Draft 13.02.61

(ราง) การปรับปรุงหลักเกณฑการพิจารณาเลือกกรรมวิธีการผลิตอาหาร
ในระบบยื่นคําขออนุญาตด(านอาหารทางอินเทอรเน็ต (E-submission)
ป)จจัย ที่มีผลตอความเสี่ยงของอาหารและการเลือกกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง
ดังกลาว ได'แก
1. ใช' ภ าชนะบรรจุ ที่ ป9 ด สนิ ท สามารถป; อ งกั น มิ ให' อากาศภายนอกเข' า ไปในภาชนะบรรจุ ได'
(Hermetically sealed container) หรื อ ไม (รายละเอี ย ดดู ห ลั ก เกณฑJ ก ารพิ จ ารณา เรื่ อ ง
ภาชนะบรรจุที่ป9ดสนิทสามารถกันอากาศเข'าออกได' (Hermetically sealed container))
2. ผลิตภัณฑJเก็บรักษาที่อุณหภูมิห'อง (Shelf stable) หรือไม
3. คาความเปPนกรดดาง (pH) ของอาหาร มากกวา 4.6 หรือไม
4. คาวอเตอรJแอคติวิตี้ (Water activity; aw) ของอาหาร มากกวา 0.85 หรือไม
5. ทําลายจุลินทรียJโดยใช'ความร'อน (Thermal Processing) หรือไม

ในการผลิ ตผลิ ต ภั ณ ฑJ ห นึ่ งๆ มี กรรมวิ ธีการผลิต หลากหลายขั้ นตอน โดยสํ าหรั บ การขออนุ ญ าต
ผลิตภัณฑJกําหนดให'แจ'งเฉพาะกรรมวิธีที่เปP นขั้นตอนหลักที่ใช'ลดหรือขจัดอันตรายสําหรับผลิตภัณฑJหนึ่งๆ
เพี ยงรายการเดียว โดยเลือกให'ตรงตามข'อเท็จจริง สอดคล'องสูตร และกฎหมายที่เกี่ยวข'อง โดยอธิบายคํ า
จํากัดความของกรรมวิธีผลิตหลัก แตละชนิดได'ดังนี้
จัดทําโดย กลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด สํานักอาหาร (นส.อรสา จงวรกุล) ......หน'า 1
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I. กลุมกรรมวิธีสําหรับผลิตภัณฑที่ไมได(เก็บรักษาไว(ที่อุณหภูมิห(อง (Non-shelf stable)

1. พาสเจอรไรส (Pasteurization)(ผลิตภัณฑต(องแชเย็น)
− หมายถึง กรรมวิธีฆาเชื้อด'วยความร'อนเพื่อลดปริมาณจุลินทรียJให'อยูในระดับที่ปลอดภัยตอผู'บริโภค
และยับยั้งการทํางานของเอนไซมJที่ทําให'อาหารเสื่อมเสีย โดยมีลักษณะดังนี้
เวลาและอุณ หภู มิที่ใช'ในการพาสเจอไรสJต'องเพียงพอที่จะทําลายจุลิน ทรียJก อโรคที่ทนตอ
ความร'อนให'ปลอดภัยตอการบริโภค และเปPนไปตามประกาศที่เกี่ยวข'อง
ผลิตภัณฑJที่ผานการพาสเจอรJไรสJ ต'องเก็บรักษาไว'ที่อุณหภูมิไมเกิน 8 องศาเซลเซียส ตลอด
ระยะเวลาหลังบรรจุจนถึงผู'บริโภค และระยะเวลาการบริโภคจะสั้นเนื่องจากยังมีจุลินทรียJอื่น
ที่ไมอันตรายแตอาจทําให'เนาเสียหลงเหลืออยู
2. แชเย็น (Chilling)
− หมายถึง การถนอมอาหารโดยใช'ความเย็น โดยลดอุณหภูมิของอาหารลงให'ต่ํากวา 8 องศาเซลเซียส
แตต'องไมต่ํากวาจุดเยือกแข็ง (freezing point) ของอาหารเพื่อทําให'กระบวนการ metabolism การ
เจริ ญ ของจุลิ น ทรี ยJรวมทั้ งกิ จกรรมของเอนไซมJเกิด ได' ช'า จึงเปP นการยั บยั้ งการเจริญ ของจุลิ น ทรียJ
ชะลอการเนาเสีย และลดอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทําให'สามารถยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได'
ระยะหนึ่ง ประมาณ 3-20 วัน ขึ้นอยูกับอุณหภูมิและสภาวะการเก็บรักษา รวมทั้งปริมาณจุลินทรียJ
ในผลิตภัณฑJกอนนําไปแชเย็น (กรณีที่ผานการพาสเจอรJไรสJมากอนแล'วเก็บด'วยวิธีแชเย็น ให'เลือกใช'
กรรมวิธีตามข'อ 1)
3. แชเยือกแข็ง (Freezing)
− หมายถึง กรรมวิธีการถนอมอาหาร ดวยการลดอุณหภูมิของอาหาร ใหต่ํากวา -18 องศาเซลเซียส น้ํา
ในอาหารจะเปลี่ยนสถานะเป)นน้ําแข็ง โดยสวนของน้ําจะเปลี่ยนสภาพไปเป)นผลึกน้ําแข็ง การตรึงน้ํา
กับน้ําแข็ง และผลจากความเขมขนของตัวทําละลายในน้ําที่ยังไมแข็งตัวจะทําใหคา water activity
ของอาหารลดลง จุ ลิ น ทรี ย= จึ งไมสามารถนํ าน้ํ ามาใชในการเจริ ญ ได และจํ าเป) น ตองเก็ บ รั ก ษาที่
อุณหภูมิต่ํากวา -18 องศาเซลเซียส ตลอดเวลา
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− การแชเยือกแข็ง ไมไดเป)นกรรมวิธีที่มุงทําลายจุลินทรีย=ที่ทําใหอาหารเนาเสีย (microbial spoilage)
และจุลินทรีย=กอโรค แตเป)นการใชอุณหภูมิต่ําเพื่อยับยั้งการเพิ่มจํานวน ดังนั้น คุณภาพของวัตถุดิบ
การเตรียมวัตถุดิบ วิธีการแชเยือกแข็งอาหาร เครื่องแชเยือกแข็ง (freezer) สุขลักษณะของการผลิต
อาหารแชเยือกแข็ง บรรจุภัณฑ= และการเก็บรักษาตลอดจนการกระจายสินคา เป)นปNจจัยสําคัญในการ
ผลิ ตอาหารแชเยื อกแข็งที่ มีคุ ณ ภาพสูงใหประสบความสํ าเร็จทางการจัด จําหนาย ไดคุณ ภาพตาม
มาตรฐาน และความปลอดภัยตอผูบริโภค
− สําหรับอาหารที่นิยมแชเยือกแข็ง ไดแก อาหารทะเล เชน กุง เนื้อปู ผัก ผลไม เนื้อสัตว= หรืออาหารที่
ผานการปรุ ง สุ ก (cooking) เพื่ อ เป) น อาหารพรอมรั บ ประทาน เชน ติ่ ม ซํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ= ไกแปรรู ป
กรรมวิธีนี้สามารถคงความสด และรักษาคุณภาพอาหาร ไดดีกวาการถนอมอาหารดวยวิธีอื่น

