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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

แนวปฏิบติัในการใชม้าตรฐานสินคา้เกษตร 

การปฏิบติัที่ดีส าหรบัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ 

1. ขอบข่าย 

1.1 แนวปฏบิัตินี้  อธิบายการน ามาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง การปฏบิัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ 

(มกษ. 6401-2558) ไปใช้  

1.2 การตรวจประเมิน การออกใบรับรอง และการให้เคร่ืองหมายรับรอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสนิค้าเกษตร 

เร่ือง การปฏบิัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ (มกษ. 6401-2558) 

2. ค าอธิบายมาตรฐานสินคา้เกษตร เรื่อง การปฏิบติัที่ดีส าหรบัศูนยร์วบรวมน ้ านมดิบ  

(มกษ. 6401-2558) 

แนวปฏบิัตินี้  จัดท าขึ้นเพ่ืออธบิายสาระส าคัญของข้อก าหนดใน มกษ.6401-2558 และเป็นเอกสารส าหรับ

ผู้ที่น ามาตรฐานดังกล่าวไปใช้ท าความเข้าใจ ทั้งนี้ เนื้ อหาในกรอบเป็นข้อก าหนดตาม มกษ.6401-2558 

โดยมีค าอธบิายอยู่ใต้กรอบ ดังนี้  

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้  ก าหนดการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน ้านมดิบ ตั้งแต่การรับน ้านมดิบ  

การลดอุณหภมูิ การเกบ็รักษา การขนส่ง และการส่งเสริมสมาชิก เพ่ือให้ได้น า้นมดิบที่มีคุณภาพส าหรับ

แปรรปูเป็นผลิตภัณฑท์ี่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

ค าอธิบาย 

ขอบข่ายของ มกษ.6401-2558 ครอบคลุมการปฏบิัติในกระบวนการของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ ตั้งแต่

การรับน า้นมดิบ การลดอุณหภมูิ การเกบ็รักษา การขนส่งและการส่งเสริมสมาชิก ดังน้ันผู้ที่อยู่ในขอบข่าย

การบังคับตาม มกษ.6401-2558 ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า แล้วแต่กรณี

จากส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
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2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปนี้  

2.1 น า้นมดิบ (raw milk) หมายถึง น า้นมที่รีดจากแม่โคหลังจากคลอดลูกแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน และ

ต้องปราศจากน า้นมเหลือง (colostrum) โดยมิได้แยกออกหรือเติมวัตถุอื่นใด และไม่ได้ผ่านกรรมวิธใีดๆ 

ยกเว้นการท าให้เยน็ 

2.2 ศูนย์รวบรวมน ้านมดิบ (milk collection center) หมายถึง สถานประกอบการที่รับและรวบรวม

น า้นมดิบจากสมาชิกเพ่ือน ามาลดอุณหภมูิ และส่งมอบน า้นมดิบแก่โรงงานแปรรูปหรือศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ

อื่นต่อไป ทั้งน้ีไม่รวมถึงฟาร์มที่มีถังเกบ็น า้นมดิบเฉพาะของฟาร์มตนเอง ที่สามารถลดอุณหภมิูและรักษา

ความเยน็ได้ 

2.3 บริเวณรับน า้นมดิบ (milk collecting area) หมายถงึ พ้ืนที่ของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบที่ออกแบบให้

สะดวกในการรวบรวม และตรวจรับน า้นมดิบ โดยมีเคร่ืองจักรและอปุกรณท์ี่ถูกสขุลักษณะ 

2.4 อุปกรณ์รับน า้นมดิบ (milk collecting equipment) หมายถึง อุปกรณ์ที่ออกแบบเฉพาะ เพ่ือรวบรวม

น า้นมดิบ ประกอบด้วย อ่างรับน า้นม อ่างรวมน า้นม ระบบการกรองนม ท่อส่งน า้นม ป๊ัม เคร่ืองจักร และ

อปุกรณอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.5 อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน (plate heat exchanger, PHE) หมายถึง ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ลดอุณหภมิู

น า้นมดิบให้ต ่าลงทนัทโีดยใช้หลักการแลกเปล่ียนความร้อนเพ่ือลดอณุหภมิูน า้นมดิบ 

2.6 ถงัเกบ็น า้นมดิบ หมายถงึ ภาชนะที่ออกแบบเฉพาะส าหรับเกบ็น า้นมดิบ แบ่งเป็น 

2.6.1 ถังเกบ็น า้นมดิบชนิดไม่มีระบบท าความเยน็ (storage tank) หมายถึง ภาชนะที่ออกแบบเฉพาะ

ส าหรับเกบ็น า้นมดิบ ให้สามารถรักษาอุณหภูมิน า้นมดิบได้โดยไม่มีอุปกรณ์หรือระบบแลกเปล่ียนความ

ร้อนเพ่ือลดอณุหภมูิน า้นมดิบ  

2.6.2   ถังเกบ็น ้านมดิบชนิดมีระบบท าความเย็น (cooling tank) หมายถึง ภาชนะที่ออกแบบเฉพาะ

ส าหรับเกบ็น า้นมดิบ โดยมีอปุกรณห์รือระบบแลกเปล่ียนความร้อนเพ่ือลดอณุหภมิูน า้นมดิบ และสามารถ

เกบ็รักษาน า้นมดิบให้มีอณุหภมิูคงที่ 

2.7 การท าความสะอาดแบบไม่ถอดช้ินส่วน (cleaning in place, CIP) หมายถึง การท าความสะอาด

ภายในอปุกรณ์รับ เกบ็รักษา และส่งน า้นมดิบทั้งระบบโดยไม่แยกช้ินส่วน 

2.8 สมาชิก หมายถึง เกษตรกร ผู้เล้ียงโคนมที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ และต้อง

ส่งน า้นมดิบที่ผลิตได้ต่อศูนย์ฯ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกไว้เท่าน้ัน โดยไม่ขึ้นทะเบียนซ า้ซ้อนกบัศูนย์ฯ อื่นๆ   
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2.9 การตามสอบ (traceability/product tracing) หมายถงึ การติดตามที่มา และที่หมายต่อไปของสนิค้า

เกษตรและอาหาร ตามขั้นตอนการผลิต การจัดการ การแปรรูปและการจ าหน่าย ซ่ึงก าหนดขั้นตอนหนึ่ง

หรือหลายขั้นตอนที่ต่อเน่ืองกนั 

 

3. ขอ้ก าหนด 

1. สถานประกอบการและสิง่อ านวยความสะดวก  

(1) สถานที่ตั้ง 

ข้อก าหนด 1.1 อยู่ในบริเวณที่ไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเป้ือนที่มีผลเสียต่อคุณภาพน ้านมดิบ และ     

ความปลอดภัยของผู้บริโภค หากมีความเสี่ยงต้องมีมาตรการป้องกนั 

ค าอธิบาย 

สถานที่ตั้งควรอยู่ในท าเลที่เหมาะสม ออกแบบและก่อสร้างอย่างถูกสขุลักษณะ รวมทั้งมีการจัดหาสิ่งอ านวย

ความสะดวกไว้พอเพียงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการควบคุมอนัตรายได้อย่างมีประสทิธผิล 

การเลือกสถานที่ตั้งศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ ให้พิจารณาถึงแหล่งที่อาจท าให้เกดิการปนเป้ือนและพิจารณา

ถงึมาตรการที่สมเหตุผลต่างๆ ที่มีประสทิธภิาพที่จะช่วยลดความเสี่ยงของอนัตรายต่อน า้นมดิบ โดยทั่วไป

จึงควรอยู่ห่างจากบริเวณที่สภาพแวดล้อมที่มีการปนเป้ือนและด าเนินงานของอุตสาหกรรม ที่จะท าให้เกดิ

อนัตรายร้ายแรงจากการปนเป้ือนต่อน า้นมดิบ หรือบริเวณน า้ท่วมถึง หรือแหล่งทิ้งขยะมูลฝอย และหากมี

ความเสี่ยงต้องมีมาตรการป้องกนั 

การประกอบกิจการศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ โดยเฉพาะศูนย์ฯ ที่ตั้งใหม่ ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เช่น องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น สาธารณสขุจังหวัด เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบอื่น

ในการจัดตั้งศูนย์รวบรวมน า้นมดิบที่เกี่ยวข้อง  

(2) อาคารปฏบิัติงาน 

ขอ้ก าหนด 1.2  มีโครงสร้างแข็งแรง ง่ายต่อการท าความสะอาด บ ารุงรักษา และสามารถป้องกัน             

การปนเป้ือนข้ามที่ส่งผลต่อคุณภาพน า้นมดิบและความปลอดภัยของผู้บริโภค 
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ค าอธิบาย 

โครงสร้างอาคารแขง็แรง โครงสร้างภายในมีการออกแบบที่เอื้อต่อการบ ารงุรักษา การท าความสะอาด  

ผนังภายในอาคารท าด้วยวัสดุที่ไม่ก่อให้เกดิการปนเป้ือน ผิวเรียบไม่เป็นที่สะสมของสิ่งสกปรก ควรเลือกใช้

วัสดุที่สามารถทนทานต่อการท าความสะอาด ไม่หลุดลอกง่าย ไม่ดูดซับความช้ืน หรือขึ้นรา บริเวณช่องเปิด

ในส่วนรับน า้นมดิบ มีการป้องกนัสตัว์พาหะน าเช้ือไม่ให้เข้าในอาคาร 

(2) อาคารปฏบิัติงาน 

ขอ้ก าหนด 1.3  บริเวณพ้ืนที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด 

ค าอธิบาย 

ส่วนของพ้ืนที่อาคาร และบริเวณโดยรอบอาคารปฏบิัติงาน สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เป็นที่สะสม

ของสิ่งของไม่ใช้ หรือ ต้นไม้รก ซ่ึงอาจเป็นแหล่งของสตัว์พาหะน าเช้ือ  

(2) อาคารปฏบิัติงาน 

ขอ้ก าหนด 1.4  การออกแบบภายในอาคารและการวางผังสายการผลิตเอื้ อต่อการปฏิบัติงานอย่าง       

ถูกสขุลักษณะเพ่ือลดการปนเป้ือนระหว่างการปฏบิัติงานที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

ค าอธิบาย 

การออกแบบพ้ืนที่ใช้งานและการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ต้องค านึงถึงหลักสุขาภิบาลเป็นส าคัญ จึงควร

ออกแบบให้แต่ละขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการรับน ้านมดิบจากสมาชิก การรวบรวม การท าให้เยน็หรือ 

ลดอุณหภูมิ การเกบ็รักษา และการขนส่ง ให้มีพ้ืนที่และอุปกรณ์ที่ไม่ปะปนกันหรือไม่สวนทางกัน เช่น 

บริเวณทางเข้ามีอ่างที่ผสมยาฆ่าเชื้ อส าหรับจุ่มรองเท้าก่อนเข้าบริเวณปฏบิัติงาน อ่างล้างมือที่เปิด-ปิดโดย
ไม่ใช้มือสัมผัส มีสบู่เหลวส าหรับท าความสะอาด และมีวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ท  าให้มือแห้ง และมีห้องเกบ็
เคร่ืองใช้ส่วนตัวของพนักงาน 

มีประตูหรือม่านพลาสติกที่สะอาดและไม่ช ารดุ กั้นในบริเวณทางเข้าเพ่ือป้องกนัแมลง  

พ้ืนอาคาร ควรเป็นวัสดุที่ทนต่อแรงกระแทกและการกดักร่อนของสารเคมี ไม่ช ารดุ ไม่มีน า้ขงั  

การระบายน า้ รางระบายน า้ควรมีลักษณะเป็นรูปตัวยู สามารถระบายน า้ได้ดี ไม่ช ารุด สภาพทั่วไปสะอาด 

มีตะแกรงกรองก่อนออกสู่ภายนอกอาคาร พ้ืนควรมีความลาดเอยีง และระบายน า้สู่ภายนอกได้อย่างรวดเรว็ 

ไม่มีน า้ขงั หากเป็นท่อแบบปิดควรมีตะแกรงหรืออุปกรณ์อื่นส าหรับป้องกนัสตัว์พาหะน าเช้ือ 

(2) อาคารปฏบิัติงาน 

ขอ้ก าหนด 1.5  มีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับการปฏบิัติงานและจัดแบ่งพ้ืนที่ใช้งานเป็นสดัส่วนระหว่างบริเวณ

รับน า้นมดิบ ห้องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ บริเวณติดตั้งเคร่ืองจักร ห้องเกบ็สารเคมี และส านักงาน                                                                                                                                  
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ค าอธิบาย 

มีพ้ืนที่เพียงพอเพ่ือให้สะดวกในการปฏบิัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะและจัดแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน พ้ืนที่

ปฏิบัติงานควรแยกจากส านักงาน ส าหรับพ้ืนที่ปฏิบัติงานควรแยกพ้ืนที่เป็นสัดส่วน บริเวณรับน ้านม     

ควรแยกจากพ้ืนที่เกบ็สารเคมี ห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพ บริเวณติดตั้งเคร่ืองจักร และปัจจัยการผลิต

ส าหรับสมาชิก  

ห้องตรวจวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพ ที่อาจต้องใช้สารเคมีบางชนิด จึงควรแยกออกจากพ้ืนที่รับน า้นมดิบ

และพ้ืนที่อื่นๆ เน่ืองจากต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏบิัติงาน  

ส่วนเกบ็สารเคมีควรแยกเป็นสัดส่วนเป็นห้องเกบ็สารเคมี  โดยเฉพาะสารเคมีในการท าความสะอาด    

กรด เบส หรือสารเคมีอื่นๆ  

บริเวณรับน า้นมดิบ ต้องมีมาตรการป้องกนัการปนเป้ือน ไม่ควรมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ใกล้เคียง 

