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(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประกาศ
เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวย
เอนไซม(สําหรับใชในการผลิตอาหาร
ปจจุ บั น ความตองการใชเอนไซม( ในอุ ต สาหกรรมอาหารเพิ่ ม ขึ้ น อยางตอเนื่ อ ง เพื่ อใหมี แนว
ทางการควบคุ ม คุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐาน และความปลอดภั ย ของเอนไซม( ซึ่ ง ผลิ ต ปริ ม าณมากในระดั บ
อุตสาหกรรมมีความชัดเจน กระทรวงสาธารณสุขจึงไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุ
ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 409) พ.ศ.
2562 ออกตามความในพระราชบั
ามในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
พ 2522 เรื่อง เอนไซม(สําหรับใชในการผลิตอาหาร โดยมี
รายละเอียดสรุปไดดังนี้
ขอ 1 กํ า หนดใหเอนไซม(
เอนไซม( สํ า หรั บใชในการผลิ ต อาหารเป< น วั ต ถุ เ จื อปนอาหาร ซึ่ งเป< น อาหาร
ควบคุมเฉพาะตามพระราชบั
ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.
พ 2522 โดยผูผลิต หรือผูนําเขาเอนไซม(
เอนไซม(สําหรับใชในการผลิต
อาหารตองขึ
ตองขึ้นทะเบียนตํารับอาหารกอนการผลิ
อาหาร
ตเพื่อจําหนาย หรือนําเขาเพื่อจําหนาย
ขอ 2 กําหนดความหมาย
ความหมายของคําวา "เอนไซม(" "เอนไซม(ปรุงแตง" และ "เอนไซม(
เอนไซม(ตรึงรูป" รวมทั้ง
คําวา "สารชวยในการผลิต" ซึ่งเอนไซม(ปรุงแตงก็
แตง คือผลิตภัณฑ(ที่มีเอนไซม(จากแหลงเดี
จากแหลงเดียวกันตั้งแตหนึ่งชนิด
ขึ้นไปผสมกับวัตถุอื่น เชน วัตถุกันเสีย สารชวยพา สารที่ทําใหคงตัว สารเพิ่มปริมาณ แปSง หรือเกลือ เป<นตน
เพื่อเจือจาง ชวยคงสภาพ ยืดอายุการเก็บรักษาหรื
ษา อใหผลทางเทคโนโลยีอื่นที่จําเป<นตอเอนไซม(
ตอ
นั้นๆ และ
หมายความรวมถึงเอนไซม(ตรึงรูปซึ่งเป<นผลิตภัณฑ(ทไดจากการนํ
ไี่ ดจากการนําเอนไซม(ไปผานกระบวนการทางเคมี
ปผานกระบวนการ
หรือทาง
กายภาพ มีผลใหเอนไซม(จับยึดกันเป<
นเป<นของแข็ง
ขอ 3 เอนไซม(สําหรับใชในการผลิตอาหารหมายความรวมทั้งเอนไซม(ซึ่งใหผลทางเทคโนโลยีการ
ผลิตหรือแสดงหนาที่ในผลิตภัณฑ(สุดทาย และเอนไซม(ที่เป<นสารชวยในการผลิตซึ่งอาจมีตกคางอยูในผลิตภัณฑ(
อาหารในปริมาณเล็กนอยแตไมแสดงหนาที
ไมแสดงหนาที่ในผลิตภัณฑ(สุดทาย
ขอ 4 เอนไซม(สําหรับใชในการผลิตอาหารตองไดจากสวนของพื
อาหารตองไดจาก
ช สัตว( หรือจุลินทรีย(ซึ่งมีรายชื่อ
ตามที่กําหนดไวในบัญชีหมายเลข 1 หรือตามที่กําหนดไวใน JECFA Combined Compendium of Food
Additive Specifications ซึ่งสามารถเขาถึงขอมูลไดที่ http://www.fao.org/food/food-safety-quality/
http://www.fao.org/food/food
scientific-advice/ jecfa/jecfa-additives/en/
additives/en/
ขอ 5 กรณีเอนไซม(ซึซ่ึงยังไมมีรายชื่อปรากฎตามเอกสารดังกลาว ผูผลิตหรือผูนําเขาตองสงมอบ
รายงานผลการประเมิ น ความปลอดภั ย พรอมรายละเอี ย ดขอมู ล ตามที
ตาม ที่ กํ า หนดไวในบั
หนดไวใน ญ ชี ห มายเลข 2
แกสํสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพื
งานคณะกรรมการอาหารและยา ่อประกอบการพิจารณาอนุญาตเป<นรายกรณี
การจัดเตรีย มรายงานผลการประเมิ
รายงานผลการประเมินความปลอดภั ยของเอนไซม(สําหรับใชในการผลิ ตอาหาร
มีหลักการและแนวทางตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบหมายเลข 1
อนี่งเอนไซม(ซึ่งผานการประเมินความปลอดภัยและมีหนังสือแจงตอบผลการประเมินเป<นราย
กรณีไปแลวกอนที่ประกาศนี้ใชบั
ใชบังคับใหยังคงใชตอไปได

