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อาหารเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ 
(FOSHU)  

เรียบเรียงโดย 
ภิญญาพัชญ์ ค ามามลู 

นักวิชาการ ฝ่ายส่งเสรมินวัตกรรม 

อาหารเพ่ือวัตถุประสงค์พิเศษหรือ Food for 
Specified Health 
Uses (FOSHU) เ ป็ น
ส่วนหนึ่งของอาหารเพ่ือ
สุขภาพในประเทศญี่ปุ่น 
เป็ นมาตรการที่ ใ ช้ ม า
ตั้ ง แ ต่ ปี  2534 แ ล ะ

ปรับปรุงแก้ไขใหม่ในปี 2550 จัดเป็นอาหาร
ประเภทฟังชันนอลอย่างแท้จริง โดยเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีการเติมส่วนประกอบที่มีคุณประโยชน์
ต่อร่างกายเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีคุณสมบัติที่ดีต่อ
สุขภาพหรือเพ่ือให้ร่างกายสามารถควบคุมสภาวะ
บางอย่างที่ผิดปกติได้ โดยมุ่งเน้นผลในการป้องกัน
มิใช่รักษาและได้รับการพิสูจน์ยืนยันทางการแพทย์
อย่างชัดเจน มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันได้
ว่าอาหารหรือสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารนั้นมีผล
ต่อสุขภาพหรือ ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค
ตามที่ระบุจริง จะต้องยื่นขอและผ่านการอนุญาต
จาก Consumer Affairs Agency (CAA) ซึ่งมี
ขั้นตอนการพิจารณาที่เข้มงวด รวมทั้งเสียเวลา
และค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก ผลิตภัณฑ์จึงได้รับการ
อนุมัติจะได้รับตรา FOSHU ในปัจจุบันมีอาหารที่
ได้รับอนุญาตตามระบบ FOSHU นี้แล้วจ านวน 
1,144 รายการ  

มาตรฐานส าหรับอาหารเพ่ือวัตถุประสงค์
พิเศษ (FOSHU) 

(1) Standardized FOSHU เป็น
อาหารที่มีคุณสมบัติทางวิทยาศาสตร์เพียงพอต่อ
การเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพแต่ต้องได้รับการพิสูจน์

ก่อน โดยสามารถยื่นขออนุญาตได้แต่ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  

(2) Reduction of Disease Risk 
FOSHU เป็นอาหารที่มีการกล่าวอ้างว่าลดความ
เสี่ยงในการเกิดโรคได้ ซึ่งภาครัฐอนุญาตให้กล่าว
อ้างได้แค่ 2 รายการเท่านั้น คือ แคมเซียมกับโรค
กระดูกพรุน และกรดโฟลิกกับความผิดปกติของ
ท่อประสาท 

(3) Qualified FOSHU เป็นอาหารที่มี
ประโยชน์หรือดีต่อสุขภาพ เ พียงแต่ยั ง ไม่มี
หลักฐานการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ยืนยันได้อย่าง
ชัดเจน โดยสามารถใช้การกล่าวอ้างทางสุขภาพ
ประเภทนี้ได้อย่างมีเงื่อนไขหรือข้อจ ากัด เช่น “ยัง
ไม่มีหลักฐานการพิสูจน์อย่างชัดเจน แต่สินค้านี้
อาจมีความเหมาะสมส าหรับบุคคลที่มีไขมันในเส้น
เลือดสูง” 

อาหารที่สามารถขออนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์
FOSHU 

Specified Health 
Uses 

ส่วนผสมหลักที่ต้องม ี

อาหารที่ช่วยปรับการ
ท างานของระบบทางเดิน
อาหาร (Food to 
modify 
gastrointestinal 
conditions) 

Oligosaccharides, 
lactose, bifidobacteria, 
lactic acid bacteria, 
dietary fiber 8 ingestible 
dextrin, polydextrol, 
guar gum, psyllium 
seed coat และอื่นๆ 

อาหารที่เกี่ยวข้องกับการ
ลดระดับคลอเลสเตอรอล
ในเลือด (Food related 
to blood cholesterol 
level) 

Chitosan, soybean 
protein, degraded 
sodium alginate 

อาหารที่เกี่ยวข้องกับการ
ลดระดับน้ าตาลในเลือด 
(Food related to 
blood sugar level) 

