
ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส�งเสริมการใช�สัญลักษณ�โภชนาการอย�างง�าย
เรื่อง 

ท่ีใช�ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ�โภชนากา

เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการใช�ข�อมูลโภชนาการ
เลือกซ้ืออาหาร ซ่ึงเป.นส�วนหนึ่งท่ีมีความสําคัญต�อการส�งเสริมภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสม และลดความเสี่ยงต�อการ
เกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง

คณะอนุกรรมการพัฒนาและ
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�เพ่ือสร�างความเชื่อมโยงด�านอาหารและโภชนาการสู�คุณภาพชีวิตท่ีดี ภายใต�
คณะกรรมการอาหารแห�งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 
8-5/๒๕๕8 เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 
เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม ๒๕๕9 ครั้งท่ี 
13 ธันวาคม 2559 จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ�ทางวิชาการ เกณฑ�สารอาหารหรือคุณค�าทางโภชนาการท่ีใช�
ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ�โภชนาการไว� ดังต�อไปนี้

๑. การแสดงสัญลักษณ�
มูลนิธิส�งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ

ท้ังนี้ หลักเกณฑ�� เง่ือนไข และวิธีการในการรับรองให
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนด

๒. เกณฑ��สารอาหารหรือ
โภชนาการสําหรับอาหารแต�ละกลุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส�งเสริมการใช�สัญลักษณ�โภชนาการอย�างง�าย

เรื่อง เกณฑ�สารอาหารหรือคุณค�าทางโภชนาการ 
ท่ีใช�ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ�โภชนาการ"ทางเลือกสุขภาพ

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

เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการใช�ข�อมูลโภชนาการในรูปแบบสัญลักษณ�โภชนาการ
หนึ่งท่ีมีความสําคัญต�อการส�งเสริมภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสม และลดความเสี่ยงต�อการ

และโรคไม�ติดต�อเรื้อรัง  

คณะอนุกรรมการพัฒนาและส�งเสริมการใช�สัญลักษณ�โภชนาการอย�างง�าย
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�เพ่ือสร�างความเชื่อมโยงด�านอาหารและโภชนาการสู�คุณภาพชีวิตท่ีดี ภายใต�
คณะกรรมการอาหารแห�งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี ๖-๓/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๑ มิถุนายน พ

กันยายน ๒๕๕8 ครั้งท่ี ๙-๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ครั้งท่ี 12-4/2559 เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2559 และ

จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ�ทางวิชาการ เกณฑ�สารอาหารหรือคุณค�าทางโภชนาการท่ีใช�
ประกอบการพิจารณารับรองการแสดงสัญลักษณ�โภชนาการไว� ดังต�อไปนี้ 

สัญลักษณ��โภชนาการบนฉลากอาหาร ต�องผ�านการตรวจสอบและได
งเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  

เง่ือนไข และวิธีการในการรับรองให�เป.นไปตามท่ีมูลนิธิส�งเสริมโภชนาการ
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนด 

สารอาหารหรือคุณค�าทางโภชนาการท่ีใช�ประกอบการพิจารณารับรองการแสดง
ละกลุ�ม ให�เป.นดังนี้ 

ประกาศคณะอนุกรรมการพัฒนาและส�งเสริมการใช�สัญลักษณ�โภชนาการอย�างง�าย 

ทางเลือกสุขภาพ"ในอาหารแต�ละกลุ�ม 

ในรูปแบบสัญลักษณ�โภชนาการต�อผู�บริโภคในการ
หนึ่งท่ีมีความสําคัญต�อการส�งเสริมภาวะโภชนาการท่ีเหมาะสม และลดความเสี่ยงต�อการ

สัญลักษณ�โภชนาการอย�างง�าย โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�เพ่ือสร�างความเชื่อมโยงด�านอาหารและโภชนาการสู�คุณภาพชีวิตท่ีดี ภายใต�

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งท่ี         
๒๕๕๙ ครั้งท่ี 11-3/๒๕๕9 

และครั้งท่ี 13-5/2559 วันท่ี 
จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ�ทางวิชาการ เกณฑ�สารอาหารหรือคุณค�าทางโภชนาการท่ีใช�

