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คําถาม คําตอบ 

 1.ข้อมูลวิชาการ 
 คําถาม 1.1 :  Infective dose หมายถึงอะไร   

คําตอบ 1.1 : Infective dose คือ ปริมาณหรือจํานวนของจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคที่ผู้บริโภคได้รับใน 1 ครั้ง แล้วทําให้เกิด
การเจ็บป่วย เช่น Infective dose เท่ากับ 106 หมายถึงหากได้รับเชื้อดังกล่าว จํานวน 106  หรือ หนึ่งล้านเซลล์จึงจะทําให้
ผู้บริโภคเกิดการเจ็บป่วย แต่ถ้าได้รับเชื้อไม่ถึงปริมาณที่กําหนด ก็จะไม่เกิดการเจ็บป่วยซึ่งปริมาณที่ กําหนดดังกล่าวได้มา
จากข้อมูลทางวิชาการ  

 คําถาม 1.2:  ความน่าเชื่อถือของการพัฒนาสูตรคํานวณเพื่อใช้ในการพิจารณากําหนดค่าจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค  
คําตอบ 1.2 :  รูปแบบการประเมินความเสี่ยงทางด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคในเบื้องต้น ที่ใช้วิธีการคํานวณโดยการ
ดัดแปลงสมการการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ดังนี้ 
 
 
 
 

             Y          =    X × 2 n 
          โดย   Y          =         ค่า Infective dose 

 X          =       ปริมาณจุลินทรีย์ที่น่าจะยอมให้มีได้ในผลิตภัณฑ์อาหาร  
           ปริมาณหนึ่งหน่วย บริโภคโดยไม่เกิดอันตรายกับผู้บริโภค 

           n           =         จํานวนรอบของ Generation time 
 สมการดังกล่าวจะได้ค่าท่ีมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นการใช้ตัวเลขซึ่งมาจากสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด 
และมีการคํานวณโดยคํานึงถึงเฉพาะ log phase ของจุลินทรีย์เท่านั้น  

    ทั้งนีค้่า Infective dose ได้มาจากฐานข้อมูลของต่างประเทศโดยเลือกใช้ค่าที่ต่ําสุด ค่าจํานวนรอบของ 
Generation time นั้นได้จากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบกัน ได้แก่ค่า  

- Generation time ระยะเวลาในการที่เชื้อจะเพ่ิมจํานวนเป็น 2 เท่า จะเลือกค่าที่ต่ําท่ีสุดที่มีการสํารวจของ
โครงการศึกษาวิจัยฯ มาใช้ เพ่ือให้ค่าท่ีคํานวณได้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

- คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาหาร  
- การเก็บรักษา  
-  สภาวะการบริโภค  และบางกรณีจะอ้างอิงพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยด้วย เช่น กรณี E. sakazakii 

ในนมผงสําหรับเด็กทารก ตามฉลากให้รับประทานทันทีภายหลังจากชงแล้ว แต่คํานวณตามพฤติกรรมของคนไทยที่ชงนม
แล้วเก็บไว้ ไม่ได้รับประทานทันที 

- คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรีย์ด้านต่างๆ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), วอเตอร์แอคติวิตี้, ช่วงอุณหภูมิ ใน
การเจริญเติบโต, ค่า infective dose และ generation time  

- ปริมาณต่อหน่วยการบริโภค เป็นค่าท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 
เรื่องฉลากโภชนาการ และข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย (2549) 
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 คําถาม 1.3:  ค่า Infective dose ที่ใช้ในการคํานวณ Baciillus cereus และ Clotridium perfringens มาจากไหน 
คําตอบ1.3: มาจากข้อมูลทางวิชาการและพิจารณาเลือกใช้ค่าต่ําสุดที่ก่อให้เกิดโรค ดังนี้  
ชนิดจุลินทรีย์ Infective 

dose 
อ้างอิง 

Baciillus cereus   105 European Food Safety Authority. (2005). Opinon of the scientific  
Panel on Bilogical hazard on Bacilus cereus and Other Bacillus 
spp. in Foodsttufs. The EFSA Journal. 175:1-48. (EFSA, 2005) 

Clotridium perfringens   106 Gibbs,P. (2002). Characteristics Of spore-forming bacteria. In C. D. 
W. Blackburn and P.J. McClure, eds Foodborne pathogens. 
Hazards risk analysis and control. Woodhead publishing, 
Cambride. P417-435 (Gibbs P, 2002) 

Staphylococcus aureus 105 U. S. Food and Drug Administration (2012)“Foodborne Pathogenic 
Microorganisms and Natural Toxins Handbook” 

Vibrio parahaemolyticus 106 Centre for Health Protection. (2010) .Scientific Committee on 
Enteric Infections and Foodborne Diseases Food Poisoning 
Associated with Vibrio parahaemolyticus in Hong Kong –Current 
Situation and Recommendations.  

