(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง ขอกําหนดการใชสว นประกอบที่สาํ คัญของผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดวิตามินและแรธาตุ
-------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ 4(1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548
เรื่อง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2548 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5
และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35
มาตรา 39 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัย
อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการอาหาร ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2549 ออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ 1 การใชสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหาร ใหใชไดตามชนิดและไมเกิน
ปริมาณสูงสุด ตามตารางบัญชีรายชื่อสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดวิตามินและแรธาตุ
แนบทายประกาศนี้
ขอ 2 ในกรณีที่มีการใชสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหาร ตามขอ 1 รวมกัน
ตั้งแตสองชนิดขึ้นไป สวนประกอบแตละชนิดตองไมเกินปริมาณสูงสุดตามที่กําหนดไว
ขอ 3 ประกาศนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2549
(ลงชื่อ)

มานิตย อรุณากูร
(นายมานิตย อรุณากูร)
รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 123 ตอนพิเศษ 72 ง ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2549)
รับรองสําเนาถูกตอง
(นางสาวพัชนี อินทรลักษณ)
นักวิชาการอาหารและยา 8 ว.
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ตารางบัญชีรายชื่อสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดวิตามินและแรธาตุ
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขอกําหนดการใชสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดวิตามินและแรธาตุ
ชื่อชนิดของวิตามินหรือแรธาตุ หรือวิตามินหรือแรธาตุที่อยูในรูปแบบอื่น
ปริมาณสูงสุดที่ใหใชตามคําแนะนําใหบริโภค 1 วัน
(Thai Recommended Daily Intakes)
วิตามินเอ (Vitamin A) ,หรือ เรทินอล (retinol), หรือ เรทินิลแอซีเทต (retinyl acetate), หรือ เรทินลิ แพลมิเทต
(retinyl palmitate), หรือ เบตา-แคโรทีน (beta-carotene)
วิตามิน ดี (Vitamin D), หรือ คอเลแคลซิเฟอรอล (cholecalciferol), หรือ เออรโกแคลซิเฟอรอล(ergocalciferol)
วิตามิน อี (Vitamin E), หรือ ดี-แอลฟา-โทโคเฟอรอล (D-alpha-tocopherol), หรือ ดีแอล-แอลฟา-โทโคเฟ
อรอล (DL-alpha-tocopherol), หรือ ดี-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซีเทต (D-alpha-tocopheryl acetate), หรือ ดี
แอล-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซีเทต (DL- alpha-tocopheryl acetate), หรือ ดี-แอลฟา-โทโคเฟอริลแอซิดซักซิ
เนต
(D-alpha-tocopheryl acid succinate)
วิตามิน เค (Vitamin K), หรือ ฟลโลควิโนน (phylloquinone)
วิตามิน บี 1 (Vitamin B1), หรือ ไทอะมีนไฮโดรคลอไรด (thiamin hydrochloride), หรือ ไทอะมีนโมโนไน
เตรต (thiamin mononitrate)
วิตามิน บี 2 (Vitamin B2), หรือ ไรโบฟลาวิน (riboflavin), หรือ ไรโบฟลาวิน ๕’–ฟอสเฟต,โซเดียม (riboflavin
5’-phosphate, sodium)
ไนอะซิน (Niacin), หรือ กรดนิโคทินิก (nicotinic acid), หรือ นิโคทินาไมด (nicotinamide), หรือ ไนอะซินา
ไมด (niacinamide)
กรดแพนโททีนิค (Pantothenic acid), หรือ ดี-แพนโททีเนต, แคลเซียม (D-pantothenate, calcium), หรือ
ดี-แพนโททีเนต, โซเดียม (D-pantothenate, sodium), หรือ เด็กซแพนทีนอล (dexpanthenol), หรือ แคลเซียม
แพนโททีเนต (calcium pantothenate)

800 ไมโครกรัม อารอี (μg RE) คํานวณเปนวิตามินเอ
5 ไมโครกรัม (μg) คํานวณเปนวิตามินดี
10 มิลลิกรัม แอลฟา-ทีอี (mg α-TE) คํานวณเปนวิตามินอี

