
อาหาร

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตองแสดงคําเตือนบนฉลาก

ปภัสสร  ผลโพธิ์
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค

ปจจุบันผูบริโภคเริ่มใสใจเรื่องการดูแลสุขภาพรางกายมากขึ้น โดยการออกกําลังกาย และเลือก
บริโภคอาหารที่มีประโยชน  ซ่ึงการเลือกบริโภคอาหารที่เปนประโยชนนั้น ผลิตภัณฑเสริมอาหารเริ่มเขามามี
บทบาทตอผูบริโภคมากขึ้น จากสถานการณนี้เอง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงใหความ
สําคัญตอการควบคุมผลิตภัณฑใหมีความเหมาะสม และมีขอกําหนดสําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารเฉพาะ  จึง
ไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) เร่ืองผลิตภัณฑเสริมอาหาร และ (ฉบับที่ 294) เร่ืองรอยัล
เยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) และ (ฉบับที่ 294)
จากการที่ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีความหลากหลายมากขึ้นนี้เอง ที่อาจจะทําใหมีปญหาดานความ

ปลอดภัยของผูบริโภค  กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เร่ืองผลิตภัณฑเสริมอาหาร โดยกําหนดใหผลิตภัณฑเสริม
อาหารเปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและฉลากตองไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากอนนําไปใช  สําหรับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ. 2548 เร่ืองรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ
รอยัลเยลลี ไดนําเอาผลติภัณฑกระเทียมรวมทั้งรอยัลเยลลีและผลิตภัณฑรอยัลเยลลี เขาขายเปนผลิตภัณฑเสริม
อาหาร ที่ยังคงคุณภาพหรือมาตรฐานเชนเดิม

ผลิตภัณฑเสริมอาหารตองขออนุญาตจาก อย. เทานั้น
ในอดีตผลิตภัณฑเสริมอาหารจัดอยูในกลุมของอาหารที่ตองขออนุญาตใชฉลาก ซ่ึงการขออนุญาตจะ

ตองปฏิบัติตามประกาศฯ เร่ืองอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ แตปจจุบันนี้ไดมีการปรับสถานะโดยกําหนดให
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เปนอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานและฉลากตองไดรับอนุญาตจาก อย. กอนนํา
ไปใช

โดยการพิจารณานั้น อย. จะเปนผูพิจารณา ไมไดมอบอํานาจใหจังหวัด แตผูประกอบธุรกิจที่อยูตาง
จังหวัดสามารถยื่นเรื่องผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อสงให อย.พิจารณาอนุญาตได และหากผูประกอบ
ธุรกิจทานใด ผลิต / นําเขาผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่มีสารอาหารหรือสารอื่นเปนองคประกอบ
อันไดแก วิตามิน กรดอะมิโน กรดไขมัน แรธาตุ ผลิตผลจากพืชหรือสัตว รวมถึงสารเขมขน สารเมตาโบไลท
สวนประกอบหรือสารสกัด สารสังเคราะหเลียนแบบ หรือมีการนําสารอาหารหรือสารอื่นดังกลาวมาผสมกัน
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โดยมุงใหผูมีสุขภาพปกติ (มิใชผูปวย) รับประทาน นอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติ ก็ขอ
ใหปฏิบัติตามเกณฑคุณภาพมาตรฐาน การใชวัตถุเจือปนอาหาร ภาชนะบรรจุ การแสดงฉลากคําเตือนที่ อย.
กําหนดเปนขอปฏิบัติชัดเจนอยางเครงครัด

การแสดงคําเตือนบนฉลากที่ถูกตอง
สําหรับการแสดงคําเตือนบนฉลากนั้น  อย. ยังคงกําหนดใหผลิตภัณฑเสริมอาหาร ทุกชนิดแสดง

คําเตือนวา เด็กและสตรีมีครรภไมควรรับประทาน  สําหรับคําเตือนเพิ่มเติมอื่นๆ จะขึ้นอยูกับชนิดของ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เชน ในน้ํามันอีฟนิงพริมโรส ตองแสดงคําเตือนเพิ่มเติมวา หามใชในผูที่มีประวัติเปน
โรคลมชัก และควรระวังในผูที่ไดรับยารักษาลมชัก เปนตน

การแสดงคําเตือนการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารบนฉลากใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณ
สุขวาดวยเร่ือง การกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) และคําเตือนการบริโภคอาหาร แตเนื่องจากประกาศฯ
ดังกลาวอยูระหวางดําเนินการยังไมมีผลบังคับใช ดังนั้น จึงใหปฏิบัติตามแนวทางเดิม โดยมีรายละเอียดตามตา
รางการแสดงคําเตือนสําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารที่แนบทายประกาศฯ วาดวยคําเตือนจะมีผลใชบังคับ
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ตารางการแสดงคําเตือน
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ขอความเตือน หมายเหตุ

1.  ผลิตภัณฑเสริมอาหารทุก

ชนิด

“เด็กและสตรีมีครรภ ไมควร
  รับประทาน”

ตองแสดงขอความคําเตือนตัวอักษรไม

เล็กกวา 1.5 มม. ในกรอบสี่เหลี่ยม สี

กรอบตัดกับสีพื้นฉลาก

2. ผลิตภัณฑเสริมอาหารบาง
    ชนิดตองแสดงขอความคํา
    เตือนเพิ่มเติม ดังนี้

2.1 กระดูกออนปลาฉลาม

2.2 เกสรดอกไม

2.3 ไคโตซาน

2.4  น้ํามันปลา

“ไมเหมาะสําหรับผูปวยโรคหัว
 ใจและผูที่พักฟนจาก
  การผาตัด”

