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ศึกษาต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ผ่านงาน Tokyo 

health industry show 2019 ประเทศญ่ีปุ่น 

 

 

ปัจจุบันผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป คิดเป็น 26% ของประชากรทั้งหมดของญี่ปุ่น เป็นอัตราส่วนที่สูง
ที่สุดในโลกและด้วยเหตุนี้การลดค่ารักษาพยาบาลจึงเป็นประเด็นเร่งด่วนในประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลให้
ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นหนึ่งในประเด็นส าคัญใน "กลยุทธ์การเติบโตใหม่" และคาดการณ์ว่าขนาด
ของการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะขยายตัวเป็น 10 ล้านล้านเยนในปี 2563 การสร้าง 
"รูปแบบสังคมยืนยาวที่มีสุขภาพดี" ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมผู้สูงอายุที่ยั่งยืนในประเทศญี่ปุ่นและ เป็น
ต้นแบบให้แก่ประเทศอ่ืนๆ ที่เผชิญกับแนวโน้มประชากรที่คล้ายคลึงกัน ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นที่ใส่ใจสุขภาพมาก
ขึ้นและการส่งเสริมตลาดด้านสุขภาพตามนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นท าให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็น
หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงในญี่ปุ่น 

รู้จักงาน Tokyo health industry show 2019 ประเทศญี่ปุ่น 

Tokyo Health Industry Show เป็นนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดส าหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพในญี่ปุ่น จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้า Tokyo Big Sight, West Halls 1, 2 & Atrium มีจ านวนผู้เยี่ยม
ชม 40,000  คน ระหว่างวันที่ 23 - 25 มกราคม 2019 เวลา 10:00 -17:00 น. สนุนการจัดงานโดย กระทรวง
เกษตรป่าไม้และการประมง กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการและองค์การการค้าต่างประเทศของ
ญี่ปุ่น (JETRO) มีบริษัทผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 550 ราย แบ่งออกเป็นห้าโซนการแสดงนิทรรศการ อาหารเพ่ือ
สุขภาพและอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกและธรรมชาติ การดูแลความงามและความชรา เครื่องกีฬาและ
อุปกรณ์สุขภาพและการดูแลสุขภาพ ในปีนี้เป็นครั้งที่ 37 ของในการจัดแสดงแนวโน้มและการพัฒนาที่ก าลัง
สร้างโอกาสใหม่ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ เช่น การติดฉลากการท างานของอาหาร การบ าบัดด้วย
พืชในล าไส้และการบ าบัดด้วยไฮโดรเจน ฯลฯ เป็นงานส าหรับผู้ซื้อและผู้จัดจ าหน่ายในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
เพ่ือสุขภาพที่ไม่เหมือนใครและแปลกใหม่จากทั่วโลก ซึ่งสามารถมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ จากงาน 
Tokyo Health Industry Show นี้ นอกเหนือจากการจัดนิทรรณการแสดงสินค้าด้านสุขภาพ ยังมีการ
ประชุมสัมมนาที่ให้ข้อมูลครบวงจรเกี่ยวกับกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของญี่ปุ่น หัวข้อ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพ การน าเสนอสินค้าจากบริษัทต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่
และผลการวิจัย 

เรียบเรียงโดย  
ขวัญจิ่ตร พิศาลเอก 

ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม 
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งาน Tokyo health industry show 2019 รูปแบบงานถูกจัดเป็นหมวดหมู่ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 Health Food & Supplement Show  ประกอบด้วย อาหารเสริม เช่น ส าหรับข้อต่อ การดูแล
ดวงตา การท างานของสมอง การดูแลสุขภาพจิต การนอนหลับที่ดี สภาพแวดล้อมในล าไส้ ระบบ
ภูมิคุ้มกัน อาหารกลุ่มอาการเมตาบอลิก อาหารส าหรับการสนับสนุนทางโภชนาการ และ 

อาหารสุขภาพ เช่น ชาสุขภาพเครื่องดื่ม ขนมปรุงรส และน้ ามัน เป็นต้น 
 Food Design Expo Ingredients & OEM ประกอบด้วยวัตถุดิบและส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่

น ามาประกอบในการพัฒนาสูตรอาหาร และรับออกแบบผลิตภัณฑ์ และท า OEM ให้แก่
อุตสาหกรรมอาหาร  

