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คำนำ
ปจจุบนั ทัว่ โลกกำลังรณรงคเพือ่ แกปญ
 หาน้ำหนักเกิน โรคอวน (Obesity) และ
โรคทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ เปนโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง หรือเรียกสัน้ ๆ วา NCDs (Non-communicable
diseases) ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด เปนตน ซึง่ โรคเหลานี้
กำลังเปนภัยคุกคามในประชากรไทยเชนกัน ปญหาของโรคไมติดตอเรื้อรังที่เกิดขึ้น
ไมเพียงเปนปญหาทีก่ อ ความเดือดรอนกับผูป ว ยและครอบครัวโดยตรงเทานัน้ แตยงั เปน
ปญหาตอเนื่องที่มีผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ดวยภาครัฐตองจาย
คารักษาพยาบาลผูปวยโรคตางๆ ดังกลาวสูงมาก
พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสมเปนปจจัยเบื้องตนของความเสี่ยง
ในการเปนโรค NCDs การกินอาหารทีห่ วาน มัน เค็ม มากเกินไป สงผลรายตอสุขภาพ
ตามมามากมาย ขอมูลคุณคาทางโภชนาการบนบรรจุภณ
ั ฑ ซึง่ เปนขอมูลทีม่ ปี ระโยชน
ทำใหผูบริโภคทราบวาไดรับสารอาหารจากอาหารที่บริโภคเขาไปมากนอยเพียงใด
กลับพบวา ผูบริโภคสวนใหญไมเขาใจหรือไมสนใจขอมูลที่มีรายละเอียดดังกลาว
คณะกรรมการอาหารแหงชาติรวมกับภาคีเครือขายตระหนักถึงปญหาดังกลาว
จึงสงเสริมการใชขอ มูลโภชนาการในรูปแบบสัญลักษณโภชนาการ เพือ่ เปนเครือ่ งมือสำหรับ
ผูบ ริโภคในการเลือกซือ้ และบริโภคอาหารทีม่ คี ณ
ุ คาทางโภชนาการเหมาะสมตอสุขภาพ
อีกทั้งเพื่อสงเสริมใหผูผลิตอาหารพัฒนาสูตรผลิตภัณฑอาหารใหมีคุณคาโภชนาการ
ที่ดีตอสุขภาพยิ่งขึ้น สรางทางเลือกใหแกผูบริโภค ทำใหผูบริโภคสามารถเขาถึงและ
หาซื้อไดงาย จึงมีโครงการสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
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ทำไมตองมีสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”
ปจจุบนั คนไทยกินอาหารทีม่ สี ว นประกอบของน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม)
มากเกินความตองการ จนอาจเกิดเปนอันตราย และเพิ่มความเสี่ยงของการเปน
โรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-communicable diseases หรือที่เรียกสั้นๆ วา NCDs)
ซึง่ มักเริม่ จากภาวะอวนโดยเฉพาะอวนลงพุง ตามดวยความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน
ในเลือดสูง เกิดภาวะไตวาย ตลอดจนภาวะหัวใจขาดเลือดและเสนเลือดในสมองแตก
หรืออุดตันตามมา สาเหตุหนึ่งมาจากปจจุบันผูบริโภคสวนใหญไมเขาใจหรือไมสนใจ
อานขอมูลคุณคาทางโภชนาการบนบรรจุภณ
ั ฑทม่ี รี ายละเอียดปริมาณสารอาหารตางๆ
ที่จะทำใหไมทราบวาจากการบริโภคนั้นไดรับสารอาหารไปมากนอยเพียงใด

ดังนั้น จึงมีการจัดทำสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ที่จะแสดง
บนบรรจุภณ
ั ฑ เพือ่ บงบอกใหทราบวาผลิตภัณฑอาหารนัน้ มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน เกลือ
(โซเดียม) หรือสารอาหารอืน่ ๆ ผานเกณฑทก่ี ำหนดไว เพือ่ ใชในการสือ่ สารกับผูบ ริโภค
ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสมไดอยางรวดเร็ว
สอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อที่ใชระยะเวลาสั้นในการตัดสินใจ พรอมๆ กับสงเสริม
ใหภาคอุตสาหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณคาโภชนาการที่เหมาะสมออกสู
ทองตลาดมากขึ้น
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นิยามสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”
สัญลักษณโภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ"
หมายความวา เครื่องหมายแสดงทางเลือกสุขภาพ
ที่ชวยใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการมีภาวะโภชนาการ
ที่เหมาะสม

