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ຂໍ້ມູນເອກະສານ (DOCUMENT INFORMATION)
ເອກະສານຊຸດນີໍ້ ຮັບຮອງ ອະນຸມັດ ໃນກອງປະຊຸມ ຄັໍ້ງທີີ່ 24 ຂອງຄະນະກາມະການທີີ່ປຶກສາຂອງອາຊຽນ ດ້ານມາດຕະຖານ ແລະ
ຄຸນນະພາບ-ກຸ່ມງານຢາພໍ້ນເມອງ ແລະ ຜະລິດຕະພັັນເສີມສຸຂະພາບ ລະຫວ່າງວັນທີ 15-16 ຕຸລາ 2015 ທີີ່ ມະນິລາ ປະເທດ ຟີລິ
ປິນສ໌.
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ພາກສະເໜີ (INTRODUCTION)
ແນວທາງສະບັບນີໍ້ ໃຊ້ກບ
ັ ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ເພອ
ີ່ ໃຫ້ໝັໍ້ນໃຈໃນຄວາມປອດໄພ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງຜະລິດຕະພັນ
ເສີມສຸຂະພາບ ກັບຜູ້ບລິໂພກ ແລະ ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຂັໍ້ນຕອນການຂຶໍ້ນທະບຽນຂອງປະເທດສະມາຊິກ. ນອກຈາກນີຍັງ
ສົີ່ງເສີມເງີ່ອນໄຂການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຂົນສົງີ່ ທີີ່ເໝາະສົມ.

ການອະທິບາຍຄ າສັບ (DEFINITIONS )
“ຜະລິດພັນເສີມສຸຂະພາບ” (Health Supplements)” ໝາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນໃດໆ ທີີ່ໃຊ້ເພີ່ອການເສີມ ອາຫານ ແລະ ບາລຸງ,
ເສີມສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ ໜ້າທີີ່ການເຮັດວຽກຂອງຮ່າງກາຍມະນຸດ ໃຫ້ດຂ
ີ ຶໍ້ນ ແລະ ປະກອບໜຶີ່ງ ຫຼ ປະສົມກັບ ດັງີ່ ລຸມ
່ ນີ:ໍ້
a.

ວິຕາມິນ, ເກອແຮ່, ອາມີໂນອາຊິດ, ໄຂມັນ, ເອັນຊາຍ, ໂປຣໄບໂອຕິກ ແລະ ສານໂປຣໄບໂອກິດອີ່ນໆ (probiotics

and other bioactive substances)
b.

ສານທີີ່ໄດ້ມາຈາກແຫຼງີ່ ທາມະຊາດ ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍສັດ, ແຮ່, ສານໂບຕານິກ ໃນຮູບແບບຂອງການສະກັດ, ແຍກ, ເຮັດ

ໃຫ້ເຂັມ
ໍ້ ຂຸນ
້ ແລະ ການຍ່ອຍ (metabolite)
c.

ແຫຼີ່ງສັງເຄາະຂອງສ່ວນປະກອບ ຕາມທີີ່ໄດ້ກາ່ ວໄວ້ໃນ (a) ແລະ (b)

ມີການນາສະເໜີໃນຮູບແບບຂອງຢາ (ທີຈ
ີ່ ະໃຊ້) ໃນຫົວໜ່ວຍນ້ອຍ ເຊັີ່ນ: ແຄບຊູນ, ເມັດ, ຝຸ່ນ, ແຫຼວ ແລະ ບີ່ຮວມເຖິງການກະ
ກຽມໃນຮູບປາດສະຈາກເຊໍ້ອ (ເຊັນ
ີ່ : ຢາສັກ, ຢາຍອດຕາ)
“ສ່ວນປະສົມທີອອກລິດ” (Active ingredient)” ໝາຍເຖິງສານທີອ
ີ່ ອກລິດຂອງກິດຈະກາທີີ່ປະສົງເພອ
ີ່ ເສີມສຸຂະພາບ.
“ເລກຊຸດຜະລິດ” (Batch or Lot number) ໝາຍເຖິງການການົດຕົວເລກ (ເປັນຕົວເລກ, ຕົວໜັງສຶ, ຫຼ ປະສົມກັນທັງສອງ) ທີີ່
ລະບຸກ່ຽວກັບຊຸດ ແລະ ເຊິງີ່ ອະນຸຍາດປະຫວັດທີີ່ສມ
ົ ບູນຂອງຊຸດ ເຊິງີ່ ປະກອບດ້ວຍຂັນ
ໍ້ ຕອນການຜະລິດ, ການຄວບຄຸມ, ການແຈກ
ຢາຍທັງໝົດ ສາມາດຖກກວດຍ້ອນຄນ ແລະ ກວດສອບໄດ້.
“ພາຊະນະບັນຈຸ” (Container)” ໝາຍເຖິງວັດຖຸທປ
ີີ່ ະກອບ ແລະ ປົກປ້ອງຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ. ເຊິງີ່ ລວມເຖິງສ່ວນປະ
ກອບການບັນຈຸທີີ່ໜງຶີ່ ແລະ/ຫຼ ສ່ວນປະກອບການບັນຈຸທີີ່ສອງ, ຖ້າຕາມພາຍຫຼງັ ມີຈດ
ຸ ປະສົງ ເພີ່ອສະໜອງການປົກປ້ອງຕີ່ຜະລີດຕະ
ພັນ. ສ່ວນປະກອບການບັນຈຸ ຕ້ອງເປັນແຝງ, ກວດ, ຖົງ, ຫຼອດ ຫຼ ວັດຖູຄກັນ, ແຕ່ບລ
ີ່ ວມເຖິງວັດຖຸຫມ
ຸ້ ຫທ
ີ່ ີີ່ມຈ
ີ ຸດປະສົງເພີ່ອການບ
ລິໂພກ.