II. กลุมกรรมวิธีสําหรับผลิตภัณฑบรรจุในภาชนะปMดสนิท (Hermetic Sealed) + shelf stable +
aw มากกวา 0.92

4. สเตอริไลส (Commercial Sterilization)(อาหารที่มีความเปWนกรดต่ํา)
− หมายถึง ระบบการผลิตแบบฆาเชื้ออาหารหลังจากที่บรรจุลงในบรรจุภัณ ฑJที่ป9ดผนึกสนิทแล'ว (InContainer Sterilization) หรื ออาจเรี ย กวา Conventional Canning โดยใช' ค วามร' อ น (thermal
processing) เพื่ อ ทํ า ให' อ าหารมี ส ภาพปลอดเชื้ อ เชิ ง การค' า (Commercial Sterility) กลาวคื อ
ปราศจากเชื้อโรคที่เปPนอันตรายตอผู'บริโภค (pathogen) และไมมีจุลินทรียJที่เปPนสาเหตุของการเนา
เสีย (food spoilage) ที่ เจริญ ที่ อุณ หภู มิห'อง ทํ าให' อาหารเก็ บรั กษาได' นาน และปลอดภั ย ตอการ
บริโภค
− ต' องควบคุ ม กรรมวิ ธีก ารผลิ ต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อ ง
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช'ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ป9ดสนิท ชนิดที่มี
ความเปPนกรดต่ํา และชนิดปรับกรด
− ได'แกอาหารที่เข'าขาย ดังนี้
บรรจุในภาชนะบรรจุที่ป9ดสนิทกันอากาศเข'าออกได' (Hermetically sealed container)
ผลิตภัณฑJเก็บรักษาที่อุณหภูมิห'อง (Shelf stable)
ผลิตภัณฑJอาหารมีคาความเปPนกรดดาง (pH) มากกวา 4.6
ผลิตภัณฑJมีคาวอเตอรJแอคติวิตี้ (Water activity; aw) มากกวา 0.85
ทําลายจุลินทรียJโดยใช'ความร'อน (Thermal Processing)
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5. การผลิตและบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Processing and Packaging System)
− หมายถึ ง การทํ า ให' อ าหารปลอดเชื้ อ (Aseptic Processing) อยางตอเนื่ อ งโดยใช' อุ ณ หภู มิ สู ง
ระยะเวลาสั้น และทําให'เย็นลงอยางรวดเร็ว โดยอาจให'อาหารสัมผัสกับตัวกลางความร'อนโดยตรง
(Direct Heating) หรือใช'เครื่องแลกเปลี่ยนความร'อน (Heat Exchanger)
− ระดั บ ความร' อ นที่ ใช' ได' แบงเปP น 2 ระดั บ คื อ ระดั บ พาสเจอรJ ไรสJ ด' ว ยระบบตอเนื่ อ ง (In-line
Pasteurization) สําหรับอาหารที่ มีความเปP นกรดน'อยกวาหรือเทากับ 4.6 และระดั บ Ultra High
Temperature (UHT) โดยอุณ หภูมิและเวลาที่ใช'ต'องเพียงพอในการทําให'อาหารมีสภาพปลอดเชื้อ
เชิงการค'า (Commercial Sterility) และเปPนไปตามประกาศกําหนด
− แล'วทําการบรรจุแบบปลอดเชื้อ (Aseptic Packaging System) ซึ่งเปPนการบรรจุและป9ดผนึกอาหาร
ที่ผานการฆาเชื้อแล'วในบรรจุภัณฑJที่ผานการฆาเชื้อ (Pre-Sterilized Container) ในสภาวะที่ปลอด
เชื้อ (Aseptic Condition)

ภาชนะบรรจุ
ปลอดเชื้อ
บรรจุในสภาวะ
แวดลอมที่ปลอด
เชื้อ
อาหาร
ปลอดเชื้อ

เคลื่อนยาย
ปลอดเชื้อ

ผลิตภัณฑ$
ปลอดเชื้อ

− ต' องควบคุ ม กรรมวิ ธีก ารผลิ ต ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บที่ (349) พ.ศ.2556 เรื่อ ง
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช'ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ป9ดสนิท ชนิดที่มี
ความเปPนกรดต่ํา และชนิดปรับกรด
− ได'แกอาหารที่เข'าขาย ดังนี้
บรรจุในภาชนะบรรจุที่ป9ดสนิทกันอากาศเข'าออกได' (Hermetically sealed container)
ผลิตภัณฑJเก็บรักษาที่อุณหภูมิห'อง (Shelf stable)
ผลิตภัณฑJมีคาวอเตอรJแอคติวิตี้ (Water activity; aw) มากกวา 0.85
ทําลายจุลินทรียJโดยใช'ความร'อน (Thermal Processing)

6. การกําจัดจุลินทรียโดยการกรอง (Filtration)
− หมายถึง กรรมวิธีที่ไมใช'ความร'อน (Non-Thermal Processing) แตใช'วิธีการกรอง (filtration) เพื่อ
กําจัดจุลินทรียJออกจากของเหลว โดยให'ของเหลวไหลผานเครื่องกรองหรือแผนเยื่อกรองที่มีรูขนาด
เล็กกวาจุลินทรียJ หรือเล็กกวา 0.45 ไมครอน จึงจะสามารถใช'แยกจุลินทรียJออกได' เพื่อชะลอการ
เสื่อมเสีย (microbial spoilage) และทําให'ปลอดภัยตอการบริโภค
จัดทําโดย กลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด สํานักอาหาร (นส.อรสา จงวรกุล) ......หน'า 4