-2ขอ 6 กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของเอนไซม(สําหรับใชในการผลิตอาหาร โดยสรุป มีดังนี้
พารามิเตอร(
(1) มีคาแอกทิวิตี
(Activity)

(2) จุลินทรีย(ดัดแปร
พั น ธุ ก รรม กรณี ที่
เป<นเอนไซม(ซึ่งไดจาก
จุ ลิ น ท รี ย( ดั ด แ ป ร
พันธุกรรม
โคลิฟอร(ม
อีโคไล
ซัลโมเนลลา
ตะกั่ว
สารปฏิชีวนะ
(Antibacterial
Activity)

ขอกําหนด
ไมนอยกวารอยละ 85
ของแอกทิวิ ตีของเอนไซม(
ตามที่ แ จงไวในเอกสาร
ประกอบการขึ้ น ทะเบี ย น
ตํารับ คูมือ หรือฉลาก

หมายเหตุ
กรณีที่มีวิธีการตรวจวิเคราะห(แตกตางจากที่กําหนดไว
ในเอกสาร Combined Compendium of Food
Additive Specifications Vol. 4 ผูผลิตหรือผูนําเขา
ตองแนบเอกสารทายคําขอขึ้นทะเบียนตํารับ ดังนี้
(1) ผลการตรวจวิเคราะห(ที่ออกโดยผูผลิต
(2) รายละเอียดวิธีตรวจวิเคราะห(
(3) คํ า รั บ รองความเที ย บเทาของวิ ธี ที่ ใ ชตรวจ
วิ เคราะห( หากมี วิ ธี การตรวจวิ เคราะห( กําหนดไว แต
ไมไดตรวจวิเคราะห(ดวยวิธีดังกลาว
ตรวจไมพบ ใน 1 กรัม
(1) อาจแสดงเป<นผลการตรวจวิเคราะห(ชิ้นสวนของ
สารพั น ธุ ก รรมแทนผลการตรวจวิ เ คราะห( ห า
จํานวนเชื้อจุลินทรีย(ได
(2) กรณีที่ไมมีหองปฏิบัติการในประเทศใหบริการตรวจ
วิเคราะห(จุลินทรีย(ดัดแปรพันธุกรรมนั้นๆผูผลิตหรือ
ผู นํ า เขาสามารถแนบผลการตรวจวิ เ คราะห( ซึ่ ง
ดําเนินการโดยหองปฏิบัติการของผูผลิต
ไมเกิน ๓๐ ตอกรัม
โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น
ไมพบใน ๒๕ กรัม
ไมพบ ใน ๒๕ กรัม
ไมเกิ น ๕ มิ ล ลิ ก รั ม ตอ กิโลกรัม
ไมพบ
เชื้อจุลินทรีย(ที่ใชในการทดสอบประกอบดวย
(1) Staphylococcus aureus (ATCC 6538)
(2) Escherichia coli (ATCC 11229)
(3) Bacillus cereus (ATCC 2)
(4) Bacillus circulans (ATCC 4516)
(5) Streptococcus pyrogenes (ATCC 12344)
(6) Serratia marcescens (ATCC 14041)

วิธีการตรวจวิเคราะห(แนะนําตาม Combined Compendium of Food Additive Specifications Volume 4: Analytical
methods, test procedures and laboratory solutions used by and referenced in the food additive
specifications, FAO, 2006

ทั้งนี้เอนไซม(บางชนิดอาจมีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานอื่นกําหนดเพิ่มเติมไวเป<นการเฉพาะ
รายกรณีตาม Combined Compendium of Food Additive Specifications หรือตามที่อนุกรรมการดาน
วิชาการเห็นวามีความจําเป<นตองกําหนดเพิ่มเติม ซึ่งผูประกอบการจะตองแสดงผลการตรวจวิเคราะห(ตาม
ขอกําหนดนั้นๆ ดวย

