
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดวยสายยางและขอตอ!

แผนการปรับปรุงใหมลาสุด
สําหรับโรงงานเครื่องปรุง

เรียน วิศวกรรมการผลิต / เจาหนาท่ีซอมบํารุงไลนการผลิต

01. ม่ันใจไดเน่ืองจากอุปกรณท่ีใชสอดคลองตามกฎหมายและขอบังคับฉบับลาสุด!

02. เพ่ิมความสามารถในการผลิต แถมยังลดระยะเวลาทําความสะอาดได!

03. ปองกันกล่ินปนเปอนและลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ!

04. ทําความสะอาดดวยไอน้ําไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ชวยเพ่ิมความสามารถในการผลิต!

ระบบสายยางรอบอุปกรณการผลิตในโรงงานเครื่องปรุง

พลิกดูดานหลังสําหรับรายละเอียด

สําหรับรายละเอียดและคําปรึกษา
● การบริการจากโตโยกซ

ตรวจสอบหนางาน (ใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง) ※ไมเสียคาใชจาย

เขาพบเพ่ือแนะนําวิธีเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและ
ใหคําปรึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑ (กรุณาแจงวันและเวลาท่ีสะดวกแกการใหเขาพบ)

นําเสนอผลิตภัณฑท่ีเหมาะสม 
※มีตัวอยางสําหรับทดลองใชงานฟรีจนกวาจะเห็นผล

ใหลูกคาเปนผูตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑหลังจากพอใจกับผลลัพธท่ีดีข้ึน

ตัวอยาง
การใชงาน

4 ขอสําคัญในการปรับปรุงพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

หัวขอ
วันน้ี

สําหรับรายละเอียดและคําปรึกษา

○ สีจริงของตัวผลิตภัณฑท่ีระบุไวอาจแตกตางจากท่ีแสดงในภาพเล็กนอย
○ ขอมูลในเอกสารฉบับน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือการปรับปรุงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

https://thailand.toyox-hose.com
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ตัวอยาง
การใชงาน

ตําแหนงระบบสายยางสําหรับกระบวนการตางๆ ในโรงงานผลิตเครื่องปรุง

ใชสายยางซิลิโคนรวมกับขอตอย้ําหัวในกระบวนการบรรจุเคร่ืองปรุงใสบรรจุภัณฑ 

เปนข้ันตอนท่ีใชงานดูดและงานแรงดันซ้ําไปมา ทําใหตองเปล่ียนสายยางและขอตอ

อยูบอยๆ มีคาใชจายสูง แถมยังตองรอของนาน

มีแผนการผลิตเคร่ืองปรุงชนิดใหมท่ีใชสวนผสมของนมในปริมาณมาก 

ดวยลักษณะของผลิตภัณฑ จึงตองมีมาตรการดานสุขอนามัยท่ีเขมงวดมากข้ึน

แมปจจุบันจะมีการใชแคลมปรัดเพ่ือยึดสายยางไมใหหลุดจากขอตออยูแลว

แตของไหลสามารถแทรกเขาไปในชองวางท่ีเปนสวนตอและตกคางอยูภายในน้ันได

โรงงานผลิตเครื่องปรุง (บริษัท B, จังหวัดฮิโรชิมะ)

ของไหลอาจตกคางระหวางขอตอกับสายยาง และเกิดปญหาดานสุขอนามัย

โรงงานผลิตเครื่องปรุง (บริษัท A, จังหวัดไซตามะ)

《 เสียงจากผูใชงานจริง 》

ใชสายยางสําหรับอาหาร TOYORING-F Hose 
ควบคูกับขอตอชนิดปองกันการสะสมอุดตัน TOYOCONNECTOR (เฟอรรูล)

เปล่ียนจากขอตอประเภทย้ําหัว มาใชขอตอประเภทน็อตขันเกลียว
TOYOCONNECTOR (เฟอรรูล) สามารถติดต้ังหนางานไดเองและนํากลับมาใชซ้ําได

