
   
 
 
 
 

 
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

เรื่อง ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3) และ(ฉบับที่ 4)  
   

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พิจารณาทบทวนประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่มีข้อก าหนด
การแสดงข้อความหรือค าเตือนบนฉลากส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จึงออกค าชี้แจงเกี่ยวกับข้อก าหนดการแสดงข้อความและค าเตือนของประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว  
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. ก าหนดให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอาหารก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน  โดยยกเลิก
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2548  

2. รายละเอียดการขอรับเลขสารบบอาหารให้เป็นไปตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งตามบัญชีรายชื่อที่
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศก าหนดและมิได้ก าหนดไว้ ให้ยื่นขออนุญาตโดยใช้หลักฐาน
เหมือนกันในทุกกรณี โดยต้องแจ้งสูตรส่วนประกอบ คุณภาพหรือมาตรฐานของวัตถุดิบ และส่งรายงานผลการ
ตรวจวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ประกอบการขออนุญาต  

3. ก าหนดข้อความและค าเตือน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2562 
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ ๒๕ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 411) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร 
พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยอ้างอิงตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 
2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ. 2548 เรื่อง รอยัล
เยลลีและผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2549  

นอกจากนี้ ได้ก าหนดข้อความและค าเตือนเพิ่มเติมจ านวน 9 รายการ โดยอ้างอิงตามมติ
คณะอนุกรรมการวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  

- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดเนื้อในของเมล็ด (Kernel) มะม่วงแอฟริกัน (Irvingia 
gabonensis) เป็นส่วนประกอบ 

- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากรากของ Cistanche tubulosa เป็นส่วนประกอบ 
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มี Red yeast rice เป็นส่วนประกอบ 
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีวิตามินเค 2 ในรูปของมีนาควิโนน-7 (Menaquinone-7)  

เป็นส่วนประกอบ 
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเมล็ดเชีย (Chia seed) เป็นส่วนประกอบ 
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีไฟโตสเตอรอล หรือเอสเทอร์ของไฟโตสเตอรอล ไฟโต-สตานอล 

หรือเอสเทอร์ของไฟโตสตานอล เป็นส่วนประกอบ 
 
 

 

 
(ส าเนา) 
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- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีผงรากเบอร์ดอก หรือรากโกโบ เป็นส่วนประกอบ 
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีใบผักเชียงดา Gymnema inodorum (Lour.) Decne.

อบแห้งเป็นส่วนประกอบ  
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีรากและเหง้าของพืช Angelica gigas Nakai, Cnidium 

officinale MAKINO และ Paeonia japonica Miyabe เป็นส่วนประกอบ  
ทั้งนี้รายละเอียดของการแสดงข้อความค าเตือนสรุปได้ดังนี้ 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ค าเตือนหรือข้อความอ่ืน 
1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด  ข้อความ “ค าเตือน” ด้วยตัวอักษรไม่เล็กกว่า 1.5 มม. ในกรอบ

สี่เหลี่ยม สีกรอบตัดกับสีพ้ืนฉลาก 
 “เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน”  
 “ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็น
ประจ า” ด้วยตัวอักษรที่มีขนาดเห็นได้ชัดเจน 
 “ไม่มีผลในการป้องกัน หรือรักษาโรค” ด้วยตัวอักษรหนาทึบ สีของ
ตัวอักษรตัดกับสีของพ้ืนกรอบ  

2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ดังต่อไปนี้ ต้องแสดงข้อความค า
เตือนเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

2.1 กระดูกอ่อนปลาฉลาม “ไม่เหมาะส าหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและผู้ที่พักฟ้ืนจากการผ่าตัด” ด้วย
ตัวอักษรต้องมีขนาดอ่านได้ชัดเจน 

2.2 เกสรดอกไม ้ “ผู้ที่แพ้ละอองเกสรดอกไม้ ไม่ควรรับประทาน” ด้วยตัวอักษรสีแดง ขนาดไม่
เล็กกว่า 2 มม. 

2.3 ไคโตซาน  “เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีที่ให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน” 
 “ส าหรับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ่ืนๆ ที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ
หลัก ควรรับประทานก่อนหรือหลังผลิตภัณฑ์นี้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง” 
 “ควรระวังในผู้ที่แพ้อาหารทะเลและผู้ที่มี น้ าหนักตัวต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน” 

2.4 น้ ามันปลา  “ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ปลาทะเลหรือน้ ามันปลา” 

 “ควรระวังในผู้ที่เลือดแข็งตัวช้า หรือผู้ที่ ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 
หรือแอสไพริน”  
 “ผลิตภัณฑ์นี้ให้กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 3 ได้แก่ อีพีเอ และ ดีเอชเอ ใน 
1 แคปซูลมีน้ ามันปลา  (ระบุ)  มก. ประกอบด้วยกรดไขมันไม่อ่ิมตัวหลาย
ต าแหน่ง กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก (อีพีเอ)  (ระบุ)  มก. กรดโดโคซาเฮก
ซาอีโนอิก (ดีเอชเอ)  (ระบุ)  มก. กรดไขมันอิ่มตัว  (ระบุ)  มก.” 

