
 

 

 
ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย 

เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการ 
ที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ในอาหารแต่ละกลุ่ม 

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

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ข้อมูลโภชนาการในรูปแบบสัญลักษณ์โภชนาการต่อผู้บริโภคในการ
เลือกซื้ออาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสม และลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2(4) ของค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความ
เชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดีที่ 1/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการ
ใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านอาหารและโภชนาการสู่คุณภาพชีวิตที่ดีในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 
17 ธันวาคม ๒๕61 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย 

เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ  
“ทางเลือกสุขภาพ” ในอาหารแต่ละกลุ่ม ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559  

(2) ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย 
เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ  
“ทางเลือกสุขภาพ” ในอาหารแต่ละกลุ่ม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560  

(3) ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย 
เรื่อง เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ์โภชนาการ  
“ทางเลือกสุขภาพ” ในอาหารแต่ละกลุ่ม (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  

ข้อ 2 การแสดงสัญลักษณ์โภชนาการบนฉลากอาหาร ต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรอง
จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการรับรองให้เป็นไปตามที่มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนด 

ข้อ 3 เกณฑ์สารอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการที่ใช้ประกอบการพิจารณารับรองการแสดง
สัญลักษณ์โภชนาการส าหรับอาหารแต่ละกลุ่ม ให้เป็นดังนี้ 
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ล ำดับ
ที ่

กลุ่มอำหำร1 ฐำน
ค ำนวณ 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกำรพจิำรณำให้สัญลักษณ์โภชนำกำร 

1 อาหารมื้อหลัก 
(MEAL) 

 

100 
กิโลแคลอร ี

หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

สำรอำหำร หน่วย 
คะแนน 

0 1 2 3 4 5 
โปรตีน กรัม <0.50, >25* 0.50-1.00 1.01-1.50 1.51-2.00 2.01-2.50 >2.50,≤25* 

แคลเซียม มิลลิกรัม <8, >750* 8-16 17-24 25-32 33-40 >40,≤750* 

เหล็ก มิลลิกรัม <0.14,>11.25* 0.14-0.28 0.29-0.42 0.43-0.56 0.57-0.70 >0.7,≤11.25* 

ใยอาหาร กรัม <0.25 0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 >1.25 

ไขมันทั้งหมด กรัม >3.25 2.94-3.25 2.62-2.93 2.30-2.61 1.98-2.29 ≤ 1.97 

กรดไขมันอิ่มตัว กรัม >1.00 0.96-1.00 0.91-0.95 0.86-0.90 0.81-0.85 ≤ 0.80 

น้้าตาลทั้งหมด กรัม >1.25 1.01-1.25 0.76-1.00 0.51-0.75 0.25-0.50 <0.25 

โซเดียม  

ระยะที่ 1 
พ.ศ.2559-2564 

มิลลิกรัม <75, >175 
 

156-175 136-155 116-135 96-115 75-95 

ระยะที่ 2 
พ.ศ.2565-2567 

มิลลิกรัม <75, >150 136-150 121-135 106-120 91-105 75-90 

ระยะที่ 3 
พ.ศ.2568-2570 

มิลลิกรัม <75, >125 116-125 106-115 96-105 86-95 75-85 

*เป็นปริมาณต่อหน่วยบริโภค 
จากเกณฑ์ที่ก้าหนดดังกลา่วน้ามาพิจารณาในการได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ” ของผลิตภัณฑ์ต้องผ่านขอ้ก้าหนด 3 ข้อ ดังต่อไปนี ้
1. พลังงานของผลิตภณัฑ์อาหารในกลุ่มนี้ ต้องอยู่ในช่วง 250-500 กิโลแคลอร ีต่อหน่วย
บริโภค 
2. คะแนนสารอาหารของไขมันท้ังหมด กรดไขมันอ่ิมตัว น้้าตาลและโซเดียม ต้องไมเ่ป็น 0  
3. คะแนนรวมของสารอาหารทั้ง 8 ชนิดรวมกัน ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน จาก
คะแนนรวมทั้งหมด 40 คะแนน 

2 เครื่องดื่ม 
(BEVERAGE) 
 

100 
มิลลลิิตร 

น  ำผักและน  ำผลไม้ น  ำอัดลมและน  ำหวำนกลิ่นรสต่ำงๆ น  ำนมถั่วเหลือง เคร่ืองด่ืมธัญพืช : 
น้้าตาลทั้งหมด ≤ 6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร ส้าหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณหนึ่งหน่วย

