
หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ือง  อาหารฉายรังสี 

 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง  อาหารฉายรังสี 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๖  (๗)  และ  (๑๐)  แหงพระราชบัญญัติอาหาร  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๒๙๗)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เ ร่ือง  
อาหารฉายรังสี  ลงวันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

ขอ ๒ ในประกาศฉบับนี้ 
“อาหารฉายรังสี”  (Irradiated  Food)  หมายความวา  อาหารที่ผานกรรมวิธีการฉายรังสี 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการฉายรังสี 
“การฉายรังสีอาหาร”  (Food  Irradiation)  หมายความวา   กระบวนการผลิตอาหาร   

โดยกรรมวิธีการฉายรังสี 
“ผูฉายรังสีอาหาร”  หมายความวา  ผูที่ไดรับอนุญาตใหทําการฉายรังสีอาหาร 
“ปริมาณรังสีดูดกลืน”  (Absorbed  Dose)  หมายความวา  ปริมาณพลังงานที่อาหารดูดกลืนไว  

ตอหนึ่งหนวยน้ําหนักของผลิตภัณฑอาหารฉายรังสี  มีหนวยเปนเกรย 
ขอ ๓ ใหอาหารฉายรังสี  เปนอาหารที่กําหนดวิธีการ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการฉายรังสี  

และการเก็บรักษาอาหารฉายรังสี  และกําหนดการแสดงฉลากอาหารฉายรังสี 
ขอ ๔ อาหารที่จะนํามาฉายรังสี  ตองปฏิบัติตาม 
(๑) หลักเกณฑวิธีการที่ ดีในการผลิต   (Good  Manufacturing  Practices)  ตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข  วาดวยเร่ือง  วิธีการผลติ  เคร่ืองมือเครื่องใชในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร  
หรือขอกําหนดพื้นฐานดานสุขลักษณะอาหาร  หรือหลักเกณฑวาดวยสุขลักษณะที่ดี  แลวแตกรณี  
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดานความปลอดภัยของอาหาร   

(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของวาดวยเร่ืองอาหารนั้น ๆ 
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ขอ ๕ ภาชนะที่บรรจุอาหารฉายรังสีทั้งกอนและหลังการฉายรังสี  ตองอยูในสภาพที่ถูกหลัก

สุขลักษณะ  ตรงตามวัตถุประสงคในการฉายรังสี  และเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   

วาดวยเร่ือง  ภาชนะบรรจุ 

ขอ ๖ การฉายรังสีอาหารตองไมนํามาใชเพื่อทดแทนการปฏิบัติตาม  ขอ  ๔  (๑) 

ขอ ๗ ผูฉายรังสีอาหาร  ตองมีวิธีการ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการฉายรังสีและการเก็บ   

รักษาอาหารฉายรังสี  ไมตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไวในบัญชีหมายเลข  ๑  แนบทายประกาศนี้ 

การตรวจประเมินวิธีการ  เคร่ืองมือเครื่องใชในการฉายรังสีและการเก็บรักษาอาหารฉายรังสี  

ให เปนไปตามที่ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด   โดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการอาหาร 

ขอ ๘ ชนิดของรังสี  ตองไดจากแหลงของรังสีที่เปนตนกําเนิด  ดังตอไปนี้ 

(๑) รังสีแกมมา  จากเครื่องฉายรังสีที่มีโคบอลต-60  (60Co)  หรือซีเซียม-137  (137Cs)  หรือ 

(๒) รังสีเอกซ  จากเครื่องผลิตรังสีเอกซที่ทํางานดวยระดับพลังงานที่ตํ่ากวา  หรือเทากับ   

๕  ลานอิเล็กตรอนโวลต  หรือ 

(๓) รังสีอิเล็กตรอน  จากเครื่องเรงอนุภาคอิเล็กตรอนที่ทํางานดวยระดับพลังงานที่ตํ่ากวา 

