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 การเปดเผยขอมูลอาหารดัดแปรทางชีวภาพแหงชาติของสหรัฐอเมริกา 

 

 
 

 

 ความเปนมา 

เม่ือเดือนกรกฎาคมป 2559 สภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกา ไดผานความเห็นชอบ
มาตรฐานแหงชาติวาดวยการเปดเผยขอมูลอาหารดัดแปรทางชีวภาพ (National Bioengineered Food 
Disclosure Standard: NBFDS) และไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA) กําหนด
มาตรฐานการบังคับใชในระดับชาติเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลอาหารท่ีผานหรืออาจผานกระบวนการวิศวกรรม
ชีวภาพ (Bioengineered: BE) ท้ังนี้ USDA ไดจัดทําและเผยแพรรางสุดทายมาตรฐานแหงชาติวาดวยการ
เปดเผยขอมูลอาหารดัดแปรทางชีวภาพ เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 ซ่ึงไดประกาศเปนกฎหมายเม่ือวันท่ี 1 
มกราคม 2563 และกําหนดใหตองปฏิบัติตามขอบังคับในวันท่ี 1 มกราคม 2565 

  สาระสําคัญ 

มาตรฐานแหงชาติวาดวยการเปดเผยขอมูลอาหารดัดแปรทางชีวภาพ (NBFDS) กําหนดให
นิติบุคคล (Entities) ท่ีเปนผูผลิตอาหาร ผูนําเขา และผูคาปลีกบางประเภทท่ีเขาขายตองปฏิบัติตาม
กฎระเบียบนี้ จะตองเปดเผยขอมูลหากมีการใชอาหารรายการใดซ่ึงอยูในบัญชีอาหารดัดแปรทางชีวภาพของ 
(List of Bioengineered Foods) ของ USDA โดยระหวางการดําเนินธุรกิจจะตองเก็บบันทึกขอมูลอาหารดัด
แปรทางพันธุกรรมนั้นไวตามวิธีปฏิบัติและโดยเหมาะสม  

ท้ังนี้ หนวยงานบริการการตลาดทางการเกษตร (Agricultural Marketing Service: AMS) 
ของ USDA ไดจัดทําบัญชีขางตนเพ่ือแสดงรายชื่อพืชผลหรืออาหารท่ีผานการดัดแปรทางชีวภาพท่ีมีอยูท่ัวโลก 
และเพ่ือใหนิติบุคคลท่ีตองปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้สามารถพิจารณาไดวาอาหารของตนเขาขายในการ
เปดเผยขอมูล รวมถึงตองจัดเก็บบันทึกขอมูลอาหารดังกลาวหรือไม  
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  การบังคับใช 

• วันท่ีบังคับใชมาตรฐาน (implementation date) วันท่ี 1 มกราคม 2563 ยกเวน 
ผูผลิตอาหารขนาดเล็ก ซ่ึงวันท่ีบังคับใชคือ วันท่ี 1 มกราคม 2564   

• วันท่ีตองปฏิบัติตามขอบังคับ (mandatory compliance date) วันท่ี 1 มกราคม 
2565 โดยธุรกิจท่ีอยูภายใตการควบคุมอาจปฏิบัติตามมาตรฐานโดยสมัครใจไดจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2564  

  คําจํากัดความ 

 อาหารดัดแปรทางชีวภาพ (Bioengineered Foods) ภายใตมาตรฐาน NBFDS 
หมายถึง อาหารท่ีตรวจพบไดวามีสารทางพันธุกรรมซ่ึงผานการดัดแปรโดยใชเทคนิคในหองปฏิบัติการ
บางอยางและไมสามารถสรางข้ึนไดดวยการผสมพันธุแบบดั้งเดิมหรือพบไดในธรรมชาติ โดยมีกฎระเบียบและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวของดังนี้ 

• ผลิตภัณฑอาหารท่ีผานกระบวนการวิศวกรรมชีวภาพหรือมีสวนผสมท่ีผาน
กระบวนการวิศวกรรมชีวภาพท่ีตรงตามคําจํากัดความของ AMS เก่ียวกับอาหารวิศวกรรมชีวภาพท่ีมีไวเพ่ือ
การคาปลีกจะตองเปดเผยขอมูลดังกลาวไวบนฉลาก   

• การเปดเผยขอมูลอาจอยูในรูปแบบขอความ ตราสัญลักษณ (ภาพท่ี 1) ลิงกท่ี
สามารถสแกนได คําแนะนําเก่ียวกับการสงขอความ หรือในบางกรณีอาจใชหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยู
เว็บไซตท่ีนําไปสูขอมูลนั้น  