วิธีแก
วิธีแก

ผานเกณฑมาตรฐานภายในบริษัท ท้ังการตรวจ ATP, การตรวจสอบแบคทีเรีย และการทดสอบสารกอภูมิแพ

สามารถใชงานไดทันทีโดยติดต้ังหนางานเองได ดําเนินการผลิตไดดวยความม่ันใจ

เปล่ียนเฉพาะสายยางตามระยะเวลาท่ีกําหนด ขอตอสามารถนํากลับมาใชซ้ําได ชวยลดคาใชจายอยางเห็นไดชัด
ท้ังยังสามารถประกอบและติดต้ังภายในบริษัทไดเอง ไมตองรอจัดสงนาน

《 เสียงจากผูใชงานจริง 》
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after

before

after

สายยางเช่ือมดวยขอตอชนิดย้ําหัวท่ีใชอยูมีคาใชจายสูงและตองรอของนาน

จะสงทันไหมนะ?
ตองเปล่ียนขอตอ
อีกแลวเหรอ!?

อุดตันแบบน้ี
จะไหวเหรอ?

วิธีแก
วิธีแก

บรรจุหีบหอและขนสง

บรรจุใสบรรจุภัณฑ

ฆาเช้ือดวยความรอน

ผสม

ผสมและปรุงรส

ลําเลียงวัตถุดิบ

ผสม

บรรจุใสบรรจุภัณฑ

ผสมและปรุงรส

อุปกรณทําความสะอาด

ดวยไอน้ํา

ปม

ฆาเช้ือดวยความรอน

น้ํามันพืช

ตัวอยาง: น้ําสลัด

ผสมและปรุงรส

น้ําสมสายชู เกลือ

ตําแหนงท่ีมีการใชสายยาง

น้ําผลไม
ตระกูลสม

ผัก

ไอน้ํา น้ํา



สายยางและขอตอท่ีใชอยู
สอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยฉบับลาสุดหรือไม?

ใหการขอใบรับรองเปนเรื่องงาย

● มาตรการรับมือ

● ตัวอยางผลิตภัณฑ

เลือกใชสายยางและขอตอท่ีสอดคลองตามมาตรฐานงานอาหาร และขอใบรับรองไดงาย

โตโยกซหม่ันทําการวิจัยและพัฒนาต้ังแตข้ันตอนคิดสูตรผสมเรซิน สรางไลนผลิตสายยางงานอาหารโดย
เฉพาะ และผานการประเมินจากหลากหลายมาตรฐานความปลอดภัยและมีใบรับรอง 
ทานสามารถดาวนโหลดเอกสารรับรองตางๆ ไดอยางงายดายผานทางเว็บไซตของเรา

ผลิตภัณฑท่ีสอดคลองตามกฎหมายสุขอนามัยดานอาหาร, RoHS2 และ FDA

　· TOYOFUSSO Hose Series · TOYOSILICONE Hose Series

ผลิตภัณฑท่ีสอดคลองตามกฎหมายสุขอนามัยดานอาหารและ RoHS2

　· TOYOFOODS Hose Series · ECORON Hose Series

ใชสายยางท่ีงายตอการทําความสะอาด

● มาตรการรับมือ

แนะนําใหใชสายยางท่ีทําจากวัสดุท่ีงายตอการทําความสะอาด และใชขอตอท่ีไมตองถอดทําความสะอาด

● ตัวอยางผลิตภัณฑ

โตโยกซใหความสําคัญในการปรับปรุงสายยางใหทําความสะอาดไดอยางสะดวกย่ิงข้ึน เราขอแนะนําใหใช
สายยางท่ีผิวดานในทํามาจากวัสดุท่ีกันน้ําไดอยางดีเย่ียม

เสียงตอบรับจากโรงงานหลายแหงพบวาชวยประหยัดเวลาการทําความสะอาดไดถึง 1/5 เทาของเวลาเดิม

· TOYOFUSSO Hose Series + กลุมขอตอย้ําหัว
· TOYOSILICONE Hose Series + กลุมขอตอย้ําหัว
· ขอตอชนิดประกอบในไซตงาน TOYOCONNECTOR Series

กล่ินของสายยางปนเปอนไปกับผลิตภัณฑ
หรือมีกล่ินของของไหลตกคางอยูหรือไม?