80 ไมโครกรัม (μg) คํานวณเปนวิตามิน เค
1.5 มิลลิกรัม (mg) คํานวณเปนวิตามิน บี 1
1.7 มิลลิกรัม (mg) คํานวณเปนวิตามิน บี 2
20 มิลลิกรัม เอ็น อี (mg NE) คํานวณเปนไนอะซิน
6 มิลลิกรัม (mg) คํานวณเปนกรดแพนโททีนิค
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2
ชื่อชนิดของวิตามินหรือแรธาตุ หรือวิตามินหรือแรธาตุที่อยูในรูปแบบอื่น

ปริมาณสูงสุดที่ใหใชตามคําแนะนําใหบริโภค 1 วัน
(Thai Recommended Daily Intakes)
2 มิลลิกรัม (mg) คํานวณเปนวิตามิน บี 6

วิตามิน บี 6 (Vitamin B6), หรือ ไพริดอกซีนไฮโดรคลอไรด (pyridoxine hydrochloride), หรือ ไพริดอกซีน
๕’–ฟอสเฟต (pyridoxine 5’-phosphate)
โฟเลต (Folate), หรือ กรดพเทโรอิลโมโนกลูทามิก (pteroylmonoglutamic acid), หรือกรดโฟลิก (folic acid) 200 ไมโครกรัม (μg) คํานวณเปนโฟเลต
วิตามิน บี12 (Vitamin B12), หรือ ไซยาโนโคบาลามิน (cyanocobalamin), หรือ ไฮดรอกโซโคบาลามิน
2 ไมโครกรัม (μg) คํานวณเปนวิตามิน บี 12
(hydroxocobalamin)
แคลเซียม (calcium), หรือ แคลเซียมอมิโนแอซิดคีเลต (calcium amino acid chelate), หรือ แคลเซียม
800 มิลลิกรัม (mg) คํานวณเปนแคลเซียม
แอสคอรเบต (calcium ascorbate), หรือ แคลเซียมคารบอเนต (calcium carbonate), หรือ แคลเซียมเคซีเนต
(calcium casienate), หรือ แคลเซียมคลอไรด (calcium chloride), หรือ เกลือแคลเซียมของกรดซิทริก
(calcium salts of citric acid), หรือ แคลเซียมกลูโคเนต (calcium gluconate), หรือ แคลเซียมกลีเซอโรฟอสเฟต
(calcium glycerophosphate), หรือ แคลเซียมไฮดรอกไซด (calcium hydroxide), หรือ แคลเซียม-แอล-แล็ก
เทต (calcium - L- lactate), หรือ แคลเซียมแล็กเทต (calcium lactate), หรือ แคลเซียมออกไซด (calcium
oxide), หรือ แคลเซียมพรอพิโอเนต (calcium propionate), หรือ แคลเซียมฟอสเฟตไดเบซิก (calcium
phosphate dibasic), หรือ แคลเซียมไพรูเวต (calcium pyruvate), หรือ เกลือแคลเซียมของกรดออรโท
ฟอสฟอริก (calcium salts of orthophosphoric acid)
ไบโอติน (Biotin), ดี-ไบโอทิน (D-biotin)
150 ไมโครกรัม (μg) คํานวณเปนไบโอติน
วิตามิน ซี (Vitamin C) , หรือ กรดแอล-แอสคอรบิก (L-ascorbic acid), หรือ โซเดียม-แอล-แอสคอรเบต
(sodium-L-ascorbate), หรือ แคลเซียม-แอล-แอสคอรเบต (calcium-L-ascorbate), หรือ โพแทสเซียมแอล-แอสคอรเบต (potassium-L-ascorbate), หรือ แอล-แอสคอรบิล ๖-แพลมิเทต (L-ascorbyl 6-palmitate)

60 มิลลิกรัม (mg) คํานวณเปนวิตามิน ซี

ลําดับ
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3
ชื่อชนิดของวิตามินหรือแรธาตุ หรือวิตามินหรือแรธาตุที่อยูในรูปแบบอื่น

ปริมาณสูงสุดที่ใหใชตามคําแนะนําใหบริโภค 1 วัน
(Thai Recommended Daily Intakes)
350 มิลลิกรัม (mg) คํานวณเปนแมกนีเซียม