-3ขอ 7 กําหนดเงื่อนไขการใชเอนไซม(ในการผลิตอาหารตองเป<นไปตามเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1) ตองใชตามชื่อ แหลงของเอนไซม( เงื่อนไขการใช และปริมาณสูงสุดที่อนุญาตใหใชตามที่
ระบุไวในบัญชีหมายเลข 1 หรือตามหนาที่ (functional uses) ที่กําหนดไวในเอกสาร JECFA Combined
Compendium of Food Additive Specifications ของเอนไซม(แตละชนิด
(2) ตองใชตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือปน
อาหาร หรือตามมาตรฐานทั่วไปสําหรับการใชวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ(ฉบับลาสุด กรณีที่เอนไซม(นั้น
แสดงหนาที่ในผลิตภัณฑ(อาหารสุดทาย และตองแสดงขอมูลการใชบนฉลากของผลิตภัณฑ(อาหารเชนเดียวกับ
วัตถุเจือปนอาหารกลุมอื่นๆ
การใชเอนไซม( น อกเหนื อจากเงื่ อนไขที่ กํา หนดไวขางตนตาม (1) และ (2) ตองไดรั บ ความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาตามคําแนะนําของคณะกรรมการอาหาร โดยผูผลิตหรือ
ผู นํ า เขาตองสงมอบรายละเอี ย ดขอมู ล ความจํ า เป< น ของการใชตามที่ ร ะบุ ไ วในบั ญ ชี ห มายเลข 3 เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาเป<นรายกรณี ซึ่งแนวทางการยื่นขอมูลมีรายละเอียดตามคูมือประชาชนเรื่องการขอ
ประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร
ขอ 8 การใชวัตถุเจือปนอาหารในเอนไซม(ปรุงแตงหรือเอนไซม(ตรึงรูป ตองใชเพื่อวัตถุประสงค(ใน
การชวยเก็บรักษา คงสภาพหรือยืดอายุการเก็บรักษาเอนไซม(นั้นๆ ซึ่งตองเป<นไปเงื่อนไขที่กําหนดไวในบัญชี
หมายเลข 4 คือ ตามรายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร ปริมาณสูงสุดที่อนุญาต และปริมาณการตกคางในอาหารและ
เครื่องดื่ม
ทั้งนี้ผูผลิตและผูนําเขาตองแจงขอมูลการใชวัตถุเจือปนอาหารในสูตรสวนประกอบของเอนไซม(
ปรุงแตงหรือเอนไซม(ตรึงรูปแลวแตกรณี และตองคํานวณปริมาณการตกคางของวัตถุเจือปนอาหารที่ใชใน
เอนไซม(ดังกลาว ดังตัวอยางที่แสดงตามเอกสารแนบหมายเลข ๒ เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตํารับ
ขอ 9 กรณีที่ตองการใชวัตถุเจือปนอาหารในเอนไซม(ปรุงแตง ซึ่งไมสอดคลองตามที่กําหนดไวใน
บัญชีหมายเลข 4 ผูประกอบการสามารถปฏิบัติไดดังนี้
(1) กรณีที่เป<นวัตถุเจือปนอาหารซึ่งยังไมมีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร จะตองสงรายงานผลการประเมินความปลอดภัยของวัตถุ
เจือปนอาหารชนิดนั้นๆ ตามคูมือประชาชนเรื่องการขอประเมินความปลอดภัยของวัตถุเจือปนอาหาร
(2) กรณี ที่ เ ป< น วั ต ถุ เ จื อ ปนอาหารที่ มี ข อกํ า หนดคุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานอยู แลวตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข วาดวยเรื่ อ งวั ต ถุ เ จื อ ปนอาหาร ใหยื่ น หนั ง สื อ ขอหารื อ เพื่ อ ใหสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาพิจารณา โดยแจงชนิดของวัตถุเจือปนอาหาร ขอมูลดานคุณลักษณะของวัตถุเจือ
ปนอาหาร ดานความปลอดภัย หนาที่หรือวัตถุประสงค(ของการใชในเอนไซม(ปรุงแตง และปริมาณการตกคาง
ในผลิตภัณฑ(สุดทายเมื่อนําเอนไซม(ปรุงแตงที่มีวัตถุเจือปนอาหารนั้นไปใช
ขอ 10 ผู ผลิ ต อาหารซึ่ งใชเอนไซม( ป รุ งแตงในกระบวนการผลิ ต ควรจั ด เตรี ย มเอกสารสู ต ร
สวนประกอบของเอนไซม(ปรุงแตงไวสําหรับการชี้แจง ในกรณีที่มีรายงานผลการตรวจวิเคราะห(พบวัตถุเจือปน
อาหารในหมวดอาหารซึ่งยังไมมีขอกําหนดเงื่อนไขการใชวัตถุเจือปนอาหารนั้นๆ ตัวอยางเชน การตรวจพบ
โพรพิลีนไกลคอลในซูริมิ 900 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม โดยโพรพิลีนไกลคอลยังไมมีขอกําหนดเงื่อนไขการใชใน
ผลิตภัณฑ(ซูริมิ แตมีการใชเอนไซม(ปรุงแตงที่มีโพรพิลีนไกลคอลเป<นสารชวยพา และกําหนดใหมีปริมาณตกคาง
ไดในอาหาร ไมเกิน 1000 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งสอดคลองตามขอกําหนดในบัญชีหมายเลข 4 ดังนั้นผูผลิต
อาหารจึงควรจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเอนไซม(ปรุงแตงที่ใชไวสําหรับชี้แจงผูที่เกี่ยวของ เป<นตน

