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ຂ ໍ້ມູນເອກະສານ (DOCUMENT INFORMATION) 
ເອກະສານຊຸດນີໍ້ ຮັບຮອງ ອະນມຸັດ ໃນກອງປະຊຸມ ຄັໍ້ງທີີ່ 24 ຂອງຄະນະກ າມະການທີີ່ປຶກສາຂອງອາຊຽນ ດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ

ຄຸນນະພາບ-ກຸ່ມງານຢາພ ໍ້ນເມ ອງ ແລະ ຜະລດິຕະພັັນເສີມສຂຸະພາບ ລະຫວ່າງວນັທ ີ15-16 ຕຸລາ 2015 ທີີ່ ມະນລິາ ປະເທດ ຟີລິ

ປິນສ.໌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASEAN Guidelines on Labelling Requirements for Health Supplements 

 

2 of 13 Version 1.0 

 

CONTENTS 

ພາກສະເໜີ (Introduction) ........................................................................................................................... 3 

ການອະທິບາຍຄ າສັບ (Definitions) ................................................................................................................ 3 

ຫ ັກການແນວທາງ (Guiding principles) ........................................................................................................ 5 

ກ ານດົການໃສສ່ະຫ າກທົົ່ວໄປ ສ າລບັ ເສມີສຸຂະພາບ(General labelling requirements for health 

supplements) ........................................................................................................................................... 6 

ສະຫ າກນອ້ຍ (Small label) ......................................................................................................................... 8 

ສະຫ າກຂອງແຝງ/ແຜນຫຸຸ້ມຫ ົ່ (Strip / blister pack label)............................................................................ 9 

References............................................................................................................................................. 10 

Appendix 1 Country Specific Requirements for Health Supplements ................................ 11 

 



 

ASEAN Guidelines on Labelling Requirements for Health Supplements 

 

3 of 13 Version 1.0 

 

ພາກສະເໜີ (INTRODUCTION) 
ແນວທາງສະບັບນີໍ້ ໃຊ້ກັບຜະລິດຕະພັນເສມີສຸຂະພາບ ເພ ີ່ອໃຫ້ໝັໍ້ນໃຈໃນຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນ

ເສີມສຸຂະພາບ ກັບຜູ້ບ ລິໂພກ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຂັໍ້ນຕອນການຂຶໍ້ນທະບຽນຂອງປະເທດສະມາຊິກ. ນອກຈາກນຍີັງ

ສົີ່ງເສມີເງ ີ່ອນໄຂການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂນົສົີ່ງທີີ່ເໝາະສົມ. 

ການອະທິບາຍຄ າສັບ (DEFINITIONS) 
“ຜະລດິພນັເສມີສຂຸະພາບ” (Health Supplements)” ໝາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນໃດໆ ທີີ່ໃຊ້ເພ ີ່ອການເສີມ ອາຫານ ແລະ ບ າລງຸ, 

ເສີມສາ້ງ ແລະ ປັບປຸງ ໜ້າທີີ່ການເຮດັວຽກຂອງຮ່າງກາຍມະນດຸ ໃຫ້ດຂີຶໍ້ນ ແລະ ປະກອບໜຶີ່ງ ຫຼ  ປະສມົກັບ ດັີ່ງລຸມ່ນີໍ້:  

a. ວິຕາມນິ, ເກ ອແຮ່, ອາມໂີນອາຊິດ, ໄຂມັນ, ເອັນຊາຍ, ໂປຣໄບໂອຕິກ ແລະ ສານໂປຣໄບໂອກິດອ ີ່ນໆ (probiotics 

and other bioactive substances)  

b. ສານທີີ່ໄດມ້າຈາກແຫຼີ່ງທ າມະຊາດ ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍສັດ, ແຮ,່ ສານໂບຕານິກ ໃນຮບູແບບຂອງການສະກັດ, ແຍກ, ເຮັດ

ໃຫ້ເຂັໍ້ມຂຸນ້ ແລະ ການຍອ່ຍ (metabolite) 

c. ແຫຼີ່ງສັງເຄາະຂອງສວ່ນປະກອບ ຕາມທີີ່ໄດ້ກ່າວໄວໃ້ນ (a) ແລະ (b) 

ມີການນ າສະເໜີໃນຮູບແບບຂອງຢາ (ທີີ່ຈະໃຊ້) ໃນຫົວໜ່ວຍນອ້ຍ ເຊັີ່ນ: ແຄບຊນູ, ເມັດ, ຝຸ່ນ, ແຫຼວ ແລະ ບ ີ່ຮວມເຖິງການກະ

ກຽມໃນຮູບປາດສະຈາກເຊ ໍ້ອ (ເຊັີ່ນ: ຢາສັກ, ຢາຍອດຕາ) 

“ສວ່ນປະສມົທອີອກລດິ” (Active ingredient)” ໝາຍເຖງິສານທີີ່ອອກລິດຂອງກິດຈະກ າທີີ່ປະສງົເພ ີ່ອເສີມສຸຂະພາບ.   

“ເລກຊດຸຜະລດິ” (Batch or Lot number) ໝາຍເຖງິການກ ານດົຕວົເລກ (ເປັນຕົວເລກ, ຕວົໜັງສຶ, ຫຼ  ປະສົມກັນທງັສອງ) ທີີ່

ລະບຸກ່ຽວກັບຊຸດ ແລະ ເຊິີ່ງອະນຸຍາດປະຫວັດທີີ່ສມົບນູຂອງຊດຸ ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍຂັໍ້ນຕອນການຜະລິດ, ການຄວບຄມຸ, ການແຈກ

ຢາຍທັງໝົດ ສາມາດຖ ກກວດຍ້ອນຄ ນ ແລະ ກວດສອບໄດ້. 

