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แบบค ำขอประเมินควำมปลอดภัยอำหำรใหม่ 

วนัท่ี..................เดือน........................พ.ศ................ 

เร่ือง ขอใหป้ระเมินความปลอดภยัอาหารใหม่ 

เรียน หวัหนา้ศูนยป์ระเมินความเส่ียงประเทศไทย 

 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย รายการเอกสารหลกัฐานประกอบจ านวน……… รายการ 

เน่ืองดว้ยขา้พเจา้...................................................................................................................ในนาม
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อาหารใหม่ 

- ภาษาไทย................................................................................................................................................... 

- ภาษาองักฤษ.............................................................................................................................................. 

 - ช่ือวทิยาศาสตร์……………………………………………………………………..................... 

ในการน้ี ขา้พเจา้ไดส่้งหลกัฐานประกอบการพิจารณาประเมินฯ ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีไดแ้นบ

มาพร้อมน้ี 

         ลงช่ือ ……………..………………………ผูย้ืน่ขอประเมิน 
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กำรประเมินควำมปลอดภัยอำหำรใหม่ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 1. 1 ข้อมูลทัว่ไปของวตัถุดิบ ทีต้่องกำรประเมินฯ 
 ช่ือวทิยาศาสตร์ ....................................................................................................... 
 ช่ือสามญั          ....................................................................................................... 
 ช่ือทางเคมี        ....................................................................................................... 

  ส่วนท่ีใชม้าสกดั part of use ................................................................................ 
  แหล่งท่ีมา       .................................................................................................... 

 1.2 สูตรส่วนประกอบของผลติภัณฑ์ (เอกสำรแนบที ่…)  
  ปริมาณหน่ึงหน่วยบริโภค ................................................ 
  องคป์ระกอบหลกั (Active ingredients) 
  ......................................................................................... 
  ส่วนประกอบอ่ืนๆ  
  ......................................................................................... 
  วตัถุประสงคก์ารใช ้(ฤทธ์ิ/ผลต่อร่างกายและความคาดหวงัจากการบริโภค) 
  ......................................................................................... 
  ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
  ......................................................................................... 
  รายละเอียดผูผ้ลิต/ผูน้ าเขา้ (กรณีน าเขา้) 

 ......................................................................................... 
 1.3 ประวตัิกำรบริโภคเป็นอำหำร (ระยะเวลำ/ประเทศทีม่ีกำรบริโภค/รูปแบบกำรบริโภค/ข้อมูลกำร
 บริโภค consumption data) (เอกสำรแนบที ่…) 
      ..............................................................................................................................      
 1.4 ผลวเิครำะห์คุณภำพและมำตรฐำนของวตัถุดิบ หรือ Certificate of analysis: COA  
 (เอกสำรแนบที ่…) 
   ปริมาณสารส าคญัท่ีตรวจพบ    
  ......................................................................................... 
 
  ผลการตรวจสารแปลกปน  
   ......................................................................................... 
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   ผลการทดสอบทางดา้นจุลชีววทิยา 
  ......................................................................................... 

ปริมาณสารช่วยในกระบวนการผลิต (processing aids) ตกคา้ง 
 ......................................................................................... 
ผลการตรวจสารอ่ืนๆ เช่น สารพิษท่ีเกิดขั้น (ถา้มี) 

  ......................................................................................... 
 1.5 กระบวนกำรผลติส่วนประกอบ (วตัถุดิบ) (เอกสำรแนบที ่...) 

 อธิบายขั้นตอนการเตรียม/วิธีการผลิต (แนบ flowchart ขั้นตอน และระบุช่ือสารเคมีในการผลิต 
และวตัถุประสงคใ์นการใชส้ารเคมีนั้น) 
 ......................................................................................... 

  ***กรณีเป็นสารสกดัใหร้ะบุ*** 
  ชนิดและความเขม้ขน้ของตวัท าละลายท่ีใชส้กดั 

 ......................................................................................... 
  อตัราส่วนระหวา่งปริมาณวตัถุดิบท่ีน ามาใชต่้อการสกดัท่ีได ้1 กรัม (extract ratio) 

 ......................................................................................... 
 1.6 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ หรือ Certificate of analysis: COA 
(เอกสำรแนบที ่…) 

  ปริมาณสารส าคญัท่ีตรวจพบ    
  ......................................................................................... 
  ผลการตรวจสารแปลกปน  
   ......................................................................................... 
   ผลการทดสอบทางดา้นจุลชีววทิยา 
  ......................................................................................... 