-4ขอ 11 การใชวัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุอื่น ซึ่งวัตถุเจือปนอาหารหรือวัตถุอื่นนั้นใหผลทาง
เทคโนโลยีการผลิต หรือเป<นสวนประกอบสําคัญในผลิตภัณฑ(สุดทาย ผลิตภัณฑ(ดังกลาวจัดเป<นวัตถุเจือปน
อาหารลักษณะผสม หรือจัดเป<นวัตถุดิบผสมลวงหนา (premix) เชน แปSงสําเร็จรูป แลวแตกรณี ซึ่งมีเกณฑ(
การพิจารณาตามเอกสารแนบหมายเลข 3
ในกรณีที่ผลิตภัณฑ(นั้นเป<นวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม ผูผลิตเพื่อจําหนายหรือผูนําเขาเพื่อ
จํ า หนาย นอกจากตองปฏิ บั ติ ต ามประกาศกระทรวงฉบั บ นี้ แ ลว ยั ง ตองปฏิ บั ติ ต ามประกาศสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาวาดวยการกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 ดวย
ขอ 12 วิ ธี การตรวจทางวิ ช าการของเอนไซม( ทั้ ง การวิ เ คราะห( แอกทิ วิ ตี สารปนเปvw อ นและ
จุลินทรีย(ตองเป<นไปตามหลักการที่กําหนดไวในบัญชีหมายเลข 5 แนบทายประกาศกระทรวง
ขอ 13 การผลิตเอนไซม(สําหรับใชในอาหารตองเป<นไปตามหลักเกณฑ(วิธีการที่ดีในการผลิต ซึ่ง
อยางนอยตองเป<นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 193) พ.ศ. 2543 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร
ขอ 14 การใชภาชนะบรรจุเอนไซม(สําหรับใชในการผลิตอาหารใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยภาชนะบรรจุอาหาร
ทั้งนี้กรณีที่ตัวพยุง (immobilizing agent) ซึ่งใชในการผลิตเอนไซม(ตรึงรูปเป<นวัสดุพลาสติกซึ่ง
ยังไมมีขอกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานไวในประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยภาชนะบรรจุอาหารพลาสติก
วัสดุพลาสติกนั้นจะตองผานการประเมินความปลอดภัยและกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ตามคูมือประชาชน
เรื่องการประเมินคุณภาพหรือมาตรฐานและความปลอดภัยของภาชนะบรรจุอาหารที่ทําจากพลาสติก
ขอ 15 ผูผลิตหรือนําเขาเอนไซม(สําหรับใชในการผลิตอาหารจะตองจัดทําฉลากใหสอดคลอง
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 363) พ.ศ. 2556 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2)
(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 372) พ.ศ. 2559 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 3)
(3) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลาก
ของอาหารในภาชนะบรรจุ และ
(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 383) พ.ศ. 2559 เรื่อง การแสดงฉลาก
ของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ 2)
ทั้งนี้ในแตละสวนประกอบที่แสดงบนฉลากของผลิตภัณฑ(เอนไซม(ปรุงแตงหรือเอนไซม(
ตรึงรูป ตองแสดงขอความที่สื่อถึงหนาที่หรือวัตถุประสงค(ของการใชวัตถุเจือปนอาหารนั้นในเอนไซม(ปรุงแตง
หรือเอนไซม(ตรึงรูป เชน Propylene glycol เป<นสารชวยพา เป<นตน
อนึ่ ง วิ ธี ก ารใชผลิ ต ภั ณ ฑ( เ อนไซม( ที่ แ สดงบนฉลากนั้ น ใหแสดงเฉพาะวิ ธี ก ารใชซึ่ ง
เกี่ยวของกับการทํางานของเอนไซม(ที่เป<นองค(ประกอบสําคัญ
ขอ 16 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ(อาหารที่มีการใชเอนไซม(ในการผลิต ใหปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
ทั้งนี้ กรณีที่ผลิตภัณฑ(อาหารมีการใชเอนไซม(เพื่อเป<นสารชวยในการผลิต หรือมีเอนไซม(ตกคาง
หรือติดมากับวัตถุดิบ (carry over) ไมตองแสดงขอมูลเอนไซม(บนฉลากผลิตภัณฑ(อาหาร โดยมีแนวทางการ
พิจารณาดังรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 4