เช่น ตู้  โตะ๊ หากมีอปุกรณท์ี่ต้องใช้ระหว่างการรับน า้นมดิบต้องมีพ้ืนที่จัดเกบ็เป็นสดัส่วน  

พ้ืนที่วางเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ต้องเป็นระบบไม่ซับซ้อนส าหรับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ใช้เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ต่างๆ ไม่เกดิความสบัสน ควรแยกอุปกรณ์ในแต่ละขั้นตอนไว้เฉพาะ โดยเฉพาะอุปกรณ์ท าความสะอาด 

เช่น ท่อ หรือ สายยาง ส าหรับน า้หรือน า้นม ควรติดป้ายบ่งช้ีการใช้งานให้ชัดเจนและมีพ้ืนที่จัดเกบ็ใกล้กบั

พ้ืนที่ใช้งาน  

(3) เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ 

ขอ้ก าหนด 1.6 มีเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เพียงพอ เคร่ืองจักรติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสม สะดวกใน     

การปฏบิัติงานและการท าความสะอาด 

ค าอธิบาย 

การออกแบบและติดตั้งเคร่ืองจักรและอุปกรณ์มีความส าคัญต่อการปฏบิัติงาน ต้องมีเพียงพอกบัปริมาณ

น ้านมดิบและติดตั้ งในต าแหน่งที่ เหมาะสมตามสายงานการปฏิบัติงาน เอื้ อต่อการท าความสะอาด 

บ ารุงรักษา และการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะรวมทั้งการตรวจเฝ้าระวัง  มีการป้องกันอันตรายจาก
เคร่ืองจักรและอปุกรณท์ี่เสี่ยงต่อการปฏบิัติงานของพนักงาน 

(3) เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ 

ขอ้ก าหนด 1.7 ป๊ัม วาล์ว ระบบท่อ และสายยางน า้นมดิบ แขง็แรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะส่วนที่

สมัผัสกบัน า้นมดิบท าด้วยวัสดุที่อนุญาตให้ใช้สมัผัสอาหารได้ ไม่เป็นสนิม ไม่ท าปฏกิริิยากบัน า้นมดิบและ

สามารถท าความสะอาดได้ทั่วถึง 

ค าอธิบาย 

ป๊ัม วาล์ว ระบบท่อ และสายยางน า้นมดิบ ที่ใช้ปฏบิัติงานในการขนถ่ายน า้นมดิบ รวมถึงถังเกบ็น า้นมดิบ  

ส่วนที่สัมผัสกบัน า้นมดิบ ต้องท าด้วยวัสดุที่อนุญาตให้ใช้สมัผัสอาหารได้ ทนต่อการกดักร่อน ไม่เป็นพิษ 
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ไม่ท าให้เกิดการปนเป้ือน และไม่ท าปฏิกิริยากับน า้นมดิบ และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสายยาง เช่น เขม็ขัด 

รัดสายยางต้องไม่เป็นสนิม เพ่ือหลีกเล่ียงการปนเป้ือน 

ป๊ัม วาล์ว ระบบท่อ และสายยางน ้านมดิบ ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงคงทนต่อความร้อนและกรด-เบส

โดยเฉพาะป๊ัม วาล์ว และระบบท่อน า้นมดิบ ผลิตด้วยเหลก็ที่ไม่เป็นสนิม (stainless steel) และสามารถ

ถอดออกล้างท าความสะอาดได้ ไม่มีซอกหรือช้ินส่วนที่เปราะง่ายต่อการหลุดออก หลังการถอดล้างต้องมี

พ้ืนที่วางผึ่งให้แห้งก่อนการใช้งานคร้ังต่อไป  

ท่อต้องสะอาด ไม่ช ารดุ และไม่แตกร่อน ไม่ก่อให้เกดิการปนเป้ือนสู่น า้นมดิบ บางส่วนของท่อควรมีฉนวน

ตามประเภทการใช้งาน เช่น ท่อน า้ร้อน  

(3) เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ 

ขอ้ก าหนด 1.8 สายยางน า้นมดิบ สายยางน า้ ท่อและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับสายยาง  แยกการใช้งานตาม

ประเภทอย่างชัดเจน 

ค าอธิบาย 

การออกแบบการติดตั้งและสภาพของระบบท่อทุกชนิดควรมีสัญลักษณ์แยกประเภทและทศิทางการไหล

อย่างชัดเจน 

สายยางต้องมีการแยกการใช้งานเฉพาะ ว่าใช้ส าหรับน ้านมดิบ น ้าหรือสารเคมีและสามารถบ่งช้ีอย่าง

ชัดเจน ป้องกนัการสบัสนในการใช้ปฏบิัติงาน จนอาจเกดิการปนเป้ือนสู่น า้นมดิบได้และควรจัดเกบ็ให้เป็นที่ 

ไม่ควรวางสายยางสมัผสักบัพ้ืนโดยตรงเนื่องจากอาจเกดิการปนเป้ือน 

(3) เคร่ืองจักรและอปุกรณ ์

ขอ้ก าหนด 1.9 มีอ่างรับน ้านมดิบที่ถูกสุขลักษณะและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน มีจ านวนเพียงพอต่อ

ปริมาณน า้นมดิบที่รับในแต่ละคร้ัง 

ค าอธิบาย 

อ่างรับน า้นมดิบ เป็นภาชนะที่ออกแบบมาเฉพาะพร้อมกบัมีอุปกรณก์รองน า้นมดิบ เพ่ือใช้ส าหรับรับน า้นมดิบ

ก่อนเข้าสู่ระบบท าความเยน็ ส่วนใหญ่เป็นอ่างขนาดใหญ่ ท าด้วยเหลก็ที่ไม่เป็นสนิม ไม่มีซอกมุม ผิวภายในเรียบ 

พ้ืนลาดเอยีงสู่ช่องเปิดเพ่ือให้น า้นมดิบไหลลงสู่อ่างรวม และควรตั้งอ่างรับน า้นมดิบให้อยู่ในระดับความสงูที่

ไม่เสี่ยงต่อการปนเป้ือน  

อ่างรับน า้นมดิบควรมีจ านวนเพียงพอต่อการรองรับน า้นมดิบจากสมาชิก เนื่องจากมีการรับน า้นมดิบเป็น

ช่วงเวลา จึงท าให้มีสมาชิกมาส่งน า้นมดิบเป็นจ านวนมาก อ่างรับน า้นมดิบจึงควรมีจ านวนเพียงพอ หรือมี

การวางแผนรับน า้นมดิบให้ปริมาณเหมาะสม เพ่ือให้สามารถน าน า้นมดิบเข้าสู่ระบบท าความเยน็ได้อย่าง

รวดเรว็ ไม่มีการสะสม จนเกดิการล่าช้า  
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(3) เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ 

ขอ้ก าหนด 1.10 อปุกรณ์รับน า้นมดิบต้องได้มาตรฐาน สะอาด เพียงพอ และเหมาะสมกบัการใช้งาน 

ค าอธิบาย 

อุปกรณ์รับน า้นมดิบ เป็นชุดเคร่ืองมือที่ออกแบบมาเฉพาะเพ่ือรวบรวมน า้นมดิบ มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 
เช่น อ่างรับน า้นมดิบ อุปกรณ์การกรอง ท่อส่ง ป๊ัม ควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน อุปกรณ์ที่ใช้กรอง 

มีสภาพสะอาด และไม่ช ารุด ขนาดรูกรองควรมีความถี่ที่สามารถกรองสิ่งแปลกปลอมในเบื้องต้นที่อาจติด

มากบัน า้นมดิบได้ เช่น ขนสตัว์  

 

(3) เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ 

ขอ้ก าหนด 1.11 ออกแบบและติดตั้งถังเกบ็น า้นมดิบ ท่อ และวาล์ว เพ่ือให้สามารถท าความสะอาดและ

ฆ่าเช้ือได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งสามารถระบายของเหลวออกได้หมด 

ค าอธิบาย 

ถังเกบ็น า้นมดิบเป็นอุปกรณ์ส าคัญ ควรออกแบบและติดตั้งในบริเวณที่ง่ายต่อการท าความสะอาดหรือฆ่าเช้ือ 

รวมทั้งอุปกรณ์ที่ต่อพ่วง เช่น ท่อ และวาล์ว สามารถท าความสะอาดได้ง่าย ทั่วถึง โดยระบายของเหลวออก

ได้หมด ป้องกนัการตกค้างของน า้นมซึ่งจะเป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์และปนเป้ือนสู่น า้นม  

กรณีถังเกบ็น า้นมดิบที่มีใบพัดกวน ควรระมัดระวังในการพัดกวน โดยควรใช้ความเรว็ที่เหมาะสม หากไม่

เหมาะสมอาจท าให้เกดิการแยกช้ันของน า้นม 

 

(3) เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ 

ขอ้ก าหนด 1.12 อุปกรณ์ส าหรับ ช่ัง ตวง วัด ซ่ึงมีความส าคัญต่อการปฏบิัติงาน ต้องเที่ยงตรง แม่นย า ให้ท า

การสอบเทยีบอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และทวนสอบอย่างเหมาะสม 

ค าอธิบาย 

อุปกรณ์ส าหรับช่ังตวงวัด ณ จุดส าคัญของการปฏบิัติงาน เช่น เคร่ืองวัดอุณหภมูิ เคร่ืองชั่งสารเคมีที่ใช้ใน

ระบบการท าความสะอาดแบบไม่ถอดช้ินส่วน (Cleaning In Place- CIP) เคร่ืองช่ังหรือเคร่ืองวัดปริมาณ
น า้นมดิบที่รับจากเกษตรกร รวมถงึอุปกรณท์ี่ใช้ในห้องปฏบิัติการทดสอบ ต้องท าการสอบเทยีบโดยหน่วยงาน

ภายนอกที่ได้รับการรับรองอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ ช่ัง ตวง วัด มีความเที่ยงตรง

และแม่นย า สามารถน าผลไปใช้ค านวณค่าต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นศูนย์รวบรวมน า้นมดิบควร

ท าการทวนสอบเคร่ืองมือดังกล่าวภายในศูนย์ฯ อย่างสม ่าเสมอ และท าการบันทกึผลการสอบเทยีบและทวนสอบ  
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(4) สิ่งอ านวยความสะดวก 

ขอ้ก าหนด 1.13  ในห้องปฏบิัติงานต้องมีแสงสว่างเพียงพอ 

ค าอธิบาย 

แสงสว่างช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ จึงควรจัดให้มีแสงสว่างจากธรรมชาติหรือแสงจากไฟฟ้า

อย่างเพียงพอ เพ่ือให้สามารถปฏบิัติงานได้อย่างถูกสขุลักษณะ ไม่มีผลให้มองเหน็สทีี่ผิดเพ้ียนไป ความเข้ม

ของแสงควรพอเหมาะกับลักษณะการปฏิบัติงาน เช่น บริเวณรับและรวบรวมน า้นมดิบ ควรมีแสงสว่าง

เพียงพอให้มองเหน็สิ่งแปลกปลอมที่อาจปะปนมากบัน า้นมดิบได้ 

(4) สิ่งอ านวยความสะดวก 

ขอ้ก าหนด 1.14 มีการระบายอากาศที่เพียงพอในการปฏบิัติงาน 

ค าอธิบาย  

ควรจัดให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติหรือใช้เคร่ืองระบายอากาศอย่างเหมาะสมต่อการปฏบิัติงาน 

เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงจากการปนเป้ือน 

(4) สิ่งอ านวยความสะดวก 

ขอ้ก าหนด 1.15 มีอุปกรณท์ าความสะอาดอย่างเพียงพอ 

ค าอธิบาย 

น ้านมดิบเป็นอาหารที่เสียง่าย ดังนั้นการล้างท าความสะอาดและ/หรือฆ่าเช้ือส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมี

ประสทิธภิาพมีความจ าเป็น ทั้งอาคาร บริเวณปฏบิัติงาน รวมถึงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ ทั้งที่มีการท าความสะอาด

แบบถอดช้ินส่วน (Cleaning Out of Place- COP) และแบบไม่ถอดช้ินส่วน (CIP) ในระบบท่อ การท า

ความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการท าความสะอาดอย่างเพียงพอ    

อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ควรแยกอุปกรณ์ที่ใช้ท าความสะอาดแต่ละประเภทงานแตกต่างกัน เช่น อุปกรณ์ท าความสะอาดพ้ืนผิว

ภายในที่สัมผัสกับน ้านมดิบ กับอุปกรณ์ที่ใช้ท าความสะอาดภายนอก รวมถึงมีสถานที่ เก็บอุปกรณ ์       

ล้างท าความสะอาดที่เป็นระเบียบ สามารถน าไปใช้ได้ง่าย  

(4) สิ่งอ านวยความสะดวก 

ขอ้ก าหนด 1.16 มีอุปกรณด้์านสขุลักษณะส่วนบุคคล และห้องสขุาเพียงพอต่อการใช้ 
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ค าอธิบาย 

ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถรักษาความสะอาด 

ส่วนบุคคลได้ในระดับที่เหมาะสม และหลีกเล่ียงการปนเป้ือน ณ จุดปฏบิัติงาน มีอุปกรณ์ในการท าความสะอาด

เพ่ือสขุอนามัยส าหรับผู้ปฏบิัติงานอย่างเพียงพอ เช่น อ่างล้างมือ อุปกรณ์ล้างมือ และอุปกรณ์ท าให้มือแห้ง 

สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับเปล่ียนเสื้ อผ้าของพนักงานก่อนเข้าอาคารปฏิบัติงานหรือบริเวณ 

รับน า้นมดิบ และมีห้องสขุาออกแบบอย่างถูกสขุลักษณะ จ านวนเพียงพอแยกจากบริเวณผลิตหรือไม่เปิด

