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ฉบับที่ 4

ปี ที่ 2

ฉบับ เดือน ตุลาคม 2550

พบกันต่อในฉบับที่ 4 ของ ปี ท่ี 2 นะครับ ในฉบับนี้ ขอกล่าวต่อในเรื่อง “สารทําความสะอาด” ซึ่งในฉบับที่แล้ว
ได้กล่าวถึง การทําความสะอาดในโรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ว่าสิง่ ใดบ้างที่ตอ้ งคํานึ งถึง ก่อนอืน่ ขออนุ ญาต
อธิบายความหมายของคําที่เราจะพบบ่อยๆ เช่น
1. Clean in Place (CIP) คือ การทําความสะอาดส่วนพื้นผิวที่อยู่กบั ที่ ลําบากที่จะเคลื่อนย้าย เช่น เครื่องจักร, แท็งค์,
ปัม๊ วาวล์, ท่อนํ้ า ฯลฯ
2. Clean out Place (COP) คือ การทําความสะอาดส่วนพื้นผิวที่สามารถเคลื่อนย้ายเพือ่ นํ าไปทําความสะอาดได้ เช่น โต๊ะ,
ชิ้นส่วนของเครื่องจักรที่สามารถถอดไปทําความสะอาดได้ ฯลฯ
3. Biofilm คือ เหล่าจุลชีพที่สะสมตัวกัน ส่วนใหญ่เป็ นแบคทีเรียที่เติบโตร่วมกับโพลิเมอร์ ซึ่งเกิดจากการขับถ่ายของเหล่า
จุลชีพ เช่น เมือกในท่อนํ้ า หรือหมายถึง คราบฝังแน่ นบนพื้นผิวเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ท่สี มั ผัสกับอาหาร ซึ่งอาจประกอบ
ด้วยสิง่ ต่างๆ เช่น สิง่ สกปรกที่ฝงั แน่ น, จุลนิ ทรีย,์ สารเคมีท่ตี กค้าง ฯลฯ
ทัง้ 3 คํานี้ เรามักพบบ่อยๆ ในเอกสารแนบผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดทัง้ หลาย คราวนี้ จะขอกล่าวถึงอีกจุดหนึ่ งที่มี
ความสําคัญในการทําความสะอาด คือ วิธีการ หรือ กลไกในการทําความสะอาด ซึ่งแบ่งออกได้ดงั ต่อไปนี้
1. Mechanical Action คือ การใช้แรงกระทําช่วยในการทําความสะอาด เช่น การขัดถู หรือ การใช้แรงดันนํ้ าสูงๆ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทําความสะอาด
2. Dissolution คือ การใช้สารไปช่วยในการละลายสิง่ สกปรก เช่น ใช้น้ํ า หรือ กลุ่ม Organic solvent ไปทําให้
เกิดการละลาย
3. Detergency คือ การชะล้าง โดยอาศัยสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ไปช่วยให้เกิดขบวนการต่างๆ ในการขจัด
คราบสกปรก เช่น
3.1 Wetting agent เป็ นสารทําให้เปี ยก
3.2 Solubilizer เป็ นสารทําให้เกิดการละลาย
3.3 Emulsifier เป็ นสารทําให้เกิดอิมลั ชัน่
3.4 Dispersants เป็ นสารทําให้เกิดการกระจายตัว
4. Chemical reaction คือ การใช้ปฏิกริ ยิ าทางเคมีมาช่วย ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปจากเดิม ทําให้มีขนาด
เล็กลง หรือ ทําให้การละลายดีข้ ึน เช่น สารกลุ่ม Oxidation ตัวอย่างเช่น Sodium hypochlorite
5. Antimicrobial action คือ การใช้สารกลุ่มที่เป็ นยาฆ่าเชื้อ ทําให้เชื้อโรคตาย สิง่ สกปรกที่สะสมจากเชื้อโรคก็จะ
กําจัดได้งา่ ยขึ้น

