
วันที่ 30 มีนาคม 2560 
ณ หองประชุมหลวงพอคูณ 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

 

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 
ผูประกอบการผลิตนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทและนํ้าแข็ง  
จังหวัดนครราชสีมา ประจําป 2560 
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วัตถุประสงคของการตรวจสถานประกอบการ 

1. ตรวจกรณขีอเปดใหม 

2. ตรวจสถานทีท่ี่ไดรับอนุญาตแลว 

3. ตรวจเพื่อติดตามผล 

4. ตรวจกรณีพิเศษ 
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ข้ันตอนการตรวจสถานท่ี 
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• กอนตรวจ 

• ขณะตรวจ 

• หลังตรวจ 

 



ขอควรปฏิบัติ กอน ตรวจสถานท่ี 

1. วางแผนการตรวจ 

2. ศึกษาขอมูล 

 3. ศึกษาขอมูลการบริหารงานขององคกร 

4. เตรียมอุปกรณ 
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ขอควรปฏิบัติ ขณะตรวจ สถานท่ี 

1. แนะนําตนเอง/แจงวัตถุประสงคของการตรวจ 

2. การแสดงออก/การวางตัวอยางเหมาะสม 

3. ตองมีผูนําการตรวจ 

4. การปฏิบัติตามขอบังคับของสถานท่ีน้ันๆ 

5. การตรวจสอบอยางผูรู 

6. การตรวจสอบตามลําดับข้ันตอน 

7. การเขาตรวจสถานท่ีสวนตัวอยางเหมาะสม 

8. การลงลายมือช่ือ 
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ขอควรปฏิบัติ หลัง ตรวจสถานท่ี 

1. สรุปผลการตรวจ (ชัดเจน/ครบถวน/ถูกตอง) 

2. แจงผลสรุป และวิธีแกไข 
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สถานการณปญหา 

การผลิตน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

1. ผลิตโดยไมไดรับอนุญาต** 

2. ผลิตโดยไมถูกสุขลักษณะ (ใชสายยางบรรจุ) 

3. คุณภาพไมเขามาตรฐาน** 

4. ผลิตหรือจําหนายโดยไมมีเลขทะเบียน หรือฉลากไมถูกตอง 

5. ใชถังบรรจุของผูผลิตรายอื่น 
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เกณฑการพิจารณา กรณี “ผลิตโดยไมไดรับอนุญาต” 

• แจงงดผลิตและดําเนินคดี ผลิตโดยไมไดรับอนุญาต 
(ฝาฝนมาตรา 14) 

• มาตรา 53 จําคุกไมเกิน 3 ป 
หรือ ปรับไมเกิน 30,000 บาท 
หรือ ท้ังจําท้ังปรับ 

บทลงโทษ 
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มาตรา 14 หามมิใหผูใดต้ังโรงงานผลิตอาหารเพ่ือจําหนาย เวนแตไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



เกณฑการพิจารณา กรณี “คุณภาพไมเขามาตรฐาน” 

• การพิจารณากรณีคุณภาพไมเขามาตรฐาน แบงเปน 2 กรณี ไดแก 

 1. พบจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 

 2. พบจุลินทรีย ชนิด E.coli 
 

• แจงงดผลิตและดําเนินคดี 
คุณภาพไมได

มาตรฐาน 
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เกณฑการพิจารณา กรณี “คุณภาพไมเขามาตรฐาน” 

• เมื่อพบจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค  

 จัดเปนผลิตเพื่อจําหนายอาหารไมบริสุทธิ์ตามมาตรา 26(1) (ฝาฝนมาตรา 25(1)) 

มาตรา 58 จําคุกไมเกิน 2 ป 

หรือ ปรับไมเกิน 20,000 บาท 

หรือ ท้ังจําท้ังปรับ 

บทลงโทษ 
เม่ือพบจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 

(ฝาฝนมาตรา 25 (1)) 

มาตรา 26 อาหารท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ีใหถือวาเปนอาหารไมบริสุทธ์ิ 

(1) อาหารท่ีมีสิ่งท่ีนาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยูดวย 

มาตรา 25 หามมิใหผูใดผลิต นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือจําหนาย ซึ่งอาหารดังตอไปน้ี 

(1) อาหารไมบริสุทธ์ิ  (2) อาหารปลอม  (3) อาหารผิดมาตรฐาน  (4) อาหารอ่ืนท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
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เกณฑการพิจารณา กรณี “คุณภาพไมเขามาตรฐาน” 

• เมื่อพบจุลินทรีย ชนิด E.coli  

 จัดเปนผลิตเพื่อจําหนายอาหารไมบริสุทธิ์ ตามมาตรา 28 (ฝาฝนมาตรา 25(3)) 

มาตรา 60 

ปรับไมเกิน 50,000 บาท 

บทลงโทษ 
เม่ือพบจุลินทรีย ชนิด E.coli 

(ฝาฝนมาตรา 25 (3)) 
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มาตรา 28 อาหารผิดมาตรฐาน ไดแก อาหารท่ีไมถูกตองตามคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา 6(2) หรือ (3) แตไมถึงขนาดดังท่ีกําหนดไวในมาตรา 27(5) 



กลุมงานคุมครองผูบริโภคและเภสัชสาธารณสุข 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
โทร 044-465011-4 ตอ 105, 106 

โทรสาร 044-465021 

e-mail : fdakorat@hotmail.com 

Website : fdakorat.wordpress.com 
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1

สํานักอาหาร อย.

แนวทางการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑวิธีการท่ีดีในการผลิต                                     

น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท
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1. หลักการการผลิตนํ้าบรโิภคใหปลอดภัย

3. การควบคมุดูแลปองกันอันตรายตาม

    หลักเกณฑ GMP

หัวขอการบรรยาย

2.  การออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อ
     ลดอันตราย

การดูแลน้ําดิบ
    การกรองกายภาพ / เคมี
        การกรอง / ฆาเช้ือจุลินทรีย
            การลางภาชนะ และการบรรจุ
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1.  หลักการผลิตน้ําบริโภคใหปลอดภัย
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ผูบริโภคคาดหวัง?                             

น้ําดื่มที่ปลอดภัย                             

กําหนดหลักเกณฑเพื่อประกันความปลอดภัย

แนวคดิ                             



อันตรายที่เกิดขึ้น

ในอาหาร



อันตรายในอาหาร
อันตราย (Hazard)  หมายถึง.........

 ส่ิงมีอยูในอาหาร หรือสภาวะของ

อาหารท่ีกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพ

ของผูบริโภค       



ชนิดของอันตรายในอาหาร
มี  3  ประเภท :

ทางกายภาพ ทางจุลินทรียทางเคมี



หลักการปองกัน

อันตรายในอาหาร



หัวใจ 3 ประการของการผลิตอาหารท่ีปลอดภัย

2 ยับยั้ง/ทําลาย

3 ปองกันปนเปอนซ้ํา

1    ลดเบื้องตน
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เนนการปองกัน และขจัดความเสี่ยงที่ทําใหอาหารเปน
พิษ  เปนอันตราย  หรือทําใหเกิดความไมปลอดภัย

เกณฑหรือขอกําหนดพ้ืนฐานที่จําเปนในการผลิต & 
การควบคุมเพ่ือใหผูผลติปฏิบัติตาม

Good Manufacturing Practice = หลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต

หลกัการของ GMP
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หลกัการ GMP น้ําบริโภค

โครงสราง

พื้นฐาน

1. สถานท่ีต้ังและอาคารผลิต

2. เคร่ืองมือเคร่ืองจักรและ 

อุปกรณการผลิต

ระบบ

ปฏิบัตกิาร

3.  แหลงน้ําการปรับ   
     คุณภาพน้ํา และการ 
     ควบคุมคุณภาพ
4.  ภาชนะบรรจุ

6.  การบรรจุ

8. บุคลากรและ  

    สุขลักษณะ

    ผูปฏิบัติงาน5.  สารทําความสะอาด      
     และฆาเช้ือ

7.  การสุขาภิบาล

9.  บันทึกและรายงาน

บุคลากร



12

เปาหมายโครงสรางพื้นฐาน

สถานที่ตั้งและอาคารผลิต

• จากสิ่งแวดลอมภายนอกเขาสูภายในบริเวณอาคารผลิต

• จากอาคารผลิตเขาสูกระบวนการผลิต รวมถึงจากสายงานการผลิต

เพื่อปองกันการปนเปอนขาม 

(Cross Contamination)
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            มีหนาที่ปองกันการปนเปอนจากสิ่งแวดลอมภายนอกและ              

ตัวอาคารเอง ดังน้ัน

• ตองอยูในที่เหมาะสม 

• มีมาตรการปองกันการปนเปอนของฝุนละออง และสัตวแมลง

• ไมสะสมส่ิงของที่ไมใชงานและไมเกี่ยวของกับการผลติ

• มีหองบรรจ ุซึ่งมีมาตรการการปนเปอนอยางมีประสิทธิภาพ

สถานท่ีตั้งและอาคารผลิต
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(1)    เหมาะสม

  ไมหลุดรอน/แข็งแรงทนทาน

  ลางทําความสะอาดไดงาย/เหมาะสม

  ปองกันการปนเปอน ระหวางการ
ผลิต

(2)    สมประโยชน

ทําหนาท่ีไดตาม

วัตถุประสงคการใชงาน

เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ

เปาหมายโครงสรางพื้นฐาน

(3)    บํารุงรักษา

มีสภาพดีใชงานได

สม่ําเสมอ
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เปาหมายระบบปฏิบัตกิาร

ระบบการผลติ

1. การปรับคุณภาพนํ้า
• กรองกายภาพ เคมี

• กรอง/ฆาเช้ือเช้ือจุลินทรีย

เปาหมายท่ี 1

“ลดการปนเปอนเบื้องตน”
เปาหมายท่ี 2                                

“ขจัดอันตรายทางกายภาพ เคมี

และจุลินทรีย”
1.คัดเลือกแหลงนํ้าดิบ
• มีคุณภาพสามารถปรับสภาพ

ดวยเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม

2. การเติมคลอรีนในนํ้าดิบ
• ลดโคลิฟอรมในน้ําดิบ

3. ภาชนะบรรจุ
•  ใชวัสดุทีเหมาะสม

•  สะอาด ปราศจากสารตกคาง  

   และจุลินทรีย

เปาหมายท่ี 3                                

“ปองกันการปนเปอนซํ้า”

1. การบรรจุ
• ปองกันการปนเปอนจาก

ส่ิงแวดลอมและพนักงาน
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ระบบลางทําความสะอาด

• อุปกรณตองลางไดอยางท่ัวถึง

• วิธีการลางตองเหมาะสม

  กับลักษณะ/ขอจํากัดอุปกรณ

• มีการตรวจประสิทธิภาพการ

  ลางทําความสะอาดสม่ําเสมอ

• ระบบนํ้าใช

สัมผัสอาหารมาตรฐาน

  เทียบเทานํ้าบริโภค

• ระบบการกําจัดมูลฝอย

ไมเกิดการปนเปอนสูอาคารผลิต

• หองสวม/ อางลางมือ

• ระบบการควบคุมสัตวพาหะ 

ระบบสุขาภิบาล

เปาหมายระบบปฏิบัตกิาร
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เปาหมายบุคลากร