“ພາຊະນະບນັຈ”ຸ (Container)” ໝາຍເຖງິວັດຖທຸີີ່ປະກອບ ແລະ ປກົປ້ອງຜະລດິຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ. ເຊິີ່ງລວມເຖງິສວ່ນປະ

ກອບການບັນຈຸທີີ່ໜຶີ່ງ ແລະ/ຫຼ  ສ່ວນປະກອບການບັນຈຸທີີ່ສອງ, ຖ້າຕາມພາຍຫຼງັ ມຈີດຸປະສົງ ເພ ີ່ອສະໜອງການປົກປ້ອງຕ ີ່ຜະລດີຕະ

ພັນ. ສວ່ນປະກອບການບນັຈຸ ຕ້ອງເປັນແຝງ, ກວດ, ຖງົ, ຫຼອດ ຫຼ  ວດັຖຄູ ກັນ, ແຕ່ບ ີ່ລວມເຖິງວັດຖຫຸຸມ້ຫ ີ່ທີີ່ມຈີຸດປະສົງເພ ີ່ອການບ 

ລິໂພກ. 
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“ສະຫາຼກ/ການໃສສ່ະຫາຼກບນັຈຸ” (Container Labelling / Labelling)” ໝາຍເຖິງຂ ໍ້ມູນທັງໝົດທີີ່ປະກົດຢູ່ພາຊະ

ນະບັນຈຸ, ເຊິີ່ງລວມທັງການບັນຈຸກັບກອ໋ງພາຍນອກ ເຊັີ່ນ ແກັດ. 

“ເລກຈດົທະບຽນ/ຂນຶບນັຊ/ີເລກຈດົແຈງ້ປະເທດ” (Country’s registration / Listing / Notification 

number)”ໝາຍເຖິງການລວມເຂົໍ້າກັນຂອງເລກ, ເຄ ີ່ອງໝາຍ ແລະ ຕົວອັກສອນ ທີີ່ສະທ້ອນເຖິງການລະບຸ ການເສີມສຸ

ຂະພາບທີີ່ໄດ້ກ ານົດໂດຍອົງການຄວບຄຸມ/ຄຸ້ມຄອງ. 

“ຮບູແບບ” (Dosage form) ໝາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບໂດຍປົກກະຕິ (ເຊັີ່ນ ຮູບແບບເມັດ, ນ ໍ້າສານ

ເປ ີ່ອຍ, ຝຸ່ນຜົງ ແລະ ອ ີ່ນໆ) ທີີ່ປະກອບມີສ່ວນປະສົມທີີ່ອອກລິດທົີ່ວໄປ ແຕ່ບ ີ່ຈ າເປັນຮ່ວມກັບສ່ວນປະສົມອັ ັີ່ນໆ 

“ວນັໝດົອາຍູ” (Expiry date)” ໝາຍເຖິງມ ໍ້ທີີ່ກ ານົດສ າລັບແຕ່ລະຊຸດກ່ອນ ຊຸດຜະລິດຕະພັນຍັງຄົງສອດຄ່ອງກັບຂ ໍ້

ກ ານົດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ 

“ວນັຜະລດິ/ວນັໝດົອາຍຸ” (Manufacturing date / Date of Manufacture)” ໝາຍເຖິງວັນທີີ່ກ ານົດໄວ້ ສ າ

ລັບແຕ່ລະຊຸດ ເຊິີ່ງປະກອບມີມ ໍ້ເລີໍ້ມຕົໍ້ນຂອງການຜະລິດ. 

“ຜູຜ້ະລດິ” (Manufacturer)” ໝາຍເຖິງບ ລິສັດທີີ່ດ າເນີນຢ່າງໜ້ອຍໜຶີ່ງຂັໍ້ນຕອນຂອງການຜະລິດ ແລະ ການປ່ອຍ

ຜະລິດຕະພັນສ າເລັດຮູບ.  

“ຜູ້ທີີ່ໄດຮ້ບັອນະຍາດວາງ” (Marketing authorisation holder/MAH) ໝາຍເຖິງບ ລິສັດ ຫຼ  ນິຕິບຸກຄົນ ໃນ

ສ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດ້ານການວາງຈ າໜ່າຍຕະຫຼາດ. ຝ່າຍນີໍ້ມີໜ້າທີີ່ຮັບຜິດຊອບໃນ

ທຸກດ້ານຂອງຜະລິດຕະພນັ ເຊິີ່ງລວມທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງກັບເງ ີ່ອນໄຂທີີ່ອະນຸຍາດທາງດ້ານການຕະ

ຫຼາດ. ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຖ ກທະບຽນ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດພາຍໃຕ້ລະບຽບການໃນປະເທດທີີ່ອອກອະນຸຍາດດ້ານການຕະ

ຫຼາດ, ໂດຍປົກະຕິໝາຍເຖິງຕັໍ້ງຢູ່ໃນປະເທດນັໍ້ນ. 

“ຝ່ອຍຢາ” (Package insert)” ແມ່ນຂ ໍ້ມູນສິີ່ງພມິໜຶີ່ງ ທີີ່ໃຊ້ກບັພາຊະນະບັນຈຸ ຫຼ  ກບັການຫຸ້ມຫ ີ່ທີີ່ໜຶີ່ງ.  

“ສະຫາຼກຍອ່ຍ” (Small label)” ໝາຍເຖິງສະຫຼາກທີີ່ມີພ ໍ້ນທີີ່ຈ າກັດ ເພ ີ່ອສະແດງຄວາມຕ້ອງການຂ ໍ້ມູນຂັໍ້ນຕ ີ່າໃນພາ

ຊະນະບັນຈຸຂະໝາດນ້ອຍດັີ່ງທີີ່ອະທິບາຍໄວ້ຢູ່ໃນຂ ໍ້ກ ານົດການໃສ່ສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ. ຂະໜາດຂອງ

ສະຫຼາກນ້ອຍ ກ ານົດໂດຍແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ. 
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“ສະຫາຼກຢູແ່ຝງ/ບຣດິສະເຕ ີ(Strip / Blister pack label)” ແມ່ນສະຫຼາກທີີ່ຕິດ ຫຼ  ພິມຢູ່ ແຝງ ຫຼ  ບຣິດເຕີ. ແຝງ 

ຫຼ  ບຣິດສະເຕີ ຈະທີີ່ຈະຖ ກຫຸ້ມຫ ີ່ໃນພາຊະນະບັນຈຸອ ີ່ນໆ ຫຼ  ກັບສະຫຼາກແຜນປົກ (catch cover) ທີີ່ສາມາດສະແດງ

ຂ ໍ້ມູນທີີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນຂ ໍ້ກ ານົດການຕິດສະຫຼາກທົີ່ວໄປສ າລັບຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ທີີ່ຜູ້ບ ລິໂພກຈະໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມູນ

ດັີ່ງກ່າວ ໃນຈຸດທີີ່ເຂົໍ້າຊ ໍ້. 

