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คํานํา 
 
 

กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ไดออกประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 364) พ.ศ. 2556 เร่ือง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค  เพ่ือ

กําหนดเกณฑมาตรฐานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ตามหลักการวิเคราะหความเสี่ยงสําหรับอาหารที่ผลิต

เพ่ือจําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย และที่จําหนาย ซ่ึงการดําเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับน้ี มีบางสวนแตกตางจากแนวปฏิบัติที่ผานมา  ดังนั้นเพ่ือใหเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของ ทั้งสวนกลางและ

สวนภูมิภาค สามารถนําประกาศฯ ดังกลาวไปใชปฏิบัติไดอยางถูกตอง และเปนแนวทางเดียวกัน  

รวมทั้งผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนายอาหาร สามารถเขาใจหลักเกณฑและขอกําหนดดังกลาวมากยิง่ขึน้ 

สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงไดจัดทําคูมือฉบับน้ี  เพ่ืออธิบายรายละเอียดและ

แนวทางปฏิบตัิใหเปนไปตามประกาศฯ ฉบับดังกลาวเพ่ือใหเกิดความชัดเจน  จึงหวังเปนอยางยิ่งวา

คูมือน้ี จะเปนประโยชน ตอทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ใหสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดในประกาศฯ ได

อยางถูกตอง เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดในการคุมครองความปลอดภัยตอผูบริโภค 

 
 

ดวยความปรารถนาด ี
สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
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1. หลกัการ เหตผุล  
จุลินทรียทีม่ักตรวจพบปนเปอนในอาหารมี 2 กลุมคือกลุมที่เปนดัชนีชี้วัดสุขลักษณะใน

การผลิต เชน  โคลิฟอรมแบคทีเรีย ยีสตและรา และกลุมที่ เปนจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคเชน            

ซัลโมเนลลาซ่ึงจุลินทรียทั้ง 2 กลุมมีผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑและสุขภาพอนามัยของผูบริโภค 

โดยเฉพาะจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค แตจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคบางชนิดพบอยูท่ัวไปตามธรรมชาติ            

มีโอกาสปนเปอนในวัตถุดิบและกระบวนการผลิต อยางไรก็ด ีจุลินทรียเหลาน้ี แมจะผานกระบวนการ

แปรรูป บางกรณีก็ไมอาจทําลายจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคไดท้ังหมด และขอมูลทางวิชาการระบุวาการ

ท่ีทําใหเกิดโรคตองมีปริมาณในระดับหน่ึงถึงทําใหเกิดโรคได ประกอบกับอาหารบางประเภท ไมมี

ความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค  ดังน้ันการควบคุมจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค

บางชนิดเหลาน้ีจึงสามารถที่จะกําหนดปริมาณที่ยอมใหพบไดในอาหารแตละชนิดในระดับท่ีเหมาะสม

ได ซ่ึงสอดคลองทั้งทางหลักวิชาการ และขอกําหนดของตางประเทศและสากล  ท่ีใชหลักการของ

มาตรฐานอาหาร FAO/WHO (Codex) ซึ่งไดกําหนดหลักการไวในPrinciple for the establishment 

and application of microbiological criteria for foods (CAC/GL21-1997) วา “การกําหนดมาตรฐาน

ตองมีการดําเนินการตามขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยง เพื่อใหมาตรการท่ีกําหนดมีความเหมาะสม

เปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยยังคงคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค” 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสํานักอาหารรวมกับสถาบันวิจัยโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดโดยจัดทําโครงการวิจัยเพ่ือศึกษาและจัดทํามาตรฐานเก่ียวกับชนิดและปริมาณ

จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคในผลิตภัณฑอาหาร  เพ่ือกําหนดเกณฑมาตรฐานตามหลักการวิเคราะหความ

เสี่ยง  และไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

ท้ังน้ีในเบื้องตนไดดําเนินการกับจุลินทรียท่ีมีปญหาในทางปฏิบัติกอน (Enterobacter sakazakii, 

Listeria monocytogenes, Bacillus cereus และ Clostridium perfringens) โดย Cronobacter 

sakazakii  พบการปนเปอนในผลิตภัณฑนมผงสําหรับทารกที่นําเขาจากตางประเทศ สําหรับ 

Listeria monocytogenes มีความเสี่ยงตอหญงิตั้งครรภแตยังไมมีมาตรฐานทีช่ัดเจนวาควรวิเคราะห

ในอาหารประเภทใด สวน Bacillus cereus และ Clostridium perfringens  ขอกําหนดไมสอดคลอง

กับมาตรฐานของตางประเทศทีกํ่าหนดใหมีปริมาณท่ียอมรับได   
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2. วิธีกําหนดเกณฑจ์ลิุนทรยีที์ทําใหเ้กดิโรค 
เน่ืองจากประเทศไทยมีการศึกษาเพ่ือประเมินความเสี่ยงทางดานจุลินทรียนอยมาก และยงั

ขาดขอมูลเชิงระบาดวิทยาที่จําเปน  ทําใหไมสามารถปรับแกไขมาตรฐานจุลินทรียโดยวิธีการประเมิน
ความเสี่ยงทางดานจุลินทรียที่ครบถวนสมบูรณได 

สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดนําเสนอรูปแบบการประเมินความเสี่ยง
ทางดานจุลินทรียในเบื้องตน ท่ีใชวิธีการคํานวณโดยการดัดแปลงสมการการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
ดังน้ี 

Y = X × 2 n 
โดย  Y   =   คา Infective dose (ปริมาณหรือจํานวน
เซลลของจุลินทรียทีทํ่าใหเกิดโรคที่ผูบริโภคไดรับใน            
1 คร้ัง แลวทําใหเกิดการเจ็บปวย) 

X = ปริมาณจุลินทรียที่นาจะยอมใหมีไดในผลติภัณฑอาหารใน
ปริมาณหน่ึงหนวยบริโภค โดยปริมาณจุลินทรียน้ันจะไม
เกิดอันตรายกับผูบริโภค 

n = จํานวนรอบของ Generation time (ระยะเวลาในการที่
เชื้อจะเพ่ิมจํานวนเปน 2 เทา) 

    ทั้งน้ีคา Infective dose ไดมาจากฐานขอมูลของตางประเทศโดยเลือกใช                  
คาที่ต่ําสุด สําหรับคาจํานวนรอบของ Generation time พิจารณาจากปจจัยตาง ๆ ประกอบกัน 
ไดแก คา Generation time ท่ีสั้นท่ีสุดในฐานขอมูล คุณสมบัติของผลิตภัณฑอาหาร การเก็บรักษา 
และสภาวะการบริโภค สวนปริมาณหน่ึงหนวยการบริโภค เปนคากําหนดตามบัญชีหมายเลข 2แนบ
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 182) พ.ศ. 2541 เร่ืองฉลากโภชนาการ และขอมูลการ
บริโภคอาหารของประเทศไทย (2549) 

คา Infective dose ที่ใชในการคํานวณสําหรับเชื้อจุลินทรีย Enterobacter 
sakazakii, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus และ Clostridium perfringens เทากับ 
103 103 105 และ 106 เซลล ตามลําดับ และคา Generation time เทากับ 20 35 20 และ 10 นาที 
ตามลําดับ 

 กลาวไดวาสมการท่ีใชในการคํานวณมีความเหมาะสมในสถานการณปจจุบันของ 
ประเทศไทยที่มีขอมูลทางระบาดวิทยานอยมาก ท้ังน้ีเพราะคาท่ีไดมีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเปน
การใชตัวเลขซ่ึงมาจากสถานการณที่เลวรายที่สุด และมีการคํานวณโดยคํานึงถึงเฉพาะ log phase
ของจุลินทรีย(ชวงเวลาท่ีเชื้อมีการเพิ่มจํานวน)เทาน้ัน (โดยไมคํานึงถึง lag phase ของ            
จุลินทรีย(ชวงเวลาที่เชื้อหยุดเพ่ิมจํานวน))  

นอกจากนี้จากท่ีผลิตภัณฑอาหารบางชนิดไมมีความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตของ         
จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคจึงไมจําเปนตองวิเคราะหจุลินทรียเชนเดียวกับผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ ดังนั้น
ชนิดของจุลินทรียที่ตองตรวจวิเคราะหสําหรับผลิตภัณฑอาหารแตละประเภทจึงมีขอกําหนดที่
แตกตางกัน โดยพิจารณาจากโอกาสการปนเปอนจากธรรมชาติ กรรมวิธีการแปรรูป สภาวะการเก็บ
รักษา สภาวะการเตรียมอาหาร สภาวะการบริโภค และประชากรกลุมเสี่ยงสถานการณการปนเปอน
ปจจุบันที่พบในประเทศไทย และมาตรฐานตางประเทศ 

อยางไรก็ตามการจัดทํามาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคในผลิตภัณฑ
อาหารตามที่ระบุไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ จําเปนตองมีการสํารวจสถานการณการ
ปนเปอนเชื้อดังกลาวเปนระยะๆ รวมทั้งติดตามขอมูลการศึกษาทางดานระบาดวิทยาของเชื้อเหลานี้
อยางครบถวนและสมบูรณ เพ่ือนําไปทบทวนมาตรฐานที่กําหนดใหเหมาะสมยิ่งขึ้นตอไป 
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3. ขนัตอนการศึกษารายละเอียดของประกาศฯ 
 
ผงัการตดัสินใจการปฏิบติัตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ  (ฉบับที 364) พ.ศ. 2556 เรอืง 
มาตรฐานอาหารดา้นจลุินทรยีที์ทําใหเ้กิดโรค 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลติภัณฑอาหารไมวาจะบรรจุในภาชนะพรอมจําหนายหรือไมก็ตาม 

Q.2  เปนอาหารในบัญชีหมายเลข 1 หรือไม  

 

ใช ไมใช 

ผลิตภัณฑเสริมอาหารดูประกาศฯ อย.ออกภายใต ปสธ 293 วัตถุเจือปนอาหาร ดูประกาศฯ อย. ออกภายใต ปสธ 281 

Q.1  เปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร หรือวัตถุเจือปนอาหารหรือไม 

ใช ไมใช 

ใช 

พิจารณาตามเกณฑ ไมมีขอกําหนด 

ไมม ี

พิจารณาตามเกณฑที่กําหนดในประกาศฯ ท้ัง 2 ฉบับ 

เน่ืองจากประกาศฯกําหนด “ตองไมมีจุลินทรีย
ท่ีทําใหเกิดโรค เวนแตจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค
ตามชนิดและปริมาณท่ีระบุในบัญชีหมายเลข 
2 และ 3”  

ดังน้ันมาตรฐานสําหรับเช้ือท่ีไมไดถูกกําหนดใน
บัญชีหมายเลข 2 หรือ 3 คือ 

หากพบถือวาผิดมาตรฐาน การตรวจวเิคราะห
อาหาร/เช้ือ ในสวนน้ีควรตรวจตามขอมูล
วิชาการ หรือสภาพปญหาท่ีมีการปนเปอน 

“ไมมีจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค” 

มีเกณฑกําหนดในบัญชี
หมายเลข 2 และ3 

(อาหาร+ เช้ือ) 
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4. การควบคมุหรอืกํากบัดแูลใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
4.1  การขอเลขสารบบอาหาร 

เฉพาะอาหารควบคุมเฉพาะ และอาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานบางชนิด (ท่ีถูก
กําหนดใหตองสงมอบฉลากใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุมัติใหใชกอนนําไปใชเชน 
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร )ที่ตองยื่นผลวิเคราะหวามีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตามท่ีประกาศฯ
กําหนด ซ่ึงรวมถึงมาตรฐานดานจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค ประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยผลการ
ตรวจวิเคราะหอาหารไดจากสวนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการกําหนด 

แตเนื่องจากในปจจุบันอาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานที่ตองสงผลวิเคราะหมีเพียง
ผลิตภัณฑเสริมอาหารซ่ึงมีขอกําหนดเกณฑจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคไวแลวโดยเฉพาะ จึงไมถูกบังคับ
โดยประกาศฯฉบับน้ี  

การสงตรวจวิเคราะหจุลินทรียที่ทําใหเกดิโรคในอาหารควบคุมเฉพาะ ใหพิจารณาตามบญัชี
หมายเลข 1  แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสขุวาดวยเร่ืองมาตรฐานดานจุลินทรียท่ีทําใหเกดิโรค  

 
ตัวอยาง การขอข้ึนทะเบยีนตํารับอาหารของอาหารทารกชนิดผง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cronobacter  sakazakii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

อาหารทารก 

ผลิตภัณฑมีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่

เก่ียวของ 

ย่ืนขอ อ. 17พรอมหลักฐาน 

1. พิจารณาตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที ่157 
(พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเน่ือง
สําหรับทารกและเด็กเล็ก 

2. พิจารณาขอกําหนดจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรคตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่
ทําใหเกิดโรค เน่ืองจากอาหารทารกเปนอาหารที่อยูในบัญชี
หมายเลข 1  พิจารณาขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
จุลินทรียทีท่ ําใหเกิดโรคตามบัญชีหมายเลข 2 ซึ่งอาหารทารก
ชนิดผงตรวจวิเคราะหจุลินทรียทีท่ ําใหเกิดโรค 4 ชนิด คือ 
Salmonella spp.,Staphylococcus aureus,Bacillus 
cereus และ Cronobacter  sakazakii  ซ่ึงปจจุบัน 
Enterobacter sakazakii เปล่ียนเปน Cronobacter  
sakazakii 

ผลิตภัณฑ ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ปริมาณที่กําหนด 

1. นมดัดแปลงสําหรับทารก (ชนิดผงหรือแหง) 

2. อาหารทารก  (ชนิดผงหรือแหง) 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 

2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส 

(Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 

 4. ครอโนแบคเตอร ซากาซาก ิ

(Cronobacter  sakazakii) 

ไมพบใน 10 กรัม (g) 

 



 

 

 

5 

หมายเหตุ : 
เนื่องจากมาตรฐานตามประกาศฯฉบับน้ีกําหนดชนิดและปริมาณเชื้อตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
อาหารนั้นๆ(เชน คาความเปนกรด-ดาง (pH) คาแอคติวิตี้ของน้ํา (aw )กระบวนการผลิต เชน พาส
เจอรไรส สภาพผลิตภัณฑ เชนของเหลว ผง) ทําใหอาหารบางกลุมท่ีแมจะอยูในประกาศฯฉบับ
เดียวกันหากคุณลักษณะตางกันขอกําหนดก็อาจแตกตางกัน เชนเคร่ืองดื่มชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธี
การฆาเชื้อดวยวิธีพาสเจอรไรส ที่กําหนดใหตรวจ  Salmonella spp. Staphylococcus aureus  

Bacillus cereus Clostridium perfringens  Listeria monocytogenes น้ันเฉพาะผลิตภัณฑท่ีมีคา
ความเปนกรด-ดางสูงกวา 4.3 และใสนมเทานั้น ดังนั้นกอนการวิเคราะหเชื้อในผลิตภัณฑดังกลาวจึง
ตองตรวจสอบ pH และพิจารณาสูตรกอนทุกคร้ัง หรือกรณีเนยแข็งท่ีตองตรวจสอบ aw กอนการ
วิเคราะหเชื้อดวยทุกคร้ังเชนกัน ดังตัวอยาง 
 

ผลิตภัณฑ ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ปริมาณที่กําหนด 
10. เนยแข็ง    
(10.1)  ที่มี aW  0.9  1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 

