร่ืองฆ่�เชื้อหลังจ�กเสร็จส้ินก�รฆ่�เชื้อ 

ว�ล์วที่ใช้กับท่อจ่�ยนำ้�เข้�ต้องเป็นประเภทโกล์บ(Globe valve) หรือเทียบเท่�ที่ส�ม�รถป้องกันก�รรั่วได้ 

เพร�ะห�กเกิดก�รรั่วมีนำ้�เข้�ไปในเครื่องฆ่�เชื้อขณะทำ�ก�รฆ่�เชื้อ ก�รฆ่�เชื้ออ�จไม่สมบูรณ์ ห�กมีก�รจ่�ย 

นำ้�เข้�ด้�นบน ต้องระวังก�รควบแน่นของไอนำ้�ซ่ึงจะทำ�ให้เกิดสุญญ�ก�ศบ�งส่วน อันจะส่งผลให้กระป๋อง 

เสยีรปูได ้(Buckling) สำ�หรบัเครือ่งฆ�่เชือ้แนวต้ัง 3-4 ตะกร้�และเคร่ืองแนวนอนคว�มย�วไมเ่กนิ 8 ฟุต ว�ล์วนำ�้ 

โดยทั่วไปมีขน�ดไม่ตำ่�กว่� 1 นิ้ว (Rangana, 2000) 

 8.3.7 อ�ก�ศอัดสำ�หรับช่วงก�รหล่อเย็น

   อ�ก�ศอดัท่ีใช้ในกระบวนก�รหลอ่เยน็หลงัก�รฆ่�เชือ้มจีดุประสงคเ์พือ่ สร�้งคว�มดันสว่นเกนิ  

(Overpressure) ใหส้งูกว�่คว�มดนัทีใ่ช้ฆ�่เชือ้ประม�ณ 1 ปอนดต่์อต�ร�งนิว้ โดยใชอ้�ก�ศอดัปอ้นเข�้เครือ่ง
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ฆ่�เชื้อก่อนปล่อยนำ้�เย็นเข้� เพื่อป้องกันก�รเสียรูปของกระป๋อง (Ranagna, 2000) ด้วยสมบัติของอ�ก�ศอัด

ที่ไม่ควบแน่นซึ่งต่�งจ�กไอนำ้�ท่ีควบแน่นเมื่อสัมผัสกับนำ้�เย็น ทำ�ให้เกิดคว�มแตกต่�งของคว�มดันภ�ยใน

กระป๋องและภ�ยนอกซึ่งเป็นส�เหตุของก�รเกิดลักษณะป�กนกกระจอกของกระป๋อง (Buckling) โดยเฉพ�ะ

กับกระป๋องที่มีเส้นผ่�นศูนย์กล�งตั้งแต่ 4 นิ้วขึ้นไปและฆ่�เช้ือที่อุณหภูมิตั้งแต่ 116 องศ�เซลเซียส ขึ้นไป  

หรือกระปอ๋งทีม่เีสน้ผ�่นศนูยก์ล�งเลก็กว�่ 4 นิว้ และฆ่�เชือ้ทีอ่ณุหภมูสูิงกว�่ 121 องศ�เซลเซียส ขึน้ไป หรอื

กระป๋องที่บ�งและกระป๋องอลูมิเนียมที่มีฝ�ปิดแบบ Easy-open ต้องหล่อเย็นภ�ยใต้คว�มดันเสมอ (GMA 

SEF, 2007) คว�มดันของถังจ่�ยลมไม่น้อยกว่� 60 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว (psig) ก�รติดตั้งท่อจ่�ยลมสำ�หรับ

เครื่องฆ่�เชื้อขน�ด 3-4 ตะกร้� ใช้ท่อขน�ดไม่น้อยกว่�  นิ้ว ส่วนเครื่องฆ่�เชื้อที่มีคว�มย�ว 15-20 ฟุต  

ท่อลมเข้�ขน�ด 1  นิ้ว และ 20-30 ฟุต ท่อลม 1  ถึง 1  นิ้ว (อ้�งอิงจ�ก Retort Operations Course) 

ชนิดของว�ล์วต้องเป็นแบบโกล์บหรือเทียบเท่�เพื่อป้องกันลมรั่วเข้�เครื่อง

8.4	ข้อควรระวังในกระบวนการฆ่าเชื้อ

 8.4.1 ก�รใช้กรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด

   ขอ้ควรระวงัในก�รใชก้รรมวธิกี�รผลิตทีก่ำ�หนด ประก�รแรกคอื อณุหภมูเิร่ิมต้นของอ�ห�ร

กอ่นก�รฆ่�เชือ้ตอ้งไมต่ำ�่กว�่ทีก่ำ�หนดไว ้ดงันัน้ ต้องมกี�รตรวจวดัอณุหภมูเิร่ิมต้นเสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจว�่เวล�ใน

ก�รฆ่�เชื้อเพียงพอ และประก�รที่สอง ก่อนก�รจับเวล�ฆ่�เชื้อ (Processing time) ต้องรอให้ขั้นตอนก�รไล่

อ�ก�ศสมบรูณ ์กล�่วคอื อุณหภมูไิลอ่�ก�ศและเวล�ในก�รไลอ่�ก�ศตอ้งเปน็ไปต�มกรรมวธิทีีก่ำ�หนด รวมถงึ 

รอจนกว่�อุณหภูมิของเครื่องฆ่�เชื้อขึ้นถึงอุณหภูมิฆ่�เชื้อ โดยดูจ�กอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (MIG) และอุปกรณ์

บันทึกอุณหภูมิ

 8.4.2 ข้อพึงระวังในก�รไล่อ�ก�ศ

   ก่อนก�รใช้ง�นเครื่องฆ่�เชื้อแต่ละคร้ัง จะมีอ�ก�ศอยู่ในเครื่องถึง 70-80 เปอร์เซนต์ ของ

ปริม�ตรสำ�หรับเครื่องฆ่�เชื้อแนวนอน และปริม�ณ 60 เปอร์เซนต์ ของปริม�ตรสำ�หรับเครื่องฆ่�เชื้อแนวตั้ง  

ผลของก�รมีอ�ก�ศหลงเหลือในเครื่องฆ่�เชื้อ นอกจ�กจะทำ�ให้ก�รฆ่�เชื้อไม่สมบูรณ์ เพร�ะอ�ก�ศเป็น

ฉนวนกันคว�มร้อนแล้ว ยังทำ�ให้คว�มดันในเครื่องฆ่�เชื้อสูงกว่�คว�มดันที่อุณหภูมิฆ่�เชื้อที่ต้องก�รอีกด้วย  

ซึง่อ�จใชเ้ปน็ตวับง่ชีท้ีท่ำ�ใหท้ร�บว�่ก�รไลอ่�ก�ศไมส่มบรูณ ์ดังนัน้ ต�ร�งก�รไล่อ�ก�ศจึงต้องถูกกำ�หนดดว้ย  

ผูก้ำ�หนดกระบวนก�รฆ�่เชือ้ (Process Authority) โดยก�รทดสอบก�รกระจ�ยอณุหภมูภิ�ยในเครือ่งฆ่�เชือ้

เพื่อกำ�หนดเวล� อุณหภูมิ และอื่นๆ ซึ่งขึ้นกับเครื่องฆ่�เชื้อแต่ละตัว ข้อมูลก�รทดสอบต้องมีก�รจัดเก็บและ

พร้อมใช้ง�นเมื่อได้รับก�รร้องขอจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง 

   สิ่งที่พึงระวังอีกประก�ร คือ ก�รใช้แผ่นรองก้ันระหว่�งชั้น (Divider plates) แม้จะช่วย

ป้องกันก�รซ้อนทับของกระป๋อง (Nesting) แต่จะทำ�ให้เวล�ในก�รไล่อ�ก�ศน�นขึ้น ทั้งนี้เพร�ะแผ่นรองกั้น

ดังกล่�วขว�งท�งก�รไหลของไอนำ้� ดังน้ัน ก�รกำ�หนดต�ร�งก�รไล่อ�ก�ศต้องมีก�รระบุก�รใช้แผ่นรองกั้น

ในก�รทดสอบก�รกระจ�ยอุณหภูมิโดยผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อไว้ด้วย
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 8.4.3 ก�รหล่อเย็น
   ก�รหลอ่เยน็อ�ห�รในภ�ชนะทีป่ดิสนทิอ�จใช้วธิกี�รหลอ่เยน็บ�งสว่นในเครือ่งฆ�่เชือ้แลว้นำ�
ไปหล่อเยน็ตอ่ดว้ยวธิอีืน่ หรอืจะเปน็ก�รหลอ่เยน็ให้สมบรูณภ์�ยในเครือ่งกไ็ด ้แตส่ิง่ทีพ่งึระวงั คอื อ�ห�รตอ้ง
เยน็พอทีท่ำ�ใหค้ว�มดนัภ�ยในภ�ชนะลดลงตำ�่กว�่คว�มดนัภ�ยนอกเพ่ือปอ้งกนัก�รเกดิอ�ก�รป�กนกกระจอก  
แต่ต้องไม่หล่อเย็นภ�ยใต้คว�มดันน�นเกินไปเพร�ะจะทำ�ให้กระป๋องบุบ เวล�ในก�รหล่อเย็นจึงขึ้นกับ
หล�ยปัจจัย เช่น ชนิดของผลิตภัณฑ์ ขน�ดของภ�ชนะบรรจุ อุณหภูมิฆ่�เชื้อ อุณหภูมินำ้�หล่อเย็นและ 
ปริม�ณของนำ้�หล่อเย็น เป็นต้น ก�รใช้คว�มดันขณะหล่อเย็นเป็นสิ่งที่พิจ�รณ�ดังท่ีกล่�วม�แล้วข้�งต้น  
ในบ�งกรณี อ�ห�รทีบ่รรจุในกระป๋องขน�ดเลก็และฆ่�เชือ้ทีอ่ณุหภูมไิมส่งูม�กกไ็มจ่ำ�เปน็ตอ้งหลอ่เยน็ภ�ยใต ้
คว�มดัน ส่ิงท่ีสำ�คัญคือ ก�รหล่อเย็นจะเสร็จสมบูรณ์เม่ืออุณหภูมิอ�ห�รลดลงจนถึงอุณหภูมิ 38-40 องศ�เซลเซียส 
ทัง้นี ้เพือ่ปอ้งกนัก�รเสือ่มเสยีจ�กแบคทเีรยีทนร้อน (Thermophiles) และปอ้งกนัก�รเกดิสนมิทีตั่วกระปอ๋ง
ด�้นนอก นอกจ�กนัน้ ก�รหลอ่เยน็ดว้ยวธิปีลอ่ยนำ�้ใหท้ว่มบรรจภุณัฑจ์ะทำ�ใหอ้ณุหภมูสิมำ�่เสมอม�กกว�่ก�ร
ใช้วิธีสเปรย์นำ้�
 8.4.4 ข้อมูลสำ�คัญที่ต้องบันทึก
   ปัจจยัวกิฤตทุกตวัท่ีระบุไวใ้นกรรมวธิกี�รผลติทีก่ำ�หนดต้องมกี�รวดัและบนัทกึด้วยชว่งเวล�
ที่เหม�ะสมแต่ไม่ควรเกินทุก 15 น�ที ขึ้นกับระบบก�รฆ่�เชื้อ ปัจจัยวิกฤตบ�งตัวที่ต้องติดต�มและจดบันทึก 
ได้แก่ เวล�เปิดไอนำ้� เวล�และอุณหภูมิไล่อ�ก�ศจริง เวล�ที่เริ่มฆ่�เชื้อ เวล�ที่ปิดไอนำ้� เวล�ฆ่�เชื้อที่ใช้จริง 
และ/หรือ ก�รจัดเรียงบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

8.5	ข้อสรุป

 ประเด็นสำ�คัญสำ�หรับเครื่องฆ่�เชื้อแบบอยู่นิ่งที่ใช้ไอนำ้� สรุปได้ดังนี้
1. เครื่องฆ่�เชื้อท่ีใช้ไอนำ้�อิ่มตัวเป็นตัวกล�งให้คว�มร้อนต้องมีก�รไล่อ�ก�ศ ดังน้ัน ข้ันตอนก�ร 

ไล่อ�ก�ศเป็นสิ่งสำ�คัญที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
2. ไอนำ�้ทีจ่�่ยเข�้ตอ้งมปีรมิ�ณท่ีเพยีงพอและมคีว�มดนัทีเ่หม�ะสม เพือ่ทำ�ใหก้�รไลอ่�ก�ศสมบรูณ์

และช่วยรักษ�อุณหภูมิฆ่�เชื้อให้คงที่ตลอดระยะเวล�ก�รฆ่�เชื้อ
3. เครือ่งฆ�่เชือ้แตล่ะตวัตอ้งมกี�รตดิตัง้อุปกรณวั์ดอณุหภมูแิละใชเ้ทอร์โมมเิตอรช์นดิปรอทในแทง่

แก้ว (MIG) เป็นอุปกรณ์แสดงอุณหภูมิอย่�งเป็นท�งก�ร
4. อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ-เวล�ต้องมีคว�มเที่ยงตรง
5. ก�รกระจ�ยอุณหภูมิภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้อต้องสมำ่�เสมอ ดังนั้น ต้องติดตั้งท่อกระจ�ยไอนำ้�ที่

ส�ม�รถกระจ�ยไอได้ดี และติดตั้งบลีดเดอร์ช่วยในก�รหมุนเวียนไอนำ้�และกำ�จัดอ�ก�ศที่อ�จ
ปะปนม�กับไอนำ้�

6. ก�รตดิตัง้บลดีเดอรใ์ตเ้ครือ่งฆ�่เชือ้ชว่ยกำ�จัดนำ�้ควบแนน่ ปอ้งกนัก�รสะสมจนถงึภ�ชนะบรรจุ
อ�ห�รซึง่อ�จสง่ผลตอ่ก�รฆ�่เชือ้ทีไ่มส่มบรูณไ์ด้ โดยเฉพ�ะเครือ่งฆ�่เชือ้ทีป่อ้นไอนำ�้เข�้ด้�นบน

7. ตอ้งมกี�รทดสอบก�รกระจ�ยอณุหภมู ิ(Temperature distribution) โดยผูก้ำ�หนดกระบวนก�ร
ฆ่�เชื้อ (Process authority) เพื่อกำ�หนดต�ร�งก�รไล่อ�ก�ศซึ่งต้องระบุปัจจัยวิกฤต รวมถึง

ระบุก�รใช้แผ่นกั้นกระป๋องระหว่�งชั้น 
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บทที่	9 เครื่องฆ่�เชื้อแบบนิ่งที่ ใช้คว�มดันเพิ่ม

(Still	Overpressure	Retorts)	

 ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี 
ภ�ควิช�วิศวกรรมอ�ห�ร คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

9.1	บทนำา

 เครื่องฆ่�เช้ือที่ใช้คว�มดันเพิ่ม (Overpressure retorts) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฆ่�เชื้อจุลินทรีย์ใน

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่บรรจุในภ�ชนะชนิดกึ่งคงรูปและชนิดอ่อนตัว (Semi-rigid and flexible containers)  

เช่น ถุงรีทอร์ท (Retort pouch) ถ�ดพล�สติก รวมไปถึงขวดแก้ว จุดประสงค์ของก�รใช้คว�มดันเพิ่ม  

เพื่อช่วยรักษ�รูปทรงและคว�มสมบูรณ์ของผนึกบรรจุภัณฑ์ ผู้ควบคุมก�รผลิตจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่ต้องทำ�คว�ม

เข้�ใจในร�ยละเอียดของเคร่ืองฆ่�เช้ือแต่ละชนิด ปัจจัยวิกฤตท่ีต้องควบคุมและส่ิงท่ีพึงควรระวังในก�รดำ�เนิน

ก�รฆ่�เช้ืออ�ห�ร

9.2	รายละเอียดของเครื่องฆ่าเชื้อ

 คำ�ว่� “คว�มดันเพิ่ม” หม�ยถึง คว�มดันภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้อที่สูงกว่�คว�มดันอิ่มตัวของตัวกล�ง 

ให้คว�มร้อนท่ีอณุหภมูอิิม่ตวันัน้ๆ ตวัอย�่งเชน่ ไอนำ�้อิม่ตวัทีอ่ณุหภมู ิ250 องศ�ฟ�เรนไฮต ์(121.1 องศ�เซลเซยีส)  

จะมีคว�มดันอิ่มตัวที่ 15 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว (psig) ก�รทำ�ให้คว�มดันภ�ยในเครื่องสูงกว่�นี้โดยที่อุณหภูมิ

ยังคงเดิม เรียกคว�มดันส่วนเกินนี้ว่� คว�มดันเพิ่ม โดยทั่วไปจะใช้อ�ก�ศอัดทำ�ให้เกิดคว�มดันเพิ่มขึ้น  

10-20 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว ดังนั้น เครื่องฆ่�เชื้อประเภทนี้จะทำ�ง�นที่คว�มดัน 25-35 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว

ในก�รฆ่�เชื้อที่ 250 องศ�ฟ�เรนไฮต์ เนื่องจ�กข้อจำ�กัดด้�นโครงสร้�งของบรรจุภัณฑ์ และคว�มดันภ�ยใน

ภ�ชนะบรรจุที่สูงกว่�คว�มดันไอนำ้�อิ่มตัว ก�รเพิ่มคว�มดันภ�ยในเครื่องจึงเป็นก�รรักษ�รูปทรงและคว�ม

สมบูรณ์ของผนึกบรรจุภัณฑ์ไม่ให้เกิดก�รฉีกข�ด หรือป้องกันไม่ให้ฝ�ขวดเปิดออกขณะฆ่�เช้ือ ดังรูปที่ 9.1 

แสดงก�รใช้อ�ก�ศอัดเพิ่มคว�มดัน (GMA SEF, 2007) นอกจ�กนั้น ผลของก�รใช้คว�มดันเพิ่มกับภ�ชนะที่

เป็นถ�ดพล�สติกทำ�ให้ฝ�ภ�ชนะถูกกด อ�จลดช่องว่�งเหนืออ�ห�รลงได้ถึง 22 เปอร์เซ็นต์ ทำ�ให้อัตร�ก�ร

แทรกผ่�นคว�มร้อนเร็วขึ้น (Lopez, 1987) ส่วนตัวกล�งให้คว�มร้อนที่ใช้ในเครื่องฆ่�เชื้อประเภทนี้อ�จเป็น

นำ�้รอ้นแบบทว่ม แบบนำ�้ตก แบบพน่ฝอยหรือเปน็ไอนำ�้ผสมอ�ก�ศ ส่วนตัวเคร่ืองฆ�่เชือ้อ�จเปน็แบบแนวตัง้

หรือแนวนอน ในขณะที่ภ�ชนะบรรจุอยู่นิ่งกับที่ 
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รูปที่ 9.1 ก�รใช้อ�ก�ศอัดเพิ่มคว�มดันเพื่อป้องกันฝ�เปิดออกขณะฆ่�เชื้อ

ที่ม�: ดัดแปลงจ�ก GMA SEF (2007)

9.3	การติดตั้งและการใช้งาน

 เนื่องจ�กเครื่องฆ่�เชื้อประเภทที่ใช้คว�มดันเพิ่มมีก�รใช้ตัวกล�งให้คว�มร้อนที่แตกต่�งกัน ดังที่ได้

กล�่วม�แลว้ข�้งตน้ ก�รออกแบบตดิตัง้ระบบควบคมุและสัญญ�ณเตือนต่�งๆ ทีเ่ปน็ปจัจัยวกิฤตจึงแตกต่�งกนั  

ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิต ข้อกำ�หนดก�รติดตั้งอุปกรณ์ทั่วไปได้กล่�วไว้ในบทที่ 6 

 9.3.1 เครื่องมือวัดและอุปกรณ์

   เครื่องฆ่�เชื้อแต่ละเครื่องต้องมีก�รติดต้ังอุปกรณ์แสดงค่�อุณหภูมิเป็นเทอร์โมมิเตอร์ชนิด

ปรอทในแทง่แก้ว (MIG) และอปุกรณบั์นทกึอณุหภมูอิย�่งนอ้ยอย�่งละ 1 ชุดหรอือ�จรวมเปน็ชดุเดยีวกนักไ็ด ้

และต้องมีก�รติดตั้งระบบควบคุมไอนำ้�อัตโนมัติเพื่อควบคุมอุณหภูมิโดยที่ตอบสนองเฉพ�ะอุณหภูมิเท่�นั้น

และไม่ตอบสนองต่อคว�มดัน ระบบก�รควบคุมคว�มดันต้องเป็นแบบอัตโนมัติที่ควบคุมก�รป้อนอ�ก�ศอัด

หรือไอนำ้�เข้�และระบ�ยออกเพื่อรักษ�คว�มดันในระดับที่ต้องก�รได้ สำ�นักง�น USDA-FSIS กำ�หนดให้ต้อง

รักษ�คว�มดันเพิ่มไว้ตลอดก�รทำ�ง�นตั้งแต่ช่วง Come-up time ช่วงฆ่�เชื้อและช่วงหล่อเย็น ข้อควรระวัง

ในก�รติดตั้งระบบอ�ก�ศอัด คือ ต้องติดตั้งว�ล์วกันกลับ (Check valve) เพื่อป้องกันนำ้�หรือไอนำ้�ไหลย้อน

กลับเข้�ไปในระบบอ�ก�ศอัด ซึ่งอ�จทำ�ให้ชุดควบคุมที่ใช้อ�ก�ศอัดเสียห�ยได้

   ก�รกระจ�ยอุณหภูมิในเครื่องฆ่�เชื้อเป็นสิ่งสำ�คัญม�ก ดังนั้น ระบบก�รหมุนเวียนตัวกล�ง

จงึตอ้งมกี�รดแูลและมสีญัญ�ณเตอืนในกรณีทีม่กี�รทำ�ง�นผดิพล�ด ไม่ว�่ตัวกล�งใหค้ว�มรอ้นจะเปน็ชนดิใด

ก็ต�ม เครื่องฆ่�เชื้อทุกเครื่องต้องได้รับก�รทดสอบก�รกระจ�ยอุณหภูมิ (Temperature distribution test) 

โดยผูก้ำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชือ้ดว้ยคว�มรอ้น (Process authority) และเก็บร�ยง�นก�รทดสอบไวเ้พือ่ก�ร

ตรวจสอบจ�กหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ม่ันใจว่�อุณหภูมิภ�ยในเคร่ืองฆ่�เช้ือมีก�รกระจ�ยตัวอย่�งสมำ�่เสมอ

 9.3.2 ว�ล์วระบ�ยนำ้�

   เครื่องฆ่�เชื้อที่ต้องมีก�รรักษ�ระดับนำ้�ไว้ที่ระดับหนึ่ง ต้องมีก�รติดตั้งว�ล์วระบ�ยนำ้�ที่ไม่มี

ก�รรัว่และอุดตนั ดงันัน้ จึงตอ้งมตีะแกรงกรอง ทัง้นีเ้พือ่ปอ้งกนัปัม๊นำ�้หมนุเวยีนเสยีห�ยเน่ืองจ�กก�รดดูวตัถุ

แปลกปลอมเข้�ใบจักร
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 9.3.3 ก�รจ่�ยนำ้�หล่อเย็น

   ในกรณีที่ภ�ชนะบรรจุเป็นขวดแก้ว เพื่อลดคว�มเสี่ยงที่แก้วจะแตก (Thermal shock)  

ไม่ควรป้อนนำ้�หล่อเย็นให้สัมผัสกับขวดแก้วโดยตรง อุณหภูมิของตัวกล�งและขวดแก้วไม่ควรต่�งกันเกินกว่� 

10 องศ�เซลเซียส ขณะหล่อเย็น ระบบก�รป้อนนำ้�หล่อเย็นมีหล�ยระบบ บ�งระบบป้อนเข้�เครื่องฆ่�เชื้อ

โดยตรง บ�งระบบค่อยๆ ป้อนเข้�ท�งดูดของปั๊มนำ้�หมุนเวียน บ�งระบบมีถังผสมนำ้�ก่อนป้อนเข้�เครื่อง และ

บ�งระบบใชเ้ครือ่งแลกเปลีย่นคว�มรอ้นแบบแผน่คอ่ยๆ ลดอณุหภมูขิองนำ�้หมนุเวยีนในเครือ่งลง ซึง่สองแบบ

หลังจะส�ม�รถลดคว�มเครียดของวัสดุที่ใช้ทำ�ภ�ชนะได้ดี และควบคุมคว�มดันในเครื่องได้ง่�ย 

9.4	ลักษณะพิเศษของเครื่องฆ่าเชื้อที่ ใช้ความดันเพิ่มแบบนิ่งแต่ละชนิด

 9.4.1 เครื่องฆ่�เชื้อชนิดนำ้�ท่วมที่ใช้คว�มดันเพิ่มจ�กอ�ก�ศอัด 

   (Total Immersion Water Retorts with Air Overpressure)

   เครื่องฆ่�เชื้อประเภทนี้ใช้นำ้�ร้อนเป็นตัวกล�งให้คว�มร้อนและสร้�งคว�มดันส่วนเพ่ิมด้วย

อ�ก�ศอัด โดยให้นำ้�ร้อนสูงท่วมผลิตภัณฑ์ตลอดเวล�ก�รฆ่�เชื้อ ส�ม�รถใช้ได้ทั้งก�รพ�สเจอไรซ์ที่มีอุณหภูมิ

ไมเ่กนิ 100 องศ�เซลเซยีส และก�รสเตอรไิรซ์ทีใ่ชอ้ณุหภมูสูิง เชน่ ที ่125 องศ�เซลเซียส ตำ�แหนง่วดัอณุหภมู ิ

ต้องตำ่�กว่�ระดับนำ้� เครื่องฆ่�เชื้อประเภทนี้มีทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน ดังแสดงในรูปที่ 9.2 สำ�หรับ 

เครื่องแนวตั้ง อุปกรณ์ส่งสัญญ�ณค่�อุณหภูมิของอุปกรณ์แสดงผลอ�จติดต้ังในช่องเปิดท่ีผนังเคร่ืองมีก�ร

ออกแบบให้มีก�รไหลเวียนของนำ้�ร้อนรอบๆ อุปกรณ์ส่งสัญญ�ณได้ดี ซึ่งแนะนำ�ให้ออกแบบเป็นลักษณะครึ่ง 

ทรงกลม (Hemisphere) แตห่�กออกแบบเป็นกลอ่งสีเ่หลีย่มควรมขีน�ดอย�่งนอ้ย 8x8x4 นิว้ สว่นเคร่ืองแนวนอน  

อปุกรณ์สง่สญัญ�ณตอ้งสอดเข�้ไปในเครือ่งฆ�่เชือ้โดยตรง ก�รตดิตัง้อปุกรณส์ง่สญัญ�ณทัง้เครือ่งแนวต้ังและ

แนวนอน ตอ้งจุม่อยูใ่นนำ�้อย�่งนอ้ย 2 นิว้โดยไมม่ปีลอก (Thermowell หรือ Sleeve) ส่วนอปุกรณส่์งสัญญ�ณ

ของอปุกรณบั์นทึกอณุหภมูคิวรตดิตัง้บรเิวณใกล้ๆ  กัน ยกเวน้ กรณขีองเครือ่งฆ�่เชือ้แบบแนวต้ังซ่ึงอปุกรณส์ง่

สัญญ�ณของอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิจะติดต้ังบริเวณใต้ส่วนรองรับตะกร้�ท่ีอยู่ล่�งสุดแต่ไม่ให้สัมผัสกับไอนำ้�

โดยตรง และทำ�ง�นรว่มกบัอปุกรณค์วบคมุว�ลว์ไอนำ�้ สว่นเครือ่งฆ่�เชือ้แนวนอน อปุกรณส์ง่สญัญ�ณทีท่ำ�ง�น

รว่มกบัชดุควบคมุอณุหภมู ิตอ้งตดิตัง้ทีต่ำ�แหนง่ระหว�่งผวิหน�้ของระดบันำ�้กบัระน�บกึง่กล�งเครือ่ง ทัง้นีเ้พือ่ 

มิให้ไอนำ้�สัมผัสกับอุปกรณ์ส่งสัญญ�ณโดยตรง

   ก�รทำ�ใหน้ำ�้รอ้นหมนุเวยีนเพือ่ใหเ้กดิก�รกระจ�ยตัวของอณุหภูมอิย�่งสมำ�่เสมอ โดยปกตมิ ี 

2 วิธีคือ ก�รใช้อ�ก�ศอัดและก�รใช้ป๊ัมนำ้�หมุนเวียน ก�รใช้อ�ก�ศอัดส�ม�รถใช้ได้กับเครื่องฆ่�เชื้อแนวต้ัง

เท่�นั้น ส่วนก�รใช้ป๊ัมนำ้�หมุนเวียนส�ม�รถใช้ได้ทั้งกับเครื่องแนวต้ังและแนวนอน ในกรณีที่ใช้อ�ก�ศอัดใน

เคร่ืองฆ�่เชื้อแนวต้ัง อ�ก�ศอัดต้องป้อนเข้�ไปในท่อจ่�ยไอนำ้� ณ ตำ�แหน่งระหว�่งว�ล์วควบคุมไอนำ้�กับตัว

เครือ่งและเข้�ท�งด้�นล�่งของเครือ่ง ดงันัน้ อ�ก�ศอดัจะผสมกบัไอนำ�้กอ่นเข�้ทอ่กระจ�ยไอนำ�้ทีด้่�นล�่งเครือ่ง  

อ�ก�ศจะทำ�หน�้ทีก่วนนำ�้รอ้นในขณะทีน่ำ�้รอ้นลอยตวัขึน้ด�้นบนผ�่นตะกร�้ทีบ่รรจอุ�ห�ร รปูแบบก�รหมนุ

เวียนของนำ้�ร้อนขึ้นกับวิธีก�รเจ�ะรูกระจ�ยไอ ดังรูปที่ 9.3 โดยก�รเจ�ะรูบริเวณใกล้ปล�ยท่อเพื่อให้นำ้�ร้อน

เคลือ่นทีข่ึน้จ�กด้�นข�้งแลว้ไหลวนลงตรงกล�งเครือ่ง หรอืก�รเจ�ะรกูระจ�ยไอใหห้นัหน�้เข�้ห�กันจะทำ�ให้

เกิดก�รเคลื่อนที่ของนำ้�ร้อนไหลขึ้นจ�กบริเวณด้�นที่เจ�ะรูแล้ววนกลับลงบริเวณที่ไม่ได้เจ�ะรูซึ่งเย็นกว่�
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   เนื่องจ�กก�รหมุนเวียนของนำ้�ร้อนเป็นสิ่งสำ�คัญ ดังนั้น ก�รยกตะกร้�ลงเครื่องฆ่�เชื้อควรมี

อุปกรณ์นำ�เพือ่บังคบัให้ตะกร้�ว�งในจดุกึง่กล�ง และใหม้รีะยะห�่งจ�กขอบเครือ่งประม�ณ 1  นิว้ เพ่ือเปน็

ชอ่งใหน้ำ�้ไหลเวยีนกลบัลงด�้นล�่ง ตะกร�้ล�่งสดุต้องมีอปุกรณร์องรบัตะกร�้ (Support) แต่ต้องไม่มีแผ่นรอง

บริเวณด้�นล่�งของเครื่อง (Baffle plate)

   อ�ก�ศอัดที่ป้อนเข้�ผสมกับไอนำ้� นอกจ�กช่วยทำ�ให้เกิดก�รหมุนเวียนของนำ้�ร้อนแล้วยัง

ช่วยลดก�รสั่นของเครื่อง เนื่องจ�กก�รเกิดค้อนนำ้� (Steam knock or hammer) จ�กก�รที่ไอนำ้�สัมผัสกับ

นำ�้เยน็แลว้ควบแนน่ทนัท ีก�รมอี�ก�ศผสมจงึชว่ยลดคว�มหน�แนน่ของของผสมลงชดเชยก�รเปลีย่นสถ�นะ

อย่�งทันทีทันใดของไอนำ้� โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในช่วง Come-up-time ที่ต้องก�รปริม�ณของอ�ก�ศม�กเพื่อ

ลดก�รสั่นของเครื่อง แต่หลังจ�กช่วงนี้ไปแล้วปริม�ณอ�ก�ศที่ต้องก�รจะลดลงเพียงเพื่อรักษ�ก�รหมุนเวียน

ของนำ้�ร้อนเท่�นั้น ดังนั้น โดยปกติจึงออกแบบให้มีว�ล์วอ�ก�ศอัดป้อนเข้� 2 ตัว มีขน�ดต่�งกัน ตัวใหญ่ที่ 

มีช่องเปิดกว้�งกว่�ใช้ในช่วง Come-up-time และว�ล์วตัวเล็กใช้สำ�หรับช่วงฆ่�เชื้อ

   หน้�ท่ีของอ�ก�ศอัดอีกประก�รคอื ก�รทำ�ใหเ้กดิคว�มดนัสว่นเพิม่ ซึง่เครือ่งฆ�่เชือ้แบบแนว

ตัง้สว่นใหญจ่ะป้อนอ�ก�ศอดัเข้�ท่ีบรเิวณชอ่งว�่งเหนอืระดับนำ�้เพือ่เพิม่คว�มดันใหส้งูกว�่คว�มดันของไอนำ�้ 

โดยเฉพ�ะในระหว่�งก�รเปลี่ยนจ�กช่วงให้คว�มร้อนม�เป็นก�รทำ�เย็น

   สำ�หรับเครื่องฆ่�เชื้อชนิดนำ้�ท่วมแบบแนวนอน ก�รใช้อ�ก�ศอัดอย่�งเดียวไม่ส�ม�รถทำ�ให้ 

เกิดก�รกระจ�ยอุณหภูมิที่ดีได้ ต้องอ�ศัยปั๊มนำ้�ช่วยหมุนเวียนนำ้�ร้อน ดูดนำ้�จ�กด้�นล่�งแล้วปั๊มเข้�ท่อ 

กระจ�ยนำ้� (Spreader) ที่ย�วตลอดคว�มย�วด้�นบนภ�ยในเครื่อง 

   สำ�หรับเครื่องฆ่�เชื้อชนิดนำ้�ท่วมแบบแนวต้ัง ท่อกระจ�ยนำ้�ร้อนจะเป็นท่อวงแหวนติดต้ัง 

ด้�นบน ท่อกระจ�ยนำ้�ร้อนเหล่�นี้ต้องเจ�ะรูให้กระจ�ยอย่�งสมำ่�เสมอและพื้นที่หน้�ตัดรวมของรูไม่ควร

ม�กกว่�พื้นที่หน้�ตัดของท่อท�งออกของปั๊มนำ้� ป�กท่อท�งดูดของทุกท่อต้องมีตะแกรงป้องกันเศษวัสดุใดๆ 

เข�้ไปในปัม๊และระบบหมนุเวยีน นอกจ�กน้ัน ตัวปัม๊เองต้องมไีฟหรอืเสยีงสญัญ�ณเตือนในกรณท่ีีปัม๊ไมท่ำ�ง�น

   ระดับนำ้�ในเครื่องต้องสูงพอที่จะท่วมภ�ชนะทั้งหมดต้ังแต่ช่วง Come-up-time และช่วง

ก�รฆ่�เชื้อ อย่�งน้อย 6 นิ้ว ดังรูปที่ 9.4 และนำ้�ควรจะท่วมชั้นบนสุดของภ�ชนะในช่วงก�รทำ�เย็น ดังนั้น  

ต้องมีวิธีที่จะทำ�ให้ผู้ปฏิบัติง�นส�ม�รถตรวจสอบระดับนำ้�ได้ เช่น ก�รใช้อุปกรณ์ส่งสัญญ�ณวัดระดับนำ้� ก�ร

ติดตั้งหลอดแก้วดูระดับนำ้� หรือก�รติดตั้งสัญญ�ณเตือนเมื่อระดับนำ้�ตำ่�กว่�ที่กำ�หนด

   ในช่วงก�รหล่อเย็นผลิตภัณฑ์ สำ�หรับเครื่องฆ่�เชื้อแนวต้ังที่ป้อนนำ้�เย็นเข้�เคร่ืองโดยตรง 

ควรป้อนนำ้�เย็นที่ระดับสูงกว่�ภ�ชนะช้ันแรกประม�ณ 4 น้ิวเพ่ือให้เกิดก�รผสมระหว่�งนำ�้ร้อนและนำ�้เย็นท่ีดี

หรืออ�จใช้ท่อกระจ�ยนำ�้ช่วยผสม 
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รูปที่ 9.2 เครื่องฆ่�เชื้อที่คว�มดันเพิ่มสูงกว่�คว�มดันภ�ยในภ�ชนะบรรจุอ�ห�ร 

 แบบนำ้�ท่วมแนวตั้งและแนวนอน

 ที่ม�: GMA SEF (2007)

  

รูปที่ 9.3 รูปแบบก�รเจ�ะรูกระจ�ยไอของเครื่องฆ่�เชื้อแบบนำ้�ท่วมที่ใช้คว�มดันเพิ่มจ�กอ�ก�ศอัด 

 ที่ม�: GMA SEF (2007)
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

รูปที่ 9.4 ก�รติดตั้งหลอดแก้วดูระดับนำ้�

 ที่ม�: GMA SEF (2007)

 9.4.2 เครื่องฆ่�เชื้อชนิดนำ้�ท่วม ที่ใช้คว�มดันเพิ่มจ�กไอนำ้� 

   (Total Immersion Water Retorts with Steam for Overpressure)

   เคร่ืองฆ่�เช้ือชนิดนำ้�ท่วมท่ีใช้ไอนำ้�สร้�งคว�มดันเพิ่มจะว�งตัวแนวนอน มีปั๊มนำ้�หมุนเวียน

ให้นำ้�แลกเปลี่ยนคว�มร้อนกับไอนำ้�ในเครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อนที่ติดตั้งภ�ยนอก ในขณะที่มีไอนำ้�อีกส่วน

ป้อนเข้�ด้�นบนเครื่อง เหนือผิวนำ้�เพื่อเพิ่มคว�มดัน ดังนั้น ชุดควบคุมไอนำ้�ต้องทำ�ง�นแยกกัน เครื่องฆ่�เชื้อ

บ�งรุ่นออกแบบให้มีถังนำ้�ร้อนแยกต่�งห�ก โดยปกตินำ้�ร้อนที่เตรียมไว้ในถังนำ้�ร้อนจะมีอุณหภูมิเท่�กับหรือ

สูงกว่�อุณหภูมิฆ่�เชื้อที่ต้องก�รประม�ณ 8-10 องศ�เซลเซียส (Lopez, 1987) เพื่อเป็นก�รลด Come-up 

time จ�กรูปที่ 9.5 ไอนำ้�จะพ่นเข้�โดยตรงเพื่อทำ�นำ้�ร้อนก่อนจะปั๊มหรือปล่อยลงเครื่องฆ่�เชื้อ เมื่อนำ้�ร้อน

ท่วมภ�ชนะทั้งหมด จะใช้ไอนำ้�อีกส่วนสร้�งคว�มดันเพิ่มให้กับเครื่องฆ่�เชื้อ เมื่อฆ่�เชื้อสมบูรณ์แล้วจะปั๊มนำ้� 

หล่อเย็นเข้�เครื่องฆ่�เชื้อในขณะเดียวกันก็ป๊ัมนำ้�ร้อนกลับข้ึนไปเก็บบนถังนำ้�ร้อนเพ่ือนำ�กลับม�ใช้ใหม่ 

ในก�รฆ�่เชือ้รอบถัดไป สว่นตำ�แหน่งก�รตดิต้ังอปุกรณแ์สดงและบันทกึอณุหภมูใิหต้ดิตัง้เชน่เดยีวกบักรณขีอง

เครื่องฆ่�เชื้อชนิดนำ้�ท่วมแนวนอนที่ใช้คว�มดันเพิ่มจ�กอ�ก�ศอัด ดังที่กล่�วม�แล้วข้�งต้น

 9.4.3 เครื่องฆ่�เชื้อชนิดพ่นนำ้�หรือโปรยนำ้�

   (Water Spray/ Cascading Water Retorts)

   เครื่องฆ่�เชื้อชนิดพ่นนำ้� (Water spray) และชนิดโปรยนำ้� ม่�นนำ้�หรือนำ้�ตก (Cascades) 

ออกแบบม�เพือ่เปน็ก�รประหยดันำ�้ แตก่�รทำ�ง�นและปจัจยัวกิฤตต�่งๆ ยงัตอ้งส�ม�รถควบคมุ ตดิต�มและ

บันทึกได้เช่นกัน ข้อดีอีกประก�รหนึ่ง คือ ลดก�รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่�งฉับพลัน (Thermal shock) แต่

อย่�งไรก็ต�ม ห�กก�รออกแบบก�รกระจ�ยนำ้�ไม่ดีพอ อ�จส่งผลทำ�ให้ก�รกระจ�ยตัวของอุณหภูมิไม่ดีต�ม

ไปด้วย ดังนั้น ต้องมีก�รจัดเรียงภ�ชนะบรรจุโดยใช้แผ่นกั้นและเรียงสลับให้นำ้�ร้อนสัมผัสกับภ�ชนะบรรจุได้

อย่�งทั่วถึง และเพื่อคว�มปลอดภัย อุณหภูมินำ้�ร้อนต้องวัดที่อุณหภูมิข�ออกจ�กเครื่องฆ่�เชื้อ
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รูปที่ 9.5 เครื่องฆ่�เชื้อแบบนำ้�ท่วมที่มีถังนำ้�ร้อนอยู่ด้�นบน

 ที่ม�: Tucker และ Featherstone (2011)

   ปัจจยัท่ีสำ�คญัอีกประก�รคอื อตัร�ก�รไหลและคว�มเร็วของนำ�้ ห�กอตัร�ก�รไหลตำ�่เกนิไป  

ก�รกระจ�ยคว�มรอ้นภ�ยในเครือ่งฆ�่เชือ้อ�จไมดี่ ทำ�ใหม้โีอก�สฆ่�เชือ้ไมส่มบรูณไ์ด้ โดยทัว่ไป อตัร�ก�รไหล 

ต่อปริม�ตรของตะกร้�แบบนิ่งประม�ณ 30 m3/h ต่อลูกบ�ศก์เมตร อัตร�ก�รไหลต่อหัวฉีดประม�ณ  

17 ลิตรต่อน�ที (สิทธิบัตรเลขที่ พอ 2004/100683)

   สำ�หรบัเครือ่งฆ่�เชือ้ชนดิพ่นนำ�้ นำ�้ร้อนจะถูกปัม๊จ�กด้�นล่�งเคร่ืองเข้�สู่หวัพ่นนำ�้ท้ังด้�นบน

และด�้นข�้ง ดงัรปูที ่9.6 โดยทีไ่อนำ�้จะถกูพน่เข�้ผสมกบัละอองนำ�้รอ้นจ�กทอ่กระจ�ยไอนำ�้ด�้นล�่งโดยตรง 

ส่วนคว�มดันส่วนเพิ่มจะใช้อ�ก�ศอัด เมื่อขั้นตอนก�รฆ่�เชื้อแล้วเสร็จนำ้�ร้อนจะถูกทำ�ให้เย็นลงโดยใช้เครื่อง

แลกเปลี่ยนคว�มร้อนแบบแผ่น (Plate heat exchanger) ตำ�แหน่งอุปกรณ์ส่งสัญญ�ณของอุปกรณ์แสดง

และบันทึกอุณหภูมิมีก�รติดตั้งแตกต่�งกันขึ้นกับก�รออกแบบของผู้ผลิต

   อีกรูปแบบหนึ่งของเครื่องฆ่�เชื้อประเภทนี้  คือ ชนิดโปรยนำ้� ม่�นนำ้�หรือนำ้�ตก 

(Cascades) ก�รออกแบบจะมีระบบกระจ�ยนำ้�ด้�นบนเครื่องเพื่อโปรยนำ้�ลงบนภ�ชนะบรรจุและใช้

อ�ก�ศอัดสร้�งคว�มดันส่วนเพิ่ม ระบบให้คว�มร้อนกับนำ้�จะใช้เครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อนที่ติดตั้ง

อยู่ภ�ยนอกเคร่ืองฆ่�เชื้อโดยใช้ป๊ัมนำ้�หมุนเวียนแลกเปลี่ยนคว�มร้อนกับไอนำ้�โดยไม่สัมผัสโดยตรง  

ดังรูปที่ 9.7 เมื่อก�รฆ่�เชื้อเสร็จสิ้น นำ้�ร้อนจะถูกทำ�ให้เย็นโดยใช้เครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อนตัวเดิม 

ตำ�แหน่งติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญ�ณของอุปกรณ์แสดงและบันทึกอุณหภูมิมีก�รติดต้ังแตกต่�งกันข้ึนกับผู้ผลิต 

เช่นกัน 

   เครื่องฆ่�เช้ือทั้งสองแบบนี้ สำ�นักง�น USDA-FSIS ระบุให้ต้องมีก�รรักษ�และตรวจสอบ 

ระดับนำ้�ให้อยู่ในระดับที่ผู้ผลิตเครื่องหรือผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนกำ�หนด และผู้ควบคุม

เครื่องต้องตรวจสอบและบันทึกระดับนำ้�ดังกล่�วห�กมีก�รร้องขอจ�กผู้ตรวจสอบ 
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

รูปที่ 9.6 เครื่องฆ่�เชื้อชนิดพ่นนำ้�

รูปที่ 9.7 เครื่องฆ่�เชื้อชนิดโปรยนำ้� (Cascading water retorts)

 ที่ม�: Rees และ Bettison (1991)

 9.4.4 เครื่องฆ่�เชื้อที่ใช้ส่วนผสมของไอนำ้�กับอ�ก�ศอัด (Steam/Air Retorts)

   เครือ่งฆ่�เช้ือท่ีใช้ไอนำ�้ผสมอ�ก�ศเปน็ตวักล�งใหค้ว�มรอ้น (Steam/air retorts) ซึง่คว�มรอ้น 

จะม�จ�กไอนำ�้ สว่นอ�ก�ศเปน็ตวัสร�้งคว�มดนัสว่นเพิม่ ก�รหมนุเวยีนตวักล�งตอ้งใชพ้ดัลมคว�มเรว็สงูชว่ย

ทำ�ให้เกิดก�รกระจ�ยอุณหภูมิให้ทั่ว ดังแสดงในรูปท่ี 9.8 เนื่องจ�กคว�มร้อนจะได้ม�จ�กส่วนที่เป็นไอนำ้�

เท่�นั้น ดังนั้น สิ่งสำ�คัญที่ต้องควบคุม คือ อัตร�ส่วนของไอนำ้�ต่ออ�ก�ศ (Steam : air ratio) อัตร�ส่วนที่ 

นิยมใช้คือ 75:25 โดยปริม�ตร เครื่องฆ่�เชื้อประเภทนี้จะมีก�รไล่อ�ก�ศส่วนใหญ่ออกด้วยไอนำ้�ในช่วงเวล�

สั้นๆ ทำ�ให้อุณหภูมิเริ่มต้นของเครื่องและอ�ห�รสูงขึ้น จ�กนั้นไอนำ้�และอ�ก�ศจะถูกป้อนเข้�เครื่องแยกกัน 

เมื่อได้สภ�วะต�มที่กำ�หนด พัดลมจะทำ�หน้�ที่หมุนเวียนตัวกล�งโดยบังคับทิศท�งให้ไหลผ่�นผลิตภัณฑ์ต�ม

คว�มย�วของเครื่องเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พก�รถ่�ยโอนคว�มร้อน เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนก�รฆ่�เชื้อ จึงเริ่ม

ก�รหล่อเย็นเบ้ืองต้น (Pre-cooling) ด้วยก�รพ่นนำ้�อย่�งช้�ๆ และรักษ�คว�มดันเพื่อรักษ�คว�มสมบูรณ์

ของบรรจุภัณฑ์ จ�กนั้นจึงหยุดพัดลมแล้วทำ�เย็นโดยปั๊มนำ้�ที่อยู่ด้�นล่�งผ่�นเครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อนเข้�

หัวพ่นนำ้�ด้�นบน
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   ก�รคำ�นวณห�สัดส่วนของไอนำ้�จำ�เป็นต้องทร�บทั้งอุณหภูมิและคว�มดันของเครื่องฆ่�เชื้อ 

(P
Rg
) จ�กค่�อุณหภูมินำ�ไปห�คว�มดันอิ่มตัวของไอนำ้�ได้จ�กต�ร�งไอนำ้�อิ่มตัวซึ่งมักแสดงในรูปคว�มดัน

สัมบูรณ์ (P
Sa
) สัดส่วนของไอนำ้�คำ�นวณได้ดังนี้

 สัดส่วนไอนำ้�โดยปริม�ตร  (1)

   เม่ือ P
sa 

คือ คว�มดันสัมบูรณ์ของไอนำ�้อ่ิมตัวท่ีอุณหภูมิฆ่�เช้ือ 

     P
atm

 คว�มดันบรรย�ก�ศ และ 

     P
Rg
 คว�มดันเกจของเครื่องฆ่�เชื้อ หรือห�จ�กกร�ฟรูปที่ 9.9

รูปที่ 9.8 เครื่องฆ่�เชื้อแบบไอนำ้�ผสมอ�ก�ศ (Largarde steam/air retort)

 ที่ม�: Rees และ Bettison (1991)

รูปท่ี 9.9 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งสัดส่วนไอนำ�้และคว�มดันเกจของเคร่ืองฆ่�เช้ือแบบไอนำ�้ผสมอ�ก�ศท่ีอุณหภูมิต่�งๆ
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

   ตัวอย่�งที่ 1 เครื่องฆ่�เชื้อแบบไอนำ้�ผสมอ�ก�ศฆ่�เชื้อที่อุณหภูมิ 121 องศ�เซลเซียส  

อ่�นค่�คว�มดันจ�กม�ตรวัดคว�มดันได้ 25 ปอนด์ต่อต�ร�งน้ิว (psig) ( หรือ 172.3 kPa) จงห�สัดส่วนของไอนำ�้

   วิธีทำ� 

1) เพร�ะคว�มดันบรรย�ก�ศ (P
atm

) มีค่� 101.3 kPa ดังนั้น คว�มดันสัมบูรณ์ในเครื่อง

ฆ่�เชื้อมีค่� 101.3 + 172.3 = 273.6 kPa

2) จ�กต�ร�งไอนำ้�อิ่มตัว ที่อุณหภูมิ 121 องศ�เซลเซียส คว�มดันสัมบูรณ์ของไอนำ้�มีค่� 

205.2 kPa

3) สัดส่วนของไอนำ้�อิ่มตัว = 205.2/273.6 = 0.75 หรือ 75% 

   สำ�นักง�น USDA-FSIS กำ�หนดให้อุปกรณ์ส่งสัญญ�ณของอุปกรณ์แสดงอุณหภูมิ

ต้องสอดเข้�ไปในเครื่องโดยตรง และต้องติดต้ังไม่ให้อุปกรณ์ส่งสัญญ�ณสัมผัสโดยตรงกับไอนำ้� ซ่ึงตำ�แหน่ง

ที่ติดตั้งจะแตกต่�งกันขึ้นกับผู้ผลิต นอกจ�กนั้น ต้องมีระบบบันทึกและควบคุมคว�มดันเพ่ือควบคุม

อ�ก�ศอัดที่ป้อนเข้�และไอนำ้�ผสมอ�ก�ศท่ีระบ�ยออก ดังได้กล่�วข้�งต้น เพื่อควบคุมอัตร�ส่วนของไอนำ้�

ต่ออ�ก�ศให้ได้ต�มที่กำ�หนดจึงต้องวัดทั้งคว�มดันและอุณหภูมิ เนื่องจ�กก�รหมุนเวียนของไอนำ้�ผสม

อ�ก�ศเกิดจ�กพัดลมท่ีติดตั้งท่ีท้�ยเครื่อง จึงต้องมีไฟและเสียงสัญญ�ณเตือนในกรณีที่พัดลมทำ�ง�นได้ไม่

สมบูรณ์ ประสิทธิภ�พของก�รไหลเวียนของตัวกล�งพิจ�รณ�ได้จ�กก�รกระจ�ยอุณหภูมิภ�ยในเคร่ือง  

ซึ่งต้องมีก�รทดสอบและเก็บผลก�รทดสอบไว้เมื่อได้รับก�รร้องขอจ�กตัวแทนผู้มีอำ�น�จเพื่อก�รตรวจสอบ

9.5	ข้อพึงระวังในกระบวนการฆ่าเชื้อ

 9.5.1 คว�มดันเพิ่ม

   คว�มดันเพิ่มมีจุดประสงค์หลักเพื่อรักษ�คว�มสมบูรณ์ของผนึกของบรรจุภัณฑ์ไม่ให้เสียรูป 

และฉีกข�ด โดยเฉพ�ะผนึกที่ปิดด้วยคว�มร้อน (Heat seals) ซ่ึงคว�มแข็งแรงของผนึกจะลดลงอย่�งม�ก 

เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน ดังแสดงในรูปที่ 9.10 คว�มแข็งแรงของผนึกถุงรีทอร์ตบรรจุนำ้�ที่ให้คว�มร้อน  

250 องศ�ฟ�เรนไฮด์ (หรือ 121 องศ�เซลเซียส) ลดลงเหลือเพียง 7 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว และหลังหล่อเย็น

คว�มแข็งแรงของรอยปิดผนึกกลับคืนได้ 90 เปอร์เซ็นต์ (ธนะบูลย์, 2547) ก�รควบคุมคว�มดันให้ถูกต้อง

ตลอดเวล�ก�รฆ่�เชื้อและหล่อเย็นจึงต้องกระทำ�อย่�งระมัดระวัง โดยเฉพ�ะอย่�งในช่วงท่ีเริ่มหล่อเย็น  

คว�มดนัไอนำ�้ภ�ยในเครือ่งจะลดลงอย�่งรวดเรว็เนือ่งจ�กก�รควบแนน่ของไอนำ�้ทำ�ใหเ้กดิคว�มแตกต�่งของ

คว�มดันภ�ยในและภ�ยนอกบรรจุภัณฑ์ส่งผลกระทบต่อคว�มสมบูรณ์ของผนึกและรูปทรงบรรจุภัณฑ์ได้ 
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รูปที่ 9.10 ค่�เฉลี่ยของคว�มดันที่ทำ�ให้รอยปิดผนึกของถุงรีทอร์ตฉีกข�ดที่อุณหภูมิต่�งๆ

  ที่ม�: ธนะบูลย์ (2547)

   นอกจ�กนั้น คว�มดันเพิ่มยังช่วยควบคุมโครงสร้�งของผลิตภัณฑ์ไม่ให้ขย�ยตัวเนื่องจ�ก

คว�มร้อน รวมทั้งก�รขย�ยตัวของอ�ก�ศที่หลงเหลือภ�ยในบรรจุภัณฑ์ ห�กให้คว�มดันเพิ่มตำ่�เกินไปอ�จ

ทำ�ใหบ้รรจภุณัฑพ์องตวัและอ�จทำ�ใหผ้นึกร่ัวได้ ก�รพองตัวเปน็ก�รเพ่ิมคว�มหน�ของบรรจุภณัฑ์ซ่ึงมผีลตอ่

อตัร�ก�รแทรกผ�่นคว�มร้อน และ/หรอืกดีขว�งรปูแบบก�รไหลเวยีนของนำ�้ในเครือ่งฆ�่เชือ้ได้ ในขณะท่ีห�ก

คว�มดันเพิ่มม�กเกินไปในช่วงแรกของกระบวนก�รอ�จทำ�ให้บรรจุภัณฑ์เสียรูปได้

   สำ�หรับบรรจุภัณฑ์ชนิดถุง อ�ก�ศที่หลงเหลือห�กมีม�ก เมื่อได้รับคว�มร้อนจะขย�ยตัว

ลอยขึ้นด้�นบน ทำ�ให้จุดร้อนช้� (Cold point) เคลื่อนที่ขึ้นด้�นบนแทนที่จะอยู่กึ่งกล�ง และทำ�ให้อัตร�ก�ร

แทรกผ่�นคว�มร้อนช้�ลง ส่งผลต่อกลไกก�รถ่�ยโอนคว�มร้อนเปล่ียนไป นอกจ�กน้ี ยังมีง�นวิจัยอื่นๆที่ 

ชีใ้หเ้หน็ว�่ แมจ้ะมอี�ก�ศหลงเหลอืในถุงอยูถึ่ง 30 มลิลิลิตร แต่ห�กใหค้ว�มดันส่วนเพ่ิมสูงกว�่คว�มดันอิม่ตวั 

ม�กกว่� 12 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว ก็ไม่ส่งผลต่อก�รถ่�ยโอนคว�มร้อน แต่ห�กคว�มดันส่วนเพิ่มน้อยกว่�  

6 ปอนดต์อ่ต�ร�งนิว้ แมม้อี�ก�ศหลงเหลอืในถุงอยูน่อ้ยกว�่ 5 มลิลิลิตร กท็ำ�ใหอ้ตัร�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อน

ลดลง (Campbell และ Ramaswamy, 1992) ดงันัน้ ก�รควบคมุปรมิ�ณอ�ก�ศหลงเหลอืจงึเปน็สิง่ทีล่ะเลยมไิด ้ 

ก�รกำ�หนดคว�มดันส่วนเพิ่มควรได้รับคำ�แนะนำ�จ�กผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์หรือผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วย

คว�มร้อน ก�รศึกษ�ห�คว�มดันส่วนเพ่ิมอ�จได้จ�กก�รวัดคว�มดันท้ังภ�ยในหรือภ�ยนอกภ�ชนะบรรจุ 

แต่ปัจจุบันเครื่องฆ่�เชื้อบ�งรุ่นมีระบบก�รติดต�มก�รขย�ยของบรรจุภัณฑ์และต่อเชื่อมเข้�กับระบบควบคุม
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กระบวนก�รเพือ่ปรบัคว�มดนัเพิม่ โดยทัว่ไป สำ�หรับบรรจุภัณฑ์กึง่คงรูป (Semi-rigid containers) คว�มดัน 

ภ�ยในและภ�ยนอกควรควบคมุใหส้มดลุใหม้�กทีส่ดุเท�่ทีจ่ะทำ�ได ้ประม�ณ 1 ปอนดต์อ่ต�ร�งนิว้ เพือ่ปอ้งกนั

ก�รเสียรูปของบรรจุภัณฑ์ ส่วนบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว เช่น ถุงรีทอร์ต และกระป๋องพล�สติกส�ม�รถทน 

คว�มดันส่วนเพิ่มได้ม�กกว่� (Sandeep, 2001 และ May, 2001)

   กล่�วโดยสรุป ปัจจัยที่ส่งผลต่อปริม�ณคว�มดันเพ่ิม ได้แก่ อุณหภูมิผลิตภัณฑ์ขณะบรรจุ 

ปรมิ�ณอ�ก�ศหลงเหลอื ชอ่งว�่งเหนอือ�ห�ร ปรมิ�ณสญุญ�ก�ศในภ�ชนะบรรจ ุและอณุหภมูฆิ�่เชือ้ ปจัจยั

เหล�่นีล้ว้นมผีลตอ่คว�มดันภ�ยในบรรจภุณัฑแ์ละอ�จต้องควบคุมอย�่งเฉพ�ะเจ�ะจงกับชนดิของผลิตภณัฑ์

และบรรจุภัณฑ์ (May, 2001) 

 9.5.2 ระดับนำ้� 

   เคร่ืองฆ่�เชื้อท่ีต้องรักษ�ระดับของนำ้�ภ�ยในเคร่ืองให้อยู่ในระดับท่ีกำ�หนดจะต้องมีก�ร 

ตรวจสอบระดบันำ�้อย�่งสมำ�่เสมอ เครือ่งฆ�่เชือ้รุ่นใหม่ๆ  จะมรีะบบอเิล็กทรอนคิส์เฝ้�ติดต�มระดับนำ�้อตัโนมติั

และแจ้งเตือนเมื่อระดับนำ้�อยู่ในระดับที่ตำ่�กว่�ที่กำ�หนด แต่ห�กไม่มีระบบดังกล่�ว ผู้ควบคุมเครื่องต้องหมั่น

ตรวจสอบและจดบนัทกึเปน็ชว่งๆ โดยสงัเกตจ�กหลอดนำ�้ ในกรณขีองเคร่ืองฆ�่เชือ้แบบนำ�้ท่วม ห�กระดับนำ�้ 

ตำ�่กว่�ชัน้บนสดุของภ�ชนะบรรจ ุผู้ควบคมุควรบนัทึกระดับนำ�้ตำ�่สุดเอ�ไว ้เมือ่เสร็จส้ินกระบวนก�ร ต้องทำ�ก�ร

แยกภ�ชนะบรรจทุีน่ำ�้ไมท่ว่มออก สภ�วะเชน่นีถื้อว�่เป็นก�รเบีย่งเบนของกระบวนก�ร (Process deviation)  

ไมค่วรเติมนำ�้เข�้เครือ่ง นอกเสยีจ�กว�่ มกี�รทดสอบเพือ่ใชเ้ป็นม�ตรก�รแกไ้ข (Corrective measure) หรอื

ใช้กระบวนก�รสำ�รอง (Alternative processes) ที่แนะนำ�โดยผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน  

(GMA SEF, 2007)

   สำ�หรับเครื่องฆ่�เชื้อชนิดนำ้�ท่วมแนวนอน ก�รออกแบบถังเก็บนำ้�ร้อนสำ�หรับเครื่องฆ่�เชื้อ

ประเภทนี้ จะออกแบบม�สำ�หรับก�รบรรจุเต็มเครื่อง (Full load) ผลิตภัณฑ์ในเครื่องฆ่�เชื้อจึงแทนที่นำ้�

บ�งสว่น ห�กผูค้วบคมุบรรจผุลติภณัฑไ์ม่เตม็เคร่ือง (Partial load) นำ�้ร้อนทีเ่ตรียมไวจ้ะไมเ่พียงพอทีจ่ะทว่ม

ภ�ชนะทั้งหมดได้ ดังนั้น ต้องบรรจุตะกร้�ที่มีผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือดัมมี่ (Dummy crates) เข้�ไปแทนส่วน

ที่ข�ด โดยทั่วไป แนะนำ�ให้ระดับนำ้�ควรสูงกว่�ระดับบนสุดของบรรจุภัณฑ์อย่�งน้อย 6 นิ้ว ข้อพึงระวังอีก

ประก�รคอื ตอ้งใช้ป๊ัมนำ�้หมนุเวยีนเพือ่ช่วยกระจ�ยอณุหภมิูของนำ�้รอ้น เนือ่งจ�กโดยธรรมช�ตนิำ�้ทีอ่ยูบ่รเิวณ

ด�้นบนจะรอ้นกว�่นำ�้ทีอ่ยูบ่รเิวณด�้นล�่ง ก�รใช้ปัม๊นำ�้หมนุเวยีนจึงชว่ยใหเ้กิดก�รผสมตัวกล�งใหค้ว�มร้อน

ทีด่ ีประเดน็อืน่ๆ เชน่ ก�รลอยตวัของบรรจภุณัฑช์นดิพล�สตกิถ�ดและถงุ ก�รจดัเรยีงจงึตอ้งมอีปุกรณพ์เิศษ

เพื่อจำ�กัดก�รเคลื่อนที่ของบรรจุภัณฑ์ดังกล่�ว แต่อย่�งไรก็ต�ม ก�รลอยตัวก็มีข้อดี คือ ช่วยพยุงบรรจุภัณฑ์

ไม่ให้ถูกกดทับจนเสียรูป (May, 2001)

 9.5.3 ก�รใช้กรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด

   อณุหภมูเิริม่ต้นของผลติภณัฑเ์ปน็ปจัจยัวกิฤตทีส่ำ�คญัทีต่อ้งควบคมุ เพร�ะห�กอณุหภมูเิริม่ตน้ 

มีค่�ตำ่�กว่�ที่กำ�หนด เวล�ในก�รฆ่�เช้ือจะต้องน�นขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้มั่นใจว่�กรรมวิธีก�รผลิตท่ีกำ�หนดไว้ 

ยงัคงปลอดภยัจงึตอ้งมกี�รวดัและบนัทกึอณุหภมูเิร่ิมต้นของภ�ชนะบรรจุท่ีเยน็ท่ีสุดกอ่นท่ีจะเร่ิมกระบวนก�ร  

ในกรณีที่ใช้นำ้�เป็นตัวกล�งให้คว�มร้อน อุณหภูมิเริ่มต้นอ�จเป็นอุณหภูมิของอ�ห�รหรือของนำ้�ขึ้นกับว่� 

อุณหภูมิใดมีค�่ตำ�่กว�่กนั และทีส่ำ�คญัคอื ก�รจบัเวล�ก�รฆ�่เชือ้จะเริม่ได ้กต็อ่เมือ่ขัน้ตอนต�่งๆ ตอ้งสมบรูณ์

และอุปกรณ์แสดงอุณหภูมิต้องขึ้นถึงอุณหภูมิฆ่�เชื้อที่กำ�หนดเท่�นั้น
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 9.5.4 ข้อมูลสำ�คัญที่ต้องบันทึก

   ปจัจยัวกิฤตทกุตวัทีก่ำ�หนดไวใ้นกรรมวธิกี�รผลิตทีก่ำ�หนดต้องวดัและบนัทกึเปน็ชว่งๆ ดว้ย

คว�มถีท่ีม่ัน่ใจว�่ค�่ปจัจัยต�่งๆ ยงัอยูใ่นชว่งทีก่ำ�หนด แต่ไมค่วรเกนิชว่งละ 15 น�ท ีขอ้มลูเพ่ิมเติมท่ีอ�จตอ้ง

บันทึก ได้แก่

 ระดับนำ้�

 อัตร�ก�รหมุนเวียนนำ้�

 ก�รบำ�รุงรักษ�ระบบให้คว�มดันเพิ่ม

 ก�รไล่อ�ก�ศ กรณีของเครื่องฆ่�เชื้อที่ใช้ไอนำ้�ผสมอ�ก�ศเป็นตัวกล�ง

 ก�รบำ�รุงรักษ�ระบบก�รหมุนเวียนไอนำ้�ผสมอ�ก�ศ

 อัตร�ส่วนไอนำ้�:อ�ก�ศ และ/หรือ

 อัตร�ก�รไหลของตัวกล�งให้คว�มร้อน

9.6	ข้อสรุป

 1. ก�รฆ่�เชื้อโดยใช้คว�มดันเพิ่ม (Overpressure) จำ�เป็นสำ�หรับอ�ห�รที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์

ประเภทอ่อนตัว กึ่งคงรูปหรือแม้แต่บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระป๋องหรือขวดแก้ว ห�กสภ�วะก�ร

ฆ่�เชื้อด้วยไอนำ้�ทำ�ให้บรรจุภัณฑ์หรือผนึกของบรรจุภัณฑ์เสียห�ยได้

 2. ระบบของตวักล�งใหค้ว�มรอ้นสำ�หรับเคร่ืองฆ่�เชือ้ทีใ่ช้คว�มดันเพ่ิมมหีล�ยระบบ ได้แก ่ระบบ

นำ้�ท่วม ระบบโปรยนำ้� ม่�นนำ้�หรือนำ้�ตก ระบบพ่นนำ้�และระบบไอนำ้�ผสมอ�ก�ศ

 3. คว�มดันเพิ่มส�ม�รถทำ�ได้โดยใช้อ�ก�ศอัดหรือไอนำ้�

 4. อุณหภูมแิละคว�มดนัของเครือ่งฆ่�เชือ้ประเภทนีเ้ปน็อสิระตอ่กนั ตอ้งควบคมุแยกกนั ต�่งจ�ก

เครือ่งฆ�่เชือ้ทีใ่ช้ไอนำ�้อิม่ตวัเปน็ตัวกล�งใหค้ว�มรอ้นทีอ่ณุหภูมแิละคว�มดนัมคีว�มสมัพันธ์กนั 

ท�งเทอร์โมไดน�มิกส์ คว�มดันจึงเปลี่ยนต�มอุณหภูมิด้วยค่�ที่แน่นอน

 5. เนื่องจ�กคว�มดันส่วนเพิ่มที่ต้องก�รมีคว�มเฉพ�ะเจ�ะจงกับชนิดของอ�ห�รที่ถูกบรรจุและ

ชนิดของบรรจุภัณฑ์ ก�รควบคุมคว�มดันจึงต้องควบคุมแบบอัตโนมัติ

 6. เครื่องฆ่�เชื้อต้องมีกลไกในก�รทำ�ให้มีก�รกระจ�ยอุณหภูมิภ�ยในเครื่องอย่�งสมำ่�เสมอ

 7. เครื่องฆ่�เชื้อที่ใช้นำ้�ร้อนเป็นตัวกล�งให้คว�มร้อน ต้องมีวิธีในก�รเฝ้�ติดต�มระดับนำ้�ภ�ยใน

เครื่องระหว่�งที่เครื่องทำ�ง�น
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 (Batch Agitating and Continuous Retorting Systems)

บทที่	10
ระบบเครื่องฆ่�เชื้อแบบหมุนที่ทำ�ง�นเป็นชุดและ

เครื่องฆ่�เชื้อที่ทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง

	(Batch	Agitating	and		

Continuous	Retorting	Systems)

 ผศ. ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี 
ภ�ควิช�วิศวกรรมอ�ห�ร คณะวิศวกรรมศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

10.1	 บทนำา

 ก�รเลอืกเครือ่งฆ�่เช้ือข้ึนกับปัจจยัหล�ยประก�ร ได้แก ่กำ�ลงัก�รผลติ บรรจภุณัฑท์ีใ่ช ้คณุภ�พของ

อ�ห�รทีต่อ้งก�ร และเงนิลงทุน เป็นตน้ บรรจภุณัฑท่ี์เลอืกใชม้ผีลอย�่งม�กต่อก�รเลอืกชนดิของเครือ่งฆ�่เชือ้  

ซึ่งก็ขึ้นกับคว�มต้องก�รของตล�ด เช่น บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงรีทอร์ต (Retort pouch) ถ�ดพล�สติก และ

ขวดแก้ว จำ�เป็นต้องใช้เครื่องฆ่�เชื้อชนิดที่ใช้คว�มดันเพิ่ม ดังได้กล่�วม�แล้วในบทที่ 9 นอกจ�กนี้ ปัจจัย

ท�งด้�นคุณภ�พของผลิตภัณฑ์เป็นอีกหน่ึงปัจจัยที่มิอ�จละเลยได้ภ�ยใต้สภ�วะก�รแข่งขันด้�นก�รตล�ดใน

ปัจจุบัน กระบวนก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รแบบอุณหภูมิสูงและเวล�สั้น (High temperature-short time) จะช่วย

รักษ�คุณค่�ท�งโภชน�ก�ร สีและกลิ่นรสของอ�ห�รไว้ได้ บริษัทผู้ผลิตเครื่องฆ่�เชื้อจึงออกแบบให้มีอุปกรณ์

พิเศษท่ีส�ม�รถทำ�ให้บรรจุภัณฑ์หมุนได้ ท้ังน้ี เพ่ือเพ่ิมอัตร�ก�รถ่�ยโอนคว�มร้อนภ�ยในอ�ห�รจ�กก�ร 

กวนผสม ทำ�ใหส้�ม�รถใชอ้ณุหภมูฆ่ิ�เช้ือทีส่งูกว่� 121 องศ�เซลเซยีส ไดโ้ดยใชเ้วล�สัน้ลง ในบทนีจ้ะกล�่วถงึ  

ระบบเครื่องฆ่�เชื้อแบบหมุนที่ทำ�ง�นเป็นชุด (Batch agitating retorts) และเครื่องฆ่�เชื้อที่ทำ�ง�นแบบ 

ต่อเนื่อง (Continuous retorts) ได้แก่ เครื่องฆ่�เชื้อแบบใช้นำ้�รับแรงดัน (Hydrostatic sterilizers) และ

เคร่ืองฆ�่เชือ้ชนดิหมนุทีม่กี�รทำ�ง�นอย�่งตอ่เนือ่ง (Continuous agitating retorts) จุดประสงคห์ลักของก�ร 

ทำ�ง�นอย�่งตอ่เนือ่ง เพือ่เพ่ิมกำ�ลงัก�รผลติและลดตน้ทุนด�้นพลงัง�น แตค่ว�มยดืหยุน่ในก�รใชง้�นกน็อ้ยกว่� 

ก�รทำ�ง�นเป็นชุด
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10.2	 เครื่องฆ่าเชื้อชนิดหมุนที่ทำางานเป็นชุด	(Batch	Agitating	Retorts)	

 เครื่องฆ่�เชื้อชนิดหมุนแบบที่ทำ�ง�นเป็นชุด ส�ม�รถใช้ฆ่�เชื้ออ�ห�รที่มีคว�มหนืดสูง เช่น  

Cream-style corn, ซอสถัว่ สตเูนือ้ผสมผกั และซุปต่�งๆ และบรรจุในกระปอ๋งขน�ดใหญไ่ด้ เชน่ 603x600 และ  

603x700 ก�รฆ่�เช้ืออ�ห�รที่มีคว�มหนืดสูงและบรรจุในกระป๋องขน�ดใหญ่ห�กอ�ศัยกลไกก�รถ่�ยโอน

คว�มร้อนแบบธรรมช�ติจะต้องใช้เวล�น�นและอ�ห�รอ�จไหม้ก่อน ดังนั้น ก�รหมุนจะทำ�ให้เกิดก�รกวน

อ�ห�รภ�ยในบรรจภุณัฑท์ำ�ใหเ้กดิก�รถ�่ยโอนคว�มรอ้นแบบบงัคบั (Forced convection) ทำ�ให้ส�ม�รถใช ้

อุณหภูมิฆ่�เชื้อสูงกว่�ปกติได้โดยไม่ทำ�ให้อ�ห�รสุกเกินไป โดยเฉพ�ะอ�ห�รที่สัมผัสกับผิวด้�นในบรรจุภัณฑ์  

แต่อย่�งไรก็ต�ม อ�ห�รบ�งชนิดก็ไม่เหม�ะที่จะใช้ระบบก�รหมุนกวน เน่ืองจ�กเนื้อสัมผัสที่อ�จเสียห�ยได้

จ�กก�รหมุน เช่น ผลไม้เนื้อนิ่มหรือครีม เป็นต้น หรืออ�ห�รบ�งชนิดก็ไม่จำ�เป็นต้องใช้ระบบก�รหมุน เช่น 

ซุปใสหรือผักในนำ้�เกลือ เพร�ะอัตร�ก�รถ่�ยโอนคว�มร้อนโดยธรรมช�ติเกิดขึ้นได้เร็วอยู่แล้ว ประโยชน์ที่จะ 

ได้จ�กก�รหมุนจึงไม่ม�กนัก ข้อเสียอื่นๆ ของเครื่องฆ่�เชื้อประเภทนี้ คือ ต้องมีระบบลำ�เลียงบรรจุภัณฑ์  

เงินลงทุนสูงและมีปัจจัยวิกฤตที่ต้องควบคุมม�กขึ้น

 ลักษณะก�รหมุนมี 2 รูปแบบ คือ แบบ side-over-side ซึ่งบรรจุภัณฑ์จะหมุนต�มแนวแกนย�ว

ของบรรจุภัณฑ์และแบบ end-over-end ซึ่งบรรจุภัณฑ์จะหมุนแบบควำ่�-หง�ย ก�รหมุนแบบนี้ทำ�ให้ง่�ยต่อ

ก�รลำ�เลยีงบรรจภุณัฑล์งตะกร�้และระบบก�รยดึตะกร้� จึงเปน็ทีน่ยิมม�กกว�่ก�รหมนุแบบแรก แต่อย�่งไร

ก็ต�ม บรรจุภัณฑ์บ�งชนิดก็ไม่เหม�ะที่จะใช้กับเครื่องฆ่�เชื้อที่มีก�รหมุนแบบ end-over-end เช่น ขวดแก้ว

ป�กกว�้ง เนือ่งจ�กระบบตอ้งมกี�รยดึตะกร�้ใหอ้ยูก่บัท่ี แรงยดึผนวกกับคว�มดนัในเครือ่งอ�จกดปะเกน็ย�ง

กันรั่วที่ฝ� (Sealing compound) ฉีกข�ดได้ 

 ตัวกล�งให้คว�มร้อนสำ�หรับเครื่องฆ่�เชื้อแบบหมุนมีหล�ยชนิด ได้แก่ ไอนำ้� นำ้�ร้อนทั้งแบบสเปรย์

และแบบนำ้�ท่วม และไอนำ้�ผสมอ�ก�ศ (May, 2001) ดังนั้น ก�รติดตั้งอุปกรณ์และก�รทำ�ง�นจะขึ้นกับชนิด 

ของตัวกล�งให้คว�มร้อนที่ใช้ แต่ไม่ว่�ตัวกล�งจะเป็นชนิดใด ต้องมีก�รติดตั้งชุดควบคุมไอนำ้�อัตโนมัติที่อ�จ