 Organic & Natural Product ประกอบด้วยอาหารแบบดั้งเดิม อาหารออร์แกนิก & ธรรมชาติ 
อาหารเสริม เครื่องดื่ม ขนมหวาน แมคโครไบโอติก อาหารมังสวิรัติ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวออร์แกนิกและ
ธรรมชาติส าหรับผิวหนัง ผม ร่างกาย ทารก การดูแลช่องปาก เสื้อผ้าออร์แกนิก สินค้าเชิงนิเวศน์ 
ผงซักฟอกออร์แกนิกและธรรมชาติ ของใช้เด็กอ่อน 

 Beauty & Aging Care Show ประกอบด้วยอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องส าอาง 
ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นหอม ผลิตภัณฑ์เสริมความ
งามและเครื่องดื่ม อาหารเสริม เสื้อผ้าเสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ การผลิต OEM และ 
บรรจุภัณฑ์ 
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 Sports Conditioning Show ประกอบด้วยเสื้อผ้ากีฬา สินค้าส าหรับการปรับอากาศ รองเท้า พ้ืน
รองเท้า อุปกรณ์เสริมการสนับสนุนด้านต่างๆ อุปกรณ์กีฬาที่เกี่ยวข้องกับโยคะ แคปซูลออกซิเจน
และอุปกรณ์การฝึกรวมถึงโภชนาการการกีฬา 

 Health Equipment & Health Care Show ประกอบด้วยอุปกรณ์และสินค้าตรวจสุขภาพ 
อุปกรณ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพ ระบบและแอพลิเคชั่นเพ่ือสุขภาพ  การจัดการสุขภาพ 
เครื่องกรองน้ า เตียงเพ่ือสุขภาพ อุปกรณ์เสริมเพ่ือสุขภาพ เสื้อผ้าเพื่อสุขภาพ  

 

แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 

จากการศึกษาดูงาน Tokyo health industry show 2019 สามารถสะท้อนแนวโน้มการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นดังนี้  

 แนวโน้มการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น 

อาหารที่เกิดจากการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น หรือวัตถุดิบน าเข้าจาก
ต่างประเทศ หรือท้องถิ่นต่างประเทศ น ามาผ่านกระบวนการท าแห้ง drying อาจใช้การท าแห้งด้วยวิธี
ธรรมชาติ หรือใช้เครื่องจักร dehydration กระบวนการนี้สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และความร้อน
ของอากาศ และท าให้เป็นชิ้นส่วนที่เป็นวัตถุดิบ หรือรูปแบบผง ก่อนน ามาประกอบเป็นส่วนผสมอาหาร หรือ
ในรูปแบบการชงละลายในของเหลว เพ่ือรับประทาน ซึ่งประเทศญี่ปุ่นนั้นการน าเอาส่วนผสมของวัตถุดิบต่าง
มาใช้จะต้องมีการกล่าวอ้างโดยมีงานวิจัยรองรับว่ามีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ผลิตภัณฑ์ 
Organic Food Natural Supplement ที่เห็นในงานแสดงสินค้าได้แก่ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรใน
ท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นเอง และน าเข้ามาจากต่างประเทศได้แก่ ประเทศจีน ไต้หวัน ศรีลังกา บราซิล  
ยกตัวอย่าง เช่น ผงจากใบไผ่   ผงแคลเซียมจากปะการังน้ าลึก และเปลือกหอย ผงจากถ่านไม้ ชาโคลผสมใน
เครื่องดื่ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางเบเกอรี่   ผงจากสาหร่าย จากพืชผักต่างๆ 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบโดเพื่อ
น าไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์
อาหาร 
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ผลิตภณัฑ์ชาส าเร็จรูปจากหญ้าเจา้ชู้ ของบริษัท AHJIKAN Co.,Ltd. 

 

 แนวโน้มการน าสารส าคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มาผสมในผลิตภัณฑ์อาหาร 

โดยสารที่ผู้ประกอบการนิยมได้แก่  

 คอลลาเจน พรอพพอลิส (Propolis) จากสารสกัดจากเกสรผึ้ง พรอพอลิส จากผึ้ง ช่วยบ ารุงสุขภาพ
ที่มาจากสารธรรมชาติล้วนๆ ที่ร่างกายให้ต่อสู้กับเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ช่วยบรรเทาอาการ
อักเสบผิวหนัง โรคกระเพาะอาหาร และ ปรับปรุงภูมิคุ้มกันโดยทั่วไปให้ดีขึ้น พรอพพอลิสมีคุณสมบัติ
ในการต้านเชื้อได้หลายชนิด เรียกได้ว่าเป็นสารปฏิชีวนะท่ีดีที่สุดตามธรรมชาติ  

 ฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ซึ่งเป็นสารประกอบจากพืชที่เป็นที่รู้จักว่ามีคุณสมบัติในการต่อต้านการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Antioxidant) ต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา เป็นต้น 

 ไอโซฟลาโวนถั่วเหลือง ถั่วเหลืองไอโซฟลาโวนเป็นโพลีฟีนอลชนิดหนึ่งมีฟังก์ชั่นคล้ายกับฮอร์โมน
เพศหญิง มีบทบาทในการสร้างร่างกายผู้หญิงและมีผลในการปรับปรุงอาการของโรควัยหมด
ประจ าเดือนที่เกิดจากการลดลงของฮอร์โมนเพศหญิงและการป้องกันโรคกระดูกพรุน 

 ผลิตภัณฑ์ของเหลวที่มีส่วนผสมของไฮโดรเจน Hydroxyl เป็น Antioxidant ส่งผลต่อร่างกายคือ
ช่วยให้ชะลอวัย ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตขึ้นโดยกระบวนการอัดไฮโดรเจนเข้าไปในน้ าด้วยเครื่องส าหรับท าน้ า
ไฮโดรเจน 
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 พลาสม่าโรเจน Plasmalogen ส าหรับผู้ป่วยที่มีโรคอัลไซเมอร์ ช่วยการท างานเกี่ยวกับสมองท าให้
ความจ าดีขึ้น ผลิตจากหอยเชลล์ ช่วยให้ร่างกายสร้าง พลาสม่า เพ่ือป้องกันและซ่อมแซม beta 
amyloid หรือเกล็ดเลือดจากผู้ป่วยอัลไซเมอร์  

 แนวโน้มการใช้กลไกทางด้านเทคโนโลยีการหมักด้วยจุลินทรีย์ เพ่ือให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารต่างที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกายน าไปใช้ได้ดียิ่งข้ึน  

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์ที่เป็น Triple Synbiotics Biogenic, Prebiotic, 
Probiotic  ที่เกิดจากการหมักและย่อยอาหาร ยกตัวอย่างเช่น การน าจุลินทรีย์มาช่วยในกระบวนการย่อยถั่ว
เหลืองเพ่ือให้กลายเป็นโปรตีน และในกระบวนการหมักนั้นจุลินทรีย์ที่ย่อยท าการตัดโครงสร้างทางเคมีของไอ
โซฟลาโวนส์ กับเดดซิน (Daidzin) ท าให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีขึ้น แล้วน าไปผสมเป็นส่วนประกอบ
ของอาหาร จากเดิมที่ผลิตภัณฑ์นั้นมีประโยชน์อยู่แล้วท าให้มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน
รูปแบบของส่วนผสมที่น าไปประกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร Biogenic นี้โดยการใช้กลไกทางด้าน
เชื้อจุลินทรีย์เป็นหลัก  

ท ริ ป เ ปิ้ ล ซิ น ไ บ โ อ ติ ก ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์ต่อล าไส้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อสุขภาพ
และความงามและได้รับความสนใจทั่วโลกในฐานะผลิตภัณฑ์ที่เป็นกุญแจส าคัญในการรักษาโรคและชะลอวัย 
ท าให้เกิดการวิจัยเกี่ยวกับพืชที่ส่งผลดีต่อล าไส้ และเกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาที่เรียกว่า Triple Synbiotics ซึ่ง
ประกอบด้วย Biogenics  Prebiotics และ Probiotics  
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BG 21 ผลิตภัณฑ์ผงหมัก ท าจากถั่วเหลืองอินทรีย์ที่ผลิตในประเทศมีส่วนผสม 51 ชนิด ซึ่งผลิตโดย
การหมักร่วมกันกับเชื้อจุลินทรีย์ bifidus ที่คัดเลือกอย่างพิถีพิถันจ านวน 21 สายพันธุ์และสายพันธุ์ 21 สาย
พันธุ์รวมกันประมาณ 5 พันล้านเซลล์ 

 

 

 

PS-B1 (สารที่ผลิตจากแลคโตบาซิลลัส) เป็นวัตถุดิบที่น ามาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมอาหาร มีผลงาน
วิชาการและการวิจัยร่วมกันของรัฐบาลมาเป็นเวลาหลายปี เป็นวัตถุดิบที่จดสิทธิบัตรส าหรับวิธีการผลิตสารที่
ผลิตแลคโตบาซิลลัสเรียบร้อยแล้ว  

 

