คำนำ
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา
อาหาร ซึ่งจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2564 เป?นตนไป และผอนผันใหผูรับใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือ
ไดรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงานหรือไดรับใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร กอน
วันที่ 11 เมษายน 2564 ตองปฏิบัติใหถูกตองตามประกาศนี้ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ 11 เมษายน 2564 ซึ่งจะ
เริ่มมีผลบังคับใชสำหรับผูประกอบการกลุมที่ไดรับผอนผันตั้งแตวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป?นตนไป
ประกาศฉบับนี้ไดปรับปรุงขอกำหนด GMP กฎหมาย จำนวน 5 ฉบับ ไดแก GMP สุขลักษณะทั่วไป,
GMP น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท, GMP นมพรอมดื่มพาสเจอไรซI, Primary GMP และ GMP อาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิทชนิดที่มีความเป?นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด และจัดทำเป?นขอกำหนด GMP ฉบับเดียวที่
สามารถใชประเมินอาหารไดทุกประเภทตามความเสี่ยงของการผลิต เพื่อลดความซ้ำซอนของการนำขอกำหนดไป
ปฏิบัติรวมทั้งการตรวจประเมิน และปรับปรุงขอกำหนดใหมีความเทาเทียมเป?นมาตรฐานเดียวกัน
โดยมีขอกำหนดอยูในบัญชีแนบทายประกาศฉบับดังกลาว แบงขอกำหนดออกเป?น 2 สวน คือ สวนที่ 1
กำหนดเป?น“ขอกำหนดพื้นฐาน” ซึ่งจะนำขอกำหนดที่ผูผลิตอาหารทุกประเภทตองนำไปปฏิบัติทุกแหงไวดวยกัน
พรอมกับปรับปรุงและเพิ่มเติมขอกำหนดเพื่อยกระดับมาตรฐานใหสามารถลดปญหาดานคุณภาพมาตรฐานและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ'อาหารที่ผลิต และยกระดับการกำกับดูแลอาหารเชิงระบบเพื่อใหเกิดการพัฒนาอย.าง
ต.อเนื่อง และทัดเทียมขอกำหนดสากล และสวนที่ 2 กำหนดเป?น “ขอกำหนดเฉพาะ” ซึ่งมี 3 รายการ ที่กำหนด
เป?นการเฉพาะสำหรับการผลิตอาหารกลุมที่มีความเสี่ยงในการควบคุมกระบวนการผลิต สำหรับในคูมือฉบับนี้ขอ
เรียกขอกำหนดทั้งสองสวนตามประกาศฉบับดังกลาวขางตนนี้โดยยอวา “GMP 420”
สำหรับผูประกอบการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค เพื่อ
จำหนาย ตองปฏิบัติตาม GMP 420 ทั้งขอกำหนดพื้นฐาน และขอกำหนดเฉพาะ 1 สำหรับการผลิตน้ำบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ป.ดสนิท น้ำ แร0ธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค ที่ผ0านกรรมวิธีการกรอง และตามขอ 4 ของ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร กำหนดใหตองมีผูควบคุมการผลิตอาหาร
(Food process control supervisor) ที ่ ผ านการฝSก อบรมตามหลั ก สูต รที่ ไดรั บ การรั บรองจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยกองอาหาร จึงไดจัดทำคูมือสำหรับผู ควบคุมการผลิ ตน้ำ
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ฉบับนี้ เพื่อประกอบการฝSกอบรมในหลักสูตร
ผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค โดยนำเนื้อหาสวนใหญ
มาจาก “คูมือการควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแข็ง และน้ำบริโภคที่ผลิตจากตูน้ำดื่ม
อัตโนมัติ” ที่จัดทำโดยความรวมมือระหวางสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา มาลำดับ เนื ้ อหาใหม และเพิ ่ มเติ ม ขอมู ล ที ่ จำเป? นและครอบคลุ มถึ งการผลิต น้ำ แรธรรมชาติ
นอกจากนี้ยังไดเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการอานและแปลผลวิเคราะหIทางหองปฏิบัติการที่พบปTญหาดานความรูความ
เขาใจของผูผลิตอยางตอเนื่อง และการตรวจประเมินตนเอง (Internal Quality Audit ; IQA) ซึ่งเป?นขอกำหนด
พื้นฐานที่เพิ่มเติมจาก GMP กฎหมายฉบับเดิม
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ผู จัดทำคู มือฉบับนี้ ขอขอบคุณ ศาสตราจารยI ดร.วิสิฐ จะวะสิต ที่กรุณาสนับสนุนดานความรู ทาง
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ฉบับนี้ และหวังเป?นอยางยิ่งวาผูประกอบการ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ และผูอานทุกทานจะไดรับประโยชนIจากคูมือนี้
และสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตองและสัมฤทธิ์ผลเกิดกับประชาชน ผูบริโภคในประเทศไทยตอไป
กองอาหาร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เมษายน 2564
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ภาคผนวก
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

คู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค

จ

บทที่ 1
อันตรายที่ปนเปอนในน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท น้ำแร!ธรรมชาติ
น้ำแข็งบริโภค และกฎหมายที่เกี่ยวข,อง
อันตรายที่ปนเปอนในน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท น้ำแร!ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
ความสำคัญ
น้ำบริโภค น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค เป-นอาหารที่ไมมีลักษณะการเนาเสียและการปนเป23อนให
ผูบริโภคไดเห็นอยางชัดเจน ทำใหเป-นการยากที่จะบอกไดวาน้ำนั้นเหมาะสมและปลอดภัยตอการบริโภคหรือไม
ดังนั้น การมีความรู ความเขาใจ ถึงอันตรายที่อาจพบในน้ำบริโภครวมถึงความจำเป-นในการวิเคราะห7คุณภาพน้ำ
ในขั้นตอนตาง ๆ จึงเป-นสิ่งที่สำคัญมากในกระบวนการผลิต
สำหรับน้ำบริโภค น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ทั้ง 3 ประเภท มีอันตรายและแหลงที่มาในทำนอง
เดียวกัน จึงขอสรุปในภาพรวมดังนี้
อันตรายทางกายภาพ
เกิดขึ้นจากสิ่งปนเป23อนที่มีลักษณะทางกายภาพ ซึ่งอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บจากการทิ่ม แทง บาด จน
บาดเจ็บหรือติดขัดในชองทางเดินอาหาร จนเกิดการสำลักหรือหายใจไมออก อันตรายดานนี้ไมควรพบในน้ำ
บริโภค น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค เนื่องจากผลิตภัณฑ7มีความใส ไมมีสี ไมขัดขวางการมองเห็น ทำให
ตรวจสอบไดงาย ยกเวน น้ำบริโภค หรือน้ำแรธรรมชาติ ที่บรรจุในภาชนะบรรจุที่มีความขุ น ซึ่งผู บริโภคที่ดื่ม
โดยตรงจากภาชนะบรรจุไมสามารถมองเห็นได
อันตรายทางกายภาพอาจมาจากเศษวัสดุที่แตกหักจากเครื่องมือหรืออุปกรณ7การผลิต เชน ชิ้นสวนไส
กรอง เซรามิคที่แตก เศษชิ้นโลหะ หรือภาชนะบรรจุ เชน เศษแกว เศษพลาสติก เศษเสี้ยนหรือชิ้นสวนของวัสดุ
รองรับน้ำแข็ง โดยความคมและขนาดของเศษวัสดุดังกลาวเป-นป>จจัยที่ทำใหเกิดอันตรายทางกายภาพกับผูบริโภค
ทั้งนี้อันตรายทางกายภาพจัดเป-นอันตรายแบบเฉียบพลัน ดังนั้นผูประกอบการควรเลือกชนิดของวัสดุที่
มีคุณภาพ ตองบำรุงรักษาอยางสม่ำเสมอ และตรวจสอบความสมบูรณ7ของวัสดุอุปกรณ7ตามระยะเวลาที่กำหนด
หรือมีการลางทำความสะอาดภาชนะบรรจุในเบื้องตนกอนการบรรจุเพื่อลดโอกาสความเสี่ยงที่จะไดรับอันตราย
ดังกลาว
อันตรายทางเคมี
มักเกิดจากแหลงน้ำธรรมชาตินั้นๆ และปนเป23อนเพิ่มเติมจากการกระทำของมนุษย7 ซึ่งสวนใหญมักพบ
ในแหลงน้ำดิบ แตก็อาจเกิดในระหวางกระบวนการผลิต การบรรจุ และภาชนะบรรจุไดดวย ในธรรมชาติอาจมีแร
ธาตุหลากหลายชนิดละลายลงสูแหลงน้ำ จนมีปริมาณที่สูงและเกิดอันตรายกับผูบริโภค ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
จากสภาวะอากาศและภัยธรรมชาติดวย
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรามชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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นอกจากนี้การใชประโยชน7ของแหลงน้ำเพื่อการเกษตร การทำเหมืองแร การอุตสาหกรรม และการ
อุปโภคอาจกอใหเกิดการปนเป23อนของสารเคมีที่ใชในบานเรือน วัตถุอันตรายทางการเกษตร และโลหะหนัก
เหลานี้ลวนเป-นป>จจัยเสริมที่เพิ่มการปนเป23อนดานเคมีลงในแหลงน้ำทั้งสิ้น
ผูบริโภคอาจไดรับอันตรายดานเคมีที่ปนเป23อนจากเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการผลิต เชน น้ำมันเครื่อง
จารบี สารกันสนิม หรือจากการนำสารเคมีไปใชไมถูกตองจากการจัดเก็บที่ไมเหมาะสม
ทั้งนี้ การปนเป23อนโลหะหนัก ธาตุ สารประกอบที่มีความเป-นพิษตาง ๆ ในน้ำบริโภค อาจกอใหเกิด
อันตรายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังตอผู บริโภค โดยปริมาณที่ปนเป23อนจนกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอาจไมสูง
เพียงพอที่ผูบริโภคสามารถรูสึกถึงความแตกตางทางประสาทสัมผัสได ทำใหยากที่จะตรวจสอบจากการดื่มหรือชิม
ผลเรื้อรังของอันตรายดานเคมีที่เคยพบในน้ำบริโภคมิไดเกิดขึ้นเฉพาะตัวผูบริโภคแตอาจตอเนื่องถึงรุนลูกหลาน
เชน การปนเป23อนของสารปรอท ตะกั่ว และ แคดเมี่ยมที่ประเทศญี่ปุAน รวมทั้งการปนเป23อนฟลูออไรด7ในน้ำที่ใช
บริโภคที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดลำปาง
การตรวจสอบคุณภาพทางเคมีของน้ำดิบและผลิตภัณฑ7น้ำบริโภคและน้ำแข็งตามชวงระยะเวลาที่
เหมาะสม จึงมีความสำคัญมาก อยางไรก็ตาม การตรวจวิเคราะห7อันตรายดานเคมีมีขอจำกัดและมีคาใชจายสูงทำ
ใหไมสามารถครอบคลุมอันตรายดานเคมีในทุกดาน ดังนั้น การเลือกแหลงน้ำดิบ การควบคุมการใชสารเคมีใน
กระบวนการผลิตและการลางภาชนะบรรจุ การเลือกใชและจัดเก็บภาชนะบรรจุที่เหมาะสม และการจัดเก็บ
สารเคมีที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ7น้ำบริโภคและน้ำแข็งที่เหมาะสม จึงเป-นป>จจัยที่สำคัญในการลดความเสี่ยงจาก
อันตรายดานเคมี
อันตรายทางชีวภาพ
อันตรายดานชีวภาพในน้ำบริโภคอาจมาจากสิ่งมีชีวิตทั้งพืช สัตว7 และจุลินทรีย7ที่ปนเป23อนในน้ำตาม
ธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย7ดวย ซึ่งการปนเป23อนจากจุลินทรีย7ในน้ำบริโภคและน้ำแข็งเป-นสาเหตุหลัก
ที่กอใหเกิดอันตรายกับผูบริโภคในดานนี้
สวนใหญอันตรายดานชีวภาพมักกอใหเกิดการเจ็บปAวยแบบเฉียบพลัน แตบางกรณีก็อาจทำใหเกิดการ
เจ็บปAวยแบบเรื้อรัง เชน ไวรัสบางชนิด จุลินทรีย7หลายชนิดที่พบในน้ำบริโภคไมกอใหเกิดโรคแตอาจมีผลตอ
คุณภาพดานประสาทสัมผัส ซึ่งมักพบในน้ำบริโภคที่ผลิตจากเครื่องมือและอุปกรณ7ที่มีน้ำขังเป-นเวลานานหรือไมมี
กระบวนการทำความสะอาดที่เพียงพอ จึงมีความจำเป-นตองมีการดูแลมิใหปริมาณจุลินทรีย7สูงมากเกินไปดวย
โดยทั่วไปชนิดของจุลินทรีย7ที่พบมากในน้ำบริโภค ไดแก กลุมโคลิฟอร7มซึ่งประกอบดวยจุลินทรีย7หลาย
ชนิดทั้งที่ก อและไมกอใหเกิดโรค โดยมักพบทั่วไปในธรรมชาติ เชน ดิน ซากพืชและสัตว7ที่เนา มูลของสัตว7และ
มนุษย7 ในทางสากลถือวาจุลินทรีย7กลุ มโคลิฟอร7ม (coliform bacteria) เป-นตัวบงชี้ถึงสุขาภิบาลที่ไมดีและมี
โอกาสปนเป23อนของจุลินทรีย7กอโรค
นอกจากนี้ ยั งมี จุ ล ินทรี ย7 ก อโรคที ่พบบอยในน้ ำ ไดแก เอสเชอริ เชีย โคไล หรื อ อี โ คไล สายพันธุ7
O157:H7 (E. coli O157:H7) ซึ่งปนเป23อนมาจากอุจจาระมนุษย7และสัตว7เลี้ยงลูกดวยนม อีโคไล จัดเป-นจุลินทรีย7
ในกลุมโคลิฟอร7มเชนกัน
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ดังนั้น การที่ไมพบจุลินทรีย7กลุมโคลิฟอร7ม และอีโคไล ในน้ำบริโภคและน้ำแข็ง ทำใหสามารถอนุมานได
วาน้ำบริโภคนั้นมีความปลอดภัยดานจุลินทรีย7 นอกจากนี้ การปฏิบัติงานที่ไมถูกสุขลักษณะ เชน การแคะ แกะ
เกาผิวหนัง หรือการไมสวมใสเสื้อระหวางการปฏิบัติงาน อาจทำใหเกิดการปนเป23อนของจุลินทรีย7ที่ทำใหเกิดโรคสู
ผลิตภัณฑ7ได ทั้งนี้ การเติมคลอรีนในน้ำดิบกอนเขากระบวนการ หรือการติดตั้งระบบฆาเชื้อหลังกระบวนการกรอง
เชน การใชรังสียูวี หรือ กYาซโอโซน สามารถลดการปนเป23อนของจุลินทรีย7ในน้ำบริโภคและน้ำแข็งบริโภคได
การใชคลอรีนในการฆาเชื้อที่ความเขมขนและระยะเวลาที่เหมาะสมรวมกับการติดตั้งระบบฆาเชื้อหลัง
กระบวนการกรอง เป-นวิธีการที่มีประสิทธิผลและประหยัดคาใชจายที่สุด อยางไรก็ตาม ตองระมัดระวังการ
ปนเป23อนในขั้นตอนการบรรจุ ซึ่งมักมาจากผูปฏิบัติงานโดยตรง
การควบคุมอันตรายทั้ง 3 ด,าน ในการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท น้ำแร!ธรรมชาติ และน้ำแข็ง
บริโภค
ในเบื้องตน อันตรายทั้ง 3 ดานในน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็ง
บริโภคสามารถปZองกันไดโดยการควบคุมคุณภาพน้ำโดยใชหลักการในการปZองกันอันตรายในอาหารเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัย 3 ประการ ดังนี้
1. ลดการปนเปอนเบื้องต,น โดยการคัดเลือกแหลงน้ำที่มีคุณภาพ ไมมีอันตรายที่ไมสามารถกำจัดได
ดวยระบบกรองน้ำที่ใชงาน
2. ลดและขจัดอันตราย โดยติดตั้งระบบกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับคุณภาพของแหลงน้ำ
สามารถลดหรือขจัดอันตรายที่มีอยู ในน้ำดิบใหอยู ในระดับที่ปลอดภัยตอการบริโภค หรือมีคุณภาพมาตรฐาน
เป-นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
3. ป4องกันการปนเปอนซ้ำ หลังจากน้ำบริโภค น้ำแรธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค ผานกระบวนการ
กรองและกำจัดเชื้อจุลินทรีย7แลว กระบวนการหลังจากนี้ เชน ขั้นตอนการพักน้ำระหวางรอการบรรจุ ขั้นตอนการ
บรรจุ ขั้นตอนการขนสงและจำหนาย ตองระวังมิใหเกิดการปนเป23อนซ้ำจากพื้นผิวสัมผัสอาหาร จากภาชนะบรรจุ
จากผูปฏิบัติงาน หรือจากสิ่งแวดลอม

กฎหมายที่เกี่ยวข,อง
ความสำคัญ
รัฐธรรมนูญของประเทศ กำหนดใหประชาชนมีหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย การรู กฎหมาย จึงจำเป-น
อยางยิ่ง เพราะเป-นประโยชน7แกประชาชนทุกคน ที่จะไดทราบถึงของเขตของสิทธิ และหนาที่ของตน ตลอดจนขอ
ปฏิบัติตาง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อรูกฎหมายก็จะไดไมทำผิดกฎหมาย และไมถูกผูอื่นเอารัดเอาเปรียบโดย
ใชกฎหมายเป-นเครื่องมือ
กฎหมายว!าด,วยการควบคุมคุณภาพอาหาร
ประเทศไทยมีกฎหมายหลักที่เกี่ยวของกับอาหารโดยตรง คือ พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 โดยมี
กระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว เป-นกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหาร
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรามชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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โดยคำนึงถึงความปลอดภัย คุมคา สมประโยชน7 และเป-นธรรมใหกับผูบริโภคในการซื้อผลิตภัณฑ7อาหาร และใช
เป-นเกณฑ7หลักใหผูผลิตและผูนำเขาอาหารนำไปปฏิบัติใหเป-นไปในทิศทางเดียวกัน มีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้
 การกำหนดมาตรฐาน
o มีการกำหนดหลักเกณฑ7 วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเขาผลิตภัณฑ7อาหาร
o การกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของอาหาร
o ขอหามเกี่ยวกับอาหารและการโฆษณาอาหาร
o กำหนดใหมีหนวยงานที่เกี่ยวของควบคุมกำกับ
 การกำกับดูแลก!อนออกสู!ตลาด (Pre-Marketing)
o กอนนำผลิตภัณฑ7อาหารออกจำหนายสูตลาด ผูผลิตหรือผูนำเขาอาหารตองดำเนินการขอ
อนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด ไดแก การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตหรือนำเขาอาหาร การขออนุญาตผลิตภัณฑ7
และการโฆษณาอาหาร
o เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะสามารถผลิตหรือนำเขาเพื่อจำหนายได
 การกำกับดูแลหลังออกสู!ตลาด (Post-Marketing)
o เมื่อไดรับอนุญาตทั้งดานสถานที่และผลิตภัณฑ7แลว ผูผลิตผลิตภัณฑ7อาหารมีหนาที่ตอง
ดูแลรักษาสถานที่ผลิต สถานที่บรรจุ สถานที่เก็บรักษา ตลอดจนเครื่องมือการผลิตใหเรียบรอยเหมาะสมกับการใช
งาน สวนผูนำเขามีหนาที่ตองแสดงเอกสารหรือใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตที่เทียบเทา หรือไมต่ำกวาเกณฑ7
ที่กำหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศฯ
o ผูผลิตและผูนำเขามีหนาที่ผลิตหรือนำเขาอาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป-นไปตามที่
กฎหมายกำหนด
o โดยจะมีพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายอาหาร ตรวจสอบวาสถานประกอบการและ
อาหารนั้นเป-นไปตามหลักเกณฑ7และยังคงมีคุณภาพมาตรฐานเป-นไปตามกฎหมายหรือไม
o หากไมเป-นไปตามกฎหมายกำหนด จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย ไดแก การเปรียบเทียบ
ปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกดำเนินการตามมาตรการทางปกครอง เชน การยกเลิกเลขสารบบอาหาร
และอาจรุนแรงถึงขั้นถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาต
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 นี้มีความมุงหมายที่สำคัญที่จะควบคุมคุณภาพของอาหาร โดยมุง
คุ มครองผู บริโภคเป-นสำคัญ ดังนั้นจึงไดออกหลักเกณฑ7 วิธีการ และเงื่อนไข บังคับกับผูผลิตและผู นำเขา ตอง
ดำเนินการควบคุมดูแลใหอาหารถูกสุขลักษณะและปลอดภัย มีคุณภาพหรือมาตรฐานเป-นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด
การขออนุญาตผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท น้ำแร!ธรรมชาติ และน้ำแข็ง เพื่อจำหน!าย
แบงออกเป-น 2 สวน ไดแก
1. การขออนุญาตสถานที่ผลิต
1.1 กรณีสถานที่ผลิตอาหารเข,าข!ายโรงงาน
หมายถึง สถานที่ผลิตที่มีการใชเครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต 50 แรงมา หรือกำลังเทียบเทา
ตั้งแต 50 แรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 50 คนขึ้นไป โดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม
ผู ผลิ ต จะต องยื ่ น คำขออนุ ญ าตตั ้ ง โรงงานผลิ ต อาหาร (แบบ อ.1) พรอมเอกสาร
ประกอบการพิจารณา เมื่อผานการประเมินตามหลักเกณฑ7ที่กำหนดไวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรามชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการ
ผลิต และการเก็บรักษาอาหารแลว จะไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) ซึ่งจะระบุ“เลขประจำสถานที่”
จำนวน 8 หลัก และใบอนุญาตผลิตอาหารมีอายุ 3 ปd โดยมีอายุการอนุญาตถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปdที่สามนับ
จากปd พ.ศ. ที่ไดรับอนุญาตที่ถือเป-นปdแรก
1.2 กรณีสถานที่ผลิตอาหารที่ไม!เข,าข!ายเปJนโรงงาน
หมายถึง สถานที่ผลิตที่มีการใชเครื่องจักรมีกำลังรวมไมถึง 50 แรงมา และใชคนงานไมถึง
50 คน
ผู ผลิตจะตองยื่นแบบคำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1)
พรอมเอกสารประกอบการพิจารณา และหลักฐานที่ระบุไวในแบบ สบ.1 เมื่อผานการประเมินตามหลักเกณฑ7ที่
กำหนดไวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธ ีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแลว ผู อนุญาตจะออก
ใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงานตามแบบ สบ.1/1 ซึ่งระบุ“เลขประจำสถานที่” จำนวน 8 หลัก
2. การขออนุญาตผลิตภัณฑLอาหาร
เป-นขั้นตอนการยื่นขอรับเลขสารบบอาหารภายหลังการไดรับอนุญาตผลิตอาหารแลว เมื่อผานการ
พิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ7 จะไดรับ “เลขลำดับผลิตภัณฑ7” จำนวน 5 หลัก รวมกับ “เลขประจำสถานที่” 8 หลัก
เป-นเลข 13 หลัก เรียกวา “เลขสารบบอาหาร” ซึ่งจะเป-นขอมูลที่นำไปแสดงบนฉลากอาหาร
การขออนุญาตผลิตภัณฑ7อาหารตองเป-นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาวา
ดวย การดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร โดยหลังจากไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือใบสำคัญเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน แลว ใหยื่นคำขอแจงรายละเอียดอาหาร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส7ผานระบบ
เครือขายอินเทอร7เน็ตทางเว็บไซต7 (web site) ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเมื่อผูอนุญาตเห็น
วาถูกตองครบถวน จะออกเลขสารบบอาหาร และใบสำคัญการแจงรายละเอียดอาหาร ตามแบบ สบ.7/1 แนบ
ทายระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย การดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร โดยออกใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส7
เอกสารหลักฐาน ขั้นตอน และรายละเอียดที่เกี่ยวข,องกับการขออนุญาตสถานที่ผลิต และผลิตภัณฑL
การจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน แบบคำขอที่ใชในการยื่น คาธรรมเนียม รวมทั้งขั้นตอน และรายละเอียด
ที่เกี่ยวของกับการพิจารณาอนุญาต ผูประกอบการสามารถศึกษาไดจากคูมือสำหรับประชาชน และแบบตรวจสอบ
คำขอ (Checklist) ในการยื่นคำขออนุญาตอาหาร ที่เผยแพรไวบนเว็บไซด7 “กองอาหาร” เมนู “คู มือสำหรับ
ประชาชน” หรือ URL: https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/Manual.aspx
มาตรฐานที่เกี่ยวข,องกับการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป ดสนิท น้ำแร!ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
ที่ผู,ผลิตและผู,นำเข,าพึงปฏิบัติ
ผูผลิตหรือผูนำเขาอาหาร พึงปฎิบัติใหเป-นไปตามกฎหมายที่ออกภายใตพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522 เพื่อลดและขจัดอันตรายตางๆ ที่อาจปะปนหรือปนเป23อนมากับวัตถุดิบ สิ่งแวดลอม ภาชนะบรรจุ หรือการ
ควบคุมการผลิตที่ไมถูกตอง โดยมาตรฐานที่เกี่ยวของกับการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแร
ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค มี 5 หัวขอ ดังนี้
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรามชาติ และน้ำแข็งบริโภค

หนา 1 - 5

1.
2.
3.
4.
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คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑ7
มาตรฐานระบบการผลิตอาหาร
มาตรฐานภาชนะบรรจุอาหาร
มาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร
บทกำหนดโทษ

1. คุณภาพหรือมาตรฐานของผลิตภัณฑL
1.1 น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท
น้ ำบริ โ ภคในภาชนะบรรจุ ที ่ป" ด สนิ ท เป-น อาหารกำหนดคุณ ภาพหรื อมาตรฐาน ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2547 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท (ฉบับที่ 5)
ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน เป-นไปตามที่กำหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
(ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2524 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ไดแก
− ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 135) พ.ศ.2534 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ป"ดสนิท (ฉบับที่ 2)
− ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท (ฉบับที่ ๖)
คุณภาพหรือมาตรฐานเกี่ยวกับจุลินทรีย7ที่ทำใหเกิดโรค ใหเป-นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน หลักเกณฑ7เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห7 ของอาหารดานจุลินทรีย7ที่ทำใหเกิดโรค
1.2 น้ำแรธรรมชาติ
น้ำแรธรรมชาติในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท เป-นอาหารกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน และ
ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป-นไปตามที่กำหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ.2543 เรื่อง
น้ำแรธรรมชาติ
คุณภาพหรือมาตรฐานเกี่ยวกับจุลินทรีย7ที่ทำใหเกิดโรค ใหเป-นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน หลักเกณฑ7เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห7 ของอาหารดานจุลินทรีย7ที่ทำใหเกิดโรค
1.3 น้ำแข็ง
น้ำแข็ง เป-นอาหารกำหนดคุณภาพหรื อมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
(ฉบับที่ 285) พ.ศ.2547 เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 4)
ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป-นไปตามที่กำหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ
ที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำแข็ง และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ไดแก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 137) พ.ศ.
2534 เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 2)
คุณภาพหรือมาตรฐานเกี่ยวกับจุลินทรีย7ที่ทำใหเกิดโรค ใหเป-นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน หลักเกณฑ7เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห7 ของอาหารดานจุลินทรีย7ที่ทำใหเกิดโรค
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2. มาตรฐานระบบการผลิตอาหาร
2.1 ผู&ผลิตเพื่อจำหนาย
ผู ผลิ ตน้ ำบริ โภคในภาชนะบรรจุท ี่ ป "ด สนิ ท น้ ำแรธรรมชาติ หรือน้ ำแข็ งบริโ ภค เพื่ อ
จำหนาย จะตองปฏิบัติตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารที่กำหนดไวในบัญชี
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งแบงขอกำหนดเป-น 2 สวน คือ
ส!วนที่ 1 ข,อกำหนดพื้นฐาน บังคับใชกับผูผลิตอาหารตามทุกประเภทตองนำไปปฏิบัติ
โดยมีวัตถุประสงค7หลักเพื่อใหผูผลิตมีมาตรการปZองกันการปนเป23อน หรือลด หรือขจัดอันตรายทั้งทางดานกายภาพ
เคมี และจุ ล ิน ทรี ย 7 จากสิ ่ง แวดลอม อาคารผลิ ต เครื ่ องมื อ เครื ่ อ งจั ก รหรื อ อุ ปกรณ7 ก ารผลิต ภาชนะบรรจุ
ผูปฏิบัติงาน ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน รวมทั้งการจัดการสุขาภิบาล และสุขลักษณะสวนบุคคล
ส!วนที่ 2 ข,อกำหนดเฉพาะ 1 ซึ่งเป-นขอกำหนดเพิ่มเติมเป-นการเฉพาะสำหรับกรณีผลิต
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ที่ผานกรรมวิธีการกรอง โดยมีวัตถุประสงค7
เพื่อกำหนดแนวทางการควบคุมกระบวนการผลิตโดยเฉพาะจุดสำคัญที่ต องควบคุมเป-นพิเศษเพื่อลดหรือขจัด
อันตรายใหอยูในระดับที่ยอมรับได และเกิดความปลอดภัย
การตรวจประเมิน วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ให
เป-นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ต,องจัดให,มีผู,ควบคุมการผลิตอาหาร
ทำหนาที่ ดูแลควบคุมการผลิตอยางสม่ำเสมอ ทุกรุ นการผลิต ใหเป-นไปตามกฎหมาย
รวมทั้งทวนสอบบันทึกการควบคุมกระบวนการผลิตประจำ ณ สถานที่ผลิตอาหาร
คุณสมบัติ มีความรู เพียงพอในการควบคุมกระบวนการผลิตอาหารน้ำบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค โดยมีหลักฐานการสอบผานและสำเร็จหลักสูตรผูควบคุมการ
ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือหนวยฝ|กอบรมที่ไดขึ้นบัญชีไวกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
− ตองแตงตั้งบุคลากรในองค7กรอยางนอย 1 คน ทำหนาที่เป-น “ผู ควบคุมการผลิต”
ประจำ ณ สถานที่ผลิต เป-นลายลักษณ7อักษร มีขอมูล ชื่อสกุล ตำแหนง อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ
− ผูมีอำนาจแตงตั้ง ไดแก เจาของกิจการ ผู รับอนุญาต ผู ดำเนินกิจการ หรือผู ไดรับ
มอบอำนาจจากบุคคลดังกลาวใหทำหนาที่บริหารจัดการสถานประกอบการอาหาร เชน ผูจัดการโรงงาน เป-นตน
− ผู ควบคุม การผลิต อาหาร 1 คน ประจำ ณ สถานที่ ผ ลิต ไดเพีย ง 1 แหงเทานั้น
(พิจารณาจากเลขที่ใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน)
− สถานที่ผลิตอาหาร 1 แหง สามารถแตงตั้งผูควบคุมการผลิตอาหารไดมากกวา 1 คน
− กฎหมายมิไดกำหนดชวงเวลา “ตลอดเวลาที่มีการผลิต” ผูควบคุมการผลิตอาหาร
สามารถบริหารจัดการภาระงานของตนเองไดตามบริบทของสถานประกอบการแตละแหง ทั้งนี้ตองมิใหมีความ
บกพรองตอหนาที่ตามที่ไดรับการแตงตั้ง
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− หากพนักงานเจาหนาที่ หรือผู ตรวจประเมิน ตรวจพบวาสถานประกอบการไมมี
มาตรการควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัย อยางสม่ำเสมอ ถึงแมจะมีผูควบคุมการผลิตที่มีคุณสมบัติครบ ก็ถือ
วา “ไมผานเกณฑ7ตามขอกำหนดเฉพาะของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษา
อาหาร” เชนเดียวกันกับกรณีไมมีผูควบคุมการผลิต หรือมีผูควบคุมการผลิตที่มีคุณสมบัติไมครบตามขอกำหนด
2.2 ผู&นำเข&าเพื่อจำหนายในประเทศ
ตองนำเขาผลิตภัณฑ7อาหารจากสถานที่ผลิตที่ผานการตรวจประเมินและมีเอกสารหรือ
ใบรับรองวาเป-นสถานที่ผลิตที่มีมาตรฐานระบบการผลิตเป-นไปตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และ
การเก็บรักษาอาหารที่เทียบเทาหรือไมต่ำกวาเกณฑ7ที่กำหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื ่ องใชในการผลิต และการเก็บ รั กษาอาหาร รายละเอี ย ดเอกสารหรือใบรับ รองมาตรฐานระบบการผลิต
ใหเป-นไปตามประกาศสํานัก งานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวย เอกสารหรือใบรับรองมาตรฐานระบบ
การผลิตอาหารสําหรับการนำเขาผลิตภัณฑ7อาหาร
2.3 วันที่มีผลบังคับใช&
ผู,ผลิตหรือผู,นำเข,ารายใหม! ที่ยังไมมีใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) หรือใบสำคัญเลข
สถานที่ผลิตอาหารกรณีไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1/1) หรือใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร
(แบบ อ.7) ตองปฏิบัติใหเป-นไปตามประกาศฯ ตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2564 เป-นตนไป
ผู,ผลิตหรือผู,น ำเข,ารายเก!า ผู รับใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) หรือคําขอรับเลข
สถานที่ผลิตอาหารที่ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1) หรือใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารกรณีไมเขาขายโรงงาน
(แบบ สบ.1/1) หรือใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเขามาในราชอาณาจักร (แบบ อ.7) กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ มี
ระยะเวลาผอนผันใหปรับปรุง แกไข สถานที่ หรือจัดใหมีเอกสารหรือใบรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหารให
เป-นไปตามหลักเกณฑ7ที่กำหนดนี้ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ โดยตองปฏิบัติใหเป-นไปตาม
ประกาศฯ ตั้งแตวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป-นตนไป
3. มาตรฐานภาชนะบรรจุอาหาร
3.1 ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก
ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ซึ่งใชบรรจุน้ำบริโภค น้ำแรธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค
รวมถึงฝาหรือจุก เชน ขวด ถวย ถุง หรือกระสอบ ที่สัมผัสกับน้ำบริโภค น้ำแรธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค
โดยตรง ตองเลือกใชภาชนะบรรจุที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานเป-นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
295) พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ดังนี้
(1) สะอาด
(2) ไมมีสารอื่นออกมาปนเป23อนกับอาหารในปริมาณที่อาจเป-นอันตรายตอสุขภาพ โดย
เลือกชนิดพลาสติกจาก 12 ชนิด ดังตอไปนี้
1) พอลิไวนิลคลอไรด7 (PVC)
2) พอลิไวนิลิดีนคลอไรด7 (PVDC)
3) พอลิไวนิลแอลกอฮอล7 (PVOH, PVA)
4) พอลิเอทิลีน (PE)
5) พอลิเอทิลีนเทเรฟทาลเลต (PET)
6) พอลิเมทิลเมทาคริเลต (PMMA)
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7) พอลิพรอพิลีน (PP)
8) พอลิคาร7บอเนต (PC)
9) พอลิเมทิลเพนทีน (PMP)
10) พอลิสไตรีน (PS)
11) พอลิเอไมด7 (ไนลอน) (PA)
12) เมลามีน (Melamine)
และมีคุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติก และการแพรกระจายของสารพลาสติกลงสู
น้ำดื่ม ไมเกินตามที่กำหนดไวในบัญชีแ นบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2548 เรื่อง
กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก โดยเลือกซื้อจากผูผลิตภาชนะบรรจุอาหารที่ได
มาตรฐานและนาเชื่อถือ มีผลวิเคราะห7คุณภาพหรือมาตรฐานเก็บไว ณ สถานที่ผลิต
(3) ไมมีจุลินทรีย7ที่ทำใหเกิดโรค
(4) ไมมีสีออกมาปนเป23อนกับอาหาร
ข,อห,ามการใช,ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ในกรณีตอไปนี้
(1) ภาชนะบรรจุ ที ่ท ำจากพลาสติ ก มี ส ีบ รรจุ อาหาร ยกเวน พลาสติ ก ชนิ ดลามิ เ นต
(Laminate) เฉพาะชั้นที่ไมสัมผัสโดยตรงกับอาหาร (พลาสติกชั้นในสุดตองไมมีสี) หรือกรณีที่ไดรับความเห็นชอบ
จาก อย. ซึ่งจะพิจารณาเป-นรายกรณีโดยเฉพาะอาหารที่เป-นของเหลวตองมีผลวิเคราะห7คุณภาพมาตรฐานตาม
ชนิดพลาสติก
(2) ภาชนะบรรจุที่ทำขึ้นจากพลาสติกที่ใชแลวบรรจุอาหาร (recycle plastic)
(3) ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่เคยใชบรรจุหรือหุมหอปุ…ย วัตถุมีพิษ หรือวัตถุที่อาจ
เป-นอันตรายตอสุขภาพ เป-นภาชนะบรรจุอาหาร
(4) ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติกที่ใชบรรจุสิ่งของอยางอื่นที่มิใชอาหาร หรือมีรูปรอย
ประดิษฐ7 หรือขอความใดที่ทำใหเกิดความเขาใจผิดในสาระสำคัญของอาหารที่บรรจุอยูในภาชนะนั้น
3.2 ภาชนะบรรจุที่วัสดุชนิดอื่น เชน ขวดแกว ซึ่งมีการใชบรรจุน้ำบริโภค หรือ น้ำแรธรรมชาติ
ตองเลือกใชภาชนะบรรจุที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานเป-นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 92) พ.ศ.
2528 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใชภาชนะบรรจุ และการหามใชวัตถุใดเป-นภาชนะ
บรรจุอาหาร ดังนี้
(1) สะอาด
(2) ไมเคยใชบรรจุหรือใสอาหารหรือวัตถุอื่นใดมากกอน เวนแตภาชนะบรรจุที่เป-น แกว
เซรามิก โลหะเคลือบ แตทั้งนี้ตองไมมีลักษณะตองหาม
ลักษณะตองหาม :
- เคยใชบรรจุหรือหุมหอปุ…ย สารมีพิษ หรือวัตถุที่อาจเป-นอันตรายตอสุขภาพ
- ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุสิ่งของอยางอื่นที่ไมใชอาหาร
- ภาชนะบรรจุที่มีรูปรอยประดิษฐ7 หรือขอความใดที่ทำใหเกิดความเขาใจผิดใน
สาระสำคัญของอาหารที่บรรจุอยูในภาชนะนั้น
(3) ไมมีโลหะหนักหรือสารอื่นออกมาปนเป23อนกับอาหารในปริมาณที่ีอาจเป-นอันตรายตอ
สุขภาพ
(4) ไมมีจุลินทรีย7ที่ทำใหเกิดโรค
(5) ไมมีสีออกมาปนเป23อนกับอาหาร
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรามชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ทั้งนี้ ภาชนะบรรจุชนิดที่ใช,ซ้ำ ตองเลือกใชที่มีลักษณะรูปแบบที่สามารถลางทำความสะอาดได
งาย เชน เป-นทรงกระบอก ไมมีเหลี่ยมมุม ผิวเรียบ
หามใชภาชนะบรรจุที่มีสีที่ขาวหมนกวาปกติ หรือสีผิดเพี้ยนไปจากเดิม หรือน้ำหนักถังหรือขวดที่
เบากวาปกติ ซึ่งบงชี้วาภาชนะบรรจุดังกลาวเริ่มเสื่อมสภาพ
ภาชนะบรรจุน ้ำ บริโภค นอกจากตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขวาดวยเรื ่ อง
ภาชนะบรรจุ ที่กลาวขางตนแลว ยังมีขอกำหนดใหตองปฏิบัติตาม ขอ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่
61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท และภาชนะบรรจุน้ำแร!ธรรมชาติ ยังมีขอกำหนดใหตอง
ปฏิบ ั ติ ต าม ขอ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บที ่ 199) พ.ศ.2543 เรื่ อง น้ำ แรธรรมชาติ โดยมี
ขอกำหนดเดียวกันกลาวคือ จะตองมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ดวย
(1) เป-นภาชนะบรรจุที่ตองมีฝาหรือจุกป"ด เมื่อใชบรรจุจะตองป"ดผนึกหรือผนึกโดยรอบระหวาง
ฝาหรือจุกกับขวดหรือภาชนะบรรจุ
(2) เป-นภาชนะบรรจุที่ป"ดผนึกซึ่งไมใชภาชนะบรรจุตาม (1) สิ่งที่ป"ดผนึกหรือสวนที่ป"ดผนึกของ
ภาชนะบรรจุตาม (1) และ (2) ตองมีลักษณะที่เมื่อเป"ดใชทำใหสิ่งที่ป"ดผนึกหรือสวนที่ป"ดผนึกหรือภาชนะบรรจุนั้น
เสียไป
สำหรับภาชนะบรรจุน้ำแข็ง ตองปฏิบัติตามขอกำหนด ขอ 12 ภาชนะบรรจุที่ใชบรรจุน้ำแข็ง
เพื่อจำหนาย คือ ตองมีลักษณะที่งายตอการทำความสะอาดและมีลักษณะปกป"ดที่ปZองกันมิใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดจาก
ภายนอกปนเป23อนน้ำแข็งได ในกรณีที่ใชยานพาหนะในลักษณะเป-นภาชนะบรรจุดวย ยานพาหนะที่ใชเป-นภาชนะ
บรรจุนั้นจะตอง
(1) สะอาดและไมมีสารออกมาปนเป23อนกับน้ำแข็งในปริมาณที่อาจเป-นอันตรายตอสุขภาพ
(2) ทำดวยวัสดุที่ไมเป-นพิษและเป-นวัสดุพื้นผิวเรียบรักษาความสะอาดไดงาย
(3) มีลักษณะที่ง ายตอการทำความสะอาดและมีลักษณะปกป"ดที่ปZองกันมิใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดจาก
ภายนอกปนเป23อนน้ำแข็งได
4. มาตรฐานการแสดงฉลากอาหาร
4.1 การแสดงฉลากของน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็ง ที่
ผลิตเพื่อจำหนาย
4.1.1 ตองแสดงขอความเป-นภาษาไทย และอาจแสดงภาษาตางประเทศดวยก็ได และ
อยางนอยจะตองมีข อความแสดงรายละเอียดตามขอ ๔ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.
2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
383) พ.ศ. 2560 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2) ดังตอไปนี้

สนิท

(1) ชื่ออาหาร อยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
 ชื่อเฉพาะของอาหาร ชื่อสามัญหรือชื่อที่ใชเรียกอาหารตามปกติ เชน น้ำดื่ม
 ชื่อที่แสดงประเภทหรือชนิดของอาหาร เชน น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ด

 ชื่อทางการคา การใชชื่อนี้ต องมีข อความแสดงประเภทหรือชนิดของอาหาร
กำกับชื่ออาหารดวย โดยจะอยูในบรรทัดเดียวกับชื่อทางการคาก็ได และจะมีขนาดตัวอักษรตางกับชื่อทางการคาก็
ได แตตองสามารถอานไดชัดเจน เชน เอบีซี (น้ำบริโภค) , น้ำดื่มเอบีซี, น้ำดื่มตราเพชร
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรามชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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 กรณีเปJนน้ำแร!ธรรมชาติ1 ชื่อของน้ำแรธรรมชาติ ใหแสดงแหลงที่มาของน้ำแร
ตามธรรมชาตินั้น โดยอาจจะมีชื่อทางการคาประกอบชื่อดวยหรือไมก็ได และกำกับดวยชื่อที่แสดงการปรับปริมาณ
กYาซของน้ำแรธรรมชาติ ตามมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ, โคเด็กซ7 (Joint FAO/WHO, Codex)
วาดวย น้ำแรธรรมชาติ และฉบับที่ไดแกไขเพิ่มเติม ไดแก2
o มีคาร7บอเนต (Naturally carbonated natural mineral water) คือ
น้ำแรธรรมชาติที่หลังการบรรจุแลว จะมีปริมาณของกYาซที่ละลายอยูเทากับปริมาณของกYาซที่มีอยูในน้ำแร
o ไม มี ค าร7 บ อเนต (Non-carbonated natural mineral water) คื อ
น้ำแรธรรมชาติซึ่งไมวาจะโดยธรรมชาติหรือหลังการบรรจุก็ตาม จะมีกYาซคาร7บอนไดออกไซด7อยูในปริมาณที่ทำให
เกลือไฮโดรเจนคาร7บอเนตยังคงละลายอยูในน้ำได
o ขจั ด คาร7 บ อเนต (Decarbonated natural mineral water) คื อ
น้ำแรธรรมชาติที่หลังการบรรจุแลวจะมีปริมาณของกYาซคาร7บอนไดออกไซด7น อยกวาปริมาณที่มีอยู เดิมตาม
ธรรมชาติ
o เติมคาร7บอนไดออกไซด7จากแหลงกำเนิด (Natural mineral water
fortified with carbon dioxide) คือ น้ำแรธรรมชาติที่หลังการบรรจุแลวจะมีปริมาณของกYาซคาร7บอนไดออกไซด7
มากกวาปริมาณที่มีอยูเดิมตามธรรมชาติ
o เติมคาร7บ อเนต (Carbonated natural mineral water) คือ น้ำ แร
ธรรมชาติที่หลังการบรรจุแลวจะมีฟองกYาซคาร7บอนไดออกไซด7ซึ่งไดจากการเติม
 มีขนาดสัมพันธ7กับพื้นที่ฉลาก ดังตารางที่ 1-1
(2) เลขสารบบอาหาร ใหแสดงเลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย อย. (ภาพที่ 1-1) ดวย
ตัวเลขที่มีสีตัดกับสีพื้นของกรอบ และมีขนาดไมเล็กกวา ๒ มิลลิเมตร สีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลาก
(3) ชื ่ อและที ่ต ั้ งของผู, ผ ลิต หรื อ สำนั ก งานใหญ!ข องผู , ผลิต ก็ไ ด, โดยตองมีข อความ
ดังตอไปนี้กำกับไวดวย
 ขอความวา “ผูผลิต” หรือ “ผลิตโดย” สำหรับกรณีเป-นผูผลิต
 ขอความวา “สำนักงานใหญ” สำหรับกรณีเป-นผูผลิตที่ประสงค7จะแสดงชื่อและ
ที่ตั้งของสำนักงานใหญ
(4) ปริมาณของอาหารเปJนระบบเมตริก
 ของแข็งใหแสดงน้ำหนักสุทธิ เชน กรัม (ก.) หรือ กิโลกรัม (กก.) อาจแสดงเป-น
ภาษาอังกฤษรวมดวยก็ได เชน gram (g.) หรือ Kilogram (kg)
 ของเหลวใหแสดงปริมาตรสุทธิ เชน มิลลิลิตร (มล.) ลิตร (ล.) อาจแสดงเป-น
ภาษาอังกฤษรวมดวยก็ได เชน milliliter (ml) หรือ Liter (l)
 ใหแสดงไวในตำแหนงที่สามารถเห็นไดชัดเจน และตองมีขนาดความสู ง ของ
ตัวอักษรแลวแตกรณีดังนี้
o ไมนอยกวา 1 มิลลิเมตร สำหรับฉลากที่มีพื้นที่ไมเกิน 100 ตาราง เซนติเมตร
เวนแตฉลากอาหารที่มีพื้นที่ทั้งแผนนอยกวา 35 ตารางเซนติเมตร
o ไมนอยกวา 1.5 มิล ลิ เมตร สำหรับ ฉลากที ่ ม ีพ ื้ น ที ่ม ากกวา 100 ตาราง
เซนติเมตร
1
2

ขอ 8 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ.2543 เรื่อง น้ำแรธรรมชาติ
STANDARD FOR NATURAL MINERAL WATERS CXS 108-1981 Adopted in 1981. Revised in 1997, 2008. Amended in 2001, 2011,
2019.
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ตารางที่ 1-1 ความสัมพันธ7ระหวางขนาดตัวอักษรและขนาดพื้นที่ของฉลากในการแสดงชื่ออาหาร

(5) แสดงวันเดือนและปd สำหรับอาหารที่มีอายุการเก็บไมเกิน 90 วัน หรือ แสดงวันเดือน
และปd หรือ เดือนและปd สำหรับอาหารที่มีอายุการเก็บเกิน 90 วัน โดยมีข อความวา “ควรบริโภคก!อน” หรือ
“หมดอายุ” กำกับไวดวย (โดยทั่วไปน้ำดื่มสามารถเก็บไวไดนานเกิน 90 วัน ทั้งนี้ไมควรเก็บน้ำดื่มบรรจุ ขวด
พลาสติกไวเกิน 2 ป( เนื่องจากพลาสติกจะคอย ๆ เสื่อมสภาพ)
 การแสดงวันเดือนและปd หรือเดือนและปd ใหแสดงเรียงตามลำดับ
 กรณีที่มีการแสดงไมเรียงตามลำดับ ตองมีขอความหรือตัวอักษรที่สื่อใหผูบริโภค
เขาใจอยางชัดเจนถึงวิธีการแสดงขอความดังกลาวกำกับไวดวย
 ทั้งนี้อาจแสดง “เดือน” เป-นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได
 ใหแสดงไวในตำแหนงที่ สามารถเห็นไดชัดเจน และตองมี ข นาดความสูง ของ
ตัวอักษรแลวแตกรณีดังนี้
o ไมนอยกวา 1 มิ ลลิ เมตร สำหรับ ฉลากที ่ มี พื ้ น ที ่ ไมเกิน 100 ตาราง
เซนติเมตร เวนแตฉลากอาหารที่มีพื้นที่ทั้งแผนนอยกวา 35 ตารางเซนติเมตร
o ไมนอยกวา 1.5 มิลลิเมตร สำหรับฉลากที่มีพื้นที่มากกวา 100 ตาราง
เซนติเมตร
 กรณีการแสดงไวที่ดานลางหรือสวนอื่น ตองมีขอความที่ฉลากที่สื่อไดชัดเจนวา
จะดู ไดที่ใด และอาจแสดงขอความกำกับ วันเดือนและปd หรือเดือนและปd ที่ผลิต หรือหมดอายุ หรือ ควรบริโภค
กอน ไวดวยอีกหรือไมก็ได
 ผูผลิต หรือผูจำหนาย ตองไมจำหนายอาหารที่พนกำหนดวันหมดอายุหรือควร
บริโภคกอนตามที่แสดงไวในฉลาก

คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรามชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ต

ภาพที่ 1-1 องค7ประกอบของเลขสารบบอาหาร แสดงในเครื่องหมาย อย.
ขอบคุณภาพจาก : https://www.facebook.com/fanemouth/photos/a.110534142355370/2798627616879329/?type=3

4.1.2 ขอกำหนดทั่วไปในการแสดงฉลากอาหาร ตามขอ 8-12 ของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 383) พ.ศ. 2560 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่
2)
 ฉลากของอาหารตองป"ด ติด หรือแสดงไวในที่เป"ดเผยที่ภาชนะบรรจุและหรือ
หีบหอของภาชนะบรรจุอาหาร และมองเห็นไดชัดเจน โดยมีขนาดของฉลากสัมพันธ7กับพื้นที่ของภาชนะบรรจุหรือ
หีบหอนั้น ๆ
 ฉลากของอาหารตองไมทำใหเขาใจผิดไมวาโดยทางตรงหรือทางออมระหวาง
อาหารกับขอความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ7 เครื่องหมาย หรือเครื่องหมายการคาที่แนะนำผลิตภัณฑ7ชนิดอื่น
 ฉลากที ่ ม ี ข อความ รู ป รู ป ภาพ รอยประดิ ษ ฐ7 เครื ่ อ งหมาย ตรา หรื อ
เครื่องหมายการคา เครื่องหมายการคาจดทะเบียน ไมวาจะเป-นภาษาใดที่ปรากฏในฉลาก ตอง
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรามชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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1) ไมเป-นเท็จหรือหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร หรือไมทำให
เขาใจผิดในสาระสาคัญ
2) ไมแสดงถึ งชื ่ออาหาร สวนประกอบของอาหาร อั ต ราสวนของอาหาร
ปริมาณของอาหาร หรือแสดงถึงสรรพคุณของอาหารอันเป-นเท็จหรือเป-นการหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อ
3) ไมทำใหเขาใจวามี ว ั ต ถุ ต ามขอความ ชื ่ อ รู ป รู ป ภาพ รอยประดิ ษ ฐ7
เครื่องหมาย หรือเครื่องหมายการคาดังกลาวผสมอยูในอาหารโดยที่ไมมีวัตถุนั้นผสมอยู หรือมีผสมอยูในปริมาณที่
ไมอาจแสดงสรรพคุณ
4) ไมพองเสียง พองรูป กับคำหรือขอความที่สื่อถึงคุณประโยชน7 คุณภาพ
สรรพคุณ อันเป-นการโออวด หรือเป-นเท็จ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงทาใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร
5) ไมขัดกับวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของไทยหรือสอไปในทางทำลาย
คุณคาของภาษาไทย
6) ไมสงเสริมหรืออาจกอใหเกิดความขัดแยง ความแตกแยก หรือผลกระทบ
ในเชิงลบ ทั้งทางตรงหรือทางออมตอสังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม ประเพณี หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเพศ ภาษา
และ ความรุนแรง
 ฉลากที่แสดงเครื ่องหมายการคา ใหระบุคำวา “ตรา” หรือ “เครื่องหมาย
การคา” หรือ “เครื่องหมายการคาจดทะเบียน”กำกับชื่อตรา หรือชื่อเครื่องหมายการคานั้น ดวย โดยตองมี
ลักษณะเห็นไดชัดเจน และอานไดงาย ขนาดของตัวอักษรตองสัมพันธ7กับขนาดพื้นที่ฉลาก
4.1.3 การแสดงขอความกลาวอางบนฉลากเกี่ยวกับสารหรือสวนประกอบอื่นใดในอาหาร
ตอง
บริโภคไมมีวัตถุกันเสีย”
คอเลสเตอรอล”
ไขมันทรานส7”
ปลอดสารฟอร7มาลีน”

 ไมใชกั บอาหารที่ ม ีป ระกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดหามใช เชน “น้ ำ
 ไมใชกับอาหารที่โดยธรรมชาติของอาหารนั้นไมมีสารนั้น เชน “น้ำแข็งไมมี
 ไมใชกับอาหารที่ในกระบวนการผลิตไมมีสารนั้นเกิดขึ้น เชน “น้ำดื่มปราศจาก
 ไมเป-นวัตถุที่หามใชในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เชน “น้ำแข็ง
 ไมกอใหเกิดความเขาใจผิดในผลิตภัณฑ7 เชน “น้ำดื่มวิตามิน”

4.2 การแสดงฉลากน้ำแรธรรมชาติที่ผลิตเพื่อจำหนาย
นอกจากจะตองปฏิบัติ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขวาดวย การแสดงฉลากของ
อาหารในภาชนะบรรจุ จะตองปฏิบัติตาม ขอ 8 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 199) พ.ศ.2543 เรื่อง
น้ำแรธรรมชาติ ฉลากของน้ำแรธรรมชาติ ตองแสดงขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
(1) แสดงชนิดของแรธาตุที่สำคัญ
(2) แสดงวัตถุประสงค7ในการผานกรรมวิธี เชน การทำใหตกตะกอน (decantation) หรือ
การกรอง (filtration) เพื่อกำจัดสารประกอบที่ไมคงตัว เชน สารประกอบเหล็ก แมงกานีส กำมะถัน สารหนู เป-น
ตน
(3) แสดงคำเตือนซึ่ง มี ขนาดความสูง ไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร เห็นไดชัดเจนในกรอบ
สี่เหลี่ยมสีแดงพื้นขาว ดังตอไปนี้ “มีฟลูออไรด7” สำหรับน้ำแรธรรมชาติที่มีปริมาณฟลูออไรด7มากกวา 1 มิลลิกรัม
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรามชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ตอน้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร และตองเพิ่มคำเตือน “ผลิตภัณฑ7นี้ไมเหมาะสำหรับทารกและเด็กที่อายุต่ำกวา 7 ปd”
สำหรับน้ำแรธรรมชาติที่มีปริมาณฟลูออไรด7มากกวา 2 มิลลิกรัม ตอน้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
(4) ตองมีขอความเป-นภาษาไทย มีลักษณะถาวรปรากฏใหเห็นชัดเจนที่ภาชนะบรรจุ ซึ่ง
มิใชฝาของภาชนะบรรจุ แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได

4.3 การแสดงฉลากน้ำแข็งที่ผลิตเพื่อจำหนาย
นอกจากจะตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขวาดวย การแสดงฉลากของ
อาหารในภาชนะบรรจุ จะตองปฏิบัติตามขอ 13 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง
น้ำแข็ง และแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 254) พ.ศ.2545 เรื่อง น้ำแข็ง (ฉบับที่ 3)
ฉลากของน้ำแข็งที่จำหนายตอผูบริโภคใหระบุขอความเพิ่มเติมวา “น้ำแข็งใชรับประทาน
ได” ดวยตัวอักษรสีน้ำเงิน
หากเป-นน้ำแข็งที่มิไดจำหนายตอผู บริโภค ฉลากตองมีข อความเป-นภาษาไทย เวนแต
น้ำแข็งที่นำเขาอาจแสดงขอความเป-นภาษาอังกฤษก็ได และอยางนอยตองมีขอความวา “น้ำแข็งใชรับประทาน
ได” ดวยตัวอักษรสีน้ำเงิน หรือ “น้ำแข็งใชรับประทานไมได” ดวยตัวอักษรสีแดง แลวแตกรณี
4.4 การแสดงฉลากและการกลาวอ&างสรรพคุณของน้ำดางหรือเครื่องดื่มอัลคาไลน6
(1) น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิ ทตองมีคุณภาพมาตรฐานเป-น ไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ. 2524 เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
โดยตองมีคาความเป-นกรด -ดาง (pH) อยูระหวาง 6.5-8.5
(2) น้ำบริโภคที่มีการแตงกลิ่นรส หรือเติมวิตามินและแรธาตุ ไมจัดเป-นน้ำบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท แตจัดเป-นเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
356) พ.ศ. 2556 เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท
(3) การแสดงขอความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ7 เครื่องหมาย ตรา หรือเครื่องหมาย
การคา เครื่องหมายการคาจดทะเบียน ไมวาจะเป-นภาษาใดที่ปรากฏบนฉลากของน้ำบริโภคและเครื่องดื ่มใน
ภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท ตองไมเป-นเท็จหรือหลอกลวงใหเกิดความหลงเชื่อโดยไมสมควร หรือไมทำใหเขาใจผิดใน
สาระสำคัญตามความในขอ 10 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลาก
อาหารในภาชนะบรรจุ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
 น้ำบริโภคและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท ที่แสดงคาความเป-นกรด-ดาง
(pH) เชน “pH 8” หรือ pH 8.5” “pH 8+” เป-นตน เมื่อตรวจวัดคา pH ทางหองปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ7ดังกลาว
ตองมีคา pH เป-นไปตามที่ระบุไวบนฉลาก กรณีน้ำบริโภค คา pH ตองเป-นไปตามที่แสดงบนฉลาก แตตองไมสูง
กวา 8.5
 น้ำบริโภคและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท ที่แสดงขอความคุณสมบัติดาน
เคมี เชน “น้ำดื่มอัลคาไลน7” “น้ำอัลคาไลน7” “น้ำดาง” “อัลคาไลน7” หรือ “ALKALINE” เป-นตน เมื่อตรวจวัดคา
pH ทางหองปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ7ดังกลาวตองมีคา pH มากกวา 7 กรณีน้ำบริโภค คา pH ตองไมสูงกวา 8.5
ทั้งนี้ การแสดงขอความดังกลาว ตองไมสื่อใหเกิดความเขาใจผิดหรือแสดงใหเขาใจวา
สามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือปZองกันโรค ความเจ็บปAวย หรืออาการของโรคได
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไมอนุญาตการแสดงขอความกลางอางทางสุขภาพ
ที่สื่อหรือแสดงใหเขาใจวา น้ำบริโภคและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิทสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือ
ปZองกันโรค ความเจ็บปAวย หรืออาการของโรคได ประกอบกับเอกสารหรื่องหลักฐานทางวิชาการยังไมเพียงพอที่จะ
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรามชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ยืนยันถึงความแตกตางของประโยชน7ของน้ำบริโภคโดยทั่วไปซึ่งมี pH 6.5-8.5 และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุท่ีป"ด
สนิท ซึ่งมี pH > 7 ที่มีตอสุขภาพ
ทั้งนี้ รางกายมนุษย7โดยทั่วไปมีกลไกในการปรับคาความเป-นกรด-ดาง หรือที่เรียกวา
Acid-base homeostasis ซึ่งปรับคา pH ของของเหลวในรางกายใหอยูที่ 7.0-7.4 หรือมีสภาวะเป-นดางเล็กนอย
ได โดยไมจำเป- นตองดื่ ม น้ ำดาง นอกจากนี ้ การดื ่ มน้ ำดางหรื อเครื ่องดื ่ มที่ ม ีค า pH สู งกวา 7 อาจรบกวน
กระบวนการยอยอาหารในกระเพาะอาหาร เนื่องจากน้ำดางจะทำใหคา pH ของน้ำยอยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งโดยปกติการ
ยอยอาหารจะเกิดไดดีเมื่อน้ำยอยมีสภาพเป-นกรดแก คือ มีคา pH อยูระหวาง 1.6-2.5
ตัวอย!างการแสดงข,อความกล!าวอ,างทางสุขภาพที่ยังไมได&รับอนุญาต :
“น้ำดื่มอัลคาไลน/ (น้ำดาง) มีสวนชวยในการป2องกันการเกิดโรคตางๆ ชวยในการดูดซึม
เขาไปจับไขมันสวนเกินและโลหะหนักในรางกายไดดีขึ้น และยังประกอบดวยแรธาตุสารอาหารตางๆ ที่รางกาย
ตองการมากมาย จึงชวยปรับสมดุลและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตางๆ”
“น้ำดื่มอัลคาไลน/ชวยลดสภาวะกรดเป:นพิษในเลือด (Acidosis) ปรับสมดุล กรด-ดาง ทำ
ใหเซลล/ภายในรางกาย เกิดความสมดุลและสุขภาพดี”
“น้ำดื่มอัลคาไลน/ เป:นโมเลกุลน้ำดื่มมีขนาดเล็ก สามารถดูดซึมไดดี ชวยใหการดูดซึ ม
อาหาร การเผาผลาญของรางกายดีขึ้น”
“เสริมสรางระบบภูมิคุมกันของรางกาย”
“ตานอนุมูล อิสระ ที่เป:นสาเหตุข องการเกิดโรคหลายชนิด อาทิเชน โรคกระดู ก พรุ น
(Osteoporosis), โรคหัวใจ, โรคมะเร็ง ชะลอความเสื่อม (Anti-aging)”
“ลางสารพิษในรางกาย ชวยทำใหระบบขับถายดี ทำความสะอาดลำไสไดดี ลดกรดใน
กระเพาะอาหาร, ทองอืด, โรคกรดไหลยอน”
“ลดไขมัน (คอเรสเตอรอล) ในเลือด”
“ลดปNญหาโรคกระดูก ไขขอเสื่อมและไขขออักเสบ”
“ป2องกันการเกิดนิ่วในไตหรือระบบปNสสาวะ”
เป-นตน
อยางไรก็ตาม ผูประกอบการที่มีความประสงค7จะแสดงขอความกลาวอางดังกลาวและมี
เอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไวในคูมือสำหรับประชาชนเรื่อง การขอประเมินการกลางอางทางสุขภาพ (เขาถึงได
ท ี ่ http/ / www.fda.moph.go.th/ sites/food/manual/9.2_M44_Health_claims.pdf) โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร
ศึกษาวิจัยในมนุษย7ซึ่งเป-นการทดลองทางคลินิกที่มีการออกแบบอยางดีสำหรับผลิตภัณฑ7นั้น หรือการศึกษาทาง
ระบาดวิทยาที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ7ก็สามารถยื่นเอกสารหรือหลักฐานดังกลาว ณ ศูนย7ประเมินดานโภชนาการ
และการกลาวอางทางสุขภาพของผลิตภัณฑ7อาหารแหงประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาโภชนาการ ซึ่งเป-นหนวยงาน
ประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหการยอมรับ เพื่อขอรับรายงานผลการประเมินกอนนำมายื่นตอ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อพิจารณาอนุญาตตามขั้นตอนตอไป
5. บทกำหนดโทษ
ผูประกอบการที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย มีบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติอาหาร สรุปไดดังนี้

5.1 ด&านการขออนุญาต
(1) กรณีเข,าข!ายโรงงาน
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 หากสถานที่ผลิตเขาขายโรงงาน มีการตั้งโรงงานผลิตอาหารโดยไมไดรับใบอนุญาต
ผลิตอาหารเขาขายฝAาฝ2นมาตรา 14 วรรคหนึ่ง มีโทษตามมาตรา 53 ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 3 ปd หรือปรับไม
เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 กรณีผลิตเพื่อจำหนายอาหารโดยไมไดรับอนุญาตเลขสารบบอาหาร เขาขายฝAาฝ2น
ประกาศฯ ซึ่งออกตามมาตรา 6 (10) มีโทษตามมาตรา 51 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท
(2) กรณีไม!เข,าข!ายโรงงาน
 หากสถานที่ผลิตไมเขาขายโรงงาน มีการผลิตอาหารโดยยังไมไดรับอนุญ าตเลข
สารบบอาหาร เขาขายฝAาฝ2นประกาศฯ ซึ่งออกตามมาตรา 6(10) มีโทษตามมาตรา 51 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
30,000 บาท
(3) กรณีนำหรือสั่งอาหารเข,ามาในราชอาณาจักร
 หากมีการนำเขาอาหารโดยไมไดรับอนุญาต เขาขายฝAาฝ2นมาตรา 15 วรรคหนึ่งมี
โทษตามมาตรา 53 ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 3 ปd หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 กรณีนำเขาเพื่อจำหนายอาหารโดยไมไดรับอนุญาตเลขสารบบอาหาร เขาขาย
ฝAาฝ2นประกาศฯ ซึ่งออกตามมาตรา 6 (10) มีโทษตามมาตรา 51 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท

5.2 ด&านสุขลักษณะของสถานที่ผลิต
ผูผลิตที่ไมปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
เขาขายฝAาฝ2นประกาศฯ ซึ่งออกตามมาตรา 6 (7) มีโทษตามมาตรา 49 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท
และขอใหงดผลิตเพื่อจำหนาย จนกวาจะปรับปรุงแกไขใหเป-นไปตามเกณฑ7ที่กฎหมายกำหนด
5.3 ด&านคุณภาพผลิตภัณฑ6
คุณภาพผลิตภัณฑ7ตองเป-นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
 กรณีคุณภาพมาตรฐานไมเป-นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ เขาขาย
เป-นอาหารผิดมาตรฐาน ตามมาตรา 28 ฝAาฝ2นมาตรา 25 (3) โทษตามมาตรา 60 ตองระวางโทษปรับไมเกิ น
50,000 บาท
 กรณีพบสิ่งที่นาจะเป-นอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยู เขาขายเป-นอาหารไมบริสุทธิ์ ตาม
มาตรา 26 ฝAาฝ2นมาตรา 25 (1) โทษตามมาตรา 58 ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 2 ปdหรือปรับไมเกิน 20,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ผูอนุญาตมีอำนาจ
o สั่งใหงดผลิต โดยใชอำนาจในมาตรา 30 (2)
o ประกาศผลการตรวจพิสูจน7วาอาหารรายใดไมบริสุทธิ์ ตามมาตรา 26 โดยใช
อำนาจตามมาตรา 30 (3)
o สั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารที่มีลักษณะเป-นอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26
ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร
5.4 ด&านภาชนะบรรจุ
ผู ผลิตตองใชภาชนะบรรจุเป-นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ หากใช
ภาชนะบรรจุไมเป-นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถือเป-นการฝAาฝ2นประกาศฯ ซึ่งออกตามมาตรา 6 (6) มีโทษตาม
มาตรา 48 ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 2 ปdหรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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5.5 ด&านการแสดงฉลาก
(1) กรณีฉลากไม!ถูกต,อง
กรณีผลิตภัณฑ7แสดงฉลากไมถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
เขาขายฝAาฝ2นประกาศฯ ซึ่งออกตามมาตรา 6 (10) มีโทษตามมาตรา 51 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท
(2) กรณีฉลากเพื่อลวง
กรณีผลิตภัณฑ7แสดงฉลากเพื่อลวง เขาขายฝAาฝ2นประกาศซึ่งออกตามมาตรา 6(10)
มีโทษตามมาตรา 51 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท และเขาขายเป-นอาหารปลอม อาหารที่มีฉลากเพื่อ
ลวง หรือพยายามลวงผูซื้อใหเขาใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน7 หรือลักษณะพิเศษอยางอื่นหรือในเรื่อง
สถานที่และประเทศที่ผลิต ตามมาตรา 27 (4) ฝAาฝ2นมาตรา 25 (2) มีโทษตามมาตรา 59 ตองระวางโทษจำคุก
ตั้งแต 6 เดือนถึง 10 ปd และปรับตั้งแต 5,000 บาทถึง 100,000 บาท
ทั้งนี้ผูอนุญาตมีอำนาจสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารที่มีลักษณะเป-นอาหารปลอมตาม
มาตรา 27 ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร
(3) กรณีกล!าวอ,างทางสุขภาพโดยไม!ได,รับอนุญาต
 กลาวอางไวที่ฉลากอาหาร เขาขายฝAาฝ2นประกาศฯ ซึ่งออกตามมาตรา 6 (10) มี
โทษตามมาตรา 51 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท
 กรณีโฆษณาขอความกลาวอางตามสื่อตางๆ โดยไมไดรับอนุญาตเป-นการกระทำที่
ฝAาฝ2นมาตรา 41 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท และขอความที่แสดงนั้นสื่อใหเขาใจวาผลิตภัณฑ7อาหาร
นั้นสามารถบำบัด บรรเทา รักษา หรือปZองกันโรค ความเจ็บปAวย หรืออาการของโรค เป-นการกระทำที่ฝA าฝ2น
มาตรา 40 ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน 3 ปd หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
------------------------------------------------------------------------------
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บทที่ 2
น้ำดิบและการปรับคุณภาพน้ำเบื้องตน
ความสําคัญ
คุ ณ ภาพของน้ ำดิบ มี ค วามสํ า คัญ ตอกระบวนการผลิ ตน้ ำ บริ โ ภคในภาชนะบรรจุ ที ่ ป " ด สนิ ท น้ ำแร
ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภคเป2นอยางมาก เนื่องจากเป2นขอมูลหลักที่ใชในการออกแบบระบบการกรอง และ
สามารถสะทอนถึงตนทุนการผลิตและการบํารุงรักษา ดังนั้น ผูประกอบการจึงตองมีผลการวิเคราะห7 คุณภาพน้ำ
ดิบที่พรอมใชในการตัดสินเลือกระบบการปรับสภาพน้ำ นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห7คุณภาพน้ำดิบยังใชในการเฝ9า
ระวังการแปรเปลี่ยนคุณภาพน้ำดิบของผู ประกอบการและเป2นขอมูลสําหรับเจาหนาที่ในการตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสมของระบบการกรองที่โรงงานใชในการผลิต ทั้งนี้ ขอมูลคุณภาพน้ำดิบรวมกับขอมูลระบบที่ใชใน
การกรองจะสามารถทํานายไดวาน้ำที่ผลิตขึ้นมาจะผานมาตรฐานดานฟ"สิกส7 เคมี และ จุลินทรีย7 ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็ง

แหล%งของน้ำดิบ
แหลงน้ำดิบในธรรมชาติ แบงไดเป2น 3 แหลงใหญๆ ไดแก น้ำผิวดิน น้ำใตดิน และน้ำประปา แหลงน้ำที่
นํามาใช ในการผลิตน้ำดื่มตองมีคุณภาพดีพอสมควร หางจากแหลงโสโครก สิ่งปฏิกูล และกิจกรรมที่กอใหเกิดการ
ปนเปABอนสิ่งที่เป2นอันตรายลงไปในแหลงน้ำ เชน โรงงานอุตสาหกรรม การทําเกษตรที่มีการใชสารเคมี
น้ ำ ผิ ว ดิ น ไดแก น้ ำ แมน้ ำ น้ ำ บอ น้ ำ สระ น้ ำ ในคู ค ลอง น้ ำ ตก ฯลฯ มี ก ารเปลี ่ ย นแปลงไดตาม
สภาพแวดลอม เชน ฤดูกาล การใชประโยชน7 ทําใหมีคุณภาพไมสม่ำเสมอ และมีผลตอผลิตภัณฑ7 ผูประกอบการ
ตองเฝ9าระวังสังเกตการเปลี่ยนแปลง เพื่อสามารถเตรียมการไดอยางเหมาะสม
น้ำใตดิน ไดแก น้ำบาดาล มักมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมนอยมาก จึงมีคุณภาพที่สม่ำเสมอ
กวา
น้ำประปา กรณีใชน้ำประปาเป2นน้ำดิบแทบไมมีโอกาสปนเปABอนในระหวางการสง เนื่องจากภายในทอ
สงน้ำประปามีแรงดันเป2นบวก ดังนั้น หากมีการรั่วซึม น้ำจะถูกดันใหไหลออก ภายนอกทอ อยางไรก็ตาม หากมี
การปGBมน้ำโดยตรงจากทอสงน้ำสาธารณะ จะทําใหแรงดันภายในทอที่เคยเป2นบวก กลับมีความเป2นสุญญากาศเป2น
ชวงๆตามจังหวะการ ปGBมน้ำ ซึ่งหากทอสงน้ำเกิดการรั่วซึม จะดูดสิ่งปนเปABอนที่อยูรอบทอที่รั่วเขาสูระบบประปา
ทําใหเกิดการปนเปABอนในน้ำดิบ จนอาจทําใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได โดยเฉพาะ หากน้ำประปานั้นไมมีปริมาณ
คลอรีนที่สูงเพียงพอ ดังนั้น การตอทอนําน้ำดิบมาใชตองระวังมิใหทอมีการรั่วซึม และหากใชน้ำประปา ควรตรวจ
ปริมาณคลอรีนคงเหลือใหมีปริมาณเพียงพอ และมิใหปGBมน้ำโดยตรงจากทอสงน้ำสาธารณะ
สำหรับกรณีผลิตน้ำแร%ธรรมชาติ แหลงน้ำแรมีตนกำเนิดจากน้ำฝนที่ผานการกรองและกักเก็บในชั้นหิน
ธรรมชาติเ ป2 นเวลานานเชนเดี ยวกั บน้ ำบาดาล ตางกั นตรงที่ น ้ำ แรธรรมชาติ มี ช นิ ดและปริ ม าณแรธาตุ เ ป2 น
องค7ประกอบที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามแหลงที่มาของน้ำแรนั้นๆ เชน หินปูน ทำใหน้ำมีแคลเซียมสูง หินอัคนีเกิด
จากการปะทุของภูเขาไฟใหโซเดียมมาก กระบวนการขางตนใชเวลานานหลาย ๆ ปI ดังนั้นน้ำแรธรรมชาติจึงมี
ความสะอาดผานการกรองจากชั้นดินตาง ๆ มาอยางดี มีการกรองเอาสารที่แขวนลอยอยูในน้ำและเชื้อโรคไวเกือบ
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำบริโภค
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หมด จากหลักการนี้จึงอาจกลาวไดวาน้ำแรธรรมชาติเป2นน้ำที่สามารถบริโภคไดโดยไมตองผานกระบวนการใด
การผลิตจึงตองออกแบบใหสามารถคงความบริสุทธิ์ของน้ำแรตามธรรมชาติตามคุณสมบัติสำหรับแหลงน้ำแรนั้น ๆ
ดั้งนั้น การขุดเจาะตองมีขั้นตอนควบคุมที่สามารถป9องกันการปนเปABอนจากสิ่งแวดลอมได โดยมีหลักฐานดังตอไปนี้
1. รายงานการตรวจสอบแหลงน้ำบาดาล โดยนักธรณีวิทยาที่นาเชื่อถือ เชน ผานการอบรม และไดรับ
การรับรองจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ตรวจสอบรายชื่อไดจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) หรือนักธรณีวิทยาที่
ทำงานสังกัดภาครัฐ เชน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เป2นตน โดย
รายงานดังกลาวจะแสดงขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ที่ตั้งจุดที่ตรวจสอบ ลักษณะสภาพภูมิประเทศของตำแหนงที่ตั้ง
และใกลเคียง ลักษณะทางธรณีวิทยา การเก็บตัวอยางและวิเคราะห7คุณภาพน้ำ ผลการตรวจวิเคราะห7ตัวอยางน้ำ
สรุปและความคิดเห็น เป2นตน ทั้งนี้ในรายงานดังกลาวตองมีการระบุเพิ่มเติมดวยวาน้ำที่ขุดเจาะขึ้นมานั้นเป2นน้ำ
จาก “แหลงน้ำชื่ออะไร”
2. ใบอนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เนื่องจากการขุดเจาะจะมีขั้นตอนที่
สามารถป9องกันการปนเปABอนจากสิ่งแวดลอมซึ่งจะมีผลตอคุณภาพทางเคมีหรือกายภาพของน้ำแรธรรมชาติ โดย
ระดับความลึกของแหลงน้ำที่ขุดเจาะตองเพียงพอที่จะไมมีสารปนเปABอน เชน โลหะหนัก หรือสารปนเปABอนอื่นๆ
3. ใบอนุญาตใชน้ำบาดาล จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งจะตองระบุวัตถุประสงค7ของใชน้ำบาดาลวา
เพื่อธุรกิจ (การคา) และตองแนบรายงานการตรวจสอบแหลงน้ำบาดาลตามขอ 1. เพื่อประกอบการพิจารณาดวย

คุณภาพของน้ำดิบ
ปGจจัยที่เป2นตัวชี้คุณภาพของน้ำดิบที่ตรวจวัดได ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ฟ"สิกส7 เคมี และ จุลินทรีย7
สวนคุณภาพดานประสาทสัมผัสสวนหนึ่งเป2นผลกระทบจากปGจจัยทั้ง 3 ดาน แตอีกสวนหนึ่งอาจเกิด จากปGจจัยอื่น
ที่ตรวจวัดไดยาก จึงยังจําเป2นตองใชการดมและชิมประกอบในการตัดสินคุณภาพดวย
ทั้งนี้ ปGจจัยคุณภาพที่ควรมีการตรวจสอบในน้ำดิบที่น้ำมาใชผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท
และน้ำแข็งบริโภค ดังแสดงในตารางที่ 2-1 และสำหรับกรณีผลิตน้ำแรธรรมชาติ ปGจจัยคุณภาพที่ควรมีการ
ตรวจสอบในน้ำดิบ ดังแสดงในตารางที่ 2-2
ตารางที่ 2-1 ปGจจัยคุณภาพที่ควรมีการตรวจสอบในน้ำดิบที่ใชในการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท
และน้ำแข็งบริโภค
ป-จจัยคุณภาพ

