
นมปลอดภัยเริ่มต้นจากฟาร์ม
น้ำ�นมคุณภ�พม�จ�กแม่วัวที่มีสุขอน�มัยที่ดี แม่วัว 
ได้รับอ�ห�รที่มีคุณประโยชน์ มีน้ำ�ที่สะอ�ด และมีที่ 
นอนแสนสบ�ยจ�กก�รดูแลเป็นอย่�งดีของเกษตรกร
โคนม ทีมง�น และหน่วยง�นสนับสนุน มีก�รจัดก�ร
ละอองน้ำ�ฝอยเปิดพัดลมในฤดูร้อนเพื่อคล�ยคว�มร้อน 
ติดม่�นป้องกันลมและจัดที่พักอย่�งดีในฤดูหน�ว

แม่วัวจะเดินไปที่ล�นรีดนมเมื่อถึงเวล� เต้�นมของ 
แม่วัวจะได้รับก�รตรวจสอบและทำ�คว�มสะอ�ดก่อน 
ที่จะถูกต่อเข้�กับเครื่องรีดอัตโนมัติ น้ำ�นมที่ได้ม�จะ
ถูกจัดเก็บในภ�ชนะสแตนเลสและถูกลดอุณหภูมิจ�ก  
38.8๐C ลงม�อยู่ต่ำ�กว่� 7.2๐C ในห้องเย็น  

จ�กนั้นน้ำ�นมจะถูกตรวจสอบคุณภ�พและคว�มปลอดภัย
ก่อนถูกรับออกไปโดยรถขนน้ำ�นมที่ถูกออกแบบม�เป็น
พิเศษเพื่อป้องกันก�รปนเปื้อน ถ้�ฟ�ร์มมีขน�ดใหญ่
อ�จมีก�รขนส่งหล�ยรอบต่อวัน เพื่อรักษ�คว�มสดใหม่
และคุณภ�พสูงสุด มีก�รป้องกันก�รสัมผัสระหว่�งน้ำ�นม
กับมือมนุษย์ตลอดกระบวนก�รจัดเก็บ เมื่อน้ำ�นมม�
ถึงโรงง�นก็จะถูกตรวจสอบคุณภ�พและคว�มปลอดภัย
อีกครั้งหนึ่งก่อนก�รนำ�เข้�สู่ระบบ หลังจ�กที่น้ำ�นม
ผ่�นคว�มร้อนพ�สเจอร์ไรซ์ก็จะถูกนำ�ไปบรรจุขวด 
หรือนำ�ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นม เช่น ชีส เวย์ นมผง
และอื่น ๆ

พัันธะสััญญาแห่่ง
คุุณภาพั

มุ่งมั่นสร้างผลิตภัณฑ์นมบริสุทธิ์ให้ปลอดภัย

ทุุกฝ่่ายทุ่�เก่�ยวข้้องกับผลิิตภััณฑ์์นมข้องสหรััฐอเมรัิกา ตั�งแต่เกษตรักรั สหกรัณ์ อุตสาหกรัรัม 
แปรัรัูป เจ้้าหน้าทุ่�ภัาครััฐ แลิะหน่วยงานทุ่�เก่�ยวข้้อง ทุำางานบูรัณาการักันเพื่่�อให้ผลิิตภััณฑ์์ทุุกชิ้ิ�น 
ม่คุณภัาพื่สูงกว่าความคาดหมายข้องลิูกค้า แลิะยังเป็นไปตามกฎรัะเบ่ยบแลิะกฎหมายข้องปรัะเทุศ 
เพื่่�อให้ผู้บรัิโภัคได้รัับปรัะสบการัณ์ทุ่�เต็มไปด้วยความสุข้จ้ากการับรัิโภัคผลิิตภััณฑ์์นมทุ่�บรัิสุทุธิ์ิ�  
ส่งตรังจ้ากฟารั์มโคนมสหรััฐอเมรัิกาสู่โต๊ะอาหารัข้องทุุกคน 

■ ฟ�ร์มโคนมในสหรัฐอเมริก�กว่� 95% หรือกว่� 30,000 แห่งเป็นกิจก�รครอบครัว (ที่ม�: USDA, 2562

■ วัวนมชอบอ�ศัยในโรงเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ นอกจ�กโรงเลี้ยงจะให้คว�มสบ�ยแล้ว ยังเป็นที่ป้องกันอ�ก�ศ
ที่ร้อนหรือหน�วจัด รวมถึงก�รปกป้องลมและคว�มชื้นสูงอีกด้วย

