
คํานํา 
 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองควบคุมอาหารไดจัดทําคูมือการตรวจ
สถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ GMP นมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธี
พาสเจอรไรส เมื่อพฤษภาคม 2550 เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ ผูตรวจสอบ และผูเกี่ยวของ สามารถนําไปใชได
อยางถูกตองชัดเจน และเปนทิศทางเดียวกันทั่วประเทศไปแลวนั้น โดยคูมือฉบับดังกลาวมีรายละเอียด    
แนวทางการปฏิบัติที่สอดคลองกับขอกําหนด GMP นมพรอมบริโภคฯ ภายใตประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 เร่ือง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนม
พรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส แตเนื่องจากการลงพื้นที่  
ในสวนภูมิภาคตามโครงการจัดทํามาตรฐานการตรวจและจดทะเบียนผูตรวจประเมินสวนภูมิภาค ซ่ึงไดมี
การนําคูมือการตรวจฯและบันทึกการตรวจฯ ตส.5(50) ไปปฏิบัติงานจริง พบวาผูตรวจประเมินสวนภูมิภาค 
มีแนวทางการใหคะแนนยังไมเปนไปในทิศทางเดียว สวนหนึ่งเนื่องมาจากขอพิจารณาเพื่อใชในการตรวจสอบ 
สถานที่ผลิตในคูมือการตรวจฯในบางประเด็นยังไมชัดเจน ประกอบกับไดรับขอคิดเห็นและประเด็นเพิ่มเติม
จากเจาหนาที่ผูตรวจทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค กองควบคุมอาหารจึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงคูมือ    
การตรวจสถานที่ผลิตนมพรอมบริโภคฯใหดียิ่งขึ้น แตยังคงประเด็นเดิมไวสําหรับเจาหนาที่ผูตรวจรายใหมดวย 
พรอมทั้งมีการเพิ่มขอมูลบางประการเพื่อใหเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น ดังนั้น กองควบคุมอาหาร 
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับปรับปรุงใหม ซ่ึงเปนการปรับปรุงครั้งที่ 1 นี้ จะเปนประโยชนสําหรับเจาหนาที่
ผูตรวจทั่วประเทศ รวมทั้งผูประกอบการและประชาชนที่สนใจตอไป 
 
 
 
 

กองควบคุมอาหาร 
  ตุลาคม 2551 
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สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
 

-  (สําเนา) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 100 
เร่ือง วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ 
นมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 
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-  (สําเนา) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ใบรับรองสถานที่ผลิต 113 
ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน 
โดยวิธีพาสเจอรไรส เพื่อการนําเขา  

-  (สําเนา) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนดคุณสมบัต ิ 115 
และความรูของผูควบคุมการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลว 
ที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 

-  (สําเนา) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 508/2549 117 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําเกณฑสุขลักษณะที่ดี (GMP) ในการผลิตผลิตภัณฑ 
นมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 



สารบัญ (ตอ) 
 

หนา 
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เอกสาร และสื่ออางอิง 143 
 



 
 
 
 
 

ประเด็นสําคัญในการปรับปรุงคูมือการตรวจสถานที่ผลิต  
ตามหลักเกณฑ GMP นมพรอมบริโภคฯ 

เนื่องจากการลงพื้นที่ในสวนภูมิภาคตามโครงการจัดทํามาตรฐานการตรวจและจดทะเบียน
ผูตรวจประเมินสวนภูมิภาค โดยมีการนําคูมือการตรวจฯและบันทึกการตรวจฯ ตส.5(50) ไปปฏิบัติงานจริง 
พบวาผูตรวจประเมินสวนภูมิภาคมีแนวทางการใหคะแนนยังไมเปนไปในทิศทางเดียว สวนหนึ่งเนื่องมาจาก
ขอพิจารณาในคูมือการตรวจฯในบางประเด็นยังไมชัดเจน ประกอบกับไดรับขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากเจาหนาที่
ผูตรวจประเมิน จึงไดทําการปรับปรุงประเด็นตางๆ ในคูมือดังนี้ 
1.  ปรับขอมูลทางวิชาการใหเปนปจจุบันและแกไขคําหรือประโยคที่มีอยูเดิมซ่ึงผิดพลาดใหถูกตอง 
2.  สรุปประเด็นสําคัญและสิ่งที่เจาหนาที่ผูตรวจควรตรวจประเมินในแตละขั้นตอนการผลิตลงในหัวขอ 

เทคนิคการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ GMP นมพาสเจอรไรส 
3.  ปรับแกไขและเพิ่มรายละเอียดสิ่งที่ตองตรวจสอบและขอพิจารณาเพื่อใชในการตรวจสอบสถานที่ผลิต  

เพื่อใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
4.  เพิ่มคําถาม คําตอบ เพื่อใหการพิจารณาการใหคะแนนมีความชัดเจน โดยเฉพาะหัวขอ 2.3.9 และ 6.2  

ซ่ึงเปนขอบกพรองรุนแรง 
5.  เพิ่มเติมรายการในภาคผนวก ไดแก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่295) พ.ศ. 2548  

เร่ือง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทาํจากพลาสติก ในภาคผนวก 

คูมือการตรวจสถานที่ผลิตตามหลกัเกณฑ GMP นมพรอมบริโภคฯ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1)   1 



คูมือการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ GMP นมพรอมบริโภคฯ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1)   2 

ความเปนมา 
นมและผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคทั้งภายในและตางประเทศไดเจริญเติบโตขึ้นอยางกวางขวาง 

และรวดเร็ว ทั้งชนิดประเภทของผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑที่ใช และเทคโนโลยีการผลติทีก่าวหนา ซ่ึงสงผลกระทบ 
ตอการควบคุมดูแลดานคุณภาพมาตรฐานสําหรับการบริโภค ดังนั้นหนวยงานมาตรฐานสากล (Codex) จึงได
มีมาตรฐานกลางระหวางประเทศสําหรับนมและผลิตภัณฑนมขึ้น (Code of Hygienic Practice for Milk and 
Milk Products : CAC/RCP 57-2004) 

ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถึงแมวามีประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่265) พ.ศ.2545 เร่ือง นมโค ที่เกี่ยวของกับมาตรฐานผลิตภัณฑแตปญหาความปลอดภยัทีเ่กดิจากการผลติ 
ที่ไมถูกตองยังคงพบอยางตอเนื่อง ในป 2540 จึงมีโครงการนํารองโดยการสรางและพัฒนาหลักเกณฑ GMP 
สําหรับใชกับนมพาสเจอรไรสในลักษณะของการวิจัยเพื่อทราบขอมูลดานสุขลักษณะสถานที่ผลิตในภาพรวม 
ทั้งประเทศ และมีโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกปเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารดังกลาว       
ใหเขาสูมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการพัฒนาความรูเฉพาะดานใหกับเจาหนาที่ผูตรวจประเมินสถานที่ผลิต  
ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคควบคูกันไปในแนวทางเดียวกันดวย 

ในป พ.ศ.2549 จึงไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 เร่ือง วิธีการผลิต 
เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ
ดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส พรอมทั้งประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ลงวันที่          
28 กันยายน 2549 เรื่อง กาํหนดคุณสมบัติ และความรูของผูควบคุมการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลว 
ที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส และประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง ใบรับรองสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธี
พาสเจอรไรสเพื่อการนําเขา โดยทั้งหมดนี้เพื่อควบคุมการผลิตและนําเขาสินคานมพาสเจอรไรส ใหมี    
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สําหรับนมพรอมบริโภคประเภทที่ฆาเชื้อดวยวิธีอ่ืนๆ ไดแก ยู เอช ที สเตอริไลส นั้น 
เนื่องจากอุปกรณ เครื่องมือในการผลิตมีความแตกตางจากระบบพาสเจอรไรสอยูมาก สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจะไดมีการพิจารณาจัดทําระเบียบขอบังคบัพรอมคูมือการตรวจประเมินในอนาคตตอไป  

ความหมาย 
ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 

หมายถึง นมโค นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว และใหหมายความรวมถึงผลิตภัณฑดังกลาว         
ที่ผลิตจากนมของสัตวอ่ืน ที่นํามาบริโภคในลักษณะที่เปนนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ
ดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 

พาสเจอรไรส หมายถึง กรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนเพื่อลดปริมาณจุลินทรียใหอยูในระดับที่
ปลอดภัยตอผูบริโภค และยับยั้งการทํางานของเอนไซมฟอสฟาเทส โดยใชอุณหภูมิและเวลาอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปนี้ 

1.  อุณหภูมิไมต่ํากวา 63 องศาเซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 30 นาที แลวทําให
เย็นลงทันทีทีอุ่ณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา หรือ 

2.  อุณหภูมิไมต่ํากวา 72 องศาเซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 15 วนิาที แลวทําให
เย็นลงทันทีทีอุ่ณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา หรือ 
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3.  อุณหภูมิและเวลาทีใ่หผลในการฆาเชื้อไดเทียบเทากบัขอ 1 และ 2 แลวทําใหเยน็ลงทันที    
ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา 

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอน
โดยวิธีพาสเจอรไรส 

การผลิตผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรสเปนการใหความรอนแกน้ํานมเพื่อมุงเนนทําลายจุลินทรีย 
ที่ทําใหเกิดโรค รวมทั้งเปนการลดปริมาณของจุลินทรียทั่วไปใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอการบริโภค     
และยังทําใหอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑนานขึ้นอีกดวย ทั้งนี้อายุผลิตภัณฑขึ้นอยูกับชนิดและจํานวน       
ของจุลินทรียที่ยังคงเหลือยูในน้ํานม และขึ้นกับอุณหภูมิและวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑดวย โดย GMP 
สําหรับผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส     
หรือเรียกสั้นๆวา “GMP นมพาสเจอรไรส” ฉบับนี้ ประกอบดวยขอกําหนดเฉพาะเพิ่มเติมจาก GMP 
สุขลักษณะทั่วไป ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญที่ผูผลิตตองปฏิบัติใหไดกอนที่จะพัฒนาเขาสูระบบบริหารและ
ควบคุมความปลอดภัยอาหารที่สําคัญซึ่งเปนที่รูจักกันทั่วไปวา ระบบ Hazard Analysis and Critical Control 
Point (HACCP) ตอไป 

“GMP นมพาสเจอรไรส” เปนแนวทางการปฏิบัติซ่ึงผูผลิตอาหารประเภทดังกลาวตองปฏบิตัติาม 
เพื่อใหอาหารเกิดความปลอดภัย หรืออาจกลาวไดวาเปนการจัดการใหเกิดความปลอดภัยในการผลิตอาหาร
ขั้นพื้นฐานบนหลักการสําคัญในเรื่อง การปองกัน ลด และขจัดความเสี่ยงใดๆ ที่อาจทําใหอาหารเกิดความ 
ไมปลอดภัย โดยผูผลิตตองมีการระบุขั้นตอนที่มีผลตอความปลอดภัยของอาหาร วิธีการควบคุมอันตราย     
ที่อาจเกิดขึ้น และกํากับดูแลวิธีการควบคุมการผลิตอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหอาหารมีความปลอดภัย ซ่ึงหากปฏบิตั ิ
ตามขอกําหนดไดมากเทาใด อาหารก็จะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นเทานั้น ทั้งนี้ตามบัญชีแนบทายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 ประกอบดวยหลักเกณฑขอกําหนดรวม 7 หมวดดังนี้ 

หมวดที่ 1 สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 
หมวดที่ 2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต 
หมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต 
หมวดที่ 4 การทําความสะอาด การฆาเชื้อ และการบํารุงรักษา 
หมวดที่ 5 การสุขาภิบาล 
หมวดที่ 6 สุขลักษณะของผูปฎิบัติติงานและบุคลากร 
หมวดที่ 7 บันทึกและรายงานผล 

ดังนั้นผูตรวจประเมินจึงตองทําความเขาใจกับหลักเกณฑและเหตุผลในแตละหมวดเปนอยางดี
เสียกอน จึงจะสามารถนําไปประยุกตใชประโยชนไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับการผลิตในแตละแหง 
เนื่องจากกระบวนการผลิต และเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณที่ใชในการผลิตมีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงคูมือฉบับนี้ 
อาจไมสามารถครอบคลุมไดทั้งหมด สําหรับเนื้อหารายละเอียดของคูมือการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ 
“GMP นมพาสเจอรไรส” จะมุงเนนในเรื่องเทคนิคการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามขอกําหนดเทานั้น 
เนื่องจากความรูดานกระบวนการผลิตนมพาสเจอรไรสไดมีการจัดทําเปนเอกสารสาํหรบัผูผลิตแยกออกตางหาก 
เมื่อ มิถุนายน 2550 ซ่ึงเจาหนาที่ผูตรวจควรนํามาศึกษาและประกอบการพิจารณาการตรวจดวย  

กระบวนการผลิตและอุปกรณการผลิตนมและผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรส ไดรวบรวมเปนตัวอยาง 
ดังนี้ 
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ตัวอยางแผนภูมิแสดงขัน้ตอนการผลิตนมโค นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม 
 
 
 
                                                           
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ                         หมายถึงขั้นตอนที่อยูในกระบวนการฆาเชือ้ดวยความรอน 
                                          หมายถึงขั้นตอนการผลิตที่ไมบังคับ (ขึ้นอยูกับชนดิของผลิตภัณฑที่ผลิต) 

 การพาสเจอรไรส 

เพิ่มอุณหภูม ิ

ฆาเชื้อท่ี ≥ 72°C นาน 15 วินาที 

ลดอุณหภูมิเปน 50 - 60°C 

ลดอุณหภูม ิ (≤ 5°C) 

 เก็บในถังรอบรรจุ  (≤ 8°C) 

  บรรจุ (≤ 8°C) /ปดผนึก 

 เก็บรักษาและตรวจคุณภาพเพื่อ
ปลอยสินคา 

โฮโมจิไนส 

น้ํานมดิบ 

ลดอุณหภูมิและเก็บรักษา (≤ 8°C) 

 ปรุงผสม 

วัตถุดิบอื่น ๆ 

เก็บรักษา 

บรรจุภัณฑ 

เก็บรักษา 

เก็บรักษา 
(≤ 8°C) 

Reprocess 

ทําความสะอาด/
ฆาเชื้อ

วิตามิน 

เก็บรักษา 

ตรวจรับ 
ตรวจรับ 

ขนสงผลิตภัณฑ 
(≤ 8°C) 

ตรวจรับ 
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การฆาเชื้อ 

 

ตัวอยางแผนภูมิแสดงขัน้ตอนการผลิตนมเปรี้ยว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหต ุ                         หมายถึงขั้นตอนที่อยูในกระบวนการฆาเชือ้ดวยความรอน 
                                         หมายถึงขั้นตอนการผลิตที่ไมบังคับ (ขึ้นอยูกับชนดิของผลิตภัณฑที่ผลิต) 
 

เพิ่มอุณหภูมิเปน 50 - 60°C 

ฆาเชื้อที ่≥ 72°C นาน 15 วินาที 

ลดอุณหภูม ิ (37-45°C) 

 บม 

  ลดอุณหภูมิ (≤ 8°C) 

 เก็บรักษาและตรวจคุณภาพเพื่อ
ปลอยสินคา 

โฮโมจิไนส 

น้ํานมดิบ 

ลดอุณหภูมิและเก็บรักษา (≤ 8°C) 

 ปรุงผสม 

วัตถุดิบอื่น ๆ 

เก็บรักษา 

ทําความสะอาด/
ฆาเชื้อ

บรรจุภัณฑ 

เก็บรักษา 

บรรจุ (≤ 8°C) 

จุลินทรียที่ใชใน
การหมัก 

เก็บรักษา 

หัวเชื้อเขมขน 

เก็บรักษา 
(≤ 8°C) 

Reprocess 

ตรวจรับ 
ตรวจรับ ตรวจรับ 

ขนสงผลิตภัณฑ 
(≤ 8°C) 
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ตัวอยางแผนภูมิแสดงขัน้ตอนการควบคุมกระบวนการผลิต 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวง 

สาธารณสุขฉบับที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

หมายเหตุ                          หมายถึงแนวทางการควบคุมกระบวนการผลิตในแตละขั้นตอน 
                                         หมายถึงข้ันตอนการผลิตท่ีไมบังคับ (ข้ึนอยูกับชนิดของผลิตภณัฑท่ีผลิต) 

ขนสง 

คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับที่เกี่ยวของ 

จุลินทรียที่ใชในการหมัก บมหรือหมัก 

เก็บรักษา 

บรรจ ุ

เก็บรักษา 
(รอการบรรจ)ุ 

ประสิทธิภาพการพาสเจอรไรส 

• Peroxidase test หรือ Phosphatase test    

 อุณหภูมิผลิตภัณฑขณะบรรจุ 

 ความสมบูรณของรอยผนึก 

 ฉลาก (วันหมดอายุ  รุนการผลิต) 

 ปริมาตร / น้ําหนักผลิตภัณฑ 

วัตถุดิบอื่น ๆ  
และการเก็บรักษา 

 การคัดเลือกและเกณฑการพิจารณา 

 การเก็บรักษา 

 การเตรียม stock solution (starter) 

 การ inoculation 

ระบบการพาสเจอรไรสกอนการผลิต 
1. การทํางานของ FDD      2. อุณหภูมินํ้ารอน  3. อุณหภูมินํ้าเย็น  

4. รอยรั่วของเครื่องมือ       5.ความดันสวน Regenerating section 

ระบบการพาสเจอรไรสระหวางการผลิต 

1. อุณหภูมิและระยะเวลาในการฆาเชื้อ   2. อุณหภูมินํ้านมเขา     

3. อุณหภูมินํ้านมออก   4. อุณหภูมินํ้ารอน  

5. อุณหภูมินํ้าเย็น   6. ความดันสวน Regenerating section 

 สูตรสวนประกอบ 

 คุณภาพ / มาตรฐาน 

 อุณหภูมิ เวลา การปรุงผสม 

การคัดเลือกและเกณฑการพิจารณา 

• กายภาพ : อุณหภูมิ กลิ่น สี 

• เคมี : ยาปฏิชีวนะ,  ความเปนกรด (pH) ตามประกาศกระทรวงเกษตร

และสหกรณ,  % ไขมัน, ความถวงจําเพาะ, % เน้ือนมทั้งหมด, %    

เน้ือนมไมรวมมันเนย (SNF), % โปรตีน 

• จุลินทรีย: Alcohol test , Resazurin test, Methylene blue test 

 อุณหภูมิ  เวลา การเก็บรักษา การนําไปใชตามลําดับกอนหลัง(FIFO) 

 การคัดเลือกและเกณฑการพิจารณา 

 การเก็บรักษา 

 อุณหภูมิ 

 การนําไปใชตามลําดับกอนหลัง(FIFO) 

ฆาเชื้อ 
(พาสเจอรไรส) 

การปรุงผสม 

น้ํานมดิบ 
และการเก็บรักษา 

 อุณหภูมิและระยะเวลาในการหมัก 

 คุณภาพ / มาตรฐาน 

 % กรด 

อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา 

บรรจุภัณฑ 

 การคัดเลือกและเกณฑการพิจารณา 

 การเก็บรักษา 

 การทําความสะอาด / ฆาเชื้อกอนบรรจุ 

Reprocess 

 อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ Reprocess กอนนําไปผลิต 

 การตรวจสอบ / เกณฑการพิจารณาให

นํากลับไป Reprocess 

อุณหภูมิหองเยน็ 

 การจัดเก็บผลิตภัณฑ 

 อายุการเก็บรักษา (shelf-life) 

 อุณหภูมิและเวลา 

 สภาพการขนสง / ความสะอาด 

 การกระจายสินคา / การเรียกคืน 

• คุณภาพมาตรฐานตามประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่เก่ียวของ 

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม 
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ตัวอยางแผนภูมิแสดงอุปกรณการผลิตตามขัน้ตอนกระบวนการผลิต 
 
การรับน้ํานมดิบ   การลดอุณหภูมิน้ํานมดิบ เก็บรักษา        ปรุงผสม 

 รับจากเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 

หรือ 

Farm Cooling Tank 
 
 
 
 
 
 
 

หรือ 

Farm Cooling Tank 
 
 
 
 
 
 
 

หรือ 

 กรวยผสม (Hopper) 
 
 
 
 
 
 
 

หรือ 

 รับจากศูนยรวบรวม  
       น้ํานมดบิ 
 
 
 
 
 
 
 

 Plate cooler 

 
 ถังเก็บน้ํานมดิบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ถังปรุงผสม 
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ตัวอยางแผนภูมิแสดงอุปกรณการผลิตตามขัน้ตอนกระบวนการผลิต 
 
พาสเจอรไรส โฮโมจีไนสและ           

ถังรอบรรจุ 
บรรจุ เก็บรักษาในหองเย็น 

และการขนสง 
 แบบไมตอเนื่อง 

(Batch Pasteurization) 
 
 
 
 
 
 
 

หรือ 

โฮโมจีไนส  แบบถุง 
 
 
 

 

 

 

 

หรือ 

การเก็บรักษาในหองเย็น 
 

 แบบตอเนือ่ง 
(Continuous   flow 
Pasteurization) 
 
 
 
 
 
 
 

ถังรอบรรจุ  แบบขวด 
 
 

การขนสง 
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การทําความสะอาด และการฆาเช้ืออุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิต 
การทําความสะอาด และการฆาเชื้อ บริเวณผลิต อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิต ตองมี

การกําหนดวิธีการ สารเคมีที่ใช ความถี่ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งผูรับผิดชอบในแตละพื้นที่หรืออุปกรณ      
ที่ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ในที่น้ีจะอธิบายเนนเฉพาะการทําความสะอาด และการฆาเชื้อ อุปกรณเครื่องมือเครื่องใช
ในการผลิตเทานั้น 

นิยาม 
การทําความสะอาด หมายถึงการกําจัด ดิน ฝุนผง เศษอาหาร ความสกปรกตางๆ คราบไขมัน

หรือวัตถุที่ไมพึงปรารถนาออกจากพื้นผิว 
การฆาเชื้อ หมายถึงการลดปริมาณหรือทําลายจุลินทรียโดยการใชความรอน สารเคมี หรือ     

วิธีกลอื่นๆ เพื่อลดปริมาณจุลินทรียลงจนอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดอันตรายหรือตามระดับความปลอดภัย
ดานอาหารที่เหมาะสม 

การออกแบบวิธีการลางทําความสะอาด และฆาเชื้ออุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการผลิต 
พิจารณาจากสภาพความสกปรกในกระบวนการผลิต ลักษณะอุปกรณการผลิต และสารเคมีที่ใชในการ      
ทําความสะอาด และการฆาเชื้อ ซ่ึงในเอกสารฉบับนี้จะกลาวเนนเฉพาะวิธีการลางทําความสะอาด และ      
ฆาเชื้อดวยระบบอัตโนมัติ Cleaning In Place (CIP) ดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนการรับน้ํานมดิบ เร่ิมตั้งแตการรับน้ํานมดิบจนกระทั่งถึงถังปรุงผสม เปนขั้นตอนที่   

ไมมีความรอนเขามาเก่ียวของ แตปริมาณจุลินทรียที่ปนเปอนมากับน้ํานมดิบอยูในระดับที่ไมปลอดภัย      
ตอการบริโภค ความสกปรกสวนใหญจะเกิดจากคราบไขมันและโปรตีนซึ่งเปนองคประกอบอยูในน้ํานมดิบ 

ขั้นตอนการพาสเจอรไรส เร่ิมตั้งแตถังควบคุมระดับ เครื่องโฮโมจิไนส จนกระทั่งถึงชุดแผน
แลกเปลี่ยนความรอนสําหรับการฆาเชื้อแบบตอเนื่อง หรือหมอฆาเชื้อสําหรับอุปกรณฆาเชื้อแบบไมตอเนื่อง 
เปนขั้นตอนที่มีความรอนเขามาเกี่ยวของ ดังนั้นความสกปรกสวนใหญจึงมีทั้งคราบไขมัน โปรตีน รวมทั้ง

คราบตะกรันที่เกิดจากองคประกอบของน้ํานม (Milk Stone) ซ่ึงสวนนี้จัดเปนสวนท่ีลางทําความสะอาด     

ไดยากท่ีสุด 
ขั้นตอนภายหลังการพาสเจอรไรส เริ่มตั้งแตอุปกรณภายหลังการเครื่องฆาเชื้อทั้งหมด

จนกระทั่งถึงการบรรจุและปดผนึก เปนขั้นตอนที่ไมมีความรอนเขามาเกี่ยวของและปริมาณจุลินทรียที่ปนเปอน 
มีนอยอยูในระดับที่ปลอดภัยตอการบริโภค ความสกปรกสวนใหญจะเกิดจากคราบไขมันและโปรตีน        
ซ่ึงเปนองคประกอบอยูในน้ํานม การลางทําความสะอาดและฆาเชื้อในขั้นตอนนี้ท้ังหมดเนนท่ีการปองกัน

การปนเปอนกลับสูผลิตภัณฑ 
ทั้งนี้การออกแบบขั้นตอนในการทําความสะอาดและฆาเชื้อตองคํานึงถึงปจจัยหลักที่เกี่ยวของ 

4 ประการคือ  
1.  ชนิดและความเขมขนของสารเคมี ขึ้นกับประเภทของความสกปรกที่ตองการกําจัด เชน 

ความสกปรกประเภทอินทรียสาร ไดแก ไขมัน โปรตีน นิยมใชสารละลายดาง ประเภทโซเดียมไฮดรอกไซด 
ความเขมขน 1.0-3.0 เปอรเซ็นต 
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ความสกปรกประเภทอนินทรียสาร ไดแก ตะกรัน (Milk Stone) ซ่ึงเกิดจากองคประกอบ     

ของน้ํานม นิยมใชสารละลายกรด ประเภทกรดไนตริก หรือฟอสฟอริค ความเขมขน 0.5-1.0 เปอรเซ็นต 
สําหรับการฆาเชื้อจุลินทรียอาจใชสารเคมีเชน กลุม Peroxyacetic acid (ไมจําเปนตองลางออก

ดวยน้ําสะอาดภายหลังการฆาเชื้อ) กลุมคลอรีน (ตองลางออกดวยน้ําสะอาดภายหลังการฆาเชื้อ) หรือใช    
น้ํารอนที่อุณหภูมิไมต่ํากวา 80 องศาเซลเซียส เปนเวลาไมต่ํากวา 15 นาที เปนตน 

 
ตารางที่ 1 ตัวอยางการเตรียมสารละลายกรดและดางที่ใชในการลางทําความสะอาด 

 ปริมาณน้าํท่ีเตรียมใหม  (ลิตร) 
 100 200 300 400 500 

-กรดไนตริกทีต่องชั่งได (จากการคํานวณ) 
-กําหนดใหชั่งจริง 

0.7-1.5 กก 
1.0  กก 

1.5-2.9 กก 
2.0  กก 

2.2-4.4  กก 
3.0  กก 

2.9-5.9 กก 
4.0  กก 

3.7-7.3 กก 
5.0  กก 

-ดางโซดาไฟที่ตองชั่งได (จากการคํานวณ) 
-กําหนดใหชั่งจริง 

2.0-3.0 กก 
2.0 กก 

4.0-6.0 กก 
4.0 กก 

6.0-9.0 กก 
6.0 กก 

8.0-12.0 กก 
8.0 กก 

10.0-15.0 กก 
10.0 กก 

 
ตัวอยางการตรวจสอบความเขมขนของสารลายกรดและดางท่ีใชในการลาง    

ทําความสะอาด 

การตรวจสอบความเขมขนของสารละลายดางที่ใชในการ CIP 
อุปกรณ 

-  บิวเรต 
-  ขวดแกวรูปชมพู  (Flask)  หรือแกว 

สารเคมีที่ใช 
-  สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl)  ความเขมขน  1.0  นอรมอล 
-  ฟนอฟทาลนี 

วิธีทํา 
1.  ปเปตสารละลายดาง (NaOH) ที่ตองการตรวจสอบความเขมขน จํานวน 4 มล. ใสในขวด   

รูปชมพู 
2.  หยดฟนอฟทาลีน 1-2 หยด ลงไป สารละลายจะเปลี่ยนเปนสีชมพ ู
3.  ใชปเปตหรือหยดสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 1.0 นอรมอล ลงไปทีละหยดพรอมกับ 

เขยาสารในขวดแกวรูปชมพูใหเขากนั และคอยๆหยดตอไป จนสีชมพจูางหายไป 
4.  คํานวนความเขมขนของดางโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) ดังนี ้

-  ถาปริมาณกรดไฮโดรคลอริกที่ใชเทากับ 0.5 มล. ความเขมขนของดางโซเดยีมไฮดรอกไซด 
เทากับ 0.5% 
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-  ถาปริมาณกรดไฮโดรคลอริกที่ใชเทากับ 1.0 มล. ความเขมขนของดางโซเดยีมไฮดรอกไซด 
เทากับ 1.0% 

-  ถาปริมาณกรดไฮโดรคลอริกที่ใชเทากับ 2.0 มล. ความเขมขนของดางโซเดยีมไฮดรอกไซด 
เทากับ 2.0% 

สูตรการคํานวณ 

 
 
 
ความเขมขนของ HCl = 1.0  นอรมอล 
น้ําหนกัสูตรของ NaOH = 40  (Na=23,  O=16,  H=1) 
ปริมาณของ  NaOH  ที่ใช = 4   มล. 
แทนคา %ดางโซเดียมไฮดรอกไซด = มล.ของ HCl ท่ีใชในการไตเตรต x 1.0 นอรมอล x 40 x 100 
 1,000 x 4 

 
 
 
การตรวจสอบความเขมขนของสารละลายกรดที่ใชในการ CIP 
อุปกรณ 

-  บิวเรต 
-  ขวดแกวรูปชมพู  (Flask)  หรือแกว 

สารเคมีที่ใช 
-  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH)  ความเขมขน  1.0  นอรมอล 
-  ฟนอฟทาลนี 

วิธีทํา 
1.  ปเปตสารละลายกรดไนตริก (HNO3) ที่ตองการตรวจสอบความเขมขน จํานวน 6.3 มล.     

ใสในขวดรูปชมพู 
2.  หยดฟนอฟทาลีน 1-2 หยด ลงไป 
3.  ใชปเปตหรอืหยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 1.0 นอรมอล ลงไปทีละหยด

พรอมกับเขยาสารในขวดแกวรูปชมพูใหเขากัน และคอยๆหยดตอไป จนสารละลายเปลี่ยนเปนสีชมพู 
4.  คํานวนความเขมขนของกรดไนตริก (HNO3) ดังนี ้

-  ถาปริมาณดางโซเดียมไฮดรอกไซด ที่ใชเทากับ 0.5 มล. ความเขมขนของกรดไนตรกิ
เทากับ 0.5% 

%ดาง(โซเดียมไฮดรอกไซด) = มล.ของ HCl ที่ใชไตเตรต x ความเขมขนของ HCl  ที่ใชไตเตรด x น้ําหนักสูตรของ NaOH x 100 
      1,000 x ปริมาณ  NaOH ที่ใช 

ดังนัน้          % ดาง (โซเดยีมไฮดรอกไซด)   =       มล.ของ HCl ท่ีใชในการไตเตรต 
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-  ถาปริมาณดางโซเดียมไฮดรอกไซด ที่ใชเทากับ 1.0 มล. ความเขมขนของกรดไนตรกิ 
เทากับ 1.0% 

-  ถาปริมาณดางโซเดียมไฮดรอกไซด ที่ใชเทากับ 2.0 มล. ความเขมขนของกรดไนตรกิ 
เทากับ 2.0% 

สูตรการคํานวณ 

 
 
 
ความเขมขนของ NaOH = 1.0  นอรมอล 
น้ําหนกัสูตรของ HNO3 = 63  (H=1,  N=14,  O=16) 
ปริมาณของ HNO3  ที่ใช = 6.3   มล. 
แทนคา %กรดไนตริก = มล.ของ NaOH ท่ีใชในการไตเตรต x 1.0 นอรมอล x 63 x 100 
 1,000 x 6.3 

  
 
 

2.  อุณหภูมิของสารเคมี ขึ้นกบัชนิดสารเคมีที่เลือกใช เชนดางโดยทัว่ไปอยูที่ 70-80 องศาเซลเซียส 
กรดโดยทัว่ไปอยูที่ 65-70 องศาเซลเซียส 

3.  แรงขัดหรอือัตราการไหลของสารเคมภีายในระบบทอ โดยตองเลือกชนิดของปม CIP ที่ใช 
ตลอดรวมทั้งออกแบบขนาดและความยาวของระบบทอในระบบ CIP เพื่อใหสารเคมีในระบบทอมีอัตรา  
การไหล ไมต่ํากวา 1.5 เมตรตอวินาที (Turbulent Flow) เพื่อใหเกิดแรงขัดลางที่เพียงพอ 

4.  ระยะเวลา ตองกําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาด ฆาเชื้อใหเพียงพอ โดยทั่วไปอยูที่ 
15-30 นาทีในแตละขั้นตอนการลาง 

ทั้งนี้การทําความสะอาดและฆาเชื้อดวยระบบอัตโนมัติ  (Cleaning In Place : CIP) มีความจําเปน
และสําคัญมากสําหรับอุปกรณการผลิตในระบบทอ ที่ไมสามารถถอดลางไดทุกครั้งที่มีการผลิต เชน ระบบ
ทอ ปม แผนแลกเปลี่ยนความรอน เครื่องโฮโมจิไนส ถังรอบรรจุ เครื่องบรรจุเปนตน ขั้นตอนการลางทํา
ความสะอาด ฆาเชื้ออุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตและการทวนสอบประสิทธิภาพโดยทั่วไป        
มีดังนี้ 

 

%กรดไนตริก   =    มล.ของ NaOH ที่ใชไตเตรต x ความเขมขนของ NaOH ที่ใชไตเตรด x น้ําหนักสูตรของ HNO3 x 100 
      1,000 x ปริมาณ HNO3 ที่ใช 

ดังนัน้          % กรดไนตริก   =       มล.ของ NaOH ท่ีใชในการไตเตรต 
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ตัวอยางขั้นตอนการลางทําความสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : **ความถี่ในการลางทําความสะอาดดวยกรด สําหรับอุปกรณที่ไมไดรับความรอน เชน  

ถังเก็บน้ํานมดบิ เครื่องบรรจุ ควรลางอยางนอยสัปดาหละครั้ง สําหรับอุปกรณที่ไดรับ 
ความรอน เชน เครื่องพาสเจอรไรส ตองลางทุกครั้งหลังการผลิต 

 

ไมเปลี่ยนสี 

 

1. ลางคราบน้ํานมดวยน้ําสะอาด 

2. ลางดวยสารละลายดาง 
(ความเขมขน 1 - 1.5% ที่อุณหภูมิ 70 – 80 ๐C 

เวลา 15 - 20 นาที) 

3. ลางคราบดางดวยน้ําสะอาด 

4. ลางดวยสารละลายกรด  
**(สัปดาหละคร้ัง/ลางทุกคร้ังหลังการผลิต) 
(ความเขมขน 0.5 - 1% ที่อุณหภูมิ 65 - 70๐C   

เวลา 15 - 20 นาที) 

5. ลางคราบกรดดวยน้ําสะอาด 

ตรวจสอบสารละลายดางตกคางดวย
กระดาษลิตมัสสีแดง 

ตรวจสอบสารละลายกรดตกคางดวย
กระดาษลิตมัสสีน้ําเงิน

ปลอยนํ้าคางทอ 

ปลอยนํ้าคางทอ 

ไมเปลี่ยนสี 
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เทคนิคการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ “GMP นมพาสเจอรไรส” 

การผลิตผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรสโดยทั่วไปประกอบดวยข้ันตอนหลักๆที่เกี่ยวของ ไดแก 
การรับน้ํานมดิบ การลดอุณหภูมิและการเก็บรักษาน้ํานมดิบ การปรุงผสม การโฮโมจิไนส การฆาเชื้อหรือ
พาสเจอรไรส การบมหรือหมัก การเก็บรักษาเพื่อรอบรรจุ การบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑสําเร็จรูป และ
การขนสง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1.  การรับน้ํานมดิบ 

การรับน้ํานมดิบของสถานที่ผลิตแตละแหงจะแตกตางกันไปตามสภาพของขนาดกําลังการผลติ
หรือ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณในการผลิต ซ่ึงตองคํานึงถึงความปลอดภัยและความคุมทุนในการผลิต
เปนหลัก สถานที่ผลิตที่มีกําลังการผลิตนอย เชน นอยกวา 3 ตันตอวัน มักประกอบดวยอุปกรณเฉพาะ    
เทาที่จําเปน แตสําหรับสถานที่ผลิตที่มีกําลังการผลิตสูงๆ เชน มากกวา 100 ตันตอวันขึ้นไป มักมีการ       
เพิ่มอุปกรณในบางรายการ เชน อุปกรณวัดปริมาณน้ํานมอัตโนมัติ (Flow meter) อุปกรณกําจัดอากาศในน้ํานม 
(Deaerator) อุปกรณปรับปริมาณไขมันในน้ํานม เพื่อใหเกิดความสะดวกและสอดคลองกับปริมาณกําลังการผลิต 
รวมทั้งความสม่ําเสมอของคุณภาพผลิตภัณฑ (Quality) ดานรสชาติ ปริมาณเนื้อนม ในปจจุบันการรับน้ํานมดบิ 
แบงเปน 2 แบบ คือ 

1.1  การรับน้ํานมดิบจากเกษตรกร 
กรณีที่สถานที่ผลิตมีฟารมโคนม หรือตั้งอยูใกลกับฟารมโคนมในรัศมีไมเกิน 20 กิโลเมตร

สามารถรับน้ํานมดิบจากเกษตรกรไดโดยตรงวันละ 2 ครั้ง ชวงเชาและบาย การตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบ
อาจสุมเก็บตัวอยางจากถังรวบรวมน้ํานมดบิ (Milk Can) ของเกษตรกร แตละรายหรือจากน้ํานมดิบของเกษตรกร 
รายเดียวกัน ซ่ึงเทรวมกันลงในอางรับน้ํานมดิบ สําหรับการหาปริมาณน้ํานมดิบแตละรายมักนิยมชั่งทั้งถัง 
รวบรวมน้ํานมดิบโดยตรงหรือเทรวมกันลงในอางรับน้ํานมดิบ ซ่ึงประกอบดวยอุปกรณดังรูปที่ 1 และ
เนื่องจากน้ํานมดิบที่รีดจากแมโคจะมีอุณหภูมิอยูระหวาง 35-37 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงตองรีบนําไปผลิต
หรือลดอุณหภูมิใหเหลือนอยกวา 8 องศาเซลเซียสโดยเร็วที่สุดเพื่อปองกันการเจริญของจุลินทรีย 

 
ประเด็นที่ควรตรวจประเมิน 
การตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบ 
-  เกณฑการตรวจสอบคุณภาพเพื่อตัดสินใจรับซื้อหรือ reject 
-  ผลการตรวจสอบเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
-  การจัดการกับน้ํานมดิบกรณีผลการตรวจสอบไมเปนไปตามเกณฑ 
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รูปที่ 1 อางรับน้ํานมดิบพรอมอุปกรณที่เกีย่วของ 

 

อางรวบรวมน้ํานมดิบ 

อางรับน้ํานมดิบ 
พรอมชุดอุปกรณชั่งปริมาณอัตโนมัติ 

Plate Cooler 

ตะแกรงกรอง 
ถังรวบรวมน้ํานมดิบของเกษตรกร

(Milk Can) 

ตะแกรงกรองในระบบทอ 

อุปกรณวัดอุณหภูมิดานหนา 
ถังเก็บรักษาน้ํานมดิบ 
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ถังรวบรวมน้ํานมดิบของเกษตรกร  
ตัวถังและฝาถังทําดวยสแตนเลสหรืออลูมิเนียม ภายในถังเรียบ สภาพสะอาด บริเวณกนถัง    

ซ่ึงขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกันกับตัวถังโคงมนไมหักมุม โดยทั่วไปมีขนาดความจุตั้งแต 30-50 ลิตร 
อางรับน้ํานมดิบ 
ทําดวยสแตนเลสขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกันทั้งหมดและมักเชื่อมโยงการทํางานกับเครื่องชั่งน้ําหนัก

อัตโนมัติ ภายในถังเรียบ สภาพสะอาด บริเวณกนถังซ่ึงขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกันกับตัวถังโคงมนไมหักมุม    
พื้นถังลาดเอียงสูชองระบายลงอางพักน้ํานมดิบ  

ตะแกรงกรอง 
ทําดวยสแตนเลส โดยขนาดของรูกรองมีความถี่เพียงพอที่จะกรองสิ่งสกปรกเบื้องตนที่อาจ  

ติดมากับน้ํานมดิบเชน ขนสัตว เศษหญา ออกไปได สภาพสะอาด ไมชํารุด ไมมีสนิม ที่นิยมใชมี 2 แบบ    
คือตะแกรงกรองเบื้องตนซึ่งมักวางพาดไวบนอางรับน้ํานมดิบ และตะแกรงกรองในระบบทอซ่ึงติดตั้งไวกับ
ระบบทอตามลําดับขั้นตอนการผลิตที่จําเปน เชน กอนสงน้ํานมดิบเขาสูอุปกรณลดอุณหภูมิชนิดแผน
แลกเปลี่ยนความเย็น (Plate Cooler) ภายหลังขั้นตอนการปรุงผสม และ/หรือกอนสงน้ํานมดิบเขาสูอุปกรณ
ลดอุณหภูมิชนิดแผนแลกเปลี่ยนความรอน (Plate Heat Exchanger) เปนตน  

เคร่ืองชั่งน้ําหนัก 
สภาพสะอาด เที่ยงตรง และเหมาะสมกับปริมาณน้ํานมดิบที่จะชั่งหรือวัดปริมาตร ทั้งนี้นิยม

ติดตั้งเครื่องชั่งอัตโนมัติใหมีการทํางานที่เชื่อมโยงกับอางรับน้ํานมดิบกอนปลอยน้ํานมดิบผานชองระบาย 
ลงสูอางพักน้ํานมดิบ  

อางพักน้ํานมดิบ 
ทําดวยสแตนเลสขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกันทั้งหมด ภายในถังเรียบ สภาพสะอาด บริเวณกนถัง    

ซ่ึงขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกันกับตัวถังโคงมนไมหักมุม พื้นถังลาดเอียงสูชองระบาย และติดตั้งสูงจากพื้น ทําหนาที่ 
รักษาระดับน้ํานมดิบกอนไหลผานอุปกรณกรองในระบบทอ  ปม ไปยังอุปกรณลดอุณหภูมิน้ํานมดิบ 

1.2  การรับน้ํานมดิบจากรถขนสง 
สําหรับสถานที่ผลิตซึ่งไมสามารถรับน้ํานมดิบจากเกษตรกรไดโดยตรง สามารถสั่งซื้อ  

ผานศูนยรวบรวมน้ํานมดิบโดยรถขนสงที่สามารถรักษาอุณหภูมิน้ํานมดิบไมใหสูงกวา 8 องศาเซลเซียส  
การขนถายน้ํานมดิบจากรถขนสงสามารถทําไดโดยผานทางสายยางหรือทอ ปม อุปกรณวัดปริมาตรน้ํานมดิบ 
อัตโนมัติ (Flow meter) กอนเขาสูอุปกรณลดอุณหภูมิหรือถังเก็บรักษาน้ํานมดิบตอไป ดังรูปที่ 2 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     สายยาง 

รถขนสงน้ํานมดิบ 

ขอตอทายรถ 
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                      Flow meter 
 

 
รูปที่ 2 การรับน้ํานมดิบจากรถขนสงพรอมอุปกรณที่เกีย่วของ 

 
รถขนสงน้ํานมดิบ 
ถังเก็บน้ํานมดิบเปนถัง 2 ชั้นโดยภายนอกเปนฉนวนหอหุม สวนภายในที่สัมผัสกับน้ํานมดิบ

ทําดวยสแตนเลส ผิวเรียบ ขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกันทั้งหมด พื้นถังลาดเอียงสูทอสงน้ํานมดิบ สภาพทั้งภายใน
และภายนอกถังเก็บน้ํานมดิบสะอาด สามารถรักษาอุณหภูมิน้ํานมดิบไมใหสูงกวา 8 องศาเซลเซียส       
ตลอดระยะเวลาการขนสง โดยทั่วไปรถขนสงมักมีความจุรวม 15 ตัน และเพื่อความปลอดภัยในการขนสง
มักออกแบบใหภายในถังเก็บน้ํานมดิบแบงเปน 3 ชอง แตละชองมีความจุ 5 ตัน มีอุปกรณลางทําความสะอาด 
ภายในถังชนิดอัตโนมัติ มีฝาปด และทอสงน้ํานมดิบแยกเปนอิสระประจําแตละชองและมีการติดตั้งวาลว
หนาถังใหชิดตัวถังมากที่สุดเพื่อปองกันไมใหมีน้ํานมดิบตกคางอยูภายนอกถัง เนื่องจากอุณหภูมิสูงกวา       
8 องศาเซลเซียส เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียในน้ํานมดิบ ดังนั้นการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบ 
จึงควรแยกสุมเก็บตัวอยางจากแตละชองดวย 

สายยางขนถายน้ํานมดิบ 
ทําดวยพลาสติกชนิดที่ใชสําหรับอาหาร (Food Grade) ประกอบดวยขอตอสําหรับตอปลาย 

ดานหนึ่ง เขากับทอสงน้ํานมดิบของรถขนสง และปลายอีกดานหนึ่งสําหรับตอเขากับปมขนถายน้ํานมดิบ 
ทั้งนี้ขนาดความยาวของสายยางควรสั้นที่สุดเพื่อใหงายตอการทําความสะอาดและสะดวกในการเก็บรักษา 

กรณีใชสายยางเปนอุปกรณขนถายน้ํานมดิบ 
-  ไมควรวางสายยางสัมผัสกบัพื้นโดยตรง เนื่องจากอาจเกิดการปนเปอนจากพืน้กรณสีายยาง  

มีรูร่ัว (pin hole) 
อุปกรณวัดปริมาตรน้ํานมอัตโนมัติ (Flow meter) 
สภาพสะอาด เที่ยงตรง และเหมาะสมกับปริมาณน้ํานมดิบที่จะวัดปริมาตร ทั้งนี้นิยมติดตั้งไว

ในระบบทอโดยสามารถอานคาปริมาตรน้ํานมดิบที่ไหลผานไดอยางอัตโนมัติ 
 
 

ปมนม 
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2.  การลดอุณหภูมิและเก็บรักษาน้ํานมดิบ 

การรับน้ํานมดิบที่รีดจากแมโคโดยตรงมีอุณหภูมิสูงกวา 8 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงตอง         
รีบนําไปผลิตหรือลดอุณหภูมิทันที หากจําเปนตองมีการเก็บรักษาน้ํานมดิบกอนนําไปผลิตโดยทั่วไปมักเก็บ
ไวที่อุณหภูมิไมเกิน 6 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลาไมเกิน 48 ชั่วโมง เพื่อปองกันไมใหมีปริมาณจุลินทรีย
ในน้ํานมดิบสูงเกินไปกอนที่จะนําไปฆาเชื้อโดยวิธีพาสเจอรไรส ทั้งนี้การลดอุณหภูมิน้ํานมดิบที่ใชอยู      
ในปจจุบันมี 2 วิธี ดังนี้ 

2.1  อุปกรณลดอุณหภูมิและเก็บรักษาน้ํานมดิบชนิด Farm Cooling Tank 
ใชสําหรับลดอุณหภูมิและเก็บรักษาน้ํานมดิบไดในคราวเดียวกัน โดยทั่วไปมีขนาดความจุ

