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แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือผลิตภณัฑ์ (ภาษาไทย) ……………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือผลิตภณัฑ์ (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………….. 

ช่ือ -สกุลผู้ยื่นคําขอ/ผูร้ับมอบอํานาจ........................................................................................................................................... 
โทรศัพท์’............................................................................. E-mail ………………………………………………………………” 

ช่ือสถานท่ีผลิต/นําเข้า …………..…………………………………………...…………………………………………………………. 
เลขท่ีใบอนุญาตผลติ/นําเข้า/สถานท่ีผลิต .................................................................................................................................. 

ส่วนที่ 2 แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น (Checklist) ประกอบการพิจารณาประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ 
เอกสารหลักฐาน จํานวน 

(ฉบับ) 
ผู้ย่ืนคําขอ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ หมายเหตุ 

มี ไม่มี มี ไม่มี 
1. แบบคําขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ ท่ีระบุ

ข้อความกล่าวอ้างไว้อย่างชัดเจน 
      

2. หนังสือมอบอํานาจจากผูด้ําเนินกิจการ ท่ีระบุ
อํานาจให้ยื่นและรับคําขอแก้ไขเพ่ิมเติม รับทราบ และ
ติดตามผลการพิจารณา  
(กรณีมอบอํานาจมาเพ่ือดําเนินการ) 

      

3. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นคําขอฯ       
4. แบบตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น (Checklist) พร้อม
ลงนามยืนยันความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร 

      

5. สรุปผลการศึกษาของเอกสารหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีแนบประกอบการพิจารณา 

      

6. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินการ
กล่าวอ้างทางสุขภาพแล้วแต่กรณดีังน้ี 

6.1 การกล่าวอ้างหน้าท่ีของสารอาหาร ท่ี
นอกเหนือจากท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาประกาศกําหนดไว้แล้ว  

6.1.1 การทบทวนวรรณกรรมอย่า ง เป ็น
ระบบ (Systematic review) และการวิเคราะห์
อภ ิม าน  (Meta-analysis)  ท่ีผ่ านการตี พิมพ์ใน
วารสารท่ีน่าเช่ือถือ หรือ 

6.1.2 ข้อคิดเห็นทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับ
และน่าเ ช่ือถือจากหน่วยงาน องค์กร หรือคณะ
ผู้เช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรับโดย
สากล หรือ 

6.1.3 รายงานผลการศึกษาในมนุษย์ท่ีมีการ
ออกแบบอย่างดี  (Well-designed human 
intervention study) หรือการศึกษาในมนุษย์ท่ีมีการ
ออกแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม โดยมีจํานวนตัวอย่างและผล
การศึกษาเบ้ืองต้นท่ีเพียงพอต่อการพิจารณา ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารท่ีน่าเช่ือถือ ฉบับเต็ม 

      

6.2 การกล่าวอ้างหน้าท่ีอ่ืน และการกล่าวอ้าง
การลดความเสี่ยงของการเกิดโรค 

6.2.1 รายงานผลการศึกษาในมนุษย์ท่ีมีการ
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เอกสารหลักฐาน จํานวน 
(ฉบับ) 

ผู้ย่ืนคําขอ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ หมายเหตุ 
มี ไม่มี มี ไม่มี 

ออกแบบอย่างดี  (Well-designed human 
intervention study) ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารท่ี
น่าเช่ือถือ ฉบับเต็ม และเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังน้ี 

6.2.2 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็น
ระบบ (Systematic review) และการวิเคราะห์
อภ ิม าน  ( Meta-analysis)  ท่ีผ่ านการตี พิม พ์ใน
วารสารท่ีน่าเช่ือถือ หรือ  

6.2.3 ข้อคิดเห็นทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับ
และน่าเ ช่ือถือจากหน่วยงาน องค์กร หรือคณะ
ผู้เช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรับโดย
สากล 
7. เอกสารสนับสนุนเพ่ิมเตมิ (ถ้าม)ี เช่น 

 - บทความท่ีเก่ียวข้องซ่ึงผ่านการทบทวนและ
ตีพิมพ์ในวารสารท่ีน่าเช่ือถือแล้ว (Peer-reviewed 
published articles) 

- การศึกษาในสัตว์ทดลอง (In vivo) 
- การศึกษาภายนอกกายสัตว์ทดลอง (Ex vivo) 

หรือการศึกษาในหลอดทดลอง (In vitro) 
- การศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงสังเกต 

(Observational evidence) ซ่ึงให้ผลการศึกษาท่ี
สอดคล้องกันจากจํานวนการศึกษาท่ีมีการออกแบบ
อย่างดี 

- ตําราวิชาการ ตําราอ้างอิง (Evidence-based 
reference texts) หรือตําราอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับและ
น่าเช่ือถือ 

