
 
(ส าเนา) 

 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
เรื่อง ค าแนะน าการใช๎สํวนประกอบส าคัญในผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร 

 
  ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วย ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร ได๎ก าหนดให๎ผลิตภัณฑ๑
เสริมอาหาร เป็นอาหารที่ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน โดยต๎องยื่นจดทะเบียนอาหารตามระเบียบส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาวําด๎วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร ดังนั้น เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกเกี ่ยวกับการยื ่นขออนุญาตผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
จึงออกประกาศ ดังนี้ 

ข๎อ 1 ให๎ยกเลิก 
(๑) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อพืชที่ใช๎ได๎ใน

ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. 2560 
(๒) ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายชื่อพืชที่ใช๎ได๎ใน

ผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข๎อ 2 ในการยื ่นขอรับเลขสารบบอาหาร ส าหรับผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร สามารถใช๎

ค าแนะน าการใช๎ส ํวนประกอบส าคัญในผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร  ได๎ตามบัญชีท๎ายประกาศส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค าแนะน าการใช๎สํวนประกอบส าคัญในผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร โดยไมํต๎อง
ด าเนินการยื่นขอทวนสอบความปลอดภัย หรือยื่นประเมินความปลอดภัยกํอนการยื่นขออนุญาต 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน หากมีข๎อสงสัย
ประการใด ติดตํอสอบถามได๎ที่กองอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
โทรศัพท๑ 02-590-7๒๐๙ ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๖  มกราคม พ.ศ. 256๕ 

 

                             ไพศาล ดั่นคุ๎ม 
                                เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          รับรองส าเนาถูกต๎อง 
         นายเอกกมล ณ นําน 
  นักวิชาการอาหารและยาช านาญการ



บัญชีแนบท๎ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
เรื่อง ค าแนะน าการใช๎สํวนประกอบส าคัญในผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร 

 
เพ่ือเป็นการให๎ข๎อมูลอันเป็นประโยชน๑และอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต หรือน าเข๎า เพ่ือจ าหนํายซึ่งผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร ในการยื่น

ขอรับเลขสารบบอาหารส าหรับผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร สามารถใช๎ค าแนะน าการใช๎สํวนประกอบส าคัญในผลิตภัณฑ๑เสริมอาหาร ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

1 
Abelmoschus esculentus (L.) 
Moench 

กระเจี๊ยบเขียว Okra ผล - บดผง  - 

2 Acacia senegal กัมอะราบิก Gum arabic ยาง (Gum) ใยอาหาร (Dietary fiber) สกัดด๎วยน้ า 

1. ต๎องมีข๎อก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
เป็นไปตามวัตถุเจือปนอาหาร 
2. ปริมาณกัมอะราบิกรวมใยอาหาร  
ไมํเกิน 25 กรัมตํอวัน 

3 
Actinidia arguta (Siebold & 
Zucc.) Planch. ex Miq. 

อาร๑กูทา กีวีฟรุต / 
ทาราไวน๑ / เบบีกีวี 

Arguta kiwifruit /  
Tara vine / Baby 
kiwi 

เนื้อผล 

กรดผลไม ๎(Acids) ได๎แก ํ 
กรดซิตริก (Citric acid)  
กรดควินิก (Quinic acid) 
/ สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดอาร๑กูทา กีวีฟรุต 
ไมํเกิน 500 มิลลิกรมัตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

4 
Actinidia chinensis Planch. 
Actinidia deliciosa (A. Chev.) 
C. F.Liang & A. R. Ferguson 

กีวีฟรุต 
Gold kiwifruit /  
kiwifruit 

เนื้อผล 

กรดผลไม ๎(Acids) ได๎แก ํ 
กรดซิตริก (Citric acid)  
กรดควินิก (Quinic acid) 
/ 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดกีวีฟรตุ ไมเํกิน 
1 กรัมตํอวัน 

5 Aegle marmelos (L.) Corrêa มะตูม Bael fruit เนื้อผลสุก 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) / แทนนิน  
(Tannins) / ใยอาหาร 
(Dietary fiber) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสารสกัดมะตมู ไมํเกิน 500 
มิลลิกรัมตํอวัน 
2. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 

6 Agaricus bisporus 
เห็ดแชมปิญอง / 
เห็ดกระดุม 

Champigon 
mushroom 

หมวกเห็ด 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง  - 

7 Agrocybe cylindracea 
เห็ดโคนญี่ปุ่น /  
เห็ดยานางิ 

Yanagi-matsutake ดอกเห็ด 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง  - 

8 Allium ascalonicum L. หอมแดง Shallot หัว - บดผง  - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

9 Allium cepa L. หอมหัวใหญ ํ Onion เนื้อสํวนหัว 

สารประกอบก ามะถัน 
(Sulfur–containing 
compounds) ได๎แกํ  
แอลลิซิน (Allicin) / 
ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids)  
ได๎แกํ เควอเซติน 
(Quercetin) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดหอมหัวใหญ ํ 
ไมํเกิน 200 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. ปริมาณเควอเซตินรวม ไมํเกิน 
1 กรัมตํอวัน 

10 Allium fistulosum L. ตน๎หอมญี่ปุ่น 

Japanese bunching 
onion / Scallion /  
Green onion /  
Spring onion 

ใบ / ล าต๎น 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) / ใยอาหาร 
(Dietary fiber) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 

11 Allium sativum L. 
กระเทียม /  
กระเทียมโทน 

Garlic 
เนื้อ
กระเทียม 

สารประกอบก ามะถัน  
(Sulfur–containing 
compounds) ได๎แกํ 
แอลลิซิน (Allicin), แอลลิ
อิน (Alliin) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล  

1. ปริมาณสารสกัดกระเทียม ไมเํกิน 
2 กรัมตํอวัน 

บีบอัด (น้ ามัน) 
2. ปริมาณน้ ามันกระเทียม 
ไมํเกิน 1.5 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

12 Allium schoenoprasum L. กุยชํายฝรั่ง  Chives เนื้อสํวนหัว 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง  - 

13 
Aloe arborescens Mill. 
Aloe ferox Mill. 
Aloe vera (L.) Burm.f. 

วํานหางจระเข ๎ Aloe วุ๎นจากใบ 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดวํานหางจระเข ๎ 
ไมํเกิน 573 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. ปริมาณอลัโลอิน (Aloin) น๎อยกวํา 
15 มิลลิกรัมตํอวัน 

14 Aloe barbadensis Mill. วํานหางจระเข ๎ Aloe วุ๎นจากใบ 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล  

1. ปริมาณสารสกัดวํานหางจระเข ๎ 
ไมํเกิน 573 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. ปริมาณอลัโลอิน (Aloin) น๎อยกวํา 
15 มิลลิกรัมตํอวัน 

15 
Alpinia galanga (L.) Willd. 
ช่ือพ๎อง 
Languas galangal (L.) Stuntz 

ขํา Galangal เหง๎า 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ยูจีนอล (Eugenol)  

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดขํา ไมํเกิน  
400 มิลลิกรมัตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

16 

Amorphophallus 
brevispathus Gagnep. 
Amorphophallus 
konjac K.Koch 
ช่ือพ๎อง 
Amorphophallus rivieri 
Amorphophallus muelleri  
Blume 
ช่ือพ๎อง 
Amorphophallus 
oncophyllus Prain ex Hook.f. 

บุก - หัวบุก 

คาร๑โบไฮเดรต 
(Carbohydrates) ได๎แก ํ 
กลูโคแมนแนน 
(Glucomannan) / ใย
อาหาร 
(Dietary fiber) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณกลูโคแมนแนน ไมํเกิน 4 
กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณกลูโคแมนแนนรวม 
ใยอาหาร และใยอาหารรวม ไมํเกนิ 25 
กรัมตํอวัน 

17 Amygdalus communis L. อัลมอนด๑ Almonds เนื้อ กรดไขมัน (Fatty acids) บีบอัดน้ ามัน  - 

18 Ananas comosus (L.) Merr. สับปะรด Pineapple เนื้อผล ใยอาหาร (Dietary fiber) 
บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณใยอาหารรวม 
ไมํเกิน 25 กรัมตํอวัน 

19 
Angelica polymorpha Maxim. 
Angelica sinensis (Oliv.) Diels 

โกฐเชียง / ตังกุย Dong quai ราก 

กรดฟีนอลิก (Phenolic 
acid) 
ได๎แกํ กรดเฟอรูลิก  
(Ferulic acid) /  
ไลกสัตไิล (Ligustilide) / 
พอลีฟีนอล 
(Polyphenols) 

บดผง / สกดัด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณตังกุยบดผง น๎อยกวํา  
4.5 กรัมตํอวัน (ปริมาณสารสกัดตํอวัน
ค านวณเป็นปริมาณบดผง) 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

20 Annona muricata L. ทุเรียนเทศ Soursop powder เนื้อผล - บดผง  - 

21 
Antidesma ghaesembilla  
Gaertn. 

เมําไขํปลา /  
มะเมํา / หมากเมํา 

Mamao /  
Black currant tree 

ผล 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) ได๎แกํ 
แอนโธไซยานิน 
(Anthocyanins) 

บดผง  - 

22 Aphanizomenon flos-aquae 
สาหรํายสเีขียวแกม 
น้ าเงิน 

Blue green algae สาหรําย 
ไฟโคไซยานิน 
(Phycocyanin) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสาหราํยสเีขียว 
แกมน้ าเงินบดผงและปริมาณ 
สารสกัดสาหรํายสเีขียวแกมน้ าเงิน 
ไมํเกิน 2 กรัมตํอวัน 
2. ต๎องมีผลวิเคราะห๑ microcrystins 
น๎อยกวํา 1 mcg/g 

23 Apium graveolens L. ขึ้นฉําย Celery ใบ / ล าต๎น  

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสารสกัด ไมํเกิน 
260 มิลลิกรมัตํอวัน 

24 Arachis hypogaea L. ถั่วลิสง Peanut เมลด็ กรดไขมัน (Fatty acid) 
บดผง / บีบอัด
น้ ามัน 

 - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

25 Arctium lappa L. โกโบ Burdock ราก 
คาร๑โบไฮเดรต 
(Carbohydrates) ได๎แก ํ
อินูลิน (Inulin) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณโกโบบดผง ไมเํกิน  
18 กรัมตํอวัน  (ปริมาณสารสกัด 
ตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 
2. ปริมาณอินูลินรวมใยอาหาร  
ไมํเกิน 25 กรัมตํอวัน 

26 
Aristotelia chilensis (Molina) 
Stuntz 

มากีเบอร๑ร ี Maqui berry ผล 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) ได๎แกํ 
แอนโธไซยานิน 
(Anthocyanins) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดมากีเบอร๑รี ่ 
ไมํเกิน 1 กรัมตํอวัน 

27 

Armoracia rusticana P. 
Gaertn., 
B. Mey.& Scherb. 
ช่ือพ๎อง Cochlearia armoracia 
L. 

ฮอร๑สแรดิช Horseradish ราก 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง 
1. ปริมาณฮอร๑สแรดิชบดผง 
ไมํเกิน 26 มิลลิกรัมตํอวัน 

28 
Aronia melanocarpa (Michx.) 
Elliott 

อะโรเนยีเบอร๑ร ี Aronia berry  ผล 

ใยอาหาร (Dietary fiber) 
/ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) ได๎แกํ โปร
ไซยานิดิน 
(Procyanidins),  
แอนโธไซยานิน 
(Anthocyanins) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสารสกัดอะโรเนยีเบอร๑รี  
ไมํเกิน 800 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

29 
Arthrospira maxima Setchell 
& Gardner (AHN) 

สไปรูลินา Spirulina สาหรําย 

คลอโรฟลิล๑ 
(Chlorophyll) / โปรตีน 
(Protein) / ไอโอดีน 
(Iodine) 

บดผง / สกดัด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสไปรูลินาบดผง ไมํเกิน  
3 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดสไปรูลินา ไมํเกิน 
1.5 กรัมตํอวัน 
3. ปริมาณไอโอดีน ไมํเกิน 
150 ไมโครกรัม (μg) ตํอวัน 
4. ปริมาณคลอโรฟลิล๑ ไมํเกิน  
750 มิลลิกรมัตํอวัน 

30 

Arthrospira platensis 
Gomont (AHN) 
ช่ือพ้อง Spirulina platensis 
(Gomont) Geitler 

สไปรูลินา Spirulina สาหรําย 

คลอโรฟลิล๑
(Chlorophyll) / โปรตีน 
(Protein) / ไอโอดีน 
(Iodine) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสไปรูลินาบดผง ไมํเกิน  
3 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดสไปรูลินา ไมํเกิน 
1.5 กรัมตํอวัน 
3. ปริมาณไอโอดีน ไมํเกิน 
150 ไมโครกรัม (μg) ตํอวัน 
4. ปริมาณคลอโรฟลิล๑ ไมํเกิน  
750 มิลลิกรมัตํอวัน 

31 Ascophyllum nodosum - Norwegian kelp สาหรําย ไอโอดีน (Iodine) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล  

1. ปริมาณไอโอดีน ไมํเกิน 
150 ไมโครกรัม (μg) ตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

32 
Aspalathus linearis 
Aspalathus linearis (Burm.f.) 
R.Dahlgren 

รอยบอส Rooibos ใบ 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสารสกัดรอยบอส 
ไมํเกิน 200 มิลลิกรมัตํอวัน 

33 Asparagus officinalis L. หนํอไม๎ฝรั่ง Asparagus 
หนํอ / ล า
ต๎น 

ซาโปนิน (Saponins) / 
โฟเลต (Folates) / 
วิตามินเค/ 
วิตามินบี 1 / วิตามินบี 2 
/ เหล็ก (Iron) / ใยอาหาร 
(Dietary fiber) 

บดผง  - 

34 

Astragalus propinquus  
Schischkin 
ช่ือพ๎อง 
Astragalus membranaceus 
(Fisch.) Bunge 
Astragalus mongholicus 
Bunge 

ปักคี ้/ อึ้งคี้ 
Astragalus / Huang 
Qi 

ราก 

ไตรเทอพีนส๑ ไกลโคไซด๑ 
(Triterpene glycosides) 
/  
ซาโปนิน (Saponins) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณรากปักคี้บดผง น๎อยกวํา  
9 กรัมตํอวัน (ปริมาณสารสกดั 
ตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 
2. ปริมาณไตรเทอพีน ไมํเกิน 
20 มิลลิกรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

35 
Atractylodes macrocephala 
Koidz. 

แปะตุ๏ก / โกฐเขมา White atractylodes เหง๎า ใยอาหาร (Dietary fiber) 
บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณแปะตุ๏กบดผง น๎อยกวํา  
6 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดแปะตุ๏ก ไมํเกนิ 180 
มิลลิกรัมตํอวัน 
3. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 

36 Auricularia auricular-judae เห็ดหูหนดู า 

Ear of rock /  
Ear of wood /  
Jew’s ear 
Mushroom 

ดอกเห็ด 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสารสกัดเห็ดหูหนดู า  
ไมํเกิน 50 มิลลิกรัม 
ตํอวัน 

37 Avena sativa L. ข๎าวโอ๏ต Oat 
เมลด็ (ไมํ
รวมเปลือก) 

พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) ได๎แก ํ
เบต๎า-กลูแคน (Beta-
glucan) 
/ โปรตีน (Protein) /  
ใยอาหาร (Dietary fiber) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณเบต๎า-กลูแคน ไมํเกิน  
3 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 

38 
Azadirachta indica var.  
Siamensis 

สะเดา Neem ใบ - บดผง  - 



- 11 - 
 

ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

39 Bacopa monnieri (L.) Wettst. พรมม ิ Brahmi 
ทุกสํวนของ
ต๎น 

ซาโปนิน (Saponins) 
ได๎แก ํ 
บาโคไซด๑ (Bacosides), 
บาโคไซด๑ เอ (Bacosides 
A), 
บาโคไซด๑ บี (Bacosides 
B) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ าและเอทานอล  

1. ปริมาณพรมมิบดผง ไมเํกิน  
800 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดพรมมิ ไมํเกิน 300 
มิลลิกรัมตํอวัน 

40 
Bertholletia excelsa Humb. 
& Bonpl. 

บราซิลนตั  Brazil nut เมลด็ โปรตีน (Protein) บดผง 
1. ปริมาณบราซิลนตับดผง 
ไมํเกิน 1.5 กรัม 

41 Beta vulgaris L.var. conditiva บีทรูท Beetroot ราก 

พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) ได๎แก ํ
กาแล็กแทน (Galactans) 
/  โฟเลต (Folates) / ใย
อาหาร (Dietary fiber) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสารสกัดบีทรูท ไมํเกิน 500 
มิลลิกรัมตํอวัน 
2. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 

42 
Boesenbergia rotunda (L.)  
Mansf. 

กระชาย Finger root เหง๎า / ราก 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) ได๎แกํ โบ
เซนเบอร๑จิน 
(Boesenbergin) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดกระชาย ไมํเกนิ 240 
มิลลิกรัมตํอวัน 

43 Boletus edulis Bull. เห็ดพอร๑ชิน ี Porcini หมวกเห็ด 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง  - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

44 Borago officinalis L. บอราจ Borage เมลด็ 

กรดไขมัน (Fatty acids)  
ได๎แกํ กรดแกมมา ไลโนเล
นิก 
(Gamma-linolenic acid 
(GLA)), กรดไลโนเลนิก 
(Linolenic acid),  
กรดไลโนเลอิก (Linoleic 
acid), กรดพัลมิติก 
(Palmitic 
acid), กรดอีโคเซโนอิก 
(Eicosenoic acid),  
กรดอิรสูิก (Erucic acid), 
กรดโอเลอิก (Oleic acid), 
กรดสเตียริก (Stearic 
acid) 

บีบอัดน้ ามัน 
1. ปริมาณกรดแกมมา ไลโนเลนิก  
ไมํเกิน 1 กรัมตํอวัน 

45 Brassica arvensis มัสตาร๑ด Wild Mustard เมลด็ - บดผง  - 

46 
Brassica juncea (L.) 
Czernajew 
and Cossen 

มัสตาร๑ดสีเหลืองและ
น้ าตาล 

Mastard  เมล็ด กรดไขมัน (Fatty acid) บีบอัดน้ ามัน  - 

47 Brassica nigra (L.) Koch มันเมล็ดมสัตาร๑ดสีด า Mastard  เมล็ด กรดไขมัน (Fatty acid) บีบอัดน้ ามัน  - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

48 

Brassica napus L. 
Brassica rapa L. 
Brassica juncea L. 
Brassica tournefortii Gouan 

