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ญี่ปุ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์ส ำหรับอำหำรที่มีวัตถุประสงค์
พิเศษ 
(Food for Special Dietary Uses: FOSDU) 
  

 รำยละเอียด : หลัก เกณฑ์ส ำหรับพิจำรณำกลุ่ ม
อำหำรที่ มีวัตถุประสงค์เฉพำะของ
ประเทศญี่ปุ่น เช่น อำหำรส ำหรับเด็ก 

 กลุ่มอำหำร : อำหำรเสริมสุขภำพ 
 ล ำดับขั้นกฎหมำย : ระเบียบ 
 หัวข้อส ำคัญ : - 
 วันที่ออกประกำศ : พ.ศ. 2534 
 วันที่บังคับใช้ : พ.ศ. 2534 
 วันที่ปรับปรุงล่ำสุด : พ.ศ. 2550 
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ญี่ปุ่น 
เรื่อง หลักเกณฑ์ส ำหรับอำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 
(Food for Special Dietary Uses: FOSDU)   

 บังคับใช้ พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 
 

รำยละเอียดโดยสรุป 

กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ของประเทศญี่ปุ่น (Ministry of Health, Labour and 
Welfare) ได้ออกระเบียบเพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ส าหรับอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ หรือ Food for Special 
Dietary Uses (FOSDU) ภายใต้ Health Promotion Law เมื่อปี 2534 และปรับปรุงแก้ไขในปี 2550  

อำหำรที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  หรือ Food for Special Dietary Uses (FOSDU) หมายถึง อาหาร
ส าหรับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ประกอบด้วย 

1. อาหารทางการแพทย์ (Medical foods) ส าหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่แพทย์ระบุให้ได้รับอาหารเฉพาะ
ต่างจากอาหารปกติ ซึ่งจะช่วยให้การท างานของระบบต่างๆ ในร่างกายสมดุล ในสภาวะที่ร่างกาย
เจ็บป่วยหรือในระหว่างการรักษาโรคบางชนิด ได้แก่ 
1.1 อาหารเชิงเดี่ยว เป็นอาหารที่มีคุณสมบัติเฉพาะเพียงอย่างเดียว ประกอบด้วย 
- อาหารโซเดียมต่ า 
- อาหารพลังงานต่ า 
- อาหารโปรตีนต่ า 
- อาหารที่มีโปรตีนต่ า/ไม่มีโปรตีน แต่ให้พลังงานสูง 
- อาหารไม่มีสารก่อภูมิแพ้ 
- อาหารไม่มีแล็คโตส 

1.2 อาหารครบมื้อ ประกอบด้วยสารอาหารครบถ้วนแต่มีคุณสมบัติต่อไปนี้ 
- อาหารลดโซเดียม 
- อาหารส าหรับผู้เป็นเบาหวาน 
- อาหารส าหรับผู้ลดน้ าหนัก 

2. อาหารส าหรับหญิงมีครรภ์และให้นมบุตร (Formulas for pregnant or lactating women) 
3. อาหารส าหรับทารก (Infant Formulas)  
4. อาหารส าหรับผู้สูงอายุ (Foods for the elderly) ที่เค้ียวหรือกลืนอาหารปกติได้ล าบาก 
5. อาหารเพื่อสุขภาพ หรือ Food for Specified Health Use (FOSHU)  

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์อาหาร FOSDU จะต้องได้รับการประเมินความปลอดภัยของสารต่างๆ ที่เติมลงไป 
รวมถึงคุณสมบัติและหน้าที่ในการป้องกันโรคตามที่ได้อ้างไว้จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ 
จึงสามารถแสดงสัญลักษณ์ FOSDU บนฉลากได้ 
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สัญลักษณส์ ำหรับกลุ่มอำหำรที่มวีัตถุประสงค์พิเศษ 
(FOSDU) 

ข้อก ำหนดส ำหรับอำหำรเพื่อสุขภำพ (FOSDU) 

1. ให้คุณประโยชน์ต่อร่างกายของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม 
2. มีหลักฐานพิสูจน์ความปลอดภัย เช่น ผลการทดสอบในสัตว์ทดลอง ผลการทดสอบเมื่อบริโภคใน

ปริมาณสูงเกินก าหนด หรือผลทดสอบอ่ืนๆ 
3. มีความถูกต้องเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ต่อระยะเวลาการบริโภคตามที่ได้ระบุไว้ 
4. มีการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสม กรรมวิธีการผลิต การแปรรูป และการ

ทดสอบ 

กำรประเมินควำมปลอดภัย 

ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ หรือ FOSDU ต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัย
อาหารจากกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการตามกฎหมาย Health Promotion Law ได้แก่ ระบบ
มาตรฐานตามกฎหมายโดยตรวจสอบคุณสมบัติของอาหารที่ระบุไว้ส าหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม และระบบการ
ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะในผลิตภัณฑ์ทางเคมี กายภาพ และปริมาณสารอาหาร ในแง่ของการน าไปใช้
ส าหรับผู้ป่วยหรือเสริมอาหารปกต ิ

กำรแสดงฉลำก 

ผลิตภัณฑ์อาหาร FOSDU ที่ได้รับอนุญาตแล้ว ต้องแสดงรายละเอียดบนฉลากท่ีประกอบด้วย 

1. ชื่อสินค้า 
2. ชื่อและท่ีตั้งของผู้ผลิต  
3. วันที่เหมาะสมในการบริโภค 
4. วิธีการถนอมรักษา 
5. สัญลักษณ์หรือโลโก้ FOSDU 
6. ปริมาณสารอาหารและค่าพลังงาน 
7. รายการส่วนประกอบอาหาร 
8. ค าแนะน าหรือค าเตือนในการบริโภคและ

การเก็บรักษา 

ประกำศฉบับเต็ม 

 หลักเกณฑ์ส าหรับอาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (Food for Specified Dietary Uses: FOSHU) 
สามารถดูรายละเอียดไดจ้ากเอกสารแนบหรือเว็บไซต์ต่อไปนี้ 

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/fhc/03.html 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม: 

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