Indigestible dextrin, 
wheat albumin, guava 
tea polyphenol,         
L-arabiose และอื่นๆ 

อาหารที่เกี่ยวข้องกับการ
ลดระดับความดันโลหติ 
(Food related to 

Lactotripeptide, casein 
dodecaneptide, tochu 
leaf glycoside 
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blood pressure) (geniposidic acid), 
sardine peptide และอื่นๆ 

อาหารที่เกี่ยวข้องกับ
สุขอนามัยช่องปาก 
(Food related to 
dental hygiene) 

Paratinose, maltitiose, 
erythrytol และอื่นๆ 

อาหารที่ช่วยการท างาน
ของระบบทางเดินอาหาร 
โดยลดระดับคลอ
เลสเตอรอลหรือเพิ่มการ
เผาผลาญ พลังงาน 
(Cholesterol plus 
gastrointestinal 
conditions, 
triacylglyceral plus 
cholesterol) 

Degraded sodium 
alginate, dietary fiber 
from psyllium seed 
husk และอื่นๆ 

อาหารที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูดซึมแร่ธาตุ (Food 
related to mineral 
absorption) 

Calcium citrated 
malate, casein 
phosphopeptide, hem 
iron, fracuto-
oligosaccharide, และ
อื่นๆ 

อาหารที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างานของกระดูก (Food 
related to 
osteogenesis) 

Soybeen isoflavone, 
MBP (Milk basic 
protein), etc. 

อาหารที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้พลังงาน (Food 
related to 
triacylglycerol) 

Middle chain fatty acid 
และอื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ 
(FOSHU) 

1 . อ า ห า ร เ ส ริ ม ส า ร
สกัด  Glucosylceramide จากข้าว  ช่วยรักษา
ความชุ่มชื้นให้กับผิว พร้อมกับรสเปรี้ยวของส้ม
และยูซจุากบริษัท Orbis 

 

 

 

 

2. Sprite Extra น้ าอัดลมเพ่ือสุขภาพ มี
ส่วนประกอบหลักที่ส าคัญเช่น เด็กซ์ทริน (เส้นใย
อาหาร) ที่มีคุณสมบัติช่วยลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่
ร่างกายจากอาหารที่ทานไป และช่วยควบคุม
ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดให้อยู่ในสภาวะ
ปกตจิากบริษัท Coca – Cola 

 

 

 

 

3.นมเปรี้ ยวพร้อมดื่ มตรายาคูลย์  มี 
Lactobacillus casei Shirota กว่า 200 ล้านตัว 
ช่วยระบบขับถ่าย และมี 0.1% milk fat จาก
บริษัท Yakult ประเทศญี่ปุ่น 
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4. นมถั่วเหลืองผลิตจาก GMO-free soy 
milkช่วยลดคอเลสเตอรอลจากบริษัท Pokka 
Sapporo Food & Beverage  

 

 

 

 

5. มายองเนสที่ใช้วัตถุดิบสารสกัดจากพืช 
(plant sterols) ลดระดับคอเลสเตอรอลจาก
บริษัท Ajinomoto 

 

 

 

 

6.เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของquercetin 
glycoside  มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเป็น
พิษต่อเซลล์ไขมันแอลดีแอล (LDL) ลดไขมันใน
ร่างกายจากบริษัท Suntory Beverage & Food, 
Japan 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. เครื่องดื่ม Sparkling ช่วยเผาเผลาญ
และลดไขมันในร่างกาย ประกอบด้วยวิตามินซี 
กรดซิตริกและคาเทชิน สารโพลีฟีนอลที่ป้องกัน
การเกิดมะเร็งจากบริษัท Kao 
 
 
 
 
 
 
 

8. ชาพร้อมดื่มปราศจากแคลอรี่และ
คาเฟอีน มีส่วนผสมของเส้นใยอาหารที่มีคุณสมบัติ
ช่วยลดการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายจากอาหารที่
ทานไปจากบริษัท Asahi Jurokucha  
 
 
 
 
 
 
 
 

