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;p  
  

ในการผลิตอาหารใหสะอาด ปลอดภัย จําเปนตองมีการผลิตที่ถูกตองตามสุขลักษณะที่ดี รวมถึง              

มีมาตรการที่จะสามารถปองกันการปนเปอนสูระบบการผลิตได การเลือกสถานที่ต้ังโรงงานที่เหมาะสมเปน

ปจจัยหนึ่งที่จะชวยลดและปองกันการปนเปอนจากสภาพแวดลอมได 

การเลือกสถานที่ต้ังโรงงานควรคํานึงถึง 

•   พืน้ที่สําหรับปลูกสรางอาคารและสําหรับการขยายโรงงาน   

•   ระบบสาธารณูปโภค    

•   พื้นที่ไมควรเปนบริเวณที่เกิดน้ําทวม น้ําขังแฉะ มีฝุนละอองมาก บริเวณที่ของเสียไมสามารถ          

ถูกกําจัดออกไปได หรือเปนบริเวณที่มีพิษ   

•   บริเวณโดยรอบไมเปนแหลงสะสมของสิ่งสกปรก แหลงเพาะพันธุของสัตวแมลง เชน คอกปศุสัตว  

กองขยะ หากหลีกเลี่ยงไมได สถานประกอบการจะตองมีมาตรการที่สามารถปองกันการปนเปอน     

สูระบบได 
 

ขอแนะนํา : ในกรณีโรงงานตั้งใกลคอกปศุสัตว ควรมีมาตรการปองกันสัตวและแมลง เชน 

ติดตั้งมานพลาสติกบริเวณประตูทางเขา – ออกของอาคารผลิต หรือมีเครื่องดักแมลง     

เปนตน และควรพิจารณาถึงทิศทางลมและกลิ่นที่เกิดขึ้นดวย 
 

บรเิวณสถานประกอบการบรเิวณสถานประกอบการ  
บริเวณรอบอาคารผลิต 

1. ในกรณีมีลานจอดรถควรจัดบริเวณใหอยูหางจากอาคารผลิตหรือกําหนดมาตรการควบคุมเพื่อ
ปองกันการปนเปอนของฝุนและควันจากทอไอเสีย เชน ควรจัดบริเวณที่จอดรถใหเปนสัดสวน และ

ควรพิจารณาทิศทางลมไมใหมีฝุนควันเขาสูบริเวณผลิต เปนตน  
 

 
                                                                    

ภาพที่ 1 :  ลานจอดรถในบริเวณดานขางโรงงาน 
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2. ดูแลสนามหญารอบอาคารผลิต ไมใหเปนแหลงซุกซอนและเพาะพันธุสัตวพาหะ  

              

 

 

 

 

 
                                                        
      ภาพที่ 2 : บริเวณรอบอาคารผลิตมีหญาขึ้นสูง                  ภาพที่ 3 : บริเวณรอบอาคารผลิตไมมีหญารก 
 
 

3. ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ไมใหมีการสะสมสิ่งที่ไมใชแลวหรือส่ิงปฏิกูลอันอาจเปนแหลง

เพาะพันธุสัตวและแมลง รวมทั้งเชื้อโรคตางๆ ข้ึนได   

 

 

 
            ภาพที่ 4 :  ส่ิงของที่ไมใชแลวภายในบริเวณโรงงาน 
 

 

 

 

 

 

 

4. พื้นที่ต้ังตัวอาคารไมมีน้ําขังแฉะ สกปรก มีทอหรือทางระบายน้ําเพื่อใหไหลลงสูระบบบําบัดน้ําทิ้ง กอน

ลงสูทางสาธารณะ 

 

 

 

 

 
 

 
       ภาพที  5 :  ทางระบายน้ํานอกอาคาร                          ภาพที่ 6 : ทางระบายน้ํานอกอาคารไมมีตะแกรง

                                         ดักเศษอาหารเพื่อปองกันการอุดตัน 
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ขอแนะนํา : ทอหรือทางระบายน้ํานอกอาคารออกแบบใหงายตอการทําความสะอาด เชน 

ไมลึก ไมมีเหลี่ยมมุม และสามารถระบายน้ําไดอยางเพียงพอ ไมจําเปนตองมีตะแกรงปด

ครอบทางระบายน้ํา แตใหมีตะแกรงดักเศษอาหารที่ปลายทอ เพื่อปองกันการอุดตัน  
   

อาคารผลติอาคารผลติ  
1. โครงสรางภายในอาคารผลิตและการออกแบบ 

1.1 การออกแบบโครงสรางและการวางผัง 
ในการออกแบบและวางผังสถานประกอบการควรคํานึงถึงปจจัยแวดลอม ความเหมาะสมตอ   

กระบวนการผลิต ระบบการจัดการของเสีย ระบบการจัดการคุณภาพอากาศ ควรออกแบบใหเอื้ออํานวย      

ตอการปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ ไมกอใหเกิดการปนเปอนขาม มีพื้นที่เพียงพอ สะดวกตอการปฏิบัติงาน     

การบํารุงรักษาและทําความสะอาด 

อาคารผลิตตองมีโครงสรางที่แข็งแรง ใชวัสดุที่ทนทาน งายตอการบํารุงรักษาและทําความสะอาด 

โครงสรางอาคารรวมถึงวัสดุที่ใชไมกอใหเกิดการปนเปอนสูอาหาร  
1.2 พื้น 

พื้นภายในอาคารผลิตตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ไมมีการชํารุดเสียหาย เรียบ ไมมีน้ําขัง ในการออกแบบ

พื้นอาคารผลิตควรเลือกใชวัสดุปูพื้นที่เหมาะสม ไมลื่น ทนทานตอการกัดกรอนของสารเคมี งายตอ

การทําความสะอาดและดูแลรักษา ไมเปนแหลงสะสมของสิ่งสกปรก ไมดูดซับความชื้นและควรออกแบบใหมี

ความลาดเอียงเพียงพอที่จะระบายของเสียที่เปนของเหลวสูทางระบายน้ํา  สวนเชื่อมตอระหวางพื้นและผนัง

ควรมีลักษณะโคงเพื่อใหสามารถทําความสะอาดไดงายและไมเปนแหลงสะสมของสิ่งสกปรก   

 

ขอแนะนํา : 
• พื้นอาคารควรลาดเอียงจากบริเวณที่สะอาดไปยังบริเวณที่สกปรก เพื่อปองกันการปนเปอน

ขามสูกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ (ความลาดเอียงของพื้นบริเวณทั่วไป ควรมีความลาด

เอียงต่ําลง 1 เซนติเมตรตอความยาวพื้น 200 เซนติเมตร และในบริเวณที่ตองการระบายน้ําเปน

พิเศษควรมีความลาดเอียง 1 เซนติเมตรตอความยาวพื้น 100 เซนติเมตร) 

• ควรใชกระเบื้องประเภทที่สามารถทนตอสารเคมีกรด/ดางไดดี เชน กระเบื้องไพโรทาย แต

ถามีมาตรการปองกันไมใหมีการเทสารเคมีลงพื้นหองผลิต ก็สามารถใชกระเบื้องชนิด

ธรรมดาได และสิ่งสําคัญที่ทําใหพื้นกระเบื้องแตกรอนและทําใหมีน้ําขัง คือ "ยาแนว" ซึ่งยา

แนวประเภทปูนขาวจะถูกกรด/ดางกัดเซาะไดงาย  
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2.3.3 ประตู  
ไมควรมีประตูเปดจากบริเวณผลิตออกสูภายนอกโดยตรง ประตูอาคารผลิตที่เปดสูภายนอก

อาคารสามารถปองกันแมลงและสัตวพาหะนําเชื้อได ประตูควรปดไดสนิท และสามารถเปดและปดไดเอง

โดยอัตโนมัติ เพื่อที่ผูปฏิบัติงานไมตองใชมือสัมผัสในขณะที่เปดประตูเปนการปองกันการปนเปอนเขาสู

กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ 
2.3.4 มานพลาสติก 

ควรซอนทับกันอยางนอย 2/3 ของมาน มีความหนาอยางนอย 3 มิลลิเมตร สวนความยาวของมาน

พอดีกับพื้น ไมมีชองวางที่ขอบประตูทั้งดานบนและดานลาง เพื่อใหสามารถปองกันสัตวและแมลงได        

มานพลาสติกควรเปนสีเหลืองหรือสีสม เพื่อชวยปองกันแมลง หรือเปนสีใส เพื่อปองกันอุบัติเหตุของพนักงาน 

 
3. หองและบริเวณตางๆ 

3.1 หองหรือบริเวณรับน้ํานมดิบและเก็บรักษา (ในกรณีที่ใชน้าํนมดิบเปนวัตถดิุบในการผลติ) 

หองหรือบริเวณรับน้ํานมดิบ เปนบริเวณสําหรับรับหรือรับซื้อน้ํานมดิบสําหรับนําไปผลิต บริเวณรับ

น้ํานมดิบจะตองเปนบริเวณที่สามารถปองกันการปนเปอนจากสิ่งแวดลอมได มีพื้นที่หรือบริเวณสําหรับชะลาง

ภาชนะอุปกรณที่ใชในการขนสงน้ํานมดิบ หรือลางรถที่ใชขนขนสงน้ํานมในกรณีใชรถขนสงน้ํานมดิบ              

มีอุปกรณที่ใชสําหรับรับน้ํานมดิบเหมาะสม เพียงพอ แลวแตกรณีของการรับน้ํานมดิบซึ่งโดยทั่วไปจะมีการรับ

น้ํานมดิบ 2 กรณี คือกรณีที่รับนมดิบจากเกษตรกร และรับนมจากจากรถขนสงนมดิบ 

1) กรณีรับนมดิบจากเกษตรกรโดยตรง การออกแบบและจัดวางเครื่องมืออุปกรณควรคํานึงถึงความ

สะดวกตอการปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะ ไมกอใหเกิดการปนเปอน บริเวณสําหรับเทน้ํานมดิบ  

ลงสูอางชั่งน้ํานมจะตองเปนบริเวณที่สะอาด เหมาะสม ปองกันการปนเปอนจากสภาพแวดลอม

ภายนอกได 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

     ภาพที่ 7 : การรับนมดิบของศูนยรวบรวมนมดิบ                             ภาพที่ 8 : อางรับน้ํานมดิบ             
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         ภาพที่ 10 : หองเก็บของที่ไมเกี่ยวของ               ภาพที่ 11 : การจัดเรียงกลองมวนฟลม                         

            
 

 

 

 
 

 

 

        ภาพที่ 12 :  หองเก็บวัตถุดิบที่ไมเหมาะสม                ภาพที่ 13 :  การจัดเรียงวัตถุดิบที่เหมาะสม 

 
ขอควรระวัง :  

1. ไมจัดเก็บสิ่งอื่นใดที่ไมใชอาหารหรือสวนผสมที่ใชในกระบวนการผลิต เชน สารเคมี

ทําความสะอาดที่อาจกอใหเกิดการปนเปอน 

2. กรณีที่มีการเตรียมวัตถุดิบภายในหองเก็บวัตถุดิบ ตองมีการแยกบริเวณใหเปนสัดสวนมี

อุปกรณในการชั่งตวงที่มีความเที่ยงตรง และควรอยูในสภาพสะอาด 

 
3.3 หองหรือบริเวณเตรียมวัตถุดิบ และปรุงผสม 

1) หองหรือบริเวณเตรียมวัตถุดิบและปรุงผสม (กรณีการผลิตนมที่มีการปรุงแตง) อาจตั้งอยู

ใกลหองเก็บวัตถุดิบเพื่อสะดวกในการเตรียมสวนผสม และลดโอกาสที่จะเกิดการปนเปอนระหวางการ

ขนยายวัตถุดิบ   

 

 

 

 



 

 

9 

 

       
 

 
ภาพที่ 14 :  หองปรุงผสม 

 

 

 
 

 

 2)  หองหรือบริเวณเตรียมเชื้อจุลินทรียสําหรับผลิตนมเปรี้ยว (กรณีใชจุลินทรีย) ควร

เปนหองที่สามารถปองกันการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียออกสูบริเวณผลิตหรือผลิตภัณฑได 
 

3.4 หองหรือบริเวณพาสเจอรไรส 
ควรเปนหอง/บริเวณที่ออกแบบใหสามารถปองกันการปนเปอนสูกระบวนการผลิตไดสะดวกและ

เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน เปนบริเวณที่อากาศถายเทไดสะดวก เนื่องจากอุปกรณการพาสเจอรไรสเปน

อุปกรณที่มีทั้งความรอนและความเย็นเขามาเกี่ยวของ การระบายอากาศที่ไมเหมาะสมจะทําใหเกิด           

การกลั่นตัวของไอน้ํากลายเปนหยดน้ําที่เกาะคางตามทอ เพดาน และอุปกรณตางๆ ซึ่งอาจกอใหเกิด

การปนเปอนได  รวมทั้งความรอนจากชุดอุปกรณพาสเจอรไรสจะทําใหอากาศภายในอาคารผลิตรอน 

ไมสะดวกตอการปฏิบัติงาน 

 

       

 

 

 

 

 

          ภาพที่ 15 :  บริเวณพาสเจอรไรส                           ภาพที่ 16 :  บริเวณพาสเจอรไรส 

 
ขอแนะนํา : ควรจัดใหมีการระบายอากาศรอนบริเวณพาสเจอรไรสที่มีประสิทธิภาพ เชน

ควรมีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศใหสามารถดูดความรอนออกจากบริเวณผลิต 
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• มีอุปกรณทําความเย็นที่สามารถหมุนเวียนอากาศเย็นไดทั่วถึง 

• มีอุปกรณที่ปองกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในหองเย็น เมื่อเปดประตูหองเย็นเพื่อ        

ขนถายผลิตภัณฑ เชน มานพลาสติก หรือมานอากาศ    

• ติดฝาครอบที่หลอดไฟ เพื่อปองกันการปนเปอนจากอุบัติเหตุหลอดไฟแตก 
2) การจัดเก็บผลิตภัณฑภายในหองเย็น 
• ควรมีชั้นหรือยกพื้นรองรับ เพื่อใหสามารถทําความสะอาดไดสะดวก และใหความเย็น

ไหลเวียนไดอยางทั่วถึง ควรจัดวางผลิตภัณฑใหเปนระเบียบและไมวางปดบังลมที่เปาออก

จากคอลยเย็น  

• มีปายแสดงสถานะอยางชัดเจน เพื่อใหสามารถนําผลิตภัณฑออกจากหองเย็นตามลําดับ       

การผลิตกอนหลัง 
 

 
 

 

 

 

 

 
                ภาพที่ 19 : ตัวอยางการจัดเรียง                      ภาพที่ 20 : การจัดเรียงผลิตภัณฑที่ไมเหมาะสม 

                                         ผลิตภัณฑในหองเย็น                                                

        

 

 
 

 
 

ภาพที่ 21 :  การแสดงปายและการจัดเรียง        ภาพที่ 22 การจัดเรียงผลิตภัณฑนมที่แนนและชิดผนัง 

           ผลิตภัณฑนมที่อยูในตะกราภายในหองเย็น 
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3.7 หองหรือบริเวณลางทําความสะอาด      
1)  หองหรือบริเวณลาง – ฆาเชื้อบรรจุภัณฑ พื้นลาดเอียง มีการระบายน้ําไดดี ควรมีชั้น

สําหรับวางบรรจุภัณฑที่ลางแลวและควรแยกบรรจุภัณฑที่ลางแลวกับบรรจุภัณฑที่ยังไมไดลาง

ออกจากกัน และควรมีมาตรการปองกันการปนเปอนบรรจุภัณฑที่ลาง – ฆาเชื้อแลว  

 

 
 
 

 

     ภาพที่ 23 :  หอง / บริเวณฆาเชื้อบรรจุภัณฑประเภทขวด 
 

 

 
 

 
2)  หองหรือบริเวณลาง – ฆาเชื้อภาชนะ อุปกรณการผลิต สวนใหญเปนอุปกรณที่สามารถ

ถอดออกมาลางได เชน ขอตอ วาลว เปนตน ซึ่งภายในหองหรือบริเวณลางควรมีอางลางหรือ

อางแช และควรมีชั้นวางอุปกรณที่ลางแลว และมีมาตรการปองกันการปนเปอนภาชนะ อุปกรณ

การผลิตที่ลาง – ฆาเชื้อแลวเพื่อปองกันการปนเปอนซ้ํา พื้นมีความลาดเอียง และมีการระบาย

น้ําไดดี  

3)  หองหรือบริเวณลางแบบระบบปดหรือ Cleaning In Place (CIP) เปนหองหรือบริเวณ

เฉพาะ มีสภาพสะอาด พื้นสามารถทนกรด - ดาง และมีการระบายอากาศที่ดี  
 

 

 

 

 

 

 
          

   ภาพที่ 24 : อางแชอุปกรณตางๆ เชน ขอตอ วาลว       ภาพที่ 25 : หอง/บริเวณการลางระบบปด หรือ CIP  
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4)  หองหรือบริเวณเก็บอุปกรณการผลิตที่ลางทําความสะอาดแลว เชน ตะกราใสผลิตภัณฑ

นม ควรมีชั้นวางหรือยกพื้น สําหรับวางอุปกรณที่ลางทําความสะอาดแลว พื้นมีความลาดเอียง

สามารถระบายน้ําไดดี และควรมีมาตรการปองกันการปนเปอนของอุปกรณการผลิตที่ลาง     

ทําความสะอาดแลวไมใหสัมผัสกับพื้น 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 26 : บริเวณเก็บอุปกรณที่ลางทําความสะอาดแลว 

 

 

 
 
 
3.8 หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคุณภาพ  

• มีหองแยกเปนสัดสวนสําหรับวิเคราะหคุณภาพ โดยเฉพาะบริเวณหรือหองสําหรับการตรวจ

วิเคราะหดานจุลินทรีย เพื่อปองกันการปนเปอนสูกระบวนการผลิตและปองกันการผิดพลาดของ

ผลการตรวจ การจัดวางอุปกรณเปนสัดสวน จัดเก็บอยางเปนระเบียบ เพื่อสามารถหยิบใชไดงาย 

และไมเกิดการปนเปอน 

• จัดเก็บสารเคมีในตูหรือบนช้ันอยางเปนระเบียบ และปฏิบัติตามที่ระบุไวในฉลากของสารเคมี     

แตละชนิด เชน ไมเก็บสารเคมีประเภทกรดไวในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป เปนตน 

• ขวดเก็บสารเคมีตองมีปายระบุชื่อสารเคมีอยางชัดเจนและเก็บเปนหมวดหมู ไมปะปนกนั 

• มีที่วางอุปกรณปองกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน เชน หนากาก และถุงมือเปนตน ซึ่งใชสําหรับ

หองปฏิบัติการเทานั้น 
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              ภาพที่ 27 และ 28 : ภายในหองควบคุมคุณภาพ 

 
3.9 หองหรือบริเวณเก็บสารเคมี 

สารเคมีที่ใชในโรงงาน ไดแก สารทําความสะอาดประเภท กรด – ดาง ที่ใชในการทําความสะอาด

เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณแบบ CIP ซึ่งเปนสารเคมีอันตราย จําเปนตองมีการจัดเก็บในพื้นที่เฉพาะ   

เพื่อปองกันการปนเปอนสูกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑ 

ดังนั้นหองหรือบริเวณเก็บสารเคมี เปนหองหรือบริเวณเฉพาะ ใชเก็บสารเคมีที่ไมใชในอาหาร     

หองหรือบริเวณควรมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน สามารถที่จะเก็บรักษาสารเคมีไมใหเสื่อมสภาพได 

ภายในหองเก็บสารเคมีตองมีการระบายอากาศไดดี มีชั้นหรือยกพื้นเพื่อรองรับสารเคมี ควรจัดแยกเปนสัดสวน

ตามประเภทของสารเคมี  มีปายบอกชนิด และมีวิธีการนําไปใชเปนภาษาไทยชัดเจน เครื่องชั่งหรืออุปกรณที่  

ใชในการเตรียมสารเคมีควรใชเฉพาะที่   

 
ขอแนะนํา  :   

1. ควรมีอุปกรณปองกันอันตรายเบื้องตน สําหรับพนักงานขณะผสม / ใชสารเคมี เชน 

แวนตา หนากาก เพื่อปองกันไอพิษจากสารเคมี  ถุงมือ ผากันเปอน ผาปดปาก เปนตน 

2. มีฝกบัวในพื้นที่เฉพาะ เพื่อใชชําระลางตัวเมื่อถูกสารเคมี  โดยวาลวที่ใชเปด-ปดน้ํา ควร

เปนวาลวที่สะดวกตอการใชงานไดทันที 

3. มีมาตรการการปองกันไมใหบุคคลภายนอก สามารถนําสารเคมีไปใชได เพื่อปองกัน

อันตราย เชน การใชกุญแจล็อค 
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               ภาพที่ 29 : บริเวณเก็บสารเคมี                              ภาพที่ 30 : การติดปายและการจัดวางสารเคมี  

 ในหองเก็บสารเคมี 
 

3.10 หองหรือบริเวณเปลี่ยนเครื่องแตงกาย    
ใชสําหรับใหผูปฏิบัติงานเปลี่ยนเครื่องแตงกาย เพื่อปองกันการปนเปอนสูกระบวนการผลิต และ

เก็บส่ิงของและสัมภาระ ดังนั้นควรมีสถานที่หรือล็อกเกอรสําหรับเก็บของสวนตัวของพนักงาน และมีจํานวน

เพียงพอกับจํานวนผูปฏิบัติงาน มีชั้นวางรองเทาหนาหองเปลี่ยนเครื่องแตงกาย แยกเปนสัดสวนออกจาก     

หองผลิต  
 

 

 

 
ภาพที่ 31 : การจัดเรียงรองเทาบนชั้นวาง                                       

 
 
 

 
3.11 หองเก็บเครื่องจักรและอุปกรณซอมบํารุง 

ควรเปนหองเฉพาะ จัดเก็บอุปกรณซอมบํารุงไวเปนที่เดียวกัน และจัดเปนระเบียบแยกตาม

วัตถุประสงคการใชงาน ติดปายแสดงสถานะ และมีมาตรการปองกันการปนเปอนขามสูกระบวนการผลิต 
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                   ภาพที่ 32 และ 33 : ควรมีการจัดเรียงอุปกรณซอมบํารุงอยางเรียบรอยเพื่อใหสามารถใชงานไดสะดวก 

 
3.12 หองน้ํา 

หองน้ําตองสามารถใชงานได ถูกสุขลักษณะ มีจํานวนเพียงพอตอจํานวนผูปฏิบัติงานภายใน           

สถานประกอบการนั้น  บริเวณที่ต้ังตองสะดวกตอการใชงาน โดยไมกอใหเกิดการปนเปอน มีการจัดการเรื่อง   

ทางระบายน้ําอยางถูกตองและเหมาะสม บริเวณหนาหองสวมตองมีอางลางมือ และอปุกรณสําหรับลางมือ 
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เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณการผลิตที่เกี่ยวของกับการผลิตนมพาสเจอรไรส เปนสิ่งสําคัญที่จะ

สามารถลดและขจัดอันตรายในอาหารไดอยางเหมาะสม ดังนั้นจึงตองมีการออกแบบและติดตั้งอยางถูกตอง 

ไมกอใหเกิดการปนเปอนตอกระบวนการผลิต สามารถลางทําความสะอาดไดงาย โดยเฉพาะในสวนที่ตอง

สัมผัสกับอาหารโดยตรง ไมเกิดการสะสมของสิ่งสกปรกที่ทําใหเกิดการปนเปอนจากเครื่องมือ อุปกรณ อีกทั้ง

ยังตองมีจํานวนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ซึ่งจะตองมีความเที่ยงตรง และแมนยํา จึงจะสงผลใหสามารถผลิต

นมพาสเจอรไรสไดอยางปลอดภัยตอการบริโภค 

การออกแบบและติดต้ังเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการผลิต 
การออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณการผลิตและระบบทอตองถูกสุขลักษณะ ควรออกแบบ

โดยยึดหลักความปลอดภัยของอาหารเปนสําคัญ   

-   วัสดุที่ใช จะตองมีความเหมาะสม ไมกอใหเกิดการปนเปอนสูผลิตภัณฑ สามารถทําความสะอาดไดงาย 

ทนทานตอการกัดกรอนและแรงขัดสี (อุปกรณชนิด Sanitary) 

-   พื้นผิวที่สัมผัสกับน้ํานมโดยตรงรวมถึงรอยเชื่อมตอตางๆ ตองเรียบ ไมมีรอยขีดขวน ซอกมุม        

หรือจุดอับ ซึ่งอาจสงผลใหการทําความสะอาดไมทั่วถึง และเกิดการสะสมของสิ่งสกปรก 

-   การติดตั้ง ควรเปนไปตามลําดับสายงานการผลิต สะดวก สามารถดูแลรักษาและทําความสะอาด       

ไดอยางทั่วถึง ติดตั้งอยางถูกตอง มีความเหมาะสม และปลอดภัยตอการปฏิบัติงาน 

ขอแนะนํา : เครื่องมือหรืออุปกรณที่สัมผัสกับอาหารที่เปน Stainless ควรเปนชนิดที่ใชกับ

อาหาร ไดแก เกรด 304, 316 หรือ 316L 
 
1. ระบบทอ 

เนื่องจากการผลิตนมพาสเจอรไรส ตองอาศัยการทํางานในระบบทอเปนหลัก โดยทอที่ใชตางๆ เชน     

ทอสงน้ํานม ทอน้ําตางๆ เปนระบบปด ไมสามารถที่จะมองเห็นภายในทอได ยากตอการดูแลรักษาและทําความ

สะอาด ดังนั้นการออกแบบและติดตั้งระบบทอจึงมีความสําคัญตอการผลิตนมพาสเจอรไรสใหปลอดภัย 

การออกแบบระบบทอ ควรมีความสัมพันธกับการติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในการผลิต โดยการ

ติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรในตําแหนงที่เหมาะสมจะชวยใหการวางระบบทอเปนไปอยางเหมาะสม สามารถที่จะ

ดูแลรักษาและทําความสะอาดไดงาย รวมไปถึงชวยลดคาใชจายในการติดตั้ง การออกแบบและวางทอตอง

ออกแบบใหภายในทอไมมีจุดอับ (Dead End) และซอกมุม (Pocket) การออกแบบทอที่มีการหักงอ หรือทอที่มี          

ลักษณะโคง จะสงผลใหเกิดการลดแรงขัดในการทําความสะอาดระบบภายในทอ (CIP) การออกแบบทอที่ไม                    

เหมาะสมดังกลาวทําใหการทําความสะอาดระบบทอ (CIP) ไมทั่วถึง และการฆาเชื้อขาดประสิทธิภาพลง     
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ทําใหเกิดการสะสมของสิ่งสกปรกอันเปนสาเหตุใหเกิดการปนเปอนสูน้ํานม โดยเฉพาะการปนเปอนสูน้ํานมที่

ผานการฆาเชื้อแลว ทําใหผลิตภัณฑนมที่ไดไมปลอดภัยตอการบริโภค 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 34 และ ภาพที่ 35 : ตัวอยางจุดอับและซอกมุมภายในทอสง 

 

ทอตางๆ ควรมีการแสดงสญัลักษณประเภทของทอ และทิศทางการไหลอยางชัดเจน ทําใหผูปฏิบัติงาน 

ทราบ และสามารถปฏิบัติงานไดอยางถกูตองและปลอดภัย 
 

ขอแนะนํา : การหอหุมทอดวยฉนวนจะชวยรักษาอุณหภูมิของของเหลวภายในทอใหคงที่

ได เชน ทอน้ํารอน และทอน้ําเย็น 
 

 
 

 
ภาพที่ 36 : สัญลักษณแสดงประเภทของทอและแสดง 

ทิศทางการไหล 
 
 
 
 
 

  
 

2. สวนรับและเก็บรักษาน้าํนมดิบ 
2.1 อางชั่งน้ํานมดิบ และเครื่องชั่ง สําหรับชั่งน้ํานมในกรณีที่มีการรับน้ํานมดิบจากเกษตรกร         

ทําหนาที่ชั่งน้ําหนักนมดิบ โดยอางชั่งน้ํานมดิบวางบนเครื่องชั่งและมีชองปลอยน้ํานมลงอางรองรับน้ํานม 
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           ภาพที่ 37 และ 38  : อางชั่งน้ํานม 

 
    

 

 

 

 
            ภาพที่ 39 : อุปกรณรับน้ํานมดิบจากเกษตรกร 

 

2.2 อุปกรณกรอง ทําหนาที่แยกสิ่งสกปรกออกจากน้ํานมกอนนําไปผลิต อาจใชผากรองแบบที่ไมมี

ใยผาหลุดรอนหรืออาจใชตะแกรงกรองที่ทําจากวัสดุที่ไมกอใหเกิดการปนเปอน มีความถี่เพียงพอที่จะกรอง

ส่ิงสกปรกออกไดหมด และมีลักษณะสะอาด ไมมีคราบสกปรก สําหรับผากรองตองไมมีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นอับ 

และไมมีรอยขาด 
 

ขอแนะนํา : กรณีที่ใชผาขาวบางกรองน้ํานมที่อางชั่งน้ํานม อุปกรณที่ใชขึงกับอางชั่ง

น้ํานมตองไมกอใหเกิดการปนเปอนกับน้ํานมดิบ เชน การใชคลิปหนีบซึ่งอาจเกิดสนิมเหล็ก

ได ควรใชวิธีการผูก หรือใชเอ็นรัดกับขอบอางเพื่อไมใหเกิดการปนเปอน  

 
2.3 อางรองรับน้ํานม ทําหนาที่พักน้ํานมดิบที่ปลอยมาจากอางชั่งน้ํานม และเพื่อรักษาระดับน้ํานมดิบ

ที่จะสงไปยังอุปกรณสําหรับลดอุณหภูมิน้ํานมดิบ  

 

 

 

อางช่ังน้ํานมดบิ 

เครื่องชั่ง 
อางรองรับน้ํานม 

ปมนมดิบ 

     Plate Heat Exchanger   
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2.4 อุปกรณสําหรับลดอุณหภูมิน้ํานมดิบ แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

1) Plate Heat Exchanger เปนอุปกรณที่สามารถลดอุณหภูมิน้ํานมดิบไดอยางรวดเร็ว ใชในกรณีที่

มีการรับน้ํานมดิบปริมาณมาก Plate Heat Exchanger มีสวนประกอบและลักษณะ ดังนี้ 

• แผนสเตนเลสบางสี่เหลี่ยมผืนผา เรียงซอนกันหลายๆแผน มีชองใหนมไหลเขาไปแลกเปลี่ยน

อุณหภูมิกับน้ําเย็นซึ่งอยูอีกดานหนึ่งของแผน   

• ปะเก็นกั้นอยูระหวางแผนเพื่อปองกันไมใหน้ํานมและน้ําเย็นไหลเขามาปนกัน และเมื่อน้ํานมดิบ

ผานการลดอุณหภูมิแลว จะตองสงไปเก็บในถังเก็บน้ํานมดิบที่มีฉนวนตอไป 

• Plate Heat Exchanger ควรติดตั้งขอตอตางๆ ในจุดที่ใกลกับตัว Plate มากที่สุดและสามารถ

ถอดหรือคลายออกไดงาย เพื่อระบายของเหลวภายในทิ้งออกไดหมดหลังการใชงาน  

• มีอุปกรณวัดอุณหภูมิของน้ํานมเย็นที่ออกจาก Plate Heat Exchanger และอุณหภูมิน้ําเย็นที่เขา 

Plate Heat Exchanger   

 

 

    

           

                       

 

 
 
                  ภาพที่ 40 : Plate Heat Exchanger                          ภาพที่ 41 : เทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมินม 

 

หลักการทํางานของ Plate Heat Exchanger โดยการปมน้ํานมดิบผานแผนแลกเปลี่ยน

ความรอน หลังจากนั้นน้ํานมดิบที่ผานการลดอุณหภูมิแลวจะถูกสงไปยังถังเก็บรักษาน้ํานมดิบ 

ดังนั้นการใช Plate Heat Exchanger ในการลดอุณหภูมิน้ํานมดิบจึงจําเปนตองมีถังสําหรับเก็บรักษา

น้ํานมดิบ 

2) Farm Cooling Tank ทําหนาที่ลดอุณหภูมิน้ํานมดิบโดยไมตองผาน Plate Heat Exchanger กอน 

ซึ่งสามารถลดอุณหภูมิน้ํานมดิบจาก 37°C ใหคงเหลือ 4–8°C ภายในเวลา 2–4 ชั่วโมง และ

สามารถเก็บรักษาความเย็นของน้ํานมไวได ที่อุณหภูมิไมเกิน 8°C และสามารถใช Farm Cooling Tank 

สําหรับเปนถังเก็บรักษาน้ํานมดิบได 

 

อุปกรณวัดอุณหภูมิ 
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 ภาพที่ 42 : ถังเก็บนมดิบแบบ Farm Cooling Tank 

 
 
 
   

ลักษณะและการทํางาน  Farm Cooling Tank เปนถังสองชั้น ชั้นในเปนถังใสน้ํานม สวนชั้นนอกมี

สารทําความเย็นหรือน้ําเย็นหลอเลี้ยงอยู เครื่องทําความเย็นที่ ดีควรมีอุปกรณวัดความเย็นติดตั้งไว              

เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิไดตลอดเวลานิยมใชในกรณีที่มีปริมาณนมดิบไมมากนัก คือ 250 – 3,000 ลิตร/วัน 

ลักษณะภายนอกถัง  อุปกรณประกอบดวย  

1.  มอเตอร สําหรับใบพัดกวนน้ํานม 

2.  ฝาถัง มีลักษณะลาดเอียงหรือลาดเท เพื่องายตอการทําความสะอาด 

3.  วาลว อยูบริเวณหนาถัง เปนชนิด Sanitary  

4.  เครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อบอกอุณหภูมิของน้ํานมดิบที่บรรจุอยูในถัง 

ลักษณะภายในถัง รอยเชื่อมภายใน ทั้งที่กนถังและขางถังเรียบ ประกอบดวย 

1.  ใบพัดสําหรับกวนน้ํานม เพื่อกระจายความเย็นไดอยางทั่วถึง และปองกันการแยกชั้นของไขมันใน

น้ํานม 

2.  กนถังมีลักษณะโคง และลาดเอียงสูชองน้ํานมออก เพื่อสามารถระบายน้ํานมหรือของเหลวที่อยูภายใน

ถังไดหมด 
 

2.5 ถังเก็บน้ํานมดิบหรือถังฉนวน เปนถังที่ทําดวยสเตนเลส รอยตอภายในตองเรียบเพื่อไมใหเกิด

การสะสมของสิ่งสกปรก และงายตอการทําความสะอาด ชั้นนอกเปนฉนวนสําหรับรักษาน้ํานมใหเย็น

ตลอดเวลา โดยที่น้ํานมดิบภายในถังมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนไมเกิน 1°C ภายใน 24 ชั่วโมง และมีการติดตั้งอุปกรณ

วัดอุณหภูมิเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของการเก็บรักษาน้ํานมดิบไดตลอดเวลา นอกจากนี้ Farm Cooling Tank 

และถังฉนวน มีลักษณะและสวนประกอบอื่นๆ ที่เหมือนกัน ไดแก 
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• ใบพัดชนิดรอบเร็ว เปนใบพัดขนาดเล็กที่ติดตั้งเพื่อวัตถุประสงคในการตีผสมน้ําตาล กลิ่น หรือ

ผงโกโก  ซึ่งมักจะเกิดฟองมากเวลาผสม และใบพัดชนิดนี้อาจสงผลใหเกิดการเหม็นหืนไดงาย 

• ใบพัดชนิดรอบชา เปนใบพัดขนาดใหญ หมุนดวยความเร็วรอบต่ําใชเพื่อกวนน้ํานม ทําใหความ

เย็นกระจายทั่วทั้งถัง และไขมันในน้ํานมไมเกิดการแยกชั้น 
 

2.5.5 เทอรโมมิเตอร ใชสําหรับวัดอุณหภูมิน้ํานมที่อยูในถัง ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม โดยตอง

สามารถวัดอุณหภูมิน้ํานมภายในถังไดถึงแมจะมีน้ํานมเหลืออยูในปริมาณนอย มีการสอบเทียบใน

ความถี่ที่เหมาะสมเพื่อใหมีความเที่ยงตรงอยูเสมอ 
 

2.5.6 วาลว  ตองเปน Sanitary Valve   

 

 
ภาพที่ 47 : วาลวถังเก็บรักษานม สําหรับควบคุมการ

ปลอยน้ํานมออก 

 
 
 
 

ขอแนะนํา : ควรติดตั้งวาลวใหชิดตัวถังมากที่สุด เพื่อปองกันไมใหมีน้ํานมดิบคางในทอที่

เชื่อมระหวางตัวถังและวาลว เพราะอาจทําใหเกิดการเจริญของเชื้อจุลินทรียในสวนนี้ 

เนื่องจากไมมีฉนวนรองรับ 
 

 

 

 

 

          ภาพที่ 48 : การติดตั้งวาลวใกลกับตัวถัง                       ภาพที่ 49 : การติดตั้งวาลวหางจากถัง

             

ระยะหาง 
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(ที่มา : www.yorkfluid.comtop_line_strainers.html.jpg) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.1) ถังควบคุมระดับ  (Balance Tank) เปนถังสเตนเลสผิวภายในเรียบ และถังควบคุมระดับนี้ไมควร

มีขนาดใหญเกินไปเพราะจะทําใหมีน้ํานมอยูในถังมากจนทําใหสูญเสียความเย็น โดยทั่วไปจะใชขนาด 50–

100 ลิตร ถังควรมีฝาปดเพื่อปองกันฝุนละอองและน้ําควบแนน ควรมีลูกลอยควบคุมการไหลตลอดเวลาขณะ

ทําการพาสเจอรไรส 

2.2) ปมชุดพาสเจอรไรส ทําหนาที่สงน้ํานมดิบจากถังควบคุมระดับโดยผานเครื่องกรองใหเขาไปใน

เครื่องพาสเจอรไรสในอัตราที่คงที่สม่ําเสมอ ทําดวยสแตนเลสและเปนชนิด Sanitary Pump ถอดลางไดงาย 

2.3) เครื่องกรอง เปนสเตนเลสประกอบไปดวยกรองหยาบและกรองละเอียด ซึ่งตองมีความถี่เหมาะสม 

เพื่อไมใหเศษสิ่งแปลกปลอมเขาไปติดคางภายใน PHE รวมทั้งไมชํารุดหรือเปนสนิม 

 

 

 

 
 

      ภาพที่ 59 : อุปกรณกรองน้ํานมกอนเขาสูปม                         ภาพที่ 60 : อุปกรณกรอง 

 

แผนแลกเปลี่ยน 
ความรอน 

อุปกรณบันทึกอุณหภูมิ

ถังควบคุมระดับ 

ปม  

ตูควบคุมการทํางาน 

ทอคงอุณหภูม ิ

FDD 

PT-100 

ภาพที่ 58 : เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน 
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2.4) แผนแลกเปลี่ยนความรอน  (Plate Heat Exchanger : PHE) เปนแผนสเตนเลสบางเรียงซอนกัน

หลายๆ แผน ยึดกันดวยกรอบโลหะ มีชองระหวางแผนใหน้ํานมไหล เพื่อแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับตัวกลางที่อยู

อีกดานหนึ่งของแผน โดยมีปะเก็นเปนตัวบังคับทิศทางการไหลและปองกันการผสมกันระหวางนมและตัวกลาง  

ซึ่งปะเก็นนี้ตองดูแลอยางสม่ําเสมอเพื่อไมใหเกิดการรั่วซึม ปะเก็นที่สัมผัสน้ํานมตองออกแบบใหงายตอการ

ทําความสะอาดและฆาเชื้อ 

 

 

 

 

 
 

 

                   ภาพที่ 61 : แผนแลกเปลี่ยนความรอน                   ภาพที่ 62 : ทิศทางการไหลของนมใน PHE   

                             Plate Heat Exchanger (PHE) 

 

 

 

 

 

 
 

                   ภาพที่ 63 : แสดงสวนประกอบตางๆ ของ Plate Heat Exchanger 
 

(ที่มา : www.9engineer.com) 
 

ปกติ PHE จะแบงเปนสวนๆ อยางนอย 3 สวน (Sections) ดังนี้ 

1. Heating section เปนสวนที่ทําใหน้ํานมรอนถึงอุณหภูมิพาสเจอรไรสโดยอาศัยการแลกเปลี่ยน

อุณหภูมิจากระบบผลิตน้ํารอน การฆาเชื้อจุลินทรียแบบพาสเจอรไรสจะเกิดขึ้นในสวนนี้ 

Heating Section เปนสวนที่น้ํานมอุณหภูมิ 50 – 60°C ที่มาจากเครื่องโฮโมจิไนส ทําการแลกเปลี่ยน

ความรอนกับน้ํารอนอุณหภูมิ 80 - 85°C ซึ่งไดมาจากระบบผลิตน้ํารอน และทําใหน้ํานมมีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนจนกระทั่ง

ไมตํ่ากวา 72°C กอนสงตอไปยังทอคงอุณหภูมิ (Holding Tube) คงไวไมตํ่ากวา 15 วินาที 

Gasket 

นมเขา 

 น้ําออก  น้ําเขา 

นมออก 
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2. Regenerating Section หรือ Regenerative Pre-Heat Section เปนสวนแลกเปลี่ยน  

ความรอนระหวางน้ํานมดิบกับน้ํานมรอนที่ผานการฆาเชื้อแลว เปนสวนที่น้ํานมอุณหภูมิไมตํ่ากวา 72°C  ซึ่ง

ไหลกลับมาจากทอคงอุณหภูมิทําการแลกเปลี่ยนความรอนกับน้ํานมดิบจากถังเก็บน้ํานมดิบหรือถังปรุงผสม 

ซึ่งมีอุณหภูมิไมเกิน 10°C และทําใหน้ํานมจากทั้งสองสวนมีอุณหภูมิเปน 50 – 60°C กอนที่น้ํานมดิบจะเขาสู 

Homogenizer และน้ํานมที่ผานการฆาเชื้อแลวเขาสู Cooling Section 

3. Cooling Section เปนสวนที่ลดอุณหภูมิน้ํานมที่ผานการฆาเชื้อแลว อุณหภูมิ 50-60°C ไหล

มาจาก Regenerating Section ทําการแลกเปลี่ยนความรอนกับน้ําเย็นอุณหภูมิ 2 - 3°C ซึ่งไดมาจาก

อุปกรณทําความเย็น จนกระทั่งทําใหน้ํานมมีอุณหภูมิลดลงเปน 5°C หรือตํ่ากวา กอนสงไปเก็บในถังรอบรรจุ 

ลักษณะการไหลของน้ํานมในทั้งสามสวน ดังแสดงในภาพที่ 64 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 64 : การแลกเปลี่ยนอุณหภูมิในเครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน 

 

2.5) ทอคงอุณหภูมิ (Holding Tube) คือทอที่น้ํานมผานการฆาเชื้อแลวไหลผาน เปนการยืด

ระยะเวลาการไหลของน้ํานมใหนานเกิน 15 วินาที เพื่อที่จะสามารถพิสูจนไดวาการฆาเชื้อแบบพาสเจอรไรส

เปนไปอยางสมบูรณตามกําหนด สวนปลายสุดของทอจะมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิของน้ํานมไม

เปนไปตามที่กําหนดเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิจะสงสัญญาณไปที่อุปกรณสําหรับเปลี่ยนทิศทางการไหลของนม 

(Flow  Diversion  Device) ใหไหลกลับเขาสูระบบการฆาเชื้อใหม กอนเขาไปลดอุณหภูมิในสวนถัดไป ดังนั้น

น้ํารอนเขา 

น้ํารอนออก 

1 2 3 

น้ํานมจากทอคงอุณหภูมิ 

น้ํานมไปทอคงอุณหภูมิ 

น้ํานมเย็น   5° C หรือต่ํากวา 

น้ําเย็นออก 

น้ํานมจากถังเก็บน้ํานมดิบ / ถังปรุงผสม 

น้ําเย็นเขา 

เครื่อง 

โฮโมจิไนส 
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การออกแบบ Holding Tube ตองมีการคํานวณใหทอคงอุณหภูมิมีความยาวพอเพื่อที่จะสามารถยืดระยะเวลา

การไหลของนมใหไดนานเกิน 15 วินาที  

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 65 และ 66 : ทอคงอุณหภูมิ (Holding Tube) 

 

การคํานวณความยาวของทอ Holding Tube มีสูตรดังนี้ 

 

ความยาวของทอ Holding Tube (เมตร) = เวลา X ความเร็วสูงสุดในการไหลของน้าํนม 

 

โดยกําหนดใหระยะเวลาทีน่มไหลใน Holding Tube = 15 วินาท ี
 

ความเร็วในการไหลของน้าํนมภายในทอ =   
 

ดังนัน้ 

 

ความยาวของทอ Holding Tube (เมตร) = 15 วินาท ีX  

 
ตัวอยางการคํานวณ Holding time 

1. หาอัตราการไหล  โดยเติมน้ําใส Balance Tank แลวพาสเจอรไรสตามปกติ จับเวลา 1 นาที วาไดน้ํา

ทั้งหมดกี่ลิตร  (6.67 ลิตร/นาที หรือ 1.11 x 10   เมตร/วินาที )              

2. หาพื้นที่หนาตัดของทอดานใน วัดเสนผาศูนยกลางของทอดานใน (2.25 เซนติเมตร หรือ 0.0225 

เมตร)   

อัตราการไหลของน้ํานมภายในทอ (ลูกบาศกเมตร / วนิาที) 
พื้นที่หนาตัดภายในทอ (ตารางเมตร) 

-4 1 

อัตราการไหลของน้ํานมภายในทอ (ลูกบาศกเมตร / วนิาที) 
พื้นที่หนาตัดภายในทอ (ตารางเมตร) 



 

 

31 

 

                               
                    = 0.0003974 ตารางเมตร    

 3. จาก        และ       สามารถนํามาคํานวณหาความเร็วในการเคลื่อนที่ของน้ํานมภายในทอไดโดย 

                อัตราการไหล = ความเร็วในการเคลื่อนที ่× พื้นที่หนาตัดภายในทอ 

                 
                ความเร็วในการเคลื่อนที่ของน้าํนมภายในทอ = 0.279 เมตร/วินาท ี

 4. คํานวณระยะเวลาในการเคลื่อนที่ของน้าํนมภายใน Holding Tube โดยวัดความยาว Holding Tube 

    (ความยาวของ Holding Tube = 5 เมตร) 

ระยะทางหรือความยาวทอ = ความเร็วในการเคลื่อนที่ (เมตร/วินาที) × เวลาที่ใชในการเคลื่อนที่ (วินาที) 

                  
ดังนั้น   เวลาที่น้ํานมใชในการเคลื่อนที่ภายใน Holding Tube =  17.921 วินาที 

 

2.6) อุปกรณเปลี่ยนทิศทางการไหล (Flow Diversion Device: FDD) เปนอุปกรณทําหนาที่คลาย

วาลวสําหรับเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํานมหลังพาสเจอรไรส ติดตั้ง ณ จุดสุดทายของทอคงอุณหภูมิ เพื่อ

เปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ํานมใหกลับลงสูถังควบคุมระดับ ในกรณีที่อุณหภูมิของน้ํานมที่ไหลผานต่ํากวาคา

ที่ต้ังไว 
 

 

 
 

ภาพที่ 67 : วาลวเปลี่ยนทิศทางการไหล (FDD) 

 

 
 

2 

2 1 



 

 

32 

2.7) PT-100 เปนอุปกรณที่สงสัญญาณไปยังตัวควบคุมการทํางานของ FDD โดยอาศัยอุณหภูมิเปน

ตัวกําหนด ถาอุณหภูมิพาสเจอรไรสไมเปนไปตามที่ตั้งไว ตัวควบคุมจะสงสัญญาณไปที่ FDD ใหทํางาน

สงน้ํานมใหไหลกลับถังควบคุมระดับเพื่อพาสเจอรไรสใหม 

 

 

 
ภาพที่ 68 : PT-100 

 

 

 
 

2.8) ตูควบคุมระบบการทํางาน (Control panel) เปนตูที่ติดตั้งอุปกรณควบคุมการทํางานของระบบ  

และสวนแสดงผลตางๆ ของระบบ เชน ชุดควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณบันทึกขอมูล สวิตซควบคุมตางๆ  เปนตน 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                
          ภาพที่ 69 และ 70 : ตูควบคุมการทํางานระบบพาสเจอรไรส 

 

2.9) อุปกรณบันทึกอุณหภูมิ (Temperature  recorder) ทําหนาที่บันทึกอุณหภูมิน้ํานมที่ผานการ  

ฆาเชื้อ (น้ํานมรอน, น้ํานมเย็น, น้ํารอน และน้ําเย็น) อาจมีลักษณะเปนกราฟแผนยาวหรือกราฟวงกลมก็ได 

ในกรณีที่เปนกราฟแผนยาวควรระบุรายละเอียดตาง  ๆเชน วันที่ผลิต หมายเลข Lot ที่ผลิต เปนตน หรือกรณีกราฟวงกลม

ควรเปลี่ยนกระดาษกราฟทุกวัน เพื่อไมใหเกิดความสับสนในการอานคาอุณหภูมิที่บันทึกไว 
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9. สวนการบรรจ ุ
เครื่องบรรจุ มีหนาที่บรรจุน้ํานมที่ผานการพาสเจอรไรสแลวสูบรรจุภัณฑ ซึ่งอุปกรณทุกสวนที่สัมผัสกับ

น้ํานมตองทําดวยสเตนเลส และผิวดานในตองเรียบ สามารถทําความสะอาดไดอยางทั่วถึง เครื่องบรรจุที่นิยมใช

กับนมพาสเจอรไรส มี 2 ประเภท ซึ่งแตกตางกันที่วิธีควบคุมปริมาตรนมที่บรรจุ ไดแก เครื่องบรรจุระบบอากาศอัด 

และระบบลูกเบี้ยว ซึ่งเครื่องบรรจุทั้งสองระบบประกอบดวยสวนตางๆที่เหมือนกัน ดังภาพที ่ 82 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             
 

ภาพที่ 82 : สวนประกอบของเครื่องบรรจุถุง 

  
1) ระบบควบคุมปริมาตรนม โดยทั่วไปจะแบงออกเปน 2 ระบบ ไดแก ใชอากาศอัด และลูกเบี้ยว 

ซึ่งมีการทํางานแตกตางกันดังนี้ 

1.1) ระบบลม ทํางานโดยการใชอากาศที่ผลิตขึ้นจากเครื่องอัดอากาศ ดันลูกสูบในกระบอกสูบข้ึนลง 

เมื่อลูกสูบถูกดันลงก็จะกดแกนทอปลอยนม ทําใหปลายทอปลอยนมเปดออกและน้ํานมไหลออกมา จากนั้น

แกนซีลแนวนอนก็จะดันเขาเพื่อตัดฟลมนมในสวนที่บรรจุแลวใหขาดตกลงมายังภาชนะที่วางรองรับอยู สวนซีล

แนวตั้งก็จะดันเขาเพื่อซีลฟลมนมใหติดกันและตัดใหขาดลงมาเปนถุง  
 

 
 
 

ภาพที่ 83 : เครื่องบรรจุระบบลม 

 

 
 

ระบบปลอยน้ํานม (อากาศอัด/ลูกเบี้ยว) 
 ทอสามทาง 

ปกผีเส้ือ 

ซีลแนวตั้ง 

   ซีลแนวนอน 

ถังควบคุมระดับ 

หลอดยูวี 

แผงควบคุมเครื่อง 

อุปกรณประทับวันหมดอายุ 

ลูกกลิ้งยางดึงฟลม 

ขากางฟลม 
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1.2) ระบบลูกเบี้ยว  ทํางานโดยการใชการหมุนของลูกเบี้ยว คือเมื่อลูกเบี้ยวหมุนไปกดแกนจะทําให

แกนกดทอปลอยน้ํานมลงและปลายทอปลอยน้ํานมจะเปดออก และมีนมไหลลงสูถุงฟลม และเมื่อลูกเบี้ยว

หมุนมาถึงจุดหนึ่งที่เวาขึ้นแกนกดจะไมถูกกด สงผลใหทอปลอยนมไมถูกกดลงดวยดังนั้นจะไมมีน้ํานมไหลลงสู

ถุงฟลม 
 
 
 
 

ภาพที่ 84 : เครื่องบรรจุระบบลูกเบี้ยว 

 

 

 

 

2) ถังควบคุมระดับ (Balance tank) มีลักษณะเปนถังสเตนเลสมีฝาปด ภายในมีลูกลอยซึ่ง

ทําหนาที่รักษาระดับเพื่อใหน้ํานมไหลเขาสูหัวบรรจุในอัตราสม่ําเสมอ ซึ่งลูกลอยในถังตองไมร่ัวซึม  และตอง

ถอดลางไดงาย 
 
 

 

 

 
 

 
           

              ภาพที่ 85 : ถังควบคุมระดับเครื่องบรรจุ                             ภาพที่ 86 : ลูกลอยภายในถังควบคุมระดับ 

 
3) หลอดยูวี ทําหนาที่ทําลายเชื้อจุลินทรียตางๆ ที่ติดมาบนฟลมบรรจุภัณฑกอนบรรจุ แสงจาก

หลอดยูวีสามารถทําลายเชื้อจุลินทรียไดเพียงบางสวนเทานั้น ไมสามารถทําลายไดทั้งหมด ดังนั้นตองดูแลให

อยูในสภาพที่สะอาด ใชงานได มีการเปลี่ยนหลอดตามอายุการใชงาน และติดตั้งใหหางจากแผนฟลม

อยางเหมาะสม 
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ภาพที่ 87 : หลอดยูวีฆาเชื้อมวนฟลมที่เครื่องบรรจุ 

 
 
 
 
 

4) ทอสามทาง  มีลักษณะเปนรูปตัวที (T) วางในแนวนอน เปนทางผานของน้ํานมจากถังควบคุม

ระดับลงสูถุงฟลมที่ทําการบรรจุ ดังนั้นตองสะอาด ไมมีสิ่งสกปรกสะสม ควรมีระยะเวลาการถอดลาง

อยางสม่ําเสมอ 
 

 

 

 

 

 

 
       

ภาพที่ 88 และ 89 : ทอสามทางเครื่องบรรจุ 

 
5) ปกผีเสื้อ  เปนแผนสเตนเลสทําหนาที่กางฟลมพลาสติกออก เพื่อใหสามารถดึงฟลมลงมาและซีล

เปนรูปถุงไดงาย ไมมีรอยยับ   

 

 

 
 

ภาพที่ 90 : ปกผีเส้ือกางฟลมเครื่องบรรจุ 

 
 
 

 

หลอดยูวี 
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6) ลูกกลิ้งยาง  ทําหนาที่ดึงฟลมใหลงมาทางดานหนาเครื่องอยางตอเนื่อง 

 
 

 

 

ภาพที่ 91 : ลูกกลิ้งยางเครื่องบรรจุ 

 

 

 
 

7) ซีลแนวตั้ง  มีลักษณะเปนแถบลวดรอน (Heater) ปดทับดวยเทปลอนกันความรอน ควบคุมการ

ทํางานดวยรีเลยและไทเมอร เมื่อสัมผัสโดนแผนฟลมก็จะทําใหละลายติดกัน ขณะทํางานจะใชน้ําเปน

ตัวระบายความรอนให Heater   
 

8) อุปกรณประทับวันหมดอายุ ทําหนาที่ประทับวันหมดอายุของผลิตภัณฑลงบนถุงฟลมดานหนา

หลังจากซีลแนวตั้งแลว โดยใชแรงกดลงบนฟลมขณะยังรอนอยูประกอบดวยตัวเลขทําดวยสเตนเลสหรือ 

ทองเหลือง และเบาะรองที่ประทับวันหมดอายุสําหรับรองการประทับใหมีความชัดเจนของวันที่หมดอายุ ซึ่ง

อุปกรณประทับวันหมดอายุตองอยูในสภาพสะอาด ไมมีเทปหรือส่ิงแปลกปลอมอื่นใดติดอยูและตองหมั่น

ตรวจสอบ ถามีรอยฉีกขาดตองเปลี่ยนใหมทันที 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 92 : ซีลแนวตั้ง และอุปกรณประทับตราวันหมดอายุ 

 
 
 
 
 
 

ซีลแนวตั้ง 

ที่ประทับตราวันหมดอายุ 

เบาะรองที่ประทับวันหมดอายุ 
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            ภาพที่ 95 : ตูคอนเทนเนอรเก็บผลิตภัณฑ        ภาพที่ 96 : หองเย็นเก็บผลิตภัณฑ 

11. อุปกรณอ่ืนๆ  
11.1 ปม (PUMP) 

ปมทุกชนิดที่ สัมผัสกับน้ํานมรวมทั้งปมสงน้ํานมดิบที่รถขนสงน้ํานมดิบตองเปนปมที่ใชใน

อุตสาหกรรมอาหาร (Sanitary Pump) ผลิตจากวัสดุที่ไมเปนสนิม ทนตอการกัดกรอน สามารถสัมผัสกับอาหาร

ไดโดยไมกอใหเกิดการปนเปอน และสามารถถอดออกลางทําความสะอาดไดงาย ไมมีบริเวณที่จะทําใหเกิด

การสะสมของน้ํานมหรือส่ิงสกปรกตางๆ ควรถอดปมเพื่อทําความสะอาด และตรวจเช็คซีลตางๆในระยะเวลาที่

เหมาะสม นอกจากนี้จะตองเปน Centrifugal Pump ใบพัดสามารถฟรีตัวไดเมื่อมีแรงอัดหนาปมมากๆทําให

เยื่อหุมเม็ดไขมันไมถูกทําลายมาก ซึ่งจะทําใหน้ํานมเกิดการหืน (Rancids)   
 
 
 
 
 
 

 
   
   ภาพที่ 97 : Sanitary Pump                        ภาพที่ 98 : ใบพัดภายใน Sanitary Pump 

                      

(ที่มา : www.made-in-japan.bz) 
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การทํางานของปม : น้ํานมไหลเขาปมบริเวณทางเขา แลวชนกับใบพัดที่หมุนอยู จากนั้นไหลออก

ตรงทางออกของน้ํานม ซึ่งทางเขาและทางออกของน้ํานมอยูคนละทางกันและใบพัดสามารถฟรีตัวไดเมื่อมี

แรงอัดมากๆ     
 

 

   
         

ภาพที่ 99 : การทํางานของปม 

 

 
 

 
11.2 วาลว 

เปนอุปกรณที่ใชสําหรับ เปด-ปดหรือควบคุมทิศทางการไหล สามารถแบงตามการนําไปใชใน

อุตสาหกรรมอาหาร ไดเปน 2 ประเภท คือ Sanitary Valve และ Non-Sanitary Valve  

1) วาลวชนิด Non – Sanitary เปนวาลวที่ใชกันโดยทั่วไป แตไมนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหาร

เนื่องจากไมไดถูกออกแบบมาใหสามารถสัมผัสกับอาหารได และไมสามารถทําความสะอาดไดอยางทั่วถึง 

2) วาลวชนิด Sanitary เปนวาลวที่ถูกออกแบบมาเพื่อใหใชในอุตสาหกรรมอาหาร เชน อุตสาหกรรม

การผลิตนม การผลิตเครื่องดื่มชนิดตางๆ โดยวัสดุที่ใชเปนวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน รวมถึงทนตอการกัดกรอน ไม

เปนสนิม เปนวัสดุที่สามารถสัมผัสกับอาหารไดโดยไมกอใหเกิดการปนเปอนสูอาหาร มีการออกแบบใหงายตอ

การทําความสะอาด ไมมีบริเวณที่สามารถเปนที่สะสมของสิ่งสกปรกได 

 

 

 

   

 

 

         
                    ภาพที่ 100 : วาลวชนิด Non-Sanitary                     ภาพที่ 101 : วาลวแบบ Sanitary (Butterfly Valve)  

 

น้ํานมออก 

น้ํานมเขา 
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ตัวอยาง Sanitary วาลว ที่นิยมใชในอุตสาหกรรมการผลิตนม เชน  

• Butterfly Valve  เปนวาลวที่ใชสําหรับควบคุมทิศทางการไหลของนม เปนวาลวที่นิยมใชสําหรับ

ผลิตภัณฑที่มีความหนืดสูง หรือผลิตภัณฑที่ไมตองการการใหไหลแบบปนปวน เนื่องจากชองทาง

การเปด-ปดวาลวจะมีผลใหความดันลดลง Butterfly Valve ที่ใชโดยทั่วไปมี 2 แบบคือ Manual 

Control ซึ่งเปนแบบที่ใชคนควบคุมการเปด-ปด โดยสวนใหญนิยมใชเปนวาลวหนาถัง สวนแบบที่

สองคือ Automatic Control เปนวาลวที่ใชลมและสปริงควบคุมในการเปด-ปด ไดแก Pneumatic 

Butterfly Valve และยังมี Butterfly Valve อีกรูปแบบคือ แบบ Sandwich เปนวาลวที่มีหลักการ

ทํางานเหมือน Butterfly Valve แตใชสําหรับสวมตอระหวางทอ โดยใช Screws เปนอุปกรณเชื่อมตอ 

 

 

 

 

 
 

 
      

          ภาพที่ 102 : Pneumatic Butterfly Valve                        ภาพที่ 103 : Manual Control Butterfly valve 
 

 (ที่มา : www.plantautomation-technology.com)                                         (ที่มา : www.ballvalve.com)  
 

                                    

 
 

ภาพที่ 104 : Butterfly Valve แบบ Sandwich 

 

 
 

  

 

(ที่มา : www.stpats.com) 
 

•   Plug Valve เปนวาลวที่ใชในการควบคุมทิศทางการไหลของนมเชนเดียวกับ Butterfly Valve แต

ตางกันที่ Plug Valve สามารถหมุนไดรอบทิศ ทําใหอาจเกิดความผิดพลาดไดหากใชโดยผูที่ไมมี

ความชํานาญ 
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   ภาพที่ 105 : Sanitary Plug Valve แบบสองทาง              ภาพที่ 106 : Sanitary Plug Valve ชนิดสามทาง                   
 

(ที่มา : www.allproducts.com) 

