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เอกสารแนบทาย 
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ที่  403  /2551 
 เร่ือง การพิจารณา การอนุญาต การกลาวอางทางสุขภาพของโพรไบโอติกในผลิตภณัฑอาหาร 

 
แนวทางและหลักเกณฑการประเมินประสิทธิผลตอสุขภาพ ความปลอดภัย และการกลาวอางทางสุขภาพของ

โพรไบโอติกในผลิตภัณฑอาหาร 
 
1.ความเปนมา 

ปจจุบันผูบริโภคใหความสนใจสุขภาพมากขึ้น ทําใหเกดิการแขงขันในการผลิตผลิตภัณฑที่สงเสริม
สุขภาพ ในหลายประเทศไดอนุญาตใหมกีารกลาวอางทางสุขภาพ ซ่ึงการกลาวอางทางสุขภาพของโพรไบโอติก 
(Probiotic)ในผลิตภัณฑอาหารไดรับการอนุญาตมานานแลวในหลายประเทศตั้งแตป พ.ศ.2544 โดยมีขอมูลทาง
วิทยาศาสตรสนับสนุนการกลาวอางอยางตอเนื่องทําใหเชือ่วามีผลตอสุขภาพ เชน  มบีทบาทที่สําคัญตอระบบ
ทางเดินอาหาร และอาจลดความเสี่ยงตอโรคติดเชื้อในเด็ก ทําใหมีการสงเสริมการบริโภคอาหารที่มีการเติม  
โพรไบโอติกในรูปของจุลินทรียที่มีชีวิต (live microbes)โดยเฉพาะในผลิตภัณฑนม ประกอบกับผูบริโภค
ตองการไดรับขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับการกลาวอางทางสุขภาพ ดังนั้นเพื่อใหผูบริโภคไดรับขอมูลการกลาวอาง
อยางถูกตองจงึจําเปนตองกําหนดหลักเกณฑในการกลาวอางโพรไบโอติกในผลิตภณัฑเพื่อเปนแนวทางในการ
พิจารณาอนุญาต 

 
2.ขอบขาย 
  กําหนดขอบขายแนวทางการประเมินประสิทธิผลตอสุขภาพ ความปลอดภัยและการกลาวอางทาง
สุขภาพของโพรไบโอติกในผลิตภัณฑอาหาร ทั้งในอาหารปกติ (conventional foods) และผลิตภณัฑเสริมอาหาร 
(dietary supplement) โดยโพรไบโอติกนีไ้มรวมที่อางในรูปสารชีวบําบดั (biotherapeutic agents) และจุลินทรียที่
มีประโยชน (beneficial microorganisms) ที่ไมใชในอาหารและจุลินทรียที่ไดจากการดดัแปรพันธุกรรม 
(Genetically Modified Microorganism,GMM) 
 
3.คํานิยาม 
โพรไบโอติก (Probiotic)  หมายความวา จลิุนทรียที่มีชีวติซึ่งเมื่อรางกายไดรับในปรมิาณที่เพยีงพอจะทําให
เกิดผลที่เปนประโยชนดานสุขภาพ  
 
ตัวชี้วัดทางชีวภาพ (Biomarker) หมายความวา ลักษณะตางๆซึ่งไดถูกวัดอยางมเีปาหมายและไดถูกประเมินเปน
ตัวช้ีวดัของกระบวนการทางชีวภาพปกติ หรือ ทางพยาธิสภาพ หรือ การตอบสนองทางเภสัชวิทยาตอการไดรับ
โพรไบโอติก  



การกลาวอางทางสุขภาพ (Health Claim) หมายความวา การแสดงสรรพคุณ คุณประโยชนของอาหาร หรือ 
สวนประกอบของอาหาร หรือสารอาหารที่เกี่ยวของกับสุขภาพ ทั้งทางตรงและทางออมหรือโดยนัย 
 