รายการที่ควรตรวจสอบในน้ำดิบ

คุณภาพทางฟ"สิกส7 :

สี กลิ่น อุณหภูมิ ความขุน คาความเป2นกรด-ดาง (คาพีเอช) เป2นตน

คุณภาพทางเคมี :

− ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solid)
ความกระดางทั้งหมด (คำนวณเป2นแคลเซียมคาร7บอเนต)
− ธาตุหรือสารประกอบตาง ๆ ที่มักพบในน้ำดิบ อยางนอยดังตอไปนี้
1. คลอไรท7 (คำนวณเป2นคลอรีน)
2. ไนเตรท (คำนวณเป2นไนโตรเจน)
3. ฟลูออไรด7 (คำนวณเป2นฟลูออรีน)

คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำบริโภค

หนา 2 - 2

ป-จจัยคุณภาพ

รายการที่ควรตรวจสอบในน้ำดิบ

4. เหล็ก
5. ตะกั่ว
คุณภาพทางจุลินทรีย7 : มักมีความจําเพาะตามแหลงที่มา โดยจุลินทรีย7กอโรคมักมีโอกาสพบมากในน้ำผิวดิน
ซึ่งมีความหลากหลายของชนิดจุลินทรีย7อยางมาก กฎหมายจึงกําหนดให ตรวจสอบ
จุลินทรีย7ในกลุมโคลิฟอร7มเป2นหลัก เนื่องจากเป2นกลุมจุลินทรีย7ที่มีมากชนิด และมัก
พบในซากพืช และสัต ว7ที ่เ นา รวมถึงอุจจาระสั ตว7 ทําใหอนุ ม านไดวา น้ำนั้ น อาจ
ปนเปABอนจุลินทรีย7กอโรค ทั้งนี้ มิใชจุลินทรีย7ทุกชนิดในกลุมโคลิฟอร7มที่สามารถกอ
โรคได นอกจากนี้ ยังใหวิเคราะห7จุลินทรีย7ก อโรคประเภท อี.โคไล (ซึ่งอยู ในกลุม
โคลิฟอร7มเชนกัน) เนื่องจากมักพบในอุจจาระมนุษย7และบางสายพันธุ7กอโรคได
ขอแนะนำ : จุลินทรียในกลุมโคลิฟอรมและอีโคไลสามารถทําลายไดดวยคลอรีนที่เติม
ลงในกระบวนการฆาเชื้อในน้ำดิบ จึงไมจำเป,นตองสงน้ำดิบเพื่อวิเคราะห
คุณภาพทางจุลินทรีย เพื่อลดคาใชจายในสวนนี้
ตารางที่ 2-2 ปGจจัยคุณภาพที่ควรตรวจสอบในน้ำดิบที่ใชในการผลิตน้ำแรธรรมชาติ
ป-จจัยคุณภาพ

รายการที่ควรตรวจสอบในน้ำดิบ

แรธาตุสำคัญที่เป2นคุณสมบัติสำหรับ เชน แคลเซี ยม โปแตสเซี ยม โซเดี ย มไอโอดี น เกลื อไบคาร7 บ อเนต
แหลงน้ำนั้นๆ
ฟลูออไรด7 เป2นตน
ผลวิเ คราะห7ที่ เป2 นหลักฐานชี้ บ งวา ดังมีรายการตอไปนี้
หากมีการปนเปABอนสารเหลานี้แลวจะ 1) ไซยาไนด7 ไมเกิน 0.07 มิลลิกรัม / น้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
2) ไนไตรต7 ไมเกิน 0.02 มิลลิกรัม / น้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ไมใชแหลงน้ำตามธรรมชาติ
3) ไมพบสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว7
4) ไมพบโพลีคลอริเนตเดตไนพีนีล
5) ไมพบสารลดการตึงผิว
6) ไมพบน้ำมันแร *
7) ไมพบโพลีนิวเคลียร7อะโรแมติกไฮโดรคาร7บอน *
หมายเหตุ : “น้ ำ มั น แร” และ “โพลี น ิ ว เคลี ย ร7 อ ะโรแมติ ก
ไฮโดรคาร7บอน” ยังไมมีห องปฏิบัติการสามารถตรวจ
วิเคราะห7ได ดังนั้นจึงขอใหมีผลวิเคราะห7เฉพาะรายการ
ที่ 1-5
คุณภาพทางฟ"สิกส7
ตองใส ไมมีตะกอน
คุณภาพทางเคมี

กำหนดชนิดและปริมาณของแรธาตุที่ไมเป2นอันตรายตอรางกาย ไดแก
− ทองแดง ไมเกิน 1 มิลลิกรัม / น้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
− แมงกานีส ไมเกิน 2 มิลลิกรัม / น้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
− บอเรต ไมเกิน 5 มิลลิกรัม / น้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร

คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำบริโภค
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ป-จจัยคุณภาพ

คุณภาพทางจุลินทรีย7

รายการที่ควรตรวจสอบในน้ำดิบ
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

สารหนู ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม / น้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
แบเรียม ไมเกิน 1 มิลลิกรัม / น้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
แคดเมียม ไมเกิน 0.003 มิลลิกรัม / น้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
โครเมียม ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม / น้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ตะกั่ว ไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม / น้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ปรอท ไมเกิน 0.001 มิลลิกรัม / น้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ซิลีเนียม ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม / น้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ไนเตรต ไมเกิน 50 มิลลิกรัม / น้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
พลวง ไมเกิน 0.005 มิลลิกรัม / น้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
นิเกิล ไมเกิน 0.02 มิลลิกรัม / น้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
แบคทีเรียชนิดโคลิฟอร7มนอยกวา 2.2 ตอน้ำแรธรรมชาติ 100 มล.
ไมพบแบคทีเรียชนิดอี.โคไล (Escherichia coli)
แซลโมเนลลา (Salmonella spp.)ไมพบใน 100 มิลลิลิตร (mL)
สแตฟ"โลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ไมเกิน 100
ใน 100 มิลลิลิตร (CFU/100 mL)

(น้ ำ แรธรรมชาติ มี ค ุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ตามแหลงกำเนิ ด
ธรรมชาติ ปราศจากจุลินทรีย7 การตรวจวิเคราะห7จุลินทรีย7จึงมี ความ
จำเป2นเพื่อพิสูจน7ความบริสุทธิ์ของน้ำแรธรรมชาติเพื่อใชประกอบการ
เลือกแหลงน้ำดิบที่เหมาะสม และชี้บงความเหมาะสมของกระบวนการ
นำน้ำแรจากแหลงกำเนิดมาใชผลิต เพื่อเป2นขอมูลปรับปรุงกระบวนการ
ขุดเจาะและลำเลียง)

การตรวจวิเคราะห0น้ำดิบ
การสงตัวอยางน้ำดิบเพื่อวิเคราะห7คุณภาพกอนดําเนินกิจการจะชวยใหผูประกอบการสามารถ ออกแบบ
ระบบการผลิตบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ไดอยางเหมาะสมและไมเสีย
คาใชจายในการบํารุงรักษาโดยไมจําเป2น
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประสงค7ใหผูประกอบการมีการเฝ9าระวัง
คุณภาพของน้ำดิบ จึงกําหนดใหผูประกอบการที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท และน้ำแข็งบริโภคตอง
สงตัวอยางที่เก็บจากแหลงน้ำดิบเพื่อวิเคราะห7คุณภาพทางฟ"สิกส7 และเคมี สำหรับผู ประกอบการที่ผลิตน้ำแร
ธรรมชาติตองตรวจวิเคราะห7คุณภาพทางจุลินทรีย7เพิ่มดวย
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ทั้งนี้ตองสงตัวอยางน้ำดิบตรวจวิเคราะห7อยางนอยปIละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแหลงน้ำ แต
หากผูประกอบการ (โดยเฉพาะผูที่ใชน้ำผิวดิน) ควรตระหนักวาคุณภาพน้ำดิบมีความแปรปรวนสูง ควรสงวิเคราะห7
ทุก 6 เดือน
อีกทั้งควรสงตรวจวิเคราะห7โดยหองปฏิบัติการของราชการหรือเอกชนที่ไดรับการรับรองระบบงาน
มาตรฐานหองปฏิบัติการจากหนวยรับรองระบบงาน (Accreditation Body) แลว อยางไรก็ตามผลการตรวจ
วิเคราะห7นี้เป2นผลวิเคราะห7เบื้องตนสำหรับนำมาใชประเมินความเหมาะสมของระบบการปรับคุณภาพน้ำเทานั้น
จึงอนุโลมใหใชหองปฏิบัติการนอกเหนือจากที่กลาวขางตนได หรือบางรายการที่มีชุดทดสอบ ผูประกอบการอาจ
ใชชุดทดสอบในการตรวจวิเคราะห7เบื้องตนได
สิ่งที่สำคัญที่สุด ผูประกอบการตองมีผลวิเคราะห7น้ำดิบตามระยะเวลาที่กําหนดและตองเขาใจผลการ
วิเคราะห7และใชเปรียบเทียบกับผลเดิมที่มีอยู เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปGจจัยที่อาจมีผลใหผลิตภัณฑ7ไมผาน
มาตรฐานได ซึ่งบางครั้งยังสามารถใชบอกปGญหาที่อาจเกิดกับผลิตภัณฑ7ไดดวย

การปรับคุณภาพน้ำดิบเบื้องตน (สำหรับบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป3ดสนิท และน้ำแข็งบริโภค)
หัวขอนี้จะกลาวถึงการปรับคุณภาพน้ำดิบเบื้องตน ที่จะนำไปใชผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท
และน้ำแข็งบริโภค ซึ่งมีวัตถุประสงค7เพื่อลดการปนเปABอนเบื้องตน มิใหสิ่งสกปรกที่ปนเปABอนมากับน้ำดิบไปเป2น
ภาระในการดูแลบำรุงรักษาระบบกรองในขั้นตอนตอไป ในขณะที่การผลิตน้ำแรธรรมชาติมีวัตถุประสงค7ที่ตางกัน
ออกไปกลาวคือตองการคงรักษาความเป2นธรรมชาติของน้ำแรจากแหลงกำเนิดใหมากที่สุด จึงมิไดกลาวรวมกันใน
หัวขอนี้ ใหศึกษาไดในบทที่ 6 การควบคุมการปรับคุณภาพน้ำแรธรรมชาติ
กรณีผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท และน้ำแข็งบริโภค น้ำดิบที่มาจากแหลงตาง ๆ มักมี
คุณภาพและสิ่งปนเปABอนที่หลากหลาย คุณภาพบางตัวอาจปรับไดยากในกระบวนการผลิต หรือบางครั้งอาจ
เปลี่ยนไประหวางกระบวนการผลิต สวนสิ่งปนเปABอนบางชนิดอาจกอปGญหาในกระบวนการผลิต สิ่งปนเปABอนเหลานี้
รวมถึงทางฟ"สิกส7 เคมี และจุลินทรีย7
ดั งนั ้ น ผู ประกอบการจึ งจํ าเป2 นตองปรั บคุ ณภาพของน้ ำดิ บในเบื ้ องตนใหเหมาะสมกอนผานเขาสู
กระบวนการผลิต โดยใชวิธีการตาง ๆ ดังนี้
การปรับคุณภาพทางฟ3สิกส0และเคมี
1. การเติมอากาศ (Aeration) เป2นการทําใหน้ำดิบสัมผัสกับอากาศ เพื่อลดความเขมขนของ
กpาซ สารบางชนิดที่ระเหยได และโลหะที่ปนเปABอนในน้ำ เชน ธาตุเหล็ก การเติมอากาศดำเนินการไดหลายวิธี เชน
การทําใหน้ำเป2นแผนฟ"ล7มหรือทําเป2นน้ำตก การพนน้ำใหสัมผัสอากาศ หรือการพนอากาศเขาไปในน้ำ
2. การตกตะกอนดวยสารเคมี (Coagulation) เพื่อใหสารแขวนลอยที่มีอนุภาคเล็ก ๆ รวมตัว
กันเป2นอนุภาคใหญและตกตะกอนลงมา ทําใหงายตอการกําจัดออกโดยการเติมสารเคมีที่ทําใหตกตะกอน ซึ่งมัก
เป2นสารเคมีที่ประกอบดวยโลหะที ่มี ค าวาเลนท7 2 หรือมากกวา เชน อลูมิเนียมซัลเฟต เฟอรัสซัลเฟต โพลี
อลูมิเนียมคลอไรด7 และสารเคมีที่ชวยในการเกิดตะกอน เชน โซเดียมคาร7บอเนต นอกจากนี้ การเติมคลอรีนเพื่อ
ฆาเชื้อโรคในน้ำดิบ (ดังที่จะกลาวตอไป) ยังเรงปฏิกิริยาในการตกตะกอนธาตุเหล็กที่อยูในน้ำดวย จึงจําเป2นตอง
ตรวจสอบถังน้ำดิบที่มีการเติมคลอรีนตามชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อถายตะกอนเหล็กจากกนถังทิ้งไป
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3. การตกตะกอนโดยวิธีธรรมชาติ (Sedimentation) โดยปลอยน้ำดิบไวเพื่อใหตะกอนตกลง
สูกนถังโดยแรงดึงดูดของโลก ทําใหปริมาณสารแขวนลอยที่เป2นตะกอนหนัก (Settle-able solids) ลดลง
4. การกรอง (Filtration) นิยมใชกรวดทรายกรองน้ำบาดาลเพื่อกําจัดสิ่งเจือปนทางฟ"สิกส7 เชน
ตะกอน สารแขวนลอย รวมทั้งใชผงถานกัมมันต7 (Activated carbon) ที่มีลักษณะคลายถาน บดละเอียดสีดํา
กรองน้ำเพื่อดูดสี และกลิ่นที่เจือปนอยูในน้ำ
5. การปรับค%าความเปLนกรด - ด%าง (ค%าพีเอช) เกณฑ7มาตรฐานของน้ำบริโภคกําหนดใหมีคา
พีเอช = 6.5 - 8.5 ซึ่งเป2นคาที่มักพบในน้ำธรรมชาติทั่วไป หากพบคาพีเอชของน้ำไมไดตามมาตรฐาน ควรปรับคา
พีเอช ของน้ำดิบกอนเขาสูกระบวนการผลิต ดังนี้
5.1 น้ำดิบมีสภาพเป2นกรด (คาพีเอช < 6.5) อาจเติมสารเคมีเพื่อปรับคาพีเอชของน้ำดิบ
ใหสูงขึ้น เชน ปูนขาว (แคลเซียมออกไซด7) โซดาแอช (โซเดียมคาร7บอเนต) ผงฟู (โซเดียมไบคาร7บอเนต) และ
โซดาไฟ (โซเดียมไฮดรอกไซด7)
5.2 น้ำดิบมีสภาพเป2นดาง (คาพีเอช > 8.5) อาจเติมสารเคมีเพื่อปรับคาพีเอชของน้ำดิบ
ใหลดลง เชน กรดกํามะถัน (กรดซัลฟูริก) กรดเกลือ (กรดไฮโดรคลอริก) หรือกรดแกอื่น ๆ
สารเคมี ท ี ่ ใ ช ในการปรั บ ค าพี เ อช ควรเลื อ กที ่ ใ ช กั บ อาหาร (food grade) และ
ผูประกอบการควรมีความรูในการใชสารเคมีปรับคาพีเอชของน้ำดิบดวย เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค
การปรับคุณภาพทางจุลินทรีย0
กระบวนการปรับคุณภาพทางจุลินทรีย7 ที่งาย สะดวก และมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรค คือ
การใชคลอรีน ซึ่งขั้นตอนนี้จัดวามีความสําคัญมากที่สุดในการจัดการคุณภาพดานจุลินทรีย7ของผลิตภั ณ ฑ7น้ำ
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท และน้ำแข็งบริโภค จึงไดกําหนดแนวทางการตรวจประเมินสําหรับเจาหนาที่ให
ตรวจสอบสถานประกอบการวามีการเติมคลอรีนในปริมาณ และวิธีการที่ถูกตอง ทั้งนี้หากไมมีการเติมคลอรีน
จําเป2นตองมีการตรวจสอบวาน้ำดิบที่จะใชในผลิตมีปริมาณคลอรีนคงเหลืออยูในปริมาณที่เพียงพอในการฆาเชื้อ
โรคหรือไม
ประสิทธิภาพในการฆ%าเชื้อของคลอรีน
การใชคลอรีนฆาเชื้อโรคอยางมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยูกับปGจจัยหลายประการ ดังนี้
1. ความเขมขนของคลอรีนอิสระ คลอรีนที่เติมลงไปในน้ำดิบ จะแตกตัวใหปริมาณคลอรีนอิสระ
และจะไปทำปฏิกริยากับอินทรีย7สารที่มีในน้ำดิบกอนซึ่งจะสูญเสียคลอรีน อิสระไปมากหากน้ ำดิบขุ น มีสาร
แขวนลอย หรือมีอินทรีย7สารมาก คลอรีนอิสระที่เหลือจึงจะเขาทำลายเชื้อโรค เพื่อประสิทธิภาพในการฆาเชื้อควร
มีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำหลังเติมและทิ้งไวใหคลอรีนทำปฏิกริยาและฆาเชื้อโรคในน้ำเป2นเวลา 30 นาที
อยางนอย 0.5 พีพีเอ็ม1 (สามารถลดปริมาณเชื้อ อี.โคไล และเชื้อไวรัส ในน้ำไดมากกวา 99% แตไมสามารถ
ทำลายพยาธิและโปรโตซัวระยะแพรเชื้อได ทั้งนี้น้ำตองมีความขุนไมเกิน 1 NTU และมีคาพีเอชไมเกิน 8) และคง
อยูในระหวางการเก็บในถังพักน้ำกอนนำไปผลิตอยางนอย 0.2 พีพีเอ็ม (WHO, 2011)
1
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แตการเติมคลอรีนในปริมาณที่มากเกินไปจะทำใหน้ำมีกลิ่นฉุน สิ้นเปลืองคลอรีนโดยใชเหตุ
และเป2นภาระในการกำจัดออกดวยสารกรองคาร7บอนในขั้นตอนตอไป นอกจากนี้คลอรีนยังเป2นสารออกซิไดซ7มี
ฤทธิ์กัดกรอนเครื่องมือหรืออุปกรณ7หรือระบบทอน้ำได องค7การอนามัยโลกกำหนดปริมาณคลอรีนคงเหลือในน้ำไม
ควรเกิน 5 พีพีเอ็ม (ระดับที่ผู บริโภคยอมรับไดและไมมีผลตอสุขภาพ)2 ดังนั้นการเติมคลอรีนจึงตองเติ ม ใน
ประมาณที่พอเหมาะ คือเพียงพอในการฆาเชื้อโรคและไมกอใหเกิดปGญหาอื่นตามมา
2. ระะยะเวลาสั มผัส (Contact time) ที่ใชในการฆาเชื้ อโรค เป2นระยะเวลานับตั้งแตเติ ม
คลอรีนอยางทั่วถึงจนถึงเวลาที่นำน้ำไปใช ไมควรนอยกวา 30 นาที หากทิ้งไวนานขึ้นประสิทธิภาพในการฆาเชื้อก็
จะมากขึ้น
3. ความขุ%นของน้ำ (Turbidity) ความขุนจะเป2นเกราะกำบังใหเชื้อโรค ทำใหคลอรีนไมสามารถ
เขาไปสัมผัสและฆาเชื้อไดอยางเต็มที่ ดังนั้นกอนเติมคลอรีนจึงควรมีการปรับคุณภาพเบื้องตนทางฟ"สิกส7และเคมี
เพื่อลดความขุนของน้ำ ใหมีความใสมาก โดยใชวิธีการสังเกต หรือวัดคาความขุนตองไมเกิน 1 NTU เพื่อใหคลอรีน
ที่เติมลงไปมีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรค
4. ค%าพีเอชของน้ำ มีผลตอการฆาเชื้อโรคของคลอรีน เนื่องจากคลอรีนจะแตกตัวเป2นไฮโปร
คลอรัส (Hypochlorus : HOCl) ซึ่งมีอำนาจในการฆาเชื้อโรคไดดีเมื่อน้ำมีสภาพเป2นกรดเล็กนอย เมื่อพีเอชของ
น้ำสูงขึ้นจะทำใหการแตกตัวไดไฮโปรคลอรัสนอยลง ดังนั้นเพื่อใหมีปริมาณคลอรีนคงเหลือตามที่กำหนดจะทำให
สิ้ น เปลื องคลอรี นมากขึ ้ น และเมื่ อพี เอชของน้ำ สู ง กวา 9 คลอรีน จะไมแตกตัว ใหไฮโปรคลอรัสเลย จึ งไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะฆาเชื้อในน้ำได
ประเภทของคลอรีน
ประเภทของคลอรี น ที ่ น ิ ย มใช ไดแก คลอรี น เหลว (โซเดี ย มไฮโปคลอไรท7 ) ผงปู น คลอรี น
(แคลเซียมไฮโปคลอไรท7) และคลอรีนกpาซ (กpาซคลอรีนไดออกไซด7) ซึ่งปริมาณคลอรีนที่ต องเติมในน้ำดิบ ให
พิจารณาจากปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free residual chlorine) หลังจากเติมคลอรีนและทิ้งไวเป2นเวลา 30
นาที และควบคุมปGจจัยดานคาพีเอชของน้ำ เมื่อน้ำมีคาพีเอชสูงขึ้นจะตองเติมคลอรีนในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อใหมี
ปริมาณคลอรีนอิสละคงเหลือเพียงพอตอการฆาเชื้อจุลินทรีย7ในน้ำ ดังตารางที่ 2-3
ตารางที่ 2-3 ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือที่เพียพอในการฆาเชื้อน้ำที่มีคาพีเอชระดับตางๆ
ค%าพีเอชของน้ำ
≤7
≤8
≤9
>9

2

ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือที่เพียงพอในการฆ%าเชื้อ
0.2 – 0.5 พีพีเอ็ม
≥ 0.5 พีพีเอ็ม
≥ 0.6 พีพีเอ็ม
คลอรีนจะไมมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อ
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หากการฆาเชื้อโรคดวยคลอรีนมีความถูกตอง จะมีผลใหน้ำดิบและผลิตภัณฑ7น้ำบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ป"ดสนิท รวมทั้งน้ำแข็งบริโภค ผานมาตรฐานดานจุลินทรีย7ตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะโคลิฟอร7มและ
อี.โคไล
การคํานวณปริมาณการเติมคลอรีน
ใหใชปริมาณคลอรีนในคลอรีนเหลวเป2นเกณฑ7 เพื่อใหงายตอการคํานวณ โดยใชสมมุติฐานและ
สูตรคํานวณดังนี้
ก. คลอรีนเหลวประกอบดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท7เขมขน รอยละ 10
ข. โซเดียมไฮโปคลอไรท7ประกอบดวยคลอรีนเขมขน รอยละ 4.8 หรือ 48,000 พีพีเอ็ม
ค. สูตรการคํานวณ :
ปริมาณคลอรีนเหลวที่ตองเติม (ลิตร) = ความเขมขนของคลอรีนอิสระคงเหลือที่ตองการในน้ำดิบ (พีพีเอ็ม) x ปริมาตรน้ำดิบ(ลิตร)
48,000
หากตองการทราบปริมาณคลอรีนเหลวที่ตองเติม เป2นซีซี ใหคูณปริมาณเป2นลิตร ดวย 1,000
(1 ลิตร เทากับ 1,000 ซีซี)
ตัวอย%างการคํานวณ
โรงงานตองการเติมคลอรีนเหลวเพื่อฆาเชื้อโรคในน้ำดิบที่มีสภาพทั่วไปปกติ โดยตองการใหมี
ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลืออยูในปริมาณ 0.5 พีพีเอ็ม หลังจากทิ้งไว 30 นาที (ตามเกณฑ7ที่ อย.กําหนด) โดยที่
โรงงานมีบอพักน้ำดิบที่มีขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร เจาของโรงงานตัดสินใจวาจะเติมใหมากขึ้นกวาที่เกณฑ7กําหนด
อีก 0.1 พีพีเอ็ม เพื่อเผื่อคลอรีนสูญเสียไปในการทําปฏิกริยากับสารอินทรีย7อื่นๆที่มีในน้ำตามธรรมชาติ ดังนั้น
ความเขมขนคลอรีนที่เขาตองใชคํานวณจึงเป2น 0.5 + 0.1 = 0.6 พีพีเอ็ม
ปริมาณคลอรีนเหลวที่ตองเติมในน้ำดิบปริมาณ 5,000 ลิตร = 0.6 พีพีเอ็ม x 5,000 ลิตร
48,000 พีพีเอ็ม
= 0.0625 ลิตร หรือ 62.5 ซีซี
ทั้งนี้ จะเห็นวาปริมาณคลอรีนที่ตองเติมมีนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ำดิบที่ตองการฆา
เชื้อ หลายโรงงานจึงมีการติดตั้งปGBมสารเคมีหรือ dosing pump ซึ่งเป2นปGBมขนาดเล็กที่ทนทานตอสารเคมีเขมขน
ปGBมชนิดนี้ใชดูดของเหลวไดในปริมาณนอย ๆ และมีสายลำเลียงสารเคมีสามารถนําไปตอกับทอสงน้ำดิบได อยางไร
ก็ตาม ผูประกอบการตองทราบอัตราไหลของปGBมสารเคมี และปGBมน้ำดิบ เพื่อใหสามารถคํานวณปริมาณคลอรีนที่
ตองเติมไดอยางถูกตอง ตัวอยางเชน กรณีตัวอยางขางบน หากปGBมน้ำดิบเต็ม ถึง 5,000 ลิตรไดในเวลา 65 นาที
ผูประกอบการตองลองจับอัตราไหลของปGBมสารเคมีในเวลา 65 นาทีวาไดน้ำกี่ลิตร ซึ่งสมมุติวาได 10 ลิตร ก็จะเติม
คลอรีนเหลวลงในถังเก็บสารเคมีที่ติดตั้งใตปGBมสารเคมีในสัดสวน 62.5 ซีซี ตอ น้ำ 10 ลิตร หลังจากนั้นเป"ดปGBมน้ำ
และปGBมสารเคมีพรอมกัน น้ำดิบจะผสมกับคลอรีนในปริมาณที่เหมาะสมอยางทั่วถึง หลังจากนั้นจับเวลา 30 นาที
แลวตรวจสอบ ปริมาณคลอรีนอิสระคงหลือตองสูงกวา 0.5 พีพีเอ็ม
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คลอรีนเหลว (โซเดียมไฮโปคลอไรท0)
การเลือกซื้อคลอรีนเหลวมีความสําคัญมาก เพราะผูซื้อตองทราบวาคลอรีนที่ซื้อมามีความเขมขน
ของสารประกอบที่ใหสารคลอรีนอยูในความเขมขนเทาใด ทั้งนี้ พบวามีผูจําหนายที่หาผลประโยชน7โดยการนําเอา
คลอรีนเหลวที่ปกติ ประกอบดวยโซเดียมไฮโปคลอไรท7เขมขน รอยละ 10 มาเจือจางใหไดปริมาณมากขึ้น ทําให
ความเขมขนของคลอรีนลดลงมาก จนไมมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรค ผูประกอบการจึงตองระมัดระวังในการ
จัดซื้อ อานฉลากและสอบถามผูขายอยางรอบคอบ เพื่อป9องกันปGญหาในการปนเปABอนของจุลินทรีย7ที่ทําใหเกิดโรค
ในทางปฏิบัติ ไมควรใชคลอรีนเหลวชนิดที่มีการเจือจางจากผลิตภัณฑ7เดิม
ในบางกรณี ผ ู จํ า หนายอาจใชสารประกอบคลอรี น ชนิ ด อื ่ น ที ่ ไ มใชโซเดี ย มไฮโปคลอไรท7
ผูประกอบการตองสอบถามใหทราบวาสารประกอบดังกลาวมีคลอรีนในปริมาณรอยละเทาใด เพื่อสามารถนํามาใช
คํานวณเป2นหนวยพีพีเอ็ม แลวนําไปทดแทนตัวเลข 48,000 แลวใชการคํานวณตอไป
ผงปูนคลอรีน (แคลเซียมไฮโปคลอไรท0)
ผงปูนคลอรีน มีสวนที่ไมละลายน้ำ ตองนําปูนคลอรีนมาผสมกับน้ำตามสัดสวนที่เหมาะสม คนให
เขากัน ทิ้งใหตกตะกอน แลวจึงนําสวนของเหลวที่ใสดานบนมาคํานวณตามสูตรที่กําหนดใน ขอ ค.
ทั้งนี้ สัดสวนของน้ำและผงปูนคลอรีนที่จะนํามาผสมกัน สามารถคํานวณไดโดยใชเพียร7สันสแควร7
(Pearson's square) ดังนี้
ความเขมขนของแคลเซียมไฮโปคลอไรท7ในผงปูนคลอรีน

สัดสวนปูนคลอรีนที่ตองใช

ความเขมขนของแคลเซียมไฮโปคลอไรท7ที่ตองการ
ความเขมขนของแคลเซียมไฮโปคลอไรท7ในน้ำ

สัดสวนของน้ำที่ตองใช

ตัวอย%างการคํานวณ
ความเขมขนของแคลเซียมไฮโปคลอไรท7ในผงปูนคลอรีน

= 65%

ความเขมขนของแคลเซียมไฮโปคลอไรท7ที่ตองการ

= 10%

การปรับความเขมขนใชน้ำซึ่งไมมีแคลเซียมไฮโปคลอไรท7

= 0%

65

10 (มาจาก 10 - 0)
10

0

55 (มาจาก 65 - 10)
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หากความเขมขนของแคลเซียมไฮโปคลอไรท7ในผงปูนคลอรีนคือรอยละ 65 ตองผสมปูนคลอรีน
1 สวนกับน้ำ 5.5 สวน (โดยน้ำหนักตอน้ำหนัก) รอจนตกตะกอน แลวจึงนําของเหลวสวนใสไปใชตามสูตรที่ระบุใน
ขอ ค.
การเก็บรักษาคลอรีน คลอรีนจัดเป2นสารเคมีอันตราย ที่ตองมีการจัดเก็บในพื้นที่ป"ดมิดชิด ไมรอน ไมมี
แดดสองถึง การเตรียมคลอรีน ควรป9องกันตัวเองโดยสวมถุงมือยางขณะเตรียมสารละลายคลอรีน และควรมีผาป"ด
ปาก ป"ดจมูก และควรแตงกายใหปกป"ดรางกายอยางมิดชิด ถาคลอรีนโดนผิวหนัง ใหลางผิวหนังบริเวณนั้นโดยใช
น้ำสะอาดไหลผานใหมากที่สุด หรือหากคลอรีนกระเด็นเขาตา ใหลางตาดวยน้ำสะอาดใหมากที่สุดทันที โดยเป"ด
เปลือกตาขึ้นใหน้ำไหลผานตาอยางนอย 15 นาที แลวรีบนําสงแพทย7
สำคัญที่สุด น้ำดิบที่ผานการฆาเชื้อโรคดวยคลอรีนแลว ตองเก็บไวในภาชนะที่มีฝาป"ดมิดชิดเพื่อป9องกัน
การปนเปABอนซ้ำจากภายนอก จนกวาจะปG“มไปใชในกระบวนการผลิตตอไป
กรณีผลิตน้ำอาร0โอ (Reverse Osmosis ; RO)
ซึ่งมีการกรองโดยใชเยื่อกรองที่มีขนาดรูกรองเล็กกวาขนาดของจุลินทรีย7 ทำใหสามารถกรอง
จุลินทรีย7ในน้ำไดทุกชนิด จึงพออนุโลมไดวาการผลิตน้ำนั้นไมมีกระบวนการลดปริมาณจุลินทรียในน้ำดิบได หาก
ผู ประกอบการเพิ่มความเขมงวดในการการตรวจสอบสภาพ การลางทำความสะอาดเยื่อกรอง และเปลี่ยนเยื่อ
กรองเมื่อหมดสภาพ
อยางไรก็ตาม การมีจุลินทรีย7สะสมที่ผิวหรือในรูกรองของเยื่อกรองอาจทำใหเกิดไบโอฟ"ล7 ม
(biofilm) สงผลใหตองลางทำความสะอาดบอยขึ้น เปลี่ยนเยื่อกรองบอยขึ้น มีคาใชจายโดยรวมของกระบวนการ
เพิ่มขึ้น และหากบำรุงรักษาไมถูกวิธีหรือความถี่ไมเหมาะสมจะทำใหเยื่อกรองตันและเนางาย ดังภาพภาพที่ 2-1

ภาพที่ 2-1 จุลินทรีย7สะสมที่ผิวหรือในรูกรองของเยื่อกรองจนเกิดไบโอฟ"ล7ม
ที่มา : https://www.wur.nl/en/show/Isolation-and-characterization-of-microorganism-involved-in-membrane-biofouling-1.htm

ผูประกอบการจึงควรเพิ่มขั้นตอนการเติมคลอรีน หรือการลดปริมาณจุลินทรีย7ในน้ำดิบดวยวิธีอื่น
เชน กรองเซรามิค หรือ กรองไมโครฟ"วเตรชั่น เป2นตน กอนเขาเครื่องกรองอาร7โอ เพื่อลดปGญหาที่กลาวขางตน
และประหยัดตนทุนทั้งคาเปลี่ยนเยื่อกรองใหมและคาแรงในการบำรุงรักษา
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บทที่ 3
การควบคุมกระบวนการปรับคุณภาพน้ำบริโภค ดวยระบบการผลิตน้ำออน (Softener)
ความสำคัญ
กระบวนการที่ใชในการปรับคุณภาพน้ำดิบเพื่อใหไดคุณภาพมาตรฐานเหมาะสำหรับการบริโภค ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท และ น้ำแข็ง ควรเลือกใชกระบวนการที่
สอดคลองกับคุณภาพน้ำดิบ กลาวคือ สามารถลดอันตรายที่มีอยูในน้ำดิบทั้งอันตรายทางกายภาพ เคมี และจุล
ชีววิทยา ใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอการบริโภค และถูกตองตามหลักเกณฑ6วิธีการผลิตที่ดี (จีเอ็มพี) เพื่อใหเกิด
ความคุมคาทางเศรษฐกิจ โดยตองมีการควบคุมคุณภาพตามขั้นตอนที่สําคัญดวยวิธีการที่เหมาะสม อันจะสงผลให
ผูประกอบการสามารถบริหารจัดการคุณภาพของน้ำบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ
การปรับคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคนั้นมีอยูดวยกันหลายวิธี เชน การตม การตกตะกอน และการกรอง
เป<นตน ซึ่งการกรองเป<นกระบวนการปรับคุณภาพน้ำที่ใชกันมากที่สุด
กระบวนการกรอง (Filtration) หมายถึง การกำจัด หรือชวยลดสิ่งแปลกปลอม เชื้อจุลินทรีย6 หรือ
สารเคมีที่ปนมากับน้ำ วิธีที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา คือ การกรองโดยใชวัสดุกรอง (Filter Media) เป<นตัว
สะกัดกั้น เพื่อแยกเอาสิ่งที่ไมตองการ หรือสิ่งสกปรกที่ติดมากับน้ำออกไป ทั้งนี้ในการกรองทุกรูปแบบ น้ำจะตองมี
แรงดันมากพอที่จะไหลผานชั้นสารกรองได
ปJจจุบันมีการใชวัสดุกรองหลากหลายชนิด ซึ่งแตละชนิดก็มีประสิทธิภาพแตกตางกัน เมื่อเครื่องกรองน้ำ
ที่ผลิตออกจำหนายในทองตลาดมี มากมายใหเลื อกใช ผู ประกอบการจึงตองพิจ ารณาเลื อกเครื่ องกรองน้ ำที่
ตอบสนองตอความตองการสูงสุด ทั้งเพื่อกำจัดสิ่งปนเปKLอนที่ไมตองการ ตองใชงานไดสะดวก และไดคุณภาพดีดวย

ระบบการผลิตน้ำออน (Softener)
เป<นกระบวนการผลิตที่มุงหมายเพื่อลดปริมาณเกลือชนิดที่ทําใหเกิดความกระดางในน้ำดิบลง เชน เกลือ
แคลเซียม เกลือแมกนีเซียม ซึ่งละลายน้ำยากและมักทําใหเกิดตะกอนเมื่อนําน้ำไปตม ซึ่งเกลือเหลานี้ทําใหน้ำมี
รสชาติไมดี ในกระบวนการผลิตน้ำออนจะปรับเปลี่ยนเกลือดังกลาวไปอยูในรูปเกลือโซเดียม ซึ่งไมทําใหเกิดความ
กระดางละลายน้ำไดงายและไมตกตะกอน
กระบวนการผลิตน้ำออน มีขั้นตอนสำคัญ 2 ขั้นตอน เพื่อลดและขจัดอันตรายทั้ง 3 ประการ ที่มีอยูใน
น้ำดิบใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอการบริโภค ไดแก
1. การปรับคุณภาพน้ำทางฟ"สิกส6และเคมี
2. การปรับคุณภาพน้ำทางจุลินทรีย6 หรือกระบวนการฆาเชื้อโรค
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การปรับคุณภาพน้ำทางฟ.สิกส/และเคมี
1. น้ำดิบที่ผานการปรับสภาพเบื้องตน
อยางนอยตองมีคุณสมบัติที่ผานมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย น้ำบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท 3 ประการ ไดแก
(1) คาพีเอช = 6.5 - 8.5
(2) ปริมาณสารทั้งหมด (Total solids) ไมเกิน 500 มก.ตอลิตร (พีพีเอ็ม)
(3) สารปนเปKLอนที่มีประจุลบ มีปริมาณไมเกินตามที่กําหนดไว
2. การกรองดวยสารกรองแอนทราไซด/ (Anthracite filter)
แอนทราไซด6เป<นถานหินชนิดหนึ่ง มีความแข็งและมีความวาวสูง สามารถดักจับตะกอนไวที่ ผิว
ภายนอก คือกรองสารแขวนลอย ตะกอน ความขุน และอนุภาคตาง ๆ ไดมากกวาทราย เพราะมีรูปรางเกลี้ยงกลมกวา
การลางยอน (Back wash) ใชน้ำนอยกวา ยืดอายุการใชงานของเครื่องกรองสามารถกรองไดที่อัตราการกรองสูงขึ้น
(Filter run)
3. การกรองดวยสารกรองแมงกานีสแซนด/ (Manganese sand) หรือแมงกานีสซีโอไลท/
คือทรายหรือวัสดุซีโอไลท6เคลือบแมงกานีสออกไซด6 สามารถออกซิไดซ6เหล็ก และแมงกานีส ที่
ละลายอยูในน้ำใหเปลี่ยนไปอยูในรูปสนิมเหล็กที่ไมละลายน้ำและตกตะกอน จะทำหนาที่เป<นสารกรองเพื่อกรอง
ผลึกเหล็กและแมงกานีสที่เกิดขึ้นดวย
4. การกรองดวยสารกรองคาร/บอน (ถานกัมมันต/ ; Activated carbon)
สารกรองคาร6บอน หรือถานกัมมันต6 คือ ถานที่สังเคราะห6ขึ้นมาเป<นพิเศษ เพื่อใหมีพื้นที่ผิวมาก
ที่สุด ซึ่งทำไดโดยการทำใหมีรูพรุน หรือโพรงภายในเนื้อคาร6บอนมากเทาที่จะทำได (ภาพที่ 3-1) รูพรุน หรือโพรง
มีขนาด ตั้งเเต 20 ถึง 20,000 การที่คาร6บอนมีพื้นที่ผิวสูงก็เพื่อใหสามารถดูดโมเลกุลจำนวนมาก ๆ มาเกาะติดที่
ผิว ได จึ งมีค วามสามารถในการดูด ซั บสูง มี ร าคาถู ก และใชเนื ้อที ่ น อย ชวยดู ด ซับ สี กลิ่ น คลอรี น และสาร
ไฮโดรคาร6บอน ออกจากน้ำดิบ ขั้นตอนนี้มีความสําคัญในการกำจัดคลอรีนที่เติมในขั้นตอนการฆาเชื้อโรคในน้ำดิบ
ออกจนหมด ไมมีกลิ่นตกคางในน้ำบริโภคและน้ำแข็ง การกำจัดคลอรีนที่ตกคางออกจนหมดยังเป<นการปaองกัน
ไมใหคลอรีนไปทําลายสารกรองหรือเยื่อกรองบางชนิด (ในกรณีน้ำอาร6โอที่จะกลาวในบทตอไป) หลังจากน้ำผาน
สารกรองคาร6บอนแลว ปริมาณคลอรีนที่ตรวจสอบไดควรเป<น “ศูนย6” (ซึ่งเป<นการตรวจสอบประสิทธิภาพของสาร
กรองคาร6บอนดวย)

ภาพที่ 3-1 การดูดซับอนุภาคขนาดตาง ๆ ดวยสารกรองคาร6บอน
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค

หนา 3 - 2

5. การกรองดวยแคทไอออนเรซินแบบกรดแก (Strong acid cation resin)
เรซิน เป<นโพลิเมอร6สังเคราะห6ที่ไมละลายน้ำ ลักษณะเป<นเม็ดทรงกลมขนาดเล็กสีเหลือง มีเสน
ผานศูนย6กลางประมาณ 1 – 2 มิลลิเมตร มีโครงสรางลักษณะพิเศษชวยกรองธาตุที่มีประจุบวก โดยเฉพาะ
แคลเซียมอิออน (Ca2+) และแมกนีเซียมอิออน (Mg2+) ที่เป<นองค6ประกอบในเกลือชนิดที่กอใหเกิดความกระดาง
และละลายน้ำไดยาก โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนประจุ (ไอออน) แคทไอออนเรซินมีพื้นผิวเป<นประจุลบจึงจับกับ
ประจุบวกไดดี
หลังจากถูกใชงานไประยะเวลาหนึ่ง ควรตรวจสอบโดยใชชุดทดสอบความกระดาง หากพบความ
กระดางของน้ำที่ออกมีคามากกวา 30 พีพีเอ็ม แสดงวาแคทไอออนเรซินจะหมดประสิทธิภาพ ซึ่งจําเป<นตองฟKLนฟู
สภาพใหมดวยเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด6) เนื่องจากน้ำที่มีความกระดางสูง (แมจะต่ำกวา 100 พีพีเอ็ม ซึ่งอยู
ในชวงที่กฎหมายกําหนด) มักมีรสชาติไมดีและเกิดตะกอนระหวางการตม ผูประกอบการจึงจําเป<นตองฟKLนฟูสภาพ
(regenerate) สารกรองนั้นกอนที่ความกระดางจะถึงชวงที่กฎหมายกำหนด
อายุการใชงานของสารกรองเรซิน ขึ้นอยูกับคุณภาพของน้ำที่ใช และฟKLนฟูประสิทธิภาพ น้ำที่มี
ธาตุเหล็กและแมงกานีสสูงจะเกิดความสกปรกสะสมและอุดตันในสารกรองเรซิน การฟKLนฟูสภาพเพื่อคืนประจุตอง
มีประสิทธิภาพ มิฉะนั้นอายุการใชงานของสารกรองเรซินจะสั้น
น้ำที่ไมสะอาดมีแบคทีเรียปนเปKLอนจะทำลายคุณภาพของสารกรองเรซินเชนเดียวกัน จึงควรมี
การฆาเชื้อในน้ำดิบกอนนำเขาสูสารกรองเรซิน ทั้งนี้กรณีใชคลอรีนตองควบคุมปริมาณคลอรีนคงเหลือไมใหเกิน
0.5 พีพีเอ็ม เพราะจะทำลายคุณภาพและประสิทธิภาพของสารกรองเรซินเชนเดียวกัน
ถาน้ำที่ใชมีคุณภาพดี อายุการใชงานของสารกรองเรซินก็จะนานขึ้น

การปรับคุณภาพน้ำทางจุลินทรีย/ หรือกระบวนการฆาเชื้อโรค
การฆาเชื้อโรคในขั้นตอนนี้นับเป<นการฆาเชื้อโรคครั้งที่ 2 ในกระบวนการผลิต หลังจากที่มีการเติ ม
คลอรีนในการปรับสภาพน้ำดิบเบื้องตน และนับเป<นขั้นตอนสุดทายในกระบวนการผลิต วิธีการที่นิยมใช ไดแก
1. การใชรังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet radiation ; UV)
รังสีอัลตราไวโอเลต (ยูวี)
เป< นคลื ่ นแมเหล็กไฟฟa าความถี่ ส ั ้น ที ่ม องไมเห็น ระดั บควมเขมของรั งสี ย ูวี ที่ น ำมา
ประยุกต6ใชฆาเชื้อโรค คือ ยูวีซี (UV-C) ซึ่งมีระดับความเขมขนสูงสุด มีความยาวคลื่น 253.7 นาโนเมตร หรือ
2537 อังสตรอม ในธรรมชาติจะไมพบรังสียูวีซีเนื่องจากรังสีชนิดนี้ไมสามารถผานชั้นโอโซนมายังผิวโลกได การใช
รังสีชนิดนี้เพื่อทำลายเชื้อจึงตองใชแหลงกำเนิดรังสี ไดแก UVC-LEDs หลอดปรอท เป<นตน
รังสียูวีซีเป<นรังสีที่เป<นอันตรายเพราะมีความสามารถในการเผาไหมสูง มีผลตอรางกายได
อยางรุนแรง เชน ผิวแดงไหมเกรียม (erythema) หรือ เยื่อบุตาอักเสบ (conjunctivitis) แตไมมีผลทําใหคุณภาพ
ทางประสาทสัมผัสของน้ำเปลี่ยนแปลง นักวิทยาศาสตร6จึงนำมาประยุกต6ใชในการฆาเชื้อโรคที่เป<นอันตรายในน้ำ
ใชหลอดกำเนิดรังสียูวีซี หรือเรียกสั้น ๆ วาหลอดยูวี แสงยูวีฆาเชื้อโรคโดยจะทะลุเขาไปใน DNA ของเชื้อโรค ทำ
ให DNA เพี้ยนไปจากปกติ เชื้อโรคไมสามารถสืบพันธุ6ตอได ก็จะตายในที่สุด
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ภาพที่ 3-2 ภาพจำลองการทำลายจุลินทรีย6โดยรังสียูวี
หลอดยูวี
มีลักษณะทั่วไปคลายหลอดไฟฟaาฟลูออเรสเซนต6ที่ใชตามบาน แกวที่ใชทำหลอดตองเป<น
แกวพิเศษที่ยอมใหแสงยูวีสองผานไดตลอด เชน ทอควอทซ6 (Quartz) หรือเนื้อแกวที่มีเนื้อซิลิกาสูงมาก ๆ เป<นตน
ออกแบบสำหรับฆาเชื้อ โดยติดตั้งในเครื่องฆาเชื้อรูปทรงกระบอกที่บรรจุหลอดยูวีไวภายใน ใหน้ำไหลผาน โดย
หลอดยูวีมิไดสัมผัสกับน้ำโดยตรง
วัสดุที่ใชโดยเฉพาะดานที่สัมผัสกับน้ำ ตองไมทำใหน้ำเป<นพิษทั้งโดยทางตรงและทางออม
และตองมีอุปกรณ6ทำความสะอาด (ดานที่สัมผัสกับน้ำ) ของหลอดยูวี หรือมีการถอดทำความสะอาดทอควอทซ6
อยางสม่ำเสมอ เพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ติดอยูออกใหรังสียูวีไดทำงานอยางเต็มประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคของรังสียูวี
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขตอไปนี้
(1) รังสียูวีตองสัมผัสเชื้อโรคโดยตรงเทานั้น ถามีเชื้อโรคอยูในเงาของวัตถุ เชื้อโรคนั้น
จะไมตาย ดังนั้นน้ำที่นำมาฆาเชื้อตองสะอาด มีความใส ไมมีตะกอนหรือสารแขวนลอย โดยน้ำที่จะเขาฆาเชื้อดวย
รังสียูวีตองมีความขุนไมเกิน 5 NTU หรือมีขนาดอนุภาคของแข็งไมเกิน 10 พีพีเอ็ม ฉะนั้นหลังจากปรับคุณภาพน้ำ
ทางฟ"สิกส6และเคมีแลว จำเป<นตองติดตั้งเครื่องกรอง 5-20 ไมครอน เพื่อกรองตะกอนและจุลินทรีย6ขนาดใหญออก
กอนเขาฆาเชื้อดวยรังสียูวี โดยทั่วไปนิยมใชการกรองผานใสกรองหลัก ๆ 2 ชนิด ไดแก
(1.1) ไสกรองใยสังเคราะห6 (บางครั้งเรียกวาไสกรองหยาบ) ผลิตจากสารโพลิเมอร6ป
ระเภทตางๆ เชน โพลีโพริลีน (Polypropylene; PP) ออกแบบเป<นทรงกระบอกมีทั้งแบบจีบ แบบเชือกพัน แบบ
ธรรมดา หรือเป<นแบบถุงกรองหรือไสกรองถุงผา (Bag filter) บรรจุในเครื่องกรองกระบอก (Housing) มีขนาด
ของรู 5 - 50 ไมครอน ใชกรองตะกอนขนาดใหญที่ปนเปKLอนในน้ำ ไสกรองชนิดนี้ลาง ทําความสะอาดไดงาย จึง
ควรติดตั้งกอนที่น้ำไปผานไสกรองเซรามิคซึ่งมีขนาดรูเล็กละเอียดกวามากและลางทําความสะอาดยากกวา
(1.2) ไสกรองเซรามิก (บางครั้งเรียกวาไสกรองละเอียด) มีขนาดของรู 0.3 - 1.0
ไมครอน ไสกรองชนิดนี้สามารถกรองตะกอนขนาดเล็กมากและจุลินทรีย6ขนาดใหญบางชนิดได
ทั้งนี้น้ำที่จะใหแสงยูวีสองผานเขาไปฆาเชื้อโรคตองไมลึกกวา 7.5 ซม. เนื่องจาก
รังสียูวีมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำ
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กอนใชเครื่องยูวี ตองอุนเครื่องประมาณ 2 นาที ดังนั้นตองมีอุปกรณ6หนวงเวลามิให
น้ำไหลเขาเครื่องในระหวางการอุนเครื่อง หรือเป"ดทิ้งไวกอนที่จะเป"ดใหน้ำไหลเขาหลอดยูวี ทั้งนี้เพื่อปaองกันมิให
น้ำที่ยังไมไดฆาเชื้อผานออกจากหลอดยูวีในระหวางที่เครื่องยังไมทำงาน อยางไรก็ตามรังสียูวีใหความรอนดวย จึง
ไมควรอุนเครื่องนานเกินไปโดยไมมีน้ำไหลผานเพราะทําใหเกิดความรอนสะสมและทําใหทอควอทซ6ซึ่งมีราคาแพง
และเปราะบางเสียหายได
(2) จะตองมีปริมาณแสงยูวีสัมผัสเชื้อโรคเปSนระยะเวลานานพอ
ปริมาณแสงยูวีที่สัมผัสเชื้อโรค หรือเรียก UV dose (หนวยไมโครวัตต6วินาทีตอ
ขึ้นอยู กับ ความเขมขนของรังสี (UV intensity) ที่เปลงออกมาจากหลอดกำหนด
รังสียูวีในตำแหนงที่ไกลที่สุดในเครื่องฆาเชื้อ และระยะเวลาที่เชื้อสัมผัสรังสี (Contact time)
ตารางเซนติเมตร; µWs/cm2)

ปริมาณแสงยูวีอยางนอย 40,000 µWs/cm2 จึงจะเพียงพอในการฆาเชื้อแบคทีเรีย
ไวรัส และโปรโตซัว รวมไปถึงโปรโตซัวคริปโตสปอริเดียม (Cryptosporidium spp.) และโปรโตซัวไกอาร6 เดีย
(Giardia spp.) ซึ่งมีความทนทานสูงไมสามารถทำลายไดดวยคลอรีน
ทั้งนี้สำหรับน้ำที่ผานการลดปริมาณจุลินทรีย6มากอน ไมมีปริมาณเชื้อ อี.โคไล สูง
มากนัก หรือ มีจุลินทรีย6ทั้งหมดไมเกิน 500 CFU/1 ml สามารถใชปริมาณยูวีซีอยางนอย 16,000 µWs/cm2 ได
1 ซึ ่ งหนวยงานดานสาธารณสุ ข ของสหรั ฐ อเมริ ก า (U.S. Department of Health and Human Services) ใช
กำหนดเป<นมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการใชรังสียูวีในการฆาเชื้อน้ำบริโภค ซึ่งผูประกอบการสวนใหญมักใชหลอดยูวี
ที่ใหปริมาณแสงยูวีอยูระหวาง 30,000 - 50,000 µWs/cm2
ปริมาณแสงยูวี (UV dose) สามารถคำนวนโดยนําคาความเขมขนของรังสี (UV
intensity) หนวยไมโครวัตต6ตอตารางเซนติเมตร ; µW/cm2 คูณดวยระยะเวลาที่เชื้อสัมผัสรังสี (Contact time)
หนวยวิ น าที ; seconds ปริม าณแสงยู ว ี (UV dose) จึ ง มี หนวยเป< น ไมโครวั ตต6 ว ิ นาทีต อตารางเซนติ เมตร;
µWs/cm2 หมายความวาในเวลาหนึ่งวินาที แสงยูวีสองลงในพื้นที่หนึ่งตารางเซนติเมตรดวยความเขมกี่ไมโครวัตต6
คือถาน้ำไหลผานแสงยูวีไปไวมาก ทั้ง ๆ ที่หลอดยูวีก็แรงแคไมกี่วัตต6 แสงยูวีจะฆาเชื้อไดนอย โดยหลักการหากใช
ความเขมขนของรังสีต่ำจำเป<นตองเพิ่มระยะเวลาที่เชื้อโรคสัมผัสรังสี หากใชความเขมขนของรังสีสูงสามารถลด
ระยะเวลาที่เชื้อโรคสังผัสรังสีลงได ดังนั้นการออกแบบเครื่องฆาเชื้อยูวีจะตองคำนึงถึงปJจจัยดังกลาวดวย ดังนี้
(2.1) ตองมีอุปกรณ6ควบคุมอัตราการไหลของน้ำที่ผานเขาเครื่อง มิใหสูงเกินกวา
อัตราที่เหมาะสม
(2.2) ตองมีมาตรวัดความเขมขนของแสงยูวี ณ จุดไกลที่สุดในเครื่องฆาเชื้อ
(2.3) ในกรณีที่มีเหตุขัดของ ทำใหเครื่องยูวีไมทำงาน ตองมีวาล6วอัตโนมัติควบคุม
มิใหน้ำที่ยังไมไดฆาเชื้อโรค ไหลเขาไปในระบบน้ำดื่ม และควรมีระบบสัญญาณเตือนใหรูถึงความผิดปกติของเครื่อง
ฆาเชื้อโรค

1
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อยางไรก็ตามหากไมมีขอมูลหรือมีขอจำกัดในการติดตั้งเครื่องมือดังกลาวขางตน
ผูประกอบการจำเป<นตองทำการทวนสอบประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโดยสุมตรวจสอบการปนเปKLอนจุลินทรีย6ในน้ำ
หลังผานหลอดยูวีดวยชุดทดสอบเบื้องตน และบันทึกผล อยางสม่ำเสมอ
อายุการใชงานของหลอดยูวี
ปกติหลอดยูวีมีประมาณ 10,000 ชม. (ระบุไวในคู มือการใชงานหรือแคตตาล็อก หรือ
สอบถามขอมูลจากบริษัทผูจำหนาย) จึงตองมีการกํากับระยะเวลาการใชงานมิใหเกิน และควรคำนวณอายุการใช
งานและระบุ ว ั น ที ่ ที ่ ต องเปลี ่ ยนหลอดยูว ี ไว เนื ่ องจากหากเกิ น ระยะเวลาที ่ร ะบุ ไวการฆาเชื ้ อโรคก็ จ ะหมด
ประสิทธิภาพ สรุปขอควรปฏิบัติ ดังนี้
(1) สอบถามอายุการใชงาน และขอมูลจากบริษัทผูจำหนาย
(2) บันทึกชั่วโมงการทำงาน หรือคำนวณวันหมดอายุ
(3) เปลี่ยนตามเวลาที่กำหนด
2. การใชกTาซโอโซน
โอโซน (O3)
เป<นกƒาซซึ่งประกอบดวยธาตุออกซิเจนจำนวน 3 โมเลกุล เป<นตัวออกซิไดซ6ที่มีความแรง
มาก มีประสิทธิภาพสูงในการทำลายสี กลิ่น รส ที่เกิดจากสารอินทรีย6ในน้ำ และจุลินทรีย6ที่อยูในน้ำ ทำใหเซลล6
เกิดการเปลี่ยนแปลงไมสามารถซอมแซมได มีคุณสมบัติในการฆาเชื้อโรคไดดีกวาคลอรีนมาก
โอโซนสามารถแตกตัวเป<นออกซิเจนอยางงาย สลายตัวไดเอง และไมมีสารพิษตกคาง2 มี
ครึ่งชีวิตในน้ำที่อุณหภูมิหอง 20 นาที สามารถละลายในน้ำไดดีกวาแกƒส โดยการละลายจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิ
ลดลง
กƒาซโอโซนมีกลิ่นคลายกลิ่นฝนตกใหม ๆ และถามีความเขมขนสูงจะมีกลิ่นฉุน มีผลตอ
คุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ6น้ำบริโภค ซึ่งจะเป<นที่ยอมรับหรือไม แลวแตความชอบของผูบริโภค
เครื่องกำเนิดโอโซน (Ozone generator)
ใชกระแสไฟฟaาที่ม ีความตางศักย6 15,000 – 20,000 โวลต6 หรือรังสีอัลตราไวโอเลท
เปลี่ยนโครงสรางทางเคมีของออกซิเจนในอากาศแหง จาก 2 อะตอม (O2) ใหเป<น 3 อะตอม (O3) ใน 1 โมเลกุล
จากนั้นกƒาซโอโซนจะถูกฉีดเขาไปผสมกับน้ำ
ไมควรติดตั้งเครื่องกำเนิดโอโซนในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเนื่องจากจะสงผลตอการทำงาน
ของเครื่องโดยตรง และโอโซนเป<นเป<นตัวออกซิไดส6ที่แรง กัดกรอนพื้นผิววัสดุได จึงตองใชกับพื้นผิวที่ทนการกัด
กรอน เชน เหล็กปลอดสนิม (stainless steel) หรือ พีวีซี (PVC) เป<นหลัก นอกจากนี้โอโซนเป<นอันตรายตอมนุษย6

2

USFDA พิจารณายอมรับวากƒาซโอโซน (CAS no. 10028-15-6) เป<นสารที่ปลอดภัยสามารถใชในอาหาร (Generally
recognized as safe) ภายใต 21 CFR184.1583 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2544
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หากไดรับที่ความเขมขนเกิน 4 พีพีเอ็ม เป<นเวลาตอเนื่อง จึงตองมีระบบตรวจจับและเตือนภัย และมีระบบการ
ระบายอากาศที่ดีในบริเวณที่ใชงาน
ประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคของกTาซโอโซน
กƒาซโอโซนที่มีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรคขึ้นกับความเขมขนและระยะเวลา เชน ความ
เขมขนของไดแก 0.2 พีพีเอ็ม เป<นเวลา 1 นาที นอกจากนี้ตองมีการผสมกƒาซ โอโซนกับน้ำอยางทั่วถึง
การวัดคาโอโซนคงเหลือในน้ำ (Residual ozone)
การเติมกƒาซโอโซนที่มีประสิทธิภาพตองรูถึงความเขมขนของกƒาซโอโซนที่มีอยูในน้ำและ
ระยะเวลาที่กƒาซโอโซนสัมผัสกับน้ำที่นานเพียงพอ จึงตองมีมาตรวัดปริมาณกƒาซโอโซนที่อานไดชัดเจน เพื่อให
ทราบถึงผลลัพธ6ของการฆาเชื้อโรคในน้ำ สามารถกระทำไดดวยวิธีงาย ๆ 2 วิธี คือ
1. การใชอุปกรณ6ตรวจวัดดวยหลักการเทียบสี คือการใชเม็ดทดสอบโอโซน (Ozone
tablet) ใสลงไปในน้ำที่ผสมโอโซนแลว จากนั้นนำมาเทียบสีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีทั้งแบบเทียบสีดวยตา และแบบ
เทียบสีอัตโนมัติดวยเครื่อง Photometer
2. การใชอุปกรณ6รีดƒอกมิเตอร6 (Redox Potential Meter) เป<นอุปกรณ6ที่ใชวัดการทำ
ปฏิกริยาอƒอกซิเดชั่น ซึ่งใหหนวยการวัดเป<นมิลลิโวลท6 (mV) โดยสามารถวัดปริมาณโอโซนที่มีอยูในน้ำโดยเทียบคา
ไดจากตารางขอมูล ตัวอยางเชน โอโซนในน้ำ 0.2 mg/l Redox meter จะอานคาได 800 mV
สวนในอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีหองปฏิบัติการมักจะนิยมวัดคาโอโซนดวยวิธีไตเตรชั่น
(Titration)
การผสมโอโซนอยางทั่วถึง
จะเกิดขึ้นไดดีเมื่ออยูในสภาวะที่เหมาะสม คือ ตองอยูภายใตความดันมากกวา 1.5 บาร6
หรือ 21.3 พีเอสไอ (psi)
จากคุณสมบัติการเป<นตัวออกซิไดซ6ของโอโซน หากน้ำไมสะอาดมีการปนเปKLอน เชน เหล็ก
แมงกานีส เป<นตน สารดังกลาวจะถูกออกซิไดซ6และเปลี่ยนเป<นรูปสารที่ไมละลายน้ำ (ตกตะกอน) การกรองออกใน
ขั้นตอนหลังการฆาเชื้ออาจกอใหเกิดการปนเปKLอนจุลินทรีย6ซ้ำ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือกำจัดสิ่งปนเปKLอนดังกลาวโดย
การกรองออกกอนการฆาเชื้อดวยโอโซน
อยางไรก็ตามการฆาเชื้อโรคผูประกอบการสามารถเลือกใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ไมจำเป)นตองใชทั้ง
2 วิธีตามที่มักมีการกลาวอาง

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาสารกรอง
การดูแลรักษาสารกรองเป<นการคงสภาพหรือฟKLนฟูการใชงานของสารกรอง และทำใหเครื่องกรองน้ำ
ทำงานอยางมีประสิทธิภาพ เครื่องกรองน้ำทุกชนิดจะมีระบบการกรอง หรือใชวัสดุกรอง (สารกรองหรือไสกรอง)
ที่ไมเหมือนกัน ระบบการกรองสวนใหญใช คาร6บอน ทราย เซรามิค หรือวัสดุกรองแบบผสม เพื่อลดการปนเปKLอน
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จากสารอินทรีย6หรือเชื้อโรค ระบบกรองแบบนี้จะลดการปนเปKLอนไดทางใดทางหนึ่ง ในการใชงานเมื่อน้ำที่มีการ
ปนเปKLอนเขาสู ผิว ของวัสดุกรอง สารปนเปKLอนที่มีขนาดใหญกวาจะถูก ดักไวบริเวณพื้นผิว ของวัสดุ กรองตาม
คุณสมบัติของไสกรองแตละชนิด เมื่อเวลาผานไปมีการใชงานมากขึ้นพื้นผิวของวัสดุกรองจะเริ่มตัน ทำใหน้ำที่ผาน
ระบบกรองจะชาลงหรือนอยกวาปกติ จำเป<นตองเปลี่ยนวัสดุกรองหรือนำออกมาลาง ระยะเวลาและรอบการใช
งานของวัสดุกรองไมมีการกำหนดมาตรฐานที่เป<นสากล ขึ้นกับหลายปJจจัย เชน คุณภาพน้ำดิบ ปริมาณน้ำที่ใช
การใชงาน การบำรุงรักษา เป<นตน
เครื่องกรองน้ำที่ไมไดลางทำความสะอาดอยางเหมาะสม กลับกลายเป<นแหลงสะสมเชื้อโรคมากขึ้น จน
คาดไมถึง สิ่งสำคัญที่สุดในการใชเครื่องกรองน้ำ คือ
 ตองมีการลางเครื่องกรองอยางถูกตองเหมาะสม
 มีความถีใ่ นการลางที่สอดคลองกับปริมาณการใชงาน
 เปลี่ยนสารกรอง เมื่อหมดอายุใชงาน
การลางยอน (Back wash)
เป<นวิธีที่ใชลางสารกรองที่มีลักษณะเป<นเม็ดเล็ก ๆ ที่บรรจุในถัง
ทรงกระบอกสูง ไดแก แอนทราไซต6/ แมงกานีสแซนด6 ถานกัมมันต6 (สาร
กรองคาร6บอน) เรซิน โดยการปลอยน้ำที่มีความดันเทา ๆ กับความดันที่ใช
ในกระบวนการผลิตจากทอดานลางของถังเก็บสาร เพื่อใหแรงดันของน้ำ
คลายสารที่มีการอัดตัวกันแนนออก การอัดตัวดังกลาวเกิดขึ้นในระหวาง
การผลิตจากแรงดันน้ำดิบที่ถูกสงเขามากรอง สารกรองที่อัดตัวเหลานั้น
กลายเป<นจุดสะสมของตะกอนสกปรกและจุลินทรีย6
การที่ใชแรงดันน้ำพนใหสารกรองเหลานั้นคลายตัวจะทําใหสาร
กรองเหลานั้นปลอยตะกอนสกปรกและจุลินทรีย6ที่สะสมไวออกมาและไหลทิ้งไปตามน้ำที่ใชลางยอน ทําใหสาร
กรองสะอาดไมเป<นที ่สะสมของสิ่งสกปรกและจุลิน ทรีย6 หากไมมีการลางยอนสิ่ งสกปรกและจุลินทรีย6 จ ะลด
ประสิทธิภาพในการทํางานของสารกรอง โดยเฉพาะจากการเกิดฟ"ล6มครอบคลุมพื้นที่ผิวของสารกรอง
การลางยอนจึงตองทํากอนเริ่มทําการผลิตทุกวัน หรืออีกนัยหนึ่ง คือหลังจากการผลิตที่ยาวนานของแต
ละวัน ระยะเวลาในการลางยอนขึ้นกับลักษณะทางกายภาพของผิวสารกรองที่เอื้อตอการเกาะติดของจุลินทรีย6
การลางยอนที่เหมาะสมสามารถชวยลดปริมาณจุลิน ทรีย6 ที่สะสมไดถึงรอยละ 80 ทั้งนี้ เวลาการลางยอนที่
เหมาะสมกอนเริ่มผลิต โดยทั่วไปใชระยะเวลาดังนี้
1) แอนทราไซต6/แมงกานีสแซนด6 เป<นเวลา 5 นาที
2) ถานกัมมันต6 เป<นเวลา 5 นาที
3) เรซิน เป<นเวลา 10 นาที
ในกรณีที่มีปริมาณการผลิตมาก หรือน้ำดิบกอนเขาสูสารกรองมีความตะกอนความขุนหรือสิ่งสกปรกสูง
หรือสารกรองมีความหนาหรือปริมาณมาก หรืออายุของสารกรองนานเกินไป อาจตองใชระยะเวลาและรอบ
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ความถี่ในการลางยอนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงควรสังเกตความสะอาดของน้ำทิ้งจากการลางยอน หากยังมีสิ่งสกปรก
หลุดติดมาแสดงวาระยะเวลาที่ใชลางยอนไมเพียงพอใหเพิ่มระยะเวลาหรือรอบความถี่ในการลางยอน
การฟ^_นฟูสภาพ (regenerate) แคทไอออนเรซิน
การฟKLนฟูสภาพแคทไอออนเรซิน ที่หมดประสิทธิภาพในการกรองความกระดางออกจากน้ำ ทํา
โดยการแชเรซินในน้ำเกลือ (โซเดียมคลอไรด6, NaCl) เขมขน ที่ปJLมผานเขาไปในถั งสารกรองเรซิน เป<นเวลา
ประมาณ 30 นาที เมื่อลางน้ำเกลือออกแลว พื้นผิวของแคทไออนเรซินที่ผานการปรับสภาพแลว จะจับโซเดียมไว
พรอมที่จะจับธาตุที่ทําใหน้ำกระดางไว และทําใหความกระดางของน้ำลดลง
ความเขมขนของน้ำเกลือที่ใชฟKLนฟูสภาพ ตรวจสอบไดจากผูจำหนายสารกรองเรซิน มักระบุใน
เอกสารคุณสมบัติของสารกรองเรซิน โดยทั่วไปหากสามารถปJ‹มน้ำเกลือเขาถังไดโดยตรงใหเตรียมน้ำเกลือที่มี
เขมขน 10 % แตถาเป<นแบบ Ejector3 ตองเตรียมน้ำเกลือเขมขนที่ 20% เนื่องจาก Ejector ที่ดีที่สุดในการดูด
น้ำผสมน้ำเกลือคืออัตราสวนน้ำกับน้ำเกลือที่ 1:1 แตในความเป<นจริงทำไดยากมากจึงควรมีการติดกƒอกสำหรับเก็บ
น้ำผสมน้ำเกลือเพื่อตรวจสอบความเขมขนของน้ำเกลือที่ไหลเขาในถังและปรับใหน้ำเกลือที่ไหลเขาในถังมีความ
เขมขนที่ 10% (ประกิจ, 2553)
หลังจากแชน้ำเกลือทิ้งไวตามระยะเวลาที่กำหนด จะตองมีการชะลางเกลือออกจากสารกรองให
หมด โดยใชน้ ำ ที ่ ส ะอาด ซึ ่ ง สามารถตรวจสอบไดโดยการชิ ม หรื อใชการตรวจวั ด โดยใชรี แ ฟกโทมิ เตอร6
(Refractometer) วัดคาความเขมขนของสารละลาย
เกลือที่นิยมใช คือเกลือประเภทเกล็ดหรือผง เลือกใชตองสะอาด จัดเก็บปaองกันการปนเปKLอน
เพื่อมิใหเกิดการปนเปKLอนกลับเขาไปในระบบกรอง
การทดสอบวาควรจะปรับสภาพเมื่อใดสามารถทําไดโดยใชชุดทดสอบความกระดางในน้ำหลัง
ผานสารกรองเรซิน หากพบมีความกระดางสูงกวา 30 พีพีเอ็ม ซึ่งทำใหระดับน้ำที่ไดมีรสชาติไมดี และทำใหเกิด
ตะกอนในน้ำระหวางการตม ใหดำเนินการฟKLนฟูสภาพ ทั้งนี้ควรมีการกำหนดความถี่ในการทดสอบที่เหมาะสมกับ
สภาพการผลิตของสถานประกอบการแตละแหง ขึ้นกับหลายปJจจัย เชน คุณภาพน้ำดิบ ปริมาณน้ำที่ใช การใชงาน
การบำรุงรักษา เป<นตน
ในระหวางการใชงานเรซินสวนหนึ่งจะแตกหัก และบางสวนจะสูญหายไปในระหวางการลางยอน
ดังนั้นจึงจำเป<นตองมีการตรวจสอบและเติมทดแทนเรซินลงไปในถังกรองเพื่อใหมีจำนวนคงที่
การดูแลความสะอาดไสกรองหยาบและไสกรองเซรามิก
 ทําความสะอาดสัปดาห6ละครั้ง โดยการถอดออกมาลาง
 ไสกรองหยาบ ลางโดยการเป"ดน้ำกƒอกใหไหลผานแรง ๆ สวนไสกรองเซรามิกตองนํามาขัด
เบา ๆ ดวยแผนฝอยลางจานหรือกระดาษทรายเบอร6ละเอียด
3

Ejector เป<นอุปกรณ6ที่ประกอบดวยขอตอ 3 ทางที่ใชดูดน้ำเกลือ โดยอาศัยการเกิดสุญญากาศในทอดูดน้ำเกลือ ซึ่งการเกิด
สุญญากาศเกิดจากน้ำสะอาดถูกสงผาน Ejector ที่ทอหนึ่งดวยแรงดันคงที่ผาน Orifice ทำใหเกิดสุญญากาศในทอดูดน้ำเกลือ
แรงดันสุญญากาศทำใหมีการดูดน้ำเกลือขึ้นมาผสมกับน้ำสะอาด ทำใหน้ำเกลือมีความเขมขนลดลง ดังนั้นในการเตรียมน้ำเกลือ
ที่ใชระบบ Ejector จะตองเตรียมน้ำเกลือที่มีความเขมขนมากกวา 10%
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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 หลังจากนั้น นําไปพึ่งใหแหงในบริเวณที่สะอาด และกอนใชนํามาแชในสารละลายคลอรีนที่
ความเขมขน 50 พีพีเอ็ม เป<นเวลา 30 นาที
การเปลี่ยนเมื่อครบอายุการใชงาน หรือดอยประสิทธิภาพ
สารกรอง และไสกรองทุ กชนิ ด มีอายุการใชงานที่จ ำกั ด สามารถสอบถามจากผู ผลิต หรื อ ผู
จำหนายสารกรองหรือไสกรอง หากการใชงานครบกำหนดตามที่ระบุไว ควรเปลี่ยนทันที เพราะหากพนระยะเวลา
ที่กำหนด ความสามารถและประสิทธิภาพในการกรองน้ำจะหมดไป ไมสามารถกรองน้ำไดอยางสะอาดเชนเดิม
เชน สารกรองแอนทราไซด6 หรือ แมงกานีสแซนด6 โดยทั่วไปมีอายุการใชงานประมาณ 1 ปŽ ใหเปลี่ยนเมื่อใชงาน
ครบ 1 ปŽ
สำหรับสารกรองบางประเภท สามารถทดสอบประสิทธิภาพได ใหเปลี่ยนเมื่อตรวจพบวาสาร
กรองหมดประสิทธิภาพ เชน สารกรองคาร6บอนใชวิธีตรวจสอบปริมาณคลอรีน สารกรองเรซินใชวิธีตรวจสอบ
ความกระดาง ของน้ำหลังผานสารกรอง เป<นตน
---------------------------------------------------------

คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค

หนา 3 - 10

บทที่ 4
การควบคุมกระบวนการปรับคุณภาพน้ำบริโภค
ด้วยระบบการผลิตน้ำอาร์โอ (Reverse Osmosis ; RO)
ระบบการผลิตน้ำอาร์โอ (Reverse Osmosis ; RO)
การผลิตน้ำดื่มในระบบอาร์โออาศัยหลักการที่ให้ น้ำดิบซึมผ่านเยื่อกรองที่มีขนาดรูเล็กมาก ที่ยอมให้
เฉพาะโมเลกุลน้ำผ่านเข้าออกได้เท่านั้น ต้นกำเนิดของระบบกรองนํ้าอาร์โอได้มีการคิดค้นขึ้นมาเพื่อในกองทัพเรือ
สหรัฐ เพื่อนำนํ้าทะเลมาผ่านการบำบัดและผ่านการกรองให้เป็นนํ้าจืด
ทั้งนี้ ตามธรรมชาติหากนําเอาเยื่อกรองนี้ไปกั้นระหว่างน้ำสะอาดกับน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อน น้ำสะอาดจะซึม
ผ่านไปยังด้านของน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อน และจะซึมผ่านเร็วขึ้นถ้า น้ำอีกด้านหนึ่งมีความเข้มข้นของสิ่งปนเปื้ อนเข้มข้น
มากขึ้น ความดันที่ทําให้เกิดการซึมผ่าน เรียกว่า ความดันออสโมติก (Osmotic pressure) ปรากฏการณ์
ธรรมชาตินี้ เรียกว่า ออสโมซิส (Osmosis) ซึ่งจะทําให้สูญเสียน้ำสะอาด ไปกับน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อน ดังภาพที่ 4-1

ภาพที่ 4-1 กระบวนการออสโมซิส และรีเวิร์สออสโมซิส
ในการผลิตน้ำดื่มโดยใช้ระบบอาร์โอ ต้องมีการแยกน้ำสะอาดออกจากน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อนให้ได้มากที่สุด
จึงต้องใช้หลักการเอาชนะธรรมชาติด้วยความดันออสโมติก ซึ่งต้องเพิ่มความดันเข้าในด้านน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อนจนมี
ค่าสูงกว่าความดันออสโมติกที่เกิดตามธรรมชาติ จึงจะมีผลให้ น้ำสะอาดที่อยู่ในน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อนซึมผ่านแยก
ออกมาได้ กระบวนการที่ใช้น ี้ตรงข้ามกับ ปรากฏการณ์ออสโมซิส ตามธรรมชาติ จึงเรียก รีเ วิร ์สออสโมซิส
(Reverse Osmosis) หรือเรียกย่อว่า อาร์โอ (RO)
ตามสาระที่กล่าวไว้ข้างต้น อุปกรณ์ที่เป็นหัวใจสําคัญของการผลิตน้ำดื่มในระบบอาร์โอ ได้แก่ เยื่อกรอง
หรือเมมเบรน (Membrane) และ ปั้มน้ำ แต่ก็มีปัจจัยอื่น ๆ ประกอบที่ต้องพิจารณา โดยมีรายละเอียดที่ควร
ทราบดังนี้

คู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค

หน้า 4 - 1

คุณภาพน้ำดิบก่อนเข้าเยื่อกรองอาร์โอ
ต้องมีคุณภาพดี ดังนี้
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ไม่มีสิ่งแขวนลอยที่จะเข้าไปอุดตันเยื่อกรอง
ไม่มีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปติดค้างเจริญเติบโตและทำลายเยื่อกรอง
ไม่มีสารเกลือแร่ที่จะเกิดตะกรันเคลือบผิวหน้าเยื่อกรอง ทำให้เกิดการอุดตัน
ไม่มีเหล็กสูง เพื่อป้องกันการตกตะกอนบนเยื่อกรอง
ไม่มีคลอรีนหลงเหลือ ซึ่งสามารถทำลายเยื่อกรองด้วยการเกิดออกซิเดชัน
ไม่มีสารประเภทไขมันเข้าไปทำลายและอุดตันเยื่อกรอง

จึงจำเป็นต้องปรับคุณภาพน้ำก่อนเข้าเยื่อกรองอาร์โอ โดยวิธีการ ดังนี้
▪
▪
▪
▪
▪

กำจัดความขุ่นและสารแขวนลอยออกจากน้ำ
ปรับค่าพีเอช และอุณหภูมิของนํ้าให้เหมาะสม
กำจัดสารละลายที่มีโอกาสเกิดตะกรัน และสิ่งสกปรกอุดตันผิวของเยื่อกรอง
กำจัดจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำออกเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมที่ผิวเยื่อกรอง
ควบคุมการสะสมของซิลิกา