เรพซีด Rapeseed เมลด็ กรดไขมัน (Fatty acid) บีบอัดน้ ามัน  - 

49 
Brassica oleracea italica x 
alboglabra 

บล็อกโคลิน ี Broccolini 
ดอก / ก๎าน
ดอก 

กรดแอสคอร๑บิก 
(Ascorbic acid) / 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดบล็อกโคลิน ี
ไมํเกิน 500 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. ปริมาณกรดแอสคอร๑บิก 
ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 

50 
Brassica oleracea L. var.  
capitata L. 

กะหล่ าปล ี Cabbage ใบ / ดอก 

กรดแอสคอร๑บิก 
(Ascorbic acid) / 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) /กลูโคซโิน
เลต (Glucosinolate)  

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดกะหล่ าปลี ไมํเกิน 
150 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. ปริมาณกรดแอสคอร๑บิก 
ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 

51 
Brassica oleracea L. var.  
capitata f. rubra 

กะหล่ าปลีสมีํวง Red Cabbage ใบ / ดอก 
แอนโธไซยานิน 
(Anthocyanins)   

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดกะหล่ าปลีสมีวํง ไมํ
เกิน 150 มิลลิกรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

52 
Brassica oleracea L. var. 
italica Plenck. 

บล็อกโคลี ่ Broccoli 
ดอก / ล า
ต๎น / 
ใบ 

กรดแอสคอร๑บิก 
(Ascorbic acid) / 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) / กลูโคสโิน
เลต 
(Glucosinolate) /  
ใยอาหาร (Dietary fiber) 
/ 
ชัลโฟราเฟน 
(Sulforaphane)  

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดบล็อกโคลี ่
ไมํเกิน 3 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณกรดแอสคอร๑บิก 
ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 
3. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 

53 
Brassica oleracea var. 
alboglabra (L.H.Bailey) Musil  

คะน๎า Chinese broccoli  ใบ / ล าต๎น 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) / กลูโคสโิน
เลต 
(Glucosinolate) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดคะน๎า ไมเํกิน 
100 มิลลิกรมัตํอวัน 

54 Calendula officinalis L. ดาวเรืองฝรั่ง Marigold ดอก 

แคโรทีนอยด๑ 
(Carotenoid ) ได๎แกํ ลู
ทีน (Lutein),  
ซีแซนทิน (Zeaxanthin) 

สกัดด๎วยน้ า / 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณลูทีนรวมซีแซนทิน 
ไมํเกิน 20 มิลลิกรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

55 Camellia oleifera Abel ชาน้ ามัน Tea oil camellia เมลด็ กรดโอเลอิก (Oleic acid) บีบอัดน้ ามัน 
1. ปริมาณน้ ามันจากเมล็ด ไมํเกิน 
500 มิลลิกรมัตํอวัน 

56 Camellia sinensis 

ชาด า Black tea 

ยอดอํอน / 
ใบ / 
ใบและตา
ดอก 

พอลิฟีนอล 
(Polyphenols) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสารสกัดชาด า ไมํเกิน  
950 มิลลิกรมัตํอวัน 

ชามํวง Purple tea 

ยอดอํอน / 
ใบ / 
ใบและตา
ดอก 

- บดผง  - 

57 Camellia sinensis (L.) Kuntze 
ชาเขียว 
ชาขาว 

Green tea 
White tea 

ยอดอํอน / 
ใบ / 
ใบและตา
ดอก 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) ได๎แกํ คาเท
ชิน (Catechins),  
อีพิแกลโลคาเทชิน-3-แกล
เลต 
(Epigallocatechin-3- 
gallate (EGCG)) /  
พอลิฟีนอล 
(Polyphenols) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / สกัดด๎วยน้ า
และเอทานอล 
/ สกัดด๎วยเอทา
นอล 

1. ปริมาณสารสกัดชา (ชาเขียว  
ชาขาว) ไมํเกิน 5 กรัมตํอวัน 

58 Canarium album (Lour.) DC. สมอจีน Chinese olive ผล 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 

บดผง 
1. ปริมาณสมอจีนบดผง ไมเํกิน  
300 มิลลิกรมัตํอวัน  
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

59 Candida utilis ยีสต๑ Yeast เซลล๑ 

โปรตีน (Protein) /  
แอล-กลูตาไธโอน 
(Glutathione 
(GSH+GSSG)) 

สกัดด๎วยน้ า 

1. ปริมาณสารสกัดจากยีสต๑ ไมเํกนิ 
210 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. ปริมาณแอล-กลูตาไธโอน ไมํเกนิ 
250 มิลลิกรมัตํอวัน 

60 Capsicum annuum L. พริกเผ็ด  Chili peppers ผล 
แอลคาลอยด๑ (Alkaloids) 
ได๎แกํ แคปไซซิน 
(Capsaicin) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณแคปไซซิน น๎อยกวํา  
15 มิลลิกรัมตํอวัน 

61 
Capsicum annuum 
var.grossum (Willd.) Sendtn. 

พริกหวาน Peppers ผล 
แอลคาลอยด๑ (Alkaloids) 
ได๎แกํ แคปไซซิน 
(Capsaicin) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณแคปไซซิน น๎อยกวํา  
15 มิลลิกรัมตํอวัน 

62 Capsicum frutescens L. พริกข้ีหนูสวน Bird chili pepper ผล 
แอลคาลอยด๑ (Alkaloids) 
ได๎แกํ แคปไซซิน 
(Capsaicin) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / สกัดด๎วยน้ า
และเอทานอล 

1. ปริมาณแคปไซซิน น๎อยกวํา  
15 มิลลิกรัมตํอวัน 

63 

Caralluma adscendens var. 
fimbriata (Wall.) Gravely &  
Mayur. 
ช่ือพ๎อง Caralluma fimbriata  
Wall. 

กระบองเพชร - 
ล าต๎นสํวน
เหนือดิน 

เพรกเนนไกลโคไซด๑ 
(Pregnane glycosides) 
/ 
ซาโปนินไกลโคไซด๑ 
(Saponin 
glycosides) 

สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดกระบองเพชร  
ไมํเกิน 500 มิลลิกรมัตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

64 Carica papaya L. มะละกอ Papaya เนื้อผลสุก 

แคโรทีนอยด๑ 
(Carotenoid) 
ได๎แกํ ไลโคพีน 
(Lycopene),  
เบต๎าแคโรทีน (Beta - 
Carotene) 

บดผง 

1. ปริมาณไลโคพีน ไมเํกิน 
15 มิลลิกรัมตํอวัน 
2. ปริมาณเบต๎าแคโรทีนค านวณเป็น 
วิตามินเอ ไมํเกิน 800 ไมโครกรมั  
อาร๑อี ตํอวัน 

65 Carissa carandas มะนาวโห ํ Carunda ผล - บดผง  - 

66 Carthamus tinctorius L. ค าฝอย Safflower ดอก 

สารส าคัญจากดอก ได๎แก ํ 
ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) เชํน  
คาร๑ทามิน (Carthamin) /  
กรดคอนจูเกตไลโนเลอิก 
(Conjugated Linoleic 
acid (CLA)) / กรดไล
โนเลอิก  
(Linoleic acid) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล  

1. ปริมาณกรดคอนจูเกตไลโนเลอกิ 
ไมํเกิน 3.2 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดค าฝอยไมํเกิน 
700 มิลลิกรมัตํอวัน 
3. ปริมาณกรดคอนจูเกตไลโนเลอกิ 
ไมํเกิน 3.2 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

เมลด็ 

กรดไขมัน (Fatty acids) 
เชํน 
กรดคอนจูเกตไลโนเลอิก 
(Conjugated Linoleic 
acid 
(CLA)), กรดไลโนเลอิก 
(Linoleic acid), กรด
โอเลอิก 
(Oleic acid) 
 

บีบอัดน้ ามัน 
4. ปริมาณกรดคอนจูเกตไลโนเลอกิ 
ไมํเกิน 3.2 กรัมตํอวัน 

67 Centella asiatica (L.) Urb. บัวบก Pennywort ใบ 

สารประกอบไตรเทอพี
นอยด๑ (Triterpenoid 
compounds) 
ได๎แกํ กรดเอเชียติก  
(Asiatic acid), เอเชียติโค
ไซด๑ 
(Asiaticoside) /  
ไตรเทอพีนส๑
(Triterpenes) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณไตรเทอพีน ไมํเกิน  
20 มิลลิกรัมตํอวัน  
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

68 
Chaenomeles speciosa 
(Sweet) Nakai 

ไชนิสควินซ๑ Chinese quince เนื้อผล 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แก ํ
ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids),  
ไตรเทอพีนอยด๑ 
(Triterpenoid) 

บดผง 
1. ปริมาณไตรเทอพีน ไมํเกิน  
20 มิลลิกรัมตํอวัน  

69 
Chamaemelum nobile (L.) 
All. 

โรมันคาโมมายล๑ Roman chamomile ดอก - บดผง 
1. ปริมาณโรมันคาโมมายล๑บดผง  
ไมํเกิน 100 มิลลิกรมัตํอวัน 

70 Chenopodium quinoa Willd. ควินัว Quinoa 
เมลด็ / ต๎น
อํอน 

- บดผง  - 

71 
Chlorella vulgaris Beyerinck 
ช่ือพ้อง Chlorella pyrenoidosa 
Chick 

คลอเรลลา Chlorella สาหรําย 
คลอโรฟลิล๑ 
(Chlorophyll) / โปรตีน 
(Protein) 

บดผง 
1. ปริมาณคลอเรลลาบดผง 
ไมํเกิน 6 กรัมตํอวัน 

72 Chrysanthemum indicum L. 
เบญจมาศ (ดอก
เหลือง) / เก๏กฮวย 

Chrysanthemum ดอก  

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids)  

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณดอกเก๏กฮวยสีเหลืองรวมดอกสี
ขาว ไมํเกิน 5 กรัมตํอวัน (ปริมาณสาร
สกัดตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 

73 
Chrysanthemum morifolium 
Ramat. 

เบญจมาศ (ดอกขาว) 
/ 
เก๏กฮวย 

Chrysanthemum ดอก  

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

สกัดด๎วยน้ า  
1. ปริมาณดอกเก๏กฮวยสีเหลืองรวมดอกสี
ขาว ไมํเกิน 5 กรัมตํอวัน (ปริมาณสาร
สกัดตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

74 Cichorium intybus L. ชิโคร ี Chicory ราก 
คาร๑โบไฮเดรต 
(Carbohydrates) ได๎แก ํ 
อินูลิน (Inulin) 

สกัดด๎วยน้ า 
1. ปริมาณอินูลินรวมใยอาหาร 
ไมํเกิน 25 กรัมตํอวัน 

75 

Cinnamomum cassia (L.) J. 
Presl 
ช่ือพ๎อง Cinnamomum 
aromaticum (L.) Nees 

อบเชย Cassia เปลือก 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
/ พอลีฟีนอล 
(Polyphenols) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสารสกัดอบเชยรวม 
อบเชยเทศ ไมํเกิน 500 มิลลิกรัม 
ตํอวัน 

76 
Cinnamomum verum J.Presl. 
ช่ือพ้อง Cinnamomum 
zeylanicum Blume 

อบเชยเทศ /  
อบเชยจีน 

Cinnamon เปลือก 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ แทนนิน (Tannins) 
/ 
พอลีฟีนอล 
(Polyphenols) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสารสกัดอบเชยรวม 
อบเชยเทศ ไมํเกิน 500 มิลลิกรัม 
ตํอวัน 

77 
Cistanche tubulosa (Schenk) 
Wight 

Cistanche  ฉํงย๎ง ราก 

อิชินาโคไซด๑ 
(Echinacoside) 
/ ฟีนิลเอทานอยด๑ ไกลโค
ไซด๑ 
รวม (Total  
phenylethanoid 
glycoside) 

สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดฉํงย๎ง ไมเํกิน  
300 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. แสดงข๎อความค าเตือนวํา “ผู๎ปว่ย 
ที่ได๎รับยา anticoagulant ไมํควร 
รับประทาน” 

78 
Citrullus lanatus (Thunb.) 
Matsum. & Naka 

แตงโม Watermelon ผล - บดผง  - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

79 
Citrus aurantifolia (Christm.) 
Swingle 

ไลม๑ / มะนาว  Lime 
ผล (ไมํรวม
เมลด็) 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids)  
ได๎แกํ เฮสเพอริดีน 
(Hesperidin) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณซติรสัฟลาโวนอยด๑ 
ไมํเกิน 1 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณเฮสเพอริดีน  
ไมํเกิน 20 มิลลิกรัมตํอวัน 

80 Citrus junos ยูส ุ Yuzu 
เนื้อผล (ไมํ
รวมเมล็ด) 

- บดผง  - 

81 Citrus limon (L.) Burm.f. มะนาวเทศ Lemon 
ผล (ไมํรวม
เมลด็) 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) /  
ใยอาหาร (Dietary fiber) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณซติรสัฟลาโวนอยด๑ 
ไมํเกิน 1 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 

82 Citrus paradise Macfad เกรฟฟรุต Grapefruit 
เนื้อผล (ไมํ
รวมเมล็ด) 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณซติรสัฟลาโวนอยด๑ 
ไมํเกิน 1 กรัมตํอวัน 

83 Citrus reticulata Blanco. ส๎มแมนดาริน Mandarin orange 
เนื้อผล 
(ไมํรวม
เมลด็) 

- บดผง  - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

84 Citrus reticulate Blanco ส๎มเขียวหวาน Mandarin 
เนื้อผล (ไมํ
รวมเมล็ด) 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids)  
ได๎แกํ เฮสเพอริดีน 
(Hesperidin) 

บดผง 

1. ปริมาณซติรสัฟลาโวนอยด๑ 
ไมํเกิน 1 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณเฮสเพอริดีน ไมํเกิน  
20 มิลลิกรัมตํอวัน 

85 Citrus sinensis (L.) Osbeck ส๎ม 
Orange sweet /  
blood orange 

เนื้อผล (ไมํ
รวมเมล็ด) 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids)  
ได๎แกํ เฮสเพอริดีน 
(Hesperidin) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณซติรสัฟลาโวนอยด๑ 
ไมํเกิน 1 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณเฮสเพอริดีน ไมํเกิน  
20 มิลลิกรัมตํอวัน 

86 Citrus unshiu 
ส๎มซัทสมึะ 
แมนดาริน 

Satsuma mandarin 
เนื้อผล 
(ไมํรวม
เมลด็) 

- บดผง  - 

87 Citrus x aurantium L. ส๎ม/ ส๎มเกลี้ยง Sour orange 

ผล (ไมํรวม
เมลด็)  

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณซติรสัฟลาโวนอยด๑ 
ไมํเกิน 1 กรัมตํอวัน 

เปลือก 
เฮสเพอริดีน 
(Hesperidine) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณเฮสเพอริดีน ไมํเกิน  
20 มิลลิกรัมตํอวัน 

88 Cladosiphon okamuranus - Mozuku สาหรําย ไอโอดีน (Iodine) บดผง 
1. ปริมาณไอโอดีน ไมํเกิน 150 
ไมโครกรมั (μg) ตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

89 Clitoria ternatea L. อัญชัน Butterfly Pea ดอก - บดผง  - 

90 Cocos nucifera L. มะพร๎าว Coconut เนื้อ  

กรดไขมัน (Fatty acids) 
ได๎แก ํ
ไตรกลีเซอไรด๑ชนิดสาย
ยาวปานกลาง (Medium-
chain triglycerides 
(MCT)) / 
สารประกอบฟีนอลิก  
(Phenolic compounds) 

บีบเย็น / บดผง  - 

91 
Codonopsis pilosula (Franch) 
Nannf. 

ตังเซียม Radix Codonopsis ราก 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1.ปริมาณตังเซียมบดผง ไมํเกิน  
9 กรัมตํอวัน (ปริมาณสารสกดั 
ตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 

92 
Coffea arabica L. 
Coffea canephora Pierre ex 
A. Froehner 

กาแฟ 
Green coffee 
beans 

เมลด็กาแฟ
ดิบ  
(ไมํผําน
กระบวน 
การคั่วด๎วย
ความร๎อน) 

กรดคลอโรจินิก  
(Chlorogenic acid) /  
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
/ 
พอลีฟีนอล 
(Polyphenols) 

สกัดด๎วยน้ า / 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดกาแฟสกัด 
ด๎วยน้ า ไมเํกิน 3.5 กรัมตํอวัน 
2. ปริมารสารสกัดกาแฟสกดัด๎วย 
น้ าและเอทานอล ไมเํกิน  
200 มิลลิกรมัตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

93 Coix lacryma-jobi L. ลูกเดือย Job’s tears เมลด็ 

โปรตีน (Protein) / 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
/ ใยอาหาร (Dietary 
fiber) 

บดผง / สกดัด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสารสกัดลูกเดือย ไมํเกนิ 
50 มิลลิกรัมตํอวัน 
2. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 
25 กรัมตํอวัน 

94 Cordyceps Militaris ถั่งเชําสีทอง Cordyceps militaris ไมซีเลียม 
คอร๑ไดซีปิน 
(Cordycepin) /  
อะดีโนซีน (Adenosine) 

อบแห๎ง / บดผง 

1. ปริมาณถั่งเชําสีทองบดผง ไมํเกิน 
230 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. คุณภาพมาตรฐาน เงื่อนไขการใช๎ 
เอกสารหลักฐานประกอบการ 
ยื่นขออนุญาต อ๎างอิงตามแนว 
ทางการพิจารณาอนุญาตถั่งเชํา 
สีทอง (C.militaris) เป็นสํวน 
ประกอบในอาหาร 
3. กรณีใช๎ถังเชํา (Cordyceps  
sinensis (Berk.) Sacc.) ผสมถังเชํา 
สีทอง (Cordyceps Militaris) ยื่น 
ขอประเมินความปลอดภัยกํอนการยื่นขอ
อนุญาต 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

95 
Cordyceps sinensis (Berk.) 
Sacc. 

ถั่งเฉ๎า / ถั่งเชํา Cordyceps ทุกสํวน 

คอร๑ไดซีปิน 
(Cordycepin) /  
อะดีโนซีน (Adenosine) 
/ 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณถั่งเฉ๎าบดผง ไมํเกิน  
3 กรัมตํอวัน (ปริมาณสารสกดั 
ตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 
2. กรณีใช๎ถังเชํา (Cordyceps  
sinensis (Berk.) Sacc.) ผสมถังเชํา 
สีทอง (Cordyceps Militaris) ยื่น 
ขอประเมินความปลอดภัยกํอนการ 
ยื่นขออนุญาต 

96 Coriandrum sativum ผักชี Coriander ใบ - บดผง  - 

97 Corylus avellana L. น้ ามันเฮเซลนตั Hazelnut oil เนื้อ กรดไขมัน (Fatty acid) บีบอัดน้ ามัน  - 

98 Crassostrea gigas หอยนางรม Oyster เนื้อ - บดผง  - 

99 

Crataegus laevigata (Poir.) 
DC. 
ช่ือพ๎อง 
Crataegus oxyacantha auct. 

