การเตรียมความพรอมงานวิจยั สิ่งที่ควรทราบ
เพื่อขอรับรองผลิตภัณฑอาหารจากงานวิจัย
มาลี จิร วงศศรี
อดีตผูเชีย่ วชาญดานมาตรฐานอาหาร
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

การประชุมวิชาการประจําป สวทช. ครั้งที่ 16 NAC2021: แนวทางการกํากับดูแลและขึ้น ทะเบียนผลิตภัณฑอาหาร

26 มีนาคม 2564

ขอบเขต
 สรุปกฎหมายอาหาร
 นักวิจัยกับกฎหมายใหม
 นักวิจัยกับกฎหมายการกลางอางทางสุขภาพ
 สรุป

ระบบควบคุมอาหาร ภายใต พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522
พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522

มาตรฐานอาหารบังคับ
การกํากับดูแลกอนออกสูต ลาด
สถานทีผ่ ลิต/นําเขา
ผลิตภัณฑ
โฆษณา

การกํากับดูแลหลังออกสูต ลาด

ผูประกอบการ

ผลิต/นําเขา/จําหนายอาหาร

หนาที่: นํามาตรฐานมาจัดการในการผลิต

ผูบริโภค

ปลอดภัย

คาดหวังอาหาร
คุมคา

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

สมประโยชน

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สถานทีผ่ ลิต/นําเขา
ผลิตภัณฑ
โฆษณา

แนวปฏิบตั ิของจนท./ผูป ระกอบการ

“อาหาร” (ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522)
“ ของกินหรือเครือ่ งค้าํ จุนชีวิต ”

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือนําเขาสู
รางกายไมวาดวยวิธีใดๆ หรือในรูปลักษณะใดๆ
แตไ มรวมถึง ยา วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท หรือยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น แลวแตกรณี

เมล็ดกัญชง น้ํามัน จากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑอาหารที่ม ี
สวนประกอบจากเมล็ดกัญชง น้ํามัน จากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง
เครื่องดื่ม ชา ชาสมุน ไพร, กาแฟ, น้ํานมถั่วเหลือง,น้าํ แข็ง, น้ําดื่ม , น้ําแรธ รรมชาติ,
เครื่องดื่ม เกลือแรนา้ํ มันถัว่ ลิสง, น้ํามัน มะพราว, น้ํามันปาลม, ซอสถั่วเหลือง, น้ํามัน และ
ไขมัน , น้ํามันเนย, เนย, เนยแข็ง, เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนยเทีนมและผลิตภัณฑ
เนยผสม, เนยใสหรือกี, เกลือบริโภค, ขาวเติมวิตามิน, ไขเยีย่ วมา, ครีม , ช็อกโกแลต,
ซอสบางชนิด, น้ําสม สายชู, น้ําปลา, น้ําผึ้ง, แยม เยลลี มารมาเลด, อาหารกึ่งสําเร็จรูป,
น้ําเกลือปรุงอาหาร เครื่องดืม่ ในภาชนะบรรจุที่ปด สนิท, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิท, นมปรุงแตง, นมเปรีย้ ว, นมโค, ผลิตภัณฑของนม, ไอศกรีม ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร(+รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี) การใชจุลินทรียโ พรไบโอติกในอาหาร
อาหารใหม วุน สําเร็จรูปและขนมเยลลี,หมากฝรั่งและลูกอม,ขนมปง,ซอสในภาชนะ
บรรจุที่ปดสนิท, แปงขาวกลอง,ผลิตภัณฑจากเนือ้ สัตว, ฯลฯ

(2) วัตถุทมี่ งุ หมายสําหรับใช หรือใชเปน
สวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือ
ปนอาหาร สี และเครือ่ งปรุงแตงกลิน่ รส

ขาวสาร แปงและผลิตภัณฑ  สารสกัดทีใ่ ชเปนวัตถุดบิ สารอาหารทีใ่ ชเปนวัตถุดบิ ใน
การผลิตอาหาร เครืองเทศ
่
วัต ถุเ จือปนอาหาร วัต ถุแตกลิน่ รส เอนไซมสาํ หรับใช
ในการผลิตอาหาร บัญชีรายชือจุ
่ ลนิ ทรีย ทีใ่ ชในอาหาร

การกํากับดูแลผลิตภัณฑอาหาร
สถานที่ผลิต (ป.420) /นําเขา

อาหารหามผลิต/
นําเขา/จําหนาย

ประกาศฯ 388,391,424 ฯลฯ

ความเสีย่ ง

มาก

อัน ตรายตอสุข ภาพ

นอย

อาหารควบคุมเฉพาะ

อาหารกําหนดคุณภาพ

อาหารที่ตองมีฉลาก

อาหารกลุมนอกเหนือกําหนด

ข ึ้น ทะเบียน (ม.31)

จดแจง

จดแจง

จดแจงตามเงือ่ นไข

กําหนดมาตรฐาน
เฉพาะ (ม.6(1)(2))

วัต ถุทหี่ า มใชในอาหาร

กําหนดมาตรฐาน
(ม.6(3))

กําหนดชนิดอาหาร
มีฉลาก (ม.6(10))

กําหนดมาตรฐาน อัตราสวนของสวนผสม โลหะหนัก สารปนเปอน จุลินทรีย ฉลาก วัตถุเจือปนอาหาร ภาชนะบรรจุ
เลขที่สารบบอาหาร. xx-x-xxxxx-x-xxxx