 
 

 

 
ภาพที่ 107 :โครงสรางภายในของ Sanitary Plug Valve 

 

 
 

•   Check Valve เปนวาลวที่ทําหนาปองกันการไหลยอนกลับของของเหลวภายในทอ เชน ปองกันการ

ไหลยอนกลับของน้ํายา CIP โดย Check Valve ที่ใชจะตองเปนแบบ Sanitary ซึ่ง Check Valve มี

ทั้งชนิดที่เปนแบบ Vertical Check Valve  เปน Check Valve สําหรับควบคุมการไหลจากขางลาง

ข้ึนขางบน และ Horizontal Check Valve สําหรับปองกันการไหลยอนกลับตามทอที่เปนแนวนอน 

โดยมีหลากหลายรูปแบบแตกตางกันไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
                     ภาพที่ 108 : Sanitary Check Valve                   ภาพที่ 109 : Sanitary Check Valve (Ball Type) 

              (ที่มา : www.vertinfo.com)                                         (ที่มา : www.allproducts.com) 
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      ภาพที่ 110 : ภายใน Horizontal Check Valve               ภาพที่ 111 : ภายใน Vertical Check Valve                                      

                       แบบสปริง            แบบสปริง 
 

(ที่มา : http://www.dft-valves.com) 

11.3 สวนสนบัสนุนการผลิต 
1) อุปกรณทําความเย็นที่นําไปใชในกระบวนการผลิต 

1.1) Ripple Plate เปนอุปกรณที่ใชสําหรับทําน้ําเย็น สามารถที่จะลดอุณหภูมิของน้ําไดอยาง

รวดเร็ว โดยการปลอยน้ําใหไหลผาน plate ซึ่งภายในมีสารทําความเย็น ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรอน

ระหวางน้ํากับสารทําความเย็น น้ําที่ผานแผน plate จะตกลงสู tank รองรับ ซึ่งจะถูกนําไปใชตอไป  

 

 

 
 

ภาพที่ 112 : Ripple Plate 
 
 

 
  

(ที่มา : www.muel.com) 
     

1.2) Ice Bank เปนอุปกรณสําหรับสรางน้ําแข็งแลวเก็บสะสมไวสําหรับแชน้ําที่ตองการจะทํา    

ความเย็น ลักษณะของ Ice Bank จะเปนถังฉนวนเก็บรักษาความเย็น ภายในถังมีคอยลเย็นสําหรับสราง

น้ําแข็ง ภายในคอยลเย็นจะมีสารทําความเย็นไหลเวียนอยู ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรอนกับอากาศ

บริเวณรอบคอยล จึงเกิดเปนผลึกน้ําแข็งลอมรอบคอยล หลังจากนั้นจะปมน้ําเขามาภายใน Ice Bank Tank 

และแชน้ําทิ้งไว น้ําที่ไดจากการทําความเย็นของ Ice Bank จะมีอุณหภูมิประมาณ 1-2o C  
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 ภาพที่ 113 : คอยลเย็นสําหรับสรางน้ําแข็ง ภายในถัง Ice Bank 

 

 

 
 

(ที่มา : www.icebuilder.com) 

 

1.3) Cooling Tower เปนอุปกรณสําหรับทําน้ําเย็นเพื่อนําไปใชในระบบการระบายความรอนโดยนํา

น้ําเขาไปแลกเปลี่ยนกับอากาศที่เย็นภายในอุปกรณทําใหความรอนบางสวนระเหยออกไป การใช Cooling 

Tower อาจพบวาน้ําที่หมุนเวียนกลับไปใชจะเปนแหลงที่ทําใหเกิดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก 

เนื่องจากน้ํายังมีความอุนอยู และอากาศที่ถายเทผาน Cooling Tower นี้มีสารอาหารทําใหเกิดสิ่งมีชีวิต

ขนาดเล็กหลายประเภทรวมถึงพวกสาหรายดวย ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหลานี้จะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลให

เกิดไบโอฟลม (Biofilm) และเกิดการกัดกรอนจากจุลินทรีย (Microbiologically Influenced Corrosion หรือ 

MIC) ที่สวนแลกเปลี่ยนความรอน (Heat Exchanger) ขึ้น มีผลทําใหประสิทธิภาพของระบบระบายความ

รอนต่ําลง และไบโอฟลมที่เกิดขึ้นจะไปขัดขวางการไหลของน้ําในระบบระบายความรอนที่ Cooling Tower ทําให

อายุการใชงานของอุปกรณตางๆสั้นลง ทําใหตองเสียคาใชจายในการดําเนินงานมากขึ้น ดังนั้นในการใช 

Cooling Tower จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ใชหมุนเวียนภายในระบบ โดยการใชไบโอไซด 

หรือสารเคมีก็ได และในปจจุบันมีการใชโอโซนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําภายในระบบ 

 

 

 
ภาพที่ 114 : แสดงหลักการทํางานของ Cooling Tower 

 

 

 
            (ที่มา : www.thiswritingbusiness.comartworkartwork.html) 
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ภาพที่ 117 : เครื่องกรองน้ํา 

 
 

 
(ที่มา : www.hydroflotech.com) 

4)  CIP Units เปนถังสําหรับเก็บสารเคมีที่ใชในการ CIP โดยแบงเปน 3 ถัง สําหรับสาร CIP ประเภท

กรด ดาง และสารฆาเชื้อหรืออาจจะเปนน้ํารอนสําหรับฆาเชื้อ ลักษณะของถังจะเปนถังฉนวน อาจเปนถังแบบ

สองชั้นโดยชั้นกลางเปนตัวกลางสําหรับใหความรอนแกสารเคมีที่อยูภายในถัง หรืออาจเปนถังฉนวนที่ภายใน

เปนคอยลสําหรับใหความรอนก็ได 

บริเวณสําหรับจัดวางชุด CIP ควรเปนบริเวณที่มีอากาศถายเทไดสะดวก ปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน 

ถัง CIP ควรมีฝาปดเพื่อปองกันสารเคมีระเหย การปนเปอนของสิ่งสกปรก และปองกันการสูญเสียความรอน 

ชุดอุปกรณ CIP จะตองสามารถทําความสะอาดได ทนทานตอการกัดกรอนของสารเคมีและความรอน ทําจาก

วัสดุที่ไมกอใหเกิดการปนเปอน มีวาลวสําหรับควบคุมการเปด-ปดของสารเคมีในแตละถัง มีปมสําหรับนํา

สารเคมีไปใชในการทํา CIP และมีเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิของสารเคมีภายในถัง เทอรโมมิเตอรควรมีการสอบเทียบ

ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

5) CIP Mobile การใชงานเหมือนกับ CIP Unit แต CIP Mobile นี้ เปนถัง CIP เคลื่อนที่ใชในการ

ผสมสารเคมีที่ใชลางทําความสะอาดเครื่องมือโดยวิธีการ CIP ประกอบดวยถังสเตนเลสที่ภายในมีอุปกรณให

ความรอน (Heater) เพื่อเพิ่มอุณหภูมิสารเคมีที่ใชในการ CIP ใหเปนไปตามขอกําหนด และมีปมและสายยางที่

ทนตอการกัดกรอนของสารเคมี 
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                      ภาพที่ 118 : ชุด CIP Mobile                           ภาพที่ 119 : CIP UNIT 
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กระบวนการผลิตนมพาสเจอรไรสที่ไดมาตรฐานตามกฎหมาย GMP ผลิตภัณฑ     

นมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรสนั้น 

ตองมีการควบคุมการผลิตตั้งแตวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ กระบวนการผลิต และ

ผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรสสําเร็จรูป ตลอดจนการขนสงจนถึงมือผูบริโภค โดย

คํานึงถึงหัวใจสําคัญ คือ การลด ขจัด และปองกันความเสี่ยงของอันตรายทาง

กายภาพ เคมี และจุลินทรียที่จะปนเปอนลงในอาหารใหไดมากที่สุด 
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1. การรับและการเก็บรักษาวัตถุดิบใน  
การปรุงผสมและบรรจุภัณฑ 

1.1 การรับและเก็บรักษา 
วัตถุดิบในการปรงุผสม 

7. การตัดถุงนม/ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
เพื่อรีโปรเซส 

1.2 การรับ/การเก็บมวนฟลม 

มีการควบคุม/การจัดการ 
1. อุณหภูมิ  2. เวลา  3. ภาชนะที่ใช 

4. การระบุสถานะขณะเก็บรักษา 

การควบคุมขณะขนสง 
สภาพพาหนะ/ภาชนะในการขนสง, อุณหภูมิและเวลา   

ตรวจสอบอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ 
1. Shelf life: TPC  2. Sensory test: สี กลิ่น รส 

ตรวจสอบระหวางการบรรจ ุ
1.อุณหภูมินม  2. ปริมาตร/น้ําหนักผลิตภัณฑ  3. ฉลาก  

4. การร่ัวซึม  5.  สภาพภายนอกผลิตภัณฑ 

การควบคุมการเก็บรักษาผลิตภัณฑในหองเย็น 
1. อุณหภูมิหองเยน็  2. การจัดเรียงในหองเย็น  3. การระบุสถานะผลิตภัณฑ 
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 
 ฉลาก, วันหมดอายุ, รอยปดผนึก,  ปริมาตร/น้ําหนัก, กลิ่น รส, %โปรตีน, 

%ไขมัน, %ของแข็งไมรวมไขมัน, ความหวาน, TPC, Coliforms/ E.coli 

ตรวจคุณภาพมวนฟลม 

• ลักษณะตามขอกําหนด, ความสะอาด, 

ซ้ือจากผูจําหนายที่เช่ือถือได/มีใบตรวจ

วิเคราะหคุณภาพ (COA) 

• เก็บรักษาเหมาะสมกอนนําไปใช 

การควบคุมคุณภาพนมขณะรอการบรรจ ุ
1. อุณหภูมินม  2. เวลาการเก็บรักษา 

ตรวจสอบประสิทธิภาพการพาสเจอรไรส 

• Peroxidase test/ Phosphatase test    

ตรวจคุณภาพนมหลังปรุงผสม 
 (ตามมาตรฐานแตละโรงงานแตตองไมตํ่า

กวากฎหมายกําหนด) :  

1. %ไขมัน, 2. ความหวาน,  

3. ธาตุน้ํานมไมรวมมันเนย 

ตรวจคุณภาพน้ํานมดิบกอนเขาโรงงานและกอนการผลิต 
• ทางกายภาพ : อุณหภูมิ กลิ่น  สี, ลักษณะปรากฏ , จุดเยือกแข็ง 

• ทางเคมี : Alcohol test ยาปฏิชีวนะ, pH/ความเปนกรด, %ไขมัน 

ความถวงจําเพาะ, % ของแข็งทั้งหมด, %ของแข็งไมรวมไขมัน 

• ทางจุลินทรีย: ดูการฟอกจางสี Resazurin, Methylene blue, ตรวจนับ

จุลินทรียทางกลองจุลทรรศน 

8. การเก็บรักษา        
   ในหองเย็น 

5. การเก็บรักษา 
    รอการบรรจ ุ

4. การพาสเจอรไรส 

3. การปรุงผสม 

2. การรับนมดิบ 
  และการเก็บรักษา 

นําออกใชตามหลักเกณฑเขากอนออกกอน
6. การบรรจุ 

9. การขนสง 

ตรวจคุณภาพวัตถุดิบปรุงผสม 
• ลักษณะภายนอก, สี, ซ้ือจากผู

จําหนายที่เช่ือถือได/Certification of 

analysis (COA) 

การตรวจสอบระบบการพาสเจอรไรสกอนการผลิต 
1. การทํางานของ Flow Diversion Device (FDD)  2. อุณหภูมิน้ํารอน     

3. อุณหภูมิน้ําเย็น  4. รอยร่ัวของเครื่องมือ  5.ความดันของ Regenerator 

ตรวจสอบระบบการพาสเจอรไรสระหวางการผลติ 
1. อุณหภูมิและระยะเวลาในการฆาเช้ือ   2. อุณหภูมิน้าํรอน  

3. อุณหภูมิน้ําเย็น   4. อุณหภูมนิ้ํานมเขา     

5. อุณหภูมิน้ํานมออก   6. ความดันของ Regenerator 

10. ผูบริโภค 

แผนภูมิกระบวนการผลติและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรส 
(สําหรับโรงงานผลิตขนาดกลางและขนาดเลก็) 
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- มีการจัดเรียงที่มีประสิทธิภาพซึ่งจําเปนตองมีการระบุสถานะใหชัดเจนโดยเฉพาะวันหมดอายุ

ของวัตถุดิบ เพื่อใหสามารถนําไปใชตามลําดับกอน - หลัง (First in - First out) ไดตาม

วันหมดอายุของวัตถุดิบ 

- มีชั้นหรือยกพื้นรองรับไมใหสัมผัสกับพื้นโดยตรง เพื่อปองกันการปนเปอน และไมเปนแหลง

เพาะพันธุสัตวพาหะ เชน แมลงสาบ เปนตน 

 

 
 
 
ภาพที่ 120 : การจัดเก็บวัตถุดิบ 

 
 

 
 

 
1.2 บรรจุภัณฑ 

บรรจุภัณฑสําหรับนมพาสเจอรไรส คือ ภาชนะทุกชนิดที่นํามาบรรจุนมพาสเจอรไรส เชน ฟลม ขวด  

โดยมีขอกําหนดในการรับและการเก็บรักษา ดังตอไปนี้ 
• การรับบรรจุภัณฑ 

ตองมีการคัดเลือกดานคุณภาพ ความปลอดภัย และไมกอใหเกิดการปนเปอนเมื่อนําไปใชใน

กระบวนการผลิต โดยมีการตรวจสอบดังตอไปนี้ 

(1)  การตรวจสอบลักษณะภายนอก ไดแก 

- ความสะอาด : ไมมีส่ิงสกปรก ฝุนละออง หรือส่ิงปฏิกูล และไมเปยกชื้น 

- ความสมบูรณ : ปดสนิทเรียบรอย ไมมีรอยฉีกขาด แตกราว 

- ฉลาก : ถูกตองตรงตามใบสั่งสินคา ไดแก  ชื่อทางการคา ชนิดบรรจุภัณฑ บริษัทผูผลิต  

ปริมาณ  วันที่ผลิต และวันหมดอายุ 

(2)  การตรวจสอบลักษณะบรรจุภัณฑ  
มวนฟลมหรือขวดตองมีพลาสติกหุมเพื่อปองกันเศษสิ่งสกปรก และตองไมมีเชื้อรา หรือ

ส่ิงแปลกปลอมใดๆ ฉลากถูกตองตรงกับที่โรงงานกําหนด ไมมีกลิ่นที่ไมพึงประสงค และมีเลขสารบบตรง

กับที่ขออนุญาต คุณภาพมาตรฐานของวัสดุที่นํามาใชตองเปนไปตามขอกําหนดของบรรจุภัณฑสําหรับ

อาหารในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องภาชนะบรรจุ แตเนื่องจากโรงงานขนาดกลางและ

ขนาดเล็กไมสามารถตรวจสอบคุณภาพทางดานกายภาพ เคมี จุลินทรียไดเอง จึงจําเปนตองขอเอกสาร 
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ที่ระบุวามีการตรวจสอบดานคุณภาพมาแลว คือ Certificate of Analysis หรือที่เรียกวา ใบ COA ที่มีผล

การตรวจสอบทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรีย จากผูผลิตสินคาที่เชื่อถือไดเพื่อใหมั่นใจวาสินคามี

ความปลอดภัยและมีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องภาชนะบรรจุ โดยตองมีการ

ตรวจสอบรายละเอียดในใบ COA ไดแก การตรวจสอบหมายเลขสินคาที่ผลิต การตรวจสอบคุณภาพ

สินคาตามเกณฑมาตรฐานในการรับซื้อที่ทางโรงงานกําหนดไว และจํานวนสินคาวาถูกตองตรงตามที่

ระบุไวในใบ COA หรือไมเชนเดียวกันกับการรับซื้อวัตถุดิบ 
• การนําไปใช  

มีการทําความสะอาดและฆาเชื้อกอนนําไปใช และใชบรรจุทันทีหรือมีข้ันตอนที่เปนการฆาเชื้อใน

ระหวางกระบวนการผลิตกอนการบรรจุ และหากเหลือจากการผลิตในแตละครั้งตองมีการเก็บรักษาและ

การนําไปใชเชนเดียวกันกับวิธีการกอนนํามาบรรจุ  

การนําฟลมไปใช : นํามวนฟลมที่หุมดวยพลาสติกออกจากกลองที่หองเก็บบรรจุภัณฑ และนําเขา

ไปในบริเวณผลิตโดยยังไมถอดออกจากพลาสติกจนกวาจะใสเขาเครื่องบรรจุ และตองระมัดระวังไมใหมี

ส่ิงสกปรกหรือเปยกน้ํา เนื่องจากตองฆาเชื้อฟลมโดยใชหลอดยูวีที่ติดอยูกับเครื่องบรรจุถามวนฟลมมีส่ิง

สกปรกหรือเปยกน้ําจะเปนการลดประสิทธิภาพของหลอดยูวี และหากเหลือจากการผลิตในแตละครั้ง

ตองเก็บใสถุงพลาสติกใหมิดชิด  

 

 

 

 

 
 

 
   ภาพที่ 121 : การจัดเก็บมวนฟลมพรอมปาย   ภาพที่ 122 : การเก็บรักษาบรรจุภัณฑ 

            แสดงสถานะ                          ที่เหลือจากการผลิต  

 
• บันทึกและรายงานผล 

ผูผลิตตองมีบันทึกและรายงานที่เกี่ยวของกับการผลิต ซึ่งเก็บรักษาไว ณ สถานที่ผลิตเปน

ระยะเวลาไมนอยกวา 6 เดือน 
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1. การตรวจคุณภาพวัตถดิุบ 
ทางโรงงานจะตองมีรายงานผลการตรวจวิเคราะหทางกายภาพ เคมีโดยหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน

อยางนอยปละ 1 คร้ัง และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงแหลงวัตถุดิบกอนนําไปใชในการผลิต 
 

ตัวอยางใบ COA ของสีผสมอาหาร 
 

 

บริษัท เอ  บี  ซี  จํากัด (มหาชน) 

ABC Public Co., Ltd. 
11/11 ถ.ติวานนท  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000   โทร. 0-2345-6789, โทรสาร. 0-2222-3333 

 
 

CERTIFICATE  OF  ANALYSIS 
 

Description  of  Goods     :    BRIGHT  RED  FOOD  COLOR 
Lot Number                      :    777777 
 
Appearance                       :     Liquid, Dark Red Color 

Clean, free from pests and foreign matters. 

Color  Test                        :     Passed 

pH                                     :     3.09 

Arsenic                              :     < 0.50  ppm. 

Chromium (Total)             :     < 3.00  ppm. 

Zinc                                   :     < 3.00  ppm. 

Lead                                  :     < 3.00  ppm. 

Storage                              :     In  ambient  temp. 30 - 35°C 

Shelf  life  :  Protected from rain,  moisture  and  high temperature. 

                     Free from excessive dust, birds and insects. FIFO must be practiced. 

                     The product is best before 12 months. 

 

 

 
 
APPROVED  BY :                                            Q.A. DEPT. 

DATE  : 
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ตัวอยางใบ COA ของน้ําตาลทราย 
 

รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ําตาลทราย : มอก.66-2540 
 

ชื่อผูไดรับใบอนุญาต  บ.น้ําตาลทราย จก.   ใบอนุญาตเลขที่  (1) 345-67/66 

วันที่เก็บตัวอยาง  1  มกราคม  2548    หมายเลขตัวอยาง  1 334 776 

เก็บตัวอยางจาก  โรงงาน     ชนิด  น้ําตาลทรายขาว  ขนาดบรรจุ  กิโลกรัม 
 
ที่ รายการตรวจสอบ เกณฑกําหนด ผลการตรวจสอบ 

1 ลักษณะทั่วไป ตองสะอาดปราศจากวัตถุอื่นใดปะปน ผาน 

2 โปลาไรเซชั่น ไมนอยกวา 99.5 สเกลน้ําตาลสากล 99.72 

3 เถาคอนดักติวิตี้ ไมเกินรอยละ 0.1 0.01 

4  ความชื้น ไมเกินรอยละ 0.1 0.08 

5 ซัลเฟอรไดออกไซด ไมเกิน 70 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 0.59 

6 สารหนู ไมเกิน 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ไมพบ 

7 ทองแดง ไมเกิน 2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ไมพบ 

8 สี ไมเกิน 200 หนวย ICUMSA 61.40 

9 บักเตรีที่ทําใหเกิดโรค ตองไมพบ ไมพบ 

10 บักเตรีจําพวกโคลิฟอรม ไมเกิน 1 โคโลนีตอน้ําตาล 1 กรัม ไมพบ 

11 ส่ิงแปลกปลอมอื่น ๆ ที่ไมละลาย ไมเกินรอยละ 0.02 ไมพบ 

12 การบรรจุ 

- ภาชนะบรรจุ 

- น้ําหนักสุทธิ 

 

ตองสะอาดและใหม ปดผนึกเรียบรอย 

ไมนอยกวา 995 กรัม 

 

 

สรุปผลการทดสอบ  ผาน 

 

ผูประเมิน  .................................................  ผูตรวจ ............................................... 

                    (.....................................)                  (...................................) 

              ........./......../.........          ........../........../.......... 
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ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจคุณภาพวตัถุดิบ 
 

ชนิดวัตถุดิบ................................................................ 

วันที่ตรวจสอบ............................................................ 

เครื่องหมายการคา....................................................ขนาด.............................................................. 

จํานวนที่นํามาสง......................................................จํานวนที่รับซ้ือ................................................. 

วันที่ผลิต..................................................................วันที่หมดอายุ.................................................. 

ผูผลิต.......................................................................ผูจําหนาย....................................................... 

Lot  No / barcode…………………………………….. 

  

ส่ิงที่ตรวจสอบ เกณฑ ผลการตรวจสอบ วิธีการแกไขปญหา 
1.ลักษณะภายนอก 
ความสะอาด 

 

สะอาด / ไมเปยกชื้น 

  

ความสมบูรณ ไมมีรอยฉีกขาด / กัดแทะ   

ฉลาก / เลขสารบบ ถูกตองตามที่กําหนด   

2.ลักษณะวัตถุดิบ 

ความสะอาด 

 

ไมมีส่ิงปลอมปน 

ตย.ที่1 ตย.ที่2 ตย.ที่3  

   

สี สีธรรมชาติของวัตถุดิบ     

กล่ิน กล่ินธรรมชาติของวัตถุดิบ     

ลักษณะเนื้อสัมผัส รวน / ไมจับตัวเปนกอน 

สารละลาย เหลว ไมแยกชั้น 

    

    

3.สรุปผลการตรวจสอบ                     รับซื้อ                           ไมรับซ้ือ 

 
หมายเหตุ  :        หมายถึง   ผาน                      X  หมายถึง  ไมผาน                         -  หมายถึง  ไมไดตรวจสอบ 

                         สุมตรวจ  .......%  ของทั้งหมด       เกณฑรับซ้ือ  :  ตองผานการตรวจสอบทุกขอ 
 

ผูบันทึก..............................................                                                   ผูตรวจสอบ........................................... 

             ( พนักงานควบคุมคุณภาพ )                                                                            ( ผูจัดการโรงงาน ) 

วันที่..................................................                                                    วันที่.................................................... 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมการตรวจคณุภาพวัตถุดิบ 

  

• ชนิดวัตถุดิบ  :  บันทึกชนิดของวัตถุดิบ เชน น้ําตาล 

• วันที่ตรวจสอบ      :  บันทึกวนัทีท่ําการตรวจสอบ 

• เครื่องหมายการคา      :  บันทึกเครื่องหมายการคา หรือยีห่อของวัตถุดิบ 

• ขนาด       :  บันทึกขนาดของวัตถุดิบ เชน น้ําตาล ขนาด 50 kg. 

• จํานวนทีน่ํามาสง      :  บันทึกจาํนวนทัง้หมดที่ผูจาํหนายนาํวัตถุดิบมาสง 

• จํานวนที่รับซือ้      :  บันทึกจาํนวนทัง้หมดที่รับซื้อจริง 

• วันที่ผลิต       :  บันทึกวนัทีผ่ลิตของวัตถดิุบที่รับเขา โดยสังเกตจาก  

     ฉลากขางภาชนะบรรจุ 

• วันที่หมดอาย ุ              :  บันทึกวนัทีห่มดอายุของวัตถุดิบโดยสังเกตจากฉลากขาง    

   ภาชนะบรรจุ 

• ผูผลิต       :  บันทึกบริษทัผูผลิตวัตถุดิบ 

• ผูจําหนาย       :  บันทึกบริษทัผูจําหนายวตัถุดิบ 

• Lot No./barcode      :  บันทึก Lot No. หรือ barcode ที่ผลิตวตัถุดิบ 

• ผลการตรวจสอบ      :  กรณีผานตามเกณฑที่กาํหนดใหขีดเครื่องหมาย “ ”  

     กรณีไมผานใหระบุปญหาที่พบ และจํานวนที่พบปญหา 

• วิธีการแกปญหา      :  กรณีที่มวีัตถุดิบไมผานใหระบุวิธกีารแกไขปญหา เชน  

     สงคืนบริษทัผูแทนจาํหนาย รอจําหนาย หรือ ทาํลาย 

• สรุปผลการตรวจสอบ  :  ใหทาํเครื่องหมาย   ในชองรับซื้อกรณีตรวจสอบ 

     คุณภาพ ผานตามเกณฑที่กําหนด และใหทาํ 

     เครื่องหมาย “ ”  ในชองไมรับซื้อ กรณีตรวจสอบ 

     คุณภาพไมผานตามเกณฑทีก่ําหนด 

• ผูบันทกึ     :  ใหพนักงานควบคุมคุณภาพลงชื่อหลงัการตรวจสอบ 

• วันที ่   :  พนกังานควบคุมคุณภาพบันทกึวนัที่ตรวจสอบวัตถุดิบ 

• ผูตรวจสอบ      :  หัวหนาโรงงานตรวจสอบและลงชื่อหลงัการตรวจสอบ 

• วันที ่   :  หัวหนาโรงงานบนัทกึวนัทีต่รวจสอบวัตถุดิบ 
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2. การตรวจคุณภาพบรรจุภัณฑ 
ทางโรงงานจะตองมีรายงานผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

วาดวยเรื่องภาชนะบรรจุ และมีบันทึกผลการทวนสอบสภาพกอนนําบรรจุภัณฑไปใช 
 

ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจคุณภาพบรรจุภณัฑ 
 

วันที่..................เดือน.....................................ป........................ 

ชนิดบรรจุภัณฑ............................................................ 

เครื่องหมายการคา..................................................... ขนาด.............................................................. 

จํานวนที่นํามาสง........................................................จํานวนที่รับซ้ือ.............................................. 

วันที่ผลิต.....................................................................วันที่หมดอายุ................................................. 

ผูผลิต.........................................................................ผูจําหนาย...................................................... 

Lot  No / barcode……………………………………..  

  

ส่ิงที่ตรวจสอบ เกณฑ ผลการตรวจสอบ วิธีการแกไขปญหา 
1.ลักษณะภายนอก 
ความสะอาด 

 

สะอาด / ไมเปยกชื้น 

  

ความสมบูรณ ไมมีรอยฉีกขาด / กัดแทะ   

ฉลาก ถูกตองตามที่กําหนด   

2.ลักษณะบรรจุภัณฑ 

พลาสติกหุมมวนฟลม 

 

มีพลาสติกหุมมวนฟลม 

ตย.ที่1 ตย.ที่2 ตย.ที่3  

    

ความสะอาดภายใน สะอาดไมมีคราบสกปรก     

ฉลาก ถูกตองตามที่กําหนด     

กล่ิน ไมมีกล่ินไมพึงประสงค     

เลขสารบบ ถูกตองตามที่ขออนุญาต     

3.สรุปผลการตรวจสอบ                     รับซื้อ                           ไมรับซ้ือ 

 

หมายเหตุ  :         หมายถึง   ผาน                     X  หมายถึง  ไมผาน                   -  หมายถึง  ไมไดตรวจสอบ 

                         สุมตรวจ  ......%  ของทั้งหมด        เกณฑรับซ้ือ  :  ตองผานการตรวจสอบทุกขอ 

 

ผูบันทึก..............................................                                                   ผูตรวจสอบ........................................... 

          ( พนักงานควบคุมคุณภาพ )                                                                             ( ผูจัดการโรงงาน ) 

วันที่..................................................                                                    วันที่.................................................... 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมการตรวจคณุภาพบรรจภุัณฑ 
 

• วันที่  เดือน  ป  : บันทกึวนั เดอืน ปที่ทาํการตรวจสอบ 

• ชนิดบรรจุภัณฑ  : บันทกึชนิดบรรจุภัณฑ เชน มวนฟลมรสจืด 

• เครื่องหมายการคา  : บันทกึเครื่องหมายการคาหรือยี่หอของบรรจุภัณฑ 

• ขนาด   : บันทกึขนาดของบรรจุภัณฑ เชน มวนฟลมขนาด 15 kg 

• จํานวนทีน่ํามาสง  : บันทกึจํานวนบรรจุภัณฑทั้งหมดที่ผูจําหนายนํามาสง 

• จํานวนที่รับซือ้  : บันทกึจํานวนบรรจุภัณฑทั้งหมดที่รับจริง 

• วันที่ผลิต   : บันทกึวนัที่ผลิต สังเกตจากฉลากขางภาชนะบรรจ ุ

• วันที่หมดอาย ุ  : บันทกึวนัหมดอายุ  สังเกตจากฉลากขางภาชนะบรรจุ (ถาม)ี 

• ผูผลิต   : บันทกึชื่อบริษัทที่ผลิตบรรจุภัณฑ  โดยดูจากฉลาก 

• ผูจําหนาย   : บันทกึชื่อบริษัท  หรือชื่อผูจําหนายบรรจุภัณฑ 

• Lot No./barcode  : บันทกึ Lot No. หรือ barcode ที่ผลิตบรรจุภัณฑ 

• ผลการตรวจสอบ  : กรณีผานใหขีดเครื่องหมาย    

       กรณีไมผานใหระบุปญหาทีพ่บและจํานวนทีพ่บปญหา 

• วิธีการแกไขปญหา  : กรณีที่มีบรรจุภัณฑที่ไมผานใหระบวุิธีการแกไขปญหา เชน 

        สงคนืบริษทัผูแทนจาํหนาย หรือรอจําหนาย 

• สรุปผลการตรวจสอบ : กรณีผานเกณฑทกุขอใหขีดเครื่องหมาย   ที่ชอง “รับซื้อ”  

       หากไมผานเกณฑขอหนึ่งขอใดใหขีดเครื่องหมาย  ทีช่อง 

  “ไมรับซื้อ” 

• ผูบันทกึ   : หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพลงชื่อ 

• วันที่    : หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพบนัทกึวนัทีต่รวจสอบบรรจุภัณฑ 

• ผูตรวจสอบ    : หัวหนางานโรงงานนมลงชือ่ 

• วันที ่   : หัวหนางานโรงงานนมบันทึกวนัที่ตรวจสอบแบบฟอรม 

 ทุกครั้งเมื่อทําการบันทึกแบบฟอรมเรียบรอยแลว  หัวหนาฝายควบคมุคุณภาพตองสงมอบแบบฟอรม

ดังกลาวนี้ใหผูจัดการโรงงานนมตรวจสอบ 
 
 
 
 

 



 

 
62 

3. การบันทึกจํานวนสินคาในสโตรและปายแสดงสถานะ 
 

ตัวอยางแบบฟอรมบันทึกจํานวนสินคาในสโตร (วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ) 
 

ชนิด………………………………………… 

วันที่

รับเขา 

ยอดยก

มา 

( A ) 

จํานวน 

ที่รับ 

( B ) 

รวม 

A+B 

วันที่

เบิก 

 

จํานวน 

ที่เบิก 

( C ) 

ผูเบิก ผูจาย จํานวน

ที่ใชจริง   

( D ) 

เหลือ

สงคืน 

เหลือ

สุทธิ 

วันหมด 

อายุ 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
หมายเหต ุ.......................................................................................................................................... 

        

    ผูตรวจสอบ… …………………………   หัวหนาฝายพัสดุ 

                                                                                   วันที่………………………………….                                                                          

 

หมายเหตุ 

1. เมื่อคงเหลือ (D) เหลือ 1 ใน 4 ของจํานวนทั้งหมด ใหแจงหัวหนาฝายการตลาดเพื่อส่ังซื้อ 

2. สงแบบฟอรมใหหัวหนาฝายการตลาดตรวจสอบทุกส้ินเดือน 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมบันทึกจาํนวนสินคาในสโตร (วัตถุดิบ และบรรจภุณัฑ) 
  

• ชนิด  :  บันทึกชนิดของวัตถุดิบทีรั่บเขาในสโตร 

• วันที่รับเขา  :  บันทึกวนัที่ เดือน ปที่รับเขา 

• ยอดยกมา  :  บันทึกจาํนวนวัตถุดิบที่เหลือสุทธิกอนการบันทึก 1 วนั 

• จํานวนที่รับ  :  บันทึกจาํนวนวัตถุดิบที่รับเขาในสโตร 

• รวม   :  บันทึกยอดรวมของวัตถุดิบของวันที่รับเขากับยอดยกมา 

• วันที่เบิก  :  บันทึกวนัที่ เดือน ปที่ขอเบิก 

• จํานวนที่เบกิ :  บันทึกจาํนวนวัตถุดิบที่เบกิ-จายออกจากสโตร 

• ผูเบิก  :  ใหพนักงานฝายผลิตผูมาเบิกวัตถุดิบลงชื่อ 

• ผูจาย  :  ใหพนักงานฝายพัสดุผูจายวัตถุดิบลงชือ่ 

• จํานวนที่ใชจริง :  บันทึกจาํนวนวัตถุดิบที่ใชจริงในการผลิต 

• เหลือสงคนื  :  บันทึกจาํนวนวัตถุดิบที่เหลือจากการใชในการผลิต 

• เหลือสุทธ ิ  :  บันทึกยอดรวมของวัตถุดิบของที่เหลือในสโตรกับยอดที่เหลือสงคืน 

• วันหมดอาย ุ :  บันทึกวนัหมดอายุของวตัถุดิบ 

• หมายเหต ุ  :  บันทึกขอความเพิม่เติม 
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ตัวอยางแบบฟอรมปายแสดงสถานะ 
 
 

 
ปายแสดงสถานะ 

 

ชนิด………………………………………………………… 

วันที่ผลิต……………………………………………………. 

วันหมดอายุ…………………………………………………. 

ขนาด………………………………………………………... 

จํานวน………………………………………………………. 

ผูรับเขา……………………………………………………… (เจาหนาที่การตลาด) 

วันที่รับเขา…………………………………………………… 
 
 
 

 

การควบคุมคุณภาพ                                        ผาน                                                             

                                         

         ไมผาน 
 
 
 

 

ผูตรวจสอบ………………………………………………….. (เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ) 

 

วันที่ตรวจสอบ…………………………………………. 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมปายแสดงสถานะ 

 

• ชนิดวัตถุดิบ  :  บันทึกชื่อวัตถุดิบที่รับเขา 

• วันที่ผลิต  :  บันทึกวนัที่ เดือน ปที่ผลิต 

• วันหมดอาย ุ :  บันทึกวนั เดือน ปที่หมดอาย ุ

• ขนาด  :  บันทึกขนาดของวัตถุดิบ เชน น้ําตาล ขนาด 50 kg. 

• จํานวนที่รับ  :  บันทึกจาํนวนวัตถุดิบที่รับเขา 

• ผูรับเขา  :  ลงชื่อผูรับวตัถุดิบ 

• วันที่รับเขา  :  บันทึกวนั เดือน ปที่รับวัตถดิุบ 

• การควบคุมคุณภาพ  

ใหพนักงานฝายพัสดุตรวจสอบ  และทําเครื่องหมาย  ลงในชองดังนี ้

-  ผาน  :  สําหรับสินคาที่ผลการตรวจสอบคุณภาพผาน 

- ไมผาน  :  สําหรับสินคาที่ผลการตรวจสอบคุณภาพไมผาน  

• ผูตรวจสอบ  :  เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพลงชื่อ 

• วันที่ตรวจสอบ :  บันทึกวนั เดือน ปที่ตรวจสอบ 
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2. การรับน้ํานมดิบ 
การรับน้ํานมดิบของแตละสถานที่ผลิตจะแตกตางกันไปตามขนาดกําลังการผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร

และอุปกรณการผลิต ซึ่งวิธีการรับน้ํานมดิบแบงไดเปน 2 แบบคือ 
2.1 การรับน้ํานมดิบจากเกษตรกร 

กรณีสถานที่ผลิตมีฟารมเลี้ยงโคนม หรือต้ังอยูใกลกับฟารมโคนมในรัศมีไมเกิน 20 กิโลเมตร 

สามารถรับน้ํานมดิบจากเกษตรกรไดโดยตรง การหาปริมาณน้ํานมดิบมักนิยมใชวิธีชั่งทั้งถังรับน้ํานมดิบ (Milk 

Can) หรือเทน้ํานมดิบจากเกษตรกรผูสงรายเดียวกันรวมกันลงในชุดอางอุปกรณรับน้ํานมดิบ ซึ่งประกอบดวย

ตะแกรงกรองหยาบ เพื่อกําจัดสิ่งสกปรกที่อาจติดมาจากน้ํานมดิบ เชน ขน เศษหญา อางรวบรวมน้ํานมดิบ 

พรอมชุดอุปกรณชั่งปริมาณน้ํานมดิบอัตโนมัติ ดังภาพที่ 123 และเนื่องจากน้ํานมดิบที่นํามาสงจะมีอุณหภูมิ

อยูระหวาง 35 - 37°C ดังนั้นจึงตองรีบนําไปผลิต หรือลดอุณหภูมิใหเหลือนอยกวา 8°C โดยเร็วที่สุด เพื่อ

ปองกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย 
 
 
 
 

ภาพที่ 123 : การรับน้ํานมดิบจากเกษตรกร 

 

 
 

 

2.2 การรับน้ํานมดิบจากรถสงน้ํานม 
สําหรับสถานที่ผลิตซึ่งไมสามารถรับน้ํานมดิบจากเกษตรกรไดโดยตรง จะรับผานทางศูนยรวบรวม

น้ํานมดิบ โดยรถขนสงที่สามารถรักษาอุณหภูมิน้ํานมดิบไมใหสูงกวา 8°C การขนถายน้ํานมดิบจากรถขนสง

สามารถกระทําไดโดยการสงผานทางสายยางหรือทอ ผานปมเขาสูถังเก็บน้ํานมดิบ หรือชุดอุปกรณลดอุณหภูมิ

กอนเขาสูถังเก็บ เพื่อใหมีอุณหภูมิไมสูงกวา 8°C กอนนําไปผลิตตอไป 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 124 : การรับนมดิบจากรถสงน้ํานม 
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การควบคุมคุณภาพของน้ํานมดิบ 
ตองมีการควบคุมคุณภาพตั้งแตมาตรฐานฟารมเลี้ยงโคนม จึงจะไดน้ํานมดิบที่มีคุณภาพดี และกอนเขา

โรงงานผลิตตองมีเกณฑในการคัดเลือกเบื้องตน  และมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพกอนใชในการผลิต เพื่อให

ไดน้ํานมที่มีคุณภาพทางโภชนาการและมีความปลอดภัย 
1. การตรวจสอบทางดานกายภาพ 

เปนการตรวจคุณลักษณะตางๆ ของน้ํานมเบื้องตนดังนี้ 

• อุณหภูมิ : โดยใชเทอรโมมิเตอรจุมในน้ํานมดิบ ตองไมเกิน 8°C 

• ความสะอาด : ตองไมมีส่ิงปลอมปน ไดแก เศษหญา เศษผา เศษไม สัตวและแมลงตางๆ ซึ่งเปนที่มา

ของสาเหตุการปนเปอน    

• สี : เปนสีธรรมชาติของน้ํานมดิบ มีความแตกตางกันไป ต้ังแตสีขาวออกน้ําเงิน จนถึงสีเหลืองทอง ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับพันธุสัตว ปริมาณของแข็ง ไขมันที่มีอยูในน้ํานม และอาหารที่สัตวกินเขาไป แตตองไมมี

สีเหลือง สีชมพู หรือสีอ่ืนปนเปอน 

• กลิ่น : เปนกลิ่นธรรมชาติของน้ํานมดิบ ไมมีกลิ่นเหม็นหืน หรือเหม็นเปรี้ยว 
2. การตรวจสอบทางดานเคมี 

การทดสอบคุณภาพของน้ํานมดิบ 
• โดยวิธี Alcohol Test  

เปนการทดสอบที่ใหผลเร็วมากวิธีหนึ่ง โดยอาศัยหลักการวาน้ํานมดิบที่มีคุณภาพดีจะไม

ตกตะกอนกับสารละลายเอทิลแอลกอฮอลที่ความเขมขนที่กําหนด ซึ่งโดยทั่วไปใชความเขมขนของ

แอลกอฮอล 2 ระดับ คือ 68% Alcohol Test ใชทดสอบการตกตะกอนของน้ํานมดิบที่เปนนมรอน 

(น้ํานมดิบที่เกษตรกรรีดแลวสงโรงงานทันที) และ 75% Alcohol Test ใชทดสอบการตกตะกอนของ

น้ํานมดิบที่เย็น (น้ํานมดิบที่เก็บรวบรวมในถังเย็นของสหกรณโคนมหรือศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ กอนสง

โรงงานในภายหลัง) จึงเปนการทดสอบเพื่อคัดน้ํานมดิบที่ไมมีคุณภาพทิ้งไป ซึ่งน้ํานมดิบที่มีคุณภาพ

ไมดีนั้น อาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เชน 

เปนน้ํานมดิบที่มีความเปนกรดสูง (% Acidity มากกวา 0.16 %) 

เปนนมน้ําเหลือง หรือน้ํานมดิบในระยะแรกคลอด (Colostrum) 

ลักษณะของนมน้ําเหลืองหรือ Colostrum 

- pH ตํ่า ตกตะกอนไดงายเมื่อผานการฆาเชื้อ 

- เนื้อนมขนมาก ความหนืดสูง 

- น้ํานมเปนสีเหลืองเขม กลิ่นแรง 

- Lactose ตํ่า มันเนย โปรตีนน้ํานมและเกลือคลอไรดสูง 

- มีความถวงจําเพาะมากกวาปกติ 
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ดังนั้นจึงเหมาะที่จะใชในการทดสอบเพื่อยืนยันวาน้ํานมดิบที่จะนําไปผานกระบวนการพาสเจอรไรสโดย 

Plate Heat Exchanger จะไมตกตะกอนทําให plate ตัน สงผลใหการพาสเจอรไรสไมสมบูรณ และนอกจากนี้

ยังสามารถยืนยันการตกตะกอนไดโดยการทดสอบหาคาความเปนกรดของน้ํานมดิบ (Acidity Test) ไดอีกดวย 

 

 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 127 และ 128 : การตรวจสอบคุณภาพนมดิบโดยวิธี Clot on Boiling 

 

• โดยวิธี Alizarin-Alcohol test  
วิธีนี้จะดีกวา Alcohol test ตรงที่สามารถดูไดทั้งสีที่เปลี่ยนไปและการตกตะกอนที่เกิดขึ้น โดยใช

สีอะลิซาริน (Alizarin) รวมกับเอทิลแอลกอฮอล (Ethyl Alcohol) เปนตัวชี้วัด ซึ่งสีของ Alizarin – Alcohol จะ

เปลี่ยนไปตามสภาพความเปนกรดดาง (pH) ของน้ํานมดิบ  โดยน้ํานมดิบปกติจะมี pH อยูในชวง 6.4 - 6.8 

สีของ Alizarin – Alcohol จะเปนสีมวงออน ถา pH ตํ่ากวา 6.4 (น้ํานมดิบเปนกรด) สีของ Alizarin – Alcohol 

จะเปนสีน้ําตาล หรือสีเหลืองและมีตะกอนเกิดขึ้น ถา pH สูงกวา 6.8 (น้ํานมดิบเปนดาง) สีของ Alizarin – Alcohol 

จะเปนสีมวง แสดงวาเปนน้ํานมดิบที่รีดจากแมโคที่เปนโรคเตานมอักเสบ 

หมายเหตุ :  

- ถาทําการทดสอบการตกตะกอนของน้ํานมดิบโดยวิธี Alizarin - Alcohol test แลวไดผลบวก ควรทํา

การทดสอบยืนยันเพิ่มเติมโดยวิธี Clot on Boiling Test และวิธี Acidity Test 

- บางโรงงานจะทําการทดสอบการตกตะกอนของน้ํานมดิบโดยวิธี Alizarin - Alcohol test เฉพาะกรณีที่

สงสัยวาน้ํานมดิบตัวอยางนั้นจะเปนน้ํานมดิบที่รีดจากแมโคที่เปนโรคเตานมอักเสบหรือมียาปฏิชีวนะ

ตกคางอยู 

 การตรวจสอบการตกคางของยาปฏิชีวนะ 
การที่กฎหมายกําหนดวาตองไมพบยาปฏิชีวนะ เนื่องจากน้ํานมที่มียาปฏิชีวนะปนอยูจะมีผลเสีย 

คือในบางคนอาจแพยาปฏิชีวนะ และการที่คนเราไดรับยาปฏิชีวนะเปนประจําจะทําใหเชื้อโรคบางชนิดเกิดการ

สูยา เมื่อตองใชยาปฏิชีวนะในการรักษาโรค จะไมไดผลจากยานั้น ยาปฏิชีวนะที่พบในน้ํานมมักจะไดจากการ

ใชรักษาโรคเตานมอักเสบ โดยมีวิธีการตรวจสอบยาปฏิชีวนะ ดังนี้ 
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ไมพบยาปฏิชีวนะ พบยาปฏิชีวนะ 

หรือ 

• การตรวจสอบโดยใชชุดทดสอบ Delvo Test  
หลักการ คือ เชื้อ Bacillus Stearothermophilus Var. calidolactis เปนสายพันธุเฉพาะที่ใชใน          

ชุดทดสอบนี้ เนื่องจากเปนเชื้อชนิด Thermophile และไวตอยาปฏิชีวนะมาก เมื่อทําการทดสอบแลวชุด

ทดสอบเปลี่ยนจากสีมวงเปนสีเหลือง แสดงวาไมพบยาปฏิชีวนะเพราะแบคทีเรียสามารถเจริญได แตถาชุด

ทดสอบไมเปลี่ยนสีแสดงวาพบยาปฏิชีวนะตกคางในน้ํานมหรืออาจเกิดจากชุดทดสอบหมดอายุ ซึ่งทดสอบได

โดยการใชนม UHT หรือ นมผง เพราะอุณหภูมิในการผลิตนมทั้งสองชนิดสามารถทําลายยาปฏิชีวนะได 

 

 
 

 
ภาพที่ 129 : ชุดทดสอบ Delvo test 

 

 
     
 

• การตรวจสอบโดยใชชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตรการแพทย  
 ชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตรการแพทยสามารถตรวจสอบยาปฏิชีวนะไดอยางนอย 12 ชนิด 

ไดแก เพนนิซิลิน แอมพิซิลิน  อะม็อกซีซิลิน ไรแฟมทิซิน ออกซี่เตตราซัยคลิน เลตาซัยคลิน คลอเตตราซัยคลิน   

บาซิตาซิน อีริโธรมัยซิน ไทโลซิน กานามัยซิน และซัลฟาไดเมททีอาซิน เมื่อทําการทดสอบแลวชุดทดสอบ

เปลี่ยนจากสีมวงเปนสีเหลืองแสดงวาไมพบยาปฏิชีวนะเพราะแบคทีเรียสามารถเจริญได แตถาชุดทดสอบไม

เปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนไปเกือบทั้งหลอด แสดงวาพบยาปฏิชีวนะตกคางในน้ํานมโดยความสูงของแถบสีมวงจะ

เพิ่มข้ึนตามปริมาณสารตกคาง โดยผลเมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่กําหนดไวตองไมเกิน 4 ไมโครกรัม/

ลิตร (ppb) 
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ปริมาณยากลุม เพนนิซิลิน (เบตา – แลกแตม) ที่ตรวจพบโดยใชชุดทดสอบ ซ่ึงขึ้นกบัความสูงของ
แถบสีมวงที่เกิดขึ้น 
 
      หลอดควบคุม                                                                ไมโครกรัม/ลิตร (ppb) 

      ที่ใหผลลบ 

 

 

 

 

 

 
   

                    ความสูงของแถบสีมวงวัดเปนมิลลิเมตร 

ภาพที่ 130 : การตรวจสอบการตกคางยาปฏิชีวนะโดยใชชุดทดสอบของกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
 

 

 การตรวจสอบคา pH  

ปกติน้ํานมดิบจะมีคา pH อยูระหวาง 6.4 - 6.8 หากตรวจพบวาไมอยูในชวงดังกลาวแสดงวาน้ํานมดิบ

ไมมีคุณภาพเนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้ 

- ถา pH นอยกวา 6.4 แสดงวา น้ํานมดิบมีความเปนกรด อาจเนื่องมาจากมีปริมาณจุลินทรียมาก 

หรืออาจจะมีนมน้ําเหลืองปะปนมากับน้ํานมดิบ 

- ถา pH มากกวา 6.8 แสดงวา น้ํานมดิบมีความเปนดาง อาจเนื่องมาจากเปนน้ํานมดิบที่รีดจาก

แมโคที่เปนโรคเตานมอักเสบ 

 

 

 
 

                 ภาพที่ 131 : การตรวจสอบคาความเปนกรด-ดาง (pH) 
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 จุดเยือกแข็ง (Freezing point)  
เปนการตรวจสอบหาการปลอมปนของน้ําลงในน้ํานมดิบ เนื่องจากปกติน้ํานมดิบจะมีจุดเยือกแข็ง

ที่ (-0.55) ± 0.02°C ซึ่งเมื่อมีการเติมน้ําลงไปจะทําใหจุดเยือกแข็งเขาใกล 0°C (จุดเยือกแข็งของน้ําบริสุทธิ์) 

มากยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 
 

         ภาพที่ 132 : แผนเทียบ % การปลอมปนน้ํา        ภาพที่ 133 : เครื่องตรวจวัดจุดเยือกแข็ง (Cryoscope) 

 
 ความถวงจําเพาะ (Specific Gravity)   
เปนการตรวจสอบการปลอมปนของน้ําในน้ํานมดิบ โดยปกติน้ํานมดิบจะมีความถวงจําเพาะ

ประมาณ 1.027 - 1.035 ทําใหสามารถทราบไดวามีการปลอมปนของน้ํา หรือมีการเติมสารอื่นลงในน้ํานม  

 

 การหาปริมาณไขมันหรือมันเนยในน้ํานมดิบ  
เปนการตรวจสอบคุณภาพของน้ํานมดิบทางดานมาตรฐานโภชนาการ โดยกําหนดใหน้ํานมดิบตอง

มีปริมาณไขมันไมนอยกวารอยละ 3.2 ของน้ําหนัก  
 

 ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solid ; TS)  
หมายถึงของแข็งทั้งหมดที่มีอยูในน้ํานม ไดแก ไขมัน โปรตีน น้ําตาลแลกโตส เกลือแร และวิตามิน ซึ่ง

เปนการตรวจวิเคราะหเพื่อควบคุมคุณภาพของน้ํานมดิบ คํานวณไดดังนี้ 

 % TS  =  % SNF + % Fat 
 

 เนื้อนมไมรวมมันเนย (Solid Non Fat ; SNF)  
เนื้อนมไมรวมมันเนยในที่นี้หมายถึงของแข็งทั้งหมดดังที่กลาวในขอ  แตไมรวมไขมัน โดยน้ํานม

ดิบตองมีปริมาณเนื้อนมไมรวมมันเนยไมนอยกวารอยละ 8.25 ของน้ําหนัก ซึ่งคํานวณไดดังนี้ 

SNF  =  L/4  +  (0.2 x % Fat)  

โดย L คือคาที่วัดไดจาก Lactometer (การวัดคาความถวงจําเพาะ) 
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• บันทึกและรายงานผล 
 
1. การตรวจรับน้ํานมดิบ 

 

ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจรับน้าํนมดิบ 
 

ว/ ด/ป 
ช่ือ

เกษตรกร 

หมายเลข

ถังน้ํานมดิบ 

เวลาสง ผลการตรวจสอบ ปริมาณ   

ที่รับ    

(ก.ก.) 

รวม 

(ก.ก.) 
ผูสง ผูรับ 

(เชา) (เย็น) 
ความ

สะอาด 
สี กลิ่น 

ลักษณะ

เนื้อนม 

75% 

แอลกอฮอล 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

หมายเหตุ:  =  ผานตามขอกําหนด      ความสะอาด           -  สะอาดไมมีส่ิงสกปรกเจือปน 

     =  ไมผานตามขอกําหนด    สี, กล่ิน          -  ตามปกติของน้ํานมดิบ ไมเหม็นหืน 

        ลักษณะเนื้อนม        -  ปกติ  ไมเปนเม็ด 
  75% แอลกอฮอล     -  ไมตกตะกอน 

 
ผูตรวจสอบ  …………………………………..  

  (หัวหนาฝายผลิต)               

วันที่…………………………………………… 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมการตรวจรับน้ํานมดิบ 
  

• ประจําวันที่ เดือน พ.ศ. :  บันทึกวัน เดือน ปที่ทําการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบ 

• ชื่อเกษตรกร  :  บันทึกชื่อเกษตรกรที่นําน้ํานมดิบมาสง และ อสค. 

• หมายเลขถังน้ํานมดิบ   :  บันทึกลําดับที่ของถังที่เกษตรกรนํามาสงวาถังที่เทาไร 

• เวลาสง       :  บันทึกเวลาที่เกษตรกรนําน้ํานมดิบมาสง 

• ผลการตรวจสอบ    :  ความสะอาด  สี  กลิ่น  75% แอลกอฮอล  ลักษณะเนื้อนม   

   ใหทําเครื่องหมาย “ ”  กรณีผลการตรวจสอบไมผานใน   

   “ชวงเชา”  หรือ  “เย็น”  ตามเวลาที่รับน้ํานมดิบของสมาชิก 

   แตละราย 

• ปริมาณที่รับ    :  บันทึกปริมาณน้ํานมดิบแตละถังในหนวยกิโลกรัม โดยบันทึก 

   ใหตรงกับหมายเลขถังเก็บน้ํานมดิบที่ระบุไว 

• รวม      :  บันทึกปริมาณน้ํานมดิบที่รับซื้อของสมาชิกแตละราย  

• ผูสง   :  เกษตรกรผูสงน้ํานมดิบลงชื่อ 

• ผูรับ   :  พนักงานผูรับน้ํานมดิบลงชื่อ 
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2. การตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ 
 

ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจคุณภาพน้าํนมดิบ 
 

วันที่ตรวจสอบ............................................................... 

ส่ิงที่ตรวจสอบ มาตรฐาน ศูนยรับนมดิบ 
Silo 1 Silo2 Silo3 

เวลาเก็บตัวอยาง     

ปริมาณน้ํานมดิบ     

อุณหภูมิ ≤  8°C    

ความสะอาด ไมมีส่ิงปลอมปน    

สี สีธรรมชาติของน้ํานมดิบ    

กล่ิน กล่ินธรรมชาติของน้ํานมดิบ    

75% Alcohol   test ไมตกตะกอน    

Clot  on  boiling ไมตกตะกอน    

Specific  gravity 1.027 – 1.035    

pH 6.4 -6.8    

% Fat ≥ 3.2 %    

SNF ≥ 8.25 %    

Antibiotic ไมพบ    

Resazurin  test ≥ 4.5 Point    

รับซื้อ    
 

หมายเหตุ  :            หมายถึง   ผาน                   หมายถึง  ไมผาน                         -  หมายถึง  ไมไดตรวจสอบ 

เกณฑการรับซื้อ  :  75 % Alcohol   / Antibiotic / Resazurin test 

 

ผูบันทึก..............................................                                                   ผูตรวจสอบ........................................... 

       ( หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพ )                                                                             ( ผูจัดการ ) 

วันที่..................................................                                                    วันที่.................................................... 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมการตรวจคณุภาพน้ํานมดิบ 
 

• วันที่ตรวจสอบ         :  บันทึกวนัที่  เดือน  ป  ที่ตรวจสอบ 

• ส่ิงที่ตรวจสอบ           

- เวลาเก็บตัวอยาง   :  บันทึกเวลาที่เก็บตัวอยาง 

- ปริมาณน้าํนมดิบ  :  บันทึกปริมาณน้ํานมดิบ 

- อุณหภูม ิ        :  บันทึกอุณหภูมิน้ํานมดิบในหนวยองศาเซลเซียส (๐C) 

- ความสะอาด, สี, กลิ่น, 75 % Alcohol test, Clot on boiling  และ  Antibiotic 

              :  กรณีผานขีดเครื่องหมาย  กรณีไมผานใหขีดเครื่องหมาย  

- % Fat, Specific gravity, SNF, Resazurin, % Lactic acid 

                                          :  บันทึกผลที่ไดตรวจสอบไดจริงเปนตวัเลข 

- รับซื้อ     :  กรณีผานเกณฑใหบันทกึ “รับซื้อ” 

          กรณีไมผานใหบันทึก “ไมรับซื้อ” 

• ผูบันทกึ       :  หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพลงชื่อ หลงัการตรวจสอบ 

• วันที ่        :  หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพบันทึกวนัที่ตรวจสอบ 

• ผูตรวจสอบ       :  ผูจัดการโรงงานลงชื่อ 

• วันที ่        :  ผูจัดการโรงงานบันทึกวันที่ตรวจสอบแบบฟอรม 
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ภาพที่ 138 : การลดอุณหภูมิและเก็บรักษาน้ํานมดิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับน้ํานมดบิ 

Plate Cooler 

Farm Cooling Tank 

ถังเก็บนมดิบ 
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 การควบคุมคุณภาพการเก็บรักษาน้ํานมดิบ : บันทึกอุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษาน้ํานมดิบ  

 
บันทึกและรายงานผล 
 

ตัวอยางแบบฟอรมการบนัทึกอุณหภมูิในการเก็บรักษาน้ํานมดิบ 
 

ประจําวันที่.......................เดือน..........................พ.ศ................ 
 

 

สถานที่เก็บ 

ชวงเวลาที่วัดอุณหภูมิ  (°C) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Silo 1                         

ลงช่ือผูบันทึก                         

Silo 2                         

ลงช่ือผูบันทึก                         

Silo 3                         

ลงช่ือผูบันทึก                         

 
 

 
 
 
 
 
 

วิธีการบันทกึแบบฟอรมอุณหภูมิในการเก็บรกัษาน้ํานมดิบ 

 
• วันที่  เดือน  ป  :  บันทึกวนัที่ เดือน ปที่ทาํการบันทึก 

• อุณหภูมิ   :  บันทึกอุณหภูมิน้ํานมดิบตามเวลาทีก่ําหนด 

• ลงชื่อผูบันทึก  :  ลงชื่อพนักงานสโตร 

• ผูตรวจสอบ  :  ลงชื่อหวัหนาฝายควบคุมคุณภาพ 

 

ขอกําหนด  :    อุณหภูมิในการเก็บรักษานมดิบกําหนดไมเกิน 8°C         -   หมายถึง  ไมไดบันทึก           

ผูตรวจสอบ........................................................... 

(หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ ) 

วันที่......................./............................/................. 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมปริมาณและการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบที่เหลอื 

• ประจําเดือน   :  บันทึกเดือนที่ปฏิบัติงาน 

• วันที่    :  บันทึกวันที่ที่ปฏิบัติงานในแตละครั้ง 

• ยอดยกมา    :  บันทึกจํานวนน้ํานมดิบที่เหลือจากการผลิตวันที่ผานมา 

• ปริมาณนมที่รับ 

       - นมดิบเกษตรกร   :  บันทึกจํานวนน้ํานมดิบที่รับรวมของเกษตรกรทุกราย   

   (หนวยเปนกิโลกรัม) 

       - นมดิบ อสค.     :  บันทึกจํานวนน้ํานมดิบที่รับจาก อสค.  (หนวยเปนกิโลกรัม) 

•  รวม   +  +   :  บันทึกจํานวนรวมของน้ํานมดิบยอดยกมา  + น้ํานมดิบ 

   เกษตรกร  + น้ํานมดิบ อสค.  (หนวยเปนกิโลกรัม) 

• ส่ังผลิต    :  บันทึกจํานวนน้ํานมดิบที่ส่ังผลิต   

• ปริมาณที่ใชในการผลิต 

        - ถัง FCT   :  บันทึกจํานวนน้ํานมดิบในถัง Farm Cooling Tank 

        - ถังเกษตรกร  :  บันทึกจํานวนน้ํานมดิบในถังเกษตรกรที่ใชในการผลิต 

• ยอดคงเหลือ 

        - ถัง FCT    :  บันทึกจํานวนน้ํานมดิบในถัง Farm Cooling Tank ที่เหลือ  

   (หนวยเปนกิโลกรัม) 

        - ถังเกษตรกร  :  บันทึกจํานวนนมดิบในถังเกษตรกรที่เหลือจากการผลิต   

   (หนวยเปนกิโลกรัม) 

  - รวม   :  บันทึกจํานวนรวมของน้ํานมดิบในถัง Farm Cooling Tank +     

                                              ถังเกษตรกรที่เหลือจากการผลิต  (หนวยเปนกิโลกรัม) 

• การตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ : บันทึกผลการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมดิบที่ เหลือในถังFarm 

Cooling Tank กอนการผลิต และถังเก็บน้ํานมดิบเกษตรกร  

 - วิธี C.O.B. test  และ Alcohol test  ใหทําเครื่องหมาย “ ”  กรณีผลการตรวจสอบผาน และให

ทําเครื่องหมาย  “ ”  กรณีผลการตรวจสอบไมผาน   

- อุณหภูมิกอนเก็บ และอุณหภูมิหลังเก็บ : ใหบันทึกอุณหภูมิของน้ํานมดิบ (หนวยเปน ‘ซ) 

• พนักงาน   :  พนักงานผูปฏิบัติงานลงชื่อ  

• หมายเหตุ   :  บันทึกขอความเพิ่มเติม 

• ผูตรวจสอบ   :  หัวหนาฝายผลิตลงชื่อ 

• วันที่    :  บันทึกวันที่ที่ทําการตรวจสอบ 
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4. การปรุงผสม 
ในการผลิตนมพาสเจอรไรสชนิดปรุงแตง ผลิตภัณฑของนม หรือนมเปรี้ยว ตองมีการปรุงผสมน้ํานม 

ซึ่งสามารถทําไดโดยการเทสวนผสมลงไปผสมกับน้ํานมโดยตรง หรือละลายสวนผสมทั้งหมดในน้ํานมดิบเพียง

บางสวนกอนแลวจึงนําไปผสมกับน้ํานมดิบทั้งหมด ซึ่งวัตถุดิบที่ใชในการปรุงผสมตองมีการคัดเลือก 

โดยเฉพาะสารปรุงแตง (Food additive) ตางๆ เชน สี กลิ่น รส สารใหความหวานแทนน้ําตาลตองมีเลข

ทะเบียนตํารับอาหารจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  และใชในปริมาณตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยากําหนด นอกจากนี้ ในระหวางปรุงผสมตองระวังไมใหฝุนผง หรือส่ิงปนเปอนอื่น ๆ 

จากถุงวัตถุดิบหรือจากการปฏิบัติงานของพนักงานตกลงไปในถังปรุงผสม การปรุงผสมสามารถทําได 2 

ลักษณะดังนี้ 
4.1 การปรุงผสมโดยใชถังปรุงผสม 

โดยการเทสวนผสมลงในถังปรุงผสมโดยตรงหรือทําเปนน้ําเชื่อมกอนแลวคอยนํามาปรุงผสมกับ

น้ํานมดิบก็ได 
4.2 การปรุงผสมโดยใชเครื่องปรุงผสม 

เปนการเทสวนผสมตางๆ ลงไปในอุปกรณที่มีรูปรางคลายกรวยของเครื่องปรุงผสม เพื่อใหเครื่องดูด

สวนผสมตางๆ ที่เทไปผสมกับน้ํานมดิบที่ไหลอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การควบคุมคุณภาพการปรุงผสม 
1. หลังการปรุงผสม กอนที่จะนําไปผานการพาสเจอรไรส จะตองมีการตรวจสอบดังนี้ 

• คาความหวาน หรือ °Brix  

• ปริมาณไขมัน  

• ของแข็งทั้งหมดที่ละลายไดในน้ํา (Total Soluble Solid) 

ใหเปนไปตามเกณฑที่ทางโรงงานกําหนด โดยถาไมเปนไปตามเกณฑ ตองปรับสวนผสมใหม  

ภาพที่ 139 : ถังปรุงผสม ภาพที่ 140 : เครื่อง Hopper 
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2. อุปกรณที่ใชในการชั่ง ตวง วัด วัตถุดิบที่ใชในการปรุงผสมตองมีความเหมาะสมกับงาน และมีความ

เที่ยงตรงเพื่อใหไดคาที่ถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด เชน ใชเครื่องชั่งขนาด 60 กิโลกรัม ในการชั่ง

น้ําตาลจํานวน 50 กิโลกรัม เปนตน และอุปกรณเครื่องชั่งตองมีการสอบเทียบอยางสม่ําเสมอ 
 

 

 

 

 

 

 
   ภาพที่ 141 และ 142 : อุปกรณชั่งตวงวัดที่เหมาะสม 

 

3. น้ํานมที่ผานการปรุงผสมแลวหากยังไมนําไปฆาเชื้อในทันทีตองเก็บไวในถังเก็บน้ํานมดิบที่มิดชิด 

และรักษาอุณหภูมิใหไมเกิน 8°C ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อปองกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย 

4. การจัดลําดับในการปรุงผสม ควรเรียงลําดับตามความเขมของสีของน้ํานมแตละรสจากสีของน้ํานม

รสจืดไปจนถึงน้ํานมที่มีสีเขมข้ึนตามลําดับ ไดแก รสจืด รสหวาน รสสตอเบอรี่ รสช็อคโกแลต  
 

จืด            หวาน            สตรอเบอรี่        ช็อคโกแลต 
  

• บันทึกและรายงานผล 
 

1. การชั่งตวงสวนผสมในการปรงุผสมน้ํานม 
 

 

 

เครื่องชั่งละเอียด 
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89 

วิธีการบันทกึแบบฟอรมการปรงุผสมน้ํานม 
 

• ประจําวันที่ เดือน พ.ศ.  :  บันทึกวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ปรุงผสมน้ํานม 

• การสั่งปรุงผสม   :  ใหหัวหนาฝายผลิตเปนผูบันทึกดังนี้ 

     - จํานวนปรุงผสม  :  บันทึกจํานวนของน้ํานมแตละรสที่ทําการปรุงผสมตามชอง  

   ซึ่งเรียงลําดับดังนี้  นมโรงเรียนรสจืด นมทั่วไปรสจืด และรสหวาน     

   (หนวยเปนลิตร) 

• การปรุงผสม   

- รสนม   :  บันทึกรสน้ํานมที่ปรุงผสม 

- ปริมาณที่ส่ังปรุง  :  บันทึกปริมาณน้ํานมที่ส่ังปรุงผสม 

- คร้ังที่ปรุงผสม  :  บันทึกจํานวนครั้งที่ปรุงผสมรสนมแตละรส 

- วัตถุดิบที่ใช  :  บันทึกวัตถุดิบที่ใชในการปรุงผสมน้ํานมแตละครั้งใหตรงกับรส  

                                             นมที่ทําการปรุงผสมแตละชนิด  ไดแก น้ําตาลทราย  กลิ่นมะลิ 

-   อุณหภูมิ   :  บันทึกอุณหภูมิน้ํานมที่ปรุงผสมแตละครั้ง 

-   เวลาผสม   

เร่ิม   :  บันทึกเวลาที่เร่ิมปรุงผสมน้ํานมแตละครั้ง 

เสร็จ   :  บันทึกเวลาที่ปรุงผสมน้ํานมเสร็จแตละครั้ง 
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2. การตรวจคุณภาพน้ํานมหลังปรุงผสม 
 

ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจคุณภาพน้าํนมหลังปรุงผสม 
 

ประจําเดือน............................................................... 
 

ว / ด / ป รสนม รหัสถัง คาความหวาน (  ํBrix) % ไขมัน pH ผูบันทึก 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

เกณฑกําหนด °Brix % Fat pH 

นมหวาน 14-15  °Brix มากกวา 3.2 % 6.4 – 6.8  

สตรอเบอรร่ี 15 – 16 °Brix มากกวา 3.2 % 6.4 – 6.8 

ช็อกโกแลต 17 – 18 °Brix มากกวา 3.0% 6.4 – 6.8 

นมเปรี้ยว 19 – 22 °Brix - 4.2 – 4.8 

 
หมายเหต ุ   - ใหตรวจทุกถัง ทุกรส และทุกครั้งที่ปรุงผสม ยกเวนรสจืด 

- มอบใหหัวหนาฝายควบคุมคุณภาพตรวจสอบสัปดาหละครั้ง 

        

ผูตรวจสอบ………………………………… 

                                   (หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ) 

                 วันที่……………………………….. 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมการตรวจคณุภาพน้ํานมหลังปรงุผสม 
 

• ประจําเดือน  :  บันทึกเดือนที่ตรวจสอบ 

• ว/ด/ป  :  บันทึกวนั เดือน ป ที่ตรวจสอบ 

• รสนม  :  บันทึกรสนมที่ตรวจสอบ 

• คร้ังที ่  :  พนกังานควบคุมคุณภาพลงชื่อหลงัการตรวจสอบ 

• รหัสถัง  :  พนกังานควบคุมคุณภาพบันทกึรหัสถงัที่ตรวจสอบ 

• คาความหวาน :  บันทึกคาความหวานที่ได 

• % ไขมัน  :  บันทึกคาไขมันที่ตรวจสอบได 

• pH   :  บันทึกคาความเปนกรดดาง 

• ผูบันทกึ  :  พนกังานควบคุมคุณภาพลงชื่อ 

• ผูตรวจสอบ  :  หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพลงชื่อ 
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5. การพาสเจอรไรส 
เปนการใหความรอนแกน้ํานมดิบเพื่อทําลายเอนไซมและจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคในน้ํานมเทานั้นไม

สามารถทําลายจุลินทรียที่ทนตอความรอนหรือสปอรของจุลินทรียได ทําได 2 แบบ คือ 

 แบบใชอุณหภูมิตํ่า ระยะเวลานาน (Low Temperature Long Time : LTLT)  

    คือใชอุณหภูมิไมตํ่ากวา 63°C และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 30 นาที 

 แบบใชอุณหภูมิสูง ระยะเวลาสั้น (High Temperature Short Time : HTST)  

คือใชอุณหภูมิไมตํ่ากวา 72°C และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 15 วินาที 

หลังจากผานการใหความรอนแลว จะทําใหน้ํานมเย็นลงทันทีจนมีอุณหภูมิตํ่ากวาหรือเทากับ 5°C ซึ่ง

น้ํานมที่ไดจากกระบวนการพาสเจอรไรสนี้จะมีคุณคาทางอาหารเกือบเทาน้ํานมดิบ ยกเวนวิตามินบางชนิดซึ่ง

ถูกทําลายไดดวยความรอน 

ระบบการพาสเจอรไรสแบงออกเปน 2 ระบบ ดังนี้ 
5.1 ระบบไมตอเนื่อง (Batch Process) 

เปนวิธีการฆาเชื้อน้ํานมที่นิยมกันมากในอดีตหรือใชสําหรับการผลิตที่มีปริมาณไมมากนัก ระบบนี้

มักใชกับการพาสเจอรไรสแบบ LTLT คือ ทําใหน้ํานมดิบมีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 63°C โดยใชหมอตม และคงที่

อุณหภูมินี้ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 นาที จากนั้นจึงนําไปทําใหเย็นลงทันทีจนมีอุณหภูมินอยกวาหรือ

เทากับ 5°C โดยใช Plate Cooler หรือนําไปบรรจุกอนแลวจึงทําใหเย็นก็ได ซึ่งการพาสเจอรไรสดวยระบบไม

ตอเนื ่องนี ้จะมีขอเสียคือ หากทําการผลิตในปริมาณมากๆจะลดอุณหภูมิไดยาก  เปนการสิ้นเปลือง

พลังงานในการทําน้ําเย็น รวมทั้งการลดอุณหภูมิใหเหลือนอยกวาหรือเทากับ 5°C โดยทันทียังกระทําไดยาก

อีกดวย  
5.2 ระบบตอเนื่อง (Continuous Process)  

เปนวิธีการฆาเชื้อโดยปลอยใหน้ํานมดิบไหลผานเครื่องแลกเปลี่ยนความรอน ซึ่งในระบบตอเนื่องนี้

นิยมใชกับการพาสเจอรไรสแบบ HTST คือ ทําใหน้ํานมมีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 72°C และคงอยูในอุณหภูมินี้

เปนระยะเวลาไมนอยกวา 15 วินาที แลวจึงทําใหเย็นลงทันทีจนมีอุณหภูมินอยกวาหรือเทากับ 5°C สําหรับ

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนที่นิยมใชในการฆาเชื้อระบบตอเนื่องนี้ ไดแก เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนแบบแผน 

(Plate Heat Exchanger : PHE)  
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นมจากถังเก็บนมดิบ / ถังปรุงผสม (8°C) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 การควบคุมกระบวนการพาสเจอรไรส 

1. การตรวจสอบระบบการพาสเจอรไรสกอนการผลิต 
กอนการพาสเจอรไรสควรมีการตรวจสอบดังนี้ 

1.1 Flow Diversion Device (FDD) 

ตองสามารถทํางานไดอยางอัตโนมัติ โดยสามารถตัดกลับไปที่ถังรักษาระดับ (Balance Tank) 

เพื่อผานเขาสูกระบวนการพาสเจอรไรสใหม เมื่อน้ํานมมีอุณหภูมิในการพาสเจอรไรสตํ่ากวา        

ที่กําหนด คือไมตํ่ากวา 72°C โดยทั่วไปนิยมตั้งที่อุณหภูมิ 75°C เพื่อปองกันความคลาดเคลื่อน

ของอุปกรณที่ใชวัด  
1.2 อุณหภูมิน้ํารอน 

อุณหภูมิสูงเพียงพอที่จะทําใหน้ํานมมีอุณหภูมิไมตํ่ากวา 72°C เพื่อทําลายจุลินทรียที่ทําใหเกิด

โรคที่ปนเปอนอยูในน้ํานม 
1.3 อุณหภูมิน้ําเย็น  

อุณหภูมิตํ่าเพียงพอที่จะทําใหน้ํานมที่ผานการฆาเชื้อดวยระบบพาสเจอรไรสมีอุณหภูมิลดต่ําลง

ถึง 5°C หรือตํ่ากวา เพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียที่อาจหลงเหลืออยูในน้ํานม 

น้ํานม 50 - 60°C 

1 2 3 

น้ํารอนออก 70 - 80°C 

น้ํานมไปทอคง 

อุณหภูมิ 72°C 

 

น้ํานมเย็น  ไมเกิน 5°C 

น้ําเย็นเขา 0 - 2°C 

เครื่อง 

โฮโมจิไนส 
น้ําเย็นออก 4 - 5°C 

น้ํารอนเขา (90°C) 

 น้ํานมจาก Holding  tube (72°C) 

ภาพที่ 143 : กระบวนการพาสเจอรไรสในระบบตอเนื่อง 
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สําหรับระบบ Batch Pasteurization ควรมีการตรวจสอบ ดังนี้ 
• ใชอุณหภูมิและระยะเวลาในการฆาเชื้อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังที่กลาวขางตน 

• มีการบันทึกอุณหภูมิและเวลาในการพาสเจอรไรสตามความถี่ที่เหมาะสม โดยใชเครื่องบันทึกอุณหภูมิ

อัตโนมัติ และการจดบันทึก  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

3. การตรวจสอบประสิทธิภาพการพาสเจอรไรส  
โดยการตรวจสอบเอนไซมที่มีอยูในน้ํานม เนื่องจากอุณหภูมิของการพาสเจอรไรสสามารถทําลาย

เอนไซมตางๆ ในน้ํานมได โดยมีวิธีที่ใชในการตรวจสอบดังนี้ 
• Peroxidase Test : น้ํานมปกติจะมีเอนไซมชนิดนี้ประมาณ 0.18 - 0.27 หนวยตอมิลลิกรัมน้ํานม 

ซึ่งจะถูกทําลายที่อุณหภูมิ 80°C นาน 2 - 3 วินาที ซึ่งสามารถใชตรวจสอบเมื่อใชอุณหภูมิในการ

พาสเจอรไรสสูงกวา 80°C 

• Catalase Test เอนไซมชนิดนี้จะถูกทําลายที่อุณหภูมิการพาสเจอรไรส 72°C เปนเวลา 15 - 30 

วินาที 

• Phosphatase Test เอนไซมชนิดนี้จะถูกทําลายที่อุณหภูมิการพาสเจอรไรส 72°C เปนเวลา 15 

วินาที 

 

• บันทึกและรายงานผล 
 

1. การตรวจสอบระบบการพาสเจอรไรสกอนการผลิต และขณะทําการผลิต 
 
 
 

  ภาพที่ 144 : การตรวจสอบระบบพาสเจอรไรสกอนการผลิต  ภาพที่ 145 : เครื่องบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ 
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ผูตรวจสอบ...................................................... 

(หัวหนาฝายผลิต) 

วันที่............../................................../.............. 

 
ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจสอบระบบการพาสเจอรไรส 

 
ประจําวันที่....................เดือน..................................พ.ศ................... 

1.  การตรวจสอบความพรอมระบบพาสเจอรไรสกอนการผลิต 

   Flow  Diversion  valve  ไมร่ัวซึม...................     อุณหภูมินมพาสเจอรไรส  75  -80°C………………….. 

   Flow  Diversion  valve  ตัดที่อุณหภูมิ..... °C      อุณหภมิูนมเย็น   <  5°C………………………………. 

   อุณหภูมิน้ํารอน  80-90°C …………...........        ความดันน้ํารอน......................................................... 

   อุณหภูมิน้ําเย็น  < 3°C……………………          รอยรั่วซึม  Homogenizer…………………………….. 

   รอยซึม  Plate  pasteurizer…………………       เวลาตรวจ.................................................................. 

ขอกําหนด   :    ผาน         ไมผาน    ตองผานทุกขอกําหนดถึงจะทําการพาสเจอรไรส 

 

2.  การตรวจสอบระบบการพาสเจอรไรสขณะทําการผลิต 

รส

นม 

เวลา 

ทุก 

20 

นาที 

T.น้ํารอน) 

(80-90°C) 

T.น้ําเย็น  

(ไมเกิน 3°C) 

T.นมพาสฯ 

 (75-80°C) 

T.นมเย็น  

(ไมเกิน 5°C) 

T นมในถังรอ

บรรจุ 

(ไมเกิน 6°C) 

ความดัน  

Homo 

(psi ) 

ผูบันทึก 

 

ดิจิ 

ตอล 

แบบ

เข็ม 

ดิจิ 

ตอล 

แบบ

เข็ม 

ดิจิ 

ตอล 

แบบ

เข็ม 

ดิจิ 

ตอล 

แบบ

เข็ม 

St 1 St 2 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมการตรวจสอบระบบการพาสเจอรไรส 
  
• วันที่ เดือน  พ.ศ.                                     :  บันทึกวันที่ เดือน พ.ศ.  ที่ผลิต 
• การตรวจสอบความพรอมของระบบพาสเจอรไรสกอนการผลิต   

: ใหทําเครื่องหมาย  กรณีการตรวจสอบผาน และใหทํา

เครื่องหมาย  กรณีการตรวจสอบไมผานตามขอกําหนด 

และบันทึกขอมูลที่ตรวจสอบดังนี้ 

- Flow Diversion Valve  ไมร่ัวซึม  :  บันทึกกรณีที่ร่ัวซึมโดยระบุบริเวณที่ร่ัวซึม 

- Flow Diversion Valve  ตัดที่อุณหภูมิ :  บันทึกอุณหภูมิการตัดของ FDV (หนวยเปน °C) 

- อุณหภูมิน้ํารอน  (80-90°C)  :  บันทึกอุณหภูมิน้ํารอนที่อานคาไดจากการแสดงผลที่  

                                                            ตูควบคุม (หนวย  °C) 

- อุณหภูมิน้ําเย็น ( < 3°C)  :  บันทึกอุณหภูมิน้ําเย็นที่อานคาไดจากการแสดงผลที่  

                                                            ตูควบคุม (หนวย °C)  

-  อุณหภูมินมพาสเจอรไรส (75-80°C) :  บันทึกอุณหภูมิน้ํานมกอนพาสเจอรไรสจาก 

                                                           เทอรโมมิเตอรที่ตูควบคุม (หนวย °C) 

- อุณหภูมินมเย็น (< 5°C)  :  บันทึกอุณหภูมินมเย็นที่อานไดจากเครื่องพาสเจอรไรส 

-  รอยร่ัว Plate Pasteurizer  :  บันทึกผลการตรวจสอบรอยรั่วของเครื่องพาสเจอรไรส    

-  รอยร่ัว Homogenizer   :  บันทึกผลการตรวจสอบรอยรั่วซึมของเครื่องโฮโมจีไนส 

 -  เวลาตรวจ    :  บันทึกเวลาที่ทําการตรวจสอบความพรอมของระบบ

         พาสเจอรไรส 

 
• การตรวจสอบระบบพาสเจอรไรสขณะผลิต   
 - เวลา     :  บันทึกเวลาที่ทําการตรวจสอบการทํางานของ 

         เครื่องพาสเจอรไรสและโฮโมจีไนส 

 - ความดันโฮโมจีไนส   :  บันทึกความดันของเครื่องโฮโมจีไนสขณะทํา 

         การพาสเจอรไรสนม  (หนวยเปน psi) 

 - อุณหภูมิน้าํรอน 

  ดิจิตอล    :  บันทึกอุณหภูมิน้ํารอนที่เขาเครื่องพาสเจอรไรสที่อาน 

               ไดจากเทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอลที่ทอน้ํารอน 
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  แบบเข็ม   :  บันทึกอุณหภูมิน้ํารอนที่เขาเครื่องพาสเจอรไรสที่อาน 

               ไดจากเทอรโมมิเตอรแบบเข็มที่ทอน้ํารอน 

 - อุณหภูมิน้าํเย็น 

  ดิจิตอล    :  บันทึกอุณหภูมิน้ําเย็นที่เขาเครื่องพาสเจอรไรสที่ 

               อานไดจากเทอรโมมิเตอรแบบดิจิตอล (TD5) ที่  

               ตูควบคุม 

  แบบเข็ม   :  บันทึกอุณหภูมิน้ําเย็นที่เขาเครื่องพาสเจอรไรสที่อาน 

               ไดจากเทอรโมมิเตอรแบบเข็ม 

-  อุณหภูมินมพาสเจอรไรส 

  ดิจิตอล    :  บันทึกอุณหภูมิน้ํานมขณะพาสเจอรไรสที่อานไดจาก 

                                                                       เทอรโมมิเตอรที่ตูควบคุม (TD1) ในหนวย °C 

- อุณหภูมินมเย็น 

แบบเข็ม                      :  บันทึกอุณหภูมิน้ํานมออกจากเครื่องพาสเจอรไรสที่ 

                                                    อานไดจากเทอรโมมิเตอรแบบเข็มที่ทอน้าํนม 

 - อุณหภูมิน้าํนมรอบรรจุ   :  บันทึกอณุหภูมิของน้ํานมที่รอบรรจุในถงัพักรอบรรจ ุ

                                                                             ในขณะบรรจุน้ํานมทุก  1  ชั่วโมง 

 -  ผูปฏิบัติ    :  ใหพนักงานพาสเจอรไรสลงชื่อ 

 -  ผูตรวจสอบ    :  ใหหวัหนาฝายผลิตลงชื่อ 

 -  วันที ่     :  บันทึกวนัทีล่งชื่อ 
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2. การตรวจสอบประสิทธิภาพการพาสเจอรไรส 
 

ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจสอบประสิทธภิาพการพาสเจอรไรส   
 

ว/ด/ป รสนม 
เวลาเก็บ

ตัวอยาง 

อุณหภูมิขณะพาสฯ 

( 75 - 80°C) 

Peroxidase 

(  /  ) 

ผูบันทึก 

 

ผูตรวจสอบ 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 หมายเหตุ  :  หมายถึง  ผาน  

          หมายถึง  ไมผาน  

          -   หมายถึง  ไมไดตรวจสอบ 
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      วิธีการบันทกึแบบฟอรมการตรวจสอบประสิทธิภาพการพาสเจอรไรส   
 

• ว / ด / ป     :  บันทึกวนั เดือน ปที่ทาํการวิเคราะห 

• รสนม   :  ลงบนัทึกรสนมทีท่าํการตรวจสอบ 

• เวลาเก็บตัวอยาง  :  บันทึกเวลาเก็บตัวอยาง 

• อุณหภูมิขณะพาสฯ :  บันทึกอุณหภูมิขณะทําการพาสเจอรไรสในชวงเวลาทีเ่ก็บ 

   ตัวอยาง   

• Peroxidase  :  กรณีผลการวิเคราะหเปน “positive คือไมผาน” ใหบันทึก 

   เครื่องหมาย “  “  

   กรณีผลการวิเคราะหเปน “negative คือผาน“ ใหบันทกึ  

   เครื่องหมาย “  “ 

• ผูวิเคราะห   :  พนกังานควบคุมคุณภาพลงชื่อทกุครั้งทีท่ําการวิเคราะห     

• ผูตรวจสอบ  :  หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพลงชื่อหลงัการตรวจสอบผล  
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6. การโฮโมจไีนส 
เปนการใชความดัน เพื่อใหอนุภาคของไขมันในน้ํานมแตกตัวเปนเม็ดเล็กๆ ทําใหน้ํานมเปนเนื้อเดียวกัน  

ไมเกิดการแยกชั้นเมื่อต้ังทิ้งไวเปนระยะเวลานาน นอกจากนี้การโฮโมจิไนสยังสงผลใหน้ํานมมีสีขาวขึ้น ความ

หนืดเพิ่มข้ึน และยอยไดงายอีกดวย สําหรับการโฮโมจีไนสนั้นสามารถกระทําไดในหลายชวงของกระบวนการ

ผลิตไมวาจะเปนกอนหรือหลังการฆาเชื้อแลว แตโดยมากมักจะกระทํากอนการฆาเชื้อคือ ในชวงหลังที่น้ํานม

ออกจาก Regenerative section กอนเขา Heating section เนื่องจากในชวงนี้น้ํานมมีอุณหภูมิประมาณ      

50-60°C ทําใหเม็ดไขมันพองตัว ซึ่งชวยใหประสิทธิภาพการโฮโมจีไนสดียิ่งขึ้น และสําหรับสาเหตุที่ไมนิยมทํา

การโฮโมจีไนสหลังการฆาเชื้อ เนื่องจากกอใหเกิดการปนเปอนของจุลินทรียเขาสูน้ํานมไดงาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 146 : ขนาดเม็ดไขมันกอนผานการโฮโมจิไนส     ภาพที่ 147 : ขนาดเม็ดไขมันหลังผานการโฮโมจิไนส 
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7. การเก็บในถังรอบรรจุ 
น้ํานมที่ผานการฆาเชื้อแลวแตยังไมสามารถนําไปบรรจุได  ตองเก็บรักษาไวในถังรอบรรจุหรือถังเก็บ

น้ํานมที่สามารถคงอุณหภูมิไวไดไมสูงกวา 8°C เพื่อปองกันการเจริญของเชื้อจุลินทรีย  

 

 

 

 

 

 

 

          
การควบคุมระหวางการรอบรรจุ (ในถังรอบรรจุ) 

(1) เก็บรักษาไวในถังรอบรรจุที่สามารถรักษาอุณหภูมิไวไดไมตํ่ากวา 8°C โดยเก็บไวในถังรอบรรจุที่

มิดชิด ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อปองกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย 

(2) มีการหมุนเวียนไปใชอยางมีประสิทธิภาพตามลําดับกอนหลัง (First in – First out) 

(3) บันทึกอุณหภูมิของน้ํานมในถังรอบรรจุ 

ภาพที่ 149 : ถังรอบรรจุ 

นมเขา 

นมออก 

ภาพที่ 148 : เครื่องโฮโมจิไนส 
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8. การบรรจุน้ํานม 
น้ํานมที่ผานการฆาเชื้อแลวตองบรรจุโดยใชเครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติเพื่อไมใหเกิดการปนเปอนตอ

ผลิตภัณฑนมหลังจากที่ผานการฆาเชื้อแลว  และตองเก็บเขาหองเย็นทันที หรือภายในระยะเวลาที่อุณหภูมิ

ของน้ํานมภายในถุงหรือขวดเพิ่มข้ึนไมเกิน 8°C เพื่อปองกันการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่หลงเหลือหลังการ

พาสเจอรไรส 

การควบคุมกระบวนการบรรจุ 
 1. บรรจุและปดผนึกทันทีดวยเครื่องบรรจุอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงในการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรีย 

 2. การประทับตราวันหมดอายุ ไมเกิน 10 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. มีการตรวจสอบปริมาตรหรือน้ําหนักของผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ โดยวิธีการตวงหรือชั่งที่เหมาะสม 

เพื่อใหผลิตภัณฑมีปริมาตรหรือน้ําหนักตรงตามที่ระบุไวในฉลาก ซึ่งความถี่ในการตรวจสอบขึ้นอยูกับ

ประสิทธิภาพของเครื่องบรรจุ  

4. ตรวจสอบสภาพความเรียบรอยของบรรจุภัณฑภายหลังการบรรจุ เชน การรั่วซึมของผลิตภัณฑ 

และความถูกตองของฉลากโดยมีการระบุวันหมดอายุบนฉลาก หรือ “ควรบริโภคกอน” อยางชัดเจนในตําแหนง

ที่เหมาะสม เพื่อใหผูบริโภคทราบวันที่หมดอายุหรือไมควรบริโภคหลังวันหมดอายุ 

ภาพที่ 150 และ 151 : เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัต ิ

ภาพที่ 152 และ 153 : เครื่องบรรจุขวดอัตโนมัติ 
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 5. อุณหภูมิขณะนําเขาเก็บรักษาในหองเย็นตองเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด คือ ไมเกิน 8°C ทั้งการ

บรรจุรอนและบรรจุเย็น 

 6. มีการปองกันการปนเปอนทางสุขลักษณะการปฏิบัติงาน เชน การฉีดพนแอลกอฮอล 70% ที่มือกอน

สัมผัสมวนฟลมบรรจุ  

 7. มีการปองกันการปนเปอนทางดานสุขลักษณะการผลิต เชน ไมวางผลิตภัณฑสัมผัสกับพื้นโดยตรง  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางรายละเอียดของฉลากนมพาสเจอรไรสรสจืด (ชนิดกลอง) 

 หมายเลข  1 การเก็บรักษา 

 หมายเลข  2 ปริมาตรสุทธิ  200 มล. 

 หมายเลข  3 เลขสารบบ  63-1-02838-1-0001 

 หมายเลข  4 สวนประกอบ นมโคสดแท  100%  
 

   ภาพที่ 154 : การตรวจสอบน้ําหนักผลิตภัณฑ               ภาพที่ 155 : การตรวจสอบอุณหภูมิของผลิตภัณฑ 

ภาพที่ 156 : ตัวอยางรายละเอียดของฉลากนมพาสเจอรไรสรสจืด (ชนิดกลอง)  

2 1 

4 

3 
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การควบคุมผลิตภัณฑรีโปรเซส (Reprocess)  
 ผลิตภัณฑรีโปรเซสในกรณีนี้ คือ ผลิตภัณฑที่สภาพบรรจุภัณฑไมเรียบรอย เชน พบรอยร่ัว ขนาดไมได

มาตรฐาน รอยปดผนึกไมเรียบ โดยจะทําการตัดถุงนมและนําน้ํานมไปเขาสูกระบวนการพาสเจอรไรสใหม ซึ่ง

ตองมีการควบคุมในสวนนี้ดวย ดังนี้ 

 1. กรณีที่มีนม reprocess ขณะเดินเครื่องพาสเจอรไรสอยู ใหนํากลับมาพาสเจอรไรสใหม โดยภาชนะ

ที่ใชเก็บผลิตภัณฑรีโปรเซสตองปดมิดชิด และระยะเวลาระหวางการนําไปรีโปรเซสตองมีความเหมาะสม โดย

อุณหภูมิของน้ํานมตองไมสูงเกินกวา 8°C 

 2. กรณีที่เครื่องพาสเจอรไรสหยุดทํางานแลว ใหนําน้ํานมเก็บในหองเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ

ไมใหเกินกวา 8°C และมีการระบุสถานะขณะเก็บรักษา และกอนนําไปผลิตในครั้งตอไปตองผานการตรวจสอบ

คุณภาพเชนเดียวกับน้ํานมดิบ 

 
 
 
 
 
 
 

 
การควบคุมผลิตภัณฑสําเร็จรูป  

หลังจากบรรจุนมลงภาชนะบรรจุเรียบรอยแลว ควรนําเขาหองเย็นทันที หรือภายในระยะเวลาที่อุณหภูมิ

ของผลิตภัณฑยังคงอยูที่ไมเกิน 8°C และจากนั้นตองมีการควบคุม ดังนี้ 

ภาพที่ 157 : การตรวจสอบรอยรั่วซึมของผลิตภัณฑ 

      ภาพที่ 158 : การจัดการกับผลิตภัณฑ reprocess  
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1. หองเย็นที่ใชเก็บรักษาผลิตภัณฑสําเร็จรูปตองสามารถปองกันการปนเปอน และปองกันการเสื่อม

สลายของผลิตภัณฑได เชน มีมานพลาสติกติดที่ประตูทางเขาหองเย็นเพื่อปองกันการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ขณะนําผลิตภัณฑไปเก็บในหองเย็น เปนตน โดยอุณหภูมิของผลิตภัณฑระหวางการเก็บรักษาในหองเย็น ตอง

ไมสูงกวาที่กฎหมายกําหนด คือ ไมเกิน 8°C เพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย 

2. มีการระบุสถานะของผลิตภัณฑ เชน การระบุรสของนม วันที่ผลิต จํานวนที่ผลิต 
3. มีการจัดเก็บผลิตภัณฑอยางเหมาะสม ดังนี้ 

• เวนระยะการวางผลิตภัณฑ ไมวางผลิตภัณฑชิดกําแพงหรือชิดผนังหองเย็นเพื่อใหมีการ

หมุนเวียนความเย็นอยางทั่วถึง 
• จัดเรียงผลิตภัณฑไมใหสัมผัสกับพื้นโดยตรง เพื่อปองกันสิ่งสกปรกที่อยูบนพื้นหองเย็น 
• จัดเรียงแยกเปนหมวดหมู และนําออกจากหองเย็นตามลําดับกอนหลัง (First in - First out) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 

4.1 ตรวจสอบฉลาก และวันหมดอายุซึ่งตองถูกตองตามที่ระบุในฉลาก 

4.2 กลิ่น สี รสชาติ เนื้อสัมผัส เปนไปตามลักษณะเฉพาะของนมแตละชนิด 

4.3 ตรวจสอบ SNF  

4.4 % Fat  

4.5 คาความถวงจําเพาะ  

4.6 ความหวาน  

4.7 ความเปนกรด/pH  

4.8 การตรวจวิเคราะหทางจุลินทรีย ดังนี้ 

- Total Plate Count / Standard Plate Count  

- Coliforms  

ภาพที่ 159 : การนําผลิตภัณฑเขาหองเย็น       ภาพที่ 160 : การไหลเวียนของ        ภาพที่ 161 : ปายระบุ             

                                                         อากาศในหองเย็น                            สถานะของผลิตภัณฑ 
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- E.coli / Pathogenic Bacteria เชน Salmonella, Staphylococcus spp., Clostridium 

perfringen, Bacillus cereus เปนตน  

 

 

 

 

 

 

 
• บันทึกและรายงานผล 

 

1. การบันทึกน้าํหนักและปริมาตรของผลิตภัณฑขณะบรรจ ุ
2. การตรวจสอบคุณภาพผลติภัณฑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 162 : การวิเคราะหจุลินทรีย 
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ตัวอยางแบบฟอรมการบนัทึกน้ําหนัก  และปรมิาตรของผลิตภณัฑขณะบรรจุ 
 

ประจําวันที่....................เดือน.........................พ.ศ........................ 

เวลา (น.) รส ขนาด 
เครื่องที่ 1 เครื่องที่ 2 

ผูบันทึก 
น้ําหนัก ปริมาตร น้ําหนัก ปริมาตร 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
หมายเหตุ : ตรวจสอบทุก  30  นาที  น้ําหนัก  208-210  กรัม,  ปริมาตร  200  มิลลิลิตร 
 
 
 

 
 

วิธีการบันทกึแบบฟอรมการบันทึกน้าํหนัก และปริมาตรของผลิตภัณฑขณะบรรจ ุ
 

• เวลา     :  บันทึกเวลาที่บันทึก 

• รส    :  ลงบนัทึกรสนมทีท่าํการบนัทกึ 

• ขนาด   :  บันทึกขนาดของน้ํานมที่ทาํการบนัทกึ 

• น้ําหนกั   :  บันทึกน้ําหนักที่วัดได (หนวยเปนกรัม) 

• ปริมาตร   :  บันทึกปริมาตรที่วัดได (หนวยเปนมิลลิลิตร) 

• ผูบันทกึ   :  ลงชื่อผูบันทกึ 

• ผูตรวจสอบ   :  ลงชื่อผูตรวจสอบ (หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ) 
 

ผูบันทึก........................................................... 

(  พนักงานฝายผลิต ) 

วันที่.............../..................../............... 

ผูตรวจสอบ……………………………….. 

        (  หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ ) 

วันที่.............../...................../......... 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมการตรวจสอบคุณภาพผลติภัณฑ 
          

• ว / ด / ป  ที่ตรวจสอบ :  บันทึกวัน  เดือน  ป  ที่ตรวจสอบ 

• รสนม   :  บันทึกรสนมที่ตรวจสอบ 

• ว / ด / ป  ที่ผลิต :  บันทึกวัน  เดือน  ป  ที่ผลิตผลิตภัณฑ 

• ว / ด / ป  ที่หมดอายุ :  บันทึกวัน  เดือน  ป  ที่ผลิตภัณฑหมดอายุ 

• ลักษณะทางกายภาพ 

  - ฉลาก  :  ถาผานเกณฑใหขีดเครื่องหมาย    

   แตถาไมผานเกณฑใหขีดเครื่องหมาย  × 

  - รอยผนึก :  ถารอยผนึกถุงแนนไมมีรอยร่ัวซึมใหขีดเครื่องหมาย  แตถามีรอย

       ร่ัวซึมใหขีดเครื่องหมาย  × 

  - น้ําหนัก :  บันทึกน้ําหนักผลิตภัณฑที่ตรวจสอบ (กรัม) 

  - ปริมาตร :  บันทึกปริมาตรผลิตภัณฑที่ตรวจสอบเปนหนวยมิลลิลิตร 

-  สี             :  ถาผานเกณฑใหขีดเครื่องหมาย    

                           แตถาไมผานเกณฑใหขีดเครื่องหมาย × 

- กลิ่น  :  ถาผานเกณฑใหขีดเครื่องหมาย     

   แตถาไมผานเกณฑใหขีดเครื่องหมาย  × 

  - รส  :  ถาผานเกณฑใหขีดเครื่องหมาย     

   แตถาไมผานเกณฑใหขีดเครื่องหมาย  × 

•  ลักษณะทางเคมี 

  -  ๐Brix  :  บันทึกคาความหวานที่ตรวจสอบ (๐Brix) 

  -  % Fat :  บันทึกปริมาณไขมันที่ตรวจสอบ 

  -  % SNF :  บันทึกคา  SNF  ที่วิเคราะห 

•  จํานวนจุลินทรีย 

  - TPC  :  บันทึกจํานวน  TPC  ที่ตรวจสอบ  (cfu/ ml.) 

  - Coliforms :  บันทึกจํานวน  Coliforms  ที่ตรวจสอบ  (cfu/ ml.) 

  - E.coli  :  บันทึกผลที่ตรวจสอบ 

•  ผูบันทึก  :  พนักงานฝายควบคุมคุณภาพลงชื่อหลังจากการบันทึกผล 

•  ผูตรวจสอบ  :  หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพลงชื่อหลังจากตรวจสอบ 
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9. การเก็บรักษาและการขนสงผลิตภัณฑ 
ภายหลังการบรรจุตองแยกเก็บผลิตภัณฑใหเปนสัดสวน และเก็บรักษาในหองเย็นที่สามารถเก็บรักษา

ผลิตภัณฑนมที่อุณหภูมิตํ่ากวาหรือเทากับ 8°C ตลอดอายุผลิตภัณฑ โดยมีอายุในการเก็บรักษาไมเกิน 10 วัน

นับต้ังแตวันที่บรรจุ (กรณีที่จะแสดงระยะเวลาการบริโภคเกินกวาที่กําหนด ตองมีมาตรการในการควบคุม

คุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑตลอดระยะเวลาตั้งแตการบรรจุ การจําหนาย และจนถึงมือผูบริโภค ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอาหารและยา) และเมื่อขนสงไปยังลูกคาตองรักษา

อุณหภูมิผลิตภัณฑในระหวางกระบวนการขนสงใหไมเกิน 8°C ตลอดจนถึงมือผูบริโภค ซึ่งสามารถขนสงโดย

ใชรถหองเย็น หรือถังน้ําแข็งที่ใสน้ําแข็งไวภายในก็ได ทั้งนี้ปริมาณน้ําแข็งที่ใสจะขึ้นอยูกับปริมาณนม  

ระยะทาง และเวลาที่ใชในการขนสงดวย เพื่อเปนการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑไวตามกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การควบคุมการเก็บรักษาและการขนสง 
1. การตรวจสอบประสิทธิภาพการเก็บรักษาผลิตภัณฑ 
การเก็บตัวอยางผลิตภัณฑจากวันที่ผลิตวันเดียวกันมาตรวจสอบ ดังนี้ 

1. การตรวจสอบอายุการเก็บรักษาหรือ Shelf life เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการเก็บรักษาจากการ

เพาะเชื้อจํานวนจุลินทรียทั้งหมด (TPC) ซึ่งตลอดอายุการเก็บรักษาตองไมเกินกวาที่กฎหมาย

กําหนด คือ 10,000 cfu/ml ณ สถานที่ผลิตและไมเกิน 50,000 cfu/ml ตลอดอายุการเก็บรักษา 

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการเก็บรักษาโดยวิธี Sensory Test โดยนําตัวอยางมาตรวจสอบสี กลิ่น 

รส ซึ่งตองเปนไปตามธรรมชาติของผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรส 

นอกจากการตรวจเฝาระวังตนเอง (In-house control) ดวยการควบคุมคุณภาพดังกลาวแลว ยังตองมี

การเก็บตัวอยางสงตรวจวิเคราะหทางดานเคมี และดานกายภาพ โดยหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานอยางนอย 

      ภาพที่ 163 : การขนสงโดยถังน้ําแข็ง   ภาพที่ 164 : การขนสงโดยรถหองเย็น 
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ปละ 1 ครั้ง และดานจุลินทรียอยางนอย 6 เดือนครั ้ง เพื ่อตรวจสอบวาผลิตภัณฑมีคุณภาพเปนไปตาม

ขอกําหนด 
2. การควบคุมการขนสงผลิตภัณฑ  
ขอบขายของการควบคุมคุณภาพในกระบวนการขนสงนี้ครอบคลุมต้ังแตการจัดเรียงผลิตภัณฑข้ึนรถ

จนถึงผูบริโภค ซึ่งควรมีการควบคุมคุณภาพดงันี้ 

1. ภาชนะที่ใชขนสงผลิตภัณฑตองมีสภาพสมบูรณ ไมแตกราว หรือชํารุด และสะอาดไมกอใหเกิด

การปนเปอน เมื่อใสน้ําแข็งลงไปแลวตองสามารถปดไดสนิท และรถขนสงผลิตภัณฑนมตอง

สะอาดไมกอใหเกิดการปนเปอน 

2. ใชรถหองเย็นที่สามารถควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด คือ ไมเกิน 

8°C ตลอดระยะเวลาการขนสง เพื่อปองกันไมใหเชื้อจุลินทรียเจริญเติบโต 

3. กรณีใชน้ําแข็ง จะตองเปนน้ําแข็งที่สะอาด มีคุณภาพเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ืองน้ําแข็ง 

4. การจัดเรียงผลิตภัณฑข้ึนรถหองเย็นหรือถังเย็น โดยจัดวางผลิตภัณฑที่ตองสงถึงลูกคาทีหลังขึ้น

บนรถหรือถังเย็นกอน และจัดวางผลิตภัณฑที่ตองสงกอนไวชั้นบนสุดหรือไวในสวนนอกสุด      

ตามหลัก First In – Last Out เพื่อความสะดวกในการหยิบผลิตภัณฑออกจากรถหรือถังเย็นเมื่อ
ไปถึงลูกคา 

5. ควรมีการจัดเรียงผลิตภัณฑอยางเหมาะสม เพื่อใหความเย็นหมุนเวียนไดอยางทั่วถึง และไมวาง

ผลิตภัณฑบนพื้นของรถขนสงโดยตรง 

6. ควรมีการควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑกอนที่จะจัดเรียงผลิตภัณฑในรถหองเย็นหรือถังเย็น 

โดยอุณหภูมิตองไมเกิน 8°C เพื่อใหผูผลิตมั่นใจวาผลิตภัณฑจากโรงงานมีอุณหภูมิเปนไปตามที่

กําหนด 

7. มีการบันทึกการจําหนายผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถตรวจสอบกลับไดเมื่อผลิตภัณฑเกิดปญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 165 : การจัดผลิตภัณฑอยางเหมาะสม 
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บันทึกและรายงานผล 
 

1. การตรวจสอบอายุการเก็บรักษาหรอื Shelf life และการตรวจสอบประสทิธิภาพการเก็บรักษา 
โดยวธิี Sensory Test 
 
 

ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจสอบ  Shelf  life  และ  Sensory  test  ผลิตภัณฑ 
 

ประจําเดือน.........................พ.ศ................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผูบันทึก...................................................    ผูตรวจสอบ.................................................... 

                     (หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ)                         (ผูจัดการโรงงาน) 
 
 

 

 

 

 

   

 

ว / ด/ ป 

ที่วิเคราะห 

รสจืด 

วันที่ผลิต 

วันที่หมดอายุ 

เวลาที่เก็บตัวอยาง 

เครื่องที่ / ตันที่  

สี กล่ิน รส TPC   (≤10,000 cfu/ml) 

      

     

     

     

     

     

     

หมายเหตุ :       หมายถึง   ผาน       หมายถึง    ไมผาน        -    หมายถึง   ไมไดตรวจสอบ 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมการตรวจสอบ Shelf  life และ Sensory test ผลิตภณัฑ 
 

• ประจําเดือน   :  บันทึกเดือนที่วิเคราะหผลิตภัณฑ 

• ว / ด / ป  ทีว่ิเคราะห  :  บันทึกวนั  เดือน  ป  ที่วิเคราะหผลิตภัณฑ 

• ว / ด / ป  ที่ผลิต  :  บันทึกวนั  เดือน  ป  ที่ผลิตผลิตภัณฑ 

• ว / ด / ป  ทีห่มดอาย ุ :  บันทึกวนั  เดือน  ป  ที่ผลิตภัณฑหมดอาย ุ

• เวลาที่เก็บตัวอยาง  :  บันทึกเวลาเก็บตัวอยางผลิตภัณฑ 

• เครื่องที่/ตันที ่  :  บันทึกหมายเลขของเครื่องที่บรรจ ุ

• สี  กลิน่  รส   :  ถาผานเกณฑใหขีดเครื่องหมาย   

        แตถาไมผานเกณฑใหขีดเครื่องหมาย  × 

• TPC   :  บันทึกผลการวิเคราะหจาํนวนจุลินทรียทั้งหมด (cfu./ml.) 

• ผูบันทกึ   :  หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพลงชื่อหลงัจากบนัทกึผลการวิเคราะห 

• ผูตรวจสอบ   :  ผูจัดการโรงงานนมลงชื่อหลังจากตรวจสอบแบบฟอรม 

          
2. การบันทึกจํานวนผลิตภัณฑที่เขาหองเย็น 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมบันทึกจาํนวนผลิตภัณฑเขาหองเย็น 
  

• ประจําวนัที ่เดือน พ.ศ. :  บันทึกวนัที่ เดือน พ.ศ. ทีน่ําผลิตภัณฑเขาหองเย็น 

• รส    :  บันทึกรสนมที่บรรจุและนําเขาหองเยน็แตละรส 

• ขนาด   :  บันทึกขนาดของผลิตภัณฑนมทีน่ําเขาหองเย็น 

• วันหมดอาย ุ  :  บันทึกวนัทีห่มดอายุของผลิตภัณฑแตละรสที่นาํเขาหองเย็น 

• บันทกึยอดเขาหองเยน็ :  บันทึกจาํนวนผลิตภัณฑโดยทําเครื่องหมาย “ ”  

   ทับหมายเลขลําดับเมื่อนาํผลิตภัณฑเขาหองเย็นทุกครัง้ 

• รวม    :  บันทึกจาํนวนผลิตภัณฑทัง้หมดในแตละรสที่นาํเขาหองเยน็ 

• ผูปฏิบัติงาน   :  ใหพนักงานสโตรลงชื่อ 

• ผูตรวจสอบ   :  ใหหวัหนาฝายผลิตลงชื่อ 

• วันที ่   :  บันทึกวนัทีล่งชื่อ 
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3. การแสดงปายแสดงสถานะผลิตภณัฑในหองเย็น 

 
 

ตัวอยางปายแสดงสถานะผลิตภัณฑในหองเย็น 
 

                                 ชนิดผลิตภัณฑ ……………………………………………………….. 

                วันที่ผลิต …………………………………………………………….. 

                              วันหมดอายุ ………………………………………………………….. 

                               ขนาด ……………………………………………………………….. 

                               จํานวน ………………………………………”……………………… 
 

                        ผูลงบันทึก …………………………….             ผูตรวจสอบ ………………………….                                       

………../……./……………                                ………./….…../…………      
                                             (เจาหนาที่ลําเลียง)     (หัวหนาฝายผลิต) 

 
 
เจาหนาที่สโตร  

 
จาย..............................ถุง    คงเหลือ..............................ถุง  ลงชื่อ.................................. ผูจาย                

จาย..............................ถุง    คงเหลือ..............................ถุง  ลงชื่อ.................................. ผูจาย                

จาย..............................ถุง    คงเหลือ..............................ถุง  ลงชื่อ.................................. ผูจาย 

           จาย.............................ถุง     คงเหลือ..............................ถุง  ลงชื่อ.................................. ผูจาย 

           จาย.............................ถุง     คงเหลือ.............................ถุง   ลงชื่อ.................................. ผูจาย 

  
           บันทึกเพิ่มเติม.................................................................................................................................... 

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

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

 

 

 

 

 



 

 
118 

วิธีการบันทกึแบบฟอรมปายแสดงสถานะผลิตภณัฑในหองเย็น 
 

• ชนิดผลิตภัณฑ : บันทกึชนิดของผลิตภัณฑ 

• วันที่ผลิต  : บันทกึวนัที่ผลิตของผลิตภัณฑ 

• วันหมดอาย ุ : บันทกึวนัหมดอายุของผลติภัณฑ 

• ขนาด  : บันทกึขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ 

• จํานวน  : บันทกึจํานวนผลิตภัณฑทีน่ําเขาหองเยน็ 

 
4. การตรวจสอบอุณหภมูิในหองเย็น 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมการตรวจสอบอุณหภูมิหองเย็น 
  

• ว/ด/ป  :  บันทึกวนั/เดือน/ปที่ตรวจสอบอุณหภูมิผลิตภัณฑในหองเยน็ 

• อุณหภูมิ  :  บันทึกอุณหภูมิหองเย็นทีอ่านไดจากเทอรโมมิเตอรหนาหองเย็น 

                             ทุก 2 ชั่วโมง 

• วันที่ผลิต  :  บันทึกวนัทีผ่ลิตของผลิตภัณฑที่รับ - จายในหองเยน็ 

• ลงชื่อ  :  ลงชื่อพนักงานสโตร 

• บันทกึเพิม่เตมิ :  บันทึกเหตุการณเพิ่มเติม 

• ผูตรวจสอบ  :  ลงชื่อหวัหนาฝายผลิต 

• วันที ่  :  บันทึกวนัทีท่ี่ผูตรวจสอบตรวจสอบแบบฟอรม 
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5. การรับ - จายผลิตภัณฑในหองเย็น 
 

ตัวอยางแบบฟอรมการรับ - จายผลิตภณัฑในหองเย็น 
ชนิดผลิตภัณฑ ........................................... รส ...........................  ขนาดบรรจุ .................... 

 

วัน/เดือน/ป 

ที่รับ-จาย 

วัน/เดือน/ป 

ที่ผลิต 

วัน/เดือน/ป 

หมดอาย ุ

จํานวนที่

รับ (A) 

จํานวนที่

จาย (B) 

จํานวน

คงเหลือ (C) 
ลงชื่อ หมายเหต ุ

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

หมายเหต ุ 1. เก็บผลิตภณัฑในหองเยน็นานไมเกิน  ..........  วัน  นบัจากวันที่ผลิต 

2. A หมายถงึ  จํานวนผลิตภัณฑที่รับเขาหองเย็น 

B หมายถงึ  จํานวนผลิตภัณฑที่เบกิ 

C หมายถงึ  ยอดคงเหลือ (A-B) 

 

                                                   ผูตรวจสอบ............................................... 

                                                                                  (หัวหนาฝายผลิต) 

                      วนัที.่........เดือน....................พ.ศ.......... 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมการรับ - จายผลิตภัณฑในหองเย็น 

 
• ชนิดผลิตภัณฑ  :  บันทึกชนิด รสและขนาดบรรจุของผลิตภัณฑที่รับ-จาย 

   ในหองเยน็ 

• วัน/เดือน/ปที่รับ-จาย  :  บันทึกวนั/เดือน/ปที่รับ-จายผลิตภัณฑในหองเยน็ 

• วัน/เดือน/ปทีผ่ลิต  :  บันทึกวนั/เดือน/ปที่ผลิตของผลิตภัณฑที่รับ-จายในหองเยน็ 

• วัน/เดือน/ปหมดอาย ุ :  บันทึกวนั/เดือน/ปที่หมดอายุของผลิตภณัฑที่รับ-จาย 

• จํานวนที่รับ (A)  :  บันทึกจาํนวนผลิตภัณฑทีรั่บเขาในหองเย็น 

• จํานวนที่จาย (B)  :  บันทึกจาํนวนผลิตภัณฑทีจ่ายออกจากหองเย็น 

• จํานวนคงเหลอื (C)  :  บันทึกจาํนวนผลิตภัณฑคงเหลือในหองเย็น 

• ลงชื่อ   :  ลงชื่อพนักงานสโตร 

• ผูตรวจสอบ   :  ลงชื่อหวัหนาฝายผลิต 

• วันที ่   :  บันทึกวนัทีท่ี่ผูตรวจสอบตรวจสอบแบบฟอรม 
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6. บันทึกการจัดสงผลิตภณัฑ 
 

ตัวอยางแบบฟอรมการจดัสงผลิตภณัฑ 
 

 
 
 

 

 

รสนม 

ว/ด/ป 

ที่ผลิต 

ว/ด/ป 

ที่หมดอายุ 

ขนาด 

(มล.) 

ยอด

ยกมา 

จํานวนถุง(ถุง) คงเหลือ ตรวจ

อุณหภูมิ 

( ≤ 8 °C ) 

ลูกคา 
หมายเหตุ จาย รับคืน 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

ผูบันทึก.................................................................. 

(พนักงานจัดสงผลิตภัณฑ) 

วันที่.................../............................/....................... 

ผูตรวจสอบ........................................................... 

(หัวหนาฝายผลิต) 

วันที่.................../............................/....................... 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมการจัดสงผลติภัณฑ 
 

• รสนม   : บันทกึรสนมที่จัดสง 

• ว / ด / ป ที่ผลิต  : บันทกึวนัที ่เดือน พ.ศ. ของผลิตภัณฑทีท่ําการจัดสงใหกับลูกคา 

• ว / ด / ป หมดอาย ุ  : บันทกึวนัที ่เดือน พ.ศ. หมดอายุของผลติภัณฑที่ทาํการจัดสง 

• ขนาด (มล.)   : บันทกึขนาดของผลิตภัณฑแตละชนิดทีท่ําการสงใหลูกคา 

• ยอดยกมา   : บันทกึยอดของผลิตภัณฑที่เหลือกอนบนัทกึ 1 วัน  

• จํานวน (ถุง)   : บันทกึจํานวนผลิตภัณฑทีจ่ัดสง 

• คงเหลือ   : บันทกึจํานวนผลิตภัณฑทีเ่หลือในหองเย็น 

• ตรวจอุณหภูม ิ  : บันทกึอุณหภูมิของผลิตภัณฑทีว่ัดได 

• ลูกคา   : ลงชื่อลูกคา 

• หมายเหต ุ   : บันทกึขอความเพิม่เติม 

• ผูบันทกึ   : ลงชื่อพนักงานจัดสงผลิตภณัฑ 

• ผูตรวจสอบ   : หวัหนาฝายผลิตลงชื่อ 

 
10. การจัดการกรณีไฟฟาดับ 
ตองมีมาตรการจัดการกรณีไฟฟาดับครอบคลุมต้ังแตการจัดการน้ํานมดิบ ผลิตภัณฑที่อยูระหวาง

กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑสุดทายอยางเหมาะสม ดังนี้ 
1. มีเครื่องปนไฟสํารองอัตโนมัติที่สามารถทํางานไดทันทีที่เกิดไฟฟาดับ โดยมีกําลังการผลิตไฟฟาที่ใช

ในโรงงานไดอยางเพียงพอ 
2. กรณีที่มีการใชน้ําแข็งเพื่อเปนการรักษาความเย็น ตองไมใหสัมผัสอาหารโดยตรง และน้ําแข็งที่ใชตอง

มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง น้ําแข็ง 
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11..  บทนําบทนํา  
 การลางทําความสะอาดและฆาเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิตนมพาสเจอรไรสเปน

หัวใจหลักของการทําใหผลิตภัณฑมีความปลอดภัย ซึ่งจําเปนอยางยิ่งในการทําความเขาใจและปฏิบัติให

เหมาะสม เพื่อใหการลางทําความสะอาดและการฆาเชื้อมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในดานกายภาพและ   

จุลินทรีย รวมไปถึงความปลอดภัยจากสารเคมีที่ใชในการฆาเชื้อและการทําความสะอาด 
 

22..  การลางทําความสะอาดการลางทําความสะอาด  
 หมายถงึ การกําจัดสิ่งสกปรกออกจากพืน้ผิว เชน คราบไขมัน โปรตีน และตะกรัน  

2.1 จุดประสงคของการลางทําความสะอาด 
 1) ลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย  

 2) เพิ่มประสิทธิภาพในการฆาเชื้อ ถาการทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณไมสามารถ

กําจัดคราบสกปรกออกไดหมด คราบสกปรกนั้นจะเกาะอยูที่พื้นผิวของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ ทําให

การฆาเชื้อทําไดอยางไมมีประสิทธิภาพ 

 3) เปนการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 
2.2 ประเภทของสิ่งสกปรก 
ส่ิงสกปรกในกระบวนการผลตินมพาสเจอรไรสมี 3 ประเภท คือ 

  

 

 

 

 

 

 

1) คราบไขมัน 

 จะติดอยูที่ระดับผิวของน้ํานม ซึ่งอาจขยายต่ําลงมาจากผิวก็ไดถาใบพัดกวนนมหยุดหมุน และระดับ

ของน้ํานมในถังลดต่ําลง 

 

 

ภาพที่ 166 : ส่ิงสกปรก 
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2) คราบโปรตีนและแรธาตุในน้ํานม  

 จะติดอยูที่ผิวของถังใตระดับไขมัน และจะหนาขึ้นในอุปกรณที่ไดรับความรอน เชนในกระบวนการ

พาสเจอรไรส ซึ่งจะทําใหคราบน้ํานมเกาะติดบนผิวของโลหะแนนยิ่งขึ้น 

 3) ตะกรันน้ํานมหรือคราบน้ํานมที่ซอนกันหลายชั้นจนหนา (หรือเรียกวา Milk stone)  

 เกิดจากการสะสมของคราบน้ํานม  เกลือจากน้ํากระดาง และการใชสารทําความสะอาดที่ไมเหมาะสม 

เชน สารทําความสะอาดที่มีสวนผสมของคารบอเนต เมื่อละลายในน้ํากระดางจะตกตะกอน ซึ่งตะกรันนมที่

เกิดขึ้นจะซอนกันเปนชั้นๆ ในแตละชั้นจะมีแบคทีเรียฝงตัวอยู ซึ่งเปนแบคทีเรียพวกที่ทนความรอน และตะกรัน

ดังกลาวยังทําใหการถายเทความรอนไมไดตามที่กําหนดอีกดวย 
 2.3 สารชะลางหรือสารทําความสะอาด (Detergents) 
 หมายถึงสารหรือสวนผสมของสารที่ชวยในการทําความสะอาด โดยออกฤทธิ์ 4 ทาง คือ 

1. สารทําใหเปยก (Wetting agent) 

2. สารทําใหเกิดการละลาย (Solubilizers) 

3. สารทําใหเกิดอิมัลชั่น (Emulsion)  

4. สารทําใหเกิดการกระจายตัว (Dispersants) ทําใหสารตกคางละลายหรือหลุดออกมา 

 
สารทําความสะอาดแบงไดเปน 4 ประเภทคือ 
  1) ดางประเภทอนินทรีย (Inorganic Alkalis) 
 สารทําความสะอาดประเภทนี้มีดางเปนองคประกอบ ซึ่งสามารถขจัดคราบไขมันได ที่นิยมใช ไดแก  
โซดาไฟหรือโซเดียมไฮดรอกไซด (Sodium hydroxide)  
 เปนดางแก มีลักษณะเปนของแข็ง สีขาว ไมมีกลิ่น  

 อันตรายจากการใชโซเดียมไฮดรอกไซด 

 (1) สัมผัสทางผิวหนัง : จะกอใหเกิดการระคายเคืองรุนแรง เปนแผลไหม และเกิดเปนแผลพุพองได 

 การปฐมพยาบาล : ฉีดลางผิวหนังทันทีดวยน้ําปริมาณมากอยางนอย 15 นาที พรอมถอดเสื้อผาและ

รองเทาที่ปนเปอนสารเคมีออก นําสงพบแพทยทันที ซักทําความสะอาดเสื้อผาและรองเทากอนนํากลับมา

ใชใหม 

 (2) สัมผัสทางระบบหายใจ : การหายใจเขาไปจะกอใหเกิดการระคายเคือง และทําใหเกิดการ

ทําลายตอทางเดินหายใจสวนบน เกิดอาการจาม ปวดคอ หรือน้ํามูกไหล ปอดอักเสบอยางรุนแรง หายใจ

ติดขัด หายใจถี่ร่ัว 

 การปฐมพยาบาล : ใหเคลื่อนยายผูปวยออกสูบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถาผูปวยหยุดหายใจใหชวย

ผายปอด ถาหายใจลําบากใหออกซิเจนชวย นําสงไปพบแพทย 
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 (3) สัมผัสถูกตา : จะมีฤทธิ์กัดกรอน ทําใหเกิดการระคายเคืองรุนแรง เปนแผลแสบไหม อาจทําให

มองไมเห็นถึงขั้นตาบอดได 

 การปฐมพยาบาล : ฉีดลางตาโดยทันทีดวยน้ําปริมาณมากๆ อยางนอย 15 นาที พรอมกระพริบตาถี่ๆ 

นําสงไปพบแพทยทันที 

 (4) การกินหรือกลืนเขาไป : ทําใหแสบไหมบริเวณปาก คอ กระเพาะอาหารเปนแผลเปน เลือดออก

ในกระเพาะอาหาร อาเจียน ทองรวง ความดันเลือดลดต่ําลง อาจทําใหเสียชีวิต 

 การปฐมพยาบาล : ถากลืนหรือกินเขาไป อยากระตุนใหเกิดการอาเจียน ใหด่ืมน้ําหรือนมปริมาณ

มากๆ หามไมใหส่ิงใดเขาปากผูปวยที่หมดสติ นําสงไปพบแพทย 

 (5) ความผิดปกติอ่ืนๆ : การสัมผัสสารติดตอกันเปนเวลานาน จะทําใหเกิดการทําลายเนื้อเยื่อ 

เนื่องจากสารนี้มีฤทธิ์กัดกรอนเนื้อเยื่อ 

 ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา 

- สารนี้มีความเสถียรภายใตสภาวะปกติของการใชและการเก็บ 

- สารที่เขากันไมได : น้ํา กรด ของเหลวไวไฟ สารประกอบอินทรียของฮาโลเจน โดยเฉพาะ           

ไตรคลอโรเอทิลีน ซึ่งอาจกอใหเกิดไฟหรือการระเบิด การสัมผัสไนโตรมีเทนและสารประกอบไนโตร

ทําใหเกิดเกลือที่ไวตอการกระแทก 

- สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง : ความชื้น ฝุน และสารที่เขากันไมได 

- สารเคมีอันตรายที่เกิดจากการสลายตัว : โซเดียมออกไซด การทําปฏิกิริยากับโลหะเกิดกาซ

ไฮโดรเจนที่ไวไฟ 

- สารนี้ผสมความชื้นในอากาศและทําปฏิกิริยากับคารบอนไดออกไซดในอากาศเปนสารโซเดียมคารบอเนต 

 ขอควรระวัง 

- สารนี้ไมทําใหเกิดอันตรายจากเพลิงไหม  

- สารนี้ทําปฏิกิริยากับโลหะ เชน อะลูมิเนียม เกิดกาซไฮโดรเจนที่ไวไฟ 

- สารดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหมใหเลือกใชสารดับเพลิงหรือวิธีการดับเพลิงที่เหมาะสมสําหรับสภาพ

การเกิดเพลิงโดยรอบ หามใชน้ําในการดับเพลิง 

- ถาใชกับน้ํากระดางจะเกิดตะกรัน 

 การเก็บรักษา 

- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดมิดชิด ปองกันการเสียหายทางกายภาพ 

- เก็บในบริเวณที่เย็น  แหง และมีการระบายอากาศเพียงพอ 

- เก็บหางจากความรอน ความชื้น และสารที่เขากันไมได 

- เก็บหางจากอะลูมิเนียมและแมกนีเซียม 
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- ภาชนะบรรจุของสารที่เปนถังเปลา แตมีกากสารเคมีตกคางอยู เชน ฝุน ของแข็ง อาจเปนอันตรายได 

- อยาผสมสารนี้กับกรดหรือสารอินทรีย 

 การกําจัดกรณีร่ัวไหล 

- กรณีเกิดการหกรั่วไหล ใหระบายอากาศบริเวณสารหกรั่วไหล และปองกันบุคคลเขาไปในบริเวณ

สารรั่วไหล 

- ใหดูดซับสวนที่หกรั่วไหลดวยทราย  แรเวอรมิคิวไลต  หรือวัสดุดูดซับอ่ืน 

- เก็บสวนที่หกรั่วไหลในภาชนะบรรจุที่ปดมิดชิดเพื่อนําไปกําจัด โดยวิธีที่ไมทําใหเกิดฝุน 

- ปองกันไมใหสารเคมีที่หกรั่วไหล ไหลลงสูทอระบายน้ํา แมน้ํา และแหลงน้ําอื่นๆ 

- สารที่หลงเหลืออยู สามารถทําใหเจือจางดวยน้ํา หรือทําใหเปนกลางดวยกรด เชน อะซีติก ไฮโดรคลอริก

และซัลฟูริก 

 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

- หามทิ้งลงสูแหลงน้ํา น้ําเสีย หรือดิน 

- สารนี้ไมสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ เปนพิษตอปลา และแพลงคตอนซึ่งอาจทําใหปลาตายได 

       

 2) กรดประเภทอนินทรีย (Inorganic Acid)  
      สารทําความสะอาดประเภทกรดอนินทรีย ใชสําหรับการกําจัดตะกรันที่เกิดจากน้ํากระดาง และการจับตัว

เปนกอนแข็งของเกลือแรตางๆ เชน Milk stone ในเครื่องพาสเจอรไรส (Pasteurizer) สารประเภทนี้ไดแก 

กรดไนตริก (Nitric acid) ซึ่งเปนกรดแก มีฤทธิ์ในการกัดกรอนสูง จึงมีการใชกรดอื่นที่มีฤทธิ์ในการกัดกรอน

นอยกวา เชน กรดฟอสฟอริก (Phosphoric acid)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 167 : สัญลักษณของสารที่มีฤทธิ์กัดกรอน ภาพที่ 168 : สัญลักษณของสารที่เปนกาซพิษ 
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กรดไนตริก (Nitric acid)  

 มีลักษณะเปนของเหลวใส ไมมีสี กลิ่นฉุน จุดเดือด 83°C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อันตรายที่เกิดจากการใชกรดไนตริกคือ 

 (1) สัมผัสทางผิวหนัง : จะกอใหเกิดผื่นแดง ปวด และเกิดแผลไหม ทําใหเกิดการระคายเคือง 

 การปฐมพยาบาล : ใหฉีดลางผิวหนังดวยน้ํา นําสงไปพบแพทย 

 (2) สัมผัสทางระบบทางเดินหายใจ : การหายใจเขาไปจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอทางเดิน

หายใจ ทําใหเกิดอาการเจ็บคอ ไอ หายใจติดขัดอยางรุนแรง อาจเสียชีวิตได ถาใชอุณหภูมิในการลางเกิน 

60°C อาจทําใหเกิดมะเร็งในระบบทางเดินหายใจได 

 การปฐมพยาบาล : ใหเคลื่อนยายผูปวยออกไปสูที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ จัดใหผูปวยอยูในทาสบาย นําสง

ไปพบแพทย 

 (3) สัมผัสถูกตา : จะกอใหเกิดการระคายเคืองตอตา ทําใหตาแดง ปวดตา และมองเห็นไมชัด 

 การปฐมพยาบาล : ใหฉีดลางออกดวยน้ํา นําสงไปพบแพทย 

 (4) การกินหรือกลืนเขาไป : ทําใหเกิดอาการเจ็บคอและปวดทอง  

 การปฐมพยาบาล : ใหผูปวยบวนลางปากดวยน้ํา นําสงไปพบแพทย 

 ขอควรระวัง  

 สารนี้ไมใชสารไวไฟ แตสามารถทําใหเกิดสารที่ไวไฟได และปฏิกิริยาทางเคมีของสารนี้สามารถทําให

เกิดไฟและการระเบิดได  

 การเก็บรักษา  

- เก็บในที่เย็นและมืด 

- เก็บแยกจากสารรีดิวซ สารที่ไวไฟ และสารประเภทดาง 

ภาพที่ 169 : กรดไนตริกและฉลากสารเคมี 
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- เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดี 

- หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสกับสารไวไฟ ตัวทําละลาย และสารอื่นๆ 

- ควรบรรจุในภาชนะที่ทําจากขวดแกวสีชา อะลูมิเนียม เหล็กกลาไรสนิม และพลาสติก เนื่องจากจะ

สลายตัวเมื่อสัมผัสกับความรอน หรือแสง 

- หามสัมผัสถูกน้ํา 

  การกําจัดกรณีร่ัวไหล 

- เก็บสวนที่หกรั่วไหลใสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

- ใหดูดซับการหกรั่วไหลดวยทราย หรือวัสดุดูดซับที่เฉื่อย และเคลื่อนยายออกสูบริเวณที่ปลอดภัย 

- ฉีดน้ําลางบริเวณที่หกรั่วไหลดวยน้ํา 

- อยาใชข้ีเลื่อย หรือสารไวไฟในการดูดซับสาร 

  ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

- ไมกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศน หากมีการใชและจัดการกับผลิตภัณฑอยางเหมาะสม 

 
กรดฟอสฟอริก (Phosphoric) 

  มีลักษณะเปนของเหลว ใส ไมมีสี ไมมีกลิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 อันตรายจากการใชกรดฟอสฟอริกคือ 

 (1) สัมผัสทางผิวหนัง : ทําใหเปนผื่นแดง เจ็บปวด และทําใหผิวหนังแสบไหมได 

 การปฐมพยาบาล : ลางออกโดยเร็วดวยน้ําสบูหลายๆ คร้ัง 

 (2) สัมผัสทางระบบทางเดินหายใจ : การหายใจเขาไป ไอหรือละอองของสารทําใหระคายเคือง

จมูก คอ และทางเดินหายใจสวนบน ทําใหเปนโรคปอดอักเสบได 

 การปฐมพยาบาล : ใหเคลื่อนยายผูปวยออกสูบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถาผูปวยหยุดหายใจใหชวย

ผายปอด ถาหายใจติดขัดใหออกซิเจนชวย แลวนําสงไปพบแพทย 

ภาพที่ 170 : กรดฟอสฟอริก 
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 (3) สัมผัสถูกตา : ทําใหเปนผื่นแดง เจ็บปวด การมองเห็นไมชัดเจน ทําใหแสบไหม และทําลายตา

อยางถาวรได 

 การปฐมพยาบาล : ลางออกดวยน้ําเปลาและรีบพบแพทยทันที 

 (4) การกลืนหรือกินเขาไป : จะกอใหเกิดอาการเจ็บคอ ปวดทอง คลื่นไส และแสบไหมบริเวณปาก 

คอ และทอง ทําใหเกิดอาการช็อก อาจเสียชีวิตได 

 การปฐมพยาบาล : หามทําใหอาเจียน นําสงแพทยทันที 

 ขอควรระวัง 

- หลีกเลี่ยงสภาวะที่มีความรอนสูง 

- เมื่อสัมผัสกับโลหะ ทําใหเกิดกาซไฮโดรเจนที่ไวไฟ และทําใหเกิดการระเบิดได 

 การเก็บรักษา 

- เก็บในบริเวณที่มีการระบายอากาศเพียงพอ หางจากความชื้น ความรอน แสงอาทิตยและสารที่เขากัน

ไมได 

- ภาชนะบรรจุของสารที่เปนถังเปลา แตมีกากสารเคมีตกคางอยู เชน ไอระเหย หรือของเหลว 

อาจเปนอันตรายได 

 การกําจัดกรณีร่ัวไหล 

- ควรระบายอากาศบริเวณที่สารหกรั่วไหล 

- กั้นแยกบริเวณที่สารหกรั่วไหล และแยกบุคคลที่ไมเกี่ยวของและไมไดสวมใสอุปกรณปองกัน 

- เก็บรวบรวมสารที่หกรั่วไหลถาสามารถทําได 

- ใชโซดาแอซ หรือปูนขาว ทําใหสารที่หกรั่วไหลเปนกลาง 

- ดูดซับสารที่หกรั่วไหลดวยขี้เลื่อย หรือทราย 

- เก็บสวนที่หกรั่วไหลในภาชนะบรรจุที่ปดมิดชิดเพื่อนําไปกําจัด 

   
3) สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) 
หมายถึงสารที่มักจะไปรวมตัวที่รอยตอระหวางผิว (interface) แลวทําใหสมบัติเชิงผิวของสารนั้น

เปลี่ยนไป โมเลกุลของสารลดแรงตึงผิวประกอบดวย 2 สวนคือ สวนหัว (Hydrophilic head group) ซึ่งเปน

สวนที่มีข้ัว สามารถรวมตัวไดดีกับน้ํา และสวนหาง (Hydrophobic tail) เปนสวนที่ไมมีข้ัว สามารถรวมตัวไดดี

กับไขมันหรือส่ิงสกปรก ดวยโครงสรางนี้จึงทําใหสารลดแรงตึงผิวมีสมบัติที่สําคัญคือ สารลดแรงตึงผิวจะไป

จัดเรียงตัวอยูที่บริเวณรอยตอระหวางผิว โดยหันสวนหัวเขาสูสวนของเฟสที่มีข้ัว และหันสวนหางเขาสูเฟสที่ไม

มีข้ัว ซึ่งสวนมากเปนคราบไขมันหรือสิ่งสกปรก ทําใหสิ่งสกปรกหลุดออกจากพื้นผิว เนื่องจากแรงยึดเกาะ

ระหวางสารลดแรงตึงผิวกับส่ิงสกปรกมีมากกวาแรงยึดเกาะระหวางพื้นผิวกับส่ิงสกปรก  ส่ิงสกปรกที่หลุด
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ออกมา จะกระจายอยูในตัวกลางซึ่งโดยมากเปนน้ํา เมื่อจัดเรียงตัวอยูบริเวณรอยตอระหวางผิวจนเต็มแลวจะ

ทําใหสวนที่เหลือจัดรวมตัวกันเปนไมเซล (Micelle) โดยหันสวนของโมเลกุลที่เหมือนกันเขาหากัน เปนการ

ปองกันไมใหส่ิงสกปรกที่กระจายอยูในน้ํากลับมาเกาะพื้นผิวอีกครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เนื่องจากสารลดแรงตึงผิวมีโครงสรางดังที่กลาวมาแลว ทําใหสามารถแบงประเภทไดตาม

ชนิดของโครงสรางสวนหัวเมื่อละลายอยูในน้ําออกเปน 4 ประเภท ซึ่งแตละประเภทมีการนํามาใชงานใน

ลักษณะที่แตกตางกันดังนี้ 

(1) สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุลบ (Anionic surfactant) สวนมากแสดงอยู ในรูป 

carboxylate, sulfate, sulfonate หรือ phosphate เมื่อละลายน้ําแลวสวนหัวจะมีประจุลบ มีคุณสมบัติการ

ชําระลางที่ดี ไมมีสมบัติในการกัดกรอน ไมระคายเคืองผิวหนัง และลางออกดวยน้ําไดงาย จึงนิยมใชในการลาง

ทําความสะอาดดวยมือและถูกนํามาใชอยางกวางขวางในผลิตภัณฑที่ใชชําระลางทั่วๆ ไป เชน สบู ผงซักฟอก

แชมพูสระผม ผลิตภัณฑทําความสะอาดเสื้อผา จาน ชาม  

(2) สารลดแรงตึงผิวชนิดไมมีประจุ (Nonionic surfactant) สารลดแรงตึงผิวชนิดนี้เมื่อ

ละลายน้ําจะไมมีประจุ โดยมีพวกโพลิอีเทอร (polyether) หรือโพลิไฮดรอกซิล (polyhydroxyl) เปนกลุมที่

แสดงคุณสมบัติคลายพวกที่มีประจุ ปจจุบันมีการนํามาใชอยางกวางขวางมากขึ้นในผลิตภัณฑชําระลางตางๆ 

โดยเฉพาะที่ใชทําความสะอาดพื้นผิว เนื่องจากใหฟองนอย และมีสมบัติในการรวมตัวเปนไมเซลที่ความเขมขน

ตํ่า จึงปองกันสิ่งสกปรกกลับมาเกาะพื้นไดดี 

(3) สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวก (Cationic surfactant) เมื่อละลายน้ําจะแตกตัวให

สวนหัวที่มีประจุบวก สวนใหญเปนสารประกอบของ ควอเทอรนารีแอมโมเนียม (Quaternary ammonium) 

หรือไพริดิเนียม (Pyridinium) ซึ่งมีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรีย แตไมสามารถทํางานไดในสภาวะที่เปนดางสูง        

ภาพที่ 171 :  กลไกการทํางานของสารลดแรงตึงผิว 
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(pH 10-11) เนื่องจาก ammonium salt จะมีการสูญเสียประจุบวก ทําใหเกิดการตกตะกอนได สารในกลุมนี้จะ

ทําใหเกิดการระคายเคืองมากกวาสารลดแรงตึงผิวประเภท anionic นิยมใชในน้ํายาปรับผานุม ครีมนวดผม 

และผลิตภัณฑเกี่ยวกับการจัดแตงทรงผม  
(4) สารลดแรงตึงผิวที่เปนทั้งประจุลบและประจุบวก (Amphoteric surfactant หรือ 

Zwitterions) ไดแก อัลคิลบีเทน (Alkylbetaines) อัลคิลซัลโฟบีเทน (Alkylsulphobetaines) สารลดแรงตึงผิว

ชนิดนี้มีโครงสรางทางเคมีที่มีทั้งขั้วบวกและลบในโมเลกุล ทําใหมีสมบัติการชําระลางของชนิดประจุลบและมี

สมบัติฆาเชื้อโรคของชนิดประจุบวก โดยจะแสดงคุณสมบัติใดขึ้นอยูกับสภาพความเปนกรด-ดางของสภาวะ

แวดลอม ถาสภาวะแวดลอมเปนดาง (pH>7) ประจุไฟฟาบน hydrophilic จะใหประจุลบ แตถาสภาวะเปน

กรด (pH<7) ประจุไฟฟาบน hydrophilic จะใหประจุบวก และในสภาวะที่เปนกลางจะไมเกิดการใหประจุ

ไฟฟาบน hydrophilic สารลดแรงตึงผิวชนิดนี้มีสมบัติที่ไมกอใหเกิดความระคายเคืองตอตาและผิวหนัง จึงมัก

ใชในผลิตภัณฑชําระลางสําหรับเด็ก หรือน้ํายาทําความสะอาดที่ไมตองการความรุนแรง เชน น้ํายาบวนปาก 

 
4) Sequestering Agents หรือ Sequestrants หรือ Chelating Agents  
Sequestering Agents มีคุณสมบัติในการจับตัวกับแรธาตุบางชนิด เชน แคลเซียม (Ca2+) และ

แมกนีเซียม (Mg2+) ในน้ํา เกิดเปนสารประกอบเซิงซอนที่ละลายน้ําไดดี จึงนิยมใสสารประเภทนี้ในสารทําความสะอาด

เพื่อใหจับกับแคลเซียมและแมกนีเซียมในน้ํา ปองกันไมใหเกิดคราบตะกรันในเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ 

สาร Sequestering Agents ที่นิยมใช ไดแก Sodium Tripolyphosphate, Pyrophosphate, Tetrasodium  

สารทําความสะอาดที่ใชในโรงงาน มักจะเปนสารผสมของสารที่มีคุณสมบัติตางๆ กัน เพื่อใหใชได

หลากหลาย ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกใชใหเหมาะกับประเภทของสิ่งสกปรก ลักษณะพื้นผิวของเครื่องมือ 

เครื่องจักร และอุปกรณ และวิธีการทําความสะอาดที่ใช นอกจากนี้ควรศึกษาขอมูล และขอควรระวังในการใช

สารเหลานี้ดวย 

 
2.4 วิธีการลางทําความสะอาดที่นิยมใชกันทั่วไป  

1) การลางทําความสะอาดดวยมือ (Manual Cleaning)  
วิธีนี้เหมาะสําหรับการลางทําความสะอาดภายนอกของเครื่องจักร ถัง อุปกรณ และชิ้นสวนเล็กๆ 

ที่ถอดลางได เชน วาลว และขอตอ โดยใชอุปกรณชวยลางที่เหมาะสม  เชน  แปรงขนออน   

ขอจํากัดของวิธีการนี้คือ ไมสามารถใชสารเคมีที่มีความเขมขนสูงและอุณหภูมิสูงได เนื่องจาก

ผูปฏิบัติงานอาจไดรับอันตรายจากสารเคมี และเปนการสิ้นเปลืองเวลาและแรงงาน 
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ภาพที่ 173 : ขอตอของเครื่องบรรจุ 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

เครื่องมือและอุปกรณที่นิยมใชการลางทําความสะอาดดวยมือ  ไดแก 
- ปม วาลว ขอตอ ไสกรอง ในระบบทอ ใหถอดลางตามความถี่ที่เหมาะสม 

- สวนรับน้ํานมดิบ เชน ภายนอกของถังเก็บน้ํานมดิบ อางรองรับน้ํานมดิบ อางสําหรับชั่งน้ํานม   

- ถังเก็บน้ํานมดิบชนิด Farm Cooling Tank : เปนถังลดอุณหภูมิ โดยใชความเย็น ดังนั้นจึงไมควร

ทําความสะอาดโดยใชอุณหภูมิสูง วิธีที่เหมาะสมคือการลางทําความสะอาดดวยมือ โดยใชอุปกรณ

เชน ฟองน้ํา ลางในถังเก็บน้ํานมดิบ 

- สวนปรุงผสม เชน ภายนอกถังปรุงผสม อุปกรณตักสวนผสม เชน น้ําตาลหรือผงโกโก และถัง

พลาสติก 

- สวนพาสเจอรไรส เชน ถังปรับระดับน้ํานม  

- สวนบรรจุ เชน ภายนอกเครื่องบรรจุ หัวบรรจุสําหรับเครื่องบรรจุขวดแบบอัตโนมัติ และถังปรับระดับ

ของเครื่องบรรจุ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 174 : การลางถังเก็บน้ํานมดิบ 

ภาพที่ 172 : การลางตะกรา 

ภาพที่ 175 : การลางถังปรับระดับเหนือเครื่องบรรจุ 
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2) การลางทําความสะอาดแบบ COP (COP = Cleaning Out of Place) 
  เปนการถอดเครื่องจักรและอุปกรณออกเปนชิ้นสวน แลวนํามาลางดวยสารทําความสะอาด 

โดยการขัดถูดวยแปรงหรืออุปกรณที่เหมาะสม และฆาเชื้อดวยการแชในสารฆาเชื้อหรือน้ํารอน  ณ บริเวณที่จัด

ไวเพื่อใชลางสารเคมี 

วิธีนี้ใชสําหรับการลางเครื่องจักร และอุปกรณที่สามารถถอดลางได เชน ทอที่มีความยาวไม

มากนัก ขอตอ และวาลว การลางโดยวิธีนี้สามารถใชสารเคมีที่มีความเขมขนสูงและน้ําที่อุณหภูมิสูงได (น้ํารอน 

70 - 100°C) ทําใหประหยัดเวลาและแรงงาน แตตองมีอุปกรณเสริมคือ อางสเตนเลสและปม ขอควรระวังคือ 

การปนเปอนระหวางการขนยายเครื่องมือทั้งกอนและหลังทําความสะอาด 
 ขั้นตอนการลางทาํความสะอาดดวยวธิี COP มีดังนี้ 

(1) ลางคราบสกปรกตางๆ ออกดวยน้ํากอน (Pre-rinse) 

(2) ลางดวยสารเคมี (Chemical Wash) โดยการแชในอางสเตนเลสที่มีระบบปมทําใหสารเคมีที่ใช

ทําความสะอาดเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพื่อขัดสีคราบสกปรกออกทั้งภายในและภายนอกไดใน

เวลาเดียวกัน 

(3) ลางออกดวยน้ําสะอาด (Post Rinse) และผึ่งใหแหงหรือแชในสารฆาเชื้อ เมื่อตองการฆาเชื้อ จุลินทรีย 

 3) การลางทําความสะอาดแบบ CIP (CIP = Cleaning In Place) 
   เปนวิธีการทําความสะอาดที่ใชกับเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณที่ไมสามารถถอดลางได 

หรือในสวนที่ไมสามารถลางไดอยางทั่วถึง วิธีนี้นิยมใชในการลางทอ ปม ถังขนาดใหญ เครื่องพาสเจอรไรส 

เครื่องโฮโมจีไนส และเครื่องบรรจุ 
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2.5 ปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพการลางทําความสะอาดดวยวิธี CIP มี 4 ปจจัยคือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 1) ความเขมขนของสารเคมี (Chemical Concentration) 
  การเลือกใชสารเคมีที่เหมาะสมจะชวยใหประสิทธิภาพในการทําความสะอาดดียิ่งขึ้น โดยมี

การกําหนดการใชสารเคมีที่ความเขมขนที่เหมาะสมคือ 

- สารละลายดาง ความเขมขน 1.0 - 3.0 % 

- สารละลายกรด ความเขมขน 0.5 - 1.0 % 
 2) อุณหภูมิที่เหมาะสมกับสารเคมีที่ใช (Temperature) 

- อุณหภูมิที่ใชในการวนลางดวยดาง ประมาณ 70-80°C 

- อุณหภูมิที่ใชในการวนลางดวยกรด ประมาณ 60-65°C 
  3) ระยะเวลาการหมุนเวียนของสารเคมีในระบบ  

- เวลาที่ใชในการวนลางดวยดาง ประมาณ 15-30 นาที 

- เวลาที่ใชในการวนลางดวยกรด ประมาณ  10-20 นาที 
  4) แรงขัดลางหรืออัตราการไหลของน้ําและสารเคมี หรือแรงปม (Mechanical Force) 
   กําหนดความเร็วในการไหลของน้ําและน้ํายาใหเร็วเพียงพอที่จะเกิดแรงกลในการชะลาง 

โดยจะตองมีอัตราการไหลมากกวา 8000 ลิตร/ชั่วโมง หรือไมนอยกวา 1.5 เมตร/วินาที ซึ่งจะทําใหเกิดการไหล

แบบปนปวน (Turbulent Flow) ถาอัตราการไหลต่ํากวานี้ จะมีผลทําใหไมสามารถชะลางสิ่งสกปรกที่ติดคาง

ในทอหรือถังได 

 

ภาพที่ 176 :  แสดงปจจัยที่มีผลตอการลางทําความสะอาด 
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  ปจจัยทั้ง 4 ประการ มีความเกี่ยวของสัมพันธกันและจะตองจัดการใหอยูในสภาพที่เหมาะสม เชน 

หากใชสารเคมีที่มีความเขมขนเพิ่มข้ึน อาจใชเวลานอยลง ในขณะที่อุณหภูมิและแรงในการลางคงที่  

เครื่องมือและอุปกรณที่นิยมใชการลางแบบ CIP ไดแก 

- สวนรับน้ํานมดิบ เชน ถังเก็บน้ํานมดิบ (สามารถลางไดทั้งแบบ CIP และ COP) ทอสงน้ํานมดิบ 

ปมนม    

- สวนปรุงผสม  เชน  ภายในของถังปรุงผสม ทอสงน้ํานม ปมนม                                 

- สวนพาสเจอรไรส เชน เครื่องโฮโมจิไนส (Homogenizer) เครื่องพาสเจอรไรส (Plate Heat 

Exchanger) ทอสงน้ํานม ปมนม   

- สวนบรรจุ เชน ถังพักรอบรรจุ เครื่องบรรจุ ทอสงน้ํานม ปมนม   

ในกรณีที่เปนถังขนาดใหญควรติดหัวสเปรย (Spray Balls) ซึ่งสามารถฉีดสารทําความสะอาด สารฆาเชื้อ  

และน้ําไดทั่วถัง การออกแบบถัง และหัวสเปรย (Spray Ball) ตองประกันไดวามีระบบการถายเทน้ําทิ้งที่ดี และ

เพียงพอ เพื่อปองกันการสะสมของสารชะลาง และสารฆาเชื้อภายในถัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 177 และ 178 :  การลางเครื่องบรรจุดวยวิธี CIP  

ภาพที่ 179 :  สเปรยบอลชนิด 180° ภาพที่ 180 :  สเปรยบอลชนิด 360° 
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2.6 การเตรยีมสารเคมทีี่ใชในการทํา CIP 
การเตรียมสารละลายกรดและดางที่ใชในการ CIP (ในน้ําที่เตรียมใหม) 

 

 จากสูตร   ความเขมขน   =  ปริมาตรของสารละลายกรดหรือดาง X ความเขมขนของเนื้อสาร (%) 

 

ตัวอยางเชน :  กรดไนตริกมีความเขมขนของเนื้อสาร 68 % ตองการเตรียมกรดไนตริกใหมีความเขมขน 

0.5 % ปริมาตรน้ําที่ใช 5 ลิตร ดังนั้นตองใชกรดไนตริกกี่ลิตร 

 
วิธีคํานวณ :  จากสูตร   

     ความเขมขนของสารละลายกรด (%) =   ปริมาตร (ลิตร) x 68 (%) 
                          ปริมาตรน้ําที่ใช  (ลิตร) 
 

                                            0.5   =   ปริมาตร (ลิตร) x 68 (%)     

                                                                     5 ลิตร 

             เพราะฉะนั้น ใชกรดไนตริกปริมาตร   =   0.037 ลิตร (หรือ 370 มิลลิลิตร)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปริมาตร 

ภาพที่ 181 : การเตรียมสารเคมีที่ใชทํา CIP 
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2.7 การตรวจสอบความเขมขนของสารละลายกรด - ดางที่ใชในการทํา CIP 
ควรมีการตรวจสอบความเขมขนของสารละลายที่ใชในการทําความสะอาดกอนการใชงาน เพื่อให

แนใจวาความเขมขนสารเคมีที่ใชในการลางทําความสะอาดเปนไปตามเกณฑที่กําหนด กรณีที่ใชสารทําความ

สะอาดเพียงครั้งเดียว การตรวจสอบความเขมขนมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บไวเปนขอมูลในการทวนสอบ สวนกรณี

ที่ใชสารทําความสะอาดซ้ํา (reused) จะตรวจสอบความเขมขนเพื่อใหเปนไปตามที่กําหนด ทําใหการลาง

ทําความสะอาดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ พนักงานควบคุมคุณภาพควรมีการสุมตรวจอยางนอยสัปดาหละ 1 

คร้ัง  
 

2.8 ขั้นตอนการลางทําความสะอาดดวยวิธี CIP 
1) ลางคราบสิ่งสกปรกเบื้องตน (Pre – Rinse) 

ใชน้ําสะอาดอุณหภูมิ 40-45°C ชะลางไลคราบน้ํานมภายในเครื่องจักรและเครื่องมือทันที

หลังการปฏิบัติงาน เพราะถาปลอยทิ้งไวนานจะทําใหคราบน้ํานมแหงติดแนนกับอุปกรณ ทําใหยากตอการลาง 

การไลน้ําจะไลจนกระทั่งน้ําที่ออกจากระบบทอไมมีคราบน้ํานมติดออกมา สังเกตจากน้ําปลายทอทุกทอจะใส 
 2) ลางดวยสารเคมีดาง (Alkaline Wash)  

      เพื่อทําการกําจัดสิ่งสกปรกที่น้ําลางไมออก เชน ไขมัน และโปรตีน โดยใชสารละลายดาง

ความเขมขน 1-3 %  อุณหภูมิ 70 - 80°C หมุนเวียนนาน 15 - 30 นาที สารเคมีดางที่นิยมใช คือ โซดาไฟ หรือ

โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 
3) ลางคราบสารเคมีดางออกดวยน้ํา (Post-Rinse) 

ใชน้ําสะอาดลางไลคราบสารเคมีดางออกใหหมดไมใหตกคาง เพื่อปองกันการปนเปอนสู

ผลิตภัณฑ ซึ่งจะทดสอบการตกคางโดยการตรวจสอบน้ําลางดวยกระดาษลิตมัสสีแดงไมเปลี่ยนสี เพื่อปองกัน

การปนเปอนของสารเคมีดางลงในผลิตภัณฑ และปองกันไมใหประสิทธิภาพของการลางดวยสารเคมีกรด

ลดลง 
4) ลางดวยสารเคมีกรด    

เพื่อทําการกําจัดสิ่งสกปรกที่ดางลางไมออก เชน ตะกรัน โดยใชสารละลายกรด ความเขมขน 

0.5 – 1.0 % อุณหภูมิ 60 - 65°C หมุนเวียนนาน 10 - 20 นาที สารเคมีกรดที่นิยมใชคือ กรดไนตริก (HNO3) 

และกรดฟอสฟอริก (H3PO4) ถาใชกรดไนตริกไมควรใชอุณหภูมิเกิน 60°C เพราะจะทําใหปะเก็นยางกรอบ 

เสียเร็วและอาจทําใหเกิดมะเร็งได 

      อุปกรณที่ไดรับความรอน เชน เครื่องพาสเจอรไรสและเครื่องโฮโมจิไนส ตองลางดวยกรด

ทุกครั้งหลังการผลิต แตอุปกรณที่ไมไดรับความรอน เชน ถังเก็บนมดิบ ถังรอบรรจุ และเครื่องบรรจุ ควรลาง

ดวยสารเคมีกรดสัปดาหละครั้ง 
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5) ลางคราบสารเคมกีรดออกดวยน้ํา (Post-Rinse) 
      ใชน้ําสะอาดลางไลคราบสารเคมีกรดออกใหหมด และทําการตรวจสอบน้ําลางดวยกระดาษ

ลิตมัสสีน้ําเงินไมเปลี่ยนสีแสดงวาหมดฤทธิ์กรด จากนั้นควรตรวจสอบสภาพความเปนกลางทุกครั้ง เพื่อให

แนใจวาไมมีการปนเปอนสารเคมีในผลิตภัณฑ การตรวจสอบความเปนกลางทําโดยใชกระดาษลิตมัสสีแดง

และน้ําเงินจะไมเปลี่ยนสี 

 
2.9 การทดสอบการตกคางของสารเคมีที่ใชในการลางทําความสะอาด 

   
 
 
 
 
 
 
 

1) การทดสอบการตกคางของสารเคมีประเภทดาง 
สามารถทดสอบโดยใชกระดาษลิตมัสสีแดง แลวสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของกระดาษลิตมัสดังนี้ 

- สีของกระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีแดงเปนสีน้ําเงิน แสดงวา ยังมีสารเคมีดางตกคาง จึงตอง

ลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง 

- สีของกระดาษลิตมัสไมเปลี่ยน แสดงวา ไมมีสารเคมีดางตกคาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  182 : การตรวจสอบสารตกคางของดาง 

ตรวจสอบความ

เปนกลาง 

ทดสอบสารตกคางกรด 

ทดสอบสารตกคางดาง 



 

 
141 

2) การทดสอบการตกคางของกรด 
สามารถทดสอบโดยใชกระดาษลิตมัสสีน้ําเงินแลวสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของกระดาษลิตมัสดังนี้ 

- สีของกระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีน้ําเงินเปนสีแดง แสดงวา ยังมีสารเคมีกรดตกคาง จึงตอง

ลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง 

- สีของกระดาษลิตมัสไมเปลี่ยน แสดงวา ไมมีสารเคมีกรดตกคาง     
3) การทดสอบความเปนกลาง 
ทดสอบโดยใชกระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ําเงิน 

- สีของกระดาษลิตมัสไมเปลี่ยนสีทั้งแดงและน้ําเงินแสดงวาไมมีสารเคมีดางหรือกรดตกคาง

คือมีสภาพเปนกลาง  

ขอดีของการทาํ CIP 

1. ลดคาแรงงาน 

  2. ลดการเสื่อมของอุปกรณ เนื่องจากไมตองถอดลางและประกอบบอย 

3. ปลอดภัยสาํหรับผูปฏิบัติงาน 

ขอจํากัดของการทํา CIP 

1. เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณที่ทําความสะอาดดวยวิธี CIP ตองอยูในสภาพสมบูรณ ไมมีจุดอับ 

รอยขีดขวน และจุดตามด เนื่องจากอาจมีน้ํานมไปตกคางตามจุดตางๆ ดังกลาวได 

2.  เครื่องทําน้ํารอนตองมีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการลาง CIP ทั้งระบบ เนื่องจากถาน้ํารอนไม

เพียงพออาจทําใหการลางไมทั่วถึง แรงดันในการลางไมเพียงพอ และอุณหภูมิไมถึงตามที่ตองการได 

3.  การใชชุด CIP อัตโนมัติตองตรวจสอบความเขมขนของกรด-ดางกอนใชงานทุกครั้งและมีขอกําหนด

การเปลี่ยนถายกรด - ดางทิ้ง เพื่อปองกันการสะสมของคราบไขมันและสิ่งสกปรก 
 

2.10 การตรวจสอบความสะอาดของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ 
 จะตองมีการสุมตรวจความสะอาดของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณทุกครั้งกอนทําการฆาเชื้อ 

เพื่อใหการฆาเชื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีเกณฑการตรวจสอบ ดังนี้ 

 1. ความสะอาด : พื้นผิวภายนอกและภายในตองสะอาด ไมมีคราบนม สารทําความสะอาด ตะไครน้ํา 

เชื้อรา เศษพลาสติก ใยขัด หรือส่ิงสกปรกใดๆ 

 2. กลิ่น : ตองไมมีกลิ่นเหม็นเนา เหม็นเปรี้ยว หรือกลิ่นที่ไมพึงประสงคโดยเฉพาะบริเวณซีลยาง         

ยูเนี่ยน 

 3. น้ําคางทอ : ตองไมพบน้ําคางทอภายในเครื่อง ระบบทอ หรือบริเวณตางๆ ของเครื่องจักร เครื่องมือ 

และอุปกรณ 
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33. . การฆาเชือ้ การฆาเชือ้ ((DDiissiinnffeeccttiioonn  หรือ หรือ SSaanniittiizziinngg))  
หมายถึงการทําลายจุลินทรียที่หลงเหลืออยูภายในระบบเครื่องจักรและอุปกรณ เพื่อปองกันไมให

ปนเปอนเขาสูผลิตภัณฑ โดยจะตองทําการฆาเชื้อกอนการผลิต และทิ้งไวไดนานไมเกิน 4 ชั่วโมง ถาเกิน 4 

ชั่วโมงตองทําการฆาเชื้อใหมอีกครั้งกอนการผลิต 
3.1 วิธีการฆาเชื้อที่ใชกันมากในโรงงานนม ไดแก 

  1) การฆาเชื้อดวยความรอน (Thermal Sanitizing) 
จุลินทรียที่กอใหเกิดโรคสามารถถูกทําลายไดดวยความรอน ยกเวนพวกที่สรางสปอรซึ่งตองใชความรอน

ในการฆาเชื้อสูงมาก ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อดวยความรอนนี้ขึ้นอยูกับความสะอาดของพื้นผิว  วัสดุของ

พื้นผิว ลักษณะและการออกแบบพื้นผิว   

ความรอนที่ใชในการฆาเชื้อ แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ความรอนชื้น (Moist Heat) แบงเปน 2 ประเภท คือ 

1.1 การฆาเชื้อโดยใชน้ํารอน (Hot Water) อุณหภูมิที่ใชประมาณ 80 – 90°C เวลา

หมุนเวียนนาน 10 - 20 นาที 

1.2 การฆาเชื้อโดยใชไอน้ํา อุณหภูมิที่ใชสูงกวา 93°C เวลาหมุนเวียนนาน 5 นาที  

ขอดอยของการฆาเชื้อโดยใชไอน้ําคือ พื้นผิวที่ตองการฆาเชื้ออาจไดรับความรอนไมเพียงพอ

ตอการทําลายจุลินทรีย  

2. ความรอนแหง (Dry Heat) เปนการฆาเชื้อโดยใชลมรอน อุณหภูมิที่ใชอยางนอย 82°C เวลา

หมุนเวียนนาน 20 นาที 

การใชความรอนชื้นจะมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อสูงกวาการใชความรอนแหง เพราะความ

รอนชื้นจะทําลายโปรตีนในตัวจุลินทรียใหสูญเสียสภาพธรรมชาติ (Denaturation) ทําใหไมสามารถ

ดํารงชีพตอไปได สวนการใชความรอนแหง จะมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อตํ่ากวา จึงตองใชอุณหภูมิ

สูงและเวลานานกวา ดังนั้นจึงนิยมใชไอน้ําหรือน้ํารอนในการฆาเชื้อ ซึ่งมีขอดีคือ ไมกัดกรอน ไมมี

ภาพที่ 183 และ 184 : การตรวจสอบความสะอาดของเครื่องมือและอุปกรณ 
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สารเคมีตกคาง และสามารถฆาเชื้อจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคได สําหรับพื้นผิวที่มีพื้นที่มาก มักจะฆาเชื้อ

โดยใชความรอนรวมกับสารฆาเชื้อ  

 

 

 

 

    

 

 
        
         

              ภาพที่ 185 :  การฆาเชื้อถังรอบรรจุดวยน้ํารอน 
 
 2) การฆาเชื้อดวยสารเคมี (Chemical Sanitizing) 

ควรพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมในแตละสวนงาน เนื่องจากสารฆาเชื้อแตละชนิดมีจุดเดนและ

จุดดอยตางๆ กันไป  

ปจจัยที่มีผลตอการฆาเชื้อโดยใชสารเคมี 

1. อุณหภูมิ : ตองใชอุณหภูมิใหถูกตองกับชนิดของสารฆาเชื้อที่ใช เชน ถาใช Peracetic acid 

จะตองใชอุณหภูมิตํ่ากวา 40°C มิฉะนั้นสารฆาเชื้อจะสลายตัวเปนน้ําทําใหไมมีฤทธิ์ในการฆาเชื้อ ถาใชคลอรีน

ที่อุณหภูมิสูงเกิน 60°C จะเปนอันตรายตอระบบหายใจ 

2. เวลาในการฆาเชื้อ : ข้ึนอยูกับชนิดของอุปกรณวามีโอกาสปนเปอนเชื้อจุลินทรียและชนิดของ

จุลินทรียมากนอยเพียงใด หรือเปนอุปกรณที่เสี่ยงตอการปนเปอนหลังการฆาเชื้อ (recontaminated) หรือไม 

3. ความเขมขนของสารเคมี : ความเขมขนสูงขึ้น ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อจะมากขึ้น 

4. ความเปนกรด – ดาง (pH) : ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อสารเคมีบางชนิดขึ้นอยูกับคา pH เชน 

สารประกอบคลอรีน และไอโอดีน เมื่อคา pH เพิ่มข้ึน ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อจะลดลง 

5. ความกระดางของน้ํา : มีผลกับสารประกอบ quaternary ammonium เมื่อความกระดางมาก

ข้ึน ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อจะลดลง 
คุณสมบัติของสารฆาเชื้อที่ดี  

1.  ไมเปนพิษ  

2.  ไมทําใหเกิดการสึกกรอนของพื้นผิวที่ใช 
3.  ไมมีผลตอกลิ่น  รส และสี ของอาหาร 

ถังน้ํารอน ถังรอบรรจุ 
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4.  มีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไดหลายชนิด 

นอกจากนี้สารฆาเชื้อบางชนิดสลายตัวไดงาย จึงใชไดคร้ังเดียวและเตรียมใหมทุกครั้งกอนที่จะใช 

โดยผูใชควรศึกษาขอมูลจากผูขายใหถี่ถวนและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูขาย 
 

3.2 ประเภทของสารฆาเชื้อ 
 1) สารไฮโปคลอไรต (Hypochlorite) หรือสารประกอบประเภทคลอรีน  
 

 

 

 

 

 

 

 
โซเดียมไฮโปคลอไรต (Sodium hypochlorite) 

เปนของเหลว สีเขียวหรือสีเหลือง มีกลิ่นฉุนคลายคลอรีน  

อันตรายจากการใชโซเดียมไฮโปคลอไรต 

(1) สัมผัสผิวหนัง : เกิดการระคายเคืองปานกลาง และเกิดผื่นแดงบนผิวหนัง 
การปฐมพยาบาล : ฉีดลางผิวหนังดวยน้ําปริมาณมากๆ 

(2) สัมผัสระบบทางเดินหายใจ : เกิดการระคายเคืองตอเยื่อเมือกของทางเดินหายใจ 

การปฐมพยาบาล : เคลื่อนยายผูปวยออกสูบริเวณทีม่อีากาศบริสุทธิ์ นาํสงไปพบแพทย 

(3) สัมผัสถูกตา : ทําใหระคายเคืองอยางรุนแรง 

การปฐมพยาบาล : ฉีดลางตาทันทีดวยน้ําปริมาณมากอยางนอย 15 นาที พรอมกระพริบตาถี่ๆ     

ขณะทําการลาง นําสงไปพบแพทย 

(4) การกลืนหรือกินเขาไป : ทําใหเกิดระคายเคืองตอเยื่อบุที่ปากและลําคอ เกิดอาการปวดทอง และ 

แผลเปอย 

การปฐมพยาบาล : หามไมใหสิ่งใดเขาปากผูปวยที่หมดสติ หากผูปวยยังมีสติอยูใหดื่มสารละลาย

โปรตีน หรือ ถาไมสามารถหาไดก็ใหด่ืมน้ําปริมาณมากๆ อยาใหผูปวยดื่มน้ําสม เบคกิงโซดา (Baking soda) 

และยาที่มีฤทธิ์เปนกรด นําสงไปพบแพทย 

(5) ความผิดปกติอ่ืนๆ : สารนี้มีผลทําลายปอด ทรวงอก ระบบหายใจ ผิวหนัง 

ภาพที่ 186 :   สารไฮโปคลอไรต 
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ความคงตัวและการเกิดปฏิกิริยา 

- เปนสารที่ไมเสถียร 

- สารที่เขากันไมไดคือ กรดเขมขน สารออกซไดสอยางแรง โลหะหนัก สารรีดิวซ แอมโมเนีย อีเธอร 

สารอินทรีย และสารอนินทรีย เชน สี เคอรโรซีน ทินเนอร แลคเกอร 

- ความเสถียรของสารจะลดลงเมื่อ : 

• ความเขมขนเพิ่มข้ึน  

• การสัมผัสกับความรอน  และแสง 

• คาpHลดลง   

• ผสมกับโลหะหนัก เชน นิกเกิล โคบอลต ทองแดง และเหล็ก 

- ไมเปนสารไวไฟ 

- ความรอน และการผสมหรือปนเปอนกับกรด จะทําใหเกิดกาซที่เปนพิษและมีฤทธิ์ระคายเคือง      

ซึ่งการสลายตัวที่เกิดขึ้นจะทําใหเกิดกาซคลอรีนออกมา 

การเก็บรักษา 

- เก็บในภาชนะบรรจุที่ปดมิดชิด 

- เก็บในที่แหง เย็น และมีการระบายอากาศที่ดี 

- เก็บใหหางจากแสง และสารเคมีอ่ืน 

- อยาผสมสารนี้หรือทําใหสารนี้ปนเปอนกับแอมโมเนีย ไฮโดรคารบอน กรด แอลกอฮอล และอีเธอร 

การกําจัดกรณีร่ัวไหล 

- ใหระบายอากาศในพื้นที่ที่มีสารหกรั่วไหล 

- แยกพื้นที่ที่สารหกรั่วไหล และกันคนที่ไมมีอุปกรณปองกันออกไป 

- เก็บสวนที่หกรั่วไหลใสในภาชนะบรรจุและทําใหเปนกลางดวยโซเดียมซัลไฟด ไบดซัลไฟด และ   

ไทโอซัลไฟด 

- ใหดูดซับสวนที่หกรั่วไหลดวยวัสดุดูดซับ เชน ดินเหนียว ทราย หรือวัสดุดูดซับ แลวเก็บใสในภาชนะ

บรรจุที่ปดมิดชิดเพื่อนําไปกําจัด 

- ฉีดลางบริเวณที่หกรั่วไหลดวยน้ํา 

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

- หามทิ้งลงสูระบบน้ํา น้ําเสีย หรือดิน 
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ขอดีของสารฆาเชื้อชนิด Sodium hypochlorite 

1. มีฤทธิ์ในการฆาเชื้อรวดเร็ว และฆาเชื้อจุลินทรียไดหลายชนิด รวมทั้งไวรัส และสปอรของจุลินทรีย

บางชนิด 

2. ไมทําใหเกิดการสรางฟลมข้ึนที่ผิวของอุปกรณ  

3. ไมมีผลกระทบจากความกระดางของน้ําหรือสวนผสมอื่น 

4. ไมเปนพิษที่ความเขมขนต่ําๆ 

5. สามารถวัดความเขมขนและปริมาณไดงาย 

6. ราคาถูก   

7. มีสวนผสมของสารกระตุนที่มีความเขมขนสูงอยูดวย 

8. กําจัดกลิ่นที่ไมดีออกไปได 

9. ไมมีผลตอกลิ่น รส ของผลิตภัณฑ (ยกเวนพวกอาหารที่มีไขมันเปนองคประกอบในปริมาณมาก) 

หากใชในความเขมขนที่ใชในการปฏิบัติงานทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

ขอจํากัดของสารฆาเชื้อชนิด Sodium hypochlorite 

1. มีกลิ่นที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว ดังนั้นภายหลังที่ใชคลอรีนในการฆาเชื้อแลว ตองลางดวยน้ํารอน

เพื่อใหหมดกลิ่นคลอรีน 

2. ถาสารละลายเขมขนหกบนพื้นจะเกิดรอยดาง 

3. แข็งตัวที่อุณหภูมิตํ่า (ฤดูหนาว) 

4. เสื่อมสลายไดเมื่อเก็บไวเปนระยะเวลานาน หรือเก็บที่อุณหภูมิสูง จึงตองเก็บไวในที่เย็นและมืด 

5. ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อลดลงที่ pH สูง 

  6. กัดกรอนและเกิดสนิมตอพื้นผิวที่ทําดวยโลหะ เชน เหล็ก และอะลูมิเนียม 

  7.จับตัวกับชิ้นสวนของสารอินทรียไดดี เมื่อเทียบกับสารฆาเชื้ออ่ืนๆ ดังนั้น สารเหลานี้เมื่อละลายในน้ําที่

ปนเปอนสารอินทรียมากๆ จะเสียคุณสมบัติในการฆาเชื้อ ดังนั้นกอนการฆาเชื้อ ควรลางสิ่งสกปรกและ

จุลินทรียใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะทําไดเสียกอน เพื่อใหการฆาเชื้อมีประสิทธิภาพ 

 8. หากใชกับน้ําที่มีธาตุเหล็กจะเกิดตะกอนแลวหมดสภาพไป 

     
2) สารฆาเชื้อประเภทกรด (Acid Sanitizers) 

ประกอบดวยกรดอนินทรียและกรดอินทรีย เชน กรดน้ําสม (Acetic Acid) กรดแลกติก 

(Lactic Acid) กรดโพรพิโอนิก (Propionic Acid) และกรดเปอรอะซิติก (Peracetic Acid) รวมกับสารลดแรงตึงผิว

ประจุลบ (Anionic Surfactant) สารฆาเชื้อประเภทนี้สามารถใชไดดีบนพื้นผิวที่ทําดวยเหล็กปลอดสนิม (Stainless Steel) 

มีประสิทธิภาพในการฆาทําลายเชื้อ Salmonella และ Listeria ไดดี  
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กรดเปอรอะซิติก (Peracetic acid)  
นิยมใชการลางทําความสะอาดแบบ CIP เปนของเหลวใส ไมมีสี มีกลิ่นฉุน  

ขอดีของการใช Peracetic acid 

1. ไมเกิดฟอง เหมาะกับเครื่องมือ เครื่องจักรที่ตองลางโดยวิธี CIP 

2. ปลอดภัยเนื่องจากสลายตัวเมื่อสัมผัสกับน้ํา ออกซิเจน และกรดอะซิติก 

3. สามารถทําลายเชื้อแบคทีเรีย ยีสต และรา 

4. ใชแทนขั้นตอนการลางทําความสะอาดดวยกรดได 

ขอเสียของการใช Peracetic acid 

1. ราคาแพง 

2. มีกลิ่นฉุน 

3. กัดกรอนเหล็กและโลหะอื่นๆ 

4. ถาใชอุณหภูมิเกิน 40°C ประสิทธิภาพการฆาเชื้อจะลดลง 

 
3) แอลกอฮอล  

ที่นิยมใชคือ เอทิลแอลกอฮอล (Ethyl alcohol) หรือเอทานอล (Ethanol) และไอโซโพรพานอล 

(Isopropanol) ซึ่งใชฆาเชื้อบนมือของผูปฏิบัติงาน ขอดี คือ ระเหยงาย ทําใหพื้นผิวที่ฆาเชื้อแหงเร็ว เหมาะ

สําหรับการฆาเชื้อบนพื้นผิวที่มีส่ิงสกปรกนอยๆ กลาวคือ ตองลางทําความสะอาดสิ่งสกปรกออกใหหมดกอน 

จึงจะฆาเชื้อไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนใหญใชความเขมขน 70% ซึ่งเปนความเขมขนที่มีประสิทธิภาพสูง

ที่สุด อยางไรก็ตาม การฆาเชื้อบนพื้นผิวที่ตองการความแหงมักใชเอทิลแอลกอฮอลความเขมขน 95 %  

ตารางที่ 4 แสดงกลไกในการทําลายเชื้อจุลินทรียของสารฆาเชื้อตางๆ (ขึ้นกับความเขมขนของสารฆาเชื้อ) 

 

ไอน้ํา/ความรอน คลอรีน ไอโอโดฟอร 

ความรอนชืน้ 

- ทาํใหโปรตนีในเซลลของ

จุลินทรียสูญเสียธรรมชาต ิหรือ

จับตัวเปนกอน  

ความรอนแหง 

- ทําใหเซลลของจุลินทรียแหงตาย

และเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน่ 

เปนสารออกซไิดซ (Oxidising 

Agent) ทําลายเยื่อหุมเซลล 

เอนไซม และโปรตีนตางๆ ในเซลล

ของจุลินทรีย 

เปนสารออกซิไดซ (Oxidising 

Agent) ทําลายเอนไซม และ

โปรตีนตางๆ ในเซลลของจุลินทรีย 
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ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพปจจัยและวิธีการฆาเชื้อของสารฆาเชื้อประเภทตางๆ ที่ใชในอุตสาหกรรม

อาหารนม 

 

ในการทําความสะอาดและฆาเชื้อพื้นผิวตางๆ ดวยสารทําความสะอาดและสารฆาเชื้อนั้น จําเปนตอง

พิจารณาใชสารใหเหมาะสมกับพื้นผิวและสิ่งสกปรกที่ปนเปอน นอกจากนี้การใชสารชะลางรวมกับสารฆาเชื้อ

ก็จําเปนตองพิจารณาใหสารทั้งสองประเภททํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 6 

 

สารทาํความสะอาด สารฆาเชื้อ 

สารลดแรงตึงผิวประจุลบ (นอยกวา 5 %) 

(Anionic Surfactant) 

โซเดียมไฮโปคลอไรต  

(Sodium Hypochlorite) 

สารลดแรงตึงผิวที่ไมมีประจุ (Non-Ionic Surfactant) ไอโอโดฟอร 

ดางประเภทอนินทรีย ไฮโปคลอไรต 

กรดประเภทอนินทรีย ไอโอโดฟอร 
หมายเหตุ  ไอโอโดฟอรไมใชกับอุตสาหกรรมนม 

ตารางที่ 6 แสดงความสัมพันธระหวางสารทําความสะอาดและสารฆาเชื้อที่ใชรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

                 วิธีการ/สารฆาเชื้อ 
  คุณลกัษณะ 

น้ํารอน/ไอน้าํ คลอรีน สารประกอบประเภท
กรด 

ประสิทธิภาพตอเชื้อจุลินทรีย 

   - แกรมบวก 

   - แกรมลบ 

   - สปอร 

 

ดี 

ดี 

ดี 

 

ดี 

ดี 

ดี 

 

ดี 

ดี 

   มีผลกับสปอรบางชนิด 

ผลของน้ํากระดาง - ไมม ี มีผลเล็กนอย 

ความเสถียรในน้ํา - ไมเสถียร เสถียร 

ผลของสิ่งสกปรกตกคางที่เปน

สารอินทรีย 

ไมม ี มีผล (มาก) มีผล (ตํ่า) 

ความกัดกรอน ไมม ี ม ี มี (เล็กนอย) 

ระคายเคืองผวิหนัง ไมม ี ม ี มี 

ราคา แพง ถูก ปานกลาง 
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3.3 ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการฆาเชื้อของสารฆาเชื้อ  
 1) อุณหภูมิ 

 จุลินทรียจะถูกทําลายไดมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่ออุณหภูมิสูงกวา 70°C ข้ึนไป 

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคจะเริ่มถูกทําลายอยางรวดเร็ว 
 2) ความเขมขนของสารฆาเชื้อ 
 ความเขมขนยิ่งสูงจะทําใหประสิทธิภาพในการฆาเชื้อเพิ่มมากขึ้น แตมีผลทําใหผิวหนังระคายเคือง 

เปนพิษ และทําใหพื้นผิวสึกกรอน แตถาใชความเขมขนต่ําเกินไป จะทําใหประสิทธิภาพในการฆาเชื้อลดลง 
 3) ระยะเวลาในการสัมผัส 
 ระยะเวลานานจะทําลายจุลินทรียไดมากขึ้น แตเสียเวลาในการปฏิบัติงาน โดยถาพื้นผิวมีการปนเปอน

จุลินทรียมาก และสารฆาเชื้อทํางานชา ก็ตองใชเวลาในการสัมผัสนาน 
 4) ความสะอาดของพื้นผิว 
 สารฆาเชื้อมีประสิทธิภาพลดลง หากพื้นผิวที่ตองการทําความสะอาดมีการปนเปอนของสิ่งสกปรก 

(Soils) มาก จึงควรใชสารฆาเชื้อกับพื้นผิวที่ทําความสะอาดแลวเทานั้น 
5) ความเปนกรดดาง (pH) 
การใชสารฆาเชื้อที่ pH ไมเหมาะสม จะทําใหประสิทธิภาพของสารฆาเชื้อลดลง 
6) ความกระดางของน้ํา 
ความกระดางของน้ํายิ่งสูง จะยิ่งลดประสิทธิภาพในการฆาเชื้อ ทั้งนี้ข้ึนกับประเภทของสารฆาเชื้อนั้นๆ 

ดวย 
 7) การสรางฟลมชีวภาพของเชื้อจุลินทรียบนพื้นผิว 

ฟลมชีวภาพจะชวยปองกันตัวจุ ลินทรีย  ทําใหสารฆาเชื้อไมสามารถทําลายตัวจุ ลินทรียได 

ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อจึงลดลง การปองกันการสรางฟลมชีวภาพบนพื้นผิว สามารถทําไดโดยออกแบบ

เครื่องจักรและอุปกรณใหลางทําความสะอาดงาย และใชสารฆาเชื้อที่เหมาะสม 

  
 
 

 
ภาพที่ 187 :  การลางทําความสะอาดที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหสารฆาเชื้อทํางานไดดี 

 

  

สารฆาเชื้อที่ดีตองสามารถตรวจเช็คปริมาณหรือความเขมขนไดงาย โดยใชวิธีทางเคมีหรือกระดาษ

ตรวจเช็ค (Test Paper) สารฆาเชื้อประเภทคลอรีนจึงเปนที่นิยมใชกันมากในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

เศษอาหาร 
สารฆาเช้ือ สะอาด 

สารฆาเช้ือ 



 

 

150 

เพราะสามารถตรวจเช็คปริมาณคลอรีนที่เหลือ (Residual Chlorine) ไดงาย นอกจากนี้บริเวณภายในและภายนอก

โรงงาน รวมทั้งหองเย็นควรทําความสะอาดและฆาเชื้อดวยคลอรีนอยางนอยสัปดาหละครั้งดวย 

 
3.4 วิธีการเตรียมสารละลายคลอรีนที่ใชในการฆาเชื้อ 

  การเตรียมคลอรีนเพื่อใชงาน มีวิธีการเตรียมที่เหมาะสมกับการทํางานจริง ดังนี้  
    1) สารละลายคลอรีน 300 สวนในลานสวน 

- เตรียมจากคลอรีนเหลว (10 % โซเดียมไฮโปคลอไรท) 62.5 มิลลิลิตร  กับน้ําสะอาด 10 ลิตร จะได

สารละลายคลอรีน 300 พีพีเอ็ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เตรียมจากคลอรีนผง (แคลเซียมไฮโปคลอไรท ชนิดความเขมขนรอยละ 64.2) 10 กรัม กับน้ํา

สะอาด 10 ลิตร ทิ้งใหตกตะกอน แลวนําเฉพาะสวนน้ําใสไปใช จะไดสารละลายคลอรีนประมาณ 

300 พีพีเอ็ม  
 2) สารละลายคลอรีน 100 สวนในลานสวน 

- เตรียมจากคลอรีนเหลว (10 % โซเดียมไฮโปคลอไรท) 10.4 มิลลิลิตร กับน้ําสะอาด  5  ลิตร จะได

สารละลายคลอรีน 100 พีพีเอ็ม 

- เตรียมจากคลอรีนผง (แคลเซียมไฮโปคลอไรทชนิดความเขมขนรอยละ 64.2)  5 กรัม กับน้ําสะอาด 5 

ลิตร จะไดสารละลายคลอรีน 100 พีพีเอ็ม 

ขอควรระวัง   

1. การเตรียมคลอรีน ควรใสถุงมือทุกครั้ง เพื่อปองกันการระคายเคือง  

2. คลอรีนเหลวและคลอรีนผง ควรเก็บไวในที่มืด แหงและเย็น ไมควรใหถูกแสง ควรเตรียมแลวใช

ทันที เพื่อปองกันการสลายตัวของคลอรีน 
 
 
 

ภาพที่ 188 : คลอรีนผง 
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3.5 การตรวจสอบประสทิธิภาพการฆาเชื้อ  

  เปนการตรวจหาปริมาณเชื้อจุลินทรียที่หลงเหลืออยูภายหลังการฆาเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และ

อุปกรณที่สัมผัสกับน้ํานม เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการฆาเชื้อ ซึ่งโดยมากจะตรวจวิเคราะหปริมาณ
เชื้อจุลินทรียทั้งหมด  จุลินทรียชนิด Coliforms และ E.coli  ซึ่งวิธีการทดสอบตองเปนแบบปลอดเชื้อ (Aseptic) 

เพื่อปองกันการปนเปอนเชื้อจุลินทรียจากภายนอก วิธีการทดสอบที่นิยมใชมี 2 วิธี คือ 
1) Swab Test  
เปนการตรวจหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย โดยใชการเช็ดดวยสําลีพันปลายไม ซึ่งอบฆาเชื้อแลวและชุบ

น้ํายาริงเจอร (Ringer Solution) กอนเช็ดลงบนพื้นผิวที่กําหนดดวยลวดตาราง ซึ่งผานการฆาเชื้อแลวเชนกัน 

จากนั้นนําไปเพาะเชื้อ เพื่อตรวจหาปริมาณเชื้อจุลินทรียที่หลงเหลืออยูภายหลังการฆาเชื้อ 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
       
 
 
                                 

 

 

 

 

            

 

 

 