ไมเกิน 3 ตันตอถัง และมีลักษณะเปนถังสแตนเลส 2 ชั้น ชั้นนอกติดตั้งอุปกรณพรอมสารทําความเย็นหรือ
น้ําเย็นหลอเล้ียงอยู สวนภายในที่สัมผัสกับน้ํานมดิบทําดวยสแตนเลส ผิวเรียบ ขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกันทั้งหมด 
พื้นถังลาดเอียงสูทอระบายและมีการติดตั้งวาลวหนาถังใหชิดตัวถังมากที่สุดเพื่อปองกันการเจริญเติบโตของ
จุลินทรียในน้ํานมดิบที่ตกคางอยูภายนอกตัวถัง ภายในถังติดตั้งอุปกรณกวนอยางชาๆ (50-80 รอบตอนาที) 
เพื่อใหน้ํานมดิบมีอุณหภูมิสม่ําเสมอกันทั้งหมดตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา ซ่ึงจะสามารถลดอุณหภูมิ
น้ํานมดิบจาก 35-37 องศาเซลเซียส ใหเหลือไมสูงกวา 8 องศาเซลเซียส ไดภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ช่ัวโมง 
ดังรูปที่ 3 

ประเด็นที่ควรตรวจประเมิน 
การลดอุณหภูมิน้ํานมดิบ 
-  พิจารณาประสิทธิภาพของเครื่องมือ การเก็บรักษา และการนําไปใช 
-  พิจารณาอุณหภูมิและระยะเวลาในการจัดเก็บ รวมทั้งบันทึกผล 
-  การนําไปใชตามลําดับกอนหลัง (FIFO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ถังเก็บรักษาน้ํานมดบิ (Farm Cooling Tank) พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของ 

ฝาถังลาดเทสะอาด ปดมิดชิด 

กนถังลาดเอียงสามารถระบายของเหลว
ออกไดท้ังหมดและติดต้ังวาลวใกลตัวถัง 

มอเตอรกวน  สะอาด มีฝาครอบ 

เคร่ืองวัดอุณหภูมิ 
ใชงานไดเท่ียงตรง 
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2.2  แผนแลกเปล่ียนอุณหภูมิ (Plate Cooler) 
นิยมใชในกรณีที่มีปริมาณการผลิตน้ํานมดิบมากกวา 5 ตันตอวันขึ้นไป สามารถลดอุณหภูมิ 

น้ํานมดิบจาก 35-37 องศาเซลเซียส ใหเหลือไมสูงกวา 8 องศาเซลเซียส ไดทันที แผนแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ    
มีลักษณะเปนแผนสแตนเลสบางๆเรียงซอนกัน ระหวางแผนมีชองวางเพื่อใหน้ํานมดิบไหลเขาไปแลกเปลี่ยน 
อุณหภูมิกับน้ําเย็นที่ไหลอยูอีกดานหนึ่งของแผน โดยมีปะเก็นกั้นอยูเพื่อปองกันไมใหน้ํานมดิบและน้ําเย็น
ไหลเขามาปนกัน แผนแลกเปลี่ยนอุณหภูมิควรติดตั้งขอตอ (Union) หรือทางระบายของเหลวในจุดที่ใกลกับ
ตวัแผนแลกเปลี่ยนอุณหภูมิใหมากที่สุดเพื่อสามารถระบายของเหลวภายในออกทิ้งไดงายภายหลังการใชงาน 
และมีการติดตั้งอุปกรณวัดอุณหภูมิน้ํานมดิบที่ผานการลดอุณหภูมิแลว ดังรูปที่ 4 ทั้งนี้เมื่อผานการลดอุณหภูมิ
แลว จะตองสงน้ํานมดิบไปเก็บรักษาในถังเก็บน้ํานมดิบตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนแลกเปลีย่นอุณหภูมิ (Plate Cooler) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทิศทางการไหลของน้ํานมดบิและน้ําเย็น 

รูปที่ 4 แผนแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ (Plate Cooler) พรอมอุปกรณที่เกีย่วของ 
 

น้ําเขา 
นมออก 

น้ําออก 
นมเขา 

อุปกรณวัดอุณหภูมิ 
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2.3  ถังเก็บน้ํานมดิบ 
ทําหนาที่เก็บรักษาน้ํานมดิบที่ผานการลดอุณหภูมิแลว มีลักษณะเปนถังสแตนเลส 2 ช้ัน 

ชั้นนอกอาจเปนชนิดถังฉนวนหรือชนิดที่มีน้ําเย็นหลอเล้ียงอยู สวนภายในที่สัมผัสกับน้ํานมดิบทําดวย 
สแตนเลสผิวเรียบ ขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกันทั้งหมด พื้นถังลาดเอียงสูทอระบายและมีการติดตั้งวาลวหนาถัง   
ใหชิดตัวถังมากที่สุดเพื่อปองกันการเจริญเติบโตของจุลินทรียในน้ํานมดิบที่ตกคางอยูภายนอกตัวถัง ภายในถัง 
ติดตั้งอุปกรณกวนอยางชาๆ (50-80 รอบตอนาที) เพื่อใหน้ํานมดิบมีอุณหภูมิไมสูงกวา 8 องศาเซลเซียส
สม่ําเสมอกันทั้งหมดตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา ดังรูปที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5 ถังเก็บน้ํานมดิบพรอมอุปกรณที่เกีย่วของ 
 
3.  การปรุงผสม (ถามี) 

ในการผลิตนมพาสเจอรไรสชนิด นมปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม หรือนมเปรี้ยว วัตถุดิบที่ใช 
ในการปรุงผสมตองมีการคัดเลือก โดยเฉพาะวัตถุเจือปนอาหารชนิดตางๆ ไดแก สี กล่ิน สารใหความหวาน
แทนน้ําตาล วิตามิน สเตบิไลเซอร เปนตน ตองมีเลขสารบบอาหาร ยังไมหมดอายุ และใชในปริมาณตามที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด สําหรับอุปกรณที่ใชในการปรุงผสมปจจุบันที่พบมี 2 แบบ
ดังนี้  

 

ถังเก็บรักษาน้ํานมดิบ 

ใบพัดกวน 

อุปกรณวัดอุณหภูมิ 
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3.1  การปรุงผสมในถังผสม  
คือการปรุงผสมวัตถุดิบสวนประกอบตางๆตามสูตร เชน น้ําตาลทราย โกโก นมผง 

รวมกับน้ํานมดิบใหเขาเปนเนื้อเดียวกันไดในระยะเวลาอันรวดเร็วในถังปรุงผสม โดยทั่วไปหากเปนการ
กวนผสมวัตถุดิบที่มีลักษณะเปนผงมักใชใบพัดกวนชนิดรอบเร็ว (1,300-1,500 รอบตอนาที) ซ่ึงมีลักษณะ
เปนใบพัดกวนขนาดเล็ก การปรุงผสมในลักษณะนี้สามารถทําไดคราวละไมมากเนื่องจากขณะปรุงผสม     
จะเกิดฟองมากและอาจสงผลตอการแตกตัวของเม็ดไขมันในน้ํานมทําใหเกิดการหืนไดงายหากใชระยะเวลา
ในการผสมนาน กรณีเปนการกวนผสมวัตถุดิบที่มีลักษณะเปนของเหลวหรือผงท่ีละลายไดงาย สามารถใช
ใบพัดกวนชนิดรอบชา (50-80 รอบตอนาที) ได ดังนั้นลักษณะถังผสมซึ่งทําดวยสแตนเลสจึงอาจเปนถัง   
ช้ันเดียวหรือถัง 2 ชั้นก็ได ขึ้นอยูกับวิธีการ ระยะเวลาที่ใชในการปรุงผสม และเก็บรักษารอการผลิตในขั้นตอน 
ตอไป โดยหากใชเวลานานตองพิจารณาถึงการควบคุมอุณหภูมิในขั้นตอนดังกลาวดวย ดังรูปที่ 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 การปรุงผสมพรอมอุปกรณที่เกีย่วของ 
 

อุปกรณวัดอุณหภูมิ 

วาลวหนาถัง 

ใบพัดชนิดรอบเร็ว ใบพัดชนิดรอบชา 
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3.2  การปรุงผสมในระบบทอ คือการปรุงผสมวัตถุดิบสวนประกอบตางๆตามสูตร เชน น้ําตาลทราย 
โกโก นมผง ผานทางถังรูปกรวย (Hopper) เพื่อลําเลียงไปผสมกับน้ํานมดิบในระบบทอโดยอาศัยแรงดัน 
จากปมเปนตัวกวนผสมใหเขากัน ถังรูปกรวยพรอมฝาปดทําดวยสแตนเลส ฝาถังออกแบบใหลาดเอียงและ
ทําความสะอาดไดงายเพื่อปองกันการสะสมของความสกปรก ดังรูปที่ 7 

 
ประเด็นที่ควรตรวจประเมนิ 
วัตถุดิบ (ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร) 
-  ชนิดและปรมิาณการใชงาน 
การปรุงผสม 
-  มีการควบคมุอุณหภูมิและเวลาในการปรุงผสม รวมทั้งบันทึกผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 การปรุงผสมในระบบทอพรอมอุปกรณที่เกีย่วของ 

4.  การพาสเจอรไรส 

การฆาเชื้อในระดับพาสเจอรไรสเปนกรรมวิธีฆาเชื้อจุลินทรียดวยความรอน เพื่อลดปริมาณจุลิ
นทรียใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอการบริโภคและยับยั้งการทํางานของเอนไซมฟอสฟาเทสในน้ํานมดิบ ซ่ึง
ภายหลังจากการผานการใหความรอนแลวตองทําใหน้ํานมเย็นลงทันทีจนมีอุณหภูมิต่ํากวาหรือเทากับ      5 
องศาเซลเซียส น้ํานมที่ไดจากกระบวนการพาสเจอรไรสนี้จะมีคุณคาทางอาหารเกือบเทาน้ํานมดิบ    ยกเวน
วิตามินบางชนิดซึ่งถูกทําลายไดดวยความรอน  ดังนั้นจุลินทรียสาเหตุโรค (Pathogenic Microorganism) จึงถูก
ทําลายไปไดแตอาจไมเพียงพอสําหรับการทําลายจุลินทรียประเภทที่ทนตอความรอนหรือสปอรของจุลินท
รีย 

ปมนม 

กรวยผสม (Hopper) 
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สําหรับการผลิตนมเปรี้ยว การฆาเชื้อจุลินทรียในน้ํานมดวยความรอนกอนขั้นตอนการเติมจุลิ
นทรีย ท่ีใชในการหมักหรือบมนั้น นิยมใชความรอนในระดับเดียวกับการพาสเจอรไรสหรือสูงกวา แลว ลด
อุณหภูมิใหน้ํานมเย็นตัวลงท่ีอุณหภูมิระดับ 37-45 องศาเซลเซียส ซ่ึงเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของจุ
ลินทรียที่ใชในขั้นตอนการหมักหรือบมตอไป โดยไมจําเปนตองลดใหน้ํานมเย็นลงทันทีจนมีอุณหภูมิต่ํากวา
หรือเทากับ 5 องศาเซลเซียส เนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่ใชในขั้นตอนการผลิตนมเปรี้ยวจะ
สามารถควบคุมและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียทั่วไปที่ยังคงหลงเหลืออยูภายหลังการฆาเชื้อได  ใน
ปจจุบันการฆาเชื้อในระดับพาสเจอรไรสที่นิยมใชมี 2 แบบคือ 

4.1  อุณหภูมิต่ํา ระยะเวลานาน (Low Temperature Long Time : LTLT) คือการใชอุณหภูมิ 
ไมต่ํากวา 63 องศาเซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 30 นาที ใชสําหรับอุปกรณฆาเชื้อชนิดไมตอเนื่อง 
(Batch Pasteurization System) มีลักษณะเปนถังสแตนเลส 2 ช้ัน โดยช้ันนอกติดตั้งอุปกรณสําหรับใหความรอน 
หรือน้ํารอนหลอเล้ียงอยู สวนภายในที่สัมผัสกับน้ํานมดิบทําดวยสแตนเลส ผิวเรียบ ขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกัน
ทั้งหมด พื้นถังลาดเอียงสูทอระบายและมีการติดตั้งวาลวหนาถังใหชิดตัวถังมากที่สุด ภายในติดตั้งอุปกรณ
กวนอยางชาๆ เพื่อใหน้ํานมดิบมีอุณหภูมิสูงสม่ําเสมอกันทั้งหมดตลอดระยะเวลาในการฆาเชื้อ โดยทั่วไป   
มีขนาดความจุไมเกิน 0.5 ตันตอถัง มีการติดตั้งอุปกรณวัดอุณหภูมิและเครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ 
(Graph Recorder) เพื่อใชวัดอุณหภูมิน้ํานมภายในถังตลอดระยะเวลาที่ฆาเชื้อ สําหรับขั้นตอนการทําให
น้ํานมที่ผานการฆาเชื้อดวยความรอนแลวเย็นตัวลงสามารถทําได 2 วิธีคือภายหลังการฆาเชื้อดวยความรอน
ตามที่กําหนดแลวจะมีการปรับเปลี่ยนน้ํารอนที่หลอเล้ียงอยูในถัง 2 ช้ันไปใชเปนระบบน้ําหลอเย็นแทน หรือ
อาจสงตอไปยังอุปกรณลดความเย็นแบบระบบแผนแลกเปลี่ยนความเย็น (Plate Cooler) ซ่ึงสามารถลดอุณหภูมิ 
ถึงระดับที่กําหนดไดอยางรวดเร็วกวา ดังรูปที่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 8 อุปกรณฆาเชื้อชนิดไมตอเนื่อง (Batch Pasteurization System) 
 

อุปกรณบันทึกอุณหภูมิ (Graph Recorder) 

อุปกรณการกวน (Agitator) 

อุปกรณวัดอุณหภูมิ 
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ประเด็นที่ควรตรวจประเมนิ 
1.  เครื่องพาสเจอรไรสมีอุปกรณครบถวน 

-  อุปกรณกวน 
-  อุปกรณวัดอณุหภูมิเที่ยงตรงและแมนยํา 
-  เครื่องบันทกึอุณหภูมิอัตโนมัติ 

2.  มีการควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการพาสเจอรไรส 
-  อุณหภูมิการพาสเจอรไรส 
-  การจับเวลาการพาสเจอรไรส(เร่ิมจับเวลาตั้งแตอุณหภมูิมากกวาหรือเทากับ  

63 องศาเซลเซียส) 
3.  การลดอุณหภูม ิ

-  ประสิทธิภาพการลดอุณหภมูิอยางรวดเรว็ 
 

4.2  อุณหภูมิสูง ระยะเวลาสั้น (Hight Temperature Short Time : HTST) คือการใชอุณหภูมิ 
ไมต่ํากวา 72 องศาเซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 15 วินาที ใชสําหรับอุปกรณฆาเชื้อชนิด
ตอเนื่อง (Continuous flow Pasteurization) โดยที่นิยมใชกันอยูในปจจุบันคือระบบแผนแลกเปลี่ยนความรอน 
(Plate Heat Exchanger System : PHE) ซ่ึงประกอบดวยอุปกรณที่ทํางานเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน ดังรูปที่ 9  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 9 อุปกรณฆาเชื้อชนิดตอเนื่อง (Plate Heat Exchanger System) 

 
 
 
 
 

ถังควบคุมระดับ ปม และกรอง 

แผนแลกเปลี่ยนความรอน 

เคร่ืองโฮโมจิไนส 

ทอคงอุณหภูมิ FDD 

อุปกรณวัดอุณหภูมิ 
(Thermo Couple) 

ตูควบคุมการทํางาน 

อุปกรณบันทึกอุณหภูมิ 
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1.  เครื่องพาสเจอรไรสมีอุปกรณครบถวน 
-  Flow Diversion Device ติดตั้งในตําแหนงจุดสิ้นสุดของทอคงอุณหภูมิ (Holding Tube) 
-  อุปกรณวัดอณุหภูมิเที่ยงตรงแมนยํา 
-  อุปกรณบนัทึกอุณหภูม ิ
-  ระบบเตือนกรณีอุณหภูมไิมไดตามกาํหนด 
-  มาตรการปองกันการเปลีย่นแปลงอณุหภูมิของ Flow Diversion Device 

*ควรมีการตรวจสอบความพรอมของเครื่องพาสเจอรไรสทุกครั้งกอนใชงาน เชน ระบบน้ํารอน ระบบน้ําเย็น 
การทํางานของ Flow Diversion Device (สามารถตัดกลับไดตามอุณหภูมิที่กําหนด) 

2.  มีการควบคุมอุณหภูมิและเวลาการพาสเจอรไรส การตรวจสอบระบบกรณีอุณหภูมิการ 
พาสเจอรไรสไมไดตามกาํหนด 

3.  มีการทวนสอบประสิทธิภาพการพาสเจอรไรสและบนัทึกผลอยางสม่ําเสมอ 
 

ถังควบคุมระดับ (Balance Tank) 
ทําหนาที่รักษาระดับน้ํานมดิบกอนสงเขาสูเครื่องพาสเจอรไรส ตัวถังและฝาถังทําดวย สแตนเลส 

โดยทั่วไปมกัมีขนาดความจุ 50-100 ลิตร เพื่อปองกันไมใหน้ํานมดิบที่บรรจุอยูมีอุณหภูมิสูงเกินกวาที่กําหนด 
ภายในถังเรียบ ขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกันทั้งหมด พื้นถังลาดเอียงสูทอระบายและมีการติดตั้งวาลวหนาถังใหชิด
ตัวถังมากที่สุด ภายในติดตั้งอุปกรณควบคุมระดับน้ํานมซึ่งสามารถแบงเปน 2 ประเภท ดังรูปที่ 10  

แบบลูกลอย มีลักษณะเปนอุปกรณทรงกลม ทําดวยสแตนเลสภายในกลวง ไมร่ัวซึม สามารถ
ถอดลางทําความสะอาดได ทําหนาที่สัมพันธกับคันบังคับการเปด-ปดชองน้ํานมที่ไหลเขาสูถังควบคุมระดับ 

แบบอิเลคโทรนิก มีลักษณะเปนกานหรือแทงเพื่อสงสัญญาณแบบอัตโนมัติไปยังอุปกรณ
ควบคุมการเปด–ปดชองน้ํานมที่ไหลเขาสูถังควบคุมระดับ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 10 อุปกรณควบคุมระดบัน้ํานม 
 

 
 

อุปกรณควบคุมระดับแบบลูกลอย อุปกรณควบคุมระดับแบบอิเลคโทรนิก 
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แผนแลกเปล่ียนอุณหภูมิ (Plate Heat Exchanger System) 
ทําดวยสแตนเลส มีลักษณะเปนแผนบางเรียงซอนกันเปนชุดๆ ระหวางแผนยึดติดกันดวยปะเก็น 

และมีกรอบโลหะเปนแกนยึดอยูอีกชั้นหนึ่ง ระหวางแผนมีชองวางเพื่อใหน้ํานมไหลผานเขาไปแลกเปลี่ยน
อุณหภูมิกับตัวกลาง ซ่ึงอาจเปนน้ํารอน น้ําเย็น หรือน้ํานม ขึ้นกับวิธีการจัดเรียงแผน Plate ในแตละชุด      
ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคในการใชงาน โดยประเก็นที่ติดตั้งอยูระหวางแผนทําหนาที่บังคับทิศทาง  
การไหลของของเหลวและปองกันไมใหน้ํานมและตัวกลางที่ใชในการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิสัมผัสกันได
โดยตรง ดังนั้น จึงตองมีการคัดเลือกและดูแลสภาพปะเก็นที่ใชใหเหมาะสมใหอยูในสภาพที่ทํางานได   
อยางเหมาะสม ไมชํารุด แผนแลกเปลี่ยนอุณหภูมิควรติดตั้งขอตอ (Union) หรือทางระบายของเหลวในจุดที่
ใกลกับตัวแผนแลกเปลี่ยนอุณหภูมิใหมากที่สุดเพื่อสามารถระบายของเหลวภายในออกทิ้งภายหลังการใชงาน 
และมีการติดตั้งอุปกรณวัดอุณหภูมิสําหรับตรวจสอบอุณหภูมิของน้ํานมดิบ น้ํานมที่ผานการฆาเชื้อและ    
ลดอุณหภูมิใหเย็นแลว น้ํารอนและน้ําเย็นที่ใชในการแลกเปลี่ยนความรอน รวมทั้งอุปกรณวัดความดันของ
น้ํานม (Pressure Gauge) ในชวง Regenerating Section  ดังรูปที่ 11 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 แผนแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ (Plate Heat Exchanger: PHE) และหลักการทํางาน 

ชุดแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ 

นมจากถังเก็บนมดิบ / ถังปรุงผสม (8°C) 
น้ํานม 50 - 60°C 

น้ํารอนออก 70 - 80 °C 

น้ํานมไปทอคงอณุหภูมิ 

(Holding  Tube) 72°C 

น้ํานมเย็น  ไมเกิน 5°C 

น้ําเย็นออก 4 - 5°C 

เครื่อง 
โฮโมจิไนส 

น้ําเย็นเขา 0 - 2°C 

น้ํารอนเขา (90°C) 

 น้ํานมจากทอคงอุณหภูมิ Holding  Tube 



คูมือการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ GMP นมพรอมบริโภคฯ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1)   27 

สวนแลกเปลี่ยนอุณหภู มิระหวางน้ํ านมดิบกับน้ํ านมที่ผ านการฆา เชื้อ ท่ี อุณหภูมิสูง 
(Regenerating  Section) เปนการออกแบบเพื่อประหยัดพลังงานความรอนโดยวิธีการนําน้ํานมที่ไหล
กลับมาจากทอคงอุณหภูมิ (Holding Tube) ซ่ึงมีอุณหภูมิไมต่ํากวา 72 องศาเซลเซียส ไปแลกเปลี่ยนความรอน 
ใหน้ํานมดิบที่ไหลมาจากถังรักษาระดับมีอุณหภูมิสูงขึ้นในชวง 50-60 องศาเซลเซียส กอนสงตอไปยังเครื่อง
โฮโมจีไนสหรือ Heating Section ในลําดับตอไป ในสวนนี้ตองมีการดูแลสภาพแผน Plate และประเก็น     
ใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา ดังนั้นในการปองกันการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียจากน้ํานมดิบไมให
ปนเปอนสูน้ํานมที่ผานการฆาเชื้อแลวหากเกิดการรั่วซึม จึงนิยมออกแบบใหแรงดันในดานน้ํานมที่ผาน   
การฆาเชื้อแลวสูงกวาดานน้ํานมดิบอยางนอย 0.5-1 บาร 

สวนแลกเปล่ียนอุณหภูมิระหวางน้ํานมดิบกับน้ํารอน (Heating Section)  เปนการแลกเปลี่ยน
ความรอนระหวางน้ํานมดิบที่ไหลผานมาจาก Regenerating Section กับน้ํารอน เพื่อใหน้ํานมดิบมีอุณหภูมิ
สูงขึ้นไมต่ํากวา 72 องศาเซลเซียส กอนสงตอไปยังทอคงอุณหภูมิ  

สวนแลกเปลี่ยนอุณหภูมิระหวางน้ํานมที่ผานการฆาเชื้อท่ีอุณหภูมิสูงกับน้ําเย็น (Cooling 
Section) เปนการแลกเปลี่ยนความรอนระหวางน้ํานมที่ผานการฆาเชื้อจาก Regenerating  Section กับน้ําเย็น
เพื่อใหน้ํานมที่ผานการฆาเชื้อแลวมีอุณหภูมิไมสูงกวา 5 องศาเซลเซียส กอนสงตอไปยังถังรอบรรจุตอไป 
และเนื่องจากกําลังความสามารถของอุปกรณทําความเย็นของแตละสถานที่ผลิตแตกตางกัน ดงันั้น การออกแบบ 
การจัดเรียงชุดแผนแลกเปลี่ยนอุณหภูมิในสวนนี้จึงอาจแบงเปน 1 สวน โดยแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับน้ําเย็น
โดยตรง หรือ 2 สวน โดยแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับน้ําซึ่งมีอุณหภูมิตามปกติเปนการลดอุณหภูมิลงระดับหนึ่งกอน 
แลวจึงสงตอไปแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับน้ําเย็นเพื่อใหไดอุณหภูมิของนมเย็นตามที่กําหนด 

ทอคงอุณหภูมิ (Holding Tube)  
มีลักษณะเปนทอกลมทําดวยสแตนเลส ภายในทอเรียบ ทําหนาที่คงอุณหภูมิของน้ํานมที่ไหล

มาจาก Heating Section ใหมีอุณหภูมิไมต่ํากวา 72 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงตองมีการออกแบบเพื่อใหทอ     
มีความยาวสัมพันธกับอัตราการไหลและระยะเวลาที่ตองการคงอุณหภูมิไว ดังรูปที่ 12 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 ทอคงอุณหภูมิ (Holding Tube) 
อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ (Thermocouple) 
ทําหนาที่สงสัญญาณไปยังอุปกรณบังคับทิศทาง (Flow Diversion Device: FDD) โดยอาศัยอุณหภูมิ 

เปนตัวกําหนด มักติดตั้งไวที่ทอคงอุณหภูมิในตําแหนงสุดทายที่ครบระยะเวลาตามที่กําหนดและอยูกอน
ตําแหนงการติดตั้งอุปกรณบังคับทิศทางไมเกิน 1 ฟุต ปจจุบันที่นิยมใชอยูทั่วไปคือรุน PT 100 ดังรูปที่ 13 
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รูปที่ 13 อุปกรณตรวจวัดอณุหภูมิอัตโนมัตชินิด PT 100     
 

ตูควบคุมระบบการทํางาน (Control Panel) 
ติดตั้งอุปกรณควบคุมการทํางานและการแสดงผลของระบบฆาเชื้อ ไดแก อุปกรณบันทึกอุณหภมู ิ

อัตโนมัติ (Graph Recorder) อุปกรณตั้งคาอุณหภูมิ FDD ในการฆาเชื้อ ระบบเตือนกรณีอุณหภูมิในการฆาเชื้อ 
ต่ํากวาท่ีกําหนด และอุปกรณควบคุมในระบบพาสเจอรไรสอ่ืนๆเชนน้ํารอน-น้ําเย็นที่ใชในการแลกเปลี่ยน
อุณหภูมิ รวมทั้งมาตรการปองกันการปรับเปลี่ยนคาอุณหภูมิ FDD ในการฆาเชื้อ ดังรูปที่ 14  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 14 ตูควบคุมระบบการทํางาน (Control Panel) 

 
 
 
 

อุปกรณบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ 
(Graph Recorder) 

ระบบเตือนกรณีอุณหภูมิในการฆาเชื้อตํ่ากวาที่กําหนด หนาจอแสดงอุณหภูมิของ
น้ํานม และนํ้าที่ใชในระบบ
การพาสเจอรไรส 

หนาจอแสดงอุณหภูมิของ FDD 

ปายแสดงมาตรการปองกันการ
ปรับเปล่ียนอุณหภูมิของ FDD 

ปุมควบคุมระบบตาง ๆ เชน 
น้ํารอน น้ําเย็น 
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อุปกรณบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ (Graph Recorder) 
ทําหนาที่บันทึกอุณหภูมิในระหวางการฆาเชื้อผลิตภัณฑ โดยอยางนอยท่ีสุดตองประกอบดวย

ขอมูล อุณหภูมิน้ํานมขณะพาสเจอรไรส อุณหภูมินมเย็น และอาจมีขอมูลเพิ่มเติมในเรื่อง อุณหภูมิน้ํารอน–
น้ําเย็น ที่ใชเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนอุณหภูมิดวยก็ได ที่นิยมใชในปจจุบันมี 2 แบบคือ 1) แบบ
กระดาษกราฟ ซ่ึงอาจเปนกราฟชนิดแผนยาวหรือกราฟวงกลม ดังรูปที่ 15 และ 2) การบันทึกลงแผนกระดาษ
ดวยระบบการทํางานที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร ทั้งนี้การบันทึกขอมูลตองสามารถอานคาอุณหภูมิในชวง
การใชงานไดละเอียดถึง 1 องศาเซลเซียส และระยะเวลาขณะฆาเชื้อสอดคลองตามความเปนจริง รวมทั้ง  
การระบุรายละเอียดในเรื่อง วันที่ผลิต ชนิดผลิตภัณฑ หมายเลขรุนการผลิต และผูควบคุมการฆาเชื้อไวดวย 
เพื่อเปนประโยชนในการสืบหาขอมูลหรือแนวทางแกไขกรณกีารพาสเจอรไรสไมเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 2) 
รูปที่ 15 อุปกรณบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ (Graph Recorder) 

 

5.  การทําใหเปนเนื้อเดียวกันหรือการโฮโมจิไนส (Homogenize) 
หลักการทํางานของเครื่องโฮโมจิไนส คือการใชความดันสูงในระดับ 10 - 25 MPa (100-250 bar) 

จากลูกสูบอัดน้ํานมดิบที่อุณหภูมิ 50 - 80 องศาเซลเซียส ใหไหลผานไปทางชองวางแคบๆ (Gap) ที่ตั้ง
ระยะหางระหวาง Seat และ Forcer ตามระดับความดันที่ตองการ สงผลใหไขมันในน้ํานมแตกตัวเปนเม็ดเล็กๆ 
กระจายแขวนลอยอยูในน้ํานม ทั้งนี้ประสิทธิภาพในการทําใหเปนเนื้อเดียวกันขึ้นกับชนิดเครื่องโฮโมจิไนส
ที่ใช โดยแบงเปน 2 แบบ คือ 1) แบบ 1 จังหวะ (One stage Homogenizer) เปนการอดัน้ํานมใหผานชองวาง
ระหวาง Seat และ Forcer เพียงครั้งเดียว และ 2) แบบ 2 จังหวะ (Two stage Homogenizer) ซ่ึงเปนการอัดน้ํานม 
ใหผานชองวางระหวาง Seat และ Forcer ถึง 2 คร้ัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําใหเปนเนื้อเดียวกัน ไขมัน
ในน้ํานมจึงแตกตัวเปนเม็ดเล็กอยางสม่ําเสมอและกระจายแขวนลอยอยูในน้ํานมไดดีขึ้น  
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ขอดีของการโฮโมจิไนสคือทําใหน้ํานมและไขมันในน้ํานมเปนเนื้อเดียวกันไมเกิดการแยกชั้น
เมื่อตั้งทิ้งไวเปนระยะเวลานานๆ น้ํานมมีสีขาวขึ้น และความหนืดเพิ่มมากขึ้น สวนขอเสียคือผลิตภัณฑ      
จะไวตอแสงทําใหเกิดกลิ่นผิดปกติ ในลักษณะ Sunlight Flavor และไมเหมาะในกรณีนําไปผลิตชีส 
เนื่องจากในขั้นตอนการตกตะกอน (Coagulation) น้ําที่เปนสวนประกอบอยูในน้ํานมจะแยกตัวออกไดยาก 
อยางไรก็ตามการฆาเชื้อในระดับพาสเจอรไรสนั้นตามกฎหมายไมไดบังคับวาตองผานกรรมวิธีทําใหเปน
เนื้อเดียวกัน เครื่องโฮโมจิไนสประกอบดวยอุปกรณการทํางานหลัก ๆ ดังรูปที่ 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 16  เครื่องโฮโมจิไนส (Homogenizer) 

เคร่ืองโฮโมจีไนส 

 

Force

ชองระหวาง Seat  และ Forcer 

Seat 

นมเขา 

นมออก 

นมออก 

กอนโฮโมจิไนส หลังโฮโมจิไนส 

ลักษณะเม็ดไขมันในน้ํานมกอนและหลังการโฮโมจิไนส 

สวนประกอบของเครื่องโฮโมจิไนส   
1.  มอเตอร  2.  สายพาน                 3.  เกจวัดความดัน  4.  Crankcase 
5.  ลูกสูบ  (Piston)  6.  ซีลยาง  (Piston  seal  cartridge) 7.  Solid  stainless  steel  pump  block  
8.  วาลว   9.  หัวอัดเครื่องโฮโมจิไนส 10. อุปกรณปรับความดัน  (Hydraulic  pressure setting system) 

ชองนมออก 

ชองนมเขา 
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การตรวจสอบเครื่องโฮโมจิไนส สามารถสังเกตจากสภาพการทํางานเบื้องตนไดดังนี้  
มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge) ตองทํางานสอดคลองตามคาที่กําหนด เชน นมโค นยิมใช

ความดันในระดับ 1,800 Psi (12.411 MPa) นมปรุงแตง 2,000 Psi (13.790 MPa) ทั้งนี้หากมาตรวัดความดัน 
เปนชนิด Diaphragm Sealed Bourdon Tube Pressure Gauge สารที่บรรจุใน Bourdon Tube ตองเปนชนิด 
Food Grade ดวย 

น้ําหลอเย็นบริเวณลูกสูบหรือท่ีระบายทิ้งจากเครื่อง มีสภาพสะอาด ไมเปนสีขาวขุนจากการรั่วซึม 
ของน้ํานม  

6.  ถังรอบรรจ ุ

น้ํานมที่ผานการฆาเชื้อและลดอุณหภูมิแลว แตยังไมสามารถนําไปบรรจุได ตองเก็บรักษาในถงั
รอบรรจุที่สามารถรักษาอุณหภูมิผลิตภัณฑไมใหสูงกวา 8 องศาเซลเซียส เพื่อปองกันการเจริญของจุลินทรีย
มีลักษณะเปนถังสแตนเลส 2 ชั้น ชั้นนอกเปนฉนวนสวนภายในที่สัมผัสกับน้ํานมดิบทําดวยสแตนเลส       
ผิวเรียบ ขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกันทั้งหมด พื้นถังลาดเอียงสูทอระบายและมีการติดตั้งวาลวหนาถังใหชิดตัวถัง
มากที่สุดเพื่อปองกันการเจริญเติบโตของจุลินทรียในน้ํานมท่ีตกคางอยู ภายในติดตั้งอุปกรณกวนอยางชาๆ 
เพื่อใหน้ํานมดิบมีอุณหภูมิไมสูงกวา 8 องศาเซลเซียส สม่ําเสมอกันทั้งหมดตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษา 
ฝาถังออกแบบใหลาดเอียงและปดสนิทเพื่อปองกันการสะสมของน้ําและความสกปรกตางๆ มีอุปกรณลาง 
ทําความสะอาดและฆาเชื้อในถังดวยระบบอัตโนมัติ (Cleaning in Place) ชองกระจก (Sight Glass) และไฟสอง 
สําหรับดูผลิตภัณฑภายในถัง ชอง Man Hole สําหรับการลงไปซอมบํารุงในกรณีที่จําเปน อุปกรณวัดอุณหภูมิ 
ติดตั้งในตําแหนงที่สามารถวัดอุณหภูมิน้ํานมที่เก็บอยูภายในถังไดแมปริมาณน้ํานมจะมเีหลืออยูนอย และมี
การสอบเทียบเพื่อสามารถใชงานไดอยางเที่ยงตรงเหมาะสมอยูเสมอ ดังรูปที่ 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 17 ถังรอบรรจุ 
 

ใบพัดกวนภายในถัง 
ทอนมเขา 

 

ชองระบายอากาศ      

 

ชอง  Man  Hole      

Sight Glass 

เพิ่มเติม 
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อุปกรณลางทําความสะอาดและฆาเชื้อในถังดวยระบบอัตโนมัติ  
ทําหนาที่ลางทําความสะอาดและฆาเชื้อภายในถังโดยระบบอัตโนมัติไมตองใชคนลงไปลาง  

ทําดวยสแตนเลส การติดตั้งตองอยูในตําแหนงที่สามารถลางทําความสะอาดภายในถังไดอยางทั่วถึง ขนาดที่ใช 
ตองพิจารณาใหสัมพันธกับแรงดันของสารเคมีที่ใชลางทําความสะอาดดวย ตัวอุปกรณสามารถถอดลาง     
ทําความสะอาดไดงาย ที่นิยมใชในปจจุบันคือแบบ ทรงกลม (Spray Ball) และชนิดใบพัดหมุนเหวี่ยง 
(Turbine) ที่สามารถลางไดรอบทิศทางทั้ง 360 องศา สําหรับบริเวณจุดอับ เชน บริเวณปะเก็นหรือ ซีลยาง
รองฝาปดชอง Man Hole, Sight Glass รวมทั้งอุปกรณชวยลางตองมีการถอดลางทําความสะอาดตามความถี่ 
ที่เหมาะสมเพื่อปองกันไมใหเปนแหลงสะสมของความสกปรกและการเจริญของจุลินทรีย ดังรูปที่ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 18  อุปกรณทําความสะอาดชนดิทรงกลม (Spray Ball) และใบพัดหมุนเหวีย่ง (Turbine) 
 

ประเด็นที่ควรตรวจประเมนิ 

1.  ลักษณะของถังรอบรรจุ ตองสามารถปองกันการปนเปอน สามารถควบคุมอุณหภมูิ 
ไมใหเกิน 8 องศาเซลเซียส และลางทําความสะอาดฆาเชื้อภายในดวยระบบปด(CIP)ได 

2.  มีอุปกรณวดัอุณหภูมิใชงานได เทีย่งตรง แมนยํา 
3.  มีการควบคุมและบันทึกอุณหภูมิระหวางการเก็บรักษา 

 

 

สเปรยบอลชนดิ 360° 

ใบพัดหมุนเหวี่ยง 
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7.  เครื่องบรรจ ุ

ผลิตภัณฑนมที่ผานการฆาเชื้อแลวตองบรรจุโดยใชเครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติและปดผนึกทนัที
เพื่อปองกันการปนเปอนกลับสูผลิตภัณฑ และนําผลิตภัณฑเก็บในหองเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ
ไมใหสูงกวา 8 องศาเซลเซียส อายุการเก็บรักษาผลิตภณัฑนมกําหนดไมเกิน 10 วัน และนมเปรี้ยวกําหนด 
ไมเกิน 30 วัน นับตั้งแตวันที่บรรจุ (กรณีที่จะแสดงระยะเวลาการบริโภคเกินกวาที่กําหนดตองมีมาตรการ  
ในการควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑตลอดระยะเวลาตั้งแตการบรรจุ การจําหนาย จนถึงมือผูบริโภค 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร) ลักษณะเครื่องบรรจุของ
ผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรสที่นิยมใชในปจจุบันมี 2 ประเภทใหญๆคือ 

1.  เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ เปนการบรรจุผลิตภัณฑนมลงในถุงพลาสติก โดยทั่วไปมีขนาด 
บรรจุอยูที่ระหวาง 180 – 200 มิลลิลิตร ทั้งนี้อุปกรณที่ใชในการควบคุมปริมาตรที่นิยมใชในปจจุบันมี 2 ลักษณะ 
ดังรูปที่ 19 
 

 

 

 

 

 

 

                                     
 

รูปที่ 19 อุปกรณที่ใชในการควบคุมปริมาตรของเครื่องบรรจุถุง 
 

ระบบอากาศอัดหรือระบบลม ทํางานโดยการใชอากาศที่ผลิตขึ้นจากเครื่องอัดอากาศดันลูกสูบ
ในกระบอกสูบขึ้น-ลง โดยเมื่อลูกสูบถูกดันลงก็จะกดแกนทอปลอยนมทําใหปลายทอปลอยนมเปดออก 
จากนั้นแกนซีลนอนก็จะดันเขาเพื่อตัดแผนฟลมในแนวนอนในสวนที่บรรจุแลวใหขาดตกลงมายังภาชนะ   
ที่รองรับอยู ในขณะเดียวกันซีลแนวตั้งก็จะดันเขาเพื่อซีลฟลมนมในแนวตั้งใหติดกันและตัดใหขาดลงมาเปนถุง 

ระบบลูกเบี้ยว ทํางานโดยการใชการหมุนของลูกเบี้ยวเปนตัวควบคุมแกนเปด-ปดทอปลอยน้ํานม 
โดยเมื่อลูกเบี้ยวหมุนไปกดแกน แกนกดจะกดทอปลอยนมลงอีกตอหนึ่งทําใหปลายทอปลอยนมเปดออก 
และเมื่อลูกเบี้ยวหมุนมาถึงตําแหนงที่เวาขึ้นแกนกดจะไมถูกกด สงผลใหทอปลอยนมไมถูกกดลงดวยทอ
ปลอยนมจึงปดลง 

 
 
 
 

อุปกรณควบคมุปริมาตรระบบลม อุปกรณควบคมุปริมาตรระบบลูกเบี้ยว 



คูมือการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ GMP นมพรอมบริโภคฯ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1)   34 

ทั้งนี้เครื่องบรรจุทั้ง 2 ระบบ ประกอบดวยสวนประกอบอื่นๆที่คลายคลึงกัน ดังรูปที่ 20 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 20 เครื่องบรรจุถุง 

ถังควบคุมระดับ (Balance Tank) ติดตั้งอยูสวนบนสุดของเครื่องบรรจุ ทําหนาที่รักษาระดับน้ํานม 
เพื่อใหไหลเขาสูหัวบรรจุอยางสม่ําเสมอ ตัวถังและฝาถังทําดวยสแตนเลส ภายในถังเรียบ ขึ้นรูปเปนชิน้เดยีวกนั 
ทั้งหมด พื้นถังลาดเอยีงสูทอระบาย ภายในติดตั้งอุปกรณควบคุมระดับน้ํานมแบบลูกลอย ลูกลอย ที่ติดตั้งอยู
ตองสามารถถอดลางทําความสะอาดไดอยางทั่วถึงและไมร่ัวซึม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 21 ถังควบคุมระดับ (Balance Tank) 

หลอดอุลตราไวโอเลต (UV Light) ทําหนาที่ในการฆาเชื้อผิวฟลมบรรจุดานในที่สัมผัส
ผลิตภัณฑนมโดยตรง โดยประสิทธภิาพในการฆาเชื้อของหลอดอุลตราไวโอเลตจะขึ้นอยูกับอายุการใชงาน 
ดังนั้นจึงตองมีการควบคุมอายุการใชงานของหลอดดวย 

 
 
 
 
 

รูปที่ 22 หลอดอุลตราไวโอเลต 

  อุปกรณควบคุมปริมาณ  
หลอดยูวี ทอสามทาง 

ปกผีเสื้อ 

ลูกกล้ิงยาง 

แผงควบคุมเคร่ือง 

ซีลแนวตั้ง อุปกรณประทับวันหมดอายุ 

ขากางฟลม 
ซีลแนวนอน 

ถังควบคุมระดับ 

อุปกรณควบคมุระดับน้ํานมแบบลูกลอย 
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ประเด็นที่ควรตรวจประเมิน 
1.  มีการควบคุมอายุการใชงานหลอดอุลตราไวโอเลตและมีการทําความสะอาดพื้นผิวของ

หลอดอยางสม่ําเสมอ 
2.  มีการทวนสอบประสิทธิภาพการฆาเชือ้ของหลอดอุลตราไวโอเลต ตามความถี่และวิธีการ  

ที่เหมาะสม 
 

ทอสามทาง มีลักษณะเปนรูปตัวที (T) เปนอุปกรณขอตอชนิด 3 ทาง ซ่ึงเชื่อมโยงการทํางาน
ระหวางอุปกรณควบคุมปริมาตรซึ่งติดตั้งอยูดานบน กับทอน้ํานมจากถังควบคุมระดับเพื่อบังคับใหไหลสู 
ทอบรรจุตามปริมาณที่กําหนด ดังนั้นจึงเปนจุดอับที่ลางทําความสะอาดในระบบไดยากกวาปกติ ตองมีการ
กําหนดวิธีการลางทําความสะอาดทั้งภายในระบบและถอดลางอยางเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 23 ทอสามทาง 

 

ปกผีเสื้อ ทําดวยสแตนเลส มีหนาที่ยึดและกางแผนฟลมดานบนใหคล่ีออกอยางเต็มที่ ไมยับยน 
เพื่อใหแผนฟลมเรียบตึงทั้งผืนสามารถขึ้นรูปเปนถุงและซีลแผนฟลมในแนวตั้งที่เรียบสมบูรณ  

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 24 ปกผีเสื้อ 
 

ซีลแนวตั้ง ทําหนาที่ซีลฟลมในแนวตั้ง ทําดวยโลหะผิวเรียบซึ่งไดรับความรอนจากอุปกรณ  
ใหความรอน (Heater) การทํางานมักมีการติดแถบกาวพลาสติกทนรอนอีกชั้นหนึ่งเพื่อปองกันไมใหความรอน 
จากแถบโลหะสัมผัสฟลมนมโดยตรง เนื่องจากอาจทําใหบริเวณที่ไดรับความรอนมากเกินไปเกิดการละลาย
หรือการปดผนึกไมสมบูรณ 

ประเด็นที่ควรตรวจประเมนิ 
วิธีการลางทําความสะอาด   

ทั้งภายในระบบและการถอดลาง 
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รูปที่ 25 ซีลแนวตั้ง 

อุปกรณประทับตราวันหมดอายุ ประกอบดวยอุปกรณประทับตราซึ่งทําดวยโลหะและเบาะรอง
ที่ประทับตราซึ่งทําดวยพลาสติกเพื่อปองกันไมใหกดลงบนแผนฟลมดานหลัง ทําหนาที่ประทับตราวันหมดอายุ 
ซ่ึงตองมีความคมชัด ผูบริโภคสามารถมองเห็นไดชัดเจน รวมถึงการระบุสถานะภาพการผลิตอื่นๆ เชน 
หมายเลขเครื่องบรรจุ ลงบนถุงนม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 26 อุปกรณประทับตราวันหมดอาย ุ
 

ลูกกล้ิงยาง ทําหนาที่ดึงฟลมนมใหเล่ือนลงมาทางหนาเครื่องเร่ือยๆ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 27   ลูกกล้ิงยาง 
 

อุปกรณประทบัตราซึ่งทําดวยโลหะ เบาะรองที่ประทับตรา 
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ขากางฟลม ทําดวยสแตนเลส ทําหนาที่ยึดแผนฟลมดานลางเพื่อใหแผนฟลมเรียบตึงทั้งผืน
สามารถขึ้นรูปเปนถุงและซีลแผนฟลมในแนวนอนที่เรียบสมบูรณ  

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 28 ขากางฟลม 

 
ซีลแนวนอน ทําหนาที่ซีลฟลมในแนวนอน มีลักษณะและหลักการทํางานในทํานองเดียวกับ

ซีลแนวตั้ง 
อุปกรณควบคุมระบบการทํางาน (Control Panel) ติดตั้งอุปกรณควบคุมระบบการทํางานตางๆ 

ของเครื่องบรรจุ  

2.  เครื่องบรรจุขวดอัตโนมัติ เปนการบรรจุผลิตภัณฑนมลงในขวด โดยทั่วไปมีขนาดบรรจุอยูที่
ระหวาง 200 – 950 มิลลิลิตร ประกอบดวยอุปกรณหลักๆ คือ ถังเก็บน้ํานมเพื่อรักษาปรมิาณใหสม่ําเสมอ
กอนสงเขาสูหัวบรรจุ อุปกรณควบคุมปริมาณน้ํานมอัตโนมัติ และหัวบรรจุ สวนเครื่องปดผนึกประกอบดวย
อุปกรณหลักๆ คือ ที่ใสมวนฟลม อุปกรณซีลทําดวยโลหะผิวเรียบซึ่งไดรับความรอนจากอุปกรณใหความรอน 
(Heater) และอุปกรณประทับวันหมดอายุรวมถึงการระบุสถานะภาพการผลิตอื่นๆ ดังรูปที่ 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 29 เครื่องบรรจุขวดอัตโนมัติ 
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8.  หองเย็น 
ทําหนาที่เก็บรักษาผลิตภัณฑนมเพื่อใหมีอุณหภูมิไมสูงเกิน 8 องศาเซลเซียส ที่นิยมใชทั่วไป   

