
 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... 

เรื่อง วิธีการ เครื่องมือเครื่องใชในการฉายรังสีอาหาร  
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑอาหารฉายรังสี   

-------------------------------------------- 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีมาตรฐานและกรรมวิธีการฉายรังสีอาหาร ให
เหมาะสม มีระบบประกันคุณภาพหรือมาตรฐาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยของผูบริโภคมากขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 6(7) แหงพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาหารออกประกาศไว 
ดังนี้ 

ขอ 1  ผูฉายรังสีอาหาร ใหกับอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวย
เรื่อง อาหารฉายรังสี ตองปฏิบัติตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใชในการฉายรังสีอาหาร 
และการเก็บรักษาอาหาร ไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้ 

ขอ 2  ผูนําเขาผลิตภัณฑอาหารฉายรังสี จะตองจัดใหมีใบรับรองสถานที่ฉาย
รังสีที่เปนไปตามวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช และการเก็บรักษาอาหาร ไมต่ํากวาเกณฑที่
กําหนดไวในบัญชีแนบทายประกาศนี้ หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา จากหนวยงานของรัฐที่
รับผิดชอบของประเทศผูผลิต หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับการยอมรับจากหนวยงานของรัฐที่
รับผิดชอบของประเทศผูผลิต  

ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจําเปน เพื่อคุมครองความปลอดภัยของ
ผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจกําหนดใหสถานที่ฉายรังสีอาหารตามวรรค
หนึ่ง ตองผานการตรวจประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือองคกรหรือ
หนวยงานที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด 

 

 
(ราง) 
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ขอ 3  ใหผูรับใบอนุญาตผลิต และนําเขา กอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ตอง
ปฏิบัติตามขอ 1 หรือขอ 2 ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 
แลวแตกรณี 

ขอ 5  ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ราง) 
บัญชีแนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

(ฉบับที่ …) พ.ศ. …. 
เรื่อง วธิีการเครื่องมือเครื่องใชในการฉายรังสีอาหาร และการเก็บรักษาผลติภัณฑอาหารฉายรังสี   

การฉายรงัสีอาหารในสถานที่ฉายรงัสี จะตองมีการกาํหนด วธิีการฉาย เครื่องมือ เครื่องใชในการฉายรังส ีและการเก็บรักษาผลติภัณฑที่ทาํการฉายรังสีแลว ซึง่
การดําเนินการดังกลาวนัน้ จะตองคํานงึถงึสิ่งตางๆดังตอไปนี้ 
ลําดับ หัวขอ เนื้อหา 

1 สถานที่ตั้ง อาคารฉาย
รังสี และการออกแบบ 

1.1  สถานที่ตั้ง อาคารฉายรงัสี และบริเวณใกลเคียงเหมาะสม ไมอยูในทีท่ี่จะทําใหอาหารที่ฉายรังสีเกิดการปนเปอนไดงาย 
1.2  การออกแบบอาคารฉายรังส ี

1.2.1 ไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของในดานความปลอดภัย 
1.2.2  มีขนาดและจัดแบงพืน้ที่เพียงพอ เหมาะสม 
1.2.3  งายตอการบํารุงรักษา การทาํความสะอาดและสะดวกตอการปฏิบัติงาน 
1.2.4  มีแสงสวางเพยีงพอสาํหรับการปฏิบัติงาน 
1.2.5  มีการระบายอากาศที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน 
1.2.6  อาคารฉายรังสีมมีาตรการปองกนัการปนเปอนจากสัตวและแมลง 

1.3  ภายในอาคารฉายรงัสี อยางนอยควรประกอบดวยหองหรือบริเวณตางๆดังนี ้
1.3.1  หองหรือบริเวณเก็บอาหารที่ยงัไมฉายรังส ีภายใตการเก็บที่อุณหภูมิเหมาะสมกับผลิตภัณฑนัน้ๆ 
1.3.2  หองหรือบริเวณเก็บอาหารที่ฉายรังสีแลว ภายใตการเก็บที่อุณหภูมิเหมาะสมกับผลิตภัณฑนัน้ๆ 
1.3.3  หองหรือบริเวณเก็บเครื่องฉายรังส ีและเครื่องจักรรวมระบบในการฉายรงัส ี
1.3.4  หองฉายรังส ี
1.3.5  หองหรือบริเวณตางๆเหลานี้ แยกเปนสัดสวนและเปนไปตามสายงานการดําเนินการฉายรังสี 
1.3.6  หองหรอืบริเวณตางๆเหลานี้ ตองแยกออกจากบริเวณ สํานักงาน และหองน้ําหองสวม และไมมีที่พักคนงานในอาคารฉายรังสี เพื่อ