-5ขอ 17 ใหผูผลิตเพื่อจําหนาย หรือผูนําเขาเพื่อจําหนาย ดังนี้
(1) เอนไซม(สําหรับใชในการผลิตอาหาร
(2) ผลิตภัณฑ(อาหารที่มีการใชเอนไซม(ในการผลิต
ซึ่งเอนไซม(นั้นยังไมมีรายชื่อตามที่กําหนด แตผูผลิตหรือผูนําเขาเคยไดรับอนุญาตใหผลิต
หรือนําเขาอยูกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหยังคงใชตอไปได แตตองจัดเตรียมเอกสารและยื่นขอประเมิน
ความปลอดภัยของเอนไซม(ตามคูมือประชาชนเรื่องการขอประเมินความปลอดภัยวัตถุเจือปนอาหารภายใน
สองปz คือภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564
ขอ 18 ผู นํา เขาอาหารเพื่อจํา หนาย มี หนาที่ทวนสอบกั บผู ผลิ ตในตางประเทศวาผลิต ภัณฑ(
อาหารที่นําเขามาจําหนายมีการใชเอนไซม(ถูกตองตามที่ประกาศกําหนดไว
ขอ 19 เอนไซม( ซึ่ ง ใชเป< น สารชวยในการผลิ ต สวนประกอบอาหารเชิ ง หนาที่ (functional
ingredient) เชน ใยอาหาร ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด( โอลิโกแซคคาไรด( คอลลาเจน และเปบไทด( เป<นตน ซึ่ง
ตองมีการกําหนดเงื่อนไขการใชสวนประกอบอาหารเชิงหนาที่นั้นในผลิตภัณฑ(อาหารสุดทาย และไมไดมีการ
จําหนายเอนไซม( นั้น เพื่อการผลิตอาหารอื่นๆ อาจจะยื่ นขอรั บการประเมิน ความปลอดภั ยของสารอาหาร
เชิงหนาที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยอาหารใหม โดยไมตองขอประเมิน ความปลอดภัยของ
เอนไซม(ตามประกาศฉบับนี้ก็ได
ขอ 20 ประกาศฉบับนี้ไมใชบังคับกับ
(1) เอนไซม(ที่ใชเป<นสวนประกอบของอาหารเพื่อวัตถุประสงค(ทางดานโภชนาการ หรือ
ผลทางสุขภาพอื่นๆ เชน เอนไซม(ชวยยอยอาหาร และเอนไซม(ชวยตานอนุมูลอิสระ เป<นตน
(2) เอนไซม(ที่ใชเป<นสารชวยในการผลิตวัตถุเจือปนอาหาร เชน เอนไซม(ที่ใชในการผลิต
โมโนโซเดียมกลูตาเมต ซึ่งผลิตภัณฑ(โ มโนโซเดี ยมกลูตาเมตที่ไดตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานเป< นไปตามที่
กําหนดไวตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร
(3) เอนไซม(ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการใชเชื้อจุลินทรีย(ในการหมักอาหารซึ่งเกิดขึ้น
ตามธรรมชาติ เชน การหมักน้ําปลา เตาเจียว โยเกิร(ต หรือน้ําสมสายชูหมักดวยหัวเชื้อจุลินทรีย(ที่มีการสราง
เอนไซม(ระหวางกระบวนการหมัก เป<นตน
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาจึ ง ขอประกาศใหทราบโดยทั่ ว กั น และขอให
ผูประกอบการ ที่เกี่ยวของปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวโดยเครงครัด หากมีขอสงสัย
ประการใดโปรดติดตอสอบถามไดที่ กลุมกําหนดมาตรฐาน สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท( 02-590-7185 หรือ 02-590-7178 ในเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ไพศาล ดั่นคุม
(เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา)

รับรองสําเนาถูกตอง
จิรารัตน( เทศะศิลป{
(นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการพิเศษ)