  
ภาพท่ี 1 

• ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 เปนตนไปจะมีการเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑอาหาร
ดัดแปรทางชีวภาพท้ังหมด ในกรณีของอาหารท่ีจําหนายในจํานวนมาก (bulk food) ขอมูลตองสามารถเห็นไดงายไม
วาจากบนบรรจุภัณฑอาหาร หรือ บนปายท่ีเก่ียวของ  

• แมบางครั้ ง คํ าว า  “Bioengineering,” “Genetically Modified Organism,” 
“GMO,” และ “Genetic Engineering,” ใชแทนกันไดเพ่ือวัตถุประสงคทางการตลาด แตการเปดเผยขอมูล
ภายใตมาตรฐาน NBFDS จะใชคําวา “Bioengineered”   
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• การเปดเผยขอมูลอาหารทางวิศวกรรมชีวภาพเปนฉลากทางการตลาด และ
ไมไดนําเสนอขอมูลใดๆ ท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะดานสุขภาพ ความปลอดภัย หรือสิ่งแวดลอมของอาหาร
วิศวกรรมชีวภาพเม่ือเปรียบเทียบกับอาหารท่ีไมผานกระบวนการทางวิศวกรรมชีวภาพ    

• อาหารท่ีผลิตโดยผูผลิตอาหารรายเล็กมาก และอาหารท่ีบริการในรานอาหาร รถ
ขายอาหาร รถไฟ เครื่องบิน อาหารสําเร็จรูป และในสถานประกอบการท่ีคลายคลึงกัน ไมจําเปนตองมีฉลาก
อาหารดัดแปรทางชีวภาพ แมวาผลิตภัณฑจะมีสวนผสมอาหารท่ีผานกระบวนการวิศวกรรมชีวภาพก็ตาม  

 อาหารท่ีมาจากวิศวกรรมชีวภาพ (Derived from Bioengineering) 

• อาหารท่ีมีสัญลักษณท่ีระบุวา “มาจากวิศวกรรมชีวภาพ” หรือ “Derived 
From Bioengineering” (ภาพท่ี 2) หรือท่ีเปดเผยวาผลิตภัณฑนั้นมีสวนผสมท่ีมาจากวิศวกรรมชีวภาพ หรือ 
“Ingredients Derived from Bioengineering” มิใช อาหารวิศวกรรมชีวภาพ (bioengineered foods)   

• อาหารท่ีติดฉลาก “Derived From Bioengineering” เปนอาหารท่ีผานแปร
รูปหลายข้ันตอนจนไมสามารถตรวจพบสารดัดแปรทางพันธุกรรมในผลิตภัณฑสําเร็จรูป ซ่ึงผูประกอบการ
สามารถเลือกเปดเผยขอมูลโดยความสมัครใจได 

  

ภาพท่ี 2 

 

 ธุรกิจท่ีอยูภายใตการควบคุม/การยกเวน 

 ธุรกิจท่ีอยูภายใตการควบคุม 

มาตรฐาน NBFDS กําหนดใหนิติบุคคล/ธุรกิจท่ีอยูภายใตการควบคุม ไดแก ผูผลิต
อาหาร ผูนําเขา และผูคาปลีกบางประเภท ดําเนินการเพ่ือใหแนใจวาอาหารท่ีผานการดัดแปรทางชีวภาพ
ไดรับการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม  

• ผูคาปลีก ซ่ึงบรรจุอาหารหรือขายอาหารในภาชนะขนาดใหญ และ/หรือ นํามา
แสดงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลอาหารท่ีผานกระบวนการทางวิศวกรรมชีวภาพ หรือมีปายระบุ
วาเปนอาหารท่ีผานกระบวนการทางวิศวกรรมชีวภาพ   
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• ผูนําเขา ตองอยูภายใตขอกําหนดการเปดเผยขอมูลและปฏิบัติตามขอกําหนด
เดียวกันกับผูประกอบการในประเทศ  

• ผูผลิตอาหาร ไมรวมผูผลิตอาหาร “ขนาดเล็กมาก” (very small) ซ่ึงมีรายรับ
ตอปต่ํากวา 2,500,000 เหรียญสหรัฐ จะไดรับการยกเวนจากขอกําหนดของ NBFDS    