ภาพที่ 189 และ 190 :  การ Swab Test 

ภาพที่ 191. : การ Swab Test วาลวหนาถังรอบรรจุ ภาพที่ 192 : การ Swab Test ฝาถังรอบรรจุ 
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2) Rinse Test 
เปนการตรวจหาปริมาณเชื้อจุลินทรียโดยใชน้ําที่ผานการฆาเชื้อแลวและทราบปริมาตรแนนอนไหล

ผานผิวเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณที่ตองสัมผัสน้ํานม จากนั้นเก็บน้ํากลั่นนั้นไปวิเคราะหทางจุลินทรีย ซึ่ง

ตองทราบปริมาตรที่แนนอน เพื่อใหสามารถเทียบหาปริมาณเชื้อจุลินทรียได 

หมายเหตุ : ปริมาณเชื้อจุลินทรียทั้งหมดไมควรเกิน 100/100 ตารางเซนติเมตร และจุลินทรียชนิด 

Coliforms และ E.coli ตองไมพบ 

 อยางไรก็ตาม ควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพในการทําความสะอาดและฆาเชื้ออยางสม่ําเสมอ 

อยางนอยเดือนละครั้ง โดยเฉพาะตําแหนงที่เปนขอตอ 
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บันทึกและรายงาน 
1. การลางทําความสะอาดและฆาเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมการลางทาํความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณดวยวิธี  COP 
• เดือน  :  บันทึกเดือนปฏิบัติงาน 

• พ.ศ.  :  บันทึกป พ.ศ. ที่ปฏิบัติงาน  

• หมายเหต ุ  :  บันทึกปญหาในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

• ผูรับผิดชอบ  :  พนกังานผูปฏิบัติงานลงชือ่ 

• ผูตรวจสอบ  :  หัวหนาฝายผลิตลงชื่อ 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมการลางทาํความสะอาดและฆาเชื้อถังปรุงผสม  
การฆาเชื้อ 

• วัน เดือน ป   : บันทกึวนั เดอืน ป ทีท่ําการลางดวยดางและฆาเชื้อ 

• ถังที่ (รหัส)   : รหัสถังปรุงผสม 

• ปริมาณน้าํยา/น้าํรอน     : บันทกึปริมาณน้ํายาฆาเชือ้หรือน้ํารอนที่ใชปริมาณเปน มิลลิลิตร 

• ปริมาณน้าํ   : บันทกึปริมาณน้ําที่ใชผสมน้ํายาฆาเชื้อเปนลิตร 

• อุณหภูมิ   : บันทกึอุณหภูมิน้ํายา/น้ํารอนที่ผสมแลวเปนองศาเซลเซียส 

• เวลาเริ่ม   : บันทกึเวลาเมื่อเร่ิมวนน้าํรอน/น้ํายาฆาเชื้อ 

• เวลาเสร็จ   : บันทกึเวลาทีว่นน้ํารอน/น้ํายาฆาเชื้อเสร็จ 

• ผูรับผิดชอบ   : เจาหนาที่ผูปฎิบัติงานลงชือ่ 

การลางทาํความสะอาดดวยดาง 

• เวลาเริ่ม   : บันทกึเวลาเมื่อเร่ิมไลคราบนม 

• เวลาเสร็จ   : บันทกึเวลาเมื่อไลคราบนมเสร็จ 

• ปริมาณดาง  : บันทกึปริมาณสารทําความสะอาดชนิดดางที่ใช 

• ปริมาณน้าํ               : บันทกึปริมาณน้ําที่ใชผสมกับสารทาํความสะอาดชนิดดางเปนลิตร 

• อุณหภูมิ                   : บันทกึอุณหภูมิน้ําดางที่ผสมแลวเปนองศาเซลเซียส                              

• เวลาเริ่ม                       : บันทกึเวลาเมื่อเร่ิมวนน้าํดาง 

• เวลาเสร็จ                     : บันทกึเวลาทีว่นน้ําดางเสรจ็ 

• เวลาเริ่ม                       : บันทกึเวลาเมื่อไลคราบดางดวยน้ําเปลา 

• เวลาเสร็จ                     : บันทกึเวลาเมื่อไลคราบดางดวยน้ําเปลาเสร็จ 

• กระดาษลิตมสัสีแดง   : ขีดเครื่องหมาย  ในชองเมื่อกระดาษลติมัสสีแดงไมเปลี่ยนส ี

• ผูรับผิดชอบ                 : เจาหนาที่ผูปฎิบัติงานลงชือ่ 

• หมายเหต ุ                    : บันทกึปญหาในขั้นตอนการปฎิบัติงาน 

การลางทาํความสะอาดดวยกรด 

• วัน เดือน ป                : บันทกึวนั เดอืน ป ทีท่ําการลางดวยกรด                                              

• ถังที่ (รหัส)                  : ขีดเครื่องหมาย  ในชองถังที่ไดทําการลางดวยกรด 

• ปริมาณกรด              : บันทกึปริมาณสารทําความสะอาดชนิดกรดที่ใช 

• ปริมาณน้าํ            : บันทกึปริมาณน้ําที่ใชผสมกับสารทาํความสะอาดชนิดกรดเปนลิตร 

• อุณหภูมิ                    : บันทกึอุณหภูมิน้ํากรดที่ผสมแลวเปนองศาเซลเซียส  

• เวลาเริ่ม                    : บันทกึเวลาเมื่อเร่ิมวนน้าํกรด 
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• เวลาเสร็จ   : บันทกึเวลาทีว่นน้ํากรดเสร็จ 

• เวลาเริ่ม   : บันทกึเวลาเมื่อไลคราบกรดดวยน้าํเปลา 

• เวลาเสร็จ   : บันทกึเวลาทีไ่ลคราบกรดดวยน้าํเปลาเสรจ็ 

• กระดาษลิตมสัสีน้ําเงิน : ขีดเครื่องหมาย ในชองเมื่อกระดาษลติมัสสีน้ําเงินไมเปลี่ยนส ี

• ผูรับผิดชอบ                   : เจาหนาที่ผูปฎิบัติงานลงชือ่ 

• หมายเหต ุ                     : บันทกึปญหาในขั้นตอนการปฎิบัติงานเสร็จ  

• ผูตรวจสอบ                   : หัวหนาแผนกผลิตลงชื่อ       

• วันที ่                             : บันทกึวนัที ่ที่ทาํการตรวจสอบ 
 
วิธีการบันทกึแบบฟอรมการลางทาํความสะอาดและฆาเชื้อถังรอบรรจุ และเครื่องบรรจุ 

การฆาเชื้อ 

• วัน เดือน ป   : บันทกึวนั เดอืน ป ทีท่ําการลางดวยดางและฆาเชื้อ 

• ถังที่ (รหัส)   : รหัสถังปรุงผสม 

• ปริมาณน้าํยา/น้าํรอน      : บันทกึปริมาณน้ํายาฆาเชือ้หรือน้ํารอนที่ใชปริมาณเปนมิลลิลิตร 

• ปริมาณน้าํ   : บันทกึปริมาณน้ําที่ใชผสมน้ํายาฆาเชื้อเปนลิตร 

• อุณหภูมิ   : บันทกึอุณหภูมิน้ํายา/น้ํารอนที่ผสมแลวเปนองศาเซลเซียส 

• เวลาเริ่ม   : บันทกึเวลาเมื่อเร่ิมวนน้าํรอน/น้ํายาฆาเชื้อ 

• เวลาเสร็จ   : บันทกึเวลาทีว่นน้ํารอน/น้ํายาฆาเชื้อเสร็จ 

• ผูรับผิดชอบ   : เจาหนาที่ผูปฎิบัติงานลงชือ่ 

การลางทาํความสะอาดดวยดาง 

• เวลาเริ่ม   : บันทกึเวลาเมื่อเร่ิมไลคราบนม 

• เวลาเสร็จ   : บันทกึเวลาเมื่อไลคราบนมเสร็จ 

• ปริมาณดาง  : บันทกึปริมาณสารทําความสะอาดชนิดดางที่ใช 

• ปริมาณน้าํ               : บันทกึปริมาณน้ําที่ใชผสมกับสารทาํความสะอาดชนิดดางเปนลิตร 

• อุณหภูมิ                   : บันทกึอุณหภูมิน้ําดางที่ผสมแลวเปนองศาเซลเซียส                              

• เวลาเริ่ม                       : บันทกึเวลาเมื่อเร่ิมวนน้าํดาง 

• เวลาเสร็จ                     : บันทกึเวลาทีว่นน้ําดางเสรจ็ 

• เวลาเริ่ม                       : บันทกึเวลาเมื่อไลคราบดางดวยน้ําเปลา 

• เวลาเสร็จ                     : บันทกึเวลาเมื่อไลคราบดางดวยน้ําเปลาเสร็จ 

• กระดาษลิตมสัสีแดง   : ขีดเครื่องหมาย  ในชองเมื่อกระดาษลติมัสสีแดงไมเปลี่ยนส ี
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• ผูรับผิดชอบ                 : เจาหนาที่ผูปฎิบัติงานลงชือ่ 

• หมายเหต ุ                    : บันทกึปญหาในขั้นตอนการปฎิบัติงาน 

การลางทาํความสะอาดดวยกรด 

• วัน เดือน ป                : บันทกึวนั เดอืน ป ทีท่ําการลางดวยกรด                                              

• ถังที่ (รหัส)                  : ขีดเครื่องหมาย  ในชองถังที่ไดทําการลางดวยกรด 

• ปริมาณกรด              : บันทกึปริมาณสารทําความสะอาดชนิดกรดที่ใช 

• ปริมาณน้าํ   : บันทกึปริมาณน้ําที่ใชผสมกับสารทาํความสะอาดชนิดกรดเปน  

  ลิตร 

• อุณหภูมิ                    : บันทกึอุณหภูมิน้ํากรดที่ผสมแลวเปนองศาเซลเซียส 

• เวลาเริ่ม                    : บันทกึเวลาเมื่อเร่ิมวนน้าํกรด 

• เวลาเริ่ม                    : บันทกึเวลาเมื่อไลคราบกรดดวยน้าํเปลา 

• เวลาเสร็จ                       : บันทกึเวลาเมื่อไลคราบกรดดวยน้าํเปลาเสร็จ 

• กระดาษลิตมสัสีน้ําเงิน  : ขีดเครื่องหมาย ในชองเมื่อกระดาษลติมัสสีน้ําเงินไมเปลี่ยนส ี

• ผูรับผิดชอบ                   : เจาหนาที่ผูปฎิบัติงานลงชือ่ 

• หมายเหต ุ                     : บันทกึปญหาในขั้นตอนการปฎิบัติงานเสร็จ  

• ผูตรวจสอบ                   : หัวหนาแผนกผลิตลงชื่อ       

• วันที ่                             : บันทกึวนัที ่ที่ทาํการตรวจสอบ 
 

วิธีการบันทกึแบบฟอรมการลางทาํความสะอาดและฆาเชื้อชุดพาสเจอรไรสเเละเครื่องโฮโมจิไนส 
• วัน  เดือน  ป  : บันทกึ  วัน เดือน ป ทีท่ําการลาง 

การลางคราบนมดวยน้าํเปลา 

• การลางคราบนม  : ขีดเครื่องหมาย  ในชองเมื่อลางคราบนมดวยน้ําเปลาเสร็จแลว 

การลางทาํความสะอาดดวยดาง 

• ปริมาณดาง  : บันทกึปริมาณสารทําความสะอาดชนิดดางที่ใช 

• ปริมาณน้าํ   : บันทกึปริมาณน้ําที่ใชผสมกับสารทาํความสะอาดชนิดดางเปนลิตร 

• อุณหภูมิ   : บันทกึอุณหภูมิน้ําดางที่ผสมแลวเปนองศาเซลเซียส 

• เวลาเริ่ม   : บันทกึเวลาเมื่อเร่ิมวนน้าํดาง 

• เวลาเสร็จ   : บันทกึเวลาทีว่นน้ํายาดางเสร็จ 

• เวลาเริ่ม   : บันทกึเวลาเมื่อเร่ิมไลคราบดางดวยน้าํเปลา 

• เวลาเสร็จ   : บันทกึเวลาทีไ่ลคราบดางดวยน้าํเปลาเสรจ็ 
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• กระดาษลิตมสัสีแดง : ขีดเครื่องหมาย    ในชองเมื่อกระดาษลิตมัสสีแดงไมเปลี่ยนส ี

การลางทาํความสะอาดดวยกรด 

• ปริมาณกรด  : บันทกึปริมาณสารทําความสะอาดชนิดกรดที่ใชเปนมลิลิลิตร 

• ปริมาณน้าํ                      : บันทกึปริมาณน้ําที่ใชผสมกับสารทาํความสะอาดชนิกรดเปนลิตร 

• อุณหภูมิ   : บันทกึอุณหภูมิน้ํากรดที่ผสมแลวเปนองศาเซลเซียส 

• เวลาเริ่ม   : บันทกึเวลาเมื่อเร่ิมวนน้าํกรด 

• เวลาเสร็จ   : บันทกึเวลาทีว่นน้ํายากรดเสร็จ 

• เวลาเริ่ม   : บันทกึเวลาเมื่อเร่ิมไลคราบกรดดวยน้าํเปลา 

• เวลาเสร็จ   : บันทกึเวลาทีไ่ลคราบกรดดวยน้าํเปลาเสรจ็ 

• กระดาษลิตมสัสีน้ําเงิน : ขีดเครื่องหมาย / ในชองเมือ่กระดาษลิตมัสสีน้ําเงนิไมเปลี่ยนส ี

• ผูรับผิดชอบ   : พนักงานผูปฏิบัติงานลงชือ่ 

• หมายเหต ุ   : บันทกึปญหาในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

การฆาเชื้อ 

• วัน  เดือน  ป  : บันทกึวนั  เดือน ป ทีท่ําการลางดวยดางและฆาเชื้อ 

• ปริมาณน้าํรอน  : บันทกึปริมาณน้ํารอนที่ใชในการฆาเชื้อเปนลิตร 

• อุณหภูมิ   : บันทกึอุณหภูมิน้ํารอนที่ใชในการฆาเชือ้ 

• เวลาเริ่ม   : บันทกึเวลาเมื่อเร่ิมวนน้าํยาฆาเชื้อ 

• เวลาเสร็จ   : บันทกึเวลาเมื่อวนน้ํายาฆาเชื้อเสร็จ 

• ผูรับผิดชอบ   : พนักงานผูปฏิบัติงานลงชือ่ 

• หมายเหต ุ   : บันทกึปญหาในขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

• ผูตรวจสอบ   : หวัหนาฝายผลิตลงชื่อ 

• วันที ่   : บันทกึวนัที ่ที่ทาํการตรวจสอบ 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมการฆาเชื้อถงัเก็บรักษานมดิบ 
• วันเดือนป  : บันทกึวนัเดอืนป  ทีท่ําการลางดวยดางและฆาเชื้อ 

• ปริมาณน้าํยา : บันทกึปริมาณน้ํายาฆาเชือ้ที่ใช ปริมาณเปนมิลลิลิตร 

• ปริมาณน้าํ  : บันทกึปริมาณน้ําที่ใชผสมน้ํายาฆาเชื้อเปนลิตร 

• เวลาเริ่ม  : บันทกึเวลาเมื่อเร่ิมวนน้าํยาฆาเชื้อ 

• เวลาเสร็จ  : บันทกึเวลาทีว่นน้ํายาฆาเชือ้เสร็จ 

• ผูรับผิดชอบ  : พนักงานผูปฏิบัติงานลงชือ่ 

• ผูตรวจสอบ  : หัวหนาฝายผลิตลงชื่อ, วนัที ่
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ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจสอบความสะอาดเครื่องมือ  เครื่องจักร  และอุปกรณ 
วันที่ตรวจสอบ...................เดือน...........................พ.ศ..................... 

สวน เครื่อง รหัส ความสะอาด / 
กล่ิน 

น้ําคางทอ หมายเหต ุ

การรับนมดิบ ถังเก็บนมดิบ T1,T2    

ซีลวาลว -    

กรอง -    

ขอตอ -    

ซีลฝาถัง -    

สเปรยบอล -    

วาลว -    

ปม Pu1-Pu4    

สายยาง -    

การพาสเจอรไรส เครื่องพาสเจอรไรส Pas    

ปมเครื่องพาสเจอรไรส Pu6    

ทอ  Return -    

ซีลทอ -    

ซีลวาลว -    

ซีลหนาปม -    

สเปรยบอล M2, St1-St3    

ทอ  3 ทาง -    

ปมถังวัดปริมาตร Pu5    

ถังรอบรรจุ ST    

สเปรยบอล -    

วาลว -    

ปมถังรอบรรจุ Pu7-Pu9    

สายยาง -    

ถังวัดปริมาตร -    
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ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจสอบความสะอาดเครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณ 
วันที่ตรวจสอบ...................เดือน...........................พ.ศ..................... 

 

สวน เครื่อง รหัส ความสะอาด / 
กล่ิน 

น้ําคางทอ หมายเหต ุ

การบรรจุ เครื่องบรรจุ Pac1 – Pac4    

Balance tank -    

ปลายทอปลอยนม -    

ทอสามทาง -    

แกนพยุงฟลม -    

แผนรองฟลม -    

ขากางฟลม -    

แกนใสฟลม -    

 

การเก็บรักษา 

ผลิตภัณฑ 

รถเข็น -    

ถาด -    

พาเลท -    

หองเย็น -    

รถสงนมดิบ ทอระบายอากาศ -    

ซีลยาง -    

ขอตอ -    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบันทึก.................................................................. 

(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 

วันที่.................../............................/....................... 

ผูตรวจสอบ........................................................... 

(หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ) 

วันที่.................../............................/....................... 

หมายเหตุ :       หมายถึง   ผาน       หมายถึง    ไมผาน        -  หมายถึง   ไมไดตรวจสอบ 

 :  กรณีการตรวจสอบเครื่องมือ  เครื่องจักร  และอุปกรณไมผานเกณฑที่กําหนด  ใหลางทําความสะอาดอีกครั้ง 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมการตรวจสอบความสะอาดเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ 
• วันที่ตรวจสอบ  : บันทึกวัน  เดือน  ปที่ทําการตรวจสอบ 

• ความสะอาด กลิ่น น้ําคางทอ: ขีดเครื่องหมาย  ลงในชองที่ผานเกณฑที่โรงงานกําหนด   

  ขีดเครื่องหมาย  -  ลงในชองที่ไมไดตรวจสอบ 

• หมายเหตุ   : บันทึกสาเหตุที่ไมผานเกณฑหรือขอความเพิ่มเติม 

• ผูบันทึก   : พนักงานควบคุมคุณภาพลงชื่อ 

• วันที่    : พนักงานควบคุมคุณภาพบันทึกวัน เดือน ป ที่ลงบันทึก 

• ผูตรวจสอบ   : หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพลงชื่อ 

• วันที่   : หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพบันทึกวัน  เดือน  ป ที่ตรวจสอบ 
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ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจสอบประสิทธิภาพการฆาเช้ือเครื่องมือ  เครื่องจักร และอุปกรณ 
วันที่วิเคราะห.....................เดือน.............................พ.ศ.................. 

 
ชนิดเครื่อง 

 
รหัส 

TPC 
( ≤ 10  Cfu./ml.) 

Coliforms 
(ไมพบ) 

E.coli 
(ไมพบ) 

 
หมายเหต ุ

ถังเก็บนมดิบ T1,T2     

ถังวัดปริมาตร -     

ทอ Return   -     

เครื่องพาสเจอรไรส Pas     

ทอ  Main -     

ถังรอบรรจุ ST     

Balance  tank -     

เครื่องบรรจุ Pac1-Pac4     

ทอ  3  ทางเครื่องบรรจุ -     

ปลายทอสงนมของเครื่องบรรจุ -     

มวนฟลมกอนผาน  UV -     

มวนฟลมหลังผาน  UV -     

หมายเหตุ  :  ระบุวิธีตรวจทุกครั้ง  Rinse  test หรือ  Swab  test 

 
 
 

 
วิธีการบันทกึแบบฟอรมการตรวจสอบประสิทธิภาพการฆาเชือ้ 

• วันที่  วิเคราะห :  บันทึกวนัที่วเิคราะห 

• TPC  :  บันทึกจาํนวน  TPC  ที่พบในหนวย  cfu./ml. 

• Coliforms  :  บันทึกจาํนวน  Coliforms  ทีพ่บในหนวย  cfu./ml. 

• E.coli  :  บันทึกผลการตรวจพบ/ไมพบ  E.coli 

• หมายเหต ุ  :  บันทึกสาเหตุที่ไมผานเกณฑหรือขอความเพิม่เติม 

• ผูบันทกึ  :  พนกังานควบคุมคุณภาพลงชื่อ 

• วันที ่  :  พนกังานควบคุมคุณภาพบันทกึวนั  เดอืน  ปที่ลงบันทึก 

• ผูตรวจสอบ  :  หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพลงชื่อ 

• วันที ่  :  หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพบนัทกึวนั เดือน ปที่ตรวจสอบ 

ผูบันทึก.................................................................. 

(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 

วันที่.................../............................/....................... 

ผูตรวจสอบ........................................................... 

(หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ) 

วันที่.................../............................/....................... 
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2. การใชสารเคมีที่ใชในการลางแบบ CIP 
 

ตัวอยางตารางแสดงการเปลี่ยนถายสารเคมี 
 

วันที ่ เริ่มลาง ลางเสร็จ อุปกรณที่ลาง เติมดาง 
(Kg) 

เติมกรด 
(Kg) 

เปลี่ยนน้ําใหม ผูปฎิบัติงาน หมายเหตุ 

         

         

         

         

         

         

         

 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย    ในกรณีเปล่ียนน้ําใหม                                     ผูตรวจสอบ........................................                                           

กรณีเปล่ียนน้ําใหมเติมดาง 10 Kg                                                         (หัวหนาฝายผลิต)                                                            

เติมสารใหมใหเติมดาง     6 Kg                                                  วันที่................................................. 

เติมกรด  7   Kg   (ไมมีการใชซ้ํา) 
 

 

วิธีการบันทกึแบบฟอรมการเปลี่ยนถายสารเคม ี
• วันที่   : บันทึกวัน  เดือน  ปที่ทําการเปลี่ยนถายสารเคมี 

• เร่ิมลางและลางเสร็จ : บันทึกเวลาที่เร่ิมลางทําความสะอาด และเวลาที่ลางเสร็จ 

• อุปกรณที่ลาง  : บันทึกอุปกรณที่ทําการลางทําความสะอาด 

• เติมดาง   : บันทึกปริมาณของดางที่เติม  

  กรณีที่เปลี่ยนน้ําใหม ใหเติมดาง 10 กิโลกรัม   

• เติมกรด   : บันทึกปริมาณของกรดที่เติม  

  กรณีที่ไมใชซ้ํา ใหเติมกรด 7 กิโลกรัม   

• กรณีเปลี่ยนน้ําใหม  : ขีดเครื่องหมาย  ลงในชองเมื่อมีการเปลี่ยนน้ําใหม  

• ผูปฏิบัติงาน  : ลงชื่อผูปฏิบัติงาน (ควรเปนพนักงานฝายผลิตหรือผูไดรับมอบหมาย) 

• หมายเหตุ   : บันทึกขอความเพิ่มเติม  

• ผูตรวจสอบ   : หัวหนาฝายผลิตลงชื่อและวันที่ 
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ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจสอบความเขมขนสารเคมีลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ 
 

วันที่ตรวจสอบ...................เดือน.............................พ.ศ.................. 

แหลงตัวอยาง รหัส สารเคมี ความเขมขน (%) หมายเหตุ 

กอนลาง หลังลาง 

ถังเก็บนมดิบ RM ดาง    

กรด    

ถังวัดปริมาตร - ดาง    

กรด    

เครื่องพาสเจอรไรส Pas ดาง    

กรด    

ถังรอบรรจุ ST ดาง    

กรด    

เครื่องบรรจุ Pac ดาง    

กรด    

หมายเหตุ  :  เกณฑความเขมขนของสารเคมี 

       -  สารละลายดางความเขมขน   1 - 3 % 

       -  สารละลายกรดความเขมขน   0.5 - 1 % 

 

 
 

3. การตรวจสอบประสิทธิภาพการฆาเชื้อ 

วิธีการบันทกึแบบฟอรมการตรวจสอบความเขมขนของสารเคมี 

• วันที่ตรวจสอบ : บันทึกวันที่ตรวจสอบ 

• ความเขมขน : บันทึกความเขมขนของสารละลายดางและกรด กอนและหลังการลาง 

  ทําความสะอาด 

• หมายเหตุ  : บันทึกสาเหตุที่ไมผานเกณฑหรือขอความเพิ่มเติม 

• ผูบันทึก  : พนักงานควบคุมคุณภาพลงชื่อ 

• วันที่  : พนักงานควบคุมคุณภาพบันทึก วัน เดือน ปที่ลงบันทึก 

• ผูตรวจสอบ  : หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพลงชื่อ 

• วันที่  : หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพบันทึกวัน เดือน ปที่ตรวจสอบ 

 

ผูบันทึก.................................................................. 

(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 

วันที่.................../............................/....................... 

ผูตรวจสอบ........................................................... 

(หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ) 

วันที่.................../............................/....................... 
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4. การเก็บอุปกรณที่ทําความสะอาด – ฆาเชื้อแลว  
อุปกรณที่ใชทําความสะอาดตองเก็บรักษาใหอยูในสภาพที่สะอาด ไมชํารุด และจัดเก็บใหเหมาะสม 

ควรมีพื้นที่จัดเก็บใหเปนสัดสวน แยกเก็บอุปกรณทําความสะอาดที่ใชในสวนที่สัมผัสน้ํานมกับสวนที่ไมสัมผัส

น้ํานมโดยตรงออกเปนคนละชุด และหางจากบริเวณที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนซ้ํา เพื่อปองกันการปนเปอน

ขาม (Cross Contamination) ไปสูผลิตภัณฑ ควรจัดแยกอุปกรณออกเปนสัดสวนเฉพาะงาน  และ

ทําเครื่องหมายแสดงชนิดของการใชงาน เชน 

- อุปกรณรับและลางถังน้ํานมดิบใชเครื่องหมายสีแดง 

- อุปกรณลางชุดพาสเจอรไรสใชเครื่องหมายสีน้ําเงิน 

- อุปกรณลางชุดบรรจุใชเครื่องหมายสีฟา 

- อุปกรณการขัดลาง, ทําความสะอาดพื้นตองเก็บแยกตางหากจากอุปกรณทําความสะอาด

เครื่องจักร, เครื่องมือและอุปกรณโดยเด็ดขาด 

- อุปกรณซอมบํารุงในงานผลิตตองแยกโดยเด็ดขาดกับอุปกรณซอมบํารุงอยางอื่นและควรทํา

เครื่องหมายใหเห็นเดนชัด 

 

 
 
                          
                            
                 
 
 
 
 
 

                           
 

 

ภาพที่ 193 และ 194 :  การจัดวางอุปกรณที่ใชทําความสะอาด 
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11. . การซอมบํารุงการซอมบํารุง  
 การซอมบํารุง หมายถึง การกระทําใดๆ ที่ทําใหเครื่องมือ อุปกรณหรือส่ิงใดๆ ที่ทําการซอมบํารุง อยูใน

สภาพที่ดี สามารถใชงานไดตรงตามวัตถุประสงค ซึ่งหมายรวมถึง การตรวจสอบสภาพ การทดสอบ             

การปรับแก/ดัดแปลง/ปรับเปลี่ยน การทําใหแข็งแรง การซอมเพื่อใหสามารถนํากลับมาใชงานได 

 การซอมบํารุงในที่นี้ ไมไดเปนเพียงการซอมบํารุงเครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ แตยังรวมไปถึงการซอม

บํารุงโครงสรางอุปกรณทุกชนิดและระบบตางๆ 
 สาเหตุที่ตองซอมบํารุง 

• การสึกหรอ อันเนื่องมาจากการใชงาน 

• การใชงานที่ไมถูกตอง 

• การใชงานเกินกําลังความสามารถ 

• ไมไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะสม 

• อุบัติเหตุ /เหตุปจจัยตางๆ ที่ทําใหเกิดความเสียหาย 
 ประโยชนจากการซอมบํารุง 

• ยืดอายุการใชงาน 

• ทําใหเครื่องมือ อุปกรณ หรือส่ิงใดๆ ที่ทําการซอมบํารุง อยูในสภาพที่ดี สามารถใชงานไดตรงตาม

วัตถุประสงค 

• หลักประกันวาสินคาที่ผลิตจะมีคุณภาพดี 

• ปญหาเครื่องจักรตางๆ สามารถปองกันไดต้ังแตเร่ิมแรก 

• อุปกรณเครื่องมือวัดตางๆ จะมีความเที่ยงตรง แมนยํา 

 
การบํารุงรักษาตามแผน - Planned Maintenance 

การบํารุงรักษาตามแผนเปนกิจกรรมของฝายซอมบํารุง ในขณะที่ฝายผลิตทํากิจกรรมการปรับปรุง

เฉพาะเรื่อง และผูใชเครื่องทํากิจกรรมการบํารุงรักษาดวยตนเอง  

การบํารุงรักษาตามแผน คือ การที่ฝายซอมบํารุงดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเครื่องจักรใชงานไดดี

ตลอดเวลา นั่นก็คือกิจกรรมเพื่อใหเครื่องจักรมีอัตราการใชงานสูง (Availability) และเพื่อเพิ่มพูนทักษะ

ความสามารถในการซอมบํารุง (Maintainability) โดยแบงยอยออกเปน  

(1) การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) คือ การบํารุงรักษาที่ดําเนินการเพื่อ

ปองกันเหตุขัดของ หรือการชํารุดของเครื่องมือเคร่ืองใชโดยฉุกเฉิน สามารถทําไดดวยการตรวจสภาพเครื่อง  
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การทําความสะอาด และการหลอล่ืนอยางถูกวิธี การปรับแตงใหเครื่องทํางานตามวัตถุประสงคตามคําแนะนํา

ของคูมือ  รวมทั้งการตรวจสอบและเปลี่ยนอะไหลตามกําหนดเวลา 

(2) การบํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดของ (Break down Maintenance) คือ การบํารุงรักษาเมื่อ

เครื่องมือเครื่องใชเกิดการชํารุดและตองหยุดโดยฉุกเฉิน วิธีการนี้ถึงแมจะเปนวิธีการดั้งเดิมในการบํารุงรักษา  

แตยังจําเปนตองนํามาใชอยางหลีกเลี่ยงไมได เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใชทั้งหลาย แมวาจะไดรับการ

บํารุงรักษาปองกันที่ดีเพียงใด ก็ยังมีโอกาสเกิดเหตุขัดของ ตองหยุดใชเครื่องโดยฉุกเฉินตลอดเวลา 

(3) การบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) คือ การดําเนินการเพื่อดัดแปลง 

ปรับปรุงแกไขเครื่องมือเครื่องใชหรือสวนประกอบของเครื่อง เพื่อขจัดเหตุขัดของเรื้อรังของเครื่องใหหมดไป 

และปรับปรุงสภาพของเครื่องใหสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพ 

(4) การปองกันเพื่อการบํารุงรักษา (Maintenance Prevention) คือ การดําเนินการใดๆ ก็ตามที่จะ

ใหไดมาซึ่งเครื่องมือเครื่องใชที่ไมตองมีการบํารุงรักษา หรือมีแตนอยที่สุด ซึ่งสามารถดําเนินการไดโดย 

- ออกแบบเครื่องใหมีความแข็งแรงทนทาน บํารุงรักษางาย 

- ใชเทคนิคและวัสดุที่จะทําใหเครื่องมีความเชื่อถือไดสูง 

- รูจักเลือกและซื้อเครื่องมือเครื่องใชที่ดี ทนทาน บํารุงรักษางาย และมีราคาทีเ่หมาะสม 

(5) การบํารุงรักษาทวีผล (Productive Maintenance) คือ กรรมวิธีการบํารุงรักษาที่นําเอาการ

บํารุงรักษาที่กลาวมาแลวขางตน มาประกอบเขาดวยกันโดยกําหนดวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมการ

ปฏิบัติงานขององคกรใหเกิดผลสูงสุดเทาที่จะเปนไปได  อยางไรก็ตาม การบํารุงรักษาที่ดียอมจะไมอาศัยการ

บํารุงรักษาชนิดหนึ่งชนิดใดเพียงอยางเดียว แตควรที่จะใชชนิดตางๆ ที่มีอยูประกอบเขาดวยกัน เพื่อใหเกิดการ 

“ทวีผล” และมีสัมฤทธิภาพสูงสุด 

(6) การบํารุงรักษาทวีผลรวม (Total Productive Maintenance) คือ การระดมคนทุกคนที่

เกี่ยวของ (เจาของเครื่อง, ผูรับผิดชอบเครื่อง, ผูใชเครื่อง) และผูที่ทําหนาที่บํารุงรักษาโดยตรงใหมีสวน

รับผิดชอบในการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ใหสามารถใชงานไดตามที่ออกแบบ หรือตามที่

กําหนดไว 

การบํารุงรักษาตามแผนจะทํากับเคร่ืองจักรตนแบบและชิ้นสวนตนแบบเปนอันดับแรกกอนจากนั้นจึง

ขยายผลจนครบทุกเครื่องจักรในโรงงาน นอกจากนั้นยังตองมีกิจกรรมอ่ืนสนับสนุนดวย เชน กิจกรรมการ

ชวยเหลือผูใชเครื่องในการบํารุงรักษาดวยตนเอง กิจกรรมสําหรับการบํารุงรักษาเชิงแกไขปรับปรุงกิจกรรมเพื่อ

การปองกันการบํารุงรักษาและกิจกรรมเพื่อการบํารุงรักษาเชิงพยากรณ 
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กิจกรรมในระบบการบาํรงุรักษาตามแผน  
1.  กิจกรรมเพื่อใหเครื่องจักรใชงานไดดีตลอดเวลา  

กิจกรรมเพื่อใหเครื่องจักรใชงานไดดีตลอดเวลาประกอบไปดวยกิจกรรมเพื่อใหเครื่องจักรมีอัตรา

การใชงานสูง (Availability) และเพื่อความสามารถในการซอมบํารุง (Maintainability) วิธีการบํารุงรักษาใน

แบบตางๆ มีดังตอไปนี้ 

เพื่อหยุดความเสียหาย - การบํารุงรักษาเชงิปองกัน (Preventive Maintenance) 

- การบํารุงรักษาเชงิพยากรณ (Predictive Maintenance) 

เพื่อปองกันความเสียหาย - การบํารุงเชิงแกไขปรับปรุง (Corrective Maintenance) 

- การปองกันการบํารุงรักษา(Maintenance Prevention) 

เพื่อเตรียมพรอมเมื่อเกิดการเสียหาย - การบํารุงรักษาเมื่อขัดของ (Breakdown Maintenance) 

2.  กิจกรรมในเชิงการบรหิารการบํารงุรักษา  
เพื่อใหการบํารุงรักษาตามแผนไดรับการสนับสนนุ ไมวาจะเปนขอมูลเครื่องจักร อะไหล หรือ

งบประมาณตางๆ โดยทัว่ไปตองมีกิจกรรมเชิงบริหาร อันประกอบดวย  

- การจัดการขอมูลดานตางๆ ในการบาํรุงรักษา (Maintenance Information Management)  

- การจัดการชิน้สวนและอะไหล (Spare Part Management)  

- การจัดการตนทุนการบํารุงรักษา (Maintenance Cost Management)  
3. กิจกรรมสนบัสนุนจากฝายผลิต 

เพื่อใหการบํารุงรักษาบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินการตามแนวทางของ TPM จําเปนอยางยิ่งที่

ฝายซอมบํารุงและฝายผลิตตองดําเนินกิจกรรมดังกลาวรวมกัน โดยกิจกรรมของฝายผลิตที่ตองการเพื่อสนับสนุน

การบํารุงรักษาตามแผน ก็คือ  

- การบํารุงรักษาดวยตนเอง (Autonomous Maintenance)  

- การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement)  

การบํารุงรักษาตามแผนโดยการดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งหมดนั้นจะทําใหสามารถเพิ่มผลผลิตได

โดยการปรับปรุงผลิตผล (Output) ที่จะออกมาในรูปของความพยายามใหเครื่องจักรเสียเปนศูนย (Zero 

Failure) ของเสียเปนศูนย (Zero Defect) และอุบัติเหตุเปนศูนย (Zero Accident) ในขณะเดียวกันยังชวยลด

ส่ิงตางๆ ที่ใชในการบํารุงรักษา (Input) 
บันทึกและรายงาน 

- ผลการตรวจสอบสภาพ ของเครื่องจักรและอุปกรณตาง ตามแผนงานบํารุงรักษาทีก่าํหนด 

- แผนการซอมบํารุง 
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วิธีบันทึกแบบฟอรม 
 ใหพนักงานฝายผลิตบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานลงในแบบฟอรมเลขที่ ......................  แบบฟอรมการ

ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ ดังนี ้

• วัน เดือน พ.ศ.  : ลงบันทึกวันที่ เดือน พ.ศ. ที่ทาํการตรวจสอบและบํารุงรักษา 

• ใหทาํการลงบนัทกึในชองวางโดยใชเครื่องหมาย 

• เครื่องหมาย  “ ”  :  ในกรณีเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณอยูในสภาพสมบูรณตามที่ 

กําหนด และใหทําการเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณตามระยะเวลาที่

กําหนด 

- เครื่องหมาย “ ” :  ในกรณีที่เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ ไมอยูในสภาพสมบูรณ และ 

ไมไดทําการเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณตามระยะเวลาที่กําหนด ใหลง

เหตุผลในชองหมายเหตุอยางละเอียด ถามีการซอมบํารุงจากหนวยงาน

ภายนอกใหลงวันที่ที่ทําการซอมบํารุง ระยะเวลา บริษัทและผูรับผิดชอบ

ในการซอมบํารุงจุดที่ทําการซอมบํารุง 

• หมายเหตุ  :  ใหลงวันที่ที่ทําการเปลี่ยนอุปกรณและชนิดในการบํารุงรักษา และกรณีที่ 

   เกิดปญหา 

• บันทึกเพิ่มเติม  :  บันทึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ 

• ผูบันทึก   :  หัวหนาฝายซอมบํารุง 

• ผูตรวจสอบ  :  ผูจัดการโรงงานลงลายมือชื่อ 
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ตัวอยางแผนการบาํรุงรกัษาเครื่องจักร  เครื่องมือและอุปกรณ 
 

เครื่องมือ/เครื่องจักร/
อุปกรณ 

รหัส ส่ิงที่ตรวจ เกณฑการตรวจ ความถี่ 

ปมนม Milk  Pump 

 

 

 

ปมน้ํา  Water  Pump 

Pu R1-3, PuPas,  

Pupac 

 

 

PuHW  1-2 , PuSy  

PuCo 1-2 

มอเตอร ไมชํารุดหรือมีเสียงผิดปกติ 

ทุก 1 เดือน 

ตูควบคุม 
ไมชํารุด  หลอดไฟแสดงการทํางาน  

ติดครบ  ปกติ 

ภายนอกปม ไมชํารุด  น็อตปดแนนครบ 

ภายในปม ใบพัดปม เส้ือปมไมมีรอยสึกหรือ

รอยขีดขวน  ซีลไมชํารุดหรือมีรอย

ร่ัวซึม 

การทํางาน ปมไดเปนปกติ ไมมีเสียงดังหรือส่ัน

ผิดปกติ 

ซีลหนาปม สภาพปกติไมแข็งหรือขาดไมมีรอย

ร่ัวซึม 

ทอนม  Milk  Pipe - 

ภายนอกทอ 
ไมมีรอยชํารุด  ไมมีรอยรั่ว  ไมมีรอย

จุดอับหรือซอกมุม 
ทุก 1  เดือน 

ฉนวนหุมทอ 
ไมมีรอยชํารุด  ไมมีรอยรั่ว          

ไมมีส่ิงสกปรกหรืออับช้ืน 

ถังเก็บน้ํานมดิบ            

Cooling  Tank,  Silo 

ถังพักรอการบรรจุ 

Storage  Tank 

ถังปรุงผสม 

Mixing  Tank   

CT1 ,CT2,CT3,  Si 

 

ST1, ST2 

 

MT 

ตูควบคุม ไมชํารุด  หลอดไฟแสดงการทํางาน

สวาง  แสดงคาปกติ 

 

 

ทุก  1  เดือน เทอรโมมิเตอร ไมชํารุด  วัดอุณหภูมิไดเที่ยงตรง 

ภายนอกถัง 
ไมบุบหรือมีรอยแตกรั่ว  ฝาปดสนิท  

ลาดเอียง  ไมกักน้ํา 

ถังเก็บน้ํานมดิบ            

Cooling  Tank,  Silo 

ถังพักรอการบรรจุ 

Storage  Tank 

ถังปรุงผสม 

Mixing  Tank   

CT1 ,CT2,CT3,  Si 

 

ST1, ST2 

 

RT 

หลอดไฟใหแสง

สวางภายในถัง 
ไมชํารุดหรือแตก 

ทุก  1  เดือน 
 

มอเตอรกวน ไมชํารุดหรือมีเสียงดังผิดปกติ 

ใบพัดกวน 
ไมชํารุด  หัก  หรือบิ่น  ฝาครอบ

แกนใบพัดไมชํารุด 

วาลว ปดเปดไดปกติ  ไมมีรอยรั่วซึม 

สเปรยบอล 
สเปรยน้ําไดปกติทั่วถึง  360  องศา  

ไมชํารุด 

การทํางาน 
เก็บน้ํานมและรักษาอุณหภูมิน้ํานม

ไดตามเกณฑที่กําหนด 
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แผนการบํารงุรักษาเครื่องจักร  เครื่องมือและอุปกรณ 
 

เครื่องมือ/เครื่องจักร/
อุปกรณ 

รหัส ส่ิงที่ตรวจ เกณฑการตรวจ ความถี่ 

เครื่องพาสเจอรไรส  

Pasteurizer 
Pas 

ตูควบคุมการ

ทํางาน 

ไมชํารุดเสียหาย  สวิทซและ

หลอดไฟแสดงการทํางานเปนปกติ  

แสดงตัวเลขถูกตอง 

ทุก  1  เดือน 

สภาพภายนอก

เครื่อง 

สภาพสมบูรณ  ไมมีรอยชํารุด  

เสียหาย  ไมร่ัวซึม 

การทํางาน 
ฆาเชื้อในน้ํานมไดตามเกณฑที่

กําหนด 

Flow  diversion  

valve 

ซีลไมร่ัว,   ปลอยน้ํานมกลับถัง      

บาลานซเมื่ออุณหภูมิไมไดตามที่

กําหนด 

ถังปรับระดับ

น้ํานม 

ไมชํารุด  ไมร่ัว  ปรับระดับน้ํานมให

คงที่ได  มีฝาครอบ 

เทอรโมมิเตอร

ควบคุมอุณหภูมิ 

ไมชํารุดเสียหาย  วัดอุณหภูมิได

เที่ยงตรง 

เครื่องบันทึก

อุณหภูมิ  

Temperature  

Recorder 

ไมชํารุดเสียหายบันทึกอุณหภูมิ

นมรอน  น้ํารอน  นมเย็นไดถูกตอง 

กรอง ไมชํารุดเสียหาย 

วาลว 
ไมชํารุดหรือร่ัวซึมปดเปดไดเปน

ปกติ 

ปะเก็นทอนม 

ไมชํารุด  ยุยเปอยแข็งกระดาง  

หรือไมมีรอยรั่วซึมไมเกินอายุการ 

ใชงาน 

แผนแลกเปลี่ยน

ความรอน 

ตัวควบคุมความเร็วรอบปมนมพาส   

( Inverter ) 

ตัวควบคุม

ความเร็วรอบ

ปมนมพาส      

( Inverter ) 

สามารถควบคุมความเร็วรอบปม  

นมพาสไดเกณฑที่กําหนด 
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แผนการบํารงุรักษาเครื่องจักร  เครื่องมือและอุปกรณ 
 

เครื่องมือ/เครื่องจักร/
อุปกรณ 

รหัส ส่ิงที่ตรวจ เกณฑการตรวจ ความถี่ 

เครื่องพาสเจอรไรส  

Pasteurizer 
Pas 

หมอตมน้ํารอน  

เครื่องพาสเจอร

ไรส 

ไมชํารุด  หรือมีรอยรั่ว  Heater วาลว

ไลอากาศเทอรโมมิเตอร  หนาปดวัด

แรงดัน  วาลวนิรภัยทํางานเปนปกติ 
ทุก  1  เดือน 

สัญญาณเสียง

เตือน 

เมื่ออุณหภูมิฆาเชื้อน้ํานมไมไดตาม

เกณฑที่กําหนดจะมีเสียงสัญญาณ

เตือน 

เครื่องโฮโมจิไนส  

Homogenizer 
Ho 

ตูควบคุม 
ไมชํารุดเสียหาย  หลอดไฟแสดงการ

ทํางานเปนปกติ 

ทุก  1  เดือน 

วาลว ไมชํารุด  ร่ัวซึม ปดเปด  ไดเปนปกติ 

กระบอกรับแรก

กระแทกนม 
ไมชํารุด  ไมมีรอยรั่วซึม 

มอเตอร 
ไมชํารุดเสียหาย  ไมมีเสียงดังผิดปกติ

ในขณะทํางาน 

สายพาน ไมชํารุดหรือหมดอายุ  มีความตึง

หยอนของสายพานตามเกณฑที่

กําหนด  มูเลและสายพานไดศูนย 

หนาปดวัดคา

ความดัน ไมชํารุดรั่วซึม  วัดคาไดปกติ 

ลูกสูบ ไมมีรอยชํารุดบิดงอ                

หรือเปนรอยขีดขวน 

ระดับน้ํามันเครื่อง

และน้ํามัน 

ไฮโดรลิก 

เปล่ียนถายตามกําหนดอยูในระดับที่

กําหนด 

น้ําหลอเล้ียงลูกสูบ

จะตองไหลทันทีเมื่อเริ่มเดินเครื่อง  ไม

มีตะกอนฝุนผง  อัตราการไหลตามที่

กําหนด 

ซีลนม  ซีลน้ํา 
ไมแข็งกระดาง  หรือเปอยไมมีน้ําหรือ

นมรั่วไหลออกมา 
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แผนการบํารงุรักษาเครื่องจักร  เครื่องมือและอุปกรณ 
 

เครื่องมือ/เครื่องจักร/
อุปกรณ 

รหัส ส่ิงที่ตรวจ เกณฑการตรวจ ความถี่ 

เครื่องโฮโมจิไนส  

Homogenizer 
Ho 

ภายนอกเครื่อง 
ไมชํารุด    ไมมีรอยรั่วซึมของน้ํา  

น้ํานม  น้ํามัน 

ทุก  1  เดือน 

สวิทซฉุกเฉิน 
สามารถตัดการทํางานของเครื่องทั้ง

ระบบไดเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน 

การทํางาน 

ไขมันในผลิตภัณฑไมแยกชั้น

ภายในระยะเวลาไมนอยกวา  3  วัน  

อัตราการไหลของน้ํานมไดเกณฑที่

กําหนด  ไมมีเสียงดังผิดปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ  

Automatic  Filling  

Machine 
Pac 

ตูควบคุม 
ไมชํารุด  มีหลอดไฟแสดงการ

ทํางานอยางถูกตอง 

ทุก  1  เดือน 

ภายนอกเครื่อง 

ไมชํารุดเสียบหาย  ไมมีรอยรั่วซึม

ของน้ํา  น้ํานม  น้ํามัน  ติดตั้งได

ระดับ  มีความสะอาดทั้งภายนอก

และภายใน 

ถวยดักน้ําและหนาปด

บอกแรงดันลม 

ไมมีส่ิงสกปรกอุดตันทางลมปรับ

แรงดันลมไดตามเกณฑไมร่ัวซึม  

บอกแรงดันลมไดถูกตอง 

ชุดปรับน้ํามันไฮโดรลิก 
ไมชํารุด  ปรับอัตราการไหลของ

น้ํามันตามเกณฑที่กําหนดไดน้ํามัน

ไมร่ัวซึม 

ตัวกระแทกวันที่หมดอายุ

และยางรอง 

ไมชํารุด  ทํางานเปนปกติ          

ตั้งแรงกดได  พิมพวันที่ไดถูกตอง 

น้ําหลอเล้ียงซีลลวดรอน 

ไมชํารุด  ไมมีรอยไหม  ไมมีรอย

แตกราว  ซึ่งเปนสาเหตุให

กระแสไฟฟาลัดวงจร 

ลวดรอน  ผารองลวดรอน  

ฉนวนปดปลายลวดรอน 
ไมชํารุดหรือมีส่ิงอุดตัน 
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แผนการบํารงุรักษาเครื่องจักร  เครื่องมือและอุปกรณ 
 
เครื่องมือ/เครื่องจักร/

อุปกรณ 
รหัส ส่ิงที่ตรวจ เกณฑการตรวจ ความถี่ 

เครื่องบรรจุถุงอัตโนมัติ  

Automatic  Filling  

Machine 

Pac 

ชุดปรับปริมาณบรรจุ 
ทํางานเปนปกติ  ปรับขนาดบรรจุได

แมนยําตามปริมาณที่ตองการ 

ทุก  1  เดือน 

วาลว ไมชํารุด  เปดปดไดปกติ  ไมมีรอยรั่วซึม 

ซีลวาลวแกนบรรจุ  

และหัวบรรจุ 

ไมเกินอายุการใชงาน  ไมชํารุด         

ไมแข็งกระดางหรือเปอยยุยไมมีรอย

ร่ัวซึม 

มอเตอร 
ไมชํารุด  ไมมีเสียงดังผิดปกติขณะ

ทํางาน 

สายพานและโซ

ขับเคลื่อน 

ไมชํารุด  ไมเกินอายุใชงาน  ตั้งตึง

หยอนไดตามเกณฑที่กําหนด 

กระบอก  Pneumatic  

และวาลวลม 

ไมชํารุดไมมีรอยร่ัวซึมของลมและ

น้ํามัน  ทํางานไดเปนปกติตั้งความแรง

ของการเคลื่อนตัวของลูกสูบได 

ลูกปนและบูชตามจุด

ขับเคลื่อนตาง ๆ 

ไมชํารุดหรือสึก  ไมมีเสียงดังหรือโยก

ขณะทํางาน  จาระบีและน้ํามันหลอล่ืน

ไมแหง 

หลอดไฟฆาเชื้อ       

( UV ) 

ไมชํารุด  ติดทุกหลอด  ไมเกินอายุการ

ใชงานตามเกณฑที่กําหนด 

อุปกรณจับเวลา  

ชั่วโมงการทํางานหรือ

จํานวนถุงที่ได 

ไมชํารุด  บอกจํานวนถุงที่บรรจุไดหรือ

บอกชั่วโมงการทํางานของเครื่องได

ถูกตอง 

Volume  ปรับ

กระแสไฟลวดรอน

แนวตั้งและแนวตัด 

ไมชํารุด  ปรับความรอนมากนอยของ

ลวดรอนแนวตัดและตั้งได 

ถังบาลานซ ไมชํารุดหรือร่ัวซึม  คงระดับน้ํานมได 

การทํางาน 

บรรจุไดทั้งปริมาณและจํานวนเปนปกติ  

ไมร่ัวซึมหรือแตกในเกณฑที่กําหนด  ไม

มีเสียงดังผิดปกติขณะทํางาน 
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แผนการบํารงุรักษาเครื่องจักร  เครื่องมือและอุปกรณ 
 
เครื่องมือ/เครื่องจักร/

อุปกรณ 
รหัส ส่ิงที่ตรวจ เกณฑการตรวจ ความถี่ 

เครื่องทําความเย็น 

Compressor  set 
Com 

ตูควบคุม 
ไมชํารุด  มีหลอดไฟแสดง

สถานะการทํางาน 

ทุก 1 เดือน 

อุปกรณควบคุม 

-  แรงดันน้ํายาและน้ํามัน 

-  อุณหภูมิ 

-  ระยะเวลาละลาย    

น้ําแข็ง 

ไมชํารุดหรือเสียหาย  ทํางานไดเปน

ปกติตามเกณฑที่กําหนด 

มอเตอร ไมชํารุด  ไมมีเสียงผิดปกติขณะ

ทํางาน 

พัดลม  Coil  รอนและ 

แผงระบายความรอน 
สะอาด  ไมชํารุดหรือมีรอยร่ัวซึม 

Compressor 

ทํางานเปนปกติตามเกณฑที่

กําหนด  ไมมีเสียงผิดปกติ  สะอาด

ไมมีรอยรั่วซึม 

Seal  Comp ไมมีรอยรั่วซึมของน้ํามันหรือน้ํายา 

สายพาน 
ไมชํารุด  ไมเกินอายุการใชงาน  ตั้ง

ความตึงหยอนในเกณฑที่กําหนดได 

น้ํามันและน้ํายา  Comp อยูในระดับเกณฑที่กําหนด 

สัญญาณเตือนเม่ือมีการ

ทํางานผิดปกติ 
มีเสียงสัญญาณเตือนปกติถูกตอง 

Heater  Coil  เย็น 
Heater  ละลายน้ําแข็งที่คอยลเย็น

ทํางานปกติในขณะที่ละลายน้ําแข็ง 

การทํางาน 

สามารถทําอุณหภูมิไดตามที่

กําหนด  ไมมีเสียงดังผิดปกติขณะ

ทํางาน 
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22. . การสอบเทยีบเครือ่งมอืวัดการสอบเทยีบเครือ่งมอืวัด  
 เครื่องมือวัดเปนสิ่งที่บงชี้ถึงคาตางๆที่เราตองการทราบ ดังนั้นการที่จะไดคาตางๆ ที่ถูกตองตรงตาม

ความเปนจริงนั้น จําเปนตองมีเครื่องมือวัดที่ไดมาตรฐาน หรือกลาวอีกอยางหนึ่งคือ เครื่องมือวัดที่ใชนั้น ตอง

แสดงผลตรงตามความเปนจริง  ดังนั้นจึงตองมีการสอบเทียบเครื่องมือวัดเพื่อที่จะทําใหเราทราบวาคาที่ไดจาก

เครื่องมือวัดนั้น ผิดพลาดจากความเปนจริงมากนอยเทาไร  ซึ่งโดยปกติแลวเครื่องมือวัดที่ผานการใชงานจะมี

การเสื่อมคุณภาพลงไปตามสภาพการใชงาน และระยะเวลาที่ใชงาน เราจึงตองทําการสอบเทียบเครื่องมือวัด

เปนระยะๆ อยางสม่ําเสมอ 

การสอบเทียบ คือการเปรียบเทียบคาที่ไดจริงจากเครื่องมือกับคามาตรฐานสําหรับเครื่องมือนั้น  ซึ่งจะ

ทําใหเราสามารถทราบคาความผิดพลาดของเครื่องมือวัดนั้นๆ ได คาความผิดพลาดที่เราไดจากการสอบเทียบ 

จะถูกนํามาใชเปนคาปรับแกในการอานผล 

 การปรับเทยีบ เปนการปรับแตงเครื่องมือวัดใหสามารถแสดงคาที่อานไดใหเทากับคามาตรฐาน  
 
การกาํหนดความถี่ในการสอบเทียบ  

 เนื่องจากความแมนยําในการวัดของเครื่องมือวัดมีจะมีการคลาดเคลื่อนไปตามสภาพการใชงาน และ

ตามระยะเวลาการใชงาน รวมถึงปจจัยแวดลอมอ่ืนๆ ดวย ดังนั้นการกําหนดความถี่ในการสอบเทียบจึง         

ไมสามารถกําหนดเวลาเปนมาตรฐานที่แนชัดได 

 การกําหนดความถี่ในการสอบเทียบควรนําปจจัยตางๆ มาพิจารณารวมกัน เชน ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ในกรณีที่เครื่องมือวัดมีความคลาดเคลื่อนไป สภาพในการใชงาน คุณสมบัติของเครื่องมือวัด รวมถึงผลการ

สอบเทียบครั้งกอนๆ เปรียบเทียบกับคร้ังสุดทายวามีความคลาดเคลื่อนตางจากเดิมเทาไร หรืออาจกําหนด

ความถี่ตามระยะเวลาตรวจซอมของเครื่องมือ ซึ่งควรที่จะกําหนดระยะเวลาสอบเทียบใหส้ันกวาระยะเวลา

ตรวจซอมจริงสําหรับการกําหนดความถี่ในการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ไมเคยทําการสอบเทียบมากอน และดู

แนวโนมของความคลาดเคลื่อนในการสอบเทียบแตละครั้ง  เพื่อนํามากําหนดคาความถี่สอบเทียบ                

ในครั้งตอๆ ไป 

  
วิธีการสอบเทียบ 

 ในการสอบเทยีบเครื่องมือวดัโดยทั่วไปสามารถทาํได 2 วิธี คือ 

วิธีที่ 1 สอบเทียบเครื่องมือวัดภายในบริษัท คือ การปฏิบัติการสอบเทียบ ปรับเทียบเครื่องมือใน

หองปฏิบัติการของบริษัทเอง โดยหองปฏิบัติที่วาจะตองเปนหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน (โดยมีเงื่อนไขและ

ขอกําหนดของหองปฏิบัติการมาตรฐาน) เครื่องมือมาตรฐานทั่วไปภายในหองปฏิบัติการจะแบงเปน 2 ระดับ คือ 
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1. Reference Standard (Primary Standard) 

ใชสําหรับสอบเทียบ Working Standard ของหองปฏิบัติการ หรือเครื่องมือซึ่งมี accuracy 

สูงโดยเฉพาะ ดังนั้น Reference Standard จะตองมี accuracy สูงมากพอและ Reference Standard จะถูก

สงไปสอบเทียบกับ National Standard ตามระยะเวลาที่กําหนด 

2. Working Standard (Secondary Standard)  

ใชสําหรับสอบเทียบเครื่องมือทั่วไปที่ใชในโรงงานทั้งหมด ดังนั้น Working Standard จะ

ถูกใชงานอยูเปนประจําวิธีการสอบเทียบวิธีนี้เหมาะสําหรับโรงงานหรือบริษัทใหญๆ ซึ่งมีเครื่องมือวัดจํานวน

มาก แตถาเปนโรงงานขนาดเล็ก ควรเลือกวิธีที่2 จะประหยัดกวา 

วิธีที่ 2 สงเครื่องมือวัดไปสอบเทียบที่ศูนยสอบเทียบภายนอกบริษัท วิธีนี้บริษัทไมตองลงทุนซื้อ

เครื่องมือมาตรฐาน ไมตองดูแลรักษา ไมตองเตรียมหองปฏิบัติการและบุคลากร เพียงแตสงเครื่องมือของตน

ออกไปสอบเทียบปรับเทียบที่ศูนยสอบเทียบที่ต้ังขึ้นเพื่อบริการสอบเทียบ/ปรับเทียบ จะประหยัดคาใชจายกวา

ลงทุนเอง (http://www.student.chula.ac.th)    

 
หองปฏิบัติการสอบเทยีบ   
การเลือกหองปฏิบัติการสอบเทียบภายนอกควรเลือกหองปฏิบัติการที่มีความสามารถสอบเทียบ

เครื่องมือวัดของเราได และตองเปนหองปฏิบัติการที่สามารถแสดงออกถึงความสามารถในการสอบเทียบได 

และที่สําคัญตองเปนหองปฏิบัติการที่การวัดสามารถสอบกลับไดถึงมาตรฐานหนวยวัดสากล วิธีการที่ควร

พิจารณาก็คือ ควรเลือกหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน มอก.17025-2543 

(ISO/IEC Guide 25 เดิม) หองปฏิบัติการที่ผานการรับรองความสามารถดังกลาวถือไดวามีความสามารถ และ

สอบกลับไดถึงมาตรฐานหนวยวัดสากล                 
 หองปฏิบัติการสอบเทียบภายในองคกร หรือบริษัทในกรณีที่มีการสอบเทียบเอง จะตองแสดงใหเห็นถึง

ความสามารถในการดําเนินการสอบเทียบตามมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัด และมีวิธีการดําเนินการ

จัดทําไวเปนเอกสาร และมีมาตรฐานอางอิง โดยไดรับการสอบเทียบจากหนวยงานภายนอก สําหรับวัสดุที่ใช

อางอิงในการสอบเทียบ เชน ลูกตุมปรับน้ําหนัก ควรเปนวัสดุที่มาตรฐาน มีใบรับรองมาตรฐานการผลิต      

ISO 9000 รวมทั้งมีการดําเนินกิจกรรมการทดสอบ หรือวิเคราะหตามมาตรฐาน มอก.1300-2537 หรือ

มาตรฐานอื่นๆ เทียบเทา ซึ่งจะเปนหลักประกันคุณภาพของวัสดุอางอิงนั้นๆ 
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การสอบเทียบ 
 ในการสอบเทียบเครื่องมือวัด จะตองกําหนดจุดสอบเทียบใหครอบคลุมชวงการใชงานของเครื่องมือวัด

นั้น ตัวอยางเชน สอบเทียบเทอรโมมิเตอรวัดอุณหภูมิ ซึ่งโดยปกติใชวัดอุณหภูมิที่อยูในชวง 40 - 60°C ในการ

สอบเทียบอาจจะกําหนดคาในการสอบเทียบที่ 35 - 65°C โดยจะแบงสอบเทียบเปนจุดๆ กระจายอยูในชวง

ดังกลาว การแบงจุดสอบเทียบใหมีจุดสอบเทียบถี่มากก็จะมีคาใชจายมาก จึงควรกระจายจุดสอบเทียบ

ในชวงที่ไมตองถี่เกินไปเชนในชวงการสอบเทียบดังกลาว อาจกระจายจุดสอบเทียบออกเปน 5-10 จุด เชน

แตละจุดหางกัน 5°C 

 การสอบเทียบเครื่องมือวัดโดยหนวยงานภายนอก ผลที่ไดจากการสอบเทียบเครื่องมือวัดจะตองนํามา

ปรับการวัดคาในการใชงานจริง  โดยผลการสอบเทียบจะรายงานในใบรับรองการสอบเทียบ (Certification of 

Calibration) และเครื่องมือที่ผานการปรับเทียบจากหนวยงานภายนอกแลวจะมีปายแสดงขอมูลการสอบเทียบ 

(Calibration Label) ติดอยูกับเครื่องมือ แสดงขอมูล ดังนี้ 

- รหัสของเครื่องมือ  

- วันที่ทําการปรับเทียบ 

- วันหมดอายุ  

- ชื่อบริษัทที่ทําการปรับเทียบ 

 

ขอแนะนํา :   

• เครื่องมือหรืออุปกรณที่มีความเสี่ยงสูงตอกระบวนการผลิต ควรมีความถี่ในการ

ปรับเทียบเครื่องมือมากกวาเครื่องมือประเภทอื่นๆ  

• ความถี่ในการปรับเทียบเครื่องมือหรืออุปกรณข้ึนอยูกับการใชงานของเครื่องมือนั้นๆ  

 

 

ตัวอยาง   ตารางรายงานผลการสอบเทยีบเทอรโมมิเตอรที่จุดสอบเทยีบ 60°C 

 

 

 

1 2 3 4 5 

คามาตรฐาน คาอานของเครื่องมือวัด คาความคลาดเคลื่อน เกณฑยอมรับ ความไมแนนอนในการสอบเทียบ 

60.00 60.5 0.5 +/-1.0 +/-0.55 
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 จากตัวอยางในตารางเปนตัวอยางการรายงานผลการสอบเทียบเทอรโมมิเตอรแบบปรอทในแทงแกว ซึ่ง

มีคาความคลาดเคลื่อนในการวัดไดถึง 0.5°C และกําหนดใหสอบเทียบที่จุด 60.0°C ผลการสอบเทียบ

ตีความไดดังตอไปนี้  
 
ชองที่ 1 (60.00 องศาเซลเซียส) คือ คามาตรฐานที่หองปฏิบัติการปอนใหแกเทอรโมมิเตอรของหองปฏิบัติการ

ที่สงไปสอบเทียบ  

ชองที่ 2 (60.5 องศาเซลเซียส) คือ คาที่อานไดจากเทอรโมมิเตอรที่เราสงไปสอบเทียบ  

ชองที่ 3 (0.5 องศาเซลเซียส) คือ คาผลตางระหวางคาอานกับคามาตรฐานของหองปฏิบัติการ(ชองที่ 2 

ลบดวย ชองที่ 1) ในการประเมินผลขั้นตนคาความ คลาดเคลื่อนในชองที่ 3 ตองไมมากเกินไปกวาเกณฑการ

ยอมรับ 

ชองที่ 4 (1.0 องศาเซลเซียส) หากตัวเลขในชองที่ 3 มากกวาเกณฑยอมรับในชองที่ 4 ก็แสดงวาเทอรโมมิเตอร

ของเราคลาดเคลื่อนมากกวาเกณฑที่ยอมรับได อยางไรก็ตามยังมีตัวเลขในชองที่ 5 ที่ผูใชเครื่องมือวัดตองคํานึงถึง

เสมอในการประเมินผลการสอบเทียบ  

ชองที่ 5 (0.55 องศาเซลเซียส) คือ คาประมาณของความไมแนนอนในการสอบเทียบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ

สอบเทียบของหองปฏิบัติการสอบเทียบที่เราสงเครื่องมือวัดไปสอบเทียบ  

ขอใหสังเกตวาหองปฏิบัติสอบเทียบที่ผานการรับรองความสามารถมักจะรายงานคาความไมแนนอน     

ในการสอบเทียบมาพรอมผลการสอบเทียบแตละครั้งเสมอ ขณะที่หองปฏิบัติการที่ไมผานการรับรองความสามารถ

มักไมรายงานคาความไมแนนอนของการวัดในการสอบเทียบ ทําใหผูใชเครื่องมือวัดไมสามารถประเมินผลการ

สอบเทียบได ในการประเมินผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดนี้ ใหผูประเมินผลนําคาความไมแนนอนในชองที่ 5 

(+/- 0.55 องศาเซลเซียส) บวกเขากับ คาความคลาดเคลื่อนในชองที่ 3 หากรวมกันแลวไมใหญเกินกวาเกณฑ

ในชองที่ 4 (+/- 1.0 องศาเซลเซียส) แลวก็ตัดสินใจไดวาเครื่องมือวัดนี้ทํางานอยูในเกณฑที่ยอมรับได จาก

ตัวอยางนี้ประเมินไดดังนี้  

 คาความคลาดเคลื่อน + คาความไมแนนอน      =      0.5 องศาเซลเซยีส + (+/- 0.55)  

                                                 =      + 1.05 องศาเซลเซียส และ - 0.05 องศาเซลเซียส  

อนึ่งผลจากการบวกจะพบวามากกวา 1°C ขณะที่ผลลบ นอยกวา 1°C ตีความไดวาเครื่องมือวัดนี้มี

โอกาสทํางานคลาดเคลื่อนไปมากกวาเกณฑประมาณ 0.05°C ก็ตองถือวาเทอรโมมิเตอรเครื่องนี้ไม

เปนไปตามเกณฑ 

 
 บันทึกและรายงาน 

- รายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ นาฬิกา เครื่องชั่ง ตวง วัด ที่ใชในกระบวนการผลิต 
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 ตัวอยาง Certification of Calibration 
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ที่มา : http://www.icllabs.com/ 
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โรงงานแปรรปูนม.................................................................... 
แบบฟอรมการปรับเทียบเทอรโมมิเตอร 

เดือน…………………………พ.ศ………………. 
ผลการสอบเทียบภายนอก 
1.  เทอรโมมิเตอร รหัส TM1 อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส  

ความคลาดเคลื่อน……………..   หนวยงาน บริษัท……………... 

