ชวนรู
กับผลิตภัณฑเสริมอาหารในกระเชาปใหม

ในชวงเทศกาลปใหมผูคนตางเลือกของขวัญปใหมเ พื่อมอบใหบุคคลที่รัก และนับถือ
ซึ่งของขวัญนั้นอาจเปนเสื้อ ตุกตาหมีตัวโต หรืออาจเปนเงินโบนัสที่คุณไดจากการทํางาน หรือสิ่งของ
ตางๆ มากมาย และแนนอนวาตองมีผูที่นึกถึงกระเชาของขวัญปใหม เนื่องจากดูมีคา มีราคา และงายตอ
การเลือกซื้อ และทานทราบหรือไมวา สิ่งที่นิยมนําไปจัดในกระเชาสวยๆ นั่น คืออะไร เปนที่แนนอนวา
ตองเปนอาหาร และอาหารที่ไดรับความนิยมในการนําไปจัดในกระเชา คือ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
เนื่องดวยทานอาจไดรูไดยินในโฆษณาทางโทรทัศน หรือนิตยสารตางๆ ที่มีการเสริมสรางสรรพคุณให
เปนที่ตองการของผูบริโภค และเชื่อวาการนําผลิตภัณฑเสริมอาหารไปฝากบุคคลที่คุณรักนั้น จะเปน
การช ว ยเสริ ม สร า งคุ ณ ประโยชน ต า งๆ ให กั บ ร า งกาย ทํ า ให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหารเป น ที่ รู จั ก กั น
โดยทั่วไป แตจะมีใครทราบไดแนชัดวาผลิตภัณฑเสริมอาหารนั้น คือ อะไร เรามาทําความเขาใจกับ
เรื่องนี้กันเลยดีกวา
เขาใจกับผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ผลิ ต ภั ณ ฑ เ สริ ม อาหาร เป น อาหารที่ กํ า หนดคุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานควบคุ ม โดยประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 เรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 309) พ.ศ.2550 เรื่องผลิตภัณฑเสริมอาหาร (ฉบับที่ 2) โดยไดกลาวไววา ผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชรับประทานโดยตรง นอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลัก
ตามปกติ ซึ่งมักอยูในรูปลักษณะเปนเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือลักษณะอื่น และมีจุดมุงหมาย
สําหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ (มิใชสําหรับผูปวย) ใหใชสําหรับบํารุงสุขภาพไมใชการรักษา
และในฉลากผลิตภัณฑเสริมอาหารจะกําหนดใหแสดงขอความวา “ควรกินอาหารหลากหลายครบ
5 หมู ในสัดสวนที่เหมาะสมเปนประจํา” และ “ไมมีผลในการปองกันหรือรักษาโรค” และบางชนิดอาจ
มีขอความหรือคําเตือนเปนพิเศษขึ้นอยูกับชนิดอาหาร เชน น้ํามันปลา ก็ควรมีคําเตือนวา หามใชในผูแ พ
ปลาทะเลหรือน้ํามันปลา และควรระวังในผูที่เลือดแข็งตัวชา หรือผูที่ใชยาดานการแข็งตัวของเลือด
เปนตน ดังนั้นกอนการเลือกซื้อควรสังเกตฉลากทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย ถึงแมจะเปนผลิตภัณฑที่
บอกวาเสริมอาหารก็ตาม
อาหารที่จัดเปนผลิตภัณฑเสริมอาหาร ไดแก น้ํามันปลา เลซิติน รอยัลเยลลี่ และผลิตภัณฑ
รอยัลเยลลี่ กระเทียมผงแคปซูล เกสรดอกไมอัดเม็ด น้ํามันนอีฟนิ่งพริมโรส น้ํามันปลา สารสกัดจากผัก
และผลไมเพื่อใหไดวิตามินและเกลือแร ผักผลไมรวมเพื่อใหไดใยอาหาร เปนตน

เลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารในกระเชาปใหม สุขใจทั้งผูใหและผูรับ
สิ่งสําคัญในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารฝากคนทีค่ ุณรักในชวงปใหมนี้เรามีวธิ ีในการเลือก
ซื้อมาบอกทาน ดังนี้
1. ผลิตภัณฑเสริมอาหารจําเปนตอเราหรือไม
ในแตละวันถาเรารับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู ก็ไมมีความจําเปนที่ตองไดรับผลิตภัณฑ
เสริมอาหาร เพราะยิ่งไดรับประทานสารอาหารเพิ่มแลวอาจทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได
2. ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีประโยชนจริงหรือไม
ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารควรศึกษางานขอมูลจากงานวิจัยและผลการทดลองมี
ความเชื่อถือหรือไม ถาไมสามารถตัดสินใจได สามารถสอบถามไดที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด สายดวนอย. หรือสอบถามแพทยเภสัชกรใหแนชัด เพื่อจะไดดูแล
สุขภาพไดถูกตอง และเหมาะสม
3. ผลิตภัณฑเสริมอาหารปลอดภัยหรือไม
ถึงแมวาผลิตภัณฑเสริมอาหารสวนใหญจะมาจากธรรมชาติ แตอาจทําใหเกิดอาการแพ หรือมี
ผลขางเคียงจากการรับประทานได ดังนั้นกอนเลือกซื้อทุกครั้งอยาลืมสังเกตขอแนะนํา และเตือนที่ระบุ
ไวที่ฉลากทุกครั้ง เชน กรณีคําเตือนสําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารกระดูกออนปลาฉลามที่วา เด็ก สตรีมี
ครรภ สตรีที่จะตั้งครรภ ไมควรรับประทาน และไมเหมาะสําหรับผูปวยโรคหัวใจ ผูที่พักฟนจากการ
ผาตัด
4. ราคาเหมาะสมหรือไม
ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีจําหนายตามทองตลาดหรือการขายตรง มักมีราคาแพง ดังนั้นทาน
ควรประเมินความคุมคาวามีความจําเปนในการบริโภคหรือไม ซึ่งความเปนจริงแลวสารอาหารมีอยู
ทั่วไปตามธรรมชาติ เชน ผัก ผลไม ที่ใหสารอาหารที่หลากหลายและมีประโยชนมาก และราคาถูกกวา
อยางเชน เลซิติน สามารถหาไดจากถั่วเหลือง ถั่วลิสง ผักเขียว ขาวโพด
น้ํามันปลา สามารถหาไดจากปลาทูนา ปลาทู ปลาโอ
เสนใยอาหาร สามารถหาไดจาก ผลไมสด ผลไมที่มีกากใย
คนควาขอมูลเรื่องผลิตภัณฑเสริมอาหารเขามาดูไดที่
ถาตองการทราบวาผลิตภัณฑนั้นไดรับการรับรองจากอย.แลวหรือไม สามารถคนควาเขาไปไดเลยที่
www.fda.moph.go.th เลือกกองควบคุมอาหาร และคลิ๊กเขาไปที่ตรวจสอบขอมูลการอนุญาต เทานีท้ านก็จะได
ทราบวามีผลิตภัณฑเสริมอาหารใดบางที่ไดรับการอนุญาตจากอย. แลว

ขอคิดดีดีในการมอบกระเชาปใหม แดคนที่คุณรัก
นอกจากผลิตภัณฑเสริมอาหารแลวยังมีอาหารประเภทอื่นๆ ที่อยูในกระเชาของขวัญปใหม
ดว ย ดังนั้ นในการเลื อกซื้อกระเช าป ใ หม ถาเปน วิธีก ารที่ดี ควรให ทางรานจํ าหนา ยหอกระเชา ให
เนื่องจากสามารถสังเกตจากผลิตภัณฑได อยางนอยควรมี ชื่ออาหาร น้ําหนักสุทธิ สวนประกอบที่
สําคัญ วันเดือนปที่ผลิต และหมดอายุ ที่สําคัญตองมีเครื่องหมายอย. และในการเลือกซื้อควรมีขอมูลวา
ผูที่เราตองการใหกระเชาของขวัญปใหมนั้นนั้นมีการแพสารอาหาร หรือเปนบุคคลในวัยใด และควรให
คําแนะนําในการเลือกบริโภค ซึ่งไมควรบริโภคมากเกินไป และที่สําคัญที่ควรดูแลสุขภาพควบคูไปดวย
เพื่อใหผูรับมีความสุขทั้งกายและใจ ที่สําคัญเปนการหวงใยที่มากจากใจจริงๆ
กอนจากลาในครั้งนี้ มีขอคิดดีดีที่ควรปฏิบัติ คือ ควรเลือกกระเชาปใหมที่ปลอดเหลาดวยนะ
เพื่อจะไดอิ่มใจ มีความสุขทั้งผูใหและผูรับ >>>>>>>>>
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