Draft 13.02.61

− กรรมวิธีนี้มักใช'กับอาหารเหลวที่ไวตอการเสื่อมคุณภาพหากได'รับความร'อน เชน น้ําผลไม' ไวนJ เปPน
ต'น
7. การอัดกaาซคารบอนไดออกไซด
− หมายถึง การอัดกpาซคารJบอนไดออกไซดJลงไปในเครื่องดื่มหรือน้ํา ซึ่งการละลายจะเกิดได'ดีที่อุณหภูมิ
ต่ํ า ความดั นสู ง เครื่องดื่ม หรือน้ํ าที่ ผ านการอัด กp าซคารJบอนไดออกไซดJ จะมี สภาพเปP น กรด (acid
food) มีคาความเปPนกรดตาง (pH) ต่ําเพราะกpาซคารJบอนไดออกไซดJ เมื่อละลายในน้ําจะได'เปPนกรด
คารJบอนิก (carbonic acid) pH 3-3.5 เชน โซดา น้ําอัดลม เปPนต'น
− กระบวนการนี้ สามารถชวยยับ ยั้งการเจริญ ของจุลิ นทรียJ ได' โดยไมจําเปPน ต'องใช'ค วามร'อน (NonThermal Processing)

III. กลุมกรรมวิธีสําหรับผลิตภัณฑบรรจุในภาชนะปMดสนิท (Hermetic Sealed) + shelf stable +
กรดต่ํา + aw มากกวา 0.85 แตไมเกิน 0.92

8. สเตอริไลส (Commercial Sterilization) (อาหารที่มีความเปWนกรดต่ํา, ผลิตภัณฑต(องควบคุมคาวอ
เตอรแอคติวิตี้)
− หมายถึ ง การฆาเชื้ อ อาหารอาหารที่ มี ค วามเปP น กรดต่ํ า พร' อ มภาชนะบรรจุ (In-Container
Sterilization) หรืออาจเรียกวา Conventional Canning หรือการผลิตแบบฆาเชื้ออาหารกอนบรรจุ
และป9 ดผนึก (Hot filled หรือ Hot filled- hold Technique) เพื่อให'อาหารมีสภาพปลอดเชื้อเชิง
การค'า (Commercial Sterility)
− หากออกแบบกระบวนการผลิตให'ควบคุมสูตรสวนประกอบและคาวอเตอรJแอคติวิตี้ (aw) ให'น'อยกวา
หรือเทากับ 0.92 ได' จะใช'ความร'อนระดับพาสเจอรJไรสJในการฆาเชื้อ ก็สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑJ
ที่อุณหภูมิห'องได' แตจําเปPนต'องมีการตรวจสอบและควบคุมคาวอเตอรJแอคติวิตี้ (aw) ของผลิตภัณฑJ
สุดท'ายทุกรุนการผลิตต'องไมมากกวา 0.92
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− จึงต'องมีเอกสารขั้นตอนวิธีการตรวจสอบและควบคุมคาวอเตอรJแอคติวิตี้ (aw) วิธีการเก็บตัวอยาง
รวมทั้งมีการตรวจสอบตามความถี่ที่เหมาะสม และบันทึกผล รวมทั้งต'องมีการศึกษาอุณหภูมิ และ
เวลาในการฆาเชื้อเพื่อกําหนดกระบวนการฆาเชื้อภายใต'ป)จจัยที่เกี่ยวข'อง
− โดยยังคงต'องควบคุมกรรมวิธีการผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556
เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช'ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ป9ดสนิ ท
ชนิดที่มีความเปPนกรดต่ํา และชนิดปรับกรด
− ได'แกอาหารที่เข'าขาย ดังนี้
บรรจุในภาชนะบรรจุที่ป9ดสนิทกันอากาศเข'าออกได' (Hermetically sealed container)
ผลิตภัณฑJเก็บรักษาที่อุณหภูมิห'อง (Shelf stable)
ผลิตภัณฑJอาหารมีคาความเปPนกรดดาง (pH) มากกวา 4.6
ผลิตภัณฑJมีคาวอเตอรJแอคติวิตี้ (Water activity; aw) ไมเกิน 0.92
ทําลายจุลินทรียJโดยใช'ความร'อน (Thermal Processing)

IV. กลุมกรรมวิธีสําหรับผลิตภัณฑบรรจุในภาชนะปMดสนิท (Hermetic Sealed) + shelf stable +
กรดต่ํา + aw มากกวา 0.85

9. การลดคาวอเตอรแอคติวิตี้โดยเติมสารละลาย (Adding Solute)
− หมายถึง การทําให'ตัวทําละลายเข'มข'นขึ้น (concentration) เชน การเติม เกลือ หรือ น้ําตาล หรือ
การแชชิ้นอาหารลงในสารละลายที่มีเกลือหรือน้ําตาลอยู
− โมเลกุ ล เหลานี้ จะเกิ ด พั น ธะกั บ โมเลกุ ล น้ํ าอิ ส ระทํ าให' ค า aw ลดลง ให' เหลื อน' อยกวาหรือเทากั บ
0.85 จะสามารถชวยยับยั้งการเจริญของจุลินทรียJที่เปPนสาเหตุการเสื่อมเสียของอาหาร (microbial
spoilage) และจุ ลิ น ทรี ยJ ก อโรค (pathogen) รวมทั้ งปรสิ ต (parasite) ซึ่ ง เปP น อั น ตรายในอาหาร
(food hazard) ทําให'เกิดความปลอดภัย อาหารมีอายุการเก็บรักษาได'นานขึ้น
− วิธีการทํ าให' ตั วทํ าละลายเข' มข'น ขึ้ น เชน การดอง (Pickle) การหมัก เกลือ (Curing) การฉาบ การ
เชื่อม การแชอิ่ม เปPนต'น
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− การใช'เกลือในรูปสารละลายที่ความเข'มข'นมากกวาร'อยละ 4 จะยับยั้งการเจริญของจุลินทรียJที่
ทํ าให' อ าหารเนาเสี ย (microbial spoilage) ได' เกื อ บทุ ก ชนิ ด แตยั ง มี แ บคที เรี ย ที่ ท นเกลื อ
(halophilic bacteria) บางชนิด ซึ่งเปPนสาเหตุของการเสี่อมเสียของอาหร ยังเจริญได'อยู
− การใช'เกลือเพื่อยับยั้งจุลินทรียJทุกชนิดอยางสมบูรณJ ต'องการความเข'มข'น ไมต่ํากวาร'อยละ
17 แตอาจทําให'อาหารมีรสเค็มจัดเกินไป ดังนั้นการหมักเกลือจึงอาจใช'การรวมกับการถนอม
อาห ารวิ ธี อื่ น เชน การเก็ บ รั ก ษ าที่ อุ ณ ห ภู มิ ต่ํ า (cold storage) การพ าสเจอ ไรซJ
(pasteurization) การใช'วัตถุกันเสี ย (preservative) การทํ า แห' ง (dehydration) การหมั ก
(fermentation) การรมควัน (smoking) เปPนต'น
− การเติมน้ําตาลลงไปในผลิตภั ณฑJ อาจเลือกใช'น้ําตาลชนิดที่มีน้ําหนักโมเลกุลต่ํากวาแทนได'
เชน การใช'น้ําตาลกลูโคส แทนน้ําตาลซูโครสในปริมาณที่เทากันพบวาสามารถลดคา Water
Activity ได'มากกวา