3 of 13

Version 1.0

ASEAN Guidelines on Labelling Requirements for Health Supplements

“ສະຫຼາກ/ການໃສ່ສະຫຼາກບັນຈຸ” (Container Labelling / Labelling)” ໝາຍເຖິງຂມ
ໍ້ ູນທັງໝົດທີປ
ີ່ ະກົດຢູພ
່ າຊະ
ນະບັນຈຸ, ເຊິີ່ງລວມທັງການບັນຈຸກັບກ໋ອງພາຍນອກ ເຊັີ່ນ ແກັດ.
“ເລກຈົດທະບຽນ/ຂຶນບັນຊີ/ເລກຈົດແຈ້ງປະເທດ” (Country’s registration / Listing / Notification

number)”ໝາຍເຖິງການລວມເຂົໍ້າກັນຂອງເລກ, ເຄີ່ອງໝາຍ ແລະ ຕົວອັກສອນ ທີສ
ີ່ ະທ້ອນເຖິງການລະບຸ ການເສີມສຸ
ຂະພາບທີໄີ່ ດ້ການົດໂດຍອົງການຄວບຄຸມ/ຄຸ້ມຄອງ.
“ຮູບແບບ” (Dosage form) ໝາຍເຖິງຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບໂດຍປົກກະຕິ (ເຊັີ່ນ ຮູບແບບເມັດ, ນໍ້າສານ
ເປີ່ອຍ, ຝຸ່ນຜົງ ແລະ ອີ່ນໆ) ທີປ
ີ່ ະກອບມີສ່ວນປະສົມທີອ
ີ່ ອກລິດທົີ່ວໄປ ແຕ່ບຈ
ີ່ າເປັນຮ່ວມກັບສ່ວນປະສົມອັັີ່ນໆ
“ວັນໝົດອາຍູ” (Expiry date)” ໝາຍເຖິງມໍ້ທີີ່ການົດສາລັບແຕ່ລະຊຸດກ່ອນ ຊຸດຜະລິດຕະພັນຍັງຄົງສອດຄ່ອງກັບຂໍ້
ການົດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ
“ວັນຜະລິດ/ວັນໝົດອາຍຸ” (Manufacturing date / Date of Manufacture)” ໝາຍເຖິງວັນທີກ
ີ່ ານົດໄວ້ ສາ
ລັບແຕ່ລະຊຸດ ເຊິີ່ງປະກອບມີມໍ້ເລີໍ້ມຕົໍ້ນຂອງການຜະລິດ.
“ຜູຜ
້ ະລິດ” (Manufacturer)” ໝາຍເຖິງບລິສັດທີດ
ີ່ າເນີນຢ່າງໜ້ອຍໜຶີ່ງຂັໍ້ນຕອນຂອງການຜະລິດ ແລະ ການປ່ອຍ
ຜະລິດຕະພັນສາເລັດຮູບ.
“ຜູ້ທໄີີ່ ດ້ຮບ
ັ ອນະຍາດວາງ” (Marketing authorisation holder/MAH) ໝາຍເຖິງບລິສັດ ຫຼ ນິຕິບຸກຄົນ ໃນ
ສ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບທີໄີ່ ດ້ຮັບອະນຸຍາດດ້ານການວາງຈາໜ່າຍຕະຫຼາດ.

ຝ່າຍນີມ
ໍ້ ີໜ້າທີຮ
ີ່ ັບຜິດຊອບໃນ

ທຸກດ້ານຂອງຜະລິດຕະພັນ ເຊິີ່ງລວມທັງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສອດຄອງກັບເງີ່ອນໄຂທີອ
ີ່ ະນຸຍາດທາງດ້ານການຕະ
ຫຼາດ. ຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຖກທະບຽນ ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດພາຍໃຕ້ລະບຽບການໃນປະເທດທີອ
ີ່ ອກອະນຸຍາດດ້ານການຕະ
ຫຼາດ, ໂດຍປົກະຕິໝາຍເຖິງຕັໍ້ງຢູໃ່ ນປະເທດນັໍ້ນ.
“ຝ່ອຍຢາ” (Package insert)” ແມ່ນຂມ
ໍ້ ູນສິີ່ງພິມໜຶີ່ງ ທີໃີ່ ຊ້ກບ
ັ ພາຊະນະບັນຈຸ ຫຼ ກັບການຫຸມ
້ ຫທ
ີ່ ໜ
ີີ່ ຶີ່ງ.
“ສະຫຼາກຍ່ອຍ” (Small label)” ໝາຍເຖິງສະຫຼາກທີມ
ີ່ ີພໍ້ນທີຈ
ີ່ າກັດ ເພີ່ອສະແດງຄວາມຕ້ອງການຂມ
ໍ້ ູນຂັນ
ໍ້ ຕີ່າໃນພາ
ຊະນະບັນຈຸຂະໝາດນ້ອຍດັງີ່ ທີອ
ີ່ ະທິບາຍໄວ້ຢໃູ່ ນຂໍ້ການົດການໃສ່ສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ.
ສະຫຼາກນ້ອຍ ການົດໂດຍແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກ.
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“ສະຫຼາກຢູແ
່ ຝງ/ບຣິດສະເຕີ (Strip / Blister pack label)” ແມ່ນສະຫຼາກທີຕ
ີ່ ິດ ຫຼ ພິມຢູ່ ແຝງ ຫຼ ບຣິດເຕີ. ແຝງ
ຫຼ ບຣິດສະເຕີ ຈະທີຈ
ີ່ ະຖກຫຸ້ມຫີ່ໃນພາຊະນະບັນຈຸອນ
ີ່ ໆ ຫຼ ກັບສະຫຼາກແຜນປົກ (catch cover) ທີສ
ີ່ າມາດສະແດງ
ຂໍ້ມູນທີອ
ີ່ ະທິບາຍໄວ້ໃນຂກ
ໍ້ ານົດການຕິດສະຫຼາກທົີ່ວໄປສາລັບຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ທີຜ
ີ່ ູ້ບລິໂພກຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ
ດັີ່ງກ່າວ ໃນຈຸດທີີ່ເຂົໍ້າຊ.ໍ້
“ການໃຊ້ ຫຼ ຂບ
ໍ້ ງົີ່ ໃຊ້ (Intended use or indication)” ໝາຍເຖີງ ຂໍ້ຄວາມທີີ່ມຈ
ີ ຸດໝາຍ ຫຼ ຈຸດປະສົງ ສາລັບເສີມສຸຂະພາບ