      

8. เอกสารแสดงรายละเอียดผลติภัณฑ์       
8.1 เอกสารการไดร้ับอนุญาตเลขสารบบอาหาร       
8.2 สูตรส่วนประกอบของผลติภณัฑ์เป็นร้อยละโดย

นํ้าหนัก 
      

8.3 กรรมวิธีการผลิต       
8.4 คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (Specification)       
8.5 ภาชนะบรรจุและขนาดบรรจุ       
8.6 วัตถุประสงค์การบริโภค       
8.7 วิธีการบริโภค       
8.8 ขนาดรับประทาน       
8.9 คําแนะนําในการบริโภคและข้อความคําเตือนใน

การบริโภค (ถ้ามี) 
      

8.10 กลุ่มเป้าหมาย       
8.11 ฉลากผลิตภัณฑ์        
8.12 หนังสือรับรองการจําหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารท่ี

กล่าวอ้างทางสุขภาพ ตัวอย่างฉลากผลติภณัฑ์ท่ี
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เอกสารหลักฐาน จํานวน 
(ฉบับ) 

ผู้ย่ืนคําขอ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ หมายเหตุ 
มี ไม่มี มี ไม่มี 

จําหน่ายในต่างประเทศ (ถ้ามี) 

ขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพท่ีแนบมาพร้อมน้ีเป็นเอกสารท่ีถูกต้องเช่ือถือได้ และ
หากพบว่าเจ้าหน้าท่ีมีข้อสงสัยต่อเอกสารดังกล่าว ข้าพเจ้ายินดีให้ข้อมูลเพ่ิมเติมแก้เจ้าหน้าท่ี 

ลงช่ือ……………..……………………….…… ผู้ยื่นขอประเมิน/ผูร้ับมอบอํานาจ 

         (…...………....……………………………..) 

ส่วนที่ 3 ผลการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานประกอบ 
เฉพาะผู้ย่ืนขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ เฉพาะเจ้าหน้าท่ี  

ครั้งท่ี 1 (ย่ืนคําขอครั้งแรก) 
� ลงนามรับทราบผลการพิจารณาความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
ช่ือ …………………………..……….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ 
 (...........................................................) 
วันท่ี …………………………………….............เวลา…………… 

� ขอรับเอกสารประกอบการประเมินการกล่าวอ้างคืน กรณี
เอกสารไม่ครบถ้วน 

ช่ือ ……………………………………ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ 
  (........................................................) 
วันท่ี ……………………………………............เวลา…………… 

� รับทราบข้อบกพร่อง และจะแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 10 
วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีรับคําขอ (ถ้ามี) 

ช่ือ ………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ 
  (.......................................................) 
วันท่ี ……………………………………............เวลา………..…… 

 

ครั้งท่ี 1 (ย่ืนคําขอครั้งแรก) 

� เอกสารครบถ้วน และพิจารณารับคําขอ 

� เอกสารไม่ครบถ้วน  และผู้ยื่นคําขอขอรับเอกสารประกอบการ
ประเมินกล่าวอ้างคืน 

� เอกสารไม่ครบถ้วน และพิจารณาการรับคําขอแบบมีเง่ือนไข 
เน่ืองจากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตามแบบตรวจสอบเอกสาร
เบ้ืองต้น (พบข้อบกพร่องตามท่ีระบุข้างต้น) โดยต้องแก้ไขหรือส่ง
เอกสารเพ่ิมเติม ภายใน 10 วันทําการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันท่ีรับคํา
ขอ (ตั้งแต่วันท่ี.......................ถึง วันท่ี...........................) หากพ้นกําหนดจะ
ยกเลิกและส่งคืนคําขอต่อไป (ให้ผู้ยื่นคําขอลงนามรับทราบและรับ
สําเนา) 

แจ้งให้ดําเนิน………………………………………………………..  

........................................................................................................... 
ลงช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ............................................................. 
                                (.................................................................) 

วันท่ี …………………………………….............เวลา……………… 

ครั้งท่ี 2 (ย่ืนแก้ไขข้อบกพร่อง) 

ข้าพเจ้าไดย่ื้นเอกสารแก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเตมิ จํานวน
..............รายการตามท่ีระบุไว้ในแบบบันทึกข้อบกพร่องแล้ว 

ช่ือ ………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ     

    (.......................................................) 

วันท่ี ……………………………………...........เวลา…………..… 

� รับคืนคําขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินการกล่าว
อ้าง 

ช่ือ ………………………………….ผู้ยื่นคําขอ/ผู้รับมอบอํานาจ 

   (........................................................) 

