
การเตรียมความพรอมงานวิจยั ส่ิงที่ควรทราบ 

เพ่ือขอรับรองผลิตภัณฑอาหารจากงานวจิัย

มาลี จิรวงศศรี

อดีตผูเชีย่วชาญดานมาตรฐานอาหาร 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

26 มีนาคม 2564การประชุมวิชาการประจําป สวทช. คร ั้งท่ี 16 NAC2021: แนวทางการกํากับดูแลและข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑอาหาร



ขอบเขต

 สรุปกฎหมายอาหาร

 นักวิจัยกับกฎหมายใหม 

 นักวิจัยกับกฎหมายการกลางอางทางสุขภาพ

 สรุป



ผูบริโภค

ผูประกอบการ

คาดหวงัอาหาร
ปลอดภัย     ค ุมค า       สมประโยชน

หนาที่: นํามาตรฐานมาจดัการในการผลติ
ผลิต/นําเขา/จาํหนายอาหาร

การกํากับดแูลกอนออกสูตลาด การกํากับดแูลหลงัออกสูตลาด

มาตรฐานอาหารบงัคบั

สถานทีผ่ลติ/นาํเขา   

ระบบควบคมุอาหาร ภายใต พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522

พรบ.อาหาร พ .ศ. 2522

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

แนวปฏิบติัของจนท./ผูประกอบการ
สถานทีผ่ลติ/นาํเขา   

ผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑ 
โฆษณา โฆษณา



“อาหาร” (ตามพระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. 2522)

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

“ ของกินหรอืเคร ือ่งค ้าํจนุชีวิต ” 

(2) วัตถุทีมุ่งหมายสาํหรบัใช  หร ือใช เปน
สวนผสมในการผลติอาหาร รวมถงึวัตถเุจอื
ปนอาหาร สี และเคร ือ่งปรงุแตงกลิน่รส

เมล็ดกัญชง น้ําม ันจากเมลด็กัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลติภัณฑอาหารที่ม ี

สวนประกอบจากเมล็ดกญัชง น้ําม ันจากเมล็ดกญัชง หรือโปรตีนจากเมลด็กัญชง

เครื่องดื่ม ชา ชาสมุนไพร, กาแฟ, น้ํานมถั่วเหลือง,น้าํแข็ง, น้ําดื่ม , น้ําแรธรรมชาติ, 

เครื่องดื่มเกลอืแรน้าํม ันถัว่ลิสง, น้ําม ันมะพราว, น้ําม ันปาลม, ซอสถั่วเหลอืง, น้ําม ันและ

ไขมัน, น้ําม ันเนย, เนย, เนยแข็ง, เนยเทียม เนยผสม ผลิตภณัฑเนยเทีนมและผลิตภณัฑ

เนยผสม, เนยใสหรอืกี, เกลือบรโิภค, ขาวเติมวติามนิ, ไขเยีย่วม า, ครีม , ช็อกโกแลต, 

ซอสบางชนิด, น้ําสมสายชู, น้ําปลา, น้ําผึ้ง, แยม เยลลี มารมาเลด, อาหารกึ่งสําเรจ็รูป, 

น้ําเกลือปรุงอาหาร เครื่องดืม่ในภาชนะบรรจุที่ปดสนทิ, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปด

สนิท, นมปรุงแตง, นมเปรีย้ว, นมโค, ผลิตภัณฑของนม, ไอศกรมี ผลิตภัณฑเสรมิ

อาหาร(+รอยัลเยลลีและผลติภณัฑรอยลัเยลล)ี การใชจุลินทรยีโพรไบโอติกในอาหาร  

อาหารใหม  วุนสําเรจ็รูปและขนมเยลลี,หมากฝรั่งและลูกอม,ขนมปง,ซอสในภาชนะ

บรรจุที่ปดสนิท, แปงขาวกลอง,ผลติภณัฑจากเนือ้สัตว, ฯลฯ

ขาวสาร แปงและผลติภณัฑ  สารสกดัท ีใ่ช เป นวัตถดุบิ สารอาหารท ีใ่ช เป นวตัถดุบิใน

การผลติอาหาร เคร ือ่งเทศ   วัตถเุจอืปนอาหาร วัตถแุตกล ิน่รส เอนไซมสาํหรบัใช 

ในการผลติอาหาร บ ัญชรีายช ือ่จลุนิทรยี ท ีใ่ช ในอาหาร

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข



การกํากับดูแลผลิตภัณฑอาหาร

อาหารควบคมุเฉพาะ อาหารกาํหนดคณุภาพ อาหาร ท่ีตองมีฉลาก

ความเสีย่ง นอยมาก

ข ึ้นทะเบยีน (ม .31) จดแจง

(ม .25) หามมใิหผ ูใดผลิต นําเข า หรอืจาํหนาย อาหารดงัต อไปนี้

อาหาร ไม บรสิุทธ ิ ์
(ม .26)

อาหาร  ปลอม 
(ม .27)

อาหารผดิมาตรฐาน 
(ม .28)

อาหาร เสื่อมคณุภาพ 
(ม .29)

อย.มีอํานาจ

- สั่งแกไขสถานทีผ่ลติ  (ม.30(1)) - สั่งงดผลิตหรือนาํเขา (ม.30(2)) 

- สั่งแกไขทะเบียนตํารับ  (ม.38) - สั่งพักใช /เพิกถอนทะเบียนตํารับ (ม.46)    

