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“อาหาร” (ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522)

(1) วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรือน าเข้าสู่รางกายไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ หรือใน
รูปลักษณะใดๆ แตไ่ม่รวมถึง ยา วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติด
ให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี

หมายความว่า ของกินหรือเครือ่งค้ าจุนชวีิต ได้แก.่.. 

(2) วัตถุที่มุ่งหมายส าหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุ
เจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแต่งกลิ่นรส
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เป็น “อาหาร” หรือไม่ ?

- บ าบัด บรรเทา รักษาโรค !!! 

"ยำ" (พรบ. ยำ พ.ศ. 2510) หมำยควำมว่ำ 
(1) วัตถุที่รับรองไวในต ำรำยำที่รัฐมนตรีประกำศ
(2) วัตถุที่มุงหมำยส ำหรับใช้ในกำรวิจัย บ ำบัด บรรเทำรักษำ หรือปองกันโรค หรือควำมเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ 
(3) วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัชเคมีภัณฑ์ก่ึงส ำเร็จรูป หรือ 
(4) วัตถุที่มุ่งหมำยส ำหรับให้เกิดผลแก่สุขภำพ โครงสร้ำง หรือกำรกระท ำหน้ำที่ใด ๆ ของร่ำงกำยมนุษย์หรือสัตว์

“เจตนา/วัตถุประสงค์ของการจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค” ต้องชัดเจน

“ไม่ใช่อาหาร” 
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เป็น “อาหาร” หรือไม่ ?

- บ าบัด บรรเทา รักษาโรค (จัดเป็น “ยา”)X
เป็นอาหารใหม่ 
(Novel food)**?

ใช่

ไม่ใช่

ฟจัดประเภทอาหาร 

ฟ
ประเมินความปลอดภัยอาหาร
และขออนุมัติฉลากอาหารก่อน

**ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559
เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food)
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความปลอดภัยอาหาร 

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food)

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 378) พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของ
พืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร 
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ความเป็นมา

- จากกระแสความนิยมของผู้บริโภคในการดูแลสุขภาพและสนใจที่จะบริโภคอาหารที่ให้ความคาดหวังทาง
สุขภาพมากกว่าการเป็นอาหารโดยปกติ 
เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากสมุนไพร ที่ไม่มีประวัติการใช้เป็นอาหารมาก่อน แต่ใช้เป็นยาแผนโบราณ

- จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีการผลิตอาหาร เพื่อตอบสนองด้านการค้าอาหารทั้งในและระหว่างประเทศ 
ท าให้เกิดกระบวนการผลิตอาหารแบบใหม่ที่แตกต่างเดิม 
เช่น การผลิตเครื่องดื่มพาสเจอร์ไรส์ โดยไม่ใช้ความร้อน เพื่อคงคุณค่าสารอาหารมากขึ้น

อำหำรใหม่ (Novel food)
- มีประวัติในการบริโภคเป็นอาหารในระยะเวลาสั้น 
- มีกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงองคป์ระกอบในอาหาร หรืออาจมีสารไม่พึงประสงค์

ส่งผลต่อควำมไม่ม่ันใจในปลอดภัยของผู้บริโภค 9



กำรด ำเนินกำรก ำกับดูแลอำหำรใหม่ของประเทศต่ำงๆ 
ตัวอย่าง: สหภาพยุโรป 

Regulation (EC) 2015/2283 : 
Concerning novel foods and novel ingredients

1. ก าหนดนิยามอาหารใหม่ : อาหารหรือส่วนประกอบอาหาร 

2. ก าหนดให้ต้องประเมินความปลอดภัยและได้รับอนุญาตก่อน

3. ก าหนดมาตรการก ากับดูแลก่อนและหลังออกสู่ตลาด

- ไม่มีประวัติการบริโภคเป็นอาหารมนุษย์ ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2540** (วันบังคับใช)้ หรือ
- ที่มีกระบวนผลิตต่างจากปกติ ซึ่งส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง องค์ประกอบ ท าให้มีผลต่อ
คุณค่าทางโภชนาการ กระบวนการทางเคมีในร่างกาย หรือระดับสารเคมีที่ไม่เหมาะสม

- ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารเพื่อขอประเมินความปลอดภัยจากหน่วยประเมิน EFSA ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด และได้รับความเห็นชอบจาก European Commission