ปริมาณสารช่วยในกระบวนการผลิต (processing aids) ตกคา้ง 
 ......................................................................................... 
 อธิบายขั้นตอนการผลิตอยา่งละเอียด (แนบ flowchart ขั้นตอน และระบุช่ือสารเคมีในการผลิต และ
วตัถุประสงคใ์นการใชส้ารเคมีนั้น) 

 ......................................................................................... 
ผลการตรวจสารอ่ืนๆ เช่น สารพิษท่ีเกิดขั้น (ถา้มี) 

  ......................................................................................... 
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 1.7 ค ำแนะน ำในกำรบริโภค (เอกสำรแนบที.่..) 
  รูปแบบการบริโภค 
  ......................................................................................... 
  ความถ่ี (คร้ังต่อวนั) 
  ......................................................................................... 
 1.8 สภำวะกำรเกบ็รักษำ และอำยุกำรเกบ็รักษำ  
  .............................................................................................................. 

 1.9 ข้อควำมเตือน/ค ำแนะน ำในกำรบริโภค (ถ้ำมี) 

  ............................................................................................................... 

 1.10 ข้อมูลกำรประเมินควำมปลอดภัยจำกหน่วยงำนประเมินควำมปลอดภัยที่เป็นสำกลหรือจำก
 ต่ำงประเทศทีไ่ด้รับกำรยอมรับ (ถ้ำมี) 

  ............................................................................................................... 

2. ข้อมูลกำรประเมินควำมปลอดภัยของส่วนประกอบทีต้่องกำรประเมินฯ 

  2.1 ลกัษณะทำงชีวเคมี 

  การดูดซึม การกระจาย และการขบัออกจากร่างกาย (เอกสำรแนบที.่..) 
  .........................................................................................  
  การเปล่ียนแปลงของสาร  (Biotransformation) (เอกสำรแนบที.่..) 
  .........................................................................................  
  ผลต่อเอนไซมแ์ละค่าอ่ืนทางชีวเคมี (เอกสำรแนบที.่..) 
  ......................................................................................... 
  ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนและวถีิ (กรณีท่ีมีส่วนประกอบหลายตวัในผลิตภณัฑ)์ (เอกสำรแนบที.่..) 
  ......................................................................................... 

2.2 ผลกำรทดสอบควำมเป็นพษิต่อหน่วยพนัธุกรรม (Genotoxicity testing)  

 -……………………………………………………………………………………. 

-……………………………………………………………………………………. 

 -……………………………………………………………………………………. 
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 2.3 ผลกำรศึกษำด้ำนพษิวทิยำในสัตว์ทดลอง 

  2.3.1 พิษเฉียบพลนั 

  -……………………………………………………………………………………. 

  -……………………………………………………………………………………. 

  -……………………………………………………………………………………. 

  2.3.2 พิษก่ึงเร้ือรัง 

  -……………………………………………………………………………………. 

  -……………………………………………………………………………………. 

  -……………………………………………………………………………………. 

 2.3.3 พิษเร้ือรัง (กรณีไม่มีผลพิษเร้ือรัง อยา่งนอ้ยตอ้งมีผลการศึกษาทางคลินิกในกลุ่มคนปกติ) 

  -……………………………………………………………………………………. 

  -……………………………………………………………………………………. 

-……………………………………………………………………………………. 

2.4  ผลกำรศึกษำในมนุษย์ทำงคลนิิก หรือทำงระบำด (กรณทีีแ่จ้งควำมคำดหวังทำงสุขภำพในมนุษย์) 

 -……………………………………………………………………………………. 

-……………………………………………………………………………………. 

  -……………………………………………………………………………………. 

2.5 ผลกำรทดสอบอื่นๆ เช่น ควำมเป็นพษิต่อระบบสืบพนัธ์ุและพฒันำกำรของตัวอ่อน (ถ้ำมี) 

-……………………………………………………………………………………. 

-……………………………………………………………………………………. 