โดยตรงสู่บริเวณปฏบิัติงาน  

(4) สิ่งอ านวยความสะดวก 

ขอ้ก าหนด 1.17 มีพ้ืนที่ พร้อมทั้งอุปกรณ์ เพียงพอส าหรับล้างภาชนะบรรจุน ้านมดิบภายหลังการเท

น า้นมดิบลงอ่างรับ 

ค าอธิบาย 

จัดให้มีพ้ืนที่และอุปกรณ์ล้างท าความสะอาดถังน ้านมดิบอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการล้างและ 

ท าความสะอาดถังของสมาชิกหลังการเท เพ่ือเป็นการท าความสะอาดเบื้ องต้นและป้องกันการสะสมของ

จุลินทรีย์ในระหว่างการเดินทางกลับ โดยพ้ืนที่ท  าความสะอาดต้องสามารถระบายน า้ได้ดีและมีอุปกรณ ์

ในการท าความสะอาดอย่างเหมาะสม เช่น แปรง สายยางฉีดน า้  

(5) ระบบสาธารณปูโภค 

ขอ้ก าหนด 1.18 มีระบบไฟฟ้าที่มีก าลังไฟเพียงพอกบัการใช้งานภายในศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ 

ค าอธิบาย 

การออกแบบระบบไฟฟ้าต้องค านึงถึงการใช้งานเป็นหลัก เนื่องจากทุกขั้นตอนในการรวบรวมน า้นมดิบ

ต้องใช้ไฟฟ้าที่ ให้แสงสว่างและไฟฟ้าก าลังที่ท าให้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท างานได้อย่างต่อเนื่ อง 

โดยเฉพาะการออกแบบก าลังไฟให้เพียงพอต่อปริมาณการผลิตน า้นมดิบต่อวัน เพ่ือลดอุณหภมูิน า้นมดิบ 

ไม่เกนิ 4 องศาเซลเซียส รวมถงึในถงัเกบ็น า้นมดิบที่ต้องลดและควบคุมอณุหภมิูให้คงที่ตลอดเวลา 

(5) ระบบสาธารณปูโภค 

ขอ้ก าหนด 1.19 อปุกรณ์การให้แสงสว่างเพียงพอและถูกสขุลักษณะ 

ค าอธิบาย 

กรณีแสงสว่างจากธรรมชาติไม่เพียงพอ ควรจัดให้มีอุปกรณ์ให้แสงสว่างในบริเวณที่เหมาะสมอย่าง

เพียงพอและถูกสุขลักษณะ โดยมีการป้องกันอุปกรณ์ให้แสงสว่างเพ่ือให้แน่ใจว่าหากเกิดการแตกหัก
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เสียหายจะไม่ปนเป้ือนกับน ้านมดิบ เช่น มีฝาครอบหลอดไฟ หลอดไฟและฝาครอบไม่แตกหักช ารุด 

โดยเฉพาะบริเวณเหนืออ่างรับน า้นมดิบ  

(5) ระบบสาธารณปูโภค 

ขอ้ก าหนด 1.20 มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองไว้ใช้ในกรณีไฟฟ้าดับ หรือมีมาตรการจัดการน า้นมดิบใน

ช่วงเวลาไฟดับอย่างเหมาะสม 

ค าอธิบาย 

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ไฟฟ้าดับ ท าให้การลดอุณหภูมิน ้านมดิบไม่ต่อเนื่อง จุลินทรีย์จะเจริญเติบโต 

ได้อย่างรวดเร็ว จนอาจท าให้น ้านมดิบเกิดเสียได้   จึงควรมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองเตรียมไว้หรือมี

มาตรการอื่นเพ่ือรักษาอณุหภมูิน า้นมดิบให้ไม่เกนิ  8 องศาเซลเซียส  

(5) ระบบสาธารณปูโภค 

ขอ้ก าหนด 1.21 น ้าที่ใช้สัมผัสโดยตรงกับน ้านมดิบหรือพ้ืนผิวที่สัมผัสกับน ้านมดิบต้องมีคุณภาพ 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง น า้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท และมีปริมาณเพียงพอ 

ค าอธิบาย 

เพ่ือให้แน่ใจในความปลอดภัยและความเหมาะสมของน า้นมดิบ น า้ที่สมัผัสกบัน า้นมดิบรวมถึงที่จะสมัผัส

กับพ้ืนผิวที่สัมผัสกับน า้นมดิบ เช่น ภายในท่อ อ่างรับน ้านม ให้ใช้น า้ที่บริโภคได้เท่าน้ัน และมีปริมาณ

เพียงพอ มีการควบคุมคุณภาพน ้า เน่ืองจากหากเป็นน ้าที่มีคุณภาพไม่เหมาะสม กจ็ะเป็นแหล่งของ

อันตรายทั้งด้านเคมี จุลินทรีย์ และกายภาพที่จะก่อให้เกิดการปนเป้ือนข้ามสู่น ้านมดิบได้ คุณภาพ 

น า้บริโภค ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง น า้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท รายละเอยีด

ดังภาคผนวก  

(5) ระบบสาธารณปูโภค 

ขอ้ก าหนด 1.22 น า้ที่ใช้ภายในสถานที่ผลิตต้องเป็นน า้สะอาด ให้มีการปรับคุณภาพน า้ตามความจ าเป็น 

ค าอธิบาย 

น า้ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่อาจมีโอกาสเกดิการปนเป้ือนสู่น า้นมดิบได้ เช่น น า้ใช้ท าความสะอาดพ้ืนใน

บริเวณรับน า้นมดิบ อาจใช้น า้บริโภคหรือน า้ที่มีการปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะสมตามความจ าเป็น น า้ใช้

ส าหรับกรณีอื่นๆ อาจปรับปรงุคุณภาพน า้ใช้ให้เหมาะสมตามความจ าเป็น  

(5) ระบบสาธารณปูโภค 

ขอ้ก าหนด 1.23 มีการตรวจสอบคุณภาพน า้ใช้ตามมาตรฐานอย่างน้อยปีละคร้ัง 
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ค าอธิบาย 

มีการควบคุมคุณภาพน ้า ทั้งน ้าบริโภคและน ้าใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อื่น  โดยมีการเกบ็ตัวอย่างส่งตรวจ

วิเคราะห์ในห้องปฏบิัติการอย่างน้อยปีละคร้ัง เพ่ือให้ม่ันใจว่าน า้ยังคงมีคุณภาพตามที่ต้องการ  

ส าหรับน า้บริโภค ในการตรวจคร้ังแรกควรตรวจทุกรายการตามมาตรฐาน เพ่ือให้ทราบถึงความเสี่ยงของ

อนัตรายโดยเฉพาะด้านเคมี แล้วก าหนดแผนการตรวจวิเคราะห์ตามรายการที่มีความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 

1 คร้ัง กรณเีกณฑม์าตรฐานด้านเช้ือจุลินทรีย์ อาจก าหนดแผนตรวจเฝ้าระวังให้มีความถี่มากขึ้น  

2. การควบคุมการปฏิบติังาน  

(1) การรับน า้นมดิบ 

ขอ้ก าหนด 2.1 ก าหนดเกณฑคุ์ณภาพ และวิธกีารตรวจรับน า้นมดิบ 

ค าอธิบาย 

ศูนย์รวบรวมน ้านมดิบเป็นสถานที่รับและรวบรวมน ้านมดิบจากสมาชิกและลดอุณหภูมิก่อนส่งโรงงานน าไป 

แปรรูป ดังนั้นศูนย์ฯ ไม่ควรยอมรับน า้นมดิบที่มียาสตัว์ สารพิษตกค้าง สารหรือจุลินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่ไม่

สามารถท าให้ลดลงในระดับที่ยอมรับได้ในขั้นตอนการแปรรปูต่อไป  

ศูนย์ฯ จึงต้องมีการระบุข้อก าหนดเกณฑ์คุณภาพของน ้านมดิบไว้และน าไปปฏิบัติโดยมีการตรวจสอบและ

คัดเลือกน า้นมดิบ และก าหนดวิธกีารตรวจรับเพ่ือให้ได้น า้นมดิบที่เหมาะสมต่อการน าไปผลิตเป็นอาหารต่อไป 

ศูนย์รวบรวมน ้านมดิบควรวางแผนเกบ็ตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบตามรายการเบื้ องต้นที่แนะน าในการตรวจรับ  

น า้นมดิบจากสมาชิกแต่ละราย ดังนี้   

1. ส ีและกล่ิน  

2. CMT test หรือมีวิธกีารอื่นๆที่สามารถแสดงว่า Somatic Cell Count (SCC) อยู่ในเกณฑท์ี่ยอมรับได้ 

3. alcohol test  

ให้ศูนย์รวบรวมน า้นมดิบรับน า้นมดิบที่ผ่านการตรวจสอบตามรายการข้างต้น  

หลังจากนั้น เมื่อเทน ้านมดิบของสมาชิกในถังรวมแล้ว ให้เกบ็ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะและปริมาณ

เช้ือจุลินทรีย์ทางอ้อมด้วยวิธีการเปล่ียนสีของเมทิลีนบลู (methylene blue) หรือ รีซาซูริน (resazurin) โดย

ช่ัวโมงการเปล่ียนสีของเมทิลีนบลู (methylene blue) หรือ รีซาซูริน (resazurin) ตามเกณฑ์ก าหนดและ 

ท าการตรวจสอบยาปฏชีิวนะ โดยให้ผลลบเมื่อทดสอบด้วย Delvo test หรือเทยีบเท่า  

 

 



มกษ. 6401(G)-2560  12 

(1) การรับน า้นมดิบ 

ขอ้ก าหนด 2.2 รับน า้นมดิบจากสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนหรือศูนย์รวบรวมน า้นมดิบอื่น กรณีรับน า้นมดิบต่อ

จากศูนย์รวบรวมน า้นมดิบอื่นอณุหภมูิของน า้นมดิบต้องไม่เกนิ 8 องศาเซลเซียส (oC) 

ค าอธิบาย 

นอกจากการรับน า้นมดิบจากสมาชิกโดยตรง ศูนย์รวบรวมน า้นมดิบสามารถรับน า้นมดิบต่อจากศูนย์ฯ อื่น 

ที่มีการปฏบิัติที่ดีในการรับและมีการลดอุณหภมิูน า้นมดิบอย่างถูกสขุลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานฉบับนี้  

ดังนั้น น า้นมดิบที่รับนอกจากต้องผ่านเกณฑต์ามรายการในข้อ 2.1 แล้ว ต้องมีอุณหภมูิไม่เกนิ 8 oC ด้วย 

ทั้งนี้ ศูนย์รวบรวมน ้านมดิบต้องไม่รับน ้านมดิบจากผู้รวบรวมที่ไม่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีส าหรับ 

ศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ 

(1) การรับน า้นมดิบ 

ขอ้ก าหนด 2.3 มีมาตรการควบคุมเวลาในการขนส่งน า้นมดิบจากฟาร์มถึงศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ 

ค าอธิบาย 

ควรน าน ้านมดิบเข้าสู่กระบวนการท าให้เยน็หรือลดอุณหภูมิให้เรว็ที่สุด เพ่ือยับยั้งการเจริญเติบโตของ

เชื้ อจุลินทรีย์ ทั้งนี้  ฟาร์มสมาชิกไม่ควรอยู่ห่างจากศูนย์ฯ มาก หลังจากรีดนมโคเสรจ็ สมาชิกควรวางถังนม 

ไว้ใต้ร่มเงา หลีกเล่ียงไม่ให้ถูกแสงแดด ศูนย์รวบรวมน ้านมดิบต้องก าหนดช่วงเวลาการรับน ้านมดิบจาก

สมาชิกที่ชัดเจนทั้งรอบเช้าและบ่าย โดยควรก าหนดให้สมาชิกขนส่งน า้นมดิบไปถึงศูนย์ฯ ภายในสองช่ัวโมง

หลังจากรีดนมโคเสรจ็   

(1) การรับน า้นมดิบ 

ขอ้ก าหนด 2.4 มีการจัดการให้สามารถน าน า้นมดิบเข้าสู่กระบวนการลดอณุหภมูิได้อย่างรวดเรว็ 

ค าอธิบาย 

ศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ ส่วนใหญ่รับน า้นมดิบจากเกษตรกรวันละ 2 คร้ังในช่วงเช้าและบ่าย น า้นมดิบที่รีด

จากแม่โคจะมีอุณหภมูิประมาณ 37 oC ดังนั้นจึงต้องรีบน าไปลดอณุหภมูิโดยเรว็เพ่ือป้องกนัการเจริญเติบโต

ของจุลินทรีย์ 

ในแต่ละช่วงการรับน า้นมดิบ จะมีถังนมของสมาชิกจ านวนมากส่งเข้าศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ และต้องมี  

การเกบ็ตัวอย่างตรวจสอบเบื้ องต้น จึงอาจมีถังนมจ านวนมากรอการเทน า้นม ซ่ึงศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ

ต้องมีการจัดการเพ่ือให้น า้นมดิบในช่วงเวลาดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการลดอุณหภูมิได้อย่างรวดเรว็ เช่น  

จัดให้มีอ่างรับน า้นมดิบจ านวนเพียงพอ เหมาะสม การวางแผนโดยระบุเวลาการส่งน า้นมดิบของรถขนส่ง

แต่ละคัน 
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(2) การลดอณุหภมูิน า้นมดิบ 

ขอ้ก าหนด 2.5 ระบบท าความเยน็เพ่ือลดอุณหภูมิน ้านมดิบมีก าลังท าความเยน็ที่เหมาะสมกับปริมาณ

น า้นมดิบ 

ค าอธิบาย 

การออกแบบและติดตั้งระบบท าความเย็นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้การลด