4. แนวทางการประเมินโพรไบโอติก  
 ในการจะกลาวอางวาอาหารนั้นมีโพรไบโอติกเปนสวนประกอบจําเปนตองมีการประเมินทางคณุภาพ 
ความปลอดภยั และประสิทธิผลของโพรไบโอติก การประเมินโพรไบโอติกที่ใชในอาหารมีหลักเกณฑ            
ดังภาคผนวก 1 

4.1 การประเมินเอกลักษณและความปลอดภัยของจุลินทรียท่ีมีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติก 
4.1.1  การตรวจเอกลักษณสกุล(genus)/ชนดิ(species)/สายพันธุ(strain)  

จากหลักฐานที่มีอยูในปจจบุันแสดงใหเห็นวาจุลินทรยีที่มีคุณสมบตัิเปนโพรไบโอติกเปนสายพนัธุที่จําเพาะ 
ดังนั้นการตรวจเอกลักษณของจุลินทรียเพือ่ระบุสายพันธุมีความจําเปนและสําคัญในการเชื่อมโยงถึงผลตอ
สุขภาพและการศึกษาทางพิษวิทยา ในการตรวจเอกลักษณสายพันธุของจลิุนทรียตองใชวิธีการที่เปนปจจุบัน 
แมนตรง และเชื่อถือได ซ่ึงสวนใหญจะใชวิธีการแสดงออกทางลักษณะ ( phenotype) และ การแสดงออกทาง
พันธุกรรม (genotype) รวมกนั สวนการเรยีกชื่อ (nomenclature) ของจุลินทรียตองเปนชื่อปจจุบันและเปนชื่อที่รู
ทั่วกันทางวิทยาศาสตร โดยรายชื่อของจุลินทรียที่เปนปจจุบันสามารถดูไดที ่

• Approved Lists of Bacteria Names (Int. J. Syst. Bacteriol, 1980, 30:225-420) or 
www.bacterio.cict.fr/ และ/หรือ 

• Validation Lists, published in the International Journal of Systematic and Evolutionary 
Microbiology (or International Journal of Systematic Bacteriology, prior to 2002)  

• Bergy’ Manual ฉบับลาสุด 
 

4.1.2. วิธีการทดสอบที่ใชคัดกรองวาจุลินทรียมีคุณสมบตัิเปนโพรไบโอติก 
เมื่อจุลินทรียผานการตรวจเอกลักษณทราบสายพันธุที่แนนอนแลวข้ันตอนตอไปคือการคัดกรองจุลินทรียนั้นๆวา
มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกหรือไม  ปจจุบันใชการทดสอบนอกกาย (In vitro) เพือ่เรียนรูกลไกและผลที่เกิด
จากคุณสมบัตทิี่เปนโพรไบโอติกในระบบทางเดินอาหารดังนี ้
 
 - การทนตอสภาวะความเปนกรดในกระเพาะอาหาร (resistance to gastric acidity) 
 - การทนตอสภาวะของเกลอืน้ําด ี(bile salt resistance)  

- ความสามารถในการเกาะตดิกับเยื่อมูก หรือ เซลลผิวเยื่อบุของมนุษยหรือ เซลลไลน (adherence to 
mucus and/or human epithelial cells and cell line) 

 



 - ฤทธิ์ของเอนไซมไฮโดรเลสในการยอยเกลือน้ําด ี(bile salt hydrolase activity) ( อาจทดสอบเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม) 
  
        แตวิธีการทดสอบขางตนนี้ไมอาจจะนํามาสรุปแปลผลเปรียบเทียบกบับทบาทของจุลินทรียที่จะมีตอ
รางกายมนษุยได  และขอมูลการทดสอบภายนอกกายสําหรับบางสายพันธุยังไมอาจสรุปไดวาจุลินทรียนั้นมี
คุณสมบัติของโพรไบโอติก ดังนั้นการใชโพรไบโอติกในมนุษยจึงจําเปนตองมีการทดลองทางคลินิกเพื่อใช  
เปนหลักฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุนการประเมินประสิทธิผล 
 