ทำ�ง�นร่วมกับอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ-เวล� และต้องมีก�รติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทในแท่งแก้ว (MIG)  

อย่�งน้อย 1 อันหรือเทอร์โมมิเตอร์ชนิดอื่นที่มีคว�มเท่ียงตรงและผ่�นก�รรับรองจ�กหน่วยง�นท่ีน่�เช่ือถือ 

เครื่องฆ่�เชื้อที่ต้องก�รคว�มดันเพิ่ม (Overpressure) ก�รควบคุมอุณหภูมิต้องไม่ขึ้นกับคว�มดัน และต้องมี 

อุปกรณ์บนัทกึคว�มดนัซึง่อ�จทำ�ง�นร่วมกบัชดุควบคมุคว�มดนั ในกรณทีีใ่ชน้ำ�้รอ้นเปน็ตวักล�งใหค้ว�มรอ้น  

ตอ้งมปีัม๊นำ�้หมนุเวยีน และตอ้งมวีธิทีีจ่ะตรวจสอบก�รทำ�ง�นของปัม๊นำ�้รวมถงึอตัร�ก�รไหล ต้องมกี�รทดสอบ

ก�รกระจ�ยอุณหภูมิโดยผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน (Process authority) และเก็บผลก�ร

ทดสอบและข้อมูลอื่นๆ ให้พร้อมเมื่อมีก�รร้องขอ

 ปัจจัยวิกฤตที่มีผลต่อก�รกวน ได้แก่ ช่องว่�งเหนืออ�ห�รและคว�มเร็วรอบของก�รหมุน ซึ่งต้องมี 

ก�รกำ�หนดไว้ในกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนดและต้องควบคุม ก�รวัดช่องว่�งเหนืออ�ห�รปกติจะวัดเป็น  

Gross headspace วัดจ�กขอบบนของบรรจุภัณฑ์ถึงผิวหน้�อ�ห�รเป็นหน่วยนิ้ว (  หรือ  นิ้ว) อ�จวัด 

ก่อนหรือหลังปิดผนึกก็ได้ ส่วนคว�มเร็วรอบต้องมีก�รตรวจสอบและบันทึกสำ�หรับแต่ละเคร่ือง อ�จติดต้ัง

เคร่ืองวดัและบนัทกึคว�มเรว็รอบอย�่งตอ่เนือ่ง (Tachometer) ก�รตรวจสอบคว�มถกูตอ้งของคว�มเรว็รอบ

ควรจับเวล�ด้วยน�ฬิก�อย่�งน้อย 1 ครั้งต่อกะก�รทำ�ง�น (Shift) (GMA SEF, 2007) 
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บทที่ 10  ระบบเครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนที่ทำางานเป็นชุดและ 

เครื่องฆ่าเชื้อที่ทำางานอย่างต่อเนื่อง

 (Batch Agitating and Continuous Retorting Systems)

 เครื่องฆ่�เชื้อชนิดออร์บิทัล (Orbital sterilizer) เป็นเครื่องฆ่�เชื้อที่ทำ�ให้เกิดก�รกวนของอ�ห�ร

ภ�ยในเปน็แบบ Side-over-side ดงัแสดงในรูปท่ี 10.1 จัดได้ว�่เปน็ก�รฆ�่เชือ้แบบ HTST (High Temperature 

-Short Time) คว�มดันไอนำ้�ภ�ยในเครื่องสูงถึง 25-40 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว เครื่องถูกออกแบบม�ให้มีกลไก

ในก�รลำ�เลียงอ�ห�รเป็นเกลียวหมุน (Spiral) และวงล้อ (Reel) ป้อนอ�ห�รเข้�และลำ�เลียงออกพร้อมๆ กัน  

ก�รทำ�ง�นเป็นแบบชุด (Batch operation) ควบคุมก�รทำ�ง�นด้วยระบบอัตโนมัติต้ังแต่ก�รไล่อ�ก�ศ  

ก�รฆ่�เชื้อ จนถึงก�รหล่อเย็น ด้วยกลไกดังกล่�วทำ�ให้อ�ห�รหมุนตั้งฉ�กกับแนวย�วของเครื่องด้วยคว�มเร็ว

รอบ 36.7 รอบต่อน�ที 

 ขอ้ดขีองเครือ่งฆ่�เชือ้แบบออรบ์ทิลั นอกจ�กจะชว่ยลดคว�มเสียห�ยทีอ่�จเกดิขึน้จ�กก�รลำ�เลยีง

กระปอ๋งและค�่ใชจ้�่ยด�้นแรงง�นแลว้ ยงัชว่ยลดเวล�ฆ�่เชือ้ บ�งผลิตภณัฑล์ดได้ถงึ 80% เมือ่เทยีบกบัเครือ่ง

ฆ่�เชื้อแบบนิ่ง นอกจ�กนี้ อ�ห�รยังมีคว�มสมำ่�เสมอซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รกวน (Lopez, 1987) 

 รูปที่ 10.1 ก�รหมุนของภ�ชนะบรรจุอ�ห�รแบบ side-over-side

  ที่ม�: Lopez (1987)

 ส่วนเครื่องฆ่�เชื้อที่มีก�รหมุนแบบ end-over-end (รูปที่ 10.2) บรรจุภัณฑ์จะอยู่ในตะกร้�ซึ่ง

จะลอ๊คเข�้กบัเฟรมหมนุ (Rotating framework) ทำ�ใหเ้กดิก�รหมนุของกระปอ๋งควำ�่-หง�ย เคร่ืองประเภทนี ้ 

ตวักล�งใหค้ว�มรอ้นมหีล�ยชนดิ ไดแ้ก ่ไอนำ�้อิม่ตัว นำ�้ร้อนทัง้แบบนำ�้ทว่ม สเปรยแ์ละโปรยนำ�้ทำ�ง�นภ�ยใต้

คว�มดันเพิ่ม และไอนำ้�ผสมอ�ก�ศแบบคว�มดันเพิ่ม เป็นต้น 

 เครือ่งฆ�่เชือ้ชนดิหมนุทัง้ 2 แบบ จะมคีว�มเรว็รอบสงูกว�่เครือ่งฆ�่เชือ้ชนดิหมนุแบบตอ่เนือ่ง ทัง้นี ้

เพร�ะภ�ชนะจะถูกล๊อคแน่นอยู่กับท่ีในตะกร้�หรือร�งร่องกระป๋อง (Racks) ก�รติดตั้งอุปกรณ์ต่�งๆ ใช้ข้อ

กำ�หนดเดียวกับเครื่องฆ่�เชื้อชนิดใช้ไอนำ้�อิ่มตัวและ/หรือแบบคว�มดันเพิ่ม (ร�ยละเอียดในบทที่ 8 และ 9) 

สิ่งสำ�คัญที่ต้องตรวจสอบ (GMA SEF, 2007) คือ

 1)  ผู้ควบคุมและก�รป้อนคำ�สั่งให้โปรแกรมควบคุม 

 2)  บลีดเดอร์

 3)  ก�รดึงไอนำ้�ควบแน่นออกจ�กเครื่องเพร�ะมีผลทำ�ให้รอบก�รหมุนลดลง (อ�จลดลงถึง  

30 เปอร์เซ็นต์ ห�กมีนำ้�ค้�งในเครื่องม�ก) 

 4)  อุณหภูมิไล่อ�ก�ศและอุณหภูมิฆ่�เชื้อ 
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 5)  คว�มเร็วรอบของวงล้อหมุน

 6)  อุณหภูมิเริ่มต้นของอ�ห�ร 

 7)  ช่องว่�งเหนืออ�ห�ร

 8)  เวล�-อุณหภูมิและคว�มดันขณะหล่อเย็น 

 9)  คว�มข้นหนืดของอ�ห�ร (Consistency)

 10) อุณหภูมิหลังหล่อเย็น 

 รูปที่ 10.2 ก�รหมุนของภ�ชนะบรรจุอ�ห�รแบบ end-over-end 

  ที่ม�: GMA SEF (2007)

10.3	 เครื่องฆ่าเชื้อที่ทำางานอย่างต่อเนื่อง	(Continuous	Retorting	Systems)

 10.3.1 เครื่องฆ่�เชื้อแบบใช้นำ้�รับแรงดัน (Hydrostatic Retorts)

 เครื่องฆ่�เชื้อชนิดนี้ส�ม�รถใช้กับอ�ห�รได้หล�ยประเภท ตั้งแต่เครื่องดื่ม นำ้�ผลไม้ ซุปผัก  

ไปจนถึงอ�ห�รประเภทเนื้อสัตว์ รวมไปถึงปล�ทูน่�ด้วย หลักก�รทำ�ง�นของเครื่องฆ่�เชื้อประเภทนี้ คือ ก�ร

ให้คว�มดันสถิตของนำ้�ซึ่งขึ้นกับคว�มสูงของระดับนำ้�ในหอนำ้� (Water legs) ต้�นแรงดันเนื่องจ�กคว�มดัน

ในหอไอนำ้� (Steam dome) (รูปที่ 10.3) อุณหภูมิและคว�มดันของไอนำ้�อิ่มตัวในหอไอนำ้�จะถูกกำ�หนดด้วย

คว�มสูงของหอนำ้� ห�กใช้อุณหภูมิสูงคว�มดันจะสูงต�ม ดังนั้น คว�มสูงของนำ้�ในหอนำ้�ก็ต้องสูงขึ้นด้วย เช่น 

ก�รฆ่�เชื้อที่ 121 องศ�เซลเซียส คว�มดันไอนำ้�ในหอฆ่�เชื้อ 15 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว หอนำ้�ด้�นป้อนและด้�น

จ�่ยออกจะตอ้งสงูกว�่ระดับนำ�้ในหอฆ�่เชือ้ประม�ณ 11.3 เมตร อ�จกล่�วได้ว�่ อณุหภมูสูิงสุดจะถกูกำ�หนด

ด้วยคว�มสูงของระดับนำ้�ในหอนำ้� คว�มสูงทั้งหมดของเครื่องสูงประม�ณ 30 เมตร ดังนั้น จึงต้องก�รพื้นที่ 

น้อย ส่วนประกอบโดยทั่วไป ประกอบด้วย หอนำ้�สำ�หรับอุ่นอ�ห�ร (Preheat leg) หอไอนำ้�สำ�หรับฆ่�เชื้อ 

(Steam dome) และหอนำ้�หล่อเย็น (Cooling legs) ซึ่งอ�จมีหล�ยหอเพื่อก�รหล่อเย็นภ�ยใต้คว�มดัน  

และ/หรือที่คว�มดันบรรย�ก�ศ ผลิตภัณฑ์จะถูกว�งเรียงในแนวนอนและลำ�เลียงขึ้นด้วยร่องส�ยพ�นพ� 

กระปอ๋ง (Carrier bars) เคลือ่นทีใ่นหอฆ�่เชือ้อย�่งนอ้ย 2 เท่ียวกอ่นจะเข้�หอหล่อเยน็ ปจัจุบนัมกี�รพัฒน�ให ้

ส�ม�รถใช้นำ้�ร้อนเป็นตัวกล�งให้คว�มร้อนและสร้�งคว�มดันเพิ่มด้วยอ�ก�ศอัด (Overpressure) เพื่อใช้กับ

บรรจุภัณฑ์ได้หล�กหล�ยประเภทนอกเหนือจ�กกระป๋องและขวดแก้ว ยังส�ม�รถใช้กับบรรจุภัณฑ์ประเภท
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พล�สติกได้ ด้วยเหตุน้ี อ�จมีก�รเพิ่มหอนำ้�ท�งเข้�เพื่ออุ่นอ�ห�รที่คว�มดันบรรย�ก�ศและภ�ยใต้คว�มดัน

เพิ่ม ซึ่งก�รควบคุมอุณหภูมิในหอนำ้�ท�งเข้�ส�ม�รถทำ�ได้อย่�งอิสระ ตั้งแต่อุณหภูมิห้องไปจนถึงอุณหภูมินำ้�

เดอืด โดยก�รฉดีไอนำ�้เข�้ด�้นล�่งหอ และเชน่กันอณุหภมูขิองหอนำ�้ท�งออกกส็�ม�รถควบคมุแยกเป็นอสิระ

โดยฉีดไอนำ้�เข้�ด้�นล่�งห�กจำ�เป็น เพร�ะคว�มร้อนส่วนหนึ่งจะม�จ�กอ�ห�รที่ถูกทำ�ให้เย็นลงอยู่แล้ว เพื่อ

เป็นก�รประหยัดพลังง�น เครื่องส่วนใหญ่จะมีปั๊มเพื่อหมุนวนนำ้�ร้อนจ�กหอนำ้�ท�งออกไปป้อนให้กับหอนำ้� 

ท�งเข้� ในขณะที่นำ้�ด้�นบนในหอนำ้�ท�งเข้�ที่มีอุณหภูมิตำ่�กว่�ก็จะถูกส่งไปเข้�ด้�นบนของหอนำ้�ท�งออก 

เกิดก�รหมุนเวียนของนำ้�ภ�ยในเครื่องอย่�งสมดุล 

 รูปที่ 10.3 เครื่องฆ่�เชื้อแบบต่อเนื่องชนิดใช้นำ้�รับแรงดัน

  ที่ม�: Holdsworth (1997)

 เช่นเดียวกันกับเครื่องฆ่�เชื้อประเภทอื่นๆ ต้องมีก�รติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ (MIG) และ

อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิของทุกหอ (Chamber) ทั้งหอนำ้�และหอฆ่�เชื้อต้องควบคุมอุณหภูมิแยกกัน และห�ก

ใช้นำ้�ร้อนเป็นตัวกล�งให้คว�มร้อนต้องมีระบบรักษ�คว�มดันเพิ่ม ตำ�แหน่งที่ติดตั้ง MIG ในหอฆ่�เชื้อต้องอยู่

สูงกว่�ระดับนำ้� (Steam-water interface) ประม�ณ 3 นิ้วเพื่อให้มั่นใจว่�เป็นอุณหภูมิตำ่�สุด

 ส่วนตำ�แหน่งของอุปกรณ์ส่งสัญญ�ณ (Sensor) ของอุปกรณ์บันทึกเวล�-อุณหภูมิต้องติด

ตั้งในหอฆ่�เช้ือใกล้ๆ กับ MIG ระหว่�งระดับนำ้�และตำ�แหน่งตำ่�สุดของภ�ชนะบรรจุ ห�กกรรมวิธีก�รผลิต

ที่กำ�หนด (Scheduled process) มีก�รกำ�หนดอุณหภูมิในหอนำ้�ด้วย ต้องมีก�รติดตั้งอุปกรณ์บันทึกเวล�-

อุณหภูมิในหอนำ้�ทุกหอ ดังรูปที่ 10.4 ซึ่งอุปกรณ์บันทึกเวล�-อุณหภูมิอ�จทำ�ง�นร่วมกับว�ล์วควบคุมไอนำ้�

อัตโนมัติ หอฆ่�เชื้อที่ใช้ไอนำ้�อิ่มตัวเป็นตัวกล�งต้องติดตั้งบลีดเดอร์ขน�ดไม่เล็กกว่�  นิ้ว ติดตั้งตรงข้�มกับ

ท�งเข้�ไอนำ้�และเปิดสุดตลอดเวล�ให้ผู้ควบคุมสังเกตเห็นได้ง่�ย
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

 ก�รควบคุมระดับนำ้�เป็นสิ่งสำ�คัญ ระดับนำ้�สูงสุด (Maximum water level) ในหอฆ่�เชื้อ

จะถกูกำ�หนดโดยผูผ้ลติเครือ่ง ห�กระดบันำ�้ตำ�่กว�่ระดับนำ�้สูงสุดทีก่ำ�หนดจะทำ�ใหอ้�ห�รถกูฆ่�เชือ้น�นขึน้ แต่

ห�กระดบันำ�้สงูกว�่ระดบันำ�้สงูสดุทีก่ำ�หนดจะทำ�ใหเ้วล�ก�รฆ่�เชือ้ลดลง เนือ่งจ�กกระปอ๋งสัมผัสนำ�้น�นขึน้ 

ระดบันำ�้ส�ม�รถสงัเกตไดจ้�กหลอดนำ�้ท่ีติดตัง้ไว ้ปญัห�คว�มผนัผวนของระดบันำ�้มกัเกดิจ�กชว่งทีมี่ก�รปอ้น

อ�ห�รเข�้เครือ่งและตอนทีอ่�ห�รออกจ�กเครือ่ง ดังนัน้ จึงควรมรีะบบก�รควบคมุระดับนำ�้ภ�ยในหอฆ�่เชือ้

ให้ตำ�่กว่�ระดับนำ�้สงูสดุเสมอ เพือ่ไมใ่หก้ระปอ๋งสมัผสักบันำ�้ขณะฆ�่เชือ้ กรณทีีร่ะดบันำ�้สงูกว�่ระดบันำ�้สงูสดุ

ตอ้งแยกกระป๋องทีส่มัผสันำ�้ออกและกักไวเ้พือ่รอก�รประเมนิจ�กผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชือ้ดว้ยคว�มรอ้น

 รูปที่ 10.4 ตำ�แหน่งวัดและบันทึกอุณหภูมิในเครื่องฆ่�เชื้อแบบใช้นำ้�รับแรงดัน

  ที่ม�: GMA SEF (2007)

 เวล�ก�รฆ�่เชือ้ (Process time) ขึน้กับคว�มย�วและคว�มเร็วของร่องส�ยพ�นพ�กระปอ๋ง  

ดังนั้น ต้องกำ�หนดคว�มเร็วของส�ยพ�นอย่�งระมัดระวังซึ่งต้องกำ�หนดและบันทึกก่อนทำ�ง�น และมีก�ร

ตรวจสอบและบันทึกเป็นช่วงๆ ไม่เกินทุก 4 ชั่วโมง โดยก�รจับเวล�คำ�นวณห�จำ�นวนร่องส�ยพ�นต่อน�ที

หรืออ�จใช้เครื่องบันทึกอย่�งต่อเนื่องแต่ก็ยังต้องตรวจสอบอย่�งน้อยทุกครั้งที่เริ่มเดินเครื่องใหม่และมีระบบ

ป้องกันก�รปรับแต่งโดยไม่ได้รับอนุญ�ต

 อุณหภูมิเริ่มต้นของอ�ห�ร (Initial temperature) ต้องวัดอย่�งสมำ่�เสมอ ห�กเวล�ที่อยู่

ในหอนำ�้ข�ปอ้นเข้�ไมไ่ดร้วมอยูใ่นกรรมวธีิก�รผลติทีก่ำ�หนด (Scheduled process) อณุหภมูขิองหอนำ�้ควร

ควบคุมใหไ้ม่ตำ�่กว�่อุณหภูมเิริม่ตน้ตำ�่สดุของอ�ห�รทีก่ำ�หนด แตถ่�้รวมอยูด่ว้ยอณุหภมูเิริม่ตน้ของอ�ห�รควร

วัดที่ท�งเข้�หอนำ้�ข�ป้อนเข้�ซึ่งต้องไม่ตำ่�กว่�ค่�ที่กำ�หนดในกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด
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 10.3.2 เครื่องฆ่�เชื้อแบบหมุนที่มีระบบก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง (Continuous Rotary  

Retorts)

รูปที่ 10.5 เครื่องฆ่�เชื้อแบบหมุนที่มีระบบก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง

  ที่ม�: GMA SEF (2007)

 เครือ่งฆ�่เชือ้แบบหมนุทีม่รีะบบก�รทำ�ง�นแบบต่อเนือ่ง (Agitating or rotary retorts with 

continuous container handling) ดงัแสดงในรูปท่ี 10.5 ผลิตขึน้คร้ังแรก โดยบริษทั Anderson Barngrover 

(เปลีย่นเปน็ FMC และต่อม�เปน็ JBT ในปจัจบุนั) ตัง้แต ่ค.ศ. 1920 เพือ่ฆ�่เช้ือนมขน้จดืบรรจกุระป๋อง (ชัยรตัน,์ 

2553) ก�รหมุนของเครื่องจะทำ�ให้เกิดก�รกวนของผลิตภัณฑ์ภ�ยในกระป๋องส่งผลให้อ�ห�รได้รับคว�มร้อน

อย�่งทัว่ถงึและสมำ�่เสมอ ทำ�ให้ส�ม�รถลดเวล�ก�รฆ่�เชือ้ได ้อกีทัง้คณุภ�พของอ�ห�รกด็ข้ึีนทัง้ในด�้น ส ีกลิน่  

รส และเนื้อสัมผัส หรือแม้แต่อุณหภูมิฆ่�เชื้อก็อ�จเพ่ิมให้สูงขึ้นได้จนถึง 280 องศ�ฟ�เรนไฮต์ (137.8  

องศ�เซลเซียส) ข้อดีอีกประก�รคือ ก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่องช่วยลดแรงง�นและค่�เชื้อเพลิงได้ เมื่อเปรียบ

เทยีบกับเครือ่งฆ�่เชือ้แบบนิง่ทีต่อ้งมกี�รขนถ�่ยผลติภณัฑห์ล�ยขัน้ ก�รใชเ้ครือ่งฆ�่เชือ้แบบต่อเนือ่งส�ม�รถ

ลดแรงง�นจ�ก 15 คนลงเหลือเพียง 1 คน และส�ม�รถลดก�รใช้ไอนำ้�ลงได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เพร�ะมีก�รไล่

อ�ก�ศเพยีงครัง้เดยีวตอนเริม่ทำ�ง�น อตัร�ก�รผลติสงูถงึ 400 กระปอ๋งตอ่น�ท ีแตอ่ย�่งไรก็ต�ม เครือ่งฆ�่เช้ือ

ประเภทนี้ก็มีข้อเสีย กล่�วคือ ต้องใช้เงินลงทุนสูง และมีข้อจำ�กัดในก�รใช้ง�นเฉพ�ะกับขน�ดของกระป๋องที่

ออกแบบม�เท่�นั้น GMA SEF, (2007)

 หลกัก�รท่ีสำ�คญัของเคร่ืองฆ�่เชือ้แบบหมนุทีม่รีะบบก�รทำ�ง�นอย�่งต่อเนือ่ง คอืก�รทำ�ให้

เกิดก�รกวนเป็นครั้งคร�ว (Intermittent agitation) เพื่อเพิ่มอัตร�ก�รถ่�ยโอนคว�มร้อนภ�ยในอ�ห�ร  

ก�รหมุนของกระป๋องท่ีเกิดขึ้นในเครื่องแบ่งได้เป็น 3 โซน คือ หมุนแบบถูกบังคับด้วยร�ง (Fixed reel)  

หมนุแบบไถล (Sliding rotation) และหมุนแบบอสิระ (Free rotation) ต�มรปูที ่10.6 ก�รหมนุใน 2 โซนแรก 

มีผลต่อก�รกวนน้อยม�ก แต่ก�รกวนจะเกิดม�กในขณะท่ีกระป๋องหมุนได้อย่�งอิสระในขณะตกลงด้�นล่�งของเคร่ือง
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

 รูปที่ 10.6 ลักษณะก�รกวนที่เกิดขึ้นในกระป๋องภ�ยในเครื่องฆ่�เชื้อและเครื่องสำ�หรับหล่อเย็น

  ที่ม�: GMA SEF (2007)

 รูปที่ 10.7 ก�รจัดรูปแบบของเครื่องฆ่�เชื้อแบบหมุนที่ทำ�ง�นอย่�งเนื่อง

  ที่ม�: GMA SEF (2007)
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 ก�รกวนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออ�ห�รและช่องว่�งภ�ยในกระป๋อง (Headspace bubble)  

เกิดก�รเคล่ือนที่ ดังนั้น อ�ห�รที่มีก�รบรรจุเป็นก้อนแน่น (Solid packed items) จึงไม่เหม�ะกับเครื่อง

ฆ่�เชื้อประเภทนี้ ในท�งตรงกันข้�ม อ�ห�รประเภทผักและผลไม้ที่บรรจุในนำ้�เกลือ หรือประเภทซอส 

ที่ข้นหนืดป�นกล�ง จะเหม�ะกับเครื่องฆ่�เชื้อแบบนี้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อก�รกวน ได้แก่ ช่องว่�งเหนืออ�ห�ร

ภ�ยในกระป๋อง (Headspace) คว�มข้นหนืด (Consistency) คว�มเร็วรอบก�รหมุน (Reel speed)  

และนำ้�หนักบรรจุ (Fill-in weight)

 ระบบของเครื่องฆ่�เชื้อแบบนี้จะประกอบด้วยถังทรงกระบอกเส้นผ่�นศูนย์กล�งประม�ณ 

58 นิ้ว (2.2 เมตร) อย่�งน้อย 2 ถัง ซึ่งส�ม�รถทำ�ง�นได้ในสภ�วะต่�ง ๆ ได้แก่ ภ�ยใต้คว�มดันสูงจ�กไอนำ้� 

ภ�ยใต้คว�มดันบรรย�ก�ศเพื่ออุ่นให้ร้อน (Preheating) ทำ�เย็นภ�ยใต้คว�มดันสูงหรือคว�มดันบรรย�ก�ศ 

เป็นต้น ลักษณะก�รจัดเรียงมีหล�ยรูปแบบ ดังรูปที่ 10.7

 อ�ห�รกระป๋องจะถูกลำ�เลียงเข้�สู่ระบบอย่�งต่อเนื่อง ด้วยว�ล์วป้อนแบบหมุน (Rotary 

inlet valve) ทำ�หน้�ที่ป้อนอ�ห�รกระป๋องเข้�เครื่องฆ่�เชื้อและกันมิให้ไอนำ้�รั่วออกม� ภ�ยในของเครื่อง 

ฆ่�เชื้อจะมีวงล้อที่หมุนได้ (Rotating reel) เป็นตัวรองรับกระป๋อง ส่วนผิวด้�นในเครื่องฆ่�เชื้อจะมีวงเกลียว

รูปตัวที (Spiral T) ดังรูปที่ 10.8 ก�รหมุนของวงล้อจะทำ�ให้กระป๋องเคลื่อนที่ไปต�มเกลียวของร�งรูปตัวที

ที่ยึดติดอยู่กับที่ 

 รูปที่ 10.8 ก�รเคลื่อนที่ของกระป๋องด้วยกลไกของร�งวงล้อหมุนกับร�งเกลียว

  ที่ม�: ชัยรัตน์ (2553)

 ขณะที่อ�ห�รกระป๋องเคลื่อนที่อยู่ในส่วนของเครื่องฆ่�เชื้อ (Processing shell) จะได้รับ

คว�มรอ้นจ�กไอนำ�้คว�มดนัสงูท่ีอณุหภูมคิงทีต่ลอดเวล� เมือ่อ�ห�รกระปอ๋งเคล่ือนทีม่�ถงึท�้ยเคร่ืองท�งออก 

จะถูกป้อนเข้�ไปในส่วนที่หล่อเย็น (Cooling shell) ด้วยว�ล์วส่งถ่�ย (Transfer valve) ซึ่งต้องป้องกันไอนำ้�

และอ�ก�ศอัดรั่วได้ รูปที่ 10.9 เนื่องจ�กส่วนที่หล่อเย็นอ�จต้องทำ�เย็นภ�ยใต้คว�มดันเพื่อป้องกันไม่ให้

กระป๋องเสียรูปเป็นป�กนกกระจอก (Buckling) ดังนั้น คว�มดันภ�ยในส่วนหล่อเย็นควรตำ่�กว่�คว�มดันใน

เครื่องฆ่�เชื้อเล็กน้อย และก่อนส่งเข้�เครื่องหล่อเย็นต่อที่คว�มดันปกติต่อไป

 ก�รติดตั้งอุปกรณ์วัดและควบคุม มีข้อกำ�หนดเช่นเดียวกับเครื่องฆ่�เช้ือแบบนิ่งท่ีใช้ไอนำ้�

อิ่มตัว กล่�วคือ ถังแต่ละใบ (Shell) ต้องมีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทในแท่งแก้ว (MIG) ติดตั้งอย่�งน้อย 1 อัน

และมีอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ-เวล� อ�จทำ�ง�นร่วมกับว�ล์วควบคุมไอนำ้�อัตโนมัติ เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้
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คงที่ ก�รติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญ�ณวัดอุณหภูมิทั้ง MIG และของอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิ ต้องติดตั้งอยู่ภ�ยใน

ตัวเครื่องหรือช่องภ�ยนอก (External well) ที่ต่อจ�กเครื่องโดยตรง มีขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งไม่น้อยกว่� 

 นิ้ว และต้องมีบลีดเดอร์ (Bleeder) ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง  นิ้ว เปิดให้ไอนำ้�ไหลออกตลอดเวล� 

 รูปที่ 10.9 ว�ล์วส่งถ่�ย (Transfer valve)

  ที่ม�: GMA SEF (2007)

 ไอนำ้�ที่ป้อนเข้�ด้�นล่�งด้วยท่อกระจ�ยไอที่เจ�ะรูเป็นแนวย�วตลอดคว�มย�วของเครื่อง 

ต้องติดตั้งตรงข้�มกับท่อไล่อ�ก�ศ (Vent) ซึ่งปกติมีขน�ด 2 นิ้ว 2 ท่อ ต�ร�งก�รไล่อ�ก�ศต้องได้จ�กก�ร

ทดสอบก�รกระจ�ยอุณหภูมิ (Temperature distribution test) โดยผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เช้ือด้วยคว�มร้อน 

 ก�รติดตั้งบลีดเดอร์เพื่อทำ�ให้ไอนำ้�เกิดก�รหมุนเวียนและกำ�จัดอ�ก�ศที่ปะปนม�กับไอนำ้� 

ต้องมีขน�ดไม่เล็กกว่�  น้ิว ติดตั้งด้�นบนเครื่องห่�งจ�กหัว-ท้�ยเครื่อง 1 ฟุตโดยประม�ณและทุกระยะ

ไม่เกิน 8 ฟุต บลีดเดอร์ทุกตัวต้องเปิดให้กว้�งสุดตลอดเวล�ก�รทำ�ง�น รวมถึงคอนเดนเสทบลีดเดอร์ที่ติดตั้ง

ด้�นล่�งเพื่อกำ�จัดไอนำ้�ควบแน่นด้วย 

 ก�รกำ�จดัไอนำ�้ควบแนน่เปน็ส่ิงสำ�คญัทีต้่องใหค้ว�มใส่ใจ เนือ่งจ�กห�กมกี�รสะสมม�กจะ

สง่ผลตอ่คว�มเร็วรอบของก�รหมนุซึง่สง่ผลตอ่เวล�ก�รฆ่�เช้ือและอ�จทำ�ใหอ้�ห�รไดร้บัก�รฆ่�เช้ือไมเ่พียงพอ  

ผูค้วบคมุจะตอ้งหมัน่สงัเกตก�รทำ�ง�นของบลดีเดอรท์กุตัวเปน็ระยะๆ ไม่เกนิทกุ 15 น�ท ีสว่นกรณทีีใ่ชร้ะบบ

อตัโนมัติจะมกี�รระบ�ยไอนำ�้ควบแน่นออกเป็นชว่ง ๆ  และระบบสญัญ�ณเตอืนตอ้งมกี�รตรวจสอบทกุชดุก�ร

ทำ�ง�นและมีก�รจดบันทึก ก�รตรวจสอบนี้ถือเป็นข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น USDA ที่ต้องปฏิบัติ

 คว�มเรว็รอบของก�รหมนุมคีว�มสำ�คญัอยู ่2 ประก�ร คอื (1) เปน็ตวักำ�หนดเวล�ทีอ่�ห�ร

กระปอ๋งตอ้งอยูใ่นเครือ่งฆ�่เชือ้หรือเวล�ฆ�่เชือ้ (Residence or process time) และ (2) อ�จมผีลต่อก�รกวน

ของอ�ห�รภ�ยในกระป๋อง ซึ่งจะส่งผลต่ออัตร�ก�รถ่�ยเทคว�มร้อน ดังนั้น ก�รกำ�หนดก�รฆ่�เชื้อ (Process 

establishment) จะต้องเก็บข้อมูลที่คว�มเร็วรอบตำ่�หล�ย ๆ ค่�ที่ตำ่�กว่�ปกติ และกำ�หนดคว�มเร็วรอบตำ่�

สุดเป็นปัจจัยวิกฤต (Critical factor) ของกระบวนก�ร ดังนั้น ก�รเริ่มเดินเครื่องต้องมีก�รตรวจสอบ บันทึก

และปรับแต่งก่อน และตรวจสอบอย่�งน้อยทุกๆ 4 ชั่วโมง หรืออ�จใช้เครื่องบันทึกคว�มเร็วรอบ (Recording 

tachometer) ซึ่งมีก�รบันทึกอย่�งต่อเนื่อง แต่อย่�งไรก็ต�ม สำ�นักง�น USDA ต้องก�รให้มีก�รตรวจสอบ

คว�มถูกต้องของเครื่องบันทึกคว�มเร็วรอบ อย่�งน้อย 1 ครั้งต่อทุกครั้งที่เริ่มเดินเครื่องโดยใช้น�ฬิก�จับเวล� 

นอกจ�กนี้ ต้องมีม�ตรก�รป้องกันก�รปรับเปลี่ยนคว�มเร็วรอบโดยไม่ได้รับอนุญ�ต อ�ทิเช่น ใช้กุญแจล็อค 

หรือติดป้�ยคำ�สั่งของผู้บริห�ร เป็นต้น
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บทที่ 10  ระบบเครื่องฆ่าเชื้อแบบหมุนที่ทำางานเป็นชุดและ 

เครื่องฆ่าเชื้อที่ทำางานอย่างต่อเนื่อง

 (Batch Agitating and Continuous Retorting Systems)

 ข้อมูลท่ีต้องบันทึกเพิ่มเติม ได้แก่ จำ�นวนกระป๋องโดยประม�ณขณะฆ่�เช้ือ อุณหภูมิ 

เริม่ตน้ของผลติภณัฑ ์เวล�ทีเ่ปดิไอนำ�้ เวล�และอณุหภมูท่ีิปดิท่อไล่อ�ก�ศ เวล�ท่ีกระปอ๋งแรกเข้�เคร่ืองฆ่�เชือ้  

เวล�ทีก่ระป๋องสดุท้�ยออกจ�กเครือ่งฆ�่เชือ้ ก�รทำ�ง�นของคอนเดนเสทบลดีเดอร์ และคว�มเรว็รอบ สำ�นกัง�น 

USDA กำ�หนดให้ห�และบันทึกคว�มเร็วรอบแต่ละช่วงเวล�ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ส่วนก�รอ่�นและบันทึกค่�

อณุหภมูจิ�กเทอรโ์มมเิตอรแ์ละเครือ่งบนัทึกอณุหภูมเิวล� ต้องทำ�ต้ังแต่กระปอ๋งแรกเร่ิมเข้�และทุก ๆ  30 น�ท ี 

(GMA SEF, 2007)

 ก�รเบ่ียงเบนไปจ�กกรรมวิธีก�รผลิตท่ีกำ�หนด (Process deviations) แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ

1) กระป๋องติดขัดหรือเครื่องฆ่�เชื้อไม่ทำ�ง�น (Retort jam or breakdown) ต้องมีก�ร

จัดก�รที่เหม�ะสม เช่น ฆ่�เชื้อใหม่ (Reprocess) บรรจุแล้วฆ่�เชื้อใหม่ หรือทำ�ล�ยทิ้ง 

หรืออ�จเดินเครื่องแบบเคร่ืองฆ่�เชื้อแบบนิ่งซ่ึงถือเป็นก�รเดินเคร่ืองแบบฉุกเฉินและ

ต้องได้รับคำ�แนะนำ�จ�กผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนก่อน

2) อุณหภูมิฆ่�เชื้อตก (Temperature drop) ก�รจัดก�รต�มคำ�แนะนำ�ขององค์ก�ร  

US-FDA และสำ�นักง�น USDA สรุปไว้ในต�ร�งที่ 10.1

 ในกรณีที่อุณหภูมิตกน้อยกว่� 10 องศ�ฟ�เรนไฮต์ ก�รใช้กระบวนก�รสำ�รองส�ม�รถใช้ได้กับก�ร

ดำ�เนินก�รฆ่�เชื้อแบบนิ่ง (Still process) และแบบหมุน (Agitating process) ต�มคำ�แนะนำ�ของผู้กำ�หนด

กระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน แต่ห�กอุณหภูมิตกม�กกว่�หรือเท่�กับ 10 องศ�ฟ�เรนไฮต์ อนุญ�ตให้ใช้

กระบวนก�รสำ�รองเฉพ�ะก�รดำ�เนนิก�รฆ�่เชือ้แบบนิง่เท�่นัน้ ขัน้ตอนก�รปฏบิตั ิเวล�ทีห่ยดุปอ้นกระปอ๋งเข�้

เครือ่งตอ้งมกี�รบันทึกไวใ้นต�ร�งก�รผลติ ห�กเลอืกทีจ่ะทำ�ล�ยผลติภณัฑท์ีไ่มไ่ดค้ณุภ�พกต้็องมกี�รจดบนัทกึ 

ทัง้จำ�นวน รหสัและวธิกี�รทำ�ล�ย ต�มข้อกำ�หนดของสำ�นกัง�น USDA ควรมผีูต้รวจสอบเข�้สงัเกตก�รณ์กอ่น

ก�รทำ�ล�ยอ�ห�รที่ไม่ได้ม�ตรฐ�น

ต�ร�งที่ 10.1 ก�รจัดก�รก�รเบี่ยงเบนของกระบวนก�รเนื่องจ�กอุณหภูมิตก

ก�รดำ�เนินก�ร
อุณหภูมิตก

 <10oฟ >10oฟ
1. หยุดวงล้อหมุน

2. ดำ�เนินก�รแบบเครื่องฆ่�เชื้อชนิดนิ่ง

3. ประเมินให้เป็นก�รเบี่ยงเบนจ�ก

  กรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด

4. ใช้กระบวนก�รแบบหมุนสำ�รอง

5. ทำ�ล�ย

อนุญ�ต

อนุญ�ต

อนุญ�ต

อนุญ�ต

อนุญ�ต

อนุญ�ต

อนุญ�ต

อนุญ�ต

ไม่อนุญ�ต

อนุญ�ต
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10.4	 สรุป

 1. เครื่องฆ่�เชื้อทุกชนิดต้องมีก�รติดตั้งอุปกรณ์แสดงอุณหภูมิอย่�งเป็นท�งก�รอย่�งน้อย 1 ชุด 

ซึ่งอ�จเป็นแบบปรอทในแท่งแก้ว (MIG) หรือแบบดิจิตอลที่ผ่�นก�รรับรองจ�ก USDA และ

ทุกเครื่องต้องมีอุปกรณ์บันทึกเวล�-อุณหภูมิที่อ�จทำ�ง�นร่วมกับว�ล์วควบคุมไอนำ้�อัตโนมัติ

 2. เครื่องฆ่�เชื้อทุกชนิดต้องมีก�รติดตั้งม�ตรวัดคว�มดัน

 3. เครื่องฆ่�เชื้อที่มีระบบทำ�ให้ภ�ชนะหมุนจะทำ�ให้เกิดก�รกวนของอ�ห�ร ช่วยทำ�ให้อัตร�ก�ร

ถ่�ยโอนคว�มร้อนดีขึ้น อุณหภูมิของอ�ห�รมีคว�มสมำ่�เสมอ ดังนั้น นำ้�หนักบรรจุ คว�มข้น

หนืดสูงสุด ช่องว่�งเหนืออ�ห�รตำ่�สุดและคว�มเร็วรอบตำ่�สุดจะเป็นปัจจัยวิกฤตท่ีสำ�คัญท่ี

ต้องควบคุม

 4. บลดีเดอรทุ์กตวัตอ้งเปิดใหส้ดุตลอดเวล�ก�รทำ�ง�นตัง้แตช่ว่ง Come-up time ไปจนถงึกระท่ัง

ฆ่�เช้ือเสร็จ รวมถึงคอนเดนเสทบลีดเดอร์และบลีดเดอร์ที่ตำ�แหน่งติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญ�ณ

อุณหภูมิด้วย

 5. เครื่องฆ่�เช้ือท่ีใช้ไอนำ้�อ่ิมตัวเป็นตัวกล�งให้คว�มร้อน ต้องมีก�รไล่อ�ก�ศออกให้หมดก่อน

จับเวล�ฆ่�เชื้อ โดยกำ�หนดจ�กเวล�และอุณหภูมิไล่อ�ก�ศที่ได้จ�กก�รทดสอบก�รกระจ�ย 

อุณหภูมิ (Temperature distribution) โดยผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน

 6. เครื่องฆ่�เชื้อชนิดคว�มดันเพิ่มต้องควบคุมทั้งอุณหภูมิและคว�มดันให้เป็นอิสระต่อกัน

 7. เครือ่งฆ�่เช้ือชนดิคว�มดนัเพิม่ทีใ่ชน้ำ�้เปน็ตัวกล�งใหค้ว�มร้อน ก�รกำ�หนดอณุหภมูเิริม่ต้นใน

กรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด กำ�หนดจ�กอุณหภูมิค่�ตำ่�ระหว่�งอุณหภูมิอ�ห�รกับอุณหภูมินำ้� 

 8. เครื่องฆ่�เชื้อท่ีใช้นำ้�ร้อนเป็นตัวกล�งทั้งแบบนำ้�ท่วมและแบบสเปรย์หรือโปรยนำ้� ระดับนำ้�

ภ�ยในต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่กำ�หนด

 9. เครือ่งฆ�่เชือ้แบบใชน้ำ�้รบัแรงดนัและใชไ้อนำ�้อิม่ตัวเปน็ตัวกล�งใหค้ว�มรอ้น อุณหภมิูภ�ยในหอ

ฆ�่เชือ้จะถกูกำ�หนดดว้ยคว�มสูงของนำ�้ในหอนำ�้ ซ่ึงต้องควบคมุอณุหภมูไิมใ่หต้ำ�่กว�่อณุหภมูิ

เริ่มต้นที่กำ�หนดไว้ในกรรมวิธีก�รผลิตที่กำ�หนด (Scheduled process) ส่วนระดับนำ้�ในหอ

ฆ่�เชื้อต้องตำ่�กว่�ระดับสูงสุดที่กำ�หนด

 10. เครื่องฆ่�เชื้อแบบหมุนที่ทำ�ง�นต่อเนื่อง เวล�ฆ่�เชื้อจะขึ้นกับคว�มจุของเครื่องฆ่�เชื้อและ

คว�มเร็วของวงล้อหมุนของร่องส�ยพ�นรับกระป๋อง ก�รเดินเครื่องแบบเครื่องฆ่�เชื้อแบบนิ่ง

ส�ม�รถทำ�ได้ห�กเกิดก�รเบี่ยงเบนในกระบวนก�รไม่ว่�จะเกิดจ�กกระป๋องติดขัด เครื่องเสีย

หรืออุณหภูมิตก แต่ไม่อนุญ�ตให้ใช้ก�รเดินเครื่องแบบหมุนด้วยกระบวนก�รสำ�รองในกรณี

ที่อุณหภูมิตก ≥10oF ก�รเดินเคร่ืองแบบหมุนด้วยกระบวนก�รสำ�รองจะทำ�ได้เฉพ�ะกรณีท่ี

อุณหภูมิตก <10oF เท่�นั้น
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บทที่	11
ระบบก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ

(Aseptic	Processing	and	

Packaging	Systems)

 รศ. ดร.ส�ยวรุฬ ชัยว�นิชศิริ
ภ�ควิช�เทคโนโลยีท�งอ�ห�ร คณะวิทย�ศ�สตร์

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

11.1	 บทนำา

 หลักสำ�คัญในระบบก�รผลิตอ�ห�รวิธีนี้คือก�รใช้คว�มร้อนเพ่ือฆ่�เช้ือจุลินทรีย์ในอ�ห�รแยกออก

จ�กภ�ชนะบรรจทุีผ่�่นก�รฆ�่เชือ้ในระดบัเดยีวกนัและบรรจอุ�ห�รลงในภ�ชนะบรรจภุ�ยใตส้ภ�วะปลอดเช้ือ 

และปิดให้สนิทโดยอ�ห�รและภ�ชนะบรรจุต้องได้รับก�รฆ่�เชื้อแบบเชิงก�รค้� (Commercial sterility)  

ซึง่ทำ�ให้อ�ห�รปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคโดยส�ม�รถเกบ็รกัษ�ไวไ้ดน้�น เนือ่งจ�กเปน็ก�รฆ�่เชือ้อ�ห�รและภ�ชนะ

บรรจุแยกกัน จึงทำ�ให้ส�ม�รถใช้อุณหภูมิสูงในก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รได้ และบรรจุในภ�ชนะบรรจุแบบใดก็ได้ 

ทีผ่�่นก�รฆ�่เชือ้ในระดบัไมต่ำ�่กว�่ก�รฆ�่เชือ้ในอ�ห�ร โดยบรรย�ก�ศของก�รบรรจกุต้็องผ�่นก�รฆ�่เชือ้แลว้

และตลอดระยะเวล�ของก�รบรรจุต้องรักษ�สภ�วะปลอดเชื้อนั้นไว้

 เมื่อเปรียบเทียบกับก�รฆ่�เชื้อแบบเดิม (Canning หรือ Retorting) ที่ใช้เครื่องฆ่�เชื้อซึ่งเป็นก�ร 

ฆ�่เชือ้โดยบรรจอุ�ห�รในภ�ชนะบรรจกุ่อนก�รฆ�่เชือ้ ก�รฆ�่เชือ้แบบปลอดเชือ้ใชเ้วล�ส้ันกว�่ม�ก แต่มคีว�ม

ซับซ้อนม�กกว่�ดังต�ร�งที่ 11.1 เมื่อเปรียบเทียบก�รผลิตแบบเดิม ที่ใช้เครื่องฆ่�เชื้อกับก�รผลิตและบรรจุ

แบบปลอดเชื้อ (Aseptic processing and packaging) จะเห็นว่�ผลิตภัณฑ์ที่ได้จ�กก�รผลิตและก�รบรรจุ

แบบปลอดเชือ้มกี�รสญูเสยีคุณภ�พนอ้ยกว�่ก�รผลิตแบบเดิม และส�ม�รถใชไ้ด้กบัภ�ชนะบรรจุหล�กหล�ย 

รปูแบบเพร�ะฆ�่เชือ้แยกกันระหว�่งอ�ห�รและภ�ชนะบรรจ ุอย�่งไรกต็�มเนือ่งจ�กสภ�วะก�รฆ�่เชือ้อ�ห�รที่

ใชอ้ณุหภมิูสงูเวล�สัน้ๆ น้ีอ�จมเีอนไซมท่ี์ทนคว�มรอ้นบ�งชนิดไมไ่ดถ้กูทำ�ล�ยซึง่จะทำ�ให้เกดิปญัห�กับอ�ห�ร

ในระหว่�งเก็บรักษ� เช่น ในนมยูเอชที (UHT) ที่จะพบปัญห�จ�กก�รจับตัวเป็นก้อนของนม 
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ต�ร�งที่ 11.1 ก�รเปรียบเทียบระหว่�งก�รผลิตแบบเดิม (Retorting) กับก�รผลิตแบบปลอดเชื้อ 

   (Aseptic processing and packaging) 

เกณฑ์ ก�รผลิตแบบเดิม ก�รผลิตแบบปลอดเชื้อ
ก�รฆ่�เชื้อผลิตภัณฑ์
ก�รคำ�นวณก�รฆ่�เชื้อ
 อ�ห�รเหลว
 อ�ห�รที่เป็นชิ้น

เป็นแบบไม่คงที่ (Unsteady state)
เป็นก�รพ�คว�มร้อน
เป็นก�รนำ�คว�มร้อน หรือแบบผสม
ของก�รพ�และก�รนำ�คว�มร้อน

อุณหภูมิคงที่ระหว่�งก�รฆ่�เชื้อ

เป็นก�รพ�คว�มร้อน
ยุ่งย�ก ขึ้นกับขน�ดของชิ้นอ�ห�ร

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบก�รฆ่�เชื้อ ไม่มี มี ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ฆ่�เชื้อ ถัง
บรรจุแบบปลอดเชื้อ และอุปกรณ์
อื่นๆ ที่อยู่ระหว่�งอุปกรณ์ฆ่�เชื้อ
และเครื่องบรรจุ

ประสิทธิภ�พของก�รใช้พลังง�น ตำ่� ประหยัดกว่�ประม�ณ 30%
คุณภ�พท�งประส�ทสัมผัส ไมเ่หม�ะกบัอ�ห�รทีไ่วตอ่คว�มร้อน ดีม�ก – เหม�ะกับอ�ห�รเนื้อ

เดียวกันและไวต่อคว�มร้อน
ก�รสูญเสียคุณภ�พท�ง
โภชน�ก�ร

สูง ตำ่�

ก�รเพิ่มมูลค่� ตำ่� สูง
คว�มสะดวก เก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง เก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง
คว�มเหม�ะสมกับก�รอุ่นด้วย
ไมโครเวฟ

ใช้ได้สำ�หรับบรรจุภัณฑ์แก้ว 
หรือกึ่งคงรูป (Semi-rigid)

ใช้ได้กับบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ไม่ใช่
ฟอยล์

อัตร�ก�รผลิต สูง (600-1000 /น�ที) ป�นกล�ง (500/น�ที)
ค่�แรง สูง ตำ่�
เวล�ในก�รล้�งและฆ่�เชื้อ 
(Downtime)

สั้น (ส่วนใหญ่อยู่ที่เครื่องปิดฝ� และ
เครื่องติดฉล�ก)

จำ�เป็นต้องมีก�รฆ่�เชื้อใหม่ถ้�สูญ
เสียสภ�พปลอดเชื้อที่ส่วนฆ่�เชื้อ
หรือส่วนบรรจุ

คว�มยดืหยุน่ในก�รใช้บรรจภุณัฑ์
ขน�ดต่�งๆ 

ต้องใช้เวล�ในก�รฆ่�เช้ือ และ/หรือ
เครื่องฆ่�เชื้อที่แตกต่�งกัน

ใช้อุปกรณ์และเครื่องบรรจุเดิมได้

ก�รเหลือรอดของเอนไซม์ที่ทน
คว�มร้อน

โอก�สเหลือรอดน้อยม�ก มักพบเอนไซม์ที่เหลือรอดอยู่ใน
อ�ห�รบ�งชนิด เช่น นม

ก�รแก้ปัญห�อ�ห�รเน่�เสีย ไม่ยุ่งย�ก
ก�รฆ่�เช้ืออ�ห�รที่มีคว�มเป็น
กรดตำ่�ที่เป็นชิ้น

ส�ม�รถทำ�ได้ ตอ้งเป็นชิน้ขน�ดเลก็ทีส่�ม�รถไหล
ไปพร้อมกับส่วนที่เป็นของเหลวได้

ก�รเติมส�รอื่น เช่น ส�รปรุงแต่ง 
เอนไซม์ หลังก�รฆ่�เชื้อแล้ว

ไม่ส�ม�รถทำ�ได้ ส�ม�รถเติมได้โดยท่ีส�รน้ันต้อง
ผ่�นก�รฆ่�เชื้อในระดับเดียวกับ
อ�ห�ร

ที่ม�: Reuter (1993)



บทที่ 11  ระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ 

 (Aseptic Processing and Packaging System)

193

 รปูที ่11.1 แสดงก�รเปลีย่นแปลงอณุหภมิูของอ�ห�รในระหว�่งก�รฆ�่เชือ้แบบยเูอชทกีบัแบบทีใ่ช้

เครื่องฆ่�เชื้อ

รูปที่ 11.1 ก�รเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอ�ห�รในระหว่�งก�รฆ่�เชื้อแบบ UHT กับแบบ Canning

 เครื่องมือ/อุปกรณ์สำ�หรับระบบก�รผลิตและก�รบรรจุแบบปลอดเชื้อประกอบด้วย 

  เครื่องมือ/อุปกรณ์สำ�หรับก�รฆ่�เชื้ออ�ห�ร

  เครื่องมือ/อุปกรณ์สำ�หรับก�รเก็บอ�ห�รที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้ว

  เครื่องมือ/อุปกรณ์สำ�หรับก�รฆ่�เชื้อบรรจุภัณฑ์และส่วนบรรจุอ�ห�รท่ีผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้ว 

ลงในบรรจภัุณฑภ์�ยใต้สภ�วะแวดลอ้มทีผ่่�นก�รฆ่�เชือ้เชงิก�รค้�และสว่นของก�รปดิผนกึเพ่ือ 

ให้ได้บรรจุภัณฑ์ปิดสนิท (Hermetically sealed container)

 ดงันัน้ในระบบก�รผลิตแบบปลอดเช้ือนีไ้มไ่ด้พจิ�รณ�เฉพ�ะก�รฆ�่เชือ้อ�ห�ร แต่บรรจภุณัฑก์ต็อ้ง

ผ�่นก�รฆ�่เช้ือในระดบัไมต่ำ�่กว�่อ�ห�ร ตลอดจนอปุกรณ ์ทอ่ ทีอ่ยูห่ลงัสว่นก�รฆ�่เช้ือต้องได้รบัก�รฆ่�เช้ือใน

ระดับเดียวกับอ�ห�รและต้องรักษ�สภ�พปลอดเชื้อไว้ให้ได้เช่นกัน รูปที่ 11.2 แสดงแผนภ�พของระบบก�ร

ผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ
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 รูปที่ 11.2  แผนภ�พระบบก�รผลิตและก�รบรรจุแบบปลอดเชื้อ

     ที่ม�: ดัดแปลงม�จ�ก Stevenson and Ito (1991)

11.2	 ระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ

 11.2.1 องค์ประกอบพื้นฐ�น

 ระบบก�รผลิตแบบปลอดเชื้อประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของก�รฆ่�เชื้อแบบปลอดเชื้อ 

หรือ Aseptic process และส่วนของก�รบรรจุแบบปลอดเชื้อ หรือ Aseptic packaging ซึ่งในส่วนของก�ร

บรรจุนี้จะรวมถึงก�รทำ�ให้บรรจุภัณฑ์ปลอดเชื้อและก�รบรรจุอ�ห�รที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้วลงในบรรจุภัณฑ์

ภ�ยใต้สภ�วะปลอดเชื้อ หลักก�รที่สำ�คัญในก�รเลือกก�รผลิตแบบปลอดเชื้อคือ

ก. อ�ห�รนั้นต้องไหลได้โดยใช้ปั๊ม (Pumpable product)

ข. ต้องส�ม�รถทำ�ให้อุปกรณ์ที่ใช้ปลอดเชื้อได้

ค. อ�ห�รต้องผ่�นก�รฆ่�เชื้อเชิงก�รค้�

ง. บรรจุภัณฑ์ต้องผ่�นก�รฆ่�เชื้อเชิงก�รค้�

จ. บรรย�ก�ศในก�รบรรจุต้องปลอดเชื้อ และต้องส�ม�รถควบคุมสภ�วะปลอดเชื้อไว้ได้

จนถึงขั้นตอนก�รปิดฝ�หรือปิดผนึกบรรจุภัณฑ์

ฉ. ส�ม�รถติดต�ม ควบคุม วัด และบันทึกปัจจัยวิกฤติได้

ช. มีก�รดูแลผลิตภัณฑ์สุดท้�ยอย่�งเหม�ะสมเพื่อรักษ�สภ�พของบรรจุภัณฑ์ไว้ให้ดี
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 อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้สำ�หรับก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รแบบปลอดเชื้อหรือ UHT จะต้อง 
ใช้ง�นไดท้ีอ่ณุหภูมสิงูกว�่ 132 องศ�เซลเซยีส ถ�้ต้องใหป้รมิ�ณคว�มรอ้นเพิม่ขึน้กบัอ�ห�รอ�จทำ�ได้โดยเพ่ิม 
พื้นที่ในก�รแลกเปลี่ยนคว�มร้อน นอกจ�กนี้อ�ห�รต้องส�ม�รถไหลได้ โดยมีลักษณะก�รไหลแบบปั่นป่วน  
(Turbulent flow) ท่ีจะชว่ยใหอ้�ห�รมกี�รผสมกนัดีขึน้และก�รกระจ�ยคว�มรอ้นในอ�ห�รมคีว�มสมำ�่เสมอ  
และใช้ป๊ัมในก�รควบคุมอัตร�ก�รไหลของอ�ห�รให้คงที่ซึ่งส�ม�รถคำ�นวณเวล�ของก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รได้ 
สำ�หรับพื้นผิวของอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอ�ห�รต้องได้รับก�รฆ่�เชื้อในระดับเดียวกับก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รและ 
ต้องรักษ�คว�มสะอ�ดของพื้นผิวไว้เพื่อให้มีอัตร�ก�รถ่�ยโอนคว�มร้อนท่ีสูงอยู่เสมอและลดก�รไหม้ติดของ
อ�ห�รที่ผิวหน้�ของอุปกรณ์
 11.2.2 ก�รเตรียมก�รก่อนก�รฆ่�เชื้อ
 ก่อนเริ่มต้นก�รผลิตอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบก�รผลิตต้องผ่�นก�รทำ�คว�มสะอ�ดและ 
ฆ�่เชือ้แบบเชงิก�รค�้ ซึง่โดยปกตจิะใชร้ะบบก�รทำ�คว�มสะอ�ดแบบ CIP (Cleaning-In-Place) ท่ีเปน็ระบบปดิ 
และไมจ่ำ�เปน็ตอ้งถอดอปุกรณอ์อกม�ล�้งทำ�คว�มสะอ�ด ดังนัน้อปุกรณต่์�งๆ ทีใ่ช้ต้องได้รับก�รออกแบบให้
ส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ดได้ง่�ยและไม่เป็นที่กักเก็บหรือสะสมของอ�ห�ร โดยก�รผ่�นนำ้�ร้อนเข้�ไปเป็นเวล�
น�นเพียงพอสำ�หรับก�รฆ่�เชื้อแบบเชิงก�รค้� โดยพื้นผิวของอุปกรณ์ทั้งหมดโดยเฉพ�ะพื้นผิวของอุปกรณ์ที่
ใชส้ำ�หรบัฆ่�เชือ้อ�ห�รและอปุกรณ์อืน่ๆ ทีส่มัผสัอ�ห�รหลังก�รฆ่�เช้ือกอ่นก�รบรรจุไปจนถึงหวับรรจ ุ(Filler 
valve) ทั้งนี้พื้นผิวท่อหรืออุปกรณ์ส่วนท่ีสัมผัสกับอ�ห�รที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้ว (Downstream contact  
surface) ตอ้งคงอยูท่ี่อุณหภูมไิมต่ำ�่กว�่อณุหภมูท่ีิใชใ้นก�รฆ่�เชือ้ผลติภณัฑ์ สำ�หรบัพืน้ผวิต้ังแต่สว่นก�รทำ�ให้
เย็นเป็นต้นไปจะใช้นำ้�เย็นเพื่อทำ�ให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมิที่ต้องก�ร
 ในกรณีของอ�ห�รที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้วและรอบรรจุจะเก็บไว้ในถังเก็บ (Surge tank) ซึ่ง
ในก�รฆ่�เช้ือในระดับเชิงก�รค้�จะใช้ไอนำ้�อิ่มตัวแทนก�รใช้นำ้�ร้อนเนื่องจ�กขน�ดของถังที่ใหญ่ม�ก และใน
ก�รทำ�ให้เย็นจะต้องอัดอ�ก�ศปลอดเชื้อ (Sterile air) เข้�ไปแทนที่ไอนำ้�
 ในก�รควบคุมภ�วะปลอดเชื้อของระบบจะต้องวัดอุณหภูมิท่ีท�งออกของท่อคงอุณหภูมิ 
(Holding tube) เพือ่ใหม้ัน่ใจว�่มกี�รควบคมุอณุหภมูขิองระบบฆ�่เชือ้ไมใ่หต้ำ�่กว�่อณุหภมูทิีต่อ้งก�รโดยตดิ
ตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิท่ีส�ม�รถส่งสัญญ�ณต่อไปยังเครื่องบันทึกได้ ฉะนั้นตลอดรอบของก�รฆ่�เชื้อภ�ยใน
ระบบถ้�อุณหภูมิฆ่�เชื้อตกลงตำ่�กว่�ที่กำ�หนด จะต้องเริ่มรอบของก�รฆ่�เชื้อใหม่ก่อนเริ่มต้นก�รผลิต
 
 11.2.3 ก�รควบคุมอัตร�ก�รไหล (Flow control)
 อตัร�ก�รไหลของอ�ห�รในระบบก�รผลิตแบบปลอดเชือ้นีม้คีว�มสำ�คญัอย�่งยิง่และถอืเป็น
ปัจจัยวิกฤติ เนื่องจ�กอ�ห�รไหลอย่�งต่อเนื่องและก�รฆ่�เชื้อเป็นเวล�น�นเพียงพอหรือไม่ในท่อคงอุณหภูมิ 
(Hold tube) จะถูกควบคุมด้วยอัตร�ก�รไหลซ่ึงอ�ห�รนั้นจะเคลื่อนที่ผ่�นไปได้เร็วช้�เพียงไดนั้นขึ้นอยู่กับ
ลักษณะก�รไหล (Flow characteristics) ของอ�ห�รนั้น ดังนั้นในก�รควบคุมต้องมั่นใจว่�อ�ห�รที่เคลื่อนที่
ได้เร็วที่สุดได้รับคว�มร้อนเพียงพอต�มที่กำ�หนด 
 ในก�รควบคุมอัตร�ก�รไหลของอ�ห�รจะใช้ปั๊มที่เรียกว่� Timing หรือ Metering pump 
ซึ่งอ�จเป็นแบบที่คว�มเร็วแปรเปลี่ยนได้หรือแบบอัตร�ก�รไหลคงที่ที่ปรับเปลี่ยนอัตร�ก�รไหลไม่ได้  
ในสว่นของปัม๊แบบทีค่ว�มเรว็แปรเปลีย่นได้จะมคีว�มยดืหยุน่ม�กกว�่ แต่จะต้องระวงัไมใ่หม้กี�รเปล่ียนอตัร�

ก�รไหลโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
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 11.2.4 ก�รให้คว�มร้อนกับผลิตภัณฑ์

 เป็นข้ันตอนในก�รทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ขึ้นถึงอุณหภูมิฆ่�เชื้อด้วยไอนำ้�หรือนำ้�ร้อน โดยอ�จ

เป็นก�รให้คว�มร้อนแบบตรง (Direct heating) หรือก�รให้คว�มร้อนแบบอ้อม (Indirect heating) ผ่�น

เครือ่งแลกเปลีย่นคว�มรอ้นแบบแผน่คว�มรอ้น (Plate heat exchanger) หรอืผ�่นทอ่แลกเปลีย่นคว�มรอ้น 

(Tubular heat exchanger) 

 Direct heating เป็นก�รให้คว�มร้อนโดยที่ไอนำ้�จะสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ ไอนำ้�

จะถ�่ยโอนคว�มรอ้นใหแ้กผ่ลิตภณัฑ์และกล่ันตัวเปน็นำ�้ผสมกบัผลิตภณัฑ์อ�ห�รทำ�ให้

อ�ห�รนัน้รอ้นข้ึนอย�่งรวดเรว็และถกูเจอืจ�งลงจ�กนำ�้ทีก่ลัน่ตวัผสมอยู ่ดงันัน้ไอนำ�้ที่

ใช้ต้องเป็นไอนำ้�คุณภ�พเหม�ะสมแก่ก�รบริโภค โดยนำ้�ท่ีกล่ันตัวผสมกับอ�ห�รนี้จะ

ถกูกำ�จดัออกในชว่งของก�รทำ�ใหเ้ยน็ใน Flash chamber ก�รใหค้ว�มรอ้นแบบตรงนี ้

อ�จทำ�ได้ 2 วิธีคือ Steam injection และ Steam infusion

 Steam injection เป็นก�รพ่นไอนำ้�และผลิตภัณฑ์อ�ห�รเข้�ไปผสมกัน ทำ�ให้

อ�ห�รทีถ่กูพน่ออกม�เปน็ละอองฝอยๆ ไดร้บัคว�มรอ้นจ�กไอนำ�้และรอ้นขึน้อย�่ง

รวดเร็ว (รูปที่ 11.3)

 Steam infusion เปน็ก�รพ่นผลติภณัฑอ์�ห�รเข�้ไปใน Chamber ทีมี่ไอนำ�้อยูเ่ตม็  

ดังนั้นละอองอ�ห�รจะได้กับคว�มร้อนจ�กไอนำ้�และร้อนขึ้นอย่�งรวดเร็ว  

ส่วนไอนำ้�เมื่อให้คว�มร้อนกับอ�ห�รแล้วจะกลั่นตัวเป็นนำ้�ผสมกับอ�ห�ร (รูปที่ 

11.4)

 รูปที่ 11.3 Steam Injection

     ที่ม�: ดัดแปลงม�จ�ก GMA SEF (2007)
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รูปที่ 11.4 Steam infusion

 ข้อดีของก�รให้คว�มร้อนแบบตรงนี้คืออุณหภูมิของอ�ห�รจะขึ้นถึงอุณหภูมิฆ่�เชื้ออย่�ง

รวดเรว็ ดังนัน้จะลดก�รเปลีย่นแปลงสมบัติท�งประส�ทสมัผสัของอ�ห�ร ลดปญัห�เรือ่งก�รไหมข้องผลติภณัฑ์

อ�ห�ร ไม่ต้องใช้พื้นท่ีม�ก แต่มีข้อเสียคือวิธีนี้เหม�ะสำ�หรับผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน 

(Homogeneous) มีคว�มข้นหนืดตำ่�เพร�ะต้องส�ม�รถพ่นออกเป็นละอองฝอยได้ และก�รที่ระยะเวล�ก�ร 

ฆ�่เชือ้ทีส่ัน้อ�จทำ�ใหเ้อนไซมท์ีท่นคว�มร้อนไดสู้ง เชน่ โปรตีเอส (Protease) เหลอืรอดและกอ่ปญัห�ในระหว�่ง

ก�รเกบ็รกัษ�หรอืระหว�่งรอจำ�หน�่ย นอกจ�กนีก้�รท่ีไอนำ�้กล่ันตัวเปน็นำ�้ผสมกบัอ�ห�รทำ�ใหอ้�ห�รเจอืจ�ง  

ส่งผลให้คว�มหนืดของผลิตภัณฑ์อ�ห�รลดลงอ�จทำ�ให้อ�ห�รนั้นไหลเร็วขึ้นที่อ�จส่งผลให้อ�ห�รได้รับ 

คว�มร้อนไม่เพียงพอได้ ฉะนั้นในก�รกำ�หนดเวล�ในก�รฆ่�เชื้อจะต้องคำ�นึงถึงเรื่องนี้ด้วย 

 ข้อควรระวังที่สำ�คัญในก�รให้คว�มร้อนแบบตรงนี้คือคุณภ�พของไอนำ้�ต้องสะอ�ด 

โดยไอนำ้�ต้องผลิตจ�กนำ้�สะอ�ดในระดับที่บริโภคได้ (Potable water) และไอนำ้�ไม่มีก๊�ซที่ไม่กลั่นตัว  

(Non-condensable gases) ปน ฉะนั้นจำ�เป็นต้องควบคุมคุณภ�พของไอนำ้�อย่�งเข้มงวดที่เครื่องผลิตไอนำ้� 

(Boiler) โดยต้องมีระบบก�รบำ�บัดนำ้� (Water treatment) ที่เหม�ะสมก่อนเข้�เครื่องผลิตไอนำ้� และต้องมี

ก�รตรวจสอบไอนำ้�ที่ผลิตได้ว่�ไม่มีก�รปนเปื้อนของส�รเคมีที่ใช้ในก�รดูแลรักษ�เครื่องผลิตไอนำ้�นั้น 
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 Indirect heating เป็นก�รให้คว�มรอ้นโดยทีตั่วกล�งใหค้ว�มรอ้น (Heating medium) 

ซึ่งอ�จเป็นนำ้�ร้อนหรือไอนำ้�จะให้คว�มร้อนผ่�นเครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อนที่อ�จ

เป็นแบบแผ่น (Plate heat exchanger) หรือแบบท่อ (Tubular heat exchanger) 

หรือแบบท่อท่ีมีใบมีดหรือใบกว�ด (Scraped-surface or swept-surface heat  

exchanger)

 Plate heat exchanger ประกอบด้วยแผ่นแลกเปลี่ยนคว�มร้อน (รูปที่ 11.5)  

ทีต่วักล�งใหค้ว�มร้อนไหลสลับชอ่งกบัผลิตภณัฑ์อ�ห�ร แผ่นแลกเปล่ียนคว�มร้อน

เหล่�นี้จะนำ�ม�ประกบยึดติดกันโดยมีแผ่นย�ง (Gasket) คั่นระหว่�งแผ่นเพ่ือให้

ประกบกันได้สนิท จำ�นวนแผ่นที่ใช้ส�ม�รถปรับได้ต�มพื้นที่แลกเปลี่ยนคว�มร้อน

ที่ต้องก�ร เครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อนแบบแผ่นจะเหม�ะสำ�หรับอ�ห�รที่มีคว�ม

หนืดไม่สูงเพื่อให้ส�ม�รถไหลเป็นแผ่นบ�งๆ สมำ่�เสมอ

 Tubular heat exchanger ประกอบด้วยทอ่ทรงกระบอกซ้อนกัน 2 ทอ่ (Double  

tube) หรือ 3 ท่อ (Triple tube) โดยให้ผลิตภัณฑ์อ�ห�รวิ่งอยู่ท่อในสำ�หรับ  

Double tube หรือวิ่งอยู่ในท่อกล�งสำ�หรับ Triple tube อ�ห�รไหลสวนท�ง

กับตัวกล�งให้คว�มร้อน (รูปที่ 11.6) เครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อนแบบท่อเหม�ะ

สำ�หรับผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่เป็นเนื้อเดียวกันและมีคว�มข้นหนืดตำ่�ถึงป�นกล�ง

 Scraped-surface or Swept-surface heat exchanger เป็นเครื่องแลกเปลี่ยน

คว�มร้อนแบบท่อท่ีมีใบมีดหรือใบกว�ด (Scraper blades) อยู่ในท่อด้�นในที่มี

ผลติภณัฑอ์�ห�รไหลอยู ่โดยใบกว�ดจะป�ดเอ�อ�ห�รออกจ�กผวิทอ่ด้�นในไมใ่ห้

ไหมติ้ดผนงัท่อ ไอนำ�้หรอืนำ�้รอ้นจะไหลอยูใ่นทอ่ด้�นนอกในทิศท�งตรงกนัข�้มกบั

ผลติภัณฑ์อ�ห�ร เครือ่งแลกเปลีย่นคว�มรอ้นแบบกว�ดนีเ้หม�ะสำ�หรบัผลติภณัฑ์

อ�ห�รที่มีคว�มข้นหนืด (รูปที่ 11.7) 

รูปที่ 11.5 เครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อนแบบแผ่น
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    รูปที่ 11.6 เครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อนแบบท่อ

     ที่ม�: ดัดแปลงม�จ�ก GMA SEF (2007)

     

รูปที่ 11.7 เครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อนแบบกว�ด

ท่อแบบซ้อนกัน 3 ท่อ (Triple tube)

ท่อแบบซ้อนกัน 2 ท่อ (Double tube)

ท�งเข้�ของไอนำ้�หรือนำ้�ร้อน

ท�งออกของไอนำ้�หรือนำ้�ร้อน

ท�งเข้�ของอ�ห�ร

ท�งออกของ
อ�ห�ร
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 ในระบบท่ีใช้เคร่ืองแลกเปลี่ยนคว�มร้อนอ�จมีก�รนำ�ผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่ผ่�นก�รให้คว�ม

ร้อนแล้วม�ใช้แทนไอนำ้�หรือนำ้�ร้อนในก�รถ่�ยโอนคว�มร้อนให้อ�ห�รที่เข้�ม�ใหม่ให้ร้อนขึ้น (Product-to-

product regeneration) ซึง่เปน็ก�รประหยดัพลังง�น โดยจะใชก้บัเคร่ืองแลกเปล่ียนคว�มร้อนแบบแผ่นหรือ

แบบท่อ อย่�งไรก็ต�มต้องมีวิธีป้องกันเรื่องก�รปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน

แล้วกับอ�ห�รใหม่ที่ยังไม่ได้รับก�รฆ่�เชื้อ โดยให้คว�มดันท�งฝ่ังผลิตภัณฑ์อ�ห�รท่ีผ่�นก�รฆ่�เช้ือแล้วมีค่�

คว�มดนัสงูกว�่ฝัง่อ�ห�รใหมท่ีเ่ข�้ม�อย�่งนอ้ย 1 ปอนด์ตอ่ต�ร�งนิว้ (Pound/inch2, psi) หรอืประม�ณ 6.9 

กิโลป�สค�ล (kilopascals, kPa) ซึ่งถ้�มีก�รรั่วในแผ่นหรือท่อแลกเปลี่ยนคว�มร้อนเกิดขึ้นผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

ที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้วจะไหลไปฝั่งอ�ห�รใหม่ที่ยังไม่ได้รับก�รฆ่�เชื้อ ดังนั้นเพื่อเป็นก�รควบคุมให้มั่นใจว่� 

คว�มดนัต�่ง (Pressure difference) เป็นไปต�มทีก่ำ�หนด ต้องติดต้ังอปุกรณส์ง่สญัญ�ณก�รควบคมุและบนัทกึ 

คว�มดันต่�งในส่วนของรีเจนเนอเรเตอร์ (Regenerator) และติดตั้งอุปกรณ์วัดคว�มดัน (Pressure sensor) 

ที่ท�งออกของผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่ได้ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้ว และที่ท�งเข้�ของอ�ห�รใหม่ที่ยังไม่ได้ฆ่�เชื้อ ทั้งนี้

ต้องมีก�รทดสอบคว�มถูกต้องแม่นยำ�ของอุปกรณ์วัดคว�มดันดังกล่�วกับอุปกรณ์ม�ตรฐ�นและต้องทดสอบ

ซำ้�อย่�งน้อยทุก 3 เดือนเพื่อให้มั่นใจว่�อุปกรณ์ทำ�ง�นถูกต้อง

 11.2.5 ท่อคงอุณหภูมิ (Holding tube)

 เมื่อผลิตภัณฑ์อ�ห�รได้รับคว�มร้อนขึ้นถึงอุณหภูมิฆ่�เชื้อ อ�ห�รจะไหลต่อไปยังท่อคง

อุณหภูมิเพื่อให้มั่นใจว่�อ�ห�รได้รับคว�มร้อนเป็นเวล�น�นเพียงพอสำ�หรับก�รฆ่�เชื้อเชิงก�รค้� โดยในก�ร

กำ�หนดเวล�ฆ่�เชื้อนี้จะพิจ�รณ�จ�กอ�ห�รที่ไหลเร็วที่สุด (Fastest product particle or Fluid stream) 

ในท่อคงอุณหภูมินี้ซึ่งถูกควบคุมก�รไหลด้วยปั๊ม 

 ข้อกำ�หนดสำ�หรับท่อคงอุณหภูมิ ได้แก่

 ในกรณขีองเครือ่งแลกเปล่ียนแบบท่อต้องว�งในแนวนอนโดยมคีว�มชนัข้ึนต�มทิศท�ง

ก�รไหลอย่�งน้อย 0.25 นิ้วต่อคว�มย�วท่อ 1 ฟุต หรือประม�ณ 2.1 เซนติเมตรต่อ

คว�มย�วท่อ 1 เมตร ซึ่งก�รให้ผลิตภัณฑ์อ�ห�รไหลในแนวเอียงขึ้นนี้จะช่วยไล่อ�ก�ศ

ในท่อและป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลออกไปเอง

 ถ�้มกี�รถอดทอ่ออกเพือ่ทำ�คว�มสะอ�ด ต้องมีม�ตรก�รควบคมุเพ่ือใหม้ัน่ใจว�่ท่อและ

ชิน้สว่นต�่งๆ ในระบบท่อได้ถูกนำ�กลับม�ใส่อย�่งเดิม โดยไมมี่ก�รเปล่ียนขน�ดท่อหรือ

ทำ�ให้ท่อสั้นลง ซึ่งจะทำ�ให้เวล�ในก�รฆ่�เชื้อสั้นลง

 ผนงัภ�ยในของท่อต้องเรยีบ และส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ดได้ง�่ย ดังนัน้ถ�้มกี�รถอดทอ่

ออกล�้ง ตอ้งระวงัไมใ่ห้แผน่รองย�ง (Gaskets) ทีใ่ชค้ัน่ระหว�่งทอ่หรอืขอ้ตอ่ยืน่เข�้ไป

ข้�งในท่อ

 ต้องมั่นใจว่�ไม่มีไอนำ้�กลั่นตัวหยดที่ผิวนอกของท่อ หรือไม่มีลมแรงหรืออ�ก�ศเย็นพัด