-…………………………………………………………………………………….  
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3. ค ำอธิบำยเพิม่เติมเกีย่วกบัข้อมูลประกอบกำรยืน่ขอประเมินควำมปลอดภัยอำหำรใหม่  

3.1 ข้อมูลทัว่ไป 

3.1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของวตัถุดิบ ประกอบดว้ย ช่ือทางวทิยาศาสตร์ ช่ือเคมี หรือช่ือสามญั และ 

แหล่งก าเนิดทางภูมิศาสตร์หรือแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ 

 3.1.2 สูตรส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์ 

 วตัถุประสงคก์ารใชข้องผลิตภณัฑ์ เช่น ท าใหก้ารรับรู้ดีข้ึน ท าใหสุ้ขภาพแขง็แรง เป็นตน้ 

 ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย เช่นในผูท่ี้มีร่างกายอ่อนเพลีย หรือบุคคลทัว่ไป เป็นตน้  

 ช่ือและท่ีอยูผู่ผ้ลิต (supplier) /ผูน้ าเขา้ (กรณีน าเขา้)  

  3.1.3 ประวติัการบริโภคเป็น โดยระบุระยะเวลาและประเทศท่ีมีประวติัการใช้เป็นอาหารนั้นๆ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบ (เช่น บริโภคสด สกดัจากน ้ า สกดัจากสารละลาย) และระยะเวลาของการบริโภคท่ี
เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่ียื่นขอประเมินความปลอดภยั และวตัถุประสงค์ของการใช้เป็นอาหาร/ความ
คาดหวงัจากการบริโภค (เช่น เป็นเคร่ืองด่ืมเพื่อบ ารุงร่างกาย) รวมทั้งระบุกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย (กรณีท่ีมี
การก าหนดไวเ้ฉพาะ) เช่น ทารก เด็ก ผูใ้หญ่ ขอ้มูลการบริโภค (Consumption data) แสดงขอ้มูลปริมาณของ
อาหารใหม่หรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีอาหารใหม่เป็นส่วนประกอบ ซ่ึงผูบ้ริโภคจะไดรั้บจากการรับประทานในหน่ึง
วนั 

  3.1.4 ผลการวเิคราะห์คุณภาพและมาตรฐานของวตัถุดิบ คือผลการตรวจสอบขอ้มูลคุณภาพ และ
มาตรฐาน (specification) ทางดา้นต่างๆของปริมาณสารส าคญัท่ีตรวจพบ รายละเอียดท่ีเก่ียวกบัเน้ือสัมผสั สี 
กล่ิน รส pH 

ดา้นจุลินทรีย ์แสดงชนิดและปริมาณเช้ือจุลินทรีย ์ 

  ดา้นสารแปลกปน (impurities) หรือสารใดๆท่ีปนเป้ือน (Contaminants) ในอาหารโดยไม่ไดต้ั้งใจ 
ระบุสารส าคญัทั้งชนิดและปริมาณ รวมทั้งโลหะหนกั และสารพิษตกคา้งท่ีปนเป้ือนจากวตัถุอนัตรายทาง
การเกษตร (pesticide residues)  

ปริมาณสารช่วยในกระบวนการผลิต (processing aids) ตกคา้ง  
ผลการตรวจสารอ่ืนๆ เช่น สารพิษท่ีเกิดขั้น (ถา้มี) 

  โดยตอ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ผลวิเคราะห์ขา้งตน้ตอ้งไดรั้บ
การรับรองจากหน่วยงานท่ีมีความน่าเช่ือถือ ขอ้มูลผลการวิเคราะห์น้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อทวนสอบความ
สอดคลอ้งและความเช่ือมัน่ โดยจะน ามาเปรียบเทียบกบัขอ้มูลคุณภาพและมาตรฐานของวตัถุดิบและ/หรือ
ผลิตภณัฑ ์
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   3.1.5 กระบวนการผลิต (การสังเคราะห์/ การสกดั) อธิบายขั้นตอนการผลิตโดยละเอียด (แนบ 
flowchart ขั้นตอน และระบุช่ือสารเคมีในการผลิต และวตัถุประสงคใ์นการใชส้ารเคมีนั้น) 

  หากมีการใชส้ารช่วยในกระบวนการผลิต (processing aids) ไดแ้ก่ เอนไซม ์สารเคมีต่างๆ ตอ้งระบุ
ชนิด ปริมาณการใช ้ความเขม้ขน้ของสารเคมีดว้ย  

  ในกรณีเป็นสารสกดั ตอ้งระบุชนิด และความเขม้ขน้ของตวัท าละลายท่ีใช้ในการสกดั อตัราส่วน
ระหว่างปริมาณวตัถุดิบท่ีน ามาใชต่้อสารสกดัท่ีได ้1 กรัม (Extract ratio) และชนิดของสารส าคญัหรือกลุ่ม
สารส าคญัท่ีไดจ้ากการสกดั 