านการตรวจสอบและได�รับการรับรองจาก

มูลนิธิส�งเสริมโภชนาการ สถาบัน

ประกอบการพิจารณารับรองการแสดง สัญลักษณ��
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ลําดับท่ี กลุมอาหาร* ฐานคํานวณ หลักเกณฑ�และเง่ือนไข 
1 อาหารมื้อหลัก 

(MEAL) 
 

100  
กิโลแคลอร ี

หลักเกณฑ�การให�คะแนน 

    สารอาหาร      หนวย 
คะแนน 

      0      1      2      3      4      5 
โปรตีน กรัม <0.50, >5.00 0.50-1.00 1.01-1.50 1.51-2.00 2.01-2.50 2.51-5.00 
ไขมันทั้งหมด กรัม <1.65, >3.25 2.94-3.25 2.62-2.93 2.30-2.61 1.98-2.29 1.65-1.97 
กรดไขมนัอิ่มตัว กรัม >1.00 0.81-1.00 0.61-0.80 0.41-0.60 0.21-0.40 0-0.20 
ใยอาหาร กรัม <0.25 0.25-0.50 0.51-0.75 0.76-1.00 1.01-1.25 >1.25 
น้ําตาลทั้งหมด กรัม >1.25 1.01-1.25 0.76-1.00 0.51-0.75 0.25-0.50 <0.25 
แคลเซียม มิลลิกรัม <8, >150 8-16 17-24 25-32 33-40 41-150 
เหล็ก มิลลิกรัม <0.14, >2.25 0.14-0.28 0.29-0.42 0.43-0.56 0.57-0.70 0.71-2.25 
โซเดียม  
ระยะที่ 1 
พ.ศ.2559-2562 

มิลลิกรัม <75, >175 
 

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

ระยะที่ 2 
พ.ศ.2563-2565 

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

ระยะที่ 3 
พ.ศ.2566-2568 

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

เง่ือนไขการให�สัญลักษณ�โภชนาการ 
1. พลังงานของผลิตภัณฑ�อาหารในกลุDมนี้ ต�องอยูDในชDวง 250-500 กิโลแคลอร ี
2. คะแนนสารอาหารของไขมันทั้งหมด กรดไขมันอิม่ตัว น้ําตาลและโซเดียม ต�องไมDเปFน 0  
3. คะแนนรวมของสารอาหารทั้ง 8 ชนิดรวมกัน ต�องมากกวDาหรือเทDากับ 20 คะแนน จากคะแนนรวมทั้งหมด 40 คะแนน 

2 เครื่องดื่ม 
(BEVERAGE) 
 

100 
มิลลลิิตร 

น้ําผักและน้ําผลไม+ น้ําอัดลมและน้ําหวานกลิ่นรสตางๆ น้ํานมถั่วเหลือง น้ําธัญพืช หรือ   
ชนิดแห+ง : 
นํ้าตาลท้ังหมด ≤ 6 กรัม ตDอ 100 มิลลิลิตร  
สําหรับบรรจุภัณฑ�ท่ีระบุจํานวนหนDวยบริโภค = 1 โดยมีขนาดบรรจุไมDเกิน 150% ของหน่ึงหนDวย
บริโภคอ�างอิง 
ยกเว�น หากหน่ึงหนDวยบริโภคมีปริมาณมากกวDา 150% ของหน่ึงหนDวยบริโภคอ�างอิง ต�องมีปริมาณ
นํ้าตาลท้ังหมดไมDเกิน 18 กรัม  
เครื่องด่ืมช็อกโกแลต โกโก� และมอลต�สกัด : 
นํ้าตาลท้ังหมด ≤6 กรัม/100 มิลลิลิตร และไขมันท้ังหมด ≤1 กรัม/100 มิลลิลิตร 
สําหรับบรรจุภัณฑ�ท่ีระบุจํานวนหนDวยบริโภค = 1 โดยมีขนาดบรรจุไมDเกิน 150% ของหน่ึงหนDวย
บริโภคอ�างอิง 
ยกเว�น หากหน่ึงหนDวยบริโภคมีปริมาณมากกวDา 150% ของหน่ึงหนDวยบริโภคอ�างอิง ต�องมีนํ้าตาล
ท้ังหมดไมDเกิน 18 กรัม และไขมันท้ังหมดไมDเกิน 3 กรัม  
ชาปรุงสําเร็จ :*** 
นํ้าตาลท้ังหมด ≤6 กรัม/100 มิลลิลิตร และไขมันท้ังหมด ≤0.6 กรัม/100 มิลลิลิตร 
สําหรับบรรจุภัณฑ�ท่ีระบุจํานวนหนDวยบริโภค = 1 โดยมีขนาดบรรจุไมDเกิน 150% ของหน่ึงหนDวย
บริโภคอ�างอิง 
ยกเว�น หากหน่ึงหนDวยบริโภคมีปริมาณมากกวDา 150% ของหน่ึงหนDวยบริโภคอ�างอิง 
ต�องมีนํ้าตาลท้ังหมดไมDเกิน 18 กรัม และไขมันท้ังหมดไมDเกิน 1.8 กรัม  
กาแฟปรุงสําเร็จ :*** 
นํ้าตาลท้ังหมด ≤6 กรัม/100 มิลลิลิตร และไขมันท้ังหมด ≤1 กรัม/100 มิลลิลิตร 
สําหรับบรรจุภัณฑ�ท่ีระบุจํานวนหนDวยบริโภค = 1 โดยมีขนาดบรรจุไมDเกิน 150% ของหน่ึงหนDวย
บริโภคอ�างอิง 
ยกเว�น หากหน่ึงหนDวยบรโิภคมปีรมิาณมากกวDา 150% ของหน่ึงหนDวยบริโภคอ�างอิง ต�องมีนํ้าตาล
ท้ังหมดไมDเกิน 18 กรัม และไขมันท้ังหมดไมDเกิน 3 กรัม  
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ลําดับท่ี กลุมอาหาร* ฐานคํานวณ หลักเกณฑ�และเง่ือนไข 
3 เครื่องปรุงรส 