-6เอกสารแนบหมายเลข 1
แนวทางการจัดเตรียมรายงานผลการประเมินความปลอดภัย
ของเอนไซม$สําหรับใช'ในการผลิตอาหาร
เอนไซม(จัดเป<นสารที่มีปริมาณการบริโภคนอย ซึ่งขอมูลสําหรับการประเมินความปลอดภัยของ
เอนไซม(สําหรับใชในอาหารประกอบดวยขอมูลที่สําคัญโดยสรุป 5 ดาน ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับแหลงของสิ่งมีชีวิตที่
ใหเอนไซม( (Production Organism) ขอมูลองค(ประกอบของเอนไซม( (Enzyme Component) ขอมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมหรือหนาที่ที่ไมพึงปราถนาของเอนไซม( (Side Activities) ขอมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตเอนไซม(
(Manufacturing Process) ขอมูลเกี่ยวกับความเป<นพิษและการประเมินการไดรับสัมผัส (Dietary Exposure)
ซึ่งเป<นไปตามที่ the International Programme on Chemical Safety (IPCS) แนะนําไวตามเอกสาร
Principles for Risk Assessment of Chemical in Food, EHC 240: Chapter 9 Principles Realated to
specific Groups of Substances
ทั้งนี้กรณี เอนไซม( ซึ่งไมมี รายชื่ อตามที่ กําหนด ผูผลิตหรื อผูนํ าเขาตองสงมอบรายงานผลการ
ประเมินความปลอดภัย พรอมรายละเอียดขอมูลตามที่กําหนดไวในบัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข(ฉบับที่ 409) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง เอนไซม(สา
หรับใชในการผลิตอาหาร เพื่อใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาอนุญาตเป<นรายกรณี โดยมี
แนวทางของการจัดเตรีย มเอกสารตามที่แสดงในรู ปที่ 1 ซึ่งเอกสารรายงานผลการประเมิ นความปลอดภัยที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยายอมรับแบงออกเป<น 3 ลักษณะ ดังนี้
1. รายงานผลการประเมิ น ความปลอดภัย จากหนวยประเมิ น ความปลอดภั ยที่ กํา หนดตาม
ประกาศสํ า นั กงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่ อง รายชื่ อหนวยประเมิ น ความปลอดภั ย ที่ สํ า นั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยาใหการยอมรับ กรณีที่เอนไซม(นั้นไดจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม หรือไดจาก
สิ่งมีชีวิตซึ่งไมมีประวัติการใชเป<นอาหารและไมเคยผานการประเมินความปลอดภัยจากประเทศอื่นๆ
2. รายงานผลการพิจารณาความปลอดภัยจากหนวยงานที่รับผิดชอบดานการประเมินความ
ปลอดภัยของประเทศตางๆ อยางนอย 2 ประเทศใน 5 กลุมประเทศ กรณีเป<นเอนไซม(ซึ่งไดมาจากสิ่งมีชีวิตสาย
พันธ(ดั้งเดิมแตไมมีประวัติการใชเป<นอาหาร ดังนี้
(1) ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา
(2) กลุมประเทศสหภาพยุโรป หรือประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งมีระบบการประเมินความ
ปลอดภัยเอนไซม(กอนการอนุญาต เชน เดนมาร(ก หรือฝรั่งเศส
(3) ประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด(
(4) ประเทศญี่ปุ„น
(5) ประเทศเกาหลีใต
3. รายงานสรุปขอมูลความปลอดภัย รวมทั้งประวัติการใชเป<นอาหารของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป<นแหลง
ของเอนไซม( กรณีเ ป<นเอนไซม(ซึ่งไดมาจากสิ่งมีชีวิ ตหรือจุลินทรี ย(สายพันธ(ดั้ งเดิม โดยสวนของสิ่งมีชี วิตหรื อ
จุลินทรีย(นั้นมีประวัติการใชเป<นอาหารมายาวนาน หรือมีประวัติการใชสําหรับการผลิตเอนไซม(ชนิดอื่นซึ่งผาน
การพิจารณาโดยคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญวาดวยวัตถุเจือปนอาหาร (Joint FAO/WHO Expert Committee
on Food Additives; JECFA) แลววามีความปลอดภัย

-7รูปที่ 1 แผนผังแสดงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมินความปลอดภัย
เอนไซม(

เป<นเอนไซม(สําหรับใช
ในการผลิตอาหารตาม
ขอบขายที่กําหนดไว
ในประกาศฯ

เป<นเอนไซม(ซึ่งใชเป<นสารสําคัญใน
ผลิตภัณฑ(อาหารโดยมีจุดมุงหมาย
ทางดานโภชนาการ หรือผลทางดาน
สุขภาพอื่นๆ

ไมใช

ใช

ใช

ไม*อยู*ในขอบข*าย
ตามประกาศ
ฉบับนี้

ไมใช
เป<นเอนไซม(สําหรับใช
ในการผลิตวัตถุเจือปน
อาหาร

เป<นเอนไซม(ที่ไดจาก
สิ่งมีชีวิตดัดแปร
พันธุกรรม

ใช

ผลิตภัณฑ(วัตถุเจือปนอาหารที่ได
จากการใชเอนไซม(เป<นสารชวยใน
การผลิตตองมีคุณภาพมาตรฐาน
ตาม ป.สธ. วาดวยวัตถุเจือปน

ใช
ไมใช

เป<นเอนไซม(ที่ไดจากสิ่งมี
ชีวิตหรือจุลินทรีย(ซึ่งไม*มี
ประวัติการใชเป<นอาหาร
ไมใช

เป<นเอนไซม(ที่ไดจาก
สิ่งมีชีวิตหรือจุลินทรีย(ซึ่งมี
ประวัติการใชเป<นอาหาร
ใช

ติดตอ BIOTECH เพื่อ
ขอประเมินความ
ปลอดภัย

ใช

มีรายงานผลการประเมิน
ความปลอดภัยจาก 2
ประเทศ ใน 5 กลุมประเทศ

นํารายงานพรอมรายละเอียดขอมูล
ยื่นตอ อย. ตามคูมือประชาชนเรื่อง
การประเมินความปลอดภัยของวัตถุ
เจือปนอาหาร
(กรณีที่ 1.2 และกรณีที่ 2.2)