- ก าหนดเงื่อนไขและปริมาณให้ใช้ในอาหารประเภทตา่งๆ 
- ก าหนดการเฝ้าระวังหลังออกสู่ตลาด

** ประวัติการบริโภคเป็นอาหาร 
- จากประเทศนอกเหนือ EU ต้องมีหลักฐาน

การบริโภคเป็นอาหารไม่น้อยกว่า 25 ปี 
- ไม่รวมถึง การไม่ใช้เป็นอาหาร หรือการใช้ที่ไม่เกี่ยวกับ  

การบริโภคทั่วไป (Normal diets)

ความเป็นมา (ต่อ)
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ตัวอย่าง: ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 

Food standard code : 
Standard 1.5.1 Novel Foods

1. ก าหนดนิยามอาหารใหม่ : อาหารหรือส่วนประกอบอาหาร 

2. ก าหนดให้ต้องประเมินความปลอดภัยและได้รับอนุญาตก่อน

3. ก าหนดมาตรการก ากับดูแลก่อนและหลังออกสู่ตลาด

-ที่ไม่มีประวัติการบริโภคในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์ รวมถึงแหล่งและกระบวนการผลิตที่แตกต่าง
จากอาหารดั้งเดิม (traditional food) ซึ่งต้องพิจารณาองค์ประกอบ กระบวนการผลิตหรือ
แหล่งผลิตนั้น ที่อาจต่อผลกระทบทางสุขภาพของผู้บริโภค

- ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารเพื่อขอประเมินความปลอดภัยจากคณะกรรมการ 
Advisory Committee on Novel Foods, ACNF และขอความเห็นชอบจาก FSANZ 

- ก าหนดเง่ือนไขและปริมาณให้ใช้ในอาหารประเภทต่างๆ การแสดงค าแนะน าการบริโภค
- ก าหนดการเฝ้าระวังหลังออกสู่ตลาด

กำรด ำเนินกำรก ำกับดูแลอำหำรใหม่ของประเทศต่ำงๆ 

ความเป็นมา (ต่อ)
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ตัวอย่าง: สหรัฐอเมริกา

ไม่มีกฎหมายเฉพาะส าหรับอาหารใหม่ แต่ใช้หลักการควบคุมสารเคมีหรือสารที่ใช้ใน
อาหารตามข้อก าหนด CFR- Code of Federal Regulations Title 21 

1. ก าหนดสารที่ไม่เข้าข่ายในกลุ่ม GRAS (Generally Recognized As Safe)

2. ก าหนดให้ต้องประเมินความปลอดภัยก่อน

3. ก าหนดมาตรการก ากับดูแลก่อนและหลังออกสู่ตลาด

- สารที่ใช้เติมในอาหารทุกชนิดที่ไม่มีประวัติการใช้เป็นอาหารก่อนปี 1958 หรือสารสกัดที่ยังไม่เคยใช้
เป็นอาหาร รวมถึงอาหารใหม่ที่ไม่มีประวัติการบริโภคเป็นอาหารมาก่อน

- ไม่ใช่สารในกลุ่ม GRAS (กลุ่มสารที่สามารถประเมินรับรองได้ด้วยตนเองและไม่ต้องยื่นจดแจ้ง)

- ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารเพื่อขอประเมินความปลอดภัยแก่ USFDA
- สารที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยจะได้บรรจุใน GRAS

- ก าหนดเง่ือนไขการใช้ใน GRAS
- ก าหนดการเฝ้าระวังหลังออกสู่ตลาด

กำรด ำเนินกำรก ำกับดูแลอำหำรใหม่ของประเทศต่ำงๆ 

ความเป็นมา (ต่อ)
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559เรื่อง อาหารใหม่ (Novel food)

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 16 กรกฎำคม 2559
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food)

สาระส าคัญ

1. นิยาม: “อาหารใหม่ (novel food)” หมายถึง 

(1) วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ปรากฏหลักฐานทางวิชาการว่า

มีประวัติบริโภคเป็นอำหำรนอ้ยกว่ำสิบห้ำปี หรือ 

(2) วัตถุที่ใช้เป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ได้จากกระบวนการผลิตที่มิใช่

กระบวนกำรผลิตโดยทั่วไปของอำหำรนัน้ๆ ที่ท าให้ส่วนประกอบ โครงสร้างของอาหาร 

รูปแบบของอาหารนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ ส่งผลต่อคุณค่ำทำงโภชนำกำร 