“ການໃຊ ້ຫຼ  ຂ ໍ້ບົີ່ງໃຊ ້(Intended use or indication)” ໝາຍເຖີງ ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ມຈີຸດໝາຍ ຫຼ  ຈຸດປະສົງ ສ າລັບເສມີສຂຸະພາບ  

ຫຼັກການແນວທາງ (GUIDING PRINCIPLES) 
1. ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ຈະຕ້ອງບ ີ່ອະທິບາຍ ຫຼ  ນ າສະເໜີ ຢູ່ໃນສະຫຼາກໃດໆ ຫຼ  ການຕິດສະຫຼາກໃດໆ ໃນລັກ

ຊະນະເປັນການຕົວະ, ໃຫ້ເຂົໍ້າໃຈຜິດ ຫຼ  ຫຼອກລວງ ຫຼ  ມີແນວໂນມ ທີີ່ຈະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີີ່ຜດິກ່ຽວກັບລັກ

ຊະນະຂອງມັນ.  

2. ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ຈະຕ້ອງບ ີ່ອະທິບາຍ ຫຼ  ນ າສະເໜີຢູ່ສະຫຼາກ ຫຼ  ໃນການຕິດສະຫຼາກໃດໆ ດ້ວຍຄ າເວົໍ້າ, 

ຮູບ ຫຼ  ອຸປະກອນອ ີ່ນໆ ທີີ່ອ້າງເຖິງ ຫຼ  ການແນະນ າທາງກົງ ຫຼ  ທາງອ້ອມ ຂອງຜະລິດຕະພັນອ ີ່ນໆ. 

3. ຊ່ອງສະແດງຂ ໍ້ມູນຫັຼກ ຕ້ອງມີຂະໝາດທີີ່ໃຫຍ່ພ ທີີ່ຈະຮອງຮັບຂ ໍ້ມູນຂອງສະຫຼາກທີີ່ບັງຄັບທັງໝົດ ທີີ່ຈ າເປັນ ທີີ່

ຈະວາງໄວ້ຢູ່ບ່ອນນັໍ້ນ ດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຈະແຈ້ງ ແລະ ບ ີ່ມີການປິດບັງການອອກແບບ. 

4. ຂ ໍ້ມູນສະຫຼາກຄວນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ/ຫຼ  ພາສາທາງການ/ປະເທດທີີ່ຢູ່ພາຍໃຕັລະບຽບການຂອງປະເທດສະມາ

ຊິກ ແລະ  ການຂຽນຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ເຂົໍ້າໃນງ່າຍ. ພາສາອ ີ່ນໆ ທີີ່ບ ີ່ແມ່ນພາສາອັງກິດ ອາດລວມຢູ່ໃນສະຫຼາກທີີ່ມີ

ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ຈ າເປັນ ເພ ີ່ອຢ ນຢັນວ່າຄວາມໝາຍໃນພາສາອ ີ່ນນັໍ້ນ ຄ ກນັກບັທີີ່ກ່າວໄວ້ໃນພາສາອັງກິດ/ຫຼ  ພາສາທາງ

ການ. 

ພາສາທີີ່ໃຊ້ສ າລັບສະຫຼາກໃນແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກມີດັີ່ງລຸ່ມນີໍ້: 

- ບຣູໄນ ດາຣູສະເລັມ, ພາສາທາງການແມ່ນ ບາຫະຊາ ເມລາຍູ ຫຼ  ພາສາມາເລຍ. ຂ ໍ້ມູນທີີ່ຢູ່ໃນສະຫຼາກ ສາມາດ

ປະກົດເປັນພາສາ ມາເລ ແລະ/ຫຼ  ພາສາອັງກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ ໃນກ ລະນີມີຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກັນ, ການຕິຄວາມ

ໝາຍ ໃນການແປເປັນພາສາມາລາຍູ ກ ີ່ຈະມີຂຶໍ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ, ພາສາອັງກິດ ຍັງຄົງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ

ໃນ ບຣູໄນ ດາຣະສະເລັມ ເປັນຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ຖ ກຕ້ອງ. 
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- ໃນ ກ າປູເຈຍ, ພາສາທາງການແມ່ນ ພາສາ ຄະແມ. ຂ ໍ້ມູນຢູ່ໃນສະຫຼາກ ຕ້ອງເປັນພາສາຄະແມ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່

ຕາມ, ພາສາ ເຊັີ່ນ ອັງກິດ ແລະ ພາສາ ຝຣັງ ມາໃຊ້ເພີໍ້ມເຕີມ ກັບພາສາ ຄະແມ. 

- ໃນ ອິນໂດເນເຊຍ, ພາສາຂອງປະເທດ ແລະ ພາສາທາງການ ແມ່ນພາສາ ອິນໂດເນຊຽນ, ສະນັໍ້ນ ພາສາທີີ່ຢູ່ໃນ
ສະຫຼາກ ຕ້ອງຂຽນເປັນພາສາອິນໂດເນເຊຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ ອາດໃຊ້ພາສາອ ີ່ນໆ ຕ ີ່ມຕ ີ່ພາສາ ອິນໂດເນເຊຍ 
ກ ີ່ໄດ້. 