2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส   
   (Clostridium perfringens) 

ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g)  

5. ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส 
   (Listeria monocytogenes) 

ไมพบใน 25 กรัม (g) 

(10.2)  ที่มี aW ระหวาง 0.82-0.9  
 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 500 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส 
   (Listeria monocytogenes) 

ไมพบใน 25 กรัม (g) 

(10.3)  ที่มี aW ≤ 0.82 
 
 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส 
   (Listeria monocytogenes) 

ไมพบใน 25 กรัม (g)  
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4.2 การตรวจเฝ้าระวงั 
เน่ืองจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ืองมาตรฐานอาหารดานจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 

กําหนดใหอาหารที่ผลิตเพ่ือจําหนาย นําเขาเพื่อจําหนาย หรือที่จําหนาย ตองไมมีจุลินทรียท่ีทําใหเกิด
โรค เวนแตจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคตามชนิดและปริมาณท่ีระบุไวในบัญชีหมายเลข 2 หรือ 3 แนบ
ทายประกาศนี ้ดังน้ันการตรวจเฝาระวังคุณภาพหรือมาตรฐานอาหารใหเปนไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขเร่ืองมาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคน้ัน นอกจากจะตรวจเฝาระวังอาหารหรือ
เชื้อตามที่กําหนดในบัญชีแนบทายประกาศฯ แลว  ยังสามารถตรวจเฝาระวังอาหารรวมท้ังชนิดเชื้อ
นอกเหนือจากที่กําหนดในบัญชีไดดวย ดังเชน กรณีเร่ืองรองเรียน หรือมีขอมูลการเกดิปญหาการปนเปอน
ในประเทศอ่ืนๆ หรือมีขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติม เปนตน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตรวจเฝาระวังจุลินทรยีทีท่ําใหเกิดโรค 

ตามที่ประกาศกําหนด 

ชนิดจุลินทรียนอกเหนือจากบัญชี
แนบประกาศฯ 

ชนิดอาหารและชนิดจลิุนทรีย
ตามบัญชีแนบประกาศฯ 

นอกเหนือจากที่ประกาศกําหนด 
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5. การตรวจวิเคราะห ์และเก็บตวัอยา่ง 
5.1  การตรวจวิเคราะหจุลนิทรียที่ทําใหเกิดโรค ใหใชวิธีวิเคราะหสําหรับจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคแตละ
ชนิด ดังตอไปน้ี 
 

ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค วิธีการตรวจวิเคราะห 
1.       Bacillus cereus  Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online. U. S. Food and Drug 

Administration ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกตองเทียบเทา 
(or equivalent method) 

2.       Clostridium perfringens   Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online. U. S. Food and Drug 
Administration ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มคีวามถูกตองเทียบเทา 
(or equivalent method) 

3.       Listeria monocytogenes ISO 11290-1: Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal 
Method for the detection and enumeration of  Listeria monocytogenes - Part 
1: Detection method ที่เปนปจจบุัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกตอง
เทียบเทา (or equivalent method) 

4.       Salmonella   spp. ISO 6579: Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal 
Method for Detection of Salmonella spp. ที่เปนปจจบุัน  ( updated version) 
หรือวิธีที่มีความถูกตองเทียบเทา (or equivalent method)  เวนแตการตรวจ
วิเคราะหน้ําและนํ้าแข็ง ใหใชวิธี ISO 19250: Water Quality-Detection of 
Salmonella species      ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกตอง
เทียบเทา (or equivalent method) 

5.       Staphylococcus aureus    Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online. U. S. Food and Drug 
Administration ที่เปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีที่มีความถูกตองเทียบเทา 
(or equivalent method) เวนแตการตรวจวิเคราะหน้ําและนํ้าแข็ง ใหใชวิธี 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater: 
American Public Health Association (APHA) ทีเ่ปนปจจุบัน ( updated version) 
หรือวิธีที่มี       ความถูกตองเทียบเทา (or equivalent method) 

6.       Cronobacter  sakazakii ISO/TS 22964: Milk and milk products- Detection of Enterobacter 
sakazakii  ทีเ่ปนปจจุบัน (updated version)

 
หรือวิธีที่มีความถูกตองเทียบเทา (or 

equivalent method)
 

 

 

หมายเหตุ ทั้งนี้กรณีตรวจวิเคราะหเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกดิโรค กรณีที่กฎหมายไมมีขอกําหนดไวตาม
บัญชีแนบทายประกาศฯ หมายเลข 2 หรือหมายเลข 3 ใหตรวจวิเคราะหเชิงคุณภาพ หากตรวจพบ
ใหตรวจวิเคราะหเชงิปริมาณ หรือตรวจวิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพ และปริมาณพรอมกันก็ได  เพื่อ
ประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป  
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แนวทางเก่ียวกับการตรวจวิเคราะหเช้ือ Cronobacter  sakazakii 
1.  การตรวจวิเคราะหและจํานวนตัวอยางผลิตภัณฑ 

-  ขอกําหนดของ Cronobacter  sakazakii  ในนมดัดแปลงสําหรับทารก และอาหารทารกตาม

ขอ 1 และขอ 2 ของบัญชีหมายเลข 2   
ผลิตภัณฑ ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ปริมาณที่กําหนด 

1. นมดัดแปลงสําหรับทารก (ชนิดผงหรือแหง)   Cronobacter  sakazakii ไมพบใน 10 กรัม(*)    
(n=30, c=0, m=0/10 กรัม) 
 

2. อาหารทารก  (ชนิดผงหรือแหง)  

หมายเหตุ (*) 

เกณฑ n=30,  c=0,  m=0/10 กรัม น้ัน กําหนดตาม Code of hygienic practice for 

powdered formulae for infants and young children  (CAC/RCP 66 – 2008  ANNEX I   

Microbiological criteria for powder infant formula, formula for special medical purpose and 

human milk fortifiers)  อยางไรก็ตาม ICMSF, 1986 ซึ่งเปนเอกสารวิชาการอางอิงเพื่อกําหนดมาตรฐานสากล 

ประกอบกับขอมูลการศึกษาการลดจํานวนการทดสอบของหองปฏิบัตกิาร โดยสามารถคงความเขมงวดของแผนการ

สุมชักตัวอยางที่ระบุในมาตรฐาน โดยการรวมหนวยตัวอยางยอยที่ทําการทดสอบเขาดวยกัน และปริมาณตัวอยาง

ทดสอบทั้งหมดเทากับมาตรฐานกําหนดคือ 300 กรัม พบหลักฐานพิสูจนไดวา การทดสอบหนวยตัวอยางยอยใน

ปริมาณตัวอยางที่มีความแตกตางกัน ดวยการสุมชักตัวอยางอาหารที่มีการผสมใหเปนเนื้อเดียวกันอยางดีใหผล

ทดสอบเหมือนกัน  ดังนั้นจึงปรับการตรวจวิเคราะห  ตามเกณฑขางตนเปน“ไมพบใน 300 กรัม” (n=3,  c=0,  

m=0/100 กรัม) 
- จํานวนตัวอยางที่สงตรวจวิเคราะห 

กรณีผลติภัณฑมีหลายขนาดบรรจุ สามารถเลือกตัวแทนขนาดบรรจุเดยีวในการสง
ตรวจวิเคราะห 

ตัวอยางที่สงตรวจวิเคราะหตองเปนผลิตภัณฑรุนเดียวกัน โดย 

- ขนาดบรรจุ   > 300 กรัม – 1.5  กิโลกรัม สง 3  หนวย 

 

- ขนาดบรรจุ                  < 300  กรัม สง 6  หนวย 

- ขนาดบรรจุ                  > 1.5  กิโลกรัม สง 1  หนวย 

 
2. การรายงานผลการตรวจวิเคราะห   

กรณีตรวจไมพบเมื่อวิเคราะหตามเกณฑ n=3, c=0, m=0/100 กรัม รายงานผลวา “ไมพบใน 300 
กรัม” กรณีตรวจพบรายงานผลวา “พบ” 



 

 

 

9 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี ๓๖๔) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เร่ือง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค  
   

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมขอกําหนดเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานอาหารดาน
จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหน่ึง และมาตรา 6 (2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบคุคลซึง่มาตรา 29 
ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 และ มาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว
ดังตอไปน้ี 

ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 
ลงวันท่ี 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2552  

ขอ 2 อาหารตามบัญชีหมายเลข 1 ทายประกาศน้ี ตองไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค เวนแตจุลินทรียท่ี
ทําใหเกิดโรคตามชนิดและปริมาณท่ีระบุไวในบัญชีหมายเลข 2 และบัญชีหมายเลข 3 ทายประกาศน้ี 

ขอ 3 ประกาศน้ี ไมใชบังคับกับ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และอาหารอ่ืน ซ่ึงได
มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดชนิดและปริมาณจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ไวโดยเฉพาะ 

ขอ 4 ประกาศนี้ ใหใชบงัคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

   ประดษิฐ สินธวณรงค 
(นายประดิษฐ สินธวณรงค) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 130 ตอนพิเศษ 148 ง ลงวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556)  

 
(สําเนา) 

       ภาคผนวก 1 
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บัญชีหมายเลข  1 

รายช่ืออาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่364) พ.ศ. 2556 เร่ือง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

----------------------------------------- 
1. นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเน่ืองสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
2. อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
3. อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
4. นมโค  
5. นมปรุงแตง  
6. ผลิตภัณฑของนม  
7. เนยแข็ง 
8. ครีม 
9. ไอศกรีม 
10. เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
11. น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  
12. น้ําแข็ง  
13. ช็อกโกแลต  
14. อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมนํ้าหนัก  
15. อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  
16. อาหารกึ่งสําเร็จรูป 
17. ซอสบางชนิด 
18. ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง 
19. ไขเยี่ยวมา 
20. นมเปร้ียว  
21. เคร่ืองดื่มเกลือแร 
22. ชา  
23. กาแฟ  
24. น้ํานมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
25. น้ําแรธรรมชาต ิ
26. น้ํามันเนย  
27. เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 
28. น้ําผึ้ง 
29. แยม เยลลี่ และมารมาเลดในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
30. เนยใสหรือกี (Ghee) 
31. เนย 
32. ชาสมุนไพร 
33. วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี ่ 
34. ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท   
35. ขนมปง 
36. แปงขาวกลอง 
37. ขาวเติมวิตามิน 
38. อาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันท ี
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มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรค 

แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่364) พ.ศ. 2556 เร่ือง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกดิโรค 
----------------------------------------------- 

ผลิตภัณฑ ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ปริมาณที่กําหนด 
1. นมดัดแปลงสําหรับทารก (ชนิดผงหรือแหง)  
2. อาหารทารก  (ชนิดผงหรือแหง) 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 

2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
 4. ครอโนแบคเตอร ซากาซากิ   

   (Cronobacter  sakazakii) 
ไมพบใน 10 กรัม (g) 

3. นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารก
และเด็กเล็ก (ชนิดผงหรือแหง)  
4. อาหารสูตรตอเน่ืองสําหรับทารกและเด็ก
เล็ก (ชนิดผงหรือแหง) 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100 cfu/g 

5 .อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(ชนิดผงหรือแหง)  
 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส   
   (Clostridium perfringens) 

ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 

6. ผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่
ผานกรรมวิธีการฆาเช้ือดวยความรอน 
โดยวิธีพาสเจอรไรส  

  

(6.1) นมโค  
(6.2) นมปรุงแตง 
(6.3) ผลิตภัณฑของนม  
(6.4)  ผลิตภัณฑที่ผลิตจากนมของสัตวอ่ืนที่
มิใชนมของโค 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 มิลลิลิตร (ml) 

2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 มิลลิลิตร (ml) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร (cfu/ml) 

4. ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส 
   (Listeria monocytogenes) 

ไมพบใน 25 มิลลิลิตร (ml) 

7. นมผง  
8. นมปรุงแตง (ชนิดแหง)  
9. ผลิตภัณฑนม (ชนิดแหง)  

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 

10. เนยแข็ง    
(10.1)  ที่มี aW  0.9  1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 

2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. คลอสทรเิดียม เพอรฟริงเจนส   
   (Clostridium perfringens) 

ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g)  

5. ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส 
   (Listeria monocytogenes) 

ไมพบใน 25 กรัม (g) 
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ผลิตภัณฑ ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ปริมาณที่กําหนด 

(10.2)  ที่มี aW ระหวาง 0.82-0.9  
 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 500 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส 
   (Listeria monocytogenes) 

ไมพบใน 25 กรัม (g) 

(10.3)  ที่มี aW ≤ 0.82 
 
 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส 
   (Listeria monocytogenes) 

ไมพบใน 25 กรัม (g)  

11. ครีม    

(11.1) ครีมทีท่ําใหแหง  1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
(11.2) ครีมที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความ
รอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 
 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. Listeria monocytogenes ไมพบใน 25 กรัม (g) 

12. ไอศกรีม    

(12.1)  ไอศกรีมนม ไอศกรีมดัดแปลง 
ไอศกรีมผสม  
 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 500 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. Listeria monocytogenes ไมพบใน 25 กรัม (g) 

(12.2) ไอศกรีมนม  ไอศกรีมดัดแปลง 
ไอศกรีมผสม (ชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆา
เชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส และ
ชนิดผงหรือแหง)  

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส 
   (Listeria monocytogenes) 

ไมพบใน 25 กรัม (g) 

13 ผลิตภัณฑพรอมบริโภคชนิดเหลวที่มี pH 
 4.3 เฉพาะที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวย
ความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส 

  

(13.1) เครื่องด่ืม 
(1)

 
(13.2) ชา 
(13.3) กาแฟ 
(13.4) น้ํานมถั่วเหลือง 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 มิลลิลิตร (ml) 

2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 มิลลิลิตร (ml) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร (cfu/ml) 

4. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส   
   (Clostridium perfringens) 

ไมเกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร (cfu/ml) 
เวนแตเครื่องดื่มรังนก ไมเกิน 1,000 ใน 1 
มิลลิลิตร (cfu/ml) 

5. ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส 
   (Listeria monocytogenes)

 (2)
 

ไมพบใน 25 มิลลิลิตร (ml) 
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ผลิตภัณฑ ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ปริมาณที่กําหนด 

14. เครื่องดื่มชนิดเขมขน หรือชนิดแหง 
 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส   
   (Clostridium perfringens)

 (3)
 

ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 

5. ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส 
   (Listeria monocytogenes)

 (2)
 

ไมพบใน 25 กรัม (g) 

15. อาหารก่ึงสําเร็จรูป    

(15.1) กวยจ๊ับ  กวยเต๋ียว  บะหมี่เสนหม่ี  
วุนเสนที่ปรุงแตง  

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
(15.2) เครื่องปรุงที่บรรจุอยูในภาชนะบรรจุ 
กวยเต๋ียว กวยจ๊ับ บะหม่ี เสนหม่ี และวุนเสน  

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส   
   (Clostridium perfringens) 

ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม (cfu/g)  

15. อาหารก่ึงสําเร็จรูป (ตอ)   

(15.3) ขาวตมและโจกที่ปรุงแตง แกงจืด
และซุป ชนิดผงหรือชนิดแหง 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. Bacillus cereus ไมเกิน 200 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส   
   (Clostridium perfringens) 

ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 

(15.4) แกงจืด และซุป ชนิดเขมขน
(4)

 
ชนิดกอน  
 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส   
   (Clostridium perfringens) 

ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 

(15.5) แกงและนํ้าพริกตางๆ 
(4)

 