กระบวนกำรทำงเคมีภำยในรำ่งกำยของสิ่งมีชีวิต (metabolism) หรือระดับของสำร

ที่ไม่พึงประสงค์ (level of undesirable substances) 

(3) ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวัตถุ (1) หรือ (2) เป็นส่วนผสม 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวัตถุเจือปนอำหำร และอำหำรที่ได้จำกเทคนิคกำรดัดแปรพันธุกรรม
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“อำหำรที่มีประวัติกำรบริโภคเปน็อำหำร” หมายถึง อาหารที่มีการบริโภคตามปกติของอาหารนั้นๆ 
โดยอ้างอิงประวัติจากข้อมูลทางวิชาการ 

“กระบวนกำรผลิตที่มิใช่กระบวนกำรผลิตทั่วไป” หมายรวมถึง กระบวนการผลิตใดๆ ที่ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบของอาหาร หรือโครงสร้างของอาหาร หรือรูปแบบของ
อาหารอย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ (เช่น เพิ่มสารอาหาร เป็นต้น) หรือ
กระบวนการทางเคมีในร่างกายหลังจากบริโภค หรือระดับของสารที่ไม่พึงประสงค์ 
(เช่น สารปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อม สารพิษจากเชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ สารพิษที่เกิดจากธรรมชาติ 
สารยับย้ังสารอาหาร จุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย เป็นต้น) 
ยกตัวอย่างกระบวนการผลิตใหม่ เช่น 
- นาโนเทคโนโลยี ที่ส่งผลให้ส่วนประกอบของอาหารมีอนุภาคเล็กกว่าการผลิตโดยวิธีดั้งเดิม 
-กระบวนการพาสเจอร์ไรส์โดยไม่ใช้ความร้อน (Non-thermal food pasteurization processes) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food)

i.e. High-Pressure Pasteurization: HPP
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>>> อาหารที่มีประวัติการบริโภคมาตั้งแต่ดั้งเดิมในกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม หรือมีประวัติการบริโภคมายาวนานโดยกลุ่มคนในชุมชนอย่างกว้างขวาง

มาหลายรุ่นจนเป็นส่วนหนึ่งของอาหารปกติในท้องถิ่น หรือภูมิภาค 
จนเป็นส่วนหนึ่งของอาหารของชาติพันธุ์ <<<

ประวัติการบริโภคเป็นอาหาร (history of use)

➢ วิธีการเตรียม
➢ วิธีการรับประทาน
➢ ปริมาณและความถี่ในการบริโภค
➢ จุดประสงค์การบริโภค
➢ อาการอันไม่พึงประสงค์ (adverse effect) ใดๆ   

ที่อาจเกิดขึ้นที่สัมพันธ์กับอาหารนั้น

16



• ต าราหรือวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
และเป็นที่ยอมรับ

• หนังสือหรือเอกสารรับรองการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์         
ที่มีส่วนประกอบของวัตถุดิบนั้น (Certificate of free sale) 

จากหน่วยงานที่มีอ านาจในการรับรอง

• ฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการ 
หรือองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือระดับนานาชาติ 

เช่น FAO, WHO

• ฐานข้อมูลวารสารทางวิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือ
เช่น Elsevier, TOXLINE, Pubmed, BIOSIS, TOXNET, NAPRALERT

แหล่งข้อมูลเพื่ออ้างอิงประวัติการบริโภค
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2. บทอ านาจ:
ความในมาตรา 5 วรรคหนึ่งและมาตรา 6 (3) (9) และ (10) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ครอบคลุมวัตถุที่ใช้อาหาร ส่วนประกอบของอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่เข้าข่ายเป็น “อาหารใหม่”

ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยก่อนและต้องส่งมอบฉลาก
ให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจอนุมัติก่อนน าไปใช้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food)

3. การประเมินความปลอดภัย
ต้องยื่นผลการประเมินความปลอดภัยจากหน่วยงานประเมินความปลอดภัยที่ อย.ให้การยอมรับ
และหลักฐานอื่นตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
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➢หน่วยงานประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ที่ อย. ยอมรับ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food)

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อหน่วยประเมินความปลอดภัยที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ

ปัจจุบันมี 3 หน่วยงำน
1) ส ำนักคุณภำพและควำมปลอดภยัอำหำร 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
2) สถำบันอำหำร กระทรวงอุตสำหกรรม 
3) ศูนย์ประเมินควำมเสี่ยงประเทศไทย 

สถำบันโภชนำกำร มหำวิทยำลัยมหิดล
4) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพ แห่งชำติ 
(กรณีผลิตจำกสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม)

(ดำวโหลด – เว็บไซด์ส ำนักอำหำร 
หัวข้อ “ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ) 19



➢หลักฐานตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ 

ข้อมูลของวัตถุดิบใหมแ่ละผลิตภัณฑ์ เช่น
- Specification 
- Process
- Safety (ข้อมูลกำรศึกษำพิษวิทยำ)
- Nutrition/ Efficacy (ข้อมูลการศึกษาในมนุษย์)
- Criteria for usage (ปริมาณ/ประเภทอาหาร)
- วัตถุประสงค์ / กลุ่มผู้บริโภค 
- ผลการประเมินความปลอดภัยจากองค์กรสากล

ประเภทของเอกสารหลักฐาน ความน่าเชื่อถือของเอกสารหลักฐาน

1. รับรองโดยผู้ยื่นขอประเมิน เช่น
Specification, Process

2. หน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ เข่น
- ผลวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ
- ผลการประเมินจากหน่วยงานสากล หรือ    
ประเทศอื่น เช่น JECFA, EFSA, FCC

3. เอกสารทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ เช่น 
- ต าราทางวิชาการ, Official Monograph,
วารสารวิทยาศาสตร์

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food)
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การศึกษาทางพิษวิทยา

- การศึกษาความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute toxicity)

- การศึกษาความเป็นพิษเรื้อรัง (Chronic toxicity)

- การศึกษาความเป็นพิษกึ่งเรื้อรัง (Subchronic toxicity)

✓ ผลการศึกษาด้านพิษวิทยาในสัตว์ทดลอง

✓ การศึกษาในมนุษย์ เช่น Epidemiological studies, Clinical trial, Meta analysis
(ตามแต่กรณี)

การศึกษาทางพิษวิทยาต้องปฏิบัติตามระเบียบวิธีการวิจัยที่ดีตามมาตรฐานสากล เช่น 
❖ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

- OECD/OCDE Guideline: 408 Repeated Dose 90-day Oral Toxicity Study in Rodents
❖ The International Conference on Harmonization of Technical Requirements for 
Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) 
❖ World Health Organization (WHO) หรือ แนวทางอื่นที่เทียบเท่า 21



• ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบ 
ในประเทศที่มีระบบประเมินความปลอดภัย หรือมีระบบในการก ากับดูแลก่อนออกสู่ตลาด 
เช่น สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา

• ข้อคิดเห็นหรือเอกสารทางวิชาการ (Scientific opinion) จากหน่วยงานประเมิน
ความปลอดภัยที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น  
- CODEX
- European Food Safety Authority (EFSA)
- Center for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN)
- Food Standard Australia New Zealand (FSANZ) 

แหล่งข้อมูลอื่นๆ เพ่ืออ้างอิงด้านความปลอดภัย
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาต

ข้อมูล/เอกสาร
อาหารหรือ

ส่วนประกอบ
ของอาหาร

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารที่มี
วัตถุประสงค์พิเศษ

(อาหารทางการแพทย์)
อาหารใหม่

มีประวัติการบริโภค ไม่มีประวัติการบริโภค

ข้อมูลทั่วไปของผลิตภัณฑ์  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ประวัติการบริโภคเป็นอาหาร 
(history of use) ✓ ✓ ✓ ✓

การศึกษาทางพิษวิทยาในสัตว์/
มนุษย์ ✓ (ถ้าม)ี ✓ (ถ้าม)ี ✓ ✓

ข้อคิดเห็นหรือเอกสารทาง
วิชาการ (Scientific opinion) ✓ (ถ้าม)ี ✓ (ถ้าม)ี ✓ ✓

ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ/
กฎหมาย เช่น EU USA Japan ✓ (ถ้าม)ี ✓ (ถ้าม)ี ✓ ✓