ผ่�นท่อ เพร�ะอ�จทำ�ให้อุณหภูมิของอ�ห�รภ�ยในท่อลดลง

 ไม่มีก�รให้คว�มร้อนที่ด้�นนอกของท่อคงอุณหภูมิ

 คว�มดันภ�ยในท่อคงอุณหภูมิต้องสูงกว่�คว�มดันไอของอ�ห�รเพื่อป้องกันก�รเดือด

ของอ�ห�รหรือก�รระเหยของนำ้�ในอ�ห�ร ซึ่งก�รควบคุมคว�มดันของท่อคงอุณหภูมิ

ทำ�ได้ด้วยก�รติดตั้งอุปกรณ์ Back pressure valve
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 ในก�รติดต�มอุณหภูมิฆ่�เชื้อของอ�ห�รภ�ยในท่อคงอุณหภูมิว่�ยังคงอยู่ที่อุณหภูมิฆ่�เชื้อ

ที่กำ�หนดหรือไม่ ทำ�โดยก�รติดตั้งอุปกรณ์วัดและบันทึกอุณหภูมิของอ�ห�รที่จุดสิ้นสุดของท่อคงอุณหภูมิซึ่ง

เป็นจุดวิกฤตในกระบวนก�รฆ่�เชื้อ และบันทึกนี้ใช้เป็นหลักฐ�นแสดงว่�ผลิตภัณฑ์อ�ห�รนี้ได้รับคว�มร้อนที่

อุณหภูมิและเวล�ที่กำ�หนดเช่นเดียวกับบันทึกในก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รในเครื่องฆ่�เชื้อ 

 11.2.6 ก�รลดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ (Product cooling)

 ผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้วจะถูกส่งผ่�นต่อไปยังหน่วยทำ�ให้เย็น (Cooler) เพื่อ

ลดอณุหภูมขิองอ�ห�รลงกอ่นก�รบรรจลุงบรรจุภณัฑ์ ซ่ึงหนว่ยทำ�ใหเ้ยน็จะสอดคล้องกบัวธิกี�รใหค้ว�มร้อน 

คือถ้�ใช้ก�รให้คว�มร้อนแบบตรง (Steam injection, steam infusion) ก�รลดอุณหภูมิจะใช้ก�รลดคว�ม

ดันภ�ยในเครื่องให้ตำ่�กว่�บรรย�ก�ศ (Vacuum or Flash chamber) ทำ�ให้อ�ห�รเดือดและนำ้�ในอ�ห�ร

กล�ยเป็นไอทันทีที่เข้�ม� ซึ่งเป็นก�รกำ�จัดนำ้�ส่วนเกินที่ม�จ�กไอนำ้�กลั่นตัวในช่วงก�รให้คว�มร้อนแบบตรง 

โดยประม�ณว�่ถ�้ลดอณุหภมูขิองอ�ห�รใหล้งม�เท่�กบัอณุหภมูขิองอ�ห�รในสว่น Preheater ปรมิ�ณไอนำ�้

กลั่นตัวที่ปนกับอ�ห�รจะเท่�กับปริม�ณนำ้�ที่ระเหยออกไปในช่วงทำ�ให้เย็นนี้ อ�ห�รที่ได้จะทำ�ให้เย็นลงอีก

ด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนคว�มร้อนที่เหม�ะสมต่อไป

 ในกรณทีีใ่หค้ว�มรอ้นแบบออ้มด้วยเคร่ืองแลกเปล่ียนคว�มร้อน ก�รทำ�ใหเ้ยน็กจ็ะใชเ้ครือ่ง

แลกเปลี่ยนคว�มร้อนเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ช่วงก�รลดอุณหภูมิของอ�ห�รลงจะรวมช่วง Regeneration ด้วย

 11.2.7 ก�รรักษ�สภ�พปลอดเชื้อ

 เนือ่งจ�กผลติภัณฑอ์�ห�รทีผ่�่นม�จ�กทอ่คงอณุหภูมไิด้รบัก�รฆ่�เชือ้แลว้และอ�จปนเปือ้น

จ�กจลุนิทรยีภ์�ยนอกได ้ดงันัน้หลกัก�รในก�รรักษ�สภ�พปลอดเชือ้คอืทำ�ใหผ้ลิตภณัฑ์ไหลอย�่งต่อเนือ่งและ

รักษ�คว�มดันในระบบให้สูงกว่�ภ�ยนอก อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมคว�มดันของระบบให้สูงคือ Back pressure 

valve ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์เดือดหรือระเหยไป ข้อต่อ ปั๊ม และว�ล์วต่�งๆ ที่อ�จมีก�รปนเปื้อนของ

จุลินทรีย์ต้องมีก�รป้องกันและควบคุมอย่�งดี สำ�หรับช้ินส่วนของอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ เช่น แกนหมุนหรือ

ก้�นลูกสูบปั๊ม อ�จรักษ�คว�มดันโดยใช้ซีลไอนำ้� (Steam seal) หรือปัจจุบันมีว�ล์วท่ีส�ม�รถรักษ�สภ�พ

ปลอดเชื้อไว้ได้เมื่อได้รับก�รฆ่�เชื้อแล้ว (Aseptic valve) อย่�งไรก็ต�มต้องมีก�รบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์เหล่�นี้

อย่�งสมำ่�เสมอและต้องบันทึกก�รบำ�รุงรักษ�ทุกครั้งด้วย

 11.2.8 ถังเก็บผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อ (Aseptic surge tank)

 เปน็อปุกรณท์ีใ่ชเ้กบ็ผลติภณัฑ์อ�ห�รท่ีผ่�นก�รฆ่�เชือ้แล้วกอ่นผ่�นไปข้ันตอนก�รบรรจุ ซึง่

จะเพิม่คว�มยดืหยุน่ใหก้บัระบบก�รผลติทีม่อีตัร�ก�รฆ่�เชือ้ไดเ้รว็กว�่ระบบก�รบรรจ ุหรอืในกรณทีีร่ะบบก�ร

บรรจมุคีว�มส�ม�รถในก�รบรรจสุงูกว�่ระบบก�รฆ่�เชือ้ ทำ�ใหต้้องเกบ็ผลิตภณัฑ์ใหม้ปีริม�ณเพียงพอสำ�หรบั

ก�รบรรจุ เนือ่งจ�กถงัพกันีใ้ชเ้กบ็ผลติภณัฑท์ีผ่�่นก�รฆ�่เชือ้แลว้ฉะนัน้ตอ้งระวงัก�รปนเปือ้นของจลุนิทรย์ีใน

ถังนี้ 

 เนื่องจ�กเงื่อนไขข้อหนึ่งของระบบก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อคือผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

ต้องไหลอย่�งต่อเน่ือง ดังนั้นก�รท่ีผลิตภัณฑ์ต้องถูกเก็บในถังเก็บผลิตภัณฑ์นี้ทำ�ให้ก�รไหลหยุดชะงักหรือ 

ไม่ต่อเน่ืองในกรณีท่ีคว�มส�ม�รถในเคร่ืองบรรจุสูงกว่�ระบบก�รฆ่�เช้ือ แต่เม่ือเร่ิมรอบก�รผลิตใหม่ท่ีมีผลิตภัณฑ์

อ�ห�รเพยีงพอกจ็ะมกี�รไหลอย�่งตอ่เนือ่งได ้ขอ้ทีค่วรระวงัอย�่งม�กของถังเก็บผลติภณัฑค์อืก�รปนเปือ้นจ�ก

จุลินทรีย์ภ�ยนอกในระหว่�งก�รเก็บรักษ�ซึ่งส�ม�รถแก้ไขโดยก�รทำ�ให้ถังเก็บผลิตภัณฑ์นี้มีคว�มดันสูงกว่�
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ภ�ยนอกโดยใชอ้�ก�ศอดัหรอืก�๊ซท่ีผ�่นก�รทำ�ใหป้ลอดเชือ้และก�รทีค่ว�มดันภ�ยในถงัเกบ็ผลติภณัฑส์งูกว�่

ภ�ยนอกยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์ไหลออกได้ง่�ยขึ้นด้วย เนื่องจ�กถังเก็บนี้มีขน�ดใหญ่ ก�รทำ�ให้ปลอดเชื้อก่อน

ใช้ง�นจะใช้ไอนำ้�ที่อุณหภูมิฆ่�เชื้อเดียวกับที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อ�ห�ร และต้องมีบันทึกก�รติดต�มและควบคุม

คว�มดันภ�ยในถังที่สูงกว่�ภ�ยนอกนี้เสมอ

 11.2.9 ก�รไหลย้อนกลับแบบอัตโนมัติ (Automatic flow diversion)

 ในก�รปอ้งกนัไม่ให้ผลติภัณฑอ์�ห�รทีไ่ดร้บัก�รฆ�่เชือ้ไมเ่พยีงพอ (Non-sterile product) 

ไหลต่อไปยังส่วนบรรจุหรือถังเก็บปลอดเช้ือ ทำ�ได้โดยใช้อุปกรณ์หรือว�ล์วไหลย้อนกลับ (Flow diversion 

device or valve) โดยจะติดตั้งในตำ�แหน่งก่อนเข้�บริเวณบรรจุ หรือเข้�ถังเก็บผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อ ก�ร

ออกแบบและก�รทำ�ง�นอย่�งถูกต้องของว�ล์วนี้ถือเป็นปัจจัยวิกฤติอย่�งหน่ึง และว�ล์วนี้ต้องทำ�ง�นโดย

อัตโนมัติในก�รผลักผลิตภัณฑ์ให้กลับไปฆ่�เชื้อใหม่เมื่อเกิดก�รเบี่ยงเบนในก�รผลิต เช่น เมื่อ

 อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ที่ท�งออกในท่อคงอุณหภูมิตำ่�กว่�อุณหภูมิฆ่�เชื้อที่กำ�หนด 

(Scheduled process)

 คว�มดันต่�งของส่วน Regeneration มีค่�น้อยกว่� 1 psi

11.3	ระบบการบรรจุแบบปลอดเชื้อ

 11.3.1 องค์ประกอบพื้นฐ�น

 ในก�รออกแบบระบบก�รบรรจุแบบปลอดเชื้อคือก�รนำ�ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่�นก�รฆ่�เชื้อบรรจุ

ในบรรจภุณัฑท์ีผ่�่นก�รฆ�่เชือ้แลว้ และเมือ่ปดิผนกึจะได้ผลิตภัณฑ์ท่ีส�ม�รถเกบ็ได้น�นท่ีอณุหภมูหิอ้ง ระบบ

ก�รบรรจุแบบปลอดเชื้อนี้มีเงื่อนไขเบื้องต้น ดังนี้

 บรเิวณโดยรอบก�รบรรจตุ้องปลอดเช้ือ และตอ้งรกัษ�ภ�วะปลอดเช้ือไว้ตลอดระยะ

เวล�ก�รบรรจุ

 พื้นผิวของบรรจุภัณฑ์ส่วนที่สัมผัสอ�ห�รต้องได้รับก�รฆ่�เชื้อในระดับเดียวกับ

อ�ห�ร

 บรรจุอ�ห�รที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้วลงในบรรจุภัณฑ์ท่ีผ่�นก�รฆ่�เชื้อในระดับเดียว

กับอ�ห�รแล้ว

 บรรจุภัณฑ์ต้องส�ม�รถปิดผนึกสนิท (Hermetic seal) ได้

 ต้องส�ม�รถติดต�มและควบคุมปัจจัยวิกฤติได้

 11.3.2 ส�รที่ใช้สำ�หรับฆ่�เชื้อเครื่องมือและบรรจุภัณฑ์

 หลกัก�รในก�รเลอืกวธิฆี�่เชือ้ระบบก�รบรรจุ ซ่ึงรวมถงึบรรจุภณัฑ์และพ้ืนผิวของอปุกรณ์

หรือเครื่องจักรที่สัมผัสกับอ�ห�รที่ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้ว และบรรย�ก�ศในบริเวณบรรจุให้ปลอดเชื้อ คือ

 มีประสิทธิภ�พดีในก�รทำ�ล�ยสปอร์ (ค่� D ตำ่�) 

 ส�ม�รถฆ่�เชื้อพื้นผิวที่สัมผัสกับอ�ห�รได้อย่�งต่อเนื่องในเวล�สั้น (ค่� D น้อยกว่� 

1 วิน�ที)

 เหม�ะสมกับบรรจุภัณฑ์นั้น
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 ส�ม�รถกำ�จัดออกจ�กพื้นผิวของบรรจุภัณฑ์ได้ง่�ย ทั้งนี้ข้อกำ�หนดขององค์ก�ร

อ�ห�รและย�ของประเทศสหรัฐอเมริก�กำ�หนดให้มีปริม�ณตกค้�งอยู่บนพื้นผิว

ของบรรจุภัณฑ์ (Residue) ไม่เกิน 0.5 ส่วนในล้�นส่วน (ppm) เมื่อใช้ส�รเคมี

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในก�รฆ่�เชื้อ โดยทดสอบกับบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุนำ้�

 ไม่เป็นอันตร�ยต่อผู้บริโภค

 ไม่มีผลต่อคุณภ�พของผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

 ไม่เป็นอันตร�ยต่อบุคล�กรที่ปฏิบัติง�น

 ไมว่�่จะเลอืกใชว้ธิใีดกต็�ม ตอ้งมัน่ใจว�่วธีิทีเ่ลอืกส�ม�รถทำ�ใหพ้ืน้ผวิทีส่มัผสักบัอ�ห�รทัง้

ในบรรจุภณัฑ์ และอปุกรณ์/เครือ่งจกัรท่ีเก่ียวขอ้งมคีว�มปลอดภยั และมปีระสทิธภิ�พในก�รฆ�่เชือ้ เช่นเดยีว

กับที่กำ�หนดในอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�ในบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกสนิท ซึ่งได้รับก�รยอมรับจ�กหน่วยง�นของ

รฐัทีค่วบคมุ และตอ้งมหีลกัฐ�นแสดงว�่ไดผ้�่นก�รตรวจสอบจ�กหนว่ยง�นท่ีทำ�หน�้ทีค่วบคมุว�่อปุกรณแ์ละ

วิธีที่ใช้นั้นเหม�ะสม

 วิธีที่ใช้ในก�รฆ่�เชื้อบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน ได้แก่ 

 ก�รใช้คว�มร้อน เป็นวิธีที่นิยมใช้ม�กที่สุดเนื่องจ�กปริม�ตรต่อหน่วยนำ้�หนักม�ก 

ทำ�ใหส้�ม�รถใชใ้นบริเวณทีก่ว�้งได้ดี โดยใชค้ว�มร้อนชืน้ เชน่ นำ�้ร้อน ไอนำ�้อิม่ตวั  

(Saturated steam) หรืออ�จเป็นคว�มร้อนแห้ง เช่น ลมร้อน ไอนำ้�ร้อนยวดยิ่ง 

(Superheated steam) แตค่ว�มรอ้นชืน้มปีระสทิธภิ�พในก�รฆ�่เชือ้ดกีว�่ ระบบ 

ที่ใช้คว�มร้อนช้ืนจะมีคว�มดันสูงกว่�ระบบท่ีใช้คว�มร้อนแห้งท่ีทำ�ง�นท่ีคว�ม

ดันบรรย�ก�ศปกติ บรรจุภัณฑ์ที่เหม�ะสำ�หรับก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนคือ 

บรรจุภณัฑป์ระเภทโลหะ ในขณะทีบ่รรจุภัณฑ์ประเภทพล�สติกหรือกล่องกระด�ษ

จะนำ�คว�มรอ้นได้ตำ�่และทนคว�มร้อนได้ตำ�่จึงทำ�ใหบ้รรจุภณัฑ์ประเภทนีไ้มเ่หม�ะ

กับก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อน นอกจ�กนี้ยังอ�จใช้ไมโครเวฟ หรือรังสีอินฟร�เรด

ได้แต่ต้องได้รับก�รประเมินประสิทธิภ�พจ�กผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เช้ือ  

(Process authority) หรือก�รใช้คว�มร้อนจ�กกระบวนก�รเอ็กซ์ทรูชันในก�รข้ึนรูป 

บรรจุภัณฑ์ทีส่งูเพียงพอในก�รฆ่�เช้ือบรรจุภณัฑ์ได้ ขอ้ดีของก�รใช้คว�มร้อนในก�ร 

ฆ่�เชื้อคือไม่มีส�รตกค้�งที่เป็นอันตร�ย

 ก�รใช้ส�รเคมี เช่น ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide, H
2
O

2
) โดย

ปริม�ณ H
2
O

2
 ที่ใช้ต้องมีคว�มเข้มข้นสูงสุดไม่เกิน 35% และมีปริม�ณตกค้�งอยู่

ไม่เกิน 0.5 ส่วนในล้�นส่วน (ppm) โดยทดสอบกับบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุนำ้�และผ่�น

กระบวนก�รผลิตที่ใช้จริง เนื่องจ�ก H
2
O

2
 มีประสิทธิภ�พในก�รทำ�ล�ยสปอร์ท่ี

อุณหภูมิห้องตำ่� ก�รเพิ่มอุณหภูมิจะทำ�ให้ประสิทธิภ�พของ H
2
O

2
 เพิ่มขึ้น จึงมัก

ใช้ควบคู่กับคว�มร้อน นอกเหนือจ�ก H
2
O

2
 ส�รเคมีอื่นที่มีก�รใช้ได้แก่ Peracetic 

acid (Peroxyacetic acid, PAA) หรือกรดอื่น 
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 รังสีพลังง�นสูง เช่น รังสีแกมม� รังสีอัลตร�ไวโอเลต รังสีลำ�อิเล็คตรอน (Electron 

beam radiation) รงัสเีหล�่น้ีอ�จใชร้ว่มกับวธิอีืน่ หรอืใชเ้ด่ียวๆ กไ็ดเ้นือ่งจ�กรงัสี

แกมม�มคีว�มส�ม�รถในก�รแทรกผ�่นวสัดไุดด้กีว่�รงัสีอลัตร�ไวโอเลต สว่นม�ก

จะใช้รังสีอัลตร�ไวโอเลต (ช่วงคว�มย�วคลื่น 200-280 น�โนเมตร) ในก�รฆ่�เชื้อ

ที่พื้นผิวของบรรจุภัณฑ์

 11.3.3 บริเวณปลอดเชื้อ (Aseptic zones)

 Aseptic zone หม�ยถึงพ้ืนท่ีภ�ยในระบบบรรจุ รวมถึงเคร่ืองบรรจุ พ้ืนผิวของอุปกรณ์

ต่�งๆที่สัมผัสกับอ�ห�ร และบริเวณท่ีสิ่งเหล่�น้ีต้ังอยู่ โดยเร่ิมต้นต้ังแต่จุดท่ีอ�ห�รท่ีผ่�นก�รฆ่�เชื้อแล้วไหล

เข้�ม� หรือจุดที่เริ่มฆ่�เชื้อบรรจุภัณฑ์ จนถึงจุดสุดท้�ย คือตำ�แหน่งที่บรรจุอ�ห�รในบรรจุภัณฑ์และปิดผนึก

สนิทแล้วเคลื่อนออกไป 

 กอ่นก�รบรรจตุอ้งฆ�่เชือ้พ้ืนท่ีบรเิวณปลอดเช้ือใหไ้ด้ในระดับก�รฆ่�เชือ้เชิงก�รค�้เชน่เดียว

กับทีท่ำ�กับอ�ห�รและบรรจภุณัฑ ์และพืน้ผวิทีสั่มผัสกบัอ�ห�รทีผ่่�นก�รฆ�่เช้ือแล้ว วธิทีีใ่ชต้้องมปีระสิทธภิ�พ 

มคีว�มสมำ�่เสมอ และควบคมุได ้และหลงัจ�กทีผ่�่นก�รฆ่�เชือ้แลว้ต้องส�ม�รถรกัษ�คว�มปลอดเชือ้ได้ตลอด

ระยะเวล�ก�รบรรจ ุนอกจ�กนีใ้นก�รออกแบบควรมกี�รแยกส่วนท่ีผ่�นก�รฆ�่เชือ้แล้วออกจ�กส่วนท่ียงัไมไ่ด้

ฆ�่เช้ืออย�่งชดัเจน และออกแบบใหบ้รรจภัุณฑท์ีผ่�่นก�รฆ่�เชือ้แลว้ม�รบัผลติภณัฑอ์�ห�รทีฆ่่�เชือ้แลว้บรรจ ุ

ปิดผนึกสนิทแล้วเคลื่อนได้ต่อเนื่องโดยไม่กระทบระบบปลอดเชื้อของระบบ

 วิธีก�รรักษ�สภ�วะปลอดเชื้อของบริเวณนี้ซึ่งรวมถึงบรรย�ก�ศในบริเวณไม่ให้ปนเปื้อน

จ�กจุลนิทรยีภ์�ยนอก คอืก�รรกัษ�คว�มดนัภ�ยในให้สงูกว�่ภ�ยนอกโดยใชอ้�ก�ศอดัหรอืก�๊ซทีท่ำ�ใหป้ลอด

เชื้อ โดยเมื่อผลิตภัณฑ์สุดท้�ยเคลื่อนออกจ�กบริเวณปลอดเชื้อ อ�ก�ศนี้จะเป่�ออกเพื่อป้องกันก�รปนเปื้อน

ของจุลนิทรยีจ์�กอ�ก�ศภ�ยนอก วธิทีีใ่ชม้�กในก�รทำ�ใหอ้�ก�ศปลอดเชือ้คอืก�รใช้คว�มรอ้นแหง้เพ่ือฆ�่เชือ้

จลุนิทรียใ์นอ�ก�ศ หรอือ�จใชว้ธิกี�รกรองอ�ก�ศด้วยแผน่กรองทีม่ปีระสทิธภิ�พในก�รกำ�จัดจลุนิทรยีอ์อกได้ 

 11.3.4 ก�รฆ่�เชื้อบรรจุภัณฑ์

 เนื่องจ�กบรรจุภัณฑ์ได้รับก�รฆ่�เชื้อแยกจ�กอ�ห�ร ทำ�ให้บรรจุภัณฑ์แบบปลอดเชื้อท่ีใช้

ในปัจจุบันมีคว�มหล�กหล�ยม�กขึ้น ซึ่งส�ม�รถแบ่งได้เป็น

 บรรจุภัณฑ์แบบคงรูปและกึ่งคงรูปสำ�เร็จรูป (Preformed rigid and semirigid 

containers) เช่น กระป๋องโลหะ กระป๋องกระด�ษ (Composite can: ทำ�จ�ก

กระด�ษ/แผน่เปลวอะลูมเินยีม/พล�สติกเอทลีีน) ถว้ยพล�สติก ขวดแกว้ ถงับรรจุ 

(Drum) ขวดพล�สติก

 บรรจุภัณฑ์ทำ�ด้วยกระด�ษแข็งประกบกับพล�สติกแบบป้อนม้วน (Webfed  

paperboard laminates and plastic containers)

 บรรจุภัณฑ์ที่ทำ�ด้วยกระด�ษประกบกับวัสดุอื่น ขึ้นรูปแล้วบ�งส่วน (Partially 

formed laminated paper containers)

 บรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยคว�มร้อนในเคร่ืองเดียวกันกับก�รบรรจุและปิดผนึก 

(Thermoform-fill-seal containers)
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 บรรจภุณัฑ์ออ่นตวัท่ีขึน้รปูเปน็ถุงม�แลว้ พรอ้มบรรจไุดเ้ลย (Preformed bags or 

pouches)

 บรรจภุณัฑ์พล�สตกิทีข้ึ่นรปูดว้ยก�รอดัแบบชนดิเป�่ (Blow molded containers)

 ในก�รฆ�่เชือ้บรรจภุณัฑ์มหีล�ยวิธ ีไม่ว�่จะเลอืกใช้วธิใีดกต็�มต้องส�ม�รถควบคมุและรกัษ�

สภ�พปลอดเชื้อไว้ได้ วิธีที่ใช้ เช่น

 ก�รใช้ไอนำ้�ร้อนยวดยิ่ง (Superheated steam) กับกระป๋องโลหะ

 ก�รใช้ส�รไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ควบคู่กับก�รใช้คว�มร้อนชื้นหรือไอนำ้� สำ�หรับ

ถ้วยพล�สติก

 ก�รใช้ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ควบคู่กับก�รใช้คว�มร้อนแห้ง หรือรังสีอัลตร�ไวโอเลต 

สำ�หรับบรรจุภัณฑ์กระด�ษล�มิเนต หรือประเภท Thermoform-fill-seal

 ก�รใช้รังสีแกมม� สำ�หรับถุงพล�สติก

 ก�รใชค้ว�มรอ้นขณะทีข่ึน้รปูบรรจภุณัฑ ์(Extrusion) สำ�หรบัพวก Thermoform-

fill-seal, plastic pouches หรือถุงพล�สติก

11.4	 การบ่มผลิตภัณฑ์

 หม�ยถึง ก�รเก็บตัวอย่�งผลิตภัณฑ์บ�งส่วนไว้ท่ีอุณหภูมิท่ีกำ�หนดเป็นระยะเวล�หนึ่งเพ่ือกระตุ้น

ใหจุ้ลนิทรยีท์ีอ่�จหลงเหลอือยูใ่นผลติภณัฑอ์�ห�รเจรญิ โดยแนะนำ�ใหม้โีปรแกรมก�รบม่ผลติภัณฑเ์พือ่ตรวจ

สอบสภ�พปลอดเช้ือและคุณภ�พโดยรวมของผลิตภัณฑ์ และควรมีก�รสุ่มตัวอย่�งจ�กทุกลอตที่ผลิตของ 

บรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ผลิต และควรมีก�รบันทึกข้อมูลก�รบ่มผลิตภัณฑ์ไว้ด้วย อย่�งไรก็ต�มก�รบ่ม

ผลิตภัณฑ์เป็นก�รทวนสอบกระบวนก�รผลิตแต่ไม่ส�ม�รถใช้ทดแทนหลักเกณฑ์ก�รปฏิบัติที่ดีในโรงง�น  

(Good Manufacturing Practices, GMP) ได้

11.5	 ข้อมูลสำาคัญที่ต้องบันทึก

 ก�รบนัทกึขอ้มลูต่�งๆ ให้ถูกตอ้งเปน็ส่ิงสำ�คญัต่อระบบก�รผลติและบรรจุแบบปลอดเชือ้เชน่เดยีวกบั

ระบบก�รฆ�่เชือ้แบบอืน่ ระบบก�รบนัทกึขอ้มลูและควบคมุแบบอตัโนมตัอิ�จตอ้งมกี�รดแูลและระวงัม�กกว�่

ก�รควบคมุดว้ยคน เนือ่งจ�กมปัีจจยัวกิฤตทิีแ่ตกต่�งออกไป เชน่ คว�มเรว็ของก�รบรรจซ่ึุงเป็นปจัจยัวกิฤติใน

ระบบปลอดเชือ้ แตใ่นก�รบรรจแุบบเดมิทีใ่ชค้นคุมจะควบคมุใหค้ว�มเรว็อยูใ่นชว่งทีต่อ้งก�รไดเ้พียงพอ หรอื

ในก�รคุมอณุหภมูซิึง่อ�จมกี�รเปลีย่นแปลงจ�กปจัจยัอืน่ไดห้ล�ยท�ง ในกรณนีีค้วรใชร้ะบบก�รควบคุมแบบ

อัตโนมัติซึ่งทำ�หน้�ที่ได้มีประสิทธิภ�พม�กกว่�
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 ข้อมูลก�รผลิตของระบบก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อประกอบด้วย บันทึกข้อมูลอุณหภูมิใน 

ระหว่�งก�รฆ่�เชื้อและระหว่�งก�รบรรจุ ข้อมูลเกี่ยวกับอ�ห�รเมื่อเริ่มต้น บรรจุภัณฑ์ และก�รฆ่�เชื้อ 

บรรจภัุณฑ ์ผูค้วบคมุเครือ่งตอ้งทำ�เครือ่งหม�ยให้ชดัเจนว�่เร่ิมก�รฆ่�เชือ้และส้ินสุดก�รฆ�่เชือ้ รวมทัง้บนัทกึ

เกีย่วกบัก�รเบีย่งเบนระหว�่งก�รผลติ เชน่ ก�รลดลงของอณุหภมูอิ�ห�รตำ�่กว�่ทีก่ำ�หนดในระหว�่งก�รฆ่�เชือ้  

คว�มดันภ�ยในระบบก�รผลิตตก หรือปัญห�เกี่ยวกับก�รบรรจุ ฯลฯ

 บันทึกเกี่ยวกับก�รผลิต (Production log) ต้องมีข้อมูลต่อไปนี้

 อุณหภูมิอ�ห�รที่ท�งออก (จุดส้ินสุด) ของท่อคงอุณหภูมิ โดยมีข้อมูลจ�กเคร่ืองบันทึก

อุณหภูมิและจ�กเทอร์โมมิเตอร์ (MIG)

 คว�มดันต่�งในช่วง Regeneration

 ก�รตรวจสอบ Steam seal ด้วยต�เปล่�

 ปัจจัยวิกฤติที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตร�ก�รไหลของอ�ห�ร อุณหภูมิเริ่มต้น คว�มข้นหนืดของ

อ�ห�ร ฯลฯ

 บันทึกเกี่ยวกับก�รบรรจุแบบปลอดเชื้อ ควรมีข้อมูลต่อไปนี้

 สำ�หรับบรรจุภัณฑ์โลหะ ต้องมีบันทึกอุณหภูมิของก�รฆ่�เชื้อบรรจุภัณฑ์ ถ้�เป็น 

บรรจุภัณฑ์แบบอื่น ต้องระบุวิธีก�รในก�รฆ่�เชื้อบรรจุภัณฑ์

 จำ�นวนบรรจุภัณฑ์ที่ผ่�นกระบวนก�รฆ่�เชื้อ

 อุณหภูมิและคว�มดันของก�รฆ่�เชื้ออ�ก�ศ

 อุณหภูมิของอ�ก�ศร้อนหรือไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์

 คว�มเข้มข้นของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดก�รผลิต

 ปัจจัยวิกฤติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ในถงัเกบ็ปลอดเชือ้ ตอ้งมบีนัทกึแสดงว�่ภ�ยในถงันัน้ยงัคงภ�วะคว�มปลอดเชือ้ไวไ้ด ้และคว�มดนั

อ�ก�ศในถงัยงัคงอยูใ่นระดบัเดมิ มบีนัทกึอุณหภมูท่ีิใชใ้นก�รฆ่�เชือ้อ�ก�ศ ถ้�ใชว้ธิผ่ี�นอ�ก�ศเข้�เคร่ืองกรอง

อ�ก�ศกต้็องมบัีนทึกท่ีแสดงว�่ระบบก�รกรองอ�ก�ศทำ�ง�นอย�่งถกูต้อง และคงสภ�วะปลอดเช้ือได้จรงิ และ

มีก�รเปลี่ยนแผ่นกรองอ�ก�ศต�มรอบที่กำ�หนด

11.6	 ข้อบังคับเกี่ยวกับระบบการผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ

 ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่องวิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ใน

ก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด ใน

สว่นทีเ่ก่ียวกับระบบก�รผลติและบรรจแุบบปลอดเชือ้ไดก้ำ�หนดให้ผูป้ระกอบก�รแสดงหลกัฐ�นว�่ผลติภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์ได้ผ่�นก�รฆ่�เชื้อแบบเชิงก�รค้�แล้ว สำ�หรับประเทศสหรัฐอเมริก�องค์ก�รอ�ห�รและย�ได้

กำ�หนดไว้ใน 21 CFR 113.40(g) ส่วนสำ�นักง�น USDA-FSIS ได้กำ�หนดไว้เพียงว่�ระบบก�รผลิตและบรรจุ

แบบปลอดเชื้อนั้นต้องเพียงพอในก�รผลิตผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่ส�ม�รถเก็บได้ที่อุณหภูมิห้องอย่�งปลอดภัย
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11.7	 ข้อสรุป

 สำ�หรับกระบวนก�รผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ

 คว�มหม�ยของคำ�ว่� “ปลอดเชื้อ หรือ Aseptic” หม�ยถึง ปร�ศจ�กเชื้อจุลินทรีย์และ 

สปอรท์ีส่�ม�รถเจรญิได้ในอ�ห�รท่ีเกบ็ทีอ่ณุหภมูหิอ้งในระหว�่งก�รเกบ็และก�รกระจ�ย 

สินค้� และมีคว�มหม�ยเดียวกับคำ�ว่� “สเตอริไลส์ หรือ Sterilize” และ “ก�รฆ่�เชื้อ

แบบเชิงก�รค้�”

 ระบบก�รผลิตแบบปลอดเชื้อประกอบด้วยปั๊มที่ส�ม�รถควบคุมก�รไหลของผลิตภัณฑ์ 

อปุกรณก์�รใหค้ว�มรอ้นแกผ่ลติภณัฑ ์ทอ่คงอณุหภมู ิและอปุกรณใ์นก�รลดอณุหภมูขิอง

ผลิตภัณฑ์

 อปุกรณแ์ละเครือ่งจกัรทีอ่ยูห่ลังท่อคงอณุหภมูลิงไปในระบบก�รผลิตต้องได้รับก�รฆ�่เชือ้

แบบเชิงก�รค้�ก่อนเริ่มผ่�นอ�ห�รเข้�ระบบก�รผลิต

 ขั้นตอนก�รฆ่�เชื้อเกิดในส่วนของท่อคงอุณหภูมิ โดยมีอัตร�ก�รไหล เวล�ของก�รฆ่�เชื้อ 

(Residence time) และอุณหภูมิก�รฆ่�เชื้อ เป็นปัจจัยวิกฤติ

 เมือ่มกี�รเบ่ียงเบนจ�กกรรมวธิกี�รผลติทีก่ำ�หนด (Scheduled process) จะต้องมีอปุกรณ์

ในก�รผลกัอ�ห�รใหไ้หลยอ้นกลบัไปรบัก�รฆ�่เชือ้อกีครัง้ เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หอ้�ห�รทีไ่ดร้บั

ก�รฆ่�เชื้อไม่เพียงพอไหลเข้�ระบบบรรจุหรือถังเก็บปลอดเชื้อ

 ระบบก�รบรรจุประกอบด้วยเครื่องมือบรรจุท่ีส�ม�รถทำ�ให้ปลอดเชื้อและรักษ�ภ�วะ

ปลอดเชื้อไว้ในบริเวณปลอดเชื้อตลอดเวล�ก�รบรรจุและปิดผนึก

 ก�รทำ�ให้บรรจุภัณฑ์และพื้นผิวที่สัมผัสกับอ�ห�รปลอดเชื้ออ�จใช้คว�มร้อนชื้นหรือ

คว�มร้อนแห้ง ส�รเคมี รังสีพลังง�นสูง หรือใช้ 2 วิธีหรือม�กกว่�ควบคู่กัน เช่น ก�รใช้

ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์คู่กับคว�มร้อน

 ก�รจดบันทกึต�่งๆ ในก�รผลติและก�รบรรจ ุและปจัจยัวกิฤตมิคีว�มสำ�คญัตอ่ระบบก�ร

ผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อเช่นเดียวกับระบบก�รฆ่�เชื้อแบบอื่น
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ปรีด� นพบุตรก�นต์
ผู้จัดก�รฝ่�ยเทคนิค 

บริษัท สวอน อินดัสตรี้ส์

12.1	 บทนำา

 ประวัติของกระป๋อง

 ก่อนศตวรรษที่ 19 วิธีก�รถนอมอ�ห�รยังคงเป็นเรื่องไกลเกินคว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์สมัยนั้นว่� 

ส�ม�รถกระทำ�ไดอ้ย�่งไร จนกระทัง่ ค.ศ. 1860 หลยุส ์ป�สเตอร ์ไดค้น้พบและอธบิ�ยหลกัก�รของก�รถนอม

อ�ห�รดว้ยคว�มรอ้นในภ�ชนะปิดสนทิว�่ คว�มรอ้นทีใ่หแ้กอ่�ห�รจะทำ�ล�ยส่ิงมชีวีติเลก็ๆทีม่องด้วยต�เปล�่

ไม่เห็น และตะเข็บที่ผนึกแน่นของภ�ชนะนั้นจะช่วยป้องกันก�รปนเปื้อนของจุลินทรีย์จ�กภ�ยนอกภ�ยหลัง

ก�รให้คว�มร้อนเสร็จสิ้นแล้ว

 คำ�อธิบ�ยของหลุยส์ ป�สเตอร์นี้ เกิดขึ้น 50 ปี หลังจ�ก นิโคล�ส แอพเพริต (Nicolas Appert) ได้ 

ตพีมิพผ์ลง�นก�รถนอมอ�ห�รดว้ยคว�มรอ้น เมือ่ป ีค.ศ. 1810 โดยในเวล�นัน้ นโิคล�ส แอพเพริต ยงัไมท่ร�บ

ผลของคว�มร้อนต่อก�รทำ�ล�ยจุลินทรีย์ เพียงแต่แนะนำ�ว่� “คว�มสะอ�ดและก�รควบคุมคุณภ�พคว�มสด

ของวัตถุดิบ” เป็นปัจจัยสำ�คัญต่อก�รถนอมอ�ห�ร ซึ่งคำ�กล่�วนี้ยังคงเป็นจริงและยึดถือปฏิบัติในปัจจุบัน

 ผลง�นของนิโคล�ส เกิดขึ้นเนื่องจ�ก เมื่อปี ค.ศ. 1795 กษัตริย์นโปเลียนได้ประก�ศให้ร�งวัลแก่

ใครก็ต�มทีส่�ม�รถคดิคน้วธิกี�รเกบ็รกัษ�อ�ห�รเพือ่เปน็เสบยีงแกเ่หล�่ทห�รของกษตัรยิน์โปเลียน นโิคล�ส 

แอพเพริต ได้รับร�งวัลจ�กกษัตริย์นโปเลียนเมื่อปี ค.ศ. 1809

 ในปี ค.ศ.1811 ผลง�นของนิโคล�สได้แปลเป็นภ�ษ�อังกฤษ ปีเตอร์ ดิวแรนด์ (Peter Durand) 

พ่อค้�ช�วอังกฤษได้รับลิขสิทธิ์ในก�รผลิตต�มวิธีก�รของนิโคล�ส และเป็นผู้ตั้งชื่อกระป๋องโลหะ-Metal 

Canister มีร�กศัพท์ม�จ�กภ�ษ�กรีก Kanaston แปลว่�ตะกร้�ถัก (จ�กต้นอ้อ) สำ�หรับบรรจุอ�ห�ร ซึ่งต่อ

ม�เรียกสั้นลงกล�ยเป็น Metal Can ในปี ค.ศ.1812 ปีเตอร์ได้ข�ยลิขสิทธิ์นี้ไปในร�ค� 1,000 ปอนด์ ให้แก่ 

ดองกิ้น ฮอลล์ และ แกมเบิ้ล (Donkin, Hall and Gamble) และนั่นคือจุดเริ่มต้นของอุตส�หกรรมก�รผลิต

กระป๋องโลหะ

บทที่	12
บรรจุภัณฑ์โลหะและพล�สติกแบบตะเข็บสองชั้น

	(Double	Seamed	Metal	and	Plastic	

Containers)	



210 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

 ปี ค.ศ. 1830 มีก�รจำ�หน่�ยมะเขือเทศ ถั่วและปล�ซ�ร์ดีนกระป๋อง ซึ่งมีร�ค�แพงม�ก 9.5-14.5 

เพนนี โดยเปรียบเทียบที่ร�ค�ค่�เช่�บ้�นสมัยนั้นเพียง 16 เพนนีต่อสัปด�ห์ อีกท้ังกระป๋องยังเปิดย�กม�ก 

โดยต้องใช้ค้อนและสิ่วเพื่อเปิดอ�ห�รออกม�รับประท�น ร�ค�อ�ห�รกระป๋องท่ีแพงนี้ม�จ�กข้ันตอนก�ร

ผลิตซึ่งช่�งที่ชำ�น�ญส�ม�รถผลิตอ�ห�รกระป๋องได้เพียง 10 กระป๋องต่อวัน จนกระทั่งปี ค.ศ. 1847 จึงเริ่ม

นำ�เครื่องจักรอัตโนมัติม�ใช้ในก�รผลิตอ�ห�รกระป๋อง

 ปี ค.ศ. 1860 แมกซ์ แอมส์ (Max Ams) และ จูเลียส เบรนซิงเกอร์ (Julien Brenzinger) ประดิษฐ์

เครื่องจักรสำ�หรับม้วนตะเข็บสองชั้น (Double seam) ช�ร์ลส์ แอมส์ (Charles Ams) ลูกช�ยของ แมกซ์ 

แอมส ์ไดจ้ดลขิสทิธิย์�งกนัรัว่ในตะเขบ็กระป๋อง เปน็จดุเริม่ของตะเขบ็สองชัน้แบบอ�ก�ศผ�่นไมไ่ด ้(Air-tight 

double seam) กระป๋องแบบแอมส์ (Ams can) จึงได้เริ่มแพร่หล�ยออกไป 

 กระป๋องแบบแอมส ์เป็นท่ีรู้จักในชือ่กระป๋องเปดิฝ�ด้�นบน (Open top can) โดยมกี�รจดัจำ�หน�่ย

ตัวกระป๋อง (Can body) และฝ�บน (Loose end) ให้แก่ผู้บรรจุอ�ห�ร

12.2	 ส่วนประกอบพื้นฐานของบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกด้วยตะเข็บสองชั้น

 12.2.1 โลหะสำ�หรับก�รผลิตกระป๋อง (Metal for Can Manufacturing)

 โลหะที่ใช้สำ�หรับก�รผลิตกระป๋องมีสองชนิดได้แก่ เหล็กกล้�ค�ร์บอนตำ่� และอลูมิเนียม

12.2.1.1 เหล็กกล้�ค�ร์บอนตำ่�

 มกี�รใชเ้หลก็กล�้ค�รบ์อนตำ�่ในสองรปูแบบ ได้แก ่เหลก็เคลอืบดีบกุ (Tinplate) 

และเหล็กปลอดดีบุก (Tin Free Steel, TFS) หรือบ�งทีเรียก Electro Coated Chromium Steel, ECCS 

 (ก) แผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (Tinplate) 

  แผ่นเหล็กที่นำ�ม�ใช้จะมีก�รเลือกคว�มหน�ของแผ่นเหล็กและคว�มหน�

ของก�รเคลือบผิวดีบุกต�มก�รใช้ง�นและประเภทของอ�ห�รที่จะบรรจุโดยทั่วไปคว�มหน�ของแผ่นเหล็ก

และดีบุกที่เคลือบมีค่� ดังนี้

    คว�มหน�แผ่นเหล็ก 0.15-0.30 มม.

    คว�มหน�ของดีบกุทีเ่คลือบ 1.1-11.2 กรัม / ตร.ม. (tin10-100)

  ระยะเริม่แรกก�รเคลอืบดบีกุใชว้ธิจีุม่แผน่เหลก็ลงไปในดบีกุหลอมเหลว (Hot 

dip coating) ปัจจุบันได้เปลี่ยนม�ใช้ก�รเคลือบด้วยไฟฟ้� (Electrolytic coating) ทำ�ให้ส�ม�รถควบคุม

คว�มหน�ของชั้นดีบุกได้ดีขึ้นและส�ม�รถกำ�หนดคว�มหน�ชั้นดีบุกของแผ่นเหล็กสองด้�นให้ไม่เท่�กันได้
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รูปที่ 12.1 ขั้นตอนก�รผลิตแผ่นเหล็กโดยสังเขป
1. Continuous pickling 2.  Cold rolling and drawing
3. Batch annealing 4. Continuous annealing
5. Tempering or reducing 6.  Inspection

 รูปที่ 12.1 แสดงก�รผลิตแผ่นเหล็ก โดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่�งๆ ดังนี้
 (1) Continuous Pickling
 แผ่นเหล็กรีดร้อนที่มีคว�มหน�ตั้งแต่ 1.6-3.0 มม. จะเข้�สู่ขั้นตอนนี้เพื่อกำ�จัดชั้นออกไซด์ (Oxide) 
ที่ผิวออกด้วยกรดไนตริก (Nitric acid) และ กรดไฮโดรฟลูออริก (Hydrofluoric acid)
 (2) Cold Rolling and Drawing
 เป็นขั้นตอนก�รรีดแผ่นเหล็กให้ได้คว�มหน�โดยประม�ณ ที่คว�มหน�ตำ่�สุด 0.15 มม.โดยรีดแผ่น
เหล็กด้วยชุดลูกรีดเหล็กหล�ยๆ ชุดจนได้คว�มหน�ที่ต้องก�ร
 (3/4) Batch Annealing / Continuous Annealing
 หลังจ�กรีดแผ่นเหล็กจนได้คว�มหน�โดยประม�ณแล้ว จะปรับโครงสร้�งคว�มแข็งและสมบัติท�ง
ก�ยภ�พของแผ่นเหล็กใหม่ ด้วยก�รให้คว�มร้อนและทำ�ให้เย็นลงอย่�งช้�ๆ ข้ันตอนน้ีเรียก Annealing โดยแบ่งเป็น
  Batch annealing มีก�รว�งเรียงแผ่นเหล็กในรูปคอยล์ในเต�เผ� และทำ�ให้ร้อนถึง 660 องศ�

เซลเซียส ก่อนที่จะปล่อยให้เย็นลงอย่�งช้�ๆ ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวล�ประม�ณ 10-30 ชั่วโมง
  Continuous annealing มีก�รจ่�ยเหล็กในรูปคอยล์ผ่�นเข้�ไปในเต�เผ� ท่ีมีก�รแบ่งเขตให้

คว�มร้อน (Heat zone) และเขตให้คว�มเย็น (Cold zone) โดยทำ�แผ่นเหล็กให้ร้อนถึง 700 
องศ�เซลเซียส และลดอุณหภูมิลงเหลือ 400 องศ�เซลเซียส ภ�ยในเวล� 1-4 น�ที

 (5) Tempering or Reducing
 เป็นขั้นตอนที่รีดแผ่นเหล็กซำ้�อีกครั้งจนได้คว�มหน�ที่ต้องก�ร ในขั้นตอนนี้เป็นก�รปรับสมบัติ 
ท�งก�ยภ�พและค่�คว�มแข็ง (Temper hardness) ของเหล็กและทำ�ผิวเหล็กต�มท่ีต้องก�ร (Surface finish)
 (6) Inspection
 เมือ่ไดแ้ผน่เหลก็ท่ีมขีน�ดคว�มกว�้ง คว�มหน� และคว�มแขง็ต�มทีต้่องก�รแลว้ ต้องนำ�แผน่เหลก็
ไปผ�่นกรรมวธิกี�รเคลอืบนำ�้มนั (Oiling) เพือ่ปอ้งกันสนมิ พรอ้มผ�่นขัน้ตอนก�รตรวจสอบอย�่งละเอยีดเพือ่
ให้ได้คุณภ�พต�มต้องก�ร มีก�รคัดแยกเหล็กที่มีตำ�หนิ หรือคุณภ�พตำ่�ออก
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 Tinplate surface

 ผิวของแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก มีคว�มสำ�คัญต่อสมบัติในก�รอ�บเคลือบแลคเกอร์และก�รพิมพ์สี 

แบ่งผิวของแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกเป็นชั้นๆได้ ดังนี้

	Tin-Iron compound (Alloy layer)

	Free tin

	Tin oxide / passivation layer

	Oil

 ทั้ง 4 ชั้นจะมีคว�มหน�ประม�ณ 1.5 ไมครอน โดยชั้น Free tin เป็นชั้นที่มีคว�มหน�ที่สุด

 (ข)  แผ่นเหล็กปลอดดีบุก (Tin Free Steel)

      แผ่นเหล็กปลอดดีบุก (Tin-Free-Steel หรือ TFS) ทำ�จ�กแผ่นเหล็ก

ค�ร์บอนตำ่�ที่นำ�ม�ทำ�ก�รเคลือบโครเมียมบ�งๆ แทนดีบุกด้วยปฏิกิริย� Electrolytic reduction ของกรด

โครมิค ทำ�ให้เกิดโลหะโครเมียม และโครเมียมออกไซด์ บนผิวทั้งสองด้�น แผ่นเหล็กเคลือบโครเมียมเหม�ะ

สำ�หรับทำ�ฝ�หรือกระป๋องแบบสองชิ้น

รูปที่ 12.2 เปรียบเทียบคุณลักษณะของแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (TP) แผ่นเหล็กชุบโครเมียม (TFS)

 Tin free steel surface แบ่งได้เป็น 3 ช้ัน ท้ังหมดมีคว�มหน�เพียง 0.02 ไมโครเมตร

 Chromium metal

 Chromium oxide

  Oil

12.2.1.2 อลูมิเนียม

 อลูมิเนียมมีก�รใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อย่�งแพร่หล�ยเนื่องจ�กสมบัติที่ไม่เป็น

สนิม แต่อย่�งไรก็ต�มคว�มแข็งแรงและคว�มต้�นท�นต่อก�รกัดกร่อนจ�กอ�ห�รที่บรรจุ ทำ�ให้มีข้อจำ�กัด

ในก�รเลือกใช้อลูมิเนียมที่มีคุณภ�พสูง ไม่แตกหรือมีตำ�หนิขณะขึ้นรูป อลูมิเนียมที่ใช้สำ�หรับทำ�กระป๋องและ

ฝ� ใช้ในรูปของโลหะผสม (Aluminum alloy) แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 3000 และ 5000 series โดย series 

5000 มีคว�มแข็งม�กกว่� 3000 เนื่องจ�กมีก�รเติมธ�ตุ Magnesium และ Manganese เข้�ไปม�กกว่�แต่

มีคว�มส�ม�รถในก�รยืดตัวขึ้นรูปได้น้อยกว่� series 3000 
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 ส่วนใหญ่อลูมิเนียมใช้ผลิตกระป๋องบรรจุอ�ห�รขึ้นรูป 2 ชิ้น ขน�ดเล็ก พร้อม

ฝ�ชนิดเปิดง่�ย (Easy open end) เนื่องจ�กผู้บริโภคให้คว�มสนใจในรูปร่�ง คว�มสวยง�มของสี และโดย

เฉพ�ะก�รเก็บรักษ�ในที่ชื้นไม่ทำ�ให้เกิดสนิม

 12.2.2 ตัวกระป๋องโลหะ (Metal can body)

 เนือ่งจ�กกระป๋องมกี�รแบง่ประเภทต�มจำ�นวนชิน้ของตัวกระปอ๋งและฝ�ทีม่�ประกอบกนั  

โดยนับฝ�ด้�นล่�ง 1 ชิ้น ฝ�บน 1 หนึ่งชิ้น และตัวกระป๋องเป็นอีก 1 ชิ้น ดังนั้นกระป๋องส�มชิ้น หม�ยถึง

กระป๋องที่มีฝ�บนและฝ�ล่�งปิดผนึกเข้�กับตัวกระป๋อง โดยที่ฝ�บนและฝ�ล่�งอ�จไม่จำ�เป็นต้องมีขน�ดเส้น

ผ�่นศนูยก์ล�งเท�่กนั และตวักระปอ๋งมตีะเข็บข้�ง (Side seam) เสมอ ส่วนกระปอ่งสองชิน้ หม�ยถึง กระปอ๋ง

ทีม่แีตก่�รปดิผนกึฝ�บนเท�่นัน้ สว่นฝ�ล�่งเปน็สว่นหนึง่ของตวักระปอ๋งทีเ่กดิจ�กก�รขึน้รปูเปน็ถว้ย โดยไม่มี

ตะเข็บข้�ง

12.2.2.1 กระป๋องแบบส�มชิ้น (3 pieces can body)

 ก�รผลิตตัวกระป๋องแบบส�มชิ้น ใช้แผ่นเหล็กเคลือบดีบุกเท่�นั้น ไม่ส�ม�รถใช้

แผ่นเหล็กแบบ Tin-Free Steel ได้ เนื่องจ�กข�ดสมบัติในก�รเชื่อมตะเข็บข้�งด้วยไฟฟ้� (Welding)

 ขั้นตอนก�รผลิตเริ่มจ�ก

 (1) Stillage

  แผน่เหลก็ทีผ่�่นก�รเคลอืบแลคเกอรห์รอืพมิพ์สเีรยีบรอ้ยแลว้ มขีน�ดใหญ่ 

(Full sheet size) 

 (2) Slitter

  นำ�ม�ตดัซอยยอ่ยใหไ้ด้ต�มขน�ดของตัวกระปอ๋ง โดยก�รตัดครัง้แรก (Blank 

length) จะได้ขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�งตัวกระป๋อง ตัดครั้งที่สอง (Blank height) จะได้คว�มสูงตัวกระป๋อง

 (3) Blank transfer

  แผ่น blank ที่ได้ จะถูกจ่�ยเข้�เครื่องเชื่อมตะเข็บข้�งด้วยไฟฟ้� 

รูปที่ 12.3 ขั้นตอนก�รผลิตกระป๋องแบบส�มชิ้น
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รูปที่ 12.4 ก�รตัดซอยย่อยแผ่นเหล็กให้ได้ต�มขน�ดของตัวกระป๋อง

 (4) Welder

  แต่เดิมก่อนปี ทศวรรษ 1970 ก�รเชื่อมตะเข็บยังคงใช้ก�รบัดกรีด้วยตะกั่ว 

ต่อม�จึงเปลี่ยนม� เป็นก�รเชื่อมด้วยไฟฟ้�แรงดันสูง (3500 A) ผ่�นลวดทองแดง

 (5) Side stripe

  ข้ันตอนก�รเคลอืบแลคเกอรห์รอื Powder ทีแ่นวเชือ่มเพือ่ปอ้งก�รกดักรอ่น

 (6) Oven

  เต�อบอุณหภูมิสูง 200-450 องศ�เซลเซียส เพ่ืออบแลคเกอร์แห้งหรือ 

Powder หลอมละล�ย เกิดปฏิกิริย� Cross linkage

 (7) Parter

  ในบ�งกระบวนก�รผลิตถ้�ตัวกระป๋องมีขน�ดเต้ียม�ก จะมีก�รแบ่งตัว

กระป๋องออกเป็นสองกระป๋องที่จุดนี้

รูปที่ 12.5 ก�รเชื่อมตะเข็บข้�งด้วยไฟฟ้�
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 (8) Necker

  เป็นข้ันตอนก�รลดขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งของป�กกระป๋องด้�นใดด้�น

หนึ่ง เพื่อให้ส�ม�รถปิดกับฝ�กระป๋องที่มีขน�ดเล็กกว่�เส้นผ่�ศูนย์กล�งของตัวกระป๋องได้

 (9) Flanger

  บ�นป�กกระปอ๋งเพือ่รองรบัก�รปดิผนกึแบบตะเขบ็สองชัน้ ตัวป�กกระป๋อง 

(Flange) จะกล�ยเป็นตะขอตัวกระป๋อง (Body hook) เมื่อม้วนตะเข็บสองชั้น

 (10) Beader

  ขึ้นรูปสันลอนที่ตัวกระป๋องเพื่อให้เกิดคว�มแข็งแรง

 (11) Seamer

  ปิดผนึกแบบตะเข็บสองชั้นกับฝ� ซึ่งจะกล�ยเป็นฝ�ล่�งด้�นก้นกระป๋อง

รูปที่ 12.6 ขั้นตอนก�รปิดผนึกตะเข็บสองชั้น

 (12) Tester

   ทดสอบก�รรั่วซึมด้วยแรงดันลมหรือแบบสุญญ�ก�ศ

 (13) Palletiser

 (14) Strapper

 (15) Wrapper

 ทั้งส�มขั้นตอนสุดท้�ย เป็นก�รหีบห่อเพื่อก�รขนส่ง

12.2.2.2 กระป๋องแบบสองชิ้น (2 pieces can body)

 กระป๋องแบบสองชิ้นส�ม�รถเลือกใช้ได้ทั้งแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (Tinplate) 

และแผ่นเหล็กปลอดดีบุก (Tin-free steel) แต่นิยมใช้แผ่นเหล็กปลอดดีบุก เนื่องจ�กมีสมบัติก�รยึดเก�ะกับ

แลคเกอร์ได้ดีกว่� โลหะอลูมิเนียมก็มีก�รนำ�ม�ใช้กับกระป๋องแบบสองชิ้นเช่นกัน 

 กระป๋องแบบสองชิน้เปน็ก�รขึน้รปูแผน่เหลก็เปน็ตวักระป๋อง โดยไมม่ฝี�ด�้นล�่ง 

และไม่มีตะเข็บข้�ง ทำ�ให้ลดโอก�สของก�รรั่วซึมเนื่องจ�กปิดผนึกหรือก�รเชื่อมตะเข็บข้�งไม่สมบูรณ์

 ขั้นตอนก�รผลิตกระป๋องแบบสองชิ้น มี 2 ประเภท ได้แก่ 

 (1) Draw-Redraw (DRD)

 (2) Drawn and Wall-ironed (DWI) หรือ D&I
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 ข้อแตกต่�งสำ�คัญระหว่�งสอง process นี้คือ DRD มีข้อจำ�กัดในก�รขึ้นรูป

กระป๋องให้มีคว�มสูงกว่�ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งของตัวมันเองไม่ได้ ขณะที่ DWI ส�ม�รถรีดแผ่นเหล็กให้

ยืดตัวออกจนบ�งกว่�คว�มหน�เดิม และได้คว�มสูงของตัวกระป๋องม�กกว่�ขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง

 กระป๋อง DRD นิยมใช้บรรจุอ�ห�ร เช่นปล�ทูน่�กระป๋อง ส่วน กระป๋อง DWI ใช้

กับก�รบรรจุเครื่องดื่มเช่น นำ้�อัดลมและเบียร์กระป๋อง

รูปที่ 12.7 ขั้นตอนก�รผลิตกระป๋องสองชิ้นแบบ Draw-Redraw (DRD) process

รูปที่ 12.8 ขั้นตอนก�รผลิตกระป๋องสองชิ้นแบบ Drawn and Wall-ironed (DWI) process

 12.2.3 ฝ�กระป๋อง (Can End) 

 ฝ�กระป๋องแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

 (1) ฝ�ธรรมด� (Non-easy open end) 

 (2) ฝ�เปิดง่�ย (Easy open end)

  (1) ฝาธรรมดา ส�ม�รถผลิตได้จ�กทั้งแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก และแผ่นเหล็กปลอดดีบุก 

และมีย�งกันรั่ว (Sealing compound) ที่ร่องขอบฝ�เพื่อก�รปิดผนึกแน่น (Hermetic seal) แบบสองชั้น 

(Double seam) โครงสร้�งของฝ�แสดงในรูปที่ 12.9
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รูปที่ 12.9 โครงสร้�งของฝ�ธรรมด�เพื่อก�รปิดผนึกแบบสองชั้น

   โครงสร�้งของฝ�ออกแบบให้ส�ม�รถทนแรงดันภ�ยในกระป๋องขณะที่ฆ่�เชื้อและคงรูปเดิม

ได้ภ�ยหลังสิ้นสุดก�รหล่อเย็น (Cooling) ในเครื่องฆ่�เชื้อ ก�รเสียรูปของฝ� เช่น บวมตึง ในระหว่�งก�รจัด

จำ�หน่�ยยังเป็นก�รบ่งชี้ถึงก�รเปลี่ยนแปลงจ�กจุลินทรีย์หรือปฏิกิริย�เคมีภ�ยในกระป๋อง

 (2) ฝาเปดิงา่ย (Easy-open end) เปน็ฝ�ทีอ่อกแบบใหส้�ม�รถเปดิไดโ้ดยไมจ่ำ�เปน็ต้องใช้

ที่เปิดกระป๋อง โดยลักษณะก�รเปิด มีทั้งแบบเปิดออกทั้งฝ�เพื่อให้เทชิ้นอ�ห�รออกได้ (Full aperture easy 

open end) หรือเปิดเป็นช่องสำ�หรับก�รดื่ม (Pour aperture easy open end)

รูปที่ 12.10 โครงสร้�งของฝ�เปิดง่�ย (Easy-open end)
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 12.2.4 ย�งกันรั่ว (Lining compound)

 หน้�ที่ของย�งกันรั่ว

1. ป้องกันสิ่งสกปรก เชื้อจุลินทรีย์ อ�ก�ศ และคว�มชื้นจ�กภ�ยนอก เข้�สู่ภ�ยใน

กระป๋อง

2. ป้องกันอ�ห�ร รั่วออกสู่ภ�ยนอก

3. ป้องกันก�รซึมผ่�นของอ�ก�ศอัดภ�ยในกระป๋องเช่น ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์  

(นำ้�อัดลม) รั่วออกสู่ภ�ยนอก

4. ชดเชยคว�มไม่สมำ่�เสมอของก�รรีดตะเข็บสองชั้น เนื่องจ�กเครื่องจักรหรือ 

ตัวแผ่นเหล็กมีคว�มแปรผัน

5. ชดเชยคว�มเสียห�ยของตะเข็บสองชั้นอันเนื่องม�จ�กก�รกระแทก บุบ ของ

ก�รขนส่ง

6. ชดเชยก�รขยับของตัวตะขอฝ�และตะขอตัวกระป๋องระหว่�งก�รฆ่�เช้ือภ�ยใต้ 

คว�มดันและระหว่�งก�รหล่อเย็น

 องค์ประกอบของย�งกันรั่ว

1. ย�ง (Rubber) ทำ�ให้ย�งกันรั่วมีคุณสมบัติยืดหยุ่น

2. เรซิน (Resin) เพื่อให้ย�งเก�ะได้กับส�รเคลือบผิวกระป๋อง

3. Filler ให้คว�มแข็งกับย�งเมื่อแห้งแล้ว

4. Pigment ส�รให้สีของตัวย�ง

5. Antioxidant ป้องกันก�รทำ�ปฏิกิริย�กับออกซิเจนเมื่อย�งแห้งแล้ว

6. Solvent ตัวทำ�ละล�ยให้เกิดก�รไหลตัวได้เมื่อฉีดลงไปในร่องฝ� สำ�หรับย�งแบบ 

Solvent base

7. Water ตัวทำ�ละล�ยให้เกิดก�รไหลตัวได้เมื่อฉีดลงไปในร่องฝ� สำ�หรับย�งแบบ 

Water base

8. Ammonia ใช้กับย�งแบบ Water base เพื่อให้มีก�รกระจ�ยตัวดี 

9. Stabilizer เติมลงในย�งแบบ Water base เพื่อป้องกันก�รตกตะกอน

10.Thickener เติมลงในย�งแบบ Water base เพื่อปรับคุณสมบัติก�รไหลตัว

 12.2.5 บรรจุภัณฑ์พล�สติกที่ปิดผนึกด้วยฝ�ที่เป็นโลหะด้วยตะเข็บสองชั้น

 ภ�ชนะพล�สตกิสำ�หรบับรรจอุ�ห�รและส�ม�รถปดิผนกึดว้ยตะเขบ็สองชัน้ ตอ้งมคีณุสมบตัิ

ดังนี้

1. ส�ม�รถทนอุณหภูมิในก�รฆ่�เชื้อได้ถึง 135 องศ�เซลเซียส 

2. ป้องกันก�รซึมผ่�นของออกซิเจนได้

   ชนิดของพลาสติกที่ใช้ มีดังนี้

1. Polypropylene (PP)

2. Polyethylene terephtalate (PET) ในรูปของ Crystallized PET (CPET)

3. Polycarbonate
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 เน่ืองจ�กพล�สตกิท้ังส�มชนดิข�้งตน้ มสีมบตัปิอ้งกนัก�รซมึผ�่นของออกซิเจนไมไ่ด ้จงึตอ้งม ี 
Barrier polymer เพื่อเสริมสมบัติดังกล่�ว ส�รที่ใช้ได้แก่

1. Ethylvinylalcohol (EVOH)
2. Polyvinylidene chloride (PVDC)
3. Polyamide (PA)

 ในก�รปิดผนึกแบบตะเข็บสองชั้นด้วยฝ�โลหะกับภ�ชนะพล�สติก ใช้หลักก�รพื้นฐ�น
เดียวกันกับตัวกระป๋องโลหะ แต่เทคนิคก�รเลือก Seaming roll และก�รปรับตั้งแตกต่�งกัน เนื่องจ�กสมบัติ
ของป�กภ�ชนะพล�สตกิ (Plastic flange) ก�รประเมนิตะเขบ็สองช้ันว�่สมบรูณ ์(Hermetic seal) จะประเมิน
จ�กค่�คว�มแน่น (Compression) โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประม�ณ 30-50% คำ�นวณจ�กสูตร 

     ค่�คว�มแน่น = 

โดย T
b 
= body thickness, T

f
 = flange thickness, T

e
=end thickness และ ST=seam thickness

 12.2.6 ส�รเคลือบผิวแผ่นเหล็กสำ�หรับกระป๋องและฝ� (Lacquer or Enamel)
 แลคเกอร ์(Lacquer) คอื เรซินทีล่ะล�ยในส�รละล�ย เมือ่ส�รละล�ยนีเ้คลอืบผวิแผน่เหลก็ 
แล้วจะแห้งโดยก�รระเหยของตัวทำ�ละล�ย แลคเกอร์ทำ�หน้�ที่เป็นส�รเคลือบผิวโลหะเพ่ือป้องกันก�รเกิด
ปฏิกิริย�เคมีระหว่�งแผ่นโลหะกับอ�ห�รที่อ�จทำ�ให้เกิดก�รกัดกร่อนของกระป๋องที่เนื้อโลหะ นอกจ�กนี้ใน
แลคเกอร์ยังประกอบด้วยส�รเพิ่มสมบัติต่�งๆ (Additives) และเม็ดสีต่�งๆ (Pigment) ในกรณีที่อ�ห�รนั้น
มีกำ�มะถันเป็นส่วนประกอบอยู่ แลคเกอร์จะทำ�หน้�ที่ป้องกันก�รเกิดปฏิกิริย�ระหว่�งส�รประกอบกำ�มะถัน
กับแผ่นเหล็กหรือดีบุกที่ทำ�ให้เกิดรอยด่�งดำ� (Sulphur staining) และยังป้องกันมิให้เกิดก�รเปล่ียนสีของ 
อ�ห�ร เนื่องจ�กปฏิกิริย�ของดีบุกต่อสีของผลไม้บ�งชนิด เช่น แอนโทไซย�นิน (Anthocyanin) ใน 
สตรอเบอรี่ เป็นต้น แลคเกอร์ที่ใช้เคลือบภ�ยในจะสัมผัสกับอ�ห�รโดยตรงดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสม
ของแลคเกอร์ต้องได้ม�ตรฐ�นต�มกฎหม�ยควบคุมเก่ียวกับอ�ห�ร (Federation Regulation Title 21, 
Part 175.300, USFDA)

12.2.6.1 อะคริลิค (Acrylic) 
 เป็นเรซินท่ีทนต่อคว�มร้อนสูงทนต่อก�รเปลี่ยนสี และมีคว�มคงทนต่อ
กระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนสูง (Sterilization) ใช้เป็นส�รเคลือบภ�ยนอกของกระป๋องอ�ห�ร ฝ�  
ฝ�จุก

12.2.6.2 อีพอกซี่ฟีโนลิค (Epoxy - phenolic) 
 เปน็แลคเกอรท่ี์ใชก้บักระปอ๋งบรรจุอ�ห�รท่ัวไปส�ม�รถใชเ้คลือบบนกระปอ๋งทัง้ 
ภ�ยนอกและภ�ยในของ ETP และ TFS ท้ังตวักระปอ๋งและฝ�กระปอ๋งชนดิ DRD ทีส่�ม�รถผสมส�รเพิม่สมบตั ิ 
(Additives) เช่น 

 ผสมกบัส ีซ่ึงจะให้สทีองทีม่คีว�มเข้มต�่ง ๆ  กนัต�มปริม�ณสท่ีีใสล่งไป เหม�ะ
กับอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดสูง เช่น ซอสมะเขือเทศ

 ผสมด้วยอลูมิเนียมปริม�ณ 50% สำ�หรับอ�ห�รประเภทที่มีซัลเฟอร์สูงหรือ
อ�ห�รทะเล เช่น เนื้อปล�

 ผสมด้วยสังกะสีออกไซด์ เหม�ะสำ�หรับก�รบรรจุอ�ห�รเหลว เช่น ซุปและผัก
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12.2.6.3 อีพอกซี่ อะมิโน แลคเกอร์ (Epoxy-amino-lacquer) 

 เป็นแลคเกอร์ใส มีคว�มคงทนต่อสภ�วะก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนสูงได้ด ีทนตอ่

ส�รเคมี สว่นใหญจ่ะเป็นแลคเกอรภ์�ยนอก เพ่ือปอ้งกนัก�รผกุร่อนภ�ยนอกของกระปอ๋งไดด้ ีโดยก�รเคลอืบ

เพียงชั้นเดียว เหม�ะสำ�หรับของกระป๋อง 3 ชิ้น ฝ�ของกระป๋อง DRD

12.2.6.4 ไวนิล เรซิน (Vinyl resin) 

 มสีมบัตยิดืหยุน่ด ีติดแนน่บนวัสดุ โดยเฉพ�ะบนอลมูเินยีมปร�ศจ�กกลิน่และรส 

ก�รให้คว�มร้อนท่ีอุณหภูมิสูง ๆ อ�จทำ�ให้เรซินน้ีไหม้ได้ แลคเกอร์ชนิดนี้เมื่อแห้งแล้วส�ม�รถละล�ยได้อีก

ด้วยตัวทำ�ละล�ย ก�รนำ�ไปใช้ง�นจะใช้กับฝ�จุกและฝ�เกลียวแบบอลูมิเนียมที่เป็น Deep drawn ใช้เคลือบ

ภ�ยในและภ�ยนอกสำ�หรับอ�ห�รแห้ง ใช้ม�กในก�รเคลือบภ�ชนะในชั้นที่ 2 ของกระป๋องเบียร์ และเครื่อง

ดื่มชนิดกระป๋อง 3 ชิ้น

12.2.6.5 โอก�โนซอล (Organosol) 

 มีคว�มคงทนต่อส�รเคมีได้ดี ไม่มีกลิ่นและรส ใช้เคลือบผิววัสดุเพียงชั้นเดียว  

มีคว�มเง�มันน้อย โดยเฉพ�ะเมื่อใช้กับแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก (ETP) ก�รใช้ง�นจะใช้กับกระป๋องบรรจุอ�ห�ร 

ฝ�จกุ ฝ�เกลยีว Lining ในกระป๋องเบียร ์ใช้กบัวสัดุแผน่เหลก็ชบุโครเมยีม (TFS) แผ่นเหลก็เคลอืบดบีกุ (ETP) 

และอลูมิเนียมของกระป๋องชนิด DRD และ DWI และส�ม�รถใช้กับกระป๋อง 3 ชิ้นและฝ�กระป๋อง นอกจ�กนี้  

Organosol ยังใช้เป็นแลคเกอร์สำ�หรับตะเข็บกระป๋องเป็น Internal side stripe

12.3	 โครงสร้างของตะเข็บแบบสองชั้น	(Double	Seam	Structure)

 ตะเข็บสองชัน้แบบอ�ก�ศผ�่นไมไ่ด ้(Hermetically sealed double seam) เกดิจ�กก�รมว้นป�ก

กระป๋องและขอบฝ� (End curl) เข้�ด้วยกัน และมีย�งกันรั่ว (Sealing compound) อุดช่องว่�งในตัวตะเข็บ 

ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำ�คัญที่สุดของกระป๋อง

 12.3.1 ส่วนประกอบของตะเข็บ (Seam Components)

 ภ�พด้�นล่�งเป็นภ�พตัดขว�งของฝ�กระป๋องแสดงให้เห็นส่วนตะขอฝ�และส่วนประกอบต่�งๆ ที่

มีคว�มสำ�คัญต่อก�รม้วนตะเข็บให้เกิดตะเข็บสองชั้น

รูปที่ 12.11 ภ�พตัดขว�งของฝ�กระป๋องแสดงให้เห็นส่วนตะขอฝ�และส่วนประกอบต่�งๆ
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 Outside curl diameter สำ�คัญสำ�หรับก�รจ่�ยฝ�เข้�เครื่องปิดฝ�กระป๋อง (Seamer)

 Curl height สำ�คัญสำ�หรับก�รจ่�ยฝ�เข้�เครื่องปิดฝ�กระป๋อง (Seamer)

 Curl opening สำ�คัญในก�รประกบให้พอดีกับป�กกระป๋อง (Can flange)

 Punch plug / center diameter เป็นจุดที่กำ�หนดขน�ด Seaming chuck

 End plate thickness สำ�หรับก�รคำ�นวณก�รม้วนตะเข็บสองชั้น

 ส่วนประกอบของตะเข็บสองชั้น

 ST  Seam thickness  คว�มหน�ตัวตะเข็บสองชั้น

 SG  Seam gap   ช่องว่�งในตะเข็บสองชั้น

 CSK Countersink depth  คว�มลึกตะเข็บ

 BH  Body hook   ตะขอตัวกระป๋อง

 SLi  Internal seam length  คว�มย�วด้�นในของตะเข็บสองชั้น

 BHi Internal body hook  คว�มย�วด้�นในของตัวตะเข็บกระป๋อง

 AO Actual overlap   ระยะซ้อนเกยกันของตะขอฝ�กับตะขอตัวกระป๋อง

 EH  End hook   ตะขอฝ�

 SL/SH  Seam length / height  คว�มย�วของตะเข็บสองชั้น

 Te  End thickness   คว�มหน�แผ่นของตัวฝ�

 Tb  Body (can) thickness  คว�มหน�แผ่นของตัวกระป๋อง

 12.3.2 ขั้นตอนก�รปิดผนึกตะเข็บสองชั้น มี 2 จังหวะ ดังนี้

12.3.2.1 First Operation (ตะเข็บลูกหนึ่ง)

รูปที่ 12.12 First operation seam

 ตะขอฝ�จะม้วนหลวมๆ เข้�ไปในป�กกระป๋อง ด้วยแรงกดของ Seaming roll ลูกที่ 1

 ก�รมว้นตะเขบ็ในขัน้ตอนนีถ้อืเปน็ 90% ของขัน้ตอนท้ังหมดในก�รมว้นตะเขบ็สองชัน้

 ตะเข็บสองชั้นที่บกพร่องส่วนใหญ่เกิดจ�กก�รม้วนตะเข็บ 1st operation ที่ไม่ถูกต้อง
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 ก�รปรับตั้งก�รม้วนตะเข็บใน 2nd operation ไม่ส�ม�รถชดเชยหรือแก้ไขก�รม้วน 1st  

operation ที่ไม่ถูกต้องได้

 ก�รม้วนในขั้นตอน 1st operation นี้ สภ�วะของเคร่ืองปิดฝ� (Seamer) ต่อไปนี้  

จะต้องปรับตั้งให้ถูกต้องต�มม�ตรฐ�นที่ผู้ผลิตกระป๋องกำ�หนด ดังนี้

1) ตั้ง Pin height ได้ถูกต้อง (Pin height คือ ระยะระหว่�ง chuck lip ถึง base 

plate)

2) แรงกดสปริงของ Base plate ถูกต้อง

3) เลือกใช้ Seaming chuck และ Seaming rolls ถูกต้อง 

4) ระดับของ Seaming chuck และ Seaming rolls ถูกต้อง

5) First seam thickness ถูกต้อง

12.3.2.2 Second Operation (ตะเข็บลูกสอง)

รูปที่ 12.13 Second operation seam

 ในขั้นตอนนี้ ตะขอฝ�และตะขอตัวกระป๋อง รวม 5 ชั้นของแผ่นเหล็กฝ�และกระป๋อง 

(3 ชั้นของแผ่นเหล็กฝ� กับ 2 ชั้นแผ่นเหล็กกระป๋อง) จะม้วนเกี่ยวกันด้วยคว�มแน่น

พอดีจ�กก�รกดของ Seaming roll ลูกที่ 2

 คว�มย�วของตะเข็บสองช้ัน ตะขอตัวกระป๋อง ตะขอฝ� ท่ีสมบูรณ์จะเกิดข้ึนในข้ันตอนน้ี

 ถ้�แรงกด (หรือรีด) ของ Seaming roll ลูกที่ 2 น้อยเกินไป ย�งกันร่ัว (Sealing 

compound) จะไม่ส�ม�รถอุดช่องว่�งที่เกิดขึ้นในตะเข็บได้ ถ้�แรงกดม�กเกินไป  

จะทำ�ใหช้อ่งว่�งในตะเขบ็ไมเ่พยีงพอ ทำ�ใหย้�งกนัรัว่อ�จทะลกัออกม�นอกตะเข็บหรอื

เกิดปัญห� Sprung / bumps seam ข้อบกพร่องดังกล่�วจะทำ�ให้ตะเข็บรั่วได้

 ค�่คว�มแนน่ (Tightness rating) ของตะเข็บสองชัน้เปน็ผลม�จ�กก�รปรับก�รกดหรือ

รีดของ Seaming roll ลูกที่สอง รวมถึงร่อง Profile ของ Roll ด้วย
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 12.3.3 ตัวแปรควบคุมคุณภ�พของตะเข็บสองชั้น (Double Seam Parameters)