 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส   
   (Clostridium perfringens) 

ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรมั (cfu/g) 

16. ซอสบางชนิด 
(4)

 
 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. Clostridium perfringens ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
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-6- 
ผลิตภัณฑ ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ปริมาณที่กําหนด 

17.  ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอย
โปรตีนของถั่วเหลือง  
 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) หรือ มิลลิลิตร (ml) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) หรือ มิลลิลิตร (ml) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม (cfu/g) หรือ ใน 1 
มิลลิลิตร (cfu/ml) 

4. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส   
   (Clostridium perfringens) 

ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม (cfu/g) หรือ ใน 1 
มิลลิลิตร (cfu/ml) 

18. ไขเยี่ยวมา  
 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25  กรัม (g)  
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส   
   (Clostridium perfringens) 

ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 

19.  อาหารตามบัญชีหมายเลข 1 ลําดับที่ 
1-32 ทั้งชนิดอาหารและกระบวนการผลิตที่
นอกเหนือจากที่ระบุไวในลําดับที่ 1-18 ของ
บญัชีหมายเลข 2 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) หรือ มิลลิลิตร (ml)   
เวนแตนํ้าและนํ้าแข็งไมพบใน 100 มิลลิลิตร (ml)   

2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) หรือ มิลลิลิตร (ml)   
เวนแตน้ําและน้ําแข็งไมพบใน 100 มิลลิลิตร (ml)   

หมายเหตุ     
(1)  ผลิตภัณฑลําดับท่ี 13 (13.1) ท่ีเปนเคร่ืองด่ืมวานหางจระเข  ใหตรวจเฉพาะ แซลโมเนลลา (Salmonella spp.), สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส    
   (Staphylococcus aureus) และ  แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) 
(2)  ผลิตภัณฑลําดับท่ี 13 ทุกรายการท่ีใสนม  และลําดับท่ี 14 เฉพาะเคร่ืองด่ืมชนิดเขมขนท่ีใสนม  ตองตรวจ ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส (Listeria monocytogenes)ดวย   
(3)  ผลิตภัณฑลําดับท่ี 14 ท่ีเปนเคร่ืองด่ืมธัญพืช ตองตรวจ คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส (Clostridium perfringens) ดวย   
(4)  สําหรับผลิตภัณฑท่ีผานกรรมวิธีการผลิต ท่ีมิใชกรรมวิธท่ีีผานกรรมวิธีท่ีใชทําลายหรือยับยั้งการขยายพันธุของจุลินทรียดวยความรอน ภายหลงัหรือกอนการ 

    บรรจุหรือปดผนึก ซ่ึงเก็บรักษาไวในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีเปนโลหะหรือวัตถุอ่ืนท่ีคงรูป ท่ีสามารถปองกันมใิหอากาศภายนอกเขาไปในภาชนะบรรจุได 

     และสามารถเก็บรักษาไวไดในอุณหภูมิปกติ  
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 คําอธบิายเพ่ิมเติมสําหรบัอาหารลําดับที่ 13 และ 14 ของบัญชีหมายเลข  2 
ผลิตภัณฑ ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ปริมาณที่กําหนด 

13 ผลิตภัณฑพรอมบริโภคชนิดเหลว         
ที่มี pH  4.3 เฉพาะที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ
ดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอไรส 

  

(13.1) เครื่องด่ืม  1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 มิลลิลิตร 

2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 มิลลิลิตร 

(13.2) ชา  3. Bacillus cereus ไมเกิน 100  ใน 1 มิลลิลิตร 

(13.3) กาแฟ 
4. Clostridium perfringens   ไมเกิน 100 ใน 1 มิลลิลิตร 

เวนแตเครื่องดื่มรังนก ไมเกิน 1,000 ใน 1 
มิลลิลิตร  
(ยกเวนเครื่องดื่มวานหางจระเข) 

(13.4) น้ํานมถั่วเหลือง  5. Listeria monocytogenes  ไมพบใน 25 มิลลิลิตร  
(เฉพาะที่ใสนม) 

14. เครื่องดื่มชนิดเขมขน หรือชนิดแหง   

(14.1) เครื่องด่ืมชนิดเขมขน ไมใสนม  1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัม 

2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัม 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม 

(14.2) เครื่องด่ืมชนิดเขมขนที่ใสนม 
 

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัม 

2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัม 

3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม 
4. Listeria monocytogenes  ไมพบใน 25 กรัม  

(14.3) เครื่องด่ืมชนิดแหง ( ทั้งที่ใสนมและ
ไมใสนม ) 
  

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัม 

2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัม 
3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม 

(14.4) เครื่องด่ืมชนิดแหง  (เครื่องดืม่ธัญพืช
ชนิดแหง) 
 

1. Salmonella spp. ไมพบใน 25 กรัม 
2. Staphylococcus aureus ไมพบใน 0.1 กรัม 

3. Bacillus cereus ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม 
4. Clostridium perfringens  ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม 
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 -7- 

บัญชีหมายเลข  3 
มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรค 

แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัที ่364) พ.ศ. 2556 เร่ือง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกดิโรค 
----------------------------------------------- 

ผลิตภัณฑ ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ปริมาณที่กําหนด 
1. วุนสําเร็จรูปและขนมเยลล่ีที่มิใชชนิดแหง 

 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส   
   (Clostridium perfringens) 

ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 

2. ซอสในภาชนะบรรจุทีป่ ดสนทิ  
(4)

    

(2.1) นํ้าจิ้มชนิดตาง ๆ  

 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพ่บใน 25 กรัม (g) 

2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส   
   (Clostridium perfringens) 

ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม (cfu/g) 

(2.2) เตาเจ้ียว  1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 2,500 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส   
   (Clostridium perfringens) 

ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม (cfu/g) 

(2.3) ซอสชนิดตางๆ   1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. Bacillus cereus ไมเกิน 500 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส   
   (Clostridium perfringens) 

ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม (cfu/g) 

3. ขนมปง  
 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส   
   (Clostridium perfringens) 

ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 

4. แปงขาวกลอง  
 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
5. ขาวเติมวิตามิน  
 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
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ผลิตภัณฑ ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ปริมาณที่กําหนด 

6. อาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันท ี   
(1) คุกก้ี บิสกิต  แครกเกอร  ขนมปงกรอบ  
 

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g) 
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
4. คลอสทริเดยีม เพอรฟริงเจนส   
   (Clostridium perfringens) 

ไมเกิน 1,000 ใน 1 กรัม (cfu/g) 

(2)  อาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันททีีท่ ํา
จากธัญพืช หรือมีแปงเปนสวนประกอบหลัก  

1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g)  
2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  
   (Staphylococcus aureus) 

ไมพบใน 0.1 กรัม (g) 

 3. แบซิลลัสซีเรียส (Bacillus cereus) ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม (cfu/g) 
(3) อาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคอ่ืน 1. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ไมพบใน 25 กรัม (g)  
 2. สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส  

   (Staphylococcus aureus) 
ไมพบใน 0.1  กรัม (g) 

หมายเหตุ     
(4)  สําหรับผลิตภัณฑท่ีผานกรรมวิธีการผลิต ท่ีมิใชกรรมวิธท่ีีผานกรรมวิธีท่ีใชทําลายหรือยับยั้งการขยายพันธุของจุลินทรียดวยความรอน ภายหลงัหรือกอนการ 
    บรรจุหรือปดผนึก ซ่ึงเก็บรักษาไวในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทท่ีเปนโลหะหรือวัตถุอ่ืนท่ีคงรูป ท่ีสามารถปองกันมใิหอากาศภายนอกเขาไปในภาชนะบรรจุได 
    และสามารถเก็บรักษาไวไดในอุณหภูมิปกติ  
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ภาคผนวก 2 

(สําเนา) 
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

เร่ือง  คําชีแ้จงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เร่ือง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่
ทําใหเกดิโรค  

----------------------------------- 
เพ่ือใหขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอาหารเก่ียวกับจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคท่ีตรวจพบไดใน

อาหารแตละชนิดสอดคลองตามหลักสากล (โคเด็กซ) เปนไปไดในขอเท็จจริง ตามกระบวนการผลิตอาหารน้ัน 
และยังคงคุมครองความปลอดภัยผูบริโภคใหเหมาะสมขึ้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดปรับปรุง
ขอกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองมาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค โดยออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556 เร่ือง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 
ซ่ึงมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

1. กําหนดใหอาหาร 38 ชนิด ตามบัญชีหมายเลข 1 ดังตอไปน้ี “ตองไมมีจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค” 
เวนแต จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคตามชนิดและปริมาณท่ีระบุไวในบัญชีหมายเลข 2 และบัญชีหมายเลข 3   

1. นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเน่ืองสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
2. อาหารทารกและอาหารสูตรตอเน่ืองสําหรับทารกและเด็กเล็ก 
3. อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก  
4. นมโค  
5. นมปรุงแตง  
6. ผลิตภัณฑของนม  
7. เนยแข็ง 
8. ครีม 
9. ไอศกรีม 
10. เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
11. นํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  
12. นํ้าแขง็  
13. ช็อกโกแลต  
14. อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก  
15. อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  
16. อาหารก่ึงสําเร็จรูป 
17. ซอสบางชนิด 
18. ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนของถั่วเหลือง 
19. ไขเยี่ยวมา 
20. นมเปร้ียว  
21. เคร่ืองดื่มเกลือแร 
22. ชา  
23. กาแฟ  
24. นํ้านมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
25. นํ้าแรธรรมชาต ิ
26. นํ้ามันเนย  
27. เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 
28. นํ้าผึ้ง 
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29. แยม เยลลี่ และมารมาเลดในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
30. เนยใสหรือกี (Ghee) 
31. เนย 
32. ชาสมุนไพร 
33. วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี ่ 
34. ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท   
35. ขนมปง 
36. แปงขาวกลอง 
37. ขาวเติมวิตามิน 
38. อาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันท ี

2. กําหนดใหอาหาร ลําดับท่ี 1- 32 ตามบัญชีหมายเลข 1  ตรวจพบชนิดและปริมาณจุลินทรีย
ท่ีทําใหเกิดโรค ดังรายละเอียดในบัญชีหมายเลข 2 ดังน้ี  

2.1 ชนิดและปริมาณจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคในอาหารตามลําดับที่ 1-18 ของบัญชีหมายเลข 2 
2.2 ตองไมพบจุลินทรียชนิดแซลโมเนลลา (Salmonella spp.) และสแตฟโลค็อกคัส ออเรียส 

(Staphylococcus aureus) ในอาหารลําดับท่ี 19 ของบัญชีหมายเลข 2 ดังน้ี 
(1) นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ท่ี

มิใชชนิดผงและชนิดแหง 
(2) อาหารทารกและอาหารสูตรตอเน่ืองสําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใชชนิดผงและ

ชนิดแหง 
(3) อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใชชนิดผงและชนิดแหง 
(4) นมโค ท่ีมิใชผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความ

รอนโดยวิธีพาสเจอรไรส และที่มิใชชนิดแหง 
(5) นมปรุงแตง ที่มิใชผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวย

ความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส และท่ีมิใชชนิดแหง 
(6) ผลิตภัณฑของนม ที่มิใชผลิตภัณฑนมพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อ

ดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส และที่มิใชชนิดแหง 
(7) ครีม ที่มิใชครีมท่ีผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส 
(8) ไอศกรีมหวานเย็น, ไอศกรีมนม ไอศกรีมดัดแปลง ไอศกรีมผสมชนิดเหลวท่ีผาน

กรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนที่มิใชวิธีพาสเจอรไรส 
(9) เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ที่มิใชเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทพรอม

บริโภคชนิดเหลวที่มี pH > 4.3 และผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส และชนิดเขมขน
และชนิดแหง 

(10) น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท   
(11) นํ้าแข็ง 
(12) ช็อกโกแลต  
(13) อาหารสําหรับผูท่ีตองการควบคุมนํ้าหนัก  
(14) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  
(15) อาหารก่ึงสําเร็จรูปที่ผานกรรมวิธีที่ใชทําลายหรือยับยั้งการขยายพันธุของจุลินทรีย

ดวยความรอน ภายหลังหรือกอนการ บรรจุหรือปดผนึก ซ่ึงเก็บรักษาไวในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทที่เปนโลหะหรือวัตถุ
อ่ืนที่คงรูปที่สามารถปองกันมิใหอากาศภายนอกเขาไปในภาชนะบรรจุได  และสามารถเก็บรักษาไวไดในอุณหภูมิปกต ิ

(16)  ซอสบางชนิดที่ผานกรรมวิธีท่ีใชทําลายหรือยับยั้งการขยายพันธุของจุลินทรียดวย
ความรอน ภายหลังหรือกอนการ บรรจุหรือปดผนึก ซึ่งเก็บรักษาไวในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิทที่เปนโลหะหรือวัตถุอ่ืน
ท่ีคงรูป ที่สามารถปองกันมิใหอากาศภายนอกเขาไปในภาชนะบรรจุได และสามารถเก็บรักษาไวไดในอุณหภูมิปกต ิ 
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(17) นมเปร้ียว 
(18) เคร่ืองดื่มเกลือแร  
(19) ชา ท่ีมิใชชาพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีมี pH > 4.3 และผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวย

ความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส (เชน ชนิดแหง หรือชนิดยูเอชที หรือชนิดสเตอริไลส) 
(20) กาแฟ ที่มิใชกาแฟพรอมบริโภคชนิดเหลวท่ีมี pH > 4.3 และผานกรรมวิธีฆา

เชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส (เชน ชนิดแหง หรือชนิดยูเอชที หรือชนิดสเตอริไลส) 
(21) นํ้านมถั่วเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ทีมิ่ใชน้ํานมถั่วเหลืองพรอมบริโภคชนิด

เหลวที่มี pH > 4.3 และผานกรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนโดยวิธีพาสเจอรไรส (เชน ชนิดแหง หรือชนิดยูเอชที 
หรือชนิดสเตอริไลส) 

(22) นํ้าแรธรรมชาต ิ 
(23) นํ้ามันเนย 
(24) เนยเทียม เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม 
(25) นํ้าผึ้ง  
(26) แยม เยลลี่ และมารมาเลดในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท   
(27) เนยใสหรือกี (Ghee)   
(28) เนย  
(29) ชาสมุนไพร  

3. กําหนดใหอาหารลําดับที่  33-38  ตามบัญชีหมายเลข 1 จํานวน 6 ชนิด ตรวจพบชนิดและ
ปริมาณจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ดังมีรายละเอียดในบัญชีหมายเลข 3 ดังนี ้

3.1  วุนสําเร็จรูปและขนมเยลลี่ที่มิใชชนิดแหง 
3.2  ซอสในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ไดแก 

(1)  นํ้าจ้ิมชนิดตาง ๆ  
(2)  เตาเจ้ียว  
(3)  ซอสชนิดตางๆ  

3.3  ขนมปง  
3.4  แปงขาวกลอง  
3.5  ขาวเติมวิตามิน  
3.6  อาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันท ี 

(1) คุกกี ้บิสกิต แครกเกอร ขนมปงกรอบ  
(2) อาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันทีท่ีทําจากธัญพืช หรือมีแปงเปนสวนประกอบหลัก

