
ผลิตภัณฑเสริมอาหารกับการเลือกซื้ออยางรูเทาทัน

จากกระแสบริโภคนิยมในปจจุบันสงผลใหสภาพความเปนอยูของคนในสังคมมีวิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนไป การสรางสุขภาพที่ดีโดยการเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน หรือการออกกําลังกายอยาง
เหมาะสมไดถูกมองขามและละเลยไป ดวยเหตุนี้ การสรางสุขภาพที่ดีดวยวิธีงาย ๆ จึงเขามามีบทบาท
มากยิ่งขึ้น ซึ่งตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน คือ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ที่ใชกลยุทธการสงเสริมการตลาดโดย
เนนใหคนหันมาบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ดวยเหตุนี้คนสวนใหญจึงใหความสําคัญกับการ
บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารมากกวาการดูแลสุขภาพดวยวิธีที่ถูกตอง

ความหมายของผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ( Dietary Supplement ) ตามประกาศกระทรวงสาธารณ

สุข ( ฉบับที่ 293 ) พ.ศ. 2548 เรื่องผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไดใหความหมายไววา หมายถึง 
ผลิตภัณฑที่ใชรับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติ ซ่ึงมีสารอาหารหรือ
สารอื่นเปนองคประกอบ อยูในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือลักษณะอื่น ซ่ึงมิ
ใชรูปแบบอาหารตามปกติ   ( Conventional foods )  สําหรับผูบริโภคที่คาดหวังประโยชน 
ทางดานสงเสริมสุขภาพ
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การควบคุมผลิตภัณฑเสริมอาหาร
2.1   การขออนุญาตผลิต จําหนาย หรือ

ตามประกาศกระทรวงฯ ฉ
อาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตร

         ซึ่งการขออนุญาตฉลากตองดําเนินกา
 ยื่นจดทะเบียนอาหาร สําหรับ
 ยื่นขออนุญาตใชฉลาก สําหร
 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตอง

293 กําหนดไว

ดังนั้น ผูประสงคผลิตหรือ
จําหนายในลักษณะการขายตรงนั้น
วาผลิตภัณฑมีความปลอดภัยตอก
เปนจริงจึงจะอนุญาตใหจําหนายได

โดยการแสดงฉลากของ
ขอความเปนภาษาไทย แตจะม
รายละเอียดที่สําคัญ เชน

   ชื่ออาหาร โดยมีคําวา “ผลิตภ
   เลขสารบบอาหารภายใตเค
   ชื่อและที่ต้ังของผูผลิตหรือ
   ปริมาณของผลิตภัณฑเสริมอ
  ชื่อและปริมาณของสวนประก

การกลาวอางสรรพคุณ คุณป
   คําแนะนําในการใช
   คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถ
   ที่สําคัญที่สุด วันเดือนและ
 นอกจากนั้น ตองมีการแสดง

หรือ “แตงกลิ่นธรรมชาติ” ถา
-2-
นําเขาผลิตภัณฑเสริมอาหาร
บับที่ 293 ไดกําหนดใหผลิตภัณฑเสริมอาหารเปน
ฐาน และฉลากตองไดรับอนุญาตกอนนําไปใช
ร ดังนี้
ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ผลิตเพื่อจําหนายในการสงออก
ับผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีสวนประกอบที่สําคัญ
มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 

นําเขาผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อจําหนายตามรานคา หรือ
 ตองมาขออนุญาตตอ อย.กอน เมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบ
ารบริโภคตลอดจนมีการแสดงฉลากที่ถูกตองตรงกับความ


ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่จําหนายตอผูบริโภค ตองมี
ีภาษาตางประเทศดวยก็ได และตองมีขอความแสดง

ัณฑเสริมอาหาร”
รื่องหมาย อย.
ผูนําเขา
าหารที่บรรจุ
อบสําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหาร และสวนประกอบที่มี
ระโยชน ในฉลากของผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ามี)
ปที่หมดอายุการบริโภค
รายละเอียดขอความ “ใชวัตถุกันเสีย”, “เจือสีธรรมชาติ” 
มีการใช

…/3



 คําเตือนการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร

2.2   การโฆษณา
การโฆษณา สรรพคุณ คุณประโยชน คุณภาพของผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อ

ประโยชนทางการคา ผานทางโทรทัศน วิทยุ วารสาร แผนพับ หรือดวยวิธีขายตรง ผานสื่อเผย
แพรตาง ๆ อาทิ คูมือสินคา เอกสารประกอบการขาย อินเตอรเน็ต ฯลฯ ถาเผยแพรเฉพาะทอง
ถิ่นหรือจังหวัด สามารถยื่นขออนุญาตไดที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ แตหากเผยแพร
ทั่วประเทศจําเปนตองขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอีกครั้งกอนจึงจะ
เผยแพรได

ปญหาที่พบ
 การขายตรง ผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนใหญมักพบในรูปแบบการโฆษณาขายตรง โดย

ทําการโฆษณาสรรพคุณของผลิตภัณฑในลักษณะหลอกลวง เพื่อทําใหผูบริโภคเขาใจวา 
การรับประทานผลิตภัณฑเสริมอาหารนั้นทําใหสุขภาพรางกายดีข้ึนได หรือทําการโฆษณา
โดยกลาวอางคุณคาทางโภชนาการเพียงเพื่อสงเสริมการขาย

 โฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารโดยไมขออนุญาต ซึ่งทําการโฆษณาสรรพคุณหรือคุณ
ประโยชนของผลิตภัณฑผานสื่อตาง ๆ โดยยังไมไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522

 การโฆษณาโออวดเกินจริง เนื่องจากผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนใหญจะมีรูปแบบและ
สวนผสมที่ใกลเคียงกับผลิตภัณฑยา ทําใหผูบริโภคอาจเกิดความสับสน ดวยเหตุนี้เอง ผู
ประกอบการบางรายใชเปนจุดขาย แสดงคุณสมบัติในทางยาวาชวยรักษาโรคตาง ๆ ได 
หรือใชโฆษณาเปนอาหารที่สามารถควบคุมน้ําหนักได ทําใหผูบริโภคบางคนหลงเชื่อ และ
ซื้อมาบริโภคเปนจํานวนมาก

บทลงโทษ
 ผูใดโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจํา

คุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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 ผูใดประสงคจะโฆษณาคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารทางสื่อเผยแพร
ตาง ๆ อาทิ โทรทัศน วิทยุ ส่ิงพิมพ ฯลฯ หรือดวยวิธีอ่ืนใดเพื่อประโยชนทางการคา ตองนํา
เสียง ภาพ หรือขอความที่โฆษณานั้นใหผูอนุญาตตรวจพิจารณากอน เมื่อไดรับอนุญาต
แลวจึงจะโฆษณาได หากฝาฝนตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท

 เพื่อพิทักษประโยชนและความปลอดภัยของผูบริโภค ใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเปนหนังสือ
อยางใดอยางหนึ่ง โดยใหผูโฆษณาปฏิบัติ ดังนี้

- ระงับการโฆษณาที่ไมไดรับอนุญาต
- ระงับการโฆษณาที่คณะกรรมการเห็นวาไมมีคุณประโยชน คุณภาพ หรือสรรพคุณ

ตามที่โฆษณา
หากฝาฝนคําสั่งของผูอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหปรับเปนรายวันอีกวันละไมนอยกวา 500 บาท แตไมเกิน 
1,000 บาท ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว

ขอแนะนําการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางรูเทาทัน
 ผูบริโภคควรจําไวเสมอวา ผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนเพียงผลิตภัณฑที่ใชรับประทาน

นอกเหนือจากการรับประทานอาหารปกติ ถึงแมวารูปลักษณของผลิตภัณฑเสริม
อาหารจะใกลเคียงกับผลิตภัณฑยา แตไมใชผลิตภัณฑยา ดังนั้น จึงไมสามารถรักษา
หรือบรรเทาโรคใด ๆ ได

 ดูเลขสารบบอาหาร ซึ่งผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ไดรับเลขสารบบอาหารภายใตเครื่อง
หมาย อย. แสดงใหเห็นวา ผลิตภัณฑดังกลาวมีสถานที่ผลิต ทั้งผูผลิตภายในประเทศและ
ตางประเทศมีหลักเกณฑวิธีการผลิตที่ดี และสูตรสวนประกอบที่ใชในการผลิตนั้นมีความ
ปลอดภัย

 อยางไรก็ตามกอนตัดสินใจซื้อ นอกจากดูเลขสารบบอาหารบนผลิตภัณฑแลวควร
สังเกตขอมูลบนฉลากอาหาร โดยเฉพาะวันเดือนปที่หมดอายุ และควรทําการเปรียบ
เทียบขอมูลโฆษณาที่ไดรับกับฉลากที่แสดงขอมูลของผลิตภัณฑ ถาไมตรงกันหรือแสดง
สรรพคุณนอกเหนือจากฉลาก ควรหลีกเลี่ยง
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ขอแนะนําสําหรับการสรางสุขภาพที่ดีใหแกรางกายและจิตใจ
ตามหลักการแพทยนั้น รางกายจะแข็งแรงไดสามารถปฏิบัติดวยวิธีงาย ๆ เชน
 รับประทานอาหารหลัก ใหครบ 5 หมู การลดความอวนสามารถทําไดดวยการเลือกรับ

ประทานอาหารที่เหมาะสม และในปริมาณที่พอเหมาะ รวมถึงควรรับประทานอาหารให
เปนเวลา อยารับประทานจุบจิบ

 หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ซ้ําซาก จําเจ เพราะอาจไดรับสารอาหารในปริมาณที่ไม
เพียงพอ และอาจกอใหเกิดการสะสมของสารพิษในอาหารที่รับประทานเขาไปได

 ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหร่ี การดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอล รวมถึงหลีกเลี่ยง
สารเสพติดทุกชนิด

 ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
 นอนหลับพักผอนใหเพียงพอ อยางนอยวันละ 8 ชั่วโมง
 ทําจิตใจใหสดชื่น แจมใส เบิกบาน หรือนั่งสมาธิเพื่อชวยใหจิตใจสงบ
 เมื่อมีอาการเจ็บปวย ควรพบแพทย

ถาผูบริโภคสามารถปฏิบัติตามขอแนะนําขางตนก็จะสามารถชวยสรางสุขภาพ
ที่ดีใหกับรางกายและจิตใจไดอยางงายดาย โดยไมตองบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร

**********************************************************
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