 2. สุขอนามัยผูปฏิบัติงาน 3. ความรูผูปฏิบัติงาน

ควบคุม & รักษาความสะอาดของบุคคล
เพ่ือปองกันการปนเปอน                           

จากบุคคลสูอาหารท้ังทางตรง / ทางออม

ลดความเส่ียง

ในการปนเปอน

สูอาหาร

บุคลากร

เขาใจ

การผลิต

ผลิต

อยาง

ถูกตอง

  1. สุขภาพผูปฏิบัติงาน
ไมเปนโรคติดตอท่ีนารังเกียจ

และมีผลตรวจสุขภาพประจําป

เพ่ือปองกันการปนเปอนลงสูอาหาร



2.  การออกแบบกระบวนการผลิต
     เพ่ือลดอันตราย
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ถังน้ําดิบ

แอ
น

ท
รา

ไซ
ต



ค
าร

บ
อ

น

เร
ซ

ิน

(ลดกลิ่น รสผิดปกติ) 

(ลดความ
กระดาง) 

(กรอง
เศษฝุน)

ถังเก็บน้ํา

รอบรรจุ

   หลอด

UV

 หัวบรรจุ

ค
าร

บ
อ

น

(กรองจุลินทรีย
ขนาดใหญ) (กําจัด

คลอรีน)
(กรอง

ธาตุเหล็ก) 
(กําจัด

คลอรีน)

   หลอด

UV

กรองกายภาพ เคมี ถังพักน้ํากรอง ฆาเช้ือจุลนิทรีย บรรจุ ปดฝาน้ําดิบ

ระบบผลิตนํ้าออน (Softener)



การผลิตน้ําออน (Softening) 

- ลดปริมาณเกลือชนิดที่ทําใหเกิดความกระดางในนํ้าดิบลง เชน เกลือแคลเซียม 

เกลือแมกนีเซียม ซึ่งละลายนํ้ายากและมักทําใหเกิดตะกอนเมื่อนํานํ้าไปตม

- เกลือเหลาน้ีทําใหนํ้ามีรสชาติไมดี

- กระบวนการผลิตนํ้าออนจะปรับเปลี่ยนเกลือดังกลาวไปอยูในรูปเกลือโซเดียม ซึ่ง

ไมทําใหเกิดความกระดาง ละลายนํ้างาย ไมตกตะกอน



การผลิตนํ้าออน (Softening) (ตอ)

 นํ้าดิบท่ีปรับสภาพเบื้องตนแลว อยางนอยตองมีคุณสมบัติที่ผานมาตรฐานนํ้า

บริโภคของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 3 ประการ ไดแก 

 คา pH = 6.5 - 8.5 

 ปริมาณสารทั้งหมด (Total solids) ไมเกิน 500 พีพีเอ็ม และ 

 สารปนเปอนที่มีประจุลบไมเกินปริมาณตามที่กําหนดไวในประกาศฯ



ผังการผลิตน้ําออนเติมคลอรีน

นํ้าดิบ

ถังพัก

แอนทราไซด

ถานกัมมันต

เรซิน

ไสกรองใยสงัเคราะห

ไสกรองเซรามิก

รังสียูวี/กาซโอโซน

บรรจุ



การผลิตนํ้าออน (Softening) (ตอ)

การกรองดวยสารกรองแอนทราไซด (Anthracite) และ/หรือแมงกานีสแซนด 

(Manganese sand)  

 ชวยกรองธาตุเหล็กออกจากนํ้าดิบ โดยเปลี่ยนใหเหล็กกลายเปนสนิมเหล็กและ

ตกตะกอน



การผลิตนํ้าออน (Softening) (ตอ)

การกรองดวยถานกัมมันต ชวยกรองสี กลิ่น คลอรีน และสารไฮโดรคารบอน ออก

จากนํ้าดิบ ขั้นตอนน้ีมีความสําคัญในการกรองคลอรีนที่เติมในขั้นตอนการฆาเช้ือ

โรคในนํ้าดิบออกจนหมด

 ไมมีกลิ่นตกคางในนํ้าบริโภคและนํ้าแข็ง

 การกรองคลอรีนที่ตกคางออกจนหมดยังเปนการปองกันคลอรีนไปทําลายสาร

กรองหรือเยื่อกรอง (ในกรณีนํ้าอารโอที่จะกลาวตอไป) บางชนิด

 หลังจากนํ้าผานสารกรองถานกัมมันตแลว ปริมาณคลอรีนที่ตรวจสอบไดควร

เปน “0” (ซึ่งเปนการตรวจสอบความสมบูรณของสารกรองดวย)



การผลิตนํ้าออน (Softening) (ตอ)

การกรองดวยแคทไอออนเรซิน (Cation resin) ชวย

กรองธาตุที่มีประจุบวก โดยเฉพาะ แคลเซียม และ

แมกนิเซียม  ที่ เปนองคประกอบในเกลือชนิดที่

กอใหเกิดความกระดางและละลายนํ้าไดยาก แคท

ไออนเรซินมีพ้ืนผิวเปนประจุลบจึงจับกับประจุบวก

ไดดี

(หนาท่ี 12: ระบบการผลิตน้ําออน)





แคทไอออนเรซิน



การผลิตนํ้าออน (Softening) (ตอ)

การกรองตะกอน เปนการปรับคุณภาพทางกายภาพ โดยการกรองผานไสกรอง

หลักๆ 2 ชนิด ไดแก 

 ไสกรองใยสังเคราะห (บางครั้งเรียกวาไสกรองหยาบ) ผลิตจากสารพอลิเมอร 

ประเภทตาง ๆ มีขนาดขนาดของรู 5 - 50 ไมครอน ใชกรองตะกอนขนาดใหญ

ที่ปนเปอนในนํ้า ไสกรองชนิดน้ีลางทําความสะอาดไดงาย จึงควรติดต้ังกอนที่

นํ้าไปผานไสกรองเซรามิคซึ่งมีขนาดรูเล็กละเอียดกวามากและลางทําความ

สะอาดยากกวา 

 ไสกรองเซรามิก (บางครั้งเรียกวาไสกรองละเอียด) มีขนาดของรู 0.3 - 1.0 

ไมครอน ไสกรองชนิดน้ีสามารถกรองตะกอนขนาดเล็กมากและจุลินทรีย

ขนาดใหญบางชนิดได



สารกรองอ่ืนๆท่ีไมอยูในระบบนํ้าออน

สารกรองอ่ืนๆ ในระบบการผลิตนํ้าบริโภคที่อาจจําเปนตองใชรวมในระบบผลิต

นํ้าออน ไดแก แอนไอออนเรซิน (Anion resin) ซึ่งใชในการกรองสารปนเปอนที่มี

ประจุลบ เชน ฟลูออไรด (F-), ซัลเฟต (SO4=), คลอไรด (Cl-), ไนเตรท (NO3=)
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จะใชเทคโนโลยีการผลิตแบบใด..จึงเหมาะสม

• ระบบผลิตนํ้าออน (Softener)

ถังน้ําดิบ

แอ
น

ท
รา

ไซ
ต



ค
าร

บ
อ

น

เร
ซ

ิน

(ลดกลิ่น รสผิดปกติ) 

(ลด
ความ
กระดาง) 

(กรอง
เศษฝุน)

ถังเก็บน้ํา

รอบรรจุ

   หลอด

UV

 หัวบรรจุ

ค
าร

บ
อ

น

(กรองจุลินทรีย
ขนาดใหญ) (กําจัด

คลอรีน)
(กรอง

ธาตุเหล็ก) 
(กําจัด

คลอรีน)

   หลอด

UV

• รีเวอรสออสโมซีส

• โอโซน

• กรอง/ฆาเชือ้ 3 ประสาน
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คุณภาพน้ําดิบ  VS เทคโนโลยีการผลติ

ความเปนกรด-ดาง

จุลินทรียกอโรค

ความกระดาง

ฯลฯ

• กรอง/ฆาเชื้อดวย   

ระบบ3 ประสาน

• รีเวอรสออสโมซีส (อารโอ)

• โอโซน

การออกแบบกระบวนการผลิตเพ่ือลดอันตราย

แรธาตุและโลหะหนัก • ระบบผลิตนํ้าออน (Softener)

สงนํ้าดิบตรวจวิเคราะหอยางนอยปละคร้ังหรือทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนํ้าดิบ

ตองเลือกใหเหมาะสม สมัพันธกัน และ ตองสัมพนัธกับ กําลังการผลติ



32

คุณภาพน้ําดิบ

Softene
r

ไกลจากแหลงปนเปอน

• คุณภาพแหลงนํ้าเปนตัวกําหนดกรรมวิธีการผลิต

• กรรมวิธีการผลิตบางชนิดไมสามารถลดการปนเปอนทางเคมี

บางชนิดได เชน ไนเตรท ฟลูโอไรด

คัดเลือกแหลงนํ้าดิบ



ความสําคัญของน้ําดิบตอกระบวนการผลิตน้ําบริโภคและน้ําแข็ง

ขอมูลหลักท่ีใชในการออกแบบระบบการกรอง

สามารถสะทอนถึงตนทุนการผลิตและการบํารุงรักษา

ใชในการเฝาระวังการแปรเปล่ียนคุณภาพน้ําดิบของผูประกอบการ



แหลงน้ําดิบในธรรมชาติ 

แบงไดเปน 2 แหลงใหญๆ ไดแก 

  นํ้าผิวดิน

  นํ้าใตดิน

แหลงนํ้าที่นํามาใชในการผลิตนํ้าด่ืมตองมีคุณภาพดีพอสมควร หางจากแหลง

โสโครก สิ่งปฏิกูล และกิจกรรมที่กอใหเกิดการปนเปอนสิ่งที่เปนอันตรายลงไปใน

แหลงนํ้า เชน โรงงานอุตสาหกรรม การทําเกษตรที่มีการใชสารเคมี



ลักษณะของแหลงนํ้า

 นํ้าผิวดิน  ไดแก  นํ้าแม นํ้า นํ้าบอ นํ้าสระ นํ้าในคูคลอง นํ้าตก ฯลฯ มีการ

เปลี่ยนแปลงไดตามสภาพแวดลอม เชน ฤดูกาล การใชประโยชน ทําใหมักมี

คุณภาพไมสม่ําเสมอ

นํ้าประปาสวนใหญผลิตจากนํ้าผิวดินและอาจมีคุณภาพไมสม่ําเสมอจากนํ้าที่นํามาใช

และกระบวนการผลิต

 นํ้าใตดิน ไดแก นํ้าบาดาล มักมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดลอมนอยมาก จึงมี

คุณภาพที่สม่ําเสมอกวา
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ปญหาไนเตรท...

นํ้าดื่มท่ีปนเปอนปริมาณไนเตรทสูงสามารถทําใหเกิดผล

กระทบรุนแรงตอสุขภาพไดโดยเฉพาะอยางย่ิงในเด็ก 

(Camargo and Alonso, 2006) 

นํ้าใตดิน
มักมีไนเตรทสูงประมาณ 0-1,000 มก./ล.

นํ้าผิวดิน
มักมีไนเตรทสูงประมาณ 1-5 มก./ล.