- ประกาศผลการตรวจพิสูจนอาหารหรือภาชนะบรรจุที่นาจะเปนอันตรายใหประชาชนทราบ (ม.30(3))

กําหนดมาตรฐาน  อัตราสวนของสวนผสม โลหะหนัก สารปนเปอน จุลินทรยี  ฉลาก วัตถุเจือปนอาหาร  ภาชนะบรรจุ 

กําหนดมาตรฐาน
เฉพาะ (ม.6(1)(2))

กําหนดมาตรฐาน
(ม.6(3))

อาหารกลุมนอกเหนอืกาํหนด

จดแจง จดแจงตามเง ือ่นไข

กําหนดชนิดอาหาร
มีฉลาก (ม.6(10))

อาหารห ามผลติ/
น ําเขา/จาํหน าย

วัตถ ุท ีห่ ามใช ในอาหาร

เลขท่ีสารบบอาหาร. xx-x-xxxxx-x-xxxx

อันตรายตอสขุภาพ

ประกาศฯ 388,391,424 ฯลฯ

ประกาศฯ 390 ฯลฯ

สถานที่ผลิต(ป.420) /นําเขา



หลักเกณฑ์ GMP ทัว่ไปและ Primary GMP สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    

อาหารควบคมุเฉพาะ
1.อาหารทารกและอาหารสตูรตอเนือ่ง
สําหร ับทารกและเดก็
2.อาหารเสรมิสาํหรบัทารกและเดก็เลก็
3.นมดัดแปลงสาํหรบัทารกและนมดดัแปลง
สูตรตอเนือ่งสาํหรบัทารกและเดก็เลก็
4.วัตถุเจอืปนอาหาร
5.อาหารสาํหรบัผูท ีต่ องการควบคมุน้าํหนกั
6.เอนไซมสาํหรบัใช ในการผลติอาหาร
7.ผลิตภัณฑ ทาํความสะอาดหรอืฆาเช ือ้ทีใ่ช 
สําหร ับอาหาร
8.เมล็ดกญัชง น้ํามนัจากเมลด็กัญชง 
โปรตนีจากเมลด็กญัชง และผลติภณัฑ 
อาหารทีม่สี วนประกอบจากเมลด็กัญชง 
น้ํามันจากเมลด็กัญชง หร ือโปรตนีจากเมลด็
กัญชง

อาหารกําหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน
20. กาแฟ 100%
21. น้ําบรโิภคในภาชนะบรรจทุีป่ ดสนทิ
22. น้ําแขง็
23. ชา
24.น้ําปลา
25.น้าํแร ธรรมชาติ
26.น้ําสมสายช ู
27.น้ํามันและไขมนั
28.น้ํามันปลา
29.ครมี
30.น้ํามันเนย
31.เนย
32.เนยแขง็
33.กี
34.เนยเทยีม
35.อาหารกึ่งสาํเรจ็รปู
36.ซอสบางชนดิ
37.น้ํานมถัว่เหลอืงในภาชนะบรรจทุีป่ ดสนทิ
38.ช ็อกโกแลต
39.แยม เยลลี มาร มาเลด ในภาชนะบรรจทุีป่ ด

สนิท
40.ไขเยีย่วมา
41.ผลิตภัณฑ ปรงุรสทีไ่ดจากการยอยโปรตนีของ

ถั่วเหลอืง
42.น้ําผึ้ง
43.ขาวเตมิวติามนิ
44.น้ําเกลอืปรงุอาหาร
45.ชาสมนุไพร  

อาหารทีต่ องมฉีลาก
46. อาหารทีม่วีตัถปุระสงค พเิศษ

อาหารทัว่ไป ไดแก อาหาร   ที่
นอกเหนอืจาก 1 - 53

* ประเภทอาหาร

อาหารกําหนดคณุภาพหรอืมาตรฐาน
9. เคร ือ่งดืม่ในภาชนะบรรจทุีป่ ดสนทิ
10.อาหารในภาชนะบรรจทุีป่ ดสนทิ
11.นมโค
12.นมเปร ีย้ว
13.ไอศกรมี
14.นมปรงุแตง
15.ผลิตภัณฑ ของนม 
16.ผลิตภัณฑ เสรมิอาหาร
17.รอยัลเยลลแีละผลติภณัฑ รอยลัเยลลี
18.กาแฟผสมสาํเรจ็รปู/กาแฟสาํเรจ็รปู
19.เคร ือ่งดืม่เกลอืแร 

อาหารทีต่ องมฉีลาก
47. แป งขาวกลอง
48.ซอสในภาชนะบรรจทุีป่ ดสนทิ
49.ขนมป ง
50.หมากฝรัง่และลกูอม
51.วุนสาํเรจ็รปูและขนมเยลลี่
52.ผลติภณัฑจากเนือ้สตัว 
53.วัตถแุต งกลิน่รส
54.อาหารพรอมปรงุ
52.อาหารสาํเรจ็รปูทีพ่รอมบรโิภค

ทันที 
53.อาหารฉายรงัสี



ผูประกอบการ-การขออนุญาต

1. สวนของสถานประกอบการ

แบงออกเปน 3 สวน คือ

2. สวนของผลิตภัณฑ

3. สวนของการโฆษณา 
(กรณีประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร)

10-3-00359-5-0001



ผูนําเขา

ขออนญุาตนาํเขาอาหาร 

(แบบ อ.6)

ผูประกอบการ-ข้ันตอนการขออนุญาต

ยื่นขอตรวจประเมนิ (รับ Audit Report)