 2.ข้อกําหนดของประกาศฯ 

 คําถาม 2.1:  ทําไมจึงมีอาหารบางประเภทหรือบางชนิดที่ประกาศฯ ฉบับนี้ไม่ใช้บังคับ 

คําตอบ 2.1:   ที่ต้องกําหนดประเภทหรือชนิดอาหารที่ประกาศฯนี้ไม่ใช้บังคับ  เนื่องจากอาหารบางประเภท หรือบางชนิด
นั้น มีข้อกําหนดด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคไว้แล้วโดยเฉพาะ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ โดยเฉพาะวัตถุเจือปนอาหาร
แต่ละชนิดมีข้อกําหนดแตกต่างกัน ตาม Specification ของ Codex ดังนั้นจึงจําเป็นต้องกําหนดข้อยกเว้นไว้ในข้อ 4  ของ
ประกาศฯ 

 คําถาม 2.2:   ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Modified Starch จะต้องตรวจวิเคราะห์ Salmonella spp และ Staphylococcus 
aureus  หรือไม่ 

 คําตอบ 2.2: เนื่องจากข้อ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการตรวจวิเคราะห์ ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค กําหนดว่าประกาศดังกล่าวไม่ใช้บังคับกับอาหารอ่ืน
ซึ่งได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดชนิดและปริมาณ จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคไว้แล้วโดยเฉพาะ ซ่ึงผลิตภัณฑ์กลุ่ม 
Modified Starch จัดเป็นวัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปน
อาหาร ที่มีข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไว้แล้วเป็นการเฉพาะ  ดังนั้นมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคของ
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Modified Starch  จึงต้องเป็นไปตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 
เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร  
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 ข้อกําหนดของประกาศ ฯ 

 คําถาม 2.3:  ทําไมกําหนด Cronobacter spp เฉพาะในนมดัดแปลงสําหรับทารก และอาหารทารก แต่ไม่กําหนดใน
นมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรับทารก  

คําตอบ 2.3: เนื่องจาก ข้อมูลทางระบาดวิทยา Cronobacter spp มีปัญหาในกลุ่มเด็กทารก  เฉพาะเด็กคลอดก่อน
กําหนด ประกอบกับแนวทางของ Codex กําหนดเฉพาะในนมดัดแปลงสําหรับทารกและอาหารทารกเท่านั้น  ยังไม่มีข้อยุติ
สําหรับการกําหนดเพ่ิมเติมในอาหารกลุ่มอื่น ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ Codex กําหนดไว้จึงไม่ได้กําหนดในนม
ดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสําหรับทารก  

 คําถาม 2.4: นมดัดแปลงสําหรับทารกและเด็กเล็ก   มีการนําเข้าในลักษณะของเหลวด้วย  แต่มีกรรมวิธีการฆ่าเชื้อ
เป็น UHT  จะมีเกณฑ์กําหนด อย่างไร 

คําตอบ 2.4:  นมดัดแปลงสําหรับทารกและเด็กเล็กชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อโดยวิธี UHT และ sterilize จะมีข้อกําหนด
อยู่ในบัญชีหมายเลข 2 ลําดับที่ 1 (1.5) ให้ตรวจเฉพาะ Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus  

 คําถาม 2.5:  ทําไมนมเปรี้ยวจึงมีข้อกําหนดแตกต่างจากผลิตภัณฑ์นมชนิดเหลว 

คําตอบ 2.5: เนื่องจากการศึกษาของโครงการฯ วิจัยพบว่าคุณลักษณะของอาหารที่มีค่า pH = 3.6 - 4.2 จะไม่เอ้ืออํานวย
ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อดังกล่าว ดังนั้นนมเปรี้ยวที่มีค่า pH 3.6 - 4.2 จึงมขี้อกําหนดแตกต่างกับผลิตภัณฑ์นมชนิดเหลว 

 คําถาม 2.6:   ทําไมข้อกําหนดเชื้อ Bacillus cereus ใน ที่มี aw > 0.9 ทีก่ําหนดไม่เกิน 100  CFU/g  จึงเข้มงวดกว่า
เนยแข็งท่ีมี aw 0.82-0.9 ที่กําหนด ไม่เกิน 500  CFU/ g  

คําตอบ 2.6:   เนื่องจาก water activity (aw) มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เมื่อ aw สูงเชื้อจุลินทรีย์ก็สามารถ
เจริญเติบโตได้มากข้ึน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่มี aw  สูงจึงต้องเข้มงวดกว่าโดยกําหนดปริมาณท่ียอมให้พบได้น้อยกว่าผลิตภัณฑ์
ที่มีค่า aw ต่ํากว่า 

 คําถาม 2.7:  เนยแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 209)  ไม่มีข้อกําหนดของค่า aw  จะมีปัญหาในทาง
ปฏิบัติหรือไม่ 
คําตอบ 2.7:  เนื่องจากเนยแข็ง เป็นอาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไม่ต้องยื่นผลวิเคราะห์เพ่ือขอรับเลขสารบบ
อาหาร แตผู่้ประกอบการจะต้องมีการตรวจวัดค่า aw  ของเนยแข็งเพ่ือจะได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ต้องใช้เกณฑ์ใดในการตรวจ
วิเคราะห์จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค ดังนั้นการตรวจเนยแข็งก็ต้องตรวจสอบค่า aw ก่อนทุกครั้ง 
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 คําถาม 2.8:  ข้อกําหนดไอศกรีมหวานเย็น ที่มีนมเป็นส่วนประกอบจําเป็นต้องวิเคราะห์ Listeria mono cytogenes 
หรือไม่ 

คําตอบ 2.8: เนื่องจากไอศกรีมหวานเย็นส่วนใหญ่ไม่มีนมเป็นส่วนประกอบ หรือมีส่วนประกอบของนมเป็นส่วนประกอบ
น้อยมาก ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากสูตรส่วนประกอบส่วนใหญ่แล้ว ไอศกรีมหวานเย็น กําหนดรายการที่ตรวจวิเคราะห์ใน
บัญชีหมายเลข 2 ลําดับที่ 8 (8.3)  กําหนดให้ตรวจวิเคราะห์ 2 รายการ คือ Salmonella  spp. ไม่พบใน 25 กรัม  (g) 
และ Staphylococcus aureus  ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม (CFU/g) สําหรับจุลินทรีย์อ่ืนหากตรวจเฝ้าระวังเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากที่กําหนด ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค ตามข้อ 2 ของประกาศฯ ที่กําหนดว่า “ข้อ 2 อาหารตามบัญชี
หมายเลข 1 ท้ายประกาศนี้ที่ผลิตเพ่ือจําหน่าย นําเข้าเพ่ือจําหน่าย หรือที่จําหน่าย ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค เว้นแต่
จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคตามชนิดและปริมาณที่ระบุไว้ในบัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศนี”้ 