การแสดงสัญลักษณโภชนาการ
"ทางเลือกสุขภาพ" บนฉลากอาหาร
เปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 373 (พ.ศ. 2559)
เรื่อง การแสดงสัญลักษณโภชนาการ
บนฉลากอาหาร ซึ่งไดประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแต
วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
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สัญลักษณโภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ"
มิไดเปนสัญลักษณบังคับ เปนเพียงความ
สมัครใจ โดยทีผ่ ลิตภัณฑทไ่ี ดรบั สัญลักษณน้ี
ตองผานเกณฑคณ
ุ คาทางโภชนาการทีช่ ว ย
ลดความเสีย่ งของการเปนโรคไมตดิ ตอเรือ้ รัง
จากการบริโภคอาหาร

สัญลักษณโภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ"
ไมใชการโฆษณาสินคา หรือจัดอันดับอาหาร
วาดีหรือไมดี แตมงุ ใหความรูก บั ผูบ ริโภค
ในการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม
ตอสุขภาพ รวมทั้งเปนแรงกระตุนให
ผู  ป ระกอบการร ว มมื อ และมุ  ง พั ฒ นา
ผลิตภัณฑของตนใหผา นเกณฑทก่ี ำหนด

3

4

รูปแบบสัญลักษณโภชนาการ
"ทางเลือกสุขภาพ"

รูปแบบสัญลักษณโภชนาการ เปนรูปวงกลม ตรงกลางวงกลมเปนภาพใบไม
สองใบทับกัน และมีขอความ “ทางเลือกสุขภาพ” อยูดานลางในวงกลม และมีชื่อ
กลุมอาหารอยูดานบนในวงกลม
รูปแบบสัญลักษณโภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" สามารถแสดงได
2 แบบ คือ แสดงโดยใชสีตามที่กำหนด หร�อแสดงเปนสีเดียว

1

แสดงโดยใชสีตามที่กำหนด

รูปวงกลมขอบสีฟา ตรงกลางวงกลมเปนภาพใบไมสเี ขียวสองใบทับกัน เหนือใบไม
มีวงกลมทึบสีเขียวขนาดเล็กอยูก ง่ึ กลาง เหนือวงกลมทึบสีเขียว มีเสนโคงสีสม มีขอ ความ
ดานลาง “ทางเลือกสุขภาพ” เปนสีฟา
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ความหมายของสัญลักษณโดยรวม คือ
"เพ�่ออนาคตที่สดใส มีความสุข สุขภาพดี" ซึ่งมีองคประกอบเปน 3 สี คือ

สีสม หมายถึง ความเปนหนึ่งเดียวมีพลัง
สีเข�ยว หมายถึง สีของอาหารธรรมชาติ
สีฟา หมายถึง ความสดใส

2

แสดงเปนสีเดียว

โดยเสนขอบอาจเปนสีดำหรือสีนำ้ เงินเขม หรือสีขาว แลวแตกรณี ทัง้ นีก้ ารแสดง
สีของพืน้ ฉลากและสีของสัญลักษณตอ งใชสที ต่ี ดั กันทีท่ ำใหเห็นสัญลักษณไดชดั เจน
ชือ่ กลุม อาหารดานบนสัญลักษณโภชนาการ ชวยใหผบู ริโภคทราบวาการเลือก
อาหารที่มีสัญลักษณนั้น ตองเปรียบเทียบภายในกลุมอาหารเดียวกันเทานั้น
5

การขอใชสัญลักษณโภชนาการ
"ทางเลือกสุขภาพ"
ผู  ป ระกอบการที ่ ส นใจขอใช ส ั ญ ลั ก ษณ โ ภชนาการ “ทางเลื อ กสุ ข ภาพ”
บนบรรจุภัณฑสามารถดำเนินการโดยตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑ
อาหารที่จะแสดงสัญลักษณโภชนาการวาเปนไปตามที่เกณฑของกลุมอาหารหรือไม
จากนั้นยื่นเอกสารไปยัง “หนวยรับรองการใชสัญลักษณ โภชนาการทางเลือก
สุขภาพ” มูลนิธิสงเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดสามารถศึกษาเพิม่ เติมใน www.healthierlogo.com
หรือโทร 0 2800 2380 ตอ 163