- ໃນ ສປປ ລາວ ພາສາທີີ່ໃຊ້ທາງການແມ່ນ ພາສາ ລາວ. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຫຼາກ ຕ້ອງເປັນພາສາລາວ. ເຖິງຢ່າງ
ໃດກ ີ່ຕາມ ພາສາອ ີ່ນໆໃນຮູບແບບຕົວໜັງສ ີ່ທີີ່ນ້ອຍກວ່າ ເຊັີ່ນພາສາອັງກິດ, ຝຣັງ ສາມາດໃຊ້ເພີໍ້ມເຕີມຕ ີ່ພາສາ
ລາວ ຢູ່ໃນນະສະຫຼາກ. 

 

- ໃນ ມາເລເຊຍ, ພາສາທາງການແມ່ນ ບາຫະຊາ ມາເລເຊຍ (Bahasa Malaysia), ເຖິງຢ່າງໃດກ າຕາມ ຂ ໍ້ມູນ

ສະຫຼາກ ສາມາດເປັນພາສາ ບາຫະຊາ ມາເລເຊຍ ແລະ/ຫຼ  ອັງກິດ. ພາສາອ ີ່ນໆ ຖ້າມີ ອາດໃຊ້ໄດ້ເພີໍ້ມຕ ີ່ມ ຕ ີ່ກັບສອງ

ພາສານີໍ້ ເຊັີ່ນ ພາສາ ມັນດາລິນ (Mandarin), ອາຣາບິກ. 

- ໃນມຽນມາ, ພາສາທາງການ ແມ່ນພາສາ ມຽມມາ, ສະນັໍ້ນ ພາສາໃນສະຫຼາກ ຈະຕ້ອງເປັນພາສາມຽມມາ. ເຖິງ

ຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມພາສາໃນສະຫຼາກ ອາດເປັນພາສາອ ີ່ນຕ ີ່ມ ເຊັີ່ນ ອັງກດິ, ມັນດາລິນ (Mandarin). 

- ໃນຟາລິບປິນ, ພາສາທາງການ ແມ່ນ ຟີລິບປິນໂນ ແລະ ອັງກດິ. ຂ ໍ້ມູນໃນສະຫຼາກ ຕ້ອງເປັນພາສາອັງກິດ 

ແລະ/ຫຼ  ຟລິີບປິນໂນ. ພາສາອ ີ່ນໆ ຖ້າມີ ອາດໃຊ້ໄດ້ເພ ີ່ອຕ ີ່ມກັບສອງພາສານີໍ້. 

-  ໃນສິງກະໂປ, ພາສາທາງການແມ່ນ ມາເລ, ຈີນ, ມັນດາລິນ, ຕາມິນ ແລະ ອັງກິດ, ຖ້າມີພາສາອ ີ່ນ ອາດເພີໍ້ມຕ ີ່ມ

ຕ ີ່ພາສາອັງກດິ. 

- ໃນ ໄທ, ພາສາທງການແມ່ນພາສາໄທ, ສະນັໍ້ນ ພາສາໃນສະຫຼາກ ຄວນແມ່ນໄທ. ເຖິງຢ່າງໃດກ າຕາມພາສາອ ີ່ນ 

ເຊັີ່ນ ພາສາອັງກິດ ອາດໃຊ້ຕ ີ່ມໄດ້. 

- ໃນ ຫວຽດນາມ, ພາສາທາງການແມ່ນພາສາ ຫວຽດນາມ. ຂ ໍ້ມູນສະຫຼາກ ຄວນເປັນພາສາຫວຽດນາມ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມ ພາສາອ ີ່ນ ອາດນ າໃຊ້ ໃນຮູບຕົວອັກສອນທີີ່ບ ີ່ໃຫຍ່ກອ່ນພາສາ ຫວຽດນາມ. 

ກ ານົດການໃສ່ສະຫຼາກທົີ່ວໄປ ສ າລບັ ເສີມສຸຂະພາບ(GENERAL 

LABELLING REQUIREMENTS FOR HEALTH SUPPLEMENTS)  
 ຂ ໍ້ມູນຂ້າງລຸ່ມນີໍ້ຄວນປະກດົໃນສະຫຼາກຂອງຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ.  
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1. ຊ ີ່ຜະລິດຕະກພັນ   
ຊ ີ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຊ ີ່ການຄ້າ ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ ບ ີ່ຄວນເຮັດໃຫ້ຫົຼງເຊ ີ່ອ ຫຼ  ຫຼອກລວງ ຜູ້ບ ລິໂພກ. ຊ ີ່ຜະລິດຕະພັນ 
ແລະ ຊ ີ່ການຄ້າ ຄວນໄດ້ຮັບການພຈິາລະນາ ຕາມຄວາມເໝາະສົມໂດຍປະເທດສະມາຊິກ. 

2. ຮບູແບບ (Dosage Form) 

3. ຊ ີ່ ແລະ ຄວາມແຮງຂອງທາດປະສມົທອີອກລດິ (Name and Strength of Active ingredient) 

ຊ ີ່ ແລະ ປະລມິານຂອງພ ດ, ສດັ ຈາກສ່ວນປະສມົ ທີີ່ອອກລິດ ທີີ່ໄດ້ມາ ຄວນຕ້ອງແຈງ້ໃນຊ ີ່ວິທະຍາສາດ ຕາມດວ້ຍຊ ີ່ສ່ວນ
ຂອງພ ດ ທີີ່ປະກອບດ້ວຍຢາພ ດດບິ ແລະ ປະເພດຂອງການກະກຽມທີີ່ໃຊ້.  ການໃຊຊ້ ີ່ສາມັນ/ຊ ີ່ທ້ອງຖິີ່ນ ຂອງສວ່ນປະສົມທີີ່
ອອກລິດທເີປັນຕົວເລ ອກໃຊ້. ສ າລບັແຮທ່າດ ຄວນໃສ່ສ ສາມັນ/ເຄມ ີ

ຕົວຢາ່ງ: 

- ແຕ່ລະແຄບຊູນປະກອບດ້ວຍ: Curcuma  longa (rhizome) 350 mg. 