บริโภคไม่เกิน 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง 
ยกเว้น หากหนึ่งหน่วยบริโภคมีปริมาณมากกว่า 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง ต้องมี
ปริมาณน้้าตาลทั้งหมดไม่เกิน 18 กรัม  
เคร่ืองด่ืมช็อกโกแลต โกโก้ และมอลต์สกัด : 

น้้าตาลทั้งหมด ≤6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร และไขมันท้ังหมด ≤1 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร 
ส้าหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เกิน 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง 
ยกเว้น หากหนึ่งหน่วยบริโภคมีปริมาณมากกว่า 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง ต้องมี
น้้าตาลทั้งหมดไม่เกิน 18 กรัม และไขมันท้ังหมดไม่เกิน 3 กรัม  
ชำปรุงส ำเร็จ2 : 

น้้าตาลทั้งหมด ≤6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร และไขมันทั้งหมด ≤0.6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร 
ส้าหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เกิน 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง 
ยกเว้น หากหนึ่งหน่วยบริโภคมีปริมาณมากกว่า 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง ต้องมี
น้้าตาลทั้งหมดไม่เกิน 18 กรัม และไขมันทั้งหมดไม่เกิน 1.8 กรัม  

                                                           
1 ขอบข่ายของกลุ่มอาหารแตล่ะกลุม่มิได้จ้ากัดเฉพาะประเภทหรือชนิดอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต่พิจารณาจาก

ลักษณะและรูปแบบการบริโภคทีม่ีความคล้ายคลึงกัน 
2 ขอบข่ายของชาปรุงส้าเร็จให้เป็นไปตามข้อ 3 (3) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 196) พ.ศ. 2543 เรื่อง ชา 
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ล ำดับ
ที ่

กลุ่มอำหำร1 ฐำน
ค ำนวณ 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกำรพจิำรณำให้สัญลักษณ์โภชนำกำร 

กำแฟปรุงส ำเร็จ3 : 
น้้าตาลทั้งหมด ≤6 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร และไขมันท้ังหมด ≤1 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร 

ส้าหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เกิน 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง 
ยกเว้น หากหนึ่งหน่วยบริโภคมีปริมาณมากกว่า 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง ต้องมี
น้้าตาลทั้งหมดไม่เกิน 18 กรัม และไขมันท้ังหมดไม่เกิน 3 กรัม  
หมายเหตุ หนึ่งหน่วยบรโิภคอ้างองิของกลุ่มเครื่องดื่ม คือ 200 มิลลลิิตร 

 300 มิลลิลิตร คือ 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงของกลุ่มเครื่องดื่ม 
กรณีบรรจภุัณฑม์ากกว่าหน่ึงหน่วยบริโภค ต้องมีข้อความแบ่งรับประทานจ้านวนครั้งให้ชัดเจน 
เคร่ืองด่ืมชนิดผง :  

พิจารณาการให้สัญลักษณ์โภชนาการเฉพาะสูตรที่มีวิธีการชงโดยการเติมน้้าเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น 

3 เครื่องปรุงรส 
(SEASONING) 

100 
มิลลลิิตร 

น  ำปลำ :  
โซเดียม ≤ 6,000 มิลลิกรมั ต่อ 100 มิลลิลติร 

ซอสปรุงรส และซีอิ๊ว :  
โซเดียม ≤ 5,000 มิลลิกรมั ต่อ 100 มิลลิลติร 

ซีอิ๊วด ำ : 
โซเดียม ≤5,000 มิลลิกรัม ต่อ 100 มิลลลิิตร 

ซีอิ๊วหวำน :  
โซเดียม ≤2,000 มิลลิกรมั ต่อ 100 กรัม 
น้้าตาล  ≤40 กรัม ต่อ 100 กรัม 

น  ำจิ มหวำน (เช่น น  ำจิ มไก่ น  ำจิ มบ๊วย เป็นต้น) : 
โซเดียม ≤900 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม 
น้้าตาล  ≤30 กรัม ต่อ 100 กรัม 

ซอสหอยนำงรม : 
โซเดียม ≤2,000 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม 
น้้าตาล  ≤11 กรัม ต่อ 100 กรัม 

ซอสพริก : 
โซเดียม ≤750 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม 
น้้าตาล  ≤12 กรัม ต่อ 100 กรัม 

ซอสมะเขือเทศ : 
โซเดียม ≤750 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม 
น้้าตาล  ≤17 กรัม ต่อ 100 กรัม 