• ไนเตรทมาจากไหน..สวนใหญมักมาจากการนํ้าเสีย และปุยที่ใชเพื่อการเกษตร
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ระบบผลิตนํ้าอารโอ (Reverse Osmosis)

 ใชแรงดันอัดน้ําใหยอนกลับกับทิศทางท่ีควรจะเปนในธรรมชาติ จากดานท่ีสารละลาย

เขมขน (น้ํานอย) ไปยังดานท่ีสารละลายเจือจาง (น้ํามาก) 

 สามารถกรองสารเกลือแรท้ังสารท่ีมีประจไุฟฟา +1 ถึง +2 ไดมากถึง รอยละ 98 

 น้ําท่ีผานเขามากรอง R.O. ตองเปนน้ําท่ีใสสะอาด ไมมีสารแขวนลอย

นํ้าสกปรก

นํ้าสะอาด

นํ้าสะอาด



การผลิตน้ําดื่มระบบอารโอ

(Reverse osmosis)

การผลิตนํ้าด่ืมในระบบอารโออาศัยหลักการที่ใหนํ้าดิบซึมผานเยื่อกรองที่มีขนาดรู

เล็กมาก  ที่ยอมใหเฉพาะโมเลกุลนํ้าผานเขาออกไดเทาน้ัน

ตองใสความดันเขาในดานน้ําที่มีสิ่ง

ปนเปอนจนมีคาสงูกวาความดัน

ออสโมติกที่เกิดตามธรรมชาติ จึงจะมี

ผลใหน้ําสะอาดที่อยูในน้ําที่มีสิ่ง

ปนเปอนซึมผานแยกออกมาได



การผลิตน้ําระบบอารโอ (ตอ)

อุปกรณที่เปนหัวใจสําคัญของการผลิตนํ้าด่ืมในระบบอารโอ ไดแก

 เยื่อกรอง หรือเมมเบรน (Membrane)

 ปมนํ้า



เยื่อกรองหรือเมมเบรน 

 เปนอุปกรณที่มีความบอบบางซึ่งตองระมัดระวังมิใหเกิดการอุดตันหรือฉีกขาด 

ปญหาดังกลาวสามารถปองกันไดหากผูประกอบการเขาใจสมบัติของเยื่อกรองและ

นํ้าที่จะผานเยื่อกรอง

สามารถผลิตไดจากวัสดุหลายประเภทที่มีสมบัติแตกตางกัน และตองการดูแล

รักษารวมถึงรองรับสภาพนํ้าที่จะเขามาผานเยื่อกรองแตกตางกัน

 เยื่อกรองยังสามารถแบงไดตามขนาดของรูกรองซึ่งจะสามารถกรองสารที่เจือปน

ในนํ้าด่ืมไดแตกตางกัน



คุณสมบัติ เซลลูโลส อะโรมาติกพอลิเอไมด ฟลมคอมโพสิท

การแยกสารอินทรีย ตํ่า กลาง สูง

การแยกสารอินทรียขนาดเล็ก (น้ําหนักโมเลกุลตํ่า) กลาง สูง สูง

อัตราการผลิตน้ํา กลาง ตํ่า สูง

pH ท่ีทนได 4-8 4-11 2-11

อุณหภูมิสูงสุดท่ีทนได 35◦ซ 35◦ซ 45◦ซ

การทนตอสารออกซิไดซ (เชน คลอรีนอิสระ) สูง ตํ่า ตํ่า

แนวโนมท่ีจะเกิดการอัดตัว สูง สูง ตํ่า

การยอยสลายทางชีวภาพ สูง ตํ่า ตํ่า

ราคา ตํ่า กลาง สูง

ชนิดและคุณสมบัตขิองเยื่อกรอง



ขนาดรูกรองและประสิทธิภาพในการกรองของเยื่อกรอง

ขนาดรูกรอง

ขนาดมวลโมเลกุล

ตํ่าสุดของสารที่กรอง

ออกได

วิธีการกรอง แรงดัน สิ่งที่กรองออก

> 10 แบบด้ังเดิม

> 0.1 µm > 5000 kDa ไมโครฟลเตอร < 2 bar จุลินทรียขนาดใหญ ยีสต เศษผง

ตางๆ

100-2 nm 5-5000 kDa อุลตราฟลเตรช่ัน 1-10 bar แบคทีเรีย, สารเคมโีมเลกุลใหญ, 

โปรตีน, ไวรัสขนาดใหญ

2-1 nm 0.1-5 kDa นาโนฟลเตรช่ัน 3-20 bar ไวรัส, ธาตุท่ีมีประจุ 2 ขึ้นไป

< 1 nm < 100 Da รีเวิรดออสโมซิส 10-80 bar เกลือทุกชนิด สารอินทรียขนาด

โมเลกุลเล็กๆ



การกรองแบบขนาน (Cross flow) 



Ultra filtration
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กรองสารตางๆ ไดเล็กถึง 0.002 ไมโครเมตร กรองแบคทเีรีย ไวรัส

และสารอินทรียทั้งหลายได เชน โปรตีน และไขมันตางๆ ขนาดรูพรุนของ 

Ultrafiltration มักจะถูกกําหนดเปนความสามารถในการกรองขนาดโมเลกุล     

ความดันที่ใชในการกรองตํ่า สิ้นเปลืองพลังงานนอย



Sample Ro .
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ขอควรระวัง

 ตองเดินระบบตลอด 24 ช่ัวโมง ถามีการหยุดเดินระบบจะเกิดตะกรันบนผิว     

เมมเบรน

 คลอรีน ทําใหผิวเมมเบรนเส่ือมคุณภาพ 

 อุณหภูมิของน้ําดิบท่ีเขาสูระบบการผลิตตองไมเกิน 45 องศาเซลเซียส เนื่องจาก

อาจสรางความเสียหายแกเมมเบรนได 

 การลาง R.O. Membrane ใหไดผลนั้นตองใชสารเคมีใหถูกตองกับประเภทของ

การอุดตัน มิฉะนั้นแลวการลางจะไมสะอาด หรือไมสามารถนําประสิทธิภาพของ

การกรองกลบัสูสภาพปกติ 

 สัญญาณท่ีบงบอกวาควรจะตองทําความสะอาด R.O. Membrane แลว มีแนวทาง

ปฏิบัติ คือ เมื่ออัตราการไหลของ R.O.  Product ลดลงรอยละ 10-15 จากเคย

กรองไว และความดันท่ีแตกตางกันระหวางดาน Feed Water และ R.O. Reject 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 10-15

ระบบผลิตนํ้าอารโอ (Reverse Osmosis)



น้ําทิ้ง

ระบบอารโอดันใหนํ้าสะอาดซึมผานเยื่อกรองออกจากนํ้าที่มีสิ่งปนเปอนใน 1 รอบ 
จะไดนํ้าสะอาดในปริมาณราวรอยละ 50 ของปริมาณนํ้าที่เขาในระบบ ซึ่งจะมีผล
ใหนํ้าที่ไมไดซึมออกมา มีปริมาณสิ่งปนเปอนเปน 2 เทาของที่เคยมีในนํ้าดิบ

ทําใหความเขมขนของสิ่งปนเปอนบางตัวสูงจนเกิดเปนตะกอน   หากปมวนเขาไป
ในเยื่อกรองเพ่ือใหซึมผานอีกรอบ อาจทําใหเยื่อกรองอุดตัน และความเขมขนของ
สารปนเปอนที่ เพ่ิมขึ้น จะเพ่ิมความดันออสโมติกในระบบอารโอ ทําใหปม
ตองการเพ่ิมความดันเพ่ือรักษาอัตราการไหลไว จนอาจเกิดอันตรายกับเยื่อกรอง

 นํ้าที่ถูกปลอยทิ้งถึงรอยละ 50 กลายเปนจุดออนอีกจุดหน่ึงของระบบอารโอ  นํ้าทิ้ง
เหลาน้ีไมควรนําไปใชเพ่ือบริโภคและอุปโภค แตควรไปใชในกิจกรรมรดนํ้า
ตนไมหรือลางทําความสะอาดพ้ืน จะมีความเหมาะสมกวา



การติดตั้งระบบน้ําออนกอนระบบอารโอ 

o ความเหมาะสมในการดําเนินการขึ้นกับ

• คุณภาพนํ้าดิบ เชน

- นํ้าดิบที่มีเหล็กสูง ตองกรองออก เพ่ือปองกันการตกตะกอนบนเยื่อกรอง

- หากนํ้าดิบมีความกระดางสูงตองติดต้ังระบบนํ้าออนเพ่ือเปลี่ยนเกลือชนิดที่

ละลายยากใหเปนเกลือโซเดียมที่ละลายงาย  ชวยปองกันเยื่อกรองอุดตัน 

• สมบัติของเยื่อกรอง เชน

- การเติมคลอรีนเพ่ือฆาเช้ือมีความจําเปนมากหากเยื่อกรองเปนชนิดเซลลูโลส 

- การติดต้ังถานกัมมันตกอนเขาระบบอารโอจําเปนมากหากเยื่อกรองไวตอการ

ออกซิไดซจากคลอรีน
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ปญหาคาความเปนกรดดาง (pH)

• ทําใหเกิดสภาวะการกัดกรอนไมเหมาะสมตอการบริโภค

• ปกตินํ้าจะมีคาความเปนกรดดางระหวาง 6.5-8.5

ทําไม..ตองรูคาความเปนกรดดาง???

นํ้า มีพีเอชตํ่ามากจะมี ฤทธิ์ในการกัดกรอนอาจทําใหเกิดการกัดกรอนทออุปกรณ หรือ

ภาชนะตางๆได นอกจากน้ีถาพีเอช ของนํ้า สูงหรือตํ่า เกินไปจะมีผลตอปฏิกิริยาเคมี

ตางๆ เชน ที่พีเอชสูงจะทําใหปฏิกิริยาการ ตกตะกอน นา โดยใชสารสมไมดี และ

ปฏิกิริยาการทําลายเช้ือโรคของคลอรีนจะเกิดไดดีที่พีเอชตํ่า  



ปญหาคาความเปนกรด - ดางที่ต่ํากวามาตรฐานน้ําบริโภค 

วิธีการแกปญหาสามารถดําเนินการได 3 วิธี ไดแก

(1) การเติมโซดาไฟลงในนํ้าดิบเพ่ือใหคาความเปนกรด - ดางสูงขึ้นเปนประมาณ 

9.0 หรือสูงกวา หรือ

(2) การเติมเกลือโซเดียมไบคารบอเนตในผลิตภัณฑนํ้าใหไดคาความเปน  กรด - 

ดางสูงขึ้นอยูในชวง 6.5-8.5 

(3) การผสมนํ้าที่ผานกระบวนการอารโอกับนํ้าที่ผานกระบวนการทํานํ้าออนใน

สัดสวนที่เหมาะสม 

วิธีการที่ 2 เปนที่นิยมในประเทศที่พัฒนาแลวและนิยมเติมเกลือหลากชนิดเพื่อใหนํ้า

บริโภคที่ผลิตขึ้นมีรสชาติที่ดีขึ้น กฎหมายไทยยังไมอนุญาต



ผลจากการศึกษาวิจัยของหนวยเคล่ือนท่ี

การใชระบบผลิตแบบ R.O. ควรเลือกแหลงนํ้าดิบที่มีคา pH ≥ 6.98 
เพราะ

จากผลการสํารวจสถานการณแลวพบวา นํ้าด่ืมมีคาความเปนกรดสูงขึ้น คือ มีคา 

pH ลดลง ประมาณ 0.47 หลังจากผานการกรองแบบ R.O.
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ปญหาความกระดางน้ํา 

