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อาหารเสรมิ - เสรมิอาหาร ต่างกนัอยา่งไร ?



อาหารเสรมิ

� อาหารที่แพทย�เสริมให�เด็กที่มีอายุหลัง 6 เดือนขึ้นไป เพื่อให�เด็ก     
หัดเคี้ยวหรือได�รับสารอาหารอย%างอื่นนอกเหนือจากนม 

� อาหารเสริมสําหรับสตรีมีครรภ� เพื่อให�ร%างกายได�รับพลังงานหรือ
สารอาหารครบถ�วนตามความต�องการของร%างกาย



ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร

�ผลิตภัณฑ�ที่รับประทานเพิ่มเข�าไป นอกเหนือจากอาหารหลักที่
รับประทานปกติ 
�พืช สัตว� เคมีสังเคราะห� แร%ธาตุ 
�ยาเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือลักษณะอื่นๆ ซึ่งมิใช%
รูปแบบอาหารตามปกติ เพื่อให�สะดวกในการรับประทาน 
�ผู�บริโภคที่คาดหวังประโยชน�ด�านส%งเสริมสุขภาพ



หลกัการเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร

ความจําเป็น

ประโยชนท์ี'ไดร้บั 

ความปลอดภยั 

ราคา



หลกัการเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร

• รับประทานอาหารครบ 5 หมู%
• สารอาหารบางประเภท หากได�รับในรูปแบบที่

เข�มข�นและปริมาณมากเกินความต�องการของ
ร%างกาย อาจก%อให�เกิดโทษ

ความ
จําเป็น

• ศึกษาส%วนประกอบของผลิตภัณฑ�นั้นๆว%ามี
ส%วนประกอบใดบ�างและมีประโยชน�อย%างไร 

• สายด%วนผู�บริโภคกับ อย. โทร 1556
• อีเมล: 1556@fda.moph.go.th
• ตู� ปณ.1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข           

จ.นนทบุรี 11004 

ประโยชน์
ที'ไดร้บั



หลกัการเลือกใชผ้ลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร

• มาจากธรรมชาติ ไม%ได�หมายความว%าปลอดภัย 
100%

• คําเตือนบนฉลาก

ความ
ปลอดภยั

• ราคาสูง
• ประโยชน�ที่ได�รับจากผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร

กับเงินที่ต�องจ%ายไป
ราคา



ขอ้มลูบนฉลากผลิตภณัฑ์

คําว%า “ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร”

เลข อย. 

ชื่อและที่ตั้งของผู�ผลติหรือผู�นําเข�า

ปริมาณที่บรรจุ

ชื่อและปริมาณเปLนร�อยละของส%วนประกอบสําคญั

ส%วนประกอบที่มีการกล%าวอ�างสรรพคณุ คุณประโยชน�



ขอ้มลูบนฉลากผลิตภณัฑ์

คําแนะนําในการใช�

คําแนะนําในการเก็บรักษา (ถ�ามี)

วันเดือนปPที่ผลิต และ วันเดือนปPที่หมดอายุ

ถ�าเจือสี แต%งกลิ่นรส ใช�วัตถุกันเสีย วัตถุปรุงแต%งรสอาหาร หรือ 
วัตถุให�ความหวานแทนน้ําตาล ต�องระบุบนฉลาก

คําเตือนการบริโภค



การผลิต/จําหน่าย/โฆษณาผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร

      ขออนุญาตต%อ อย. ก%อน เมื่อเจ�าหน�าที่ตรวจสอบว%ามีความ
ปลอดภัยต%อการบริโภค และมีการแสดงฉลากที่ถูกต�อง         

ตรงกับความเปLนจริง จึงจะอนุญาตให�จําหน%ายได�

การโฆษณาผ%านสื่อต%างๆ

* ถ�าเผยแพร%เฉพาะท�องถิ่นหรือจังหวัด สามารถยื่นขอ
อนุญาตได�ที่ สสจ.นั้นๆ                                                                                       
* แต%หากเผยแพร%ทั่วประเทศ จําเปLนต�องขออนุญาตต%อ อย. 
อีกครั้งหนึ่งก%อน



