
ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง  การแสดงข้อความกลา่วอ้างหน้าที่ของสารอาหาร 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เรื่อง  การแสดง
ข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของสารอาหาร  เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
ที่เป็นปัจจุบัน  และเพ่ือให้การแสดงข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของสารอาหารเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  182)  พ.ศ.  2541  เรื่อง  ฉลากโภชนาการ  ลงวันที่  20  มีนาคม  
พ.ศ.  2541  ในบัญชีหมายเลข  4  ข้อ  1.3  ที่ก าหนดให้ข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของ
สารอาหารต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา  เรื่อง  การแสดงข้อความ
กล่าวอ้างเกี่ยวกับหน้าที่ของสารอาหาร  ลงวันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ.  2551 

ข้อ 2 การแสดงข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้    
ถือว่าไดร้ับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา   

(1) สารอาหารที่กล่าวอ้างต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อ   1.3  ในบัญชีหมายเลข  4   
แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข  (ฉบับที่  182)  พ.ศ.  2541  เรื่อง  ฉลากโภชนาการ  ลงวันที่  
20  มีนาคม  พ.ศ.  2541 

(2) ข้อความกล่าวอ้างต้องเป็นไปตามที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้  กรณีข้อความกล่าวอ้าง
หน้าที่ของสารอาหารมีหลายข้อความ  อาจเลือกแสดงข้อความใดข้อความหนึ่ง  หรือหลายข้อความก็ได้  
ทั้งนี้  การแสดงข้อความดังกล่าวต้องต่อเนื่องกัน 

(3) การแสดงข้อความกล่าวอ้างต้องเป็นภาษาไทย  แต่จะมีภาษาอังกฤษด้วยก็ได้   ทั้งนี้  
ข้อความภาษาอังกฤษอาจใช้ข้อความตามที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้หรือข้อความที่มีความหมาย
เช่นเดียวกับข้อความภาษาไทย 

(4) แสดงข้อความ  “ควรกินอาหารหลากหลาย  ครบ  5  หมู่  ในสัดส่วนที่เหมาะสม   
เป็นประจ า”  ก ากับการกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารด้วยตัวอักษรที่ชัดเจน 

(5) ข้อความกล่าวอ้างอื่นที่นอกเหนือจากที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้   ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ข้อ 3 ให้อาหารที่มีการแสดงข้อความกล่าวอ้างที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วก่อนวันที่
ประกาศนี้ใช้บังคับ  และมีข้อความแตกต่างจากประกาศนี้   ยังคงจ าหน่ายได้ต่อไป  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน 
สองปีนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ 

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 
ธเรศ  กรัษนัยรววิงค ์

เลขาธกิารคณะกรรมการอาหารและยา 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๔๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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บัญชีแสดงข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหารแนบท้ายประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรื่อง การแสดงข้อความกล่าวอ้างหน้าที่ของสารอาหาร 

อันดับ สารอาหาร ข้อความกล่าวอ้างภาษาไทย ข้อความกล่าวอ้างภาษาอังกฤษ 
1 โปรตีน  

(Protein) 
1.1 โปรตีนจ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตและ 
     ชว่ยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่ำงกำย 
1.2 โปรตีนให้กรดอะมิโนที่จ ำเป็นต่อกำรสร้ำง

โปรตีนชนิดต่ำงๆ ในร่ำงกำย  

1.1 Protein contributes to a growth and 
help repair body tissue. 

1.2 Protein contributes to a source of 
essential amino acids for body 
protein synthesis. 

  1.3 โปรตีนมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของกระดูก 1.3 Protein contributes to the 
maintenance of normal bones. 

  1.4 โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสรำ้งและคงสภำพ
ของมวลกล้ำมเนื้อ 

1.4 Protein contributes to growth and 
maintenance of muscle mass. 

2 ใยอำหำร 
(Dietary fiber) 

2.1 ใยอำหำรเพ่ิมกำกในระบบทำงเดินอำหำร 
ช่วยกระตุ้นกำรขับถ่ำย 

2.1 Dietary fiber contributes to an 
increase in fecal bulk and stimulates 
the bowel movement. 

3 วิตำมินเอ 
(Vitamin A) 

3.1 วิตำมินเอมีส่วนช่วยในกำรเจริญเติบโตของ
ร่ำงกำย 

3.2 วิตำมินเอมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของกำร
มองเห็น 

3.3 วิตำมินเอมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของเยื่อบุ
ต่ำงๆ 

3.1 Vitamin A has a role in body growth 
 
3.2 Vitamin A contributes to the 

maintenance of normal vision. 
3.3 Vitamin A contributes to the 

maintenance of normal mucous 
membranes. 