ไมมี

ติดตอ TRAC หรือ
BIOTECH หรือ DMSC เพื่อ
ขอประเมินความปลอดภัย

มี

จัดรายงานและเตรียมเอกสารยื่น
ตอ อย. ตามคูมือประชาชนเรื่อง
การประเมินความปลอดภัยของ
วัตถุเจือปนอาหาร
(กรณีที่ 1.2 และกรณีที่ 2.2)
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การแจงสูตรสวนประกอบของเอนไซม(ปรุงแตง และการคํานวณปริมาณการตกคางของวัตถุเจือปนอาหารที่ใชในเอนไซม(ปรุงแตงเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนตํารับอาหาร
มีแนวทางดังนี้
ตัวอยางที่ 1 ตารางแสดงส*วนประกอบของเอนไซม7ปรุงแต*งซึ่งใช=เป>นสารช*วยในกระบวนการผลิตน้ําเชื่อม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อวัตถุเจือปนอาหาร
alpha-Amylase (thermostable) จาก Bacillus licheniformis) ที่มีหน*วยพันธุกรรมจาก B. licheniformis
Methyl p-hydroxybenzoate
Ethyl p-hydroxybenzoate
Potassium sorbate
Sodium Chloride (non-Iodinized)
Water
รวม

รหัสอ=างอิง
EC
3.2.1.1
INS
218
INS
214
INS
202
CAS 7647-14-5
-

สัดส*วน (%)
10.00
0.02
0.02
0.20
15.00
74.76
100.00

-8ตัวอยางที่ 2 ตารางแสดงการคํานวณปริมาณวัตถุเจือปนอาหารในส*วนประกอบของเอนไซม7และปริมาณตกค=างในอาหาร (น้ําเชื่อม) เมื่อใช=ปริมาณที่แนะนําคือร=อยละ 1
ปริมาณ FA ในเอนไซม7ปรุงแต*ง (มก./กก)
ปริมาณ FA ที่ตกค=างในอาหาร (มก./กก.)
หมายเหตุ
ชื่อวัตถุ
รหัส สัดส*วน
ลําดับ
คํานวณจากสูตร
ข=อกําหนดการใช=ใน
คํานวณจากปริมาณ ข=อกําหนดการ
ที่
เจือปนอาหาร
อ=างอิง (%)
เอนไซม7ปรุงแต*ง
ที่แนะนําให=ใช=
ตกค=างในอาหาร
*
ควรปรับลดปริมาณการใช=
2 Methyl p-hydroxy
INS 218 0.02 0.02 x 0.803 x 10000
2000
160x1 = 1.6
2
100
(ใช=อย*างเดียวหรือรวมกัน
(ใช=อย*างเดียวหรือ เนื่องจากเมื่อคํานวณปริมาณ
benzoate
= 160.6
*
การตกค=างของ INS 218 และ
รวมกัน)
3 Ethyl pINS 214 0.02 0.02 x 0.735 x 10000 คํานวณเป>นกรดเบนโซอิก) 147x1 = 1.47
INS 214 ใน อาหารเป>นกรด
100
hydroxybenzoate
= 147
**
เบนโซอิกได= 1.6 มก./กก. และ
20000
1470x1 = 14.7
4 Potassium
INS 202 0.20 0.2 x 0.747 x 10000
20
100
(ใช=อย*างเดียวหรือรวมกัน
(ใช=อย*างเดียวหรือ 1.47 มก./กก. รวมกันได=เท*ากับ
= 1470
sorbate
คํานวณเป>นกรดซอร7บิก)

หมายเหตุ * conversion factor สําหรับการคํานวณเป>นกรดเบนโซอิก
** conversion factor สําหรับการคํานวณเป>นกรดซอร7บิก

รวมกัน)

3.07 มก./กก. ซึ่งเกินปริมาณที่
ยอมให=ตกค=างในอาหารได= คือ
2 มก./ กก.
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แนวทางการพิจารณาความแตกต*างของเอนไซม$ เอนไซม$ปรุงแต*ง เอนไซม$ตรึงรูป
วัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม และวัตถุดิบผสมล*วงหน'า (premix)
เอนไซม$ (enzyme) หมายความวา โปรตีนกลุมหนึ่งที่ไดจากพืช สัตว(
หรือจุลินทรีย(ซึ่งนํามาใชในกระบวนการผลิตอาหาร เชน การเตรียมวัตถุดิบ
การแปรรูป การบม การขนสง การเก็บรักษา เป<นตน ทั้งนี้ใหหมายความ
รวมถึงเอนไซม(ปรุงแตงและเอนไซม(ตรึงรูป

เอนไซม

เติมวัตถุอื่น หรือ
วัตถุเจือปนอาหาร เพื่อทําใหเจือจาง
รักษาสภาพ หรือยืดอายุการเก็บรักษา หรือ
หรือใหผลทางเทคโนโลยีอื่นๆ
ที่จําเป<นตอเอนไซม(นั้นๆ
ใช
เอนไซม$ปรุงแต*ง
หรือเอนไซม$ตรึงรูป

เอนไซม$ตรึงรูป (immobilized enzyme) หมายความวา เอนไซม(ที่
ถูกทําใหไมละลายดวยกระบวนการทางเคมีหรือทางกายภาพ เชน นําไปจับ
ยึดไวกับตัวพยุง หรืออาจทําใหโมเลกุลมีขนาดใหญขึ้นดวยการเชื่อมพันธะ
ทางเคมีหรือไมมีพันธะเคมีก็ไ ดซึ่งมีผลใหเอนไซม(จับยึดกันเป<นของแข็ง
เพื่อใหสามารถแยกออกจากกระบวนการผลิตและสามารถนํากลับมาใชงาน
ไดใหม

