
(สําเนา) 

ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

เร่ือง  ขอกาํหนดการใชสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน 

------------------------------------------------- 

อาศัยอํานาจตามความในขอ 4(1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 

เร่ือง ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2548 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 

และมาตรา 6(3)(4)(5)(6)(7) และ (10) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหาร ในการประชุมคร้ังที่ 4/2549 เมื่อวันที่                    

5 กันยายน 2549 ออกประกาศไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1  การใชชนิดของกรดอะมิโนเปนสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหาร ใหใชได

ไมเกินปริมาณสูงสุดตามชนิดของกรดอะมิโนหรือกรดอะมิโนที่อยูในรูปแบบอื่น ที่กําหนดไวในตารางบัญชี

รายชื่อสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑเสริมอาหารชนิดกรดอะมิโนแนบทายประกาศนี้ 

ขอ 2  ในกรณีที่มีการใชชนิดของกรดอะมิโนเปนสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑเสริม

อาหารตามขอ 1 หลายชนิดรวมกัน ปริมาณรวมของกรดอะมิโนทุกรูปแบบที่เปนชนิดเดียวกันในแตละชนิด

จะตองไมเกินปริมาณสูงสุดตามที่กําหนดไวในตารางบัญชีรายชื่อสวนประกอบที่สําคัญของผลิตภัณฑเสริม

อาหารชนิดกรดอะมิโนแนบทายประกาศนี้ ยกเวนกรดอะมิโนลําดับที่ 2, 3, 12, 13 และ 15 ที่มีการกําหนด

ปริมาณสูงสุดรวมกันไวโดยเฉพาะ 

ประกาศนี้ ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ประกาศ ณ วนัที ่ 28 กนัยายน พ.ศ.2549 

(ลงชื่อ)                  มานติย อรุณากูร 

                     (นายมานิตย อรุณากูร) 

                          รองเลขาธกิาร ปฏิบัติราชการแทน 

                      เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
 

(คัดจากราชกจิจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทัว่ไป เลม 123 ตอนพิเศษ 111 ง ลงวนัที่ 18 ตุลาคม  พ.ศ.2549) 

 

รับรองสําเนาถูกตอง 

 

(นางสาวพัชน ีอินทรลักษณ) 

นักวชิาการอาหารและยา 8 ว. 



 

ตารางบัญชีรายชื่อสวนประกอบที่สาํคัญของผลิตภณัฑเสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน 

แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ขอกําหนดการใชสวนประกอบที่สาํคัญของผลิตภณัฑเสริมอาหารชนิดกรดอะมิโน 

ลําดับ ชื่อชนิดของกรดอะมิโนหรือกรดอะมิโนที่อยูในรูปแบบอื่น ปริมาณสูงสุดที่ใหใชตามคําแนะนาํใหบริโภค 1วัน  (มิลลิกรัม) 

1 แอล-ธรีโอนีน (L-threonine) หรือ ดีแอล-ธรีโอนีน (DL-threonine) ไมเกิน 3501 (คํานวณเปน แอล-ธรีโอนีน)  

2 แอล-ฟนิลอะลานนี (L-phenylalanine) หรือ ดีแอล-ฟนลิอะลานนี  
(DL-phenylalanine) 

ไมเกิน 7001 (คํานวณเปน แอล-ฟนิลอะลานีน) หรือใชรวมกับกลุมไทโรซีน ปริมาณรวม 
ตองไมเกิน 7001 (คํานวณเปน แอล-ฟนิลอะลานนี รวมกบั แอล-ไทโรซีน) 

3 แอล-เมไธโอนนี (L-methionine) หรือ ดีแอล-เมไธโอนนี (DL-methionine) 
หรือ ดี-เมไธโอนีน (D-methionine) 
 

ไมเกิน 6501 (คํานวณเปนแอล- เมไธโอนีน) หรือใชรวมกับกลุมซิสทีน ปริมาณรวม 
ตองไมเกิน 6501 (คํานวณเปนแอล-เมไธโอนีน รวมกับ แอล-ซิสทีน) หรือใชรวมกับกลุมซิสเทอนี 
ปริมาณรวมตองไมเกิน 5002 (คํานวณเปน แอล-เมไธโอนีน รวมกบั แอล-ซิสเทอีน)  หรือใช 
กลุมเมไธโอนนี รวมกับกลุมซิสทีน และกลุมซิสเทอนี ปริมาณรวมตองไมเกิน 5002 (คํานวณ 
เปน แอล-เมไธโอนนี รวมกบั แอล-ซิสทีน และ แอล-ซิสเทอีน) 

4 แอล-ลูซีน (L-leucine) หรือ ดีแอล-ลูซีน (DL-leucine) ไมเกิน 7001 (คํานวณเปน แอล-ลูซีน) 
5 แอล-ไลซีน (L-lysine) หรือ แอล-ไลซีนโมโนไฮโดรคลอไรด (L-lysine 

monohydrochloride) หรือ แอล-ไลซีนไฮโดรคลอไรด (L-lysine 
hydrochloride) หรือ แอล-ไลซีนแอซีเทต (L-lysine acetate) หรือ 
แอล-ไลซีนแอล-แอสพารเทต (L-lysine L-aspartate) หรือ แอล-ไลซีน
แอล-กลูตาเมต (L-lysine L-glutamate) 