10. การลดคาวอเตอรแอคติวิตี้โดยแยกน้ําออก (Separating Out Water)
− หมายถึง การแยกน้ําออกจากอาหาร เพื่อลดคา Water activity (aw) ให'น'อยกวาหรือเทากับ 0.85
จะสามารถชวยยั บ ยั้ งการเจริ ญ ของจุ ลิ น ทรี ยJ ที่ เปP น สาเหตุ ก ารเสื่ อ มเสี ย ของอาหาร (microbial
spoilage) และจุ ลิ น ทรี ยJ ก อโรค (pathogen) รวมทั้ ง ปรสิ ต (parasite) ซึ่ ง เปP น อั น ตรายในอาหาร
(food hazard) ทําให'เกิดความปลอดภัย อาหารมีอายุการเก็บรักษาได'นานขึ้น
− วิธีการแยกน้ําอิสระออกจากอาหาร เชน การให'ความร'อนเพื่อระเหยน้ําอิสระในอาหาร เชน การทําให'
แห'ง (dehydration/drying) การอบ (Baking) การขึ้นรูปพร'อมสุก (Extrusion) การทําให'เข'มข'น ทํา
ให'ข'น การกวน การเคี่ยว การทอด หรือการปรุงให'สุกเพื่อลดคา aw เปPนต'น
− รวมทั้งการแยกน้ําออกโดยทําให'น้ําอิสระกลายเปPนน้ําแข็งและการทําให'น้ําแข็งระเหิดกลายเปPนไอ
(freeze drying)
11. ผสม (Mixing)
− หมายถึง การนํ าวัตถุตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกันโดยใช'แรงกล ทําให' วัตถุที่ ต'องการผสมเกิด การ
เคลื่ อนตั ว และมี ก ารกระจายตั ว อยางสม่ํ าเสมอ กรรมวิ ธีนี้ ไมสามารถลดหรื อ กํ า จั ด อั น ตรายทั้ ง
กายภาพ เคมี และจุลินทรียJในอาหารลดได'
− หากเลือกกรรมวิธีการผสมเปPนกระบวนการหลัก หมายความวาไมมีขั้นตอนอื่นในการลดหรือกําจัด
อันตรายในอาหารลงได' กรรมวิธีนี้จึงใช'ได'กับอาหารที่มีความเสี่ยงต่ําเทานั้น (มีคาวอเตอรJแอคติวิตี้
(aw) ของวัตถุดิบหรือสวนผสม น'อยกวาหรือเทากับ 0.85 เชน การผสมแห'ง (Dry Mixing) การผสม
น้ํามันหรือไขมัน การผสมของเหลวเข'มข'น เปPนต'น
12. หมัก (Fermentation)
− หมายถึ ง กรรมวิ ธี ก ารถนอมอาหาร (food preservation) ที่ ใช' จุ ลิ น ทรี ยJ ต างๆ เชน แบคที เรี ย
(bacteria) ยี สตJ (yeast) หรือ รา (mold) ซึ่งเปP นเชื้อเริ่มต'น (starter) ซึ่งอาจเปP นเชื้อบริสุทธิ์ หรือ
เชื้อผสม เชน ลูกแป;งโคจิ หรือเชื้อที่ปนเปwxอนจากธรรมชาติ
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− เปลี่ยนแปลงสารอิ นทรียJในอาหารเกิดเปP นสารตางๆ เชน การหมั กให' เกิด แอลกอฮอลJ (alcoholic
fermentation) ในอุตสาหกรรมอาหารใช'เพื่อผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลJ การหมักให'เกิดกรดแล็กทิก
(lactic acid fermentation) เชน นมเปรี้ยว เนยแข็ง แหนม ไส'กรอกเปรี้ยว ซาลามี (salami) ผัก
ดอง กิมจิ (kimchi) หรือการหมักให'เกิดกรดแอซีติก (acetic acid fermentation) ในอุตสาหกรรม
อาหารใช'เพื่อการผลิตน้ําส'มสายชู เปPนต'น
− สภาวะการหมัก ซึ่งจะต'องควบคุมให'เหมาะสมกับสภาวะการหมักของจุลินทรียJแตละชนิด ป)จจัยที่
เกี่ยวข'องกับสภาวะการหมักที่สําคัญ ได'แก อากาศ ความชื้น อุณหภูมิ ความเปPนกรด-ดาง และสาร
ยั บยั้ งการเจริ ญ จะสามารถยื ด อายุก ารเก็ บรัก ษา และทํ าให' อาหารปลอดภั ย ตอการนํ าไปบริโภค
เพราะผลิตผลที่จุลินทรียJสร'างขึ้น เชน กรดอินทรียJ เอทิลแอลกอฮอลJ แบคทีริโอซิน (bacteriocin) ซึ่ง
สามารถยับยั้งหรือชะลอการเจริญของจุลินทรียJที่ทําให'อาหารเสื่อมเสีย (microbial spoilage) และ
จุลินทรียJที่ทําให'เกิดโรค (pathogen) ทําให'อาหารปลอดภัย ยืดอายุการเก็บรักษา สามารถเก็บรักษา
อาหารเพื่อบริโภคนอกฤดูกาล กระจายสินค'าได'กว'างขวางมากขึ้น
13. ฉายรังสี (Irradiation)
− หมายถึ ง วิ ธี ก ารถนอมอาหาร (food preservation) โดยการฉายแสงอิ เล็ ก ตรอน (electron
beams) รังสีเอ็กซJ (X ray) หรือรังสีแกมมา (gamma ray) ลงบนผลิตภัณฑJอาหาร ทั้งที่อยูในภาชนะ
บรรจุหรือไมผานการบรรจุ เปPนการแปรรูปอาหารโดยไมใช'ความร'อน (non-thermal processing)
− มีวัตถุประสงคJเพื่อฆาจุลินทรียJที่ทําให'เกิดโรค (pathogen) เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา เพื่อชะลอการ
สุก เพื่อลดปริมาณปรสิต เพื่อยับยั้งการงอกระหวางการเก็บรักษา เพื่อทําลายและยับยั้งการแพรพันธุJ
ของแมลง หรืออื่นๆ
− โดยใช'ปริมาณของรังสีอิออไนสJ (ionizing radiation) ที่เหมาะสมและในระยะเวลาจํากัด ทั้งนี้ต'องมี
ปริมาณรังสีดูดกลืนต่ําสุดที่ทําให'บรรลุวัตถุประสงคJของการฉายรังสี และมีปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุด
อยูในระดับที่ปลอดภัยตอผู'บริโภค ไมทําลายคุณภาพอาหาร สามารถคงคุณคาทางโภชนาการของ
อาหาร โดยไมทําลายโครงสร'างสมบัติเชิงหน'าที่ และคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหาร
14. การลดขนาด (Size Reduction)
− หมายถึง การทําให'วัสดุมีขนาดลดลง ใช'ในการเตรียมวัตถุดิบ (raw material preparation) กอนการ
แปรรูป กรรมวิธีนี้ไมสามารถลดหรือกําจัดอันตรายทั้งกายภาพ เคมี และจุลินทรียJในอาหารลงได'
− หากเลื อกกรรมวิธีการลดขนาดเปPนกระบวนการหลัก หมายความวาไมมีขั้นตอนอื่ นในการลดหรือ
กําจัดอันตรายในอาหารลงได' กรรมวิธีนี้จึงใช'ได'กับอาหารที่มีความเสี่ยงต่ําเทานั้น (มีคาวอเตอรJแอคติ
วิตี้ (aw) ของวัตถุดิบหรือสวนผสม น'อยกวาหรือเทากับ 0.85)
15. แบงบรรจุ (Repacking)
− หมายถึง การนําอาหารจากภาชนะบรรจุเดิมมาแบงบรรจุในภาชนะบรรจุยอย ซึ่งไมรวมการทํา ผสม
ปรุงแตงอาหารดังกลาว กรรมวิธีนี้ไมสามารถลดหรือกําจัดอันตรายทั้งกายภาพ เคมี และจุลินทรียJใน
อาหารลงได'
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− หากเลือกกรรมวิธีการแบงบรรจุเปPนกระบวนการหลัก หมายความวาไมมีขั้นตอนอื่นในการลดหรือ
กําจัดอันตรายในอาหารลงได' กรรมวิธีนี้จึงใช'ได'กับอาหารที่มีความเสี่ยงต่ําเทานั้น (มีคาวอเตอรJแอคติ
วิตี้ (aw) ของวัตถุดิบหรือสวนผสม น'อยกวาหรือเทากับ 0.85
16. ตอกเม็ด (Tableting)
− ตอกเม็ด (Tableting) หรือ อัดเม็ด (Pelleting) หมายถึง การนําเอาวัตถุดิบอาหารที่บดแล'วหรือผสม
ตามต'องการ มาคลุกรวมกันแล'วอัดผานเครื่องตอกเม็ด หรือรูตะแกรง ขนาดของเม็ดอาหารมีขนาด
เล็กหรือขนาดใหญขึ้นกับ ความสัมพันธJของรูตะแกรง ความร'อน และแรงอัดให'มีความแนน
− กรรมวิธีนี้ไมสามารถลดหรือกําจัดอันตรายทั้งกายภาพ เคมี และจุลินทรียJในอาหารลงได' หากเลือก
กรรมวิธีการตอกเม็ดเปPนกระบวนการหลัก หมายความวาไมมีขั้นตอนอื่นในการลดหรือกําจัดอันตราย
ในอาหารลงได' กรรมวิธีนี้จึงใช'ได'กับอาหารที่มีความเสี่ยงต่ําเทานั้น (มีคาวอเตอรJแอคติวิตี้ (aw) ของ
วัตถุดิบหรือสวนผสม น'อยกวาหรือเทากับ 0.85
17. บรรจุแคปซูล (Capsule Filling)
− หมายถึง การนําผลิตภัณฑJอาหารที่ผสมตามสูตรเรียบร'อยแล'ว ที่มีลักษณะแห'ง หรือของเหลวที่เปPน
น้ํา มั น (น้ํ า หรือ แอลกอฮอลJ ละลายเปลื อกแคปซู ล ได' จึ งไมสามารถนํ ามาบรรจุ ได' ) บรรจุ ลงใน
แคปซูล ซึ่งมิใชรูปแบบอาหารตามปกติ (conventional foods) กรรมวิธีนี้สวนใหญจะใช'กับการผลิต
ผลิตภัณฑJเสริมอาหาร ที่มีความขมมาก หรือมีกลิ่นฉุนมาก เมื่อบรรจุในแคปซูลแล'ว จะทําให'สามารถ
รับประทานได'งายกวาการอัดเปPนเม็ด มีทั้งแบบบรรจุด'วยเครื่องกึ่งอัตโนมัติ (Semi Auto) สําหรับ
การผลิตน'อย และแบบอัตโนมัติ (Automatic) สําหรับการผลิตปริมาณมาก
− ป)จจุบันมีรูปแบบการบรรจุแคปซูล 2 ชนิด ได'แก แคปซูลแข็ง (Hard Capsules) และแคปซูลแบบ
นิ่ม (Soft Capsules) นิยมใช'เจลาติน (Gelatin) เปPนวัตถุดิบในการผลิตเปลือกแคปซูล ซึ่งได'มาจาก
การแปรรูปโปรตีนหรือคอลลาเจนที่มีอยูในหนังและกระดูกสัตวJ เชน หนังหมู หรือไขกระดูกวัว เปPน
ต'น ป)จจุบันมีการพัฒนาการผลิตแคปซูลจากแป;งข'าวบริสุทธิ์ขึ้นมาเพื่อใช'ทดแทนการใช'เจลาตินด'วย
− กรรมวิธีนี้ไมสามารถลดหรือกําจัดอันตรายทั้งกายภาพ เคมี และจุลินทรียJในอาหารลดได' หากเลือก
กรรมวิธีการบรรจุแคปซูลเปP นกระบวนการหลัก หมายความวาไมมีขั้นตอนอื่น ในการลดหรือกําจัด
อันตรายในอาหารลงได' กรรมวิธีนี้จึงใช'ได'กับอาหารที่มีความเสี่ยงต่ําเทานั้น (มีคาวอเตอรJแอคติวิตี้
(aw) ของวัตถุดิบหรือสวนผสม น'อยกวาหรือเทากับ 0.85
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V. กลุมกรรมวิธีสําหรับผลิตภัณฑบรรจุในภาชนะปMดสนิท (Hermetic Sealed) + shelf stable +
เปWนกรด/ปรับกรด + aw มากกวา 0.85