การติดตั้งระบบน้ำอ่อนเพื่อปรับสภาพน้ำดิบก่อนส่งต่อเข้าสู่ระบบอาร์โอ จึงกลายเป็นวิธีปฏิบัติที่มักทํา
กันโดยไม่ทราบสาเหตุที่จริง ทั้งนี้ความเหมาะสมในการดําเนินการขึ้นกับคุณภาพน้ำดิบและสมบัติของเยื่อกรอง
เช่น
▪ การเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อมีความจําเป็นมากหากเยื่อกรองเป็นชนิดเซลลูโลส
▪ การติดตั้งถ่านกัมมันต์ก่อนเข้าระบบอาร์โอ จําเป็นมากหากเยื่อกรองไวต่อการออกซิไดซ์จาก
คลอรีน
▪ หากน้ำดิบมีความกระด้างสูงต้องติดตั้งระบบน้ ำอ่อนเพื่อเปลี่ยนเกลือชนิดที่ละลายยากให้เป็น
เกลือโซเดียมที่ละลายง่าย เพื่อช่วยป้องกันเยื่อกรองอุดตัน
▪ การกรองด้วยไส้กรองไมโครฟิวเตรชั่น (Microfiltration ; MF) ขนาดรูกรอง 0.1–10 µm เพื่อ
กำจัดคอลลอยด์และแบคทีเรีย มีประโยชน์ในการลดโอกาสการเกิดคราบสกปรกที่เยื่อกรอง
อาร์โอ
ทั้งนี้ การติดตั้งระบบผลิตน้ำอ่อนก่อนระบบอาร์โอ มักช่วยยืดอายุและระยะเวลาการล้างของเยื่อกรอง
ในกรณีที่คุณภาพน้ำดิบไม่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม หากระบบผลิตน้ำอ่อน สามารถลดและขจัดอันตรายทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ที่มีอยู่ใน
น้ำดิบให้ได้มาตรฐานน้ำบริโภค ก็ไม่มีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบอาร์โอเพิ่มเติม

คู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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การปรับคุณภาพน้ำทางฟิสิกส์และเคมี โดยใช้เยื่อกรอง หรือ เมมเบรน
มีลักษณะเป็นเยื่อบาง ๆ มีรูพรุน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.0001 ถึง 0.1 ไมครอน จึงเป็นอุปกรณ์
ที่มีความบอบบาง จำเป็นต้องระมัดระวังมิให้เกิดการอุดตันหรือฉีกขาด ปัญหาดังกล่าว สามารถป้องกันได้หาก
ผู้ประกอบการเข้าใจสมบัติของเยื่อกรองและน้ำที่จะผ่านเยื่อกรอง เยื่อกรองผลิตจากวัสดุหลายประเภทที่มีสมบัติ
แตกต่างกัน และต้องการดูแลรักษา รวมถึงรองรับสภาพน้ำที่จะเข้ามาผ่านเยื่อกรองแตกต่างกัน เช่น
เยื่อกรองที่ทําจากเซลลูโลส (Cellulose) มีความคงทนต่อค่าพีเอช ได้เพียงในช่วง 4 - 8 ซึ่งเป็นช่วงที่
ไม่ครอบคลุมสภาวะของน้ำดิบตามธรรมชาติและน้ำบริโภคตามที่กฎหมายกําหนด คือ 6.5 - 8.5 นอกจากนี้เยื่อ
กรองเซลลูโลสเป็นวัสดุธรรมชาติ โครงสร้างมาจากเส้นใยจากพืช จึงถูกย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย หากหยุดผลิต
และไม่ล้างทำความสะอาดปล่อยให้น้ำที่มีปริมาณจุลินทรีย์สูงตกค้างอยู่ในเยื่อกรองอาจทําให้จุลินทรีย์กัดกินเยื่อ
กรองจนทะลุได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่พบในเยื่อกรองอีก 2 ชนิด
เยือ่ กรองอะโรมาติกพอลิเอไมด์ (Aromatic polyamide) และฟิล์มคอมโพสิท (Film Composite)
มีปัญหาไม่ทนต่อสารออกซิไดซ์ เช่น คลอรีน จึงอาจทะลุ ฉีกขาด ได้หากน้ำที่ผ่านเยื่อกรองมีคลอรีนปนเปื้อน
ทั้งนี้ เยื่อกรองทั้ง 3 ชนิด มีราคาที่แตกต่างกัน ดังแสดงรายการเปรียบเทียบชนิดและคุณสมบัติของเยื่อ
กรองในตารางที่ 4-1 นอกจากนี้เยื่อกรองยังสามารถแบ่งได้ ตามขนาดของรูกรอง (pore size) ซึ่งจะสามารถ
กรองสารที่เจือปนในน้ำดื่มได้แตกต่างกัน (ตารางที่ 4-2)
จากความแตกต่างที่กล่าวข้างต้น ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องทราบข้อมูลชนิดของเยื่อกรอง และขนาด
ของรูกรอง โดยต้องสอบถามจากผู้ขาย เพื่อสามารถเลือกใช้และบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสม
ตารางที่ 4-1 ชนิดและคุณสมบัติของเยื่อกรอง
คุณสมบัติ

เซลลูโลส

อะโรมาติกพอลิเอไมด์

ฟิล์มคอมโพสิท

ต่ำ

กลาง

สูง

การแยกสารอินทรีย์ขนาดเล็ก (น้ำหนักโมเลกุลต่ำ)

กลาง

สูง

สูง

อัตราการผลิตน้ำ

กลาง

ต่ำ

สูง

ค่าพีเอชที่ทนได้

4-8

4 - 11

2 – 11

อุณหภูมิสูงสุดที่ทนได้

35oซ

35oซ

45oซ

การทนต่อสารออกซิไดซ์ (เช่น คลอรีนอิสระ)

สูง

ต่ำ

ต่ำ

แนวโน้มที่จะเกิดการอัดตัว

สูง

สูง

ต่ำ

การย่อยสลายทางชีวภาพ

สูง

ต่ำ

ต่ำ

ราคา

ต่ำ

กลาง

สูง

การแยกสารอินทรีย์

คู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค

หน้า 4 - 3

ตารางที่ 4-2 ขนาดของรูกรองและประสิทธิภาพในการกรองของเยื่อกรองประเภทต่างๆ
เยื่อกรอง/ขนาดรูกรอง

ไมโครฟิวเตรชั่น (Micro filtration; MF)
10 µm – 0.1 µm (100 nm)
อัลตราฟิวเตรชั่น (Ultra filtration; UF)
0.1 µm - 0.01 µm (10nm)
นาโนฟิวเตรชั่น (Nano filtration; NF)
10 nm – 1 nm
รีเวิร์สออสโมซิส (Reverse osmosis; RO)
น้อยกว่า 1 nm

น้ำบริสุทธิ์

แร่ธาตุที่มี
ประจุเดียว

สารโมเลกุล
ใหญ่ หรือแร่
ธาตุที่มีประจุ
2 ขึ้นไป

ไวรัส

แบคทีเรีย/
สาหร่าย

สาร
แขวนลอย

-

-

-

-

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

-

✓

✓
✓
(บางส่วน)
✓
✓

✓

✓

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ✓หมายถึงเยื่อกรองสามารถกรองสิ่งปนเปื้อนไว้ได้ ไม่ปล่อยให้เล็ดลอดออกไป
จากตารางที่ 4-2 จะเห็นได้ว่าเยื่อกรองอาร์โอ มีรูพรุนขนาดเล็กมากถึง 1 นาโนเมตร (nm) หรือ 0.001
ไมครอน (µm) เรียกว่ามีขนาดเล็กมากจนทำให้เชื้อโรค สารเคมี สารพิษ สารปนเปื้อน และแร่ธาตุต่าง ๆ ไม่
สามารถเล็ดลอดผ่านเยื่อกรองนี้ได้ มีเพียงแต่น้ำเปล่าบริสุทธิ์เท่านั้น สิ่งปนเปื้อ นดังกล่าวจะถูกกำจัดออกไป โดย
จะแยกคนละทางจากน้ำที่ผ่านการกรองได้ ดังภาพที่ 4-2

ภาพที่ 4-2 การทำงานของเยื่อกรองอาร์โอ
รูปแบบของเยื่อกรอง
เยื ่ อ กรองที ่ ใ ช้ ใ นการกรองน้ ำ นั้ น จะต้อ งนำมาประกอบเป็ น Element หรื อ Module หรือ
Cartridge เพื่อความพร้อมในการใช้งาน โดยการกรองน้ำผ่านเยื่อกรองอาร์โอซึ่งมีขนาดรูกรองเล็กมาก ทำให้
อัตราการผลิตต่ำ การออกแบบเครื่องกรองจึง ต้องการพื้นที่ผิวของ membrane สูง เพื่อให้ได้นํ้าปริมาณมาก
ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึง่ มีหลายประเภท และประเภทที่นิยมใช้กันมีดังต่อไปนี้

คู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค

หน้า 4 - 4

1. แบบฮอลโลไฟเบอร์ (Hollow fiber)
มีลักษณะเป็น ท่อยาวมีรูภายใน น้ำที่มีสิ่งปนเปื้อนถูกปั้มให้ไหลจากปลายท่อด้านหนึ่งไป
ยังปลายท่ออีกด้านหนึ่ง ในระหว่างนั้นน้ ำสะอาดจะซึมผ่านเยื่อกรองที่เป็นผนังท่อ โดยปกติมีท่อหลาย ๆ ท่อ มัด
รวมกันคล้ายหลอดกาแฟที่มีจําหน่ายเป็นมัดในถุงพลาสติก (ภาพที่ 4-3) ท่อที่ถูกจับรวมกลุ่มเข้าด้วยกัน ปิดด้าน
หัวท้ายด้วย Epoxy แล้วประกอบด้วยท่อน้ำดิบ ท่อน้ำ R.O. Product และท่อน้ำทิ้ง และส่วนประกอบทั้งหมดถูก
ติดตั้งไว้ใน Pressure vessel หรือ Shell พื้นที่ในการกรองต่อ 1 Module มากกว่า Spiral-wound
การกรองแบบนี้เป็นการกรองที่บังคับให้น้ ำไหลขนานไปกับเยื่อกรอง (Cross flow) ซึ่ง
ช่วยชะลอการอุดตันของเยื่อกรอง เนื่องจากตะกอนถูกพาไปกับน้ำที่ไหลออกไปทางปลายอีกด้านหนึ่งของท่อ
(ภาพที่ 4-4) มีข้อจำกัดเรื่องการติดตั้ง Module ได้อย่างมาก 2 อัน เนื่องจากวิธีการจัดท่อน้ำเข้าและท่อน้ำออกไม่
เอื้ออำนวยต่อการติดตั้งหลายอัน

ภาพที่ 4-3 ฮอลโลไฟเบอร์ (Hollow fiber)

ภาพที่ 4-4 การกรองแบบขนาน

2. แบบสไปรัล-วูนด์ (Spiral-wound)
เป็น การนำเอาแผ่น เยื่ อ กรองมาวางซ้ อ นทับ กัน แผ่น พลาสติ กรวบรวมน้ำ (Product
collection) พร้ อ มด้ ว ยแผ่ น นำน้ ำ ดิ บ (Feed channel spacer) และแผ่ น รองรั บ เยื ่ อ กรอง (Membrane
supporting backing) และม้วนติดกับท่อรับน้ำ อาร์โอ (Product tube) และประกอบติดด้วยท่อน้ำดิบ (Feed
inlet) และท่อน้ำทิ้ง (Brine outlet) เป็นแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุด เนื่องจากมีพื้นที่ในการกรองมาก และการไหล
ของน้ำ “Crossflow” สามารถติดตั ้ง ไว้ใ น Pressure Vessel ได้มากถึ ง 7 Modules ด้ว ยกัน ซึ่งเป็นข้ อ ดี ที่
ได้เปรียบของอาร์โอแบบนี้

ภาพที่ 4-5 แสดงเยื่อกรองแบบ Spiral-wound ภาพที่ 4-6 น้ำเข้าและน้ำทิ้งของไส้กรองเยื่อกรองอาร์โอ
คู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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เยื่อกรองที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งาน เรียกว่า RO Module หรือ RO Elements ซึ่งจะ
บรรจุอยู่ในท่อความดัน (Pressure vessel) ทำด้วยไฟเบอร์กลาส (Fiber glass) สแตนเลส (Stainless steel)
หรือ พีวีซี (PVC) มีขนาดบรรจุได้ตั้งแต่ 1-7 Elements

ภาพที่ 4-7 เยื่อกรองที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งาน เรียกว่า RO Elements

ภาพที่ 4-8 RO Module หรือ RO Element จำนวน 2 ชุด ก่อนบรรจุลงในท่อความดัน (Pressure vessel)

ภาพที่ 4-9 ท่อความดัน (Pressure vessel) ชนิดต่างๆ
คู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ชุดท่อความดัน (Pressure vessel) ที่บรรจุเยื่อกรองประกอบเสร็จพร้อมใช้งาน (RO Elements) จัด
รวมกลุ่มกันและติดตั้งอยู่ในโครงรองรับ (Supporting frame) เดียวกัน เรียกว่า RO Bank ดังภาพที่ 4-10

ภาพที่ 4-10 RO Bank
การติดตั้งชุดท่อความดันใน RO Bank ทำได้หลายแบบ ขึ้นอยู่กับการออกแบบจำนวนครั้งที่น้ำไหลผ่าน
ระบบอาร์โอ (Stage) ดังภาพที่ 4-11 ถึงภาพที่ 4-15

ภาพที่ 4-11 น้ำไหลผ่านระบบอาร์โอครั้งเดียว โดยมีทางออกน้ำทิ้ง และทางออกน้ำกรอง เรียกว่า Single stage

ภาพที่ 4-12 น้ำไหลผ่านระบบอาร์โอครั้งเดียว โดยใช้ 2 RO Module เดินท่อขนานกัน เรียกว่า Parallel stage

ภาพที่ 4-13 น้ำไหลผ่านระบบอาร์โอสองครั้ง โดยน้ำทิ้งจาก stage แรก
ถูกส่งเข้าไปใน stage ที่สอง เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้ง เรียกว่า Two stage
คู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ภาพที่ 4-14 น้ำกรองที่ได้จากขั้นตอนแรกถูกส่งไปยังขั้นตอนที่ 2 เพื่อขจัดสารละลายเพิ่มขึ้น
เรียกว่า Double state

ภาพที่ 4-15 น้ำไหลผ่านระบบอาร์โอสามครั้ง โดยน้ำทิ้งจาก stage แรก ถูกส่งเข้าไปใน Stage ที่สอง และน้ำทิ้ง
จาก stage ที่สองถูกส่งเข้าไปใน stage ที่สาม เพื่อลดปริมาณน้ำทิ้ง เรียกว่า Three stage

ปั้มน้ำ
เป็นอุปกรณ์ที่สร้างความดันเพื่อเอาชนะความดันออสโมติกตามธรรมชาติ ความดันที่ปั้มน้ำสร้างขึ้นมีผล
โดยตรงต่ออัตราการผลิตน้ำ ทั้งนี้ มาตรวัดความดันที่ติดตั้งไว้ในตําแหน่งต่าง ๆ ล้วนมีความสําคัญและความหมาย
ที่ต้องศึกษา ทําความเข้าใจ เช่น ที่อัตราการผลิตน้ำอาร์โอเท่าเดิม หากความดันสูงกว่าปกติอาจหมายถึงเยื่อกรอง
เริ่มอุดตัน แต่ห ากความดัน ลดลงมากกว่าปกติอาจหมายถึงเยื่อกรองฉีกขาด ในทั้ ง 2 กรณี ผู้ประกอบการ
จําเป็นต้องปรึกษาผู้ขายเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ปัญหาค่าพีเอชของน้ำอาร์โอต่ำกว่ามาตรฐานน้ำบริโภค
การที่เยื่อกรองสามารถแยกเอาสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ ำจนหมด ทําให้น้ำมีความบริสุทธิ์สูงมาก จนไม่
สามารถนําไฟฟ้าได้ ในขณะที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจะสามารถละลายลงในน้ ำได้โดยง่าย จนเกิดเป็น
กรดคาร์บอนิก และมีผลให้ค่า พีเอชต่ำกว่าที่กฎหมายกําหนด (ประมาณ 5) ทําให้ มีปัญหาด้านมาตรฐานทาง
กฎหมายมาโดยตลอด วิธีการแก้ปัญหาสามารถดําเนินการได้ ดังตารางที่ 4-3

คู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ตารางที่ 4-3 แนวทางการปรับค่าพีเอช ที่ตำ่ กว่ามาตรฐานน้ำดืม่
วิธีการ

ข้อดี

ข้อจำกัด

1. การเติมด่าง เช่น โซดาไฟ ลงใน (1) เป็นการปรับสภาพน้ำดิบ จึง (1) ใช้โซดาไฟในปริมาณมาก
น้ำดิบ เพื่อให้ค่า พีเอช สูงขึ้น
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ กำหนดของ
(2) ยากที่จะควบคุมปริมาณการใช้
เป็นประมาณ 9 หรือสูงกว่า
กฎหมายปัจจุบัน
ที่เหมาะสม
(2) สิ่งปนเปื้อนในโซดาไฟ มีการ
กรองออกเมื่อน้ำผ่าน
กระบวนการอาร์โอ
2. การผสมน้ำที่ผ่านกระบวนการ (1) เหมาะสม หากน้ำดิบมีค่า พีเอช (1) คุณภาพน้ำที่ผ่านกระบวนการ
อาร์ โ อกั บ น้ ำ ผ่ า นระบบผลิ ต
ที่สูงมากพอและการปนเปื ้อน
ทำน้ำอ่อนมีการปนเปื้อ นทาง
น้ำอ่อนในสัดส่วนที่เหมาะสม
ทางเคมีไม่สูงเกินไป
เคมีที่เกินกว่ามาตรฐานเกินไป
จนทำให้ตกมาตรฐานหลังจาก
การผสมแล้ว
(2) ปฏิบัติไม่ได้ห ากน้ำดิบมีค่า พี
เอชที่ต่ำเกินไป (ใกล้กับ 6.57.0)
(3) เสี่ยงต่อการปนเปื้อนซ้ำ จึงต้อง
มีการฆ่าเชื้อหลังจากการผสม
3. ติดตัง้ ไส้กรองคาร์บอน กรอง
น้ำหลังผ่านเยื่อกรอง
เรียกว่า โพสต์คาร์บอน (post
carbon) เพื่อทำหน้าที่ดูดซับ
คาร์บอนได ออกไซด์ จะทำให้
ค่าพีเอชสูงขึ้นได้

(1) เป็ น ระบบต่ อ เนื ่ อ ง ทำให้ (1) การติดโพสคาร์บอนหลังกรอง
สะดวก
น้ำผ่านเยื่อกรอง อาจทำให้เกิด
การปนเปื้อนได้ จึงต้องล้างทำ
ความสะอาดโพสคาร์บอนอย่าง
สม่ ำ เสมอ มิ เ ช่ น นั ้ น จะเป็ น
แหล่งสะสมจุลินทรีย์
(2) เหมาะกั บ ระบบการผลิ ต ที ่ มี
ปริ ม าณการผลิ ต ไม่ ม ากนั ก
เ น ื ่ อ ง จ า ก ค า ร ์ บ อ น มี
ความสามารถในการเก็ บ กั ก
ก๊าซไว้ในรูพรุนได้ปริมาณหนึ่ง
เท่านั้น

สำหรับกรณีที่มีการแนะนำอย่างแพร่หลายในสื่อโซเชียลให้ เติมเกลือโซเดียมไบคาร์บอเนต (NaHCO3)
หรือ โซดาทำขนม (baking soda) ในผลิตภัณฑ์น้ำให้ได้ค่า พีเอชสูงขึ้นอยู่ในช่วง 6.5-8.5 นั้น ตามประกาศ
คู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายัง
ไม่อนุญาตให้เติมสารหรือองค์ประกอบใด ๆ ลงในผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม

น้ำทิ้ง
ระบบอาร์โอ ดันให้น้ำสะอาดซึมผ่านเยื่อกรองออกจากน้ำที่มีสิ่งปนเปื้อน ใน 1 รอบจะได้น้ำสะอาดใน
ปริมาณราวร้อยละ 50 ของปริมาณน้ำที่เข้าในระบบ ซึ่งจะมีผลให้น้ำที่ไม่ได้ซึมออกมา มีปริมาณสิ่งปนเปื้อนเป็น 2
เท่าของที่เคยมีในน้ำดิบ อันอาจทําให้ความเข้มข้นของสิ่งปนเปื้อนบางตัวสูงจนเกิดเป็นตะกอน หากปั้มวนเข้าไปใน
เยื่อกรองเพื่อให้ซึมผ่านอีกรอบอาจทําให้เยื่อกรองอุดตัน และความเข้มข้นของสารปนเปื้อนที่เพิ่มขึ้น จะเพิ่มความ
ดันออสโมติกในระบบอาร์โอ ทําให้ต้องการเพิ่มความดันเพื่อรักษาอัตราการไหลไว้ จนอาจเกิดอันตรายกับเยื่อ
กรอง น้ำที่ถูกปล่อยทิ้งถึงร้อยละ 50 กลายเป็นจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งของระบบอาร์โอ
น้ำทิ้งเหล่านี้ไม่ควรนําไปใช้เพื่อบริโภคและอุปโภค แต่ควรไปใช้ในกิจกรรมรดน้ำต้นไม้หรือล้างทําความ
สะอาดพื้นจะมีความเหมาะสมกว่า

สารป้องกันการเกิดตะกรัน (Antiscalants หรือ Scale Inhibitors)
สารป้องกันการเกิดตะกรัน จัดเป็นสารช่วยในการผลิต (Processing aids) ต้องมีขั้นตอนหรือวิธีการ
กำจัดหรือลดปริมาณสารหรือวัตถุหรืออนุพันธ์ของสารที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือปริมาณของสารไม่ส่งผล
ต่อลักษณะหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายนั้น โดยปริมาณตกค้างนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สารป้องกันการเกิดตะกรัน โดยทั่วไปมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่
1. โพลิเมอร์ (Polymer) เช่น
▪ Polymeric carbonic Acid (C15H16O2CH2O3)n
▪ Polyacrylic Acid (PAA)
▪ Polycarboxylic acids
2. ไม่ใช่โพลิเมอร์ (Non-polymer) เช่น
▪ Sodium hexametaphosphate (SHMP)(NaPO3)6
▪ Pentasodiumtriphosphate (STP)(Na5P3O10)
▪ Formaldehyde (CH2O)
▪ Polyphosphoric Acid (Hn+2 PnO3n+1)
ส่วนใหญ่เป็นสารทำให้สิ่งอุดตันเกิดการกระจายตัว ไม่เกาะจับกับผิวหน้าของเยื่อกรอง ซึ่งแต่ละชนิดจะ
มีคุณสมบัติในการควบคุมการเกิดตะกรันต่างกัน ต้องเลือกดังนี้
▪ สารเคมีทเี่ หมาะสมกับชนิดของเยื่อกรอง
▪ มีความปลอดภัย และสามารถนำมาใช้ผลิตน้ำดื่มได้ มีมาตรฐานหรือการรับรอง เช่น ตามมาตรฐาน
ANSI/NSF60 ของ U.S.A . หรือ มาตรฐานสารเคมีของ NSF เป็นต้น
▪ โดยมีปริมาณการใช้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารเคมี หรือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ไม่ใช้
สารป้องกันการเกิดตะกรันที่ มีความเข้มข้นสูงกว่า (Overdosing) ที่จำเป็น เนื่องจากจะทำให้เยื่อ
กรองเกิดการอุดตัน
คู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ระบบอัลตร้าฟิลเตรชั่น (Ultra filtration)
ระบบอัลตร้าฟิลเตรชั่นเป็นระบบการกรองที่ใช้เยื่อกรองและปั้มน้ ำเช่นเดียวกับระบบอาร์โอ หากแต่รู
ของเยื่อกรองมีขนาดที่เปิดกว้างมากกว่ารูเยื่อกรองที่ใช้ในระบบอาร์โอ (ตารางที่ 4-2) ด้วยลักษณะดังกล่าว ระบบ
อัลตร้าฟิลเตรชั่นจึงไม่มีศักยภาพในการกรองสารที่มีขนาดเล็กได้ โดยเฉพาะแร่ธาตุต่าง ๆ ดังนั้น น้ำที่ผ่านการ
กรองในระบบนี้ จึงยังมีปริมาณแร่ธาตุใกล้เคียงกับน้ำดิบ
สิ่งที่ถูกกรองออก ได้แก่ สารแขวนลอยที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ที่มักก่อให้เกิดความขุ่น และสามารถกรอง
จุลินทรีย์ออกได้ทั้งหมด จึงสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการกำจัดเชื้อโรคในน้ำได้
ระบบอัลตร้าฟิลเตรชั่นมีต้นทุนด้านอุปกรณ์ ต่ำกว่าระบบอาร์โอ เพราะไม่จําเป็นต้องใช้ปั้มน้ ำและเยื่อ
กรองที่มีราคาแพง และไม่มีน้ ำทิ้ง นอกจากนี้ ยังลดค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา เนื่องจากระบบสามารถทําความ
สะอาดตัวเองได้ ด้วยการปั้มน้ำย้อนทิศทาง (back flushing) ทีเ่ ยื่อกรอง
อย่างไรก็ตามน้ำดิบที่สามารถกรองด้วยระบบนี้ได้ต้องมีคุณภาพด้านเคมี ทั้งหมดผ่านตามมาตรฐานใน
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

การควบคุมคุณภาพระหว่างการผลิตน้ำอาร์โอ
หัวใจสำคัญของการกรองน้ำด้วยระบบผลิตน้ำอาร์โอ คือ เยื่อกรอง และปั๊ม ดังภาพที่ 4-16

น้ำเข้า

น้ำกรอง
น้ำทิ้ง
ภาพที่ 4-16 หลักการทำงานของระบบผลิตน้ำอาร์โอ

ผู้ประกอบการต้องควบคุมคุณภาพการผลิตน้ำอาร์โอ ดังนี้
1. ต้องมั่นใจว่า ใช้เยื่อกรองอาร์โอ ที่มีขนาดรูกรองเล็กกว่า 1 นาโนเมตร (nm) หรือ 0.001 ไมครอน
(µm)
2. มีวิธีการตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังความสมบูรณ์ของเยื่อกรองทุกรุ่นการผลิต โดยค่าที่เลือกใช้ต้องอ่าน
ผลได้อย่างรวดเร็ว มีความเที่ย งตรงแม่น ยำ เช่น วัดความดัน (Pressure) วัดค่าความดันต่าง (Differential
pressure) วัดอัตราการไหล (Flow rate) วัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) วัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ทั้งหมด (TDS) เป็นต้น โดยกำหนดค่าวิกฤต (Critical limit) ซึ่งหากผลการเฝ้าระวังเกินกว่าค่าวิกฤตที่กำหนดอาจ
ทำให้เกิดความเสียหายแก่เยื่อกรองหรือมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานผ่านออกไปจากระบบผลิต โดยต้องดำเนินการ
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จดบันทึกผลการเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอด้วยความถี่ที่เหมาะสม เพื่อให้ทราบถึงปัญหาโดยเร็วที่สุดและดำเนิน
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที พร้อมบันทึกผลไว้เพื่อให้สามารถทวนสอบย้อนกลับได้หากผลิตภัณฑ์เกิดปัญหา
โดยอุปกรณ์การวัดค่าต่างๆ ณ จุดวิกฤต จะต้องมีความเที่ ยงตรงและแม่นยำ โดยต้องมีการสอบ
เทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. กรณีพบการเบี่ยงเบนไปจากค่าวิกฤตที่กำหนด หรือมี สัญญาณบ่งชี้ว่าเกิดปัญหากับเยื่อกรอง ต้อง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ เช่น ล้างทำความสะอาดเยื่อกรองที่อุดตัน หรือ เปลี่ยนเยื่อกรองเมื่อเกิดการฉีก
ขาด รวมทั้งจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ไม่มาตรฐานอย่างเหมาะสม โดยการคัดแยกเพื่อป้องกันการนำไปจำหน่าย
หรือบริโภค หรือนำไปผ่านกระบวนการกรองใหม่
ตัวอย่างค่าวิกฤติ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังตารางที่ 4-4
ตารางที่ 4-4 ตัวอย่างค่าวิกฤติที่ใช้เฝ้าระวังความสมบูรณ์ของเยื่อกรอง และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ตัวอย่างค่าวิกฤติ

บ่งชีค้ วามสมบูรณ์
ของเยื่อกรอง

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา

▪ ความดันน้ำเข้าเพิ่มขึ้นจากปกติ
▪ ความดัน ต่าง (ความดัน น้ำเข้า ลบด้ว ย ความดัน น้ำทิ้ ง )
เพิ่มขึ้นจากปกติ 10-15 %
▪ อัตราการไหลของน้ำกรองลดลงจากปกติ 10-15 %

เยื่อกรองอุดตัน

หยุดผลิต และล้าง
ทำความสะอาดเยื่อ
กรอง ก่อนเริ่มการ
ผลิตใหม่

▪
▪
▪
▪
▪

ความดันน้ำเข้าลดลงจากปกติ
▪ เยื่อกรองฉีก
ขาด
ความดันต่างระหว่างน้ำเข้ากับน้ำทิ้งลดลงจากปกติ
▪ ประเก็นรั่ว
อัตราการไหลของน้ำกรองเพิ่มขึ้นจากปกติ
ค่า TDS ของน้ำกรองสูงกว่า 50 พีพีเอ็ม หรือสูงขึ้นกว่าปกติ
ค่า Conductivity ของน้ำกรอง สูงกว่า 200 ไมโครซีเมนต์/
เซนติเมตร หรือสูงขึ้นกว่าปกติ
▪ ความแตกต่างระหว่างค่า TDS หรือ conductivity น้ำเข้า
และน้ำกรองลดลง

หยุดผลิต และ
เปลี่ยนเยื่อกรองใหม่

สำหรับกรณีที่มีการติดตั้งระบบตัดการทำงานของเครื่องอัตโนมัติเมื่อค่าวิกฤตเกินกว่าค่าที่กำหนด เช่น
มีระบบตัดไฟฟ้าไม่ให้ปั๊มแรงดันสูงทำงานเมื่อเกิดแรงดันน้ำสูงในเยื่อกรอง (เยื่อกรองอุดตัน) เป็นต้น กรณีนี้จะไม่มี
ปัญหาผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ควรมีการติดตั้ งสัญญาณเตือนให้ผู้ประกอบการทราบและดำเนินการแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงทีต่อไป

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา เยื่อกรอง
เยื่อกรองที่มีขนาดรูกรองละเอียดมากๆ มีราคาแพงมาก อายุการใช้งานทั่วไปประมาณ 3-5 ปี แต่หากไม่
ดูแลรักษาความสะอาด ก็จะทำให้เยื่อกรองเสื่อมสภาพได้เร็ วขึ้น อายุการใช้งานสั้นลง ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
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ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรหมั่นดูแลรักษาความสะอาดของเยื่อกรองอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเมื่อมีสัญญาณบ่งชี้
ว่าเยื่อกรองฉีกขาด ต้องดำเนินการหยุดผลิตและเปลี่ยนเยื่อกรองใหม่ก่อนที่จะเริ่มผลิตน้ำต่อไป และหากเยื่อกรอง
อุดตันต้องทำการล้างทำความสะอาดก่อนผลิตต่อไป
สาเหตุของการอุดตันของเยื่อกรอง
Fouling : ใช้เรียกปรากฎการณ์ที่ตัวถูกละลายในน้ำที่จ่ายเข้าเยื่อกรองถูกกันไม่ให้ผ่านทำให้เกิดการอุด
ตัน (clogging) และเกิดการก่อตัวของชั้นสารที่จับติดทำให้เกิดการตกตะกอนขึ้น ทั้งบนผิวหน้าและภายในรูพรุน
ของเยื่อกรอง มีผลทำให้ประสิทธิภาพของเยื่อกรองลดลง ส่วนใหญ่เป็นการอุดตันที่เกิดจากสารอินทรีย์ (Organic)
สิ่งสะสมและอุดตันนี้จะไม่สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำต้องทำความสะอาดด้วยสารเคมีที่เหมาะสม
Scaling : ใช้เรียกปรากฎการณ์ที่เกิดการอุดตัน (clogging) อันเกิดจากสารอนินทรีย์ (Inorganic) โดย
เกิดการตกผลึกอยู่บนผิวเยื่อกรอง มีผลทำให้ประสิทธิภาพของเยื่อกรองลดลง ผลึกบางชนิดต้องมีการเติมน้ำยา
ป้องกันการกิดตะกรัน (anti-scaling) เช่น Sodium bisulfide (NaHSO3) ป้องกันเหล็กไม่ให้เปลี่ยนรูป
หากปล่อยทิ้งไว้นานไม่ทำการล้างทำความสะอาด สิ่งสกปรกจะฝังแน่นที่ เยื่อกรองยากจะทำความ
สะอาดออกได้หมด อายุการใช้งานของเยื่อกรองจะลดลง อีกทั้งเยื่อกรองซึ่งได้รับแรงดันสูงจากปั๊มน้ำจะเกิดการฉีก
ขาด ไม่สามารถกรองได้อีก
ทั้งนี้ควรแก้ปัญหาที่ระบบการปรับคุณภาพน้ำก่อนเข้าเยื่อกรองอาร์โอก่อน เพื่อลดปัญหาการเกิด
Fouling และ Scaling ที่ผิวเยื่อกรองหรือภายในรูกรอง เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเยื่อกรอง
วัตถุประสงค์ของการทำความสะอาดเยื่อกรอง
▪ เพื่อละลายและกำจัดตะกรันสารอนินทรีย์ (Inorganic scales)
▪ ทำให้คราบสะสมหลุดกำจัดออกไป (Organic fouling)
▪ ทำลายและกำจัดคราบจุลินทรีย์ (Bio fouling)
ความถี่ในการทำความสะอาดเยื่อกรอง โดยทั่วไปควรล้าง ทุก ๆ 3-12 เดือน ทั้งนีข้ ึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ
ก่อนผ่านเยื่อกรอง หรือเมื่อมีสัญญาณบ่งชี้ปัญหาจากการเฝ้าระวังค่าวิกฤต ดังตัวอย่างในตารางที่ 4-4 เช่น หาก
พบว่าอัตราการไหลของน้ำกรองลดลงร้อยละ 10-15 จากที่เคยกรองได้ หรือความดันที่แตกต่างกันระหว่างด้านน้ำ
เข้าและน้ำทิ้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-15 จะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้เกิดการอุดตันที่เยื่อกรอง ถึงเวลาต้องทำความ
สะอาดเยื่อกรองได้แล้ว รวมทั้งเมื่อจะมีการหยุดผลิตเป็นเวลานานก็ต้องล้างเยื่อกรองเพื่ อไม่ให้จุลินทรีย์ที่สะสมที่
ผิวเยื่อกรองเกิดการสะสมจนเกิดไบโอฟิลม์
วิธีการทำความสะอาดเยื่อกรอง แบ่งออกเป็น 2 วิธีหลัก คือ
1. วิธีทางกายภาพ (Physical method) เป็นการทำความสะอาดที่ใช้การเปลี่ยนแปลงสภาวะการ
ทำงาน เช่น
▪ การเพิ่มอัตราการไหล ซึ่งจะเพิ่มแรงเฉือนที่ผิวหน้าเยื่อกรอง แต่จะลดการสะสมและการอุดตันได้
ระดับหนึ่งเท่านั้น ดังภาพที่ 4-17
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ภาพที่ 4-17 การเพิ่มอัตราการไหล ซึ่งจะเพิ่มแรงเฉือนที่ผิวหน้าเยื่อกรอง ลดการสะสมและการอุดตัน
▪ การขุดชั้นสะสมออกจากหน้าผิวด้วยฟองน้ำ
▪ การล้างย้อน (Back wash) เป็นการล้างโดยใช้น้ำกรองอัดแรงดันกลับทางไปยังเยื่อกรอง เพื่อให้
สารที่อยู่บนผิวหน้าของเยื่อกรองหลุดออกไป ดังภาพที่ 4-18 อาจทำระหว่างการกรองหรืออาจ
ทำเมื ่ อ เสร็ จ สิ ้ น การกรองได้ แต่ ไ ม่ ส ามารถกำจัด สารที ่ ส ะสมอยู ่ใ นเยื่ อ กรองได้ ห มด และ
จำเป็นต้องทำความสะอาดด้วยวิธีทางเคมีต่อไป จึงเป็นระบบทางเลือกที่จะติดตั้งหรือไม่ก็ได้ โดย
อัตราการไหลของน้ำและระยะเวลาการล้างย้อนขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเยื่อกรองเป็นผู้กำหนด
การกรองปกติ (Forward flow)

การล้างย้อน (Back wash)

ภาพที่ 4-18 เปรียบเทียบทิศทางการกรองผ่านเยื่อกรองอาร์โอในขั้นตอนปกติกับขั้นตอนการล้างย้อน (Back wash)
2. วิธีทางเคมี (Chemical method) เป็นการใช้สารเคมีทำความสะอาดเยื่อกรอง เช่น กรด ด่าง
เอ็นไซม์ สารลดแรงตึงผิว สารจับโลหะ สารฆ่าเชื้อ เป็นต้น โดยสารเคมีจะไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ เช่น ทำให้สารอุดตันพองตัว หดตัว ละลาย เกิดการหลุดออก หรือทำปฏิกริยากับสารอุดตัน เช่น การเกิด
ไฮโดรไลซิส การเกิดสารประกอบเชิงซ้อน เป็นต้น
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การเลือกใช้สารเคมีใดนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของเยื่อกรองว่ามีความสามารถในการทนต่อสารเคมีนั้น
ได้มากน้อยเพียงใด
สารทำความสะอาดที่เป็นกรด ใช้ได้ทั้งกรดอินทรีย์และอนินทรีย์ ส่วนใหญ่มีหน้าที่กำจัดตะกรัน
ที่เกิดจากเกลือต่างๆ เช่น เกลือของสารประกอบแคลเซียม และโลหะออกไซด์ โดยกรดเข้าไปทำการสลายตะกรัน
ให้ อ ยู ่ ใ นรู ป ของสารละลายเกลื อ เช่ น การเปลี ่ ย นแคลเซี ย มคาร์ บ อเนตเป็ น แคลเซี ย มคลอไรด์ และ
คาร์บอนไดออกไซด์
▪ กรดไฮโดรคลอริก และกรดซัลฟูริก เป็นกรดที่มีราคาถูก แต่ถ้าใช้ในระดับความเข้มข้นสูง
อาจทำลายเยื่อกรองและองค์ประกอบอื่นๆ ของระบบกรองได้
▪ กรดไนตริก เป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดการออกซิไดซ์อย่างรุนแรง และสามารถทำให้เกิดการ
รวมตัวของไนตริกกับสารอินทรีย์บางตัวได้ จึงสามารถใช้กำจัดการอุดตันที่เป็นสารอินทรีย์
หรือสารชีวภาพได้ แต่มีข้อเสียที่อาจทำลายเยื่อกรองบางชนิดได้
▪ กรดฟอสฟอริก มีฤทธิ์ในการทำลายเยื่อกรองได้น้อยกว่ากรดเกลือซัลฟูริก และกรดไนตริก
เป็นตัวจับโลหะที่ดีและเพิ่มประสิทธิภาพ การกำจัดเหล็กออกไซด์ สามารถใช้กับสารละลาย
บัพเฟอร์เพื่อควบคุมค่าพีเอชในระหว่างการทำความสะอาดได้ ข้อเสียของกรดฟอสฟอริกคือ
มีราคาแพง
▪ กรดซิตริก มีความสามารถในการจับโลหะ จึงเหมาะสมกับการกำจัดตะกอนแคลเซียม แต่จะ
ก่อตัวเป็นองค์ประกอบที่ซับซ้อนของเฟอรัส (Ferrous iron) ทำให้มีการละลายที่จ ำกั ด
สามารถแก้ปัญหาได้โดยการเติมแอมโมเนียในสารทำความสะอาด เพื่อให้โลหะเกิดปฏิกริยา
รวมตัวเป็น Ferrous ammonium salt ซึ่งละลายได้สงู
สารทำความสะอาดที่เป็นด่าง ใช้ในการกำจัดสิ่งอุดตันจำพวกสารอินทรีย์ คอลลอยด์ ซิลิกา สา
รอนินทรีย์ และยังใช้เป็นสารฆ่าเชื้อได้ด้วย สารที่นิยมใช้ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไตรฟอสเฟต โซเดียมไฮ
โปคลอไรด์ เป็นต้น
สารลดแรงตึงผิว เป็นสารสังเคราะห์ที่มีขั้วและไม่มีขั้ว ส่วนที่มีขั้วจะจับกับน้ำหรือสารละลายที่มี
ขั้ว ส่วนที่ไม่มีขั้วจับกับไขมันและน้ำมัน สารลดแรงตึงผิวมีผลในการทำความสะอาดเยื่อกรอง โดยกำจัดการอุดตัน
ออกจากผิวหน้าเยื่อกรอง ทำให้ไขมันและน้ำมันเป็นอิมัลชั่น รวมตัวกับสารอุดตันที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำ ทำให้
เกิดเป็นไมเซลล์โดยส่วนที่ชอบน้ำจะหันทางที่มีขั้วให้กับน้ำ ทำให้เกิดไมเซลล์ทรงกรมที่มีน้ำล้อมรอบ สารลดแรง
ตึงผิวที่ใช้ล้างเยื่อกรองมีโครงสร้างทางเคมีหลากหลาย เช่น เป็นกลาง ประจุลบ ประจุบวก เป็นต้น ตัวอย่างสารลด
แรงตึงผิว เช่น คาร์บอกซิเลต ซัลโฟเนต ซัลเฟต ฟอสเฟต สารประกอบแอมโมเนีย เป็นต้น
สารจับโลหะ เป็นสารจับโลหะประกอบด้วยตัวรับอิเล็กตรอน 2 อะตอม หรือมากกว่า ซึ่งจะไป
ร่วมสร้างพันธะกับอะตอมเดี่ยว สารจับโลหะที่นิยมใช้ คือ อีดีทีเอ (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid ;
EDTA) และซิเตรท เป็นต้น
เอ็นไซม์ เป็นสารทำความสะอาดที่มีราคาแพง ใช้สำหรับทำความสะอาดสารอินทรีย์ เช่น โปรตีน
โดยทำให้เกิดการแตกตัว ประสิทธิภาพของเอ็นไซม์จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น หรือมีความเป็นกรดด่างที่ไม่
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เหมาะสม ตัวอย่างเอ็นไซม์ที่ใช้ทำความสะอาดเยื่อกรอง เช่น ใช้เอ็นไซม์โปรติเอส (Protease) กับสารอุดตันที่เป็น
โปรตีน
สารฆ่าเชื้อ เป็นสารสำหรับฆ่าเชื้อเยื่อกรอง โดยเฉพาะกับเยื่อกรองที่ไม่ทนความร้อน ซึ่งไม่
สามารถฆ่าเชื้อด้วยน้ำร้อนหรือไอน้ำ สารที่นิยมใช้กันมาก คือ ไฮเปอร์คลอไรท์ แต่มีข้อจำกัด คือ ไม่สามารถใช้ได้
กับสารที่ผลิตจากพอลิเอไมด์ และสารพวกกรดเปอร์อะซิติก (Peracetic acid) และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
(Hydrogen peroxide)
ตารางที่ 4-5 ตัวอย่างสารทำความสะอาดที่ใช้ในการกำจัดสารที่อุดตัน (รัตนา จิระรัตนานนท์, 2543)
สารทำความสะอาด
กรดเกลือ เข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก
กรดซิตริก เข้มข้นร้อยละ 2 โดยน้ำหนัก ผสมกับ
แอมโมเนียไฮดรอกไซด์ (ค่าพีเอช 4)
กรดฟอสฟอริก เข้มข้นร้อยละ 0.5 โดยน้ำหนัก
โซเดียมไฮดรอกไซด์ ค่าพีเอช 11-12
ไตรโซเดียมฟอสเฟต เข้มข้นร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก ผสมกับ
เกลือโซเดียมไฮดรอกไซด์ของอีดีทีเอ เข้มข้นร้อยละ 1 โดย
น้ำหนัก และโซเดียมไฮดรอกไซด์ ค่าพีเอช 11-12
โซเดียมไฮโดรซัลไฟท์ เข้มข้นร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก
กรดซิตริก เข้มข้นร้อยละ 2.5 โดยน้ำหนัก ผสมแอมโมเนียม
ไบฟลูออไรด์ เข้มข้นร้อยละ 2.5 โดยน้ำหนัก

สารอุดตัน
ตะกรันเกลือ
คอลลอยด์/
จุลินทรีย์
ออกไซด์ของโลหะ อนุภาค
✓
✓

-

-

✓
-

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

-

✓

✓

-

การล้างทำความสะอาดโดยไม่ถอดชิ้นส่วน (Clean In Place) หรือเรียกย่อว่า ซีไอพี (CIP)
เป็นวิธีที่ใช้ล้างเยื่อกรองเนื่องจากมีความบอบบางและไม่สามารถถอดออกมาขัดล้างภายในได้ ซึ่ง
อาจจะติดตั้งอยู่กับที่ติดตั้งระบบผลิตน้ำอาร์โอ หรืออาจเป็นระบบล้อเลื่อนเข็นเข้ามาใช้เมื่อต้องการทำความ
สะอาด จะประกอบด้วยถังน้ำยาสารเคมีที่ใช้ในการล้าง เครื่องสูบน้ำยาเคมีเข้าระบบผลิตน้ำอาร์โอ และท่อต่าง ๆ
สำหรับต่อเข้ากับระบบ ดังภาพที่ 4-19
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ภาพที่ 4-19 แผนผังแสดงการติดตั้งระบบ CIP เยื่อกรองอาร์โอ
วิธีการทำซีไอพี (CIP) จำเป็นต้องใช้กรดและด่างที่ความเข้มข้นและอุณหภูมิเหมาะสมกับประเภท
ของการอุดตัน และความสามารถในการทนต่อสารเคมีของเยื่อกรองแต่ละชนิด มิฉะนั้นแล้วการล้างจะไม่สะอาด
หรือไม่สามารถนำประสิทธิภาพของการกรองกลับสู่สภาพปกติ ความเข้มข้นของสารเคมีที่เตรียม อัตราการไหล
และระยะเวลาที่ใช้ล้างทำความสะอาดขึ้นอยู่กับผู้ผลิตเยื่อกรองเป็นผู้กำหนดค่าดังกล่าว และการทำความสะอาด
จะได้ผลดียิ่งขึ้น ต้องทราบปัญหาของการอุดตัน บางครั้งการเลือกใช้สารเคมีทำความสะอาดผิดวิธีอาจทำให้
สถานการณ์แย่ลงได้ ดังนั้นจึงนิยมส่งให้ผู้ขายเครื่องหรือผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ดำเนินการ
ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดด้วยวิธีซีไอพี (CIP)
1. หยุดการทำงานของปั๊มแรงดันสูง (High pressure pump) ปั๊มน้ำขาเข้า (Feed water
pump) จะทำการส่งน้ำด้วยแรงดันระดับหนึ่งเข้าไปล้าง (flush) RO Element (เยื่อกรองอาร์โอที่ประกอบสำเร็จ
แล้วพร้อมที่จะใช้งาน) ก่อนประมาณ 1 นาที
2. เตรียมสารเคมีด่าง ความเข้มข้นไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ น้ำที่นำมาเตรียมปกติจะใช้นํ้า
กรองและควรตรวจสอบว่าไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำที่นำมาเตรียม
3. ทำการล้างด้วยด่าง (Alkaline cleaning) เป็นเวลา 30 – 60 นาที ควบคุมค่าพีเอช ให้
อยู่ในขีดจำกัดของเยื่อกรองนั้น ๆ เสร็จแล้วทำการล้างด้วยน้ำสะอาด (flush) เพื่อล้างด่างที่หลงเหลืออยู่ให้ออกไป
ประมาณ 1 นาที (ทางวิชาการระบุ ว่าควรแช่น้ำเป็นเวลา 1 – 12 ชั่วโมง เพื่อขจัดสิ่งอุดตันประเภทน้ำมันและ
สารชีวภาพ)
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4. เตรียมสารเคมีกรดความเข้มข้นไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ น้ำที่นำมาเตรียมปกติจะใช้นํ้า
กรองและควรตรวจสอบว่าไม่มีคลอรีนอยู่ในน้ำที่นำมาเตรียม
5. ทำการล้างด้วยกรดก่อน (Acid cleaning) เป็นเวลา 30 – 60 นาที ควบคุมค่าพีเอช
ให้อยู่ในขีดจำกัดของเยื่อกรองนั้น ๆ เสร็จแล้วทำการล้างด้วยน้ำสะอาด (flush) เพื่อล้างกรดที่หลงเหลืออยู่ให้
ออกไปประมาณ 1 นาที (ทางวิชาการระบุว่าควรแช่น้ำเป็นเวลา1 – 12 ชั่วโมง เพื่อกำจัดสิ่งอุดตันประเภทแร่ธาตุ
หรือออกไซด์ของโลหะ)
ในขั้นตอนการทำ CIP จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จะหยุดทำความสะอาดก็ต่อเมื่อค่า
ต่าง ๆ เหล่านี้ไม่เปลี่ยนแปลง ได้แก่
▪
▪
▪
▪

ค่าพีเอช
ค่าความดัน (Pressure)
ค่าความดันต่าง (Differential pressure)
อัตราการไหล (Flow rate)

การเก็บรักษาเยื่อกรอง หากระบบหยุดทำงาน
1. ระบบหยุดทำงานระหว่าง 3 - 30 วัน
เก็บรักษาเยื่อกรองในท่อความดัน (Pressure vessel) แบบเปียก มีขั้นตอนดังนี้
1.1 ทำการล้างด้วยน้ำเปล่าจากน้ำเข้าระบบ (Feed water) ระยะเวลาหนึ่งเพื่อไล่ก๊าซออกไป
ก่อน
1.2 เมื่อน้ำเปล่าเข้าไปแทนที่ก๊าซที่ไล่ออกไปแล้ว ให้ปิดวาล์วเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไป
2. ระบบหยุดทำงานมากกว่า 30 วัน
เก็บรักษาเยื่อกรองในท่อความดัน (Pressure vessel) แบบเปียก มีขั้นตอนดังนี้
2.1 ทำความสะอาดด้วยวิธีซีไอพี (CIP) ก่อน
2.2 ทำการล้างด้วยสารฆ่าเชื้อที่ไม่มีฤทธิ์ออกซิไดซิ่ง (วิธีการเตรียมตามมาตรฐานผู้ผลิตสารฆ่า
เชื้อ)
2.3 เมื่อสารฆ่าเชื้อเข้าไปแทนที่ก๊าซที่ไล่ออกไปแล้ว ให้ปิดวาล์วเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าไป
2.4 ทำซ้ำในขั้นตอน 2.2 และ 2.3 ทุก ๆ 30 วัน ที่อุณหภูมิกักเก็บน้อยกว่า 27 oC ถ้าอุณหภูมิ
มากกว่า 27 oC ให้ทำทุก ๆ 15 วัน
3. ระบบหยุดทำงานเป็นระยะเวลานานมากกว่า 6 เดือน
การเก็บรักษาเยื่อกรองในท่อความดัน (Pressure vessel) แบบแห้ง โดยใช้สารเคมี เช่น
3.1 ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde) ใช้สารละลายฟอร์มัลดีไฮด์ เข้มข้นร้อยละ 0.1-1.0 ในการ
ฆ่าเชื้อและเก็บรักษาเยื่อกรองได้เป็นระยะเวลานาน ๆ
3.2 กลูตารัลดีไฮด์ (Glutaraldehyde) ใช้สารละลายกลูตารัลดีไฮด์ เข้มข้นร้อยละ 0.1-1.0 ใน
การฆ่าเชื้อและเก็บรักษาเยื่อกรองได้เป็นระยะเวลานาน ๆ
3.3 ไอโซไธอะโซลิน (Isothiazolin) จำหน่ายในชื่อการค้า “Kathon” มีสารสำคัญร้อยละ 1.5
ความเข้มข้นที่แนะนำให้ใช้สำหรับฆ่าเชื้อและเก็บรักษาเยื่อกรองที่ 15-25 พีพีเอ็ม
3.4 โซเดียมไบซัลไฟท์ (Sodium bisulfite) ใช้เป็นสารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์โดยเฉพาะ
จุลินทรีย์ที่ชอบอากาศ (aerobic bacteria) ที่ไม่มีฤทธิ์ในการออกซิไดซ์ โดยใช้ความเข้มข้น
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ร้อยละ 1 เพื่อเก็บรักษาเยื่อกรองเป็นเวลานาน ๆ โดยต้องทำการตรวจสอบค่าพีเอชของ
สารละลาย ในท่อความดัน (Pressure vessel) ทุกเดือน หากค่าพีเอชลดลงต่ำกว่า 3.0 ซึ่ง
มีสาเหตุจากการเกิดปฏิกริยาออกซิเดชั่นกับอากาศ ให้ทำการเติมสารลายเข้มข้นร้อยละ 1
เข้าไปแทนที่ เพื่อป้องกันความเสียหายของเยื่อกรอง

การทำงานเชิงป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสำหรับระบบอาร์โอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ทำความเข้าใจถึงเป้าหมายการออกแบบและข้อจำกัดของอุปกรณ์ต่าง ๆ
บำรุงรักษาตามกำหนดเป็นประจำ
ซ่อมแซมจุดรั่วไหลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
สอบเทียบเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ
เก็บข้อมูลย้อนหลังไว้เพื่อใช้อ้างอิงภายหลัง
เก็บรักษาข้อมูลบันทึกของหน่วยอาร์โอ เพื่อช่วยในการเปรียบเทียบ
เทียบหน่วยต่อหน่วยและเปรียบเทียบสมรรถนะในอดีตและปัจจุบัน
จัดทำโปรไฟล์ข้อมูลการนำไฟฟ้าของแต่ละชุดท่อ สำหรับช่วงเวลาเท่า ๆ กันและ 24 ชั่วโมง
หลังจากการ CIP

บทสรุป
1. มีผลวิเคราะห์น้ำดิบ อย่างน้อยปีละครั้ง
2. ลดปริมาณจุลินทรีย์ในน้ำดิบ (อนุโลมได้หากเพิ่มความเข้มงวดในตรวจสอบสภาพ, ล้างทำความ
สะอาดเยื่อกรอง และเปลียนเมื่อหมดสภาพ)
3. คุณภาพน้ำก่อนเข้าเครื่องอาร์โอ ต้องดี –ปรับด้วยระบบผลิตน้ำอ่อน (ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบ)
4. มีการลดหรือขจัดอันตรายทางเคมีและจุลินทรีย์ด้วยเครื่องอาร์โอ
1) คุณลักษณะของเยื่อกรองมีขนาดรูกรองเล็กกว่า 1 นาโนเมตร (nm.) หรือ 0.001 ไมครอน
(m)
2) มีวิธีการดูแลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของเยื่อกรองทุกรุ่นการผลิต เช่น วัดความดัน หรือ
อัตราการไหล หรือค่าการนำไฟฟ้า (conductivity) และมีบันทึกผล เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
การกรองอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
3) กรณีพบฉีกขาดหรืออุดตันต้องเปลี่ยน หรือล้างเยื่อกรอง และจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้
มาตรฐานทันที
---------------------------------------------------------

คู่มือสำหรับผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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บทที่ 5
การควบคุมกระบวนการปรับคุณภาพน้ำ
ดวยระบบการผลิตอื่น หรือใชร#วมกันหลายระบบ
ระบบผลิตน้ำปราศจากไอออน (Deionization ; DI)
นํ้าปราศจากไอออน (Deionized water) หรือที่เรียกกันโดยทั่ว ๆ ไปวา นํ้าดีไอ (DI water) เป1นนํ้า
ที่ผ านการกรองไอออน โดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange) ของสารกรองเรซิน เพื่อจับทั้ง
ไอออนบวก (cation) และไออนลบ (anion) ออกจากนํ้า ทำใหนํ้าที่ไดไมมีไอออนหลงเหลืออยู และเป1นนํ้าที่มี
ความบริสุทธิ์สูงอยางแทจริงเพราะโมเลกุลที่เหลืออยูจะมีเพียงโมเลกุลของนํ้า (H2O) เทานั้น นํ้า DI นั้นสวนมากคา
Electric Conductivity (EC) หรือคาความนำไฟฟQานั้น จะมีค าตํ่ามาก (0.5 – 1.0 ไมโครซีเมนสUต อเซนติเมตร
(µS/cm))
การใชงานอาจพบได 2 ลักษณะคือ
1. แบบแยกเรซิน เป1นระบบที่แยกกระบอกใสแคทไอออนเรซิน และแอนไอออนเรซินออกจากกัน โดย
ปลอยน้ำดิบผานกระบอกใสแคทไอออนเรซินกอนแอนไอออนเรซิน ซึ่งทำใหความจุในการแลกเปลี่ยนไอออน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับแบบผสมเรซิน จึงเหมาะสำหรับการผลิตน้ำปราศจากไอออนปริมาณมาก ๆ ดังภาพที่ 5-1

แคทไอออน
เรซิน

แอนไอออน
เรซิน

ภาพที่ 5-1 ระบบผลิตน้ำปราศจากไอออน แบบแยกเรซิน
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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H+

แคทไอออนเรซิน (Cation resin) เป1นเรซินที่มีไอออนบวก เกาะอยูบนพื้นผิวของเม็ดเรซิน เชน
ใชดักจับธาตุที่มีประจุบวกที่อยูในน้ำ

OH-

แอนไอออนเรซิน (Anion resin) เป1นเรซินที่มีไอออนลบ เกาะอยูบนพื้นผิวของเม็ดเรซิน เชน
ใชดักจับธาตุที่มีประจุลบที่อยูในน้ำ

กรณี ใ ช แอนไอออนเรซิ น ชนิ ด ด างอ อนจะมี ส ารประกอบซิ ล ิ ก า (H4 SiO4 ) และก_ า ซ
คารUบอนไดออกไซดUซึ่งอยูในรูปกรดคารUบอนิก (H2CO3) ปนออกมาในน้ำปราศจากไอออนดวย ซึ่งอาจแกไขโดย
การติดตั้งอุปกรณUแยกแก_ส (degasifier) เพิ่มเติมที่ทอจายน้ำปราศจากไอออน
2. แบบผสมเรซิน (Mixed bed resin) การผสมเรซินทั้งสองชนิดเขาดวยกันในกระบอกใสอันเดียวกัน
มีขอดีคือสามารถกำจัดไอออนประจุบวกและประจุลบไดดีกวาแบบแยกเรซิน การลางตะกอน (back wash) การ
ผสมใหม (remixing) และการลางเรซินเพื่อนำใชใหม (regenerate) กระทำไดงาย นอกจากนี้ยังมีราคาถูกกวา
และมีขนาดเล็กกวา ทำใหสามารถติดตั้งและเคลื่อนยายไดงาย จึงเหมาะกับสถานประกอบการขนาดเล็ก
ในบางกรณีมีการติดตั้งเรซินแบบผสม เพื่อใชดักจับทั้งประจุบวกและประจุลบ ที่หลงเหลือจากการกรอง
ผานขบวนการกรองประจุบวก และประจุลบในขั้นตน ดังภาพที่ 5-2

แคทไอออน
เรซิน

แอนไอออน
เรซิน

เรซินแบบ
ผสม

ภาพที่ 5-2 ระบบผลิตน้ำปราศจากไอออน ที่มีการเพิ่มขั้นตอนการใชเรซินแบบผสม ติดตั้งหลังจากการกรองผาน
แคทไอออนเรซิน และแอนไอออนเรซิน เพื่อดักจับไอออนที่หลุดรอดมาจากขั้นตอนกอนหนา
แตถึงแมวิธีกำจัดไอออนในน้ำ (Deionization) ที่กลาวขางตน จะเป1นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง แตก็มี
ขอจำกัดเพราะไมสามารถกำจัดพวกโมเลกุลอินทรียUที่ไมมีประจุ และจุลินทรียUในน้ำได นอกจากนี้จุลินทรียUยัง
สามารถอาศัยอยูบนเรซินซึ่งจะทำใหเกิดการปนเปhiอนในนํ้าไดอีกดวย ดังนั้นน้ำที่จะเขาระบบการกรองแลกเปลี่ยน
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ไอออนจะตองเป1นน้ำที่มีคุณภาพดี ผานการปรับคุณภาพนํ้าเบื้องตนเพื่อใหนํ้ามีคาความสกปรกลดลง ไมทำใหเร
ซินรับโหลดความสกปรกมากเกินไป จึงมักใชควบคูกันกับระบบการผลิตน้ำออน (Softener)
สามารถลดขอจำกัดของระบบผลิตน้ำออน (Softener) ในกรณีที่น้ำดิบมีธาตุประจุลบ เชน ฟลูโอไรดU (F-)
ไนเตรท (NO3-) ไนไตรทU (NO2-) ซัลเฟต (SO42-) คารUบอเนต (CO3-) ไบคารUบอเนต (HCO3- ) คลอไรดU (CI- ) โบร
ไมดU (Br- ) ไมสามารถกำจัดไดดวยระบบผลิตน้ำออนโดยลำพัง จึงมีการติดตั้งแอนไอออนเรซิน (Anion resin)
เพิ่มเติม
การทำความสะอาดและการฟFGนฟูสภาพสารกรองเรซิน
การทำความสะอาด สารกรองทั้งสองชนิด ตองหมั่นทำความสะอาดอยางสม่ำเสมอ ความถี่
ขึ้นอยู กับคุณภาพน้ำกอนเขาสู สารกรอง ใหตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำปราศจากไอออนอยางสม่ำเสมอ ถา
อัตราการไหลลดลงมาก อาจเกิดจากการอุดตันภายในกระบอกใสเรซิน ตองทำความสะอาดโดยการลางยอน
(back wash) และควรนำขอมูลดังกลาวมากำหนดความถี่ในการลางที่เหมาะสมของแตละสถานประกอบการไว
ลวงหนา เพื่อปQองกันมิใหเกิดปnญหาอุดตันและการเสื่อมสภาพของสารกรองกอนเวลา
การพื้นฟูสภาพ โดยใชสารเคมีซึ่งเป1นกรด ดาง หรือเกลือ ไลไอออนของธาตุที่มีประจุที่เรซินจับ
ไวออก ทำใหเรซินกลับสู สภาวะพรอมใชงานอีกครั้ง เรซินแตละชนิดมีวิธีตรวจสอบ และสารเคมีที่ใชไลไออน
แตกตางกัน ดังนี้
1. สารกรองแคทไอออนเรซิน สามารถทดสอบประสิทธิภาพโดยการตรวจวัดคาความ
กระดางของน้ำหลังผานสารกรอง หากเกินกวา 30 พีพีเอ็ม ใหทำการฟhiนฟูสภาพสารกรองแคทไออนเรซิน ซึ่งกรณี
ที่ใชแคทไออนเรซินชนิดกรดแก ใหดำเนินการตามที่ไดกลาวแลวในบทที่ 3 กรณีอื่นๆ สามารถใชสารเคมีดังแสดง
ในตารางที่ 5-1 ในการฟhiนฟูสภาพ
2. สารกรองแอนไออนเรซิน สามารถทดสอบประสิทธิภาพของสารกรองได โดยการวัดคา
การนำไฟฟQาของน้ำหลังกรองไอออน โดยใชเครื่องวัดความนำไฟฟQา (conductivity meter) จะตองมีค าไมเกิน
1.0 ไมโครซีเมนสUตอเซนติเมตร (µS/cm) หากเกินจากนี้แสดงวาประสิทธิภาพในการดูดจับประจุของสารกรอง
หมดประสิทธิภาพ ตองทำการฟhiนฟูสภาพโดยใชสารเคมีชนิดตาง ๆ ดังตารางที่ 5-1
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ตารางที่ 5-1 สารเคมีที่ใชลางเรซินแตละชนิด
ชนิดเรซิน

แคทไอออน

แอนไอออน

รูปของไออน
+

กรดแก

H

กรดแก

Na

กรดออน

H

กรดออน

Na

ดางแก

OH

ดางแก

Cl

ดางออน

Cl

ดางออน

Cl

+

+

สารเคมี (regenerant)
HCl, H2SO4
NaCl
HCl, H2SO4

+

NaOH

-

NaOH

-

NaCl, HCl
NaOH, NH4OH, NA2CO3

-

HCl

ในกรณีที่เรซินผสมกันอยูในคอลัมนUเดียวกัน ตองแยกเรซินออกเป1น 2 ชั้นกอน โดยผาน
น้ำประปาเขาไปยังทอน้ำออกดานลาง แลวปลอยใหเรซินนอนกนแยกชั้นกันเอง แคทไอออนเรซินซึ่งหนักกวาจะ
อยูดานลาง หลังจากนั้นจึงลางดวยกรด น้ำ ดาง และน้ำ ตามลำดับ แลวจึงผสมเรซินใหเขากันดวยอากาศ (ภาพที่
5-3)

ภาพที่ 5-3 ขั้นตอนการฟhiนฟูสภาพสารกรองแบบผสมเรซิน (Mixed bed resin)
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ระบบผลิตน้ำกลั่น (Distillation)
หลักการกลั่น อาศัยความรอนจากกระแสไฟฟQาหรือแก_สทำใหน้ำระเหยกลายเป1นไอน้ำ แยกตัวออกจาก
สิ่งเจือปนตาง ๆ แลวควบแนน (condense) กลับเป1นน้ำที่บริสุทธิ์ สิ่งเจือปนที่มีจุดเดือดเทากับ หรือนอยกวาน้ำ
จะระเหยออกมาพรอมกับไอน้ำ และถูกควบแนนไปพรอม ๆ กับน้ำกลั่น สวนก_าซที่เจือปนในน้ำดิบสวนใหญจะ
ระเหยออกไปทางรู ร ะบายก_ า ซของเครื ่ องกลั ่ น น้ ำ น้ ำ กลั ่ น ที ่ ไ ดมี ค ุ ณ ภาพสู ง กลาวคื อ มี ค าการนำไฟฟQ า
(conductivity) อยูในชวง 0.5-2 ไมโครซีเมนสUตอเซนติเมตร (µS/cm) และจะเพิ่มขึ้นเป1น 2 – 4 µS/cm หลังจาก
เก็บไว 2 – 3 สัปดาหU เนื่องจากเกิดการละลายของก_าซในอากาศลงสูน้ำกลั่น
เครื่องกลั่นน้ำเป1นอุปกรณUพื้นฐานในการทำน้ำใหบริสุทธิ์ เครื่องกลั่นน้ำมีรูปรางตาง ๆ กัน แตเครื่อง
กลั่นน้ำมีองคUประกอบหลักที่เหมือน ๆ กันคือ อุปกรณUสำหรับทำใหน้ำระเหย อุปกรณUที่ทำใหไอน้ำควบแนน
นอกนั้นเป1นอุปกรณUที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการกลั่น อุปกรณUชวยปQองกันอันตราย และอุปกรณUอำนวยความ
สะดวกในการใชงาน ดังภาพที่ 5-4
น้ำดิบที่ปQอนเขาสูเครื่องกลั่นน้ำควรมีความบริสุทธิ์พอสมควรเพื่อทำใหการผลิตน้ำกลั่นมีคุณภาพดี และ
ลดการเกิดตะกอนในเครื่องกลั่นน้ำ น้ำดิบจึงควรตองผานกระบวนการลดความกระดาง ลดปริมาณเหล็กในน้ำเพื่อ
ปQองกันการเกิดออกไซดUของเหล็กซึ่งจะเกาะติดกับผิวโลหะโดยเฉพาะตัวกำเนิดความรอน (heater) ไดงาย กำจัด
สารแขวนลอยและไอออนโดยการกรองหรือการกำจัดไอออนกอนปลอยน้ำดิบเขาสูเครื่องกลั่น

ภาพที่ 5-4 โครงสรางพื้นฐานที่สำคัญของเครื่องกลั่นน้ำ
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การฆ#าเชื้อโรคในน้ำโดยใชความรอน
การใชความรอนในการฆาเชื้อผลิตภัณฑUอาหาร เป1นวิธีหนึ่งในการถนอมอาหารใหเก็บไวไดนาน โดย
ความรอนไปทำลายจุลินทรียUในอาหาร โดยใชอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม
วิธีที่ใชกันโดยทั่วไปสำหรับการฆาเชื้อจุลินทรียUกอโรคในน้ำ สวนใหญใชอุณหภูมิ อยางนอย 95°C เป1น
เวลา 30 นาที (Newman, 2004) แตอยางไรก็ตามการใชความรอนที่อุณหภูมิสูงเชนนี้ จำเป1นตองใชพลังงาน
จำนวนมากและมีคาใชจายสูง จึงไมเป1นที่นิยมในการผลิตในเชิงพาณิชยU

การใชระบบการผลิตร#วมกันหลายระบบ
จากที่กลาวมาทั้งหมด รวมถึงเนื่อหาในบทอื่นๆ กอนหนา ระบบการผลิตน้ำแตละประเภทมีขอดีขอเสีย
และขอจำกัดที่แตกตางกัน จึงมีการพัฒนาระบบการผลิตใหใชรวมกันหลายระบบ ดังนั้น กรณีผูประกอบการมีการ
ใชรวมกันหลายระบบจะตองพิจารณาถึงความจำเป1น ความยากงายในการบำรุงรักษา เพื่อเลือกระบบที่เหมาะสม
โดยมีหลักการพิจารณาดังนี้
1. มีผลวิเคราะหUน้ำดิบ อยางนอยปzละครั้ง ใชผลเพื่อประเมินความเหมาะสมของการปรับคุณภาพน้ำ
2. ลดปริมาณจุลินทรียUในน้ำดิบ กอนเขากระบวนการปรับคุณภาพน้ำ เพื่อลดการสะสมและเพิ่ ม
จำนวนของจุลินทรียUในสารกรอง รวมทั้งเพื่อยืดอายุการใชงานสารกรอง
3. กระบวนการผลิตที่เลือกใช ตองมั่นใจวา
3.1 สามารถลดอันตรายที่มีอยู#ในน้ำดิบใหอยู#ในระดับที่ปลอดภัยและเหมาะสมต#อการบริโภค
3.1.1 มีระบบกรองธาตุตางๆ ที่มีอยูในน้ำดิบ ระบบใดระบบหนึ่ง หรือใชรวมกันหลาย
ระบบ เชน
 ระบบผลิตน้ำออน สามารถลดความกระดางของน้ำที่เกิดจากธาตุที่มีประจุบวก
ได แตไมทำใหคาพีเอชเปลี่ยนแปลง และไมสามารถขจัดหรือลดธาตุที่มีประจุ
ลบได ดังนั้นน้ำดิบตองมีคุณภาพผานเกณฑU คาพีเอช, Total Solid, ประจุลบ
หากจะใชระบบนี้เพียงอยางเดียว
 ระบบผลิตน้ำอารUโอ เยื่อกรองมีขนาดรูกรองนอยกวา 1 นาโนเมตร เพื่อให
สามารถกำจัดธาตุตางๆ ในน้ำดิบไดทั้งหมด ทั้งนี้น้ำดิบตองผานการปรับ
คุณภาพเพื่อลดสิ่งปนเปhiอนที่อาจสะสมและทำใหเยื่อกรองอุดตันหรือเสียหาย
กอนปQอนน้ำเขาระบบกรองอารUโอ เพื่อยืดอายุการใชงานของเยื่อกรอง
 ระบบผลิตน้ำดีไอ สามารถขจัดธาตุทั้งประจุบวกและประจุลบในน้ำออกได
ทั้งหมด แตไมสามารถลดสิ่งปนเปhiอนอื่น เชน สารแขวนลอย ความขุน จึงตอง
ติดตั้งควบคูกับระบบกรองดวยสารกรองอื่นดวย
3.1.2 มีระบบฆาเชื้อจุลินทรียกอโรค ผูประกอบการสามารถเลือกใชวิธีการฆาเชื้อโรค
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ไมจำเป1นตองใชหลายวิธี ตามที่มักมีการกลาวอางกัน เชน
 การใชรังสียูวี โดยน้ำที่จะทำการฆาเชื้อตองมีความสะอาดใส จึงตองผานการ
กรองดวยไสกรองหยาบหรือไสกรองใยสังเคราะหU และไสกรองเซรามิค กอน
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เขาฆาเชื้อเสมอ ทั้งนี้หลอดยูวีมีอายุการใชงาน ตองมีการควบคุมการใชงาน
และเปลี่ยนเมื่อครบกำหนด
 การใชก_าซโอโซน ตองผสมอยางทั่วถึง เป1นระยะเวลาที่เพียงพอ โดยมีโอโซน
คงเหลือในน้ำอยางนอย 0.2 พีพีเอ็ม
 การกรองออกดวยเยื่อกรอง ไดแก เยื่อกรองอารUโอ เยื่อกรองนาโนฟ"วเตรชั่น
หรือเยื่อกรองอัลตราฟ"วเตรชั่น เยื่อกรองเหลานี้มีความสามารถในการกรอง
จุลินทรียUในน้ำไดทั้งหมด (ไมรวมเยื่อกรองไมโครฟ"วเตรชั่น เนื่องจากจุลินทรียU
ขนาดเล็ก เชน ไวรัส ยังสามารถหลุดรอดเยื่อกรองไปได จึงจำเป1นตองใช
รวมกับวิธีการอื่น)
3.2 บำรุงรักษาใหอยู#ในสภาพใชงานไดอย#างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่มีการผลิต โดย
ตองมีมาตรการตรวจสอบและเฝQาระวังอยางสม่ำเสมอ รวมทั้งบันทึกผล
 ระบบผลิตน้ำออน –ตรวจสอบประสิทธิภาพสารกรอง เชน
− การวัดปริมาณคลอรีนภายหลั งผานสารกรองคารU บอน หากพบวามี
ปริมาณคลอรีนคงเหลือ แสดงวาคารUบอนหมดสภาพ หรือมีจำนวนไม
เพียงพอตอการกำจัดคลอรีน
− การวัดความกระดางหลังผานสารกรองเรซิน เพื่อตรวจสอบวา สาร
กรองเรซินมีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอในการลดความกระดางใน
น้ำดิบ
 ระบบผลิตน้ำอารUโอ
− ตรวจสอบเยื่อกรอง (ฉีกขาด/อุดตัน)
 ระบบผลิตน้ำดีไอ
− การวัดคาการนำไฟฟQา (Conductivity) ของน้ำที่ผานการกรองไอออน
จะตองมีคาไมเกิน 1.0 ไมโครซีเมนสUตอเซนติเมตร (µS/cm)
 การฆาเชื้อโรค
− ตรวจสอบการทำงานของหลอดยูวี ตองมีการตรวจสอบวาหลอดยูวีไดมี
การเป"ดใชในขณะผลิต เพื่อลดหรือขจัดอันตรายดานจุลินทรียU และมี
การควบคุมอายุการใชงานของหลอดยูวี เชน การนับจำนวนชั่วโมง และ
มีการบันทึกอยางสม่ำเสมอ
− กรณีใชก_าซโอโซนในการลดหรือขจัดอันตรายดานจุลินทรียU ตองมีการ
ควบคุมความเขมขนของก_าซโอโซนในน้ำ อยางนอย 0.2 พีพีเอ็ม และ
ระยะเวลาที่สัมผัส อยางนอย 1 นาที โดยมีบันทึกการควบคุมอยาง
สม่ำเสมอ
− การทดสอบเชื้อจุลินทรียU เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของการกรองและ
ฆาเชื้อจุลินทรียU ในชุดกรอง 3 ประสาน หรือการฆาเชื้อดวยก_าซโอโซน
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 ระบบอื่นๆ – ตองมีวิธีการเฝQาระวัง และดูแลรักษาสภาพ
3.3 สัมพันธTกับอัตราการผลิต
 ออกแบบระบบการผลิตใหเหมาะสมกับกำลังการผลิต
 ไมผลิตเกินกำลัง จนขาดการบำรุงรักษา
---------------------------------------------------------
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บทที่ 6
การควบคุมกระบวนการปรับคุณภาพน้ำแรธรรมชาติ
ความสำคัญ
น้ำแรธรรมชาติจากแหลงน้ำใตดินไดจากกระบวนการกรองโดยธรรมชาติ จึงมีความคุณภาพดีตาม
แหลงกำเนิดจากเชื้อจุลินทรีย3 และมีองค3ประกอบทางเคมีที่เป4นสวนประกอบที่จำเป4น การนำมาบริโภคตองอยู
ภายใตสภาพที่น้ำยังคงคุณภาพตามแหลงน้ำ (ไมปนเป67อนจุลินทรีย3หรือเคมี) จึงใหดำเนินการที่แหลงน้ำนั้นๆ เพื่อ
ป:องกันการปนเป67อนจุลินทรีย3จากการลำเลียงขึ้นมาจากแหลงดังกลาว และตองไมผานกระบวนการหรือกรรมวิธีใด
ๆ ยกเวน การปรับปริมาณก;าซ หรือ การกำจัดสารประกอบที่ไมคงตัว เชน เหล็ก แมงกานีส กำมะถัน สารหนู โดย
กรรมวิธีที่ใชตองไมทำใหสารประกอบที่สำคัญในน้ำแรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป4นวัตถุประสงค3ที่ตางไปจาก
การผลิตน้ำบริโภคที่มุงเนนขจัดสิ่งเจือปนในน้ำออกใหไดมากที่สุด
สำหรับการคัดเลือกแหลงน้ำแรธรรมชาติ คุณภาพของน้ำจากแหลงน้ำนั้น ๆ และการสงตัวอยางตรวจ
วิ เคราะห3 ไดกลาวไวแลวในบทที ่ 2 สำหรั บในบทนี ้ จ ะกลาวถึ งการปรับ คุ ณ ภาพน้ ำแรธรรมชาติ ที ่ สามารถ
ดำเนินการไดโดยไมทำใหสารประกอบที่สำคัญในน้ำแรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป

แหลงน้ำแรธรรมชาติ
การคัดเลือก
 ไดจากแหลงน้ำใตดินที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ และมีแรธาตุต าง ๆ อยู ตามคุณสมบั ติ
สำหรับแหลงน้ำนั้น ๆ
 คุณภาพน้ำแรธรรมชาติที่ไดจากแหลงน้ำ
− มีความคงตัวของสารประกอบ คือ คงเดิมเทาที่มีอยูในธรรมชาติ ไมมีการปนเป67อนหรือ
แตงเติมสารเคมีใด ๆ
− มีการเปลี่ยนแปลงดานประจุและอุณหภูมิตามธรรมชาติไดเล็กนอย
 การขุดเจาะตองมีขั้นตอนที่สามารถป:องกันการปนเป67อนจากสิ่งแวดลอมได
 ตองผลิตในบริเวณแหลงน้ำธรรมชาติแหลงนั้น ๆ เทานั้น ภายใตสุขลักษณะที่ดี ทั้งนี้ตองมี
การดูแลบริเวณโดยรอบบอบาดาลใหสะอาด มีสภาพดี มีการกั้นบริเวณไมใหผูไมเกี่ยวของ
เขาไปภายในบริเวณบอ
การลดปริมาณจุลินทรีย(ในน้ำดิบ (ตามความจำเป+น)
 น้ำแรธรรมชาติ มีคุณภาพดี ไมควรมีการปนเป67อนจุลินทรีย3 โดยใหตรวจสอบผลวิเคราะห3น้ำ
ดิบเพื่อพิจารณาความจำเป4นของการลดปริมาณจุลินทรีย3ในน้ำดิบ)
 หากพบการปนเป67อนจุลินทรีย3เกินมาตรฐานน้ำแรธรรมชาติ แสดงวาการขุดเจาะและลำเลียง
น้ำจากแหลงกำเนิดมาใชเกิ ดการปนเป67 อนจากชั้นผิว ดิน จากอุปกรณ3ลำเลียง หรือจาก
สิ่งแวดลอม ควรเพิ่มมาตรการป:องกัน เชน การทำความสะอาดและฆาเชื้ออุปกรณ3ลำเลียง
การรักษาสภาพปลอดเชื้อในทอลำเลียงใตดิน เชน การเพิ่มความดันภายในทอใหมากกวา
ความดันภายนอก (Positive pressure)
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 กระบวนการกรองเพื่อกำจัดสารประกอบที่ไมคงตัว บางกระบวนการมีผลในการลดปริมาณ
จุลินทรีย3ดวย เชน การกรองดวยระบบไมโครฟ"ลเตรชั่น (microfiltration) หรือ ระบบอุล
ตราฟ"ลเตรชั่น (ultrafiltration)
 ไมใชสารเคมีฆาเชื้อ เชน คลอรีน เพราะจะทำใหสารประกอบสำคัญของน้ำแรธรรมชาติ
เปลี่ยนแปลงไป