ซึ่งวิธีการทัง้ หลายเหล่านี้ ทําให้แบ่งผลิตภัณฑ์ทาํ ความสะอาดออกเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มที่ใส่สารลดแรงตึงผิว (Neutral cleaner)
- กลุม่ ที่ใส่สารลดแรงตึงผิวนี้ เหมาะสําหรับใช้ทาํ ความสะอาดทัว่ ๆ ไป เช่น ล้างภาชนะ, โต๊ะ, พื้น, ผนัง ฯลฯ
- สารลดแรงตึงผิวที่นิยมใช้ ได้แก่
1.1 Anionic Sufactant (สารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบ) มักเป็ นสารที่ลงท้ายด้วย Sulfate, Sulfonate,
Carboxylate เช่น Sodium lauryl sulfate, Alkyl benzene sulfonate เป็ นต้น
1.2 Nonionic Surfactant (สารลดแรงตึงผิวที่ไม่มีประจุ) เช่น Alcohol ethoxylate, Nonyl phenol ethoxylate
เป็ นต้น
1.3 Amphoteric Surfactant (สารลดแรงตึงผิวที่มีทง้ั ประจุบวกและลบ) เช่น Dodecyl betaine,
Coco ampho glycinate เป็ นต้น
2. กลุ่มที่มีฤทธิ์เป็ นด่าง (Alkaline cleaner)
สารกลุ่มนี้ จะมีค่า pH เป็ นด่าง ซึ่งอาจเป็ นด่างแก่ หรือ ด่างอ่อน ตัวอย่างเช่น Sodium hydroxide,
Potassium hydroxide เป็ นต้น
สารในกลุ่มนี้ จะทําปฏิกริ ิยาได้ดีกบั ไขมัน จึงเหมาะสําหรับใช้ทาํ ความสะอาดคราบไขมันที่สกปรกมาก
เช่น คราบนํ้ ามัน, คราบไขมันฝังแน่ น เป็ นต้น
3. กลุ่มที่มีฤทธิ์เป็ นกรด (Acid cleaner)
สารในกลุ่มนี้ จะมีค่า pH เป็ นกรด เช่น Phosphoric acid, Acetic acid เป็ นต้น
- สารในกลุม่ นี้ จะไปละลายแคลเซียม และขจัดคราบที่เกิดจากการตกตะกอนของอนุ ภาคโลหะ จึงเหมาะสําหรับ
ใช้ทาํ ความสะอาดคราบสนิ ม, คราบตะกรัน, คราบ Mineral soils ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์อาหารประเภทผัก, ผลไม้
4. กลุ่มที่ใช้ตวั ทําละลาย (Solvent)
- เป็ นกลุ่มที่ใช้สารเฉพาะไปทําละลาย

Types of cleaning Compounds

Type

Uses

Hazards

Examples

Strong Alkali

Destroys Microbes,
Dissolves Protein

Corrosives, Burns Skin and
Lungs

Sodium Hydroxide

Heavy Duty Alkali

Removes Fat,
Mechanized System

Slightly Corrosives

Sodium Carbonate

Mild Alkali

Lightly soiled areas, softens water

Strong Acid

Dissolves surface
mineral deposits

Corrosive to concrete,
metals and fabric

Phosphoric and
Hydrofluoric acids

Mild Acid

Controls deposits,
softens water

Slightly corrosive

levulinic, acetic, hydroxyacetic ,
and gluconic acids

Solvent

Dissolves Grease and Oil

-

-

Detergent

Emulsifies Fats, Oil and Grease

-

-

Sodium Bicarbonate

จะเห็นได้ว่า “สารทําความสะอาด” จะมีอยู่หลายกลุ่ม ซึ่งทัว่ ๆ ไปก็จะมีอยู่ 4 กลุ่มหลักที่เห็น โดยส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
ทําความสะอาดนั้นอาจจะมีมากกว่าหนึ่ งกลุ่มมาร่วมกันก็ได้ ขึ้นอยู่กบั จุดประสงค์ในการใช้ หวังว่าคงได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมในเรื่อง
“สารทําความสะอาด” เพิม่ ขึ้นนะครับ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไป
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