85

ภาคผนวก ข
เกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหาร ภาชนะและผูสัมผัสอาหาร
ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข (กองสุขาภิบาลอาหาร, 2540)
1. อาหารดิบ
ประเภทอาหาร
หมายถึง อาหารที่ยังบริโภคไมได ตอง
ผานการทําสุกหรือการเตรียมดวยกรรม
วิธีใด ๆ กอนบริโภค ไดแก เนื้อสด ปลา
สด ไสกรอกอีสานดิบ ปลาแหง และเนื้อ
เค็มดิบ ไข เครื่องแกง เปนตน

คากําหนด
MPN E.coli/กรัม
S.aureus/กรัม
B.cereus/กรัม
V.parahaemolyticus/กรัม
C.perfringens/ 0.001 กรัม
Salmonella /25 กรัม
V.cholerae/25 กรัม

นอยกวา 50
นอยกวา 200
นอยกวา 200
นอยกวา 200
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ

2. อาหารพรอมบริโภค
2.1 อาหารดิบที่เตรียมหรือปรุงในสภาพบริโภคไดทันที
ประเภทอาหาร
2.1.1 ผัก ผลไมที่ลางแลว สลัด สมตํา
เปนตน

คากําหนด
ยีสต/กรัม
รา/กรัม
MPN E.coli/กรัม
Salmonella /25 กรัม

2.1.2 อาหารทะเลที่เตรียมเพื่อบริโภคดิบ จุลินทรียรวม/กรัม
เชน ปลา กุง ปลาหมึก หอยดิบ เปนตน MPN Fecal
Coliforms/กรัม
S.aureus/กรัม
B.cereus/กรัม
V.parahaemolyticus/กรัม
C.perfringens/กรัม
Salmonella / 25 กรัม
V.cholerae/ 25 กรัม

นอยกวา 1x104
นอยกวา 500
นอยกวา 10
ไมพบ
นอยกวา 1x106
นอยกวา 20
นอยกวา 100
นอยกวา 100
นอยกวา 100
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ
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2.2 อาหารที่ผานกรรมวิธีหรือปรุงสุกแลว
ประเภทอาหาร
2.2.1 ผักผลไมดอง แชอิ่ม แหง

คากําหนด
ยีสต/กรัม
รา/กรัม
MPN E.coli/กรัม
Salmonella /กรัม

ยีสต/กรัม
2.2.2 อาหารหมักพื้นเมืองที่เปนผลิต
ภัณฑจากสัตว ไดแก แหนม กะป ปลารา รา/กรัม
MPN E.coli/กรัม
ปลาจอม สมฟก บูดู เปนตน
S.aureus/กรัม
B.cereus/กรัม
C.perfringens/0.01 กรัม
Salmonella /25 กรัม
พยาธิ
2.2.3 อาหารปรุงสุกทั่วไป ไดแก อาหาร
ปรุงสําเร็จ (ประเภทขาวแกง) กวยเตี๋ยว
ขนมจีน ยํา นํ้าพริกจิ้ม ไสกรอก หมูยอ
ปูอัด Cold meal ปลาหมึกปรุงรส ขนม
ผลไมกวน เปนตน

จุลินทรียรวม/กรัม
MPN Coliforms/กรัม
MPN E.coli/กรัม
S.aureus/กรัม
B.cereus/กรัม
C.perfringens/0.01 กรัม
V.parahaemolyticus/25 กรัม
Salmonella /25 กรัม

นอยกวา1x104
นอยกวา 500
นอยกวา 3
ไมพบ
นอยกวา 1x104
นอยกวา 500
นอยกวา 10
นอยกวา 100
นอยกวา 100
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ
นอยกวา 1x106
นอยกวา 500
นอยกวา 3
นอยกวา 100
นอยกวา 100
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ
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3. อาหารปรุงสุกแลวแชเย็นหรือแชแข็งตองอุนกอนบริโภค ไดแก พิซซา ขนมจีบ ซาลาเปา
ลูกชิ้น เปนตน
ประเภทอาหาร

คากําหนด

3.1 แชเย็น

จุลินทรียรวม/ กรัม
MPN Coliforms/ กรัม
MPN E.coli/ กรัม
S.aureus/ กรัม
B.cereus/ กรัม
C.perfringens/0.01 กรัม
V.parahaemolyticus/25 กรัม
Salmonella /กรัม

นอยกวา 1x106
นอยกวา 500
นอยกวา 3
นอยกวา 100
นอยกวา 100
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ

3.2 แชเยือกแข็ง

จุลินทรียรวม/ กรัม
MPN Coliforms/ กรัม
MPN E.coli/กรัม
S.aureus/กรัม
B.cereus/ กรัม
C.perfringens/ 0.1 กรัม
V.parahaemolyticus/ 25กรัม
Salmonella / 25 กรัม

นอยกวา 1X105
นอยกวา 100
นอยกวา 3
นอยกวา 50
นอยกวา 50
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ

4. เครื่องดื่มหาบเรแผงลอย
ประเภทอาหาร
เครื่องดื่มหาบเรแผงลอย

คากําหนด
ยีสต/มล.
รา/มล.
MPN Coliforms/ 100 มล.
MPN E.coli/ 100 มล.
S.aureus/มล.
C.perfringens/ มล.
Salmonella / 50 กรัม

นอยกวา 1x103
นอยกวา 100
นอยกวา 20
นอยกวา 2
ไมพบ
ไมพบ
ไมพบ
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5. ภาชนะและผูสัมผัสอาหาร
ประเภท
หมายถึง อุปกรณในการบริโภค
อาหาร ไดแก จาน ชาม ชอน แกว
นํ้า เปนตน

คากําหนด
จุลินทรียรวม/ ชิ้น ภาชนะ

นอยกวา 1x103

หมายเหตุ
1. ชนิดจุลนิ ทรียท ตี่ รวจขึน้ กับวัตถุประสงคการสงตรวจ ชนิดอาหาร และกรรมวิธกี ารผลิต
2. วิเคราะหจํานวนจุลินทรีย ยีสตและราตอกรม ใชวิธี Pour Plate
3. วิเคราะห Coliforms และ E.coli ใชวิธี MPN. สําหรับอาหารใชตาราง 3-0.1 กรัม,
3-0.01 กรัม และ 3-0.001 กรัม และเครื่องดื่มใชตาราง 5-10 มล., 1-1 มล. และ
1-0.1 มล.
4. วิเคราะหเชื้อโรคอาหารเปนพิษตอกรัม ใชวิธี Surface Spread Plate
5. เกณฑตัดสินของภาชนะสัมผัสอาหาร ใชจํานวนจุลินทรียตอชิ้นภาชนะซึ่งวิเคราะห
โดยวิธี Pour Plate
6. วัตถุประสงคการกํ าหนดเกณฑคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะ
สัมผัสอาหารขึ้นนี้ เพื่อเปนแนวทางแกเจาหนาที่ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย
ในการใหขอมูลแกผูสงตัวอยางไดทราบ