หรือเทากับ  ๑๐  ลานอิเล็กตรอนโวลต 

ขอ ๙ การฉายรังสีอาหารตอง  เปนไปตามเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ปริมาณรังสีดูดกลืนตํ่าสุดเพียงพอที่ทําใหบรรลุวัตถุประสงคของ  การฉายรังสี 

(๒) ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดเปนไปตามวัตถุประสงคของการฉายรังสี  และไมเกินตามที่

ระบุไวในบัญชีหมายเลข  ๒  แนบทายประกาศนี้  โดยสามารถคงคุณคาทางโภชนาการของอาหาร   

และไมทําลายโครงสรางคุณสมบัติเชิงหนาที่  ตลอดจนคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของอาหาร 

กรณีที่การฉายรังสีไมเปนไปตามบัญชีหมายเลข  ๒  แนบทายประกาศนี้  ตองมีหลักฐาน 

และเหตุผลทางวิชาการหรือความจําเปนทางเทคนิค   และตองได รับการอนุญาตจากเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

ขอ ๑๐ อาหารที่ผานการฉายรังสีมาแลวจะนํามาฉายรังสีซํ้าอีกไมได  เวนแตอาหาร 

ที่มีความชื้นตํ่า  เชน  ผลิตภัณฑประเภทธัญพืช  ถ่ัวเมล็ดแหง  อาหารแหง  และอาหารอื่นในทํานอง  

เดียวกันนี้  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําจัดแมลงที่เขาไปภายหลังจากที่ไดมีการฉายรังสีแลว 
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ขอ ๑๑ อาหารที่ไดรับการฉายรังสีกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้  ไมถือวาเปน  การฉายรังสีซํ้า 

(๑) อาหารที่เตรียมจากวัตถุดิบซ่ึงไดรับการฉายรังสีในระดับตํ่ามาแลว  เชน  การควบคุม 

การแพรพันธุของแมลง  การปองกันการงอกของรากและหัวพืช  แลวถูกนํามาฉายรังสีเพื่อวัตถุประสงคอื่น 

(๒) อาหารที่มีสวนประกอบที่ผานการฉายรังสีแลว  นอยกวารอยละ  ๕  ถูกนํามาฉายรังสี 

(๓) อาหารที่ไมสามารถรับปริมาณรังสีตามกําหนดไดหมดภายในครั้งเดียว  เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคตามที่ตองการ 

ขอ ๑๒ อาหารที่มีการฉายรังสีตามขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  ตองมีปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุด

โดยรวมไมเกิน  ๑๐  กิโลเกรย  ทั้งนี้หากมีปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดโดยรวมเกิน  ๑๐  กิโลเกรย  ตองมี

หลักฐานและเหตุผลทางวิชาการหรือความจําเปนทางเทคนิคที่สมควร  และตองไมเปนอันตรายตอความ

ปลอดภัยของผูบริโภค  หรือทําลายคุณภาพของอาหาร  และตองไดรับการอนุญาตจากเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

ขอ ๑๓ การแสดงฉลากของอาหารฉายรังสี  นอกจากตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวง  

สาธารณสุข  วาดวยเร่ือง  ฉลาก  และประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองของอาหารนั้น ๆ  แลว  

ตองแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ดวย 

(๑) ชื่อและที่ต้ังของสํานักงานใหญของผูผลิตอาหารและผูฉายรังสีอาหาร 

(๒) ขอความวา  “ผานการฉายรังสีแลว”  หรือขอความที่ส่ือความหมายในทํานองเดียวกัน 

(๓) ระบุวัตถุประสงคของการฉายรังสี  ดวยขอความดังนี้  “เพื่อ......”  (ความที่เวนไวใหระบุ

วัตถุประสงคของการฉายรังสี) 

(๔) เคร่ืองหมายการฉายรังสี  ตามรูปแบบที่กําหนดไวในบัญชีหมายเลข  ๓  แนบทาย

ประกาศนี้  ใกลกับชื่อของอาหาร 

(๕) วันเดือนและปที่ทําการฉายรังสี 

ขอ ๑๔ อาหารฉายรังสีหากถูกนํามาใชเปนสวนประกอบในอาหารอื่น  รวมทั้งกรณี 

ที่สวนประกอบของอาหารมีเพยีงอยางเดียว  ซ่ึงไดมาจากวัตถุดิบที่ผานการฉายรังสี  ตองแสดงขอความ