มาตรการพิจารณาโฆษณาและบทกําหนดโทษ

มาตรการพิจารณาโฆษณา บทกําหนดโทษ

ห�ามมิให�โฆษณาคุณประโยชน� คุณภาพ หรือสรรพคุณของ
อาหารอันเปLนเท็จ

ระวางโทษจําคุกไม%เกิน 3 ปP หรือปรับไม%เกิน 
30,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

โฆษณาคุณประโยชน� คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหาร 
ต�องนําเสียง ภาพ หรือข�อความที่โฆษณานั้นให�ผู�อนุญาต
ตรวจพิจารณาก%อน

ระวางโทษปรับไม%เกิน 5,000 บาท

ผู�อนุญาตมีอํานาจสั่งเปLนหนังสืออย%างใดอย%างหนึ่ง ดังนี้
- ระงับการโฆษณาที่ไม%ได�รับการอนุญาต
- ระงับการโฆษณาที่เห็นว%าไม%มีคุณประโยชน� คุณภาพ หรือ
สรรพคุณตามที่โฆษณา

ระวางโทษจําคุกไม%เกิน 2 ปP หรือปรับไม%เกิน 
20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให�ปรับ
เปLนรายวันอีกวันละไม%น�อยกว%า 500 บาท แต%
ไม%เกิน 1,000 บาท ตลอดเวลาที่ไม%ปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกล%าว



โฆษณาเกินจรงิ...ร ูไ้ดอ้ยา่งไร

“ผลิตภัณฑ�เสริมอาหารยี่ห�อนี้ ขออนุญาตจาก อย. 
ถูกต�องหรือไม%”

“ผลิตภัณฑ�เสริมอาหารนี้โฆษณาเกินจริง 
ใช�แล�วไม%เห็นได�ผลตามคําโฆษณา” 



โฆษณาเกินจรงิ...ร ูไ้ดอ้ยา่งไร

            เปรียบเทียบข�อมูลโฆษณาที่ได�รับกับฉลากข�อมูลผลิตภัณฑ�                
ที่อยู%ข�างกล%องหรือขวดผลิตภัณฑ�

ข�อความโฆษณา ต�องมีเลขอนุญาตโฆษณา สัญลักษณ� “ฆอ.” 

เช%น ฆอ. 9999/2558



โฆษณาเกินจรงิ...ร ูไ้ดอ้ยา่งไร

ผลิตภัณฑ�ยา



โฆษณาเกินจรงิ...ร ูไ้ดอ้ยา่งไร

ผลิตภัณฑ�เสริมอาหาร 



ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร

• กล ุม่เสรมิเพื'อสขุภาพ 

• กล ุม่เสรมิเพื'อควบคมุนํ4าหนกั 

• กล ุม่เสรมิเพื'อผิวพรรณ 



กล ุม่เสรมิเพื'อสขุภาพ

เพื่อช%วยบํารุงร%ายกายและให�พลังงาน 
• โสม เห็ดหลินจือ

เพื่อหวังผลเฉพาะเจาะจง 
• น้ํามันกระเทียม เพื่อช%วยลดระดับคอเลสเตอรอล
• แมกนีเซียม สําหรับคนที่เปLนไมเกรน
• น้ํามันอีฟนิ่งพริมโรส สําหรับคนที่ผิวแห�ง
• ไบโอติน สังกะสี ซีลีเนียม สําหรับคนที่มีป\ญหาผมหลุดร%วง
• น้ํามันปลา ใบแป]ะก̂วย เลซิติน เพื่อช%วยบํารุงสมอง



กล ุม่เสรมิเพื'อควบคมุนํ4าหนกั

กลุ%มที่กระตุ�นการเผาผลาญและยับยั้งการสร�างไขมัน 

กลุ%มที่กระตุ�นความอิ่ม

กลุ%มที่ยับยั้งการดูดซึมไขมัน 

กลุ%มอื่นๆ 



กล ุม่เสรมิเพื'อควบคมุนํ4าหนกั

กลุ%มที่กระตุ�นการเผาผลาญและยับยั้งการสร�างไขมัน 

Conjugated linoleic acid; CLA
น้ํามันเมล็ดทานตะวัน (Sunflower oil), น้ํามันเมล็ดคําฝอย (Safflower oil) 