 คําถาม 2.9: ทําไมการกําหนดเกณฑ์จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคสําหรับไอศกรีมชนิดเหลวตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 354) 2556 จึงต้องจําแนกย่อตามกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน   

คําตอบ 2.9:  เนื่องจากกรรมวิธีการฆ่าเชื้อมีผลต่อการอยู่รอดของเชื้อ ตามข้อมูลวิชาการได้แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 
Pasteurize และ กลุ่ม UHT/sterilize  ซึ่งกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยวิธี UHT และ sterilize  จะสามารถทําลายเชื้อได้
ทั้งหมด จึงกําหนดบัญชีหมายเลข 2 ลําดับที่ 8 (8.3) ตรวจเฉพาะ Salmonella  spp. และ Staphylococcus aureus  
ส่วนกรรมวิธีการ Pasteurize จะมีเชื้อจุลินทรีย์ทรีย์หลงเหลือบางส่วนจึงต้องกําหนดมาตรฐานที่แตกต่างกัน โดยให้ตรวจ 
Salmonella  spp., Staphylococcus aureus, Bacillus cereus และ Listeria monocytogenes   ซึ่งมีข้อกําหนด
อยู่ในบัญชีหมายเลข 2 ลําดับที่ 8(8.2) 

 คําถาม 2.10:   ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ลําดับที่ 9 (9.2) เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดเข้มข้น หรือชนิดแห้ง  
กําหนดให้วิเคราะห์  Clostridium perfringens  สําหรับเครื่องดื่มธัญพืช และน้ํานมถั่วเหลือง  คําว่า “ธัญพืช” 
นิยามรวมถึง โกโก้ด้วยหรือไม่ 

คําตอบ 2.10:  ธัญพืช  ไม่รวมโกโก้ อ้างอิงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน “ธัญพืช หมายถึง พืชข้าวกล้า; พืชล้มลุก
หลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Gramineae เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด ให้เมล็ดเป็นอาหารหลัก และการจัดกลุ่มสินค้า
เกษตร: พืช มาตรฐานเลขที่ มกษ. 9045 ในกลุ่มเมล็ดธัญพืช ตัวอย่างเช่น  ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ลูกเดือย เป็นต้น ส่วน 
โกโก้ (cocoa) คือเมล็ดของต้นโกโก้”   

 คําถาม 2.11:   เครื่องดื่มชนิดผง ท่ีมี pH < 4.6  ซึ่งเชื้อไม่สามารถเจริญเติบโตได้ ต้องวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้
เกิดโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทหรือไม่  

คําตอบ 2.11:   เครื่องดื่มชนิดผงไม่ได้กําหนด pH ไว้ กรณีเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดแห้ง ต้องตรวจวิเคราะห์
ตามข้อกําหนดในลําดับที่ 9 (9.2)  ในบัญชีหมายเลข 2 ของประกาศฯ สําหรับชา กาแฟ น้ํานมถั่วเหลืองชนิดผง ต้องตรวจ
วิเคราะห์ตามข้อกําหนดในลําดับที่ 9 (9.3)  ในบัญชีหมายเลข 2 ของประกาศฯ 
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 คําถาม 2.12:  เหตุใดบัญชีหมายเลข 2 กลุ่มอาหารกึ่งสําเร็จรูป  เช่น สปาเก็ตตี้กึ่งสําเร็จรูป ขนมจีนกึ่งสําเร็จรูป ไม่ได้
กําหนดมาตรฐานจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรคในประกาศฯฉบับดังกล่าว  ต้องใช้เกณฑ์ใดในการตรวจวิเคราะห์ 
คําตอบ 2.12:  อาหารกึ่งสําเร็จรูปตามประกาศฯ ฉบับนี้ หมายถึงอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210)  
พ.ศ.2543  เรื่อง อาหารกึ่งสําเร็จรูป ซึ่งยังไม่กําหนดให้รวมถึง สปาเก็ตตี้กึ่งสําเร็จรูป ขนมจีนกึ่งสําเร็จรูป  ดังนั้นอาหาร
ดังกล่าวจึงยังไม่เข้าข่ายอาหารกึ่งสําเร็จรูปตามประกาศ จึงไม่มีข้อกําหนด มาตรฐานจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค 

 คําถาม 2.13:  น้ําแข็งที่ใช้ดองปลา ต้องควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 78  (พ.ศ.2527) เรื่อง 
น้ําแข็ง และประกาศฉบับนี้ ด้วยหรือไม่ 
คําตอบ 2.13:  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ําแข็ง นอกจากควบคุมคุณภาพน้ําแข็งบริโภค
แล้ว รวมถึงน้ําแข็งประมง หรือน้ําแข็งที่ใช้ดองปลา ซึ่งถือว่าเป็นน้ําแข็งที่สัมผัสกับอาหารด้วย ดังนั้นน้ําแข็งดองปลา ต้องมี
คุณภาพตามประกาศ ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ําแข็งต้องมีการตรวจสอบจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคตามประกาศฯ 
(ฉบับที่ 419) พ.ศ. 2563 ด้วย 

