
(สําเนา) 

ประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
เร่ือง  การแสดงขอความกลาวอางเกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหาร 

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

เพื่อใหการแสดงขอความกลาวอางเกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหารเปนไปตามประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2541        
ในบัญชีหมายเลข 4 ขอ 1.3 ที่กําหนดใหขอความกลาวอางเกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหาร ตองไดรับ     
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา            
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  การแสดงขอความกลาวอางหนาที่ของสารอาหารที่เปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
ถือวาไดรับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

1.1  สารอาหารที่กลาวอางตองเปนไปตามขอ 1.3 ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เร่ือง ฉลากโภชนาการ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2541 

1.2  ขอความที่กลาวอางตองเปนไปตามที่กาํหนดในบัญชีแนบทายประกาศนี้  
โดยใหแสดงชื่อสารอาหารที่กลาวอางกํากับขอความที่กลาวอางนั้นดวย 

กรณีขอความกลาวอางสารอาหารมีหลายขอความ อาจเลือกแสดงขอความใด
ขอความหนึ่ง หรือหลายขอความก็ได ทั้งนี้การแสดงขอความดังกลาวจะตองตอเนื่องกัน 

1.3  แสดงขอความ “ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู ในสัดสวนที่เหมาะสม 
เปนประจํา” กํากับการกลาวอางหนาที่ของสารอาหารดวยตัวอักษรที่ชัดเจน 

ขอ 2  ฉลากของอาหารที่ไดรับความเห็นชอบไวแลวกอนวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ ใหคงใชฉลากเดิม 
ที่เหลืออยูตอไป จนกวาจะหมด แตตองไมเกินหนึ่งปนับต้ังแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ และเมื่อพนกําหนดเวลา
ดังกลาว การแสดงขอความกลาวอางเกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหาร และขอความกํากับการกลาวอาง
เกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหารตองเปนไปตามประกาศนี้ หรือไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา แลวแตกรณี  

ขอ 3  ประกาศนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ประกาศ ณ วนัที ่27 มิถนุายน พ.ศ.2551 

  มานิตย อรุณากูร 
(นายมานิตย อรุณากูร) 

 รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน 
    เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 

(คัดจากราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 125 ตอนพิเศษ 136 ง ลงวันที ่11 สิงหาคม พ.ศ.2551) 

รับรองสําเนาถูกตอง 
 
(นางสาววารณุี เสนสุภา) 

นักวิชาการอาหารและยา 8 ว. 
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บัญชีแสดงขอความกลาวอางเกี่ยวกับหนาทีข่องสารอาหารแนบทายประกาศสาํนักคณะกรรมการอาหารและยา       
เร่ือง การแสดงขอความกลาวอางเกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหาร 

อันดับ สารอาหาร ขอความ 

1 โปรตีน 1.1  จําเปนตอการเจริญเติบโตและชวยซอมแซมสวนทีสึ่กหรอของรางกาย 

1.2  ใหกรดอะมิโนที่จาํเปนตอการสรางโปรตีนชนิดตาง ๆ ในรางกาย 

2 ใยอาหาร 2.1  เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหาร ชวยกระตุนการขับถาย 

3 วิตามนิเอ 3.1  มีสวนชวยในการเจริญเติบโตของรางกาย 

3.2  ชวยในการมองเห็น 

3.3  ชวยเสริมสรางเยื่อบุตาง ๆ ของรางกาย 

หมายเหต ุ: เบตา-เคโรทีน ใหระบุไดเพียงวา “เบตา-เคโรทีน เปนสารตั้งตนของ 

วิตามนิเอ” เทานัน้ 

4 วิตามนิบ1ี 4.1  ชวยใหรางกายไดพลังงานจากคารโบไฮเดรต 

4.2  มีสวนชวยในการทํางานของระบบประสาทและกลามเนื้อ 

5 วิตามนิบ2ี 5.1  วิตามินบ2ีชวยใหรางกายไดพลังงานจากคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 

6 ไนอะซิน 6.1  ชวยใหเยือ่บุทางเดินอาหารและผิวหนงัอยูในสภาพปกติ 

6.2  ชวยใหรางกายไดพลังงานจากคารโบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 