- ແຕ່ລະແຄບຊູນປະກອບດ້ວຍ: ສ່ວນປະສົມສະໝູນໄພສະກັດ 20 mg. 

- ກະກຽມຈາກໃບຂອງພ ດ A, ຮາກຂອງພ ດ B ແລະ ໃບຂອງພ ດ C 
 

4. ເລກຊດຸຜະລດິ (Batch or lot number) 

ພາຊະນະບັນຈຸແຕ່ລະອັນ ຕ້ອງຮັບການພິມ ແລະ ໃສ່ເຄ ີ່ອງໝາຍທີີ່ທີີ່ຖາວອນ. ເລກຊຸດຜະລິດ ຕ້ອງນ າໜ້າດ້ວຍຊ ີ່ 
ເຊັນ: ເລກຊຸດ “Batch number” ອ ີ່ນໆ. 

5. ວນັທຜີະລດິ ແລະ ໝດົອາຍ ຸຫຼ  ວັດໝດົອາຍ ຸຢາ່ງດຽວ (Manufacturing and expiry date, or expiry 

date only) 

ວັນທີີ່ຜະລິດ ແລະ ໝົດອາຍຸ ຫຼ  ວັນໝົດອາຍຸແຕ່ຢ່າງດຽວ ຕ້ອງໄດ້ລະບຸ ເຊັີ່ນ: “ເດ ອນ ແລະ ປີ ທີີ່ຜະລິດ ແລະ ນ າ
ໜ້າດ້ວຍຊ ີ່ ເຊັີ່ນ “ວັນທີີ່ຜະລິດ” ແລະ “ວັນໝົດອາຍຸ.” “Manufacturing date”, “MFG” “Expiry date”, 
“EXP” ອ ີ່ນໆ. 

6. ຂ ໍ້ແນະນ າການນ າໃຊ ້(Directions of use) 

ວິທີການນ າໃຊ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸເສັໍ້ນທາງຂອງການນ າໃຊ້ ຢ່າງຊັດເຈນ ລວມທັງປະລິມານ ສ າລັບກຸ່ມປະຊາກອນເປົໍ້າ
ໝາຍ ສ າລັບແຕ່ລະຄົນທີີ່ຈະໃຊ້. 

7. ຂ ໍ້ບົີ່ງໃຊ ້ຫຼ  ຈດຸປະສົງຂອງການນ າໃຊ ້(Indication or Intended use) 

ການລະບຸກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ຫຼ  ຈຸດໝາຍຂອງການນ າໃຊ້ ສ າລັບຜະລິດຕະພນັເສີມສຸຂະພາບ ຕ້ອງໄດ້ລະບຸ ໂດຍອີງ
ໃສ່ “ ແນວທາງອາຊຽນກ່ຽວການກາ່ວອ້າງ ແລະ ການພິສູດການກ່າວອ້າງ ສ າລັບຢາພ ໍ້ນເມ ອງ” “ASEAN 
Guidelines on Claims and Claims Substantiation for Traditional Medicines 

8. ເງ ີ່ອນໄຂຂອງການເກບັຮກັສາ (Storage condition) 

ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ລະບຸ ກຽ່ວກັບເງ ີ່ອນໄຂ ທີີ່ຄວນເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພນັເສີມສຸຂະພາບຢ່າງເໝາະສົມ ຈົນໝົດອາຍຸຂອງ  
ການນ າໃຊ້. ວັນໝົດອາຍຸ ໄດ້ອ້າງອີງໃສ່ ແນວທາງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກບັ ການສຶກສາຄວາມຄົງທົນ ແລະ ອາຍຸຂອງຜະລິດ
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ຕະພນັເສີມສຸຂະພາບ “ASEAN Guidelines on Stability Study and Shelf-Life of Health 
Supplements”. 

9. ເລກການຂຶໍ້ນທະບຽບ/ຂຶໍ້ນບນັຊ/ີຈດົແຈງ້ (ຖາ້ເໝາະສມົ)(Country’s registration / listing / 
notification number (if applicable) 
ການລວມເຂົໍ້າກັນຂອງຕົວເລກ, ເຄ ີ່ອງໝາຍ ແລະ ຕົວໜັໍ້ງສ  ທີີ່ກ ານົດ ໃນຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ທີີ່ໄດ້ຮັບອະ
ນຸມັດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ(NRA) ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບລະບຸໄວ້ . 

10. ຊ ີ່ ແລະ ທີີ່ຢູຂ່ອງຜູຜ້ະລດິ (Name and address of manufacturer) 
ຕ້ອງແຈ້ງຊ ີ່ ແລະ ທີີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຜະລິດທີີ່ຄົບຖ້ວນ. 

 

11. ຊ ີ່ ແລະ ທີີ່ຢູ ່ຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັອະນຍຸາດວາງຕະຫາຼດ/ຜູນ້ າເຂົໍ້າ 
ຕ້ອງແຈ້ງຊ ີ່ ແລະ ທີີ່ຢູ່ທີີ່ຄົບຖ້ວນ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດ້ານຕະຫຼາດ/ຜູ້ນ າເຂົໍ້າ. 