ฮอร๑ธอร๑น / เซียนจา / 
ซัวจา 

Hawthorn ผล 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids)  
ได๎แกํ ฟลาโวน 
(Flavones) / 
Vitexin 2-rhamnoside 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดฮอร๑ธอร๑น ไมํเกิน 
 150 มิลลิกรมัตํอวัน  
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

100 Crataegus pinnatifida Bunge ฮอร๑ธอร๑น  Hawthorn ผล 

ไตรเทอพีนอยด๑ 
(Triterpenoids) ได๎แก ํ 
กรดคราเทโกลิก 
(Crataegolic acid) 

บดผง 
1. ปริมาณไตรเทอพีน ไมํเกิน  
20 มิลลิกรัมตํอวัน 

101 Crocodylus siamensis 
จระเข ๎(จระเข ๎
น้ าจืดสายพันธุ๑ไทย) 

Siamese crocodile 
เลือด /  
น้ าต๎ม
กระดูก 

- 
ผํานกระบวนการ
ฆําเช้ือ 
กํอนท าแห๎งบดผง 

1. ปริมาณเลือดจระเข๎และน้ าต๎มกระดูก
จระเข๎บดผง ไมํเกิน  
1 กรัมตํอวัน 
2. ต๎องมีใบอนุญาตเพาะพันธุ๑สตัว๑ป่า 
3. ต๎องมีใบอนุญาตค๎าสตัว๑ป่าที่ได ๎
จากการเพาะพันธุ๑ 

102 Crocus sativus L. หญ๎าฝรั่น  Saffron 
เกสรเพศ
เมีย 

- บดผง  - 

103 Crypthecodinium cohnii น้ ามันสาหรําย 
Crypthecodinium  
cohnii 0il 

สาหรําย 

กรดไขมัน (Fatty acid) 
เชํน 
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก  
(อีพีเอ) 
(Eicosapentaenoic 
acid (EPA)) และ กรดโด
โค- 
เฮกซาอีโนอิก (ดเีอชเอ) 
(docosahexaenoic 
acid (DHA)) 

บีบอัดน้ ามัน 
1. ปริมาณอีพีเอ (EPA) และ ดีเฮชเอ 
(DHA) รวม ไมเํกิน 1 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

104 Cucumis melo L. เมลอน Melon เนื้อผล 

คาร๑โบไฮเดรต 
(Carbohydrate) /  
ใยอาหาร (Dietary fiber) 
/ 
ซุปเปอร๑ออกไซด๑ ดิสมิว
เทส 
(Superoxide 
dismutase (SOD)) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดเมลอน ไมํเกิน 
2.6 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 

105 Cucumis sativus L. แตงกวา / แตงร๎าน Cucumber ผล 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง  - 

106 
Cucurbita moschata 
Duchesne 
Cucurbita pepo subsp. Pepo 

ฟักทอง Pumpkin 

เนื้อผล / 
เมลด็ 

แคโรทีนอยด๑ 
(Carotenoid) / 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
/  
ใยอาหาร (Dietary fiber) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดฟักทอง ไมํเกนิ 
200 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 

เมลด็ กรดไขมัน (Fatty acid) 
บีบอัด (น้ ามันจาก
เมลด็) 

3. ปริมาณน้ ามันเมล็ดฟักทอง 
ไมํเกิน 600 มิลลิกรมัตํอวัน 

107 Cuminum cyminum L. เทียนขาว / ยี่หรํา Cumin เมลด็ - บดผง  - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

108 
Curcuma domestica Valeton 
ช่ือพ้อง Curcuma longa L. 

ขมิ้น Turmeric เหง๎า 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แก ํ เคอร๑คมูีนอยด๑ 
(Curcuminoid) 
เชํน เคอร๑คูมิน 
(Curcumin)  

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 
 / สกัดด๎วยเอทา
นอล /  
สกัดด๎วยเอทิลอะซี
เตต 

1. ปริมาณขมิ้นบดผง ไมํเกิน 2 กรัมตํอ
วัน (ปริมาณสารสกัดตํอวัน 
ค านวณเป็นปริมาณบดผง) 
2. ปริมาณเคอร๑คูมีนอยด๑ ไมเํกิน 
50 มิลลิกรัมตํอวัน 

109 Cydonia oblonga Mill ควินซ๑ Quince 
ผล (ไมํรวม
เมลด็) 

- บดผง  - 

110 

Cymbopogon citratus (DC.) 
stapf 
Cymbopogon flexuosus 
(Nees ex Steud.) W. Watson 

ตะไคร ๎ Lemongrass ล าต๎น 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง  - 

111 Cynara scolymus L. อาร๑ติโชค Artichoke ใบ 

กรด (Acids) ได๎แก ํ 
กรดคลอโรจีนิก  
(Chlorogenic acid) 
ไซนารีน (Cynarine) / 
ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids)  
ได๎แกํ ลูทีโอลิน ไกลโคไซด๑ 
(Luteolin-7-glycoside) 

บดผง / สกดัด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดอาร๑ติโชค ไมํเกิน 
1.3 กรัมตํอวัน  
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

112 Daucus carota L. แครอต Carrot ราก 

แคโรทีนอยด๑ 
(Carotenoid) 
ได๎แกํ เบตา๎-แคโรทีน 
(Beta - 
carotene) / 
สารประกอบ 
ฟีนอลิก (Phenolic 
compounds) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณเบต๎า-แคโรทีนค านวณ 
เป็นวิตามินเอ ไมํเกิน 800  
ไมโครกรมั อาร๑อี ตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดแครอต ไมํเกิน  
1 กรัมตํอวัน 

113 
Daucus carota ssp. sativus 
var. Atrorubens 

แครอตมํวง /  
แครอตด า 

Black Carrot ราก - บดผง  - 

114 Derris scandens Benth เถาวัลย๑เปรียง Jewel Vine เถา - น้ าต๎ม 
1. ปริมาณน้ าเถาวัลย๑เปรียง  
ไมํเกิน 750 มิลลิกรมัตํอวัน 

115 
Dictyophora indusiata (Vent.) 
Desv. 

เห็ดรํางแหสีขาว / 
เห็ดเยื่อไผสํีขาว 

Bamboo 
mushroom 

ดอกเห็ด 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง  - 

116 Dimocarpus longan Lour. ล าไย Longan 
เนื้อผล (ไมํ
รวมเมล็ด) 

พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดล าไย ไมเํกิน  
3 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

117 
Dioscorea polystachya 
Turcz. 
Dioscorea opposite Thunb. 

ฮํวยซัว / ไชนีสแยม Chinese yam หัวใต๎ดิน  

ใยอาหาร (Dietary fiber) 
/  
แอลแลนโตอิน 
(Allantoin) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณฮํวยซัวบดผง ไมเํกิน 
2 กรัมตํอวัน (ปริมาณสารสกดั 
ตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 

118 Diospyros kaki Thunb. พลับ Persimmon 
ผล (ไมํรวม
เมลด็) 

- บดผง  - 

119 Dunaliella salina - D salina สาหรําย 

โปรตีน (Protein) / 
ไอโอดีน (Iodine) / เบต๎า-
แคโรทีน  
(Beta – carotene) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณไอโอดีน ไมํเกิน  
150 ไมโครกรัม (μg) ตํอวัน 
2. ปริมาณเบต๎า-แคโรทีนค านวณ 
เป็น วิตามินเอ ไมํเกิน 800 
ไมโครกรมั อาร๑อี ตํอวัน 

120 Elaeis guineensis น้ ามันปาล๑ม Palm oil 
ผล (เมล็ด / 
เนื้อ) 

กรดไขมัน (Fatty acid) บีบอัดน้ ามัน  - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

121 

Eleutherococcus senticosus 
(Rupr. & Maxim.) Maxim. 
ช่ือพ้อง Acanthopanax 
senticosus 
(Rupr. & Maxim.) Maxim. 

โสมไซบีเรีย Siberian ginseng ราก 

ไตรเทอพีนอยด๑ 
(Triterpenoids)  
ได๎แกํ อีลิวทีโอไซด๑ 
(Eleutheroside) /  
จินเซนโนไซด๑ 
(Ginsenosides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณโสมไซบีเรีย โสมเกาหล ีราก
ซานชิ อเมริกันจินเส็งบดผง 
รวมกัน ไมเํกิน 2 กรัมตํอวัน  
(ปริมาณสารสกัดตํอวันค านวณเปน็ 
ปริมาณบดผง) 
2. ปริมาณไตรเทอพีน ไมํเกิน 
20 มิลลิกรัม ตํอวัน 

122 Equisetum arvense L. ฮอร๑สเทล Horsetail ล าต๎น 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) /  
แรํธาตุ (Minerals) ได๎แก ํ
ซิลิกอน (Silicon) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณฮอร๑สเทลบดผง ไมํเกิน 
500 มิลลิกรมัตํอวัน (ปริมาณ 
สารสกัดตํอวันค านวณเป็นปริมาณ 
บดผง) 
2. ปริมาณซลิิกอน (ค านวณในรูป 
แบบซิลิกา (Silica) น๎อยกวํา  
11 มิลลิกรัมตํอวัน 



- 32 - 
 

ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

123 Equisetum hyemale L. ฮอร๑สเทล Horsetail ล าต๎น 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แก ํ 
ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) /  
แรํธาตุ (Minerals) ได๎แก ํ
ซิลิกอน (Silicon) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณฮอร๑สเทลบดผง ไมํเกิน 
500 มิลลิกรมัตํอวัน (ปริมาณ 
สารสกัดตํอวันค านวณเป็นปริมาณ 
บดผง) 
2. ปริมาณซลิิกอน (ค านวณในรูป 
แบบซิลิกา (Silica) น๎อยกวํา  
11 มิลลิกรัมตํอวัน 

124 Eucommia ulmoides Oliv. โตวต๐ง 
Du zhong / 
Hardy rubber tree 

เปลือก 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง 
1. ปริมาณโตวต๐งบดผง ไมเํกิน  
6 กรัมตํอวัน 

125 Euphausia superba น้ ามันครลิล๑ Krill oil  - 

กรดไขมัน (Fatty acid) 
เชํน 
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก  
(อีพีเอ) 
(Eicosapentaenoic 
acid (EPA)) และ กรดโด
โค- 
เฮกซาอีโนอิก (ดเีอชเอ) 
(docosahexaenoic 
acid (DHA)) 

ผํานกรรมวิธี 
1. ปริมาณอีพีเอ (EPA) และ ดีเฮชเอ 
(DHA) รวม ไมเํกิน 1 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

126 Euterpe oleracea Mart. เอไซ Acai ผล 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids)  
ได๎แกํ แอนโทไซยานิดิน 
(Anthocyanidins),  
แอนโทไซยานิน 
(Anthocyanins) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล  

1. ปริมาณสารสกัดเอไซ ไมํเกิน 
1 กรัมตํอวัน  

127 
Fagopyrum esculentum 
Moench 

บักวีต Buckwheat เมลด็ โปรตีน (Protein) บดผง  
1. ปริมาณบักวีตบดผง ไมํเกิน  
20 กรัมตํอวัน 

128 

Fagopyrum tataricum (L.) 
Gaertn 
ช่ือพ๎อง Polygonum 
tataricum L. 

บักวีต Tartary Buckwheat เมลด็ โปรตีน (Protein) บดผง 
1. ปริมาณบักวีตบดผง ไมํเกิน  
20 กรัมตํอวัน 

129 Ficus carica มะเดือฝรั่ง Fig ผล - บดผง  - 

130 
Flammulina velutipes 
(Curtis) Singer 

เห็ดเข็ม 
Needle mushroom 
/ Enoki mushroom 

ดอกเห็ด ใยอาหาร (Dietary fiber) บดผง 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 

131 Foeniculum vulgare Mill. 
เทียนข๎าวเปลือก / 
เทยีนแกลบ 

Fennel เมลด็ / ใบ 

น้ ามันระเหย (Volatile 
oils)  
ได๎แกํ ทรานอะนีทอล  
(trans-Anethole) 

บดผง 
1. ปริมาณเมลด็เทียนข๎าวเปลือก 
บดผง ไมเํกิน 200 มิลลิกรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

132 
Fragaria x ananassa 
(Weston) Duchesne 

สตรอเบอร๑ร ี Strawberry ผล 

กรดแอสคอร๑บิก 
(Ascorbic acid) / ฟลาโว
นอยด๑ (Flavonoids) 
ได๎แก ํ 
เควอเซติน (Quercetin), 
แอนโทไซยานิน 
(Anthocyanins) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล  

1. ปริมาณเควอเซติน ไมํเกิน  
1 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณกรดแอสคอร๑บิก 
ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 
3. ปริมาณสารสกัดสตรอเบอร๑ร ี 
ไมํเกิน 4.5 กรัมตํอวัน 

133 
Gadus morhua L 
ปลาในสกลุ Gadidae 

น้ ามันตับปลาค๏อด Cod liver 0il ตับ 

กรดไขมัน (Fatty acid) 
เชํน 
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก  
(อีพีเอ) 
(Eicosapentaenoic 
acid (EPA)) และ กรดโด
โค- 
เฮกซาอีโนอิก (ดเีอชเอ) 
(docosahexaenoic 
acid (DHA)) / 
วิตามินเอ (vitamin A) / 
วิตามินดี (vitamin D) 

ผํานกรรมวิธี 

1. ปริมาณอีพีเอ (EPA) และ ดีเฮชเอ 
(DHA) รวม ไมเํกิน 1 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณวิตามินเอ ไมํเกิน 
800 ไมโครกรัม อาร๑อี ตํอวัน 
3. ปริมาณวิตามินดี ไมํเกิน 
5 ไมโครกรัม (μg) ตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

134 
Ganoderma lucidum (Curtis) 
P. Karst. 

เห็ดหลินจือ Reishi mushroom ดอกเห็ด 

ไตรเทอพีนส๑ 
(Triterpene) /  
ไตรเทอพีนอยด๑ 
(Triterpenoids)  
/ พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) ได๎แก ํ 
เบต๎า-กลูแคน (Beta-
glucan) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณเห็ดหลินจือบดผง ไมํเกิน 
1.5 กรัมตํอวัน (ปริมาณสารสกัด 
ตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 
2. ปริมาณไตรเทอพีน ไมํเกิน  
20 มิลลิกรัม ตํอวัน 
3. ปริมาณเบต๎า-กลูแคน ไมํเกิน 64.2 
มิลลิกรัมตํอวัน 

135 
Garcinia atroviridis Griff. ex 
T.Anderson 

ส๎มแขก Asam gelugor 
ผล (ไมํรวม
เมลด็) 

กรดไฮดรอกซีซิตริก 
(Hydroxycitric acid)  

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณกรดไฮดรอกซีซิตริก  
ไมํเกิน 1.5 กรัมตํอวัน  

136 Garcinia mangostana L. มังคุด Mangosteen เนื้อ 

กรดผลไม ๎(Acids) ได๎แก ํ
กรดซิตริก (Citric acid),  
กรดมาลิก (Malic acid) /  
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดมังคดุ ไมเํกิน  
600 มิลลิกรมัตํอวัน 

แซนโทน (Xanthone) สกัดด๎วยน้ า 
1. ปริมาณสารสกัดมังคดุ ให๎ 
สารส าคัญ แซนโทน (Xanthone) 
ไมํเกิน 140 มิลลิกรมัตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

137 

Garcinia gummi-gutta (L.) 
Roxb. 
ช่ือพ๎อง Garcinia cambogia 
(Gaertn.) Desr. 

ส๎มแขก Gamboge 
ผล (ไมํรวม
เมลด็) 

กรดไฮดรอกซีซิตริก 
(Hydroxycitric acid) / 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล  

1. ปริมาณกรดไฮดรอกซีซิตริก  
ไมํเกิน 1.5 กรัมตํอวัน  

138 Ginkgo biloba L. แปะก๏วย Ginkgo  ใบแห๎ง 

กิงโก ฟลาโวน ไกลโคไซด๑ 
(Ginkgo flavone 
glycosides) / 
เทอพีนแลคโตน 
(Terpene lactones) 
ได๎แกํ ไบโลบาไลด๑ 
(Bilobalide), กิงโกไลด๑ 
(Ginkgolides) 

สกัดด๎วยน้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดใบแปะก๏วย 
ไมํเกิน 120 มิลลิกรมัตํอวัน 
2 .ปริมาณกรดกิงโกลิก 
(Ginkgolic acid) น๎อยกวํา 
5 มิลลิกรมัตํอกิโลกรัม (ppm) 

139 Glycine max (L.) Merr. ถั่วเหลือง Soybean เมลด็ 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑  
(Flavonoids) / โปรตีน 
(Protein) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดถั่วเหลือง 
ไมํเกิน 4.5 กรัมตํอวัน 
2. ไมํอนุญาตให๎ใช๎ไอโซฟลาโวน 
(Isoflavone) เป็นสารส าคญั หรือ 
สํวนประกอบ 

กรดไขมัน (Fatty acid) บีบอัดน้ ามัน 

140 Glycine max (L.) Merr. นัตโตะ / ถั่วนัตโตะ Natto เมลด็ - บดผง 
หมักถั่วเหลืองด๎วยเชื้อ Bacillus subtilis 
var.Natto มีการใช๎ความ 
ร๎อนในการฆําเช้ือกํอนและหลักการหมัก 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

141 Glycine max (L.) Merr. ถั่วเนําไทย 

Thua nao /  
Thai Traditional 
Fermented 
Soybean 

เมลด็ โปรตีน (Protein) บดผง 
1. ปริมาณถั่วเนําไทยบดผง ไมเํกนิ 240 
มิลลิกรัมตํอวัน 

142 Glycyrrhiza glabra L. ชะเอมเทศ Liquorice ราก 

ไตรเทอพีนส๑ซาโปนินส๑ 
(Triterpene saponins)  
ได๎แกํ กลเีซอไรซิน 
(Glycyrrhizin) และ 
กรดกลเีซอไรซิก  
(Glycyrrhizic acid) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณชะเอมเทศและชะเอมจีนบดผง
รวมกัน น๎อยกวํา 1.5 กรัม 
ตํอวัน (ปริมาณสารสกัดตํอวัน 
ค านวณเป็นปริมาณบดผง) 

143 Glycyrrhiza uralensis Fisch. ชะเอมจีน Chinese Liquorice ราก 

ไตรเทอพีนส๑ซาโปนินส๑ 
(Triterpene saponins)  
ได๎แกํ กลเีซอไรซิน 
(Glycyrrhizin) 