ไมใช

เติมวัตถุเจือปนอาหารอื่น
เพื่อใหวัตถุเจือปนอาหารนั้นมีผลทางเทคโนโลยี
กับผลิตภัณฑ(อาหารสุดทาย
ใช
วัตถุเจือปนอาหาร
ลักษณะผสม

ไมใช

นําเอนไซม(หรือ
เอนไซม(ปรุงแตง*
ไปผสมกับวัตถุอื่นรวมทั้งวัตถุเจือปน
อาหาร โดยมีวัตถุประสงค(เพื่อนําผลิตภัณฑ(ที่ไดไปใช
ไปใชเป<นสวนประกอบหลักในการผลิตอาหาร เชน
แปSงสําเร็จรูปสําหรับทําขนมปง หรือปรุงประกอบ
อาหาร เชน แปSงสําหรับชุบทอด
เป<นตน
ใช
วัตถุดิบผสมล*วงหน'า
(premix)

เอนไซม$ปรุงแต*ง (enzyme preparation) หมายความวา เอนไซม(
ตั้งแตหนึ่งชนิดขึ้นไปซึ่งอาจมีวัตถุอื่น เชน วัตถุกันเสีย สารที่ทําใหคงตัว
หรือสารเพิ่มปริมาณเป<นสวนประกอบ เพื่อชวยคงสภาพหรือยืดอายุการ
เก็บรักษาของเอนไซม( ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงเอนไซม(ตรึงรูปดวย

วัตถุเจือปนอาหารลักษณะผสม หมายความวา วัตถุเจือปนอาหารที่ได
จากการผสมวัตถุกัน ตั้งแต ๒ ชนิดขึ้นไปเขาดวยกัน หรือผสมกับวัตถุอื่น
ทั้งนี้ การนําวั ตถุเ จือปนอาหารลัก ษณะผสมไปใชในการผลิ ตอาหาร
จะตองใชตามชนิดวัตถุเจือปนอาหาร ชนิดอาหารและปริมาณที่กําหนด
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
ขอกําหนดคุณภาพมาตรฐานสําหรับตะกั่วและอีโคไลใหยึดตามคุณภาพ
มาตรฐานของเอนไซม(ปรุงแตง
วัตถุดิบผสมล*วงหน'า (Premixed) หมายถึง วัตถุดิบทีผ่ สม หรือเตรียม
ขึ้นเพื่อนําไปใชในการผลิตหรือเป<นสวนผสมในการผลิตอาหาร

หมายเหตุ: * ไมรวมถึงเอนไซม(ตรึงรูป โดยกรณีที่ผูประกอบการขึ้นทะเบียนเป<นวัตถุเจือปน
อาหารลักษณะผสม ตองแจกแจงรายละเอียดของวัตถุเจือปนอาหารที่ใชใน
เอนไซม(ปรุงแตงดวย
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แนวทางการพิจาณาลักษณะการใช'เอนไซม$ในการผลิตอาหารและการแสดงข'อมูลบนฉลากอาหาร

เอนไซม(สําหรับใชในการผลิต
อาหารตามขอบขายที่กําหนด
ไวในประกาศฯ

มีเอนไซม(เหลืออยูใน
ผลิตภัณฑ(อาหารหลังผาน
กระบวนการผลิต

ไมใช

จัดเปHนสารช*วยในการผลิต ซึ่งไม*ต'องแสดง
ข'อมูลการใช'บนฉลากผลิตภัณฑ$อาหารตาม
ป.สธ. วาดวยการแสดงฉลากอาหารใน
ภาชนะบรรจุ

ใช

เอนไซม(ถูกทําลาย หรือถูก
ยับยั้งอยางถาวรในระหวาง
กระบวนการผลิต

ใช

ไมใช

มีเอนไซม(ผสม
อยูในผลิตภัณฑ(อาหาร หรือเติมเอนไซม(
ในผลิตภัณฑ(อาหาร โดยไมมีการหยุดการทํางานของ
เอนไซม( และเอนไซม(ยังคงแสดงหนาที่ทางเทคโนโลยีใน
ระหวางรอการจําหนายหรือแสดงหนาที่
เมื่อถูกปรุงประกอบ
โดยผูบริโภค
ไมใช
จัดเปHนวัตถุเจือปนอาหารที่ตกค'างหรือติดมากับ
วัตถุดิบ (Carry Over) ไม*ต'องแสดงข'อมูลการใช'
บนฉลากผลิตภัณฑ$อาหารตาม ป.สธ. วาดวยการ
แสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ

ใช

จัดเปHนวัตถุเจือปนอาหารซึ่งต'อง
แสดงข'อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ$อาหาร
ตาม ป.สธ. วาดวยการแสดงฉลาก
อาหารในภาชนะบรรจุ