 การยกเวน 

มาตรฐาน NBFDS มีขอยกเวนสําหรับอาหารท่ีใชบริการในรานอาหาร หรือ สถาน
ประกอบการคาปลีกอาหารท่ีคลายกัน ซ่ึง “สถานประกอบการคาปลีกอาหารท่ีคลายกัน” ในท่ีนี้หมายถึง  

• โรงอาหาร (cafeteria) 
• หองอาหารกลางวัน (lunch room) 
• แผงลอยขายอาหาร (food stand) 
• รถขายอาหาร (food truck) 
• ผูใหบริการขนสง เชน รถไฟ เครื่องบิน 
• สถานท่ีขายเครื่องดื่ม (saloon) โรงแรม (tavern) บาร (bar) หองรับรอง สถาน

ประกอบการอ่ืนท่ีคลายคลึงกันท่ีประกอบธุรกิจขายอาหารปรุงสําเร็จแกสาธารณะ   
• สลัดบาร อาหารสําเร็จรูป และสถานประกอบการดานอาหารอ่ืนๆ ท่ีตั้งอยูใน

รานคาปลีกท่ีใหบริการอาหารพรอมรับประทานท่ีบริโภคภายในหรือนอกสถานท่ีของรานคาปลีก    

 

 วิธีการเปดเผยขอมูล 

ผูประกอบการสามารถเลือกการเปดเผยขอมูลไดหลายรูปแบบ ไดแก ขอความแสดงใน
รายการขอมูลสวนผสมของอาหาร ตราสัญลักษณตามขอกําหนดของ USDA ลิงคเชื่อมตอทางระบบ
อิเล็กทรอนิกสหรือระบบดิจิทัล และ/หรือหมายเลขโทรศัพทท่ีผูบริโภคสามารถสงขอความถึงได (ภาพท่ี 3) 
นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกเพ่ิมเติมอ่ืนๆ สําหรับผูผลิตอาหารรายยอยหรือสําหรับบรรจุภัณฑขนาดเล็กและขนาด
เล็กมาก ไดแก การใชหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูเว็บไซตท่ีนําไปสูการเขาถึงขอมูล    

 
ภาพท่ี 3 แนวทางการเปดเผยขอมูลอาหารดัดแปรทางชีวภาพ 
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 รูปแบบตราสัญลักษณ 

ตราสัญลักษณแบงออกเปน 2 ประเภทคือ สัญลักษณสําหรับอาหารดัดแปรทางชีวภาพ 
(Bioengineered Foods)  และสัญลักษณสําหรับอาหารท่ีทํามาจากวัตถุดิบท่ีผานการดัดแปรทางชีวภาพ 
(Derived from Bioengineering)  โดยสัญลักษณอาจเปนภาพสี หรือ ขาวดํา (ภาพท่ี 4)   

              
ภาพท่ี 4  ตัวอยางตราสัญลักษณสําหรับการเปดเผยขอมูลอาหารดัดแปรทางชีวภาพ 

 

 รายช่ืออาหารดัดแปรทางชีวภาพ 

หนวยงาน AMS ของ USDA ไดจัดทําบัญชีขางตนเพ่ือแสดงรายชื่อปจจุบันของพืชผลหรือ
อาหารท่ีจัดใหเปนผลิตภัณฑดัดแปรทางชีวภาพท่ีผลิตไดตามกฎหมายท่ัวโลก เพ่ือใหนิติบุคคลท่ีตองปฏิบัติ/
ธุรกิจภายใตระเบียบฉบับนี้สามารถพิจารณาไดวาอาหารของตนเขาขายในการเปดเผยขอมูล รวมถึงตอง
จัดเก็บบันทึกขอมูลอาหารดังกลาวหรือไม  

อนึ่ง ผลิตภัณฑดัดแปรทางชีวภาพใหมๆ ท่ียังคงไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องแมวาอาหาร
จะยังไมรวมอยูในบัญชีรายชื่อ แตผูประกอบการท่ีอยูภายใตการควบคุมซ่ึงมีบันทึกขอมูลแสดงถึงจําหนาย
อาหารท่ีผานกระบวนการวิศวกรรมชีวภาพจะตองเปดเผยขอมูลอาหารนั้นอยางเหมาะสม ท้ังนี้ หนวยงาน 
AMS จะทบทวนรายชื่อเปนประจําทุกป และจะปรับปรุงใหทันสมัยตามความจําเปน ผานกระบวนการ
กําหนดกฎเกณฑของรัฐบาลกลาง  
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สําหรับรายชื่อพืชผลและอาหารดัดแปรทางชีวภาพในปจจุบันของ USDA มีดังตอไปนี้ 

