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สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติ: อาหาร 

เพื่อสุขภาพ 
(National Food Safety Standard for Healthy 
Foods: GB 16740 - 2014)   

 บังคับใช้ วันที ่24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 
 

ค าน า 
มาตรฐานนี้ใช้แทน “มาตรฐานทั่วไปผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (การใช้ประชยชน์)   GB16740 – 1997” 
มาตรฐานนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ GB16740 - 1997 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ดังนี้ 
 แก้ไขชื่อมาตรฐานเป็น “มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร แห่งชาติ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” 
 แก้ไขขอบเขต 
 แก้ไขศัพท์เทคนิคและนิยาม 
 ตัดประเภทผลิตภัณฑ์ออก 
 ตัดหลักการพ้ืนฐานออก 
 แก้ไขข้อก าหนดด้านเทคนิค 
 ตัดวิธีการทดลองออก 
 แก้ไขข้อก าหนดด้านฉลากและเครื่องหมาย 

 
1. ขอบเขต 

มาตรฐานนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด 
 

2. ศัพท์เทคนิคและนิยาม 
2.1 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Health foods) 

หมายถึง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสรรพคุณในการบ ารุงร่ายกาย หรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมวิตามินและ
แร่ธาตุ ใช้รับประทานในกลุ่มบุคคลเฉพาะ มีสรรพคุณในการปรับระบบร่างกายแต่มิใช่เพ่ือการรักษา
ชรค อีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายแบบเฉียบพลัน กึ่งเฉียบพลัน  หรือเรื้อรังต่อ
ร่างกายมนุษย์ 

 
3. ข้อก าหนดด้านเทคนิค  

3.1 วัตถุดิบหลักและสารเสริม (Raw and supplement materials) 
วัตถุดิบหลักและวัตถุดิบรอง ต้องสอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานอาหารและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
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3.2 ข้อก าหนดด้านประสาทสัมผัส (Sensory Indicators) 
ดัชนีทางประสาทสัมผัส ต้องสอดคล้องตามข้อก าหนดในตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 ดัชนีทางประสาทสัมผัส 
 

รายการ ข้อก าหนด วิธีการตรวจสอบ 

สี อาหาร สิ่งห่อหุ้มหรือเคสซิ่ง ต้องมีสีที่อาหารควรมี น าตัวอย่างอาหารใส่ลงในถ้วยแก้ว
ขนาด 50 มล . หรือในจานเซรามิก
สีขาว ตรวจสีและลักษณะภายใต้
แสงสว่างธรรมชาติ ดมกลิ่น ใช้
น้ าอุ่นล้างปาก ชิมรสชาติอาหาร 

รสชาติ กลิ่น 
ต้องมีรสชาติ  กลิ่ นที่อาหารควรมี  ไม่มีกลิ่ น
แปลกปลอม 

ลักษณะ 
อาหารต้องมีลักษณะที่อาหารควรมี  
ไม่มีสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 

 
3.3 ดัชนีทางกายภาพและเคมี (Physical and chemical index) 

ดัชนีทางกายภาพและเคมี ต้องสอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานแห่งชาติความปลอดภัยอาหารของ
อาหารประเภทนั้นๆ  

3.4 ปริมาณสารปนเปื้อน (Contaminants limits) 
ปริมาณสารปนเปื้อน ต้องสอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานแห่งชาติ GB2762 ของอาหารประเภท
นั้นๆ หากอาหารประเภทนั้นๆ ไม่มีข้อก าหนด ต้องสอดคล้องตามข้อก าหนดในตารางที ่2 
 

ตารางที ่2 ปริมาณสารปนเปื้อน 
 

รายการ ดัชนี วิธีการทดสอบ 
ตะกั่วa (Lead: Pb) (mg/kg) 2.0 GB 5009.12 
สารหนูทั้งหมดb (Total Arsenic: As) (mg/kg) 1.0 GB/T 5009.11 
ปรอททั้งหมดc (Total Mercury: Hg) (mg/kg) 0.3 GB/T 5009.17 
a   ในชาชงแบบซอง ≤ 0.5 mg/kg; ในผลิตภัณฑ์ของเหลว ≤ 0.5 mg/kg; ในผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพที่