อุณหภูมิน ้านมดิบและเกบ็รักษาน ้านมดิบให้มีความเยน็คงที่ตามต้องการ เพ่ือรักษาคุณภาพน ้านมดิบ 

ก่อนการส่งโรงงานแปรรูป การท าให้น า้นมดิบเยน็โดยการลดอุณหภมูิเป็นขั้นตอนส าคัญของศูนย์รวบรวม

น า้นมดิบ ซ่ึงไม่มีการฆ่าเชื้ อ เป็นเพียงการลดอุณหภูมิเพ่ือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้ อจุลินทรีย์ ดังนั้น

อุปกรณ์แหล่งให้ก าเนิดความเยน็ที่ใช้ ต้องมีการออกแบบและเลือกใช้ให้สัมพันธ์กับก าลังการผลิตและ

ระยะเวลาที่ใช้ หากเลือกใช้ไม่เหมาะสม จะท าให้เป็นปัญหาในขั้นตอนการท าให้เยน็ และการเกบ็รักษา

น า้นมดิบที่ไม่สามารถลดอณุหภมิูของน า้นมดิบลงตามที่ก าหนดได้  

(2) การลดอณุหภมูิน า้นมดิบ 

ขอ้ก าหนด 2.6 กรณีใช้อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน ให้ลดอุณหภูมิน ้านมดิบภายหลังรับน ้านมดิบ  

โดยอุณหภมูิน า้นมดิบต้องไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส (oC) ทนัที หรือกรณีใช้ถังเกบ็น า้นมดิบชนิดมีระบบท า

ความเยน็ อณุหภมูิน า้นมดิบต้องไม่เกนิ 4 oC ภายใน 2 ช่ัวโมง 

ค าอธิบาย 

ในขั้นตอนการลดอุณหภูมิ ศูนย์รวบรวมน ้านมดิบอาจใช้อุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน (Plate Heat 

Exchanger: PHE) หรือใช้ถงัเกบ็น า้นมดิบชนิดมีระบบท าความเยน็ (cooling tank) 

อปุกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนเป็นอุปกรณ์ที่สามารถท าให้น า้นมดิบเยน็ลงได้อย่างรวดเรว็ ดังน้ันน า้นมดิบ

ที่ออกจากอุปกรณ์ดังกล่าว ต้องมีอุณหภูมิไม่เกิน 4 oC ทนัที เพ่ือประสิทธิภาพในการรักษาคุณภาพของ

น า้นมดิบ  

กรณีการใช้ถังเกบ็น า้นมดิบชนิดมีระบบท าความเยน็จะต้องใช้เวลาในการท าให้น า้นมดิบมีอุณหภมูิลดลง

หรือเยน็ลง ซ่ึงหากใช้เวลานานเกนิไปอาจท าให้เช้ือจุลินทรีย์เจริญเติบโตจนไม่เหมาะสมต่อการน าไปแปรรูป

ต่อไป จึงต้องท าให้น า้นมดิบมีอณุหภมูิไม่เกนิ 4 oC ภายใน 2 ช่ัวโมง 

(2) การลดอณุหภมูิน า้นมดิบ 

ขอ้ก าหนดที ่2.7 มีการควบคุมคุณภาพน า้ใช้และการกรองในระบบท่อส่งน า้เยน็ 
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ค าอธิบาย 

ในกรณีของ PHE น ้าที่ใช้ในระบบท่อส่งน ้าเยน็ไปยังแผ่นท าความเยน็ในอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อน 

อาจเกดิการปนเป้ือนสิ่งสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอม ต้องมีการกรองในระบบท่อดังกล่าว และมีการควบคุม

คุณภาพน า้ที่ใช้ส าหรับท าน า้เยน็อย่างเหมาะสม  

(2) การลดอณุหภมูิน า้นมดิบ 

ขอ้ก าหนดที่ 2.8 ติดตั้งเคร่ืองมือวัดอุณหภูมิน า้เข้า-น า้ออก และอุณหภูมิน า้นมดิบออก ในต าแหน่ง 

ที่เหมาะสม และใช้งานได้ 

ค าอธิบาย 

ในกรณีของ PHE เคร่ืองมือวัดอุณหภูมิ ณ ขั้นตอนการลดอุณหภูมิ มีความส าคัญต่อการควบคุมและ 

เฝ้าระวังอุณหภูมิของน ้านมดิบ เพ่ือให้ม่ันใจว่าอุณหภูมิของน ้านมดิบจะอยู่ในเกณฑ์ที่ก  าหนด ดังน้ัน  

การเฝ้าระวังอณุหภมูิทั้ง น า้เข้าและน า้ที่ออก รวมถึงน า้นมดิบที่ออกจากอุปกรณ์แลกเปล่ียนความร้อนเป็น

สิ่งจ าเป็น หากพบปัญหา จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทนัที 

การติดตั้งเคร่ืองมือวัดอณุหภมูิ ให้ติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสม อ่านค่าได้สะดวกและอยู่ในสภาพใช้งานได้ 

(2) การลดอณุหภมูิน า้นมดิบ 

ขอ้ก าหนดที ่2.9 ให้บันทกึเวลา และอณุหภมูิน า้เยน็ ก่อนและระหว่างการลดอณุหภมูิน า้นมดิบ 

ค าอธิบาย 

มีการติดตามการท างานของระบบท าความเย็นว่าใช้งานได้ดีอยู่เสมอ โดยในการเฝ้าระวังและควบคุม

อุณหภูมิในขั้นตอนการท าให้เยน็นั้น ให้บันทึกเวลาและอุณหภูมิของน ้าเยน็ทั้งก่อนและระหว่างการลด

อณุหภมูิ ว่าอยู่ในเกณฑท์ี่ก  าหนดและเพียงพอต่อการท าให้น า้นมดิบลดอุณหภมิูลงตามที่ต้องการ หากพบว่า

ระบบท าความเยน็ไม่ท างาน จะได้แก้ไขได้ทันท่วงที และจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสื่อมคุณภาพของ

น า้นมดิบ  

(2) การลดอณุหภมูิน า้นมดิบ 

ขอ้ก าหนดที ่2.10 ให้บันทกึเวลาและอุณหภมูิน า้นมดิบที่ผ่านการลดอณุหภมิู 

ค าอธิบาย 

การเฝ้าระวังและควบคุมอุณหภูมิในขั้นตอนการท าให้เยน็ นอกจากการติดตามอุณหภูมิของน า้เยน็แล้ว 

จ าเป็นต้องติดตามอุณหภูมิของน ้านมดิบเช่นเดียวกัน ให้บันทึกเวลาและอุณหภูมิของน ้านมดิบที่ผ่าน    

การลดอณุหภมูิ หากไม่เป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด จะได้แก้ไขปรับปรงุระบบการท าความเยน็ได้ทนัท่วงท ี 
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(3) การเกบ็รักษาน า้นมดิบ 

ขอ้ก าหนดที ่2.11 เกบ็รักษาน า้นมดิบในถังเกบ็น า้นมดิบที่สะอาด สามารถป้องกนัการปนเป้ือนน า้นมดิบ

ในระหว่างการเกบ็รักษา 

ค าอธิบาย 

ถังเกบ็น า้นมดิบเป็นถังบรรจุน า้นมที่ผ่านการลดอุณหภูมิหรือท าให้เยน็แล้ว เป็นอุปกรณ์ส าคัญที่จะช่วย

รักษาอุณหภมูิและคุณภาพของน า้นมดิบ การออกแบบและติดตั้งจึงควรให้ง่ายต่อการท าความสะอาดและ

ฆ่าเช้ือ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ท่อ และวาล์ว ต้องสามารถท าความสะอาดได้อย่างทั่วถึง และระบาย
ของเหลวออกได้หมด เพ่ือป้องกนัการตกค้างของน า้นมดิบซึ่งจะเป็นแหล่งของเช้ือจุลินทรีย์  

มีการป้องกนัการปนเป้ือนของจาระบีในถังเกบ็น า้นมดิบ เนื่องจากจาระบีที่ใช้ในอุปกรณ์อาจปนเป้ือนกับ

น า้นมดิบ จึงต้องเป็นจาระบีที่ใช้กบัอาหารได้ (food grade) 

(3) การเกบ็รักษาน า้นมดิบ 

ขอ้ก าหนดที ่2.12 ถงัเกบ็น า้นมดิบสามารถรักษาอณุหภมูิน า้นมดิบภายในได้อย่างมีประสทิธภิาพ และให้

บันทกึอุณหภมูิน า้นมดิบเป็นระยะ 

ค าอธิบาย 

ถังเกบ็น า้นมดิบอาจเป็นชนิดมีระบบท าความเยน็หรือไม่มีระบบท าความเยน็ ซ่ึงต้องมีการออกแบบให้

สามารถรักษาอุณหภูมิภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากลดอุณหภูมิน า้นมดิบลงแล้ว โดยสามารถ

รักษาอุณหภมูิให้ไม่เกนิ 4 oC ตลอดระยะเวลาเกบ็รักษา มีการติดตั้งเคร่ืองวัดอุณหภมูิที่ถังเกบ็น า้นมดิบ 

มีการเฝ้าระวัง ติดตาม และบันทกึอณุหภมูิเป็นระยะ หากอณุหภมิูเบี่ยงเบนไปจะสามารถปรับปรงุแก้ไขได้

ทนัท่วงท ี

(4) การตรวจสอบคุณภาพน า้นม 

ขอ้ก าหนดที ่2.13 มีแผนการตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพน า้นมดิบและปฏบิัติงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ค าอธิบาย 

ศูนย์รวบรวมน า้นมดิบควรก าหนดแผนการตรวจสอบคุณภาพน า้นมในขั้นตอนส าคัญ เช่น การเกบ็รักษา

น ้านมดิบก่อนการขนส่ง และปฏิบัติตามแผนดังกล่าว เพ่ือให้มั่นใจว่าคุณภาพน ้านมดิบเป็นไป 

ตามข้อก าหนด ก่อนขนส่งไปสู่โรงงานแปรรูป 

(4) การตรวจสอบคุณภาพน า้นม 

ขอ้ก าหนดที ่2.14 เคร่ืองมือ และอปุกรณใ์นการตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพน า้นมดิบได้มาตรฐาน 
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ค าอธิบาย 

เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการตรวจ/วิเคราะห์คุณภาพน ้านมดิบได้มาตรฐาน (เช่น  thermometer, balance, 

incubator, autoclave, pipette, water bath เป็นต้น) โดยด าเนินการอย่างเหมาะสม เช่น  

1.) การจัดหาเคร่ืองมือ  

จัดหาเคร่ืองมือที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอกบัการใช้งาน พร้อมจัดท าประวัติเคร่ืองมือ อปุกรณห์ลัก

ที่ใช้ ที่มีความส าคัญกบัการวิเคราะห์พร้อมผู้รับผดิชอบเคร่ืองมือน้ันๆ 
2.) การบ่งช้ีและแสดงสถานะของเคร่ืองมือ 
ติดหมายเลขเคร่ืองมือ เพ่ือสามารถตรวจสอบได้ตรงกบัประวัติเคร่ืองมือ และติดป้าย ระบุ แสดง บอกสถานะ

สอบเทยีบเคร่ืองมือ ระบุวันที่สอบเทยีบคร้ังล่าสดุและก าหนดสอบเทยีบคร้ังต่อไป กรณีมีข้อห้ามพิเศษให้

ติดป้ายก ากบัด้วย เช่น ห้ามปรับแต่งเคร่ืองมือหากเคร่ืองเสยีหรือไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ ให้แจ้งหัวหน้างาน

และจัดท าป้ายให้ชัดเจนว่าไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

3.) การใช้และการบ ารงุรักษาเคร่ืองมือ  

มีคู่มือใช้งานและวิธีดูแลเคร่ืองมือ โดยต้องปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ  แล้วมีการมอบหมายเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏบิัติงานใช้งานและบ ารงุรักษาเคร่ืองมือ  

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผ่านการฝึกหัดใช้เคร่ืองมือจนสามารถใช้งานได้ถูกต้อง จึงจะสามารถท าการตรวจ

วิเคราะห์ได้ รวมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการใช้เคร่ืองมือ จัดท าแผนสอบเทยีบเคร่ืองมือและติดตามให้

เคร่ืองมือได้รับการสอบเทยีบ 

4.) การติดตามดูแลเคร่ืองมือ  

เคร่ืองมือที่ใช้งานไม่ได้ หรือถูกใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง หรือใช้งานมากเกินก าหนด เมื่อได้รับการแก้ไข

ซ่อมแซมแล้ว ต้องสอบเทยีบก่อนใช้งานและทวนสอบผลการใช้งาน  

(4) การตรวจสอบคุณภาพน า้นม 

ขอ้ก าหนดที ่2.15 มีวิธกีาร และอปุกรณ ์เพ่ือเกบ็ตัวอย่างน า้นมดิบ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ค าอธิบาย 

วิธกีารเกบ็ตัวอย่างน า้นมต้องท าตามหลักวิชาการและค านึงถึงความเป็นเน้ือเดียวกนั เพ่ือตัวอย่างนั้นจะได้

เป็นตัวแทนของน า้นมจากฟาร์มหรือถังน า้นมรวมอย่างแท้จริง หากเกบ็ตัวอย่างไม่ถูกต้องเป็นผลให้เกิด

ความผิดพลาดในการวิเคราะห์และแปลผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจวิเคราะห์ด้านแบคทเีรีย ต้องระวัง

เร่ืองความสะอาดและการปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์อื่นๆ ระหว่างการเกบ็และรักษาตัวอย่าง ศูนย์รวบรวม 

จึงควรมีอุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสม เพ่ือเกบ็ตัวอย่างได้อย่างถูกต้องตามคู่มือการเกบ็ตัวอย่างที่จัดท า