ตารางท่ี 1  รายช่ือพืชและอาหารท่ีผานการดัดแปรทางชีวภาพ 

ช่ือพืชผลและอาหาร ประเทศผูผลิตในเชิงพาณิชย หมายเหตุ 
1. อัลฟลฟา (alfalfa) แคนาดาและสหรัฐอเมริกา -  เ ม็ ก ซิ โ ก แ ล ะ ญ่ี ปุ น  อ นุ มั ติ ใ ห

เพาะปลูกเชิงพาณิชย แตปจจุบันยัง
ไมมีการผลิต 

-  สหรัฐฯ ประมาณรอยละ 13 ของ
ผลผลิตอัลฟลฟาในประเทศ ในป 
2556 เปนผลผลิตดัดแปลงทาง
ชีวภาพ (Bioengineered: BE) 

2. แอปเปล (apple) แคนาดาและสหรัฐอเมริกา - แคนาดา อนุมัติการผลิตเชิงพาณิชย 
แตยังไมมีการเพาะปลูก 

-   สหรัฐฯ  คาดว า มี พ้ืน ท่ีปลู ก ถึ ง 
1,400 เอเคอรภายในป 2562  
ประกอบด ว ย  3  พั น ธุ  ไ ด แ ก  
Golden Delicious, Granny 
Smith และ Fuji สําหรับแอปเปล
พันธุอ่ืนๆ อาจจะสันนิษฐานวาไมใช
แอปเปล BE 

3. คาโนลา (canola) ออส เตร เ ลี ย  แคนาดา  และ
สหรัฐอเมริกา 

คาโนลาจากท้ังสามประเทศนี้นาจะ
สันนิษฐานไดวาเปนคาโนลา BE 

4. ขาวโพด (corn) กลุมท่ี 1 อารเจนตินา บราซิล 
แคนาดา ฮอนดูรัส แอฟริกาใต 
สหรัฐอเมริกา และอุรุกวัย 
กลุมท่ี 2 โคลอมเบีย สาธารณรัฐเช็ก 
ปารากวัย ฟลิปปนส โปรตุเกส 
สโลวาเกีย สเปน และเวียดนาม 

- กลุมท่ี 1 การผลิตขาวโพดมากกวา
ครึ่งหนึ่งของท้ังหมดเปน BE ดังนั้น 
ขาวโพดท่ีนําเขามาจากประเทศ
เหลานี้จึงควรสันนิษฐานวาเปน BE 

- ในป 2560 รอยละ 32 ของการ
ผลิตขาวโพดท่ัวโลกเปนผลผลิต BE  

5. ฝาย (cotton) ก ลุ ม ท่ี  1  อ า ร เ จ น ติ น า 
ออสเตรเลีย บราซิล โคลอมเบีย 
เม็กซิโก ปารากวัย แอฟริกาใต 
และสหรัฐอเมริกา 
กลุมท่ี 2 พมา จีน อินเดีย และ
ปากีสถาน  

- กลุม ท่ี 1 การผลิตฝายมากกวา
ครึ่งหนึ่งของท้ังหมดเปนผลผลิต
ดัดแปลงทางชีวภาพ ดังนั้น ฝายท่ี
นําเขามาจากประเทศเหลานี้จึงควร
สันนิษฐานวาเปน BE 
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ช่ือพืชผลและอาหาร ประเทศผูผลิตในเชิงพาณิชย หมายเหตุ 
- ในป 2560 รอยละ 80 ของการ

ผลิตฝายท่ัวโลกเปนผลผลิต BE 
6. มะเขือ (eggplant) Bangladesh มะเ ขือ  BE ผลิ ต ใน เชิ งพา ณิชย

เฉพาะในบังคลาเทศ อยางไรก็ตาม 
รายงานขาวระบุว า  มีการปลูก
มะเขือ BE ในอินเดียดวยเชนกัน 

7. มะละกอ (papaya) จีนและสหรัฐอเมริกา - มะละกอ ท่ีผลิต ในสหรั ฐฯ  ควร
สันนิษฐานวาเปนมะละกอ BE 

- ด วย เหตุ ผลด านสุ ขอนา มัย พืช 
USDA-APHIS จึงไมอนุญาตนําเขา
ผลมะละกอสดจากจีนเขาสูสหรัฐฯ 

8. สับปะรด  
(pineapple)  

คอสตาริกา -  สั บปะรด พันธุ เ นื้ อ สี ช ม พู  (Pink 
Flesh) ท่ีปลูกในคอสตาริกาเปน
สับปะรด BE  