มี 2 แบบ คือ สรางเปนหองเย็น และตูคอนเทนเนอร ซ่ึงตองอาศัยระบบคอมเพรสเซอรในการลดอุณหภูมิ
ภายในหอง หองเย็นตองมีการออกแบบใหมีช้ันวางผลิตภัณฑ หรือจัดใหมียกพื้นเพื่อไมใหผลิตภัณฑสัมผัส
กับพื้น อุปกรณวัดอุณหภูมิ อุปกรณที่ทําใหความเย็นสามารถไหลเวียนไดอยางทัว่ถึง และอุปกรณทีช่วยปองกนั 
ไมใหอุณหภูมิภายในหองสูงข้ึนไดงายขณะที่มีการเปด – ปดหองเย็น เชน ติดตั้งมานพลาสติกบริเวณประตู
ทางเขา-ออก เปนตน ดังรูปที่ 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           ชั้นรองรับผลติภัณฑภายในหองเย็น 

รูปที่ 30 หองเย็น 

ประเด็นที่ควรตรวจประเมนิ 
หองเย็นตองสามารถรักษาอุณหภูมิผลิตภณัฑไมใหเกิน 8 องศาเซลเซียส มีอุปกรณวดัอุณหภูมิ

และบันทึกอณุหภูมิอยางสม่ําเสมอ 
 
9.  รถขนสง 

ทําหนาที่เก็บรักษาผลิตภัณฑนมเพื่อใหมีอุณหภูมิไมสูงเกิน 8 องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลา
ในการขนสง ที่นิยมใชทั่วไปคือ รถหองเย็น ซ่ึงตองอาศัยระบบคอมเพรสเซอรในการลดอุณหภูมภิายในรถ  
มีอุปกรณวัดอุณหภูมิ อุปกรณที่ทําใหความเย็นสามารถไหลเวียนไดอยางทั่วถึง และอุปกรณที่ชวยปองกัน
ไมใหอุณหภูมิภายในรถหองเย็นสูงขึ้นไดงายขณะที่มีการเปด – ปดประตู เชน ติดตั้งมานพลาสติก รวมทั้ง   
มีการจัดเรียงผลิตภัณฑตามลําดับกอนหลัง โดยผลิตภัณฑที่ตองสงกอนใหจัดไวชั้นบนสุดหรือนอกสุด    
ตามหลักการ First In Last Out กรณีเปนการขนสงที่มีปริมาณไมมากหรือระยะทางใกลๆ อาจใชเปนถังฉนวน 
โดยใชน้ําแข็งที่สะอาดเปนตัวกลางในการใหความเย็นแทนได  

 
ประเด็นที่ควรตรวจประเมิน 
มีมาตรการควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑใหเปนไปตามที่กําหนดตลอดระยะเวลาในการขนสง  
 

มานพลาสติก 

อุปกรณวัดอุณหภูมิ 
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ดังรูปที่ 31 
 
 
 
 
 
 

                                    ภายในรถหองเย็น                                  การขนสงผลติภัณฑโดยรถหองเย็น 
รูปที่ 31  รถหองเย็น 

10. อุปกรณสนับสนุน 
ปม (Pump)  
ปมที่ใชสําหรับผลิตอาหารตองเปนชนิดถูกสุขลักษณะ (Sanitary Type) โดยเฉพาะสวนที่

สัมผัสอาหารโดยตรงสวนใหญทําจากสแตนเลส มีการออกแบบใหงายตอการลางทําความสะอาด ในระบบทอ 
สามารถถอดลางทําความสะอาดไดงายและอยางทั่วถึงในทุกสวนที่น้ํานมไหลผาน ซีลยางหรือปะเก็นตางๆ 
ที่ใชภายในปมตองอยูในสภาพดีและเปนชนิดที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑที่ผลิต ดังรูปที่ 32 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 32 ปม (Pump) 
 

วาลว  ขอตอ ของอตางๆ 
สวนที่สัมผัสผลิตภัณฑนมโดยตรง และที่ใชในระบบ Cleaning In Place (CIP) ตองเปนชนิด 

ถูกสุขลักษณะ (Sanitary Type) สวนใหญทําจากสแตนเลส การใชงานใหพิจารณารวมถึงคุณสมบัติและสภาพของ 
ซีลยางหรือประเก็นที่ใชซ่ึงตองเปนชนิดที่เหมาะสมกับอาหารหรือชนิดสารเคมีที่ใชในการทํา CIP ดวย 
ตัวอยางวาลวที่นิยมใชในการผลิตผลิตภัณฑนมไดแก วาลวชนิด ปกผีเสื้อ (Butterfly Valve) วาลวสามทาง 
(Pneumatic Piston Valve)  และ Plug Valve เปนตน ทั้งนี้ในการติดตั้งวาลวตางๆควรติดตั้งใหชิดทอตางๆ 
ใหมากที่สุดเพื่อปองกันการสะสมของสิ่งสกปรกและงายตอการลางทําความสะอาดในระบบทอ ดังรูปที่ 33 
 

ปมชนดิ Sanitary 
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รูปที่ 33 ตัวอยาง วาลวปกผีเสื้อ (Butterfly Valve) และ Plug Valve 

อุปกรณลางทําความสะอาดและฆาเชื้อดวยระบบอัตโนมตัิ  (Cleaning In Place : CIP) 
เปนอุปกรณสนับสนุนสําหรับการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อภายในระบบทอและถังโดย

ระบบอัตโนมัติ ประกอบดวย ถังสแตนเลส 2 ชั้น ถังชั้นในแบงเปนชองๆสําหรับใสสารเคมีประเภทกรด ดาง 
สารฆาเชื้อ หรือน้ําสะอาด และมีอุปกรณวัดอุณหภูมิเพื่อใชในการควบคุมอุณหภูมิระหวางการ CIP สวนถัง
ชั้นนอกเปนแหลงใหกําเนิดหรือรักษาความรอนของสารเคมีแตละชนิดที่เก็บอยูภายในถังตามวัตถุประสงค
ในการใชงาน และอุปกรณ ปม ทอตางๆเพื่อนําสารเคมีไปลางวนภายในระบบไดอยางทั่วถึงและมีประสิทธภิาพ 
ซ่ึงตองคํานึงถึงกําลังของปมที่ใชในการสรางแรงขัดลางภายในระบบทอ รวมทั้งคุณสมบัติและสภาพของ    
ซีลยางหรือปะเก็นที่ใชซ่ึงตองเปนชนิดที่เหมาะสมกับชนิดสารเคมีที่ใชในการทํา CIP ดวย ดังรูปที่ 34 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 34 อุปกรณลางทําความสะอาดและฆาเชื้อดวยระบบอัตโนมัติ  (Cleaning In Place : CIP) 

 

นํ้านํ้า  กรดกรด  ดาดางง  

อุปกรณ CIP อุปกรณ CIP แบบเคลื่อนท่ี 

วาลวปกผีเสื้อ (Butterfly Valve) 

Plug Valve 
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อุปกรณแหลงกําเนิดความรอน ความเย็น 
การผลิตผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรสใหไดคุณภาพมาตรฐาน ขึ้นอยูกับการควบคุมอุณหภูมิที่ใช

ในแตละขั้นตอนการผลิตเปนหัวใจสําคัญ ดังนั้นเครื่องมือที่เกี่ยวของในลักษณะที่เปนแหลงใหกาํเนดิความรอน 
หรือความเย็น จึงตองมีการออกแบบและเลือกใชใหสัมพันธกับกําลังการผลิตและระยะเวลาที่ตองการ 
ในชวงการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิในขั้นตอนที่เกี่ยวของ เชน การลดอุณหภูมิน้ํานมดิบ การพาสเจอรไรส      
การลางทําความสะอาดและฆาเชื้อ การเก็บรักษาผลิตภัณฑในหองเย็น เปนตน ดังตัวอยางเครื่องมือประเภทตางๆ 
ในรูปที่ 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 35 อุปกรณแหลงกําเนดิความรอน ความเย็น 

Boiler Heater 

อุปกรณกําเนิดความรอน 

อุปกรณกําเนิดความเย็น 

Ice  Bank Ripple  Plate Cooling   Tower 
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การควบคุมกํากับดูแลทางกฎหมาย 

การควบคุมกํากับดูแลทางกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะดูแลทั้งผลิตภัณฑ 
และสถานที่ผลิตที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ ดวยความรอน 
โดยวิธีพาสเจอรไรสดังนี้ 
 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวของ 

1.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
2.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 พ.ศ.2527 เร่ือง น้ําแข็ง 
3.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

(ฉบับที่ 2) 
4.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 137 พ.ศ.2534 เร่ือง น้ําแข็ง (ฉบับที่ 2) 
5.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ.2543 เรื่อง ฉลาก 
6.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2545 เร่ือง น้ําแข็ง (ฉบับที่ 3) 
7.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 256) พ.ศ.2545 เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

(ฉบับที่ 4) 
8.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 265) พ.ศ.2545 เร่ือง นมโค 
9.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 266) พ.ศ.2545 เร่ือง นมปรุงแตง 
10.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 267) พ.ศ.2545 เร่ือง ผลิตภัณฑของนม 
11.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 282) พ.ศ.2547 เร่ือง นมโค (ฉบับที่ 2) 
12.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 289) พ.ศ.2548 เร่ือง นมเปรี้ยว 
13.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 เร่ือง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ

ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก 
14.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 เร่ือง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ 

ผลิต และการเก็บรักษา ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธี 
พาสเจอรไรส 

15.  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง กําหนดคุณสมบัติ และความรูของผูควบคุม 
การผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 

16.  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง ใบรับรองสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนม 
พรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวธีิพาสเจอรไรสเพื่อการนําเขา 
 
 
 
 

เพิ่มเติม 

เพิ่มเติม
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มาตรการทางกฎหมายและการดําเนินการสําหรับสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนม

พรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 
หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตสําหรับสถานที่ผลิตสําหรับนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผาน

กรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรสนี้ มีผลบังคับใช  โดยที่ 
1.  สถานที่ผลิตที่ยื่นขออนุญาตใหม ตองปฏิบัติกฎหมาย GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

(ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 คือ ตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2549 เปนตนไป 
2.  สถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน 

โดยวิธีพาสเจอรไรสที่เคยไดรับอนุญาตไวแลว จะมีระยะเวลาผอนผัน 1 ป เพื่อใหมีการพัฒนาปรับปรุง     
ใหถูกตองตามหลักเกณฑ GMP คือ จะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 14 กันยายน 2550 เปนตนไป   

หลังจากใหระยะเวลาผอนผันตามขอ 2 แลว  สถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลว    
ที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรสทุกแหงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ GMP ผลิตภัณฑ
นมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส หากไมปฏิบัติตาม      
จะเปนการฝาฝนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 ซ่ึงออกตามความในมาตรา 6 (7)  
ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 และ มีโทษตามมาตรา 49 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท 

หลักเกณฑการตัดสินใจการใหคะแนนในบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนม

พรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเช้ือดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 
เมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 มีผลบังคับใชนั้นจะตองมีการดําเนินการ 

ตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 
และบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน
โดยวิธีพาสเจอรไรส ซ่ึงหลักเกณฑการตัดสินใจในการใหคะแนนในบันทึกการตรวจ GMP ผลิตผลิตภัณฑ
นมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรสนั้นมีหลักเกณฑ
เชนเดียวกับ GMP สุขลักษณะทั่วไป ดังนี้ 

ระดับ นิยาม คะแนนประเมิน 

ดี เปนไปตามหลักเกณฑที่กํ าหนดในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 

2 

พอใช เปนไปตามหลักเกณฑที่กํ าหนดในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 แตยังพบขอบกพรองซึ่งยอมรับได 
เนื่องจากมีมาตรการปองกันการปนเปอนในอาหาร หรือขอบกพรองนั้นไมมี
ผลตอความปลอดภัยโดยตรงกับอาหารที่ผลิต 

1 

ปรับปรุง ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 

0 

ทั้งนี้คะแนนรวมทุกหมวดจะตองไมต่ํากวารอยละ 70 และคะแนนแตละหมวดตองไมต่ํากวา    
รอยละ 70 ดวย และจะตองไมพบขอบกพรองรุนแรงจึงจะผานเกณฑตามกฎหมาย 
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ขอบกพรองที่รุนแรง (Major Defect) 
ขอบกพรองที่รุนแรง หมายถึง ขอบกพรองที่เปนความเสี่ยงซึ่งอาจทําใหอาหารเกิดการปนเปอน 

และความไมปลอดภัยตอการบริโภค ไดแก 
1.  เครื่องฆาเชื้อแบบพาสเจอรไรสพรอมอุปกรณวดัอุณหภูมิ บันทกึอุณหภูมิ และอุปกรณกวน 

กรณีฆาเชื้อน้ํานมดิบโดยวิธีไมตอเนื่อง ตาม ขอ 2.3.8 
2.  อุปกรณเปล่ียนทิศทางการไหลของน้ํานม อุปกรณวัดและบันทึกอุณหภูมิ ระบบเตือนกรณี 

อุณหภูมิไมไดตามที่กําหนด และมีมาตรการปองกันการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในอุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหล 
ของน้ํานม กรณีฆาเชื้อแบบตอเนื่อง ตาม ขอ 2.3.9 

3.  การควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ เวลาที่ใชในการพาสเจอรไรส ตามขอ 3.2.2 (1) 
4.  น้ําที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิตมีคุณภาพหรอืมาตรฐานตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข วาดวยเร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ตามขอ 3.6.1 
5.  ผูควบคุมการผลิตตองมีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยากําหนด ตาม ขอ 6.2 
6.  ขอบกพรองอื่นๆ ทีค่ณะเจาหนาที่ผูตรวจไดประเมินแลววาเปนความเสี่ยง ซ่ึงอาจทาํใหอาหาร 

เกิดความไมปลอดภัยตอการบริโภค 
หมายเหตุ : ขอบกพรองรุนแรง (Major Defect) ยังคงใหมีไวในประเด็น “ขอบกพรองอื่นๆ ที่คณะเจาหนาที่
ผูตรวจไดประเมินแลววาเปนความเสี่ยง ซ่ึงอาจทําใหอาหารเกิดความไมปลอดภัยตอการบริโภค” เนื่องจาก  
มีความแตกตางของสถานที่ สภาพแวดลอม รวมทั้งการจัดการทําใหสถานที่ผลิตอาหารแตละรายอาจมี
ขอบกพรองบางประการที่คอนขางรุนแรง และสามารถทําใหเกิดความไมปลอดภัยตอการบริโภคอาหาร   
 
การยอมรับผลการตรวจ (ผาน/ไมผาน) 

การยอมรับผลการตรวจวาผานการประเมนิจะตองมีคะแนนที่ไดรวมทกุหมวด ไมต่ํากวารอยละ 70 
โดยคะแนนแตละหมวดตองไมต่ํากวารอยละ 70 และตองไมพบขอบกพรองที่รุนแรง 
 
การคิดคะแนน 

1.  นําคะแนนที่ไดคูณกับน้ําหนักที่กําหนดสําหรับขอดังกลาว  แลวนําคะแนนที่คูณแลวที่ได 
ในแตละหัวขอมารวมกัน ก็จะเปนคะแนนรวมของหมวดนั้นๆ แลวคํานวณเปนรอยละเทียบกับคะแนนเต็ม
ของแตละหมวด 

วิธีการคํานวณในแตละหมวด มีสูตรดังนี ้

  คะแนนที่ได   = น้ําหนกัในแตละขอ × คะแนนประเมนิทีไ่ด 
 รอยละของคะแนนที่ไดในแตละหมวด = คะแนนที่ไดรวม × 100 
       คะแนนรวมในแตละหมวด 
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2.  ขอที่ไมจําเปนตองปฏิบัติสําหรับสถานที่ผลิตนมพรอมบริโภคฯบางราย หรือ การคิดคะแนน
กรณีไมมีการดําเนินการในบางขอ เชน ไมมีการใช ไอน้ํา วัตถุดิบอ่ืนๆ หรือสวนผสม (ในกรณีท่ีมีการผลิตนม
รสจืดชนิดเดียว) การบม (กรณีไมไดผลิตนมเปร้ียว) จึงไมตองพิจารณาใหคะแนนสําหรับขอนั้น ทําให
คะแนนรวมของหัวขอนั้นลดลง ซ่ึงคํานวณโดยนําคะแนนเต็มของขอดังกลาวคูณน้ําหนักของขอนั้น        
แลวนําผลคูณที่ไดมาหักจากคะแนนรวมเดิมของหัวขอนั้นๆ ผลลัพธที่ได คือ คะแนนรวมที่ใชในการคิดคะแนน 
ของหัวขอนั้น  

3.  ชองหมายเหตุในบันทึกการตรวจ (Checklist) มีไวเพื่อใหผูทําการตรวจประเมินสามารถลงขอมูล 
และลักษณะของสิ่งที่สังเกตเห็นตามนั้น โดยเฉพาะขอมูลหรือส่ิงที่เห็นวา “พอใช” และ “ปรับปรุง” ใหหมายเหตุ 
วาทําไมถึงไดระดับคะแนนตามนั้น และเมื่อตรวจครบทั้ง 7 หัวขอแลว ชองหมายเหตุจะชวยเตือน และชวย
ในการใหระดับคะแนนไดอยางเปนธรรม รวมทั้งจะเปนขอมูลในการตรวจติดตามครั้งตอไป นอกจากนี้     
ยังสามารถนําขอมูลในชองหมายเหตุมาใชในการใหคะแนนหรือขอเสนอแนะแกผูประกอบการ หรือแสดง
ความชื่นชมแกสถานประกอบการ ซ่ึงจะสรางความรูสึกเปนเจาหนาที่ผูใหคําแนะนํา และปรึกษามากกวา 
เปนเจาหนาที่เขาตรวจสอบเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 

ขอแนะนําในการใชคูมือในสวนของแนวทาง และขอพิจารณาการตรวจ 

น้ําหนกั ส่ิงที่ตองตรวจ ขอพิจารณาเพือ่ใชในการตรวจสถานที่ผลิต 

แนวทาง และขอพิจารณาการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร เปนสวนหนึ่งที่มีการพิจารณาปรับปรุง
เพิ่มเติม ขอความเนื้อหามากที่สุด เนื่องจากไดรับขอคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมปศุสัตว   
สถานที่ประกอบการนมพรอมบริโภคฯทั่วประเทศ และผูปฏิบัติผูตรวจสอบสถานที่ผลิตทั้งสวนกลาง และ
สวนภูมิภาค วาแนวทางและขอความยังไมชัดเจนและครอบคลุม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา     
จึงไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณาและปรับแกไขใหชัดเจนเพื่อประโยชนในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น 
ดังนี้ 

1.  ชอง “น้ําหนัก” และ “ส่ิงที่ตองตรวจ” คือ เกณฑการตรวจสถานทีผ่ลิตนมพรอมบรโิภคฯ 
ตามหัวขอในบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อ       
ดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส (ตส 5(50)) 

2.  ชอง “ขอพิจารณาเพื่อใชในการตรวจสถานที่ผลิต” คือ คําอธิบายในรายละเอียดเพื่อประกอบ 
การตัดสินใจในการตรวจสถานที่ผลิตนมพรอมบริโภคฯในบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนม  
พรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส (ตส 5(50)) ซ่ึงเปน 
สวนที่ไดมีการปรับแก/เพิ่มเติมเพื่อใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3.  “ขอแนะนํา” ที่เพิ่มทาย “ขอพิจารณาเพื่อใชในการตรวจสถานที่ผลิต” ในบางขอมีประโยชน
เพื่อใหเจาหนาที่สามารถตรวจสอบไดครอบคลุมมากขึ้น และสามารถแนะนําเพิ่มเติมใหกับผูประกอบการ 
แตอาจไมจําเปนตองนํามาประกอบการพิจารณาใหคะแนน และขอแนะนําบางประเด็นที่มีเนื้อหามากเกินไป
ไดถูกนําไปไวใน Q&A แทน และมีบางขอที่มีสัญลักษณ  แสดงวามีการขยายนิยามในขอพิจารณานั้น   
ใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

4.  บางประเด็นในขอพิจารณาที่ไดแนะนําหรือระบุไววาใหนํามาตรฐานอางอิงมาใชซ่ึงผูตรวจ
ประเมิน อาจจะตองหาขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐานตางๆ มาประกอบการพิจารณา ซ่ึงบางสวนไดแนบไวใน
ภาคผนวกแลว 
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แนวทางและขอพิจารณาการตรวจสถานที่ผลิต

อาหารตามหลักเกณฑ GMP ผลิตภัณฑนมพรอม

บริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ 
ดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 
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น้ําหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ขอพิจารณาเพือ่ใชในการตรวจสถานที่ผลิต 

1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต  
1.1 สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่
ใกลเคียงมีลักษณะดังตอไปนี้ 

สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณใกลเคียงอยูในที่ซ่ึงจะไมทําให
เกิดการปนเปอนตอผลิตภัณฑไดงาย  มีการปองกันหรือกําหนด
มาตรการปองกันการปนเปอนจากภายนอกเขาสูภายในอาคาร
ผลิต โดยสถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ ควรมีลักษณะ 
ดังตอไปนี้ 

 กรณีพบวาบริเวณภายในและภายนอกอาณาเขตสถานที่ผลิตมีปญหาการปนเปอนจากเหตุการณ ในขอ 
1.1(1)-1.1(8) ขอใดขอหนึ่งหรือทั้งหมดอันอาจสงผลกระทบทําใหอาหารเกิดความไมปลอดภัยตอผูบริโภค  
ใหผูตรวจพิจารณามาตรการปองกันการปนเปอนที่สถานที่ผลิตมีอยู วาสามารถปองกันการปนเปอนผลกระทบ
จากอันตรายนั้นไดหรือไม และนํามารวมประกอบการพิจารณาดวย และใหบันทึกไวในชองหมายเหตุ  

0.1 (1)ไมมีการสะสมสิ่งของที่ไม
ใชแลว 

ไมมีการสะสมของที่ไมใชแลวและสิ่งของที่อาจกอใหเกิดการ
ปนเปอน ถาจําเปนตองมี ควรมีการจัดการหรือมาตรการปองกัน
ไมใหเกิดการปนเปอนจากฝุนละออง ส่ิงสกปรก หรือสัตวพาหะ
เขาไปในอาคารผลิต เชน จัดเปนบริเวณแยกเปนสัดสวน ไมวาง
ชิดกําแพงอาคาร  และมีการดูแลทําความสะอาดสม่ําเสมอ  
เปนตน 

 ส่ิงของที่ไมใชแลว เชน เครื่องจักรอุปกรณและภาชนะ
บรรจุที่ชํารุดหรือที่ไมใช วัตถุดิบที่รอสงคืน เครื่อง
แตงกายและของใชสวนตัว เปนตน 

0.1 (2) ไมมีการสะสมสิ่งปฏิกูล ไมมีการสะสมสิ่งปฏิกูล จนกอใหเกิดกลิ่น และ/หรือเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวแมลงและเชื้อโรคตางๆได  

 ส่ิงปฏิกูล รวมถึงขยะหรือของเสียที่เนาเปอยได เชน 
เศษวัตถุดิบหรืออาหารทั้งจากการผลิตและ /หรือ
กิจกรรมอื่นเปนตน  

0.1 (3) ไมมีคอกปศุสัตวหรือสถาน
เล้ียงสัตว 
 
 

ไมมีคอกปศุสัตวหรือสถานเลี้ยงสัตว หากอยูภายในอาณาเขตแต
มีระยะหางและมีมาตรการเพียงพอที่ไมกอใหเกิดการปนเปอน
เขาสูอาคารผลิตใหพิจารณาตามความเหมาะสม และควรพิจารณา 
ถึงกลิ่นจากคอกปศุสัตวหรือสัตวเล้ียงดวย 

หมวดที่ 1 : สถานที่ต้ังและอาคารผลิต 

หมายเหตุ : กกก ตัวอักษรเอียงและหนา หมายถึง ขอความหรือประเด็นที่สําคัญ 
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0.1 (4) ไมมีฝุน ควันมากผิดปกติ      ไมมีฝุนหรือควันมาก จนอาจกอใหเกิดความไมสะดวกในการ 
ทํางาน และปนเปอนตอกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ 
ขอแนะนํา : 
        การพิจารณาอาจใชมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม
หรือกองอาชีวอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปนแนวทาง 

0.1 (5) ไมมีวัตถุอันตราย ไมมีวัตถุอันตราย และสารเคมีอันอาจกอใหเกิดการปนเปอน
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑหรือเปนอันตรายตอรางกาย 
และ ควรพิจารณาถึงกล่ินสารเคมีที่อาจปนเปอนไปในบริเวณ
ผลิตและผลิตภัณฑดวย 

 วัตถุอันตราย หมายถึง วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย 

0.1 (6) ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก จนอาจกอใหเกดิการปนเปอนกับ
กระบวนการผลิตและผลิตภณัฑได 

0.1 (7) มีทอหรือทางระบายน้ํานอก
อาคารเพื่อระบายน้ําทิ้ง 

มีทอหรือทางระบายน้ํานอกอาคารที่สามารถรองรับน้ําทิ้ง
ภายในอาคารและน้ําฝน และอยูในลักษณะที่ดี ไมแตกรั่ว ทอ
หรือทางระบายน้ํานอกอาคารไมจําเปนตองมีตะแกรงปดครอบ
ทางระบายน้ํา แตควรมีตะแกรงดักเศษอาหารที่ปลายทอ เพื่อ
ปองกันการอุดตัน 
ขอแนะนํา :  
          บริเวณที่ตั้งอาคารผลิตไมอยูใกลกับบอบําบัดน้ําเสียซ่ึง
อาจทําใหเกิดการปนเปอนลงสูกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ
หรือกอความไมสะดวกในการทํางาน 

0.3 (8) มีบริเวณลางรถและอุปกรณ
ที่ใชขนสงน้ํานมดิบ กรณีใช
น้ํานมดิบเปนวัตถุดิบ (สะอาด 

พื้นคงทน  เรียบ  ไม มีน้ํ าขั ง   

มี อุปกรณการลาง ไม เกิดการ

ปนเปอน) 

มีบริเวณลางรถและอุปกรณที่ใชขนสงน้ํานมดิบ เชน ถังนม  
สายยาง เปนตน แยกเปนสัดสวนจากอาคารผลิต พื้นคงทน  
เรียบ ลาดเอียง สภาพสะอาด ไมชํารุด สามารถระบายน้ําทิ้งได
หมดอยางรวดเร็ว มีอุปกรณในการทําความสะอาดเพียงพอ  

 1.2  อาคารผลิต  มีลักษณะ
ดังตอไปนี ้

อาคารผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธี
ฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส อยางนอยตองมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 
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0.2 1.2.1 มี ก า ร อ อ ก แบบ  แ ล ะ

กอสรางอยางมั่นคงงายตอการ
ทําความสะอาด และบํารุงรักษา 
(พื้น  ผนัง  เพดาน  ม่ันคง  ไม
ชํารุด ถูกสุขลักษณะ สามารถ
ปองกันสัตวแมลง) 

อาคารผลิตมีการออกแบบและกอสรางอยางมั่นคง พื้น ผนัง 
เพดาน บํารุงรักษาใหอยูในสภาพใชงานไดดี ไมชํารุด และถูก
สุขลักษณะ สามารถปองกันสัตวและแมลง ตลอดจนสิ่งปนเปอน 
ตางๆ อันอาจกอใหเกิดการปนเปอนตอผลิตภัณฑที่ผลิต 
ขอแนะนํา : 
         1. พื้นอาคารควรลาดเอียงจากบริเวณที่สะอาดไปยังบริเวณ
สกปรก  เพื่อปองกันการปนเปอนลงสูกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ  (ความลาดเอียงของพื้นบริเวณทั่วไป 1 : 200  บริเวณ
ที่ตองการระบายน้ําเปนพิเศษ  1 :100) 
         2. หนาตาง/ประตู กรณีมีกรอบยื่นออกมาควรออกแบบ
ไมใหเกิดการสะสมของสิ่งสกปรกหรือสามารถทําความสะอาด
ไดงาย 
          3. หลีกเลี่ยงการใชกระจกในบริเวณที่เสี่ยงตอการปนเปอน 
เชน บริเวณอางรับน้ํานมดิบ กรณีจําเปนตองใช ใหใชกระจกติด
ฟลมเพื่อปองกันการแตกกระจายของเศษกระจก 
          4. คาน  กรณีเปน T-shape ควรออกแบบไมใหเกิดการ
สะสมของสิ่งสกปรกหรือสามารถทําความสะอาดไดงาย หรือ
กรณีเปนทอเหล็กกลวงใหปดทับชองเปดบริเวณปลายทอ  เพื่อ
ปองกนัการสะสมฝุน และ ส่ิงสกปรก 

 ขอนี้ใหพิจารณาถึง อุปกรณส่ิงที่ยึดติดอยูบนผนัง 
เพดาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน เชน หลอดไฟใน
หองหรือบริเวณปรุงผสม บริเวณบรรจุ มีฝาครอบ การ
กล่ันตัวของไอน้ําบนเพดานหรือทอดานบนที่ทําให
เกิดหยดน้ําไหลลงในบริเวณผลิตหรือผลิตภัณฑ เชน 
บริเวณบรรจุ บริเวณพาสเจอรไรส เปนตน 

0.1 1.2.2 มีพื้นที่เพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน  

มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิต
เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานและปองกันการปนเปอนกับ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ ไมมีการสะสม ณ จุดใดจุดหนึ่ง
จนสงผลกระทบตอกระบวนการผลิต 

0.1 1.2.3 มีการจัดพื้นที่ใหเปนไป
ตามสายงานการผลิต 

มีการจัดพื้นที่ใหเปนไปตามสายงานการผลิตเริ่มตั้งแตขั้นตอน
การรับวัตถุดิบ การแปรรูป จนเปนผลิตภัณฑโดยไมกอใหเกิด
การปนเปอน เชน สายการผลิตไมควรกอใหเกิดโอกาสการ
ปนเปอนของจุลินทรียจากของดิบไปสูของที่ฆาเชื้อแลว เปนตน 
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0.1 1.2.4 มีการแบงแยกพื้นที่เปน

สัดสวน  
แบงแยกพื้นที่การผลิตเปนสัดสวน เพื่อปองกันการปนเปอน
โดยเฉพาะแยกพื้นที่ที่มีส่ิงของที่ปนเปอนสูงกับพื้นที่ที่มีส่ิงของ
ที่ไดรับการฆาเชื้อแลวออกจากกัน  เชน บริเวณบรรจุ หรือ
บริเวณเก็บผลิตภัณฑที่ฆาเชื้อแลว ไมควรมีการเก็บหรือเตรียม
วัตถุดิบอยูดวย เปนตน 

0.1 1.2.5 มีการแบงแยกพื้นที่ผลิต
อาหารออกเปนสัดสวนจาก  
ที่พักอาศัยและผลิตภัณฑอ่ืนๆ 

แยกพื้นที่ผลิตอาหารออกเปนสัดสวน ไมปะปนกับที่อยูอาศัย 
เพื่อปองกันการปนเปอน และไมปะปนกับสถานที่ผลิต ยา 
เครื่องสําอาง วัตถุอันตราย วัตถุเสพติด และการประกอบการ
อ่ืนๆ ที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนระหวางอาหารและผลิตภัณฑ
อ่ืนที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัย 

0.1 1.2.6 ไมมี ส่ิงของที่ไมใชแลว  
หรือไมเกี่ยวของกับการผลิตอยู
ในบริเวณผลิต 

ไม มี ส่ิ งของที่ ไม ใช แล วห รือไม เ กี่ ย วข อ งกับการผลิ ต  
อยูในบริเวณผลิต เชน บริเวณปรุงผสม บรรจุ  เก็บผลิตภัณฑ  
ที่ฆาเชื้อแลว  เพื่อปองกันการเปนแหลงหลบซอน เพาะพันธุ
สัตวแมลงและเชื้อโรคตาง ๆ 

0.1 1 .2 .7 มีการระบายอากาศที่
เหมาะสม และเพียงพอ 

มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ไมอับชื้น  เพื่อใหเกิดความสะดวก
ในการทํางาน และปองกันการปนเปอนจากจุลินทรียโดยเฉพาะ
เชื้อราจากบรรยากาศตอกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ 

0.1 1 . 2 . 8 มี แสงสว า ง เพี ย งพอ
สําหรับการปฏิบัติงาน 

มีแสงสวางที่เพียงพอ โดยเฉพาะในจุดที่มีผลตอความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานและมีผลตอการควบคุมอันตรายในอาหาร  
เชน บริเวณชั่งสารเคมี บริเวณคัดเลือกวัตถุดิบ บริเวณลางบรรจุ
ภัณฑ บริเวณบรรจุ เปนตน 

 1.2.9 อาคารผลิต ภายในอาคารผลิตอยางนอยตองประกอบดวยหองหรือบริเวณ
ตางๆ ดังตอไปนี้ 

0.2 (1) หองหรือบริเวณรับน้ํานม
ดิบและถังเก็บรักษาน้ํานมดิบ 
กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบ 
(สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง สามารถ
ปองกันการปนเปอน) 

สภาพหองหรือบริเวณสะอาด ไมมีน้ําขัง สามารถปองกันการ
ปนเปอนขาม กรณีมีถังเก็บรักษาน้ํานมดิบอยูภายนอกอาคาร 
ตองมีมาตรการจัดการอยางเหมาะสม เพื่อปองกันการปนเปอนสู
ผลิตภัณฑ 

0.2 (2) หองหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ 
ส ว น ผสมและบ ร ร จุ ภั ณฑ 
(สะอาด พื้นแหง มีชั้นหรือยก
พื้ น  แดด ไม ส อ ง  ส าม า รถ
ปองกันการปนเปอน) 

สภาพหองหรือบริเวณสะอาด พื้นแหง มีช้ันหรือยกพื้น         
แดดไมสอง สามารถปองกันการปนเปอน  
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0.2 (3 )  หองหรือบริ เวณเตรี ยม

วัตถุดิบและปรุงผสม(Mixing)  
ก ร ณี ก า ร ผ ลิ ต น ม ที่ มี ก า ร  
ปรุงแตง (สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง 

สามารถปองกันการปนเปอน) 

สภาพหองหรือบริเวณสะอาด ไมมีน้ําขัง สามารถปองกัน      
การปนเปอน 

0.2 (4 )  หองหรือบริ เวณเตรี ยม  
จุลินทรียสําหรับผลิตนมเปรี้ยว
กรณีใชจุ ลินทรียในการหมัก 
(สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง สามารถ

ปองกันการปนเปอน) 

สภาพหองหรือบริเวณสะอาด ไมมีน้ําขัง สามารถปองกัน      
การปนเปอน 

0.2 (5)  หองหรือบริเวณพาสเจอรไรส 
(สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง สามารถ

ปองกันการปนเปอน  การระบาย

อากาศเหมะสม) 

สภาพหองหรือบริเวณสะอาด ไมมีน้ําขัง สามารถปองกันการ  
ปนเปอน การระบายอากาศเหมาะสม 

0.2 (6) หองหรือบริเวณบรรจุ 
(สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง สามารถ

ปอง กันการปนเป อน  มีชั้ น

ร อ ง รั บ ผ ลิ ตภั ณฑ  ไ ม เ ป น

ทางเดินผาน) 

สภาพหองหรือบริเวณสะอาด ไมมีน้ําขัง สามารถปองกันการ
ปนเปอนจากภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ ไมเปนทางเดินผาน
ไปยังบริเวณหรือหองอื่นๆ มีภาชนะรองรับผลิตภัณฑที่บรรจุ
แลว โดยมีระดับสูงจากพื้นปฏิบัติงาน 

0.5 (7) หองเย็นหรือตูเย็นสําหรับ
เก็บผลิตภัณฑสําเร็จรูป (สะอาด 

ไม มีน้ํ าขั ง  มีชั้นหรือยกพื้น 

อุณหภูมิเก็บรักษาไมเกิน    8 

องศาเซลเซียส)  

สภาพหองเย็นหรือตูเย็นสะอาด ไมมีน้ําขัง มีช้ันหรือยกพื้นรองรบั  
และมีการจัดการใหความเย็นไหลเวียนไดอยางทั่วถึง เพื่อ
สามารถ เก็บรักษาผลิตภัณฑใหมีอุณหภูมิไมเกิน 8 องศาเซลเซียส 
ขอแนะนํา : 
          ควรมีระบบหรืออุปกรณที่ชวยปองกันการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิภายในหองเย็น  ไดแก  มานพลาสติก  มานอากาศ  
เปนตน 

0.2 (8) หองหรือบริเวณลางและ  
ฆาเชื้อบรรจุภัณฑ แลวแตกรณี
(สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง ไมเกิด

การปนเปอน) 

สภาพหองหรือบริเวณสะอาด ไมมีน้ําขัง อยูในตําแหนงที่ไม
กอใหเกิดการปนเปอนกลับสูผลิตภัณฑ 

กรณีการบรรจุชนิดถุง บริเวณฆาเชื้อบรรจุภัณฑ ไดแก 
บริเวณที่ติดตั้งหลอดยูวีสําหรับฆาเชื้อฟลมพลาสติกกอนขึ้นรูป
เปนบรรจุภัณฑ 
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0.2 (9) หองหรือบริเวณลางและ  

ฆาเชื้อภาชนะอุปกรณการผลิต 
(สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง ไมเกิด

การปนเปอน) 

สภาพหองหรือบริเวณสะอาด  ไมมีน้ําขัง ไมกอใหเกิดการ
ปนเปอนกลับสูผลิตภัณฑ 

0.2 (10) หองหรือบริเวณสําหรับ
อุปกรณลางแบบระบบปด (CIP) 
(สะอาด  พื้นไม มีน้ํ าขั ง  การ

ระบายอากาศเหมาะสม มีปาย

แสดงบริเวณ)  

สภาพหองหรือบริเวณสะอาด ไมมีน้ําขัง การระบายอากาศ
เหมาะสม   สามารถระบายไอสารเคมีที่เกิดขึ้นจากการ CIP ได 
อยูในตําแหนงที่ไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับสูผลิตภัณฑ อาจ
อยูภายนอกอาคารผลิตได  แตตองมีมาตรการปองกันการ
ปนเปอน และมีปายแสดงบริเวณ CIP 

0.2 (11) หองหรือบริเวณเก็บอุปกรณ
การผลิตที่ลางทําความสะอาด
แลว (สะอาด พื้นแหงสามารถ

ปองกันการปนเปอน มีชั้นหรือ

ยกพื้น) 

สภาพหองหรือบริเวณสะอาด พื้นแหง สามารถปองกันการ  
ปนเปอน มีชั้นหรือยกพื้น 

0.2 (12) หองปฏิบัติการตรวจ
วิ เคราะห  (สะอาด  พื้ นแห ง   

จัดเก็บอุปกรณ  สารเคมี เปน

สัดสวน ไมเกิดการปนเปอน การ

ระบายอากาศเหมาะสม) 

สภาพหองสะอาด พื้นแหง จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ และสารเคมี
ตางๆ เหมาะสม มีหองหรือบริเวณเฉพาะสําหรับทําการวิเคราะห
ดานจุลินทรียแยกจากการวิเคราะหดานเคมี มีมาตรการปองกัน
การปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียและสารเคมีภายหลังการตรวจ
วิเคราะห กรณีที่มีการใชสารเคมีเขมขนสูงควรมีการระบายอากาศ
ที่เพียงพอและไมกลับเขาสูกระบวนการผลิต 

0.2 (13) หองหรือบริเวณเก็บสารเคมี
ที่ไมใชในอาหาร (สะอาด พื้น

แหง  ระบายอากาศเหมาะสม) 

สภาพสะอาด พื้นแหง มีการแบงแยกพื้นที่การจัดวางสารเคมีเปน
สัดสวน  
          กรณีที่อยูภายนอกอาคารผลิตควรมกีารเกบ็รักษาไมใหมกีาร
เส่ือมสภาพ เชน เก็บรักษาไมใหโดนแสงแดด/ฝน เปนตน 
ขอแนะนํา : 
          ควรมีอุปกรณปองกันอันตรายเบื้องตนสําหรับพนักงาน
ขณะผสมหรือใชสารเคมี เชน แวนตา ถุงมือ ผากันเปอน ผาปด
ปาก พรอมทั้งมีอุปกรณสําหรับลางสารเคมีติดตั้งในตําแหนง
เหมาะสม เพื่อใชชําระลางรางกายกรณีเกิดอุบัตเิหตุจากสารเคมี 

0.2 (14) หองหรือบริเวณเปลี่ยน
เสื้อผา และเก็บของใชสวนตัว
ของพนักงาน (สะอาด) 

หองหรือบริเวณเฉพาะ สําหรับเปลี่ยนเครื่องแตงกายพนักงาน
สภาพสะอาด      
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น้ําหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ขอพิจารณาเพือ่ใชในการตรวจสถานที่ผลิต 

 2.  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต 
 2.1  การออกแบบ เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณการผลิต  และ  ระบบทอถูก

สุขลักษณะ  งายตอการทําความสะอาดและการบํารุงรักษา  
รวมทั้งปลอดภัยตอการปฏิบัติงาน 

0.4 2.1.1 ทําดวยวสัดุผิวเรียบ ไม
เปนสนิม ไมกอใหเกดิการ
ปนเปอนตออาหาร  ทนตอการ
กัดกรอน 

เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิตที่สัมผัสหรือมีโอกาส
สัมผัสกับอาหาร ตองทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมเปนสนิม ไม
กอใหเกิดการปนเปอนตออาหาร และทนตอการกัดกรอน 

0.4 2.1.2 รอยตอเรียบไมเปนแหลง
สะสมของสิ่งสกปรก 

รอยเช่ือมตอของภาชนะ และอุปกรณในการผลิต เรียบ และ  
ไมเปนแหลงสะสมของสิ่งสกปรก ซ่ึงตรวจสอบโดยใชการ
สังเกต และมือสัมผัส  
ขอแนะนํา : 
          กรณีที่อุปกรณ มีรอยเชื่อมตออยูภายใน ทําใหไมสามารถ
ตรวจสอบได อาจใชผลการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ
สุดทายเปนเกณฑประกอบการพิจารณา 

0.4 2.1.3 ปม ขอตอ ซีล ประเก็น 
วาลวตาง  ๆที่สัมผัสน้ํานม  
สามารถถอดลางทําความสะอาด
และฆาเชื้อได  

ปม ขอตอ ซีล ปะเก็น วาลวตาง ๆ ที่สัมผัสน้ํานมตองออกแบบ
ใหงายตอการทําความสะอาดและฆาเชื้อ สามารถถอดลางทํา
ความสะอาดงาย 
ขอแนะนํา : 
          ทอหรือชองที่ไมไดอยูระหวางการใชงาน ควรมีฝาหรือ  
ที่ปด เพื่อปองกันการปนเปอน 

0.4 2.1.4 ทอสงน้ํานม ไมมีจดุอับ
หรือซอกมุมทีท่ําความสะอาดยาก 

ภายในระบบทอตองไมมีจุดอับ (dead end) หรือซอกมุม (pocket) 
ที่กอใหเกิดการสะสมของสิ่งสกปรกและจุลินทรีย   

0.4 2.1.5  ถังบรรจุน้ํานมมีพืน้ถัง
ภายในลาดเอยีง  

ถังบรรจุน้ํานม มีพื้นถังภายในลาดเอียงสูชองหรือทอระบายน้าํนม 
เพื่อใหสามารถระบายของเหลวภายในถังออกทิ้งได  ทั้งหมด 

 2.2  การติดตั้ง ติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิตในตําแหนง  
ที่เหมาะสมเปนไปตามสายงานการผลิต งายตอการปฏิบัติงาน
ทําความสะอาด และซอมบํารุง 

0.25 2.2.1 ถูกตองเหมาะสมและ
เปนไปตามสายงานการผลิต 

มีการติดตั้งเครื่องมือ  เครื่องจักร และอุปกรณการผลิตอยาง
ถูกตองเหมาะสม  และเปนไปตามสายงานการผลิต โดยคํานึงถึง
การปองกันการปนเปอนที่อาจจะเกิดขึ้น   

หมวดที่ 2 : เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต 
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น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ขอพิจารณาเพือ่ใชในการตรวจสถานที่ผลิต 
0.25 2.2.2  อยูในตาํแหนงที่ทําความ

สะอาดและบํารุงรักษางาย 
ติดตั้งในตําแหนงที่สามารถทําความสะอาดและบํารุงรักษาตัวเครื่อง
มือ  เครื่องจักร และบริเวณพื้นผนังที่ติดตั้งไดงายและทั่วถึง  

 2.3  จํานวนเพยีงพอ  มีจํานวนเพียงพอและเปนชนิดที่เหมาะสมกับการผลิต ใชงานได 
มีความเที่ยงตรง แมนยํา ซ่ึงอยางนอยตองประกอบไปดวย 

0.2 2.3.1 อุปกรณรับน้ํานมดิบ กรณี
ใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบในการ
ผลิต 

สภาพสะอาด เหมาะสม  เพียงพอ ไมชํารุด   
 

0.2 2.3.2 อุปกรณ ช่ัง ตวง วดั 
ปริมาณน้ํานมดิบ  

จํานวนเพียงพอ  สภาพสะอาด  เที่ยงตรง และเหมาะสมสําหรับ
การใชงาน    

0.2 2.3.3  เครื่องหรืออุปกรณกรอง ขนาด เหมาะสม  สภาพสะอาด  ไม ชํ า รุ ด  ไม เป นสนิ ม   
ไมกอใหเกิดการปนเปอนตออาหาร ถอดลางทําความสะอาดงาย 

0.2 2.3.4 เครื่องหรืออุปกรณลด
อุณหภูมิน้ํานมดิบ กรณใีช
น้ํานมดิบเปนวัตถุดิบในการ
ผลิต 
 

สภาพสะอาด ไมชํารุด ไมเปนสนิม  ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ตออาหาร  สามารถลดอุณหภูมิน้ํานมดิบลงไดถึงอุณหภูมิที่
กําหนดอยางรวดเร็ว  
ขอแนะนํา : 
              1.ระบบ  Farm  Cooling  Tank  มีอุปกรณกวนเพื่อควบคุม
อุณหภูมิของน้ํานมใหสม่ําเสมอและไมสูงกวาที่กําหนดไว เหมาะ
สําหรับปริมาณการผลิตรวมทั้งหมด 250 - 10,000  ลิตร / วัน  
สามารถลดอุณหภูมิน้ํานมดิบใหคงเหลือไมเกิน 8  องศาเซลเซียส  
ภายในเวลาไมเกิน  2  ชั่วโมง 
         2. ระบบ  Plate  Heat  Exchanger  (PHE) มีชองทางระบาย
ของเหลว ในจุด ที่ใกลกับเพลทมากที่สุด  และมีการลางทําความ
สะอาดดวยวิธี CIP  เหมาะสําหรับปริมาณการผลิตรวมทั้งหมด
มากกวา  10,000  ลิตร / วัน   

0.2 2.3.5  ถังเก็บรักษาน้ํานมดิบที่
รักษาอุณหภูม ิไดไมเกิน 8 
องศาเซลเซียส พรอมอุปกรณ
วัดอณุหภูมิ  

สภาพสะอาด ไมชํารุด ไมเปนสนิม  ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ตออาหาร สามารถเก็บรักษา น้ํานมดิบ ใหมีอุณหภูมิไมเกิน  
8 องศาเซลเซียส  มีการติดตั้งอุปกรณวัดอุณหภูมิที่ใชงานไดและ
เที่ยงตรง ในตําแหนงที่เหมาะสม 
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น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ขอพิจารณาเพือ่ใชในการตรวจสถานที่ผลิต 