โดยกรมปศุสตัว์ หรือหน่วยงานวิชาการอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีข้อแนะน าตามภาคผนวก ค  
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3. การบ ารุงรกัษาและการสุขาภิบาล 

(1) การท าความสะอาด 

ขอ้ก าหนดที ่3.1 มีมาตรการในการท าความสะอาดอาคารปฏบิัติงาน และสภาพแวดล้อมภายนอก 

ค าอธิบาย 

การท าความสะอาดเป็นการขจัดสิ่งสกปรกที่อาจจะเป็นแหล่งของการปนเป้ือน ดังนั้นทุกส่วนของ       

สถานประกอบการควรมีการท าความสะอาดอย่างเหมาะสม โดยรักษาบริเวณทั้งภายใน ภายนอกอาคาร

ปฏบิัติงาน และสภาพแวดล้อมให้สะอาด เศษของที่ไม่ใช้แล้ว ควรเกบ็อย่างเหมาะสมไม่ให้เป็นแหล่งอาศัย

ของสตัว์พาหะน าเช้ือ ที่เป็นสาเหตุของอนัตรายต่อความปลอดภัยอาหารได้ 

(1) การท าความสะอาด 

ขอ้ก าหนดที่ 3.2 มีมาตรการในการท าความสะอาดเคร่ืองจักร อุปกรณ์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องถอดหรือ 

แยกช้ินส่วน หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากระบบ CIP อย่างเหมาะสม 

ค าอธิบาย 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต หากไม่สะอาดจะเป็นแหล่งสะสมของเช้ือจุลินทรีย์ จนน า้นมดิบ 

ไม่เหมาะสมในการน าไปแปรรูปเพ่ือการบริโภค  

ผู้ปฏบิัติงานควรดูแลเคร่ืองจักรและอุปกรณท์ี่ใช้ในการผลิตให้สะอาด ถูกสขุลักษณะ มีการท าความสะอาด

ทั้งก่อนและหลังการใช้งานด้วยน ้าหรือสารเคมีส าหรับท าความสะอาดอย่างเหมาะสม ส าหรับอุปกรณ์  

บางชนิด ที่ไม่อยู่ในระบบการท าความสะอาดแบบ CIP และเป็นอุปกรณ์ที่ท  าความสะอาดให้ทั่วถึงได้ยาก 

จ าเป็นต้องถอด แยก ช้ินส่วนเพ่ือให้ท าความสะอาดได้อย่างทั่วถึง ก่อนใช้งานต่อไป  

(2) การท าความสะอาดแบบไม่ถอดช้ินส่วน (CIP) 

ขอ้ก าหนดที่ 3.3 มีระบบท าความสะอาดแบบไม่ถอดช้ินส่วนที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถท าความสะอาด

ได้ทั่วถึงและมีประสทิธภิาพ 

ค าอธิบาย 

ระบบ CIP เป็นระบบการล้างอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ติดตั้งอยู่กบัที่  รวมถึงการล้างท าความสะอาดระบบท่อ

ของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบและรถขนส่ง การท า CIP เป็นขั้นตอนการล้างท าความสะอาดคราบน า้นมและ 

มีส่วนช่วยท าลายเช้ือจุลินทรีย์ในระบบท่อส่งนม ระบบแลกเปล่ียนความร้อน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

โดยไม่ต้องถอดประกอบอุปกรณ์ ซ่ึงระบบท่อควรมีการออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่มีจุดอบัหรือซอก 

ที่ท าให้การล้างท าความสะอาดไม่ทั่วถึง ขั้นตอนการท า CIP ใช้น ้าร้อนร่วมกับการล้างหมุนเวียนด้วย

สารละลายเบส กรด และน า้ ที่ส่งก าลังด้วยป๊ัมแรงดันสูง ระบบ CIP ต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ที่จะท าให้ไม่เกิดการตกค้างของน า้นมดิบในระบบท่อและอุปกรณ์อันจะก่อให้เกิดการปนเป้ือนข้ามของ

จุลินทรีย์ก่อโรคได้ และมีการทวนสอบ เช่น rinse test, swab test ตามแผนที่ก าหนด เพ่ือตรวจสอบหลัง

การท าความสะอาด CIP ให้มั่นใจว่าสะอาดและไม่มีสารเคมีตกค้าง  

(2) การท าความสะอาดแบบไม่ถอดช้ินส่วน (CIP) 

ขอ้ก าหนดที่ 3.4 มีคู่มือการปฏิบัติงาน และบันทึกการตรวจสอบการจัดการระบบท าความสะอาดแบบ 

ไม่ถอดช้ินส่วน (CIP) ทั้งอุปกรณ์และรถขนส่งน ้านมดิบ ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ท าความสะอาด อุณหภูมิ 

ความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ และอตัราการไหลเวียนของสารเคมีและน า้ 

ค าอธิบาย 

การท าความสะอาดด้วยระบบ CIP มีความส าคัญและเป็นขั้นตอนหน่ึงที่มีความซับซ้อนและรายละเอียด

ค่อนข้างมาก ที่ ต้องปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซ่ึงมีหลายปัจจัยที่ เกี่ยวข้องที่ ต้อง

ด าเนินการตามที่ก าหนดเพ่ือล้างท าความสะอาดคราบน ้านมและท าลายเช้ือจุลินทรีย์ก่อโรคได้อย่าง 

มีประสทิธภิาพ ได้แก่ ระยะเวลาที่ใช้ท าความสะอาด อุณหภมิู ความเข้มข้นของสารละลายของสารเคมีที่ใช้ 

และอตัราการไหลเวียนของสารเคมีและน า้  

ศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ ควรจัดท าคู่มือการท าความสะอาด CIP ของศูนย์ฯ โดยมีการทวนสอบการปฏบิัติงาน 
บันทกึผลการปฏบิัติงาน เกี่ยวกบัระยะเวลาที่ใช้ท าความสะอาด อุณหภมิู ความเข้มข้นของสารละลายของ

สารเคมีที่ใช้ และอตัราการไหลเวียนของสารเคมีและน า้ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

(2) การท าความสะอาดแบบไม่ถอดช้ินส่วน (CIP) 

ขอ้ก าหนดที่ 3.5 ติดตั้งเคร่ืองมือวัดอุณหภมูิในระบบ CIP ในต าแหน่งที่เหมาะสม สามารถใช้การได้และ

เที่ยงตรง 

ค าอธิบาย 

การก าหนดอุณหภูมิของสารในการท า CIP เป็นหนึ่งปัจจัยส าคัญต่อประสิทธิภาพการท าความสะอาด 

ดังนั้นเคร่ืองมือวัดอณุหภมูิต้องมีความเที่ยงตรง และควรติดตั้งในต าแหน่งที่เหมาะสม สามารถเข้าถงึได้ง่าย  

(2) การท าความสะอาดแบบไม่ถอดช้ินส่วน (CIP) 

ขอ้ก าหนดที ่3.6 ตรวจสอบความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ทุกคร้ัง 

ค าอธิบาย 

การท า CIP จะมีการใช้น า้ร้อนร่วมกบัการล้างหมุนเวียนด้วยสารละลาย เบส กรด และน า้ ซ่ึงปัจจัยที่ส  าคัญ

ต่อประสทิธภิาพของระบบ CIP ในการล้างท าความสะอาด ได้แก่ การใช้สารละลายเบส กรด ที่ต้องใช้ตาม

ความเข้มข้นที่ก าหนด ดังน้ันจึงควรมีการตรวจสอบและบันทึกความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ในระบบ 

CIP ดังกล่าว ตามที่ระบุในคู่มือตามข้อ 3.4   
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(2) การท าความสะอาดแบบไม่ถอดช้ินส่วน (CIP) 

ขอ้ก าหนดที ่3.7 มีการตรวจสอบการตกค้างของสารเคมีในระบบที่เหมาะสม 

ค าอธิบาย 

เมื่อท า CIP เสร็จสิ้นกระบวนการ เพ่ือล้างท าความสะอาดน ้านมได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เนื่องจาก 

มีการใช้สารเคมีในระบบดังกล่าว ซ่ึงอาจมีการตกค้างหรือหลงเหลือของสารในระบบได้ และอาจปนเป้ือนสู่

น า้นมในรุ่นการผลิตต่อไป จึงควรก าหนดแผนในการตรวจสอบการตกค้างของสารเคมีในท่อส่งน า้นมดิบ

และปฏบิัติตามแผนที่ก าหนด เช่น ตรวจวัด pH    

(3) การบ ารงุรักษา เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอปุกรณ์ 

ขอ้ก าหนดที ่3.8 มีโปรแกรมการตรวจสอบและการซ่อมบ ารงุเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอปุกรณ์ 

ค าอธิบาย 

การรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดีจะเอื้ ออ านวยต่อความปลอดภัยอาหารและ  

ยังช่วยให้มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏบิัติงาน จึงควรก าหนดแผนการตรวจสอบ ตรวจเชค็ และแผนการบ ารุงรักษา

ที่ระบุรายการที่จะด าเนินการตรวจสอบ วิธกีาร ความถี่ และผู้ปฏบิัติงาน รวมทั้งปฏบิัติตามแผนที่ก าหนด  

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ที่ใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพและต่อเน่ือง ให้เคร่ืองมือ อุปกรณ์อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งาน ท าให้สามารถด าเนินการไปตามแผนที่ก าหนดไว้ อีกทั้งจะสามารถช่วยป้องกัน 

การปนเป้ือนของอันตรายสู่น ้านมดิบได้ เช่น การดูแลบ ารุงรักษาระบบกวนในถังเก็บน ้านม ไม่ให้

น ้ามันหล่อล่ืนหรือน ้ามันเคร่ืองไหลปนเป้ือนสู่น ้านมดิบ มีการเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและ

อุปกรณ์แต่ละชนิดตามระยะเวลาอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้ ควรจัดเกบ็เคร่ืองมือและอุปกรณ์อย่างเป็น

ระเบียบจะเพ่ิมความสะดวกในการน ามาใช้งาน 

(4) การควบคุมสตัว์พาหะน าเช้ือ 

ขอ้ก าหนดที ่3.9 มีมาตรการควบคุมและก าจัดสตัว์พาหะน าเช้ือ 

ค าอธิบาย 

สัตว์พาหะน าเช้ือเป็นสาเหตุที่ ก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยอาหาร จึงควรมีการปฏิบัติอย่าง 

ถูกสุขลักษณะ เพ่ือหลีกเล่ียงหรือลดการเข้ามาหรือการเข้าอยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าเช้ือ ควรมีการซ่อม

บ ารุงอาคารและดูแลให้อยู่ในสภาพดี เพ่ือป้องกนัไม่ให้สตัว์พาหะน าเช้ือเข้ามาในบริเวณปฏบิัติงาน ควรปิด

ช่องต่างๆ เช่น ทางระบายน า้ และบริเวณที่สัตว์พาหะน าเช้ือจะเข้ามาได้ มีการตรวจเฝ้าระวัง ตรวจสอบ

เพ่ือหาร่องรอยการเข้าอยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าเช้ือ และมีวิธีการก าจัด อาจใช้วิธีทางกายภาพ วิธีทาง

ชีวภาพ หรือการใช้สารเคม ีโดยไม่ท าให้เกดิความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอาหาร 
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(5) การจัดการสารเคมี 

ขอ้ก าหนดที่ 3.10 สารเคมีที่ไม่ใช้ในอาหาร เช่น สารท าความสะอาด น า้มันหล่อล่ืน รวมถึงภาชนะบรรจุ

สารเคมี มีการจัดการอย่างถูกสขุลักษณะ 

ค าอธิบาย 

สารเคมีที่ไม่ใช้ในอาหารที่เป็นอนัตราย เช่น สารท าความสะอาด สารฆ่าเชื้ อ น า้มันหล่อล่ืน รวมถึงภาชนะ

บรรจุสารเคมีเหล่านั้น ควรมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบในบริเวณที่สามารถระบายอากาศได้ดี มีระบบ

การจัดเก็บให้สามารถน าไปใช้ได้สะดวกตามวันล่วงอายุ  และใช้ด้วยความระมัดระวังโดยปฏิบัติ 

ตามค าแนะน าของผู้ผลิต ควรให้เกบ็แยกในภาชนะที่มีการช้ีบ่งไว้ชัดเจนเพ่ือหลีกเล่ียงความเสี่ยงต่อ 

การปนเป้ือนสู่น า้นมดิบ  

สารท าความสะอาด สารฆ่าเช้ือ ที่ใช้ในศูนย์ฯ ให้ใช้สารที่ได้รับการขึ้ นทะเบียนจากกรมปศุสัตว์หรือ

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ส่วนภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้วหรือสารเคมีที่หมดอายุอาจเป็นแหล่งปนเป้ือนของสารเคมีสู่น า้นมดิบได้ 

ซ่ึงจะมีผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค จึงควรก าจัดหรือจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ โดยการเผาหรือ  

ฝงักลบ หรือวิธกีารอื่นใดแล้วแต่ประเภทของเสยีนั้นๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกดิการปนเป้ือน

จากสารเคมีที่เหลือใช้ ที่เสื่อมสภาพ หรือที่หมดอายุ เข้าสู่ระบบการผลิตได้  

(5) การจัดการสารเคมี 

ขอ้ก าหนดที ่3.11 แยกเกบ็สารเคมีเป็นสดัส่วน และมฉีลากระบุไว้อย่างชัดเจน 

ค าอธิบาย 

ศูนย์รวบรวมน ้านมดิบ มีการใช้สารเคมีหลากหลายชนิด เช่น สารท าความสะอาด สารฆ่าเช้ือ สารเคมี

ส าหรับก าจัดสัตว์พาหะน าเช้ือ ควรจัดบริเวณในเกบ็สารเคมีเป็นสัดส่วนและมีการช้ีบ่งแยกไว้เฉพาะ  