ประโยชนที่จะไดรับจากการ
ใชสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”
- แสดงใหเห็นถึงภาพลักษณ
ขององคกรที่เห็นความสำคัญ
และใสใจสุขภาพของคนไทย
- สามารถลดตนทุนการผลิตได
- ตอบสนองกลุมผูบร�โภคที่มี
เปาหมาย ดูแลสุขภาพตนเอง
ที่นับวันจะมีมากข�้น
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ขั้นตอนการขอข�้นทะเบียนสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”
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ขั้นตอนการขอข�้นทะเบียนสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”

ตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการ
ของผลิตภัณฑวาเปนไปตามเกณฑหร�อไม
(อายุผลว�เคราะห ไมเกิน 5 ป)

ดาวนโหลดใบคำขอรับบร�การ
ข�น้ ทะเบียนสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” ที่
www.healthierlogo.com
และเตร�ยมเอกสารที่เกี่ยวของ

สงเอกสารมาที่อีเมล
info.thaihealthier@gmail.com
ถาไมสะดวกในการสงอีเมล สามารถสงเอกสาร
ดวยตัวเอง หร�อทางไปรษณีย มาไดที่
มูลนิธิสงเสร�มโภชนาการฯ 25/25 สถาบันโภชนาการ
มหาว�ทยาลัยมหิดล ถนนพ�ทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพ�ทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
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ดวน

หนวยรับรองฯ ตรวจสอบความถูกตอง
ของเอกสารและดำเนินการแจงผล
รับรองทางอีเมลภายใน 10 วัน ทำการ
พรอมสงเอกสารทางไปรษณีย
ใหผูประกอบการ โดยนับจากวันที่
สงใบสมัครและเอกสารแนบครบถวน

10

$

หลังจากไดรับการแจงผลการพ�จารณาจาก
หนอยรับรองฯ วาผลิตภัณฑผานเกณฑ
ใหดำเนินการโอนเง�นคาธรรมเนียม
10,000 บาท ตอ 1 ผลิตภัณฑ
ชื่อบัญชี “รับรองข�้นทะเบียน
สัญลักษณโภชนาการอยางงาย”
เลขที่บัญชี 316-404421-1
ธนาคารไทยพาณิชย สาขาศาลายา
สงหลักฐานการโอนเง�น มาทีอ่ เี มล
info.thaihealthier@gmail.com
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เอกสารสำหรับการยื่นขอรับรองสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”

1. ใบคำขอรั บ บริ ก าร ขึ ้ น ทะเบี ย นสั ญ ลั ก ษณ โ ภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซต www.healthierlogo.com
2. ผลวิเคราะหสารอาหารของผลิตภัณฑที่จะยื่นขอรับรอง ซึ่งไดจากหองปฏิบัติการ
ที่ผานการรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยตรวจสอบรายชื่อ
หองปฏิบัติการที่ผานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดที่
เว็บไซต www.healthierlogo.com ผลวิเคราะหสารอาหารสามารถใชผลยอนหลัง
ไดไมเกิน 5 ป นับจากปที่สมัคร
3. ฉลากของผลิตภัณฑ ทั้งดานหนาและดานหลัง
4. ใบสำคัญการขึน้ ทะเบียนตำรับอาหาร/ใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร
(เอกสาร สบ.5 หรือ สบ.7 หรือ อ.18)
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เกณฑการพ�จารณาใหสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”
เกณฑสารอาหารหรือคุณคาทางโภชนาการที่ใชประกอบพิจารณารับรอง
การแสดงสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ใหกบั อาหารแตละกลุม เปนไปตาม
หลักเกณฑทางวิชาการทีค่ ณะอนุกรรมการพัฒนาและสงเสริมการใชสญ
ั ลักษณโภชนาการ
อยางงายกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร เพือ่ สรางความ
เชือ่ มโยงดานอาหารและโภชนาการสูค ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ภายใตคณะกรรมการอาหารแหงชาติ
และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขรับรอง
ใหสามารถแสดงบนฉลากอาหารได
ทัง้ นี้ ขอบขายของกลุม อาหารรวมทัง้ ผลิตภัณฑทร่ี ะบุกลุม ผูบ ริโภคเฉพาะ หรือมี
วัตถุประสงคพเิ ศษ จะไมจดั อยูใ นขอบขายอาหารทีใ่ หการรับรองสัญลักษณโภชนาการ
"ทางเลือกสุขภาพ" ดังนี้
- อาหารสูตรสำหรับทารก
- เครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนสังเคราะหเปนสวนประกอบ
- อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ - เครื่องดื่มเกลือแร
- อาหารทางการแพทย
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล
- ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
- น้ำบริโภค น้ำแข็ง น้ำแรธรรมชาติ