4.2  การประเมินความปลอดภัยของโพรไบโอตกิตอมนษุย 
  แล็กโตบาซิลไล (Lactobacilli)  ไบฟโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria) และยีสตมีประวัติการใชในอาหาร
มานานแลวประกอบกับขอมลูการศึกษาทางระบาดวิทยาไมพบผลขางเคียงในมนุษย   ผูเชี่ยวชาญจึงนํามาสรุปวา
เชื้อจุลินทรียดงักลาวมีความปลอดภัยและมีคุณสมบัติของโพรไบโอติกจึงอนุญาตใหมีการใชเปนโพรไบโอติก 
แตเนื่องจากในทางทฤษฎีจลิุนทรียโพรไบโอติกอาจจะกอใหเกิดผลขางเคียงไดถึง 4 ลักษณะ คือ 1.การติดเชื้อ
ทางระบบทั่วไป (systemic infections) 2.การเสื่อมลงทางเมแทบอลิซึม (deleterious metabolic activities)            
3.การกระตุนภูมิคุมกันมากเกินในผูที่ไวตอการกระตุน (excessive immune stimulation in susceptible 
individuals) และ 4.การสงถายสารพันธุกรรม (gene transfer)  ดังนั้นเพือ่ความปลอดภัยในมนษุยจงึจําเปนตองมี
การทดสอบเพิม่เติมอยางนอยดังนี ้ 

 -  การพิจารณารูปแบบการดือ้ตอสารปฏิชีวนะ  
 -  การประเมนิฤทธิ์ทางเมแทบอลิก เชน การผลิตดี-แลกเทต การสลายเกลือน้ําด ี 
 -  การประเมนิผลขางเคียงระหวางการศึกษาในมนษุย 

-  การเฝาระวังทางระบาดวิทยาของอบุัติการณที่ไมพึงประสงคในผูบริโภคหลังออกจําหนาย               
ในทองตลาด  
 -  ในกรณีที่สายพันธุที่ประเมนินั้นเปนชนิดที่มีการผลิตสารที่เปนพิษตอสัตวเล้ียงลูกดวยนมจําเปนตอง
ผานการทดสอบสารพิษนั้นดวย 
 -  ในกรณีที่สายพันธุที่ประเมนินั้นอยูในกลุมของจุลินทรียชนิดที่มีโอกาสทําใหเกดิการแตกของ        
เม็ดเลือดแดง ตองพิจารณาถงึฤทธิ์ทางฮีโมไลติกของจุลินทรียสายพนัธุนั้นเพิ่มเติมดวย  
 
         รายช่ือจลิุนทรียที่มีคุณสมบัติเปนโพรไบโอติกและปลอดภัยตอมนุษยแสดงไวในภาคผนวก 2  
 
 ในกรณีที่เปนจุลินทรียชนิดอื่นที่ไมไดระบุไวในภาคผนวก2 หากตองการแสดงวาเปนโพรไบโอติก
จําเปนตองผานการทดสอบเบื้องตนดังกลาวกอน สําหรับ Lactic acid bacteria บางชนิด เชน เอ็นเทอโรค็อกคัส 
(Enterococcus) จะมีคุณสมบัตทิี่กอความรุนแรง (virulence) จงึไมแนะนําใหใช เอ็นเทอโรคอ็กคัส เปนโพรไบโอตกิ 



สําหรับใชในมนุษย เวนเสยีแตผูผลิตพิสูจนไดวาสายพนัธุนั้นๆไมดื้อหรือไมถายทอดการดื้อตอแวนโคมัยซิน 
(Vancomycin) หรือไมกอความรุนแรง (virulence) หรือทําใหเกิดการตดิเชื้อ  

