
ອາຫານທັງໝົດທ ີ່ ເຂົ ົ້ າມາຮົ້ ານອາຫານຕົ້ ອງ
ມາຈາກແຫ ີ່ ງທ ີ່ ອະນຸມັດໃຫົ້ ເຮັດ. ອາຫານ 
ແລະ ວັດຖຸກັນບູດທ ີ່ ທີ່ ານຊ ົ້ ມາຈາກຮົ້ ານຄົ້ າ
ພານິ ດແມີ່ ນຈະໄດົ້ ຮັບການຍອມຮັບວີ່ າ
ປອດໄດົ້  GRAS. ຕົວຢີ່ າງອາດຈະມ  
ອາຫານ, ໝາກເຜັດ ແລະ ອົບເຊ ຍ. ມ 
ລາຍການຂອງ GRAS ໃນ 21 CFR 170-
186, ທ ີ່ ມ ລາຍຊ ີ່ ຂອງອາຫານ ແລະ ບອກໄວົ້
ວີ່ າຄວນໃຊົ້ ຫ າຍປານໃດ. ມ ກິດຈະກ າທ ີ່ ໜົ້ າ
ແປກໃຈບາງກິດຈະກ າທ ີ່ ເຮັດໃຫົ້ ມ , 
ຕົວຢີ່ າງ ແປົ້ ງນົວ (ເຊິີ່ ງຫ າຍຄົນເດົ າວີ່ າບ ີ່ ມ 
ຄວາມປອດໄວ. ສ ປະສົມອາຫານ, ເຊັີ່ ນ
ສ ແດງ, ແມີ່ ນອະນະຍາດຖົ້ າມ ການແນະນ າ
ການໃຊົ້ ຢີ່ າງຖ ກຕົ້ ອງ. 
 

ສີ່ ວນຫ າຍຜະລິ ດພັນແມີ່ ນໄດົ້ ຮັບການ
ອະນຸມັດໂດຍອົງການບ ລິ ຫານອາຫານແລະ 
ຢາ (FDA) ໂດຍອິ ງໃສີ່ ພ ົ້ ນພານແຕີ່ ລະ
ກ ລະນ ສ າລັບການໃຊົ້ ສະເພາະ. ຍົກຕົວຢີ່ າງ, 
ຖົ້ າສາຫ ີ່ າຍຖ ກນ າໃຊົ້ ເປັນສານແຕີ່ ງສ , ຈະ
ອະນຸຍາດໃຫົ້ ໃຊົ້ ໜົ້ ອຍດຽວເພ ີ່ ອປັບປຸງ
ສະພາບແວດລົ້ ອມ. ແຕີ່ ວີ່ າຜົງສາຫ ີ່ າຍບ ີ່
ສາມາດເພ ີ່ ມລົງໃນເຄ ີ່ ອດ ີ່ ມປະເພດປັີ່ ນຢູີ່
ຮົ້ ານກາເຟໄດົ້ . ອ ກຕົວຢີ່ າງໜ ີ່ ງແມີ່ ນຖີ່ ານ
ໝາກພົ້ າວ, ເຊ ີ່ ງຖ ກຫົ້ າມເຖິງວີ່ າຈະເອົ າມາ
ຈາກອາຫານທ ີ່ ລະບຸໄດົ້  (ໝາກພົ້ າວ). 
 

ລັກສະນະທ ີ່ ແຕກຕີ່ າງນ ົ້ ສາມາດເຮັດໃຫົ້ ມ 
ຄວາມຫຍຸົ້ ງຍາກໃນການຕັດສິ ນ ວີ່ າຜະລິ ດ
ພັນໃດທ ີ່ ທີ່ ານຕົ້ ອງການໃຜົ້ ມ ການຕ ີ່ ມສານ
ກັນບູດ ແລະ ທ ີ່ ບ ີ່ ໄດົ້ ຮັບອະນຸຍາດ. ຍົ້ ອນ
ແນວນ ົ້ , ຖົ້ າໂຮງງານສາມາດອອກຈົດໝ
າຍຈາກສູນອາຫານປອດໄພ ແລະ ໂພສະນາ
ການນ າໃຊົ້  (CFSAN) ຫ   FDA ທ ີ່ ບົີ່ ງບອກ
ວີ່ າຜະລິ ດພັນທ ີ່ ໄດົ້ ຮັບການອະນຸຍາດທ ີ່

ເປັນສານກັນບູດ, ບ ີ່ ອະນຸຍາດໃຫົ້ ນ າໃຊົ້ ຢູີ່
ສະຖານທ ີ່ ບ ລິ ການອາຫານ. ສ າລັບຂ ົ້ ມູນ
ເພ ີ່ ມເຕ ມ, ໄປທ ີ່ : https://www.fda.gov/
food/food-ingredients-packaging/
determining-regulatory-status-food-
ingredient.  

