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ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำ�เดือนธันวาคม 2561

ฉลากและเอกสารกำ�กับวัตถุออกฤทธิ์

สวัสดีคะ่ Smart Guide ฉบับนีม้ ปี ระกาศใหม่ ๆ มาฝาก
อีกเช่นเคยค่ะ มีอะไรบ้างไปดูกนั เลย
คณะกรรมการวั ต ถุ อ อกฤทธิ ์ ต ่ อ จิ ต และประสาท
ได้มีมติในที่ประชุม เกี่ยวกับการกำ�หนดฉลากและเอกสาร
กำ�กับวัตถุออกฤทธิ์ ผูร้ บั อนุญาตผลิตหรือนำ�เข้าวัตถุออกฤทธิ์
ในประเภท 2 ประเภทที่ 3 หรือประเภทที่ 4 ต้องมีฉลาก
บนภาชนะหรือหีบห่อบรรจุวัตถุออกฤทธิ์หรือวัตถุตำ�รับ ให้
อยู่ในตำ�แหน่งที่เห็นง่ายและชัดเจน โดยฉลากและเอกสาร
กำ�กับวัตถุออกฤทธิ์ ต้องเป็นไปตามทีส่ �ำ นักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากำ�หนดไว้
ส่วนฉลากของวัตถุออกฤทธิ์ที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์
อย่างน้อยต้องมีชอ่ื สามัญของวัตถุออกฤทธิ์ กรณีไม่มชี อ่ื สามัญ
ให้ใช้ชอ่ื ทางเคมีได้ ปริมาณ เลขทีแ่ สดงครัง้ ทีผ่ ลิต ชือ่ ผูผ้ ลิต
และที่ตั้งของสถานที่ผลิต วัน/เดือน/ปี ที่ผลิต และคำ�ว่า
“วัตถุออกฤทธิ์” ด้วยตัวอักษรสีแดงเป็นระยะต่อเนื่องกัน
บนพื้นสีขาว มีเส้นกรอบสีแดงตลอดฉลากในแนวระดับ
นอกจากนี้ ยังมีข้อกำ�หนดฉลากของวัตถุออกฤทธิ์ที่
เป็ นสารมาตรฐาน ฉลากของวัตถุตำ�รับ ที่ผลิตเพื ่ อ ใช้
สำ�หรับสัตว์ และที่ผลิตเพื่อส่งออก
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การขอรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”
ทางเลือกสุขภาพ
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ทำ�ไมต้องมีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
ปัจจุบนั คนไทยกินอาหารทีม่ สี ว่ นประกอบของน้�ำ ตาล ไขมัน และโซเดียมมากเกินความต้องการ จนอาจเกิดเป็นอันตราย
และเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) สาเหตุหนึ่งมาจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหรือไม่สนใจ
อ่านข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการบนบรรจุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดปริมาณสารอาหารต่าง ๆ ดังนั้น จึงมีการจัดทำ�สัญลักษณ์
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” เพื่อให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีปริมาณน้ำ�ตาล ไขมัน โซเดียม หรือสารอาหารอื่น ๆ
ผ่านเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ เพื่อใช้สื่อสารกับผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมได้อย่าง
รวดเร็ว
การขอใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
ผูป้ ระกอบการทีส่ นใจขอใช้สญั ลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” บนบรรจุภณั ฑ์ สามารถดำ�เนินการโดยตรวจสอบ
คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารที่จะแสดงสัญลักษณ์โภชนาการว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของกลุ่มอาหารหรือไม่
โดยยืน่ เอกสารไปยัง “หน่วยรับรองการใช้สญั ลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ” มูลนิธสิ ง่ เสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมใน www.healthierlogo.com หรือ
โทร 0 2800 2380 ต่อ 163
i เอกสารสำ�หรับการยื่นขอรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

1. ใบคำ�ขอรับบริการ ขึน้ ทะเบียนสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ซึง่ ดาวน์โหลดได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.healthierlogo.com
2. ผลวิเคราะห์สารอาหารของผลิตภัณฑ์ที่จะยื่นขอรับรอง โดยตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองจาก อย.
ได้ที่เว็บไซต์ www.healthierlogo.com ผลวิเคราะห์สารอาหารสามารถใช้ผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี นับจากปีที่สมัคร
3. ฉลากของผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านหน้าและหลัง
4. ใบสำ�คัญการขึน้ ทะเบียนตำ�รับอาหาร/ใบจดทะเบียนอาหาร/แจ้งรายละเอียดอาหาร (เอกสาร สบ.5 หรือ สบ.7 หรือ อ.18)

ผู้ใดแสดงสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ” บนฉลากอาหาร โดยไม่ได้รับอนุญาต จัดเป็นอาหารปลอม
ต้องโทษจำ�คุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 100,000 บาท
Back P.1