  3.4 วิตำมินเอมีส่วนช่วยในเมตำบอลิซึมปกติของ
เหล็ก 

3.4 Vitamin A contributes to normal iron 
metabolism. 

  3.5 วิตำมินเอมีส่วนช่วยในกำรท ำหน้ำที่ตำมปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกัน 

3.5 Vitamin A contributes to the normal 
function of the immune system. 

  3.6 วิตำมินเอมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของผิวหนัง 3.6 Vitamin A contributes to the 
maintenance of normal skin. 

  หมายเหตุ: เบต้ำ-แคโรทีน ให้ระบุได้เพียงว่ำ 
“เบต้ำ-แคโรทีน เป็นสำรตั้งต้นของ วิตำมินเอ” 
เท่ำนั้น 

Remark: Beta-carotene can only specify 
as “Beta-carotene is precursor of 
Vitamin A” 

4 วิตำมินบี 1 
(Thiamine) 

4.1 วิตำมินบี 1 มีส่วนช่วยให้ร่ำงกำยได้รับ
พลังงำนจำกคำร์โบไฮเดรตตำมปกติ 

 
4.2 วิตำมินบี 1 มีส่วนช่วยในกำรท ำงำน

ตำมปกติของระบบประสำทและกล้ำมเนื้อ 

4.1 Thiamine contributes to normal-
energy yielding metabolism from 
carbohydrate. 

4.2 Thiamine contributes to the normal 
function of muscle and nervous 
system. 

  4.3 วิตำมินบี 1 มีส่วนช่วยในกำรท ำงำน
ตำมปกติของหัวใจ 

4.3 Thiamine contributes to the normal 
function of the heart.   
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อันดับ สารอาหาร ข้อความกล่าวอ้างภาษาไทย ข้อความกล่าวอ้างภาษาอังกฤษ 
5 วิตำมินบี 2 

(Riboflavin) 
5.1 วิตำมินบี 2 มีส่วนช่วยให้ร่ำงกำยได้รับ

พลังงำนจำกคำร์โบไฮเดรต โปรตีน และ
ไขมันตำมปกติ 

5.1 Riboflavin contributes to normal-
energy yielding metabolism from 
carbohydrate, protein and fat. 

  5.2 วิตำมินบี 2 มีส่วนช่วยในกำรท ำงำน
ตำมปกติของระบบประสำท  

5.2 Riboflavin contributes to the normal 
function of the nervous system. 

  5.3 วิตำมินบี 2 มีส่วนช่วยคงสภำพปกติของ
เยื่อบุต่ำงๆ 

5.3 Riboflavin contributes to the 
maintenance of normal mucous 
membranes. 

  5.4 วิตำมินบี 2 มีส่วนช่วยคงสภำพปกติของ
เม็ดเลือดแดง 

5.4 Riboflavin contributes to the 
maintenance of normal red blood 
cells. 

  5.5 วิตำมินบี 2 มีส่วนช่วยคงสภำพปกติของ
ผิวหนัง 

5.5 Riboflavin contributes to the 
maintenance of normal skin. 

  5.6 วิตำมินบี 2 มีส่วนช่วยคงสภำพปกติของ
กำรมองเห็น 

5.6 Riboflavin contributes to the 
maintenance of normal vision. 

  5.7 วิตำมินบี 2 มีส่วนช่วยในเมตำบอลิซึมปกติ
ของเหล็ก 

5.7 Riboflavin contributes to the normal 
metabolism of iron. 

6 ไนอะซิน (Niacin) 6.1 ไนอะซิน มีส่วนช่วยคงสภำพปกติของเยื่อบุ
ทำงเดินอำหำรและผิวหนัง 