7 วิตามนิบ6ี 7.1  มีสวนชวยในการสรางเม็ดเลือดแดงใหสมบูรณ 

7.2  มีสวนชวยสรางสารที่จาํเปนในการทาํงานของระบบประสาท 

8 กรดโฟลิค / โฟเลต 8.1  มีสวนสาํคัญในการสรางเม็ดเลือดแดง 

9 ไบโอติน 9.1  เปนองคประกอบสําคญัเกี่ยวกับการใชประโยชน (เมตาบอลิซึม) ของไขมัน 

และคารโบไฮเดรต 

9.2  เปนองคประกอบสําคญัเกี่ยวกับการใชประโยชนของไขมันและคารโบไฮเดรต 

9.3  เปนองคประกอบสําคญัเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของไขมันและคารโบไฮเดรต 

10 กรดแพนโทธนิิค 10.1  ชวยในการใชประโยชน (เมตาบอลิซึม) ของไขมัน และคารโบไฮเดรต 

10.2  ชวยในการใชประโยชนของไขมันและคารโบไฮเดรต 

10.3  ชวยในการเมตาบอลซิึมของไขมันและคารโบไฮเดรต 

11 วิตามนิบ1ี2 11.1  มีสวนชวยสรางสารทีจ่ําเปนในการสรางเซลลเม็ดเลือดแดง 

11.2  มีสวนชวยในการทาํงานของระบบประสาทและสมอง 

12 วิตามนิซ ี 12.1  ชวยใหหลอดเลือดแข็งแรง 

12.2  มีสวนชวยในกระบวนการตอตานอนุมูลอิสระ 

12.3  มีสวนชวยในการสรางเนื้อเยื่อคอลลาเจน และเนือ้เยื่อของเอ็นกระดูกออน 

13 วิตามนิดี 13.1  ชวยดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส 
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อันดับ สารอาหาร ขอความ 

14 วิตามนิอ ี 14.1  มีสวนชวยในกระบวนการตอตานอนุมูลอิสระ 

15 วิตามนิเค 15.1  ชวยสรางสารทีท่ําใหเกิดการแข็งตัวของเลือด 

15.2  ชวยลดการสลายแคลเซียม ทําใหกระดูกแข็งแรง 

16 แคลเซียม 16.1  เปนสวนประกอบสาํคัญของกระดูกและฟน 

16.2  มีสวนชวยในการแข็งตัวของเลือด 

16.3   มีสวนชวยในกระบวนการสรางกระดูกและฟนที่แข็งแรง 

17 ฟอสฟอรัส 17.1  เปนสวนประกอบสาํคัญของกระดูกและฟน 

17.2  มีสวนชวยในกระบวนการสรางกระดูกและฟนที่แข็งแรง 

18 เหล็ก 18.1  เปนสวนประกอบสาํคัญของฮีโมโกลบินในเม็ดเลอืดแดง 

19 ไอโอดีน 19.1  เปนสวนประกอบที่สําคัญของฮอรโมนไทรอยด ซึง่มีหนาที่ควบคุม 

การเจริญเติบโตและการพฒันาของรางกายและสมอง 

20 แมกนีเซยีม 20.1  เปนสวนประกอบของกระดูกและฟน 

20.2  ชวยในการทาํงานของระบบประสาทและกลามเนือ้ 

21 สังกะส ี 21.1  ชวยในการเจริญเติบโตของรางกาย 

22 ทองแดง 22.1  มีสวนชวยในการสรางฮีโมโกลบิน 

23 โพแทสเซยีม 23.1  ทาํงานรวมกับโซเดียมในการรักษาสมดุลของ กรด ดาง และอีเล็คโตรไลท 

ของรางกาย 

คําเตือน : ถารางกายไดรับโพแทสเซยีมมาก อาจทาํใหหัวใจเตนผิดปกติได 

24 แมงกานีส 24.1  มีสวนรวมในการทาํงานของเอนไซมหลายกลุมในรางกาย 

25 ซีลีเนียม 25.1  มีสวนชวยในกระบวนการตอตานอนุมูลอิสระ 

26 ฟลูออไรด 26.1  มีสวนชวยเสริมสรางความแข็งแรงใหกระดูก และฟน 

27 โมลิบดีนัม 27.1  ชวยในการทาํงานของเอนไซมบางชนิดในรางกาย 

28 โครเมียม 28.1  รวมกับอินซูลินในการนํากลโูคสเขาเซลล 

29 คลอไรด 29.1  รวมกับสารอื่นในการรักษาสมดุลของกรด - ดางในรางกาย 
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