 คําถาม 2.15:   อาหารตามบัญชีหมายเลข 2 ลําดับที ่4 (4.5)  เช่น นม UHT / นม sterile เหตุใดจึงไม่ตรวจ 
Bacillus cereus 
คําตอบ 2.15:   เนื่องจากกระบวนการผลิต UHT / sterile สามารถทําลายเชื้อทั้งหมด จึงไม่ควรพบเชื้อดังกล่าวปนเปื้อน
ในผลิตภัณฑ์  ดังนั้นจึงไม่ได้กําหนดเกณฑ์ไว้ หากมีการตรวจเฝ้าระวังแล้วพบว่าผลิตภัณฑ์มีการปนเปื้อนเชื้อจะพิจารณา
ดําเนินการดังนี้ 

1.พบน้อยกว่า infective dose  จัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน หรือ 
2. พบเท่ากับหรือมากกว่า infective dose จัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน และอาหารไม่บริสุทธิ์ 

 คําถาม 2.16: ข้อกําหนดของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามข้อ 3(1) เป็นกรดต่ํา และอาหารตามข้อ 3(1) เป็น
กรด ไม่ต้องตรวจวิเคราะห์ Salmonella spp. และ Stapylococcous aureus ได้หรือไม่  

คําตอบ 2.16: ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ในลําดับที่ 17 ซึ่งกําหนดให้
ตรวจ Salmonella spp. Staphylococcus aureus และ Clostridium botulinum แต่เนื่องจากกรรมวิธีการ Canning 
จะทําลายเชื้อ Clostridium botulinum ได้หมด ประกอบกับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีข้อกําหนดให้อาหารตามข้อ 3 (1) ค่า pH ตั้งแต่ 4.6 ลงมา ต้องตรวจสอบเชื้อกลุ่มอ่ืน ได้แก่ ยีสต์
และเชื้อรา โคลิฟอร์ม จุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตได้ที่อุณหภูมิ 30 oC หรือ 55 o C หรืออาหารตามข้อ 3 (1) ค่า pH มากกว่า 
4.6 ต้องตรวจจุลินทรีย์ที่เจริญเติบโตในระหว่างการเก็บที่อุณหภูมิปกตินอกเหนือจากจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคด้วย  ดังนั้น
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามข้อ 3(1) สามารถใช้ผลการตรวจ sterilize test  แทนการตรวจวิเคราะห์ 
Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus ตามแนวทางสากลได้ โดย  

1) สําหรับอาหาร 3(1)  เป็นกรด ให้ตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ที่เติบโตที่อุณหภูมิ 30 oC และ 55 oC หากตรวจพบเชื้อที่
อุณหภูมิดังกล่าวข้างต้น ให้ตรวจ Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus เพ่ิม   

2) สําหรับอาหาร 3(1) เป็นกรดต่ํา ให้ตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ที่เติบโตที่อุณหภูมิ 35oC และ 55oC  รวมทั้งตรวจวิเคราะห์ 
Clostridium botulinum ด้วย 
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 คําถาม 2.17:  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ที่ 355) เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีข้อกําหนดจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรคอย่างไร 

คําตอบ 2.17:  ตัวอย่างอาหารที่ได้รับยกเว้นตามข้อ 14 (2)(2.1) ที่ aw <0.6  เช่น อาหารขบเคี้ยว คุ้กก้ี เวเฟอร์ที่บรรจุใน
ถุงอลูมิเนียมฟอยด์ แม้อาหารดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) 
เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท แต่ให้พิจารณาว่าอาหารดังกล่าวเข้าข่ายเป็นอาหารที่มีประกาศรองรับโดยเฉพาะ
หรือไม่  จากตัวอย่าง อาหารขบเคี้ยว คุ้กกี้ เวเฟอร์ จัดเป็นอาหารสําเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 237) พ.ศ. 2544  มีข้อกําหนดตามบัญชีหมายเลข 2 ลําดับที่ 34.6  

 คําถาม 2.18:  กรณีอาหารควบคุมน้ําหนัก บางผลิตภัณฑ์มีหางนมผงเป็นส่วนประกอบ ประมาณ 25-45 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งวิธีการผลิตจะเป็นการนําธัญพืชมาอบ แล้วใส่ส่วนประกอบอ่ืน เช่น หางนมผงภายหลังการให้ความร้อน เกณฑ์ใน
การกําหนดในบัญชีหมายเลข 2 จะไม่วิเคราะห์ Listeria monocytogenes  ซึ่งจะแตกต่างจากอาหารบางชนิดมีข้อ
กําหนดให้ต้องวิเคราะห์ กรณีมีนมเป็นส่วนประกอบ 
คําตอบ 2.18: เนื่องจากคุณลักษณะของเชื้อ  Listeria monocytogenes   สามารถเจริญได้ดีเมื่อมี aw  มากกว่า 0.9  
ดังนั้นอาหารที่มีลักษณะแห้งจึงไม่กําหนดให้ต้องตรวจ  Listeria monocytogenes  เช่น นมผง ผลิตภัณฑ์นม (ชนิดแห้ง) 
นมปรุงแต่ง (ชนิดแห้ง) เป็นต้น  อย่างไรก็ตามเนื่องจาก ข้อ 2 ของประกาศฯ ที่กําหนดว่า “อาหารตามบัญชีหมายเลข 1 
ท้ายประกาศนี้ที่ผลิตเพ่ือจําหน่าย นําเข้าเพ่ือจําหน่าย หรือที่จําหน่าย ต้องไม่มีจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค เว้นแต่จุลินทรีย์ที่ทําให้
เกิดโรคตามชนิดและปริมาณที่ระบุไว้ในบัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศนี้” จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคอ่ืนจะต้องตรวจไม่พบ 
ดังนั้นเพื่อการทวนสอบ/ยืนยันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของตนเอง ผู้ประกอบการสามารถตรวจวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ 