กลุมอาหารที่มีการกำหนดเกณฑและผานการเห็นชอบแลว ไดแก
1. กลุมอาหารมื้อหลัก

2. กลุมเคร�่องดื่ม

3. กลุมเคร�่องปรุงรส

4. กลุมผลิตภัณฑนม

5. กลุมอาหารกึ่งสำเร็จรูป

6. กลุมขนมขบเคี้ยว

7. กลุมไอศกร�ม

8. กลุมไขมันและน้ำมัน

ติดตามกลุม ผลิตภัณฑและเกณฑการรับรองเพิม่ เติมผานทาง www.healthierlogo.com
หรือ www.ทางเลือกสุขภาพ.com
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เกณฑการพ�จารณาใหสญ
ั ลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” กลุมอาหารมื้อหลัก
กลุม อาหารมือ้ หลัก ในทีน่ ้ี หมายถึง อาหารทีผ่ ลิตเรียบรอยพรอมบริโภคทีบ่ รรจุ
ในภาชนะพรอมจำหนายไดทันที ซึ่งประกอบดวยสารอาหารที่ใหพลังงาน ไดแก
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และมีพลังงานตอมื้อประมาณ 250-500 กิโลแคลอรี
โดยมีวัตถุประสงคการบริโภคเพื่อเปนอาหารมื้อหลัก ทั้งนี้ อาจอยูในรูปแบบแชเย็น
หรือแชแข็งก็ได เชน ขาวผัดกะเพราไขดาว สปาเกตตี้ผัดขี้เมา เปนตน และตอไป
จะขยายผลถึงอาหารจานเดียวปรุงสำเร็จ ทีม่ สี ตู รมาตรฐานทีจ่ ำหนายในภัตตาคารทัว่ ไป
อาหารกลุมนี้ไดรับพลังงานและสารอาหารที่หลากหลาย การพิจารณาใหสัญลักษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” จะพิจารณาสารอาหารที่รางกายควรไดรับเพื่อใหเกิด
ผลดีตอสุขภาพ รวมไปกับสารอาหารที่ไดรับมากเกินไปมีความเสี่ยงตอการเปนโรค
ไมติดตอเรื้อรัง

ดังนั้นจ�งใหความสำคัญกับสารอาหาร 8 ชนิด คือ

01
02
03
04

05

ไขมันทั้งหมด

06

ไขมันอิ�มตัว

07

โปรตีน

08

ใยอาหาร

น้ำตาล (ทั้งหมด)
โซเดียม
แคลเซียม
เหล็ก

โดยพ�จารณาจาก ปร�มาณของสารอาหารตางๆ ทั้ง 8 ชนิด
ตอ 100 กิโลแคลอร�
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การพิจารณาใหสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” จะใชระบบการใหคะแนน
(Scoring system) โดยปริมาณแสดงตอพลังงาน 100 กิโลแคลอรี ยกเวนสารอาหาร
โปรตีน แคลเซียม และเหล็ก ทีม่ กี ารกำหนดเกณฑทง้ั ตอ 100 กิโลแคลอรี และตอหนวย
บริโภคในบางระดับคะแนน
สารอาหาร