ไมเกิน 6001 (คํานวณเปน แอล-ไลซีน) 

6 แอล-วาลีน (L-valine) ไมเกิน 5001  
7 แอล-อารจินีน (L-arginine) หรือ แอล-อารจินีนโมโนไฮโดรคลอไรด 

 (L-arginine monohydrochloride) หรือ แอล-อารจินีนไฮโดรคลอไรด  
(L-arginine hydrochloride) หรือ แอล-อารจินนีแอล-กลูตาเมท  
(L-arginine L-glutamate) 

ไมเกิน 10002 (คํานวณเปน แอล-อารจินีน) 

8 แอล-ไอโซลูซีน (L-isoleucine) หรือ ดีแอล-ไอโซลูซีน (DL-isoleucine) ไมเกิน 5001 (คํานวณเปน แอล-ไอโซลูซีน) 
9 แอล-กลูตามีน (L-glutamine) ไมเกิน 20002 

10 แอล-กลูตาไธโอน (L-glutathione) ไมเกิน 2502  
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ลําดับ ชื่อชนิดของกรดอะมิโนหรือกรดอะมิโนที่อยูในรูปแบบอื่น ปริมาณสูงสุดที่ใหใชตามคําแนะนาํใหบริโภค 1วัน  (มิลลิกรัม) 

11 แอล-คารนิทีน (L-carnitine) หรือ แอล-คารนิทนี แอล-ทาเทรท  
(L-carnitine L- tartrate) หรือ แอล-คารนิทีนทาเทรท (L-carnitine 
tartrate) หรือ แอล-คารนิทีน ฟูมาเรท (L-carnitine fumarate) 

ไมเกิน 5002 (คํานวณเปน แอล-คารนิทนี) 

12 แอล-ซิสทีน (L-cystine) ไมเกิน 6501 (คํานวณเปน แอล-ซิสทีน) หรือใชรวมกับกลุมเมไธโอนนี ปริมาณรวมตอง 
ไมเกิน 6501 (คํานวณเปน แอล-ซิสทีน รวมกับ แอล-เมไธโอนนี) หรือใชรวมกับกลุมซิสเทอีน 
ปริมาณรวมตองไมเกนิ 5002 (คํานวณเปน แอล-ซิสทีน รวมกับ แอล-ซิสเทอีน)   หรือใชกลุม 
ซิสทีนรวมกับกลุมเมไธโอนนีและกลุมซิสเทอีน ปริมาณรวมตองไมเกนิ 5002 (คํานวณเปน  
แอล-เมไธโอนนี รวมกับ แอล-ซิสทีน และ แอล-ซิสเทอีน) 

13 แอล-ซิสเทอีน (L-cysteine) หรือ แอล-ซิสเทอีนไฮโดรคลอไรด  
(L-cysteine hydrochloride) หรือ แอล-ซิสเทอีนโมโนไฮโดรคลอไรด 
(L-cysteine monohydrochloride) 

ไมเกนิ 5002 (คํานวณเปน แอล-ซิสเทอีน) หรือใชรวมกับกลุมเมไธโอนนี ปริมาณรวมตอง 
ไมเกิน 5002 (คํานวณเปน แอล-ซิสเทอีน รวมกับ แอล-เมไธโอนีน) หรือใชรวมกับกลุมซิสทีน 
ปริมาณรวมตองไมเกนิ 5002 (คํานวณเปน แอล-ซิสเทอีน รวมกับ แอล-ซิสทีน)   หรือใชกลุม 
ซิสเทอีนรวมกับกลุมเมไธโอนีนและซิสทีน ปริมาณรวมตองไมเกิน 5002 ( คํานวณ เปน แอล-เมไธโอนีน  
รวมกับ แอล-ซิสทีน และ แอล-ซิสเทอีน) 

14 ทอรีน (Taurine) ไมเกิน 30003  
15 แอล-ไทโรซีน (L-tyrosine) ไมเกิน 7001 (คํานวณเปน แอล-ไทโรซีน) หรือใชรวมกับกลุมฟนิลอะลานนี ปริมาณรวม 

ตองไมเกิน 7001 (คํานวณเปน แอล-ไทโรซีน รวมกับ แอล-ฟนิลอะลานีน) 
16 แอล-ออรนิทีน (L-ornithine) หรือ แอล-ออรนิทนีไฮโดรคลอไรด  

(L-ornithine hydrochloride) หรือ แอล-ออรนิทีนแอสพารเทต  
(L-ornithine aspartate) 

ไมเกิน 5002 (คํานวณเปน แอล-ออรนิทีน) 

ที่มา:  1   World Health Organization. Technical Report Series 724 Energy and Protein Requirement. Report of a joint  FAO/WHO/UNU Expert Consultation.  
             Geneva 1985: 64-6. 
                2  ปริมาณสูงสุดที่ไดรับอนุญาตในผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
                 3  Sheldon Saul Hendler, David Rorvik. PDR® for Nutritional Supplement™. 2001. 