ตรวจประเมนิสถานทีผ่ลิต ตามประกาศฯ 420

เขาขายโรงงาน*

ขออนญุาตผลติอาหาร 
(แบบ อ.1)

ไดร ับใบอนญุาตผลติอาหาร 

(แบบ อ.2)

XX-X-XXXXX

ไดร ับใบสาํคญัเลขสถานทีผ่ลติ

อาหารทีไ่ม เขาขายโรงงาน 

(แบบ สบ.1/1) XX-X-XXXXX

ไดร ับใบอนญุาตนาํเขา

อาหาร (แบบอ.7)

XX-X-XXXXX

*เขาขายโรงงาน : คนงานตั้งแต 50 คน หรือเคร่ืองจักร ตั้งแต 50 แรงมา

**ไมเขาขายโรงงาน : คนงานต่ํากวา 50 คน และเคร่ืองจักรต่ํากวา 50 แรงมา

ไมเขาขายโรงงาน**
ขอรับเลขสถานทีผ่ลติอาหาร       

ไม เขาขายโรงงาน (แบบ สบ.1)

ผูผลิต



CHRONOLOGY OF FOOD REGULATION EVOLUTION
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ผูประกอบการ
1. ควบคมุสถานประกอบการ
2. ควบคมุผลติภณัฑ
3. จัดทําโฆษณา 

10-3-00359-5-0001

นักวิจัย ปรับปรงุคุณภาพผลิตภณัฑ

ปรับปรงุกระบวนการผลิต

พัฒนาผลิตภัณฑใหม

ฯลฯ



นักวิจัย

ผลิตภัณฑ/สวนผสม

การกลาวอาง

(Claim)

คุณภาพมาตรฐานตามประกาศฯ*
ภาชนะบรรจุ

นอกเหนือ* - ประเมินความปลอดภัย

ทั่วไป - เกณฑ ฆ.

โภชนาการ - ป.281

ทางสุขภาพ - เกณฑ

ปรับปรุงคุณภาพ

พัฒนาใหม

ปรับกระบวนการผลิต

ปรับ FA

ปรับสูตร

ฯลฯ 

ผลิตภัณฑอาหารใชเฉพาะกลุม

สวนผสมใหม

อาหารใหม เชน 

โปรตีนใหมจาก

สาหราย, แมลง

วัตถุเจอืปนอาหาร (สี

ผสมอาหาร, วัตถุกัน

เสีย)

อาหารใช แทนม้ืออาหารเพ่ือ
ลดน้ําหนัก
อาหารที่ผลิตมีจุดประสงค
เฉพาะทางโภขนาการ

อาหารทางการแพทย

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ฯลฯ

ผลิตภัณฑตามประกาศฯ



ผลิตภัณฑ/สวนผสม

ที่มี อย. แลว

การกลาวอาง

(Claim)

คุณภาพมาตรฐานตามประกาศฯ*
ภาชนะบรรจุ

นอกเหนือ* - ประเมินความปลอดภัย

ทั่วไป - เกณฑ ฆ.

โภชนาการ - ป.281

ทางสุขภาพ - เกณฑ

ปรับปรุงคุณภาพ

พัฒนาใหม

ปรับกระบวนการผลิต

ปรับ FA ปรับสูตร

ฯลฯ

ผลิตภัณฑตามประกาศฯ

ผลิตภัณฑอาหารใชเฉพาะกลุม

สวนผสมใหม

อาหารใหม เชน 

โปรตีนใหมจาก

สาหราย, แมลง

วัตถุเจอืปนอาหาร (สี

ผสมอาหาร, วัตถุกัน

เสีย)

อาหารใช แทนม้ืออาหารเพ่ือ
ลดน้ําหนัก
อาหารที่ผลิตมีจุดประสงค
เฉพาะทางโภขนาการ

อาหารทางการแพทย

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร

process

420 + #

418+# # + วัตถุหามใช

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P418.pdf

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P420.pdf

# : คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑนั้นๆ ตามประกาศกท.สธ.กําหนด

GMP

นักวิจัย



ผูประกอบการตองดําเนินการ....

1.สถานทีฯ่ 2.ผลิตภัณฑ 3.โฆษณา

สูตรอาหารและการใช

วัตถุเจอืปนอาหาร

ร ูประเภทอาหาร

อาหาร/ประเภท

อย.เห ็นชอบ

R/D



1.สถานที่ฯ 2.ผลิตภัณฑ 3.โฆษณารูประเภทอาหาร

วัตถ ุดบิ/ผลติภณัฑ ท ีม่ปีระวตักิารใช เป น

อาหารน อยกวา 15 ป  (novel Food)

การปรบัเปลีย่นปรมิาณของสาร 

องค ประกอบของอาหารเดิม

ผานหนวยประเมินความ

ปลอดภัยการใชป นอาหาร

อาหาร/ประเภท

พัฒนาวัตถเุจอืปนอาหารทีม่ี
เงือนไขนอกเหนอืประกาศฯ

อย.เห ็นชอบ

นักวิจัย

ผูประกอบการตองดําเนินการ....