 คําถาม 2.19:  อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษมีส่วนประกอบของกรดอะมิโน และเป็นอาหารสําหรับผู้ป่วยด้วย หากไม่มี
การกําหนดมาตรฐานจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคจะเหมาะสมหรือไม่ 
คําตอบ 2.19:  อาหารที่มีวัตถุประสงค์มีความหลากหลายตามสัดส่วนผสม และลักษณะของอาหาร จึงไม่สามารถกําหนด
เกณฑ์ในประกาศฯฉบับนี้ แต่ให้พิจารณาว่าอาหารดังกล่าวเข้าข่ายเป็นอาหารที่มีประกาศรองรับโดยเฉพาะหรือไม่ เช่นเป็น
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทก็ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
ดังนั้นกรณีที่อาหารกลุ่มนี้เข้าลักษณะที่อยู่ในประกาศฯ ฉบับอ่ืนที่เกี่ยวข้องก็จะมีการควบคุมในเรื่องจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิด
โรคตามประกาศฯ นั้น ๆ ด้วยแล้วแต่กรณี 

 คําถาม 2.20: ลูกชิ้น ไส้กรอก หมูยอ ซึ่งยังไม่ได้ทอดหรือป้ิง มีข้อกําหนดจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรคอย่างไร 

คําตอบ 2.20: ลูกชิ้น ไส้กรอก หมูยอ เป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ มีข้อกําหนดตามบัญชีหมายเลข 2 ลําดับที่ 32 (32.2) 
สําหรับผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แช่เย็น และ (32.3) สําหรับผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แช่แข็ง   

 คําถามที่ 2.21: อธิบายเกี่ยวกับกรรมวิธีอ่ืนที่เทียบเท่ากับวิธีการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนด้วยวิธีพาส
เจอร์ไรส์ 
คําตอบ 2.21: กรรมวิธีเทียบเท่าพาสเจอร์ไรส์ คือกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนวิธีอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณ
จุลินทรีย์ ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ฟอสฟาเทส เทียบเท่ากับการพาสเจอร์
ไรส์ เช่น Ultrapasteurize เป็นต้น 

 คําถาม 2.22: อธิบายตัวอย่างในลําดับที่ 29  (29.1) วุ้นสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่มิใช่ชนิดแห้ง  
คําตอบ 2.22:  วุ้นสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ลักษณะพร้อมทาน   
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 คําถาม 2.23:  น้ําเชื่อมที่เป็นอาหารสําเร็จรูปพร้อมบริโภคพิจารณาข้อกําหนดตามบัญชีหมายเลข 2 อย่างไร 
คําตอบ 2.23: น้ําเชื่อมให้พิจารณา aw ก่อนว่า <0.85 หรือไม่  ถ้าใช่เป็นอาหารตามลําดับที่ 34.6 หาก >0.85 ให้
พิจารณากลุ่มที่ใกล้เคียงคือ 34.2  

 คําถาม 2.24:  น้ําพริกที่เป็นอาหารสําเร็จรูปพร้อมบริโภคพิจารณาข้อกําหนดตามบัญชีหมายเลข 2 อย่างไร 
คําตอบ 2.24: น้ําพริกให้พิจารณา aw ก่อนว่า <0.85 หรือไม่  ถ้าใช่เป็นอาหารตามลําดับที่ 34.6 หาก >0.85 ให้
พิจารณากลุ่มที่ใกล้เคียงคือ 34.4   

 3.ข้อกําหนดอาหารนอกเหนือจากบัญชีหมายเลข 1 

 คําถาม 3.1:   กรณีเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่มีกําหนดรายชื่อไว้ในบัญชีหมายเลข 1 แนบท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กาํหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์อาหารด้านจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรค มี
แนวทางการพิจารณาเกณฑ์คุณภาพด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคในผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวอย่างไร 

 
คําตอบ 3.1: ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าเพ่ือจําหน่ายสามารถพิจารณาแนวทางตามประเภทอาหาร ดังนี้ 
- อาหารที่ข้อ 4 ของประกาศฯดังกล่าวกําหนดยกเว้นไว้เป็นการเฉพาะ ได้แก่ วัตถุเจือปนอาหาร และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคตามประกาศเฉพาะเรื่อง 
- วัตถุแต่งกลิ่นรส  พิจารณาตามข้อกําหนดคุณภาพและลักษณะของผลิตภัณฑ์ (product specification) ตาม
ความเหมาะสม โดยสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นสารที่ให้ใช้สําหรับอาหาร สารแต่งกลิ่นรสที่ใช้ต้องมี
คุณภาพเป็นไปตามข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ซึ่งจัดทําโดยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุเจือปนอาหารขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food 
Additives; JECFA) หรือมีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีของ FEMA (Flavor & Extract Manufacturers’ Association) ซึ่งเป็น
องค์กรสากลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุแต่งกลิ่นรส 
- ผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืน เช่น น้ํามนัถั่วลสิง, น้ํามนัปาลม์, น้ํามันมะพรา้ว,  น้ํามนัและไขมัน,  เกลอืบรโิภค, น้ําปลา, น้ําสม้สายชู และอาหาร
ทั่วไปอ่ืนๆ พิจารณาตามความเหมาะสมตามความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ เช่น ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต วิธีการเก็บรักษา และปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลให้เกิดการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค  โดยอาจ
กําหนดเป็นข้อกําหนดคุณภาพและลักษณะของผลิตภัณฑ์ (product specification) สําหรับคู่ค้า 

ทั้งนี้ เมื่อนําไปใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่กําหนดรายชื่อไว้ตามบัญชีหมายเลข 1 ของ
ประกาศฯ  ต้องไม่ทําให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายนั้นมีคุณภาพหรือมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคไม่เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