(SEASONING) 
 

100 
มิลลลิิตร 

น้ําปลา: 
โซเดียม ≤ 6,000 มิลลิกรมั ตDอ 100 มิลลิลติร 
ซอสปรุงรส และซีอ๊ิว : 
โซเดียม ≤ 5,000 มิลลิกรมั ตDอ 100 มิลลิลติร 

4 ผลิตภณัฑ�นม 
(DAIRY 
PRODUCT) 
 

100 
มิลลลิิตร 

น้ํานมโค และนมผง : 
ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2559-2562) ต�องไมDมีการเติมนํ้าตาลเพ่ิม และไขมันท้ังหมด ≤ 4 กรัม/100 
มิลลิลิตร  
ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2563-2565) ต�องไมDมีการเติมนํ้าตาลเพ่ิม และไขมันท้ังหมด ≤ 3.5 กรัม/100 
มิลลิลิตร  
สําหรับบรรจุภัณฑ�ท่ีระบุจํานวนหนDวยบริโภค = 1 โดยมีขนาดบรรจุไมDเกิน 150% ของหน่ึงหนDวย
บริโภคอ�างอิง 
ยกเว�น หากหน่ึงหนDวยบริโภคมีปริมาณมากกวDา 150% ของหน่ึงหนDวยบริโภคอ�างอิง ต�องไมDมีการ
เติมนํ้าตาลเพ่ิม และไขมันท้ังหมดไมDเกิน 12 กรัม ในระยะท่ี 1 
หากหน่ึงหนDวยบริโภคมีปริมาณมากกวDา 150% ของหน่ึงหนDวยบริโภคอ�างอิง ต�องไมDมีการเติม
นํ้าตาลเพ่ิม และไขมันท้ังหมดไมDเกิน 10.5 กรัม ในระยะท่ี 2 
นมปรุงแตง ผลิตภัณฑ�ของนม และนมผง: 
นํ้าตาลท้ังหมด ≤ 8 กรัม/100 มิลลิลิตร และไขมันท้ังหมด ≤3.5 กรัม/100 มิลลิลิตร  
สําหรับบรรจุภัณฑ�ท่ีระบุจํานวนหนDวยบริโภค = 1 โดยมีขนาดบรรจุไมDเกิน 150% ของหน่ึงหนDวย
บริโภคอ�างอิง 
ยกเว�น หากหน่ึงหนDวยบริโภคมีปริมาณมากกวDา 150% ของหน่ึงหนDวยบริโภคอ�างอิง ต�องมีนํ้าตาล
ท้ังหมดไมDเกิน 24 กรัม และไขมันท้ังหมดไมDเกิน 10.5 กรัม  
นมเปร้ียว (ชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลว และชนิดพร+อมด่ืม) : 
นํ้าตาลท้ังหมด ≤ 5 กรัม/100 มิลลิลิตร  
สําหรับบรรจุภณัฑ�ท่ีระบุจํานวนหนDวยบริโภค = 1 โดยมีขนาดบรรจุไมDเกิน 150% ของหน่ึงหนDวย
บริโภคอ�างอิง 
ยกเว�น หากหน่ึงหนDวยบริโภคมีปริมาณมากกวDา 150% ของหน่ึงหนDวยบริโภคอ�างอิง ต�องมีนํ้าตาล
ท้ังหมดไมDเกิน 11.25 กรัม  
 