18. สเตอริไลส (Commercial Sterilization)(อาหารที่มีความเปWนกรด)
− หมายถึง การใช'ความร'อนในการฆาเชื้ออาหารที่มีความเปPนกรดโดยธรรมชาติ (Acid Food) พร'อม
ภาชนะบรรจุ (In-Container Sterilization) หรื อ อาจเรีย กวา Conventional Canning หรื อ การ
ผลิ ต แบบฆาเชื้ อ อาหารกอนบรรจุ แ ละป9 ด ผนึ ก (Hot filled หรื อ Hot filled- hold Technique)
เพื่ อ ให' อ าหารมี ส ภาพปลอดเชื้ อ เชิ ง การค' า (Commercial Sterility) สํ า หรั บ กรณี ล ดอุ ณ หภู มิ
ผลิตภัณ ฑJกอนการบรรจุ (Cold filled) ต'องมีวิธีการสเตอริไลสJอากาศในห'องบรรจุและสิ่งแวดล'อม
รวมทั้งการฆาเชื้อภาชนะบรรจุ เพื่อป;องกันการปนเปwxอนของจุลินทรียJหลังการฆาเชื้อ
− กรดตามธรรมชาติของอาหารชวยลดความสามารถในการทนทานตอความร'อนของจุลินทรียJและยับยั้ง
การงอกของสปอรJได' จึงสามารถใช' ความร'อนระดับพาสเจอรJไรสJ ก็ สามารถเก็บรักษาผลิต ภัณ ฑJ ที่
อุณหภูมิห'องได'
− ได'แกอาหารที่เข'าขาย ดังนี้
บรรจุในภาชนะบรรจุที่ป9ดสนิทกันอากาศเข'าออกได' (Hermetically sealed container)
ผลิตภัณฑJเก็บรักษาที่อุณหภูมิห'อง (Shelf stable)
ผลิตภัณฑJอาหารมีคาความเปPนกรดดาง (pH) น'อยกวาหรือเทากับ 4.6 ตามธรรมชาติ
ผลิตภัณฑJมีคาวอเตอรJแอคติวิตี้ (Water activity; aw) มากกวา 0.85
ทําลายจุลินทรียJโดยใช'ความร'อน (Thermal Processing)