 ตัวแปรควบคุมคุณภ�พของตะเข็บสองชั้น มีหล�ยตัว ส�ม�รถแบ่งคว�มสำ�คัญออกเป็น 2 

กลุ่มดังนี้ 

12.3.3.1 ค่�ควบคุมวิกฤต (Critical parameters)

 ใชเ้ป็นค่�ควบคมุและประเมนิว�่ตะเขบ็สองชัน้ไดต้�มม�ตรฐ�นทีผู่ผ้ลติกระปอ๋ง

กำ�หนดหรือไม่

 ค่�คว�มแน่นของตะเข็บ (Tightness rating / Wrinkle) 

 Actual overlap

 Body hook butting

 ปร�ศจ�กข้อบกพร่องของตะเข็บ (Absence of visual defects)

 ค่�วิกฤตทั้งหมด จะต้องได้ต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนด โดยม�ตรฐ�นจะกำ�หนดโดย

บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์

 ค่าความแน่นของตะเข็บ (Tightness rating / Wrinkle)

รูปที่ 12.14 ค่�คว�มแน่นของตะเข็บ

 ค�่คว�มแนน่ คอืเปอร์เซน็ตข์องพืน้ทีเ่รยีบของตะขอฝ� (End hook) อ�่น ณ จดุ

ที่แย่ที่สุด ไม่รวมบริเวณตะเข็บข้�ง ถ้�อ่�นเป็นรอยย่น (wrinkle) ก็จะอ่�นในท�งกลับกัน ต้องมีคว�มแน่น

เพยีงพอใหม้ัน่ใจว�่ ตะขอฝ�และตวักระป๋องบบีกระชบัพอเหม�ะ ค�่คว�มแนน่แสดงถงึแรงกดหรอืแรงรดีของ 

Seaming roll ลูกที่สอง กรณีที่รอยย่นไม่มีคว�มลึกแสดงถึงรอยย่นที่เกิดจ�กขั้นตอน 1st operation แล้วถูก

รีดให้เรียบในขั้นตอน 2nd operation ค่�คว�มแน่นอ่�นได้จ�กก�รเล�ะตะเข็บเท่�นั้น (Double seam tear 

down)
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 ระยะซ้อนเกยกันของตะขอฝากับตะขอตัวกระป๋อง (Actual overlap)

รูปที่ 12.15 Actual overlap

 ระยะซอ้นเกยของตะขอฝ�กบัตะขอตัวกระปอ๋งในตะเขบ็สองชัน้ อ่�นได้จ�กก�ร

ผ่�ตะเข็บ (Seam cross section) ซึ่งจะมีคว�มแม่นกว่�ค่�คำ�นวณจ�กก�รเล�ะตะเข็บ

 ค่�คำ�นวณจ�กก�รเล�ะตะเข็บ คือ 

AO = EH + BH + 1.1Te - SL

 Body Hook Butting (BHB)

 

รูปที่ 12.16 ก�รคำ�นวณสำ�หรับก�รเล�ะตะเข็บ  รูปที่ 12.17 ก�รคำ�นวณสำ�หรับก�รผ่�ตะเข็บ

 (Tear down)  (Seam cross-section)

 BHB เป็นค่�บอกถึงระยะของตะขอตัวกระป๋องที่สอดเข้�ไปใน Primary seal 

area (ดูรูปที่ 12.17) ป้องกันก�รรั่วซึม ของ Hermetic seal เมื่อใช้วิธี Tear down ส�ม�รถคำ�นวณเป็น

เปอรเ์ซน็ตไ์ดจ้�กระยะ คว�มย�วของตะเข็บสองชัน้ ตะขอตัวกระปอ๋ง และคว�มหน�ตัวกระปอ๋ง หรอืคำ�นวณ

จ�กสัดส่วนค่�คว�มย�วด้�นในของตะขอตัวกระป๋อง เทียบกับคว�มย�วด้�นในของคว�มย�วของตะเข็บสอง

ชั้นเมื่อใช้ก�รผ่�ตะเข็บ (Seam cross-section)
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12.3.3.2 ค่�ควบคุมทั่วไป (Operating parameters)

 ค่�ควบคุมทั่วไปจะต้องวัด คำ�นวณและลงบันทึก เพื่อที่จะควบคุมค่�วิกฤตให้ได้

ต�มม�ตรฐ�นที่กำ�หนด

  Countersink depth   Seam length / height

  Seam thickness    Body hook

  End hook   Free space

  คว�มหน�ฝ�   คว�มหน�ตัวกระป๋อง

  Seam gap (เฉพ�ะกับกระป๋องบรรจุเครื่องดื่มอัดก๊�ซ) 

  Countersink depth

  ใช้สำ�หรับก�รตรวจสอบระดับ Seaming roll และ Chuck และสมบัติ Peaking / Buckle  

resistance ของฝ� ค�่ Countersink ควรจะเท�่กบัหรือม�กกว�่ค�่ Seam length เสมอ เพ่ือใหม้ัน่ใจว�่ก�ร

รีดของ 2nd Seaming roll สมบูรณ์

  Seam length / height

  ก�รรีด 2nd seaming roll ยิ่งแน่นยิ่งทำ�ให้ค่� Seaming length ยิ่งม�กและค่� Seam  

thickness ลดลง

  Seam thickness คำ�นวณได้จ�กสูตร

ST = (2×Tb) + (3×Te) + 0.14 mm

  คว�มหน�ของตัวกระป๋องและฝ�ที่ใช้คำ�นวณจะต้องรวมคว�มหน�ของแลคเกอร์ที่เคลือบและ

ก�รพิมพ์สีด้วย (ถ้�มี)

  Body hook

  คว�มย�วของตะขอตวักระปอ๋งขึน้อยูก่บัคว�มกว�้งป�กกระปอ๋ง (Can flange) และแรงกดของ 

Lifter plate ของเครื่องปิดฝ�กระป๋อง (Seamer)

  End hook

  ตะขอฝ� ส�ม�รถวัดได้ด้วย Seam Micrometer หรือใช้ Seam projector

  Free space คำ�นวณจ�กสูตร

Free space = ST - 2×Tb - 3×Te

  ค่�เหม�ะสมอยู่ที่ 0.09-0.19 มม. ค่�นี้ควรใช้ควบคู่ไปกับก�รอ่�นค่�คว�มแน่นของตะขอฝ�  

(Tightness rating) เพื่อลดคว�มผิดพล�ดจ�กก�รอ่�นคว�มแน่นด้วยส�ยต�

  ความหนาฝา และ ความหนาตัวกระป๋อง

  คว�มหน�ของตัวกระป๋องและฝ�ที่ใช้ในก�รคำ�นวณ ต้องเป็นคว�มหน�ของแผ่นเหล็กบวกด้วย

คว�มหน�ของแลคเกอร์และสีที่เคลือบ 
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  ช่องว่างในตะเข็บสองชั้น (Seam gap) 

ชอ่งว�่งในตะเขบ็สองชัน้ เปน็ค�่ทีใ่ชใ้นก�รควบคมุกระปอ๋ง

เครือ่งด่ืมทีม่กี�รอดัก�๊ซ หรอืกระปอ๋งสเปรย ์(Aerosol can) 

ค่� Seam gap ขึ้นอยู่กับก�รปรับต้ังก�รม้วนตะเข็บ 

ในขั้นตอน 1st operation

 

 รูปที่ 12.18 Seam gap (ลูกศรชี้)

 12.3.4 เครื่องมือวัด Gauge

 เครื่องมือที่ใช้ในก�รตรวจวัดต้องผ่�นก�รสอบเทียบ เครื่องมือวัดสำ�หรับก�รตรวจตะเข็บ  

มีดังนี้

 Countersink gauge

 Seam micrometer

 Seam thickness gauge

 Plate thickness gauge

 Seam section saw and seam projector

12.4	 การประเมินข้อบกพร่องที่วิกฤติของตะเข็บสองชั้น

	 (Critical	Defect	Evaluation	of	the	Double	Seam)

 คณุภ�พของตะเข็บสองชัน้ส�ม�รถยนืยนัได้จ�กค�่วกิฤต (Critical parameters) ได้ต�มขอ้กำ�หนด

และเมือ่ตรวจสอบดว้ยส�ยต�ไมพ่บข้อบกพรอ่งของก�รมว้นตะเขบ็ (No visual seam defects) ก�รประเมนิ

ข้อบกพร่องด้วยส�ยต� ควรกระทำ�เมื่อเริ่มต้นก�รผลิต และทุกครั้งที่เครื่องจักรติดขัดหรือหยุดปรับแต่ง 

ระหว่�งก�รผลิตต่อเนื่อง ควรตรวจสอบอย่�งน้อยทุก 30 น�ที กรณีที่เปลี่ยนบริษัทผู้ผลิตกระป๋องและฝ�  

ก็ควรตรวจสอบด้วยเช่นกัน 
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Countersink gauge Seam micrometer

End and body thickness gauge Seam section saw

รูปที่ 12.19 เครื่องมือวัดสำ�หรับก�รตรวจตะเข็บ

 ก�รตรวจสอบข้อบกพร่องส�ม�รถดูได้ทั้งจ�กภ�ยนอกของตะเข็บและหลังจ�กเล�ะตะเข็บ 

 Loose / Tight First Operation Seam

รูปที่ 12.20 Loose / Tight first operation seam
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 	Loose first seam จะทำ�ให้ตะขอฝ�ม้วนสอดเข้�ไปในตะเข็บสองชั้นได้ไม่ดี มีส�เหตุม�จ�ก

(1) ก�รรีด 1st roll หลวม

(2) ร่อง 1st roll สึก

(3) ร่อง 1st roll ไม่ถูกต้อง กว้�งเกินไป 

 	Tight first seam มีส�เหตุจ�ก  

(1) ก�รรีด 1st roll แน่นไป

(2) ร่อง 1st roll แคบเกินไป

 Seam Length too short / too long

รูปที่ 12.21 Seam Length too short / too long

 	Seam length too short มีส�เหตุจ�ก 	Seam length too long มีส�เหตุจ�ก

(1) 1st roll รีดแน่นเกินไป  (1) 1st, 2nd roll สึก

(2) 2nd roll รีดหลวมเกินไป  (2) 1st roll รีดหลวม

(3) ร่อง 1st roll แคบเกินไป  (3) 2nd roll รีดแน่นเกินไป

(4) Countersink ลึกเกินไป

 Long / Short End Hook

รูปที่ 12.22 Long / Short end hook
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 	Long End Hook ส�เหตุ 	Short End Hook ส�เหตุ

(1) 1st roll รีดแน่นเกินไป  (1) 1st roll รีดหลวม หรือสึกหรอ

(2) ร่อง 1st roll แคบเกินไป  (2) ร่อง 1st roll ไม่ถูกต้อง กว้�งเกินไป

(3) Seaming chuck เล็กหรือสึกหรอ (3) 2nd roll รีดหลวมเกินไป

(4) Lifter plate อ่อนหรือสปริงล้� (4) Lifter plate แข็ง

 Long / Short Body Hook

รูปที่ 12.23 Long / Short body hook

 	Long Body Hook ส�เหตุ คือ 	Short Body Hook ส�เหตุ คือ

  (1) 1st roll รีดหลวม  (1) 1st roll รีดแน่นเกินไป

  (2) 2nd roll รีดแน่นเกินไป  (2) ร่อง 1st roll แคบเกินไป

  (3) Lifter plate สปริงแข็ง  (3) 2nd roll รีดหลวมเกินไป

       (4) Lifter plate สปริงอ่อน

 Long / Short End Hook

รูปที่ 12.24 Long / Short end hook

 	Long End Hook ส�เหตุ คือ 	Short End Hook ส�เหตุ คือ

  (1) 1st roll รีดแน่น  (1) 1st roll รีดหลวมเกินไป

  (2) ร่อง 1st roll แคบเกินไป  (2) ร่อง 1st roll กว้�งเกินไป

  (3) 2nd roll รีดแน่นเกินไป   (3) 2nd roll รีดหลวมเกินไป

  (4) Seaming chuck เล็กหรือสึกหรอ  (4) Lifter plate สปริงแข็ง

  (5) Lifter plate สปริงอ่อน หรือล้�  (5) Mushroom flange
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 Spur, Vee & Droop

 

รูปที่ 12.25 Spur, Vee และ Droop

 	Spur, Vee ส�เหตุ คือ 

  (1) 1st roll รีดแน่นเกินไป หรือหลวมเกินไป  

  (2) ร่อง 1st roll ไม่ถูกต้อง กว้�งเกินไป 

  

 Skidder

 

 Sharp Seam & Cutover

รูปที่ 12.26 Sharp Seam และ Cutover

 	Sharp seam ส�เหตุ 	Cutover ส�เหตุ

  (1) ระดับของ 1st seaming roll กับบ่� chuck   (1) ระดับของ 1st seaming roll กับบ่�

   ตำ่�หรือสูงเกินไป   chuck ตำ่�หรือสูงเกินไป

  (2) 1st roll รีดแน่นเกินไป  (2) 1st , 2nd roll รีดแน่นเกินไป

  (3) ร่อง 1st roll แคบเกินไป

  (4) Chuck สึกหรอ

	Skidder ส�เหตุ คือ

 (1) 1st roll รีดแน่นเกินไป ร่องสึกหรอ

 (2) 2nd roll รีดแน่นเกินไป

 (3) ลูกปืน seaming roll ฝืด

 (4) Lifter plate สปริงอ่อนหรือล้�

 (5) เลอะจ�รบี

	Droop ส�เหตุ คือ

 (1) 1st roll รีดหลวม, ร่องสึกหรอ

 (2) 2nd roll รีดแน่นเกินไป

 (3) Seaming chuck เล็กหรือสึกหรอ

 (4) Lining compound ม�กเกินไป
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 False seam

  

รูปที่ 12.27 False Seam

 Seam Bump หรือ Sprung seam

  

รูปที่ 12.28 Seam bump หรือ Sprung Seam

 Seam bump ส�ม�รถสังเกตได้จ�กค่� Seam thickness ที่ไม่สมำ่�เสมอในกระป๋องเดียวกัน  

โดยมีคว�มแตกต่�งกันม�กกว่� 0.1 มม.

12.5	 การประเมินตะเข็บสองชั้น	(Evaluation	of	Double	Seam)

 ตวัอย�่งกระปอ๋งทีจ่ะนำ�ม�ตรวจสอบ ตอ้งเปน็ตวัอย�่งหลงัผ�่นก�รปดิผนกึตะเขบ็สองชัน้และกอ่น

ก�รฆ่�เชื้อ โดยควรจะกำ�หนดสัญลักษณ์ที่ตัวอย่�งดังนี้

 

รูปที่ 12.29 ก�รกำ�หนดสัญลักษณ์ที่กระป๋องสำ�หรับก�รประเมินตะเข็บสองชั้น

ส�เหตุ

 (1) ป�กกระป๋องเสียรูป

 (2) Curl ฝ�เสียรูป

 (3) จังหวะก�รทำ�ง�นของ 

  1st, 2nd ไม่สัมพันธ์กัน

ส�เหตุ

 (1) อุณหภูมิผลิตภัณฑ์สูง และควบคุมช่องว่�ง 

  เหนืออ�ห�รได้ไม่ดี น้อยเกินไป 

 (2) ค่� Body Hook Butting สูง

 (3) รีดตะเข็บแน่นเกินไป

 (4) Lining compound ม�กเกินไป

 (5) 1st, 2nd ร่องไม่ถูกต้อง

หม�ยเลขซีมมิ่งเฮด
ขีดกำ�หนดจุดวัดสองตำ�แหน่ง 180o 

ตรงข้�มกัน สำ�หรับกระป๋องสองชิ้น 

(ขีดสีนำ้�เงิน)

ขีดกำ�หนดจุดวัดสองตำ�แหน่ง 180o 

ตรงข�้มกนั หรอืส�มตำ�แหนง่ต�มรปู 

(ขีดสีแดง) สำ�หรับกระป๋องส�มชิ้น
ตัวอย่�งกระป๋องส�มชิ้น
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 วิธีก�รและเครื่องมือสำ�หรับประเมินตะเข็บมี 2 แบบ ได้แก่

 (1) ก�รผ่�ตะเข็บ (Seam sectioning) ต้องใช้เครื่องมือดังนี้

ก. เครื่องผ่�ตะเข็บ (Seam saw)

ข. เครื่องฉ�ยภ�พตะเข็บ (Seam projector)

  ก�รประเมินตะเข็บ ควรกระทำ�เมื่อเริ่มต้นก�รผลิต และทุกครั้งที่เครื่องจักรติดขัดหรือหยุด

ปรับแต่ง ระหว่�งก�รผลิตต่อเนื่อง ควรตรวจสอบอย่�งน้อยทุก 4 ชั่วโมง กรณีที่เปลี่ยนบริษัทผู้ผลิตกระป๋อง

และฝ� ก็ควรตรวจสอบด้วยเช่นกัน 

รูปที่ 12.30 เครื่องผ่�ตะเข็บ รูปที่ 12.31 เครื่องฉ�ยภ�พตะเข็บ

  ก�รตรวจตะเข็บด้วยวธินีีจ้ะมัน่ใจว่� ใบเลือ่ยผ�้ตะเขบ็คมเพยีงพอเพือ่ใหไ้ด้รอยตัดทีส่ะอ�ดและ 

คมชัด ชนิดใบเลื่อยและคว�มเร็วที่ใช้ตัด แตกต่�งกันไปต�มชนิดบรรจุภัณฑ์ เหล็ก อลูมิเนียม หรือพล�สติก 

เมื่อตัดตะเข็บแล้ว ควรทำ�คว�มสะอ�ดรอยตัดด้วยย�งลบ

  ภ�พภ�คตัดขว�ง (Cross section) ของตะเขบ็ทีแ่สดง

ในจอภ�พ (รปูที ่12.31) ปจัจบุนัมกี�รใชโ้ปรแกรมสำ�เร็จรูปชว่ยในก�ร

กำ�หนดจุดและคำ�นวณค่�ต่�งๆ เนื่องจ�กภ�พอ�จจะไม่เรียบคมชัด  

อ�จจำ�เป็นต้องกำ�หนดจุดวัดส่วนต่�งๆของตะเข็บให้ถูกต้อง  

ด้วยผู้ใช้อีกครั้ง 

   กรณีท่ีขอบตัดไม่เรียบ ให้กำ�หนดจุดวัดที่ก่ึงกล�ง  

ของขอบที่ไม่เรียบนั้น ต�มรูปที่ 12.32

 (2) ก�รเล�ะตะเข็บ (Seam tear down) ประกอบด้วยที่เปิดฝ�กระป๋องและคีม วิธีนี้ใช้ทดแทน

กรณีไม่มีชุดเครื่องมือผ่�ตะเข็บ และจำ�เป็นต้องใช้วิธีนี้สำ�หรับก�รประเมินค่�คว�มแน่น (Tightness rating) 

วิธีก�รตรวจสอบเริ่มด้วย

รูปที่ 12.32 ภ�พตดัขว�งของตะเขบ็

 ที่ขอบตัดไม่เรียบ
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ก่อนจะเปิดกระป๋อง ตัวอย่�งจะต้องได้รับก�รวัด 

Countersink depth, Seam length, Seam thick-

ness ก่อน จ�กนั้นเปิดฝ�กระป๋อง เอ�ส่วนกล�งฝ�

ออก ถ้�เป็นฝ�เปิดง่�ย ให้ดึงฝ�ออก

ใช้คีมดึงส่วนขอบฝ�ที่ยังเหลืออยู่

ดึงส่วนขอบฝ�ให้ยกออกจ�กตะเข็บ

ตัดตะเข็บออก หลีกเลี่ยงจุดตะเข็บกล�งหรือจุดที่ทำ�

เครื่องหม�ยไว้

เค�ะหรือกดสว่นตะขอฝ�ใหห้ลดุออกจ�กตะเขบ็จ�ก

นั้นใช้ Seam micrometer วัดตะขอฝ�และตะขอ

ตัวกระป๋อง
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12.6	 การตรวจสอบคุณภาพของกระป๋อง

 คณุภ�พของกระป๋องสำ�หรบับรรจอุ�ห�ร เปน็ปจัจัยหนึง่ท่ีสำ�คญัในก�รผลติอ�ห�รกระปอ๋งซึง่สง่ผล 

ถึงคุณภ�พและคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อ�ห�ร ข้อบกพร่องที่อ�จเกิดขึ้นได้ในก�รผลิตกระป๋อง ได้แก่

 (1) ข้อบกพร่องที่เกิดกับแผ่นเหล็ก

 แผ่นเหล็กเป็นรูหรือจุดรั่วเล็ก ๆ เนื่องจ�กคุณภ�พของแผ่นเหล็ก

 แผ่นเหล็กเคลือบดีบุกหรือแผ่นเหล็กชุบโครเมียมมีรอยแตก ปริออกแยกเป็นชิ้น 

อันเนื่องจ�กคุณภ�พของแผ่นเหล็กเอง (Fractured / plate lamination)

 แผ่นเหล็กที่ตัดแล้วต้องได้ขน�ดได้ฉ�กทุกด้�น ไม่มีขอบจ�กรอยตัด ซ่ึงจะเป็นอุปสรรค

ต่อก�รเชื่อม

 แผน่เหลก็เคลอืบแลคเกอรต์อ้งเวน้รอ่ง (Stencil) ของแลคเกอรบ์รเิวณแนวเชือ่มทีถ่กูตอ้ง 

ไม่มีก�รปนเปื้อนของแลคเกอร์หรือสนิมบริเวณแนวเชื่อม

 ก�รตรวจคณุภ�พแผน่โลหะโดยทัว่ไปกอ่นเคลอืบแลคเกอร ์เชน่ ฝุน่ นำ�้มนั สนมิ หรอืแผน่

โลหะมีรอยบุบรุนแรง

 ก�รตรวจสอบคุณภ�พระหว่�งก�รเคลือบแลคเกอร์บนแผ่นเหล็ก ได้แก่ สมบัติของ

แลคเกอร์ขณะเคลือบ อุณหภูมิหรือคว�มร้อนที่เคลือบ คว�มสมำ่�เสมอ และคว�มหน�

ของฟลิม์แลคเกอร ์คว�มบกพร่องของผิวหน�้ เชน่รูเข็ม ต�มด ฝุ่น ฟองอ�ก�ศ ก�รพองตัว  

สีเคลือบไม่ติดเป็นต้น

 ก�รตรวจสอบแผน่โลหะภ�ยหลงัก�รเคลอืบแลคเกอร ์ไดแ้ก ่คว�มหน�ของฟิล์มแลคเกอร ์

สีเข้มหรืออ่อน ก�รติดแน่น คว�มแข็ง คว�มลื่น ก�รขึ้นรูป และผลลัพธ์หลังก�รให้คว�ม

ร้อนสูง ทั้งนี้ข้อบกพร่องที่อ�จเกิดขึ้นในก�รเคลือบแลคเกอร์ เช่น ก�รเคลือบแลคเกอร์

ผิดด้�น เป็นต้น

 (2) ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับตะเข็บกระป๋อง

 ก�รตั้งส่วนเกยของแผ่นเหล็ก และก�รเช่ือม (Welding) มีก�รตรวจวัดด้วยกล้องขย�ย

และตรวจสอบคว�มแข็งแรงของแนวเชื่อม ได้แก่ รอยเช่ือมท่ีไม่ปิดสนิทเป็นบ�งจุดหรือ

ตลอดแนว (Open weld) รอยเชื่อมที่ได้รับคว�มร้อนสูงเกินไป ซึ่งทำ�ให้เกิดเป็นลักษณะ

ของรอยไหม้ตลอดทั้งแนวเชื่อม (Burned weld)

 ค�่ควบคมุของตะเข็บสองชัน้ (Double seam parameters) ไมไ่ดต้�มม�ตรฐ�นทีก่ำ�หนด

12.7	 การเลือกกระป๋องให้เหมาะกับอาหาร

 ก�รเลือกกระป๋องให้เหม�ะสมกับชนิดของอ�ห�ร ต้องคำ�นึงถึงองค์ประกอบต่�ง ๆ ดังนี้ 

(1) ชนิดของอ�ห�ร ได้แก่ ผัก ผลไม้ อ�ห�รประเภทเนื้อ ซุป เป็นต้น

(2) องค์ประกอบของอ�ห�ร ได้แก่ อ�ห�รที่เป็นกรด อ�ห�รที่เป็นกรดตำ่� และโปรตีนสูง 

อ�ห�รที่มีสี (Pigment) อ�ห�รที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ เป็นต้น
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(3) ลกัษณะโดยทัว่ไปของอ�ห�ร ไดแ้ก ่อ�ห�รทีเ่ปน็ของเหลว เชน่ นำ�้ผลไม ้อ�ห�รทีม่ขีองแขง็

รวมกับของเหลว อ�ห�รที่มีลักษณะเข้มข้นมีคว�มหนืด อ�ห�รแห้ง

(4) คุณลักษณะของกระป๋องที่ใช้

 12.7.1 ชนิดของกระป๋องที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์อ�ห�รชนิดต่�ง ๆ 

  (1) อ�ห�รประเภทผลไม้

   ผลไม้โดยทั่วไปเป็นกรด มีค่� pH ระหว่�ง 3-4.5 และกระป๋องท่ีใช้ส่วนใหญ่จะเป็น 

กระป๋อง 3 ชิ้น ได้แก่

  กระป๋องเคลือบดีบุก (Plain can) ใช้กับผลไม้ที่มีสีข�วหรือสีอ่อน ได้แก่ สับปะรด 

เง�ะ ลิน้จี ่ลำ�ไย ปริม�ณของดีบกุทีล่ะล�ยออกม�ในผลิตภณัฑ์เพียงเล็กนอ้ย ชว่ย

เพิ่มรสช�ติ และยังทำ�ให้ผลไม้มีสีสดน่�รับประท�น

  กระป๋องเคลือบแลคเกอร์ (Lacquered can) เหม�ะกับผลไม้ท่ีมีรงควัตถุ  

(Pigment) สูง เช่น สตรอเบอรี่ องุ่น ซึ่งมีแอนโทไซย�นินอยู่ในปริม�ณม�ก และ

รงควัตถุนี้จะทำ�ปฏิกิริย�กับดีบุกทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนสี นอกจ�กนี้คว�มเป็นกรด

ในผลไม้ยังทำ�ปฏิกิริย�กับดีบุกเกิดก๊�ซไฮโดรเจนซ่ึงก๊�ซนี้จะทำ�ให้สีผลไม้ซีดลง 

แลคเกอรช์นดิทีเ่หม�ะกบัผลไมป้ระเภทนี ้ไดแ้ก ่Epoxy-phenolic ซึง่ส�ม�รถทนตอ่

ก�รกดักรอ่นของกรด และปอ้งกนัมใิหเ้กดิปฏกิริยิ�ระหว�่งดบุีกกบัแอนโทไซย�นนิ  

นอกจ�กนี้นำ้�ผลไม้ที่มีคว�มเป็นกรดสูงม�ก เช่น นำ้�เส�วรส นำ้�แอปเปิ้ล นำ้�ผลไม้

เข้มข้น จะเกิดก�รกัดกร่อนสูง ดังนั้นต้องใช้กระป๋องเคลือบแลคเกอร์ อ�ห�รบ�ง

ชนิดต้องเคลือบแลคเกอร์ถึง 2 ชั้น

  (2) อ�ห�รประเภทผัก

   ผกัท่ีบรรจกุระป๋องบ�งชนดิมสีภ�พเปน็กรดเลก็นอ้ย โดยอ�จมโีปรตีนเปน็สว่นประกอบ

อยู่ด้วยเช่น ถั่วต่�ง ๆ เห็ด หน่อไม้ฝรั่ง ในขณะที่ผักเหล่�นี้ผ่�นกระบวนก�รให้คว�มร้อน โปรตีนบ�งส่วนจะ

สล�ยตัวให้ส�รประกอบซัลเฟอร์ออกม� ซ่ึงซัลเฟอร์นี้จะทำ�ปฏิกิริย�กับเหล็กหรือดีบุกเกิดเป็นส�รประกอบ

สีดำ� (Sulphur staining) ได้แก่ เหล็กซัลไฟด์และดีบุกซัลไฟด์ติดอยู่ที่กระป๋อง เพื่อป้องกันก�รเกิดปฏิกิริย�

ดังกล่�ว ผู้ผลิตต้องใช้กระป๋องเคลือบแลคเกอร์และแลคเกอร์ท่ีนิยมใช้คือ Oleoresinous ผสมกับสังกะสี

ออกไซด์ (Zinc oxide) ซึ่งมีสีข�ว Epoxy-phenolic ผสมกับสังกะสีออกไซด์ หรือ สังกะสีค�ร์บอเนต (Zinc 

carbonate) เพื่อป้องกันมิให้ซัลเฟอร์เข้�ทำ�ปฏิกิริย�กับเหล็ก หรือดีบุก โดยสังกะสีจะเข้�รวมต้วกับซัลเฟอร์

แทนเกิดเป็นส�รประกอบสังกะสีซัลไฟด์ ซึ่งมีสีข�ว เช่น ก�รบรรจุถั่วชนิดต่�ง ๆ หรือข้�วโพด

   ผักบ�งชนิดไม่ทำ�ให้เกิดรอยด่�งดำ� (Sulphur staining) ที่กระป๋อง เช่น แครอท  

มันฝรั่ง กระป๋องที่ใช้บรรจุจะเป็นกระป๋องเคลือบดีบุกธรรมด�

   ผักหรือผลิตภัณฑ์จ�กผักบ�งชนิดเช่น นำ้�มะเขือเทศเข้มข้น (คว�มเป็นกรดสูง)  

หน่อไม้ฝรั่ง ถั่วแขก ผักขม จะทำ�ให้เกิดก�รกัดกร่อนต่อกระป๋อง (De-tinning) ดังนั้นกระป๋องที่ใช้ต้องเป็น 

กระป๋องชนิดที่เคลือบดีบุกสูง และเคลือบแลคเกอร์สองชั้น
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  (3) อ�ห�รทะเลและเนื้อสัตว์

   เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของโปรตีนสูง ซ่ึงประกอบด้วยกรดอะมิโนกลุ่มท่ีมี

ซลัเฟอร ์(Sulphur amino acid) เปน็องคป์ระกอบ เมือ่ผลติภณัฑ์เหล่�นีผ่้�นก�รฆ�่เชือ้ด้วยคว�มร้อนสูง จะ

เกิดส�รประกอบซลัไฟด ์(Sulphide compound) ซึง่เมือ่ทำ�ปฏกิริิย�กบัดบีกุหรอืเหลก็ ใหส้�รประกอบสเีท�

นำ�้เงินหรือนำ�้ต�ลเข้มของส�รซลัไฟด์ ไดแ้ก ่Stannous sulphide และ lron sulphide ทีม่สีดีำ�ตดิทีก่ระปอ๋ง

หรือฝ�ด้�นในของกระป๋อง ส�รดังกล่�วไม่มีผลต่ออ�ห�รหรือเป็นอันตร�ยต่อผู้บริโภค จัดเป็น Cosmetic  

defect แต่ลักษณะนี้จะทำ�ให้ผู้บริโภคข�ดคว�มมั่นใจในคุณภ�พสินค้� ก�รป้องกันรอยด่�งดังกล่�วทำ�ได้

โดยก�รใช้กระป๋องที่เคลือบด้วยแลคเกอร์ที่ผสมด้วย Zinc oxide หรือ Zinc carbonate (สีทอง) ซึ่งเมื่อ

ทำ�ปฏิกิริย�กับ Sulphur compound จะได้สีข�วของ Zinc sulphide ซึ่งมีสีกลมกลืนกับสีของแลคเกอร์ 

กระป๋องที่ใช้กันม�กเป็นกระป๋อง 3 ชิ้น กระป๋อง 2 ชิ้น และฝ�

 

12.8	 ข้อสรุป

 1) โลหะสำ�หรับก�รผลิตกระป๋องแบ่งเป็น เหล็กกล้�ค�ร์บอนตำ่� และอลูมิเนียม ในส่วนของเหล็ก

กล้�ค�ร์บอนตำ่�มีก�รใช้ในสองรูปแบบ คือ เหล็กเคลือบดีบุก (Tinplate) และเหล็กปลอดดีบุก (Tin Free 

Steel, TFS) หรือเรียกว่� Electro Coated Chromium Steel (ECCS) ส่วนอลูมิเนียมนั้นใช้ในรูปของโลหะ

ผสม (Aluminum alloy) โดยมีก�รเติมธ�ตุแมกนีเซียม (Magnesium) และแมงก�นีส (Manganese) 

 2) กระป๋อง แบ่งประเภทต�มจำ�นวนชิ้นของตัวกระป๋องและฝ�ที่ม�ประกอบกันออกเป็น

    กระป๋องส�มชิ้น ผลิตจ�กแผ่นเหล็กเคลือบดีบุกเท่�นั้น

    กระป๋องสองชิ้น ผลิตได้จ�กทั้งแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก และแผ่นเหล็กปลอดดีบุก

 3) ฝ�กระป๋อง มีสองประเภท ได้แก่ ฝ�ธรรมด� และฝ�เปิดง่�ย

 4) ฝ�กระป๋อง ต้องมีย�งกันรั่ว (Lining compound) เพื่อป้องกันก�รรั่วซึม

 5) บรรจภุณัฑพ์ล�สตกิทีป่ดิผนกึแบบตะเขบ็สองชัน้ด้วยฝ�โลหะ ใชห้ลักก�รเดียวกบับรรจุภณัฑ์ที่

ตัวกระป๋องเป็นโลหะ แต่ใช้ Seaming roll และก�รปรับตั้งแตกต่�งกัน

 6) ตัวแปรควบคุมคุณภ�พของตะเข็บสองชั้น (Double seam parameters) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

  6.1 ค่�ควบคุมวิกฤต (Critical parameters) ได้แก่

    ค่�คว�มหน�แน่นของตะเข็บ (Tightness rating)

    Actual overlap

    Body hook butting

    ปร�ศจ�กข้อบกพร่องของตะเข็บ

  6.2 ค่�ควบคุมทั่วไป (Operating parameters) ได้แก่

     Countersink depth 

    Seam length / height

    Seam thickness 

    Body hook
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    End hook    

    Free space

    คว�มหน�ฝ�    

    คว�มหน�ตัวกระป๋อง

    Seam gap (เฉพ�ะกับกระป๋องบรรจุเครื่องดื่มอัดก๊�ซ)

 7) ก�รประเมนิข้อบกพรอ่งของตะเขบ็ ส�ม�รถยืนยนัจ�กค่�วกิฤตว�่ได้ต�มขอ้กำ�หนดหรอืไม่ และ

ต้องไม่มีข้อบกพร่องของก�รม้วนตะเข็บเมื่อประเมินด้วยส�ยต� (no visual seam defects)

 8) ก�รประเมินข้อบกพร่องด้วยส�ยต�ควรทำ�เมื่อเริ่มต้นก�รผลิต ทุกครั้งที่เครื่องจักรติดขัดหรือ

หยุดปรับแต่ง หรือเมื่อเปลี่ยนบริษัทผู้ผลิตกระป๋องและฝ�

 9) กรณีที่ผลิตต่อเนื่อง ควรตรวจสอบอย่�งน้อยทุก 30 น�ที หรือด้วยคว�มถี่ที่ส�ม�รถควบคุม

ปัญห�ได้

 10) ก�รตรวจประเมินตะเข็บสองชั้น ส�ม�รถเลือกใช้ได้ทั้ง

   ก�รผ่�ตะเข็บ (Seam sectioning)

   ก�รเล�ะตะเข็บ (Seam tear down)
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บทที่	13
บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูป

(Flexible	Packaging	and	

Semirigid	Packaging)	

 มยุรี ภ�คลำ�เจียก 
 ที่ปรึกษ�สม�คมก�รบรรจุภัณฑ์ไทย

13.1	บทนำา

 ในก�รผลติสนิค�้อปุโภคและบรโิภคบรรจุภณัฑไ์ด้กล�ยเปน็สว่นสำ�คญัไมย่ิง่หย่อนกว�่ตัวผลติภณัฑ ์

และนับวันจะทวีคว�มสำ�คัญม�กขึ้นโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเพื่อธุรกิจก�รส่งออก บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็น 

ผลรวมของศลิปะ วทิย�ศ�สตร ์และเทคโนโลย ีในก�รเตรยีมสนิค�้เพ่ือก�รขนสง่ จัดจำ�หน�่ย เกบ็รักษ�และก�ร

ตล�ดให้สอดคล้องกับสินค้� โดยเสยีค่�ใชจ้่�ยทีเ่หม�ะสม บรรจุภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ บรรจุภัณฑ์เพื่อ

ก�รข�ยปลกี (Consumer packaging) และบรรจุภณัฑ์เพ่ือก�รขนส่ง (Transport packaging) บรรจุภณัฑ์เพือ่

ก�รข�ยปลกี คอื บรรจภัุณฑ์ท่ีบรรจผุลติภัณฑซ่ึ์งผูซ้ื้อซ้ือไปใช ้อ�จประกอบด้วยหล�ยชัน้ บรรจภุณัฑช์ัน้ท่ีติดอยู่

กบัผลติภณัฑจ์ะเรยีกว�่ บรรจภุณัฑป์ฐมภมิู (Primary packaging) บรรจุภณัฑ์ชัน้ถัดม�จะเรียกว�่ บรรจุภณัฑ์

ทตุยิภูมิ (Secondary packaging) บรรจภุณัฑป์ฐมภมูสิำ�หรบัอ�ห�รตอ้งไมท่ำ�ปฏกิริยิ�กบัอ�ห�รทีบ่รรจุ ทำ�ให้

อ�ห�รมีคว�มปลอดภัยในก�รบริโภค มีหน้�ที่ป้องกันอ�ห�รจ�กคว�มเสียห�ยต่�งๆ อันเนื่องจ�กไอนำ้� ก๊�ซ

ออกซเิจน จลุนิทรีย ์และยงัตอ้งมสีมบัติทนท�นต่อกระบวนก�รแปรรูปอ�ห�รนัน้ รักษ�คุณภ�พของอ�ห�รให้

เปน็ทีย่อมรับของผูบ้รโิภคตลอดอ�ยใุนก�รว�งจำ�หน�่ย นอกจ�กนีบ้รรจภุณัฑเ์พือ่ก�รข�ยปลกียงัตอ้งส�ม�รถ

แจ้งร�ยละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น ปริม�ณบรรจุ ส่วนประกอบ คุณค่�ท�งโภชน�ก�ร วิธีก�รบริโภค ตลอด

จนแหลง่ผลติ รวมท้ังมหีน�้ทีเ่สริมในด�้นก�รใหค้ว�มสะดวกในก�รใชง้�นแกผู่บ้ริโภค เชน่ เปดิง�่ย ปดิใหม่ได ้ 

เทรินได้ง่�ย อุ่นร้อนในเต�ไมโครเวฟได้ เป็นต้น

 บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิสำ�หรับอ�ห�รแบ่งได้หล�ยประเภท ในบทนี้จะกล่�วเฉพ�ะบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว 

(Flexible packaging) และบรรจภุณัฑก์ึง่คงรูป (Semirigid packaging) บรรจุภณัฑ์ออ่นตัวแรกท่ีใชก้บัอ�ห�ร

ที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� คือ ถุงรีทอร์ต (Retort pouch) ซึ่งพัฒน�โดยกองทัพของประเทศสหรัฐอเมริก�ในช่วง 

ปี พ.ศ.2503 เพื่อให้อ�ห�รมีอ�ยุก�รเก็บที่น�นขึ้น มีนำ้�หนักเบ� สำ�หรับเป็นเสบียงของทห�รที่ปฏิบัติง�นใน

ภ�คสน�ม ต่อม�ถุงรีทอร์ตได้รับก�รพัฒน�สู่เชิงพ�ณิชย์ในช่วงปี 2512-2515 จนได้รับคว�มนิยมอย่�งกว้�ง
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ขว�ง โดยเฉพ�ะในประเทศญีปุ่่นและเก�หล ีรวมทัง้ประเทศไทยซ่ึงนิยมใชกั้บก�รสง่ออก ในป ีพ.ศ.2523 ไดมี้

ก�รพฒัน�บรรจภัุณฑ์กึง่คงรปูท่ีใชฝ้�โลหะท่ีปดิด้วยตะเขบ็สองชัน้ (Double seam metal end) เพือ่ใชบ้รรจุ

อ�ห�รทีฆ่�่เช้ือดว้ยคว�มรอ้นได ้ในปี พ.ศ.2524 ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์(H
2
O

2
) ไดร้บัก�รยนิยอมในประเทศ

สหรฐัอเมรกิ�ใหใ้ชเ้ป็นส�รฆ่�เชือ้กบัผิวของบรรจภุณัฑร์ะบบปลอดเชือ้ (Aseptic packaging system) สง่ผล

ให้บรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปในรูปแบบกล่องที่ทำ�ม�จ�กวัสดุผสมของกระด�ษ พล�สติกและแผ่นเปลวอะลูมิเนียม 

(Aluminum foil) ได้รับคว�มนิยมอย่�งแพร่หล�ยกับอ�ห�รและเคร่ืองด่ืม รวมท้ังอ�ห�รท่ีมีคว�มเป็นกรดตำ�่ด้วย

13.2	การจำาแนกบรรจุภัณฑ์

 บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิสำ�หรับอ�ห�รจำ�แนกได้หล�ยแบบ เช่น ต�มประเภทของวัสดุ และคว�มคงรูป 

 ก�รจำ�แนกต�มประเภทของวัสดุ มีดังนี้

 (1) บรรจุภัณฑ์กระด�ษ (Paper packaging) มีวัสดุหลักเป็นกระด�ษซึ่งผลิตม�จ�กเยื่อไม้ ผ่�น

กระบวนก�รทำ�เป็นเยื่อและกระด�ษต�มลำ�ดับ กระด�ษที่ใช้กับบรรจุภัณฑ์มีหล�ยประเภท 

เช่น กระด�ษเหนียวสีนำ้�ต�ล (Kraft) กระด�ษกันไขมัน กระด�ษแข็ง แผ่นกระด�ษลูกฟูก 

เป็นต้น รูปแบบของบรรจุภัณฑ์กระด�ษที่นิยมใช้ ได้แก่ ถุง ถ้วย ถ�ด และ กล่อง

 (2) บรรจุภัณฑ์พล�สติก (Plastic packaging) มีวัสดุหลักเป็นพล�สติกซึ่งส่วนใหญ่เป็นพอลิเมอร์ 

สงัเคร�ะหจ์�กกระบวนก�รปิโตรเคม ีในก�รผลติบรรจภุณัฑส์�ม�รถใชพ้ล�สตกิเพยีงชนดิเดยีว 

หรือหล�ยชนิด อีกท้ังส�ม�รถนำ�วัสดุอื่น เช่น แผ่นเปลวอะลูมิเนียม กระด�ษแผ่นบ�ง 

ม�ใช้ประกบด้วยก็ได้ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์พล�สติกที่นิยมใช้ ได้แก่ ฟิล์มห่อ ถุง ขวด ถ้วย 

ถ�ด กล่อง ถัง หลอดบีบ ลัง ตะกร้� และฝ�ปิด

 (3) บรรจุภัณฑ์แก้ว (Glass packaging) วัสดุเป็นแก้วซึ่งเป็นส�รประกอบซิลิก� (SiO
2
) กับโละ

ออกไซด์อื่นๆ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์แก้วที่นิยมใช้ ได้แก่ ขวดป�กแคบ ขวดป�กกว้�ง ขวด

เครื่องสำ�อ�ง และหลอดย�ฉีด 

 (4) บรรจภุณัฑ์โลหะ (Metal packaging) วสัดุเปน็โลหะซ่ึงแบง่ได้เปน็ แผน่เหลก็เคลอืบดีบกุ แผน่

เหล็กเคลือบโครเมียม และอะลูมิเนียม รูปแบบของบรรจุภัณฑ์โลหะที่นิยมใช้ ได้แก่ กระป๋อง

แบบ 3 ชิ้น กระป๋องแบบ 2 ชิ้น กระป๋องสเปรย์ ถัง ปี๊บ และหลอดบีบ

 (5) บรรจภุณัฑ์ไม ้(Wood packaging) วสัดเุปน็ไมซ้ึง่มทีัง้ไมเ้นือ้ออ่น ไมเ้นือ้แข็ง และไมอั้ด ปจัจบุนั

ได้รับคว�มนิยมลดลง รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ไม้ที่ยังมีก�รใช้อยู่บ้�ง ได้แก่ เข่ง กล่อง และ ลัง 

 ก�รจำ�แนกต�มคว�มคงรูป มีดังนี้

  (1)  บรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible packaging) 

  (2)  บรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูป (Semirigid packaging) 

  (3)  บรรจุภัณฑ์คงรูป (Rigid packaging) 

 ในบทนี้จะอธิบ�ยคว�มหม�ยเฉพ�ะก�รจำ�แนกต�มคว�มคงรูปเท่�นั้น ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

 1)  บรรจุภณัฑอ์อ่นตวั หม�ยถงึ บรรจุภณัฑ์ทีเ่มือ่บรรจุและปดิผนกึแล้วมรูีปทรงไมค่งรูปซึง่ เปล่ียนไป 

ต�มผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภ�ยใน เช่น ถุงพล�สติก ซองพล�สติก
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 2)  บรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูป หม�ยถึง บรรจุภัณฑ์ที่เมื่อบรรจุและปิดผนึกแล้วมีรูปทรงคงรูป ไม่เปลี่ยน

ต�มผลติภณัฑ์ท่ีบรรจอุยูภ่�ยในภ�ยใตส้ภ�วะของอณุหภมูแิละคว�มดันภ�ยนอกปกติ แต่จะเปลีย่นรปูทรงได ้

ถ้�ถูกกระทำ�ด้วยคว�มดันภ�ยนอกที่สูงกว่� 10 ปอนด์ต่อต�ร�งนิ้ว หรือ 0.7 กก. / ตร.ซม. (GMA Science 

and Education Foundation, 2007) ซ่ึงประม�ณเท่�กับคว�มดันในก�รใช้นิ้วมือของเร�กดลงท่ีผิวนอก

บรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ ได้แก่ ถ้วยและถ�ดพล�สติก กล่องกระด�ษที่ใช้กับระบบปลอดเชื้อ

 3)  บรรจุภัณฑ์คงรูป หม�ยถึง บรรจุภัณฑ์ที่เมื่อบรรจุและปิดผนึกแล้วมีรูปทรงคงรูปไม่เปลี่ยนไป

ต�มผลติภณัฑท์ีบ่รรจอุยูภ่�ยในและสภ�วะของอณุหภมูแิละคว�มดันภ�ยนอก ไมว่�่จะเปน็เท�่ใด บรรจุภณัฑ์

ชนิดนี้ เช่น กระป๋องโลหะ ขวดแก้ว

 บรรจภุณัฑอ์อ่นตวั และบรรจภุณัฑก์ึง่คงรปู ท่ีใชส้ำ�หรบัก�รผลิตอ�ห�รทีมี่คว�มเป็นกรดตำ�่และปรับ

กรดในภ�ชนะปิดสนิทผลิตม�จ�กวัสดุหล�ยชั้นของพล�สติกต่�งชนิดกัน หรือ พล�สติกกับวัสดุอื่น เช่น แผ่น

เปลวอะลมูเินยีม (Aluminum foil) เพือ่เสรมิสมบัตใิหด้ขีึน้และเหม�ะสมกับก�รนำ�ไปใชง้�น ในก�รผลติวสัดุ

หล�ยชั้นจะใช้กรรมวิธีก�รล�มิเนต (Lamination) ซึ่งต้องมีก�รควบคุมสภ�วะของก�รล�มิเนตให้เหม�ะสม  

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งถ้�บรรจุภัณฑ์นั้นใช้บรรจุอ�ห�รที่ฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนและคว�มดันสูง

 สมบัติที่ต้องก�รของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปเพื่อใช้ในก�รบรรจุอ�ห�ร

 (1) ไม่ทำ�ปฏิกิริย�กับอ�ห�รที่บรรจุ ทำ�ให้อ�ห�รมีคว�มปลอดภัยในก�รบริโภค

 (2) ทนท�นต่ออุณหภูมิและคว�มดันที่ใช้ในก�รฆ่�เชื้ออ�ห�ร 

 (3) เมื่อบรรจุและปิดผนึกแล้ว ต้องเกิดสภ�วะก�รปิดสนิท (Hermetic seal) และรักษ�สภ�วะนี้

ไว้ได้ตลอดอ�ยุก�รเก็บ (Shelf-life) 

 (4) ส�ม�รถสกัดกั้นก�รซึมผ่�นของไอนำ้� ก๊�ซออกซิเจน และไขมันได้ดี

 (5) ป้องกันอ�ห�รมิให้เสื่อมคุณภ�พในระหว่�งก�รแปรรูป ขนส่ง และเก็บรักษ�ตลอดอ�ยุก�ร

เก็บที่ต้องก�ร

 (6) ป้องกันแสงได้

 จ�กสมบัติท่ีตอ้งก�รดงักล�่วท้ังหมด ผูท้ีร่บัผดิชอบด�้นบรรจภัุณฑจ์ำ�เปน็ต้องมคีว�มรูอ้ย�่งถอ่งแท้

ในก�รเลือกใช้โครงสร้�งของวัสดุหล�ยชั้น เช่น สมบัติของวัสดุแต่ละชั้น กรรมวิธีก�รล�มิเนต ก�รควบคุม

คุณภ�พและทดสอบสมบัติ โดยมีคว�มเกี่ยวข้องกับสมบัติของอ�ห�รท่ีจะบรรจุ สภ�วะท่ีใช้ในก�รฆ่�เชื้อ

อ�ห�ร และอ�ยุก�รเก็บของผลิตภัณฑ์ที่ต้องก�ร 

 เนื่องจ�กก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รมีหล�ยวิธี เช่น ก�รใช้อุณหภูมิและคว�มดันสูงในเคร่ืองฆ่�เชื้อ ก�ร

ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับบรรจุภัณฑ์ระบบปลอดเชื้อ ก�รเลือกใช้วิธีก�รฆ่�เชื้ออ�ห�รแบบใดและใช้ 

บรรจุภัณฑ์ประเภทใดขึ้นกับประเภทของอ�ห�รและอ�ยุก�รเก็บที่ต้องก�ร บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและกึ่งคงรูป

บ�งประเภทไม่เหม�ะกับก�รใช้บรรจุอ�ห�รท่ีมีคว�มเป็นกรดตำ่�ที่ฆ่�เชื้อท่ีอุณหภูมิและคว�มดันสูงในเครื่อง

ฆ�่เช้ือ แตเ่หม�ะกบัก�รใชบ้รรจุอ�ห�รทีม่คีว�มเปน็กรดสงูทีใ่ชร้ะบบก�รผลิตแบบปลอดเช้ือหรอืทีใ่ชก้บัก�ร

บรรจุร้อน เป็นต้น
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

13.3	วิธีการปิดผนึกด้วยความร้อน

 ก�รทำ�ให้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปเกิดสภ�วะก�รปิดสนิท นิยมใช้วิธีก�รปิดผนึก

ดว้ยคว�มร้อน โดยใชฟ้ลิม์พล�สติกเปน็ชัน้ปดิผนกึใหเ้กดิก�รหลอมเหลวติดกนั ฟิล์มพล�สติกส่วนใหญม่สีมบติั

ปดิผนกึดว้ยคว�มรอ้นไดด้ ีแต่ท่ีอณุหภมูติ�่งกันขึน้กบัชนดิของพล�สติกทีใ่ช ้ก�รเลอืกใชฟ้ลิม์พล�สติกเปน็ชัน้

ปดิผนกึตอ้งคำ�นงึถงึอณุหภมูใินก�รหลอมเหลวของพล�สตกิและอณุหภมูใินก�รฆ่�เชือ้ เพือ่ให้ไดร้อยปดิผนกึที่

สมบรูณท์ีส่�ม�รถป้องกนัก�รรัว่ซมึของอ�ห�รได ้และรกัษ�สภ�วะก�รปดิสนิทไดใ้นระหว�่งก�รฆ่�เชือ้อ�ห�ร

และตลอดอ�ยุก�รเก็บของผลิตภัณฑ์นั้น

 ก�รปิดผนึกด้วยคว�มร้อนของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปที่นิยมใช้ มี 4 วิธี คือ

 (1) ก�รปิดผนึกด้วยก�รนำ� (Induction sealing) เป็นก�รสร้�งกระแสไฟฟ้�ขึ้นในสน�มแม่เหล็ก

ไฟฟ�้ แลว้ผ�่นกระแสไฟฟ�้ไปทีว่สัดุบรรจุภัณฑ์ ทำ�ใหเ้กดิคว�มร้อนเพียงพอทีท่ำ�ใหฝ้�หลอม

ติดกับ Flange ของบรรจุภัณฑ์ 

 (2) ก�รปดิผนึกด้วยก�รกระตุ้น (Impulse sealing) ก�รปิดผนึกแบบนี้ใช้แทง่โลหะสองแทง่หนีบ

วัสดุบรรจุภัณฑ์ แล้วผ่�นไฟฟ้�ไปยังแท่งโลหะ คว�มร้อนและแรงกดที่เกิดในขณะที่แท่งโลหะ

หนีบวัสดุจะทำ�ให้พล�สติกหลอมละล�ยผนึกติดกัน

 (3) ก�รปดิผนกึดว้ยก�รสง่ผ�่นคว�มรอ้น (Conduction sealing) ก�รปดิผนกึแบบนีใ้ชโ้ลหะรอ้น

เปน็ตวัปดิผนกึ มอีณุหภมูคิงทีใ่นขณะถ�่ยเทคว�มร้อนจ�กโลหะร้อนไปยงัวสัดุบรรจุภณัฑ์ ใน

กรณีท่ีใช้ปิดผนึกป�กถุงพล�สตกิ โลหะรอ้นนีจ้ะมลีกัษณะเปน็แทง่ตรงย�ว ห�กใชป้ดิผนึกป�ก

ถว้ยกจ็ะทำ�โลหะรอ้นใหเ้ป็นแทง่โคง้ต�มขอบของป�กถว้ย คว�มรอ้นของแทง่โลหะและคว�ม

ดันที่กดทำ�ให้พล�สติกหลอมติดกัน

 (4) ก�รปิดผนึกด้วยคลื่นอัลตร�โซนิค (Ultrasonic sealing) ก�รปิดผนึกแบบนี้ใช้เทคนิคก�รสั่น

ของคลื่นอัลตร�โซนิค ซึ่งจะทำ�ให้เกิดคว�มร้อนไปทำ�ให้พล�สติกหลอมติดกัน

 ในก�รปิดผนึกด้วยคว�มร้อนให้สมบูรณ์ ไม่ว่�จะใช้วิธีใดต้องมีก�รควบคุม 3 ปัจจัยต่อไปนี้ให้ 

เหม�ะสม คือ

 (1)  อุณหภูมิของผิวฟิล์มพล�สติกที่เป็นชั้นปิดผนึก

 (2)  คว�มดันของก�รกดวัสดุของเครื่องปิดผนึก

 (3)  ระยะเวล�ในก�รปิดผนึก

 นอกจ�กก�รควบคุม 3 ปัจจัยดังกล่�วแล้ว จำ�เป็นต้องป้องกันมิให้พล�สติกบริเวณที่จะปิดผนึกเกิด

ก�รปนเปื้อนกับสิ่งใดๆ เช่น กับอ�ห�รที่บรรจุ หรือมีไอนำ้� นำ้�มัน ไขมัน เก�ะติดอยู่ เพร�ะจะทำ�ให้รอยปิด

ผนึกไมติ่ดแน่น อนัจะสง่ผลให้เกิดก�รรัว่ซมึของอ�ห�รได ้ก�รปดิผนกึทีด่ตีอ้งมคีว�มแขง็แรงของรอยปดิผนกึ 

(Seal strength) ต�มข้อกำ�หนด ซึ่งขึ้นกับนำ้�หนักบรรจุและสภ�พก�รลำ�เลียงขนส่ง ส่วนใหญ่กำ�หนดให้มีค่�

นี้ม�กกว่� 5,000 กรัม / คว�มกว้�ง 15 มิลลิเมตรของชิ้นทดสอบ เมื่อทดสอบต�มม�ตรฐ�น ASTM D882 

ลักษณะรอยปิดผนึกต้องไม่เรียบแต่ไม่ยับย่น รูปที่ 13.1 เป็นภ�พขย�ยของรอยปิดผนึกของถุงพล�สติก ภ�พ

ซ�้ยเปน็รอยปิดผนกึทีด่ ีสงัเกตไดจ้�กผวิของรอยปดิผนกึทีไ่ม่เรียบ เนือ่งจ�กพล�สตกิมกี�รหลอมเหลวตดิกนั

อย�่งสมบรูณ ์สว่นภ�พขว�เปน็รอยปดิผนกึทีไ่มดี่ สังเกตได้จ�กผิวของรอยปดิผนกึทีเ่รียบ เนือ่งจ�กพล�สติก

มีก�รหลอมเหลวติดกันอย่�งไม่สมบูรณ์ 
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 รูปที่ 13.1 ภ�พขย�ยของรอยปิดผนึกของถุงพล�สติก

  ที่ม� GMA Science and Education Foundation (2007)

  เนื่องจ�กอ�ก�ศภ�ยในบรรจุภัณฑ์จะมีผลต่อก�รเสื่อมคุณภ�พของอ�ห�ร ดังนั้นจึงควรควบคุม

อ�ก�ศที่หลงเหลืออยู่หลังจ�กบรรจุและปิดผนึกแล้วให้น้อยลงจึงเป็นสิ่งสำ�คัญเพื่อช่วยยืดอ�ยุก�รเก็บของ

ผลิตภัณฑ์อ�ห�รนั้น วิธีก�รลดอ�ก�ศในช่องว่�งของบรรจุภัณฑ์ (Headspace) หลังจ�กบรรจุอ�ห�รแล้ว 

มีดังนี้

 (1) ใช้ไอนำ้�ที่อิ่มตัวและร้อนจัด (Saturated superheated steam) พ่นเข้�ไปในช่องว่�งของ 

บรรจุภัณฑ์หลังจ�กบรรจุอ�ห�ร แล้วจึงปิดผนึกทันที

 (2) ใช้เครื่องปิดผนึกสุญญ�ก�ศ โดยมีอุปกรณ์ในก�รดึงอ�ก�ศภ�ยในบรรจุภัณฑ์ออกหลังจ�ก

บรรจอุ�ห�รแลว้ แลว้จึงปดิผนกึทนัท ีเคร่ืองปดิผนกึสุญญ�ก�ศทีท่นัสมยัจะมอีปุกรณอ์ดัก�ซ

ไนโตรเจนซึง่เป็นก�ซเฉือ่ยเข�้ไปในชอ่งว�่งหลงัจ�กดึงอ�ก�ศภ�ยในบรรจุภณัฑอ์อกแลว้ ก�ร

ใช้ก�ซไนโตรเจนนี้จะได้รับคว�มนิยมกับบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวหรือกึ่งคงรูป เพร�ะช่วยให้บรรจุ

ภัณฑ์ไม่บู้บี้อันเนื่องจ�กไม่มีอ�ก�ศอยู่ภ�ยใน 

 (3) หลังจ�กบรรจุอ�ห�รลงในถุงพล�สติกแล้ว ใช้คนกดท่ีช่องว่�งของถุงเบ�ๆ เพื่อรีดอ�ก�ศใน

ถุงออกบ้�ง แล้วจึงปิดผนึกทันที วิธีนี้ใช้ได้เฉพ�ะบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวที่เป็นถุงพล�สติกเท่�นั้น  

ไมน่ยิมใชใ้นระดบัอตุส�หกรรมเพร�ะไมส่�ม�รถลดอ�ก�ศในชอ่งว�่งได้ดีนกั อกีทัง้ไมส่�ม�รถ

ควบคุมอ�ก�ศที่หลงเหลืออยู่ได้อย่�งแน่นอน 

 (4) ใชก้�รบรรจรุอ้น (Hot filling) แลว้จงึปดิผนกึทนัท ีไอนำ�้รอ้นในบรรจภุณัฑจ์ะเกดิก�รกลัน่ตวั

เปน็นำ�้เมือ่ผ�่นกระบวนก�รทำ�ใหเ้ยน็ ทำ�ใหช้อ่งว�่งของบรรจุภณัฑ์เปน็สุญญ�ก�ศ วธินีีใ้ชกั้บ

บรรจุภัณฑ์ที่มีก�รฆ่�เชื้อในเครื่องฆ่�เชื้อ เช่น กระป๋อง ขวดแก้ว ถุงรีทอร์ต

 ก�รตรวจสอบอ�ก�ศที่หลงเหลืออยู่ในบรรจุภัณฑ์ของแต่ละวิธี (ยกเว้นวิธีที่ 3) ยังไม่มีม�ตรฐ�น

ในก�รตรวจสอบ เพร�ะข้ึนกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีในก�รบรรจุและเครื่องปิดผนึก ผู้ผลิตอ�ห�รจึงควร

ทำ�ง�นรว่มกบัผูผ้ลติเครือ่งบรรจุและเครือ่งปดิผนกึในก�รพฒัน�วธิกี�รก�รตรวจสอบอ�ก�ศทีห่ลงเหลอือยูใ่น 

บรรจุภัณฑ์นั้น 
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13.4	การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกแล้ว

  ในขัน้ตอนก�รปิดผนกึบรรจภุณัฑ์ออ่นตวัและบรรจภุณัฑก์ึง่คงรูป ผู้ผลติอ�ห�รตอ้งมรีะบบและวธิี

ก�รตรวจสอบอย�่งเขม้งวดเพือ่ใหม้ัน่ใจว�่ก�รปดิผนกึมคีว�มสมบรูณท์ีส่�ม�รถทำ�ใหเ้กดิสภ�วะก�รปดิสนทิ 

และส�ม�รถรักษ�สภ�วะนี้ไว้ได้ตลอดอ�ยุก�รเก็บของผลิตภัณฑ์นั้น

 วิธีก�รตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกแล้ว มี 2 วิธี คือ

 1) ก�รใช้เครื่องมือทดสอบสมบัติท�งก�ยภ�พในห้องปฏิบัติก�ร ซึ่งยึดต�มม�ตรฐ�นส�กลเป็น

แนวท�ง ได้แก่

(ก) ก�รตรวจสอบรอยร่ัวของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว ตัวอย่�งทดสอบคือถุงหรือซองพล�สติก

ท่ีบรรจุและปิดผนึกแล้ว ใช้ม�ตรฐ�น ASTM D3078 วิธีทดสอบทำ�โดยก�รจุ่มตัวอย่�ง

ทดสอบลงในนำ�้ทีอ่ยู่ในภ�ชนะปดิสนทิทีต่่อกบัป๊ัมสญุญ�ก�ศ ใชอ้ปุกรณช์ว่ยกดใหต้วัอย�่ง

จมใต้ผิวนำ้� โดยส่วนบนของตัวอย่�งต้องอยู่ตำ่�กว่�ผิวนำ้�อย่�งน้อย 25 มิลลิเมตร ปิด

ภ�ชนะแล้วเปิดสุญญ�ก�ศให้เกิดคว�มแตกต่�งของแรงดันภ�ยในตัวอย่�งกับภ�ชนะที่

ใชท้ดสอบ ค�่คว�มแตกต�่งของแรงดนัมไิดก้ำ�หนดแนน่อนในม�ตรฐ�นนี ้ขึน้กบัขอ้ตกลง

ระหว�่งผูซ้ือ้และผูข้�ย คงระดับแรงดันเป็นเวล� 30 วนิ�ที สังเกตว�่มฟีองอ�ก�ศออกจ�ก

ตัวอย่�งทดสอบหรือไม่ ถ้�มีแสดงว่�ตัวอย่�งมีก�รรั่วตรงตำ�แหน่งที่เกิดฟองอ�ก�ศ

(ข)  ก�รตรวจสอบรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์คงรูป ตัวอย่�งทดสอบคือขวดพล�สติกที่มีฝ�ปิด ใช้

ม�ตรฐ�น ASTM D5094 วธิทีดสอบทำ�โดยนำ�ตัวอย�่งม�บรรจุของเหลว เชน่ นำ�้ ในระดับ

ท่ีบรรจุจริง ปิดฝ�ให้แน่นเหมือนกับก�รปิดที่ใช้ง�นจริง ว�งตัวอย่�งในแนวนอนเพื่อให้

ของเหลวไหลม�สมัผสับรเิวณฝ�ปดิ เกบ็ทีอ่ณุหภมู ิ40 องศ�เซลเซียส ว�งแผน่กระด�ษซบั

ไวด้�้นล�่งตวัอย�่ง สงัเกตก�รร่ัวของของเหลวจ�กตัวอย�่ง โดยดูจ�กรอยคร�บท่ีกระด�ษ

ซับ เมื่อเก็บไว้ครบ 24 ชั่วโมง และทุกๆ 1 สัปด�ห์ จนครบ 4 สัปด�ห์ ห�กกระด�ษซับ

ไม่มีคร�บใดๆก็แสดงว่�ตัวอย่�งนั้นไม่มีก�รรั่วเกิดขึ้น

  ก�รตรวจสอบรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูป ยังไม่มีม�ตรฐ�นส�กลใดให้ใช้อ้�งอิง 

 2) ก�รใช้ก�รสังเกตลักษณะภ�ยนอกด้วยต�เปล่� เป็นวิธีท่ีนิยม เพร�ะทำ�ได้ง่�ยและส�ม�รถ

ให้ผลอย่�งรวดเร็ว ก�รตรวจสอบไม่ทำ�เฉพ�ะบริเวณท่ีปิดผนึกเท่�นั้น แต่ต้องทำ�ท่ัวทุกส่วน

ของบรรจุภัณฑ์ ห�กบรรจุภัณฑ์มีลักษณะเป็นถ้วยที่ปิดด้วยแผ่นฟิล์มพล�สติกด้วยคว�มร้อน 

ก�รตรวจสอบต้องทำ�ทั้งตัวถ้วย ฝ�ปิด และรอยปิดผนึกรอบป�กถ้วย ดังรูปที่ 13.2 ม�ตรฐ�น 

ทีต่ำ�่สดุของก�รตรวจสอบ คอื ตอ้งส�ม�รถตรวจสอบคณุภ�พของรอยปดิผนกึ สิง่ผดิปกตแิละ

ข้อบกพร่องท�งก�ยภ�พของบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกแล้วได้ โดยผู้ตรวจสอบที่ผ่�นก�รอบรมม�

อย่�งดีแล้ว เพื่อให้มีคว�มชำ�น�ญเพียงพอในก�รตรวจสอบและประเมินผลได้อย่�งถูกต้อง 
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 รูปที่ 13.2 ส่วนของถ้วยและฝ�แผ่นพล�สติกที่ต้องตรวจสอบ

  ที่ม�: GMA Science and Education Foundation (2007)

  เนื่องจ�กเทคโนโลยีในก�รผลิตและก�รปิดผนึกของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปมี

คว�มแตกต่�งกันอย่�งสิ้นเชิง อีกทั้งวิธีก�รทดสอบต�มม�ตรฐ�นที่กล่�วแล้วข้�งต้นไม่ครอบคลุมบรรจุภัณฑ์

ทกุประเภท ผูผ้ลติอ�ห�รจงึควรทำ�ง�นรว่มกบัผู้ผลิตบรรจุภณัฑ์และผู้ผลติเคร่ืองปดิผนกึในก�รพัฒน�วธิกี�ร

ก�รตรวจสอบที่เหม�ะสมสำ�หรับบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกแล้ว ในก�รตรวจสอบบ�งร�ยก�ร ผู้ผลิตอ�ห�รอ�จใช้

วธิทีีร่ะบไุวใ้นม�ตรฐ�นของสำ�นกัง�นม�ตรฐ�นอ�ห�รของประเทศไทยหรอืของประเทศสหรฐัอเมรกิ� ขึน้กับ

คว�มเหม�ะสม ผูผ้ลติอ�ห�รขน�ดใหญห่รอืขน�ดกล�งทีม่กี�รสง่ออกตอ้งมกี�รจดัทำ�คูม่อืก�รตรวจสอบของ

ตนเองอย่�งละเอียด เช่น ก�รกำ�หนดวิธีก�รก�รสุ่มตัวอย่�งที่ทำ�ให้มั่นใจว่�ตัวอย่�งส�ม�รถเป็นตัวแทนของ

รุ่นที่ผลิตได้ ก�รกำ�หนดคว�มถี่ของเวล�ในก�รสุ่มตัวอย่�งว่�ต้องไม่เกิน 30 น�ที ก�รกำ�หนดวิธีก�รบันทึก

ผลและวิธีปฏิบัติเมื่อพบสิ่งผิดปกติ เป็นต้น

 ก�รตรวจสอบคุณภ�พของก�รปดิผนกึในระหว�่งเครือ่งปดิผนกึทำ�ง�นเปน็สิง่จำ�เปน็อย�่งยิง่เช่นกัน  

วธิกี�รตอ้งปฏิบัติไดง้�่ยและส�ม�รถประเมินผลได้ทนัท ีรวมทัง้มกี�รกำ�หนดคว�มถีข่องเวล�ในก�รสุ่มตัวอย�่ง 

ก�รใช้มือฉีกบริเวณปิดผนึก และก�รสังเกตก�รติดแน่นของรอยปิดผนึกด้วยต�เปล่� 

13.5	บรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้ 

 บรรจุภัณฑ์ท่ีนิยมใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทสำ�หรับบรรจุอ�ห�รชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิด

ปรับกรด มี 4 ประเภท คือ

(1) บรรจุภัณฑ์ก่ึงคงรูปท่ีปิดฝ�ด้วยคว�มร้อน (Semirigid packaging with heat sealed lid)

(2) กล่องกระด�ษระบบปลอดเชื้อ (Aseptic paperboard carton)

(3) ถุงแบบอ่อนตัว (Flexible pouch)

(4) บรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปชนิดอื่น (Other semirigid packaging)
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 (1)  บรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปที่ปิดฝ�ด้วยคว�มร้อน 

   บรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปที่ปิดฝ�ด้วยคว�มร้อนมีก�รใช้ง�นอย่�งกว้�งขว�งกับอ�ห�รท่ีมีคว�มเป็น

กรดตำ่�และปรับกรด ที่มีก�รฆ่�เชื้อในในเครื่องฆ่�เชื้อ ฆ่�เชื้อโดยก�รบรรจุร้อนแล้วคงไว้ช่วงเวล�หนึ่ง บรรจุ

ที่อุณหภูมิปกติแล้วฆ่�เชื้อ และบรรจุด้วยระบบปลอดเชื้อ บรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มีลักษณะเป็นถ้วยหรือถ�ดที่

ทำ�ม�จ�กพล�สติกดังต่อไปนี้

(ก) แผ่นพล�สติกชั้นเดียว เช่น PS PP CPET ถ้วย/ถ�ด พล�สติกชนิด PS มีร�ค�ตำ่�กว่�

แต่ไม่เหม�ะกับก�รใช้บรรจุอ�ห�รร้อนและอุ่นร้อน ในขณะที่ถ้วย/ถ�ด PP และ CPET 

ส�ม�รถใช้บรรจุอ�ห�รร้อนได้และใช้อุ่นร้อนในเต�ไมโครเวฟได้ ดังรูปที่ 13.3 (ดูชื่อเต็ม

ของพล�สติกในภ�คผนวกที่ท้�ยบท)

(ข) แผ่นพล�สติกหล�ยชั้น เช่น PP/EVOH/PP ถ้วยและถ�ดชนิดนี้ใช้บรรจุอ�ห�รร้อนได้ ใช้

อุ่นในเต�ไมโครเวฟได้ และยังส�ม�รถเก็บรักษ�คุณภ�พอ�ห�รได้ย�วน�นกว่�ถ้วยท่ีทำ�

จ�กแผ่นพล�สติกชั้นเดียว ดังรูปที่ 13.4

 ก�รผลิตถ้วย/ถ�ดพล�สติกนิยมใช้วิธีเทอร์โมฟอร์ม (Thermoforming) ซึ่งหม�ยถึงก�รขึ้นรูป

พล�สติกในขณะที่พล�สติกอ่อนตัวด้วยคว�มร้อน ห�กต้องก�รให้ถ้วย/ถ�ดมีผนังบ�งและมีนำ้�หนักเบ� ก็จะ

ใช้วิธีก�รขึ้นรูปด้วยก�รฉีด (Injection molding) ในกรณีที่ต้องก�รได้ผลผลิตของก�รบรรจุสูง ผู้ผลิตอ�ห�ร

นั้นจะลงทุนเครื่อง Form-Fill-Seal (FFS) แบบอัตโนมัติ ซึ่งต้องสั่งซื้อแผ่นพล�สติกในลักษณะเป็นม้วนเพื่อ

ม�ขึ้นรูปเป็นถ้วย/ถ�ด แล้วบรรจุผลิตภัณฑ์และปิดฝ�ด้วยเครื่อง FFS เดียวกัน 

 ฝ�ปิดเป็นแผ่นฟิล์มที่ทำ�ม�จ�กวัสดุหล�ยชั้นของพล�สติกและอ�จมีแผ่นเปลวอะลูมิเนียมด้วย 

เช่น PET/CPP PET/Al/CPP OPP/CPP เป็นต้น ก�รเลือกวัสดุแผ่นฟิล์มต้องคำ�นึงถึงชนิดของพล�สติกที่ทำ�

ถว้ย/ถ�ดและมกี�รควบคมุสภ�วะก�รปิดผนกึใหเ้หม�ะสมเพือ่ใหก้�รปดิผนกึมคีว�มสมบรูณ ์อ�ห�รไมร่ัว่ซึม  

ในขณะเดียวกันก็ส�ม�รถเปิดลอกแผ่นฟิล์มนี้ออกได้ง่�ยเมื่อจะบริโภค

 ก�รจัดส่งแผ่นฟิล์มปิดป�กถ้วย/ถ�ดต้องพิจ�รณ�ว่�ผู้ผลิตอ�ห�รมีก�รใช้ถ้วย/ถ�ดในลักษณะใด 

ถ้�สั่งซื้อเป็นถ้วย/ถ�ดที่ขึ้นรูปม�แล้ว จะต้องสั่งแผ่นฟิล์มที่ปั๊มเป็นชิ้นต�มแบบและขน�ดที่ต้องก�ร ถ้�สั่งซื้อ

ถว้ย/ถ�ดเปน็มว้นเพือ่ม�ขึน้รปูเอง สัง่ซือ้แผน่ฟลิม์เปน็มว้นซึง่จะปัม๊เปน็ชิน้ต�มแบบและขน�ดทีต่อ้งก�รดว้ย

เครื่อง FFS เดียวกัน

 รูปที่ 13.3  ถ้วยและถ�ดที่ปิดด้วยแผ่นฟิล์มพล�สติกด้วยคว�มร้อน 

  ถ้วย (รูปกล�งและซ้�ย) ทำ�จ�ก PP ส่วนถ�ด (รูปขว�) ทำ�จ�ก CPET 
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 รูปที่ 13.4 ถ้วยที่ปิดด้วยแผ่นฟิล์มพล�สติกด้วยคว�มร้อน ตัวถ้วยทำ�จ�ก PP/EVOH/PP

   ที่ม�: มยุรี ภ�คลำ�เจียก (2556) 

 (2)  กล่องกระด�ษระบบปลอดเชื้อ

  กลอ่งกระด�ษประเภทน้ีมกี�รใชอ้ย�่งกว�้งขว�งกับอ�ห�รทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่และทีเ่ปน็กรดสงู 

โดยใช้ระบบปลอดเชื้อ (ร�ยละเอียดของระบบนี้ได้กล่�วไว้แล้วในบทที่ 11) โครงสร้�งของกล่องระบบปลอด

เชื้อทำ�ม�จ�กวัสดุหลัก 3 ชนิด คือ กระด�ษ 75% PE 20% และ อะลูมิเนียม 5% โดยมีทั้งหมดรวม 6 ชั้น 

ลำ�ดับก�รเรียงจ�กชั้นนอกสุดม�ชั้นในสุดและหน้�ที่ของแต่ละชั้น มีดังนี้ 

  ชั้นที่ 1 (Top layer): เป็นชั้นของ PE ทำ�หน้�ที่ป้องกันคว�มชื้นจ�กภ�ยนอก 

  ชัน้ที ่2 (Paper): เป็นชัน้ของกระด�ษทำ�หน�้ทีส่ร�้งรปูทรงกลอ่งใหม้คีว�มแขง็แรงเหม�ะสมตอ่