2.5 น้ ามันอิฟนิงพริมโรส  “ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติเป็นโรคลมชัก” 
 “ควรระวังในผู้ที่ได้รับยารักษาโรคลมชัก” 
 “ผลิตภัณฑ์นี้ให้กรดไขมันกลุ่มโอเมก้า 6 ได้แก่ กรดไลโนเลอิกและกรด
แกมมา-ไลโนเลอิก ใน 1 แคปซูล มีน้ ามันอิฟนิงพริมโรส (ระบุ) มก. 
ประกอบด้วย กรดไลโนเลอิก (ระบุ) มก. กรดแกมมา-ไลโนเลนิก (ระบุ) มก.” 
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ค าเตือนหรือข้อความอ่ืน 
2.6 ใยอาหาร  “เพ่ือป้องกันภาวะอุดตันของล าไส้ที่อาจเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ใย

อาหารชนิดแห้ง ควรรับประทานพร้อมน้ า 1-2 แก้ว”  
 “ใน 1 (ระบุหน่วย) มีใยอาหารทั้งหมด (ระบุ) มก. ประกอบด้วยใยอาหารที่
ละลายน้ าได ้(ระบุ) มก. ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ า (ระบุ) มก.” 

2.7 รอยัลเยลลีและผลิตภัณฑ์
รอยัลเยลลี 

“ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดหรือโรคภูมิแพ้ ไม่ควรรับประทาน เพราะอาจเกิด
อาการแพ้อย่างรุนแรง” 

2.8 เลซิติน “เลซิติน เป็นไขมันชนิดฟอสโฟไลปิด ซึ่ งมีฟอสฟาติดิล โคลีนเป็น
ส่วนประกอบหลัก ใน 1 แคปซูล มีเลซิติน (ระบุ) มก.ประกอบด้วยฟอสฟา
ติดิลโคลีน (ระบุ) .มก.” 

2.9 ขิงหรือสารสกัดจากขิง “ผู้ที่เป็นโรคนิ่ว ไม่ควรรับประทาน”  
2.10 สารสกัดขมิ้นชัน 

(Curcuminoids) 
“ห้ามใช้ในผู้ที่มีท่อน้ าดีอุดตัน” 

2.11 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่ ใ ช้ ส าร ให้ ค วามหวานแทน
น้ าตาลหรือวัตถุให้ความหวาน
แทนน้ าตาล 

 

- น้ าตาลแอลกอฮอล์ 
(เ ง่ือนไขการใช้น้ าตาลแอลกอฮอล์  ต้อง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า
ด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร) 

“ไม่ใช่อาหารส าหรับควบคุมน้ าหนัก” 

- อะซีซัลเฟม เค  
(เง่ือนไขการใช้อะซีซัลเฟม เค (INS 950) 
ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร) 

“ไม่ใช่อาหารส าหรับควบคุมน้ าหนัก” 

- แอสพาร์เทม  
(เง่ือนไขการใช้แอสพาร์เทม (INS951) หรือ
สารที่มีแอสพาร์เทมเป็นส่วนประกอบ เช่น 
เกลือแอสพาร์เทม-แอซีซัลเฟม ( INS962) 
ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร) 

 “ผู้ที่มีสภาวะฟินิลคีโตนูเรีย ผลิตภัณฑ์นี้มีฟินิลอลานีน”  
 “ไม่ใช่อาหารส าหรับควบคุมน้ าหนัก” 

๒.๑๒ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่ มี สารสกั ด เนื้ อ ในของ เมล็ ด 
(Kernel) ม ะ ม่ ว ง แ อ ฟ ริ กั น 
(Irvingia gabonensis) เป็น
ส่วนประกอบ* 

“ข้อมูลส าหรับผู้แพ้อาหาร: มีอัลบูมิน (โปรตีนจากสารสกัดเมล็ดมะม่วงแอฟ
ริกัน)” 

๒.๑๓ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่ มี ส า ร ส กั ด จ า ก ร า ก ข อ ง 
Cistanche tubulosa เป็น
ส่วนประกอบ * 

“ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดไม่ควรรับประทาน” 

๒.๑๔ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่มี Red yeast rice เป็น

 “ห้ามใช้เกินขนาดที่ก าหนด” 
 “ห้ามใช้ในหญิงให้นมบุตร” 
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ค าเตือนหรือข้อความอ่ืน 
ส่วนประกอบ*  “ห้ามใช้ร่วมกับยาลดระดับไขมันในเลือด , ยากดภูมิคุ้มกัน 

(Cyclosporine), ยารักษาอาการซึมเศร้า (Nefazodone), ยาแอนโดรเจน
สังเคราะห์ยับยั้งการตกไข่ (Danazol), ยาเม็ดวิตามินบีรวม, ยาต้านจุลชีพ เช่น 
Azitromycin, Clarithromycin, Erythromycin, Itraconazole, 
Ketoconazole และยาต้านไวรัสเอดส์” 
 “ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ หรือโรคไต” 
 “ห้ามรับประทานติดต่อกันนานเกิน 4 เดือน (16 สัปดาห์)” 
 “ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน” 
 “หยุดรับประทานทันทีหากมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือมีอาการ
คล้ายเป็นไข้หวัด” 

