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การขายอาหารเสริม  Food supplements และการนําเขามาจําหนาย 
ในประเทศเยอรมนี 

*********************************** 

ขอมูลเบ้ืองตน 

ประเทศเยอรมนีถือเปนผูนําเขาอาหารรายใหญในสหภาพยุโรป และเปนประเทศท่ีดําเนินการตามมาตรฐาน 
Food Safety ของสหภาพยุโรปอยางเครงครัด สินคาท่ีตรวจพบสารตกคาง ยาฆาแมลง หรือพบวามีอันตรายตอ
สุขภาพ จะถูกปลดออกจากชั้นวางขายทันทีท่ีตรวจพบ ประกอบกับในยุคปจจุบัน มีการพัฒนาสินคาอาหารใหมใน
ตลาดเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการเพ่ิมจํานวนอาหารจานดวนนั้น ทําใหผูบริโภคเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการกินและการ
บริโภค ดังนั้นระบบเตือนภัยเรื่องความปลอดภัยในอาหารจึงมีการเผยแพรและเปนท่ีสนใจของผูบริโภคท่ัวทวีปยุโรป 
และประเทศอ่ืนๆท่ัวโลก โดยการสื่อสารผานทาง Internet  ปจจุบันหางฯหรือผูนําเขาสินคา มักจะเปนฝายตรวจสอบ
เบื้องตน กอนท่ีหนวยงานของรัฐจะเขามาทําการสุมตรวจสินคา เพ่ือปองกันปญหาท่ีจะถูก black list จากภาครัฐ 

 สหภาพยุโรปกําหนด อาหารเสริม (food supplements) จัดอยูในประเภทสินคาอาหาร – เคมีภัณฑอินทรีย 
(category food)  และไมสามารถใสสรรพคุณของยา หรือบอกสรรพคุณของการรักษาโรคได แตสามารถบรรยาย
เรื่องคุณสมบัติ ขอดีตอสุขภาพและโภชนาการได 
 ขอแตกตางระหวางอาหารเสริมและยานั้น  อาหารเสริมถือวาเปนอาหารท่ีบริโภคได และตองปฏิบัติตาม
ระเบียบวาดวยอาหาร Regulation (EC) No. 178/2002  
 อาหารเสริม ในความหมายของระเบียบวาดวยอาหารเสริมของ
ประเทศเยอรมนี (Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel, 
NemV) หมายถึง อาหารท่ัวไป (foodstuffs) ท่ีมีวัตถุประสงค เพ่ือ  

1. เสริมการรับประทานอาหารปกติ 
2. เปนแหลงท่ีมาของสารอาหารท่ีมีความเขมขนหรือสารอ่ืน ๆ 

ท่ีมีผลตอโภชนาการ 
3. มีการวางจําหนายในตลาด ในรูปของ แคปซูล pastilles เปน

ชนิดเม็ด น้ํา ผง หรืออ่ืนๆ และสามารถรับประทานไดไมเกินจํานวนท่ีระบุไว  
 สําหรับยา มีวัตถุประสงคเพ่ือการรักษา และปองกันโรค ซ่ึงตองปฏิบัติตามกฎระเบียบยา Medicinal 
Products Act (Arzneimittelgesetz) และจะออกสูตลาดไดตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบซ่ึงรับรอง
โดย the Commission of the European Community หรือ the Council of the European Union in 
accordance with Regulation (EC) No. 726/2004 ยาใดท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนแลวไมสามารถนํามาขายเปน
อาหารได 
 ขอสังเกตุ - โดยท่ัวไป อาหารเสริมและอาหารสําหรับผูปวยโรคเบาหวาน จัดเปนอาหารท่ีทานเพ่ือใหรางกาย
ไดสารอาหารครบถวน  ไมจําเปนตองข้ึนทะเบียนยา และไมตองผานกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยง scientific risk-
benefit analysis  แตสําหรบัอาหารเสริมบางชนิดท่ีระบุวามีผลตอการรักษา  และบอกสรรพคุณ เชน Cinnamon 
บรรจุในแคปซูล ท่ีอางสรรพคุณวาชวยลดระดับน้ําตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวาน จําเปนตองข้ึนทะเบียนเปน
ผลิตภัณฑยา โดยตองไปผานกระบวนการนําเขาสินคาประเภทยา การข้ึนทะเบียนยา และไมสามารถขายในลักษณะ
เปนอาหารเสริมได เนื่องจากมีการตรวจพบสาร Coumarin จํานวนมาก อาจจะทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแก
ผูบริโภคได  หนวยงานท่ีรับผิดชอบและเก่ียวของของเยอรมัน ไดแก 
  1. The Federal Institute for Medicinal Products and Medical Devices (BfArM)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002R0178:DE:NOT
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 2. The Federal Institute for Risk Assessment (BfR)  
 BfArM and BfR เชื่อวา การกินแคปซูล Cinnamon ในปริมาณมากอยางตอเนื่อง หรือการกินเกินขนาดจะ
เปนผลรายตอสุขภาพ และ สาร Coumarin ท่ีอยูใน  cinnamon นั้น อาจเปนสาเหตุใหเกิดการอักเสบในตับได  
 