■ ฟ�ร์มโคนมของสหรัฐอเมริก�ไม่ว่�เล็กหรือใหญ่ จะใส่ใจให้คว�มสำ�คัญกับวัวเป็นอันดับหนึ่ง เกษตรกร 
ใช้งบประม�ณกับวัวของพวกเข�เป็นอย่�งม�ก

คุณรัู�
หรัือไม�



พื่ันธิ์ะสัญญาแห่งคุณภัาพื่

มาตรฐานสูงกับการเอาใจใส่และดูแลสุขภาวะของโคนม

เกษตรกรผู้เล้ียงโคนมของสหรัฐอเมริก�ทำ�ง�นใกล้ชิด
กับนักโภชน�ก�รสัตว์เพ่ือจัดห�อ�ห�รท่ีมีคุณประโยชน์
ประกอบกับก�รดูแลอย่�งใกล้ชิดโดยสัตวแพทย์เพ่ือให้
โคนมมีสุขภ�พดี ส�ม�รถผลิตน้ำ�นมคุณภ�พสูงได้  
นักโภชน�ก�รสัตว์จะควบคุมให้วัวได้รับส�รอ�ห�รท่ี
สมบูรณ์ต�มศ�สตร์โภชน�ก�รโดยไม่พ่ึงพ�ฤดูก�ล  
ก�รปรับสูตรโภชน�ก�รท่ีเรียกว่�ทีเอ็มอ�ร์ (TMR) 
เป็นก�รปรับส�รอ�ห�รไปต�มวัวแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้วัว 
ได้รับประโยชน์เต็มท่ีต�มลักษณะของวัวในขณะน้ัน  
และยังคุ้มค่�ท�งก�รผลิต สัตวแพทย์จะแวะเวียนม�ตรวจ
สุขภ�พและคว�มเป็นอยู่ของโคนมเป็นประจำ�เพ่ือให้ก�ร
เจ็บป่วยถูกตรวจพบได้เร็วท่ีสุด

ทันทีที่วัวเกิดอ�ก�รป่วย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจะ
ปฏิบัติต�มขั้นตอนอย่�งเคร่งครัดเพื่อปกป้องสุขภ�พ
วัวทั้งฝูงและเป็นก�รรักษ�คุณภ�พของน้ำ�นมทั้งหมด 
ที่จะผลิตออกม� เมื่อตรวจพบโรค สัตวแพทย์จะทำ�ง�น
คู่กับเกษตรกรเพื่อวินิจฉัยและเริ่มต้นก�รรักษ� ห�กวัว
ตัวไหนอยู่ในระหว่�งก�รรักษ� นมของวัวตัวนั้นจะถูก
ทิ้งไปทันที น้ำ�นมของวัวตัวดังกล่�วจะถูกนำ�กลับม�
รวมกับน้ำ�นมของฝูง ก็ต่อเมื่อเกษตรกรและสัตวแพทย์
เห็นชอบร่วมกันว่�วัวตัวนั้นมีสุขภ�พสมบูรณ์แข็งแรง
แล้ว และไม่มีส�รตกค้�งของย�หลงเหลืออยู่ในระบบ
ร่�งก�ยของวัว

เพื่อให้มั่นใจเรื่องคว�มปลอดภัยและคุณภ�พของน้ำ�นม
เจ้�หน้�ที่จ�กภ�ครัฐจะเข้�ม�ตรวจสอบฟ�ร์ม 
อย่�งสม่ำ�เสมอเพื่อให้คำ�แนะนำ�และบังคับใช้กฎระเบียบ
ผู้ตรวจสอบจะทำ�ง�นควบคู่กับเกษตรกรเพื่อให้มั่นใจว่�
โคนมมีสุขภ�พสมบูรณ์ และได้รับก�รปฏิบัติอย่�ง 
ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปต�มโครงก�ร ก�รจัดก�รม�ตรฐ�น
คว�มรับผิดชอบของเกษตรกรโคนมแห่งช�ติ  
(The National Dairy FARM Program)