             วันที่สง……………………….   วันที่รับ…………………………... 

2.   เทอรโมมิเตอร รหัส TM2 อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส  

ความคลาดเคลื่อน.……… ……   หนวยงาน บริษัท……………… 

 วันที่สง……………………….   วันที่รับ………………………….. 

ผลการสอบเทียบภายใน 
ชนิดเทอรโมมิเตอร รหัส อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เฉล่ีย ค.ค.ค. ค.ค.ค.แทจริง ผลการตรวจสอบ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 
มาตรฐาน TM 1          

ดิจิตอล RT1          

RT2          

RT3          

RC1          

RC2          

TC02          

IB          

แบบเข็ม TG0          

TG02          

TG03          

TG,ST1          

TG,ST2          

แอลกอฮอล TA 1          

อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 

ดิจิตอล TC01          

TC03          

TD1          

TD2          

TD3          

แบบเข็ม TG01          

 TG00          

 TG04          

ผูสอบเทียบ…………………………… 

(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 

ผูตรวจสอบ……………………. 

(ผูจัดการโรงงาน) 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรม 
ใหพนักงานควบคุมคุณภาพลงบนัทกึขอมูลการปฏิบัติงานลงในแบบฟอรมเลขที่ .....................

แบบฟอรมการปรับเทียบเทอรโมมิเตอร ดังนี ้

• ประจําเดือน : บันทกึเดือนที่ทาํการปรับเทียบ 

• พ.ศ.  : บันทกึ พ.ศ.ที่ทาํการปรับเทียบ 

• คร้ังที่ 1-5  : บันทกึอุณหภูมิที่วัดไดคร้ังที่ 1,2,3,4 และ 5 ตามลําดบัของอุณหภูม ิ

  มาตรฐานทีต้ั่งไวแตละคา 

• เฉลี่ย  : บันทกึคาเฉลี่ยครั้งที่ 1-5 ของอุณหภูมิทัง้ 2 คา โดยคาํนวณ ดังนี ้

 

 

• เทอรโมมิเตอรมาตรฐาน (TM1) 

-   คาความคลาดเคลื่อน (ค.ค.ค.) : บันทกึคาความคลาดเคลื่อน 

-   หนวยงาน บริษัท   : บันทกึชื่อหนวยงานหรือบริษัทที่สงไปปรับเทียบ 

-   วันที่สง    : บันทึกวันที่ เดือน ป ที่สงเทอรโมมิเตอรไปทําการ 

    ปรับเทียบ 

-   วันที่รับ    : บันทึกวัน เดือน ป ที่ไดรับเทอรโมมเิตอรคืน 

• ค.ค.ค.  : บันทึกคาความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิของเทอรโมมิเตอรแตละอัน โดย 

  คํานวณดังนี้ 

ค.ค.ค.    =    อุณหภูมิเฉลี่ยของเทอรโมมเิตอรมาตรฐาน-อุณหภูมิเฉลี่ยของเทอรโมมิเตอรแตละอัน 

• ค.ค.ค.ที่แทจริง : บันทึกคาความคลาดเคลื่อนที่แทจริงของเทอรโมมิเตอรแตละอัน โดย 

  คํานวณดังนี้ 

ค.ค.ค. แทจริง   =   ค.ค.ค. – ค.ค.ค.เทอรโมมิเตอรมาตรฐานที่ไดจากการสงไปปรับเทียบ 

• ผลการปรับเทยีบ : ถาคาความคลาดเคลื่อนที่แทจริงมากกวา 2°C ใหขีดเครื่องหมาย “X”  

  แสดงวาไมผานเกณฑที่โรงงานกาํหนด หามนาํเทอรโมมิเตอรอันนัน้มาใช  

• ผูรับผิดชอบ  : พนักงานควบคุมคุณภาพ 

 

 

 

 

อุณหภูมิเฉลี่ย      =     ผลรวมอุณหภูมทิั้งหมด 
                                    5 
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     เอกสารเลขที่............................................ 
โรงงานแปรรปูนม................................................. 
แบบฟอรมการปรับเทยีบเครื่องชั่งและลูกตุม 

ประจําเดือน…………………………พ.ศ………………. 

ผลการสอบเทียบภายนอก 

1. ลูกตุมขนาด 1 ก.ก.    ค.ค.ค……………………… หนวยงาน………………………… 

 วันที่สง……………….… วันที่รับ…….………….. 

2. ลูกตุมขนาด 0.200 ก.ก.   ค.ค.ค………………….  หนวยงาน………………………… 

 วันที่สง……………….… วันที่รับ…….…………. 

3. เครื่องชั่งดิจิตอล ขนาด 310 ก.  ค.ค.ค. ………………… หนวยงาน…………………… 

 วันที่สง………………… วันที่รับ…….…………. 
 

ผลการสอบเทียบภายใน 
วัน เดือน ป 
ที่สอบเทียบ 

ขนาด 
เครื่องชั่ง 

รหัส น้ําหนักในแตละตําแหนง 
(kg) 

น้ําหนัก 
เฉล่ีย 
(1) 

น้ําหนักที ่
ตองการวัด 

(2) 

ค.ค.ค. 
ของลูกตุม 

(3) 

ค.ค.ค. 
ของเครื่องชั่ง 

(1)- [(2) –(3)] A B C D E 

 สปริงขนาด 35 ก.ก. 

สปริงขนาด 0.5 ก.ก. 

WS 1 

WS 2 

      1.00 ก.ก. 

0.200 ก.ก. 

  

 สปริงขนาด 35 ก.ก. 

สปริงขนาด 0.5 ก.ก. 

WS 1 

WS 2 

      1.00 ก.ก. 

0.200 ก.ก. 

  

 สปริงขนาด 35 ก.ก. 

สปริงขนาด 0.5 ก.ก. 

WS 1 

WS 2 

      1.00 ก.ก. 

0.200 ก.ก. 

  

 
 
 

ผูสอบเทียบ……………………………. 

(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 

วันที…่……………………. 

ผูตรวจสอบ…………………………. 

(ผูจัดการโรงงาน) 

วันที…่……………………… 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรม 
(1) พนกังานควบคุมคุณภาพทาํการลงบันทึกขอมูลการปรับเทียบที่ไดจากหนวยงานภายนอกลงใน 

แบบฟอรมการปรับเทียบเครื่องชั่งและลูกตุม ดังนี ้

• ประจําเดือน  : บันทกึเดือนที่ทาํการปรับเทียบ 

• พ.ศ.   : บันทกึ พ.ศ. ที่ทาํการปรับเทียบ 

• น้ําหนกัแตละตําแหนง : บันทกึคาน้าํหนกัที่อานไดในแตละตําแหนงที่วางลกูตุม 

• น้ําหนกัเฉลี่ย  : บันทกึคาน้าํหนกัเฉลี่ยของลูกตุม ดังนี ้

 

 

น้ําหนกัเฉลี่ย     =     น้ําหนกัลูกตุมตําแหนง A – B – C – D – E  
                                      5 

 
 

- เครื่องชั่งและลูกตุมมาตรฐาน 

- คาความคลาดเคลื่อน : บันทกึคาความคลาดเคลื่อนที่ไดจากการสงไปปรับเทียบ 

- หนวยงาน บริษัท  : บันทกึชื่อหนวยงานหรือบริษัทที่สงไปปรับเทียบ 

- วันที่สง    : บันทกึ วนั เดือน ปที่สงเครือ่งชั่งและลกูตุมไปปรับเทียบ 

- วันที่รับ   : บันทกึวนั เดอืน ป ที่ไดเครื่องชั่งและลกูตุมรับคืน 

 

(2) เมื่อพนักงานควบคุมคุณภาพทําการปรับเทียบเครื่องชั่งภายใน ใหบันทึกลงในแบบฟอรมการ

ปรับเทียบเครื่องชั่งและลุกตุม ดังนี้ 

- ค.ค.ค. ของลูกตุม  : บันทึกคาความคลาดเคลื่อนของลูกตุมที่ไดจากการปรับเทียบ 

  ภายนอก 

- ค.ค.ค. ของเครื่องชั่ง  : บันทึกคาความคลาดเคลื่อนของเครื่องชั่ง โดยคํานวณ ดังนี้ 

 

ค.ค.ค. ของเครื่องชั่ง   =   น้าํหนักเฉลีย่ – (น้ําหนกัที่ตองการวัด – ค.ค.ค. ของลูกตุม) 

 

(3) สงแบบฟอรมใหกับผูจัดการโรงงานตรวจสอบ 
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ตัวอยาง ปายแสดงสถานะเทอรโมมิเตอร/เครื่องชั่ง 
 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : กรณีพบวามีเทอรโมมิเตอรที่คาความคลาดเคลื่อนที่แทจริงมากกวา ..............°C แสดง

วาไมผานเกณฑที่โรงงานกําหนดหามนําเทอรโมมิเตอรอันนั้นมาใชบันทึกผลลงในปายแสดงสถานะ

เทอรโมมิเตอรเครื่องชั่งและติดไวที่เครื่องชั่ง 

ปายแสดงสถานะเทอรโมมิเตอร/เครื่องชั่ง 

ชนิด …………………….รหัส……………. 

ค.ค.ค…………………………. 

   ผาน                ไมผาน 

วันที่สอบ.เทียบ ………………………… 

วันที่สอบเทยีบครั้งตอไป……………….... 

ผูสอบเทียบ…………………………... 

(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 
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 น้ํา เปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ซึ่งรวมไปถึงจุลินทรียดวย แหลงน้ําทั่วไปจึง

เปนแหลงที่เหมาะแกการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ดังนั้นน้ําที่จะนํามาใชเพื่อการบริโภค จําเปนจะตองเปนน้ํา

ที่สะอาด เปนน้ําที่ผานการปรับสภาพ และฆาเชื้อจุลินทรียแลว  นอกจากเราใชน้ําเพื่อการบริโภคแลว น้ํายังถูก

นํามาใชประโยชนในการชะลาง ใชในการเกิดปฏิกิริยาเคมีตางๆ และอื่นๆ อีกมากมาย 

 ในโรงงานผลิตนมพาสเจอรไรสก็เชนเดียวกัน  เราใชประโยชนจากน้ําในกิจกรรมตางๆ เชน การชะลาง

ทําความสะอาด ใชสําหรับบริโภค ไปจนถึงใชในกระบวนการผลิต โดยทั่วไปเราสามารถจําแนกน้ําที่ใชภายใน

โรงงานผลิตอาหารออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะการนําไปใช คือน้ําสัมผัสอาหาร และน้ําสําหรับใชทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 1. น้ําสัมผัสอาหาร หรือน้ําที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร ไดแก น้ําที่ใชเปนสวนผสมของนม น้ําที่ใชเปน

ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความรอนในกระบวนการผลิต น้ําใชหลอเลี้ยงลูกสูบภายในเครื่องโฮโมจิไนส ซึ่งมี

โอกาสสัมผัสกับน้ํานมไดในกรณีซีลยางหรืออุปกรณตางๆ ชํารุดเสียหาย รวมถึงน้ําที่ใชในการลางฆาเชื้อ 

เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณที่ตองสัมผัสกับน้ํานม  ถาน้ําที่นํามาใชมีการปนเปอนไมวาทางกายภาพ เคมี หรือ

จุลินทรีย ก็จะทําใหเกิดการปนเปอนสูน้ํานมดวยเชนกัน ดังนั้นน้ําที่ใชตองเปนน้ําสะอาด มีคุณภาพมาตรฐาน

เทียบเทากับน้ําบริโภคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

 น้ําที่มีการหมุนเวียนกลับมาใชใหม ควรผานการบําบัด ดูแลรักษาคุณภาพของน้ําอยูเสมอ เพื่อลด

โอกาสเสี่ยงตอการปนเปอนจากการใชน้ําหมุนเวียน ในกรณีที่มีการใชน้ําหมุนเวียนในลักษณะที่ไมมีโอกาสจะ

กอใหเกิดการปนเปอนสูอาหาร น้ําที่ใชหมุนเวียนอาจไมตองผานการบําบัดก็ได สําหรับโรงงานที่มีการใชน้ําแข็ง

ในการรักษาความเย็น ไมวาจะใชรักษาความเย็นในกรณีไฟฟาดับ หรือการขนสง และอ่ืนๆ น้ําแข็งที่มีโอกาส

สัมผัสอาหารก็ตองเปนน้ําแข็งที่สะอาด มีการเคลื่อนยาย และเก็บรักษาในสภาพที่มีการปองกันการปนเปอน 

เปนไปตามประกาศกระทรวงสารธารณสุขวาดวยเรื่องน้ําแข็ง  

 ในกรณีที่มีการใชไอน้ํา ซึ่งตองสัมผัสอาหาร หรือมีโอกาสสัมผัสอาหาร ไอน้ําจะตองผลิตจากน้ํา

สะอาดที่ไดมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
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 2. น้ําสําหรับใชทั่วไป เปนน้ําที่ไมไดนําไปใชสัมผัสอาหาร หรือน้ําที่ไมไดใชสําหรับบริโภค เชน น้ําที่

ใชในการชะลางทําความสะอาดในสวนที่ไมมีโอกาสปนเปอนสูอาหาร เปนน้ําที่ผานการปรับสภาพตามความ

จําเปน สะอาด ปราศจากกลิ่น และสารแขวนลอย ไมเปนน้ํากระดาง  

 ภายในโรงงาน ควรมีการจัดการระบบน้ําใชใหอํานวยตอความสะดวกและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

สามารถดูแลรักษาประสิทธิภาพของระบบไดงาย  มีปริมาณเพียงพอตอความตองการใช พรอมทั้งมีส่ิงอํานวย

ความสะดวกสําหรับเก็บรักษาน้ํา และแจกจายตามความเหมาะสม การออกแบบระบบน้ําจะตองออกแบบ

ใหสามารถปองกันการปนเปอนขามได ประเภทของน้ําตองมีการบงชี้ใหชัดเจนเพื่อปองกันการสับสนใน

การนําไปใช  ระบบน้ําสําหรับใชทั่วไปและน้ําสําหรับบริโภคหรือน้ําใชในกระบวนการจะตองไมเชื่อมตอกัน หรือ

ทําใหเกิดการปนเปอนกลับเขาสูระบบน้ําบริโภค  

  
วิธีการปรบัสภาพน้าํ 
 การปรับสภาพน้ําคือการกําจัดอันตรายในน้ํา ซึ่งประกอบดวย อันตรายทางกายภาพ เคมี และ

จุลินทรีย  ในการติดตั้งเครื่องมือปรับสภาพน้ําควรขึ้นอยูกับคุณภาพน้ําดิบของสถานประกอบการแตละแหง  

ถาหากวาน้ําดิบมีการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย ควรมีการฆาเชื้อจุลินทรียในน้ําดวยคลอรีนกอนที่จะผานเขาสู

อุปกรณปรับสภาพน้ําอื่นๆ  ตอไปเพื่อปองกันการปนเปอนของจุลินทรียสูระบบปรับสภาพน้ํา 
1. เครื่องมือปรับสภาพทางดานกายภาพและเคม ี

1.1 สารกรองกรวดทราย  มักใชกรองน้ําประปา หรือน้ําบาดาลเพื่อขจัดสิ่งเจือปนทางกายภาพ 

เชน ตะกอน สารแขวนลอย เปนตน โดยจัดใหน้ําไหลผานถังกรองที่มีชั้นของกรวดทรายเรียงตามขนาดที่

เหมาะสม ซึ่งเปนการกรองกอนที่จะเขากระบวนการกรองอื่นๆ ตอไป  

 1.2 สารกรองแอนทราไซด  มีคุณสมบัติสามารถกรองสนิมเหล็ก ตะกอน ความขุนได 

 1.3 สารกรองแมงกานีสแซนด ทําจากเม็ดทรายเคลือบดวยแมงกานีสออกไซด (MnO2) มีคุณสมบัติ

สามารถขจัดสนิมน้ํา ธาตุเหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว กํามะถัน สังกะสี ออกจากน้ําไดลดหล่ันกันไป  

 1.4 สารกรองผงถานกัมมันต เปนผงถานบดละเอียดสีดํา ภายในมีรูพรุนคดเคี้ยวไปมาทําใหมีพื้นที่

ผิวสัมผัสตอปริมาตรสูง ผงถานประเภทนี้ผลิตขึ้นโดยใชกระบวนการความรอนสูงและลดความดันเปนพิเศษ มี

คุณสมบัติในการดูดสี กลิ่น กาซ และสิ่งเจือปนในน้ําไวในรูพรุน ทั้งนี้ผงถานอาจใชรวมกับทราย หรือ สารกรอง

อ่ืนๆ เชน เรซิน แอนทราไซต แมงกานีสแซนด เปนตน การบํารุงรักษาทําไดโดยวิธีการลางยอนเชนเดียวกับการ

ลางสารกรองกรวดทราย 

 1.5  สารกรองเรซิน ซึ่งเปนสารสังเคราะหที่มีหลายชนิดขึ้นกับคุณภาพน้ําเริ่มตนและคุณภาพของ

ผลิตภัณฑน้ําที่ตองการมีคุณสมบัติในการลดความกระดางของน้ํา สารกรองเรซินมีรูปรางคลายลูกปด โปรง

แสง มีสีเหลือง มีขนาดตั้งแต 0.3-1.2 มิลลิเมตร ขนาดที่นิยมใชในกระบวนการปรับคุณภาพน้ํา ไดแก 0.4-0.5 
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มิลลิเมตร สารกรองเรซินชนิดที่ใชในการลดความกระดางของน้ํา โดยเฉพาะน้ําบาดาลบอลึก และน้ําประปา 

ไดแก โซเดียมเรซิน ซึ่งมีคุณสมบัติในการดึงอนุมูลประจุบวกของแคลเซียมและแมกนีเซียม 
 
2. เครื่องมือที่ใชในการกรองเชื้อจุลินทรียในน้าํ 
2.1 ไสกรองใยสังเคราะห ทําจากสารโพลีเมอรประเภทตางๆ และมีขนาดของรูแตกตางกันไปตั้งแต 

5-50 ไมครอน ไสกรองชนิดนี้ใชกรองตะกอนหยาบที่ปนเปอนอยูในน้ํา 

2.2 ไสกรองเซรามิค ทําจากวัสดุจําพวกเซรามิคมีขนาดของรูพรุนละเอียด ต้ังแต 0.3-1.0 ไมครอน 

ทําหนาที่ในการกรองตะกอนขนาดเล็กและจุลินทรียบางชนิด 

2.3 เครื่องกรอง Reverse Osmosis (RO.) เปนระบบการกรองโดยใชเยื่อกรองชนิดพิเศษที่เรียกวา 

membrane ซึ่งทํามาจากใยสังเคราะหเซลลูโลส มีความละเอียดถึง 0.0001ไมครอน เมื่อเปรียบเทียบกับ

เสนผมมนุษย =100ไมครอน และไวรัส =0.02ไมครอน ดวยคุณสมบัตินี้เองทําใหสารละลายสิ่งปนเปอน เชน 

โลหะหนัก ผงซักฟอก ปุยเคมี ยาฆาแมลง สารตะกั่ว รวมทั้งเชื้อโรคตางๆ ซึ่งมีขนาดใหญกวาไมสามารถแทรกตัว

เล็ดลอดผานเยื่อกรองนี้ไปได จะมีเพียงน้ําบริสุทธิ์เทานั้นที่สามารถซึมผานได สิ่งปนเปอนที่ถูกดักไวใน

เยื่อกรองจะถูกกําจัดออกจากระบบในทันที เพื่อปองกันการตกคางสะสมภายในเครื่อง โดยจะแยกออกคนละทาง

กับน้ําบริสุทธิ์ที่ผานการกรองแลว วิธีการนี้ทําใหน้ํากรอง RO มีความสะอาดบริสุทธิ์  
 

3. สารเคมีและอุปกรณทีใ่ชในการฆาเชื้อจุลินทรียในน้ํา 
 3.1  สารเคม ีฆาเชื้อจลุินทรีย 
 คลอรีน เปนสารฆาเชื้อที่นิยมใช เนื่องจากใชงาย ราคาถูก สะดวกตอการตรวจวัด คลอรีน

เปนสารออกซิไดซที่แรง สามารถควบคุมกลิ่น และรสของน้ําได รวมทั้งยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย และ

สาหรายที่จะรบกวนตอการตกตะกอน การกรอง และการไหลของน้ํา ตลอดจนชวยฟอกจางสีของน้ําดวย 

(White 1992 : 4-35) ซึ่งนอกจากคุณสมบัติในการฆาเชื้อโรคในน้ําและเรงปฏิกิริยาในการฆาเชื้อโรคในน้ําแลว 

ยังเรงปฏิกิริยาในการตกตะกอนของสารเคมีบางชนิดที่อยูในน้ําดวย ประเภทของคลอรีนที่นิยมใช ไดแก 

สารประกอบไฮโปคลอไรท กาซคลอรีนไดออกไซด ในรูปของผงปูนคลอรีน ที่นิยมใชคือ โซเดียมไฮโปคลอไรท 

และแคลเซียมไฮโปคลอไรท ปริมาณคลอรีนที่ตองเติมในน้ําจะพิจารณาไดจาก การวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ  

ในน้ํา (Residual chlorine) โดยประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคจะดีที่สุด เมื่อมีปริมาณคลอรีนคงเหลือเปน     

0.2-0.5 สวนในลานสวน (ppm) และมีเวลาสัมผัสไมนอยกวา 30 นาที นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อ

ของคลอรีนจะดีข้ึน ถามีปริมาณสารอินทรียและสิ่งเจือปนบางชนิด ปนเปอนอยูในปริมาณที่ไมสูงนัก และ

สภาวะความเปนกรด-ดาง (pH) ของน้ําไมนอยกวา 7.0 

การใชคลอรีนในรูปสารประกอบอื่น ๆ ตองคํานึงถึงปริมาณคลอรีนที่อยูจริงในสารประกอบนั้น

ดวยเชน โซเดียมไฮโปคลอไรด(NaOCl) มีปริมาณคลอรีนอยูจริงประมาณ 15% สําหรับแคลเซียมไฮโปคลอไรท 
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Ca(OCl)2 มีประมาณ 65%  ในการฆาเชื้อดวยคลอรีนจึงตองคํานึงถึงปริมาณที่เหมาะสมคือมีประสิทธิภาพ

เพียงพอและเหลือตกคางในแหลงน้ํานอยที่สุด 

    โอโซน (Ozone) เปนตัวออกซิแดนทที่รุนแรงมาก มีประสิทธิภาพสูงในการทําลายกลิ่น สี 

และรสในน้ํา ขอดีของโอโซนคือ สามารถฆาเชื้อไดเร็วกวาคลอรีนถึง 5,000 เทา และไมทําใหเกิดกลิ่นในน้ํา 

สารอินทรียและจุลินทรียตางๆ ที่อยูในน้ํา โดยปฏิกิริยา Ozonolysis ซึ่งทําใหเซลลของจุลินทรียเกิดการ

เปลี่ยนแปลงโดยที่เซลลไมสามารถซอมแซมได 

 3.2 หลอด UV ฆาเชื้อจุลินทรีย เปนหลอดไฟที่มีรังสีอัลตราไวโอเลต(Ultraviolet Radiation) 

เปนรังสีที่มีความยาวคลื่นตั้งแต 150-3900 อังสตรอม และความยาวคลื่นที่ 2,650 อังสตรอมมีประสิทธิภาพใน

การฆาเชื้อไดดีที่สุด มีลักษณะเปนแสงสีมวงมีความยาวคลื่นระหวาง 13.6-396 นาโนเมตร เปนรังสีทีมี

พลังงานต่ํา ทําใหมีอํานาจทะลุทะลวงนอย ไมสามารถผานแกว พลาสติก สารละลายที่มีความขุนมากๆ 

แผนฟลมของน้ํามัน (grease) ที่ลอยบนผิวหนาของน้ําหรือวัตถุที่เปนของแข็งได แตสามารถผานอากาศไดดี 

สวนน้ําสะอาดหรือสารละลายที่มีความขุนไมมากนัก (เชน เซรุมหรือน้ํานมจะทะลุทะลวงไดประมาณ1-2 

มิลลิเมตร) ดังนั้น จึงทําลายจุลินทรียในอากาศไดดี แตทําลายจุลินทรียในของเหลวไดเฉพาะพื้นผิวเทานั้น 

สําหรับความยาวคลื่นของรังสีอัลตราไวโอเลตที่ใชในการทําลายจุลินทรียไดแก 200-290 นาโนเมตร ซึ่งหลอดยูวี

ที่ใชในการฆาเชื้อโรคในน้ํามักมีความยาวคลื่นประมาณ 2537 อังสตรอม แกวที่ใชทําหลอดตองเปนแกวพิเศษ

ที่ยอมใหแสงยูวีสองผานไดตลอด เชน Quartz หรือแกวที่มีเนื้อซิลิกาสูงมาก เปนตน (บัญญัติ, 2539)  

 
การลางทาํความสะอาด และบํารุงรักษาอุปกรณปรับสภาพน้ํา 
 อุปกรณปรับสภาพน้ําจําเปนตองมีการดูแลทําความสะอาด และบํารุงรักษาตามความเหมาะสม     

เพื่อคงประสิทธิภาพในการปรับสภาพน้ํา 
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ตารางที่ 7 แสดงการลางทําความสะอาด และการบํารุงรกัษาเครื่องมือและอุปกรณ 

 
อุปกรณ วิธีการ กําหนดเวลาการทาํความสะอาด 

กรวดทราย 

ลางยอน (Back wash)* เปนเวลาอยางนอย     

5 นาทหีรือตามความเหมาะสม 
ทุกครั้งกอนทาํการผลิต 

แอนทราไซด 

แมงกานีสแซนด 

คารบอน 

เรซิน** 

ใยสังเคราะห 

ใชแปรงขนออนขัดลางในน้ําสะอาด นําไปผึ่งให

แหงกอนใชควรนําไปแชคลอรีนความเขมขน 

100 พีพีเอ็ม 20 นาที 

อยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 

เซรามิค 

ใชแปรงขนออนขัดเบาๆไปในทิศทางเดียวกันจน

คราบสีน้ําตาลหลุดออกลางดวยน้ําสะอาดอีก

คร้ัง  ผ่ึงใหแหง กอนนํามาใชแชดวยคลอรีน 100 

พีพีเอ็ม 20 นาที 

อยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 

หลอดยูว ี
เปลี่ยนตามอายุการใชงาน 

8,000 – 10,000 ชั่วโมง 

หรือตามที่บริษัทผูผลิตกาํหนดไว 

ทําความสะอาดบริเวณพื้นผวิของหลอดยวู ี อยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง 

RO. 
ลางเยื่อกรองตามคูมือการใชงานหรือเปลีย่น

ตามอายกุารใชงาน 
ตามที่บริษทัผูผลิตกําหนดไว 

ถังพกัน้าํดิบ ฉีดลางดวยน้าํสะอาด ตามความเหมาะสม 

ถังพกัน้าํที่ผานการ

ปรับสภาพแลว 

ฉีดลางดวยน้าํสะอาด ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ  : * วิธีการลางยอน (Back wash) คือใชแรงดันน้ําที่สะอาดฉีดอัดเขาทางดานลางของถังกรอง จากลางขึ้นชั้นบนถัง

สวนทางกันกับการไหลของน้ําที่ผานเครื่องตามปกติ แรงดันน้ําจะทําใหสารกรองเสียดสีกัน โดยมีน้ําเปนตัวกลางพาสิ่งสกปรก

ที่ติดอยูกับสารกรองหลุดติดออกมากับน้ําได 

       ** หลังจากการลางยอนสารกรอง จะมีการวัดคาความกระดางของน้ําที่ออกจากคอลัมนสารกรองเรซิน ถาคา

ความกระดางของน้ําที่ออกจากสารกรองเรซินเทากับความกระดางของน้ํากอนผานสารกรอง จะตองฟนสภาพสารกรองดวย

เกลือโซเดียมคลอไรดและลางเกลือออกจนกวาจะหายเค็ม แตถาพบวาคาความกระดางของน้ํามีคาการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วทําใหตองลางบอยๆ จะตองเปลี่ยนสารกรองเนื่องจากสารกรองเสื่อมสภาพ 
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ตารางที่ 8 การตรวจสอบประสิทธิภาพสารกรอง 
 

สารกรอง การทดสอบ
ประสิทธิภาพ 

กําหนดเวลา วิธีการ 

แอนทราไซด / 

แมงกานีสแซนต 
- เมื่อครบ 1 ป เปลี่ยนสารกรอง 

คารบอน ชุดทดสอบคลอรีน 

มีความสามารถในการกําจัด

คลอรีนลดลงจาก 0.5 ppm เปน

0.1 ppm หรือนอยกวา 

เปลี่ยนสารกรอง 

เรซิน ชุดทดสอบความกระดาง 

ตามความเหมาะสมโดยวัดคา

ความกระดางของน้ําที่ออกจากถงั

กรองหลงัจากการลางยอน 

ฟนฟูสภาพดวยเกลือ

โซเดียมคลอไรด และ

ลางเกลือออกจนกวา

จะหายเค็ม หรือเปลี่ยน

สารกรอง (แลวแต

กรณี) 

ถาพบวาคาความกระดางของน้าํที่

กรองแลวเปลีย่นแปลงอยาง

รวดเร็วทาํใหตองลางบอยๆ 

จะตองเปลี่ยนสารกรอง 
 

การควบคุมคุณภาพน้ํา 
 1. น้ําสัมผัสอาหาร หรือน้ําที่มีมาตรฐานเทียบเทาน้ําบริโภค 

มีการปรับสภาพและฆาเชื้อตามความเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้ําตาม

ระยะเวลาที่เหมาะสมทั้งทางดานกายภาพ เคมี จุลินทรีย ไดแก 

1) มีการควบคุมคุณภาพดานกายภาพ เชน ตองใสไมมีสี มีความสะอาด และไมมีความขุน  

      2) มีการควบคุมคุณภาพดานเคมี เชน คาความกระดางตองไมเกิน 100 ppm ความเปนกรด-

ดาง (pH) อยูระหวาง 6.5-8.5 ปริมาณคลอรีนที่หลงเหลืออยูในน้ํา ไมเกิน 250 ppm เปนตน  

 

 

 

 
      ภาพที่ 195 : ชุดทดสอบความกระดาง                         ภาพที่ 196 : การไตเตรทหาความกระดาง 
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  3) มีการควบคุมคุณภาพทางดานจุลินทรยี เชน มีปริมาณแบคทีเรียชนิดโคลิฟอรมไมเกิน 2.2 

/ 100 ml (MPN) และตองไมพบแบคทีเรียชนิด E.coli 

 
ขอแนะนํา :  

สงตรวจตัวอยางน้ํา ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องน้ําบริโภคในภาชนะ

บรรจุที่ปดสนิทปละครั้ง 

 

 
 2. น้ําใชทั่วไป 

มีการตรวจสอบคุณภาพตามระยะเวลาที่เหมาะสม เชน ตรวจสอบทางดานกายภาพตรวจสอบ

ความกระดางของน้ํา แลวแตกรณี 
 
บันทึกและรายงานที่เกีย่วของ 

1. รายงานผลการตรวจวิเคราะหน้ําที่ใชสัมผัสอาหาร และที่ใชเปนสวนผสมในกระบวนการผลิตจาก
หองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน ตามที่ประกาศกําหนด 

2. บันทึกผลการตรวจสอบสภาพและการซอมบํารุงอุปกรณกรองน้ํา 

3. บันทึกผลการตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้ําตามความจําเปน แลวแตกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 197 : ชุดทดสอบปริมาณคลอรีน                            ภาพที่ 198 : การตรวจสอบปริมาณคลอรีน 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรม 
ใหบันทึกขอมลูการปฏิบัติงานลงในแบบฟอรมเลขที ่........... แบบฟอรมการปรับสภาพน้ําดิบ ดังนี ้

• วัน/เดือน/ป  : บันทึกวัน เดือน ป ที่ปฏิบัติงาน 

• ส่ิงที่ตรวจสอบ : บันทึกผลเปนตัวเลข ดังนี้ 

- ความกระดาง  : บันทึกคาความกระดางของน้ําที่วัดได มีหนวยเปน ppm 

- คลอรีนเริ่มตน  : บันทึกคาคลอรีนเริ่มตนของน้ําดิบที่วัดได มีหนวยเปน ppm 

- ปริมาณน้ําดิบเดิมในถัง : บันทึกปริมาณน้ําดิบที่มีอยูในถังพักน้ําดิบ มีหนวยเปนลิตร 

- ปริมาณน้ําดิบที่เติมเพิ่ม : บันทึกปริมาณน้ําดิบที่ตองเติมเพิ่ม มีหนวยเปนลิตร 

- ปริมาณคลอรีนเติมเพิ่ม : บันทึกปริมาณคลอรีนที่ตองเติมเพิ่มเพื่อปรับสภาพน้ํา  

           มีหนวยเปนลิตร 

- คลอรีนสุดทาย  : บันทึกคาคลอรีนสุดทายของน้ําที่ผานการเติมคลอรีน 

          แลวมีหนวยเปน ppm. 

• ผูปฏิบัติงาน : พนักงานฝายผลิตลงชื่อทุกครั้งที่ปฏิบัติงานเสร็จ 

• ผูตรวจสอบ  : ผูจัดการลงชื่อทุกครั้งหลังการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ 

      พนักงานฝายผลิต 

• หมายเหตุ  : บันทึกเครื่องหมาย “ – ” ลงในชองวาง ในกรณีที่ไมไดปฏิบัติงานในสวน 

  ดังกลาว 

• บันทึกเพิ่มเติม : บันทึกขอมูลเพิ่มเติมกรณีตรวจพบวาเกินเกณฑที่กําหนดหรือพบสาเหตุที่ 

      อาจทําใหเกิดปญหาไดหรือขอสังเกตอื่นๆ 

 

ทุกครั้งเมื่อทําการบันทึกเสร็จเรียบรอยแลว พนักงานฝายผลิตตองสงมอบแบบฟอรมดังกลาวนี้ให

ผูจัดการตรวจสอบ 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรม 

ใหบันทึกขอมูลการปฏิบัติงานลงในแบบฟอรมเลขที่ ............. แบบฟอรมการทําความสะอาดและ

การบํารุงรักษาสารกรอง ดังนี้ 

• วัน/เดือน/ป  : บันทกึวนั เดอืน ป ที่ปฏิบัติงาน 

• ชนิดของสารกรอง : บันทกึผลใหตรงกับชนิดของอุปกรณ โดย 

- ลาง  : กรณีที่ลางยอนใหขีดเครื่องหมาย / 

            กรณีไมไดลางยอนใหขีดเครื่องหมาย × 

- เปลี่ยน  : กรณีที่มีการเปลี่ยนสารกรองใหระบวุัน เดอืน ป ทีเปลีย่นอุปกรณ 

  กรณีที่ไมมีการเปลี่ยนสารกรอง ใหขีดเครื่องหมาย “ – ”  

• ผูปฏิบัติงาน : พนักงานฝายผลิตลงชื่อทกุครั้งที่ปฏิบัติงานเสร็จ 

• ผูตรวจสอบ  : หัวหนาฝายลงชื่อทกุครั้งหลังการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

  ฝายผลิต 

• หมายเหต ุ  : กรณีที่มีการลางยอนซ้าํใหบันทกึ “ลางยอนซ้ํา” 

• บันทกึเพิม่เตมิ : บันทกึขอมูลเพิ่มเติมกรณีตรวจพบวาเกนิเกณฑทีก่ําหนดหรือพบ 

  สาเหตทุี่อาจทําใหเกิดปญหาขึ้นได หรือขอสังเกตอื่นๆ    

 

ทุกครั้งเมื่อทําการบันทึกเสร็จเรียบรอยแลว พนักงานฝายผลิตตองสงมอบแบบฟอรมดังกลาวนี้ให

ผูจัดการตรวจสอบ 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรม 

ใหบันทึกขอมลูการปฏิบัติงานลงในแบบฟอรมเลขที่ ..............  แบบฟอรมการควบคุมคุณภาพน้ํา 

ดังนี ้

• วัน/เดือน/ป  : บันทกึวนั เดอืน ป ทีท่ําการตรวจวิเคราะห 

• ส่ิงที่ตรวจสอบ : ลงบันทึกผลใหตรงกับชนิดของน้ําที่ใช ไดแก น้าํประปา และ น้าํ Soft ดังนี ้

- สี  : กรณีผานใหขีดเครื่องหมาย / กรณีไมผานใหขีดเครื่องหมาย × 

- กลิ่น  : กรณีผานใหขีดเครื่องหมาย / กรณีไมผานใหขีดเครื่องหมาย × 

- ตะกอน  : กรณีผานใหขีดเครื่องหมาย / กรณีไมผานใหขีดเครื่องหมาย × 

- pH  : บันทกึคา pH ของน้าํ 

- คลอรีน  : บันทกึปริมาณคลอรีนของน้ํา ในหนวย ppm 

- ความกระดาง : บันทกึความกระดางของน้าํ ในหนวย ppm 

• ผูวิเคราะห  : พนักงานฝายผลิตลงชื่อทกุครั้งทีท่ําการวิเคราะห 

• ผูตรวจสอบ  : ผูจัดการลงชือ่หลังการตรวจสอบผลการบันทกึ 

• บันทกึเพิม่เตมิ : บันทกึขอมูลเพิ่มเติมกรณีตรวจพบวาเกนิเกณฑทีก่ําหนด หรือพบสาเหตุที ่

  อาจทาํใหเกดิปญหาขึ้นได หรือขอสังเกตอื่นๆ 

 

ทุกครั้งเมื่อทําการบันทึกเสร็จเรียบรอยแลว พนักงานฝายผลิตตองสงมอบแบบฟอรมดังกลาวนี้ให

ผูจัดการตรวจสอบ 
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11. . หองน้าํ และสุขาหองน้าํ และสุขา  
 หองน้ําและสุขา จัดเปนสิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขลักษณะสวนบุคคล ดังนั้นภายในสถาน

ประกอบการจึงควรจัดใหมีหองน้ํา และสุขาอยางเพียงพอ 

 1.1 หองน้ําและสุขา ตองแยกจากบริเวณผลิต หรือไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง สะอาด ใชงาน       

ไดอยางถูกสุขลักษณะ สะดวกตอผูปฏิบัติงาน  มอุีปกรณดานสุขลักษณะตามความจําเปน 

 1.2 อางลางมือ บริเวณหนาหองสุขาจะตองจัดใหมีอางลางมือ และอุปกรณสําหรับลางมือ เชน       

สบูเหลว อุปกรณทําใหมือแหง เปนตน 

 
ขอแนะนํา :  

กอกน้ําอางลางมือควรเปนชนิดที่เปดน้ําไดโดยไมตองใชมือสัมผัสกับกอกน้ํา เชน แบบใช

เทาเหยียบ เขาดัน กอกหางยาว ระบบอัตโนมัติ เปนตน 
                       

 

22. . ระบบการระบายน้ําและการกําจัดของเสยีระบบการระบายน้ําและการกําจัดของเสยี  
 ระบบการระบายน้ําและกําจัดของเสีย ภายในโรงงานตองมีการออกแบบเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะ

กอใหเกิดการปนเปอนสูอาหาร และระบบน้ําใช 
 2.1 ทางระบายน้ําทิ้ง    

ตองจัดใหมีทางระบายน้ําทิ้งและสิ่งโสโครกที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม และไมกอใหเกิดการ

ปนเปอนกลับสูกระบวนการผลิตอาหาร ทางระบายน้ําที่ดีตองมีความลาดเอียงเพียงพอที่จะระบายน้ําและสิ่ง

โสโครกไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมมีน้ําลน หรือมีบริเวณน้ําขัง ไมมีขยะหรือเศษอาหารตกคาง และกลิ่นนา

รังเกียจ ทิศทางการระบายน้ําจะตองระบายน้ําจากสวนที่สะอาดที่สุด ออกไปสูสวนที่สะอาดนอยที่สุด 

ทิศทางการระบายน้ําจากหองน้ําและสุขาจะตองไมผานบริเวณผลิต ทางระบายน้ําที่ออกจาก

อาคารผลิตตองมีมาตรการที่จะสามารถปองกันสัตวพาหะนําเชื้อโรคเขาสูอาคารผลิตได 
 

 

 
 
                          
                            

ภาพที่ 199 :  ทางระบาย
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2.2 การกําจัดของเสียและสิ่งปฏิกูล 
 ภาชนะรองรับของเสีย ทําจากวัสดุที่ไมดูดซับน้ํา ออกแบบอยางเหมาะสม มีฝาปดเพื่อปองกันการ

ปนเปอน ที่ภาชนะติดฉลากไวอยางชัดเจน และระบุประเภทของเสีย  มีการจัดวางที่เหมาะสมไมทําใหเกิดการ

ปนเปอน มีวิธีการและความถี่ในการกําจัดของเสียอยางเหมาะสม การขนยายตองไมกอใหเกิดการปนเปอน 

                                                           

                                                                          

 

                   
                  
 
 
 
                           
                                                                        

  
ขอแนะนํา :  

 การกําจัดขยะไมควรใชวิธีการเผาขยะในบริเวณเปดโลง เนื่องจากจะทําใหเกิด 

 การปนเปอนเขาสูบริเวณผลิต ถาจาํเปนตองมีการจัดทาํเตาเผาตองอยูในระบบปด 
 

               

33. . การควบคมุสตัวพาหะนําเชื้อ การควบคมุสตัวพาหะนําเชื้อ   
            สัตวพาหะนําเชื้อ เปนสาเหตุใหญที่อันตรายตอความปลอดภัยของอาหาร  สัตวพาหะนําเชื้อที่เปนปญหา

ตออุตสาหกรรมอาหาร ไดแก หนู แมลงวัน แมลง แมลงสาบ มด สัตวเหลานี้นอกจากจะทําลายวัตถุดิบและ

ผลิตภัณฑแลวยังกอใหเกิดการปนเปอนได แลวยังทําใหอาหารเสื่อมเสียไมเปนที่ยอมรับ เนื่องจากมีการ

ปนเปอนของซาก เศษขน และรองรอยคราบตางๆ จากสิ่งขับถาย นอกจากนี้อาจแพรเชื้อโรคได ดังนั้นจึงมี

วิธีการปองกัน และกําจัดสัตวตางๆ ไมใหเขาบริเวณผลิต ซึ่งระบบควบคุมปองกันสัตว และแมลง ควรมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งไมมีสัตวเลี้ยงในอาคารผลิต  

 

 

 

 

               ภาพที่ 200 : ถังขยะที่ไมเหมาะสม ภาพที่ 201 : ถังขยะที่มีการระบปุระเภทอยาง

ชัดเจนและถูกตอง 
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     3.1 การปองกันสัตวพาหะเขาสูบริเวณผลิต 
            1) ตรวจสอบวัตถุที่นําเขามาในบริเวณผลิต เพื่อใหแนใจวาไมมีสัตวพาหะปะปนมา    

       2) ไมใหเศษอาหารหรือเศษวัสดุหลงเหลือในบริเวณผลิตหรือเก็บในภาชนะที่ปดสนิท 

                  3) ติดตั้งมุงลวดที่ประตู หนาตาง ชองระบายอากาศ และชองเปดตางๆ  

                  4) ติดตั้งตะแกรงที่สามารถปองกันสัตวและแมลง กอนออกภายนอกอาคารผลิต 

               5) หารองรอยสัตวพาหะและจัดการอยางเหมาะสม  
 3.2 ระบบปองกันและกําจัดสัตวพาหะนาํโรค   

                  1) มีแผนการตรวจหารองรอย / ซากสัตวพาหะใหครอบคลุมทุกบริเวณผลิต 

2) มีวิธีการกําจัดสัตวพาหะ 

3) มีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผน 

4) มีการจัดทํา/ จัดเก็บเอกสารและบันทึก 
 3.3 แมลงและสัตวพาหะนําเชื้อ 

3.3.1 หนู   
เปนสัตวที่มีประสาทสัมผัสที่ไวตอการไดยิน การดมกลิ่น การรับรูรสและการสัมผัส พฤติกรรมของ

หนูเปนสัตวที่มีสังคม ซึ่งใชประสาทสัมผัสที่ดีในการติดตอส่ือสารระหวางกัน หนูสามารถเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไดอยางรวดเร็ว หนูเปนพาหะของเชื้อโรคมากกวา 20 ชนิดที่ติดตอไปสูมนุษย เชน กาฬโรค 

เลปโตสไปโรซิส เปนตน   

• รองรอยของหนูที่สามารถพบไดในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก การพบตัว มูล คราบ

ปสสาวะและรอยเทา รองรอยการกัด แทะ รองรอยการอยูอาศัย การกินอาหาร หรืออาจไดยิน

เสียงรอง เสียงกัดแทะ โดยเฉพาะเวลากลางคืน หรือไดกลิ่น 

• หนูอาจมีแหลงอาศัยภายนอกอาคาร ตามพุมไมเล็กๆ พงหญาใกลๆ อาคารโรงงานและ

สามารถผานเขาออกทางชองวางที่มีขนาดเล็กๆ ชองเปดใกลพื้น ทอระบายน้ํา ชองเปดของ

ผนังที่มีทอหรือสายไฟผาน โดยการเพิ่มจํานวนหนูข้ึนอยูกับปจจัยเหลานี้ ไดแก การถูกลา โรค

ตางๆ และปริมาณอาหาร 

การปองกนั และกําจัด   ทําไดหลายวธิี ไดแก 

1) กําจัดแหลงอาหารและที่อยูอาศัย โดยการรักษาความสะอาดโรงงาน และกําจัดสิ่งสกปรก เครื่องมือ 

อุปกรณ ที่มิไดใชงานใหออกจากบริเวณโรงงาน รวมทั้งการดูแลสภาพภายนอกอาคารโรงงาน ตลอดจน

การกําจัดขยะอยางถูกสุขลักษณะ ถังขยะมีฝาปดมิดชิด ไมเก็บขยะหมักหมมในบริเวณผลิต 

2) การใชกับดักหนู เชน กรงดัก ควรจะศึกษาพฤติกรรมหนูใหดี เหยื่อที่ใชควรเปนเหยื่อใหมและ

ควรสัมผัสกับกรงดักหนูใหนอยที่สุด  มิเชนนั้น หนูจะไมเขาใกล เนื่องจากกลิ่นคน การวางกับดักหนูควรวางชิด

ผนังหรือในมุมมืด 
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- การวางกรงดักหนูแบบกระตุก : ตําแหนงที่จะวางกรงตองมีการสํารวจรองรอยของหนูกอน

ตําแหนงที่วางนั้นอาจจะเปลี่ยนได เพื่อความเหมาะสม ทิศทางของกรงดักไมควรวางฝากรงใน

ตําแหนงที่กีดกันการปดฝาเมื่อหนูเขาไปกินเหยื่อ เพราะจะทําใหหนูหลุดลอดไปได การวาง

กรงดักซ้ําควรกระทําเมื่อดักหนูได อยางนอยสัปดาหละครั้ง หนูอาจจะกลัวกรงดักได อาจจะ

ใชวิธีวางกรงดักในกลอง โดยตัดกระดาษเพื่อเปดใหเปนชองทางเขาไปในกลอง การวางกรง

ดักควรวางหางกันประมาณ 15 – 20 ฟุต จํานวนกรงที่วางนั้นหากพบ 1 – 2 ตัวอาจใชกรง

จํานวน 6 – 10 กรง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับจํานวนของหนูที่ตรวจพบหรือประเมิน และขนาดพื้นที่ที่จะ

ทําการวางกรงดัก 

 ขอดีของการใชกรงดักหนูแบบกระตุก 

- มีความปลอดภัยมากกวาการใชเหยื่อพิษ 

- รวดเร็วและไดผลทันที 

- สะดวกในการทําลายซากหนู และซากหนูจะไมมีกลิ่นเนาเหม็น เหมือนการใชยาเบื่อหนู 

3) การใชกาวดักหนู เปนวิธีที่ได รับความนิยม เนื่องจากสามารถทําลายซากหนูไดทันที             

ไมมีปญหากลิ่นเหม็นของหนูที่ตาย 

- การวางกระดานกาว : เปนวิธีที่ใหประสิทธิภาพสูงในการดักหนู วิธีนี้จะไดผลกับหนูที่มีขนาด

เล็ก ตําแหนงที่วางกระดานกาว เชน บริเวณที่มีรองรอยกัดแทะ มีอุจจาระ ปสสาวะ หรือรอย

ทางเดินของหนู การวางกระดานกาวไมควรใชในบริเวณที่มีฝุน หรือที่ที่มีอากาศรอนและเย็น

เกินไป เนื่องจากจะทําใหกาวหมดประสิทธิภาพ 

4) การดูแลอาคารโครงสราง ปองกันมิใหหนูเขาอาศัยในบริเวณผลิตได 

5) การใชสารเคมีตางๆ ไดแก 

- สารเคมีประเภท Anticoagulants จะไปลดการแข็งตัวของเลือดซึ่งจะทําใหหนูตาย โดยเกิด

อาการเลือดไหลไมหยุด สารเคมีประเภทนี้ไดแก Bromadiolone Chlorophacinone Zinc 

phosphide เปนสารประกอบเคมีที่มีความเปนพิษสูง  ควรใชดวยความระมัดระวัง 

โดยเฉพาะไมควรใชในบริเวณผลิต สารเคมีอื่นๆ เชน Sodium Fluoracetate, Thallium 

sulfate และ Arsenic trioxide สารเคมีใดๆ ที่ใชในโรงงาน ควรจะไดมีการจัดทําแผนการ

ตรวจสอบผัง การวางตําแหนงจุดที่วางเหยื่อ ผูรับผิดชอบตรวจสอบเหยื่อ และสรุปผลโดย

จัดทําเปนเอกสารตางๆ อยางชัดเจน 
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6) การวางเหยื่อพิษ หรือ การวางยาเบื่อหนู แบงได 2 ชนิด โดยตามกลไกการออกฤทธิ์ 

- แบบออกฤทธิ์เฉียบพลัน : เมื่อหนูกินเขาไปแลวจะตายทันที หรือภายในชวงระยะเวลาที่สั้น       

ยาเบื่อหนูในกลุมนี้ ไดแก Zinc phosphide Thallium Fluoracetate (เท็นเอทตี้, 1080) 

ฟลูออโร-อาเซทตามีด สตริกนีน ฟอสฟอรัสเหลือง อารเซนิกไตรออกไซด และแอนทู 

- แบบเรื้อรัง : ยาเบื่อหนูในกลุมนี้ เชน วารฟาริน คูมารีน พินโดน ไดฟาไซโนน สารในกลุมนี้เปน

สารที่มีผลตอการแข็งตัวของเลือด สารในกลุมนี้โดยปกติไมมีกลิ่น ไมมีรส อยูในรูปของยาผง

ใชคลุกกับเหยื่อ 

 
3.3.2 แมลงวัน 
แมลงวันอาจเขาทางชองเปดตางๆ ของอาคาร โดยเฉพาะประตู หนาตางชอง

ระบายอาหาร บางครั้งเกาะมากับวัตถุดิบ รถเข็น ภาชนะ แมลงวันจะพบมากในบริเวณที่มี

ขยะ รองรอยของแมลงวัน สามารถพบไดในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก การพบตัว 

พบซาก หรือเศษชิ้นสวน 

การปองกัน และกําจัด 

1)  ทําลายแหลงอาหารและปองกันมิใหเขาสูบริเวณผลิตอาหาร 

2)  ควรใชสารเคมีตางๆ ฉีดดวย Chlopyriphos 0.5 – 1 % หรือ DDVP 0.5 % หรือ Iazinon     

1.5 % ฉีดพนบริเวณกองขยะ เพื่อกําจัดหนอน หรือตัวออนแมลงวัน 

3)  การใชกาวดัก หรือสารเคลือบเชือก เชน Diazinon Parathion ชวยกําจัด เนื่องจากแมลงชอบ

เกาะสิ่งของที่เปนเสน หรือมีปลายแหลม 

4)  การใชสารเคมีประเภท Pyrethrum หรือสารเคมีอื่นๆ ที่ไดรับการยอมรับฉีดพนในบริเวณ

อาคารผลิตแตตองระมัดระวังมิใหเกิดการปนเปอนลงสูอาหารโดยตรง สวนภายนอกอาคารผลิต อาจใช

สารเคมีที่ใชฉีดกําจัดหนอนแมลงวันบริเวณกองขยะ 

5)  การติดตั้งหลอดไฟดักแมลง จะไดผลดีข้ึนกับตําแหนงที่ทําการติดตั้งหลอดไฟ และชนิดของ

แมลงโดยทั่วไป แมลงจะถูกดึงดูดดวยแสงไฟ ในระยะไมเกิน 20 – 25 ฟุต และจะเพิ่มการดึงดูดมากขึ้นในระยะ

ประมาณ 12 ฟุต แมลงวันจะไมถูกดึงดูดดวยแสงไฟในทันที จะมีชวงเวลาที่ใชในการดึงดูดดวยแสงไฟ 

(Periodic-response–to–light) จุดที่เหมาะสมที่สุดในการติดตั้งไมควรสูงเกิน 5 ฟุตจากพื้น และควรติดตั้งจุดใกล

ประตูทางเขาประมาณ 12–15 ฟุต เปนจุดที่เหมาะสมที่สุด ควรมีการดูแลทําความสะอาดโคมไฟ และเปลี่ยน

หลอดไฟตามอายุการใชดวย 
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3.3.3 แมลงสาบ 
เปนตัวการทําลายวัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร ทําใหเกิดการปนเปอนของ    

เชื้อโรค และสิ่งที่ไมเปนที่ตองการ แมลงสาบสามารถที่จะแพรพันธุกระจัดกระจาย       

ซุกซอนอยูทั่วทุกซอกทุกมุมของโรงงานและยังสามารถเขาทางชองเล็กๆ รอยแตกของ

อาคาร ชองเปดของผนังที่ทอหรือสายไฟผาน โดยชอบอาศัยอยูในที่เปยกชื้น ตามทอ

ระบายน้ํา หองสวม หองเก็บของที่ไมเปนระเบียบ แมลงสาบนั้นเปนตัวการแพรโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร 

ไดแก Salmonellosis อหิวาห บิด และพยาธิตางๆ รวมทั้งโรคเรื้อน โปลิโอ วัณโรค รองรอยของแมลงสาบที่พบ

ไดในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก พบตัว ซึ่งมักจะเปนเวลากลางคืน พบซาก เศษชิ้นสวน ไข มูล และ             

ไดกลิ่นสาบ  

การปองกันและกําจัด 

1) ทําลายแหลงอาหารของแมลงสาบ โดยการกําจัดเศษอาหารหรือขยะโดยการทิ้งในถังที่   

ปดสนิท เผาทําลาย ฝงขยะใหเรียบรอย ทําความสะอาดบริเวณผลิต ทอระบายน้ํา ถังขยะ และบริเวณทิ้งขยะ  

2) ขจัดรอยแตกรอยแยกของโครงสรางโรงงาน ตรวจสอบทําความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ

อยางทั่วถึง ไมใหมีการหมักหมมของเศษอาหารและวัตถุดิบจากการผลิต 

3) จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณการผลิตใหเปนระเบียบ ไมเก็บอุปกรณเครื่องจักรเกา ไวภายใน

บริเวณผลิตหรือโดยรอบใกลเคียงอาคารผลิต 

4) ใชกับดัก โดยใชเหยื่อลอใหแมลงสาบเขาไป หรือ กาวยึดติดไว 

5) การใชสารเคมี โดยพนบริเวณทอน้ํา เชน Pyrethrum piperonyl butoxide หรือพน 

Chlordane 3 %, Dieldrin 0.5 % เนื่องจากแมลงสาบจะมีการดื้อยาจากสารประกอบ Chlordane หรือ Dieldrin 

จึงมีการเปลี่ยนมาใชสารประกอบพวก Organophosphates แทน เชน Diazinon 

 
3.3.4 มด 
มดเปนแมลงที่พบบอยในโรงงานผลิตอาหาร โดยเฉพาะบริเวณหองเก็บเครื่องปรุงที่มีน้ําตาล อาจ

พบในบริเวณผลิตได เนื่องจากมดเปนแมลงที่มีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นที่ดีมาก โดยปกติมดทํารังบริเวณ     

ใตดิน หรือภายในซอกอาคารโรงงาน นอกจากเปนสิ่งแปลกปลอมที่สามารถพบไดในอาหาร แลวยังเปนสาเหตุ

กอใหเกิดการปนเปอนของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได 

การกําจัดมดอาศัยหลักการเกี่ยวกับการกําจัดแมลงสัตวพาหะนําโรคเชน แมลงสาบ แตควรดูแล

บริเวณโดยรอบอาคารผลิต คลังสินคา และพื้นดินใกลเคียงหรือตนไม วามีรังมดอยูหรือไม หากพบตองทําการ

กําจัดรังมดซึ่งเปนแหลงอาศัยเสียกอน 
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3.3.5 ยุง       
ยุงเปนแมลงที่ชอบหากินในเวลากลางคืน แตมีบางชนิดที่หากิน ในเวลากลางวัน ยุงมีประมาณ 