ตามขอ  ๑๓  (๒)  กํากับชื่อสวนประกอบของอาหารนั้น ๆ 

ขอ ๑๕ ใหการฉายรังสีที่ไดรับอนุญาตกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ตองปฏิบัติตามขอ  ๗  

ภายในหนึ่งป  นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 
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ขอ ๑๖ ผูนําเขาอาหารฉายรังสี  จะตองจัดใหมีใบรับรองสถานที่ฉายรังสีสําหรับการนําเขา  

ที่เปนไปตามวิธีการ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการฉายรังสี  และการเก็บรักษาอาหารฉายรังสี  ไมตํ่ากวา

เกณฑที่ กําหนดไวในบัญชีหมายเลข   ๑   แนบทายประกาศนี้   หรือมาตรฐานอื่นที่ เทียบเท า   

จากหนวยงานของรัฐที่ รับผิดชอบของประเทศผูผลิต   หรือหนวยงานอื่นที่ได รับการยอมรับ 

จากหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศผูผลิต   
ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปนเพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค  สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาอาจกําหนดใหสถานที่ฉายรังสีอาหารตามวรรคหนึ่ง  ตองผานการตรวจ
ประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา   หรือองคกรหรือหนวยงานที่ เลขาธิการ  
คณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร 

ขอ ๑๗ ใหผูรับใบอนุญาตนําเขาอาหารฉายรังสี  กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  ตองปฏิบัติ
ตามขอ  ๑๖  ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

ขอ ๑๘ ผูผลิตหรือนําเขาอาหารฉายรังสีที่ไดรับการข้ึนทะเบียนตํารับอาหาร  หรืออนุญาต 
ใชฉลากอาหาร  หรือจดทะเบียนอาหาร  หรือแจงรายละเอียดอาหารไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ  
และมีการแสดงฉลากแตกตางไปจากที่กําหนดไวตามขอ  ๑๓  ตองแกไขฉลากใหถูกตองตามประกาศนี้  
และใหคงใชฉลากเดิมไดตอไปแตไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศใชบังคับ 

ขอ ๑๙ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



 

 

บัญชีหมายเลข ๑  

แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี  

การฉายรังสีอาหารในสถานที่ฉายรังสี จะตองมีการกําหนด วิธีการ เครื่องมือเครื่องใชในการฉายรังสี และการเก็บรักษาอาหารฉายรังสี ซึ่งการ

ดําเนินการดังกลาวนั้น จะตองคํานึงถึงสิ่งตางๆดังตอไปนี้ 

ลําดับ หัวขอ เนื้อหา 

๑ สถานที่ตั้ง อาคารฉาย

รังสี และการออกแบบ 

๑.๑  สถานที่ตั้ง อาคารฉายรังสี และบริเวณใกลเคียงเหมาะสม ไมอยูในที่ที่จะทําใหอาหารที่ฉายรังสีเกิดการปนเปอนไดงาย

๑.๒  การออกแบบอาคารฉายรังสี 

๑.๒.๑  ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของในดานความปลอดภัย 

๑.๒.๒  มีขนาดและจัดแบงพื้นที่เพียงพอ เหมาะสม 

๑.๒.๓  งายตอการบํารุงรักษา การทําความสะอาดและสะดวกตอการปฏิบัติงาน 
๑.๒.๔  มีแสงสวางเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน 

๑.๒.๕  มีการระบายอากาศที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน 
๑.๒.๖  มีมาตรการปองกันการปนเปอนจากสัตวและแมลง 

๑.๓  ภายในอาคารฉายรังสี อยางนอยควรประกอบดวยหองหรือบริเวณตางๆดังนี้ 

๑.๓.๑  หองหรือบริเวณเก็บอาหารที่ยังไมฉายรังสี ภายใตการเก็บที่อุณหภูมิเหมาะสมกับผลิตภัณฑอาหารนั้นๆ 