แมกนีเซียม (Magnesium), หรือ แมกนีเซียมแอซีเทต (magnesium acetate), หรือ แมกนีเซียมอมิโนแอซิด
คีเลต (magnesium amino acid chelate), หรือ แมกนีเซียมคารบอเนต (magnesium carbonate), หรือ
แมกนีเซียมคลอไรด (magnesium chloride), หรือ แมกนีเซียมซิเทรตมาเลต (magnesium citrate malate),
หรือ แมกนีเซียมกลูโคเนต (magnesium gluconate), หรือ แมกนีเซียมกลีเซอโรฟอสเฟต (magnesium
glycerophosphate), หรือ แมกนีเซียมไฮดรอกไซด (magnesium hydroxide), หรือ แมกนีเซียมไตรซิลิเคต
(magnesium tri-silicate), หรือ แมกนีเซียมไพโดเลต (magnesium pidolate), หรือ แมกนีเซียมมาเลต
(magnesium malate), หรือ แมกนีเซียมกลูโคเฮปโทเนต (magnesium glucoheptonate), หรือ เกลือ
แมกนีเซียมของกรดซิทริก (magnesium salts of citric acid), หรือ เกลือแมกนีเซียมของกรดออรโทฟอสฟอริก
(magnesium salts of orthophosphoric acid), หรือ แมกนีเซียมเอทาโนลามีนฟอสเฟต (magnesium
ethanolamine phosphate), หรือ แมกนีเซียมแล็กเทต (magnesium lactate), หรือ แมกนีเซียมออกไซด
(magnesium oxide), หรือ แมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulphate)
เหล็ก (Iron), หรือ เฟอรรัสคารบอเนต (ferrous carbonate), หรือ เฟอรรัสซิเทรต (ferrous citrate), หรือ
15 มิลลิกรัม (mg) คํานวณเปนเหล็ก
เฟอรริกแอมโมเนียมซิเทรต (ferric ammonium citrate), หรือ เฟอรรัสฟวมาเลต (ferrous fumarate), หรือ
เฟอรรัสกลูโคเนต (ferrous gluconate), หรือ เฟอรรัสแล็กเทต (ferrous lactate), หรือ เฟอรรัสซัลเฟต
(ferrous sulphate), หรือ เฟอรริกไพโรฟอสเฟต (ferric pyrophosphate), หรือ เฟอรริกโซเดียมไดฟอสเฟต
(ferric sodium diphosphate), หรือ เฟอรริกแซ็กคาเรต (ferric saccharate), หรือ ไอรเออนอมิโนแอซิดคีเลต
(iron amino acid chelate)

ลําดับ
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4
ชื่อชนิดของวิตามินหรือแรธาตุ หรือวิตามินหรือแรธาตุที่อยูในรูปแบบอื่น
ทองแดง (copper), หรือ คิวพริกคารบอเนต (cupric carbonate), หรือ คิวพริกซิเทรต (cupric citrate), หรือ
คิวพริกกลูโคเนต (cupric gluconate), หรือ คิวพริกซัลเฟต (cupric sulphate), หรือ คอปเปอรกลูโคเนต
(copper gluconate), หรือ คอปเปอรไลซีนคอมเพล็กซ (copper lysine complex), หรือ คอปเปอรออกไซด
(copper oxide), หรือ คอปเปอรซัลเฟต (copper sulphate)
ไอโอดีน (Iodine), หรือ โพแทสเซียมไอโอไดด (potassium iodide), หรือ โซเดียมไอโอไดด (sodium
iodide),
โซเดียมไอโอเดต (sodium iodate)
สังกะสี (zinc), หรือ ซิงกแอซีเทต (zinc acetate), หรือ ซิงกอมิโนแอซิดคีเลต (zinc amino acid chelate),
หรือ ซิงกคารบอเนต (zinc carbonate), หรือ ซิงกคลอไรด (zinc chloride), หรือ ซิงกซิเทรต (zinc citrate),
หรือ ซิงกกลูโคเนต (zinc gluconate), หรือ ซิงกไกลซิเนต (zinc glycinate), หรือ ซิงกแล็กเทต (zinc lactate),
หรือ ซิงกออกไซด (zinc oxide), หรือ ซิงกซัลเฟต (zinc sulphate), หรือ ซิงกพิโคลิเนต (zinc picolinate)
แมงกานีส (manganese), หรือ แมงกานีสอมิโนแอซิดคีเลต (manganese amino acid chelate), หรือ
แมงกานีสคารบอเนต (manganese carbonate), หรือ แมงกานีสคลอไรด (manganese chloride), หรือ
แมงกานีสซิเทรต (manganese citrate), หรือ แมงกานีสกลูโคเนต (manganese gluconate), หรือ แมงกานีส
กลีเซอโรฟอสเฟต (manganese glycerophosphate), หรือ แมงกานีสไกลซิเนต (manganese glycinate),
หรือ แมงกานีสซัลเฟต (manganese sulphate), หรือ แมงกานีสโอโรเทตดีไฮเดรต (manganese orotate
dehydrate)
โซเดียม (sodium), หรือ โซเดียมไบคารบอเนต (sodium bicarbonate), หรือ โซเดียมคารบอเนต (sodium
carbonate), หรือ โซเดียมคลอไรด (sodium chloride), หรือ โซเดียมซิเทรต (sodium citrate), หรือ โซเดียม
กลูโคเนต (sodium gluconate), หรือ โซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide), หรือ โซเดียมแล็กเทต
(sodium lactate), หรือ เกลือโซเดียมของกรดออรโทฟอสฟอริก (sodium salts of orthophosphoric acid)

ปริมาณสูงสุดที่ใหใชตามคําแนะนําใหบริโภค 1 วัน
(Thai Recommended Daily Intakes)
2 มิลลิกรัม (mg) คํานวณเปนทองแดง

150 ไมโครกรัม (μg) คํานวณเปนไอโอดีน

15 มิลลิกรัม (mg) คํานวณเปนสังกะสี

3.5 มิลลิกรัม (mg) คํานวณเปนแมงกานีส

2,400 มิลลิกรัม (mg) คํานวณเปนโซเดียม

ลําดับ
22

23

24
25
26
27

5
ชื่อชนิดของวิตามินหรือแรธาตุ หรือวิตามินหรือแรธาตุที่อยูในรูปแบบอื่น

ปริมาณสูงสุดที่ใหใชตามคําแนะนําใหบริโภค 1 วัน
(Thai Recommended Daily Intakes)
3,500 มิลลิกรัม (mg) คํานวณเปนโพแทสเซียม

โพแทสเซียม (potassium), หรือ โพแทสเซียมไบคารบอเนต (potassium bicarbonate), หรือ โพแทสเซียม
คารบอเนต (potassium carbonate), หรือ โพแทสเซียมคลอไรด (potassium chloride), หรือ โพแทสเซียม
ซิเทรต (potassium citrate), หรือ โพแทสเซียมกลูโคเนต (potassium gluconate), หรือ
โพแทสเซียมกลีเซอโรฟอสเฟต (potassium glycerophosphate), หรือ โพแทสเซียมแล็กเทต (potassium
lactate), หรือ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (potassium hydroxide), หรือ เกลือโพแทสเซียมของกรดออรโท
ฟอสฟอริก (potassium salts of orthophosphoric acid)
ซีลีเนียม (selenium), หรือ ซีลีเนียมเอนริชสยีสต (selenium enriches yeast), หรือ ซีลีเนียม (III) เอนริชสยีสต 70 ไมโครกรัม (μg) คํานวณเปนซีลีเนียม
(selenium (III) enriches yeast), หรือ ซีลีโนซีสเทอีน (selenocysteine), หรือ ซีลีเนียมอมิโนแอซิดคีเลต
(selenium amino acid chelate)
โครเมียม (chromium), หรือ โครเมียมอมิโนแอซิดคีเลต (chromium amino acid chelate), หรือ โครเมียม
130 ไมโครกรัม (μg) คํานวณเปนโครเมียม
พิโคลิเนต (chromium picolinate), หรือ โครเมียมโพลีนโิ คทิเนต (chromium polynicotinate)
โมลิบดินัม (molybdenum), หรือ โมลิบดีนัมแอสพาเตต (molybdenum aspartate)
160 ไมโครกรัม (μg) คํานวณเปนโมลิบดินัม
ฟลูออไรด (fluoride), หรือ โพแทสเซียมฟลูออไรด (potassium fluoride) หรือ โซเดียมฟลูออไรด (sodium
2 มิลลิกรัม (mg) คํานวณเปนฟลูออไรด
fluoride)
ฟอสฟอรัส (phosphorus)
800 มิลลิกรัม (mg) คํานวณเปนฟอสฟอรัส