วันท่ี …………………………………….............เวลา…………… 

 

ครั้งท่ี 2 (ย่ืนแก้ไขข้อบกพร่อง) 

� แก้ไขหรือส่งเอกสารครบถ้วน 

� ขอส่งคืนคําขอพร้อมกับเอกสารประกอบการประเมินการกล่าวอ้าง 
เน่ืองจาก 

� ไม่ดําเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

� การแก้ไขหรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน 

ท่านมีสิทธ์ิยื่นคําขอใหม่ โดยจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน หรืออาจจะอุทธรณ์การคืนคําขอครั้งน้ี โดยขอให้ยื่นหนังสือคํา
ขออุทธรณ์ต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภายใน 15 วันทํา
การ นับตั้งแต่วันท่ีได้รับคืนคําขอ 

ลงช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ.................................................................. 

                                 (.................................................................) 
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วันท่ี …………………………………….............เวลา…….………… 
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ส่วนที่ 4 คําอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับข้อมูลประกอบการขอประเมินการกล่าวอ้างทางสุขภาพ 

1. การศึกษาในมนุษย์ท่ีมีการออกแบบอย่างดี (Well-designed human intervention study)  
เป็นการศึกษาเชิงทดลองทางคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (Randomized controlled trial, RCT) ท่ีทําการศึกษา

ผลของการรักษา หรือผลของกระบวนการใดกระบวนการหน่ึงในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะเฉพาะ สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมของ
การให้สิ่งทดลอง (Intervention) ได้เป็นอย่างดีภายใต้สภาวการณ์ท่ีเหมาะสม ซ่ึงมีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ศึกษา (Study group) และกลุ่มควบคุม (Control group) โดยกระบวนการสุ่ม (Randomization) และวางแผนการศึกษาอย่างมี
ระบบตามหลักการ Good Clinical Practice (GCP) ซ่ึงการออกแบบการศึกษาในมนุษย์ ต้องคํานึงถึงรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

(ก) กลุ่มการศึกษาต้องเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรเป้าหมาย  
(ข) กลุ่มควบคุมต้องเหมาะสม 
(ค) ช่วงระยะเวลาท่ีเพียงพอของการได้รับสัมผัสและติดตามผลว่าให้ผลเป็นไปตามความมุ่งหมาย 
(ง) การแสดงพ้ืนฐานการบริโภคอาหารของกลุ่มการศึกษา และรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีเก่ียวข้องด้านอ่ืนๆ 
(จ) องค์ประกอบและปริมาณของอาหารท่ีศึกษาและอาหารอ่ืนท่ีบริโภคท้ังหมด ท่ีมีผลต่อการทําหน้าท่ีท่ีจะกล่าวอ้าง

ทางสุขภาพน้ันๆ 
(ฉ) การตรวจติดตามการปฏิบัติตามข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับการบริโภคอาหารหรือส่วนประกอบของอาหารภายใต้

การทดสอบของอาสาสมัคร  
(ช) การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติควรทําด้วยวิธีท่ีเป็นท่ียอมรับในวงการวิทยาศาสตร์และเหมาะสมสําหรับการศึกษา

น้ันๆ พร้อมท้ังการตีความนัยสําคัญทางสถิติท่ีเหมาะสม 
(ซ) ผลการศึกษาอย่างน้อยต้องระบุตัวแปรหรือปัจจัยท่ีกําหนด ได้แก่ ชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ์ ขนาดหน่วย

บริโภค และระยะเวลาท่ีทําให้เกิดผลตามความมุ่งหมาย 
(ฌ) หากการศึกษาไม่สามารถวัดผลได้โดยตรง เน่ืองจากมีผลกระทบต่อสุขภาพ หรือต้องใช้เวลานานจึงจะปรากฏผล 

หรือมีประเด็นทางจริยธรรมและข้อจํากัดด้านทรัพยากร เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์สูง อาจใช้ตัวช้ีวัดทางชีวภาพ 
(Biomarkers) ท่ีเหมาะสมแทน เช่น ความเข้มข้นของพลาสมาโคเลสเตอรอล สําหรับความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด เป็นต้น ท้ังน้ี ตัวช้ีวัดทางชีวภาพต้องสัมพันธ์กับผลลัพธ์สุดท้ายและความผันแปรภายในกลุ่มประชากรเป้าหมาย และ
วิธีการวิเคราะห์คุณลักษณะของตัวช้ีวัดน้ันต้องมีความถูกต้องแม่นยํา 

2. การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic review) และการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) 
เป็นการรวบรวมหลักฐานวิทยาศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือโดยใช้วิธีการอย่างเป็นระบบท่ีชัดเจนในการสืบค้นคัดเลือกและการ