บดผง 
1. ปริมาณชะเอมเทศและชะเอมจีนบดผง
รวมกัน น๎อยกวํา 1.5 กรัม 
ตํอวัน 

144 Gossypium spp. น้ ามันเมล็ดฝ้าย Cotton seed oil เมลด็ กรดไขมัน (Fatty acid) บีบอัดน้ ามัน  - 

145 Grifola frondosa (Dicks.) Gray เห็ดไมตาเกะ Maitake ดอกเห็ด 

พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) ได๎แก ํ 
เบต๎า-กลูแคน (Beta-
glucan) 
/ โปรตีน (Protein) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1.ปริมาณเบต๎า-กลูแคน ไมเํกิน  
3 กรัม ตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

146 
Gymnema inodorum (Lour.) 
Decne. 

ผักจินดา /  
ผักเชียงดา 

Gymnema 
ใบและยอด
อํอน 

Gymnamic acid บดผง 

1. ปริมาณผักเชียงดาบดผง ไมเํกนิ 
1.5 กรัมตํอวัน 
2. ต๎องแสดงค าเตือนบนฉลาก 
ดังนี ้ 
2.1 เด็ก สตรีมีครรภ๑และผู๎ที่มภีาวะ
น้ าตาลในเลือดต่ าไมคํวรรับประทาน 
2.2 ผู๎ป่วยโรคเบาหวานควรปรึกษาแพทย๑
กํอนรับประทาน 
2.3 ไมํควรรับประทานตดิตํอกันเป็นเวลา
เกิน 1 เดือน 

147 
Gynostemma pentaphyllum 
(Thunb.) Makino 

เจียวกํูหลาน  
(ปัญจขันธ๑) 

Jiao Gu Lan ใบ / ล าต๎น 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) /  
ซาโปนิน (Saponins) 
ได๎แก ํ 
ไจพีโนไซด๑ 
(Gypenosides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณเจียวกูํหลานบดผง ไมํเกิน 
1 กรัมตํอวัน (ปริมาณสารสกดั 
ตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

148 Haematococcus pluvialis สาหรํายสีแดง - สาหรําย 

แคโรทีนอยด๑ 
(Carotenoid) ได๎แกํ 
แอสตาแซนทิน 
(Astaxanthin) 

บดผง / สกัดด๎วย
วิธี 
ซุปเปอร๑คลิทิคอล- 
คาร๑บอนไดออกไซ
ด๑ (Supercritical- 
carbondioxide) 
/ 
สกัดด๎วยอะซีโตน 
(Acetone) 

1. ปริมาณแอสตาแซนทินไมํเกิน  
6 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. สารละลายตกค๎างของอะซีโตน น๎อย
กวํา ๐.๑ มลิลิกรัมตํอกโิลกรัม (ppm) 

149 

Haliotis asinina Linne 
Haliotis ovina 
Haliotis varia 
Haliotis diversicolor 

หอยเป๋าฮื้อ Abalone เนื้อ - บดผง  - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

150 Helianthus annuus L. ทานตะวัน Sunflower เมลด็ 

กรดไขมัน (Fatty acids) 
ได๎แกํ กรดคอนจูเกต 
ไลโนเลอิก (Conjugated 
linoleic acid (CLA)), 
กรดไลโนเลอิก  
(Linoleic acid),  
กรดไลโนเลนิก 
(Linolenic acid), 
กรดพัลมิติก (Palmitic  
acid), กรดสเตียริก  
(Stearic acid), 
กรดโอเลอิก (Oleic acid) 

บดผง / บีบอัด
น้ ามัน 

1. ปริมาณกรดคอนจูเกตไลโนเลอกิ  
ไมํเกิน 3.2 กรัมตํอวัน 

151 Helianthus tuberosus L. แกํนตะวัน 
Jerusalem 
artichoke 

หัวใต๎ดิน 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) ได๎แก ํ 
อินูลิน (Inulin) 

บดผง 
1. ปริมาณอินูลินรวมใยอาหาร  
ไมํเกิน 25 กรัมตํอวัน 

152 Hemerocallis fulva (L.) L. ดอกไม๎จีน Daylily ดอกตูม 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง 
1. ปริมาณดอกไม๎จีนบดผง ไมํเกนิ 
100 มิลลิกรมั 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

153 
Hericium erinaceus (Bull.) 
Pers 

เห็ดหัวลิง 
Lion’s mane 
mushroom 

ดอกเห็ด 

พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) ได๎แก ํ 
เบต๎า-กลูแคน (Beta-
glucan) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณเห็ดหัวลิงบดผง ไมํเกิน 
2.8 กรัมตํอวัน (ปริมาณสารสกัดตํอวัน
ค านวณเป็นปริมาณบดผง) 
2. ปริมาณเบต๎า-กลูแคน ไมํเกิน  
3 กรัมตํอวัน 

154 Hibiscus sabdariffa L. กระเจี๊ยบแดง Roselle 
กลีบเลีย้ง / 
ดอก 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) ได๎แกํ แอน
โทไซยานิน 
(Anthocyanins) /  
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดกระเจีย๊บแดง  
ไมํเกิน 500 มิลลิกรมัตํอวัน 

155 Hippophae rhamnoides L. ซีบัคทอร๑น Sea buckthorn ผล 

กรดแอสคอร๑บิก 
(Ascorbic acid) / 
ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) ได๎แกํ โป
รแอนโทไซยานิดิน 
(Proanthocyanidins) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า/ 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณซีบคัทอร๑นบดผง ไมํเกนิ  
1 กรัม ตํอวัน (ปรมิาณสารสกัด 
ตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 
2. ปริมาณกรดแอสคอร๑บิก  
ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 



- 42 - 
 

ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

เมลด็ 

กรดไขมัน ได๎แก ํ 
กรดโอเลอิก (Oleic acid), 
กรดพัลมิโตเลอิก  
(Palmitoleic acid), 
กรดพัลมิติก (Palmitic 
acid), 
กรดไลโนเลอิก (Linoleic  
acid) และ กรดไลโนเลนิก 
(Linolenic acid) 

บีบอัดน้ ามัน  - 

156 Hordeum vulgare L. ข๎าวบาร๑เลย๑ Barley 

ใบอํอน / 
เมลด็ / 
เอนโด
สเปิร๑ม 

เซลลูโลส (Cellulose) /  
โทโคเฟอรอล 
(Tocopherol) / 
โปรตีน (Protein) /  
สารส าคัญจากเมล็ด ได๎แก ํ 
เบต๎า-กลูแคน (Beta-
glucan) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / สกัดด๎วยน้ า
และเอทานอล 

1. ปริมาณเซลลูโลสรวมใยอาหาร 
ไมํเกิน 25 มิลลิกรัมตํอวัน 
2. ปริมาณเบต๎า-กลูแคน ไมํเกิน 
3 กรัมตํอวนั 
3. ปริมาณสารสกัดใบอํอนข๎าวบาร๑เลย๑ ไมํ
เกิน 500 มิลลิกรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

157 Houttuynia cordata Thunb. ผักคาวตอง / พลูคาว Plu kaow  ใบ 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวน 
(Flavone),  
ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids), 
เควอเซติน (Quercetin) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณเควอเซติน ไมํเกิน 
1 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดพลูคาว ไมเํกิน 
2.7 กรัมตํอวัน 

158 
Hylocereus undatus (Haw.) 
Brit.  
& Rose. 

แก๎วมังกร Dragon fruit 
เนื้อในผล
และเมล็ด 

- บดผง  - 

159 Illicium verum Hook.f. โป๊ยกั๊ก 
Star anise /  
Chinese anise 

ผล 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง  - 

160 Ipomoea aquatica Forssk. ผักบุ๎ง Water spinach ล าต๎น / ใบ 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสารสกัดผักบุ๎ง ไมํเกิน 
420 มิลลิกรมัตํอวัน 

161 Ipomoea batatas (L.) Lam. มันเทศ Sweet potato ล าต๎นใตด๎ิน ใยอาหาร (Dietary fiber) บดผง 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 
25 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

162 Irvingia gabonensis เมลด็มะมํวงแอฟริกัน African mango 
เนื้อในของ
เมลด็ 
(Kernel) 

อัลบูมิน (Albumin) และ  
ใยอาหาร (Dietary fiber) 

กากเนื้อในของ
เมลด็ 
น ามาสกัดเย็น 
และสกดัด๎วยน้ า 

1. ปริมาณสารสกัดเมลด็มะมํวง 
แอฟริกัน ไมํเกิน 300 มิลลิกรมัตอํวัน 
2. ต๎องแสดงข๎อความค าเตือนบน 
ฉลากดังนี้ “ข๎อมูลส าหรับผู๎แพ๎ 
อาหาร : มีอัลบมูินจากสารสกดั 
เมลด็มะมํวงแอฟริกัน” 
3. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน  

163 Juglans regia L. วอลนัต Walnuts เมลด็ 
โปรตีน (Protein) / 
กรดไขมัน (Fatty acid) 

บดผง / บีบอัด
น้ ามัน 

 - 

164 
Kaempferia parviflora 
wall.Ex Baker 

กระชายด า Black galingale เหง๎า 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณกระชายด าบดผง ไมํเกนิ 200 
มิลลิกรัมตํอวัน (กรณสีกัดด๎วยน้ าปริมาณ
สารสกัดตํอวันค านวณ 
เป็นปริมาณบดผง) 

สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 
/ สกัดด๎วยเอทา
นอล 

1. ปริมาณสารสกัดกระชายด า 
ด๎วยเอทานอล ไมํเกิน 28 มิลลิกรมั 
ตํอวัน 

165 Lactuca sativa ผักกาดหอม lettuce ใบ - บดผง  - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

166 Laminaria digitata - Kelp / Brown algae สาหรําย ไอโอดีน (Iodine) 
บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณไอโอดีน ไมํเกิน 150 
ไมโครกรมั (μg) ตํอวัน 

167 Laminaria japonica - 
Kombu / Hai Dai / 
Japanese kelp 

สาหรําย ไอโอดีน (Iodine) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล  

1. ปริมาณไอโอดีน ไมํเกิน 150 
ไมโครกรมั (μg) ตํอวัน 

168 Laminaria longicruris - - สาหรําย ไอโอดีน (Iodine) 
สกัดด๎วยน้ า / 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณไอโอดีน ไมํเกิน 150 
ไมโครกรมั (μg) ตํอวัน 

169 Laminaria sinclairii - - สาหรําย ไอโอดีน (Iodine) 
บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณไอโอดีน ไมํเกิน 150 
ไมโครกรมั (μg) ตํอวัน 

170 
Lentinula edodes (Berk.) 
Pegler 

เห็ดหอม Shiitake ดอกเห็ด 

ใยอาหาร (Dietary fiber) 
/ 
เทอพีนอยด๑ 
(Terpenoids) / 
โปรตีน (Protein) / 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / สกัดด๎วยน้ า
และเอทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดจากเห็ดหอม  
ไมํเกิน 500 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน  
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

171 Linum usitatissimum L. ลินซีด / แฟลกซ๑ซีด Linseed / Flaxseed 
เมลด็ (ไมํ
รวมเปลือก) 

กรดไขมัน (Fatty acids) 
ได๎แกํ กรดไลโนเลนิก 
(Linolenic acid), 
กรดไลโนเลอิก (Linoleic 
acid), กรดพัลมิติก 
(Palmitic acid), 
กรดสเตียริก (Stearic 
acid), 
กรดโอเลอิก (Oleic acid) 

บีบอัดน้ ามัน 
1. ปริมาณน้ ามันจากเมล็ดแฟลกซ๑  
ไมํเกิน 2 กรัมตํอวัน  

ลิกแนน (Lignans) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

2. ปริมาณสารสกัดเมลด็แฟลกซ๑  
ไมํเกิน 500 มิลลิกรมัตํอวัน 

172 Litchi chinensis Sonn. ลิ้นจี ่ Litchi เนื้อหุ๎มเมล็ด 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
/ 
พอลีฟีนอล 
(Polyphenols) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / สกัดด๎วยน้ า
และเอทานอล 
/ สกัดด๎วยเอทา
นอล  

1. ปริมาณสารสกัดจากลิ้นจี่ ไมํเกนิ 
550 มิลลิกรมัตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

173 Lithothamnion calcareum สาหรํายทะเลสีแดง Red marine algae สาหรําย 
แคลเซียม (Calcium) 
แมกนีเซียม 
(Magnesium) 

บดผง 

1. ปริมาณแคลเซยีม ไมํเกิน  
800 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. ปริมาณแมกนเีซียม ไมํเกิน  
350 มิลลิกรมัตํอวัน 

174 Lonicera japonica Thunb. สายน้ าผึ้ง 
Japanese 
honeysuckle 

ดอก 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids)  
ได๎แกํ ลูทีโอลิน-7-ไกลโค
ไซด๑ 
(Luteolin-7-glucoside), 
ซาโปนิน (Saponins) 

บดผง  - 

175 
Luffa aegyptiaca Mill. 
ช่ือพ๎อง Luffa cylindrical (L.) 
M.Roem. 

บวบหอม /  
บวบกลม 

Sponge gourd /  
Smooth loofah  

ผล ใยอาหาร (Dietary fiber) บดผง 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 

176 Lycium barbarum L. เก๐ากี ่ Goji berry ผล 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / สกัดด๎วยน้ า
และเอทานอล 

1. ปริมาณเก๐ากี่บดผง น๎อยกวํา  
5 กรัมตํอวัน (ปริมาณสารสกดั 
ตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 

177 
Lycopersicon esculentum 
Mill. 

มะเขือเทศ Tomato ผล 

แคโรทีนอยด๑ 
(Carotenoid)  
ได๎แกํ ไลโคพีน 
(Lycopene)  

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / สกัดด๎วยน้ า
และเอทานอล 
/ สกัดด๎วย
เอทิลอะซีเตต 

1. ปริมาณไลโคพีน ไมเํกิน  
15 มิลลิกรัมตํอวัน  
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

178 

Macadamia ternifolia 
F.Muell. 
Macadamia integrifolia 
Maiden & Betche 
Macadamia tetraphylla 
L.A.S.Johnson 

แมคคาเดเมีย Macadamia เนื้อ กรดไขมัน (Fatty acid) 
บดผง / บีบอัด
น้ ามัน 

 - 

179 Malpighia glabra L. 
บาร๑เบโดสเชอร๑ร ี 
รวมทั้ง อะเซโรลา
เชอร๑ร ี

Barbadoscherry / 
Acerola cherry 

ผล 

กรดแอสคอร๑บิก 
(Ascorbic acid) /
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / สกัดด๎วยน้ า
และเอทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดอะเซโรลาเชอร๑รี ไมํ
เกิน 2.5 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณกรดแอสคอร๑บิก  
ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 

180 
Malus domestica Borkh. 
ช่ือพ้อง Pyrus malus L. 
Malus pumila Mill. 

แอปเปิ้ล Apple 
ผล (ไมํรวม
เมลด็) 

ใยอาหาร (Dietary fiber) 
/ 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / สกัดด๎วยน้ า
และเอทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดแอปเปิล้ ไมํเกนิ  
6 กรัมตํอวัน  
2. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 

181 Mangifera indica L. มะมํวง Mango เนื้อผล 
กรดแอสคอร๑บิก  
(Ascorbic acid)  

บดผง 
1. ปริมาณกรดแอสคอร๑บิก  
ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

182 
Matricaria chamomilla L. 
ช่ือพ๎อง Matricaria recutita L. 
Matricaria recutita L. 

เยอรมันคาโมมายล๑ 
German 
chamomile 

ดอก 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง 
1. ปริมาณเยอรมันคาโมมายล๑บดผง ไมํ
เกิน 90 มิลลิกรัมตํอวัน 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

สกัดด๎วยน้ า 
2. ปริมาณสารสกัดเยอรมัน 
คาโมมายล๑ ไมํเกิน 108 มิลลิกรมั 
ตํอวัน 

183 Medicago sativa L. อัลฟัลฟา Alfalfa ใบ / ล าต๎น 

คลอโรฟลิล๑ 
(Chlorophyll) / 
ฟลาโวน (Flavones) / 
ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / สกัดด๎วยน้ า
และเอทานอล 

1. ปริมาณอลัฟัลฟาบดผง น๎อยกวํา  
9 กรัมตํอวัน (ปริมาณสารสกดั 
ตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 
2. ปริมาณคลอโรฟลิล๑ ไมํเกิน  
750 มิลลิกรมัตํอวัน 

184 Melissa officinalis L. บาล๑ม Balm ใบ 
กรดไขมัน (Fatty acids)  
ได๎แกํ กรดโรสมารินิก 
(Rosmarinic acid) 

สกัดด๎วยน้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล  

1. ปริมาณสารสกัดบาล๑ม ไมํเกิน  
20 มิลลิกรัมตํอวัน  

185 Mentha spicata L. สเปียร๑มินต๑ Spearmint ใบ 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง  - 



- 50 - 
 

ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

186 Mentha x piperita L. เปปเปอร๑มินต๑ Peppermint ล าต๎น / ใบ 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง  - 

- - 
1. ปริมาณน้ ามันเปปเปอร๑มินต๑  
ไมํเกิน 10 มิลลิกรัมตํอวัน 

187 Momordica charantia มะระขี้นก Bitter melon ผล ซาแรนติน (charantin) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณมะระขี้นกบดผง ไมํเกนิ 
1.5 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดมะระขี้นก ไมํเกิน 
960 มิลลิกรมัตํอวัน 

188 
Momordica cochinchinensis 
(Lour.) Spreng. 

ฟักข๎าว 
Gac / Spiny Bitter 
gourd 

ผล / เยื่อหุ๎ม
เมลด็ 

กรดแอสคอร๑บิก  
(Ascorbic acid) / 
แคโรทีนอยด๑ 
(Carotenoid)  
ได๎แกํ เบตา๎ แคโรทีน  
(Beta-carotene), 
ไลโคพีน (Lycopene) / 
แอลฟา โทโคเฟอรอล  
(Alpha-tocopherol) 

บดผง / บีบอัด
น้ ามัน / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณไลโคพีน ไมเํกิน  
15 มิลลิกรัมตํอวัน 
2. ปริมาณเบต๎าแคโรทีน 
ค านวณเป็นวิตามินเอ ไมํเกิน 
800 ไมโครกรัม อาร๑อี ตํอวัน 
3. ปริมาณกรดแอสคอร๑บิก  
ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

189 

Momordica grosvenorii 
Swingle 
Siraitia grosvenorii (Swingle) 
C.Jeffrey ex A.M.Lu & Zhi 
Y.Zhang 

หลํอฮังก๏วย Luo han guo ผล 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวน 
(Flavone),  
ไตรเทอพีนส๑ไกลโคไซด๑ 
(Triterpene glycosides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณหลํอฮังก๏วยบดผง ไมเํกนิ  
2 กรัม ตํอวัน (ปรมิาณสารสกัด 
ตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 

190 Morinda citrifolia L. ยอ Noni 

ผล 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ มอรินดิน 
(Morindin) /  
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล  