กระบวนการปรับคุณภาพน้ำแรธรรมชาติ
โดยหลักการน้ำแรธรรมชาติเป4นน้ำที่คุณภาพดี สามารถบริโภคไดโดยไมตองผานกระบวนการใด แตหาก
ตองมีกระบวนการผลิต กฎหมายกำหนดใหดำเนินการไดตามความจำเป4นเทานั้น และกรรมวิธีนั้นตองไมทำให
ปริมาณสารประกอบในน้ำแรธรรมชาติ อันเป4นตัวกำหนดสมบัติของน้ำแรนั้นเปลี่ยนแปลงไป
กระบวนการที่สามารถดำเนินการได/ ไดแก
 การปรับปริมาณก;าซที่มีอยูในน้ำแรธรรมชาติ หรือ
 การกำจัดสารประกอบที่ไมคงตัว เชน เหล็ก แมงกานีส กำมะถัน สารหนู เฉพาะวิธีตอไปนี้
เทานั้น
− วิธีทำใหตกตะกอน (decantation)
− วิธีการกรอง (filtration)
− อาจมีการเติมอากาศ (aeration) เพื่อเรงการตกตะกอน หรือเรงการกรอง ตามความ
จำเป4น กอนการกำจัดก็ได
กระบวนการที่เลือกใช/ต/อง
 สามารถลดอันตรายที่มีอยูในน้ำดิบใหอยูในระดับที่ปลอดภัย
 อยูในสภาพใชงานไดตลอดระยะเวลาที่มีการผลิต
 สัมพันธ3กับอัตราการผลิต ไมดำเนินการเกินกำลังการผลิต จนขาดการดูแลบำรุงรักษา

การปรับปริมาณก0าซ
การปรับปริมาณก;าซที่มีอยูในน้ำแรธรรมชาติ ทำได 2 กระบวนการ คือ
1. เพิ่มก0าซให/ละลายในน้ำมากขึ้น (aeration)
เป4นกระบวนการซึ่งทำใหน้ำสัมผัสกับอากาศเพื่อลดความเขมขนของก;าซ สารบางชนิดที่ระเหยได
และโลหะบางชนิดที่ปนเป67อนอยูในน้ำ เชน ธาตุเหล็ก การเติมอากาศกระทำไดหลายวิธี ไดแก การทำใหน้ำเป4น
แผนฟ"ล3มหรือทำเป4นน้ำตก การทำเป4นเครื่องกีดขวางใหน้ำไหลผาน การพนน้ำใหสัมผัสกับอากาศ หรือพนอากาศ
เขาไปในน้ำ หรือการผสมผสานวิธีการตาง ๆ ที่กลาวมาเขาดวยกัน หรือการเติมก;าซคาร3บอนไดออกไซด3
2. ลดก0าซในน้ำให/น/อยลง (deaeration)
โดยปกติมีทั้งกระบวนการทางเคมี (Chemical method) และกระบวนการเชิงกล (Mechanical
method) แตกรณีที่ใชกับน้ำแรธรรมชาติ เพื่อมิใหกระทบตอองค3ประกอบตามธรรมชาติของน้ำแร สามารถใชได
เฉพาะกระบวนการเชิงกล คือ กระบวนการ Deaeration โดยการเพิ่มอุณหภูมิใหกับน้ำและทำใหเกิดการกำจัด
ก;าซ และ ออกซิเจน ที่ละลายอยูในน้ำออกไป
จากทฤษฎี ข อง Henry’s Law ซึ ่ง ไดอธิบ ายความสั ม พั นธ3 ร ะหวาง อุ ณหภู มิ ความดั น และ
ความสามารถในการละลายของสารละลาย ไวดังนี้
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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 ความสามารถในการละลายของก;าซในสารละลายจะลดลง เมื่อความดันของก;าซที่อยูเหนือ
สารละลายลดลง
 ในความสัมพันธ3ระหวาง อุณหภูมิ กับความสามารถในการละลายของสารละลาย คือ เมื่อ
อุณหภูมิของสารละลายสูงขึ้นความสามารถในการละลายของก;าซในสารละลายจะลดลง
และยิ่งอุณหภูมิสูงจนเขาใกลอุณหภูมิอิ่มตัว (saturation temperature) ความสามารถใน
การละลายก็จะยิ่งลดลงมากขึ้น
ดั ง นั ้ น deaerator จึ ง ใช หลั ก การทั ้ ง สองนี ้ ม าประยุ ก ต3 ใ ช ในการกำจั ด ก; า ซออกซิ เ จน
คาร3บอนไดออกไซด3 และก;าซอื่น ๆ (non-condensable gas) ออกจากน้ำ

การกำจัดสารประกอบที่ไมคงตัว
การทำให/ตกตะกอน (Decantation)
สารแขวนลอยบางชนิดที่มีขนาดใหญมากกวา 1 ไมครอนมาก หรือมีความถวงจำเพาะมากกวาน้ำ
อาทิ ตะกอนดิน เศษอาหารหรือเศษอินทรีย3วัตถุ และจุลินทรีย3 เป4นตน หากปลอยทิ้งไวสักพัก ก็จะตกตะกอนของ
สารเหลานี้เองลงสูกนถัง และแยกสวนใสออก หรือคอย ๆ ริน เป4นการตกตะกอนดวยวิธีธรรมชาติ
ในกรณีที่สารแขวนลอยด3บางชนิด ที่ มี ขนาด 1 ไมครอน หรือใหญกวาเล็ กนอย หรือมีค วาม
ถวงจำเพาะนอยกวาน้ำ จะไมเกิดการตกตะกอน แตจะแขวนลอยในตัวกลางตลอดเวลา ไมสามารถใชวิธีการ
ตกตะกอนดวยวิธีธรรมชาตินี้ได ในการผลิตน้ำบริโภค มักใชการตกตะกอนดวยสารเคมี (Coagulation) ชวย โดย
เติมสารเคมีบางชนิดลงไปในน้ำเพื่อใหสารแขวนลอยที่มีขนาดเล็ก ๆ รวมตัวกันเป4นอนุภาคใหญและตกตะกอนลง
มา ทำใหงายตอการกำจัดนั้น แตวิธีนี้ไมสามารถใชไดในกระบวนการผลิตน้ำแรธรรมชาติ เนื่องจากมีผลตอ
องค3ประกอบของน้ำแรตามธรรมชาติของแหลงกำเนิด
การกรองกรวดทราย
โดยใหน้ำไหลผานถังกรองที่มีชั้นของกรวดทรายเรียงตามขนาดที่พอเหมาะภายในถัง ซึ่งเป4นการ
กรองกอนที่จะเขากระบวนการกรองอื่น ๆ ตอไป เพื่อขจัดสิ่งเจือปนทางกายภาพ เชน ตะกอน เศษดิน ทราย และ
สารแขวนลอยขนาดใหญเทานั้น อนุภาคสารแขวนลอยขนาดเล็ก และสารคอลลอยด3 ไมสามารถกำจัดออกไดดวย
การกรองกรวดทราย
การทำความสะอาดสารกรองกรวดทราย ทำโดยวิธีการลางยอน (Back wash)
ทั้งนี้น้ำแรธรรมชาติที่สะอาดมาแลวไมจำเป4นตองผานกระบวนการนี้ เพราะหากดูแลทำความ
สะอาดและบำรุงรักษาไมดีจะกอใหเกิดการปนเป67อนมากขึ้น
สารกรองแอนทราไซต(
เป4นสารกรองน้ำที่กรองสารแขวนลอยไดมากกวาทรายเนื่องจากมีพื้นผิวเป4นเหลี่ยมมุมซึ่งทำใหมี
ชองวางสามารถกักเก็บสารแขวนลอยไดในปริมาณมาก
สารกรองแมงกานีส
มีคุณสมบัติขจัดสนิมน้ำ โดยการออกซิไดซ3เหล็กและแมงกานีสที่ละลายอยูในน้ำใหเปลี่ยนไปอยู
ในรูปที่ไมละลายน้ำและทำหนาที่เป4นสารกรองเพื่อกรองผลึกเหล็กและแมงกานีสที่เกิดขึ้นดวย
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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สารกรองคาร(บอน
มีคุณสมบัติในการดูดกลิ่น สี คลอรีน แก;ส และสิ่งเจือปนในน้ำไวในรูพรุน ถือเป4นการกรอง และ
ไมทำใหสารประกอบที่สำคัญในน้ำแรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป
ไส/กรองใยสังเคราะห(
ทำจากโพลีเอสเตอร3 มีคุณสมบัติในการกรองสิ่งเจือปนตางๆ ออกจากน้ำ มีรูกรองขนาด 5-30
ไมครอน
ไส/กรองเซรามิค
มีรูกรองละเอียดบางชนิดมีรูกรองละเอียดถึง 0.3 - 1.0 ไมครอน จึงมีประสิทธิภาพในการกรอง
สิ่งเจือปนที่มีขนาดเล็กมากไดดี ถือวาเป4นการกรอง สอดคลองตามประกาศฯ
การกรองด/วยเยื่อกรองไมโครฟCวเตรชั่น
เยื่อกรองที่มีความละเอียด มีขนาดรูกรอง 10 µm – 0.1 µm (100 nm) ใชในการขจัดสาร
แขวนลอยและแบคทีเรีย แรธาตุสำคัญในน้ำแรธรรมชาติสามารถลอดผานไปได

กรรมวิธีที่กฎหมายไมกำหนดให/ใช/ในกระบวนปรับคุณภาพน้ำแรธรรมชาติ
กรรมวิ ธ ี ที่ ก ฎหมายไม กำหนดให ใช ในกระบวนปรั บ
คุณภาพน้ำแรธรรมชาติ เนื่องจากมีผลทำใหองค3ประกอบสำคัญของ
น้ำแรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป เชน
สารกรองเรซิน
มีคุณสมบัติในการดึงอนุมูลทางเคมีที่มีประจุบวก
จากน้ ำ โดยวิ ธ ี ก ารแทนที ่ ป ระจุ ท างเคมี ท ี ่ ผ ิ ว ของเรซิ น จึ ง นำ
คุณสมบัตินี้มาใชลดความกระดางของน้ำ มีผลทำใหองค3ประกอบ
ของน้ำเปลี่ยนแปลงไป
เยื่อกรองนาโนฟCลเตชั่น และเยื่อกรองอาร(โอ
เยื ่ อ กรองที ่ ม ี ค วามละเอี ย ดทำให สิ ่ ง ปนเป6 7 อ น
สารเคมี โลหะหนัก จุลินทรีย3 และแรธาตุสำคัญในน้ำแร ไมสามารถ
ลอดผานไปได จึงมีสวนทำใหองค3ประกอบของน้ำเปลี่ยนแปลงเชนกัน
การเติมโอโซน
โอโซน เป4นโมเลกุลที่ประกอบไปดวยออกซิเจน 3 อะตอม เป4นตัวออกซิไดซ3ที่ดี มีประสิทธิภาพ
สูงในการทำลายจุลินทรีย3ที่อยู ในน้ำ ทำใหเซลล3เกิดการเปลี่ยนแปลงไมสามารถซอมแซมได ซึ่งไมเป4นไปตาม
หลักการที่วาน้ำแรธรรมชาติมีคุณภาพมาตรฐานทางดานจุลินทรีย3ดีตามแหลงของน้ำนั้น ๆ
นอกจากนี้การใชโอโซนอาจทำใหองค3ประกอบของน้ำแรธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป จากการทำ
ปฏิกิริยากับสารโบรไมด3ในน้ำแรธรรมชาติ กลายเป4น "โบรเมต“ ซึ่งเป4นสารกอกลายพันธุ3และอาจกอมะเร็งในคน
(องค3การอนามัยโลกกำหนดใหมีโบรเมตในน้ำดื่มไดไมเกิน 10 ไมโครกรัมตอลิตร แตประเทศไทยยังไมมีการ
กำหนดคามาตรฐาน)
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การใช/รังสียูวี
รังสียูวีช วงความยาวคลื่นที่ฆาเชื้อได ในความเขมที่พอเหมาะ เมื่อฉายตกกระทบบนจุลินทรีย3
โดยตรงในชวงเวลาสัมผัสที่เหมาะสม ลำแสงนี้จะทำใหเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเซลล3และทำให
จุลินทรีย3ตายในที่สุด ซึ่งไมเป4นไปตามหลักการที่ว าน้ำแรธรรมชาติมีคุณภาพมาตรฐานทางดานจุลินทรีย3ดตาม
แหลงของน้ำนั้น ๆ
---------------------------------------------------------
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บทที่ 7
การควบคุมกระบวนการผลิตน้ำแข็งบริโภค
ความสำคัญ
ประเทศไทยเป1น ประเทศที ่ม ีภ ูมิ อากาศแบบรอนชื้ น ประชากรจึ ง นิ ยมบริโภคน้ำแข็ งกั นมาก โดย
“น้ำแข็ง” หมายถึง น้ำที่นำมาผานกรรมวิธีทำใหเยือกแข็ง ซึ่งแบงเป1น 2 ชนิด ตามกรรมวิธีการผลิตดังนี้
1. น้ำแข็งชนิดซอง เป1นน้ำแข็งที่ผลิตโดยวิธีการแชแข็งในบอน้ำเกลือ มี 2 ชนิด คือ
1.1 น้ำแข็งใชรับประทานได จะตองใชน้ำที่ผ านขั้นตอนการปรับคุณภาพแลวนำไปผลิตเป1น
น้ำแข็งกอนใหญ จะมีขั้นตอนการเป<าลมเพื่อใหน้ำแข็งทั้งกอนใส
1.2 น้ำแข็งใชรับประทานไมได นิยมใชในทางการประมงเพื่อแชอาหารทะเล กรรมวิธีเชนเดียวกับ
น้ำแข็งที่ใชรับประทานไดเพียงแตไมมีขั้นตอนการเป<าลม ทำใหกึ่งกลางกอนน้ำแข็งไมใส มีสีขาวขุน
2. น้ำแข็งชนิดกอนเล็ก เป1นน้ำแข็งที่ทำดวยเครื่องจักรอัตโนมัติ มีลักษณะเป1นหลอด กอน หรือ เกล็ด
ซึ่งมักเรียกกันติดปากวา “น้ำแข็งยูนิต”
สำหรับในบทนี้จะกลาวถึงเฉพาะ น้ำแข็งที่ใชรับประทาน หรือ น้ำแข็งบริโภค ทั้งน้ำแข็งซอง และน้ำแข็ง
ยูนิต เนื่องจากมีผลกระทบตอสุขภาพผูบริโภค จึงจำเป1นตองควบคุมกระบวนการผลิตอยางถูกตอง ซึ่งสถานที่ผลิต
น้ำแข็งหลายแหงขาดการควบคุมคุณภาพน้ำที่ใชในการผลิตอยางเหมาะสม เนื่องจากผู ประกอบการไมมีความ
เขาใจที่ถูกตองวาระหวางกระบวนการผลิตและการเก็บ ทั้งน้ำแข็งซองและน้ำแข็งยูนิต ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำและไมเนา
เสีย มีโอกาสปนเป?@อนจากอันตรายตาง ๆ ได จึงทำใหมีการใชน้ำที่มีคุณภาพต่ำในการผลิต รวมทั้งขาดการดูแล
รักษาสุขลักษณะระหวางการผลิต สงผลใหยังมีจุลินทรียBปนเป?@อนอยู ในน้ำแข็งและอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
ผูบริโภค
ในความเป1นจริงกระบวนการแชเยือกแข็ง เป1นการเปลี่ยนแปลงสภาวะของน้ำที่เป1นของเหลวใหเป1น
น้ำแข็ง ไมสามารถลดอันตรายทางดานกายภาพและเคมีในน้ำที่นำมาผลิตน้ำแข็งได อีกทั้งไมไดเป1นกรรมวิธ ีที่
ทำลายจุลินทรียBที่ทำใหอาหารเนาเสียและจุลินทรียBกอโรค แตเป1นการใชอุณหภูมิต่ำเพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนของ
จุลินทรียBเทานั้น
หลักสําคัญในการผลิตน้ำแข็งใหมีคุณภาพและความปลอดภัย คือ กระบวนการเตรียมน้ำที่ใชในการผลิต
ซึ่งจําเป1นตองใชน้ำที่ผานกระบวนการปรับคุณภาพและฆาเชื้อแลว การใชน้ำที่ไมมีคุณภาพในการผลิตน้ำแข็ง จะ
สงผลใหยังมีจุลินทรียBปนเป?@อนอยูในน้ำแข็งและอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคได นอกจากนี้ ขั้นตอนการบรรจุ
ก็เป1นจุดที่เสี่ยงตอการปนเป?@อน
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การเตรียมน้ำที่ใช#ผลิตน้ำแข็ง
ใชกระบวนการเดียวกันกับการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป#ดสนิท ตั้งแตการคัดเลือกแหลงน้ำดิบที่
มีคุณภาพดี และควรมีการตรวจคุณภาพทางฟ#สิกสBและเคมีของน้ำดิบอยางนอยปFละ 1 ครั้ง เพื่อใหน้ำที่นำมาใช
ผลิตน้ำแข็งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยหากใชน้ำประปาที่ไดมาตรฐานก็จะชวยใหการจัดการระบบปรับปรุง
คุณภาพของน้ำดิบไมยุงยาก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยไมตองเสียคาใชจายสําหรับเครื่องมืออุปกรณBตาง ๆ
สูงจนเกินไป
หากน้ำดิบหรือน้ำประปาที่ใชในการผลิตมีความกระดางหรือปริมาณของแข็งสูง อาจทําใหน้ำแข็งที่ผลิต
ไดมีตะกอน โดยเฉพาะเมื่อน้ำแข็งละลายจะมองเห็นตะกอนที่กนภาชนะไดชัดเจน จึงควรปรับคุณภาพน้ำที่จะ
นํามาใชผลิตน้ำแข็งตามกระบวนการผลิตน้ำออนหรือใชระบบผลิตน้ำอารBโอ
นอกจากนี้น้ำที่ใชในการทําความสะอาดพื้นผิวสัมผัสน้ำแข็ง จัดเป1นน้ำที่ใชภายในสถานที่ผลิต ก็ตองเป1น
น้ำที่มีสะอาด ไมมีจุลินทรียBปนเป?@อน ทั้งนี้การปรับปรุงคุณภาพทางจุลินทรียBหรือการฆาเชื้อในน้ำที่นํามาใชผลิต
เป1นจุดสําคัญ แตผูประกอบการมักจะละเลย เพราะมีความเขาใจที่ไมถูกตองวาขั้นตอนการผลิต เก็บรักษา และ
ขนสงน้ำแข็งทําที่อุณหภูมิต่ำสามารถทําลายและปHองกันการปนเป?@อนจากเชื้อจุลินทรียBได
น้ำดิบและน้ำที ่ใชในการผลิตที่ปรับคุ ณภาพแลวตองเก็ บไวในสภาวะที ่เหมาะสม เพื่อปHองกั น การ
ปนเป?@อน
อยางไรก็ตาม ผูประกอบการจะตองดำเนินการทวนสอบคุณภาพของน้ำที่ใชผลิตน้ำแข็ง ใหมีคุณภาพ
หรือมาตรฐานเป1 นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข วาดวย น้ ำแข็ ง โดยสงตั ว อยางตรวจวิ เคราะหBทาง
หองปฏิบัติการอยางนอยปFละ 1 ครั้ง

กระบวนการผลิตน้ำแข็งซอง
ขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งซองและน้ำแข็งบด (ภาพที่ 7-1) เริ่มจากการเติมน้ำที่ผานการปรับคุณภาพแลว
ลงในซองที่ไมมีรอยรั่วหรือแตก จากนั้นยกซองที่เติมน้ำแลวแชลงในบอน้ำเกลือที่มีอุณหภูมิต่ำกวาจุดเยือกแข็งของ
น้ำ โดยระวังอยาใหน้ำเกลือกระเซ็นลงในซอง เป<าลมลงในซองน้ำแข็งและดูดไสกลางน้ำแข็ง เพื่อไลอากาศและดึง
เอาตะกอนที่เกิดจากของแข็งในน้ำที่ลดการละลายลงเมื่ออุณหภูมิลดลง
เมื่อน้ำในซองแข็งตัวแลว จึงยกซองขึ้นจากบอน้ำเกลือและลางซองน้ำแข็งกอนจุมลงในบอถอดซอง เพื่อ
ปHองกันไมใหบอถอดซองสกปรกมากขึ้นไปอีก
 ในกรณีที่น้ำในบอถอดซองเป1นน้ำเวียน ตองใชน้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทาน้ำที่ใชผลิตน้ำแข็ง
และเติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อจุลินทรียBที่อาจปนเป?@อนจากซองน้ำแข็งและสภาพการใชซ้ำ โดยวัด
ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำหลังเติมและทิ้งไวใหคลอรีนทำปฏิกริยาและฆาเชื้อโรคในน้ำเป1น
เวลา 30 นาที ตองมีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำอยางนอย 0.5 พีพีเอ็ม (WHO, 2011) และ
ควรตรวจเฝHาระวังปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลืออยางสม่ำเสมอดวยความถี่ที่เหมาะสม หากน้ำในบอ
มีปริมาณนอยกวา 0.2 พีพีเอ็ม ตองดำเนินการเติมคลอรีนเพิ่ม รวมทั้งเปลี่ยนน้ำและรักษาความ
สะอาดของบออยางสม่ำเสมอ เพื่อปHองกันการปนเป?@อนของจุลินทรียBในการผลิต และบันทึกผล
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 ในกรณีที่ละลายน้ำแข็งดวยน้ำฉีดซองน้ำแข็งจากสายยาง น้ำที่ใชตองผานการปรับปรุงคุณภาพใหมี
มาตรฐานเดียวกับน้ำที่ใชผลิตน้ำแข็งเชนเดียวกับกรณีขางตน และมีการดูแลความสะอาดและการ
จัดเก็บสายยางไมใหมีการสะสมของตะไครน้ำ และไมเกิดการปนเป?@อน

ภาพที่ 7-1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งซองและน้ำแข็งบด
จากนั้นเทน้ำแข็งที่ละลายแลวออกจากซอง โดยบริเวณลานเทน้ำแข็งนี้ควรกําหนดเป1นพื้นที่หวงหาม
เพื่อควบคุมสุขลักษณะสวนบุคคล โดยเฉพาะรองเทาตองสะอาด ใชเฉพาะบริเวณนั้น ๆ และฆาเชื้อดวยคลอรีน
สำหรับพื้นผิวของลานเทน้ำแข็งควรทําดวยวัสดุที่ทนทาน ไมผุกรอนงาย เพื่อปHองกันการปนเป?@อนและ
การสะสมของสิ่งสกปรกตาง ๆ หากพื้นของโรงงานน้ำแข็งซองบางสวนเป1นไม เชน ลานขนสง ไมนั้นจะตองเรียบไม
มีเสี้ยนหลุดรอด ไมมีน้ำขัง และสะอาด โดยพื้นผิวสัมผัสอาหารควรทำความสะอาดและฆาเชื้อดวยคลอรีน 100
พีพีเอ็ม อยางสม่ำเสมอ
น้ำแข็งซอง ไมมีการบรรจุ เพียงฉีดน้ำลางทำความสะอาดภายนอก ตัดเป1นกอนแลวนำขึ้นรถขนสง
บางครั้งจะมีการบด บรรจุถุงหรือกระสอบแลวนำขึ้นรถขนสง
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น้ำแข็งซองที่ยังไมตัดหรือบด ควรเก็บรักษาในบริเวณที่ป#ดมิดชิดและรักษาอุณหภูมิเหมาะสม ปHองกันมิ
ใหมีการปนเป?@อน กรณีที่มีการใชน้ำลางน้ำแข็ง หรือน้ำที่มีโอกาสสัมผัสกับน้ำแข็ง ตองใชน้ำที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เชนเดียวกับน้ำที่ใชผลิตน้ำแข็ง
สำหรับการผลิตน้ำแข็งบดจะนำน้ำแข็งที่เทออกจากซองแลวมาผานเครื่องตัดหรือบด กอนนําไปบรรจุลง
ถุงหรือกระสอบที่ผานการลางทำความสะอาด เพื่อลดโอกาสปนเป?@อนจากสิ่งสกปรกที่ติดมากับถุงหรือกระสอบ
(ดูรายละเอียดในบทที่ 8 การปHองกันการปนเป?@อนซ้ำ)

กระบวนการผลิตน้ำแข็งยูนิต
น้ำแข็งยูนิต เชน น้ำแข็งหลอด น้ำแข็งกอน น้ำแข็งเกล็ด เป1นตน ผลิตโดยเครื่องทําน้ำแข็งอัตโนมัติที่
ออกแบบใหมีลักษณะเป1นระบบป#ด จึงชวยปHองกันการปนเป?@อนจากสิ่งแวดลอมได หากน้ำที่นํามาใชผลิตน้ำแข็ง
ยูนิตมีคุณภาพดี น้ำแข็งยูนิตที่ผลิตไดก็จะมีคุณภาพดีเชนกัน ทั้งนี้ไมควรนําน้ำที่ไมมีการควบคุมการจัดเก็บที่ดี เชน
น้ำที่ควบแนนและเก็บอยูในบอเป#ดใตเครื่องทําน้ำแข็งกลับมาใชในการผลิต

ภาพที่ 7-2 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งหลอด
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ตัวอย+า งขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งหลอด แสดงในภาพที่ 7-2 กระบวนการภายในเครื่องผลิตน้ำ แข็ง
หลอดอัตโนมัติ เริ่มจากหัวจายน้ำ ซึ่งจะลําเลียงน้ำที่ผานการปรับคุณภาพแลวผานเขาไปในทอฟรีซเซอรB จะเป1น
ลักษณะคลาย ๆ รังผึ้ง (ภาพที่ 7-3) จากบนลงลาง หมุนเวียนเชนนี้เรื่อย ๆ ซึ่งมีน้ำยาทําความเย็นหมุนเวียนอยู
รอบนอก เพื่อทําใหน้ำที่อยูในรูแข็งตัวเป1นน้ำแข็ง โดยขนาดความหนาของกอนหรือความเล็กโตของรูตรงกลางนั้น
ระบบสามารถปรับไดตามตองการ เมื่อถึงเวลาที่ไดกำหนดระบบจะใชกVาซรอนจากระบบทำความเย็น กVาซรอน
ดังกลาวจะไปละลายผิวของน้ำแข็งกับผิวของพิมพBน้ำแข็งใหหลุดจากผิวทอหลนลงมาโดยน้ำหนักของน้ำแข็งเอง
น้ำแข็งที่ไดจะถูกตัดเป1นกอนเล็ก ๆ ดวยใบมีดของเครื่องตัดน้ำแข็งซึ่งอยูดานลาง และลงถังเก็บตอไป ระบบจะ
ทำงานเป1นวัฎจักรเชนตอไปเรื่อย จนมีการป#ดเครื่องหรือมีเซ็นเซอรBตัวใดตัวหนึ่งตัดการทำงาน

ภาพที่ 7-3 ชุดพิมพBทำน้ำแข็งหลอด

ภาพที่ 7-4 ชุดพิมพBทำน้ำแข็งกอนตัน

ขอบคุณภาพจาก : https://www.newton-ice.com/knowledge-unit

ตัวอย+างขั้นตอนการผลิตน้ำแข็งก#อนตัน น้ำแข็งลักษณะนี้จะไมมีรูตรงกลาง เป1นน้ำแข็งที่มีการละลาย
ชากวาน้ำแข็งหลอด หลักการทำน้ำแข็ง แมพิมพBจะเป1นลักษณะถวยแกวคว่ำ เรียงกันเป1นแผงบลVอก ทอทำความ
เย็นจะขดอยูบนกนของแกวคว่ำ (ภาพที่ 7-4) ดานลางบล็อกน้ำแข็งจะมีหัวฉีดน้ำ ซึ่งมีหนาที่ฉีดน้ำเขาไปในพิมพB
น้ำแข็งของแตละกอน เมื่อเครื่องทำงาน ระบบทำความเย็นจะหมุนเวียน สวนหัวฉีดน้ำจะฉีดน้ำเขาชุดพิมพBน้ำแข็ง
ระบบทำงานเชนนี้เรื่อย ๆ น้ำจะคอย ๆ จับตัวเป1นกอนน้ำแข็ง (ภาพที่ 7-5) เมื่อถึงเวลาที่กำหนด ระบบจะสงกVาซ
รอนผานทอที่ขดบนกนพิมพBน้ำแข็ง ผิวของน้ำแข็งจะหลุดจากพิมพBน้ำแข็งหลนลงถังเก็บน้ำแข็ง (ภาพที่ 7-6) และ
เริ่มชวงเวลาทำน้ำแข็งใหม ระบบจะทำงานเชนนี้เป1นวัฎจักร สวนน้ำแข็งกอนเหลี่ยม หลักการทำงานและหลักการ
ทำน้ำแข็งจะเหมือนยูนิตกอนกลมตัน แตกตางกันตรงพิมพBของน้ำแข็ง

ภาพที่ 7-5 การผลิตน้ำแข็งยูนิตกอนตัน หรือน้ำแข็งถวย ในขั้นตอนการทำน้ำใหแข็ง
ขอบคุณภาพจาก : https://www.newton-ice.com/knowledge-unit
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ภาพที่ 7-6 การผลิตน้ำแข็งยูนิตกอนตัน หรือน้ำแข็งถวย ในขั้นตอนการละลายน้ำแข็งใหหลุดจากชุดพิมพB
ขอบคุณภาพจาก : https://www.newton-ice.com/knowledge-unit

ขั้นตอนสุดทาย คือ การบรรจุน้ำแข็งยูนิตลงในถุงพลาสติก หรือกระสอบ โดยการบรรจุถุงมักจะใช
เครื่องบรรจุระบบป#ดและบรรจุลงถุงพลาสติกใหมจากโรงงานจึงไมคอยมีปkญหาการปนเป?@อน แตการบรรจุลง
กระสอบมักจะใชกระสอบที่บรรจุซ้ำ จึงตองมีการทําความสะอาดกระสอบที่เหมาะสมเพื่อลดการปนเป?@อนจาก
กระสอบ ที่สัมผัสกับน้ำแข็งโดยตรง เชนเดียวกับกรณีน้ำแข็งซอง (ดูรายละเอียดในบทที่ 8 การปHองกันการ
ปนเป?@อนซ้ำ)
การผลิตน้ำแข็งยูนิตมีผลพลอยได คือ น้ำที่เกิดจากน้ำแข็งละลายซึ่งจะถูกเก็บไวในถังดานลางของ
ตัวเครื่องจะสามารถปk@มกลับไปใชในการผลิตใหมได อยางไรก็ตามน้ำที่ควบแนนและกลั่นตัวหยดจากเครื่องผลิต
น้ำแข็งอัตโนมัติไมใหนํากลับมาใชผลิตน้ำแข็งไดอีก เพราะมีคุณภาพไมปลอดภัยในการบริโภค

สถานที่เก็บรักษาน้ำแข็งบริโคเพื่อจำหน+าย






สะอาด และแบงพื้นที่เป1นสัดสวนเฉพาะ
มีระดับยกสูงกวาทางเดินภายในบริเวณสถานที่เก็บรักษาน้ำแข็ง
ทำดวยวัสดุที่ไมเป1นพิษ และเป1นวัสดุพื้นผิวเรียบทำความสะอาดไดงาย
มีลักษณะที่งายตอการทำความสะอาด
มีลักษณะปกป#ดที่ปHองกันมิใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากภายนอกปนเป?@อนน้ำแข็งได
--------------------------------------------------------

คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป#ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค

หนา 7 - 6

บทที่ 8
การปองกันการปนเปอนซ้ำ (Post-contamination)
ความสําคัญ
น้ำบริโภค น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ที่ผานกระบวนการกรองและฆาเชื้อจุลินทรีย0แลว มีคุณภาพ
และความปลอดภัยตามมาตรฐาน แตก็ยังมีโอกาสเกิดการปนเป45อนของเชื้อจุลินทรีย0ที่ไมพึงประสงค0และจุลินทรีย0ที่
ทําใหเกิดโรค ทั้งในระหวางขั้นตอนการรอเตรียมบรรจุ ขั้นตอนการบรรจุ และขนสง ซึ่งมีสาเหตุการปนเป45อนเกิด
จากสิ่งเหลานี้ ไดแก
1. ปนเปอนจากพื้นผิวสัมผัสอาหาร (Food contact surface) เชน ถังเก็บน้ำรอบรรจุ ถังปรับความ
ดัน ทอสงน้ำ เครื่องบรรจุ หัวบรรจุ หัวจายน้ำสำหรับภาชนะบรรจุไดแก ขวด ถัง ถุง และกระสอบ ลานถอดซอง
น้ำแข็ง เครื่องตัดบดน้ำแข็ง ทอหรือทางลำเลียงน้ำแข็ง ถังเก็บหรือรองรับน้ำแข็ง พาหนะขนสง ที่ไมสะอาด
2. ปนเปอนจากภาชนะบรรจุ เชน ขวด ถวย ถัง ถุง กระสอบ ที่ใชบรรจุน้ำแข็ง ทำจากวัสดุไมเหมาะสม
ไมสะอาด
3. ปนเปอนจากสิ่งแวดล?อม เชน หองบรรจุที่ไมสะอาด การบรรจุกับพื้น บรรจุโดยใชสายยาง การป#ด
ผนึกที่ไมถูกสุขลักษณะ การขนสงน้ำแข็งซองโดยใชรถเป#ดโลง
4. ปนเปอนจากพนักงาน เชน แตงกายไมสะอาด ไมสวมผากันเป45อน ไมสวมหมวกคลุมผม หรือไมสวม
ผาป#ดปาก หรือมีพฤติกรรมที่กอใหเกิดการปนเป45อน เชน ไมลางมือ ใชมือสัมผัสปากหรือภายในภาชนะบรรจุ ใช
เทาถีบเพื่อลำเลียงน้ำแข็ง เป=นตน
5. ปนเปอนจากน้ำที่สัมผัสอาหาร เชน น้ำที่ใชถอดซองน้ำแข็ง น้ำลางน้ำแข็ง หรือน้ำที่มีโอกาสสัมผัส
กับน้ำแข็ง ไมสะอาด ลำเลียงมาใชไมถูกสุขลักษณะ และมีการใชซ้ำโดยไมเปลี่ยนน้ำหรือไมมีมาตรฐานควบคุม
ความสะอาดและการฆาเชื้อ เป=นตน
การลดการปนเป45อนหลังกระบวนการผลิตทําไดโดยควบคุมขั้นตอนการบรรจุ การทําความสะอาดจุดพัก
ตาง ๆ ที่เป=นแหลงสะสมของเชื้อจุลินทรีย0ในขั้นตอนการบรรจุ และการทําความสะอาดภาชนะบรรจุ

การปองกันการปนเปอนจากพื้นผิวสัมผัสอาหาร (Food contact surface)
พื้นผิวสัมผัสอาหาร หมายถึงพื้นผิวของเครื่องมือ อุปกรณ0 หรือพื้นผิว ที่ตองสัมผัสโดยตรงกับอาหาร
หรือมีโอกาสสัมผัสกับอาหาร
พื้นผิวสัมผัสอาหารในขั้นตอนหลังจากที่น้ำผานการกรองและฆาเชื้อมาแลว เชน ถังเก็บน้ำรอบรรจุ ถัง
ปรับความดัน ทอสงน้ำ เครื่องบรรจุ หัวบรรจุ หัวจายน้ำสำหรับภาชนะบรรจุไดแก ขวด ถัง ถุง และกระสอบ ลาน
ถอดซองน้ำแข็ง เครื่องตัดบดน้ำแข็ง ทอหรือทางลำเลียงน้ำแข็ง ถังเก็บหรือรองรับน้ำแข็ง พาหนะขนสง ตองมี
มาตรการป?องกันการปนเป45อนซ้ำกลับเขาสูน้ำบริโภค น้ำแรธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค ดังนี้

คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป#ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค

หนา 8 - 1

1. เลือกใช?เครื่องมือ อุปกรณD หรือพื้นผิว ที่เหมาะสม
1.1 ทำจากวัสดุที่ไมเป=นพิษ ไมทำปฏิกิริยากับอาหารภายใตสภาวะของการใชงาน (อุณหภูมิ
ความดัน คาพีเอช) ทนทานตอการกัดกรอนจากอาหาร จากสารทำความสะอาด (cleaning agent) และสารฆา
เชื้อ (sanitizer)
1.2 ไมเป=นสนิม ไมหลุดลอกงาย ไมละลายลงในอาหาร หรือดูดซับโดยอาหาร
1.3 พื้นผิวเรียบ ไมควรมีรอยตอมาก กรณีที่มีรอยตอ รอยตอตองเรียบและเชื่อมตอกันสนิ ท
ตอเนื่อง ไมมีรอง รูพรุน เพื่อไมเป=นที่สะสมของจุลินทรีย0 ซึ่งยากในการกำจัดออกและกอใหเกิดการปนเป45อนลงใน
อาหารได
1.4 ทำความสะอาดและฆาเชื้อไดงายและทั่วถึง ดวยวิธีถอดชิ้นสวนขัดลาง (Cleaning out of
place ; COP) หรือวิธีลางโดยไมถอดชิ้นสวนหรือวิธีซีไอพี (Cleaning In place ; CIP) สามารถชะลางเศษอาหาร
และสิ่งตาง ๆ ออกไดหมด ไมมีเหลือตกคาง
2. ต?องมีการทำความสะอาดและฆGาเชื้ออยGางสม่ำเสมอ
พื้นผิวสัมผัสอาหาร ตองสะอาด ไมมีคราบสกปรกหรือตะไครน้ำ
การทําความสะอาดหัวบรรจุและสายยางบรรจุน้ำบริโภค ทําไดโดยแชในสารละลายคลอรีนความ
เขมขน 50 - 100 พีพีเอ็ม เป=นเวลา 20 นาที หรือหยอดสารละลายคลอรีนเหลวเขาในสายยางเพื่อฆาเชื้อสัปดาห0
ละ 1 ครั้ง และหัวจายน้ำตองทําความสะอาดอยางสม่ำเสมอ
สารเคมีที่ใชในการทำความสะอาดและฆาเชื้อ ตองมีขอมูลเกี่ยวกับความเขมขนและระยะเวลาที่
สารนั้นสัมผัส และสารเคมีเหลานี้ต องกำจัดออกจากผิวหนาของพื้นผิวสัมผัสอาหาร โดยการลางและลางครั้ง
สุดทายดวยน้ำที่ใชในการผลิต นอกจากการใชสารเคมีแลว ยังมีการฆาเชื้อโดยใชไอน้ำหรือน้ำรอนหรือสารละลาย
โอโซน ซึ่งตองปฏิบัติดังนี้
หากใชไอน้ำหรือน้ำรอนในระบบป#ดตองกำหนดอุณหภูมิไมต่ำกวา 77 องศาเซลเซียส ระยะเวลา
ไมนอยกวา 15 นาที หรืออุณหภูมิไมต่ำกวา 93 องศาเซลเซียส ระยะเวลาไมนอยกวา 5 นาที
โอโซน เป=นสารที่สามารถฆาเชื้อโรคไดดี สามารถทำใหอยู ในรูปของสารละลายโดยผานก`าซ
โอโซนน้ำอยางตอเนื่อง แตโอโซนไมสามารถเก็บไวไดนาน ตองผลิตเมื่อตองการใชเทานั้น และตองใชความเขมขน
และระยะเวลาที่เพียงพอในการฆาเชื้อ และตองพิจารณาความทั่วถึงของโอโซนที่สัมผัสกับพื้นผิว ทั้งนี้โอนโซนมี
ขอจำกัดคือ โอโซนเป=นอันตรายตอมนุษย0หากไดรับที่ความเขมขนเกิน 4 พีพีเอ็ม เป=นเวลาตอเนื่อง จึงตองมีระบบ
ตรวจจับและเตือนภัย และมีระบบการระบายอากาศที่ดีในบริเวณที่ใชงาน รวมทั้งโอโซนเป=นเป=นตัวออกซิไดส0ที่
แรง กัดกรอนพื้นผิววัสดุได จึงตองใชกับพื้นผิวที่ทนการกัดกรอน เชน เหล็กปลอดสนิม (stainless steel)
3. จุดพักที่เปIนแหลGงสะสมในกระบวนการผลิต
โดยปกติน ้ ำที ่ ผ านกระบวนการกรองและฆาเชื ้ อจุ ล ิ นทรีย 0 แ ลว ควรเป=น น้ ำที่ ม ีค ุ ณภาพและ
มาตรฐาน แตยังมีโอกาสเกิดการปนเป45อนจากจุลินทรีย0ระหวางกระบวนการผลิตในชวงหลังการฆาเชื้อได ประเด็น
สำคัญที่ควรพิจารณา ไดแก ปbญหาการเพิ่มจำนวนจุลินทรีย0 ณ จุดพักและแหลงสะสม ซึ่งน้ำมีสภาพนิ่ง เป=นโอกาส
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ใหจุลินทรีย0ซึ่งอาจปนเป45อนอยู จำนวนนอยสามารถเจริญเติบโตและเพิ่มจำนวนมากขึ้นจนเป=นปbญหาได ซึ่งเป=น
เหตุผลที่อธิบายไดวา เหตุใดบางครั้งผูประกอบการไดมีการดูแลจุดตางๆ อยางเหมาะสมเกือบทั้งหมดแลว แตก็
อาจพบการปนเป45อนของจุลินทรีย0 เชน โคลิฟอร0ม เหลือรอดอยูได
จุดที่พบการปนเป45อนในกระบวนการผลิตที่สำคัญ ไดแก ในชวงของการบรรจุ ซึ่งประกอบดวย
 ถังเก็บน้ำรอบรรจุ
− ตองปลอยน้ำที่กนถังทิ้งอยางนอยสัปดาห0ละครั้ง เพราะน้ำกนถังเป=นจุดที่น้ำนิ่งทำ
ใหจุลินทรีย0สามารถเจริญได
− ติดตั้งหลอดยูวีกอนการบรรจุอีก 1 จุด ระหวางทางที่น้ำออกจากถังพักกอนเขาหัว
บรรจุเพื่อทำลายจุลินทรีย0ที่อาจหลงเหลือและเติบโตเพิ่มจำนวนได
 ทGอสGงน้ำและอุปกรณDอื่นกGอนเข?าสูGหัวบรรจุ เชGน ถังปรับความดัน
− ควรปลอยน้ำทิ้งอยางนอยเทากับ 1 ปริมาตรทอ หรือปริมาตรอุปกรณ0นั้น เพื่อลด
ปริมาณจุลินทรีย0ที่อาจสะสมและเจริ ญออกไปกอนทำการบรรจุ โดยเฉพาะทอ
ระหวางถังพักไปถึงหัวบรรจุ
 หัวบรรจุและทGออGอนที่ใช?กับหัวบรรจุ
− กอนทำการบรรจุควรปลอยน้ำทิ้งทุกจุดเชนเดียวกัน รวมทั้งตองทำความสะอาด
และฆาเชื้อที่หัวบรรจุและทอออนที่ใชกับหัวบรรจุ โดยแชดวยสารละลายคลอรีนที่มี
ความเขมขน 100 พีพีเอ็ม นานประมาณ 20 นาที ทุกชวงเวลาที่เหมาะสม เชน ฆา
เชื้อทุกหัวบรรจุทุกครั้งที่ใชงาน
− ในกรณีเป=นทอออนประกอบหัวบรรจุควรถอดลางและฆาเชื้อสัปดาห0ละครั้ง เป=นตน
− เมื่อบรรจุเสร็จสิ้นแตละครั้ง ตองถายน้ำทิ้งทุกครั้ง เพื่อไมใหมีน้ำคางอยู เป=นการ
ป?องกันการเจริญของเชื้อจุลินทรีย0ที่อาจหลงเหลืออยู
อีกประเด็นที่เป=นสาเหตุของการปนเป45อนจุลินทรีย0ก็คือการหยุดผลิตเป=นเวลานาน ซึ่งจะทำให
เกิดการสะสมและเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย0 ทำใหเกิดปbญหาได ดังนั้นหากมีการหยุดเป=นเวลานาน เชน เกินกวา 2
วันขึ้นไป ควรถอดลางอุปกรณ0ที่จำเป=น เชน ไสกรอง และถายน้ำในจุดที่มีการสะสมหยุดนิ่ง เชน ถังพักน้ำเมื่อ
กลับมาผลิตใหมควรพิจารณาลางยอนและถอดลางอุป กรณ0ที ่จำเป=น รวมทั้งฆาเชื้อไสกรองเพื่ อลดและขจั ด
เชื้อจุลินทรีย0 ณ จุดพักและแหลงสะสมตามวิธีการที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมดทุกครั้ง ซึ่งจะเป=นวิธีที่ชวยลดโอกาส
เสี่ยงเนื่องจากการปนเป45อนของเชื่อจุลินทรีย0ได
4. กรณีน้ำแข็งซอง ซึ่งน้ำแข็งสัมผัสกับพื้นลานเทและลานลำเลียงและขนสGงน้ำแข็งหลังจากถอด
น้ำแข็งออกจากซอง
พื้นผิวของลานเท หรือลานลำเลียงและขนสงน้ำแข็ง ควรทําดวยวัสดุที่ทนทาน ไมผุกรอนงาย
เพื่อป?องกันการปนเป45อนและการสะสมของสิ่งสกปรกตางๆ หากใชไม ไมนั้นจะตองเรียบไมมีเสี้ยนหลุดรอด ไมมีน้ำ
ขัง และสะอาด โดยพื้นผิวสัมผัสอาหารควรทำความสะอาดและฆาเชื้อดวยคลอรีน 100 พีพีเอ็ม อยางสม่ำเสมอ
อีกทั้งตองกําหนดพื้นที่ดังกลาวเป=นพื้นที่หวงหาม ควบคุมสุขลักษณะสวนบุคคล โดยเฉพาะ
รองเทาตองสะอาดใชเฉพาะบริเวณนั้น ๆ เทานั้น
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป#ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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การปองกันการปนเปอนจากภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุสําหรับน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป#ดสนิทและน้ำแข็ง แบงเป=น 2 กลุม คือ
1. ภาชนะใหมG ที่ใช?ครั้งเดียว ไดแก
 ขวดน้ำดื่มพลาสติกแบบใส (พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต, Polyethylene Terephthalate)
 ขวดน้ ำ ดื ่ ม พลาสติ ก แบบขุ น (พอลิ เ อทิ ล ี น , Polyethylene หรื อ พอลิ โ พรไพลี น ,
Polypropylene)
 ถวยน้ำพลาสติก (พอลิโพรไพลีน, Polypropylene)
 แกลลอนน้ ำ ดื ่ ม ขนาด 5 หรื อ 6 ลิ ต ร (พอลิ เ อทิ ล ี น เทเรฟทาเลต ,Polyethylene
Terephthalate)
 ถุ ง พลาสติ ก ใส น้ ำ แข็ ง (พอลิ เ อทิ ล ี น ความหนาแน นต่ ำ , Linear Low Density
Polyethylene)
2. ภาชนะที่มีการนํากลับมาใช?ซ้ำหลายครั้ง เชน
 ขวดแกว
 ถั ง พลาสติ ก ขุ น (พอลิ เ อทิ ล ี น , Polyethylene) ถั ง พลาสติ ก ใส (พอลิ ค าร0 บ อเนต,
Polycarbonate)
 ถุงหรือกระสอบพลาสติกใสน้ำแข็ง
โดยสามารถตรวจสอบชนิดภาชนะบรรจุที่อนุญาตใหใชไดเพิ่มเติมจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขวา
ดวย การกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ (ดูรายละเอียดในบทที่ 1) เพื่อใหผูประกอบการเลือกใช
ภาชนะบรรจุไดเป=นไปตามที่กฎหมายกำหนด
ภาชนะบรรจุรวมถึงฝาตองทําจากวัสดุไมเป=นพิษ ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกตองไมทําจากพลาสติก
ที่ใชแลว (recycle) และมีคุณภาพของพลาสติกเป=นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย การกำหนด
คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก
กอนนําภาชนะบรรจุมาใช ควรมีการตรวจสอบสภาพเบื้องตนวาอยูในหีบหอที่สะอาด ไมมีตําหนิ ภาชนะ
บรรจุที่ใชซ้ำตองไมแตก บิ่น มีรอยราว รอยขาด หรือคราบสกปรกที่ไมสามารถกําจัดออกได
ภาชนะบรรจุตองเก็บอยูในสภาพที่ป?องกันการปนเป45อนกอนนํามาใช หองหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุ
ใหมและใชซ้ำตองสะอาด พื้นแหง มีชั้นหรือยกพื้น และมีมาตรการป?องกันการปนเป45อน
การทําความสะอาดภาชนะบรรจุ
การลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุเป=นสิ่งที่ผูประกอบการมักจะมองขามและเป=นสาเหตุของ
การปนเป45อนทางดานกายภาพ เคมี และจุลินทรีย0ในน้ำบริโภค น้ำแรธรรมชาติ รวมทั้งน้ำแข็งบริโภค
หลักสําคัญของการลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุ คือ บริเวณที่ใชลางทําความสะอาดตอง
ระบายน้ำไดดี มีการคัดแยกกอนลางและมีระบบการจัดแยกภาชนะที่ลางสะอาดแลวไมใหปะปนกับภาชนะที่ยัง
ไมไดลาง
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป#ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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เครื่องมือหรืออุปกรณ0ลางภาชนะบรรจุ ตองเหมาะสมกับการใชงาน มีจํานวนเพียงพอ กรณีใช
เครื่องลางกึ่งอัตโนมัติ หรืออัตโนมัติ ตองศึกษาวิธีการใชงานอยางถูกตอง
ชนิดสารเคมีที่ใชทําความสะอาดตองเหมาะสมและไมตกคางในภาชนะบรรจุและผลิตภั ณ ฑ0
สุดทาย และมีขอมูลการใชงานอยางถูกตอง
การลางทําความสะอาดและฆาเชื้อตองดําเนินการดวยดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้ง
ดําเนินการอยางถูกตอง การเก็บรักษาและลําเลียงภาชนะที่ทําความสะอาดแลวตองทําอยางเหมาะสมเพื่อป?องกัน
การปนเป45อน
สารเคมีที่ใช?ในการล?างทำความสะอาดภาชนะบรรจุ
น้ำยาลางภาชนะบรรจุที่ใช ควรเป=นชนิดที่มีฟองนอย เพื่อใหเห็นสิ่งสกปรกและคราบภายใน
ภาชนะบรรจุไดชัดเจน และเพื่อไมใหสิ้นเปลืองคาใชจาย แรงงานและน้ำ น้ำยาลางภาชนะบรรจุไมควรมีน้ำหอม
เพื่อไมใหมีกลิ่นติดไปกับภาชนะบรรจุที่เป=นพลาสติก และไมใชผงซักฟอกลางภาชนะบรรจุเนื่องจากอาจมีสารฟอก
ขาวตกคาง
น้ำยาลางภาชนะสามารถเตรียมเองได โดยใช





อีเมอร0 28 ซีที (แชมพูออยล0) 1 กิโลกรัม
กรดซิตริก (กรดมะนาว) 1 ชอนโต`ะ
โซเดียมคลอไรด0 (เกลือแกง) 250 กรัม
ผงสีเล็กนอย

ผสมกับน้ำ 3 กิโลกรัม คนใหเขากัน (ทั้งนี้ ไมมีการเติมผงเกิดฟองและน้ำหอมเหมือนกับการทํา
น้ำยาลางภาชนะทั่วไป) ขอดีของการเตรียมน้ำยาลางภาชนะเองที่โรงงาน นอกจากจะชวยลดคาใชจายแลว ยังลด
ปbญหากลิ่นจากน้ำหอมและฟองที่เกิดขึ้น ซึ่งลางน้ำออกยาก และเป=นการลดแรงงาน รวมทั้งน้ำที่ใชในการลางดวย
การล?างภาชนะบรรจุและฝา
ในการทําความสะอาดภาชนะบรรจุใหมีประสิ ทธิภ าพ ตองคํานึงถึงชนิดและปริมาณของสิ่ ง
สกปรกที่ปนเป45อนมากับภาชนะบรรจุ โดยเฉพาะภาชนะบรรจุที่มีการใชซ้ำ ซึ่งสกปรกและมีโอกาสปนเป45อน
มากกวาภาชนะบรรจุใหม
1. ภาชนะบรรจุใหมG หรือภาชนะบรรจุชนิดใช?ครั้งเดียว
ตองทําความสะอาดดวยการกลั้วหรือฉีดลางดวยน้ำที่พรอมบรรจุ 1 ครั้งกอนนําไปใชงาน
กลั่วดวยน้ำที่พรอมบรรจุ 1 ครั้ง

นำไปใช

ภาพที่ 8-1 กระบวนการลางทําความสะอาดขวดที่ใชครั้งเดียว
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หรือมีมาตรการอื่นป?องกันการปนเป45อน เชน การใชลมดูด การเปqาขวดและลำเลียงไป
บรรจุทันทีในลักษณะที่ไมกอใหเกิดการปนเป45อน
ในกรณีที่เปนภาชนะบรรจุที่ไมสามารถกลั้วดวยน้ำรอบรรจุทุกครั้งกอนการใชงาน เชน
แกวพลาสติกชนิดพีพี รวมถึงฟ*ล+มป*ดฝา ตองเพิ่มความระมัดระวังในการเก็บรักษา ซึ่งตองมีการปกป*ดอยางมิดชิด
ในสภาวะแวดลอมที่ป0องกันการปนเป12อนได โดยมียกพื้นหรือชั้นรองรับและไมวางชิดผนัง การลำเลียงขนสงไม
กอใหเกิดการปนเป45อน
2. ฝาใหมG หรือฝาชนิดใช?ครั้งเดียว
ทําความสะอาดโดยแชในสารละลายคลอรีนความเขมขน 50 - 100 พีพีเอ็ม นาน 30 นาที
แลวลางดวยน้ำที่พรอมบรรจุ 2 ครั้ง แลวแชทิ้งไวในน้ำสะอาดที่พรอมบรรจุจนกวาจะนําไปใช
3. ภาชนะบรรจุชนิดที่ใช?ซ้ำ
ปPญหาที่พบในภาชนะบรรจุชนิดที่ใช?ซ้ำ ไดแก
 การปนเป45อนปกติ ซึ่งพบในกรณีทั่วไป
 การปนเป4 5 อ นผิ ด ปกติ ซึ ่ ง มั ก เกิ ด จากกรณี ท ี ่ ผ ู บริ โ ภคนํ า ภาชนะบรรจุ ไ ปใชผิ ด
วัตถุประสงค0
 การปนเป45อนตะไครน้ำในภาชนะบรรจุ ทั้งชนิดที่สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา และ
ไมสามารถมองไดดวยตาเปลา
ทั้งนี้ ตะไครที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา จะเจริญเติบโตในผลิตภัณฑ0น้ำระหวางการ
เก็บรักษา จึงกอใหเกิดความเสียหายมากมาย ตะไครที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาไมไดเกิดจากกระบวนการ
ผลิตน้ำที่ไมถูกตอง แตเกิดจากตะไครที่อาจปนเป45อนติดมากับภาชนะบรรจุที่ใชแลว และปนเป45อนมากับน้ำที่ใชลาง
ภาชนะบรรจุที่อาจใชน้ำธรรมดา (ปกติคือน้ำดิบ) ในการลาง ซึ่งสามารถแกปbญหาไดโดยการกลั้วภาชนะดวย
สารละลายคลอรีนเพื่อกําจัดตะไครที่ติดมากับภาชนะบรรจุ และการเติมคลอรีนเพื่อทําลายตะไครในน้ำที่ใชลาง
ภาชนะ
ขั้นตอนและวิธีการล?างภาชนะบรรจุชนิดที่ใช?ซ้ำ มีดังนี้
1. เป#ดฝาถังเพื่อตรวจสอบสภาพภายใน ดวยการตรวจพินิจภายในถังในที่มีแสงสวาง
รวมกับการดมกลิ่นเพื่อตรวจสอบการปนเป45อนที่ผิดปกติภายใน และคัดแยกระหวางภาชนะบรรจุที่ปนเป45อนปกติ
กับ ภาชนะบรรจุที่ปนเป45อนผิดปกติ
2. ลางถังภายนอกขณะป#ดฝาถัง โดยลางดวยน้ำและน้ำยาลางภาชนะที่ผสมเอง แลวลาง
ดวยน้ำจนน้ำยาลางภาชนะออกหมด
3. การลางทําความสะอาดภายในภาชนะบรรจุที่ปนเป45อนปกติและผิดปกติ ใชวิธีการทํา
ความสะอาดที่มีความรุนแรงแตกตางกัน ไดแก
1) การล?างตามวิธีปกติ สําหรับภาชนะบรรจุที่ปนเป45อนปกติ และภาชนะปนเป45อน
ผิดปกติที่ผานการลางตามวิธีพิเศษแลว โดยกลั้วดวยสารละลายคลอรีน ความเขมขน 10 พีพีเอ็ม เป=นเวลา 5
วินาที เพื่อกําจัดตะไครที่มองไมเห็นดวยตาเปลาที่อาจอยูในถัง จากนั้นกลั้วถังดวยน้ำยาลางภาชนะที่ผสมเอง เป=น
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป#ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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เวลา 5 วินาที แลวลางกลั้วภายในดวยน้ำที่ผานการทําลายตะไครแลว จนน้ำยาลางภาชนะหมด คว่ำถังไวเพื่อ
สะเด็ดน้ำเพื่อรอนําไปบรรจุ กอนนําไปใชบรรจุใหกลั้วดวยน้ำที่ใชบรรจุอีกครั้ง
ทั้งนี้ การกำจัดตะไครในน้ำที่ใชลางภาชนะ ทําไดโดยเติมคลอรีนเหลวลงในน้ำที่
จะนํามาใชลางภาชนะ ปริมาณคลอรีนที่ตองใชเติม คือ 1.2 พีพีเอ็ม เพื่อใหมีปริมาณคลอรีนที่เหลืออยู หรือคลอรีน
อิสระคงเหลือไมนอยกวา 1 พีพีเอ็ม หลังจากทิ้งไว 30 นาที น้ำที่ทําลายตะไครแลวตองเก็บไวในภาชนะที่ป#ดมิดชิด
จนกวาจะนําไปใชงาน
วิธีการกำจัดตะไครนี้สามารถประยุกต0ในการปรับสภาพน้ำดิบดานจุลิน ทรีย0
เพื่อทําลายทั้งจุลินทรีย0และตะไครในน้ำดิบในเวลาเดียวกัน โดยควบคุมปริมาณคลอรีนคงเหลือจากเดิมที่แนะนำให
คงเหลืออยางนอย 0.5 พีพีเอ็ม ใหเพิ่มขึ้นเป=น 1 พีพีเอ็มดวยได (ภาพที่ 8-2)
2) การล?างตามวิธีเฉพาะ สําหรับภาชนะบรรจุที่พบการปนเป45อนผิดปกติภายใน
จะตองลางดวยวิธีเฉพาะจนสิ่งสกปรกหลุดออก กอนนําไปลางดวยวิธีปกติ เชนเดียวกับภาชนะที่ปนเป45อนปกติ
ไดแก
 ภาชนะที ่ ป นเป อนด? ว ยตะไครG ท ี ่ ส ามารถมองเห็ น ด? ว ยตาเปลG า ใช
สารละลายคลอรีนเหลว ความเขมขน 10% ปริมาตร 100 มิลลิลิตร กลั้วที่จุดซึ่งพบตะไครประมาณ 10 วินาที
แลวเทคลอรีนเหลวลงในถังอื่นที่พบการปนเป45อนตอไป จากนั้นใชแปรง ขนออนดามยาวเขี่ยเบาๆ ตรงจุดที่พบ
ตะไครเพื่อใหตะไครหลุดออก และนําไปลางภายในตามวิธีปกติตอไป การกลั้วดวยคลอรีนจะทําใหถังมีกลิ่น จึงตอง
เป#ดถังตั้งทิ้งไว 1 วันเพื่อใหกลิ่นคลอรีนระเหยไปจนหมดกอนนําไปใชงาน
 ภาชนะที ่ป นเปอนคราบโปรตีน เชน คราบปbสสาวะ คราบอาหาร ใช
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด0 ความเขมขน 1% ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส กลั้วในถังเป=นเวลา 10 วินาที จน
สะอาด แลวเทสารละลายดางทิ้งไป จากนั้นนําไปลางตามวิธีปกติ
 ภาชนะที ่ป นเปอนน้ ำ มั น เบนซิ น ใหเติ ม ถานกั ม มั นต0 ลงแชในภาชนะ
จนกวากลิ่นจะหมดไป กอนนําไปลางภายในตามวิธีปกติ
ทั้งนี้ไมแนะนําใหสถานประกอบการขนาดเล็ก ใชขวดน้ำชนิดใชซ้ำขนาดเล็ก หากไมมี
เครื่องลางขวดอัตโนมัติ ที่มีประสิทธิภาพและการควบคุมคุณภาพที่สามารถครอบคลุมไดทุกขั้นตอนการลางไดรอย
ละ 100 เนื่องจากการปนเป45อนสามารถเกิดในทุกขวด ซึ่งยากที่จะทําการควบคุมจากการลางแบบธรรมดา
4. ฝาที่ใช?ซ้ำ
ตองลางดวยน้ำยาลางภาชนะบรรจุ ลางออกแลวแชในสารละลายคลอรีนความเขมขน 50
- 100 พีพีเอ็ม เป=นเวลา 30 นาที แลวลางดวยน้ำสะอาดที่พรอมบรรจุ 2 ครั้ง (ภาพที่ 8-3)
5. ถุงหรือกระสอบพลาสติกน้ำแข็งที่ใช?ซ้ำ
ถุงหรือกระสอบที่ใชบรรจุทั้งน้ำแข็งบดและน้ำแข็งหลอดเพื่อการจัดจำหนายนี้มั กเป=น
กระสอบพลาสติกและมีการนำกลับมาใชใหม ดังนั้น จึงตองมีวิธีการทำความสะอาดเพื่อลดและขจัดจุลินทรีย01 ดังนี้
1 วิ ส ิ ฐ จะวะสิ ต และคณะ. แนวทางการป? อ งกั น การปนเป4 5 อ นในกระบวนการผลิ ต น้ ำ แข็ ง ซองและน้ ำ แข็ ง หลอด. สถาบั น โภชนาการ

มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม. มิถุนายน 2552.
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1) นำถุงหรือกระสอบไปลางดวยน้ำเปลาและใชแปรงขัดลางเศษดินหรือสิ่งสกปรกที่อาจ
ติดอยู หากถุงหรือกระสอบมีรอยขาดหรือไมสามารถกำจัดสิ่งสกปรกได ควรคัดแยกทิ้งไป
2) การฆาเชื้อถุงหรือกระสอบที่ใชแลวที่มีประสิทธิภาพตองใหถุงหรือกระสอบผานการแช
น้ำคลอรีนที่ความเขมขน 7-10 พีพีเอ็ม เป=นเวลาอยางนอย 5 นาที (อานขอ 3 กอนเริ่มดำเนินการ)
3) ในการลางถุงหรือกระสอบในโรงงานที่มีจำนวนมาก ควรเตรียมคลอรีนเริ่มตนที่ความ
เขมขน 100 พีพีเอ็ม จากการศึกษาพบวาน้ำคลอรีน 100 พีพีเอ็ม ปริมาณ 350 ลิตร สามารถใชแชทำความสะอาด
กระสอบไดถึง 2,000 ใบ
4) ถุงหรือกระสอบที่ผานการฆาเชื้อดวยคลอรีนแลว สามารถนำไปใชบรรจุน้ำแข็งไดทันที
โดยไมจำเป=นตองนำไปตาก แตควรนำถุงหรือกระสอบที่ทำความสะอาดแลวไปใชภายใน 24 ชั่วโมง หากตองการ
เก็บถุงหรือกระสอบที่ผานการลางแลวนานกวา 24 ชั่วโมง ตองนำไปตากใหแหงสนิท ซึ่งปกติใชเวลาอยางนอย 4
ชั่วโมง
ทั้งนี้การลางเริ่มดวยการนำถุงหรือกระสอบไปแชในน้ำคลอรีนที่มีความเขมขน 100 พี
พีเอ็ม เป=นเวลาอยางนอย 5 นาที โดยถุงหรือกระสอบที่แชไดในแตละครั้งมีจำนวนประมาณ 200-300 ใบ และทุก
ใบจะตองจมอยูในน้ำคลอรีนนี้ทั้งใบ น้ำคลอรีนที่ใชลางชุดสุดทายตองมีปริมาณคลอรีนคงเหลือไมนอยกวา 7-10
พีพีเอ็ม
สำหรับการผลิตน้ำแข็งยูนิต มักพบปbญหาใชภาชนะบรรจุที่มีรูพรุน และวางกระสอบ
บนพื้น หรือใชภาชนะบรรจุซ้ำโดยไมทำความสะอาด แนวทางการแกไขกรณีนี้คือ ควรเปลี่ยนจากภาชนะบรรจุที่มี
รูพรุนเป=นถุงพลาสติกที่ป#ดไดมิดชิด กรณีใชกระสอบตองลางและฆาเชื้อดวยคลอรีน
การจัดการภาชนะบรรจุที่ล?างสะอาดแล?ว
การลําเลียงขนสงภาชนะบรรจุที่ทําความสะอาดแลว ตองไมทําใหเกิดการปนเป45อนขึ้นอีก ภาชนะ
บรรจุที่ลางสะอาดแลวควรนําไปใชบรรจุทันที เพื่อป?องกันการปนเป45อนของจุลินทรีย0จากสภาพแวดลอม ทั้งนี้ กอน
การบรรจุ ใหกลั้วภาชนะบรรจุดวยน้ำที่พรอมบรรจุ
ถุงหรือกระสอบที่ผานการฆาเชื้อดวยคลอรีนแลวสามารถนํามาใชบรรจุน้ำแข็งไดทันที หรือหาก
ตองการนําไปตาก ตองตากใหแหงสนิท โดยผึ่งบนชั้นโปรง หรือตะแกรง ที่สูงจากจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร
และควรนําถุงหรือกระสอบที่ทําความสะอาดแลวไปใชภายใน 24 ชั่วโมง หากมีความจำเป=นที่ไมสามารถบรรจุ
ทันทีภายหลังการลางทำความสะอาดและฆาเชื้อ ตองมีการป?องกันการปนเป45อนขามจากสิ่งแวดลอม และจาก
ภาชนะบรรจุที่รอลาง
กรณีใช?ยานพาหนะขนสGงน้ำแข็งซองในลักษณะเปIนภาชนะบรรจุ
ยานพาหนะตองสะอาด และอยูในสภาพใชงานไดดี ไมมีสารออกมาปนเป45อนกับน้ำแข็งในปริมาณ
ที่อาจเป=นอันตรายตอสุขภาพ ทำดวยวัสดุที่ไมเป=นพิษ และเป=นวัสดุผิวเรียบทำความสะอาดไดงาย มีความสูง
เพียงพอในการป?องกันการปนเป45อนจากพื้นและมีลักษณะปกป#ดที่ป?องกันมิใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายนอกปนเป45อน
น้ำแข็งได โดยตองมีการทำความสะอาดและฆาเชื้อ โดยใชสารละลายคลอรีน 100 พีพีเอ็ม อยางสม่ำเสมอ
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป#ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ภาพที่ 8-2 กระบวนการลางทําความสะอาดภาชนะบรรจุชนิดใชซ้ำที่เป=นถังพลาสติกขนาด 18.9 และ 20 ลิตร

ภาพที่ 8-3 กระบวนการลางทําความสะอาดฝาภาชนะบรรจุ
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป#ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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การปองกันการปนเปอนจากสิ่งแวดล?อม
ต?องบรรจุในห?องบรรจุที่สะอาดและมีการปฏิบัติงานในลักษณะที่ไมGกGอให?เกิดการปนเปอน
การบรรจุน้ำบริโภค น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งยูนิต ตองบรรจุในหองบรรจุที่เป=นหองโดยเฉพาะ
มีการกั้นหองบรรจุอยางถาวร มีประตูทางเขา - ออก หรือมีมานพลาสติกกั้น และไมเป=นทางเดินผาน เพื่อป?องกัน
การปนเป45อนจากสิ่งแวดลอม และจากสัตว0และแมลง พื้นมีการออกแบบลาดเอียงและระบายน้ำไดรวดเร็ว ผนัง
และเพดานเป=นผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย และตองมีจุดลางมือ สบูเหลว อุปกรณ0ทำใหมือแหง และแอลกอฮอล0
ฉีดมือ รวมทั้งมีอุปกรณ0ในการลางมือตั้งอยูในตําแหนงที่เหมาะสมบริเวณหนาหองบรรจุ
ในกรณีที่ผลิตภัณฑ0อยู ภายในเครื่องจักร อุปกรณ0 หรือทอลำเลียงตาง ๆ ที่มีการปกป#ดอยาง
มิดชิดตลอดการบรรจุ สามารถป?องกันการปนเป45อนทั้งทางกายภาพและทางดานจุลินทรีย0จากสภาพแวดลอม
ระหวางการผลิตลงสูผลิตภัณฑ0ไดอยางเหมาะสม เชน การบรรจุอัตโนมัติที่ผลิตภัณฑ0ไมสัมผัสสิ่งแวดลอม ไมมี
ความจำเป=นตองมีหองบรรจุ หรือแยกพื้นที่เพื่อควบคุมสุขลักษณะที่เขมงวด
หองบรรจุน้ำบริโภค น้ำแรธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค ตองรักษาความสะอาดอยางสม่ำเสมอ
ทั้งนี้กรณีน้ำแข็งซอง ที่ไมมีการบรรจุ เพียงฉีดน้ำลางทำความสะอาดภายนอก ตัดเป=นกอนแลว
นำขึ้นรถขนสง หรือกรณีที่มีการบด บรรจุถุงหรือกระสอบ ซึ่งมีโอกาสเกิดปนเป45อนขามจากสิ่งแวดลอม ขณะทำ
การเคลื่อนยาย ขนสง ตัด บด หรือบรรจุน้ำแข็ง ตองมีภาชนะรองรับไมวางกับพื้นโดยตรง หากจำเป=นหรือมี
ขอจำกัดของพื้นที่ตองวางน้ำแข็งกับพื้น ใหดูแลพื้นดังกลาวเทียบเทาพื้นผิวสัมผัสอาหาร โดยใหแยกพื้นที่ที่ทำการ
เคลื่อนยาย หรือขนสงเป=นสัดสวน จัดเป=นพื้นที่ที่มีขอบเขตหวงหามเพื่อป?องกันสิ่งสกปรกจากพื้นที่อื่น ๆ ไมเป=น
ทางเดินผานไปยังบริเวณอื่น ๆ กำหนดชองทางเขา-ออก และการแตงกายพนักงาน เชน ใชผากันเป45อนหรือรองเทา
เฉพาะบริเวณ รวมทั้งทำความสะอาดและฆาเชื้อพื้นสม่ำเสมอโดยเฉพาะรถที่ขนสงน้ำแข็ง
บรรจุสูงจากพื้น เชน บรรจุบนโต`ะหรือบนแทน สูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร ไมควรบรรจุกับพื้น
เพื่อป?องกันการปนเป45อนขามจากฝุqนละอองและสิ่งสกปรกจากพื้นลงสูผลิตภัณฑ0 ระหวางที่ทำการบรรจุ
น้ำที่ผGานกระบวนการผลิตจนสะอาดแล?วควรนํามาใช?บรรจุทัน ที เพื่อป?องกันการเพิ่มจํานวนของ
จุลินทรีย0ในน้ำซึ่งมีสภาพนิ่ง ณ จุดพักที่เป=นแหลงสะสมในกระบวนการผลิต
บรรจุจากหัวบรรจุโดยตรง และปWดผนึกทันที ระยะหางหัวบรรจุถึงภาชนะบรรจุต องมีระยะไมหาง
เกินไป โดยมีอุปกรณ0โต`ะบรรจุ รางขนสง เพื่อป?องกันการปนเป45อนระหวางบรรจุ และป#ดผนึกทันทีดวยเครื่องหรือ
อุปกรณ0ที่มีประสิทธิภาพ ไมใชสายยางลากมาบรรจุบนพื้น เนื่องจากเป=นสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการปนเป45อน
เชื้อจุลินทรีย0 เนื่องจากไมสามารถทําความสะอาด และฆาเชื้อภายในทอสายยางไดอยางทั่วถึง นอกจากนี้ ยัง
ควบคุมพฤติกรรมของคนงานไดยาก ไดแก ความไมระมัดระวังทําใหน้ำที่พื้นกระเซ็นเขาสูถัง การวางสายยางบน
พื้นแลวนํามาบรรจุโดยไมฆาเชื้อกอน และการใชมือสัมผัสน้ำที่ไหลมาจากสายยาง
กรณีน้ำแข็งยูนิตมักมีการใชกระสอบรองป?องกันน้ำแข็งรวงหลนระหวางการบรรจุ ซึ่งเป=นวิธีการที่ไม
เหมาะสมเนื่องจากกระสอบที่เปtยกจะเป=นแหลงสะสมและเจริญเติบโตของจุลินทรีย0 จะทำใหเกิดการปนเป45อนลงสู
ผลิตภัณฑ0
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การปองกันการปนเปอนจากพนักงาน
ตองมีการควบคุมปbจจัยตาง ๆ ดังนี้

 สวมเสื้อผาหรือชุดหรือผากันเป45อนที่สะอาด และเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน
 สวมหมวกตาขายหรือผาคลุมผม ซึ่งสามารถคลุมเสนผมตลอดใบหู เพื่อป?องกันการปนเป45อนจาก
เสนผม รังแค และสิ่งสกปรกอื่น ๆ
 มีผาป#ดปาก เพื่อไมใหน้ำลาย น้ำมูก ปนเป45อนลงในน้ำที่พรอมจําหนาย
 ควรสวมรองเทาบู`ท และจุมรองเทาบู`ทในอางน้ำผสมคลอรีน 100-200 พีพีเอ็ม กอนเขาบริเวณ
ผลิต กรณีจะเขาบริเวณหวงหาม เชน ลานเทน้ำแข็งซอง ตองดูแลความสะอาดของรองเทาเป=น
พิเศษ และวิธีที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนรองเทาที่ใชเฉพาะที่
 ไมสวมใสเครื่องประดับ เชน แหวน นาuิกา สรอยขอมือ ตางหู เข็มกลัด สายสิญจน0
 ลางมือใหสะอาดดวยสบูเหลว และฆาเชื้อโรคที่มือดวยแอลกอฮอล0เขมขน 70% หรือจุมมือในอาง
น้ำคลอรีน 50-100 พีพีเอ็ม กอนเริ่มปฏิบัติงานหรือเขาไปในบริเวณผลิต และภายหลังกลับจาก
หองน้ำหรือหองสวม หรือหลังออกนอกบริเวณผลิต หรือภายหลังสัมผัสสิ่งสกปรกในระหวาง
ปฏิบัติงาน
 หากสวมถุงมือ ถุงมือตองไมขาดรั่ว ตองลางมือและทำใหมือแหงกอนสวมถุงมือ และฆาเชื้อถุงมือ
หลังสวมทุกครั้ง
 เมื่อผูปฏิบัติงานเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานในสวนไมสัมผัสอาหาร หรือการทำความสะอาด มาเป=น
การปฏิบัติงานสัมผัสกับอาหาร พนักงานตองเปลี่ยนถุงมือใหม หรือลางมือใหสะอาดตามขั้นตอนที่
กำหนดกอนเริ่มสัมผัสอาหาร
 ระหวางการบรรจุและป#ดผนึก ตองป?องกันไมใหมือและสวนตางๆ ของรางกายของพนักงานสัมผัส
กับปากภาชนะบรรจุและภายในภาชนะบรรจุ

การปองกันการปนเปอนจากน้ำสัมผัสอาหาร
กรณีผลิตน้ำแข็งซอง น้ำที่ใชถอดซองน้ำแข็ง น้ำลางน้ำแข็ง หรือน้ำที่มีโอกาสสัมผัสกับน้ำแข็ง ตองใชน้ำ
ที่มีมาตรฐานเชนเดียวกับน้ำที่ใชผลิตน้ำแข็ง
กรณีมีการใชน้ำที่ถอดซองน้ำแข็งซ้ำ ตองคำนึงถึงความสะอาดของน้ำที่ใชโดยการกำหนดรอบการ
เปลี่ยนถายน้ำ และมีการลางทำความสะอาดบอหรือถังพักอยางสม่ำเสมอ มีบันทึกผล หรือมีมาตรการการลด
ปริมาณจุลินทรีย0ในน้ำที่ใช เชน การเติมคลอรีน โดยวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำหลังเติมและทิ้งไวให
คลอรีนทำปฏิกริยาและฆาเชื้อโรคในน้ำเป=นเวลา 30 นาที ตองมีปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำอยางนอย 0.5
พีพีเอ็ม (WHO, 2011) และควรตรวจเฝ?าระวังปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลืออยางสม่ำเสมอดวยความถี่ที่เหมาะสม
หากน้ำในบอมีปริมาณนอยกวา 0.2 พีพีเอ็ม ตองดำเนินการเติมคลอรีนเพิ่ม พรอมมีบันทึกผลเพื่อประโยชน0ในการ
ทวนสอบ
-----------------------------------------------

คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป#ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค

หนา 8 - 11

บทที่ 9
หลักการพื้นฐานดานสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
ความสําคัญ
กระบวนการผลิตอาหารมีความแตกตางจากกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ-อื่น ๆ เพราะนอกจากตอง
คำนึงถึงคุณภาพหรือมาตรฐานแลว ยังตองเนนเรื่องความปลอดภัยของผูบริโภคดวย โดยผูผลิตอาหารจำเป6นตอง
ควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนอยางถูกตองและดูแลใกลชิด เพื่อใหอาหารที่ผลิตออกมามีคุณภาพมาตรฐาน
และความปลอดภัยอยางสม่ำเสมอ
ทั้งนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร มีขอกำหนด 2 สวน ไดแก
ขอกำหนดพื้นฐาน และขอกำหนดเฉพาะ ในบทที่ 2-8 เนนใหความรู เพื่อใหผู ควบคุมการผลิตเขาใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีในการผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ-ใหเป6นไปตามขอกำหนดเฉพาะ 1 สำหรับการผลิตน้ำ
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ที่ผานกรรมวิธีการกรอง
สำหรับในบทนี้จะเนนความรูเพื่อใหผูควบคุมการผลิตอาหารเขาใจถึงหลักการพื้นฐานดานสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิต ตามขอกำหนดพื้นฐาน ซึ่งเป6นขอกำหนดสำหรับสถานที่ผลิตอาหารทุกประเภท โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหผู ผลิตมีมาตรการปHองกันการปนเปIJ อน หรือลด หรือขจัดอันตรายทั้งทางดานกายภาพ เคมี และ
จุลินทรีย- จากสิ่งแวดลอม อาคารผลิต เครื่องมือเครื่องจักรหรืออุปกรณ-การผลิต ภาชนะบรรจุ ผูปฏิบัติงาน ใน
กระบวนการผลิตทุกขั้นตอน รวมทั้งการจัดการสุขาภิบาล และสุขลักษณะสวนบุคคล เพื่อใหมั่นใจไดวาอาหารที่
ผลิตมีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยตอผูบริโภค

หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง อาคารผลิต การทำความสะอาด และการบำรุงรักษา
ทำเลที่ตั้งสถานที่ผลิต ตองหางจากแหลงที่กอใหเกิดการปนเปIJอน ดังตอไปนี้
 ไมมีการสะสมสิ่งปฏิกูล ซึ่งกอใหเกิดกลิ่น หรือเป6นแหลงเพาะพันธุ-สัตว-แมลงและเชื้อโรคตางๆ ได
 ไมตั้งอยู ใกลแหลงผลิต แหลงจำหนาย หรือเป6นสถานที่สะสมวัตถุอันตรายและสารเคมี อันอาจ
กอใหเกิดการปนเปIJอนตอกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ-ซึ่งเป6นอันตรายตอสุขภาพ
 ไมอยูใกลคอกปศุสัตว- หรือสถานเลี้ยงสัตว- หรือมีสัตว-เลี้ยง รวมถึงสัตว-ที่ผูผลิตไมไดเลี้ยง ซึ่งอาจทำ
ใหมีกลิ่นอื่นไมพึงประสงค-และการปนเปIJอนจากการใหอาหารสัตว- การลางทำความสะอาดสถานที่
เลี้ยงสัตว ไมมีฝุMนหรือควันมาก จนอาจเกิดความไมสะดวกในการทำงานและเกิดการปนเปIJอนตอกระบวนการ
ผลิตและผลิตภัณฑไม+มีการสะสมสิ่งของไม+ใชแลว ชำรุด หรือไม+เกี่ยวของกับการผลิตอาหาร
 เชน เครื่องจักรอุปกรณ- และภาชนะบรรจุที่ชำรุดหรือไมใช วัตถุดิบที่รอสงคืน ผลิตภัณฑ-รอทำลาย
เครื่องแตงกายและของใชสวนตัว หิ้ง/โตOะ/แทนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงสิ่งของที่อาจกอใหเกิดการ
ปนเปIJอน เพื่อ
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o ไมใหเป6นแหลงสะสมฝุMนละออง หรือเป6นแหลงหลบซอน เพาะพันธุ-สัตว-แมลงและเชื้อโรค
ตางๆ
o ปHองกันการนำไปใชโดยไมทราบวาเครื่องจักร อุปกรณ- นั้น ๆ ชำรุด
มีท+อหรือทางระบายน้ำ ลักษณะนี้
 มีขนาดเหมาะสม สามารถรองรับปริมาณน้ำทิ้งภายในและภายนอกอาคารได
 ลาดเอียงเพียงพอ เพื่อระบายน้ำออกจากอาคารผลิตไดรวดเร็ว ไมทำใหเกิดน้ำขังแฉะและเกิด
ความสกปรกจากการทวมขัง
 ทิศทางการระบายน้ำ ไหลจากพื้นที่สะอาดไปยังที่ที่สะอาดนอยกวา
 สะอาด ไมมีขยะ เศษอาหาร หรือสิ่งใดที่ทำใหทอหรือทางระบายน้ำอุดตัน เกิดความสกปรก หรือ
สะสมจนเป6นแหลงเพาะพันธ-สัตว-และแมลง
 ไม+ควรมีตะแกรงทึบป1ดครอบ ที่ผูปฏิบัติงานไมสามารถสังเกตสภาพความสะอาดหรือการอุดตัน
และมีลักษณะที่สามารถแกไขปQญหาไดโดยเร็ว กรณีที่จำเป6นตองมีตะแกรงป"ดครอบควรใชตะแกรง
ที่มีลักษณะโปรง สามารถถอดลาง หรือเป"ดทำความสะอาดตะแกรงทางระบายน้ำไดงาย
โครงสราง พื้น/ผนัง/เพดาน ของอาคารผลิต รวมทั้งอุปกรณ4ที่ยึดติด จะตอง
 คงทน เรียบ ไมดูดซับน้ำ ทำความสะอาดงาย
 บำรุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดี ไมชำรุด
 ทำความสะอาดอยางสม่ำเสมอ ใหอยูสภาพที่สะอาดตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการผลิตอาหาร
 ปHองกันสัตว-และแมลงสัมผัสอาหารระหวางการผลิต เชน
o ไมมีชองเป"ดที่จะเป6นทางเขาของสัตว-และแมลง เชน มีตะแกรงป"ดชองระบายอากาศ หรือ
ชองทางออกของทางระบายน้ำไปยังภายนอก ติดตั้งมุงลวด ตาขายดักนก หรือมานพลาสติก
เป6นตน
o หรือ มีวิธีการปHองกันสัตว-และแมลงสัมผัสอาหารที่เหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอ เชน มีฝา
ป"ดซองน้ำแข็ง มีตูหรือภาชนะปกป"ดอาหารที่มิดชิดเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและเพียงพอ
เป6นตน
การจัดแบ+งพื้นที่ภายในอาคารผลิต
 มีพื้นที่เพียงพอ สำหรับการผลิตและเก็บรักษาอาหาร
o เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ-ที่ใชในการผลิตครบถวนตามสายงานการผลิต และ
บริเวณเก็บรักษาอาหาร
o เพียงพอสำหรับพนักงานในการปฏิบัติงานไดโดยสะดวก ไมกอใหเกิดการปนเปIJอนขาม
ระหวางการผลิตในแตละขั้นตอน
o แยกพื้นที่การผลิตอาหารออกจากที่พักอาศัย โดยตองมีการกั้นแยกออกอยางถาวร และแยก
ทางเขาออกคนละทางโดยไมใชทางเขาออกรวมกัน และแยกพื้นที่การผลิตผลิตภัณฑ-อื่นที่
มิใชอาหาร รวมทั้งบริเวณรับประทานอาหารออกจากบริเวณผลิต เพื่อปHองกันการปนเปIJอน
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 เป8นสัดส+วน เป8นไปตามสายงานการผลิต
o จัดวางหรือติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ-การผลิต ตามลำดับขั้นตอนของกระบวนการผลิต
o แยกบริเวณที่อาจปนเปIJอนขามระหวางขั้นตอน เชน ระหวางวัตถุดิบกับผลิตภัณฑ-ที่ผานการ
ฆาเชื้อแลว การจัดเก็บวัตถุดิบที่เป6นสารกอภูมิแพ กับ วัตถุดิบอื่น ไมปะปนกัน มีการบงชี้
พื้นที่ชัดเจน เพื่อสะดวกในการควบคุมและดูแลรักษาความสะอาดและปHองกันการปนเปIJอน
ขาม
o สำหรับผู ผลิตรายเล็กที่มีกำลังการผลิตนอย ที่ทำไปทีละขั้นตอนในพื้นที่เดียวกัน แยก
ขั้นตอนดวยเวลาการผลิต กรณีนี้ตองมีมาตรการในการทำความสะอาดอยางเขมงวดเพื่อ
ปHองกันการปนเปIJอนระหวางของสุกและของดิบ
o กรณี ม ีก ารตรวจวิ เคราะห-ค ุ ณภาพระหวางการผลิต (QC line) ตองจั ด แบงพื ้ นที ่ ต รวจ
วิเคราะห-ในบริเวณผลิต ใหเป6นสัดเป6นสวน และติดปHายชี้บงพื้นที่ไว ตองจัดเก็บเครื่องมือ
หรืออุปกรณ-การตรวจวิเคราะห- เชน ชุดทดสอบอยางงาย ไมใหเกิดการปนเปIJอนจากน้ำยา
ทดสอบไปในการผลิตดวย
 มีหองบรรจุ หรือมาตรการจัดการพื้นที่ห องบรรจุ เพื่อปHองกันการปนเปIJอนซ้ำหลังการฆาเชื้ อ
ผลิตภัณฑ-แลว โดยตองมีมาตรการปHองกันการปนเปIJอน อยางนอยดังนี้
o จำกัดบริเวณพื้นที่บรรจุ
− โดยการกั้นเป6นหองถาวร หรือแบงบริเวณโดยใชสัญลักษณ-หรือวิธีการอื่น เพื่อดูแล
สุขลักษณะที่เขมงวดกวาบริเวณอื่น เพื่อใหสามารถควบคุมและจำกัดแหลงของการ
ปนเปIJอนตาง ๆ เชน คน เครื่องมือ อุปกรณ- รองเทา ทิศทางไหลของน้ำลาง ของ
เสีย
− ตองแยกพื้นที่บรรจุและพื้นที่ที่มีการปนเปIJอนสูง ใหหางกัน
− พื้นที่บรรจุไมเป6นทางเดินผานไปบริเวณอื่นๆ
o จำกั ด การเคลื่อ นยายของคนและสิ่ งของที ่เ ขาในบริ เ วณบรรจุ ตองไมกอใหเกิดการ
ปนเปIJอนลงสูผลิตภัณฑ-ระหวางการบรรจุ เชน
− ผูปฏิบัติงาน เขา-ออก บริเวณบรรจุ เฉพาะผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ แตงกายสะอาด
และมีมาตรการลดการปนเปIJอนกอนเขาบริเวณบรรจุ เชน
• ลางมือ
• สวมผากันเปIJอนและรองเทาใชเฉพาะบริเวณบรรจุ หรือหากผู ปฏิบัติงาน
ทำงานในพื้นที่อื่นดวย ตองมีมาตรการลดการปนเปIJอนกอนเขาบริเวณ
บรรจุที่เหมาะสม เชน ฆาเชื้อรองเทาดวยคลอรีน 100 – 200 พีพีเอ็ม
− ภาชนะบรรจุ ผลิตภัณฑ4ร อการบรรจุ ที่จะนำเขาสู บริเวณบรรจุได จะตองผาน
กระบวนการทำความสะอาดหรือลดการปนเปIJอนกอนเสมอ
− อุปกรณ4และเครื่องมือใหใชเฉพาะพื้นที่นั้น ๆ อาจแยกดวยสีหรือเครื่องหมาย
− ของเสี ย จากการผลิ ต ตองจั ด การในลั ก ษณะไมกอใหเกิ ด การปนเปI J อ นลงสู
ผลิตภัณฑ- และไมลำเลียงของเสียจากบริเวณอื่นมาผานบริเวณ/หองบรรจุ
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ระบบระบายอากาศภายในอาคารผลิต
 มีการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ จากพื้นที่ซึ่งตองการอากาศที่มีความสะอาดมาก เชน หอง
บรรจุ ไปสูพื้นที่ที่อากาศสะอาดนอย เพื่อไมใหเกิดการปนเปIJอน หรือปลอยออกจากอาคารโดยตรง
 มีระบบระบายอากาศที่เพียงพอ ไมอับชื้น เพื่อใหเกิดความสะดวกในการทำงาน และปHองกันการ
เกิดเชื้อราในบริเวณผลิต
แสงสว+างระหว+างปฏิบัติงาน
 มีแ สงสวางเพี ยงพอระหวางการปฏิ บั ต ิ งาน โดยเฉพาะในจุ ดที ่ม ี ผลตอความผิ ด พลาดในการ
ปฏิบัติงานและมีผลตอการควบคุมอันตรายในอาหาร เชน
o บริเวณชั่งตวงวัด
o บริเวณคัดแยกตำหนิหรือขอบกพรอง
o บริเวณลางภาชนะบรรจุ
o บริเวณตรวจสอบผลิตภัณฑ-หลังการบรรจุ

หมวดที่ 2 เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ4การผลิต การทำความสะอาด และการบำรุงรักษา
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ4การผลิต ที่สัมผัสกับอาหาร
 ทำจากวัสดุไมเป6นพิษ ไมเป6นสนิม ไมทำปฏิกิริยากับอาหาร ทนตอการกัดกรอน หากใชวัสดุ
พลาสติกที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง ตองเป6นพลาสติกชนิดที่อนุญาตใหใชกับอาหาร (food grade)
ไมมีสีออกมาปนเปIJอนกับอาหาร ไมเป6นพลาสติกชนิด recycle
o ทอสงน้ำสามารถใชทอพีวีซี (PVC) ชนิดที่ใชกับน้ำบริโภค หรือวัสดุอื่นที่คุณภาพเทาเทียม
กันหรือดีกวา
 มีการออกแบบที่ถูกสุขลักษณะ
o งายตอการทำความสะอาด
o ไมมีซอกมุมหรือรอยเชื่อมตอที่ลางไมทั่วถึง
o สามารถถอดลางไดทุกสวนของอุปกรณ-ที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร หรือลางดวยระบบ CIP ได
อยางทั่วถึง
o หากเป6นถังขนาดใหญไมสามารถเคลื่อนยายหรือยกไปลางได กนถังตองมีความลาดเอียง
สามารถระบายน้ำออกไดหมด ฝาถังลาดเอียง ไมเป6นแหลงสะสมสิ่งสกปรกหรือมีน้ำขัง
ติดตั้งในตำแหน+งที่เหมาะสม
 เป6นไปตามสายงานการผลิต ไมกอใหเกิดการปนเปIJอนขาม
 สามารถปฏิบัติงานไดสะดวก และงายตอการเขาไปทำความสะอาดและซอมบำรุง ไมชิดกำแพง
โต=ะหรือพื้นผิวปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง
 ทำดวยวัสดุผิวเรียบ ไมเป6นสนิม ไมเป6นพิษ ไมทำปฏิกิริยากับอาหาร ทนตอการกัดกรอนเหมาะสม
 มีการออกแบบที่ถูกสุขลักษณะ ทำความสะอาดงาย
 สูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม.
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ระบบท+อลำเลียงอาหาร
 ภายในทอ รวมทั้งปQeม ขอตอ ปะเก็น วาล-วตาง ๆ ที่สัมผัสอาหาร ตองออกแบบอยางถูกสุขลักษณะ
ไมมีจุดอับหรือซอกมุม ที่กอใหเกิดการสะสมของสิ่งสกปรกและจุลินทรีย- โดยตองทำความสะอาด
และฆาเชื้อไดงายและทั่วถึง
 กรณีทอ ชอง หรือปลายสายยางที่ใชลำเลียงสงอาหารที่ไมไดอยู ในระหวางการใชงาน หรืออยู
ระหวางรอใชงาน หรือมีการใชงานในบริเวณเป"ดโลง ควรมีฝาป"ดหรืออุปกรณ-ปกป"ดที่เหมาะสม
เพื่อปHองกันการปนเปIJอน
 ทอสงอาหาร ไมควรมีการหุ มฉนวนภายนอกทอ ซึ่งอาจเกิดการสะสมของอาหารและเกิดการ
ปนเปIJอนจุลินทรีย-ภายในฉนวนหุมทอกรณีที่ทอมีการรั่วซึมโดยเฉพาะบริเวณที่มีรอยเชื่อมตอ
 กรณีผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแข็งบริโภค และน้ำแรธรรมชาติ ทอลำเลียงน้ำที่
ผานการกรองแลวตองติดตั้งหรือจัดใหอยูกับตำแหนงที่ไมสามารถเคลื่อนยายได เพื่อสะดวกในการ
ตรวจสอบและทำความสะอาด รวมทั้งเพื่อไมใหเกิดการปนเปIJอนขณะปฏิบัติงาน
การทำความสะอาดเครื่องมือหรืออุปกรณ4การผลิต
 ทำความสะอาดสารกรอง ใสกรอง เยื่อกรอง และเครื่องมือหรืออุปกรณ-การผลิตอยางสม่ำเสมอ
 วิธีการทำความสะอาดเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพื้นผิวที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง
หรือเป6นพื้นผิวที่อาจหมักหมมสิ่งสกปรก เชน สายพาน โตOะ
 กรณีที่ใชสัมผัสกับอาหารที่ผานการฆาเชื้อแลว หรือมีสภาพพรอมสำหรับการบริโภค (ready to
eat) ตองมีการฆาเชื้อกอนการใชงาน เชน พื้นผิวที่วางน้ำแข็งบริโภคควรมีการทำความสะอาดและ
ฆาเชื้อดวยคลอรีน 100 ppm
 สารเคมีในการทำความสะอาด
o ตองเลือกที่เหมาะสมกับชนิดสิ่งสกปรก และมีความปลอดภัย
o เมื่อทำการฆาเชื้อดวยสารเคมีแลว ตองมีมาตรการตรวจสอบการตกคางของสารเคมี เชน
การใชกระดาษลิตมัสตรวจสอบการตกคางของสารเคมีกรด หรือดาง
o กรณีใชสารกรองทางกายภาพหรื อเคมี ตองมีก ารลางยอนทุกวั น (back wash) โดยใช
แรงดันน้ำพนใหสิ่งสกปรกหลุด โดยระยะเวลาการลางหรือความถี่จะขึ้นอยูกับคุณภาพน้ำ
ปริมาณการผลิต พื้นผิวของสารกรอง
การบำรุงรักษาเครื่องมือหรืออุปกรณ4การผลิต
 ตองอยู ในสภาพที ่ ด ี เพื ่ อ ไมใหเกิ ด การรั ่ ว ซึ ม แตกหั ก หรื อ ชำรุ ด สามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 กรณีอุปกรณ-หรือสวนประกอบของอุปกรณ- มีอายุการใชงานจำกัด เชน หลอดยูวี ปะเก็นยาง ไส
กรอง สารกรอง ตองมีการจดบันทึกหรือจัดทำแผนเพื่อควบคุมอายุการใชงาน และเปลี่ยนเมื่อครบ
กำหนด หรือมีวิธีการฟIJนฟูสภาพ เชน หากสารกรองเรซินที่ใชกำจัดความกระดางของน้ำหมดสภาพ
ตองพื้นฟูสภาพดวยเกลือแกง
 กิจกรรมการบำรุงรักษาตองไมกอใหเกิดการปนเปIJอนขามระหวางการผลิต
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อุปกรณ4การชั่งตวงวัด
 มีความเหมาะสม ตามวัตถุประสงค-การใชงาน ชวงสเกลวัดเหมาะสมกับการใชงาน โดยทั่วไปดูจาก
ชวงการวัดนอยสุดและมากสุดที่เครื่องสามารถวัดได เชน เครื่องชั่ง ตองการชั่งของน้ำหนักไมเกิน 1
กิโลกรัม ควรเลือกเครื่องที่มีขอบเขตชั่งไดมากที่สุด 1 หรือ 2 กิโลกรัม เพื่อการอานคาที่ถูกตอง
เที่ยงตรงและแมนยำ
 ตองมีการสอบเทียบอยางนอยปoละ 1 ครั้ง
 หากพบวา ผลการสอบเทียบมีคาความคลาดเคลื่อนเกินเกณฑ-การยอมรับ ตองมีวิธีการจัดการกับ
เครื่องมืออุปกรณ-การชั่งตวงวัดนั้น ๆ ใหถูกตองโดยเร็ว เชน นำไปสอบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐาน
ที่มีอยู หรือสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ หรือซื้อเครื่องใหมทดแทน
 มีจำนวนเพียงพอ โดยพิจารณาจากชนิดของเครื่องมือ และปริมาณความตองการที่จะวัดคา

หมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต
วัตถุดิบ ส+วนผสม และวัตถุเจือปนอาหาร
 มีการคัดเลือกเฉพาะที่มีคุณภาพความปลอดภัย เหมาะสมกับระบบการผลิตที่เลือกใช เชน กรณีใช
ระบบการผลิตน้ำออน ตัองคัดเลือกแหลงน้ำดิบที่มีคุณภาพของคาพีเอช ปริมาณของแข็งที่ละลาย
ไดในน้ำ และธาตุที่มีประจุลบผานเกณฑ-มาตรฐานน้ำบริโภค เนื่องจากรายการไดกลาวไมสามารถ
ปรับคุณภาพไดดวยระบบการผลิตน้ำออน เป6นตน
 เกณฑ-การคัดเลือกอยางนอยตองเป6นไปตามกฎหมาย เชน
o วัตถุดิบอาหารที่เป6นสินคาสำเร็จรูปตองเลือกใชวัตถุดิบที่มีเลขสารบบอาหาร
o ไมใชวัตถุหามใชในอาหาร
 มีการตรวจสอบตามเกณฑ-การคัดเลือกอยางสม่ำเสมอ เชน
o การตรวจสอบดวยสายตา
o การตรวจวิเคราะห-ดวยชุดทดสอบเบื้องตนหรือวิธีอยางงาย
o การพิจารณาใบรับรองการตรวจวิเคราะห-จากผูผลิต (Certificate of Analysis; COA)
 มีการตรวจวิเคราะห-คุณภาพทางหองปฏิบัติการอยางนอยปoละ 1 ครั้ง
 มีขอมูลความปลอดภัยตามประเภทของวัตถุดิบ
o กรณีที่วัตถุดิบมีความเสี่ยงสูงในการปนเปIJอนอันตรายทางเคมี เชน สารตกคางจากสารเคมีที่
ใชในการเกษตร จะตองมีมาตรการคัดเลือกอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
− มี ม าตรการคัด เลือกวัต ถุด ิบจากแหลงที ่ม ีร ะบบการควบคุมการใชสารเคมีอยาง
ปลอดภัย เชน
o การรับซื้อผักหรือผลไมสดจากแหลงที่ไดรับการรับรอง
o รับซื้อจากโรงคัดบรรจุผักหรือผลไมสดที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP
หรือมีมาตรการลดการตกคางของสารเคมีที่เหมาะสม
− มีกระบวนการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอยางเขมงวดในขั้นตอนการรับซื้อ เชน
o การมีใบรับรองการตรวจวิเคราะห-จากผูผลิต (COA)
o การตรวจเฝHาระวังดวยชุดทดสอบหรือวิธีอยางงาย
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำบริโภค
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o การตรวจวิเคราะห-คุณภาพทางหองปฏิบัติการอยางนอยปoละ1 ครั้ง
− มีขั้นตอนในการผลิตตอไปในการลดอันตรายใหอยูในระดับที่ปลอดภัย
− มีการแสดงฉลากที่ถูกตอง หรือมีขอมูลความปลอดภัยตามประเภทของวัตถุดิบ
o สำหรับกรณีที่ใชวัตถุดิบที่เป6นผลิตผลทางการเกษตร (ผลิตผลจาก พืช ปศุสัตว- ประมง) ตอง
มีมาตรการปHองกันอันตรายทางเคมีที่อาจตกคางมากับผลิตผลทางการเกษตร เชน
− สารปฏิชีวะ ในน้ำนมดิบ หรือในเนื้อสัตว-สด
− สารเรงเนื้อแดง ในเนื้อสัตว-สด
− สารฟอร-มาลีน ในปลาหมึกกรอบ สไบนาง
− สารบอร-แรกซ− สารฟอกขาว
− สารพิษจากเชื้อรา เชน แอลฟลาทอกซินในถั่วลิสง
 มีการเก็บรักษาอยางเหมาะสม
o มีชั้นหรือยกพื้น และจัดวางหางจากผนัง เพื่อใหสามารถตรวจสอบรองรอยสัตว-และแมลง
รวมถึงทำความสะอาดไดงาย
o จัดเก็บในสภาวะที่เหมาะสม
− แยกเป6นสัดเป6นสวน ไมปะปนวัตถุอันตราย หรือวัตถุดิบอื่นที่ไมใชอาหาร
− กรณีผลิตอาหารที่ไมมีการใชวัตถุดิบที่เป6นสารกอภูมิแพ ตองมีมาตรการแยกการ
จัดเก็บและการนำไปใช เพื่อปHองกันการปนเปIJอนขาม จากวัตถุดิบที่เป6นสารกอภูมิแพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเป6นอยางนอย ไดแก
1) ธัญพืชที่มีกลูเตน
2) สัตว-น้ำที่มีเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ-จากสัตว-น้ำที่มีเปลือกแข็ง
3) ไข และผลิตภัณฑ-จากไข
4) ปลา และผลิตภัณฑ-จากปลา
5) ถั่วลิสง และผลิตภัณฑ-จากถั่วลิสง
6) ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ-จากถั่วเหลือง
7) นม และผลิตภัณฑ-จากนม
8) ถั่วที่มีเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ-จากถั่วที่มีเปลือกแข็ง
9) ซัลไฟต- ที่มีปริมาณมากกวาหรือเทากับ 10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
− มีระบบการนำไปใชอยางมีประสิทธิภาพเป6นไปตามลำดับกอนหลัง (First In First
Out; FIFO)
− มีวิธีการลดการปนเปIJอนเบื้องตนจากอันตรายที่มากับวัตถุดิบหรือสวนผสมตามความ
จำเป6น เชน การกรองกรวดทรายเพื่อลดความขุนและสารแขวนลอย การตกตะกอน
การเติมอากาศ ฆาเชื้อน้ำดิบดวยคลอรีน เป6นตน
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ภาชนะบรรจุ
 มีการคัดเลือกภาชนะบรรจุที่ใชในการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามความเหมาะสม
เป6น ไปตามที่ ก ฎหมายกำหนดหรื อเขมงวดกวา รวมถึ งเลื อกใชภาชนะบรรจุ ที ่เ หมาะสมตาม
วัตถุประสงค-การใชงาน
 มีก ารตรวจสอบสภาพและความสมบู ร ณ- ข องภาชนะบรรจุ เ พื ่ อตรวจรั บตามขอกำหนดอยาง
สม่ำเสมอ
 การเก็บรักษาภาชนะบรรจุ
o แยกเป6นสัดเป6นสวน ไมปะปนกับอุปกรณ-อื่นที่ไมเกี่ยวของ
o สภาวะการจัดเก็บไมทำใหเกิดการเสื่อมสภาพของภาชนะบรรจุ
o กรณีที่เป6นภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง ที่ไมสามารถลางทำความสะอาดหรือฆา
เชื้อไดกอนใชงาน ตองเพิ่มความระมัดระวังในการเก็บรักษา ซึ่งตองมีการปกป"ดอยางมิดชิด
ในสภาวะแวดลอมที่ปHองกันการปนเปIJอนได
o ภาชนะบรรจุที่เหลือใชหลังเสร็จสิ้นการผลิต ตองเคลื่อนยายออกจากเครื่องบรรจุ จัดเก็บ
มิดชิด ปHองกันการปนเปIJอน หรือกรณีที่ไมถอดออกจากเครื่องบรรจุหลังเสร็จสิ้นการผลิต
ตองมีมาตรการที่สามารถปHองกันการปนเปIJอนจากสิ่งแวดลอม รวมทั้งสัตว-และแมลงได
 การขนยายตองอยูในสภาวะปHองกันการปนเปIJอนได และมีการเสื่อมสภาพนอยที่สุด
 มีระบบการนำไปใชตามลำดับกอนหลัง มีการตรวจสอบสภาพ อายุการใชงาน และความสมบูรณของภาชนะบรรจุกอนนำไปใช
 มีการทำความสะอาดหรือฆาเชื้ออยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ (ตามความจำเป6น) กอนการบรรจุ
เพื่อขจัดสิ่งสกปรกหรือการปนเปIJอน และนำไปใชบรรจุทันที หากมีความจำเป6นที่ไมสามารถบรรจุ
ทันที ตองมีการปHองกันการปนเปIJอนขามจากสิ่งแวดลอม และจากภาชนะบรรจุที่รอลางอยางมี
ประสิทธิภาพ
o กรณีภาชนะบรรจุชนิดใชไดหลายครั้ง ตองมีการตรวจสอบสภาพทั้งภายนอกและภายใน
รวมทั้งการคัดแยก
o กรณีมีคราบสกปรกฝQงแนนหรือมีกลิ่น ตองมีวิธีการลางเฉพาะที่เหมาะสมตามสภาพความ
สกปรกนั้น สวนการจัดเก็บและขนยายภาชนะบรรจุที่ทำความสะอาดแลว ตองทำโดยไม
กอใหเกิดการปนเปIJอนซ้ำ และไมเกิดความเสียหายตอภาชนะบรรจุ
การผสม
 การใชวัตถุเจือปนอาหาร
o ใชชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร เป6นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
o ชั่งตวงดวยอุปกรณ-ที่เที่ยงตรงและแมนยำ มีการสอบเทียบอยางนอยปoละ 1 ครั้ง
o ผสมใหเขากันอยางทั่วถึงทุกครั้งกอนนำไปผลิต
o บันทึกผลการควบคุมการใชวัตถุเจือปนอาหารทุกรุนการผลิต
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 การใชสารช+วยในการผลิต (processing aid)
o จะตองเป6นสารที่ปลอดภัย ซึ่งตองมีขอมูลดานความปลอดภัยของสารเคมีที่เชื่อถือได เชน
อางอิ งขอกำหนดของตางประเทศ ขอมู ล วิช าการ หรื อ MSDS (Material Safety Data
Sheet)
o มีการควบคุมปริมาณการใชตามที่กำหนด
o มีมาตรการหรือกระบวนการกำจัดออกใหอยูในระดับปลอดภัยตอสุขภาพของผูบริโภค เชน
การใชดางเพื่อปรับคาความเป6นกรดดางของน้ำดิบกอนเขาระบบการปรับสภาพน้ำ การใช
สารปHองกันการเกิดตะกรัน (anti-scale) ในน้ำกอนเขาเครื่องอาร-โอ
 ส+วนผสมอื่น ๆ
o มีการตรวจสอบอัตราสวนการผสมใหเป6นไปตามสูตรที่แสดงบนฉลากหรือที่ไดรับอนุญาตไว
o การควบคุมปริมาณวัตถุดิบที่เป6นสารอาหาร ตองพิจารณาถึงการสูญเสียในระหวางการผลิต
ดวย และการผสมมีความสม่ำเสมอ
 น้ำและน้ำแข็งสัมผัสอาหาร ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขที่
เกี่ยวของ โดยตองมีผลการตรวจวิเคราะห-คุณภาพมาตรฐานน้ำดังกลาวจากหองปฏิบัติการที่ไดรับ
การรับรองระบบงาน อยางนอยปoละ 1 ครั้ง และมีการจัดเก็บในลักษณะที่ไมกอใหเกิดการปนเปIJอน
เชน
o น้ำที่ใชถอดซองน้ำแข็ง
o น้ำลางน้ำแข็ง
o น้ำกลั้วภาชนะบรรจุกอนการบรรจุ
o น้ำที่มีโอกาสสัมผัสกับน้ำแข็ง น้ำบริโภค หรือน้ำแรธรรมชาติ
 ระหวางกระบวนการผลิต มีการเก็บรักษาสวนผสมที่ผสมแลวภายใตสภาวะที่ปHองกันการเสื่อมเสีย
จากจุลินทรีย- เชน
o ควบคุมอุณหภูมิและเวลา
o ปHองกันการปนเปIJอนขาม รวมถึงปHองกันการสรางสารพิษจากจุลินทรีย- Staphylococcus
aureus ซึ่งเป6นสารพิษที่ทนตอความรอนสูง และกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคอยางรุนแรง
o มีการนำไปใชอยางมีประสิทธิภาพเป6นไปตามลำดับกอนหลัง (FIFO)
o หลีกเลี่ยงความลาชา (delay time) ในการนำสวนผสมไปยังกระบวนการผลิตขั้นตอไป
การควบคุมกระบวนการลดและขจัดอันตรายดานจุลินทรีย4
 มีการควบคุมปQจจัยที่มีผลตอการเสื่อมเสียของอาหาร (food spoilage) หรือการปนเปIJอนจุลินทรียกอโรค ตามความเหมาะสมของกระบวนการผลิตนั้น ๆ ใหอยู ในระดับที่ปลอดภัยตอการบริโภค
อยางนอยตองสอดคลองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน การใชความ
รอนที่เพียงพอในการฆาเชื้อจุลินทรีย-ที่ทำใหอาหารไมปลอดภัย โดยตองมีการควบคุมอุณหภูมิและ
เวลาในการฆาเชื้อ ณ ใจกลางของชิ้นอาหารหรือจุดรอนชา
 มีการตรวจสอบการผลิตใหเป6นไปตามที่กำหนดอยางสม่ำเสมอ และบันทึกผล
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กรณีการผลิตที่ไม+มีกระบวนการลดและขจัดอันตรายดานจุลินทรีย4 เชนกิจกรรมดังนี้
 เการผสมสวนผสมแหงหรือของเหลวที่เป6นน้ำมัน การแบงบรรจุอาหารแหง การตัดแตงผักผลไมสด
การบรรจุอาหารสด
 กิจกรรมดังกลาวตองมีความเขมงวดในการควบคุมการปนเปIJอนตลอดกระบวนการผลิต ไดแก
o มีการคัดเลือกวัตถุดิบ
o มีมาตรการปHองกันการปนเปIJอนจากคน โดยการควบคุมสุขลักษณะสวนบุคคล
o มีมาตรการปHองกันการปนเปIJอนจากพื้นผิวสัมผัสอาหาร เชน การฆาเชื้ออุปกรณ-การผลิต
กอนการใชงาน
o มีมาตรการปHองกันการปนเปIJอนจากสิ่งแวดลอมในแตละขั้นตอนอยางเขมงวด เชน การ
ควบคุมความสะอาดของหองหรือบริเวณผลิต มีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม
การบรรจุและป1ดผนึก
 บรรจุและป"ดผนึกอยางเหมาะสม (รวดเร็ว ไมเสื่อมเสีย ไมปนเปIJอนซ้ำ)
 กรณีใชวัตถุรักษาคุณภาพของอาหาร เชน ซองวัตถุกันชื้น หรือวัตถุดูดออกซิเจน ตองมีมาตรการ
ปHองกันไมใหวัตถุดังกลาวสัมผัสกับอาหารโดยตรง มีการแสดงฉลากเพื่อบงชี้อยางชัดเจนและ
ปHองกันผูบริโภคเขาใจผิด
 ตรวจสอบความสมบูรณ-ของการป"ดผนึก มีวิธีการและการตรวจสอบความสมบูรณ-ของการป"ดผนึก
และการทำงานของเครื่องป"ดผนึกในระหวางการผลิตอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหเกิดการผนึกแนนไม
รั่วซึม หรือตามความเหมาะสมของชนิดภาชนะบรรจุ
 มีการตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม ของการแสดงฉลาก ฉลากตองไมบิดเบี้ยว ขาด แหวง จน
ผูบริโภคไดรับขอมูลที่ไมครบถวนในสาระสำคัญ มีขอมูลเพียงพอเพื่อใหผูบริโภคสามารถบริโภคได
อยางปลอดภัย
การขนยาย
 ในกระบวนการผลิต มีการขนยายวัตถุดิบ สวนผสม วัตถุเจือปนอาหาร และผลิตภัณฑ-สุดทาย ใน
ลักษณะที่ไมเกิดการปนเปIJอนขาม เชน
o การขนยายลำเลียงน้ำสัมผัสอาหาร ควรใชทอน้ำ ที่อยูในสภาพที่ดี ไมแตกรั่ว ไมวางกับพื้น
อาคารผลิตโดยตรง
o กรณีของที่ยังไมผานการฆาเชื้อและของที่ผานการฆาเชื้อแลว ตองแยกกันใหชัดเจน เพื่อ
ปHองกันการปนเปIJอนขามหลังการฆาเชื้อแลว อาจใชวิธีแยกบริเวณ แยกภาชนะบรรจุ แยก
เสนทางการลำเลียง หรือแบงชวงเวลาการปฏิบัติงาน
o ควบคุมพฤติกรรมผูปฏิบัติงาน เชน
− ไมใชเทาเหยียบบนพาเลตหรือยกพื้นที่วางวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ- ซึ่งอาจกอใหเกิด
การปนเปIJอน
− ไมวางวัตถุดิบ สวนผสม ระหวางรอการผลิตไวกับพื้นอาคารโดยตรง
− ไมการหยิบภาชนะบรรจุที่ตกลงพื้นมาใชผลิตโดยไมผานการลางทำความสะอาด
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การบ+งชี้เพื่อการตามสอบยอนกลับ
 มีการบงชี้ขอมูลที่จำเป6นสำหรับการตามสอบยอนกลับ เชน ชนิด รุนการผลิตและแหลงที่มาของ
วัตถุดิบ สวนผสม วัตถุเจือปนอาหาร ภาชนะบรรจุ ผลิตภัณฑ-สุดทาย เพื่อปHองกันการผิดพลาดใน
การนำไปใชและสามารถตามสอบยอนกลับ (traceability)
 สามารถแสดงแหลงที่มา เพื่อหาสาเหตุกรณีที่พบขอบกพรองหรือปQญหาการปนเปIJอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ4สุดทาย
 มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ โดยมีผลวิเคราะห-ยืนยันจาก
หองปฏิบัติการของรัฐหรือหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองระบบงาน ทั้งทางดานจุลินทรีย- เคมี
และกายภาพ (แลวแตกรณีตามความเสี่ยง) อยางนอยปoละ 1 ครั้ง
 มีการเก็บรักษาและขนสงผลิตภัณฑ-สุดทายเพื่อจำหนายอยางเหมาะสม
o จัดเก็บผลิตภัณฑ-บนชั้นหรือยกพื้น เพื่อปHองกันการปนเปIJอนจากพื้น
o ไมวางผลิตภัณฑ-ซอนทับมากเกินไป เพื่อปHองกันการกดทับจนทำใหภาชนะบรรจุรั่วซึม
o มีมาตรการปHองกันการปนเปIJอนขามจากพาหนะขนสง ผูปฏิบัติงาน และสิ่งแวดลอมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากผูผลิตวาจางบุคคลอื่นขนสง การขนสงก็ยังคงเป6นความรับผิดชอบ
ของผูผลิตที่จะตองควบคุมใหมีการปฏิบัติใหเป6นไปตามขอกำหนดนี้ โดยจะตองใชอุปกรณหรือพาหนะขนสงอาหารที่เหมาะสม สามารถลางทำความสะอาดไดงาย เพื่อปHองกันการ
ปนเปIJอนขามสูผลิตภัณฑการเรียกคืนสินคา
 มีบันทึกเกี่ยวกับชนิด ปริมาณการผลิต ตลอดจนขอมูลการจำหนาย แหลงกระจายสินคา หรือผูรับ
ซื้อ เพื่อเป6นขอมูลในการติดตามเรียกคืนสินคาที่มีปQญหา
 มีวิธีการในการเรียกคืนสินคาที่มีปQญหาเตรียมการไวลวงหนา เพื่อความรวดเร็วและสามารถระงับ
เหตุความไมปลอดภัยหรือความไมพึงพอใจของผูบริโภค
การจัดการผลิตภัณฑ4ที่ไม+ไดมาตรฐาน
 มีการจัดการผลิตภัณฑ-ที่ไมไดมาตรฐาน จากขั้นตอนการตรวจปลอยผลิตภัณฑ- จากการเรียกคืน
สินคา หรือจากความบกพรองในกระบวนการผลิต
 มีปHายบงชี้แสดงผลิตภัณฑ-ที่ไมปลอดภัยในการบริโภค
 คัดแยกหรือทำลายผลิตภัณฑ-ที่ไมไดมาตรฐานอยางเหมาะสม มิใหนำไปบริโภคจนกวาจะไดแกไข
และมีความปลอดภัยตอการบริโภค เชน นำไปผลิตใหม ทำลายทิ้ง
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การเก็บรักษาบันทึกและรายงาน
 การเก็บรักษาบันทึกและรายงาน อยางนอย 1 ปo นับแตพนระยะเวลาการวางจำหนายที่แสดงใน
ฉลากผลิตภัณฑ- เพื่อใชเป6นขอมูลกรณีพบขอบกพรองหรือรองเรียน โดยมีระยะเวลาการเก็บและ
ทำลายที่ชัดเจน
 จัดเก็บในที่ที่สามารถเรียกใชงานไดงาย
 มีระบบปHองกันการสูญหายของขอมูล
 สามารถบันทึกและจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส-ได แตตองมีระบบปHองกันการปรับเปลี่ยนแกไข
ขอมูลการบันทึก
การตรวจประเมินตนเอง
 ดำเนินการโดยหนวยงานภายในหรือภายนอก ตามหลักเกณฑ- GMP ซึ่งสามารถใชบันทึกการตรวจ
ประเมินตามกฎหมาย หรือใชเครื่องมืออื่นตามความเหมาะสม เมื่อพบขอบกพรองตองมีวิธีการ
แกไข และมีการทบทวนปรับปรุงมาตรการใหมีความเหมาะสม โดยดำเนินการอยางนอยปoละ 1
ครั้ง ดำเนินการโดยผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ-ขอกำหนดของ GMP โดยมีหลักฐาน
การผานการฝ|กอบรมเรื่อง GMP กฎหมาย หรือสามารถตอบคำถามที่แสดงวาผูที่ทำหนาที่ตรวจ
ประเมินมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ GMP ฉบับนั้นๆ
 สามารถดำเนินการตรวจสอบตนเองได โดยผูตรวจติดตามตองผานการฝ|กอบรมเกี่ยวกับขอกำหนด
GMP 420 หรือหลักสูตรผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภค น้ำแรธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค เพิ่มเติม
หรือศึกษาดวยตนเองจนมีความรูความเขาใจขอกำหนดเป6นอยางดีก็สามารถทำได
 สามารถจั ด ทำรายการตรวจประเมิ น (Audit Checklist) ขึ ้ น เองเพื ่ อ ใหเหมาะสมกั บ สถาน
ประกอบการแตละแหง หรือเจาะจงเปHาหมายในการตรวจติดตามในแผนกตาง ๆ ได หรือจะใช
แบบตรวจประเมินตามกฎหมายในการตรวจประเมินตนเองก็ได ไดแก
o บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอกำหนดพื้นฐาน ตามแบบ ตส.2 (63)
o บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอกำหนดเฉพาะ 1 สำหรับการผลิตน้ำ
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค ที่ผ านกรรมวิธีการ
กรอง ตามแบบ ตส.3 (63)
วิธีการใชบันทึกการตรวจประเมินและเกณฑ-การยอมรับ ใหดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
 สามารถใชบริการหนวยงานภายนอก เชน ผลการตรวจติดตามโดยลูกคา (Second Party Audit)
ที่ตรวจตามขอกำหนด GMP 420 หรือผลการตรวจรับรองตามขอกำหนด GMP 420 จากหนวย
รับรองที่ขึ้นบัญชีกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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หมวดที่ 4 การสุขาภิบาล
น้ำที่ใช
 น้ำที่ใชภายในอาคารผลิตที่ไมสัมผัสกับอาหาร เชน น้ำใชลางมือ ภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร น้ำ
ที่ใชในการลางทำความสะอาดแบบไมถอดชิ้นสวน Cleaning In Place (CIP)
 น้ำใชจึงตองเป6นน้ำสะอาด มีการปรับคุณภาพน้ำตามความจำเป6น เหมาะสมตามวัตถุประสงค-ที่ใช
เชน
o การเตรียมสารฆาเชื้อเพื่อฆาเชื้อในน้ำตองคำนึงถึง pH ของน้ำ เนื่องจาก pH มีผลอยางยิ่ง
ตอการเตรียมสารฆาเชื้อ โดยทั่วไปจะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อคาพีเอช สูงขึ้น ดังนั้นควร
ปรับคา pH ของน้ำกอนการเตรียมตามคำแนะนำที่ฉลากของสารฆาเชื้อนั้น ๆ
o น้ำที่ใชหลอเย็น (ที่ไมสัมผัสอาหาร) หรือน้ำที่ใชทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสอาหาร ควรมี
การฆาเชื้อเพื่อปHองกันการปนเปIJอนจากจุลินทรีย-ที่ทำใหเกิดโรค อาจใชวิธีเติมคลอรีนใหมี
ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (free residue chlorine) 0.5-1 พีพีเอ็ม
 การขนสง/ขนยายก็ตองไมกอใหเกิดการปนเปIJอนกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ แยกทอสงตามประเภทของการใชงาน เชน น้ำที่ใชเป6นสวนผสมหรือสัมผัสอาหารตองแยกออกจาก
น้ำใชสำหรับวัตถุประสงค-อื่นในสถานที่ผลิต (กรณีที่มีการใชน้ำที่มีความแตกตางดานคุณภาพ) และ
มีการชี้บงแยกประเภทอยางชัดเจน เพื่อปHองกันการใชงานผิดประเภท
 ปริมาณและคุณภาพของน้ำก็เป6นสิ่งจำเป6นที่จะตองจัดเตรียมไวใหเพียงพอตอความตองการใช
หองสวม และอ+างลางมือ
 มีจำนวนเพียงพอกับผู ปฏิบัติงาน โดยอาจอางอิงจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดังตารางที่ 9-1
 อยูในสภาพใชงานได และถูกสุขลักษณะ
 วาล-วสำหรับเป"ดป"ดน้ำของอางลางมือ ไมควรใชรูปแบบที่ต องใชมือสัมผัสหลังลางเสร็จ ควร
เลือกใชแบบเทาเหยียบ แบบใชเขาหรือศอกดันเพื่อเป"ดป"ดน้ำ แทนการใชแบบมือหมุนหรือบิด
 มีอุปกรณ-ในการลางมืออยางครบถวน
o มีสบูเหลวสำหรับลางมือ ไมใชสบูกอนเนื่องจากสบูกอนและถาดวางสบูที่เปoยกชื้นอาจมีการ
ปนเปIJอนเชื้อโรค และปนเปIJอนจากผูใชคนกอน
o มีอุปกรณ-ทำใหมือแหง หรือ น้ำยาฆาเชื้อโรค
 ตองแยกออกจากบริเวณผลิต หรือ ไมเป"ดสูบริเวณผลิตโดยตรง ซึ่งผูผลิตตองจัดแบงพื้นที่การผลิต
ใหเป6นสัดเป6นสวน โดยกั้นเป6นผนังถาวรจรดฝHาเพดาน มีทางเขาออกไมตรงกับประตูหองสวม และ
ไมมีกิจกรรมการผลิตใกลกับหองสวม

คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำบริโภค
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ตารางที่ 9-1 จำนวนหองสวมและอางลางมือหนาหองสวมที่เหมาะสมตามจำนวนผูปฏิบัติงาน
จำนวนคนงาน
ไมเกิน 15 คน
16 – 40 คน
41 – 80 คน

หองสวม
1
2
3

ชาย
ที่ถ+าย
ปOสสาวะ
1
2
3

หญิง
อ+างลางมือ

หองสวม

อ+างลางมือ

1
2
3

2
4
6

1
2
3

ที่มา: อางอิงจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

หมายเหตุ: จำนวนคนที่เกินจาก 80 คนใหเพิ่มอย+างละ 1 ที่ ต+อจำนวนคนงานทุก 50 คน
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูปฏิบัติงาน
 มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเปลี่ยนเสื้อผาหรือเครื่องแตงกายกอนเขาสูบริเวณผลิต
 มีที่เก็บของใชสวนตัวของผูปฏิบัติงาน เชน ตู หรือล็อกเกอร- ใหเหมาะสมและเพียงพอตอของที่
จัดเก็บ
 จัดใหอยูในตำแหนงที่สะดวกตอการใชงานและไมกอใหเกิดการปนเปIJอนขามจากสิ่งแวดลอมลงสู
เครื่องแตงกายผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะสงผลใหเกิดการปนเปIJอนในกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ-ดวย
อ+างลางมือบริเวณผลิต
 ติดตั้งทุกทางเขาบริเวณผลิต
o ตำแหนงติดตั้งเหมาะสม สะดวกตอการลางมือกอนปฏิบัติงาน และไมกอใหเกิดการปนเปIJอน
ลงสูกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑo กรณีผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิทและน้ำแรธรรมชาติ ตองมีอางลางมือติดตั้ง
บริเวณหนาหองบรรจุ ซึ่งหากติดตั้งอางลางมือภายในหองบรรจุ ตองพิจารณาระยะหาง
ระหวางอางลางมือกับเครื่องบรรจุ เพื่อไมใหเกิดการปนเปIJอนจากการลางมือ
 ไมควรใชวาล-วเป"ดป"ดน้ำที่ตองใชมือสัมผัสหลังลางเสร็จ ควรเลือกใชแบบเทาเหยียบ แบบใชเขา
หรือศอกดันเพื่อเป"ดป"ดน้ำ แทนการใชแบบมือหมุนหรือบิด
 มีจำนวนเพียงพอกับผูปฏิบัติงาน ทุกทางเขานั้นๆ โดยใชขอมูลในตารางที่ 9-2 เพื่อประกอบการ
พิจารณาความเพียงพอ
ตารางที่ 9-2 จำนวนอางลางมือบริเวณผลิตที่เหมาะสมตามจำนวนคนงาน
จำนวนคนงาน
ไมเกิน 15 คน
16 – 40 คน
71 – 80 คน

จำนวนอ+างลางมือ
1
2
3

ที่มา: อางอิงจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

หมายเหตุ: จำนวนคนที่เกินจาก 80 คนใหเพิ่มอย+างละ 1 ที่ ต+อจำนวนคนงานทุก 50 คน
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 อยูในสภาพใชงานได ถูกสุขลักษณะ
 มีอปุ กรณ-ในการลางมืออยางครบถวน
o มีสบูเหลวสำหรับลางมือ ไมใชสบูกอน
o มีอุปกรณ-ทำใหมือแหง หรือใชวิธีฆาเชื้อมือ ที่เหมาะสม
− ผาเช็ดมือ ตองสะอาด และเปลี่ยนหลังการใชงานทุกครั้ง ไมใชผาเช็ดมือรวมกัน
− กระดาษชำระ ตองมีคุณภาพดี ไมเปI~อยยุยหรือเป6นขุยไดงาย
− น้ำยาฆาเชื้อ สำหรับฆาเชื้อมือหลังลางแลว เชน แอลกอฮอล- 70% หรือ สารละลาย
คลอรีน 50-100 พีพีเอ็ม
การควบคุมและกำจัดสัตว4และแมลง
 มีการตรวจสอบอาคารวามีช องเป"ดหรือชองโหวที่สัตว-และแมลงจะเขามาได หรือมีการสะสม
อาหารในบริเวณผลิตโดยไมมีภาชนะปกป"ดมิดชิด หรือมีการจัดเก็บที่ไมเป6นระเบียบ หรือไม ซึ่ง
อาจเป6 น แหลงที ่ อ ยู และอาศั ย ของสั ต ว- แ ละแมลงเขามาในบริ เ วณผลิ ต ได หากเป6 น เชนนั้ น
ผูประกอบการตองดำเนินการปรับปรุงแกไขโดยเร็ว
 กรณีการนำวัตถุดิบ ภาชนะ หรือสิ่งของอื่นเขามาในบริเวณผลิต ตองมีการตรวจสอบวามีสัตว-และ
แมลงติดเขามาดวยหรือไม
 มีการสอดสอง หรือสำรวจรองรอยของสัตว-และแมลง รวมทั้งมีมาตรการกำจัดเมื่อพบรองรอย เพื่อ
ปHองกันไมใหอยูอาศัย
 วิธีการกำจัดสัตว-และแมลงตองไมกอใหเกิดการปนเปIJอนกับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ- เชน
o การฉีดสารเคมีกำจัดแมลงเฉพาะบริเวณรอบนอกอาคารผลิต
o การวางกับดักหนูตามจุดที่พบบอยๆ แทนการใชยาเบื่อ
o ตำแหนงของการติดตั้งอุปกรณ-ดักแมลง ไฟดักแมลง ควรติดตั้งภายในอาคารผลิต หางจาก
ประตูทางเขาออก 1-2 เมตร เพื่อดักจับแมลงที่เขามาในอาคารผลิต
 กรณีว าจางบริษัทกำจัดสัตว-และแมลง ผู ผลิตยังคงเป6นผูรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติให
เป6นไปตามขอกำหนดนี้เชนเดิม
 หากมีมาตรการควบคุมมีประสิทธิภาพ ก็จะตองไมพบสัตว-หรือแมลงในบริเวณผลิต
การจัดการขยะที่เหมาะสม
 มีภาชนะสำหรับใสขยะ
o เหมาะสมกับกระบวนการผลิตอาหารแตละขั้นตอน ที่ไมกอใหเกิดการปนเปIJอน เชน มีฝาป"ด
o มีจำนวนที่เพียงพอ ทั้งภายในและภายนอกอาคารผลิต
o กรณีเป6นขยะประเภทไมเนาเสีย และไมมีการสะสมจนกอใหเกิดการปนเปIJอน เชน เศษ
พลาสติก สามารถใชภาชนะรองรับขยะไมมีฝาป"ดได
o กรณีมีศูนย-รวมขยะรอการกำจัด ตองแยกพื้นที่นั้นใหไกลจากอาคารผลิต
o มีวิธีการกำจัดขยะทั้งภายในและภายนอกอาคารผลิตที่เหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อไมใหมี
การสะสมจนเป6นแหลงเพาะพันธุ-สัตว-และแมลง รวมถึงเชื้อโรคตางๆ ไมกอใหเกิดกลิ่นอันนา
รังเกียจ
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำบริโภค
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− กรณีขยะที่เนาเสียไดงาย ตองกำจัดออกจากอาคารผลิตทุกวัน เพื่อไมใหเป6นแหลง
อาหารของสั ต ว- แ ละแมลง โดยวิ ธ ี ก ารและเสนทางลำเลี ย งหรื อ ขนยายตองไม
กอใหเกิดการปนเปIJอนเขาสูบริเวณผลิต
การจัดการสารเคมี
 สารเคมีในที่นี้หมายถึง สารเคมีที่ไมไดใชเป6นสวนผสมในอาหาร เชน
o สารเคมีในการทำความสะอาดและฆาเชื้อ
o สารเคมีที่ใชในการบำรุงรักษาอุปกรณo สารเคมีที่ใชกำจัดสัตว-และแมลง
 มีมาตรการจัดการสารเคมี
o มีขอมูลเกี่ยวกับชนิดของสารเคมีนั้น รวมทั้งขอมูลดานความปลอดภัย
o มีปHายชื่อหรือฉลากสารเคมีที่พนักงานสามารถอานเขาใจ
o ใชสารเคมี ภายใตเงื่อนไขการใชที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดการปนเปIJอนลง
สูกระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑo จัดเก็บสารเคมี
− แยกเป6นสัดเป6นสวนจากบริเวณผลิต ไมปะปนกับสารเคมีที่ใชในการผลิตอาหาร
− มีการบงชี้ตำแหนงของสารเคมีในบริเวณจัดเก็บอยางชัดเจน แยกเก็บตามชนิดและ
ความเป6นอันตรายของสารเคมี
− จัดเก็บในสภาวะที่ไมเกิดการเสื่อมสลาย เชน จัดเก็บไวในที่ใหหางไกลจากความรอน
หรือแสงแดด
o มีมาตรการปHองกันผูไมเกี่ยวของนำสารเคมีไปใชโดยไมไดรับอนุญาต เชน ล็อคกุญแจหอง
เก็บสารเคมี มีปHายหามผูไมเกี่ยวของนำไปใช
การจัดการกับอุปกรณ4ที่เกี่ยวของ
 อุปกรณ-ที่เกี่ยวของกับการกำจัดสัตว-และแมลง การทำความสะอาดและฆาเชื้อ การซอมบำรุง ตอง
ทำความสะอาดหรือฆาเชื้ออยางสม่ำเสมอ อยูในสภาพดี เหมาะสมกับการนำไปใชงาน
 อุปกรณ-ตาง ๆ ดังกลาวตองจับเก็บและใชงานในลักษณะไมกอใหเกิดการปนเปIJอน เชน
− ไมควรใชอุปกรณ-ร วมกันในการทำความสะอาดในบริเวณความเสี่ยงสูง (high care area)
กับบริเวณความเสี่ยงต่ำ (low care area)
− จัดเก็บอุปกรณ-เป6นระเบียบในตำแหนงที่ไมกอใหเกิดการปนเปIJอน

หมวดที่ 5 สุขลักษณะส+วนบุคคล
สุขภาพของผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิต
 ตองมีสุขภาพดี ไมเป6นโรคหรือพาหะของโรคตามกฎกระทรวง ไดแก โรคเรื้อน วัณโรคในระยะ
อันตราย โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเทาชาง โรคผิวหนังที่นารังเกียจ โดยมีการตรวจ
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำบริโภค
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สุขภาพและมีใบรับรองแพทย- (โดยผู ประกอบวิชาชี พเวชกรรม) อยางนอยปoละ 1 ครั้ง กรณี
พนักงานใหมตองมีผลการตรวจสุขภาพดังกลาวกอนรับเขาทำงาน
การเจ็บปTวยหรือบาดเจ็บ
 ไมอนุญาตใหผู ปMวย หรือสงสัยวาเป6นผู ปMวย หรือแสดงอาการ หรือเป6นพาหะนำโรคหรื อการ
เจ็บปMวย ที่อาจแพรกระจายสูอาหารได เขาไปในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร เนื่องจาก
อาจทำใหอาหารเกิดการปนเปIJอน บุคคลที่มีอาการดังกลาว ตองรายงานการเจ็บปMวยหรืออาการให
หัวหนางานทราบโดยทันที
 การเจ็บปMวยที่หัวหนางานควรพิจารณาความจำเป6นในการไมเขาไปในพื้นที่จัดการอาหาร หรือตอง
ไดรับการตรวจจากแพทย-กอนกลับมาทำงาน ตัวอยางเชน
o โรคดีซาน (ผิวเหลือง ตาเหลือง)
o ทองเสีย
o อาเจียน
o เป6นไข
o เจ็บคอดวยไข
o แผลติดเชื้อที่เห็นไดชัด เชน น้ำรอนลวก แผลฝoหนอง แผลเป"ดที่มีรอยแดง เจ็บ บวม มีเลือด
หรือหนอง ฯลฯ
o มีน้ำมูก ตาแฉะ หรือหูน้ำหนวก
 กรณีบาดเจ็บที่มีแผลเป"ด หรือบาดแผลติดเชื้อ สามารถเป6นแหลงของเชื้อจุลินทรีย-ก อโรค ตอง
มอบหมายใหทำงานในพื้นที่ที่ไมมีการสัมผัสอาหารโดยตรง ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานไดรับอนุญาตให
ทำงานตอได ควรป"ดบาดแผลดวยผาป"ดแผลชนิดกันน้ำที่เหมาะสม และสวมถุงมือเพื่อใหแนใจวา
ผาป"ดแผลจะไมหลุดหรือเป6นแหลงปนเปIJอน
 ตองแจงขอกำหนดใหผูปฏิบัติงานและหัวหนางานทราบมาตรการโดยทั่วกัน
รักษาความสะอาด และสุขลักษณะที่ดีในการผลิต
 ผู ปฏิบัติงานตองรักษาความสะอาดของรางกายอยูเสมอ โดยเฉพาะมือและเล็บถือวาเป6นสวนที่
สัมผัสอาหารมากที่สุด เล็บตองสั้น มือและเล็บตองสะอาด ไมทาเล็บ
 ลางมือใหสะอาดทุกครั้ง กอนเริ่มปฏิบัติงานหรือเขาไปในบริเวณผลิต และภายหลังกลับจากหองน้ำ
หรือหองสวม หรือหลังออกนอกบริเวณผลิต หรือภายหลังสัมผัสสิ่งสกปรก โดยลางมือดวยสบูและ
น้ำ ขัดถูใหทั่วทุกสวนของพื้นผิวมือ ระหวางนิ้ว ดานหลังมือ ขอมือ และใตเล็บมือ อยางนอย 20
วินาที แลวลางดวยน้ำสะอาด แลวจึงทำใหมือแหง หรือใชน้ำยาฆาเชื้อ เพื่อกำจัดเชื้อจุลินทรีย-ที่
อาจติดมากับฝMามือ ตามภาพที่ 9-1 และภาพที่ 9-2
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ภาพที่ 9-1 สวนของมือที่มักจะลางไมสะอาด

ถูฝTามือ

ถูหลังมือ

ถูหลังมือ

ถูซอกนิ้ว

ถูนิ้วโปWง

ถูร+องลายมือ

ถูขอมือ

ภาพที่ 9-2 การลางมือที่ถูกวิธี
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 เมื่อผูปฏิบัติงานเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานในสวนไมสัมผัสอาหาร หรือการทำความสะอาด มาเป6น
การปฏิบัติงานสัมผัสกับอาหาร ผูปฏิบัติงานตองเปลี่ยนถุงมือใหม หรือลางมือใหสะอาดอยางทั่วถึง
กอนเริ่มงานสัมผัสอาหาร กรณีสวมถุงมือ ผูปฏิบัติงานตองลางมือใหสะอาดกอนสวมถุงมือทุกครั้ง
เพื่อปHองกันมือที่ไมสะอาดสัมผัสกับถุงมือใหม
 กรณีสวมถุงมือในการปฏิบัติงานที่สัมผัสอาหาร
o เลือกใชชนิดที่ทำดวยวัสดุที่สัมผัสอาหารได โดยไมกอใหเกิดการปนเปIJอนกับอาหาร ไมมี
สารละลายหลุดออกมาปนเปIJอน และของเหลวซึมผานไมได
o กอนสวมถุงมือตองลางมือกอนเสมอ
o กอนใชงาน ตรวจสอบถุงมืออยูในสภาพสมบูรณ- สะอาด ถูกสุขลักษณะ
o กรณีถุงมือชนิดใชซ้ำ ตองลางหรือฆาเชื้อกอนหรือหลังการใชงาน เพื่อใหแนใจวาถุงมือจะไม
เป6นแหลงของการปนเปIJอน
 มีมาตรการในการปHองกันการปนเปIJอนจากรองเทาที่ใชในบริเวณผลิต เชน การเปลี่ยนรองเทาที่
สะอาดกอนเขาบริเวณผลิต รวมถึงวิธีการ และความถี่การทำความสะอาดรองเทาที่ใชในบริเวณ
ผลิตอยางเหมาะสม
 กรณีผู ปฏิบัติงานทำงานในบริเวณที่ไมตองดูแลมาก (low care area) เชน บริเวณรับวัตถุดิบ
บริเวณลางทำความสะอาด ตองมีมาตรการจัดการรองเทากอนเขาบริเวณที่ต องดูแลเป6นพิเศษ
เนื่องจากมีความเสี่ยงตอการปนเปIJอน (high care area) เชน หองบรรจุ บริเวณพื้นลำเลียงน้ำแข็ง
ซอง ตองมีกฎระเบียบใหผูปฏิบัติงานเปลี่ยนรองเทาที่สะอาดหรือมีการสวมถุงพลาสติกสะอาด
ครอบรองเทาอีกชั้นกอนเขาบริเวณดังกลาวอยางเครงครัด
 งดเวนพฤติกรรมที่อาจกอใหเกิดการปนเปIJอนในขณะปฏิบัติงาน
o ไมบริโภคอาหาร
o ไมสูบบุหรี่
o ไมมีพฤติกรรมที่นารังเกียจ เชน บวนน้ำลาย น้ำหมาก ลวง แคะ แกะ เกา
o ไมนำของใชสวนตัวเขาไปในบริเวณผลิต เชน แหวน นา‚ิกา สรอยขอมือ ตางหู เข็มกลัด
สรอยคอ สายสิญจนการแต+งกาย
 สวมหมวกคลุมผม หรือผาคลุมผม ซึ่งสามารถคลุมเสนผมตลอดใบหู เพื่อปHองกันการปนเปIJอนจาก
เสนผม รังแค และสิ่งสกปรกอื่นๆ ในสวนของศีรษะลงสู กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ- หากมี
หนวดเคราตองโกนใหสั้นหรือมีผาคลุมกันหลุดรวง
 สวมผาป"ดปาก (mask) ขณะปฏิบัติงานในบริเวณที่ผลิตภัณฑ-อาหารที่ผานการฆาเชื้อแลว หรือมี
สภาพพรอมบริโภค ซึ่งเป"ดสัมผัสสิ่งแวดลอม
 สวมชุดหรือผากันเปIJอนที่สะอาดขณะปฏิบัติงาน หากไมใชผากันเปIJอน ชุดปฏิบัติงานตองสะอาด
 สวมรองเทาที่เหมาะสม เชน สวมรองเทาบูทในบริเวณพื้นเปoยก สวมรองเทาหุมสนในบริเวณพื้น
แหง ทั้งนี้ไมควรใชรองเทาแตะในบริเวณผลิตอาหาร
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ความรูผูปฏิบัติงาน
 ผูปฏิบัติงานมีความรูเกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไป ความรูเกี่ยวกับการผลิตอาหารประเภทนั้น ๆ ตาม
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ โดยไดรับการอบรมหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงานในแตละระดับ ทั้ง
กอนรับเขาเขาทำงานและดำเนินการเพิ่มเติมความรู อยางสม่ำเสมออยางนอยปoละ 1 ครั้ง และ
บันทึกผลการฝ|กอบรมหรือมีหลักฐานการฝ|กอบรม
 เนื่องจากความรูความเขาใจของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการผลิตเป6นปQจจัยสำคัญที่ชวยใหการผลิต
เป6นไปอยางถูกตอง สามารถลดหรือขจัดความเสี่ยงในการปนเปIJอนอันตรายที่จะไปสูอาหารได
 ติดปHายคำเตือนดานสุขลักษณะในตำแหนงที่เห็นงาย ตามพื้นที่ปฏิบัติงานตางๆ เพื่อเป6นการเตือน
ใหปฏิบัติอยางถูกตองและเครงครัดตลอดชวงเวลาทำงาน หรือมีการจัดกิจกรรมอื่นเพื่อจิตสำนึกที่
ดีดานสุขลักษณะในการผลิตอาหาร เพื่อกระตุนใหเกิดความรูสึกมีสวนรวมรับผิดชอบตออาหารที่
ผลิต
ผูไม+เกี่ยวของกับการผลิต
 มีวิธีการหรือขอปฏิบัติสำหรับผูไมเกี่ยวของกับการผลิตที่มีความจำเป6นตองเขาไปในบริเวณผลิต
เพื่อปHองกันการปนเปIJอน เชน กรรมการผูจัดการ ผูตรวจประเมินภายนอก ผูเยี่ยมชม ลูกคา อยาง
นอยตองปฏิบัติตามขอกำหนดดานสุขลักษณะสวนบุคคลเชนเดียวกับผูปฏิบัติงานในบริเวณผลิต
เขน
o จัดเป6นเอกสารแจงใหรับทราบ
o มีปHายประกาศกฎระเบียบ
o มีการบอกกลาวใหผูไมเกี่ยวของทราบขอปฏิบัติ
 ตองไมใหผูไมเกี่ยวของกับการผลิตเขาไปในบริเวณผลิตโดยไมมีผูรับผิดชอบ

ขอกำหนดเฉพาะสำหรับการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป1ดสนิท น้ำแร+ธรรมชาติ
1. มีผลวิเคราะห-น้ำดิบที่ตรวจโดยหองปฏิบัติการ อยางนอยปoละ 1 ครั้ง (ดูรายละเอียดในบทที่ 2)
2. มีการปรับสภาพน้ำดิบเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย-เริ่มตน (ตามความจำเป6น) ดังนี้
2.1 กรณีใชระบบการผลิตน้ำออน (Softener) หากน้ำดิบไมมีปริมาณคลอรีนหลงเหลือ ตองมีการ
เติมคลอรีนเพื่อฆาเชื้อจุลินทรีย-กอโรคอยางถูกวิธี และบันทึกผล (ดูรายละเอียดในบทที่ 2)
2.2 กรณีใชระบบการผลิตน้ำอาร-โอ (Reverse osmosis) ไมจำเป6นตองมีกระบวนการลดจุลินทรียเบื้องตน เนื่องจากกระบวนการผลิตน้ำอาร-โอ มีกระบวนการลดอันตรายดานจุลินทรีย- (ดู
รายละเอียดในบทที่ 2)
2.3 กรณี ก ารผลิ ต น้ ำ แรธรรมชาติ กระบวนการที ่ เ ลื อ กใชตองไมทำใหสารประกอบสำคั ญ
เปลี่ยนแปลงไป เชน การกรอง Ultrafiltration หรือวิธีการอื่นที่เทียบเคียง (ดูรายละเอียดใน
บทที่ 6)
3. มีกระบวนการปรับคุณภาพน้ำที่สามารถลดอันตรายใหอยู ในระดับที่ปลอดภัยตามที่กฎหมาย
กำหนด อุปกรณ-ปรับคุณภาพน้ำใชงานได สัมพันธ-กับอัตราการผลิต ดังนี้
3.1 การใชระบบผลิตน้ำอ+อน (ดูรายละเอียดในบทที่ 3)
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(1) น้ำดิบที่ใชตองมีคุณภาพดีตามที่กฎหมายกำหนดคุณภาพผลิตภัณฑ- อยางนอย 3
รายการ คือ คาพีเอช ของแข็งทั้งหมด (Total Solids) และสารปนเปIJอนที่มีประจุลบ
(2) มีการตรวจสอบประสิทธิภ าพการกรองหรือฆาเชื้อ เชน การวัดคลอรีนหลังกรอง
คาร-บอน การวัดความกระดางหลังการกรองเรซิน การทำงานของหลอดยูว ี การ
ทดสอบเชื้อจุลินทรีย- และบันทึกผล
3.2 การใชระบบผลิตน้ำอาร4โอ (ดูรายละเอียดในบทที่ 4)
(1) เยื่อกรองมีขนาดรูกรองเล็กกวา 1 nm.
(2) มีวิธีการดูแลและตรวจสอบความสมบูรณ-ของเยื่อกรองทุกรุนการผลิต เชน วัดความ
ดัน หรืออัตราการไหล หรือคาการนำไฟฟHา (conductivity) กรณีพบฉีกขาดหรืออุด
ตันตองเปลี่ยนหรือลางเยื่อกรอง และจัดการกับผลิตภัณฑ-ที่ไมไดมาตรฐานทันที และ
บันทึกผล
3.3 การผลิตระบบอื ่น หรือใชร+ วมกัน หลายระบบ เชน กระบวนการฆาเชื้ อดวยความรอน
กระบวนการผลิตน้ำปราศจากไอออน (deionization) (ดูรายละเอียดในบทที่ 5)
(1) กระบวนการลดขจัดอันตรายครอบคลุมดานกายภาพ เคมี จุลินทรีย(2) มีการเฝHาระวังและตรวจสอบเครื่องจักรหรืออุปกรณ-ใหมีความมั่นใจวา กระบวนการ
ลดหรือขจัดอันตรายมีประสิทธิภาพ และบันทึกผล
3.4 การผลิตน้ำแร+ธรรมชาติ (ดูรายละเอียดในบทที่ 6)
(1) กระบวนการปรับคุณภาพน้ำ ตองไมทำใหสารประกอบสำคัญเปลี่ยนแปลงไป เชน
การเติมอากาศ การกรองกรวด/ทราย การกรองแอนทราไซด-/แมงกานีสแซนด- การ
กรองคาร-บอน การกรอง microfiltration/ultrafiltration
(2) มีวิธีการดูแลและตรวจสอบความสมบูรณ-ของเยื่อกรอง (ถามี) ทุกรุ นการผลิต และ
บันทึกผล
4. มีการปHองกันการปนเปIJอนซ้ำ (ดูรายละเอียดในบทที่ 8)
4.1 มีการทำความสะอาดและฆาเชื้อพื้นผิวสัมผัสอาหารในขั้นตอนการบรรจุ
4.2 มีการปHองกันการปนเปIJอนจากภาชนะบรรจุ
(1) ภาชนะบรรจุชนิดใชไดหลายครั้ง มีการลางและฆาเชื้อดวยวิธีการที่เหมาะสม และมี
มาตรการปHองกันการปนเปIJอนกอนนำไปบรรจุ เชน กลั้วดวยน้ำรอบรรจุ และบรรจุ
ทันที
(2) ภาชนะบรรจุชนิดใชครั้งเดียว กลั้วดวยน้ำรอบรรจุหรือมีมาตรการอื่นปHองกันการ
ปนเปIJอน และบรรจุทันที
4.3 บรรจุในหองบรรจุที่สะอาด และการบรรจุปHองกันการปนเปIJอนจากสิ่งแวดลอม มีแทนบรรจุ
สูงจากพื้น บรรจุจากหัวบรรจุโดยตรงและป"ดผนึกทันที วิธีการป"ดผนึกไมกอใหเกิ ดการ
ปนเปIJอน

ขอกำหนดเฉพาะสำหรับการผลิตน้ำแข็งบริโภค (ดูรายละเอียดในบทที่ 7 และ 8)
1. น้ำที่ใชผลิตน้ำแข็งมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย น้ำแข็ง มีผล
วิเคราะห-ทางหองปฏิบัติการอยางนอยปoละ 1 ครั้ง
2. มีมาตรการปHองกันการปนเปIJอนซ้ำ (Post contamination) กรณีผลิตน้ำแข็งซอง
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2.1 น้ำที่ใชถอดซองน้ ำแข็ ง น้ำลางน้ำ แข็ง หรือน้ำที่ มีโ อกาสสัม ผั ส กับน้ำแข็ งตองใชน้ ำที ่ มี
มาตรฐานเชนเดียวกับน้ำที่ใชผลิตน้ำแข็ง กรณีใชน้ำซ้ำตองเปลี่ยนถายน้ำ และทำความ
สะอาดบอหรือถังพักอยางสม่ำเสมอ และบันทึกผล
2.2 พื้นผิวสัมผัสน้ำแข็ง เชน พื้นลานถอดซอง พื้นผิวลำเลียงและขนสงน้ำแข็งซอง เครื่องตัดหรือ
บดน้ำแข็ง มีการทำความสะอาดและฆาเชื้ออยางสม่ำเสมอ และจำกัดบริเวณเพื่อควบคุ ม
สุขลักษณะ เชน เปลี่ยนรองเทาสะอาดที่ใชเฉพาะบริเวณ
2.3 มีวิธีการลำเลียง ตัด บด บรรจุ ขนสง อยางถูกสุขลักษณะไมกอใหเกิดการปนเปIJอน
2.4 มีมาตรการปHองกันการปนเปIJอนจากภาชนะบรรจุ โดยเฉพาะภาชนะบรรจุชนิดใชไดหลายครั้ง
กระสอบบรรจุน้ำแข็งตองมีการลางฆาเชื้อ ผึ่งแหง และเก็บรักษาถูกสุขลักษณะ
2.5 มีการปHองกันการปนเปIJอนจากผูปฏิบัติงาน แตงกายสะอาด สวมผากันเปIJอน สวมหมวกคลุม
ผม ผาป"ดปาก ลางมือกอนเริ่มปฏิบัติงาน มือไมสัมผัสปากภาชนะบรรจุหรือภายในภาชนะ
บรรจุ
3. มีมาตรการปHองกันการปนเปIJอนซ้ำ (Post contamination) กรณีผลิตน้ำแข็งยูนิต
3.1 มีมาตรการปHองกันการปนเปIJอนจากภาชนะบรรจุ โดยเฉพาะภาชนะบรรจุชนิดใชไดหลายครั้ง
กระสอบบรรจุน้ำแข็ง ตองมีการลาง ฆาเชื้อ ผึ่งใหแหง และเก็บรักษาอยางถูกสุขลักษณะ
3.2 บรรจุในหองบรรจุที่สะอาด และมีการปHองกันการปนเปIJอนจากสิ่งแวดลอม มีแทนบรรจุสูง
จากพื้น บรรจุจากหัวบรรจุโดยตรงและป"ดผนึกทันที วิธีการป"ดผนึกไมกอใหเกิดการปนเปIJอน
3.3 มีการปHองกันการปนเปIJอนจากผูบรรจุแตงกายสะอาด สวมผากันเปIJอน สวมหมวกคลุมผม ผา
ป"ดปาก ลางมือกอนเริ่มปฏิบัติงาน และมือไมสัมผัสปากภาชนะบรรจุหรือภายในภาชนะบรรจุ

ผูควบคุมการผลิตอาหาร (ดูรายละเอียดในบทที่ 1)
3.1 มีการแตงตั้งผูที่มีความรูความสามารถทำหนาที่เป6นผูควบคุมการผลิตอาหาร ทำหนาที่ประจำ ณ
สถานที่ผลิต มีหลักฐานการสอบผานและสำเร็จหลักสูตรการฝ|กอบรม
-------------------------------------------------------------
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บทที่ 10
รายงานผลการตรวจวิเคราะหและการแปลผลตามมาตรฐานกฎหมาย
สาระสำคัญ
จากการดำเนินการที่ผานมา ผูผลิตมักจะมีประเด็นขอสงสัยที่เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห/อาหารอยูเสมอ
เชน จะเลือกหองปฏิบัติการที่ใชในการตรวจวิเคราะห/ตัวอยางตองเลือกอยางไร และเมื่อไดรับรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห/แลวจะพิจารณาผลอยางไรวาผลการตรวจวิเคราะห/นั้นผานมาตรฐานหรือไมผานมาตรฐาน ซึ่งการเลือก
หองปฏิบัติการและการแปลผลรายงานผลการตรวจวิเคราะห/อาหารนั้นเป7นเรื่องสำคัญ โดยกรณีการตรวจน้ำดิบ
ผูผลิตอาจใชชุดทดสอบเบื้องตนในการตรวจวิเคราะห/บางรายการได เนื่องจากเป7นผลการตรวจวิเคราะห/เบื้องตน
เพื่อใชในการประเมินความเหมาะสมของระบบการปรับคุณภาพน้ำเทานั้น แตหากเป7นกรณีเก็บตัวอยางผลิตภัณฑ/
สุดทายสงตรวจวิเคราะห/ จำเป7นตองสงตรวจ ณ หองปฏิบัติการที่เป7นสวนราชการ หรือสถาบันที่สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ใหการยอมรับผลวิเคราะห/อาหารเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร เพื่อให
แนใจวาผูบริโภคจะไดรับผลิตภัณฑ/ที่มีความปลอดภัย