หลักฐานท่ีใชสงประเมินความปลอดภัย

• บทความที่ตพีมิพในวารสารทางวชิาการที่เก ีย่วของและเปนทีย่อมรบั ตําราพืชสมนุไพรทีต่พีมิพ 
(ที่ระบุ วาม ีการใชเปนอาหาร) หนงัสอืรบัรองจากหนวยงานรฐั หนวยงานหรอืองค กรทีไ่ดรบั
มอบหมายจากหนวยงานรฐั (ทั้งในและตางประเทศ) โดยการอางองิจากแหลงขอมลูหรอืเอกสาร
ทางวิชาการทีน่ าเชือ่ถอื  เชน 

• ตําราทางวชิาการทีเ่ปนทีย่อมรบัในวงการวชิาการนัน้ๆ เชน ตํารายา ตําราเกีย่วกบัสมนุไพรไทย 
หรือ ตางประเทศ หรือตาํราวชิาการอืน่ๆ

• Official Monograph เชน WHO, Pharmacopoeia, Codex Advisory Specification 
for the identity and Purity of Food Additives

• ฐานขอมลูอืน่ทีม่คีวามนาเชือ่ถอื เชน วารสารวทิยาศาสตรทีม่คีณุภาพเปนทีย่อมรบัในวงการ
วิชาการนัน้ๆ (Peer review journal) เชน Elsevier (Science direct, Embase, Scopus), 
TOXLINE, Pubmed, BIOSIS, TOXNET, NAPRALERT หรอื Food Safety Authority 
ของตางประเทศ เปนตน

• รายงานของคณะกรรมการผูเชีย่วชาญ (expert committee) ที่เก ีย่วของ เชน scientific 
committee ของ Codex, European Food Safety Authority (EFSA), Center for Food 
Safety and Applied Nutrition (CFSAN) หรือFood Standard Australia New Zealand 
(FSANZ) เปนตน

ก. หลักฐานการประวัติการใชเปนอาหารยื่นขอประเมนิท่ี อย.



หลักฐานท่ีใชสงประเมินความปลอดภัย

(1) ร ายงานผลประกอบดวย 

• ชื่อหนวยงานประเมินความปลอดภัย

• ผลการประเมินความปลอดภัยของอาหารใหม

(2) เอกสารการศกึษาความปลอดภัย

• บทสรุปผูบรหิาร

• สรุปขอมูลทั่วไป

• สรุปขอมูลความปลอดภัยของอาหารใหม

• สรุปขอมูลดานโภชนาการ (ถาม)ี

• สรุปขอมูลดานประสิทธิภาพดานความคาดหวังทางสุขภาพ (ถาม)ี

• สรุปขอมูลการประเมนิความปลอดภัยของอาหารใหมทีย่ื่นประเมินนี ้จากหนวยงานประเมินความปลอดภัยที่เปนสากล
หรือจากตางประเทศที่ไดรับการยอมรับ 

• สรุปขอเสนอแนะหรอืทางเลือกในการพจิารณาถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการบริโภคอาหารใหมสําหรับคนไทย

• รายชื่อเอกสารอางอิง (Reference) ของรายงานผลการประเมินความปลอดภัย

ข. หลักฐานรายงานผลการประเมินดานความปลอดภัย
(1) รายงานผลการประเมนิดานความปลอดภัย พร อม

(2) เอกสารการศกึษาความปลอดภัย



ขอมูลท่ัวไป / ขอมูลความปลอดภัย

ขอมูลทัว่ไปของผลติภณัฑ

• ช่ือวิทยาศาสตร สวนท่ีใช แหลงท่ีมา ประวัติการบริโภค
เปนอาหาร หรือการบริโภคในกรณีอ่ืน รวมถึงขอมูลการ
บริโภคของไทย (Consumption data)

• สูตรสวนประกอบ คุณภาพมาตรฐาน (Specification)

• กระบวนการผลิต สารตางๆท่ีใชในกระบวนการผลิต 
สารปนเปอน สารเคมีตกคางและสารสําคัญท่ีได

• อายุการเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา วัตถุประสงค
การบริโภค กลุมผูบริโภค

• รายละเอียดผูผลิต/ผูนําเขา ประเทศท่ีมีการจําหนายและ
ระยะเวลาการจําหนายจนถึงปจจุบัน

• รายงานการตรวจวิเคราะหอาหารใหม (ตามขอกําหนด
อาหารประเภทนั้นๆ + คุณลักษณะของอาหารใหม)

สรุปขอมลูความปลอดภยัของอาหารใหม

1.  ลักษณะทางชวีเคมี(ถาม)ี การดดูซมึ การกระจาย และการขบัออก
จากร างกาย
2 . ขอมูลดานพิษวิทยา

-การศ ึกษาทางดานพิษวิทยาในสัตวทดลอง- พิษเฉียบพลัน 
พิษกึ่งเร ื้อร ัง พิษเร ื้อร ัง    
- การศึกษาความเปนพิษเฉพาะทางกรณีมีขอบงช ี ้เช น ความเปน

พิษทางดานพันธุกรรม, ความเปนพิษที่มีผลตอการสืบพันธุและ
การเจริญเติบโต, ความเปนพิษตอระบบภูมิคุมกัน เปนตน

- ขอมูลอื่น เช น สารกอภูมิแพ 

3. ขอมูลโภชนาการ

4. บทสรุป

5. รายงานผลการประเมินความปลอดภัยจากหนวยงานประเมินความ
ปลอดภัยที่เปนสากล หรือจากตางประเทศที่ไดรับการยอมรับ (ถามี)

ภาคผนวก



ขอมูลความปลอดภยั: ลักษณะทางชีวเคมี

การดูดซมึ (absorption) การกระจาย (distribution) และการขบัออกจากร างกาย (excretion)

• การศกึษาการดูดซึมสารสําคัญผานระบบทางเดินอาหาร การกระจายของสารสําคัญผานเนื้อเยื่อตางๆ ของ
อวัยวะในรางกาย อัตราการเกิดปฏิกิริยาในรางกาย รวมถึงอัตราและวิธีการขับถายสารเหลานีอ้อกไปจาก
รางกาย