ซอสอื่นๆ ส ำหรับจิ ม (เช่น ซอสเปรี ยว น  ำจิ มซีฟู้ด น  ำจิ มแจ่ว น  ำจิ มข้ำวมันไก่ เป็นต้น) : 
โซเดียม ≤1,300 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม 
น้้าตาล  ≤14 กรัม ต่อ 100 กรัม 

ซอสอื่นๆ สไตล์ตะวันตก (เช่น ซอสบำร์บิคิว ซอสมัสตำร์ด เป็นต้น) : 
โซเดียม ≤800 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม 
น้้าตาล ≤16 กรัม ต่อ 100 กรัม 

น  ำจิ มสุกี  : 
โซเดียม ≤1,500 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม 
น้้าตาล ≤15 กรัม ต่อ 100 กรัม 

                                                           
3 ขอบข่ายของกาแฟปรุงส้าเร็จให้เป็นไปตาม ข้อ 3 (5) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 197) พ.ศ. 2543 เรื่อง กาแฟ 
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4 ผลิตภณัฑ์นม 
(DAIRY 
PRODUCT) 
 

100 
มิลลลิิตร 

น  ำนมสด น  ำนม นมผง (นมรสธรรมชำติ,นมจืด) : 
ระยะที่ 1 (พ.ศ.2559-2562) ต้องไม่มีการเติมน้้าตาลเพิ่ม และไขมันทั้งหมด ≤ 4 กรัม 

ต่อ 100 มิลลิลิตร  
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2563-2565) ต้องไม่มีการเติมน้้าตาลเพิ่ม และไขมันทั้งหมด ≤ 3.5 กรัม 

ต่อ 100 มิลลิลิตร  
ส้าหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เกิน 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง 
ยกเว้น หากหนึ่งหน่วยบริโภคมีปริมาณมากกว่า 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง ต้องไม่มี
การเติมน้้าตาลเพิ่ม และไขมันท้ังหมดไม่เกิน 12 กรัม ในระยะที่ 1 
หากหนึ่งหน่วยบริโภคมีปริมาณมากกว่า 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง ต้องไม่มีการเติม
น้้าตาลเพิ่ม และไขมันท้ังหมดไม่เกิน 10.5 กรัม ในระยะที่ 2 
นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม : 

น้้าตาลทั้งหมด ≤ 8 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร และไขมันทั้งหมด ≤3.5 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร 
ส้าหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคไม่เกิน 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง 
ยกเว้น หากหนึ่งหน่วยบริโภคมีปริมาณมากกว่า 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง ต้องมี
น้้าตาลทั้งหมดไม่เกิน 24 กรัม และไขมันท้ังหมดไม่เกิน 10.5 กรัม  
หมายเหตุ 300 มิลลิลิตร คือ 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงของกลุ่มนมและผลิตภัณฑ์นม
พร้อมดื่ม 
นมเปรี ยว (ชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลว และชนิดพร้อมดื่ม) : 

น้้าตาลทั้งหมด ≤ 5 กรัม ต่อ 100 มิลลิลิตร ส้าหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณหนึ่งหน่วย
บริโภคไม่เกิน 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง 
ยกเว้น หากหนึ่งหน่วยบริโภคมีปริมาณมากกว่า 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิง ต้องมี
น้้าตาลทั้งหมดไม่เกิน 11.25 กรัม  
หมายเหตุ 225 มิลลิลิตร คือ 150% ของหนึ่งหน่วยบริโภคอ้างอิงของโยเกิร์ตชนิดครึ่งแข็ง
ครึ่งเหลว และโยเกิร์ตชนิดพร้อมดื่ม 
ผลิตภัณฑ์นมชนิดผง :  

พิจารณาการให้สัญลักษณ์โภชนาการเฉพาะสูตรที่มีวิธีการชงโดยการเติมน้้าเพียงอย่าง
เดียวเท่านั้น 

5 อาหารกึ่ง
ส้าเรจ็รูป 
(INSTANT 
FOOD) 

 

50 กรัม บะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป : 
โซเดียม ≤ 1,000 มิลลิกรัม ต่อ 50 กรัม ส้าหรับบรรจุภัณฑ์ที่มี 1 หน่วยบริโภคไม่เกิน 

70 กรัม  
ยกเว้น หากหนึ่งหน่วยบริโภคมากกว่า 70 กรัม ต้องมีปริมาณโซเดียมไม่เกิน 1,400 มิลลิกรัม
ต่อหน่วยบรรจุ 