19. สเตอริไลส (Commercial Sterilization)(อาหารที่ปรับกรด)
− หมายถึ ง การฆาเชื้ อ อาหารปรั บ กรดพร' อมภาชนะบรรจุ (In-Container Sterilization) หรื อ อาจ
เรียกวา Conventional Canning หรือการผลิตแบบฆาเชื้ออาหารกอนบรรจุและป9ดผนึก (Hot filled
หรื อ Hot filled- hold Technique) เพื่ อ ให' อ าหารมี ส ภาพปลอดเชื้ อ เชิ ง การค' า (Commercial
Sterility)
− กรดในอาหารชวยลดความทนทานตอความร'อนของจุ ลิน ทรียJ แ ละยับ ยั้งการงอกของสปอรJได' จึ ง
สามารถใช' ค วามร' อ นระดั บ พาสเจอรJ ไรสJ ก็ ส ามารถเก็ บ รั ก ษาผลิ ต ภั ณ ฑJ ที่ อุ ณ หภู มิ ห' อ งได' แต
จําเปPนต'องมีการตรวจสอบคาความเปPนกรดดางของอาหารตามความถี่ที่เหมาะสม และบันทึก โดยมี
จัดทําโดย กลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด สํานักอาหาร (นส.อรสา จงวรกุล) ......หน'า 10

Draft 13.02.61

เอกสารขั้นตอนวิธีการปรับกรด วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีการวัดความเปPนกรดดาง รวมทั้งมีการศึกษา
อุณหภูมิและเวลาในการฆาเชื้อเพื่อกําหนดกระบวนการฆาเชื้อภายใต'ป)จจัยที่เกี่ยวข'อง
− โดยต'องควบคุมกรรมวิธีการผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ.2556 เรื่อง
วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช'ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารในภาชนะบรรจุที่ป9ดสนิท ชนิดที่มี
ความเปPนกรดต่ํา และชนิดปรับกรด
− ได'แกอาหารที่เข'าขาย ดังนี้
บรรจุในภาชนะบรรจุที่ป9ดสนิทกันอากาศเข'าออกได' (Hermetically sealed container)
ผลิตภัณฑJเก็บรักษาที่อุณหภูมิห'อง (Shelf stable)
ผลิตภัณฑJอาหารมีคาความเปPนกรดดาง (pH) น'อยกวาหรือเทากับ 4.6 เนื่องจากการถูกปรับสภาพให'
เปPนกรด
ผลิตภัณฑJมีคาวอเตอรJแอคติวิตี้ (Water activity; aw) มากกวา 0.85
ทําลายจุลินทรียJโดยใช'ความร'อน (Thermal Processing)