-   ขอมูลของบริ ษัท  Del Monte ป  
2563 ระบุวา สับปะรด BE มีวาง
จําหนายในสหรัฐฯ  

- สับปะรดเนื้อเหลืองอาจสันนิษฐานได
วาไมเปนสับปะรด BE  

9. มันฝรั่ง (potato) สหรัฐอเมริกาและแคนาดา -  มันฝรั่ง BE มีการผลิตเชิงพาณิชย
ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การ
ผลิตในปจจุบันคอนขางนอย 

- มันฝรั่ง BE มี 3 สายพันธุ  ไดแก  
Atlantic, Ranger Russet แ ล ะ 
Russet Burbank 

- มันฝรั่งพันธุอ่ืนๆ อาจสันนิษฐานได
วาไมเปนผลผลิต BE 

- ในบางตลาด มันฝรั่ง BE วางขาย
ภ า ย ใ ต ชื่ อ ท า ง ก า ร ค า  White 
Russet 

10. ปลาแซลมอน 
(salmon) 

แคนาดาและสหรัฐอเมริกา  
(มลรัฐอินเดียนา) 

-  บริษัท AquaBounty 
Technologies, Inc. ไดรับการ
อนุมัติจาก FDA ใหผลิต
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ช่ือพืชผลและอาหาร ประเทศผูผลิตในเชิงพาณิชย หมายเหตุ 
ปลาแซลมอน BE ท่ีโรงงานในมลรัฐ
อินเดียนา  

-  แคนาดาสงไขปลาแซลมอนไปยังมล
รัฐอินดีแอนาเพ่ือขยายการผลิต
ออกสูตลาด 

-  ปลาแซลมอน BE ไดรับการอนุมัติ
ใหใชอาหารโดย FDA ใน
สหรัฐอเมริกา และสํานักงาน
ตรวจสอบอาหารของแคนาดา โดย
ระบุวาปลาแซลมอน BE มีความ
ปลอดภัยสําหรับการบริโภค
เทียบเทากับปลาแซลมอนท่ัวไป 

11. ถ่ัวเหลือ (soybean) อาร เจนตินา โบลิ เวีย บราซิล 
แคนาดา ปารากวัย แอฟริกาใต 
สหรัฐอเมริกา และอุรุกวัย  

- ผลิตถ่ัวเหลือง BE รวมจากท้ัง 8 
ประเทศคิดเปนกวารอยละ 80 ของ
การผลิตท้ังหมดของโลก 

- สหรัฐฯ มากกวารอยละ 90ของการ
ผลิตถ่ัวเหลืองท้ังประเทศเปน BE  

- เนื่องจากราคาถ่ัวเหลือง none-BE 
จะสูงกวาถ่ังเหลือง BE บุชเชลละ 1 
เหรียญสหรัฐ หากผูประกอบการ
ไมไดใช ถ่ัวเหลือง none-BE เปน
การเฉพาะ จึงอาจสันนิษฐานไดวา
ถ่ัวเหลืองท่ีใชเปนถ่ัวเหลือง BE 

12. ซัมเมอรสควอช  
(summer squash) 

แคนาดาและสหรัฐอเมริกา สหรัฐฯ การผลิตมีนอยมากเพียง 
2,471 เอเคอร 

13. หัวบีทน้ําตาล  
(sugar beet) 

แคนาดาและสหรัฐอเมริกา รอยละ 90 หัวบีทน้ําตาลท้ังหมดท่ี
ผลิตในสองประเทศนี้เปนผลผลิต 
BE ดังนั้น จึงควรสันนิษฐานไดวาหัว
บีทน้ําตาลเปนพืช BE 

 

 

 



ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
 Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles   
    www.thaiagrila.com 
 

 

 การทดสอบเพ่ือการตรวจจับ (Detectability Testing) 

ภายใตมาตรฐานการเปดเผยขอมูลอาหารทางวิศวกรรมชีวภาพแหงชาติ ไดระบุขอกําหนด
สําหรับการตรวจจับสารดัดแปรพันธุกรรมซ่ึงอยูภายใตขอกําหนด 7 CFR 66.9 ท้ังนี้ หนวยงาน AMS ระบุวา

จะจัดทําคําแนะนําแกผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมในเรื่องท่ีเก่ียวกับ (1) วิธีการทดสอบท่ียอมรับได
สําหรับการตรวจจับสารดัดแปรพันธุกรรมเพ่ือใหแนใจวาไมมีการปนเปอนในระดับท่ีสามารถตรวจพบได และ 
(2) การรับรองกระบวนการแปรสภาพ   