“ผูที่แพละอองเกสรดอกไม ไม

 ควรรับประทาน”

-  “เดก็ สตรีมคีรรภ และสตรทีีใ่ห

    นมบตุร ไมควรรบัประทาน”

-  “สําหรับผูที่ใชผลิตภัณฑเสริม
    อาหารอื่นๆที่มีไขมัน

 เปนสวนประกอบหลัก ควรรับ
 ประทานกอนหรือหลัง

    ผลิตภัณฑนี้อยางนอย 2 ชั่ว

    โมง

-   “ควรระวังในผูที่แพอาหาร
     ทะเลและผูที่มีน้ําหนักตัว
     ตํ่ากวาเกณฑมาตรฐาน”

-  “หามใชในผูที่แพปลาทะเล
    หรือน้ํามันปลา”
-  “ควรระวังในผูที่เลือดแข็งตัว
    ชา หรือผูที่ใชยาตานการ
    แข็งตัวของเลือด หรือ

    แอสไพริน

ตัวอักษรตองมีขนาดเห็นไดชัดเจน

ตองแสดงดวยตัวอักษรสีแดง ขนาดไม

เล็กกวา 2 มม.

                                                         -

ใหแสดงขอความเพิ่มเติมดังนี้ ผลิตภัณฑ
นี้ใหกรดไขมันกลุมโอเมกา 3
ไดแก อีพีเอ และ ดีเอชเอ ใน 1 แคปซูลมี

น้ํามันปลา …(ระบุ) …มก. ประกอบดวย

กรดไขมันไมอ่ิมตัวหลายตําแหนง กรดไอ

โคซาเพนทาอีโนอิก (อีพเีอ) ….. (ระบ)ุ ….

มก. กรดโดโคเฮกซาอโีนอกิ (ดีเอชเอ)…..

(ระบ)ุ  ..มก. กรดไขมันอิ่มตัว….. (ระบุ)

….. มก.
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ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ขอความเตือน หมายเหตุ

2.5  น้ํามันอิฟนิงพริมโรส

2.6 ใยอาหาร

2.7 รอยัลเยลลีและผลิต
ภัณฑรอยัลเยลลี

2.8 เลซิติน

2.9 สารสกดัจากใบแปะกวย
      และผลติภณัฑ

          ที่มีใบแปะกวย
2.10 ขิงหรือสารสกัดจากขิง
2.11 ผลิตภณัฑเสริมอาหารที่
        ใชวตัถใุหความ หวาน
        แทนน้ําตาล
        -  น้ําตาลแอลกอฮอล

        -  อะซีซัลเฟม เค

        -  แอสปาแตม

-  “หามใชในผูที่มปีระวัติเปนโรคลม
    ชัก”
-  “ควรระวังในผูที่ไดรับยารักษาโรค
    ลมชัก”

“เพื่อปองกันภาวะอุดตันของลําไสที่
อาจเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ
ใยอาหารชนิดแหง ควรรับประทาน
พรอมน้ํา 1-2 แกว”

“ผูที่เปนโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ
ไมควรรับประทานเพราะอาจเกิด
อาการแพอยางรุนแรง”
                      -

“อาจมีผลใหเลือดแข็งตัวชา”

“ผูที่เปนโรคนิ่ว ไมควรรับประทาน”

-  ไมใชอาหารสําหรับควบคุมน้ํา

   หนัก

-  ไมใชอาหารสําหรับควบคุมน้ํา

   หนัก

-  ผูที่มีสภาวะฟนิลคีโตนูเรีย ผลิต
   ภัณฑนี้มีฟนิลอลานีน ไมใช
   อาหารสําหรับควบคุมน้ําหนัก

ใหแสดงขอความเพิ่มเติมดังนี้  ผลิต
ภัณฑนี้ใหกรดไขมันกลุมโอเมกา 6
ไดแก กรดไลโนเลอิกและกรดแกมมา-ไล
โนเลอิก ใน 1 แคปซูล มีน้ํามันอฟินงิพรมิ
โรส ….. (ระบ)ุ ….. มก. ประกอบดวยกรด
ไลโนเลอกิ…..(ระบ)ุ .….มก. กรดแกมมา-
ไลโนเลนิก ….. (ระบุ) ….. มก.
ใหแสดงขอความเพิ่มเติมดังนี้  ใน 1
(ระบุหนวย) มีใยอาหารทั้งหมด …...
(ระบุ) …..มก. ประกอบดวยใยอาหารที่
ละลายน้ําได ….. (ระบุ) …...มก. ใย
อาหารที่ไมละลายน้ํา ….. (ระบุ) …..มก.

                             -

ใหแสดงขอความดงันี ้ เลซติินเปนไขมนั
ชนดิฟอสโฟไลปด ซึง่มฟีอสฟาตดิิลโคลีน
เปนสวนประกอบหลัก ใน 1 แคปซลู มีเล
ซิติน ….. (ระบุ) ….. มก.ประกอบ
ดวยฟอสฟาติดิลโคลีน ….. (ระบุ) …..
มก.

                              -
                        -

                        -

                       -

                       -
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