• การ เปลีย่นแปลงของสาร (Biotransformation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสิ่งมีชีวิต โดย
กระบวนการนี้เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะของการใชกระบวนการทางชีวเคมีทีม่ีเอนไซมเปนตัวชวย ผลตอ
เอนไซมและคาอ่ืนทางชีวเคม(ีother parameters) หมายถึง ผลที่มีตอเอนไซมในรางกาย เชน การเพิ่มหรอืลด
ระดับเอนไซม การทํางานของเอนไซม และสารอ่ืนๆที่มผีลตอการดูดซึม (absorption)

• การกระจาย (distribution) และการขับของเสยี (excretion) ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นและวิถี(reaction and fate) 
ของสารสําคัญในผลิตภัณฑอาหารนัน้ๆ เนื่องจากผลิตภัณฑอาหารที่ประกอบดวยสวนประกอบหลายชนิด 
สวนประกอบแตละชนิดจึงอาจทําปฏิกิริยากัน ซึ่งอาจทําให ไมปลอดภัยในการบรโิภค



ขอมูลความปลอดภัย : การศึกษาทางดานพิษวิทยาในสัตวทดลอง 

• การทดสอบความเปนพษิของอาหารหรือสารเคมีใดๆ ตอระบบทัว่ไปในรางกายของ
สัตวทดลอง ที่มีความสัมพันธในลักษณะเดียวกนักับการไดรับสมัผัสในมนษุย

• การศึกษาจะตองใหสัตวทดลองไดรับอาหารหรือสารเคมีใดๆโดยการกิน เพื่อนาํผลการ
ทดลองมาอธิบายและคาดการณความเปนพิษจากการบรโิภคอาหารหรือสารนัน้ๆ ในมนุษย

• การศึกษาทางพิษวิทยาดังกลาวตองปฏิบัติตามระเบียบวิธกีารวิจยัที่ดีตามมาตรฐานสากล 
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)



ตัวอยาง
การศกึษาขอมลู
ความปลอดภัย

กรณีอางอิงการศึกษาดานพิษวิทยาในสตัวทดลองที่
เปนขอมูลการทดลองวจิัยโดยบริษัทฯเอง 
หร ือถาไมใช 
การศึกษาที่ผานการตีพิมพในวารสารวชิาการที่เปนที่
ยอมรับนั้น ตองปฏิบัติตามระเบียบวธิีการวิจยัที่ดีตาม
มาตรฐานสากลดังกลาวขางตนดวย

ทั้งนี้ หองปฏบิตักิารตองไดรบัการรบัรองตาม
แนวทาง Good Laboratory Practice (GLP)



สรุป-การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร

อาหารใหม (Novel Food) หมายถึง อาหารดังตอไปนี้

(1) ไมมีประวัตกิารบรโิภคเป นอาหารหรอื มีหลักฐานอางอิงการบรโิภคโดยทั่วไปต่ํากวา ๑๕

ป นับตั้งแตเปนอาหารหรือใชเปนสวนประกอบของอาหาร

(2)ผลิตจากกระบวนการผลติท ีไ่มเคยมกีารใช มาก อน หรือกระบวนการผลติที่มกีาร

ปรับเปลี่ยนจากเดิม สงผลใหสวนประกอบหรือโครงสรางของอาหาร รูปแบบ ปริมาณการ

บริโภค ของอาหารนัน้เปลี่ยนแปลง สงผลตอคณุคาทางโภชนาการ กระบวนการทางเคมี

ภายในรางกายของสิง่มชีีวิต (metabolism)หรือความปลอดภัยของอาหาร ไมรวมถงึ GM 

และ Food additive

2. อาหารที่มีประวัติการใช เปนอาหารและยา แตมีการ
พัฒนารูปแบบใหแตกตางจากเดิมอยางช ัดเจน

3. สารสกัดที่รับการประเมินความปลอดภัยและตองการ
เพ่ิมปริมาณการใช  เพ่ิมประเภทอาหาร

เอกสารและหลกัฐานประกอบการขอประเมนิความปลอดภยัของอาหารใหม

1. ขอมูลทั่วไป
- ขอมูลทั่วไปของผลิตภณัฑ
- กระบวนการผลิต/การสังเคราะห/การสกดั
- ขอมูลเบื้องต นเกีย่วกบัสารเคมีที่ใชในการผลติ
- ลักษณะ/คําแนะนาํทีใ่ชในการบรโิภค
- การเก็บรกัษา 
- ผลการตรวจวิเคราะหจากหองปฏบิตักิารที่ใชในการตรวจวิเคราะหวัตถดุบิ 
และ/หร ือผลติภัณฑ
- ขอมูลประวัตกิารใชเปนอาหาร

2. ขอมูลความปลอดภัย
2.1 ลักษณะทางชีวเคมี

- การดูดซึม การกระจายและการขับออกจากรางกาย      การเปล่ียนแปลงของสาร    ฯลฯ
2.2 การศึกษาทางดานพิษวิทยาในสัตวทดลอง- พิษเฉียบพลัน พิษก่ึงเรื้อรัง พิษเรื้อรัง    
2.3 การศึกษาความเปนพิษเฉพาะทางกรณมีขีอบงช้ี เชน ความเปนพษิทางดานพนัธุกรรม, ความ
เปนพิษที่มผีลตอการสืบพนัธุและการเจริญเติบโต, ความเปนพิษตอระบบภูมคิ ุมกัน เปนตน
2.4 การศึกษาดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ เชน การกอภูมแิพ
2.5 การศึกษาในมนษุย ทางคลินกิ หรือทางระบาดวทิยา