ก�รจัดก�รม�ตรฐ�นคว�มรับผิดชอบของเกษตรกร (FARM-Farmers 
Assuring Responsible Management) เปิดโอก�สให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมในสหรัฐอเมริก�ทุกคน ทุกสหกรณ์ และทุกผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ได้เข้�ร่วม ผลประโยชน์จึงเกิดขึ้นกับส�มกลุ่มหลักคือ เกษตรกรที่อุทิศตน
จะได้ผลผลิตที่ดี โคนมมีสุขภ�พดี และผู้บริโภคได้น้ำ�นมที่บริสุทธิ์  
โครงก�รนี้มีวัตถุประสงค์สำ�คัญคือ ก�รสร้�งม�ตรฐ�นขั้นสูงสุดในก�รดูแล
โคนม มีก�รตรวจสอบโดยหน่วยง�นบุคคลที่ส�มเพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่น 
ให้กับลูกค้�และผู้บริโภค โครงก�รดังกล่�วจัดตั้งขึ้นโดยสหพันธ์ผู้ผลิตนม 
แห่งช�ติร่วมกับ Dairy Management Inc. ทั้งนี้ก�รจัดก�รม�ตรฐ�นคว�ม
รับผิดชอบของเกษตรกร (FARM) เป็นโครงก�รดูแลปศุสัตว์แห่งแรกในโลก
ที่ได้รับก�รยอมรับจ�กองค์กรระหว่�งประเทศว่�ด้วยก�รม�ตรฐ�น (ISO)

การจัดการมาตรฐานความรับผิดชอบของเกษตรกร 
หรือโครงการ FARM คืออะไร



บริษัทแปรรูปผลิตภัณฑ์นมส่งต่อคุณภาพ
และความปลอดภัยไปอีกขั้น
ผู้ผลิตนม รวมถึงผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์และส่วนผสมนม
ในสหรัฐอเมริก�รับไม้ต่อจ�กเกษตรกรโคนมในก�ร
รักษ�คุณภ�พ และคว�มปลอดภัยท�งอ�ห�ร เพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจ�กประเทศสหรัฐอเมริก�ส่งถึง
มือผู้บริโภคทั่วโลก นำ�เอ�แนวปฏิบัติที่ดีม�ใช้ โดยก�ร
ลดคว�มเสี่ยงในก�รผลิตในทุกแง่มุม ผู้ผลิตและ 
ผู้แปรรูป ต้องก�รยืนอยู่บนม�ตรฐ�นสูงสุด และพร้อม
ปรับปรุงคุณภ�พก�รผลิตของตนเองอย่�งต่อเนื่อง  
ในคว�มเป็นจริง จึงส�ม�รถทำ�ได้เกินกว่�ที่กฎหม�ย
กำ�หนดไว้ ขั้นตอนเหล่�นั้น ได้แก่

■ วิเคร�ะห์จุดอ่อนในกระบวนก�รผลิตของตนเอง
พร้อมกับใช้นวัตกรรม และม�ตรก�รที่ได้รับก�รยอมรับ
เพื่อควบคุมคุณภ�พในก�รตรวจจับก�รปนเปื้อน

■ ปฏิบัติต�มขั้นตอนอย่�งเคร่งครัดต�มข้อกำ�หนด
ที่ตร�ไว้ในพระร�ชกฤษฎีก�นมพ�สเจอร์ไรซ์ของ
สหรัฐอเมริก� (PMO)

■ หยุดยั้งก�รเติบโตของเชื้อโรคด้วยแผนง�นที่
รัดกุมพร้อมกับก�รตรวจสอบที่คุมเข้ม รวมทั้งก�รใช้
หลักเกณฑ์ และวิธีก�รที่ดีในก�รผลิตอ�ห�ร (GMP) 
พร้อมกับก�รปฏิบัติก�รด้�นสุขอน�มัย และก�รตรวจ
สอบด้�นสิ่งแวดล้อมรวมเข้�ด้วยกัน

■ จัดก�รระบบให้สอดคล้องกับม�ตรฐ�นระหว่�ง
ประเทศอื่นๆ เช่น โครงก�รคว�มปลอดภัยท�งอ�ห�ร
ระดับโลก (Global Food Safety Initiative -GFSI) และ
สถ�บันคุณภ�พคว�มปลอดภัยอ�ห�ร (Safe Quality 
Food Institute -SQF)

■ ก�รขอและก�รรักษ�สภ�พก�รรับรองจ�กองค์ก�ร
ระหว่�งประเทศว่�ด้วยก�รม�ตรฐ�น (ISO) ทั้งของ
ผลิตภัณฑ์ และกระบวนก�รผลิต

■ นำ�เอ�ม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมที่ได้รับก�รยอมรับ
ม�ใช้เพื่อก�รตรวจสอบย้อนกลับส่วนผสม และ
ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้�ยจ�กฟ�ร์มสู่มือผู้บริโภค