ก�รใช้ง�น 

  ชั้นที่ 3 (Adhesion layer): เป็น PE ทำ�หน้�ที่ช่วยปิดผนึกกล่องให้แน่นสนิท

  ชั้นที่ 4 (Aluminium foil): เป็นชั้นของแผ่นเปลวอะลูมิเนียม ทำ�หน้�ที่ป้องกันก๊�ซออกซิเจน 

แสงสว่�ง และกลิ่นรส 

  ชั้นที่ 5 (Adhesion layer): เป็น PE ทำ�หน้�ที่ช่วยปิดผนึกกล่องให้แน่นสนิท

  ชั้นที่ 6 (First layer): เป็น PE ทำ�หน้�ที่ช่วยยึดติดและป้องกันก�รรั่วซึมของอ�ห�รที่บรรจุ

รูปที่ 13.5 โครงสร้�งของกล่องกระด�ษระบบปลอดเชื้อของบริษัท Tetra Pak
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 ระบบปลอดเชือ้ทีม่กี�รใชท้ัว่โลกเป็นผลง�นก�รพฒัน�ของหล�ยบรษัิท ในปจัจบุนัประเทศไทยมีก�ร

ใชบ้รรจุภณัฑร์ะบบนีจ้�ก 2 บรษิทั คอื Tetra Pak และ Combibloc ซ่ึงเปน็ของบริษทัในทวปียโุรป ระบบก�ร

บรรจุแบบปลอดเชื้อของทั้ง 2 บริษัทดังกล่�วมีหลักก�รคล้�ยกัน แตกต่�งกันที่บริษัทแรกเป็นก�รบรรจุแบบ 

Form-Fill-Seal วัสดุบรรจุภัณฑ์ม�ในลักษณะเป็นม้วน (ดังรูปที่13.6) ขึ้นรูปเป็นกล่อง บรรจุผลิตภัณฑ์ และ 

ปิดผนึก ส่วนบริษัทหลังเป็นก�รนำ�เอ� Preformed package (ตัดเป็นรูปกล่องม�แล้ว) ม�ปิดผนึกด้�นหนึ่ง 

บรรจุผลิตภัณฑ์ และ ปิดผนึกอีกด้�น ผู้ผลิตอ�ห�รที่ต้องก�รใช้ระบบปลอดเชื้อส�ม�รถเลือกว่�จะใช้แบบใด

ของบริษัทใดได้ 

 รูปที่ 13.6 วัสดุที่ใช้ทำ�กล่องระบบปลอดเชื้อมีลักษณะเป็นม้วนเพื่อใช้กับเครื่อง Form-Fill-Seal

  ที่ม�: GMA Science and Education Foundation (2007) 

 รูปทรงของกล่องกระด�ษระบบปลอดเชื้อที่นิยมที่สุด คือ รูปทรงสี่เหลี่ยม (Brick shape) แต่ก็มี

รูปทรงอื่นที่มีก�รใช้เพื่อช่วยให้เปิดได้ง่�ยและปิดใหม่ได้ อีกทั้งให้ดูแปลกต�อันจะช่วยสร้�งคว�มสนใจให้แก่

ผู้บริโภค แต่ละรูปทรงมีชื่อเรียกเฉพ�ะเป็นของแต่ละบริษัท ดังรูปที่ 13.7 และ 13.8

 Tetra Brik Tetra Prisma 

 รูปที่ 13.7 รูปทรงและชื่อเรียกกล่องกระด�ษของบริษัท Tetra Pak
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 Combifit  Combishape

รูปที่ 13.8 รูปทรงและชื่อเรียกกล่องกระด�ษของบริษัท Combibloc

 (3)  แบบอ่อนตัว 

   ถุงแบบอ่อนตัวมีก�รใช้อย่�งกว�้งขว�งทัง้กบัอ�ห�รชนดิปรบักรดและชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่  

ที่มีก�รฆ่�เชื้อในเครื่องฆ่�เชื้อ หรือใช้ก�รบรรจุร้อนและทิ้งไว้ช่วงเวล�หนึ่ง หรือบรรจุในอุณหภูมิปกติแล้วนำ� 

ไปฆ่�เชื้อ หรือบรรจุด้วยระบบปลอดเชื้อ ถุงที่มีก�รใช้กับก�รฆ่�เชื้อในเครื่องฆ่�เชื้อมีช่ือเรียกเฉพ�ะว่�  

“ถุงรีทอร์ต” โดยมีกระบวนก�รฆ่�เช้ือและอุปกรณ์ที่ใช้แตกต�่งจ�กอ�ห�รที่บรรจุในกระป๋องโลหะ (ดูบทที่ 

9) ถุงรีทอร์ตมีข้อดีหล�ยประก�รเมื่อเทียบกับก�รใช้กระป๋องโลหะ เช่น 

 นำ้�หนักน้อยกว่� ทำ�ให้เสียค่�ขนส่งถูกกว่� 

 ใช้เวล�ในก�รฆ่�เชื้อน้อยกว่� ทำ�ให้รักษ�รสช�ติและคุณค่�ท�งอ�ห�รได้ดีกว่� 

 ใช้พื้นที่ในก�รเก็บถุงเปล่�น้อยกว่�พื้นที่ในก�รเก็บกระป๋องเปล่�

 ร�ค�ถูกกว่� 

 ให้คว�มสะดวกต่อผู้บริโภค เข่น พกพ�สะดวกในขณะเดินท�ง เปิดได้ง่�ย อุ่นร้อนได้ง่�ย

   แม้ว่�ถุงรีทอร์ตจะมีข้อดีหล�ยประก�รดังกล่�ว แต่ต้องพิจ�รณ�ในก�รเลือกใช้วัสดุหล�ยชั้น

ซึ่งนิยมเรียกสั้นๆว่� “ล�มิเนต” (Laminate) และก�รควบคุมวิธีก�รผลิตล�มิเนตเพ่ือไม่ให้เกิดก�รลอกชั้น  

มคีว�มปลอดภยัในก�รสมัผสักบัอ�ห�ร ทนท�นต่อสภ�วะในก�รฆ่�เชือ้ และปอ้งกนัอ�ห�รใหม้คีณุภ�พตลอด 

อ�ยุก�รเก็บที่ต้องก�ร ผู้ผลิตอ�ห�รซึ่งใช้ถุงรีทอร์ตต้องมีก�รควบคุมคุณภ�พถุงที่บรรจุผลิตภัณฑ์แล้ว 

อย�่งเขม้งวด เนือ่งจ�กถงุเป็นบรรจุภณัฑอ์อ่นตวั มคีว�มไมค่งรปู ทะลหุรอืแตกข�ดไดง้�่ยจ�กสภ�วะภ�ยนอก 

เช่น ก�รกดทับหรือก�รตกกระแทก ส่งผลให้อ�ห�รรั่วซึมหรือเสื่อมคุณภ�พได้ง่�ยกว่�ก�รใช้กระป๋อง

   ตวัอย�่งโครงสร้�งของล�มเินตทีน่ยิมใชท้ำ�ถงุรทีอรต์ ไดแ้ก ่PET/OPA/CPP PET/Al/CPP PET/

Al/OPA/CPP สมบัติที่สำ�คัญและคว�มหน�ของแต่ละชั้น มีร�ยละเอียดดังนี้

   PET: เป็นฟิล์มพล�สติกที่มีคว�มเหนียวสูง ทนท�นต่อคว�มร้อนได้สูง ป้องกันก�รซึมผ่�นของ

ไขมัน นำ้�มัน ก๊�ซ และกลิ่นต่�งๆ ได้ดี แต่ป้องกันไอนำ้�ได้ไม่ดีนัก คว�มหน�ของ PET ที่นิยม คือ 12 ไมครอน 

   OPA: เป็นฟลิม์ไนลอ่นท่ีมกี�รดึงใหโ้มเลกลุเรยีงตัวกนัทัง้ 2 แนว มคีว�มเหนยีวและคว�มแขง็แรง 

สูงกว่�ฟิล์ม PET ทนท�นต่อคว�มร้อนได้สูง ป้องกันก�รซึมผ่�นของไขมัน นำ้�มัน ก๊�ซ และ กลิ่นต่�งๆ  

ได้ดี แต่ป้องกันไอนำ้�ได้ไม่ดีนักและมีร�ค�สูง คว�มหน�ของ OPA ที่นิยม คือ 15 ไมครอน 
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   CPP: เป็นฟิล์ม PP ที่ผลิตโดยก�ร Casting ป้องกันก�รซึมผ่�นของไอนำ้� ไขมันและ นำ้�มัน ได้

ดี ปิดผนึกด้วยคว�มร้อนได้ ฟิล์มชนิดนี้มีหล�ยชั้นคุณภ�พ ต้องเลือกชั้นคุณภ�พที่ส�ม�รถทนต่อคว�มร้อนที่

ใช้ในก�รฆ่�เชื้อในเครื่องฆ่�เชื้อได้เท่�นั้น คว�มหน�ของ CPP ที่นิยม คือ 70-100 ไมครอน ขึ้นกับขน�ดบรรจุ 

   Aluminium (Al): แผ่นเปลวอะลูมิเนียมที่ทำ�ด้วยอะลูมิเนียมที่มีคว�มบริสุทธิ์สูงร้อยละ 99 

เป็นอย่�งตำ่� นำ�ม�รีดให้เป็นแผ่นบ�ง ส�ม�รถป้องกันก�รซึมผ่�นของไอนำ้� ก๊�ซ ไขมันและนำ้�มันได้ดีม�ก 

เน่ืองจ�ก แผ่นเปลวอะลมูเินยีมปดิผนกึดว้ยคว�มรอ้นไมไ่ด ้จงึใหอ้ยูท่ีช่ัน้กล�งของล�มเินต ถงุรทีอรต์ทีม่แีผน่

เปลวอะลูมิเนียมส�ม�รถเก็บรักษ�อ�ห�รได้น�นกว่�ถุงที่ไม่มีแผ่นเปลวอะลูมิเนียม แต่ร�ค�ก็จะสูงกว่�ด้วย 

คว�มหน�ของแผ่นเปลวอะลูมิเนียมที่นิยมคือ 9 ไมครอน

 รูปที่ 13.9 แสดงตัวอย่�งโครงสร้�งของล�มิเนตที่มีแผ่นเปลวอะลูมิเนียมอยู่ที่ชั้นกล�ง

รูปที่ 13.9 โครงสร้�งของวัสดุหล�ยชั้นที่มีแผ่นเปลวอะลูมิเนียมอยู่ที่ชั้นกล�ง

 แนวโน้มของคว�มสะดวกสบ�ยในก�รบริโภคอ�ห�รเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตอ�ห�รไม่ควรมองข้�ม ห�ก

ผู้บริโภคส�ม�รถนำ�บรรจุภัณฑ์อุ่นให้ร้อนในตู้อบไมโครเวฟได้โดยไม่ต้องถ่�ยอ�ห�รลงในจ�นก็จะช่วยตอบ

สนองต่อแนวโน้มนี้ ถ้�บรรจุภัณฑ์เป็นถุงรีทอร์ต ผู้บริโภคควรอ่�นฉล�กข้อแนะนำ�ในก�รใช้ให้ถี่ถ้วน เพร�ะ

ถงุทีม่แีผน่เปลวอะลมูเินยีมเป็นสว่นประกอบอยูจ่ะไมส่�ม�รถอุน่รอ้นในตูอ้บไมโครเวฟได ้ดว้ยเหตนุี ้จงึมกี�ร

พัฒน�ใช้ฟิล์ม PET ที่เคลือบด้วยไอของซิลิก�ออกไซด์ (PET coated SiOx) หรือ ฟิล์ม PET ที่เคลือบด้วย

ไอของอะลูมิเนียมออกไซด์ (PET coated AlOx) ซึ่งมีสมบัติในก�รป้องกันก�รซึมผ่�นของไอนำ้�และก๊�ซได้ดี  

(แม้ว่�ไม่ดีเท่�แผ่นเปลวอะลูมิเนียมก็ต�ม) เพ่ือแทนก�รใช้แผ่นเปลวอะลูมิเนียม อันจะทำ�ให้ถุงรีทอร์ตนั้น 

อุ่นร้อนในตู้อบไมโครเวฟได้อย่�งปลอดภัย ตัวอย่�งโครงสร้�งวัสดุดังกล่�วได้แสดงในรูปท่ี 13.10 GL-AEH  

ในรูป คือ รหัสฟิล์ม PET ที่เคลือบด้วยไอของอะลูมิเนียมออกไซด์ ของบริษัทToppan ประเทศญี่ปุ่น
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รูปที่ 13.10 ซ้�ย คือถุงรีทอร์ตที่อุ่นในตู้อบไมโครเวฟได้ ขว� คือถุงที่อุ่นในตู้อบไมโครเวฟไม่ได้ 

   ลกัษณะของถงุรทีอรต์มทีัง้แบบแบนร�บ (Flat pouch) และแบบถงุตัง้ได ้(Stand up pouch) 

โดยทัว่ไปถงุแบบแบนร�บมักไม่พมิพห์รอืพมิพเ์พยีงสเีดยีว เนือ่งจ�กใชถ้งุนีเ้ปน็บรรจุภัณฑป์ฐมภมู ิและใช้กล่อง

กระด�ษแขง็เปน็บรรจภุณัฑท์ตุยิภมู ิดงันัน้กล่องกระด�ษแขง็จึงควรมกีร�ฟิกและก�รพิมพ์ทีส่วยง�มเพ่ือก�ร

ว�งข�ยในร�้นค�้ปลกี สว่นถงุรีทอรต์แบบตัง้ได ้นยิมก�รพมิพส์อดสสีวยง�มทีถ่งุ โดยไม่ตอ้งใสก่ลอ่งกระด�ษ

แข็ง บ�งครั้งมีก�รใช้ถุงตั้งได้ที่ไม่พิมพ์ แล้วใส่ในซองกระด�ษแข็งที่พิมพ์ ดังรูปที่ 13.11 และ13.12

รูปที่ 13.11 ถุงรีทอร์ตแบบแบนร�บไม่พิมพ์หรือพิมพ์เพียงสีเดียวบรรจุในกล่องกระด�ษแข็ง

รูปที่ 13.12 ถุงรีทอร์ตแบบตั้งได้ 4 ภ�พซ้�ยเป็นก�รพิมพ์ที่ถุง ภ�พขว�สุดเป็นก�รพิมพ์ที่ซองกระด�ษ

 (4)  บรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปชนิดอื่น 

   นอกจ�กบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปที่กล่�วข้�งต้นแล้วยังมีบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปอื่นที่ใช้ก�รปิดแบบ

เชิงกล (Mechanical type sealed) เพื่อบรรจุอ�ห�รปรับกรดและท่ีมีคว�มเป็นกรดตำ่�ได้ เช่น (1) ขวด

พล�สติกท่ีใช้ฝ�แบบหมุน (Twist-on cap): พล�สติกที่นิยมทำ�ขวดมีทั้งพล�สติกชั้นเดียว ได้แก่ HDPE, 

PET, PP, PVC และ พล�สติกหล�ยชั้น เช่น PP/EVOH/PP ส่วนฝ�จะใช้พล�สติก PP ตัวอย่�งบรรจุภัณฑ์กึ่ง

คงรูปชนิดนี้ ดังรูปที่ 13.13 ในก�รตรวจสอบคุณภ�พของขวดพล�สติกที่บรรจุและปิดฝ�แล้ว ควรใช้วิธีก�ร 
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ตรวจสอบรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์คงรูปท่ีกล่�วไว้ในข้อ13.4 ห�กมีก�รใช้ฝ�แบบเดียวกับที่ใช้กับขวดแก้ว ก็

ส�ม�รถใช้วิธีเดียวกันกับก�รปิดฝ�ของขวดแก้วที่กล่�วไว้ในบทก่อนหน้�นี้ 

 ขวด HDPE ขวด PET ขวด PP/EVOH/PP

รูปที่ 13.13 ขวดพล�สติกที่ใช้ฝ�แบบหมุน

   (2) ถงุพล�สตกิท่ีบรรจใุนกลอ่ง (Bag-in-Box, BIB): ถุงมฝี�แบบกดลงได ้(Press-on closure) 

ถุงผลิตม�จ�กพล�สติกหล�ยชั้น ซึ่งอ�จจะมีแผ่นเปลวอะลูมิเนียมอยู่เป็นชั้นกล�งเพื่อเสริมสมบัติในก�รเก็บ

รักษ�อ�ห�รได้น�นขึ้น ฝ�พล�สติกที่ใช้ต้องออกแบบเฉพ�ะให้กดลงได้เพื่อไม่ให้ฝ�ยื่นออกม�ในระหว่�งก�ร

ลำ�เลียงและขนสง่ ฝ�ต้องปิดผนกึกับถงุไดอ้ย�่งสนทิโดยไมร่ัว่ซมึ บรรจภุณัฑช์นดินีน้ยิมใชกั้บอ�ห�รท่ีมขีน�ด

บรรจุสูงด้วยระบบปลอดเชื้อ เช่น ขน�ดบรรจุ 2-5 ลิตร ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อก�รข�ยปลีก ขน�ดบรรจุ 20-

1,000 ลติร ใช้เป็นบรรจภุณัฑ์เพือ่ก�รขนส่ง ตวัอย�่งดงัรปูที ่13.13 เนือ่งจ�ก BIB เปน็บรรจภุณัฑท์ีม่ลีกัษณะ

และสมบตัเิฉพ�ะ ผูผ้ลติอ�ห�รจำ�เปน็ตอ้งทำ�ง�นร่วมกบัผู้ผลิตบรรจุภณัฑ์และผู้ผลิตเคร่ืองบรรจุเพ่ือพัฒน�วธิี

ก�รก�รตรวจสอบที่เหม�ะสมสำ�หรับ BIB ที่บรรจุและปิดฝ�แล้ว

รูปที่ 13.14 ถุงพล�สติกที่บรรจุในกล่อง

13.6	 การบันทึกการตรวจสอบการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์

 บรรจภุณัฑ์ทีบ่รรจแุละปิดผนกึหรอืปดิฝ�แลว้ตอ้งส�ม�รถรักษ�สภ�วะก�รปดิสนทิไวไ้ดต้ลอดอ�ยุ

ก�รเก็บ เพื่อรักษ�ผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุอยู่ภ�ยในให้ปร�ศจ�กเชื้อโรคและปลอดภัยต่อก�รบริโภค ด้วยเหตุนี้ 

ก�รตรวจสอบคุณภ�พของก�รปิดบรรจุภัณฑ์จึงมีคว�มสำ�คัญอย่�งย่ิง ผู้ผลิตอ�ห�รต้องกำ�หนดวิธีก�รตรวจสอบ 

และก�รบันทึกอย่�งมีระบบเพื่อใช้เป็นหลักฐ�นในก�รประกันคุณภ�พ ห�กผลของก�รตรวจสอบพบสิ่ง 

ผิดปกติซึ่งอ�จทำ�ให้อ�ห�รเสื่อมคุณภ�พ ผู้ตรวจสอบต้องบันทึกรหัสของผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ผลิต วันและเวล�ที่
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บรรจ ุและส่งผลให้ผูเ้กีย่วข้องทำ�ก�รศกึษ�ห�ส�เหตแุละวธิแีกไ้ขอย�่งเรง่ดว่นเพือ่ปอ้งกนัก�รเกดิปญัห�นีอ้กี  

ทุกครั้งที่มีก�รตรวจสอบจะต้องมีก�รลงน�มโดยผู้ตรวจสอบ และผู้รับผิดชอบด้�นคุณภ�พเป็นขั้นตอนต�ม

ลำ�ดบั นอกจ�กนีผู้บ้รหิ�รของโรงง�นผลติอ�ห�รตอ้งมกี�รทบทวนร�ยง�นด�้นคณุภ�พของบรรจภุณัฑท์ีบ่รรจุ

และปิดผนึกหรือปิดฝ�แล้ว อันเป็นส่วนหนึ่งของระบบคุณภ�พที่มีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง

 ก�รกำ�หนดข้อบกพร่อง (Defects) ของก�รปิดผนึกบรรจุภัณฑ์อ�ห�รมีคว�มจำ�เป็นในเชิงก�รค้� 

เพร�ะในก�รผลิตเชิงอุตส�หกรรมที่มีปริม�ณม�ก ไม่ว่�จะเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ หรือผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ (ผู้นำ�

บรรจภุณัฑม์�ใชบ้รรจอุ�ห�ร) ต�่งกไ็มส่�ม�รถควบคุมใหส้นิค�้มคีณุภ�พอย�่งสมบรูณไ์ด้หมดทกุชิน้ แต่จะมีขอ้

บกพรอ่งเกดิขึน้ไดเ้สมอในปรมิ�ณและในระดบัทีแ่ตกต�่งกนั ดงันัน้จงึตอ้งมกี�รตกลงระหว�่งผูผ้ลติบรรจภุณัฑ ์ 

ผู้ใช้บรรจุภัณฑ์ และลูกค้� (ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์อ�ห�ร) เกี่ยวกับข้อกำ�หนดของข้อบกพร่องที่รับไม่ได้และรับได้ 

 โดยทั่วไปข้อบกพร่องของบรรจุภัณฑ์ที่ปิดผนึกหรือปิดฝ�แล้วแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ

  1) ข้อบกพร่องระดับวิกฤต (Critical defect) หม�ยถึง ข้อบกพร่องที่ก่อคว�มเสียห�ยให้กับ

ผลิตภัณฑ์หรือก�รใช้ง�น เช่น บรรจุภัณฑ์ไม่ส�ม�รถปกป้องคุ้มครองสินค้�ได้ ผิดกฎหม�ยหรือขัดต่อกฎ

ระเบียบ ก่ออันตร�ยแก่ผู้บริโภค

  2) ข้อบกพร่องระดับรุนแรง (Major defect) หม�ยถึง ข้อบกพร่องที่ไม่ก่อคว�มเสียห�ยให้กับ

ผลิตภัณฑ์หรือก�รใช้ง�นแต่มีผลให้ประสิทธิภ�พก�รผลิตลดลง

  3) ข้อบกพร่องระดับเล็กน้อย (Minor defect) หม�ยถึง ข้อบกพร่องที่ไม่ก่อคว�มเสียห�ยให้

กับผลิตภัณฑ์หรือก�รใช้ง�น และไม่ทำ�ให้ประสิทธิภ�พก�รผลิตลดลง แต่มีลักษณะภ�ยนอกที่ต่�งไปจ�กข้อ

กำ�หนดบ้�ง ซึ่งอ�จทำ�ให้ผู้บริโภคไม่ยอมรับ 

 ข้อบกพร่องท่ีพบในก�รตรวจสอบคุณภ�พได้จ�กก�รสุ่มตัวอย่�ง (Sampling) โดยท�งหลักสถิติ 

และต้องมีก�รกำ�หนดเกณฑ์คุณภ�พที่ยอมรับได้ (Acceptable Quality Level, AQL) ของแต่ละระดับของ

ข้อบกพร่อง AQL หม�ยถึง ปริม�ณสูงสุดของข้อบกพร่องที่ยอมให้มีได้ในแต่ละรุ่นของก�รบรรจุนั้น มีหน่วย

เป็นร้อยละ ข้อบกพร่องในแต่ละระดับจะมี AQL ต่�งกัน กล่�วคือ ข้อบกพร่องระดับวิกฤตจะมีค่� AQL น้อย

กว่�ข้อบกพร่องระดับรุนแรง ข้อบกพร่องระดับรุนแรงจะมี AQL น้อยกว่�ข้อบกพร่องระดับเล็กน้อย ผู้ผลิต

อ�ห�รต้องมีก�รกำ�หนด AQL ท่ีจะใช้ในแต่ละระดับของข้อบกพร่องสำ�หรับบรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทอย่�ง

ชัดเจนเพื่อใช้เป็นม�ตรฐ�นในก�รปฏิบัติง�น

 ขอ้บกพรอ่งของถ้วยพล�สตกิท่ีปดิฝ�ดว้ยคว�มรอ้น กลอ่งกระด�ษระบบปลอดเชือ้ และถงุพล�สตกิ 

แสดงในต�ร�งที่ 13.1 13.2 และ 13.3 ต�มลำ�ดับ ลักษณะของข้อบกพร่องบ�งอย่�งของถ้วยพล�สติกที่ปิด

ฝ�ด้วยคว�มร้อน กล่องกระด�ษระบบปลอดเช้ือ และถุงพล�สติก แสดงในรูปท่ี 13.15 13.16 และ13.17 ต�มลำ�ดับ



254 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

 ต�ร�งที่ 13.1 ข้อบกพร่องของถ้วยพล�สติกที่ปิดฝ�ด้วยคว�มร้อน

ข้อบกพร่อง ระดับวิกฤต ระดับรุนแรง ระดับเล็กน้อย
รั่วที่บริเวณปิดผนึก (Channel leaker) 
ฝ�แตกหรือข�ด (Cut) 
ถ้วยมีส่วนที่แตกหรือร้�ว (Fracture) 
ฝ�ปิดผนึกไม่สมบูรณ์ (Incomplete seal) 
ฝ�หรือถ้วยมีรู (Puncture) 
ถ้วยบวม (Swollen) 
ถ้วยบุบ (Crushed)  บุบม�ก  บุบเล็กน้อย
ถ้วยเสียรูป (Malformed)  
ถ้วยหรือฝ�ภ�ยนอกมีสิ่งปนเปื้อนเล็กน้อย 

(Contamination)


บริเวณปิดผนึกเป็นรอยไหม้ (Burnt seal) 
คว�มกว้�งของรอยปิดผนึกไม่สมำ่�เสมอ 

(Seal width variation)


Channel leaker ก�รร่ัวที่บริเวณปิดผนึกของถ้วยเป็นข้อ

บกพร่องในระดับวิกฤติ มีส�เหตุม�จ�กก�รควบคุมปัจจัยของ

ก�รปิดผนึก อันได้แก่ อุณหภูมิ คว�มดันของก�รกดและระยะ

เวล�ไม่เหม�ะสม 

Cut ฝ�หรอืถว้ยแตกหรอืข�ด เปน็ขอ้บกพรอ่งในระดบัวกิฤต ิมี

ส�เหตุม�จ�กก�รถูกส่ิงแหลมคมท่ิมแทงอย�่งรุนแรง ในระหว�่ง

ก�รลำ�เลียงหรือก�รบรรจุ
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Fracture ถ้วยมีส่วนที่แตกหรือร้�ว เป็นข้อบกพร่องในระดับ

วิกฤติ มีส�เหตุม�จ�กก�รถูกกระแทกหรือกดทับอย่�งรุนแรง

Incomplete seal ถ้วยมีฝ�ปิดผนึกที่ไม่สมบูรณ์ เป็นข้อ

บกพร่องในระดับวิกฤติ มีส�เหตุม�จ�กก�รควบคุมปัจจัยของ

ก�รปิดผนึกอันได้แก่ อุณหภูมิ คว�มดันของก�รกดและระยะ

เวล� ไม่เหม�ะสม 

Puncture ฝ�หรือถ้วยเป็นรู เป็นข้อบกพร่องในระดับวิกฤติ  

มีส�เหตุม�จ�กก�รถูกสิ่งแหลมคมทิ่มแทง ในระหว่�งก�ร

ลำ�เลียงหรือก�รบรรจุ

Swollen Package ถ้วยบวม เป็นข้อบกพร่องในระดับวิกฤติ 

มีส�เหตุม�จ�กบรรจุภัณฑ์มีคุณภ�พไม่เหม�ะสม เช่น รั่ว แตก 

หรือ สภ�วะในก�รฆ่�เชื้อไม่เหม�ะสม ทำ�ให้อ�ห�รเน่�เสีย

Crushed ถ้วยบุบ เป็นข้อบกพร่องในระดับรุนแรงถ้�ถ้วยบุบ

ม�ก แต่จะเป็นข้อบกพร่องในระดับเล็กน้อยถ�้ถ้วยบุบน้อย มี

ส�เหตุม�จ�กก�รถูกกระแทก ในระหว่�งก�รลำ�เลียงหรือก�ร

บรรจุ
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Malformed ถ้วยเสียรูปเล็กน้อย เป็นข้อบกพร่องในระดับเล็ก

นอ้ย มสี�เหตมุ�จ�กก�รถกูกระแทกในระหว�่งก�รลำ�เลยีงหรอื

ก�รบรรจุ

รูปที่ 13.15 ตัวอย่�งข้อบกพร่องของถ้วยพล�สติกที่ปิดฝ�ด้วยคว�มร้อน

 ต�ร�งที่ 13.2 ข้อบกพร่องของกล่องกระด�ษที่ใช้ในก�รบรรจุแบบปลอดเชื้อ

ข้อบกพร่อง ระดับวิกฤต ระดับรุนแรง ระดับเล็กน้อย
รั่วที่บริเวณปิดผนึก (Channel leaker) 
รั่วที่บริเวณมุมกล่อง (Corner leaker) 
กล่องมีส่วนที่ข�ดหรือมีรู (Cut, Puncture) 
ก�รปิดผนึกไม่สมบูรณ์ (Incomplete seal) 
กล่องบวม (Swollen) 
กล่องบุบ (Crushed)  บุบม�ก  บุบเล็กน้อย
ภ�ยนอกของกล่องมีสิ่งปนเปื้อนเล็กน้อย 

(Contamination)
 

ส่วนที่พับลงม�ของกล่องไม่แนบลงม� 

(Loose ear)


Channel leaker ก�รรั่วที่บริเวณปิดผนึกของกล่อง เป็น 

ขอ้บกพรอ่งในระดบัวกิฤต ิมสี�เหตมุ�จ�กก�รควบคมุปจัจยัของ

ก�รปิดผนึกอันได้แก่ อุณหภูมิ คว�มดันของก�รกดและระยะ

เวล� ไม่เหม�ะสม 
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Corner leaker ก�รร่ัวที่บริเวณมุมกล่อง เป็นข้อบกพร่องใน

ระดับวิกฤติ มีส�เหตุม�จ�กก�รควบคุมปัจจัยของก�รปิดผนึก 

อันได้แก่ อุณหภูมิ คว�มดันของก�รกดและระยะเวล� ไม่เหม�ะสม 

Crushed กล่องบุบ เป็นข้อบกพร่องในระดับรุนแรงถ้�กล่อง

บุบม�ก แต่จะเป็นข้อบกพร่องในระดับเล็กน้อยถ้�กล่องบุบน้อย  

มีส�เหตุม�จ�กก�รถูกกระแทก ในระหว่�งก�รลำ�เลียงหรือก�ร

บรรจุ

รูปที่ 13.16 ตัวอย่�งข้อบกพร่องของกล่องกระด�ษที่ใช้ในก�รบรรจุแบบปลอดเชื้อ
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 ต�ร�งที่ 13.3 ข้อบกพร่องของถุงพล�สติก

ข้อบกพร่อง ระดับวิกฤต ระดับรุนแรง ระดับเล็กน้อย
รั่วที่บริเวณปิดผนึก (Channel leaker) 
รั่วที่บริเวณรอยบ�ก (Notch leaker) 
ถุงข�ดหรือมีรู (Cut, Puncture) 
ก�รปิดผนึกไม่สมบูรณ์ (Incomplete seal) 
ถุงบวม (Swollen) 
ฟิล์มเกิดก�รลอกชั้น (Delamination) 
ภ�ยนอกของถุงมีสิ่งปนเปื้อนเล็กน้อย 

(Contamination) 


รอยปิดผนึกมีก�รพับหรือยับย่น 

(Creep and wrinkle seal)
 เป็นม�ก  เป็นน้อย

ผิวถุงมีรอยเนื่องจ�กก�รว�งบนตะแกรง

ของหม้อฆ่�เชื้อ (Waffling)


 

Notch leaker ก�รรั่วที่บริเวณปิดผนึกของถุง เป็นข้อบกพร่อง

ในระดับวกิฤติ มสี�เหตุม�จ�กก�รควบคมุปจัจยัของก�รปดิผนกึ

อันได้แก่ อุณหภูมิ คว�มดันของก�รกดและระยะเวล� ไม่เหม�ะสม 

Puncture ถงุเปน็รแูตก เปน็ขอ้บกพรอ่งในระดบัวกิฤต ิมสี�เหตุ

ม�จ�กก�รถูกสิ่งแหลมคมทิ่มแทง ในระหว่�งก�รลำ�เลียงหรือ

ก�รบรรจุ
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Swollen Package ถุงบวม เป็นข้อบกพร่องในระดับวิกฤติ มี

ส�เหตุม�จ�กบรรจุภัณฑ์มีคุณภ�พไม่เหม�ะสม เช่น รั่ว แตก 

หรือสภ�วะในก�รฆ่�เชื้อไม่เหม�ะสม ทำ�ให้อ�ห�รเน่�เสียและ

เกิดแก๊ส

Delamination ฟิล์มเกิดก�รลอกชั้นบ�งส่วน เป็นข้อบกพร่อง

ในระดับรุนแรง มีส�เหตุม�จ�กก�รควบคุมกระบวนก�รประกบ

ฟิล์มไม่เหม�ะสม ทำ�ให้แรงยึดระหว่�งชั้นฟิล์มตำ่�เกินไป

Hot Fold บริเวณที่ปิดผนึกของถุงเกิดก�รพับและยับย่น แต่ไม่

รัว่ เปน็ขอ้บกพรอ่งในระดับเลก็นอ้ย มสี�เหตุม�จ�กฟลิม์ในสว่น

ที่จะปิดผนึกไม่เรียบ

Waffling ผวิถงุมรีอยคล�้ยตะแกรง เปน็ขอ้บกพรอ่งในระดบัเล็ก

นอ้ย มสี�เหตุม�จ�กก�รว�งถงุในแนวร�บบนตะแกรงของเครือ่ง

ฆ่�เชื้อ ผิวถุงด้�นล่�งถูกนำ้�หนักของอ�ห�รกดทับ

รูปที่ 13.17 ภ�พตัวอย่�งของข้อบกพร่องของถุงพล�สติก
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13.7	 ข้อสรุป

 ส�ระสำ�คัญของบทนี้สรุปได้ดังนี้

 1) ก�รยนิยอมใหใ้ชไ้ฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เปน็ส�รฆ�่เชือ้ผิวของบรรจุภณัฑ์ท่ีสัมผัสกบัอ�ห�รส่ง

ผลให้ส�ม�รถใช้บรรจุภัณฑ์อ่อนตวัและกึง่คงรปูกับอ�ห�รทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่ในก�รผลติแบบ

ปลอดเชื้อ ด้วยเทคโนโลยีท่ีก้�วหน้�ทำ�ให้มีก�รพัฒน�บรรจุภัณฑ์พล�สติกและกล่องกระด�ษท่ี

ส�ม�รถฆ่�เช้ือในเคร่ืองฆ่�เช้ือได้

 2) บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวมีรูปทรงไม่คงรูปโดยเปลี่ยนไปต�มผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภ�ยใน ส่วน 

บรรจุภัณฑ์ก่ึงคงรูปมีรูปทรงท่ีไม่เปล่ียนไปต�มผลิตภัณฑ์ท่ีบรรจุอยู่ภ�ยในภ�ยใต้สภ�วะของ 

อุณหภูมิและคว�มดันปกติ แต่จะเปลี่ยนรูปทรงได้ถ้�มีคว�มดันสูงจ�กภ�ยนอกม�กระทำ� 

 3)  ก�รปิดผนึกด้วยคว�มร้อนของบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวและบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปมี 4 วิธี คือก�รปิด

ผนึกด้วยก�รนำ� (Induction sealing) ก�รปิดผนึกด้วยก�รกระตุ้น (Impulse sealing) ก�ร

ปิดผนึกด้วยก�รส่งผ่�นคว�มร้อน (Conduction sealing) และ ก�รปิดผนึกด้วยคลื่นอัลตร�

โซนิค (Ultrasonic sealing) 

 4) ก�รทำ�ให้รอยปิดผนึกด้วยคว�มร้อนสมบูรณ์มี 3 ปัจจัยที่ต้องควบคุม ได้แก่ คว�มดันใน 

ก�รกด อุณหภูมิที่หัวปิดผนึก และ ระยะเวล�ในก�รปิดผนึก

 5) ต้องทำ�ก�รตรวจสอบบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวหรือกึ่งคงรูป ทั้งวิธีก�รใช้เครื่องมือทดสอบในห้อง

ปฏิบัติก�ร และก�รสังเกตลักษณะภ�ยนอกด้วยต�เปล่� วิธีก�รตรวจสอบแตกต่�งกันไปต�ม

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ก�รตรวจสอบทุกครั้งต้องมีก�รบันทึกผล

 6) บรรจภุณัฑอ์อ่นตวัและกึง่คงรูปทีป่ดิผนกึดว้ยคว�มรอ้นทีน่ยิมใช ้ม ี3 ประเภท คอื บรรจภัุณฑ์

พล�สติกกึ่งคงรูปท่ีปิดฝ�ด้วยคว�มร้อน กล่องกระด�ษระบบปลอดเช้ือ และถุงแบบอ่อนตัว 

แต่ละประเภทมีคว�มแตกต่�งกันทั้งวัสดุ สมบัติ และวิธีก�รบรรจุ

 7) ก�รตรวจสอบก�รปดิผนกึบรรจภุณัฑ์ต้องทำ�บอ่ยคร้ังม�กพอ เพ่ือให้มัน่ใจถงึคว�มสมบรูณข์อง

ก�รปิดผนกึ ผูต้รวจสอบตอ้งบันทกึรหสัของผลติภัณฑ ์รุน่ท่ีผลติ วนัและเวล�ทีต่รวจสอบ ค�่ท่ี

วัดได้ และก�รแก้ไขข้อผิดพล�ดทั้งหมดที่ทำ� 
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ภาคผนวก

ต�ร�งที่ 13.4 คำ�ย่อและชื่อเต็มของพล�สติกที่นิยมใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ 
คำ�ย่อ ชื่อเต็ม (ภ�ษ�ไทย) ชื่อเต็ม (ภ�ษ�อังกฤษ)

PE พอลิเอทิลีน Polyethylene 
LDPE พอลิเอทิลีนชนิดคว�มหน�แน่นตำ่� Low Density Polyethylene 
MDPE พอลิเอทิลีนชนิดคว�มหน�แน่นป�นกล�ง Medium Density Polyethylene
HDPE พอลิเอทิลีนชนิดคว�มหน�แน่นสูง High Density Polyethylene
LLDPE พอลเิอทลินีชนดิคว�มหน�แนน่ตำ�่เชงิเส้นตรง Linear Low Density Polyethylene
PP พอลิพรอพิลีน Polypropylene
CPP พอลิพรอพิลีนชนิดรีดอัด Cast Polypropylene
OPP พอลิพรอพิลีนชนิดโมเลกุลเรียงตัวกัน Oriented Polypropylene
PS พอลิสไตรีน Polystyrene
GPPS พอลิสไตรีนชนิดใช้ง�นทั่วไป General Purpose Polystyrene
HIPS พอลิสไตรีนชนิดทนก�รกระแทกได้สูง High Impact Polystyrene
PVC พอลิไวนิลคลอไรด์ Polyvinyl Chloride
PVDC พอลิไวนิลลิดีนคลอไรด์ Polyvinylidene Chloride
PA พอลิอะม�ยด์ (ไนลอน) Polyamide (Nylon)
PC พอลิค�ร์บอเนต Polycorbonate
PET พอลิเอทิลีนเทอร์เรฟท�เลต Polyethylene Terephthalate, 
CPET พอลิเอทิลีนเทอร์เรฟท�เลตที่เป็นผลึก Crystallized Polyethylene Terephthalate
- ไอโอโนเมอร์ Ionomer 
PVA พอลิไวนิลอะซิเตท Polyvinyl Acetate
EVA เอทิลีนไวนิลอะซิเตท โคพอลิเมอร์ Ethylene Vinyl Acetate Copolymer
EVOH เอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล โคพอลิเมอร์ Ethylene Vinyl Alcohol Copolymer 
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บรรจุภัณฑ์แก้ว

(Glass	Container)	

ดร.ว�รุณี ว�รัญญ�นนท์
สถ�บันค้นคว้�และพัฒน�ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ผศ.สุขเกษม สิทธิพจน์
ภ�ควิช�เทคโนโลยีก�รบรรจุและวัสดุ คณะอุตส�หกรรมเกษตร มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี
ภ�ควิช�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีก�รอ�ห�ร คณะอุตส�หกรรมเกษตร มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

14.1	 บทนำา

 ขวดแกว้เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีเก่�แกช่นดิหนึง่ทีม่กี�รใชก้นัเมือ่ประม�ณ 2,000 ปมี�แล้ว โดยช�วตนูเิซยี

และอียิปต์ได้ค้นพบวิธีก�รทำ�แก้ว จึงเกิดอุตส�หกรรมผลิตแก้วขึ้นในประเทศทั้งสอง และได้แพร่หล�ยไปยัง

ประเทศต่�งๆ ในทวีปยุโรป 

 ก�รบรรจุผลิตภัณฑ์อ�ห�รท่ีฆ่�เช้ือด้วยคว�มร้อนในขวดแก้วเป็นวิธีก�รที่ทำ�ม�ก่อนก�รใช้ 

บรรจภุณัฑ์กระป๋อง แตเ่น่ืองจ�กในระยะแรกขวดแกว้มปีญัห�ก�รแตกทัง้ระหว�่งก�รฆ�่เชือ้และก�รทำ�ใหเ้ยน็  

ปัญห�ระหว่�งก�รขนส่งและเก็บรักษ� เนื่องจ�กนำ้�หนักและก�รตกแตก อย่�งไรก็ต�มปัจจุบันได้มีก�รใช้

คว�มรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งเครื่องจักรอัตโนมัติม�ช่วยในก�รผลิต เพื่อให้ได้แก้วที่มี 

คณุภ�พสงู นำ�้หนกัเบ� มคีว�มแขง็แรงม�กข้ึน ประกอบกบัแกว้จัดเป็นวสัดุท่ีส�ม�รถนำ�กลับม�ใชง้�นได้ท้ังหมด  

ทำ�ให้ภ�พลักษณ์ของก�รใช้ขวดแก้วกับผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจ�กนี้ห�กใช้กระป๋องโลหะซึ่ง

มสีมบตัทิบึแสงทำ�ใหผู้บ้รโิภคมองไมเ่หน็ผลติภณัฑ์ทีบ่รรจุอยู ่ผู้ผลิตอ�ห�รในปจัจุบนัจึงหนัม�พิจ�รณ�เลือก

ใช้ขวดแก้วแทน ทำ�ให้ส�ม�รถใช้ประโยชน์ได้กว้�งขว�งขึ้น

 สำ�หรับประเทศไทยอุตส�หกรรมผลิตแก้วได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2498 โดยองค์ก�รแก้ว ซ่ึงทำ�ก�ร

ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว เพื่อทดแทนก�รนำ�เข้�สำ�หรับใช้ในอุตส�หกรรมผลิตเครื่องดื่ม เภสัชภัณฑ์ เครื่องสำ�อ�ง 

และอ�ห�รอืน่ๆ ก�รผลติบรรจภุณัฑป์ระเภทแกว้มกัจะต้องผลิตในโรงง�นทีม่ขีน�ดใหญ ่มกีำ�ลังก�รผลิตม�ก

ใช้เงินลงทุนสูง ทั้งนี้เพร�ะอุตส�หกรรมแก้วจัดเป็นอุตส�หกรรมหนัก ต้องดำ�เนินก�รผลิตแบบต่อเนื่องตลอด 

24 ชัว่โมงเนือ่งจ�กเต�หลอมแกว้จะตอ้งใชอ้ณุหภูมสิงูม�กตลอดเวล�ไมส่�ม�รถจะปดิหรอืเปดิเต�ไดต้�มเวล�

ทีต่อ้งก�ร โรงง�นอุตส�หกรรมแกว้จึงใช้พลงัง�นคอ่นข�้งสงูกว�่อตุส�หกรรมประเภทอืน่ เพยีงแต่วตัถดุบิหลกั
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ที่ใช้ในก�รผลิตจะห�ได้ไม่ย�กนักและมีร�ค�ถูก ร�ยชื่อโรงง�นที่ทำ�ก�รผลิตภ�ชนะบรรจุแก้วขน�ดใหญ่ใน

ประเทศไทย (ข้อมูลในปี พ.ศ. 2554) ได้แก่ บริษัทอุตส�หกรรมเครื่องแก้วไทย จำ�กัด (มห�ชน) บริษัทบ�ง

กอกกล�ส จำ�กัด บริษัทสย�มกล�ส จำ�กัด บริษัทยูเนียนกล�ส จำ�กัด และองค์ก�รแก้วบ�งน� โดยมีกำ�ลังก�ร

ผลิตรวมกันประม�ณ 1,270,000 ตันผลิตภัณฑ์ต่อปี

 วัตถุดิบที่ใช้ในก�รผลิตแก้วในระดับอุตส�หกรรมได้แก่ ทร�ยแก้ว (Silica sand) โซด�ไฟหรือโซด�

แอช (Soda ash) หินปูน (Calcium Oxide) หินฟันม้� และแร่ธ�ตุอื่นที่ประกอบด้วย ออกไซด์ของซิลิคอน

หรืออลูมิเนียม (SiO
2
, AI

2
O

3
) เศษแก้วที่ผ่�นก�รใช้ง�นม�แล้ว (Cullet) เป็นวัตถุดิบที่ช่วยประหยัดทั้งวัสดุ 

และพลงัง�นในก�รหลอม นอกจ�กนีย้งัมวัีตถดุบิอืน่ๆ ซ่ึงชว่ยในก�รหลอม ก�รปรับแต่งสีของขวดแกว้ รวมท้ัง

ปรบัแตง่สมบตัดิว้ย ก�รตกแตง่ขวดแกว้มวีตัถุประสงคท์ัง้ท�งด�้นคว�มสวยง�ม และคว�มแข็งแรง โดยอ�ศยั

วธิกี�ร เชน่ ก�รเคลอืบส ีก�รทำ�ล�ยนนู ก�รพิมพ์สกรีน ก�รใชฉ้ล�กแบบติดก�ว ก�รใชฉ้ล�กแบบฟิล์มหดรัด 

และก�รทำ�ผิวขวดให้มีลักณะสัมผัสแบบต่�งๆเช่น ผิวด้�น (Matted finish) ผิวเป็นฝ้� (Frost finish) เป็นต้น

 บรรจุภัณฑ์แก้วมีข้อดีในก�รนำ�ม�ใช้บรรจุอ�ห�รที่ควรกล่�วถึง ได้แก่ คว�มใสทำ�ให้มองเห็น

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภ�ยใน และปลอดภัยในก�รใช้กับอ�ห�ร (Safe to use for food container, FDA 

approved) มีคว�มทนท�นต่อก�รกัดกร่อนท�งเคมี โดยปกติแก้วจะไม่ทำ�ปฏิกริย�กับส�รเคมี โดยเฉพ�ะ

ที่อุณหภูมิห้องปกติ ยกเว้นกรดเข้มข้นบ�งชนิดเท่�นั้น แก้วมีคว�มแข็งแรงทนต่อแรงกดท้ังจ�กก�รว�งเรียง

ซ้อนและแรงดันจ�กก๊�ซที่บรรจุอยู่ภ�ยในภ�ชนะ ส�ม�รถกั้นก�รซึมผ่�นต่�งๆได้ดีทำ�ให้เก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์

ไว้ได้น�น เมื่อบรรจุอ�ห�รแล้ว เปิด-ปิดซำ้�ได้ เพร�ะมีคว�มคงรูปดี ออกแบบได้หล�กหล�ย ใช้ซำ้�ได้ รีไซเคิล

ได้ ต้นทุนวัสดุหรือวัตถุดิบในก�รผลิตตำ่�

 นอกจ�กนี้ยังมีข้อดีของภ�ชนะบรรจุประเภทแก้ว ในมุมมองของผู้เก่ียวข้องในส่วนต่�งๆ เช่น  

ในแง่ของผู้บรรจุเครื่องดื่ม อ�ห�รหรือสินค้�มีคว�มนิยมใช้แก้วเพร�ะจัดห�ได้ง่�ย ทำ�ให้ต้นทุนก�รผลิตตำ่�  

ผ่�นก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนสูงได้ ใช้ง�นได้กับก�รผลิตระบบอัตโนมัติ ด้วยเครื่องจักร และปกป้องคุ้มครอง

ผลิตภัณฑไ์ดด้ ีสว่นในมมุมองของผูบ้รโิภคจะมองว่�แกว้มขีอ้ดีเนือ่งจ�กเหตุผลต่อไปนี ้เชน่ ตรวจดูผลิตภณัฑ์กอ่น 

ก�รซือ้ได้ จดจำ�ภ�ชนะบรรจไุดง้�่ย ปดิ-เปิดซำ�้ได ้เปดิและนำ�ผลิตภัณฑ์ออกม�ใชไ้ด้สะดวก อ�ยกุ�รเก็บน�น และ 

ยังนำ�ภ�ชนะไปใช้ซำ้�ได้

 อย�่งไรกต็�มข้อเสยีของภ�ชนะบรรจปุระเภทแกว้อ�จจะพอสรปุได้ดังต่อไปนี ้คว�มส�ม�รถในก�ร

ทนต่อก�รกระทบกระแทกได้น้อยหรือแตกง่�ย มีคว�มหน�แน่นสูง ทำ�ให้มีนำ้�หนักม�ก ก�รพิมพ์บนผิวแก้ว

ทำ�ได้อย่�งจำ�กัด มีค่�ใช้จ่�ยด้�นพลังง�นในก�รผลิตสูง และเป็นวัสดุท่ีไม่ส�ม�รถย่อยสล�ยได้เองต�มธรรมช�ติ

14.2	 บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว

 บรรจภุณัฑป์ระเภทแกว้เกอืบทัง้หมด จะผลิตในรูปของขวดซ่ึงมีอยู ่2 กลุ่มใหญ่ๆ  คอื ขวดป�กแคบ  

และขวดป�กกว้�ง ส่วนเล็กน้อยเป็นรูปแบบอื่นๆ เช่น เหยือก แกลลอนใหญ่ หลอดย�ฉีด โดยขน�ด 

เสน้ผ�่นศูนยก์ล�งของขวดป�กแคบจะอยูร่ะหว�่ง 27-35 มม.สว่นขน�ดเสน้ผ�่นศนูยก์ล�งของขวดป�กกว�้ง

จะอยู่ระหว่�ง 53-110 มม.ซึ่งเป็นขน�ดที่เท่�กับลำ�ตัวของขวด ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่จะนำ�ม�ใช้สำ�หรับบรรจุ

เพื่อก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนสูงเป็นส่วนใหญ่ 
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 ขวดแกว้จะตอ้งประกอบดว้ยสว่นสำ�คญั 3 สว่นไดแ้ก ่ป�กขวด (Finish) ตวัขวด (Body) และกน้ขวด  

(Bottom) ดังแสดงในรูปที่ 14.1

 รูปที่ 14.1 ก�รเรียกชื่อส่วนต่�งๆ ของขวดกลมชนิดป�กกว้�ง

  ที่ม� : http://armymedical.tpub.com/md0708/md07080025.htm

 14.2.1 ป�กขวด (The Finish)

 ป�กขวดคือ ส่วนท่ีอยู่ด้�นบนสุด เป็นส่วนที่จะยึดติดกับฝ� มีลักษณะแตกต่�งกันไปต�ม

ชนิดของฝ�ที่จะใช้ปิด ดังแสดงในรูปที่ 14.2

 รูปที่ 14.2 รูปแบบต่�งๆ ของป�กขวดกลมชนิดป�กกว้�ง

  ที่ม� : Hanlon (1984)

 ร�ยละเอียดในส่วนของป�กขวด ประกอบด้วย

 (1) Sealing surface - ส่วนที่จะสัมผัสกับย�ง (Rubber compound) ที่อยู่ที่ฝ�

ขวด ซึ่งอ�จจะอยู่ที่ส่วนบนของคอขวดย�วตลอดจนถึงด้�นข้�งของคอขวด ดังแสดงในรูปที่ 14.3

 (2) Glass lug - ส่วนของเนือ้แกว้ทีย่ืน่ออกม�จ�กคอขวดมลัีกษณะเปน็เส้นส้ันๆเฉยีง

ต�มแนวนอนรอบๆ นอกของป�กขวดเพือ่ทำ�หน�้ท่ียดึฝ�ปดิชนดิฝ�บดิปดิ (Lug cap) ซ่ึงจะเปน็ก�รหมนุเพยีง 

1/4 ถึง 1/2 รอบ ให้เกิดก�รยึดติดแน่นระหว่�งฝ�ชนิดดังกล่�วกับป�กขวด

 (3) Continuous thread - ส่วนของเนือ้แกว้ยืน่ออกม�มลัีกษณะเปน็เกลียวรอบๆ 

ป�กขวด เพื่อใช้กับก�รปิดด้วยฝ�เกลียว (CT cap)
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

 (4) Transfer bead - ส่วนรอยนูนของเนื้อแก้วที่อยู่รอบ ๆ ปล�ยของป�กขวดติด

กับคอขวด (Neck) ซึ่งจะสั้นม�กสำ�หรับขวดป�กกว้�ง ใช้เพื่อคว�มสะดวกในก�รเคลื่อนย้�ยขวดบนส�ยพ�น

ก�รผลิตจ�กขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง ขวดบ�งชนิดอ�จจะไม่มีก็ได้ ดังแสดงในรูปที่ 14.3

 (5) Vertical neck ring seam - แนวเส้นตรงต�มแนวตั้งบนป�กและคอขวด เป็น

รอยเชื่อมต่อของแม่พิมพ์ 2 ชิ้นที่ใช้ในก�รผลิตขวด ดังแสดงในรูปที่ 14.3

 (6) Neck ring parting line - เส้นต�มแนวนอนบริเวณปล�ยสุดของป�กหรือคอ

ขวด เกิดขึ้นจ�กก�รผลิต เป็นรอยต่อของแม่พิมพ์ระหว่�งป�กหรือคอขวด และตัวขวด ดังแสดงในรูปที่ 14.3

 14.2.2 ตัวขวด (Body)

 ตัวขวด เป็นส่วนประกอบหลักของขวดที่อยู่ระหว่�งป�กขวด (Finish) และก้นขวด  

(Bottom) ต�มม�ตรฐ�นของ GPI (Glass Packaging Industry) ได้กำ�หนดก�รเรียกส่วนต่�งๆของขวดแก้ว

ทั้งใบไว้ดังแสดงในรูปที่ 14.3 

 รูปที่ 14.3  ก�รเรียกชื่อส่วนต่�งๆของขวดต�มม�ตรฐ�นของ Glass Packaging Industry (GPI)

  ที่ม� : Hanlon (1984)

 ร�ยละเอียดในส่วนของตัวขวด ประกอบด้วย

 (1) Shoulder - เป็นไหล่หรือส่วนที่โค้งจ�กลำ�ตัวขวดเพื่อเชื่อมต่อกับป�กหรือคอขวด 

ขวดชนิดป�กกว้�งจะมีส่วนของไหล่เพียงสั้นๆ เท่�นั้น

 (2) Heel - มมุหลบกน้ขวด เปน็ส่วนโคง้ของขวดท่ีอยูร่ะหว�่งกน้ขวดและส่วนของตัวขวด

 (3) Side wall - ผนังข้�งขวด เป็นส่วนประกอบของตัวขวด ที่อยู่ระหว่�งไหล่ขวดและ

ส่วนมุมหลบก้นขวด

 (4) Mold seam - แนวเส้นแนวต้ังต�มคว�มสูงของตัวขวดท้ังสองข้�งเกิดข้ึนจ�กก�ร

ประกบกันของแม่พิมพ์ 2 ชิ้นระหว่�งก�รผลิตขวด

 14.2.3 ก้นขวด (The Bottom)

 ก้นขวด เป็นส่วนที่อยู่ด้�นล่�งสุดของขวดเป็นส่วนที่ใช้ว�งขวดในแนวตั้ง ประกอบด้วย
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 (1) Bottom plate parting line - เส้นแบ่งก้นขวด เป็นส่วนของรอยต่อในแนวนอนที่

อยู่ระหว่�งก้นขวดและตัวขวด

 (2) Bearing surface - ส่วนของก้นขวดที่สัมผัสกับพื้นผิวที่ขวดว�งอยู่ ขวดบ�งชนิดถูก

ออกแบบให้ส่วนนี้ล็อคลงได้พอดีกับฝ�ของขวดใบที่อยู่ด้�นล่�งทำ�ให้ส�ม�รถว�งขวดซ้อนกันได้

 14.2.4 ส�รหล่อลื่น หรือ ก�รเคลือบผิวขวดแก้ว 

  (Lubricants or Glass Surface Treatments)

 ก�รเคลือบผิวของขวดแก้ว (Surface coating) มีวัตถุประสงค์ทั้งเพื่อจะทำ�ให้ขวดแก้ว

ส�ม�รถทนต่อก�รกระทบกระแทกโดยไม่แตก เนื่องจ�กก�รเคลือบช่วยลดก�รขีดข่วนซ่ึงเป็นส�เหตุท่ีทำ�ให้

ขวดแตกไดง้�่ย วธิกี�รเคลอืบเพือ่วตัถุประสงคน์ีจ้ะทำ�หลงัจ�กได้ขวดแกว้ออกม�จ�กแม่พมิพ ์เป็นก�รเคลอืบ

ขณะท่ีมีคว�มร้อนสูง (Hot end coating) โดยวิธีก�รพ่นภ�ยนอกขวดด้วยส�รประกอบเช่น SnCl
4
 หรือ  

TiCl
4
 เพือ่ให้เกดิ Oxide ของ Tin หรอื Titanium บนผิวแกว้ หรืออกีวัตถปุระสงคห์นึง่คอืต้องก�รใหข้วดแก้ว

ลดแรงเสยีดท�นระหว�่งผวิขวดกบัอปุกรณห์รอืเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นก�รสง่ ลำ�เลยีง หรือเคลือ่นย�้ยทำ�ใหข้วดแกว้

ส�ม�รถไหลลืน่ไปบนส�ยพ�นก�รผลติในสว่นต่�งๆ วธีิก�รเคลือบเพ่ือวตัถปุระสงคน้ี์จะทำ�หลังจ�กก�รอบแก้ว

เพือ่ลดอณุหภมูลิงแลว้ (Cold end coating) โดยวธิกี�รพ่นภ�ยนอกผิวขวดด้วยส�รประกอบ เชน่ Stearate, 

Oleate, Silicone, PE หรือ Waxes

 ดงันัน้ในก�รใชส้�รเคลอืบทีก่ล�่วม�นีจ้ำ�เปน็จะตอ้งคำ�นงึถงึก�รใช้ฝ�ปดิขวดแกว้ในขัน้ตอน

หลังก�รบรรจุผลิตภัณฑ์ลงไปแล้วเพื่อไม่ให้เกิดปัญห�เกี่ยวกับประสิทธิภ�พของก�รปิดผนึกในภ�ยหลัง เช่น

เกิดปัญห�ก�รเคลือบส�รหล่อลื่นที่ม�กเกินไปจะทำ�ให้ก�รปิดฝ�และก�รติดฉล�กบนผิวขวดมีปัญห�ได้

14.3	 การปิดบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว	(Closures	for	Glass	Containers)	

 ฝ�ปิดขวด (Closure หรือ Cap) เป็นส่วนประกอบที่มีคว�มสำ�คัญในก�รรักษ�ก�รปิดผนึกแบบที่

เรียกว่� Hermetic seal หรือปิดสนิท ซึ่งหม�ยถึงป้องกันไม่ไห้เกิดก�รปนเปื้อนย้อนกลับเข้�ไปในผลิตภัณฑ์

หลังจ�กก�รปิดผนึกและในระหว่�งกระบวนก�รผลิต ฝ�ปิดขวดแก้วอ�จผลิตจ�กวัสดุหล�ยชนิด เช่น โลหะ 

เป็นแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก หรืออลูมิเนียม มักจะมีวัสดุรองหรือส�รเคลือบฝ�ด้�นใน (Lining compound or 

Plastisol) เพื่อทำ�หน้�ที่อัดแน่นหรือเชื่อมประส�นระหว่�งป�กขวดแก้วกับตัวฝ�ซึ่งยึดติดกันได้ด้วยวิธีต่�งๆ

เช่น เกลียวต่อเนื่อง (Continuous thread) เกลียวบิด ปิด-เปิด (Twist cap) หรืออ�จเป็นแบบหุ้มไปรอบๆ 

ป�กขวดแล้วฉีกเปิดออก (Pry-off cap) ก็ได้ 

 14.3.1 ฝ�ขวดชนิดสุญญ�ก�ศ (Vacuum closure)

 ฝ�ขวดที่จะกล่�วในที่นี้จะเป็นฝ�ขวดชนิดสุญญ�ก�ศ (Vacuum closure) ที่เกิดขึ้นหลัง

จ�กกระบวนก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนสูงแล้วทำ�ให้เย็นลง ฝ�ขวดที่ใช้กับก�รบรรจุขวดแบบสุญญ�ก�ศโดย

ทั่วๆ ไปสำ�หรับบรรจุอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� นิยมใช้อยู่ 2 ประเภท ได้แก่ 
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

 1. ฝ�บิดเปิด (Twist-off, Lug type) 

   เป็นฝ�ที่นิยมใช้กันม�ก ทำ�จ�กโลหะมีส่วนของขอบด้�นในฝ�ที่มีลักษณะคล้�ยติ่ง 

เรยีกว�่ ลกั (Lug) ยืน่เข�้ห�ป�กขวด จำ�นวนลกัทีฝ่�และป�กขวดขึน้อยูก่บัขน�ดของป�กขวด โดยอ�จมีจำ�นวน

ตั้งแต่ 3 ถึง 8 ลัก แต่ขวดขน�ดทั่วไปจะมีลัก จำ�นวน 4 จุด ดังแสดงในรูปที่ 14.4 ถ้�ขวดขน�ดใหญ่จะมีลัก 

(lug) เป็น 6 หรือ 8 ขึ้นอยู่กับขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�งของฝ� โดยทั่วไปจะมีส�รเคลือบรองใต้ฝ� (Plastisol) 

เพื่อช่วยในก�รปิดผนึกแบบปิดสนิท (Hermetic seal) ก�รหมุนให้ส่วน ลัก ของฝ�สอดเข้�กับส่วนรับ ลัก ที่

ป�กขวดด้วยก�รหมุนน้อยกว่� 90 องศ�หรือประม�ณ 1 ใน 4 รอบ จะเกิดแรงยึดอัดแน่นระหว่�งส่วนป�ก

ขวดกบัวสัดเุคลอืบรอบๆ ฝ�ขวดและประกอบกบัสุญญ�ก�ศทีเ่กดิภ�ยในขวดทำ�ใหเ้กดิก�รผนกึแบบปดิสนทิ 

(Hermetic seal) ฝ�ปิดชนิดนี้จัดเป็นฝ�ขวดแบบบิดเปิด และปิดสนิท โดยทั่วไปฝ�ลักมีอยู่ 2 ชนิด คือ แบบ

บรรจุอ�ห�รทั่วไป และแบบสำ�หรับบรรจุอ�ห�รเด็กอ่อน โดยฝ�ลักสำ�หรับอ�ห�รเด็กอ่อนจะทำ�ด้วยโลหะ

และจะมีไหล่ล�ดลงสู่ข้�งขวด มีส�รเคลือบฝ�ขวดด้�นใน (Plastisol) เมื่อถูกคว�มร้อนจะอ่อนตัวทำ�ให้เกิด

ปิดผนึกแน่นขึ้นและจะมีปุ่มนิรภัยอยู่ที่ฝ�ขวดด้�นบน

รูปที่ 14.4  ฝ�ขวดสุญญ�ก�ศ แบบบิดเปิด จำ�นวน 4 ลัก (Twist – off, Lug cap) และภ�พตัดขว�ง

  ที่ม�: http://americas.silganwhitecap.com/swc/products

 ข้อดี ของฝ�ลัก (Lug closure)

(1)  ปิดและเปิดได้ง่�ย โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย

(2)  ก�รปิดสนิทของฝ�ลักต้องก�รสุญญ�ก�ศภ�ยในน้อย

(3)  ขวดแก้วที่เปิดฝ�แล้วส�ม�รถปิดและนำ�ไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ฝ�ขวดที่ใช้แล้วส�ม�รถ

นำ�ไปใช้ซำ้�

 ข้อเสีย ของฝ�ลัก (Lug closure) 

(1)  ก�รสญูเสยีก�รปิดสนทิ (Hermetic seal) จะเกิดขึน้เมือ่ถูกกระทบหรือกระแทก ระหว�่ง

ก�รขนส่งหรือเคลื่อนย้�ย

(2)  เนื่องจ�กฝ�เปิดได้ง่�ย ดังนั้นจึงต้องใช้ย�งรัดป�กขวดหรือเทปปิดฝ�ขวดด้�นนอกอีกชั้น

หนึ่งเพื่อป้องกันขวดเปิดขณะที่ว�งจำ�หน่�ย

(3)  ฝ�ลกัท่ีบรรจอุ�ห�รท่ัวไปจะทำ�ก�รตรวจสอบได้ย�กห�กมกี�รปดิไมส่นทิ ซ่ึงทำ�ใหอ้�ห�ร

ที่บรรจุภ�ยในเกิดก�รปนเปื้อนได้
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 2. ฝ�กดปิด-บิดเปิด (Press-on twist-off, PT) 

   เป็นฝ�ปิดที่ทำ�ด้วยโลหะไม่มีส่วนยื่นของลัก (Lug) ท่ีฝ�ขวดจะมีส�รเคลือบรองใต้ฝ� 

(Plastisol) อยู่เป็นวงแหวนตั้งแต่ด้�นขอบบนของฝ�ลงม�ถึงฝ�ด้�นล่�ง ดังแสดงในรูปที่ 14.5 เมื่อต้องก�ร

ปดิจะใชแ้รงกดโดยสว่นบนของป�กขวดจะยดึติดกบัแผ่นวสัดุรองเคลือบใต้ฝ� (Gasket) โดยจะเกดิก�รปดิผนกึ

ทัง้ด�้นบนและด�้นข�้งของฝ�แบบชัว่คร�วกอ่น เมือ่ผ�่นก�รใหค้ว�มร้อนจ�กก�รฆ�่เชือ้ สว่นของวัสดรุองใต ้

ฝ�จะขย�ยตัวออก กล�ยเป็นเกลียวต�มแบบเกลียวลักษณะพิเศษ (เส้นเล็กๆถี่ๆ) ที่ป�กขวด เวล�เปิดจึงต้อง

ใช้วิธีก�รหมุนฝ�เปิดออกต�มเกลียว 

   ฝ�ปิดชนิดนี้จึงเป็นลักษณะม�ตรฐ�นทั่วไปของฝ�ปิดขวดอ�ห�รเด็กอ่อน ส่วนใหญ่

บริเวณตรงกล�งของฝ�ชนิดน้ีจะมีคว�มหน�น้อยกว่�บริเวณอื่นหรือถูกปั้มดัดให้นูนขึ้นด้�นบนก่อน เมื่อเกิด

คว�มเปน็สญุญ�ก�ศในขวดขึน้บรเิวณสว่นกล�งของฝ�นีจ้ะถกูแรงกดอ�ก�ศดนัทำ�ใหโ้คง้เว�้ลงไปในขวด เม่ือ

เปิดออกส่วนของฝ�บริเวณนี้จะดีดตัวกลับ ทำ�ให้เกิดเสียงดังจึงส�ม�รถทำ�หน้�ที่เหมือนปุ่มนิรภัย (Safety 

button) ดงัแสดงในรปูที ่14.5 และ 14.6 สำ�หรบัแสดงคว�มเปน็สญุญ�ก�ศภ�ยในขวด และชว่ยในก�รตรวจ

คุณภ�พด้วยเครื่องอัตโนมัติได้ ซึ่งคว�มเป็นสุญญ�ก�ศภ�ยในขวดทำ�ให้ฝ�ปิดแน่นสนิท

 รูปที่ 14.5 ฝ�ขวดสุญญ�ก�ศ แบบกดปิด-บิดเปิด และภ�พตัดขว�ง

  ที่ม�: http://americas.silganwhitecap.com/swc/products

 ข้อดี ของฝ�กดปิด-บิดเปิดสุญญ�ก�ศ (PT)

(1)  ส�ม�รถเปิดได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย

(2)  มีปุ่มนิรภัยที่แสดงคว�มเป็นสุญญ�ก�ศภ�ยใน

 ข้อเสีย ของฝ�กดปิด-บิดเปิดสุญญ�ก�ศ (PT)

(1)  ฝ�กดสุญญ�ก�ศ มีเฉพ�ะฝ�ขน�ดเล็กที่มีเส้นผ่�นศูนย์กล�งไม่เกิน 52 มม.