3,000 ชนิด (Species) อาหารโดยสวนใหญจะเปนเลือดคนหรือสัตว สามารถพบไดโดยทั่วไป มักจะหลบอยูใน

ที่มืดและชื้น กอความรบกวนใหกับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เพราะนอกจากจะปนเปอนในอาหารแลวยังเปน

พาหะของโรคมาลาเรีย และโรคไขเลือดออกในคน 

 
3.3.6. จิ้งจก: House Lizard 
เปนสัตวประเภทเลื้อยคลาน สามารถพบเห็นไดทั่วไป จิ้งจกออกลูกเปนไข คร้ังละประมาณ 3 – 5 

ฟอง โดยกินแมลงตัวเล็กๆ เปนอาหาร ชอบอาศัยบริเวณใตฝาครอบหลอดไฟ รอยแตก หรือมุมรอยตอของ

อาคารโรงงาน จิ้งจกจะกอใหเกิดการปนเปอนสูกระบวนการผลิตโดยการขับถาย การสลัดหางหรืออาจเกิดจาก

การพลัดตกจากเพดาน จิ้งจกเปนสัตวที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็วและมีประสาทตาที่ไวตอการรับรู ทําใหการ

กําจัดเปนไปไดยาก  

 
3.3.7 นก 
โรงงานผลิตอาหารที่ดีไมควรปลูกตนไมที่มีขนาดใหญใกลกับอาคารโรงงาน เนื่องจากจะเปน

แหลงที่อยูอาศัยของนกบริเวณชองใตหลังคา  สถานที่เก็บวัตถุดิบ  สถานที่เก็บผลิตภัณฑและวัสดุบรรจุภัณฑ 

ควรจะปดชองวางดังกลาวดวย มุงลวด ตาขาย หรือฉาบปดดวยวัสดุอ่ืนๆ ที่สามารถปองกันนกได ประตูใน

บริเวณหองเก็บวัตถุดิบ หองเก็บเครื่องปรุงอาหาร หองเก็บผลิตภัณฑและหองเก็บกลองและบรรจุภัณฑที่มี

ขนาดใหญ จะตองปดทุกครั้งหลังการใชงานและในบริเวณหองเหลานี้ควรจะติดตั้งประตูบานเล็กเพื่อใชเปน

ชองทางเขา – ออก ของพนักงานขณะปฏิบัติงานเพื่อปองกันนกเขาไปในสถานที่ดังกลาว 

 
  3.4 ขอกําหนดสารเคมีและวิธีการในการปฏิบัติที่หามใชภายในโรงงาน 

3.4.1 ขอกําหนดการใชสารเคม ี
        ตัวอยาง  

สารเคมีทีใ่ช พาหะ 

เทอรมิดอร ปลวก 

อารีโว มด 

ราคูมิน หน ู

เรสพอนซา แมลงวนั 
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1) ขอควรระวังสําหรับในการใชสารเคมี 
- ไดรับการอนุญาตใหใชไดกับโรงงานอาหาร 

- ปริมาณที่ใชถูกตอง  

- วิธีการใชถูกตอง 
2) ขอควรระวัง บุคลากรผูทําการควบคุม / ผูปฏิบัติ 
- ตองมีความรูจริงในวิธีการและสารเคมีที่ใช 

- ทําตามขั้นตอนตามแผนผังงานแตละพื้นที่กอนและหลังอยางละเอียด 

- ตรวจสอบความเรียบรอยกอนและหลังปฏิบัติงาน เพื่อใหแนใจวาไมเกิดการปนเปอนจาก

สารเคมี 

3.4.2 การใชสารเคมีหรือยาฆาแมลงในโรงงานผลิตอาหาร แบงได 2 ประเภท คือ 

1) บริเวณภายในอาคารผลิต (Indoor) : การใชยาฆาแมลงในบริเวณผลิต ควรใช

ยาฆาแมลงประเภทที่ไมตกคาง หรือสามารถสลายตัวไดเร็ว ไดแก 

ไพเรทรัม (Pyrethrum) เปนพืชในตระกูลเดียวกับดอกเบญจมาศ คือ ดอกไพเรทริน 

คลายดอกเดซี มีสีขาว ข้ึนในอากาศเย็น ในประเทศไทยปลูกไดตามภูเขาสูง ไพเรทรัม เปนยา

ฆาแมลงชนิดอินทรีย  คือสารสกัดจากธรรมชาติไดสารพิษเรียกวา ไพเรทริน (Pyrethrin) 

แบงออกไดเปน 2 กลุม ไดแก 

- กลุมที่ 1 สารไพเรทริน วัน , อัสโมลินวัน และซิเนริน วัน  

- กลุมที่ 2 สารไพเรทริน ทู, อัสโมลิน ทู และซิเนริน ทู  

กลไกการออกฤทธิ์  

สารไพเรทริน วัน  เปนสารที่ใชฆาแมลงที่ดีที่สุดในกลุม โดยปกติใชความเขมขน 0.1 – 0.6 % 

สารนี้ไปออกฤทธิ์ที่เยื่อหุมเซลลประสาท มีผลทําใหเสนประสาทถูกกระตุนตลอดเวลา ทําใหแมลงเกิดอาการ

ต่ืนเตน กระวนกระวาย เกิดอัมพาตและตายทันที มีความเปนพิษตํ่าตอสัตวเลี้ยง แตมีความเปนพิษสูงตอแมลง 

ผ้ึง และปลา สารพิษในกลุมนี้ไดแก เปอรเมทริน (permethrin) และไซเปอรเมทริน (Cypermethrin)  
 

2) บริเวณภายนอกอาคารผลิต (Outdoor) 
ยาฆาแมลงที่ใชบริเวณภายนอกอาคารผลิตจะใชประเภทที่มีฤทธิ์ตกคาง เพื่อปองกันและ

กําจัดแมลงไดอยางมีประสิทธิภาพ ยาฆาแมลงประเภทนี้ แบงออกไดเปน 3 กลุม ไดแก  

กลุมสารออรแกโนคลอรีน (Organochlorine insecticides) หรือเรียกอีกอยางวา

คลอริเนเตตไฮโดรคารบอน (Chlorinated Hydrocarbons) แบงออกเปนหลายกลุม 

ไดแก กลุมดีดีที อานาลอกซ กลุมเบนซีนเฮกซาคลอไรด และกลุมไซคลอไดอีนส ตัวอยางของ

สารนี้ เชน  
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- ดีดีที (D.D.T) 

- ดีลดริน  (DIELDRIN) 

- อัลดริน (ALDRIN) 

- คลอรเดน (CHLORDANE) 

- เฮปตาคลอร (HEPTACHLOR) 

- ลินดิน (LINDANE) 

กลุมสารประกอบฟอสเฟต (Organophosphorous Compounds) เปนกลุมสารที่มีการ

ใชมาก มีพิษคอนขางสูง แตสลายตัวไดเร็ว เชน  

- พาราไธออน (PARATHION) 

- โมโนโครโตฟอส (MONOCROTOPHOS) 

กลุมสารคารบาเมท (Carbamates Group) เปนกลุมสารที่มีการใชมาก มีพิษคอนขางสูง 

แตสลายตัวไดเร็วเชนเดียวกับกลุมสารประกอบฟอสเฟต เชน 

- คารบาริล (CARBARYL) 

- เม็ทโธมิล (METHOMYL) 
3.4.3 รูปแบบของสารเคมีหรือยาฆาแมลง  
ยาฆาแมลงมีรูปแบบและวิธีการใชที่แตกตางกัน ตามวัตถุประสงคที่ตองการ แบงออกได

ดังตอไปนี้ 

1. การฉีดพน (SPRAYING) 

2. การอบ (MISTING) 

3. การพนหมอก (FOGGING) 

4. การพน / โรยผง (DUSTING) 

5. การรมยา (FUMIGATION) 

6. การวางเหยื่อ (BAITING) 

ยาฆาแมลงประกอบดวยสวนประกอบหลัก (active ingredients) ที่ใชสําหรับการกําจัดและควบคุม

แมลง นอกจากนี้ยังมีสวนประกอบอื่นที่เรียกวา ส่ือ (inert, inactive, ingredients) โดยใชเจือจางยาฆาแมลง 

เพื่อความปลอดภัย หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตัวยาหรืองายตอการใช การผสม และการเก็บรักษา  รูปแบบ

ของยาฆาแมลงแบงออกไดดังตอไปนี้   
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 1) ของเหลว (Liquid Formulations)  

1. อิมัลชัน (Emulsifiable Concentrates, EC หรือ E) 

2. สารละลาย (Solution, S) 

3. Ultra – Low –Volume (ULV) มีสวนประกอบของ Active ingredient 100 %  

4. Flowable (F หรือ L) มีลักษณะเปน Suspension  

5. Aerosois (A) 

6. invert Emulsion มีสวนประกอบของน้ํามันเปนสื่อ 

 2) สวนประกอบแหง  (Dry Formulations) 

1. ผง  

2. เหยื่อพิษ 

3. รูปเม็ด 

4. กอนกลม  

5. รูปผงละลายน้ํา 

6. Microensulated Pesticide 

7. Water – Dispersible Granules 

 3) Fumigants เปนยาฆาแมลงที่อยูในรูปกาซ ใชสําหรับการอบ หรือรมควัน 

 4)  Adjuvants เปนสื่อที่เปนสารเคมีที่ใชในการผสมกับยาฆาแมลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือ  

เพิ่มความปลอดภัยในการใช ส่ือสวนใหญจะอยูในรูปของสารเคลือบผิว 

 
บันทึกและรายงานที่เกีย่วของ 
 1. แผนการกําจัดสัตวพาหะ 

2. บันทึกผลการควบคุมและกําจัดสัตวพาหะตามแผนงานการกําจัดสัตวพาหะ โดยในแบบฟอรมการ

บันทึกตองระบุรายละเอียดการกําจัดสัตวพาหะ 
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11. . บทนําบทนํา  
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการผลิตเปนปจจัยที่สําคัญอันจะทําใหการผลิตเปนไปอยางถูกตองตาม

ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถปองกันการปนเปอนจากการปฏิบัติงานและตัวบุคลากรเอง 

เนื่องจากรางกายเปนแหลงสะสมเชื้อโรคและสิ่งสกปรกตางๆ ที่อาจปนเปอนสูอาหารได การปฏิบัติงานอยาง

ไมถูกตองหรือไมถูกสุขลักษณะอาจเปนสาเหตุของการปนเปอนของอันตราย ทั้งทางดานกายภาพ เคมี และ

จุลินทรียที่กอใหเกิดความเจ็บปวยตอผูบริโภคได ดังนั้นบุคลากรควรไดรับการดูแลรักษาสุขภาพและความ

สะอาดสวนบุคคล รวมทั้งการฝกอบรม เพื่อพัฒนาจิตสํานึกและความรูในการปฏิบัติงานอยางถูกตองและ

เหมาะสม  
 

22. . ขอบเขตขอบเขต  
 สุขลักษณะของผูปฏิบัติงาน ตลอดจนผูเยี่ยมชมและผูที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต รวมถึงความรูและ

คุณลักษณะของผูควบคุมการผลิต 
 

33. . สุขภาพของผูปฏิบัติงานสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  
• ผูปฏิบัติงานและบุคลากรในบริเวณผลิตตองมีสุขภาพที่แข็งแรง ไมเปนโรคติดตอหรือโรคนา

รังเกียจตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522) ไดแก โรคเรื้อน ไวรัสตับอักเสบ กามโรค     

วัณโรคในระยะอันตราย อหิวาตกโรค ติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเทาชาง และโรคผิวหนังที่นา

รังเกียจ และมีขอกําหนดสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีอาการของโรค 

• ไมมีบาดแผลที่กอใหเกิดการปนเปอนสูอาหาร ในกรณีจําเปนที่จะตองใหผูปฏิบัติงานที่มี

บาดแผล หรือไดรับบาดเจ็บปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหาร จะตองปดผาพันแผลที่ปองกันน้ําไดและสวม     

ถุงมือ เพื่อปองกันไมใหเกิดการปนเปอนลงสูอาหาร 

• ควรจัดใหมีระบบแจงความเจ็บปวย กรณีที่ผูปฏิบัติงานมีการเจ็บปวยหรือเปน

โรคที่อาจมีปญหาตอความปลอดภัยตออาหาร เชน ไอ จาม เปนไข เจ็บคอ 

อาเจียน ทองรวง โพรงจมูกอักเสบ มีแผลติดเชื้อ มีหนอง ผูปฏิบัติงานตองแจง

ใหหัวหนางานทราบและหัวหนางานตองบันทึกวิธีการจัดการ เชน แยกใหปฏิบัติ

หนาที่อ่ืนที่ไมใหสัมผัสกับอาหารหรือหยุดรักษาตัวจนกวาจะหาย    เปนปกติ 

44. . สขุลักษณะสวนบคุคลของผูปฏบิตัิงานสขุลักษณะสวนบคุคลของผูปฏบิตัิงาน  
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4.1 การแตงกาย 
• สวมเสื้อและชุดกันเปอนที่สะอาดเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน โดยผูปฏิบัติงานไมควรสวมใสชุด

ฟอรมจากบาน เพราะอาจทําใหเกิดการปนเปอนได แตควรเปลี่ยนชุดฟอรมที่โรงงาน นอกจากนี้

ควรจัดหองเปลี่ยนเสื้อผาใหผูปฏิบัติงานทั้งหญิงและชาย มีล็อกเกอรจัดเก็บส่ิงของสวนตัวอยาง

เพียงพอ และหามไมใหนําอาหารเขาไปเก็บในล็อกเกอร เนื่องจากจะเปนแหลงเพาะพันธุ และ

แหลงอาหารของสัตวพาหะ ควรตรวจความสะอาดของล็อกเกอรตามระยะเวลาที่เหมาะสม  

• รองเทาในบริเวณผลิตควรมีรองเทาบูทใหผูปฏิบัติงานเปลี่ยน  และจุมรองเทาในน้ํายาฆาเชื้อ เชน 

น้ํายาคลอรีน กอนเขาบริเวณผลิต ไมอนุญาตใหสวมรองเทาบูทเดินไปตามที่ตางๆ นอกบริเวณ

ผลิต เพื่อลดการปนเปอน 

• เน็ตคลุมผม หมวก และผาปดปาก  

- สวมหมวกที่คลุมผมหรือตาขายคลุมผมที่ออกแบบใหสามารถ

ปองกันการหลุดรวงของเสนผมลงสูอาหาร 

- สวมผาปดปากในขั้นตอนการผลิตอาหารที่จําเปนตองมีการ

ปองกันเปนพิเศษเพื่อปองกันการปนเปอนลงสูอาหาร เชน       

การปรุงผสม การนํานมออกจากบรรจุภัณฑไปฆาเชื้อใหม 

(Reprocess) การตอฟลมถุงนม เปนตน 

- สวมถุงมือที่อยูในสภาพสมบูรณ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทําดวย

วัสดุที่ไมมีสารละลายหลุดออกมาปนเปอนอาหาร และของเหลว

ซึมผานไมได สําหรับบางขั้นตอนที่ไมตองสวมถุงมือตองลางมือ 

เล็บ แขน ใหสะอาดกอนการผลิตทุกครั้ง 

• หามสวมเครื่องประดับตางๆ ขณะปฏิบัติงาน เชน ตางหู แหวน  สรอยคอ นาฬิกา  

• เล็บมือตองตัดใหส้ันอยูเสมอ และหามทาเล็บ 
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 กรณีเตรียมสารเคมีและระหวางลางทําความสะอาดและฆาเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณให

ปฏิบัติตามขอกําหนดดังกลาว โดยสวมถุงมือยาง รองเทาบูท ใสผากันเปอนพลาสติก หนากากและแวนตา    

กันสารเคมี เพื่อปองกันอันตรายจากสารเคมีทุกครั้ง 

 
4.2 การลางมือ  
• การลางมืออยางถูกสุขลักษณะ ควรจะกระทําเมื่อ ; 

- กอนเริ่มปฏิบัติงาน 

- หลังจากการเขาหองน้ํา 

- หลังจากหยิบจับส่ิงที่สกปรก เชน วัตถุดิบ ผลิตภัณฑที่ตก พื้น ภาชนะ อุปกรณที่ใสวัตถุดิบ 

ปุมเครื่องจักร และเมื่อจับตองกับขยะ 

- หลังจากการแคะเกาตามรางกาย 

- หลังจากเอามือปองปากเมื่อไอหรือจาม 

- หลังจากพัก เชน พักชวงการทํางาน พักรับประทานอาหาร เปนตน 

- ลางมือเปนระยะเมื่อปฏิบัติงานตอเนื่องเปนระยะเวลาหลายชั่วโมง 

• การลางมือที่ถูกสุขลักษณะมี 7 ข้ันตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ฝามือถูฝามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 

 

2.   ฝามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 

  3. หลังนิ้วมือถูฝามือ 

 4. ถูนิ้วหัวแมมือโดยรอบดวยฝามือ 

5.  ปลายนิ้วถูขวางฝามือ 

6.  ถูรอบขอมือ 

      7.   ลางถึงขอศอก 
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*หมายเหตุ : ทุกขั้นตอนทํา 5 ครั้ง สลับกันทั้งสองขาง และตองลางดวยน้ําและสบูเหลว เพราะหากใชสบูกอนจะ

เกิดการสะสมของเชื้อจุลินทรียจากการใชสบูกอนตอๆ กัน 

 

• กอกน้ํามีการออกแบบเพื่อปองกันไมใหมือสัมผัสโดยตรง เชน ใชเทาเหยียบ ใชเขาดันหรือเปน 

sensor ใหน้ําไหลอัตโนมัติ เปนตน จากนั้นทําใหมือแหงโดยใชผาที่สะอาด หรือกระดาษเช็ดมือ 

หรือเปาดวยลมรอน  ผูปฏิบัติงานควรเขาสูบริเวณผลิตโดยผานประตูที่ เปดปดอัตโนมัติ           

เพื่อปองกันไมใหมือที่สะอาดแลวปนเปอนอีก 
 
4.3 สุขลักษณะขณะปฏิบัติงาน 
• หามรับประทานอาหาร หรือนําสิ่งอื่นใดเขาปาก 

• หามสูบบุหร่ี บวนน้ําลาย ส่ังน้ํามูก หรือมีพฤติกรรมที่นารังเกียจที่อาจทําใหเกิดการปนเปอนสู

อาหารในขณะปฏิบัติงาน 

• ควรงดเวนนิสัยแกะเกา เชน การแกะสิว แคะขี้มูก เกาศีรษะ สลัดผม หากจําเปนตองลางมือ     

ทุกครั้ง 

• หามไอ หรือจามลงบนอาหาร 

• หามนําอุปกรณ เครื่องใชสวนตัว เชน หวี ยา ยาดม ยาหมอง 

แปง หรือส่ิงที่ไมเกี่ยวของกับการผลิตเขาสูบริเวณผลิต 

• หามนําอาหารและเครื่องดื่มเขาในบริเวณผลิต 

• หามนําสัตวทุกชนิดเขาบริเวณโรงงาน 

• หามใชเครื่องสําอาง น้ําหอมที่มีกลิ่นฉุน 

• ใชปากกาที่ไมมีปลอกแยกจากตัวดาม 
 

55. . การเคลื่อนที่ของพนักงานการเคลื่อนที่ของพนักงาน  
 โรงงานควรจัดแบงพื้นที่ที่มีระดับความสะอาดตางกัน เชน บริเวณรับวัตถุดิบยอมสะอาดนอยกวา

บริเวณบรรจุ กฎระเบียบในแตละพื้นที่ยอมแตกตางกัน ในขณะเดียวกันตองมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อนที่

ของผูปฏิบัติงาน เพื่อปองกันไมใหผูปฏิบัติงานในสวนที่ไมสะอาดไปปนเปอนกับผูปฏิบัติงานในพื้นที่           

สวนสะอาด 
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66. . การตรวจการตรวจติดตามติดตาม  
 โรงงานควรจัดใหมีระบบการตรวจติดตาม การปฏิบัติตามกฎระเบียบของผูปฏิบัติงาน เชน การตรวจ

ความสะอาดของเครื่องแตงกาย รองเทา หมวก มือ เล็บ และตรวจสอบการลางมือ เพื่อใหผูปฏิบัติงานตระหนัก

ถึงความสําคัญและปฏิบัติอยูเสมอ 
 

77. . ขอกําหนดดานสุขลักษณะหรือมาตรขอกําหนดดานสุขลักษณะหรือมาตรการสําหรับผูเยี่ยมชมและผูไมเกี่ยวของกับการผลิตการสําหรับผูเยี่ยมชมและผูไมเกี่ยวของกับการผลิต  
 ควรมีขอกําหนดดานสุขลักษณะหรือมาตรการสําหรับผูเยี ่ยมชมและผูไมเกี ่ยวของกับการผลิต     

โดยอยางนอยตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่กลาวในขั้นตนทั้งหมด 

88. . การฝกอบรมการฝกอบรม  
 ควรมีการฝกอบรมผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขลักษณะ และความรูทั่วไปในการผลิตผลิตภัณฑนมพรอม

บริโภคชนิดเหลวกอนเขาทํางาน (รวมถึงกรณีมีนักศึกษาฝกงานดวย) เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจ

เบื้องตนกอนปฏิบัติงาน ซึ่งจําเปนตองมีการทบทวนความรูเปนระยะอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

99. . คุณสมบัติของผูควบคุมกคุณสมบัติของผูควบคุมการผลิตารผลิต  
 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมการผลิตผลิตภัณฑนม

พรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส ดังนี้ 

• ผูควบคุมการผลิตคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน จบการศึกษาขั้นต่ําระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา 

ดานวิทยาศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือในสาขาที่เกี่ยวของ 

• ตองผานการฝกอบรมและทดสอบความรู ความชํานาญทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติตามหลักสูตรที่

กําหนด 

• มีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธี

ฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรสมาแลวอยางตอเนื่อง ไมตํ่ากวา 1 ป 

• ผูควบคุมการผลิตจะตองอยูปฏิบัติงานประจํา ณ สถานที่ผลิต ตลอดเวลาที่มีการผลิต 

 หลักสูตรและโปรแกรมในการฝกอบรม 

• ผูควบคุมการผลิตตองผานการฝกอบรมและทดสอบความรูความชํานาญทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติในหลักสูตรดังตอไปนี้ 

• หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอน

โดยวิธีพาสเจอรไรส 

• ระบบการฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 
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• การทําความสะอาดและฆาเชื้ออุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตโดยใชอุปกรณการลางแบบ

ระบบปด (Cleaning In Place) 

• การบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต 

• สุขาภิบาลอาหาร 

โดยตองมีหลักฐานผานการฝกอบรมจากหนวยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา หรือหนวยงานเอกชน 

 

1100..  การควบคุมคุณภาพการควบคุมคุณภาพ  
10.1 ตรวจสอบสุขลักษณะของพนักงาน 
• ทุกครั้งกอนรับพนักงานใหมเขาทํางาน  ตองตรวจสอบใบรับรองแพทย (มีอายุไมเกิน 3 เดือน) 

ของพนักงานใหมเพื่อใหมั่นใจวาพนักงานมีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรครายแรงหรือโรคติดตอที่

โรงงานกําหนด 

• ทุกปตองสงพนักงานไปตรวจสุขภาพประจําปที่โรงพยาบาล เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานมีสุขภาพดี  

ไมเปนโรครายแรง  หรือโรคติดตอที่ทางโรงงานกําหนด 
 10.2  ตรวจสอบสุขลักษณะประจําวัน 

พนักงานควบคุมคุณภาพตองตรวจสอบสุขลักษณะสวนบุคคลของพนักงานทุกคน ไดแก ฝายรับ  

น้ํานมดิบ พนักงานพาสเจอรไรส พนักงานฝายผลิต ทุกวันกอนเขาปฏิบัติงานในอาคารผลิต   

• ผลการตรวจผาน : อนุญาตใหลางมือเพื่อเขาไปปฏิบัติงานในอาคารผลิตได 

• ผลการตรวจไมผาน : ตองกลับไปปฏิบัติตามกฎระเบียบจนกระทั่งผลการตรวจผานจึงจะอนุญาต

ใหเขาอาคารผลิตได 
10.3  Swab Test มือพนักงาน 
พนักงานควบคุมคุณภาพสุม  Swab test มือพนักงานฝายผลิตทุกคนเดือนละ 1 คร้ัง โดยปฏิบัติตาม

ข้ันตอนดังนี้ 

• พนักงานฝายควบคุมคุณภาพสุม Swab Test มือพนักงานฝายผลิตโดยวิธีปลอดเชื้อ (Aseptic  

technique) ในระหวางที่พนักงานฝายผลิตปฏิบัติงาน 

• จากนั้นใหพนักงานฝายผลิตลางทําความสะอาดมือและจุมมือในน้ํายาฆาเชื้อ และ Swab        

ซ้ําอีกครั้ง แลวจึงนําไปวิเคราะหหาจํานวนจุลินทรียทั้งหมด (Total Plate Count, Coliforms และ 

E.coli)   

 
1111..  บันทึกและรายงานผลบันทึกและรายงานผล  

11.1 แบบฟอรมการตรวจสุขลักษณะของพนักงาน และการ Swab test  
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ตัวอยางแบบฟอรมการตรวจสอบสุขลักษณะของพนักงาน 

ประจําเดือน   ..................................  พ.ศ. ............... 

ชื่อ ................................................................   หนาที่    .................................................. 

 

หมายเหตุ  : 0  หมายถึง  ไมปฏิบัติตามระเบียบ                                   

       1  หมายถึง  ปฏิบัติตามระเบียบ  แตไมสะอาด 

       2  หมายถึง  ปฏิบัติตามระเบียบ  และสะอาด 

       -   หมายถึง  ไมไดตรวจสอบ 

 

 

 

 

 
 
 
 

วันที่ เสื้อ กางเกง หมวก รองเทาบูต ผากันเปอน ผาปดปาก หนวดเครา เล็บ เครื่องประดับ สุขภาพ หมายเหตุ 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

...            

31            

รวม            

ผูบันทึก................................................................. 

(พนักงานควบคุมคุณภาพ) 

วันที่..................../.............................../............. 
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วิธีบันทึกแบบฟอรมการตรวจสอบสขุลกัษณะของพนักงาน 
• ประจําเดือน ป  : บันทกึเดือนและปที่ทาํการตรวจสอบ 

• ชื่อ-นามสกุล  : บันทกึชื่อพนกังานที่ถูกตรวจสอบ 

• ตําแหนง   : บันทกึตําแหนงหรือฝายของพนักงานทีถ่กูตรวจสอบ 

• ผลการตรวจสอบ :  

- กรณีที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกตองและสะอาด ใหใสเลข 2 

- กรณีที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบถูกตองแตไมสะอาด ใหใสเลข 1 

- กรณีที่ไมปฏิบัติตามกฎระเบยีบ   ใหใสเลข 0 

- กรณีที่ไมไดตรวจสอบ    ใหใส - 

• รวม   : บันทกึคะแนนรวมในแตละชองของทัง้เดอืน 

• หมายเหต ุ   : บันทกึสาเหตุที่ไมผานเกณฑ 

• ผูบันทกึ   : หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพลงชื่อ และลงวนัที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

225 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมสรุปผลการตรวจสอบสขุลักษณะของพนักงาน 

• ประจําเดือน  ป : บันทกึเดือนและปที่ตรวจสอบ 

• ชื่อ   : บันทกึชื่อพนกังานทุกคนทีถู่กตรวจสอบ โดยเรียงลาํดับชื่อผูที่ไดคะแนน 

  มากที่สุดไปยังคะแนนนอยที่สุด 

• หนาที ่  : บันทกึหนาทีข่องพนกังานที่ถูกตรวจสอบ 

• คะแนนที่ได  : บันทกึคะแนนที่ไดในแตละชอง 

• รวม  : บันทกึคะแนนรวมที่พนักงานแตละคนไดทั้งหมด 

• (...........)  : บันทกึคะแนนรวมเต็มทั้งหมด  

• เปอรเซ็นต  : บันทกึคะแนนของพนักงานแตละคนเมือ่เทียบเปนเปอรเซ็นตกับคะแนน 

  เต็มทั้งหมดโดยคํานวณดังนี้   

 

คะแนนที่ได (%) =  คะแนนรวมที่ได X 100 

                                        คะแนนเต็มทั้งหมด 

 

• ผูบันทกึ  : หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ ลงชื่อและวันที่ลงแบบฟอรม 

• ผูตรวจสอบ  : หัวหนางานโรงงานนมลงชือ่และวันที่ตรวจสอบแบบฟอรม 
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228 

วิธีการบันทกึแบบฟอรมผลการ  Swab  test  มือพนักงาน 
• ประจําเดือน ป : บันทกึเดือนและปที่  Swab test  

• ชื่อ   : บันทกึชื่อพนกังานที่ถูก Swab มือ 

• ตําแหนง  : บันทกึตําแหนงของพนักงานทีถู่ก Swab มือ 

• วันที่  Swab test : บันทกึ วัน เดือน ป ที ่Swab 

• เวลา  : บันทกึเวลาที ่ Swab 

• วันที่วิเคราะห : บันทกึ วัน เดือน ป ที่ตรวจวิเคราะห 

• กอนลางมือ  : บันทกึจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด หนวย cfu./ ml. 

• หลังลางมือ  : บันทกึจํานวนเชื้อจุลินทรียทั้งหมด หนวย cfu./ ml. 

• Coliforms   : บันทกึจํานวนที่ตรวจวิเคราะหพบหลังลางมือ หนวย cfu./ ml. 

• E.coli  : บันทกึจํานวนที่ตรวจวิเคราะหพบหลังลางมือ หนวย cfu./ ml. 

• ผูบันทกึ  : พนักงานควบคุมภาพลงชือ่ 

• ผูตรวจสอบ  : หัวหนาฝายควบคุมภาพลงชื่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

229 

11.2 แบบฟอรมการจัดฝกอบรม 
ตัวอยางแบบฟอรมการจัดฝกอบรม 

หลักสูตรการฝกอบรม ครัง้ที่.......... 
เรื่อง................................................ 
วันที่............................................... 

เวลา.......................สถานที่................................................... 
วัตถุประสงค 

1....................................................................................... 

2...................................................................................... 

 

เนื้อหาการฝกอบรม 

1....................................................................................... 

2....................................................................................... 

3....................................................................................... 

 

วิทยากร 

1..............................................................ตําแหนง.......................................ลายเซน็....................... 

2..............................................................ตําแหนง.......................................ลายเซน็...................... 

 

ผูจัดการฝกอบรม 

1........................................................ตําแหนง................................................ลายเซ็น...................... 

2........................................................ตําแหนง................................................ลายเซ็น...................... 

 

ผูรับการฝกอบรม 

1........................................................ตําแหนง................................................ลายเซ็น...................... 

2........................................................ตําแหนง................................................ลายเซ็น...................... 

3........................................................ตําแหนง................................................ลายเซ็น...................... 

4........................................................ตําแหนง................................................ลายเซ็น...................... 

5........................................................ตําแหนง................................................ลายเซ็น...................... 

ระยะเวลาการฝกอบรม....................................................... 
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วิธีการบันทกึแบบฟอรมการจัดฝกอบรม 
• คร้ังที ่   : บันทกึครั้งทีฝ่กอบรม 

• เร่ือง   : บันทกึชื่อเร่ืองที่ฝกอบรม 

• วันที่ เดือน ป  : บันทกึวนัที ่เดือน ป ฝกอบรม 

• เวลา   : บันทกึเวลาทีฝ่กอบรม 

• สถานที ่   : บันทกึสถานที่ฝกอบรม 

• วัตถุประสงค  : บันทกึสิ่งที่ตองการจากการฝกอบรม 

• เนื้อหาการฝกอบรม  : บันทกึเนื้อหาหรือหวัขอที่ใชในการฝกอบรม 

• วิทยากร   : บันทกึชื่อวทิยากรและตําแหนง 

• ผูจัดการฝกอบรม  : บันทกึชื่อผูจดัการฝกอบรมและตําแหนง 

• ผูรับการฝกอบรม  : บันทกึชื่อผูรับการฝกอบรมและตําแหนง 

• ระยะเวลาการฝกอบรม : บันทกึระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม  
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ตัวอยางแบบประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม (On the Job Training) 
หลักสูตรการฝกอบรมเรื่อง...........................................................คร้ังที่.................................... 

วันที่.......................................................เวลา................................สถานที่................................ 

ผูเขารับการฝกอบรมชื่อ............................................................ตําแหนง.................................. 

ระยะเวลาประเมินผลหลังจากอบรมไมเกิน 90 วนั 

  เกณฑ     

การปฏิบัติงานหลงัการฝกอบรม 3 

ดีมาก 

2 

ดี 

1 

พอใช 

0 

ควรปรับปรุง 

หมายเหต ุ

1.ความสามารถหรือทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 

     

2.ความเขาใจในการปฏิบัติงานได

อยางถูกตอง 

     

3.คุณภาพงาน  ถูกตอง  เรียบรอย 

ประณีต 

     

4.ปริมาณงานเปนไปตามเปาหมาย      

5.ความเชื่อถอืไววางใจในการ

ปฏิบัติงาน 

     

6.ความเอาใจใส      

7.อ่ืน ๆ      

รวมคะแนน  

สรุปผลการประเมิน   ผาน         ไมผาน  

หมายเหต ุ : ขีดเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตองการใหคะแนน 
เกณฑ     : ผาน ≥ 12 คะแนน   ไมผาน < 12 คะแนน 
ขอคิดเห็น 

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

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

                                                                       ผูประเมิน…………………………                                           

                      (.....................................) 

                                                                                       วันที…่…………………………..     
 



 

 

232 

วิธีการบันทกึแบบฟอรมประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม (On the Job Training) 
• หลักสูตรการฝกอบรมเรื่อง  : บันทกึชื่อหลกัสูตรที่ฝกอบรม 

• คร้ังที ่    : บันทกึครั้งทีฝ่กอบรม 

• วันที่ เดือน ป   : บันทกึวนัที ่เดือน ปที่ฝกอบรม 

• เวลา    : บันทกึเวลาทีฝ่กอบรม 

• สถานที ่    : บันทกึสถานที่ที่จัดการฝกอบรม 

• ผูรับการฝกอบรมชื่อ   : ลงชื่อผูที่รับการฝกอบรม 

• ตําแหนง    : บันทกึตําแหนงผูรับการฝกอบรม 

• เกณฑ    : ขีดเครื่องหมาย  ในชองที่เหน็วาระดับความสามารถ  

  ของผูเขารับการฝกอบรมอยูในเกณฑนัน้ 

• รวมคะแนน    : รวบรวมคะแนนที่ไดทั้งหมด 

• สรุปผลการประเมิน ผาน / ไมผาน : ขีดเครื่องหมาย  ใน  ตามคะแนนทีไ่ด 

• ผูประเมิน    : ลงชื่อผูประเมิน 

• (.............)    : ระบุตําแหนงของผูประเมิน 

• วันที ่    : บันทกึวนัที่ประเมิน 
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ตัวอยางแบบประเมินวทิยากร 
หลักสูตรเร่ือง......................................................................วนัที.่...................................................... 

คร้ังที่....................................................................................ชื่อวทิยากร.......................................... 

ชื่อผูเขาประเมิน............................................................................................................................... 

โปรดขีดเครื่องหมาย    ในชองวางตามความคิดเห็นของทาน 

-  ความคิดเหน็เกีย่วกับวทิยากร 

 

คําถาม 

ระดับความคดิเห็น  

ขอเสนอแนะ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง 

1. ความรูในเนื้อหาวิชา      

2. การจัดลําดับความสัมพนัธของเนื้อหาวชิา      

3. ความสามารถในการถายทอดความรู      

4.  ความครบถวนและความชัดเจนในการบรรยาย      

5.  ส่ือประกอบการถายทอดความรู      

6.  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการบรรยาย      

7.  ความสามารถในการดึงดูดผูรับการฝกอบรม      

- ส่ิงทีว่ิทยากรควรปรับปรุง  คือ   

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

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

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

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

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

-  ส่ิงที่ประทับใจวิทยากร  คือ  

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. 
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วิธีการบันทกึแบบประเมนิวิทยากร 
• หลักสูตรเร่ือง   : บันทกึเรื่องหลักสูตรที่ฝกอบรม 

• วันที ่    : บันทกึวนัที ่เดือน ปที่ฝกอบรม 

• คร้ังที ่    : บันทกึครั้งทีฝ่กอบรม 

• ชื่อวิทยากร    : บันทกึชื่อวทิยากร 

• ชื่อผูประเมิน   : บันทกึชื่อผูประเมิน 

• ความคิดเหน็เกี่ยวกับวทิยากร : ขีด  ในชองวางตามความคิดเห็นของผูประเมิน 
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การเรียกผลิตภัณฑคืนจะกระทําเมื่อพบวาผลิตภัณฑที่สงออกจากโรงงานไปแลวมีปญหาดานความ

ปลอดภัยของอาหาร ซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูบริโภครวมทั้งสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑของ

โรงงาน การเรียกสินคาคืน อาจถูกคนพบโดยฝายประกันคุณภาพของโรงงานเอง หรือเปนขอมูลจากผูบริโภค 

หรือตัวแทนจําหนาย ดังนั้นผูผลิตจะตองมีการจัดทําแนวทางการเรียกคืนเปนเอกสารและควรใหมีการทดสอบ

การเรียกผลิตภัณฑคืน (Test Recall) อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อใหมั่นใจวาแนวทางที่โรงงานจัดทําขึ้น             

มีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติไดจริง 
 
ตัวอยางการจดัการขอรองเรียนจากลูกคาสําหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 

 

2. รับและบันทึกการรองเรียน (ผูจัดการโรงงาน) 

3. ดําเนินการแกไขปญหา (ทุกฝายทีเ่กี่ยวของ) 

3.1 การแกปญหาที่ผล                       3.2 การแกปญหาที่เหตุ                 3.3 การปองกนัไมใหเกิดปญหาซ้าํ 

         (ตัวปญหา)                                             (สาเหต)ุ  

 

4. ประเมนิคํารองเรียนลูกคา (ฝายรับคํารองเรียน/ผูที่ไดรับมอบหมายในการรับคํารองเรียน) 

5. อนุมัติวิธีการปฏิบัติที่กําหนดไว (ผูจัดการหรือผูบริหาร) 

6. สงรายละเอียดคํารองเรียนไปยงัผูจัดการและผูเกีย่วของรวมไปถงึลูกคาเจาของคํารองเรียนใหรับทราบ 

(ฝายรับคํารองเรียน/ผูที่ไดรับมอบหมายในการรับคํารองเรียน) 

7. ปดคํารองเรียน (ฝายรับคํารองเรียน/ผูที่ไดรับมอบหมายในการรับคํารองเรียน) 

1. กําหนดชองทางรับคํารองเรียน (ฝายรบัคํารองเรียน/ผูที่ไดรับมอบหมายในการรับคํารองเรียน) 
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11..  กําหนดชองทางรับคํารองเรียนกําหนดชองทางรับคํารองเรียน  
 บริษัทตองเปดชองทางใหมีความหลากหลายเพื่อรับขอรองเรียนจากลูกคา เชน ทางโทรศัพท   

พนักงานขนสง ทางอินเตอรเน็ต และกลอง/ตูรับฟงความคิดเห็นจากลูกคา หากลูกคามีชองทางในการรองเรียน

นอยจะสงผลใหบริษัทไมไดรับขอมูลที่ตองนํามาปรับปรุงแกไข 

 

22..  รบัและบนัทกึคาํรองเรียนรบัและบนัทกึคาํรองเรียน  
 เมื่อลูกคารองเรียนดวยวิธีตางๆ ฝายรับคํารองเรียนหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการรับคํารองเรียนจาก

ลูกคาเปนผูบันทึกขอมูลอยางเปนระบบลงในคอมพิวเตอรหรือแบบฟอรมการรับขอรองเรียนจากลูกคา เพื่อ

นําไปใชงานตอไปไดอยางครบถวนถูกตอง และนําขอมูลดังกลาวแจงไปยังผูจัดการโรงงานใหรับทราบตอไป 

นอกจากนี้ฝายรับคํารองเรียนหรือผูที่ไดรับมอบหมายควรมีการประมวลผลคํารองเรียนตางๆ ที่ไดรับมาและได

ดําเนินการแกไขและแจงใหลูกคาทราบแลวกี่เปอรเซ็นต 

 

33..  ดําเนนิการแกไขปญหาดําเนนิการแกไขปญหา  
 เมื่อผูจัดการโรงงานรับทราบขอมูลการรองเรียนจากแบบฟอรมบันทึกขอรองเรียนแลว ใหพิจารณาเพื่อ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว โดยมีการประชุมรวมกับทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อหาขอสรุปในการแกไขปญหา  

พรอมกับบันทึกวิธีปฏิบัติลงในบันทึกขอรองเรียน   

 การแกปญหาแบงเปน 3 ประเภท ไดแก 

 3.1 การแกปญหาที่ผล (ตัวปญหา) : คือการแกปญหาเมื่อลูกคาไดรับผลกระทบแลวเชน ผลิตภัณฑ 

นมเนาเสียหรือหมดอายุ ถุงบรรจุภัณฑเกิดการแตกรั่ว แสดงวันหมดอายุและฉลากไมชัดเจน มีจํานวนไมครบ

ตามยอดการสั่งซื้อ ปริมาตรน้ํานมไมครบตามเกณฑที่กําหนด และมีสารเคมีอันตรายปนเปอนในน้ํานมเปนตน  

ควรแกปญหาโดยทันทีเพื่อใหลูกคารูสึกดีข้ึนไดแกการเรียกสินคาที่พบปญหาคืนทั้งหมดและเปลี่ยนผลิตภัณฑ

ที่มีคุณภาพตามขอกําหนดใหแกลูกคาทันที  

 3.2 การแกปญหาที่เหตุ (สาเหตุ) : คือการแกปญหาที่ “สาเหตุ” เพื่อปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก โดย

ผูจัดการโรงงานตองเรียกประชุมผูที่เกี่ยวของกับปญหาที่เกิดขึ้น ไดแก หัวหนาฝายผลิต หัวหนาฝายคลังสินคา

และการขนสง หัวหนาฝายควบคุมคุณภาพ หัวหนาฝายซอมบํารุง และพนักงานผูเกี่ยวของกับปญหานั้นๆ 
 ตัวอยางการแกปญหา 
 3.2.1 กรณีที่ผลิตภัณฑสําเร็จรูปไมไดตามมาตรฐานที่กําหนด เชน ผลิตภัณฑนมเนาเสีย

หรือหมดอายุ ควรมีการดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
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  1) ตรวจสอบไปยังการบันทึกขอมูลต้ังแตการรับวัตถุดิบ  ระหวางการผลิตและหลัง

กระบวนการผลิต รวมไปถึงการทําความสะอาดและฆาเชื้อเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ไดแก   

- กอนการผลิต : อุณหภูมิน้ํานมดิบที่รับมา, อุณหภูมิและเวลาในการเก็บรักษาน้ํานมดิบ,      

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพดานกายภาพ  เคมี และจุลินทรีย 

- ระหวางการผลิต : อุณหภูมิน้ํารอน, อุณหภูมิน้ําเย็น, อุณหภูมิน้ํานมเย็น, อุณหภูมิ

น้ํานมรอน, อุณหภูมิน้ํานมเย็นที่ออกจากเครื่องพาสเจอรไรส, อุณหภูมิและเวลา

ของน้ํานมในถังรอบรรจุ, อุณหภูมิผลิตภัณฑสําเร็จรูปหลังการบรรจุ, อุณหภูมิและ

ระยะเวลาในการเก็บรักษานม Reprocess รวมไปถึงผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพของ

นม Reprocess 

- หลังการผลิต : อุณหภูมิในหองเย็น, อุณหภูมิของผลิตภัณฑสําเร็จรูปกอนการขนสงและ

อุณหภูมิของผลิตภัณฑสําเร็จรูประหวางการขนสง 

- การทําความสะอาดและฆาเชื้อ อาคารสถานที่, เครื่องมือ, เครื่องจักร, อุปกรณในการ

ผลิตและระบบควบคุมสัตวและแมลง  :  ความถี่ในการทําความสะอาดและฆาเชื้อ, 

วิธีการทําความสะอาดและฆาเชื้อ, การตรวจสอบประสิทธิภาพการทําความสะอาด

และฆาเชื้อ, ชนิดของสารเคมีที่ใชทําความสะอาดและน้ํายาฆาเชื้อ รวมไปถึงการ

ควบคุมและการกําจัดสัตวและแมลง  

  2) จัดหาบริเวณจัดเก็บและปายบงชี้สถานะผลิตภัณฑนมที่ไมมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ที่กําหนด ไดแก ผลิตภัณฑนมเนาเสียหรือหมดอายุ, ถุงบรรจุภัณฑเกิดการแตกรั่ว, แสดงวันหมดอายุและฉลาก

ไมชัดเจน, ปริมาตรน้ํานมไมครบตามเกณฑที่กําหนด และมีสารเคมีอันตรายปนเปอนในน้ํานม ฯลฯ เพื่อ

ปองกันการนําผลิตภัณฑดังกลาวจําหนายแกลูกคา 

 
  3.2.2 กรณีที่ผลิตภัณฑสําเร็จรูปเกิดการรั่วซึม, แสดงวันหมดอายุและฉลากไมชัดเจน
ปริมาตรน้ํานมไมครบตามเกณฑที่กําหนด ควรตรวจสอบไปยังวิธีการปฏิบัติของพนักงาน และบันทึกขอมูล

ของฝายซอมบํารุง ไดแก การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักร, การตรวจสอบความพรอมของเครื่องบรรจุกอน

การใชงาน ,  การตรวจรับบรรจุ ภัณฑและเอกสารการรับรองคุณภาพของบรรจุ ภัณฑ  (ใบ  COA),             

การตรวจสอบน้ําหนัก/การรั่วซึม/ความสมบูรณของฉลากและวันหมดอายุของผลิตภัณฑสําเร็จรูปหลังผาน   

การบรรจุ 
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  3.2.3 กรณีที่ผลิตภัณฑสําเร็จรูปมีจํานวนไมครบตามยอดการสั่งซ้ือ ควรตรวจสอบไปยัง

ผูมีหนาที่ในการนับ และบันทึกการจําหนายผลิตภัณฑสําเร็จรูปรวมไปถึงขอมูลการบันทึกจํานวนยอดจําหนาย  

รวมไปถึงพนักงานขนสงและบันทึกการเกิดปญหาในระหวางการขนสง 

  3.2.4 กรณีที่ผลิตภัณฑสําเร็จรูปมีสารเคมีอันตรายปนเปอนในน้ํานม ควรตรวจสอบความถี่

ในการทําความสะอาดและฆาเชื้อ, วิธีการทําความสะอาดและฆาเชื้อ, ชนิดของสารเคมีที่ใชทําความสะอาด

และน้ํายาฆาเชื้อ และการตรวจสอบประสิทธิภาพการทําความสะอาดและฆาเชื้อ   

 
3.3 การปองกันไมใหเกิดปญหาซํ้า 
กลาวคือ ปญหาใดก็ตามที่ไดแกไขที่ผลและเหตุไปแลว ใหพิจารณาวาปญหานั้นๆ มีโอกาสเกิดขึ้นกับ

กระบวนการทํางานอื่นๆ หรือไม หรือจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับลูกคาคนอ่ืนหรือไม แลวไปตรวจสอบใหแนใจวา

กระบวนการทํางานอื่นๆ และลูกคาคนอื่นๆ จะไมมีโอกาสพบปญหานี้อีก 
 

44..  การประเมินคํารองเรียนลูกคา การประเมินคํารองเรียนลูกคา   
 กรณีที่แกปญหาใหลูกคาในขั้นตอนที่ 3 แลว แตลูกคายังไมพอใจ หรือวิธีการแกปญหานั้นไมใชการ

ทํางานปกติ ฝายรับคํารองเรียนหรือผูที่ไดรับมอบหมายในการรับคํารองเรียนจากลูกคาตองทําการประเมิน   

คํารองเรียนนั้นๆ แลวแจงผูจัดการโรงงานใหรับทราบผลการประเมินเพื่อหาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมตอไป 

 

55..  อนุมัติวิธีการปฏิบัติที่กําหนดอนุมัติวิธีการปฏิบัติที่กําหนด  
หลังจากที่ประเมินคํารองเรียนของลูกคาและบันทึกวิธีปฏิบัติในการแกไขปญหาลงในแบบฟอรมการ

รับขอรองเรียนจากลูกคาเรียบรอยแลว ใหผูจัดการหรือผูบริหารพิจารณาเพื่อรับรองวิธีปฏิบัติอีกชั้นหนึ่งพรอม

ทั้งเซ็นตอนุมัติรับรองวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว เนื่องจากบางกรณีอาจเปนคํารองเรียนเรื่องใหมระดับองคกร      

หากพนักงานพิจารณาวาเปนเรื่องเล็กและกําหนดวิธีการแกไขไมเหมาะสมอาจสงผลเสียหายแกองคกรได      

ซึ่งผูจัดการหรือผูบริหารจะพิจารณาจากกรณีปญหาและการแกไขในภาพรวมขององคกร  

 

66. . สงรายละเอียดคํารองเรียนไปยังผูจัดการและผูเกี่ยวของรวมไปถึงลูกคาเจาของคําสงรายละเอียดคํารองเรียนไปยังผูจัดการและผูเกี่ยวของรวมไปถึงลูกคาเจาของคํา
รองเรียนรองเรียน  

สงรายละเอียดคํารองเรียนที่อนุมัติวิธีการแกไขจากผูจัดการหรือผูบริหารแลว ไปใหหัวหนาฝาย/

ผูจัดการฝายและผูเกี่ยวของแกไขตามที่กําหนดไว นอกจากนี้จะตองแจงใหลูกคาผูรองเรียนไดรับทราบวิธีการ
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แกไขปญหาของบริษัทและผลที่ไดรับ เพื่อใหลูกคารูวาบริษัทใหความสําคัญกับคําพูดของลูกคา และ

ดําเนินการแกไขปรับปรุงไปแลวอยางรวดเร็ว 
 

77..  ปดคํารองเรียนปดคํารองเรียน    
เมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 6 เสร็จส้ินแลวและลูกคาพอใจ ฝายรับคํารองเรียนหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

ในการรับคํารองเรียนจากลูกคาทําการสรุปเปอรเซ็นตคํารองเรียนที่ปดตอคํารองเรียนทั้งหมดในแตละเดือน 
 
การเรยีกคืนสินคา 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ไดรับคํารองเรียน              1. ผลการตรวจวิเคราะห ไมผาน 

(โดย : ฝายรับคํารองเรียน/ผูที่ไดรับมอบหมายในการรับคํารองเรียน)               (โดย : ฝายควบคุมคุณภาพ) 

 2. แจงผูจัดการโรงงาน  (โดย : ฝายรับคํารองเรียน/ฝายควบคุมคุณภาพ) 

2.2 แจงฝายคลังสินคา  

(โดย : ผูจัดการโรงงาน) 
2.1 ประชุมกบัทุกฝายเพื่อหาสาเหตุและวิธีแกไข  

          (โดย : ทุกฝายทีเ่กี่ยวของ) 

2.2.1. ติดปายแสดงสถานะหามจําหนาย 

(โดย : ฝายคลงัสินคา) 

3. แจงการเรียกคืนสินคากับลูกคาในล็อตที่

เกิดปญหาทุกรายโดยเร็ว 

4.ทําลายผลิตภัณฑที่ถกูเรียกคืน 

(โดย : ฝายคลงัสินคา) 

2.1.1 แกไขตามขอกําหนด 

(โดย : ทุกฝายที่เกีย่วของ) 
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1.ไดรับคํารองเรียนจากฝายควบคุมคุณภาพหรือผลการวิเคราะหไมผาน 
เมื่อฝายรับคํารองเรียน/ผูที่ไดรับมอบหมายในการรับคํารองเรียนไดรับการรองเรียนจากลูกคา หรือผล

จากฝายควบคุมคุณภาพไมผานตามเกณฑมาตรฐาน ตองทําการบันทึกขอมูลในการรองเรียนหรือผลการตรวจ

วิเคราะหที่ไมผานตามเกณฑขอกําหนดอยางละเอียดครบถวน 

 
2. แจงผูจัดการโรงงาน 

ฝายรับคํารองเรียน/ฝายควบคุมคุณภาพนําขอมูลที่บันทึกรายงานตอผูจัดการโรงงานโดยเรงดวน 

 2.1 ประชุมเพื่อหาสาเหตุและวิธีการแกไข 

ผูจัดการโรงงานประชุมกับทุกฝายที่เกี่ยวของรวมทั้งผูบริหารเพื่อหาสาเหตุและวิธีการแกไข  

พรอมทั้งแกไขตามขอกําหนดในที่ประชุม 

 2.2 แจงฝายคลังสินคา  

ผูจัดการโรงงานแจงปญหาที่เกิดขึ้นกับแจงฝายคลังสินคา และติดปายสถานะหามจําหนายใน

ผลิตภัณฑที่มีการผลิตล็อตเดียวกับผลิตภัณฑที่เกิดปญหาการรองเรียน หรือมีผลการวิเคราะหไมผานตาม

เกณฑมาตรฐาน 

  
3. แจงการเรยีกคืนสนิคากับลกูคาในล็อตที่เกิดปญหาทุกรายโดยเร็ว 
 ฝายคลังสนิคาตรวจสอบขอมูลการจําหนายผลิตภัณฑแกลูกคาในล็อตเดียวกับผลิตภัณฑที่เกิดปญหา

ทุกรายโดยเร็ว และทาํการเรยีกคืนสนิคาโดยเร็วที่สุดเพือ่ความปลอดภัยของผูบริโภค 

  
4.ทําลายผลิตภัณฑที่ถูกเรียกคืน  
 ฝายคลังสินคาทําลายผลิตภัณฑที่ถูกเรียกคืนทั้งหมดรวมไปถึงผลิตภัณฑในล็อตเดียวกับผลิตภัณฑที่

เกิดปญหาที่เหลืออยูในคลังสินคาโดยวิธีที่เหมาะสมและไมทําใหเกิดการปนเปอนขาม 
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ตัวอยางแบบฟอรมขอรองเรียนจากลกูคา 
 

วันที่รับขอรองเรียน ผูรองเรียน ที่อยู/โทรศัพท รายละเอียดปญหา 
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ใบขอใหแกไข (CAR)                    เลขที่........................................... 
 
 

1.  ที่มา         ขอรองเรียนจากลูกคา                                                     วันที่รับขอรองเรียน....................................... 

                     ส่ิงที่เบีย่งเบนจากมาตรฐานในการผลิต 

                     ผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน                                     แบบฟอรมเลขที่........................................... 

                     อ่ืนๆ                                                                              แบบฟอรมเลขที่........................................... 

 

2.  รายละเอียดของปญหา 

               2.1  ผลิตภัณฑ...................................  วันที่รับ.....................................  Lot  No………………………… 

               2.2  ลักษณะของขอบกพรอง.................................................................................................................. 

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

               2.3  สาเหตุของขอบกพรอง..................................................................................................................... 

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

 

ผูออกใบ  CAR  ตําแหนง วันที ่

3. มาตรการแกไขและปองกนั 

               3.1  การจัดการขั้นตน............................................................................................................................. 

               3.2  การดําเนนิการ 

                            Reprocess  โดยวิธ.ี.................................................................................................................. 

                            Regrade     โดยวิธ.ี.................................................................................................................. 

                            Reject         โดยวิธี................................................................................................................... 

 

ผูรับผิดชอบ  ตําแหนง วันที ่

4. การติดตามการแกไขและปองกนัปญหา 

    ผลการติดตามการแกไขและปองกนัปญหา.......................................................................................................... 

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

    เอกสารอางอิง (ถามี)......................................................................................................................................... 

 

     ปดใบ  CAR       ออกใบ  CAR  ใหม  เลขที่................................................... 