ຫຼັກການແນວທາງ (GUIDING PRINCIPLES)
1. ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ຈະຕ້ອງບອ
ີ່ ະທິບາຍ ຫຼ ນາສະເໜີ ຢູໃ່ ນສະຫຼາກໃດໆ ຫຼ ການຕິດສະຫຼາກໃດໆ ໃນລັກ

ຊະນະເປັນການຕົວະ, ໃຫ້ເຂົໍ້າໃຈຜິດ ຫຼ ຫຼອກລວງ ຫຼ ມີແນວໂນມ ທີຈ
ີ່ ະສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີຜ
ີ່ ດ
ິ ກ່ຽວກັບລັກ
ຊະນະຂອງມັນ.
2. ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ຈະຕ້ອງບອ
ີ່ ະທິບາຍ ຫຼ ນາສະເໜີຢສ
ູ່ ະຫຼາກ ຫຼ ໃນການຕິດສະຫຼາກໃດໆ ດ້ວຍຄາເວົໍ້າ,

ຮູບ ຫຼ ອຸປະກອນອີ່ນໆ ທີອ
ີ່ ້າງເຖິງ ຫຼ ການແນະນາທາງກົງ ຫຼ ທາງອ້ອມ ຂອງຜະລິດຕະພັນອີ່ນໆ.
3. ຊ່ອງສະແດງຂມ
ໍ້ ູນຫຼກ
ັ

ຕ້ອງມີຂະໝາດທີໃີ່ ຫຍ່ພທີຈ
ີ່ ະຮອງຮັບຂມ
ໍ້ ູນຂອງສະຫຼາກທີບ
ີ່ ັງຄັບທັງໝົດ ທີຈ
ີ່ າເປັນ ທີີ່

ຈະວາງໄວ້ຢບ
ູ່ ່ອນນັໍ້ນ ດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຈະແຈ້ງ ແລະ ບີ່ມີການປິດບັງການອອກແບບ.
4. ຂມ
ໍ້ ູນສະຫຼາກຄວນເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ/ຫຼ ພາສາທາງການ/ປະເທດທີຢ
ີ່ ພ
ູ່ າຍໃຕັລະບຽບການຂອງປະເທດສະມາ

ຊິກ ແລະ ການຂຽນຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ເຂົໍ້າໃນງ່າຍ. ພາສາອີ່ນໆ ທີບ
ີ່ ແ
ີ່ ມ່ນພາສາອັງກິດ ອາດລວມຢູໃ່ ນສະຫຼາກທີມ
ີ່ ີ
ຂຄ
ໍ້ ວາມທີຈ
ີ່ າເປັນ ເພີ່ອຢນຢັນວ່າຄວາມໝາຍໃນພາສາອີ່ນນັໍ້ນ ຄກັນກັບທີກ
ີ່ ່າວໄວ້ໃນພາສາອັງກິດ/ຫຼ ພາສາທາງ
ການ.
ພາສາທີໃີ່ ຊ້ສາລັບສະຫຼາກໃນແຕ່ລະປະເທດສະມາຊິກມີດັີ່ງລຸມ
່ ນີ:ໍ້
-

ບຣູໄນ ດາຣູສະເລັມ, ພາສາທາງການແມ່ນ ບາຫະຊາ ເມລາຍູ ຫຼ ພາສາມາເລຍ. ຂມ
ໍ້ ູນທີຢ
ີ່ ູ່ໃນສະຫຼາກ ສາມາດ
ປະກົດເປັນພາສາ ມາເລ ແລະ/ຫຼ ພາສາອັງກິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກີ່ຕາມ ໃນກລະນີມີຂຂ
ໍ້ ັດແຍ່ງກັນ, ການຕິຄວາມ
ໝາຍ ໃນການແປເປັນພາສາມາລາຍູ ກີ່ຈະມີຂຶໍ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກີ່ຕາມ, ພາສາອັງກິດ ຍັງຄົງໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ
ໃນ ບຣູໄນ ດາຣະສະເລັມ ເປັນຂຄ
ໍ້ ວາມທີີ່ຖກຕ້ອງ.
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-

ໃນ ກາປູເຈຍ, ພາສາທາງການແມ່ນ ພາສາ ຄະແມ. ຂມ
ໍ້ ູນຢູໃ່ ນສະຫຼາກ ຕ້ອງເປັນພາສາຄະແມ. ເຖິງຢ່າງໃດກີ່
ຕາມ, ພາສາ ເຊັີ່ນ ອັງກິດ ແລະ ພາສາ ຝຣັງ ມາໃຊ້ເພີໍ້ມເຕີມ ກັບພາສາ ຄະແມ.
ໃນ ອິນໂດເນເຊຍ, ພາສາຂອງປະເທດ ແລະ ພາສາທາງການ ແມ່ນພາສາ ອິນໂດເນຊຽນ, ສະນັໍ້ນ ພາສາທີຢ
ີ່ ູ່ໃນ
ສະຫຼາກ ຕ້ອງຂຽນເປັນພາສາອິນໂດເນເຊຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກີ່ຕາມ ອາດໃຊ້ພາສາອີ່ນໆ ຕມ
ີ່ ຕພ
ີ່ າສາ ອິນໂດເນເຊຍ
ກີ່ໄດ້.
ໃນ ສປປ ລາວ ພາສາທີໃີ່ ຊ້ທາງການແມ່ນ ພາສາ ລາວ. ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຫຼາກ ຕ້ອງເປັນພາສາລາວ. ເຖິງຢ່າງ
ໃດກີ່ຕາມ ພາສາອີ່ນໆໃນຮູບແບບຕົວໜັງສທ
ີ່ ນ
ີີ່ ້ອຍກ່ວາ ເຊັີ່ນພາສາອັງກິດ, ຝຣັງ ສາມາດໃຊ້ເພີໍ້ມເຕີມຕພ
ີ່ າສາ
ລາວ ຢູໃ່ ນນະສະຫຼາກ.