หนวย

คะแนน
0

โปรตีน

1

2

3

4

5

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

น้ำตาลทั้งหมด

กรัม

>1.25

1.01-1.25

0.76-1.00

0.51-0.75

0.25-0.50

<0.25

ระยะที่ 1

มิลลิกรัม

<75, >175

156-175

136-155

116-135

96-115

75-95

ระยะที่ 2

มิลลิกรัม

<75, >150

136-150

121-135

106-120

91-105

75-90

ระยะที่ 3

มิลลิกรัม

<75, >125

116-125

106-115

96-105

86-95

75-85

โซเดียม

* เปนปริมาณตอหนึง่ หนวยบริโภค

จากเกณฑที่กำหนดดังกลาวนำมาพิจารณาในการไดรับสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” ของผลิตภัณฑตองผานขอกำหนด 3 ขอ ดังตอไปนี้
1. พลังงานของผลิตภัณฑอาหารในกลุมนี้ตองอยูในชวง 250-500 กิโลแคลอรี
ตอหนึ่งหนวยบริโภค
2. คะแนนสารอาหารของไขมันทั้งหมด กรดไขมันอิ่มตัว น้ำตาลและโซเดียมไมเปน 0
3. คะแนนรวมของทั้ง 8 สารอาหารรวมกันตองมากกวาหรือเทากับ 20 คะแนนจาก
คะแนนรวมทั้งหมด 40 คะแนน
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เกณฑการพ�จารณาใหสญ
ั ลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” กลุมเคร�่องดื่ม
ผลิตภัณฑกลุมเครื่องดื่มมักมีน้ำตาลเปนสวนประกอบหลัก และเครื่องดื่ม
บางชนิดมีปริมาณไขมันสูงดวย ดังนั้น นอกจากกำหนดปริมาณน้ำตาลแลว เครื่องดื่ม
บางชนิดยังกำหนดปริมาณไขมันดวย โดยมีรายละเอียดของเกณฑ ดังนี้
ประเภทเคร�่องดื่ม

น้ำผัก น้ำผลไม
น้ำอัดลม
น้ำหวานกลิน่ รสตางๆ
เครื่องดื่มธัญพืช
น้ำนมถั่วเหลือง

เกณฑการพ�จารณาใหสัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบร�โภคไมเกิน
300 มิลลิลิตร

เกณฑการพ�จารณาใหสัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบร�โภคเกิน
300 มิลลิลิตร

น้ำตาลทัง้ หมด ≤6 กรัม/100 มิลลิลติ ร

น้ำตาลทั้งหมด ≤18 กรัม

เครื่องดื่มช็อคโกแลต
โกโกและมอลตสกัด

น้ำตาลทัง้ หมด ≤6 กรัม/100 มิลลิลติ ร
ไขมันทั้งหมด ≤1 กรัม/100 มิลลิลิตร

น้ำตาลทั้งหมด ≤18 กรัม
ไขมันทั้งหมด ≤3 กรัม

ชาปรุงสำเร็จ

น้ำตาลทัง้ หมด ≤6 กรัม/100 มิลลิลติ ร
ไขมันทัง้ หมด ≤0.6 กรัม/100 มิลลิลติ ร

น้ำตาลทั้งหมด ≤18 กรัม
ไขมันทั้งหมด ≤1.8 กรัม

กาแฟปรุงสำเร็จ

น้ำตาลทัง้ หมด ≤6 กรัม/100 มิลลิลติ ร
ไขมันทั้งหมด ≤1 กรัม/100 มิลลิลิตร

น้ำตาลทั้งหมด ≤18 กรัม
ไขมันทั้งหมด ≤3 กรัม

หมายเหตุ : หนึ่งหนวยบริโภคอางอิงของกลุมเครื่องดื่ม คือ 200 มิลลิลิตร
• 300 มิลลิลิตร คือ 150%ของหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงของกลุมเครื่องดื่ม
• กรณีบรรจุภณ
ั ฑมากกวาหนึง่ หนวยบริโภค ตองมีขอ ความบอกจำนวนครัง้
ของการแบงรับประทานใหชัดเจน
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เกณฑการพ�จารณาใหสญ
ั ลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” กลุมเคร�่องปรุงรส
ผลิตภัณฑกลุม เครือ่ งปรุงรสมีปริมาณโซเดียมสูง เกณฑการพิจารณาใหสญ
ั ลักษณ
โภชนาการพิจารณาการลดปริมาณโซเดียมลงประมาณรอยละ 30 จากคาเฉลีย่ ของปริมาณ
โซเดียมทีม่ อี ยูใ นผลิตภัณฑกลุม นี้ โดยมีรายละเอียดของเกณฑ ดังนี้
เคร�่องปรุงรส