ประกาศฯ 390 ฯลฯ

(ม.25) หามมิใหผใู ดผลิต นําเข า หรือจําหนาย อาหารดังตอไปนี้
อาหารไมบริสุทธ ์ิ
(ม.26)

อาหาร ปลอม
(ม.27)

อาหารผิดมาตรฐาน
(ม.28)

อาหารเสื่อมค ุณภาพ
(ม.29)

อย.มีอํานาจ
- สั่งแกไขสถานทีผ่ ลิต

(ม.30(1))
- สั่งงดผลิตหรือนําเขา (ม.30(2))
- สั่งแกไขทะเบียนตํารับ (ม.38)
- สั่งพักใช/เพิกถอนทะเบียนตํารับ (ม.46)
- ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารหรือภาชนะบรรจุที่นา จะเปนอันตรายใหประชาชนทราบ (ม.30(3))

* ประเภทอาหาร
อาหารควบคุมเฉพาะ
1.อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ ง
สําหรับทารกและเด็ก
2.อาหารเสริมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
3.นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลง
สูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก
4.วัตถุเจือปนอาหาร
5.อาหารสําหรับผูท ตี่ อ งการควบคุมน้าํ หนัก
6.เอนไซมสาํ หรับใชในการผลิตอาหาร
7.ผลิตภัณฑทาํ ความสะอาดหรือฆาเชือ้ ทีใ่ ช
สําหรับอาหาร
8.เมล็ดกัญชง น้ํามันจากเมล็ดกัญชง
โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ
อาหารทีม่ สี ว นประกอบจากเมล็ดกัญชง
น้ํามันจากเมล็ดกัญชง หรือโปรตีนจากเมล็ด
กัญ ชง
อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
9. เครือ่ งดืม่ ในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท
10.อาหารในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท
11.นมโค
12.นมเปรีย้ ว
13.ไอศกรีม
14.นมปรุงแตง
15.ผลิตภัณฑของนม
16.ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
17.รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี
18.กาแฟผสมสําเร็จรูป/กาแฟสําเร็จรูป
19.เครือ่ งดืม่ เกลือแร
หลักเกณฑ์ GMP ทัว่ ไปและ Primary GMP

อาหารกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

20. กาแฟ 100%
21. น้ําบริโภคในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท
22. น้ําแข็ง
23. ชา
24.น้ําปลา
25.น้าํ แรธ รรมชาติ
26.น้ําสมสายชู
27.น้ํามันและไขมัน
28.น้ํามันปลา
29.ครีม
30.น้ํามันเนย
31.เนย
32.เนยแข็ง
33.กี
34.เนยเทียม
35.อาหารกึ่งสําเร็จรูป
36.ซอสบางชนิด
37.น้ํานมถัว่ เหลืองในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท
38.ช็อ กโกแลต
39.แยม เยลลี มารมาเลด ในภาชนะบรรจุทปี่ ด
สนิท
40.ไขเ ยีย่ วมา
41.ผลิตภัณฑปรุงรสทีไ่ ดจากการยอยโปรตีนของ
ถั่วเหลือง
42.น้ําผึ้ง
43.ขาวเติมวิตามิน
44.น้ําเกลือปรุงอาหาร
45.ชาสมุนไพร

อาหารทีต่ อ งมีฉลาก
46. อาหารทีม่ วี ตั ถุประสงคพเิ ศษ
อาหารทีต่ อ งมีฉลาก
47. แปงขาวกลอง
48.ซอสในภาชนะบรรจุทปี่ ด สนิท
49.ขนมปง
50.หมากฝรัง่ และลูกอม
51.วุน สําเร็จรูปและขนมเยลลี่
52.ผลิตภัณฑจากเนือ้ สัตว
53.วัตถุแตงกลิน่ รส
54.อาหารพรอมปรุง
52.อาหารสําเร็จรูปทีพ่ รอมบริโภค
ทัน ที
53.อาหารฉายรังสี

อาหารทัว่ ไป ไดแ ก อาหาร ที่
นอกเหนือจาก 1 - 53

สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผูป ระกอบการ-การขออนุญาต

แบงออกเปน 3 สวน คือ

1. สวนของสถานประกอบการ
2. สวนของผลิตภัณฑ
10-3-00359-5-0001

3. สวนของการโฆษณา
(กรณีประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร)

ผูป ระกอบการ-ขั้นตอนการขออนุญาต
ผูผลิต

ผูน ําเขา

ยื่น ขอตรวจประเมิน (รับ Audit Report)
ตรวจประเมินสถานทีผ่ ลิต ตามประกาศฯ 420
เขาขายโรงงาน*
ขออนุญาตผลิตอาหาร
(แบบ อ.1)
ไดร ับใบอนุญาตผลิตอาหาร
(แบบ อ.2)
XX-X-XXXXX

ขออนุญาตนําเขาอาหาร
(แบบ อ.6)

ไมเขาขายโรงงาน**
ขอรับเลขสถานทีผ่ ลิตอาหาร
ไมเขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1)
ไดร ับใบสําคัญเลขสถานทีผ่ ลิต
อาหารทีไ่ มเขาขายโรงงาน
(แบบ สบ.1/1) XX-X-XXXXX