และน าไปใช้โดยผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนสู่น า้นมดิบโดยบังเอญิ  

(6) การจัดการน า้เสยีและของเสยี 

ขอ้ก าหนดที ่3.12 มีวิธกีารบ าบดัน า้เสยี ก่อนระบายน า้ทิ้งลงสู่แหล่งน า้สาธารณะ 

ค าอธิบาย 

น ้าจากกระบวนการล้าง หากมีการระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือแหล่งน ้าสาธารณะโดยไม่มีการบ าบัด  

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอาจมีผลกระทบต่อการเล้ียงสัตว์  การเพาะปลูกและ 

กิจกรรมอื่นๆ บริเวณข้างเคียง ดังนั้นกรณีศูนย์รวบรวมน า้นมดิบปล่อยน า้เสียออกสู่แหล่งน า้สาธารณะ 

ต้องมีการบ าบัดน า้เสยีก่อนตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
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(6) การจัดการน า้เสยีและของเสยี 

ขอ้ก าหนดที ่3.13 มีวิธกีารจัดการขยะ และของเสยีอย่างเหมาะสม 

ค าอธิบาย 

เนื่องจากขยะและของเสยีเป็นที่อยู่อาศัยของสตัว์พาหะน าเช้ือเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค ซ่ึงอาจมีโอกาสปนเป้ือน

สู่ผู้ปฏบิัติงานหรือน า้นมดิบได้ จึงควรมีการจัดเกบ็ รวบรวม ขนย้าย และก าจัดอย่างเหมาะสมทุกวัน ไม่ให้

เกดิการสะสมหรือตกค้างของขยะและของเสยีในบริเวณสถานประกอบการที่จะท าให้เกดิการปนเป้ือนของ

อนัตราย ทั้งน้ีควรมีการท าความสะอาดที่เกบ็และจุดรวบรวมขยะและของเสยีอย่างเหมาะสม 

ควรเกบ็ขยะและของเสยีในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด วางถังขยะในบริเวณที่เหมาะสม ไม่วางใกล้อ่างน า้นมดิบ 

ควรทิ้ งขยะและของเสียเฉพาะในที่ที่จัดไว้ นอกจากน้ีควรก าหนดจุดรวบรวมขยะและของเสีย ที่เหมาะสม 

และมีระบบก าจัดขยะและของเสยีอย่างถูกวิธแีละเหมาะสมหรือใช้บริการเกบ็ขยะจากหน่วยงานท้องถิ่น  

4. สุขลกัษณะส่วนบุคคล 

(1) สขุลักษณะส่วนบุคคล 

ขอ้ก าหนดที ่4.1 ผู้ปฏบิัติงานและผู้ขนส่งน า้นมดิบต้องมีสขุลักษณะส่วนบุคคลที่ดีในขณะปฏบิัติงาน และ

ผ่านการตรวจสขุภาพอย่างน้อยปีละคร้ัง 

ค าอธิบาย 

การมีสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงานที่ดีภายในศูนย์ฯ รวมถึงผู้ขนส่ง เป็นปัจจัยที่ส  าคัญใน       

การป้องกนัหรือลดการปนเป้ือนของเช้ือก่อโรคที่ส าคัญจากผู้ปฏบิัติงานไปสู่น า้นมดิบได้ 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในศูนย์รวมถึงผู้ขนส่งต้องได้รับการตรวจสุขภาพเกี่ยวกับโรคติดต่อที่ส่งผ่านสู่

น า้นมดิบได้ เช่น โรควัณโรค ตับอกัเสบ เป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ห้ามผู้ปฏบิัติงานที่สัมผัส

กับน ้านมดิบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น ไอ เจ็บคอ อาการท้องร่วง อาเจียน มีไข้  

หรือแผลติดเช้ือที่ผิวหนัง เข้าปฏบิัติงานภายในศูนย์ฯ โดยต้องรายงานการเจบ็ป่วยหรืออาการให้หัวหน้า

ผู้ปฏบิัติงานทราบทนัท ีเพ่ือพิจารณาแยกผู้เจบ็ป่วยออกจากการปฏบิัติงานที่มีโอกาสสมัผสักบัน า้นมดิบ 

(1) สขุลักษณะส่วนบุคคล 

ขอ้ก าหนดที่ 4.2 ผู้ปฏบิัติงาน มีการรักษาความสะอาดส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ในขณะปฏบิัติงาน เช่น 

สวมชุดกนัเป้ือน ที่คลุมผม ผ้าปิดปาก 
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ค าอธิบาย 

ผู้ปฏิบัติงานควรรักษาความสะอาดส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ในขณะปฏิบัติงาน ควรสวมรองเท้าบูท  

ชุดกนัเป้ือน ที่คลุมผม รวมถึงผ้าปิดปาก ล้างมือให้สะอาดก่อนเร่ิมการปฏบิัติงานและทนัทหีลังจากการใช้

ห้องสขุา  

ละเว้นจากการประพฤติที่สามารถท าให้เกดิการปนเป้ือนได้ เช่น การสบูบุหร่ี ถ่มน า้ลาย การขบเคี้ ยวหรือ

รับประทานอาหาร ในบริเวณปฏบิัติงาน 

ไม่ควรสวมใส่หรือน าสิ่งของส่วนตัว เช่น เคร่ืองประดับ เข็มกลัด หรือของอย่างอื่นเข้าไปในบริเวณ

ปฏบิัติงาน หากการน าเข้าไปจะท าให้เกดิความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอาหาร 

(1) สขุลักษณะส่วนบุคคล 

ขอ้ก าหนดที ่4.3 บุคคลภายนอกหรือผู้เย่ียมชมที่เข้าในบริเวณปฏบิตัิงานต้องปฏบิัตติามสขุลักษณะส่วน
บุคคลที่ด ี

ค าอธิบาย 

บุคคลภายนอกหรือผู้เย่ียมชม ที่เข้าสู่บริเวณการปฏบิัติงานภายในศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ หรือบริเวณที่มี

ความเสี่ยงต่อการปนเป้ือน หากปฏบิัติไม่ถูกสุขลักษณะอาจท าให้เกิดการปนเป้ือนต่อน า้นมดิบได้จึงควร

ปฏบิัติตามข้อก าหนดสขุลักษณะส่วนบุคคลที่ดีเช่นเดียวกนั  

บุคคลภายนอกหรือผู้เย่ียมชมควรสวมชุดคลุมที่สะอาด มีที่คลุมผม ผ้าปิดปาก และสวมรองเท้าบูท ก่อนเข้าสู่

บริเวณปฏบิัติงานภายในศูนย์ฯ 

5. การขนส่ง 

(1) การจัดการระบบขนส่งน า้นมดิบ 

ขอ้ก าหนดที่ 5.1 รถขนส่งต้องมีฉนวนที่สามารถรักษาอุณหภูมิน า้นมดิบ ให้มีอุณหภูมิไม่เกิน 8oC เมื่อถึง

ปลายทางรับน า้นมดิบ 

ค าอธิบาย 

เม่ือมีมาตรการควบคุมสขุลักษณะอย่างเพียงพอที่ด าเนินการตั้งแต่ในขั้นตอนที่ศูนย์รวบรวมน า้นมดิบแล้ว 

การขนส่งสู่ปลายทางเป็นขั้นตอนหน่ึงในห่วงโซ่อาหาร ที่อาจเกิดการปนเป้ือนได้ จึงควรป้องกนัน า้นมดิบ

จากแหล่งปนเป้ือนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้ น และจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่สามารถควบคุม 

การเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย์ที่ท  าให้เกดิโรคหรือท าให้เสื่อมคุณภาพ จนไม่เหมาะสมต่อการน าไปแปรรูป

เพ่ือการบริโภค 
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ควรดูแลรักษาความสะอาดรถขนส่ง และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเหมาะสม ส่วนที่ใช้บรรจุน า้นมดิบต้อง 

บุฉนวนเพ่ือป้องกันความร้อนจากภายนอก และป้องกันความเยน็จากภายในไม่ให้สูญเสียไป ซ่ึงสามารถ

รักษาอณุหภมูิไว้อย่างเหมาะสม ปะเกน็ยางของฝาถงัของรถขนส่งน า้นมดิบต้องอยู่ในสภาพดีสามารถรักษา

อุณหภูมิของน า้นมดิบตลอดเวลาระหว่างการขนส่ง เมื่อถึงปลายทางอุณหภูมิของน า้นมดิบต้องไม่เกิน 8 oC 

โดยสามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการตรวจรับน า้นมดิบ 

(1) การจัดการระบบขนส่งน า้นมดิบ 

ขอ้ก าหนดที่ 5.2 ให้เตรียมการในการขนส่งน ้านมดิบอย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ พร้อมบันทึก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ค าอธิบาย 

ให้เตรียมการในการขนส่งน า้นมดิบอย่างเหมาะสมและถูกสขุลักษณะ เช่น  

- รถขนส่งให้ใช้ขนส่งเฉพาะน า้นมดบิเท่าน้ัน 

- ถงับรรจุน า้นมดิบส าหรับขนส่งต้องได้รับการดูแลรักษาความสะอาด บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพเหมาะสม 

ก่อนและหลังการขนส่งทุกคร้ัง ให้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้ อตามความเหมาะสมที่สามารถม่ันใจว่ามีความ

สะอาดเพียงพอ  

- ควรมีการวางแผนการขนส่งเพ่ือให้ส่งน า้นมดิบถึงโรงงานแปรรูปได้ตามก าหนดเวลา และยังคงรักษา

อุณหภมูิได้ไม่เกนิ 8 oC และมีมาตรการหรือขั้นตอนปฏบิัติงานที่สามารถป้องกันการปนเป้ือนของอันตราย 

โดยเฉพาะขั้นตอนการขนถ่ายน า้นมดิบจากถงัเกบ็สู่ถงับรรจุส าหรับขนส่งอย่างถูกสขุลักษณะ และการปิดผนึก

ฝาถงับรรจุและวาล์วท่อนมอย่างถูกต้อง 

- มีแผนการตรวจสอบรอยร่ัวของส่วนที่ใช้บรรทุกเป็นระยะอย่างสม ่าเสมอ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ

เหมาะสมก่อนใช้งาน 

- ให้บันทกึข้อมูลที่จ าเป็นอย่างเพียงพอที่จะท าให้ผู้ที่รับช่วงต่อไปในห่วงโซ่อาหารสามารถจัดการต่อไปได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น ปริมาณน า้นมดิบที่ขนส่งแต่ละคร้ัง รุ่นการผลิต วันที่ขนส่ง อุณหภมูิน า้นมดิบ

ก่อนการขนส่ง 

(1) การจัดการระบบขนส่งน า้นมดิบ 

ขอ้ก าหนดที่ 5.3 มีวิธีเกบ็ตัวอย่างที่เป็นมาตรฐาน และเกบ็ตัวอย่างน า้นมดิบจากรถขนส่ง เพ่ือตรวจสอบ

คุณภาพก่อนออกจากศูนย์ฯ กรณีผลการตรวจไม่เป็นไปตามเกณฑก์ าหนดให้มีมาตรการแก้ไข 

ค าอธิบาย 

ก่อนขนส่งน า้นมดิบสู่โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑน์ม ให้เกบ็ตัวอย่างน า้นมดิบที่เป็นตัวแทนที่ดีของรุ่นการผลิต 

(lot) ดังตัวอย่างในภาคผนวก ค เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ เช่น ปริมาณของแขง็ทั้งหมด (Total Solids) 
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จ านวนเซลล์โซมาติก (Somatic Cell Count) และบันทกึผลการตรวจวิเคราะห์ไว้ หากพบว่า ผลการตรวจ

ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ าหนด ต้องมีมาตรการแก้ไข 

ในกรณมีีการตรวจวิเคราะห์โดยหน่วยงานภายนอก เช่น กรมปศุสตัว์ ให้ติดตามผลการวิเคราะห์ เพ่ือใช้ใน

การปรับปรงุคุณภาพ  

(1) การจัดการระบบขนส่งน า้นมดิบ 

ขอ้ก าหนดที ่5.4 มีการควบคุมการขนส่งน า้นมดิบเข้าโรงงานแปรรปู 

ค าอธิบาย 

น ้านมดิบยังไม่ผ่านกระบวนการฆ่าเช้ือ ดังนั้น ในการขนส่งสู่โรงงานแปรรูป จึงควรขนส่งโดยเร็ว  

มีมาตรการควบคุมระหว่างการขนส่ง ให้เป็นไปตามก าหนดเวลาส่งมอบโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม  

และที่ส าคัญ ควรมีมาตรการป้องกันการปลอมปน ในระหว่างการขนส่ง ที่ท  าให้น า้นมดิบไม่ได้คุณภาพ

ตามที่ต้องการ เช่น ตรวจสอบการปิดผนึกฝาถงัและวาล์วท่อนมรถขนส่ง  

6. การตามสอบ (Traceability) 

(1) ระบบการตามสอบน า้นมดิบ 

ขอ้ก าหนดที่ 6.1 มีระบบการตามสอบน ้านมดิบ เพ่ือให้ทราบแหล่งที่มาของน ้านมดิบ และสถานที่ 

ส่งมอบน า้นมดิบ 

ค าอธิบาย 

การตามสอบเป็นวิธีการหน่ึงที่น ามาใช้ เพ่ือพัฒนาความสามารถขององค์กรที่ด าเนินกิจการในห่วงโซ่อาหาร 

ในการจัดการด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ขั้นตอนใดๆ ของห่วงโซ่อาหาร โดยการระบุแหล่งที่มาของสินค้า ย้อนหลังไป 1 ขั้น และบ่งช้ีที่ไปหรือ 