 
6.2 ไนอะซิน มีส่วนช่วยให้ร่ำงกำยได้รับพลังงำน

จำกคำร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
ตำมปกติ 

6.1 Niacin contributes to maintenance 
of normal mucous membrane of GI 
tract and normal skin. 

6.2 Niacin contributes to normal-energy 
yielding metabolism from 
carbohydrate, protein and fat. 

  6.3 ไนอะซินมีส่วนช่วยในกำรท ำงำนตำมปกติ
ของระบบประสำท 

6.3 Niacin contributes to the normal 
function of the nervous system. 

7 วิตำมินบี 6 
(Vitamin B6) 

7.1 วิตำมินบี 6 มีส่วนช่วยในกำรสร้ำงเม็ดเลือด
แดงตำมปกติ 

7.1 Vitamin B6 contributes to normal 
red blood cell formation. 

  7.2 วิตำมินบี 6 มีส่วนช่วยในกำรท ำงำน
ตำมปกติของระบบประสำท 

7.2 Vitamin B6 contributes to the normal 
function of the nervous system. 

  7.3 วิตำมินบี 6 มีส่วนช่วยให้ร่ำงกำยได้รับ
พลังงำนจำกเมตำบอลิซึมตำมปกติ 

7.4 Vitamin B6 contributes to normal 
energy-yielding metabolism. 

  7.4 วิตำมินบี 6 มีส่วนช่วยในเมตำบอลิซึมปกติ
ของโปรตีนและไกลโคเจน 

7.5 Vitamin B6 contributes to normal 
protein and glycogen metabolism. 

  7.5 วิตำมินบี 6 มีส่วนช่วยในกำรท ำหน้ำที่
ตำมปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 

7.6 Vitamin B6 contributes to the normal 
function of the immune system. 

8 กรดโฟลิค/โฟเลต 
(Folic acid/  

8.1 กรดโฟลิค/โฟเลต มีส่วนช่วยในกำรสร้ำงเม็ด
เลือดแดงตำมปกติ 

8.1 Folic acid/Folate contributes to 
normal red blood formation. 

 Folate) 8.2 กรดโฟลิค/โฟเลต มีส่วนช่วยในกำร
สังเครำะห์กรดอะมิโนตำมปกติ 

8.2 Folic acid/Folate contributes to 
normal amino acid synthesis. 
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อันดับ สารอาหาร ข้อความกล่าวอ้างภาษาไทย ข้อความกล่าวอ้างภาษาอังกฤษ 
  8.3 กรดโฟลิค/โฟเลต มีส่วนช่วยในกำรท ำหน้ำที่

ตำมปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 
8.3 Folic acid/Folate contributes to the 

normal function of the immune 
system. 

9 ไบโอติน (Biotin) 9.1 ไบโอตินมีส่วนช่วยให้ร่ำงกำยได้รับพลังงำน
จำกเมตำบอลิซึมตำมปกติ 

9.2 ไบโอตินมีส่วนช่วยในเมตำบอลิซึมปกติของ 
คำร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 

9.1 Biotin contributes to normal energy-
yielding metabolism. 

9.2 Biotin contributes to normal 
macronutrient metabolism. 

  9.3 ไบโอตินมีส่วนช่วยในกำรท ำงำนตำมปกติ
ของระบบประสำท 

9.3 Biotin contributes to the normal 
function of the nervous system. 

  9.4 ไบโอตินมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของเส้นผม 9.4 Biotin contributes to the maintenance 
of normal hair. 

  9.5 ไบโอตินมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของผิวหนัง 9.5 Biotin contributes to the maintenance 
of normal skin. 

  9.6 ไบโอตินมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของเยื่อบุ
ต่ำงๆ 

9.6 Biotin contributes to the maintenance 
of normal mucous membranes. 

10 กรดแพนโทธินิค 
(Pantothenic  

10.1 กรดแพนโทธินิคมีส่วนช่วยให้ร่ำงกำยได้รับ
พลังงำนจำกเมตำบอลิซึมตำมปกติ 

10.1 Pantothenic acid contributes to 
normal energy-yielding metabolism. 

 acid) 10.2 กรดแพนโทธินิคมีส่วนช่วยในกำรสังเครำะห์
และเมตำบอลิซึมตำมปกติของฮอร์โมน 
วิตำมินดี และสำรสื่อประสำทบำงชนิด 

10.2 Pantothenic acid contributes to 
normal synthesis and metabolism 
of steroid hormones, vitamin D and 
some neurotransmitters. 