กฎระเบียบการนําเขา การขายสินคาอาหารเสริม  
 ผูท่ีรับผิดชอบในการทําการตลาดอาหารเสริม  ผูผลิต  ผูนําเขา และกระจายสินคาตองรับผิดชอบวาอาหาร
เสริมเปนไปตามระเบียบวาดวย อาหารของเยอรมันและหนวยงานท่ีทําหนาท่ีควบคุมตรวจสอบคือหนวยงานทองถ่ิน 
German Länder (federal states) มีหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบ หากตรวจพบความผิดพลาดเรื่องมาตรฐาน 
ก็จะสงขอมูลสูระบบ Rapid Alert System for Food & Feed (RASFF)  
 กรณีท่ีผูผลิต หรือผูนําเขาตองการเสนอสินคาอาหารเสริมเขาตลาดเยอรมัน จําเปนตองการแจงหนวยงานคือ 
Federal Office of Consumer Protection และ Food Safety (Bundesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit, BVL ในชวงท่ีเริ่มตนทําการตลาด  และสงตัวอยางของฉลากสินคา ใหหนวยงานดังกลาว
ตรวจสอบ 
 ฉลากของอาหารเสริมจําเปนตองมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ระบุวาเปนผลิตภัณฑอาหารเสริมตามระเบียบการปดฉลากอาหาร 
  2. ระบุขอมูลเก่ียวกับประเภทของสารอาหาร 
  3. ระบุจํานวนรอยละของสารอาหารท่ีควรบริโภคตอวัน  
  4. คําเตือนเรื่องการบริโภค โดยระบุปริมาณและจํานวนวาไมควรบริโภคเกินเทาใดตอวัน 
  5. ขอความแจงวาอาหารเสริมนั้นๆไมควรบริโภคแทนอาหารท่ัวไป 
  6. ขอความเตือนใหเก็บใหพนจากมือเด็ก 

 ท้ังนี้ ตามกฏหมายของเยอรมัน ไมอนุญาตใหโฆษณา ปดฉลากหรือประกาศชวนเชื่อ ท่ีกอใหเกิดความเขาใจ
ผิดไปในทางผลตอการรักษา กรณีท่ียังไมไดรับการพิสูจนทางวิทยาศาสตร  

 สารเคมีอินทรียท่ีสามารถผสมในอาหารเสริม ไดแก เกลือแร วิตามิน  กรดอะมิโน (Amino Acids) กรดไขมัน
ธรรมชาติ สารสกัดจากเครื่องเทศและสมุนไพรธรรมชาติ เปนตน ซ่ึงจะตองไดรับการรับรองและตรวจสอบจาก
หนวยงานตรวจสอบควบคุมจากภาครัฐเยอรมัน BfR และมีปริมาณสวนผสมไมเกินกําหนดตามกฎระเบียบ ท้ังนี้โดย
ปกติ จะไมสามารถนําวิตามินและเกลือแรมากเกินกวา 16 ชนิด รวมทําเปนอาหารเสริมได เพราะการบริโภคเกิน
ขนาดจะเปนผลรายตอสุขภาพได หนวยงาน BfR จะดําเนินการพิจารณาและตรวจสอบเปนกรณีๆ ไป  (case-by-
case) สําหรับกรณีท่ีใชสารเคมีอินทรียท่ียังไมเคยใชเปนสวนผสมในอาหารเสริมหรือใหมนุษยบริโภคมากอนนั้น 
จะตองมีการทดลองและตรวจสอบจากหนวยงานเพ่ิมเติมมากข้ึนเปนพิเศษ 

อัตราภาษีนําเขา   
 

 อัตราภาษีนําเขาสินคาอาหารเสริม (วิตามินและเกลือแร) เขาสูในตลาดเยอรมนีและสหภาพยุโรป 
  ประเทศไทยไมตองเสียภาษีนําเขา หรืออัตราภาษี เทากับอัตรารอยละ 0 
 

 อัตราภาษีนําเขาจากประเทศไทยสูสหภาพยุโรปของทุกหมวด/รายการสินคา สามารถหาดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดท่ี  
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Screen=0&redirectionDate=20110210 

 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Screen=0&redirectionDate=20110210
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แนวทางในการขยายตลาดสงออกและขอเสนอแนะ 
 