การเลือกใช&บริการห&องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห
ในการตรวจวิเคราะห/ผลิตภัณฑ/ต องมั่นใจวารายงานผลการวิเคราะห/ที่ไดตองมีความเที่ยงตรงแมนยำ
และนาเชื่อถือ ดังนั้นในการเลือกหองปฏิบัติการเพื่อการตรวจวิเคราะห/ผลิตภัณฑ/ตองเป7นสวนราชการ หรือสถาบัน
ที่คณะกรรมการอาหาร ใหการยอมรับผลวิเคราะห/อาหารเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หลักในการ
พิจารณาหองปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห/อาหาร มีไดดังนี้
1. ห&องปฏิบัติการที่เป)นหน*วยงานของรัฐ 1
1.1 หองปฏิบัติการที่เป7นหนวยงานของรัฐ ที่ใหบริการตรวจวิเคราะห/คุณภาพหรือมาตรฐานของ
อาหารแกประชาชนทั่วไป มีอยูทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ตางจังหวัด ดังตารางที่ 10-1
ตารางที่ 10-1 หองปฏิบัติการที่เป7นหนวยงานรัฐ
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

ต*างจังหวัด

กรมวิทยาศาสตร/การแพทย/
1. ศูนย/วิทยาศาสตร/การแพทย/ จำนวน 14 ศูนย/
กรมวิทยาศาสตร/บริการ
2. คณะวิ ท ยาศาสตร/ มหาวิท ยาลั ย บู ร พา จั งหวั ด
หองปฏิบัติการกองโภชนาการ กรมอนามัย
ชลบุรี
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ/อาหาร
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบั น วิ จ ั ย วิ ท ยาศาสตร/ แ ละเทคโนโลยี แ หง
ประเทศไทย

สวนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารใหการยอมรับผลการตรวจวิเคราะห!อาหารเพือ่ ประกอบการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรืออนุญาตใชฉลากอาหาร.
[ออนไลน!]. เขาถึงไดจาก https://www.fda.moph.go.th/sites/food/Permission/4.1-2-file_1.pdf (วันที่คนขอมูล : 14 กันยายน 2563)
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1.2 ตรวจสอบรายการตรวจวิ เ คราะห/ ค ุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐาน และประเภทอาหารที่
หองปฏิบัติการตรวจได ใชวิธีวิเคราะห/หรือมีหนวยวัดตรงตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
กับอาหารประเภทนั้น ๆ
2. ห&องปฏิบัติการที่เป)นหน*วยงานเอกชน
2.1 ตองเป7นหนวยงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการสากล เชน ISO/IEC 17025
จากหนวยรั บรองระบบงาน (Accreditation Body ; AB) ซึ ่ งปZ จ จุบ ั นหนวยงานที่ท ำหนาที ่ เป7 นหนวยรั บรอง
ระบบงานดานหองปฏิบัติการในประเทศไทย มี 3 หนวยงาน ไดแก
1) สำนักงานมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร/การแพทย/ กระทรวงสาธารณสุข
ใหการรับรองระบบงานแกหองปฏิบัติการดสอบ (Testing) สามารถสืบคนรายชื่อหองปฏิบัติการที่ไดรับการ
รับรองที่เป7นปZจจุบัน ไดที่เว็บไซต/ของหนวยงานดังกลาว
URL: http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_qa/dbqa/default.asp?iID=LDMEM ดังภาพที่ 10-1

ภาพที่ 10-1 บัญชีรายชื่อหนวยงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
โดย กรมวิทยาศาสตร/การแพทย/ กระทรวงสาธารณสุข
2) สำนักงานบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร/บริการ กระทรวงการ
อุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร/ วิ จ ั ย และนวั ต กรรม ใหการรั บ รองระบบงานแกหองปฏิ บ ั ต ิ ก ารดสอบ (Testing)
สามารถสืบคนรายชื่อหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองที่เป7นปZจจุบัน ไดที่
URL: http://labthai.dss.go.th/dss/report/actLab/report_actLab.php?lang=th ดังภาพที่ 10-2

ภาพที่ 10-2 บัญชีรายชื่อหนวยงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
โดย กรมวิทยาศาสตร/บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร/ วิจัยและนวัตกรรม
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3) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ/ อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ใหการ
รับรองระบบงานหองปฏิบัติการสอบเทียบ (Calibration) สามารถสืบคนรายชื่อหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองที่
เป7นปZจจุบัน ไดที่เว็บไซต/ของหนวยงาน เขาถึงไดที่
URL : https://www.tisi.go.th/website/accreditation/lab_test ดังภาพที่ 10-3

ภาพที่ 10-3 บัญชีรายชื่อหนวยงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 17025
โดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ/อุตสาหกรรม
ทั ้ งนี้ ใบรายงานผลการตรวจวิ เคราะห/ จ ากหองปฏิบ ัต ิ การที ่ไดรั บการรับ รองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการจากหนวยรรับรองระบบงาน จะตองมีเครื่องหมายรับรองปรากฏอยูในใบรายงานผล ดังภาพที่ 10-4
ถึง ภาพที่ 10-6 ทั้งนี้มักจะมีหมายเหตุไวทายรายงานใหทราบวารายการใดไดรับการรับรองหรือรายการใดไมไดรับ
การรับรอง

ภาพที่ 10-4 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบ จากกรมวิทยาศาสตร/การแพทย/

ภาพที่ 10-5 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบ จากกรมวิทยาศาสตร/บริการ
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ภาพที่ 10-6 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการสอบเทียบ
จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ/อุตสาหกรรม
2.2 ตรวจสอบรายการตรวจวิ เ คราะห/ ค ุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐาน และประเภทอาหารที่
หองปฏิบัติการตรวจได ใชวิธีวิเคราะห/หรือมีหนวยวัดตรงตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
กับอาหารประเภทนั้น ๆ
อยางไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดรวบรวมรายชื่อหองปฏิบัติการที่ใหบริการตรวจ
วิเคราะห/คุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ/อาหาร ทั้งที่เป7นหนวยงานของรัฐ และหนวยงานที่ไดรับการรับรอง
มาตรฐานหองปฏิบัติการจากหนวยรับรองระบบงาน เผยแพรเพื่อใหผูเกี่ยวของสามารถสืบคนไดงาย ประกอบดวย
รายชื ่ อ และหมายเลขโทรศั พ ท/ ข องหน วยงาน ไว ที่ เ ว็ บ ไซต/ ก องอาหาร สามารถดาว/ โ หลดได ที ่ URL :
https://www.fda.moph.go.th/sites/food/Pages/Main.aspx ในหัวขอ “หลักเกณฑการขออนุญาตผลิตภัณฑ”
หัวขอยอย “ส*วนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารให&การยอมรับผลการตรวจวิเคราะหอาหาร”

กรณีตรวจวิเคราะหทางห&องปฏิบัตกิ ารโดยผู&ผลิตเอง
ในกรณีที่ท างสถานที ่ผลิต มีความพรอมในการจัดใหมีห องปฏิ บั ติการ เพื่อเป7นการตรวจเฝvาระวั ง
ผลิตภัณฑ/ของตนเอง ก็สามารถใชเป7นขอมูลในการควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ/ในเบื้องตนได เหมาะกับกิจการขนาดกลางขึ้นไปที่สามารถจัดซื้อเครื่องมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร/ได
สำหรับกิจการขนาดเล็กอาจใชวิธีสุมตัวอยางไปสงตรวจที่หองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐาน ปwละ 1-2 ครั้ง
ทั ้ งนี้ก รณีต รวจวิ เคราะห/ ท างหองปฏิ บั ต ิก ารโดยผู ผลิ ต เองตองดำเนิ น การเป7น ไปตามมาตรฐานที่
นาเชื่อถือ โดยคำนึงถึงดังตอไปนี้
1) อุปกรณและสารเคมีที่ใช&ในการตรวจวิเคราะห
 เครื่องมือและอุปกรณ/ที่ใชในการตรวจสอบตองไดมาตรฐาน และ ตองมีการสอบเทียบอยาง
สม่ำเสมอ เชน เครื่องชั่งน้ำหนัก เทอร/โมมิเตอร/ เป7นตน
 มีสารเคมี อุปกรณ/ และเครื่องมือ ที่จำเป7น เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
 มีการตรวจสอบสารเคมีที่สั่งซื้อวาเป7นไปตามที่กำหนด และมีเอกสารแสดงคุณภาพ เชน
ใบรับรองสารเคมี (Certificate of Analysis) เอกสารความปลอดภัย ( Material Safety Data
Sheet ; MSDS) เป7นตน
 มีการจัดทำประวัติเครื่องมือ วิธีการใชและการบำรุงรักษา และคูมือของเครื่องมือ

คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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 ควรจัดวางอุปกรณ/เป7นสัดสวน จัดเก็บอยางเป7นระเบียบ เพื่อสามารถหยิบใชไดงาย และไมเกิด
การปนเปxyอน
 ขวดเก็บสารเคมีตองมีปvายระบุชื่อสารเคมีอยางชัดเจนและเก็บเป7นหมวดหมู ไมปะปนกัน
 มีที่วางอุปกรณ/ปvองกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน เชน หนากาก และถุงมือเป7นตน ซึ่งใชสําหรับ
หองปฏิบัติการเทานั้น
 มีการจัดหาอุปกรณ/การปฐมพยาบาลเบื้องตนไวภายในหองปฏิบัติการ
2) วิธีการตรวจวิเคราะห
 เลือกใชวิธี Reference Method ซึ่งสวนมากแลวใชวิธีของ AOAC (Association of Official
Analytical Chemists) ซึ่งมีการระบุ alternative methods ใหเลือกใชดวย
3) ผู&ตรวจวิเคราะห
 ตองมีความรู ความเขาใจและความชำนาญเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ อุปกรณ/ ภายใน
หองปฏิบัติการ
 ตองมีความสามารถในการตรวจวิเคราะห/ และอานผลอยางถูกตองและแมนยำ
 ตองไมมีความบกพรองทางการมองเห็น

รายการการตรวจวิเคราะหคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ เพื่อเฝ@าระวังตนเองประจำปA
ผูผลิตตองดำเนินการตรวจวิเคราะห/คุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ/ เพื่อเฝvาระวังตนเองประจำปw ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของของอาหารประเภทนั้น ๆ
โดยสำหรับน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ซึ่งเป7นอาหาร
กำหนดคุณภาพมาตรฐาน ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป7นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่อง วา
ดวย น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค แลวแตผลิตภัณฑ/ และมีคุณภาพหรือ
มาตรฐานเป7นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย มาตรฐานอาหารดานจุลินทรีย/ที่ทำใหเกิดโรค ซึ่งจากที่
กลาวมาขางตนไดสรุปรายการที่ตองตรวจวิเคราะห/เป7นอยางนอยครบทุกรายการตามที่ระบุในตารางที่ 10-2 ถึง
ตารางที่ 10-4
สำหรับรายการตรวจวิเคราะห/อื่นๆ ที่ระบุในประกาศกระทรวงเฉพาะเรื่อง หรือประกาศแนวนอนที่
เกี่ยวของ ใหผูผลิตอาหารและผูตรวจประเมินสถานประกอบการอาหาร พิจารณาตามความเสี่ยงของการปนเปxyอน
ในแตละพื้นที่ตามความเหมาะสมกรณีมีเหตุใหสงสัย

คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ตารางที่ 10-2 รายการตรวจวิเคราะห/ขั้นต่ำ และคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย “น้ำ
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท”
ประกาศ
รายการตรวจวิเคราะหขั้นต่ำ
กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 61 (พ.ศ.
คุณสมบัติทางฟFสิกส
- คาความเป7นกรด-ดาง
2525)
คุณสมบัติทางเคมี
ฉบับที่ 135 (พ.ศ.
- ปริมาณสารทั้งหมด
2534)
- ความกระดางทั้งหมด
และ
(คำนวณเป7นแคลเซียมคาร/บอเนต)
ฉบับปA พ.ศ.2553
- คลอไรด/ (คำนวณเป7นคลอรีน)
(316)
- เหล็ก
- ตะกั่ว
เรื่อง น้ำบริโภคใน
- ฟลูออไรด/ (คำนวณเป7นฟลูออรีน)
ภาชนะบรรจุที่ปFด
สนิท

(ฉบับที่ 416) พ.ศ.
2563
เรื่อง กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน
หลักเกณฑเงื่อนไข
และวิธีการในการ
ตรวจวิเคราะหของ
อาหารด&านจุลินทรียที่
ทําให&เกิดโรค

- ไนเตรท (คำนวณเป7นไนโตรเจน)
คุณสมบัติทางจุลินทรีย
- โคลิฟอร/มแบคทีเรีย โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น
(Most Probable Number)
- Escherichia coli
มาตรฐานด&านจุลนิ ทรียที่ทำให&เกิดโรค
- Staphylococcus aureus
- Salmonella spp. ตอ 100 ml

คุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ระหวาง 6.5-8.5
ไมเกิน 500.0 มิลลิกรัม ตอน้ำบริโภค 1 ลิตร
ไมเกิน 100.0 มิลลิกรัม ตอน้ำบริโภค 1 ลิตร
ไมเกิน 250.0 มิลลิกรัม ตอน้ำบริโภค 1 ลิตร
ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัมตอน้ำบริโภค 1 ลิตร
ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ำบริโภค 1 ลิตร
น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปFดสนิท
- ไมเกิน 0.7 มิลลิกรัม ตอน้ำบริโภค 1 ลิตร
น้ำหรือไอน้ำที่ใช&ในกระบวนการผลิตที่สัมผัสอาหาร
- ไมเกิน 1.5 มิลลิกรัมตอน้ำ 1 ลิตร
ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัม ตอน้ำบริโภค 1 ลิตร
นอยกวา 2.2 ตอน้ำบริโภค 100 มิลลิลิตร
ไมพบ
ไมเกิน 100 CFU/100 ml
ไมพบ ใน 100 ml

คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ตารางที่ 10-3 รายการตรวจวิเคราะห/ขั้นต่ำ และคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
“น้ำแรธรรมชาติ”
ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
199 (พ.ศ. 2543)
เรื่อง น้ำแร*ธรรมชาติ

รายการตรวจวิเคราะหขั้นต่ำ
ลักษณะของน้ำแร
ปริมาณแร*ธาตุที่มีอยู*ในน้ำแร*ธรรมชาติ
- ตะกั่ว
- ไนเตรต (คำนวณเป7นไนเตรต)
- ทองแดง
- แมงกานีส
- บอเรต (คำนวณเป7นโบรอน)
- แบเรียม
- สารหนู (คำนวณเป7นสารหนูทั้งหมด)
- แคดเมียม
โครเมียม (คำนวณเป7นโครเมียมทัง้ หมด)
- ปรอท
- ซิลีเนียม
- พลวง
- นิเกิล
สารปนเปKLอน
- ไซยาไนด/
- ไนไตรต/ (คำนวณเป7นไนไตรต/)
- สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว/
-

โพลีคลอริเนตเตดไบพีนีล
- สารลดการตึงผิว
- โพลีนิวเคลียร/อะโรแมติกไฮโดรคาร/บอน
- น้ำมันแร
คุณสมบัติทางจุลินทรีย
- โคลิฟอร/มแบคทีเรีย โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น
(Most Probable Number)
- Escherichia coli
มาตรฐานด&านจุลนิ ทรียที่ทำให&เกิดโรค
- Staphylococcus aureus
- Salmonella spp. ตอ 100 ml
-

(ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563
เรื่อง กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐาน
หลักเกณฑเงื่อนไข และ
วิธีการในการตรวจ
วิเคราะหของอาหารด&าน
จุลินทรียที่ทําให&เกิดโรค

คุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
-ใส ไมมีตะกอน
ไมเกิน 0.01 มิลลิกรัม ตอน้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ไมเกิน 50 มิลลิกรัม ตอน้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ไมเกิน 1 มิลลิกรัม ตอน้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ไมเกิน 2 มิลลิกรัม ตอน้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ไมเกิน 5 มิลลิกรัม ตอน้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ไมเกิน 1 มิลลิกรัม ตอน้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ไมเกิน 0.003 มิลลิกรัม ตอน้ำแรธรรมชาติ 1
ลิตร
ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ไมเกิน 0.001 มิลลิกรัม ตอน้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ไมเกิน 0.005 มิลลิกรัม ตอน้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ไมเกิน 0.02 มิลลิกรัม ตอน้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ไมเกิน 0.07 มิลลิกรัม ตอน้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ไมเกิน 0.02 มิลลิกรัม ตอน้ำแรธรรมชาติ 1 ลิตร
ไมพบ (ตรวจการตกคางของสารกำจัดศัตรูพืช
และสัตว/ ที่ละลายน้ำได เชน glyphosate)
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ
นอยกวา 2.2 ตอน้ำแรธรรมชาติ 100 มิลลิลิตร
ไมพบ
ไมเกิน 100 CFU/100 ml
ไมพบ ใน 100 ml

คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ตารางที่ 10-4 รายการตรวจวิเคราะห/ขั้นต่ำ และคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
“น้ำแข็ง” สำหรับน้ำแข็งที่ใชรับประทาน และน้ำที่ใชผลิตน้ำแข็ง
ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 78(พ.ศ.2527)
และ
ฉบับที่137 (พ.ศ.2534)
เรื่อง น้ำแข็ง

(ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563
เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน หลักเกณฑเงื่อนไข
และวิธีการในการตรวจ
วิเคราะหของอาหารด&าน
จุลินทรียที่ทําให&เกิดโรค

รายการตรวจวิเคราะหขั้นต่ำ
คุณสมบัติทางฟFสิกส
- คาความเป7นกรด-ดาง
คุณสมบัติทางเคมี
- ปริมาณสารทั้งหมด
- ความกระดางทั้งหมด
(คำนวณเป7นแคลเซียมคาร/บอเนต)
- ตะกั่ว
- คลอไรด/ (คำนวณเป7นคลอรีน)
- ฟลูออไรด/ (คำนวณเป7นฟลูออรีน)
- เหล็ก
- ไนเตรท (คำนวณเป7นไนโตรเจน)
- คลอรีนตกคาง
คุณสมบัติทางจุลินทรีย
- โคลิฟอร/มแบคทีเรีย โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น
(Most Probable Number)
- Escherichia coli
มาตรฐานด&านจุลนิ ทรียที่ทำให&เกิดโรค
- Staphylococcus aureus
- Salmonella spp. ตอ 100 ml

คุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ระหวาง 6.5-8.5
ไมเกิน 500.0 มิลลิกรัมตอน้ำสะอาด 1 ลิตร
ไมเกิน 100.0 มิลลิกรัม ตอน้ำสะอาด 1 ลิตร
ไมเกิน 0.05 มิลลิกรัม ตอน้ำสะอาด 1 ลิตร
ไมเกิน 250.0 มิลลิกรัม ตอน้ำสะอาด 1 ลิตร
ไมเกิน 1.5 มิลลิกรัม ตอน้ำสะอาด 1 ลิตร
ไมเกิน 0.3 มิลลิกรัม ตอน้ำสะอาด 1 ลิตร
ไมเกิน 4.0 มิลลิกรัม ตอน้ำสะอาด 1 ลิตร
ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัม ตอน้ำสะอาด 1 ลิตร
นอยกวา 2.2 ตอน้ำสะอาด 100 มิลลิลิตร
ไมพบ
ไมเกิน 100 CFU/100 ml
ไมพบ ใน 100 ml

การอ*านรายงานผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ
เมื่อผูผลิตไดรับ รายงานการตรวจวิ เคราะห/คุณภาพหรื อมาตรฐาน จะตองตรวจสอบและพิจ ารณา
รายการผลการตรวจวิเคราะห/คุณภาพหรือมาตรฐาน เป7นไปตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
อาหารประเภทนั้น ๆ

คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ไม่เกิน

ภาพที่ 10-8 ตัวอยางการอานรายงานการทดสอบ “น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท”
จากรายงานผลการวิเคราะห/น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท ตามภาพที่ 10-8 เมื่อนำมาพิจารณา
เทียบกับบัญชีรายการตรวจวิเคราะห/ ที่เป7นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของกับชนิดอาหารนั้น ๆ
จะสรุปไดดังนี้
รายการ
1. ความเป7นกรด-ดาง
2. ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัม/ลิตร)
3. ความกระดางทั้งหมดโดยคำนวณเป7นแคลเซียม
คาร/บอเนต (มิลลิกรัม/ลิตร)
4. ฟลูออไรด/โดยคำนวณเป7นฟลูออรีน
(มิลลิกรัม/ลิตร)
5. คลอไรด/โดยคำนวณเป7นคลอรีน
(มิลลิกรัม/ลิตร)
6. ไนเตรทโดยคำนวณเป7นไนโตรเจน
(มิลลิกรัม/ลิตร)
7. เหล็ก (มิลลิกรัม/ลิตร)
8. ตะกั่ว (มิลลิกรัม/ลิตร)
9. โคลิฟอร/ม MPN / 100 มิลลิลติ ร
10. อีโคไล / 100 มิลลิลิตร
11. สแตบฟ"โลคอกคัส ออเรียส
/ 100 มิลลิลติ ร
12. ซัลโมเนลลา / 100 มิลลิลิตร

ผลการทดสอบ

มาตรฐานกำหนด

สรุปผล

6.8
นอยกวา 25
ไมพบ

6.5-8.5
ไมเกิน 500
ไมเกิน 100

ผาน
ผาน
ผาน

นอยกวา 0.15

ไมเกิน 0.7

ผาน

5.58

ไมเกิน 250

ผาน

นอยกวา 0.32

ไมเกิน 4

ผาน

นอยกวา 0.02
ไมพบ
นอยกวา 1.1
ไมพบ
ไมพบ

ไมเกิน 0.3
ไมเกิน 0.05
นอยกวา 2.2
ไมพบ
ไมเกิน 100

ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน

ไมพบ

ไมพบ

ผาน

คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ
เพื่อใหไดผลิตภัณฑ/ที่มีคุณภาพหรือมาตรฐานเป7นไปตามกฎหมาย และปลอดภัยตอผู บริโภค ผู ผลิต
จะตองดำเนินการควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอนโดยตองมีความรูความเขาใจและดำเนินการใหถูกตอง สำหรับ
ผลิตภัณฑ/น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ดำเนินการควบคุมการปรับ
คุณภาพน้ำใหเป7นไปตามที่ไดศึกษาแลวในบทที่ 2-8 และจัดใหมีระบบสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารใหเป7นไป
ตามบทที่ 9 ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวาการผลิตเป7นไปตามที่กำหนด เพื่อใหไดผลิตภัณฑ/ที่มีความปลอดภัย ผูผลิตจะตอง
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ/ โดยมี 2 มาตรการดังนี้
1. การตรวจเฝvาระวัง (Monitoring) คาวิกฤต ณ จุดวิกฤติ ระหวางการผลิต
2. การทวนสอบ (Verification) ประสิทธิผลของระบบ GMP
การตรวจเฝ@าระวัง (Monitoring) ระหว*างการผลิต
การตรวจเฝvาระวัง หมายถึง การสังเกตหรือตรวจวัดคาตาง ๆ ที่ตองควบคุม เพื่อประเมินวาอยู
ภายใตสภาวะที่ควบคุมไดหรือไม
การตรวจเฝvาระวัง ควรเลือกวิธีการที่ ใหผลรวดเร็ว ไดขอมูลทัน เวลาเพื่ อใหสามารถทำการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตในชวงนั้น ๆ เพื่อลดการสูญเสียหากเกิดการเบี่ยงเบนไปจากสภาวะปกติของการผลิต
ดวยเหตุนี้ การตรวจวัดทางทางกายภาพและเคมี หรือการใชการตรวจพินิจดวยสายตา จึงนิยมใชในการตรวจเฝvา
ระวัง (monitor) มากกวาการตรวจวัดทางจุลชีววิทยา
การตรวจเฝvาระวัง สามารถดำเนินการไดหลายวิธี ไดแก
1) การเฝvาระวังแบบทำงานตอเนื่อง (continuous process) หรือการตรวจสอบ 100%
เชน การวัดคาอัตราการไหล การวัดความดัน หรือการวัดคาการนำไฟฟvาของน้ำ ในระบบผลิตน้ำอาร/โอ และมี
เซนเซอร/ตัดระบบอัตโนมัติหากเกินคาที่กำหนด เป7นตน
2) การเฝvาระวังแบบทำงานไมตอเนื่อง (batch process) หรือเฝvาระวังเป7นรุนหรือลˆอท
การผลิต หรือเป7นกำหนดชวงเวลาในการเฝvาระวัง
ผูผลิตควรเลือกใช การเฝvาระวังอยางตอเนื่องหรือตรวจสอบ 100% เนื่องจากมีความนาเชื่อถือ
มากกวา จะทำใหสามารถทำการควบคุมการเบี่ยงเบนคาควบคุม และปรับเปลี่ยนคาใหอยูในเกณฑ/ เพื่อปvองกัน
การเบี่ยงเบนจากการทำงานปกติ
ในกรณีที่ไมสามารถเลือกใชการเฝvาระวังอยางตอเนื่อง จะตองพิจารณาจำนวนครั้ง ความถี่ ใน
การตรวจเฝvาติดตามใหเพียงพอตอการรับประกันวาผลิตภัณฑ/ยังอยูภายใตการควบคุม หากมีความถี่ในการตรวจ
เฝvาระวังสูง จะทำใหเกิดการสูญเสียผลิตภัณฑ/นอย (เชน ใชการสุมที่ถี่ขึ้นของการตรวจสอบแตละตัวอยาง)
เครื่องมือที่ใชวัดนี้ตองมีความเที่ยงตรงและแมนยำ เพื่อใหผลการตรวจเฝvาระวังนาเชื่อถือมากขึ้น
และสามารถควบคุมคุณภาพมาตรฐานหรือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ/ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทำการสอบ
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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เทียบอยางนอยปwละ 1 ครั้ง หรือความถี่ที่มากขึ้นหากพบวามีแนวโนมที่เครื่องมือจะเกิดการเบี่ยงเบนจนเกินคาที่
ยอมรับได
ทั้งนี้ผูผลิตสามารถใชชุดทดสอบอยางงายในการเฝvาระวังตนเองระหวางการผลิตได ใชเวลาไม
นาน และสามารถทำไดงาย เพื่อใหทราบผลอยางรวดเร็วในเบื้องตนกอน และผู ทดสอบไมจำเป7นตองมีความรู
จำเพาะทางดานเทคนิคมากนัก ที่สำคัญคือตนทุนต่ำ และผลการทดสอบตองนาเชื่อถือพอสมควร ทั้งนี้ตองเลือก
ชุดทดสอบที่เหมาะสมกับการวัดคาที่ตองการ โดยตองคำนึงถึงดังตอไปนี้
1. อานผลไดรวดเร็ว
2. ตรวจไดครอบคลุมคาที่ใชเป7นเกณฑ/มาตรฐาน และสามารถอานคาในชวงที่ใชเป7น
เกณฑ/มาตรฐานได
3. คาต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได (detection limit) ไมเกินไปกวาเกณฑ/มาตรฐานที่
กำหนด เพื่อใหชวงการทดสอบครอบคลุมความเขมขนของสารที่ตองการตรวจวัด
4. มีความเที่ยงตรงและแมนยำในการทดสอบ มีความเบี่ยงเบนต่ำ สามารถทดสอบซ้ำเดิม
ไดโดยผลการทดสอบไมขึ ้ น กั บ ผู ใชงาน ดู ไ ดจากรอยละของความถู ก ตอง (accuracy) หรื อ ความจำเพาะ
(specificity) มีคาสูงกวาจะใหผลที่แมนยำกวา
5. ความยากงายของวิธีทดสอบ
6. ราคาประหยัด
ชุดทดสอบมีการพัฒนาและจำหนายหลากหลายรูปแบบ โดยหลายหนวยงาน ดังนั้นขั้นตอนหรือ
กระบวนการใชชุดทดสอบจะแตกตางกันไปตามแตละหนวยงานที่พัฒนาและผลิต ดังนั้นกอนการใชชุดทดสอบใน
แตละประเภท ผู ใชควรตองอานรายละเอียดขั้นตอนวิธีการใชชุดทดสอบที่แนบมาพรอมกับชุดทดสอบนั้นกอน
ทดสอบ นอกจากนี้ยังตองเก็บรักษาชุดทดสอบอยางเหมาะสมตามคำแนะนำที่ฉลากของชุดทดสอบ และตรวจสอบ
อายุการใชงานกอนทดสอบทุกครั้ง ไมควรใชชุดทดสอบที่หมดอายุ
สำหรับผูผลิตน้ำบริโภค น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ควรมีการเฝvาระวังระบบการผลิตน้ำ
ที่ใช อยางนอย ดังตอไปนี้
1. การตรวจเฝ@าระวังประสิทธิภาพการลดปริมาณจุลินทรียในน้ำดิบ

1.1 การตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ (Free residual chlorine) โดย
การใชชุดทดสอบอยางงาย
ช*วงใช&งานของชุดทดสอบ : เลือกใชชุดทดสอบที่มีชวงการวัดคา อยูระหวาง 0.2
-1 พีพีเอ็ม
การเก็บตัวอย*าง :
1. เก็บตัวอยางน้ำดิบทันที หลังจากเติมคลอรีน คนใหทั่ว แลวทิ้งไวเป7นเวลา 30
นาที
2. เก็บตัวอยางน้ำประปากอนเขาถังพักน้ำดิบ เพื่อพิจารณาความจำเป7นวาตอง
เติมคลอรีนเพิ่มหรือไม
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ภาพที่ 10-7 ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดื่ม (อ.31) พัฒนาโดยกรมอนามัย
เกณฑที่ใช&ตรวจเฝ@าระวัง : ตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำควบคู
กับคาพีเอช โดยมีคาเป7นไปตามเกณฑ/ที่กำหนดในตารางที่ 10-5
ตารางที่ 10-5 เกณฑ/ที่ใชตรวจเฝvาระวังปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำดิบ
ค*าพีเอชของน้ำ
≤7
≤8
≤9
>9

ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือที่เพียงพอในการฆ*าเชื้อ
0.2 – 0.5 พีพีเอ็ม
≥ 0.5 พีพีเอ็ม
≥ 0.6 พีพีเอ็ม
คลอรีนจะไมมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อ

การดำเนินการแก&ไข กรณีผลเบี่ยงเบนไปจากเกณฑที่กำหนด : ปรับปริมาณ
คลอรีนคงเหลือใหเป7นไปตามเกณฑ/ที่กำหนดและตรวจวัดใหมอีกครั้ง
ความถี่ในการตรวจสอบ : ทุกครั้งที่ทำการเติมคลอรีนในน้ำดิบ หรือกรณีเป7น
ระบบเติมคลอรีนตอเนื่องใหตรวจหลังตั้งคาเครื่องเติมคลอรีนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการตั้งคา และเมื่อ
มีการเตรียมสารละลายคลอรีนใหมทุกครั้ง

1.2 การวัดค+าพีเอช โดยใชชุดทดสอบอยางงาย หรือพีเอชมิเตอร/
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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ช* วงใช& งานของชุ ดทดสอบ : เลื อกใชชุ ดทดสอบที ่มี ช วงการวั ด คาพีเอช อยู
ระหวาง 6-9
การเก็บตัวอย*าง : น้ำดิบกอนการเติมคลอรีน เพื่อพิจารณาความจำเป7นในการ
ปรับคาพีเอชของน้ำ และใชเป7นขอมูลคำนวณปริมาณการเติมคลอรีนลงในน้ำดิบเพื่อใหเพียงพอในการฆาเชื้อโรค
เกณฑที่ใช&เฝ@าระวัง : อางอิงตารางที่ 10-5 ผลการทดสอบใชพิจารณาปริมาณ
คลอรีนอิสระคงเหลือที่เพียงพอในการฆาเชื้อ ทั้งนี้คาพีเอชของน้ำดิบกอนเติมคลอรีนตองไมเกิน 9
การดำเนินการแก&ไข กรณีผลเบี่ยงเบนไปจากเกณฑที่กำหนด : หากคาพีเอชมา
กกวา 9 จะตองดำเนินการปรับคา pH ปริมาณคลอรีนคงเหลือใหเป7นไปตามเกณฑ/ที่กำหนดและตรวจวัดใหมอีก
ครั้งกอนเติมคลอรีน
ความถี่ในการตรวจสอบ : ทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลงแหลงน้ำดิบ หรือน้ำดิบจาก
แหลงเดิมมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ เชน น้ำผิวดิน ผูประกอบการควรพิจารณากำหนดความถี่ที่เหมาะสมตามการ
เปลี่ยนแปลงของแหลงน้ำที่ใช
2. การตรวจสอบประสิทธิภาพการกรองทางฟFสิกสและเคมี

2.1 การตรวจสอบประสิทธิภาพของสารกรองคาร3บอน โดยใชชุดทดสอบปริมาณ
คลอรีนอิสระคงเหลือ
ช*วงใช&งานของชุดทดสอบ : สามารถวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในชวง
ระหวาง 0.2 – 1 พีพีเอ็ม
การเก็บตัวอย*าง : น้ำดิบหลังผานสารกรองคลอรีน
เกณฑที่ใช&เฝ@าระวัง : ไมพบ
การดำเนินการแก&ไข กรณีผลเบี่ยงเบนไปจากเกณฑที่กำหนด : หากตรวจพบ
ปริมาณคลอรีนหลงเหลือ แสดงวาสารกรองคาร/บอนหมดสภาพ ใหเปลี่ยนสารกรองคาร/บอน
ความถี่ในการตรวจสอบ : ขึ้นอยู กับคุณภาพน้ำดิบ กำลังการผลิต อาจจะเก็บ
ขอมูลการทดสอบ เชน ทดลองดำเนินการตรวจวันละครั้งเป7นเวลา 1 เดือน บันทึกผล แลวนำขอมูลมาพิจารณา
แนวโนมเพื่อกำหนดความถี่ที่เหมาะสมตอไป

2.2 การตรวจสอบประสิทธิภาพของสารกรองแคทไอออนเรซิน ดวยชุดทดสอบ
ความกระดางของน้ำ มี 2 แบบ คือ แบบที่ดูการเปลี่ยนสีอยางเดียว และแบบที่อานคาไดโดยตรง
ช*วงใช&งานของชุดทดสอบ : สามารถวัดความกระดางของน้ำในชวงระหวาง 0100 พีพีเอ็ม
การเก็บตัวอย*าง : น้ำดิบหลังผานสารกรองแคทไอออนเรซิน
เกณฑที่ใช&เฝ@าระวัง : ไมเกิน 30 พีพีเอ็ม
คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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การดำเนินการแก&ไข กรณีผลเบี่ยงเบนไปจากเกณฑที่กำหนด : หากตรวจพบ
ความกระดางเกินกวาที่กำหนด แสดงวาสารกรองแคทไอออนเรซินหมดประสิทธิภาพ ใหดำเนินการฟxyนฟูสภาพ
ดวยเกลือ
ความถี่ในการตรวจสอบ : ขึ้นอยู กับคุณภาพน้ำดิบ กำลังการผลิต อาจดำเนิน
เก็บขอมูลการทดสอบ เชน ทดลองดำเนินการตรวจวันละครั้งเป7นเวลา 1 เดือน บันทึกผล แลวนำขอมูล มา
พิจารณาแนวโนมเพื่อกำหนดความถี่ที่เหมาะสมตอไป

2.3 การตรวจสอบประสิทธิภาพของสารกรองแอนไอออนเรซิน ดวยการวัดคาการ
นำไฟฟvา (conductivity) ของน้ำ
ช*วงใช&งานของชุดทดสอบ : สามารถวัดคาการนำไฟฟvาของน้ำในชวงระหวาง 0200 ไมโครซีเมนส/ตอเซนติเมตร (µS/cm)
การเก็บตัวอย*าง : น้ำดิบหลังผานสารกรองแอนไอออนเรซิน
เกณฑที่ใช&เฝ@าระวัง : ไมเกิน 1 ไมโครซีเมนส/ตอเซนติเมตร (µS/cm)
การดำเนินการแก&ไข กรณีผลเบี่ยงเบนไปจากเกณฑที่กำหนด : หากตรวจพบ
คาการนำไฟฟvาเกินกวาที่กำหนด แสดงวาสารกรองแอนไอออนเรซินหมดประสิทธิภาพ ใหดำเนินการฟxyนฟูสภาพ
ดวยสารละลายดาง
ความถี่ในการตรวจสอบ : ขึ้นอยู กับคุณภาพน้ำดิบ กำลังการผลิต อาจจะเก็บ
ขอมูลการทดสอบ เชน ทดลองดำเนินการตรวจวันละครั้งเป7นเวลา 1 เดือน บันทึกผล แลวนำขอมูลมาพิจารณา
แนวโนมเพื่อกำหนดความถี่ที่เหมาะสมตอไป
3. การตรวจสอบประสิทธิภาพการกำจัดหรือฆ*าเชื้อจุลินทรียและการปนเปKLอนซ้ำ

3.1 การตรวจสอบปริมาณเชื้อจุลินทรีย3หลงเหลือในน้ำหลังการฆ+าเชื้อด>วยรังสียูวี
โดยใชชุดทดสอบโคลิฟอร/มในน้ำและน้ำแข็ง
ช*วงใช&งานของชุดทดสอบ : การเก็บตัวอย*าง :
1. เก็บตัวอยางน้ำหลังการฆาเชื้อดวยรังสียูวี เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการฆา
เชื้อดวยรังสียูวี
2. เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ/น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ
หรือน้ำแข็งบริโภค เพื่อตรวจสอบการปนเปxyอนซ้ำหลังการฆาเชื้อ
เกณฑที่ใช&เฝ@าระวัง : ไมพบใน 100 มิลลิลิตร (กรณีใชชุดทดสอบจุลินทรีย/ของ
กรมวิทยาศาสตร/การแพทย/ตองไมพบโคลิฟอร/มในปริมาณที่ตรวจ (1 มิลลิลิตร) แตกฎหมายกําหนดใหไมพบใน
100 มิลลิลิตร ดังนั้นการที่ไมพบไมไดแสดงวา ปลอดภัย 100% แตหากพบ แสดงวาอันตรายมาก)

คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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การดำเนินการแก&ไข กรณีผลเบี่ยงเบนไปจากเกณฑที่กำหนด :
1.หากพบในน้ ำ หลั ง ผานรั ง สี ย ู ว ี เ กิ น กวามาตรฐาน ใหดำเนิ นการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการลดปริมาณเชื้อในน้ำดิบ ตรวจสอบอายุการใชงานของหลอดยูวี ตรวจสอบบันทึกการเป"ดป"ด
หลอดยูวี เพื่อหาสาเหตุที่แทจริง
2. หากพบในผลิตภัณฑ/บรรจุในภาชนะพรอมจำหนาย ใหพิจารณาหาสาเหตุการ
ปนเปxyอนซ้ำจากพนักงานบรรจุ จากสิ่งแวดลองระหวางการบรรจุ หรือจากภาชนะบรรจุ เป7นตน
ความถี่ในการตรวจสอบ : เมื่อติดตั้งหลอดยูวี และทวนสอบสัปดาห/ละครั้ง หรือ
เดือนละครั้ง ขึ้นอยูกับกำลังการผลิต

3.2 การตรวจสอบปริมาณโอโซนคงเหลือในน้ำ (Residual ozone) โดยใชวิธีดังนี้
1) การใชอุปกรณ/ตรวจวัดดวยหลักการเทียบสี คือการใชเม็ดทดสอบโอโซน
(Ozone tablet) ใสลงไปในน้ำที่ผสมโอโซนแลว จากนั้นนำมาเทียบเสีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีทั้งแบบเทียบสีดวยตา
และแบบเทียบสีอัตโนมัติดวยเครื่อง Photometer
2) การใชอุปกรณ/รีดˆอกมิเตอร/ (Redox Potential Meter) เป7นอุปกรณ/ที่ใชวัด
การทำปฏิกริยาอˆอกซิเดชั่น ซึ่งใหหนวยการวัดเป7นมิลลิโวลท/ (mV) โดยสามารถวัดปริมาณโอโซนที่มีอยูในน้ำโดย
เทียบคาไดจากตารางขอมูล ตัวอยางเชน โอโซนในน้ำ 0.2 mg/l Redox meter จะอานคาได 800 mV
สวนในอุตสาหกรรมขนาดใหญที่มีหองปฏิบัติการมักจะนิยมวัดคาโอโซนดวยวิธีไต
เตรชั่น (Titration)
ช*วงใช&งานของชุดทดสอบ : ครอบคลุมชวงที่ใชงาน
การเก็บตัวอย*าง : น้ำหลังเติมโอโซน ผสมอยางทั่วถึง และปลอยไว 1 นาที
เกณฑที่ใช&เฝ@าระวัง : ไมนอยกวา 0.2 พีพีเอ็ม
การดำเนินการแก&ไข กรณีผลเบี่ยงเบนไปจากเกณฑที่กำหนด : หากตรวจพบ
ปริมาณโอโซนคงเหลือนอยกวาที่กำหนด แสดงวาปริมาณโอโซนที่เติมลงในน้ำนอยเกินไป หรือเกิดการผสมไม
ทั่วถึง ใหหาสาเหตุและปรับกระบวนการ
ความถี่ในการตรวจสอบ : ทุกรุนการผลิต
4. การตรวจสอบความสมบูรณของเยื่อกรองอารโอ หรือเยื่อกรองอัลตราฟFวเตชั่น (ดู
รายละเอียดในบทที่ 4)
ทั้งนี้ ผูประกอบการควรมีการบันทึกผลการตรวจสอบเฝvาระวังไวเป7นหลักฐาน เพื่อประโยชน/ในการทวน
สอบความถูกตองของกระบวนการผลิต

คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
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การทวนสอบ (Verification) ประสิทธิผลของระบบ GMP
โดยการการสงวิเคราะห/ทางหองปฏิบัติการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ผูประกอบการตอง
เก็บตัวอยางน้ำเพื่อทําการวิเคราะห/ ดังรายการตามระยะตอไปนี้
1. น้ำดิบ

 กรณีนำมาผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดดสนิท และน้ำแข็งบริโภค สงวิเคราะห/
มาตรฐานอยางนอยดานฟ"สิกส/ เคมี ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ อยาง
นอยปwละ 1 ครั้ง และเก็บผลไวที่สถานประกอบการ
 กรณีนำมาผลิตน้ำแรธรรมชาติ สงวิเคราะห/มาตรฐานทั้งดานฟ"สิกส/ เคมี และจุลินทรีย/
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ อยางนอยปwละ 1 ครั้ง และเก็บผลไวที่
สถานประกอบการ
2. ผลิตภัณฑสุดท&าย

 สงวิเคราะห/มาตรฐานดานฟ"สิกส/ เคมีและจุลินทรีย/ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวของ ณ หองปฏิบัติการของรัฐหรือหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองระบบงาน อยาง
นอยปwละ 1 ครั้ง และเก็บผลไวที่สถานประกอบการ
 หากเป7นกรณีผูผลิตรายใหมใหเก็บตัวอยางผลิตภัณฑ/ที่มีการผลิตเพื่อจำหนายในครั้งแรก
ตรวจวิเคราะห/คุณภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ และหลังจากนั้นสงวิ
เคราะก/อยางนอยปwละ 1 ครั้ง
สภาพปaญหาที่พบ
จากที่กลาวมาขางตนผูผลิตมักจะมีปZญหาในเรื่องดังตอไปนี้
1. ผู ผลิตไมสามารถแปลผลรายงานผลการตรวจวิเคราะห/เทียบกับมาตรฐานที่กำหนดได ซึ่ง
สามารถแกไขปZญหาไดโดยการศึกษาคุณภาพหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ/นั้นๆไดจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวของ ตามที่กลาวมาแลวขางตนในหัวขอ “การอานรายงานผลการตรวจวิเคราะห/ผลิตภัณฑ/” และตรวจสอบ
รายการที่ตองตรวจวิเคราะห/ในหัวขอ “รายการการตรวจวิเคราะห/คุณภาพหรือมาตรฐานผลิตเพื่อเฝvาระวังตนเอง
ประจำปw” โดยผูผลิตอาจจัดทำตารางคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ/ตามประกาศดังกลาวติดไวในที่เป"ดเผยใหเห็นได
งาย เพื่อใหผู ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของสามารถตรวจสอบรายงานผลการตรวจวิเคราะห/ว าเป7นไปตามที่กฎหมาย
กำหนดหรือไม เพื่อจะไดปรับปรุงกระบวนการและแกไขปZญหาไดทันทวงที
2. ปZญหาอีกขอคือ ไมมีการเก็บ Test kit ที่เป7นระบบ เก็บไวนานจนหมดอายุไปโดยไมทันไดใช
งาน แนวทางการแกไขปZญหานี้คือ ผูผลิตควรจัดพื้นที่เก็บ Test kit ไวเป7นสัดเป7นสวน มีปvายบงชี้ และทำบัญชี
รายการ Test kit ที่มีอยู วามีกี่ชุด หมดอายุเมื่อไหร ใชไปเทาไหร เหลือเทาไหร เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดวา
คงเหลือชุดทดสอบแตละชนิดกี่ชุด ที่สามารถใชทดสอบได ซึ่งก็จะทำใหชวยลดการสิ้นเปลืองคาใชจายที่ไมจำเป7น
ลงได
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การสอบเทียบเครื่องมืออุปกรณ
การสอบเทียบ คือ กระบวนการในการตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือวัด ดวยการเปรียบเทียบกับ
คาที่อานไดจากเครื่องมือวัดกับคาจริงของสิ่งที่ถูกวัด ซึ่งเราจะตองเขาใจในความสามารถของเครื่องมือที่ใชกอนวา
มีขีดความสามารถเทาใด และเหมาะสมกับการใชงานตามที่ตองการหรือไม ซึ่งขอมูลดังกลาวมักจะพบอยูในคูมือที่
แนบมาพรอมกับเครื่องมือ และวิธีการสอบเทียบที่ใช เชน เครื่องชั่ง 4 ตำแหนง ผลิตโดย บริษัท ดีเยี่ยม จำกัด รุน
Good ชวงการใชงาน 0 กรัม ถึง 210 กรัม ซึ่งนำมาใชในการทดสอบที่มีค าความผิดพลาดไมเกิน 1 มิลลิกรัม
เป7นตน
สถานที่สอบเทียบ
หลังจากที่ทราบขีดความสามารถของเครื่องมือแลว การเลือกหองปฏิบัติการสอบเทียบตอง
พิจารณาหองปฏิบัติการที่มีความสามารถในการสอบเทียบ มีความนาเชื่อถือ และเป7นที่ยอมรับในระดับสากล จึง
ควรเลือกหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองตาม มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) ซึ่งเป7นมาตรฐาน
ขอกำหนดทั ่ ว ไปวาดวยความสามารถของหองปฏิบ ั ต ิ ก ารทดสอบหรื อ สอบเที ย บระดั บ สากล รายชื ่ อ และ
รายละเอียดของหองปฏิบัติการสอบเทียบ สามารถศึกษารายละเอียดไดจากเว็บไซด/ของสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ/อุตสาหกรรม (สมอ.) : https://www.tisi.go.th/website/accreditation/labgroup
วิธีการเลือกหน*วยงานสอบเทียบ
วิธ ี เลื อกหนวยงานสอบเที ยบ จะตองพิ จ ารณาวาหองปฏิ บั ติ ก ารนั้ น มี ข อบขายที่ ไดรั บ รอง
สอดคลองกับความตองการหรือไม ซึ่งยกตัวอยางในกรณีของเครื่องชั่ง 4 ตำแหนง ชวงการใชงาน 0 กรัม ถึง 210
กรัม นำมาใชในการทดสอบที่มีคาความผิดพลาดไมเกิน 1 มิลลิกรัมนั้น ใหพิจารณาวามีหองปฏิบัติการที่ไดรับการ
รับรองในเรื่องของการสอบเทียบเครื่องชั่ง ที่ชวงของการสอบเทียบครอบคลุม 0 กรัม ถึง 210 กรัมแหงใดบาง และ
มีคาความสามารถของการวัดที่ดีที่สุดนอยกวา ±1 มิลลิกรัม หรือไม
ความถี่ในการสอบเทียบ
การจะกำหนดความถี่ในการสอบเทียบจะตองพิจารณาปZจจัยตางๆ รวมกัน ดังนี้
 เครื่องมืออุปกรณ/ที่มีการใชงานควรมีการสอบเทียบใหมีความเที่ยงตรงและแมนยำ
อยางนอยปwละ 1 ครั้ง
 พิจารณาผลการสอบเทียบครั้งกอน โดยดูแนวโนมความคลาดเคลื่อนเพื่อกำหนด
ความถี่ในการสอบเทียบครั้งตอไป
การอ*านผลการสอบเทียบ
การพิจารณาผลการสอบเทียบที่ไดจากหองปฏิบัติการสอบเทียบที่เลือกใชบริการ ดังนี้
 ตรวจสอบขอมูลในใบรับรองการสอบเทียบวา มีความถูกตองตรงกับเครื่องมือที่สง
สอบเทียบหรือไม
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 ตรวจสอบผลการสอบเทียบที่ไดวาเป7นอยางไร ซึ่งขอมูลสำคัญที่จะตองพิจารณา คือ
จุดหรือชวงการสอบเทียบ คาความผิดพลาด (Error) และคาความไมแนนอนที่ ได
(Uncertainty)
ในการอานผลการสอบเทียบ จะตองเอาผลรวมของคาความผิดพลาด (Error) กับคาความไม
แนนอนที่ได (Uncertainty) ณ จุดหรือชวงการสอบเทียบนั้น มาเปรียบเทียบกับคาความผิดพลาดที่ยอมรับไดของ
การใชงาน ถามีคามากกวา แสดงวา เครื่องมือไมเหมาะสมในการใชวัดหรือสอบเทียบเครื่องมือวัดตัวอื่นในโรงงาน
ในทางกลับกัน ถาผลรวมมีคานอยกวา แสดงวา เครื่องมืออยูในเกณฑ/ที่ยอมรับได เหมาะที่จะนำมาใชในการวัด
หรือสอบเทียบเครื่องมือวัดตัวอื่นในโรงงาน
ตารางที่ 10-6 ตัวอยางของผลการสอบเทีย บเครื ่ องชั ่ง ที ่มี ค าความผิ ดพลาดที ่ย อมรั บไดของการใชงาน ±1
มิลลิกรัม
คาจริง (กรัม)

คาที่วัดได (กรัม)

คาผิดพลาด (มิลลิกรัม)

คาความไมแนนอน (มิลลิกรัม)

10.0000

9.9998

0.2

± 0.2

100.0000

99.9992

0.8

± 0.5

ค*าความผิดพลาด

+

0.2 มิลลิกรัม

+

ค*าความไม*แน*นอน ต&องไม*เกิน ค*าความผิดพลาดที่ยอมรับได&
0.2 มิลลิกรัม

<

0.4 มิลลิกรัม

1 มิลลิกรัม

จากตารางที่ 10-6 พบวาผลการสอบเทียบที่ 10 กรัม มีคาความผิดพลาด (Error) เทากับ 0.2
มิลลิกรัม และคาความไมแนนอน (Uncertainty) เทากับ 0.2 มิลลิกรัม เมื่อนำคาความผิดพลาด มารวมกับคา
ความไมแนนอน จะไดคาเทากับ 0.4 มิลลิกรัม ซึ่งมีคานอยกวาคาความผิดพลาดที่ยอมรับไดของการใชงาน คือ 1
มิลลิกรัม หมายความวา ที่การชั่ง 10 กรัม มีความเหมาะสมต+อการนำมาใช>งาน หรือสอบเทียบเครื่องชั่งตัวอื่น
ๆ ในโรงงานได>
ค*าความผิดพลาด

+

ค*าความไม*แน*นอน ต&องไม*เกิน ค*าความผิดพลาดที่ยอมรับได&

0.8 มิลลิกรัม +
1.3 มิลลิกรัม

0.5 มิลลิกรัม

>

1 มิลลิกรัม
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จากตารางที ่ 10-6 ผลการสอบเที ย บที ่ 100 กรั ม มี ค าความผิด พลาด (Error) เทากั บ 0.8
มิลลิกรัม และคาความไมแนนอน (Uncertainty) เทากับ 0.5 มิลลิกรัม เมื่อนำคาความผิดพลาด มารวมกับคา
ความไมแนนอน จะไดคาเทากับ 1.3 มิลลิกรัม ซึ่งมีคามากกวาคาความผิดพลาดที่ยอมรับไดของการใชงาน คือ 1
มิลลิกรัม แสดงวา ไม+เหมาะสมต+อการใช>งานและสอบเทียบเครื่องชั่งตัวอื่น หากต>องการชั่งสารที่ 100 กรัม
--------------------------------------------------------------
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บทที่ 11
การตรวจประเมินตนเอง (Internal Quality Audit ; IQA)
ความสำคัญ
ตามขอกำหนดพื้นฐานของ GMP 420 ขอ 3.13 กำหนดใหผู ประกอบการผลิตอาหารตองดำเนินการ
ตรวจประเมิ น ตนเอง (Internal Quality Audit ; IQA) โดยหนวยงานภายในหรื อ หนวยงานภายนอก ตาม
ขอกำหนดของ GMP 420 เปHนอยางนอย ความถี่อยางนอยปJละ 1 ครั้ง ซึ่งตองดำเนินการโดยผูที่มีความรู ความ
เขาใจ และกรณีที่พบวามีขอบกพรองตองกำหนดมาตรการแกไขที่มีประสิทธิภาพ
เนื้อหาในบทนี้จัดทำขึ้นเพื่อใหผูควบคุมการผลิตมีความรูความเขาใจถึงหลักการตรวจประเมินตนเอง
ตามหลักสากล และการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินการตรวจประเมินตนเองที่เหมาะสมกับ
สถานประกอบการ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอาหารตามหลักเกณฑRวิธีการที่ดีในการผลิตใหเปHนไป
ตามกฎหมาย สามารถลดหรือแกไขจุดออนและปSญหาที่เปHนสาเหตุ และใชเปHนแนวทางในการปUองกันไมใหเกิด
ปSญหาซ้ำอีก

วิธีการตรวจประเมินตนเองตามหลักการสากล
หลักการของ Internal Quality Audit (IQA) ไดถูกกำหนดใหผูประกอบการดานตาง ๆ ดำเนินการตาม
มาตรฐานระบบการบริหารงาน (Management system) หลายหลายมาตรฐานที่มีการใหการรับรอง เชน ISO
9001, ISO 14001 รวมถึงระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (Food safety management system) ISO
22000
ตามมาตรฐาน ISO 19011 ใหนิยามของ Internal Quality Audit (IQA) หมายถึง “กระบวนการซึ่งเปHน
ระบบ เปHนอิสระ และจัดทำเปHนเอกสารเพื่อแสดงใหเห็นวากิจกรรมตาง ๆ ในระบบคุณภาพมีผลลัพธRสอดคลองกับ
แผนหรือเกณฑRที่กำหนดไว และไดมีการนำไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล เหมาะสม สามารถบรรลุวัตถุประสงคRของ
องคRกร”
IQA เปHนสวนหนึ่งของระบบการตรวจประเมินคุณภาพ (Audit system) โดยทั่วไปแบงประเภทของการ
ตรวจประเมิน (Audit) เปHน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ
1. การตรวจประเมินภายใน (Internal audit หรือ First party audit) เพื่อประเมินตนเอง ผู ตรวจ
ประเมินเปHนคนภายในองคRกร เพื่อใหฝeายบริหารทราบวากิจกรรมตาง ๆ ในระบบคุณภาพที่จัดสรางขึ้นมาไดนำไป
ปฏิบัติอยางสอดคลองตามขอกำหนด และชวยใหมีโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง
2. การตรวจประเมินโดยลูกคา (Second party audit) เพื่อประเมินคูคา สำหรับใชในการตัดสินใจซื้อ
สินคาหรือบริการ
3. การตรวจประเมินโดยบุคคลที่ 3 หรือหนวยงานใหการรับรอง (Third party audit) ซึ่งไมมีสวนได
สวนเสียกับองคRกร เพื่อใหการรับรองกับองคRกรวาไดปฏิบัติตามขอกำหนด จะทำใหลูกคาขององคRกรมั่นใจไดวา
กระบวนการตลอดจนสินคาและบริการขององคRกรมีคุณภาพ โดยลูกคาไมตองตรวจประเมินดวยตนเอง สามารถ
ลดความจำเปHนในการตรวจประเมินโดยลูกคา (Second party audit)
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ผู/ตรวจประเมิน (Auditor) ควรมีคุณสมบัติดังนี้
1) คุณสมบัติทั่วไป คือ
 มีความรูเรื่องที่จะตรวจประเมินและผานการอบรมเรื่องการตรวจประเมิน
 รักษาความลับขององคRกร
 เปHนอิสระจากหนวยงานที่จะรับการตรวจ (ไมตรวจงานตัวเอง)
2) คุณสมบัติสวนบุคคล คือ
 มีมนุษยสัมพันธR
 มีทักษะในการสื่อสาร
 มีทักษะในการจัดการ
 มีทักษะในการนำเสนอขอมูล
 เป"ดใจกวางยอมรับฟSงความคิดเห็น
3) ตองมีความรู (Knowledge) คือ
 เขาใจระบบงานที่จะไปทำการตรวจเปHนอยางดี
 เขาใจขอกำหนดขอกำหนดที่จะตรวจประเมิน
 เขาใจ 8 หลักการบริหารคุณภาพ ไดแก
 หลักการที่ 1 มุงที่ลูกคา (Customer focus)
 หลักการที่ 2 ความเปHนผูนำ (Leader ship)
 หลักการที่ 3 การมีสวนรวมของพนักงาน (Involvement of people)
 หลักการที่ 4 การดำเนินงานเปHนกระบวนการ (Process approach)
 หลักการที่ 5 ความเปHนระบบในการบริหาร (System approach to
management)
 หลักการที่ 6 ปรับปรุงอยางตอเนื่อง (Continual improvement)
 หลักการที่ 7 การใชขอเท็จจริงเปHนมาตรฐานในการตัดสินใจ (Factual
approach to decision making)
 หลักการที่ 8 ความสัมพันธRกับผูสงมอบบนผลประโยชนRเทาเทียมกัน
(Mutually beneficial supplier relationship)
4) ตองมีทักษะในการตรวจประเมิน คือ
 สามารถใชเทคนิคในการตั้งคำถามเพื่อคนหาขอเท็จจริง
 สามารถสุมตรวจประเมินไดอยางเปHนระบบ
 สามารถประเมินไดวาสิ่งใดไมสอดคลองกับขอกำหนด (Non-Conforming ; NC) สิ่ง
ใดเปHนขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (Opportunity For Improvement ; OFI)
 สามารถเก็บรวบรวมบันทึกรวมถึงหลักฐานตาง ๆ จากการตรวจประเมินเพื่อใช
ตัดสินใจเกี่ยวกับความสอดคลองตามขอกำหนด
5) ตองมีความสามารถในการเตรียมการตรวจประเมิน คือ
 สามารถจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน (Audit Schedule) ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 สามารถคัดเลือกทีมผูตรวจประเมิน (Auditor Team) อยางเหมาะสม
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 สามารถจัดทำ Audit Checklist ไดอยางมีประสิทธิภาพ
6) ตองสามารถเป2นผูนำการประชุม คือ
 สามารถดำเนินการเป"ดประชุม (Opening Meeting) การตรวจประเมิน
 สามารถดำเนินการป"ดประชุม (Closing Meeting) การตรวจประเมิน
7) ตองสามารถรายงานผลการตรวจประเมินไดอยางแมนยำ คือ
 สามารถรายงานสิ่งที่สอดคลองและไมสอดคลองตามขอกำหนดอยางถูกตอง
 สามารถเสนอแนะถึงโอกาสในการปรับปรุงใหแกองคRกร
 สามารถตัดสินแนวทางการแกไขปSญหา (Corrective / Preventive Action) ของผู
ที่ไดรับการตรวจประเมิน
หัวหน/าคณะผู/ตรวจประเมิน (Lead Auditor)
ในระหวางการตรวจประเมินแตละครั้งอาจเกิดปSญหาหรือความคิดเห็นที่ไมตรงกันระหวางผูตรวจ
ประเมินดวยกัน หรือ ผูตรวจประเมินกับผูที่ไดรับการตรวจประเมิน จึงตองมีบุคคลหนึ่งคอยจัดการใหการตรวจ
ประเมินคุณภาพสามารถดำเนินตอไปอยางมีประสิทธิภาพ บุคคลนั้นเรียกวา หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน (Lead
Auditor) มีหนาที่ดังนี้
 เปHนผูนำและจัดการใหคณะผูตรวจประเมินทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
 จัดการกับขอขัดแยงที่เกิดขึ้นระหวางการตรวจประเมิน
 ตัดสินใจเกี่ยวกับขอขัดแยงตาง ๆ ระหวางการตรวจประเมิน
 ควบคุมเวลาและการตรวจประเมินใหครบตามแผนที่กำหนดไว
ขั้นตอนการตรวจประเมิน
ขั้นที่ 1 วางแผนการตรวจประเมิน ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1) อบรมผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน เพื่อใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และทำการ
แตงตั้งคณะผูตรวจประเมินคุณภาพภายในขององคRการอยางเปHนทางการ
2) วางแผนการตรวจประเมินประจำปJ
ขั้นที่ 2 เตรียมการตรวจประเมิน ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1) คัดเลือกทีมผูตรวจประเมิน ประกอบดวย หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน (Lead
Auditor) และผูตรวจประเมิน (Auditor) ที่เปHนอิสระจากหนวยงานที่ถูกตรวจ
จากนั้นหัวหนาคณะผูตรวจประเมินจะตองเรียกประชุมชี้แจงกำหนดการตรวจ
ประเมิน (Audit schedule) ที่ไดจัดทำขึ้น และมอบหมายงานใหผูตรวจประเมิน
2) ทบทวนเอกสารคุณภาพ
3) จัดทำโปรแกรมการตรวจประเมิน (Audit schedule)
4) จัดทำรายการตรวจประเมิน (Audit checklist)
ขั้นที่ 3 ดำเนินการตรวจประเมิน ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ไดแก
1) การเป9ดประชุม (Opening meeting) การตรวจประเมิน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อใหผูตรวจ
ประเมิน (Auditor) ไดพบกับผูรับการตรวจประเมิน (Auditee) เพื่อชี้แจงขอมูลตาม
วาระดังนี้
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

แนะนำ คณะผูตรวจประเมิน
ขอใหที่ประชุมลงชื่อเขาประชุมไวเปHนหลักฐาน
ทบทวนและยืนยันขอบเขตในการขอรับรองระบบคุณภาพ
ทบทวนกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
อธิบายวิธีการตรวจประเมิน
เป"ดโอกาสใหซักถามขอสงสัย
นัดหมายสถานที่และเวลาป"ดประชุม
ขอบคุณคณะผูเขาประชุม

2) ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยมีเทคนิคดังนี้
(1) ใชรายการตรวจประเมิน (Audit Checklist) เปHนเพียงแนวทางในการตรวจ
เทานั้นเพราะจะตองคนหา ขอเท็จจริง นอกเหนือจากที่กำหนดไวในรายการตรวจประเมินดวย
(2) คิดอยู เสมอวาอะไรคือปSจจัยนำเขา (Input) และอะไรคือผลผลิต (Output)
ของกิจกรรมหรือกระบวนการที่ผูตรวจประเมินกำลังตรวจอยู ยกตัวอยางเชน ผูตรวจประเมินกำลังตรวจกิจกรรม
“การวางแผนการผลิตอาหาร” ปSจจัยนำเขาของกระบวนการนี้ คือขอมูลวัตถุดิบในคลังสินคา สูตรสวนประกอบ
ของอาหาร ขอกำหนดการใชวัตถุเจือปนอาหาร ความพรอมของพื้นที่ดำเนินการ บุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณR
การผลิต เปHนตน สวนผลผลิต คือ แผนการผลิตอาหาร ซึ่งหากพบวา ปSจจัยนำเขาไมเพียงพอเหมาะสม ยอมไม
สามารถไดผลผลิตที่ดีได เปHนตน
(3) ตรวจขอกำหนด/เอกสาร/การปฏิบัติจริง
(ก) ตรวจขอกำหนดเทียบกับเอกสารในระบบคุณภาพ
(ข) ตรวจเอกสารเทียบกับการปฏิบัติงานจริง
(ค) ตรวจการปฏิบัติงานจริงเทียบกับขอกำหนด
(4) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของแตละกิจกรรม เพราะวาผลผลิต (Output) ของ
กิจกรรมหนึ่งยอมเปHนปSจจัยนำเขา (Input) ของอีกกิจกรรมถัดไป
(5) บันทึกหลักฐานที่พบ (Objective Evidence) เชน เอกสารขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน หรือระเบียบปฏิบัติตางๆ คำใหสัมภาษณR หรือจากการสังเกตการปฏิบัติงาน อยางเปHนระบบเพื่อใช
รายงานผลการตรวจประเมิน
ขั้นที่ 4 รายงานผลการตรวจประเมิน ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ ดังนี้
1) บันทึกผลการตรวจประเมิน เมื่อดำเนินการตรวจประเมินครบตามกำหนดการแลว
ผูตรวจประเมินจะตองรวมประชุม เพื่อสรุปผลการตรวจประเมิน โดยพิจารณาวาสิ่งที่ผูตรวจประเมินตรวจพบเปHน
สภาพผิดเงื่อนไข (Non Conforming: NC) หรือจะเปHนขอสังเกต และเมื่อไดขอสรุปแลวจะทำการเขียนสภาพ
ปSญหาหรือขอที่ไมสอดคลองตามขอกำหนด (NC statement) ที่พบไวในใบรองขอใหแกไข (Corrective Action
Request ; CAR)
2) การตัดสินระดับความรุนแรงของความไมสอดคลองตามขอกำหนด
Major หมายถึง ระเบียบปฏิบัติและการปฏิบัติงานไมสอดคลองตามขอกำหนด ซึ่ง
อาจทำใหระบบคุณภาพลมเหลวได
Minor หมายถึง ระเบียบปฏิบัติและการปฏิบัติสอดคลองตามขอกำหนด แตอาจไม
ครบหรือยังขาดประสิทธิผล
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Opportunity for Improvement หมายถึง องคRการปฏิบัติตามขอกำหนด แต
พบวามีสิ่งที่อาจจะกอให เกิดเปHนปSญหาหรือมีแนวโนมจะกอใหเกิดปSญหาในอนาคตไดจึงตองรองขอใหมีการหา
วิธีการปรับปรุงใหดีขึ้น
3) การป9ดประชุม (Closing Meeting) การตรวจประเมิน
เมื่อถึงกำหนดที่นัดหมายกับผูถูกตรวจประเมิน หัวหนาคณะผู ตรวจประเมินและ
ผูตรวจประเมินจะทำการป"ดประชุม เพื่อสรุปผลที่ไดรับจากการตรวจประเมิน ใหแกคณะผูบริหารและผูไดรับการ
ตรวจประเมิน ไดรับทราบโดยทั่วกัน ตามวาระการประชุมดังนี้
(1) ขอบคุณผูเขารวมประชุม และขอใหลงลายมือชื่อเขาประชุมไวเปHนหลักฐาน
(2) รายงานสิ่งที่ตรวจพบ
(3) สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพ
(4) อธิบายถึงการปฏิบัติการแกไขและการตรวจประเมินซ้ำ (Follow Up)
(5) เป"ดโอกาสใหที่ประชุมซักถามขอสงสัย
(6) นำสงรายงานการตรวจประเมิน (Audit Report) ใหฝeายบริหารระบบ
คุณภาพ (QMR)
(7) ป"ดประชุม
ขั้นที่ 5 การปฏิบัติการแก/ไข/การตรวจประเมินซ้ำ (Follow up) โดยมอบหมายใหผูตรวจ
ประเมินไปตรวจสอบวาดำเนินการแกไขแลวเสร็จตามที่กำหนดหรือไม หากแกไขแลวเสร็จ ฝeายบริหารระบบ
คุณภาพจะป"ดใบรองขอใหแกไขใบนั้น และนำผลการตรวจประเมินพรอมสรุปขอมูลตางๆ นำเสนอในการประชุม
ทบทวนของฝeายบริหาร (Management review)

การดำเนินการตามกฎหมาย
ตามขอกำหนดพื้นฐานของ GMP 420 ขอ 3.13 กำหนดใหผู ประกอบการผลิตอาหารตองดำเนินการ
ตรวจประเมินตนเอง (Internal Quality Audit ; IQA) มีเปUาหมายเชนเดี ยวกัน กั บหลัก การสากล คือ เพื่อให
ผู ประกอบการมีก ารตรวจสอบวาการทำกิ จ กรรมตาง ๆ ของตนเองวามีป ระสิ ท ธิภ าพและไดสอดคลองกั บ
ขอกำหนดหรือไม โดยใหตรวจประเมินตามขอกำหนด GMP 420 เปHนอยางนอย
กรณีเปDนผู/ประกอบการรายยEอย กำลังการผลิตไมมาก เจาของกิจการทำหนาที่เปHนทั้งผูควบคุมการผลิต
และเปHนพนักงานบรรจุ มักประสบปSญหาไมสามารถดำเนินการไดเต็มรูปแบบตามหลักการสากล โดยเฉพาะดาน
ความเปHนอิสระของผู ตรวจประเมินจากหนวยงานที่จะรับการตรวจ (ไมตรวจงานตัวเอง) ในดานกฎหมายมิ ได
กำหนดเงื่อนไขนี้เปHนเงื่อนไขที่จำเปHนตองนำไปปฏิบัติเพื่อลดผลกระทบตอผูประกอบการรายยอย
วิธีการตรวจประเมิน
1. สามารถดำเนินการตรวจสอบตนเองได โดยผูตรวจประเมินตองผานการฝ€กอบรมเกี่ยวกับขอกำหนด
GMP 420 หรือหลักสูตรผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภค น้ำแรธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค เพิ่มเติม หรือศึกษาดวย
ตนเองจนมีความรูความเขาใจขอกำหนดเปHนอยางดี
2. สามารถจั ด ทำรายการตรวจประเมิ น (Audit Checklist) ขึ ้ น เองเพื ่ อ ให เหมาะสมกั บ สถาน
ประกอบการแตละแหง หรือเจาะจงเปUาหมายในการตรวจประเมินในแผนกตาง ๆ ได หรือจะใชแบบตรวจประเมิน
ตามกฎหมายในการตรวจประเมินตนเองก็ได ไดแก
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 บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอกำหนดพื้นฐาน ตามแบบ ตส.2 (63)
 บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามขอกำหนดเฉพาะ 1 สำหรับการผลิตน้ำบริโภค
ในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ หรือน้ำแข็งบริโภค ที่ผานกรรมวิธีการกรอง ตาม
แบบ ตส.3 (63)
วิธีการใชบันทึกการตรวจประเมินและเกณฑRการยอมรับ ใหดำเนินการตามที่กำหนดในประกาศ
สำนั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง การตรวจประเมิ นสถานที ่ผ ลิ ต อาหารตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (ดูรายละเอียดในภาคผนวก 2)
3. สามารถใชบริการหนวยงานภายนอก เชน ผลการตรวจประเมินโดยลูกคา (Second Party Audit)
ที่ตรวจตามขอกำหนด GMP 420 หรือผลการตรวจรับรองตามขอกำหนด GMP 420 จากหนวยรับรองที่ขึ้นบัญชี
กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ทั ้ ง นี้ ก รณี ผ ู / ป ระกอบการที ่ ม ี ค วามพร/ อ มและได/ จ ั ด ทำระบบมาตรฐานระบบการบริ ห ารงาน
(Management System) เชEน ISO 9001 หรือ ISO 22000 หรือระบบอื่นๆ
1. สามารถใชขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานหรือกระบวนการเดียวกันในการตรวจประเมินตนเองได โดย
ผนวกการตรวจประเมินตามขอกำหนด GMP 420 เขาไปในกระบวนการดวย
2. สามารถใชผูตรวจประเมินชุดเดิมที่แตงตั้งไว หรือแตงตั้งใหมได โดยตองดำเนินการอบรมใหความรู
แกผูตรวจประเมินเกี่ยวกับขอกำหนด GMP 420 หรือหลักสูตรผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภค น้ำแรธรรมชาติ หรือ
น้ำแข็งบริโภค เพิ่มเติม หรือผูตรวจประเมินจะศึกษาดวนตนเองจนมีความรูความเขาใจขอกำหนดเปHนอยางดีก็
สามารถทำได
มาตรการแก/ไขกรณีผลการตรวจประเมินพบข/อบกพรEอง
การตรวจประเมิน ถือเปHนวิธีพัฒนากระบวนการตาง ๆ เพื่อตรวจสอบวามีจุดใดสามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพไดบาง กรณีผลการตรวจติดดามพบขอบกพรอง ตองกำหนดมาตรการแกไขที่มีประสิทธิภาพ และ
ตรวจประเมินผลการแกไขเพื่อใหการผลิตเปHนไปตามกฎหมาย ผลิตอาหารที่ปลอดภัยตอผูบริโภค เชนเดียวกับ
หลักการ PDCA คือ
P (Plan) หรือการวางแผน กำหนดวิธีการปฏิบัติในสถานประกอบการใหเปHนไปตามขอกำหนด
GMP 420
D (Do) หรือการลงมือปฏิบัติ ตามแผนงานที่วางไว
C (Check) หรือการตรวจสอบ เพื่อดูผลลัพธRจากการลงมือปฏิบัติ โดยการตรวจประเมินตนเอง
เพื่อประเมินความคืบหนาและผลจากการปรับปรุงสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตใหเปHนไปตาม GMP 420
เพื่อใหทราบวาบรรลุตามเปUาหมายที่ไดวางแผนไวหรือไมเพียงใด มีขอบกพรองหรือจุดออนใดที่สามารถปรับปรุง
แกไขใหดียิ่งขึ้นหรือเพิ่มประสิทธิภาพไดมากขึ้น หากทำไดดีแลวก็สามารถขามขั้นตอนตอไป คือ A (Action) หรือ
การปรับปรุงแกไข แตหากพบขอบกพรองมากหรือผลลัพธRยังไมดีเทาที่ควร ควรกลับไปขั้นตอนแรกคือการวางแผน
ใหมหรือตั้งเปUาหมายใหมได
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A (Action) หรือการปรับปรุงแก/ไข ควรดำเนินการทั้งการแกไขเฉพาะหนา เชน การจัดการกับ
ผลิตภัณฑRกรณีที่พบปSญหาดานคุณภาพมาตรฐานหรือดานความปลอดภัยมิใหจำหนายถึงผู บริโภค และการ
ปรับปรุงแกไขที่สาเหตุของปSญหาเพื่อปUองกันการเกิดปSญหาซ้ำอีก
กระบวนการ PDCA นี้ควรทำซ้ำหากไดมี การทำครบสี่ขั้ นตอนแลว โดย “เริ่มใหม” เพื่อหา
ขั้นตอนหรือจุดอื่นในกระบวนการเพื่อพัฒนาเพิ่มเติม หรืออาจจะหาเปUาหมายใหมที่ตองการบรรลุผลไดเชนกัน
ความถี่ของการตรวจประเมินตนเอง
กฎหมายกำหนดความถี่ในการตรวจประเมินตนเองอยางนอยปJละ 1 ครั้ง อยางไรก็ตามในชวง
เริ่มตนของการปรับปรุงอาจดำเนินการใหถี่ขึ้นจนกวาระบบจะเขาที่หรือเปHนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดการพัฒนา
อยางตอเนื่อง (Continuous Improvement)
---------------------------------------------------------
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เรื่อง วิธีการผลิต เครือ่ งมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหาร เพื่อป้องกันมิให้เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ที่มีอยู่หลายฉบับให้มีข้อกาหนดที่เท่าเทียม
ลดความซ าซ้ อ นในการตรวจประเมิ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจประเมิ น สถานประกอบการ
และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย ตลอดจนยกระดับ
มาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๗) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่ อ ง วิ ธี ก ารผลิ ต
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2543
(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544 เรื่อง นาบริโภคในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2544
(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2544 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544
(๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ 298) พ.ศ. 2549 เรื่ อ ง วิ ธี ก ารผลิ ต
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือ
ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์ ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2549
(๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193)
พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
(๖) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220)
พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
(๗) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 298)
พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
(8) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ 342) พ.ศ. 2555 เรื่ อ ง วิ ธี ก ารผลิ ต
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจาหน่าย ลงวันที่
17 เมษายน พ.ศ. 2555
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(9) ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ ๓๔๙) พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่ อ ง วิ ธี ก ารผลิ ต
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่า
และชนิดที่ปรับกรด ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556
ข้อ 2 ให้อาหารที่ผลิตเพื่อจาหน่ายในสถานที่ใด ๆ เป็นอาหารที่กาหนดวิธีการผลิตเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต การเก็บรักษาอาหาร ยกเว้นสถานที่ ดังต่อไปนี
(๑) อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร
หรือปรุงอาหารจนสาเร็จ และจาหน่ายให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคได้ทันที ทังนี ไม่ว่าจะเป็นการจาหน่าย
โดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นัน หรือนาไปบริโภคที่อื่นก็ตาม เว้นแต่เป็นการผลิต
อาหารควบคุมเฉพาะ อาหารกาหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอาหาร หรืออาหารที่ต้องมีฉลาก แล้วแต่กรณี
ที่ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวมตังแต่ห้ าแรงม้าหรือกาลังเทียบเท่าตังแต่ห้าแรงม้าขึนไป หรือใช้คนงาน
ตังแต่เจ็ดคนขึนไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม
(๒) สถานที่จาหน่ายอาหาร ณ ที่หรือทางสาธารณะ
(3) สถานที่ผลิตเกลือบริโภค
(4) สถานที่คัดและบรรจุผักและผลไม้สดบางชนิด ที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนดให้
ต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแล้ว
ข้อ 3 ผู้ผลิตอาหารตามข้อ 2 ต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหารที่กาหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี
ข้อ 4 ผู้ผลิต อาหารดังต่อไปนี ต้องจัด ให้มีผู้ควบคุมการผลิตอาหารที่ผ่านการฝึก อบรม
ตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(1) นาบริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ิดสนิท นาแร่ธรรมชาติ และนาแข็งบริโภค ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง
(2) ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรซ์
ได้ แ ก่ นมโค นมปรุงแต่ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ข องนม และให้หมายความรวมถึง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ดังกล่าวที่ผลิต
จากนมของสั ต ว์ อื่ น ที่ ผ่ า นกรรมวิ ธี ฆ่ าเชื อด้ วยความร้ อ นโดยวิ ธี พ าสเจอไรซ์ ทั งนี รวมถึ ง กรณี ที่มี
กระบวนการแช่เยือกแข็งภายหลังการพาสเจอไรซ์
(3) อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด สนิทชนิด ที่มี ความเป็นกรดต่าและชนิด ที่ปรับกรด ได้แก่
อาหารที่ผ่านกรรมวิธีที่ใช้ทาลายหรือยับยังการขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์ด้วยความร้อน ภายหลังหรือก่อนบรรจุ
หรือปิดผนึก และให้หมายความรวมถึงอาหารอื่นที่มีกระบวนการผลิตในทานองเดียวกันนี ที่มีค่าพีเอชมากกว่า
4.6 และมีค่าวอเตอร์แอคติวิตี (Water activity) มากกว่า 0.85 ซึ่งเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูปหรือไม่คงรูป ที่สามารถป้องกันมิให้อากาศภายนอกเข้าไปในภาชนะบรรจุได้
และสามารถเก็บรักษาไว้ได้ในอุณหภูมิปกติ
ข้อ 5 การตรวจประเมิน วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ให้เป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกาหนด

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๑ ง

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อ 6 ผู้นาเข้าอาหารตามข้อ 2 เพื่อจาหน่าย ต้องจัดให้มีเอกสารรับรองตามมาตรฐานที่เทียบเท่า
หรือไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายประกาศนี
ข้อ 7 ให้ผู้รับใบอนุญาตผลิตอาหาร หรือได้รับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
หรือได้รับใบอนุญาตนาหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ก่อนวันที่ประกาศนีใช้บังคับ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามประกาศนีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ประกาศนีใช้บังคับ
ข้อ 8 ประกาศนี ให้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
----------------------------------------วิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตอาหารและการเก็บรักษาอาหาร ประกอบด้วย 2 ส่วน
ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ ก ำหนดพื้ น ฐำน เป็ น ข้ อ ก าหนดส าหรั บ สถานที่ ผ ลิ ต อาหารทุ ก ประเภท โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ผลิตมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน หรือลด หรือขจัดอันตราย
ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ จากสิ่งแวดล้อม อาคารผลิต เครื่องมือเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์การผลิต ภาชนะบรรจุ ผู้ปฏิบัติงาน ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน รวมทั้ง
การจั ด การสุ ข าภิ บ าล และสุ ข ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คล เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า อาหารที่ ผ ลิ ต มี
มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ส่วนที่ 2 ข้อกำหนดเฉพำะ เป็นข้อกาหนดเพิ่มเติมที่กาหนดไว้เป็นการเฉพาะสาหรับผู้ประกอบการ
ที่มีการผลิตอาหารที่มีกรรมวิธีการผลิตเฉพาะและมีความเสี่ยงสูงหากควบคุมการผลิตไม่
เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทางการควบคุมกระบวนการผลิตโดยเฉพาะ
จุดสาคัญที่ต้องควบคุมเป็นพิเศษเพื่อลดหรือขจัดอันตรายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
เกิดความปลอดภัย จานวน 3 รายการ ดังนี้
2.1 การผลิต น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้าแร่ธรรมชาติ และน้าแข็งบริโภค
ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง
2.2 การผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธี
พาสเจอไรซ์ ได้แก่ นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
และให้หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ผลิตจากนมของสัตว์อื่นที่ผ่านกรรมวิธี
ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรซ์ ทั้งนี้รวมถึงกรณีที่มีกระบวนการแช่เยือกแข็ง
ภายหลังการพาสเจอไรซ์
2.3 การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรด
ที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยทาให้ปลอดเชื้อเชิงการค้า ได้แก่ อาหาร
ที่ผ่ านกรรมวิธีที่ใช้ท าลายหรือยับยั้งการขยายพั นธุ์ของจุลิ นทรีย์ด้ว ยความร้อน
ภายหลั งหรื อ ก่ อ นบรรจุ ห รื อ ปิ ด ผนึ ก และให้ ห มายความรวมถึ งอาหารอื่ น ที่ มี
กระบวนการผลิตในทานองเดียวกันนี้ ที่มีค่าพีเอช มากกว่า 4.6 และมีค่าวอเตอร์
แอคติวิตี้ (Water activity) มากกว่า 0.85 ซึ่งเก็บรักษาไว้ในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิทที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่นที่คงรูป หรือกึ่งคงรูป หรือไม่คงรูป ที่สามารถป้องกัน
มิ ให้ อ ากาศภายนอกเข้ า ไปในภาชนะบรรจุ ได้ และสามารถเก็ บ รั ก ษาไว้ ได้ ใน
อุณหภูมิปกติ
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ส่วนที่ 1 ข้อกำหนดพื้นฐำน
---------------------ข้อกาหนดพื้นฐาน แบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง อาคารผลิต การทาความสะอาด และการบารุงรักษา
หมวดที่ 2 เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต การทาความสะอาด และการบารุงรักษา
หมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต
หมวดที่ 4 การสุขาภิบาล
หมวดที่ 5 สุขลักษณะส่วนบุคคล
โดยมีรายละเอียดข้อกาหนดในแต่ละหมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สถำนที่ตั้ง อำคำรผลิต กำรทำควำมสะอำด และกำรบำรุงรักษำ
1.1 ทาเลที่ตั้งต้องห่างจากแหล่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน เช่น สิ่งปฏิกูล วัตถุอันตราย คอกสัตว์
ฝุ่นควัน น้าท่วมขัง ในกรณีที่สถานที่ตั้งตัวอาคารซึ่งใช้ผลิตอาหารอยู่ติดกับบริเวณที่มีสภาพ
ไม่เหมาะสมอันอาจส่งผลกระทบทาให้อาหารเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ผลิตจะต้อง
มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนที่มีประสิทธิภาพ
1.2 บริ เวณโดยรอบอาคารผลิ ต และภายในอาคารผลิ ต ไม่ มี ก ารสะสมสิ่ งของไม่ ใช้ แล้ ว หรือ
ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร ที่อาจเป็นแหล่งสะสมฝุ่นละออง หรือเป็นแหล่งหลบซ่อนหรือ
เพาะพันธุ์สัตว์แมลงและเชื้อโรคต่าง ๆ รวมทั้งป้องกันปัญหาจากการนาไปใช้โดยไม่ทราบว่าชารุด
1.3 ภายนอกและภายในอาคารผลิต มีท่อหรือทางระบายน้าที่เหมาะสม สามารถรองรับปริมาณ
น้าทิ้งภายในอาคารและน้าฝน ลาดเอียงเพียงพอเพื่อระบายน้าออกจากอาคารผลิต ไม่อุดตัน
ไม่ทาให้เกิดน้าขังแฉะและสกปรก การออกแบบควรคานึงถึงทิศทางของการระบายน้า
1.4 อาคารผลิตมีการก่อสร้างอย่างมั่นคงแข็งแรง มีการออกแบบที่ง่ายต่อการทาความสะอาดและ
บารุงรักษา มีการทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการที่เหมาะสม และบารุงรักษาให้อยู่ใน
สภาพดี ดังนี้
1.4.1 พื้น ใช้วัสดุคงทน เรียบ ทาความสะอาดง่าย มีความลาดเอียงเพียงพอลงสู่ทางระบาย
น้า สภาพสะอาด ไม่ชารุด
1.4.2 ผนัง ใช้วัสดุคงทน เรียบ ทาความสะอาดง่าย สภาพสะอาด ไม่ชารุด
1.4.3 เพดาน ใช้ วั ส ดุ คงทน เรี ยบ ท าความสะอาดง่ าย รวมทั้ งอุ ป กรณ์ ที่ ยึ ด ติ ดด้ านบน
ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน สภาพสะอาด ไม่ชารุด
1.5 อาคารผลิ ตสามารถป้ องกันสั ตว์และแมลงเข้าสู่ บริเวณผลิ ต หรือป้องกันสั ตว์และแมลงสั มผั ส
อาหาร
1.6 อาคารผลิตมีพื้นที่ในการผลิตเพียงพอ และแยกพื้นที่การผลิตอาหารออกจากที่พักอาศัย การผลิต
ผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่อาหารตามพระราชบัญญัติอาหาร และบริเวณรับประทานอาหาร
1.7 อาคารผลิตมีพื้นที่ในการผลิตเป็นสัดเป็นส่วน และเป็นไปตามสายงานการผลิต ไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนข้าม
1.8 อาคารผลิตมีห้องบรรจุ หรือมีมาตรการจัดการพื้นที่บรรจุ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนซ้าหลังการ
ฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์แล้ว
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จากพื้ นที่ ที่สกปรกมากไหลไปสู่พื้ นที่ที่สะอาด มีการระบายอากาศที่ เพี ยงพอเพื่อ ป้องกันการ
ปนเปื้อนและการเกิดเชื้อราในบริเวณผลิต รวมทั้งมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน
1.10 อาคารผลิตมีแสงสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีผลต่อความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและ
มีผลต่อการควบคุมอันตรายในอาหาร

หมวดที่ 2 เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์กำรผลิต กำรทำควำมสะอำด และกำรบำรุงรักษำ
2.1 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตที่สัมผัสกับอาหาร มีการออกแบบที่ถูกสุขลักษณะ โดย
เลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็ นพิษ ไม่เป็นสนิม ไม่ทาปฏิกิริยากับอาหาร ทนต่อการกัดกร่อน ออกแบบให้
สามารถทาความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย ไม่มีซอกมุมหรือรอยเชื่อมต่อที่ทาความสะอาดไม่ทั่วถึง
2.2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต ติดตั้งในตาแหน่งเหมาะสม เป็นไปตามสายงานการ
ผลิต ง่ายต่อการทาความสะอาดและซ่อมบารุง มีความสะดวกในการปฏิบัติงาน
2.3 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต มีความสัมพันธ์กับชนิดของอาหารที่ผลิต กรรมวิธีการ
ผลิต และมีจานวนเพียงพอกับกาลังการผลิต มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
2.4 โต๊ะหรือพื้นผิวปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง ต้องมีพื้นผิวเรียบ ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ
ไม่ทาปฏิกิริย ากับ อาหาร ทนต่อการกัดกร่อน ท าความสะอาดง่าย และมีความสู งจากพื้ น
อย่ างน้ อ ย 60 ซม. หรือ ในระดั บ ที่ ส ามารถป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นสิ่ งสกปรกจากพื้ น ขณะ
ปฏิบัติงานได้
2.5 กรณีใช้ระบบท่อในการลาเลียงอาหาร พื้นผิวภายในท่อ รวมทั้งปั๊ม ข้อต่อ ปะเก็น วาล์วต่าง ๆ
ที่สัมผัสอาหาร ต้องมีการออกแบบที่ถูกสุขลักษณะ โดยไม่มีจุดอับและซอกมุมที่ก่อให้เกิดการ
สะสมของสิ่งสกปรกและจุลินทรีย์ และยากต่อการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ สามารถทาความ
สะอาดได้ทั่วถึง และมีอุปกรณ์ปิดปลายท่อที่ยังไม่ใช้งาน
2.6 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต ต้องมีการทาความสะอาดด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
อย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่ใช้สัมผัสอาหารที่พร้อม
สาหรับการบริโภค (ready to eat) ต้องมีการฆ่าเชื้อก่อนการใช้ งาน มีการจัดเก็บอุปกรณ์ ที่ทา
ความสะอาดหรือฆ่ าเชื้อแล้ วอย่างเป็ นสั ดเป็นส่ วน ในสภาพที่ ถูกสุ ขลั กษณะ และป้ องกันการ
ปนเปื้อนได้
2.7 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต ต้องมีการบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน กรณี อุปกรณ์ และส่วนประกอบของอุปกรณ์ มี การ
จากัดอายุการใช้งาน เช่น หลอดยูวี ปะเก็นยาง ไส้กรอง สารกรอง ต้องจดบันทึก อายุการใช้
งาน จัดทาแผนเพื่อควบคุมการใช้งาน และเปลี่ยนเมื่อครบกาหนด ทั้งนี้ ในระหว่างการซ่อม
บารุงต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้ามสู่ผลิตภัณฑ์
2.8 อุปกรณ์การชั่งตวงวัด มีความเหมาะสม เพียงพอ มีความเที่ยงตรงแม่นยา มีการสอบเทียบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกรณีที่พบว่า ผลการสอบเทียบมีค่าความคลาดเคลื่อนเกินเกณฑ์
การยอมรับ ต้องมีวิธีการจัดการกับเครื่องมือวัดนั้น ๆ
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หมวดที่ 3 กำรควบคุมกระบวนกำรผลิต
3.1 วัตถุดิบ ส่วนผสม และวัตถุเจือปนอำหำร
3.1.1 มีการคัดเลื อกวัตถุดิบ ส่ วนผสม และวัตถุเจือปนอาหาร ที่ มีคุณภาพ ความปลอดภั ย
และมีข้อมูลความปลอดภัยตามประเภทของวัตถุดิบ
3.1.2 มีการเก็บรักษาวัตถุดิบ ส่วนผสม และวัตถุเจือปนอาหาร บนชั้นหรือยกพื้น ในสภาวะที่
ป้องกันการปนเปื้อนโดยมีการเสื่อมสภาพน้อยที่สุด เช่น การควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น
รวมถึงมีระบบการนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และแยกเป็นสัดเป็นส่วนไม่ปะปนกับ
วัตถุอันตราย หรือวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหาร ทั้งนี้ กรณีผลิตอาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้
ต้องจัดเก็บแยกจากวัตถุดิบที่มีสารก่อภูมิแพ้
3.1.3 มีวิธีการลดการปนเปื้อนเบื้องต้นจากอันตรายที่มากับวัตถุดิบหรือส่ วนผสมตามความ
จาเป็น เช่น ล้าง ตัดแต่ง คัดแยก ลวก กรอง ลดอุณหภูมิ ฆ่าเชื้อ
3.2 ภำชนะบรรจุ
3.2.1 มีการคัดเลือกภาชนะบรรจุที่มีคุณภาพความปลอดภัย เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้
และมีการตรวจสอบสภาพและความสมบูรณ์ ของภาชนะบรรจุ เช่น รอยตาหนิ ความ
สะอาด หรือความสมบูรณ์ของรอยผนึก
3.2.2 มีการเก็บรักษา ตลอดจนการขนย้ายในสภาวะที่ป้องกันการปนเปื้อน และไม่ก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่ภาชนะบรรจุ ตามความเหมาะสม รวมถึงมีระบบการนาไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3.2.3 มีการทาความสะอาด หรือฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุก่อนการใช้งาน ตามความจาเป็น เพื่อขจัด
สิ่ งสกปรกหรื อการปนเปื้ อน การขนย้ ายล าเลี ยงภาชนะบรรจุ ที่ ท าความสะอาดหรื อ
ฆ่าเชื้อแล้ว ต้องไม่ทาให้เกิดความเสียหายหรือเกิดการปนเปื้อน และนาไปใช้บรรจุทันที
หลังทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ หากมีความจาเป็นที่ไม่สามารถบรรจุทันทีต้องมีระบบ
การป้องกันการปนเปื้อนข้ามจากสิ่งแวดล้อม และภาชนะบรรจุที่ยังไม่ได้ทาความสะอาด
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การผสม
3.3.1 กรณีที่มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ต้องใช้ตามที่กฎหมายกาหนด ชั่งตวงด้วยอุปกรณ์ที่
เหมาะสม ผสมให้ เข้ากันอย่างทั่วถึง และมีบันทึกผล กรณีมีการใช้สารช่วยในการผลิต
(processing aid) ต้องใช้ตามข้อมูลด้ านความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ และมีการควบคุ ม
ปริมาณการใช้ตามที่ฉลากกาหนด รวมทั้งมีมาตรการหรือกระบวนการกาจัดออกให้อยู่
ในระดับปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3.3.2 ส่วนผสมอื่น ๆ นอกจากวัตถุเจือปนอาหาร มีการตรวจสอบอัตราส่วนผสมที่ใช้ให้เป็นไป
ตามสูตรที่แสดงบนฉลาก หรือที่ได้รับอนุญาตไว้ และการผสมมีความสม่าเสมอ เพื่อ
ควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
3.3.3 น้ าและน้ าแข็ ง ที่ เป็ น ส่ ว นผสมหรือ ที่ สั ม ผั ส กั บ อาหารที่ พ ร้อ มส าหรับ การบริโภค
(ready to eat) มี คุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานสอดคล้ อ งตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง น้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท หรือน้าแข็ง (แล้วแต่
กรณี) ต้องมีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการของรัฐ
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รักษาน้าหรือน้าแข็งอย่างถูกสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
3.3.4 ระหว่างกระบวนการผลิต มีการเก็บรักษาส่วนผสมที่ผสมแล้วภายใต้สภาวะที่ป้องกันการ
เสื่อมเสียจากจุลินทรีย์ เช่น การควบคุมอุณหภูมิและเวลา การป้องกันการปนเปื้อนข้าม
และมีการนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 มีการควบคุมกระบวนการลดและขจัดอันตรายด้านจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการ
บริโภค และมีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ พร้อมบันทึกผล
3.5 กรณีการผลิตที่ไม่มีกระบวนการลดและขจัดอันตรายด้านจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อ
การบริ โภค เช่ น ผสม แบ่ งบรรจุ ตั ดแต่ งอาหารสด ต้ องมี การควบคุ ม การปนเปื้ อนตลอด
กระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด เช่น การคัดเลือกวัตถุดิบ มาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากคน
พื้นผิวสัมผัสอาหาร สิ่งแวดล้อม ตามความเสี่ยงของอาหารนั้น ๆ
3.6 การบรรจุและปิดผนึก
(1) บรรจุ และปิ ดผนึ กอย่ างเหมาะสม มี มาตรการป้ องกั นการปนเปื้ อนซ้าจากอุ ปกรณ์ และ
พนั กงาน ทั้ งนี้ ต้ องด าเนิ นการโดยเร็ วและควบคุ มอุ ณ หภู มิ ของอาหารนั้ น ตามความ
เหมาะสมของอาหารเพื่อป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ หากมีการใช้วัตถุรักษาคุณภาพหรือ
มาตรฐานของอาหารต้องใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
(2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิดผนึก
(3) ฉลากมีสภาพสมบูรณ์ มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคได้อย่าง
ปลอดภัย
3.7 ในกระบวนการผลิต มีการขนย้ายวัตถุดิบ ส่วนผสม วัตถุเจือปนอาหาร และผลิตภัณฑ์ สุดท้าย
ในลักษณะที่ไม่เกิดการปนเปื้อนข้าม
3.8 มีข้อมูลที่จาเป็นเพื่อบ่งชี้สาหรับการตามสอบย้อนกลับ เพื่อหาสาเหตุข้อบกพร่องหรือปัญหาการ
ปนเปื้ อนได้อย่ างมีประสิ ทธิภาพ เช่น ชนิ ด รุ่นการผลิ ตและแหล่ งที่ มา ของวัตถุดิบ ส่ วนผสม
วัตถุเจือปนอาหาร ภาชนะบรรจุ ผลิตภัณฑ์สุดท้าย และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
3.9 ผลิตภัณฑ์สุดท้าย
3.9.1 มีคุณภาพหรือมาตรฐานสอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
โดยต้องมีผลการตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการของรัฐ หรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับ
การรับรองระบบงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.9.2 มีการเก็บรักษาและขนส่งเพื่อจาหน่ายอย่างเหมาะสม มีอุปกรณ์ หรือพาหนะขนส่ งที่
เหมาะสม ซึ่งรักษาคุ ณภาพของอาหารได้ สามารถล้ างท าความสะอาดบริเวณหรือ
พื้นผิวในการจัดเก็บได้ง่าย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามจากอุปกรณ์หรือพาหนะขนส่ง
ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.10 มีบันทึกเกี่ยวกับชนิด ปริมาณการผลิต และข้อมูลการจัดจาหน่าย รวมทั้งมีวิธีการเรียกคืนสินค้า
โดยเฉพาะกรณีการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3.11 มีการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเหมาะสม โดยการคัดแยกหรือทาลาย เพื่อป้องกัน
การนาไปจาหน่ายหรือบริโภค
3.12 มี การเก็ บรั กษาบั นทึ กและรายงาน หลั งจากพ้ นระยะเวลาการวางจ าหน่ ายที่ แสดงในฉลาก
ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี

-63.13 มี ก ารตรวจประเมิ น ตนเอง (Internal Quality Audit ; IQA) โดยหน่ ว ยงานภายในหรื อ โดย
หน่วยงานภายนอก ตามรายละเอียดของประกาศฯ ฉบับนี้เป็นอย่างน้อย ความถี่อย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง ซึ่งต้องดาเนินการโดยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และกรณีที่พบว่ามีข้อบกพร่องต้องกาหนด
มาตรการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 4 กำรสุขำภิบำล
4.1 น้าที่ใช้ ต้องเป็นน้าสะอาด มีการปรับคุณภาพน้าที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ใช้
4.2 ห้องส้วม และอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม มีจานวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน อยู่ในสภาพใช้งานได้
และถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์การล้างมือครบถ้วน ได้แก่ สบู่เหลว และอุปกรณ์ทาให้มือแห้ง
หรื อ สารฆ่ าเชื้ อ โรค เป็ น อย่ างน้ อ ย และต าแหน่ ง ของห้ อ งส้ ว มต้ อ งแยกจากบริเวณผลิ ต
หรือไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง
4.3 มีสิ่ งอานวยความสะดวกสาหรับเปลี่ยนเสื้อผ้ า เก็บของใช้ส่วนตัวของพนักงานให้ เพียงพอและ
เหมาะสม อยู่ในตาแหน่งที่สะดวกเหมาะสมต่อการใช้งานและไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
4.4 อ่างล้างมือบริเวณผลิต อยู่ในสภาพใช้งานได้ มีจานวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน สะอาด ติดตั้งใน
ตาแหน่งที่เหมาะสม มีอุปกรณ์การล้างมือครบถ้วน ได้แก่ สบู่เหลว และอุปกรณ์ทาให้มือแห้ง
หรือสารฆ่าเชื้อโรค เป็นอย่างน้อย อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้งานและไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนสู่กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
4.5 มีมาตรการควบคุมและกาจัดสัตว์และแมลงอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการกาจัดต้องไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนสู่กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
4.6 มีการจัดการขยะที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน โดยมีภาชนะสาหรับใส่ขยะในจานวนที่
เพียงพอ อยู่ในต าแหน่ งที่เหมาะสม และมีรูปแบบภาชนะที่ เหมาะสมกับการผลิ ตอาหารแต่ละ
ขั้นตอนโดยไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื้อน เช่น มีฝาปิ ด กรณี มีพื้นที่รวมขยะรอการกาจัด ต้องแยก
บริเวณดังกล่าวให้ไกลจากอาคารผลิต มีวิธีการกาจัดขยะที่เหมาะสมและสม่าเสมอ เพื่อไม่ให้มีการ
สะสมจนเป็ นแหล่ งเพาะพั นธุ์ สั ตว์และแมลง รวมทั้ งเชื้ อโรคต่ าง ๆ และไม่ ก่ อให้ เกิ ดกลิ่ นอั น
ไม่พึงประสงค์ ทั้งนี้ การขนย้ายขยะต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่สถานที่ผลิต กระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์
4.7 มีมาตรการจัดการสารเคมีที่ใช้ในสถานที่ ผลิต เช่น สารเคมีกาจัด สั ตว์และแมลง สารทาความ
สะอาดและฆ่าเชื้อ สารเคมีที่ใช้ในการซ่อมบารุง โดยมีข้อมูล ชนิดของสารเคมี ความปลอดภั ย
วิ ธี ก ารใช้ อ ย่ างปลอดภั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี การน าไปใช้ ต ามวิ ธี ก ารใช้ ที่ ก าหนด และ
ไม่ก่อให้เกิดปนเปื้อนสู่กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ มีป้ายบ่งชี้หรือฉลากที่ชัดเจนเพื่อป้องกัน
การน าไปใช้ผิ ดพลาด และจัดเก็บแยกเป็นสั ดเป็นส่ วนจากบริเวณผลิต สารเคมีอันตรายต้ องมี
มาตรการป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องนาสารเคมีไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
4.8 มีมาตรการจัดการกับอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการกาจัดสัตว์และแมลง การทาความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อ รวมทั้งการซ่อมบารุง ในลักษณะไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
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หมวดที่ 5 สุขลักษณะส่วนบุคคล
5.1 ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรในบริเวณผลิต
5.1.1 ไม่เป็นโรคหรือพาหะของโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2522)
ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ อาหาร พ.ศ. 2522 ไม่ มีบาดแผล และมี มาตรการ
สาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีอาการของโรค เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้สัมผัสกับอาหารโดยตรงหรือ
โดยอ้อม จะไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร
5.1.2 รักษาความสะอาดของร่างกาย เช่น เล็บสั้น ไม่ทาสีเล็บ
5.1.3 ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และภายหลังจากสัมผัสสิ่งที่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อน กรณีสวมถุงมือ ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสวมถุงมือ
5.1.4 กรณี สวมถุงมือที่สั มผัสอาหาร ถุงมือต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สะอาด ถูกสุขลักษณะ
ทาด้วยวัสดุทสี่ ัมผัสอาหารได้โดยไม่เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร
5.1.5 สวมหมวกคลุมผม หรือผ้าคลุมผม ชุดหรือผ้ากันเปื้อน รองเท้า ที่สะอาดขณะปฏิบัติงาน
รวมทั้งสวมผ้าปิดปากตามความจาเป็น
5.1.6 ไม่บริโภคอาหาร ไม่สูบบุหรี่ ในขณะปฏิบัติงาน และไม่นาของใช้ส่วนตัวเข้าไปในบริเวณ
ผลิ ต เช่ น เครื่อ งประดั บ นาฬิ กา และไม่ มีพฤติกรรมที่ อาจท าให้ เกิดการปนเปื้ อนสู่
อาหาร
5.1.7 ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบั ติงานแต่ละระดับอย่างเหมาะสมและมีหลักฐานการฝึกอบรม
รวมทั้งปฏิบัติตามป้ายคาเตือนด้านสุขลักษณะอย่างเคร่งครัด
5.2 มีวิธีการหรือข้อปฏิบัติสาหรับผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีความจาเป็นต้องเข้าไปในบริเวณผลิต
เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
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ข้อกำหนดเฉพำะ 1
สำหรับกำรผลิตน้ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชำติ หรือน้ำแข็งบริโภค
ที่ผ่ำนกรรมวิธีกำรกรอง
-------------------------------------------1. กรณีผลิตน้ำบริโภคในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ำแร่ธรรมชำติ ที่ผ่ำนกรรมวิธี
กำรกรอง
1.1 มีรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าดิบทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อ
เป็นข้อมูลในการออกแบบระบบการปรับคุณภาพน้าให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
1.2 มีกระบวนการปรับสภาพน้าดิบเพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์เบื้องต้น ก่อนเข้ากระบวนการปรับ
คุ ณ ภาพน้ า (ตามความจ าเป็ น ) ส าหรั บ การปรั บ คุ ณ ภาพน้ าแร่ ธ รรมชาติ ต้ อ งไม่ ท าให้
สารประกอบสาคัญเปลี่ยนแปลง
1.3 มีกระบวนการปรับคุณภาพน้าที่สามารถลดอันตรายที่มีอยู่ในน้ าดิบให้ อยู่ในระดับที่ ปลอดภัย
สอดคล้องตามที่กฎหมายกาหนด เครื่องมือ อุปกรณ์การปรับคุณภาพน้าใช้งานได้ สัมพันธ์กัน
กับอัตราการผลิต และต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทางานของอุปกรณ์การกรองหรือ
ฆ่าเชื้ออย่างสม่าเสมอ พร้อมบันทึกผล ทั้งนี้ การปรับคุณภาพน้าแร่ธรรมชาติต้องไม่ทาให้
สารประกอบสาคัญเปลี่ยนแปลง
1.4 มีการป้องกันการปนเปื้อนซ้า
1.4.1 มีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ พื้นผิวสัมผัสอาหารในขั้นตอนการบรรจุ เช่น เครื่อง
บรรจุ หัวบรรจุ อย่างเหมาะสมในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่ผลิตภัณฑ์
และบันทึกผล
1.4.2 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากภาชนะบรรจุ
(1) ภาชนะบรรจุชนิดใช้ได้หลายครั้ง มีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี
และมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมหลังการล้างทาความสะอาด
และฆ่าเชื้อ เช่น กลั้วด้วยน้ารอบรรจุ และนาไปบรรจุทันที
(2) ภาชนะบรรจุชนิดใช้ครั้งเดียว กลั้วด้วยน้ารอบรรจุหรือมีมาตรการอื่นในการ
ป้องกันหรือลดการปนเปื้อนของภาชนะบรรจุ และนาไปบรรจุทันที
1.4.3 บรรจุ ในห้ อ งบรรจุที่ ส ะอาด และวิ ธีก ารบรรจุ ส ามารถป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นจาก
สิ่งแวดล้อม เช่น มีแท่นบรรจุสูงจากพื้น บรรจุจากหัวบรรจุโดยตรง และปิดผนึกทันที
วิธีการปิดผนึกไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
1.4.4 มีการป้องกันการปนเปื้อนจากผู้บรรจุ โดยต้องแต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อน สวม
หมวกคลุมผม ผ้าปิดปาก และล้างมือทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และมือไม่สัมผัสปาก
หรือภายในภาชนะบรรจุ เป็นอย่างน้อย

2. กรณีผลิตน้ำแข็งบริโภคที่ผ่ำนกรรมวิธีกำรกรอง
2.1 น้าที่ใช้ผลิตน้าแข็งมีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง
น้าแข็ง โดยมีผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการปรับคุณภาพน้าที่ใช้
ผลิตน้าแข็งที่เหมาะสม เช่นเดียวกับการผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามข้อ 1.2
และ 1.3

-92.2 กำรผลิตน้ำแข็งซอง ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนซ้า อย่างน้อยมีการดาเนินการดังนี้
2.2.1 น้าที่ใช้ถอดซองน้าแข็ง น้าล้างน้าแข็ง หรือน้าที่มีโอกาสสัมผัสกับน้าแข็ง ต้องใช้น้าที่มี
มาตรฐานเช่น เดียวกับน้าที่ใช้ผ ลิตน้าแข็ง กรณี ใช้ซ้าต้องเปลี่ ยนน้าที่ใช้และรักษา
ความสะอาดของบ่อหรือถังพักอย่างสม่าเสมอและบันทึกผล
2.2.2 พื้ น ผิ วสั มผั ส น้ าแข็ง เช่น พื้น ลานถอดซอง พื้น ผิ วที่ล าเลี ยงและขนส่ งน้าแข็งซอง
เครื่องตัดหรือบดน้าแข็ง มีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมี
มาตรการจากัดบริเวณ เพื่อควบคุมสุขลักษณะ เช่น เปลี่ยนรองเท้าสะอาดที่ใช้เฉพาะ
บริเวณ
2.2.3 มีวิธีการลาเลียง ตัด บด บรรจุ ขนส่ง อย่างถูกสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
2.2.4 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากภาชนะบรรจุ โดยเฉพาะภาชนะบรรจุชนิดใช้ได้
หลายครั้ง เช่น กรณีใช้กระสอบบรรจุน้าแข็ง ต้องมีการล้าง ฆ่าเชื้อ ผึ่งให้แห้ง และเก็บ
รักษาอย่างถูกสุขลักษณะ
2.2.5 มีการป้องกันการปนเปื้อนจากผู้ปฏิ บัติงาน โดยต้องแต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อน
สวมหมวกคลุมผม ผ้าปิดปาก ล้างมือทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
2.3 กำรผลิตน้ำแข็งยูนิต ต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนซ้า อย่างน้อยมีการดาเนินการดังนี้
2.3.1 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากภาชนะบรรจุ โดยเฉพาะภาชนะบรรจุชนิดใช้ได้
หลายครั้ง เช่น กรณีใช้กระสอบบรรจุน้าแข็ง ต้องมีการล้าง ฆ่าเชื้อ ผึ่งให้แห้ง และ
เก็บรักษาอย่างถูกสุขลักษณะ
2.3.2 บรรจุในห้องบรรจุที่สะอาดและมี วิธีการบรรจุป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม
เช่น มีแท่น บรรจุสู งจากพื้น บรรจุจากหั ว บรรจุโดยตรงและปิดผนึ กทั นที วิธีการ
ปิดผนึกไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
2.3.3 มีการป้ องกัน การปนเปื้อ นจากผู้ บ รรจุ โดยต้ องแต่งกายสะอาด สวมผ้ ากันเปื้อ น
สวมหมวกคลุมผม ผ้าปิดปาก ล้างมือทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และมือไม่สัมผัสปาก
ภาชนะบรรจุ หรือภายในภาชนะบรรจุ
3. ผู้ควบคุมกำรผลิตอำหำร
3.1 มีการแต่งตั้งบุ คลากรเป็นลายลักษณ์ อักษร เพื่อทาหน้าที่ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Food
process control supervisor) ประจา ณ สถานที่ผลิต ทาหน้าที่ดูแล ควบคุมการผลิตทุกรุ่น
ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งทวนสอบบันทึกการควบคุมกระบวนการผลิต และต้องมีความรู้
ในการควบคุมการผลิต โดยมีหลักฐานการสอบผ่านและสาเร็จหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้า
บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้าแร่ธรรมชาติ และน้าแข็ง บริโภคที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง
จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยฝึกอบรมที่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
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ข้อกำหนดเฉพำะ 2
สำหรับกำรผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว
ที่ผ่ำนกรรมวิธีฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนโดยวิธีพำสเจอไรซ์

-------------------------------------------------------------1. กำรรับน้ำนมดิบ
1.1 มี ม าตรการในการป้ อ งกั น หรือ ลดอั น ตรายจากยาปฏิ ชี ว นะในน้ านมดิ บ ให้ อ ยู่ ในระดั บ ที่
ปลอดภัย และบันทึกผล
1.2 มีมาตรการในการควบคุมจานวนเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้นในน้านมดิบ เพื่อป้องกันการสร้างสารพิษ
ที่ทนต่อความร้อน ซึ่งอาจส่งผลต่อการฆ่าเชื้อที่ไม่สมบูรณ์
2. กำรควบคุมกระบวนกำรพำสเจอไรซ์
มีการควบคุมกระบวนการพาสเจอไรซ์ โดยใช้ อุณหภูมิและเวลาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่
เกี่ยวข้อง หรือให้เป็นไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค พร้อมบันทึกผล
2.1 กำรพำสเจอไรซ์แบบไม่ต่อเนื่อง (Batch pasteurization)
2.1.1 เครื่องพาสเจอไรซ์ มีอุปกรณ์ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ใช้งานได้ อย่างน้อยมีการดาเนินการ
ดังนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิสำหรับวัดอุณหภูมิอ้ำงอิง ติดตั้งในตาแหน่งที่สามารถวัด
อุณหภูมิผลิตภัณฑ์ในจุดที่ร้อนช้าตลอดระยะเวลาของการฆ่าเชื้อ และอุณหภูมิ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ง ผ่ า นกระบวนการลดอุ ณ หภู มิ ต้ อ งเที่ ย งตรงแม่ น ย า มี ก าร
สอบเที ย บอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 ครั้ ง และมี ป้ า ยแสดงวั น ที่ ท าการสอบเที ย บ
ครั้งล่าสุดหรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(2) อุ ป กรณ์ ก วน ติ ด ตั้ ง ในต าแหน่ ง ที่ เหมาะสมเพื่ อ ให้ ค วามร้ อ นกระจายได้
อย่างทั่วถึง
2.1.2 มีการควบคุมอุณหภูมิและเวลาการพาสเจอไรซ์ในทุกรุ่นการผลิต พร้อมบันทึกผล
2.2 กำรพำสเจอไรซ์แบบต่อเนื่อง (Continuous pasteurization)
2.2.1 เครื่องพาสเจอไรซ์ มีอุปกรณ์ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ใช้งานได้ อย่างน้อยมีการดาเนินการ
ดังนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิสำหรับวัดอุณหภูมิอ้ำงอิง เช่น เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทใน
แท่งแก้ว เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลที่มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเป็นแบบ RTD หรือ
RTD PT100 หรือThermocouple หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถสอบเทียบมีความ
เที่ยงตรงแม่นยาได้ทัดเทียมกัน ติดตั้ง ณ ตาแหน่งสุดท้ายของท่อคงอุณ หภูมิก่อน
เข้าสู่ กระบวนการลดอุ ณ หภู มิ และต าแหน่ งที่ วัด อุ ณ หภู มิ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ ห ลั งผ่ าน
กระบวนการลดอุณหภูมิ ทั้งนี้ตาแหน่งของการติดตั้งต้องไม่ทาให้การไหลของ
อาหารเปลี่ยนแปลงไปจนทาให้เกิดการฆ่าเชื้อที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ทาให้เกิดจุดอับ มี
จอแสดงผลติดตั้งไว้ในตาแหน่งที่อ่านค่ าได้ง่าย อ่านอุณหภูมิได้ละเอียดถึง 0.5
องศาเซลเซียส หรือ 1 องศาฟาเรนไฮต์ และมีสเกลไม่เกิน 4 องศาเซลเซียสต่อ
เซนติเมตร และมีความเที่ยงตรงแม่นยา โดยมีผลการสอบเทียบครอบคลุมช่วงที่
ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบครั้งล่าสุดหรือวัน
ครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
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(Sensor) ติดตั้ง ณ ตาแหน่งสุดท้ายของท่อคงอุณหภูมิ ก่อนเข้าสู่กระบวนการลด
อุณหภูมิ และตาแหน่งที่วัดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์หลังผ่านกระบวนการลดอุณหภูมิ
ทั้งนี้ตาแหน่งของการติดตั้งต้องไม่ทาให้การไหลของอาหารเปลี่ยนแปลงไปจนทา
ให้ เกิ ด การฆ่ า เชื้ อ ที่ ไม่ ส มบู ร ณ์ และไม่ ท าให้ เกิ ด จุ ด อั บ และมี อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก
อุณหภูมิ ซึ่งรับสัญญาณจากอุปกรณ์ส่งสัญญาน และบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติที่วัด
ได้โดยต้องไม่มีการปลอมแปลงหรือดัดแปลงข้ อมูล เครื่องบันทึกต้องปรับแต่งค่า
อุณหภูมิให้ใกล้เคียงและไม่สูงกว่าเครื่องวัดอุณหภูมิอ้างอิงก่อนเริ่มการผลิต ทั้งนี้
ต้องมีระบบป้องกันการปรับ แต่งการตั้งค่าของเครื่องบันทึกโดยไม่ได้รับอนุญาต
และมีความเที่ยงตรงแม่นยา โดยมีผลการสอบเทียบครอบคลุมช่วงอุณหภูมิที่ใ ช้
งานอย่างน้ อยปีละ 1 ครั้ง มีป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบครั้งล่าสุดหรือวัน
ครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(3) อุ ป กรณ์ เปลี่ ยนทิ ศ ทำงกำรไหลอั ตโนมัติ และระบบเตือ นในกรณี ที่ อุณ หภู มิ
ฆ่าเชื้อต่ากว่าที่กาหนด โดยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและส่งสัญญาณเพื่อควบคุมการ
ทางานของอุปกรณ์การเปลี่ยนทิศทางการไหล ต้องติดตั้ง ณ ตาแหน่งสุดท้ายของ
ท่อคงอุณหภูมิ มีความเที่ยงตรงแม่นยา โดยมีผลการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง มีป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบครั้ง ล่าสุดหรือวันครบกาหนดสอบเทียบ
ครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็ นได้ชัดเจน และมีมาตรการป้องกันการปรับแต่ง การ
ตั้งค่าอุณหภูมิตัดกลับ โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีระบบเตือนกรณีอุณหภูมิ
ผลิตภัณฑ์หลังการฆ่าเชื้อต่ากว่าที่กาหนด
(4) อุปกรณ์ควบคุมอัตรำกำรไหล ต้องมีมาตรการควบคุมการปรับเปลี่ยนอัตราการ
ไหลเพื่อไม่ให้เกิดการเบี่ยงเบนไปจากที่กาหนด
2.2.2 มีการควบคุมอุณหภูมิและเวลาการพาสเจอไรซ์ ทุกรุ่นการผลิต มีการยืนยันความ
ถูกต้อง (Validation) ของเวลาในการคงอุณหภูมิ (Holding time) และบันทึกผล
2.3 มีกำรตรวจประสิทธิภำพกำรพำสเจอไรซ์ และใช้เป็นข้อกาหนดในการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์
เช่น การตรวจเอนไซม์ฟอสฟาเตส หรือเปอร์ออกซิเดส หรือการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ และบันทึกผล
3. กำรป้องกันกำรปนเปื้อนซ้ำ
3.1 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากภาชนะบรรจุ โดยมีการทาความสะอาด การฆ่าเชื้อ หรือ
เก็บรักษาภายใต้สภาวะที่ป้องกันการปนเปื้อนอย่างเหมาะสมตามความจาเป็น
3.2 มีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ พื้ น ผิ วสั มผั ส อาหารในขั้นตอนหลั งการพาสเจอไรซ์ เช่ น
ถั งพั ก รอบรรจุ เครื่ อ งบรรจุ หั ว บรรจุ ระบบท่ อ ล าเลี ย ง อย่ างเหมาะสมในลั ก ษณะที่ ไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่ผลิตภัณฑ์ และบันทึกผล
3.3 มีวิธีการบรรจุที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม เช่น มีแท่นบรรจุสูงจากพื้น บรรจุ
จากหัวบรรจุโดยตรงและปิดผนึกทันที วิธีการปิดผนึกไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
3.4 มีการป้องกันการปนเปื้อนจากผู้บรรจุ โดยต้องแต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวก
คลุมผม ผ้าปิดปาก และล้างมือทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน มือไม่สัมผัสปากหรือภายในภาชนะ
บรรจุ
3.5 ต้ อ งมี ก ารควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ไม่ ให้ เกิ น 8 องศาเซลเซี ย ส ตลอดเวลาภายหลั ง
กระบวนการพาสเจอไรซ์ การเก็บรักษา ตลอดจนการขนส่ง และบันทึกผล
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4.1 มีการแต่งตั้งบุ คลากรเป็นลายลักษณ์ อักษร เพื่อทาหน้าที่ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Food
process control supervisor) ประจา ณ สถานที่ผลิต ทาหน้าที่ดูแล ควบคุมการผลิตทุกรุ่น
ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งทวนสอบบันทึกการควบคุมกระบวนการผลิต และต้องมีความรู้
ในการควบคุม การผลิ ต โดยมี หลั กฐานการสอบผ่ านและส าเร็จ หลั กสู ตรผู้ ค วบคุ ม การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรซ์
จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือหน่วยฝึกอบรมที่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
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ข้อกำหนดเฉพำะ 3
สำหรับกำรผลิตอำหำรในภำชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีควำมเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด
ที่ผ่ำนกรรมวิธีกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อนโดยทำให้ปลอดเชื้อเชิงกำรค้ำ
-----------------------------------------------------------1. กำรยืนยันควำมถูกต้อง (Validation) และกำรกำหนดกระบวนกำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน
1.1 มี ห ลั กฐานการยื น ยั น ความถู กต้ อง (Validation) ของกระบวนการฆ่ าเชื้ อด้ วยความร้ อนว่ า
เพียงพอในการทาให้อาหารปลอดเชื้อเชิงการค้า ดังนี้
1.1.1 กรณีฆ่าเชื้ออาหารหลังการบรรจุ ต้องมีรายงานผลการศึกษาที่ดาเนินการโดยผู้กาหนด
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority ; PA) ดังนี้
(1) การศึ กษาการกระจายอุ ณ หภู มิ ในเครื่ องฆ่ าเชื้ อ (Temperature Distribution
study) ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งต้องศึกษา ณ สถานที่ผลิต เมื่อมีการติดตั้ง
เครื่ องฆ่ าเชื้ อ ใหม่ และเมื่ อ มี ก ารปรั บ เปลี่ ยนอุ ป กรณ์ และโครงสร้ างที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อการทางานของเครื่องฆ่าเชื้อให้มีการทดสอบใหม่ หรือตามความเห็น
ของผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
(2) การศึ กษาการแทรกผ่ านความร้ อ นในผลิ ตภั ณ ฑ์ อ าหาร (Heat Penetration
study) ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งต้องศึกษา ณ สภาวะเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ทา
การผลิตจริง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงให้มีการทดสอบใหม่หรือดาเนินการตาม
ความเห็นของผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์
ใหม่ การเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์ หรือเปลี่ยนแปลงชนิดหรือขนาด
ภาชนะบรรจุ
1.1.2 กรณีที่ใช้กรรมวิธีการยับยั้งการงอกของสปอร์คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม ที่มวี ิธีควบคุมการ
ฆ่ าเชื้ อที่ ส ามารถวั ดอุ ณ หภู มิ ของผลิ ตภั ณ ฑ์ ได้ โดยตรงขณะฆ่ าเชื้ อ ไม่ จ าเป็ น ต้ อง
ทาการศึกษาการกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ และการศึกษาการแทรกผ่านความ
ร้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้ต้องมีเอกสารที่น่าเชื่อถืออ้างอิงอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ใน
การฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดที่เพียงพอให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อเชิงการค้า
1.1.3 กรณีการฆ่าเชื้อด้วยระบบการผลิตและการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic processing
and aseptic packaging systems) ต้องมี รายงานผลการศึกษาและหลั กฐานว่าผ่ าน
การฆ่ าเชื้ อด้ วยวิ ธีการที่ เหมาะสม โดยท าให้ ปลอดเชื้ อเชิงการค้า ที่ ดาเนิ นการโดย
ผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
1.1.4 เป้าหมายในการกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
(1) การผลิตอาหารที่มีความเป็นกรดต่า การกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
ต้ อ งศึ ก ษาภายใต้ ปั จ จั ยเกี่ ย วกั บ สปอร์ ข องจุ ลิ น ทรี ย์ ที่ เป็ น เป้ าหมาย ได้ แ ก่
คลอสตริ เดี ยม โบทู ลิ นั่ ม (Clostridium botulinum) โดยให้ ค่ า F0 (Sterilizing
value) ไม่ต่ากว่า ๓ นาที หรือกรณีใช้เป้าหมายที่เป็นตัวชี้วัดอื่น ต้องมีหลักฐาน
ทางวิชาการว่า มี ค่ าการต้ านทานความร้อนที่ เที ยบเท่ าหรือสู งกว่ าสปอร์ ของ
คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม
(2) การผลิตอาหารที่ใช้กรรมวิธีการยับยั้งการงอกของสปอร์คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม
เช่ น การควบคุ มค่ าความเป็ นกรด-ด่ าง หรื อการควบคุ มค่ าวอเตอร์ แอคติ วิ ตี้
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ในระดั บ พาสเจอไรซ์ เป็ น อย่ า งน้ อ ย เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า สามารถลดปริ ม าณ
เชื้อจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดโรค (pathogens) ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ภายใต้ ส ภาวะที่ ใช้ ยั บ ยั้ ง เช่ น ระบุ วิ ธี ก ารควบคุ ม ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง
ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งสมดุ ล (Equilibrium pH) ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ในกรณี ที่
ผลิตภัณฑ์มีชิ้นเนื้ออยู่ในของเหลว ต้องระบุช่วงเวลามากสุดและอุณหภูมิในการ
เก็บเพื่อการปรับสภาพชิ้นเนื้อนั้นให้เป็นกรด หรือระบุวิธีการควบคุมค่าวอเตอร์
แอคติวิตี้ของอาหาร ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้สูงสุด (maximum water activity) ของ
ผลิตภัณฑ์
1.2 กรณีผลิตอาหารด้วยเครื่องฆ่าเชื้อระบบต่อเนื่อง (Continuous process) ต้องมีการยืนยันความ
ถูกต้องของเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ
1.3 ทุ กกรรมวิธีการผลิต ผู้ ผลิ ตต้องจัดทากรรมวิธีการผลิ ตที่กาหนด (Scheduled Process ; SP)
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุถึงกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ภายใต้ปัจจัยวิกฤต (Critical
factors) ที่ต้องควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตอยู่ในสภาวะปลอดเชื้อเชิงการค้า
(Commercial sterilization) บนพื้นฐานของปัจจัยต่าง ๆ เช่น
- ชนิดและขนาดของภาชนะบรรจุ
- ค่าความเป็นกรด-ด่างของอาหาร
- ส่วนประกอบหรือสูตรของอาหาร
- ชนิดและปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้
- ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ของอาหาร
- อุณหภูมิที่ใช้เก็บรักษาผลิตภัณฑ์
- ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการส่งผ่านความร้อนของอาหาร
ซึ่งปัจจัยวิกฤตที่ต้องควบคุมในกระบวนการฆ่าเชื้อดังกล่าว ต้องมีระดับความปลอดภัย
ที่เท่ากันหรือเข้มงวดกว่าที่กาหนดในรายงานผลการศึกษาของผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อน
สาหรับกรณี ที่ใช้วิธีควบคุมการฆ่าเชื้อที่สามารถวัดอุณหภูมิของผลิตภั ณฑ์ได้โดยตรง
ขณะฆ่าเชื้อตามข้อ 1.1.2 ต้องจัดทาเอกสารแสดงวิธีการวัดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์และเครื่อง
ฆ่าเชื้อทุกรุ่นการผลิต (batch) ตามหลักเกณฑ์การวัดค่าที่เหมาะสม เช่น จานวนผลิตภัณฑ์ต่อ
รุ่นการผลิต ตาแหน่งการวัดอุณหภูมิ จุดร้อนช้าของเครื่องฆ่าเชื้อ เพิ่มเติมด้วย
1.4 ผู้กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน อาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานภายใน
หรื อภายนอกที่ มี ความรู้ ความช านาญ และมี เครื่องมื อเพี ยงพอ ท าหน้ าที่ ในการศึ กษาและ
กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน รวมทั้งกาหนดปัจจัยวิกฤตที่มีผลต่อการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้ อ น การก าหนดกระบวนการฆ่ าเชื้ อ ส ารอง (Alternative process) และตั ด สิ น ใจ
ดาเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่มีการเบี่ยงเบนไปจากกรรมวิธีการผลิตที่กาหนด โดยต้องมีคุณสมบัติ
และมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1.4.1 จบการศึกษาขั้ นต่ าปริญญาตรี ด้ านวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยี ทางอาหาร
วิศวกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นที่มีการเรียนการสอนในพื้ นฐาน
รายวิชาเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร
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จากส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา หรื อ หน่ ว ยฝึ ก อบรมที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาได้ขึ้นบัญชีไว้
1.4.3 มีประสบการณ์ในการกาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่สอดคล้องตามกลุ่ม
ประเภทอาหารที่ศึกษาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม
2. กำรควบคุมกระบวนกำรผลิต
การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่าและชนิดที่ปรับกรดที่ผ่านกรรมวิธี
การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยทาให้ปลอดเชื้อเชิงการค้า ทุกกรรมวิธีการผลิตต้องดาเนินการดังนี้
2.1 มีการควบคุมและตรวจสอบปัจจัยวิกฤตให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในเอกสารกรรมวิธีการผลิตที่
กาหนด เช่น น้ าหนั กบรรจุ อัตราส่วนผสมบางประเภทที่มีผลต่อการแทรกผ่านความร้ อนใน
อาหาร เช่น แป้ง น้ามัน ช่องว่างเหนืออาหารในภาชนะบรรจุ ค่าความเป็นกรด-ด่างในอาหาร
(pH) หรื อค่ าวอเตอร์ แอคติ วิ ตี้ (aw) อุ ณ หภู มิ เริ่ มต้ น ของผลิ ตภั ณ ฑ์ ก่ อนการฆ่ าเชื้ อ (Initial
Temperature; IT) อุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ควบคุมและตรวจสอบต้องมี
ความเที่ยงตรงและแม่นยา พร้อมบันทึกผล
2.2 มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยผนึก ตาหนิของภาชนะบรรจุตามหลักวิชาการ ดังนี้
2.2.1 การตรวจพิ นิ จ ด้ วยสายตา (Visual test) อย่ างสม่ าเสมอ อย่ างน้ อยทุ ก 30 นาที
ระหว่างการผลิต หรือตามความเหมาะสมของกาลังการผลิต และบันทึกผล
2.2.2 การทดสอบความสมบูรณ์หรือความแข็งแรงของรอยผนึก ตามวิธีที่เหมาะสม (แล้วแต่
กรณี) เป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก 4 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสมของกาลังการผลิต
และบันทึกผล
ในกรณีที่พบความผิดปกติของการปิดผนึกหรือเมื่อมีการปรับแก้ไขหรือมีการติดขัดของเครื่องปิด
ผนึก จะต้องมีการบันทึกความผิดปกติและการแก้ไข รวมทั้งให้แยกผลิตภัณฑ์ที่พบว่าเกิดปัญหา
ออกเพื่อตรวจสอบซ้าหรือดาเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป
2.3 มีมาตรการดาเนินการกับผลิตภัณฑ์ในสภาวะที่เกิดการเบี่ยงเบนของกระบวนการผลิต (Process
deviation) ไปจากกรรมวิธีการผลิตที่กาหนด พร้อมบันทึกผล
2.4 มีการทวนสอบบันทึกการควบคุมกระบวนการผลิต การฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์ และการควบคุมปัจจัย
วิกฤติ ให้เป็นไปตามกรรมวิธีการผลิตที่กาหนด ภายใน 24 ชั่วโมงและบันทึกผล โดยผู้ควบคุม
การผลิต
2.5 มีการแต่งตั้งบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Food
process control supervisor) ประจา ณ สถานที่ผลิต ทาหน้าที่ดูแล ควบคุมการผลิตทุกรุ่นให้
เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งทวนสอบบันทึกการควบคุมกระบวนการผลิต และต้องมีความรู้ใน
การควบคุมการผลิต โดยมีหลักฐานการสอบผ่านและสาเร็จหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่า หรือชนิดปรับกรด จากสานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือหน่วยฝึกอบรมที่ได้ขึ้นบัญชีไว้กับสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3. กรรมวิธีกำรทำลำยสปอร์ของคลอสตริเดียม โบทูลินั่ม
3.1 กรรมวิ ธี กำรผลิ ต โดยใช้ เครื่ องฆ่ ำเชื้ อภำยใต้ ค วำมดั น (Retorted method) ต้ องมี การ
ควบคุ มกระบวนการฆ่ าเชื้อด้วยความร้อนด้ วยเครื่องฆ่ าเชื้อที่ เหมาะสม มี อุปกรณ์ ที่ จาเป็ น
ถูกต้องครบถ้วน อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ตามประเภทของเครื่องฆ่าเชื้อ หรือตรงตามเงื่อนไขที่ผู้
กาหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน ได้ระบุไว้ในรายงานผลการศึกษาการกระจายอุณหภูมิ
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โดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
3.1.1 การฆ่าเชื้ออาหารพร้อมภาชนะบรรจุ โดยใช้ เครื่องฆ่าเชื้อภายใต้ความดัน (Retorts)
ต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วน ถูกต้อง ใช้งานได้ อย่างน้อยมีการดาเนินการดังนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิสำหรับวัดอุณหภูมิอ้ำงอิง เช่น เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทใน
แท่งแก้ว เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลที่มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเป็นแบบ RTD หรือ
RTD PT100 หรือ Thermocouple หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถสอบเทียบมีความ
เที่ยงตรงแม่นยาได้ทัดเทียมกัน โดยติดตั้งกระเปาะของเทอร์โมมิเตอร์ติดกับผนัง
ของเครื่ องฆ่ าเชื้ อ โดยตรง ในกรณี ที่ ติดตั้ งกระเปาะไว้ ที่ ช่องภายนอกซึ่ งต่อกั บ
เครื่องฆ่าเชื้อ ช่องดังกล่าวต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 3/4 นิ้ว และ
มีช่องระบายไอน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 1/16 นิ้ว ตั้งอยู่ในตาแหน่ง
ที่สามารถให้ไอน้าผ่านไปได้ตลอดความยาวของกระเปาะของเทอร์โมมิเตอร์อย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลาการฆ่าเชื้อ มีจอแสดงผล (display) ติดตั้งไว้ในตาแหน่งที่อ่าน
ค่าได้ง่าย อ่านอุณหภูมิได้ละเอียดถึง 0.5 องศาเซลเซียส หรือ 1 องศาฟาเรนไฮต์
และมีสเกลไม่เกิน 4 องศาเซลเซียสต่อเซนติเมตร มีการสอบเทียบครอบคลุมช่วง
ที่ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบครั้งล่าสุด
หรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(2) เครื่องบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ มีกราฟบันทึกอุณหภูมิมีขีดแบ่งช่องตลอดช่วงการ
ใช้งานที่สอดคล้องกับอุณหภูมิและเวลาที่กาหนดในกรรมวิธีการผลิตที่กาหนด
อย่างน้อยไม่เกิน 1 องศาเซลเซียส หรือ 2 องศาฟาเรนไฮต์ กระดาษกราฟที่ใช้
ควรมีขนาดเหมาะสมสาหรับเครื่องบันทึก กรณีที่ใช้กระดาษเปล่า เครื่องบันทึก
ต้ องสามารถสร้างกริ ด (grid) และพล็ อต (plot) กราฟเวลา-อุ ณ หภู มิ ได้ ทั้ งนี้
ความถี่ในการบั นทึ กอุณหภู มิอย่างน้อยทุก 1 นาที อาจบั นทึ กอยู่ ในรูปข้อมู ล
ดิ จิ ตอลได้ บั นทึ กอุ ณ หภู มิ อั ตโนมั ติ ที่ วั ดได้ โดยต้ องไม่ มี การปลอมแปลงหรื อ
ดัดแปลงข้อมูล เครื่องบันทึกต้องปรับแต่งค่าอุณหภูมิให้ใกล้เคียงและไม่สูงกว่า
เครื่องวัดอุณหภูมิอ้างอิงก่อนเริ่มการผลิต ทั้งนี้ ต้องมีระบบป้องกันการปรับการ
ตั้งค่าของเครื่องบันทึกโดยไม่ได้รับอนุญาต เครื่องบันทึกมีความเที่ยงตรงแม่นยา
มีผลการสอบเทียบครอบคลุมช่วงที่ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดง
วั น ที่ ท าการสอบเที ยบครั้ ง ล่ าสุ ดหรื อวั น ครบก าหนดสอบเที ยบครั้ งถั ดไปใน
ตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(3) อุปกรณ์ หมุ นเวียนตั วกลำงให้ ควำมร้ อน อุปกรณ์ ที่ จาเป็ น ขึ้นอยู่กั บประเภท
ตัวกลางให้ความร้อนที่ใช้ ดังนี้
(3.1) ใช้ ไอน้ ำ ต้ องมี ช่ องระบายไอน้ า ขนาดเส้ นผ่ านศู นย์ กลางอย่ างน้ อย 3
มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) จานวน 1 ช่อง เป็ นอย่างน้อย ติดตั้งในตาแหน่งที่
ผู้ ค วบคุ ม สามารถสั ง เกตได้ โ ดยง่ า ย โดยอยู่ ในต าแหน่ ง สู ง สุ ด ของ
เครื่องฆ่าเชื้อ และตรงข้ามกับท่อไอน้าเข้า
(3.2) ใช้ไอน้ำผสมอำกำศ ต้องติดตั้งพัดลม พร้อมระบบควบคุมสัดส่วนของไอ
น้าและอากาศ รวมทั้งสัญญาณเตือนเมื่อพัดลมทางานผิดปกติ
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การฆ่ าเชื้ อตามที่ ก าหนดไว้ เช่ น ใช้ ปั๊ ม หรือใช้ อากาศอั ด โดยติ ดตั้ งใน
ลั ก ษณะที่ ท าให้ ก ารกระจายอุ ณ หภู มิ ภ ายในเครื่ อ งฆ่ าเชื้ อ ทั่ วถึ งและ
สม่าเสมอ มีการติดตั้งสัญญาณเตือนเมื่อปั๊มหรือระบบหมุนเวียนทางาน
ผิดปกติ มีอุปกรณ์ แสดงระดับน้า เพื่อตรวจสอบว่าตลอดการฆ่าเชื้อ น้า
ร้อนอยู่ในระดับที่ท่วมภาชนะบรรจุชั้นบนสุดไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร
หรือ 6 นิ้ว ทั้งนี้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการหมุ นเวียนน้าร้อน ต้อง
ท าการศึ ก ษาการกระจายความร้ อ นที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า มี การกระจาย
อุณหภูมิภายในเครื่องฆ่าเชื้ออย่างสม่าเสมอ
(3.4) ใช้น้ำร้อนพ่น ต้องมีการติดตั้งปั๊มหมุนเวียนน้าร้อน เพื่อควบคุมอัตราการ
ไหล มี การติ ดตั้ งอุ ป กรณ์ วั ดอั ตราการไหล (Flow meter) ของน้ าร้ อน
หมุนเวียนในตาแหน่งที่เหมาะสม มีความเที่ยงตรงแม่นยา โดยมีผลการ
สอบเทียบครอบคลุมช่วงที่ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้า ยแสดง
วันที่ทาการสอบเทียบครั้งล่าสุดหรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปใน
ตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน มีสัญญาณเตือนหรือระบบป้องกันกรณีอัตราการ
ไหลของน้าเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดหรือปั๊มทางานผิดปกติ
(4) กำรใช้เครื่องฆ่ำเชื้อภำยใต้ควำมดันที่ใช้ควำมดันส่วนเพิ่ม (Over-pressure
retorts) ต้องมีมาตรวัดความดัน (Pressure gauge) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของหน้าปัดอย่างน้อย 4 นิ้ว เพื่อให้อ่านได้ชัดเจน มีการแบ่งขีดอ่านได้ละเอียดถึง
2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มีความเที่ยงตรงแม่นยา มีผลการสอบเทียบครอบคลุมช่วงที่
ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบครั้งล่าสุดหรือ
วันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(5) กำรใช้เครื่องฆ่ำเชื้อภำยใต้ควำมดันที่ออกแบบให้หมุนหรือเคลื่อนที่ขณะฆ่ำเชื้อ
มีอุปกรณ์ควบคุมรอบการหมุนหรือความเร็วของการเคลื่อนที่ของผลิตภัณฑ์ ใน
กรณี ที่ ใช้ เครื่ อ งฆ่ ำ เชื้ อ แบบต่ อ เนื่ อ ง (Continuous retort)ต้ อ งมี อุ ป กรณ์
ควบคุมอัตราเร็วสายพาน ซึ่งสัมพันธ์กับเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ
3.2 กรรมวิธี กำรผลิตด้ วยระบบกำรผลิตและกำรบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic processing
and aseptic packaging systems)
3.2.1 มีแผนภูมิการผลิต (Process flow diagram) ที่แสดงถึงปัจจัยวิกฤตที่ต้องควบคุมตาม
กรรมวิธีการผลิตที่กาหนด
3.2.2 ระบบการผลิตแบบปลอดเชื้อ (Aseptic processing system) ต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วน
ถูกต้อง ใช้งานได้ อย่างน้อยมีการดาเนินการดังนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิสำหรับวัดอุณหภูมิอ้ำงอิง เช่น เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทใน
แท่งแก้ว เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอลที่มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณเป็นแบบ RTD หรือ
RTD PT100 หรือ Thermocouple หรืออุปกรณ์อื่นที่สามารถสอบเทียบมีความ
เที่ยงตรงแม่นยาได้ทัดเทียมกัน ติดตั้ง ณ ตาแหน่งสุดท้ายของท่อคงอุณหภูมิก่อน
เข้าสู่กระบวนการลดอุณหภูมิ และตาแหน่งของการติดตั้งต้องไม่ทาให้การไหลของ
อาหารเปลี่ ยนแปลงไปจนทาให้ เกิดการฆ่าเชื้อที่ ไม่สมบูรณ์ ไม่ท าให้เกิดจุดอับ
จนทาให้ไม่สามารถล้างทาความสะอาดได้ทั่วถึง มีจอแสดงผลติดตั้งไว้ในตาแหน่ง
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(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

ที่อ่ านค่าได้ง่าย อ่ านอุณหภู มิ ได้ ละเอียดถึง 0.5 องศาเซลเซี ยส หรือ 1 องศา
ฟาเรนไฮต์ และมีสเกลไม่เกิน 4 องศาเซลเซียสต่อเซนติเมตร และมีความเที่ยงตรง
แม่นยา โดยมีผลการสอบเทียบครอบคลุมช่วงที่ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มี
ป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบครั้งล่าสุดหรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไป
ในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
อุ ป กรณ์ บั น ทึ ก อุ ณ หภู มิ อั ต โนมั ติ ประกอบด้ วยอุ ป กรณ์ วั ด และส่ งสั ญ ญาณ
(Sensor) ติดตั้ง ณ ตาแหน่งสุดท้ายของท่อคงอุณหภูมิ ก่อนเข้าสู่กระบวนการลด
อุณหภูมิ ตาแหน่งของการติดตั้งต้องไม่ทาให้การไหลของอาหารเปลี่ยนแปลงไปจน
ทาให้เกิดการฆ่าเชื้อที่ไม่สมบูรณ์ และไม่ทาให้เกิดจุดอับจนทาให้ไม่สามารถล้างทา
ความสะอาดได้ทั่วถึง และมีอุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิซึ่งรับสัญญาณจากอุปกรณ์ส่ง
สั ญญาณ และบั นทึ กอุ ณหภู มิอั ตโนมั ติที่ วัดได้ โดยต้องไม่มี การปลอมแปลงหรือ
ดัดแปลงข้อมูล เครื่องบันทึก ต้องปรับแต่งค่าอุณหภู มิ ให้ ใกล้ เคียงและไม่สู งกว่า
เครื่องวัดอุณหภูมิอ้างอิงก่อนเริ่มการผลิต ทั้งนี้ ต้องมีระบบป้องกันการปรับแต่งการ
ตั้งค่าของเครื่องบันทึกโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีความเที่ยงตรงแม่นยา โดยมีผล
การสอบเทียบครอบคลุมช่วงอุณหภูมิที่ใช้ งานอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และมีป้ าย
แสดงวันเดือนปีที่ทาการสอบเทียบครั้งสุดท้ายในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
อุ ปกรณ์ ค วบคุ มอั ต รำกำรไหล (Timing/Metering pump) และอุ ป กรณ์ วั ด
อัตรำกำรไหล (Flow meter) โดยอุปกรณ์ วัดอัตราการไหลต้องมีความเที่ยงตรง
และแม่นยา โดยมีผลการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดงวันที่ทา
การสอบเทียบครั้งล่าสุดหรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้
ชั ดเจน ทั้ งนี้ ในกรณี ที่ ไม่ มี การติ ดตั้ งอุ ป กรณ์ วั ดอั ตราการไหล ต้ องใช้ ปั๊ ม ชนิ ด
Positive Displacement ที่ ค วบคุ ม อั ต ราการไหลในช่ ว งการฆ่ า เชื้ อ (Heating
section) เช่ น มี การใช้ Homogenizer ซึ่ งมี เอกสารแสดงความสั มพั นธ์ ระหว่าง
ความเร็วรอบที่ใช้กับอัตราการไหล
อุปกรณ์สร้ำงควำมดันย้อนกลับ (Back pressure device) เพื่อป้องกันการเดือด
และเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ (flashing) ของอาหารเหลวที่อุณหภูมิสูงกว่า 100
องศาเซลเซียส ซึ่งอาจทาให้การฆ่าเชื้อไม่สมบูรณ์
อุปกรณ์ควบคุมควำมต่ำงของควำมดันระหว่ำงผลิตภัณฑ์ที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อแล้ว
กับที่ยังไม่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อ กรณีใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนโดยอ้อม (Indirect
heating) ที่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วกับที่
ยังไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Product-to-product regenerator) มีความเที่ยงตรงแม่นยา
โดยมีผลการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบ
ครั้งล่าสุดหรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
อุปกรณ์ เปลี่ยนทิศทำงกำรไหลอัตโนมัติ (Flow diversion device, FDD) และ
ระบบเตือนเมื่ อปัจจัยที่ มีผลต่อการฆ่ าเชื้อหรือสภาพปลอดเชื้ อเบี่ยงเบนไปจาก
กรรมวิธีการผลิ ตที่ ก าหนด ต้ องมีมาตรการป้ องกั นการปรับแต่ง โดยผู้ ที่ ไม่ ได้ รับ
อนุญาต อุปกรณ์วัดปัจจัยที่มีผลต่อการฆ่าเชื้อมีความเที่ยงตรงแม่นยา โดยมีผลการ
สอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบครั้งล่าสุด
หรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
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อาหาร (Downstream equipment) ก่ อนเริ่ มการผลิ ต และรั กษาสภาพปลอดเชื้ อ
ระหว่างการผลิต และบันทึกผล
3.2.4 ในกรณีที่จาเป็นต้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เพื่อรอการบรรจุ ต้องจัดให้มี Aseptic surge
tank มีการควบคุมสภาวะที่รักษาสภาพปลอดเชื้อ และบันทึกผล
3.2.5 ระบบการบรรจุและปิดผนึกแบบปลอดเชื้อ (Aseptic packaging system)
(1) มีการฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุให้อยู่ในสภาพปลอดเชื้อ โดยมีการควบคุมปัจจัยที่มีผล
ต่ อประสิ ทธิภ าพของการฆ่ าเชื้ อ ภาชนะบรรจุ เป็ นไปตามกรรมวิ ธี การผลิ ตที่
กาหนด และบันทึกผล
(2) มี วิ ธีการควบคุ มสภาพปลอดเชื้ อ (Aseptic zones) ในระหว่ างการบรรจุ และ
ปัจจัยวิกฤต ให้เป็นไปตามกรรมวิธีการผลิตที่กาหนด และบันทึกผล
3.2.6 มีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สุดท้ายอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและ
ปนเปื้อนจนเกิดการเสื่อมเสียได้
4. กรรมวิธีกำรยับยั้งกำรงอกของสปอร์คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม
4.1 วิธีกำรยับยั้งกำรงอกของสปอร์คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม
4.1.1 วิธีกำรปรับกรด (Acidification) ต้องมีเอกสารขั้นตอนวิธีการปรับกรด พร้อมทั้งระบุ
ปัจจัยวิกฤตที่เกี่ยวกับการปรับกรด การสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบ และบันทึกผลการ
ตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง ตามความถี่ที่เหมาะสม เพื่อควบคุมให้ผลิตภัณฑ์มีค่า
ความเป็นกรด-ด่างสมดุลที่ไม่เกิน 4.6 ภายในระยะเวลาที่กาหนด
4.1.2 วิธีกำรควบคุมค่ำวอเตอร์แอคติวิตี้ของอำหำร (Water activity control method)
มีเอกสารขั้นตอนวิธีการควบคุมค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ของอาหาร พร้อมทั้งระบุปัจจัย
วิกฤตที่ เกี่ ยวข้ อง การสุ่ มตั วอย่ าง การตรวจสอบ และบั นทึ กผลการตรวจสอบค่ า
วอเตอร์ แอคติ วิตี้ ของอาหาร ตามความถี่ ที่เหมาะสม เพื่ อควบคุมให้ ผลิ ตภัณฑ์ มีค่ า
ไม่ เกิ น 0.9 2 หรื อ ควบคุ ม ค่ า วอเตอร์ แ อคติ วิ ตี้ ข องอาหารให้ น้ อยกว่ า ค่ า
วอเตอร์แอคติวิตี้ของอาหารต่าสุด (Minimum aw ) ที่คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม จะเจริญ
ได้ในอาหารนั้น ๆ
4.2 กำรฆ่ำเชื้อด้วยควำมร้อน มีการควบคุมการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนด้วยเครื่องฆ่าเชื้อที่เหมาะสม มี
อุปกรณ์ที่จาเป็นถูกต้องครบถ้วน อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ตามประเภทของเครื่องฆ่าเชื้อ เพื่อให้
มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนอย่างสมบูรณ์ โดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
4.2.1 กรณีฆ่ำเชื้ออำหำร หรือฆ่ำเชื้ออำหำรพร้อมภำชนะบรรจุ ด้วยเครื่องฆ่ำเชื้อภำยใต้
ควำมดันบรรยำกำศ โดยต้องมีอุปกรณ์ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ใช้งานได้ อย่างน้อยมีการ
ดาเนินการดังนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านโลหะ หรือเครื่องมืออุปกรณ์
อื่นที่มีความทัดเทียม ทั้งนี้ไม่จาเป็นต้องติดตั้งไว้ที่เครื่องฆ่าเชื้อโดยตรง แต่ไม่ควร
ใช้ชนิดแท่งแก้วเนื่องจากมีโอกาสแตกและปนเปื้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต ต้อง
อ่านอุณหภูมิได้ละเอียดถึง 0.5 องศาเซลเซียส (หรือ 1 องศาฟาเรนไฮต์) และมี
สเกลไม่เกิน 4 องศาเซลเซียสต่อเซนติเมตร มีความเที่ยงตรงแม่ นยา โดยสอบ
เทียบครอบคลุมช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดงวันที่
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เห็นได้ชัดเจน
(2) อุ ป กรณ์ ค วบคุ มอั ตรำเร็ วสำยพำน กรณี ที่ ใช้ เครื่ องฆ่ าเชื้ อแบบต่ อเนื่ อง ซึ่ ง
สัมพันธ์กับเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ
(3) อุปกรณ์กวน สาหรับการฆ่าเชื้ออาหารเหลวเพื่อให้สามารถกระจายความร้อนใน
เครื่องฆ่าเชื้อได้อย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
4.2.2 กรณี ฆ่ ำ เชื้ อ อำหำรเหลว โดยใช้ เ ครื่ อ งฆ่ ำ เชื้ อ แบบต่ อ เนื่ อ ง (Continuous
pasteurizers) ต้ อ งมี อุ ป กรณ์ ที่ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง ใช้ ง านได้ อย่ า งน้ อ ยมี ก าร
ดาเนินการดังนี้
(1) เครื่องมือวัดและบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ ติดตั้ง ณ ตาแหน่งสุดท้ายของท่อคง
อุณหภูมิ ก่อนเข้าสู่กระบวนการลดอุณหภูมิ และตาแหน่งของการติดตั้งต้องไม่ทา
ให้การไหลของอาหารเปลี่ยนแปลงไปจนทาให้เกิดการฆ่าเชื้อที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ทาให้
เกิ ด จุ ด อั บ รวมถึ งอุ ณ หภู มิ ที่ บั น ทึ กจากเครื่ องบั น ทึ กอุ ณ หภู มิ อั ตโนมั ติ ต้ อ ง
ใกล้ เคี ยงและไม่ สู งกว่าเทอร์โมมิ เตอร์ที่ ใช้ แสดงอุ ณ หภู มิ โดยต้ องมี มาตรการ
ป้องกันการปรับแต่งโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต มีความเที่ยงตรงแม่นยา โดยมีผลการ
สอบเทียบครอบคลุมช่วงที่ใช้งานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดงวันที่ทา
การสอบเทียบครั้งล่าสุดหรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็น
ได้ชัดเจน
(2) อุปกรณ์เปลี่ยนทิศทำงกำรไหลอัตโนมัติ และระบบเตือนเมื่อปัจจัยที่มีผลต่อการ
ฆ่าเชื้อเบี่ยงเบนไปจากกรรมวิธีการผลิตที่กาหนด มีมาตรการป้องกันการปรับแต่ง
การตั้งค่าโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต อุปกรณ์วัดมีความเที่ยงตรงแม่นยา โดยมีผลการ
สอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีป้ายแสดงวันที่ทาการสอบเทียบครั้งล่าสุด
หรือวันครบกาหนดสอบเทียบครั้งถัดไปในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
(3) อุปกรณ์ ควบคุมอัตรำกำรไหล ต้องมีมาตรการควบคุมการปรับเปลี่ยนอัตราการ
ไหลเพื่อไม่ให้เกิดการเบี่ยงเบนไปจากที่กาหนดในกรรมวิธีการผลิตที่กาหนด
4.3 กำรบรรจุภำยหลังกำรฆ่ำเชื้ออำหำร
4.3.1 มีการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสอาหารในขั้นตอนหลังการฆ่าเชื้ออาหารเช่น
ถังพักรอบรรจุ เครื่องบรรจุ หั วบรรจุ ระบบท่อล าเลี ยง อย่างเหมาะสมในลักษณะที่ไม่
ก่อให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่ผลิตภัณฑ์ และบันทึกผล
4.3.2 วิ ธี การฆ่ าเชื้ อภาชนะบรรจุ ต้ องเหมาะสมและทั่ วถึ ง เช่ น สารเคมี รั งสี หรื อการใช้
ความร้อน เช่น น้าร้อน ไอน้า การใช้ความร้อนของอาหารฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุ หรือวิธีการ
อื่น ๆ ที่เทียบเท่า
4.3.3 วิธีการบรรจุไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม เช่น มีแท่นบรรจุสูงจากพื้น บรรจุ
จากหัวบรรจุ โดยตรงและปิดผนึกทันที วิธีการปิดผนึกและขนย้ายต้องไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อน
4.3.4 มีการป้องกันการปนเปื้อนจากผู้บรรจุ โดยต้องแต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวก
คลุมผม ผ้าปิดปาก และล้ างมือทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน มือไม่สั มผัสปากหรือภายใน
ภาชนะบรรจุ
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พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหาร เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
1.1 ค าสั่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 319/2548 ลงวั น ที่
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543
1.2 ค าสั่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 122/2550 ลงวั น ที่
13 มีนาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว
ที่ ผ่ า นกรรมวิ ธี ก ารฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ยความร้ อ นโดยวิ ธี พ าสเจอร์ ไ รส์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
(ฉบับที่ 298) พ.ศ. 2549
1.3 ค าสั่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 204/2550 ลงวั น ที่
30 เมษายน พ.ศ. 2550 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
1.4 ค าสั่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 205/2550 ลงวั น ที่
30 เมษายน พ.ศ. 2550 เรื่อง การตรวจประเมินสถานที่ผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 220) พ.ศ. 2544

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง

หนา้ ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๖๔

ข้อ 2 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420)
พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ให้ใช้บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผ ลิต อาหาร
ซึ่งมีรายละเอียดแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
2.1 แบบสรุปผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร (audit report) ตามแบบ
ตส.1 (63) ท้ายประกาศนี้ สาหรับบันทึกรายละเอียดการตรวจประเมินและสรุปผลการตรวจประเมินทุกครัง้
ที่ตรวจประเมิน ณ สถานที่ผลิตอาหาร
2.2 บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกาหนดพื้นฐาน ตามแบบ
ตส.2 (63) ท้ายประกาศนี้ ใช้บันทึกผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารที่รฐั มนตรีประกาศกาหนด
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารทุกชนิด
2.3 บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกาหนดเฉพาะ ใช้บันทึก
ผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพิ่มเติมจากบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกาหนดพื้นฐาน
ในกรณีที่สถานที่ผลิตนั้น ๆ มีการผลิตอาหารที่มีกรรมวิธีการผลิตเฉพาะที่กาหนด ดังต่อไปนี้
2.3.1 บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกาหนดเฉพาะ 1
สาหรับการผลิตน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้าแร่ธรรมชาติ หรือน้าแข็งบริโภค ที่ผ่านกรรมวิธี
การกรอง ตามแบบ ตส.3 (63) ท้ายประกาศนี้
2.3.2 บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกาหนดเฉพาะ 2
สาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรซ์
ตามแบบ ตส.4 (63) ท้ายประกาศนี้
2.3.3 บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกาหนดเฉพาะ 3
ส าหรั บ การผลิ ต อาหารในภาชนะบรรจุ ที่ ปิ ด สนิ ท ชนิ ด ที่ มี ค วามเป็ น กรดต่ า และชนิ ด ที่ ป รั บ กรด
ที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยทาให้ปลอดเชื้อเชิงการค้า ตามแบบ ตส.5 (63) ท้ายประกาศนี้
ข้อ 3 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกาหนดพื้นฐาน
3.1 ระดับการตัดสินใจ
การตรวจประเมินแต่ละข้อกาหนด มีระดับการตัดสินใจ 3 ระดับ ได้แก่ ดี
พอใช้ และปรั บ ปรุ ง โดยมี 2 คะแนน 1 คะแนน และ 0 คะแนน ตามล าดั บ โดยใช้
ผังการตัดสินใจ ดังนี้
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คำถำมที่
1

สอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดทุกประการหรือไม่

คำถำมที่
2

มีมาตรการอื่นที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนในอาหารหรือไม่

คำถำมที่ 3

มีผลกระทบต่อความปลอดภัยโดยตรงกับอาหารทีผ่ ลิตหรือไม่

๒ เมษายน ๒๕๖๔
ใช่

“ดี”
2 คะแนน

มี

“พอใช้”
1 คะแนน

มี

“ปรับปรุง”
0 คะแนน

มีข้อบกพร่องบางส่วนหรือทั้งหมด

ไม่มี

ไม่มี
“พอใช้”
1 คะแนน

ตัวอย่างการใช้ผังการตัดสินใจ
ตัวอย่างที่ 1 ข้ อ ก าหนด 1.2 ตามบั น ทึ ก การตรวจประเมิ น สถานที่ ผ ลิ ต อาหาร
ตามข้อกาหนดพื้นฐาน ตามแบบ ตส.2 (63) ระบุว่า “บริเวณโดยรอบอาคารผลิตและภายในอาคารผลิต
ไม่มีการสะสมสิ่งของไม่ใช้แล้ว หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร” ซึ่งตรวจพบเครื่องจักรที่ไม่ใช้งาน
อยู่ภายในบริเวณผลิต ขณะตรวจพบป้ายบ่งชี้ระบุวา่ “ห้ามใช้งาน” สภาพสะอาด มีการดูแลทาความสะอาด
สม่าเสมอเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมฝุ่นและแหล่งอาศัยของสัตว์และแมลง
คาถามที่ 1 มีข้อบกพร่อง ให้ตอบคาถามที่ 2 ต่อไป
คาถามที่ 2 มี ม าตรการอื่ น ที่ ส ามารถป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นในอาหาร
ให้คะแนน “พอใช้” โดยไม่ต้องตอบคาถามข้อ 3
ตัวอย่างที่ 2 ข้ อ ก าหนด 3.3.3 ตามบั น ทึ ก การตรวจประเมิ น สถานที่ ผ ลิ ต อาหาร
ตามข้อกาหนดพื้นฐาน ตามแบบ ตส.2 (63) ระบุว่า “น้าและน้าแข็ง ที่เป็นส่วนผสม หรือที่สัมผัสกับ
อาหารที่พร้อมสาหรับการบริโภค มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมีการ
จัดเก็บในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน” ซึ่งตรวจพบผลวิเคราะห์คุณภาพน้าสุดท้ายที่ใช้ล้างผักสลัด
ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ คุ ณ ภาพด้ า นค่ า pH ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง ผู้ ผ ลิ ต ให้ เ หตุ ผ ลว่ า
ได้มี การพิจารณาทบทวนแล้ว ว่าไม่เกิด อันตรายต่อผู้บริโภค จึงไม่มีมาตรการจัด การเพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว
คาถามที่ 1 มีข้อบกพร่อง ให้ตอบคาถามที่ 2 ต่อไป
คาถามที่ 2 ไม่ มี ม าตรการที่ ส ามารถป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นในอาหาร
ให้ตอบคาถามที่ 3 ต่อไป
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คาถามที่ 3 ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความปลอดภั ย โดยตรงกั บ อาหารที่ ผ ลิ ต
ให้คะแนน “พอใช้”
3.2 วิธีการคิดคะแนนเต็มรวม
ให้นาคะแนนเต็มในทุกข้อกาหนดมารวมกัน จะได้คะแนนเต็มรวมในแต่ละหมวด
สาหรับข้อกาหนดที่ไม่จาเป็นต้องปฏิบัติสาหรับสถานที่ผลิตอาหารบางราย หรือการคิดคะแนนกรณี
ไม่มีการดาเนินการในบางข้อกาหนด เช่น ไม่มีการใช้น้าหรือน้าแข็ง ให้หักคะแนนเต็มรวมออกสาหรับ
ข้อนั้น ๆ 2 คะแนน หากมีหลายข้อให้หักเพิ่มตามจานวนข้อ ซึ่งจะทาให้คะแนนเต็มรวมของหมวดนั้นลดลง
3.3 วิธีการคิดร้อยละของคะแนนที่ได้ในแต่ละหมวด
ร้อยละของคะแนนที่ได้ในแต่ละหมวด = คะแนนที่ได้รวมของหมวดนั้น x 100
คะแนนเต็มรวมในหมวดนั้น
3.4 ข้อบกพร่องรุนแรง (Major defect; M)
หมายถึง ข้อบกพร่องที่เป็นความเสี่ยงซึ่งอาจทาให้อาหารเกิดการปนเปื้อน
ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค ได้แก่
(1) ไม่มีห้องบรรจุ และไม่สามารถบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อป้องกันการปนเปือ้ นข้าม
และการปนเปื้อนซ้าหลั งการฆ่าเชื้อแล้ ว ในกระบวนการผลิ ต ได้ เช่ น ในกรณี ที่กระบวนการบรรจุ
มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ปิ ด สั ม ผั ส กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมี ค วามเสี่ ย งต่ อ การปนเปื้ อ นภายหลั ง การฆ่ า เชื้ อ
หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ มีขั้นตอนต่อไปในการลดอันตราย หรือมีห้องบรรจุแต่ไม่สามารถดูแลสุขลักษณะ
ที่อาจก่อให้ เกิดการปนเปื้อนข้ามได้ หรือไม่บรรจุในห้องบรรจุ คือ ได้คะแนนระดับ “ปรับปรุง”
ตามบันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกาหนดพื้นฐาน ข้อ 1.8
(2) มี ก ารใช้ วั ต ถุ เ จื อ ปนอาหาร โดยใช้ ช นิ ด หรื อ ปริ ม าณไม่ เ ป็ น ไปตามที่
กฎหมายกาหนด ชั่งตวงด้วยอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม หรือผสมไม่ทั่วถึง หรือไม่บันทึกผล หรือมีการใช้
สารช่วยในการผลิต (processing aid) ที่ไม่ปลอดภัย คือ ได้คะแนนระดับ “ปรับปรุง” ตามบันทึก
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกาหนดพื้นฐาน ข้อ 3.3.1
(3) น้ าหรื อ น้ าแข็ ง ที่ เ ป็ น ส่ ว นผสมหรือ ที่ สั มผั ส กั บอาหารที่ พ ร้ อ มส าหรับ
การบริโภค (ready to eat) มีคุณภาพหรือมาตรฐานไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย
น้ าบริโ ภคในภาชนะบรรจุที่ปิด สนิ ท หรือว่าด้วย น้าแข็ง หรือไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
มาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือมีการจัดเก็บในลักษณะที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน เว้นแต่ผู้ตรวจประเมิน
พิจารณาแล้ว ว่า ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร คือ ได้คะแนนระดับ “ปรับปรุง”
ตามบันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกาหนดพื้นฐาน ข้อ 3.3.3
(4) ไม่มีวิธีการควบคุมกระบวนการลดอันตรายด้านจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับ
ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค หรือไม่มีการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ หรือไม่มีบันทึกผล หรือใช้เครื่องมือวัด
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ที่ไม่เหมาะสม คือ ได้คะแนนระดับ “ปรับปรุง” ตามบันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
ตามข้อกาหนดพื้นฐาน ข้อ 3.4
(5) ไม่ มี ม าตรการป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นจากคน พื้ น ผิ ว สั ม ผั ส อาหาร
สิ่งแวดล้อม ในกรณีการผลิตที่ไ ม่มีกระบวนการลดอันตรายด้านจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
ต่อการบริโภค เช่น ผสม แบ่งบรรจุ ตัดแต่งอาหารสด คือ ได้คะแนนระดับ “ปรับปรุง” ตามบันทึก
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกาหนดพื้นฐาน ข้อ 3.5
(6) ในกระบวนการผลิต มีการขนย้ายวัตถุดิบ ส่วนผสม วัตถุเจือปนอาหาร
หรือผลิตภัณฑ์สุดท้าย ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้าม คือ ได้คะแนนระดับ “ปรับปรุง” ตามบันทึก
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกาหนดพื้นฐาน ข้อ 3.7
(7) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ด ท้ า ยมี คุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานไม่ เ ป็ น ไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข โดยไม่มีมาตรการแก้ไข หรือไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง คือ ได้คะแนนระดับ “ปรับปรุง” ตามบันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
ตามข้อกาหนดพื้นฐาน ข้อ 3.9.1
(8) กรณี ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร ไม่ มี บั น ทึ ก เกี่ ย วกั บ ชนิ ด ปริ ม าณ
การผลิต หรือข้อมูลการจาหน่าย หรือไม่มีวิธีการเรียกคืนสินค้า คือ ได้คะแนนระดับ “ปรับปรุง”
ตามบันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกาหนดพื้นฐาน ข้อ 3.10.1
(9) ข้ อ บกพร่ อ งรุ น แรงอื่ น ๆ ที่ ค ณะเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ต รวจได้ ป ระเมิ น แล้ ว ว่ า
เป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจทาให้อาหารเกิดความไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค
ข้อ 4 การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกาหนดเฉพาะ
การตรวจประเมินแต่ละข้อกาหนด มีระดับการตัดสินใจ 2 ระดับ ได้แก่ “ผ่าน”
คือ มีการปฏิบัติที่สอดคล้องเป็น ไปตามข้อกาหนด หรือมีมาตรการอื่นในการป้องกัน การปนเปื้อน
อันตรายในอาหาร และ “ไม่ผ่าน” คือ มีการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามข้อกาหนด โดยไม่มีมาตรการอื่น
ในการป้องกันการปนเปื้อนอันตรายในอาหาร
ทั้งนี้ หากข้อกาหนดใดไม่จาเป็นต้องปฏิบัติสาหรับสถานที่ผลิตอาหารบางประเภท
หรื อ บางกรรมวิ ธี ไม่ ต้ อ งตรวจประเมิ น ในข้ อ นั้ น พร้ อ มทั้ ง ระบุ เ หตุ ผ ลไว้ ใ นช่ อ งหมายเหตุ เช่ น
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตที่มีการผลิตเฉพาะน้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ให้ข้ามการตรวจประเมิน
ข้อกาหนด “กรณีผลิตน้าแข็งบริโภค” แล้วระบุในช่องหมายเหตุว่า “ไม่มีการผลิตน้าแข็งบริโภค”
ข้อ 5 การลงบันทึกช่องผลการแก้ไข ครั้งที่ 1 และผลการแก้ไข ครั้งที่ 2
ใช้ในกรณีมีการตรวจติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (follow-up audit) โดยให้
บันทึกระดับการตัดสินใจ สาหรับบันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกาหนดพื้นฐาน
ให้บันทึก “2 คะแนน” “1 คะแนน” หรือ “0 คะแนน” แล้วแต่กรณี ส่วนกรณีบันทึกการตรวจ
ประเมิ น สถานที่ ผ ลิ ต อาหาร ตามข้ อ ก าหนดเฉพาะ ให้ บั น ทึ ก ระดั บ การตั ด สิ น ใจ “ผ่ า น” หรื อ
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“ไม่ผ่าน” ทั้งนี้ สามารถตรวจประเมินเฉพาะข้อกาหนดที่พบข้อบกพร่องหรือต้องการการแก้ไขปรับปรุง
หรือตรวจประเมินในทุกข้อกาหนด หากต้องการเปรียบเทียบกับผลการตรวจประเมินครั้งก่อน
ข้อ 6 ช่องหมายเหตุในบันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
มีไว้เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถบันทึกข้อมูลหรือลักษณะสิ่งที่สังเกตเห็นตามสภาพ
ขณะนั้ น โดยเฉพาะข้ อ มู ล หรื อ สิ่ ง ที่ เห็ นว่ า อยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บ “พอใช้ ” หรื อ “ปรั บ ปรุ ง ” หรือ
“ไม่ ผ่ า น” ให้ ห มายเหตุ ว่ า เพราะเหตุ ใ ดจึ ง ได้ ร ะดั บ นั้ น ๆ และเมื่ อ ตรวจครบทุ ก ข้ อ ก าหนดแล้ ว
ช่องหมายเหตุจะช่วยเตือนความจา และช่วยในการพิจารณาให้คะแนนได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งจะเป็นข้อมูล
ในการตรวจติ ด ตามครั้ ง ต่ อ ไป นอกจากนี้ ผู้ ต รวจประเมิ น สามารถน าข้ อ มู ล ในช่ อ งหมายเหตุ
ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการ หรือแสดงความชื่นชมแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะสร้างความรู้สึกเป็น
ผู้ให้คาแนะนาหรือให้คาปรึกษา มากกว่าเป็นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจประเมินเพื่อดาเนินการตามกฎหมาย
ข้อ 7 เกณฑ์การยอมรับผลการตรวจว่าผ่านการประเมิน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
7.1 สถานที่ ผ ลิ ต อาหารทุ ก แห่ ง ต้ อ งมี ค ะแนนที่ ไ ด้ ร วมแต่ ล ะหมวดในบั น ทึ ก
การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกาหนดพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่พบ
ข้อบกพร่องรุนแรง
7.2 สถานที่ ผ ลิ ต อาหารที่ มี ก รรมวิ ธี ก ารผลิ ต ตามข้ อ ก าหนดเฉพาะ 1
หรือข้อกาหนดเฉพาะ 2 หรือข้อกาหนดเฉพาะ 3 (แล้วแต่กรณี) ต้องมีผลการตรวจประเมิน “ผ่าน”
ทุกข้อ ในบันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกาหนดเฉพาะนั้น ๆ
ข้อ 8 แนวทางการตรวจประเมิ น กรณี ข ณะตรวจประเมิ น ไม่ พ บการปฏิ บั ติ ง าน
หรือยังไม่มีการปฏิบัติงาน
ให้ตรวจประเมินครบทุกข้อกาหนด สาหรับข้อที่ไม่พบหรือยังไม่มีการปฏิบัติงาน
ให้สังเกตจากสภาพแวดล้อมและซักถามถึงมาตรการเตรียมการ หรือมาตรการการเตรียมความพร้อม
หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบในข้อกาหนดนั้น ๆ เพื่อพิจารณาให้คะแนนตามศักยภาพหรือความพร้อม
ของสถานประกอบการที่จะปฏิบัติตามข้อกาหนดนั้น ๆ ว่าอยู่ในระดับใด และบันทึกไว้ในช่องหมายเหตุว่า
ไม่พบการปฏิบัติงานจริงแต่ได้ข้อมูลจากหลักฐานใด หรือจากการสัมภาษณ์บุคคลใด
เช่ น การตรวจประเมิ น สถานที่ ผ ลิ ต อาหารเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาอนุ ญ าต
อาจยั ง ไม่ มี บั น ทึ ก รายงานที่ ส ายงานการผลิ ต แต่ ห ากมี แ บบฟอร์ ม ให้ ผู้ ต รวจประเมิ น พิ จ ารณา
ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานมาตรการความพร้อมของผู้ประกอบการ และให้คะแนนในระดับ “ดี” ได้
อย่างไรก็ตาม ในบางข้อกาหนด หรือในบางกรณีที่ไม่สามารถให้คะแนนได้ เช่น
หลั ก ฐานจากผลการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ์ สุ ด ท้า ย หรื อ ผลการตรวจสุ ขภาพ
ของผู้ ป ฏิ บัติง าน ที่ อ อกให้ โ ดยหน่ ว ยงานภายนอก ซึ่ ง ผู้ ป ระกอบการไม่ส ามารถดาเนินการได้เอง
หรือไม่สามารถจัดทาแบบฟอร์มเตรียมการรองรับไว้ได้ จึงไม่สามารถนาหลักฐานมาแสดงขณะตรวจประเมิน
ให้ ผู้ ต รวจประเมิ น หั ก ฐานคะแนน และระบุ เ หตุ ผ ลไว้ ใ นช่ อ งหมายเหตุ รวมทั้ ง หั ก ฐานคะแนน
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บางข้อกาหนดที่ไม่จาเป็นต้องมีในการผลิตอาหารชนิดนั้น ๆ ออกจากคะแนนรวม พร้อมทั้งจั ดทาบันทึก
คาให้การเพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบว่า ในข้อกาหนดที่ยังไม่มีการปฏิบัติงานนั้น ผู้ตรวจประเมิน
จะตรวจติดตามภายหลัง เพื่อยืนยันว่าสถานที่ผลิตนั้นสามารถปฏิบัติได้ตามข้อกาหนด และหากพบว่า
มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว ก็ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการตามกฎหมาย
แล้วแต่กรณีต่อไป
ข้อ 9 ประกาศนี้ใช้บังคับ
9.1 สถานที่ผลิตอาหารที่ยังไม่มีใบอนุญาตผลิตอาหาร (แบบ อ.2) หรือใบสาคัญ
เลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1/1) ให้การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
เป็นไปตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
9.2 สถานที่ผลิต อาหารที่มีใบอนุญาตผลิต อาหาร (แบบ อ.2) หรือคาขอรับ
เลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.1) หรือใบสาคัญเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่าย
โรงงาน (แบบ สบ.1/1) ก่อนวันที่ 11 เมษายน 2564 มีระยะเวลาผ่อนผันให้ปรับปรุง แก้ไข
สถานที่ผลิตอาหารให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่ อ ง วิ ธี ก ารผลิต เครื่ อ งมื อเครื่อ งใช้ ในการผลิต
และการเก็บรักษาอาหาร นับแต่มีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน ให้การตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร
เป็นไปตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
สถานที่ ผ ลิ ต อาหารที่ ผ่ า นการตรวจประเมิ น ตามหลั ก เกณฑ์ เ ดิ ม ก่ อ นที่ ป ระกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เรื่ อ ง วิ ธี ก ารผลิ ต เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ใ นการผลิ ต และการเก็ บ รั ก ษาอาหาร มี ผ ลบั ง คั บ ใช้
ให้ ผ ลการตรวจประเมิ น ยั ง คงใช้ ไ ด้ ห นึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ มี ผ ลการตรวจประเมิ น ผ่ า นตามหลั ก เกณฑ์
หากพ้น กาหนดระยะเวลาดังกล่าว การตรวจประเมินสถานที่ผลิต อาหารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4
ไพศาล ดัน่ คุ้ม
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
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........................................................................................................................................................................................
2. ข้อมูลสถานที่ผลิตที่ตรวจประเมิน
2.1 ใบอนุญาตผลิตอาหาร/เลขสถานที่ผลิตอาหาร เลขที่...............................................หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ...........
2.2 ชื่อสถานที่ผลิต/ผู้รับอนุญาต .................................................................................................................................................
2.3 สถานที่ตั้ง ณ .........................................................................................................................................................................
2.4 ประเภทอาหารที่ขออนุญาต/ได้รับอนุญาต............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
2.5 ชื่อผู้ดําเนินกิจการ..................................................................................................................................................................
3. วัตถุประสงค์ในการตรวจ
ตรวจประกอบการอนุญาต ตามคําขอเลขที่.............................................................................................................
อนุญาตผลิตอาหาร (รายใหม่)
อนุญาตเพิ่มประเภทอาหาร ....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
เพิ่ม-ลด สถานที่ผลิตอาหาร/เปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและรายการเครื่องจักร
ยกเลิกประเภทอาหาร ในกรณีที่มีผลกระทบกับการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผังและรายการเครื่องจักร
ย้ายสถานที่เก็บอาหาร (กรณีสถานที่เก็บไม่ได้อยู่ที่เดียวกับสถานที่ผลิต)
เพิ่มสถานที่เก็บ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่เก็บอาหาร
ย้ายสถานที่ผลิต และที่เก็บอาหาร
ต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
อื่น ๆ ได้แก่ .........................................................................................................................................................................

ตรวจติดตามการรักษาระบบ (surveillance audit)
ตรวจเฝ้าระวัง (monitoring)
ตรวจเรื่องร้องเรียน
ตรวจกรณีพิเศษ
ตรวจเพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................... (...............................................................) ผูข้ ออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน
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4. สรุปผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
4.1 กําลังแรงม้าของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และจํานวนคนงานจากการตรวจประเมิน
เครื่องจักร/อุปกรณ์ ณ วันที่ตรวจประเมิน..................................................... แรงม้า คนงาน ......................................คน
เครื่องจักร/อุปกรณ์ เดิมที่เคยได้รับอนุญาต (ถ้ามี)......................................... แรงม้า คนงาน ......................................คน
4.2 สรุปผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกําหนดพื้นฐาน
ผ่านเกณฑ์ (คะแนนรวมแต่ละหมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่พบข้อบกพร่องรุนแรง)
ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 คะแนนเต็มรวม (ทุกข้อกําหนด) = …………….……. คะแนน
คะแนนทีไ่ ด้รวม (ทุกข้อกําหนด) = ……..…………… คะแนน (......................%)
4.2.2 คะแนนรายหมวด
หมวดที่ 1 ……..…………… คะแนน (......................%)
หมวดที่ 2 ……..…………… คะแนน (......................%)
หมวดที่ 3 ……..…………… คะแนน (......................%)
หมวดที่ 4 ……..…………… คะแนน (......................%)
หมวดที่ 5 ……..…………… คะแนน (......................%)
4.2.3 ไม่พบข้อบกพร่องรุนแรง
พบข้อบกพร่องรุนแรง ได้แก่
(1) ไม่มีห้องบรรจุ และไม่สามารถบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามและการปนเปื้อนซ้ําหลัง
การฆ่าเชื้อแล้วในกระบวนการผลิตได้ เช่น ในกรณีที่กระบวนการบรรจุมีผลิ ตภัณฑ์ที่ เปิ ดสั มผั สกั บ
สิ่งแวดล้อม และมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนภายหลังการฆ่าเชื้อ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีขั้นตอนต่อไปในการ
ลดอั นตราย หรื อมี ห้ องบรรจุ แต่ ไม่ สามารถดู แลสุ ขลั กษณะที่ อาจก่ อให้ เกิ ดการปนเปื้ อนข้ า มได้
หรือไม่บรรจุในห้องบรรจุ (ข้อ 1.8)
(2) มีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร โดยใช้ชนิดหรือปริมาณไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ชั่งตวงด้วย
อุ ป กรณ์ ที่ ไ ม่ เ หมาะสม หรื อ ผสมไม่ ทั่ ว ถึ ง หรื อ ไม่ บั น ทึ ก ผล หรื อ มี ก ารใช้ ส ารช่ ว ยในการผลิ ต
(processing aid) ที่ไม่ปลอดภัย (ข้อ 3.3.1)
(3) น้ําหรือน้ําแข็ง ที่เป็นส่วนผสมหรือที่สัมผัสกับอาหารที่พร้อมสําหรับการบริโภค (ready to eat)
มีคุณภาพหรือมาตรฐานไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท หรือว่าด้วย น้ําแข็ง หรือไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หรื อ มี ก ารจั ด เก็ บ ในลั ก ษณะที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การปนเปื้ อ น เว้ น แต่ ผู้ ต รวจประเมิ น พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า
ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร (ข้อ 3.3.3)
(4) ไม่มีวิธีการควบคุมกระบวนการลดอันตรายด้านจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภค
หรือไม่มีการตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอ หรือไม่มีบันทึกผล หรือใช้เครื่องมือวัดที่ไม่เหมาะสม (ข้อ 3.4)
(5) ไม่มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากคน พื้นผิวสัมผัสอาหาร สิ่งแวดล้อม ในกรณีการผลิตที่ไม่มี
กระบวนการลดอันตรายด้านจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภค เช่น ผสม แบ่งบรรจุ
ตัดแต่งอาหารสด (ข้อ 3.5)
(6) ในกระบวนการผลิต มีก ารขนย้ายวัตถุดิบ ส่ว นผสม วัตถุเจือปนอาหาร หรื อ ผลิตภัณ ฑ์สุดท้าย
ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้าม (ข้อ 3.7)
(7) ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีคุณภาพหรือมาตรฐานไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่มีการ
แก้ไข หรือไม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ข้อ 3.9.1)
(8) กรณีผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไม่มีบันทึกเกี่ยวกับชนิด ปริมาณการผลิต หรือข้อมูลการจําหน่าย
หรือไม่มีวิธีการเรียกคืนสินค้า (ข้อ 3.10.1)
(9) พบข้อบกพร่องรุนแรงอื่น ๆ ที่คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจได้ประเมินแล้วว่าเป็นความเสี่ยง ซึ่งอาจทําให้
อาหารเกิดความไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค ได้แก่.................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................... (...............................................................) ผูข้ ออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน
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4.3 สรุปผลการตรวจสถานที่ผลิต ตามข้อกําหนดเฉพาะ
ไม่มีการผลิตอาหารที่ต้องตรวจประเมินตามข้อกําหนดเฉพาะ
มีการผลิตอาหารที่ต้องตรวจประเมินตามข้อกําหนดเฉพาะ ดังนี้
(1) กรณีผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ําแร่ธรรมชาติ หรือน้ําแข็งบริโภค ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์ รายละเอียดตามแบบ ตส.3 (63)
(2) กรณีผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธพี าสเจอไรซ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์ รายละเอียดตามแบบ ตส.4 (63)
(3) กรณีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ํา และชนิดที่ปรับกรดที่ผ่านกรรมวิธีการ
ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยทําให้ปลอดเชื้อเชิงการค้า
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์ รายละเอียดตามแบบ ตส.5 (63)
4.4 สรุปผลการตรวจสถานที่ผลิต ภาพรวม
ผ่านเกณฑ์ (คะแนนรวมแต่ละหมวดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และไม่พบข้อบกพร่องรุนแรง ในบันทึกการตรวจ
ประเมินตามข้อกําหนดพื้นฐาน รวมทั้งกรณีสถานที่ผลิตมีกรรมวิธีการผลิตตามข้อกําหนดเฉพาะ มีผลการ
ตรวจประเมิน “ผ่าน” ทุกข้อ ในบันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามข้อกําหนดเฉพาะนั้น ๆ)
ไม่ผ่านเกณฑ์ โดยต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
ต้องตรวจติดตามผลการแก้ไข (follow-up audit) ณ สถานที่ผลิต
ส่งหลักฐานการแก้ไข เช่น รูปถ่าย เอกสาร แบบฟอร์ม รายงาน ภายในวันที่...............................................
โดยมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขก่อนจึงจะผ่านเกณฑ์ ดังนี้………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ขณะตรวจประเมินสถานที่ผลิต ปรากฎข้อเท็จจริงดังนี้
5.1 ผู้นําตรวจและให้ข้อมูลขณะตรวจ ได้แก่..................................................................ตําแหน่ง.................................................
5.2 การจัดแบ่งบริเวณของสถานที่ผลิต.........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
5.3 พบการผลิตอาหาร/ ขั้นตอนการผลิต.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................... (...............................................................) ผูข้ ออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน
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.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
5.4 การเปลี่ยนแปลงรายการเครื่องมือเครื่องจักร/ แบบแปลนแผนผัง/ จํานวนแรงม้า................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
5.5 อื่นๆ ได้แก่..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
6. ผลการแก้ไขครั้งที่ 1 (follow-up audit) วันที่....................... ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์ ลงชื่อผู้ตรวจฯ..................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
7. ผลการแก้ไขครั้งที่ 2 (follow-up audit) วันที่....................... ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์ ลงชื่อผู้ตรวจฯ...................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
ในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร มาตรวจสถานที่ครั้งนี้ มิได้ทําให้ทรัพย์สินของผู้ขออนุญาต/
ผู้รับอนุญาตสูญหาย หรือเสียหายแต่ประการใด อ่านให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้อง จึงลงนามรับรองไว้ต่อเจ้าหน้าที่ท้ายบันทึก
(ลงชื่อ)........................................................................ ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน)
(…………………………………………………………………)
(ลงชื่อ)................................................................. (ลงชื่อ).................................................................
(พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจประเมิน)
(พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจประเมิน)

(ลงชื่อ).............................................................
(พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจประเมิน)

(ลงชื่อ)................................................................. (ลงชื่อ).................................................................
(พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจประเมิน)
(พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจประเมิน)

(ลงชื่อ).............................................................
(พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ตรวจประเมิน)

(ลงชื่อ)....................................................................................... ตําแหน่ง...............................................................................................วันที่...................................
(ผู้อนุมัติผลการตรวจ กรณีตรวจประกอบการพิจารณาอนุญาต)

(ลงชื่อ).................................................... (...............................................................) ผูข้ ออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน
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บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกําหนดพืน้ ฐาน
ชื่อสถานที่ผลิต/ผูไ้ ด้รับอนุญาต............................................................................................เลขที่ใบอนุญาต/เลขสถานที่ผลิต...........................................................
วันที่ตรวจประเมิน................................ วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1............................... วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครัง้ ที่ 2..................................
คําชี้แจงการใช้บันทึกการตรวจ : ตรวจประเมินแต่ละข้อกําหนด โดยมีระดับการตัดสินใจ 3 ระดับ ได้แก่ ดี (2 คะแนน) พอใช้ (1 คะแนน)
และปรับปรุง (0 คะแนน) ตามลําดับ โดยใช้ผังการตัดสินใจ ดังนี้

คําถามที่ 1

สอดคล้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดทุกประการ

ใช่

มีข้อบกพร่องบางส่วนหรือทั้งหมด

คําถามที่ 2

มีมาตรการอื่นที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร

มี

“ดี”
2 คะแนน
“พอใช้”
1 คะแนน

ไม่มี

คําถามที่ 3

มีผลกระทบต่อความปลอดภัยโดยตรงกับอาหารที่ผลิต

มี

ไม่มี

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่
QR Code

“ปรับปรุง”
0 คะแนน

“พอใช้”
1 คะแนน
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หมวดที่ 1 สถานทีต่ งั้ อาคารผลิต การทําความสะอาด และการบํารุงรักษา
1.1 ทําเลที่ตงั้ ต้องห่างจากแหล่งทีก่ ่อให้เกิดการปนเปือ้ น เช่น
สิ่งปฏิกูล วัตถุอนั ตราย คอกสัตว์ ฝุ่นควัน น้ําท่วมขัง
1.2 บริเวณโดยรอบอาคารผลิตและภายในอาคารผลิต ไม่มีการ
สะสมสิ่งของไม่ใช้แล้ว หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหาร
1.3 ภายนอกและภายในอาคารผลิต มีท่อหรือทางระบายน้ํา
ที่เหมาะสม ลาดเอียงเพียงพอ ไม่อุดตัน ไม่ทําให้เกิดน้ําขังแฉะ
และสกปรก มีการออกแบบที่เหมาะสมกับทิศทางการระบายน้ํา
1.4 อาคารผลิต มั่นคง แข็งแรง ออกแบบง่ายต่อการทําความสะอาดและบํารุงรักษา สภาพสะอาด และไม่ชํารุด
1.4.1 พื้น ใช้วสั ดุคงทน เรียบ ทําความสะอาดง่าย
มีความลาดเอียงเพียงพอลงสู่ทางระบายน้ํา
สภาพสะอาด ไม่ชํารุด
1.4.2 ผนัง ใช้วัสดุคงทน เรียบ ทําความสะอาดง่าย
สภาพ สะอาด ไม่ชํารุด
1.4.3 เพดาน ใช้วัสดุคงทน เรียบ ทําความสะอาดง่าย รวมทัง้
อุปกรณ์ที่ยดึ ติดด้านบน ไม่ก่อให้เกิดการปนเปือ้ น
สภาพสะอาด ไม่ชํารุด
1.5 อาคารผลิตสามารถป้องกันสัตว์และแมลงเข้าสู่บริเวณผลิต
หรือป้องกันสัตว์และแมลงสัมผัสอาหาร
1.6 อาคารผลิตมีพื้นทีใ่ นการผลิตเพียงพอ แยกพื้นที่การผลิตอาหาร
ออกจากทีพ่ ักอาศัย และการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นที่มิใช่อาหารตาม
พระราชบัญญัตอิ าหาร รวมทัง้ บริเวณรับประทานอาหาร
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1.7 อาคารผลิตมีพื้นทีใ่ นการผลิตเป็นสัดเป็นส่วน และเป็นไปตาม
สายงานการผลิต ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้าม
1.8 อาคารผลิตมีห้องบรรจุ หรือมีมาตรการจัดการพื้นที่บรรจุ
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนซ้ําหลังการฆ่าเชือ้ ผลิตภัณฑ์แล้ว (M)
1.9 อาคารผลิตมีระบบระบายอากาศที่ควบคุมทิศทางการไหลของ
อากาศไม่ให้เกิดการปนเปือ้ น และมีระบบระบายอากาศที่
เพียงพอ เพือ่ ป้องกันการเกิดเชือ้ รา และปฏิบัติงานสะดวก
1.10 อาคารผลิตมีแสงสว่างเพียงพอ
หมวดที่ 1 คะแนนรวม =
24
คะแนนที่ได้รวม =
ร้อยละของคะแนนที่ได้ =
หมวดที่ 2 เครือ่ งมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต การทําความสะอาด และการบํารุงรักษา
2.1 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิตที่สัมผัสกับอาหาร
มีการออกแบบทีถ่ ูกสุขลักษณะ วัสดุเหมาะสม ง่ายต่อการ
ทําความสะอาด ไม่มีซอกมุมหรือรอยเชือ่ มต่อที่ล้างไม่ทั่วถึง
2.2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต ติดตั้งในตําแหน่ง
เหมาะสม เป็นไปตามสายงานการผลิต ง่ายต่อการทําความสะอาด
ปฏิบัติงานสะดวก
2.3 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต มีความสัมพันธ์กับ
ชนิดของอาหารที่ผลิต กรรมวิธกี ารผลิต และมีจํานวนเพียงพอ
2.4 โต๊ะหรือพืน้ ผิวปฏิบัติงานที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง ออกแบบ
ถูกสุขลักษณะ พื้นผิวเรียบ วัสดุเหมาะสม ไม่เป็นสนิม
ทําความสะอาดง่าย สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. หรือ
ในระดับที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากพื้นขณะปฏิบัติงาน
2.5 กรณีใช้ระบบท่อในการลําเลียงอาหาร พื้นผิวภายในท่อ รวมทั้ง
ปั๊ม ข้อต่อ ปะเก็น วาล์วต่าง ๆ ทีส่ ัมผัสอาหาร ต้องออกแบบ
อย่างถูกสุขลักษณะ ไม่มีจุดอับและซอกมุม สามารถทํา
ความสะอาดได้ทั่วถึง มีอุปกรณ์ปิดปลายท่อที่ยงั ไม่ใช้งาน
2.6 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต ต้องมีการ
ทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ กรณีที่ใช้สัมผัสกับอาหาร
ที่พร้อมสําหรับการบริโภค (ready to eat) ต้องมีการฆ่าเชือ้
ก่อนการใช้งาน มีการจัดเก็บอุปกรณ์ที่ทําความสะอาดแล้ว
เป็นสัดเป็นส่วน ถูกสุขลักษณะ ป้องกันการปนเปื้อน
2.7 เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และอุปกรณ์การผลิต ต้องบํารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพที่ดี ใช้งานได้ ไม่ปนเปือ้ น กรณีอุปกรณ์มีอายุการใช้งาน
ต้องจดบันทึกอายุการใช้งาน และเปลี่ยนเมือ่ ครบกําหนด
2.8 อุปกรณ์การชั่งตวงวัด มีความเหมาะสม เพียงพอ มีความ
เที่ยงตรงแม่นยํา มีการสอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หมวดที่ 2 คะแนนรวม =
16
คะแนนที่ได้รวม =
ร้อยละของคะแนนที่ได้ =

หมายเหตุ

คะแนน
คะแนน

คะแนน
คะแนน
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หมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต
3.1 วัตถุดิบ ส่วนผสม และวัตถุเจือปนอาหาร
3.1.1 มีการคัดเลือกวัตถุดิบ ส่วนผสม และวัตถุเจือปนอาหาร
ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และมีข้อมูลความปลอดภัย
ตามประเภทของวัตถุดิบ
3.1.2 มีการเก็บรักษาบนชั้นหรือยกพื้น ป้องกันการปนเปือ้ น
แยกเป็นสัดเป็นส่วน ไม่ปะปนกับวัตถุอันตรายหรือ
วัตถุดิบอื่นที่ไม่ใช่อาหาร กรณีผลิตอาหารที่ไม่มสี าร
ก่อภูมิแพ้ ต้องเก็บแยกจากวัตถุดิบที่มีสารก่อภูมิแพ้
มีระบบการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.3 มีวิธีการลดการปนเปือ้ นเบื้องต้นจากอันตรายที่มากับ
วัตถุดิบหรือส่วนผสมตามความจําเป็น เช่น ล้างทําความ
สะอาด ตัดแต่ง คัดแยก ลวก กรอง ลดอุณหภูมิ ฆ่าเชื้อ
3.2 ภาชนะบรรจุ
3.2.1 มีการคัดเลือกภาชนะบรรจุที่มีคุณภาพความปลอดภัย
เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้ และมีการตรวจสอบ
สภาพและความสมบูรณ์ของภาชนะบรรจุ
3.2.2 มีการเก็บรักษา ขนย้าย และนําไปใช้อย่างเหมาะสม
ไม่ปนเปื้อน มีระบบการนําไปใช้ตามลําดับก่อนหลัง
3.2.3 มีการทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อก่อนการใช้งานตาม
ความจําเป็น ขนย้ายภาชนะบรรจุที่ทําความสะอาดแล้ว
โดยไม่ก่อให้เกิดการปนเปือ้ นซ้ํา หากไม่ใช้งานทันที
ต้องมีระบบการป้องกันการปนเปื้อน
3.3 การผสม
3.3.1 กรณีใช้วตั ถุเจือปนอาหาร ต้องใช้ตามที่กฎหมายกําหนด
ชั่งตวงด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม ผสมให้เข้ากันอย่างทั่วถึง
มีบันทึกผล หรือการใช้สารช่วยในการผลิต
ต้องใช้ตามข้อมูลความปลอดภัย และมีมาตรการกําจัด
ออกให้อยูใ่ นระดับที่ปลอดภัย (M)
3.3.2 ส่วนผสมอื่น ๆ มีการตรวจสอบอัตราส่วนการผสม
ให้เป็นไปตามสูตรที่แสดงบนฉลาก หรือที่ได้รับอนุญาตไว้
และการผสมมีความสม่ําเสมอเพือ่ ควบคุมคุณภาพ
3.3.3 น้ํา และน้ําแข็ง ทีเ่ ป็นส่วนผสม หรือที่สัมผัสกับอาหาร
ที่พร้อมสําหรับการบริโภค มีคุณภาพหรือมาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีผลการตรวจวิเคราะห์
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการจัดเก็บในลักษณะ
ที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน (M)
3.3.4 ระหว่างกระบวนการผลิต มีการเก็บรักษาส่วนผสมที่ผสม
แล้วภายใต้สภาวะที่ป้องกันการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์
และการปนเปื้อนข้าม และนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.4 มีการควบคุมกระบวนการลดและขจัดอันตรายด้านจุลินทรีย์
ให้อยูใ่ นระดับทีป่ ลอดภัยต่อการบริโภค และมีการตรวจสอบ
อย่างสม่ําเสมอ และบันทึกผล (M)
3.5 กรณีการผลิตที่ไม่มีกระบวนการลดและขจัดอันตรายด้าน
จุลินทรีย์ เช่น การผสมส่วนผสมแห้งหรือของเหลวที่เป็น
น้ํามัน การแบ่งบรรจุอาหารแห้ง การตัดแต่งผักผลไม้สด
การบรรจุอาหารสด ต้องมีการควบคุมการปนเปื้อนตลอด
กระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด (M)
3.6 การบรรจุและปิดผนึก
3.6.1 บรรจุและปิดผนึกอย่างเหมาะสม ดําเนินการรวดเร็ว
ควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันการเจริญของ
เชื้อจุลินทรีย์ มีมาตรการป้องกันการปนเปือ้ นซ้ํา
กรณีใช้วัตถุรกั ษาคุณภาพอาหารต้องใช้อย่างถูกต้อง
3.6.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปิดผนึก
3.6.3 สภาพฉลากสมบูรณ์ มีขอ้ มูลเพียงพอ เพื่อให้ผู้บริโภค
สามารถบริโภคได้อย่างปลอดภัย
3.7 ในกระบวนการผลิต มีการขนย้ายวัตถุดบิ ส่วนผสม
วัตถุเจือปนอาหาร และผลิตภัณฑ์สุดท้าย ในลักษณะที่ไม่เกิด
การปนเปือ้ นข้าม (M)
3.8 มีข้อมูลทีจ่ ําเป็นเพื่อบ่งชีส้ ําหรับการตามสอบย้อนกลับ เช่น
ชนิด รุ่นการผลิตและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ส่วนผสม
วัตถุเจือปนอาหาร ภาชนะบรรจุ ผลิตภัณฑ์สุดท้าย ผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ได้มาตรฐาน
3.9 ผลิตภัณฑ์สุดท้าย
3.9.1 ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมีคณ
ุ ภาพหรือมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขทีเ่ กี่ยวข้อง โดยมี
ผลวิเคราะห์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (M)
3.9.2 มีการเก็บรักษาและขนส่งผลิตภัณฑ์สุดท้าย
เพื่อจําหน่ายอย่างเหมาะสม สามารถรักษาคุณภาพ
ล้างทําความสะอาด และป้องกันการปนเปือ้ นข้าม
จากพาหนะขนส่ง ผู้ปฏิบัติงาน และสิ่งแวดล้อมได้
3.10 มีบันทึกเกี่ยวกับชนิด ปริมาณการผลิต และข้อมูลการจําหน่าย รวมทั้งมีวิธีการเรียกคืนสินค้า
3.10.1 กรณีผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (M)
3.10.2 กรณีผลิตอาหารอื่นนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร
3.11 มีการจัดการผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ได้มาตรฐานอย่างเหมาะสม
โดยการคัดแยกหรือทําลาย
3.12 มีการเก็บรักษาบันทึกและรายงาน หลังจากพ้นระยะเวลา
การวางจําหน่ายที่แสดงในฉลากผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 1 ปี
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3.13 มีการตรวจประเมินตนเองโดยหน่วยงานภายในหรือ
หน่วยงานภายนอก ตามประกาศฯ ฉบับนี้ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง และดําเนินการโดยผูท้ ี่มคี วามรู้ความเข้าใจ กรณี
พบข้อบกพร่องต้องมีมาตรการแก้ไข
หมวดที่ 3 คะแนนรวม =
คะแนนที่ได้รวม =
ร้อยละของคะแนนที่ได้ =
หมวดที่ 4 การสุขาภิบาล
4.1 น้ําที่ใช้ ต้องเป็นน้ําสะอาด ที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ใช้
4.2 ห้องส้วม และอ่างล้างมือหน้าห้องส้วม มีจํานวนเพียงพอ
ใช้งานได้ ถูกสุขลักษณะ มีสบู่เหลว อุปกรณ์ทาํ ให้มือแห้ง
หรือสารฆ่าเชื้อโรค แยกจากบริเวณผลิตหรือไม่เปิดสู่
บริเวณผลิตโดยตรง
4.3 มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเปลี่ยนเสือ้ ผ้า เก็บของใช้
ส่วนตัวของผู้ปฏิบัติงาน เพียงพอและเหมาะสม อยู่ใน
ตําแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
4.4 มีอ่างล้างมือบริเวณผลิต จํานวนเพียงพอ ใช้งานได้ ตําแหน่ง
เหมาะสม มีสบู่เหลว มีอุปกรณ์ทําให้มอื แห้งหรือสารฆ่าเชื้อโรค
4.5 มีมาตรการควบคุมและกําจัดสัตว์และแมลงอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการกําจัดไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
4.6 มีการจัดการขยะที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเปือ้ น
ภาชนะใส่ขยะเหมาะสม ตําแหน่งที่ตงั้ ภาชนะใส่ขยะหรือ
ศูนย์รวมขยะเหมาะสม วิธีการและความถี่ในการกําจัดขยะ
และการขนย้ายลําเลียง ไม่ก่อให้เกิดการปนเปือ้ น
4.7 มีมาตรการจัดการสารเคมี มีข้อมูลสารเคมี นําไปใช้อย่าง
ปลอดภัยตามวิธีการใช้ทกี่ ําหนด ไม่ปนเปื้อน จัดเก็บแยก
เป็นสัดเป็นส่วนจากบริเวณผลิต และมีป้ายบ่งชี้ มีมาตรการ
ป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องนําสารเคมีอันตรายไปใช้โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
4.8 มีมาตรการจัดการกับอุปกรณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับการกําจัดสัตว์และ
แมลง การทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ และการซ่อมบํารุง
ในลักษณะไม่ก่อให้เกิดการปนเปือ้ น
หมวดที่ 4 คะแนนรวม =
คะแนนที่ได้รวม =
ร้อยละของคะแนนที่ได้ =
หมวดที่ 5 สุขลักษณะส่วนบุคคล
5.1 ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรในบริเวณผลิต
5.1.1 ไม่เป็นโรคหรือพาหะของโรคตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 1 ไม่มีบาดแผล และมีมาตรการสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงานที่มอี าการของโรค

ผลการ ผลการ
พอใช้ ปรับปรุง แก้ไข แก้ไข
1
0 ครั้งที่1 ครั้งที2
่

ผลการตรวจประเมิน
ดี
2

หมายเหตุ

48

คะแนน
คะแนน

16

คะแนน
คะแนน
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5.1.2 รักษาความสะอาดของร่างกาย เช่น เล็บสั้น ไม่ทาสีเล็บ
5.1.3 ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และ
ภายหลังจากสัมผัสสิ่งที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน รวมถึง
กรณีสวมถุงมือ ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อน
สวมถุงมือ
5.1.4 กรณีสวมถุงมือที่สัมผัสอาหาร ถุงมือต้องอยูใ่ นสภาพ
สมบูรณ์ สะอาด ถูกสุขลักษณะ ทําด้วยวัสดุที่สัมผัส
อาหารได้ โดยไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนกับอาหาร
5.1.5 สวมหมวกคลุมผม หรือผ้าคลุมผม ชุดหรือผ้ากันเปือ้ น
และรองเท้าที่สะอาดขณะปฏิบัตงิ าน รวมทั้งสวม
ผ้าปิดปากตามความจําเป็น
5.1.6 ไม่บริโภคอาหาร ไม่สูบบุหรี่ ในขณะปฏิบตั ิงาน และ
ไม่นําของใช้ส่วนตัวเข้าไปในบริเวณผลิต เช่น
เครื่องประดับ นาฬิกา และไม่มีพฤติกรรมที่อาจทําให้
เกิดการปนเปือ้ นสู่อาหาร
5.1.7 ผู้ปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรมแต่ละระดับอย่าง
เหมาะสมและมีหลักฐานการฝึกอบรม รวมทัง้ ปฏิบัติ
ตามป้ายคําเตือนด้านสุขลักษณะอย่างเคร่งครัด
5.2 มีวิธีการหรือข้อปฏิบัติสําหรับผู้ไม่เกีย่ วข้องกับการผลิตทีม่ ี
ความจําเป็นต้องเข้าไปในบริเวณผลิตเพื่อป้องกันการปนเปือ้ น
หมวดที่ 5 คะแนนรวม =
คะแนนที่ได้รวม =
ร้อยละของคะแนนที่ได้ =

ผลการ ผลการ
พอใช้ ปรับปรุง แก้ไข แก้ไข
1
0 ครั้งที่1 ครั้งที2
่

ผลการตรวจประเมิน
ดี
2

16

หมายเหตุ

คะแนน
คะแนน
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บันทึกการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร ตามข้อกําหนดเฉพาะ 1
สําหรับการผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดิ สนิท น้าํ แร่ธรรมชาติ หรือน้ําแข็งบริโภค
ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง
ชื่อสถานที่ผลิต/ผูไ้ ด้รับอนุญาต............................................................................................เลขที่ใบอนุญาต/เลขสถานที่ผลิต...........................................................
วันที่ตรวจประเมิน................................ วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1............................... วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครัง้ ที่ 2..................................
ตรวจประเมินสถานที่ผลิต

 น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

 น้ําแร่ธรรมชาติ

 น้ําแข็งบริโภค

คําชี้แจงการใช้บันทึกการตรวจ : ผ่าน หมายถึง มีการปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปตามข้อกําหนด หรือมีมาตรการอื่นในการป้องกันการปนเปื้อนอันตรายในอาหาร

ผลการ
แก้ไข
ข้อกําหนด
ผ่าน ไม่ผ่าน ครั้งที่ 1
1. กรณีผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และน้ําแร่ธรรมชาติที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง
1.1 มีผลวิเคราะห์น้ําดิบที่ตรวจโดยห้องปฏิบัติการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.2 มีก ารปรับ สภาพน้ํา ดิบเพื่อ ลดปริ ม าณจุลิ น ทรี ย์
เริ่มต้น (ตามความจําเป็น) ดังนี้
- เมื่อใช้ระบบการผลิตน้ําอ่อน (softening)
- เมื่อใช้ระบบการผลิตน้ําอาร์โอ (Reverse
osmosis; RO)
- เมื่อมีการผลิตน้ําแร่ธรรมชาติ
1.3 มีกระบวนการปรับคุณภาพน้าํ ที่สามารถลดอันตราย
ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยตามที่กฎหมายกําหนด
อุปกรณ์ปรับคุณภาพน้ําใช้งานได้ สัมพันธ์กับอัตรา
การผลิต ดังนี้
1.3.1 การใช้ระบบผลิตน้ําอ่อน
(1) น้ําดิบที่ใช้ต้องมีคุณภาพดีตามที่
กฎหมายกําหนดคุณภาพผลิตภัณฑ์
อย่างน้อย 3 รายการ คือ ค่า pH
ของแข็งทั้งหมด (Total Solids) และ
สารปนเปื้อนที่มีประจุลบ
(2) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการกรอง
หรือฆ่าเชื้อ เช่น การวัดคลอรีนหลัง
กรองคาร์บอน การวัดความกระด้างหลัง
การกรองเรซิน การทํางานของหลอดยูวี
การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ และบันทึกผล
1.3.2 การใช้ระบบผลิตน้ําอาร์โอ
(1) เยื่อกรองมีขนาดรูกรองเล็กกว่า 1 nm.
(2) มี วิ ธี ก ารดู แ ลและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของเยื่อกรองทุกรุ่นการผลิต
เช่ น วั ดความดั น หรื ออั ตราการไหล
หรื อค่ าการนํ าไฟฟ้ า (conductivity)
กรณีพบฉีกขาดหรืออุดตันต้องเปลี่ยน
หรื อ ล้ า งเยื่ อ กรอง และจั ด การกั บ
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานทันที และ
บันทึกผล
ผลการประเมิน

ผลการ
แก้ไข
ครั้งที่ 2

หมายเหตุ
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ผลการประเมิน
ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผลการ
แก้ไข
ครั้งที่ 1

ผลการ
แก้ไข
ครั้งที่ 2

หมายเหตุ

1.3.3 การผลิตระบบอื่น หรือใช้รว่ มกันหลาย
ระบบ เช่น กระบวนการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อน กระบวนการผลิตน้ําปราศจาก
ไอออน (deionization)
(1) กระบวนการลดขจัดอันตรายครอบคลุม
ด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์
(2) มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ให้มีความมั่นใจว่า
กระบวนการลดหรือขจัดอันตราย
มีประสิทธิภาพ และบันทึกผล
1.3.4 การผลิตน้ําแร่ธรรมชาติ
(1) กระบวนการปรับคุณภาพน้ํา
ต้องไม่ทําให้สารประกอบสําคัญ
เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเติมอากาศ
การกรองกรวด/ทราย การกรอง
แอนทราไซด์/แมงกานีสแซนด์
การกรองคาร์บอน การกรอง
microfiltration/ultrafiltration
(2) มีวิธีการดูแลและตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของเยื่อกรอง (ถ้ามี)
ทุกรุ่นการผลิต และบันทึกผล
1.4 มีการป้องกันการปนเปื้อนซ้ํา
1.4.1 มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัส
อาหารในขั้นตอนการบรรจุ
1.4.2 มีการป้องกันการปนเปื้อนจากภาชนะบรรจุ
(1) ภาชนะบรรจุชนิดใช้ได้หลายครั้ง มีการ
ล้างและฆ่าเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม
และมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน
ก่อนนําไปบรรจุ เช่น กลั้วด้วยน้ํารอบรรจุ
และบรรจุทันที
(2) ภาชนะบรรจุชนิดใช้ครั้งเดียว กลั้วด้วย
น้ํารอบรรจุหรือมีมาตรการอื่นป้องกัน
การปนเปื้อน และบรรจุทันที
1.4.3 บรรจุในห้องบรรจุที่สะอาด และการบรรจุ
ป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม มีแท่น
บรรจุสูงจากพื้น บรรจุจากหัวบรรจุโดยตรง
และปิดผนึกทันที วิธีการปิดผนึกไม่ก่อให้เกิด
การปนเปื้อน
1.4.4 มีการป้องกันการปนเปื้อนจากผู้บรรจุ
แต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวก
คลุมผม ผ้าปิดปาก ล้างมือทุกครั้งก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน มือไม่สัมผัสปากภาชนะบรรจุ
หรือภายในภาชนะบรรจุ
(ลงชื่อ).................................................... (...............................................................) ผูข้ ออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน
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2. กรณีผลิตน้ําแข็งบริโภค
2.1 น้ํ า ที่ใช้ผ ลิตน้ํ า แข็งมี คุณภาพหรือมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย น้ําแข็ง มีผล
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2 กรณีผลิตน้ําแข็งซอง
2.2.1 น้ําที่ใช้ถอดซองน้ําแข็ง น้ําล้างน้ําแข็ง หรือน้ํา
ที่ มี โ อกาสสั ม ผั ส กั บ น้ํ า แข็ ง ต้ อ งใช้ น้ํ า ที่ มี
มาตรฐานเช่ นเดี ยวกั บน้ํ าที่ ใช้ ผลิ ตน้ํ าแข็ ง
กรณีใช้น้ําซ้ําต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํา และทําความ
สะอาดบ่ อหรื อถั งพั กอย่ างสม่ํ าเสมอ และ
บันทึกผล
2.2.2 พื้ นผิ วสั มผั สน้ํ าแข็ ง เช่ น พื้ นลานถอดซอง
พื้นผิวลําเลียงและขนส่งน้ําแข็งซอง เครื่องตัด
หรื อบดน้ํ าแข็ ง มี การทํ าความสะอาดและ
ฆ่าเชื้ออย่างสม่ําเสมอ และจํากัดบริเวณเพื่อ
ควบคุมสุขลักษณะ เช่น เปลี่ยนรองเท้าสะอาด
ที่ใช้เฉพาะบริเวณ
2.2.3 มีวิธีการลําเลียง ตัด บด บรรจุ ขนส่ง อย่าง
ถูกสุขลักษณะไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
2.2.4 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากภาชนะ
บรรจุ โดยเฉพาะภาชนะบรรจุ ช นิ ด ใช้ ไ ด้
หลายครั้ง กระสอบบรรจุน้ําแข็งต้องมีการล้าง
ฆ่าเชื้อ ผึ่งแห้ง และเก็บรักษาถูกสุขลักษณะ
2.2.5 มีการป้องกันการปนเปื้อนจากผู้ปฏิบัติงาน
แต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวก
คลุมผม ผ้าปิดปาก ล้างมือก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
มื อ ไม่ สั มผั ส ปากภาชนะบรรจุ ห รื อ ภายใน
ภาชนะบรรจุ
2.3 กรณีการผลิตน้ําแข็งยูนิต
2.3.1 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากภาชนะ
บรรจุ โดยเฉพาะภาชนะบรรจุชนิดใช้ได้
หลายครั้ง กระสอบบรรจุน้ําแข็ง ต้องมีการ
ล้าง ฆ่าเชื้อ ผึ่งให้แห้ง และเก็บรักษาอย่าง
ถูกสุขลักษณะ
2.3.2 บรรจุในห้องบรรจุที่สะอาด และมีการ
ป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม
มีแท่นบรรจุสูงจากพื้น บรรจุจากหัวบรรจุ
โดยตรงและปิดผนึกทันที วิธีการปิดผนึก
ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
2.3.3 มีการป้องกันการปนเปื้อนจากผู้บรรจุ
แต่งกายสะอาด สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวก
คลุมผม ผ้าปิดปาก ล้างมือก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
และมือไม่สัมผัสปากภาชนะบรรจุหรือภายใน
ภาชนะบรรจุ
(ลงชื่อ).................................................... (...............................................................) ผูข้ ออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน
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3. ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร
3.1 มีการแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถทําหน้าที่เป็น
ผู้ ค วบคุ ม การผลิ ต อาหาร ทํ า หน้ า ที่ ป ระจํ า ณ
สถานที่ ผ ลิ ต มี ห ลั ก ฐานการสอบผ่ า นและสํ า เร็ จ
หลักสูตรการฝึกอบรม

(ลงชื่อ).................................................... (...............................................................) ผูข้ ออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน
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สําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรซ์
ชื่อสถานที่ผลิต/ผูไ้ ด้รับอนุญาต............................................................................................เลขที่ใบอนุญาต/เลขสถานที่ผลิต...........................................................
วันที่ตรวจประเมิน................................ วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1............................... วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครัง้ ที่ 2..................................
คําชี้แจงการใช้บันทึกการตรวจ : ผ่าน หมายถึง มีการปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปตามข้อกําหนด หรือมีมาตรการอื่นในการป้องกันการปนเปื้อนอันตรายในอาหาร
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1. การรับน้ํานมดิบ
1.1 มีมาตรการในการควบคุมหรือลดอันตรายจาก
ยาปฏิชีวนะ และบันทึกผล
1.2 มีมาตรการในการควบคุมจํานวนเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้น
ในน้ํานมดิบ
2. การควบคุมกระบวนการพาสเจอไรซ์
2.1 การพาสเจอไรซ์แบบไม่ต่อเนื่อง (Batch pasteurization)
2.1.1 เครื่องพาสเจอไรซ์ มีอุปกรณ์ที่ครบถ้วน
ถูกต้อง ใช้งานได้ อย่างน้อยดังรายการต่อไปนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิสําหรับวัดอุณหภูมิ
อ้างอิง ต้องเที่ยงตรงแม่นยํา มีการสอบเทียบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2) อุปกรณ์กวน เพื่อให้ความร้อนกระจายได้
ทั่วถึง
2.1.2 มีการควบคุมอุณหภูมิและเวลาการพาสเจอไรซ์
ในทุกรุ่นการผลิต และบันทึกผล
2.2 การพาสเจอไรซ์แบบต่อเนือ่ ง (Continuous pasteurization)
2.2.1 เครื่องพาสเจอไรซ์ มีอุปกรณ์ที่ครบถ้วน
ถูกต้อง ใช้งานได้ อย่างน้อยดังรายการต่อไปนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิสําหรับวัดอุณหภูมิ
อ้างอิง
(2) อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ
(3) อุปกรณ์เปลี่ยนทิศทางการไหลอัตโนมัติ
และระบบเตือน เมื่ออุณหภูมิฆ่าเชื้อ
ต่ํากว่าที่กําหนด
(4) อุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหล
อุปกรณ์การวัดเที่ยงตรง แม่นยํา
สอบเทียบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.2.2 การควบคุมอุณหภูมิและเวลาการพาสเจอไรซ์
ทุ ก รุ่ น การผลิ ต มี ก ารยื น ยั น ความถู ก ต้ อ ง
(Validation) ของเวลาในการคงอุ ณ หภู มิ
(Holding time) และบันทึกผล

(ลงชื่อ).................................................... (...............................................................) ผูข้ ออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน
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2.3 มีการตรวจประสิทธิภาพการพาสเจอไรซ์ และใช้เป็น
ข้อกําหนดในการตรวจปล่อยผลิตภัณฑ์ เช่น การ
ตรวจเอนไซม์ฟอสฟาเตส หรือเปอร์ออกซิเดส หรือ
การตรวจเชื้อจุลินทรีย์ และบันทึกผล
3. การป้องกันการปนเปือ้ นซ้ํา
3.1 มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนจากภาชนะบรรจุ
โดยมีการทําความสะอาด การฆ่าเชื้อ หรือเก็บรักษา
ภายใต้สภาวะที่ป้องกันการปนเปื้อนอย่างเหมาะสม
3.2 มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัสอาหาร
ในขั้นตอนหลังการพาสเจอไรซ์ เช่น ถังพักรอบรรจุ
เครื่ องบรรจุ หั ว บ ร ร จุ ร ะ บ บ ท่ อ ลํ าเลี ยง
อย่างเหมาะสม และบันทึกผล
3.3 มี วิ ธี ก ารบรรจุ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การปนเปื้ อ นจาก
สิ่ ง แวดล้ อ ม มี แ ท่ น บรรจุ สู ง จากพื้ น บรรจุ จ าก
หัวบรรจุโดยตรงและปิดผนึกทันที วิธีการปิดผนึก
ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
3.4 มี ก ารป้ อ งกั น การปนเปื้ อ นจากผู้ บ รรจุ แต่ ง กาย
สะอาด สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวกคลุมผม ผ้าปิด
ปาก และล้ า งมื อ ทุ ก ครั้ ง ก่ อ นเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง าน
มื อไม่ สั มผั สปากภาชนะบรรจุ หรื อภายในภาชนะ
บรรจุ
3.5 มีการควบคุมอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิน 8 องศา
เซลเซี ย ส ตลอดเวลาภายหลั ง กระบวนการ
พาสเจอไรซ์ การเก็บรักษา ตลอดจนการขนส่งและ
บันทึกผล
4. ผูค้ วบคุมการผลิตอาหาร
4.1 มีการแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถทําหน้าที่เป็น
ผู้ ค วบคุ ม การผลิ ต อาหาร ทํ า หน้ า ที่ ป ระจํ า
ณ สถานที่ผลิต มีหลักฐานการสอบผ่านและสําเร็จ
หลักสูตรการฝึกอบรม

(ลงชื่อ).................................................... (...............................................................) ผูข้ ออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน
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สําหรับการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดิ สนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ําและชนิดที่ปรับกรด
ที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชือ้ ด้วยความร้อน โดยทําให้ปลอดเชื้อเชิงการค้า
ชื่อสถานที่ผลิต/ผูไ้ ด้รับอนุญาต............................................................................................เลขที่ใบอนุญาต/เลขสถานที่ผลิต...........................................................
วันที่ตรวจประเมิน................................ วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครั้งที่ 1............................... วันที่ตรวจติดตามผลการแก้ไข ครัง้ ที่ 2..................................
คําชี้แจงการใช้บันทึกการตรวจ : ผ่าน หมายถึง มีการปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปตามข้อกําหนด หรือมีมาตรการอื่นในการป้องกันการปนเปื้อนอันตรายในอาหาร
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1. การยืนยันความถูกต้อง (Validation) และการกําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
1.1 มีหลักฐานยืนยันความถูกต้อง (Validation)
ของกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนว่าเพียงพอ
ในการทําให้อาหารปลอดเชือ้ เชิงการค้า
1.1.1 กรณีฆ่าเชื้ออาหารหลังการบรรจุ ต้องมี
รายงานผลการศึกษาที่ดําเนินการโดย
ผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชือ้ ด้วย
ความร้อน (Process Authority; PA) ดังนี้
(1) การกระจายอุณหภูมิในเครื่องฆ่าเชื้อ
(Temperature Distribution; TD)
(2) การแทรกผ่ านความร้ อนในผลิ ตภั ณฑ์
(Heat Penetration; HP)
1.1.2 กรณีใช้กรรมวิธียับยั้งการงอกของสปอร์
คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม มีวิธีการควบคุม
การฆ่าเชือ้ ที่สามารถวัดอุณหภูมิอาหาร
ได้โดยตรงขณะฆ่าเชื้อ ไม่จําเป็นต้อง
ศึกษา TD และ HP ต้องมีเอกสารอ้างอิง
อุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้อ
1.1.3 กรณี ระบบการผลิ ตและการบรรจุ แบบ
ป ล อ ด เ ชื้ อ ( Aseptic processing and
aseptic packaging systems) ต้ อ ง มี
รายงานผลการศึกษาและหลักฐานว่าผ่าน
การฆ่าเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสมโดยทําให้
ปลอดเชื้อเชิงการค้า ที่ดําเนินการโดย PA
1.1.4 เป้าหมายในการกําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วย
ความร้อน
(1) การผลิตอาหารที่มีความเป็นกรดต่ํา ต้อง
ศึกษาภายใต้ ปั จ จั ย ของจุ ลิ น ทรี ย์
เป้าหมาย กรณีใช้คลอสตริ เดี ยม
โบทูลินั่ม ต้องมี F0 ไม่ต่ํากว่า 3 นาที
(2) การผลิตที่ใช้กรรมวิธียับยั้งการงอกของ
สปอร์ คลอสตริ เดี ยม โบทู ลิ นั่ ม ต้ องใช้
กระบวนการพาสเจอไรซ์เป็นอย่างน้อย
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1.2 กรณีผลิตอาหารด้วยเครื่องฆ่าเชื้อระบบต่อเนื่อง
(Continuous process) ต้องมีการยืนยันความ
ถูกต้องของเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ
1.3 ทุกกระบวนการผลิต ต้องจัดทํากรรมวิธีการผลิต
ที่ กํ า ห น ด ( Scheduled Process; SP) เ ป็ น
เอกสารที่ระบุกระบวนการฆ่าเชื้อ ภายใต้ปัจจัย
วิกฤตที่ต้องควบคุม
1.4 ผู้กําหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
(Process Authority) ต้องมีความรู้ ความสามารถ
โดยกําหนดวุฒกิ ารศึกษา มีหลักฐานการสอบผ่าน
และสําเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม และมี
ประสบการณ์การทํางาน
2. การควบคุมกระบวนการผลิต ทุกกรรมวิธกี ารผลิตต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
2.1 มีการควบคุมและตรวจสอบปัจจัยวิกฤตให้เป็นไป
ตามที่กําหนดไว้ในเอกสาร Scheduled Process
ด้วยเครื่องมือที่เที่ยงตรง แม่นยํา และบันทึกผล
ตัวอย่างปัจจัยวิกฤต เช่น
- น้ําหนักบรรจุ อัตราส่วนผสมที่มีผลต่อการแทรก
ผ่านความร้อนในอาหาร เช่น แป้ง น้ํามัน
- ค่า pH หรือค่า aw
- อุณหภูมิเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์ก่อนการฆ่าเชื้อ
- อุณหภูมิ และเวลาในการฆ่าเชื้อ

2.2 มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของรอยผนึก ตําหนิ
ของภาชนะบรรจุ ด้วยวิธีตรวจพินิจ (Visual test)
อย่างน้อยทุก 30 นาที ระหว่างการผลิต และวิธี
ทดสอบความแข็งแรงของรอยผนึก เช่น เลาะตะเข็บ
เปิดฝา ดึงรอยผนึก หรือวิธกี ารอื่นอย่างน้อยทุก
4 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสม และบันทึกผล
2.3 มีมาตรการดําเนินการกับผลิตภัณฑ์ในสภาวะที่
เกิดการเบีย่ งเบน (Process deviation) ไปจาก
Scheduled Process และบันทึกผล
2.4 มีการทวนสอบบันทึกการควบคุมกระบวนการ
ผลิต การฆ่าเชื้อ และการควบคุมปัจจัยวิกฤติ
ให้เป็นไปตาม Scheduled Process ภายใน
24 ชั่วโมง และบันทึกผล โดยผูค้ วบคุมการผลิต
อาหาร
2.5 มีการแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถทําหน้าที่
เป็นผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ทําหน้าที่ประจํา
ณ สถานที่ผลิต มีหลักฐานการสอบผ่านและ
สําเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม
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3. กรรมวิธกี ารทําลายสปอร์ของคลอสตริเดียม โบทูลนิ ั่ม
3.1 กรรมวิธีการผลิตโดยใช้เครื่องฆ่าเชื้อภายใต้ความดัน (Retorted method)
3.1.1 การฆ่าเชื้ออาหารพร้อมภาชนะบรรจุ โดยใช้เครื่อง
ฆ่ าเชื้ อภายใต้ ความดั น (Retorts) ต้ องมี อุ ปกรณ์
ครบถ้วน ถูกต้อง ใช้งานได้ อย่างน้อยดังนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิอ้างอิง
(2) เครื่องบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ
(3) อุปกรณ์หมุนเวียนตัวกลางให้ความร้อน ดังนี้
- ใช้ ไ อน้ํ า ต้ อ งติ ด ตั้ ง ช่ อ งระบายไอน้ํ า
(Bleeder) เปิดตลอดเวลาฆ่าเชื้อ
- ใช้ไอน้ําผสมอากาศ ต้องติดตั้งพัดลมและระบบ
ควบคุ มสั ดส่ วนของไอน้ํ าและอากาศ และมี
สัญญาณเตือน
- ใช้น้ําร้อนท่วม ต้องติดตั้งอุปกรณ์หมุนเวียน
น้ํ า ร้ อ น เช่ น ปั๊ ม หรื อ ใช้ อ ากาศอั ด และ
สัญญาณเตือน พร้อมอุปกรณ์แสดงระดับน้ํา
- ใช้น้ําร้อนพ่น ต้องติดตั้งปั๊มหมุนเวียนน้ําร้อน
อุปกรณ์วัดอัตราการไหล (Flow meter) และมี
สัญญาณเตือน
(4) กรณีเครื่องฆ่าเชื้อภายใต้ความดัน ที่ใช้ความดัน

ส่วนเพิ่ม (Over-pressure retorts) ต้องมี
การติดตั้งมาตรวัดความดัน
(5) กรณีเครื่องฆ่าเชื้อภายใต้ความดันที่ออกแบบ
ให้หมุนหรือเคลื่อนที่ขณะฆ่าเชื้อ ต้องมีการ
ติ ดตั้ ง อุ ปกรณ์ ควบคุ มรอบการหมุ น หรื อ
ความเร็ ว (แล้ ว แต่ ก รณี ) กรณี ใ ช้ เ ครื่ อ ง
ฆ่าเชื้อแบบต่อเนื่อง ต้องมีอุปกรณ์ควบคุม
ความเร็วสายพานสัมพันธ์กับเวลาการฆ่าเชื้อ
อุ ป กรณ์ ก ารวั ด เที่ ย งตรงแม่ น ยํ า สอบเที ย บ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.2 กรรมวิธกี ารผลิตด้วยระบบการผลิตและการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic processing and aseptic packaging systems)
3.2.1 มี แผนภู มิ การผลิ ต (Process flow diagram) ที่
แสดงถึงปัจจัยวิกฤตตาม Scheduled Process
3.2.2 เครื่องฆ่าเชื้อ มีอุปกรณ์ครบถ้วน ถูกต้อง
ใช้งานได้ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) เครื่องมือวัดอุณหภูมิอ้างอิง
(2) อุปกรณ์บันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ
(3) อุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหล และ
อุปกรณ์วัดอัตราการไหล
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- กรณีใช้ปั๊มชนิด Positive displacement
ต้องมีเอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเร็วรอบกับอัตราการไหล ไม่จําเป็น
ต้องติดตั้งอุปกรณ์วัดอัตราการไหล

(4) อุปกรณ์สร้างความดันย้อนกลับ
(5) อุปกรณ์ควบคุมความดันต่างระหว่าง
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชือ้ แล้วกับที่
ไม่ผ่านการฆ่าเชือ้ กรณี Indirect heating
(6) อุปกรณ์เปลี่ยนทิศทางการไหลอัตโนมัติ
และระบบเตือนกรณีเกิดเบี่ยงเบนไปจาก
กรรมวิธกี ารผลิตที่กําหนด
อุ ป กรณ์ ก ารวั ด เที่ ย งตรง แม่ น ยํ า สอบเที ย บ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.2.3 เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิตที่ติดตั้งหลังฆ่าเชื้อ
อาหาร (Downstream equipment) ต้องฆ่าเชื้อก่อน
เริ่ มการผลิ ต (Pre-sterilization) และรั กษาสภาพ
ปลอดเชื้อระหว่างการผลิต และมีบันทึกผล
3.2.4 ในกรณีที่จําเป็นต้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เพื่อรอ
การบรรจุตอ้ งจัดให้มี Aseptic surge tank และมี
การควบคุ ม สภาวะที่ รั ก ษาสภาพปลอดเชื้ อ
และบันทึกผล
3.2.5 ระบบการบรรจุและปิดผนึกแบบปลอดเชื้อ (Aseptic packaging system)
(1) มี ก ารฆ่ า เชื้ อ ภาชนะบรรจุ ใ ห้ อ ยู่ ใ นสภาพ
ปลอดเชื้อ และบันทึกผล
(2) มีวิธีการควบคุมสภาวะปลอดเชื้อใน
ระหว่างการบรรจุ (Aseptic zones) และ
ควบคุมปัจจัยวิกฤตให้เป็นไปตาม
Scheduled Process และบันทึกผล
3.2.6 มีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สุดท้ายอย่างเหมาะสม
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและปนเปื้อน
4. กรรมวิธียบั ยั้งการงอกของสปอร์คลอสตริเดียม โบทูลนิ ั่ม
4.1 วิธกี ารยับยั้งการงอกของสปอร์คลอสตริเดียม โบทูลนิ ั่ม
4.1.1 วิธีการปรับกรด (Acidification) ต้องมีเอกสาร
ขั้นตอนวิธีการปรับกรด และระบุปัจจัยวิกฤต
วิธีสุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบ และบันทึกผลการ
ตรวจสอบค่า pH ตามความถี่ที่เหมาะสม เพื่อ
ควบคุมค่า pH ในผลิตภัณฑ์ ให้ไม่เกิน 4.6
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
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4.1.2 วิธีการควบคุมค่าวอเตอร์แอคติวิตขี้ องอาหาร
(Water Activity control method) ต้องมี
เอกสารขั้นตอนวิธีการควบคุมค่า aw และระบุ
ปัจจัยวิกฤต วิธสี ุ่มตัวอย่าง การตรวจสอบ และ
บันทึกผลการตรวจสอบค่า aw ตามความถี่ที่
เหมาะสม และบันทึกผล เพื่อควบคุมค่า aw
ในผลิตภัณฑ์ ให้ไม่เกิน 0.92
4.2 การฆ่าเชือ้ ด้วยความร้อน
4.2.1 กรณีฆ่าเชื้ออาหาร หรือฆ่าเชื้ออาหารพร้อม
ภาชนะบรรจุ ด้วยเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
ภายใต้บรรยากาศปกติ (cookers/water
bath/pasteurizer) มีอุปกรณ์ครบถ้วน ถูกต้อง
ใช้งานได้ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) เครือ่ งมือวัดอุณหภูมิ
(2) อุปกรณ์ควบคุมอัตราเร็วสายพาน
(กรณีใช้เครื่องฆ่าเชื้อแบบต่อเนือ่ ง)
(3) อุปกรณ์กวน (กรณีฆ่าเชื้ออาหารเหลว)
อุ ป กรณ์ ก ารวั ด เที่ ย งตรง แม่ น ยํ า สอบเที ย บ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.2.2 กรณี ฆ่ า เชื้ อ อาหารเหลว โดยใช้ เ ครื่ อ งฆ่ า เชื้ อ
แบบต่ อ เนื่ อ ง (Continuous pasteurizers) มี
อุปกรณ์ครบถ้วน ถูกต้อง ใช้งานได้ อย่างน้อย
ดังนี้
(1) เครื่องมือวัดและบันทึกอุณหภูมิอัตโนมัติ
(2) อุปกรณ์เปลี่ยนทิศทางการไหลอัตโนมัติ
และระบบเตือน
(3) อุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหล
อุ ป กรณ์ ก ารวั ด เที่ ย งตรง แม่ น ยํ า สอบเที ย บ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.3 การบรรจุภายหลังการฆ่าเชื้ออาหาร
4.3.1 มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัส
อาหารในขั้นตอนหลังการฆ่าเชื้ออาหาร
4.3.2 วิธีการฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุต้องเหมาะสมและ
ทั่วถึง เช่น สารเคมี รังสี น้ําร้อน ไอน้ํา การใช้
ความร้อนของอาหารฆ่าเชื้อภาชนะบรรจุ หรือ
วิธีการอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
4.3.2 วิธีการบรรจุไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนจาก
สิ่งแวดล้อม มีแท่นบรรจุสูงจากพื้น บรรจุจาก
หัวบรรจุโดยตรงและปิดผนึกทันที วิธกี ารปิด
ผนึกและขนย้ายต้องไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน
4.3.4 มีการป้องกันการปนเปือ้ นจากผู้บรรจุ แต่งกาย
สะอาด สวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวกคลุมผม
ผ้าปิดปาก ล้างมือทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
มือไม่สัมผัสปากภาชนะบรรจุหรือภายใน
ภาชนะบรรจุ
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(ลงชื่อ).................................................................... (...............................................................) ผู้ขออนุญาต/ผู้รับอนุญาต/ผู้แทน

คณะผูจัดทำ
ที่ปรึกษา
ภก. วีระชัย นลวชัย
นางสาวอรสุรางค, ธีระวัฒน,
นางดารณี หมูขจรพันธ,
นางเนาวรัตน, แตงไทย

ผูอำนวยการกองอาหาร
ผูเชี่ยวชาญดานมาตรฐานอาหาร
ที่ปรึกษากองอาหาร
หัวหนากลุมพัฒนาระบบ กองอาหาร

ขอขอบคุณ
ศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต
นางสาวกนกเนตร รัตนจันท

ประธานคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห,วิชาการเกี่ยวกับ วิธีการผลิต
เครื่องมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร
กองงานดานอาหารและยา

ผูจัดทำ
นางสาวอรสา จงวรกุล
นางสาวธิดา ทวีฤทธิ์
นางสาวภัทรวรรณ วัฒนศัพท,
นางสาวโชตินภา เหลาไพบูลย,
นางสาวชนิกานต, พรหมสิงกุล
นางสาวสุจิตรา บุญเป:ง
นางสาวจินดารัตน, จำปาทิพย,

นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
นักวิชาการ

คูมือสำหรับผูควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ป"ดสนิท น้ำแรธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค

กองอาหาร
กองอาหาร
กองอาหาร
กองอาหาร
กองอาหาร
กองอาหาร
กองอาหาร

