
ประเด็นถามตอบประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร 

ข้อ  ประเด็นค าถาม 
1. ถาม แนวทางการพิจารณาวัตถุเจือปนอาหารที่ตกค้างหรือติดมากับวัตถุดิบหรือเกิดขึ้นระหว่าง

กระบวนการผลิตตามธรรมชาติ  
 ตอบ กรณสีารบางชนิดที่มีอยู่แล้วในวัตถุดิบหรือเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตตามธรรมชาติ อาจมี

โครงสร้างเดียวกับวัตถุเจือปนอาหารบางชนิด ยกตัวอย่างเช่น  

สารที่มีโครงสร้างเดียวกับ 
วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุดิบ 

กรดเบนโซอิก นม ชีส โยเกิร์ต ผลไม้บางชนิด1   
ไนไทรต์-ไนเทรต เนื้อสัตว์ ผัก2 
ฟอสเฟต เนื้อสัตว์3 

ห ม า ย เห ตุ : 1International Programme on Chemical Safety. Benzoic acid and Sodium benzoate. Concise 
International Chemical Assessment Document No.26 [Online].Geneva: WHO; 2000. 

2Hord NG, Tang Y, & Bryan NS (2009). Food sources of nitrates and nitrites: the physiologic 
context for potential health benefits. The American journal of clinical nutrition, 90 (1), 1-10 

3Codex Standard for Luncheon Meat (CODEX STAN 89-1981), Codex Standard for Cooked Cured 
Chopped Meat (CODEX STAN 98-1981) 

กรณีตรวจพบวัตถุเจือปนอาหารในผลิตภัณฑ์สุดท้ายซึ่งไม่สอดคล้องตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร แต่มิได้เกิดการเติมในสูตรส่วนประกอบหรือกระบวนการ
ผลิต อาจมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

1. วัตถุเจือปนอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร 
เป็นสารที่ตั้งใจเติมลงในอาหารเพ่ือประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต ดังนั้นสารที่มีอยู่ใน
วัตถุดิบตามธรรมชาติแต่มีโครงสร้างเดียวกับวัตถุเจือปนอาหาร จึงไม่เข้าข่ายเป็นวัตถุเจือปนอาหาร
ตามนิยามของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร  

เว้นแต่จะมีข้อก าหนดไว้เป็นการเฉพาะซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าว เช่น 
ข้อก าหนดเงื่อนไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารกลุ่มฟอสเฟตในผลิตภัณฑ์ตาม Standard for Luncheon 
Meat (CODEX STAN 89-1981) และ Cooked Cured Chopped Meat (CODEX STAN 98-1981) 
ใช้ได้ในปริมาณไม่เกิน 1,320 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค านวณเป็นฟอสฟอรัส โดยปริมาณฟอสฟอรัส
ทั้งหมด (ทั้งที่พบตามธรรมชาติรวมกับที่เติมลงไปในปริมาณที่ก าหนด) ของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
ดังกล่าวต้องมีปริมาณรวมกันไม่เกิน 3,520 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค านวณเป็นฟอสฟอรัส 

2. ผลวิเคราะห์ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์สุดท้ายซึ่งเป็นผลมาจาก
การตกค้างหรือติดมากับวัตถุดิบ จะต้องมีปริมาณไม่เกินปริมาณที่ตรวจพบในวัตถุดิบ ทั้งนี้จะต้อง
พิจารณาสัดส่วนของวัตถุดิบนั้นในสูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สุดท้ายร่วมด้วย 

ผู้ประกอบการสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ โดยอาจใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 ข้อมูลวิชาการสนับสนุนการมีอยู่ของสารที่มีโครงสร้างเดียวกับวัตถุเจือปนอาหารใน

วัตถุดิบตามธรรมชาติ จากเอกสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ เช่น หนังสือ ต าราทางวิชาการ ฐานข้อมูล
อ่ืนที่มีความน่าเชื่อถือ วารสารวิทยาศาสตร์ รายงานของคณะกรรมการผู้ เชี่ยวชาญ (expert 
committee) ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

 รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารที่มีโครงสร้างเดียวกับวัตถุเจือปนอาหารในวัตถุดิบ
ที่คาดว่าน่าจะเป็นที่มาของสารนั้น เพ่ือพิจารณาปริมาณสารดังกล่าวที่อาจตรวจพบได้ใน
ผลิตภัณฑ์สุดท้าย 



ข้อ  ประเด็นค าถาม 
2. ถาม แนวทางการพิจารณาวัตถุเจือปนอาหารซึ่งอนุญาตให้ใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบที่น ามาใช้

ในกระบวนการผลิตอาหาร แต่วัตถุเจือปนอาหารนั้นไม่อนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย  
 ตอบ มีเงื่อนไขในการพิจารณา ดังนี้ 

1. วัตถุเจือปนอาหารนั้นจะต้องอนุญาตให้ใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอ่ืน โดยปริมาณที่ใช้จะต้อง
ไม่เกินปริมาณสูงสุดของวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบนั้นๆ 
2. ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารนั้นที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์สุดท้าย ซึ่งเป็นผลมาจากการตกค้างมาจาก
วัตถุดิบหรือส่วนประกอบอ่ืนจะต้องมีปริมาณไม่เกินปริมาณสูงสุดของวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาต
ให้ใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบนั้นๆ  ทั้งนี้จะต้องพิจารณาโดยใช้สัดส่วนของวัตถุดิบหรือ
ส่วนประกอบอื่นในสูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สุดท้าย 

ยกตัวอย่างเช่น ตรวจพบวัตถุกันเสียกรดเบนโซอิกในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต ทั้งนี้ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 353) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมเปรี้ยว ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้อง
ไม่ใช้วัตถกุันเสีย กรณีตรวจพบวัตถุกันเสียที่ตกค้างมาจากวัตถุท่ีใช้ปรุงแตงกลิ่นรส สี หรือ
ส่วนประกอบอ่ืนที่มิใช่ นมที่เป็นส่วนผสมอยู่ด้วย ปริมาณที่ตรวจพบจะต้องไม่เกินปริมาณที่อนุญาตให้
ใช้ในวัตถุดิบเหล่านั้น แล้วแต่กรณี 

แนวทางการพิจารณา 
1. แยมท่ีน ามาใช้ในผลิตภัณฑ์จะต้องมีการใช้กรดเบนโซอิกเป็นวัตถุกันเสียเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 213) พ.ศ. 2543 เรื่อง แยม เยลลี่ และมาร์มาเลด ในภาชนะบรรจุ
ที่ปิดสนิท ซึ่งจะต้องมีปริมาณไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
2. กรณีท่ีแยมมีการใช้กรดเบนโซอิกเป็นวัตถุกันเสียในปริมาณ 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยในสูตร
ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตผสมแยม มีส่วนประกอบของแยม 20% ดังนั้นปริมาณกรดเบนโซอิกที่อาจจะ
ปรากฏในผลิตภัณฑ์สุดท้าย (โยเกิร์ตผสมแยม) สามารถพิจารณาได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

แยม มี benzoic acid 
300 มก./กก. 

 

ดังนั้นอาจค านวณการตกค้างของกรด

เบนโซอิกท่ีติดมากับแยมในผลิตภัณฑ์

สุดท้าย (โยเกิร์ตผสมแยม) ได้ ดังนี้ 

        ในแยม 100% มี กรดเบนโซอิก 300 มก./กก. 
ดังนั้น ในแยม  20% จะมี กรดเบนโซอิก (20 X 300)/100 
                       = 60 มก./กก.* 

*ปริมาณดงักล่าวพจิารณาเฉพาะกรดเบนโซอิกที่ติดมากบัแยมเท่านัน้ 
ยังมิได้พิจารณารวมกับกรดเบนโซอิกที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ
ผลิตโยเกิร์ตตามธรรมชาติ  
ทั้งนี้สามารถยืนยันปริมาณกรดเบนโซอิกที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ
ผลิตโยเกิร์ตตามธรรมชาติโดยการตรวจวิเคราะห์โยเกิร์ตก่อนผสมแยม 
 