คําแนะนําเก่ียวกับวิธีการทดสอบเพ่ือการตรวจจับสารดัดแปรทางบชีวภาพสําหรับ
ผูประกอบการท่ีอยูภายใตการควบคุมตามมาตรฐานนี้ ในกรณีท่ีอาหารท่ีผลิตและจําหนายอยูในรายชื่อ
อาหารดัดแปรทางชีวภาพของ AMS หากแตไมตองการปฏิบัติตามกฎระเบียบการเปดเผยอาหารดัดแปรทาง
ชีวภาพแหงชาติ เนื่องจากอาหารหรือสวนผสมนั้นไดรับการแปรสภาพมาแลวหลายข้ันตอนจนไมสามารถ
ตรวจพบไดวามีสารดัดแปรทางพันธุกรรม และเพ่ือใหม่ันใจวาเปนไปตามขอกําหนด 7 CFR 66.9(c) ควร

ปฏิบัติตามแนวทางตอไปนี้ 

(1) ขอพิจารณาท่ัวไปในการเลือกวิธีการทดสอบ (General considerations in 
selecting a test method)  

ในการเลือกวิธีการทดสอบ ผูประกอบการควรตรวจสอบใหแนใจวามีความเหมาะสม
กับวัตถุประสงค (fit for purpose) ดวยการประเมินประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีมี
ประสิทธิผลสอดคลองตามขอกําหนด ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการสรางความม่ันใจวาวิธีการนั้นเหมาะสมกับ
วัตถุประสงค มีดังตอไปนี้ 

 

• เจาะจงท่ีการวิเคราะหสารท่ีสนใจ (เชน ระบุถึงสิ่งท่ีกําลังวัด) 

• มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ/สินคาท่ีกําลังทดสอบ 

• ถูกตอง แมนยํา คงทน เชื่อถือได และทําซํ้าได 

• มีชวงท่ีเหมาะสมสําหรับคาการวัด (เชน ความไวท่ีเหมาะสม หรือ appropriate sensitivity)  

• สามารถเขาถึงไดและใชงานไดจริงตามความตองการในการทดสอบ 

ผูประกอบการธุรกิจควรใชวิธีการตรวจสอบท่ียอมรับโดยหนวยงานระหวางประเทศ 
(เชน ISO, Codex Alimentarius Commission, AOAC International) และ/หรือตรวจสอบความใชไดของ
วิธีทดสอบ สารดัดแปรพันธุกรรมของตนเอง (Method validation) โดยควรพิจารณาถึงความไว 
(sensitivity) ความจําเพาะ (specificity) ความถูกตอง (accuracy) ความคงทน (robustness) ความนาจะ
เปนของการตรวจจับ (probability of detection: POD) ขีดจํากัดของการตรวจจับ (limit of detection: 
LOD) ขีดจํากัดของการหาปริมาณ (limit of quantification: LOQ) การบังคับใช (applicability) การ
คัดเลือก (selectivity) ความจําเพาะของสปชีส (species specificity) ความสามารถในการทําซํ้า (repeatability) 
และความสามารถในการทําข้ึนใหม (reproducibility) 
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สําหรับองคกรมาตรฐานท่ียอมรับในระดับสากลท่ีไดกําหนดเกณฑพ้ืนฐานสําหรับการ
พัฒนารูปแบบการวิเคราะหเพ่ือตรวจหาการปนเปอนและลักษณะของดีเอ็นเอลูกผสม (rDNA) ในอาหารหรือ
สวนผสมในอาหาร ไดแก 

องคกรมาตรฐานสากล (International Organization for Standardization: 
ISO) ไดกําหนดมาตรฐาน International Standard 24276 Foodstuffs วาดวย วิธีการวิเคราะหเพ่ือตรวจหา

สิ่งมีชีวิตดัดแปรทางพันธุกรรมและผลิตภัณฑ ท่ีไดมาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปรทางพันธุกรรม สาระสําคัญ
ประกอบดวย ขอกําหนดและคําจํากัดความท่ัวไป ระบุวิธีการใชมาตรฐานสําหรับการสกัดกรดนิวคลีอิก (nucleic 
acid extraction) และการวิเคราะหกรดนิวคลีอิกท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณสําหรับสารอาหารเชิงซอน 
(food matrices) โดยมาตรฐานท่ีอางอิงประกอบดวย: 