ข้อมูลการศึกษาประสิทธิผลของ
ผลิตภัณฑ์ในมนุษย์ ✓ (ถ้าม)ี ✓ (ถ้าม)ี ✓ ✓ ✓
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4. ข้อก าหนดด้านคุณภาพ มาตรฐานและการแสดงฉลาก:
- ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องนั้นๆ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่เกี่ยวข้อง
เช่น ผลิตภัณฑ์ของนมพาสเจอร์ไรส์ ให้มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศฯ (ฉบับที่ 352) 
พ.ศ. 2556 เรื่อง ผลิตภัณฑ์ของนม และมีกระบวนการผลิตตามประกาศฯ (ฉบับที่ 298)
พ.ศ.2549 เรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นม
พร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์ไรส์

- การแสดงฉลากให้ปฏิบัติตามประกาศฯ ว่าด้วยการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ 
เว้นแต่ความในข้อ 4 (9) ให้แสดงวันเดือนและปีที่ผลิตและวันเดือนปทีี่หมดอายุการบริโภค 
และต้องแสดงข้อความเพิ่มเติม ดังนี้ 
(1) ชื่อสารส าคัญ (ถ้ามี)
(2) วิธีการบริโภค วิธีการใช้หรือเงื่อนไขการใช้ เช่น ประเภทหรือชนิดอาหารและปริมาณการใช้

สูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ได้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food)
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5. ขอบเขตการบังคับใช้
- ไม่ใช้บังคับกับอาหารใหม่ (novel food) ที่ผลิตเพื่อการส่งออก 

- อาหารใหม่ที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือว่าได้ด าเนินการตามประกาศ
ฉบับนี้แล้ว 

- บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่ 16 กรกฎาคม 2559)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 376) พ.ศ. 2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food)
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1. ประเมินความปลอดภัย 1. ผู้ประกอบการยื่นเอกสารประกอบการประเมินความปลอดภัย
แก่หน่วยประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ท่ี อย. ให้การยอมรับ

2.หน่วยประเมินความปลอดภัยให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
3-5 ท่านพิจารณาเอกสารและให้ความเห็นทางวิชาการ

3.หน่วยประเมินความปลอดภัยจัดท ารายงานผลการประเมิน
ความปลอดภัยตามข้อคิดเห็นที่สรุปได้จากผู้เชี่ยวชาญ

4. ผู้ประกอบการได้รับรายงานผลการประเมินความปลอดภัยพร้อม
เอกสารประกอบการประเมินฯ จากหน่วยประเมินความปลอดภัย

(ไม่เกิน 90 วันท าการ)

ขั้นตอนการพิจารณาความปลอดภัยอาหารใหม่และอนุมัติ (1)
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1. Safety assessment
1. ผู้ประกอบการส่งรายงานผลการประเมินความปลอดภัยพร้อม

เอกสารประกอบการประเมินฯ แก่ อย.

4. อย. จัดท าหนังสือเป็นทางการแจ้งผลการอนุมัติแก่ผู้ประกอบการ 
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขออนุมัติผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป

2. พิจารณาอนุมัติ

2. อย. โดยคณะอนุกรรมการฯ ด้านการประเมินความเสี่ยงพิจารณา
อนุมัติอาหารใหม่ บนพื้นฐานของรายงานฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3. หากคณะอนุกรรมการฯ ไม่มีข้อสงสัย/ขอเอกสารเพิ่มเตมิ จะพิจารณาอนุมัติ
อาหารใหม่ โดยก าหนดคุณภาพ มาตรฐาน (Specification) และเงื่อนไขการใช้ที่

ปลอดภัย ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย. จะต้องประสานขอจากผู้ประกอบการ
เพื่อส่งให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งตามระยะเวลาที่ก าหนด

(ไม่เกิน 144 วันท าการ)

ขั้นตอนการพิจารณาความปลอดภัยอาหารใหม่และอนุมัติ (2)
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1. Safety assessment
1. ผู้ประกอบการส่งรายงานผลการประเมินความปลอดภัยพร้อม

เอกสารประกอบการประเมินฯ แก่ อย.