*เขาขายโรงงาน : คนงานตั้งแต 50 คน หรือเครื่องจักร ตั้งแต 50 แรงมา
**ไมเขาขายโรงงาน : คนงานต่ํากวา 50 คน และเครื่องจักรต่ํากวา 50 แรงมา

ไดร ับใบอนุญาตนําเขา
อาหาร (แบบอ.7)
XX-X-XXXXX

•
•
•
•
•
•

Dietary supplement

Novel Food

2005

2015

food additive and conditions

Codex guideline on
Health Claims

2004

Health Claim Guideline

Functional Food
Nutrition Labeling

21st
Century

1998

1994
Food technology
prolong shelf-life
Focus on hygiene issue
Focus on contaminants
& processing
Product Standard &
Quality
Labeling
Advertisement

1997

Advanced
- Technology
- Scientific data
- Healthy
concern

Dietary
Supplement

Late 20th century

1979

Food Act

ประเทศไทย
ตางประเทศ

Amendment contaminants ,microbial
contamination, pesticide residual and

CHRONOLOGY OF FOOD REGULATION EVOLUTION

2020
•
•
•
•
•
•

Concept preventive better than cure
Focus on micronutrients and their benefits
Emerging Extract ingredients/new technology
Probiotics
Efficacy information on DS. /FF
Health Impact

• Focus on safety on
new ingredients
• Consumer want to
know fact

ปรับปรุงกระบวนการผลิต

นักวิจัย

ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ
พัฒนาผลิตภัณฑใหม

ฯลฯ

ผูประกอบการ

1. ควบคุมสถานประกอบการ

2. ควบคุมผลิตภัณฑ
3. จัดทําโฆษณา

10-3-00359-5-0001

ปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ/สวนผสม

ทั่วไป - เกณฑ ฆ.

นักวิจัย

ปรับ FA
ปรับสูตร

พัฒนาใหม

การกลาวอาง
(Claim)

ปรับกระบวนการผลิต

โภชนาการ - ป.281

ฯลฯ
ผลิตภัณฑตามประกาศฯ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

อาหารใหม เชน

โปรตีนใหมจาก
สาหราย, แมลง

สวนผสมใหม

คุณภาพมาตรฐานตามประกาศฯ*
นอกเหนือ* - ประเมินความปลอดภัย

ฯลฯ

อาหารใชแทนมื้ออาหารเพื่อ
ลดน้ําหนัก
อาหารที่ผลิตมีจุดประสงค
เฉพาะทางโภขนาการ

ผลิตภัณฑอาหารใชเฉพาะกลุม

ทางสุขภาพ - เกณฑ
ภาชนะบรรจุ

อาหารทางการแพทย

วัตถุเจือปนอาหาร (สี

ผสมอาหาร, วัตถุกัน
เสีย)

ผลิตภัณฑ/สวนผสม
ที่มี อย. แลว

ปรับปรุงคุณภาพ
ปรับ FA

พั418+#
ฒนาใหม
ทั่วไป - เกณฑ ฆ.

นักวิจัย

ปรับกระบวนการผลิต
ปรับสูตร
ฯลฯ

# +ผลิวัตตภัณถุฑหตาามประกาศฯ
มใช

process

อาหารทางการแพทย
อาหารใชแทนมื้ออาหารเพื่อ
ลดน้420
ําหนัก + #
อาหารที
GMP่ผลิตมีจุดประสงค
เฉพาะทางโภขนาการ

ผลิตภัณฑอาหารใชเฉพาะกลุม

การกลาวอาง
อาหารใหม เชน
โภชนาการ - ป.281
(Claim)
โปรตีนใหมจาก
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P418.pdf สาหราย, แมลง
ทางสุขภาพ - เกณฑ
สวนผสมใหม
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P420.pdf วัตถุเจือปนอาหาร (สี
ผสมอาหาร, วัตถุกัน
คุณภาพมาตรฐานตามประกาศฯ*
เสีย)
ภาชนะบรรจุ
# : คุณภาพมาตรฐานของผลิ
ตภัณฑนั้นๆ ตามประกาศกท.สธ.กําหนด
นอกเหนือ* - ประเมินความปลอดภัย

ผูประกอบการตองดําเนินการ....
รูประเภทอาหาร

1.สถานทีฯ่
อาหาร/ประเภท

R/D
สูต รอาหารและการใช
วัต ถุเ จือปนอาหาร

อย.เห็นชอบ

2.ผลิตภัณฑ

3.โฆษณา

ผูประกอบการตองดําเนินการ....
รูประเภทอาหาร
วัต ถุดบิ /ผลิตภัณฑท มี่ ปี ระวัตกิ ารใชเปน
อาหารนอยกวา 15 ป (novel Food)
การปรับเปลีย่ นปริมาณของสาร
องคประกอบของอาหารเดิม

พัฒ นาวัตถุเจือปนอาหารทีม่ ี
เงือนไขนอกเหนือประกาศฯ

นักวิจัย

1.สถานที่ฯ

2.ผลิตภัณฑ

อาหาร/ประเภท

อย.เห็นชอบ
ผานหนวยประเมินความ
ปลอดภัยการใชปน อาหาร

3.โฆษณา

หลักฐานที่ใชสงประเมินความปลอดภัย
ก. หลักฐานการประวัติการใชเปนอาหารยื่นขอประเมินที่ อย.