๑.๓.๒  หองหรือบริเวณเก็บอาหารที่ฉายรังสีแลว ภายใตการเก็บที่อุณหภูมิเหมาะสมกับผลิตภัณฑอาหารนั้นๆ 

๑.๓.๓  หองหรือบริเวณเก็บเครื่องฉายรังสี และเครื่องจักรรวมระบบในการฉายรังสี 

๑.๓.๔  หองฉายรังสี 

๑.๓.๕  หองหรือบริเวณตางๆเหลานี้ แยกเปนสัดสวนและเปนไปตามสายงานการดําเนินการฉายรังสี 

๑.๓.๖  หองหรือบริเวณตางๆเหลานี้ ตองแยกออกจากบริเวณ สํานักงาน และหองน้ําหองสวม และไมมีที่พักคนงาน

ในอาคารฉายรังสี เพื่อปองกันการปนเปอนขาม 

๑.๓.๗  ไมมีสิ่งของที่ไมใชแลวหรือไมเกี่ยวของกับการฉายรังสี อยูในอาคารฉายรังสี 
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๒ แหลงกําเนิดรังสี และ

เครื่องจักรรวมระบบ

ในการฉายรังสี 

๒.๑  แหลงกําเนิดรังสีในการฉายรังสีอาหาร เปนอยางใดอยางหนึ่งแลวแตกรณี ดังนี้  

๒.๑.๑  รังสีแกมมา จากเครื่องฉายรังสีที่มีโคบอลต-60 (60Co) หรือ  ซีเซียม-137 (137Cs) 

๒.๑.๒  รังสีเอกซ จากเครื่องผลิตรังสีเอกซที่ทํางานดวยระดับพลังงานที่ต่ํากวาหรือเทากับ ๕ ลานอิเล็กตรอนโวลต   

๒.๑.๓  รังสีอิเล็กตรอน จากเครื่องเรงอนุภาคอิเล็กตรอนที่ทํางานดวยระดับพลังงานที่ต่ํากวาหรือเทากับ 

๑๐ ลานอิเล็กตรอนโวลต 

๒.๒  เครื่องจักรรวมระบบในการฉายรังสี ตองมีการออกแบบใหอาหารไดรับปริมาณรังสีดูดกลืน (Absorbed Dose)       

ในปริมาณต่ําสุดและสูงสุดตามขอกําหนดของกระบวนการฉายรังสี และตองเปนไปตามกฎหมาย   

๓ กระบวนการฉายรังสี 

และการควบคุม 

๓.๑  อาหารที่จะนํามาผานกระบวนการฉายรังสีอยางนอยตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิต (Good 

Manufacturing Practices) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชใน       

การผลิต และการเก็บรักษาอาหาร หรือขอกําหนดพื้นฐานดานสุขลักษณะอาหาร หรือหลักเกณฑวาดวย     

สุขลักษณะที่ดี แลวแตกรณี 

๓.๒  การขนสงและการเก็บรักษาอาหารกอนฉายรังสีตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนและถูกสุขลักษณะ 

๓.๓  ขนาดและรูปรางของภาชนะบรรจุที่ใชในการฉายรังสีตองออกแบบใหสอดคลองกับลักษณะผลิตภัณฑอาหารที่จะนํามา

ฉายรังสี และสอดคลองกับการจัดวางของเครื่องจักรรวมระบบในการฉายรังสี 

๓.๔  การฉายรังสี  จะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

๓.๔.๑  มีการกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนของการฉายรังสี  

๓.๔.๒  มีการกําหนดชวงปริมาณรังสีที่เหมาะสมที่บรรลุวัตถุประสงคของการฉายรังสีในผลิตภัณฑอาหารที่จะนํามา  

ฉายรังสี  

๓.๔.๓  มีการทดสอบการกระจายของรังสี (Plant Commissioning) เมื่อเริ่มดําเนินการครั้งแรก และทุกครั้งเมื่อมี  