รัฐบาลที่กำากับดูแลปกป้องผู้บริโภค
องค์ก�รอ�ห�รและย�สหรัฐอเมริก� (อย. สหรัฐอเมริก�) 
บังคับใช้กฎหม�ยระดับช�ติที่ส่งเสริมคว�มปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์นม อ�ห�ร และเครื่องดื่มที่ผลิต 
ในสหรัฐอเมริก� นอกจ�กนี้หน่วยง�นระดับรัฐ  
และท้องถิ่นก็ได้ปูพรมทำ�ก�รตรวจสอบฟ�ร์มโคนม 
และเกษตรกรรมในพื้นที่เพื่อให้ทั้งหมดปฏิบัติต�ม
กฎหม�ยรวมไปถึงกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริก�
(USDA) มีขอบเขตอำ�น�จในก�รปกป้องสุขภ�พสัตว์
และให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับม�ตรฐ�นข้อกำ�หนดคุณภ�พ
ของนมอีกด้วย กล่�วโดยสรุปในสหรัฐอเมริก�มีก�ร
กำ�หนดม�ตรฐ�น และกระบวนก�รควบคุมของรัฐบ�ล
อย่�งชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่�นมพ�สเจอร์ไรซ์ผลิตด้วย
คว�มปลอดภัย

อย. สหรัฐอเมริก� เป็นผู้กำ�กับดูแลม�ตรฐ�นที่ถูก
ประก�ศใช้เป็นพระร�ชกฤษฎีก�นมพ�สเจอร์ไรซ์ (PMO) 
ที่ระบุข้อกำ�หนดด้�นเวล� และอุณหภูมิสำ�หรับ
กระบวนก�รพ�สเจอร์ไรซ์ไว้อย่�งชัดเจน มีร�ย
ละเอียดอย่�งเข้มงวดในเรื่องก�รก่อสร้�งโรงง�น  
ก�รติดตั้งเครื่องจักร ก�รทำ�คว�มสะอ�ด ก�รฆ่�เชื้อ 
ก�รกระจ�ยสินค้� ก�รเก็บรักษ� และก�รขนส่ง  
อย. สหรัฐอเมริก� ยังคุมเข้มต่อเนื่องในก�รตรวจสอบ
ฟ�ร์มโคนม โรงง�นที่ผลิต และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่
ผลิตในสหรัฐอเมริก� โดยเฉพ�ะขั้นตอนสุดท้�ย 
ที่สำ�คัญ ผลิตภัณฑ์และส่วนผสมนมของสหรัฐอเมริก� 
จะถูกตรวจสอบอย่�งเข้มงวดที่จุดเชื่อมต่อหลัก เช่น
ฟ�ร์ม โรงง�น และจุดส่งสินค้� ดังนั้นผลิตภัณฑ์ 
ที่ตรงต�มม�ตรฐ�นที่เข้มงวดของรัฐบ�ลสหรัฐอเมริก�
เท่�นั้นจึงจะส�ม�รถส่งมอบให้กับลูกค้�และผู้บริโภค
ทั้งในและต่�งประเทศได้



และสำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อผู้แทนของ USDEC ในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส�ม�รถติดต่อได้ที่ 
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สำาหรัับข้้อมูลิเพื่่�มเติมเก่�ยวกับอุตสาหกรัรัมนมสหรััฐอเมรัิกา คุณภัาพื่ แลิะพื่ันธิ์สัญญา 
ต่อความปลิอดภััยสำาหรัับผู้บรัิโภัค

ส�ม�รถติดต�มได้ที่ ThinkUSADairy.org เพื่อห�คำ�ตอบเกี่ยวกับก�รจัดก�รฟ�ร์มและก�รแปรรูปผลิตภัณฑ์
นมจ�กฟ�ร์มสู่โต๊ะอ�ห�รโดยอุตส�หกรรมนมสหรัฐอเมริก�

ดำ�เนินก�รโดย Dairy Management Inc.TM

พื่ันธิ์ะสัญญาแห่งคุณภัาพื่

ระเบียบอุตสาหกรรมขั้นสูง
ความสามารถติดตามย้อนกลับ
ด้วยคว�มมุ่งมั่นที่ต้องก�รทร�บแหล่งผลิตของ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งที่ม�ของน้ำ�นม และส่วนผสมนมที่อยู่ 
ในห่วงโซ่อุปท�นในอ�ห�ร อุตส�หกรรมนม 
ของสหรัฐอเมริก�ในฐ�นะผู้นำ�โลกของผลิตภัณฑ์ 
และส่วนผสมนมได้พัฒน�ระบบก�รตรวจสอบติดต�ม 
ย้อนกลับโดยมีขั้นตอนก�รปฏิบัติที่ผ่�นก�รทดสอบใน
ระดับสูง และพิสูจน์แล้ว โดยศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
นมได้พัฒน� “ข้อปฏิบัติในก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถ 
ในก�รติดต�มผลิตภัณฑ์นมย้อนกลับ” ที่ได้รับก�ร
ยอมรับโดยผู้ผลิตและผู้แปรรูปนมของสหรัฐอเมริก�
ทั้งนี้ผู้ประกอบก�รผลิตภัณฑ์นมในสหรัฐอเมริก�
ม�กกว่� 80 % เข้�ร่วมกับข้อปฏิบัติดังกล่�ว  
ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติแบบสมัครใจ โดยมีหลักก�รสำ�คัญ
ส�มส่วนดังนี้