• บทความที่ตพี มิ พในวารสารทางวิชาการที่เกีย่ วของและเปนทีย่ อมรับ ตําราพืชสมุนไพรทีต่ พี มิ พ
(ที่ร ะบุ วามีการใชเปนอาหาร) หนังสือรับรองจากหนวยงานรัฐ หนวยงานหรือองคกรทีไ่ ดรบั
มอบหมายจากหนวยงานรัฐ (ทั้ง ในและตางประเทศ) โดยการอางอิงจากแหลงขอมูลหรือเอกสาร
ทางวิชาการทีน่ า เชือ่ ถือ เชน
• ตําราทางวิชาการทีเ่ ปนทีย่ อมรับในวงการวิชาการนัน้ ๆ เชน ตํารายา ตําราเกีย่ วกับสมุนไพรไทย
หรือ ตางประเทศ หรือตําราวิชาการอืน่ ๆ
• Official Monograph เชน WHO, Pharmacopoeia, Codex Advisory Specification
for the identity and Purity of Food Additives
• ฐานขอมูลอืน่ ทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือ เชน วารสารวิทยาศาสตรทมี่ คี ณ
ุ ภาพเปนทีย่ อมรับในวงการ
วิชาการนัน้ ๆ (Peer review journal) เชน Elsevier (Science direct, Embase, Scopus),
TOXLINE, Pubmed, BIOSIS, TOXNET, NAPRALERT หรือ Food Safety Authority
ของตางประเทศ เปน ตน
• รายงานของคณะกรรมการผูเชีย่ วชาญ (expert committee) ที่เกีย่ วของ เชน scientific
committee ของ Codex, European Food Safety Authority (EFSA), Center for Food
Safety and Applied Nutrition (CFSAN) หรือFood Standard Australia New Zealand
(FSANZ) เปน ตน

หลักฐานที่ใชสงประเมินความปลอดภัย
ข. หลักฐานรายงานผลการประเมินดานความปลอดภัย

(1) รายงานผลการประเมินดานความปลอดภัย พรอม
(2) เอกสารการศึกษาความปลอดภัย

(1) รายงานผลประกอบดวย
• ชื่อหนวยงานประเมินความปลอดภัย
• ผลการประเมิน ความปลอดภัยของอาหารใหม
(2) เอกสารการศึกษาความปลอดภัย
• บทสรุป ผูบริห าร
• สรุป ขอมูลทั่วไป
• สรุป ขอมูลความปลอดภัยของอาหารใหม
• สรุป ขอมูลดานโภชนาการ (ถามี)
• สรุป ขอมูลดานประสิทธิภาพดานความคาดหวังทางสุขภาพ (ถามี)
• สรุป ขอมูลการประเมินความปลอดภัยของอาหารใหมทยี่ ื่นประเมินนี้ จากหนวยงานประเมินความปลอดภัยที่เปนสากล
หรือจากตางประเทศที่ไดรับการยอมรับ
• สรุป ขอเสนอแนะหรือทางเลือกในการพิจารณาถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการบริโภคอาหารใหมสําหรับคนไทย
• รายชื่อเอกสารอางอิง (Reference) ของรายงานผลการประเมิน ความปลอดภัย

ขอมูลทั่วไป / ขอมูลความปลอดภัย
ขอ มูลทัว่ ไปของผลิตภัณฑ
• ชื่อวิทยาศาสตร สวนที่ใช แหลงที่มา ประวัติการบริโภค
เปนอาหาร หรือการบริโภคในกรณีอื่น รวมถึงขอมูลการ
บริโภคของไทย (Consumption data)
• สูตรสวนประกอบ คุณภาพมาตรฐาน (Specification)
• กระบวนการผลิต สารตางๆที่ใชในกระบวนการผลิต
สารปนเปอน สารเคมีตกคางและสารสําคัญที่ไ ด
• อายุการเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา วัตถุประสงค
การบริโภค กลุมผูบริโภค
• รายละเอียดผูผลิต/ผูนําเขา ประเทศที่มีการจําหนายและ
ระยะเวลาการจําหนายจนถึงปจจุบัน
• รายงานการตรวจวิเคราะหอาหารใหม (ตามขอกําหนด
อาหารประเภทนั้นๆ + คุณลักษณะของอาหารใหม)

สรุปขอมูลความปลอดภัยของอาหารใหม
1. ลักษณะทางชีวเคมี(ถามี) การดูดซึม การกระจาย และการขับออก
จากรางกาย
2 . ขอ มูล ดานพิษ วิท ยา
-การศึกษาทางดานพิษ วิท ยาในสัตวท ดลอง- พิษ เฉียบพลัน
พิษ กึ่งเรื้อ รัง พิษ เรื้อ รัง
- การศึกษาความเปนพิษเฉพาะทางกรณีมีขอบงชี้ เชน ความเปน
พิษทางดานพันธุกรรม, ความเปนพิษที่มีผลตอการสืบพันธุและ
การเจริญเติบโต, ความเปนพิษตอระบบภูมิคุมกัน เปนตน
- ขอมูลอื่น เชน สารกอภูมิแพ
3. ขอมูลโภชนาการ
4. บทสรุป
5. รายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหนวยงานประเมินความ
ปลอดภัยที่เปนสากล หรือจากตางประเทศที่ไดรับการยอมรับ (ถามี)