เกณฑการพ�จารณาใหสัญลักษณ

น้ำปลา

โซเดียม ≤6,000 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร

ซอสปรุงรสและซีอิ๊ว

โซเดียม ≤5,000 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร
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เกณฑการพิจารณาให
ั ลักษณโโภชนาการ
ภชนาการ
ารณาใหส ญ
ารณา
“ทางเลือกสุขภาพ” กลุมผลิตภัณฑนม
กลุมผลิตภัณฑนมพิจารณาใหสัญลักษณโภชนาการเปนไปตามปริมาณน้ำตาล
และไขมันที่มีอยูในนมตามธรรมชาติ ยกเวนนมปรุงแตงและผลิตภัณฑของนมใหเติม
น้ำตาลไดไมเกินรอยละ 3 ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ ดังนี้
กลุมอาหาร

เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบริโภคไมเกิน
300 มิลลิลิตร

น้ำนมโค น้ำนม นมผง ไมมีการเติมน้ำตาลเพิ่ม
(นมรสธรรมชาติ, นมจืด) ไขมันทั้งหมด
ระยะที่ 1 ไขมันทั้งหมด ≤4 กรัม/100 มิลลิลิตร
ระยะที่ 2 ไขมันทัง้ หมด ≤3.5 กรัม/100 มิลลิลติ ร
นมปรุงแตง
น้ำตาลทั้งหมด ≤8 กรัม/100 มิลลิลิตร
ผลิตภัณฑของนม
ไขมันทั้งหมด ≤3.5 กรัม/100 มิลลิลิตร

เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบริโภคเกิน
300 มิลลิลิตร

ไมมีการเติมน้ำตาลเพิ่ม
ไขมันทั้งหมด
ระยะที่ 1 ไขมันทั้งหมด ≤12.0 กรัม
ระยะที่ 2 ไขมันทัง้ หมด ≤10.5 กรัม
น้ำตาลทั้งหมด ≤24 กรัม
ไขมันทั้งหมด ≤10.5 กรัม

หมายเหตุ : 300 มิลลิลติ ร คือ 150% ของหนึง่ หนวยบริโภคอางอิงของกลุม นมและผลิตภัณฑนมพรอมดืม่
ระยะ phasing ของไขมันในน้ำนมโค น้ำนม นมผง
ระยะที่ 1 : ป 2559 – ป 2562
ระยะที่ 2 : ป 2563 – ป 2565

กลุมอาหาร

นมเปรี้ยว
(ชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลว
และชนิดพรอมดื่ม)

เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบริโภคไมเกิน
225 มิลลิลิตร

น้ำตาลทั้งหมด ≤5 กรัม/100 มิลลิลิตร

เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบริโภคเกิน
225 มิลลิลิตร

น้ำตาลทั้งหมด ≤11.25 กรัม

หมายเหตุ : 225 มิลลิลติ ร คือ 150% ของหนึง่ หนวยบริโภคอางอิงของโยเกิรต ชนิดครึง่ แข็งครึง่ เหลว
และโยเกิรตชนิดพรอมดื่ม
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เกณฑการพ�จารณาใหสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” อาหารกึ
แาหารกึ่งสำเร็จรูป
อาหารกึง่ สำเร็จรูป หมายความวา อาหารทีผ่ า นกรรมวิธี และปรุงแตงมาบางแลว
และใชรบั ประทานหลังผานวิธกี ารอยางงายๆ และใชระยะเวลาสัน้ โดยการเติมน้ำรอน
การตม หรือการเติมอาหารอื่นลงไป แบงออกเปน 4 ชนิด ดังตอไปนี้
(1) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
(2) ขาวตมและโจกที่ปรุงแตง
(3) แกงจืดและซุปชนิดเขมขน ชนิดกอน ชนิดผง หรือชนิดแหง
(4) แกงและน้ำพริกแกงตางๆ
ผลิตภัณฑกลุม อาหารกึง่ สำเร็จรูปมีปริมาณโซเดียมสูง เกณฑการพิจารณาใหสญั ลักษณ
โภชนาการพิจารณาโดยมีเปาหมายวาลดปริมาณโซเดียมลงประมาณรอยละ 30 จากคาเฉลีย่
ของปริมาณโซเดียมที่มีอยูในผลิตภัณฑกลุมนี้ โดยในระยะเริ่มตนกำหนดเกณฑ ดังนี้
กลุมบะหมี่สำเร็จรูป
กลุมอาหาร