ทําใหเกิดปญหาตะกรันอุดตันในหมอนํ้า ทอนํ้า 

และภาชนะอื่นๆ

สาเหตุ เกิดจากเกลือไบคารบอเนต ซัลเฟต  

ของแคลเซียม และแมกนีเซียมละลายอยู

ทางออก

• สารกรองความกระดาง “โซเดียมเรซิน”

• ดึงอนุมูลประจบุวกของแคลเซียมและแมกนีเซียม

ออกจากนํ้า ทําใหลดความกระดางนํ้าได

แบงตามปริมาณแคลเซียมคารบอเนต  CaCO3
•น้ําออน มี 0-75 สวนในลานสวน 

• น้ํากระดางปานกลาง มี 75-150 สวนในลานสวน

• น้ํากระดาง มี 150-300 สวนในลานสวน

• น้ํากระดางมาก มี 300 สวนในลานสวน
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ปญหาจุลินทรีย

เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดโรค เชน บิด 

อหิวาหตกโรค โรคระบบทางเดินอาหารอื่นๆ

• พบมากในลําไสคนและสตัวเลือดอุน

• โดยทั่วไปไมกอโรค แตเมื่อถายออกมากบัอุจจาระ

อาจปนเปอนในแหลงนํ้า

• นิยมใชเปนจุลินทรียบงชีสุ้ขลักษณะการผลิตColiforms

ทางออก

• ระบบฆาเชื้อ     เชน หลอดยูวี กาซโอโซน

• ระบบการกรอง เชน รเีวอรสออสโมซีส (R.O)

ไสกรองเซรามิค 

      เปนตน



การฆาเช้ือโรค

 นับเปนขั้นตอนสุดทายในกระบวนการผลิต          

ตองใชวิธีการที่รวดเร็วและมีผลตอคุณภาพผลิตภัณฑนอยที่สุด 

ทําลายดีเอ็นเอของจุลินทรียดวยกระบวนการออกซิเดช่ัน

(หนาท่ี 19)



การฆาเช้ือโรค

 รังสีอุลตราไวโอเลต (ยูวี) ที่มีความยาวคลื่นประมาณ 254 นาโนเมตร หรือ 2540 

อังสตรอม โดยตองมีเวลาสัมผัสที่นานเพียงพอ (ความยาวหลอดเปนตัวกําหนด) ปกติ

หลอดยูวีมีอายุการใชงานประมาณ 10,000 ชม. (ระบุไวในคูมือการใชงานหรือแคต

ตาล็อก) ก็จะหมดประสิทธิภาพ จึงตองมีการกํากับระยะเวลาการใชงานมิใหเกิน

(หนาท่ี 19)



หลอดยูวี



การเตรียมน้ําที่ใชผลิต

การเตรียมและปรับสภาพนํ้าใชกระบวนการเดียวกันกับการผลิตนํ้าบริโภคใน

ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

หากใชนํ้าประปาที่มีไดมาตรฐานก็จะชวยใหการจัดการระบบปรับปรุงคุณภาพของ

นํ้าดิบไมยุงยาก มีประสิทธิภาพ โดยไมตองเสียคาใชจายสําหรับเครื่องมืออุปกรณ

ตางๆ สูงจนเกินไป 

หากนํ้าดิบหรือนํ้าประปาที่ใชในการผลิตมีความกระดางหรือปริมาณของแข็งสูง 

อาจทําใหนํ้าแข็งที่ผลิตไดมีตะกอน โดยเฉพาะเมื่อนํ้าแข็งละลายจะมองเห็น

ตะกอนที่กนภาชนะไดชัดเจน 



การฆาเชื้อโรค (ตอ)

– กาซโอโซน กําเนิดจากการใชไฟฟาที่มีโวลทสูงช็อตออกซิเจนในอากาศ  ความเขมขนของ

กาซโอโซนท่ีมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรค ไดแก 0.2 พีพีเอ็ม เปนเวลา 1 นาที 

นอกจากนี้ ตองมีการผสมกาซโอโซนกับนํ้าอยางทั่วถึง กาซโอโซนมีผลตอคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑน้ําบริโภค ซึ่งจะเปนที่ยอมรับหรือไม แลวแตความชอบของ

ผูบริโภค  

– ตองรูถึงความเขมขนของกาซโอโซนที่มีอยูในน้ําและระยะเวลาที่กาซโอโซนสัมผัสกับน้ําที่

นานเพียงพอ จึงตองมีมาตรวัดปริมาณกาซโอโซนที่อานไดชัดเจน และระบบการผสมน้ํากับ

กาซโอโซน 



การฆาเชื้อโรค (ตอ)

– กาซโอโซน กําเนิดจากการใชไฟฟาที่มีโวลทสูงช็อตออกซิเจนในอากาศ  ความเขมขนของ

กาซโอโซนท่ีมีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อโรค ไดแก 0.2 พีพีเอ็ม เปนเวลา 1 นาที 

นอกจากนี้ ตองมีการผสมกาซโอโซนกับนํ้าอยางทั่วถึง กาซโอโซนมีผลตอคุณภาพทาง

ประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑน้ําบริโภค ซึ่งจะเปนที่ยอมรับหรือไม แลวแตความชอบของ

ผูบริโภค  

• ผูประกอบการสามารถเลือกใชวิธีการฆาเช้ือโรควิธีการใดวิธีการหนึ่ง 

ไมจําเปนตองใชท้ัง 2 วิธี ตามท่ีมักมีการกลาวอางกัน



เครื่องทําโอโซน



3.  การควบคุมแลปองกันอันตราย 
     ตามหลักเกณฑ GMP

การดูแลนํ้าดิบ

    การกรองกายภาพ / เคมี

        การกรอง / ฆาเชื้อจุลินทรีย

            การลางภาชนะ และการบรรจุ
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ระบบผลิตน้ําออน (Softener)

ถังน้ําดิบ

แอ
น

ท
รา

ไซ
ต



ค
าร

บ
อ

น

เร
ซ

ิน

(ลดกลิ่น รสผิดปกติ) 

(ลดความ
กระดาง) 

(กรอง
เศษฝุน)

ถังเก็บน้ํา

รอบรรจุ

   หลอด

UV

 หัวบรรจุ

ค
าร

บ
อ

น

(กรองจุลินทรีย
ขนาดใหญ) (กําจัด

คลอรีน)
(กรอง

ธาตุเหล็ก) 
(กําจัด

คลอรีน)

   หลอด

UV

หองหรือบริเวณติดตั้งเครื่องหรืออุปกรณปรับคุณภาพนํ้า 
สะอาด, พืน้ลาดเอียง, ไมมีนํ้าขัง, มทีางระบายนํ้า

กรองกายภาพ เคมี ถังพักน้ํากรอง ฆาเช้ือจุลนิทรีย บรรจุ ปดฝาน้ําดิบ
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การดูแลน้ําดิบ

ถังน้ําดิบ

แอ
น

ท
รา

ไซ
ต



ค
าร

บ
อ

น

เร
ซ

ิน

(ลดกลิ่น รสผิดปกติ) 

(ลดความ
กระดาง) 

(กรอง
เศษฝุน)

ถังเก็บน้ํา

รอบรรจุ

   หลอด

UV

 หัวบรรจุ
ค

าร
บ

อ
น

(กรองจุลินทรีย
ขนาดใหญ) (กําจัด

คลอรีน)
(กรอง

ธาตุเหล็ก) 
(กําจัด

คลอรีน)

   หลอด

UV

น้ําดิบ



64

ลดการ

ปนเปอน

เบื้องตน

การดูแลนํ้าดิบ

1. เลือกแหลงนํ้าสัมพันธกับเคร่ืองกรองฯ

2. นํ้าดิบตองปราศจากโคลิฟอรม (ปรับสภาพเบื้องตน)

3. การเก็บนํ้าในถังพักนํ้า
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นํ้าประปา: การใชปมดูดจากทอประปาโดยตรง

• ควรมีถังพักนํ้าดิบจากทอประปา

• เพื่อตรวจสอบปริมาณคลอรีนคงเหลือ

• กรณีเกิดรอยรั่วที่ทอ..

             เกิดการปนเปอนได

ขอควรปฏิบัติ

การดูแลนํ้าดิบ1.

ปรับสภาพนํ้าเบื้องตน ? • เพื่อลดการปนเปอนทางจุลินทรีย 

• ปองกันการปนเปอนในระบบการผลิต
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• หลังเติมคลอรีนตองพักไวอยางนอย 20 นาที 

กอนผลิต 

• มีคลอรีนหลงเหลือ 0.5 พีพีเอ็ม 

การดูแลนํ้าดิบ

การปรับสภาพน้ําเบือ้งตน

1.
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 สาเหตุ 1. ถังพักน้ําที่ไมสะอาด

 ถังพักน้ําตองทําจากวัสดุที่งายตอการทําความสะอาด

• มีความถี่ในการทําความสะอาดถังพักน้ําอยางสม่ําเสมอ

พบปญหาปนเปอนจุลินทรีย

 สาเหตุ 2. การปนเปอนจากสิ่งแวดลอม

•ถังพักน้ําตองมีฝาปดไดสนิท ปองกันการปนเปอน

การดูแลนํ้าดิบ

1.3 การเกบ็น้าํในถังพักน้ํา

1.

น้ํานิ่ง !!!

 การดูแล: ปลอยน้ําท้ิงและฉีดลางดวยน้ําสะอาด

 ความถ่ี: 1 เดือน/คร้ัง
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จุดออน

ถังพักนํ้าดิบไมมีฝาปด

บอพักนํ้าดิบปดฝาไมสนิท
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ถังน้ําดิบ

แอ
น

ท
รา

ไซ
ต



ค
าร

บ
อ

น

เร
ซ

ิน

(ลดกลิ่น รสผิดปกติ) 

(ลดความ
กระดาง) 

(กรอง
เศษฝุน)

ถังเก็บน้ํา

รอบรรจุ

   หลอด

UV

 หัวบรรจุ
ค

าร
บ

อ
น

(กรองจุลินทรีย
ขนาดใหญ) (กําจัด

คลอรีน)
(กรอง

ธาตุเหล็ก) 
(กําจัด

คลอรีน)

   หลอด

UV

กรองกายภาพ เคมี

เพ่ือกําจัดส่ิงสกปรกและจลุินทรียท่ีสะสมและเจริญอยูท่ีตัวสารกรอง

มีประสิทธิภาพในการกําจัดจุลินทรียสูงถึง 80 %

การกรองกายภาพ / เคมี

ยับยั้ง/
ทําลาย

ระบบการกรองตองมีประสิทธิภาพ

การดูแลสารกรองและใสกรองไมใหเปนแหลงสะสมของจุลินทรีย
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ถังน้ําดิบ

แอ
น

ท
รา

ไซ
ต



ค
าร

บ
อ

น

เร
ซ

ิน

(ลดกล่ิน รสผิดปกติ) 

(ลดความ
กระดาง) 

(กรอง
เศษฝุน)

ถังเก็บน้ํา

รอบรรจุ

   หลอด

UV

 หัวบรรจุ
ค

าร
บ

อ
น

(กรองจุลินทรีย
ขนาดใหญ) (กําจัด

คลอรีน)

( กรองธาตุเหล็ก ) 

(กําจัด
คลอรีน)

   หลอด

UV

การกรองกายภาพ / เคมี
สารกรอง

แอนทราไซด / แมงกานิสแซนด
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  หนาที ่ : กรองธาตุเหล็ก ชวยลดกลิ่นรสที่เกิดจากธาตุเหล็ก