ภาคผนวก

ขอมูลความปลอดภัย: ลัก ษณะทางชีวเคมี
การดูดซึม (absorption) การกระจาย (distribution) และการขับออกจากรางกาย (excretion)
• การศึกษาการดูดซึมสารสําคัญผานระบบทางเดิน อาหาร การกระจายของสารสําคัญผานเนื้อเยื่อตางๆ ของ
อวัยวะในรางกาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาในรางกาย รวมถึงอัตราและวิธีการขับ ถายสารเหลานีอ้ อกไปจาก
รางกาย
• การเปลีย่ นแปลงของสาร (Biotransformation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสิ่งมีชีวิต โดย
กระบวนการนี้เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะของการใชกระบวนการทางชีวเคมีทมี่ ีเอนไซมเปนตัวชวย ผลตอ
เอนไซมและคาอื่น ทางชีวเคมี(other parameters) หมายถึง ผลที่มีตอเอนไซมในรางกาย เชน การเพิ่มหรือลด
ระดับ เอนไซม การทํางานของเอนไซม และสารอื่น ๆที่มผี ลตอการดูดซึม (absorption)
• การกระจาย (distribution) และการขับของเสีย (excretion) ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น และวิถี(reaction and fate)
ของสารสําคัญในผลิตภัณฑอาหารนัน้ ๆ เนื่องจากผลิตภัณฑอาหารที่ประกอบดวยสวนประกอบหลายชนิด
สวนประกอบแตละชนิดจึงอาจทําปฏิกิริยากัน ซึ่งอาจทําใหไมป ลอดภัยในการบริโภค

ขอมูลความปลอดภัย : การศึกษาทางดานพิษวิทยาในสัตวทดลอง
• การทดสอบความเปนพิษของอาหารหรือสารเคมีใดๆ ตอ ระบบทัว่ ไปในรางกายของ
สัตวทดลอง ที่มีความสัมพันธในลักษณะเดียวกันกับการไดรับสัมผัสในมนุษย
• การศึกษาจะตองใหสัตวทดลองไดรับอาหารหรือสารเคมีใดๆโดยการกิน เพื่อนําผลการ
ทดลองมาอธิบายและคาดการณความเปนพิษจากการบริโภคอาหารหรือสารนัน้ ๆ ในมนุษย
• การศึกษาทางพิษวิทยาดังกลาวตองปฏิบัติตามระเบียบวิธกี ารวิจยั ที่ดีตามมาตรฐานสากล
เชน
• ตามแนวทาง (guidelines) ของ Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) หรือ The International Conference on Harmonization of
Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use
(ICH) หรือ World Health Organization (WHO) หรือ แนวทางอื่นที่เทียบเทา
• การศึกษาทางดานพิษวิทยาในสัตวทดลองประเภทสัตวฟนแทะ (toxicity test in rodent)

ตัว อยาง
การศึกษาขอมูล
ความปลอดภัย

กรณีอางอิงการศึกษาดานพิษวิทยาในสัตวทดลองที่
เปนขอมูลการทดลองวิจัยโดยบริษัทฯเอง
หรือ ถาไมใช
การศึกษาที่ผานการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่
ยอมรับนั้น ตองปฏิบัติตามระเบียบวิธีการวิจยั ที่ดีตาม
มาตรฐานสากลดังกลาวขางตนดวย
ทั้งนี้ หอ งปฏิบตั กิ ารตองไดรบั การรับรองตาม
แนวทาง Good Laboratory Practice (GLP)

สรุป-การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร
อาหารใหม (Novel Food) หมายถึง อาหารดังตอไปนี้
(1) ไมม ีประวัตกิ ารบริโภคเปนอาหารหรือ มีหลักฐานอางอิงการบริโภคโดยทั่วไปต่ํากวา ๑๕
ป นับตั้งแตเ ปน อาหารหรือใชเ ปนสวนประกอบของอาหาร
(2)ผลิตจากกระบวนการผลิตทีไ่ มเคยมีการใชมากอน หรือกระบวนการผลิตที่มกี าร
ปรับเปลี่ยนจากเดิม สงผลใหสว นประกอบหรือโครงสรางของอาหาร รูปแบบ ปริมาณการ
บริโ ภค ของอาหารนัน้ เปลี่ยนแปลง สงผลตอคุณคาทางโภชนาการ กระบวนการทางเคมี
ภายในรางกายของสิง่ มีชีวิต (metabolism)หรือความปลอดภัยของอาหาร ไมรวมถึง GM
แ ละ Food additive

2. อาหารที่มีประวัติการใชเปนอาหารและยา แต มี ก าร
พัฒนารูปแบบใหแตกตางจากเดิมอยางชัดเจน
3. สารสกัดที่รับการประเมินความปลอดภัยและตองการ
เพิม่ ปริมาณการใช เพิ่มประเภทอาหาร

เอกสารและหลักฐานประกอบการขอประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม
1. ขอมูลทั่วไป
- ขอมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ
- กระบวนการผลิต/การสังเคราะห/การสกัด
- ขอมูลเบื้องตนเกีย่ วกับสารเคมีที่ใชในการผลิต
- ลักษณะ/คําแนะนําทีใ่ ชในการบริโภค
- การเก็บรักษา
- ผลการตรวจวิเคราะหจากหองปฏิบตั กิ ารที่ใชในการตรวจวิเคราะหวัตถุดบิ
และ/หรือผลิตภัณฑ
- ขอมูลประวัตกิ ารใชเปนอาหาร