• ISO 21571 Nucleic Acid Extraction,  

• ISO 21569 Qualitative Nucleic Acid Analysis, and  

• ISO 21570 Quantitative Nucleic Acid Analysis 

คณะกรรมการโคเด็กซ (Codex Alimentarius Commission) มีเอกสารขอแนะนํา
เก่ียวกับเกณฑการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ เลขท่ี CAC/GL 74-2010 วาดวย ขอแนะนําสําหรับหลักเกณฑ

การปฏิบัติงานและการตรวจสอบความถูกตองของวิธีการตรวจหา การระบุ และการหาปริมาณของลําดับดีเอ็นเอ
จําเพาะและโปรตีนจําเพาะในอาหาร (Guidelines on Performance Criteria and Validation of Methods 
for Detection, Identification and Quantification of Specific DNA Sequences and Specific Proteins 
in Foods) 

(2) วิธีการตรวจสอบทางดีเอ็นเอ (DNA-based methods)  
เทคนิคปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส (polymerase chain reaction: PCR) เปนวิธีการ

ทดสอบเพ่ือการตรวจจับสารดัดแปรพันธุกรรมในอาหารหรือสวนผสมอาหารท่ีใชกันอยางแพรหลายและเปนท่ี
ยอมรับในเชิงพาณิชยมากท่ีสุดในปจจุบัน โดยเทคนิคนี้สามารถตรวจหาสารดัดแปรทางพันธุกรรมท่ีรูจักหรือไม
รูจัก รวมท้ังการดัดแปรยีนแบบเดี่ยวหรือแบบหลายยีน (single or multigenetic modification events) และ
ไดผลลัพธท้ังในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ โดยการทดสอบเชิงคุณภาพสามารถบอกไดเพียงวามี DNA ท่ีผาน
การดัดแปรทางพันธุกรรมหรือไมมีเทานั้น ในขณะท่ีการทดสอบเชิงปริมาณจะบอกไดวา DNA ท่ีผานการดัดแปร
ทางพันธุกรรมและตรวจพบในผลิตภัณฑอาหารมีปริมาณมากนอยเพียงใด   

บอยครั้งท่ีพบวา ผลิตภัณฑท่ีแตกตางกันหลายชนิดนั้นไดรับการดัดแปรพันธุกรรม
โดยการใสลําดับดีเอ็นเอ (DNA sequence) รูปแบบเดียวกัน จึงสงผลใหการใชวิธี PCR ในการตรวจสอบมี
ขอบเขตท่ีครอบคลุมวงกลางจนอาจสามารถตรวจพบการดัดแปรพันธุกรรมไดในหลายกรณีท่ีแตกตางกันไป 
และดวยเหตุนี้ PCR จึงอาจเพียงพอท่ีจะตรวจหา DNA ของพืชและการดัดแปรพันธุกรรมท้ังท่ีรูจักและไมรูจัก
ในอาหารหรือสวนผสมอาหารได อยางไรก็ตาม การทดสอบดังกลาวอาจไมสามารถตรวจจับไดในทุกกรณี 
และ/หรืออาจนําไปสูผลบวกท่ีเปนเท็จ (false positives)  
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ในบางกรณี อาจจําเปนตองใชการตรวจจําแนกยีน (event-specific) หรือจําแนก
โครงสราง (construct-specific) เพ่ือใหสามารถระบุการดัดแปรทางพันธุกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน ท้ังนี้ การ
ทดสอบ PCR สามารถตรวจจับการดัดแปรพันธุกรรมท่ีเฉพาะเจาะจงท้ังเดี่ยวและหลายยีนไดเม่ือใชกับวัสดุ
อางอิง (reference materials) ท่ีเหมาะสม 

แมวา PCR จะใชกันอยางแพรหลาย แตก็อาจถูกจํากัดโดยสารประกอบท่ียับยั้ง PCR 
และข้ึนอยูกับการแยก DNA คุณภาพสูงออกจากตัวอยาง ดังนั้น หองปฏิบัติการตองแนใจวาวิธีการและ
ข้ันตอนปฏิบัตินั้นไดรับการตรวจสอบความถูกตองสําหรับเมทริกซเฉพาะและไดสกัด DNA อยางเพียงพอ
สําหรับสวนประกอบ/เมทริกซแตละรายการ และควรสังเกตการณวาเกิดการยับยั้งปฏิกิริยา PCR หรือไม 

(3) เทคโนโลยีแบบใหมและวิธีการ อ่ืนๆ (Emerging technologies and other 
methods) 