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



สถานทีร่ับทดสอบทางดานพษิวทิยาในสตัวทดลอง 

• ศ ูนยสตัวทดลองแห งชาต ิมหาวทิยาลยัมหดิล

https://mahidol.ac.th/th/2019/oecd-glp-4/

• ศ ูนยสตัวทดลอง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร

https://lac.tu.ac.th/lactu.php

• ศ ูนยสตัวทดลอง มหาวิทยาลยัเชยีงใหม

http://www.lac.cmu.ac.th/

https://mahidol.ac.th/th/2019/oecd-glp-4/
https://lac.tu.ac.th/lactu.php
http://www.lac.cmu.ac.th/


หนวยประเมนิความปลอดภยัที ่อย.รับรอง

1.) สํานักค ุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร การแพทย กระทรวงสาธารณสุข 

ศ ึกษาขอมลูเพิม่เตมิ > ค ูมอืประชาชน 

- อัตราคาใชจ ายสงูสดุทีจ่ะจดัเกบ็จากผูย ืน่คาํขอ

ในกระบวนการพจิารณาอนญุาต  ผลิตภณัฑอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๐

4.) ศ ูนยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหงชาต ิสาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยแีหงชาต ิ(สวทช.) 

เฉพาะกรณีเปนอาหารใหม ท่ีไดจากจุลินทรยีดัดแปลงพันธุกรรมโดยไมมจีุลินทรียและสารพันธุกรรมหลงเหลือ

3.) ศ ูนยประเมนิความเสี่ยงประเทศไทย สถาบ ันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล

http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/TRAC/index.html

2.) สถาบ ันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม

ป. รายชื่อหนวยงานความปลอดภัย

http://www.inmu.mahidol.ac.th/th/TRAC/index.html


1.สถานทีฯ่ 2.ผลิตภัณฑ 3.โฆษณา

ผลิตภัณฑมี อย.แลว 

ศ ึกษาองค ประกอบของ

ผลิตภัณฑอาหารที่มผีลตอ

สุขภาพ

อย.เห ็นชอบ
ทบทวนวรรณกรรม / 

ศึกษาฤทธทางเภสัช

วิทยาในหลอดทดลอง/

สัตวทดลอง
ศึกษาวิจัยในมนุษยที่
มีการออกแบบอยางดี

หนวยประเมนิฯ

รูสาร รูปริมาณ ผลการศกึษา

ผูประกอบการ

ทบทวนวรรณกรรม

ผูประกอบการ

นักวิจัย

ผูประกอบการตองดําเนินการ....



หลักเกณฑการกลาวอางทางสขุภาพ (Health claim)

• การแสดงรปู ร ูปภาพ รอยประดษิฐ เคร ือ่งหมาย เคร ือ่งหมายการค า หร ือขอความใดๆ บนฉลาก ที่เกี่ยวของกับ
อาหาร สวนประกอบของอาหารหรอืสารอาหารกบัสขุภาพทัง้ทางตรงและทางออม 

• ไมอนญุาตกลาวอาง การบําบดั บรรเทา ปองกนั หรอื รักษาโรค

1.การกลาวอางหนาที่ของสารอาหาร 
(Nutrient function claims)

2. การกลาวอางหนาที่อื่น (Other function 
claims)

3. การกลาวอางการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
(Reduction of disease risk claims)

การแสดง สรรพคุณหรือคุณประโยชน.....
เกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารที่มีผลตอ
สรีรวิทยาดานการเจริญเติบโต การพัฒนา 
หรือการกระทําหนาที่ตามปกติของ
รางกาย เช น 
- แคลเซ ียมมีสวนช วยในกระบวนการ

สรางกระดูกและฟนที่แข็งแรง 
- อางอิงตามประกาศฯ 182

......ที่เฉพาะเจาะจง ของการบริโภคอาหารหรือ

สวนประกอบของ อาหารในบรบิทของอาหาร

ทั้งหมดที่บรโิภคเพื่อใหรางกายทาํหนาทีต่ามปกต ิ

หรือเพื่อใหการทําหนาที่ของรางกายดี ขึ้น หรือ

เพื่อปรับเปลี่ยน หรือคงสภาวะทางสุขภาพ  เชน

- แพลนท สตานอลมีสวนชวยลดการดูดซึม

คอเลสเตอรอล

ผลิตภัณฑ นมD มีแพลนท สตานอล 
1 กร ัมตอ150มล.
ไม ควรรบัประทานแพลนท สตานอล/สเตอรอล 

เกินวันละ 2 กรัม”

เด็ก สตรีม ีครรภไม ควรรบัประทาน

“ไม ม ีผลในการปองกันหรอืรักษาโรค”

“ไม ม ีผลสําหรบัผูทีม่คีอเลสเตอรอลปกติ” 

ฯลฯ

........ทีเ่กี่ยวของกับการบริโภคอาหารหรือ
สวนประกอบของ อาหารในบริบทของอาหาร
ทั้งหมดที่บริโภค เพ่ือลดความเสีย่งของการ
เกิดโรค อาการ หรือสภาวะใดๆ ที่ เกี่ยวของ
กับสุขภาพ เช น
“การไดรับแคลเซยีมในปริมาณ ZZ มก.ใน
อาหารQรวมกับการออกกําลังกายที่เหมาะสม
อยางนอยวันละ RR ชม.อยางตอเนือ่ง ช วย
เสริมสรางความแข็งแรงของกระดูกในผูหญิง
และลดเสี่ยงตอการเกดิโรคกระดูกพรุนเม่ือมี
อายุเขาสูวัยชรา”