 ผลิตภัณฑ์ BG 21 เป็นแบคทีเรียกรดแลคติก แบคทีเรียบิฟิดัส ที่คัดสรรมาอย่างดีจากสายพันธุ์หลาย
ร้อยชนิด โดยการหมักโดยวิธีการเพาะเลี้ยงพิเศษที่สามารถผลิตสารออกฤทธิ์ที่ชื่อว่า 517  
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 แนวโน้มการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป เพื่อให้เป็นอาหารสุขภาพเฉพาะบุคคล เช่น Low GI หรือ Low 
carbohydrate  

อาหารทั่วไป ที่น่าสนใจในงานแสดงสินค้าได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปมาจากข้าวญี่ปุ่นเพ่ือตอบสนองการ
บริโภคที่สะดวกยิ่งขึ้น เช่น snack bar น้ านมข้าว ข้าวหุงสุกพร้อมรับประทาน น ามันร าข้าว และการท าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าวเพ่ือลดการรับประทานคาร์โบไฮเดรทลง โดยวิธีเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไมโรสของข้าว
หรือแป้งข้าวซึ่งเป็นข้าวคาร์โบไฮเดรทต่ า ท าให้ข้าวไม่เหนียวมีความร่วนขึ้น สามารถน ามาหุงและท าเป็นข้าว
ผัดได้เหมือนข้าวของประไทย 

  

 

 

 

 

ภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ท าจากข้าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภณัฑ์ข้าวแปรรูป Low carbohydrate 
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 แนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้สูงอายุ  

ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้สูงอายุซึ่งเริ่มมีหลายบริษัทในประเทศญี่ปุ่นให้ความส าคัญในการผลิต
อาหารส าหรับผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น โดยเป็นไปตามรูปมาตรฐานของสมาคม Universal Design Food (UDF) 
โดยค านึงถึงลักษณะกายภาพการบดเคี้ยวของผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ส าหรับ
ผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น  มีทั้งผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป โดยมีระดับตามข้อก าหนดของ UDF และผลิตภัณฑ์สาร
ให้ความข้นหนืด  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 แนวโน้มธุรกิจบริการด้านสุขภาพ  

ธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ด้านอ่ืนส าหรับสุขภาพ และผู้สูงอายุ ได้แก่ ร้านเครื่องดื่มสุขภาพที่มี
ส่วนผสมและสรรพคุณในการป้องกันโรค นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจ
ประเภทนี้เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากจ านวนประชากรผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่นเพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อยๆ มีผู้สูงอายุ
ร้อยละ 26 ของประชากรทั้งประเทศและมีอัตรเพ่ิมขึ้นทุกปี ท าให้มีความต้องการศูนย์บริการประเภทนี้สูงขึ้น
ตามและมีการแข่งขันกันมากขึ้นเช่นกัน และด้วยคนญี่ปุ่นให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพ จึงเกิดเป็นร้าน
เครื่องดื่มสมุนไพร และศูนย์บริการส าหรับผู้สูงอายุ   

ภาพร้านเครื่องดื่มสุขภาพ 
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ภาพศูนย์ดแูลผู้สูงอายุของประเทศญี่ปุ่น 

 

 

 

ตัวอย่างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่น่าสนใจ  

 ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่ Health Food & Supplement 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร พลาสม่าโรเจน 
Plasmalogen S แบบแคปซูล 

บริษัท B&S Corporation Co Ltd 
แบรนด์ B&S Corporation 
หมวดหมู่  Health Food & Supplement  
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ รุ่นใหม่แคปซูลชนิดเกดิจากเทคโนโลยีของ 
nanocapsuleization สามารถรบัประทานได้อย่างง่ายดาย แม้ว่าคุณ
จะออกไปข้างนอก Plasmalogen S สารสกัดบริสุทธ์ิจากเปลือกหอย
เชลล์ ส าหรับผู้ป่วยท่ีมโีรคอัลไซเมอร์ ช่วยการท างานเกี่ยวกับสมองท า
ให้ความจ าดีขึ้น ผลิตจากหอยเชลล์ ช่วยให้ร่างกายสร้าง พลาสม่า เพื่อ
ป้องกันและซ่อมแซม beta amyloid หรือเกลด็เลือดจากผูป้่วยอัลไซ
เมอร์ ข้อมูลการบริโภค รับประทาน วันละ 2 เม็ด เวลาท้องว่าง 
ขนาด  1,000 μg 
ข้อมูลเพ่ิมเติม: https://plasmalogen-s.jp 
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 ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่  Food Design Expo Ingredients & OEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท : ADAPTGEN PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 