เชน ขนมปงใสไส หมั่นโถ ซาลาเปา ขนมโมจิ เปนตน 
(3) อาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคอ่ืน รวมถึงอาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันทีตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองการแสดงฉลากของอาหารพรอมปรุงและอาหารสําเร็จรูปท่ีบริโภค
ทันท ีและอาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคอื่นท่ีไมใช คุกก้ี บิสกิต แครกเกอร ขนมปงกรอบ และอาหารสําเร็จรูป
พรอมบริโภคทันทีที่ทําจากธัญพืชหรือมีแปงเปนสวนประกอบหลัก เชน หมากฝร่ัง ลูกอม ไสกรอก ลูกชิ้น หมูยอ 
ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว เปนตน  

สรุปไดวาประกาศฉบับน้ี กําหนดใหอาหาร 38 ชนิด ตองไมมีจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค เวนแต
จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคตามชนิดและปริมาณที่เปนไปตามเกณฑในบัญชีหมายเลข 2 และบัญชีหมายเลข 3 ซ่ึง
ขณะน้ีกําหนดไวเฉพาะ Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium 
perfringens, Listeria monocytogenes และ Cronobacter sakazakii  
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และสําหรับการตรวจวิเคราะหจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคใหใชการตรวจวิเคราะหตามบัญชีแนบ
ทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาฉบบัน้ี 

4.  ประกาศน้ีไมใชบังคับกับอาหาร ดังตอไปน้ี 
4.1 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เนื่องจากมีขอกําหนดจุลินทรียที่ ทําใหเกิดโรคไวแลวตาม

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตใชฉลาก 
ของผลิตภัณฑเสริมอาหาร และคุณภาพหรือมาตรฐานดานจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค ลงวันท่ี 10 มกราคม 
พ.ศ.2549 

4.2 วัตถุเจือปนอาหาร เน่ืองจากวัตถุเจือปนอาหาร แตละชนิดมีขอกําหนดคุณภาพหรือ
มาตรฐาน รวมถึงจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคไวแลว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ.2547 
เร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร ลงวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2547  

4.3 อาหารอ่ืน ซ่ึงไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดชนิดและปริมาณจุลินทรียที่ทํา
ใหเกิดโรคในอาหารนั้นไวแลวโดยเฉพาะ  

5.  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 364) พ.ศ. 2556  เร่ือง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียท่ี
ทําใหเกิดโรคฉบับน้ี ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 130 ตอนพิเศษ 148 ง 
ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และมีผลบังคับใช ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป คือ 
ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

6.  ผูผลิต เพ่ือจําหนาย นําเขาเพ่ือจําหนาย หรือท่ีจําหนาย อาหารท่ีมีมาตรฐานดานจุลินทรีย ที่ทํา
ใหเกิดโรค ไมเปนไปตามประกาศฉบับน้ี เขาลักษณะเปนอาหารผิดมาตรฐาน ตามมาตรา 28 ฝาฝนมาตรา 
25(3) มีโทษปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือลักษณะเปนอาหารไมบริสุทธ์ิ ตามมาตรา 26(1) ฝาฝนมาตรา 
25(1) มีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน และขอใหผูประกอบการ ท่ี
เก่ียวของปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับดังกลาวโดยเครงครัด อยางไรก็ดี สํานักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา ไดจัดทําคูมือและแนวปฏิบัติการใชประกาศฯ เพ่ือใหผูที่เกี่ยวของเขาใจหลักเกณฑขอกําหนด
และนําไปใชปฏิบัติไดอยางถูกตอง และหากมีขอสงสัยประการใด ติดตอสอบถามไดที ่สํานักอาหาร 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท 02-590-7179 และ 02-590-
7173 ในเวลาราชการ  

ประกาศ ณ วันที ่29 เมษายน พ.ศ. 255๘ 

   
                             บุญชยั   สมบูรณสขุ 

                          เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 

รับรองสําเนาถูกตอง 
จิรารัตน เทศะศิลป 

นักวิชาการและอาหารชํานาญการพิเศษ 
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บัญชีแนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
วิธีการตรวจวิเคราะหจลิุนทรียท่ีทําใหเกิดโรค 

แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เร่ือง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 364) พ.ศ. 2556 เร่ือง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 

วิธีการตรวจวิเคราะหจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 
----------------------------------------------- 

การตรวจวิเคราะหจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค ใหใชวิธีวิเคราะหสําหรับจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคแตละชนิด ดังตอไปนี ้
ชนิดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค วิธีการตรวจวิเคราะห 

1.       Bacillus cereus  Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online. U. S. Food and Drug 
Administration ท่ีเปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีท่ีมีความถูกตองเทียบเทา 
(or equivalent method) 

2.       Clostridium perfringens   Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online. U. S. Food and Drug 
Administration ท่ีเปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีท่ีมีความถูกตองเทียบเทา 
(or equivalent method) 

3.       Listeria monocytogenes ISO 11290-1: Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal 
Method for the detection and enumeration of  Listeria monocytogenes - Part 
1: Detection method ท่ีเปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีท่ีมีความถูกตอง
เทียบเทา (or equivalent method) 

4.       Salmonella   spp. ISO 6579: Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal 
Method for Detection of Salmonella spp. ท่ีเปนปจจุบัน  ( updated version) 
หรือวิธีท่ีมีความถูกตองเทียบเทา (or equivalent method)  เวนแตการตรวจ
วิเคราะหน้ําและน้ําแข็ง ใหใชวิธี ISO 19250: Water Quality-Detection of 
Salmonella species      ท่ีเปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีท่ีมีความถูกตอง
เทียบเทา (or equivalent method) 

5.       Staphylococcus aureus    Bacteriological Analytical Manual (BAM) Online. U. S. Food and Drug 
Administration ท่ีเปนปจจุบัน (updated version) หรือวิธีท่ีมีความถูกตองเทียบเทา 
(or equivalent method) เวนแตการตรวจวิเคราะหนํ้าและน้ําแข็ง ใหใชวิธี 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater: 
American Public Health Association (APHA) ท่ีเปนปจจุบัน ( updated version) 
หรือวิธีท่ีมี       ความถูกตองเทียบเทา (or equivalent method) 

6.       Cronobacter  sakazakii ISO/TS 22964: Milk and milk products- Detection of Enterobacter 
sakazakii  ท่ีเปนปจจุบัน (updated version)

 
หรือวิธีท่ีมีความถูกตองเทียบเทา (or 

equivalent method)
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     ภาคผนวก 3 
ความหมายของอาหารในลําดับที่ 6 ของบัญชีหมายเลข 3 

ชนิดผลิตภัณฑ ความหมาย 

ขนมปงกรอบ1 ขนมอบกรอบมีแปงสาลเีปนหลักกับสวนประกอบรองอ่ืน ๆ อาจปรุงแตงกลิ่นรสดวย
หรือไมก็ได หรือบางกรณีอาจมีการเติมแตงดวยสวนประกอบอ่ืน  ท่ีสามารถมองเห็น
สวนประกอบที่ใช ขนมปงกรอบมีชือ่เรียกตามสวนผสมและวิธีการทํา ตาง ๆ กัน คือ 
บิสกิต แครกเกอร  

คุกกี้2 ขนมอบชนดิหน่ึงที่ทําจากแปงสาลีหรือแปงสาลีผสมกับแปงชนิดอ่ืน นํ้าตาล ไขมัน
หรือนํ้ามันบริโภค นม ไข ผงฟู เบกกิง้โซดา สารแตงกลิ่นรส เกลอื อาจมีสวนผสม
อื่น เชน โกโก เมล็ดธัญญพืชสมุนไพร ผลไมแหง กุงแหง ปลาหยอง ทําเปนชิ้นโดย
การหยอด หั่น กด ปน หรือวิธีอื่น ท่ีเหมาะสมแลวนําไปอบจนกรอบ 

 

เอกสารอางอิง 

1. มาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรมขนมปงกรอบ (มอก.742-2538) 
2. มาตรฐานผลติภัณฑชุมชน คกุกี ้(มผช.๑๑๘/๒๕๔๖) 
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ภาคผนวก 4 
เกณฑคุณภาพทางจุลชีววทิยาของอาหาร และภาชนะสัมผัสอาหาร 

ของกรมวทิยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

----------------------------------------------- 
ผลิตภัณฑ์ ชนิดจุลินทรย์ีททีําให้เกิดโรค ปริมาณทกีําหนด 

1. อาหารดบิ    

1.1 เนือสตัว์/สตัว์ปีก/ เชน่ เนอืหม ูเนอืไก ่
เครืองใน แชเ่ยน็หรือแช่แข็ง 

1. Salmonella spp. ไม่พบใน 25 กรัม 

2. Staphylococcus aureus น้อยกว่า 100 ใน 1 กรัม 

3. Clostridium perfringens น้อยกว่า 1,000 ใน 1 กรัม 

4. Campylobacter jejuni / 
Campylobacter coli 

ไม่พบใน 25 กรัม 

1.2 เนือสตัว์สดของสตัว์นาํแชเ่ยน็หรือแช่
แขง็ 

1. Salmonella spp. ไม่พบใน 25 กรัม 

2. Staphylococcus aureus น้อยกว่า 100 ใน1 กรัม 

3. Vibrio cholerae ไม่พบใน 25 กรัม 

4. Vibrio parahaemolyticus ไม่พบใน 25 กรัม 

5. Listeria monocytogenes ไม่พบใน 25 กรัม 

1.3 เนือสตัว์ชนิดต่างๆ ทีผา่นกระบวนการ
ทําให้แห้ง (ทมีีaw < 0.86) 

1. Salmonella spp. ไม่พบใน 25 กรัม 

2. Staphylococcus aureus น้อยกว่า 100 ใน1 กรัม 

1.4  ไข่สด 1. Salmonella spp. ไม่พบใน 25 กรัม 

1.5   อาหารพร้อมปรุงหรืออาหารอนื  ๆทีมี
อาหารดบิเป็นสว่นประกอบหรือส่วนผสม 

1. Salmonella spp. ไม่พบใน 25 กรัม 

2. Staphylococcus aureus น้อยกว่า 100 ใน1 กรัม 

3. Bacillus cereus น้อยกว่า 1,000 ใน 1 กรัม 

4. Clostridium perfringens อ 1,000 ใน 1 กรัม 

5. Vibrio cholerae ไม่พบใน 25 กรัม 

6. Vibrio paraheamolyticus
(5)

 ไม่พบใน 25 กรัม 

2. อาหารพร้อมบริโภค   

2.1 อาหารดบิทีเตรียมหรือปรุงในสภาพ
บริโภคได้ทนัท ี

  

2.1.1 ผัก ผลไม้ สลดัส้มตาํ 1. Salmonella spp. ไม่พบใน 25 กรัม 

2. Staphylococcus aureus น้อยกว่า 100 ใน1 กรัม 

5. Listeria monocytogenes
(6)

 ไม่พบใน 25 กรัม 
2.1.2  อาหารทะเล เชน่ ปลากุ้ง ปลาหมึก 
หอย ซาชมิิ 

1. Salmonella spp. ไม่พบใน 25 กรัม 

2. Staphylococcus aureus น้อยกว่า 100 ใน1 กรัม 

3. Vibrio cholerae ไม่พบใน 25 กรัม 

4. Vibrio paraheamolyticus ไม่พบใน 25 กรัม 

5. Listeria monocytogenes ไม่พบใน 25 กรัม 

 

 

หมายเหต ุ

อาหารดบิ หมายถึง อาหารทียงัไม่ผ่านการทําให้สกุหรือการเตรียมด้วยกรรมวิธีใดๆ ก่อนบริโภค 
(5) เฉพาะอาหารทะเลหรืออาหารทะเลเป็นองค์ประกอบ  
(6) เฉพาะผกัหรือทีมีผักเป็นองค์ประกอบ 
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ผลิตภัณฑ์ ชนิดจุลินทรย์ีททีําให้เกิดโรค ปริมาณทกํีาหนด 

2.2 อาหารปรุงสกุหรืออาหารทีผ่าน
กรรมวิธีเกบ็รักษา  

  

2.2.1 ขนมหวาน ผกั ผลไม้ (ดอง แช่อิม 
เชือม กวน แห้ง) 

1. Salmonella spp. ไม่พบใน 25 กรัม 

2. Staphylococcus aureus น้อยกว่า 100 ใน 1 กรัม 

2.2.2 ขนมปังไมม่ีไส้ อาจผสมวตัถอุนืทีไม่
เป็นอนัตรายต่อสขุภาพ เชน่ ลกูพรุน ลกู
เกด ชอ็กโกแลต 

1. Salmonella spp. ไม่พบใน 25 กรัม 

2. Staphylococcus aureus น้อยกว่า 10 ใน 1 กรัม 

2.2.3 อาหารหมกัพนืเมืองทีเป็นผลติภณัฑ์
จากสตัว์ เชน่ แหนม กะปิ ปลาจ่อม ส้มฟัก 
บูด ู

1. Salmonella spp. ไม่พบใน 25 กรัม 

2. Staphylococcus aureus น้อยกว่า 100 ใน 1 กรัม 

3. Bacillus cereus น้อยกว่า 1,000 ใน 1 กรัม 

4. Clostridium perfringens น้อยกว่า1,000 ใน 1 กรัม 

2.2.4 อาหารปรุงสกุทวัไป เชน่ อาหารปรุง
สาํเร็จ (ประเภทข้าวแกง ก๋วยเตียว 
ขนมจนี) ยํา ไส้กรอก หมยูอ ปอูดั 
ปลาหมึกปรุงรส ชชิู 

1. Salmonella spp. ไม่พบใน 25 กรัม 

2. Staphylococcus aureus น้อยกว่า 100 ใน1 กรัม 

3. Bacillus cereus ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม 

4. Clostridium perfringens ไม่เกิน 100 ใน 1 กรัม 

3. Vibrio cholerae ไม่พบใน 25 กรัม 

4. Vibrio parahaemolyticus
(5)

 ไม่พบใน 25 กรัม 

5. Listeria monocytogenes ไม่พบใน 25 กรัม 

2.2.5 อาหารทีผ่านกระบวนการทําให้แห้ง 
อบหรือทอด เช่น อาหารอบกรอบ นาํพริก 
(ทมีีaw < 0.86) 

1. Salmonella spp. ไม่พบใน 25 กรัม 

2. Staphylococcus aureus น้อยกว่า 10 ใน1 กรัม 

3. Bacillus cereus น้อยกว่า 1,000 ใน 1 กรัม 

4. Clostridium perfringens น้อยกว่า 100 ใน 1 กรัม 

3. เครืองดืมทีไม่ได้บรรจใุนภาชนะปิดสนทิ 
เช่น เครืองดืมรถเข็น/แผงลอยริมถนน/
ร้านอาหาร 

1. Salmonella spp. ไม่พบใน 25 มิลลิลติร 

2. Staphylococcus aureus ไม่พบ ใน 0.1 มิลลลิติร 

3. Bacillus cereus น้อยกว่า 100 ใน 1 มิลลิลติร 

4. Clostridium perfringens น้อยกว่า 100 ใน 1 มิลลิลติร 
 

 

 

 

 

ที่มา: ประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย เร่ือง เกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร (ฉบบัที่ 2) ลงวันที่ 28 
กันยายน พ.ศ.2553 

 

  

 

หมายเหต ุ

 (5) เฉพาะอาหารทะเลหรืออาหารทะเลเป็นองค์ประกอบ  
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คําถาม คําตอบ 
 ขอมูลวิชาการ 
 คําถาม 1 :  Infective dose หมายถึงอะไร   

คําตอบ 1 : Infective dose คือ ปริมาณหรือจํานวนของจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคที่ผูบริโภคไดรับใน 1 คร้ัง แลวทําใหเกิดการ
เจ็บปวย เชน Infective dose เทากับ 10