ปองกันการปนเปอนขาม 
1.3.7  ไมมีสิ่งของที่ไมใชแลวหรือไมเกีย่วของกับการฉายรังสี อยูในอาคารฉายรงัส ี
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ลําดับ หัวขอ เนื้อหา 
2 แหลงกาํเนิดรังสี และ 

เครื่องจักรรวมระบบใน
การฉายรงัส ี

2.1  ใหใชแหลงกําเนิดรังสีในการฉายรังสอีาหาร อยางใดอยางหนึง่ ดังนี ้ 
2.1.1 รังสีแกมมา จากเครื่องฉายรงัสีที่มโีคบอลต –60  ( 60Co) หรือ  ซีเซียม –137 (137Cs) 
2.1.2 รังสีเอกซ จากเครื่องผลิตรังสีเอกซทีท่ํางานดวยระดับพลังงานทีต่่ํากวาหรือเทากับ 5 ลานอิเล็กตรอนโวลต  และ 
2.1.3 รังสีอิเลก็ตรอน จากเครื่องเรงอนุภาคอิเล็กตรอนที่ทาํงานดวยระดับพลังงานที่ต่ํากวาหรือเทากับ 10 ลานอิเล็กตรอนโวลต 

2.2  เครื่องจักรรวมระบบในการฉายรงัสี ตองมีการออกแบบใหอาหารไดรับปริมาณรังสีดูดกลืน (absorbed dose) ในปริมาณต่ําสุด 
และสูงสุดตามขอกําหนดของกระบวนการฉายรงัสี และตองเปนไปตามกฎหมาย   

3 กระบวนการฉายรังส ี
และการควบคมุ 

3.1  อาหารทีจ่ะนํามาผานกระบวนการฉายรังสีอยางนอยตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย หลกัเกณฑวิธีการที่ดีใน
การผลิต หรือขอกําหนดพืน้ฐานดานสุขลกัษณะอาหาร  

3.2  การขนสงและการเก็บรักษาอาหารกอนฉายรงัสีตองมีมาตรการปองกันการปนเปอนและถูกสขุลักษณะ 
3.3  ขนาดและรูปรางของบรรจุภัณฑที่ใชในการฉายรังสีตองออกแบบใหสอดคลองกับลักษณะอาหารที่จะนํามาฉายรงัสี และ

สอดคลองกบัการจัดวางของเครื่องจักรรวมระบบในการฉายรังส ี 
3.4  การฉายรงัสี  จะตองดําเนินการดังตอไปนี้ 

3.4.1  มีการกาํหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจนของการฉายรังสี  
3.4.2  มีการกาํหนดชวงปริมาณรังสทีี่เหมาะสมที่บรรลุวัตถุประสงคของการฉายรังสี ในผลิตภัณฑที่จะนาํมาฉายรงัสีทัง้นีต้อง

เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
3.4.3  มีการทดสอบการกระจายของรงัส ี(plant commissioning) เมื่อเริ่มดําเนนิการครั้งแรก และทกุครั้งเมื่อมีการเปลีย่นแปลงแผง

ตนกาํเนิดรังส ี
3.4.4  มีการทดสอบการกระจายของปริมาณรังสีดูดกลืน (dose mapping) ในผลิตภัณฑอาหารทุกชนิดหรือกลุมผลิตภัณฑ

อาหาร เมื่อนาํมาฉายรังสีครั้งแรกและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการจัดวาง น้ําหนกัของอาหาร  ความหนาแนนของอาหาร  
บรรจุภัณฑ รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผงตนกําเนิดรังสี 

3.4.5  มีการควบคมุปจจยัทีม่ีผลตอปริมาณรังสีดูดกลนื (absorbed dose) ไดแก ความถูกตองของตําแหนงของตนกาํเนิดของรังสี 
เวลาในการฉายรังสี ความแรงของตนกาํเนิดรังสี ปริมาณรังสีที่ไดรับ ลําดับการลาํเลียงผลิตภัณฑและความหนาแนน
ของผลิตภัณฑ และมีการบันทกึเพื่อใหมัน่ใจวาอาหารไดรับปริมาณรังสีที่บรรลุวัตถุประสงคการฉายรังสีในแตละรอบของ
การฉายรงัสีนัน้ 
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ลําดับ หัวขอ เนื้อหา 
  3.5  การบงชีผ้ลิตภัณฑ  