(2)  เมื่อเปิดใช้แล้วจะปิดลำ�บ�ก

 รูปที่ 14.6  ลักษณะสุญญ�ก�ศภ�ยในขวดโดยตรวจสอบจ�กสภ�พปุ่มนิรภัย (Safety button)

  ที่ม�: http://americas.silganwhitecap.com/swc/products 
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

 นอกจ�กฝ�ทัง้ 2 ชนดิข�้งตน้ ยงัมฝี�เกลียวชนดิท่ีม ีplastisol ด้�นใน (Plastisol-Lined Continuous  

Thread (PLCT) Cap) ท่ีเป็นฝ�ขวดชนิดสุญญ�ก�ศ โดยฝ�ชนิดนี้จะมีเกลียวอยู่บนขอบด้�นข้�งของฝ�  

(Skirt curl) ด�้นในจะมสี�รเคลอืบฝ�ช่วยใหเ้กดิก�รสมัผสัระหว�่งฝ�และตัวขวดตดิกนัไดอ้ย�่งสนทิเมือ่หมุน

เกลียวของฝ�ไปบนป�กขวดจนแน่น ฝ�ชนิดนี้ส�ม�รถใช้ได้กับทั้งเครื่องปิดฝ�ชนิดที่ใช้ไอนำ้�และไม่ใช้ไอนำ้�

14.4	 ความสำาคัญของภาวะสุญญากาศต่อการปิดผนึกที่ดี	

 (Role	of	Vacuum	in	Obtaining	Good	Seals)	

 ขวดแก้วท่ีใช้บรรจุอ�ห�รชนิดท่ีต้องผ่�นก�รฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนทั้งอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดและ

อ�ห�รทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่จำ�เปน็ตอ้งอ�ศยัคว�มเป็นสุญญ�ก�ศเพ่ือเปน็ก�รยนืยนัหรือรับประกันก�รปดิผนกึ

ทีส่มบรูณต์ลอดเวล� หรอืกล�่วอกีอย�่งหนึง่ว�่จะไมม่อี�ก�ศและ/หรือเชือ้จุลินทรียส์�ม�รถผ่�นจ�กภ�ยนอก

เข้�ไปภ�ยในขวดแก้วได้อีกหลังก�รปิดฝ� ก�รสร้�งคว�มเป็นสุญญ�ก�ศให้เกิดขึ้นภ�ยในขวดแก้วอ�จทำ�ได้

โดยก�รใช้เครื่องปิดฝ�ขวดชนิดสุญญ�ก�ศ (Vacuum capper) โดยตรง หรือก�รใช้ไอนำ้�ร้อน (Steam) พ่น

เข้�ไปในขวดก่อนก�รปิดฝ� หลังจ�กนั้นวัสดุเคลือบใต้ฝ�จะทำ�หน้�ที่อุดช่องว่�งระหว่�งป�กขวดแก้วและฝ�

โลหะไปตลอดเวล�ของอ�ยุก�รเก็บผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในขวดแก้วดังกล่�ว ก�รวัดคว�มเป็นสุญญ�ก�ศภ�ยใน

ขวดแก้วระหว่�งก�รเกบ็รกัษ�จงึเปน็หนึง่ในขัน้ตอนก�รตรวจคุณภ�พในก�รปิดฝ�ขวดแกว้ตลอดจนคณุภ�พ

ของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในขวดแก้วนั้นด้วย

 14.4.1 เครื่องปิดฝ�ขวดแก้ว (Closing Machine for Glass Containers)

 เครือ่งปดิฝ�ขวดแกว้ ทีส่�ม�รถทำ�ใหเ้กดิคว�มเปน็สญุญ�ก�ศขึน้ในขวดระหว�่งก�รปิดฝ� 

มีอยู่ 2 ประเภท แบบแรกสร้�งสุญญ�ก�ศด้วยระบบท�งกลคือก�รปั๊มอ�ก�ศออกจ�กบริเวณหรือส่วนของ

เครือ่งทีท่ำ�ก�รปิดฝ�ขวด และแบบทีส่องเป็นก�รใชไ้อนำ�้รอ้นเปน็ตวักล�งในก�รทำ�ใหเ้กดิคว�มเปน็สญุญ�ก�ศ 

ดังแสดงในรูปที่ 14.7

 รูปที่ 14.7  ก�รทำ�ง�นของเครื่องปิดฝ�ขวดแก้วที่ส�ม�รถใช้ไอนำ้�สร้�งสุญญ�ก�ศ

  ที่ม�: http://www.sommecan.com/GlassJarCapper/twistoffcapper.html
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 เครือ่งปิดฝ�ขวดแกว้ท่ีอ�ศยัไอนำ�้ร้อนในก�รสร�้งคว�มเป็นสญุญ�ก�ศ ไม่ว�่จะเปน็แบบบรรจเุป็น

แถวตรง (Straight line) หรือแบบบรรจุเป็นแถวต�มเส้นรอบวง (Rotary) จำ�เป็นต้องควบคุมปริม�ณไอนำ้�ที่

พ่นเข้�ไปในขวดบริเวณช่องว่�งเหนือผลิตภัณฑ์ (Headspace) เพื่อแทนที่อ�ก�ศเดิม ในขณะเดียวกันไอนำ้�

ร้อนก็ทำ�ให้ส�รเคลือบรองใต้ฝ�มีลักษณะที่อ่อนตัวหรือยืดหยุ่นม�กขึ้น และเมื่อไอนำ้�ที่ถูกกักไว้ภ�ยในขวด

โดยก�รปดิฝ�ทนัทกีลัน่ตวัลงกล�ยเป็นนำ�้ บรเิวณช่องว�่งดงักล�่วจะเกดิเปน็สภ�พสญุญ�ก�ศทีช่ว่ยใหฝ้�ปดิ

แน่นม�กขึ้นด้วยแรงกดของคว�มดันอ�ก�ศภ�ยนอก ทำ�ให้เกิดก�รปิดผนึกที่ปิดสนิทและสมบูรณ์ 

 14.4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อก�รเกิดภ�วะสุญญ�ก�ศ

  (Factor Affecting Vacuum Formation)

 ปัจจัยที่มีผลต่อสุญญ�ก�ศภ�ยในขวดได้แก่

 (1) ชอ่งว�่งเหนอืผลติภณัฑ์ (Headspace) หรอืชอ่งว�่งบรเิวณใตฝ้�ในขวดเปน็ปจัจัยทีม่คีว�ม

สำ�คัญต่อสุญญ�ก�ศและก�รปิดสนิท ช่องว่�งนี้จะต้องเพียงพอที่จะให้ผลิตภัณฑ์ขย�ยตัวขณะให้คว�มร้อน 

ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ กระบวนก�รผลิตและภ�ชนะบรรจุ โดยทั่วไปไม่ควรตำ่�กว่� 6 % ของ

ปรมิ�ตรของภ�ชนะบรรจ ุณ อณุหภมูทิีป่ดิผนกึ ห�กชอ่งว�่งนีม้ขีน�ดเลก็เกนิไปอ�จทำ�ใหฝ้�ปดิถกูผลติภณัฑ์

ที่ขย�ยตัวออกระหว่�งก�รให้คว�มร้อนดันจนเสียรูปร่�งไปได้ อย่�งไรก็ต�มห�กเป็นกรณีก�รฆ่�เชื้ออ�ห�ร

ที่เป็นกรด (pH ตำ่�กว่� 4.6) ปริม�ตรของช่องว่�งเหนือผลิตภัณฑ์ อ�จจะไม่จำ�เป็นต้องใช้ตัวเลข 6 % ของ

ปริม�ตรของภ�ชนะบรรจกุไ็ด ้เนือ่งจ�กก�รฆ�่เชือ้อ�ห�รทีเ่ปน็กรด อณุหภมูใินก�รฆ่�เชือ้จะตำ�่กว�่อ�ห�รที่

มีคว�มเป็นกรดตำ่� (อุณหภูมิ ไม่เกิน 100 องศ�เซลเซียส) ซึ่งทำ�ให้คว�มดันภ�ยในขวดขณะทำ�ก�รฆ่�เชื้อตำ่� 

ส่งผลให้ขวดยังคงสภ�พเดิมได้

 (2) อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ขณะปิดฝ� (Product sealing temperature) มีผลต่อระดับคว�ม

เปน็สญุญ�ก�ศภ�ยในขวดแกว้ภ�ยหลงัก�รฆ่�เชือ้ ในกรณทีีป่จัจยัอืน่ๆเท�่กนัห�กอณุหภมูขิองอ�ห�รขณะปดิ

ผนึกสูงก็จะทำ�ให้ระดับคว�มเป็นสุญญ�ก�ศภ�ยในสูงต�มไปด้วย ทั้งนี้อุณหภูมิขณะปิดฝ�จะมีส่วนสัมพันธ์

แบบผกผันกับปริม�ณของอ�ก�ศที่เหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์ ถ้�อุณหภูมิขณะบรรจุสูงปริม�ณอ�ก�ศที่อยู่ใน

ผลิตภัณฑ์ก็จะเหลือน้อยลง

 (3) อ�ก�ศในผลิตภัณฑ์ (Air in the product) อ�ก�ศที่หลงเหลืออยู่ภ�ยในอ�ห�ร ก่อนและ

ระหว่�งก�รบรรจุหรือปิดฝ� จะมีผลม�กต่อระดับคว�มเป็นสุญญ�ก�ศภ�ยในขวด ควรให้มีอ�ก�ศเหลืออยู่

ในผลิตภัณฑ์น้อยที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ เพื่อทำ�ให้เกิดระดับสุญญ�ก�ศภ�ยในขวดเหม�ะสมในก�รรักษ�สภ�วะ

ก�รปิดสนิทไปตลอดอ�ยุก�รเก็บและรักษ�คุณภ�พของอ�ห�รภ�ยในขวด

 (4) ประสิทธิภ�พของเครื่องปิดฝ� (Capper efficiency) หม�ยถึง ก�รทำ�ง�นของเครื่องปิดฝ�

ชนิดสุญญ�ก�ศ โดยขณะเครื่องทำ�ง�นจะต้องทำ�ให้เกิดสภ�วะสุญญ�ก�ศในขวด ซึ่งเมื่อขวดออกจ�กเครื่อง

ปิดฝ�สุญญ�ก�ศ บนฝ�ขวดจะต้องโค้งลงแสดงถึงคว�มเป็นสุญญ�ก�ศ สำ�หรับฝ� PT ปุ่มนิรภัยของฝ�จะ

ต้องอยู่ในตำ�แหน่งโค้งลงตั้งแต่ออกจ�กก�รฆ่�เชื้อและทำ�ให้เย็น โดยปุ่มนิรภัยนี้จะกลับสู่สภ�พปกติหลังจ�ก

เปิดฝ�ขวดแล้ว

 (5) อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในก�รตรวจสอบอ�จจะมีผลโดยท�งตรงหรือท�งอ้อมต่อก�รปิด

ผนึกฝ�ขวด ซึ่งจะต้องได้รับก�รดูแลและตรวจสอบโดยผู้ควบคุมอุปกรณ์เหล่�นี้ ได้แก่
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   อุปกรณ์วัดช่องว่�งเหนืออ�ห�ร (Headspacers) จะต้องมีก�รตรวจสอบก�รใช้ง�น

และคว�มถูกต้องและเที่ยงตรง

   Cocked cap detector และ ejectors อุปกรณ์เหล่�นี้จะติดตั้งอยู่ที่เครื่องปิดฝ� ซึ่ง

ส�ม�รถจะตรวจสอบและกำ�จัดภ�ชนะบรรจุที่มีปัญห�โดยอัตโนมัติ และยังแสดงถึงปัญห�หรือข้อบกพร่องที่

เกิดขึ้นที่เครื่องปิดฝ� ทำ�ให้ก�รควบคุมคุณภ�พแม่นยำ�ขึ้น

    Dud detector เป็นอุปกรณ์สำ�หรับตรวจสอบและควบคุมก�รปิดผนึก คว�มผิดปกติ

ของรอยผนึก ซึง่ห�กก�รปิดผนกึไมส่นทิจะทำ�ใหไ้มเ่กดิสญุญ�ก�ศภ�ยในขวดแกว้ โดย Dud detector (รปูที ่

14.8) ทำ�หน้�ทีข่จดัขวดทีไ่มเ่กดิสญุญ�ก�ศภ�ยใน ดงันัน้จะตอ้งทำ�ก�รตรวจสอบก�รทำ�ง�นของเครือ่งใหถ้กู

ตอ้งตลอดเวล�ของก�รใชง้�น เพือ่ปอ้งกันก�รสญูเสียของผลิตภัณฑ์อ�ห�รอนัเนือ่งจ�กคว�มไมเ่ปน็สุญญ�ก�ศ

ภ�ยในขวดแก้ว

 รูปที่ 14.8  ก�รทำ�ง�นของเครื่อง Dud detector เพื่อตรวจสอบสุญญ�ก�ศภ�ยในขวด

  ที่ม�: http://www.silganwhitecap.com/equipment/dud-detector.html

 14.4.3 ก�รตรวจสอบสภ�วะสุญญ�ก�ศในขวดแก้ว 

  (Vacuum Checking, Cold-Water Method)

 สญุญ�ก�ศ มคีว�มสำ�คญัม�กตอ่ก�รปดิสนทิ (Hermetic seal ) ก�รเกดิสญุญ�ก�ศในขวด

ระหว่�งก�รผลิตส�ม�รถทำ�ได้โดยก�รบรรจุอ�ห�รขณะร้อน (Hot fill) หรือใช้ไอนำ้�ไล่อ�ก�ศ

 ลักษณะโค้งลงที่ฝ�ขวด ซึ่งแสดงถึงสุญญ�ก�ศภ�ยในขวด สำ�หรับฝ�ขวด PT ปุ่มนิรภัยจะ

ต้องอยู่ในตำ�แหน่งนูนขึ้นและกดไม่ลง ซึ่งแสดงถึงคว�มเป็นสุญญ�ก�ศที่สมบูรณ์

 ก�รทดสอบสภ�วะสญุญ�ก�ศในขวดดว้ยวิธีใช้นำ�้เยน็ (Cold water method) และทดสอบ

ด้วยเครื่องปิดฝ�ขวดแบบ ใช้ไอนำ้� (Steam flow caper) ก�รทดสอบจะใช้นำ้�สะอ�ดที่อุณหภูมิปกติเติมลง

ไปในขวดต�มจำ�นวนขวดที่กำ�หนดโดยเครื่องบรรจุ กรณีเครื่องบรรจุแบบแถวตรง (Straight line capper) 

ใช้จำ�นวน 4-6 ขวด ถ้�เป็นเครื่องชนิดหมุนวน (Rotary capper) ใช้จำ�นวน 1 ขวดต่อหนึ่งหัวปิด ปริม�ณนำ้�

ที่เติมให้ได้ระดับที่มีขน�ดของช่องว่�งเหนืออ�ห�รเท่�ๆกับขน�ดที่ใช้บรรจุอ�ห�รจริง นำ�ขวดแก้วที่บรรจุนำ้�

เข�้เครือ่งปดิฝ�แบบใช้ไอนำ�้อัตโนมตัหิล�ยๆรอบเพือ่ทำ�ใหอ้ณุหภมูขิองนำ�้ในขวดรอ้นขึน้และไลอ่�ก�ศทีเ่หลอื

อยู่ในขวดออกไป จ�กนั้นนำ�ขวดที่ปิดฝ�และเย็นลงแล้วไปวัดค่�คว�มเป็นสุญญ�ก�ศโดยค่�ที่วัดได้ไม่ควรสูง

กว่� 22 นิ้วของปรอทหรือต�มที่แนะนำ�โดยผู้ควบคุมเครื่องหรือต�มคุณสมบัติของเครื่องปิดฝ�ขวด
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14.5	 การตรวจประเมินการปิดฝา	(Closure	Evaluation)

 ก�รตรวจสอบคณุภ�พของฝ�ขวดแกว้ จะตอ้งทำ�ทกุขัน้ตอนของกระบวนก�รผลติฝ�ขวด ตัง้แต ่ชนดิ

ของแผน่เหลก็ ส�รเคลอืบ วธิกี�รเคลอืบ ก�รข้ึนรปูของฝ� เพ่ือใหเ้กิดคว�มมัน่ใจในคว�มสมำ�่เสมอด�้นคณุภ�พ

ของฝ�ขวดแก้ว ว่�ได้มีก�รตรวจสอบอย่�งถูกต้องและสมำ่�เสมอ ก�รตรวจสอบโดยใช้ “Dud detector”  

ตลอดเวล�ก�รผลิต ส�ม�รถตรวจสอบคว�มเป็นสุญญ�ก�ศภ�ยในขวดแก้วได้

 ก�รตรวจสอบคณุภ�พของฝ�ขวด โดยทัว่ไปจะทำ�ก�รตรวจสอบทีเ่คร่ืองปิดฝ� (Capper) และหลงั

จ�กขวดแก้วผ่�นกระบวนก�รฆ่�เชื้อโดยใช้คว�มร้อนและทำ�ให้เย็นแล้ว

 14.5.1 ข้อบกพร่องของก�รปิดผนึกขวดแก้ว 

  (Gross closure defects for glass jars)

 ก�รปิดผนึกฝ�ขวดอ�จจะเกิดข้อบกพร่อง ทำ�ให้ฝ�ขวดปิดไม่สนิท โดยมีส�เหตุเกิดจ�ก

(1) Cap tilt เป็นข้อบกพร่องที่อ�จเกิดกับฝ�ขวดแบบ กดปิด-บิดเปิด (PT) โดยฝ�ขวด

เมือ่ปิดสนทิแลว้จะตอ้งอยูใ่นระดบัขน�นกบัระดบัของเสน้คอขวด (Transfer bead) 

หรือระดับของไหล่ขวด ฝ�ขวดต้องไม่เอียง หรือกระดก ซ่ึงค่�ท่ีกำ�หนดต้องไม่เกิน 

3/32 นิ้ว ระหว่�งฝ�ขวดและเส้นคอขวด

(2) Cocked cap ก�รปิดที่ฝ�ขวดไม่ลงร่องของเกลียวขวด (ปีนเกลียว) โดยตรวจสอบ

ไดท้ีฝ่� และคว�มผดิปกตขิองส�รเคลอืบทีฝ่�ขวด ซึง่จะเกดิกับฝ�ลกัต�มรปูที ่14.9, 

14.10

 รูปที่ 14.9 ลักษณะข้อบกพร่องของฝ�แบบ Cocked cap

  ที่ม�: GMA Science and Education Foundation (2007)

รูปที่ 14.10 ลักษณะข้อบกพร่องของฝ�แบบ Cocked cap
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(3) Crushed Lugs ลกัษณะทีเ่กิดขึน้คอืสว่นของเกลยีวฝ�จะแตกส�ม�รถมองเหน็ดว้ย

ต�เปล่� ส�เหตุเกิดจ�กแรงกดบนเกลียว เพื่อให้ฝ�ขวดอยู่บนตำ�แหน่งที่ถูกต้อง ซึ่ง

แรงกดทีใ่ชม้�กเกนิไปทำ�ใหเ้กลยีวของขวดแตก และส�ม�รถตรวจสอบจ�กภ�ยนอก

โดยจะพบรอยทิม่ทะลทุีด่�้นข�้งของฝ�ขวด และถ�้เปดิฝ�ขวดออกจะพบรอยฉกีข�ด

ที่ส�รเคลือบฝ� ดังแสดงต�มรูปที่ 14.11

(4) Stripped Cap เป็นลกัษณะท่ีเกดิขึน้กบัฝ�ลกั โดยเครือ่งปดิฝ�นัน้หมุนเลยตำ�แหนง่

ที่ควรจะหยุด ทำ�ให้ตำ�แหน่งของ Lug ที่ฝ�เลยออกไปจ�กเกลียวของขวด ห�กตรวจ

สอบจ�กภ�ยนอกจะเหน็ว�่ ฝ�ลักจะถกูฉีกใหแ้ยกออกจ�กลักษณะเดิม คว�มผิดปกติ

ดังกล่�ว เกิดจ�กวัสดุซึ่งเป็นส�รเคลือบด้�นในของฝ� (Compound) และส่วนของ

ลัก (Lug) ที่ผิดปกติ ต�มรูปที่ 14.11

 รูปที่ 14.11 สภ�พของฝ�ขวดที่ผิดปกติประเภท Crushed Lug และ Stripped cap

  ที่ม�รูปถ่�ย: GMA Science and Education Foundation (2007)

(5)  Loose caps เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นกับฝ�ที่ไม่ได้ปิดสนิททำ�ให้ไม่เกิดก�รยึดติดแน่น

ระหว�่งฝ�ขวดและป�กขวด จะพบว�่ Cap lug อยูใ่นสภ�พทีย่งัไมไ่ด้ใชง้�น ซ่ึงคว�ม

ผิดปกติอ�จจะเกิดเพียงเล็กน้อยท่ีวัสดุซึ่งเป็นส�รเคลือบฝ�ด้�นในหรือไม่เกิดเลย

ก็ได้ 

 14.5.2 ก�รตรวจสอบก�รปิดผนึกขวดแก้ว 

 (1) ก�รตรวจสอบลักษณะภ�ยนอกทั่วไปโดยก�รพินิจด้วยส�ยต� 

  (Visual Examinations, Non-destructive)

   รอยขูดขีดหรือก�รเปลี่ยนสีของฝ�ขวด

   ข้อบกพร่อง เช่น 

    Cap tilt 

    Cocked cap 

    Crushed Lugs

    Stripped Cap 

    Loose caps
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 ลกัษณะทีโ่คง้ลงทีฝ่�ขวด ซ่ึงแสดงถงึสญุญ�ก�ศภ�ยในขวด สำ�หรบัฝ�ขวด PT ปุม่

นิรภัยจะต้องอยู่ในตำ�แหน่งนูนขึ้นและกดไม่ลง ซึ่งแสดงถึงคว�มเป็นสุญญ�ก�ศที่

สมบูรณ์ 

 Pull up (Lug position) เป็นก�รทดสอบก�รยึดเกี่ยวกันระหว่�งส่วนที่ยื่นของฝ�

และเกลียวที่ป�กขวด (Vertical neck ring seam) Pull up เป็นค่�ระยะระหว่�ง

ส่วนต้นของ Cap lug กับรอยต่อที่ป�กขวด โดยหน่วยที่ใช้คือ  นิ้ว ถ้�ระยะที่

กล่�วถึงนี้อยู่ด้�นขว�ของรอยต่อที่ป�กขวดจะมีค่�เป็นบวก (+) ถ้�ระยะนี้อยู่ด้�น

ซ้�ยจะมีค่�เป็นลบ (-) ค่�ปกติจะเป็นค่�บวก (+) และมีค่�อยู่ระหว่�ง  นิ้ว  

ค่�ลบแสดงถึงก�รปิดฝ�แน่นเกินไป ดังแสดงก�รวัดในรูปที่ 14.10 ค่�ม�ตรฐ�น

ของฝ�ขวดแต่ละชนิดมีค่� Pull up ดังนี้

 ฝ�ลักมีค่�   มีค่� 0-8

 ฝ�ลักสำ�หรับอ�ห�รเด็กอ่อน   Plastisol gasket มีค่� -6 ถึง +6

    Rubber gasket มีค่� -3 ถึง +8

 ฝ�กดสุญญ�ก�ศ   วัดไม่ได้เนื่องจ�กไม่มีลัก (Lug)

รูปที่ 14.12 วิธีก�รวัดค่� Pull-up ที่อ่�นได้ค่� +6

 (2)  ก�รตรวจสอบภ�ยในฝ�ขวดโดยก�รเปิดฝ� (Cap removal, Destructive)

  ก�รตรวจสอบฝ�ขวดโดยก�รเปิดฝ�ออกจ�กขวด ทำ�ได้โดยก�รตรวจสอบสภ�พโดย

ทั่วไปโดยใช้ส�ยต� ทำ�เช่นเดียวกับก�รตรวจสอบภ�ยนอกฝ�ขวด 

 Cap security จะเกิดกับฝ�ขวดลัก ก�รตรวจสอบ Security เป็นส่ิงที่เห็นได้

ชัดเจนขณะทำ�ก�รปิดฝ� วิธีทดสอบทำ�ได้โดยก�รทำ�เครื่องหม�ยเส้นขีดตรงจ�ก

ฝ�ขวดลงม�ยังป�กขวดที่ปิดจ�กเครื่องปิดฝ�ขวด ใช้นิ้วมือจับฝ�ขวด แล้วค่อยๆ 

หมนุเปดิฝ�ออกจนหลวมแลว้หมนุฝ�กลบัเข�้ไปใหม่จนพอตงึมอืจงึหยดุหมนุ ระยะ

ห่�งของเส้นขีดบนฝ�และเส้นขีดบนตัวขวดคือค่� Cap security ดังแสดงในรูปที่ 

14.11 ค่�ของ Security ที่ดีสำ�หรับฝ�ลักชนิด 4 ปุ่มจะมีค่�  -  นิ้ว และ

สำ�หรับฝ�ชนิด 6 ปุ่มจะมีค่�ของ Security ระหว่�ง  -  นิ้ว ถ้�ค่� Security 

ม�กกว่�ท่ีกำ�หนดอ�จแสดงถงึก�รปดิผนกึแนน่เกนิไป แตห่�กค่� Security ทีไ่ดน้ัน้  

ตำ่�กว่�ที่กำ�หนดแสดงถึงก�รปิดผนึกที่ยังไม่ได้ม�ตรฐ�นหรือไม่แน่นพอ ก�รตรวจ

ค่� Security ต้องทำ�กับฝ�ขวด ทำ�ให้ฝ�ขวดต้องเสียสภ�พไป ดังนั้นก�รตรวจค่� 
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Security จะต้องคำ�นึงถึงจำ�นวนตัวอย่�งท่ีใช้เพ่ือไม่ให้มีก�รสูญเสียฝ�หรือขวด

ม�กเกินไป

รูปที่ 14.13 วิธีก�รวัดค่� Cap security

 Removal torque ตรวจสอบในฝ�ขวดลัก (Twist - off) และฝ�กดสุญญ�ก�ศ 

(PT) แรงท่ีต้องก�รใช้ในก�รเปิดของฝ�ขวด ซ่ึงส�ม�รถห�ค่�ได้โดยใช้ Torque 

meter เป็นวิธีท่ีใช้ควบคุมคุณภ�พของฝ�ขวดโดยบันทึกและเก็บข้อมูลเพื่อตรวจ

สอบก�รปิดผนกึฝ�ขวด ถ�้ค�่ Removal torque สงูเกนิไปแสดงถงึคว�มบกพรอ่ง

ในก�รปิดผนึก

 ตรวจสภ�พของส�รเคลอืบภ�ยในฝ�ขวด (Gasket หรอื Plastisol) ตรวจสอบวสัดุ

เคลอืบ (Sealing compound) รอบฝ�ขวด ปญัห�สว่นใหญเ่กดิข้ึนขณะปิดฝ�ขวด 

 ข้อบกพร่องท่ีร้�ยแรงม�กคือ “Cut-Thru” โดยส่วนบนของป�กขวดเข้�ไปอยู่ใน

วัสดุซึ่งเป็นส�รเคลือบของฝ�ขวด ซึ่งจะเป็นส�เหตุทำ�ให้เกิดรอยรั่วที่ป�กขวด

 

14.6	 ความถี่ ในการตรวจสอบ	(Frequency	of	Inspection)	

 14.6.1 ก�รพินิจด้วยส�ยต� (แบบไม่ทำ�ล�ย) 

  Visual Examinations (Non-Destructive)

 ก�รตรวจสอบจ�กภ�ยนอกโดยใช้ส�ยต� โดยก�รสงัเกตและตรวจวดัสภ�พภ�ยนอกของฝ�ขวดโดย

ฝ�ขวดยังอยู่ในสภ�พเดิม ซึ่งต้องตรวจสอบอย่�งสมำ่�เสมอ โดยทั่วไปจะต้องสุ่มตัวอย่�งทุกๆ 30 น�ที พร้อม

บันทึกผลก�รตรวจสอบ ก�รตรวจสอบด้วยส�ยต�จ�กภ�ยนอกขวด จะตรวจสอบที่เครื่องปิดฝ�เมื่อเริ่มเดิน

เครื่อง เมื่อเครื่องขัดข้อง และหลังจ�กปรับเครื่อง ก�รตรวจสอบ ได้แก่ Cap Tilt, Cocked Cap, Crushed 

lugs, Stripped Cap, Pull-up และ สภ�พคว�มเป็นสุญญ�ก�ศที่ฝ�ขวด (Vacuum, cap panel) เป็นต้น 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของฝ�ขวด

 14.6.2 ก�รตรวจสอบเชิงก�ยภ�พ (แบบทำ�ล�ย) 

  Physical Examination (Destructive)

 ก�รตรวจสอบภ�ยในฝ�ขวด (Removal inspection) เป็นก�รตรวจสอบที่จะต้องเปิดฝ�

ขวดออกจ�กขวดเพือ่ตรวจลกัษณะและสภ�พภ�ยในฝ� ชว่งเวล�ในก�รเก็บตัวอย�่งตรวจจะไมถ่ี่นกัเมือ่เปรียบ

เทียบกับก�รตรวจสอบลักษณะจ�กภ�ยนอก โดยควรเก็บตัวอย่�งเพื่อก�รตรวจสอบทุกๆ 4 ชั่วโมง ทำ�ก�ร

บันทึกผล ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่อง  
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 14.6.3 บันทึกก�รปิดฝ�ขวดแก้ว 

   (Container Closure Records)

 ก�รบันทึกข้อมูล ส�ม�รถทำ�ได้ 2 แบบเช่นเดียวกับก�รตรวจสอบคุณภ�พของกระป๋องคือ

บันทึกลงใน 

  (ก) แบบฟอร์ม ซึ่งต้องลงบันทึกทุกครั้งของก�รตรวจสอบและก�รทำ�ง�น 

  (ข) แผ่นภ�พควบคุม (Control chart) สำ�หรับตรวจสอบคว�มบกพร่องต่�งๆ ที่เกิด

ขึ้นโดยเทียบกับค่�ม�ตรฐ�น

14.7	สรุป

 ก�รตรวจสอบก�รปิดผนึกของภ�ชนะแกว้ทีส่มบรูณส์ำ�หรบัอ�ห�รทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่ ปจัจยัต�่ง ๆ   

ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่

(1)  ปัจจัยที่กระทบต่อคว�มเป็นสุญญ�ก�ศ

 ช่องว่�งเหนืออ�ห�รภ�ยในขวด

 อุณหภูมิของอ�ห�ร

 อ�ก�ศภ�ยในอ�ห�ร

 ประสิทธิภ�พของเครื่องปิดฝ�แบบสุญญ�ก�ศ

(2) ปัจจัยหลักสำ�หรับก�รตรวจสอบก�รปิดผนึกฝ�ทุกชนิด

 ฝ�จะต้องว�งอยู่ในตำ�แหน่งที่ถูกต้องของป�กขวด

 มีสุญญ�ก�ศที่เพียงพอ

 คว�มบกพร่องของวัสดุเคลือบภ�ยในฝ� โดยเฉพ�ะหลังจ�กก�รฆ่�เชื้อและทำ�ให้เย็น

(3)  จุดสำ�คัญของก�รตรวจสอบฝ�แบบมีลัก (Twist-off, lug-type)

 ฝ�ขวดต้องอยู่ในระดับร�บไม่เอียง

 ค่� Pull-up อยู่ในระดับม�ตรฐ�น

 ค่� Security อยู่ในระดับม�ตรฐ�น

 สุญญ�ก�ศภ�ยในขวดพอเหม�ะ

 Gasket อยู่ในสภ�พดี

(4)  จุดสำ�คัญของก�รตรวจสอบฝ� PT 

 ฝ�ขวดอยู่ในระดับที่ถูกต้อง

 มีสุญญ�ก�ศที่พอเหม�ะ

 วัสดุเคลือบภ�ยในอยู่ในสภ�พสมบูรณ์

(5) ก�รตัดสินใจหยุดหรือเปล่ียนแปลงเม่ือผลตรวจสอบเบ่ียงเบนจ�กข้อกำ�หนดระหว่�งก�รผลิต

 เมื่อคว�มผิดพล�ดนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งม�ก

 เมื่อไม่ส�ม�รถที่จะควบคุมให้อยู่ในตำ�แหน่งที่ควบคุมได้

 เมื่อฝ�หลวมปิดไม่สนิท 
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บทที่	15
กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องและหลักก�รเบื้องต้น

ของก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

 ด�รณี หมู่ขจรพันธ์

มันต� โอพิทักษ์ชีวัน

นฤมล ฉัตรสง่�

อรส� จงวรกุล

กนกวรรณ พีระวงศ์

สำ�นักอ�ห�ร

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�

กระทรวงส�ธ�รณสุข

15.1	 บทนำา

 15.1.1 คว�มเสี่ยงของอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�

 เชือ้จลุนิทรยีท่ี์กอ่ใหเ้กดิอนัตร�ยรุนแรงและต้องทำ�ล�ยหรอืระวังมใิหเ้จรญิเติบโตในก�รผลติ

อ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีปิ่ดสนทิ ไดแ้ก ่เชือ้คลอสตรเิดยีม โบทลูนิัม่ ซึง่เปน็จลุนิทรยีท์ีพ่บในดนิ ส�ม�รถสร�้ง

สปอร์ซึ่งทนคว�มร้อนที่สูงเกินกว่� 100 องศ�เซลเซียส ส�ม�รถ

เจรญิเตบิโตได้ในภ�วะท่ีไมม่อี�ก�ศ ซ่ึงเป็นสภ�วะภ�ยในภ�ชนะ

ทีป่ดิสนทิ ในระหว�่งทีม่กี�รงอกของสปอร ์จุลินทรียจ์ะสร้�งส�ร

พษิโบทลูนิัม่ซึง่เป็นส�รพษิท่ีมคีว�มรนุแรงม�ก เมือ่เข�้สูร่�่งก�ย

โดยก�รรบัประท�นจะมพีษิต่อระบบประส�ท โดยมอี�ก�ร เริม่ตน้  

คือ กล้�มเนื้ออ่อนล้� อ่อนแรง เวียนศีรษะ และมักจะต�มม�

ด้วยอ�ก�รต�พร่� เห็นภ�พซ้อน ป�กและคอแห้ง มีคว�มผิด

ปกติของก�รกลืนอ�ห�รและก�รพูด อ�เจียน ท้องเสีย นอกจ�ก

นี้แล้วอ�ก�รยังมีคว�มรุนแรงเพิ่มขึ้นได้อีก คือ เกิดอ�ก�รกล้�มเนื้อคอและแขนอ่อนแรง หลังจ�กนั้นจะเกิด

อ�ก�รผดิปกติของระบบก�รห�ยใจและกล�้มเนือ้สว่นล�่งของร�่งก�ย เกดิอ�ก�รอมัพ�ตทำ�ใหก้�รห�ยใจผิด

ปกติและต�ยในที่สุด
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 ก�รทำ�ล�ยสปอรข์องจลุนิทรยีช์นิดนีท้ำ�ไดย้�กเพร�ะตอ้งใช้คว�ม

รอ้นทีส่งูม�กและเปน็เวล�น�น อย�่งไรกต็�มสปอร์จะไมส่�ม�รถ

งอกและสร้�งส�รพิษได้ ห�กอ�ห�รมีค่�พีเอชตำ่�กว่� 4.8 หรือมี

ค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ตำ่�กว่� 0.93 

 15.1.2 เส้นบ่งชี้คว�มเสี่ยงของอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

 อย่�งไรก็ต�มเพื่อให้เกิดคว�มมั่นใจอย่�งแท้จริงในด้�นคว�มปลอดภัยของอ�ห�ร ต�ม

ม�ตรฐ�นระหว่�งประเทศ กฎหม�ยในต่�งประเทศ รวมทั้งกฎหม�ยของประเทศไทย จึงได้ใช้ค่�พีเอชที่ 4.6 

และค่�วอเตอรแ์อคตวิติีท้ี ่0.85 (ค�่วอเตอรแ์อคตวิติีต้ำ�่ทีส่ดุทีแ่บคทเีรยีกอ่โรคต้องก�รใชส้ำ�หรบัผลติส�รพษิ) 

เป็นเกณฑ์ในก�รแบ่งประเภทคว�มเสี่ยงของอ�ห�รที่บรรจุในภ�ชนะที่ปิดสนิท ซึ่งห�กเรียงลำ�ดับคว�มเสี่ยง

จ�กน้อยไปม�ก สรุปได้ดังนี้

 1)  อ�ห�รที่บรรจุในภ�ชนะที่ปิดสนิทที่มีคว�มเสี่ยงตำ่� ได้แก่ ชนิดที่มีคว�มเป็นกรด

เท่�กับหรือตำ่�กว่� 4.6 โดยธรรมช�ติ (Acid food) ส่วนใหญ่มักมีรสเปรี้ยว และชนิดที่มีค่�วอเตอร์ แอคติวิตี้

เท่�กับหรือตำ่�กว่� 0.85 เนื่องจ�กสปอร์ของคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม จะไม่ส�ม�รถงอกและสร้�งส�รพิษได้

 2)  อ�ห�รท่ีบรรจใุนภ�ชนะทีป่ดิสนิททีม่คีว�มเส่ียงคอ่นข�้งสูง ได้แก ่ชนดิทีป่รับกรด 

คือโดยธรรมช�ติเป็นอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�คือมีค่�พีเอชม�กกว่� 4.6 (pH > 4.6) แต่มีก�รปรับสภ�พให้

เปน็กรด จนมคี�่พเีอช ไมเ่กนิ 4.6 (pH ≤ 4.6) ซ่ึงเปน็ก�รปรับสภ�พใหแ้ตกต่�งไปจ�กธรรมช�ติเพ่ือยงัยัง้ก�ร

งอกและก�รสร้�งสปอรข์องคลอสตรเิดยีม โบทลูนิัม่ ทำ�ใหจ้ลุนิทรยีท์นคว�มรอ้นได้นอ้ยลงจงึส�ม�รถใชค้ว�ม

รอ้นทีไ่มส่งูม�กนกั เพยีงอณุหภมูนิำ�้เดอืดกเ็พยีงพอในก�รทำ�ล�ยตัวเชือ้ (Vegetative cell) ได้ ซ่ึงเปน็วิธกี�ร

ที่ง่�ย ไม่แพง แต่อย่�งไรก็ต�มก็ยังถือว่�มีคว�มเสี่ยงอยู่เนื่องจ�กมีคว�มจำ�เป็นต้องควบคุมคุณภ�พก�รผลิต

อย�่งเครง่ครดั โดยเฉพ�ะคว�มเข้มข้นของกรดทีใ่ชแ้ละสดัส่วนของเนือ้อ�ห�ร (ซ่ึงมคีว�มเปน็กรดตำ�่) กบัสว่น

ที่เป็นของเหลว (ซึ่งเป็นส่วนที่เติมกรดลงไป) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุดท้�ยมีค่�คว�มเป็นกรดด่�งสมดุลไม่เกิน 4.6

 3)  อ�ห�รที่บรรจุในภ�ชนะที่ปิดสนิทที่มีคว�มเสี่ยงสูง ได้แก่ ชนิดที่มีคว�มเป็นกรด

ตำ่� มีค่�พีเอช ม�กกว่� 4.6 (pH > 4.6) 

 ดังนั้นอ�ห�รในข้อ 1) ซึ่งมีคว�มเสี่ยงตำ่� กฎหม�ยจึงกำ�หนดให้สถ�นที่ผลิตและสถ�นที่ 

นำ�เข้�ต้องปฏิบัติหรือจัดห�ใบรับรองต�มหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะขั้นพื้นฐ�น ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประก�ศ

กระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิต และเก็บรักษ�

อ�ห�ร มีผลบงัคับใชก้บัอ�ห�ร 57 ประเภท และ ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ (ฉบบัที ่342) พ.ศ.2555 เรือ่ง 

วิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิต และเก็บรักษ�อ�ห�รแปรรูปที่บรรจุในภ�ชนะพร้อมจำ�หน่�ย แล้ว

แต่กรณี ก็เพียงพอที่จะทำ�ให้อ�ห�รเกิดคว�มปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 แต่สำ�หรับอ�ห�รที่มีคว�มเสี่ยงค่อนข้�งสูงและคว�มเสี่ยงสูง ต�มข้อ 2) และ 3) ซึ่งจำ�เป็น

ต้องมีก�รศึกษ�และควบคุมกระบวนก�รผลิตและปัจจัยวิกฤตต่�งๆ ให้เป็นไปต�มที่กำ�หนดโดยผู้ที่มีคว�มรู้  
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คว�มชำ�น�ญ จึงเป็นท่ีม�ในก�รออกกฎหม�ยกำ�หนดให้ต้องปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ GMP เฉพ�ะผลิตภัณฑ์

อ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่ และชนดิท่ีปรับกรด เพ่ือคุม้ครองผู้บริโภคต�มพันธกจิ 

หลักของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� 

รูปที่ 15.1 เส้นบ่งชี้คว�มเสี่ยงของอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

 15.1.3 วธีิลดและขจัดคว�มเส่ียงของอ�ห�รในภ�ชนะบรรจท่ีุปดิสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่ 

และชนิดที่ปรับกรด

 ก�รลดและขจัดคว�มเสี่ยงของอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� 

และชนิดที่ปรับกรด ซึ่งมีโอก�สปนเป้ือนสปอร์ของเช้ือคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม ม�กับวัตถุดิบหรือปนเปื้อน

ข้�มจ�กสิ่งแวดล้อม จำ�เป็นต้องมีก�รควบคุมก�รผลิตอย่�งเข้มงวด ด้วย 2 วิธีหลักๆ คือ

 ก�รฆ่�เช้ือและทำ�ล�ยสปอร์ของเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม โดยก�รใช้คว�มร้อนในก�ร 

ฆ่�เชื้อเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภ�วะปลอดเชื้อแบบเชิงก�รค้� (Commercial sterilization) ที่อุณหภูมิและ

เวล�ต�มกรรมวิธีที่กำ�หนด (Scheduled process) โดยให้ค่� F
0
 ไม่ตำ่�กว่� 3 น�ที โดยใช้เครื่องฆ่�เชื้อด้วย

คว�มร้อนชนดิภ�ยใตค้ว�มดนั (Retort) ซ่ึงเปน็เครือ่งมอืเฉพ�ะทีต่อ้งใชผู้ค้วบคมุทีม่คีว�มรูท้�งด�้นเทคโนโลยี

และก�รบำ�รุงรักษ�เป็นอย่�งดี ทั้งนี้อุณหภูมิและเวล�ที่กำ�หนดต้องม�จ�กก�รศึกษ�ทดสอบก�รกระจ�ย 

คว�มร้อนภ�ยในเคร่ืองฆ�่เชือ้ (Temperature distribution) ณ สถ�นทีผ่ลติแหง่นัน้ และก�รศกึษ�ก�รแทรกผ�่น 

คว�มร้อน (Heat penetration) ที่สภ�วะเดียวกับผลิตภัณฑ์จริง ซึ่งศึกษ�โดยผู้กำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เชื้อ 

(Process authority) 

 ก�รใชก้ระบวนก�รแบบผสมผส�น (Hurdle technology) โดยก�รควบคมุปจัจยัทีม่ผีลตอ่

วงจรก�รสร้�งส�รพิษของเชื้อคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม เพื่อป้องกันก�รงอกของสปอร์ ก�รเจริญและก�รสร้�ง

ส�รพิษ สำ�หรับก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทแบบนี้ ต้องผสมผส�น 3 วิธีดังนี้ คือ 

 ก�รยบัยัง้ก�รงอกของสปอร ์โดยก�รเตมิกรด ใหม้คี�่พเีอช ไมเ่กนิ 4.6 ซึง่กค็อืก�รปรบั

สภ�พอ�ห�รให้เป็นกรด (Acidification)
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

 ก�รทำ�ล�ยเซลล์ของเชื้อที่อ�จมีอยู่ก่อนแล้วหรืองอกออกม�จ�กสปอร์โดยก�รต้มฆ่�

เชือ้ใหไ้ด้อุณหภูมิและเวล�เพียงพอสำ�หรับก�รพ�สเจอร์ไรซ์ แนะนำ�ให้ใช้อุณหภูมิอย่�งน้อย 

75 องศ�เซลเซียส น�น 5 น�ที 

 ก�รทำ�ล�ยส�รพิษ โดยก�รต้มให้เดือดเป็นเวล� 15-30 น�ที ก่อนก�รบริโภค

15.2	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ผูป้ระกอบก�รผลติอ�ห�รพงึปฏบิติัให้เปน็ไปต�มกฎหม�ย ภ�ยใตพ้ระร�ชบญัญตัอิ�ห�ร พ.ศ.2522 

เพื่อลดและขจัดอันตร�ยต่�งๆ ท่ีอ�จปะปนหรือปนเปื้อนม�กับวัตถุดิบ สิ่งแวดล้อม ภ�ชนะบรรจุ หรือก�ร

ควบคุมก�รผลิตที่ไม่ถูกต้อง โดยเฉพ�ะอ�ห�รที่บรรจุในภ�ชนะที่ปิดสนิทที่มีคว�มเส่ียงค่อนข้�งสูงคือชนิด

ที่ปรับกรด และที่มีคว�มเสี่ยงสูงคือ ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� ซึ่งได้ออกเป็นประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข 

(ฉบับท่ี 349) พ.ศ.2556 เรื่องวิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิต และก�รเก็บรักษ�อ�ห�รใน

ภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิท่ีมคีว�มเปน็กรดตำ�่ และชนิดทีป่รับกรด เพ่ิมเติม โดยมสี�ระสำ�คญัของกฎหม�ย

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนี้

 15.2.1 นิย�ม

 ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่องวิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่องใช้

ในก�รผลิต และก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด 

ได้กำ�หนดนิย�มประเภทอ�ห�รไว้ดังนี้

 “อาหารในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนทิชนิดทีม่คีวามเปน็กรดต่ํา” หม�ยคว�มว�่อ�ห�รทีผ่�่น

กรรมวธิทีีใ่ชท้ำ�ล�ยหรอืยบัยัง้ก�รขย�ยพนัธ์ุของจุลินทรียด้์วยคว�มร้อน ภ�ยหลังหรือกอ่นบรรจุหรือปดิผนึก 

และให้คว�มหม�ยรวมถึงอ�ห�รอ่ืนท่ีมีกระบวนก�รผลิตในทำ�นองเดียวกันนี้ที่มีค่�พีเอช ม�กกว่� 4.6 และ

มีค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) ม�กกว่� 0.85 ซึ่งเก็บรักษ�ไว้ในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นโลหะ

หรือวัตถุอื่นที่คงรูปหรือไม่คงรูปที่ส�ม�รถป้องกันมิให้อ�ก�ศภ�ยนอกเข้�ไปในภ�ชนะบรรจุได้ และส�ม�รถ

เก็บรักษ�ไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ

 “อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่ปรับกรด” หม�ยคว�มว่�อ�ห�รที่ผ่�นกรรมวิธี

ที่ใช้ทำ�ล�ยหรือยับยั้งก�รขย�ยพันธุ์ของจุลินทรีย์ด้วยคว�มร้อน ภ�ยหลังหรือก่อนบรรจุหรือปิดผนึก และให้

คว�มหม�ยรวมถงึอ�ห�รทีม่กีระบวนก�รผลติในทำ�นองเดยีวกนันีท้ีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่ และมกีระบวนก�รปรบั

ค�่พเีอช ไมเ่กนิ 4.6 และมคี�่วอเตอรแ์อคตวิติี ้(Water activity) ม�กกว�่ 0.85 ซ่ึงเกบ็รักษ�ไวใ้นภ�ชนะบรรจุ

ที่ปิดสนิทท่ีเป็นโลหะหรือวัตถุอื่นท่ีคงรูปหรือไม่คงรูปที่ส�ม�รถป้องกันมิให้อ�ก�ศภ�ยนอกเข้�ไปในภ�ชนะ

บรรจุได้ และส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ

 15.2.2 ขอบข่�ยอ�ห�รที่บังคับใช้

 ขอบข�่ยอ�ห�รต�มนิย�มดังกล่�ว ครอบคลุมอ�ห�รอ�ห�รทุกประเภท เช่น เครือ่งดืม่ นม

และผลิตภัณฑ์ ช� ก�แฟ นำ้�นมถั่วเหลือง ซอส ซุป กะทิ นำ้�จิ้ม ผลิตภัณฑ์จ�กเนื้อสัตว์ อ�ห�รเสริมสำ�หรับ

ท�รก นมดัดแปลงสำ�หรับท�รก ที่มีลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เข้�ข่�ยเงื่อนไขครบทั้ง 5 ข้อ ต่อไปนี้
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 (1) เป็นอ�ห�รท่ีผ่�นกรรมวิธีที่ใช้ทำ�ล�ยหรือยังยั้งก�รขย�ยพันธุ์ของจุลินทรีย์ด้วย

คว�มร้อนภ�ยหลัง หรือก่อนบรรจุหรือปิดผนึก เพื่อทำ�ล�ยจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยในเชิงก�รค้�  

(Commercial sterility) ด้วยวิธีก�รดังนี้

 ฆ่�เชื้อด้วย Retort ชนิดภ�ยใต้คว�มดัน

 ฆ่�เชื้อด้วย Cooker ภ�ยใต้บรรย�ก�ศปกติ

 ฆ่�เชื้อด้วยระบบก�รผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic systems)

 ทั้งนี้อ�จมีอ�ห�รที่ฆ่�เชื้อด้วยคว�มร้อนก่อนก�รบรรจุและมีก�รบรรจุร้อน (Hot fill and 

hold process) ในระดบัอณุหภมูทิีส่�ม�รถทำ�ล�ยจุลินทรียใ์หอ้ยูใ่นระดับทีป่ลอดภยัในเชงิก�รค�้และใหค้ว�ม

หม�ยรวมถึงอ�ห�รอื่นที่มีกระบวนก�รผลิตในทำ�นองเดียวกัน

 (2) เป็นอ�ห�รชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� (Low-acid food) มีค่�พีเอช ม�กกว่� 4.6 

(pH > 4.6) หรอืเป็นอ�ห�รทีโ่ดยธรรมช�ตมิคี�่พเีอช ม�กกว�่ 4.6 (pH > 4.6) แตม่กี�รปรบัสภ�พใหเ้ปน็กรด  

(Acidified food) จนมีค่�พีเอช ไม่เกิน 4.6 (pH ≤ 4.6)

 (3) เป็นอ�ห�รที่มีค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ (Water activity) ม�กกว่� 0.85 (aw > 0.85)

 (4) เป็นอ�ห�รที่เก็บรักษ�ไว้ในภ�ชนะบรรจุที่ปิดผนึกสนิท ที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่ 

คงรูปหรือไม่คงรูปที่ส�ม�รถป้องกันมิให้อ�ก�ศภ�ยนอกเข้�ไปในภ�ชนะบรรจุได้

 (5) เป็นอ�ห�รที่ส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ

 ทั้งนี้ไม่ใช้บังคับกับอ�ห�รดังตัวอย่�งต่อไปนี้

 (1)  อ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรด (pH ≤ 4.6) โดยธรรมช�ติ (Acid food)

 (2) อ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรด (pH ≤ 4.6) โดยธรรมช�ติ (Acid food) ท่ีมีก�รเติม

ส่วนประกอบท่ีคว�มเป็นกรดตำ่�ในปริม�ณเล็กน้อย เพื่อตกแต่งอ�ห�รให้น่�รับประท�นหรือเพื่อปรุงรสช�ติ  

โดยค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งสมดุลยังคงมีสภ�พเป็นกรดอยู่ (pH ≤ 4.6)

 (3) เครื่องดื่มอัดก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์

 (4) อ�ห�รท่ีผ�่นกระบวนก�รหมกั (Fermented food) ทีม่คีว�มเปน็กรด (pH ≤ 4.6)  

ซึ่งคว�มเป็นกรดเกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งเคมีของส�รพวกค�ร์โบไฮเดรทในอ�ห�รโดยมีจุลินทรีย์เป็น

ตัวก�รทำ�ให้เกิดปฏิกิริย� เช่น นำ้�ส้มส�ยชู นมเปรี้ยว ผักผลไม้ดอง เป็นต้น

 (5) อ�ห�รท่ีไม่ไดบ้รรจใุนภ�ชนะทีป่ดิผนกึสนทิ อ�ก�ศยงัส�ม�รถผ�่นเข�้ออกได้และ

ไม่ส�ม�รถเก็บรักษ�ไว้ได้น�นที่อุณหภูมิห้อง

 (6) อ�ห�รที่เก็บและทำ�ก�รขนส่งรวมทั้งกระจ�ยสินค้�จำ�หน่�ยโดยก�รแช่เย็น (ซึ่ง

ต้องมีคำ�แนะนำ�ระบุไว้ที่ฉล�กด้วย)

 (7) อ�ห�รทีม่คี�่วอเตอรแ์อคตวิต้ีิ (Water activity) นอ้ยกว�่หรอืเท�่กับ 0.85 (aw ≤ 0.85)  

ซึ่งมักมีลักษณะแห้ง หรือมีคว�มชื้นตำ่� เนื่องจ�กผ่�นกระบวนก�รทำ�ให้แห้งหรือทำ�ให้เข้มข้น เช่น แป้งเส้น

ก๋วยเตี๋ยวแห้ง พ�สต้� นมผง ก�แฟผง คุกกี้ แครกเกอร์ ผลไม้แห้ง แยมและเยลลี่ เนยถั่ว ปล�ดองเค็มเบคอน 

หมูหยอง นมข้นหว�น นำ้�ผึ้ง นำ้�มันพืช ช็อกโกแลต ซอสถั่วเหลือง ซอสมะเขือเทศ เป็นต้น

   หม�ยเหตุ : บ�งผลิตภัณฑ์ เช่น เต้�เจี้ยว ซีอิ๊ว นำ้�ปล� อ�จต้องพิจ�รณ�ร�ยละเอียด

ผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม
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 (8) อ�ห�รท่ีไมผ่�่นกรรมวธิทีีใ่ชท้ำ�ล�ยหรอืยงัยัง้ก�รขย�ยพนัธุข์องจลุนิทรยีด์ว้ยคว�มรอ้น

ภ�ยหลัง หรือก่อนบรรจุหรือปิดผนึก

 15.2.3 ข้อกำ�หนดสำ�หรับสถ�นที่ผลิตอ�ห�ร 

 ผู้ประกอบก�รผลิตหรือนำ�เข้�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� 

(Low-acid canned food) และชนิดปรับกรด (Acidified food) ที่เข้�ข่�ยต�มนิย�มต�มประก�ศ กระทรวง

ส�ธ�รณสขุ (ฉบับท่ี 349) พ.ศ.2556 เรือ่ง วธิกี�รผลติ เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นก�รผลติ และ ก�รเกบ็รกัษ�อ�ห�ร

ในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด จำ�เป็นต้องจัดสถ�นที่ผลิตให้เป็นไป

ต�มประก�ศฉบบัดงักล�่ว ซึง่เปน็ GMP เฉพ�ะเรือ่ง สำ�หรบัผลติภณัฑอ์�ห�รทีจ่ะตอ้งควบคมุกำ�กบัดแูลอย�่ง

เข้มงวดโดยร�ยละเอียดหลักเกณฑ์ศึกษ�ได้จ�กประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขฉบับดังกล่�ว โดยต้องจัดให้มี

ร�ยก�รเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็น

กรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรดไม่ตำ่�กว่�เกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ในบัญชีหม�ยเลข 1 และ 2 ท้�ยประก�ศฯ และต้อง

จัดใหมี้ผูค้วบคมุก�รผลติ และผูก้ำ�หนดกระบวนก�รฆ�่เชือ้ดว้ยคว�มรอ้นในก�รผลติอ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุี่

ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรดที่ผ่�นก�รฝึกอบรมต�มหลักสูตรที่ได้รับก�รรับรองจ�ก

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� และมหีลกัสตูร ไมน่อ้ยกว�่เกณฑท์ีก่ำ�หนดไวใ้นบญัชหีม�ยเลข 3 ท�้ย

ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข

 (2)  ส่วนผู้ประกอบก�รผลิตหรือนำ�เข้�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่เป็น 

กรดโดยธรรมช�ติ (Acid food) และอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดควบคุมค่�วอเตอร์แอคติวิตี้ (Low 

water activity) ซ่ึงไม่เข้�ข่�ยต้องปฏิบัติต�มประก�ศฉบับดังกล่�วเนื่องจ�กมีคว�มเสี่ยงตำ่� แต่จำ�เป็นต้อง

ปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ GMP สุขลักษณะขั้นพื้นฐ�น ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 

2543 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�

 15.2.4 ข้อกำ�หนดสำ�หรับสถ�นที่นำ�เข้�

 ผู้นำ�เข้�ต้องจัดให้มีใบรับรองสถ�นที่ผลิต วิธีก�รผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในก�รผลิตและ

ก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด เพื่อก�รนำ�เข้� 

และต้องระบุว่�เป็นไปต�มเกณฑ์ หรือมีร�ยละเอียดไม่ตำ่�กว่�เกณฑ์ในบัญชีแนบท้�ยหม�ยเลข 1 ประก�ศ

กระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 หรือเป็นไปต�มหลักเกณฑ์อย่�งใดอย่�งหนึ่งแล้วแต่กรณี ดัง

ต่อไปนี้

 (1)  หลักเกณฑ์ก�รผลิตที่ดีของอ�ห�รกระป๋องชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่

ปรับกรด (Code of Hygienic Practice for Low and Acidified Low-acid Canned Foods: CAC/RCP 

23-1979) ที่กำ�หนดโดยโครงก�รม�ตรฐ�นอ�ห�รระหว่�งประเทศ เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โคเด็กซ์

 (2)  หลักเกณฑ์ก�รผลิตที่ดีของอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็น 

กรดตำ�่ (Code of Hygienic Practice for Aseptically Processed and Packaged Low-acid Foods: CAC/

RCP 40-1993) ที่กำ�หนดโดยโครงก�รม�ตรฐ�นอ�ห�รระหว่�งประเทศ เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โคเด็กซ์
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 (3)  หลักเกณฑ์กระบวนก�รให้คว�มร้อนกับอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดที่มี

คว�มเป็นกรดตำ่� (Code of Federal Regulations Title 21 Part 113 Thermally Processed Low-acid 

Foods Packaged in Hermetically Sealed Containers) ที่กำ�หนดโดยองค์ก�รอ�ห�รและย� ประเทศ

สหรัฐอเมริก� (US Food and Drug Administration)

 (4)  หลักเกณฑ์กระบวนก�รให้คว�มร้อนกับอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดที่

ปรับกรด (Code of Federal Regulations Title 21 Part 114 Acidified Foods) ที่กำ�หนดโดยองค์ก�ร

อ�ห�รและย� ประเทศสหรัฐอเมริก� 

 (5) หลกัเกณฑ์กระบวนก�รใหค้ว�มรอ้นกบัผลติภณัฑเ์นือ้สตัวแ์ละสตัวป์กี (Code of 

Federal Regulations Title 9 Part 318.300-.311 for Meat Product and 381.300-.311 for Poultry 

Products) ที่กำ�หนดโดย US Department of Agriculture

 (6)  ระบบก�รวเิคร�ะหอ์นัตร�ยและควบคมุจดุวกิฤต (Hazard Analysis and Critical 

Control Point System) หรือระบบก�รจัดก�รคว�มปลอดภัยของอ�ห�ร (Food Safety Management 

System; ISO 22000) ในขอบข่�ยก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� หรือ

ชนิดที่ปรับกรด

 โดยองค์กรหรือหน่วยง�นที่มีหน้�ที่ตรวจประเมินสถ�นที่ผลิตและส�ม�รถออกใบรับรอง

สถ�นที่ผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด ได้แก่

 (1)  องค์กรหรือหนว่ยง�นของรฐั (Authority) ซึง่มหีน�้ทีร่บัผดิชอบของประเทศผูผ้ลติ

 (2)  องคก์รหรอืหนว่ยง�นเอกชนทีห่นว่ยง�นร�ชก�รซ่ึงมหีน�้ทีรั่บผิดชอบของประเทศ 

ผู้ผลิตรับรองให้ส�ม�รถตรวจประเมินสถ�นที่ผลิต

 (3)  องค์กรหรือหน่วยง�นที่ได้รับก�รรับรองโดยหน่วยง�นรับรองส�กล ซ่ึงเป็นที่น่�

เชื่อถือในระดับส�กล

 ก�รแสดงใบรับรองที่ออกโดยองค์กรหรือหน่วยง�นนั้นต้องเป็นต้นฉบับ กรณีที่ไม่ส�ม�รถ

นำ�ต้นฉบับม�แสดงได้ ให้ใช้สำ�เน�ต้นฉบับที่รับรองโดยองค์กรหรือหน่วยง�นที่ออกใบรับรองนั้นๆ หรือสถ�น

ทูตของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือหน่วยง�นของรัฐ หรือบุคคลที่รัฐรับรอง เช่น Notary Public เป็นต้น

 กรณีใบรับรองท่ีใช้ภ�ษ�อื่น ให้แนบคำ�แปลท่ีเป็นภ�ษ�ไทยหรือภ�ษ�อังกฤษท่ีผ่�นก�ร

รับรองคำ�แปลจ�กสถ�นทูตไทยในประเทศผู้ผลิตหรือสถ�นทูตของผู้ผลิตในประเทศไทยหรือหน่วยง�นของ

รัฐหรือเอกชนที่ดำ�เนินธุรกิจก�รแปลเอกส�รที่เป็นม�ตรฐ�นส�กลพร้อมใบรับรองด้วย 

   ใบรับรองต้องระบุวันสิ้นอ�ยุ ในกรณีท่ีใบรับรองไม่ได้ระบุวันสิ้นอ�ยุให้ถือว่�ใบรับรองนั้น

ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบรับรอง เว้นแต่จะมีหลักฐ�นจ�กองค์กรหรือหน่วยง�นที่ออกใบรับรองว่�

ใบรับรองนั้นยังคงมีสถ�นะใช้ได้อยู่

 15.2.5 ระยะเวล�บังคับใช้กฎหม�ย ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 

เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิต และก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

คว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

 1) รายใหม่ : ผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้�เพ่ือจำ�หน่�ยอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมี

คว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดท่ีปรับกรด ซึ่งยังไม่เคยได้รับใบอนุญ�ตผลิต หรือได้รับเลขสถ�นที่ผลิตอ�ห�รที่

ไม่เข้�ข่�ยเป็นโรงง�น หรือได้รับใบอนุญ�ตนำ�เข้�อ�ห�รดังกล่�วม�ก่อน จะต้องปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ต�ม

กฎหม�ยฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 19 สิงห�คม 2556 

 2) รายเกา่ : ผูผ้ลติหรือผูน้ำ�เข�้เพือ่จำ�หน�่ยอ�ห�รในภ�ชนะบรรจทีุป่ดิสนทิชนดิทีม่คีว�ม

เปน็กรดตำ�่และชนิดท่ีปรบักรดท่ีไดร้บัใบอนุญ�ตผลติ หรอืไดร้บัเลขสถ�นทีผ่ลติอ�ห�รทีไ่มเ่ข�้ข�่ยเปน็โรงง�น 

หรือได้รับใบอนุญ�ตนำ�เข้�อ�ห�รดังกล่�วแล้ว มีระยะเวล�ผ่อนผันให้ปรับปรุง แก้ไข สถ�นที่ หรือจัดให้มี 

ใบรับรองให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ท่ีกำ�หนดน้ีภ�ยใน 1 ปี นับแต่วันที่ประก�ศนี้มีผลใช้บังคับ คือ วันที่ 19 

สิงห�คม พ.ศ.2557 ห�กพ้นกำ�หนดนี้แล้วถือว่�ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

 15.2.6 ข้อกำ�หนดสำ�หรับผลิตภัณฑ์อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� 

และชนิดที่ปรับกรด

 ด้วยนิย�มอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดท่ีปรับกรด 

ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง วิธีก�รผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิต 

และก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดท่ีมีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดท่ีปรับกรด ส่งผลให้มี

ขอบข่�ยครอบคลุมอ�ห�รหล�กหล�ยประเภท อย่�งไรก็ต�มผู้ผลิตหรือผู้นำ�เข้�อ�ห�ร ต้องจำ�แนกประเภท

ผลติภณัฑข์องตนว�่เปน็อ�ห�รประเภทใดต�มกฎหม�ยภ�ยใต้ พรบ.อ�ห�ร พ.ศ.2522 ซ่ึงได้กำ�หนดคณุภ�พ

หรือม�ตรฐ�น ก�รแสดงฉล�ก รวมถึงเอกลักษณ์ของอ�ห�รแต่ละประเภทเอ�ไว้ในประก�ศเฉพ�ะสำ�หรับอ�

ห�รนัน้ๆ มกัเรยีกกนัว�่เปน็ม�ตรฐ�นในแนวด่ิง (Vertical standard) โดยต้องทร�บขอ้มลูเกีย่วกบัผลิตภณัฑ์

ของตน เช่น วัตถุประสงค์ก�รใช้ผลิตภัณฑ์ วิธีก�รบริโภค, ลักษณะอ�ห�ร, สูตรส่วนประกอบ, ภ�ชนะบรรจุที่

ใช้ เปน็ตน้ แลว้นำ�ม�เทียบกบันยิ�ม คณุภ�พหรอืม�ตรฐ�นของอ�ห�รต�มทีก่ำ�หนดไวใ้นประก�ศเฉพ�ะเรือ่ง

นัน้ๆ เพือ่ใหส้�ม�รถควบคมุคว�มปลอดภยั คณุลักษณะ คณุภ�พหรือม�ตรฐ�น ก�รแสดงฉล�กของผลิตภณัฑ์

อย่�งถูกต้องต�มที่กฏหม�ยกำ�หนด ตัวอย่�งเช่น

ประเภทอ�ห�ร

(ภ�ยใต้ พรบ.อ�ห�ร พ.ศ.2522)

ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข

(ม�ตรฐ�นแนวดิ่ง (Vertical standard))
นมดัดแปลงสำ�หรับท�รกและนมดัดแปลงสูตรต่อ

เนื่องสำ�หรับท�รกและเด็กเล็ก 

ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537), (ฉบับที่167) พ.ศ.2538

ฉบบัที ่286 (พ.ศ.2547) และฉบบัที ่307 (พ.ศ.2550)
อ�ห�รท�รกและอ�ห�รสูตรต่อเนื่องสำ�หรับท�รก

และเด็กเล็ก 

ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537), (ฉบับที่ 168) พ.ศ.2538, 

(ฉบับท่ี 171) พ.ศ.2539, (ฉบับท่ี 287) พ.ศ.2547 

และ (ฉบับที่ 308) พ.ศ.2550 
อ�ห�รเสริมสำ�หรับท�รกและเด็กเล็ก ฉบบัท่ี 158 (พ.ศ.2537) และ (ฉบบัที ่169) พ.ศ.2538 
ช� (ฉบับท่ี 196) พ.ศ.2543, (ฉบับท่ี 277) พ.ศ.2546 

และฉบับปี พ.ศ.2554 (329)
ก�แฟ (ฉบับท่ี 197) พ.ศ.2543, (ฉบับท่ี 276) พ.ศ.2546 

และฉบับปี พ.ศ.2554 (330)



บทที่ 15  กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการเบื้องต้น 

ของการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

287

ประเภทอ�ห�ร

(ภ�ยใต้ พรบ.อ�ห�ร พ.ศ.2522)

ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข

(ม�ตรฐ�นแนวดิ่ง (Vertical standard))
นำ้�นมถั่วเหลืองในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 198) พ.ศ.2543
ครีม (ฉบับที่ 208) พ.ศ.2543
อ�ห�รกึ่งสำ�เร็จรูป (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543
ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550
นมโค เช่น นมยูเอชที นมสเตอริไลส์ (ฉบับที่ 350) พ.ศ.2556
นมปรุงแต่ง เช่น นมคืนรูปปรุงแต่งยูเอชที กลิ่น 

สตรอเบอร์รี

(ฉบับที่ 351) พ.ศ.2556

ผลิตภัณฑ์ของนม (ฉบับที่ 352) พ.ศ.2556
อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิท เช่น ปล�ซ�ร์ดีน

ในซอสมะเขือเทศ ปล�ทูน่�ในนำ้�มันถั่วเหลือง กะทิ 

ฉบับที่ 355 (พ.ศ.2556) 

เครื่องดื่มในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 356) พ.ศ.2556

 และผูป้ระกอบก�รจะตอ้งควบคมุใหผ้ลติภณัฑม์คีณุภ�พหรอืม�ตรฐ�นเปน็ไปต�มม�ตรฐ�น

แนวนอน (Horizontal Standard) ซึ่งบังคับใช้กับอ�ห�รทุกชนิด ตัวอย่�งเช่น 

ม�ตรฐ�น ว่�ด้วยเรื่อง
ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข

(ม�ตรฐ�นแนวนอน (Horizontal Standard))
ภ�ชนะบรรจุ  ฉบับที่ 92 (พ.ศ. 2528) เรื่อง กำ�หนดคุณภ�พหรือม�ตรฐ�น

ของภ�ชนะบรรจุ ก�รใชภ้�ชนะบรรจุ และก�รห�้มใชว้ตัถใุด

เป็นภ�ชนะบรรจุ

 ฉบับท่ี (295) พ.ศ. 2548 เร่ือง กำ�หนดคณุภ�พหรือม�ตรฐ�น

ของภ�ชนะบรรจุที่ทำ�จ�กพล�สติก
วัตถุที่ห้�มใช้ในอ�ห�ร  ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) และฉบับที่ (247) พ.ศ. 2544  

เรื่องกำ�หนดวัตถุที่ห้�มใช้ในอ�ห�ร
ฉล�ก  (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 และฉบับที่ (252) พ.ศ. 2545  

เรื่องฉล�ก
วัตถุเจือปนอ�ห�ร  (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอ�ห�ร

 ฉบับที่ 363 พ.ศ. 2556 เรื่อง วัตถุเจือปนอ�ห�ร (ฉบับที่ 2)
ส�รปนเปื้อน/ส�รตกค้�ง/จุลินทรีย์ก่อโรค  ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) และ (ฉบับที่ 273) พ.ศ.2546  

เรื่อง ม�ตรฐ�นอ�ห�รที่มีส�รปนเปื้อน
 ฉบับปี พ.ศ.2554 (334) เรื่อง ม�ตรฐ�นอ�ห�รที่ก�รปน

เปื้อนกัมมันตรังสี และ (ฉบับท่ี 341) พ.ศ.2555 กำ�หนด

เงื่อนไขก�รนำ�เข้�อ�ห�รที่มีคว�มเสี่ยงจ�กก�รปนเปื้อนส�ร

กัมมันตรังสี
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ม�ตรฐ�น ว่�ด้วยเรื่อง
ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข

(ม�ตรฐ�นแนวนอน (Horizontal Standard))
 ฉบับปี พ.ศ.2554 (337) และ (ฉบับท่ี 361) พ.ศ.2556  

เรื่อง อ�ห�รที่มีส�รพิษตกค้�ง
 (ฉบับที่ 303) พ.ศ.2550 เรื่อง อ�ห�รที่มีย�สัตว์ตกค้�ง
 (ฉบับที่ 268) พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 299) พ.ศ.2549  

เรื่อง ม�ตรฐ�นอ�ห�รที่มีก�รปนเปื้อนส�รเคมีบ�งชนิด
 (ฉบับที่ 269) พ.ศ.2546 เรื่อง ม�ตรฐ�นอ�ห�รที่มีก�รปน

เปื้อนส�รเคมีบ�งชนิด
 ฉบบัป ีพ.ศ.2552 (313) เร่ือง ม�ตรฐ�นอ�ห�รด้�นจุลินทรีย์

ที่ทำ�ให้เกิดโรค
 และฉบับที่ 364 พ.ศ. 2556 เร่ือง ม�ตรฐ�นอ�ห�รด้�น

จุลินทรีย์ที่ทำ�ให้เกิดโรค

 นอกจ�กน้ียังมีประก�ศฯ ท่ีเกี่ยวข้องฉบับอื่นๆ ที่ผู้ประกอบก�รจำ�เป็นต้องศึกษ�เพ่ิมเติม

เพื่อไม่ให้กระทำ�ฝ่�ฝืนกฎหม�ย เช่น ฉล�กโภชน�ก�ร นำ้�บริโภคในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท นำ้�แข็ง อ�ห�รที่

ห้�มผลิต/นำ�เข้�/จำ�หน่�ย เป็นต้น

 15.2.7 ข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รโฆษณ� 

 พระร�ชบญัญตัอิ�ห�ร พศ. 2522 ได้กำ�หนดให้ผู้ประกอบก�รต้องยืน่คำ�ขอโฆษณ�ผลิตภณัฑ์

อ�ห�รให้ถูกต้องต�มกฏหม�ยก่อน โดยอ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร� 40 ม�ตร� 41 และม�ตร� 42 ผู้ประกอบ

ก�รจะตอ้งจดัเตรยีมเอกส�รหลกัฐ�นพรอ้มคำ�ขอฯ ใหส้ำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� พิจ�รณ�ตรวจ

สอบก่อน เมื่อได้รับอนุญ�ตแล้วจึงส�ม�รถโฆษณ�ได้ ห�กฝ่�ฝืนก็จะถูกลงโทษแล้วแต่กรณี 

 ทั้งนี้มีประเด็นสำ�คัญของม�ตร� 40-42 โดยสรุปดังนี้

 ม�ตร� 40 ห้�มมิให้ผู้ใดโฆษณ�คุณประโยชน์ คุณภ�พ หรือสรรพคุณของอ�ห�รอันเป็น

เท็จ หรือหลอกลวงให้เกิดคว�มหลงเชื่อโดยไม่สมควร

 ม�ตร� 41 ผู้ประกอบก�รที่ประสงค์จะโฆษณ�คุณประโยชน์ คุณภ�พ หรือสรรพคุณของ

อ�ห�รท�งวิทยกุระจ�ยเสยีง วทิยโุทรทศัน ์หรอืท�งสือ่สิง่พมิพ ์ทกุชนดิ ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนท์�งก�รค�้ ตอ้งนำ�

เสยีงภ�พหรอืขอ้คว�มทีจ่ะโฆษณ�ใหส้ำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� ตรวจพจิ�รณ� เมือ่ได้รับอนญุ�ต

แล้วจึงจะส�ม�รถโฆษณ�ได้

 ม�ตร� 42 ให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� มีอำ�น�จระงับก�รโฆษณ�อ�ห�รที่

ฝ่�ฝืน ม�ตร� 41 หรือระงับก�รผลิตนำ�เข้�หรือจำ�หน่�ยหรือโฆษณ�อ�ห�รที่ไม่มีคุณประโยชน์ คุณภ�พ หรือ

สรรพคุณต�มที่โฆษณ� โดยสั่งเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบก�รปฏิบัติ

 ดังนั้น ผู้ประกอบก�ร จึงต้องปฏิบัติให้ถูกต้องต�มม�ตร� 40-42 ที่กล่�วแล้วข้�งต้น และ

เปน็กจิกรรมของก�รควบคมุกำ�กบัดแูลอ�ห�ร เพือ่ปอ้งกนัไมใ่หผู้บ้รโิภคถกูหลอกลวง หรอืเข�้ใจผดิในคณุภ�พ

หรือม�ตรฐ�นของอ�ห�รนั้นๆ โดยผ่�นท�งสื่อต่�งๆ
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 อย�่งไรกต็�มกฎหม�ยมีก�รปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ปน็ปจัจุบนัอยูเ่สมอผู้ประกอบก�รท่ีเกีย่วขอ้ง

กบัอ�ห�รจำ�เปน็ตอ้งศกึษ�ขอ้มลูเพ่ิมเตมิ ซ่ึงส�ม�รถตดิตอ่ขอขอ้มลูไดท้ี ่สำ�นกัอ�ห�ร สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

อ�ห�รและย� หรือที่เวปไซด์ www.fda.moph.go.th

15.3	 การขออนุญาตด้านอาหาร

 ม�ตร� 14 และม�ตร� 15 ออกต�มคว�มใน พรบ.อ�ห�รพ.ศ.2522 กำ�หนดให้ผู้ผลิตและ

ผู้นำ�เข้�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด เพื่อจำ�หน่�ยต้องขอ

อนญุ�ตกอ่นก�รผลติหรอืนำ�เข้�อ�ห�รเพือ่จำ�หน�่ยเพือ่ประเมนิศกัยภ�พของผูป้ระกอบก�รว�่ส�ม�รถปฏบิตัิ

ต�มม�ตรฐ�นหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขต่�งๆทีก่ำ�หนดไวใ้นกฎหม�ยไดก้อ่นทีจ่ะมกี�รผลติอ�ห�รเพือ่ให้เกดิคว�ม

มัน่ใจว�่ผลติภณัฑอ์�ห�รท่ีผลติหรอืนำ�เข้�เพ่ือจำ�หน�่ยต่อผูบ้รโิภคนัน้มคีณุภ�พม�ตรฐ�นและคว�มปลอดภยั

ตอ่ผูบ้รโิภคทัง้ภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ เพร�ะก�รผลิตอ�ห�รประเภทดังกล่�ว ห�กไมเ่ปน็ไปต�มหลกั

ก�รของเทคโนโลยกี�รผลติท่ีถูกตอ้งจะสง่ผลกระทบอนัตร�ยต่อผูบ้รโิภคถงึชวีติจ�กส�รพษิของจุลนิทรยีช์นดิ 

Clostridium botulinum ดงัน้ันผูป้ระกอบก�รจึงต้องมคีว�มตระหนกัและคว�มเข�้ใจในกระบวนก�รผลิตที่

ถูกต้องโดยต้องเตรียมเอกส�ร และหลักฐ�นท�งวิช�ก�รที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปต�มกฎหม�ย 

 โดยแบ่งก�รยื่นขออนุญ�ตเพื่อประเมินก่อนก�รออกสู่ตล�ด ออกเป็น 3 ด้�น คือ 

 15.3.1 ก�รขออนุญ�ตสถ�นที่ผลิตอ�ห�ร หรือสถ�นที่นำ�เข้�อ�ห�ร 

 ผูป้ระกอบก�รตอ้งจัดสถ�นท่ีใหเ้ปน็ไปต�มม�ตรฐ�นสถ�นท่ีผลติ ไดแ้ก ่หลกัเกณฑวิ์ธกี�รท่ี

ดีในก�รผลิตอ�ห�ร (Good Manufacturing Practice; GMP) หรือข้อกำ�หนดพื้นฐ�นด้�นสุขลักษณะอ�ห�ร 

หรอืหลกัเกณฑว์�่ด้วยสขุลกัษณะทีด่ ีแลว้แตก่รณ ีขึน้อยูก่บักลุม่หรอืประเภทของอ�ห�รทีจ่ะทำ�ก�รผลติหรอื

นำ�เข�้ เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์�้นคว�มปลอดภยัของอ�ห�ร และยืน่ขออนญุ�ตสถ�นทีเ่พ่ือขอรับเลขประจำ�

สถ�นที่ให้ถูกต้องต�มกฎหม�ยต่อไป

 15.3.2 ก�รขออนุญ�ตผลิตภัณฑ์อ�ห�ร 

 ภ�ยหลงัก�รได้รบัเลขประจำ�สถ�นท่ีแลว้ ผูป้ระกอบก�รผลิตหรอืนำ�เข�้อ�ห�ร ตอ้งพฒัน�

ผลิตภัณฑ์ของตนให้มีคว�มปลอดภัย มีคุณภ�พ และม�ตรฐ�นต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้ และดำ�เนินก�รยื่น

ขอรับเลขส�รบบอ�ห�ร ซึ่งมีระดับคว�มเข้มงวดที่แตกต่�งกัน ขึ้นกับกลุ่มหรือประเภทของผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

ที่ผลิตหรือนำ�เข้� โดยแบ่งก�รยื่นออกเป็น 4 ประเภท แบบ

 1) ก�รขึ้นทะเบียนตำ�รับอ�ห�ร 

 2) ก�รขออนุญ�ตใช้ฉล�กอ�ห�ร 

 3) ก�รจดทะเบียน

 4) ก�รแจ้งร�ยละเอียดของอ�ห�ร 

 และภ�ยหลงัก�รไดร้บัเลขส�รบบอ�ห�ร ต้องจัดทำ�และแสดงฉล�กท่ีถูกต้องต�มประก�ศฯ

ว่�ด้วยเรื่อง ฉล�ก หรือประก�ศฯ เฉพ�ะเรื่อง เช่น ประก�ศฯ ว่�ด้วยเรื่อง นมดัดแปลงสำ�หรับท�รกและนม

ดดัแปลงสตูรตอ่เนือ่งสำ�หรบัท�รก เปน็ตน้ ซ่ึงเปน็ข้อมลูทีจ่ำ�เปน็แกผู้่บริโภคในก�รเลือกซ้ือและบริโภคอ�ห�ร

ได้อย่�งถูกต้อง นอกจ�กนี้ฉล�กต้องไม่แสดงภ�พหรือข้อคว�มที่เป็นเท็จ หลอกลวงผู้บริโภคด้วย นอกจ�กนี้
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ห�กมกี�รกล่�วอ�้งท�งโภชน�ก�ร หรอืมกี�รใชคุ้ณค่�ท�งโภชน�ก�รของอ�ห�ร หรอืมกี�รระบกุลุม่ผูบ้รโิภคใน

ก�รสง่เสรมิก�รข�ย เพือ่เพิม่มลูค�่ใหก้บัผลติภณัฑ ์จะตอ้งแสดงฉล�กโภชน�ก�ร โดยกรอบขอ้มูลโภชน�ก�ร

และก�รกล่�วอ้�งต่�งๆ ต้องเป็นไปต�มประก�ศฯเรื่อง ฉล�กโภชน�ก�ร

 15.3.3 ก�รโฆษณ�อ�ห�ร 

 ในกรณีที่ต้องก�รโฆษณ�สรรพคุณ คุณประโยชน์ คุณภ�พของอ�ห�รทุกประเภทท�งส่ือ 

หรือด้วยวิธีก�รใดๆ เพื่อประโยชน์ท�งก�รค้� ต้องไม่เป็นเท็จ ไม่หลอกลวงให้เกิดคว�มหลงเชื่อโดยไม่สมควร 

ไม่ทำ�ให้เข้�ใจผิดในส�ระสำ�คัญ และไม่กล่�วอ้�งสรรพคุณในท�งบำ�บัดรักษ�โรค

 และจะตอ้งขออนญุ�ตกอ่นเมือ่ไดร้บัอนญุ�ตแลว้จงึจะทำ�ก�รโฆษณ�ได ้โดยในก�รโฆษณ�

จะต้องไม่มีข้อคว�มที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงเพื่อให้เกิดคว�มหลงเชื่อโดยไม่สมควร 

15.4	 การขออนุญาตสถานท่ีผลิตและสถานท่ีนำาเข้าสำาหรับอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิด

สนิทชนิดที่มีความเป็นกรดตำ่าและชนิดที่ปรับกรด

 15.4.1 สถ�นที่ยื่นคำ�ขออนุญ�ต

 ผู้ประกอบก�รที่ต้องก�รผลิตอ�ห�รหรือต้องก�รนำ�เข้�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดท่ีปรับกรดเพื่อจำ�หน่�ยต้องย่ืนเอกส�รเพื่อขออนุญ�ตต่อสำ�นักง�นคณะ

กรรมก�รอ�ห�รและย�หรอืสำ�นกัง�นส�ธ�รณสขุจงัหวดัแลว้แต่กรณเีพือ่ให้เจ�้หน�้ทีต่รวจสอบและพจิ�รณ�

ก่อนทำ�ก�รผลิตหรือนำ�เข้�อ�ห�รดังนี้

 15.4.1.1 กรณีสถ�นที่ผลิตหรือสำ�นักง�นใหญ่/ส�ข�ของสถ�นที่นำ�เข้�ต้ังอยู่ในเขต

กรงุเทพมห�นครใหย้ืน่คำ�ขออนญุ�ตไดท่ี้ศนูยบ์รกิ�รผลติภณัฑส์ขุภ�พเบด็เสรจ็ (One stop service center) 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�เลขที่ 88/24 ถ.ติว�นนท์ ต.ตล�ดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 15.4.1.2 กรณีสถ�นท่ีผลติหรอืสำ�นกัง�นใหญ/่ส�ข�ของสถ�นทีน่ำ�เข�้ต้ังอยูใ่นต่�งจังหวดั

ให้ยื่นคำ�ขออนุญ�ตได้ที่ศูนย์บริก�รผลิตภัณฑ์สุขภ�พเบ็ดเสร็จ (One stop service center) ณ สำ�นักง�น

ส�ธ�รณสุขจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถ�นที่ผลิตหรือสำ�นักง�นใหญ่ของสถ�นที่นำ�เข้�นั้นๆ (กรณีผลิตอ�ห�ร

ทีไ่มไ่ดม้อบอำ�น�จใหจ้งัหวดัดำ�เนนิก�รเจ�้หน�้ทีส่ำ�นกัง�นส�ธ�รณสขุจงัหวดัจะสง่เรือ่งตอ่ใหส้ำ�นกัง�นคณะ