 การดูแล : ลางยอนประมาณ 5 นาที

                       ทุกครั้งกอนการผลิต

 กําหนดเปลี่ยน : ทุกป

ตัวอยางแอนทราไซด

สารกรองแอนทราไซด

บันทึกไวเปนหลักฐาน

ดูตัวอยาง
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สารกรองแมงกานีสตแซนด

 หนาที ่: กรองธาตุเหล็ก ชวยลดกลิ่นรสที่เกิดจากธาตุ

                    เหล็ก เชน กลิ่นสนิมนํ้า ธาตุเหล็ก แมงกานีส

                    ตะกั่ว กํามะถัน สังกะสี 

 การดูแล : ลางยอนประมาณ 5 นาที 

                  ทุกครั้งกอนการผลิต

 กําหนดเปลี่ยน : ทุกป

บันทึกไวเปนหลกัฐาน

ดูตัวอยาง
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ถังน้ําดิบ

แอ
น

ท
รา

ไซ
ต



ค
าร

บ
อ

น

เร
ซ

ิน

(ลดกล่ิน รสผิดปกติ) 

(ลดความ
กระดาง) 

(กรอง
เศษฝุน)

ถังเก็บน้ํา

รอบรรจุ

   หลอด

UV

 หัวบรรจุ
ค

าร
บ

อ
น

(กรองจุลินทรีย
ขนาดใหญ) (กําจัด

คลอรีน)

( กําจัดคลอรีน )

   หลอด

UV

การกรองกายภาพ / เคมี

สารกรองคารบอน
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  หนาที่ : กําจัดสี กลิ่น รส และกําจัดคลอรีน

  การดูแล : ลางยอนประมาณ 5 นาที 

                        ทุกครั้งกอนการผลิต

 
 ควรวัดปริมาณคลอรีนในนํ้าหลังผานสารกรองทุกวัน     

 กอนทําการผลิต โดยใชชุดทดสอบอยางงาย (Test kit)

 เปรียบเทียบปริมาณคลอรีนกอนเขาและหลังออก

 จากถังกรอง หากนํ้ามีคลอรีนหลงเหลืออยูแสดงวา    

 คารบอน หมดสภาพ ใหเปลี่ยนสารกรอง

สารกรองคารบอน (ถานกัมมันต)
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ถังน้ําดิบ

แอ
น

ท
รา

ไซ
ต



ค
าร

บ
อ

น

เร
ซ

ิน

( ลดความกระดาง ) 

(กรอง
เศษฝุน)

ถังเก็บน้ํา

รอบรรจุ

   หลอด

UV

 หัวบรรจุ
ค

าร
บ

อ
น

(กรองจุลินทรีย
ขนาดใหญ) (กําจัด

คลอรีน)

   หลอด

UV

การกรองกายภาพ / เคมี

สารกรองเรซิน
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  หนาที ่:     ลดความกระดางในนํ้า

  การดูแล : ลางยอนประมาณ 10 นาทีกอนการผลิตทุกครั้ง

                          และทําการฟนสภาพสารกรองเมื่อสารกรอง

                          ลดความกระดางไดนอยลง

  การฟนสภาพ : ใชเกลือลางเรซิน

สารกรองเรซิน
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การทดสอบประสิทธภิาพของเรซิน
แอ

น
ท

รา
ไซ

ต


ค
าร

บ
อ

น

เร
ซิ

น

วัดความกระดาง

วัดความกระดาง

ใชชุดทดสอบอยางงาย (Test kit)

ถาความกระดางของนํ้าท่ีออกมีคามากกวา 30 พีพีเอ็ม

แสดงวา เรซิน  หมดสภาพ ตองฟนฟูสภาพโดย ลางดวยเกลือ

ความถี่ : ทุกวัน

บันทึกไวเปนหลักฐาน

ดูตัวอยาง
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ว./ ด. / ป.

คารบอน เรซิน

ผูบันทึก หมายเหตุคลอรีน 

(กอน)

คลอรีน 

(หลัง)

ความ

กระดาง 

(กอน) 

ความ

กระดาง 

(หลัง) 

ลาง

เกลือ

25 ก.ค. 51 100 15 สมคิด

26 ก.ค. 51 100 30  สมคิด

บันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพเครือ่งกรอง (ทุกวันกอนเริ่มผลิต)

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

(.......................................................)
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บันทึกการลางทําความสะอาดเครื่องกรอง (ทุกวันกอนเริ่มผลิต)วิธีการ: ลางยอนสารกรองอยางนอย 5 นาที

ว./ ด. / ป.

แมงกานีส

แซนด

แอนทรา

ไซด คารบอน เรซิน ชื่อผูลาง

หมาย

เหตุ

25 ก.ค. 

51  สมคิด

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

(.......................................................)
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การกรองกายภาพและเคมี

(1) อันตรายทางจุลินทรีย

 สาเหตุ การสะสมจุลินทรียในสารกรอง
•ทําความสะอาดสารกรองแตละชนิดเหมาะสม สม่ําเสมอ  

•มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการลางและฆาเช้ือ (Swab Test)

(2) อันตรายทางเคมี

 สาเหตุ สารกรองหมดสภาพ
•ตรวจสอบประสิทธิภาพของการปรับคุณภาพน้ํา

  (1) มีชุดทดสอบความกระดาง คลอรีน จุลินทรีย

  (2) มีความถ่ีในการตรวจ (3) มีบันทึก

(3) อันตรายทางกายภาพ

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ

2.
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การกรองกายภาพและเคมี

(2) อันตรายทางเคมี

 สาเหตุ เคร่ืองมือ อุปกรณการปรับสภาพนํ้า 

              ไมสัมพันธกับแหลงนํ้า หรือกําลังการผลิต
• 

•  (1) เลือกชนิดใหเหมาะสมกับแหลงน้ํา

  (2) ออกแบบและกําหนดคุณสมบัติใหเกิดประสิทธิภาพ

        ในการปรับคุณภาพใหสัมพันธกับกําลังการผลิต

(3) อันตรายทางกายภาพ

2.

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ
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กรองกายภาพ เคมี ถังพักน้ํากรอง ฆาเช้ือจุลนิทรีย บรรจุ ปดฝาถังพักน้ําดิบ

จุดเส่ียงปนเปอน 7 จุด

การควบคุมและปองกันอันตราย : กรอง ฆาเชื้อจุลินทรีย
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ยับยั้ง/ทําลาย

 

 ระบบ 3 ประสาน

 กาซโอโซน

 RO

การควบคุมและปองกันอันตราย : กรอง ฆาเชื้อจุลินทรีย
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ระบบ 3 ประสาน

การควบคุมและปองกันอันตราย : กรอง ฆาเชื้อจุลินทรีย
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ถังน้ําดิบ

แอ
น

ท
รา

ไซ
ต



ค
าร

บ
อ

น

เร
ซ

ิน

(ลดกลิ่น รสผิดปกติ) 

(ลดความ
กระดาง) 

(กรอง
เศษฝุน)

ถังเก็บน้ํา

รอบรรจุ

   หลอด

UV

 หัวบรรจุ

ค
าร

บ
อ

น
(กรองจุลินทรีย

ขนาดใหญ) (กําจัด
คลอรีน)

(กรอง
ธาตุเหล็ก) 

(กําจัด
คลอรีน)

   หลอด

UV

กรอง ฆาเช้ือจุลนิทรีย

การฆาเชื้อตองใช

ระบบ 3 ประสาน

ยับยั้ง/
ทําลาย

การดูแลไสกรองใยสังเคราะหและเซรามคิ

ไมใหเปนแหลงสะสมของจุลินทรีย

การควบคุมและปองกันอันตราย : กรอง ฆาเชื้อจุลินทรีย
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 หนาที ่ : กรองเศษฝุนและสารแขวนลอย

 การดูแล : กอนนํามาใชฆาเชื้อโดยแชคลอรีน

                       เขมขน 100 ppm นาน 20 นาที

 ความถ่ี : สัปดาหละครั้ง

ไสกรองใยสังเคราะห
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 หนาที ่ : กรองจุลินทรียที่มีขนาดใหญ และฝุนขนาดเล็ก

 การดูแล : ขัดลางดวยฟองนํ้าและกอนนํามาใชแชคลอรีน   

                       เขมขน 100 ppm นาน 20 นาที

 ความถ่ี : สัปดาหละครั้ง

ไสกรองเซรามิค

เก็บไสกรองไมเหมาะสม
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ว./ ด. / ป. มิเตอร
ปรมิาณนํ้าท่ี

ใชไป (ลิตร)

ไสกรองใยสังเคราะห ไสกรองเซรามิค
หมายเหตุ

ลาง เปล่ียน ลงชื่อ ลาง เปล่ียน ลงชื่อ

25 ก.ค. 51 35287 1,250  สมคิด

บันทึกการบํารุงรักษาเครื่องกรองทางจุลินทรีย

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

(.......................................................)
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 หนาที่ : ฆาเชื้อจุลินทรียในนํ้าไดรอยละ 95

 อายุการทํางาน : ประมาณ 8,000-10,000 ชั่วโมง

 ขอควรปฏิบัติ : 

1) สอบถามอายุการใชงาน และขอมูลตางๆ การใช

                จากบริษัทผูจําหนาย

            2) บันทึกชั่วโมงการทํางาน

            หรือคํานวณวันหมดอายุ

            3) เปลี่ยนตามเวลาที่กําหนด

หลอดยูวี



91

เร่ิมใชตั้งแตวันที่.....1 มกราคม 2551

ว./ ด. / ป. มิเตอร ปรมิาณนํ้าท่ีใชไป ผูตรวจเช็ค หมายเหตุ

25 ก.ค. 51 35287 1,250 สมคิด

บันทึกการบํารุงรักษาหลอดยูวี

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

(.......................................................)
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ระบบการกรองและฆาเชื้อทางจุลินทรีย
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(1) อันตรายทางจุลินทรีย

 สาเหตุ 1. ปริมาณคลอรีนในนํ้ามากเกินไป
  (1) เลือกชนิดเคร่ืองมือใหเหมาะสมกับแหลงน้ํา

  (2) ออกแบบและกําหนดคุณสมบัติใหเกิดประสิทธิภาพ

        ในการปรับคุณภาพใหสัมพันธกับกําลังการผลิต

(2) อันตรายทางเคมี (3) อันตรายทางกายภาพ

 สาเหตุ 2. เยื่อกรองหมดอายุการใชงาน
• ตรวจสอบประสิทธิภาพของการปรับคุณภาพน้ํา

  (1) มีชุดทดสอบ (2) มีความถ่ีในการตรวจ (3) มีบันทึก

• มีการตรวจสอบประสิทธิภาพของการลางและ

  ฆาเช้ือ (pH, ความกระดาง, Swab Test)

การควบคุมและปองกันอันตราย : กรอง ฆาเชื้อจุลินทรีย
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 สาเหตุ 3. ขาดการบํารุงรักษาอยางเหมาะสม

บํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรใหอยูในสภาพท่ีดี

- มีแผนการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ

- บํารุงรักษาโดยชางผูชํานาญตามแผนงาน  

(1) อันตรายทางจุลินทรีย (2) อันตรายทางเคมี (3) อันตรายทางกายภาพ

การควบคุมและปองกันอันตราย : กรอง ฆาเชื้อจุลินทรีย
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การกรองและฆาเชื้อทางจุลินทรีย

(1) อันตรายทางจุลินทรีย

 สาเหตุ 1. การสะสมจุลินทรียในสารกรอง

•ทําความสะอาดสารกรองแตละชนิดเหมาะสม 

                  สม่ําเสมอ 

3.

