
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจคุณภาพนมโรงเรียน เพื่อเดก็ไทยปลอดภัย 
        

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทําการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนทั้งชนิดพาสเจอร์ไรส์ 
และยูเอชที ที่ผลิตจากโรงนมขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และกลุ่มสหกรณ์ผู้ เลี้ยงโคนมทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง               
โดยตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา คุณค่าทางโภชนาการ สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชและสารต้านจุลชีพตกค้าง 
เพื่อควบคุมคุณภาพและคุ้มครองผู้บริโภคให้เด็กนักเรียนไทยได้ด่ืมนมที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย  

 

นายแพทย์นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ด้านสุขภาพและพลานามัยของเด็กนักเรียน ประกอบกับมีนโยบายส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรและช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้สามารถขายน้ํานมดิบได้ จึงจัดให้มีโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535               
จนถึงปัจจุ บัน ให้ เ ด็กนักเรียนต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงขั้นประถมศึกษาปีที่ 6ได้ ด่ืมนมโรงเรียนปีละ 230 วัน               
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาร่างกายของเด็กนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีน้ําหนักและส่วนสูง             
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นคุณภาพของนมและความปลอดภัยต่อการบริโภคจําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบ             
อย่างสม่ําเสมอ ด้วยเหตุนี้สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข               
ได้ทําการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนเป็นประจํา ทั้งทางด้านจุลชีววิทยา คุณค่าทางโภชนาการ สารเคมีป้องกันกําจัด
ศัตรูพืช และสารต้านจุลชีพตกค้าง เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้เด็กนักเรียนได้ด่ืมนมที่มีคุณภาพและเพื่อควบคุมคุณภาพ
ของนมโรงเรียนให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 265  (พ.ศ.2545) เรื่องนมโค  

นายแพทย์นิพนธ์ กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างนมโรงเรียนทั้งชนิดพาสเจอร์ไรส์ และยูเอชที               
ที่ผลิตจากโรงนมขนาดใหญ่ ขนาดเล็กและกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม เป็นตัวอย่างที่ส่งตรวจโดยหน่วยงานต่างๆ เช่น       
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) และผู้ประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ.2553            
-2555 จํานวน 450 ตัวอย่าง (121 ,180 และ 149 ตัวอย่าง ตามลําดับ) โดยตรวจวิเคราะห์ทั้งทางด้านจุลินทรีย์ ได้แก่ 
ปริมาณแบคทีเรียจุลินทรีย์บ่งชี้ลักษณะการผลิตอาหาร เชื้อโคลิฟอร์ม (Coliform) และเชื้ออีโคไล (E.coli) จุลินทรีย์ที่ทําให้ 
เกิดโรคเชื้อสเตรปฟิโลคอกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) เชื้อซาลโมเนลล่า (Salmonella spp.) เชื้อบาซีรัส 
ซีเรียส (Bacillus cereus) และเชื้อลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส (Listeria monocytogenes) คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่              
เนื้อนมไม่รวมไขมัน ไขมัน และโปรตีน สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืช และสารต้านจุลชีพตกค้าง หรือบางกรณีตรวจแยก
เฉพาะรายการ ผลการตรวจวิเคราะห์พบตัวอย่างที่ไม่ได้มาตรฐาน จํานวน 42 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9.3  เมื่อจําแนก           
ตามรายการตรวจวิเคราะห์พบตัวอย่างไม่ได้มาตรฐานด้านจุลินทรีย์ ร้อยละ 8.6 สาเหตุจากพบปริมาณแบคทีเรีย               
เกินมาตรฐานมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เชื้อบาซีรัส ซีเรียส เชื้ออีโคไล และเชื้อโคลิฟอร์ม ตามลําดับ โดยพบนมพาสเจอร์ไรส์
ไม่ได้มาตรฐานมากกว่านมยูเอชที สําหรับด้านคุณค่าทางโภชนาการพบว่าไม่ได้มาตรฐานร้อยละ 3.8 สาเหตุเนื่องจากปริมาณ
เนื้อนมไม่รวมไขมัน ไขมันและโปรตีน ตํ่ากว่ามาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 2.6 , 0.9 และ0.6 ตามลําดับ ส่วนสารเคมีป้องกัน
กําจัดศัตรูพืช และสารต้านจุลชีพตกค้างตรวจไม่พบในทุกตัวอย่าง นอกจากนี้เมื่อจําแนกคุณภาพของตัวอย่างนม               
จากแหล่งเก็บที่ต่างกัน ได้แก่ สถานที่ผลิตและโรงเรียน พบว่าตัวอย่างนมที่เก็บจากโรงเรียนไม่เข้ามาตรฐานด้านจุลินทรีย์
มากก ว่ า ตั วอย่ า งนมที่ เ ก็ บจากสถานที่ ผลิ ต  อย่ า ง ไ รก็ ตามการตรวจพบตั วอย่ า งนมที่ ไ ม่ ไ ด้มาตรฐานนั้ น 
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กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิต               
การเก็บรักษา รวมถึงการควบคุมอุณหภูมิในการขนส่ง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนมโรงเรียนว่ามีความปลอดภัย  