4. อย. จัดท าหนังสือเป็นทางการแจ้งผลการอนุมัติแก่ผู้ประกอบการ 
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขออนุมัติผลิตภัณฑ์อาหารต่อไป

2. พิจารณาอนุมัติ

2. อย. โดยคณะอนุกรรมการฯ ด้านการประเมินความเสี่ยงพิจารณา
อนุมัติอาหารใหม่ บนพื้นฐานของรายงานฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

3. หากคณะอนุกรรมการฯ ไม่มีข้อสงสัย/ขอเอกสารเพิ่มเตมิ จะพิจารณาอนุมัติ
อาหารใหม่ โดยก าหนดคุณภาพ มาตรฐาน (Specification) และเงื่อนไขการใช้ที่

ปลอดภัย ทั้งนี้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย. จะต้องประสานขอจากผู้ประกอบการ
เพื่อส่งให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งตามระยะเวลาที่ก าหนด

ขั้นตอนการพิจารณาความปลอดภัยอาหารใหม่และอนุมัติ (3)

อาหารใหม่
ที่ผ่านการประเมินความปลอดภัยและ

พิจารณาอนุญาตแล้ว
คือ “อาหาร หรือส่วนประกอบของอาหาร” 

ที่สามารถบริโภคได้และ/หรืออนุญาตให้
ใช้ได้ตามเง่ือนไขตามผลการประเมิน
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Modified from P. Hepburn et al., 2008

ภาพรวมระบบการก ากับดูแลอาหารใหม่
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ASEAN TMHS Scientific Committee (ATSC) 
[ ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality Traditional Medicines and 

Health Supplements Product Working Group (ACCSQ-TMHS PWG) ]

Guiding Principles for inclusion into or exclusion from negative list of substances 
for Health Supplements

Negative List of Substances for Health Supplements
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คณะท างานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

คณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดคุณภาพมาตรฐานและหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข 
และมาตรการในการก ากับดูแลอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ (อ.๒) 

เวียนขอข้อคิดเห็นต่อผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
➢ ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก 
➢ เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและเว็บไซต์ส านักอาหาร 
➢ นายแพทยส์าธารณสุขทุกจังหวัด ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป 
นายกสมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

➢ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

➢ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

คณะกรรมการอาหาร

Phase I

Phase II

Phase III

Phase IV
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ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน
➢ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือ

สัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร
➢ บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ก าหนดพืช สัตว์ หรือ

ส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร จ านวน 73 รายการ
- ชื่อวิทยาศาสตร์
- ชื่อสามัญ
- ส่วนของพืชหรือสัตว์

** มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤศจิกำยน 2559** 

33



ส่วนที่ 1
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ส่วนที่ 2
35



มะกล่ าตาหนู โหราเดือยไก่ ยางน่อง ไคร้เครือ กระเช้าถุงทอง สะเดาอินเดีย ราชดัด

รักดอกขาว/ม่วง แพงพวยฝร่ัง ตีนเป็ดทราย ตีนเป็ดน้ า/ทะเล ขี้กาเทศ สลอด ล าโพง 

สลัดไดบ้าน/ป่า ตาตุ่มทะเล รง มะเค็ด รักใหญ/่หลวง มะละกอฝรั่ง ผกากรอง

พระจันทร์ครึ่งซีก ยี่โถ เจตมูลเพลิงขาว/แดง ทับทิม ระย่อม สารพัดพิษ โกฐกะกล้ิง

กัญชา กระท่อม ยาสูบ (Tobacco) ฝิ่น เห็ดขี้ควาย

ส่วนของสัตว์ที่อาจมีฮอร์โมน เช่น รก (Placenta)
คางคก
แมลงวันสเปน (Spanish fly)
ด้วงน้ ามัน (Blister beetle) 

พืช

วัตถุหรือสารที่
ออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท 

สัตว์
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➢ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cannabis sativa L.
Cannabis indica Lam. 

➢ ชื่อสามัญ : กัญชา/กัญชง 

➢ ส่วนของพืชหรือสัตว์ : ทั้งต้น

➢ Observed or Predicted Harmful Effect

- Potential abuse

- Psychoactive effect on CNS

- Prolonged heavy use of cannabis may lead to tolerance and psychological dependence

- The intake of toxic dosage, as is common with the smoking of cannabis, leads almost at once 

to euphoric states (pronounced gaiety, laughing fits) with exaggerated apprehension of sensual 

impressions. Alterations in the perception of time and space, as well as acoustical, visual and 

sensory hallucinations, lasting for 2 to 3 hours are common in higher dosages.