9. หมากฝรั่ง ปราศจากน้ าตาล ช่วย
เสริมสร้าง milk-origin CPP-ACP ป้องกันการเกิด
ฟันผุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gnpd.com/sinatra/company/247483/
https://www.gnpd.com/sinatra/company/247483/
https://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/frontpage_filtered/type=category_sub&id=219
https://www.gnpd.com/sinatra/company/177814/
https://www.gnpd.com/sinatra/company/308065/
https://www.gnpd.com/sinatra/company/308065/
https://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/frontpage_filtered/type=category_sub&id=21
https://www.gnpd.com/sinatra/company/26384/
https://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/frontpage_filtered/type=category_sub&id=17
https://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/frontpage_filtered/type=category_sub&id=26
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10. เครื่องดื่มเกลือแร่ มีส่วนผสมของ

น้ าผึ้งและคาเทชินช่วยในการเผาผลาญไขมันและ
ลดระดับไขมันในร่างกายจากบริษัท Kao 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. ผลิตภัณฑ์นม cholesterol-free 
drink ผลิตจาก GMO-free soybeans เหมาะกับ
ผู้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงจากบริษัท Kikkoman 
 

 

 
 
 
 

12. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รสชาติเหมือน
เบียร์ มีส่วนผสมของ indigestible dextrin ซึ่ง
จัดเป็นเส้นใยอาหารที่ช่วยในการลดการดูดซึม
น้ าตาลเข้าสู่ร่างกาย ปราศจากพิวรีน แคลลอรี่ 
แอลกอฮอล์และน้ าตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ประกอบด้วย

สารคาเทชินในชา  540 มิลลิกรัม ช่วยในการเผา
ผลาญไขมันในร่างกาย  ปราศจากพิวรีนและ
แอลกอฮอล์จากบริษัท Kao 
 
 
 
 
 
 

1 4 . โ ย เ กิ ร์ ต จ า ก ถั่ ว เ ห ลื อ ง  ล ด
คอเลสเตอรอล และมี โพรไบโอติกจากบริษัท 
Pokka Sapporo Food & Beverage, Japan 
 
 
 
 
 
 

15. น้ ามันพืชปรุงอาหาร “Healthy CO-
RE-SU-TE” ของบริษัท Nisshin oillio 
ประกอบด้วยไฟโตสเตอรอลที่มีสรรพคุณช่วยลด
การดูดซึมคอเรสเตอรอลเข้าสู่ร่างกาย ลดการเกิด
ออกซิเดชันของน้ ามันประมาณ 30% จากบริษัท 
Nisshin oillio group 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/frontpage_filtered/type=category_sub&id=173
https://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/category_page/category_id=7
https://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/category_page/category_id=31
https://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/frontpage_filtered/type=category_sub&id=200
https://www.gnpd.com/sinatra/company/247483/
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16.หมากฝรั่ง ปราศจากน้ าตาลและส่งผล
ดีต่อเหงือกและฟันจากบริษัท Lotte, Japan 
 
 
 
 
 
 
 ส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพของ
ไทยนั้น ในปัจจุบันได้มีฉลากอาหารทางเลือกเพ่ือ
สุขภาพขึ้นเพ่ือให้ผู้บริ โภคเลือกซื้อผลิตภณฑ์
อาหารที่มีปริมาณโซเดียม น้ าตาล และไขมันต่ าลง 
เพ่ือลดความเสี่ยงการเกิดภาวะโภชนาการเกินและ
โรคที่เก่ียวข้อง  
 
 
 
 
 

    ฉลากทางเลือกเพื่อสุขภาพ 

ตวัอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรอง
ฉลากทางเลือกสุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงแม้ผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศไทยจะ
ยั ง ไม่ ใช่ อาหารที่มีการเติมส่ วนประกอบที่ มี
คุณประโยชน์ต่อร่างกายเพ่ิมเติมเหมือนอาหาร 
FOSHU ของประเทศญี่ปุ่น แต่ทางเลือกเพ่ือ
สุขภาพนับเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยมี
แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพมาก
ยิ่งขึ้น  

ที่มา 
http://fic.nfi.or.th/futurefood/upload/legisl
ation/file17.pdf 
https://www.amarintv.com/lifestyle-
update/health-10/126643/ 
http://healthierlogo.com/ 
 
 

https://www.gnpd.com/sinatra/company/52784/