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

เกณฑการพ�จารณาใหสัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบร�โภคไมเกิน 70 กรัม

โซเดียม ≤ 1,000 มิลลิกรัม/50 กรัม

เกณฑการพ�จารณาใหสัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบร�โภคเกิน 70 กรัม

โซเดียม ≤ 1,400 มิลลิกรัม

กลุมขาวตมหรือโจกที่ปรุงแตง
กลุมอาหาร

ขาวตมหรือโจกที่
ปรุงแตง

เกณฑการพ�จารณาใหสัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบร�โภคไมเกิน 50 กรัม

โซเดียม ≤ 1,000 มิลลิกรัม/50 กรัม

เกณฑการพ�จารณาใหสัญลักษณ
กรณีหนึ่งหนวยบร�โภคเกิน 50 กรัม

โซเดียม ≤ 1,000 มิลลิกรัม

กลุมแกงจืดและซุปชนิดเขมขน ชนิดกอน ชนิดผง หรือชนิดแหง
กลุมอาหาร

แกงจืดและซุปชนิดเขมขน
ชนิดกอน ชนิดผงหรือชนิดแหง

เกณฑการพ�จารณาใหสัญลักษณ

โซเดียม ≤ 240 มิลลิกรัม/100 กรัมที่ปรุงสำเร็จ
ไขมันทั้งหมด ≤ 4 กรัม/100 กรัมที่ปรุงสำเร็จ
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เกณฑการพ�จารณาใหสัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” กลุมขนมขบเคี้ยว
เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” สำหรับ
กลุมขนมขบเคี้ยว ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑภายใตประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 374 พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้
มันฝรั่งทอด
หร�ออบกรอบ

ขาวโพดคั่ว
ทอดหร�ออบกรอบ

ขาวเกร�ยบ หร�อ
อาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง

ถั่วหร�อนัตทอด
หร�ออบกรอบ
หร�ออบเกลือ
หร�อเคลือบปรุงรส

สาหรายทอด
หร�ออบกรอบ
หร�อเคลือบปรุงรส

ปลาเสนทอด
หร�ออบกรอบ
หร�อปรุงรส

นอกจากนั้นยังครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้
บิสกิตหร�อ
ขนมปงกรอบ
หร�อแครกเกอร

เวเฟอรสอดไส

โดยมีรายละเอียดของเกณฑ ดังนี้
กลุมอาหาร

เกณฑการพ�จารณาใหสัญลักษณ

ขนมขบเคี้ยว (ยกเวนถั่วหรือนัตทอด หรืออบกรอบ
หรืออบเกลือ)

พลังงาน ≤ 150 กิโลแคลอรีตอหนึ่งหนวยบริโภค
ไขมันอิ่มตัว ≤ 6 กรัม/100 กรัม
น้ำตาลทั้งหมด ≤ 7 กรัม/100 กรัม
โซเดียม ≤ 500 มิลลิกรัม/100 กรัม

ถั่ว นัต และเมล็ดพืชแหง

• พลังงาน ≤ 200 กิโลแคลอรีตอหนึ่งหนวยบริโภค
• ไมมีการเติมน้ำมัน (ยกเวน เปนไปเพื่อการปรุง
รสชาติ โดยอนุญาตที่ปริมาณ ≤ 0.30%)
• ไมมีการเติมน้ำตาล
• โซเดียม ≤ 100 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม
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เกณฑการพ�จารณาใหสญ
ั ลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” กลุมผลิตภัณฑ ไอศกร�ม
เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” สำหรับ
กลุ  ม ไอศกรี ม ครอบคลุ ม ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ ภ ายใต ป ระกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
ฉบัับ 354 พ.ศ. 2556
โดยมีรายละเอียดของเกณฑ ดังนี้
กลุมอาหาร