-

-

- ໃນ ມາເລເຊຍ, ພາສາທາງການແມ່ນ ບາຫະຊາ ມາເລເຊຍ (Bahasa Malaysia), ເຖິງຢ່າງໃດກາຕາມ ຂໍ້ມູນ

ສະຫຼາກ ສາມາດເປັນພາສາ ບາຫະຊາ ມາເລເຊຍ ແລະ/ຫຼ ອັງກິດ. ພາສາອີ່ນໆ ຖ້າມີ ອາດໃຊ້ໄດ້ເພີໍ້ມຕີ່ມ ຕກ
ີ່ ັບສອງ
ພາສານີໍ້ ເຊັີ່ນ ພາສາ ມັນດາລິນ (Mandarin), ອາຣາບິກ.
-

ໃນມຽນມາ, ພາສາທາງການ ແມ່ນພາສາ ມຽມມາ, ສະນັໍ້ນ ພາສາໃນສະຫຼາກ ຈະຕ້ອງເປັນພາສາມຽມມາ. ເຖິງ

ຢ່າງໃດກີ່ຕາມພາສາໃນສະຫຼາກ ອາດເປັນພາສາອີ່ນຕີ່ມ ເຊັີ່ນ ອັງກິດ, ມັນດາລິນ (Mandarin).
-

ໃນຟາລິບປິນ, ພາສາທາງການ ແມ່ນ ຟີລິບປິນໂນ ແລະ ອັງກິດ. ຂມ
ໍ້ ູນໃນສະຫຼາກ ຕ້ອງເປັນພາສາອັງກິດ

ແລະ/ຫຼ ຟີລິບປິນໂນ. ພາສາອີ່ນໆ ຖ້າມີ ອາດໃຊ້ໄດ້ເພີ່ອຕີ່ມກັບສອງພາສານີ.ໍ້
-

ໃນສິງກະໂປ, ພາສາທາງການແມ່ນ ມາເລ, ຈີນ, ມັນດາລິນ, ຕາມິນ ແລະ ອັງກິດ, ຖ້າມີພາສາອີ່ນ ອາດເພີໍ້ມຕີ່ມ

ຕພ
ີ່ າສາອັງກິດ.
-

ໃນ ໄທ, ພາສາທງການແມ່ນພາສາໄທ, ສະນັໍ້ນ ພາສາໃນສະຫຼາກ ຄວນແມ່ນໄທ. ເຖິງຢ່າງໃດກາຕາມພາສາອີ່ນ

ເຊັີ່ນ ພາສາອັງກິດ ອາດໃຊ້ຕີ່ມໄດ້.
-

ໃນ ຫວຽດນາມ, ພາສາທາງການແມ່ນພາສາ ຫວຽດນາມ. ຂມ
ໍ້ ູນສະຫຼາກ ຄວນເປັນພາສາຫວຽດນາມ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກີ່ຕາມ ພາສາອີ່ນ ອາດນາໃຊ້ ໃນຮູບຕົວອັກສອນທີີ່ບໃີ່ ຫຍ່ກອ
່ ນພາສາ ຫວຽດນາມ.

ການົດການໃສ່ສະຫຼາກທົີ່ວໄປ ສາລັບ ເສີມສຸຂະພາບ(GENERAL
LABELLING REQUIREMENTS FOR HEALTH SUPPLEMENTS )
ຂມ
ໍ້ ູນຂ້າງລຸມ
່ ນີຄ
ໍ້ ວນປະກົດໃນສະຫຼາກຂອງຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ.
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1. ຊີ່ຜະລິດຕະກພັນ
ຊຜ
ີ່ ະລິດຕະພັນ ແລະ ຊກ
ີ່ ານຄ້າ ຖ້າກ່ຽວຂ້ອງ ບຄ
ີ່ ວນເຮັດໃຫ້ຫຼົງເຊີ່ອ ຫຼ ຫຼອກລວງ ຜູ້ບລິໂພກ. ຊຜ
ີ່ ະລິດຕະພັນ
ແລະ ຊກ
ີ່ ານຄ້າ ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ຕາມຄວາມເໝາະສົມໂດຍປະເທດສະມາຊິກ.
2. ຮູບແບບ (Dosage Form)
3. ຊີ່ ແລະ ຄວາມແຮງຂອງທາດປະສົມທີອອກລິດ ( Name and Strength of Active ingredient)
ຊີ່ ແລະ ປະລິມານຂອງພດ, ສັດ ຈາກສ່ວນປະສົມ ທີອ
ີ່ ອກລິດ ທີີ່ໄດ້ມາ ຄວນຕ້ອງແຈ້ງໃນຊວ
ີ່ ິທະຍາສາດ ຕາມດ້ວຍຊສ
ີ່ ່ວນ
ຂອງພດ ທີປ
ີ່ ະກອບດ້ວຍຢາພດດິບ ແລະ ປະເພດຂອງການກະກຽມທີໃີ່ ຊ້. ການໃຊ້ຊີ່ສາມັນ/ຊທ
ີ່ ້ອງຖິີ່ນ ຂອງສ່ວນປະສົມທີີ່
ອອກລິດທີເປັນຕົວເລອກໃຊ້. ສາລັບແຮ່ທາດ ຄວນໃສ່ສສາມັນ/ເຄມີ
ຕົວຢ່າງ:

-

ແຕ່ລະແຄບຊູນປະກອບດ້ວຍ: Curcuma longa (rhizome) 350 mg.

-

ແຕ່ລະແຄບຊູນປະກອບດ້ວຍ: ສ່ວນປະສົມສະໝູນໄພສະກັດ 20 mg.