12. ຄ າເຕ ອນ (ຖາ້ມ)ີ Warning (if any) 

ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ລະບຸກ່ຽວກັບ ຄ າເຕ ອນ ສ າລັບຄວາມຮັບຮູ້ຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ ກ່ອນການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢາພ ໍ້ນເມ ອງ. 
ຕ້ອງມີຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ລະບຸ ກ່ຽວກັບຂ ໍ້ຄວາມເຕ ອນ ທີີ່ກ ານົດໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງດ້ານຢາ. ຄ າສັບ “ຄ າເຕ ອນ” 
“Warning”  ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ ແຕ່ບ ີ່ຈ າກັດ ຕ ີ່ກັບຄ າສັບ ເຊັີ່ນ: “ຜົນຂ້າງຄຽງ” (Side Effects)” “ຂ ໍ້
ຫ້າມໃຊ້” (Contra-indications) ແລະ “ຄ າເຕ ອນ” (Precaution)” ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

13. ຂະໝາດຂອງເກບັກອ໋ງ (Pack size) 

ສ່ວນປະກອບສຸດທິ (net contents)  ແຈ້ງໃນລະບົບຕົວເລກ (metric system):  

- ສ າລັບຮູບແບບຂອງແຫຼວ ໂດຍກັ ານົດເປັນ ປະລິມານ (for liquid form, by volume);;  
- ສ າລັບຮູບແບບຂອງແຂງ ເຊັີ່ນ: ເມັດ, ແຄບຊູນອ່ອນ, ແຄບຊູນແຂງ, ແປ້ງ ແລະ ອ ີ່ນໆ ໂດຍ ເປັນນ ໍ້າໜກັ 

ຫຼ  ຈ ານວນ  (weight or amount)  
- ສ າລັບຮູບແບບເຄິີ່ງແຂງ ຫຼ  ຮູບແບບນ ໍ້າໜຽວ (viscous form) ໂດຍ ເປັນທັງນ ໍ້າໜັກ ຫຼ  ປະລິດມານ  

14. ຂ ໍ້ຄວາມພເິສດ (Special statements) 

- ບັນຈຸເຫົຼໍ້າ, ຖ້າມີ (alcohol content, if any) 

- ໃຊ້ພາຍນອກ, ຖ້າເໝາະສົມ (for external use, as applicable) 

ສະຫຼາກນ້ອຍ (SMALL LABEL) 

ສະຫຼາກນ້ອຍທີີ່ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງ ຢ່າງໜ້ອຍ ປະກອບມີ ດັີ່ງລຸ່ມນີໍ້: 

1. ຊ ີ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຊ ີ່ການຄ້າ, ຖ້າເໝາະສົມ. 
2. ເລກທະບຽນ/ບັນຊີ/ຈົດແຈ້ງ (ສະເພາະປະເທດ) 
3. ເລກຊຸດຜະລິດ (Batch or lot number) 

4. ວັນຜະລິດ ແລະ ໝົດອາຍຸ ຫຼ  ໝົດອາຍຸແຕ່ຢ່າງດຽວ. 



 

ASEAN Guidelines on Labelling Requirements for Health Supplements 

 

9 of 13 Version 1.0 

 

5. ວັນຜະລິດ ແລະ ໝົດອາຍຸ ຫຼ  ໝົດອາຍຸແຕ່ຢ່າງດຽວ. 

6. ຂ ໍ້ມູນອ ີ່ນໆ ຕາມຂ ໍ້ກ ານົດການຕິດສະຫຼາກທົີ່ວໄປ ຕ້ອງໄດ້ ແຈ້ງໃນຝ່ອຍຢາ (package insert) ແລະ/ຫຼ  ພາຊະ

ນະບັນຈຸອ ີ່ນ ຫຼ  ພ້ອມກັບ ສະຫຼາກທີີ່ແບບປົກຄຸມ (catch cover) 

ສະຫຼາກຂອງສະຕຼິບ/ແຝງຫຸ້ມຫ ີ່ (STRIP / BLISTER PACK LABEL) 

ສະຫຼາກຂອງສະຕຼບິ/ແຝງຕ້ອງບະບຸຢາ່ງໜ້ອຍ ດັີ່ງລຸມ່ນີໍ້:  

1. ຊ ີ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຊ ີ່ການຄ້າ ຖ້າເໝາະສົມ. 

2. ເລກທະບຽນ/ຂຶໍ້ນບັນຊີ/ຈົດແຈ້ງຂອງປະເທດ (ສະເພາະປະເທດ)  

3. ຊຸດ ຫຼ  ລ໋ອດຜະລິດ (Batch or Lot number) 

4. ວັນຜະລິດ ແລະ ໝົດອາຍຸ ຫຼ  ວັນໝົດອາຍຸ ແຕ່ຢ່າງດຽວ. 

5. ຂ ໍ້ມູນອ ີ່ນໆ ແມ່ນອີງໃສ່ຂ ໍ້ກ ານົດການໃສ່ສະຫຼາກທົີ່ວໄປ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງ ໃນຝອຍຢາ ແລະ/ຫຼ  ພາຊະນະບັນຈຸອ ີ່ນໆ 
ຫຼ  ກັບ ພາຊະນະບັນຈຸແບບຄຸມ ( catch cover) 

 
ຂ ໍ້ກ ານດົສະເພາະຂອງປະເທດ ສ າລບັຜະລດິຕະພນັຢາພ ໍ້ນເມ ອງ COUNTRY SPECIFIC REQUIREMENTS 

FOR HEALTH SUPPLEMENTS  
ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຂ ໍ້ກ ານົດສະເພາະຂອງປະເທດ ຖ້າພຈິາລະນາແລ້ວວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ ສ າລັບເຫດຜົນທາງດ້ານຄວາມ
ປອດໄພ, ເອກະລັກ, ຄຸນນະພາບ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ປະເພນີ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມຄວນສົີ່ງເສີມໃຫ້ຫລຸດ ຂ ໍ້ກ ານົດສະ
ເພາະຂອງປະເທດ ໃຫ້ໜ້ອຍທີີ່ສຸດ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີໍ້, ຂ ໍ້ກ ານົດສະເພາະຂອງປະເທດ ຄວນເຮັດໃຫ້ປະເທດ ສະມາຊິກອ ີ່ນ
ຮູ້ຈັກ ແລະ ປັບປຸງ ເຂົໍ້າໃນການລວບລວມ ຂ ໍ້ກ ານົດສະເພາະປະເທດ ສ າລັບ ຢາພ ໍ້ນເມ ອງ ຈາກປະເທດສະມາຊິກ ໃນເວ
ລາທີີ່ເໝາະສົມ. 