➢ Supporting References
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา [Online]. Available from : http://webdb.dmsc.moph.go.th/

- ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. ฐานข้อมูลพืชพิษ [Online]. Available from: 

http://webdb.dmsc.moph.go.th/poison/

- ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ 

(ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

- ส านักยา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. รายชื่อยาแผนโบราณท่ีเป็นยาอันตราย [Online]. Available from: 

http://iodinethailand.fda.moph.go.th/food/data/news/2555/september/doc1859/D1859-16.pdf

- EFSA, Compendium of botanicals reported to contain naturally occuring substances of possible concern for human 

health when used in food and food supplements (2012)

- Herbal Drugs: Ethnomedicine to Modern Medicine - Herbal Drugs of Abuse 
- Medicinal Plants of the World, Vol.3 (2005) 
- PDR for Herbal Medicines, 2nd Edition (2000)
- The Narcotics Act B.E. 2522 (1979)
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 293) พ.ศ.2548 ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

ส่วนประกอบ 
(สารส าคัญ (active ingredient))

✓ วิตามิน
✓ แร่ธาตุ
✓ กรดอะมิโน

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

• เรื่อง ข้อก าหนดการใช้ส่วนประกอบที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดวิตามินและแร่ธาตุ

• เรื่อง ข้อก าหนดการใช้ส่วนประกอบที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน

“ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ซึ่งมีสารอาหารหรือสารอื่น  
เป็นองค์ประกอบ อยู่ในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือลักษณะอื่น ซึ่งมิใช่รูปแบบอาหาร
ตามปกติ (conventional foods) ส าหรับผู้บริโภคที่คาดหวังประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ”
สารอาหารหรือสารอื่น หมายถึง

(1) วิตามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แร่ธาตุ และผลิตผลจากพืชหรือสัตว์
(2) สารเข้มข้น สารเมตาโบไลท์ ส่วนประกอบ หรือสารสกัดของสารใน (1)
(3) สารสังเคราะห์เลียนแบบสารตาม (1) หรือ (2)
(4) ส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของสารในข้อ (1) (2) หรือ (3)
(5) สารหรือสิ่งอื่นตามที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการอาหาร

กรณีศึกษา
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(http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/034ntffda_Use_of_Vit&Min_in_Food_Supplement.pdf)
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(http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/044ntffda_Criteria_of_AminoAcid_used_in_Food_Supplement.pdf)
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ส่วนประกอบ 
(สารส าคัญ (active ingredient))

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข (ฉบับท่ี 293) พ.ศ.2548 ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร

✓ พืชหรือสารสกัดจากพืช ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

• เรื่อง รายชื่อพืชท่ีใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

พืช สัตว์ หรือส่วนประกอบจากพืชสัตว์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 378) พ.ศ. 2559
เรื่อง ก าหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร 
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(http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/600810_name.pdf) 42



การใช้ข้อมูลตามบัญชีแนบท้ายประกาศ เรื่อง รายชื่อพืชที่ใช้ได้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ
กรรมวิธีการ

ผลิต/สารละลาย
ที่ใช้

เงื่อนไข

ตามรายละเอียดและเงื่อนไขทุกส่วน 
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ส่วนประกอบ 
(สารส าคัญ (active ingredient))

• วิตามิน
• แร่ธาตุ
• กรดอะมิโน.
• พืช

ไม่มี ในประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
แต่ไม่ใช่อาหารใหม่/ไม่ใช่สารห้ามใช้

เพ่ิม ขนาดการบริโภคจากท่ีเคยได้รับอนุญาต
เพ่ิม การใช้ในอาหารชนิดอื่น ที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาต

“ประเมินความปลอดภัย 
ในกรณีที่ไม่ใช่อาหารใหม่ 
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ข้อพึงระวัง
** พืชหรือสมุนไพร บางชนิดเป็นได้ทั้งยาและอาหาร** 

ยาและอาหารมีวัตถุประสงค/์รูปแบบ/ปริมาณ/กลุ่มผู้บริโภคในการใช้แตกต่างกัน **

ยา อาหาร
กินเพื่อการบ าบัด บรรเทา รักษา กินเพื่อด ารงชีพ

ปริมาณสารส าคัญสูง เพื่อมีประสิทธิภาพในการ
รักษาโรค

ปริมาณสารส าคัญต้องไม่ส่งผลอันตราย/สะสมใน
ร่างกายต่อเกิดอันตราย

กลุ่มผู้ป่วยที่จ าเป็น กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป (เด็กจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งชาย-
หญิง)