ที่หมายปลายทางของสนิค้า ถัดไป 1 ขั้น ทั้งน้ี ควรบันทกึข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการตามสอบ ศูนย์ฯ ต้องมั่นใจ
ว่ามีข้อมูลในแต่ละรุ่นการผลิตเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความสามารถในการตามสอบ เช่น 

1) ข้อมูลแหล่งที่มาของน า้นมดิบ  
2) ข้อมูลที่เกี่ยวกบักระบวนการการจดัการและการขนส่งน า้นมดิบ 

3) ข้อมูลปลายทางของน า้นมดิบ  

(1) ระบบการตามสอบน า้นมดิบ 

 ขอ้ก าหนดที ่6.2 มีวิธกีารจัดการเกี่ยวกบัข้อร้องเรียนของลูกค้า 
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ค าอธิบาย 

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม จัดเป็นลูกค้าของศูนย์รวบรวมน ้านมดิบ ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการที่ส าคัญใน 

ห่วงโซ่อาหารล าดับถัดไป ดังนั้น ศูนย์ฯ ต้องมีวิธีจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าโดยก าหนดผู้รับผิดชอบ 

ให้ชัดเจน และหากมีข้อเทจ็จริงของปัญหา ให้สบืหาสาเหตุและท าการแก้ไขโดยเรว็  

7. การฝึกอบรม 

ข้อก าหนดที่ 7.1 บุคลากรต้องได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่       
ความรับผดิชอบในการปฏบิัติงานเช่น กระบวนการผลิต สขุลักษณะ และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้นมดิบ 

ค าอธิบาย 

การฝึกอบรมเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อระบบสุขลักษณะ ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมต้องได้รับ      

การอบรมความรู้ ด้านสขุลักษณะทั่วไปและเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ เช่น การตรวจรับน า้นมดิบ การท าความสะอาด 

การตรวจเช็คดูแล ซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การสอบเทียบเคร่ืองช่ังและ

เคร่ืองวัดอุณหภมูิ การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการและท าให้

เกิดการเรียนรู้ จากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ สามารถติดตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาความรู้หรือ

ทักษะที่ท  าให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนมีโอกาสแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร 

ในกลุ่มเครือข่าย เช่น เกษตรกร ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน า้นมดิบและผู้ประกอบการแปรรปู เพ่ือจะได้

น าไปเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุงเทคนิคการผลิต ปรับปรุงคุณภาพ ทั้งนี้ ให้มีการอบรมพนักงานขับรถ

ขนส่งน า้นมดิบในการปฏบิัติงานในเร่ืองที่เกี่ยวข้องสขุลักษณะที่ดีในการจัดการส่งน า้นมดิบ เพ่ือให้สามารถ

ปฏิบัติการขนส่งได้อย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนหรือปลอมปนในระหว่างการขนส่ง  รวมทั้ง

บันทกึข้อมูลการฝึกอบรมและเกบ็หลักฐานการฝึกอบรม 

ขอ้ก าหนดที ่7.2 มีแผนการอบรมบุคลากร และการประเมินผล 

ค าอธิบาย 

มีแผนการอบรมบุคลากร เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนได้รับการอบรมอย่างทั่วถึง และมีการพัฒนา  

อย่างต่อเน่ือง ตรงกับต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ โดยการจัดท าแผนการฝึกอบรมประจ าปี แล้วมีวิธีการ

ประเมินผลการฝึกอบรม เช่น การสอบถาม การทดสอบ ว่ามีความรู้  ความเข้าใจ เป็นไปตามวัตถุประสงค์  

8. ระบบการส่งเสริมสมาชิก 

(1) การส่งเสริมสมาชิกรายฟาร์ม  

ขอ้ก าหนดที่ 8.1 มีทะเบียนสมาชิกและข้อมูลของฟาร์มที่เป็นปัจจุบัน โดยต้องรับขึ้ นทะเบียนสมาชิก 

ไม่ซ า้ซ้อนกบัศูนย์รวบรวมน า้นมดิบอื่น 
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ค าอธิบาย 

เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์ฯ มีความส าคัญต่อปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบของศูนย์ฯ ดังนั้นศูนย์ฯ          

จึงจ าเป็นต้องทราบจ านวนสมาชิกที่แน่นอน โดยมีการขึ้ นทะเบียนสมาชิกเพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ        

ที่ เกี่ยวข้องของสมาชิกแต่ละราย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการส่งเสริมสมาชิกได้อย่างเหมาะสม          

ให้สามารถผลิตน ้านมดิบที่มีคุณภาพส่งศูนย์ฯ เช่น ช่ือ ที่อยู่/สถานที่ตั้งฟาร์ม จ านวนโคนมทั้งหมด 

จ านวนโครีดนม ระยะทางจากฟาร์มถึงศูนย์ฯ การขนส่งนม และที่ส าคัญต้องไม่มีการขึ้นทะเบียนสมาชิก

ซ า้ซ้อนกบัศูนย์อื่น ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการวางแผนการผลิตและแผนการส่งเสริมสมาชิกของศูนย์ฯ ทั้งนี้

ควรทบทวนปรับปรงุข้อมูลของสมาชิกแต่ละรายเป็นระยะเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

(1) การส่งเสริมสมาชิกรายฟาร์ม  

ขอ้ก าหนดที่ 8.2 มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและมีกิจกรรมในการส่งเสริมการผลิตน ้านมดิบของสมาชิกให้มี
คุณภาพ เช่น การฝึกอบรมสมาชิก 

ค าอธิบาย 

จัดให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ที่มีความรู้ ด้านการเล้ียงโคนม เช่น การปฏบิัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม 

อาหารโคนม สุขภาพโคนม การรีดนมอย่างถูกสุขลักษณะ โดยมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  

อย่างชัดเจนในการส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้  ความเข้าใจและสามารถผลิตน า้นมดิบที่มีคุณภาพ และควร

มีจ านวนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมให้เหมาะสมกบัจ านวนสมาชิก  

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ควรมีวิธกีารหรือแนวทางในการส่งเสริมสมาชิก โดยมีกจิกรรมต่างๆ เช่น การฝึกอบรม 

การฝึกปฏบิัติ จัดหา/จัดท าเอกสารข้อแนะน าต่างๆ เช่น การรีดนมที่ถูกสุขลักษณะ การดูแลรักษาเคร่ืองมือ

อปุกรณ์การรีดนมอย่างถูกต้องและการตรวจสอบการท างานของอปุกรณ์รีดนม การใช้ยาปฏชีิวนะหรือสารเคมี

ในฟาร์ม การปฏบิัติการขนส่งจากฟาร์มถึงศูนย์ฯ รวมถงึการส่งเสริมให้สมาชิกน าการปฏบิัติทางการเกษตร

ที่ดีส าหรับฟาร์มโคนมไปปฏบิัติ  

อาจมีงานบริการอื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่น จัดหาอาหารโคนมที่มีคุณภาพกบัช่วงวัยต่างๆ ของโคนม 

เพ่ือจ าหน่ายให้แก่สมาชิก ให้ค าแนะน าที่เกี่ยวข้อง โดยมีทมีที่ปรึกษาด้านสตูรอาหารรวมถึงแนะน าการปรับ

สตูรอาหารเพ่ือเพ่ิมผลผลิต คุณภาพน า้นมและสขุภาพโคนม แก่สมาชิกได้ 

(2) การประเมินสมาชิกรายฟาร์ม  

ขอ้ก าหนดที ่8.3 มีระบบการประเมินคุณภาพน า้นมดิบของสมาชิก 

ค าอธิบาย 

ศูนย์ควรมีระบบการประเมินสมาชิกรายฟาร์ม โดยก าหนดแนวทางหรือก าหนดเกณฑ์การประเมินสมาชิก 

มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ ชัดเจนและเป็นธรรมส าหรับสมาชิกทุกราย เช่น เกณฑ์การประเมินจากผล       
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การตรวจวิเคราะห์น า้นมดิบของสมาชิกแต่ละราย หรือ การตรวจประเมินฟาร์ม ตามเกณฑก์ารปฏบิัติทาง

การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มโคนม หรือ ก าหนดเฉพาะเกณฑส์ าคัญที่เกี่ยวข้องกบัคุณภาพน า้นมดิบโดยตรง 

และตรวจประเมินฟาร์มตามข้อก าหนดดังกล่าว หรือ มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เพ่ือทดสอบด้านเชื้ อจุลินทรีย์ 

ทวนสอบผลการท าความสะอาดและมีวิธกีารตรวจสอบการท างานอปุกรณรี์ดนม ตามความเหมาะสม  

หากพบปัญหา หรือไม่ผ่านเกณฑใ์ดให้แจ้งสมาชิกทราบพร้อมแนวทางการแก้ไข  

ศูนย์ฯ ควรมีข้อมูลสมาชิกที่มีประวัติปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพน า้นมดิบ เพ่ือจัดท าแนวทางการส่งเสริมให้

สอดคล้องกบัปัญหาตามความเหมาะสม 

(2) การประเมินสมาชิกรายฟาร์ม  

ขอ้ก าหนดที ่8.4 มีการแจ้งข้อมูลคุณภาพน า้นมดิบ และผลการประเมินให้สมาชิกรับทราบ 

ค าอธิบาย 

ผลการตรวจคุณภาพน ้านมดิบของสมาชิก ที่ศูนย์ด าเนินการหรือจากการเกบ็ตัวอย่างตรวจสอบโดย 

กรมปศุสัตว์ ให้แจ้งผลดังกล่าวให้สมาชิกทราบโดยเร็ว เพ่ือให้สมาชิกเกบ็รวบรวมข้อมูลและน ามาใช้

ประโยชน์ในการปรับปรงุคุณภาพ  

(3) การส่งเสริมคุณภาพน า้นมดิบของสมาชิก  

ขอ้ก าหนดที ่8.5 ต้องก าหนดช่วงเวลารับซ้ือน า้นมดิบที่แน่นอน 

ค าอธิบาย  

ก าหนดช่วงเวลารับซ้ือน ้านมดิบทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย เน่ืองจากระยะเวลาเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส  าคัญ 

ต่อคุณภาพน า้นมดิบด้านเช้ือจุลินทรีย์ เพ่ือให้น า้นมหลังจากการรีดนมได้เข้าสู่กระบวนการลดอุณหภูมิ

หรือการท าให้เย็นโดยเร็ว จึงต้องก าหนดเวลารับซ้ือที่แน่นอนให้สมาชิกทราบ เพ่ือให้สมาชิกสามารถ 

วางแผนการรีดนม ในเวลาที่เหมาะสมกบัช่วงระยะเวลาด าเนินการของศูนย์ฯ 

(3) การส่งเสริมคุณภาพน า้นมดิบของสมาชิก  

ขอ้ก าหนดที ่8.6 ก าหนดราคารับซื้อน า้นมดิบตามคุณภาพ 

ค าอธิบาย 

การให้ราคาตามคุณภาพเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่จะช่วยให้เกดิการปรับปรงุคุณภาพ คุณภาพนมดิบของสมาชิก 

มีผลกระทบต่อคุณภาพนมรวมของศูนย์ จึงควรมีการก าหนดเกณฑ์ที่ ชัดเจนทั้ งด้านคุณภาพหรือ 

ช้ันคุณภาพและราคาที่เพ่ิมขึ้ นหรือลดลง จากราคาปกติ หรือการเพ่ิมราคาเมื่อฟาร์มได้มาตรฐาน GAP  
ให้สมาชิกทราบ  
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9. ระบบเอกสารและการบนัทึกขอ้มูล 

9.1 มีการบันทกึข้อมูลดังต่อไปน้ีข้อก าหนดที่ 

1) การสอบเทยีบอปุกรณ์และเคร่ืองมือ (ข้อ 1.12) 

2) การปรับสภาพน า้ใช้ในกระบวนการผลิตและผลการตรวจคุณภาพน า้ใช้ (ข้อ 1.22 และข้อ 1.23)  

3) การควบคุมกระบวนการรับน า้นมดิบ การลดอุณหภมูิ บันทกึอุณหภมูิ การตรวจสอบคุณภาพ การเกบ็

รักษา และการขนส่ง (ข้อ 2 และข้อ 5) 

4) ผลการตรวจคุณภาพน า้นมดบิในขั้นตอนต่างๆ (ข้อ 2(2)) 

5) การท าความสะอาด และการบ ารงุรักษาอาคาร สถานที่ เคร่ืองมือ และอปุกรณ ์(ข้อ 3(1) และข้อ 3(3)) 

6) บันทกึที่เกี่ยวข้องกบัระบบ CIP (ข้อ 3(2)) 

7) การควบคุมสตัว์พาหะน าเช้ือ และสารเคมี (ข้อ 3(4) และข้อ 3(5)) 
8) การควบคุมสขุลักษณะส่วนบุคคล (ข้อ 4) 

9) ประวัติการฝึกอบรม (ข้อ 7) 

10) กจิกรรมการส่งเสริมและผลการประเมินคุณภาพน า้นมดิบของสมาชิก (ข้อ 8) 

ค าอธิบาย 

การบันทกึข้อมูลเป็นประจ าจะช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกดิขึ้นระหว่างการปฏบิัติงาน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์

ในการปรับปรุงแก้ไขระบบการจัดการปฏบิัติงานให้มีประสทิธภิาพ ถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ เป็นประโยชน์

อย่างมากในการวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้ นในการผลิตรุ่นต่อไป และการตามสอบ กรณีที่มี

ปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร 

ดังนั้นเพ่ือให้ระบบการผลิตน ้านมดิบของศูนย์ สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับ 

มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีระบบการเกบ็ข้อมูล โดยมีการบันทึกข้อมูล 

ที่ส าคัญในการผลิตในขั้นตอนส าคัญที่เกี่ยวข้องอย่างสม ่าเสมอ และเป็นปัจจุบัน ซ่ึงผู้ประกอบการสามารถ