0.2 2.3.6  เครื่องหรืออุปกรณการ
ปรุงผสม กรณีผลิตนมปรุงแตง  

สภาพสะอาด ไมชํารุด  ไมเปนสนิม  ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ตออาหาร   
ขอแนะนํา : 
         กรณีการปรุงผสมมีฝุนฟุงกระจายมาก  ใหมี อุปกรณ
สําหรับดักฝุนผง เชน ฝาปด ถังปรุงผสมขณะปรุงผสม หรือ
เครื่องดักฝุนผง เปนตน 

0.2 2.3.7 เครื่องโฮโมจีไนส 
แลวแตกรณี  

สภาพสะอาด ไมชํารุด ไมเปนสนิม ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ตออาหาร 

2.0(M) 
 

2.3.8  เครื่องฆาเชื้อแบบพาส
เจอรไรส  พรอมอุปกรณวดั
อุณหภูมิ บันทกึอุณหภูมิ และ
อุปกรณกวน เฉพาะกรณีฆาเชื้อ
แบบไมตอเนื่อง 

สภาพสะอาด ไมชํารุด ไมเปนสนิม ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ตออาหาร  มีอุปกรณกวนเพื่อใหความรอนกระจายไดทั่วถึง มี
อุปกรณวัดอุณหภูมิและบันทึกอุณหภูมิที่ ใชงานไดอยาง
เที่ยงตรง  

2.0(M) 
 

2.3.9 อุปกรณเปลี่ยนทิศทาง     
การไหลของน้าํนม อุปกรณวดั
และบันทึกอณุหภูม ิระบบเตอืน
กรณีอุณหภูมไิมไดตามที่
กําหนด และมมีาตรการปองกัน
การปรับเปลี่ยนอุณหภูมิใน
อุปกรณเปล่ียนทิศทางการไหล
ของน้ํานม เฉพาะ กรณีฆาเชื้อ
แบบตอเนื่อง 

มีอุปกรณเปล่ียนทิศทางการไหลของน้ํานม (Flow  Diversion  
Device, FDD) สภาพสะอาด ไมชํารุด ไมเปนสนิม ไมกอใหเกิด
การปนเปอนตออาหาร พรอมทั้งอุปกรณวัดอุณหภูมิและบันทึก
อุณหภูมิที่ใชงานไดอยางเที่ยงตรง มีระบบเตือนกรณีอุณหภูมิ
ไมไดตามที่กําหนด และมีมาตรการปองกันการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิอุปกรณเปล่ียนทิศทางการไหลของน้ํานม 

0.2 2.3.10  ถังบมหรือถังหมัก         
(fermented tank) พรอมอุปกรณ
ที่เกี่ยวของ กรณีผลิตนมเปรี้ยว  

สภาพสะอาด ไมชํารุด ไมเปนสนิม  ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ตออาหาร     

 อุปกรณที่เกี่ยวของ เชน ภาชนะที่ใชบรรจุ  ขนถาย  
จุลินทรียสําหรับผลิตนมเปรี้ยว  

0.2 2.3.11 เครื่องหรืออุปกรณลาง
ทําความสะอาดและฆาเชื้อ
บรรจุภัณฑ  

จํานวนเพียงพอครบถวนตามชนิดและขนาดบรรจุภัณฑที่ผลิต  
ขอแนะนํา : 
          1. กรณีใชเครื่องอัตโนมัติมีการศึกษาวิธีการใชที่ถูกตอง
และคํานึงถึงแรงดันน้ําที่พอเพียงสามารถฉีดลางไดอยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ  
          2. บรรจุภัณฑชนิดถุงพลาสติกสามารถใชแสงยูวี 
(Ultraviolet)  ในการฆาเชื้อจุลินทรียแทนได โดยไมจําเปนตอง
มีการลางทําความสะอาด 
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0.3 2.3.12  ถังรอบรรจุ (ฝาถงัลาด

เอียง สามารถลางทําความ

สะอาดดวยระบบ CIP อุปกรณ

วัดอุณหภูมิเท่ียงตรง) 
 

สภาพสะอาด ไมชํารุด ไมเปนสนิม  ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ตออาหาร  ฝาถังลาดเอียง   สามารถทําความสะอาดไดทั่วดวย
ระบบปด (CIP)  สามารถเก็บรักษา น้ํานมที่ผานการฆาเชื้อดวย
วิธีพาสเจอรไรส ใหมีอุณหภูมิไมเกิน 8  องศาเซลเซียส   มีการ
ติดตั้งอุปกรณวัดอุณหภูมิที่ใชงานไดและเที่ยงตรง    

0.3 2.3.13 เครื่องหรืออุปกรณการ
บรรจุและปดผนึกอัตโนมัต ิ 
(สามารถลางทําความสะอาด

ดวยระบบ CIP) 
 

เครื่องหรืออุปกรณการบรรจุชนิดอัตโนมัติ สภาพสะอาด ไม
ชํารุด  ไมเปนสนิม  สวนการบรรจุสูงจากพื้น ไมกอใหเกิดการ
ปนเปอนตออาหาร  สามารถลางทําความสะอาดและฆาเชื้อได
ทั่วถึงดวยระบบปด (CIP) จํานวนเพียงพอครบถวน และ  
เหมาะสมกับชนิดของบรรจุภัณฑที่ใช 

0.2 2.3.14 เครื่องมือหรืออุปกรณ
ประทับตราวนัหมดอายุของ
ผลิตภัณฑ (เคร่ืองสามารถระบุ

วันหมดอายุท่ีอานไดชัดเจน) 

สภาพสะอาด ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงาน
ระบุวันที่สอดคลองกับการผลิตจริง 
 

0.5 2.3.15 เครื่องมือหรืออุปกรณทํา
ความสะอาด ฆาเชื้อ ในระบบ
ปด  กรณใีชระบบทอ   

จํานวนเพียงพอ  สภาพสะอาด ไมชํารุด ไมเปนสนิม ใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ   

0.2 2.3.16  เครื่องมือหรืออุปกรณ 
ปรับคุณภาพน้าํ  (เหมาะสม) 

มีการเลือกชนิดของเครื่องมือหรืออุปกรณการปรับคุณภาพน้ํา
อยางเหมาะสม โดยพิจารณาจากสภาพของแหลงน้ําที่ใช ตาม
ความจําเปน สําหรับการนําไปใชงาน 

0.2 2.3.17 เครื่องมือวัดอุณหภูมิ
และนาฬิกาจับเวลา แลวแต
กรณ ี

มีความเหมาะสม เพียงพอ  ใชงานไดอยางเที่ยงตรง   
ขอแนะนํา : 
         อุปกรณสําหรับวัดอุณหภูมิ มีชวงอุณหภูมิ ที่ครอบคลุม
อุณหภูมิการใชงาน  
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น้ําหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ขอพิจารณาเพือ่ใชในการตรวจสถานที่ผลิต 
 3.  การควบคมุกระบวนการผลิต 
 3.1  การรับวัตถุดิบ  สวนผสม

ในการผลิต  และบรรจุภัณฑ 
การควบคุมสุขลักษณะการผลิตที่ดี ตั้งแตการตรวจรับวัตถุดิบ 
สวนผสมในการผลิต และบรรจุภัณฑ รวมถึงการเก็บรักษาใน
สภาพที่เหมาะสม  

 3.1.1 น้ํานมดิบ วัตถุดิบ และสวนผสมอื่นๆ  
 3.1.1.1 น้ํานมดิบ (กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบในการผลิต) 

0.2 (1)  มีการคัดเลือกดานคุณภาพ
และความปลอดภัย เปนไปตาม
ขอกําหนด (เกณฑขอกําหนด) 

มีการคัดเลือกน้ํานมดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม และเปนไปตาม
ขอกํ าหนดหรือ เกณฑการรับน้ํ านมดิบของแตละสถาน
ประกอบการผลิตนมพาสเจอรไรส  และสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ 

0.4 (2) มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
ดานเคมี กายภาพ  จุลินทรีย ทุก
คร้ังกอนใชผลิตและบันทกึผล 

มีการตรวจสอบคุณภาพใหเหมาะสม สอดคลองตามขอกําหนด
หรือเกณฑการรับน้ํานมดิบของแตละสถานประกอบการผลิต
นมพาสเจอรไรส   
ขอแนะนํา : 

1. ดานกายภาพ เชน โดยวิธีประสาทสัมผัส  ( Organoleptic  
Test)   ไดแก   สี   กล่ิน   ความสะอาด  เปนตน   

2. ดานเคมี  เชน  การตรวจหาปริมาณไขมัน  โปรตีน  
ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย  สารปฏิชีวนะตกคางในน้ํานม      

3.  ดานจุลินทรีย  เชน  Resazurin  test,  Methylene  blue  test   
0.1 (3) มีการกรองเพื่อขจัดส่ิง

ปนเปอนที่อาจติดมาอยาง
เหมาะสม  

แยกสิ่งสกปรกออกจากน้ํานมกอนนําไปผลิตโดยใชอุปกรณ  
ในการกรอง  เชน  ตะแกรงกรอง   เครื่อง  Clarifier  เปนตน 

0.2 (4) มีการเก็บรักษาและการ 
นําไปใชอยางเหมาะสม และ
บันทึกผล (อุณหภูมิ ระยะเวลา 

ระบบ FIFO) 
 
 
 

เก็บรักษาใหอยูภายใตสภาวะที่ปองกันการปนเปอนได และมี
การเสื่อมสลายนอยที่สุดในสภาวะควบคุมอุณหภูมิไมสูงกวา 8 
องศาเซลเซียส  และมีระบบการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
เชน น้ํานมดิบที่เขามากอนนําไปใชกอน (First in-First out, 
FIFO)  
ขอแนะนํา : 
            การเก็บน้ํานมดิบที่อุณหภูมิไมเกิน  8  องศาเซลเซียส  
ควรนําไปผลิตภายใน  48  ช่ัวโมง           

หมวดที่ 3 : การควบคุมกระบวนการผลิต 
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น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ขอพิจารณาเพือ่ใชในการตรวจสถานที่ผลิต 

 3.1.1.2 วัตถุดบิอื่นๆ และสวนผสมในการผลิตอาหาร   
0.2 (1)  มีการคัดเลือกดานคุณภาพ

และความปลอดภัย เปนไปตาม
ขอกําหนด (เกณฑขอกําหนด) 

มีการคัดเลือกวัตถุดิบอื่นๆที่ใชในการผลิตใหคุณภาพเหมาะสม 
และเปนไปตามขอกําหนดหรือเกณฑของแตละสถานประกอบการ 
ผลิตนมพาสเจอรไรส ตามกฎหมาย หรือมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

0.2 (2) มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพ 
และบันทึกผล 

มีการตรวจสอบคุณภาพใหเหมาะสม สอดคลองตามขอกําหนด
หรือเกณฑการรับเขาของแตละสถานประกอบการผลิตนมพาส
เจอรไรส และมีการเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหวัตถุดิบอ่ืนๆ โดย
หองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานอยางนอยปละ 1 คร้ัง และทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงแหลงซื้อกอนนําไปใชในการผลิต เพื่อเปน
ขอมูลในการตัดสินใจสําหรับการนําไปใชผลิต 

0.1 (3) มีการลางทาํความสะอาด
อยางเหมาะสมในบางประเภท
ที่จําเปน 

มีการลางหรือทําความสะอาดวัตถุดิบ สวนผสม ตามความจําเปน 
เพื่อขจัดสิ่งสกปรกหรือส่ิงปนเปอน 

0.1 (4) มีการเก็บรักษาและการ
นําไปใชอยางเหมาะสม (ระบบ 
FIFO) 

เก็บรักษาวัตถุดิบ สวนผสม ในสภาวะที่ปองกันการปนเปอนได 
และมีการเสื่อมสลายนอยที่สุด และมีระบบการนําไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ เชน วัตถุดิบที่เขามากอนนําไปใชกอน  

 3.1.2 บรรจุภัณฑ  
0.1 (1) มีการคัดเลือกดานคณุภาพ

และความปลอดภัย เปนไปตาม
ขอกําหนด (เกณฑขอกําหนด)
และทําจากวัสดุที่มีคุณภาพหรือ
มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวย 
เร่ือง ภาชนะบรรจุ 

มีการคัดเลือกบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพเหมาะสม และเปนไปตาม
ขอกําหนดหรือเกณฑการรับบรรจุภัณฑของแตละสถาน
ประกอบการผลิตนมพาสเจอรไรสและสอดคลองกับประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ ทั้งนี้บรรจุภัณฑที่สัมผัสกับ
น้ํานมตองทําจากวัสดุที่อนุญาตใหใชบรรจุอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข 

0.2 (2) มีการทําความสะอาดหรือ
ฆาเชื้อ กอนนาํไปใชบรรจุ และ
นําไปใชบรรจทุันที 

มีการลางทําความสะอาดหรือฆาเชื้อบรรจุภัณฑ กอนนําไปใช
บรรจุผลิตภัณฑ ตามความจําเปน  เพื่อขจัดสิ่งสกปรกหรือ  
ส่ิงปนเปอน หรือมาตรการอื่นที่เทียบเทา  

0.1 (3) มีการตรวจสอบสภาพกอน
นําไปใชบรรจ ุ
 

ทําการตรวจสอบการปนเปอนของจุลินทรียในบรรจุภัณฑ ที่ทํา
ความสะอาดแลวอยางสม่ําเสมอ  เพื่อยืนยันถึงวิธีการลาง  
ทําความสะอาดและฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพ และบันทึกผล 
ขอแนะนํา : 
           ผูผลิตอาจตรวจสอบประสิทธิภาพการลางไดดวยตนเอง
โดยใชชุดทดสอบอยางงาย เชนชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตร 
การแพทย เปนตน  
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น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ขอพิจารณาเพือ่ใชในการตรวจสถานที่ผลิต 
0.1 (4) เก็บรักษาโดยไมกอใหเกดิ

การปนเปอน  (การจัดเก็บ 

ระบบ FIFO) 

เก็บรักษาภายใตสภาวะที่ปองกันการปนเปอน และมีการเสื่อม
สลายนอยที่สุด และมีระบบการนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
เชน บรรจุภัณฑที่เขามากอนนําไปใชกอน   

 3.2  การควบคมุระหวาง
กระบวนการผลิต 

ผูผลิตมีขั้นตอนและวิธีการในการควบคุมกระบวนการผลิต
เปนไปตามขอกําหนดหรือความเหมาะสมของกระบวนการผลิต
นั้นๆ อยางเครงครัด เชน การปรุงผสม การพาสเจอรไรส การ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในอาหาร โดย
พิจารณาจาก 
          1.  อุปกรณที่ใชในการตรวจสอบ เชน เครื่องช่ัง อุปกรณ
วัดอุณหภูมิ อุปกรณวัดความดัน ปนตน 
           2. บันทึกการควบคุมกระบวนการผลิต  เชน  บันทึก
อุณหภูมิ และเวลาในการฆาเชื้อ เปนตน 
           3. เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 3.2.1  การปรุงผสม การปรุง
แตง หรือการบม (แลวแตกรณี)  

มีการตรวจสอบคุณภาพของสวนผสมใหตรงตามขอกําหนด  
 

0.1 (1) การตรวจสอบอัตราสวน
การปรุงผสม การปรุงแตง หรือ
การบมและบนัทึกผล   

มีการตรวจสอบคุณภาพของสวนผสมใหตรงตามขอกําหนด 
เชน ความหวาน  ปริมาณไขมัน  ปริมาณเชื้อจุลินทรีย 

0.1 (2)  เก็บรักษาอยาง เหมาะสม
และบันทึกผล(อุณหภูมิ เวลา 

ระบบ FIFO) 

เก็บรักษาภายใตสภาวะอุณหภูมิและเวลาที่ไมทําใหเกิดการเจรญิ
ของเชื้อจุลินทรียและมีการเสื่อมสลายนอยที่สุด มีระบบการ
นําไปใชอยางมีประสิทธิภาพตามหลักการเขามากอนนําไปใช
กอน และมีบันทึกผล 

 
2.0(M) 

 

3.2.2  การพาสเจอรไรส 
(1) มีการควบคุมและบันทึก
อุณหภูมิ เวลาที่ใชในการ     
พาสเจอรไรส (กอนผลิต : 

อุณหภูมิ และ FDD กรณีระบบ

ตอเนื่อง ระหวางผลิต : 

อุณหภูมิฆาเชื้อ/น้ํานมเย็น เวลา) 
 
 

 
ความเหมาะสมและเพียงพอของการตรวจสอบความพรอม
เครื่องพาสเจอรไรสกอนการผลิต การลาง การฆาเชื้อ และ
บันทึกผล  เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ในระหวางการ
พาสเจอรไรส เชน การทํางานของ FDD   ความดันน้ํานมสวน  
Regenerating Section  กรณีฆาเชื้อดวยระบบตอเนื่อง 
          ท้ังนี้กรณีการผลิตนมเปรี้ยวเนนเฉพาะอุณหภูมิสูงท่ีใชใน
การฆาเชื้อเทานั้น โดยไมจําเปนตองกําหนดอุณหภูมิน้ํานมเย็น
ตองต่ํากวาหรือเทากับ 5 องศาเซลเซียส 
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น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ขอพิจารณาเพือ่ใชในการตรวจสถานที่ผลิต 
   การพาสเจอรไรส หมายถึง 

          1. อุณหภูมิไมต่ํากวา 63 องศาเซลเซียส และคงอยูที่
อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 30 นาที แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 
5 องศาเซลเซียสหรือต่ํากวา 
         2. อุณหภูมิไมต่ํากวา 72 องศาเซลเซียส และคงอยูที่
อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 15 วินาที แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภมู ิ
5 องศาเซลเซียสหรือต่ํากวา 
          3. กรรมวิธีอยางอื่นที่มีมาตรฐานเทียบเทาโดยไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอาหาร 

0.6 (2)  มีการทวนสอบประสิทธิภาพ
การพาสเจอรไรส และบันทึกผล 

มีการตรวจสอบความสมบูรณของผลิตภัณฑภายหลังการฆาเชื้อ  
โดยวิธีพาสเจอรไรสตามความถี่ที่เหมาะสม 
ขอแนะนํา : 

1. กรณีอุณหภูมิที่ใชในการพาสเจอรไรสสูงกวา 63 องศา
เซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 30 นาที หรือ สูง
กวา 72 องศาเซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 15 
วินาทีใหใช Phosphatase Test   

2. กรณีอุณหภูมิที่ใชในการพาสเจอรไรสสูงกวา 80 องศา
เซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 5 วิ นาที สามารถใช 
Peroxidase Tes t  แทนได  

0.6 (3)  ระบบแผนแลกเปลี่ยนความ
รอน มีการควบคุมความดันของ
น้ํานมที่ผาน การฆาเชื้อแลว ให
สูงกวาน้ํานมดบิ ในสวน  
Regenerating  Section  หรือ มี
มาตรการอื่นที่เทียบเทา 

มีมาตรการที่ทําใหมั่นใจวาน้าํนมดิบจะไมปนเปอนไปสูน้ํานมที่
ผานการฆาเชือ้แลว เชน การติดตั้งอุปกรณที่ทําใหความดันของ
น้ํานมที่ผานการฆาเชื้อแลวเพิ่มขึ้น 
ขอแนะนํา : 

1. อุปกรณเพิ่มความดัน เชน Back Pressure Valve, CPM 
Valve  

2. มีอุปกรณวดัความดันของน้ํานมดิบและน้ํานมที่ผาน
การฆาเชื้อแลว โดยคาความดันในสวนน้าํนมที่ผานการฆาเชื้อ
แลวตองสูงกวาในสวนน้ํานมดิบ 1 psi 

 3.2.3  การบรรจุ 
0.1 (1) บรรจใุนหองหรือบริเวณ

บรรจใุนสภาพที่สามารถปองกัน
การปนเปอน  

บรรจุในหองหรือบริเวณที่แบงแยกพื้นที่เปนสัดสวนในลักษณะ
ที่ไมกอใหเกิดการปนเปอนลงสูผลิตภัณฑ   



คูมือการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ GMP นมพรอมบริโภคฯ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1)   61 

 

น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ขอพิจารณาเพือ่ใชในการตรวจสถานที่ผลิต 
0.2 (2) บรรจุจากเครื่องหรืออุปกรณ

การบรรจุโดยตรงและปดผนึก
ทันที   

ผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรสทุกขนาดบรรจุจากหัวบรรจุโดยตรง 
และหลังจากที่บรรจุแลว ตองทําการปดผนึกทันที  เพื่อลดความ
เสี่ยงในการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรีย  

0.1 (3) มือผูปฏิบัติงานไมสัมผัสกับ  
บรรจุภัณฑขณะทําการบรรจุ 
และปดผนกึ 

 มีวิธีการและอุปกรณการบรรจุที่เหมาะสม เพื่อสามารถปองกัน
มิใหมือของผูปฏิบัติงานสัมผัสกับบรรจุภัณฑในลักษณะที่
กอใหเกิดการปนเปอนลงสูผลิตภัณฑ  

0.1 (4) การตรวจสอบสภาพหลังบรรจุ 
(ความสมบรูณของบรรจุภณัฑ 

ฉลาก วนัหมดอาย)ุ 

ตรวจสอบสภาพความเรียบรอยของบรรจุภัณฑหลังการบรรจุ
และปดผนกึเรยีบรอยแลว  รวมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ    
ของฉลาก   

0.1 (5) อุณหภูมิของน้ํานมที่ผานการ
พาสเจอรไรสแลวและระหวาง
บรรจุ  จนกระทั่งนําเขาหองเย็น
ตองไมเกิน  8 องศาเซลเซียสและ
บันทึกผล 

น้ํานมที่ผานการฆาเชื้อโดยวิธีพาสเจอรไรส   หากยังไมสามารถ
บรรจุไดทันที ใหเก็บในถังรอบรรจุ ตลอดรวมทั้งในระหวาง
บรรจุและภายหลังบรรจุใหเก็บรักษาผลิตภัณฑ ที่อุณหภูมิไมเกิน   
8 องศาเซลเซียส  และบันทึกผล 

 3.3   ผลิตภัณฑสําเร็จรูป การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑสําเร็จรูป การเก็บรักษา การขนสง 
ในสภาพที่เหมาะสม สามารถปองกันการปนเปอน และการ
เสื่อมสลาย พรอมบันทึกผล 

0.5 3.3.1  การเก็บรักษาในหองเย็น
หรือตูเย็น (อุณหภูมิไมเกิน       

8 องศาเซลเซียส) 

เก็บรักษาโดยปองกันการปนเปอนและการเสื่อมสลาย และเก็บ
รักษาที่อุณหภมูิไมเกิน 8 องศาเซลเซียส 
ขอแนะนํา : 
         การจัดเรียงผลิตภัณฑตองไมกีดขวางการไหลเวียนของ
ความเย็น ทั้งนี้ใหพิจารณาถึงอุณหภูมิของผลิตภัณฑเปนหลัก 
โดยอุณหภูมิของผลิตภัณฑในระหวางการจัดเก็บตองไมเกิน 8 
องศาเซลเซียส 

1 3.3.2  มีการขนสงในลักษณะที่
ปองกันการปนเปอนและการ
เสื่อมสลาย และบันทึกผล
อุณหภูมิขนสง 
 
 

สภาพรถขนสงสะอาด มีการเคลื่อนยายและขนสงผลิตภัณฑใน
สภาวะที่ไมกอใหเกิดการเพิ่มจํานวนจุลินทรียหรือการเสื่อม
สลายของอาหารและเสียหายตอบรรจุภัณฑ โดยมีการควบคุม
อุณหภูมิของผลิตภัณฑขณะขนสง ไมเกิน 8 องศาเซลเซียส  

กรณีใชน้ําแข็งเพื่อรักษาอุณหภูมิผลิตภัณฑ น้ําแข็งตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเร่ือง น้ําแข็ง ทั้งนี้ตองมีการกําหนดปริมาณน้ําแข็งและ
ปริมาณผลิตภัณฑในสัดสวนที่เหมาะสม  
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น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ขอพิจารณาเพือ่ใชในการตรวจสถานที่ผลิต 
  ขอแนะนํา : 

  มีก ารจั ด เ รี ย ง  จั ดส งตามลํ าดับก อน -หลัง  คื อ  จั ดว าง  
ผลิตภัณฑที่ตองสงกอนไวชั้นบนสุดหรือไวในสวนนอกสุด 
(ตามหลัก First In-Last Out) 

0.2 3.3.3 มีการตรวจสอบวิเคราะห
คุณภาพผลิตภณัฑ และบันทกึ
ผล (ทางดานกายภาพ เคมีอยาง

นอยปละ 1 คร้ัง ดานจุลินทรีย

อยางนอยทุก 6 เดือน) 

มีการวิเคราะหผลิตภัณฑโดยหองปฏิบัติการมาตรฐาน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขทางดาน
กายภาพ  และดานเคมีอยางนอย  ปละ  1 ครั้ง และทางดาน  
จุลินทรียอยางนอยทุก 6 เดือน และมีการบันทึกผลการตรวจ
วิเคราะห 

0.3 3.3.4 มีการตรวจเฝาระวังตนเอง 
(in-house control) ตามความ
เหมาะสมและบันทึกผล 

มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอตามความ
เหมาะสม  

0.25 3.4 ในระหวางกระบวนการ
ผลิตมีการขนยายวัตถุดิบ  
สวนผสม ผลิตภัณฑสําเร็จรูป
อยางเหมาะสม 

มีการดําเนินการขนยายวัตถุดิบ สวนผสมในการผลิต ผลิตภัณฑ 
ระหวางการผลิต และบรรจุภัณฑอยางเหมาะสม โดยไมมีการ
ปนเปอน ขาม การพิจารณาใหรวมถึงกิจกรรมที่ควรมี เชนการ
ตรวจสอบ คัดเลือก วัตถุดิบ สวนผสม บรรจุภัณฑ ในระหวาง
การผลิต และพฤติกรรมการปฏิบัติของพนักงาน 

0.25 3.5  มีการบงชีส้ถานภาพวัตถุดิบ  
บรรจภุัณฑ   และผลิตภณัฑ  

มีการระบุสถานภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ  ผลิตภัณฑรอจําหนาย  
ผลิตภัณฑที่ตองฆาเชื้อ หรือผลิตภัณฑรอการทําลายชัดเจน 

 3.6  น้ําที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต 
0.4(M) 

 
3.6.1 มีคุณภาพหรือมาตรฐาน
เปนไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข 

น้ําที่ใชในกระบวนการผลิตอาหาร ซ่ึงเปนน้ําที่ตองสัมผัสหรือ
เติมลงในอาหาร ตองเปนน้ําที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวย เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิท  โดยมีการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการอยางนอย
ปละ 1 คร้ัง และบันทึกผล 
            ทั้งนี้น้ําที่ใชสัมผัสอาหารในกระบวนการผลิตใหรวมถึง 
น้ําสุดทายที่ใชในการลางทําความสะอาดหรือฆาเชื้อกอนเริ่มตน
กระบวนการผลิต และน้ําที่ใชไลน้ํานมในระบบทอภายหลัง
เสร็จสิ้นกระบวนการผลิต 

0.1 3.6.2 มีการขนยาย  การเก็บ
รักษา  และการนําไปใชใน
สภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

มีการขนยาย  เก็บรักษา และนําไปใช ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
ไมเกิดการปนเปอน 
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น้ําหนัก สิ่งที่ตองตรวจสอบ ขอพิจารณาเพือ่ใชในการตรวจสถานที่ผลิต 
 3.7  ไอน้ําที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต 

0.25 3.7.1  มีคุณภาพหรือมาตรฐาน
เปนไปตามประกาศกระทรวง   
สาธารณสุข 

มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย 
เร่ือง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท   
ขอแนะนํา : 
         สามารถใช ผลวิเคราะหน้ําที่ใชในการผลิตไอน้ําโดยตรง
แทนผลการวิเคราะหไอน้ําได 

0.25 3.7.2 มีการขนยาย การเก็บ
รักษา และการนําไปใชใน
สภาพถูกสุขลักษณะ 

มีการขนยาย  เก็บรักษา และนําไปใช ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
ไมกอใหเกิดการปนเปอน 

 3.8 มีมาตรการจัดการในกรณี
ไฟฟาดับ 

มาตรการจัดการในกรณีที่ไฟฟาดับ ไดแก ระบบไฟฟาสํารอง  
วิธีการเก็บรักษาน้ํานมดิบ ผลิตภัณฑที่อยูระหวางกระบวนการ
ผลิต ผลิตภัณฑรอจําหนายในอุณหภูมิที่ เหมาะสม  รวมทั้ง
วิธีการจัดการกับน้ํานมที่คางอยูในอุปกรณการผลิตที่ไมสามารถ
รักษาอุณหภูมิไวไดตามระยะเวลาที่กําหนด 

0.25 3.8.1 การจดัการน้ํานมดบิและ
ผลิตภณัฑที่อยูระหวาง
กระบวนการผลิต (วิธีการ ความ

เหมาะสม)  

มีวิธีการจัดการน้ํานมดิบ และผลิตภัณฑที่อยูระหวางกระบวนการ 
ผลิตอยางเหมาะสม  หากประสงคจะนํามาใชผลิตใหมีการ
ตรวจสอบคุณภาพกอนเริ่มการผลิตใหมตามความจําเปน 

กรณีใชน้ําแข็งในการรักษาอุณหภูมิ น้ําแข็งตองสะอาดมี
คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง 
น้ําแข็ง มีการขนยายและเก็บรักษาในสภาพที่ถูกสุขลักษณะและ
ไมกอใหเกิดการปนเปอน 

0.25 3.8.2  การจัดการผลิตภัณฑ   
สุดทาย (วิธีการ ความเหมาะสม 

อุณหภูมิ การเก็บรักษา) 

มีวิธีการจัดการผลิตภัณฑสุดทาย และเก็บรักษาอุณหภูมิไมเกิน 
8 องศาเซลเซียส 

กรณีใชน้ําแข็งในการรักษาอุณหภูมิ น้ําแข็งตองสะอาดมี
คุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย 
เ ร่ืองน้ํ าแข็ง    มีการขนย ายและเก็บรักษาในสภาพที่ ถูก
สุขลักษณะและไมกอใหเกิดการปนเปอน 
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น้ําหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ขอพิจารณาเพือ่ใชในการตรวจสถานที่ผลิต 

 4. การทําความสะอาด การฆา
เชื้อ และการบาํรุงรักษา 

จัดใหมีการทําความสะอาด และมีการดูแลรักษาสภาพของ 
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิตอยางสม่ําเสมอ 
เพื่ อใหทํ างานไดดี  ปลอดภัย  และไมมีการปนเป อนกับ
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ 

 4.1 การทําความสะอาด และการฆาเชื้อ 
0.5 4.1.1ขั้นตอนวธีิการลางทํา

ความสะอาดและฆาเชื้อ   
มีแผนภูมิแสดงขั้นตอนการล างทํ าความสะอาด  ฆา เชื้ อ
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณในการผลิต รวมทั้งบรรจุภัณฑ 
เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดเปนแนวทางเดียวกัน 

 4.1.2  ชนิดของสารเคมีที่ใชในการทําความสะอาดและฆาเชื้อ 
0.5 (1) ชนิดของสารเคมีที่ใช         

ในการทําความสะอาดและ      
ฆาเชื้อเหมาะสม (ชื่อสารเคมี/

สารออกฤทธิ์) 

มีการเลือกใชสารเคมีที่ใชในการทําความสะอาดและฆาเชื้อ
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิตและบรรจุภัณฑ 
รวมทั้งที่มีการจัดเก็บอยางถูกตองและเหมาะสม 
ขอแนะนํา :  
            พิจารณาวาผูผลิตมีการเลือกใชสารที่ถูกตองและตรงตาม
วัตถุประสงค เชน 
            กรด ไดแก กรดไนตริก กรดฟอสฟอริก 
            ดาง ไดแก โซดาไฟ 
            สารฆาเชื้อ ไดแก คลอรีน   ไฮโดรเจนเปอรออกไซด    

0.5 (2) มีขอมูลเกี่ยวกับการใชสาร
ทําความสะอาดและฆาเชื้อ        
ที่ถูกตอง (ปริมาณสารที่ใช 

ปริมาณน้าํ วิธีใช) 

มีขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใช เชน ความเขมขนของสาร ปริมาณน้ํา
ที่ใช อุณหภูมิที่ใชและระยะเวลาที่สารนั้นสัมผัสกับพื้นผิวที่
ตองการทําความสะอาดและฆาเชื้อที่ถูกตอง เพื่อใหสามารถใช
สารดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขอแนะนํา: 
          พิจารณารวมถึงสารตัวใหม ซ่ึงผูผลิตมีขอมูลเกี่ยวกับสาร
ตัวนั้นอยางชัดเจนใหผูประเมินตรวจสอบได รวมทั้งพิจารณา
วันหมดอายุที่ระบุบนฉลากดวย 

1 4.1.3  เครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณการผลิตมีการทําความ
สะอาดกอน  ระหวาง และหลัง
ปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม 

เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณอยูในสภาพ สะอาด มีการทํา
ความสะอาดทั้งกอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติงาน และ
บันทึกผล 

หมวดที่ 4 : การทําความสะอาด การฆาเช้ือ และการบาํรุงรักษา 
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1 4.1.4  เครื่องมือ เครื่องจักร และ
อุปกรณการผลิตที่สัมผัสกับ
อาหารมีการฆาเชื้ออยาง
เหมาะสมตามความจําเปน 

เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต มีการฆาเชื้อตาม
ความเหมาะสมระหวางกระบวนการผลิตโดยเฉพาะอุปกรณที่
สัมผัสน้ํานมภายหลังการฆาเชื้อแลว และพิจารณาความถี่ในการ
ฆาเชื้อ 

2 4.1.5 มีการตรวจสอบการ
ตกคางของสารเคมีภายหลังการ
ลางทําความสะอาดและฆาเชื้อ 

มีการตรวจสอบการตกคางของสารเคมีที่ใชทําความสะอาดตาม
ความเหมาะสม  เชน  ไตเตรท  การเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส  
เพื่อใหมั่นใจวาไมมีสารทําความสะอาดตกคางอยูในเครื่องจักร  
เครื่องมือ และอุปกรณ และบันทึกผล 

2 4.1.6 มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
การลางทําความสะอาดและ     
ฆาเชื้อ และบันทึกผล 

มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อ
ตามความเหมาะสม เชน ใชวิธี Swab test หรือ Rinse test  
เปนตน และบันทึกผล 

0.5 4.1.7 มีการเกบ็อุปกรณที่ทํา
ความสะอาด หรือฆาเชื้อแลว
ใหเปนสดัสวน และอยูใน
สภาพที่เหมาะสม   

เก็บอุปกรณที่ทําความสะอาดหรือฆาเชื้อแลวใหเปนสัดสวน  
ในสถานที่เหมาะสม ไมปนเปอนจากฝุนละอองและอื่นๆ 

0.5 4.1.8 การลําเลียงขนสงภาชนะ
และอุปกรณทีท่ําความสะอาด
แลว อยูในลักษณะที่ปองกัน
การปนเปอนจากภายนอกได 

การลําเลียงขนสงภาชนะและอุปกรณที่ทําความสะอาดแลวเพื่อ
นําไปใชงานมีมาตรการปองกันการปนเปอนจากฝุนละออง หรือ
ส่ิงสกปรกระหวางการขนสง 

0.5 4.1.9 มีการเกบ็สารเคมีทําความ
สะอาดหรือสารเคมีอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวของกับการรักษา
สุขลักษณะ และมีปายแสดงชื่อ  
แยกเปนสัดสวน และปลอดภยั 

จัดเก็บสารเคมีทําความสะอาดและฆาเชื้อและสารเคมีที่ใชใน
การบํารุงรักษา แยกออกจากสารเคมีที่ใชในการกําจัดสัตวแมลง 
โดยเฉพาะตองแยกจากสารเคมีที่ใชในการผลิตอาหาร เชน วัตถุ
เจือปนอาหาร เปนตน อยางเด็ดขาด และมีปายแสดงชื่อสารเคมี
เปนภาษาไทยอยางชัดเจน มีมาตรการปองกันไมใหผูที่ไมมี 
สวนเกี่ยวของนําสารเคมีไปใชและมาตรการควบคุมการ
นําไปใชอยางเหมาะสม 

 
 

4 .2  มีแผนงานการบํารุงรักษา
เครื่องมือ เครื่องจักร และ 
อุปกรณในการผลิตอยาง
เหมาะสม 

เครื่องมือ  เครื่องจักร    และอุปกรณการผลิตมีการบํารุงรักษาให
อยูในสภาพดี ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
          กรณีเครื่องบรรจุใชหลอดยูวี ในการฆาเชื้อบรรจุภัณฑให
พิจารณาครอบคลุมถึงอายุการใชงานของหลอดยูวีดวย 

0.5 4.3 มีแผนการสอบเทียบ
เครื่องมือ เครื่องจักร และ 
อุปกรณในการผลิตอยาง
เหมาะสม 

อุปกรณ ณ จุดวิกฤตในกระบวนการผลิต เชน อุปกรณวัดอุณหภูมิ 
ถังเก็บน้ํานมดิบ ถังรอบรรจุ หองเย็น FDD น้ํานมเย็นที่ผานการ
ฆาเชื้อแลว ตองมีการสอบเทียบเพื่อใหอุปกรณ มีความเที่ยงตรง 
แมนยํา สอบเทียบอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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 5. การสุขาภิบาล สถานที่ผลิตควรจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกและมาตรการ
เพื่อใหดําเนินงานไดตามหลักสุขาภิบาลที่ดี 

1 5.1 น้ําที่ใชภายในสถานที่ผลิต
สําหรับวัตถุประสงคอ่ืนๆ  
(ปริมาณเพยีงพอ มีสัญลักษณ

แยกประเภทน้าํชัดเจน) 

น้ําที่ใชภายในอาคารผลิต หมายถึง น้ําที่ไมสัมผัสกับอาหาร 
ไดแก น้ําใชลางมือ ภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร และน้ําในการ
ลางทําความสะอาดในระบบ CIP เปนน้ําสะอาด ที่มีการปรับ
คุณภาพน้ําตามความจําเปน และการขนสง/ยายตองไมกอใหเกิด
การปนเปอนกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ มีปริมาณ
เพียงพอ และมีสัญลักษณแยกการนําไปใชอยางชัดเจน 
ขอแนะนํา : 
          น้ํ าที่ ใชล างมือ  และน้ํ าที่ ใชล า งภาชนะ  เครื่ องมือ 
เครื่องจักรที่สัมผัสอาหารควรมีการฆาเชื้อเพื่อปองกันการ
ปนเปอนจากจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

 5.2 มีการจัดการขยะมูลฝอย 
0.25 (1) มีภาชนะสาํหรับใสขยะ  

พรอมฝาปด จํานวนเพียงพอ และ 
ตั้งอยูในที่ทีเ่หมาะสม  

มีภาชนะสําหรับใสขยะพรอมฝาปดเพียงพอทั้งภายใน และ
ภายนอกอาคารผลิต และตั้งอยูในที่เหมาะสม  โดยเฉพาะศูนย
รวมทิ้งขยะรอการกําจัดควรแยกบริเวณใหไกลจากอาหารผลิต 

0.25 (2) มีวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยที่
เหมาะสม 

มีวิ ธีการกําจัดขยะทั้ งภายใน  และภายนอกอาคารผลิตที่
เหมาะสม และสม่ําเสมอ เพื่อไมใหมีการสะสมจนเปนแหลง
เพาะพันธุสัตวและแมลง รวมถึงเชื้อโรคตางๆ และไมกอใหเกิด
กล่ินอันนารังเกียจ 

วิธีกําจัดขยะที่เหมาะสม ไดแก มีการรับไปกําจัด (โดย
หนวยงานที่เกี่ยวของ) สําหรับวิธีอ่ืน ตองมีวิธีการปองกันการ
ปนเปอนเขาสูสถานที่ผลิต และกระบวนการผลิตอาหาร 

0.5 5.3 มีการจัดการระบายน้ําทิง้และ
ส่ิงโสโครกออกจากอาคารผลิต
อยางเหมาะสม   
 

มีการจัดการระบายน้ําทิ้งและสิ่งโสโครกออกจากบริเวณพื้นที่
การผลิตอยางรวดเร็วลงสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือมีวิธีการ
จัดการอื่นๆ ที่เหมาะสม 
ขอแนะนํา : 
          หากผูประกอบการยังไมมีการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมให
ไปขอคําแนะนําจากหนวยงานที่ เกี่ยวของ  เชน  กระทรวง
อุตสาหกรรม เปนตน 

หมวดที่ 5 : การสุขาภิบาล 
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 5.4 หองสวมและอางลางมือหนา
หองสวม 

 

0.25 (1) แยกจากบริเวณผลิตหรือไม
เปดสูบริเวณผลิตโดยตรง 

มีหองสวมที่แยกออกจากบริเวณผลิตหรือไมเปดสูบริเวณการ
ผลิตโดยตรง 

0.25 (2) อยูในสภาพที่ใชงานไดและ
สะอาด 

อยูในสภาพใชงานได สะอาด และถูกตองตามสุขลักษณะ 

0.25 (3) มีจํานวนเพยีงพอกบัผูปฏิบตัิงาน มีจํานวนเพยีงพอกับผูปฏิบัติงานตามเกณฑจํานวนหองน้ํา หอง
สวมตอคนงาน การพิจารณารายละเอียดตามตารางที่ 2 ในภาคผนวก 

0.25 (4) มีอางลางมอืพรอมสบูเหลว
หรือน้ํายา ฆาเชื้อโรคและ
อุปกรณทําใหมือแหง 

มีอางลางมือหนาหองสวม พรอมอุปกรณในการลางมือ เชน สบู
เหลว น้ํายาฆาเชื้อ และอุปกรณทําใหมือแหง เปนตน 

 5.5  อางลางมือบริเวณผลิต 
0.25 (1) มีสบูเหลวหรือน้ํายาฆาเชื้อ

โรค และอุปกรณทําใหมือแหง 
มีอุปกรณที่ใชลางมือ เชน สบูเหลว น้ํายาฆาเชื้อ 
ขอแนะนํา :  
          การผลิตอาหารประเภทที่มื อตองแหงกอนเข าไป
ปฏิบัติงาน ควรติดตั้งอุปกรณทําใหมือแหง เชน กระดาษเช็ดมือ 
ผาเช็ดมือที่สะอาด เครื่องเปาลมที่สะอาด เปนตน 

0.25 (2)  อยูในสภาพที่ใชงานไดและ
สะอาด 

อยูในสภาพดีสามารถใชงานได 
ขอแนะนํา : 
          อางลางมือควรเปนชนิดที่ไมตองใชมือสัมผัสกับกอกน้ํา  
เชน  แบบใชเทาเหยียบ  แบบใชเขาหรือขอศอกดัน  ระบบ
อัตโนมัติ  เปนตน 

0.25 (3) มีจํานวนเพียงพอกับ
ผูปฏิบัติงาน 

มีจํานวนเพียงพอกับผูปฏิบัติงานตามเกณฑจํานวนอางลางมือตอ
คนงาน  การพิจารณารายละเอียดตามตารางที่ 2 ในภาคผนวก 

0.25 (4) อยูในตําแหนงที่เหมาะสม 
 
 
 

มีอางลางมือดานหนาหรือในบริเวณผลิตและติดตั้งในตําแหนงที่
สะดวกตอการลางมือกอนปฏิบัติงานและไมปนเปอนกับ
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ 
ขอแนะนํา : 
          กรณีมีการติดตั้งอางลางมือในหองหรือบริเวณบรรจุตองมี
ระยะหางจากบริเวณปฏิบัติงานพอสมควร รวมทั้งมีมาตรการ
ปองกันการปนเปอนจากน้ําลางไปสูผลิตภัณฑขณะบรรจุหรือ
ภายหลังบรรจุ 
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1 5.6 มีระบบควบคุมกําจัดสัตว 
แมลงที่มีประสิทธิภาพ 

มีมาตรการในการควบคุมและกําจัดมิใหสัตวหรือแมลงเขามาใน
บริเวณผลิต และไมกอใหเกิดการปนเปอนกับกระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ อาทิ การฉีดสารเคมีฆาแมลงเฉพาะบริเวณรอบ
นอกอาคารผลิตตามระยะเวลาที่กําหนด เชน ทุกสัปดาห/ทุก
เดือน เปนตน การวางกับดักหนตูามจุดที่พบบอยๆ ตลอดจนการ
ติดตั้งอุปกรณดักแมลง เชน ไฟดักแมลง เปนตน อาจตรวจสอบ
บันทึกการปฏิบัติงานรวมดวย ทั้งนี้หากมีการใชสารเคมีกําจัด
สัตวหรือแมลง จะตองมีขอมูลวิธีการใช และมีการจัดเก็บเปน
สัดสวน  
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 6. ผูปฏบิัตงิาน บุคลากรและสุขลักษณะ 
 6.1 ผูปฏิบัติงานและบุคลากรในบริเวณการผลิต 

0.4 6.1.1  ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิต
อาหารไมมีบาดแผลไมเปนโรค
หรือพาหะของโรคตามที่ระบุใน
กฎกระทรวง 

ผูปฏิบัติงานไมเปนโรคหรือเปนพาหะของโรค คือ โรคทางเดิน
หายใจหรือทางเดินอาหาร หรือมีบาดแผลอันอาจกอใหเกิดการ
ปนเปอนกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ หรือโรคติดตอ 
หรือโรคนารังเกียจตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงสาธารณสขุ 
หรือการไอ จาม เปนหวัด  

0.4 6.1.2 มีการตรวจสุขภาพประจําป มีการตรวจสุขภาพประจําปตามความเหมาะสมและเพียงพอตามขอ
กําหนดการปฏิบัติงานดานสุขลักษณะการผลิตของผูปฏิบัติงาน 

0.4 6.1.3  แตงกายสะอาด เล็บสั้น  
ไมทาเล็บ ไมสวมใส
เครื่องประดับ 

ผูปฏิบัติงานสวมเสื้อผาที่สะอาดและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 
เสื้อคลุมตองสะอาด (ถามี) ไมสวมใสเครื่องประดับตางๆ เชน 
แหวน นาฬิกา สรอยขอมือ ตางหู เข็มกลัด เปนตน ตัดเล็บสั้น 
ไมทาเล็บ 

0.4 6.1.4 ลางมือใหสะอาดทุกครั้ง 
กอนเริ่มปฏิบัติงาน   

ลางมือใหสะอาดกอนเริ่มปฏิบัติงาน และภายหลังกลับจาก
หองน้ําหรือหองสวม หรือหลังออกนอกบริเวณปฏิบัติงาน และ
ภายหลังจากสัมผัสส่ิงสกปรกหรือส่ิงที่กอใหเกิดการปนเปอน 

0.2 6.1.5 สวมถุงมือที่อยูในสภาพ
สมบูรณ และสะอาด หรือกรณี
ไมสวมถุงมือตองมีมาตรการดูแล
ความสะอาดและฆาเชื้อที่มือกอน
การปฏิบัติงาน 

กรณีสวมถุงมือ ถุงมืออยูในสภาพที่สมบูรณ สะอาด มีการลาง 
ฆาเชื้อสม่ําเสมอ  กรณีไมสวมถุงมือ มีมาตรการดูแลความ
สะอาด และฆาเชื้อมือกอนปฏิบัติงาน และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการ
ปนเปอน 

0.4 6.1.6 สวมหมวก  ตาขายหรือผา
คลุมผม   ผากันเปอน  ผาปดปาก 
ขณะปฏิบัติงาน 

มีการสวมหมวก ตาขาย หรือผาคลุมผม ซ่ึงสามารถคลุมเสนผม
ตลอดใบหู เพื่อปองกันการปนเปอนจากเสนผม รังแค และส่ิง
สกปรกอื่นๆ ในสวนของศีรษะลงในกระบวนการผลิตและ  
ผลิตภัณฑ  
ขอแนะนํา :  
         ผูปฏิบัติงานในกระบวนการบรรจุและการปรุงผสมจะตอง
สวมผาปดปากขณะปฏิบัติงาน เพื่อปองกันการปนเปอน 