6
 หมายถึงหากไดรับเชื้อดังกลาว ลานเซลลจึงจะทําใหผูบริโภคเกิดการเจ็บปวย 

แตถาไดรับเชื้อไมถึงปริมาณที่กําหนด ก็จะไมเกิดการเจ็บปวยซ่ึงปริมาณท่ีกําหนดดังกลาวไดมาจากขอมูลทางวิชาการ  
 คําถาม 2:  ความนาเช่ือถือของการพัฒนาสูตรคํานวณเพ่ือใชในการพิจารณากําหนดคาจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค  

คําตอบ 2 :  รูปแบบการประเมินความเสี่ยงทางดานจุลินทรียในเบื้องตน ท่ีใชวิธีการคํานวณโดยการดัดแปลงสมการการ
เจริญเติบโตของจุลินทรียดังน้ี 

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

X            =       ปริมาณจุลินทรียที่นาจะยอมใหมีไดในผลิตภัณฑอาหาร  
  ปริมาณหน่ึงหนวย บริโภคโดยไมเกดิอันตรายกับผูบริโภค 

n   =         จํานวนรอบของ Generation time 
 สมการดังกลาวจะไดคาที่มีความปลอดภยัสูง เนื่องจากเปนการใชตัวเลขซึ่งมาจากสถานการณที่เลวรายท่ีสดุ 
และมีการคํานวณโดยคํานึงถึงเฉพาะ log phase ของจุลินทรียเทาน้ัน  

    ทั้งน้ีคา Infective dose ไดมาจากฐานขอมูลของตางประเทศโดยเลือกใชคาท่ีต่ําสุด คาจํานวนรอบของ 
Generation time น้ันไดจากปจจัยตาง ๆ ประกอบกัน ไดแกคา  

- Generation time ท่ีสั้นท่ีสุดในฐานขอมูล (ระยะเวลาในการที่เชื้อจะเพิ่มจํานวนเปน 2 เทา) จะเลือกคาที่
ต่ําท่ีสุดท่ีมีการสํารวจของโครงการศึกษาวิจัยฯ มาใช เพ่ือใหคาท่ีคํานวณไดมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

- คุณสมบัติของผลิตภัณฑอาหาร  
- การเก็บรักษา  
-  สภาวะการบริโภค  (พฤติกรรมการบริโภคของคนไทยดวย เชน กรณี E. sakazakii ในนมผงสําหรับเด็ก

ทารก ตามฉลากใหรับประทานทันทีภายหลังจากชงแลว แตคํานวณตามพฤติกรรมของคนไทยที่ชงนมแลวเก็บไว ไมได
รับประทานทันท)ี 

- คุณสมบัติของเชื้อจุลินทรียดานตางๆ ไดแก คาความเปนกรด-ดาง (pH), วอเตอรแอคติวิตี,้ ชวงอุณหภูมิ ใน
การเจริญเติบโต, คา infective dose และ generation time แลว จะสามารถกําหนดคาสําหรับเชือ้แตละชนิด  

- ปริมาณตอหนวยการบริโภค เปนคาท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 182) พ.ศ. 2541 
เร่ืองฉลากโภชนาการ และขอมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย (2549) 

 คําถาม 3:  คา Infective dose ที่ใชในการคํานวณ Baciillus cereus และ Clotridium perfringens มาจากไหน 
คําตอบ 3: มาจากขอมูลทางวิชาการและพิจารณาเลือกใชคาต่ําสดุที่กอใหเกิดโรค ดงัน้ี  

Infective dose ของ Baciillus cereus  = 105 โดยอางอิงจาก 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) 

 Infective dose ของ Clotridium perfringens  = 106  โดยอางอิงจาก 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)  
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 ขอกําหนดของประกาศฯ 

 
คําถาม 4:  ทําไมตองมีขอยกเวนใหอาหารบางประเภทหรือชนิดอาหารที่ประกาศฯ ฉบับน้ีไมใชบังคับ 

คําตอบ 4:   การท่ีตองกําหนดประเภทหรือชนิดอาหารที่ประกาศฯน้ีไมใชบังคับ ในขอ 4 เน่ืองจากผลิตภัณฑบางประเภท 

หรือบางชนิดน้ัน มีขอกําหนดดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคไวแลวโดยเฉพาะ เชน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และ โดยเฉพาะวัตถุ
เจือปนอาหารแตละชนิดมีขอกําหนดแตกตางกัน และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเปนไปตาม Specification ของ Codex 
ดังน้ันจึงจําเปนตองกําหนดขอยกเวนไวในขอ 4  ของประกาศฯ 

 
คําถาม 5:  เหตุใดไมนําบัญชีหมายเลข  2 และบัญชีหมายเลข  3 มารวมกันเปนบัญชีเดียว 

คําตอบ 5:  เน่ืองจากบัญชีหมายเลข 2  เปนขอกําหนด สําหรับอาหารทีไ่ดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไวกอน

แลว  “ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค”  จํานวน 32 ฉบับ ซ่ึงไดมีการยกเลิกขอความดังกลาวเพ่ือกําหนดใหมตามขอ 1 ของ

ประกาศฉบับน้ี จึงจําเปนตองแยกบัญชีเพื่อความชัดเจน  สวนบัญชีหมายเลข 3  สําหรับอาหารที่ไมมีขอกําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานสําหรับจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคไว ซ่ึงสวนใหญเปนอาหารที่ตองมีฉลาก 

 
คําถาม 6:   ผลิตภัณฑกลุม Modified Starch จะตองตรวจวิเคราะห Salmonella spp และ Staphylococcus 
aureus ตามทีก่ําหนดไวในลําดับที่ 19 ในบัญชีหมายเลข 2 หรือไม 

คําตอบ 6: เน่ืองจากของ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองมาตรฐานอาหารดานจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค 
กําหนดวาประกาศดังกลาวไมใชบังคับกับอาหารอ่ืนซึ่งไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดชนิดและปริมาณ               
จุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคไวแลวโดยเฉพาะ ซ่ึงผลิตภัณฑกลุม Modified Starch จัดเปนวัตถุเจือปนอาหารตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร ที่มีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไวแลวเปน

การเฉพาะ  ดังนั้นมาตรฐานดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคของผลิตภัณฑกลุม Modified Starch  จึงตองเปนไปตามที่
กําหนดใน ขอ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร  

 ขอกําหนด ขอ 1 (อาหารในบัญชีหมายเลข 1) 

 คําถาม 7:  ทําไมกําหนด Cronobacter. sakazakii เฉพาะในนมดัดแปลงสําหรับทารก และอาหารทารก แตไม
กําหนดในนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารก  

คําตอบ 7: เน่ืองจาก ขอมูลทางระบาดวิทยา C. sakazakii มีปญหาในกลุมเด็กทารก  เฉพาะเด็กคลอดกอนกําหนด 
ประกอบกับแนวทางของ Codex กําหนดเฉพาะในนมดัดแปลงสําหรับทารกและอาหารทารกเทาน้ัน  ยังไมมีขอยุติสําหรับ
การกําหนดเพิ่มเติมในอาหารกลุมอื่น ดังน้ันเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ี Codex กําหนดไวจึงไมไดกําหนดในนม
ดัดแปลงสูตรตอเน่ืองสําหรับทารก  

 
คําถาม 8: นมดัดแปลงสําหรับทารกและเด็กเล็ก   มีการนําเขาในลักษณะของเหลวดวย  แตมีกรรมวิธีการฆาเช้ือเปน 

UHT  จะมีเกณฑกําหนด อยางไร 

คําตอบ 8:  นมดัดแปลงสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ผานกรรมวิธีฆาโดยวิธี UHT และ sterilize จะมีขอกําหนดอยูในบัญชี

หมายเลข 2 ลําดับท่ี 19 คือ ตรวจเฉพาะ Salmonella spp. และ Staphylococcus aureus  

 
คําถาม 9:  ผลิตภัณฑนมชนิดเหลว ไมไดรวมนมเปรี้ยว  จึงนาจะมีขอกําหนดในแนวทางเดียวกันหรือไม 

คําตอบ 9: นมเปร้ียวมีขอกําหนดในบัญชีหมายเลข 2 ลําดับที่ 19  เนื่องจากการศึกษาของโครงการฯ วิจัยพบวา

คุณลักษณะของอาหารซึ่ง pH = 3.6 - 4.2 ไมเอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโตของเชื้อดังกลาว ขอกําหนดจึงแตกตางกัน 
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คําถาม 10:   ทําไมเนยแข็ง ที่มี aw > 0.9  กําหนดเช้ือ Bacillus cereus ไมเกนิ 100  CFU/G แตเนยแข็งที่มี aw 

0.82-0.9  ไมเกนิ 500  CFU/G  

คําตอบ 10:   เน่ืองจาก water activity (aw) มผีลตอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย เม่ือ aw สูงเชื้อจุลินทรียก็สามารถ

เจริญเตบิโตไดมากขึ้น ดังน้ันปริมาณทีกํ่าหนดจึง ใหพบไดนอยกวา ผลติภัณฑท่ีมีคา aw ต่ํากวา 
 

คําถาม 11:  เนยแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 209)  ไมมีขอกําหนดของคา aw  จะมีปญหาในทาง

ปฏิบัติหรือไม 

คําตอบ 11:  เน่ืองจากเนยแข็ง เปนอาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไมตองยื่นผลวิเคราะหเพ่ือขึ้นทะเบียนตํารับ

อาหาร ดังน้ันผูประกอบการจะตองมีการตรวจวัดคา aw  ของเนยแข็งเพื่อจะไดทราบวาผลิตภัณฑตองใชเกณฑใดในการ

ตรวจวิเคราะห ดังน้ันการตรวจเนยแข็งกต็องตรวจสอบคา aw กอนทุกคร้ัง 

 
คําถาม 12:  ทําไมไมกําหนดไอศกรีมหวานเย็น ไวในบัญชีหมายเลข 2 ขอ 12.1  ดวย  เพ่ือใหสอดคลองกบัประกาศ

กระทรวงสาธารณสขุ (ฉบับที่ 222)  

คําตอบ 12: มีขอกําหนดในบัญชหีมายเลข 2 ลําดับท่ี 19 แลว  

 
คําถาม 13: มีเหตุผลอยางไรในการกําหนดเปนไอศกรีมชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีฆาเช้ือดวยวิธีพาสเจอรไรส ซ่ึง

แตกตางจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 222) ที่กําหนดเปนไอศกรีมชนิดเหลวเทาน้ัน 

คําตอบ 13:  เน่ืองจากกรรมวิธีการฆาเชื้อมีผลตอการอยูรอดของเชื้อ   จึงตองแยกเปน Pasteurize และ UHT กับ 

sterilize  ซ่ึงกรรมวิธีการฆาเชื้อดวยวิธี UHT และ sterilize  จะสามารถทําลายเชื้อไดทั้งหมด  และมีขอกําหนดอยูในบัญชี

หมายเลข 2 ลําดับท่ี 19 คือ ตรวจเฉพาะ Salmonella  spp. และ Staphylococcus aureus  สวนกรรมวิธีการ 

Pasteurize จะมีเชื้อจุลินทรียทรียหลงเหลือบางสวนจึงตองกําหนดมาตรฐานที่แตกตางกัน 

 
คําถาม 14: ตามแนวทางเดิมการตรวจวิเคราะหเพ่ือขึน้ทะเบียนสําหรับไอศกรีมดัดแปลง ผสม หวานเย็น และไอศกรีม

ชนิดผง กําหนดใหตรวจวิเคราห Staphylococcus aureus, Salmonella spp.  Vribrio cholera  เทานั้นจะ

ขัดแยงกับประกาศฯ นี้มีผลบังคับใชจะมีปญหาหรอืไม   

คําตอบ 14: แนวทางการดําเนินการตรวจวิเคราะหจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรค ใหเปนไปตามประกาศฯฉบบัใหม หากผลการ

ตรวจเฝาระวังพบปญหาการปนเปอนเชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกดิโรคชนิดอ่ืน จะนําขอมูลการเฝาระวังดังกลาว พิจารณา

ทบทวนปรับแกไขประกาศใหเหมาะสมตอไป 

 
คําถาม 15:   อาหารตามบัญชีหมายเลข 2 ลําดับที่ 14  กําหนดใหวิเคราะห  Clostridium perfringens  สําหรบั

เครื่องดื่มธัญพืช และนํ้านมถัว่เหลือง  คําวา “ธัญพืช” นิยามรวมถึง โกโกดวยหรือไม 

คําตอบ 15:  ธัญพืช หมายถงึ พชืขาวกลา; พืชลมลุกหลายชนิดหลายสกุลในวงศ Gramineae เชน ขาว ขาวสาล ีขาวโพด 

ใหเมลด็เปนอาหารหลัก สวน โกโก (cocoa) คือเมลด็ของตนโกโก  ดงันั้นโกโก  จึงไมเขานยิามของธัญพืชดงักลาวขางตน  

 
คําถาม 16:   ถาเคร่ืองดื่มชนิดผง ที่มี pH < 4.6  ซ่ึงเช้ือไมสามารถเจริญเติบโตได ตองวิเคราะหเชือ้จุลินทรียทีท่ําให

เกิดโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่งเคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุทีป่ดสนิทหรือไม  

คําตอบ 16:   ตองตรวจวิเคราะหตามขอกําหนดในลําดบัที1่9  ในบญัชหีมายเลข 2 ของประกาศฯ 
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 คําถาม 17:  เหตุใดบัญชีหมายเลข 2 กลุมอาหารกึ่งสําเร็จรูป  เชน สปาเก็ตตี้กึ่งสําเร็จรูป ขนมจีนกึ่งสําเร็จรูป ไมได

กําหนดมาตรฐานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคในประกาศฯฉบับดังกลาว  ตองใชเกณฑใดในการตรวจวิเคราะห 

คําตอบ 17:  อาหารก่ึงสําเร็จรูปตามประกาศฯ ฉบับน้ี หมายถึงอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210)  
พ.ศ.2543  เร่ือง อาหารก่ึงสําเร็จรูป ซ่ึงยังไมกําหนดใหรวมถึง สปาเกต็ตีก่ึ้งสําเร็จรูป ขนมจีนก่ึงสําเร็จรูป  ดงันั้นอาหาร
ดังกลาวจึงยังไมเขาขายอาหารก่ึงสําเร็จรูป จึงไมมขีอกําหนด  

 คําถาม 18:  นํ้าแข็งที่ใชดองปลา ตองควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที่ 78  (พ.ศ.2527) เร่ือง นํ้าแข็ง 
ดวยหรอืไม 

คําตอบ 18:  นํ้าแข็งสัมผัสกับอาหาร ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78  (พ.ศ.
2527)  เร่ือง นํ้าแขง็ ซ่ึงรวมถงึนํ้าแขง็ประมง และน้ําแข็งบริโภค โดยตองมีการตรวจสอบจุลินทรียท่ีทําใหเกดิโรคตาม
ประกาศฯ ฉบบัน้ี 

 คําถาม 19:  อาหารทีอ่ยูนอกเหนอืบัญชีหมายเลข 2 และ 3 ตองตรวจทุกรายการหรือไม 

คําตอบ 19:  แมไมมีขอกําหนด  แตสามารถตรวจเฝาระวัง และพิจารณามาตรการในการควบคุมเพ่ือใหเกดิความปลอดภยัได
หากมีอุบัติการณหรือขอมลูความไมปลอดภยั 

 คําถาม 20:   อาหารตามบัญชีหมายเลข 2 ขอ 19  เชน นม UHT / นม sterile เหตุใดจึงไมตรวจ Bacillus cereus 

คําตอบ 20:   เน่ืองจากกระบวนการผลติโดยวิธีดังกลาว สามารถทําลายเชื้อดังกลาวไดทั้งหมด ดงัน้ันจึงไมควรพบเชื้อ
ปนเปอนในผลติภัณฑ  จึงไมไดกําหนดเกณฑไวหากกรณีทีส่าํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเฝาระวังแลวพบวา
ผลติภัณฑมกีารปนเปอนเชื้อ นอยกวา infective dose  จัดเปนอาหารผดิมาตรฐาน หรือหากพบเทากับหรือมากกวา 
infective dose จัดเปนอาหารผดิมาตรฐาน และอาหารไมบริสุทธ์ิ 

 คําถาม 21: เกณฑอาหารในภาชนะบรรจทุี่ปดสนิทตามขอ 3(2) ทีเ่คยอนุญาต  B cereus  ไมเกนิ 100 ใน 1 กรัม  

ตามหนังสอืเวียนถึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเกี่ยวกับขอกําหนดดานจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรค (20 สค 47)  ยังใช

ปฏิบัตอิยูหรอืไม 

คําตอบ 21: เกณฑตามหนังสือเวียนเปนแนวทางในการปฏบิัตซิึ่งจะถูกยกเลกิเม่ือประกาศฉบบัน้ีมผีลใชบงัคบั  
 คําถาม 22: ขอกําหนดของอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ที่กําหนดใหตรวจวิเคราะหเฉพาะ Salmonella spp.  