การเปลี่ยนแปลงแผงตนกําเนิดรังสี 
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  ๓.๔.๔  มีการทดสอบการกระจายของปริมาณรังสีดูดกลืน (Dose Mapping) ในผลิตภัณฑอาหารทุกชนิดหรือกลุม

ผลิตภัณฑอาหาร เมื่อนํามาฉายรังสีครั้งแรกและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจัดวาง น้ําหนักของอาหาร  

ความหนาแนนของอาหาร  ภาชนะบรรจุ รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผงตนกําเนิดรังสี 
๓.๔.๕  มีการควบคุมปจจัยที่มีผลตอปริมาณรังสีดูดกลืน ไดแก ความถูกตองของตําแหนงของตนกําเนิดของรังสี เวลา

ในการฉายรังสี ความแรงของตนกําเนิดรังสี ปริมาณรังสีที ่ไดรับ ลําดับการลําเลียงผลิตภัณฑอาหาร 

และความหนาแนนของผลิตภัณฑอาหาร และมีการบันทึก เพื่อใหมั่นใจวาอาหารไดรับปริมาณรังสีที่บรรลุ

วัตถุประสงคการฉายรังสีในแตละรอบของการฉายรังสีนั้น 
๓.๕  การบงชี้ผลิตภัณฑ  

๓.๕.๑  มีการกําหนดรหัสหรือหมายเลขเพื่อบงชี้ภาชนะบรรจุที่อยูในแตละขั้นตอนตลอดทั้งกระบวนการฉายรังสี  

๓.๕.๒  มีการบันทึกปจจัยที่เกี่ยวของใหตรงกับรหัสหรือหมายเลขของผลิตภัณฑอาหารนั้น  โดยปจจัยที่เกี่ยวของ 

เชน วัน เวลา ความแรงของแหลงกําเนิด ปริมาณรังสีต่ําสุดและสูงสุดที่ไดรับ และอุณหภูมิ เปนตน 

๓.๖  การจัดการผลิตภัณฑอาหารหลังการฉายรังสี 
๓.๖.๑  มีระบบการผลิตภัณฑอาหารที่ผานการฉายรังสีแลวออกจากผลิตภัณฑอาหารที่ยังไมผานการฉายรังสี  

อยางเหมาะสม  

๓.๖.๒  มีการตรวจสอบและเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารหลังการฉายรังสีอยางเหมาะสม และภาชนะบรรจุของอาหารที่

ผานการฉายรังสีแลวอยูในสภาพสมบูรณ 
๓.๖.๓  มีระบบการควบคุมผลิตภัณฑอาหารและสินคาคงคลังที่ดีเพียงพอ เพื่อใหสามารถทวนสอบผลิตภัณฑอาหาร

ที่สงมอบไปแลวไดทั้งโรงงานฉายรังสีและโรงงานผลิตอาหารกอนที่จะนํามาฉายรังสี 

๓.๖.๔  มีการขนสงผลิตภัณฑอาหารหลังการฉายรังสี ที่เหมาะสมไมกอใหเกิดการปนเปอน 
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๔ การวัดปริมาณรังสี

ดูดกลืนที่อาหารไดรับ

หลังจากผานการฉาย

รังสีแลว และการ

ควบคุม 

๔.๑  มีการเลือกใชระบบการวัดปริมาณรังสี (Dosimetry Systems) ซึ่งประกอบดวย อุปกรณวัดปริมาณรังสี เครื่องอานคา

ปริมาณรังสี และมาตรฐานอางอิงที่เกี่ยวของ และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานของระบบใหเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคการฉายรังสีและปจจัยที่เกี่ยวของ 
๔.๒  มีการวัดการกระจายตัวของปริมาณรังสีดูดกลืน 

๔.๓  มีการตรวจวัดปริมาณรังสีดูดกลืนของผลิตภัณฑอาหาร ในแตละรุนการผลิต 

๔.๔  มีแผนและมีการสอบเทียบระบบการวัดปริมาณรังสี ในกระบวนการฉายรังสี โดยเทียบกับมาตรฐานระดับประเทศ 