-

ກະກຽມຈາກໃບຂອງພດ A, ຮາກຂອງພດ B ແລະ ໃບຂອງພດ C

4. ເລກຊຸດຜະລິດ (Batch or lot number)
ພາຊະນະບັນຈຸແຕ່ລະອັນ ຕ້ອງຮັບການພິມ ແລະ ໃສ່ເຄີ່ອງໝາຍທີທ
ີ່ ຖ
ີີ່ າວອນ. ເລກຊຸດຜະລິດ ຕ້ອງນາໜ້າດ້ວຍຊີ່
ເຊັນ: ເລກຊຸດ “Batch number” ອີ່ນໆ.
5. ວັນທີຜະລິດ ແລະ ໝົດອາຍຸ ຫຼ ວັດໝົດອາຍຸ ຢ່າງດຽວ (Manufacturing and expiry date, or expiry
date only)

ວັນທີຜ
ີ່ ະລິດ ແລະ ໝົດອາຍຸ ຫຼ ວັນໝົດອາຍຸແຕ່ຢ່າງດຽວ ຕ້ອງໄດ້ລະບຸ ເຊັີ່ນ: “ເດອນ ແລະ ປີ ທີຜ
ີ່ ະລິດ ແລະ ນາ
ໜ້າດ້ວຍຊີ່ ເຊັີ່ນ “ວັນທີຜ
ີ່ ະລິດ” ແລະ “ວັນໝົດອາຍຸ.” “Manufacturing date”, “MFG” “Expiry date”,
“EXP” ອີ່ນໆ.
6. ຂແ
ໍ້ ນະນາການນາໃຊ້ (Directions of use)
ວິທກ
ີ ານນາໃຊ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ລະບຸເສັໍ້ນທາງຂອງການນາໃຊ້ ຢ່າງຊັດເຈນ ລວມທັງປະລິມານ ສາລັບກຸ່ມປະຊາກອນເປົໍ້າ
ໝາຍ ສາລັບແຕ່ລະຄົນທີຈ
ີ່ ະໃຊ້.
7. ຂບ
ໍ້ ງົີ່ ໃຊ້ ຫຼ ຈຸດປະສົງຂອງການນາໃຊ້ (Indication or Intended use)
ການລະບຸກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ຫຼ ຈຸດໝາຍຂອງການນາໃຊ້ ສາລັບຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ຕ້ອງໄດ້ລະບຸ ໂດຍອີງ
ໃສ່ “ ແນວທາງອາຊຽນກ່ຽວການກ່າວອ້າງ ແລະ ການພິສດ
ູ ການກ່າວອ້າງ ສາລັບຢາພໍ້ນເມອງ” “ASEAN
Guidelines on Claims and Claims Substantiation for Traditional Medicines
8. ເງອ
ີ່ ນໄຂຂອງການເກັບຮັກສາ (Storage condition)
ຂຄ
ໍ້ ວາມທີລ
ີ່ ະບຸ ກ່ຽວກັບເງີ່ອນໄຂ ທີຄ
ີ່ ວນເກັບຮັກສາຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບຢ່າງເໝາະສົມ ຈົນໝົດອາຍຸຂອງ
ການນາໃຊ້. ວັນໝົດອາຍຸ ໄດ້ອາ້ ງອີງໃສ່ ແນວທາງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາຄວາມຄົງທົນ ແລະ ອາຍຸຂອງຜະລິດ
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ຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ “ASEAN Guidelines on Stability Study and Shelf-Life of Health
Supplements”.
9. ເລກການຂຶນ
ໍ້ ທະບຽບ/ຂຶນ
ໍ້ ບັນຊີ/ຈົດແຈ້ງ

(ຖ້າເໝາະສົມ)(Country’s registration

/

listing

/

notification number (if applicable)
ການລວມເຂົໍ້າກັນຂອງຕົວເລກ, ເຄີ່ອງໝາຍ ແລະ ຕົວໜັໍ້ງສ ທີີ່ການົດ ໃນຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ທີໄີ່ ດ້ຮັບອະ
ນຸມັດຈາກອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ(NRA) ຈະຕ້ອງໄດ້ຮບ
ັ ລະບຸໄວ້ .
10. ຊີ່ ແລະ ທີຢ
ີ່ ຂ
ູ່ ອງຜູຜ
້ ະລິດ (Name and address of manufacturer)
ຕ້ອງແຈ້ງຊີ່ ແລະ ທີຢ
ີ່ ຂ
ູ່ ອງຜູ້ຜະລິດທີຄ
ີ່ ົບຖ້ວນ.