11 วิตำมินบี 12 
(Vitamin B12) 

11.1 วิตำมินบี 12 ช่วยสร้ำงสำรที่จ ำเป็นในกำร
สร้ำงเซลล์เม็ดเลือดแดง 

 
11.2 วิตำมินบี 12 มีส่วนช่วยในกำรท ำงำน

ตำมปกติของระบบประสำทและสมอง 

11.1 Vitamin B12 contributes to the 
synthesis of essential substance for 
red blood cell formation. 

11.2 Vitamin B12 contributes to the 
normal function of the brain and 
nervous system. 

  11.3 วิตำมินบี 12 มีส่วนช่วยให้ร่ำงกำยได้รับ
พลังงำนจำกเมตำบอลิซึมตำมปกติ 

11.3 Vitamin B12 contributes to normal 
energy- yielding metabolism. 

  11.4 วิตำมินบี 12 มีส่วนช่วยในกำรท ำหน้ำที่
ตำมปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 

11.4 Vitamin B12 contributes to the 
normal function of the immune 
system. 

12 วิตำมินซ ี
(Vitamin C) 

12.1 วิตำมินซีช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง 
 
12.2 วิตำมินซีมีส่วนช่วยในกระบวนกำรต่อต้ำน

อนุมูลอิสระ 
 

12.1 Vitamin C contributes to strengthen 
blood vessel. 

12.2 Vitamin C contributes to the 
protection of cells from oxidative 
stress. 
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อันดับ สารอาหาร ข้อความกล่าวอ้างภาษาไทย ข้อความกล่าวอ้างภาษาอังกฤษ 

 
 12.3 วิตำมินซีมีส่วนช่วยในกำรปกป้องเซลล์จำก

อนุมูลอิสระ 
 

12.3 Vitamin C contributes to the 
protection of cells from oxidative 
stress. 

 
 12.4 วิตำมินซีมีส่วนช่วยในกำรสร้ำงคอลลำเจน 

เพ่ือกำรท ำงำนตำมปกติของกระดูกอ่อน 
12.4 Vitamin C contributes to normal 

collagen formation for the normal 
function of cartilage.  

  12.5 วิตำมินซีมีส่วนช่วยในกำรสร้ำงคอลลำเจน 
เพ่ือกำรท ำงำนตำมปกติของกระดูก 

12.5 Vitamin C contributes to normal 
collagen formation for the normal 
function of bones. 

  12.6 วิตำมินซีมีส่วนช่วยในกำรสร้ำงคอลลำเจน 
เพ่ือกำรท ำงำนตำมปกติของเหงือก 

12.6 Vitamin C contributes to normal 
collagen formation for the normal 
function of gums. 

  12.7 วิตำมินซีมีส่วนช่วยในกำรสร้ำงคอลลำเจน 
เพ่ือกำรท ำงำนตำมปกติของผิวหนัง 

12.7 Vitamin C contributes to normal 
collagen formation for the normal 
function of skin. 

  12.8 วิตำมินซีมีส่วนช่วยในกำรสร้ำงคอลลำเจน 
เพ่ือกำรท ำงำนตำมปกติของฟัน 

12.8 Vitamin C contributes to normal 
collagen formation for the normal 
function of teeth. 

  12.9 วิตำมินซีมีส่วนช่วยให้ร่ำงกำยได้รับพลังงำน
จำกเมตำบอลิซึมตำมปกติ 

12.9 Vitamin C contributes to normal 
energy-yielding metabolism. 

  12.10 วิตำมินซีมีส่วนช่วยในกำรท ำงำนตำมปกติ
ของระบบประสำท  

12.10 Vitamin C contributes to the 
normal function of the nervous 
system. 

  12.11 วิตำมินซีมีส่วนช่วยในกำรท ำหน้ำที่
ตำมปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 

12.11 Vitamin C contributes to the 
normal function of the immune 
system. 

  12.12 วิตำมินซีมีส่วนช่วยในกำรคืนสภำพของ
รีดิวซ์วิตำมินอี 

12.12 Vitamin C contributes to the 
regeneration of the reduced form 
of vitamin E. 

  12.13 วิตำมินซีเพ่ิมกำรดูดซึมเหล็ก 12.13 Vitamin C increases iron absorption. 
13 วิตำมินดี 

(Vitamin D) 
13.1 วิตำมินดีมีส่วนช่วยในกำรดูดซึมตำมปกติ

ของแคลเซียมและฟอสฟอรัส  
13.1 Vitamin D contributes to normal 

absorption of calcium and 
phosphorous. 