2. ขอมูลความปลอดภัย
2.1 ลักษณะทางชีวเคมี
- การดูดซึม การกระจายและการขับออกจากรางกาย การเปลี่ยนแปลงของสาร ฯลฯ
2.2 การศึกษาทางดานพิษวิทยาในสัตวทดลอง- พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง พิษเรื้อรัง
2.3 การศึกษาความเปนพิษเฉพาะทางกรณีมขี อบงชี้ เชน ความเปนพิษทางดานพันธุกรรม, ความ
เปน พิษที่มผี ลตอการสืบพันธุและการเจริญเติบโต, ความเปนพิษตอระบบภูมคิ มุ กัน เปนตน
2.4 การศึกษาดานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การกอภูมแิ พ
2.5 การศึกษาในมนุษย ทางคลินกิ หรือทางระบาดวิทยา

https://www.fda.moph.go.th/sites/food/manual/9.3_Novel_food.pdf

สถานทีร่ ับทดสอบทางดานพิษวิทยาในสัตวทดลอง
• ศูน ยสตั วทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
https://mahidol.ac.th/th/2019/oecd-glp-4/
• ศูน ยสตั วทดลอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
https://lac.tu.ac.th/lactu.php
• ศูน ยสตั วทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม
http://www.lac.cmu.ac.th/

หนวยประเมินความปลอดภัยที่ อย.รับรอง
ป. รายชื่อหนวยงานความปลอดภัย

1.) สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
2.) สถาบัน อาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
3.) ศูน ยป ระเมินความเสี่ยงประเทศไทย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/TRAC/index.html

4.) ศูน ยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
เฉพาะกรณีเปนอาหารใหม ที่ไดจากจุลินทรียดัดแปลงพันธุกรรมโดยไมมจี ุลินทรียและสารพันธุกรรมหลงเหลือ

ศึก ษาขอมูลเพิม่ เติม > คูมอื ประชาชน

- อัตราคาใชจา ยสูงสุดทีจ่ ะจัดเก็บจากผูย นื่ คําขอ

ในกระบวนการพิจารณาอนุญาต ผลิตภัณฑอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐

ผูประกอบการตองดําเนินการ....

นักวิจัย

1.สถานทีฯ่

2.ผลิตภัณฑ

ผลิต ภัณฑมี อย.แลว
ศึกษาองคประกอบของ
ผลิต ภัณฑอาหารที่มผี ลตอ
สุขภาพ

ผูประกอบการ
อย.เห็นชอบ

ทบทวนวรรณกรรม

ทบทวนวรรณกรรม /
ศึกษาฤทธทางเภสัช
วิทยาในหลอดทดลอง/
สัตวทดลอง

รูสาร รูปริม าณ

ศึกษาวิจัยในมนุษยที่
มีการออกแบบอยางดี

ผลการศึกษา

หนวยประเมินฯ
ผูประกอบการ

3.โฆษณา

หลักเกณฑการกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim)
•

การแสดงรูป รูปภาพ รอยประดิษฐ เครือ่ งหมาย เครือ่ งหมายการคา หรือขอความใดๆ บนฉลาก ที่เ กี่ยวของกับ
อาหาร สวนประกอบของอาหารหรือสารอาหารกับสุขภาพทัง้ ทางตรงและทางออม
1.การกลาวอางหนาที่ของสารอาหาร
(Nutrient function claims)

การแสดง สรรพคุณหรือคุณประโยชน.....
เกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารที่มีผลตอ
สรีรวิทยาดานการเจริญเติบโต การพัฒนา
หรือการกระทําหนาที่ตามปกติของ
รางกาย เชน
- แคลเซียมมีสวนชวยในกระบวนการ
สรางกระดูกและฟนที่แข็งแรง
- อางอิงตามประกาศฯ 182

2. การกลาวอางหนาที่อื่น (Other function
claims)

3. การกลาวอางการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
(Reduction of disease risk claims)

........ทีเ่ กี่ยวของกับการบริโภคอาหารหรือ
สวนประกอบของ อาหารในบริบทของอาหาร
สวนประกอบของ อาหารในบริบทของอาหาร
ทั้งหมดที่บริโภคเพื่อใหรา งกายทําหนาทีต่ ามปกติ ทั้งหมดที่บริโภค เพื่อลดความเสีย่ งของการ
หรือเพื่อใหการทําหนาที่ของรางกายดี ขึ้น หรือ เกิดโรค อาการ หรือสภาวะใดๆ ที่ เกี่ยวของ
เพื่อปรับเปลี่ยน หรือคงสภาวะทางสุขภาพ เชน
กับสุขภาพ เชน
- แพลนท สตานอลมีสว นชวยลดการดูดซึม
“การไดรับแคลเซียมในปริมาณ ZZ มก.ใน
คอเลสเตอรอล
อาหารQรวมกับการออกกําลังกายที่เหมาะสม
ผลิตภัณฑนม D มีแ พลนท สตานอล
อยางนอยวันละ RR ชม.อยางตอเนือ่ ง ชวย
1 กรัมตอ150มล.
ไมควรรับประทานแพลนท สตานอล/สเตอรอล เสริมสรางความแข็งแรงของกระดูกในผูหญิง
และลดเสี่ยงตอการเกิดโรคกระดูกพรุนเมื่อมี
เกิน วัน ละ 2 กรัม ”
อายุเขาสูวัยชรา”
เด็ก สตรีม ีครรภไมควรรับประทาน
......ที่เ ฉพาะเจาะจง ของการบริโภคอาหารหรือ