หมวดหมู:่ Food Design Expo Ingredients & OEM  

จุดเด่น : แบคทีเรียกรดแลคติก Kuruma อาหารเสริมที่ใช้
แบคทีเรียกรดแลคติก LTK-1 Kura-Ha (Kuraha) ได้รับการพัฒนา
ร่วมกับ บริษัท Ichikubiki Co. , Ltd. ผู้ผลิตมิโซะและซอสถั่วเหลืองมา
ยาวนานในภูมิภาคโตไกแลคโตบาซิลลัสที่ได้จากมิโซะนั้นมีศักยภาพใน
การเป็นวัสดุเพื่อสุขภาพและความงามแบบใหม่ ลักษณะเป็น แบคทีเรีย
กรดแลคติก Kuruma ที่เกิดจากการต้มซุปมิโซะซึ่งมีจ านวนแบคทีเรียที่
น่าอัศจรรย์ถึง 4 ล้านล้านต่อกรัม "Kaoru Lactic Acid Bacteria" 
ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้แลคโตบาซิลลัส 1 ล้านล้านเม็ดใน 
2 เม็ดต่อวัน 

ข้อมูลเพ่ิมเติม: https://adaptgen.co.jp 
 

ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่  Organic & Natural Product 

 

บริษัท Bio Actives Japan Corporation 
หมวดหมู:่ Organic & Natural Product 
ชื่อผลิตภัณฑ์: Moringa Reef มะรุม  
แหล่งวัสดุ ใบมะรุม   
ประเทศต้นก าเนิด  ประเทศท่ีผลิตอินเดีย 
การบรรจุ 25 ก.ก.  
ลักษณะเฉพาะ สารต้านอนุมูลอิสระ  
มะรุมเป็นพืชอเนกประสงค์ที่ใช้เป็นสมุนไพรทดแทน มันถูกใช้

มาเป็นเวลานานในอายุรเวทในอินเดียได้รับการยกย่องว่าเป็นพืชที่มี
คุณค่าทางโภชนาการมากมายและมีคุณค่าทางยาสูงมะรุมมีกรดอะมิโน
ธรรมชาติจ านวนมาก ใบมีแคโรทีนอยด์และส่วนผสมของมันใช้เป็น
อาหารเสริมและวัสดุอาหารเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มะรุมเป็น
จุดส าคัญในการใช้งานด้านเภสัชกรรมซึ่งมีสารอาหารที่หลากหลายเช่น
สารต้านอนุมูลอิสระ, ยาปฏิชีวนะ, วิตามินและแร่ธาตุ 

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.bioactives.co.jp 
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ผลิตภัณฑ์ในหมวดหมู่  Beauty & Aging Care Show 

 ชื่อผลิตภัณฑ์ : Nano Hydrogen Rich Water KIYORABI 

บริษัท : KIYORA KIKI CO., LTD. 

แบรนด์ :  KIYORABI 

หมวดหมู่ : Beauty & Aging Care Show 

จุดเด่น : ส่งผลต่อร่างกายคือช่วยให้ชะลอวัย ช่วยในการก าจัด
สารอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายออกจากร่างกาย ช่วยต่อต้านริ้วรอย 
ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส เพิ่มการไหลเวียนของเลือดใช้น้ าธรรมชาติของ 
Kikuchi-shi จังหวัด Kumamoto ที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุ น้ าบริสุทธิ์พร้อม
ตัวกรอง SPG ที่ได้รับสิทธิบัตร ไฮโดรเจนนั้นง่ายต่อการแทรกซึมเข้าไป
ในร่างกาย บรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมที่มีโครงสร้าง 4 ช้ันพิเศษไม่ท าลาย
รสชาติของน้ าและรักษาไฮโดรเจนให้อยู่ในผลิตภัณฑ์  

ขนาด  500 ml 
ข้อมูลเพ่ิมเติม: https://www.kiyora-kikuchi.com 

 

  

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพของประเทศญี่ปุ่นนอกจากจะมีการค านึงถึงคุณประโยชน์ของ
วัตถุดิบโดยการท าการวิจัยเชิงลึกเพ่ือหาสารส าคัญในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์แล้วยังใส่ใจรายละเอียดของ
ลักษณะกายภาพของคนในแต่ละช่วงวัยทั้งในด้านเนื้อสัมผัส รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ หากประเทศไทยจะเลือก
แนวทางในการพัฒนาระบบด้านการดูแลสุขภาพและผู้สูงอายุ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ ประเทศญี่ปุ่น
ก็ถือว่าเป็นประเทศที่สามารถเป็นต้นแบบแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และบริการเพ่ือการดูแล
สุขภาพได้ดี และดีมากอีกประเทศหนึ่ง 

 