3.5.1  มีการกาํหนดรหัสหรือหมายเลขเพือ่บงชี้บรรจุภัณฑที่อยูในแตละขั้นตอนตลอดทั้งกระบวนการฉายรงัสี โดยปจจัยที่
เกี่ยวของ เชน วัน เวลา ความแรงของแหลงกําเนิด ปริมาณรังสีต่ําสุดและสูงสุดที่ไดรับ และอุณหภมูิ เปนตน  

3.5.2  มีการบนัทกึปจจัยที่เกี่ยวของใหตรงกับรหัสหรือหมายเลขของผลิตภัณฑนั้น   
3.6  การจัดเกบ็ และการจัดการผลิตภัณฑหลังการฉายรังส ี

3.6.1  มีระบบการแยกผลิตภัณฑที่ผานการฉายรังสีแลวออกจากผลติภัณฑที่ยังไมผานการฉายรงัสีอยางเหมาะสม 
3.6.2  มีการตรวจสอบและเก็บรักษาผลิตภัณฑหลังการฉายรังสีอยางเหมาะสม และบรรจุภัณฑของอาหารที่ผานการฉายรงัสีแลว 

อยูในสภาพสมบูรณ 
3.6.3  มีระบบการควบคุมผลิตภัณฑและสินคาคงคลงัที่ดีเพียงพอ เพื่อใหสามารถทวนสอบ 

ผลิตภัณฑอาหารที่สงมอบไปแลวไดทั้งโรงงานฉายรงัสแีละโรงงานผลิตอาหารกอนที่จะนาํมาฉายรังส ี
3.6.4  มีการขนสงผลิตภัณฑหลงัการฉายรังสี ที่เหมาะสมไมกอใหเกดิการปนเปอน 

4 การวัดปริมาณรังสี และ
การควบคุม 

4.1  มีการเลือกใชระบบการวัดปริมาณรังสี (dosimetry systems) ซึ่งประกอบดวย ตัวอุปกรณวัดปริมาณรังสี เครื่องอานคาปริมาณ
รังสี และมาตรฐานอางอิง ทีเ่กี่ยวของ และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานของระบบใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคการฉายรังสี
และปจจัยที่เกีย่วของ 

4.2  มีการวัดการกระจายตวัของปริมาณรังสีดูดกลืน 
4.3  มีการตรวจวัดปริมาณรงัสีดูดกลืน  ของผลิตภัณฑอาหาร ในแตละรุนการผลิต 
4.4  มีแผนและมีการสอบเทยีบระบบการวดัปริมาณรังสี ในกระบวนการฉายรังสี โดยเทียบกบัมาตรฐานระดับประเทศ หรือมาตรฐาน

ระดับสากล อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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ลําดับ หัวขอ เนื้อหา 
5 บันทกึ และรายงานผล ผูฉายรังสีตองมีบันทึกรายงานตางๆที่เกี่ยวของกับการฉายรังส ีตามความถี่ที่เหมาะสม อยางนอยดังตอไปนี้ โดยเก็บรักษาไว ณ 

สถานที่ฉายรังสี เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป และมีระบบการจัดเก็บที่ดี  
5.1  บันทึกเกีย่วกับรายละเอียดของสินคา ดังนี ้

5.1.1  น้ําหนกั และความหนาแนนของอาหารรวมทั้งจํานวนของอาหารที่จะนาํมาฉายรังสีในแตละครั้ง  
5.1.2  ชนิดของบรรจุภัณฑทีใ่ชในการฉายรังสี 
5.1.3  ชื่อ และที่อยูของผูรับบริการฉายรังสีในแตละครั้ง 
5.1.4  ตัวเลขอางอิงหรือรุนการผลิตที่สามารถชี้บงในแตละครั้ง  

5.2  บันทึกขอมูลและการควบคุมปจจัยทีม่ผีลตอกระบวนการฉายรังส ีดังนี ้
5.2.1  คาความแรงของรังส ี
5.2.2  ชนิดของแหลงกําเนิดรังสี /ชนิด ปริมาณรังสทีี่ตองการ /ลักษณะการจัดวางสนิคาในกลอง 
5.2.3  วันที่ฉายรังสีและจุดประสงคของการฉายรังส ี
5.2.4  คาปริมาณรังสีสูงสุดและต่ําสุด รวมทั้งชนิดของตัววัดปริมาณรังสีที่ใช 
5.2.5  รายละเอียดการสอบเทียบระบบวัดปริมาณรังส ี
5.2.6  ตําแหนงของอุปกรณวัดรังสี ปริมาณรังสีในแตละครั้ง และคาปริมาณรังสีที่วัดได 
5.2.7  ผลการทดสอบที่เคยทดลองทําเพื่อยืนยันตําแหนงที่ใชติดอุปกรณวัดรังสีที่ผลิตภัณฑ 
5.2.8  วิธกีาร (รวมทัง้เครื่องมือและความถี)่ ที่ใชสําหรับการวัดปริมาณรงัสีทีใ่ช และการทดสอบเพื่อยนืยนั (Validation tests) 
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  5.3  รายงานผลการตรวจวัดปริมาณรังสี  