เกณฑการพ�จารณาใหสัญลักษณ

ไอศกรีม

พลังงาน ≤ 130 กิโลแคลอรี
ตอหนึ่งหนวยบริโภค
ไขมันอิ่มตัว ≤ 5 กรัม/100 กรัม
น้ำตาลทั้งหมด ≤ 20 กรัม/100 กรัม
โซเดียม ≤ 100 มิลลิกรัม/100 กรัม
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เกณฑการพ�จารณาใหสญ
ั ลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ” กลุมผลิตภัณฑ ไขมันและน้ำมัน
เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” สำหรับ
กลุมไขมันและน้ำมัน ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑภายใตประกาศกระทรวงสาธารณสุข
โดยมีรายละเอียดของเกณฑ ดังนี้
กลุมอาหาร
เนยเทียม

เกณฑการพ�จารณาใหสัญลักษณ
ไขมันอิ่มตัว ≤ 27 กรัม/100 กรัม
โซเดียม ≤ 100 มิลลิกรัม/100 กรัม

กลุมอาหาร
มายองเนส น้ำสลัด
และแซนวิชสเปรด

เกณฑการพ�จารณาใหสัญลักษณ
พลังงาน ≤ 350 กิโลแคลอรี/100 กรัม
ไขมันอิ่มตัว ≤ 4 กรัม/100 กรัม
น้ำตาลทั้งหมด ≤ 15 กรัม/100 กรัม
โซเดียม ≤ 750 มิลลิกรัม/100 กรัม
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การแสดงสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”

การแสดงสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” บนฉลากอาหาร ตองปฎิบตั ติ าม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรือ่ ง การแสดงฉลากของอาหาร
ในภาชนะบรรจุ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เรือ่ ง ฉลากโภชนาการ
เนื่องจากอาหารที่แสดงสัญลักษณโภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" ถือเปนอาหารที่มี
การใชคุณคาในการสงเสริมการขายและประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ไดกำหนด
การแสดงฉลากของอาหารชนิดนัน้ ๆ เชน ชาปรุงสำเร็จชนิดเหลว ตองปฏิบตั ติ ามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรือ่ งชา เปนตน โดยมีขอ กำหนด ดังนี้
- ใชรูปแบบสัญลักษณตามที่ไดรับอนุญาตเทานั้น เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา
1.5 เซนติเมตร
- ขนาดของสัญลักษณใหมีความเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ
- แสดงสัญลักษณไวที่สวนหนาของฉลากที่เห็นไดงายและอานไดชัดเจน
- ไมอนุญาตใหมีขอความกลาวอางใดๆ
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ใบรับรองสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ทีไ่ ดรบั มีอายุ 3 ป นับจาก
วันที่ไดรับอนุญาต หลังจากนั้นตองตออายุการใชสัญลักษณโภชนาการ โดยเสียคา
รับรอง 10,000 บาท/3 ป เพื่อเปนคาใชจายในการสุมผลิตภัณฑมาวิเคราะหคุณคา
ทางโภชนาการวาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด

ผูใดแสดง
สัญลักษณโภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”
บนฉลากอาหาร
โดยไมไดรับอนุญาต
จัดเปนอาหารปลอม
ตามมาตรา 25 (2)
ตองระวางโทษจำคุก
ตั้งแต 6 เดือน ถึง 10 ป
และปรับตั้งแต 5,000 บาท
ถึง 100,000 บาท
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“หนวยรับรองการใชสัญลักษณทางเลือกสุขภาพ”
มูลนิธิสงเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี
ที่อยู : สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอรโทรศัพท : 0 2800 2380 ตอ 163
เบอรแฟกซ : 0 2441 9344
มือถือ : 08 1978 0806
อีเมล : Info.thaihealthier@gmail.com
เว็บไซต : www.healthierlogo.com, www.ทางเลือกสุขภาพ.com

“ใสใจสุขภาพผูบริโภค
ใสโลโก “ทางเลือกสุขภาพ”
ในสินคาของคุณกันนะคะ
เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย”