เป็นของแข็งและกึ่งแข็งส าหรับทารกและเด็กเล็ก ≤ 0.3 mg/kg; ในผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพที่เป็น
ของเหลวส าหรับทารกและเด็กเล็ก ≤ 0.02 mg/kg 

b ในผลิตภัณฑ์ของเหลว ≤ 0.3 mg/kg; ในผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับทารกและเด็กเล็ก ≤ 0.3 
mg/kg 

c ผลิตภัณฑ์ของเหลวยกเว้นผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพส าหรับทารกและเด็กเล็กไม่ต้องวิเคราะห์ปรอท
ทั้งหมด ส่วนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก ≤ 0.02 mg/kg 
 
3.5 ปริมาณสารพิษจากเชื้อรา (Mycotoxins limits) 

ปริมาณสารพิษจากเชื้อรา ต้องสอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานแห่งชาติ GB 2761 ของอาหาร
ประเภทนั้นๆ และ (หรือ )ข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง  
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3.6 ปริมาณจุลินทรีย ์(microbial limits) 

ปริมาณจุลินทรีย์ ต้องสอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานแห่งชาติ GB 29921 ของอาหารประเภท
นั้นๆ หรือตามข้อก าหนดมาตรฐานแห่งชาติความปลอดภัยอาหารของอาหารประเภทนั้นๆ หาก
อาหารประเภทนั้นๆ ไม่มีข้อก าหนด ต้องสอดคล้องตามข้อก าหนดในตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 ปริมาณจุลินทรีย์ 
 

รายการ 

การสุ่มตัวอย่างa และปริมาณ 

วิธีการทดสอบ ผลิตภัณฑ์
ของเหลว 

ผลิตภัณฑ์
ของแข็งและ 

กึ่งแข็ง 
แบคทีเรียทั้งหมดb (CFU/g หรอืmL)   ≤     103 3X104 GB 4789.2 
Coliform (MPN/g หรือ mL)           ≤  0.43 0.92 GB 4789.3 MPN count method 
Mildew and yeasts (CFU/g or mL) ≤  50 GB 4789.15 
Staphylococcus Aureus              ≤ 0/25 กรัม GB 4789.10 
Salmonella                              ≤ 0/25 กรัม GB 4789.4 
a  การเก็บตัวอย่างและจัดการ ให้ด าเนินการตามมาตรฐานแห่งชาติ GB 4789.1 
b ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิต  (จุลินทรีย์ชปรไบชอติกส์ ทั้งที่ต้องการและไม่ต้องการออกซิเจน  )ที่เป็น

ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย 
 
3.7 วัตถุเจือปนอาหารและสารเสริมโภชนาการ 

3.7.1 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร ต้องสอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานแห่งชาติ GB 2760 
3.7.2 การใช้สารเสริมชภชนาการ ต้องสอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานแห่งชาติ GB 14880 และ 

(หรือ )ข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง  
 

4. อ่ืนๆ  
ฉลากและเครื่องหมาย ต้องสอดคล้องตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 

 
เอกสารอ้างอิง: 

National Food Safety Standard for Healthy Foods: GB 16740 – 2014 ดูรายละเอียดได้จาก
เอกสารแนบ  

 ข้อมูลเพิ่มเติม: 

กฎ ระเบียบ และมาตรฐานสินค้าอาหารไทยและประเทศคู่ค้า  สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก
ฐานข้อมูลกฎหมายมาตรฐานอาหาร ภายในเว็บไซต์ศูนย์อัจฉริยะเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร เมนู Law & Safety 
(http://fic.nfi.or.th)  
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犌犅１６７４０—２０１４