Smart News

ซอส เครื่องแกง เครื่องปรุงรส
อุตสาหกรรมไทยที่น่าจับตามอง
ไตปลา

ในทุกเมนูอาหาร สิง่ สำ�คัญทีเ่ ป็นตัวชูรสให้กบั วัตถุดบิ หลัก คงหนีไม่พน้ ความกลมกล่อมของเครือ่ งปรุงรส โดยเฉพาะอาหารไทย
ทีโ่ ด่งดังไปทัว่ โลก จุดเด่นหลักของอาหารไทย ทีใ่ คร ๆ ได้ชมิ ก็ตอ้ งประทับใจกันทัง้ นัน้ ก็คอื ความครบเครือ่ ง จัดจ้านของรสชาติอาหาร
เบือ้ งหลังความอร่อยนี้ คือการก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมเครือ่ งปรุงรส ทีเ่ ติบโตแบบเงียบ ๆ แต่เติบโตขึน้ ทุกปีอย่างรวดเร็วมาก
ตลาดเครือ่ งปรุงรสในประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ อยูท่ ป่ี ระมาณ ร้อยละ 4-5 ทุกปี ข้อมูลจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงต้นปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการส่งออกที่ขยายตัวได้ดี
ได้แก่ ข้าว ไก่ มันสำ�ปะหลัง และเครื่องปรุงรส
มูลค่าตลาดเครื่องปรุงรสทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นทุกปีที่ผ่านมา และคาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วน
ทีม่ ากทีส่ ดุ ได้แก่ เครือ่ งปรุงรสทีม่ รี สชาติเผ็ด สิง่ เหล่านีท้ �ำ ให้เราเห็นโอกาสทีด่ ี ในการทำ�ตลาดเครือ่ งปรุงรสส่งออกจากประเทศไทย
เพราะประเทศไทยเรามีข้อได้เปรียบมากกว่าประเทศอื่น ทั้งในเรื่องของวัตถุดิบ และความหลากหลาย

ที่มา https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/seasonings-spices-market

ผลิตภัณฑ์และตลาดทีน่ า่ จับตามอง คือ ผลิตภัณฑ์ซอสพริก/น้�ำ จิม้ ไก่ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากการสำ�รวจ พบว่า สินค้ากลุม่ นี้
มีจำ�หน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ�ทุกร้าน โดยคาดว่าในปี พ.ศ.2563 จะมีอัตราการขยายตัวของการบริโภคถึงร้อยละ 48.60
ทำ�ไมเราถึงสนใจ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ? เพราะประเทศนี้เป็นประเทศที่ตลาดการบริโภคอาหารขยายตัวดีมาก
นอกจากมีความหลากหลายของเชื้อชาติ มีกำ�ลังซื้อสูงแล้ว ยังเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีปริมาณสินค้า
ผ่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อปีสูงที่สุดอันดับ 1 ในภูมิภาค และสูงที่สุดอันดับ 3 ของโลก รองจากฮ่องกงและสิงคโปร์
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กลุ่มอาหารที่ใช้สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ

กลุ่มอาหารที่มีการกำ�หนดเกณฑ์ ในการให้สัญลักษณ์ โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ได้แก่
1. กลุ่มอาหารมื้อหลัก 2. กลุ่มเครื่องดื่ม 3. กลุ่มเครื่องปรุงรส 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์นม
5. กลุ่มอาหารกึ่งสำ�เร็จรูป 6. กลุ่มขนมขบเคี้ยว 7. กลุ่มไอศกรีม
8. กลุ่มไขมันและน้ำ�มัน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
a แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ขององค์กรที่เห็นความสำ�คัญและใส่ ใจสุขภาพของคนไทย
a สามารถลดต้นทุนการผลิตได้
a ตอบสนองกลุ่มผู้บริโภคที่มีเป้าหมาย ดูแลสุขภาพตนเองที่นับวันจะมีมากขึ้น

KokO

Smart Reward
เฉลยคำ�ตอบฉบับเดือน พฤศจิกายน 2561

1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้องแชมป์ ได้รับรางวัล อย. Quality Award ในปีใด
ตอบ ปี 2561
2. การยื่นคำ�ขอเป็นเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อาง สามารถยื่นคำ�ขอได้ที่ไหน
ตอบ 1.ศูนย์บริการและให้คำ�ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2.สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ ง กำ�หนดผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟนั เป็นเครือ่ งมือแพทย์ พ.ศ.2561
จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด
ตอบ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2561
ได้รับเสื้อยืดสุดเท่ สกรีนลาย Smart BiZ
1.คุณพัศธนัชชม รัชตจุฑา 2. คุณอานนท์ กานตะดา
3. คุณดารุณี จิตประสาน 4. คุณเมษา ขันแก้ว
5. คุณสถาพร พันธาสุ
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กองบรรณาธิ
ก
าร
วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับกฎระเบียบการผลิต นำ�เข้า จำ�หน่าย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการดำ�เนินต่าง ๆ ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บรรณธิการบริหาร
ที่ปรึกษา
นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์
นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการ
ภก.วีระชัย นลวชัย
กลุ่มสื่อสารองค์กร กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค
ผลิตโดย
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข อำ�เภอเมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 7117, 7123 โทรสาร 0 2591 8474 e-mail: smartbiz@fda.moph.go.th
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