11. ຊີ່ ແລະ ທີຢ
ີ່ ູ່ ຂອງຜູໄ້ ດ້ຮບ
ັ ອະນຸຍາດວາງຕະຫຼາດ/ຜູນ
້ າເຂົາໍ້
ຕ້ອງແຈ້ງຊີ່ ແລະ ທີຢ
ີ່ ທ
ູ່ ຄ
ີີ່ ົບຖ້ວນ ຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດ້ານຕະຫຼາດ/ຜູ້ນາເຂົໍ້າ.
12. ຄາເຕອນ (ຖ້າມີ) Warning (if any)
ຂຄ
ໍ້ ວາມທີລ
ີ່ ະບຸກ່ຽວກັບ ຄາເຕອນ ສາລັບຄວາມຮັບຮູຂ
້ ອງຜູ້ບລິໂພກ ກ່ອນການໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຢາພໍ້ນເມອງ.
ຕ້ອງມີຂຄ
ໍ້ ວາມທີລ
ີ່ ະບຸ ກ່ຽວກັບຂຄ
ໍ້ ວາມເຕອນ ທີກ
ີ່ ານົດໂດຍອົງການຄຸມ
້ ຄອງດ້ານຢາ. ຄາສັບ “ຄາເຕອນ”
“Warning” ສາມາດໃຊ້ແທນກັນໄດ້ ແຕ່ບີ່ຈາກັດ ຕກ
ີ່ ັບຄາສັບ ເຊັີ່ນ: “ຜົນຂ້າງຄຽງ” (Side Effects)” “ຂໍ້
ຫ້າມໃຊ້” (Contra-indications) ແລະ “ຄາເຕອນ” (Precaution)” ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
13. ຂະໝາດຂອງເກັບກ໋ອງ (Pack size)
ສ່ວນປະກອບສຸດທິ (net contents) ແຈ້ງໃນລະບົບຕົວເລກ (metric system):
ສາລັບຮູບແບບຂອງແຫຼວ ໂດຍກັານົດເປັນ ປະລິມານ (for liquid form, by volume);;
- ສາລັບຮູບແບບຂອງແຂງ ເຊັີ່ນ: ເມັດ, ແຄບຊູນອ່ອນ, ແຄບຊູນແຂງ, ແປ້ງ ແລະ ອນ
ີ່ ໆ ໂດຍ ເປັນນາໍ້ ໜັກ
ຫຼ ຈານວນ (weight or amount)
- ສາລັບຮູບແບບເຄິີ່ງແຂງ ຫຼ ຮູບແບບນໍ້າໜຽວ (viscous form) ໂດຍ ເປັນທັງນໍ້າໜັກ ຫຼ ປະລິດມານ
14. ຂຄ
ໍ້ ວາມພິເສດ (Special statements)
- ບັນຈຸເຫຼົໍ້າ, ຖ້າມີ (alcohol content, if any)
- ໃຊ້ພາຍນອກ, ຖ້າເໝາະສົມ (for external use, as applicable)
-

ສະຫຼາກນ້ອຍ (SMALL LABEL)
ສະຫຼາກນ້ອຍທີຕ
ີ່ ້ອງໄດ້ແຈ້ງ ຢ່າງໜ້ອຍ ປະກອບມີ ດັີ່ງລຸ່ມນີ:ໍ້
1.
2.
3.
4.

ຊຜ
ີ່ ະລິດຕະພັນ ແລະ ຊກ
ີ່ ານຄ້າ, ຖ້າເໝາະສົມ.
ເລກທະບຽນ/ບັນຊີ/ຈົດແຈ້ງ (ສະເພາະປະເທດ)
ເລກຊຸດຜະລິດ (Batch or lot number)
ວັນຜະລິດ ແລະ ໝົດອາຍຸ ຫຼ ໝົດອາຍຸແຕ່ຢ່າງດຽວ.

8 of 13

Version 1.0

ASEAN Guidelines on Labelling Requirements for Health Supplements

5. ວັນຜະລິດ ແລະ ໝົດອາຍຸ ຫຼ ໝົດອາຍຸແຕ່ຢ່າງດຽວ.
6. ຂມ
ໍ້ ູນອນ
ີ່ ໆ ຕາມຂກ
ໍ້ ານົດການຕິດສະຫຼາກທົີ່ວໄປ ຕ້ອງໄດ້ ແຈ້ງໃນຝ່ອຍຢາ (package insert) ແລະ/ຫຼ ພາຊະ
ນະບັນຈຸອີ່ນ ຫຼ ພ້ອມກັບ ສະຫຼາກທີແ
ີ່ ບບປົກຄຸມ (catch cover)

ສະຫຼາກຂອງສະຕຼິບ/ແຝງຫຸ້ມຫ ີ່ (STRIP / BLISTER PACK LABEL)
ສະຫຼາກຂອງສະຕຼບ
ິ /ແຝງຕ້ອງບະບຸຢາ່ ງໜ້ອຍ ດັງີ່ ລຸມ
່ ນີ:ໍ້

1. ຊຜ
ີ່ ະລິດຕະພັນ ແລະ ຊີ່ການຄ້າ ຖ້າເໝາະສົມ.
2. ເລກທະບຽນ/ຂຶໍ້ນບັນຊີ/ຈົດແຈ້ງຂອງປະເທດ (ສະເພາະປະເທດ)
3. ຊຸດ ຫຼ ລ໋ອດຜະລິດ (Batch or Lot number)
4. ວັນຜະລິດ ແລະ ໝົດອາຍຸ ຫຼ ວັນໝົດອາຍຸ ແຕ່ຢ່າງດຽວ.
5. ຂມ
ໍ້ ູນອີ່ນໆ ແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ການົດການໃສ່ສະຫຼາກທົີ່ວໄປ ຕ້ອງໄດ້ແຈ້ງ ໃນຝອຍຢາ ແລະ/ຫຼ ພາຊະນະບັນຈຸອີ່ນໆ
ຫຼ ກັບ ພາຊະນະບັນຈຸແບບຄຸມ ( catch cover)

ຂກ
ໍ້ ານົດສະເພາະຂອງປະເທດ ສາລັບຜະລິດຕະພັນຢາພນ
ໍ້ ເມອງ COUNTRY SPECIFIC REQUIREMENTS
FOR HEALTH SUPPLEMENTS

ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ຂໍ້ການົດສະເພາະຂອງປະເທດ ຖ້າພິຈາລະນາແລ້ວວ່າມີຄວາມຈາເປັນ ສາລັບເຫດຜົນທາງດ້ານຄວາມ
ປອດໄພ, ເອກະລັກ, ຄຸນນະພາບ, ວັດທະນະທາ ແລະ ປະເພນີ. ເຖິງຢ່າງໃດກີ່ຕາມຄວນສົີ່ງເສີມໃຫ້ຫລຸດ ຂກ
ໍ້ ານົດສະ
ເພາະຂອງປະເທດ ໃຫ້ໜອ
້ ຍທີສ
ີ່ ຸດ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ,ໍ້ ຂກ
ໍ້ ານົດສະເພາະຂອງປະເທດ ຄວນເຮັດໃຫ້ປະເທດ ສະມາຊິກອີ່ນ
ຮູ້ຈັກ ແລະ ປັບປຸງ ເຂົໍ້າໃນການລວບລວມ ຂກ
ໍ້ ານົດສະເພາະປະເທດ ສາລັບ ຢາພໍ້ນເມອງ ຈາກປະເທດສະມາຊິກ ໃນເວ
ລາທີີ່ເໝາະສົມ.
ການລວບລວມຂກ
ໍ້ ານົດສະເພາະຂອງປະເທດ ສາລັບຢາພໍ້ນເມອງ ຈາກປະເທດສະມາຊິກ ປະກົດຢູໃ່ ນ ເອກະສານຊ້ອນ
ທ້າຍທີ 1
.
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APPENDIX 1 ຂໍ້ການົດສະເພາະຂອງປະເທດ ສາລັບຢາພ ໍ້ນເມອງ ຈາກປະເທດສະມາຊິກ (COUNTRY SPECIFIC REQUIREMENTS FOR
HEALTH SUPPLEMENTS)
ປະເທດ