  13.2 วิตำมินดีมีส่วนช่วยให้ระดับแคลเซียมใน
เลือดเป็นปกติ 

13.2 Vitamin D contributes to normal 
blood calcium levels. 

  13.3 วิตำมินดีมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของกระดูก 13.3 Vitamin D contributes to the 
maintenance of normal bones. 

  13.4 วิตำมินดีมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของฟัน 13.4 Vitamin D contributes to the 
maintenance of normal teeth. 
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  13.5 วิตำมินดีมีส่วนช่วยในกำรท ำงำนตำมปกติ

ของกล้ำมเนื้อ 
13.5 Vitamin D contributes to the 

maintenance of normal muscle 
function. 

  13.6 วิตำมินดีมีส่วนช่วยในกำรท ำหน้ำที่
ตำมปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 

13.6 Vitamin D contributes to the 
normal function of the immune 
system. 

14 วิตำมินอี 
(Vitamin E) 

14.1วิตำมินอีมีส่วนช่วยในกระบวนกำรต่อต้ำน
อนุมูลอิสระ 

 
14.2 วิตำมินอีมีส่วนช่วยในกำรปกป้องเซลล์จำก

อนุมูลอิสระ 

14.1 Vitamin E contributes to the 
protection of cells from oxidative 
stress. 

14.2 Vitamin E contributes to the 
protection of cells from oxidative 
stress. 

15 วิตำมินเค 
(Vitamin K) 

15.1 วิตำมินเคมีส่วนช่วยในกำรแข็งตัวตำมปกติ
ของเลือด 

15.2 วิตำมินเคมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของ
กระดูก 

15.1 Vitamin K contributes to normal 
blood clotting. 

15.2 Vitamin K contributes to the 
maintenance of normal bones. 

16 แคลเซียม 
(Calcium) 

16.1 แคลเซียมจ ำเป็นต่อกำรคงสภำพปกติของ
กระดูกและฟัน 

 
16.2 แคลเซียมมีส่วนช่วยในกำรแข็งตัวตำมปกติ

ของเลือด 

16.1 Calcium is needed for the 
maintenance of normal bones and 
teeth. 

16.2 Calcium contributes to normal 
blood clotting. 

16.3 แคลเซียมมีส่วนช่วยในกระบวนกำรสร้ำง
กระดูกและฟันที่แข็งแรง  

16.3 Calcium contributes to the 
synthesis of bones and teeth. 

  16.4 แคลเซียมมีส่วนช่วยให้ร่ำงกำยได้รับ
พลังงำนจำกเมตำบอลิซึมตำมปกติ 

16.4 Calcium contributes to normal 
energy-yielding metabolism. 

  16.5 แคลเซียมมีส่วนช่วยในกำรท ำงำนตำมปกติ
ของกล้ำมเนื้อ 

16.5 Calcium contributes to normal 
muscle function. 

  16.6 แคลเซียมมีส่วนช่วยในกำรท ำงำนตำมปกติ
ของสำรสื่อประสำท 

16.6 Calcium contributes to normal 
neurotransmission.  

  16.7 แคลเซียมมีส่วนช่วยในกำรท ำงำนตำมปกติ
ของเอนไซม์ในระบบย่อยอำหำร 

16.7 Calcium contributes to the normal 
function of digestive enzymes. 

17 ฟอสฟอรัส 
(Phosphorus) 

17.1 ฟอสฟอรัสจ ำเป็นต่อกำรคงสภำพปกติของ
กระดูกและฟัน 

17.1 Phosphorus is needed for the 
maintenance of normal bones and 
teeth. 

17.2 ฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยในกระบวนกำรสร้ำง
กระดูกและฟันที่แข็งแรง 