  3.1.6 ผลการวิเคราะห์วิเคราะห์คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑ์ คือผลการตรวจสอบขอ้มูล
คุณภาพ และมาตรฐาน (specification) ทางดา้นต่างๆ เช่นเดียวกบัขอ้ 3.1.4 และ 3.1.5  

  3.1.7 ค  าแนะน าในการบริโภคของผลิตภัณฑ์ท่ียื่นขอประเมินความปลอดภัยในกลุ่มผูบ้ริโภค
เป้าหมาย โดยระบุปริมาณหน่ึงหน่วยบริโภคตามระบบเมตริก ความถ่ีของการบริโภค (จ านวนคร้ังในการ
บริโภคต่อวนั)  

  3.1.8 ข้อมูลการเก็บรักษา ช้ีแจงสภาวะการเก็บรักษา เช่น เก็บไวท่ี้อุณหภูมิ 4°C เก็บในท่ีร่ม 
ปราศจากแสงแดด เป็นตน้ รวมทั้งระบุอายกุารเก็บรักษาท่ียงัคงคุณภาพของอาหารตามท่ียืน่ขอ 

3.1.9 ค  าเตือนของการบริโภค เช่น หา้มเด็กและสตรีมีครรภรั์บประทาน 

  3.1.10 ขอ้มูลการประเมินความปลอดภยัจากหน่วยงานประเมินความปลอดภยัท่ีเป็นสากลหรือจาก
ต่างประเทศท่ีไดรั้บการยอมรับ (ถา้มี) 

3.2 ข้อมูลควำมปลอดภัย 

3.2.1 ลกัษณะทางชีวเคมี 

 การดูดซึม (absorption) การกระจาย (distribution) และการขับออกจากร่างกาย (excretion) เป็น
การศึกษาการดูดซึมสารส าคญัผ่านระบบทางเดินอาหาร การกระจายของสารส าคญัผ่านเน้ือเยื่อต่างๆ ของ
อวยัวะในร่างกาย อตัราการเกิดปฏิกิริยาในร่างกาย รวมถึงอตัราและวิธีการขบัถ่ายสารเหล่าน้ีออกไปจาก
ร่างกาย 

  การเปล่ียนแปลงของสาร (Biotransformation) หมายถึง การเปล่ียนแปลงสารเคมีในส่ิงมีชีวติ โดย 

กระบวนการน้ีเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีมีลกัษณะของการใชก้ระบวนการทางชีวเคมีท่ีมีเอนไซมเ์ป็นตวัช่วยผล
ต่อเอนไซมแ์ละค่าอ่ืนทางชีวเคมี (other parameters) หมายถึง ผลท่ีมีต่อเอนไซมใ์นร่างกาย เช่น การเพิ่มหรือ
ลดระดับเอนไซม์ การท างานของเอนไซม์ และสารอ่ืนๆท่ีมีผลต่อการดูดซึม (absorption) การกระจาย 
(distribution) และการขบัของเสีย (excretion) 
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  ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนและวถีิ (reaction and fate) ของสารส าคญัในผลิตภณัฑ์อาหารนั้นๆ เน่ืองจาก
ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีประกอบดว้ยส่วนประกอบหลายชนิด ส่วนประกอบแต่ละชนิดจึงอาจท าปฏิกิริยากนั ซ่ึง
อาจท าใหไ้ม่ปลอดภยัในการบริโภค 

3.2.2 การศึกษาทางดา้นพิษวิทยาในสัตวท์ดลอง หมายถึงการทดสอบความเป็นพิษของอาหารหรือ 

สารเคมีใดๆ ต่อระบบทัว่ไปในร่างกายของสัตวท์ดลอง ท่ีมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะเดียวกนักบัการไดรั้บ
สัมผสัในมนุษย ์ทั้งน้ีการประเมินความปลอดภยัของอาหารหรือสารใดๆ ท่ีจะน ามาใชเ้ป็นส่วนประกอบของ
อาหาร การศึกษาจะตอ้งใหส้ัตวท์ดลองไดรั้บทางปากโดยการกิน เพื่อน าผลการทดลองมาอธิบายและ
คาดการณ์ความเป็นพิษจากการบริโภคอาหารหรือสารนั้นๆ ในมนุษย ์