น าข้อมูลเหล่านี้มาทบทวน เพ่ือใช้ในการปรับปรุงระบบการผลิตและคุณภาพ ให้มีประสทิธภิาพทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต อีกทั้งยังช่วยในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตด้วย นอกจากนี้  ควรวิเคราะห์ข้อมูล 

ทุกคร้ังที่เสรจ็สิ้นการผลิตในแต่ละรุ่น รวมถึงข้อมูลกจิกรรมการส่งเสริม เช่น ข้อมูลสมาชิก ช่ือ ที่อยู่ฟาร์ม 

ข้อมูลเกี่ยวกบัโคนม  

ขอ้ก าหนดที ่9.2 ให้เกบ็บันทกึข้อมูลไว้อย่างน้อย 3 ปี 

ค าอธิบาย 

ผู้ประกอบการศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ ควรเกบ็บันทึกข้อมูลเพ่ือการทวนสอบของศูนย์ฯ กรณีพบปัญหา

และเพ่ือการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก โดยเกบ็บันทกึไว้อย่างน้อย 3 ปี ตั้งแต่วันที่บันทกึข้อมูล  
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ภาคผนวก ก 

แผนภูมิที ่1 ตวัอย่างแผนภูมิขั้นตอนการรวบรวมน ้ านมดิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ้านมดิบจากฟารม์สมาชิก 

 

ตรวจรบั 

 

การลดอุณหภูมิ (การท าใหเ้ยน็) 

 

เก็บรกัษาในถงัเก็บหรือถงัควบคุม 

อุณหภูมิ ≤ 4 องศาเซลเซียส 

ตรวจสอบ

คุณภาพ

ระหว่าง

เกบ็รักษา 

ขนส่ง 
ตรวจสอบ

คุณภาพ

ก่อนขนส่ง 

ตรวจสอบ

คุณภาพ

เพ่ือรับ

วัตถุดิบ 
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ภาคผนวก ข  

คุณภาพน ้ าบริโภค 

คุณภาพหรือมาตรฐานน า้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  

เร่ือง น า้บริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  

คุณสมบติัทางฟิสิกส ์

(ก) ส ีต้องไม่เกนิ 20 ฮาเซนยูนิต 

(ข) กล่ิน ต้องไม่มี กล่ิน แต่ไม่รวมถงึกล่ินคลอรีน 

(ค) ความขุ่น ต้องไม่เกนิ 5.0 ซิลิกาสเกล 

(ง)ค่าความเป็นกรด – ด่าง ต้องอยู่ระหว่าง 6.5 – 8.5  

 

คุณสมบติัทางเคมี 

(ก) ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solid)ไม่เกนิ 500.0 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ข) ความกระด้างทั้งหมด โดยค านวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ไม่เกนิ 100.0 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ค) สารหนู ไม่เกนิ 0.05 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ง) แบเรียม ไม่เกนิ 1.0 มลิลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(จ) แคดเมียม ไม่เกนิ 0.005 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ฉ) คลอไรด์ โดยค านวณเป็นครอรีน ไม่เกนิ 250.0 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ช) โครเมียม ไม่เกนิ 0.05 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ซ) ทองแดง ไม่เกนิ 1.0 มลิลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ฌ) เหลก็ ไม่เกนิ 0.3 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ญ) ตะกั่ว ไม่เกนิ 0.05 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ฎ) แมงกานีส ไม่เกนิ 0.05 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ฏ) ปรอท ไม่เกนิ 0.002 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ฐ) ไนเตรท โดยค านวณเป็นไนโตรเจน ไม่เกนิ 4.0 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ฑ) ฟีนอล ไม่เกนิ 0.001 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ฒ) ซิลีเนียม ไม่เกนิ 0.01 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 
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คุณสมบติัทางเคมี 

(ณ) เงิน ไม่เกนิ 0.05 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ด) ซัลเฟต ไม่เกนิ 250.0 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ต) สงักะส ีไม่เกนิ 5.0 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ถ) ฟลูออไรด์ โดยค านวณเป็นฟลูออรีน ไม่เกนิ 0.7 มลิลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ท)  อะลูมิเนียม ไม่เกนิ 0.2 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(ธ) เอบีเอส  (Alkylbenzene Sulfonate)ไม่เกนิ 0.2 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

(น) ไซยาไนด์ ไม่เกนิ 0.1 มิลลิกรัม ต่อน า้บริโภค 1 ลิตร 

 

คุณสมบติัเกีย่วกบัจุลินทรีย ์

(ก) ตรวจพบแบคทเีรียชนิดโคลิฟอร์ม น้อยกว่า 2.2 ต่อน า้บริโภค 100 มิลลิลิตร โดยวธิ ีเอม็ พี เอน็ 

(Most Probable Number) 

(ข) ตรวจไม่พบแบคทเีรียชนิด อ.ีโคไล (E.coli) 

(ค) ไม่มีจุลินทรีย์ ที่ท  าให้เกดิโรค 
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ภาคผนวก ค 

วิธีเก็บตวัอย่างน ้ านมดิบ 

 

การตรวจสอบคุณภาพน ้านมไม่ว่าจะเป็นทางด้านเคมีและด้านแบคทีเรีย การเกบ็ตัวอย่างต้อง

ค านึงถึงความเป็นเนื้ อเดียวกัน ไม่เกิดการปนเป้ือน ตัวอย่างน ้านมที่เกบ็ต้องเป็นตัวแทนของทั้งหมด 

ภาชนะบรรจุต้องสะอาด รวมทั้งการขนส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏบิัติการจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
อุปกรณใ์นการเก็บตวัอย่างน ้ านม  
1. อุปกรณส์ าหรบักวน ตวัอย่างใหเ้ป็นเนื้ อเดียวกนั  

1.1 Stirrer (Plunger) เป็นแท่ง stainless steel ตรงปลายแทง่จะมีแผ่น stainless steel กลมมีรู

ให้น า้นมผ่านได้  มีลักษณะตามภาชนะที่บรรจุน า้นมดบิ ได้แก่ 

1.1.1 ถงันมรวมฟาร์ม ใช้แท่ง stainless steel ยาวประมาณ 1 เมตร แผ่น stainless steel 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร และรูให้น า้นมผ่านมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 

12.5 มิลลิเมตร 

                     
ที่มา ISO 707 / IDF 50: 2008 Milk and milk products – Guidance on sampling. 

 

1.1.2 ช่องเกบ็น ้านมบนรถขนส่งน ้านม ใช้แท่ง stainless steel ยาวประมาณ 2 เมตร 

แผ่น stainless steel ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร และรูให้น า้นมผ่าน

มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร 

                                
ที่มา ISO 707 / IDF 50: 2008 Milk and milk products – Guidance on sampling. 
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1.1.3 ถงันมรวมของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ ใช้ Agitator ซ่ึงมีลักษณะคล้ายกบั Plunger 

แต่แผ่นโลหะจะเช่ือมติดด้านข้างมากกว่าติดตรงปลาย แผ่นโลหะ โดยเช่ือมติด

เป็นมุมต่างๆกบัแกนกลาง Agitator จะขับเคล่ือนด้วย Motor ไฟฟ้า 
              

2. อุปกรณส์ าหรบัตกันมหรือ Dipper มีลักษณะเป็นกระบอกโลหะที่มีผิวเรียบและมีแท่งโลหะ 

ต่อออกมาส าหรับใช้เป็นที่จับ ปกติจะมีขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ก้นมนไม่เป็นเหล่ียม ใช้คนน า้นมและ

ตักเกบ็ตัวอย่างน า้นม 

                               
ที่มา ISO 707 / IDF 50: 2008 Milk and milk products – Guidance on sampling. 

 

3. ขวดใส่ตัวอย่าง  หากส่งตรวจทางจุลินทรีย์ขวดใส่ตัวอย่างต้องเป็นขวดที่ผ่านการฆ่าเช้ือ  

และการบรรจุตัวอย่างโดยเหลือช่องว่างภายในภาชนะส าหรับให้ท าการผสมก่อนการตรวจวิเคราะห์ได้และ

ต้องระบุรายละเอยีดตัวอย่างให้ชัดเจนและป้องกนัไม่ให้ลบเลือนเมื่อโดนหยดน า้จากความเยน็ 
 

4. ฉลากตวัอย่าง ตอ้งระบุรายละเอียดใหช้ดัเจน  

4.1 เป็นตัวอย่างน า้นมชนิดใด เช่น น า้นมรวมฟาร์ม น า้นมรวมศูนย์ฯ เป็นต้น 

4.2 รหัสของตัวอย่าง เช่น (ตดัออกเน่ืองจากเป็นการเกบ็ตัวอย่างที่ศนูย์รวบรวมน า้นมดบิ) 

เบอร์ถงัของฟาร์ม เบอร์ถงัของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ เป็นต้น 

4.3 ช่ือและสถานที่เกบ็ตัวอย่าง เช่น ช่ือฟาร์ม ช่ือศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ 

4.4 วันที่เกบ็ตัวอย่าง เวลาที่เกบ็ตัวอย่าง 
 

5. กล่องบรรจุขวดตวัอย่างและน ้าแข็งส าหรบัขนส่ง กล่องบรรจุตัวอย่างควรท าด้วยโลหะ พลาสติก 

หรือโฟมที่สามารถรักษาอณุหภมิูให้อยู่ในช่วง 0-4 องศาเซลเซียส ได้ 

6. ถุงพลาสติกและยางรดัของ เป็นถุงพลาสติกชนิดเหนียว ทนความเยน็และไม่ร่ัวซึม ส าหรับยาง

รัดของ ควรเป็นยางใหม่ ไม่กรอบขาดง่าย 
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การเก็บตวัอย่าง ณ ศูนยร์วบรวมน ้านมดิบ 

1. ตัวอย่างน า้นมรวมฟาร์ม 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้นมรวมของแต่ละฟาร์ม เพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพของน า้นมสมาชิก

และเพ่ือให้ราคาน า้นมตามคุณภาพแก่เกษตรกร 

วิธกีารเกบ็ตัวอย่างน า้นมจากถงัรวมฟาร์ม 

วิธทีี่ 1 ใช้ Plunger กวนนมให้เข้ากนั โดยกด Plunger ลงไปที่ก้นถงั โดยให้เร่ิมจากด้านหน่ึง

ของถังไปยังอีกด้านหนึ่งของถังจนถึงก้นถัง แล้วดึงขึ้ นให้ Plunger ชิดขอบถังอีกด้านหนึ่ง กวน 4-5 คร้ัง 

จากนั้นใช้ Dipper ตักตัวอย่างใส่ขวด 

วิธทีี่ 2 เทนมจากถงัหน่ึงลงอกีถังหน่ึงกลับไปมา 4-5 คร้ัง จากนั้นใช้ Dipper ตักตัวอย่าง

ใส่ขวด 

วิธีที่ 3 เกบ็ตัวอย่างจากถังช่ังน ้าหนัก โดยเทน ้านมจากถังรวมฟาร์มลงในถังช่ังน ้าหนัก

ก่อนเกบ็ตัวอย่างต้องมั่นใจว่า น า้นมนั้นผสมจนเข้ากันดีแล้ว หรืออาจใช้วิธีกวนช่วยก่อนกไ็ด้ แล้วใช้จึง  

ท าการเกบ็ตัวอย่าง 

ข้อเสนอแนะ : ผู้เกบ็ตัวอย่างสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติได้ 

หากถงันมรวมฟาร์มของเกษตรกรมีมากกว่า 1 ถงั การเกบ็แบบวิธทีี่ 3 จะเหมาะสมที่สดุ 

 

2. ตัวอย่างน า้นมรวมของศูนย์รวบรวมน า้นมดบิ 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้นมรวมของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบ เพ่ือให้ทราบถึงคุณภาพ

สขุลักษณะ ความสะอาดรวมถงึประเมินระบบการท าความเยน็กระบวนการขนส่งน า้นมด้วย 

วิธกีารเกบ็ตัวอย่างจากถงัเกบ็นมของศูนย์รวบรวมน า้นมดิบและรถขนส่งน า้นม 

1. ใช้ Plunger กวนนมให้เป็นเน้ือเดียวกนั กรณทีี่มี Agitator เคร่ืองต้องท ามุม 5-20 องศา 

และใบพัดอยู่ 7 ใน 10 ของความลึก 
2. เมื่อตัวอย่างเป็นเนื้อเดียวกนัให้เกบ็ตัวอย่างทนัท ีโดยใช้ Dipper ตัก 

3. กรณีที่น า้นมถูกถ่ายเทลงในรถขนส่งน า้นมหรือถังนมไม่ถึง 30 นาท ีให้คนนมอย่างน้อย 

5 นาที ถ้านมอยู่ในรถนานเกิน 30 นาที ต้องกวนนมด้วย Agitator อย่างน้อย 15 นาที หรือใช้ Plunger 

25 คร้ัง  

4. กรณเีกบ็ตัวอย่างจากท่อต้องปล่อยน า้นมออกก่อน จากน้ันจึงสุ่มเกบ็ตัวอย่าง 
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ภาพแสดงการขนส่งตวัอย่าง 

 

การขนส่งตวัอย่างน ้ านมไปยงัหอ้งปฏิบติัการ 
บรรจุขวดตัวอย่างใส่ถุงพลาสติกอย่างน้อย 2 ช้ันเพ่ือป้องกนัน า้ซึมเข้าตัวอย่างแล้วบรรจุในกล่อง

เพ่ือขนส่งตัวอย่าง รักษาอณุหภมูิระหว่างขนส่งตัวอย่างให้อยู่ในช่วง 0-4 องศาเซลเซียสและน าส่งตัวอย่าง

ให้เรว็ที่สดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