 1.  ประเทศท่ีมีจํานวนผูบริโภครับประทานวิตามิน และ/หรือ ผลิตภัณฑอาหารเสริมมากท่ีสุดในโลก ไดแก 
ประเทศไทยและฟลิปปนส คิดเปนอัตรารอยละ 66 ของประชากรท้ังหมด อันดับรองลงมา ไดแกประเทศลิทัวเนีย 
(รอยละ 59) ประเทศไตหวัน (รอยละ 57) และสหรัฐอเมริกา (รอยละ 56) ตามลําดับ แตเม่ือเปรียบเทียบผลการ
สํารวจความนิยมในการรับประทานในแตละทวีป พบวาความนิยมในการรับประทานอยางแพรหลายในประเทศทวีป
อเมริกาเหนือมีมากกวาประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรปและลาตินอเมริกา 
 

 2. สําหรับในตลาดเยอรมันและยุโรปนั้น อัตราการขยายตัวสินคาอาหารเสริม ยังมีแนวโนมอัตราการเติบโต
อยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะอาหารเสริมท่ีมีสวนผสมจากผักผลไมสด สารสกัดจากถ่ัวเหลือง เครื่องเทศ  มะขามปอม 
สาหราย ลูกสมอ วานหางจรเข ชาใบหมอน ไดรับความนิยมในประเทศเยอรมนีเพ่ิมมากข้ึน ชาวเยอรมันนิยมอาหาร
เสริมในรูปแบบการชงดื่มมากกวาในรูปแบบยาเม็ดวิตามิน สินคาอาหารเสริมท่ีผสมเครื่องเทศและสมุนไพรของไทยท่ี
ไดรับความนิยม มักจะมีสวนผสม กลิ่นและรสชาติของตะไคร ขิง ใบมะกรูด เปนตน ซ่ึงสินคาไทยเหลานี้ไดรับการ
ยอมรับในเรื่องคุณสมบัติทางโภชนาการและรสชาติเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตาม ผูประกอบการไทยจะตองปฎิบัติตาม
กฎระเบียบ Food Safety และ ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ BfArM & BfR อยางเครงครัด และไมควรระบุสรรพคุณท่ี
ชวนเชื่อเกินความจริง หรือสรรพคุณในการรักษาโรคตางๆ เพราะจะทําใหสินคาจัดหมวดหมูเปนยารักษาโรคและตอง
ข้ึนทะเบียนยาตอไป (หาขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี www.bfarm.de และ www.bfr.bund.de ) 
 

 3.  ผูประกอบการไทยตองระมัดระวังในเรื่องการนําสมุนไพรมาผลิตเปนอาหารเสริม เนื่องจากกลุมประเทศ
ในสหภาพยุโรปไดกําหนดหามการนําเขาพืชท่ีตัดตอสารพันธุกรรม GMOs รวมถึงสินคาอาหารท่ีมี GMOs เปน
สวนผสมอยางเด็ดขาด ผูประกอบการไทยจะตองใหความสําคัญในเรื่องนี้เปนพิเศษและตองตรวจสอบไมใหมี GMOs 
ผสมในผลิตภัณฑอาหารเสริมของตน กอนสงสินคาเหลานี้เขาสูสหภาพยุโรป 
 

 4. นอกเหนือจากกิจกรรมสงเสริมการขาย ท่ีกรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศและผูประกอบการไทยไดรวมมือกันจัดข้ึนแลวนั้น ผูประกอบการไทยตอง
ใหความรวมมือกับผูนําเขาในการจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือ
ชวยเหลือผูนําเขาในการนําสินคาดังกลาว เขาไปวางจําหนายตามรานคาและ
หางสรรพสินคาตางๆ นอกจากนี้จะตองชวยประชาสัมพันธสินคาอาหารเสริมของ
ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหชาวเยอรมนีและยุโรปรูจักประโยชนและรสชาติ
ของพืชผักสมุนไพรไทย เปนแรงกระตุนใหซ้ือสินคาไทยเหลานั้น เพ่ือเพ่ิมมูลคาการ
สงออกสินคาอาหารเสริมไทยในระยะยาวอยางตอเนื่องตอไป   

 

 5. ปญหาทางดานโลจิสติกส ผูประกอบการไทยยังไมมีศูนยกระจายสินคาในตางประเทศ  ท่ีจะคอยชวย
อํานวยความสะดวก ความปลอดภัยและความรวดเร็วในการจัดสงสินคา รวมถึงปญหาเรื่องอัตราการขนสงทางเรือท่ี
เพ่ิมสูงข้ึนและมีเรือขนสงสินคาไมเพียงพอตอความตองการ ผูประกอบการไทยควรพิจารณารวมตัวกันเปน Cluster 
เพ่ือจะไดมีอํานาจตอรองทางการคาเพ่ิมมากข้ึนและลดตนทุนการผลิต 
 

 
********************************************************************************** 
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