ขอแนะนํา
ในการเตรียมตัว กอนนําตัวอยางอาหารสงตรวจวิเคราะห
ศูนยรวมบริการ กรมวิทยาศาสตรการพทย
1. ตองทราบวัตถุประสงค ที่ตองการสงวิเคราะห เชน เพื่อใชรายงานผลการตรวจวิเคราะหประกอบการขอขึ้นทะเบียนอาหาร หรือ
เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหาร
2. ตองทราบวาตัวอยางนั้น มีขอกําหนดเฉพาะหรือไม เชน จัดเปนอาหารควบคุมเฉพาะ หรือจัดเปนอาหารกําหนดคุณภาพและ
มาตรฐาน หรือจัดเปนอาหารตองแสดงฉลาก หากไมทราบ หรือไมแนใจ ใหขอคําแนะนําจาก สํานักงานคณะกรมการอาหารและ
ยา เพื่อระบุวาอาหารนั้น ขึ้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่เทาไร หรือ ตองขอขอกําหนดเฉพาะจาก สํานักงานคณะ
กรมการอาหารและยา
3. เมื่อทราบชนิดอาหารและขอกําหนดเฉพาะแลว จึงนําตัวอยาง พรอมความเห็นจากสํานักงานคณะกรมการอาหารและยา หรือ
ขอกําหนดเฉพาะจาก สํานักงานคณะกรมการอาหารและยา มาที่ศนู ยรวมบริการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย เพื่อกรอกใบนําสง
ตัวอยาง โดย ผูนําสงตองใหขอมูล ที่ถูกตอง ครบถวน สามารถอานไดชัดเจน ในประเด็นที่สําคัญ ไดแก ชื่อ-ที่อยูของผูผลิต ชื่อและ
ที่อยูผูสงตัวอยาง ชื่ออาหาร สวนประกอบ หากขอมูลที่ใหไมถูกตอง กรมวิทยาศาสตรการแพทย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรบั แกไข
รายงานผลการวิเคราะหนั้นๆ และหากตองการายงานภาษาอังกฤษ ตองระบุขอมูลตางๆ เปนภาษาอังกฤษ ใหครบถวน โดย
หองปฏิบัติการจะจัดทํารายงานตามขอมูลที่ไดรับ เทานั้น
หนา 1

รายละเอียด
• วัตถุเจือปนอาหาร /ฉ. 281
1. ชนิดเดีย่ ว
1.1 CODEX ใหการรับรอง
1.2 CODEX ยังไมใหการรับรอง

เอกสารวิชาการที่ตองใชในการสง
วิเคราะห
- ขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของ
CODEX
- อ. 17 หรือ เอกสารอื่น*
- ขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ จากอย.
- อ. 17 หรือ เอกสารอื่น*
- อ. 17 หรือ เอกสารอื่น*

2. ชนิดผสม
2.1 มีการผสมของวัตถุเจือปนอาหารที่
CODEX ใหการรับรอง
2.2 มีการผสมวัตถุเจือปนอาหารที่ CODEX ให - อ.17 หรือ เอกสารอื่น*
การรับรองกับวัตถุอื่นที่ไมใชวัตถุเจือปน
อาหาร (ไมใชน้ํามันและไขมัน)
2.3 มีการผสมของวัตถุเจือปนอาหารที่
- ขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของ
CODEX ยังไมใหการรับรอง
ผลิตภัณฑ จากอย.
- อ. 17 หรือ เอกสารอื่น*

หนา 2

ที่มาของเอกสาร

รายการทดสอบ

- Download ไดจาก

เอกลักษณ , ปริมาณ, ความชื้น, เถา, ตะกัว่
ทั้งนี้ตองพิจารณารายะเอียดจาก ขอกําหนด
codexalimentarius/codex-texts/dbs/gsfa/en/
คุณสมบัติเฉพาะของ CODEX ดวย
- ผูนําสงตองจัดทํา
-สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
พิจารณารายการทดสอบจาก ขอกําหนด
และยา (อย.)
คุณสมบัติเฉพาะที่ อย. กําหนดและการรบกวน
ของสารที่ผสม กับวิธีทดสอบที่ใช
- ผูนําสงตองจัดทํา
- ผูนําสงตองจัดทํา
ตะกัว่ และ สารหนู
https://www.fao.org/fao-who-

-ผูนําสงตองจัดทํา

ตะกัว่ และ สารหนู
Salmonella spp., Clostridium perfringen,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus
-สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา พิจารณารายการทดสอบจาก ขอกําหนด
(อย.)
คุณสมบัติเฉพาะที่ อย. กําหนดและการรบกวน
- ผูนําสงตองจัดทํา
ของสารที่ผสม กับวิธีทดสอบที่ใช

รายละเอียด
3. สารที่ใสรวมกับอาหาร เพือ่ รักษาสภาพ
อาหารแตไมมวี ัตถุประสงคเจือปนอาหาร
• อาหารควบคุมน้ําหนัก / ฉบับ 121
1. แทนอาหารปกติ 1 มื้อ หรือมากกวา

เอกสารวิชาการที่ตองใชในการสง
วิเคราะห
- อ.17 หรือ เอกสารอื่น*

-ผูนําสงตองจัดทํา

วิเคราะหภาชนะบรรจุที่บรรจุสารนั้น

- อ. 17, ฉลาก หรือ เอกสารอื่น*

- ผูนําสงตองจัดทํา

ความชื้น (ชนิดแหง) สารปฏิชีวนะ ยีสตและรา
เชื้อโรคอาหารเปนพิษ ชนิดและปริมาณสี
(azorubine, sunset yellow FCF, tartrazine,
brilliant blue FCF, ponceau 4R, erythrosine,
indicocarmne), benzoic acid, sorbic acid, (กรณี
ในสภาพพรอมบริโภค วิเคราะห พลังงาน และ
โปรตีน ดวย)

2. แทนอาหารบางสวน
3. วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล
3.1 ชนิดเดีย่ ว (ที่ CODEX ใหการรับรอง)

- อ. 17, ฉลาก หรือ เอกสารอื่น*
- ขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของ
CODEX
- อ. 17 หรือ เอกสารอื่น*
3.2 ชนิดผสม ( table top sweeteners)
- ขอกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ จากอย.
- อ. 17 หรือ เอกสารอื่น*
• ซอสในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท / ฉบับ 200 - อ. 17, ฉลาก หรือ เอกสารอื่น*
( เตาเจีย้ ว น้ําจิม้ ตางๆ และ ซอส ตางๆ
ยกเวนซอสพริก ซอสแปง ซอสมะเขือเทศ
ผลิตภัณฑปรุงรสที่ไดจากการยอยโปรตีน
หนา 3

ที่มาของเอกสาร

- ผูนําสงตองจัดทํา
- Download ไดจาก
http//www.codexalimetarius.net
- ผูนําสงตองจัดทํา
-สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.)
- ผูนําสงตองจัดทํา
- ผูนําสงตองจัดทํา

รายการทดสอบ

-

พิจารณารายการทดสอบจาก ขอกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะที่ อย. กําหนด และการรบกวน
ของสารที่ผสม กับวิธีทดสอบที่ใช
รายการที่จะวิเคราะห พิจารณาจากฉลากทีแ่ สดง
เชน ฉลากระบุวา เจือสี ใชวัตถุกันเสีย หรือ ไม
เจือสี ไมใชวตั ถุกันเสีย จะตวจวิเคราะห ชนิด
และปริมาณวัตถุกันเสีย / สี เปนตน

ของถั่วเหลือง)
รายละเอียด

เอกสารวิชาการที่ตองใชในการสง
วิเคราะห
• ผลิตภัณฑอาหารทั่วไป ที่ไมจัดเปนอาหาร ผูสง ตอง
- ระบุ รายการที่ตองการใหทดสอบ
ควบคุม / อาหารที่กําหนดมาตรฐาน /
- วิธีทดสอบ ในกรณีทหี่ องปฏิบัติการ
อาหารตองแสดงฉลาก
ไมมีวิธีทดสอบ

ที่มาของเอกสาร

รายการทดสอบ

-

* หมายถึงเอกสาร ที่มีขอมูลตางๆ ที่หองปฏิบัติการจําเปนตองใชในการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห และคัดเลือกวิธีวิเคราะหไดเหมาะสม ไดแก สูตร สวนประกอบ
ชื่อ-ที่อยูของผูสง และผูผลิต ฯลฯ โดยขอมูลนั้นตองสามารถอานไดชัดเจน ถูกตอง ครบถวน เพราะหองปฏิบัติการไมรับแกไขรายงานผลการวิเคราะห ในกรณีที่ผูสง
ตัวอยาง ใหขอมูลไมถูกตอง

แหลงขอมูล : สํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

หนา 4