Ⅰ　　　　

前　　言

　　本标准代替ＧＢ１６７４０—１９９７《保健（功能）食品通用标准》。

本标准与ＧＢ１６７４０—１９９７相比，主要变化如下：

———标准名称修改为“食品安全国家标准　保健食品”；

———修改了范围；

———修改了术语和定义；

———删除了产品分类；

———删除了基本原则；

———修改了技术要求；

———删除了试验方法；

———修改了标签标识的要求。
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１　　　　

食品安全国家标准

保健食品

１　范围

本标准适用于各类保健食品。

２　术语和定义

２．１　保健食品

声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品。即适用于特定人群食用，具有

调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。

３　技术要求

３．１　原料和辅料

原料和辅料应符合相应食品标准和有关规定。

３．２　感官要求

感官要求应符合表１的规定。

表１　感官要求

项 目 要　 求 检 验 方 法

色泽 内容物、包衣或囊皮具有该产品应有的色泽

滋味、气味 具有产品应有的滋味和气味，无异味

状态 内容物具有产品应有的状态，无正常视力可见外来异物

取适量试样置于５０ｍＬ烧杯或白色瓷盘

中，在自然光下观察色泽和状态。嗅其气

味，用温开水漱口，品其滋味

３．３　理化指标

理化指标应符合相应类属食品的食品安全国家标准的规定。

３．４　污染物限量

污染物限量应符合ＧＢ２７６２中相应类属食品的规定，无相应类属食品的应符合表２的规定。
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２　　　　

表２　污染物限量

项　 目 指　 标 检 验 方 法

铅ａ（Ｐｂ）／（ｍｇ／ｋｇ） ２．０ ＧＢ５００９．１２

总砷ｂ（Ａｓ）／（ｍｇ／ｋｇ） １．０ ＧＢ／Ｔ５００９．１１

总汞ｃ（Ｈｇ）／（ｍｇ／ｋｇ） ０．３ ＧＢ／Ｔ５００９．１７

　　
ａ 袋泡茶剂的铅≤５．０ｍｇ／ｋｇ；液态产品的铅≤０．５ｍｇ／ｋｇ；婴幼儿固态或半固态保健食品的铅≤０．３ｍｇ／ｋｇ；婴幼

儿液态保健食品的铅≤０．０２ｍｇ／ｋｇ。

ｂ 液态产品的总砷≤０．３ｍｇ／ｋｇ；婴幼儿保健食品的总砷≤０．３ｍｇ／ｋｇ。

ｃ 液态产品（婴幼儿保健食品除外）不测总汞；婴幼儿保健食品的总汞≤０．０２ｍｇ／ｋｇ。

３．５　真菌毒素限量

真菌毒素限量应符合ＧＢ２７６１中相应类属食品的规定和（或）有关规定。

３．６　微生物限量

微生物限量应符合ＧＢ２９９２１中相应类属食品和相应类属食品的食品安全国家标准的规定，无相

应类属食品规定的应符合表３的规定。

表３　微生物限量

项　 目
采样方案ａ及限量

液态产品 固态或半固态产品
检 验 方 法

菌落总数ｂ／（ＣＦＵ／ｇ或 ｍＬ） ≤ １０３ ３×１０４ ＧＢ４７８９．２

大肠菌群（ＭＰＮ／ｇ或 ｍＬ） ≤ ０．４３ ０．９２ ＧＢ４７８９．３　ＭＰＮ计数法

霉菌和酵母（ＣＦＵ／ｇ或 ｍＬ） ≤ ５０ ＧＢ４７８９．１５

金黄色葡萄球菌 ≤ ０／２５ｇ ＧＢ４７８９．１０

沙门氏菌 ≤ ０／２５ｇ ＧＢ４７８９．４

　　
ａ 样品的采样及处理按ＧＢ４７８９．１执行。

ｂ 不适用于终产品含有活性菌种（好氧和兼性厌氧益生菌）的产品。

３．７　食品添加剂和营养强化剂

３．７．１　食品添加剂的使用应符合ＧＢ２７６０的规定。

３．７．２　营养强化剂的使用应符合ＧＢ１４８８０和（或）有关规定。

４　其他

标签标识应符合有关规定。
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