0.4 6.1.7 มีมาตรการจัดการรองเทาที่
ใชในบริเวณผลิตอยางเหมาะสม   

มีมาตรการในการปองกันการปนเปอนจากรองเทาที่ใชในบริเวณ
ผลิต เชน การเปลี่ยนรองเทา หรือการจุมรองเทาในสารละลาย
คลอรีน กอนเขาบริเวณผลิตโดยคํานึงถึงความถี่ในการเปลี่ยน
สารละลายคลอรีนดวย 

หมวดที่ 6 : สุขลักษณะของผูปฏบัิติงาน และบุคลากร 
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0.4 6.1.8 ไมบริโภคอาหาร สูบบุหร่ี 
ในขณะปฏิบัต ิงานหรือมี
พฤติกรรมขณะปฏิบัติงานทีน่า
รังเกียจอืน่ๆที่อาจทําใหเกิดการ
ปนเปอนสูอาหาร 

ไมบริโภคอาหาร สูบบุหร่ี หรือกระทําการที่นารังเกียจอื่นๆ เชน 
ลวง แคะ แกะ เกา เปนตน นอกจากนี้มีปายเตือน เพื่อแสดงให
ไดเห็นวาไมสมควรกระทําพฤติกรรมดังกลาวในขณะปฏิบัติงาน 

0.4 6.1.9 มีการฝกอบรมดาน
สุขลักษณะทัว่ไปและความรูตาม
ความเหมาะสม 

มีการฝกอบรมคนงานดานสุขลักษณะและความรูทั่วไปในการ
ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
และมีการติดปายคําเตือน/คําแนะนําดานสุขลักษณะตามจุด
ปฏิบัติงานตางๆ เพื่อเปนการเตือนคนงานใหปฏิบัติถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล 

1.2(M) 6.2  ผูควบคุมการผลิต ตองมี
ความรู ความสามารถ และ
คุณสมบัติ ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
กําหนด 

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กําหนด
คุณสมบัติ และความรูของผูควบคุมการผลิตผลิตภัณฑนมพรอม
บริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธี  
พาสเจอรไรส ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549  

0.4 6.3 มีขอกําหนดหรือมาตรการ
สําหรับผูไมเกีย่วของกับการผลิต 

ผูไมเกี่ยวของกับการผลิต เชน ผูเยี่ยมชม เจาหนาที่ผูตรวจของรัฐ 
พนักงานบริษัท เปนตน เมื่อเขามาอยูในบริเวณผลิตตองมี
ขอกําหนดใหปฏิบัติตามขอ 6.1.1, 6.1.3-6.1.8 
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 7. บันทึกและรายงานผล ผูผลิตมีการจดบันทึก รายงาน และควบคุมการจัดเก็บบันทึก

อยางมีประสิทธิภาพและเก็บไว ณ  สถานที่ผลิตอยางนอย  
6 เดือน 

 7.1 บันทึกผลการตรวจวิเคราะห 
0.2 (1) น้ํานมดิบ บันทึกผลการตรวจวเิคราะหทางกายภาพ เคมีและจุลินทรีย ทุก

คร้ังกอนการผลิต 
0.1 (2) วัตถุดิบอื่นๆ และสวนผสม รายงานผลการตรวจวิเคราะหทางกายภาพ เคมีโดยหองปฏิบัติการ

ที่ไดมาตรฐานอยางนอยปละ  1 ครั้ง  และทุกครั้ งที่มีการ
เปล่ียนแปลงแหลงวัตถุซ้ือ กอนนําไปใชในการผลิต 

0.1 (3) บรรจุภัณฑ รายงานผลการวิเคราะหคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ และบันทึกผลการทวน
สอบสภาพกอนนําบรรจุภัณฑไปใชบรรจุ 

0.2 (4) ผลิตภัณฑสําเร็จรูป (กายภาพ 

เคมีอยางนอยปละ 1 คร้ัง  จุลินทรีย

อยางนอย 6 เดอืนครัง้) 

รายงานผลการตรวจวิเคราะหทางกายภาพ เคมีอยางนอยปละ 1 
คร้ังและจุลินทรียอยางนอย 6 เดือนครั้ง  และบันทึกผลจากการ
ตรวจเฝาระวังตนเอง 

0.2 7.2 บันทึกผลการตรวจวิเคราะห
น้ําที่สัมผัสอาหารในกระบวนการ
ผลิต 

รายงานผลการตรวจวิเคราะหทางกายภาพ เคมีและจุลินทรีย 
ของน้ําใชและน้ําที่นําไปใชในกระบวนการผลิตอยางนอยปละ 1 
คร้ัง หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงน้ําใช 

0.1 7.3 บันทึกการตรวจสอบการชั่ง 
ตวง และวัดในการปรุงผสม การ
ปรุงแตง การบม (แลวแตกรณี)  

บันทึกผลการชั่งตวงและวัดทุกครั้งที่มีการปรุงผสม การปรุง
แตง การบม 

0.2 7.4 บันทึกอุณหภูมแิละเวลาใน
การเก็บรักษาน้ํานมดิบ  การปรุง
ผสม การปรุงแตง การบม  แลวแต
กรณีการเก็บเพือ่รอบรรจุ การเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ  การขนสง 

บันทึกผลอุณหภูมิตามชวงเวลาความถี่ที่เหมาะสม 

0.2 7.5 บันทึกอุณหภูมแิละเวลาใน 
การพาสเจอรไรส 

บันทึกผลอุณหภูมิตามชวงเวลาความถี่ที่เหมาะสม รวมทั้งกราฟ
จากเครื่องบันทึก และการบันทึกผลอุณหภูมิโดยพนักงาน 

0.2 7.6 บันทึกผลการทวนสอบ    
ประสิทธิภาพการพาสเจอรไรส 

บันทึกผลการทวนสอบประสิทธิภาพการพาสเจอรไรส 

หมวดที่ 7 : บันทึกและรายงานผล 
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0.2 7.7 บันทึก ชนิดและปริมาณการ
ผลิตประจําวันของผลิตภัณฑ
สําเร็จรูป 

บันทึกเกี่ ยวกับชนิด  และปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ
ตลอดจนหลักฐานการจําหนายเพื่อที่สามารถตรวจสอบกลับได
เมื่อผลิตภัณฑเกิดปญหา 

0.5 7.8  มีวิธีการเรียกคืนสินคา ขั้นตอนวิธีการเรียกคืนสินคาในกรณีที่เกิดปญหาการปนเปอน
หรือพบเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑที่กอใหเกิดความไมปลอดภัย
ตอผูบริโภค โดยรายละเอียดมีการกําหนดผูรับผิดชอบ วิธีการ
ติดตอกรณีฉุกเฉิน และแนวทางดําเนินการกับสินคา 

0.5 7.9 บันทึกชนิดและ ความเขมขน
ของสารเคมี อุณหภูมิ และเวลาที่
ใชในการทําความสะอาดและฆา
เชื้อ เครื่องมือ เครื่องจักรและ
อุปกรณการผลิต  รวมทั้ งการ
ตรวจสอบการตกคางของสารเคมี
ภายหลังการลางทําความสะอาด
และฆาเชื้อ 

บันทึกผลเกี่ยวกับการลางทําความสะอาด และฆาเชื้อ เครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต เชน ความเขมขนของสาร/
ปริมาณน้ําใช อุณหภูมิที่ใช และระยะเวลาที่สารนั้นสัมผัสกับ
พื้นผิวที่ตองการทําความสะอาดและฆาเชื้อ รวมทั้งบันทึกผล
การตรวจสอบการตกคางของสารเคมีภายหลังจากการทําความ
สะอาดและฆาเชื้อ เชน ผลการตรวจสอบการเปลี่ยนสีของ
กระดาษลิตมัส ผลการตรวจสอบโดยการไตเตรต 

0.5 7.10  บันทึกการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการลางทําความ
สะอาด และฆาเชื้อเครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต 

บันทึกผลการตรวจสอบประสิทธิภาพ ของการลางทําความ
สะอาด และ ฆาเชื้อ เชน ผลการ swab test ของเครื่องมือ เปนตน 

0.5 7.11  บันทึกการตรวจสอบสภาพ
ความพรอม การทํางานของ
อุปกรณเปล่ียนทิศทางการไหล
ของน้ํานม (กรณีใชอุปกรณ           
พาสเจอรไรสแบบตอเนื่อง)      
ทุกครั้งกอนการผลิต 

บันทึกผลการตรวจสอบสภาพของเครื่องมือ เครื่องจักรและ
อุปกรณในการผลิตกอนการผลิตในแตละวัน เชน การตรวจ
ความพรอมของเครื่องพาสเจอรไรส และเครื่องบรรจุ เปนตน 

0.1 7.12  บันทึกการตรวจสอบสภาพ
ของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ 
ตามแผนงานบํารุงรักษาที่กาํหนด 

บันทึกผลการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร เครื่องมือและ
อุปกรณการผลิตที่จะตองมีการตรวจ ซอมบํารุงตามแผนการ
บํารุงรักษา 

0.5 7.13 บันทกึการสอบเทยีบอุปกรณ
ที่ใชวดัอณุหภมูิ  นาฬกิา เครื่องชั่ง 
ตวง วัด ที่ใชในการผลิต  

รายงานหรือผลการสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ ที่เกี่ยวของ
กับการวัดอุณหภูมิและเวลา ทั้งที่ทางสถานที่ผลิตสอบเทียบเอง
และจากหนวยงานที่ไดรับรองจากหนวยงานที่เชื่อถือได 
ขอแนะนํา : 
        ใหพิจารณาจากหนังสือรับรองการสอบเทียบโดยดูวันที่ทํา
การสอบเทียบ วันที่ครบกําหนดการสอบเทียบ คาความคลาดเคลื่อน  
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น้ําหนัก สิ่งท่ีตองตรวจสอบ ขอพิจารณาเพือ่ใชในการตรวจสถานที่ผลิต 

0.1 7.14  ผลการตรวจสุขภาพประจําป
ผูปฏิบัติงาน 

รายงานผลการตรวจสุขภาพประจําป ของผูปฏิบัติงาน 

0.6 7.15  ประวัตหิรือรายงานการ
ฝกอบรมของผูปฏิบัติงาน 

รายงานหรือหลักฐานการเขารับการฝกอบรมทั้งภายในและ
ภายนอก เชน วิธีการผลิต เครื่องมืเครื่งใชในการผลิตและการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธี
ฆาเชื้อดวยความรอน โดยวิธีพาสเจอรไรส ที่ดี เปนตน 
ขอแนะนํา : 
          ผูปฏิบัติงานควรไดเขารับการอบรมอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
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Q&A คําถาม คาํตอบ 
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Q&A คําถาม คําตอบ 
ประกอบการพิจารณาการตรวจ GMP ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวทีผ่านการฆาเชื้อ 

ดวยความรอนโดยวิธพีาสเจอรไรส 
 

หมวดที่ 1 สถานที่ต้ังและอาคารผลิต 
ขอท่ี 1.1.1(8) มีบริเวณลางรถและอุปกรณท่ีใชขนสงน้ํานมดิบ กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบ  

1. Q : ถาสถานประกอบการไมมีรถสําหรับขนสงน้ํานมดิบเปนของตัวเอง จําเปนหรือไมที่ตองมีบริเวณ 
ลางทําความสะอาดรถและอุปกรณขนสงน้ํานมดิบ 

    A : ตองมีบริเวณลางรถ และอุปกรณที่ใชขนสงน้ํานมดิบ กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบในการผลิต 

2. Q : บริเวณลางรถจําเปนตองจัดเตรียมระบบ CIP หรือไม หากจัดเตรียมเฉพาะระบบน้ําสะอาดอยางเดียว 
จะมีแนวทางการพิจารณาใหคะแนนอยางไร  

    A : บริเวณลางรถและอุปกรณที่ใชขนสงน้ํานมดิบมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการลดความสกปรก และ 
จุลินทรียจากการสะสมคราบน้ํานมดิบที่ติดอยูภายในถังขนสง ทอ สายยาง ดังนั้นหากมีการจัดเตรียม 
บริเวณทําความสะอาด และอุปกรณการลางที่เหมาะสม พรอมทั้งน้ําสะอาดเพียงพอ สามารถใหคะแนน  
“ดี” ได โดยไมจําเปนตองมีการ CIP 
ขอท่ี 1.2.1 มีการออกแบบ และกอสรางอยางมั่นคงงายตอการทาํความสะอาด และบํารุงรักษา  

3. Q : ความลาดเอียงของพื้นที่มีอัตราสวน 1:200 หรือ 1:100 หมายความวาอยางไร 
    A : อัตราสวนความยาว 200 หนวย จะตองมีความลาดเอียงลง 1 หนวย และอัตราสวน 1:100 นั้น 

มีความหมายเชนเดียวกันคืออัตราสวนความยาว 100 หนวย จะตองมีความลาดเอียงลง 1 หนวย   
 
 
 
 
 

ขอท่ี 1.2.9 (11) หองหรือบริเวณเก็บอุปกรณการผลิตท่ีลางทําความสะอาดแลว 
4. Q : กรณีอุปกรณที่ใชขนถายน้ํานมดิบจากรถขนสง เชน สายยาง ปมสําหรับขนสางน้ํานมดิบเก็บ 

อยูภายนอกอาคารผลิต แนวทางการพิจารณาใหคะแนนควรเปนอยางไร 
    A : สายยางพรอมอุปกรณขนสงน้ํานมดิบ ปมสําหรับขนสงน้ํานมดิบ หากเก็บภายนอกอาคารผลิต แตมี 

มาตรการปองกันการปนเปอน เชน สายยางเก็บสูงจากพื้น มีฝาปดปลายทอทั้ง 2 ดาน ปมมีฝาปดชองทาง  
เขาออก และมีการทําความสะอาด และฆาเชื้ออุปกรณกอนและหลังการใชงานอยางเหมาะสม สามารถ 
พิจารณาใหคะแนน “ดี” ได 

 

1 หนวย 1 หนวย 
ระดับพื้น 

200 หนวย 100 หนวย 

อัตราความลาดเอียง 1:200 อัตราความลาดเอียง 1:100 
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หมวดที่ 2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต 
ขอท่ี 2.1.5 ถังบรรจุน้ํานมมีพื้นถังภายในลาดเอียง 

5. Q : ถาในขณะที่ไปตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ไมสามารถตรวจดูกนถังบรรจุน้ํานมไดวาลาดเอียงหรือไม  
อาจเนื่องจากถังมีน้ํานมบรรจุอยูเต็ม จะใหคะแนนอยางไร 

    A : ในกรณีนี้ใหคะแนน “พอใช” และใหเขียนเหตุผลลงในชองหมายเหตุ 
ขอท่ี 2.3.7 เคร่ืองโฮโมจีไนส แลวแตกรณี 

6. Q : ถาเครื่องโฮโมจีไนสร่ัวจะสังเกตดูไดอยางไร  
    A : ภายในเครื่องโฮโมจีไนสจะมีน้ําหลอเย็นบริเวณคันชักลูกสูบ ซ่ึงหากลูกสูบมกีารรั่ว สามารถสังเกตได 

จากน้ําหลอเย็นที่ระบายออกมาจะมีสีขาวของนมหรือคราบสกปรกปนออกมา 
               ขอท่ี 2.3.9 อุปกรณเปล่ียนทิศทางการไหลของน้ํานม อุปกรณวัดและบันทึกอุณหภูมิ ระบบเตือน
กรณีอุณหภูมิไมไดตามที่กําหนด และมีมาตรการปองกันการปรับเปล่ียนอุณหภูมิในอุปกรณเปล่ียนทิศทาง 
การไหลของน้ํานม กรณีฆาเชื้อแบบตอเนื่อง 
7. Q : การตั้งคาอุณหภูมิ FDD ควรตั้งคาอยางไรและเทาไร  
    A : การตั้งคาอุณหภูมิ FDD ควรตั้งใหสูงกวา Critical Limit ที่กําหนด (เชน ตามประกาศกระทรวง 

สาธารณสุข (ฉบับที่ 265) พ.ศ.2545 เร่ืองนมโค กําหนดอุณหภูมิไมต่ํากวา 72 องศาเซลเซียส) เพื่อเปน  
Safety Level   

8. Q : มีมาตรการปองกันการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในอุปกรณเปล่ียนทิศทางการไหลของน้ํานม กรณีฆาเชื้อ 
แบบตอเนื่อง พิจารณาอยางไร 

    A : ตองจัดหามาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันไมใหผูที่ไมเกี่ยวของหรือผูที่ไมไดรับมอบหมายปรับเปลี่ยน  
การตั้งคาอุณหภูมิ FDD เชน จัดใหมีปายคําเตือน สามารถใหคะแนน “พอใช” หรือ จัดหาอุปกรณ 
Lock FDD สามารถใหคะแนน “ดี”  
ขอท่ี 2.3.13 เคร่ืองหรืออุปกรณการบรรจุและปดผนึกอัตโนมัติ 

9. Q : เนื่องจากในปจจุบันยังไมมีเครื่องหรืออุปกรณบรรจุชนิดอัตโนมัติสําหรับขนาดตั้งแต 5 ลิตรขึ้นไป  
แนวทางการพิจารณาใหคะแนนควรเปนอยางไร 

    A : สามารถพิจารณาใหคะแนน “พอใช” กรณีใชเครื่องหรืออุปกรณบรรจุแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยที่มือ 
ผูปฏิบัติงานไมสัมผัสกับปากขวดขณะทําการบรรจุและมีการปดผนึกทันทีสําหรับบรรจุภัณฑที่มี 
ขนาดตั้งแต  5 ลิตรขึ้นไป 

 
หมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต 

ขอท่ี 3.2.2 การพาสเจอรไรส 
10. Q : กรณีที่ Plate Heat Exchanger : PHE ร่ัวมีวิธีการในการสังเกตอยางไร 
      A : หากประเก็นระหวางแผนของ PHE ร่ัวสามารถสังเกตจากรองรอยการรั่วซึม หรือคราบสิ่งสกปรก 

ที่ติดอยูภายนอก แตในกรณีที่แผน PHE ร่ัวจะตองใชวิธีการทดสอบพิเศษ เชน การฉีดสี รวมทั้ง 
พิจารณาความผิดปกติจากผลการตรวจวิเคราะหประสิทธิภาพการพาสเจอรไรส (Phosphatase Test)  
ประกอบดวย ดังนั้น จึงควรมีมาตรการในเชิงปองกัน คือควบคุมความดันของน้ํานมที่ผานการฆาเชื้อ 
แลว ใหสูงกวาน้ํานมดิบในสวน Regenerating Section และมีแผนการซอมบํารุง 

เพิ่มเติม 
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ขอท่ี 3.2.2(1) มีการควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ เวลาท่ีใชในการพาสเจอรไรส 
11. Q : การบันทึกอุณหภูมิการพาสเจอรไรสในขอ 3.2.2(1) เหมือนกับบันทึกในหมวดที่ 7 ขอที่ 7.5 และ  

7.11 อยางไร 
      A : การบันทึกอุณหภูมิในขอ 3.2.2(1) เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นหนางานโดยจะตองมีการบันทึกทันทีในเวลา 

ที่ปฏิบัติงาน สวนในหมวดที่ 7 เปนบันทึกที่จําเปนตองเก็บเปนหลักฐาน เพื่อใชในการทวนสอบการ 
ปฏิบัติงาน เชน กราฟจากเครื่องบันทึกอัตโนมัติ  

  ขอท่ี 3.2.2(3) ระบบแผนแลกเปลี่ยนความรอน มีการควบคุมความดันของน้ํานมที่ผาน การฆาเชื้อแลว 
ใหสูงกวาน้ํานมดิบ ในสวน  Regenerating  Section  หรือ มีมาตรการอื่นที่เทียบเทา 
12. Q : หากสถานที่ผลิตไมมีการติดตั้งอุปกรณเพิ่มความดัน เชน Back pressure Valve, CPM valve  หรือ 

อุปกรณวัดความดันของน้ํานมดิบและน้ํานมที่ผานการฆาเชื้อแลว จะพิจารณาใหคะแนนอยางไร 
      A : พบวาเมื่อน้ํานมผานเครื่องโฮโมจิไนสแลวจะทําใหความดันของน้ํานมในสวน Regenerating  Section   

สูงขึ้นกวาน้ํานมดิบซึ่งยังไมผานเครื่องโฮโมจิไนส ถึงแมกฎหมายไมไดบังคับวาสถานที่ผลิตนม 
พรอมบริโภคฯพาสเจอรไรสตองติดตั้งเครื่องโฮโมจิไนส แตจากการสํารวจสถานที่ผลิตนม 
พรอมบริโภคฯพาสเจอรไรส ทั่วประเทศนั้นสวนใหญมีการติดตั้งเครื่องโฮโมจิไนส ซ่ึงสามารถ 
พิจารณาให”พอใช” ไดเลย 

 
หมวดที่ 4 การทําความสะอาด การฆาเช้ือและการบํารุงรักษา 

ขอท่ี 4.1.1 ขั้นตอนวิธีการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อ 
13. Q : ความถี่ในการลางทําความสะอาด PHE ควรเปนเทาไร 
      A : การลางทําความสะอาด PHE ประจําวันนั้นเปนการลางในระบบ CIP ตองทําทุกครั้งหลังการผลิตทันที  

และไมเกินทุก 8 ช่ัวโมง ของชวงระยะเวลาการผลิต รวมทั้งกอนผลิตทุกครั้ง สําหรับการถอดลาง 
โดยวิธี Cleaning Out Place : COP นั้นขึ้นอยูกับชนิดของผลิตภัณฑ กําลังการผลิต และวิธีการ 
ทําความสะอาดในระบบ CIP ของสถานที่ผลิตนั้น ๆ 

 

หมวดที่ 6 สุขลักษณะผูปฏิบัติงานและบุคลากร 
ขอ 6.2 ผูควบคุมการผลิตตองมีคุณสมบัติและความรูเก่ียวกับการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภค

ชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรสตามความเหมาะสม ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 
14. Q : แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติและความรูของผูควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ 

นมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 
       A : กําหนดใหผูควบคุมการผลิตคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนตองมีคุณสมบัติและความรู ดังนี้ 

       1. จบการศึกษาขั้นต่ําระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร  
อุตสาหกรรมเกษตร หรือในสาขาที่เกี่ยวของ    

เพิ่มเติม 
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       2. ตองผานการฝกอบรมและการทดสอบความรู  ความชํานาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจาก 
หนวยงานของรัฐ (เชน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันคนควาและพัฒนา 
ผลิตภัณฑอาหาร เปนตน) หรือสถาบันการศึกษา (เชน มหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน วิทยาลัย 
ของรัฐหรือเอกชน เปนตน) หรือหนวยงานเอกชน (เชน สถาบันอาหาร) ยกเวนการอบรม In  
house training  โดยมีเนื้อหาของหลักสูตรอยางนอย ดังตอไปนี้ 
(1)  หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลตินมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวย 

ความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส 
(2)  ระบบการฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส  
(3)  การทําความสะอาดและฆาเชื้ออุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต โดยใชอุปกรณการลาง 

แบบระบบปด (Cleaning In Place: CIP)  
(4)  การบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต  
(5)  สุขาภิบาลอาหาร 

            3. ตองมีหลักฐานผานการฝกอบรมจากหนวยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหนวยงาน 
เอกชนดวย 

            4. มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมดื่มชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธี 
ฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรสมาแลวอยางตอเนื่อง ไมต่ํากวา 1 ป  

      5. ผูควบคุมการผลิตตามวรรค 1 จะตองอยูปฏิบัติงานประจํา ณ สถานที่ผลิต ตลอดเวลาที่มีการผลิต  
 
15. Q : แนวทางการพิจารณาใหคะแนนในขอ 6.2 ควรมีความชัดเจนมากกวานี้วาตองปฏิบัติสอดคลองกับ 

ขอกําหนดกี่ขอจึงจะพิจารณาให “ดี” หรือ “พอใช”  เนื่องจากเปน Major Defect  
     A : แนวทางการพิจารณาให “ดี” หรือ “พอใช” เปนดังตอไปนี้ 

ดี พอใช 
1. จบการศึกษาตั้งแตระดับ 

• อนุปริญญาในสาขาที่เกี่ยวของ 

• มีหลักฐานการฝกอบรม (ภาคทฤษฎี และ 
ภาคปฏิบัติการ) และ 
สอบผาน ดาน   - GMP นมพาส ฯ 

 - การฆาเชื้อแบบระบบพาส ฯ 
-CIP 
-การซอมบํารุง 
-สุขาภิบาลอาหาร 

2. ประสบการณทํางานดานการผลิตนมพาสฯอยางนอย 1 ป 
3. ปฏิบัติงานประจํา ณ สถานที่ผลิตนั้นๆ 

1. จบการศึกษาตั้งแตระดับ 

• อนุปริญญาในสาขาที่เกี่ยวของ 

• มีหลักฐานการฝกอบรม (ภาคทฤษฎี และ 
ภาคปฏิบัติการ) และ 
สอบผาน ดาน  - GMP นมพาส ฯ 

- การฆาเชื้อแบบระบบพาส ฯ 
-CIP 
  
 

2. ประสบการณทํางานดานการผลิตนมพาสฯอยางนอย 1 ป 
3. ปฏิบัติงานประจํา ณ สถานที่ผลิตนั้นๆ 

 
 

เพิ่มเติม 
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16. Q : ผูควบคุมการผลิตสามารถแสดงหลักฐานการผานการประเมินจากหนวยงานที่ออกใบรับรองมากกวา  
1 หนวยงาน ไดหรือไม (กรณีที่หนวยงานที่ออกใบรับรองไมสามารถอบรมและทดสอบความรู 
ไดครบตามหลักสูตรที่สํารักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด) 

     A : ได ผูควบคุมการผลิตสามารถแสดงหลักฐานผานการประเมินจากหนวยงานที่ออกใบรับรองมากกวา  
1 หนวยงานได ในกรณีที่หนวยงานเพียงหนึ่งหนวยงานไมสามารถอบรมและทดสอบความรูไดครบ 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด 

17. Q : กรณีที่ผูควบคุมการผลิตผานการอบรมและทดสอบความรูแลว แตหนวยงานที่อบรมไมไดออกใบรับรอง 
ให สามารถนําหลักฐานจากการสมัครลงทะเบียนและการสมัครเขารวมอบรมและทดสอบความรู 
ไดหรือไม 

     A : ไมได เนื่องจากผูควบคุมการผลิตตองแสดงหลักฐานการผานการประเมินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
จากหนวยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหนวยงานเอกชน ใหเปนไปตามประกาศสํานักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง การกําหนดคุณสมบัติและความรูของผูควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ 
นมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส  
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2549 
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ภาคผนวก 
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(สําเนา) 
 

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ที่ 122/2550 

เร่ือง  การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภณัฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลว 

ที่ผานกรรมวธิกีารฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธพีาสเจอรไรส 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 

------------------------------------------------ 

เพื่อใหการตรวจประเมินสถานที่ผลิตมีหลักเกณฑการพิจารณาและการประเมินสถานที่ผลิต

ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส  

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจึงไดออกคําสั่งไว ดังตอไปนี้ 

การตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวย      

ความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 เร่ือง วิธีการผลิต 

เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีการ  

ฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2549 ใหใชบันทึกและหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 

1.  บันทกึการตรวจสถานทีผ่ลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวธิกีารฆาเชื้อ

ดวยความรอนโดยวิธพีาสเจอรไรส ตามแบบ ตส.5(50)  

2.  หลักเกณฑการพิจารณาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลว

ที่ผานกรรมวธิกีารฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธพีาสเจอรไรส ตามแบบ ตส.6(50)  

ทั้งนี้ ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป 

        ส่ัง ณ วนัที ่13 มนีาคม พ.ศ. 2550 

(ลงชื่อ)            ศิริวัฒน  ทพิยธราดล 

                  (นายศิริวฒัน  ทิพยธราดล) 

         เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 

รับรองสําเนาถูกตอง 

(นางปาริฉัตร  ฐิตวัฒนกุล) 
นักวิชาการอาหารและยา 7 ว. 
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ตส.5(50) 

 
บันทึกการตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลว 

ที่ผานกรรมวธิีการฆาเชื้อดวยความรอนโดยวธิีพาสเจอรไรส 

--------------------------------------------------- 

วันที.่..............................……. เวลา.................... นาย, นาง, นางสาว................................. 

...........................................................................................................................................................

พนกังานเจาหนาที่ตามความในมาตรา 43 แหงราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ไดพรอมกันมาตรวจสถานที่

ผลิตอาหาร ชือ่............................ .....................................................................………....................... 

ซึ่งมีผูดําเนนิกจิการ/ผูรับอนุญาต คือ..........................................................................…….................... 

สถานที่ผลิตตัง้อยู ณ............................................................................................................................. 

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

ใบอนุญาตผลติอาหาร/เลขสถานที่ผลิตอาหารเลขที.่...............................................................................

ประเภทอาหารที่ขออนุญาต/ไดรับอนุญาต (นอกเหนือจากผลิตภัณฑนมพรอมบริโภค ฯ)....................…… 

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

วัตถุประสงคในการตรวจ :     ตรวจประกอบการอนญุาต แรงมา...................HP   คนงาน..............คน 

(แลวแตกรณี)                       ตรวจเฝาระวัง             อ่ืนๆ........................................................….. 

คร้ังที่ตรวจ : ........................ 
น้ํา 
หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 

 1.  สถานที่ตั้งและอาคารผลิต      

 1.1  สถานที่ตั้ง ตัวอาคาร และที่ใกลเคียง 

มีลักษณะดังตอไปนี้ 

     

0.1 (1)  ไมมีการสะสมสิ่งของที่ไมใชแลว      

0.1 (2)  ไมมีการสะสมสิ่งปฏิกูล      

0.1 (3)  ไมมีคอกปศุสัตวหรือสถานเลี้ยงสัตว      

0.1 (4)  ไมมีฝุนควันมากผิดปกติ           

0.1 (5)  ไมมีวัตถุอันตราย      

0.1 (6)  ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก      

0.1 (7)  มีทอหรือทางระบายน้ํานอกอาคาร 

เพื่อระบายน้ําทิ้ง 

     

0.3 (8)  มีบริเวณลางรถและอุปกรณที่ใชขนสง 

น้ํานมดิบ กรณีใชน้ํานมดิบเปนวตัถุดิบ (สะอาด พื้นคงทน 

เรียบ ไมมีน้ําขัง  มีอุปกรณการลาง ไมเกิดการปนเปอน) 
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น้ํา 
หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 

 1.2  อาคารผลิตมีลักษณะดังตอไปนี้ 
0.2 1.2.1  มีการออกแบบและกอสรางอยางมั่นคง

งายตอการทําความสะอาดและบํารุงรักษา (พื้น ผนัง 
เพดาน มั่นคง ไมชํารุด ถูกสุขลักษณะ สามารถปองกัน
สัตวแมลง) 

     

0.1 1.2.2  มีพื้นที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน      
0.1 1.2.3  มีการจัดพื้นที่ใหเปนไปตามสายงาน 

การผลิต 
     

0.1 1.2.4  มีการแบงแยกพื้นที่เปนสัดสวน      
0.1 1.2.5  มีการแบงแยกพื้นที่ผลิตอาหารออกเปน

สัดสวนจากที่พักอาศัยและผลิตภัณฑอื่นๆ 
     

0.1 1.2.6  ไมมีส่ิงของที่ไมใชแลวหรือไมเกี่ยวของ
กับการผลิตอยูในบริเวณผลิต 

     

0.1 1.2.7  มีการระบายอากาศที่เหมาะสมและ
เพียงพอ 

     

0.1 1.2.8  มีแสงสวางเพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงาน 

     

 1.2.9  อาคารผลิต      
0.2 (1)  หองหรือบริเวณรับน้ํานมดิบและ 

ถังเก็บรักษาน้ํานมดิบ กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบ 
(สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง สามารถปองกันการปนเปอน) 

     

0.2 (2)  หองหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ 
สวนผสมและบรรจุภัณฑ (สะอาด พื้นแหง มีชั้นหรือยกพื้น  
แดดไมสอง) 

     

0.2 (3)  หองหรือบริเวณเตรียมวัตถุดิบ และ
ปรุงผสม (Mixing) กรณีการผลิตนมที่มีการปรุงแตง 
(สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง สามารถปองกันการปนเปอน) 

     

0.2 (4)  หองหรือบริเวณเตรียมจุลินทรีย
สําหรับผลิตนมเปรี้ยว กรณีใชจุลินทรียในการหมัก 
(สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง สามารถปองกันการปนเปอน) 

     

0.2 (5)  หองหรือบริเวณพาสเจอรไรส 
(สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง การระบายอากาศเหมะสม) 

     

0.2 (6)  หองหรือบริเวณบรรจุ (สะอาด  
พื้นไมมีน้ําขัง มชีั้นรองรับผลิตภณัฑ ไมเปนทางเดินผาน) 

     

0.5 (7)  หองเย็นหรือตูเย็นสําหรับเก็บ 
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป (สะอาด ไมมีน้ําขัง มีชั้นหรือยกพื้น 
อุณหภูมิเก็บรักษาไมเกิน 8 องศาเซลเซียส) 
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0.2 (8)  หองหรือบริเวณลางและฆาเชื้อ

บรรจุภัณฑ  แลวแตกรณี (สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง  

ไมเกิดการปนเปอน) 

     

0.2 (9)  หองหรือบริเวณลางและฆาเชื้อ

ภาชนะอุปกรณการผลิต (สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง  

ไมเกิดการปนเปอน)   

     

0.2 (10)  หองหรือบริเวณสําหรับอุปกรณ

ลางแบบระบบปด (CIP) (สะอาด พื้นไมมีน้ําขัง  

การระบายอากาศเหมาะสม มีปายแสดงบริเวณ)              

     

0.2 (11)  หองหรือบริเวณเก็บอุปกรณ 

การผลิตที่ลางทําความสะอาดแลว (สะอาด  พื้นแหง  

มีชั้นหรือยกพื้น) 

     

0.2 (12)  หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห 

(สะอาด พื้นแหง จัดเก็บอุปกรณ สารเคมี เปนสัดสวน 

ไมเกิดการปนเปอน การระบายอากาศเหมาะสม) 

     

0.2 (13)  หองหรือบริเวณเก็บสารเคมี       

ที่ไมใชในอาหาร (สะอาด พื้นแหง การระบายอากาศ

เหมาะสม) 

     

0.2 (14)  หองหรือบริเวณเปลี่ยนเส้ือผา 

และเก็บของใชสวนตัวของพนักงาน (สะอาด) 

     

                                   หัวขอที่ 1 คะแนนรวม          = 10 คะแนน 

                                   คะแนนที่ไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 
น้ํา 
หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 

 2.  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต      
 2.1  การออกแบบ      

0.4 2.1.1  ทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมเปนสนิม ไมกอ 
ใหเกิดการปนเปอนตออาหาร ทนตอการกัดกรอน 

     

0.4 2.1.2  รอยตอเรียบ ไมเปนแหลงสะสม 
ของสิ่งสกปรก 

     

0.4 2.1.3  ปม ขอตอ ซีล ประเก็น วาลวตางๆ 
ที่สัมผัสน้ํานม สามารถถอดลางทําความสะอาด  
และฆาเชื้อได  

     

0.4 2.1.4  ทอสงน้ํานม ไมมีจุดอับหรือซอกมุม 
ที่ทําความสะอาดยาก 

     

0.4 2.1.5  ถังบรรจุน้ํานมมีพื้นถังภายในลาดเอียง       
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 2.2  การติดตั้ง      

0.25 2.2.1  ถูกตองเหมาะสมและเปนไปตามสายงาน

การผลิต 

     

0.25 2.2.2  อยูในตําแหนงที่ทําความสะอาดและ

บํารุงรักษางาย 

     

 2.3  มีจํานวนเพียงพอและเปนชนิดที่เหมาะสม    

กับการผลิต ใชงานได มีความเที่ยงตรง แมนยํา   

     

0.2 2.3.1  อุปกรณรับน้ํานมดิบ กรณีใชน้ํานมดิบ

เปนวัตถุดิบในการผลิต 

     

0.2 2.3.2  อุปกรณชั่ง ตวง วัด ปริมาณน้ํานมดิบ      

0.2 2.3.3  เครื่องหรืออุปกรณกรอง        

0.2 2.3.4  เครื่องหรืออุปกรณลดอุณหภูมิน้ํานมดิบ 

กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบในการผลิต 

     

0.2 2.3.5  ถังเก็บรักษาน้ํานมดิบที่รักษาอุณหภูมิ 

ไดไมเกิน 8 องศาเซลเซียส พรอมอุปกรณวัดอุณหภูมิ  

     

0.2 2.3.6  เครื่องหรืออุปกรณการปรุงผสม  

กรณีผลิตนมปรุงแตง 

     

0.2 2.3.7  เครื่องโฮโมจีไนสเซอร แลวแตกรณี       

2.0 

(M) 

2.3.8  เครื่องฆาเชื้อแบบพาสเจอรไรส  

พรอมอุปกรณวัดอุณหภูมิ บันทึกอุณหภูมิ และอุปกรณกวน 

กรณีฆาเชื้อน้ํานมดิบโดยวิธีไมตอเนื่อง 

     

2 

(M) 

2.3.9  อุปกรณเปล่ียนทิศทางการไหลของน้ํานม   

อุปกรณวัดและบันทึกอุณหภูมิ ระบบเตือนกรณี

อุณหภูมิไมไดตามที่กําหนด และมีมาตรการปองกัน

การปรับเปล่ียนอุณหภูมิในอุปกรณเปล่ียนทิศทาง 

การไหลของน้ํานม กรณีฆาเชื้อแบบตอเนื่อง 

     

0.2 2.3.10  ถังบมหรือถังหมัก ( fermented tank ) 

พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของ กรณีผลิตนมเปรี้ยว  

     

0.2 2.3.11  เครื่องหรืออุปกรณลางทําความสะอาด

และฆาเชื้อบรรจุภัณฑ   

     

0.3 2.3.12  ถังรอบรรจุ (ฝาถังลาดเอียง สามารถ

ลางทําความสะอาดดวยระบบ CIP อุปกรณวัดอุณหภูมิ

เที่ยงตรง) 

     

0.3 2.3.13  เครื่องหรอือุปกรณการบรรจุและปดผนึก

อัตโนมัติ (สามารถลางทําความสะอาดดวยระบบ CIP) 
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0.2 2.3.14  เครื่องมือหรืออุปกรณประทับตรา 
วันหมดอายุของผลิตภัณฑ (เครื่องสามารถระบุ 
วันหมดอายุที่อานไดชัดเจน) 

     

0.5 2.3.15  เครื่องมือหรืออุปกรณทําความสะอาด 
ฆาเชื้อในระบบปด กรณีใชระบบทอ  

     

0.2 2.3.16  เครื่องมือหรืออุปกรณปรับคุณภาพน้ํา 
(เหมาะสม) 

     

0.2 2.3.17  เครื่องมือวัดอุณหภูมิและนาฬิกาจับเวลา   
แลวแตกรณี 

     

 หัวขอที่ 2 คะแนนรวม          = 20 คะแนน 
 คะแนนที่ไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 
น้ํา 
หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 
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 3.  การควบคุมกระบวนการผลิต 
 3.1  การรับวัตถุดิบ สวนผสมในการผลิต และ 

บรรจุภัณฑ 
     

 3.1.1  น้ํานมดิบ วัตถุดิบ และสวนผสมอื่นๆ         
 3.1.1.1  น้ํานมดิบ (กรณีใชน้ํานมดิบ

เปนวัตถุดิบในการผลิต) 
     

0.2 (1)  มีการคัดเลือกดาน 
คุณภาพและความปลอดภัยเปนไปตามขอกําหนด 
(เกณฑขอกําหนด) 

     

 0.4 (2)  มีการตรวจวิเคราะห 
คุณภาพดานเคมี กายภาพ จุลินทรีย ทุกครั้งกอนใชผลิต 
และบันทึกผล 

     

0.1 (3)  มีการกรองเพื่อขจัด 
ส่ิงปนเปอนที่อาจติดมาอยางเหมาะสม        

     

0.2 (4)  มีการเก็บรักษาและ 
การนําไปใชอยางเหมาะสม (อุณหภูมิ ระยะเวลา ระบบ 
FIFO) 

     

 3.1.1.2  วัตถุดิบอื่นๆ และสวนผสม 
ในการผลิตอาหาร   

     

 0.2 (1)  มีการคัดเลือกดาน 
คุณภาพและความปลอดภัยเปนไปตามขอกําหนด 
(เกณฑขอกําหนด) 

     

0.2 (2)  มีการตรวจวิเคราะห 
คุณภาพและบันทึกผล 
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0.1 (3)  มีการลางทําความสะอาด

อยางเหมาะสมในบางประเภทที่จาํเปน 

     

0.1 (4)  มีการเก็บรักษาและ 

การนําไปใชอยางเหมาะสม  (ระบบ FIFO) 

     

 3.1.2  บรรจุภัณฑ      

0.1 (1)  ทําจากวัสดุที่มีคุณภาพหรือ 

มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย

เรื่อง ภาชนะบรรจุ 

     

0.2 (2)  มีการทําความสะอาดหรือฆาเชื้อ 

กอนนําไปใชบรรจุ และนําไปใชบรรจุทันที 

     

0.1 (3)  มีการตรวจสอบสภาพกอนนําไปใช

บรรจุ 

     

0.1 (4)  เก็บรักษาโดยไมกอใหเกิดการ 

ปนเปอน (การจัดเก็บระบบ FIFO) 

     

 3.2  การควบคุมระหวางกระบวนการผลิต      

 3.2.1  การปรุงผสม การปรุงแตง หรือการบม 

(แลวแตกรณี)  

     

0.1 (1)  การตรวจสอบอัตราสวนการปรุงผสม 

การปรุงแตงหรือการบม และบันทึกผล 

     

0.1 (2)  เก็บรักษาอยางเหมาะสม (อุณหภูมิ 

เวลา ระบบ FIFO) 

     

 3.2.2  การพาสเจอรไรส      

2.0 

(M) 

(1)  มีการควบคุมและบันทึกอุณหภูมิ 

เวลาที่ใชในการพาสเจอรไรส (กอนผลิต: อุณหภูมิและ 

FDD กรณีระบบตอเนื่อง, ระหวางผลิต: อุณหภูมฆิาเชื้อ/ 

น้ํานมเย็น  เวลา) 

     

 0.6 (2)  มีการทวนสอบประสิทธิภาพ 

การพาสเจอรไรส และบันทึกผล 

     

 0.6 (3)  ระบบแผนแลกเปลี่ยนความรอน 

มีการควบคุมความดันของน้ํานมที่ผานการฆาเชื้อแลว 

ใหสูงกวาน้ํานมดิบในสวน  Regenerative Section  

หรือมีมาตรการอื่นที่เทียบเทา 

     

 3.2.3  การบรรจุ      

0.1 (1)  บรรจุในหองหรือบริเวณบรรจุ 

ในสภาพที่สามารถปองกันการปนเปอน 
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0.2 (2)  บรรจุจากเครื่องหรืออุปกรณ 

การบรรจุโดยตรง และปดผนึกทันที 

     

0.1 (3)  มือผูปฏิบัติงานไมสัมผัสกับ 

บรรจุภัณฑ ขณะทําการบรรจุและปดผนึก 

     

0.1 (4)  ตรวจสอบสภาพหลังบรรจุ  

(ความสมบูรณของบรรจุภัณฑ ฉลาก วันหมดอายุ) 

     

0.1 (5)  อุณหภูมิของน้ํานมที่ผานการ 

พาสเจอรไรสแลวและระหวางบรรจุ จนกระทั่งนําเขา

หองเย็นตองไมเกิน 8 องศาเซลเซียส  

     

 3.3  ผลิตภัณฑสําเร็จรูป      

0.5 3.3.1  การเก็บรักษาในหองเย็นหรือตูเย็น 

(อุณหภูมิไมเกิน 8 องศาเซลเซียส) 

     

1 

 

3.3.2  มีการขนสงในลักษณะที่ปองกันการ 

ปนเปอนและการเสื่อมสลาย และบันทึกผลอุณหภูมิขนสง 

     

 0.2 3.3.3  มีการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพ 

ผลิตภัณฑ และบันทึกผล (ทางดานกายภาพ เคมี  

อยางนอยปละ 1 ครั้ง ดานจุลินทรียอยางนอยทุก 6 เดือน) 

     

0.3 3.3.4  มีการตรวจเฝาระวังตนเอง (in-house 

control) ตามความเหมาะสม และบันทึกผล 

     

0.25 3.4  ในระหวางกระบวนการผลิตมีการขนยายวัตถุดิบ  

สวนผสม ผลิตภัณฑสําเร็จรูป อยางเหมาะสม 

     

0.25 3.5  มีการบงชี้สถานภาพวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ  และ

ผลิตภัณฑ  

     

 3.6  น้ําที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต      

 0.4 

(M) 

3.6.1  มีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไป 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

     

 0.1 3.6.2  มีการขนยาย การเก็บรักษา และ 

การนําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

     

 3.7  ไอน้ําที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต      

0.25 3.7.1  มีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไป 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

     

0.25  3.7.2  มีการขนยาย การเก็บรักษา และ 

การนําไปใชในสภาพถูกสุขลักษณะ 
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น้ํา 
หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 

 3.8  มีมาตรการจัดการในกรณีไฟฟาดับ        

0.25 3.8.1  การจัดการน้ํานมดิบและผลิตภัณฑที่อยู

ระหวางกระบวนการผลิต (วิธีการ ความเหมาะสม) 

     

0.25 3.8.2  การจัดการผลิตภัณฑสุดทาย (วิธีการ 

ความเหมาะสม อุณหภูมิ การเก็บรักษา) 

     

 หัวขอที่ 3 คะแนนรวม          = 20 คะแนน 

 คะแนนที่ไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 

น้ํา 
หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 

 4.  การทําความสะอาด การฆาเช้ือ และการบํารุงรักษา  

 4.1  การทําความสะอาดและการฆาเชื้อ      
0.5 4.1.1  ขั้นตอนวิธีการลางทําความสะอาดและ

ฆาเชื้อ   
     

 4.1.2  ชนิดของสารเคมีที่ใชในการทํา 
ความสะอาดและฆาเชื้อ 

     

0.5 (1)  ชนิดของสารเคมีที่ใชในการทํา
ความสะอาดและฆาเชื้อเหมาะสม (ชื่อสารเคมี/ 
สารออกฤทธิ์) 

     

0.5 (2)  มีขอมูลเกี่ยวกับการใชสารทํา 
ความสะอาดและฆาเชื้อที่ถูกตอง (ปริมาณสารที่ใช 
ปริมาณน้ํา วิธีใช) 

     

1 4.1.3  เครื่องมือ เครื่องจักร และอปุกรณการผลิต 
มีการทําความสะอาดกอน ระหวาง และหลังปฏิบัติงาน 
ตามความเหมาะสม 

     

1 4.1.4  เครื่องมือ เครื่องจักร และอปุกรณการผลิต
ที่สัมผัสกับอาหาร มีการฆาเชื้ออยางเหมาะสม          
ตามความจําเปน 

     

2 4.1.5  มีการตรวจสอบการตกคางของสารเคมี
ภายหลังการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อ 

     

2 4.1.6  มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการลาง 
ทําความสะอาดและฆาเชื้อ และบันทึกผล 

     

0.5 4.1.7  มีการเก็บอุปกรณที่ทําความสะอาดหรือ
ฆาเชื้อแลวใหเปนสัดสวน และอยูในสภาพที่เหมาะสม   