1. ปริมาณสารสกัดผลยอ ไมํเกิน 1.05 
กรัมตํอวัน 

ใบ 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ มอรินดิน 
(Morindin) 

สกัดด๎วยน้ า 
1. ปริมาณสารสกัดใบยอ ไมํเกิน  
20 มิลลิกรัมตํอวัน 

191 Moringa oleifera Lam. มะรุม 
Ben Moringa / 
Drumstick tree 

ใบอํอน 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัด ใบอํอนมะรุม  
ไมํเกิน 500 มิลลิกรมัตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

192 Morus alba L. หมํอน Mulberry ใบ / ผล 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 
ได๎แกํ แอนโทไซยานิน 
(Anthocyanins),  
แอนโทไซยานดิิน 
(Anthocyanidins) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณใบหรือผลหมํอนบดผง  
ไมํเกิน 2 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดจากใบหรือผลหมํอน 
ไมํเกิน 2 กรัมตํอวัน 

193 
Musa acuminata (AAA group) 
'Gros Michel' 

กล๎วยหอมทอง 
Hom Thong 
Banana 

เนื้อผล - บดผง  - 

194 Musa sapientum L. กล๎วยน้ าว๎า Banana 
เนื้อผล / 
ปล ี

คาร๑โบไฮเดรต 
(Carbohydrate)  

บดผง  - 

195 
Myrciaria dubia (Kunth) 
McVaugh 

รัมเบอร๑รีรวม 
ทั้งคามูคาม ู

Rumberry / 
Camu-camu 

ผล 
กรดแอสคอร๑บิก  
(Ascorbic acid) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณกรดแอสคอร๑บิก  
ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 

196 Nasturtium officinale วอเตอร๑เครส Watercress ใบ - บดผง  - 

197 Nelumbo nucifera Gaertn. บัว Lotus 

ดอก / ราก 
/ 
เมลด็ 
(ยกเว๎น 
เปลือกและ
ดีบัว) 

- บดผง  - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

198 Ocimum basilicum L. โหระพา Basil / Sweet basil ใบ / ดอก 

สารประกอบไตรเทอพี
นอยด๑ 
(Triterpenoid 
compounds) 
ได๎แกํ กรดเออโซลิก  
(Ursolic acid) /  
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณไตรเทอพีน ไมํเกิน  
20 มิลลิกรัม ตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดโหระพา ไมํเกนิ 160 
มิลลิกรัมตํอวัน 

199 Ocimum tenuiflorum L. กะเพรา 
Holy basil / 
Sacred basil 

ใบ / ดอก 

สารประกอบไตรเทอพี
นอยด๑ 
(Triterpenoid 
compounds) 
ได๎แกํ กรดเออโซลิก  
(Ursolic acid) /  
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณไตรเทอพีน ไมํเกิน 
20 มิลลิกรัม ตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดกะเพรา ไมํเกนิ 160 
มิลลิกรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

200 

Oenothera biennis L. 
Oenothera × erythrosepala 
Borbás 
Oenothera macrocarpa 
Nutt. 

อีฟนิ่งพริมโรส Evening primrose  เมลด็ 

กรดไขมัน (Fatty acids) 
ได๎แกํ กรดแกมมา ไลโนเล
นิก 
(Gamma-linolenic acid 
(GLA)), กรดไลโนเลอิก 
(Linoleic acid), 
กรดไลโนเลนิก 
(Linolenic acid), 
กรดพัลมิติก (Palmitic 
acid), 
กรดสเตียริก (Stearic 
acid), 
กรดโอเลอิก (Oleic acid) 

บีบอัดน้ ามัน 
1. ปริมาณกรดแกมมาไลโนเลนิก 
ไมํเกิน 1 กรัมตํอวัน 

201 Olea europaea L. มะกอก Table olive 
เนื้อผล /  
กากมะกอก 

กรดไขมัน (Fatty acids) 
ได๎แกํ กรดไลโนเลนิก 
(Linolenic acid) 

บีบอัด (น้ ามันจาก
เมลด็) 

1. ปริมาณสารสกัดมะกอก 
ไมํเกิน 450 มิลลิกรมัตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

เนื้อผล 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids), 
ไฮดรอกซีไทโรซอล 
(Hydroxytyrosol) / 
พอลีฟีนอล 
(Polyphenols) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

202 
Ophiopogon japonicus 
(Thunb.) Ker Gawl. 

แบะตง Lily turf  ราก / ผล  ซาโปนินส๑ (Saponins) บดผง 
1. ปริมาณแบะตงบดผง น๎อยกวํา  
6 กรัมตํอวัน  

203 
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 
Opuntia streptacantha Lem. 

พลิกกีแพร๑ Prickly pear 
ผล / ใบ / 
ล าต๎น 

ไกลโคไซด๑ (Glycosides) 
/  
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) ได๎แกํ
เซลลูโลส (Cellulose) 
และเเซลลูโลส 
(Hemicelluloses) / 
ซาโปนินส๑ (Saponins) / 
ใยอาหาร (Dietary fiber) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณเซลลูโลสรวมใยอาหาร  
ไมํเกิน 25 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัด ไมํเกิน 4 กรมั 
ตํอวัน 

204 Opuntia robusta J.C. Wendl. - 
wheel cactus / 
wheel pear 

ผล / ใบ / 
ล าต๎น 

พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสารสกัดกระบองเพชร  
ไมํเกิน 500 มิลลิกรมัตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

205 Orbignya spp. บาบาส๑ซ ู Babassu เนื้อ กรดไขมัน (Fatty acid) บีบอัดน้ ามัน  - 

206 Origanum vulgare L. ออริกาโน Oregano ใบ 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า   

1. ปริมาณสารสกัดออริกาโน ไมเํกิน 
47 มิลลิกรัมตํอวัน   

207 Oryza sativa L. ข๎าว Rice 

เมลด็ (ไมํ
รวมเปลือก) 
/  
จมูกข๎าว 
(Germ) 

แกมมา โอไรซานอล 
(Gamma-oryzanol) / 
อ็อกตาโคซานอล 
(Octacosanol) / 
โพลิโคซานอล 
(Policosanol)/ 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) / 
ใยอาหาร (Dietary fiber) 
/  
โปรตีน (Protein) / 
ไกลโคสฟิงโกไลปิด 
(Glycosphingolipid) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 
/ สกัดด๎วยเอทา
นอล /  
สกัดด๎วยเอทานอล
และ 
เฮกเซน 

1. ปริมาณแกมมาโอไรซานอล 
ไมํเกิน 250 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. ปริมาณโพลิโคซานอล ไมํเกิน  
5 มิลลิกรมัตํอวัน 
3. สารละลายตกค๎างของเฮกเซน 
ไมํเกิน ๐.๑ มลิลิกรัมตํอกิโลกรัม (ppm) 
4. ปริมาณสารสกัดข๎าว ไมํเกิน  
3 กรัมตํอวัน 
5. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

เมลด็ (ไมํ
รวมเปลือก) 
/  
จมูกข๎าว 
(Germ) 
/ ร าข๎าว 

แกมมา โอไรซานอล 
(Gamma-oryzanol) /  
กรดไขมัน (Fatty acid) 

บีบอัดน้ ามัน /  
สกัดน้ ามันด๎วยเฮ
กเซน 

208 Oryza sativa L. 

ข๎าวกล๎องหอมแดง
งอก / 
ข๎าวกล๎องหอมนิลงอก 
/ 
ข๎าวกล๎องหอมมะลิ
งอก 

Germinated Brown 
Rice 

เมลด็ - บดผง 
1. ปริมาณข๎าวกล๎องงอกบดผง  
ไมํเกิน 6 กรัมตํอวัน 

209 
Ostrea edulis 
Crassostrea gigas 
Crassostrea commercialis 

หอยนางรม Oyster เนื้อ 

โปรตีน (Protein) /  
สังกะสี (Zinc) / เหล็ก 
(Iron) 
ทอรีน (Taurine) / ไกลโค
เจน 
(Glycogen) 

สกัดด๎วยน้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดหอยนางรม  
ไมํเกิน 2 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณสังกะสี ไมํเกิน  
15 มิลลิกรัมตํอวัน 
3. ปริมาณเหล็ก ไมํเกิน 
15 มิลลิกรัมตํอวัน 
4. ปริมาณทอรีน ไมํเกิน  
3 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

210 Paeonia lactiflora Pall. แปะเจียก Chinese peony ราก 

เทอพีนส๑ (Terpenes) 
ได๎แก ํ 
โมโนเทอพีนส๑ไกลโคไซด๑ 
(Monoterpene 
glycosides) 
เชํน พีโอนิโฟลริน 
(Paeoniflorin) 

บดผง 
1. ปริมาณแปะเจียกบดผง ไมํเกิน  
6 กรัมตํอวัน 

211 
Palmaria palmata L. 
Rhodymenia palmata L. 

- Dulse สาหรําย 
โพแทสเซียม 
(Potassium) / 
ไอโอดีน (Iodine) 

บดผง 
1. ปริมาณไอโอดีน ไมํเกิน 150 
ไมโครกรมั (μg) ตํอวัน 

212 Panax quinquefolius L. โสมอเมริกัน American ginseng ราก 

ไตรเทอพีนส๑ซาโปนิน 
(Triterpene saponins) 
ได๎แกํ จินเซนโนไซด๑ 
(Ginsenosides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า/  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล  

1. ปริมาณโสมไซบีเรีย โสมเกาหล ีราก
ซานชิ อเมริกันจินเส็ง บดผง 
รวมกัน ไมเํกิน 2 กรัมตํอวัน  
(ปริมาณสารสกัดตํอวันค านวณ 
เป็นปริมาณบดผง) 

213 Panax ginseng C.A. Mey. โสมเกาหล ี Korean ginseng ราก 

ไตรเทอพีนส๑ซาโปนิน 
(Triterpene saponins) 
ได๎แกํ จินเซนโนไซด๑ 
(Ginsenosides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณโสมไซบีเรีย โสมเกาหล ีราก
ซานชิ อเมริกันจินเส็ง บดผง 
รวมกัน ไมเํกิน 2 กรัมตํอวัน  
(ปริมาณสารสกัดตํอวันค านวณ 
เป็นปริมาณบดผง) 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

214 
Panax notoginseng (Burkill) 
F.H.Chen 

รากซานชิ Sanchi root ราก 

ไตรเทอพีนส๑ซาโปนิน 
(Triterpene saponins) 
ได๎แกํ จินเซนโนไซด๑ 
(Ginsenosides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณโสมไซบีเรีย โสมเกาหล ีราก
ซานชิ อเมริกันจินเส็ง บดผง 
รวมกัน ไมเํกิน 2 กรัมตํอวัน  
(ปริมาณสารสกัดตํอวันค านวณ 
เป็นปริมาณบดผง) 

215 Pandanus amaryllifolius เตยหอม Pandan ใบ - บดผง  - 

216 Panicum miliaceum L. ข๎าวฟ่าง / มิลเลต Millet 
เมลด็ (ไมํ
รวมเปลือก) 

โปรตีน (Protein) / 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสารสกัดเมลด็ข๎าวฟ่าง  
ไมํเกิน 250 มิลลิกรมัตํอวัน 

217 
Passiflora edulis Sims. 
Passiflora laurifolia L. 

เสาวรส Passion fruit เนื้อผล 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง  - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

218 
Perilla frutescens (L.) Britton 
Perilla frutescens L. 

งาขีม้๎อน Perilla เมลด็ 

กรดไขมัน (Fatty acids)  
ได๎แกํ กรดไลโนเลอิก  
(Linoleic acid), 
กรดไลโนเลนิก 
(Linolenic acid), 
กรดพัลมิติก 
(Palmitic acid), 
กรดสเตียริก (Stearic 
acid), กรดแอลฟา ไล
โนเลอิก (Alpha-linoleic 
acid), 
กรดแอลฟา ไลโนเลนิก 
(Alpha-linolenic acid), 
กรดโอเลอิก (Oleic acid) 
/  
โทโคเฟอรอล 
(Tocopherol) 

บดผง / บีบอัด
น้ ามัน  

1. ปริมาณน้ ามันงาข้ีม๎อน ไมํเกิน  
2 กรัมตํอวัน 

219 Perna canaliculus 
หอยแมลงภู ํ/ 
หอยแมลงภูํนิวซีแลนด๑ 

Green-Lippped 
Mussel 

เนื้อ กรดไขมัน (Fatty acid) 
บดผง / บีบอัด
น้ ามัน 

 - 

220 Perna viridis หอยแมลงภู ํ Green mussel เนื้อ - บดผง  - 

221 Persea americana Mill. อะโวคาโด Avocado ผล กรดโอเลอิก (Oleic acid) 
บดผง / บีบอัด
น้ ามัน 

1. ปริมาณน้ ามันอะโวคาโด ไมํเกนิ 2.2 
กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

222 

Petroselinum crispum (Mill.)  
Fuss 
ช่ือพ๎อง Petroselinum sativum 
Hoffm. 

พาร๑สลีย๑ Parsley 

ล าต๎นสํวน
เหนือดิน / 
ใบ / เมล็ด 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids)  

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสารสกัดพาร๑สลีย๑ ไมํเกนิ 
60 มิลลิกรัมตํอวัน 

เมลด็ - 
น้ ามันหอมระเหย 
(essential oil) 

2. ปริมาณน้ ามันพาร๑สลีย๑ ไมํเกิน 
1 มิลลิกรมัตํอวัน 

223 
Phaseolus mungo L. 
ช่ือพ๎อง Vigna mungo (L.) 
Hepper 

ถั่วด า Urd bean เมลด็ 

คาร๑โบไฮเดรต 
(Carbohydrates) / 
แคลเซียม (Calcium) /
ฟอสฟอรัส 
(Phosphorus)  

บดผง  - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

224 Phaseolus vulgaris L. 

ถั่วแดงหลวง / 
ถั่วแขก 

Bean เมลด็ 

กรดไขมันไมํอิม่ตัว 
(Unsaturated fatty 
acid) / 
ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) ได๎แกํ แอน
โทไซยานิน 
(Anthocyanins),  
โปรแอนโทไซยานิดิน 
(Proanthocyanidins) / 
โปรตีน (Protein) / 
วิตามินบี (Vitamin B) / 
เหล็ก (Iron) / ใยอาหาร  
(Dietary fiber) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสารสกัดถั่วแดงหลวง  
ไมํเกิน 1.5 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 

ถั่วขาว Bean เมลด็ 
ฟาซิโอลามิน 
(Phaseolamin) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดถั่วขาวไมํเกิน  
1.5 กรัมตํอวัน 

225 Phoenix dactylifera L. อินทผลัม Date palm 
 ผล (ไมรํวม
เมลด็) 

- บดผง  - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

226 
Phyllanthus emblica L. 
ช่ือพ๎อง Emblica officinalis 
Gaertn. 

มะขามป้อม Indian gooseberry ผล 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) / แทนนิน 
(Tannins) ได๎แกํ กรดแกล
ลิก 
(Gallic acid), เอมบรคิา
นิน 
(Emblicanin) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณมะขามป้อมบดผง ไมํเกิน  
6 กรัมตํอวัน (ปริมาณสารสกดั 
ตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 
2. ปริมาณสมอพิเภกรวมสมอไทย 
และมะขามป้อมบดผงรวมกัน ไมํเกิน 
3 กรัมตํอวัน (ปริมาณสารสกดัตํอวัน 
ค านวณเป็นปริมาณบดผง) 

227 Pinus massoniana Lamb. สน Pine เปลือก 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ โอลโิกเมอริก 
โปรแอนโทไซยานิดิน 
(Oligomeric 
proanthocyanidins) 
โปรแอนโทไซยานิดิน 
(Proanthocyanidins) 

สกัดด๎วยน้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 
/ สกัดด๎วยเอทา
นอล 

1. ปริมาณสารสกัดจากเปลือกสน 
ทุกสายพันธุ๑รวมสารสกัดจากเมล็ดองํุนไมํ
เกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

228 
Pinus pinaster Aiton 
ช่ือพ๎อง Pinus maritima Lam. 

สน 
French maritime 
pine  

เปลือก 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) ได๎แกํ โป
รแอนโทไซยานิดิน  
(Proanthocyanidins) / 
โปรแอนโทไซยานิน 
(Proanthocyanins) /  
โปรไซยานิดิน 
(Procyanidins) 
/ โอลิโกเมอริก 
โปรแอนโทไซยานิดิน 
(Oligomeric 
proanthocyanidins) 

สกัดด๎วยน้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 
/ สกัดด๎วย
เอทิลอะซีเตต  

1. ปริมาณสารสกัดจากเปลือกสน 
ทุกสายพันธุ๑รวมสารสกัดจากเมล็ดองํุนไมํ
เกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

229 Pinus strobus L. สน Pine bark เปลือก 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ โอลโิกเมอริก 
โปรแอนโทไซยานิดิน 
(Oligomeric 
proanthocyanidins), 
โปรแอนโทไซยานิดิน 
(Proanthocyanidins), 
โปรแอนโทไซยานิน 
(Proanthocyanins) / 
โปรไซยานิดิน 
(Procyanidins) 

สกัดด๎วยน้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดจาก 
เปลือกสนทุกสายพันธุ๑รวมสารสกดัจาก
เมลด็องํุน 
ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน  

230 Piper nigrum L. พริกไทย 
Pepper / 
Black pepper 

เมลด็ 

พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) / 
แอลคาลอยด๑ (Alkaloids)  
ได๎แกํ พิเพอรีน 
(Piperine) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดพริกไทย ไมํเกนิ 500 
มิลลิกรัมตํอวัน  
2. ปริมาณพิเพอรีน ไมํเกิน  
5 มิลลิกรมัตํอวัน 

231 Piper sarmentosum Roxb. ช๎าพลู 
wild betle leaf 
bush 

ใบ 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง  - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

232 Pistacia vera L. พิสทาชิโอ Pistachio เนื้อในผล กรดไขมัน (Fatty acid) บีบอัดน้ ามัน  - 

233 Pisum sativum L. ถั่วลันเตา Pea ฝัก / เมล็ด 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
/ แทนนิน (Tannins) / 
โปรตีน (Protein) / 
ใยอาหาร (Dietary fiber) 

บดผง 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 

234 Plantago ovata Forssk. เทียนเกลด็หอย Psyllium seed 
เมลด็ /  
เยื่อหุ๎มเมล็ด 

ใยอาหาร (Dietary fiber) บดผง 

1. ปริมาณเทยีนเกลด็หอยบดผง  
ไมํเกิน 7 กรัมตํอวัน  
2. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 

235 
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. 
Kumm 

เห็ดนางรม Oyster mushroom ดอกเห็ด 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง  - 

236 Plukenetia volubilis L. ดาวอินคา 
Sacha inchi /  
Incapeanut 

เมลด็ 

โอเมก๎า-3 (Omega - 3) 
หีบหรือวิธีการบีบ 
(น้ ามัน) 