Stapylococcous aureus เทาน้ัน ซึ่งที่ผานมาการตรวจวิเคราะหประกอบการข้ึนทะเบียนตํารับอาหารจะตองตรวจ
วิเคราะห Clostridium botulinum  ดวย  

คําตอบ 22: ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองมาตรฐานอาหารดานจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค ไมระบุ 

Clostridium botulinum  กับอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท  เน่ืองจากกรรมวิธีการ Canning จะทําลายเชื้อ 
Clostridium botulinum ไดหมด ประกอบกับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองอาหารในภาชนะบรรจุที่ปด

สนิท ดังกลาวมีขอกําหนดตองตรวจสอบเชื้อกลุมอื่น ไดแก ยีสตและเชื้อรา โคลิฟอรม จุลินทรียที่เจริญเติบโตไดทีอุ่ณหภูมิ 
35 oC หรือ 55 oC นอกเหนือจากจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคดวย  ซ่ึงหากผลิตภัณฑไมไดมาตรฐานมักจะตรวจพบสวนน้ีกอน  

ดังน้ันการตรวจวิเคราะห  Clostridium botulinum   จึงไมไดระบุไวในประกาศฯ แตผูประกอบหรือเจาหนาท่ีอาจใชเปน 
monitoring program สําหรับการตรวจเฝาระวัง  

 คําถาม 23:  อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  ที่ไมใชบังคับตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) เร่ือง อาหาร
ในภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท มีขอกําหนดจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคอยางไร 

คําตอบ 23:  อาหารดังกลาวแมไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) เร่ือง อาหารใน
ภาชนะบรรจุที่ปดสนิท แตใหพิจารณาวาอาหารดังกลาวเขาขายเปนอาหารที่มีประกาศรองรับโดยเฉพาะหรือไม เชน หาก
เปนอาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันทีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 237) พ.ศ. 2544 ซึ่งก็ใชขอกําหนดตาม
บัญชีหมายเลข 3 ลําดับท่ี 6    
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 ขอกําหนด ขอ 2  (อาหารนอกเหนือจากบัญชีหมายเลข 1) 

 คําถาม 24 :  อาหารดังตอไปน้ี  เชน นํ้ามันถั่วลิสง, นํ้ามันปาลม, น้ํามันมะพราว,  นํ้ามันและไขมัน,  เกลือบริโภค, นํ้าปลา, 
นํ้าสมสายชู และ สุรา ซึ่งเดิมไมมีขอกําหนด “ไมมีจลุินทรียที่ทําใหเกิดโรค”  น้ัน จะมีการควบคุมตามประกาศฉบับน้ีอยางไร 
คําตอบ 24 : เขากลุมทีไ่มมีขอกําหนดดานจุลินทรียทีทํ่าใหเกิดโรค 

 คําถาม 25:  ขนมปง ตามบัญชีหมายเลข 3 จะหมายความรวมถึงขนมปงสอดไสแตงหนาซึ่งจัดเปนอาหารสําเร็จรปูที่

พรอมบริโภคทันที ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 237) พ.ศ  2544  เร่ือง   การแสดงฉลากของอาหาร

พรอมปรุงและอาหารสําเรจ็รูปที่พรอมบริโภคทันท ีดวยหรือไม 

คําตอบ 25:  ขนมปงตามบัญชีหมายเลข 3  เปนขนมปงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 224) พ.ศ. 2544 เร่ือง 

ขนมปง ซ่ึงยังไมรวมขนมปงสอดไส 
 คําถาม 26:  กรณีอาหารควบคุมน้ําหนกั บางผลิตภัณฑมีหางนมผงเปนสวนประกอบ ประมาณ 25-45 เปอรเซ็นตซึ่ง

วิธกีารผลิตจะเปนการนําธัญพืชมาอบ แลวใสสวนประกอบอื่น เชน หางนมผงภายหลังการใหความรอน เกณฑในการ

กําหนดในบัญชีหมายเลข 2 จะไมวิเคราะห Listeria monocytogenes  ซ่ึงจะแตกตางจากอาหารบางชนิดมีขอ

กําหนดใหตองวิเคราะห กรณีมีนมเปนสวนประกอบ 

คําตอบ 26: เนื่องจากคุณลักษณะของเชื้อ  Listeria monocytogenes   สามารถเจริญไดดีเม่ือมี aw  มากกวา 0.9  

ดังน้ันอาหารท่ีมีลักษณะแหงจึงไมกําหนดใหตองตรวจ  Listeria monocytogenes  เชน นมผง ผลิตภัณฑนม (ชนิดแหง) 

นมปรุงแตง (ชนิดแหง) เปนตน   
 คําถาม 27:  อาหารทีมี่วัตถุประสงคพิเศษมีสวนประกอบของกรดอะมิโน และเปนอาหารสําหรบัผูปวยดวย หากไมมี

การกําหนดมาตรฐานจุลินทรยีทีท่ําใหเกิดโรคเหมาะสมหรอืไม 

คําตอบ 27:  อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษตามประกาศฯ น้ีตองไมมีจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค ผลติภัณฑลกัษณะน้ีตองมี

ความหลากหลายตามสดัสวนผสม และลักษณะของอาหาร ซึ่งบางกรณีก็เขาขายเปนอาหารควบคุมเฉพาะ เมื่อบรรจุใน

ภาชนะบรรจุที่ปดสนิทก็ตองปฏบิตัติามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองอาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท  ดังน้ัน

กรณีท่ีอาหารกลุมนีเ้ขาลักษณะท่ีอยูในประกาศฯ ฉบับอ่ืนทีเ่กีย่วของก็จะมีการควบคุมในเร่ืองจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคตาม

ประกาศฯ น้ัน ๆ ดวยแลวแตกรณี 
 คําถาม 28: ขอกําหนดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคของกวยเตี๋ยว ตองตรวจวิเคราะหจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคชนิดใด และ

หากตรวจสอบคุณภาพจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค ตาม GMP  ตองตรวจวิเคราะหเชื้อชนิดใด 

คําตอบ 28: กวยเตี๋ยว ซึ่งเปนลักษณะพรอมบริโภคทานไดทันที มีขอกําหนดตามบัญชีหมายเลข 3 ลําดับที่ 6 ตรวจ

วิเคราะห  Salmonella spp.  Stapylococcous aureus  แตหากเปนกวยเตี๋ยวซึ่งตองผานความรอนและนําไปประกอบ

อาหารกอน ไมมีขอกําหนด 
 คําถาม 29:  วัตถุแตงกล่ินรส มีขอกําหนดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคอยางไร 

คําตอบ 29: วัตถุแตงกลิ่นรส ไมไดจัดเปนวัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองวัตถุเจือปน

อาหาร  และเขากลุมท่ีไมมีขอกําหนดดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค   
 คําถาม 30 ขนมปงซ่ึงไมไดอยูในภาชนะพรอมจําหนาย มีขอกําหนดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคอยางไร 

คําตอบ 30 ขนมปงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 224) พ.ศ. 2544 เร่ือง ขนมปง จะบังคับเฉพาะขนมปงใน

ภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท ซึ่งเปนขอกําหนดเก่ียวกับการแสดงฉลาก แตเน่ืองจากขอกําหนดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคเปน

ขอกําหนดเก่ียวกับดานความปลอดภัย ดังนั้นขนมปงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองมาตรฐานอาหารดาน

จุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคซ่ึงใชบังคับกับขนมปงท้ังที่บรรจุอยูในภาชนะพรอมจําหนายและไมบรรจุอยูในภาชนะพรอม

จําหนาย ซ่ึงมีขอกําหนดตามบัญชีหมายเลข 3 ลําดับที่ 3  
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 คําถาม 31 ลูกช้ิน ไสกรอก หมูยอ ซึ่งยังไมไดทอดหรือปง มีขอกําหนดจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคอยางไร 

ตอบ 31 ลูกชิ้น ไสกรอก หมูยอ เปนผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว แมยังไมไดทอดหรือปง แตกระบวนการผลิตไดผานความรอน

เพ่ือสามารถบริโภคไดทันที ซึ่งมีขอกําหนดตามบัญชีหมายเลข 3 ลําดับที่ 6(3)   
 

แนวทางการดําเนินการตามกฎหมาย 

 
คําถาม 32:   การพิจารณาดําเนินคดีหากเทากับหรือมากกวา Infective dose ถือวาเปนอาหารไมบริสุทธิ์ ทําไม

พิจารณาเฉพาะ Bacillus cereus และ Clostridium perfringen ไมพิจารณา Infective dose สําหรับ Listeria 

monocytogenes , Cronobacter  sakazakii หรอืจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรคชนิดอื่น 

คําตอบ 32:  เน่ืองจาก Listeria monocytogenes  มีความเสีย่งตอหญิงมีครรภ  และ Cronobacter  sakazakii          

มีความเสีย่งตอเด็กทารก  ประกอบกับเชื้อดังกลาวมีความรุนแรงในการเกดิโรคสงูเม่ือเทยีบกับ Baciillus cereus และ 

Clotridium perfringens  ดงัน้ันเพือ่คุมครองผูบริโภคกลุมเสีย่งดงักลาวจึงกําหนดใหตองไมพบ  หากพบจุลินทรียดงักลาว

ขางตนจัดเปนอาหารไมบริสทุธ์ิ โดยไมจําเปนตองพิจารณา Infective dose 
 คําถาม 33: เกณฑกรมวิทยาศาสตรการแพทยสามารถใชเปนเกณฑอางอิงในการดําเนินการตามกฎหมายไดหรอืไม   

คําตอบ 33:  เกณฑกรมวิทยาศาสตรการแพทย  เปนเกณฑในทางวิชาการที่ผานการศึกษามาแลวอยางเปนเหตุเปนผลอาจ

ใชเปนแนวทางประกอบการใชเปนดุลพินิจ   ประกอบการวินิจฉัยความผิดเก่ียวกับอาหารไมบริสุทธ์ิ ตามมาตรา 26 (1) ที่

บัญญัติ “อาหารที่มีสิ่งท่ีนาจะเปนอันตรายแกสุขภาพเจือปนอยู” ในเบื้องตนได  แตไมสามารถจะตั้งขอกลาวหาวามีการ

กระทํ าที่ ฝ าฝน เกณฑ กรม วิทยาศาสตรก ารแพทย   นอกจากนั้ น นิติก ร ไดมีก าร วิ นิจฉั ยต าม เกณฑที่

กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนดไวแลววาไมมีผลบังคับเปนกฎหมายที่ผูใดฝาฝนแลวจะตองไดรับโทษ  
 

คําถาม 34:   เชื้อจุลินทรยีอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในบัญชีแนบทายไมจําเปนตองตรวจวิเคราะหใชหรือไม   

คําตอบ 34:   ผูผลติตองตรวจเฝาระวังผลติภัณฑอาหารของตนเองเพ่ือควบคมุคุณภาพของผลติภณัฑ โดยเฉพาะจุลินทรียทีท่ํา

ใหเกดิโรคบางชนิดทีมี่โอกาสพบไดในวัตถดุิบท่ีใชในการผลติ หากเจาหนาท่ีตรวจพบ นอกเหนือจากประกาศฯ ก็สามารถ

ดําเนินการตามกฎหมายได  ท้ังน้ีสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยามีการตรวจเฝาระวังไดนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวใน

บัญชีหมายเลข 2 และ 3 ของประกาศฯ ไดอยูแลว 
 คําถาม 35:   รายงานผลการตรวจวิเคราะห (ไมเกิน 1 ป) จะสามารถนํามาประกอบการพิจารณาคําขอไดหรือไม  

คําตอบ 35: สามารถใชผลวิเคราะหตามประกาศเดิมได  หากสอดคลองกบัเงื่อนไขตามประกาศใหม กรณีท่ีไมสอดคลอง

สามารถวิเคราะหเพ่ิมเติมได  เชนกรณีที่ใสนม ตองตรวจ Listeria monocytogenes ก็ตองวิเคราะหเพ่ิม 
 คําถาม 36: กรณีการข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร แลวมีการตรวจวิเคราะหมากกวารายการที่กําหนดในในบัญชีแนบทาย

ประกาศฯ  จะพิจารณารับข้ึนทะเบียนอยางไร เชน  พบ Bacillus cereus ในนมเปร้ียว  ไมเกิน 100 ใน 1 กรัม เปนตน 

คําตอบ 36:  กรณีดังกลาวหากมีการตรวจวิเคราะหเกินรายการที่กําหนดไว หากผานมาตรฐานคือ ไมพบจุลินทรีย             
ก็สามารถรับขึ้นทะเบียนได แตหากตรวจวิเคราะหแลวไมผานมาตรฐาน  ก็ไมรับขึ้นทะเบียน  

 คําถาม 37:  กรณีตรวจพบ Pseudomonas aeruginosa ในนํ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ถือวาไมเขาขาย
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคหรือไม อยางไร  หรือ
เขาขายเปนอาหารไมบริสุทธิ ์

คําตอบ 37:   Pseudomonas aeruginosa เปนจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค  พบไดในธรรมชาติทั่วไป เชน ดิน น้ํา หรือตนไม มี
ความทนทานในสภาวะแวดลอม ตางๆ ไดดีเปนสาเหตุสําคญัของการติดเชื้อในโรงพยาบาล  และผูมีภูมิคุมกันบกพรอง ผูปวย
แผลไฟไหม และมะเร็งระยะสุดทาย ดังน้ันหากตรวจพบในอาหารถือเปนอาหารผิดมาตรฐานและอาหารไมบริสุทธ์ิ    
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 คําถาม 38:   การตรวจวิเคราะหของกรมวิทยาศาสตรการแพทย และศูนยวิทยาศาสตรการแพทย รวมถึงหนวยงาน
ของรัฐ ตองแจงวิธีการตรวจวิเคราะหในรายงานผลการตรวจวิเคราะหหรือไม   