 การศึกษาทางพิษวทิยาดงักล่าวตอ้งปฏิบติัตามระเบียบวธีิการวจิยัท่ีดีตามมาตรฐานสากล เช่น ตาม
แนวทาง (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 แนวทางอ่ืนท่ีเทียบเท่า โดยการศึกษา
ทางดา้นพิษวทิยาในสัตวท์ดลองประเภทสัตวฟั์นแทะ (toxicity test in rodent) 

สามารถแบ่งประเภทการศึกษาตามระยะเวลาของการทดสอบความเป็นพิษ ไดด้งัตาราง 



  Novel food 

อพัเดต 30 ตุลาคม 2560 

 

 กรณีใช้จุลินทรียใ์นกระบวนการผลิต ตอ้งมีการศึกษาความปลอดภยัของการใช้จุลินทรียบ์ริสุทธ์ิ 
โดยต้องระบุความปลอดภัยของจุลินทรีย์ท่ีน ามาใช้ในอาหารนั้ นๆ  ซ่ึ งประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
คุณสมบติัเฉพาะของจุลินทรีย ์เช่น การสร้างสารพิษ, การท าลายเซลลเ์ม็ดเลือดแดง (Hemolytic activity) การ
ตรวจสอบการรับและการแพร่ลกัษณะการด้ือยา และรูปแบบการด้ือยา, การประเมินฤทธ์ิทางเมแทบอลิก 
เช่น การผลิตดี-แลกเทต (D-Lactate) การสลายเกลือน ้ าดี (degradation of Bile salt) รวมถึงแนวโน้มการก่อ
โรค 

 3.2.3 การศึกษาความเป็นพิษต่อหน่วยพนัธุกรรม (Genotoxicity testing) เช่น วิธีตรวจสอบฤทธ์ิก่อ
กลายพนัธ์ุ เช่น การทดสอบเอมส์ (Ames test) เป็นวธีิการทดสอบฤทธ์ิก่อกลายพนัธ์ุในแบคทีเรีย Salmonella 
typhimurium และการทดสอบความผิดปกติของโครโมโซม (Chromosome Aberrations in Vivo ) เป็นวิธีการ
ทดสอบในเซลล์ culture เพื่อดูโครโมโซมมีการแตกหักหรือหลุดออก หรือเช่ือมต่อเข้ากันใหม่แต่ไม่
สมบูรณ์ ท าใหโ้ครโมโซมท่ีเกิดใหม่น้ีมีรูปร่างและโครงสร้างผดิไปจากเดิม  

3.2.4 การศึกษาในมนุษย ์(ถา้มี) ทางคลินิก หรือทางระบาดวทิยา โดย 

 การศึกษาทางคลินิก (Clinical Trial/Study) หมายถึง การศึกษาวจิยัในมนุษย ์(กลุ่มคนปกติทัว่ไป) 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อคน้ควา้หรือยืนยนัผลทางคลินิก ผลทางเภสัช ศึกษาการดูดซึม การกระจายตวั การ
เปล่ียนแปลงของสาร (Biotransformation) และการขบัออกจากร่างกาย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อคน้หาความ
ปลอดภยั และ/หรือประสิทธิผล รวมถึงเพื่อคน้หาอาการไม่พึงประสงคใ์ดๆ ท่ีเกิดข้ึน 

 การศึกษาทางระบาดวิทยา หมายถึง ขอ้มูลทางระบาดวิทยา (Epidemiological Study) ในมนุษยซ่ึ์ง
จะน าขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลจากประวติัการใชข้องสารนั้นๆ 

  3.2.5 การศึกษาความเป็นพิษต่อการเจริญและการพฒันาตวัอ่อนในครรภ ์หรือการศึกษาความเป็นพิษ
การศึกษาท่ีนอกเหนือจากการศึกษาทางพิษวิทยา ซ่ึงเป็นการศึกษาโดยเฉพาะส าหรับสารส าคญับางตวัซ่ึงมี
ผลกบับางระบบอวยัวะโดยเฉพาะ เช่น การศึกษา ความเป็นพิษต่อระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร 
ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหลอดเลือดและหวัใจ ระบบภูมิคุม้กนั
ของร่างกาย เป็นตน้ ทั้งน้ีรวมถึงความเป็นพิษต่อสารพนัธุกรรม การสืบพนัธ์ุ การเจริญและการพฒันาตวั
อ่อนในครรภ ์และความเป็นไปไดใ้นการก่อมะเร็ง 

 

 