เงื่อนไขของผลติภณัฑอาหารทีจ่ะขอกลาวอางทางสขุภาพ

 ไมอนญุาตการกลาวอางทางสขุภาพกบัผลติภณัฑอาหารทีม่ปีรมิาณสารอาหารใน 1 หนวย
บริโภคดงันี ้ไขมันทัง้หมด  มากกวา 13 กรัม หรือ ไขมันอิม่ตวัมากกวา 4 กรัม หรือ
โคเลสเตอรอลมากกวา 60 มิลลกิรมั หรือโซเดยีมมากกวา 360 มิลลิกรมั

 ผลิตภัณฑอาหารนัน้ตองปลอดภยั มีคณุภาพมาตรฐานสอดคลองกบัประเภทอาหารนัน้ๆ

 มีวิธ ีการตรวจวเิคราะห สารอาหารทีจ่ะนาํมากลาวอาง และรายงานการตรวจวิเคราะห  
ชนิดและปรมิาณตามอายกุารเกบ็รกัษาทีแ่สดงไว (shelf life)

 หลักฐานทางวทิยาศาสตรทีน่ าเชอืถอืสนบัสนนุในการกลาวอาง

 ค ุณประโยชนทีก่ลาวอางตองไดมาจากการบรโิภคอาหารหรอืสวนประกอบของอาหารทีม่ ี
ประโยชนตอสขุภาพในปรมิาณทีเ่หมาะสม ตองไมอาศยัประโยชนทีไ่ดรบัจากการบรโิภครวมกบั
อาหารอืน่ๆ แมวาจะเปนการปฏบิตัติามปกตหิรอืมเีจตนาให บรโิภครวมกนั



ผลิตภัณฑอาหาร + เอกสารหลกัฐานทางวิทยาศาสตรในการกลาวอางทางสขุภาพ

1. การกลาวอางหนาที่ของสารอาหาร 

(Nutrient function claims)
2. การกลาวอางหนาที่อื่น 

(Other function claims)

3. การกลาวอางการลดความเสี่ยงของการ

เกิดโรค (Reduction of disease risk 

claims)

เอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร 
• การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (Systematic 

review) และการวเิคราะหอภิมาน (Meta-analysis) ที่ผาน

การตีพิมพในวารสารที่นาเชื่อถือ  หร ือ

• ขอคิดเห็นทางวิชาการทีเ่ปนที่ยอมรับและนาเชื่อถอืจาก

หนวยงาน องคกร หรือคณะผูเชีย่วชาญทางวิทยาศาสตรที่

ไดรับการยอมรับโดยสากล หรอื

• รายงานผลการศึกษาในมนุษยทีม่กีารออกแบบอยางดี (Well-

designed human intervention study) ที่ไดรบัการตีพิมพ

ในวารสารที่นาเชื่อถอื ฉบับเต็ม

เอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร 
• รายงานผลการศึกษาในมนุษยที่มีการออกแบบอยางด ี(Well-designed
human intervention study) ฉบับเต็ม และไดรับการตีพิมพในวารสารที่
นาเช ื่อถือ และเอกสารอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้

(1) การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (Systematic review) และ
การวิเคราะหอภิมาน (Meta-analysis) ที่ผานการตีพิมพในวารสารที่
นาเช ื่อถือ หรือ

(2) ขอคิดเห็นทางวชิาการที่เปนทีย่อมรับและนาเช ือ่ถือจากหนวยงาน 
องคกร หรือคณะผูเช ี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรที่ไดรับการยอมรับโดยสากล

• สารอาหารเปนไปตามเงื่อนไข 

• แสดงขอความกลาวอางฯตาม อย.กําหนด 

• ขอความกลาวอางฯ นอกเหนือ ตองขอประเมนิฯ



• การทบทวนวรรณกรรมอยางเป นระบบ (Systematic review) และการวเิคราะห  
อภมิาน (Meta-analysis) ทีผ่ านการตีพมิพ ในวารสารทีน่ าเชือ่ถอื

• ขอคดิเหน็ทางวชิาการทีเ่ป นทีย่อมรบัและนาเชือ่ถอืจากหนวยงาน องค กร หรือคณะ
ผูเชี ่ยวชาญทางวทิยาศาสตรทีไ่ด รบัการยอมรบัโดยสากล

• รายงานผลการศกึษาในมนษุยทีมี่การออกแบบอยางดี (Well-designed human 
intervention study) หรือการศกึษาในมนษุยทีมี่การออกแบบอืน่ๆ ที ่เหมาะสม โดยมี
จ ํานวนตวัอยางและผลการศกึษาเบ ือ้งตนทีเ่พยีงพอตอการพจิารณา ที ่ไดรบัการตีพมิพ 
ในวารสารทีน่ าเชือ่ถอื ฉบบัเตม็

สรุป....หลกัฐานทางวทิยาศาสตรกบัการกลาวอางทางสขุภาพ



ขอคิดเห็นทางวิชาการท่ีเปนท่ียอมรบัและนาเชื่อถอืจากหนวยงาน องคกร 

หรือคณะผูเชีย่วชาญทางวิทยาศาสตรท่ีไดรบัการยอมรบัโดยสากล

 Scientific committee ของ Codex 

 European Food Safety Authority (EFSA)