 คําถาม 3.2:  อาหารควบคุมน้ําหนักที่เป็นวัตถุให้ความแทนน้ําตาลที่ให้รสหวานจัดและวัตถุที่ได้จากการผสมระหว่างวัตถุ
ให้ความหวานแทนน้ําตาลที่ให้รสหวานจัด กับวัตถุซึ่งเมื่อรวมรสหวานเข้าด้วยกันแล้วมากกว่าน้ําตาลทราย ในปริมาณที่
เท่ากัน ต้องวิเคราะห์จุลินทรียก์่อโรค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใด  

ตอบ 3.2: ให้วิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรคตามท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร สําหรับ
วัตถุให้ความหวานแทนน้ําตาลชนิดเดี่ยวหรือชนิดผสมตามสูตรส่วนประกอบของอาหารแล้วแต่กรณี 
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 คําถาม 3.3:  ขนมปัง ตามบัญชีหมายเลข 2 จะหมายความรวมถึงขนมปังสอดไส้แต่งหน้าซึ่งจัดเป็นอาหารสําเร็จรูปท่ี
พร้อมบริโภคทันที ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 237) พ.ศ  2544  เรื่อง   การแสดงฉลากของอาหาร
พร้อมปรุงและอาหารสําเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภคทันที ด้วยหรือไม่ 
คําตอบ 3.3:  ขนมปังตามบัญชีหมายเลข 2  ลําดับที่ 30 เป็นขนมปังตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 224) พ.ศ. 
2544 เรื่อง ขนมปัง ซึ่งไม่รวมขนมปังสอดไส้ ซึ่งจัดเป็นอาหารสําเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีมีข้อกําหนด ตามลําดับที่ 
34(34.3)  

 คําถาม 3.4: ข้อกําหนดจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรคของก๋วยเตี๋ยว ต้องตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคชนิดใด และ
หากตรวจสอบคุณภาพจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรค ตาม GMP  ต้องตรวจวิเคราะห์เชื้อชนิดใด 
คําตอบ 3.4: เส้นก๋วยเตี๋ยวที่พร้อมบริโภคได้ทันที มีข้อกําหนดจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคตามบัญชีหมายเลข 2 ลําดับที่ 34.4 
แต่หากเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่งต้องผ่านความร้อนและนําไปประกอบอาหารก่อน มีข้อกําหนดจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคตาม
บัญชีหมายเลข 2 ลําดับที่ 36 

 คําถาม 3.5 ขนมปังซ่ึงไม่ได้อยู่ในภาชนะพร้อมจําหน่าย มีข้อกําหนดจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรคอย่างไร 
คําตอบ 3.5 แม้ขนมปังซึ่งไม่ได้อยู่ในภาชนะพร้อมจําหน่าย จะไม่เข้าข่ายขนมปังตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 224) พ.ศ. 2544 เรื่อง ขนมปัง แต่เนื่องจากข้อกําหนดจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคเป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับด้านความ
ปลอดภัย  ดังนั้นผู้ประกอบการควรที่จะควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคให้ได้ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่416) พ.ศ. 2563   

 4.แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 

 คําถาม 4.1:   การพิจารณาดําเนินคดีหากเท่ากับหรือมากกว่า Infective dose ถือว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ทําไม
พิจารณาเฉพาะ Bacillus cereus และ Clostridium perfringen ไม่พิจารณา Infective dose สําหรับ Listeria 
monocytogenes , Cronobacter  sakazakii หรือจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคชนิดอื่น 

คําตอบ 4.1:  เนื่องจาก Listeria monocytogenes  มีความเสี่ยงต่อหญิงมีครรภ์  และ Cronobacter  sakazakii          
มีความเสี่ยงต่อเด็กทารก  ประกอบกับเชื้อดังกล่าวมีความรุนแรงในการเกิดโรคสูงเมื่อเทียบกับ Baciillus cereus และ 
Clotridium perfringens  ดังนั้นเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวจึงกําหนดให้ต้องไม่พบ  หากพบจุลินทรีย์ดังกล่าว
ข้างต้นจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ โดยไม่จําเป็นต้องพิจารณา Infective dose 

 คําถาม 4.2: เกณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการดําเนินการตามกฎหมายได้หรือไม่   

คําตอบ 4.2:  เกณฑ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  เป็นเกณฑ์ในทางวิชาการที่ผ่านการศึกษามาแล้วอย่างเป็นเหตุเป็นผล 
สามารถใช้เป็นดุลพินิจ   ประกอบการวินิจฉัยความผิดเกี่ยวกับอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา 26 (1) ที่บัญญัติ “อาหารที่มี
สิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่” ในเบื้องต้นได้เท่านั้น  ไม่สามารถจะตั้งข้อกล่าวหาฝ่าฝืนเกณฑ์
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได ้  

 คําถาม 4.3:   เชื้อจุลินทรีย์อ่ืนที่นอกเหนือจากที่ระบุในบัญชีแนบท้ายไม่จําเป็นต้องตรวจวิเคราะห์ใช่หรือไม่   

คําตอบ 4.3:   ผู้ผลิตต้องตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารของตนเองเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่ทํา
ให้เกิดโรคบางชนิดที่มีโอกาสพบได้ในวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ นอกเหนือจากประกาศฯ ก็สามารถ
ดําเนินการตามกฎหมายได้  ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการตรวจเฝ้าระวังได้นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ใน
บัญชีหมายเลข 2  ของประกาศฯ ได้อยู่แล้ว โดยอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการและข้อมูลสถานการณ์ด้านระบาดวิทยา 
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 คําถาม 4.4:   รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ (ไม่เกิน 1 ปี) จะสามารถนํามาประกอบการพิจารณาคําขอได้หรือไม่  