1. ปริมาณน้ ามันดาวอินคา ไมํเกนิ  
1 กรัมตํอวัน 

โปรตีน (Protein) 
เมลด็ที่เอาน้ ามัน
ออก 
แล๎วบดเป็นผง 

2. ปริมาณดาวอินคาบดผง ไมํเกิน 1.5 
กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

237 
Polygonatum odoratum 
(Mill.) Druce 

โพลีโกแนตมั Polygonatum เหง๎า 

พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) / 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณโพลีโกแนตัมบดผง ไมเํกิน 
6 กรัมตํอวัน (ปริมาณสารสกดัตํอวัน 
ค านวณเป็นปริมาณบดผง) 

238 Polygonum odoratum Lour. ผักแพว / ผักไผ ํ
Vietnamese 
Coriander  

ยอดออํน 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 

สกัดด๎วยน้ า 

1. ปริมาณสารสกัดยอดอํอน 
ผักแพวไมํเกิน 2 กรัมตํอวัน 
(โดยเทียบเทําผักแพวสด  
120 กรัมตํอวัน) 

239 Poria cocos (Schw.) Wolf โป่งรากสน Indian bread 
Sclerotium 
/ ราก 

พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง 
1. ปริมาณโป่งรากสนบดผง ไมํเกนิ  
9 กรัมตํอวัน  

240 Prunus armeniaca L. แอพริคอต  Apricot เนื้อผล 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง  - 

241 
Prunus cerasus L. 
Prunus avium L. 

เชอร๑รีเปรี้ยว / 
เชอร๑รีทาร๑ต / 
เชอร๑รีหวาน 

Sour cherry / 
Tart cherry / 
Sweet cherry 

ผล 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) ได๎แกํ แอน
โทไซยานิน 
(Anthocyanins) 

บดผง  - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

242 Prunus domestica L. พลัม Plum ผล 

ไตรเทอพีนส๑ 
(Triterpenes) ได๎แกํ กรด
เออโซลิก (Ursolic 
acid) / พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) ได๎แก ํ 
อินูลิน (Inulin) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณอินูลินรวมใยอาหาร 
ไมํเกิน 25 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณไตรเทอพีน ไมํเกิน 
20 มิลลิกรัมตํอวัน 

243 
Prunus dulcis (Mill.) D. A. 
Webb 

อัลมอนด๑  Almonds เมลด็ 

กรดไขมัน (Fatty acids)  
ได๎แกํ กรดไลโนเลอิก  
(Linoleic acid)ม กรด
โอเลอิก 
(Oleic acid) / โปรตีน 
(Protein) 

บีบอัดน้ ามัน / บด
ผง 

1. ปริมาณอลัมอนด๑บดผง ไมเํกิน  
1.5 กรัม 

244 
Prunus mume (Siebold) 
Siebold & Zucc. 

บ๏วย Japanese apricot ผล 

พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides)  
ได๎แกํ เพกติน (Pectin) / 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 

บดผง 
1. ปริมาณเพกตินรวมใยอาหาร  
ไมํเกิน 25 กรัมตํอวัน 

245 Prunus persica พีช / ท๎อ Peach ผล - บดผง  - 

246 Psidium guajava L. ฝรั่ง  Guava ผล 
กรดแอสคอร๑บิก  
(Ascorbic acid) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณกรดแอสคอร๑บิก  
ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

247 Pueraria lobata (Willd.) Ohwi คัดซ ุ Kudzu ราก 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 

บดผง 
1. ปริมาณคดัซุบดผง ไมเํกิน 
200 มิลลิกรมัตํอวัน  

248 Punica granatum L. ทับทิม Pomegranate 
เมลด็และ
เนื้อหุ๎มเมล็ด 

กรดแอสคอร๑บิก 
(Ascorbic acid) / 
สารประกอบ 
ฟีนอลิก (Phenolic 
compounds) ได๎แกํ  
แอนโทไซยานิน 
(Anthocyanin),  
กรดแกลลิก (Gallic 
acid), 
กรดเอลลาจิก (Gllagic 
acid), 
เอลลาจิแทนนิน 
(ellagitannin), พูนิคาลา
จิน 
(Punicalagin) / 
พอลิฟีนอล 
(Polyphenols) 

สกัดด๎วยน้ า / 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดทับทิม ไมํเกิน  
1 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณกรดแอสคอร๑บิก  
ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 

249 Pyrus arbustifolia (L.) Pers อะโรเนยี Aronia ผล 
กรดแอสคอร๑บิก 
(Ascorbic acid) 

บดผง/ สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณกรดแอสคอร๑บิก  
ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 

250 Pyrus communis L. แพร๑ Pear 
ผลไมํรวม
เมลด็ 

- บดผง  - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

251 
Raphanus sativus var. 
longipinnatus 

ไชเท๎า Chinese Radish หัว - บดผง  - 

252 
Rehmannia glutinosa 
(Gaertn.) DC. 

โกฐขี้แมว / ตี้หวง Rehmannia ราก 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) / 
ใยอาหาร (Dietary fiber) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณตีห้วงบดผง ไมํเกิน 
9 กรัมตํอวัน (ปริมาณสารสกดั 
ตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 

253 Ribes nigrum L. แบล็กเคอแรนต๑ Blackcurrant 

ผล 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) ได๎แกํ แอน
โทไซยานิน 
(Anthocyanins) และ 
แอนโทไซยานดิิน 
(Anthocyanidins) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดแบล็กเคอแรนต๑ ไมํ
เกิน 1.5 กรัมตํอวัน 

เมลด็ 

กรดไขมัน (Fatty acids) 
ได๎แก ํ
กรดแกมมาไลโนเลนิก 
(Gammalinolenic acid 
(GLA)),  
กรดอัลฟาไลโนเลนิก  
(alpha-Linolenic acid) 

บีบอัดน้ ามัน 
2. ปริมาณน้ ามันจากเมล็ด 
แบล็กเคอแรนต๑ ไมเํกิน 65 มิลลกิรัม 
ตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

254 Ribes rubrum L. เรดเคอแรนต๑ Redcurrant ผล  

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) ได๎แกํ แอน
โทไซยานิน 
(Anthocyanins) และ 
แอนโทไซยานดิิน 
(Anthocyanidins) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดเรดเคอแรนต๑  
ไมํเกิน 1.5 กรัมตํอวัน 

255 Rosa canina L. โรสฮิปส๑ Rosehip ผล 

กรดแอสคอร๑บิก  
(Ascorbic acid) /  
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวน (Flavone) 
/  
พอลิฟีนอล 
(Polyphenols) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดโรสฮิปส๑ ไมเํกนิ 1.2 
กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณกรดแอสคอร๑บิก  
ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 

256 Rosa centifolia L. กุหลาบ Rose กลีบดอก 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
/ 
พอลิฟีนอล 
(Polyphenols) 

สกัดด๎วยน้ า  
1. ปริมาณสารสกัดกุหลาบ ไมํเกนิ 100 
มิลลิกรัมตํอวัน 

257 Rosa spp. and hybrid กุหลาบ Rose กลีบดอก 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
/พอลิฟีนอล 
(Polyphenols) 

สกัดด๎วยน้ า 
1. ปริมาณสารสกัดกุหลาบ ไมํเกนิ 100 
มิลลิกรัมตํอวัน  
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

258 Rosa damascena Mill. กุหลาบมอญ Damask rose 
น้ ามันจาก
ดอก 

- 
กลั่นด๎วยไอน้ า  
(Steam 
distillation) 

 - 

259 Rosa laevigata Michx เชอโรกีโรส Cherokee rose  ผลสุกแห๎ง 
ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) / 
วิตามิน ซี (Vitamin C) 

สกัดด๎วยน้ า 

1. ปริมาณสารสกัดเชอโรกีโรส ไมเํกิน 
150 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. ปริมาณกรดแอสคอร๑บิก  
ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 

260 Rosmarinus officinalis L. โรสแมร ี Rosemary ใบ / ก๎าน 

กรดโรสมารินิก 
(Rosmarinic  
acid) / กรดคาร๑โนซิก 
(Carnosic acid) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณโรสแมรีบดผง ไมํเกิน  
500 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดโรสแมรี ไมํเกนิ 500 
มิลลิกรัมตํอวัน 

น้ ามันหอมระเหย 
(essential oil) 

3. ปริมาณน้ ามันโรสแมร ี 
ไมํเกิน 10 มิลลิกรัมตํอวัน  

261 
Rubus allegheniensis Porter 
ช่ือพ๎อง Rubus villosus var. 
montanus Porter  

แบล็กเบอร๑ร ี Blackberry ผล 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดแบล็กเบอร๑ร ี 
ไมํเกิน 1 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

262 Rubus fruticosus G.N. Jones แบล็กเบอร๑ร ี Blackberry ผล 

กรดแอสคอร๑บิก 
(Ascorbic acid) / ฟลาโว
นอยด๑ (Flavonoids) 
ได๎แก ํ
แอนโทไซยานิน 
(Anthocyanin) /  
ไบโอฟลาโวนอยด๑ 
(Bioflavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

 1. ปริมาณกรดแอสคอร๑บิก 
ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดแบล็กเบอร๑ร ี 
ไมํเกิน 1 กรัมตํอวัน 
3. ปริมาณไบโอฟลาโวนอยด๑ 
ไมํเกิน 1 กรัมตํอวัน 

263 

Rubus idaeus L. 
ช่ือพ๎อง Rubus strigosus var.  
caudatus B.L.Rob. & 
J.Schrenk 

เรดราสปเ์บอร๑ร ี Red raspberry ผล 

กรดแอสคอร๑บิก 
(Ascorbic acid) / 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) เชํน 
แอนโทไซยานิน 
(Anthocyanins) / 
ไบโอฟลาโวนอยด๑ 
(Bioflavonoids) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณกรดแอสคอร๑บิก  
ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดเรดราสปเ์บอร๑รี ไมํ
เกิน 1.5 กรัมตํอวัน 
3. ปริมาณไบโอฟลาโวนอยด๑ ไมํเกิน 
1 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

264 Rubus ursinus cv. ‘Young’ ยังเบอร๑ร ี Youngberry ผล 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) ได๎แกํ แอน
โทไซยานิน 
(Anthocyanins) 

บดผง  - 

265 
Russula emetic (Schaeff.) 
Pers. 

เห็ดแดง - หมวกเห็ด  - บดผง  - 

266 Saccharomyces cerevisiae ยีสต๑ Yeast เซลล๑ 
เบต๎า-กลูแคน (Beta-
glucan)  
/ โปรตีน (Protein) 

ผง / สกัดด๎วยน้ า 
/  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณเบต๎า-กลูแคนจากยสีต๑  
ไมํเกิน 334 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. ปริมาณผงยีสต๑ ไมเํกิน 2 กรัม 
ตํอวัน 

267 Saccharum officinarum L. อ๎อย Sugar cane 
ล าต๎น / 
น้ าอ๎อย 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) /  
โพลิโคซานอล 
(Policosanol)/ 
อ็อกตาโคซานอล 
(Octacosanol) / ใย
อาหาร 
(Dietary fiber) 

สกัดด๎วยน้ า / 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 
/ สกัดด๎วยวิธี
ซุปเปอร๑ 
คลิทิคอล 
คาร๑บอน- 
ไดออกไซด๑  
(Supercritical 
carbondioxide)  

1.ปริมาณโพลิโคซานอล ไมํเกิน  
5 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดอ๎อย ไมํเกิน  
4.5 กรัมตํอวัน  
3. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

268 Salvia hispanica L. เมลด็เจีย Chia เมลด็ 

กรดไขมันไมํอิม่ตัว ได๎แก ํ 
โอเมก๎า - 6 และ โอเมก๎า-
9 

บีบอัดน้ ามัน 
1. ปริมาณน้ ามันเมล็ดเชีย ไมํเกิน  
5 กรัม ตํอวัน 

ใยอาหาร (Dietary fiber) 
/ 
โปรตีน (Protein) 

บดผง 

2. ปริมาณเมลด็เจียบดผง ไมํเกิน  
15 กรัมตํอวัน 
3. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 
4. ต๎องแสดงข๎อความและค าเตือน  
ดังนี ้
4.1 บริโภคเมล็ดเจีย ไมํเกินวันละ  
15 กรัม 
4.2 ใน 1 (ระบุหนํวย) มีใยอาหาร 
ทั้งหมด...(ระบุ)... มก. ประกอบดว๎ย 
ใยอาหารทีล่ะลายน้ าได.๎..(ระบุ)...มก. 
ใยอาหารที่ไมลํะลายน้ า...(ระบุ)...มก. 
4.3 เพื่อป้องกันภาวะอุดตันของ 
ล าไส๎ที่อาจเกิดจากการบริโภคผลติภัณฑ๑
ใยอาหารชนิดแห๎ง ควร 
รับประทานพร๎อมน้ า 1-2 แก๎ว 

269 Salvia officinalis L. เซจ Sage ใบ 
ไดเทอพีนส๑ (Diterpene)  
ได๎แกํ กรดคาร๑โนสิก 
(Carnosic acid) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสารสกัดเซจ ไมเํกิน  
200 มิลลิกรมัตํอวัน  
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

270 Sambucus nigra L. เอลเดอร๑เบอร๑รี Elderberry ผล 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 
ได๎แกํ แอนโทไซยานิดิน 
(Anthocyanidins), 
แอนโทไซยานิน 
(Anthocyanins) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดเอลเดอร๑เบอร๑รี  
ไมํเกิน 180 มิลลิกรมัตํอวัน  

271 
Sambucus canadensis L. 
ช่ือพ้อง Sambucus Mexicana 
C.Presl ex DC. 

เอลเดอร๑เบอร๑รี Elderberry ผล 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 
ได๎แกํ แอนโทไซยานิดิน 
(Anthocyanidins) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสารสกัดเอลเดอร๑เบอร๑รี  
ไมํเกิน 180 มิลลิกรมัตํอวัน  

272 Samia ricini ไหมอีรี ่ Eri silkworm ดักแด ๎ โปรตีน (Protein) บดผง  - 

273 
Schisandra chinensis (Turcz.) 
Baill. 

ซิแซนดราเบอร๑ร ี Schisandra berry เนื้อผล 
ลิกแนน (Lignans) ได๎แกํ 
Schizandrins 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณซิแซนดราเบอร๑รีบดผง  
ไมํเกิน 1.5 กรัมตํอวัน (ปริมาณ 
สารสกัดตํอวันค านวณเป็นปริมาณ 
บดผง) 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

274 Schizochytrium sp. - -- สาหรําย 

ดีเอชเอ (DHA ; 
Docosahexaenoic 
acid)  
และ อีพีเอ ( EPA; 
Eicosapentaenoic 
acid) 

สกัดด๎วยเฮกเซน 
(Hexane) 

1. ปริมาณอีพีเอ (EPA) และ ดีเฮชเอ 
(DHA) รวม ไมเํกิน 1 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณของดีเอชเอ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
๒๒ โดย น้ าหนักของน้ ามัน และม ีสัดสํวน
ของ ดีเอชเอ และ 
อีพีเอ ไมํน๎อยกวํา ๒ ตํอ ๑ 
3. สารละลายตกค๎างของเฮกเซน  
ไมํเกิน ๐.๑ มลิลิกรัมตํอกิโลกรัม (ppm) 

275 Schizochytrium sp. น้ ามันสาหรําย 
Schizochytrium sp.  
0il 

สาหรําย 

กรดไขมัน (Fatty acid) 
เชํน 
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก  
(อีพีเอ) 
(Eicosapentaenoic 
acid (EPA)) และ กรดโด
โค- 
เฮกซาอีโนอิก (ดเีอชเอ) 
(docosahexaenoic 
acid (DHA)) 

บีบอัดน้ ามัน 
1. ปริมาณอีพีเอ (EPA) และ ดีเฮชเอ 
(DHA) รวม ไมเํกิน 1 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

276 Sesamum indicum L. งา Sesame เมลด็ 

กรดไขมัน (fatty acids)  
ได๎แกํ กรดไลโนเลอิก 
(Linoleic acid),  
กรดพัลมิติก (Palmitic 
acid), 
กรดโอเลอิก (Oleic acid) 

บีบอัดน้ ามัน  - 

277 Sesamum indicum L. งา Sesame เมลด็ เซซามิน (Sesamin) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดงา ไมํเกิน  
4 กรัมตํอวัน 

278 
Sinapis alba L. 
Brassica hirta Moench 

มัสตาร๑ดสีขาว Mastard  เมล็ด กรดไขมัน (Fatty acid) บีบอัดน้ ามัน  - 

279 Smilax officinalis ซาร๑ซาพาริลลา Sarsaparilla ราก - บดผง  - 

280 Solanum melongena L. มะเขือมํวง Eggplant ผล - บดผง  - 

281 Solanum torvum Sw. มะเขือพวง 
Pea eggplant /  
Plate brush 

ผล 
เทอพีนอยด๑ 
(Terpenoids) 

บดผง  - 

282 Solanum tuberosum L. มันฝรั่ง Potato ล าต๎นใตด๎ิน ใยอาหาร (Dietary fiber) บดผง 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

283 Spinacia oleracea L. ปวยเล๎ง Spinach ใบ 

แคโรทีนอยด๑ 
(Carotenoid) 
ได๎แกํ เบตา๎-แคโรทีน  
(Beta-Carotene),  
ลูทีน (Lutein) / 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) / 
ใยอาหาร (Dietary fiber) 
/ 
คลอโรฟลิล๑ 
(Chlorophyll) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณเบต๎าแคโรทีนค านวณ 
เป็นวิตามินเอ ไมํเกิน 800  
ไมโครกรมั อาร๑อี ตํอวัน 
2. ปริมาณลูทีนรวมซีแซนทิน ไมํเกิน 
20 มิลลิกรัมตํอวัน 
3. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 
4. ปริมาณคลอโรฟลิล๑ ไมํเกิน  
750 มิลลิกรมัตํอวัน 

284 Stichopus chloronotus ปลิงทะเล Sea cucumber เนื้อ - บดผง  - 

285 
Syzygium cumini (L.) Skeels 
ช่ือพ้อง Eugenia cumini (L.) 
Druce 

หว๎า 
Black plum / 
Jambolan 

ผล 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) ได๎แกํ แอน
โทไซยานิน 
(Anthocyanins) 
 

สกัดด๎วยน้ า  
1. ปริมาณสารสกัดหว๎า ไมํเกิน  
17 มิลลิกรัมตํอวัน  
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

286 Tagetes erecta L. ดาวเรือง Marigold ดอก 

แคโรทีนอยด๑ 
(Carotenoid)  
ได๎แกํ ลูทีน (Lutein), 
ซีแซนทิน (Zeaxanthin) 

สกัดด๎วยน้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 
/ สกัดด๎วยเฮกเซน 
/ 
สกัดด๎วยเอทานอล 