กรรมก�รอ�ห�รและย�เป็นผู้พิจ�รณ�อนุญ�ตต่อไป)

 15.4.2 ก�รขออนุญ�ตสถ�นที่ผลิตอ�ห�ร

 ต�มพระร�ชบัญญัติอ�ห�รพ.ศ.2522 ในม�ตร� 14 กำ�หนดไว้ว่�ห้�มมิให้ผู้ใดตั้งโรงง�น

ผลิตอ�ห�รเพ่ือจำ�หน่�ยเว้นแต่ได้รับใบอนุญ�ตจ�กผู้อนุญ�ตก�รขออนุญ�ตและก�รอนุญ�ตต้องปฏิบัติต�ม

หลักเกณฑ์วิธีก�รและเงื่อนไขที่กำ�หนดในกฎกระทรวง รวมทั้งต�มที่ระเบียบสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร

และย�ว่�ด้วยก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับเลขส�รบบอ�ห�รดังนี้

 15.4.2.1 สถ�นท่ีผลิตอ�ห�รเข้�ข่�ยโรงง�น เป็นสถ�นที่ผลิตที่มีก�รใช้เคร่ืองจักรมีกำ�ลัง

รวมตั้งแต่ 5 แรงม้�หรือกำ�ลังเทียบเท่�ตั้งแต่ 5 แรงม้�ขึ้นไปหรือใช้คนง�นตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักร

หรือไม่ก็ต�ม (ดูวิธีตรวจสอบแรงม้�และวิธีคำ�นวณแรงม้�เปรียบเทียบในภ�คผนวก2) ผู้ผลิตจะต้องยื่นคำ�ขอ

อนุญ�ตตั้งโรงง�นผลิตอ�ห�ร (แบบอ.1) พร้อมเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�และสถ�นที่ผลิตต้องจัดให้
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เป็นไปต�มหลักเกณฑ์วิธีก�รที่ดีในก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และ

ชนิดที่ปรับกรดร�ยละเอียดต�มที่กล่�วแล้วข้�งต้น โดยกำ�หนดค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ตผลิตอ�ห�รต้ังแต่  

3,000 บ�ท -10,000 บ�ทต�มกำ�ลังเครื่องจักรหรือจำ�นวนคนง�นที่เกี่ยวข้องในก�รผลิต(ร�ยละเอียดใน 

ภ�คผนวก 3) โดยมีอ�ยุก�รอนุญ�ตถึงวันท่ี 31 ธันว�คมของปีท่ีส�มนับจ�กปีพ.ศ. ท่ีได้รับอนุญ�ตท่ีถือเป็นปีแรก

 15.4.2.2 สถ�นทีผ่ลติทีไ่มเ่ข�้ข�่ยโรงง�น เปน็สถ�นทีผ่ลิตทีมี่ก�รใชเ้คร่ืองจักรมกีำ�ลังรวม

ตำ�่กว�่ 5 แรงม้�และใชค้นง�นนอ้ยกว�่ 7 คนผู้ผลติจะต้องยืน่แบบคำ�ขอรบัเลขสถ�นทีผ่ลติอ�ห�รทีไ่มเ่ข�้ข�่ย

โรงง�น (แบบสบ.1) พร้อมเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�และสถ�นที่ผลิตต้องจัดให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์วิธี

ก�รที่ดีในก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรดร�ยละเอียด

ต�มที่กล่�วแล้วข้�งต้นโดยไม่ต้องเสียค่�ธรรมเนียม

 15.4.2.3 เอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ� ผู้ผลิตจะต้องจัดเตรียมข้อมูลกรอกลงแบบฟอร์ม

ที่กำ�หนดและแนบเอกส�รหลักฐ�นดังร�ยก�รต่อไปนี้

(1) แบบคำ�ขออนุญ�ตสถ�นที่ผลิตอ�ห�ร

	คำ�ขออนุญ�ตตั้งโรงง�นผลิตอ�ห�ร (อ.1) จำ�นวน 1 ฉบับ

	แบบคำ�ขอรับเลขสถ�นที่ผลิตอ�ห�รที่ไม่เข้�ข่�ยโรงง�น (สบ.1) พิมพ์

ด้วยเครื่องพิมพ์จำ�นวน 2 ฉบับ (หน้�-หลัง)

(2) สำ�เน�บัตรประช�ชนของผู้ขออนุญ�ตจำ�นวน 1 ฉบับ กรณีผู้ขออนุญ�ตเป็น

คนต่�งด้�วต้องแนบสำ�เน�หนังสือเดินท�ง (Passport) จำ�นวน 1 ฉบับ

(3)  สำ�เน�ทะเบยีนบ�้นของผู้ขออนญุ�ตกรณผู้ีขออนญุ�ตเป็นคนต่�งด้�วต้องยืน่

หนงัสอือนญุ�ตใหท้ำ�ง�นในประเทศ (Work permit) ซ่ึงออกให้โดยกระทรวง

แรงง�นหรือผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด จำ�นวน 1 ฉบับ

	สำ�เน�ทะเบียนบ้�นสถ�นที่ผลิตและสำ�เน�ทะเบียนบ้�นสำ�นักง�นใหญ่

จำ�นวน 1 ฉบับ

	สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษี หรือ ภพ.20 จำ�นวน 1 ฉบับ

	สำ�เน�ใบทะเบียนพ�ณิชย์ จำ�นวน 1 ฉบับ (เฉพ�ะบุคคลธรรมด�)

	สำ�เน�หนังสือรับรองก�รจดทะเบียนที่แจ้งวัตถุประสงค์ และผู้มีอำ�น�จ

ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญ�ต จำ�นวน 1 ฉบับ (เฉพ�ะนิติบุคคล)

	สำ�เน�หนงัสือรับรองสัญช�ติของนติบิคุคลจ�กกระทรวงพ�ณชิย ์(บญัชี

ร�ยชือ่ผูถ้อืหุน้) จำ�นวน 1 ฉบบั (เฉพ�ะนติิบคุคลทีเ่ปน็บรษิทั) ในกรณทีี่

ผูข้ออนญุ�ตเปน็นติบิคุคลต�่งด�้ว ตอ้งยืน่หนงัสอืรบัรองประกอบธรุกิจ

นิติบุคคลต่�งด้�ว จำ�นวน 1 ฉบับ หรือแนบบัตรส่งเสริมก�รลงทุนแทน

ก็ได้

	หนงัสอืแสดงว�่เปน็ผู้ได้รับมอบหม�ยใหด้ำ�เนนิกิจก�รของนติิบคุคลผู้ขอ

อนุญ�ต จำ�นวน 1 ฉบับ (เฉพ�ะนิติบุคคล) ติดอ�กรแสตมป์ 30 บ�ท 

อ�จตอ้งประทบัตร�ของบรษิทัดว้ย ในกรณทีีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืรบัรองก�ร

จดทะเบียน (ขอแบบหนังสือมอบอำ�น�จและแต่งต้ังผู้ดำ�เนินกิจก�รได้
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จ�กสำ�นกัอ�ห�ร สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� หรอืสำ�นกัง�น

ส�ธ�รณสุขจังหวัดทุกจังหวัด)

	หนังสือมอบอำ�น�จทั่วไป (กรณีผู้ดำ�เนินกิจก�รไม่ได้ม�ดำ�เนินก�รด้วย

ตนเอง) จำ�นวน 1 ฉบับ ติดอ�กรแสตมป์ 30 บ�ท อ�จต้องประทับตร�

ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองก�รจดทะเบียน (ขอ

แบบหนังสือมอบอำ�น�จและแต่งตั้งผู้ดำ�เนินกิจก�รได้จ�กสำ�นักอ�ห�ร 

สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� หรอืสำ�นักง�นส�ธ�รณสขุจงัหวดั 

ทุกจังหวัด)

	แผนท่ีแสดงที่ต้ังของโรงง�นและส่ิงปลูกสร้�งที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

จำ�นวน 1 ชุด ห�กสถ�นที่ผลิตตั้งอยู่ต่�งจังหวัดให้แนบเอกส�ร 2 ชุด 

พร้อมระบุชื่อที่อยู่สถ�นที่ผลิตด้วย

	แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้�งภ�ยในบริเวณที่ดินของโรงง�น จำ�นวน 1 ชุด 

ห�กสถ�นที่ผลิตตั้งอยู่ต่�งจังหวัดให้แนบเอกส�ร 2 ชุด พร้อมระบุชื่อที่

อยู่สถ�นที่ผลิตด้วย

	แบบแปลนแผนผังอ�ค�รผลิตที่ถูกต้องต�มม�ตร�ส่วนจำ�นวน 1 ชุด 

ห�กสถ�นที่ผลิตตั้งอยู่ต่�งจังหวัดให้แนบเอกส�ร 2 ชุด พร้อมระบุชื่อที่

อยู่สถ�นที่ผลิตด้วย ประกอบด้วย 

(ก) รูปด้�นหน้� รูปด้�นข้�ง และรูปตัดของอ�ค�ร ที่ใช้ในก�รผลิต ซึ่ง

มีก�รแสดงชนิดของวัสดุที่ใช้ในส่วนของฝ�ผนัง เพด�น พื้น ประตู 

หน้�ต่�ง และหลังค� เป็นต้น

(ข) แปลนพืน้ โดยแสดงก�รแบง่กัน้หอ้งหรือเนือ้ท่ีหรอืบรเิวณ โดยแยก

เป็นสัดส่วนสำ�หรับก�รผลิตอ�ห�รแต่ละประเภท และเป็นไปต�ม

ส�ยง�นก�รผลิต และสอดคล้องกับห้องหรือบริเวณที่ระบุในบัญชี

หม�ยเลข 1 แนบท้�ยประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) 

พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีก�รผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิตและเก็บ

รักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� 

และชนิดที่ปรับกรด เพื่อใช้สำ�หรับ

 รับวัตถุดิบ ส่วนผสม และบรรจุภัณฑ์

 เก็บวัตถุดิบ ส่วนผสม และบรรจุภัณฑ์

 เตรียมวัตถุดิบและปรุงผสม

 ทำ�คว�มสะอ�ดภ�ชนะบรรจุก่อนก�รบรรจุ 

 บรรจุ

 ไล่อ�ก�ศก่อนปิดผนึก 

 ปิดผนึกภ�ชนะบรรจุ 

 ตรวจสอบรอยผนึก
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 ฆ่�เชื้อและทำ�ให้เย็น

 กกัผลติภณัฑท์ีผ่�่นก�รฆ�่เชือ้แลว้ (Restricted area) และทำ�ให้

เย็น 

 ปิดฉล�ก 

 เก็บผลิตภัณฑ์

 กักผลิตภัณฑ์ที่มีปัญห�

 ล้�งทำ�คว�มสะอ�ดอุปกรณ์ก�รผลิต

 เก็บอุปกรณ์ก�รผลิตที่ทำ�คว�มสะอ�ดแล้ว

 เก็บส�รเคมีหรือวัตถุมีพิษ

 สำ�หรับอุปกรณ์ล้�งแบบระบบปิด (CIP) 

 ตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พ

 เปลี่ยนเสื้อผ้� และเก็บของใช้ส่วนตัวของพนักง�น

 อืน่ ๆ  เช่น ถงัหรอืบอ่เกบ็นำ�้ทีใ่ชใ้นก�รผลติ และหอ้งเกบ็นำ�้แขง็ 

เป็นต้น

 ตำ�แหน่งของเครื่องจักร ที่สอดคล้องกับกรรมวิธีก�รผลิต 

(ค)  ที่ตั้งและจำ�นวนอ่�งล้�งมือในบริเวณผลิต

(ง)  ทีต่ัง้และจำ�นวนของหอ้งสว้มช�ย ทีป่สัส�วะช�ย และหอ้งสว้มหญงิ 

อ�่งล�้งมอืหน�้หอ้งสว้มจดัแยกหอ้งสว้มของคนง�นช�ยและหญงิให้

เป็นสัดส่วนและมีเครื่องสุขภัณฑ์ที่จำ�เป็น (เช่น อ่�งล้�งมือ) พร้อม

ด้วยสบู่สำ�หรับล้�งมือให้เพียงพอแก่จำ�นวนคนง�น 

 ร�ยละเอียดต่�ง ๆ จำ�นวน 1 ชุด ยกเว้นสถ�นที่ผลิตอยู่ต่�ง

จังหวัดจะใช้ 2 ชุดประกอบด้วย

m ท่ีม�ของนำ้�ท่ีใช้ในก�รผลิต และกรรมวิธีก�รปรับคุณภ�พ

ของนำ้�

m ประเภทและชนดิของอ�ห�รทีจ่ะผลติ ตลอดจนปรมิ�ณก�ร

ผลิตและชนิดของภ�ชนะบรรจุ

m  สูตรส่วนประกอบของอ�ห�รเปน็ร้อยละของนำ�้หนกั (วตัถุดบิ 

และส�รปรุงแต่งท่ีใช้ในก�รผลิตอ�ห�ร) รวมถึงวิธีก�ร 

คัดเลือกวัตถุดิบ

m กรรมวิธีก�รผลิตอ�ห�รแต่ละชนิดโดยละเอียด 

m ก�รควบคุมปัจจัยวิกฤต เช่น ขน�ดชิ้นเนื้อ นำ้�หนักบรรจุ 

นำ้�หนักเนื้อ และนำ้�หนักสุทธิ ค่� pH อุณหภูมิเริ่มต้นก่อน

ก�รฆ่�เชือ้ (IT) อณุหภมูแิละเวล�ในก�รฆ�่เช้ือ และปริม�ณ

คลอรนีหลงเหลอื เปน็ตน้ ซึง่จะตอ้งสอดคลอ้งกบัเครือ่งจักร
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ที่แสดงไว้ในแบบแปลนนั้น และสอดคล้องกับกรรมวิธีก�ร

ผลิตที่กำ�หนด (Scheduled process)

m ร�ยก�รเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในก�รผลิต พร้อมร�ย

ละเอียด ได้แก่ ชนิด ขน�ด และแรงม้�ของเครื่องจักรที่จะ

ใช้ ถ้�เป็นเครื่องจักรที่ไม่อ�จระบุแรงม้�ได้ เช่น เครื่องใช้

ไฟฟ้� ให้ระบุพลังง�นไฟฟ้�ที่ใช้ เต�ไฟให้ระบุชนิด ขน�ด 

และแบบของเต� ขน�ดของห้องเผ� ชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้

และปรมิ�ณทีใ่ชต้อ่หนึง่ชัว่โมง หมอ้นำ�้ใหร้ะบแุรงม�้ (Boiler 

horse power) จ�ก (Name plate) ปริม�ณไอนำ้� (Steam 

rate) ที่ใช้ หรือจะแสดงแบบหม้อนำ้�ก็ได้ เป็นต้น และ

สอดคลอ้งกบัร�ยก�รเครือ่งจกัรต�มท่ีระบใุนบญัชหีม�ยเลข 

1 และ 2 ท้�ยประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) 

พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีก�รผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิต

และเกบ็รกัษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ ชนดิทีม่คีว�ม

เป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด

m กรรมวิธีล้�งเครื่องจักร ภ�ชนะบรรจุ และอุปกรณ์ต่�ง ๆ 

m วิธีก�รกำ�จัดขยะมูลฝอย

m จำ�นวนคนง�นช�ย-หญิง

	กรณีผลิตอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�ต้องมีเอกส�รเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(1)  เอกส�รก�รศึกษ�ก�รกระจ�ยคว�มร้อนในเครื่องฆ่�เชื้อ (Tem-

perature distribution test)

(2)  เอกส�รก�รศึกษ�ก�รแทรกผ่�นคว�มร้อนในอ�ห�ร (Heat pen-

etration test)

(3)  เอกส�รกรรมวิธกี�รผลติทีก่ำ�หนดแสดงก�รกำ�หนดกระบวนก�รฆ�่

เชื้อภ�ยใต้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Scheduled process)

	กรณีผลิตอ�ห�รปรับกรดต้องมีเอกส�รเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

(1)  เอกส�รวิธีก�รปรับสภ�พให้เป็นกรด วิธีก�รเก็บตัวอย่�ง วิธีก�ร

วดัคว�มเปน็กรด-ด่�ง พร้อมระบปุจัจัยวกิฤตเกีย่วกับก�รปรับกรด 

และระยะเวล�ที่ค่�คว�มเป็นกรด-ด่�งจะเข้�สู่สมดุล

(2)  เอกส�รท่ีแสดงว่�อุณหภูมิและเวล�ในก�รฆ่�เช้ือผลิตภัณฑ์เหม�ะสม

(3)  เอกส�รกรรมวิธกี�รผลติทีก่ำ�หนดแสดงก�รกำ�หนดกระบวนก�รฆ�่

เชื้อภ�ยใต้ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (Scheduled process)

	กรณีผลิตอ�ห�รโดยใช้ระบบก�รผลิตแบบปลอดเชื้อต้องมีเอกส�รก�ร

ศึกษ�กระบวนก�รฆ่�เชื้อแบบเชิงก�รค้� แสดงในเอกส�รกรรมวิธีก�ร

ผลิตที่กำ�หนดซึ่งได้จ�กก�รคำ�นวณ

 เมื่อผู้ประกอบก�รยื่นเอกส�รหลักฐ�นครบถ้วน เจ้�หน้�ที่ผู้พิจ�รณ�จะรับคำ�ขอ และส่ง
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เรื่องให้เจ้�หน้�ที่เจ้�ของเรื่องพิจ�รณ�คำ�ขอฯ พร้อมเอกส�รหลักฐ�น ห�กครบถ้วนถูกต้องจะนัดตรวจสถ�น

ที่ผลิตหรือส่งเรื่องให้สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดกรณีสถ�นที่ผลิตอยู่ต่�งจังหวัด 

15.4.2.4 ก�รตรวจสอบสถ�นที่ผลิต

 (1) บันทึกก�รตรวจ ก�รตรวจสอบจะใช้บันทึกก�รตรวจสถ�นที่ผลิตอ�ห�ร

ในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด ตส.11 (56) ต�มแบบฟอร์มในบัญชี

หม�ยเลข 4 แนบท�้ยประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบบัที ่349) พ.ศ.2556 เรือ่งวธิกี�รผลิตเคร่ืองมอืเครือ่ง

ใช้ในก�รผลติและก�รเกบ็รกัษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจท่ีุปิดสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่และชนดิทีป่รบักรด

 (2) หลักเกณฑ์ก�รพิจ�รณ�ผลก�รตรวจสอบ ต�มบัญชีหม�ยเลข 5 แนบท้�ย

ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ (ฉบับที ่349) พ.ศ.2556 เรือ่งวิธกี�รผลติเครือ่งมอืเคร่ืองใชใ้นก�รผลติและก�ร

เกบ็รกัษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิท่ีมคีว�มเปน็กรดตำ�่และชนดิท่ีปรับกรดกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�ร

พิจ�รณ�ตัดสินผลก�รตรวจสอบสถ�นที่ผลิตไว้ดังนี้

    1) ระดบัก�รตดัสนิใจในก�รใหค้ะแนน กำ�หนดระดบัก�รตดัสนิใจใหค้ะแนน

ในบันทึกก�รตรวจสถ�นท่ีผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด 

ตส.11 (56) ในแต่ละร�ยก�รก�รตรวจมี 3 ระดับ ดังนี้

ระดับ นิย�ม คะแนนประเมิน
ดี เปน็ไปต�มหลกัเกณฑท์ีก่ำ�หนดในบญัชีท�้ยประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ 

(ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่องวิธีก�รผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิต

และก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็น 

กรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด

2

พอใช้ เปน็ไปต�มหลกัเกณฑท์ีก่ำ�หนดในบญัชีท�้ยประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ 

(ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่องวิธีก�รผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิต

และก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็น

กรดตำ่�และชนิดท่ีปรับกรดแต่ยังพบข้อบกพร่องซ่ึงยอมรับได้เนื่องจ�ก

มีม�ตรก�รป้องกันก�รปนเป้ือนในอ�ห�รหรือข้อบกพร่องนั้นไม่มีผลต่อ

คว�มปลอดภัยโดยตรงกับอ�ห�รที่ผลิต

1

ปรับปรุง ไม่เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ท่ีกำ�หนดในบัญชีท้�ยประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่องวิธีก�รผลิตเครื่องมือเครื่อง

ใช้ในก�รผลิตและก�รเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่

มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด

0

    2) ก�รคำ�นวณคะแนน

 1. นำ�คะแนนที่ได้คูณกับนำ้�หนักที่กำ�หนดสำ�หรับข้อดังกล่�วแล้วนำ�

คะแนนที่คูณแล้วท่ีได้ในแต่ละหัวข้อม�รวมกันก็จะเป็นคะแนนรวมของหมวดนั้นๆแล้วคำ�นวณเป็นร้อยละ

เทียบกับคะแนนเต็มของแต่ละหมวด วิธีก�รคำ�นวณในแต่ละหมวดมีสูตรดังนี้
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คะแนนที่ได้ = นำ้�หนักในแต่ละข้อ x คะแนนประเมินที่ได้

ร้อยละของคะแนนที่ได้ในแต่ละหมวด = 

 2. ขอ้ทีไ่มจ่ำ�เป็นตอ้งปฏิบตัสิำ�หรับสถ�นทีผ่ลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุ

ทีป่ดิสนทิชนดิท่ีมคีว�มเป็นกรดตำ�่และชนดิท่ีปรบักรดหรือก�รคดิคะแนนกรณไีมม่กี�รดำ�เนนิก�รในบ�งขอ้เชน่

ไม่มีก�รลวกวัตถุดิบก่อนก�รบรรจุหรือก�รปรุงผสมจึงไม่ต้องพิจ�รณ�ให้คะแนนสำ�หรับข้อนั้นทำ�ให้คะแนน

รวมของหัวข้อน้ันลดลงซ่ึงคำ�นวณโดยนำ�คะแนนเต็มของข้อดังกล่�วคูณนำ้�หนักของข้อนั้นแล้วนำ�ผลคูณที่ได้

ม�หักจ�กคะแนนรวมเดิมของหัวข้อนั้นๆผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนรวมที่ใช้ในก�รคิดคะแนนของหัวข้อนั้น

 3. ช่องหม�ยเหตุในบันทึกก�รตรวจ (Checklist) มีไว้เพ่ือให้ผู้

ทำ�ก�รตรวจประเมินส�ม�รถลงข้อมูลและลักษณะของสิ่งที่สังเกตเห็นต�มนั้นโดยเฉพ�ะข้อมูลหรือสิ่งท่ีเห็น

ว่�“พอใช้” และ“ปรับปรุง” ให้หม�ยเหตุว่�ทำ�ไมถึงได้ระดับคะแนนต�มนั้นและเมื่อตรวจครบทั้ง 7 หัวข้อ

แล้วช่องหม�ยเหตุจะช่วยเตือนและช่วยในก�รให้ระดับคะแนนได้อย่�งเป็นธรรมรวมทั้งจะเป็นข้อมูลในก�ร

ตรวจติดต�มครั้งต่อไป

    3) ข้อบกพร่องที่รุนแรง (Major Defect)

 ขอ้บกพรอ่งทีร่นุแรงหม�ยถงึขอ้บกพรอ่งทีเ่ปน็คว�มเสีย่งซึง่อ�จทำ�ให้

อ�ห�รเกิดก�รปนเปื้อนไม่ปลอดภัยต่อก�รบริโภคได้แก่

  1. เคร่ืองฆ่�เชื้อมีอุปกรณ์ที่จำ�เป็นไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนและไม่

ส�ม�รถใช้ง�นได้ดีโดยไม่มีก�รจัดแบ่งเครื่องมือและอุปกรณ์ก�รผลิตเฉพ�ะประเภทอ�ห�รต�มข้อ 2.3.16

  2.  กรณีผลิตอ�ห�รปรับกรดไม่มีเอกส�รขั้นตอนวิธีก�รปรับกรด

วิธีก�รเก็บตวัอย�่งวิธวีดัคว�มเปน็กรดด�่งรวมทัง้มกี�รตรวจสอบค�่คว�มเปน็กรดด�่งของอ�ห�รต�มคว�มถี่

ที่เหม�ะสมและบันทึกผลต�มข้อ 3.2.2 (3)

  3.  กรณผีลิตอ�ห�รปรับกรดไมม่กี�รปรับกรดภ�ยในระยะเวล�ที่

กำ�หนดต�มข้อ 3.2.2(4)

  4.  กรณผีลิตอ�ห�รทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่ไมม่กี�รศกึษ�ก�รทดสอบ

ก�รกระจ�ยอุณหภูมิในเครื่องฆ่�เชื้อ (Temperature distribution) ต�มข้อ 3 .3.1 (1)

  5. กรณีผลิตอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�ไม่มีก�รศึกษ�อัตร�ก�ร

แทรกผ่�นคว�มร้อนในผลิตภัณฑ์ (Heat penetration) ต�มข้อ 3.3.1 (2)

  6.  กรณีผลิตอ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่ �ไม่มีก�รกำ�หนด

กระบวนก�รฆ่�เชื้อภ�ยใต้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต�มข้อ 3.3.1 (3)

  7.  ก�รควบคมุก�รปฏบิตังิ�นสำ�หรบักระบวนก�รฆ�่เชือ้ไมเ่หม�ะ

สมต�มข้อ 3.3.5

  8.  ผู้ควบคุมก�รผลิต (Retort supervisor) ไม่ผ่�นก�รฝึกอบรม

ต�มข้อ 6.2.1
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  9.  ผูก้ำ�หนดกระบวนก�รฆ่�เช้ือดว้ยคว�มรอ้น (Process author-

ity) ไม่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถและคุณสมบัติต�มที่กำ�หนดในบัญชีหม�ยเลข 1 ท้�ยประก�ศฯต�มข้อ 6.3

  10. ข้อบกพร่องรุนแรงอืน่ๆท่ีคณะเจ้�หน�้ท่ีผู้ตรวจได้ประเมนิแลว้

ว�่เปน็คว�มเสีย่งซึง่อ�จทำ�ใหอ้�ห�รเกดิคว�มไมป่ลอดภยัต่อก�รบริโภค สำ�หรับขอ้นีใ้ห้ใชใ้นกรณทีีต่รวจพบ

ว่�ในกระบวนก�รผลิตมีคว�มเสี่ยงอ�จทำ�ให้อ�ห�รเกิดคว�มไม่ปลอดภัยเช่น

   10.1 ตรวจพบก�รใช้วัตถุเจือปนอ�ห�รไม่เป็นไปต�มที่

กฎหม�ยกำ�หนด เช่น ก�รใช้วัตถุที่ห้�มใช้ในอ�ห�ร ก�รใช้วัตถุเจือปนผิดประเภทหรือก�รใช้ในปริม�ณที่เกิน

กว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนด เป็นต้น เนื่องจ�กมีคว�มเสี่ยงอ�จทำ�ให้อ�ห�รเป็นอันตร�ยต่อผู้บริโภค

   10.2 ตรวจพบว่�มีก�รใช้นำ้�ไล่ท่อก่อนและหลังก�รผลิตใน

ระบบก�รผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic systems) มีคุณภ�พหรือม�ตรฐ�นไม่เป็นไปต�มประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสุขว่�ด้วยเรื่องนำ้�บริโภคในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

    4) ก�รยอมรับผลก�รตรวจว่�ผ่�นก�รประเมิน

 ต้องมีคะแนนท่ีได้รวมแต่ละหัวข้อไม่น้อยกว่�ร้อยละ 70 และต้องไม่

พบข้อบกพร่องที่รุนแรงจึงผ่�นเกณฑ์ต�มกฎหม�ยในกรณีตรวจสอบประกอบก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตห�กมีข้อ

ที่ได้คะแนนปรับปรุงให้ผู้ประกอบก�รทำ�ก�รปรับปรุงและส่งหลักฐ�นแสดงก�รปรับปรุงก่อนเป็นเอกส�ร 

หลกัฐ�นเพือ่ยนืยนัไดว้�่ปรบัปรงุแลว้เชน่หนงัสอืแจง้ผลก�รแกไ้ขหรอืภ�พถ�่ยจ�กผูป้ระกอบก�ร เปน็ตน้ ต่อ

เจ้�หน้�ที่เพื่อพิจ�รณ�ประกอบก�รอนุญ�ตต่อไป

15.4.2.5 แผนภูมิแสดงขั้นตอนก�รขออนุญ�ตสถ�นที่ผลิต

 *: ในกรณีที่สถ�นที่ผลิตไม่เป็นไปต�มเกณฑ์ที่ประก�ศฯ กำ�หนด ผู้ประกอบก�รต้องแก้ไขสถ�นที่

ผลิตหรือส่งเอกส�รหลักฐ�นเพิ่มเติม เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�

ผู้ผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด

ตรวจประเมินสถ�นที่ผลิตต�มเกณฑ์ที่กำ�หนดในประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556

ได้รับใบอนุญ�ตผลิตอ�ห�ร * (แบบ อ.2)  ได้รับเลขสถ�นที่ผลิตอ�ห�ร * ไม่เข้�ข่�ยโรงง�น (แบบสบ.1)

ผู้ได้รับอนุญ�ตต้องไปยื่นขออนุญ�ตผลิตภัณฑ์เพื่อรับเลขส�รบบอ�ห�ร 

ให้ถูกต้องก่อนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์นั้นๆ

เข้�ข่�ยโรงง�น ไม่เข้�ข่�ยโรงง�น

ขอรับเลขสถ�นที่ผลิตอ�ห�ร
ไม่เข้�ข่�ยโรงง�น (ต�มแบบ สบ.1) พร้อมหลักฐ�น

ขออนุญ�ตผลิตอ�ห�ร
(ต�มแบบ อ.1) พร้อมหลักฐ�น
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 จ�กแผนภูมิข้ันตอนก�รอนุญ�ต หลังจ�กผ่�นตรวจประเมินสถ�นที่ผลิตแล้ว เจ้�หน้�ที่ผู้

พจิ�รณ�เรือ่งจะเสนอก�รอนุญ�ตเลขสถ�นทีผ่ลติอ�ห�รหรอืออกใบอนญุ�ตผลติอ�ห�ร กรณเีข้�ข�่ยโรงง�น

จะมีค่�ธรรมเนยีมใบอนญุ�ตผลติอ�ห�รดงัแสดงในภ�คผนวกที ่3 สว่นกรณไีมเ่ข�้ข่�ยโรงง�นจะไมม่กี�รเรยีก

เกบ็ค�่ธรรมเนยีม ผูป้ระกอบก�รจะตอ้งม�รบัแบบคำ�ขอรบัเลขสถ�นทีผ่ลติอ�ห�รทีไ่มเ่ข�้ข�่ยโรงง�น หรอืใบ

อนุญ�ตผลิตอ�ห�รพร้อมชำ�ระค่�ธรรมเนียม ณ ศูนย์บริก�รผลิตสุขภ�พเบ็ดเสร็จ สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

อ�ห�รและย� หรือ สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดแล้วแต่กรณี 

 ผู้ผลิตท่ีได้รับอนุญ�ตผลิตอ�ห�รประเภทอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�ม

เป็นกรดตำ่� และชนิดท่ีปรับกรดแล้ว ให้ดำ�เนินก�รขออนุญ�ตผลิตภัณฑ์อ�ห�รเพื่อรับเลขส�รบบอ�ห�รใน 

ขั้นตอนต่อไป

 15.4.3 ก�รขออนุญ�ตสถ�นที่นำ�หรือสั่งอ�ห�รเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักร

 ต�มพระร�ชบัญญัติอ�ห�ร พ.ศ.2522 ในม�ตร� 15 กำ�หนดไว้ว่� ห้�มมิให้ผู้ใดนำ�เข้�ซึ่ง

อ�ห�รเพื่อจำ�หน่�ย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญ�ตจ�กผู้อนุญ�ต ก�รขออนุญ�ตและก�รอนุญ�ตให้เป็นไปต�ม

หลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไขท่ีกำ�หนดในกฎกระทรวง ดังนั้น ผู้นำ�เข้�จะต้องยื่นคำ�ขออนุญ�ตนำ�หรือสั่ง

อ�ห�รเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักร (แบบ อ.6) พร้อมเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ� และหนังสือรับรองสถ�นที่

ผลิตอ�ห�รต�มเกณฑ์หรือไม่ตำ่�กว่�เกณฑ์ท่ีกำ�หนดไว้ในประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.

2556 (ร�ยละเอียดในภ�คผนวก 3 ) โดยมีค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ตนำ�หรือสั่งอ�ห�รเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักร 

15,000 บ�ท โดยมีอ�ยุก�รอนุญ�ตถึงวันที่ 31 ธันว�คม ของปีที่ส�มนับจ�กปีพ.ศ. ที่ได้รับอนุญ�ตที่ถือเป็น

ปีแรก

 15.4.3.1 เอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ� ผู้ผลิตจะต้องจัดเตรียมข้อมูลกรอกลงแบบฟอร์ม

ที่กำ�หนดและแนบเอกส�รหลักฐ�นดังร�ยก�รต่อไปนี้

	คำ�ขออนุญ�ตนำ�หรือสั่งอ�ห�รเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักร (แบบ อ.6) จำ�นวน 

1 ฉบับ

	สำ�เน�บัตรประช�ชนของผู้ขออนุญ�ตจำ�นวน 1 ฉบับ

	สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้ขออนุญ�ตกรณีผู้ขออนุญ�ตเป็นคนต่�งด้�วต้อง

ยืน่หนงัสอือนญุ�ตใหท้ำ�ง�นในประเทศ ซ่ึงออกให้โดยกระทรวงแรงง�นหรือ

ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด จำ�นวน 1 ฉบับ

	สำ�เน�ทะเบียนบ้�นสถ�นที่นำ�เข้�และสำ�เน�ทะเบียนบ้�นสำ�นักง�นใหญ่

จำ�นวน 1 ฉบับ

	สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษี หรือ ภพ.20 จำ�นวน 1 ฉบับ

	สำ�เน�ใบทะเบียนพ�ณิชย์ จำ�นวน 1 ฉบับ(เฉพ�ะบุคคลธรรมด�)

	สำ�เน�หนงัสอืรบัรองก�รจดทะเบยีนทีแ่จง้วตัถุประสงค ์และผูม้อีำ�น�จลงชือ่

แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญ�ต จำ�นวน 1 ฉบับ (เฉพ�ะนิติบุคคล)
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	สำ�เน�หนังสือรับรองสัญช�ติของนิติบุคคลจ�กกระทรวงพ�ณิชย์ (บัญชี 

ร�ยช่ือผู้ถือหุน้) จำ�นวน 1 ฉบบั (เฉพ�ะนติบุิคคลทีเ่ปน็บรษิทั) ในกรณทีีผู่ข้อ

อนญุ�ตเปน็นติิบคุคลต่�งด้�ว ต้องยืน่หนงัสือรับรองประกอบธุรกิจนติิบคุคล

ต่�งด้�ว จำ�นวน 1 ฉบับ หรือแนบบัตรส่งเสริมก�รลงทุนแทนก็ได้

	หนังสือแสดงว่�เป็นผู้ได้รับมอบหม�ยให้ดำ�เนินกิจก�รของนิติบุคคลผู้ขอ

อนุญ�ต จำ�นวน 1 ฉบับ (เฉพ�ะนิติบุคคล) ติดอ�กรแสตมป์ 30 บ�ท อ�จ

ต้องประทับตร�ของบริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองก�รจด

ทะเบยีน (ขอแบบหนงัสอืมอบอำ�น�จและแตง่ตัง้ผูด้ำ�เนินกจิก�รไดจ้�กสำ�นกั

อ�ห�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� หรือสำ�นักง�นส�ธ�รณสุข

จังหวัด ทุกจังหวัด)

	แผนท่ีแสดงที่ต้ังของสถ�นที่นำ�เข้�อ�ห�ร และสิ่งปลูกสร้�งท่ีอยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียง

	แผนที่แสดงที่ตั้งของสถ�นที่เก็บอ�ห�ร พร้อมสำ�เน�ทะเบียนบ้�นสถ�นที่

เก็บอ�ห�ร

	แบบแปลนแผนผังอ�ค�รสถ�นทีเ่กบ็อ�ห�รทีถ่กูตอ้งต�มม�ตร�สว่นจำ�นวน 

1 ชุด ประกอบด้วย 

	แบบแปลนพื้นทั้งชั้นของสถ�นที่เก็บอ�ห�รซึ่งแสดงร�ยละเอียดของห้อง

หรือ บริเวณข้�งเคียง พร้อมระบุประโยชน์ใช้สอยชัดเจน

 แบบแปลนแสดงก�รจัดห้องและบริเวณเก็บอ�ห�ร ดังนี้

 ให้แสดงก�รจัดแยกเก็บอ�ห�รแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน

 ให้แสดงระบบก�รถ่�ยเทอ�ก�ศ ระบบแสงสว่�ง

 ใหแ้สดงอปุกรณท์ีใ่ชใ้นก�รเกบ็และรกัษ�คณุภ�พอ�ห�รใหค้งสภ�พต�ม

คว�มจำ�เป็น

	คำ�รับรองประกอบก�รขออนุญ�ตนำ�หรือสั่งอ�ห�รฯ

 เมือ่ผูป้ระกอบก�รยืน่เอกส�รครบถว้นแลว้ เจ�้หน�้ทีผู่พ้จิ�รณ�จะรบัคำ�ขอและ

ส่งเรื่องให้เจ้�หน้�ที่เจ้�ของเรื่องพิจ�รณ�พร้อมหลักฐ�น โดยมีขั้นตอนดำ�เนินก�รต�มที่อธิบ�ยไว้ ในหัวข้อ 

4.5.2 แผนภูมิแสดงขั้นตอนก�รขออนุญ�ตสถ�นที่นำ�เข้�

 เมือ่ไดร้บัใบอนญุ�ตนำ�หรือส่ังอ�ห�รเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักร (อ.7) เรียบร้อยแลว้

ก็ส�ม�รถยื่นขอรับเลขส�รบบอ�ห�รต่อไป 

 ผู้นำ�เข้�ที่ได้รับอนุญ�ตนำ�เข้�อ�ห�รประเภทอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิท

ชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่ และชนดิทีป่รบักรดแล้วใหด้ำ�เนนิก�รขออนญุ�ตผลิตภณัฑ์อ�ห�รเพ่ือรับเลขส�รบบ

อ�ห�รในขั้นตอนต่อไป
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15.4.3.2 แผนภูมิแสดงขั้นตอนก�รขออนุญ�ตสถ�นที่นำ�เข้�

 ผู้นำ�เข้�ท่ีได้รับอนุญ�ตนำ�เข้�อ�ห�รประเภทอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีคว�มเป็นกรดตำ�่ 

และชนิดที่ปรับกรดแล้วให้ดำ�เนินก�รขออนุญ�ตผลิตภัณฑ์อ�ห�รเพื่อรับเลขส�รบบอ�ห�รในขั้นตอนต่อไป

15.5	 การขออนุญาตผลติภณัฑอ์าหารในภาชนะบรรจท่ีุปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรด

ตำ่าและชนิดที่ปรับกรด

 15.5.1 ม�ตรก�รท�งกฎหม�ยและขอบข่�ยที่บังคับใช้: 

 ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ (ฉบบัที ่349) พ.ศ.2556 เรือ่ง วธิกี�รผลติ เคร่ืองมอืเครือ่งใช้

ในก�รผลติและก�รเกบ็รกัษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุทีป่ดิสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่ และชนดิทีป่รบักรดมี

ส�ระสำ�คญั ร�ยละเอยีดทีไ่ดก้ล�่วแลว้ ดงันัน้ ขอบข�่ยของประก�ศฯ ฉบบันี ้จงึมผีลติภณัฑอ์�ห�รหล�กหล�ย 

ประเภทที่เป็นไปต�มเงื่อนไขข้�งต้นและเข้�ข่�ยต้องปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ยดังประเภทอ�ห�ร 

ต่อไปนี้

ผู้นำ�เข้�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และชนิดที่ปรับกรด

ขออนุญ�ตนำ�เข้�อ�ห�ร
(ต�มแบบ อ.6) พร้อมหลักฐ�น

ได้รับใบอนุญ�ตนำ�เข้�อ�ห�รประเภทอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�  
และชนิดที่ปรับกรด (แบบ อ.7)

ผู้ได้รับอนุญ�ตต้องไปยื่นขออนุญ�ตผลิตภัณฑ์เพื่อรับเลขส�รบบอ�ห�รให้ถูกต้อง
ก่อนจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์นั้นๆ

จดัให้มหีนงัสอืรบัรองก�รผลติต�มประก�ศฯ (ฉบบัที ่349) 
พ.ศ.2556 ของสถ�นที่ผลิตต่�งประเทศจ�กหน่วยง�น
รัฐบ�ลของประเทศผู้ผลิตหรือหน่วยง�นส�กลที่ได้รับก�ร
รับรองจ�ก IAF (International Accredited Forum)
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15.5.1.1 อ�ห�รควบคุมเฉพ�ะ เช่น

ประเภทอ�ห�ร
ประก�ศ

กระทรวงส�ธ�รณสุข

ก�รมอบอำ�น�จให้จังหวัด

ดำ�เนินก�ร
1. นมดดัแปลงสำ�หรบัท�รกและนมดดัแปลง

สูตรต่อเนื่องสำ�หรับท�รกและเด็กเล็ก

(ฉบับที่ 156) พ.ศ.2537, 

(ฉบับที่ 167) พ.ศ.2538, 

(ฉบับที่ 286) พ.ศ.2547, 

(ฉบับที่ 307) พ.ศ.2550



2. อ�ห�รท�รกและอ�ห�รสูตรต่อเนื่อง

สำ�หรับท�รกและเด็กเล็ก 

(ฉบับที่ 157) พ.ศ.2537, 

(ฉบับที่ 168) พ.ศ.2538, 

(ฉบับที่ 171) พ.ศ.2539, 

ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547,

(ฉบับที่ 308) พ.ศ.2550



3. อ�ห�รเสริมสำ�หรับท�รกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 158) พ.ศ.2537, 

(ฉบับที่ 169) พ.ศ.2538


15.5.1.2 อ�ห�รที่กำ�หนดคุณภ�พหรือม�ตรฐ�น เช่น

ประเภท ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข
มอบอำ�น�จให้

จังหวัดดำ�เนินก�ร
1. เครื่องดื่มเกลือแร่ (ฉบับท่ี 195) พ.ศ.2543 และฉบับปี 

พ.ศ.2554 (332)


2. ช� (ฉบับท่ี 196) พ.ศ.2543 , (ฉบับที่ 

277) พ.ศ.2546 และ ฉบับปี พ.ศ.

2554 (329)



3. ก�แฟ (ฉบับที่ 197) พ.ศ.2543, (ฉบับที่ 276) 

พ.ศ.2546 และฉบบัป ีพ.ศ.2554 (330)


4. นำ้�นมถั่วเหลืองใน

ภ�ชนะบรรจุที่ปิด

สนิท

(ฉบับที่ 198) พ.ศ.2543 

5. ซอสบ�งชนิด (ฉบับที่ 201) พ.ศ.2543 
6. นำ้�ปล� (ฉบับท่ี 203) พ.ศ.2543 และฉบับปี 

พ.ศ.2553(323)


7. ครีม (ฉบับที่ 208) พ.ศ.2543 
8. อ�ห�รกึ่งสำ�เร็จรูป (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543 
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ประเภท ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข
มอบอำ�น�จให้

จังหวัดดำ�เนินก�ร
9. แยม เยลลี ม�ร์ม�

เลด ในภ�ชนะบรรจุ

ที่ปิดสนิท

(ฉบับที่ 213) พ.ศ.2543 

10. ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ส ริ ม

อ�ห�ร

(ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 

309) พ.ศ.2550


11. รอยัลเยลลี  และ

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ร อ ยั ล 

เยลลี

(ฉบับที่ 294) พ.ศ.2548 

12. ผลิตภัณฑ์ปรุ งรส

ที่ ได้จ�กก�รย่อย

โปรตีนของถ่ัวเหลือง

ฉบับปี พ.ศ.2553 (317) และ ฉบับปี 

พ.ศ.2553 (322)


13. นำ้�เกลือปรุงอ�ห�ร ฉบับปี พ.ศ.2553 (324) 
14. นมโค (ฉบับที่ 350) พ.ศ.2556 
15. นมปรุงแต่ง (ฉบับที่ 351) พ.ศ.2556 
17. ผลิตภัณฑ์ของนม (ฉบับที่ 352) พ.ศ.2556 
18. อ�ห�รในภ�ชนะ

บรรจุที่ปิดสนิท

(ฉบับที่ 355) พ.ศ.2556 เฉพ�ะหน่อไม้ปรับกรดบรรจุปี๊บ

19. เครื่องดื่มในภ�ชนะ

บรรจุที่ปิดสนิท

(ฉบับที่ 356) พ.ศ.2556 เคร่ืองด่ืมฯ และชนดิแหง้ เฉพ�ะกระเจ๊ียบ 

เก๊กฮวย หล่อฮังก้วย มะตูม ขิง ข่� บัวบก 

ตะไคร ้ใบเตย ใบหมอ่น มะน�ว ลำ�ไย ลิน้จี ่

มะข�ม มะข�มป้อม และเครื่องดื่มธัญพืช 

ได้แก่ ข้�วส�ลี ข้�วฟ่�ง ข้�วโพด ลูกเดือย 

เม็ดบัว ถั่วแดง ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ยกเว้น 

เครือ่งดืม่ทีม่กี�๊ซค�รบ์อนไดออกไซด ์หรอื

ออกซิเจนผสมอยู่ด้วย
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 3. อ�ห�รที่ต้องมีฉล�ก เช่น

ประเภทอ�ห�ร ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข ก�รมอบอำ�น�จให้จังหวัดดำ�เนินก�ร
1. วุ้นสำ�เร็จรูป

แ ล ะ ข น ม 

เยลลี่

ฉบับที่ 100 (พ.ศ.2529) และ (ฉบับที่ 263) 

พ.ศ.2545


2. ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

จ�กเนื้อสัตว์

(ฉบับที่ 243) พ.ศ.2544 

3. ซอสใน

ภ�ชนะ

บรรจุท่ีปิด

สนิท

(ฉบับที่ 200) พ.ศ.2543 

หม�ยเหตุ   หม�ยถึง มอบอำ�น�จให้จังหวัดดำ�เนินก�ร

  หม�ยถึง ไม่ได้มอบอำ�น�จให้จังหวัด

 15.5.2 ก�รขอรบัเลขส�รบบอ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่ และชนดิ

ที่ปรับกรด

 ผูป้ระกอบก�รทีม่คีว�มประสงค์จะผลิต/นำ�เข�้อ�ห�รดังกล่�วเพ่ือจำ�หน่�ย จะต้องยืน่ขอรบั

เลขส�รบบอ�ห�รต่อผู้อนุญ�ต

15.5.2.1 สถ�นที่ยื่นขออนุญ�ต ได้แก่ 

 (1)  ศูนย์บริก�รผลิตภัณฑ์สุขภ�พเบ็ดเสร็จ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร 

และย�

 (2)  สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด ณ จังหวัดที่สถ�นประกอบก�รอ�ห�รนั้น 

ตั้งอยู่ (กรณีเป็นผลิตภัณฑ์อ�ห�รที่ได้รับมอบอำ�น�จจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�) 

 ส�ม�รถศึกษ�ข้อมูลก�รมอบอำ�น�จได้ใน URL:http://iodinethailand.fda.

moph.go.th/P-FOOD/Serialnumber.php

15.5.2.1 ก�รยื่นขออนุญ�ต แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 (1)  ก�รยืน่ขออนญุ�ตสถ�นทีผ่ลติ/นำ�เข�้ซึง่ร�ยละเอยีดในก�รดำ�เนนิก�รได้

ระบุไว้ใน ข้อ 15.4 แล้วเมื่อผ่�นก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตสถ�นที่จะได้รับเลขประจำ�สถ�นที่ จำ�นวน 8 หลัก

 (2) ก�รยื่นขออนุญ�ตผลิตภัณฑ์อ�ห�ร เป็นขั้นตอนก�รยื่นขอรับเลขส�รบบ

อ�ห�รภ�ยหลังก�รได้รับอนุญ�ตผลิตอ�ห�รหรือนำ�หรือสั่งอ�ห�รเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักร เมื่อผ่�นก�ร

พิจ�รณ�อนุญ�ตผลิตภัณฑ์ จะได้รับเลขส�รบบอ�ห�ร ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่นำ�ไปแสดงบนฉล�กอ�ห�ร

 เลขส�รบบอ�ห�รประกอบด้วยข้อมูล 2 ชุด ได้แก่ 

 ข้อมูลชุดแรก (X) เป็นข้อมูลสถ�นที่ จำ�นวน 8 หลัก 

 ข้อมูลชุดหลัง (Y) เป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ จำ�นวน 5 หลัก รวมเป็น 13 หลัก 

 มีร�ยละเอียดดังแสดงในรูปที่ 15.2 
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  ดว้ยคว�มหล�กหล�ยของประเภทอ�ห�รทีเ่ข�้เงือ่นไขต้องปฏบิตัติ�มขอ้กำ�หนดต�มประก�ศฯ 

ฉบับดังกล่�ว ส่งผลให้ผู้ประกอบก�รต้องยื่นขอรับเลขส�รบบอ�ห�รที่แตกต่�ง ดังนี้

   1) การขอรบัเลขสารบบอาหารควบคมุเฉพาะ ซึง่เปน็อ�ห�รทีก่ฎหม�ยกำ�หนดใหอ้ยู่

ในคว�มควบคุมคุณภ�พหรือม�ตรฐ�นคว�มปลอดภัย ด้�นก�ยภ�พ เคมี จุลินทรีย์ กรรมวิธีก�รผลิตก�รเก็บ

รกัษ� ก�รนำ�ไปใช้หรอืแมก้ระท่ังคว�มคุม้ค�่ สมประโยชนข์องผลติภณัฑอ์�ห�รต่อผูบ้รโิภค ดังน้ันอ�ห�รทีจ่ดั

อยู่ในกลุ่มอ�ห�รควบคุมเฉพ�ะ ต้องดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มม�ตร� 31 และม�ตร� 35 แห่งพระร�ชบัญญัติ

อ�ห�ร พ.ศ.2522 กล่�วคือ

	 	  กรณีผลิตจ�กสถ�นท่ีผลิตอ�ห�รเข้�ข่�ยโรงง�น และก�รนำ�เข้�อ�ห�รม�

จำ�หน�่ยในร�ชอ�ณ�จกัร จะตอ้งนำ�อ�ห�รม�ขอขึน้ทะเบยีนตำ�รบัอ�ห�ร (แบบ อ.17) โดยต้องแจง้ร�ยละเอยีด

ของผลติภัณฑ์ต�มท่ีกำ�หนดไวใ้นแบบ อ.17 (ร�ยละเอยีดในภ�คผนวก 4) และตอ้งมเีอกส�รท่ีใชป้ระกอบก�ร

พิจ�รณ�เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี ดังนี้

 ก. สําเนาใบอนุญาตฯ ที่ได้รับจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�

หรือสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด จำ�นวน 1 ฉบับ (ถ่�ยสำ�เน�ทุกหน้�และทุกแผ่น) 

	 	 	 	  กรณีผลิต ใช้สำ�เน�ใบอนุญ�ตผลิตอ�ห�ร (อ.2)

	 	 	 	  กรณีนำ�เข้� ใช้สำ�เน�ใบอนุญ�ตนำ�หรือสั่งอ�ห�รเข้�ม�ในร�ช

อ�ณ�จักร (อ.7) และหนังสือหรือ ใบรับรองสถ�นที่ผลิตสำ�หรับก�รนำ�เข้�อ�ห�ร ที่เป็นไปต�มประก�ศ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� เรื่องใบรับรองสถ�นที่ผลิตสำ�หรับก�รนำ�เข้�อ�ห�ร

 ข. รายงานผลการตรวจวเิคราะหอ์าหารท่ีเปน็ไปต�มคำ�ส่ังคณะกรรมก�ร

อ�ห�รที ่1/2545กำ�หนดสว่นร�ชก�รหรอืสถ�บนัทีค่ณะกรรมก�รอ�ห�รใหก้�รยอมรบัผลก�รตรวจวเิคร�ะห์

อ�ห�รเพื่อประกอบก�รขอขึ้นทะเบียนตำ�รับอ�ห�รต�มม�ตร� 31 (ร�ยละเอียดในภ�คผนวก 5) ดังนี้

 1. หน่วยง�นก�รตรวจวิเคร�ะห์อ�ห�ร

   1.1 หน่วยง�นของรัฐทั้งในประเทศและต่�งประเทศ

   1.2 หน่วยง�นหรือองค์กรที่ได้รับมอบหม�ยหรือได้รับก�รรับรอง

จ�กหน่วยง�นของรัฐของประเทศนั้นๆ

   1.3 หนว่ยง�นหรอืองคก์รทัง้ในประเทศและต�่งประเทศท่ีไดร้บัก�ร

รับรองโดยหน่วยง�นรับรองห้องปฏิบัติก�รต�มม�ตรฐ�นส�กล

 หม�ยเหต ุก�รใช้ผลก�รตรวจวเิคร�ะหจ์�กหนว่ยง�นต�มขอ้ 1.2 หรือ ขอ้ 1.3 จะตอ้งแนบหลกัฐ�น 

ก�รไดร้บัมอบหม�ยหรอืไดร้บัก�รรบัรองจ�กหนว่ยง�นของรัฐของประเทศนัน้ๆ (ข้อ 1.2) หรือหลักฐ�นก�รได้

รับก�รรับรองโดยหน่วยง�นรับรองห้องปฏิบัติก�รต�มม�ตรฐ�นส�กลอย่�งน้อยเทียบเท่� (ISO/IEC 17025) 

(ข้อ 1.3) โดยต้องมีร�ยก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พหรือม�ตรฐ�นและชนิดอ�ห�รที่ได้รับก�รมอบหม�ยหรือ

ได้รับก�รรับรอง ตรงต�มที่กำ�หนดในประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขฉบับของอ�ห�รชนิดนั้นๆ
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รูปที่ 15.2 ร�ยละเอียดเลขส�รบบอ�ห�ร 13 หลักประกอบด้วยข้อมูลสถ�นที่ จำ�นวน 8 หลักและข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ จำ�นวน 5 หลัก

แสดงถึง

  จังหวัดท่ีต้ังของสถ�นท่ีประกอบก�รน้ันๆ

  ใช้รหัสตัวเลข 2 หลักแทนอักษรย่อ เช่น 

12 แทนจังหวัดนนทบุรี

แสดงถึง
  สถ�นะของสถ�นท่ีประกอบก�รและหน่วยง�นท่ีอนุญ�ต

สถ�นท่ีน้ันๆ
  ใช้รหัสตัวเลข 1 หลัก: 
  1 หม�ยถึงสถ�นท่ีผลิต: อนุญ�ตโดยอย. (เลขค่ี)
  3 หม�ยถึง สถ�นท่ีนำ�เข้�: อนุญ�ตโดยอย. (เลขค่ี)
  2  หม�ยถึงสถ�นท่ีผลิต: อนุญ�ตโดย จังหวัด (เลขคู่)
 4 หม�ยถึง สถ�นท่ีนำ�เข้�: อนุญ�ตโดย จังหวัด (เลขค่ี)

แสดงถึง

  เลขสถ�นทีผ่ลติอ�ห�รหรอืเลขสถ�นทีน่ำ�เข�้ 

อ�ห�รท่ีได้รับใบอนุญ�ตและปีพ.ศ. ท่ีอนุญ�ต

  ใชร้หสัตวัเลข 5 หลกัโดย 2 หลกัหลงัเปน็เลข

ท้�ยของปีพ.ศ. ที่อนุญ�ตสถ�นที่ดังกล่�ว

แสดงถึง
 ลำ�ดับที่ผลิตภัณฑ์ดังกล่�วของสถ�นที่น้ันๆท่ีผ่�น

ก�รอนุญ�ตจ�กหน่วยง�นที่ประเมินผลิตภัณฑ์ 
ข้�งหน้� เรียงต�มลำ�ดับจ�กน้อยไปห�ม�ก

 ใช้รหัสตัวเลข 4 หลักเช่น
 ลำ�ดับที่ 1 ใช้ 0001
 ลำ�ดับที่ 99 ใช้ 0099

แสดงถึง

หน่วยง�นที่ออกเลขส�รบบอ�ห�รให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญ�ตผลิตหรือนำ�

เข้�ต�มส�รบบ (แล้วแต่กรณี) ใช้รหัสตัวเลข 1 หลัก

1 หม�ยถึง อ�ห�รที่ได้รับเลขส�รบบอ�ห�ร จ�ก อย.

2 หม�ยถึง อ�ห�รที่ได้รับเลขส�รบบอ�ห�ร จ�ก จังหวัด

1 2

4
3

5
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

 2. ร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์

   2.1 ร�ยง�นผลก�รตรวจวเิคร�ะห์คณุภ�พหรือม�ตรฐ�นทีก่ำ�หนด

ไว้สำ�หรับอ�ห�รประเภทต่�งๆ ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขเฉพ�ะอ�ห�รนั้นๆ 

	  ตอ้งเปน็ฉบบัจรงิทีม่อี�ยไุมเ่กิน 1 ป ีคอื นบัตัง้แตว่นัทีอ่อก

ร�ยง�นผลก�รตรวจวเิคร�ะหจ์นถงึวนัทีย่ืน่คำ�ขอและม�จ�กหนว่ยง�นเดยีวกนัแตอ่�จใชจ้�กหล�ยหน่วยง�น

ได้ โดยในร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์อ�ห�รแต่ละหน่วยง�นนั้นต้องระบุรุ่นก�รผลิตเดียวกัน

	   ต้องมรี�ยละเอยีดครบต�มขอ้กำ�หนดทีต้่องตรวจวเิคร�ะห์

ที่ระบุในคู่มือร�ยง�นก�รตรวจวิเคร�ะห์(http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food_54/Rules/

dataRules/1-Lab_Dmsc26-2-50.pdf)

	   ให้ผู้ขออนุญ�ตรับรองว่�จะผลิต หรือ นำ�เข้� ให้มีคุณภ�พ

หรือม�ตรฐ�นเป็นไปต�มที่กำ�หนดในประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขฉบับนั้นๆ

	   กรณทีีต่อ้งวเิคร�ะหซ์อ่ม หรอืวเิคร�ะหเ์พิม่ ตอ้งสง่วเิคร�ะห์

ที่หน่วยง�นเดิมเท่�นั้น ยกเว้น หน่วยง�นนั้นไม่ส�ม�รถวิเคร�ะห์ในร�ยก�รดังกล่�วได้ โดยผู้ส่งวิเคร�ะห์ต้อง

ทำ�หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริง

	   กรณีร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ระบุชื่ออ�ห�ร ชื่อตร� 

ชื่อ และ/หรือ สถ�นที่ผลิตไม่ตรงกับที่แจ้งในคำ�ขอฯ (แบบ สบ.5) ให้รับรองว่� “รับรองตัวอย่�งที่ส่งวิเคร�ะห์

มีสูตรเดียวกับท่ียื่นจดทะเบียนอ�ห�ร...” (แจ้งชื่อและที่ต้ังสถ�นที่ผลิตจริง) พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลท่ีผลก�ร

ตรวจวิเคร�ะห์ระบุชื่ออ�ห�ร ชื่อตร� ชื่อและสถ�นที่ผลิตไม่ตรงต�มที่ยื่นจดทะเบียนอ�ห�ร

	   กรณีขอใช้ร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ร่วม อ�ห�รที่จะ

ใช้ร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ร่วมจะต้องมี สูตรส่วนประกอบ กรรมวิธีก�รผลิต เหมือนกัน และต้องผลิต

จ�กสถ�นที่ผลิตเดียวกันกับอ�ห�รที่ได้รับอนุญ�ตไว้แล้ว โดยห�กเป็นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ของบุคคลหรือ

นิติบุคคลอื่น ต้องยื่นหนังสือต่อสำ�นักอ�ห�รเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ� ดังนี้

   1. สำ�เน�ร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์

   2. หนังสือยินยอมให้ใช้ผลวิเคร�ะห์ร่วม จ�กเจ้�ของสิทธิ์

ผลก�รตรวจวิเคร�ะห์นั้น

   3. หนังสือขอใช้ผลวิเคร�ะห์ร่วมจ�กผู้ต้องก�รขอใช้ผล

ก�รตรวจวิเคร�ะห์ของผู้อื่น

 อนึ่ง สำ�หรับอ�ห�รบ�งประเภท ต้องส่งร�ยง�นผลก�รตรวจ

วิเคร�ะห์เพิ่มเติมเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ� ได้แก่ 

   (1) เครื่องดื่มที่มีก�เฟอีน ต้องส่งร�ยง�นผลก�รตรวจ

วิเคร�ะห์ปริม�ณก�เฟอีน และส�รอ�ห�รต�มที่แสดงฉล�ก

   (2)  อ�ห�รทีสู่ตรมกี�รใส่รังนก ต้องส่งร�ยง�นผลก�รตรวจ

วิเคร�ะห์ ปริม�ณโปรตีน ชนิดและปริม�ณกรดอะมิโน และผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ที่แสดงว่�ผลิตภัณฑ์นั้นมี

รังนกเป็นส่วนประกอบอยู่จริง
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   (3)  อ�ห�รประเภทซุปเนือ้สตัวส์กดั ต้องสง่ร�ยง�นผลก�ร

ตรวจวิเคร�ะห์ ปริม�ณโปรตีน ชนิดและปริม�ณกรดอะมิโน

   (4)  อ�ห�รที่สูตรมีก�รใส่โสมและประสงค์จะแสดงคำ�ว่� 

“โสม” เป็นส่วนของชื่ออ�ห�ร ต้องส่งร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ที่แสดงว่�ผลิตภัณฑ์น้ันมีโสมเป็นส่วน

ประกอบอยู่จริง (Ginsenoside) 

   (5)  อ�ห�รทีส่ตูรมกี�รเติมวตัถเุจอืปนอ�ห�ร ไดแ้ก ่วัตถใุห้

คว�มหว�นแทนนำ้�ต�ล สีผสมอ�ห�ร (สีสังเคร�ะห์), วัตถุกันเสีย ต้องส่งร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ ชนิด

และปริม�ณวัตถุเจือปนอ�ห�รดังกล่�วที่ใช้

   2.2 ร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ภ�ชนะบรรจุต�มประก�ศ

กระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 เร่ือง กำ�หนดคุณภ�พหรือม�ตรฐ�นภ�ชนะบรรจุพล�สติก 

ฉบบัจรงิ เฉพ�ะกรณใีชภ้�ชนะบรรจพุล�สติกทีม่สีีและสัมผัสโดยตรงกบัอ�ห�รเนือ่งจ�กอ�จมสี�รอืน่ออกม�

ปนเปื้อนกับอ�ห�ร โดยต้องวิเคร�ะห์ต�มสภ�พก�รนำ�ไปใช้บรรจุอ�ห�รชนิดนั้นจริงยกเว้น ใช้บรรจุอ�ห�รที่

มีลักษณะแห้ง หรือ ภ�ชนะบรรจุพล�สติกนั้น มีสีข�ว 

   2.3  ร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ชนิดและปริม�ณส�รอ�ห�ร  

ฉบับจริง สำ�หรับอ�ห�รท่ีต้องแสดงฉล�กโภชน�ก�รต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.

2541เรื่อง ฉล�กโภชน�ก�ร

 ค. หนังสือแจ้งสูตรและกรรมวิธีการผลิตจากผู้ผลิตที่มีก�รลงล�ยมือช่ือ

หรือประทับตร�สำ�คัญของหน่วยง�นผู้ผลิต กรณีเป็นเอกส�รอิเล็กทรอนิกส์จ�กก�รนำ�เข้�ให้ผู้รับอนุญ�ตนำ�

เข้�ฯ รับรองเอกส�รว่�เป็นเอกส�รแสดงสูตรและกรรมวิธีก�รผลิตจ�กผู้ผลิตในประเทศที่ส่งออกนั้นๆ โดย

ให้แจ้งร�ยละเอียด ดังนี้

  ร�ยก�รของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบของอ�ห�รคิดเป็นร้อยละ

ของนำ้�หนัก

   ให้แจ้งชื่อและปริม�ณของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบต�มคว�ม

เป็นจริงโดยเรียงต�มลำ�ดับจ�กม�กไปน้อยรวมให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้สูตรต้องเป็นไปต�มประก�ศ

กระทรวงส�ธ�รณสุขเฉพ�ะเรื่อง มีคว�มเหม�ะสมสอดคล้องกันกับลักษณะของผลิตภัณฑ์และปลอดภัยใน

ก�รบริโภค 

   กรณีก�รใช้วัตถุเจือปนอ�ห�ร ให้แจ้งเป็นชื่อส�มัญ หรือชื่อท�ง

เคมี และ/หรือกำ�กับด้วย INS number หรือ E number ที่ใช้เรียกวัตถุเจือปนอ�ห�รนั้นต�มระบบม�ตรฐ�น

ทีเ่ปน็ส�กล (Codex หรอื EU) กรณเีปน็วตัถเุจือปนอ�ห�รชนดิผสม ใหแ้จ้งเลขส�รบบอ�ห�รของวตัถเุจือปน

อ�ห�ร ซึ่งแสดงว่�เป็นวัตถุเจือปนอ�ห�รที่ผ่�นก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตในด้�นคุณภ�พหรือม�ตรฐ�นและคว�ม

ปลอดภัยจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�แล้ว

   กรณผีลติมกี�รใชว้ตัถแุต่งกลิน่รส ใหแ้จ้งชือ่ ชนดิและเลขส�รบบ

อ�ห�รของวตัถุแต่งกลิน่รสนัน้ เชน่ นำ�้มนัผิวส้ม (วตัถแุต่งกล่ินรสธรรมช�ติ) (เลขส�รบบอ�ห�ร), กล่ินเนย(วตัถุ

แต่งกลิ่นรสเลียนธรรมช�ติ)(เลขส�รบบอ�ห�ร) เป็นต้น โดยแบ่งชนิดต�มประก�ศฯ เรื่อง วัตถุแต่งกลิ่นรส 

(กรณีนำ�เข้�ให้แจ้งร�ยละเอียดต�มเอกส�รจ�กผู้ผลิตของประเทศนั้นๆ)
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 ในก�รตรวจพิจ�รณ�สูตรของผลิตภัณฑ์อ�ห�รจะมีแนวท�งก�รพิจ�รณ�
ร�ยละเอียดของส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มีเง่ือนไขและข้อกำ�หนดปริม�ณก�รใช้เพ่ือคว�มปลอดภัยของ
อ�ห�ร ได้แก่ วัตถุเจือปนอ�ห�ร ส�รอ�ห�ร (วิต�มิน แร่ธ�ตุ กรดอะมิโน) และส�รสกัด/ส�รสังเคร�ะห์ 
  วัตถุเจือปนอ�ห�ร อ้�งอิงก�รใช้จ�กแหล่งข้อมูล ดังนี้
   ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขเฉพ�ะเรื่อง
   ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง 
วัตถเุจือปนอ�ห�ร (ประก�ศสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� เรือ่ง ขอ้กำ�หนดก�รใชว้ตัถเุจอืปนอ�ห�ร)
ดรู�ยละเอียดใน URL : http://newsser.fda.moph.go.th/food/ เลอืก ขอ้กำ�หนดก�รใชว้ตัถเุจอืปนอ�ห�ร 
(บัญชีแนบท้�ยประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� เรื่อง ข้อกำ�หนดก�รใช้วัตถุเจือปนอ�ห�ร)
   ม�ตรฐ�นทั่วไปสำ�หรับก�รใช้วัตถุเจือปนอ�ห�รของโคเด็กซ์ 
(Codex General Standard for Food Additives, GSFA) ฉบับล่�สุดดูร�ยละเอียดในURL: http://www.
codexalimentarius.net/gsfaonline/index.html?lang=en
 ทั้งนี้ก�รใช้วัตถุเจือปนอ�ห�รนอกเหนือจ�กที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 และข้อ 6.2 
ของประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอ�ห�ร ต้องได้รับคว�มเห็นชอบ
จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�เพื่อพิจ�รณ�คุณภ�พม�ตรฐ�นและคว�มปลอดภัยก่อน
  ส�รอ�ห�ร (วิต�มิน แร่ธ�ตุ กรดอะมิโน) อ้�งอิงก�รใช้จ�กแหล่ง
ข้อมูล ดังนี้
   ประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� เร่ืองข้อ
กำ�หนดก�รใช้ส่วนประกอบท่ีสำ�คัญของผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รชนิดวิต�มิน และแร่ธ�ตุ ดูร�ยละเอียด
ในURL:http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/Laws/Announcement%๒๐of%๒๐the%๒๐F
ood%๒๐and%๒๐Drug%๒๐Administration/๓๒ntffda_Use_of_Vit&Min_in_ Food_Supplement.
pdf
   ประก�ศสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� เร่ืองข้อ
กำ�หนดก�รใชส้ว่นประกอบที่สำ�คญัของผลิตภณัฑเ์สรมิอ�ห�รชนดิกรดอะมโินดูร�ยละเอียดใน URL:http://
newsser.fda.moph.go.th/food/file/Laws/Announcement%๒๐of%๒๐the%๒๐Food%๒๐and%๒
๐Drug%๒๐Administration/๓๘ntffda_Criteria_of_AminoAcid_ used_in_Food_Supplement.pdf
   หลักเกณฑ์และวธิปีฏิบติัเกีย่วกบัก�รเติมส�รอ�ห�รในผลิตภณัฑ์
อ�ห�ร (Nutrification) ดรู�ยละเอยีดในURL:http://newsser.fda.moph.go.th/food/pre/files/RuleNu-
trification_Edit๑fab ๔๙.pdf
  ส�รสกัด/ส�รสงัเคร�ะห ์ตอ้งสง่ร�ยละเอียด ได้แก่ ชือ่วิทย�ศ�สตร/์
ส�ยพนัธุ ์สว่นทีใ่ช ้ตวัทำ�ละล�ยทีใ่ช ้อตัร�สว่นท่ีใชใ้นก�รสกดั และชือ่ส�รสำ�คญัท่ีได้ พร้อมระบปุริม�ณอ�้งองิ
ก�รใช้จ�กแหล่งข้อมูล ดังนี้
   บญัชชีือ่พืชทีอ่นญุ�ตใหใ้ชใ้นเครือ่งด่ืมในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ
ดรู�ยละเอียดในURL:http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/BenefitTrader/ Benefitproduction/
Herbal_Drink๕๒.pdf
   ฐ�นข้อมูลก�รอนุญ�ตผลิตภัณฑ์อ�ห�ร (Positive lists) 
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 ในก�รพิจ�รณ�สูตรอ�ห�ร กรณีพบปริม�ณส�รในผลิตภัณฑ์เกินจ�ก

ปรมิ�ณส�รทีอ่นญุ�ตต�มแหลง่ขอ้มลูอ�้งองิดงักล�่วข�้งตน้ หม�ยคว�มว�่ ผลติภณัฑอ์�ห�รนัน้มกี�รใชว้ตัถุ

เจอืปนอ�ห�ร หรอืส�รอ�ห�ร (วติ�มนิ แรธ่�ตุ กรดอะมโิน) หรือส�รสกดั/ส�รสังเคร�ะห ์ท่ีไมส่อดคลอ้งกบัขอ้

กำ�หนดในกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง ห�กยังคงประสงค์จะใช้ส�รดังกล่�วต่อไป ผู้ขออนุญ�ตจะต้องส่งร�ยละเอียด

ในด้�นเหตุผล คว�มจำ�เป็นท�งด้�นเทคโนโลยีก�รผลิต พร้อมเอกส�รวิช�ก�ร ข้อกำ�หนดต�มกฎหม�ยของ

ต่�งประเทศที่มีก�รใช้ส�รนั้นๆ รวมถึงข้อมูลก�รได้รับสัมผัส (Consumption exposure) ของส�รนั้นจ�ก

ข้อมูลก�รบริโภคของคนไทยม�สนับสนุนเพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและ

ย�เพิ่มเติม

 ในกรณีมกี�รใชส้�รใหม ่หรอืวตัถุดบิทีไ่มม่ปีระวติัก�รใชเ้ปน็อ�ห�รทีจั่ดเปน็ 

Novel food ผู้ประกอบก�รจะต้องส่งหลักฐ�นเพื่อพิจ�รณ�คว�มปลอดภัยของวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  วตัถดิุบหรือผลิตภณัฑ์ทีม่กี�รใช้ในลักษณะเปน็ผลิตภณัฑ์เสริมอ�ห�ร 

หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่สื่อคว�มหม�ยทำ�นองเดียวกันต�มกฎหม�ยของแต่ละประเทศ ให้ส่งหลักฐ�นจ�กหน่วย

ง�นของรัฐหรือองค์กรที่ได้รับมอบหม�ยจ�กหน่วยง�นของรัฐ หรือ Notary public รับรองว่�วัตถุดิบหรือ

ผลิตภัณฑ์มีจำ�หน่�ยเป็นอ�ห�รในประเทศนั้นๆ ในระยะเวล�ไม่น้อยกว่� 15 ปีนับถึงวันที่ออกหนังสือรับรอง 

โดยระบุชื่อผลิตภัณฑ์ สูตรส่วนประกอบ ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต และก�รจัดประเภทผลิตภัณฑ์ต�มกฎหม�ยของ

ประเทศนั้นๆ หรือ

  วตัถดุบิหรอืผลติภณัฑน์ัน้มปีระวตักิ�รใชเ้ปน็อ�ห�ร และมกี�รพฒัน�

รูปแบบจ�กที่เคยใช้ม�แต่ดั้งเดิม ต้องส่งหลักฐ�นที่มีก�รบันทึกเป็นล�ยลักษณ์อักษรแสดงก�รใช้สืบต่อกันม�

น�น เช่น ในว�รส�รวิช�ก�รที่มีก�ร Peer reviews ตำ�ร�อ้�งอิงต่�งๆ (Texts) ตำ�ร�วิช�ก�รอื่นๆ ที่เป็นที่

ยอมรับ ผลง�นวิจัย หรือเอกส�รที่ใช้ขึ้นทะเบียนเป็นอ�ห�รในประเทศผู้ผลิต และส่งผลก�รศึกษ�คว�มเป็น

พิษเฉียบพลัน (Acute toxicity) ฉบับเต็ม 

  อ�ห�รใหม่หรือวัตถุดิบของอ�ห�รใหม่ ที่ไม่เคยมีก�รใช้เป็นอ�ห�ร

หรือใช้เป็นอ�ห�รม�น้อยกว่� 15 ปี ให้ส่งข้อมูลก�รประเมินคว�มปลอดภัย ทั้งผลก�รศึกษ�คว�มเป็นพิษ

เรื้อรัง (Chronic toxicity) ฉบับเต็ม และผลก�รศึกษ�คว�มเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity) ฉบับเต็ม

 กรรมวิธีก�รผลิต

 ผู้ประกอบก�รต้องแจ้งร�ยละเอียดกระบวนก�รผลิตให้ตรงต�มท่ีผลิต

จรงิ โดยเริม่ต้ังแตข่ัน้ตอนก�รเตรยีมก�รวตัถดิุบต�่งๆจนถงึก�รบรรจ ุและสอดคลอ้งกบัสตูร (มกี�รใสว่ตัถุดบิ

ต่�งๆ ในขั้นตอนใด) ให้แจ้งกรรมวิธีก�รทำ�ล�ยเชื้อจุลินทรีย์ แจ้งอุณหภูมิ เวล� คว�มดันที่ใช้ และอุณหภูมิที่

ทำ�ใหเ้ยน็ลง กรรมวธิทีำ�ใหแ้หง้หรอืทำ�ใหเ้ปน็ผง กรรมวธิทีำ�ใหเ้ปน็เนือ้เดียวกนั ห�กมีก�รกรองใหแ้จ้งอปุกรณ์

และหรือส�รท่ีใช้กรองด้วยซึ่งกรรมวิธีก�รผลิตต้องถูกต้องเหม�ะสมสำ�หรับประเภทอ�ห�รที่ผลิตหรือนำ�เข้�

ชนิดนั้นๆ

  กรณีอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�ต้อง

ดำ�เนินก�รดังนี้
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ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

   จัดทำ�เอกส�รก�รทดสอบก�รกระจ�ยอุณหภูมิในเคร่ืองฆ่�เชื้อ 

(Temperature distribution) ที่ถูกต้องท�งวิช�ก�ร และเป็นปัจจุบัน ซึ่งต้องศึกษ� ณ สถ�นที่ผลิตก่อนก�ร

ใช้ง�น

   จัดทำ�เอกส�รก�รแทรกผ่�นคว�มร้อน (Heat penetration) 

ในผลติภณัฑอ์�ห�รทีถ่กูตอ้งท�งวชิ�ก�รและเปน็ปจัจุบนั ซ่ึงต้องศกึษ� ณ สภ�วะเดียวกบัผลิตภณัฑ์ทีท่ำ�ก�ร

ผลิตจริง

  โดยเอกส�รข้�งต้น ต้องระบุร�ยละเอียดเกี่ยวกับ

m หน่วยง�นที่ทำ�ก�รทดลอง

m ชื่อและที่ตั้งของสถ�นที่ทำ�ก�รทดลอง

m วัน เดือน ปี ที่ทำ�ก�รทดลอง

m ชนิดของเครื่องฆ่�เชื้อ

m ร�ยละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น ชนิดอ�ห�ร/สูตรส่วน

ประกอบ/กรรมวิธีก�รผลิต/ชนิดและขน�ดของภ�ชนะ

บรรจุ/นำ้�หนักสุทธิและนำ้�หนักเนื้ออ�ห�ร

m อุณหภูมิและเวล�ในก�รฆ่�เชื้อที่เหม�ะสม จ�กผลก�ร

ศึกษ�ที่มีค่� F
0
 ไม่ตำ่�กว่� 3 น�ที

  กรณอี�ห�รในภ�ชนะบรรจุทีป่ดิสนทิชนดิปรับกรดต้องดำ�เนนิก�รจัด

ทำ�เอกส�รศึกษ�อณุหภมูแิละเวล�ทีใ่ชใ้นก�รฆ�่เชือ้ผลติภณัฑ ์ทีร่ะบคุ�่คว�มเปน็กรด-ด�่งสมดลุของผลติภณัฑ์

 ง. ฉลากอาหาร ต�มพระร�ชบญัญติัอ�ห�ร พ.ศ. 2522 คำ�ว�่ ฉล�ก หม�ย

ถึง รูป รอยประดิษฐ์ เครื่องหม�ย หรือข้อคว�มใดๆ ที่แสดงไว้ที่อ�ห�ร ภ�ชนะบรรจุอ�ห�ร หรือหีบห่อของ

ภ�ชนะท่ีบรรจอุ�ห�ร ในก�รยืน่ขอรบัเลขส�รบบอ�ห�รของอ�ห�รควบคมุเฉพ�ะต้องส่งฉล�กอ�ห�รประกอบ

ก�รพิจ�รณ� ดังนี้

  กรณีผลิต ฉล�กภ�ษ�ไทย จำ�นวน 4 ฉบับ

  กรณีนำ�เข้� ฉล�กภ�ษ�ไทย ฉล�กภ�ษ�ต่�งประเทศ อย่�งละ 4 ฉบับ 

  ทั้งน้ีห�กฉล�กแต่ละขน�ดบรรจุของผลิตภัณฑ์มีข้อคว�มและลักษณะ

ต่�งกันจะต้องส่งฉล�กให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�พิจ�รณ�ทุกขน�ดบรรจุ

  แตห่�กฉล�กทุกขน�ดบรรจุมข้ีอคว�มและลักษณะเหมอืนกนัทุกประก�ร 

ให้รับรอง “ฉล�กทุกขน�ดบรรจุมีข้อคว�มและลักษณะเหมือนกัน” และส่งฉล�กให้พิจ�รณ�เพียงขน�ดบรรจุเดียว

  ก�รแสดงฉล�กของอ�ห�ร ใหป้ฏบิัตติ�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข 

เฉพ�ะเรื่องของผลิตภัณฑ์อ�ห�รนั้นๆและประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เร่ือง  

ก�รแสดงฉล�กของอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุ โดยต้องแสดงข้อคว�มเป็นภ�ษ�ไทย แต่จะมีภ�ษ�ต่�งประเทศ

ด้วยก็ได้ และจะต้องมีข้อคว�มแสดงร�ยละเอียดแล้วแต่กรณี ดังนี้



บทที่ 15  กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการเบื้องต้น 

ของการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

311

   ชื่ออ�ห�ร

   เลขส�รบบอ�ห�ร (เลข อย.) 

   ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือแบ่งบรรจุหรือสำ�นักง�นใหญ่ของ

สถ�นที่ผลิตหรือแบ่งบรรจุ กรณีนำ�เข้� แสดงชื่อและที่ตั้งของผู้นำ�เข้�และชื่อผู้ผลิตพร้อมประเทศผู้ผลิต

   ปริม�ณสุทธิ เป็นระบบเมตริก ดังนี้

m นำ้�หนักสุทธิ เช่น กรัม กิโลกรัม กรณีเป็นของแข็ง หรือครึ่ง

แข็งครึ่งเหลว

m ปริม�ตรสุทธิ เช่น ลูกบ�ศก์เซนติเมตร (หรือ ซม.3 หรือ 

ลบ.ซม.) ลติร หรอื มลิลลิติร (หรอื มล.) กรณเีปน็ของเหลว 

อ�ห�รทีม่ลีกัษณะครึง่แขง็ครึง่เหลว อ�จแสดงเปน็นำ�้หนกั

สุทธิ หรือปริม�ตรสุทธิก็ได้

	 	  สว่นประกอบทีส่ำ�คญัเปน็ร้อยละของนำ�้หนกัโดยประม�ณ เรยีง

ต�มลำ�ดับปริม�ณจ�กม�กไปห�น้อย

	 	  กรณีผลิตภัณฑ์มีหรือประกอบด้วย ชนิดของอ�ห�ร ซึ่งเป็นส�ร

ก่อภูมิแพ้ หรือ ส�รที่ก่อภ�วะภูมิไวเกิน ได้แก่

m ธัญพืชที่มีส่วนประกอบของกลูเตน ได้แก่ ข้�วส�ลี ไรน์ 

บ�ร์เลย์ โอ๊ต สเปลท์ หรือส�ยพันธุ์ลูกผสมของธัญพืช

ดังกล่�ว และผลิตภัณฑ์จ�กธัญพืชที่มีส่วนประกอบของ 

กลูเตนดังกล่�ว

m สัตว์นำ้�ที่มีเปลือกแข็ง เช่น ปู กุ้ง กั้ง ลอบเสตอร์ เป็นต้น 

และผลิตภัณฑ์จ�กสัตว์นำ้�ที่มีเปลือกแข็ง

m ไข่ และผลิตภัณฑ์จ�กไข่

m ปล� และผลิตภัณฑ์จ�กปล�

m ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จ�กถั่วลิสง ถั่วเหลือง

m นม และผลิตภัณฑ์จ�กนม รวมถึงแลคโตส

m ถั่วที่มีเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ์จ�กถั่วที่มีเปลือกแข็ง เช่น        

อัลมอนต์ วอลนัท พีแคน เป็นต้น

m ซัลไฟต์ ที่มีปริม�ณม�กกว่�หรือเท่�กับ ๑๐ มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม

  ต้องแสดง 

  1. ขอ้คว�มว�่ “ ขอ้มลูสำ�หรบัผูแ้พอ้�ห�ร : ม ี...........” กรณมีกี�ร

ใช้ เช่น “ข้อมูลสำ�หรับผู้แพ้อ�ห�ร : มีนม”

  2.  ข้อคว�มว่� “ ข้อมูลสำ�หรับผู้แพ้อ�ห�ร : อ�จมี ...........” กรณี

มีก�รปนเปื้อนในกระบวนก�รผลิต เช่น “ข้อมูลสำ�หรับผู้แพ้อ�ห�ร : อ�จมีนม”



312 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงอ�ห�รที่มีส�รก่อภูมิแพ้หรือส�รที่ก่อภ�วะภูมิไวเกิน 

เป็นส่วนประกอบท่ีสำ�คัญ และมีก�รแสดงช่ืออ�ห�รที่ระบุชื่อส�รก่อภูมิแพ้หรือส�รที่ก่อภ�วะภูมิไวเกินไว้

ชัดเจนแล้ว เช่น นำ้�นมโคสด เป็นต้น

	 	  แสดงช่ือกลุม่หน�้ทีข่องวตัถุเจอืปนอ�ห�รรว่มกบัชือ่เฉพ�ะ หรือ

แสดงชือ่กลุม่หน�้ทีข่องวตัถเุจอืปนอ�ห�รรว่มกับตัวเลขต�ม International Numbering System : INS for 

Food Additives ถ�้มกี�รใชห้รือมวีตัถเุจอืปนอ�ห�รตดิม�กบัวตัถดุบิทีใ่ชใ้นก�รผลติอ�ห�ร เปน็สว่นประกอบ

ของอ�ห�รในปรมิ�ณทีเ่กดิผลต�มวตัถปุระสงคข์องก�รใชว้ตัถเุจือปนอ�ห�ร และใหแ้สดงขอ้คว�มดังต่อไปนี้

ด้วยแล้วแต่กรณี

m “สีธรรมช�ติ” หรือ “สีสังเคร�ะห”์ ต�มด้วยชือ่เฉพ�ะ หรือ

ตวัเลขต�ม International Numbering System: INS for 

Food Additives แล้วแต่กรณี

m ชื่อกลุ่มหน้�ที่ต�มด้วยชื่อเฉพ�ะ สำ�หรับกรณีวัตถุปรุงแต่ง

รสอ�ห�ร และวัตถุที่ให้คว�มหว�นแทนนำ้�ต�ล

	 	  ข้อคว�มว่� “แต่งกลิ่นธรรมช�ติ” หรือ “แต่งกลิ่นเลียน

ธรรมช�ติ” หรือ “แต่งกลิ่นสังเคร�ะห์” หรือ “แต่งรสธรรมช�ติ” หรือ “แต่งรสเลียนธรรมช�ติ” ถ้�มีก�รใช้ 

แล้วแต่กรณี

	 	  ระบ ุวนัเดือนและปทีีผ่ลิต กรณอี�ห�รมอี�ยกุ�รเกบ็ไมเ่กนิ 90 วนั  

และวันเดือนและปี กรณีเป็นอ�ห�รที่มีอ�ยุก�รเก็บเกิน 90 วัน โดยมีข้อคว�มว่� “ควรบริโภคก่อน” กำ�กับไว้  

ทั้งนี้อ�จแสดงข้อคว�ม “ผลิต” หรือ “หมดอ�ยุ” กำ�กับได้ กรณีประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขเฉพ�ะเรื่อง

อ�ห�รนั้นกำ�หนดไว้ 

  ก�รแสดงข้อคว�มวันเดือนและปี จะต้องแสดงให้เรียงต�มลำ�ดับของวัน

เดือนปีต�มที่กำ�หนด กรณีก�รแสดงเดือนอ�จแสดงโดยใช้ตัวอักษรแทนได้ เช่น ผลิตวันที่ 22 ตุล�คม 2556 

หรือ ผลิตวันที่ 22/10/2556

	 	  คำ�เตือน (ถ้�มี)

	 	  คำ�แนะนำ�ในก�รเก็บรักษ� (ถ้�มี)

	 	  วิธีปรุงเพื่อรับประท�น (ถ้�มี)

	 	  วธิกี�รใชแ้ละขอ้คว�มทีจ่ำ�เปน็สำ�หรบัอ�ห�รท่ีมุง่หม�ยจะใชกั้บ

ท�รกหรือเด็กอ่อนหรือบุคคลกลุ่มใดใช้โดยเฉพ�ะ

  กรณีผลิตจ�กสถ�นท่ีผลิตอ�ห�รไม่เข้�ข่�ยโรงง�น จะต้องดำ�เนินก�รย่ืน

ขอรับเลขส�รบบอ�ห�รต�มระเบียบสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ว่�ด้วยก�รดำ�เนินก�รเก่ียวกับเลขส�ร

บบอ�ห�ร พ.ศ. 2557 กล่�วคือ ยื่นคำ�ขออนุญ�ตใช้ฉล�กอ�ห�ร (แบบ สบ.3) (ร�ยละเอียดในภ�คผนวก 6) 

พร้อมเอกส�รหลักฐ�นเช่นเดียวกับก�รยื่นแบบคำ�ขอขึ้นทะเบียนตำ�รับอ�ห�ร (แบบ อ.17) ข้�งต้น โดยไม่มี

ค่�ธรรมเนียม
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   2) การขอรับเลขสารบบอาหารสําหรับผลิตภัณฑ์อาหารนมโค นมปรุงแต่ง 

ผลิตภัณฑ์นม นมเปร้ียว ไอศกรีม อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท และเคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท

 กระทรวงส�ธ�รณสุขได้ออกประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขจำ�นวน 7 ฉบับ

 (1) ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ.2556 เรื่อง นมโค

 (2) ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 351) พ.ศ.2556 เรื่อง นมปรุงแต่ง

 (3) ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับท่ี 352) พ.ศ.2556 เร่ือง ผลิตภัณฑ์ของนม

 (4) ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 353) พ.ศ.2556 เรื่อง นมเปรี้ยว

 (5) ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 354) พ.ศ.2556 เรื่อง ไอศกรีม

 (6) ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ (ฉบบัที ่355) พ.ศ.2556 เรือ่ง อ�ห�รในภ�ชนะ

บรรจุที่ปิดสนิท

 (7) ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 356) พ.ศ.2556 เร่ือง เคร่ืองด่ืมใน

ภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

 โดยปรับเปลี่ยนแนวท�งก�รคุ้มครองผู้บริโภค จ�กก�รควบคุมเป็นก�รกำ�กับดูแล 

เพ่ือให้สอดคลอ้งต�มหลกัก�รส�กลทีเ่นน้ใหม้กี�รบรหิ�รจัดก�รและควบคมุคว�มปลอดภยัอ�ห�ร ณ สถ�นท่ี

ผลติ ดว้ยก�รปรบัสถ�นะจ�กอ�ห�รควบคมุเฉพ�ะ เปน็อ�ห�รทีก่ำ�หนดคุณภ�พหรอืม�ตรฐ�น ต�มระบบก�ร

กำ�กบัดแูลผลติภัณฑ์อ�ห�รแนวใหม ่(Re-process) ทีมุ่ง้เนน้ก�รเพิม่คว�มรบัผดิชอบแกผู่ป้ระกอบก�รในก�ร

ควบคมุก�รผลติดว้ยระบบคณุภ�พ มกี�รประเมนิผลิตภณัฑ์อ�ห�รด้วยตนเองในเบือ้งต้น (Self-assessment)

โดยก�รขอรบัเลขส�รบบอ�ห�รใหด้ำ�เนนิก�รต�มระเบยีบสำ�นกัง�นว�่ด้วยก�รดำ�เนนิก�รเกีย่วกบัเลขส�รบบ

อ�ห�ร พ.ศ. 2557 ที่กล่�วคือ ก�รยื่นจดทะเบียนอ�ห�รต�มข้อ 3 ของบัญชีหม�ยเลข 3 แนบท้�ยระเบียบ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ว่�ด้วยก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับเลขส�รบบอ�ห�ร พ.ศ.2557 ดังมีร�ย

ละเอียดและหลักฐ�นเพิ่มเติม ดังนี้

 1.  ใบจดทะเบยีน/แจง้ร�ยละเอยีดอ�ห�ร (แบบ สบ.5) จำ�นวน 2 ฉบบั (พมิพ์

ข้อคว�มครบถ้วนและลงล�ยมือชื่อจริงทุกฉบับ)

 2.  สำ�เน�ใบอนญุ�ตผลติอ�ห�ร (แบบ อ.2) / นำ�เข�้อ�ห�ร (แบบ อ.7) / คำ�ขอ

รับเลขสถ�นที่ผลิตอ�ห�รไม่เข้�ข่�ยเป็นโรงง�น (แบบ สบ.1) (ด้�นหน้� - หลัง) แล้วแต่กรณี และห�กมีก�ร 

แกไ้ขสถ�นทีผ่ลติอ�ห�รใหใ้ชส้ำ�เน�แบบก�รแกไ้ขสถ�นทีผ่ลติอ�ห�รทีไ่มเ่ข�้ข�่ยโรงง�น (แบบ สบ.2) เพิม่ดว้ย

 3.  ใบรับรองสถ�นที่ผลิตอ�ห�รสำ�หรับก�รนำ�เข้�อ�ห�ร (กรณีนำ�เข้�) 

 4.  เอกส�รข้อมูลผู้ติดต่อและสถ�นประกอบก�ร จำ�นวน 2 ฉบบั (พิมพ์เท่�นัน้) 

ร�ยละเอียดต�มภ�คผนวก 8

 5.  เอกส�รประเมินผลิตภัณฑ์สำ�หรับจดทะเบียนอ�ห�รต�มแบบ สบ.5-1 

จำ�นวน 2 ฉบับ (พิมพ์เท่�นั้น) ร�ยละเอียดต�มภ�คผนวก 9

  กรณนีำ�เข�้ใหส้ง่หนงัสอืแจง้สตูรสว่นประกอบจ�กผูผ้ลติ ทีม่กี�รลงล�ยมือ

ชือ่หรอืประทบัตร�สำ�คญัของหนว่ยง�นผูผ้ลติ กรณเีปน็เอกส�รอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืฉบบัสำ�เน� ใหผู้ร้บัอนญุ�ต

นำ�เข้�รับรองว่�เป็นเอกส�รแสดงสูตรและส่วนประกอบจ�กผู้ผลิต
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 6.  กรณีที่มีก�รใช้วัตถุเจือปนอ�ห�ร ให้ยื่นเอกส�รตรวจสอบปริม�ณก�รใช้

วัตถุเจือปนอ�ห�รต�มแบบ สบ.5-2 

 7.  กรณีที่มีวิต�มินและแร่ธ�ตุเป็นส่วนประกอบ ให้ยื่นเอกส�รตรวจสอบ

ปริม�ณวิต�มินแร่ธ�ตุต�มแบบ สบ.5-3 

 8.  กรณีที่มีกรดอะมิโน สมุนไพร ส�รสกัด ส�รสังเคร�ะห์ เป็นส่วนประกอบ 

ให้ยื่นเอกส�รตรวจสอบปริม�ณกรดอะมิโน สมุนไพร ส�รสกัด ส�รสังเคร�ะห์ต�มแบบ สบ.5-4 

 9.  ร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์คุณภ�พหรือม�ตรฐ�นของ นมโค นมปรุง

แต่ง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ของนม ไอศกรีม เครื่องดื่มในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท และอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่

ปิดสนิท ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขเฉพ�ะของอ�ห�รนั้นๆ ดังนี้

  9.1 กรณผีลิต ใหส่้งร�ยง�นผลก�รตรวจวเิคร�ะหค์ณุภ�พหรือม�ตรฐ�น

ผลิตภัณฑ์ของอ�ห�ร รุ่นแรกที่จะว�งจำ�หน่�ย ชุดต้นฉบับ ภ�ยหลังก�รได้รับเลขส�รบบอ�ห�ร 

  9.2  กรณนีำ�เข�้ ใหส้ง่ร�ยง�นผลก�รตรวจวเิคร�ะหค์ณุภ�พหรอืม�ตรฐ�น

ผลิตภัณฑ์ ชุดต้นฉบับ ประกอบก�รจดทะเบียนอ�ห�ร 

 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์ ให้เป็นไปต�มคำ�สั่งคณะกรรมก�รอ�ห�รที่ 

1/2545 กำ�หนดส่วนร�ชก�รหรือสถ�บันที่คณะกรรมก�รอ�ห�รให้ก�รยอมรับผลก�รตรวจวิเคร�ะห์อ�ห�ร

เพื่อประกอบก�รขอขึ้นทะเบียนตำ�รับอ�ห�รต�มม�ตร� 31

 ก�รใช้ภ�ชนะบรรจพุล�สตกิมสีบีรรจแุละสมัผสัอ�ห�รทีม่ลีกัษณะเหลวหรอืกึง่แขง็กึง่เหลว ตอ้งส่ง

ร�ยง�นผลก�รตรวจวเิคร�ะหค์ณุภ�พหรอืม�ตรฐ�นพล�สตกิต�มสภ�พก�รนำ�ไปใชบ้รรจอุ�ห�รชนดินัน้จริง 

ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ (ฉบบัที ่295) พ.ศ.2548 เร่ือง กำ�หนดคณุภ�พหรือม�ตรฐ�นภ�ชนะบรรจุ

พล�สติก

 สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�อ�จขอเอกส�รหลกัฐ�นอืน่เพิม่เติมได ้ห�กเหน็ว�่ร�ยละเอยีด

ของอ�ห�รมีคว�มไม่ชัดเจน เช่น

    เอกส�รแสดงกรรมวิธีก�รผลิตของผลิตภัณฑ์และฉล�กอ�ห�ร

    สำ�เน�หนังสือสอบถ�มเกี่ยวกับอ�ห�ร (กรณีประเภทของอ�ห�รมีคว�มค�บเกี่ยวกัน)

    สำ�เน�ร�ยง�นผลก�รตรวจวเิคร�ะหส์�รอ�ห�รเพือ่แสดงฉล�กโภชน�ก�รต�มประก�ศฯ ว�่

ด้วยเรื่อง ฉล�กโภชน�ก�ร 

 (กรณีช่ืออ�ห�รมีก�รกล่�วอ้�งท�งโภชน�ก�ร เช่น หม�กฝร่ังปร�ศจ�กนำ�้ต�ล ขนมปังแคลเซียมสูง)

    สำ�เน�ใบรับรองม�ตรฐ�นเกษตรอินทรีย์ (Organic) จ�กหน่วยง�นของรัฐ หรือ หน่วยง�นที่

ไดร้บัรองก�รรบัรองจ�กหนว่ยง�นของรฐั หรอื จ�กหนว่ยง�นรับรองส�กล เช่น IFOAM (The International 

Federation of Organic Agriculture Movements) สำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ

 (กรณีชื่ออ�ห�รมีกล่�วอ้�ง “ออร์ก�นิก” “เกษตรอินทรีย์” “เกษตรธรรมช�ติ” หรือ คำ�ที่สื่อคล้�ย

กัน) เป็นต้น

    เอกส�รหรอืหลกัฐ�นจ�กโรงง�นฉ�ยรังสี หรือผู้ใหบ้ริก�รว�่จะมกี�รฉ�ยรังสีผลิตภณัฑ์ทีม่�

ขอรับเลขส�รบบอ�ห�รนั้นจริง ประกอบก�รยื่นคำ�ขอจดทะเบียนอ�ห�ร (สบ.5) กรณีอ�ห�รฉ�ยรังสี
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 ก�รดำ�เนินก�รของผู้ประกอบก�รเมื่อได้รับเลขส�รบบอ�ห�รแล้ว

 ผู้ประกอบก�รจะต้องดำ�เนินก�ร ดังนี้

  1.  ต้องควบคุมคุณภ�พหรือม�ตรฐ�นของผลิตภัณฑ์ ภ�ชนะบรรจุ และฉล�ก ให้เป็นไปต�ม

ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขที่เกี่ยวข้อง

  2.  จัดเก็บร�ยละเอียดและข้อมูลดังต่อไปนี้

   2.1  เอกส�รก�รไดร้บัอนญุ�ตเลขส�รบบอ�ห�ร และร�ยละเอยีดของผลติภณัฑ ์ดงัเช่น สตูร

ส่วนประกอบ กรรมวิธีก�รผลิต คุณภ�พหรือม�ตรฐ�นวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/ภ�ชนะบรรจุ เป็นต้น

   2.2  เอกส�รบันทึกและร�ยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รผลิตต�มที่กำ�หนดใน GMP กฎหม�ย

   2.3  ร�ยง�นผลก�รตรวจวเิคร�ะหค์ณุภ�พหรือม�ตรฐ�นผลิตภณัฑ์ ภ�ชนะบรรจุพล�สติก

มีสี (ถ้�มี) ฉบับสำ�เน�ที่ตรงกับต้นฉบับที่นำ�ส่งต่อหน่วยง�นผู้อนุญ�ต 

   2.4  ร�ยง�นผลก�รตรวจวิเคร�ะห์เพิ่มเติมสำ�หรับบ�งผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องนำ�ส่งต่อ 

หน่วยง�นผู้อนุญ�ต แต่ให้จัดเก็บฉบับจริงไว้เป็นหลักฐ�น ณ สถ�นประกอบก�ร ได้แก่

   2.4.1 ชนิดและปริม�ณส�รอ�ห�ร ได้แก่

   (1) อ�ห�รท่ีตอ้งแสดงฉล�กโภชน�ก�รต�มประก�ศ กระทรวงส�ธ�รณสขุ (ฉบบัที ่ 

182) พ.ศ.2541 คือ อ�ห�รต�มข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

   อ�ห�รที่มีก�รกล่�วอ้�งท�งโภชน�ก�ร 

   อ�ห�รที่มีก�รใช้คุณค่�ในก�รส่งเสริมก�รข�ย 

  อ�ห�รที่มีก�รระบุกลุ่มผู้บริโภคในก�รส่งเสริมก�รข�ย 

   อ�ห�รท่ีมีก�รเติมส�รอ�ห�ร หรือ มีก�รกล่�วอ้�งถึงส�รอ�ห�รใดบนฉล�ก

   (2) อ�ห�รอืน่ซ่ึงได้มปีระก�ศฯ กำ�หนดในส่วนท่ีเกีย่วกบัก�รแสดงส�รอ�ห�รบน

ฉล�กเอ�ไว้แล้วโดยเฉพ�ะ

   (3) อ�ห�รที่ประสงค์จะแสดงชนิดและปริม�ณส�รอ�ห�ร บนฉล�ก โดยผลก�ร

ตรวจวิเคร�ะห์ชนิดและปริม�ณส�รอ�ห�รต้องปฏิบัติต�มเงื่อนไข ดังนี้

   1. ผลก�รตรวจวิเคร�ะห์จ�กส่วนร�ชก�รหรือสถ�บันที่ คณะกรรมก�ร

กำ�หนด หรือ

   2. ผลก�รตรวจวิเคร�ะห์จ�กห้องปฏิบัติก�รตรวจวิเคร�ะห์ที่เป็นส�กล 

(Authorized body) ของเอกชนหรือห้องปฏิบัติก�รตรวจวิเคร�ะห์ของบริษัทที่ได้รับก�รรับรองจ�กหน่วย

ง�นรับรองห้องปฏิบัติก�ร ไม่ว่�จะเป็นหน่วยวิเคร�ะห์ภ�ยในประเทศหรือต่�งประเทศ ท้ังนี้ต้องมีหลักฐ�น

แสดงว่�หน่วยง�นตรวจวิเคร�ะห์นั้นๆ มีม�ตรฐ�นก�รตรวจวิเคร�ะห์ อย่�งน้อยเทียบเท่� ISO 17025 หรือ

มีหน่วยง�นร�ชก�รรับรองในร�ยก�รตรวจวิเคร�ะห์นั้น

   3. ส�ม�รถใช้ผลตรวจวิเคร�ะห์ของหล�ยหน่วยง�นประกอบกันได้

   4.  ส�ม�รถใช้ผลตรวจวิเคร�ะห์ที่มีอ�ยุเกิน 1 ปีได้ ในกรณีที่สูตรไม่

เปลี่ยนแปลงจ�กเดิม

   5. กรณีใช้ผลวิเคร�ะห์ร่วม สูตรต้องไม่เปลี่ยนแปลงจ�กเดิม
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  3.  ฉล�กอ�ห�รของผลิตภัณฑ์ : ก�รแสดงฉล�กอ�ห�รให้ปฏิบัติต�ม

   3.1  ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขเฉพ�ะเรื่องของอ�ห�รนั้นๆ 

   3.2  ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขว่�ด้วยเรื่องก�รแสดงฉล�กของอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุ

   3.3  ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขว่�ด้วยเรื่อง ฉล�กโภชน�ก�ร กรณีมีก�รแสดงฉล�ก

โภชน�ก�ร

   3.4  ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขว่�ด้วยเรื่องก�รแสดงฉล�กของอ�ห�รต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ก�รแสดงฉล�กของอ�ห�รที่มีส่วนผสมของว่�นห�งจระเข้ เป็นต้น

 ไว้ ณ สถ�นประกอบก�ร เพื่อก�รตรวจเฝ้�ระวังของเจ้�หน้�ที่ต่อไป

 3)  การยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน (กลุ่ม 2): ยื่นนอก

เหนือจ�กข้อ 2 เป็นอ�ห�รที่มีก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีก�รผลิต/นำ�เข้� เพื่อจำ�หน่�ย โดยดำ�เนิน

ก�รต�มระเบยีบสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ว�่ดว้ยก�รดำ�เนนิก�รเกีย่วกบัเลขส�รบบอ�ห�ร พ.ศ. 

2557 กล่�วคือ ให้ยื่นจดทะเบียนร�ยละเอียดของอ�ห�รต�มแบบ สบ.5 (ดูร�ยละเอียดในภ�คผนวก 7) โดย

ไม่เสียค่�ธรรมเนียม และไม่ต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ ขน�ดบรรจุ ฉล�กและร�ยละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ

อ�ห�ร โดยให้ดำ�เนินก�ร ดังนี้

  (1)  ก�รจดทะเบียนอ�ห�รต�มแบบ สบ.5 ใหย้ืน่ขอรบัเลขส�รบบอ�ห�ร พรอ้มเอกส�รหลักฐ�น 

ดังนี้

    แบบ สบ.5 จำ�นวน 2 ฉบับ ที่กรอกข้อมูลด้วยก�ร “พิมพ์” เท่�นั้น เนื่องจ�กเป็นแบบฯ 

ที่ผู้อนุญ�ตจะต้องลงน�มในแบบดังกล่�ว

    สำ�เน�แบบ สบ.1 และ สบ.2 กรณีมีก�รแก้ไข /ใบอนุญ�ตผลิตอ�ห�ร (อ.2) /ใบอนุญ�ต

นำ�เข้� (อ.7) จำ�นวน 1 ฉบับ (ถ่�ยสำ�เน�ทุกหน้�, ทุกแผ่น) แล้วแต่กรณี

    กรณนีำ�เข้�ฯ ตอ้งแนบหนงัสือหรือใบรับรองสถ�นท่ีผลิตอ�ห�รฉบบัจริงท่ีแสดงว่�สถ�นท่ี 

ผลิตอ�ห�รนั้นมีระบบประกันคุณภ�พคว�มปลอดภัยอ�ห�รเป็นไปต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด

   ยกเว้น อ�ห�รประเภทเครื่องดื่มเกลือแร่ ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 195) 

พ.ศ. 2545 และ ก�แฟ ต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่197) พ.ศ. 2543 ได้แก่ : ก�แฟผสม และ

ก�แฟสำ�เร็จรูปผสม รวมถึงก�แฟทั้ง 2 ชนิดที่นำ�ม�ปรุงแต่งในลักษณะพร้อมบริโภคซึ่งต้องดำ�เนินก�รให้เป็น

ไปต�มระเบียบสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ว่�ด้วยก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับเลขส�รบบอ�ห�ร พ.ศ. 

2557 ดว้ยก�รยืน่จดทะเบียนอ�ห�รต�มแบบ สบ.5 ข�้งตน้พรอ้มแจง้ร�ยละเอยีดสูตรสว่นประกอบเปน็รอ้ยละ 

ของนำ้�หนักและปริม�ณต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 

   สำ�หรับผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี ซึ่งเป็นอ�ห�รที่กำ�หนด

คุณภ�พหรือม�ตรฐ�นที่รัฐมนตรีประก�ศกำ�หนดให้ต้องส่งมอบฉล�กให้ตรวจอนุมัติก่อนนำ�ไปใช้ และต�ม

ประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�ร ระบุว่�ก�รขออนุญ�ต

ฉล�กก่อนนำ�ไปใช้ ให้ดำ�เนินก�รดังนี้
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    ยื่นจดทะเบียนอ�ห�รต�ม แบบ สบ.5

   กรณีผลิตเพื่อก�รส่งออก

   กรณีท่ีมีส่วนประกอบที่สำ�คัญเป็นไปต�มบัญชีร�ยชื่อที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร

อ�ห�รและย�ประก�ศกำ�หนดโดยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รอ�ห�ร (ร�ยละเอียดในภ�คผนวก 6)

    ยื่นขออนุญ�ตใช้ฉล�กอ�ห�รต�ม แบบ สบ.3 พร้อมหนังสือรับรองก�รจำ�หน่�ย  

(Certificate of free sale) และเอกส�รหลกัฐ�นเช่นเดียวกบัก�รยืน่แบบคำ�ขอขึน้ทะเบยีนตำ�รบัอ�ห�ร (แบบ 

อ.17) กรณทีีม่สีว่นประกอบทีส่ำ�คัญนอกเหนอืจ�กทีก่ำ�หนดในบัญชรี�ยชือ่ทีส่ำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�ร

และย�ประก�ศกำ�หนดโดยคว�มเห็นชอบของคณะกรรมก�รอ�ห�ร

  4)  การยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร อาหารที่ต้องมีฉลาก (กลุ่ม 3): เป็นอ�ห�รที่มีคว�มเสี่ยง

อันตร�ยตำ่� โดยในก�รควบคุมกำ�กับดูแลจึงเป็นก�รแจ้งร�ยละเอียดของผลิตภัณฑ์ต�มที่รัฐมนตรีประก�ศให้

ตอ้งมฉีล�ก ดงันัน้ผูป้ระกอบก�รทีผ่ลติ/นำ�เข้�ผลิตภณัฑ์อ�ห�รกลุ่มนี ้เพ่ือจำ�หน�่ยใหด้ำ�เนนิก�รต�มระเบยีบ

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ว่�ด้วยก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับเลขส�รบบอ�ห�ร พ.ศ. 2557 กล่�วคือ 

ก�รยืน่แจ้งร�ยละเอยีดของอ�ห�รต�มแบบ สบ.5 โดยไมเ่สยีค�่ธรรมเนยีม และมแีนวท�งก�รดำ�เนนิก�ร เช่น

เดียวกับ ข้อ 5.2.2.3 ก�รยื่นขอรับเลขส�รบบอ�ห�ร อ�ห�รที่กำ�หนดคุณภ�พหรือม�ตรฐ�น (กลุ่ม 2)

  โดยสรุป ก�รยื่นขออนุญ�ตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดกรดตำ่� และปรับกรดจะต้อง

ดำ�เนินก�ร 2 ขั้นตอน กล่�วคือ

  ขัน้ตอนที ่1: ก�รดำ�เนนิก�รสถ�นที ่หรือทีเ่รียกว�่ ก�รขอเลขประจำ�สถ�นที ่ได้แก ่สถ�นทีผ่ลติ

เข้�ข่�ยโรงง�น หรือ ไม่เข้�ข่�ยโรงง�น หรือ สถ�นที่นำ�เข้�อ�ห�ร แล้วแต่กรณี

  ขั้นตอนที่ 2: ก�รดำ�เนินก�รผลิตภัณฑ์ หรือ ที่เรียกว่� ก�รขอรับเลขส�รบบอ�ห�ร

  ท้ังน้ีได้แสดงไว้ในแผนภูมิข้ันตอนก�รขอรับเลขส�รบบอ�ห�รของสถ�นที่ผลิตอ�ห�รเข้�ข่�ย

โรงง�น/ไม่เข้�ข่�ยโรงง�น และนำ�เข้� 

  เมือ่ผูป้ระกอบก�รอ�ห�ร กลุม่ 2 และ 3 ได้รับเลขส�รบบอ�ห�รแล้ว จะต้องดำ�เนนิก�รควบคมุ

คุณภ�พม�ตรฐ�น รวมทั้งคว�มปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อ�ห�รในทุกด้�น ให้เป็นไปต�มประก�ศฯ ฉบับที่

เก่ียวขอ้งทัง้ในแนวดิง่และแนวร�บ พรอ้มจัดเกบ็หลกัฐ�น บนัทกึและร�ยง�นต�่งๆ ทัง้หมดสำ�หรบัเปน็ขอ้มูล

ให้เจ้�หน้�ท่ีเฝ้�ระวังตรวจติดต�มซึ่งเป็นภ�รกิจของม�ตรก�รควบคุมผลิตภัณฑ์อ�ห�รหลังออกสู่ตล�ดต�ม

กฎหม�ยต่อไป
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนก�รขอรับเลขส�รบบอ�ห�รสำ�หรับสถ�นที่ผลิตอ�ห�รเข้�ข่�ยโรงง�น(แบบ อ.2) และ

ไมเ่ข�้ข�่ยโรงง�น (ต�มแบบ สบ.1) ทีไ่ดร้บัอนญุ�ตจ�กสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� หรือสำ�นกัง�น

ส�ธ�รณสุขจังหวัดแล้ว

หม�ยเหตุ: (1) เฉพ�ะอ�ห�รที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รที่มีส่วนประกอบสำ�คัญนอก

เหนือจ�กที่กำ�หนดในบัญชีร�ยชื่อที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ประก�ศกำ�หนด

และฐ�นข้อมูลก�รอนุญ�ต และอ�ห�รควบคุมเฉพ�ะที่มีสถ�นที่ผลิตอ�ห�รไม่เข้�ข่�ยเป็น

โรงง�น

 (2) มีค่�ธรรมเนียม ชำ�ระเมื่อได้รับอนุญ�ตแล้ว

ผู้ผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดกรดตำ่�และชนิดปรับกรด
(อ�ห�รกลุ่ม 1อ�ห�รกลุ่ม 2 และอ�ห�รกลุ่ม 3)

ได้รับใบอนุญ�ตผลิตอ�ห�ร 
(แบบ อ.2)

ได้รับเลขสถ�นที่ผลิตอ�ห�รไม่เข้�ข่�ย
โรงง�น (แบบ สบ.1)

ขั้นตอนที่ 1 สถ�นที่ผลิต

ขั้นตอนที่ 2
ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

อ�ห�รกลุ่ม 1

ยื่นคำ�ขอ ต�มแบบ  
อ.17 พร้อมหลักฐ�น

แสดงฉล�กให้ถูกต้องต�ม
ประก�ศฯ ที่เกี่ยวข้อง

แสดงฉล�กให้ถูกต้องต�ม
ประก�ศฯ ที่เกี่ยวข้อง

แสดงฉล�กให้ถูกต้องต�ม
ประก�ศฯ ที่เกี่ยวข้อง

ยื่นคำ�ขอต�มแบบ สบ.3(1)

พร้อมหลักฐ�น
ยื่นคำ�ขอ ต�มแบบ สบ.5 

พร้อมหลักฐ�น

อนุมัติเลขส�รบบอ�ห�รอนุมัติเลขส�รบบอ�ห�รอนุมัติเลขส�รบบอ�ห�ร(2)

อ�ห�รกลุ่ม 2 และ อ�ห�รกลุ่ม 3
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนก�รขอรับเลขส�รบบอ�ห�รสำ�หรับก�รนำ�เข้�อ�ห�ร (ต�มแบบอ.17) ที่ได้รับอนุญ�ต

จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� หรือสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดแล้ว

หม�ยเหตุ:  (1) เฉพ�ะอ�ห�รท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษและผลิตภัณฑ์เสริมอ�ห�รที่มีส่วนประกอบสำ�คัญ 

นอกเหนือจ�กท่ีกำ�หนดในบัญชีร�ยชื่อที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ประก�ศ

กำ�หนดและฐ�นข้อมูลก�รอนุญ�ต

 (2) มีค่�ธรรมเนียม ชำ�ระเมื่อได้รับอนุญ�ตแล้ว

 (3) หนังสือรับรองสถ�นที่ผลิตของต่�งประเทศจ�กหน่วยง�นรัฐบ�ลของประเทศผู้ผลิตหรือ 

หน่วยง�นส�กลที่ได้รับก�รรับรองจ�ก IAF 

ผู้นำ�เข้�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดกรดตำ่�และชนิดปรับกรด
(อ�ห�รกลุ่ม 1 อ�ห�รกลุ่ม 2 และอ�ห�รกลุ่ม 3)

ได้รับใบอนุญ�ตนำ�เข้�อ�ห�ร (แบบ อ. 7)

อ�ห�รกลุ่ม 1 อ�ห�รกลุ่ม 2 และ อ�ห�รกลุ่ม 3

อนุมัติเลขส�รบบอ�ห�ร(2) อนุมัติเลขส�รบบอ�ห�ร อนุมัติเลขส�รบบอ�ห�ร

ขั้นตอนที่ 1 สถ�นที่นำ�เข้�

ขั้นตอนที่ 2
ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

ยื่นคำ�ขอต�มแบบ อ.17 
พร้อมหลักฐ�น

ยื่นคำ�ขอต�มแบบ สบ.3(1)

พร้อมหลักฐ�น
ยื่นคำ�ขอ ต�มแบบ  

สบ.5 พร้อมหลักฐ�น

พร้อมหนังสือ
รับรอง(3)  
สถ�นที่ผลิตต�ม
ประก�ศกระทรวง
ส�ธ�รณสุข  
(ฉบับที่ 349)  
พ.ศ. 2556
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15.6	 การกำาหนดบทลงโทษตามกฎหมาย

 ผู้ประกอบก�รที่ไม่ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ทั้งในด้�นก�รขออนุญ�ตสถ�นที่ผลิตหรือนำ�เข้�ผลิตภัณฑ์

อ�ห�รและก�รโฆษณ� ทั้งในส่วนของม�ตรก�รควบคุมก่อนผลิตภัณฑ์อ�ห�รสู่ตล�ด และก�รเฝ้�ระวังตรวจ

สอบติดต�มหลังผลิตภัณฑ์ออกสู่ตล�ดแล้ว พอสรุปได้ดังนี้

 15.6.1 ด้�นสถ�นที่ผลิต

15.6.1.1 ก�รได้รับอนุญ�ตสถ�นที่ผลิตและผลิตภัณฑ์อ�ห�ร

  กรณีเข้�ข่�ยโรงง�น

       กรณผู้ีผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุทีป่ดิสนิท ชนดิทีม่คีว�มเปน็กรดตำ�่ 

และชนิดที่ปรับกรด ห�กสถ�นที่ผลิตเข้�ข่�ยโรงง�น มีก�รตั้งโรงง�นผลิตอ�ห�รโดยไม่ได้รับใบอนุญ�ตผลิต

อ�ห�รเข้�ข่�ยฝ่�ฝืนม�ตร� 14 วรรคหนึ่ง มีโทษต�มม�ตร� 53 ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่

เกิน 30,000 บ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ

       กรณีผลติเพือ่จำ�หน�่ยอ�ห�รโดยยงัไมไ่ดร้บัอนญุ�ตเลขส�รบบอ�ห�ร 

เข�้ข�่ยฝ�่ฝนืประก�ศซ่ึงออกต�มม�ตร� 6 (10) มโีทษต�มม�ตร� 51 ต้องระว�งโทษปรบัไมเ่กนิ 30,000 บ�ท

  กรณีไม่เข้�ข่�ยโรงง�น 

  กรณีผู้ผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่� และ

ชนิดที่ปรับกรดห�กสถ�นที่ผลิตไม่เข้�ข่�ยโรงง�น มีก�รผลิตอ�ห�รโดยยังไม่ได้รับอนุญ�ตเลขส�รบบอ�ห�ร 

เข�้ข�่ยฝ�่ฝืนประก�ศซึง่ออกต�มม�ตร� 6(10) มโีทษต�มม�ตร� 51 ตอ้งระว�งโทษปรบัไมเ่กนิ 30,000 บ�ท

15.6.1.2 สุขลักษณะสถ�นที่ผลิต

 กรณีผู้ผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�  

และชนิดท่ีปรับกรดไม่ปฏิบัติต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่องวิธีก�รผลิต 

เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รผลิต และเก็บรักษ�อ�ห�รในภ�ชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีคว�มเป็นกรดตำ่� และ

ปรบัสภ�พกรดเข้�ข่�ยฝ�่ฝนืประก�ศซ่ึงออกต�มม�ตร� 6 (7) มโีทษต�มม�ตร� 49 ต้องระว�งโทษปรบัไมเ่กิน  

10,000 บ�ท และขอให้งดผลิตเพื่อจำ�หน่�ย จนกว่�จะปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปต�มเกณฑ์ที่กฎหม�ยกำ�หนด

 15.6.2 ด้�นผลิตภัณฑ์

15.6.2.1 คุณภ�พผลิตภัณฑ์

 คณุภ�พผลิตภัณฑ์ตอ้งเปน็ไปต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ เฉพ�ะเรือ่ง เชน่ 

กรณเีปน็อ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ ผลติภณัฑต์อ้งมคุีณภ�พหรอืม�ตรฐ�นเปน็ไปต�มประก�ศกระทรวง

ส�ธ�รณสขุ (ฉบบัที ่355) พ.ศ.2556 เรือ่งอ�ห�รในภ�ชนะบรรจทุีป่ดิสนทิ และประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ

ที่เกี่ยวข้อง

 6.2.1.1 กรณีคุณภ�พไม่เป็นไปต�มม�ตรฐ�นประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขที่

เกีย่วขอ้ง เข�้ข่�ยเปน็อ�ห�รผดิม�ตรฐ�น ต�มม�ตร� 28 ฝ่�ฝืนม�ตร� 25 (3) โทษต�มม�ตร� 60 ต้องระว�ง

โทษปรับไม่เกิน 50,000 บ�ท

 6.2.2.2 กรณพีบส่ิงทีน่�่จะเปน็อนัตร�ยแกสุ่ขภ�พเจือปนอยู ่เข�้ข�่ยเปน็อ�ห�ร

ไม่บริสุทธิ์ ต�มม�ตร� 26 ฝ่�ฝืนม�ตร� 25 (1) โทษต�มม�ตร� 58 ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับ
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ไม่เกิน 20,000 บ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ ซึ่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�มีอำ�น�จต�มม�ตร� 30 (2) 

สั่งให้งดผลิตหรือสั่งงดนำ�เข้�ซึ่งอ�ห�รที่ผลิตหรือนำ�เข้�โดยไม่ได้รับอนุญ�ต หรืออ�ห�รที่ปร�กฏจ�กผลก�ร

พสิจูนว์�่เป็นอ�ห�รท่ีไมค่วรแก่ก�รบริโภค และมอีำ�น�จต�มม�ตร� 30 (3) ในก�รประก�ศผลก�รตรวจพสิจูน์

ว่�อ�ห�รร�ยใดไม่บริสุทธิ์ ต�มม�ตร� 26 ทั้งนี้ผู้อนุญ�ตมีอำ�น�จสั่งยกเลิกเลขส�รบบอ�ห�รที่มีลักษณะเป็น

อ�ห�รไม่บริสุทธิ์ต�มม�ตร� 26 ต�มระเบียบสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�ว่�ด้วยก�รดำ�เนินก�ร

เกี่ยวกับเลขส�รบบอ�ห�ร ฉบับลงร�ชกิจจ�นุเบกษ�เมื่อวันที่ 2 กรกฎ�คม 2544

15.6.2.2 ฉล�ก

 (1) กรณีฉล�กไม่ถูกต้อง 

  กรณีผลิตภัณฑ์แสดงฉล�กไม่ถูกต้องต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขที่

เกี่ยวข้อง เข้�ข่�ยฝ่�ฝืนประก�ศซึ่งออกต�มม�ตร� 6 (10) มีโทษต�มม�ตร� 51 ต้องระว�งโทษปรับไม่เกิน 

30,000 บ�ท

 (2) กรณีฉล�กเพื่อลวง

  กรณผีลติภณัฑ์แสดงฉล�กเพ่ือลวง เข้�ข�่ยฝ่�ฝืนประก�ศซ่ึงออกต�มม�ตร� 

6(10) มีโทษต�มม�ตร� 51 ต้องระว�งโทษปรับไม่เกิน 30,000 บ�ท และเข้�ข่�ยเป็นอ�ห�รปลอม อ�ห�ร

ที่มีฉล�กเพื่อลวง หรือพย�ย�มลวงผู้ซื้อให้เข้�ใจผิดในเรื่องคุณภ�พ ปริม�ณ ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษ

อย่�งอื่นหรือในเรื่องสถ�นที่และประเทศที่ผลิต ต�มม�ตร� 27 (4) ฝ่�ฝืนม�ตร� 25 (2) มีโทษต�มม�ตร� 

59 ต้องระว�งโทษจำ�คุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บ�ทถึง 100,000 บ�ท ทั้งนี้ผู้อนุญ�ต

มอีำ�น�จสัง่ยกเลกิเลขส�รบบอ�ห�รทีม่ลีกัษณะเปน็อ�ห�รปลอมต�มม�ตร� 27 ต�มระเบยีบสำ�นกัง�นคณะ

กรรมก�รอ�ห�รและย�ว่�ด้วยก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับเลขส�รบบอ�ห�ร ฉบับลงร�ชกิจจ�นุเบกษ� เมื่อวันที่ 

2 กรกฎ�คม 2544

15.6.2.3 ภ�ชนะบรรจุ

 ผู้ผลิตต้องใช้ภ�ชนะบรรจุเป็นไปต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสุขที่เกี่ยวข้อง 

ห�กใช้ภ�ชนะบรรจุไม่เป็นไปต�มเงื่อนไขที่กำ�หนดจะถือเป็นก�รฝ่�ฝืนประก�ศซ่ึงออกต�มม�ตร� 6 (6) มี

โทษต�มม�ตร� 48 ต้องระว�งโทษจำ�คุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บ�ท หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
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1.  ก�รตรวจสอบแรงม้�ของเครื่องจักรและวิธีคำ�นวณแรงม้�เปรียบเทียบ

 1.1 วิธีตรวจสอบ

  1.  อ่�นได้โดยตรงจ�ก Name Plate

  2.  ต้องทร�บค่�ต้นกำ�ลังหรือทร�บร�ยละเอียดอื่น แล้วนำ�ม�คำ�นวณแรงม้�เปรียบเทียบ

 1.2 วิธีคำ�นวณแรงม้�เปรียบเทียบ

  ก.  ประเภทที่ใช้ไฟฟ้�

  ข.  ประเภทที่ใช้คว�มร้อนจ�กเชื้อเพลิงต่�ง ๆ

  ค.  ต้นกำ�ลังของโรงง�นบ�งประเภท

   (ทั้งนี้จะเน้นเฉพ�ะเครื่องจักรที่ใช้เกี่ยวข้องกับอุตส�หกรรมอ�ห�รเท่�นั้น)

 ก.  ประเภทที่ใช้ไฟฟ้�

  1.  ถ้�ทร�บค่�ต้นกำ�ลังเป็นกิโลวัตต์

    แรงม้�เปรียบเทียบ  =  KW

 0.746

  2.  ถ้�ทร�บค่�ต้นก�ลังเป็นกิโลโวลท์และแอมแปร์

    แรงม้�เปรียบเทียบ  = 

  3. ถ้�เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้�ที่ให้พลังง�นคว�มร้อน เช่น Heater เครื่องผนึกถุงพล�สติก เป็นต้น 

 ก�รคิดคำ�นวณให้คิดเช่นเดียวกับข้อ 1 และ 2 แต่คิด efficiency เพียง 60%

 ข.  ประเภทที่ใช้คว�มร้อนจ�กเชื้อเพลิงต่�ง ๆ

  1. เต�อบ ประเมินจ�กปริม�ตรรอบนอกของเต� โดยถือว�่1 ลบ.ม.= 2 แรงม้� ไม่ว�่จะใช้อะไรเป็น

เชื้อเพลิง ยกเว้น

    1.1 เต�อบไฟฟ้� ให้คิดต�มข้อ ก.

    1.2  เต�อบหรือเต�บ่มใบช� ให้คิดแรงม้�เปรียบเทียบจ�กปริม�ตรรอบนอกของห้องบ่ม

ใบช� 1 ลบ.ม. = 0.15 HP

  2. เต�อั้งโล่หรือเต�ดินเผ� ประเมินจ�กขน�ดเส้นผ่�ศูนย์กล�งโดยเฉลี่ยของเต� ดังนี้

   2.3 Ø เฉลี่ย ไม่เกิน 40 ซม. ประเมินแรงม้�เต�ละ 0.25 HP

   2.3 Ø เฉลี่ย ไม่เกิน 40 ซม. แต่ไม่เกิน 1 เมตร ประเมินแรงม้�เต�ละ 0.5 HP

   2.3 Ø เฉลี่ย เกิน 1 ม. ประเมินแรงม้�เต�ละ 2 HP

กรณีทีเ่ต�มีลักษณะเปน็รปูเหลีย่มใหว้ดัคว�มกว�้งคว�มย�วของเต� แลว้คำ�นวณห�พืน้ที ่ไดพ้ืน้ทีเ่ท�่ไรถอืว�่

ตวัเลขนัน้เป็นพืน้ทีว่งกลม แลว้คดิคำ�นวณห�เสน้ผ�่ศนูยก์ล�งของวงกลม กจ็ะประเมนิแรงม�้เปรยีบเทยีบได้

เช่นเดียวกับเต�ที่เป็นรูปกลม หรือถ้�ทร�บนำ้�หนักของเชื้อเพลิงที่ใช้ในหนึ่ง ชั่วโมง (เช่น ฟืน ถ่�น) ยกเว้นนำ้�

มันก๊�ดและแก๊ส ให้ประเมินแรงม้�เปรียบเทียบจ�กสูตร ดังนี้

    แรงม้� = นำ้�หนักของเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อชั่วโมง x efficiency

    efficiency ของเชื้อเพลิงจำ�พวกถ่�น ฟืน แกลบ ฯลฯ = 5.2

 3. เต�แก๊ส ประเมินจ�กนำ้�หนักของแก๊สที่ใช้ต่อหนึ่งชั่วโมงจ�กสูตร
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แรงม้�เปรียบเทียบ = efficiency x นำ้�หนักแก๊สที่ใช้ (lb/hr) x Heating Value ของแก๊ส (Btu/lb)

2545 (Btu/Hp-hr)

  เมื่อ efficiency = 20%  = 0.2 (มี blower)

   efficiency = 10%  = 0.1 (ไม่มี blower)

   Heating Value ของแก๊ส = 19,200 Btu/lb

   นำ้�หนักแก๊ส 1 Kg  = 2.2 lb

  หรือ = 0.2x 16.6 x นำ้�หนักแก๊สที่ใช้ (Kg/Hr) (มี blower)

  หรือ = 0.1x 16.6 x นำ้�หนักแก๊สที่ใช้ (Kg/Hr) (ไม่มี blower)

 4.  เต�นำ้�มันก๊�ด ประเมินจ�กปริม�ณของนำ้�มันก๊�ดที่ใช้ต่อหนึ่งชั่วโมง จ�กสูตร

แรงม้�เปรียบเทียบ = efficiencyxปริม�ณนำ�้มันก๊�ด (Lt/Hrx2.2 (lb/hr) Sp.Gr. x Heating Value (Btu/lb)

2545 (Btu/Hp-hr)

  เมื่อ efficiency = 20%  = 0.2 (มี blower)

   efficiency = 10%  = 0.1 (ไม่มี blower)

   Specific Gravity ของนำ้�มันก๊�ด  = 0.78 – 0.84 (ใช้ 0.84)

   Heating Value ของนำ้�มันก๊�ด  = 19,900 Btu/lb

  หรือ = 2.89 x นำ้�หนักนำ้�มันก๊�ดที่ใช้ (Lt/Hr)

 5. เต�นำ้�มันโซล�

  มี blower   = (Lt/Hr) x 0.8 x 900 x 0.2 = Hp

  641.9

  ไม่มี blower = 17.9 x 0.1 x (Lt/Hr) = Hp

 6.  หม้อนำ้� คิดแรงม้�เปรียบเทียบได้หล�ยวิธี

  6.1 คิดจ�ก Boiler Horse Power (BHP) โดยดูจ�กแคต�ล็อก หรือจ�ก Name Plate

   แรงม้�เปรียบเทียบ  =  6.6 x BHP

  6.2 คิดจ�ก Steam Rate โดยคิดว่� 34.5 lb/hr ของ

   Steam Rate   =  1 Boiler Horse Power

   แล้วคิดแรงม้�เปรียบเทียบเช่นเดียวกับข้อ 6.1

  6.3 คิดประเมินจ�ก Heating Surface (ft 2) จ�กสูตร

   แรงม้�เปรียบเทียบ = heating Surface x 6.6

 ค่�คงที่

   ค่�คงที่ขึ้นอยู่กับชนิดของหม้อนำ้� ดังนี้
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ชนิดหม้อนำ้� ค่�คงที่
Steam Generator 5
Fire Tube (National Draft) 8
Fire Tube (Force Draft) 6
Water Tube 6
หม้อนำ้�รถไฟ 6
หม้อนำ้�ชนิดลูกหนู 10

 

 ค.  ต้นกำ�ลังของโรงง�นบ�งประเภท

  1.  ในกรณีที่ต้นกำ�ลังฉุดเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้�

    ถ�้เคร่ืองตน้กำ�ลงัฉดุเฉพ�ะเครือ่งกำ�เนดิไฟฟ�้ ใหค้ดิแรงม�้ท่ี Out Put ของเครือ่งกำ�เนดิ

ไฟฟ้�เป็นแรงม้�ต้นกำ�ลัง

    ถ้�ต้นกำ�ลังฉุดอย่�งอื่นด้วย เช่น ฉุดเครื่องอัดนำ้�ย� ให้คิดแรงม้�ที่เครื่องต้นกำ�ลัง

    มอเตอรท์กุตวัภ�ยในโรงง�นไมว่�่จะใชไ้ฟฟ้�ของท�งร�ชก�รหรือใชไ้ฟฟ้�จ�กเคร่ืองกำ�เนิด

ไฟฟ้� ให้นำ�ม�คิดรวมทั้งหมด

  2.  โรงสีข้�วหรือโรงง�นขน�ดใหญ่ที่ใช้เครื่องจักรไอนำ้� ให้คิดแรงม้�ที่เครื่องจักรไอนำ้�

เพียงอย่�งเดียว

  3.  โรงง�นในกรณขีอ้ 2 ถ�้ใชไ้อนำ�้จ�กหมอ้นำ�้เพ่ือก�รอืน่ด้วย เชน่ นึง่ข�้ว ใหค้ดิแรงม้�ทีห่มอ้นำ�้

แต่เพียงอย่�งเดียว

  4.  เครื่องทำ�นำ้�แข็งก้อน ให้ดูจ�กคอมเพรสเซอร์จ�กแคตต�ล๊อก หรือทร�บกำ�ลังผลิตต่อวัน ก็ให้

ประเมินแรงม้�เปรียบเทียบ ดังนี้

   กำ�ลังผลิต  200 กก./วัน แรงม้�เปรียบเทียบ 1.5 แรงม้�

   กำ�ลังผลิต  400 กก./วัน แรงม้�เปรียบเทียบ 3.0 แรงม้�

   กำ�ลังผลิต  600 กก./วัน แรงม้�เปรียบเทียบ 5.0 แรงม้�
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2.  ค่�ธรรมเนียมก�รขออนุญ�ต

 มีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้ กรณีนอกเหนือจ�กร�ยก�รที่ระบุนี้ไม่มีค่�ธรรมเนียม

ร�ยก�ร อัตร�ค่�ธรรมเนียม
2.1 ใบอนุญ�ตผลิตอ�ห�ร
1) สำ�หรับโรงง�นที่ประกอบกิจก�ร โดยใช้คนง�นตั้งแต่ 7 คนแต่ไม่ถึง 20 คน 

โดยไม่ใช้เครื่องจักรหรือใช้เครื่องจักรที่มีกำ�ลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้�

ฉบับละ 3,000 บ�ท

2) สำ�หรับโรงง�นที่ประกอบกิจก�ร โดยใช้คนง�นตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป โดยไม่ใช้

เครื่องจักรหรือใช้เครื่องจักรที่มีกำ�ลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้�

ฉบับละ 5,000 บ�ท

3) สำ�หรบัโรงง�นท่ีประกอบกจิก�ร โดยใช้เครือ่งจกัรทีม่กีำ�ลงัรวมต้ังแต่ 5 แรงม�้ 

หรือกำ�ลังเทียบเท่�ตั้งแต่ 5 แรงม้�แต่ไม่ถึง 10 แรงม้�

ฉบับละ 6,000 บ�ท

4) สำ�หรับโรงง�นที่ประกอบกิจก�ร โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำ�ลังรวมตั้งแต่ 10 

แรงม้� หรือกำ�ลังเทียบเท่�ตั้งแต่ 10 แรงม้�แต่ไม่ถึง 25 แรงม้�

ฉบับละ 7,000 บ�ท

5) สำ�หรับโรงง�นที่ประกอบกิจก�ร โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำ�ลังรวมตั้งแต่ 25 

แรงม้� หรือกำ�ลังเทียบเท่�ตั้งแต่ 25 แรงม้�แต่ไม่ถึง 50 แรงม้�

ฉบับละ 8,000 บ�ท

6) สำ�หรับโรงง�นที่ประกอบกิจก�ร โดยใช้เครื่องจักรที่มีกำ�ลังรวมตั้งแต่ 50 

แรงม้� หรือกำ�ลังเทียบเท่�ตั้งแต่ 50 แรงม้�ขึ้นไป

ฉบับละ 10,000 บ�ท

7) ใบอนุญ�ตผลิตอ�ห�รเป็นก�รเฉพ�ะคร�ว ฉบับละ 2,000 บ�ท
2.2 ใบอนุญ�ตนำ�หรือสั่งอ�ห�รเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักร
1) ใบอนุญ�ตนำ�หรือสั่งอ�ห�รเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักร ฉบับละ 15,000 บ�ท
2) ใบอนุญ�ตนำ�หรือสั่งอ�ห�รเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักรเป็นก�รเฉพ�ะคร�ว ฉบับละ 2,000 บ�ท
2.3 ใบแทนใบอนุญ�ต ฉบับละ 500 บ�ท
2.4 ก�รต่ออ�ยุใบอนุญ�ต ครั้งละเท่�กับ 

ค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ต

ประเภทนั้นๆ  

แต่ละฉบับ
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แบบ อ.๑๗

คำาขอขึ้นทะเบียนตำารับอาหาร

อ�ห�รควบคมุเฉพ�ะต�มประก�ศกระทรวงส�ธ�รณสขุ ฉบบัที ่………………............…………………………………..

ชือ่อ�ห�รในท�งก�รค�้เปน็ภ�ษ�ไทย ……………………………………………………………......................…...…………..

ภ�ษ�อื่น …………..…………………………………………………………...…………………………...............................…(ถ้�มี)

ประเภท …………………………………………………………………..………………………………………...................................

ชนิด …………………………………………………………………..……………………………………………....................................

ลกัษณะของอ�ห�ร ……………………………………………………………………………..…………………..............................

ชนิดของภ�ชนะบรรจุ ขน�ดบรรจุ

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

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

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

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

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

ร�ยก�รของวัตถุที่ใช้เป็นส่วนประกอบอ�ห�ร คิดเป็นร้อยละของนำ้�หนัก

 ชื่อวัตถุ ปริม�ณ ชื่อวัตถุ ปริม�ณ

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

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

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

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

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

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

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

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

กรรมวธิกี�รผลติ………….………...……………………………………………...............................………………………………..

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

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

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

ผูร้บัอนญุ�ตผลติ ชือ่ ……………….............................…………………...………………………………………………………….

สถ�นที่ผลิต ชื่อ …………………………………..………….........................………………………… อยู่เลขที่ ………………..

ตรอก/ซอย………………......…………………………………. ถนน ………….......................…..…………………………………

เลขรับที่…………………………………..

วนัที…่………...……………………………

 (สำ�หรับเจ้�หน้�ที่เป็นผู้กรอก)

-

158 (พ.ศ.2537) และ (169) พ.ศ.2538
อ�ห�รเสริมสำ�หรับท�รกและเด็กเล็กนมผสมกล้วยกลิ่นว�นิลล�

อ�ห�รเสริมสำ�หรับท�รกและเด็กเล็ก

ผสม (อ�ห�รที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�)
ของเหลวสีเหลือง

ขวดแก้ว ฝ�โลหะภ�ยในมีวงย�งรอง

น�ยกล้� เก่งก�จ ในน�มของ บริษัท ส�มเหลี่ยม จำ�กัด

บริษัท ส�มเหลี่ยม จำ�กัด  1

นำ้�  60%

แป้งข้�วโพด  3%

นมผง  30%

กล้วย  6.5%

กลิ่นว�นิลล� (แจ้งเลขส�รบบอ�ห�ร) 0.5%

ปริม�ตรสุทธิ 200 มิลลิลิตร

ต้องแจ้งให้สอดคล้องกับสูตรและตรงต�มข้อเท็จจริง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของก�รผลิต จนถึงก�รบรรจุ 

(แจ้งกรรมวิธีก�รทำ�ล�ยเชื้อจุลินทรีย์ โดยแจ้งอุณหภูมิ เวล� และคว�มดันที่ใช้

- จันทอุดม
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หมูท่ี ่………..........…….…. ตำ�บล/แขวง ………....………………………. อำ�เภอ/เขต …………….............…….…………...

จังหวัด ………………………..…......……. ประเทศ ……….......……………………….. โทรศัพท์ …………….............…..….

ผูร้บัอนญุ�ตนำ�เข้� ชือ่ ………………………………………………...…………..…………………......………………………………..

สถ�นทีน่ำ�เข�้ ชือ่ …………………………………………..…………………........………………………………………………………..

อยูเ่ลขที…่……………………………..………………………….…….ตรอก/ซอย………….........………………………………………..

ถนน…………………..………………………………..…………..…...หมูท่ี…่………………..………………..……………………………

ตำ�บล/แขวง………………..…………….……..……………อำ�เภอ/เขต……..…………………………………………….……………….

จังหวัด……………………………………………….............… โทรศัพท์ …………………………….……………..................…….

ใบอนุญ�ตผลิตอ�ห�รหรือใบอนุญ�ตนำ�หรือสั่งอ�ห�รเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักร

ที่ ………….......…………………. ออกให้ ณ วันที่ ……….......…. เดือน ………….......………….…… พ.ศ……………......…

ผลก�รตรวจวิเคร�ะห์อ�ห�รจ�ก ………………………………….....................………………………………………………….

พร้อมกับคำ�ขอนี้ ข้�พเจ้�ได้แนบหลักฐ�นต่�ง ๆ ม�ด้วย คือ

 (๑)  ฉล�ก จำ�นวน ๔ ชุด

 (๒) ตัวอย่�งอ�ห�ร ๑ หน่วย

 (๓) เอกส�รกำ�กับอ�ห�ร จำ�นวน ๔ ชุด (ถ้�มี)

 (๔) ผลก�รตรวจวิเคร�ะห์อ�ห�ร จำ�นวน ๔ ชุด

 (๕) ร�ยก�รอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รขึ้นทะเบียนตำ�รับอ�ห�ร จำ�นวน ๔ ชุด

 (ล�ยมือชื่อ) ………….....................………………………….. ผู้ยื่นคำ�ขอ

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

กล้� เก่งก�จ

( น�ยกล้� เก่งก�จ )

1 บ้�นค่�ย บ้�นค่�ย
-ไทยระยอง

- -

--

- -

-

2534มกร�คม1XX-X-XXXXX

กรมวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

-

-

-
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แบบ สบ.3

คำาขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร

 ข้�พเจ้� ………………………………................................……………………… ในน�มของ (บริษัท / ห้�ง / ร้�น

………………………………………………………............................…… ซึ่งมีสำ�นักง�นใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ………….…..

ซอย …….……………................… ถนน ………............…..…………… หมูท่ี ่………... ตำ�บล/แขวง …………….………….

อำ�เภอ/เขต ………………...............………… จังหวัด …………........….…………… โทร. ……….......………………………..

มีคว�มประสงค์ขออนุญ�ตใช้ฉล�กของอ�ห�รต�มตัวอย่�งที่ได้แนบม�ด้วย และมีร�ยละเอียดต่�ง ๆ 

เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ดังต่อไปนี้

1.  ชื่ออ�ห�รภ�ษ�ไทย ………………………...............................……………………………………………………………….

 ช่ืออ�ห�รภ�ษ�ต�่งประเทศ …………………………………………….............................…………………………………

2. ลกัษณะของอ�ห�ร …………...............................……………………………………………………………………………..

3.  ประเภท…………………………………………….................…. ต�มประก�ศฯ ฉบบัที ่……………......................…………

4.  ชนิดของภ�ชนะบรรจุ ขน�ดบรรจุ

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

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

5. ร�ยละเอียดเกี่ยวกับสถ�นที่ผลิต แบ่งบรรจุ หรือนำ�เข้�เพื่อจำ�หน่�ย

 5.1  ได้รับอนุญ�ตผลิตอ�ห�รต�มใบอนุญ�ตเลขที่ ………….....……. ประเภท ……………………....……..

   ได้รับอนุญ�ตนำ�หรือสั่งอ�ห�รเข้�ม�ในร�ชอ�ณ�จักรต�มใบอนุญ�ตเลขที่ ………………....………

  ประเภท …………………………………………………………………………….................................…………………

   ได้รับเลขสถ�นที่ผลิตอ�ห�รที่ ….........………………… ประเภทอ�ห�ร ………………………..………..

 5.2  ชื่อและที่ตั้งของสถ�นที่ผลิต …………………………..................……………………………………………….

   ชื่อและที่ตั้งของสถ�นที่แบ่งบรรจุ ……………………………………................………………………………

   ชื่อและที่ตั้งของสถ�นที่นำ�เข้� ……………………………………………………..................………………….

6. สูตรส่วนประกอบของอ�ห�ร (คิดเป็นร้อยละของนำ้�หนัก)

 ชื่อวัตถุ ปริม�ณ ชื่อวัตถุ ปริม�ณ

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

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

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

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

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

2

เลขรับที่…………………………………..

วนัที…่………...……………………………

นำ้�แอปเปิ้ล  90%

กรดซิตริก  0.05%

นำ้�มะม่วง  9.95%

น�ยกล้� เก่งก�จ

-

อ�ห�รเสริมสำ�หรับท�รกและเด็กเล็กแอปเปิ้ลผสมมะม่วง

ของเหลวสีเหลือง
อ�ห�รเสริมสำ�หรับท�รกและเด็กเล็ก 158 (พ.ศ.2537) และ 

(169) พ.ศ.2538

ขวดแก้ว ฝ�โลหะภ�ยในมีวงย�งรอง ปริม�ตรสุทธิ 200 มิลลิลิตร

XX-X-XXXXX

บริษัท ส�มเหลี่ยม จำ�กัด

บริษัท ส�มเหลี่ยม จำ�กัด

- จันทอุดม 1 บ้�นค่�ย

1

-ระยองบ้�นค่�ย

/

/
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7.  อ�ยุก�รเก็บรักษ�ผลิตภัณฑ์นี้ได้น�น …………………… วัน

8.  ร�ยละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ

 กรรมวธิกี�รผลติ …………………………............................................……………………………………………………..

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

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

   คำ�แปลภ�ษ�ต่�งประเทศ จำ�นวน ……………… ฉบับ

9. วัตถุประสงค์ของฉล�ก

   เป็นฉล�กสำ�หรับอ�ห�รที่จำ�หน่�ยในร�ชอ�ณ�จักร

   เปน็ฉล�กสำ�หรับอ�ห�รทีม่ไิดจ้ำ�หน�่ยโดยตรงตอ่ผูบ้รโิภค แตจ่ำ�หน�่ยใหแ้ก่โรงง�นประเภท ………

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

   เป็นฉล�กสำ�หรับอ�ห�รที่จะส่งออกไปจำ�หน่�ยนอกร�ชอ�ณ�จักร

10. ข้�พเจ้�ขอรับรองว่� จะแสดงข้อคว�มในฉล�กให้ปร�กฏชัดเจนและสีตัดกับพ้ืนฉล�กท่ีภ�ชนะบรรจุ  

 หรือหีบห่อที่บรรจุอ�ห�ร และจะดำ�เนินก�รจัดทำ�ฉล�กให้ถูกต้องต�มที่ได้รับอนุมัติภ�ยในเวล� 60 วัน  

 นับแต่วันที่ได้รับอนุญ�ตให้ใช้ฉล�กต�มคำ�ขอฯนี้เป็นต้นไป

11. ข้�พเจ้�ได้ส่งหลักฐ�นในก�รยื่นคำ�ขออนุญ�ตใช้ฉล�กอ�ห�ร ดังนี้

 11.1 คำ�ขออนุญ�ตใช้ฉล�กอ�ห�ร จำ�นวน 2 ฉบับ (ลงล�ยมือชื่อจริงทุกฉบับ)

 11.2 ฉล�ก จำ�นวน 5 ชุด

 11.3 ผลก�รตรวจวิเคร�ะห์อ�ห�ร (ฉบับจริงพร้อมสำ�เน�) จำ�นวน 2 ชุด (สำ�หรับอ�ห�รควบคุมเฉพ�ะ 

  และอ�ห�รที่กำ�หนดคุณภ�พหรือม�ตรฐ�น)

 11.4 เอกส�รอื่น ………………………………………………………..

 ลงชื่อ ……………..…………..................……… ผู้ดำ�เนินกิจก�ร

 (……………….................……………..)

สำาหรับเจ้าหน้าที่

  อนุญ�ต อ�ห�รชื่อ ………………………………………………………………………………………................................

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

 เลขส�รบบอ�ห�รที่ ……………………………………………………………………………............................................

  ไม่อนุญ�ต เนื่องจ�ก ………………………………………………………………………………………...............................

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

 ลงชื่อ …………….........…………………...…........ ผู้อนุญ�ต

  (…..………………………..............……….)

 ตำ�แหน่ง ....................……………………………………….

  วันที่ ………...................………………………………

แบบ สบ.3

กล้� เก่งก�จ

น�ยกล้� เก่งก�จ

ต้องแจ้งให้สอดคล้องกับสูตรและตรงต�มข้อเท็จจริง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของก�รผลิต จนถึงก�รบรรจุ 

(แจ้งกรรมวิธีก�รทำ�ล�ยเชื้อจุลินทรีย์ โดยแจ้งอุณหภูมิ เวล� และคว�มดันที่ใช้

XX-X-XXXXX-Y-YYYY

อ�ห�รเสริมสำ�หรับท�รกและเด็กเล็กแอปเปิ้ลผสมมะม่วง/

/
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402 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)



ภาคผนวก 403

ภ�คผนวก 7



404 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)



ภาคผนวก 405



406 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)



ภาคผนวก 407

ภ�คผนวก 8



408 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)



ภาคผนวก 409



410 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)



ภาคผนวก 411

ภ�คผนวก 9



412 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)



ภาคผนวก 413



414 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)



ภาคผนวก 415



416 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)



ภาคผนวก 417



418 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)



ภาคผนวก 419



420 คู่มือสำ�หรับผู้ควบคุมก�รผลิตอ�ห�รในภ�ชนะบรรจุที่ปิดสนิท

ชนิดที่มีคว�มเป็นกรดตำ่�และชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors)

คณะผู้จัดทำา	

ที่ปรึกษา

น�ยแพทย์บุญชัย สมบูรณ์สุข เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�

น�ยแพทย์ไพศ�ล ดั่นคุ้ม รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�

น�งส�วทิพย์วรรณ ปริญญ�ศิริ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักอ�ห�ร

น�งส�วด�รณี หมู่ขจรพันธ์ ที่ปรึกษ�สำ�นักอ�ห�ร

ขอขอบคุณ

รศ.ดร.ทิพ�พร อยู่วิทย� มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

รศ.ดร.นภ�พร เชี่ยวช�ญ  มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�ธนบุรี

รศ.ดร.ส�ยวรุฬ ชัยว�ณิชศิริ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ผศ.ดร.วร�ภ� มห�ก�ญจนกุล  มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ผศ.ดร.ชุติม� ไวศร�ยุทธ์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ผศ.สุขเกษม สิทธิพจน์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

ดร.ว�รุณี ว�รัญญ�นนท์ สถ�บันค้นคว้�และพัฒน�ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์

น�ยปรีด� นพบุตรก�นต์ บริษัท สวอน อินดัสตรี้ส์

น�งมยุรี ภ�คลำ�เจียก  ที่ปรึกษ�สม�คมก�รบรรจุภัณฑ์ไทย

ผู้ดำาเนินงาน	สำานักอาหาร

น�งส�วนฤมล ฉัตรสง่� นักวิช�ก�รอ�ห�รและย� ชำ�น�ญก�รพิเศษ

น�งกนกวรรณ พีระวงศ์ นักวิช�ก�รอ�ห�รและย� ชำ�น�ญก�รพิเศษ

น�งมันต� โอพิทักษ์ชีวัน นักวิช�ก�รอ�ห�รและย� ชำ�น�ญก�ร

น�งส�วอรส� จงวรกุล นักวิช�ก�รอ�ห�รและย� ชำ�น�ญก�ร

น�งธิด� ทวีฤทธิ์ นักวิช�ก�รอ�ห�รและย� ชำ�น�ญก�ร

น�งส�วภัทร�วรรณ วัฒนศัพท์ นักวิช�ก�รอ�ห�รและย� ปฏิบัติก�ร

น�งส�วสุจิตร� บุญเป็ง เจ้�หน้�ที่สำ�นักอ�ห�ร