สายยางลําเลียงไอน้ําสําหรับทําความสะอาดหนักไปหรือเปลา?
มีปญหาสายแตกลายงาบางหรือไม?

● ปญหา

ผลิตภัณฑมีตําหนิหรือไดรับขอรองเรียนจากผูซ้ือจนอาจทําใหตองเรียกคืนผลิตภัณฑ
เปนจํานวนมาก

● สาเหตุ

ในบางสภาพแวดลอมการใชงาน กล่ินของสายยางอาจปนเปอนติดไปกับผลิตภัณฑ 
หรือในกรณีท่ีมีการใชสายยางจากไลนผลิตอ่ืน แมจะทําความสะอาดสายยางแลวแตกล่ิน
ของผลิตภัณฑจากไลนผลิตกอนหนาอาจปนเปอนติดไปกับผลิตภัณฑในไลนผลิตใหม

● ปญหา

สายยางแข็งและมีน้ําหนักมาก สงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานลดลงและตองใช
เวลานานในการทําความสะอาด นอกจากน้ีผิวของสายยางอาจเกิดรอยแตก ทําใหมี
ความเส่ียงท่ีส่ิงแปลกปลอมอาจเขาปนเปอนและเปนอันตรายตอความปลอดภัยใน
การทํางาน แมจะรัดสายยางดวยแคลมปแลวแตก็อาจเกิดอุบัติเหตุจากการร่ัวหรือ
หลุดได

ใชสายยางลําเลียงไอน้ําท่ีมีความยืดหยุนและน้ําหนักเบา

● มาตรการรับมือ

ขอแนะนําใหตรวจสอบสายยางอยางสม่ําเสมอและเปล่ียนใหมหากมีรอยแตก เลือกใชสายยางท่ีมี
น้ําหนักเบา ยืดหยุน ใชงานสะดวก และไมแตกงายแมใชงานเปนระยะเวลานาน

คุณจะสามารถประหยัดตนทุนไดมากข้ึนหากรอบการเปล่ียนสายยางนอยลง

นอกจากน้ี สายยางท่ีเส่ือมสภาพจะทําใหเกิดการร่ัวไหลและหลุดออกงาย โปรดตรวจสอบใหม่ันใจ
กอนเร่ิมงานวาแคลมปรัดเขากับสายยางแนนหนาเพียงพอ

● ตัวอยางผลิตภัณฑ
โตโยกซมีสายลําเลียงไอน้ําท่ีมีน้ําหนักเบา ยืดหยุน และไมแตกลายงาใหเลือกใช รวมท้ังขอตอนิรภัยเพ่ือ
ปองกันการร่ัวซึม

· ทนความรอน ~140°C TOYOSILICONE STEAM Hose
 (ใชโดยเปดปลายดานหน่ึงของสายยาง)
· ขอตอปองกันการรั่วหลุด ไมจําเปนตองเพ่ิมแรงขันแคลมปรัดสายยาง
 TOYOCONNECTOR (สําหรับสายยางซิลิโคน)

สามารถแกไขไดหลายวิธี

● มาตรการรับมือ

① เลือกใชสายยางท่ีทําจากวัสดุท่ีมีกล่ินนอย

② อยาปลอยใหของไหลคางอยูภายในสายยางเปนเวลานาน

③ ทําความสะอาดใหท่ัวถึง

④ เลือกใชสายยางเฉพาะตามชนิดของของไหล

● ตัวอยางผลิตภัณฑ

สายยางของโตโยกซมีใหคุณเลือกใชถึง 4 ชนิด สามารถเลือกสายยางที่เหมาะสมโดยอิงจากเงื่อนไขใชงาน
เรียงตามวัสดุที่มีกลิ่นนอยที่สุดจาก Tetrafluoro Resin → Polyolefin → Silicone → Soft PVC