■ สร้�งโมเดลก�รเชื่อมต่อเพื่อระบุที่ม�ของวัตถุดิบ
ใหม่ และสถ�นที่แปรรูป

■ สร้�งรหัสเครื่องหม�ยที่เป็นที่เข้�ใจ และใช้ง�น
ง่�ยแก่ผู้ซื้อ

■ เก็บร�ยก�รบันทึกเพื่อช่วยในก�รเรียกคืน 
ที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภ�พ

ก�รใช้กฎระเบียบก�รติดต�มย้อนกลับของ
อุตส�หกรรมนมในสหรัฐอเมริก�มีคว�มสำ�คัญ 
สำ�หรับลูกค้�คือ ในกรณีที่เกิดเหตุก�รณ์ไม่พึงประสงค์
เมื่อผลิตภัณฑ์นมมีก�รปนเปื้อนที่แหล่งแปรรูปหรือ
ระหว่�งก�รขนส่ง ผู้ข�ยส�ม�รถระบุสินค้�เหล่�นั้น
ได้ทันที (โดยม�กไม่เกิน 2 ชม.) เพื่อก�รแยก และ
ก�รเรียกคืน ทั้งนี้เทคโนโลยีและกระบวนก�รที่รัดกุม
ซึ่งจำ�เป็นในก�รเพิ่มม�ตรฐ�นก�รติดต�มย้อนกลับ
ช่วยปรับปรุงคุณภ�พโดยรวมของสินค้� และมีคว�ม
ปลอดภัยม�กขึ้น

พันธสัญญาและการอุทิศตนของเรา
ลูกค้�และผู้บริโภคส�ม�รถมั่นใจได้ว่� ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่�ของผลิตภัณฑ์นมของ
สหรัฐอเมริก�ไม่ว่�จะเป็นเกษตรกร ผู้แปรรูป นัก
โภชน�ก�รสัตว์ สัตวแพทย์ และเจ้�หน้�ที่กำ�กับ
ดูแลของรัฐ ทุกคนมีคว�มตั้งใจจริงเพื่อรักษ�คว�ม
ปลอดภัยของอ�ห�ร และเพิ่มคุณภ�พของผลิตภัณฑ์
นมให้ดีขึ้น ทุกฝ่�ยเชื่อว่�ก�รปกป้องสุขอน�มัย 
และคว�มปลอดภัยของผู้บริโภคจ�กผลิตภัณฑ์นม
ของสหรัฐอเมริก�ที่ส่งไปทั่วโลกเป็นภ�รกิจที่สำ�คัญ
ผ่�นก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดที่เข้มงวดท�งกฎหม�ย
ม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมขั้นสูง และก�รพัฒน�ที่ไม่หยุด
ยั้ง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์และส่วนผสมนม
จ�กสหรัฐอเมริก� ส�ม�รถว�งใจและเพลิดเพลินไปกับ
คุณค่�ของอ�ห�รได้อย่�งเต็มที ่

อุตส�หกรรมนมสหรัฐอเมริก�ให้คว�มสำ�คัญ
กับคว�มต้องก�รของลูกค้�และผู้บริโภค 
ต่อผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับศ�สน�  
วิถีชีวิต และโภชน�ก�ร เช่น ก�รรับรอง
ฮ�ล�ล เป็นต้น ผู้ผลิตและผู้จัดจำ�หน่�ย
ผลิตภัณฑ์นมของสหรัฐอเมริก�หล�ยร�ย 
มีใบรับรองอยู่แล้ว หรือส�ม�รถจัดห� 
ใบรับรองต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�  
กรุณ�สอบถ�มผู้จำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์นมของ
ท่�นห�กมีคำ�ถ�มหรือคว�มต้องก�รอื่นใด

การรับรอง

หลักปฏิบัติและกฎระเบียบการติดตามย้อนกลับห่วงโซ่อุปทาน
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