หรือมาตรฐานระดับสากล อยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๕ บันทึก และรายงานผล ผูฉายรังสีตองมีบันทึกรายงานตางๆที่เกี่ยวของกับการฉายรังสี ตามความถี่ที่เหมาะสม อยางนอยดังตอไปนี้ โดยเก็บ

รักษาไว ณ สถานที่ฉายรังสี เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป และมีระบบการจัดเก็บที่ดี  

๕.๑  บันทึกเกี่ยวกับรายละเอียดของสินคา ดังนี้ 

๕.๑.๑  น้ําหนัก และความหนาแนนของอาหารรวมทั้งจํานวนของอาหารที่จะนํามาฉายรังสีในแตละครั้ง  

๕.๑.๒  ชนิดของภาชนะบรรจุที่ใชในการฉายรังสี 

๕.๑.๓  ชื่อ และที่อยูของผูรับบริการฉายรังสีในแตละครั้ง 

๕.๑.๔  ตัวเลขอางอิงหรือรุนการผลิตที่สามารถชี้บงในแตละครั้ง  

๕.๒  บันทึกขอมูลและการควบคุมปจจัยที่มีผลตอกระบวนการฉายรังสี ดังนี้ 

๕.๒.๑  คาความแรงของรังสี 

๕.๒.๒  ชนิดของแหลงกําเนิดรังสี  ชนิดปริมาณรังสีที่ตองการ  ลักษณะการจัดวางสินคาในกลอง 
๕.๒.๓  วันที่ฉายรังสีและวัตถุประสงคของการฉายรังสี 

๕.๒.๔  คาปริมาณรังสีสูงสุดและต่ําสุด รวมทั้งชนิดของตัววัดปริมาณรังสีที่ใช 

๕.๒.๕  รายละเอียดการสอบเทียบระบบวัดปริมาณรังสี 

๕.๒.๖  ตําแหนงของอุปกรณวัดรังสีปริมาณรังสีในแตละครั้ง และคาปริมาณรงัสีที่วัดได 
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  ๕.๒.๗  ผลการทดสอบที่เคยทดลองทํา เพื่อยืนยันตําแหนงที่ใชติดอุปกรณวัดรังสีที่ผลิตภัณฑอาหาร 

๕.๒.๘  วิธีการ (รวมทั้งเครื่องมือและความถี่) ที่ใชสําหรับการวัดปริมาณรังสีที่ใช และการทดสอบเพื่อยืนยัน 

(Validation Tests) 

๕.๓  รายงานผลการตรวจวัดปริมาณรังสี  

๕.๔  บันทึกการตรวจสอบระบบการบํารุงรักษา เครื่องมือและอุปกรณที่ใช 

๕.๕  บันทึกหรือรายงานการฝกอบรมของพนักงาน 

๕.๖  บันทึกสภาพของรถขนสงอาหาร 

๕.๗  บันทึกการทวนสอบเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับการฉายรังสี 

๖ การสุขาภิบาล  ๖.๑  น้ําที่ใชในการทําความสะอาดทั่วไปภายในโรงงาน ตองเปนน้ําสะอาดและจัดใหมีการปรับคุณภาพน้ําตามความจําเปน 

๖.๒  มีการระบายน้ําทิ้งและสิ่งโสโครกอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับสูกระบวนการ  

ฉายรังสีอาหาร 
๖.๓  มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปดในจํานวนที่เพียงพอ และมีระบบกําจัดที่เหมาะสม 

๖.๔  มีหองสวมและอางลางมือหนาหองสวมใหเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงาน และถูกตองตามสุขลักษณะ มีอุปกรณ    

ในการลางมืออยางครบถวน   

๖.๕  มีมาตรการกําจัดสัตวและแมลงที่เขาไปในสถานที่ฉายรังสี  

๗ การทําความสะอาด

และการบํารุงรักษา 

 

๗.๑  ตัวอาคารฉายรังสีตองทําความสะอาดและรักษาใหอยูในสภาพที่ดีโดยสม่ําเสมอ 

๗.๒  เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรรวมระบบในการฉายรังสี พื้นผิวของเครื่องมือ และอุปกรณที่สัมผัสกับภาชนะบรรจุ 