ม ีผลในการปองกันหรือรักษาโรค”
• ไมอ นุญาตกลาวอา“ไม
ง
ปอ งกั
“ไมมการบํ
ีผลสําหรัาบบั
ผูทดมี่ คี บรรเทา
อเลสเตอรอลปกติ
” น หรือ รัก ษาโรค
ฯลฯ

เงื่อนไขของผลิตภัณฑอาหารทีจ่ ะขอกลาวอางทางสุขภาพ
 ไมอ นุญาตการกลาวอางทางสุขภาพกับผลิตภัณฑอาหารทีม่ ปี ริมาณสารอาหารใน 1 หนวย
บริโภคดังนี้ ไขมันทัง้ หมด มากกวา 13 กรัม หรือ ไขมัน อิม่ ตัวมากกวา 4 กรัม หรือ
โคเลสเตอรอลมากกวา 60 มิล ลิกรัม หรือโซเดียมมากกวา 360 มิล ลิกรัม
 ผลิตภัณฑอาหารนัน้ ตองปลอดภัย มีค ณ
ุ ภาพมาตรฐานสอดคลองกับประเภทอาหารนัน้ ๆ
 มีวิธ ีการตรวจวิเคราะหสารอาหารทีจ่ ะนํามากลาวอาง และรายงานการตรวจวิเคราะห
ชนิดและปริมาณตามอายุการเก็บรักษาทีแ่ สดงไว (shelf life)
 หลักฐานทางวิทยาศาสตรทนี่ า เชือถือสนับสนุนในการกลาวอาง
 คุณประโยชนทกี่ ลาวอางตองไดมาจากการบริโภคอาหารหรือสวนประกอบของอาหารทีม่ ี
ประโยชนตอ สุขภาพในปริมาณทีเ่ หมาะสม ตอ งไมอาศัยประโยชนทไี่ ดรบั จากการบริโภครวมกับ
อาหารอืน่ ๆ แมวาจะเปนการปฏิบตั ติ ามปกติหรือมีเจตนาใหบริโภครวมกัน

ผลิตภัณฑอาหาร + เอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตรในการกลาวอางทางสุขภาพ
1. การกลาวอางหนาที่ของสารอาหาร
(Nutrient function claims)
•
•
•

2. การกลาวอางหนาที่อ่ นื
(Other function claims)

สารอาหารเปน ไปตามเงื่อนไข
แสดงขอความกลาวอางฯตาม อย.กําหนด
ขอความกลาวอางฯ นอกเหนือ ตองขอประเมินฯ

เอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร

• การทบทวนวรรณกรรมอย า งเป น ระบบ (Systematic
review) และการวิเ คราะหอภิม าน (Meta-analysis) ที่ผา น
การตีพิม พใ นวารสารที่นาเชื่อถือ หรือ
• ขอคิดเห็น ทางวิชาการทีเ่ ปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือจาก
หนวยงาน องคกร หรือคณะผูเ ชีย่ วชาญทางวิทยาศาสตรที่
ไดรับการยอมรับโดยสากล หรือ
• รายงานผลการศึกษาในมนุษยทมี่ กี ารออกแบบอยางดี (Welldesigned human intervention study) ที่ไ ดรบั การตีพิมพ
ในวารสารที่นา เชื่อถือ ฉบับเต็ม

3. การกลาวอางการลดความเสี่ยงของการ
เกิดโรค (Reduction of disease risk
claims)

เอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร

• รายงานผลการศึกษาในมนุษยที่มีการออกแบบอยางดี (Well-designed

human intervention study) ฉบับเต็ม และไดรับการตีพิมพในวารสารที่
นาเชื่อถือ และเอกสารอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(1) การทบทวนวรรณกรรมอยางเป น ระบบ (Systematic review) และ
การวิเคราะหอภิมาน (Meta-analysis) ที่ ผ า นการตี พิ ม พ ใ นวารสารที่
นาเชื่อถือ หรือ
(2) ขอคิดเห็นทางวิชาการที่เปนทีย่ อมรับและนาเชือ่ ถือจากหนวยงาน
องคกร หรือคณะผูเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการยอมรับโดยสากล

สรุป....หลักฐานทางวิทยาศาสตรกบั การกลาวอางทางสุขภาพ
• ขอคิดเห็นทางวิชาการทีเ่ ปนทีย่ อมรับและนาเชือ่ ถือจากหนวยงาน องคกร หรือคณะ
ผูเ ชี ่ยวชาญทางวิทยาศาสตรทีไ่ ดรบั การยอมรับโดยสากล
• รายงานผลการศึกษาในมนุษยทมี ่ ีการออกแบบอยางดี (Well-designed human
intervention study) หรือการศึกษาในมนุษยทีม่ ีการออกแบบอืน่ ๆ ที ่เ หมาะสม โดยมี
จํานวนตัวอยางและผลการศึกษาเบือ้ งตนทีเ่ พียงพอตอการพิจารณา ที ่ไดรบั การตีพมิ พ
ในวารสารทีน่ า เชือ่ ถือ ฉบับเต็ม
• การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (Systematic review) และการวิเคราะห
อภิม าน (Meta-analysis) ที ผ่ านการตีพมิ พในวารสารทีน่ า เชือ่ ถือ