     

0.5 4.1.8  การลําเลียงขนสงภาชนะและอุปกรณ  
ที่ทําความสะอาดแลว อยูในลักษณะที่ปองกันการปนเปอน
จากภายนอกได 
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น้ํา 
หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 

0.5 4.1.9  มีการเก็บสารเคมีทําความสะอาดหรือ
สารเคมีอื่นๆที่เกี่ยวของกับการรักษาสุขลักษณะ และ 
มีปายแสดงชื่อแยกเปนสัดสวนและปลอดภัย 

     

0.5 4.2  มีแผนงานการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร 
และอุปกรณในการผลิตอยางเหมาะสม 

     

0.5 4.3  มีแผนการสอบเทียบเครื่องมือ เครื่องจักร และ 
อุปกรณในการผลิตอยางเหมาะสม 

     

 หัวขอที่ 4 คะแนนรวม          = 20 คะแนน 
 คะแนนที่ไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 
น้ํา 
หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 

 5.  การสุขาภิบาล 
1 5.1  น้ําที่ใชภายในสถานที่ผลิตสําหรับวัตถุประสงค

อื่นๆ (ปริมาณเพียงพอ มีสัญลักษณแยกประเภทน้ํา  
ชัดเจน) 

     

 5.2  มีการจัดการขยะมูลฝอย      
0.25 (1)  มีภาชนะสําหรับใสขยะ พรอมฝาปด 

จํานวนเพียงพอ และตั้งอยูในที่ที่เหมาะสม  
     

0.25 (2)  มีวิธีการกําจัดขยะมูลฝอยตามสภาพ       
ที่เหมาะสม 

     

0.5 5.3  มีการจัดการระบายน้ําทิ้งและสิ่งโสโครก 
ออกจากอาคารผลิตอยางเหมาะสม   

     

 5.4  หองสวมและอางลางมือหนาหองสวม      
0.25 (1)  แยกจากบริเวณผลิตหรือไมเปดสูบริเวณ

ผลิตโดยตรง 
     

0.25 (2)  อยูในสภาพที่ใชงานไดและสะอาด      
0.25 (3)  มีจํานวนเพียงพอกับผูปฏิบัติงาน      
0.25 (4)  มีอางลางมือพรอมสบูเหลวหรือน้ํายา 

ฆาเชื้อโรค และอุปกรณทําใหมือแหง 
     

 5.5  อางลางมือบริเวณผลิต      
0.25 (1)  มีสบูเหลวหรือน้ํายาฆาเชื้อโรค และอุปกรณ

ทําใหมือแหง 
     

0.25 (2)  อยูในสภาพที่ใชงานไดและสะอาด      
0.25 (3)  มีจํานวนเพียงพอกับผูปฏิบัติงาน      
0.25 (4)  อยูในตําแหนงที่เหมาะสม      

1 5.6  มีระบบควบคุมกําจัดสัตว แมลง ที่มีประสิทธิภาพ      
 หัวขอที่ 5 คะแนนรวม          = 10 คะแนน 
 คะแนนที่ไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 
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น้ํา 
หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 

 6.  สุขลักษณะของผูปฏิบัติงานและบุคลากร 
 6.1  ผูปฏิบัติงานและบุคลากรในบริเวณการผลิต      

0.4 6.1.1  ผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิตอาหารไมมี
บาดแผล ไมเปนโรคหรือพาหะของโรค ตามที่ระบุ      
ในกฎกระทรวง 

     

0.4 6.1.2  มีการตรวจสุขภาพประจําป       
0.4 6.1.3  แตงกายสะอาด เล็บส้ัน ไมทาเล็บ  

ไมสวมใสเครื่องประดับ 
     

0.4 6.1.4  ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน       
0.2 6.1.5  สวมถุงมือที่อยูในสภาพสมบูรณและ

สะอาด หรือกรณีไมสวมถุงมือตองมีมาตรการดูแล
ความสะอาดและฆาเชื้อที่มือกอนการปฏิบัติงาน 

     

0.4 6.1.6  สวมหมวก ตาขายหรือผาคลุมผม  
ผากันเปอน ผาปดปาก ขณะปฏิบัติงาน 

     

0.4 6.1.7  มีมาตรการจัดการรองเทาที่ใชในบริเวณ
ผลิตอยางเหมาะสม 

     

0.4 6.1.8  ไมบริโภคอาหาร สูบบุหรี่ ในขณะปฏิบัติงาน 
หรือมีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานที่นารังเกียจอื่นๆ ที่อาจ
ทําใหเกิดการปนเปอนสูอาหาร 

     

0.4 6.1.9  มีการฝกอบรมดานสุขลักษณะทั่วไป
และความรูตามความเหมาะสม 

     

1.2 
(M) 

6.2  ผูควบคุมการผลิต ตองมีความรู ความสามารถ 
และคุณสมบัติ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยากําหนด 

     

0.4 6.3  มีขอกําหนดหรือมาตรการสําหรับผูไมเกี่ยวของ
กับการผลิต  

     

 หัวขอที่ 6 คะแนนรวม          = 10 คะแนน 
 คะแนนที่ไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 
น้ํา 
หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 

 7.  บันทึกและรายงานผล 
 7.1  บันทึกผลการตรวจวิเคราะห      

0.2 (1)  น้ํานมดิบ      
0.1 (2)  วัตถุดิบอื่นๆ และสวนผสม      
0.1 (3)  บรรจุภัณฑ      
0.2 (4)  ผลิตภัณฑสําเร็จรูป (กายภาพ เคมี  

อยางนอยปละ 1 ครั้ง, จุลินทรียอยางนอย 6 เดือนครั้ง) 
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น้ํา 
หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 
2 

พอใช 
1 

ปรับปรุง 
0 

คะแนน 
ที่ได 

หมายเหตุ 

0.2 7.2  บันทึกผลการตรวจวิเคราะหน้ําที่สัมผัสอาหาร

ในกระบวนการผลิต 

     

0.1 7.3  บันทึกการตรวจสอบการชั่ง ตวง และวัด ในการ

ปรุงผสม การปรุงแตง การบม (แลวแตกรณี) 

     

0.2 7.4  บันทึกอุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษาน้ํานมดิบ 

การปรุงผสม การปรุงแตง การบม แลวแตกรณี การเก็บ

เพื่อรอบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ การขนสง 

     

0.2 7.5  บันทึกอุณหภูมิและเวลาในการพาสเจอรไรส      

0.2 7.6  บันทึกผลการทวนสอบประสิทธิภาพการ 

พาสเจอรไรส 

     

0.2 7.7  บันทึกชนิดและปริมาณการผลิตประจําวันของ

ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

     

0.5 7.8  มีวิธีการเรียกคืนสินคา      

0.5 7.9  บันทึกชนิดและความเขมขนของสารเคมี 

อุณหภูมิ และเวลาที่ใชในการทําความสะอาดและ 

ฆาเชื้อ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต  

รวมทั้งการตรวจสอบการตกคางของสารเคมี ภายหลัง

การลางทําความสะอาดและฆาเชื้อ 

     

0.5 7.10  บันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพของการลาง

ทําความสะอาด และฆาเชื้อ เครื่องมือ เครื่องจักร และ

อุปกรณการผลิต  

     

0.5 7.11  บันทึกการตรวจสอบสภาพความพรอม         

การทํางานของอุปกรณเปล่ียนทิศทางการไหลของน้ํานม  

(กรณีใชอุปกรณพาสเจอรไรสแบบตอเนื่อง) ทุกครั้ง

กอนการผลิต 

     

0.1 7.12  บันทึกการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักร 

และอุปกรณตางๆ ตามแผนงานบํารุงรักษาที่กําหนด  

     

0.5 7.13  บันทึกการสอบเทียบอุปกรณที่ใชวัดอุณหภูมิ  

นาฬิกา เครื่องชั่ง ตวง วัด ที่ใชในการผลิต  

     

0.1 7.14  ผลการตรวจสุขภาพประจําปผูปฏิบัติงาน       

0.6 7.15  ประวัติหรือรายงานการฝกอบรมของผูปฏิบัติงาน      

 หัวขอที่ 7 คะแนนรวม          = 10 คะแนน 

 คะแนนที่ไดรวม                  =  คะแนน (…..........%) 
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สรุปผลการตรวจ 
1.   คะแนนรวม (ทุกหวัขอ) = 100 คะแนน 

คะแนนที่ไดรวม (ทุกหวัขอ) = .................... คะแนน  (....................%) 

2.     ผานเกณฑ 

  ไมผานเกณฑในหัวขอตอไปนี้ 

  หวัขอที ่1     หวัขอที ่2    หวัขอที ่3           หัวขอที่ 4    

  หวัขอที ่5     หวัขอที ่6    หวัขอที ่7 

  พบขอบกพรองรุนแรงเรือ่งเครื่องฆาเชือ้แบบพาสเจอรไรส พรอมอุปกรณวัดอุณหภูมิ  

บันทกึอุณหภมูิ และอุปกรณกวน กรณีฆาเชื้อน้ํานมดิบโดยวิธีไมตอเนื่อง (ขอ 2.3.8) 

  พบขอบกพรองรุนแรงเรื่องอุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้าํนม อุปกรณวดั  

และบันทึกอุณหภูมิ ระบบเตือน กรณีอุณหภูมิไมไดตามที่กําหนด และมีมาตรการปองกันการปรับเปลี่ยน

อุณหภูมิ ในอุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํานม กรณีฆาเชื้อแบบตอเนื่อง (ขอ 2.3.9)  

  พบขอบกพรองรุนแรงเรื่องการควบคมุและบันทึกอณุหภูมิ เวลาทีใ่ชในการ 

พาสเจอรไรส (ขอ 3.2.2 (1)) 

  พบขอบกพรองรุนแรงเรื่องน้ําที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิต  มีคุณภาพ

มาตรฐานไมเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ขอ 3.6.1) 

  พบขอบกพรองรุนแรงเรื่องผูควบคุมการผลิตตองมคีวามรู ความสามารถ และ 

คุณสมบัติ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด (ขอ 6.2) 

  พบขอบกพรองอืน่ๆ ไดแก................................................................................ 

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

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

3.  สรุปผลการประเมิน 

สรุปภาพรวมผลการประเมนิ......................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

.………………………………………………………………………………………………………………... 
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การเปลี่ยนแปลงภายในองคกร……..........................................................................…. 

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

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

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

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

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

การปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับรอง รวมถึงการแสดง/อางองิถงึใบรับรอง  
การรับรอง เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายรับรองระบบงาน (ถามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 การดําเนนิการกับขอบกพรองที่เกิดจากการตรวจประเมินครั้งกอน (ถาม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

จุดแข็ง........................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

ขอสังเกตและโอกาสในการปรับปรุง............................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

 



คูมือการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ GMP นมพรอมบริโภคฯ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1)   95 

ความเห็นคณะผูตรวจประเมิน   
  เห็นควรเสนอใหการรับรอง (อนุญาต)/คงไว/ตออายกุารรับรอง (ใบอนุญาต) 

   อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.  ในการที่พนักงานเจาหนาที่มาตรวจสถานที่ในครั้งนี้ มิไดทาํใหทรัพยสินของผูขออนุญาต/ 
รับอนุญาตสญูหายหรือเสยีหายแตประการใด อานใหฟงและรับรองวาถกูตองจงึลงนามรับรองไวตอหนา

เจาหนาทีท่ายบันทกึ 

 
หมายเหต ุคาดวาจะสงขอแกไขใหกับเจาหนาที่ไดภายในวนัที.่................................……….. 
 

                     (ลงชื่อ).....……........................................... ผูอนุญาต/ผูรับอนุญาต/ผูแทน 
                                            (......................................…...........) 

 

(ลงชื่อ) .......................................พนักงานเจาหนาที่  (ลงชื่อ)......................................พนักงานเจาหนาที ่

(ลงชื่อ) .......................................พนักงานเจาหนาที่  (ลงชื่อ)......................................พนักงานเจาหนาที ่
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ตส.6(50) 
หลักเกณฑการพิจารณาผลการตรวจสอบสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลว 

ที่ผานกรรมวธิีการฆาเชื้อดวยความรอนโดยวธิีพาสเจอรไรส 
------------------------------------------------- 

1.  ระดับการตัดสินใจในการใหคะแนน มี 3 ระดับ ดังนี ้

ระดับ นิยาม คะแนนประเมนิ 

ดี เปนไปตามหลกัเกณฑที่กาํหนดในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 

2 

พอใช เปนไปตามหลกัเกณฑที่กาํหนดในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 แตยังพบขอบกพรองซึ่งยอมรับได เนื่องจากมีมาตรการ 

ปองกนัการปนเปอนในอาหาร หรือขอบกพรองนัน้ไมมีผลตอความปลอดภัย 

โดยตรงกับอาหารที่ผลิต 

1 

ปรับปรุง ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กาํหนดในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 

0 

2.  การคํานวณคะแนน 

2.1  วิธีการคํานวณคะแนนในแตละหวัขอมีสูตรดังนี ้

 คะแนนที่ได    =   น้ําหนกัคะแนนในแตละขอxคะแนนที่ประเมนิได 

รอยละของคะแนนที่ไดในแตละหัวขอ = 

2.2  ขอที่ไมจําเปนตองปฏิบัติตาม สําหรับสถานที่ผลิตนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผาน 

กรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอน หรือการคิดคะแนนกรณีไมมีการดําเนินการในบางขอ เชน ไมมีการใชไอน้ํา  

หรือวัตถุดิบอ่ืนๆ สวนผสม (ในกรณีที่มีการผลิตนมรสจืดชนิดเดียว) การบม (กรณีไมไดผลิตนมเปรี้ยว)          

จึงไมตองพิจารณาใหคะแนนสําหรับขอนั้น แลวนําผลคูณที่ไดหักจากคะแนนรวมเดิมของหัวขอนั้นๆ ผลลัพธ

ที่ไดคือคะแนนรวมที่ใชในการคิดคะแนนของหัวขอนั้น 

2.3  ชองหมายเหตุในบันทึกการตรวจ (Checklist) มีไวเพื่อใหผูทําการตรวจประเมิน  

สามารถลงขอมูลและลักษณะของสิ่งที่สังเกตเห็นตามนั้น โดยเฉพาะขอมูลหรือส่ิงที่เห็นวา “พอใช” และ 

“ปรับปรุง” ใหหมายเหตุวาทําไมถึงไดระดับคะแนนตามนั้น และเมื่อตรวจครบทั้ง 7 หัวขอแลว ชองหมายเหตุ 

จะชวยเตือนและชวยในการใหระดับคะแนนไดอยางเปนธรรม รวมทั้งจะเปนขอมูลในการตรวจติดตามครั้งตอไป 

นอกจากนี้ยังสามารถนําขอมูลในชองหมายเหตุมาใชในการใหคะแนน หรือขอเสนอแนะแกผูประกอบการ 

หรือแสดงความชื่นชมแกสถานประกอบการ ซึ่งจะสรางความรูสึกเปนเจาหนาที่ผูใหคําแนะนําและปรึกษา

มากกวาเปนเจาหนาที่เขาตรวจสอบ เพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 

 

คะแนนที่ไดรวมx100 
 คะแนนรวมในแตละหวัขอ 
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ตัวอยางการคํานวณ 
น้ํา 

หนัก 
ส่ิงที่ตองตรวจสอบ 

ดี 

2 

พอใช 

1 

ปรับปรุง 

0 

คะแนน 

ที่ได 
หมายเหตุ 

 2.  เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิต      
 2.1  การออกแบบ      

0.4 2.1.1  ทําดวยวัสดุผิวเรียบ ไมเปนสนิม ไม
กอใหเกิดการปนเปอนตออาหาร ทนตอการกัดกรอน 

/   (2 x 0.4) 
= 0.8 

 

0.4 2.1.2  รอยตอเรียบ ไมเปนแหลงสะสมของ 
ส่ิงสกปรก 

/   (2 x 0.4) 
= 0.8 

 

0.4 2.1.3  ปม ขอตอ ซีล ประเก็น วาลวตางๆ 
ที่สัมผัสน้ํานม สามารถถอดลางทําความสะอาด  
และฆาเชื้อได  

/   (2 x 0.4) 
= 0.8 

 

0.4 2.1.4  ทอสงน้ํานม ไมมีจุดอับหรือซอกมุมที่ 
ทําความสะอาดยาก 

/   (2 x 0.4) 
= 0.8 

 

0.4 2.1.5  ถังบรรจุน้ํานมมีพื้นถังภายในลาดเอียง   /  (1 x 0.4) 
= 0.4 

 

 2.2  การติดตั้ง      

0.25 2.2.1  ถูกตองเหมาะสมและเปนไปตามสายงาน

การผลิต 

/   (2x0.25)

= 0.5 

 

0.25 2.2.2  อยูในตําแหนงที่ทําความสะอาดและ

บํารุงรักษางาย 

/   (2x0.25)

= 0.5 

 

 2.3  มีจํานวนเพียงพอและเปนชนิดที่เหมาะสมกับ

การผลิต ใชงานได มีความเที่ยงตรง แมนยํา   

     

0.2 2.3.1  อุปกรณรับน้ํานมดิบ กรณีใชน้ํานมดิบ

เปนวัตถุดิบในการผลิต 

/   (2 x 0.2) 

= 0.4 

 

0.2 2.3.2  อุปกรณชั่ง ตวง วัด ปริมาณน้ํานมดิบ /   (2 x 0.2) 

= 0.4 

 

0.2 2.3.3  เครื่องหรืออุปกรณกรอง   /   (2 x 0.2) 

= 0.4 

 

0.2 2.3.4  เครื่องหรืออุปกรณลดอุณหภูมิน้ํานมดิบ 

กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบในการผลิต 

/   (2 x 0.2) 

= 0.4 

 

0.2 2.3.5  ถังเก็บรักษาน้ํานมดิบที่รักษาอุณหภูมิ 

ไดไมเกิน 8 องศาเซลเซียส พรอมอุปกรณวัดอุณหภูมิ  

 /  (1 x 0.2) 

= 0.2 

 

0.2 2.3.6  เครื่องหรืออุปกรณการปรุงผสม  

กรณีผลิตนมปรุงแตง 

- - - - ไมมีการปรุงผสม 
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น้ํา 

หนัก 

ส่ิงที่ตองตรวจสอบ ดี 

2 

พอใช 

1 

ปรับปรุง 

0 

คะแนน 

ที่ได 

หมายเหตุ 

0.2 2.3.7  เครื่องโฮโมจีไนสเซอร แลวแตกรณี  /   (2 x 0.2) 

= 0.4 

 

2.0 

(M) 

2.3.8  เครื่องฆาเชื้อแบบพาสเจอรไรส  

พรอมอุปกรณวัดอุณหภูมิ บันทึกอุณหภูมิ และอุปกรณ

กวน กรณีฆาเชื้อน้ํานมดิบโดยวิธีไมตอเนื่อง 

- - - - การฆาเชื้อ

แบบตอเนื่อง 

2 

(M) 

2.3.9  อุปกรณเปล่ียนทิศทางการไหลของน้ํานม   

อุปกรณวัดและบันทึกอุณหภูมิ ระบบเตือนกรณี

อุณหภูมิไมไดตามที่กําหนด และมีมาตรการปองกัน

การปรับเปล่ียนอุณหภูมิในอุปกรณเปล่ียนทิศทาง 

การไหลของน้ํานม กรณีฆาเชื้อแบบตอเนื่อง 

/   (2 x 2) 

= 4 

 

0.2 2.3.10  ถังบมหรือถังหมัก ( fermented tank ) 

พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของ กรณีผลิตนมเปรี้ยว  

- - - - ไมมีการผลิตนม

เปร้ียว 

0.2 2.3.11  เครื่องหรืออุปกรณลางทําความสะอาด

และฆาเชื้อบรรจุภัณฑ   

/   (2 x 0.2) 

= 0.4 

 

0.3 2.3.12  ถังรอบรรจุ (ฝาถังลาดเอียง สามารถ

ลางทําความสะอาดดวยระบบ CIP อุปกรณวัดอุณหภูมิ

เที่ยงตรง) 

/   (2 x 0.3) 

= 0.6 

 

0.3 2.3.13  เครื่องหรอือุปกรณการบรรจุและปดผนึก

อัตโนมัติ (สามารถลางทําความสะอาดดวยระบบ CIP) 

/   (2 x 0.3) 

= 0.6 

 

0.2 2.3.14  เครื่องมือหรืออุปกรณประทับตรา 
วันหมดอายุของผลิตภัณฑ (เครื่องสามารถระบุ 
วันหมดอายุที่อานไดชัดเจน) 

 /  (1 x 0.2) 
= 0.2 

 

0.5 2.3.15  เครื่องมือหรืออุปกรณทําความสะอาด 
ฆาเชื้อในระบบปด กรณีใชระบบทอ  

/   (2 x 0.5) 
= 1 

 

0.2 2.3.16  เครื่องมือหรืออุปกรณปรับคุณภาพน้ํา 
(เหมาะสม) 

/   (2 x 0.2) 
= 0.4 

 

0.2 2.3.17  เครื่องมือวัดอุณหภูมิและนาฬิกาจับเวลา   
แลวแตกรณี 

 /  (1 x 0.2) 
= 0.2  

 

 หัวขอที่ 2 คะแนนรวม          = 20-0.4-
4-0.4 = 
15.2 

คะแนน 

 คะแนนที่ไดรวม                  = 14.2 คะแนน 
(..93.42..%) 

** รอยละคะแนนที่ไดในแตละหัวขอ = (14.2 x 100)/15.2 = 93.42 % 
 
 



คูมือการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ GMP นมพรอมบริโภคฯ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1)   99 

3.  ขอบกพรองที่รุนแรง (Major defect) หมายถงึ ขอบกพรองทีเ่ปนความเสี่ยง ซึง่อาจทําใหเกิด

การปนเปอน ไมปลอดภัยตอการบริโภค ไดแก 

3.1  เครื่องฆาเชื้อแบบพาสเจอรไรส พรอมอุปกรณวัดอุณหภูมิ บันทึกอุณหภูมิ และ

อุปกรณกวน กรณีฆาเชื้อน้าํนมดิบโดยวธิีไมตอเนื่อง ตามขอ 2.3.8 

3.2  อุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้าํนม อุปกรณวัดและบันทึกอุณหภูมิ ระบบเตือน  

กรณีอุณหภูมิไมไดตามที่กําหนด และมีมาตรการปองกันการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในอุปกรณเปลี่ยนทิศ

ทางการไหลของน้าํนม กรณฆีาเชื้อแบบตอเนื่อง ตามขอ 2.3.9 

3.3  การควบคุมและบันทกึอุณหภูมิ เวลาที่ใชในการพาสเจอรไรส ตามขอ 3.2.2(1) 

3.4  น้ําที่สัมผัสกับอาหารในกระบวนการผลิตมีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ตามขอ 3.6.1  

3.5  ผูควบคุมการผลิต ตองมีความรู ความสามารถ และคุณสมบัติ ตามที่สํานักงาน 

คณะกรรมการอาหารและยากําหนด ตามขอ 6.2  

3.6  ขอบกพรองอื่นๆที่คณะเจาหนาที่ผูตรวจประเมนิแลววาเปนความเสี่ยง ซึ่งอาจทาํให

อาหารเกิดความไมปลอดภัยตอการบริโภค 

4.  การยอมรบัผลการตรวจวาผานการประเมิน ตองมีคะแนนที่ไดรวมแตละหัวขอไมนอยกวา

รอยละ 70 และตองไมพบขอบกพรองที่รุนแรง จงึผานเกณฑตามกฎหมาย 
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(สําเนา) 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 

เร่ือง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา 
ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส  

-------------------------------------------- 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑนม พรอมบริโภคชนิด
เหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส เพื่อใหเหมาะสมและมีความมั่นใจในการ
ประกันคุณภาพหรือมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภคเพิ่มมากขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(6) และ (7)  
แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ใหผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนโดยวธีิ
พาสเจอรไรส เปนอาหารที่กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารเปนการ
เฉพาะ 

ขอ 2  ใหผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธี      
พาสเจอรไรส ไดแก นมโค นมปรุงเแตง ผลิตภัณฑของนม นมเปรี้ยว และใหหมายความรวมถึงผลิตภัณฑ
ดังกลาวที่ผลิตจากนมของสัตวอ่ืนที่นํามาบริโภคในลักษณะที่เปนนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธี
ฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส  

ขอ 3  ผูผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธี    
พาสเจอรไรสเพื่อจําหนาย ตองปฏิบัติตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร 
ไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้ 

ขอ 4  ผูนําเขาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดย
วิธีพาสเจอรไรสเพื่อจําหนาย จะตองนําเขาผลิตภัณฑดังกลาวจากสถานที่ผลิตที่ผานการตรวจประเมินจาก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือองคกรหรือหนวยงานที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศกําหนดวาเปนสถานที่ผลิตที่มีมาตรฐานการผลิตเปนไปตามวิธีการผลิต เครื่องมือเคร่ืองใช และการ
เก็บรักษาอาหาร ไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้ หรือจัดใหมีใบรับรองสถานที่ผลิต
สําหรับนําเขาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 
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ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนในการทวนสอบระบบความปลอดภัยของอาหาร เพื่อคุมครอง
ความปลอดภัยของผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจกําหนดใหสถานที่ผลิตตามวรรคหนึ่ง 
ตองผานการตรวจประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือองคกรหรือหนวยงานที่สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 

ขอ 5  ใหผูรับใบอนุญาตผลิต นําเขา หรือใบสําคัญการใชฉลากผลิตภัณฑนมพรอมบริโภค
ชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรสกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามขอ 3 หรือขอ 4 แลวแตกรณี ภายในหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ 6  ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ประกาศ ณ วนัที่  18 สิงหาคม พ.ศ. 2549 

                 (ลงชื่อ)          อนทุิน    ชาญวีรกุล 
                                    (นายอนุทิน   ชาญวรีกุล) 
                    รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
                        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 123 ตอนพิเศษ 96 ง ลงวันที่ 13 กันยายน        
พ.ศ. 2549) 

 

รับรองสําเนาถูกตอง 
(นางปาริฉัตร ฐิตวัฒนกุล) 
นักวิชาการอาหารและยา 7 ว 



บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  
(ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549 

เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ
ดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส  

การผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส จะตองมีการกําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต  
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนั้นจะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 

หมวดที่ หัวขอ เนื้อหา 
1 สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 1.1  สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียงตองอยูในที่ที่เหมาะสม ไมทําใหเกิดการปนเปอนกับผลิตภัณฑนมพรอมบรโิภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธ ี

ฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรสที่ผลิต หากไมสามารถหลีกเลีย่งไดตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนดังกลาว โดยตองม ี
ลักษณะดังตอไปนี้ 
1.1.1  สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ไมปลอยใหมีการสะสมสิ่งที่ไมใชแลวหรอืสิ่งปฏิกูล อันอาจเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและ 

แมลง รวมทั้งเชื้อโรคตางๆขึ้นได 
1.1.2  อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุนมากผิดปกติ 
1.1.3  ไมอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ 
1.1.4  บริเวณพื้นที่ตั้งตัวอาคารไมมีน้ําขัง แฉะ และสกปรก มีทอหรือทางระบายน้ําเพื่อใหไหลลงสูระบบบําบัดน้ําทิ้งกอนลงสูทางระบาย 

น้ําสาธารณะ 
1.1.5  กรณีที่ใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบ ตองมีบริเวณลางรถและอุปกรณขนสงน้ํานมดิบ ที่มีพื้นคงทน เรียบ ลาดเอียง ไมมนี้ําขัง 

1.2  อาคารผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบรโิภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส อยางนอยตองมีลักษณะ 
 ดังตอไปนี้ 
 1.2.1  มีการออกแบบและกอสรางมั่นคง พื้น ผนัง และเพดาน ของอาคารสถานที่ผลิตกอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ไมดูดซับน้ํา ลาดเอียง 

 ไมมีน้ําขัง 
 1.2.2  มีขนาดและพื้นที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 1.2.3  เปนอาคารสําหรับผลิตอาหารเทานั้น และมีการแยกการปฏิบัติงานสําหรับสายงานการผลิตผลิตภัณฑอาหารประเภทตางๆใหเปนสัดสวน 
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 หัวขอ เนื้อหา 
  1.2.4   มีการจัดพื้นที่ใหเปนไปตามสายงานการผลิต เพื่อปองกันการปนเปอนขาม 

1.2.5   แยกที่พักอาศัย หองน้ํา หองสวม ออกเปนสัดสวนไมปะปนกับบริเวณผลิต 
1.2.6   สะดวกในการปฏิบัติงานและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพใชงานไดดี ไมชํารุด และถูกสุขลักษณะ 
1.2.7   สามารถปองกันสัตว แมลง ไมใหเขาในบริเวณผลิต 
1.2.8   ไมมีสิ่งของที่ไมใชแลวหรอืไมเกี่ยวของกับการผลิตอยูในบริเวณผลิต 
1.2.9   มีทางระบายน้ําทิ้งที่ออกแบบเพื่อรองรบัปริมาณน้ําทิ้งที่เกิดจากการผลิตในบริเวณนั้นๆไดเพียงพอ 
1.2.10  มีการถายเทอากาศที่ดีและเพียงพอ 
1.2.11  มีระบบแสงสวางที่เพียงพอและมีฝาครอบหลอดไฟในบริเวณผลิตที่เปนจุดเสี่ยงตอการปนเปอนผลิตภัณฑ 
1.2.12  ภายในอาคารผลิต อยางนอยตองประกอบดวย 

1.2.12.1   หองหรือบริเวณรับและเก็บรักษาน้ํานมดิบ กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบ ทั้งนี้ถังเก็บน้ํานมดิบอาจตั้งอยูนอกอาคาร 
1.2.12.2   หองหรือบริเวณเก็บวัตถุดิบ สวนผสมที่ใชในการผลิต รวมทั้งบรรจุภัณฑ พื้นตองแหง มีชั้นหรอืยกพื้นรองรับ 
1.2.12.3   หองหรือบริเวณเตรยีมวัตถุดิบและปรุงผสม (กรณีการผลิตนมที่มีการปรุงแตง) 
1.2.12.4   หองหรือบริเวณเตรยีมเชื้อ (กรณีผลิตนมเปรี้ยว) 
1.2.12.5   หองหรือบริเวณพาสเจอรไรส 
1.2.12.6   หองหรือบริเวณบรรจุ มีมาตรการปองกันการปนเปอนจากภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ ไมเปนทางเดินผานไปยังบริเวณหรอื 

หองอืน่ๆ มีภาชนะรองรับผลติภัณฑที่บรรจุแลว โดยมรีะดับสูงจากพื้นปฏิบัติงาน 
1.2.12.7   หองเย็นหรือตูเย็นสาํหรับเก็บผลิตภัณฑสําเร็จรูป มีชั้นหรือยกพืน้รองรับ เพื่อใหความเย็นไหลเวียนไดอยางทั่วถึง 
1.2.12.8   หองหรือบริเวณลางทําความสะอาดและฆาเชื้อบรรจุภัณฑ แลวแตกรณี 
1.2.12.9   หองหรือบริเวณลางและฆาเชื้อภาชนะ อุปกรณการผลิต 
1.2.12.10  หองหรือบริเวณสําหรับอุปกรณลางแบบระบบปด (Clean  In  Place, CIP) 
1.2.12.11  หองหรือบริเวณเก็บอุปกรณการผลติที่ลางทําความสะอาดแลว 
1.2.12.12  หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํานม ที่มีมาตรการปองกันการปนเปอนสูบริเวณผลิต 
1.2.12.13  หองหรือบริเวณเก็บสารเคมีที่ไมใชในอาหาร ใหจัดแยกเปนสัดสวน ไมปะปนกับสารเคมีที่ใชในอาหาร  
1.2.12.14  หองหรือบริเวณเปลี่ยนเสื้อผาและเก็บของใชสวนตัวของพนักงาน 
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2 เครื่องมือ เครือ่งจักร และ
อุปกรณการผลติ 

2.1  มีการออกแบบ อยางนอยตองมีลักษณะดังนี้ 
2.1.1  ผิวหนาของเครื่องมือหรอือุปกรณที่สัมผัสโดยตรงกับน้ํานม ตองมีผิวเรียบ ทําจากวัสดุที่ไมกอใหเกิดการปนเปอนตออาหาร  

สามารถทําความสะอาดและฆาเชื้อไดงาย 
2.1.2  ปม ขอตอ วาลว ซีล ประเก็นตางๆ ที่สัมผัสน้ํานม ตองออกแบบใหงายตอการทําความสะอาดและฆาเชื้อ 
2.1.3  ทอสงน้ํานมตองไมกอใหเกิดการปนเปอนกับกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ ภายในทอไมมีจุดอับหรอืซอกมุม ซึ่งจะทําใหสิ่งสกปรกสะสม   

ยากตอการทําความสะอาดและฆาเชื้อ 
2.1.4  ถังบรรจนุ้ํานมตองออกแบบใหมีพื้นถังลาดเอียง สามารถระบายของเหลวออกไดทั้งหมดและปองกันการปนเปอน 

2.2  มีการติดตั้งเครื่องมอืเครื่องจักรและอุปกรณในตําแหนงที่เหมาะสม เปนไปตามสายงานการผลิตแตละประเภท เปนสัดสวน ไมกอใหเกิดการ 
 ปนเปอน งายตอการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ทําความสะอาด และซอมบํารุง 

2.3  มีจํานวนเพียงพอและเปนชนิดที่เหมาะสมกับการผลิต ใชงานได มีความเที่ยงตรง แมนยํา ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย 
 2.3.1  อุปกรณการรับน้ํานมดิบ (กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบในการผลิต) 
 2.3.2  เครื่องหรืออุปกรณตวง หรือเครือ่งชั่ง 
 2.3.3  เครื่องหรืออุปกรณกรอง 
 2.3.4  เครื่องหรืออุปกรณลดอณุหภูมิน้ํานมดิบ (กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบในการผลิต) 
 2.3.5  ถังเก็บรกัษาน้ํานมดิบที่สามารถรักษาอณุหภูมิไดไมเกิน 8oC ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษา พรอมอุปกรณวัดอุณหภมูิ 
 2.3.6  เครื่องหรืออุปกรณการปรุงผสมหรอืเครื่องโฮโมจีไนสเซอร แลวแตกรณี 
 2.3.7  เครื่องฆาเชื้อแบบพาสเจอรไรส พรอมอุปกรณวัดอุณหภูมิ บันทึกอุณหภูมิ และอุปกรณกวน กรณีฆาเชื้อน้ํานมดิบโดยวิธีไมตอเนื่อง   
 2.3.8  อุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํานม (Flow Diversion Device, FDD) พรอมอุปกรณวัดอุณหภมูิ บันทึกอุณหภูมิ กรณีฆาเชื้อ 

น้ํานมดิบโดยวธิีตอเนื่อง พรอมระบบเตือนกรณีอุณหภูมิไมไดตามกําหนด และมีมาตรการปองกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในอุปกรณ 
เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํานม 

 2.3.9  ถังบมหรือถงัหมัก (Fermented Tank) (กรณีผลิตนมเปรี้ยว) 
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  2.3.10  เครื่องหรืออุปกรณลางทําความสะอาดหรือฆาเชื้อบรรจุภัณฑ 
2.3.11  ถังรอบรรจุตองมีฝาปด ฝาถังลาดเอียง สามารถลางทําความสะอาดและฆาเชื้อภายในแบบระบบปด   

พรอมอุปกรณวดัอุณหภูมิ และสามารถรักษาอณุหภูมิของน้ํานมหรือผลิตภณัฑไวไดไมเกินขอกําหนด 
2.3.12  เครื่องบรรจุและปดผนกึอัตโนมัต ิ   
2.3.13  เครื่องหรืออุปกรณประทับตราวันหมดอายุของผลิตภณัฑ 
2.3.14  เครื่องหรืออุปกรณทําความสะอาดและฆาเชื้อแบบระบบปด (CIP)  
2.3.15  เครื่องหรืออุปกรณสําหรับปรับคุณภาพน้ํา 
2.3.16  เครื่องมอืวัดอุณหภูมิและนาฬิกาจับเวลา แลวแตกรณี 

3 การควบคุมกระบวนการผลิต การดําเนินการทุกขั้นตอนจะตองมีการควบคุมตามสุขลักษณะการผลิตที่ดี ตั้งแตการตรวจรับ การเก็บรักษาวัตถุดิบ สวนผสมในการผลิต  
และบรรจุภัณฑ การปรุงผสม การฆาเชื้อ การเก็บรักษาผลิตภัณฑที่รอการบรรจุ การบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑสําเร็จรปู การขนยายระหวาง 
การผลิต และการขนสงผลิตภณัฑสําเร็จรูป ดังนี้ 
3.1  การรับวัตถุดิบ สวนผสมในการผลิต และบรรจุภัณฑ 

3.1.1  วัตถุดิบและสวนผสมในการผลิต 
3.1.1.1  มีการคัดเลือกดานคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อใหเหมาะสมในการผลิตอาหารสําหรับการบริโภค ตามขอกําหนดที่ระบุไว 
3.1.1.2  เก็บตัวอยางน้ํานมดิบตรวจวิเคราะหคุณภาพ ดานเคมี กายภาพ จุลินทรีย ทุกครั้งกอนใชผลิต              
3.1.1.3  เก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหวัตถุดิบอื่นๆ โดยหองปฏบิัติการที่ไดมาตรฐานอยางนอยปละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่มีการ 

เปลี่ยนแปลงแหลงซื้อกอนนําไปใชในการผลิต เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจสําหรับการนําไปใชผลิต 
3.1.1.4  เก็บไวภายใตสภาวะที่ปองกันการปนเปอนได โดยมกีารเสื่อมสลายนอยที่สุด มีการหมุนเวยีนไปใชอยางมีประสิทธิภาพ  

ตามหลักเก็บกอนใชกอน  
3.1.1.5  มีชั้นหรือยกพื้นรองรบั 
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  3.1.2  บรรจภุัณฑ 
3.1.2.1  ตองทําจากวัสดุที่มีคุณภาพหรอืมาตรฐานตามขอกําหนดของบรรจุภณัฑสําหรับอาหาร ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย 

เรื่อง ภาชนะบรรจ ุ
3.1.2.2  มีการตรวจสภาพเบื้องตน ไมมีตําหนิ อยูในหีบหอที่สะอาด ปองกันการปนเปอนจากฝุนละออง กอนนําไปใชจะตองทํา                    

ความสะอาดหรือฆาเชื้อ และนําไปใชบรรจุทันที มีการตรวจสอบการปนเปอนเชื้อจุลินทรียของบรรจุภณัฑอยางสม่ําเสมอ  
เพื่อยืนยันประสิทธิภาพการทําความสะอาดหรือการฆาเชื้อ 

3.1.2.3  มีชั้นหรือยกพื้นรองรบั 
3.2  การควบคุมระหวางกระบวนการผลิต 

 3.2.1  การปรุงผสม (กรณีที่มีการปรุงผสม)  
3.2.1.1  มีการตรวจสอบการปรุงผสมวาเปนไปตามสูตร สวนผสมที่กําหนดไว โดยเก็บรกัษาภายใตสภาวะที่สามารถปองกันการปนเปอน 

และการเจริญของเชื้อจลุินทรีย 
3.2.2  การพาสเจอรไรส 

3.2.2.1  มีการควบคุมกระบวนการพาสเจอรไรส โดยใชอุณหภูมิและเวลาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ 
หรือใหเปนไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับและมีความปลอดภยัตอผูบริโภค พรอมบันทึกผล 

3.2.2.2  มีการทวนสอบประสิทธิภาพการพาสเจอรไรสทุกครั้งภายหลังการฆาเชื้อผลิตภัณฑ และบันทึกผล 
3.2.2.3  กรณีใชอุปกรณฆาเชื้อระบบแผนแลกเปลี่ยนความรอน ตองควบคุมความดนัของน้ํานมที่ผานการฆาเชื้อแลว ใหสงูกวาน้ํานมดิบ 

ในสวน Regenerative Section หรือมีมาตรการอื่นที่เทียบเทา 
 3.2.3  การบรรจุ 

3.2.3.1  บรรจุและปดผนึกทันทีดวยเครื่องบรรจุอัตโนมัติ  
3.2.3.2  ตรวจพนิิจสภาพความเรียบรอยของบรรจภุัณฑภายหลังการบรรจุ รวมทั้งความถูกตองของฉลาก 
3.2.3.3  อุณหภูมิของน้ํานมที่ผานการฆาเชื้อแลวระหวางบรรจุ จนกระทั่งนําเขาเก็บรักษาในหองเย็น ไมสงูกวาอุณหภูมิตามประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของหรอืใหเปนไปตามหลกัวิชาการที่ยอมรับและมีความปลอดภัยตอผูบรโิภค พรอมบันทึกผล 
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  3.3  ผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
 3.3.1  การเก็บรักษาผลิตภัณฑสําเร็จรูป สามารถปองกันการปนเปอนและปองกันการเสื่อมสลายของผลิตภัณฑ โดยอณุหภูมิของผลติภัณฑ 

ระหวางเก็บรักษาตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุที่เกี่ยวของหรอืใหเปนไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับ 
และมีความปลอดภัยตอผูบริโภค พรอมบันทึกผล 

3.3.2  การขนสง พาหนะที่ใชขนสงผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรสตองไมกอใหเกิดการปนเปอน และสามารถควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑใหเปนไป 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ หรอืใหเปนไปตามหลกัวิชาการที่ยอมรับและมีความปลอดภยัตอผูบรโิภค  
พรอมบันทึกผล กรณีใชน้ําแข็งจะตองเปนน้ําแข็งที่สะอาด มีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ําแข็ง 

3.3.3  การควบคุมคุณภาพตองเก็บตัวอยางสงตรวจวิเคราะห ดานเคมี ดานกายภาพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง   
และดานจุลินทรีย อยางนอยทุก 6 เดือน โดยหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน พรอมทั้งมีการตรวจเฝาระวังตนเอง (in-house control)   
ตามความเหมาะสม เพื่อตรวจสอบวาผลิตภัณฑมีคุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ 

3.4  ภาชนะ อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการขนถายวัตถุดิบ สวนผสมในการผลิตในระหวางกระบวนการผลติ รวมทั้งผลิตภณัฑสําเร็จรูป 
ตองอยูในสภาพที่เหมาะสม และไมทําใหเกิดการปนเปอน 

3.5  มีการเก็บและบงชี้ชนิดของวัตถุดิบ บรรจภุัณฑ และผลิตภัณฑสําเร็จรูป ผลิตภัณฑที่ตองผานกระบวนการผลิตซ้ํา (reprocess) หรือ 
ผลิตภัณฑที่รอทําลายอยางชัดเจน 

3.6   น้ําที่สัมผัสอาหารในกระบวนการผลิตตองเปนน้ําสะอาด มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุวาดวยเรือ่ง น้าํบริโภค 
ในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท และการนําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ  

3.7   ไอน้ําที่สัมผัสกับอาหารตองทําจากน้ําสะอาด มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ง น้ําบริโภคในภาชนะ 
บรรจุที่ปดสนิท และการนําไปใชในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

3.8   ตองมีมาตรการจัดการน้ํานมดิบ ผลิตภัณฑที่อยูระหวางกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑสุดทายอยางเหมาะสม ในกรณีที่ไฟฟาดับ  
ทั้งนี้หากมีการใชน้ําแข็งรักษาความเย็น ตองไมใหสัมผัสอาหารโดยตรง และน้ําแข็งที่ใชตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวง 
สาธารณสุขวาดวยเรือ่ง น้ําแข็ง 
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4 การทําความสะอาด การฆาเชื้อ 
และการบํารุงรักษา 
 
 

สารที่ใชในการทําความสะอาดและฆาเชื้อเครื่องมือ เครือ่งจักร และอุปกรณการผลิต โดยเฉพาะภาชนะบรรจุ ตองมีขอมูลเกี่ยวกับวิธีการใช  
ความเขมขน อุณหภูมิที่ใช  ระยะเวลาที่สารนั้นสัมผัสกับพื้นผิวที่ตองการทําความสะอาดและฆาเชื้อ รวมทั้งตองมีการทดสอบวาขอมูลดังกลาว 
มีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดและฆาเชื้อ ดังตอไปนี้ 
4.1  การทําความสะอาดและการฆาเชื้อ 

4.1.1  มีเอกสารแสดงขั้นตอนการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อของเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณตางๆที่ใชในการผลิต  
รวมทั้งบรรจุภณัฑ 

4.1.2  สารเคมีที่ใชในการทําความสะอาด ฆาเชื้อเครื่องมอื เครื่องจักร และอปุกรณการผลิต ตองมีขอมูลเกีย่วกับชนิดของสารเคมี วิธีใช  
ความเขมขน อุณหภูมิที่ใช ระยะเวลาในการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อ 

4.1.3  มีการฆาเชื้อ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
4.1.4  มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการลางทําความสะอาด การฆาเชื้อ และการตกคางของสารเคมีที่ใชลางทําความสะอาดและฆาเชื้อ 

4.1.5  มีการเกบ็อุปกรณที่ทําความสะอาดหรือฆาเชื้อแลวใหเปนสัดสวนและหางจากที่ที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนซ้ํา 

4.1.6  การลําเลยีง ขนสงภาชนะ และอุปกรณที่ทําความสะอาดแลว ตองสามารถปองกันการปนเปอนจากภายนอกได         

4.1.7  การใชสารเคมี ตลอดจนสารเคมีที่ใชเกี่ยวกับกระบวนการผลิตตองอยูภายใตเงื่อนไขที่ปลอดภัย มีฉลากภาษาไทยกํากับ สารเคมีที่ใชใน 

อาหาร ตองมีมาตรการควบคุมสําหรับนําไปใชอยางปลอดภยั 

4.2  มีแผนงานบํารุงรักษา เครื่องมือ เครือ่งจักร อุปกรณ และการสอบเทียบอุปกรณที่จําเปนในการผลิตอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
5 การสุขาภิบาล ผูผลิตตองดําเนนิการเกี่ยวกับสขุาภิบาล ดังตอไปนี้ 

5.1  น้ําที่ใชภายในสถานที่ผลิตสําหรับวัตถุประสงคอื่นๆ ตองสะอาด มีการปรับคุณภาพน้ําตามความจําเปน มีปริมาณเพียงพอ และมีสัญลักษณ 
แยกประเภทน้ําใชสัมผัสอาหารหรอืน้ําใชในสถานที่ผลิตอยางชัดเจน 

5.2  มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปดในจํานวนที่เพียงพอ และมีวิธีการกําจัดที่เหมาะสม 
5.3  จัดใหมีทางระบายน้ําทิ้งและสิ่งโสโครกอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับเขาสูกระบวนการผลิตอาหาร 
5.4  หองสวมและอางลางมือหนาหองสวม มีจาํนวนเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงานและถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณในการลางมือครบถวน ถกูสุขลักษณะ   

และใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5.5  อางลางมอืบริเวณผลิตมีจาํนวนเพียงพอและติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสมตอการใชงาน มีอุปกรณในการลางมือครบถวน และมีอุปกรณทําให 

 มือแหงและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
5.6  ไมมีสัตวเลี้ยงในอาคารผลิตและมีระบบควบคุมปองกันสัตว แมลง ที่มีประสิทธิภาพ   
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6 
 

สุขลักษณะของผูปฏิบัติงาน
และบุคลากร  

6.1  ผูปฏิบัติงานและบุคลากรในบริเวณผลิตตอง 
6.1.1  ไมเปนโรคติดตอหรือโรคนารังเกียจตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2522) หรือมีบาดแผลที่กอใหเกิดการปนเปอนสู 