5 อาหารก่ึง
สําเรจ็รูป 
(INSTANT 
FOOD) 

 

50 กรัม บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป : 
โซเดียม ≤ 1,000 มิลลิกรมั ตDอ 50 กรัม 
สําหรับบรรจุภัณฑ�ท่ีมี 1 หนDวยบริโภคไมDเกิน 70 กรัม 
ยกเว�นหาก 1 หนDวยบริโภคมากกวDา 70 กรัม ต�องมีปริมาณโซเดียมไมDเกิน 1,400 มิลลิกรัมตDอ 
หนDวยบรรจุ 
ข+าวต+มและโจAกท่ีปรุงแตง : 
โซเดียม ≤ 1000 มิลลิกรัม ตDอ 50 กรัม 
สําหรับบรรจุภัณฑ�ท่ีมี 1 หนDวยบริโภคไมDเกิน 50 กรัม 
ยกเว�นหาก 1 หนDวยบริโภคมากกวDา 50 กรัม ต�องมีปริมาณโซเดียมไมDเกิน 1,000 มิลลิกรัมตDอ 
หนDวยบรรจุ 
 

100 กรัมท่ี
ปรุงสําเร็จ 

แกงจืดและซุปชนิดเข+มข+น ชนิดก+อน ชนิดผง หรือชนิดแห+ง : 
โซเดียม ≤ 240 มิลลิกรัม/100 กรัมท่ีปรุงสําเร็จ 
ไขมันท้ังหมด ≤ 4 กรัม/100 กรัมท่ีปรุงสําเร็จ 
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ลําดับท่ี กลุมอาหาร* ฐานคํานวณ หลักเกณฑ�และเง่ือนไข 
6 ขนมขบเค้ียว 

(SNACK) 
 

100 กรัม มันฝร่ังทอดหรืออบกรอบ ข+าวโพดค่ัวทอดหรืออบกรอบ ข+าวเกรียบ ทอด หรืออบกรอบ หรือ
อาหารขบเค้ียวชนิดอบพอง สาหรายทอด หรืออบกรอบ หรือเคลือบปรุงรส ปลาเส+นทอด หรือ
อบกรอบหรือปรุงรส ขนมปCงกรอบ หรือแครกเกอร� หรือบิสกิต เวเฟอร�สอดไส+ (ยกเว+นถั่ว
หรือนัตทอดหรืออบกรอบหรืออบเกลือ) 
พลังงาน ≤150 กิโลแคลอรีตDอหน่ึงหนDวยบริโภค 
ไขมันอ่ิมตัว ≤ 6 กรัม/100 กรัม 
นํ้าตาลท้ังหมด ≤ 7 กรัม/100 กรัม 
โซเดียม ≤ 500 มิลลิกรัม/100 กรัม 

* ขอบข�ายของกลุ�มอาหารแต�ละกลุ�มมิได�จํากัดเฉพาะประเภทหรือชนิดอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต�พิจารณาจาก
ลักษณะและรูปแบบการบริโภคท่ีมีความคล�ายคลึงกัน  
** ขอบข�ายของชาปรุงสําเร็จให�เป.นไปตามข�อ 3 (3) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 196) พ.ศ. 2543 เรื่อง ชา 
*** ขอบข�ายของกาแฟปรุงสําเร็จให�เป.นไปตาม ข�อ 3 (5) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 197) พ.ศ. 2543 เรื่อง กาแฟ 

ประกาศ ณ วันท่ี   29    ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
 

(นางสาวทิพย�วรรณ ปริญญาศิริ) 
ประธานคณะอนุกรรมการ 

พัฒนาและส�งเสริมการใช�สัญลักษณ�โภชนาการอย�างง�าย 