20. ปรับกรดด(วยกรดน้ําส(ม (Acetic Acid) (Equilibrium pH น(อยกวาหรือเทากับ 3.3)
− หมายถึง กระบวนการที่มีการเติมกรดน้ําส'ม (Acetic Acid) หรือแชวัตถุดิบในสารละลายกรดน้ําส'ม
(Acetic Acid) จนทําให' pH ของอาหารลดลงน'อยกวาหรือเทากับ 3.3 โดยไมจําเปPนต'องใช'ความร'อน
(Non-Thermal Processing) เนื่องจากมีหลักฐานทางวิชาการวากรดน้ําส'มสามารถทําลายจุลินทรียJ
กอโรคได'
− อยางไรก็ตามจําเปPนต'องกักผลิตภัณฑJสุดท'ายไว'ที่อุณหภูมิไมต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส เปPนเวลาไม
น' อ ยกวา 48 ชั่ วโมงกอนกระจายสิ น ค' า เพื่ อ ให' แ นใจวากรดน้ํ า ส' ม มี เวลาเพี ย งพอในการทํ า ลาย
เชื้อจุลินทรียJ
21. การควบคุมจุลินทรียในกระบวนการผลิต (อาหารที่เปWนกรด/ปรับกรด)
− หมายถึง กรรมวิธีการผลิตที่ไมใช'ความร'อน (Non-Thermal Processing) สําหรับอาหารบางชนิดที่มี
ความไวตอความร'อน เชน สารอาหารที่สลายตัวได'เมื่อได'รับความร'อน จึงใช'วิธีควบคุม/ป;องกันการ
ปนเปwxอนของจุลินทรียJในกระบวนการผลิต ตั้งแตการตรวจรับวัตถุดิบ การควบคุมความสะอาดของ
ภาชนะบรรจุ เครื่ องมื อเครื่องจัก รอุ ปกรณJ การผลิต การลดปนเปwx อนจากสิ่ งแวดล'อม เชน อากาศ
เพื่อให'จุลินทรียJปนเปwxอนลงไปในอาหารเกินระดับที่ยอมรับได' เนื่องจากไมมีกระบวนการกําจัดหรือ
ทําลายจุลิ นทรียJ ในขั้น ตอนใดเลย โดยต' องมี การแผนการตรวจสอบและกํ าหนดมาตรการแก'ไขไว'
ลวงหน'า รวมถึงปฏิบัติตามแผนและบันทึกผลทุกรุนของการผลิต
− อาจมีการเติมวัตถุกันเสียในปริมาณที่ไมเกินที่กฎหมายกําหนดเพื่อยับยั้งการเจริญของจุลินทรียJที่อาจ
ปนเปwxอนในอาหารจนเกินระดับที่ยอมรับได' แตอยางไรก็ตามต'องตระหนักอยูเสมอวาการเติมวัตถุกัน
เสียโดยทั่วไป เชน เบนโซเอต ซอรJเบท มีผลแคยับยั้งการเจริญเพิ่มจํานวนของจุลินทรียJเทานั้น ไมมี
รายงานทางวิชาการวามีผลในการทําลายจุลินทรียJแตอยางใด ยกเว'นการใช'วัตถุกันเสียชนิดที่เปPนสาร
ปฏิชีวนะแตก็ไมเปPนที่นิยมนักเนื่องจากมีราคาสูงมาก เชน Nisin (ไนซิน) เปPนต'น
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VI. กลุมกรรมวิธีสําหรับผลิตภัณฑบรรจุในภาชนะ Non-Hermetic Sealed + Shelf Stable +
กรดต่ํา + aw มากกวา 0.85

22. พาสเจอรไรส (Pasteurization)(อาหารที่มีเปWนกรดต่ํา,Non-Hermetic Sealing)
− หมายถึง กรรมวิธีฆาเชื้อด'วยความร'อนเพื่อลดปริมาณจุลินทรียJให'อยูในระดับที่ปลอดภัยตอผู'บริโภค
และยับยั้งการทํางานของเอนไซมJที่ทําให'อาหารเสื่อมเสีย สําหรับอาหารที่มีความเปPนกรดต่ํา มีคา pH
มากกวา 4.6 กระบวนการนี้ผลิตภัณฑJจะเนาเสียได'งาย และมีโอกาสเปPนอันตรายตอผู'บริโภคได'มาก
หากควบคุมการผลิต และการเก็ บรักษาไมเหมาะสม เนื่ องจากการพาสเจอรJไรสJ ไมสามารถทําลาย
จุ ลิ น ทรียJ ได' ทั้ ง หมด โดยเฉพาะจุ ลิ น ทรี ย= ที่ ท นความรอน (Thermophile) และอาหารกรดต่ํ าเป) น
อาหารที่จุลินทรีย=ทุกชนิดเจริญไดดี จึงไมควรเก็บผลิตภัณฑ=ในที่ๆ อุณหภูมิสูงเกินไป ซึ่งจุลินทรีย=ที่
เหลือรอดจะเจริญและเพิ่มจํานวนจนทําใหผลิตภัณฑ=เนาเสีย รวมทั้งภาชนะที่ไมสามารถกันอากาศเขา
ออกมีความเสี่ยงในการปนเปwxอนซ้ําจากสิ่งแวดล'อมเข'าไปในภาชนะบรรจุได' การเก็บรักษาผลิตภัณฑ=
จึงตองคํานึงถึง อุณหภูมิ ความสะอาด การควบคุมและปVองกันการปนเปWXอนหลังการฆาเชื้อ

VII. กลุมกรรมวิธีสําหรับผลิตภัณฑบรรจุในภาชนะ Non-Hermetic Sealed + Shelf Stable +
เปWนกรด/ปรับกรด + aw มากกวา 0.85

23. พาสเจอรไรส (Pasteurization)(อาหารที่มีความเปWนกรด/ปรับกรด,Non-Hermetic Sealing)
− หมายถึง กรรมวิธีฆาเชื้อด'วยความร'อนเพื่อลดปริมาณจุลินทรียJให'อยูในระดับที่ปลอดภัยตอผู'บริโภค
และยับยั้งการทํางานของเอนไซมJที่ทําให'อาหารเสื่อมเสีย สําหรับอาหารที่มีความเปPนกรด/ปรับกรด มี
คา pH น'อยกวาหรือเทากับ 4.6 ซึ่งมีผลทําให'จุลินทรียJทนความร'อนได'น'อยลง รวมทั้งการบรรจุใน
ภาชนะที่ไมสามารถกันอากาศเข'าออกได' การเก็บรักษาที่อุณหภูมิห'องได'โดยไมต'องแชเย็นเนื่องจาก
ความเปPนกรดชวยยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรียJ แตอายุการเก็บรักษาจะสั้นกวากรณีที่บรรจุใน
ภาชนะที่ป9ดสนิท (เนื่องจากมีความเสี่ยงในการปนเปwxอนซ้ําจากสิ่งแวดล'อมเข'าไปในภาชนะบรรจุได')
จัดทําโดย กลุมกํากับดูแลกอนออกสูตลาด สํานักอาหาร (นส.อรสา จงวรกุล) ......หน'า 12
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VIII. กลุมผลิตภัณฑที่กําหนดกรรมวิธีเปWนการเฉพาะ