อาหาร และมีขอกําหนดสําหรบัผูปฏิบัติที่มีอาการของโรค 
6.1.2  มีการตรวจสุขภาพประจําป อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
6.1.3  แตงกายสะอาด ตัดเล็บสั้น ไมทาเล็บ ไมใสเครื่องประดับ 
6.1.4  ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนเริ่มปฏิบัติงาน ภายหลังจากสัมผัสสิ่งที่กอใหเกิดการปนเปอน และภายหลังจากใชหองน้ําและหองสวม  

โดยเฉพาะผูปฏิบัติงานรับน้ํานมดิบ ปรุงผสม เติมเชื้อนมเปรี้ยว และบรรจ ุ
6.1.5  สวมถุงมอืที่อยูในสภาพสมบูรณและสะอาดถูกสุขลักษณะ สําหรับการปฏิบัติบางขั้นตอนที่ไมตองสวมถุงมอื ตองลางมือ เล็บ แขน  

ใหสะอาดกอนการผลิตทุกครั้ง 
6.1.6  สวมหมวก ตาขายหรือผาคลุมผม ผากันเปอน ผาปดปาก ขณะปฏิบัติงาน 
6.1.7  มีมาตรการจัดการรองเทาบางจุดการทํางานที่เหมาะสม เชน เปลี่ยนใชรองเทาเฉพาะบริเวณ หรือจุมรองเทาในน้ํายาฆาเชื้อโรคกอนเขาสู 

บริเวณผลิต เพื่อปองกันการปนเปอนสูผลิตภณัฑ 
6.1.8  ไมบริโภคอาหาร สูบบุหรี่ ในขณะปฏิบัติงาน หรือมีพฤติกรรมขณะปฏิบัติงานที่นารังเกียจอื่นๆ ที่อาจทําใหเกิดการปนเปอนสูอาหาร 
6.1.9  มีการฝกอบรมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป และความรูทั่วไปในการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวตามความเหมาะสม 

6.2  ผูควบคุมการผลิต ตองมีคุณสมบัติและความรูเกีย่วกับการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบรโิภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน 
 โดยวิธีพาสเจอรไรสตามความเหมาะสม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 

6.3  มีขอกําหนดดานสุขลักษณะหรือมาตรการสําหรับผูเยี่ยมชมและผูไมเกี่ยวของกับการผลิต อยางนอยตองปฏิบัติตามขอกําหนด 6.1.1-6.1.8 
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7. บันทึกและรายงานผล 
 

ผูผลิตตองมีบันทึก รายงานตางๆที่เกี่ยวของกับการผลิต อยางนอยดังตอไปนี ้โดยเก็บรักษาไว ณ สถานที่ผลิต เปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน 
7.1  ผลการตรวจวิเคราะหน้ํานมดิบ วัตถุดิบและสวนผสมในการผลิต บรรจภุัณฑ และผลิตภัณฑสําเร็จรูป 
7.2  ผลการตรวจวิเคราะหน้ําที่สัมผัสอาหารและที่ใชเปนสวนผสมในกระบวนการผลิต 
7.3  การชั่ง ตวง วัด วัตถุดิบและสวนผสมในการผลิต 
7.4  อุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษาน้ํานมดิบ การปรุงผสม การบม แลวแตกรณี การพาสเจอรไรส การเก็บเพื่อรอบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ 

สําเร็จรูป และการขนสง 
7.5  ผลการทวนสอบประสิทธิภาพการพาสเจอรไรส 
7.6  ชนิดและปริมาณการผลิตประจําวันของผลิตภัณฑสําเรจ็รูปและวิธีการเรียกคืนสินคา 
7.7  ชนิดและความเขมขนของสารเคมี อุณหภูมิและเวลาที่ใชในการทําความสะอาดและฆาเชื้ออุปกรณ เครื่องมือเครือ่งจักรในการผลิต และผลการ 

 ตรวจสอบการตกคางของสารเคมี 
7.8  ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพการลางทําความสะอาดหรือฆาเชื้อเครือ่งมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต 
7.9  ผลการตรวจสภาพความพรอม การทํางานของเครื่องจักร อุปกรณ โดยเฉพาะอุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํานม (กรณีใชอุปกรณ 

 พาสเจอรไรสแบบตอเนื่อง) ทุกครั้งกอนการผลิต 
7.10  ผลการตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ตามแผนงานบํารุงรักษาที่กําหนด 
7.11  การสอบเทียบเครื่องมือวดัอุณหภูมิ นาฬกิา เครื่องชั่ง ตวง วัด ที่ใชในกระบวนการผลติ 
7.12  ผลการตรวจสุขภาพประจําปผูปฏิบัติงาน และประวัติหรือรายงานการฝกอบรมของผูปฏิบัติงาน 
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(สําเนา) 

 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 
เร่ือง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทาํจากพลาสติก 

--------------------- 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง กําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 6(6) และ (9) แหง 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา 29 ประกอบดวยมาตรา 35 มาตรา 39 มาตรา48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 111 (พ.ศ.2531) เร่ือง กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุพลาสติก การใชภาชนะบรรจุพลาสติก และการหามใชวัตถุใดเปนภาชนะ
บรรจุอาหาร ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2531 

ขอ 2  ในประกาศนี้ ภาชนะบรรจุ หมายความวา วัตถุที่ใชบรรจุอาหาร ไมวาดวยการใส หรือ
หอ หรือดวยวิธีใดๆ และใหหมายความรวมถึงฝาหรือจุกดวย 

ขอ 3  ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังนี้ 
(1)  สะอาด 
(2)  ไมมีสารอื่นออกมาปนเปอนกับอาหาร ในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 
(3)  ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 
(4)  ไมมีสีออกมาปนเปอนกับอาหาร 

ขอ 4  ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลวตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานตามบัญชีหมายเลข 1 ทายประกาศนี้ดวย 

ขอ 5  การตรวจวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจายของภาชนะบรรจุที่ทําจาก
พลาสติก ใหวิเคราะหโดยวิธีตามที่กําหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

ขอ 6  ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกซึ่งใชบรรจุนมหรือผลิตภัณฑนม ตองเปนพลาสติก ชนิด
พอลิเอทิลีน, เอทิลีน 1-แอลคีนโคพอลิเมอรไรซดเรซิน, พอลิพรอพิลีน, พอลิสไตรีน หรือพอลิเอทิลีนเทเรฟ
ทาลเลต  

ผลิตภัณฑนมตามวรรคหนึ่ง ไดแก นมเปรี้ยว นมดัดแปลงสําหรับทารก นมปรุงแตงและครีม 
แตไมรวมถึงนมและผลิตภัณฑนมดังกลาวที่อยูในลักษณะผงหรือแหง 
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ขอ 7  หามมิใหใชภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกที่มีสีบรรจุอาหาร u3618 .ก เวนในกรณี 

ดังตอไปนี้ 
(1)  พลาสติกชนิดลามิเนต (Laminate) เฉพาะชั้นที่ไมสัมผัสโดยตรงกับอาหาร 
(2)  พลาสติกที่ใชบรรจุผลไมชนิดที่ไมรับประทานเปลือก 
(3)  กรณีอ่ืนตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ขอ 8  หามมิใหใชภาชนะบรรจุที่ทําขึ้นจากพลาสติกที่ใชแลวบรรจุอาหาร เวนแตใชเพื่อบรรจุ
ผลไมชนิดที่ไมรับประทานเปลือก 

ขอ 9  หามมิใหใชภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกที่เคยใชบรรจุหรือหุมหอปุย วัตถุมีพิษ หรือ
วัตถุที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เปนภาชนะบรรจุอาหาร 

ขอ 10  หามมิใหใชภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกที่ทําขึ้นเพื่อใชบรรจุส่ิงของอยางอื่นที่มิใช
อาหาร หรือมีรูป รอยประดิษฐหรือขอความใดที่ทําใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสําคัญของอาหารที่บรรจุ 
อยูในภาชนะนั้น เปนภาชนะบรรจุอาหาร 
 

ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วนัที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2548 
 

 (ลงชื่อ)         อนุทิน ชาญวีรกูล 
  (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข  
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข 

 
 
 
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 123 ตอนพิเศษ 1 ง ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2549) 
 
 
 
 
รับรองสําเนาถูกตอง 
 
(นางสาววารณุ ีเสนสุภา) 
นักวิชาการอาหารและยา 8 ว. 
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(สําเนา) 

 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เร่ือง  ใบรับรองสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน 
โดยวิธีพาสเจอรไรส เพื่อการนําเขา  

--------------------------------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 4 แหงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 เร่ือง 
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผาน
กรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2549 ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(6) และ (7) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ใบรับรองสถานทีผ่ลติผลติภณัฑนมพรอมบริโภคชนดิเหลวทีผ่านกรรมวธิฆีาเชื้อดวย 
ความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรสเพื่อการนําเขา ตองระบุวาเปนไปตามเกณฑหรือมีรายละเอียดเทียบเทาเกณฑใน
บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) พ.ศ.2549 อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1)   หลักเกณฑการผลิตที่ดีของนม (Code of Hygienic Practice for Milk and Milk  
Products: CAC/RCP 57-2004) ที่กําหนดโดยโครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช 
โอ, โคเด็กซ 

(2)  ระบบการวเิคราะหอันตรายและควบคุมจุดวกิฤติ (Hazard Analysis and Critical 
Control Point System) 

(3) ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) ของ ไอ เอส โอ (ISO)          
22000: 2005 

ขอ 2  ใหองคกรหรือหนวยงานดังตอไปนี้ มีหนาที่ตรวจประเมินสถานที่ผลิต และสามารถออก
ใบรับรองสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธี            
พาสเจอรไรส ตามขอ 1  

(1)  องคกรหรือหนวยงานของรัฐ (Authority) ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบของประเทศผูผลิต  
(2)  องคกรหรือหนวยงานเอกชนที่หนวยงานราชการซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบของประเทศ 

ผูผลิต รับรองใหสามารถตรวจประเมินสถานที่ผลิต 
(3)  องคกรหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองโดยหนวยงานรับรองสากล ซ่ึงเปนที่

นาเชือ่ถือในระดับสากล 
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ขอ 3  การแสดงใบรบัรองที่ออกโดยองคกรหรือหนวยงานตามขอ 2 ตองเปนตนฉบับ กรณีที ่

ไมสามารถนําตนฉบับมาแสดงได ใหใชสําเนาตนฉบับที่รับรองโดยองคกรหรือหนวยงานที่ออกใบรับรอง
นั้นๆ หรือสถานทูตของผูผลิตในประเทศไทย หรือหนวยงานของรัฐ หรือบุคคลที่รัฐรับรอง เชน Notary 
Public เปนตน 

กรณีใบรับรองที่ใชภาษาอื่น ใหแนบคําแปลที่เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่ผานการรับรอง
คําแปลจากสถานทูตไทยในประเทศผูผลิต หรือสถานทูตของผูผลิตในประเทศไทย หรือหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชนที่ดําเนินธุรกิจการแปลเอกสารที่เปนมาตรฐานสากลพรอมใบรับรองดวย 

ใบรับรองตองระบุวันสิ้นอายุ ในกรณีที่ใบรับรองไมไดระบุวันส้ินอายุ ใหถือวาใบรับรองนั้น
ใชไดไมเกิน 1 ป นับแตวันที่ออกใบรับรอง เวนแตจะมีหลักฐานจากองคกรหรือหนวยงานที่ออกใบรบัรองวา
ใบรับรองนั้นยังคงมีสถานะใชไดอยู  

ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ประกาศ ณ วนัที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549 

ลงชื่อ                มานิตย  อรุณากูร 

                    (นายมานิตย  อรุณากูร) 
             รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน 

                                                                                                         เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 

 
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 123 ตอนพิเศษ 11 ง ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2549) 
 
 
 
รับรองสําเนาถูกตอง 
 
(นางปาริฉัตร  ฐิตวัฒนกุล) 
นักวิชาการอาหารและยา 7 ว. 
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(สําเนา) 

 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เร่ือง  กําหนดคุณสมบัตแิละความรูของผูควบคมุการผลิตผลิตภณัฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลว 
ที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 

-------------------------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 6.2 ในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298) 
พ.ศ.2549 เร่ือง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิด
เหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2549 ซ่ึงออกโดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1) (2) (6) และ (7) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522    
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  ในประกาศนี้ “ผูควบคุมการผลิต” หมายถึง ผูที่มีหนาที่ควบคุมการผลิตผลิตภัณฑนม
พรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส ที่ผานการฝกอบรมและ
ทดสอบความรูจากหนวยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหนวยงานเอกชนที่สามารถออกใบรับรอง
คุณวุฒิ ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาฉบับนี้ 

ขอ 2  ผูผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธ ี
พาสเจอรไรสเพื่อจําหนาย ตองจัดใหมีผูควบคุมการผลิตคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ที่มีคุณสมบัติและความรู 
ดังนี้  

    2.1  จบการศึกษาขั้นต่ําระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการ
อาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือในสาขาที่เกี่ยวของ และตองผานการฝกอบรมและการทดสอบความรู    
ความชํานาญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาของหลักสูตรอยางนอย ดังตอไปนี้ 

(1)  หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ
ดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส 

(2)  ระบบการฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส  
(3)  การทําความสะอาดและฆาเชื้ออุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต โดยใช

อุปกรณการลางแบบระบบปด (Cleaning In Place: CIP)  
(4)  การบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต  
(5)  สุขาภิบาลอาหาร 
ทั้งนี้ ผูควบคุมการผลิตตองผานการอบรมตามหลักสูตรขางตน โดยมีหลักฐานผาน

การฝกอบรมจากหนวยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหนวยงานเอกชนดวย 
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2.2  มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมดื่มชนิดเหลวที่

ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรสมาแลวอยางตอเนื่อง ไมต่ํากวา 1 ป  
ผูควบคุมการผลิตตามวรรค 1 จะตองอยูปฏิบัติงานประจํา ณ สถานที่ผลิต ตลอดเวลาที่มี  

การผลิต  

ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ประกาศ ณ วนัที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549 

ลงชื่อ                มานิตย  อรุณากูร 

                    (นายมานิตย  อรุณากูร) 
             รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน 

                                                                                                          เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 
(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 123 ตอนพิเศษ 11 ง ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2549) 
 
 
 
รับรองสําเนาถูกตอง 
 
(นางปาริฉัตร  ฐิตวัฒนกุล) 
นักวิชาการอาหารและยา 7 ว. 
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(สําเนา) 

 
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ที่ 508/2549 
เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําเกณฑสุขลักษณะที่ดี (GMP) ในการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภค                

ชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 
……………………………………………………………… 

 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจัดทําประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 

298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา ผลิตภัณฑนมพรอม
บริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน โดยวิธีพาสเจอรไรส ซ่ึงมีผลบังคับใชในวันที่ 14 
กันยายน 2549 เปนตนไปนั้น สถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวย
ความรอน โดยวิธีพาสเจอรไรส ไดแก นมโค นมปรุงแตง ผลิตภัณฑนม นมเปรี้ยว และนมของสัตวอ่ืนทั่ว
ประเทศจะตองไดรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตใหเปนไปตามกฎหมาย 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาแลวจึงเห็นควรใหมีการจัดทําบันทึกการตรวจ
สถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 
เพื่อการตรวจประเมินของเจาหนาที่ทั่วประเทศเปนมาตรฐานในแนวทางเดียวกัน  ดังนั้นเพื่อใหการ
ดําเนินการดังกลาวบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงมีคําสั่งดังนี้ 

องคประกอบคณะทํางาน 
1. นางสาวดารณี  หมูขจรพนัธ นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช.                   ประธาน 

ดานความปลอดภัยของอาหารและการบรโิภคอาหาร 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2. นางสาวทิพยวรรณ  ปริญญาศิริ ผูอํานวยการกองควบคุมอาหาร                     ผูทํางาน 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา                      

3. นายไพโรจน  แกวมณ ี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา               ผูทํางาน 
4. นายมานิตย  วาสุเทพรังสรรค       กรมปศุสัตว                 ผูทํางาน 
5. นายประวีณ  วิชุลดา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      ผูทํางาน 
6. นางอรอวล  เรืองจันทร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย     ผูทํางาน 
7. นายสุวรัจน  หงสยนตรชยั องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย   ผูทํางาน 
        สาขาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
8. นายชัยยันต  โลหพันธุวงศ       บริษัท  ซีพี-เมจิ จํากัด      ผูทํางาน 
9. นายมนตรี    บรรเริงเสนาะ       บริษัท ไทยแอ็ดวานซฟูด (1991) จํากดั   ผูทํางาน 
10.นายเลิศเกยีรติ  พูนผล              บริษัท โฟรโมสตอาหารนม (กรุงเทพฯ) จํากดั             ผูทํางาน 
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11.นายวรัญู  ปนประไพ       บริษัท ดัชมิลล จํากัด          ผูทํางาน 
12.ผูแทนสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑอาหารนมไทย     ผูทํางาน 
13.นางสาวกัลยาณี  ดีประเสริฐวงศ     สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา          ผูทํางาน 
14.นางสาวนฤมล  ฉัตรสงา       สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา         ผูทํางาน 
15.นางสาวศศวิีณ  นรากร       สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา          ผูทํางาน 
16.นางสาวณฐัา  พัฒนากุล                  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา          ผูทํางาน 
17.นางปาริฉัตร  ฐิตวัฒนกุล       สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา         ผูทํางานและเลขานุการ 
18.นางสาวสุลีวรรณ  นนทโชติ       สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา      ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ 
19.นางสาวประวณีาภรณ  อรุณรัตน    สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา      ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 

อํานาจหนาที ่
1.  พิจารณาจดัทําคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่อง การตรวจประเมนิสถานที่

ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน โดยวธีิพาสเจอรไรส 
2.  พิจารณาจดัทําบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผาน

กรรมวิธีฆาเชือ้ดวยความรอน โดยวิธีพาสเจอรไรส  
3.  พิจารณาจดัทําคูมือการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑวิธีการที่ดใีนการผลิตผลิตภัณฑนม

พรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน โดยวิธีพาสเจอรไรส 
4.  เร่ืองอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันที ่18 ตุลาคม 2549 
ลงชื่อ    มานิตย   อรุณากูร 
        (นายมานติย   อรุณากูร) 
รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน 

                                                                      เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
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คามาตรฐานและคาความปลอดภัย 
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ตารางที่ 1 : คุณภาพน้ํานมดบิ  
 

คุณภาพน้ํานมดิบ 

คุณสมบัต ิ มาตรฐาน 

1. องคประกอบน้ํานม ไดแก 
    1.1 ไขมัน (FAT) 
    1.2 โปรตีน (PROTIEN) 
    1.3 เนื้อนมไมรวมมันเนย (SOLID NOT FAT) 
    1.4 เนื้อนมทั้งหมด (TOTAL SOLIDS) 
2. ความสะอาดของน้ํานมและสารปนเปอนในน้ํานม 
    2.1 จุดเยือกแข็ง หรือ คาความถวงจําเพาะ 
           2.1.1 จุดเยือกแข็ง 
           2.1.2 คาความถวงจําเพาะที่ 20 องศาเซลเซียส 
    2.2 ชั่วโมงการเปลี่ยนสีของเมทธีนบลู 
           หรือรีซาซูริน 
    2.3 จุลินทรียทั้งหมด 
    2.4 โคลิฟอรม 
    2.5 แบคทีเรียชนิดทนรอน 
    2.6 เซลลโซมาติก 
    2.7 ยาปฏิชีวนะ 

 
ไมนอยกวารอยละ 3.2 
ไมนอยกวารอยละ 3.2 
ไมนอยกวารอยละ 8.25 
ไมนอยกวารอยละ 12.3 

 
 

ไมสูงกวา -0.525 องศาเซลเซียส 
ไมต่ํากวา 1.028 
มากกวา 4 ช่ัวโมง 

ไมนอยกวา 4.5 จุด อานผลที่ 1 ช่ัวโมง 
ไมเกิน 600,000โคโลนี/มิลลิลิตร 
ไมเกิน 10,000 โคโลนี/มิลลิลิตร 
ไมเกิน 1,000 โคโลนี/มิลลิลิตร 
ไมเกิน 500,000 เซลล/มิลลิลิตร  

ใหผลลบเมื่อทดสอบดวย Delvo test หรือ AM test 
หรือชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

ที่มา : “น้ํานมดิบ” มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช. 6003-2548) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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ตารางที่ 2 : คุณภาพมาตรฐานของน้ําบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง น้ําบริโภค 
     ในภาชนะบรรจุท่ีปดสนทิ 

คุณภาพมาตรฐานน้ําบริโภคที่บังคับใชตามกฎหมาย 

คุณสมบัต ิ คาท่ีกําหนด 

คุณสมบัติทางฟสิกส 
   สี 
   กล่ิน 
   ความขุน 
   ความเปนกรด-ดาง 
คุณสมบัติทางเคมี 
   ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solid) 
   ความกระดางทั้งหมด (คํานวณเปนแคลเซียมคารบอเนต) 
   สารหนู 
   แบเรียม 
   แคดเมียม 
   คลอไรด (คํานวณเปนคลอรีน) 
  โครเมียม 
   ทองแดง 
   เหล็ก 
   ตะกัว่ 
   แมงกานีส 
   ปรอท 
   ไนเตรต (คํานวณเปนไนโตเจน) 
   ฟนอล 
   ซิลิเนียม 
   เงิน 
   ซัลเฟต 
   สังกะสี 
   ฟลูออไรด (คํานวณเปนฟลูออรีน) 
   อะลูมิเนียม 
   เอ.บี.เอส.(Alkylbenzene Sulfonate) 
   ไซยาไนด 

 
ไมเกิน 20 ฮาเซนยูนิต 

ไมมีกล่ิน 
ไมเกิน 5.0 ซิลิกาสเกล 

6.5-8.5 
มิลลิกรัม / ลิตร (สวนในลานสวน) 

ไมเกิน 500 
ไมเกิน 100 
ไมเกิน 0.05 
ไมเกิน 1.0 
ไมเกิน 0.005 
ไมเกิน 250 
ไมเกิน 0.05 
ไมเกิน 1.0 
ไมเกิน 0.3 
ไมเกิน 0.05 
ไมเกิน 0.05 
ไมเกิน 0.002 
ไมเกิน 4.0 
ไมเกิน 0.001 
ไมเกิน 0.01 
ไมเกิน 0.05 
ไมเกิน 250 
ไมเกิน 5.0 
ไมเกิน 1.5 
ไมเกิน 0.2 
ไมเกิน 0.2 
ไมเกิน 0.1 
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คุณภาพมาตรฐานน้ําบริโภคที่บังคับใชตามกฎหมาย 

คุณสมบัต ิ คาท่ีกําหนด 

คุณสมบัติทางจุลินทรีย 
   บักเตรีชนิดโคลิฟอรม 
   บักเตรีชนิด อี.โคไล 
   จุลินทรียที่ทาํใหเกิดโรค 

 
2.2 / น้ํา 100 มล. (โดยวิธีเอ็มพีเอ็น) 

ตองไมพบ 
ตองไมพบ 

ที่มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2) 

 
 
 
ตารางที่ 3 : จํานวนหองน้าํ-หองสวม อางลางมือ ตอคนงาน 

จํานวนคนงาน สวม ปสสาวะชาย อางลางมือ 
ไมเกิน  15 1 1 1 
ไมเกิน  40 2 2 2 
ไมเกิน  80 3 3 3 

คนงานตั้งแต 80 คนขึ้นไป  จะตองเพิ่มสวม ที่ปสสาวะชาย และอางลางมืออีกอยางละ 1 ที่ตอคนงานที่
เพิ่มขึ้นทุกๆ 50 คน นอกจากนี้ ตองมีอางลางมือ และสบูภายในบริเวณทีท่ําการผลิตใหเพียงพอกับจํานวน
คนงานดังนี ้

จํานวนคนงาน อางลางมือ 
ไมเกิน  15 1 
ไมเกิน  40 2 
ไมเกิน  80 3 

คนงานตั้งแต 80 คนขึ้นไป  จะตองเพิ่มอางลางมืออีก 1 ที่ ตอคนงานทีเ่พิ่มขึ้นทุกๆ 50 คน 
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ตารางที่ 4 : ความเขมของแสงในการปฏิบตัิงานแตละบรเิวณในอาคารผลิต 

ระบบแสงสวาง ความเขมของการสองแสง (ลักซ) 
โรงงานผลิตอาหารตองจัดใหมีแสงสวางในการทํางาน ณ ที่
ปฏิบัติงาน หรือจัดที่ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
1. ลาน ถนน และเดินภายนอกอาคารโรงงาน 
2. บริเวณทีก่ารปฏิบัติงานไมตองการความละเอียด เชน การขน

ยายวัสดุ การเลือกวัสดุอยางหยาบๆ ระเบยีง บันได หองเก็บ
ของโดยทั่วไป และบริเวณทางเดินภายในอาคารโรงงาน 

3. บริเวณทีก่ารปฏิบัติงานตองการความละเอยีดเล็กนอย เชน การ
ประกอบชิ้นงานอยางหยาบๆ บริเวณหองเครื่อง หองหมอน้ํา 
หองบรรจุหีบหอ หองเก็บวสัดุหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปเล็กๆ 
หองผลัดเครื่องแตงกาย หองน้ํา หองสวม 

4. บริเวณทีก่ารปฏิบัติตองการความละเอยีดปานกลาง เชน 
ประกอบชิ้นงานที่มีความละเอียดปานกลาง การตรวจพนิิจ
อยางหยาบๆ การบรรจุอาหารกระปอง 

5. บริเวณทีก่ารปฏิบัติงานตองการความละเอยีดมาก เชน การ
ตรวจพินจิหรอืทอสอบที่ตองการความละเอียดปานกลาง 

6. บริเวณทีก่ารปฏิบัติงานตองการความละเอยีดมาก และชิน้งานมี
ขนาดเล็ก ละเอียด หรือแตงชิ้นงานที่ตองการความละเอยีดมาก 

7. บริเวณทีก่ารปฏิบัติงานตองการความละเอยีดเปนพิเศษ หรือ
เมื่อมีการปฏิบัติงานติดตอกนั เปนระยะเวลานาน ที่ชิ้นงานมี
ขนาดเล็ก ละเอียด 

 
 

ไมนอยกวา  20 
ไมนอยกวา  50 
ไมนอยกวา  100 

 
 
 

ไมนอยกวา  200 
 
 

ไมนอยกวา  300 
 

ไมนอยกวา  500 
 

ไมนอยกวา  1,000 

 
 
ตารางที่ 5: ระบบการระบายอากาศในโรงงานผลติอาหาร 

ระบบการะบายอากาศ 
        โรงงานผลิตอาหารตองจัดใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสมโดยมีพื้นที่ของประตูหนาตาง และชองลม
รวมกัน (ไมนบัที่ติดตอระหวางหอง) ไมนอยกวา 1 ใน 5 สวนของพื้นที่หอง ยกเวนในกรณีที่มีพดัลมระบาย
อากาศหรือมีปจจัยอ่ืนรวมอยูดวย อาจอนุญาตใหมีการระบายอากาศนอยกวา 1 ใน 5 ได ซ่ึงอยูในดุลยพินิจ
ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือมีการระบายอากาศไมนอยกวา 0.5 ลูกบาศกเมตร ตอนาที ตอ
คนงาน 1 คน 
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ตารางที่ 6 : มาตรฐานอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม   ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

ชนิดของสารเจือปน คาปริมาณสารชนิดปนอากาศ 
1. ฝุนละอองจากหมอน้ํา 
- ใชน้ํามันเตา 
- ใชเชื้อเพลิงอืน่ 
2. ฝุนจากการถลุงหลอหลอม รีดดึง และหรือผลิต

เหล็กกลา อลูมิเนียม 
3. ฝุนจากการผลิตทั่วไป 
4. พลวง 
5. สารหนู 
6. ทองแดงจากการหลอมหรือการถลุง 
7. ตะกัว่ 
8. คลอรีน 
9. ไฮโดรเจนคลอไรด 
10. ปรอท 
11. คารบอนมอนนอกไซด 
12. กรดกํามะถัน 
13. ไฮโดรเจนซัลไฟด 
14. ซัลเฟอรไดออกไซดจากการผลิตกรดซัลฟูริค 
15. ออกไซดของไนโตรเจนจากหมอน้ํา 

-  ใชถานหนิ 
-  เชื้อเพลิงอื่น 

16.   ไซลีน 
17.    คลีซอล 
18.   ซัลเฟอรไดออกไซดจากการเผาไหมที่ใชน้ํามัน
เตาเปนเชื้อเพลิง สําหรับโรงงานในเขต
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ  นนทบุรี  ปทุมธานี 
ชลบุรี  ระยอง เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ  สงขลา  
กระบี่  ภเูก็ต 

 
300   มก./ลบ.ม. 
400   มก./ลบ.ม. 
300   มก./ลบ.ม. 

 
400   มก./ลบ.ม. 
20   มก./ลบ.ม. 
20   มก./ลบ.ม. 
30   มก./ลบ.ม. 
30   มก./ลบ.ม. 
30   มก./ลบ.ม. 
200   มก./ลบ.ม. 
3   มก./ลบ.ม. 

1,000   มก./ลบ.ม. หรือ 870 สวนในลานสวน 
100   มก./ลบ.ม. หรือ 25 สวนในลานสวน 

140   มก./ลบ.ม. หรือ 100 สวนในลานสวน 
1,300   มก./ลบ.ม. หรือ 500 สวนในลานสวน 

 
940   มก./ลบ.ม. หรือ 500 สวนในลานสวน 
470   มก./ลบ.ม. หรือ 250 สวนในลานสวน 
870   มก./ลบ.ม. หรือ 200 สวนในลานสวน 
22   มก./ลบ.ม.   หรือ  5 สวนในลานสวน 

1,250 สวนในลานสวน 
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ตารางที่ 7 : มาตรฐานน้ําท้ิงจากโรงงานอตุสาหกรรม   ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
 

คุณสมบัต ิ มาตรฐาน 
1. ความเปนกรดและดาง (pH) 
2. Total Dissolved Solids (TDS) 
3. สารแขวนลอย (SS) 
4. ปรอท 
5. เซเลเนียม 
6. แคดเมียม 
7. ตะกัว่ 
8. อาเซนิค 
9. Hexavalent  Chromium 
10. Trivalent  Chromium 
11. บาเรียม 
12. นิเกล 
13. ทองแดง 
14. สังกะสี 
15. แมงกานีส 
16. ซัลไฟด (คิดเทียบเปน H2S) 
17. ไซยาไนด (คิดเปน HCN) 
18. ฟอรมัลดีไฮน 
19. สารปรกอบฟนอล 
20. คลอรีนอิสระ 
21. เพสติไซด (Pesticide) 
22. อุณหภูม ิ
23. สี กล่ิน 
24. น้ํามันและไขมัน 
25. BOD 
26. TKN 
27. COD 

5.5-9.0 
3,000 มก./ลิตร 

50 มก./ลิตร 
0.005 มก./ลิตร 
0.02 มก./ลิตร 
0.03 มก./ลิตร 
0.20 มก./ลิตร 
0.25 มก./ลิตร 
0.25 มก./ลิตร 
0.75 มก./ลิตร 

1 มก./ลิตร 
1 มก./ลิตร 
2 มก./ลิตร 
5 มก./ลิตร 
5 มก./ลิตร 
1 มก./ลิตร 

0.20 มก./ลิตร 
1 มก./ลิตร 
1 มก./ลิตร 
1 มก./ลิตร 
ตองไมมี 

40 องศาเซลเซียส  มก./ลิตร 
ไมเปนที่พึงรังเกียจ 

5 มก./ลิตร 
20 มก./ลิตร 

100 มก./ลิตร 
120 มก./ลิตร 
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ตารางที่ 8 : ความปลอดภยัในการทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม (สารเคมี) 
ปริมาณฝุนแร เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานปกต ิลําดับ

ที่ 
ช่ือสารเคมี 

ลานอนุภาคตอปริมาณของ
อากาศ 1 ลูกบาศกฟุต (Mppcf) 

มิลลิกรัมตออากาศ       
1 ลูกบาศกเมตร (mg/M) 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

3. 

ซิลิกา (Silica) 
คริสตัลลีน ( Crystalline ) 
- ควอรซ (Quartz) ฝุนขนาดที่สามารถ
เขาถึง และสะสมในถุงลมของปอดได  
( Respirable dust )  
- ควอรซ (Quartz) ฝุนทุกขนาด (total 
dust ) 
 
- คริสโตบาไลท (cristobalite) 
 
 
 
เอมอรฟส  รวมทั้งแรธรรมชาติ 
( Amorphus) 
 
ซิลิเคต (ที่มีผสมซิลิกาต่ํากวา 1 % ) 
(Silicates) 
- แอสเบสตอส (Asbestos) 
- ทรีโมไลท (Tremolite) 
- ทอลค (Talc) พวกที่เปนเสนใย 

(Asbestos form) 
- ทอลค ( Talc) พวกทีไ่มเปนเสน

ใย 
(non-Asbestos form) 

- ไมกา (Mica) 
- โซปสโตน (Soapstone) 
- ปอรตแลนดเมนดซีเมนต 
      ( Portland cement) 
 
 

 
         
                       250 
                 % SiO2 + 5 
 
                       - 
 
 
1                     250  
2                % SiO2 + 5 
 
 
                       20 
 
 
               
            

5** 
5** 
5** 

 
20 
 

20 
20 
50 

     
 
           10 mg/M3 
           % SiO2 + 2 
 
            30 mg/M3 
           % SiO2 + 2 
 
1              10 mg/M3 
2              % SiO2 + 2 
 
 
            80 mg/M3 
           % SiO2 + 2 
 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 



คูมือการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ GMP นมพรอมบริโภคฯ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1)  127 

 

 
ปริมาณฝุนแร  เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทํางานปกต ิลําดับ

ที่ 
ช่ือสารเคมี 

ลานอนุภาคตอปริมาณของ
อากาศ 1 ลูกบาศกฟุต (Mppcf) 

มิลลิกรัมตออากาศ       
1 ลูกบาศกเมตร (mg/M) 

 
 
 
 
 
 

4. 

- แกรไฟท (Graphite) 
- ฝุนถานหิน (Coal dust) ที่มี SiO2 

นอยกวา 5 % 
-     ฝุนถานหนิ (Coal dust) ที่มี SiO2 
       มากกวา 5 % 
 
ฝุนที่กอใหเกิดความรําคาญ 
( Insert or Nuisance dust) 
- ฝุนขนาดที่สามารถเขาถึง และ 

สะสมในถุงลมของปอด    
(Respirable dust) 

-     ฝุนทุกขนาด (Total dust) 

15 
- 
 
- 
 
 
 
 

15 
 
 

50 

- 
24 mg/M3 

 
10 mg/M3 

           % SiO2 + 2 
 
 

 
5 mg/M3 

 
 

15 mg/M3 

ที่มา : ขอมูลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
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ตัวอยาง 
แผนงานการปฏิบัติงาน / บันทึก / รายงาน 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ GMP ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่

ผานกรรมวิธีฆาเช้ือดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 
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ตัวอยางแผนการควบคุมการผลิตนมพาสเจอรไรส 
 

กิจกรรม การตรวจสอบ เกณฑ ความถี่ วิธีการปฏิบัติงาน รายงาน ผูปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบ 
1. การรับวัตถุดิบอื่นๆ (นอกเหนือจาก
น้ํานมดิบ) 
1.1 วัตถุดิบอื่นๆ (เชน น้ําตาล ผงโกโก) 

- ลักษณะทั่วไป : ความสะอาด 
ฉลาก เลขทะเบียนอาหาร 

วันหมดอายุ 

สะอาด ไมจับตัวเปนกอน 
ถูกตอง ตรงกับใบสงสินคา 

ทุกครั้งที่มีวัตถุดิบอื่นๆ มาสง WI – P - Sto F-P-01 
F-P-03 
F-P-04 

พนักงานสโตร หัวหนาฝายพัสดุ 

 - Certificated of Analysis (COA) :        
ผลการตรวจวิเคราะหดานเคมี จุลินทรีย 

คุณภาพทางเคมี จุลนิทรียเปนไปตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ทุกครั้งที่มีวัตถุดิบอื่นๆ มาสง WI – P - Sto F-P-03 
 

พนักงานสโตร หัวหนาฝายพัสดุ 

- การเบิกวัตถุดิบอื่นๆ  ภาชนะบรรจุ 
ความสะอาด 

สะอาด ไมรั่ว ไมฉีกขาด 
สะอาด ไมจับตัวเปนกอน 

ทุกครั้งที่เบิกวัตถุดิบอื่นๆ  WI – P - Sto F-P-02 
F-P-03 

พนักงาน     
พาสเจอรไรซ 

หัวหนาฝายพัสดุ 

1.2 การรับวัตถุเจือปนอาหาร (เชน สี 
กลิ่น วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล) 

- ลักษณะทั่วไป : ความสะอาด 
ฉลาก เลขทะเบียนอาหาร 

วันหมดอายุ 

สะอาด ไมจับตัวเปนกอน 
ถูกตอง ตรงกับใบสงสินคา 

ทุกครั้งที่มีวัตถุเจือปนอาหาร
มาสง 

WI – P - Sto F-P-01 
F-P-03 
F-P-04 

พนักงานสโตร หัวหนาฝายพัสดุ 

 - Certificated of Analysis (COA) :        
ผลการตรวจวิเคราะหดานเคมี จุลินทรีย 

คุณภาพทางเคมีและจุลินทรียเปนไป
ตามประกาศฯ วัตถุเจือปนอาหาร 

ทุกครั้งที่มีวัตถุเจือปนอาหาร
มาสง 

WI – P - Sto F-P-03 
 

พนักงานสโตร หัวหนาฝายพัสดุ 

- การเบิกวัตถุเจือปนอาหาร ภาชนะบรรจุ 
ความสะอาด 

สะอาด ไมรั่ว ไมฉีกขาด 
สะอาด ไมจับตัวเปนกอน 

ทุกครั้งที่เบิกวัตถุเจอืปน
อาหาร 

WI – P - Sto F-P-02 
F-P-03 

พนักงาน     
พาสเจอรไรซ 

หัวหนาฝายพัสดุ 

1.3  บรรจุภัณฑ ลักษณะทั่วไป : ภาชนะบรรจุ 
ฉลาก บารโคด สี เลขทะเบยีนอาหาร  

ขอความที่พิมพ 

สะอาด ไมฉีกขาด 
ถูกตองตรงกับใบสงสินคา 

ทุกครั้งที่มีบรรจุภัณฑมาสง WI – P - Sto F-P-01 
F-P-03 
F-P-04 

พนักงานสโตร หัวหนาฝายพัสดุ 

 - Certificated of Analysis (COA) : ความ
กวาง ความหนา  ผลการวิเคราะหดานเคมี 

จุลินทรีย 

ถูกตองตรงกับใบสงสินคา 
คุณภาพทางเคมีและจุลินทรียเปนไป

ตามประกาศฯ ภาชนะบรรจุ 

ทุกครั้งที่มีบรรจุภัณฑมาสง WI – P - Sto F-P-03 
 

พนักงานสโตร หัวหนาฝายพัสดุ 

-  การเบิกบรรจุภัณฑ ภาชนะบรรจุ 
บรรจุภัณฑภายใน 

สะอาด ไมรั่ว ไมฉีกขาด 
สะอาด ไมฉีกขาด พิมพถูกตอง 

ทุกครั้งที่เบิกบรรจุภัณฑ 
 

WI – P – Sto F-P-02 
F-P-03 

พนักงานบรรจุ หัวหนาฝายพัสดุ 
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ตัวอยางแผนการควบคุมการผลิตนมพาสเจอรไรซ   (ตอ) 
 

กิจกรรม การตรวจสอบ เกณฑ ความถี่ วิธีการปฏิบัติงาน รายงาน ผูปฏิบัติงาน ผูตรวจสอบ 
2. การรับสารเคมี - ลักษณะทั่วไป : ภาชนะบรรจุ 

ฉลาก,เลขทะเบียน อย., 
วันหมดอายุ, รุนผลิต 

สะอาด ไมฉีกขาด 
ถูกตอง ตรงกับใบสงสินคา 

ทุกครั้งที่มีสารเคมีมาสง WI – P – Sto F-P-01 
F-P-03 
F-P-04 

พนักงานสโตร หัวหนาฝายพัสดุ 

 - Certificated of Analysis (COA) : 
ชื่อสารออกฤทธิ์  

ถูกตอง ตรงกับใบสงสินคา ทุกครั้งที่มีสารเคมีมาสง WI – P - Sto F-P-03 
 

พนักงานสโตร หัวหนาฝายพัสดุ 

-  การเบิกสารเคมี ภาชนะบรรจุ สะอาด ไมรั่ว ไมฉีกขาด ทุกครั้งที่เบิกสารเคมี WI – P - Sto F-P-02 
F-P-03 

พนักงานพาสเจอรไรซ หัวหนาฝายพัสดุ 

3.  การรับน้ํานมดิบ ความสะอาด 
สีและกลิ่น 

75%  แอลกอฮอล, COB 
resazurin test  

Antibiotic 
อุณหภูมิ 

สะอาด ไมมีสิ่งสกปรก 
ตามปกติของนมดิบ 

ไมตกตะกอน 
ไมนอยกวาเกรด 4 

ไมพบ 
ไมเกิน 8 ๐C 

ทุกครั้งที่มี 
นมดิบมาสง 

WI-QC –P - RM F-QC-02 พนักงานควบคุมคณุภาพ หัวหนาฝาย 
ควบคุมคณุภาพ 

4.  การเก็บรักษาน้ํานมดิบ อุณหภูมิถังเก็บนมดิบ 
เวลาในการเก็บนมดิบ 

≤  6  oC 
ไมเกิน  48  ชั่วโมง 

ทุกวันที่มี 
นมดิบมาสง 

WI – P – RM F-P-05 พนักงานรับน้ํานมดิบ ผูจัดการโรงงาน 

5.  การพาสเจอรไรส อุณหภูมิในการฆาเชื้อ 
เวลาในการฆาเชื้อ 

75 - 80 oC 
เวลา  16  วินาที 

ทุกวันที่มีการผลิต WI – P – Pas F-P-06 พนักงานพาสเจอรไรซ ผูจัดการโรงงาน 

6.  การเก็บรักษาถังรอบรรจุ อุณหภูมิถังรอบรรจุ 
เวลาในการเก็บ 

≤   6  oC 
 

ทุกวันที่มีการผลิต WI – P – Pas F-P-06 พนักงานพาสเจอรไรซ ผูจัดการโรงงาน 

7.  การบรรจุนมถุงและการเก็บรักษา
นมพาสเจอรไรส 

อุณหภูมิในการบรรจุ ≤   6  oC ทุกครั้งที่มีการผลิต 
WI – P – PS F-P-07 พนักงานบรรจุ ผูจัดการโรงงาน 

 อุณหภูมิหองเย็น ≤   6  oC ทุกวันที่ มีการผลิต WI – P – PS F-P-08 พนักงานหองเย็น หัวหนาฝายผลิต 

8.  การขนสงผลิตภัณฑ อุณหภูมินมถุงสุดทาย ≤   7  oC ทุกครั้งที่มีลูกคาสั่ง WI – P – Tr F-P-09 พนักงานจายนม ผูจัดการโรงงาน 
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ตัวอยางแผนการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ 
 

เครื่องมือ/เครื่องจักร/
อุปกรณ 

รหัส สิ่งที่ตรวจ ความถี่ การบํารุงรักษา วิธีการตรวจ เอกสาร ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

 1.  ถังเก็บนมดิบ,ถังรอบรรจุ CT1,CT2,CT3CT4 
เทอรโมมิเตอร,มอเตอรใบกวน,ใบกวน,วาลว,สเปรยบอล,

การทํางาน,ภายนอก(ถัง) 
ทุก 1 เดือน เปลี่ยนซีลยางทุก 1 ป WI-Mt-Eq F-Mt-01 

พนักงาน 
ฝายซอมบํารุง 

หัวหนา 
ฝายซอมบํารุง 

2.  ปม 
Pu1,Pu2,Pu3,Pu4,

Pu5,Pu6 
มอเตอร,ตูควบคุม,ภายนอกปม,ภายในปม,การทํางาน ทุก 1 เดือน เปลี่ยนซีลยางทุก 1 ป WI-Mt-Eq F-Mt-01 

พนักงาน 
ฝายซอมบํารุง 

หัวหนา 
ฝายซอมบํารุง 

3.  เครื่องโฮโมจิไนส HOMO 
มอเตอรลูกสูบ, เกจวัดคาความดัน,ลูกสูบ,สายพาน,      
ระดับน้ํามันเครื่อง,ตูควบคุมภายนอกเครื่อง,วาลว,          

การทํางาน,   น้ําหลอเย็น 
ทุก 1 เดือน 

เติมน้ํามันเครื่องทุกเดือน
เปลี่ยนสายพานทุก  1  ป 

WI-Mt-Eq F-Mt-01 
พนักงาน 

ฝายซอมบํารุง 
หัวหนา 

ฝายซอมบํารุง 

4.  เครื่องพาสเจอรไรส Pas 
ตูควบคุม,Flow diversion valve,ภายนอกเครื่อง,ถังปรับ

ระดับน้ํามันเทอรโมมิเตอร,การทํางาน,กรอง,เครื่องบันทึก
อุณหภูมิ,วาลว,Regenerative section,ปะเก็น 

ทุก 1 เดือน 

เปลี่ยนซีลทุก 1 ป  
เปลี่ยนกระดาษและหมึกที่
เครื่องบันทึกอุณหภูมิทันที
ที่หมดเปลี่ยนปะเกน็ทุกป 

WI-Mt-Eq F-Mt-01 
พนักงาน 

ฝายซอมบํารุง 
หัวหนา 

ฝายซอมบํารุง 

 5. เครื่องทําความเย็น IB 
เทอรโมมิเตอร,ตูควบคุม,ภายนอกเครือ่งเซนเซอร, 

การทํางาน 
ทุก 1 เดือน 

เติมน้ํายาคอมเพรสเซอร 
เติมน้ํา / เปลี่ยนน้ํา 

WI-Mt-Eq F-Mt-01 
พนักงาน 

ฝายซอมบํารุง 
หัวหนา 

ฝายซอมบํารุง 

6.  เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ F1,F2 
วาลว,ตูควบคุม,ระดับน้ํามันเครื่อง(ถัง),การทํางาน,   ตัว
ปรับปริมาตร,ภายนอกเครื่อง,ยางรอง,หลอด UV,สารหลอ

ลื่นFood garde 
ทุก 1 เดือน 

เปลี่ยนยางกันกระแทก 
ทุก 1 ป เปลี่ยนน้ํามนัเครื่อง

ทุกป 
WI-Mt-Eq F-Mt-01 

พนักงาน 
ฝายซอมบํารุง 

หัวหนา 
ฝายซอมบํารุง 

7.  เครื่องทําน้ํารอน BL 
เทอรโมมิเตอร,ตูควบคุม,ภายนอกเครือ่ง, 

การทํางาน,วาลว 
ทุก 1 เดือน เปลี่ยนน้ําทุก 6  เดือน WI-Mt-Eq F-Mt-01 

พนักงาน 
ฝายซอมบํารุง 

หัวหนา 
ฝายซอมบํารุง 

8.  ทอนม - 
ภายนอกทอ 
ฉนวนหุมทอ 

ทุก 1 เดือน - W-Mt-Eq F-Mt-01 
พนักงาน 

ฝายซอมบํารุง 
หัวหนา 

ฝายซอมบํารุง 
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ตัวอยางแผนการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ (ตอ) 
 

เครื่องมือ/เครื่องจักร/
อุปกรณ 

รหัส สิ่งที่ตรวจ ความถี่ การบํารุงรักษา วิธีการตรวจ เอกสาร ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบ 

 9.  ปมลม 
- 

มอเตอรสายพาน,สายพาน,ตูควบคุม,ไสกรอง,ภายนอก
เครื่อง,การทํางาน,เกจวัดความดัน 

ทุก 1 เดือน เปลี่ยนไสกรองทุก 6 เดือน WI-Mt-Eq F-Mt-01 
พนักงาน 

ฝายซอมบํารุง 
หัวหนา 

ฝายซอมบํารุง 
10.  ยางโอริง,ซีลยาง 

- 
บริเวณรอน 
บริเวณเย็น 

ทุก 6 เดือน 
ทุก 1 ป 

เปลี่ยนทุก  6 เดือน 
เปลี่ยนทุก 1 ป 

WI-Mt-Eq F-Mt-01 
พนักงาน 

ฝายซอมบํารุง 
หัวหนา 

ฝายซอมบํารุง 
11.  ตูควบคุมไฟฟา 

- ตูควบคุม,ภายนอกตู,การทํางาน ทุก 1 เดือน - WI-Mt-Eq F-Mt-01 
พนักงาน 

ฝายซอมบํารุง 
หัวหนา 

ฝายซอมบํารุง 
12.  ถังเก็บน้ํา 

- วาลว,ภายนอกเครื่อง,การทํางาน ทุก 1 เดือน - WI-Mt-Eq F-Mt-01 
พนักงาน 

ฝายซอมบํารุง 
หัวหนา 

ฝายซอมบํารุง 

 
 
 
 
 
 
 
 



คูมือการตรวจสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ GMP นมพรอมบริโภคฯ (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1)  133 

 

 
ตัวอยางแผนการรับและการใชน้ํานมดิบในการผลิต 

 

แหลงน้ํานมดิบ 
(ตัน) 

การเก็บน้ํานมดิบลงถัง (ตัน) 

วัน 
สหกรณ อ.ส.ค

. 