ข้ำวต้มและโจ๊กที่ปรุงแต่ง : 
โซเดยีม ≤ 1000 มิลลกิรมั ต่อ 50 กรัม ส้าหรบับรรจุภณัฑ์ที่ม ี1 หนว่ยบรโิภคไมเ่กิน 50 กรมั 

ยกเว้น หากหนึ่งหน่วยบรโิภคมากกว่า 50 กรัม ต้องมีปริมาณโซเดียมไมเ่กิน 1,000 มิลลิกรัม 
ต่อหน่วยบรรจ ุ

100 กรัม 
ที่ปรุง
ส้าเรจ็ 

แกงจืดและซุปชนิดเข้มข้น ชนิดก้อน ชนิดผง หรือชนิดแห้ง : 
โซเดียม ≤ 240 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัมที่ปรุงส้าเร็จ 
ไขมันทั้งหมด ≤ 4 กรัม ต่อ 100 กรัมที่ปรุงส้าเร็จ 

หมายเหตุ เกณฑ์ดังกล่าวนี ้หมายถึง ซุปที่เป็นลักษณะผงหรือก้อนและเติมน้้าเพื่อรบัประทาน
ได้ทันที ซึ่งไมร่วมถึงซุปก้อนที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 
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ล ำดับ
ที ่

กลุ่มอำหำร1 ฐำน
ค ำนวณ 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกำรพจิำรณำให้สัญลักษณ์โภชนำกำร 

6 ขนมขบเคี้ยว 
(SNACK) 

100 กรัม มันฝร่ังทอดหรืออบกรอบ ข้ำวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ข้ำวเกรียบทอดหรืออบกรอบ หรือ 
อำหำรขบเคี ยวชนิดอบพอง สำหร่ำยทอดหรืออบกรอบ หรือเคลือบปรุงรส ปลำเส้นทอด
หรืออบกรอบหรือปรุงรส ขนมปังกรอบ หรือแครกเกอร์ หรือบิสกิต เวเฟอร์สอดไส้ 

พลังงาน ≤ 150 กิโลแคลอรีต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 
ไขมันอิ่มตัว ≤ 6 กรัม ต่อ 100 กรัม 
น้้าตาลทั้งหมด ≤ 7 กรัม ต่อ 100 กรัม 
โซเดียม ≤ 500 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม 

100 กรัม ถั่ว นัต และเมล็ดพืชแห้ง 
ไม่มีการเติมน้้าตาล  
ไม่มีการเติมน้้ามัน ยกเว้น เป็นไปเพื่อการปรุงรสชาติโดยอนุญาตที่ปริมาณ ≤0.3% 
ปริมาณโซเดียม ≤ 100 มิลลิกรัม ตอ่ 100 กรัม  
พลังงาน ≤ 200 กิโลแคลอรีต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 

7 ไอศกรีม 
(Ice cream) 

100 กรัม พลังงาน ≤ 130 กิโลแคลอรีต่อหนึง่หน่วยบริโภค 
น้้าตาลทั้งหมด ≤ 20 กรัม ต่อ 100 กรัม 
ไขมันอิ่มตัว ≤ 5 กรัม ต่อ 100 กรัม 
โซเดียม ≤ 100 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม 

8 น้้ามันและ
ไขมัน 
(Fat and oil) 

100 กรัม เนยเทียม : 
ไขมันอิ่มตัว ≤ 27 กรัม ต่อ 100 กรัม 
โซเดียม ≤ 100 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม 

มำยองเนส น  ำสลัดและแซนด์วิชสเปรด : 
พลังงาน ≤ 350 กิโลแคลอรี ต่อ 100 กรัม 
น้้าตาลทั้งหมด ≤ 15 กรัม ต่อ 100 กรัม 
ไขมันอิ่มตัว ≤ 4 กรัม ต่อ 100 กรัม 
โซเดียม ≤ 750 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม 

9 ขนมปัง4  
(BREAD) 

100 กรัม ขนมปัง (ไม่มีไส้) : 
โซเดียม ≤ 450 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม 
น้้าตาล  ≤ 6 กรัม ต่อ 100 กรัม 
ใยอาหาร ≥ 3 กรัม ต่อ 100 กรัม 
ไขมันทั้งหมด ≤5 กรัม ต่อ 100 กรัม 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่       กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  
 
 
 

(นางสาวทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ) 
ประธานคณะอนุกรรมการ 

พัฒนาและส่งเสริมการใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย 

                                                           
4 ขอบข่ายของขนมปังให้เป็นไปตาม ข้อ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 224) พ.ศ.2544 เรื่อง ขนมปัง 