 
4.3 การประเมินประสิทธิผลของโพรไบโอติกตอสุขภาพ 

               เมื่อจุลินทรียไดผานการประเมนิวามีคุณสมบัตเิปนโพรไบโอติกและผานการประเมินความปลอดภัย
แลว การประเมินประสิทธิผลของโพรไบโอติกในผลิตภณัฑจําเปนตองมีหลักฐานสนับสนุนทางวทิยาศาสตร 
(scientific substantiation) ที่ศึกษาทดลองในมนุษยที่มีการออกแบบอยางดี (well designed human intervention 
study) และตองมีผลการศึกษาอยางนอยจากสองสถาบันโดยมีผลการศึกษาตองมีตวัแปรหรือปจจัยที่กําหนด 
(parameter)ที่เกี่ยวของอยางนอยดังนี ้

 - ชนิด/ประเภทของอาหาร  
 - ขนาดหนวยบริโภค   
 - ปริมาณของจุลินทรียโพรไบโอติก 

 - ระยะเวลาที่ทําใหเกิดผลตามความมุงหมายในการใช    
- หลักฐานสนบัสนุนทางวิทยาศาสตร (หลักเกณฑการประเมินหลักฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุนการ

กลาวอางทางสุขภาพดูภาคผนวก 3) 
 
5. การกลาวอางทางสขุภาพและการแสดงฉลาก 
          5.1  การแสดงฉลาก     
            การแสดงฉลากของผลิตภัณฑใหปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยเร่ืองฉลาก และตองมี
ขอมูลจําเปนเพิ่มเติมอยางนอยดังนี ้

- สกุล  ชนิด  และสายพันธุทีก่ําหนดตองไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดเกีย่วกับหนาที่ของสายพันธุ 
       ปริมาณขั้นต่ําของสายพนัธุโพรไบโอติกที่เหลือรอดเมื่อส้ินสุดอายกุารเก็บ (จํานวน CFU/ กรัม)          

ไมนอยกวา 106 CFU/กรัม  
- ปริมาณ/ชวงระยะเวลาทีแ่นะนําใหบริโภคตองเพียงพอตอการมีผลตามที่กลาวอาง  
- ขอความการกลาวอาง 
- สภาวะการเกบ็รักษาที่เหมาะสม 
- สถานที่ติดตอสําหรับใหขอมูลแกผูบริโภค 

  
5.2 การกลาวอางทางสุขภาพ 

ตองผานการพจิารณาและไดรับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเปนไปตาม
หลักเกณฑการกลาวอางทางสุขภาพของอาหารบนฉลากและเอกสารกํากับอาหาร (ดภูาคผนวก 4 และ 5) 
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ภาคผนวก 1 
หลักเกณฑในการประเมินโพรไบโอติกสําหรับใชในอาหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ระบุสายพันธุ ดวยวิธีการแสดงออกทางกายภาพ (phenotype) และ การแสดงออกทางพันธุกรรม (genotype)  
- สกุล,ชนิด,สายพันธุ  
- deposit strain ใน culture collection 

การประเมินความปลอดภัย (safety assessment)  
ใหทําทุกกรณียกเวนจุลินทรียโพรไบโอติกที่อยูในบัญชีรายช่ือตามภาคผนวก 2 
- การทดสอบนอกกาย และ/หรือ ในสัตว 
- การศึกษาในมนุษย Phase I 

ลักษณะทางหนาที่ (functional)  
-การทดสอบนอกกาย  
-การศึกษาในสัตว 

การศึกษาในมนุษยที่มีการออกแบบอยางดี(well design human intervention study)  
หรือ 

การศึกษาในมนุษยที่มีการออกแบบอื่นๆที่เหมาะสมกับจํานวนตัวอยาง และผลการศึกษา
เบื้องตนที่เหมาะสมที่จะพิจารณาสายพันธุหรือผลิตภัณฑวามีประสิทธิผล 

Probiotic Food 

การแสดงฉลากและการกลาวอางใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาและระบุ 
- สกุล  ชนิด  และสายพันธุที่กําหนดตองไมทําใหผูบริโภคเขาใจผิดเกี่ยวกับหนาที่ของสายพันธุ 
- ปริมาณขั้นต่ําของสายพันธุโพรไบโอติกที่เหลือรอดเมื่อสิ้นสุดอายุการเก็บ(จํานวน CFU/ กรัม)        