ขอคิดเห็นทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับและนาเชื่อถือจากหนวยงาน องคกร
หรือคณะผูเ ชีย่ วชาญทางวิทยาศาสตรที่ไดรบั การยอมรับโดยสากล
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การศึกษาในมนุษยทมี่ กี ารออกแบบอยางดี (Well-designed human intervention study)
1. กลุมการศึกษาตองเปนตัวแทนของกลุม ประชากรเปาหมาย
2. กลุมควบคุมตองเหมาะสม
3. ชวงระยะเวลาทีเ่ พียงพอของการไดรบั สัมผัสและติดตามผลวาใหผลเปนไปตามความมุง หมาย
4. การแสดงพืน้ ฐานการบริโภคอาหารของกลุม การศึกษา และรูปแบบการใชชวี ติ ทีเ่ กีย่ วของ
5. องคประกอบและปริมาณของอาหารทีศ่ กึ ษาและอาหารอืน่ ทีบ่ ริโภคทัง้ หมด
ที่มีผลตอการทําหนาทีท่ จี่ ะกลาวอางทางสุขภาพนัน้ ๆ
6. การตรวจติดตามการปฏิบตั ติ ามขอกําหนดทีเ่ กีย่ วของกับการบริโภคอาหารหรือสวนประกอบ
ของอาหารภายใตการทดสอบของอาสาสมัคร
7. การวิเคราะหขอ มูลทางสถิติ พรอมทัง้ การตีความนัยสําคัญทางสถิตทิ เี่ หมาะสม
8. ผลการศึกษาอยางนอยตองระบุตวั แปรหรือปจจัยทีก่ ําหนด ไดแก ชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ ขนาดหนวยบริโภค
และระยะเวลาทีท่ าํ ใหเกิดผลตามความมุง หมาย
9. หากไมสามารถวัดผลไดโดยตรง เนือ่ งจากมีผลกระทบตอสุขภาพ หรือใชเวลานาน หรือประเด็นทางจริยธรรมและ
ขอ จํากัดดานทรัพยากร อาจใชตวั ชีว้ ดั ทางชีวภาพ (Biomarkers) ที่เ หมาะสมแทน

• การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (Systematic review)
และการวิเคราะหอภิมาน (Meta-analysis)
การรวบรวมหลักฐานวิทยาศาสตรที่นา เชื่อถือ
โดยใชวิธีการอยางเปนระบบอยางชัดเจนในการสืบคนคัดเลือก
การประเมิน คุณภาพของรายงานการศึกษาทีม่ ีรปู แบบการศึกษา
เดียวกัน ที่ชัดเจน
การนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงปริมาณใหมดว ยวิธีการทางสถิติ
(Meta-analysis) เพื่อใหไดขอสรุปของผลการศึกษาทีช่ ัดเจน
ชวยลดความเอนเอียง (Bias) และขอผิดพลาดเชิงสุม
(random error) ของแตละการศึกษาที่เกี่ยวของ
• หลักฐานฯ ที่นา เขือ่ ถือ

Peer-reviewed published articles) โดยตองสืบคนจากฐานขอมูลทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือ เชน Elsevier (Science direct, Embase, Scopus), The Cochrane
Library, PubMed, BIOSIS, TOXNET, NAPRALERT, Thai-journal citation index center หรือ Food Safety Authority ของตางประเทศ เปนตน

ความพรอมของงานวิจยั เพือ่ ขอรับรองผลิตภัณฑ
•
•
•
•
•

การทวนสอบงานวิจัยกับกฎหมายอาหาร
งานวิจัยมีตัวเทียบเคียง (benchmark) กับ กฎหมายอาหารหรือไม
ถามี ตัวเทียบเคียง ผลิตภัณฑงานวิจัยสอดคลองกับขอกฎหมายหรือไม
กฎหมายที่ใชเปน benchmark เปนปจจุบนั หรือไม
งานวิจัยมีองคประกอบเทียบเคียง (parameter) ครบถวนหรือไม

สรุป
พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 กํากับดูแลผูป ระกอบการดานอาหาร เพื่อ อาหารปลอดภัย
 การพัฒนาอาหารควรตองศึกษาขอมูลทางดานกฎหมายทีจ
่ าํ เปนเกีย่ วกับคุณภาพ
มาตรฐานของผลิตภัณฑทกี่ าํ ลังพัฒนา
 นัก วิจย
ั มีความเชีย่ วชาญทางดานเทคโลโลยีดานตางๆ แตจาํ เปนตองศึกษา
ขอ มูลทางดานกฎหมายเพิม่ เติมเพื่อใหผปก.สามารถนําผลงานวิจยั มาตอยอด
รับรองผลิตภัณฑได
 งานวิจย
ั บางเรือ่ งตองใชองคความรูส หสาขาวิชาเพือ่ ความครบถวนของขอมูล
ที่ก ฎหมายกําหนด
 ตอ งรูแ
 หลงสืบคนกฎหมาย รูขอ กําหนดกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับงานวิจยั นัน้ ๆ
 เปรียบเทียบคุณ สมบัตผ
ิ ลิตภัณฑกบั ขอกําหนดของกฎหมายทีเ่ ปนปจจุบนั
 หารือ อย. ระบบใหคาํ ปรึกษาออนไลน


สถานที่ติดตอ /
ชองทางการใหบริการ

• เวปไซตสํานักอาหาร
http://food.fda.moph.go.th/index.php

• ใหคําปรึกษาออนไลน
https://privus.fda.moph.go.th/FRM_CHOOSE_LOGIN.aspx

ขอบคุณคะ