 ขอพิจารณา 

• สภาพ และความสะอาดอุปกรณ

• วิธีการใชที่ถูกตองจากเอกสารวิธีการ                  

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ
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การกรองและฆาเชื้อทางจุลินทรีย3.

 สาเหตุ 2. ระบบการฆาเช้ือไมมีประสิทธิภาพ
•เคร่ืองมือ อุปกรณการปรับคุณภาพน้ํา

  เหมาะสมสัมพันธกับแหลงน้ํา และกําลังการผลิต 

                  เชน ระบบ 3 ประสานที่ตองทํางานรวมกัน

ขอพิจารณา

• เลือกชนิดอุปกรณเหมาะสมตามสภาพแหลงนํ้า 
• พิจารณาสภาพแหลงนํ้ารวมดวย

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ



97

สาเหตุ 2. ระบบการฆาเช้ือไมมีประสิทธิภาพ (ตอ)
•ตรวจสอบประสทิธิภาพการปรบัสภาพคุณภาพนํ้าดานกายภาพ เคมี จุลินทรีย

มีชุดทดสอบเชือ้จุลินทรีย เพื่อตรวจ

                        - ประสทิธิภาพการกรองของไสกรองเซรามิก  และ 

                        - ประสทิธิภาพการฆาเชื้อจุลินทรียของหลอด UV

การกรองและฆาเชื้อทางจุลินทรีย3.

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ
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การกรองและฆาเชื้อทางจุลินทรีย3.

สาเหตุ 2. ระบบการฆาเช้ือไมมีประสิทธิภาพ (ตอ)
•ความถี่ทีเ่หมาะสม  ข้ึนกับหลายปจจัย เชน คุณภาพนํ้าดิบ สขุลักษณะ 

                        ประวตักิารบาํรุงรกัษา กําลังการผลิต     

บันทกึการตรวจสอบ 

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ
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การกรองและฆาเชื้อทางจุลินทรีย3.

สาเหตุ 2. ระบบการฆาเช้ือไมมีประสิทธิภาพ (ตอ)

ตองมี การตรวจสอบประสิทธิภาพ
•  มีชุดทดสอบเบื้องตน ความถี่ และบันทึก  

• ผลการทําสอบสามารถปองกัน/ลดอันตรายได 

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ
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การกรองและฆาเชื้อทางจุลินทรีย3.

(1) อันตรายทางจุลินทรีย

 สาเหตุ  หลอดยูวีหมดประสิทธิภาพการฆาเช้ือ
•บํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  โดยควบคุมอายุการใชงานของหลอดยูวี

ตองจัดทํา
• แผนการบํารงุรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร

• บันทกึชัว่โมงการทํางานหรือคํานวณวันหมดอายุ  

               

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ
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 สาเหตุ เก็บรักษาอุปกรณที่ทําความสะอาดแลวไมเหมาะสม
•เก็บรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณการผลิตท่ีทําความสะอาดแลว 

                   ในสภาพที่เหมาะสม หรือมีมาตรการปองกันการปนเปอน

   จนถึงเวลาใชงาน 

การกรองและฆาเชื้อทางจุลินทรีย3.

 ตองมี
• อุปกรณอยูในสภาพเหมาะสม

• มาตรการปองกันการปนเปอน

• การเก็บรักษา  

               

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ
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ถังน้ําดิบ

แอ
น

ท
รา

ไซ
ต



ค
าร

บ
อ

น

เร
ซ

ิน

(ลดกลิ่น รสผิดปกติ) 

(ลดความ
กระดาง) 

(กรอง
เศษฝุน)

ถังเก็บน้ํา

รอบรรจุ

   หลอด

UV

 หัวบรรจุ

ค
าร

บ
อ

น

(กรองจุลินทรีย
ขนาดใหญ) (กําจัด

คลอรีน)
(กรอง

ธาตุเหล็ก) 
(กําจัด

คลอรีน)

   หลอด

UV

กรองกายภาพ เคมี ถังพักน้ํากรอง ฆาเช้ือจุลนิทรีย บรรจุ ปดฝาน้ําดิบ

ระบบผลิตนํ้าออน (Softener)4 ถังพักนํ้า
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การควบคุมการผลิตนํ้าบริโภคฯ ใหปลอดภัย

ถังน้ําดิบ

แอ
น

ท
รา

ไซ
ต



ค
าร

บ
อ

น

เร
ซ

ิน

(ลดกลิ่น รสผิดปกติ) 

(ลดความ
กระดาง) 

(กรอง
เศษฝุน)

ถังเก็บน้ํา

รอบรรจุ

   หลอด

UV

 หัวบรรจุ

ค
าร

บ
อ

น
(กรองจุลินทรีย

ขนาดใหญ) (กําจัด
คลอรีน)

(กรอง
ธาตุเหล็ก) 

(กําจัด
คลอรีน)

   หลอด

UV

จุดพักและแหลงสะสมปองกันการ
ปนเปอนซ้ํา

รอพัก

แหลงสะสม

• ถังพักรอบรรจุ

• ทอสงนํ้าไปยังหองบรรจุ

• หัวบรรจุและทอออน

ดูแลจุดพักท่ีมีนํ้าน่ิงในกระบวนการผลิตไมใหเปนแหลงสะสมของจุลินทรีย

นํ้าท่ีกนถังทําใหจุลินทรียเจริญเติบโตได
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การควบคุมการผลิตนํ้าบริโภคฯ ใหปลอดภัย

ถังน้ําดิบ

แอ
น

ท
รา

ไซ
ต



ค
าร

บ
อ

น

เร
ซ

ิน

(ลดกลิ่น รสผิดปกติ) 

(ลดความ
กระดาง) 

(กรอง
เศษฝุน)

ถังเก็บน้ํา

รอบรรจุ

   หลอด

UV

 หัวบรรจุ

ค
าร

บ
อ

น
(กรองจุลินทรีย

ขนาดใหญ) (กําจัด
คลอรีน)

(กรอง
ธาตุเหล็ก) 

(กําจัด
คลอรีน)

   หลอด

UV

จุดพักและแหลงสะสมปองกันการ
ปนเปอนซ้ํา

รอพัก

แหลงสะสม

• ถังพักรอบรรจุ

• ทอสงนํ้าไปยังหองบรรจุ

• หัวบรรจุและทอออน

หากหยุดผลิตเปนเวลานานเชน เกิน 2 วัน 
• ควรถอดลางอุปกรณท่ีจําเปน เชนไสกรอง

• ถายนํ้าในจุดสะสม

• ลางยอน

• ฆาเชื้อไสกรอง
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ถังเก็บนํ้ารอการบรรจุ

กรณีมีถังพักนํ้ากอนการบรรจุ

(1) อันตรายทางจุลินทรีย

 สาเหตุ 1. การสะสมจุลินทรียในถังเก็บน้าํและ

     ทอสงกอนเขาหัวบรรจุ
•ทําความสะอาดถังเก็บน้ําสม่ําเสมอ 

ปลอยน้ํากนถังทิ้งอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง

หมายเหตุ - ควรติดต้ังหลอดยูวีกอนการบรรจุอีก 1 จุด

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ
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ถังน้ําดิบ
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น

ท
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ต



ค
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น

เร
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ิน
(ลดกลิ่น รสผิดปกติ) 

(ลดความ
กระดาง) 

(กรอง
เศษฝุน)

ถังเก็บน้ํา

รอบรรจุ

   หลอด

UV

 หัวบรรจุ

ค
าร

บ
อ

น

(กรองจุลินทรีย
ขนาดใหญ) (กําจัด

คลอรีน)
(กรอง

ธาตุเหล็ก) 
(กําจัด

คลอรีน)

   หลอด

UV

บรรจุ ปดฝา

ลางภาชนะบรรจุอยางถูกวิธี

ปองกันการ
ปนเปอนซ้ํา ฆาเชื้อหัวบรรจุสม่ําเสมอ

เปดน้ําท่ีคางทอท้ิง เพื่อปองกันการ

เจริญของเช้ือจุลินทรีย

การควบคุมการผลิตนํ้าบริโภคฯ ใหปลอดภัย
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ภาชนะบรรจุอาหาร
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ.2549 เรื่อง กําหนด

คุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก

 ชนิดพลาสติกและคุณภาพ  ตามบัญชีแนบทาย

 การใชขวดซ้ํา 

 Reuse               

X Recycle



ภาชนะบรรจุ

• แบงเปน 2 กลุม คือ ภาชนะใหมท่ีใชแลวท้ิง และภาชนะท่ีมีการนํากลับมาใช
ซ้ํา

• ตองทําจากวัสดุไมเปนพิษ มีการตรวจสอบสภาพเบ้ืองตนกอนนําภาชนะ
บรรจุมาใชวาอยูในหีบหอท่ีสะอาด ไมมีตําหนิ 

• ภาชนะบรรจุท่ีใชซ้ํา ตองไมแตก บ่ิน มีรอยราว รอยขาด หรือคราบสกปรกท่ี
ไมสามารถกําจัดออกได

• เก็บอยูในสภาพท่ีปองกันการปนเปอนกอนนํามาใช หองหรือบริเวณเก็บ
ภาชนะบรรจุตองสะอาด พื้นแหง มีช้ันหรือยกพื้น และมีมาตรการปองกันการ
ปนเปอน
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การบรรจุ และปดผนึก

ภาชนะบรรจุ

5. (1) อันตรายทางจุลินทรีย

 

สาเหตุ 1. การเกบ็รักษาไมถูกสุขลักษณะ
 เก็บรักษาในสภาพที่ปองกันการปนเปอน

หองหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุใหมและใชซํ้า
ตองสะอาด พ้ืนแหง มีชั้นหรือยกพ้ืน และมีมาตรการ

ปองกันการปนเปอน

(2) อันตรายทางกายภาพ

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ
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สะอาด พ้ืนแหง มีช้ันหรอืยกพ้ืน มีมาตรการปองกันส่ิงปนเปอน

หองหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุใหม



11111/4/45 d1 p38

หองหรือบริเวณเก็บภาชนะบรรจุใชแลว (กอนลาง)

สะอาด พ้ืนไมมีน้ําขงัเฉอะแฉะ



112

 สาเหตุ 2. วัสดุที่ใชไมมีคณุภาพ
 ภาชนะบรรจุทําจากวัสดุไมเปนพิษ

 ภาชนะชนิดใชคร้ังเดียว รวมถึงฝา

- มีการตรวจสอบสภาพเบ้ืองตน อยูใน

  หีบหอที่สะอาด ไมมีตําหนิ 

  ปองกันการปนเปอน

(3) อันตรายทางเคมี

การบรรจุ และปดผนึก5.

ภาชนะบรรจุ

(1) อันตรายทางจุลินทรีย (2) อันตรายทางกายภาพ

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ
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การบรรจุ และปดผนึก

การลางภาชนะบรรจุ บรรจุ เก็บรักษาภาชนะบรรจุ

5.

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ
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ลางภาชนะบรรจุ

(1) อันตรายทางจุลินทรีย

 สาเหตุ 1. ปนเปอนจากอาคารผลิต และเครือ่งมอื

การบรรจุ และปดผนึก5.