ประเมินคุณภาพของรายงานการศึกษาท่ีมีรูปแบบการศึกษาเดียวกัน และนําข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณใหม่ด้วยวิธีการทาง
สถิติ (Meta-analysis) หรือสังเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อสรุปของผลการศึกษาท่ีสนใจ ซ่ึงจะช่วยลดความเอนเอียง (Bias) และ
ข้อผิดพลาดเชิงสุ่ม  (Random error) ของแต่ละการศึกษาท่ีเก่ียวข้อง และทําให้การทบทวนวรรณกรรมเกิดความถูกต้องมาก
ท่ีสุด 

3. ข้อคิดเห็นทางวิชาการท่ีเป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือจากหน่วยงาน องค์กร หรือคณะผู้เช่ียวชาญทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ได้รับการยอมรับโดยสากล เช่น  Scientific committee ของ  Codex, European Food Safety Authority (EFSA), Center 
for Food Safety and Applied Nutrition (CFSAN) หรือ Food Standard Australia New Zealand (FSANZ) เป็นต้น 

4. บทความท่ีเก่ียวข้องซ่ึงผ่านการทบทวนและตีพิมพ์ในวารสารท่ีน่าเช่ือถือแล้ว และมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับในวงการ
วิชาการน้ันๆ (Peer-reviewed published articles) โดยต้องสืบค้นได้จากฐานข้อมูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ  เช่น  Elsevier 
(Science direct,  Embase, Scopus), The Cochrane Library, Pubmed, BIOSIS, TOXNET, NAPRALERT, Thai-journal 
citation index centre หรือ Food Safety Authority ของต่างประเทศ เป็นต้น 

5. การศึกษาในสัตว์ทดลอง (In vivo) เป็นการทดสอบภายในร่างกายของสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตช้ันสูง เช่น หนู กระต่าย เป็น
ต้น 

6. การศึกษาภายนอกกายสัตว์ทดลอง (Ex vivo) เป็นการทดสอบในอวัยวะ เซลล์ หรือเน้ือเย่ือท่ีนําออกมาจากร่างกาย
ของสิ่งมีชีวิต 

7. การศึกษาในหลอดทดลอง (In vitro) เป็นการทดสอบโดยไม่มกีารใช้สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต หรือส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต 
ยกเว้นแบคทีเรีย หรือเช้ือจุลินทรีย์ท่ีอยู่ในหลอดทดลอง 

8. การศึกษาทางระบาดวิทยาเชิงสังเกต (Observational evidence)  
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เป็นการศึกษาในมนุษย์รูปแบบหน่ึง โดยการเก็บข้อมูลทางระบาดวิทยา  (Epidemiological Study) ท่ีได้จากการ
สังเกตปัจจัยหรือพฤติกรรมต่างๆ ซ่ึงไม่มีการกําหนดปัจจัยหรือสิ่งทดลองในขณะท่ีทําการศึกษา แบ่งออกเป็น 

• การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive studies) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมได้อย่างเป็นระบบจากการ
สังเกตปัจจัยหรือพฤติกรรมท่ีความสัมพันธ์กับผลหรือสิ่งท่ีสนใจศึกษา โดยไม่มีการกําหนดกลุ่มเปรียบเทียบหรือมีการทดลองใดๆ 

- รายงานผู้ป่วย (Case Report หรือ Case Series) 
- การศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional studies) เป็นการศึกษาในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีแสดงให้

เห็นถึงสภาพปัญหาในขณะน้ัน โดยท่ีปัจจัยและผลลัพธ์จะถูกวัดพร้อมๆ กันในช่วงเวลาเดียวกัน 
• การวิจัยเชิงวิเคราะห์ (Analytical studies) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยหน่ึงกับผลหรือสิ่งท่ี 

เกิดข้ึน โดยมีกลุ่มควบคุมหรือกลุ่มเปรียบเทียบ และกลุ่มศึกษา ซ่ึงการศึกษาควรมาจากศูนย์วิจัยหรือกลุ่มวิจัยมากกว่าหน่ึงศูนย์
หรือหน่ึงกลุ่มวิจัย ประกอบด้วย 

- การศึกษาทางระบาดวิทยารูปแบบ cohort study เป็นการศึกษาแบบติดตามไปข้างหน้าของกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีได้รับและไม่ได้รับปัจจัยว่าเกิดผลอย่างไรในอนาคต 

- การศึกษาทางระบาดวิทยารูปแบบ case-control study เป็นการศึกษาติดตามย้อนหลัง โดยเริ่มจากผล
ไปสู่การค้นหาสาเหตุในอดีต 

9. ตําราวิชาการ ตําราอ้างอิง (Evidence-based reference texts) หรือตําราอ่ืนๆ ท่ีเป็นท่ียอมรับและน่าเช่ือถือใน
วงการวิชาการน้ันๆ 

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวต้องเป็นเอกสารหลักฐานท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ท่ี
เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไปในระดับสากล 
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