24. วิธีธรรมชาติ (Physical Refining)
− หมายถึง กรรมวิธีการผลิตเฉพาะสําหรับการผลิตน้ํามันพืชชนิดตางๆ หรือไขมันและน้ํามัน ทําโดยการ
บี บอั ด หรือบี บ อั ด โดยใช' ความร'อน หรือวิ ธีธรรมชาติ อื่น ตามที่ ได' รับ ความเห็ น ชอบจากสํ านัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา และทําให'สะอาดโดยการล'าง การตั้งไว'ให'ตกตะกอน การกรอง หรือการ
หมุนเหวี่ยง
25. ผานกรรมวิธี (Chemical Refining)
− หมายถึง กรรมวิธีการผลิตเฉพาะสําหรับการผลิตน้ํามันพืชชนิดตางๆ หรือไขมันและน้ํามัน ทําโดยนํา
น้ํามันหรือไขมันที่ได'จากวิธีธรรมชาติ หรือที่ได'จากการสกัดด'วยสารละลายตามที่ได'รับความเห็นชอบ
จากสํ านั กงานคณะกรรมการอาหารและยา แล'วมาผานกรรมวิธีทําให'บริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่ ง โดยไมมี
กระบวนการเติมโฮโดรเจนบางสวน (Partially Hydrogenation)
26. ผานกรรมวิธีเติมโฮโดรเจนบางสวน (Partially Hydrogenation)
− หมายถึง กรรมวิธีการผลิต เฉพาะสํ าหรับการผลิตน้ํามันพื ชชนิดตางๆ หรือไขมันและน้ํ ามัน ที่ ผาน
กระบวนการเติมไฮโดรเจน (hydrogenation) เข'าไปที่พันธะคูบางสวน เพื่อเปลี่ยนโครงสร'างโมเลกุล
ของกรดไขมั น ชนิ ด ไมอิ่ ม ตั ว (unsaturated fatty acid) ให' เปP น กรดไขมั น ชนิ ด อิ่ ม ตั ว (saturated
fatty acid) มี ผ ลทํ าให' น้ํ ามั น พื ช ชะลอการหื น เนื่ องจากการเกิ ด ปฏิ กิ ริย าออกซิ เดชั น (oxidative
rancidity) แตกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางสวนอาจทําให'เกิดกรดไขมันชนิดแทรนสJ (trans fatty
acid) ซึ่งเชื่อวามีผลเสียตอสุขภาพเพราะรางกายไมสามารถเมแทบอไลตJได' จึงกําหนดเปPนวัตถุที่ห'าม
ใช'ในอาหาร ยกเว'นการใช'ในการผลิตอาหารเพื่อการสงออกเทานั้น
27. เสริมไอโอดีน (Iodination)
− หมายถึง กระบวนการผสมไอโอดีนในเกลือบริโภค กอนนําไปบรรจุเพื่อจําหนายหรือนําไปเปPนสวน
ผสมในการผลิตอาหาร
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28. คั่วเมล็ดกาแฟ (Roasting)
− หมายถึง กระบวนการคั่วเมล็ดกาแฟสดให'กลายเปPนกาแฟคั่วเพื่อนําไปบด บรรจุเพื่อจําหนายตอไป
ความร'อนมีผลให'เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของเมล็ดกาแฟ เปลี่ยนสี,
กลิ่น, รสชาติ, และความหนาแนน สร'างลักษณะของรสชาติกาแฟ
29. แปรรูปและบรรจุในภาชนะพร(อมจําหนาย (Processing and Packing)
− หมายถึง การแปรรูปโดยผานกระบวนการเบื้องต'น เชน ตัดแตงในลักษณะที่นําไปปรุงหรือบริโภค คั่ว
ทํ า ให' แ ห' ง ตากแห' ง หมั ก ดอง แชน้ํ า มั น หรื อ น้ํ า เกลื อ เปP น ต' น หรื อ ทํ า ให' เกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
คุณลักษณะของอาหาร หรืออาหารที่ผานกระบวนการผลิตเรียบร'อยแล'ว และบรรจุในภาชนะพร'อม
จําหนายตอผู'บริโภค วิธีบริโภคต'องนําไปปรุงโดยผานความร'อนหรือผานกรรมวิธีอื่นกอนรับประทาน
เชน การปรุงรสชาติ (ยกเว'นการแชเยือกแข็ง ให'ใช'กรรมวิธีในข'อ 3 และการฉายรังสี ให'ใช'กรรมวิธีใน
ข'อ 13)
− รวมถึ งพื ช ผั ก ผลไม' ที่ ส ามารถบริโภคได'โดยไมผานกรรมวิ ธีให' ค วามร' อน หรือ กรรมวิธีอื่น ๆกอน
รับประทาน (ยกเว'นผักหรือผลไม'สดบางชนิด ตามรายการที่กําหนดในบัญ ชีหมายเลข 1 แนบท'าย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กําหนดวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช'
ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม'สดบางชนิด และการแสดงฉลาก ให'ใช'กรรมวิธีในข'อ 29)
30. การคัดและบรรจุผักหรือผลไม(สดบางชนิด (Sorting and Packing)
− หมายถึง กระบวนการจัดการผักหรือผลไม'สดหลังการเก็บเกี่ยวตั้งแตการคัดและบรรจุไว'ในบรรจุภัณฑJ
ชนิ ด ตางๆ เพื่ อ การจํ า หนาย ทั้ ง นี้ อ าจมี ก ารทํ า ความสะอาด การตั ด แตง การเคลื อ บผิ ว หรื อ
กระบวนการอื่นๆ เพื่อรักษาคุณภาพของผักหรือผลไม'สดด'วยหรือไมก็ได'
− โดยกรรมวิธีนี้ให' ใช'เฉพาะผักหรือผลไม'สดบางชนิด ตามรายการที่กําหนดในบัญชีหมายเลข 1 แนบ
ท'ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 386 พ.ศ. 2560 เรื่อง กํ าหนดวิธีก ารผลิ ต เครื่องมื อ
เครื่องใช'ในการผลิตและการเก็บรักษาผักหรือผลไม'สดบางชนิด และการแสดงฉลาก
31. ยอยโปรตีนด(วยกรด (Acid Hydrolysis)
− หมายถึง กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑJปรุงรส ที่ได'จากการยอยโปรตีนของถั่วเหลืองด'วยสารละลายกรด
ที่อุณหภูมิสูง กรดจะไฮโดรไลซJโมเลกุลของโปรตีน ได'เปPนเพปไทดJ หรือกรดแอมิโนอิสระ และทําให'
เปPนกลาง (neutralizing) ด'วยดาง
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