ສານກັນບູດບາງຊະນິ ດທ ີ່ ບ ີ່ ໄດົ້ ຮັບການ
ອະນຸຍາດຈາກ FDA ລວມມ : 

• ຖີ່ ານໄຟ/ຖີ່ ານ 

• ຜົງ ຄາວາ (ບ ີ່ ສາມາດຕ ີ່ ມໃນອາຫານ, 
ແຕີ່ ສາມາດເອົ າມາຊົງເປັນຊາ) 

• ສານນ ໂຕຣ/ນ ຕານ(ບ ີ່ ຕົ້ ອງມ ເອກະສານ
ກ າກັບເພ ີ່ ອໃຫົ້ ແນີ່ ໃຈວີ່ າສິີ່ ງເຫ ົີ່ ານ ົ້ ໄດົ້ ຖ ກ
ນ າໃຊົ້ ໃນຈ ານວນທ ີ່ ເໝາສະສົມມ) 

• ສານຊູນຟາດຢູີ່ ນ າໝາກໄມົ້ ສົດ ແລະ 
ຜັກ ທ ີ່ ອາດຈະຖ ກບ ລິ ການແບບດິ ບ 

• ໃບກະທີ່ ອມ, ທຸກຮູບແບບ 

• ບົວສ ຟົ້ າ (ບົວແບົ້ , ບົວສ ຟົ້ າສັກສິ ດ) 
• ຜະລິ ດພັນທ ີ່ ຕິດສະຫ າກບ ີ່ ຖ ກຕົ້ ອງ/ຫ  ບ 

ຕິດເລ ຍ 

ບາງຜະລິ ດພັນທ ີ່ ໄດົ້ ຮັບອະນຸຍາດໃຫົ້ ສາມາດ
ເພ ີ່ ມໃສີ່ ໃນອາຫານໄດົ້ ໂດຍກົງມ : 
• ນ ົ້ າມັນໝາກພົ້ າວ MCT 
• ນ ົ້ າມັນ CBD ຈາກໂຮງງານໃນລັດ ໂອເຣ

ກອນ (ຜະລິ ດພັນຈາກລັດອ ີ່ ນຕົ້ ອງໄດົ້
ສະແດງໃຫົ້ ເຫັນວີ່ າສິ ນຄົ້ າເປັນໄປຕາມທ ີ່

ລັດ ໂອເຣກອນ) 
 

ຜູົ້ ດ າເນ ນການອາດຈະບ ີ່ ມ ການຮົ້ ອງຮຽນ
ດົ້ ານສຸຂະພາບ, ເຊັີ່ ນ “ຄວາມດັນເລ ອດຕ ີ່ າ” 
ສ າລັບຜະລິ ດພັນທ ີ່ ໄດົ້ ມ ສ ເພ ີ່ ມໃສີ່ . 
 
ສະຖານທ ີ່ ອາດຈະຂາຍຊຸດເສ ມໃສີ່ ກັບຜະລິ ດ
ພັນຫ ັ ກ, ແລະ ການຫຸົ້ ມຫ ີ່ , ແຕີ່ ເຂົ າເຈົ ົ້ າບ ີ່
ສາມາດເພ ີ່ ມສ ເຂົ ົ້ າໃນອາຫານໄດົ້ ໂດຍກົງ. 

ວັດຖຸກັນບູດ  
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ວັດຖຸກັນບູດ. 
(1) "ວັດຖຸກັນບູດໃນອາຫານ" ມ ຄວາມໝ
າຍທ ີ່ ກີ່ າວໄວົ້ ໃນກົດໝາຍລັດວີ່ າດົ້ ວຍ
ອາຫານ, ຢາ, ແລະ ເຄ ີ່ ອງສ າອາງ, § 201
(s) and 21 CFR170.3(e)(1). 
(2)"ສ ປະສົມອາຫານ" ຄວາມໝາຍທ ີ່ ກີ່ າວ
ໄວົ້ ໃນກົດໝາຍລັດວີ່ າດົ້ ວຍອາຫານ, ຢາ, 
ແລະ ເຄ ີ່ ອງສ າອາງ, §70.3(f). 
 