1. ปริมาณลูทีนรวมซีแซนทิน ไมํเกิน 
20 มิลลิกรัมตํอวัน 
2. สารละลายตกค๎างของเฮกเซน  
ไมํเกิน ๐.๑ มลิลิกรัมตํอกิโลกรัม (ppm) 

287 Tamarindus indica L. มะขาม  Tamarind เนื้อผล 

กรดทาร๑ทาริก (Tartaric 
acid) 
/ วิตามินบี 1 (Vitamin 
B1) / 
เหล็ก (Iron) / ใยอาหาร 
(Dietary fiber) 

บดผง 
1. ปริมาณใยอาหารรวม  ไมํเกิน  
25 กรัมตํอวัน 

288 
Taraxacum dens leonis Desr. 
ช่ือพ๎อง Taraxacum officinale 
(L.) Weber ex F.H. Wigg. 

แดนดีไลออน Dandelion ราก 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids)  
ได๎แกํ ฟลาโวน 
(Flavones) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณแดนดีไลออนบดผง 
และสารสกัด ไมํเกิน 200 มิลลิกรัมตํอวัน 

289 
Taraxacum mongolicum 
Hand.Mazz 

แดนดีไลออน Dandelion  ราก 
ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) ได๎แกํ ฟลา
โวน (Flavones) 

สกัดด๎วยน้ า 
1. ปริมาณแดนดีไลออนบดผง 
และสารสกัด ไมํเกิน 200 มิลลิกรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

290 
Terminalia bellirica (Gaertn.) 
Roxb. 

สมอพิเภก Belliric myrobaran เนื้อผล 
แทนนิน (Tannins) ได๎แก ํ
กรดแกลลิก (Gallic acid) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสมอพิเภกรวมสมอไทย 
หรือ สมอพิเภกรวมสมอไทย 
และะขามป้อมบดผงรวมกัน ไมํเกนิ  
3 กรัมตํอวัน (ปริมาณสารสกดั 
ตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 

291 Terminalia chebula Retz. 
สมอไทย / 
โกฐพุงปลา 

Chebulic 
myrobalan 

ผล 
แทนนิน (Tannins) ได๎แก ํ
กรดแกลลิก (Gallic acid) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  

1. ปริมาณสมอพิเภกรวมสมอไทย 
หรือ สมอพิเภกรวมสมอไทย 
และะขามป้อมบดผงรวมกัน ไมํเกนิ  
3 กรัมตํอวัน (ปริมาณสารสกดั 
ตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 

292 Theobroma cacao L. โกโก ๎ Cocoa เมลด็ - บดผง  - 

293 Thymus vulgaris L. ไทม๑ Thyme ใบ 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ไตรเทอพีนส๑ 
(Triterpenes) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณไตรเทอพีน ไมํเกิน  
20 มิลลิกรัมตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดไทม๑  ไมเํกิน  
136 มิลลิกรมัตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ไตรเทอพีนส๑ 
(Triterpenes), 
ไทมอล (Thymol) 

สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

294 
Tiliacora triandra (Colebr.) 
Diels 

ใบยํานาง Bamboo grass ใบ 
เบต๎า-แคโรทีน  
(Beta-carotene) 

บดผง 
1. ปริมาณใบยํานางบดผง ไมํเกิน  
1 กรัม  

295 Tremella fuciformis Berk เห็ดหูหนูขาว 
White jelly 
mushroom 

ดอกเห็ด 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณสารสกัดเห็ดหูหนูขาว  
ไมํเกิน 90 มิลลิกรัมตํอวัน  

296 
Trigonella-foenum graecum 
L. 

ลูกซัด Fenugreek เมลด็ 

ซาโปนิน (Saponin) / 
สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) /  
ใยอาหาร (Dietary fiber) 
ได๎แกํ กาแล็กโตแมนแนน 
(Galactomannans) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณเมลด็ลูกซดับดผง ไมํเกนิ  
2 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดเมลด็ลูกซดั  
ไมํเกิน 600 มิลลิกรมัตํอวัน 
3. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 
25 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

297 Triticum aestivum L. ข๎าวสาล ี Wheat 

เมลด็ (ไมํ
รวมเปลือก) 
/ 
จมูกข๎าว 
(Germ) 

ใยอาหาร (Dietary fiber) 
/ โปรตีน (Protein) / 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า 

1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดเมลด็และจมูกข๎าวสาลี 
ไมํเกิน 500 มิลลิกรมัตํอวัน 

กรดไขมัน (Fatty acid) บีบอัดน้ ามัน 
3. ปริมาณน้ ามันข๎าวสาล ี
ไมํเกิน 400 มิลลิกรมัตํอวัน 

ใบอํอน 

ใยอาหาร (Dietary fiber) 
/ โปรตีน (Protein) / 
พอลิแซ็กคาไรด๑ 
(Polysaccharides) / 
คลอโรฟลิล๑ 
(Chlorophyll) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า  /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

4. ปริมาณสารสกัดใบอํอนข๎าว 
สาลไีมํเกิน 4.5 กรัมตํอวัน 
5. ปริมาณคลอโรฟลิล๑ ไมํเกิน 
750 มิลลิกรมัตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

298 
Turnera diffusa Willd. ex 
Schult. 

ดาเมียนา Damiana ใบ 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง 
1. ปริมาณดาเมยีนาบดผง ไมํเกิน  
60 มิลลิกรัมตํอวัน 

299 Ulkenia sp. น้ ามันสาหรําย 
Ulkenia sp. Oil 
Algae 0il 

สาหรําย 

กรดไขมัน (Fatty acid) 
เชํน 
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก  
(อีพีเอ) 
(Eicosapentaenoic 
acid (EPA)) และ กรดโด
โค- 
เฮกซาอีโนอิก (ดเีอชเอ) 
(docosahexaenoic 
acid (DHA)) 

บีบอัดน้ ามัน 
1. ปริมาณอีพีเอ (EPA) และ ดีเฮชเอ 
(DHA) รวม ไมเํกิน 1 กรัมตํอวัน 

300 Undaria pinnatifida สาหรํายวากาเมะ Wakame สาหรําย 

ใยอาหาร (Dietary fiber) 
/ 
เหล็ก (Iron) / 
ไอโอดีน (Iodine) 

บดผง 

1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 25 กรัม
ตํอวัน 
2. ปริมาณไอโอดีน ไมํเกิน 150 
ไมโครกรมั (µg) ตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

301 
Vaccinium angustifolium 
Aiton 
Vaccinium corymbosum L. 

บลูเบอร๑ร ี Blueberry ผล 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 
ได๎แกํ แอนโทไซยานิดิน 
(Anthocyanidins), 
แอนโทไซยานิน  
(Anthocyanin), 
โปรแอนโทไซยานิดิน 
(Proanthocyanidins) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / สกัดด๎วยน้ า
และเอทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดบลูเบอร๑รี ไมเํกิน 
3 กรัมตํอวัน 

302 
Vaccinium macrocarpon 
Aiton 
Vaccinium oxycoccus L. 

แครนเบอร๑ร ี cranberry ผล 

กรดผลไม ๎(Acids) ได๎แก ํ
กรดมาลิก (Malic acid), 
กรดซิตริก (Citric acid) / 
ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 
ได๎แกํ แอนโทไซยานิน 
(Anthocyanins), 
โปรแอนโทไซยานิดิน 
(Proanthocyanidins) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล   

1. ปริมาณสารสกัดแครนเบอร๑ร ี 
ไมํเกิน 1 กรัมตํอวัน  
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

303 Vaccinium myrtillus L. บิลเบอร๑ร ี Bilberry ผล 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 
ได๎แกํ โปรแอนโทไซยานิ
ดิน 
(Proanthocyanidins), 
แอนโทไซยานิน,  
(Anthocyanin), 
แอนโทไซยานดิิน 
(Anthocyanidins) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล  

1. ปริมาณสารสกัดบลิเบอร๑รี ไมเํกิน 
2 กรัมตํอวัน 

304 Vaccinium uliginosum L. บ็อกบิลเบอร๑ร ี bog bilberry ผล 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 
ได๎แกํ แอนโทไซยานิน 
(Anthocyanins), 
แอนโทไซยานดิิน 
(Anthocyanidins) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า / สกัดด๎วยน้ า
และเอทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดบ็อกบลิเบอร๑ร ี 
ไมํเกิน 325 มิลลิกรมัตํอวัน 

305 Vigna radiata (L.) R. Wilczek ถั่วเขียว Mungbean เมลด็ โปรตีน (Protein) บดผง  - 

306 Vitis labrusca L. องํุน Bordo grape ผล / เมลด็ 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds)  
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 

บดผง  - 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

307 Vitis vinifera L. องํุน Grape  

ผล ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 
ได๎แกํ โปรแอนโทไซยานิ
ดิน 
(Proanthocyanidins) 

บดผง 

1. ปริมาณสารสกัดจากเปลือกสน 
ทุกสายพันธุ๑รวมสารสกัดจาก 
เมลด็องํุน ไมํเกิน 60 มิลลิกรัมตํอวัน 
2. ปริมาณสารสกัดจากเมล็ดองํุน สกัด
ด๎วยน้ าและเอทานอล ไมํเกิน  
125 มิลลิกรมัตํอวัน 
3. ปริมาณสารสกัดจากเปลือกองํุน  
ไมํเกิน 125 มิลลิกรมัตํอวัน 

ผล / เมลด็ 
สกัดด๎วยน้ า / 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

เปลือก 

ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) 
ได๎แกํ โปรแอนโทไซยานิ
ดิน 
(Proanthocyanidins) 
เรสเวอราทรอล 
(Resveratrol) 

สกัดด๎วยน้ า / 
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

เมลด็ กรดไขมัน (Fatty acid) บีบอัดน้ ามัน 

308 Wasabi japonica วาซาบ ิ Wasabi เหง๎า - บดผง  - 

309 
Wolffia globosa (Roxb.) 
Hartog  
& Plas 

ไขนํ้ า Asian watermeal ใบ โปรตีน (Protein) บดผง 
1. ปริมาณไขํน้ าบดผง ไมํเกิน  
17.25 กรัมตํอวัน 

310 Zea mays L. 
ข๎าวโพด /  
ข๎าวโพดฝักอํอน 

Maize / Corn เมลด็ ใยอาหาร (Dietary fiber) บดผง 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

311 Zea mays L. ข๎าวโพด 
Maize oil / 
Corn oil 

เอมบริโอ
ของ 
เมลด็
ข๎าวโพด 

กรดไขมัน (Fatty acid) บีบอัดน้ ามัน  - 

312 Zingiber officinale Rosc. ขิง Ginger เหง๎า 
ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids) ได๎แกํ จินเจ
รอล (Gingerols) 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณขิงบดผง ไมํเกิน 
1 กรัมตํอวัน (ปริมาณสารสกดั 
ตํอวันค านวณเป็นปริมาณบดผง) 

313 Ziziphus jujuba Mill. พุทรา / พุทราจีน 
Jujube / 
Chinese jujube 

ผล (ไมํรวม
เมลด็) 

สารประกอบฟีนอลิก 
(Phenolic compounds) 
ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ 
(Flavonoids), 
Jujuboside 

บดผง / สกัดด๎วย
น้ า /  
สกัดด๎วยน้ าและเอ
ทานอล 

1. ปริมาณสารสกัดพุทรา ไมํเกิน  
1 กรัมตํอวัน 

314 

ปลาชนิด Engraulis ringens 
และ 
ปลาในสกลุ Engraulis (วงศ๑ 
Engraulidae) 

น้ ามันปลากะตัก Anchovy oil - 

กรดไขมัน (Fatty acid) 
เชํน 
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก  
(อีพีเอ) 
(Eicosapentaenoic 
acid (EPA)) และ กรดโด
โค- 
เฮกซาอโีนอิก (ดเีอชเอ) 
(docosahexaenoic 
acid (DHA)) 

ผํานกรรมวิธี 
1. ปริมาณอีพีเอ (EPA) และ ดีเฮชเอ 
(DHA) รวม ไมเํกิน 1 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

315 ปลาในวงศ๑ Salmonidae น้ ามันปลาแซมอน Salmon oil - 

กรดไขมัน (Fatty acid) 
เชํน 
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก  
(อีพีเอ) 
(Eicosapentaenoic 
acid (EPA)) และ กรดโด
โค- 
เฮกซาอีโนอิก (ดเีอชเอ) 
(docosahexaenoic 
acid (DHA)) 

ผํานกรรมวิธี 
1. ปริมาณอีพีเอ (EPA) และ ดีเฮชเอ 
(DHA) รวม ไมเํกิน 1 กรัมตํอวัน 

316 
ปลาในสกลุ Brevootia และ 
Ethmidium (วงศ๑ Clupeidae) 

น้ ามันปลา 
เมนเฮเดน 

Menhaden oil - 

กรดไขมัน (Fatty acid) 
เชํน 
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก  
(อีพีเอ) 
(Eicosapentaenoic 
acid (EPA)) และ กรดโด
โค- 
เฮกซาอีโนอิก (ดเีอชเอ) 
(docosahexaenoic 
acid (DHA)) 

ผํานกรรมวิธี 
1. ปริมาณอีพีเอ (EPA) และ ดีเฮชเอ 
(DHA) รวม ไมเํกิน 1 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

317 
ปลาในสกลุ Thunnus 
Katsuwonus pelamis (วงศ๑ 
Scombridae) 

น้ ามันปลาทูนํา Tuna oil - 

กรดไขมัน (Fatty acid) 
เชํน 
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก  
(อีพีเอ) 
(Eicosapentaenoic 
acid (EPA)) และ กรดโด
โค- 
เฮกซาอีโนอิก (ดเีอชเอ) 
(docosahexaenoic 
acid (DHA)) 

ผํานกรรมวิธี 
1. ปริมาณอีพีเอ (EPA) และ ดีเฮชเอ 
(DHA) รวม ไมเํกิน 1 กรัมตํอวัน 

318 - 
น้ ามันตับปลา / 
น้ ามันตับปลาอื่น 

Fish liver oil / 
Unnamed fish liver  
oil 

ตับ 

กรดไขมัน (Fatty acid) 
เชํน 
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก  
(อีพีเอ) 
(Eicosapentaenoic 
acid (EPA)) และ กรดโด
โค- 
เฮกซาอีโนอิก (ดเีอชเอ) 
(docosahexaenoic 
acid (DHA)) / 
วิตามินเอ (vitamin A) / 
วิตามินดี (vitamin D) 

ผํานกรรมวิธี 

1. ปริมาณอีพีเอ (EPA) และ ดีเฮชเอ 
(DHA) รวม ไมเํกิน 1 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณวิตามินเอ ไมํเกิน 
800 ไมโครกรัม อาร๑อี ตํอวัน 
3. ปริมาณวิตามินดี ไมํเกิน 
5 ไมโครกรัม (μg) ตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

319 - น้ ามันตับปลาฉลาม Shark liver oil ตับ - ผํานกรรมวิธี 
1. ปริมาณวิตามินที่มีอยูํในน้ ามัน 
ตับปลาจะต๎องไมํเกินคํา Thai RDI 

320 - 

น้ ามันปลา /  
น้ ามันปลาชนิดอื่น / 
น้ ามันปลาเข๎มข๎น / 
น้ ามันปลาเข๎มข๎นสูง 

Fish oil /  
Unnamed fish oils 
/  
Concentrated fish 
oil / Highly 
concentrated 
fish oil 

- 

กรดไขมัน (Fatty acid) 
เชํน 
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก  
(อีพีเอ) 
(Eicosapentaenoic 
acid (EPA)) และ กรดโด
โค- 
เฮกซาอีโนอิก (ดเีอชเอ) 
(docosahexaenoic 
acid (DHA)) 

ผํานกรรมวิธี 
1. ปริมาณอีพีเอ (EPA) และ ดีเฮชเอ 
(DHA) รวม ไมเํกิน 1 กรัมตํอวัน 

321 - 

น้ ามันปลาในรูปเอทิล
เอสเตอร๑เข๎มข๎น /  
น้ ามันปลาในรูปเอทิล
เอสเตอร๑เข๎มข๎นสูง 

Concentrated fish  
oil ethyl esters / 
Highly 
concentrated  
fish oil ethyl esters 

- 

กรดไขมัน (Fatty acid) 
เชํน 
กรดไอโคซาเพนทาอีโนอิก  
(อีพีเอ) 
(Eicosapentaenoic 
acid (EPA)) และ กรดโด
โค- 
เฮกซาอีโนอิก (ดเีอชเอ) 
(docosahexaenoic 
acid (DHA)) 

ผํานกรรมวิธี 
1. ปริมาณอีพีเอ (EPA) และ ดีเฮชเอ 
(DHA) รวม ไมเํกิน 1 กรัมตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ส่วนที่ใช้ สารส าคัญ 
กรรมวิธีการผลิต/ 
สารละลายที่ใช้ใน 
กระบวนการสกัด 

เง่ือนไข 

322 Thunnus albacares ปลาทูนํา Tuna กระดูก แคลเซียม (Calcium) บดผง 
1. ปริมาณแคลเซยีม ไมํกิน  
800 มิลลิกรมัตํอวัน 

323 - เกสรดอกไม ๎ Flower pollen เกสร 

แอล-กลูตามิก (L-
Glutamic Acid) 

สกัดด๎วยน้ า 

1. ปริมาณสารสกัดจากเกสรดอกไม ๎
ไมํเกิน 250 มิลลิกรมัตํอวัน 

กรดไขมัน (Fatty acids) 

สกัดด๎วยวิธ ี
ซุปเปอร๑คลิทิคอล- 
คาร๑บอนไดออกไซ
ด๑ (Supercritical- 
carbondioxide) 
/ 
สกัดด๎วยอะซีโตน 
(Acetone) 
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ล าดับ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร ์/ แหล่งที่มา เง่ือนไข 

324 กรดแกมมา-อะมิโนบิวทิริก Gamma-aminobutyric acid (GABA) 
Gamma-aminobutyric acid มากกวํา 80% ที่
ได๎จากการหมักเชื้อจุลินทรีย๑สายพนัธุ๑ท่ีผํานการ
พิจารณา 

1. ปริมาณกรดแกมมา-อะมิโนบิวทิริก 
ไมํเกิน 250 มิลลิกรมัตํอวัน 

325 กรดคอนจูเกตเตด็ ไลโนเลอิค Conjugated linoleic acid (CLA)  - 
1. ปริมาณกรดคอนจูเกตเตด็ไลโนเลอิค  
ไมํเกิน 3.2 กรัมตํอวัน 

326 กรดอัลฟา ไลโปอิค Alpha Lipoic Acid  - 
1. ปริมาณกรดอัลฟา ไลโปอิค  
ไมํเกิน 50 มิลลิกรัมตํอวัน 