ຂກ
ໍ້ ານົດສະເພາະປະເທດ

ບຣູໄນ ດາຣູຊະເຣັມ

ແຫຼີ່ງທີມ
ີ່ າຈາກສ່ວນປະສົມຂອງສັດ.

ກາປູເຈຍ

“ເສີມສຸຂະພາບ” / “ອາຫານເສີມ” / “ເສີມອາຫານ (Dietary supplements)”

ອິນໂນເນເຊບ

“ເສີມສຸຂະພາບ” / “ອາຫານເສີມ” / “ເສີມອາຫານ “Health supplements” / “Food supplements” / “Dietary supplements”
ຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບສານເພີໍ້ມ (ສານກັນບູດ, ສີ, ກິນ, ລົດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຫວານ (Preservative, colorant, flavour, sweetener)
ໝາຍເຫດ:
- ກົດໝາຍປົກປ້ອງຜູ້ບລິໂພກເລກທີ 8 ປີ 1999
- ດາລັດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອແຫ່ງຊາດດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ ການຄວບຄຸມອາຫານ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດຍເນເຊຍ ເລກທີ HK.00.05.23.3644 of 2004, ກ່ຽວກັບ ຫຼກ
ັ ການຄວບຄຸມອາຫານ
ເສີມl.
- ດາລັດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ ການຄວບຄຸມອາຫານ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດຍເນເຊຍ ເລກທີ HK.00.05.41.1381 of 2005ຂກ
ໍ້ ານົດແນວທາງການຄຸມ
້ ຄອງອາຫານເສີມ.
- ດາລັດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ ການຄວບຄຸມອາຫານ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດຍເນເຊຍ ເລກທີ..HK.00.05.52.4321 of 2004 ຂກ
ໍ້ ານົດແນວທາງການຄຸ້ມຄອງອາຫານ
ເສີມ..HK.00.05.52.4321 of 2004, on Regulation Guidelines of Food Supplement Control.
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ປະເທດ

ຂກ
ໍ້ ານົດສະເພາະປະເທດ
ແຫຼງທີີ່ມາດັງີ່ ເນີມຂອງສ່ວນປະສົມທີີ່ໄດ້ມາຈາກ ສັດເດີມ ປະກອບມີ ເຈລາຕິນ (gelatin).
ໝາຍເຫດ:
- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຜູ້ບລິໂພກເລກທີ 8 ປີ 1999.
- ດາລັດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອາຫານເສີມ, ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດເນເຊບ ເລກທີ HK.00.05.23.3644 of 2004, ກ່ຽວກັບ ຫຼັກການການຄຸ້ມຄອງ
ອາຫານເສີມ (Principle of Food Supplement Control).
- ດາລັດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດດ້ານອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອາຫານເສີມ, ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດເນເຊບ ເລກທີ. HK.00.05.41.1381 of 2005, ກ່ຽວກັບ ຫຼກ
ັ ການການຄຸ້ມ
ຄອງອາຫານເສີມ.
- ດາລັດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອາຫານເສີມ, ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດເນເຊບ ເລກທີ.. HK.00.05.52.4321 of 2004ກ່ຽວກັບ ຫຼກ
ັ ການການຄຸ້ມຄອງອາ
ຫານເສີມ. .

ແນະນາການນາໃຊ້ປະຈາວັນ (Recommended daily allowance (RDA)) ສາລັບວິຕາມິນ/ແຮ່ທີີ່ໃຊ້ ເປັນເສີມສຸຂະພາບ.
ໝາຍເຫດ:
- ດາລັດຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດອາຫານ ແລະ ຢາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອາຫານເສີມ, ສາທາລະນະລັດ ອິນໂດເນເຊບ ເລກທີ. HK.00.05.52.6291 of 2007, ກ່ຽວກັບຄ່າອ້າງດ້ານໂພສະນາການ
(on Nutrition Reference Values).

ສປປ ລາວ

-

ມາເລເຊຍ

ຂໍ້ຄວາມທາດເພີໍ້ມທີຕ
ີ່ ີ່ມ (ສານກັບບູດ, ສີ, ລົດຊາດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຫວານ)
ໝາຍເຫດ: ຊີ່ ແລະ ການບັນຈຸສານກັນບູດ ຖ້າມີ

ເຄີ່ອງໝາຍ (Hologram)
ແຫຼີ່ງຂອງສານປະກອບຈາກສັດ ເຊິງີ່ ປະກອບມີ ເຈລາຕິນ.
ໝາເຫດ: ຜະລິດຕະພັນທີບ
ີ່ ັນຈຸສ່ວນປະສົມຂອງສັດ (ສ່ວນປະສົມອອກລິດ, ສ່ວນປະສົມສາຮອງ ແລະ/ເຫຼ ແຄບຊູນl), ແຫຼີ່ງຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການລູບຸ

ຄາເວົໍ້າ“ ເກັບໄວ້ໃຫ້ຫ່າງຈາກມເດັກ’ ຫຼ ຄາທີີ່ມຄ
ີ ວາມໝາຍຄກັບໃນພາສາບາຫະຊາ ແລະ ອັງກິດ
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ຂກ
ໍ້ ານົດສະເພາະປະເທດ
ເຄີ່ອງໝາຍ ຮາຣານ (HALAL logo) ຈະຖກລະບຸສາລັບຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ທັງຜະລິດຕະພັນຜະລິດພາຍໃນ ແລະ ສົງີ່ ອອກ ເຊິງໃຫ້ຄາວ່າຜະລິດຕະພັນໄດ້ຮັບການຢັງໍ້ ຢນ ແລະ
ອະນຸມດ
ັ ຕາມ ຮາຣານ ໂດຍອົງການຄຸມ
້ ຄອງທ້ອງຖິີ່ນ

ມຽນມາ

ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ ຫຼ ຄກັນ

ຟີລປ
ິ ນ
ິ

“ອາຫານເສີມ Food supplements” / “ເສີມອາຫານDietary supplements”
ແນະນາການນາໃຊ້ປະຈາວັນ (Recommended daily allowance (RDA)) ສາລັບວິຕະມິນ/ແຮ່ທາດ ທີໃີ່ ຊ້ໃນອາຫານ/ອາຫານເສີມ.
ໝາຍເຫດ Note: ຂກ
ໍ້ ານົດມາດຕະຖານສະບັບປັບປຸງ ປີ 2002 ກ່ຽວກັບສານອາຫານ ແລະ ພະລັງງານທີແ
ີ່ ນະນາໃຫ້ໃຫ້ບລີໂພກ (RENI)ຕມ
ີ່ (ຮັບຮອງຕາມ ແຈ້ງການຫ້ອງການເລກທີ 16 s.2005)

ຫົວຂໍ້ “ບີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ກ້າວອ້າງການປິນ
ີ່ ປົວ(NO APPROVED THERAPEUTIC CLAIMS”) ຕ້ອງໄດ້ຖກພິມບ່ອນຖານຂໍ້ມນ
ູ ຫຼັກ ໃນທຸກວັດຖຸສະຫຼາກທັງໝົດ ຂະໜາດໂຕໜັງ
ສ 14, ໂຕໜັງສ ເອລຽນ Aria)l, ເປັນໂຕໜັງສໃຫຍ່ ແລະ ສີເຂັມ
ໍ້ all capital and bold letters.
ໝາຍເຫດ: ອີງຕາມໜັງສແຈ້ງຂອງຫ້ອງການເລກທີ No.2 ປີ 1999

ຂໍ້ມູນການແພ້ (Allergen information), ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຂໍ້ມູນໂພສະນາການ/ວັນໝົດອາຍຸ-ວັນ,ເດອນ,ປີ
ໝົດອາຍຸ/ວັນໝົດອາຍຸ-ວັນ, ເດອນ, ປີ (Expiry/Expiration Date – Day Month Year)
Note: ຕາມຄາສັີ່ງທາງບລິຫານ ເລກທີ 2014-0030 (As per Administrative Order 2014-0030)

ສິງກະໂທ

-

ໄທ

“ເສີມສານອາຫານ (Dietary supplements)”
ໝາຍເຫດ: ຈົດແຈ້ງເລກທີ (Notification No.293) ແລະ 2005 Re: Dietary Supplement)

ຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບສານເພີໍ້ມທີີ່ໄດ້ຕີ່ມ (ສານກັນບູດ, ສີ, ລົດຊາດ, ໃຫ້ຄວາມຫວານ (Statement on additive added (Preservative, colorant, flavour, sweetener)
Note: ການຈົດແຈ້ງເລກທີ (Notification No.293 (2005 Re: Dietary Supplement))

“ບີ່ແນະນາໃຫ້ໃຊ້ໃນເດັກ ແລະ ຜູ້ຍິງຖພາ (Not recommended to use in children or pregnancy).
ໝາຍເຫດ: ປະກາດຂອງ ອົງການຄຸ້ມຄອງອາຫານ ແລະ ຢາ ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ “ອະທິບາຍຄາປະກາດຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກເລກທີ 293 (2005)ຫົວຂໍ້ “ເສີມສານອາຫານ (Dietary
Supplements)” ແລະ ເລກທີ .294 (2005)ຫົວຂ້ “ນົມເຜິີ່ງ ແລະ ຜະລິດຕະພັນນາໍ້ ເຜິີ່ງ (Royal Jelly and Royal Jelly Products”)
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ຂກ
ໍ້ ານົດສະເພາະປະເທດ
“ອາຫານປະເພດຕ່າງໆ ຂອງ 5 ກຸ່ມໂພສະນາການ ຕ້ອງໄດ້ຮັບຢ່າງເປັນປົກກະຕິຕາມອັດຕາສ່ວນທີີ່ເໝາະສົມ” ຫຼ ຂຄ
ໍ້ ວາມທີີ່ມເີ ຄອ
ີ່ ງໝາຍຄ້າຍຄກັນ.
ໝາຍເຫດ:ປະກາດແຈ້ງການເລກທີ 309 (2007 Re: Dietary Supplement (No.2))

“ບີ່ມຜ
ີ ົນໃນກນາປ້ອງການ ຫຼ ປິນ
ີ່ ປົວພະຍາດ”.
Note: ແຈ້ງການເລກທີ 309 (2007 Re: ອາຫານເສີມອາຫານ) (ເລກທີ 2) (Dietary Supplement (No.2))

ຫວຽດນາມ

“ຜະລິດຕະພັນເສີມສຸຂະພາບ (Health supplements”) / “ອາຫານເສີມສຸຂະພາບ (ອາຫານເສີມ Food supplements”) / “ເສີໃອາຫານDietary supplements”)
ຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບທາດເພີມ
ໍ້ ທີີ່ໄດ້ຕີ່ມໃສ່ (ສານກັບບູດ, ສີ, ລົດຊາດ, ໃຫ້ຄວາມຫວານ)
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