ไมนอยกวา 106 CFU/กรัม  
- ปริมาณ/ชวงระยะเวลาที่แนะนําใหบริโภคตองเพียงพอตอการมีผลตามที่กลาวอาง 
- ขอความการกลาวอาง 
- สภาวะการเก็บรักษาที่เหมาะสม 
- สถานที่ติดตอสําหรับใหขอมูลแกผูบริโภค 

การกลาวอางทางสุขภาพ (Health Claim) 



ภาคผนวก 2 
บัญชีรายชื่อเชือ้จุลินทรียท่ีอนุญาตเปนโพรไบโอติกและปลอดภยัตอมนุษย  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สําหรับเชื้อนอกเหนือจากนีใ้หตรวจสอบกบั Bulletin of the International Dairy Federation ฉบับลาสุด  
ที่มา : Bulletin of the International Dairy Federation 377/2002 
 

 
 
 

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 อินฟานทสิ Bifidobacterium infantis 
7 บิฟโดแบคทีเรียม แล็กทิส Bifidobacterium lactis   
8 บิฟโดแบคทีเรียม ลองกัม Bifidobacterium longum 
9 บิฟโดแบคทีเรียม ซูโดลองกัม Bifidobacterium pseudolongum 
10 เอ็นเทอโรค็อกคัส ดูแรน Enterococcus durans 
11 เอ็นเทอโรค็อกคัส เฟเซียม 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 

บัวลาดิอิ 
Saccharomyces cerevisiae subsp. boulardii 



ภาคผนวก 3 
หลักเกณฑการประเมินหลักฐานทางวิทยาศาสตรสนับสนุนการกลาวอางทางสุขภาพ 

  
 การประเมินหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตรการกลาวอางทางสุขภาพใหพจิารณาคํานึงตาม
หลักเกณฑตามลําดับดังตอไปนี้ : 
หลักเกณฑท่ี 1 
อาหารหรือสวนประกอบของอาหารที่จะกลาวอางจะตองมีคุณลักษณะเฉพาะจําแนกไดชัดเจน 
 
หลักเกณฑท่ี 2 
การพิสูจนการกลาวอางควรอาศัยขอมูลการศึกษาในมนษุย โดยเฉพาะจาก human intervention studies โดยมกีาร
ออกแบบที่คํานึงถึงขอพิจารณาดังตอไปนี ้

1. กลุมศึกษาตองเปนตวัแทนของกลุมเปาหมาย 
2. มีกลุมควบคุม (control) ที่เหมาะสม 
3. มีชวงระยะการไดรับสัมผัสที่เพียงพอและติดตามเพื่อแสดงผลที่มุงหมายใหเกิดขึน้ 
4. พื้นฐานอาหารที่บริโภคหรือรูปแบบการใชชีวิตดานอืน่ๆที่เกี่ยวของ  
5. ปริมาณของอาหารและสวนประกอบของอาหารที่สอดคลองกับแบบแผนการบริโภคที่มุงหมาย 
6. ประเภทของอาหารและปจจยัของสวนประกอบอื่นที่มีผลตอหนาที่ของโพรไบโอติก 
7. ตรวจติดตามผูเขารวมการวจิยัวาบริโภคอาหารหรือสวนประกอบของอาหารที่ใชทดลองตามที่ตั้งไว

หรือไมตั้งไว  
8. ผลการทดสอบสมมติฐานที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
หลักเกณฑท่ี 3 
ในกรณีที ่จุดสิ้นสุด (endpoint) ของผลที่จะกลาวอางไมสามารถวัดไดโดยทางตรง การศึกษาอาจใชตัวช้ีวดั 
(markers) ที่เหมาะสมแทนโดยมีเหตุผลที่จําเปนดังนี้คือ ; 

- ผลกระทบตอสุขภาพหรือประโยชนหลักที่ตองใชเวลาเนิ่นนานจึงจะปรากฏใหเหน็ 
- ความเปนไปไดหรือประเดน็ทางจริยธรรม 
- ขอจํากัดทางทรัพยากร เชน คาตรวจวเิคราะหที่มีคาใชจายสูง 