 Centre for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN)

 Food Standard Australia New Zealand (FSANZ)



2 . กลุมควบคมุตองเหมาะสม

1. กลุมการศกึษาตองเปนตวัแทนของกลุมประชากรเปาหมาย 

3 . ช วงระยะเวลาทีเ่พยีงพอของการไดรบัสมัผสัและตดิตามผลวาใหผลเปนไปตามความมุงหมาย

4. การแสดงพืน้ฐานการบรโิภคอาหารของกลุมการศกึษา และรปูแบบการใช ชวีติทีเ่กีย่วของ

5. องค ประกอบและปรมิาณของอาหารทีศ่กึษาและอาหารอืน่ทีบ่รโิภคทัง้หมด 
ที่มีผลตอการทาํหนาทีท่ ีจ่ะกลาวอางทางสขุภาพนัน้ๆ

การศกึษาในมนษุยทีม่กีารออกแบบอยางด ี(Well-designed human intervention study)

6. การตรวจตดิตามการปฏบิตัติามขอกําหนดทีเ่กีย่วของกับการบรโิภคอาหารหรอืสวนประกอบ
ของอาหารภายใตการทดสอบของอาสาสมคัร 

7. การวิเคราะหขอมลูทางสถติ ิพร อมทัง้การตคีวามนยัสาํคญัทางสถติทิ ีเ่หมาะสม

8. ผลการศกึษาอยางนอยตองระบตุวัแปรหรอืปจจยัทีก่ําหนด ไดแก ชนดิและประเภทของผลติภณัฑ  ขนาดหนวยบรโิภค 
และระยะเวลาทีท่าํใหเกิดผลตามความมุงหมาย

9. หากไมสามารถวัดผลไดโดยตรง เนือ่งจากมีผลกระทบตอสขุภาพ หร ือใช เวลานาน หร ือประเดน็ทางจรยิธรรมและ
ขอจาํกดัดานทรพัยากร อาจใช ตวัช ีว้ดัทางชวีภาพ (Biomarkers) ที่เหมาะสมแทน



• การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ (Systematic review) 

และการวิเคราะหอภมิาน (Meta-analysis)

การรวบรวมหลักฐานวิทยาศาสตรที่นาเช่ือถือ
โดยใชวิธีการอยางเปนระบบอยางชัดเจนในการสืบคนคดัเลือก

การประเมินคุณภาพของรายงานการศกึษาทีม่ีรปูแบบการศกึษา
เดียวกันที่ชัดเจน

การนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงปริมาณใหมดวยวิธีการทางสถติิ 
(Meta-analysis) เพื่อใหไดขอสรุปของผลการศกึษาทีชั่ดเจน

ชวยลดความเอนเอียง (Bias) และขอผิดพลาดเชิงสุม 
(random error) ของแตละการศึกษาที่เกี่ยวของ

• หลักฐานฯ ที่น าเขือ่ถอื
Peer-reviewed published articles) โดยตองสืบคนจากฐานขอมลูทีม่คีวามนาเชือ่ถือ  เชน Elsevier (Science direct,  Embase, Scopus), The Cochrane 

Library, PubMed, BIOSIS, TOXNET, NAPRALERT, Thai-journal citation index center หรือ Food Safety Authority ของตางประเทศ เปนตน 



• การทวนสอบงานวิจัยกับกฎหมายอาหาร 

• งานวิจัยมีตัวเทียบเคียง (benchmark) กับกฎหมายอาหารหรอืไม

• ถามี ตัวเทียบเคียง ผลิตภัณฑงานวิจัยสอดคลองกับขอกฎหมายหรอืไม 

• กฎหมายท่ีใชเปน benchmark เปนปจจุบนัหรอืไม

• งานวิจัยมีองคประกอบเทียบเคียง (parameter) ครบถวนหรอืไม

ความพรอมของงานวจิยัเพือ่ขอรับรองผลติภณัฑ



สรุป

 พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522 กํากับดูแลผูประกอบการดานอาหาร เพื่ออาหารปลอดภยั

 การพัฒนาอาหารควรตองศกึษาขอมลูทางดานกฎหมายทีจ่าํเปนเกีย่วกบัคณุภาพ
มาตรฐานของผลติภณัฑทีก่าํลงัพฒันา

 นักวิจยัมคีวามเชีย่วชาญทางดานเทคโลโลยดีานตางๆ แตจาํเปนตองศกึษา
ขอมูลทางดานกฎหมายเพิม่เตมิเพื่อให ผปก.สามารถนาํผลงานวจิยัมาตอยอด 
รับรองผลติภณัฑได

 งานวิจยับางเรือ่งตองใชองค ความรูสหสาขาวิชาเพือ่ความครบถวนของขอมลู
ที่กฎหมายกาํหนด

 ตองรูแหลงสบืค นกฎหมาย รูขอกาํหนดกฎหมายทีเ่ก ีย่วของกบังานวจิยันัน้ๆ 

 เปรียบเทยีบคณุสมบัตผิลติภณัฑกบัขอกาํหนดของกฎหมายทีเ่ปนปจจบุนั

 หารือ อย. ระบบให คาํปรกึษาออนไลน



สถานที่ติดตอ / 
ชองทางการใหบริการ

• ใหคําปรกึษาออนไลน

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

• เวปไซตสํานักอาหาร

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



ขอบคุณคะ
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