กระตุ�นการเผาผลาญไขมันและลดการดูดซึมไตรกลีเซอไรด�

Hydroxycitric acid; HCA 

ผลส�มแขก ช%วยยับยั้งการเปลี่ยนแปลงน้าํตาลจากอาหารประเภท
คาร�โบไฮเดรตไปเปLนไขมันสะสมในร%างกาย



กล ุม่เสรมิเพื'อควบคมุนํ4าหนกั

กลุ%มที่กระตุ�นความอิ่ม

Glucomannan สกัดจากหัวบุก ดูดจับไขมันในทางเดินอาหาร เพื่อขับออกจากร%างกาย

ให�พลังงานต่ํา จึงเปLนการลดปริมาณพลงังานที่ร%างกายได�รับ

เส�นใยจะดูดซับและอุ�มน้ําไว�เปLนการเพิม่ปริมาตร ทําให�รู�สึกอิ่มเร็วขึ้น 

เส�นใยอาหารชนิดที่ละลายน้ําได� 

Psyllium (เทียนเกล็ดหอย) เมื่อละลายน้ําจะช%วยทําให�ขับถ%ายง%ายขึ้น



กล ุม่เสรมิเพื'อควบคมุนํ4าหนกั

กลุ%มที่ยับยั้งการดูดซึมไขมัน 

ช%วยให�ไขมันที่เรารับประทานเข�าไปไม%ถูกดูดซึม 
โดยไปดักจับไขมัน ทําให�ขนาดโมเลกุลใหญ%ขึน้ 
ขัดขวางการดูดซึมไขมันในลําไส� และถ%ายออกมา

- Chitosan

- ระวังภาวะแร%ธาตุในร%างกายไม%สมดุล เพราะ
สารอาหารบางอย%างในร%างกาย ยังคงต�องการ
ไขมันช%วยในการดูดซึม



กล ุม่เสรมิเพื'อควบคมุนํ4าหนกั

กลุ%มอื่นๆ 

- St. John’s wort

- Kelp

 - สาหร%ายสไปรูลิน%า ที่มี Phenylalanine ซึ่งช%วยลดความ
อยากอาหารได�



กล ุม่เสรมิเพื'อผิวพรรณ

    เพื่อช%วยให�ผิวชุ%มชื้น

    เพื่อช%วยเกี่ยวกับริ้วรอย 

เพื่อช%วยเกี่ยวกับฝwา กระ 



กล ุม่เสรมิเพื'อผิวพรรณ

เพื่อช%วยให�ผิวชุ%มชื้น

• น้ํามันอีฟนิ่งพริมโรส
• น้ํามันรําข�าวและน้ํามันจมูกข�าว มีสาร Gamma Oryzanol



กล ุม่เสรมิเพื'อผิวพรรณ

เพื่อช%วยเกี่ยวกับริ้วรอย 

Antioxidant เช%น สารสกัดจากเมล็ดองุ%น 

• มีสาร Oligomeric proanthocyanidins (OPC) 

• ช%วยต%อต�านการทําลายคอลลาเจนและอีลาสตินในผิวหนัง



กล ุม่เสรมิเพื'อผิวพรรณ

เพื่อช%วยเกี่ยวกับฝwา กระ 

• Antioxidant และ Tyrosinase inhibitor 

• การสร�างเมลานินในผิวหนังลดลง 

• สารสกัดจากเปลือกสน, สารสกัดแก%นมะหาด, สารสกัดใบหม%อน



วิธีการรบัประทานผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร

รับประทานตอนไหน 

รับประทานนานแค%ไหน 

รับประทานต%อเนื่องได�นานเพียงใด 



วิธีการรบัประทานผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร

รับประทานตอนไหน 

�  พร�อมอาหาร คือ รับประทานอาหารครึ่งหนึ่งแล�วรับประทานผลิตภัณฑ�
เสริมอาหาร แล�วจึงรับประทานอาหารต%อจนอิ่ม หรืออาจรับประทาน

หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จทันที 

�   หลีกเลี่ยงการระคายเคืองกระเพาะอาหาร

�   เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม

�   ปwองกันการลืมรับประทาน 



วิธีการรบัประทานผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร

รับประทานตอนไหน 

�  รับประทานในเวลาใกล�เคียงกันในแต%ละวัน เพื่อให�ระดับของ

สารอาหารที่รับเข�าไปมีปริมาณที่คงที่



วิธีการรบัประทานผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร

รับประทานนานแค%ไหน 

� รับประทานต%อเนื่อง 3 - 6 เดือน จึงจะเริ่มเห็นผลชัดเจน 
� เพราะปริมาณที่รับประทานเข�าไป เปLนปริมาณที่พอเหมาะต%อวัน
�การรับประทานเข�าไปเพื่อเสริมสร�างส%วนที่สึกหรอ หรือไปทดแทนใน

ส%วนที่ขาดไป



วิธีการรบัประทานผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร

รับประทานต%อเนื่องได�นานเพียงใด 

� หากไม%ได�รับประทานในปริมาณที่มากเกินกว%าปริมาณที่ร%างกายต�องการต%อวัน
หรือเกินกว%าปริมาณที่ระบุไว�บนฉลาก ก็สามารถรับประทานต%อเนื่องได� 



วิธีการรบัประทานผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร

รับประทานต%อเนื่องได�นานเพียงใด 

• หากปริมาณที่ได�รับมากเกินไปหรือดูดซึมไม%หมด จะถูกขับออกกับ
ป\สสาวะหรือเหงื่อ ดังนั้นการสะสมในร%างกายค%อนข�างน�อย 

• สารสกัดจากเมล็ดองุ%น, โสม 
ละลายน้ํา 

• หากปริมาณที่ได�รับมากเกินไป อาจมีโอกาสในการ
สะสมตามไขมันของร%างกายได� 

• หากรับประทานผลิตภัณฑ�เสริมอาหารต%อเนื่องนานๆ 
อาจมีการเว�นระยะบ�าง 

• น้ํามันอีฟนิ่งพริมโรส, น้ํามันกระเทียม 

ละลายในไขมัน 

คุณสมบัติในการละลายของสาร 



วิธีการรบัประทานผลิตภณัฑเ์สรมิอาหาร

รับประทานต%อเนื่องได�นานเพียงใด 

� กลุ%มที่ทานเพื่อวัตถุประสงค�เฉพาะบางอย%าง  

� แร%ธาตุสังกะสี เพื่อลดการอักเสบของสิว 
   - สิวอักเสบดีขึ้นหรือหายเปLนปกติ  อาจลดปริมาณในการรับประทานในแต%ละวันลง หรือ

หยุดรับประทาน

   - ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช%น การใช�ผลิตภัณฑ�ทําความสะอาดและบํารุงผิวหน�าในรูปแบบ

ของเจลแทนรูปแบบครีม สําหรับคนที่ผิวหน�ามัน

� สารสกัดเห็ดหลินจือ ในผู�ที่มีป\ญหาภูมิแพ� 

   - รับประทานวิตามินซีจากผลไม�สด เช%น ส�ม ฝรั่ง 



เสรมิ...ไมใ่ช่หลกั

การทานเพื่อเสริมในส%วนที่ขาด แต%ไม%ควรรับประทาน
เปLนอาหารหลัก

ควรรับประทานอาหารหลักให�ครบ 5 หมู% 

ดูแลสุขภาพควบคู%ไปด�วย เช%น การออกกําลังกาย 
พักผ%อนให�เพียงพอ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล� งดสูบบุหรี่



ผลิตภณัฑเ์สรมิอาหารจากพืชธรรมชาติ



Conclusion

ควรให�ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพด�วยวธิีที่ถูกต�อง

มากกว%าการบริโภคผลิตภัณฑ�เสริมอาหารเพียงอย%างเดียว
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