ການລວບລວມຂ ໍ້ກ ານົດສະເພາະຂອງປະເທດ ສ າລັບຢາພ ໍ້ນເມ ອງ ຈາກປະເທດສະມາຊິກ ປະກົດຢູ່ໃນ ເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍທີ 1  

. 
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APPENDIX 1 ຂ ໍ້ກ ານົດສະເພາະຂອງປະເທດ ສ າລັບຢາພ ໍ້ນເມ ອງ ຈາກປະເທດສະມາຊິກ (COUNTRY SPECIFIC REQUIREMENTS FOR 

HEALTH SUPPLEMENTS) 

ປະເທດ ຂ ໍ້ກ ານດົສະເພາະປະເທດ  

ບຣໄູນ ດາຣຊູະເຣມັ ແຫຼີ່ງທີີ່ມາຈາກສ່ວນປະສົມຂອງສັດ. 

ກ າປເູຈຍ “ເສີມສຂຸະພາບ” / “ອາຫານເສມີ” / “ເສີມອາຫານ (Dietary supplements)” 

ອນິໂນເນເຊບ “ເສີມສຂຸະພາບ” / “ອາຫານເສມີ” / “ເສີມອາຫານ “Health supplements” / “Food supplements” / “Dietary supplements” 

ຂ ໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບສານເພີໍ້ມ (ສານກັນບດູ, ສີ, ກິນ, ລດົ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຫວານ (Preservative, colorant, flavour, sweetener) 

ໝາຍເຫດ:  

- ກົດໝາຍປົກປ້ອງຜູ້ບ ລິໂພກເລກທ ີ8 ປີ 1999 

- ດ າລັດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອແຫ່ງຊາດດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ ການຄວບຄຸມອາຫານ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດຍເນເຊຍ ເລກທີ HK.00.05.23.3644 of 2004,  ກ່ຽວກັບ ຫຼກັການຄວບຄຸມອາຫານ
ເສີມl. 

- ດ າລັດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ ການຄວບຄຸມອາຫານ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດຍເນເຊຍ ເລກທີ HK.00.05.41.1381 of 2005ຂ ໍ້ກ ານົດແນວທາງການຄຸ້ມຄອງອາຫານເສີມ.  

- ດ າລັດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ ການຄວບຄຸມອາຫານ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດຍເນເຊຍ ເລກທີ..HK.00.05.52.4321 of 2004 ຂ ໍ້ກ ານົດແນວທາງການຄຸ້ມຄອງອາຫານ
ເສີມ..HK.00.05.52.4321 of 2004, on Regulation Guidelines of Food Supplement Control. 
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ແຫຼງທີີ່ມາດັີ່ງເນີມຂອງສ່ວນປະສມົທີີ່ໄດ້ມາຈາກ ສັດເດມີ ປະກອບມ ີເຈລາຕິນ (gelatin). 

ໝາຍເຫດ:   

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ບ ລິໂພກເລກທີ 8 ປີ 1999. 

- ດ າລັດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອາຫານເສີມ, ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດເນເຊບ ເລກທີ HK.00.05.23.3644 of 2004, ກ່ຽວກັບ ຫຼັກການການຄຸ້ມຄອງ
ອາຫານເສີມ (Principle of Food Supplement Control). 

- ດ າລັດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອາຫານເສີມ, ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດເນເຊບ ເລກທ.ີ HK.00.05.41.1381 of 2005, ກ່ຽວກັບ ຫຼກັການການຄຸ້ມ
ຄອງອາຫານເສີມ.  

- ດ າລັດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດອາຫານ ແລະ ຢາ  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອາຫານເສີມ, ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດເນເຊບ ເລກທີ.. HK.00.05.52.4321 of 2004ກຽ່ວກັບ ຫຼກັການການຄຸ້ມຄອງອາ
ຫານເສີມ. . 

ແນະນ າການນ າໃຊ້ປະຈ າວັນ (Recommended daily allowance (RDA)) ສ າລບັວຕິາມິນ/ແຮທ່ີີ່ໃຊ້ ເປັນເສມີສຸຂະພາບ. 

ໝາຍເຫດ:   

- ດ າລັດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດອາຫານ ແລະ ຢາ  ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອາຫານເສີມ, ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດເນເຊບ ເລກທີ. HK.00.05.52.6291 of 2007, ກ່ຽວກັບຄ່າອ້າງດ້ານໂພສະນາການ 
(on Nutrition Reference Values). 

ສປປ ລາວ  - 

ມາເລເຊຍ ຂ ໍ້ຄວາມທາດເພີໍ້ມທີີ່ຕ ີ່ມ (ສານກັບບດູ, ສີ, ລດົຊາດ ແລະ ໃຫຄ້ວາມຫວານ) 

ໝາຍເຫດ: ຊ ີ່ ແລະ ການບັນຈຸສານກັນບູດ ຖ້າມີ 

ເຄ ີ່ອງໝາຍ (Hologram) 

ແຫຼີ່ງຂອງສານປະກອບຈາກສັດ ເຊິີ່ງປະກອບມ ີເຈລາຕິນ. 