5.4  บันทึกการตรวจสอบระบบการบํารุงรักษา เครื่องมอืและอุปกรณที่ใช 
5.5  บันทึกหรอืรายงานการฝกอบรมของพนักงาน 
5.6  บันทึกสภาพของรถขนสงสินคา 
5.7  บันทึกการทวนสอบเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับการฉายรังสี 

6 การสุขาภิบาล  6.1  น้ําที่ใชในการทําความสะอาดทัว่ไปภายในโรงงาน ตองเปนน้ําสะอาดและจดัใหมีการปรับคุณภาพน้ําตามความจาํเปน 
6.2  จัดใหมีการระบายน้ําทิง้และสิ่งโสโครกอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับสูกระบวนการฉายรังสี

อาหาร 
6.3  จัดใหมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่มฝีาปดในจํานวนที่เพียงพอ และมีระบบกาํจัดที่เหมาะสม 
6.4  จัดใหมีหองสวมและอางลางมือหนาหองสวมใหเพยีงพอสาํหรับผูปฏิบัติงาน และถูกตองตามสุขลักษณะ มีอุปกรณในการลางมือ

อยางครบถวน   
6.5  มีมาตรการในการกําจดัมิใหสัตวและแมลงเขาไปในสถานที่ฉายรังสี  

7 การทาํความสะอาด
และการบํารุงรักษา 
 

7.1  ตัวอาคารสถานที่ฉายรังสีตองทาํความสะอาดและรกัษาใหอยูในสภาพที่ดีโดยสม่ําเสมอ 
7.2  เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรรวมระบบในการฉายรังส ีพืน้ผิวของเครื่องมือ และอุปกรณทีส่ัมผัสกับบรรจุภัณฑ ตองทาํความ

สะอาด ดูแล และเก็บรักษาใหอยูในสภาพที่สะอาด  
7.3  เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องจักรรวมระบบในการฉายรังส ีตองมแีผนการบํารุงรักษาและมกีารดําเนนิงาน รวมทัง้ตรวจสอบใหอยู

ในสภาพที่ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสม่ําเสมอ 
7.4  การใชสารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด หรือการฆาเชื้อหรือสารเคมีที่ใชในการบาํรุงรักษา ตองอยูในเงื่อนไขการใช และเกบ็รักษาที่

ปลอดภัย 
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8 บุคลากรและ

สุขลักษณะ 
ผูปฏิบัติงาน  

8.1  ผูปฏิบัติงานในอาคารฉายรังส ีตองไมเปนโรคติดตอหรือโรคนารังเกียจตามที่กาํหนดโดยกฎกระทรวงฉบบัที ่1 (พ.ศ.2522)  
8.2  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกคนในขณะที่ดําเนินการฉายรังสีและมกีารสัมผัสโดยตรงกับอาหาร หรือสวนผสมของอาหาร หรือสวนใด

สวนหนึง่ของพื้นที่ผิวที่อาจมีการสัมผัสกบัอาหาร ตอง 
8.2.1  สวมเสือ้ผาที่สะอาดและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน กรณทีี่ใชเสื้อคลุมก็ตองสะอาด 
8.2.2  มีมาตรการการทําความสะอาดสวนบุคคล ตามความจาํเปน 

8.3  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตองผานการฝกอบรม แลวแตกรณี ดังนี ้
8.3.1  เกี่ยวกบัสุขลักษณะทั่วไปสําหรับเจาหนาทีท่ั่วไป 
8.3.2  การเดินเครื่องฉายรังสีและเครื่องจักรรวมระบบในการฉายรังส ีสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
8.3.3  การควบคุมกระบวนการฉายรงัสีและการวัดปริมาณรังสี สําหรบัผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

8.4  ผูไมเกีย่วของกับการผลติ ปฏิบัติตามขอ 8.1 – 8.2 เมื่ออยูในอาคารฉายรังส ี
 
 