คําตอบ 4.4: สามารถใช้ผลวิเคราะห์ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีได้ หากครบถ้วนตามเงื่อนไขของประกาศฉบับใหม่ กรณีที่ไม่
สอดคล้องสามารถวิเคราะห์เพ่ิมเติมได้   

 คําถาม 4.5: กรณีการขอรับเลขสารบบอาหาร แล้วมีการตรวจวิเคราะห์มากกว่ารายการที่กําหนดในในบัญชีแนบท้าย
ประกาศฯ  จะพิจารณารับขึ้นทะเบียนอย่างไร เช่น  พบ Bacillus cereus ในนมเปรี้ยว  ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม เป็นต้น 

คําตอบ 4.5:  กรณีมีการตรวจวิเคราะห์เกินรายการที่กําหนดไว้ จะต้องผ่านมาตรฐานคือต้องตรวจไม่พบ หรือ <1 CFU/g 
จึงสามารถใช้ประกอบการพิจารณาขอรับเลขสารบบอาหารได้   

 คําถาม 4.6:  กรณีตรวจพบ Pseudomonas aeruginosa ในน้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ถือว่าไม่เป็นไป
ตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคหรือไม่ อย่างไร  
หรือเข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ 

คําตอบ 4.6:   Pseudomonas aeruginosa เป็นจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค  พบได้ในธรรมชาติทั่วไป เช่น ดิน น้ํา หรือต้นไม้ 
มีความทนทานในสภาวะแวดล้อม ต่างๆ ได้ดีเป็นสาเหตุสําคัญของการติดเชื้อในโรงพยาบาล  และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วย
แผลไฟไหม้ และมะเร็งระยะสุดท้าย ดังนั้นหากตรวจพบในอาหารถือเป็นอาหารผิดมาตรฐานและอาหารไม่บริสุทธิ์    
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 5. การตรวจวิเคราะห์ 
 คําถาม 5.1:  การดําเนินการส่งตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ 

คําตอบ 5.1: การพิจารณาตรวจวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใดให้หน่วยงานที่ตรวจวิเคราะห์พิจารณา
จากวันที่รับตัวอย่าง หากรับตัวอย่างก่อนวันที่ 7 มกราคม 2564  ให้วิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
364) พ.ศ.2556   และหากรับตัวอย่างตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2564 ให้วิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
416) พ.ศ.2563   

 คําถามที่ 5.2: อาหารใดจําเป็นต้องแจ้งกระบวนการผลิต  pH  และ ก าหนดค่า aw  ให้กับห้องปฏิบัติการก่อนที่จะตรวจ
วิเคราะห์จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคเพิ่มเติม 

 คําตอบ 5.2:  
การส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์อาหารในรายการที่กําหนดค่า กระบวนการฆ่าเชื้อ

ด้วยความร้อน และกําหนดค่า pH  และ กําหนดค่า aw  ให้แจ้งห้องปฏิบัติการทราบ ดังนี้ 
ข้อมูล รายการที่ต้องแจ้งห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติม 
กระบวนการ
ฆ่ า เชื้ อด้ วย
ความร้อน 

ผลิตภัณฑ์นมรายการที่ 4.5, ครีมในรายการที่ 7.3, ไอศกรีมในรายการที่ 8.2,8.3, 
อาหารกึ่งสําเร็จรูปในรายการที่ 15.4,15.5,15.6,  ซอสบางชนิดในรายการที่ 26.1, 
26.2 และซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทในรายการที่ 28   

aw เนยแข็ง รายการที่ 6.1,6.2,6.3 อาหารสําเร็จรูปพร้อมบริโภคในรายการที่  34.3,34.6 
pH ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์รายการที่ 9.1 

 

 
 คําถาม 5.3  : ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าสามารถใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 

2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค ประกอบการยื่นขอรับเลขสารบบอาหารได้หรือไม่ หากผลการ
วิเคราะห์ไม่เกิน 1 ป ี

 คําตอบ 5.3 : กรณีใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ประกอบการยื่นขอรับเลขสารบบอาหารก่อนวันที่  7 มกราคม 2564 สามารถ
วิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค แต่
กรณีใช้ผลตรวจวิเคราะห์ประกอบการยื่นขอรับเลขสารบบอาหาร ตั้งแต่วันที่  7 มกราคม 2564  ให้วิเคราะห์ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ.2563  แต่สามารถใช้ผลวิเคราะห์ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364)  พ.ศ. 
2556 มาประกอบการยื่นขออนุญาตได้ หากผลการวิเคราะห์ที่ได้สอดคล้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขของประกาศใหม ่  

 คําถาม 5.4:   การตรวจวิเคราะห์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมถึงหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องแจ้งวิธีการตรวจวิเคราะห์ในรายงานผลการตรวจวิเคราะห์หรือไม่   

คําตอบ 5.4:   เป็นหลักการของสากล การระบุวิธีการตรวจวิเคราะห์ในรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ เพ่ือประโยชน์ใช้
ประกอบการขอรับเลขสารบบอาหารหรือตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แจ้งวิธีการตรวจวิเคราะห์ในใบรายงานผลการตรวจ
วิเคราะห์ด้วย ดังนั้นไม่ว่าห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานเอกชนก็รายงานผลเช่นเดียวกัน   
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 คําถาม 5.5:  การตรวจวิเคราะห์อาหารเพื่อประกอบการยื่นขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหารหรือกรณีอ่ืนๆ สามารถใช้วิธี
อ่ืน นอกเหนือจากที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดได้ หรือไม่  