327 กลูคูโรโนแลคโตน Glucuronolactone  - 
1. ปริมาณกลูคูโรโนแลคโตน  
ไมํเกิน 1.8 กรัมตํอวัน 

328 กลูเตนจากข๎าวสาล ี Wheat gluten  -   

329 กัมอารบิค Gum Arabic  - 
1. ปริมาณกัมอะราบิกรวมใยอาหาร ไมเํกิน 25 
กรัมตํอวัน 

330 กาแลคโตโอลโิกแซคคาไรด๑ Galacto-oligosaccharides  - 

1. ปริมาณกาแลคโตโอลโิกแซคคาไรด๑ ไมํเกิน 
10 กรัมตํอวัน 
2. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 25 กรัม 
ตํอวัน 

331 เกสรดอกไม ๎ Flower Pollen เกสรเพศเมีย (Stigma) 
1. ปริมาณเกสรดอกไม๎ ใมเํกิน 360 มิลลิกรัม 
ตํอวัน 

332 เกสรผึ้ง Bee Pollen เกสรเพศเมีย (Stigma) 1. ปริมาณเกสรผึ้ง ไมเํกิน 1.5 กรัมตํอวัน 

333 แกมมา-โอริซานอล Gamma-oryzanol  - 
1. ปริมาณแกมมา-โอริซานอล ไมเํกิน  
250 มิลลกรมัตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร ์/ แหล่งที่มา เง่ือนไข 

334 ครีเอทีน โมโนไฮเดรต Creatine Monohydrate  - 
1. ปริมาณครีเอทีน โมโนไฮเดรต  
ไมํเกิน 2.5 กรัมตํอวัน 

335 คลอโรฟลิล๑ Chlorophyll  - 
1. ปริมาณคลอโรฟลิล๑ ไมํเกิน 750 มิลลิกรมั 
ตํอวัน 

336 

คอลลาเจน 
คอลลาเจนเปปไทด๑ 
คอลลาเจนไฮโดรไลเซท 
คอลลาเจนไดเปปไทด๑ 
คอลลาเจนไตรเปปไทด๑ 

Collagen 
Collagen Peptide 
Collagen Hydrolysate 
Collagen Dipeptide 
Collagen Tripeptide 

Skin from Fish, Pork, Bovine, Ox 
1. ปริมาณคอลลาเจนรวมไมเํกิน 10 กรัม 
ตํอวัน 

337 
คอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อ / เปปไทด๑
จากหอยเป๋าฮื้อ 

Abalone Collagen / Abalone Peptide Haliotis diversicolor (เนื้อ) 
1. ปริมาณคอลลาเจนรวมไมเํกิน 10 กรัม 
ตํอวัน 

338 
คอลลาเจนไทพ๑ ทู 
คอลลาเจนไทพ๑ ทู ไฮโดรไลซด๑ 

Collagen Type II 
Hydrolyzed Collagen Type II / 
Undenatured Collagen Type II 

Chicken Sternum 1. ปริมาณคอลลาเจนไทพ๑ ทู ไมเํกิน 1 กรัมตํอวัน 

339 เคซีน / ไฮโดรไลซด๑ เคซีน Casein / Hydrolyzed casein  -   

340 เควอเซทิน Quercetin  - 1. ปริมาณเควอเซทิน ไมเํกิน 1 กรัมตํอวัน 

341 แคลเซียมจากกระดูกวัวบด Cow Bone Calcium  - 
1. ปริมาณแคลเซยีม ไมํกิน 800 มิลลิกรัม 
ตํอวัน 

342 แคลเซียมจากนม Milk Calcium  - 
1. ปริมาณแคลเซยีม ไมํกิน 800 มิลลิกรัม 
ตํอวัน 
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ล าดับ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร ์/ แหล่งที่มา เง่ือนไข 

343 แคลเซียมจากปะการัง Coral Calcium  - 
1. ปริมาณแคลเซยีม ไมํกิน 800 มิลลิกรัม 
ตํอวัน 

344 แคลเซียมจากเปลือกไข ํ Egg Shell Calcium  - 
1. ปริมาณแคลเซยีม ไมํกิน 800 มิลลิกรัม 
ตํอวัน 

345 แคลเซียมจากเปลือกหอยเชลล๑ Scallop Calcium  - 
1. ปริมาณแคลเซยีม ไมํกิน 800 มิลลิกรัม 
ตํอวัน 

346 แคลเซียมจากเปลือกหอยนางรม Oyster Shell Calcium  - 
1. ปริมาณแคลเซยีม ไมํกิน 800 มิลลิกรัม 
ตํอวัน 

347 แคลเซียมจากเปลือกหอยเปา๋ฮื้อ Abalone Shell Calcium  - 
1. ปริมาณแคลเซยีม ไมํกิน 800 มิลลิกรัม 
ตํอวัน 

348 แคลเซียมจากเปลือกหอยมุก Pearl Shell Calcium  - 
1. ปริมาณแคลเซยีม ไมํกิน 800 มิลลิกรัม 
ตํอวัน 

349 โคลอสตรุม๎ Colostrum Powder  Bos taurus 

1. ข๎อก าหนดคุณภาพมาตรฐาน เป็นไปตาม 
Compositional Guideline for 
Bovine colostrum powder ของ Australian 
2. ต๎องมีผลวิเคราะห๑ IgG ในผลิตภัณฑ๑ 

350 
โคเอนไซม๑คิวเท็น (ยูบิเดคารโินน) /  
ยูบิควินอล 

Coenzyme Q10 
(Ubidecarenone) / Ubiquinol 

 - 
1. ปริมาณโคเอนไซม๑คิวเท็นและยูบิควินอล  
ไมํเกิน 30 มิลลิกรัมตํอวัน 

351 ไคโตซาน Chitosan  - 
1. ปริมาณไคโตซาน ไมํเกิน 2.4 กรัมตํอวัน 
2. อนุญาตเฉพาะไคโตซานจากสตัว๑ 
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352 ซิตรสั ไบโอฟลาโวนอยด๑ Citrus bioflavonoid  - 
1. ปริมาณซติรสั ไบโอฟลาโวนอยด๑  
ไมํเกิน 1 กรัมตํอวัน 

353 ซีแซนธิน Zeaxanthin  - 
1. ปริมาณลูทีนรวมซีแซนทิน ไมํเกิน  
20 มิลลิกรัมตํอวัน 

354 เซลลูโลส Cellulose  - 
1. ปริมาณเซลลูโลสรวมใยอาหาร ไมํเกิน  
25 กรัมตํอวัน 

355 โซเดียม เคซีเนต Sodium caseinate  -   

356 ดี-ไรโบส D-Ribose  - 1. ปริมาณด-ีไรโบส ไมํเกิน 500 มิลลิกรัมตํอวัน 

357 เดกซ๑ทริน Indigestible dextrin  - 
1. ปริมาณเดกซ๑ทรินรวมใยอาหาร ไมํเกิน  
25 กรัมตํอวัน 

358 เดกซ๑ทรินจากวีท Wheat dextrin  - 
1. ปริมาณเดกซ๑ทรินรวมใยอาหาร ไมํเกิน  
25 กรัมตํอวัน 

359 นมผง Whole Milk powder  -   

360 น้ ามันเอ็มซีท ี MCT oil  - 
1. คุณภาพหรือมาตรฐานเป็นตามประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ ามันและไขมัน 

361 เบต๎ากลูแคนจากบาร๑เลย๑ Barley Beta-glucan Hordeum vulgare L. (เมล็ด) 
1. ปริมาณเบต๎ากลูแคนจากบาร๑เลย๑  
ไมํเกิน 3 กรัมตํอวัน 

362 เบต๎ากลูแคนจากยสีต๑ Yeast Beta-glucan Saccharomyces cerevisiae (เซลล๑) 
1. ปริมาณเบต๎า-กลูแคนจากยสีต๑  
ไมํเกิน 334 มิลลิกรมัตํอวัน 
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363 เบต๎ากลูแคนจากโอ๏ต Oat Beta-glucan Avena sativa L. (เมลด็) 
1. ปริมาณเบต๎ากลูแคนจากโอ๏ต 
ไมํเกิน 3 กรัมตํอวัน 

364 
เปปไทด๑จากถ่ัวเหลือง /  
โปรตีนจากถ่ัวเหลือง 

Soy Peptide / Soy protein - - 

365 โปรตีนจากข๎าว  
Rice Protein / 
Hydrolyzed Rice Protein 

 -  - 

366 โปรตีนจากข๎าวสาล ี
Wheat Protein 
Hydrolyzed Wheat Protein 

 -  - 

367 โปรตีนจากไขํขาว Egg White Protein  -  - 

368 โปรตีนจากถ่ัวเขียว Mung beans Protein  -  - 

369 โปรตีนจากถ่ัวลันเตา Pea Protein  -  - 

370 โปรตีนจากถ่ัวหัวช๎าง Chickpea protein  -  - 

371 โปรตีนจากถ่ัวเหลืองคอนเซนเทรต Soy protein concentrate  -  - 

372 โปรตีนจากถ่ัวเหลืองไอโซเลท Soy Protein Isolate  -  - 

373 
โปรตีนจากนม / 
โปรตีนจากนมไอโซเลท / 
โปรตีนจากนมไฮโดรไลเซท 

Milk protein / 
Milk protein isolate / 
Milk protein hydrolysates 

 -  - 

374 โปรตีนจากปลา Fish Protein  - -  

375 ผงกระดูกอํอนปลาฉลาม Shark Cartilage powder Cartilage 
1. ปริมาณผงกระดูกอํอนปลาฉลาม  
ไมํเกิน 6.3 กรัมตํอวัน 
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376 ผงไขํแดง Egg yolk powder  -  -- 

377 ผงเยื่อหุ๎มเปลือกไข ํ Eggshell membranes powder โปรตีน (Protein 
1. ปริมาณผงเยื่อหุ๎มเปลือกไขํ ไมเํกิน  
300 มิลลิกรมัตํอวัน 

378 ผงโยเกริ๑ต Yoghurt Powder  -  - 

379 ผงไวน๑แดง Red Wine Powder vitis vinifera L. (ผล) 1. ต๎องไมํมีแอลกอฮอล๑ตกค๎างในผลิตภณัฑ๑ 

380 พาร๑เชียลลีไฮโดรไลซด๑กัวร๑กัม Partially hydrolyzed guar gum  - 
1. ปริมาณพาร๑เชียลลีไฮโดรไลซด๑กัวร๑กัมรวมใย
อาหาร ไมเํกิน 25 กรัมตํอวัน 

381 เพคติน Pectin 
citrus fruit (orange, 
lemon, grapefruit), apple ฯ 

1. ปริมาณเพคตินรวมใยอาหาร ไมํเกิน  
25 กรัมตํอวัน 

382 โพรโพลสิ Propolis Resin  - 
383 โพลิโคซานอล Policosanol Saccharum officinarum 1. ปริมาณโพลิโคซานอล ไมํเกิน 5 มิลลกรมัตํอวัน 

384 โพลีเด็กซ๑โตรส Polydextrose  - 
1. ปริมาณโพลีเด็กซ๑โตรสรวมใยอาหาร ไมํเกิน 25 
กรัมตํอวัน 

385 ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด๑ Fructooligosaccharide (FOS)  - 
1. ปริมาณฟรคุโตโอลิโกแซคคาไรด๑รวมใยอาหาร ไมํ
เกิน 25 กรัมตํอวัน 

386 ฟอสฟาทิดิล เซอรีน Phosphatidylserine จากถั่วเหลือง 
1. ปริมาณฟอสฟาทิดิล เซอรีน ไมํเกิน  
200 มิลลิกรมัตํอวัน 

387 
ไฟโตสตานอล / 
ไฟโตสเตอรอล 

Phytostanol / Phytosterol  
ช่ืออ่ืน Plant sterols/stanols 

 - 
1. ปริมาณไมํเกิน 2 กรัมตํอวัน 
2. ค านวณในรูปผลรวมของไฟโตสเตอรอล 
และไฟโตสตานอลในรูปอิสระ 
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388 
ไฟโตสตานอล เอสเทอร๑ / 
ไฟโตสเตอรอล เอสเทอร๑ 

Phytostanol Esters / Phytosterol 
Esters ช่ืออ่ืน  
Plant sterol / stanol esters 

 - 
1. ปริมาณไมํเกิน 2 กรัมตํอวัน 
2. ค านวณในรูปผลรวมของไฟโตสเตอรอล 
และไฟโตสตานอลในรูปอิสระ 

389 ไมโครครสิทัลไลน๑เซลลูโลส Microcrystalline cellulose  - 
1. ปริมาณไมโครครสิทัลไลน๑เซลลโูลสรวม 
ใยอาหารรวม ไมํเกิน 25 กรัมตํอวัน 

390 ใยอาหารจากข๎าวโพด Corn Fiber  - 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 25 กรัม 
ตํอวัน 

391 ใยอาหารจากข๎าวสาล ี Wheat Fiber  - 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 25 กรัม 
ตํอวัน 

392 ใยอาหารจากถั่วลันเตา Pea Fiber  - 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 25 กรัม 
ตํอวัน 

393 ใยอาหารจากถั่วเหลือง Soy Fiber  - 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 25 กรัม 
ตํอวัน 

394 ใยอาหารจากบีชและไพน๑ (เซลลโูลส) Beech and Pine Fiber (Cellulose)  - 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 25 กรัม 
ตํอวัน 

395 ใยอาหารจากบีทรตู Beetroot Fiber  - 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 25 กรัม 
ตํอวัน 

396 ใยอาหารจากปวยเล๎ง Spinach Fiber  - 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 25 กรัม 
ตํอวัน 
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397 ใยอาหารจากปาล๑ม Palm Fiber  - 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 25 กรัม 
ตํอวัน 

398 ใยอาหารจากมะนาวเทศ Lemon Fiber  - 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 25 กรัม 
ตํอวัน 

399 ใยอาหารจากส๎ม Orange Fiber  - 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 25 กรัม 
ตํอวัน 

400 ใยอาหารจากสับปะรด Pineapple Fiber  - 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 25 กรัม 
ตํอวัน 

401 ใยอาหารจากอ๎อย Sugar cane Fiber  - 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 25 กรัม 
ตํอวัน 

402 ใยอาหารจากแอปเปิล้ Apple Fiber  - 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 25 กรัม 
ตํอวัน 

403 ใยอาหารจากโอ๏ต Oat Fiber  - 
1. ปริมาณใยอาหารรวม ไมเํกิน 25 กรัม 
ตํอวัน 

404 รังนก Bird Nest  - 
1. ต๎องมีผลวิเคราะห๑เอกลักษณ๑  
รังนกในผลิตภัณฑ๑ 

405 รีซิสแตนท๑ มอลโตเด็กทริน Resistant maltodextrin  - 
1. ปริมาณรีซิสแตนท๑ มอลโตเด็กทรินรวม 
ใยอาหาร ไมเํกิน 25 กรัมตํอวัน 

406 รูติน Rutin  - 1. ปริมาณรูตินไมํเกิน 50 มิลลิกรัมตํอวัน 
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407 เรด ยีสต๑ ไรซ๑ Red yeast rice 
Oryza sativa L. หมักด๎วย Monascus 
purpureus 

1. ปริมาณโมนาโคลิน (Monacolin) ไมเํกิน  
3 มิลลิกรมัตํอวัน 
2. ปริมาณสารปนเปื้อนซิทรินิน (citrinin)  
ไมํเกิน 10.7 ไมโครกรัมตํอวัน 

408 ลูเทอิน / ลูทีนเอสเทอร๑ Lutein / Lutein Esters  - 
1. ปริมาณลูทีนรวม ซีแซนทิน ไมเํกิน  
20 มิลลิกรัมตํอวัน 

409 เลซิติน Lecithin  - 1. ปริมาณเลซติิน ไมเํกิน 2 กรัมตํอวัน 

410 โลคสับีนกัม Locust bean gum  - 
1. ปริมาณโลคสับีนกัมรวมใยอาหาร ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 

411 ไลโคพีน Lycopene Lycopersicon esculentum Mill. 
1. ปริมาณไลโคพีน ไมเํกิน  
15 มิลลิกรัมตํอวัน 

412 
เวย๑โปรตีนไอโซเลต / 
ไฮโดรไลซด๑เวย๑โปรตีนไอโซเลต / 
แลคตาบมูิน 

Whey Protein Isolate / 
Hydrolyzed Whey Protein Isolate / 
Lactalbumin 

 - -  

413 สควอลีน Squalene  - 1. ปริมาณสควอลีนไมํเกิน 2 กรมัตํอวัน 

414 
อะเซทิล แอล-คาร๑นิทีน 
เอ็น-อะเซทิล แอล-คาร๑นิทีน 

Acetyl-L-carnitine 
N-Acetyl-L-Carnitine 

 - 1. ปริมาณไมํเกิน 500 มิลลิกรัมตํอวัน 

415 อัลบูมินจากไขํขาว Egg Albumin  - -  
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416 อัลฟา-ไซโคลเด็กซตริน Alpha-cyclodextrin  - 

1. ปริมาณอลัฟา-ไซโคลเด็กซตรินรวม 
ใยอาหาร ไมเํกิน 25 กรัมตํอวัน 
2. คุณภาพมาตรฐานเป็นไปตาม Codex Advisory 
Specification for the Identity and Purity of 
food additives 

417 อินูลิน Inulin  - 
1. ปริมาณอินูลินรวมใยอาหาร ไมเํกิน  
25 กรัมตํอวัน 

418 อิโนซิทอล Inositol  - 1. ปริมาณอิโนซิทอล ไมเํกิน 150 มิลลิกรมัตํอวัน 

419 แอปเปิ้ลไซเดอร๑เวนีก๎า Apple Cider Vinegar  -  - 

420 แอล-กลูตามิก L-Glutamic Acid  - 
1. ปริมาณแอล-กลูตามิก ไมเํกิน  
100 มิลลิกรมัตํอวัน 

421 แอล-ธีอะนีน L-Theanine  - 
1. ปริมาณแอล-ธีอะนีน ไมํเกิน  
200 มิลลิกรมัตํอวัน 

422 แอล-อะลานีน L-Alanine  - 
1. ปริมาณแอล-อะลานีน ไมํเกิน  
100 มิลลิกรมัตํอวัน 

423 โอลิโกเปปไทด๑จากข๎าวสาล ี Wheat oligopeptide  - -  

 
หมายเหตุ 
1. แหลํงที่มาและสํวนที่ใช๎ของสํวนประกอบตามบัญชีแนบท๎ายฯ ต๎องไมํเข๎าขํายอาหารใหมํ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องอาหารใหมํ 
2. กระบวนการผลิตต๎องสอดคล๎องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เก่ียวข๎อง ได๎แกํ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยวัตถุเจือปนอาหาร และประกาศกระทรวง

สาธารณสุขวําด๎วยเรื่องเอนไซม๑ส าหรับใช๎ในการผลิตอาหาร เป็นต๎น 