3-202.12 ວັດຖຸກັນບູດ. 
ອາຫານອາດຈະບ ີ່ ມ ການປົນເພ ີ່ ອສານ
ປະສົມອາຫານ ຫ   ວັດຖຸກັນບູດທ ີ່ ບ ີ່ ໄດົ້ ຮັບ
ອະນຸຍາດ ທ ີ່ ເກ ນຈ ານວນທ ີ່ ໄດົ້ ລະບຸໄວົ້ ໃນ 
21 CFR 170-180 ກີ່ ຽວກັບສານປະສົມ
ອາຫານ, ທ ີ່ ຮັບຮູົ້ ໂດຍທົີ່ ວໄປວີ່ າປອດໄພ 
ແລະ ສານຕົ້ ອງຫົ້ າມທ ີ່ ເກິນຈ ານວນທ ີ່ ໄດົ້
ລະບຸໄວົ້ ໃນ 21 CFR 181-186, ສານທ ີ່ ເກ ນ
ຂະໜາດທ ີ່ ໄດົ້ ລະບຸໄວົ້ ໃນ 9 CFR ໃຕົ້ - ສີ່ ວນ 
C ຂອງສີ່ ວນ 424.21(b) ສີ່ ວນປະກອບ
ອາຫານ ແລະ ແຫລີ່ ງກ າມັນຕະລັງສ , ຫ   
ສິີ່ ງຕົກຄົ້ າງທ ີ່ ເປັນຢາຂົ້ າມງໄມົ້  ທ ີ່ ມ 
ປະລິ ມານເກ ນກວີ່ າທ ີ່ ກ ານົດໄວົ້ ໃນ 40 CFR 
180 ການຕົ້ ານສານເຄມ ທ ີ່ ເປັນຢາກຊົ້ າ
ແມງໄມົ້ ໃນອາຫານ, ແລະ ການຍົກເວັົ້ ຮ. P 

ເຫດຜົນດົ້ ານ 
ສາທາລະນະສຸກ: 

 
ສານປະສົມອາຫານແມີ່ ນສານທ ີ່ ກາຍເປັນ
ສີ່ ວນຂອງອາຫານ, ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງ
ອົ້ ອມ. ສິີ່ ງເຫ ົີ່ ານັົ້ ນອາດຈະຖ ກຄວບຄຸມຢີ່ າງ
ເຂັົ້ ມງວດຍົ້ ອນວີ່ າປະລິ ມານທ ີ່ ຫ າຍເກ ນໄປ
ອາດເຮັດໃຫົ້ ເປັນອັນຕະລາຍຕ ີ່ ຜູົ້ ບ ລິ ໂພກ. 
ສິີ່ ງປົນເປ ົ້ ອນທ ີ່ ບ ີ່ ຕັົ້ ງໃຈ ຫ   ເສດຊິ ົ້ ນສີ່ ວນ
ອາດຈະຜີ່ ານເຂົ ົ້ າໄປຢູີ່ ໃນຂະບວນການຜະລິ ດ
ອາຫານ. ຄວາມຕົ້ ານທານ ຫ   ປອດໄພທ ີ່

ຈ າກັດທ ີ່ ຈ າກັດສ າລັບສານເຄມ ເຫ ົີ່ ານ ົ້ ແມີ່ ນ
ໄດົ້ ຮັບການກວດກາຈາກການປະເມ ນຄວາ
ປອດໄພອ ງຕາມການສ ກສາລະດັບຄວາມ
ເປັນພິດ ແລະ ຄາດຄະເນການບ ລິ ໂພກ. 
 
ອາຫານ ແລະ ສ ປະສົມອາຫານຕົ້ ອງໄດົ້ ເປັນ
ໄປຕາມທ ີ່ ການຄວບຄຸມພາຍໃຕົ້ ກົດລະບຽບ
ອາຫານຂອງລັດ, ຫ   ສ ປະສົມອາຫານ, ການ
ແຈົ້ ງເຕ ອນການສ າຜັດອາຫານ, ຫ   ການໄດົ້
ຮັບການຍົກເວັົ້ ນກົດລະບຽບອາຫານ . ກົດ
ລະບຽບ, ການແຈົ້ ງການ, ແລະ ແມີ່ ນ 
ປະກອບມ  ສາມພາກສີ່ ວນຄ : ຕົວຕົນຂອງ
ສານ, ລັກສະນະສະເພາະ ແມີ່ ນໃຫົ້ ລວມເອົ າ
ຄວາມບ ລິ ສຸດ, ແລະ ຂ ົ້ ອົງປະກອບດົ້ ານຊ ວະ
ວິ ທະຍາ, ແລະ ຂ ົ້ ຈ າກັດ ດົ້ ານເງ ີ່ ອນໄຂການ
ນ າໃຊົ້ . ເພ ີ່ ອໃຫົ້ ອາຫານ, ສ ປະສົມອາຫານມ 
ຄວາມສອດຄີ່ ອງກັນ, ການນ າໃຊົ້ ຕົ້ ອງອ ງໃສີ່
ເງ ອີ່ ນໄຂສາມອັນ.  

ເດ ອນ ກ ລະກົດ ປ  2021 

ຜະລິ ດພັນ“ທ າມະຊາດ” ຫ   “ປອດສານພິດ” 
ແມີ່ ນບ ີ່ ໄດົ້ ຮັບການອະນຸມັດແບບ
ອັດຕະໂນມັດໃນການໃຊົ້ ເປັນວັດຖຸປຸງແຕີ່ ງ 
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