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Vitamin A       
800 มคก.อาร์อ ี
(2664 ไอยู) 

1200 มคก.อาร์อี (150%) 
(3996 ไอยู) 

ไม่เกิน 1200 มคก.อาร์
อี 

  

Vitamin B1       1.5 .มก. 3 มก. (200%) ไม่เกิน 3 มก.   
Vitamin B2       1.7 มก. 3.4 มก. (200%) ไม่เกิน 3.4 มก.   

Niacin       20 มก.เอ็นอี 40 มก.เอ็นอี (200%) ไม่เกิน 40 มก.เอ็นอี   
Vitamin B6       2 มก. 4 มก. (200%) ไม่เกิน 4 มก.   
Folate       200 มคก. 400 มคก. (200%) ไม่เกิน 400 มคก.   
Biotin       150 มคก. 300 มคก. (200%) ไม่เกิน 300 มคก.   
Pantothenic Acid       6 มก. 12 มก. (200%) ไม่เกิน 12 มก.   
Vitamin B12       2 มคก. 4 มคก. (200%) ไม่เกิน 4 มคก.   

Vitamin C       60 มก. 120 มก. (200%) ไม่เกิน 120 มก.   

Vitamin D       
5 มคก. 
(200ไอยู) 

7.5 มคก. (150%) 
(300ไอยู) 

ไม่เกิน 7.5 มคก.   

Vitamin E       
10 มก. แอลฟา-ทีอี 

(15 ไอยู) 

15 มก. แอลฟา-ทีอี
(150%) 
(22.5 ไอยู) 

ไม่เกิน 15 มก. 
แอลฟา-ทีอี 

  

Vitamin K       80 มคก. 120 มคก. (150%) ไม่เกิน 120 มคก.   

Calcium       800 มก. 1200 มก. (150%) ไม่เกิน 1200 มก.   
Phosphorus       800 มก. 1200 มก. (150%) ไม่เกิน 1200 มก.    
Iron       15 มก. 18 มก. (120%) ไม่เกิน 18 มก.    
Iodine       150 มคก. ตามความเห็นชอบ ตามความเห็นชอบ   
Magnesium       350 มก. 525 มก. (150%) ไม่เกิน 525 มก.   
Zinc       15 มก. 18 มก. (120%) ไม่เกิน 18 มก.    
Copper       2 มก. 3 มก. (150%) ไม่เกิน 3 มก.    

Potassium       3500 มก. 5250 มก. (150%) ไม่เกิน 5250 มก.    
Sodium       2400 มก. 2400 มก. (100%) ไม่เกิน 2400 มก.    
Manganese       3.5 มก. 5.25 มก. (150%) ไม่เกิน 5.25 มก.    
Selenium       70 มคก. 105 มคก. (150%) ไม่เกิน 105 มคก.    
Fluoride       2 มก. ตามความเห็นชอบ ตามความเห็นชอบ   

Molybdenum       160 มคก. 240 มคก. (150%) ไม่เกิน 240 มคก.    
Chromium       130 มคก. 195 มคก. (150%) ไม่เกิน 195 มคก.    
Chloride       3400 มก. 5100 มก. (150%) ไม่เกิน 5100 มก.    

Nicotinamide       - - 10-38 มก.   

Inositol       - - 25-75 มก.   

Glucuronolactone       - - 0.2-0.9 ก.   

Taurine       - - 0.13-1.5 ก.   
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