บริเวณลางภาชนะบรรจุใชซ้ํา
- ระบายน้ําไดดี 

- ถาลางแลวไมบรรจุทันที ตองมีระบบการจัดแยก

   ไมใหปะปนกับภาชนะกอนลาง

ทอสงน้ํา
          - ตองอยูกับท่ี เพ่ือไมใหเกิดการปนเปอน

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ



115

ลางภาชนะบรรจุ

(1) อันตรายทางจุลินทรีย

 สาเหตุ 1. ปนเปอนจากอาคารผลิต และเครือ่งมอื

การบรรจุ และปดผนึก5.

เคร่ืองมือ/อุปกรณลางภาชนะบรรจุ

- จํานวนเพียงพอ

- เหมาะสมกบัการใชงาน (ชนิดและปรมิาณ)

  ทั้งลางแบบปกติ หรือ เครื่องอัตโนมัติ

เครื่องลางอัตโนมัติ => ศึกษาวิธีการใชงานอยางถูกตอง

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ



116หองหรือบริเวณลางภาชนะบรรจุใชซํ้า
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ลางภาชนะบรรจุ

(1) อันตรายทางจุลินทรีย

 สาเหตุ 2. ลางทําความสะอาดและฆาเช้ือไมถกูตอง
 มีวิธีการลางทําความสะอาดและฆาเชื้ออยางเหมาะสม

- คัดแยกกอนลาง

- วิธีการลางและฆาเชื้อ (ลางงาย ลางยาก) – เรซิน ??

“พิจารณารูปแบบการลาง => เหมาะสม”
 ตรวจสอบการปนเปอนจุลินทรียของภาชนะบรรจุ

 เก็บรักษาและลําเลียงภาชนะที่ลางแลวเหมาะสม

การบรรจุ และปดผนึก5.

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ



118วิธีการลางและฆาเช้ือ “รูปแบบภาชนะยากตอการลาง”
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(2) อันตรายทางเคมี

 สาเหตุ 1. ชนิดสารเคมีไมถกูตองหรอืเกดิการตกคาง

 ชนิดสารเคมีเหมาะสม 

     กรณีไมทราบวาเปนสารชนิดใด และไมมีหลักฐาน “ปรับปรุง”

 มีขอมูลการใช => ใชอยางไรใหมีประสิทธิภาพ

 ใชงานตามขอ 5.2 อยางถูกตอง 

ลางภาชนะบรรจุ

การบรรจุ และปดผนึก5.

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ
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การบรรจุ และปดผนึก

บรรจุการลางภาชนะบรรจุ เก็บรักษาภาชนะบรรจุ

5.

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ



การทําความสะอาดภาชนะบรรจุ 

• บริเวณที่ใชลางทําความสะอาดตองระบายน้ําไดดี 

• มีการคัดแยกกอนลาง

• มีระบบการจัดแยกภาชนะที่ลางสะอาดแลวไมใหปะปนกับภาชนะที่ยังไมไดลาง 

• เคร่ืองมือ/อุปกรณลางภาชนะบรรจุตองเหมาะสมกับการใชงาน มีจํานวนเพียงพอ  กรณีใชเคร่ือง

ลางอัตโนมัติตองศึกษาวิธีการใชงานอยางถูกตองดวย 

• ชนิดสารเคมีที่ใชทาํความสะอาดตองเหมาะสมและไมตกคางในภาชนะบรรจุและผลิตภัณฑ

สุดทาย มีขอมูลการใชงานอยางถูกตอง 

• การลางทําความสะอาดและฆาเชื้อดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม และทําอยางถูกตอง 

• การเก็บรักษาและลําเลียงภาชนะที่ทําความสะอาดแลวตองทําอยางเหมาะสมเพื่อปองกันการ

ปนเปอนซ้ํา



น้ํายาลางภาชนะ

• ควรเปนชนิดท่ีมีฟองนอย เพื่อใหเห็นส่ิงสกปรกและคราบภายในภาชนะ

บรรจุไดชัดเจน และลางออกไดงายโดยไมเปลืองแรงงานและน้ํา

• ไมมีน้ําหอมเพื่อไมใหกล่ินติดกับภาชนะบรรจุท่ีเปนพลาสติก

• ตัวอยาง: น้ํายาลางภาชนะสามารถเตรียมเองได โดยใช อีเมอร 28 ซีที           

(แชมพูออยล) 1 กิโลกรัม กรดซิตริก (กรดมะนาว) 1 ชอนโตะ โซเดียม

คลอไรด (เกลือแกง) 250 กรัม และผงสีเล็กนอย ผสมกับน้ํา 3 กิโลกรัม 

คนใหเขากัน



การลางภาชนะบรรจุน้ําบริโภคและฝา

• ตองคํานึงถึงชนิดและปริมาณของส่ิงสกปรกท่ีปนเปอนมากับภาชนะ

บรรจุ โดยเฉพาะภาชนะบรรจุท่ีมีการใชซํ้า



การลางภาชนะบรรจุใหม/ใชครั้งเดียว 

กลั้วดวยนํ้าท่ีพรอมบรรจุ 

1 ครั้ง
นําไปใช



การลางฝาใหม/

ใชคร้ังเดียว 

แชสารละลายคลอรีน 50 - 100 พีพีเอ็ม 30 นาที

แชน้ําท่ีพรอมบรรจุ 2 คร้ัง

นําไปใช



ปญหาความสกปรกที่พบในภาชนะบรรจุที่ใชซํ้า

• ความสกปรกปกติ พบในกรณีท่ัวไป

• ความสกปรกผิดปกติ พบในกรณีท่ีผูบริโภคนําไปใชผิดวัตถุประสงค

– ตะไครท่ีมองเห็นดวยตาเปลา

– คราบโปรตีน

– น้ํามันเบนซิน

• ตะไครมองไมเหน็ดวยตาเปลา  เติบโตในผลิตภัณฑน้ํา 
– ปนเปอนในภาชนะบรรจุ

– ปนเปอนในนํ้าท่ีใชลาง
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การแกปญหาการ

ปนเปอนของตะไคร
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รูจักตะไคร

- ตะไคร ตะไครน้ํา หรือสาหราย ดํารงชีวิตดวยการสังเคราะห

แสงโดยอาศัยคลอโรฟลลที่มีอยูในเซลล ตองการแสงสวางใน

การเจริญเติบโต 

เชน แสงแดด แสงจากหลอดไฟฟา 

- มีขนาดเล็กไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาจนถึงขนาดใหญ

จนสามารถมองเห็นดวยตาเปลา 

- พบไดในแหลงน้ําตามธรรมชาติทั่วไป โดยเฉพาะแหลงน้ํา        

ผิวดิน
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ปญหาของตะไคร

• ทําใหเปนรอยคราบสีเขียวท่ีผิวดานในของภาชนะ

บรรจุ

• เมื่อเซลลของตะไครตายลงจะปลอยสารบางชนิดลงสู

น้ํา ทําใหเกิดกล่ินตางๆ เชน กล่ินดินโคลน กล่ินเหมน็

เขียว กล่ินเหม็นคาวปลา

• บางชนิดสรางสารพษิท่ีเปนอันตรายกับมนุษย
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ปญหาของตะไคร

คราบสีเขียวที่ผิวดานใน

ของภาชนะบรรจุ
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ปญหาที่แทจริงอยูที่นี่

    ปญหาตะไคร
ไมไดมีสาเหตุมา

จากน้ําท่ีผาน
กระบวนการ
ปรับคุณภาพ

ปญหาสวนใหญอยูที่ภาชนะ
บรรจุที่มีการหมุนเวียนใชซ้ํา

น้ําที่ใชในกระบวนการลาง
ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะน้ําที่
ใชกล้ัวกอนคว่ํา
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วิธีการลางภาชนะใชซ้ํา
ลางถังภายนอก (ปดฝาถัง) 

เปดฝาถังเพื่อตรวจสอบสภาพภายในดวยการดูและดมกล่ิน

    (ปนเปอนดวยตะไครที่สามารถมองเห็นดวยตาเปลา 

    คราบโปรตีน ,น้ํามันเบนซิน)

ลางตามวิธปีกติ

กล้ัวกอนบรรจุ
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1. ถังปนเปอนคราบโปรตีน (น้ําปลา ปสสาวะ)

สารละลายดางโซดาไฟ (โซดียมไฮดรอกไซด) เขมขน  1 % 
ที่อุณหภูม ิ60 องศาเซลเซียส

กล้ัวในถังที่ปนเปอนจนสะอาด

เทสารละลายดางทิ้ง

ลางถังตามวธีิปกติ
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2. ถังปนเปอนน้ํามันเบนซิน

เติมถานกมัมันตลงแชในถังจนกวากล่ินจะหมดไป 

แลวจึงนําไปลางตามวิธีปกติ
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3. ถังปนเปอนดวยตะไครที่สามารถมองเห็นดวยตาเปลา

คลอรีนเหลวเขมขน 10 % ประมาณ 100 ซีซี

กล้ัวจุดที่มีตะไครประมาณ 30 วินาที

เทคลอรีนเหลวลงในถังอ่ืนที่พบการปนเปอน

ใชแปรงขนออนเขี่ยเบาๆเพื่อใหตะไครหลุดออก

ลางตามวิธีปกติทิ้งไว 1 วัน
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Unseen ตะไคร

  มีการกล้ัวถังที่ใชแลวโดย

ใชเครื่องกล้ัว ดวยน้ํายา

คลอรีนเขมขน 10 พีพีเอ็ม 

เปนเวลา 5 วินาที กอน

นําไปลางตามปกต ิ

เปนตะไครที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา ซึ่งเกาะอยูในถัง

การแกปญหา
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การลางทําความสะอาดและฆาเช้ือภาชนะบรรจุชนิดใชซ้ํา

1. ลอกพลาสติกปากถังออก

2. ลางถังภายนอกดวย

นํ้ายาลางจาน

3. ฉีดลางภายนอกดวยนํ้าดิบปรับสภาพ

ดวยคลอรีน

4. ฉีดลางภายในดวยคลอรีน
10 ppm 5 วินาที

5. ฉีดลางภายในดวยนํ้ายาแชมพู

ออยด

6. ฉีดลางภายในดวยนํ้าท่ีปรับสภาพ

ดวยคลอรีน 1 ppm

7. กลั้วนํ้าบรรจุ

8. บรรจุ

ถัง 20 ลิตร
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แชดวยคลอรีน 100 พีพีเอ็ม นาน 15-20 นาที

แชนํ้าบรรจุ

ปดฝา

การลางทําความสะอาดและฆาเช้ือภาชนะบรรจุชนิดใชซ้ํา

ฝาถัง



139

ขวดใหม 

 500 และ 950 ซีซี

ฉีดลางภายในดวยนํ้าบรรจุ

บรรจุ

ฝาใหม

ปดฝา

แชดวยคลอรีน 100 พีพีเอ็ม 

นาน 15-20 นาที

การลางทําความสะอาดและฆาเช้ือภาชนะบรรจุใหม
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สรุปแนวทางการกําจัดตะไครใหหมดสิ้น

1. น้ําดิบที่ใชในการผลิต มีการเตมิคลอรีนเหลวใหมีปริมาณคลอรีน

ที่เหลืออยูที่ความเขมขน 0.5 พีพีเอ็ม หลังจากทิ้งไวประมาณ 

30 นาที 

2. มีการกล้ัวถังที่ใชแลวโดยใชเครื่องกล้ัว ดวยน้ํายาคลอรีนเขมขน 

10 พีพีเอ็ม เปนเวลา 5 วินาที กอนนําไปลางตามปกต ิ

3. น้ําที่ใชสําหรับลางและกล้ัวถังที่ใชแลว มีการเตมิคลอรีนเหลวให

มีปริมาณคลอรีนที่เหลืออยูที่ความเขมขน 1 พพีีเอ็ม หลังจาก

ทิ้งไวประมาณ 30 นาที
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การบรรจุ และปดผนึก5.