น า ง ลั ด ด า วั ล ย์  โ ร จ นพ ร รณทิ พ ย์  ผู้ อํ า น ว ย ก า ร สํ า นั ก คุ ณภ าพแล ะ ค ว า มปลอดภั ย อ า ห า ร
กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์  กล่ าว เพิ่ ม เ ติมถึ งข้ อแนะนํ า ในการดื่ มนมให้ ไ ด้ประโยชน์ และปลอดภัย  ว่ า               
นมพาสเจอร์ไรส์ เป็นนมที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเพื่อทําลายจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคและลดปริมาณจุลินทรีย์           
ที่ไม่ใช่เชื้อก่อโรคให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย ตลอดจนยับย้ังการทํางานของเอนไซม์ โดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิตํ่ากว่า            
100 องศาเซลเซียส ระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิ 72 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 15 วินาที และสามารถเก็บ
รักษาไว้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ได้นาน 7-10 วัน แต่ถ้านมถูกทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องหรืออยู่นอกตู้เย็นนานๆ 
เชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ ในนมจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทําให้นมเสียเร็วขึ้น และการควบคุมอุณหภูมิในการขนส่ง               
นมพาสเจอร์ ไ รส์ ไป ยั ง โรง เรี ยนมีความสํ าคัญมากและเป็น ปัจจั ยหนึ่ งที่ อาจทํ า ให้นมเสี ย ก่อนวันหมดอายุ               
ถึงแม้ ว่าทางโรงเรียนจะเก็บนมไว้ในตู้ เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ตาม ดังนั้นก่อนดื่มนมพาสเจอร์ไรส์ทุกครั้ ง               
ควรสังเกตดูว่าน้ํานมมีลักษณะผิดปกติหรือไม่ ถ้าพบว่านมมีการจับตัวเป็นเม็ดขาวเล็กๆ แสดงว่านมนั้นอาจจะเสีย แต่ถ้าหาก
ไม่มีตะกอนเม็ดขาว ควรตรวจสอบด้วยการชิมเล็กน้อยถ้ามีรสเปรี้ยว หรือมีกลิ่นผิดปกติไม่ควรด่ืม                                

ส่วนนมยูเอชทีเป็นนมที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่ อุณหภูมิไม่ ตํ่ากว่า 133 องศาเซลเซียส            
เวลาไม่ตํ่ากว่า 1 วินาที แล้วบรรจุด้วยกระบวนการและสภาวะที่ปลอดเชื้อ ความร้อนที่ใช้สามารถทําลายเช้ือและสปอร์           
ของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคและจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในนม ทําให้นมยูเอชทีสามารถเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้องได้นาน 6-9 เดือน            
แต่สปอร์ของพวกแบคทีเรียที่ทนความร้อนสูง อาจไม่ถูกทําลาย ดังนั้นจึงไม่ควรเก็บนมที่อุณหภูมิสูงเกิน 45 องศาเซลเซียส 
เนื่องจากสปอร์ของแบคทีเรียที่ทนต่อความร้อนสูงที่มีอยู่ในนมอาจเจริญเติบโตได้ในการขนส่งนมและการเก็บรักษา               
ควรทําด้วยความระมัดระวังและไม่ควรซ้อนลังกระดาษที่บรรจุกล่องนมยูเอชทีหลายๆ ช้ัน เพราะกล่องนมอาจเสียหาย              
เกิดรอยรั่วซึม ทําให้เชื้อจุลินทรีย์เข้าไปในกล่องนมทําให้นมเสียได้ เมื่อเปิดกล่องแล้วด่ืมไม่หมด ควรนํานมที่เหลือ               
ไปเก็บไว้ในตู้เย็นและดื่มให้หมดภายใน 3-5 วัน  

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข               
26 มิถุนายน 2556 
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