 
 
 

 
 



หลักเกณฑท่ี 4 
 ตัวช้ีวดัที่ใชตอง :  

- มีความถูกตองทางชีวภาพซึ่งความสัมพันธตอผลลัพธสุดทายและความแปรผันภายในประชากร
กลุมเปาหมายเปนที่ทราบโดยทั่วกัน 

- มีความถูกตองทางวิธีการที่เกีย่วกับการวเิคราะหคณุลักษณะของตัวช้ีวัดนั้น 
 
หลักเกณฑท่ี 5 
ในการศึกษาตวัแปรเปาหมายควรเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มีนัยสําคัญทางสถิติและการเปลี่ยนแปลงนี้ควรมี
ความหมายทางชีวภาพสําหรับกลุมเปาหมายที่สอดคลองกับการกลาวอาง 
 
หลักเกณฑท่ี 6 
การกลาวอางตองพิสูจนทางวิทยาศาสตรโดยการพิจารณาขอมูลทั้งหมดที่มีอยูและการพิจารณาน้าํหนักของ
หลักฐานดงัตอไปนี ้

- ผลที่ไดสอดคลองกับผลจากหลักฐานหรือวิธีการอื่น 
- มีความถูกตองตามวิธีการดานเทคโนโลยีการอาหาร 
- การเก็บตวัอยางเปนแบบสุมเลือก 
- มีความสัมพันธระหวางขนาดที่ไดรับและการตอบสนองของอาหารหรือสวนประกอบของอาหาร 

และผลทางสุขภาพที่เกีย่วของ 
- มีความเปนไปไดทางชีวภาพ 

 
ที่มา : Aggett P J. et al. Criteria for the Scientific Substantiation of Claims. Eur J Nutr. 2005 ; 44 (1): 1-30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 4 

ประเภทของการกลาวอางทางสุขภาพและตัวชี้วัด 

การกลาวอางทางสุขภาพ (Health claim) หมายความวา การแสดงสรรพคุณ คุณประโยชน ของอาหาร 
สวนประกอบของอาหาร หรือสารอาหาร ที่เกี่ยวของกับสุขภาพทั้งทางตรงและทางออมหรือโดยนยั ดังตอไปนี้  

(1) การกลาวอางหนาที่สารอาหาร (Nutrient function claim) หมายความวา การแสดงสรรพคุณคุณประโยชน
เกี่ยวกับบทบาทของสารอาหารที่มีผลตอสรีรวิทยาของรางกาย เชน การเจริญเติบโต   การพัฒนา หรือการกระทํา
หนาที่ตามปกติของรางกาย ซ่ึงผานการพิสูจนและเปนทีย่อมรับในทางวชิาการแลว เชน แคลเซียมชวยใหกระดกู
และฟนแข็งแรง  
 
(2) การกลาวอางหนาที่อ่ืน (Other function claim) หมายความวา การแสดงสรรพคุณ คุณประโยชน
นอกเหนือจาก (1) ของอาหารหรือสวนประกอบของอาหารที่มีผลในทางเสริมสุขภาพอยางเฉพาะเจาะจง 
(specific beneficial effects) หรือชวยในการกระทําหนาทีใ่หดยีิ่งขึ้น (improvement of  function) เชน  
การกลาวอางหนาที่สวนประกอบของอาหารที่มีผลชวยกระตุนการดดูซึมแคลเซียม  
 
(3) การกลาวอางการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค (Reduction of disease risk claim)   หมายความวา การแสดง
สรรพคณุ คุณประโยชนของอาหารหรือสวนประกอบของอาหารที่มีผลในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค 
อาการ หรือสภาวะใด ๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพ (health-related condition) โดยเปนการเปลี่ยนแปลงปจจัยเสีย่ง
หลัก (major risk factor) สําหรับโรคนั้น ๆ อยางมีนัยสําคัญ เชน การกลาวอางวาอาหารที่มีแคลเซียมสูงมีผลชวย
ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน 

รูปแบบตัวช้ีวดัทางสุขภาพที่ใชสําหรับการกลาวอางทางสุขภาพประเภทตางๆใหแสดงตามภาพที่ 1 ดังนี้ : 
 

+ 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : Aggett P J. et al. Criteria for the Scientific Substantiation of Claims. Eur J Nutr. 2005 ; 44 (1): 1-30. 