17.2 Phosphorus contributes to the 
synthesis of bones and teeth. 

  17.3 ฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยให้ร่ำงกำยได้รับ
พลังงำนจำกเมตำบอลิซึมตำมปกติ 

17.3 Phosphorus contributes to normal 
energy-yielding metabolism. 
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  17.4 ฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยในกำรท ำงำน

ตำมปกติของเยื่อหุ้มเซลล์ 
17.4 Phosphorus contributes to normal 

function of cell membranes. 
18 เหล็ก (Iron) 18.1 เหล็กมีส่วนช่วยในกำรสร้ำงเม็ดเลือดแดง

และฮีโมโกลบินตำมปกติ 
18.1 Iron contributes to normal 

formation of red blood cells and 
haemoglobin. 

  18.2 เหล็กมีส่วนช่วยให้ร่ำงกำยได้รับพลังงำน
จำกเมตำบอลิซึมตำมปกติ 

18.2 Iron contributes to normal energy-
yielding metabolism. 

  18.3 เหล็กมีส่วนช่วยในกำรขนส่งออกซิเจนใน
ร่ำงกำยตำมปกติ 

18.3 Iron contributes to normal oxygen 
transport in the body. 

  18.4 เหล็กมีส่วนช่วยในกำรท ำหน้ำที่ตำมปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกัน 

18.4 Iron contributes to the normal 
function of the immune system. 

19 ไอโอดีน (Iodine) 19.1 ไอโอดีนมีส่วนช่วยในกำรสร้ำงฮอร์โมน
ไทรอยด์และกำรท ำงำนของไทรอยด์
ตำมปกติ 

19.1 Iodine contributes to the normal 
production of thyroid hormones 
and normal thyroid function 

  19.2 ไอโอดีนมีส่วนช่วยให้ร่ำงกำยได้รับพลังงำน
จำกเมตำบอลิซึมตำมปกติ 

19.2 Iodine contributes to normal 
energy-yielding metabolism. 

  19.3 ไอโอดีนมีส่วนช่วยในกำรท ำงำนตำมปกติ
ของระบบประสำท  

19.3 Iodine contributes to normal 
function of the nervous system. 

  19.4 ไอโอดีนมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของผิวหนัง 19.4 Iodine contributes to the 
maintenance of normal skin. 

20 แมกนีเซียม 
(Magnesium) 

20.1 แมกนีเซียมเป็นส่วนประกอบของกระดูก
และฟัน  

20.2 แมกนีเซียมมีส่วนช่วยในกำรท ำงำน
ตำมปกติของระบบประสำทและกล้ำมเนื้อ 

20.1 Magnesium is a component of 
bones and teeth. 

20.2 Magnesium contributes to the 
normal function of the muscle and 
nervous system. 

  20.3 แมกนีเซียมมีส่วนช่วยรักษำสมดุลของ 
อิเล็คโตรไลท์ 

20.3 Magnesium contributes to 
electrolyte balance. 

  20.4 แมกนีเซียมมีส่วนช่วยให้ร่ำงกำยได้รับ
พลังงำนจำกเมตำบอลิซึมตำมปกติ 

20.4 Magnesium contributes to normal 
energy-yielding metabolism. 

  20.5 แมกนีเซียมมีส่วนช่วยในกำรสังเครำะห์
โปรตีนตำมปกติ 

20.5 Magnesium contributes to normal 
protein synthesis. 

  20.6 แมกนีเซียมมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของ
กระดูก 

20.6 Magnesium contributes to the 
maintenance of normal bones. 

  20.7 แมกนีเซียมมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของฟัน 20.7 Magnesium contributes to the 
maintenance of normal teeth. 