คําตอบ 5.5:   วิธีการตรวจวิเคราะห์อ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายหมายเลข 3 สามารถใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์ได้หากสามารถรายงานผลในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณตามที่กฎหมายกําหนด และวิธีการตรวจวิเคราะห์
ดังกล่าวต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ( ISO17025) และเป็นวิธีการตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ 2 และข้อ 3 ของบัญชีหมายเลข 3  อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีการใช้ผลวิเคราะห์เพ่ือตัดสิน
ดําเนินการตามกฎหมายจะต้องใช้วิธีตรวจวิเคราะห์ทีเ่ป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น 

 คําถาม 5.6:  ตัวอย่างวิธีที่ประกาศโดยองค์กรแห่งชาติหรือองค์กรระหว่างประเทศด้านมาตรฐาน หรือตีพิมพ์ในเอกสารคู่มือ หรือสิ่ง
ตีพิมพ์ ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล  
คําตอบ 5.6:   ตัวอย่างเช่น การตรวจวิเคราะห์  Vibrio spp.  ที่อ้างอิงวิธีของ FAO/WHO  Food and Agriculture 
Organization of the United Nations and the World Health Organization (FAO/WHO)  “Selection and 
application of methods for the detection and enumeration of human-pathogenic halophilic Vibrio spp. 
in seafood” (2016) 

  6.ข้อกําหนดอื่นๆ นอกเหนือจากประกาศฯ 
 คําถาม 6.1:  ผลิตภณัฑ์ขนมขบเคี้ยว ควรอ้างอิงมาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์ (TPC  E coli  yeast mold) จากประกาศ ฉบบัใด 

คําตอบ 6.1: ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว จัดเป็นอาหารสําเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที  ไม่มีข้อกําหนดมาตรฐานจุลินทรีย์ดังกล่าว 
แต่สําหรับจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคมีข้อกําหนดตามบัญชีหมายเลข 2 ลําดับที่ 34.6 หรือ 34.1 แล้วแต่กรณี  

 คําถาม 6.2:   E coli ไม่ใช่จุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรค ใช่หรือไม่ ทําไมไม่กําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรค auditor บางคนบอกว่าเป็น pathogen 

คําตอบ 6.2:  E coli เป็นจุลินทรีย์ที่เป็นตัวชี้วัดทางด้านสุขลักษณะในการผลิต   ซึ่งกําหนดไว้ในประกาศของอาหาร  แต่
ละชนิดแล้ว   สําหรับ E. coli สายพันธ์ที่ทําให้เกิดโรค เช่น E. coli O157 จะต้องไม่พบตามประกาศฯ ฉบับนี้ 

 คําถาม 6.3:   เหตุใดมาตรฐานอาหารบางประเภทกําหนดให้ไม่พบ ยีสต์ รา  แต่มาตรฐานอาหารบางประเภท
กําหนดให้พบยีสต์ รา ได้ 

คําตอบ 6.3:    มาตรฐานจุลินทรีย์ที่เป็นตัวชี้วัดสุขลักษณะในผลิตภัณฑ์ เช่น  coliform, E coli, Yeast และ Mold  ซ่ึง 
การกําหนด Yeast และ Mold  แตกต่างกันข้ึนอยู่กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด  ผลิตภัณฑ์อาหาร ถ้าผ่านกรรมวิธีการผลิตโดย
ให้ความร้อนและอยู่ในภาชนะท่ีปิดสนิทไม่ควรพบ Yeast และ Mold  แต่ถ้าเป็นอาหารที่ไม่ผ่านความร้อนและมีอายุการ
เก็บรักษาไม่นานจึงสามารถกําหนดให้มีปริมาณท่ียอมรับได้ในปริมาณหนึ่ง 
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 คําถาม 6.4:   น้ําที่ใช้สําหรับอุตสาหกรรมอาหารควรเลือกใช้มาตรฐานใด 

คําตอบ 6.4:    ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และเก็บรักษา 
(ประกาศฯ (ฉบับที่193) พ.ศ. 2543  (ฉบับที่298) พ.ศ. 2549 (ฉบับที่220) พ.ศ. 2544) มีข้อกําหนดให้น้ําที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตอาหารหรือสัมผัสกับอาหารต้องมีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ําบริโภคในภาชนะ
บรรจุที่ปิดสนิท  ดังนั้นคุณภาพหรือมาตรฐานของน้ําที่ใช้สําหรับอุตสาหกรรมอาหารจึงต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2522) และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 คําถาม 6.5:   ขอทราบแหล่งสืบค้นของเกณฑ์จุลินทรีย์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

คําตอบ 6.5:   สอบถามได้จากสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสามารถ 
download ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์ ศู น ย์ วิ ท ย บ ริ ก า ร  ข อ ง สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ า ห า ร แ ล ะย า 
(http://elib.fda.moph.go.th/library/) 

 คําถาม 6.6:   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของ
ภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก  กําหนดไม่มีจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค จะใช้เกณฑ์ใด 

คําตอบ 6.6:   ประกาศนี้ไม่ครอบคลุมถึงการกําหนดมาตรฐานเชื้อจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคสําหรับภาชนะบรรจุอาหาร 
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติขณะนี้การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ที่ทําให้ เกิดโรคสําหรับภาชนะบรรจุอาหารเพ่ือประกอบการ
ยื่นขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร/ขอรับเลขสารบบอาหาร ต้องวิเคราะห์จุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค 4 ชนิด คือ Salmonella 
spp.  Stapylococcous aureus  Bacillus cereus และClostirdium perfringens โดยกําหนดว่า ต้องไม่พบการ
ปนเปื้อน 
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