ໝາເຫດ: ຜະລິດຕະພັນທີີ່ບັນຈຸສ່ວນປະສົມຂອງສັດ  (ສ່ວນປະສົມອອກລິດ, ສ່ວນປະສົມສ າຮອງ ແລະ/ເຫຼ  ແຄບຊູນl), ແຫຼີ່ງຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການລູບຸ 

ຄ າເວົໍ້າ“ ເກັບໄວ້ໃຫຫ້່າງຈາກມ ເດັກ’ ຫຼ  ຄ າທີີ່ມຄີວາມໝາຍຄ ກັບໃນພາສາບາຫະຊາ ແລະ ອັງກິດ 
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ເຄ ີ່ອງໝາຍ ຮາຣານ (HALAL logo) ຈະຖ ກລະບຸສ າລບັຜະລິດຕະພັນເສີມສຂຸະພາບ ທັງຜະລິດຕະພັນຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ສົີ່ງອອກ ເຊງິໃຫ້ຄ າວ່າຜະລດິຕະພັນໄດຮ້ັບການຢັໍ້ງຢ ນ ແລະ 
ອະນຸມດັຕາມ ຮາຣານ ໂດຍອງົການຄຸມ້ຄອງທອ້ງຖິີ່ນ 

ມຽນມາ ຜະລິດຕະພັນເສມີສຂຸະພາບ ຫຼ  ຄ ກັນ  

ຟລີປິນິ “ອາຫານເສີມ Food supplements” / “ເສີມອາຫານDietary supplements” 

ແນະນ າການນ າໃຊ້ປະຈ າວັນ (Recommended daily allowance (RDA)) ສ າລບັວຕິະມິນ/ແຮທ່າດ ທີີ່ໃຊໃ້ນອາຫານ/ອາຫານເສມີ. 

ໝາຍເຫດ Note: ຂ ໍ້ກ ານົດມາດຕະຖານສະບັບປັບປຸງ ປີ 2002 ກຽ່ວກັບສານອາຫານ ແລະ ພະລັງງານທີີ່ແນະນ າໃຫ້ໃຫບ້ ລີໂພກ (RENI)ຕ ີ່ມ (ຮັບຮອງຕາມ ແຈ້ງການຫ້ອງການເລກທີ 16 s.2005) 

ຫົວຂ ໍ້ “ບ ີ່ອະນຍຸາດໃຫ້ກ້າວອາ້ງການປິີ່ນປົວ(NO APPROVED THERAPEUTIC CLAIMS”) ຕ້ອງໄດ້ຖ ກພິມບອ່ນຖານຂ ໍ້ມນູຫຼັກ ໃນທຸກວັດຖສຸະຫາຼກທງັໝົດ ຂະໜາດໂຕໜັງ
ສ  14, ໂຕໜັງສ  ເອລຽນ Aria)l, ເປັນໂຕໜັງສ ໃຫຍ່ ແລະ ສີເຂັໍ້ມall capital and bold letters. 

ໝາຍເຫດ: ອີງຕາມໜັງສ ແຈ້ງຂອງຫ້ອງການເລກທີ  No.2 ປີ 1999 

ຂ ໍ້ມູນການແພ້ (Allergen information), ຕາມຄວາມເໝາະສົມ  ແລະ ຂ ໍ້ມູນໂພສະນາການ/ວັນໝົດອາຍຸ-ວນັ,ເດ ອນ,ປ ີ

ໝົດອາຍຸ/ວັນໝົດອາຍຸ-ວັນ, ເດ ອນ, ປີ (Expiry/Expiration Date – Day Month Year) 

Note: ຕາມຄ າສັີ່ງທາງບ ລິຫານ ເລກທີ 2014-0030 (As per Administrative Order 2014-0030) 

ສງິກະໂທ - 

ໄທ “ເສີມສານອາຫານ (Dietary supplements)” 

ໝາຍເຫດ: ຈົດແຈ້ງເລກທ ີ(Notification No.293) ແລະ  2005 Re: Dietary Supplement) 

ຂ ໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບສານເພີໍ້ມທີີ່ໄດຕ້ ີ່ມ (ສານກັນບດູ, ສ,ີ ລດົຊາດ, ໃຫຄ້ວາມຫວານ (Statement on additive added (Preservative, colorant, flavour, sweetener) 

Note: ການຈົດແຈ້ງເລກທີ (Notification No.293 (2005 Re: Dietary Supplement)) 

“ບ ີ່ແນະນ າໃຫໃ້ຊໃ້ນເດັກ ແລະ ຜູ້ຍິງຖ ພາ (Not recommended to use in children or pregnancy). 

ໝາຍເຫດ: ປະກາດຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະ ຢາ ກຽ່ວກັບຫົວຂ ໍ້  “ອະທິບາຍຄ າປະກາດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກເລກທີ  293 (2005)ຫົວຂ ໍ້ “ເສີມສານອາຫານ (Dietary 
Supplements)” ແລະ ເລກທີ .294 (2005)ຫົວຂ້  “ນົມເຜິີ່ງ ແລະ ຜະລິດຕະພນັນ ໍ້າເຜິີ່ງ (Royal Jelly and Royal Jelly Products”) 
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“ອາຫານປະເພດຕາ່ງໆ ຂອງ 5 ກຸ່ມໂພສະນາການ ຕອ້ງໄດ້ຮັບຢ່າງເປັນປົກກະຕິຕາມອັດຕາສ່ວນທີີ່ເໝາະສົມ” ຫຼ  ຂ ໍ້ຄວາມທີີ່ມີເຄ ີ່ອງໝາຍຄ້າຍຄ ກັນ. 

ໝາຍເຫດ:ປະກາດແຈ້ງການເລກທີ 309 (2007 Re: Dietary Supplement (No.2)) 

“ບ ີ່ມຜົີນໃນກນາປ້ອງການ ຫຼ  ປິີ່ນປົວພະຍາດ”. 

Note: ແຈ້ງການເລກທີ 309 (2007 Re: ອາຫານເສີມອາຫານ) (ເລກທ ີ2) (Dietary Supplement (No.2)) 

ຫວຽດນາມ “ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ (Health supplements”) / “ອາຫານເສີມສຂຸະພາບ (ອາຫານເສີມ Food supplements”) / “ເສໃີອາຫານDietary supplements”) 

ຂ ໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບທາດເພີໍ້ມທີີ່ໄດຕ້ ີ່ມໃສ່ (ສານກັບບດູ, ສ,ີ ລດົຊາດ, ໃຫຄ້ວາມຫວານ) 
 

 

  