ตองทําความสะอาด ดูแล และเก็บรักษาในสภาพที่สะอาด  

๗.๓  เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรรวมระบบในการฉายรังสี ตองมีแผนการบํารุงรักษาและมีการดําเนินงาน รวมทั้ง

ตรวจสอบใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๗.๔  การใชสารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด หรือการฆาเชื้อหรือสารเคมีที่ใชในการบํารุงรักษา ตองอยูในเงื่อนไขการใช 

และเก็บรักษาที่ปลอดภัย
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๘ บุคลากรและ

สุขลักษณะผูปฏบิัติงาน  
๘.๑  ผูปฏิบัติงานในอาคารฉายรังสี ตองไมเปนโรคติดตอหรือโรคนารังเกียจตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ 

(พ.ศ.๒๕๒๒) 

๘.๒  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกคนในขณะที่ดําเนินการฉายรังสีและมีการสัมผัสโดยตรงกับอาหาร หรือสวนผสมของอาหาร 

หรือสวนใดสวนหนึ่งของพื้นที่ผิวที่อาจมีการสัมผัสกับอาหาร ตอง 

๘.๒.๑  สวมเสื้อผาที่สะอาดและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน กรณีที่ใชเสื้อคลุมก็ตองสะอาด 

๘.๒.๒  มีมาตรการดานสุขลักษณะสวนบุคคล ตามความจําเปน 

๘.๓  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองผานการฝกอบรม แลวแตกรณี ดังนี้ 

๘.๓.๑  เกี่ยวกับสุขลักษณะทั่วไปสําหรับเจาหนาที่ทั่วไป 

๘.๓.๒  การเดินเครื่องฉายรังสีและเครื่องจักรรวมระบบในการฉายรังสี สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

๘.๓.๓  การควบคุมกระบวนการฉายรังสีและการวัดปริมาณรังสี สําหรับผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

๘.๔  ผูไมเกี่ยวของกับการผลิต ใหปฏิบัติตามขอ ๘.๑ – ๘.๒ เมื่ออยูในอาคารฉายรังสี 



 

-๗- 

 

บัญชีหมายเลข ๒  

แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

เร่ือง  อาหารฉายรังสี  

 

ตารางแสดง ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุดทีอ่นุญาต สําหรับการฉายรังสีตามวัตถุประสงคตางๆ 

ลําดับที่ วัตถุประสงคของการฉายรังสี ปริมาณรังสีดูดกลืนสูงสุด  

(กิโลเกรย) 

๑. ยับยั้งการงอกระหวางการเก็บรักษา ๑  

๒. ชะลอการสุก ๒ 
๓. ควบคุมการแพรพันธุของแมลง ๒ 
๔. ลดปริมาณปรสิต ๔ 
๕. ยืดอายุการเก็บรักษา ๗ 
๖. ลดปริมาณจุลินทรีย และจลุินทรียที่ทําใหเกิดโรค ๑๐ 

 

 

 

 



 

-๘- 

บัญชีหมายเลข ๓ 

แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง อาหารฉายรังสี 

 

รูปแบบการแสดงเครื่องหมายการฉายรังสี 

 

 
 

 

 

 

เครื่องหมายการฉายรังสี มีลักษณะเปนรูปวงกลมขอบหนาทึบสีเขียว ขอบของครึ่งวงกลม 

ชวงบนไมติดกัน แตแบงเปนสี่สวนเทาๆกัน มีชองวางระหวางขอบนอกแตละสวน ๕ ระยะเทาๆกัน 

ภายในเนื้อที่ครึ่งวงกลมชวงบนมีวงกลมทึบสีเขียวขนาดเล็ก สวนภายในเนื้อที่ครึ่งวงกลมชวงลาง

จะมีเครื่องหมายรูปวงรีทึบสีเขียว ๒ วงแยกกัน ปลายดานหนึ่งของแตละวงเช่ือมตอกัน  

 