ผูอนุมัติ  ตําแหนง วันที ่
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11. . บทนําบทนํา  
อาหารเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย มีหนาที่เปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานใหแก

รางกายเพื่อนําไปใชในการทํางานของระบบตางๆ ใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดเปนปกติ จึงสงผลตอสุขภาพและ

ความแข็งแรงของรางกาย อาหารที่มีคุณภาพดีนอกจากใหสารอาหารไดครบถวนตามที่รางกายตองการแลว 

จะตองปลอดจากสิ่งที่เปนโทษตอรางกายดวย โดยถารับประทานอาหารที่ไมปลอดภัย ยอมทําใหรางกายเกิด

ความเจ็บปวย หรือเสียชีวิตได ดังเชนปญหาการเกิดโรคระบาดเนื่องจากการบริโภคอาหารที่เปนพิษ สาเหตุ

หนึ่งเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑนมที่ไมมีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งจากการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ

นมพาสเจอรไรสในแตละปที่ผานมาพบวายังมีผลิตภัณฑบางสวนมีคุณภาพไมไดมาตรฐานตามกฎหมาย

กําหนด โดยเฉพาะเรื่องการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย ดังนั้นจึงไดมีการศึกษาถึงสาเหตุและแนวทางในการ

แกปญหาการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียในโรงงานแปรรูปนมพาสเจอรไรส ซึ่งจะกลาวถึงตอไป 
 

22..  ความรูพื้นฐานในเรือ่งอนัตรายของจลุนิทรียที่พบในการผลิตนมพาสเจอรไรสความรูพื้นฐานในเรือ่งอนัตรายของจลุนิทรียที่พบในการผลิตนมพาสเจอรไรส  
2.1 อันตรายที่พบจากการผลิตนมพาสเจอรไรส ม ี3 ประการ คือ 

1) อันตรายทางกายภาพ  
หมายถึง การมีวัตถุแปลกปลอมที่เปนอันตรายอยูในอาหาร เชน 

เศษหญา และขนสัตว ซึ่งเปนปญหาที่ไมรุนแรงมากนัก เนื่องจากสามารถ

กรองแยกออกได โดยทั่วไปโรงงานจะมีการคัดเลือกน้ํานมดิบกอนที่จะรับมา

ผลิต และกําหนดความสะอาดเปนคุณภาพในการคัดเกรดของน้ํานมดิบ 

นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตควรมีมาตรการในการกําจัดอันตรายทาง

กายภาพ เชน การติดตั้งตัวกรองที่มีขนาดของรูกรองที่เหมาะสม และมีการ

ดูแลรักษาเพื่อใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2) อันตรายทางเคมี  

หมายถึง การมีสารเคมีที่เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยอยูใน

อาหาร เชน ยาปฏิชีวนะ สารเคมีที่ใชในการลางทําความสะอาดและฆาเชื้อ  

เนื่องจากในกระบวนการผลิตไมสามารถกําจัดอันตรายทางเคมีได จึงตองมี

การปองกันการปนเปอนของสารเคมีกอนที่จะผลิต โดยการตรวจคุณภาพของ

น้ํานมดิบกอนรับเขามาผลิต เชน การตรวจสอบการตกคางของยาปฏิชีวนะใน

น้ํานมดิบ  
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3) อันตรายทางจุลินทรีย  
หมายถึง จุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสีย และจุลินทรียที่กอใหเกิดโรค โดยสาเหตุอาจเกิดจาก      

น้ํานมดิบไมมีคุณภาพ เครื่องมือ เครื่องใชไมสะอาด การควบคุมการผลิตไมดีพอและการปฏิบัติงานของพนักงาน

ไมถูกสุขลักษณะ จึงทําใหเกิดการปนเปอนในระหวางกระบวนการผลิตและการขนสง  

ทั้งนี้อันตรายที่ปนเปอนในอาหารและกอใหเกิดความไมปลอดภัยกับผูบริโภค สวนใหญรอยละ 80 

เกิดจากจุลินทรีย ซึ่งสามารถพบไดทั่วไปในส่ิงแวดลอมและไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา สวนการ

ปนเปอนทางกายภาพและทางเคมีสามารถควบคุมไดงายกวาเพราะสวนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย 

ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความรูจักกับจุลินทรียที่พบในน้ํานมเสียกอน เพื่อหาแนวทางปองกัน

อันตรายที่จะปนเปอนและวิธีการผลิตใหมีความปลอดภัย 
 

2.2 จุลินทรียที่พบในน้ํานม 
โดยปกติน้ํานมที่สรางขึ้นในกระเปาะสรางน้ํานม (Alveoli) เปนน้ํานมที่ปราศจากเชื้อ เมื่อน้ํานมไหล

ผานมาตามทอน้ํานมและที่เก็บพักน้ํานมภายในเตานมจะเริ่มไดรับเชื้อจุลินทรีย ดังนั้นน้ํานมที่รีดไดจากเตานม

ที่สะอาดจะมีจุลินทรียอยูแลวประมาณ 500 – 1000 ตัวในน้ํานม 1 มิลลิลิตร โดยน้ํานมที่รีดไดในครั้งแรกจะมี

จํานวนจุลินทรียอยูคอนขางสูงกวาน้ํานมที่รีดในเวลาตอมา ดังนั้นจึงควรทิ้งน้ํานมในชวงแรกกอน  

ในขณะที่โคกําลังไดรับการรีดน้ํานม จุลินทรียในดิน ฝุนผง มูลโคและที่ติดอยูกับตัวโคเองจะมีโอกาส

ลงไปในน้ํานมได นอกจากนี้ จุลินทรียที่ติดตามมือ เสื้อผา และผมของคนรีดนมที่ไมคอยสนใจกับการทําความ

สะอาดรางกายก็จะเพิ่มจํานวนจุลินทรียได โดยสามารถแบงจุลินทรียที่พบในน้ํานมไดตามลักษณะพื้นฐานเปน 

3 ประเภทคือ 
1) ลักษณะทางชีวเคม ี(Biochemical types)  

เปนการแบงชนิดของจุลินทรียตามลักษณะการยอยสลายสารอาหารในน้ํานมใหเปนผลผลิตตางๆ 

โดยการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ดังนี้ 
 1.1) Lactic acid bacteria 

พบไดทั่วไปในธรรมชาติและในระบบยอยอาหารของมนุษย ตองการออกซิเจนในการเจริญเติบโต

นอย (Facultative anaerobic) เจริญไดดีที่สุดที่อุณหภูมิสูงกวา 24°C และทําลายไดที่อุณหภูมิ 70°C สามารถ

ยอยสลายน้ําตาลแลกโตสใหเปนกรดแลกติก (lactic acid) ได โดยถาผลิตภัณฑที่ไดมีกรดแลกติก เพียงอยางเดียว

จะเรียกวา การหมักที่ไดผลผลิตเพียงชนิดเดียว (homofermentation) เชื้อในกลุมนี้ไดแก Streptococci และ 

Lactobacilli  แตถายอยสลายน้ําตาลแลกโตสแลวไดกรดแลกติก (lactic acid) และผลิตภัณฑอ่ืนๆ ไดแก กรดอะซิติก 

เอธิลแอลกอฮอล และคารบอนไดออกไซดจะเรียกวา การหมักที่ไดผลผลิตหลายชนิด (heterofermentation) 

ตัวอยางเชน Leuconostoc  
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2.2) Psychrophilic 

เปนแบคทีเรียที่เจริญไดที่อุณหภูมิตํ่ากวา 20°C ทําใหน้ํานมมีรสเฝอนผิดจากปกติไป แบคทีเรีย

กลุมนี้มักจะมาจากน้ําใช 
 2.3) Mesophilic bacteria 

เปนแบคทีเรียที่เจริญไดที่อุณหภูมิประมาณ 20 - 44°C ไดแก Coliforms bacteria, Lactobacillus, 

Streptococcus และแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคตางๆ 
 2.4) Thermophilic bacteria 

เปนแบคทีเรียที่เจริญไดที่อุณหภูมิ 45 - 60°C ไดแก Lactobacillus, Bacillus sterothermophilus 

มักจะพบในหญา ปุย และในดิน จุลินทรียกลุมนี้บางชนิดสามารถมีชีวิตรอดจากกระบวนการพาสเจอรไรสได 
 2.5) Thermoduric bacteria 

เปนแบคทีเรียพวก Mesophilic bacteria ทนความรอนที่อุณหภูมิสูงกวา 70°C และมีชีวิตอยูรอด

จากความรอนของกระบวนการพาสเจอรไรสที่ 63°C 30 นาทีได แบคทีเรียในกลุมนี้ไดแก Micrococcus, 

Microbacterium, Streptococcus, Lactobacillus, Corynebacterium, สปอรของBacillus, และสปอรของ

Clostridium  ซึ่งมักพบในภาชนะและเครื่องมือที่ไมสะอาด 

 
3) ลักษณะการเกิดโรค (Pathogenic types) 
จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคซึ่งปนเปอนอยูในน้ํานมมีหลายชนิด โดยอาจปนเปอนจากสัตวที่เปนโรค

จากมนุษยหรือจากอุปกรณรีดน้ํานม แบงออกเปน 2 ประเภทคือ 
3.1) จุลินทรยีจากโคที่เปนโรค  

สามารถปนเปอนในน้ํานม และแพรระบาดเขาสูมนุษยได เชน Mycobacterium tuberculosis ทําให

เกิดวัณโรค (Tuberculosis), Brucella abortus ทําใหเกิดโรคแทงติดตอ (Brucellosis) 
3.2) จุลินทรียจากมนุษยและสัตวอ่ืน 

เปนจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคและแพรกระจายโดยอาศัยน้ํานม เชน โรคอาหารเปนพิษเกิดจาก 

Staphylococcus aureus  ไขไทฟอยดเกิดจาก Salmonella typhi  โรคบิดเกิดจาก Shigella sp. และโรคบิด

อะมีบา Entamoeba histolytica 
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ภาพที่ 203 : Salmonella ภาพที่ 204 : Salmonella เคลื่อนที่โดยใชแฟลเจลลา 

2.3 จุลินทรียสําคัญที่พบในน้ํานม 
1) Salmonella 
เปนแบคทีเรียแกรมลบที่มีลักษณะรูปทอน เคลื่อนที่โดยใชแฟลเจลลารอบเซลล ตองการออกซิเจนใน

การเจริญเติบโต อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการเติบโตของเชื้อซาลโมเนลลาประมาณ 37°C ชวง pH ในการ

เจริญเติบโตอยูระหวาง 4.1 - 9.0 สวนคาปริมาณน้ําอิสระในอาหารที่จุลินทรียนําไปใชในการเจริญเติบโต 

(aw) ตํ่าที่สุดประมาณ 0.93 - 0.95 เชื้อในกลุมนี้มีความสามารถในการทนความรอนแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิด 

สายพันธุ และผลจากสิ่งแวดลอมในการเจริญเติบโต 

แหลงที่พบ : เชื้อซาลโมเนลลาสามารถติดตอจากสัตวมาสูคนและสัตวอ่ืนๆ เชน หมู สัตวปก แมลง วัว 

ควาย สุนัข แมว และมา  สําหรับการติดเชื้อในคนนั้น สวนมากจะไดรับเชื้อปะปนมากับน้ําและอาหาร และ

บางครั้งอาจเกิดจากสัตวเลี้ยงที่อาศัยตามอาคารบานเรือน ซึ่งเปนพาหะของเชื้อ หรือหากมีผูปวยเปนโรค 

Salmonellosis ทํางานที่เกี่ยวของกับการแปรรูปอาหารแลวมีสุขลักษณะสวนบุคคลที่ไมดีพอ เชน ไวเล็บยาว 

และหลังจากกลับจากหองน้ํามิไดมีการลางมือใหสะอาดเสียกอน เชื้อซาลโมเนลลาก็มีโอกาสที่จะปนเบื้อนลง

ไปในอาหารได ดวยเหตุนี้เชื้อซาลโมเนลลาจึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดอาการทองรวง ประกอบกับเชื้อมี

อัตราการแพรระบาดสูง จึงสามารถพบผูปวยที่เปนโรคจากเชื้อนี้ในอัตราสูงดวย 

อันตรายของเชื้อ : ซาลโมเนลลาเปนแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษที่เรียกวา Salmonellosis 

อาการจะเกิดขึ้นหลังจากบริโภคอาหารที่มีการปนเปอนแลวประมาณ 6 - 48 ชั่วโมง และจะมีอาการอยูใน

ระหวาง 1 - 5 วัน เมื่อรางกายเราไดรับเชื้อซาลโมเนลลาเขาสูรางกายแลว เชื้อโรคจะมุงเขาสูเซลลน้ําเหลืองของ

ลําไสเล็ก และจะเจริญแบงตัว ในระยะนี้จะยังไมมีอาการ เนื่องจากเปนระยะฟกตัว ตอมาเชื้อจะแพรเขาสู

กระแสเลือด และกระจายสูสวนตางๆ ของรางกาย โดยในรายที่ไมมีโรคอื่นแทรกซอนชีพจรจะเตนชากวาปกติ 

ผูปวยที่เสียชีวิตดวยโรคนี้มักจะเสียชีวิตเนื่องจากเลือดออกในลําไสเล็กและลําไสทะลุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ที่มา : http://www.gogi-foods.com) 
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ภาพที่ 205 : Bacillus cereus

(ที่มา : http://www.gogi-foods.com) 

 

อาการของผูที่ไดรับเชื้อ : คลื่นไส อาเจียน ทองเดิน ปวดศีรษะ ปวดทอง มีไข หนาวสั่น และออนเพลีย 

โดยความรุนแรงของอาการจะแตกตางกันขึ้นอยูกับปริมาณเชื้อที่บริโภค ชนิดของเชื้อ และภูมิตานทานของ

ผูบริโภค ทั้งนี้เชื้อซาลโมเนลลามีหลายชนิด แตละชนิดมีลักษณะทางนิเวศวิทยาที่แตกตางกัน จึงทําใหการ   

ติดเชื้อและอาการของโรคแตกตางกันดวย สําหรับโรคที่เกิดจากเชื้อซาลโมเนลลาที่สําคัญ ไดแก โรคกระเพาะ

อาหารและลําไสอักเสบ (Gastroenteritis) โรคโลหิตเปนพิษ (Septicemia) และไขไทฟอยด (Typhoid Fever)  

ปริมาณที่ทําใหเกิดโรค : เชื้อซาลโมเนลลาปริมาณ 108-109 เซลล สามารถทําใหเกิดโรค 

Salmonellosis ได แตในบางกรณีแมจะมีปริมาณต่ํากวาก็สามารถทําใหเกิดโรคไดเชนกัน (Michael P.Doyle 

and Dean O.Cliver, 1990) 

วิธีการปองกัน : เชื้อซาลโมเนลลาถูกทําลายไดงายที่อุณหภูมิ 60°C นาน 4-5 นาที หรืออุณหภูมิ 100 °C 

นาน 1 นาที ดังนั้นการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ และรับประทานในขณะที่ยังรอนจะชวยลดการติด

เชื้อซาลโมเนลลาได การแชเย็นที่อุณหภูมิตํ่ากวา 4°C ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ  
 

2) Bacillus cereus 
บาซิลลัส ซีเรียส เปนแบคทีเรียที่มีลักษณะเปนรูปทอนตรงขนาด 0.3 – 2.2 x 1.2 – 7.0 ไมโครเมตร สวน

ใหญเคลื่อนที่ได สรางสปอรและสรางสารพิษ ซึ่งจะขับสารพิษออกมาขณะปนเปอนอยูในอาหาร ชวงอุณหภูมิใน

การเจริญเติบโตอยูระหวาง 30-37°C แตบางสายพันธุเจริญเติบโตไดที่อุณหภูมิ 4-5°C สําหรับคา pH ที่

เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อชนิดนี้อยูระหวาง 6-7 และสามารถเจริญเติบโตไดดีในสภาพที่มีออกซิเจน 

และจะสรางสารพิษเมื่ออยูภายใตสภาพที่มีออกซิเจนนอย 

แหลงที่พบ : เชื้อบาซิลลัส ซีเรียส พบไดทั่วไปในธรรมชาติ ในดิน ฝุนละออง ผลิตภัณฑจากพืช 

เชน ขาว ธัญพืช แปง ผลิตภัณฑจากแปง เครื่องเทศ ผลิตภัณฑจากสัตวและเครื่องปรุงแตงรสตางๆ นอกจากนี้

ยังพบในอุจจาระของคนที่มีสุขภาพปกติไดประมาณ 15 %   
 
 
 
 
 
 
 
 

อันตรายของเชื้อ : เปนแบคทีเรียที่สรางสารพิษ การเกิดพิษมี 2 ลักษณะอาการคือ ทําใหอาเจียน 

(Emetic illness) และทําใหทองเสีย (Diarrhea illness) 



 

 

 

249 

1. อาการอาเจียน (Emedic illness) มักเกิดจากการไดรับสารพิษชนิดที่ทนความรอนได

สามารถมีชีวิตรอดไดที่อุณหภูมิสูงและคาความเปนกรดดางสูง โดยผูปวยจะเกิดอาการคลื่นไส

และอาเจียน ภายหลังจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษเขาไป 11 - 15 ชั่วโมง แตโดยทั่วไปมัก

ปรากฏอาการภายหลังจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษเขาไป 30 นาทีถึง 6 ชั่วโมง 

2. อาการทองเสีย (Diarrhea illness) มักเกิดจากสารพิษชนิดที่ไมทนความรอนและไมทนกรด 

trypsin และ pepsin ตามปกติใชเวลาฟกตัวประมาณ 6 - 12 ชั่วโมง หลังจากบริโภคอาหารที่

มีการปนเปอนสารพิษของเชื้อ ทําใหเกิดอาการปวดทองและถายอุจจาระเหลว เนื่องจากมีน้ํา

มาก อาการจะทรงอยูไมเกิน 24 ชั่วโมง แลวจะทุเลาลง 

วิธีปองกัน : เนื่องจากเปนจุลินทรียที่สามารถยอยโปรตีนเคซีนใหเปนเพปไทด และยอยตอจนเปน

กรดอะมิโน จึงทําใหโปรตีนเคซีนตกตะกอน ซึ่งถาเชื้อกลุมนี้ปนเปอนในน้ํานมดิบ และอุณหภูมิในการเก็บรักษา

น้ํานมดิบไมเหมาะสม คือ อุณหภูมิสูงกวา 8°C จะทําใหเชื้อกลุมนี้เจริญเติบโตและสรางสารพิษ แมวาจะผาน

กระบวนการพาสเจอรไรสก็ไมสามารถทําลายสารพิษได ดังนั้นจึงควรปองกันการปนเปอนของเชื้อกลุมนี้โดย

การควบคุมสุขลักษณะในการรีดน้ํานม และทําใหน้ํานมเย็นลงที่อุณหภูมิตํ่ากวา 8°C ภายในเวลาไมเกิน 2 

ชั่วโมง 

 
3) Staphylococcus aureus 

เปนแบคทีเรียที่มีลักษณะกลม เรียงตัวเปนกลุมคลายพวงองุน หรือเปนคู หรือเปนสายสั้นๆไม

เคลื่อนที่ โคโลนีมีสีเหลืองหรือสีทองเจริญเติบโตไดดีในสภาวะที่มีออกซิเจน ชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ

เจริญเติบโตคือ  35-40°C ชวงความเปนกรดดาง (pH) ที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตอยูที่ 7-7.5 สวนคา

ปริมาณน้ําอิสระในอาหารที่จุลินทรียนําไปใชในการเจริญเติบโต (aw) ตํ่าสุดสําหรับการเจริญเติบโตในสภาวะที่

มีออกซิเจนประมาณ 0.86 และสภาวะที่ไมมีออกซิเจนประมาณ 0.90  

บางสายพันธุผลิตสารพิษที่เรียกวา เอนเทอโรทอกซิน ทําใหอาหารเปนพิษ ซึ่งเอนเทอโรทอกซินที่

ผลิตมีหลายชนิด แตชนิดที่พบวาทําใหเกิดอาหารเปนพิษบอย คือ ชนิดเอและดี โดยชวงอุณหภูมิที่เชื้อชนิดนี้จะ

ผลิตเอนเทอโรทอกซินอยูระหวาง 15.6 - 40.1°C และจะผลิตไดดีที่อุณหภูมิ 40°C 

แหลงที่มา : มีชีวิตอยูไดในอากาศ ฝุนละออง ขยะมูลฝอย น้ํา อาหาร นม สวนตางๆของรางกายมนุษย

และสัตว โดยจะพบอยูตามทางเดินหายใจ ลําคอ เสนผมและผิวหนังถึง 50% หรือมากกวานี้ในคนที่มีสุขภาพดี 

และอาจพบเชื้อชนิดนี้ 60 – 80% ในผูที่สัมผัสโดยตรงกับผูปวยหรือผูที่สัมผัสกับสภาพแวดลอมในโรงพยาบาล 

ส่ิงที่ตองคํานึงถึงอีกอยางหนึ่งก็คือ การเก็บอาหารไวในอุณหภูมิที่ไมเหมาะสมเปนผลใหอาหารที่มีการ

ปนเปอนอยูแลวมีการเพิ่มจํานวนของเชื้อและสรางสารพิษไดอยางรวดเร็ว อาหารที่มักพบเชื้อกลุมนี้ปนเปอน
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ภาพที่ 206 : Staphylococcus aureus 
(ที่มา : http://textbookofbacteriology.net) 

ไดแก เนื้อและผลิตภัณฑเนื้อ ผลิตภัณฑจากไข และผลิตภัณฑนม ที่เก็บไวในอุณหภูมิที่ไมเหมาะสม และเก็บ

ไวเปนเวลานานกอนรับประทาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันตรายของเชื้อ : บางสายพันธุสามารถสรางสารพิษ คือ เอนเทอโรทอกซิน ซึ่งทนตอความรอนไดดี 

และเปนสาเหตุทําใหเกิดอาการเจ็บปวยในมนุษย สารพิษชนิดนี้ทนความรอนถึงระดับ 143.3°C เปนเวลา 

9 วินาทีได ดังนั้น อุณหภูมิในการหุงตมธรรมดาหรืออุณหภูมิน้ําเดือดจึงไมสามารถทําลายสารพิษชนิดนี้ได โรค

อาหารเปนพิษที่เกิดจากเชื้อชนิดนี้มีชื่อเรียกวา Staphyloenterotoxicosis และ Staphyloenterotoxemia 

ลักษณะอาการที่บงบอกวาติดเชื้อชนิดนี้จะแสดงใหเห็นอยางรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งอาการทั่วไปของผูที่

ได รับเชื้อคือ มีอาการคลื่นไส อาเจียน วิงเวียน เปนตะคริวในชองทอง ออนเพลีย ปวดหัว และมีการ

เปลี่ยนแปลงความดันโลหิตเปนระยะๆ รวมทั้งอาจมีการเตนของชีพจรผิดปกติซึ่งโดยทั่วไปอาการจะดีข้ึน

ภายใน 2 - 3 วัน ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับสภาพรางกายของผูที่ไดรับเชื้อ ปริมาณการปนเปอนของเชื้อและปริมาณ

สารพิษที่สรางขึ้นในอาหาร 

ปริมาณที่ทําใหเกิดโรค : เมื่อเรารับประทานอาหารที่มีสารพิษปนเปอนในปริมาณนอยกวา                 

1 ไมโครกรัม จะสามารถทําใหเกิดอาการเจ็บปวยได ซึ่งสารพิษชนิดนี้จะมีปริมาณสูงมากเมื่อมีเชื้อปนเปอน

อยูในอาหาร 100,000 ตอกรัมอาหาร 

วิธีปองกัน : เนื่องจากเชื้อมาจากสัตว และผูปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงตองมีการควบคุมสุขลักษณะการผลิตที่ดี 

เพื่อปองกันไมใหเชื้อเจริญเติบโตจนสรางสารพิษข้ึนในอาหาร โดยตัวเชื้อจะถูกทําลายที่ 66°C นาน 12 นาที 

หรือ 60°C นาน 78 - 83 นาที สวนสารพิษจะทําลายไดยากมากคือสามารถทนความรอนไดที่ 100°C 30 นาที 
 
4) Listeria monocytogenes 

เปนแบคทีเรียที่มีลักษณะรูปทอนสั้น มักเรียงตัวเปนสายตอกัน 3 – 5 เซลล หรือมากกวานั้น ไม

สรางสปอรหรือแคปซูล อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตคือ 37°C แตสามารถเติบโตไดทุกอุณหภูมิจน
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ภาพที่ 207 และ 208 : Listeria monocytogenes 

 (ที่มา : http://textbookofbacteriology.net) 

ตํ่าถึง 2.5°C และทนความรอนไดดี สามารถอยูรอดในสภาวะที่มีโซเดียมคลอไรด 20% อุณหภูมิ 4°C นานถึง 

8 สัปดาห 
  

 
 
 
 
 

 
 

 

แหลงที่มา : พบไดทั่วไปในน้ํา น้ําเสีย อุจจาระของคนและสัตว จึงปนเปอนลงไปในอาหารไดงายใน

ระหวางขั้นตอนการบรรจุ และการขนสง สําหรับอาหารที่มักพบแบคทีเรียชนิดนี้ไดแก นม เนื้อ ไก และอาหารทะเล 

นอกจากนี้ยังสามารถเจริญไดที่อุณหภูมิตูเย็น และทนความรอนไดดีกวาแบคทีเรียที่ไมสรางสปอรชนิดอื่น จึงมี

ชีวิตอยูรอดไดในผลิตภัณฑอาหารตางๆ เชน นม เนื้อสัตว ผัก และไสกรอก 

อันตรายของเชื้อ : เปนแบคทีเรียที่กอใหเกิดโรค Listeriosis ซึ่งมีอาการโลหิตเปนพิษและเยื่อหุมสมอง

อักเสบ มักพบในผูปวยที่มีระบบภูมิคุมกันออนแอ หรือทารกที่เกิดจากมารดาที่ไดรับเชื้อขณะตั้งครรภ เชื้อใน

กลุมนี้จึงเปนดัชนีตัวหนึ่งที่แสดงถึงความปลอดภัยของอาหาร 
 
5)  Escherichia coli 

แบงออกไดเปน 4 กลุมคือ 

1) Enteropathogenic E.coli (EPEC) ทําใหเกิดทองเดินในเด็กทารก  

2) Enterotoxigenic E.coli (ETEC) สราง toxin ทั้งชนิดทนรอน และไมทนรอน ทําใหเกิดอาการ

ถายอุจจาระเปนน้ําจนรางกายขาดน้ําและหมดสติ 

3) Enteroinvasive E.coli (EIEC) เกิดจากการติดเชื้อเขาไปในเซลลของลําไส ทําใหเกิดอาการ

ทองรวง ปวดทองอยางแรง มีไข ปวดศีรษะ 

4) Enterohaemorrhagic E.coli (EHEC) มีอาการทองรวงเนื่องจาก haemorrhagic colitis 

โดยปวดทองอยางรุนแรง อาเจียน มีไข อุจจาระมีเลือด มีเมือกปน ไตผิดปกติ เสียชีวิต 

แหลงที่พบ : ลําใสเล็กตอนปลายและลําไสใหญของสัตวเลือดอุน การแพรกระจายเกิดจากเชื้อ

ปนเปอนมากับอุจจาระแลวแพรไปกับดินและน้ํา  
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อาการของโรค : หลังจากบริโภคอาหารที่มีเชื้อนี้ปนเปอนประมาณ 26 ชั่วโมง จะมีอาการเริ่มจาก

ทองเดิน อาจมีการสูญเสียน้ําและหมดสติรวมดวย ปกติจะไมมีไข อาการทองรวงจะหยุดภายในเวลา 30 

ชั่วโมง แตในกรณีรุนแรงอาจเสียน้ํา ออนเพลีย และหัวใจทํางานผิดปกติหรือหยุดทํางาน 

การปองกัน : ตัวเชื้อถูกทําลายที่ 66°C นาน 12 นาที หรือ 60°C นาน 78 - 83 นาที แตสารพิษทําลาย

ไดยากมาก (สามารถทนความรอนไดที่ 100°C นาน 30 นาที)  
 

2.4 การเสียของน้ํานม 
 นมเปนอาหารที่ดีมากของจุลินทรียหลายชนิด เพราะมีความชื้นสูง มีคาความเปนกรดดางประมาณ 

6.5  และมีสารอาหารที่จุลินทรียตองการอยูมาก 

 ลักษณะการเสียของน้ํานม สวนใหญเกิดจากเชื้อจุลินทรีย ซึ่งมีไดหลายลักษณะ ดังนี้ 

1) นมมีรสเปรี้ยว บางครั้งมีการแยกชั้น หรือตกตะกอนของโปรตีน และอาจผลิตกาซทําใหน้ํานมเปน

ฟอง มักเกิดจากจุลินทรียพวก Streptococcus และ Bacillus 

2) นมมีรสขม เนื่องจากจุลินทรียยอยโปรตีนในน้ํานม เกิดการสลายตัวของโปรตีนเปนของเหลวใส 

และมีรสขม 

3) เปนยางเหนียว เนื่องจากแบคทีเรียสรางแคปซูล หรือสารเมือกระหวางการเจริญ 

4) มีกลิ่นหืน เนื่องจากการยอยสลายไขมันในน้ํานมโดยจุลินทรีย กรดไขมันชนิดไมอ่ิมตัวจะทํา

ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ทําใหเกิดกลิ่นเหม็นหืน 

5) มีกลิ่นรสเปลี่ยนไป นอกเหนือจากรสเปรี้ยวและรสขมตามที่กลาวมาแลว น้ํานมอาจมีกลิ่นไหม 

นอกจากนั้นน้ํานมยังมีสีเปลี่ยนไป เนื่องจากเชื้อจุลินทรียอ่ืนๆ ซึ่งทําใหน้ํานมมีสีผิดปกติ 
 

2.5 ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตและเพิ่มจํานวนของจุลินทรีย และอาจทําใหเกิดอันตรายใน
การบริโภคนม 

จุลินทรียแตละชนิดตองการปจจัยที่เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโต เมื่อเพิ่มจํานวนมากพอก็สามารถ

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหารและสงผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภค โดยปจจัยที่สําคัญตอ

การเจริญเติบโตของจุลินทรีย สามารถจัดแบงไดเปน 2 ปจจัย ไดแก 

1. ปจจัยภายใน (Intrinsic Factor) จะมีบทบาทตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียโดยตรง ไดแก 

สารอาหาร ความเปนกรดดาง ความชื้น สารยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย และโครงสรางของอาหารตาม

ธรรมชาติที่เปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย 

2. ปจจัยภายนอก (Extrinsic Factor) จะมีผลทางออมตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ไดแก 

อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ และวิธีการเก็บรักษา 

ในที่นี้ เราจะกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียดังนี้ 
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1) อุณหภูมิ  
แบคทีเรียเปนจุลินทรียที่มีชวงอุณหภูมิในการเจริญเติบโตที่กวางและแตกตางกัน อาจจัดแบง

ประเภทตามอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตเปน 4 กลุม ไดแก  

(1) แบคทีเรียที่เจริญไดดีที่อุณหภูมิตํ่า (Psychrophilic bacteria) หมายถึง แบคทีเรียที่ชอบ

ความเย็น เจริญไดที่อุณหภูมิ -5 ถึง 5°C 

(2) แบคทีเรียที่ทนอุณหภูมิตํ่าหรือเจริญไดที่อุณหภูมิตํ่า(PsychrotroPhic bacteria) หมายถึง 

แบคทีเรียที่เจริญไดดีที่อุณหภูมิ 30°C แบคทีเรียที่เกี่ยวของกับการหมักจัดอยูในประเภทนี้ 

(3) แบคทีเรียที่เจริญไดดีที่อุณหภูมิอบอุน (Mesophilic bacteria) หมายถึง แบคทีเรียที่เจริญ

ไดดีที่อุณหภูมิสูงกวา 30 - 45°C และบางชนิดสามารถเจริญเติบโตไดที่อุณหภูมิสูงกวา 45°C 

(4) แบคทีเรียที่เจริญไดดีที่อุณหภูมิสูง (Thermophilic bacteria) หมายถึง แบคทีเรียที่เจริญ

ไดที่อุณหภูมิระหวาง 55 - 75°C 

แบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคอาหารเปนพิษสวนใหญเปนจุลินทรียในกลุม mesophile สามารถเจริญไดดีที่

ชวงอุณหภูมิ 30 - 45°C เชน B.cereus ดังนั้นประเทศไทยจึงมีโอกาสเสี่ยงตอปญหาของจุลินทรียกลุมดังกลาว 

อยางไรก็ตาม หากมีการควบคุมกระบวนการผลิตที่ดีและเก็บรักษาน้ํานมที่อุณหภูมิตํ่ากวา 8°C ก็จะสามารถ

ควบคุมการเพิ่มปริมาณของแบคทีเรียที่ทําใหเกิดโรคได 
 

ตารางที่ 9 แสดงชวงอุณหภูมิสาํหรับการเจริญของแบคทีเรีย 

แบคทีเรีย อุณหภูมิตํ่าสดุ (°C) อุณหภูมิที่เหมาะสม(°C) อุณหภูมสิูงสดุ (°C) 

Psychrophiles -5 ถึง 5 12 - 15 15 - 20 

Psychrotrophs -5 ถึง 5 20 - 30 30 - 35 

Mesophiles 5 - 15 30 - 45 35 - 47 

Thermophiles 40 - 45 55 - 75 60 - 90 
 

 
2) เวลา 
โดยปกติแบคทีเรียจะมีการเพิ่มจํานวนเปนสองเทา ภายในเวลา 20 - 30 นาที ทั้งนี้ตองพิจารณา

ชนิดของแบคทีเรียและสภาวะในการเจริญดวย เชน อุณหภูมิและความเปนกรดดาง ดังนั้นที่สภาวะเหมาะสม 

แบคทีเรียเพียง 1 เซลล ก็อาจสามารถเพิ่มจํานวนเปนลานเซลลได ภายในเวลาประมาณ 10 ชั่วโมง เมื่อมีปริมาณ

มากขึ้นก็มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหาร เชน เกิดการเปลี่ยนแปลงกลิ่นรส สี หรือเกิดเมือก 

และเนื้อสัมผัสเปลี่ยนไป 
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3) ออกซิเจน 
แบคทีเรียที่ทําใหอาหารเนาเสียมีความตองการปริมาณออกซิเจนแตกตางกัน โดยแบงออกไดเปน 3 

ประเภทคือ  

(1) แบคทีเรียที่ตองการออกซิเจน (Aerobic bacteria) เชน Escherichia coli และPseudomones spp. 

(2) แบคทีเรียที่ไมตองการออกซิเจน (Anaerobic bacteria) เชน Clostridium  

(3) แบคทีเรียที่สามารถเจริญไดทั้งที่มีและไมมีออกซิเจน (Facultative bacteria) เชน 

Staphylococcus spp.   
4) ความเปนกรดดาง (pH) 
จุลินทรียที่ทําใหอาหารเนาเสีย  มีชวงในการเจริญที่  pH ตางกันขึ้นกับชนิดของจุลินทรีย 

ตัวอยางเชน แบคทีเรียมีการเจริญไดในชวงpH 6.0 - 8.0 ซึ่งสวนใหญไมทนตอกรดจึงเจริญไดดีในอาหาร

ประเภทเนื้อสัตว แตมีแบคทีเรียบางชนิด เชน แลกติกแบคทีเรีย เจริญไดในอาหารที่เปนกรด เชน แหนมและนม

เปร้ียว เปนตน  สวนยีสตและราเจริญไดในอาหารที่มี pH ตํ่า หรืออาหารที่มีรสเปร้ียวโดยยีสตเจริญไดดีในชวง 

pH 4.5 - 6.0 และราในชวง pH 3.5 - 4.0  
 5) ความชื้นในอาหาร 

ปริมาณน้ําในอาหารเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย โดยมีคาวอเตอรแอกทิวิต้ี 

(water activity : aw) เปนคาที่แสดงปริมาณน้ําที่จุลินทรียสามารถนําไปใช ดังนั้นการลดคานี้ดวยวิธีการตางๆ 

เชน การทําแหง ใสเกลือ หรือเติมน้ําตาลในปริมาณสูง จะทําใหอาหารมีคา aw ตํ่าลง เมื่อน้ําที่จุลินทรียสามารถ

นําไปใชไดนอยลง จุลินทรียก็จะเจริญเติบโตไดยาก ซึ่งอาหารแตละชนิดจะมีคา aw แตกตางกัน จึงเกิดการเนา

เสียจากจุลินทรียตางชนิดกัน โดยแบคทีเรียเจริญไดดีในอาหารที่มีคาวอเทอรแอกทิวิตีสูงและไมสามารถเจริญ

ไดถาอาหารมีคา aw ตํ่ากวา 0.90 แตอาจมีแบคทีเรียบางกลุมที่สามารถเจริญที่ aw ตํ่ากวานั้น เชน แบคทีเรียที่

ชอบเกลือ ซึ่งสามารถเจริญไดที่ aw ประมาณ 0.75 ทําใหเกิดปญหาการเนาเสียในอาหารที่มีการเติมเกลือ เชน 

ปลาเค็ม และเบคอน สวนราสามารถเจริญในอาหารที่มีคา aw ตํ่าไดดีกวาแบคทีเรีย จึงอาจเปนปญหา

ในอาหารแหงและเครื่องเทศ สวนอาหารที่มีปริมาณน้ําตาลสูงอาจเกิดการเนาเสียจากยีสต ซึ่ง Osmophilic 

yeast สามารถเจริญได 
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ตารางที่ 10 คา water activity ตํ่าสุดสาํหรับการเจริญของจลุินทรียในอาหาร 
กลุมจลุินทรยี aw 

แบคทีเรียทีท่ําใหอาหารเนาเสีย 0.90 

ยีสตที่ทาํใหอาหารเนาเสีย 0.88 

ราที่ทาํใหอาหารเนาเสีย 0.80 

Halophilic bacteria 0.75 

Xerophilic molds 0.61 

Osmophilic yeasts 0.60 
 

6) สารอาหาร 
จุลินทรียแตละชนิดตองการอาหารแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของเอนไซม เชน แบคทีเรียที่มีเอนไซม

ดีคารบอกซิเลส (decarboxylase) และดีอะมิเนส (deaminase) จะยอยสลายกรดอะมิโนของเนื้อสัตวให

สลายตัวเปนสารที่มีกลิ่นเหม็น สําหรับเชื้อราบางชนิดมีเอนไซมอะมิเลส (amylase) เพกทิเนส (pectinase) 

และโปรติเอส (protease) ซึ่งเปนสารที่ยอยสารอาหารจําพวกคารโบไฮเดรต ฉะนั้นเชื้อราจึงเจริญไดในอาหารที่

มีคารโบไฮเดรต    
 

33. . สาเหตุสําคัญของการปนเปอนเชื้อจุลินทรียในกระบวนการแปรรูปนมพาสสาเหตุสําคัญของการปนเปอนเชื้อจุลินทรียในกระบวนการแปรรูปนมพาสเจอรไรส เจอรไรส   
มี 3 สาเหตุ คือ 
1) จํานวนจุลินทรียเริ่มตนมาก เนื่องจากน้ํานมดิบไมมีคุณภาพ 
องคประกอบสําคัญที่ทําใหน้ํานมดิบมีคุณภาพดีประกอบดวยปจจัยหลัก 2 ประการคือ โค และ คน 

เนื่องจากน้ํานมโคที่ดียอมมาจากแมโคที่ดี และแมโคที่ดียอมมาจากคนเลี้ยงที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งคนเลี้ยง

หรือเกษตรกรจะมีบทบาทสําคัญมาก เนื่องจากเปนผูดูแลและจัดการสภาพแวดลอมตางๆ ในการเลี้ยงโค 

การรีดน้ํานมและการเก็บรักษาน้ํานมดิบที่รีดไดกอนสงโรงงาน เปนอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสําคัญ

ตอคุณภาพน้ํานมดิบ วิธีการรีดน้ํานมที่ดีและถูกตอง จะไดน้ํานมดิบที่สะอาด ลดการบาดเจ็บบอบชํ้าของ

หัวนม และเปนมาตรการปองกันโรคเตานมอับเสบ ดังนั้นเกษตรกรจึงควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อใหได

น้ํานมดิบที่มีคุณภาพดี 

(1) โรงรีดน้ํานมหรือซองรีดตองสะอาด รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการรีดน้ํานม หลังการใชงาน   

ทุกครั้งตองลางใหสะอาดดวยน้ํายาชนิดขจัดคราบไขมัน และน้ํายาฆาเชื้อโรค (คลอรีนเขมขน 200 พีพีเอ็ม) 

แลวลางดวยน้ําเปลาที่สะอาดอีกครั้งกอนนําไปผึ่งใหแหงในหองที่มิดชิด ไมมีฝุน หนู หรือแมลงรบกวน 
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(2) เตรียมโคใหสะอาด ถาโคสกปรกมากควรลางและอาบน้ํา แปรงขน แตถาโคไมสกปรกมาก

อาจทําความสะอาดเฉพาะสวนเตานมและสวนทายของลําตัว การเตรียมเตานมและหัวนม ทําโดยใชผาขนหนู

ชุบน้ํายาคลอรีนบิดหมาดๆ เช็ดใหทั่วทั้งเตานมและหัวนม การเช็ดและการนวดเตานมจะเปนการกระตุนใหโค

หลั่งฮอรโมนอ็อกซิโตซินออกมา ซึ่งฮอรโมนนี้จะทําใหกลามเนื้อภายในเตานมเกิดการบีบตัว ทําใหโค

ปลดปลอยน้ํานมออกมาไดงาย ส่ิงที่ควรระวังคือ ฮอรโมนนี้จะหลั่งออกมาในขณะที่นวดเตานม และจะทํางาน

อยูไดอยางมีประสิทธิภาพภายในเวลา 7 - 8 นาที ดังนั้นหลังการเช็ดและนวดเตานมเสร็จ ไมควรปลอยทิ้งไว

นานตองทําการรีดน้ํานมทันที ขอแนะนําที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ ผาที่ใชเช็ดเตานมควรใชกับโคตัวละ 1 ผืน 

ไมใชรวมกัน เพราะอาจทําใหเชื้อโรคแพรติดตอกันได 

(3) ตรวจเตานมและรีดน้ํานมตน (น้ํานมที่คางอยูในโพรงหัวนม) ตรวจกอนเริ่มรีดน้ํานม      

ทุกครั้ง โดยใชถวยกรวดน้ํานมที่มีตะแกรงกรอง ภายในมีพื้นสีดํา ตรวจดูความผิดปกติของน้ํานม ไมควรรีด

น้ํานมลงพื้นคอกหรือรีดใสฝามือตรวจ 

(4) คําแนะนําการรีดน้ํานมดวยเครื่อง 

- หลังจากเตรียมเตานมใหแหงและสะอาดพรอมทั้งกรวดน้ํานมตามวิธีการขางตนแลว   

ใสหัวรีดน้ํานมภายใน 1 นาทีหลังการเช็ดนวดเตานม โดยใหเครื่องรีดอยูดานหนาโค 

และสายนมยาวขนานตัวโคไปทางดานหนา 

- เมื่อน้ํานมหมดเตา สังเกตไดจากสายนมจะมีน้ํานมไหลผานนอยมาก ใหหยุดรีดทันที 

ไมจําเปนตองนวดเตานมในชวงทายของการรีด หรือรีดน้ํานมตามหลังจากปลดหัวรีด

แลว ทุกครั้งกอนการปลดหัวรีดน้ํานมออกจากเตานมตองปดกอกสุญญากาศที่ทอลม

และที่หัวรีดน้ํานมกอนเสมอ เพื่อใหหัวรีดหลุดออกมาดวยความนิ่มนวล 

- โคที่รีดน้ํานมเสร็จแลว ควรจุมหัวนมดวยยาฆาเชื้อชนิดที่ไมระคายเคืองตอผิวหนัง 

โดยทั่วไปนิยมใชสารละลายไอโอดีน และไมควรปลอยใหโคลงนอนบนพื้นคอกทันที 

เนื่องจากกลามเนื้อที่หัวนมยังปดไมสนิท จะเปดโอกาสใหเชื้อโรคแทรกเขาไปไดงาย 

ดังนั้นควรจัดเตรียมอาหารใหโคยืนกิน  อยางนอย 30 นาที หลังจากรีดน้ํานมเสร็จ 

- จุมหัวรีดลงในน้ํายาฆาเชื้อ กอนนําไปใชรีดโคตัวตอไป 

- ตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องรีดน้ํานมและทอลมเปนประจํา ทําความสะอาด

และบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาหรือบริษัทผูผลิต เปลี่ยนอุปกรณตางๆ ที่ทําดวยยาง

ตามอายุการใชงาน 

นอกจากนี้ ภาชนะที่ใชใสน้ํานมหรือที่ตองสัมผัสกับน้ํานม ไดแก ถังรีดน้ํานม หมอกรองน้ํานม และถัง

ใสหรือเก็บน้ํานม ก็มีผลตอคุณภาพของน้ํานมดิบ โดยตองเปนชนิดที่ทําดวยวัสดุที่ไมทําใหน้ํานมเกิดกลิ่นและ
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รสที่ผิดแปลกไปจากน้ํานมธรรมดา และไมกอใหเกิดอันตรายแกผูบริโภคน้ํานม คือเปนวัตถุที่ไมละลาย 

ทําความสะอาดไดงาย ทําดวยเหล็กปลอดสนิม หรือเหล็กอาบดีบุก  

โดยทั่วไป โรงงานจะมีการตรวจสอบคุณภาพของน้ํานมดิบเบื้องตนกอนที่จะรับซื้อ ซึ่งสามารถตรวจได

ทั้งทางดานกายภาพ เคมี และคุณคาทางโภชนาการ แตทางดานจุลินทรียจะไมสามารถตรวจสอบโดยตรงได 

จึงตรวจสอบทางออม คือวิธี Resazurin test และ Methylene blue test ทั้ง 2 วิธีนี้เปนการดูการเปลี่ยนสีของ

น้ํานมดิบ ซึ่งเปนการตรวจสอบเชิงคุณภาพ แตไมสามารถบอกชนิดของเชื้อจุลินทรียและจํานวนที่แนนอนได  

โดยถาเกรดต่ํากวาที่กําหนดก็จะไมรับซื้อ 
1.1 การควบคุมอุณหภูมิ และเวลาในการเก็บรักษา 

เมื่อมีการคัดเลือกน้ํานมดิบที่มีคุณภาพเขามาผลิตแลว จะตองมีการเก็บรักษาน้ํานมดิบที่

เหมาะสมคือ เก็บรักษาที่อุณหภูมิไมเกิน 4°C เก็บไวนานไมเกิน 24 ชั่วโมง เพื่อปองกันไมใหเชื้อจุลินทรียเพิ่ม

จํานวนมากขึ้นจนทําใหเสื่อมคุณภาพหรือเกิดการเนาเสีย ถามีความจําเปนตองเก็บนานเกิน  24 ชั่วโมง 

จะตองมีการนําไปตรวจคุณภาพทางจุลินทรียกอนนําไปผลิต เชน การตรวจ Resazurin, Alcohol Test และ

Clot On Boiling (รวมถึงกรณีนมรอ reprocess ที่คางคืนดวย)  
1.2 การนําน้าํนมดิบไปผลิต 

ตองเปนไปตามระบบ First In First Out เพื่อปองกันการซอนทับกันของน้ํานมดิบ เชน น้ํานมดิบ     

lot เกา มีอุณหภูมิตํ่ากวาน้ํานมดิบ lot ใหม เมื่อมีการซอนทับกันจะทําใหอุณหภูมิน้ํานมดิบสูงขึ้น ทําให

เชื้อจุลินทรียเจริญเติบโตได ดังนั้นจึงไมควรใหมีการซอนทับกัน เพื่อใหสามารถทวนสอบได เมื่อเกิดปญหากับ

ผลิตภัณฑ 

 
2) การพาสเจอรไรสไมสมบูรณ 
กระบวนการพาสเจอรไรส หมายถึง กรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนเพื่อลดปริมาณจุลินทรียใหอยูใน

ระดับที่ปลอดภัยตอผูบริโภคและยับยั้งการทํางานของเอนไซมฟอสฟาเทส โดยใชอุณหภูมิไมตํ่ากวา 63°C 

และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 30 นาที หรืออุณหภูมิไมตํ่ากวา 72°C และคงอยูที่อุณหภูมินี้ไมนอยกวา 15 

วินาที แลวทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิตํ่ากวา 5°C เพื่อยับยั้งเชื้อจุลินทรีย ดังนั้น กระบวนการพาสเจอรไรสที่

สมบูรณจึงประกอบดวยปจจัย 2 ประการคือ อุณหภูมิและเวลา โดยปจจัยทั้งสองนี้จะเปนไปตามขอกําหนดได

จากเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุที่ทําใหการพาสเจอรไรสไมสมบูรณมี 

3 สาเหตุคือ 
2.1 ระบบน้ํารอน-น้ําเย็น 

เปนระบบที่มีความสําคัญกับโรงงานมาก โดยตองมีปริมาณเพียงพอและมีประสิทธิภาพซึ่ง

สามารถรักษาอุณหภูมิในการพาสเจอรไรส คืออุณหภูมิไมตํ่ากวา 72°C และทําใหน้ํานมที่ผานการพาสเจอรไรส
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แลวเย็นตัวลงอยางรวดเร็วที่อุณหภูมิไมเกิน 5°C เพื่อยับยั้งเชื้อจุลินทรียไมใหเจริญเติบโต นอกจากนี้ยัง

สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของการพาสเจอรไรสโดยการตรวจเอนไซม Phosphatase (เมื่อผานการ

พาสเจอรไรสที่อุณหภูมิสูงกวา 72°C) และ Peroxidase (เมื่อผานการพาสเจอรไรสที่อุณหภูมิสูงกวา 80°C)   
2.2 การเพิ่มกําลงัการผลติ โดยการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ  

เมื่อมีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ ตองมีการทวนสอบทั้งระบบวายังมีประสิทธิภาพเหมือนเดิม

หรือไม ตัวอยางเชน การเพิ่มขนาดของ Plate Heat Exchanger จะทําใหอัตราการไหลของน้ํานมเปลี่ยนไป ซึ่ง

จะสงผลตอเวลาการคงอุณหภูมิ (Holding Time) ดวย และในบางโรงงานมีการปรับแตงเครื่องโฮโมจีไนสเพื่อ

เพิ่มอัตราการไหล มีผลทําใหเวลาในการฆาเชื้อหรือ Holding Time นอยกวา 15 วินาที ดังนั้นการปรับเปลี่ยน

เครื่องมือจึงตองใชชางที่มีความชํานาญ 
2.3 เครื่องมือชํารุดทํางานไมมีประสทิธิภาพ 

ตัวอยางเชน การรั่วซึมของเครื่องโฮโมจีไนสเกิดจากน้ําที่ใชลางมีความกระดางสูง จึงกัดกรอน

ลูกสูบ ทําใหชํารุดและเกิดการรั่วซึม เปนการเพิ่มจํานวนของเชื้อจุลินทรียกอนเขาสูการพาสเจอรไรส ดังนั้นจึง

ควรมีการทวนสอบและซอมบํารุงเครื่องมือเพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3) การปนเปอนหลังการพาสเจอรไรส 

3.1 การปนเปอนจากเครือ่งมือ และอุปกรณการผลิต 
3.1.1 การออกแบบไมเหมาะสม 

เครื่องมือและอุปกรณการผลิตตองมีการออกแบบอยางถูกสุขลักษณะ สามารถทํา

ความสะอาดไดอยางทั่วถึง และถอดลางไดงาย ตัวอยางเชน 

• วาลวตองเปนแบบ Sanitary Valve เชน Butterfly Valve เนื่องจากลางทําความสะอาดไดงาย แต

ถาเปน Plug Valve จะเปน Non-sanitary Valve และการติดตั้งวาลวตองใหอยูใกลกับกนถัง

มากที่สุด เพื่อปองกันไมใหนมคางทอ เนื่องจากเปนทอที่ไมมีฉนวน ทําใหนมที่คางตรงทอสวนนี้มี

อุณหภูมิสูงขึ้น และเชื้อจุลินทรียเจริญเติบโตได  

• ปมนมตองสามารถถอดลางไดงาย 

• วาลวสามทางบริเวณทอสงนมดิบและวาลวปรับอัตราการไหลกอนเขาถังปรับระดับเครื่อง       

พาสเจอรไรส จะเปนแหลงสะสมของเชื้อจุลินทรียและส่ิงสกปรก จึงตองมีการถอดลางอยาง

สม่ําเสมอ      

• ถังพักรอบรรจุ ตองมีการลางดวยมือควบคูกับการลางแบบ CIP เนื่องจากการใช Spray Ball จะ

ลางไดไมทั่วถึงในบริเวณดานขางถัง และทอปลอยนมลงถังพักรอบรรจุตองถอดลางทุกวัน 

• เครื่องบรรจุ 
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- ขอตอบริเวณเครื่องบรรจุ : ควรมีขอตอนอยที่สุด และถอดออกมาลางเพื่อตรวจดู

ความสะอาดและประสิทธิภาพของปะเก็นยาง  

- ทอสามทางของเครื่องบรรจุ : ตองมีการถอดลางทุกวัน เนื่องจากการทํา CIP จะลางไดไม

ทั่วถึง  

- หลังเครื่องบรรจุ  ตองมีทางระบายน้ําออกอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันน้ําที่คอนเดนส

จากนมเย็น หรือน้ําลางเครื่องหยดลงปกฟลมบริเวณปกผีเสื้อ 

- ขากางฟลม และปกผีเสื้อ : เปนอุปกรณที่ตองสัมผัสกับนมโดยตรง จึงตองมีการทําความ

สะอาดทุกวัน 

- ดานหลังเครื่องบรรจุ : ตองมีฝาปด และทําความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

- ภายนอกเครื่องบรรจุ : ตองทําความสะอาดทุกวัน เพราะเมื่อเกิดการกลั่นตัวเปนหยดน้ํา 

(Condense) จะชะสิ่งสกปรกลงมาที่เครื่องบรรจุดวย 

- ตัวรองตราประทับวันที่ : ควรใชซิลิโคนปดทับดวยเทปลอนรองซีลชิ้นเดียว เนื่องจากทํา

ความสะอาดไดงาย ไมควรใชเทปกาวพันสายไฟ เพราะเทปกาวทําจากพลาสติกที่ไมเหมาะ

กับงานอาหารและมีกาวเหนียว นอกจากนี้หนาของเทปจะแคบมีรอยทับซอนทําความ

สะอาดยากน้ํานมจะหมักหมมทําให เกิดปญหาการติดเชื้อหลังการพาสเจอรไรส 

(recontamination) 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.2 การลางและฆาเชื้อที่ไมมีประสทิธิภาพ 

ปจจัยของการลางทําความสะอาดและการฆาเชื้อมี 4 ปจจัยไดแก ความเขมขนของ

สารเคมี อุณหภูมิ เวลา และแรงขัด ดังนั้นจึงตองปฏิบัติใหครบทั้ง 4 ปจจัย เพื่อใหการลางทําความสะอาดและ

การฆาเชื้อมีประสิทธิภาพ 

 

 

ภาพที่ 210 : ทอสามทาง ภาพที่ 209 : ปมแบบ Sanitary 
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3.2  การควบคุมอุณหภูมิผลติภัณฑ 

อุณหภูมิกอนการบรรจุไมควรเกิน 6 °C การเก็บรักษาในหองเย็นและในระหวางการขนสง

จนถึงมือผูบริโภคตองรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑใหไมเกิน 8°C ซึ่งถังเย็นและตูคอนเทนเนอรที่ใชขนสง

ผลิตภัณฑตองควบคุมอุณหภูมิไดตลอดระยะเวลาที่ทําการขนสง 
3.3 สุขลักษณะของพนักงาน 

• มีการอบรมสุขลักษณะสวนบุคคล และทวนสอบดวยการ Swab Test 

• มีอุปกรณในการลางมืออยางเหมาะสม เชน อางลางมือกอนเขาบริเวณบรรจุ 
3.4 ความสะอาดของบรรจุภัณฑ 

ส่ิงที่มีผลตอความสะอาดของบรรจุภัณฑไดแก  

3.4.1 การจัดเก็บบรรจุภัณฑ : ตองจัดเก็บในบริเวณหรือหองที่สะอาด อากาศถายเทไดสะดวก

เพื่อปองกันความชื้น และปองกันการปนเปอนได ไมวาจะบรรจุภัณฑที่ยังไมไดใชงานหรือที่ใชงานแลว 

3.4.2 การดูแลรักษาหลอดยูวีที่เครื่องบรรจุ : เนื่องจากในการบรรจุนมพาสเจอรไรสมีการ

ฆาเชื้อบรรจุภัณฑโดยใชแสงอุลตราไวโอเล็ต ดังนั้นจึงตองมีการดูแลรักษาอายุการใชงานของหลอดยูวีโดยการ

นับเปนชั่วโมง วัดความเขมของแสงยูวีและบันทึก เปลี่ยนหลอดยูวีเมื่อความเขมของแสงลดลง 

3.4.3 การเปลี่ยนมวนฟลมทุกครั้ง : พนักงานตองลางมือใหสะอาดเช็ดใหแหงแลวพนดวย

แอลกอฮอล 75% เพื่อฆาเชื้อบนมือและฝามือ หลังจากตอฟลมแลวตองเช็ดทําความสะอาดลูกกลิ้งรองฟลม

ดานหนา ซึ่งฟลมผานยูวีมาแลวโดยเช็ดดวยแอลกอฮอล 75% 

 

44. . แนวทางการผลติอาหารใแนวทางการผลติอาหารใหมคีวามปลอดภยัหมคีวามปลอดภยั ม ี3 ประการ คือ 

1) การลดการปนเปอนเบือ้งตน 
เปนการกระทําทุกวิถีทางที่จะลดอันตรายตลอดกระบวนการผลิตอาหาร เชน การลดการปนเปอนที่

เกิดจากวัตถุดิบ  เครื่องจักร  ภาชนะบรรจุ  ผูปฏิบัติงาน  ทางระบายน้ํา  สถานที่ผลิต ซึ่งสามารถแบงออกได

เปน 2 ประเภทคือ 
1.1 โครงสรางอาคาร  
- มีความคงทนถาวร : แยกบริเวณผลิตอาหารออกเปนสัดสวน ทําความสะอาดงาย มีสิ่งอํานวย

ความสะดวกอยางเพียงพอ เชน อางลางมือ และปองกันการปนเปอนตอกระบวนการผลิตได 

- พื้น : คงทน เรียบ ไมดูดซับน้ํา ทําความสะอาดงาย  ลาดเอียงสูทางระบายน้ํา มีการบํารุงรักษา

ทําความสะอาดเปนประจํา  ในกรณีชํารุดควรรีบซอมแซม 

- ผนังและเพดาน  : ควรมีสีออน สภาพดี สะอาด ทําความสะอาดงาย เพื่อปองกันการสะสมของฝุน 

การรวงหลนของวัสดุหรือการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย  
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-  

- ประตู หนาตาง : แข็งแรง ผิวเรียบ ไมดูดซับน้ํา  

- ทางระบายน้ํา : มีสภาพดี ไมแตกราว มีตะแกรงดักเศษอาหารและขยะจากรางระบายน้ํากอนลงสู

ทอสาธารณะ เพื่อปองกันการอุดตันและปองกันสัตวพาหะ 

- หลอดไฟ : บริเวณบรรจุควรมีแสงสวางเพียงพอ หลอดไฟมีฝาครอบ 

- หองน้ําหองสวม : แยกจากบริเวณผลิตหรือไมเปดสูบริเวณผลิตโดยตรง มีสภาพดี สะอาด ไมชํารุด 

จํานวนเพียงพอกับผูปฏิบัติงาน ปองกันกลิ่น และพาหะนําโรค และการไหลซึมของน้ําจากหองสวม 

มีอางลางมือในบริเวณหองสวม ที่สามารถลางมือไดสะดวกทันทีหลังออกจากหองสวมและจัดใหมี

สบูเหลวสําหรับลางมือไวใชอยางเพียงพอและมีอุปกรณทําใหมือแหง ถังขยะตองมีฝาปด สวม

ถุงพลาสติกภายในถังขยะและตองวางไวในและนอกหองสวม 

- การระบายอากาศ : มีการระบายอากาศที่เพียงพอ ไมอับชื้น เพื่อใหเกิดความสะดวกในการทํางาน

และปองกันการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียโดยเฉพาะเชื้อราจากบรรยากาศ 

- บริเวณผลิต : มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผลิต มีการจัดบริเวณ

ผลิตใหเปนไปตามสายงานการผลิต แบงแยกพื้นที่การผลิตเปนสัดสวน เร่ิมต้ังแตข้ันตอนการรับ

วัตถุดิบ การแปรรูปจนเปนผลิตภัณฑเพื่อปองกันการปนเปอนขาม 
 

1.2 กระบวนการผลิต  
- วัตถุดิบ สวนผสม และบรรจุภัณฑ : มีการคัดเลือกดานคุณภาพและความปลอดภัย การเก็บรักษา

และนําไปใชอยางเหมาะสม บรรจุภัณฑทําจากวัสดุที่อนุญาตใหใชบรรจุอาหารตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ภาชนะบรรจุ มีการลางทําความสะอาดหรือฆาเชื้อบรรจุภัณฑ

กอนนําไปใชบรรจุผลิตภัณฑ และตรวจสอบสภาพกอนนําไปใชบรรจุ 

- มีใบรับรองการวเิคราะหคุณภาพ วัตถุดิบและบรรจุภัณฑจากผูผลิต 

- น้ํานมดิบ : มีการคัดเลือกคุณภาพและเปนไปตามขอกําหนดหรือเกณฑการรับน้ํานมดิบ มี

การตรวจวิเคราะหคุณภาพดานกายภาพ เคมี และจุลินทรียกอนใชผลิต มีการเก็บรักษาและ

การนําไปใชอยางเหมาะสม 

ภาพที่ 211 : พื้นเรียบ ไมดูดซับน้ํา 
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- สงตรวจ เพื่อวิเคราะหคุณภาพจากหนวยงานภายนอกอยางนอยปละครั้ง 

 
2) การลด ยับยั้ง หรือทําลายจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคและทําใหอาหารเนาเสีย 

โดยคํานึงถึงปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย แบงออกไดเปน 2 วิธีคือ 
2.1 การฆาเชื้อดวยความรอน  

จุลินทรียสวนใหญไมทนความรอน การใชความรอนในระดับพาสเจอรไรซ คือที่อุณหภูมิ 72°C 

นาน 15 วินาที หรือ 65°C นาน 30 นาที เพียงพอในการทําลายแบคทีเรียที่ทําใหอาหารเนาเสียรวมทั้ง

แบคทีเรียชนิดเปนพิษในอาหาร เซลลของแบคทีเรียสวนใหญถูกทําลายไดที่อุณหภูมิในชวง 82 - 93°C 

แตยังคงมีสปอรของแบคทีเรียบางชนิดสามารถทนตอความรอนที่อุณหภูมิ 100°C ไดนานอีก 30 นาที ดังนั้น

จึงตองทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิตํ่ากวา 5°C 

 
2.2 การยับยั้งดวยความเย็น   

โดยการลดอุณหภูมิใหตํ่ากวา 5°C และเก็บรักษาที่ 8°C เนื่องจากแบคทีเรีย ยีสตและราสวน

ใหญเจริญไดดีที่อุณหภูมิ 16 - 38°C การเจริญของจุลินทรียดังกลาวจะชาลงที่อุณหภูมิลดลงต่ํากวา 10°C 

 
ตารางที่ 11 แสดงระดับอุณหภูมิทีส่ามารถทําลายเชื้อจุลินทรียได 

อุณหภูม ิ(๐C) การทาํลายจลุินทรยี 

121 ไอน้ํารอนที่ความดัน 15 ปอนด/ตร.นิว้ เวลา 15-20 นาที ทาํลายจุลินทรียได

ทุกชนิดรวมทัง้สปอร 

116 ไอน้ํารอนที่ความดัน 10 ปอนด/ตร.นิว้ เวลา 30-40 นาที  ทําลายจุลินทรีย

ไดทุกชนิดรวมทั้งสปอร 

110 ไอน้ํารอนที่ความดัน 6 ปอนด/ตร.นิ้ว เวลา 60-80 นาที  ทําลายจุลินทรียได

ทุกชนิดรวมทัง้สปอร 

100 ทําลายเซลลแบคทีเรียได แตทําลายสปอรของแบคทีเรียไมได 

82 - 93 ทําลายเซลลแบคทีเรีย ยีสต  และราได 

66 - 82 แบคทีเรียชนิดทนรอนเจริญได 

65 - 72 การพาสเจอไรสทําลายเซลลของแบคทีเรียชนิดเปนพิษไดแตไมสามารถ

ทําลายสปอรของแบคทีเรียชนิดเปนพิษได  
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3) การปองกนัการปนเปอนซ้ํา 
เปนการปองกันการปนเปอนภายหลังการฆาเชื้อโดยดูแลรักษาไมใหเกิดอันตรายกลับเขาสูอาหารอีก 

แบงออกไดเปน 4 ประเภทคือ 

3.1 การปองกันสัตวและแมลง : โดยการรักษาความสะอาดของบริเวณผลิต มีการระบายอากาศดี 

ไมอับชื้น มีมาตรการในการปองกันและกําจัดมิใหสัตวหรือแมลงเขามาในบริเวณผลิต ทั้งนี้หากมีการใชสารเคมี

กําจัดสัตวหรือแมลง จะตองมีขอมูลวิธีการใช และมีการจัดเก็บเปนสัดสวน 

 

3.2 การเก็บรักษาและขนสงอยางเหมาะสม : โดยเก็บรักษาในหองเย็นที่อุณหภูมิไมเกิน 8°C มี

การเคลื่อนยายและขนสงผลิตภัณฑในสภาวะที่ไมกอใหเกิดการเพิ่มจํานวนจุลินทรีย หรือการเส่ือมสลายของ

อาหาร และความเสียหายตอภาชนะบรรจุ โดยมีการควบคุมอุณหภูมิขณะขนสงไมเกิน 8°C 

 
3.3 ผูปฏิบัติงาน และบุคลากรในบริเวณผลิต 
- ไมเปนโรคหรือพาหะของโรค คือ โรคทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหาร หรือมีบาดแผลอันอาจ

กอใหเกิดการปนเปอนกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ หรือโรคติดตอ หรือโรคนารังเกียจ

ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงสาธารณสุข  

- สวมเสื้อผาที่สะอาด และเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน  

- มีการลางมือใหสะอาด กอนเริ่มปฏิบัติงาน และภายหลังกลับจากหองน้ําหรือหองสวม หรือหลัง

ออกนอกบริเวณปฏิบัติงาน และภายหลังจากสัมผัสส่ิงสกปรกหรือส่ิงที่กอใหเกิดการปนเปอน 

- มีการสวมหมวก ตาขาย หรือผาคลุมผม ซึ่งสามารถคุลมเสนผมตลอดใบหู เพื่อปองกันการ

ปนเปอนจากเสนผม รังแค และสิ่งสกปรกอื่นๆ ในสวนของศีรษะลงในกระบวนการผลิตและ

ผลิตภัณฑ  

- ไมบริโภคอาหาร สูบบุหร่ี หรือกระทําการที่นารังเกียจอื่นๆ เชน ลวง แคะ แกะ เกา นอกจากนี้มี

ปายเตือน เพื่อแสดงใหไดเห็นวาไมสมควรกระทําพฤติกรรมดังกลาวในขณะปฏิบัติงาน 

- มีการฝกอบรมคนงานดานสุขลักษณะ และความรูทั่วไปในการผลิตผลิตภัณฑนมพรอมบริโภค

ชนิดเหลวอยางนอยปละ 1 คร้ัง มีการติดปายคําเตือน/คําแนะนําดานสุขลักษณะตามจุด

ปฏิบัติงานตางๆ เพื่อเปนการเตือนผูปฏิบัติงานใหปฏิบัติไดถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

- ผูควบคุมการผลิต ตองมีความรู  ความสามารถ และคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยากําหนด 

- ผูที่ไมเกี่ยวของกับการผลิต เชน ผูเยี่ยมชม เจาหนาที่ผูตรวจของรัฐ และพนักงานบริษัท เปนตน 

เมื่อเขามาอยูในบริเวณผลิตตองปฏิบัติเชนเดียวกับผูปฏิบัติงาน 
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