วิธีการทาง DNA ใดๆ ท่ีตรงตามหลักเกณฑและเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงคในการ
ตรวจหาสารดัดแปรทางพันธุกรรมอาจเปนท่ียอมรับได อยางไรก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยีมีความกาวหนา
อยางตอเนื่องและเทคโนโลยีข้ันสูง เชน การจัดลําดับดีเอ็นเอ (ไดแก whole genome, target enrichment) 
อาจสามารถเขาถึงไดมากข้ึนท้ังในเชิงพาณิชยและในเชิงเศรษฐกิจ หากเทคโนโลยีเกิดข้ึนใหมเหลานี้ตรงตาม
ขอกําหนด  7 CFR 66.9(c) ก็ถือไดวาสอดคลองกับตามมาตรฐานของ USDA    

(4) ขอพิจารณาท่ัวไปในการเลือกหองปฏิบัติการ (General considerations in 
selecting a laboratory) 

USDA สนับสนุนให ใชหองปฏิบัติการ ท่ีไดมาตรฐาน ISO 17025 นอกจากนี้  

หองปฏิบัติการจะตองสามารถดําเนินการตามมาตรฐานของขอกําหนด 7 CFR 66.9 (c) ดังตอไปนี้  

• การรับประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ จะตองรับประกันความถูกตองและความ
นาเชื่อถือของผลการทดสอบ  

• การเลือกวิธีการวิเคราะห การรับรองความถูกตองและการตรวจสอบ ตองม่ันใจวา
ใชวิธีการทดสอบท่ีเหมาะสม (สอดคลองกับวัตถุประสงค) และหองปฏิบัติการจะสามารถดําเนินการทดสอบได
เปนผลสําเร็จ            

• การแสดงความถูกตองของการทดสอบ จะตองทําใหม่ันใจไดถึงประสิทธิภาพ
การวิเคราะหท่ีแมนยําสมํ่าเสมอ  (เชน การทดสอบประสิทธิภาพและการใชวัสดุอางอิงท่ีเหมาะสม) และ  

• ขอกําหนดประสิทธิภาพของวิธีการทดสอบ ตองแนใจวาการทดสอบเชิง
วิเคราะหมีความละเอียดออนเพียงพอตามวัตถุประสงคของขอกําหนดความสามารถในการตรวจจับของ
กฎระเบยีบสวนท่ี 66   
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(5) ขอกําหนดในการจัดเก็บบันทึกขอมูล (Recordkeeping requirements) 
ภายใตขอกําหนด 7 CFR 66.302(a) นิติบุคคล/ธุรกิจ/ผูประกอบการท่ีอยูภายใต

กฎระเบียบจะตองจัดเก็บบันทึกขอมูลตามปกติหรือตามสมควรเพ่ือแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน ซ่ึง
อาจดําเนินการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสหรือกระดาษเปนเวลาอยางนอยสองปนับจากวันท่ีจําหนายหรือจัด
จําหนายอาหารหรือผลิตภัณฑอาหารเพ่ือการขายปลีก ตัวอยางบันทึกท่ีสามารถนํามาใชเพ่ือแสดงการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดการเปดเผยขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเก่ียวของกับการทดสอบเพ่ือตรวจหาสารดัดแปร
พันธุกรรม ไดแก บันทึกหวงโซอุปทาน การรับรองซัพพลายเออร การรับรองของบุคคลท่ีสาม ผลการทดสอบใน
หองปฏิบัติการ การตรวจสอบกระบวนการท่ีผานการรับรอง และบันทึกอ่ืนๆ ท่ีผูประกอบการท่ีอยูภายใต
กฎระเบียบจัดทําหรือเก็บรักษาตามปกติของการดําเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ตามขอกําหนด 7 CFR 66.9 

ผูประกอบการท่ีอยูภายใตกฎระเบียบอาจเก็บรักษาใบรับรองการวิเคราะหหรือบันทึกการทดสอบอ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสมกับอาหารท่ีตองการยืนยันวาไมมีสารดัดแปรพันธุกรรม บันทึกเหลานี้ควรมีรายละเอียดท่ีระบุไวขางตน
ในหัวขอ (1) 

อนึ่ง ในกรณีของการตรวจสอบภายใตขอกําหนด 7 CFR 66.402 นั้น หนวยงาน AMS 

จะตรวจสอบเฉพาะบันทึกของผูประกอบการท่ีอยูภายใตกฎระเบียบเทานั้น และจะไมทําการทดสอบผลิตภัณฑ
หรือสวนผสมอาหารโดยหนวยงาน 
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