 สาเหตุ 1. ปนเปอนจากสิ่งแวดลอม
หองบรรจุ =>

มีการกัน้หองบรรจุถาวร ปองกันสัตวพาหะ 

และไมเปนทางเดินผาน

(3) อันตรายทางเคมี(1) อันตรายทางจุลินทรีย (2) อันตรายทางกายภาพ

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ



บริเวณที่ใชบรรจุ 

• ตามเกณฑการประเมินจีเอ็มพี กําหนดใหหองบรรจุตองเปนหองโดยเฉพาะ

มีการกั้นหองบรรจุถาวร มีประตูทางเขา-ออก หรือมีมานพลาสติกกั้น และไม

เปนทางเดินผาน เพื่อปองกันการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม และสัตวพาหะ 

• พื้นมีการออกแบบลาดเอียงและระบายน้ําไดรวดเรว็ 

• ผนังและเพดานเปนผิวเรียบ ทําความสะอาดงาย 

• ตองมีจุดลางมือ กระดาษเช็ดมือ และแอลกอฮอลฉีดมือ รวมท้ังมีอุปกรณใน

การลางมือต้ังอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมบริเวณหนาหองบรรจุ 



14311/4/45 d1 p29
หองบรรจุ
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มีการจัดกั้นเปนหองถาวร มีทางเขาออกสามารถปองกันสัตวพาหะ ไมเปนทางเดินผาน



145

การบรรจุ และปดผนึก5.

 สาเหตุ 2. ปนเปอนจากเครื่องมือ อุปกรณ

เคร่ืองหรืออุปกรณการบรรจุ
(1) ครบถวนตามขนาดบรรจุ

(2) วัสดุเหมาะสม ทําความสะอาดงาย

อาจใชแบบอัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติ หรือมือควบคุม

(1) อันตรายทางจุลินทรีย
(2) อันตรายทางกายภาพ

ทอสงน้ํา
          - เปนทอ PVC ขอตอทําความสะอาดงาย อยูกับที่ 

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ
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การบรรจุ และปดผนึก5.

 สาเหตุ 3. ปนเปอนจากเครื่องมือ อุปกรณ

เคร่ืองหรืออุปกรณการปดผนึก
- ใชแบบอัตโนมัติหรือก่ึงอัตโนมัติ หรือปดโดยคนงาน

โตะ/แทนบรรจุ 
- วัสดุไมเปนสนิม ติดต้ังถาวร ไมเปนพิษ 

   ความสูงเหมาะสม (ลดการปนเปอนจากคน และพ้ืน)

(1) อันตรายทางจุลินทรีย (2) อันตรายทางกายภาพ (3) อันตรายทางเคมี

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ
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(1) อันตรายทางจุลินทรีย

 สาเหตุ วิธกีารบรรจุไมถูกสุขลักษณะ

1. บรรจุปดผนึกทันที

2. บรรจุ 

ในหองบรรจุ

3. บรรจุ 

ดวยเคร่ืองบรรจุ

4. มือไมสัมผัส

ปากขวด

5. ตรวจสอบ

สภาพหลังบรรจุ

หมวด 8 บุคลากรและ

สุขลักษณะผูปฏิบัติงาน

ประเด็นสําคัญในการตรวจประเมิน
เพ่ือควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลิต

การบรรจุ และปดผนึก5.



การบรรจุน้ําดื่ม

• น้ําท่ีผานกระบวนการผลิตจนสะอาดแลว ควรนํามาใชบรรจุทันที เพื่อ

ปองกันการเพิม่จํานวนของจุลินทรียในน้ําซ่ึงมีสภาพนิ่ง ณ จดุพักท่ีเปน

แหลงสะสมในกระบวนการผลิต 

• ในกรณีท่ีหยดุผลิตตอเนื่องกันเปนเวลานาน เชน เกินกวา 2 วันข้ึนไป 

ควรถายน้ําในจุดท่ีมีการสะสมหยุดนิ่ง และถอดลาง ลางยอนและฆาเช้ือ

ไสกรอง 



การบรรจุน้ําดื่ม

• น้ําท่ีผานกระบวนการผลิตจนสะอาดแลว ควรนํามาใชบรรจุทันที เพื่อ

ปองกันการเพิม่จํานวนของจุลินทรียในน้ําซ่ึงมีสภาพนิ่ง ณ จดุพักท่ีเปน

แหลงสะสมในกระบวนการผลิต 

• ในกรณีท่ีหยดุผลิตตอเนื่องกันเปนเวลานาน เชน เกินกวา 2 วันข้ึนไป 

ควรถายน้ําในจุดท่ีมีการสะสมหยุดนิ่ง และถอดลาง ลางยอนและฆาเช้ือ

ไสกรอง 



ถังเก็บนํ้ากอนบรรจุ

ตองปลอยน้ําทิ้ง



เครื่องมือและอปุกรณ 

• ตองสะอาด 

• ทําจากวัสดุท่ีเหมาะสม ทําความสะอาดงาย 

• บรรจุไดครบถวนตามขนาดบรรจุ

• ทอสงน้ําทําจากพีวีซี (PVC) มีขอตอทําความสะอาดงาย และอยูกับท่ี 

• โตะ/แทนบรรจ ุทําจากวัสดุท่ีไมเปนสนิมและไมเปนพิษ ติดต้ังถาวร มีความ
สูงเหมาะสมอยางนอย 60 เซนติเมตรจากพื้น เพื่อลดการปนเปอนจากคนและ
น้ําจากพื้น

•  หัวจายน้ําของตูน้ําดื่มอัตโนมติัตองทําจากสเตนเลสหรือวัสดุท่ีไมเปนสนิม 
ชองจายน้าํตองมีฝาเปดปด 



การทําความสะอาดเครื่องมอืและอุปกรณ 

• การทําความสะอาดหัวบรรจุและสายยาง ทํา

ไดโดยแชในสารละลายคลอรีนความเขมขน 

50 - 100 พีพีเอ็ม เปนเวลา 20 นาที หรือ

หยอดสารละลายคลอรีนเหลวเขาในสายยาง

เสนเล็กท่ีหัวบรรจุเพื่อฆาเช้ือ

• หัวจายน้ําและชองจายน้ําของตูน้ําดื่มอัตโนมัติ ตองทําความสะอาดอยาง

สมํ่าเสมอ



วิธีการบรรจุ 

• ตองทําบนแทนท่ีเหมาะสม โดยยกจาก

พื้นท่ีมีความสูงอยางนอย 60 เซนติเมตร 

• ควรบรรจุโดยตรงจากหัวบรรจุโดยมี

อุปกรณ  โต ะบรรจุ  รางขนส ง  เพื่ อ

ปองกันการปนเปอนระหวางบรรจุ  

• ตองไมใชสายยางลากมาบรรจุ



พนักงานบรรจุ 

• ต อ ง ล า ง มื อ ใ ห ส ะ อ า ด ทั่ ว ถึ ง แ ล ะ ฆ า เ ช้ื อ ที่ มื อ ด ว ย

เอทิลแอลกอฮอลความเขมขน 70%

• แตงกายสะอาด สวมหมวกคลุมผม และผาปดปากขณะปฏิบัติงาน

ตามสุขลักษณะสวนบุคคลเพื่อไมใหน้ําลาย น้ํามูก และเสนผมรวง

หลนลงในน้ําที่พรอมจําหนาย 

• มือและสวนตางๆ ของรางกายตองไมสัมผัสกับน้ําทีพ่รอมจําหนาย

• มือและสวนตางๆ ของรางกายตองไมสัมผัสกับภายในและปากภาชนะบรรจุขณะทําการบรรจุ

และปดผนึก
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บรรจุดวยเคร่ืองบรรจุ/อุปกรณการบรรจุ : อัตโนมัติ

บรรจุจากหัวบรรจุโดยตรง

มือผูปฏิบัติงานไมสัมผัสกับปากขวดขณะบรรจุและปดผนึก



15611/4/45 d2 p7

บรรจุดวยเคร่ืองบรรจุ/อุปกรณการบรรจุ

บรรจุจากหัวบรรจุโดยตรง

มือผูปฏิบัติงานไมสัมผัสกับปากขวดขณะบรรจุและปดผนึก



15711/4/45 d2 p8

มือผูปฏิบัติงานไมสัมผัสกับปากขวดขณะบรรจุและปดผนึก

อุปกรณปดผนึก: ปดโดยคนงาน
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การบรรจุ และปดผนึก5.

 สาเหตุ 1. ปนเปอนจากสิ่งแวดลอม
 ขอ 1.2.9 (6)  หองหรือบริเวณเก็บผลิตภณัฑ 

อากาศถายเทไดดี มีชั้น/ยกพ้ืน มีมาตรการไมให

แสงแดดสองถึงโดยตรง ระบบเก็บ “FIFO”

(1) อันตรายทางจุลินทรีย (2) อันตรายทางกายภาพ

เก็บรักษา

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ
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ผลิตภัณฑ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 61) พ.ศ.2524 เรื่อง 

นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 135) พ.ศ.2534 

เรื่อง นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 2)

“กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานดานความปลอดภัย 

ของน้ําบริโภคในภาชนะบรรจทุี่ปดสนิท”

จุลินทรีย      เคมี      กายภาพ
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การบรรจุ และปดผนึก5.

การเก็บตัวอยางสงวิเคราะหคุณภาพ
• เก็บตรวจวิเคราะห + มีผลการตรวจสม่ําเสมอ “ดี”   

  (ปละ 1 คร้ัง หรือทุก 6 เดือน)

• เก็บตรวจวิเคราะหไมสม่ําเสมอ “พอใช”

  (2-3 ป/คร้ัง) + มีผลการตรวจ

• ไมมีการเก็บตรวจวิเคราะห “ปรับปรุง”

  (เกิน 3 ป) หรือเก็บตรวจแตไมมีผลการตรวจ

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ

• เคมี: ปละ 1 คร้ัง • จุลินทรีย: ปละ 2 คร้ัง (ระหวางอาจใชชุดทดสอบ)

มีการเก็บผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย

มีบันทึกและปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ => ตรวจสอบยอนกลับได

ประเด็นสําคัญในการควบคุมและปองกันอันตรายในกระบวนการผลติ
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หมวด 1 สถานที่ต้ังและ

อาคารผลิต

หมวด 2 เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

อุปกรณการผลิต
หมวด 8 บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการ การตลาด ระบบการขนสง

Hardware                                               Peopleware

Software :  หมวดท่ี 3 , 4, 5 , 6 , 7, 9

กรองกายภาพ เคมี ถังพักน้ํากรอง ฆาเช้ือจุลนิทรีย บรรจุ ปดฝาน้ําดิบ

จุดเส่ียงปนเปอน 7 จุด

การควบคุมการผลิตนํ้าบริโภคฯ ใหปลอดภัย
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THANK YOU
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