 
 



ข้อ  ประเด็นค าถาม 
3. ถาม แนวทางการขออนุญาตสารช่วยในการผลิตอาหาร (Processing aids) 
 ตอบ “สารช่วยในการผลิต (Processing aids)” หมายถึง สารหรือวัตถุใดซึ่งมิได้ใช้บริโภคใน

ลักษณะเป็นส่วนประกอบของอาหาร แต่ใช้ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของ
อาหารเพ่ือให้เป็นไปตามเทคโนโลยีระหว่างการปรับปรุงคุณภาพหรือการแปรรูป โดยอาจจะมีสาร
หรืออนุพันธ์ของสารนั้นเหลือตกค้างในผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ตั้ งใจและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ ไม่
รวมถึงเครืองมือเครื่องใช้ในการผลิต ยกตัวอย่างเช่น 

สารช่วยในการผลิต หน้าที่ 
ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) สารท าให้ใส (Clarifying agent) 
ไดอะตอมเมเชียส เอิร์ธ (Diatomaceous Earth) สารช่วยกรอง (Filtering aid) 

ทั้งนี้สารช่วยในการผลิตอาหารที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิตอาหารจะต้องมีข้อก าหนด
คุณภาพหรือมาตรฐาน และข้อก าหนดเงื่อนไขการใช้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน  
1. ตามที่ก าหนดไว้ใน Codex Advisory Specification for the Identity and Purity 

of Food Additives หรือ 
2. ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการอาหาร หรือ 
3. ตามความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและวินิจฉัยในเชิง

วิชาการเก่ียวกับอาหาร 
ทั้งนี้สารดังกล่าวต้องเป็นสารที่ระบุหน้าที่การใช้เป็นสารช่วยในกระบวนการผลิต 

(Processing aids) ตามบัญชีรายชื่อ Inventory of Substances used as Processing Aids 
(IPA) ทีก่ าหนดไว้โดย Codex Committee on Food Additive (CCFA)  

ข้อก าหนดเงื่อนไขการใช้ 
1. ปริมาณการใช้สารช่วยในการผลิตอาหารจะต้องเป็นปริมาณที่เหมาะสมตามความจ า

เป็นทางเทคโนโลยีการผลิต 
2. ในกระบวนการผลิตมีขั้นตอนหรือวิธีการในการก าจัดหรือลดปริมาณของสารช่วยในการ

ผลิตอาหารทีอ่าจเหลือตกค้างในผลิตภัณฑ์สุดท้าย หรือปริมาณที่ตกค้างของสารดังกล่าวจะต้องไม่
ส่งผลต่อลักษณะหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้าย และต้องไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

ส าหรับสารช่วยในการผลิตอาหารในกลุ่มเอนไซม์ส าหรับใช้ในการผลิตอาหาร และ 
ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้ส าหรับอาหาร จะมีข้อก าหนดเฉพาะไว้ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 409) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เอนไซม์ส าหรับใช้ในการผลิตอาหาร 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 412) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อที่ใช้ส าหรับอาหาร 

 
 
 



ข้อ  ประเด็นค าถาม 

แนวทางการขออนุญาต 

สารช่วยในการผลิต (Processing aids) แนวทางการขออนุญาต 
กลุ่มเอนไซม์ส าหรับใช้ในการผลิตอาหาร ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (อ.17) เพ่ือขอรับ

ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (อ.18) 
กลุ่มผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ 
ที่ใช้ส าหรับอาหาร 

ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (อ.17) เพ่ือขอรับ
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (อ.18) 

กลุ่มหน้าที่อ่ืนๆ ส าหรับวัตถุเจือปนอาหารที่มีหน้าที่เป็นสารช่วยใน
การผลิต หากมีความประสงค์จะขอรับเลขสารบบ
อาหารให้ด าเนินการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต ารับ
อาหาร (อ.17) พร้อมแนบหนังสืออนุญาตการใช้
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพ่ือ
ขอรับใบส าคัญการขึ้นทะเบียนต ารับอาหาร (อ.18)  

 