· Tetrafluoro Resin (TOYOFUSSO Hose)
· Polyolefin (ECORON Hose)
· Silicone (TOYOSILICONE Hose)
· Soft PVC (TOYOFOODS Hose)

● ปญหา

การถอดทําความสะอาดยุงยาก เสียท้ังเวลาและคาใชจาย หากทําความสะอาดอยาง
ไมท่ัวถึงส่ิงแปลกปลอมจะเขาปนเปอนจนทําใหไลนการผลิตตองหยุดชะงักและเกิด
การสูญเสียของผลิตภัณฑ

● สาเหตุ
การทําความสะอาดสายยางอยางท่ัวถึงเปนส่ิงจําเปนในการปองกันส่ิงแปลกปลอม
เขาปนเปอนในผลิตภัณฑ

จริงอยูท่ีสามารถใชน้ํารอนทําความสะอาดผิวดานในของสายยางได แตสวนตอระหวาง
สายยางกับขอตอจะมีชองวางซ่ึงของไหลอาจเขาไปตกคาง ทําใหตองถอดออกมา
ทําความสะอาดทีละช้ิน และเม่ือทําความสะอาดเสร็จก็ตองประกอบสายยางและขอตอกลับ
คืนเดิมอีกคร้ัง

● ปญหา

การขอใบรับรองเพ่ือยืนยันวาสายยางและขอตอท่ีใชสอดคลองตามมาตรฐานท่ีกําหนด
มีข้ันตอนท่ียุงยากและใชเวลานาน

● สภาพปจจุบันและสาเหตุ
รัฐบาลของแตละประเทศจะปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารในทุกๆ ป 
ซ่ึงในประเทศญ่ีปุนจะใชกฎหมายสุขอนามัยดานอาหารภายใตกระทรวงสาธารณสุข 
แรงงาน และสวัสดิการ และมาตรฐานสากลตางๆ เชน FDA และ RoHS 
อยางไรก็ตาม ผูใชงานหลายทานไมทราบหรือไมไดมีการตรวจสอบวาสายยางและ
ขอตอท่ีใชอยูสอดคลองตามมาตรฐานท่ีบริษัทกําหนดไวหรือไม

● สาเหตุ

สายยางลําเลียงไอน้ําท่ัวไปมักใชเปนวัสดุยางรับเบอร ตัวสายมีความหนา แข็ง 
และมีน้ําหนักมาก ทําใหยากตอการจัดการขณะทําความสะอาด

02
แนวทาง

01
แนวทาง

03
แนวทาง

04
แนวทาง

กระบวนการผลิตเครื่องปรุงของคุณมีปญหาแบบน้ีหรือไม?

ดาวนโหลด
เอกสารรับรอง▶

รายละเอียดและ
การเลือกใชสายยาง
สําหรับอาหาร▶ 

รายละเอียดและ
การเลือกใชสายยาง
สําหรับอาหาร▶

รายละเอียดและ
การเลือกใชสายยาง
สําหรับอาหาร▶

วิดีโอเปรียบเทียบ
การทําความสะอาด
สายยาง▶

รายละเอียด 
TOYOSILICONE 
STEAM Hose▶

วิดีโอสาธิต
ความยืดหยุนของ
สายยาง▶

การทําความสะอาดสายยาง
มีความยุงยากและใชเวลานานหรือไม?

ถอดทําความสะอาด
จนเหน่ือย!!

กล่ินอะไร...

เศษแตกของ
สายยาง

ตรวจส
อบ

มีใบรับรองความปลอดภัย
ทางอาหารหรือเปลา!!

อุปส

แข็ง!

หนัก!