2.15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
มี วิตามินเค 2 ในรูปของมีนาควิ
โนน-7 (Menaquinone-7) เป็ น
ส่วนประกอบ* 

ต้องแสดงค าเตือนหรือข้อควรระวังส าหรับผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด 

2.16 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่มีเมล็ดเชีย (Chia seed) เป็น
ส่วนประกอบ* 

 “บริโภคเมล็ดเชียไม่เกินวันละ 15 กรัม” 
 “ใน 1 (ระบุหน่วย) มีใยอาหารทั้งหมด (ระบุ)  มก. ประกอบด้วยใย
อาหาร ที่ละลายน้ าได้  (ระบุ)  มก. ใยอาหารที่ไม่ละลายน้ า (ระบุ)  มก.” 
 “เพ่ือป้องกันภาวะอุดตันของล าไส้ที่อาจเกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ใย
อาหารชนิดแห้ง ควรรับประทานพร้อมน้ า 1-2 แก้ว” 

2.17 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่มีไฟโต สเตอรอล ไฟโตสตานอล 
หรื อ เอส เทอร์ ของ  ไฟโตสเต
อรอลหรือสตานอล เป็น
ส่วนประกอบ* 

1. ต้องแสดงข้อความ “เติมแพลนท์ สตานอล/แพลนท์สเตอรอล ปริมาณ  
(ระบุ)  กรัม ต่อ         (ปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภค)” แสดงไว้ในต าแหน่งใกล้
กับชื่ออาหารภาษาไทย 
2. ต้องแสดงข้อความค าเตือนดังต่อไปนี้บนฉลากด้วยตัวอักษรสีแดง เห็นได้
ชัดเจนในกรอบ 
 “ไม่ควรรับประทานแพลนท์สตานอล/แพลนท์สเตอรอล เกินวันละ 2 
กรัม”  
 “ควรบริโภคผักและผลไม้ เพ่ือช่วยรักษาระดับแคโรทีนอยด์ในร่างกาย
ให้เป็นปกต”ิ 
 “หากรับประทานต่อเนื่อง อาจท าให้ระดับวิตามินอีลดต่ าลงได้” 
 “ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน” 
 “เด็ก สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน” 

2.18 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่มีผงรากเบอร์ดอก หรือรากโก
โบ เป็นส่วนประกอบ* 

“ผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไม่ควรรับประทาน” 

2.19 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่ มี ใ บ ผั ก เ ชี ย ง ด า อ บ แ ห้ ง 
Gymnema inodorum (Lour.) 
Decne. เป็นส่วนประกอบ* 

 “ เด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้มีภาวะน้ าตาลในเลือดต่ าไม่ควรรับประทาน” 
 “ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน” 
 “ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นเวลาเกิน 1 เดือน” 
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ค าเตือนหรือข้อความอ่ืน 
2.20 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ที่ มี ร า ก แ ล ะ เ ห ง้ า ข อ ง พื ช 
Angelica gigas Nakai, 
Cnidium officinale MAKINO 
และ Paeonia japonica 
Miyabe เป็นส่วนประกอบ* 

 “ไม่ควรรับประทานติดต่อกันเกิน 4 เดือน” 
 “หญิงให้นมบุตร หญิงที่มีประจ าเดือนผิดปกติ ไม่ควรรับประทาน  
 ผู้ที่จะเข้ารับการผ่าตัดให้หยุดรับประทาน และปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับ
การผ่าตัด” 
 “ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของ Cnidium officinale และ Paeonia 
japonica ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการแพ้รุนแรงได้” 

หมายเหตุ * ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง อาหารใหม่ ก่อน และฉลากต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

4. ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามประกาศฯ นี้ จัดเป็นการกระท าฝ่าฝืนประกาศ   
ซ่ึงออกตามมาตรา 6(10) โทษตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 

5. วันบังคับใช้: มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เว้นแต่การแสดงค าเตือนหรือ
ข้อความอ่ืน ส าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดเชีย (Chia seed) ไฟโตสเตอรอลหรือเอสเทอร์
ของไฟโตสเตอรอล ไฟโตสตานอลหรือเอสเทอร์ของไฟโตสตานอล และผักเชียงดาอบแห้ง ในล าดับที่ 2.16 ล าดับที่ 
2.17 และล าดับที่ 2.19  ของบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 
405) พ.ศ. 2562 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ฉบับที่ ๓)  
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้จัดท าฉลากไว้ก่อนวันที่  
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ไม่เป็นไปตามประกาศนี้ จ าหน่ายต่อไปได้ไม่เกินวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ส านัก
อาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๗๑๗๓ และ ๐๒-๕๙๐-
๗๑๗๙ ในเวลาราชการ  

ประกาศ ณ วันที่    ๒๗    กนัยายน พ.ศ. 25๖๒ 

                   ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ 
                                 (เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา)    

 
 

รับรองส าเนาถูกต้อง 
จิรารัตน์ เทศะศิลป์ 

(นักวิชาการและอาหารช านาญการพิเศษ) 
 