กินในระยะเวลาก าหนดตามแพทย์สั่ง กินได้ยาวนานต่อเนื่อง (ช่วงอายุ)
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- ไม่มีประวัติการบริโภคเป็นอาหารยาวนานต่อเนื่อง 15 ปี (อ้างอิงหลักฐานทางวิชาการ)
- กระบวนการผลิตใหม่ ส่งผลต่อปริมาณสารส าคัญ/โครงสร้างสาร/คุณค่าทางโภชนาการของผู้บริโภค

อาหารใหม่ (Novel food)
ประเมินความปลอดภัยและฉลากได้รับอนุมัติก่อนการอนุญาต**

การพัฒนานวัตกรรมอาหาร ตามหลักการประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ 
- ข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ ที่เชื่อถือได้ (ทั้งใน-ต่างประเทศได)้
- ผลการศึกษาพิษวิทยาในสัตว์ทดลองกึ่งเรื้อรัง โดยปฏิบัติตามระเบียบวิธีการวิจัยที่ดีตามมาตรฐานสากล เช่น 

OECD/OCDE Guideline: 408 Repeated Dose 90-day Oral Toxicity Study in Rodents
- ข้อมูลการศึกษาสัมพันธ์เชื่อมโยงกับอาหารใหม่ท่ีพัฒนา เช่น กระบวนการผลิต รูปแบบการบริโภค ปริมาณสารส าคัญ เป็นต้น

**  ไม่ประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ และไม่ขออนุมัติฉลากก่อนน าไปใช้ ซึ่งมีโทษตามมาตรา 51 ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
หากพบว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ซึ่งมีโทษตามมาตรา 58 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสองหมืน่บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
หากพบว่าเป็นอาหารปลอม ซึ่งมีโทษตามมาตรา 59 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาท
ถึงหนึ่งแสนบาท

สรุป
อาหาร ตามนิยาม พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
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กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Novel food 
ของไทยและต่างประเทศ

• นิยาม “Novel food” ในกฎหมายแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ดังนั้นต้องศึกษาให้เข้าใจ

• “ประวัติการบริโภคเป็นอาหาร” สนับสนุนให้มั่นใจ ในเรื่องความปลอดภัยในการบริโภค
รูปแบบที่เป็นอาหารได้ (รับประทานทุกเพศวัย ยาวนาน ต่อเนื่อง) จึงต้องอ้างอิงด้วยข้อมูล
วิชาการที่เชื่อถือได้

• การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า แม้จะไม่มีประวัติในการ
บริโภคเป็นอาหารที่ยาวนานเพียงพอ ก็ยังสามารถน ามาใช้บริโภคเป็นอาหารได้ ตามเงื่อนไขที่
ก าหนด (เช่น ปริมาณ หรือชนิดอาหาร หรือกลุ่มผู้บริโภค) ตามผลการประเมินความปลอดภัย

• ข้อมูลด้านความปลอดภัย เช่น การศึกษาพิษวิทยาในสัตว์ทดลอง เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการ
พิจารณาประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ ซึ่งใช้อ้างอิงในกฎหมายของหลายๆ ประเทศ 

สรุป:
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ข้อก าหนดกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับอาหารใหม่ (Novel food)

1.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 376) พ.ศ.2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food)
(http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P376.PDF) 

2. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 376) พ.ศ.2559 เรื่องอาหารใหม่ (Novel food)

3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อหน่วยประเมิน
ความปลอดภัยที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ
(http://food.fda.moph.go.th/law/announ_fda.php) 

4. คู่มือประชาชน การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร (ให้ค าปรึกษาในการประเมินความปลอดภัยอาหาร)
(http://food.fda.moph.go.th/data/manual/9.3_Novel_food.pdf)

สรุป
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คู่มือประชาชน การขอประเมินความปลอดภัยอาหาร

(http://www.fda.moph.go.th/sites/food/manual/9.3_Novel_food.pdf)

เว็บไซด์ส านักอาหาร (http://food.fda.moph.go.th/index.php)

คู่มือส าหรับประชาชนในการยื่นค าขออนุญาตด้านอาหาร
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ติดต่อ-สอบถาม:
กลุ่มก าหนดมาตรฐาน ส านักอาหาร

p2food@fda.moph.go.th
02 590 7178-9 50