รวม 
 (ตัน) 

CT1 CT2 CT3 CT4 รถนม 

ลําดับการนําไปใชกอน-หลัง 
นมดิบ(ตัน) 

เฉลี่ย 
(ตัน) 

อาทิตย 10 - 10 4 1 1 1 3 
CT4 
(1) 

CT3 
(1) 

CT2 
(1) 

รถนม 
(3) 

- 6 

จันทร 3 - 3 - - - - 3 
CT4 
(4) 

รถนม 
(2) 

- - - 6 

อังคาร 10 - 10 5 1 1 1 3 
CT4 
(1) 

CT3 
(1) 

CT2 
(1) 

รถนม 
(1) 

- 6 

พุธ - 7 7 5+4 - - - 3 
CT1  
(5) 

รถนม - - - 6 

พฤหัสบดี - - - - - - 5  
CT1 
(5) 

CT3  
(1) 

CT2 
(1) 

CT1 
(1) 

รถนม 
(1) 

6 

ศุกร - - - - - - - - - - - - - - 
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ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจสอบระบบพาสเจอรไรสและอุณหภูมินมรอบรรจุ 

วันที่ ………..เดือน…………………พ.ศ………… 

1. การตรวจสอบความพรอมระบบพาสเจอรไรสกอนการผลิต 
    Flow Diversion  Valve  ไมร่ัวซึม…….          อุณหภูม ิพาสเจอรไรซ 75-80 C …… 

Flow Diversion  Valve  ตัดที่ T=75 C            รอยร่ัว  Homogenizer ………. 
อุณหภูม ิน้ํารอน  80-90 C             อุณหภมูิ นมเย็น <  5 C………. 
อุณหภูม ิน้ําเยน็  < 4 C                         รอยร่ัว plate pasteurize ……. 
เวลาตรวจสอบ……………. 

 
2. การตรวจสอบระบบพาสเจอรไรสขณะทําการผลิต 
บันทึกเพิ่มเติม……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

ผูตรวจสอบ…………………… 
                                                                                                                               (ตําแหนง.................................) 

วันที ่……./…………../…… 

เวลาทุก 20 นาที 
อุณหภูมิ 

น้ํารอน (oC) 
อุณหภูมิน้ําเย็น 

(oC) 
อุณหภูมิ นมพาส

ฯ (oC) 
อุณหภูมินมเย็น 

(oC) 
อุณหภูมิรอ
บรรจุ (oC) รหัส

ถัง ดิจิตอล แทงแกว ดิจิตอล แ ทงแกว ดิจิตอล แทงแกว ดิจิตอล แทงแกว ดิจิตอล แทงแกว ST1 ST2 

ความ
ดัน  
โฮโม 
(Psi) 

ผูบันทึก 
(พนักงาน
พาสเจอร
ไรซ) 
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ตัวอยางแบบฟอรมรายงานบันทึกจํานวนผลิตภณัฑคงเหลือในหองเย็น 

ประจําเดือน……………………..พ.ศ. ……………… 
 

จํานวนรับ 
(ถุง) 

จํานวนเบิก 
(ถุง) 

คงเหลือ 
(ถุง) วัน/เดือน/ป 

ที่รับ-จาย 
วันที่   
ผลิต 

วันที่   
หมดอายุ 

CR1 CR2 CR1 CR2 CR1 CR2 

ผูบันทึก 
(พนักงานเบิก-จาย) 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
 
หมายเหต:ุ  เกบ็ผลิตภัณฑนานไมเกนิ 7 วัน นับจากวันผลิต 
        
บันทึกเพิ่มเติม……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
 

ผูตรวจสอบ……………………… 
                      (ตําแหนง.....................................) 

       วันที ่……………………………. 
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ตัวอยางแบบฟอรมการลางทําความสะอาดเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ 
วัน…………………เดือน………………………………พ.ศ………………… 

 

การทําความสะอาดดวยดาง การลางทําความสะอาดดวยกรด 

การลางดวยดาง การลางดางดวยน้ําเปลา การลางดวยกรด การลางกรดดวยน้ําเปลา 

เวลา 
เวลา 

อุณหภูมิ (OC) / 
เวลา (นาที) 

อุณหภูมิ (OC) / 
เวลา (นาที) 

เครื่องจักรและอุปกรณ 
การลาง
คราบนม
ดวย

น้ําเปลา 

ปริมาณดาง 
(ลิตร) 

ปริมาณ
น้ํา (ลิตร) 

เริ่ม เสร็จ 

เวลา
รวม 

(นาที) เริ่ม เสร็จ 

รวม
เวลา 

(นาที) 

กระดาษ
ลิตมัสสี
แดง 

ปริมาณ
กรด 

(ลิตร) 

ปริมาณน้ํา 
(ลิตร) 

เริ่ม เสร็จ 

เวลารวม 
(นาที) 

เริ่ม เสร็จ 

รวม
เวลา 

(นาที) 

กระดาษ
ลิตมัสสี
น้ําเงิน 

ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

1.  ชุดพาสเจอรไรซ (Pas)                      

-  ทอรอบรรจุ                      

-  ทอนมดิบ                      

2.  ถังรอบรรจุ (St1)                        

3.  เครื่องบรรจุ (F1,F2)                      

 
 
 
 

หมายเหตุ :   *  ความเขมขนของดาง     1-3 %   อุณหภูมิ 70-80 oC  วนนาน 20 นาที     
       *  ความเขมขนของกรด   0.5-1 %   อุณหภูมิ 60-65 oC  วนนาน 20  นาที                                                                        ผูตรวจสอบ………………………….. 
      *  เมื่อลางทําความสะอาดแลวตองไมพบสิ่งสกปรก                 (ตําแหนง.............................................)                      

บันทึก……………………………………………………………………………………………………………………….              วันที่ ……/…………/……….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกการลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณดวยวิธี  COP 
ประจําป…………………………………….. 

 

 

 
 

เดือน 

บริเวณ/เครื่องมือ/อุปกรณ รหัส มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม หมายเหตุ 

1.  สวนการรับนมดิบ CT              

     -  ภายในปมรับนมดิบ Pu1              

2.  สวนการพาสเจอรไรซ 
     -  ภายในปมเครื่องพาสเจอรไรซ 

 
Pu2,Pu4 

             

     -  เพลทเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน PHE              

     -  ภายในเครื่องโฮโมจิไนซ HOMO              

     -  เครื่องทําน้ํารอนเครื่องพาสเจอรไรซ BL1              

     -  เครื่องทําน้ําเย็นสวนพาสเจอรไรซ IB              

3.  สวนการบรรจุ 
     -  ภายในปมถังพักรอบรรจุ  

 
Pu5 

             

     -  วาลวรอบรรจุ -              

     -  เครื่องทําน้ํารอน CIP BL2              

4.  สวนการเก็บรักษา 
     -  รถเข็น / ตะกรา 

- 
             

5.  สวนการขนสง 
     -  รถสงผลิตภัณฑ 

- 
             

ผูรับผิดชอบ               

เกณฑการตรวจสอบ  ไมพบคราบนม,น้ํามัน,ฝุนละออง,คราบน้ํายาทําความสะอาด และน้ําแข็ง 

ผูตรวจสอบ               
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ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจคุณภาพน้ําใช 

 
 

ประจําป………………. 
สิ่งที่ตองตรวจสอบ เกณฑ ชนิดของน้ําทีใ่ช 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
หมายเหต ุ

1.  กลิ่น ไมมกีลิ่น น้ําใชทั่วไป             

2. สี ใส ไมมีส ี น้ําใชทั่วไป             

3. ความกระดาง น้ําใชทั่วไป ≤ 100 ppm. น้ําใชทั่วไป             

4. pH 6.5-8.5 น้ําใชทั่วไป             

5. คลอรีน 0.2-0.5  ppm. น้ําใชทั่วไป             

6. TPC/SPC ≤ 200 cfu/ml. น้ําใชทั่วไป             

7. Coliforms ≤ 10 cfu/ml. น้ําใชทั่วไป             

8.E. coli ไมพบ/ 1 ml. น้ําใชทั่วไป             

วันที่วิเคราะห             

ผูวิเคราะห (พนักงานควบคุมคุณภาพ)             

หมายถึง ผาน 
  หมายถึง ไมผาน 

-  หมายถึง ไมไดวิเคราะห  
บันทึกเพิ่มเติม 

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

…. 
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ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ 

วันที…่…….เดือน…………………..พ.ศ…………… 
แหลงที่มาน้ํานมดิบ………………….……. 

สิ่งที่ตรวจสอบ มาตรฐาน 
ชอง 1 ชอง 2 ชอง 3 

ผูตรวจสอบ 

เวลาเก็บตัวอยาง -     
ปริมาณนมดิบ (L.) -   

วิเคราะหทางกายภาพ 
อุณหภูมิ (๐C) ≤  6  ๐C     

pH  6.4 – 6.7     
สี สีปกติของนมดบิ     

กลิ่น ไมมีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นเปรี้ยว     
ลักษณะเนื้อนม ไมเปนเม็ดหรือกอน     

วิเคราะหทางเคมี 
75 % Alcohol test นมดิบไมตกตะกอน     

Clot on boiling นมดิบไมตกตะกอน     
%  Fat มากกวาหรือเทากบั ≥ 3.5     

Specific gravity  1.027 – 1.035 (g/cm3)     
Total solids 11.5 – 13.5     

Solid non fat (SNF) มากกวาหรือเทากบั ≥ 8.25     

Freezing point (-0.52) – (-0.55)     
Antibiotic  ไมพบ     

วิเคราะหทางจุลินทรีย 
Resazurin test ไมนอยกวา เกรด 4     
TPC (cfu/ml) < 400,000 cfu/ml.     

รับซ้ือ อุณหภูมิ, Alcohol 75%, COB, 
Antibiotic, Resazurin ผาน 

    

หมายเหตุ : -  หมายถึง  ไมไดวิเคราะห      + ตกตะกอน  ++  ตกตะกอนมาก    
   * หมายถึง   ไมไดเก็บตัวอยางนม   -Ne  คือ Negative 

 
 
 
ลงช่ือ…………………………หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ               
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ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจประสิทธิภาพการพาสเจอรไรส 
 

อุณหภูมิขณะพาสฯ  
(75-80๐C) 

ว/ด/ป 
วิเคราะห 

อุณหภูมิ
นมหลัง
พาสฯ 

เวลาเก็บตย. 
ดิจิตอล แทงแกว 

Phosphatase  
(P/N) 

ผูบันทึก 
(พนง.ควบคุมคุณภาพ) 

ผูตรวจสอบ 
(หน.ฝายควบคุมคุณภาพ) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
 
 

หมายเหตุ :      -  หมายถึง  ไมไดตรวจสอบ       P  หมายถึง  positive/ (สีเขียว) ไมผาน         
                       N  หมายถึง  negative / (สีขาว) ผาน 
 
บันทึกเพิ่มเติม......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
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ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ 

 
 

ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเคม ี จํานวนจุลินทรีย  
ว/ด/ป ที่ตรวจสอบ 

 
              เวลาที่เก็บ

ตัวอยาง 

เค
รื่อ
งบ

รร
จ ุ

อุณ
หภ

ูม ิ ว/ด/ป 
ที่ผลิต 

ว/ด/ป 
ที่หมดอายุ ฉล

าก
 

รอ
ยผ

นึก
 

น้ําหนัก ปริมาตร สี กล
ิ่น รส
  คา 

ถ.พ. 
% Fat %SNF 

TPC 
(<100 

cfu/ml) 

Coliforms 
(<10 

cfu/ml) 

E. coli 

(ไมพบ) 

ผูบันทึก 
(พนง. 
ควบคุม
คุณภาพ) 

ผูตรวจสอบ 
(หน. ฝาย
ควบคุม
คุณภาพ) 

 F
1 

                  

 F
2 

                  

 F
1 

                  

 F
2 

                  

 F
1 

                  

 F
2 

                  

 
 
หมายเหตุ :   หมายถึง  ผาน                              หมายถึง  ไมผาน           -  หมายถึง  ไมไดตรวจสอบ 
เกณฑการตรวจคุณภาพ :                                                     น้ําหนัก (ก.)                     ปริมาตร (มล.)       คาความถวงจําเพาะ                   % Fat                              % SNF 

                   นมรสจืด 205 – 215 200-210 ≥  1.028  g/cm3 ≥  3.2               ≥  8.25 
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ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ 

วันที่ ………………………….. เดือน ………………………………. 
 

เครื่องจกัร เครือ่งมอื
และอุปกรณ 

รหัส 

เท
อร
โม
มิเ
ตอ

ร 

หล
อด

ไฟ
 

ใบ
พัด

/ก
วน

 

เกจ
วัด

คว
าม
ดัน

 

ลูก
สูบ

 

FD
V 

สา
ยพ

าน
 

น้ํา
มัน

เค
รื่อ
ง 

ฮีต
เต
อร
 

วา
ลว

 

เกจ
วัด

ลม
 

ตูค
วบ

คุม
 

ปะ
เก็น

 

ยา
งโ
อร
ิง/ซ

ีลย
าง

 

เซ
นเ
ซอ

ร 

ไส
กร
อง

 

ลัก
ษณ

ะภ
าย
นอ

ก 

กา
รทํ

าง
าน

 

หมายเหตุ 

CT1                     

CT2                     

CT3                     
1. ถังเก็บน้ํานมดิบ 

CT4                     

2.ถังรอบรรจุ ST                     

3.เครื่องพาสเจอรไรส Pas                     

4.โฮโมจิไนส HOMO                     

F1                     5.เครื่องบรรจุถุง
อัตโนมัติ F2                     

6.เครื่องทําน้ําเย็น IB                     

7.เครื่องทําน้ํารอน BL                     

Pu1                     

Pu2                     

Pu3                     

Pu4                     

Pu5                     

8.ปม 

Pu6                     

9.เครื่องมือและ
อุปกรณในการ
ควบคุมคณุภาพ 

-                     

 
 

เกณฑ :  เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ตองอยูในสภาพพรอมใชงานและไมชํารุด 
 หมายถึง  สภาพสมบูรณ   หมายถึง สภาพไมสมบูรณ 
บันทึกเพิ่มเติม …………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………..  
ผูปฏิบัติ …………………………………………   ผูตรวจสอบ … … … … … … … … … … … … … . . 
                          (พนักงานซอมบํารุง)                                                        (หัวหนาฝายซอมบํารุง) 
วันที่ ……………………………………………                             วันที่ ………………………………………….. 
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http://www.codexalimentaries.net/
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คณะผูจัดทํา 
ท่ีปรึกษา 

 
นายแพทยพพิฒัน ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
นายแพทยนรังสันต พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
นางสาวดารณ ี หมูขจรพันธ นักวิชาการอาหารและยา 9 ชช. 
 ดานความปลอดภัยของอาหารและการบรโิภคอาหาร 
นางสาวทิพยวรรณ ปริญญาศิริ ผูอํานวยการกองควบคุมอาหาร 
นางสาวกัลยาณี  ดีประเสริฐวงศ หัวหนากลุมควบคุม สนับสนุน และพัฒนา    
 สถานที่ผลิตอาหาร 

 
ขอขอบคุณ 
•   ผูแทนกลุมงานคมครองผูบริโภคระดับประเทศ/ภาค/เขต  

•   หนวยตรวจสอบเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยดานอาหาร  

 
ผูจัดทํา 
นางสาววนรัตน ศยามล             เภสัชกร 5 
กลุมควบคุม สนับสนุน และพัฒนาสถานที่ผลิตอาหาร 
กองควบคุมอาหาร 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 



 
 

เอกสารเพิ่มเติม 
 

จากการประชุมผูตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลว 
ที่ผานกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 

ภายใตโครงการจัดทํามาตรฐานการตรวจ และจดทะเบียนผูตรวจประเมินสวนภูมภิาค 

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น  จังหวัดกรุงเทพฯ 
ระหวางวันที่ 23-24 กันยายน 2552 
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ประเด็นแกไขคูมือการตรวจสถานที่ผลิต 

ตามหลกัเกณฑ GMP นมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน 
โดยวิธพีาสเจอรไรส 

 
1. หนา 31 อธิบายประเด็น Regenerative ใหชัดเจน ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นมจากถังเก็บนมดิบ / ถังปรุงผสม (8°C) 
น้ํานม 50 - 60°C 

น้ํารอนออก 70 - 80 °C 

น้ํานมไปทอคงอณุหภูมิ 

(Holding  Tube) 72°C 

น้ํานมเย็น  ไมเกิน 5°C 

น้ําเย็นออก 4 - 5°C 

เครื่อง 
โฮโมจิไนส 

น้ําเย็นเขา 0 - 2°C 

น้ํารอนเขา (90°C) 

 น้ํานมจากทอคงอุณหภูมิ Holding  Tube 

ตําแหนงการติดตั้ง Pressure Gauge  
 
อุปกรณที่เกีย่วของกับการสรางความแตกตางความดัน (Pressure Differential) 
 เนื่องจากการผลิตนมพาสเจอรไรส โดยใช Plate Heat Exchanger จําเปนตองมีแรงดันเขา

มาเกี่ยวของเพื่อควบคุมใหระบบการพาสเจอรไรสเปนไปอยางสมบูรณ โดยเฉพาะการควบคุมแรงดันในสวน

ของน้ํานมที่ผานการฆาเชื้อแลว ดังนั้นการติดตั้งอุปกรณชวยเรื่องการควบคุมความดันภายในระบบจึง       

มีความสําคัญตอระบบการผลิตในกรณีที่เครื่องมือเคร่ืองจักรเกิดความเสียหาย  โดยอุปกรณที่เกี่ยวของกับ

ระบบความดันที่พบโดยทั่วไป ไดแก 

1) Back Pressure Regulator เปนอุปกรณที่ชวยใหความดันของไหลภายในทอกอนจุด

ติดตั้งอุปกรณ สูงกวาความดันของไหลดานหลังอุปกรณ ซึ่งจะทําใหความดันของทอที่ผานการฆาเชื้อแรงสูง

กวานมดิบและติด Pressure Gauge เพื่อตรวจสอบความดันดังกลาว โดย Back Pressure Regulator มี

การใชงานหลากหลายรูปแบบโดยใชในอุตสาหกรรมตางๆอยางแพรหลาย เชน ใชในอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของกับความดันอากาศ ควบคุมแรงดันในระบบไฮโดรลิค และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับของไหลตางๆ 
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รวมไปถึงอุตสาหกรรมอาหารดวย ดังนั้นในการเลือกใช Back Pressure Regulator จําเปนตองมีการศึกษา

รูปแบบของการใชงาน และเลือกที่เปนชนิดที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมอาหาร (Sanitary Design) 

2) CPM Valve (Control Pressure Valve) เปนอุปกรณที่ทาํหนาที่เชนเดียวกับ Back 

Pressure Regulator  

3) Booster Pump ติดตั้งเพือ่เพิ่มความดนัใหกับน้าํนมที่ผานการฆาเชื้อแลว 

ขอควรระวัง : ตําแหนงการติดตั้งอุปกรณเพื่อสรางความแตกตางของความดันที่เหมาะสมอาจแตกตางกัน

สําหรับแตละสถานที่ผลิต ดังนั้นจึงตองไดรับคําแนะนําที่ถูกตองจากชางผูชํานาญการโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ

ที่เกี่ยวของกอนการติดตั้ง 

 

2. หนา 55 แกไขนิยามการใหคะแนนระดับปรับปรุง เปน “ไมเปนไปตามหลกัเกณฑทีก่ําหนดใน

บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549” 

 

หมวดที่ 1 สถานที่ต้ังและอาคารผลิต  

 

3.หนา 60 ขอ 1.1(1)         -ขอพิจารณา แกไข ” วัตถุดิบที่รอสงคือ”เปน ” วัตถุดิบที่รอสงคืน” 

 

4. หนา 66 ขอ 1.2.9 (10)      -ขอพิจารณาใหเปลี่ยน ”และมีปายแสดงบริเวณ CIP”  เปน ”แตตองมี

มาตรการปองกันการปนเปอนและมีปายแสดงบริเวณ CIP หรือมีปายแสดงประเภท

ของสารเคมีทีใ่ชในการ CIP ในบริเวณดังกลาว ”  

 

5. หนา 67 ขอ 1.2.9 (14)    -ขอพิจารณาให  เพิ่มเติม “และตองอยูในตําแหนงทีเ่หมาะสม สามารถ

ปองกันการปนเปอนจากสิง่แวดลอม และบุคคลภายนอกได”  

 

หมวด 2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 

 

6. หนา 69 ขอ 2.3.1            -ขอพิจารณาให เพิ่มเติม “สายยางหรือทอสงนมดิบตองมีฝาปด สามารถ

ปดไดสนิทเมื่อไมมีการใชงาน และลางทําความสะอาดไดงาย “  

7. หนา 69 ขอ 2.3.2                     - ขอพิจารณาให เปลี่ยนเปน  กรณีไมทราบขอมูลปริมาณน้ํานมดิบที่

รับมาตองมีอุปกรณชั่ง ตวง วัด ปริมาณน้ํานมดิบจํานวนเพียงพอ สภาพสะอาด 

เที่ยงตรง และเหมาะสมสําหรับการใชงาน 

 

8. หนา 69 ขอ 2.3.4             - ขอพิจารณาให เปลี่ยนเปน  “กรณีใชน้าํนมดิบที่ยงัไมผานการลด

อุณหภูมิใหต่ํากวา 8 องศาเซลเซียสเปนวตัถุดิบในการผลิต ตองมีเครื่องหรือ
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อุปกรณลดอุณหภูมิน้าํนมดิบที่สภาพสะอาด ไมชํารุด ไมเปนสนมิ ไมกอใหเกิด

การปนเปอนตออาหาร สามารถลดอุณหภูมิน้ํานมดิบลงไดถึงอุณหภูมทิี่กําหนด

อยางรวดเร็ว”    

 

หมวด 3 การควบคุมกระบวนการผลติ 

 

9. หนา 73  ขอ 3.1.1.1(2)   -ขอพิจารณาให เพิ่มเติม “กรณีเก็บรักษาเปนเวลามากกวา 24 ชั่วโมง  

ตองมีการตรวจวิเคราะหซ้ําทางดานกายภาพ และจุลินทรีย “  

 

10. หนา 74  ขอ 3.1.1.1 (4)   -ขอพิจารณาให ตัด ขอแนะนํา “การเก็บน้ํานมดิบที่อุณหภูมิไมเกิน           

8 องศาเซลเซยีส ควรนาํไปผลิตภายใน 48 ชั่วโมง” เพราะเวลาในการเก็บรักษา     

นมดิบทีเ่หมาะสมขึ้นอยูกับคุณภาพนมดบิดวย 

 

11. หนา 76 ขอ 3.2.2        - การพาสเจอรไรส ให ตัด ขอพิจารณาออก 

 

12. หนา 77 ขอ 3.2.2(2)    -ขอพิจารณา สวนขอแนะนาํที ่2 ให เปลีย่น ”สามารถใช  Peroxidase 

Test แทนได” เปน ”ใหใช Peroxidase Test” 
 
13. หนา 77 ขอ 3.2.2(3)    -ขอพิจารณา ใหเปลีย่น ”มีมาตรการทีท่าํใหมั่นใจวาน้ํานมดิบจะไม

ปนเปอนไปสูน้ํานมที่ผานการฆาเชื้อแลว โดยติดตั้งอุปกรณวัดความดันของน้าํนมดิบและน้ํานมที่ผานการฆา

เชื้อแลว โดยคาความดันในสวนน้ํานมดิบที่ผานการฆาเชื้อแลวตองสูงกวาในสวนน้าํนมดิบ 0.5-1 bar”  

-ขอแนะนําขอที่ 2 ให เปลี่ยน ”1 psi” เปน ”0.5-1 bar” 
 

14.  หนา 78 ขอ 3.2.3(4)    - ขอพิจารณา เพิ่มเติม   ”และตองมีการดําเนนิการแกไขกรณีที่พบวาไม

สมบูรณดวย” 

 

15. หนา 79 ขอ 3.3.1   -ขอแนะนํา ตัด โดยอุณหภมูิของผลิตภัณฑในระหวางการจัดเก็บตองไมเกิน 

8 องศาเซลเซยีสและมีระบบเก็บผลิตภัณฑเพื่อรอจาํหนายแบบผลิตกอนนาํไป

จําหนายกอน(FIRST IN FIRST OUT)  
     

16. หนา 79              - เปลี่ยนขอ 2.3.4 เปน 3.3.4 
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17. หนา 80 ขอ 3.6.1    -ขอพิจารณา เพิ่มเติม ”ใหรวมถึงน้ําที่ใชในการลางถงุนมขณะตรวจสอบ

การแตกรั่วดวย” 
 
 

หมวด 4 การทําความสะอาด การฆาเชือ้ และการบาํรุงรักษา 

 

18. หนา 82 ขอ 4.1.2(1)    -ขอพิจารณา แกไข “กรดไนตริ” เปน “กรดไนตริก” 

 

19. หนา 82 ขอ 4.2 และ ขอ 4.3  -เพิ่มน้ําหนกัคะแนนในชองน้ําหนัก เปน 0.5  

 

หมวด 7 บันทึกและรายงาน 

 

20. หนา 90 ขอ 7.4  -ขอพิจารณาใหเปลี่ยน “บันทึกผลอุณหภมูิตามชวงเวลาความถี่ที่

เหมาะสม” เปน “บันทึกผลอณุหภูมิและเวลาตามความถี่ที่เหมาะสม” 

 

21. หนา 91 ขอ 7.5            - ขอพิจารณาใหตัด “ขอแนะนาํ”ออกเนือ่งจากพิมพซ้าํกับ“ขอพิจารณา” 

 กรณีระบบไมตอเนื่อง มีบันทึกอุณหภูมกิารพาสเจอรไรสจากกราฟบนัทกึอัตโนมัต ิ

และบันทกึเวลาจากพนักงาน 

22. หนา 92 ขอ 7.11          -ขอพิจารณา ตัดคํา“เครื่องบรรจุ” 

 

23. หนา 96 Q&Aหมวดที่ 3 ขอ 3.2.2(3)    -แกไขคําตอบของคําถามขอที่ 3.2.2 เปน ”ปรับปรุง เนื่องจาก

มาตรการที่ทําใหแนใจวาความดันของน้ํานมที่ผานการฆาเชื้อแลวสูงกวาน้ํานมดิบในสวน Regenerative 

Section คือ การติดตั้ง Pressure Gauge วัดความดันของน้ํานมกอนการฆาเชื้อ และหลังการฆาเชื้อแลว โดย

หากพบวาความดันของน้ํานมกอนการฆาเชื้อสูงกวาความดันของน้ํานมหลังการฆาเชื้อ ตองมีการติดตั้ง

อุปกรณเพิ่มความดันของนมหลังการฆาเชื้อ” 



กรณีศึกษา 
 

กรณศีึกษาที ่1  
กรณีมีผูบริโภครองเรียนวา นมพรอมด่ืมพาสเจอรไรสบรรจุขวดที่ซื้อมาเมื่อเปดออกพบวามกีอนนมและ 

มีรสขม พรอมสงมอบนมพรอมบริโภคพาสเจอรไรสขวดดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เก็บไวเปนหลักฐาน ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องตน พบวานมขวดดังกลาวไดถูกเปดฝาแลวและพบวามีกอน

นมรวมทั้งมีรสขมอยูจริง ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดมีการมอบหมายใหทาน

ดําเนินการสืบคนปญหา ในฐานะเปนผูตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมฯที่จดทะเบียนไวกับสํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาทานจะดําเนินการอยางไรตอกรณีนี้ หรือตองคนหาหลักฐานใดบาง เพื่อการ

พิสูจนความจริง 
คําตอบ ขอ 1 
1. ลักษณะทีพ่บ  นมจบัตัวเปนกอน มีรสขม  เชื้อจุลินทรีย  

 ตรวจสอบหลกัฐานเบื้องตน ตองเก็บขอมลูเกี่ยวกับผลิตภัณฑของกลาง ไดแก รุนการผลิต วัน

เดือนปที่ผลิต /หมดอายุ ลักษณะบรรจุภัณฑ สภาพ tampering ลักษณะผลิตภัณฑ และส่ิง

ผิดปกติที่เหน็  

 สอบถามผูบริโภควาซื้อผลิตภัณฑมาจากที่ใด ขณะนัน้ผลิตภัณฑจัดเก็บไวอยางไร เปดทาน

เลยหรือไม หรือเก็บไว อยางไร 

 สงตัวอยางตรวจวาเปนเชื้ออะไร (ถาตัวอยางนีพ้อสงไดใหสง และใหเก็บในทองตลาด lot 

เดียวกนัสงตรวจดวย ) 
2. สันนิษฐานเบื้องตนเกีย่วกับสาเหตกุารปนเปอนทางจลุินทรยี 

นมขม   Psychrophilic organisms ไมทนอุณหภูมพิาสฯ และ Lipolytic organisms ใหสังเกต

       เพิ่มวามกีล่ินหนืหรือไม 

นมเปนกอน  Proteolytic organisms ปนเปอนมาจากสิ่งแวดลอม 
3. สันนิษฐานสาเหตุการปนเปอน 

 Initial Load มากเกนิไป 

 ฆาเชื้อไมสมบูรณ  
 ปนเปอนหลงัการฆาเชื้อ 

4. วธิีการสืบหลักฐาน พยาน 
         จากขอมูลขอ 1-3 เชื่อมโยงไปถงึ บนัทกึตางๆ ที่เก็บไว ณ สถานที่ผลิต ไดแก  

 จุดตรวจสอบ หลักฐาน 

1 ขอมูลการจัดสงผลิตภัณฑ - อุณหภูมิ  

2 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ - อุณหภูมิ  

3 การพาสเจอรไรส - การฆาเชื้อถกูตองตามแผน 



- น้ํารอน น้ําเย็น เพยีงพอ 

- เครื่องพาสเจอรไรส ทํางานปกติ  

- FDD ไมขัดของ มีบนัทกึการทดสอบการทํางาน 

4 การทวนสอบประสิทธิภาพการ 

พาสเจอรไรส 

ประสิทธิภาพการพาสเจอรไรส 

5 การรับนมดิบ - คุณภาพนมดิบ การเก็บรักษา 

6 การลางทาํความสะอาด ฆาเชื้อ - ข้ันตอนถกูตอง 

- ประสิทธิภาพการลาง การฆาเชื้อ 

- ความสะอาดของบรรจุภัณฑ  

7 การซอมบํารุง  -ไฟฟาดับหรือขัดของหรือไม 

- เครื่องจักรพรอมใชงาน 

- อุปกรณสอบเทียบ เทีย่งตรงแมนยํา 

8 พนกังานที่ปฏิบัติงาน  -ผลสว็อปยอนหลงั 

-ผลตรวจสุขภาพ 

 
กรณศีึกษาที ่2 
ในการตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมพรอมบริโภคฯแหงหนึ่งพบ “ผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรส รสหวานที่ผลิต

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 พบการปนเปอนเชื้อ Bacillus cereus เกินมาตรฐาน“ทานจงวิเคราะหหา

สาเหตุของปญหาการปนเปอนเชื้อจุลินทรียดังกลาว และอธิบายถึงวิธีการสืบสวนหาหลักฐาน 
คําตอบ ขอ 2 
1. ลักษณะของเชื้อ B. cereus 

 เปนแบคทีเรียสรางสปอร Facultative anaerobe   

 เซลลเจริญไดที่อุณหภูมิ 8-55 องศาเซลเซียส (Optimum 28-35 องศาเซลเซียส)  

 สปอรทนตอความรอนในระดับพาสเจอรไรส  (Thermoduric organisms) 

 ในนมหรือครีมที่เก็บรักษาดวยความเย็นที่ต่ําไมพอ B. cereus จะเจริญจนเปนสาเหตุใหนมหรือ

ครีมตกตะกอนได เรียกวา sweet curding หรือ bitter cream  

 สรางเอนเทอโรท็อกซินและเอนไซมหลายชนิด ไดแก lecithinase Protease 

 กอใหเกิดโรค 2 แบบจากเอนเทอโรท็อกซินที่สรางขึ้นคือ  

 1) อาการทองรวง => เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษ 8-16 ชั่วโมง 

 2) อาการอาเจียน  => เกิดภายใน 1-5 ชั่วโมง 
2. สาเหตุการปนเปอน B. cereus 

 ปนเปอนมากับนมดิบ (Methylene blue Resazurin ตรวจไมไดผล) 

 สุขาภิบาลสถานที่ผลิตไมดี 



 การทําความสะอาดเครื่องมือไมเพียงพอ 
3. วิธีการสืบสวนหาหลักฐาน พยาน 

1. ตรวจสอบการการกระจายผลิตภัณฑ 
2. กักสินคากรณีที่ยังจําหนายไมหมด หรือเรียกคืนสินคา 

3. วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และบันทึกรายงานที่ตองตรวจสอบ 

a. ตองทราบปจจัยการเจริญของเชื้อจุลินทรีย เชน และแหลงที่อยูของจุลินทรียนั้น 

b. เชื่อมโยงแหลงที่อยูอาศัยของจุลินทรียชนิดนั้นกับสาเหตุการปนเปอน 

 สาเหต ุ บันทึก 

ปนเปอนจากน้ํานมดิบ - บันทึกอุณหภูมิการเก็บรักษาน้าํนมดิบ (ตองไมเกิน 4 องศาเซลเซยีส) 

- บันทึกแสดงการนาํน้าํนมดิบไปใช (นมดิบที่รับเขาในวันนั้น ใชผลิตกี่ Lot) 

สุขาภิบาลสถานที่ผลิต 

ไมดี 

 

ดูการจัดการสขุลักษณะของสถานที่ผลิต ความสะอาดของสิ่งแวดลอม 

ในการผลิต โดยเฉพาะบริเวณที่ไมเปนระบบปด 

การทาํความสะอาด

เครื่องมือไมเพยีงพอ 

- บันทึกการลางทําความสะอาด และการฆาเชื้อเครื่องมือ อุปกรณ (ดูการ

ควบคุมปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ) 

 
กรณศีึกษาที ่3 
กรณีที่ทานไดรับแจงจากเจาหนาที่สาธารณสุขอําเภอวา “ผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรส รสช็อกโกแลต    

ที่ผลิตจากบริษัทหนึ่งพบการปนเปอนเชื้อ Escherichia coli เกินมาตรฐาน” ซึ่งไดเก็บตัวอยางดงักลาว

ที่รานสะดวกซื้อแหงหนึ่ง และเจาหนาที่สาธารณสุขอําเภอไดแจงวารานสะดวกซื้อแหงนั้นมีมาตรการ

ควบคุมอุณหภูมิการจําหนายผลิตภัณฑไมเกิน 6 องศาเซลเซียสตลอดระยะเวลาการจําหนาย 

 จากเหตุการณดังกลาว  

1. ทานจะดําเนินการอยางไร  
2. จงวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาการปนเปอนเชื้อจุลินทรียดังกลาว และอธิบายถึงวิธีการ

สืบสวนหาหลกัฐาน  
คําตอบ ขอ 3 
1. ลักษณะของเชื้อ E.coli 

 เปนแบคทีเรียแกรมลบ ไมสรางสปอร 

 พบในลําไสเล็กและลําไสใหญของสัตวเลือดอุน มักปนเปอนกับอุจจาระ แพรไปกับดินและน้ํา 

 ตัวเชื้อถูกทําลายที่ 66 องศาเซลเซียส นาน 12 นาที (ไมทนอุณหภูมิการพาสเจอรไรส) 
2. สาเหตุการปนเปอน 

1. น้าํนมดิบมเีชื้อจุลินทรียมากเกนิไป 

2. การพาสเจอรไรสไมสมบูรณ 



3. การปนเปอนภายหลังการพาสเจอรไรส 
3. วธิีการสืบสวนหลกัฐาน พยาน 

1. ตรวจสอบ Lot NO. ที่ผลิต และแหลงการกระจายสินคา/ จําหนายสินคาใน Lot นั้น 

2. กักสินคากรณีที่ยังจําหนายไมหมด หรือเรียกคืนสินคา 

3. ตรวจสอบผลวิเคราะหของ QC ของบริษัทใน Lot NO.เดียวกันกับที่สสจ.เก็บตัวอยาง  

4. วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และบันทึกรายงานที่ตองตรวจสอบ 

4.1 ตองทราบปจจัยการเจริญของเชื้อจุลินทรีย เชน และแหลงที่อยูของจุลินทรียนั้น 

4.2 เชื่อมโยงแหลงที่อยูอาศัยของจุลินทรียชนิดนั้นกับสาเหตุการปนเปอน 

สาเหต ุ บันทึก 

1. น้าํนมดิบมเีชื้อจุลินทรียมากเกนิไป - ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้าํนมดิบ 

- บันทึกอุณหภูมิการเก็บรักษาน้าํนมดิบ 

- บันทึกแสดงการนาํน้าํนมดิบไปใช (นมดิบที่รับเขาในวันนั้น ใช

ผลิตกี่ Lot) 

2. การพาสเจอรไรสไมสมบูรณ 

   - อุณหภูมิการฆาเชื้อไมเปนไปตาม

ขอกําหนด 

- บันทึกควบคมุอุณหภูมิการฆาเชื้อ 

- ผลการตรวจสอบประสิทธภิาพการฆาเชือ้ (เอนไซมในน้ํานม) 

   - เครื่องมือ อุปกรณไมสมบูรณ - บันทึกการตรวจสอบสภาพเครื่องพาสเจอรไรสกอนการใชงาน      

 (FDD, ระบบน้ํารอน น้าํเยน็) 

- บันทึกการสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิของการพาสเจอรไรส 

3. การปนเปอนภายหลังการพาสเจอรไรส 

    - เครื่องมืออุปกรณไมสะอาด  - บันทึกการลางทําความสะอาดเครื่องมือ (การควบคุมปจจัยที่มี

ผลตอประสิทธิภาพการลาง) 

   - น้ําใชสัมผัสอาหารไมสะอาด บันทกึผลการตรวจสอบคุณภาพน้าํใชที่สัมผัสอาหาร (น้ําปรุง

ผสม และน้าํทีใ่ชไลทอนมกอนการผลิต) 

   - สุขลักษณะพนกังาน  - ผลการตรวจสุขภาพ 

- ผลการตรวจสุขลักษณะสวนบุคคล (Swab มือพนักงาน) 

- ผลการฝกอบรม  

   - ภาชนะบรรจุมีการปนเปอน - วิธีการจัดเกบ็ผลิตภัณฑ (ปกปด มิดชิดหรือไม) 

- วิธีการลางทาํความสะอาดและการฆาเชือ้ภาชนะบรรจกุอนการ

ใชงาน 

- บันทึกผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของการลางและฆาเชื้อ

ภาชนะบรรจ ุ



เพิ่มเติมใน Q&A 
 
Q: กรณีที่ไดรับอนุญาตผลตินมเปรี้ยว แตขณะตรวจไมพบการผลิต และไดรับการแจงจาก

ผูประกอบการวา ปจจุบันยังไมมีการผลิต ในกรณีนี้จะใหคะแนนอยางไร 

A: ใหตรวจประเมินตามขอพิจารณาใหครบถวนทุกขอที่เกี่ยวของกับการผลิตนมเปรี้ยว ไดแก             

ขอ 1.2.9(4) หองหรือบริเวณเตรียมจุลินทรียสําหรับผลิตนมเปรี้ยว กรณีใชจุลินทรียในการหมัก          

ขอ 2.3.10 ถังบมหรือถังหมัก พรอมอุปกรณที่เกี่ยวของ ขอ 3.2.1 การปรุงผสม การปรุงแตงหรือการบม 

(แลวแตกรณี) ขอ 7.3 บันทึกการตรวจสอบการชั่วตวง และวัดในการปรุงผสม การปรุงแตง การบม 

(แลวแตกรณี)  

หมวดที่ 1 สถานที่ต้ังและอาคารผลิต  

 
ขอ 1.1 (8)    มีบริเวณลางรถและอุปกรณที่ใชขนสงน้ํานมดิบ กรณีใชน้ํานมดิบเปนวัตถุดิบ 
Q: สถานที่ผลิตจําเปนตองมีระบบ CIP หรือไม จึงจะไดคะแนนระดับดี 

A: ไมจําเปนตองมีระบบ CIP ก็ได แตตองมีบริเวณที่สะอาด พื้นคงทน เรียบ ลาดเอียง ไมมีน้ําขัง ไม

ชํารุด มีอุปกรณในการทําความสะอาดเพียงพอและระบบน้ําสําหรับฉีดลางอุปกรณการขนสงน้ํานมดิบ

ที่ไมเกิดการปนเปอน 
 

หมวด 2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 

 
ขอ 2.3.16 เครื่องมือ อุปกรณปรับคุณภาพน้ํา  
Q: มีการเลือกชนิดของเครื่องมือหรืออุปกรณการปรับคุณภาพน้ําอยางเหมาะสมพิจารณาอยางไร   

ตองมีหลักฐานแสดงคุณภาพน้ําหรือไม และกรณีที่ซื้อน้ําที่มีคุณภาพเทียบเทาน้ําบริโภคเปนน้ําที่สัมผัส

อาหาร จะพิจารณาใหคะแนนอยางไร 

A: ความเหมาะสมใหพิจารณาจากสภาพของแหลงน้ําดิบที่ใชและผลวิเคราะหน้ําดิบสัมพันธกับการ

เลือกชนิดของอุปกรณการปรับคุณภาพน้ําและกําลังการผลิต เพื่อใหน้ํามีคุณภาพเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคของการนําไปใช โดยกรณีที่ซื้อน้ําที่มีคุณภาพเทียบเทากับน้ําบริโภคใหถือวาน้ํานี้เปนน้ํา

ดิบเชนกัน โดยพิจารณาความเหมาะสมของอุปกรณการปรับคุณภาพน้ํา เนื่องจากอาจเกิดการ

ปนเปอนระหวางการขนยาย หรือขนสงกอนเขาสูกระบวนการผลิต 

 

 

 

 



หมวด 3 การควบคุมกระบวนการผลติ 

 
ขอ 3.1.2(1) มีการคัดเลือกดานคุณภาพและความปลอดภัย เปนไปตามขอกําหนด เกณฑ
ขอกําหนด และทําจากวสัดุที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวยเรื่อง ภาชนะบรรจ ุ
Q:  ทาํจากวัสดุที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศฯ พิจารณาอยางไร ควรระบุใหชัดเจน        

 A:  สถานที่ผลิตตองมีเกณฑขอกําหนดดานคุณภาพและความปลอดภัย และเลือกรับบรรจุภัณฑที่มี 

COA (Certificate of Analysis) เปนไปตามเกณฑขอกําหนดของแตละสถานที่ผลิตที่สอดคลองตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ ใหคะแนนระดับพอใช และถามีผลวิเคราะห

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ จากหองปฏิบัติการมาตรฐาน เพื่อเปน

หลักฐานวาบรรจุภัณฑที่สัมผัสกับน้ํานมทําจากวัสดุที่อนุญาตใหใชบรรจุอาหารและมีคุณภาพ

มาตรฐานเปนไปตามประกาศกระทรวงจึงจะพิจารณาใหคะแนนระดับดี  
 
ขอ 3.3.1   การเก็บรกัษาในหองเย็นหรือตูเย็น(อุณหภูมิไมเกิน 8 องศาเซลเซียส)  
Q: หากไมมีการวัดอุณหภูมกิารเก็บรักษาผลิตภัณฑในหองเย็นหรือตูเย็น พิจารณาใหคะแนนอยางไร  

A: สถานที่ผลิตจะตองตรวจวัดอุณหภูมิผลิตภัณฑเพื่อใหมั่นใจวาผลติภัณฑมีอุณหภูมิไมเกิน 8 องศา

เซลเซียสตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาในหองเยน็หรือตูเย็น หากไมมี พิจารณาให “ปรับปรุง” 

 

                                                                                                                                   

หมวด 4 การทําความสะอาด การฆาเชือ้ และการบาํรุงรักษา 

 
ขอ 4.2 มีแผนงานการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตอยางเหมาะสม 
Q: สถานที่ผลิตที่มีการติดตั้งหลอด UV เพื่อฆาเชื้อมวนฟลมที่เครื่องบรรจุ แตไมมีการควบคุมอายุการ

ใชงาน จะเปลี่ยนหลอดใหมเมื่อไฟดับแลวเทานั้น จะใหคะแนนระดับใด ในขอกําหนดขอที่เทาใด  

A: การควบคุมอายุการใชงานของหลอดยูวีที่ใชฆาเชื้อมวนฟลมที่เครื่องบรรจุ พิจารณาใหคะแนน ใน

ขอ 4.2 ซึ่งจะใหคะแนนระดับใดนั้น ตองพิจารณาแผนการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ

ในการผลิตอื่นรวมดวย  

ขอพิจาณา “มีแผน และ ทําตามแผน  = ดี 

     มีแผน แต ไมทําตามแผน   = พอใช 

               ไมมีแผน  = ปรับปรุง” 

 

 



หมวด 7 บันทึกและรายงาน 

 
ขอ 7.14 ผลการตรวจสุขภาพประจําปผูปฏิบัติงาน  
Q: ขอ 7.14 ผลการตรวจสุขภาพประจําปผูปฏิบัติงาน พิจารณาแตกตางกับขอ 6.1.2 มีการตรวจ

สุขภาพประจาํปอยางไร  

A: ขอ 7.14 ผูผลิตตองมีการเก็บรายงานผลการตรวจสุขภาพประจําปพนักงานไวเปนหลักฐาน แตขอ 

6.1.2 ใหพิจารณาวาผูผลิตจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปครอบคลุมถึงโรคหรือพาหะของโรคตางๆ 

ครบถวนตามขอกําหนดหรือไม ทั้งนี้ระหวางรอรายงานผลการตรวจสุขภาพประจําป จะใหคะแนนใน

ขอ 6.1.2 ในระดับดี ถามีหลักฐานครบถวน สําหรับขอ 7.14 ใหพิจารณาจากรายงานผลการตรวจ

สุขภาพประจําปที่ผานมา   
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