(ร่าง)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3)
โดยที่เป็นการสมควรปรับแก้ไขข้อกําหนดเกี่ยวกับการแสดงฉลากของประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (3) (4) (5) (6) (7) และ (10)
แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548
เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4 ให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นอาหารที่กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 9 และข้อ 10 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293)
พ.ศ.2548 เรื ่อ ง ผลิต ภัณ ฑ์เ สริม อาหาร ลงวัน ที ่ 15 ธั น วาคม พ.ศ.2548 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550 เรื่อง ผลิตภั ณฑ์เ สริ ม อาหาร (ฉบั บที่ 2) ลงวัน ที่
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2550 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 9 การแสดงฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ และให้แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้วย แล้วแต่กรณี
(1) ชื่ออาหาร โดยมีคําว่า “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” เป็นส่วนหนึ่งของชื่ออาหาร หรือ
กํากับชื่ออาหาร
(2) ปริมาณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บรรจุ ให้แสดงแล้วแต่กรณี ดังนี้
(2.1) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อยู่ในรูปเม็ดหรือแคปซูล ให้แสดงจํานวนบรรจุ
(2.2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นของเหลว ให้แสดงปริมาตรสุทธิ
(2.3) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นของแข็งหรืออื่นๆ ให้แสดงน้ําหนักสุทธิ
(3) ชื่ อ และปริ ม าณของส่ ว นประกอบสํ า คั ญ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร และ
ส่วนประกอบที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ ในฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยให้แสดง
เรียงลําดับปริมาณจากมากไปน้อย
ข้อ 10 ข้อความคําเตือนหรือข้อความอื่นสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามบัญชี
แนบท้ายประกาศนี้”
ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

บัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3)
ข้อความหรือคําเตือนการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด

2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด ต้องแสดง
ข้อความคําเตือนเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 กระดูกอ่อนปลาฉลาม
2.2 เกสรดอกไม้
2.3 ไคโตซาน

2.4 น้ํามันปลา

2.5 น้ํามันอิฟนิงพริมโรส

คําเตือนหรือข้อความอื่น
“ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็น
ประจํา” ด้วยตัวอักษรที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจน
“ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค” ด้วยตัวอักษรหนาทึบ สี
ของตัวอักษรตัดกับสีของพื้นกรอบ
“เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน” ด้วยตัวอักษรไม่เล็กกว่า
1.5 มม. ในกรอบสี่เหลี่ยม สีกรอบตัดกับสีพื้นฉลาก
“ไม่เหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ที่พกั ฟื้นจากการผ่าตัด”
ด้วยตัวอักษรต้องมีขนาดอ่านได้ชัดเจน
“ผู้ทแี่ พ้ละอองเกสรดอกไม้ ไม่ควรรับประทาน” ด้วยตัวอักษรสี
แดง ขนาดไม่เล็กกว่า 2 มม.
- “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีทใี่ ห้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน”
- “สําหรับผู้ทใี่ ช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ ที่มีไขมันเป็น
ส่วนประกอบหลัก ควรรับประทานก่อนหรือหลังผลิตภัณฑ์นี้อย่าง
น้อย 2 ชั่วโมง”
- “ควรระวังในผู้ที่แพ้อาหารทะเลและผูท้ ี่มีนา้ํ หนักตัวต่ํากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน”
- “ห้ามใช้ในผูท้ ี่แพ้ปลาทะเลหรือน้ํามันปลา”
- “ควรระวังในผู้ที่เลือดแข็งตัวช้า หรือผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของ
เลือด หรือแอสไพริน”
-“ผลิตภัณฑ์นี้ให้กรดไขมันกลุม่ โอเมก้า 3 ได้แก่ อีพีเอ และ ดีเอช
เอ ใน 1 แคปซูลมีน้ํามันปลา (ระบุ) มก. ประกอบด้วยกรด
ไขมันไม่อิ่มตัวหลายตําแหน่ง กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก (อีพีเอ)
(ระบุ) มก. กรดโดโคเฮกซาอีโนอิก (ดีเอชเอ) (ระบุ) มก.
กรดไขมันอิ่มตัว (ระบุ) มก.”
- “ห้ามใช้ในผูท้ ี่มีประวัติเป็นโรคลมชัก”
- “ควรระวังในผู้ที่ได้รับยารักษาโรคลมชัก”

2.6 ใยอาหาร

2.7 รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี
2.8 เลซิติน

คําเตือนหรือข้อความอื่น
“ผลิตภัณฑ์นี้ให้กรดไขมันกลุม่ โอเมก้า 6 ได้แก่ กรดไลโนเลอิกและ
กรดแกมมา-ไลโนเลอิก ใน 1 แคปซูล มีน้ํามันอิฟนิงพริมโรส
(ระบุ) มก. ประกอบด้วย
กรดไลโนเลอิก (ระบุ) มก. กรดแกมมา-ไลโนเลนิก (ระบุ)
มก.”
“เพื่อป้องกันภาวะอุดตันของลําไส้ที่อาจเกิดจากการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ใยอาหารชนิดแห้ง ควรรับประทานพร้อมน้ํา 1-2 แก้ว”
“ใน 1 (ระบุหน่วย) มีใยอาหารทั้งหมด (ระบุ) มก.
ประกอบด้วยใยอาหารที่ละลายน้ําได้
. (ระบุ) มก. ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ํา (ระบุ) มก.”
“ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้ ไม่ควรรับประทาน เพราะอาจ
เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง”
“เลซิตินเป็นไขมันชนิดฟอสโฟไลปิด ซึ่งมีฟอสฟาติดิลโคลีนเป็น
ส่วนประกอบหลัก ใน 1 แคปซูล มีเลซิติน
. (ระบุ) มก.ประกอบด้วยฟอสฟาติดิลโคลีน (ระบุ) มก.”
“ผู้ที่เป็นโรคนิว่ ไม่ควรรับประทาน”
“ห้ามใช้ในผู้ทมี่ ีท่อน้ําดีอุดตัน”

2.9 ขิงหรือสารสกัดจากขิง
2.10 สารสกัดขมิ้นชัน (Curcuminoids)
2.11 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้สารให้ความ
หวานแทนน้ําตาลหรือวัตถุให้ความหวานแทน
น้ําตาล
- น้ําตาลแอลกอฮอล์
“ไม่ใช่อาหารสําหรับควบคุมน้ําหนัก”
- อะซีซัลเฟม เค
“ ไม่ใช่อาหารสําหรับควบคุมน้ําหนัก”
- แอสปาแตม
“ ไม่ใช่อาหารสําหรับควบคุมน้ําหนัก ”
3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดอื่นๆ

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการอาหาร

