
(ราง) 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ือง การใชโพรไบโอติกเปนสวนผสมในอาหาร 
-------------------------- 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใชโพรไบโอติกใหเปนไป
อยางถูกตองเหมาะสม และปลอดภัยตอการบริโภค 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (3)(4)(5)(6) และ (10) แหง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ใหจุลินทรีย บักเตรี แบคทีเรีย หรือยีสต ที่กําหนดจํานวน ซึ่งกําหนดเปนคุณภาพหรือ
มาตรฐานของอาหารตามรายช่ือประกาศกระทรวงสาธารณสุขในบัญชีหมายเลข 1 แนบทายประกาศนี้  
ไมรวมถึงโพรไบโอติก 

ขอ 2  ในประกาศนี้ 
“โพรไบโอติก (Probiotic)” หมายความวา จุลินทรียที่มีชีวิตซ่ึงเมื่อรางกายไดรับใน

ปริมาณที่เพียงพอจะทําใหเกิดผลที่เปนประโยชนดานสุขภาพ ทั้งนี้ไมรวมถึงจุลินทรียที่ใชเปนสารชีว
บําบัด (biotherapeutic agents) และจุลินทรียที่มีประโยชน (beneficial microorganisms) ที่ไมใชใน
อาหารและจุลินทรียที่ไดจากการดัดแปรพันธุกรรม (Genetically Modified Microorganism, GMM) 

“การกลาวอางทางสุขภาพ (Health Claim)” หมายความวา การแสดงรูป รูปภาพ รอย
ประดิษฐ เคร่ืองหมาย เคร่ืองหมายการคา หรือขอความใดๆบนฉลาก ที่เกี่ยวของกับอาหาร สวนประกอบ
ของอาหาร หรือสารอาหาร ที่เกี่ยวของกับสุขภาพทั้งทางตรงและทางออม 

ขอ 3 การใชโพรไบโอติกเปนสวนผสมในอาหาร ตองไดรับการอนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมอาหารและยา ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังตอไปนี้  

3.1  โพรไบโอติกที่จะใชเปนสวนผสมในอาหาร ตองเปนไปตามรายช่ือในบัญชี
หมายเลข 2 แนบทายประกาศนี้ 

โพรไบโอติกชนิดอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวในบัญชีหมายเลข 2 ตองผานการ
ประเมินคุณภาพและความปลอดภัยตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาประกาศกําหนด 

3.2   ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานโดยมีจุลินทรียโพรไบโอติกที่ยังคงมีชีวิตอยู ไมนอย
กวา 106 โคโลนี ตออาหาร 1 กรัม ตลอดอายุการเก็บรักษาของอาหารนั้น 



ขอ 4  การใชโพรไบโอติกเปนสวนผสมตามขอ 3 หากจะกลาวอางทางสุขภาพจะตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด  

ขอ 5  การแสดงฉลากของอาหารที่มีโพรไบโอติกเปนสวนผสม ตามขอ 3 และขอ 4 ตอง 
(1) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ือง ฉลาก  
(2) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองของอาหารนั้น 
(3) กรณีที่มีการกลาวอางทางสุขภาพ ตามขอ 4 ตองแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

- สกุล (Genus) ชนิด (Species) และสายพันธุ (Strain) ของโพรไบโอติกที่เปน
สวนผสม 

- ปริมาณและชวงระยะเวลาที่แนะนําใหบริโภคซึ่งใหผลตอสุขภาพตามกลาวอาง 
- ขอความการกลาวอางทางสุขภาพ 
- ขอแนะนําการใช และสภาวะการเก็บรักษาที่เหมาะสม 
- ชองทางสําหรับใหขอมูลแกผูบริโภค เชน สถานที่ติดตอ หมายเลขโทรศัพท 

หรือเว็ปไซต 
ขอ 6  การใชภาชนะบรรจุอาหารที่มีโพรไบโอติกเปนสวนผสม ใหปฏิบัติตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข วาดวยเร่ือง ภาชนะบรรจุ 
ขอ 7  ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ประกาศ ณ วนัที ่
 



บัญชีหมายเลข 1  
รายช่ือประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การใชโพรไบโอติกเปนสวนผสมในอาหาร 
------------------------------------------------------ 

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 144 (พ.ศ.2535) เร่ือง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปด
สนิท ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2535 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 301) 
พ.ศ.2549 เร่ือง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2549 ขอ 7(1) 
และ (2) 

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537) เร่ือง นมดัดแปลงสําหรับทารก
และนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 ขอ 4.13 ขอ 4.14 
ขอ 4.15 และขอ 4.16 

3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537) เร่ือง อาหารทารกและอาหารสูตร
ตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 ขอ 4.12 ขอ 4.13 ขอ 4.14 และขอ 4.15 

4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 158 (พ.ศ.2537) เร่ือง อาหารเสริมสําหรับทารก
และเด็กเล็ก ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2537 ขอ 3.13 ขอ 3.14 ขอ 3.15 และขอ 3.16 

5. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 266) พ.ศ.2545 เรื่อง นมปรุงแตง ลงวันที่ 
19 ธันวาคม พ.ศ.2545 ขอ 8(12) (14) และขอ 9(10) 

6. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 267) พ.ศ.2545 เรื่อง ผลิตภัณฑของนม 
ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2545 ขอ 7(5) (7) และ (8) 

 



บัญชีหมายเลข 2  
รายช่ือเชื้อจุลินทรียทีใ่ชเปนโพรไบโอติกสําหรับเปนสวนผสมในอาหาร 

แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง การใชโพรไบโอติกเปนสวนผสมในอาหาร 
--------------------------------------------------------- 

1. บาซิลลัส โคแอกกูแลน Bacillus coagulans 
2. บิฟโดแบคทีเรียม อะโดเลสเซนทิส Bifidibacterium adolescentis 
3. บิฟโดแบคทีเรียม อะนิมอลิส Bifidobacterium animalis 
4. บิฟโดแบคทีเรียม บิฟดัม Bifidobacterium bifidum 
5. บิฟโดแบคทีเรียม เบรเว  Bifidobacterium breve 
6. บิฟโดแบคทีเรียม อินฟานทิส Bifidobacterium infantis 
7. บิฟโดแบคทีเรียม แล็กทิส Bifidobacterium lactis 
8. บิฟโดแบคทีเรียม ลองกัม Bifidobacterium longum 
9. บิฟโดแบคทีเรียม ซูโดลองกัม Bifidobacterium pseudolongum 
10. เอ็นเทอโรค็อกคัส ดูแรน Enterococcus durans 
11. เอ็นเทอโรค็อกคัส เฟเซยีม Enterococcus faecium 
12. แล็กโทบาซิลลัส แอซิโดฟลัส Lactobacillus acidophilus 
13. แล็กโทบาซิลลัส คริสปาทัส Lactobacillus crispatus 
14. แล็กโทบาซิลลัส แก็สเซอรี Lactobacillus gasseri 
15. แล็กโทบาซิลลัส จอหนโซนอิ Lactobacillus johnsonii 
16. แล็กโทบาซิลลัส พาราคาเซอิ Lactobacillus paracasei 
17. แล็กโทบาซิลลัส รียูเทอรี Lactobacillus reuteri 
18. แล็กโทบาซิลลัส รามโนซัส Lactobacillus rhamnosus 
19. แล็กโทบาซิลลัส ซาลิวาเรียส Lactobacillus salivarius 
20. แล็กโทบาซิลลัส ซีอี Lactobacillus zeae 
21. โพรพิโอนิแบคทีเรียม อะราไบโนซัม Propionibacterium arabinosum 
22. สแตรปฟโลคอคคัส ไซนยูรี Staphylococcus sciuri 
23. แซ็กคาโรไมซีส เซรีวิซิอี สับสปชีย บวัลาดิอิ Saccharomyces cerevisiae subsp. Boulardii 
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