คําตอบ 38:   การรายงานผลของกรมวิทยาศาสตรการแพทย และศูนยวิทยาศาสตรการแพทย จะตองแจงวิธีการตรวจ
วิเคราะหในใบรายงานผลการตรวจวิเคราะหดวย  ดังนั้นหนวยงานของรัฐอ่ืน ควรจะตองปฏิบัตใินลักษณะเดียวกัน 

 คําถาม 39:  การตรวจวิเคราะหอาหารเพ่ือประกอบการยื่นขอข้ึนทะเบียนตํารับอาหารหรือกรณีอื่นๆ สามารถใชวิธีอื่น 
นอกเหนือจากทีก่ําหนดไวในคําช้ีแจงประกาศกระทรวงสาธาณณสุขได หรือไม  

คําตอบ 39:   การตรวจวิเคราะหอาหารสามารถใชวิธีอ่ืนที่มีความเทียบเทาวิธีท่ีตรวจวิเคราะหที่กําหนดไวได  ทั้งนี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากกรมวิทยาศาสตรการแพทยวามีความเทียมเทาวิธีที่ตรวจวิเคราะหตามท่ีระบุไว  อยางไรก็ตาม หาก
เปนกรณีการใชผลวิเคราะหเพ่ือตัดสินดําเนินการตามกฎหมายจะตองใชวิธีตรวจวิเคราะหใหเปนไปตามคําชี้แจงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเทานั้น 

 ขอกําหนดอื่นๆ นอกเหนือจากประกาศฯ 
 คําถาม 40:  ผลิตภัณฑขนมขบเค้ียว ควรอางอิงมาตรฐานเช้ือจลุินทรยี (TPC  E coli  yeast mold) จากประกาศ ฉบบัใด 

คําตอบ 40: ผลติภัณฑขนมขบเคีย้ว จัดเปนอาหารสําเร็จรูปพรอมบริโภคทันที  ไมมีขอกําหนดมาตรฐานจุลินทรียดังกลาว 
แตสําหรับจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรคมีขอกําหนดตามบัญชหีมายเลข 3 ลําดบัที ่6  

 คําถาม 41:   E coli ไมใชจุลินทรยีทีท่ําใหเกิดโรค ใชหรอืไม ทําไมไมกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรือ่ง

มาตรฐานอาหารดานจุลินทรียทีท่ําใหเกิดโรค auditor บางคนบอกวาเปน pathogen 

คําตอบ 41:  E coli เปนจุลินทรียท่ีเปนตัวชี้วัดทางดานสุขลักษณะในการผลิต   ซึ่งกําหนดไวในประกาศของอาหาร  แตละ
ชนิดแลว   สําหรับ E. coli สายพันธที่ทําใหเกิดโรค เชน E. coli O157 จะตองไมพบตามประกาศฯ ฉบับน้ี 

 คําถาม 42:   เหตุใดมาตรฐานอาหารบางประเภทกําหนดใหไมพบ ยีสต รา  แตมาตรฐานอาหารบางประเภท
กําหนดใหพบยีสต รา ได 

คําตอบ 42:    มาตรฐานจุลินทรียที่เปนตัวชี้วัดสขุลกัษณะในผลติภัณฑ เชน  coliform, E coli, Yeast และ Mold  ซึง่ 

การกําหนด Yeast และ Mold  แตกตางกันขึ้นอยูกับผลติภณัฑแตละชนดิ  ผลติภัณฑอาหาร ถาผานกรรมวิธีการผลิตโดย
ใหความรอนและอยูในภาชนะท่ีปดสนิทไมควรพบ Yeast และ Mold  แตถาเปนอาหารที่ไมผานความรอนและมีอายุการ
เก็บรักษาไมนานจึงสามารถกําหนดใหมีปริมาณทีย่อมรับไดในปริมาณหนึ่ง 

 คําถาม 43:   นํ้าที่ใชสําหรับอุตสาหกรรมอาหารควรเลอืกใชมาตรฐานใด 

คําตอบ 43:    ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองวาดวยเร่ืองวิธีการผลิตเคร่ืองมอืเคร่ืองใชในการผลติและเก็บ
รักษา (ประกาศฯ (ฉบับที1่93) พ.ศ. 2543  (ฉบับท่ี298) พ.ศ. 2549 (ฉบบัที่220) พ.ศ. 2544) มีขอกําหนดใหนํ้าที่ใชใน

กระบวนการผลิตอาหารหรือสัมผสักับอาหารตองมีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง นํ้าบริโภคในภาชนะ
บรรจุท่ีปดสนทิ  ดังน้ันจึงตองปฎิบตัติามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเปนมาตรฐานบังคับ  

 คําถาม 44:   ขอทราบแหลงสืบคนของเกณฑจุลินทรยีของกรมวิทยาศาสตรการแพทย  

คําตอบ 44:   สอบถามไดจากสํานักคุณภาพและความปลอดภยัอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือสามารถ 
download ไดจากเวปไซดศูนยวิทยบริการ ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(http://elib.fda.moph.go.th/library/) 
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 คําถาม 45:   ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่295) พ.ศ. 2548 เร่ือง กําหนดคุณภาพหรอืมาตรฐานของภาชนะ
บรรจทุีท่ําจากพลาสติก  กําหนดไมมจีลิุนทรยีทีท่ําใหเกิดโรค จะใชเกณฑใด 

คําตอบ 45:   ประกาศนี้ไมครอบคลุมถึงการกําหนดมาตรฐานเชื้อจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคสําหรับภาชนะบรรจุอาหาร 

อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติขณะน้ีการตรวจวิเคราะหจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคสําหรับภาชนะบรรจุอาหารเพื่อประกอบการ
ยื่นขอขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร ตองวิเคราะหจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 4 ชนิด คือ Salmonella spp.  Stapylococcous 
aureus Bacillus cereus แล Clostirdium perfringens  
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จลุินทรียอื์น นอกเหนือจากจลุนิทรยีที์ทําใหเ้กดิโรค  
 ทีมีกาํหนดไวใ้นประกาศกระทรวงสาธารณสขุทีเกียวขอ้ง 
  

อาหารกลุมที่ 1 : อาหารควบคมุเฉพาะ 
1 เครื่องด่ืม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

1 เครื่องด่ืม 

(ฉบบัที่ 356 ) พ.ศ.2556, 

เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะ 

บรรจุทีป่ดสนิท 

โคลิฟอรม - นอยกวา 2.2 ตอเคร่ืองดื่ม 100 มิลลิลิตร 

โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable 

Number) 

อี.โคไล(Escherichia 

coli) 

- ไมพบ 

- เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทีป่ ดสนิทชนิดเหลวที่มีกาซ
คารบอนไดออกไซดหรือออกซิเจนผสมอยู  

ยีสตและเช้ือรา นอยกวา  1  CFU/ml 

- เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทีป่ ดสนิทชนิดเหลวที่ผาน
กรรมวิธีสเตอริไลส หรือ ยู เอช ที  

 นอยกวา  1  CFU/ml 

- เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทีป่ ดสนิทชนิดเขมขนที่ผาน
กรรมวิธีสเตอริไลส หรือ ยู เอช ที   

 นอยกวา  10  CFU/g 

- เครื่องด่ืมในภาชนะบรรจทุีป่ ดสนิทชนิดเหลวที่ผาน
กรรมวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส หรือ ยู เอช ที )  

 นอยกวา  100  CFU/ml 

-เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุทีป่ดสนิทชนิดเขมขนที่ผาน
กรรมวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส หรือ ยู เอช ที    

 นอยกวา  100  CFU/g 

-เคร่ืองดืม่ในภาชนะบรรจุทีป่ดสนิทชนิดแหง   นอยกวา  100  CFU/g 
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2. นมโค 
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

2. นมโค 
(ฉบบัที่ 350)พ.ศ. 2556 
2.1 น้ํานมโคที่ผาน 
กรรมวิธีฆาเชื้อ 
ชนิดเต็มมันเนย 
ชนิดพรองมันเนย 
ชนิดขาดมันเนย 
2.2  นมคืนรูป 
ชนิดเต็มมันเนย 
ชนิดพรองมันเนย 
ชนิดขาดมันเนย 

อี.โคไล(Escherichia coli) -  ไมพบในนํ้านมโคที่ผานกรรมวิธีฆาเชื้อ 0.1 มิลลิลิตร 

แบคทีเรยีทั้งหมด 
 

นมโคที่ผานกรรมวิธีพาสเจอรไรส 
-  ตรวจพบแบคทีเรียในน้ํานมโค 1 มิลลิลิตร ไดไมเกิน 
10,000 ณ แหลงผลิตและไมเกิน 50,000 ตลอด
ระยะเวลาเมื่อออกจากแหลงผลิตจนถึงวันหมดอายุบริโภค 
ที่ระบบุนฉลาก 
นมโคที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลสและกรรมวิธี ยู เอช ท ี
-  ไมพบแบคทีเรียในนํ้านมโค 0.1 มิลลิลิตร 

โคลิฟอรม -  ไมเกิน 100 ในนมโคที่ผานกรรมวิธีพาสเจอรไรส 1 
มิลลิลิตร ณ สถานที่ผลิต 

2.3 นมผง 
ชนิดเต็มมันเนย 
ชนิดพรองมันเนย 
ชนิดขาดมันเนย 
2.4 นมผงแปลงไขมัน 
ชนิดเต็มมันเนย 
ชนิดพรองไขมัน 

อี.โคไล (Escherichia coli) -  ไมพบในนมผง 0.1  กรัม 

แบคทีเรยีทั้งหมด -  ไมเกิน 50,000 ในนมผง 1  กรัม 

2.5 นมขนไมหวาน 
ชนิดเต็มมันเนย 
ชนิดพรองมันเนย 
ชนิดขาดมันเนย 
2.6 นมขนหวาน 
ชนิดเต็มมันเนย 
ชนิดพรองมันเนย 
 ชนิดขาดมันเนย 
2.7  นมขนคืนรูปหวาน 
ชนิดเต็มมันเนย 
ชนิดพรองมันเนย 
ชนิดขาดมันเนย 

ยีสตและเช้ือรา -  ตรวจพบรวมกันไดไมเกิน 10 ในนมขนหวาน  1  กรัม 

แบคทีเรยีทั้งหมด -  ไมเกิน 10,000 ในนมขนหวาน  1  กรัม  
-  ไมพบในนมขนไมหวาน  0.1  มิลลิลิตร 

โคลิฟอรม -  ไมพบในนมขนขนหวาน 0.1 กรัม 
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2. นมโค (ตอ) 
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

2.8 นมแปลงไขมัน 
ชนิดเต็มไขมัน 
ชนิดพรองไขมัน 

อี.โคไล(Escherichia coli) -  ไมพบในนํ้านมโคทีผ่านกรรมวิธีฆาเชื้อ 0.1 มิลลิลิตร 

แบคทีเรยีทั้งหมด นมแปลงไขมันที่ผานกรรมวิธีพาสเจอรไรส 
-  ตรวจพบในนํ้านม 1 มิลลิลิตร ไดไมเกิน 10,000 ณ 
แหลงผลิต และไมเกิน 50,000 ตลอดระยะเวลาเมื่อออก
จากแหลงผลิตจนถึงวันหมดอายุการบริโภคที่ระบ ุบน
ฉลาก 
นมแปลงไขมันที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลสและกรรมวิธี  
ยูเอชท ี
-  ไมพบในนํ้านม 0.1 มิลลิลิตร 

2.9 นมขนแปลงไขมันไม
หวาน 
ชนิดเต็มไขมัน 
ชนิดพรองไขมัน 
2.10 นมขนแปลงไขมัน
หวาน 
ชนิดเต็มไขมัน 
ชนิดพรองไขมัน 
 

ยีสตและเช้ือรา -  พบยีสตและเชื้อรารวมกันไดไมเกิน 10 ในนมขนหวาน  
   1  กรัม 
 

แบคทีเรยีทั้งหมด -  ไมเกิน 10,000 ในนมขนหวาน  1  กรัม 
-  ไมพบในนมขนไมหวาน  0.1  มิลลิลิตร 

โคลิฟอรม -  ไมพบในนมขนขนหวาน 0.1 กรัม 
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3. นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

นมดัดแปลงสําหรับ 

ทารกและนมดัดแปลง 

สูตรตอเนื่องสําหรับ 

ทารกและเด็กเล็ก  

(ฉบบัที่ 156) พ.ศ.2537  

และ (ฉบบัที ่286) 

พ.ศ.2547 

เรื่อง นมดัดแปลงสําหรบั 

ทารกและนมดัดแปลง 

สูตรตอเนื่องสําหรับ 

ทารกและเด็กเล็ก 

อี.โคไล (Escherichia coli) -  ไมพบในนม  0.1  กรมั หรือ 0.1 มิลลิลิตร 

แบคทีเรยีทั้งหมด - สําหรับกรรมวิธี สเตอริไลส   ไมพบในนม 0.1 มิลลิลิตร 

- สําหรับกรรมวิธี ยูเอชท ี         ไมพบในนม 0.1 มิลลิลิตร 

-  สําหรับชนิดผงหรือแหง        ไมเกิน 10,000 ในนม  1  กรัม  

 

 

4. นมปรุงแตง 

ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

4. นมปรุงแตง 

(ฉบบัที่ 351) พ.ศ.2556 

เรื่อง  นมปรุงแตง 

4.1 นมปรุงแตงชนิดเหลว 

 

อี.โคไล(Escherichia coli) -  ไมพบในนมปรุงแตง 0.1 มิลลิลิตร 

แบคทีเรยีทั้งหมด 
 
 

นมปรุงแตงที่ผานกรรมวิธีพาสเจอรไรส 
-  ตรวจพบแบคทีเรียในนมปรุงแตง 1 มลิลิลิตร ไดไมเกิน 
10,000 ณ แหลงผลิต และไมเกิน 50,000 ตลอด
ระยะเวลาเม่ือออกจากแหลงผลิตจนถึงวันหมดอายุการ
บริโภคที่ระบบุนฉลาก  
นมปรุงแตงที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลส 
-  ไมพบในนมปรุงแตง 0.1 มิลลิลิตร 

นมปรุงแตงที่ผานกรรมวิธี ยูเอชท ี
-  ไมพบในนมปรุงแตง 0.1 มิลลิลิตร 

โคลิฟอรม -  ไมเกิน 100 ในนมปรุงแตงที่ผานกรรมวิธีการพาสเจอรไรส 
1 มิลลิลิตร ณ แหลงผลิต 

4.2 นมปรุงแตงชนิดแหง

รวมทั้งชนิดแหงอัดเม็ด 

 

อี.โคไล(Escherichia coli) -   ไมพบในนมปรุงแตง 0.1  กรัม 

แบคทีเรยีทั้งหมด -   ไมเกิน 100,000 ในนมปรุงแตง 1  กรัม 
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5. นมเปรี้ยว 

ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

นมเปรี้ยว 

(ฉบบัที่ 353)พ.ศ.2556 

เรื่อง นมเปรี้ยว 

 

 

 

โคลิฟอรม * -  นอยกวา 3 ตอนมเปรี้ยว 1  กรัม โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น 
(Most Probable Number) 

เชื้อรา 

 

นมเปร้ียวที่ผานการฆาเชื้อหลังการหมัก 
-  ไมเกิน 100 โคโลนี ตอ1 กรัม 

ยีสต* 

 

 

นมเปร้ียวที่ไมไดใชยีสตในการหมักและไมผานการ       ฆา

เชื้อหลังการหมัก 
-  ไมเกิน 100 โคโลนี ตอ1 กรัม 

ยีสตและเชื้อรา* นมเปร้ียวที่ผานการฆาเชื้อหลังการหมัก 
-  พบยีสตและเช้ือราไดไมเกิน 10 โคโลนี ตอ 1  กรัม 

 

6. ผลิตภัณฑของนม 

ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

ผลิตภัณฑของนม 

(ฉบบัที่ 352) พ.ศ.2556 

เรื่อง ผลิตภัณฑของนม 

 

แบคทีเรยีทั้งหมด ผลิตภัณฑของนมชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีพาสเจอรไรส 

-  ตรวจพบในผลิตภัณฑของนม1 มิลลิลิตร ไดไมเกิน 

10,000 ณ แหลงผลิต และไมเกิน 50,000 ตลอด

ระยะเวลาเม่ือออกจากแหลงผลิตจนถึงวันหมดอายุการ

บริโภคที่ระบบุนฉลาก  

ผลิตภัณฑของนมชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลสและ

กรรมวิธี ยูเอชท ี

-  ไมพบในผลิตภัณฑของนม 0.1 มิลลิลิตร 

ผลิตภัณฑของนมชนิดแหง 
-  ไมเกิน 100,000 ในผลิตภัณฑของนม ชนิดแหง 1  กรัม 

โคลิฟอรม ไมเกิน 100 ในผลิตภัณฑของนมชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธี

พาสเจอรไรส 1 มิลลิลิตร ณ แหลงผลิต 
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7. อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก 

ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

อาหารทารกและอาหาร

สูตรตอเนื่องสําหรับทารก

และเด็กเล็ก 

(ฉบบัที่ 157) พ.ศ.2537  

(ฉบบัที่ 171) พ.ศ.2539  

และ (ฉบบัที ่287) 

พ.ศ.2547เรื่อง  

อาหารทารกและอาหารสูตร

ตอเน่ืองสําหรับทารกและ

เด็กเล็ก 

แบคทีเรยีทั้งหมด สําหรับกรรมวิธีสเตอริไลส    
-  ไมพบในอาหาร 0.1 มิลลิลิตร 
สําหรบักรรมวิธี ยู เอช ท ี     
 -  ไมพบในอาหาร 0.1 มิลลิลิตร 
สําหรับชนิดผงหรือแหง       
 -  ไมเกิน 10,000 ในอาหาร1 กรัม 

กรณีใชกรรมวิธีอ่ืน            

 -  ตรวจพบตามที่ไดรบัความเห็นชอบจาก อย. 

อี.โคไล(Escherichia coli) - ตรวจพบในอาหาร 0.1 กรัม หรือ 0.1 มิลลกิรัม 

 

8. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

8. อาหารในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิท 
(ฉบบัที่ 355) พ.ศ.2556, 
8.1 อาหารตามขอ 3(1) 
ชนิดที่มีความเปนกรดตํ่า 

จุลินทรียที่เติบโตที่อุณหภูมิ 37
o
C 

หรือ 55oC 
 

-  ไมม ี

8.2 อาหารตามขอ 3(1) 
ชนิดที่มีคาความเปนกรด-
ดางต้ังแต4.6ลงมาและ
อาหารตามขอ3(2) 

 

จุลินทรียที่เตบิโตที่อุณหภูมิ 37
o
C 

หรือ 55oC 
 
 

 
อาหารตามขอ 3 (1) ชนิดที่มีความเปนกรด หรือ  
ปรบัสภาพกรด 
-  ไมเกิน 1,000 ตออาหาร 1  กรัม 
อาหารตามขอ 3 (2) 
-  ไมเกิน 10,000 ตออาหาร 1  กรัม 

ยีสตและเชื้อรา -  ไมเกิน 100 ตออาหาร 1  กรัม 

โคลิฟอรม 
 

-  ไมพบ หรือ 
-  นอยกวา 3 ตออาหาร 1  กรัม ในกรณีตรวจ 
โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) 
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9. อาหารเสริมทารกและเด็กเล็ก 

ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

อาหารเสริมทารกและเด็ก

เล็ก 

(ฉบบัที่ 158) พ.ศ.2537 

เรื่อง อาหารเสริมสําหรับ 

ทารกและเด็กเล็ก  

 

อี.โคไล(Escherichia coli) -  ไมพบในอาหารเสริม  0.1  กรัม หรือ  

    0.1 มิลลิลิตร 

แบคทีเรยีทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สําหรับกรรมวิธีสเตอริไลส      

  -  ไมพบในอาหารเสริม 0.1 มิลลิลิตร 

สําหรับกรรมวิธี ยู เอช ท ี               

-  ไมพบในอาหารเสริม 0.1 มิลลิลิตร 

สําหรับชนิดแหงที่ไมตองผานการหุงตม 

กอนทาน   

-  ไมเกิน 50,000 ในอาหารเสริม 1  กรัม 

ที่ตองผานการหุงตมกอนทาน      

-  ไมเกิน 100,000 ในอาหารเสริม 1  กรัม 

กรณีใชกรรมวิธีอ่ืน            

-  ตรวจพบตามที่ไดรบัความเห็นชอบจาก อย 

 

10 .ไอศกรีม 

ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

10.ไอศกรีม 

(ฉบบัที่ 354) พ.ศ.2556 

10.1 ไอศกรีมนม และ  

ไอศกรีมนมผสม 

10.2 ไอศกรีมดัดแปลง 

และ ไอศกรีมดัดแปลงผสม 

10.3  ไอศกรีมหวานเย็น 

แบคทีเรยีทั้งหมด -  ไมเกิน  600,000 ในอาหาร  1  กรัม 

อี.โคไล -  ไมพบในอาหาร  0.01  กรัม 

10.4  ไอศกรีมชนิดแหง 

หรือผง 

แบคทีเรยีทั้งหมด -  ไมเกิน 100,000 ในอาหาร 1  กรัม 
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11. อาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก 

ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

อาหารสําหรับผูที่ตองการ

ควบคุมน้ําหนึก (ฉบบัที่ 

121) พ.ศ.2532 

เรื่อง อาหารสําหรับผูที่

ตองการควบคุมน้ําหนึก 

ยีสตและเชื้อรา 

 

 

- อาหารสําหรับผูที่ตองการ
ควบคุมน้ําหนักชนิดเหลวที่
ผานกรรมวิธีสเตอริไลส หรือ 
ยู เอช ท ี

 นอยกวา  1  CFU/ml 

- อาหารสําหรับผูที่ตองการ
ควบคุมน้ําหนักชนิดเขมขน 
ชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลวที่ผาน
กรรมวิธีสเตอริไลส หรือ ยู 
เอช ที   

 นอยกวา  10  CFU/ml 

- อาหารสําหรับผูที่ตองการ
ควบคุมน้ําหนักชนิดเหลว 
ชนิดเขมขน ชนิดแหงชนิดก่ึง
แข็งก่ึงเหลว ที่ผานกรรมวิธี
อ่ืนนอกเหนือจากวิธีสเตอริ
ไลส หรือ ยู เอช ท ี  

 นอยกวา  100  CFU/g หรือ ml 
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อาหารกลุมที่ 2 : อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน 
1. น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุที่
ปดสนิท 
ฉบบัที่ 61 (พ.ศ. 2524) 
เรื่อง  น้ําบริโภคในภาชนะ
บรรจทุิป่ดสนิท 

 

โคลิฟอรม - นอยกวา 2.2 ตอน้ําบริโภค 100 มิลลิลิตร โดยวิธี 
เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) 

อี.โคไล - ไมพบ 

 
2. น้ําแข็ง 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

น้ําแข็ง 
ฉบบัที่ 78 (พ.ศ. 2527) 
เรื่อง น้ําแข็ง 

โคลิฟอรม - นอยกวา 2.2 ตอน้ําสะอาด 100 มิลลิลิตร โดยวิธี 
เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) 

อี.โคไล - ไมพบ 

 
3. ช็อกโกแลต 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

ช็อกโกแลต 
ฉบบัที่ 83 (พ.ศ.2527) เรื่อง 
ช็อกโกแลต และ 
ช็อกโกแลต (ฉบบัที่ 2)  

เชื้อรา - นอยกวา 100 CFU/g 

 

4. เครื่องด่ืมเกลิอแร 

ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

เครื่องด่ืมเกลิอแร 

ฉบบัที่ (195) พ.ศ. 2543

เรื่อง เครื่องด่ืมเกลือแร และ

เครื่องด่ืมเกลือแร (ฉบบัที่ 2) 

โคลิฟอรม - นอยกวา 2.2 ตอเครื่องด่ืมเกลือแร 100 มิลลิลิตร 

โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) 

อี.โคไล - ไมพบ 

-เครื่องด่ืมเกลือแรชนิดเหลว
ที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลส 
หรือ ยู เอช ที   

เชื้อรา นอยกวา  1  CFU/ml 

- เครื่องดื่มเกลือแรชนิดเหลว
ที่ผานกรรมวิธีอ่ืน
นอกเหนือจากวิธีสเตอริไลส 
หรือ ยู เอช ที)   

 นอยกวา  100  CFU/ml 

- เคร่ืองดื่มเกลือแรชนิดแหง  นอยกวา  100  CFU/g 
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5. ชา 

ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

ชา 
ฉบบัที่ (196) พ.ศ. 2543 
เรื่อง ชา และชา (ฉบบัที่ 2) 

โคลิฟอรม - นอยกวา 2.2 ตอชาปรุงสําเร็จ 100 มิลลิลิตร โดยวิธี 
เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) 

อี.โคไล - ไมพบ 

ชาชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธีส
เตอริไลส หรือ ยู เอช ท ี 

ยีสตและเชื้อรา นอยกวา  1  CFU/ml 

ชาชนิดเหลวที่ผานกรรมวิธี
อ่ืนนอกเหนือจากวิธีสเตอริ
ไลส หรือ ยู เอช ท ี

 นอยกวา  100  CFU/ml 

-ชนิดแหง  นอยกวา  100  CFU/g 

 

6. กาแฟ 

ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

กาแฟ 
ฉบบัที่ (197) พ.ศ. 2543 
กาแฟ และกาแฟ (ฉบบัที่ 2) 

โคลิฟอรม - นอยกวา 2.2 ตอกาแฟ 100 มิลลิลิตร โดยวิธี เอ็ม พี 
เอ็น (Most Probable Number) 

อี.โคไล - ไมพบ 

- กาแฟชนิดเหลวที่ผาน
กรรมวิธีสเตอริไลส หรือ ยู 
เอช ที   

ยีสตและเชื้อรา นอยกวา  1  CFU/ml 

- กาแฟชนิดเหลวที่ผาน
กรรมวิธีอ่ืนนอกเหนือจาก
วิธีสเตอริไลส หรือ ยู เอช ท ี

 นอยกวา  100  CFU/ml 

-กาแฟชนิดแหง  นอยกวา  100  CFU/g 

 

7. น้ํานมถ่ัวเหลืองในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท 

ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

น้ํานมถ่ัวเหลืองในภาชนะ

บรรจุที่ปดสนิท(ฉบบัที่ 

198) พ.ศ.2543 เรื่อง นมถั่ว

เหลืองในภาชนะบรรจุทีป่ด

สนิท 

แบคทีเรยี ทั้งหมด - ไมพบ ใน 0.1 มิลลิลิตร สําหรับน้ํานมถั่วเหลืองที่ผาน

กรรมวิธีสเตอริไลส 

- ไมเกิน 10 ใน 1 มิลลิลิตร สําหรับนํ้านมถั่วเหลืองที่ผาน

กรรมวิธี UHT 

- ไมเกิน 10,000 ใน 1 กรัม สําหรับนํ้านมถ่ัวเหลืองชนิดแหง 

อี.โคไล - ไมพบ ในน้ํานมถั่วเหลือง 0.1 มิลลิลิตร 

โคลิฟอรม - นอยกวา 2.2 ตอนํ้านมถั่วเหลือง 100 มิลลิลิตร โดยวิธี 

เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) 
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8. น้ําแรธรรมชาติ 

ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข 
จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

น้ําแรธรรมชาติ 

ฉบบัที่ (199) พ.ศ. 2543 

น้ําแรธรรมชาติ 

โคลิฟอรม - นอยกวา 2.2 ตอน้ําแรธรรมชาติ 100 มิลลิลิตร โดย

วิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number) 

อี.โคไล - ไมพบ 

 
9. ซอสบางชนิด  

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

ซอสบางชนิด  
(ฉบบัที่ 201) พ.ศ.2543 
เรื่อง ซอสบางชนิด 
 
 

แบคทีเรยีทั้งหมด - ไมเกิน 10,000 ในอาหาร 1 กรัม 

อี.โคไล - นอยกวา 3 ในอาหาร 1 กรัม โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most 
Probable Number) 

ยีสตและเชื้อรา - ไมเกิน 10 ในอาหาร 1 กรัม 

 
10.  ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีนจากถ่ัวเหลือง 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจาก
การยอยโปรตีนจากถั่ว
เหลือง 
เรื่อง ผลิตภัณฑปรุงรสที่ได
จากการยอยโปรตีนของถั่ว
เหลือง (2553) 

โคลิฟอรม - นอยกวา 3 ตอผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีน
ของถ่ัวเหลือง 1 กรัม โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most 
Probable Number) 

ยีสตและเชื้อรา - ไมเกิน 10 ตอผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอย
โปรตีนของถั่วเหลือง 1 กรัม 

 
11. น้ําผ้ึง 

ประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

น้ําผ้ึง 
ฉบบัที่ (211) พ.ศ.2543 
เรื่อง น้ําผ้ึง 

ยีสตและเชื้อรา - ไมเกิน 10 ตอน้ําผ้ึง 1 กรัม 
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12. อาหารก่ึงสําเร็จรูป 
ประกาศ 

กระทรวงสาธารณสุข จุลินทรีย เกณฑกําหนด 

อาหารก่ึงสําเร็จรูป 
(ฉบบัที่ 210) พ.ศ.2543 
เรื่อง อาหารกึ่งสําเร็จรูป 

  

11.1 กวยเต๋ียว กวยจั๊บ 
บะหมี่ เสนหม่ี และวุนเสน 

แบคทีเรยีทั้งหมด - ไมเกิน 10,000 ในอาหาร 1 กรัม สําหรับบะหม่ี 

- ไมเกิน 30,000 ในอาหาร 1 กรัม สําหรับกวยเตี๋ยว 
กวยจั๊บ เสนหม่ี และวุนเสน 

อี.โคไล - นอยกวา 3 ในอาหาร 1 กรัม โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most 
Probable Number) 

เชื้อรา - ไมเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม 

11.2 เครื่องปรุงที่กําหนดอยู
ในภาชนะกวยเต๋ียว กวยจั๊บ 
บะหมี่ เสนหม่ี และวุนเสน 

แบคทีเรยี ทั้งหมด - ไมเกิน 500,000 ในอาหาร 1 กรัม 

อี.โคไล - นอยกวา 3 ในอาหาร 1 กรัม โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most 
Probable Number) 

เชื้อรา - ไมเกิน 500 ในอาหาร 1 กรัม 

11.3 ขาวตมและโจกที่ปรุง
แตง 
11.4 แกงจืดและซุป ชนิด
กอน ชนิดผง หรือชนิดแหง
11.5  แกงและนํ้าพริกตางๆ 

อี.โคไล - นอยกวา 3 ในอาหาร 1 กรัม โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most 
Probable Number) 

เชื้อรา - ไมเกิน 100 ในอาหาร 1 กรัม 

 