21 สังกะสี (Zinc) 21.1 สังกะสีช่วยในกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำย 21.1 Zinc contributes to growth. 
  21.2 สังกะสีมีส่วนช่วยในกำรสังเครำะห์ดีเอ็นเอ

ตำมปกติ 
21.2 Zinc contributes to normal DNA 

synthesis. 
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  21.3 สังกะสีมีส่วนช่วยในเมตำบอลิซึมปกติของ 

คำร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 
21.3 Zinc contributes to normal 

macronutrient metabolism. 
  21.4 สังกะสีมีส่วนช่วยในเมตำบอลิซึมปกติของ

กรดไขมัน 
21.4 Zinc contributes to normal 

metabolism of fatty acids. 
  21.5 สังกะสีมีส่วนช่วยในเมตำบอลิซึมปกติของ

วิตำมินเอ 
21.5 Zinc contributes to normal 

metabolism of vitamin A. 
  21.6 สังกะสีมีส่วนช่วยในกำรสังเครำะห์โปรตีน

ตำมปกติ 
21.6 Zinc contributes to normal protein 

synthesis. 
  21.7 สังกะสีมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของกระดูก 21.7 Zinc contributes to the maintenance 

of normal bones. 
  21.8 สังกะสีมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของเส้นผม 21.8 Zinc contributes to the maintenance 

of normal hair. 
  21.9 สังกะสีมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของเล็บ 21.9 Zinc contributes to the maintenance 

of normal nails. 
  21.10 สังกะสีมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของ

ผิวหนัง 
21.10 Zinc contributes to the maintenance 

of normal skin. 
  21.11 สังกะสีมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของกำร

มองเห็น 
21.11 Zinc contributes to the maintenance 

of normal vision. 
  21.12 สังกะสีมีส่วนช่วยในกำรท ำหน้ำที่

ตำมปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 
21.12 Zinc contributes to the normal 

function of the immune system. 
  21.13 สังกะสีมีส่วนช่วยในกระบวนกำรต่อต้ำน

อนุมูลอิสระ 
21.13 Zinc contributes to the protection 

of cells from oxidative stress. 
  21.14 สังกะสีมีส่วนช่วยในกำรปกป้องเซลล์จำก

อนุมูลอิสระ 
21.14 Zinc contributes to the protection 

of cells from oxidative stress. 
22 ทองแดง

(Copper) 
22.1 ทองแดงมีส่วนช่วยในกำรสร้ำงฮีโมโกลบิน 22.1 Copper contributes to haemoglobin 

synthesis. 
  22.2 ทองแดงมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของ

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 
22.2 Copper contributes to the 

maintenance of normal connective 
tissues. 

  22.3 ทองแดงมีส่วนช่วยให้ร่ำงกำยได้รับพลังงำน
จำกเมตำบอลิซึมตำมปกติ 

22.3 Copper contributes to normal 
energy-yielding metabolism. 

  22.4 ทองแดงมีส่วนช่วยในกำรท ำงำนตำมปกติ
ของระบบประสำท  

22.4 Copper contributes to the normal 
function of the nervous system. 

  22.5 ทองแดงมีส่วนช่วยในกำรขนส่งเหล็กใน
ร่ำงกำยตำมปกติ 

22.5 Copper contributes to normal iron 
transport in the body. 

  22.6 ทองแดงมีส่วนช่วยในกำรท ำหน้ำที่
ตำมปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 

22.6 Copper contributes to the normal 
function of the immune system. 

  22.7 ทองแดงมีส่วนช่วยในกระบวนกำรต่อต้ำน
อนุมูลอิสระ 

22.7 Copper contributes to the protection 
of cells from oxidative stress. 
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  22.8 ทองแดงมีส่วนช่วยในกำรปกป้องเซลล์จำก

อนุมูลอิสระ 
22.8 Copper contributes to the protection 

of cells from oxidative stress. 
23 โพแทสเซียม 

(Potassium) 
23.1 โพแทสเซียมมีส่วนช่วยในกำรรักษำสมดุล

ของกรด-ด่ำง และอิเล็คโตรไลท์ 
23.1 Potassium contributes to acid-base 

and electrolyte balance. 
  23.2 โพแทสเซียมมีส่วนช่วยในกำรท ำงำน

ตำมปกติของระบบประสำท 
23.2 Potassium contributes to the normal 

function of the nervous system. 
  23.3 โพแทสเซียมมีส่วนช่วยในกำรท ำงำน

ตำมปกติของกล้ำมเนื้อ 
23.3 Potassium contributes to normal 

muscle function. 
  ค าเตือน: ถ้ำร่ำงกำยได้รับโพแทสเซียมมำก อำจ

ท ำให้หัวใจเต้นผิดปกติได้ 
Warning: Excessive potassium may 

cause abnormal heart rate. 
24 แมงกำนีส 

(Manganese) 
24.1 แมงกำนีสมีส่วนร่วมในกำรท ำงำนของ

เอนไซม์หลำยกลุ่มในร่ำงกำย 
24.1 Manganese contributes to the 

function of enzymes in the body. 
  24.2 แมงกำนีสมีส่วนช่วยให้ร่ำงกำยได้รับ

พลังงำนจำกเมตำบอลิซึมตำมปกติ 
24.2 Manganese contributes to normal 

energy-yielding metabolism. 
  24.3 แมงกำนีสมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของ

กระดูก 
24.3 Manganese contributes to the 

maintenance of normal bones. 
  24.4 แมงกำนีสมีส่วนช่วยในกำรสร้ำงเนื้อเยื่อ

เกี่ยวพันตำมปกติ 
24.4 Manganese contributes to the 

normal formation of connective 
tissue. 

  24.5 แมงกำนีสมีส่วนช่วยในกระบวนกำรต่อต้ำน
อนุมูลอิสระ 

24.5 Manganese contributes to the 
protection of cells from oxidative 
stress. 

  24.6 แมงกำนีสมีส่วนช่วยในกำรปกป้องเซลล์
จำกอนุมูลอิสระ 

24.6 Manganese contributes to the 
protection of cells from oxidative 
stress. 

25 ซิลีเนียม 
(Selenium) 

25.1 ซีลีเนียมมีส่วนช่วยในกระบวนกำรต่อต้ำน
อนุมูลอิสระ 

25.1 Selenium contributes to the 
protection of cells from oxidative 
stress. 

  25.2 ซีลีเนียมมีส่วนช่วยในกำรปกป้องเซลล์จำก
อนุมูลอิสระ 

25.2 Selenium contributes to the 
protection of cells from oxidative 
stress. 

  25.3 ซีลีเนียมมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของเส้นผม 25.3 Selenium contributes to the 
maintenance of normal hair. 

  25.4 ซีลีเนียมมีส่วนช่วยคงสภำพปกติของเล็บ 25.4 Selenium contributes to the 
maintenance of normal nails. 

  25.5 ซีลีเนียมมีส่วนช่วยในกำรท ำหน้ำที่
ตำมปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 

25.5 Selenium contributes to the 
normal function of the immune 
system. 



- 9 - 

อันดับ สารอาหาร ข้อความกล่าวอ้างภาษาไทย ข้อความกล่าวอ้างภาษาอังกฤษ 
  25.6 ซีลีเนียมมีส่วนช่วยในกำรท ำงำนตำมปกติ

ของไทรอยด์ 
25.6 Selenium contributes to the 

normal thyroid function. 
26 ฟลูออไรด์ 

(Fluoride) 
26.1 ฟลูออไรด์มีส่วนช่วยคงสภำพปกติของ

กระดูกและฟัน 
26.1 Fluoride contributes to the 

maintenance of bone and teeth. 
27 โมลิบดีนัม 

(Molybdenum) 
27.1 โมลิบดีนัมมีส่วนช่วยในกำรท ำงำนของ

เอนไซม์บำงชนิดในร่ำงกำย 
27.1 Molybdenum contributes to the 

normal function of some enzymes 
in the body. 

28 โครเมียม 
(Chromium) 

28.1 โครเมียมมีส่วนช่วยในกำรท ำงำนของ
อินซูลินในกำรน ำกลูโคสเข้ำเซลล์ 

28.1 Chromium contributes to glucose-
uptake function of insulin.  

  28.2 โครเมียมมีส่วนช่วยในเมตำบอลิซึมปกติของ 
คำร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน 

28.2 Chromium contributes to normal 
macronutrient metabolism. 

29 คลอไรด์ 
(Chloride) 

29.1 คลอไรด์มีส่วนช่วยรักษำสมดุลของกรด-ด่ำง
ในร่ำงกำย 

29.1 Chloride contributes to the 
maintenance of acid-base balance. 

  29.2 คลอไรด์เป็นส่วนประกอบของกรดไฮโดร
คลอริคในระบบย่อยอำหำร 

29.2 Chloride contributes to the normal 
digestion by production of 
hydrochloric acid in the stomach. 

 