ภาพแสดงถึงขอบขายหลักฐานที่สนับสนุนการกลาวอางทางสุขภาพโดยอาศัยพืน้ฐานความรูที่มีการ
ยอมรับโดยทัว่ไปและการศกึษาทางวิทยาศาสตรเฉพาะเรือ่ง 
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ภาคผนวก 5 

หลักเกณฑการกลาวอางทางสุขภาพของอาหารบนฉลากและเอกสารกํากับอาหาร 
 

(1) อาหารที่จะกลาวอางทางสุขภาพตองเปนไป ดังนี ้
(1.1)  มีความปลอดภัย 
(1.2)  การกลาวอางทางสุขภาพจะตองไดมาจากอาหาร สวนประกอบของอาหาร หรือสารอาหารนั้นโดยตอง

ไมอาศัยประโยชนที่ไดรับจากการบริโภครวมกับอาหารอืน่ๆ แมวาจะเปนการปฏิบัติตามปกติ หรือมเีจตนาให
บริโภครวมกนั เชน อาหารเชาจากธัญพืชที่รับประทานกับนม  
       (1.3)  ตองแสดงฉลากโภชนาการ และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ฉลากโภชนาการ   
หากเปนผลิตภณัฑเสริมอาหารใหแสดงฉลากโภชนาการตามรูปแบบทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

 
(2)  การกลาวอางทางสุขภาพตองเปนการกลาวอางถึงสารอาหาร สวนประกอบของอาหาร หรือสารอาหารโดย
ไมกลาวอางถงึตัวผลิตภัณฑเปนการเฉพาะ เวนแต กรณีมหีลักฐานทางวทิยาศาสตรที่เปนผลการศึกษาของ
ผลิตภัณฑโดยเฉพาะที่เชื่อถือไดและเพียงพอสนับสนุนขอความการกลาวอางทางสุขภาพนั้นๆ  

  

(3)  ขอความการกลาวอางทางสุขภาพของอาหาร สวนประกอบของอาหาร หรือสารอาหาร ตองเปนไปดังนี้  

 (3.1)  ตองแสดงเปนภาษาไทย ตัวอักษรขนาดใกลเคียงกัน สามารถอานไดชัดเจน และจะมีขอความเปน 
ภาษาอื่นที่มีความหมายทํานองเดียวกันกับภาษาไทยแสดงไวดวยก็ได 

(3.2)  ไมทําใหเขาใจวาการบริโภคอาหาร สวนประกอบของอาหาร หรือสารอาหารนั้น  สามารถบําบัด 
บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคได 

(3.3)  แสดงขอความตามกรณีใดกรณหีนึ่ง  ดังนี ้
(ก)  ตามที่ไดรับความเหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอนนําไปแสดงบนฉลาก 

โดยผูขออนุญาตจะตองยื่นเอกสาร หลักฐานทางวิทยาศาสตรที่เชื่อถือได สนับสนุนขอความกลาวอาง            
ทางสุขภาพของอาหาร สวนประกอบของอาหาร หรือสารอาหาร หรือ 

(ข)  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนดโดยความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการอาหาร 
     (3.4)   ตองแสดงขอความ “ผลิตภณัฑนี้ไมใชสําหรับรักษา บาํบดั บรรเทา หรือปองกนัโรค”   

(4) ใหอาหารบางชนิดตองแสดงคําเตือนการบริโภคอาหารโดยประเภทหรือชนิดของอาหารและขอความ         
คําเตือนใหเปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด   

 


