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ปจจุบันท่ัวโลกกำลังรณรงคเพ่ือแกปญหาน้ำหนักเกิน โรคอวน (Obesity) และ

โรคท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนโรคไมติดตอเร้ือรัง หรือเรียกส้ันๆ วา NCDs (Non-communicable 

diseases) ไดแก เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด เปนตน ซ่ึงโรคเหลาน้ี

กำลังเปนภัยคุกคามในประชากรไทยเชนกัน ปญหาของโรคไมติดตอเรื้อรังที่เกิดขึ้น 

ไมเพียงเปนปญหาท่ีกอความเดือดรอนกับผูปวยและครอบครัวโดยตรงเทาน้ัน แตยังเปน

ปญหาตอเนื่องที่มีผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ดวยภาครัฐตองจาย

คารักษาพยาบาลผูปวยโรคตางๆ ดังกลาวสูงมาก 
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสมเปนปจจัยเบื้องตนของความเสี่ยง

ในการเปนโรค NCDs การกินอาหารท่ีหวาน มัน เค็ม มากเกินไป สงผลรายตอสุขภาพ

ตามมามากมาย ขอมูลคุณคาทางโภชนาการบนบรรจุภัณฑ ซ่ึงเปนขอมูลท่ีมีประโยชน 

ทำใหผูบริโภคทราบวาไดรับสารอาหารจากอาหารที่บริโภคเขาไปมากนอยเพียงใด 

กลับพบวา ผูบริโภคสวนใหญไมเขาใจหรือไมสนใจขอมูลที่มีรายละเอียดดังกลาว 
 

คณะกรรมการอาหารแหงชาติรวมกับภาคีเครือขายตระหนักถึงปญหาดังกลาว 

จึงสงเสริมการใชขอมูลโภชนาการในรูปแบบสัญลักษณโภชนาการ เพ่ือเปนเคร่ืองมือสำหรับ

ผูบริโภคในการเลือกซ้ือและบริโภคอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการเหมาะสมตอสุขภาพ 

อีกทั้งเพื่อสงเสริมใหผูผลิตอาหารพัฒนาสูตรผลิตภัณฑอาหารใหมีคุณคาโภชนาการ

ที่ดีตอสุขภาพยิ่งขึ้น สรางทางเลือกใหแกผูบริโภค ทำใหผูบริโภคสามารถเขาถึงและ

หาซื้อไดงาย จึงมีโครงการสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” 
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ปจจุบันคนไทยกินอาหารท่ีมีสวนประกอบของน้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) 

มากเกินความตองการ จนอาจเกิดเปนอันตราย และเพิ่มความเสี่ยงของการเปน

โรคไมติดตอเรื้อรัง (Non-communicable diseases หรือที่เรียกสั้นๆ วา NCDs) 

ซ่ึงมักเร่ิมจากภาวะอวนโดยเฉพาะอวนลงพุง ตามดวยความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน

ในเลือดสูง เกิดภาวะไตวาย ตลอดจนภาวะหัวใจขาดเลือดและเสนเลือดในสมองแตก

หรืออุดตันตามมา สาเหตุหนึ่งมาจากปจจุบันผูบริโภคสวนใหญไมเขาใจหรือไมสนใจ

อานขอมูลคุณคาทางโภชนาการบนบรรจุภัณฑท่ีมีรายละเอียดปริมาณสารอาหารตางๆ

ที่จะทำใหไมทราบวาจากการบริโภคนั้นไดรับสารอาหารไปมากนอยเพียงใด

ดังนั้น จึงมีการจัดทำสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ที่จะแสดง

บนบรรจุภัณฑ  เพ่ือบงบอกใหทราบวาผลิตภัณฑอาหารน้ันมีปริมาณน้ำตาล ไขมัน เกลือ 

(โซเดียม) หรือสารอาหารอ่ืนๆ ผานเกณฑท่ีกำหนดไว เพ่ือใชในการส่ือสารกับผูบริโภค

ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการที่เหมาะสมไดอยางรวดเร็ว

สอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อที่ใชระยะเวลาสั้นในการตัดสินใจ พรอมๆ กับสงเสริม

ใหภาคอุตสาหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่มีคุณคาโภชนาการที่เหมาะสมออกสู

ทองตลาดมากขึ้น 
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นิยามสัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ” 
นิยามสัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ” 

สัญลักษณ�โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ"  

หมายความวา เครื่องหมายแสดงทางเลือกสุขภาพ

ที่ชวยใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร 

เพื่อเปนสวนหนึ่งของการมีภาวะโภชนาการ

ที่เหมาะสม

การแสดงสัญลักษณ�โภชนาการ

"ทางเลือกสุขภาพ" บนฉลากอาหาร 

เปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับที่ 373 (พ.ศ. 2559) 

เรื่อง การแสดงสัญลักษณโภชนาการ

บนฉลากอาหาร ซึ่งไดประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชตั้งแต

วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559

2

สัญลักษณ�โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" 

ไมใชการโฆษณาสินคา หรือจัดอันดับอาหาร

วาดีหรือไมดี แตมุงใหความรูกับผูบริโภค

ในการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม

ตอสุขภาพ รวมทั้งเปนแรงกระตุนให

ผู ประกอบการรวมมือและมุ งพัฒนา

ผลิตภัณฑของตนใหผานเกณฑท่ีกำหนด

สัญลักษณ�โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" 

มิไดเปนสัญลักษณบังคับ เปนเพียงความ

สมัครใจ โดยท่ีผลิตภัณฑท่ีไดรับสัญลักษณน้ี

ตองผานเกณฑคุณคาทางโภชนาการท่ีชวย

ลดความเส่ียงของการเปนโรคไมติดตอเร้ือรัง

จากการบริโภคอาหาร
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บนฉลากอาหาร ซึ่งไดประกาศ
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ตอสุขภาพ รวมทั้งเปนแรงกระตุนให

ผู ประกอบการรวมมือและมุ งพัฒนา
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รูปแบบสัญลักษณ�โภชนาการ 
"ทางเลือกสุขภาพ" 
รูปแบบสัญลักษณ�โภชนาการ 
"ทางเลือกสุขภาพ" 

รูปแบบสัญลักษณโภชนาการ เปนรูปวงกลม ตรงกลางวงกลมเปนภาพใบไม

สองใบทับกัน และมีขอความ “ทางเลือกสุขภาพ” อยูดานลางในวงกลม และมีชื่อ

กลุมอาหารอยูดานบนในวงกลม

รูปวงกลมขอบสีฟา ตรงกลางวงกลมเปนภาพใบไมสีเขียวสองใบทับกัน เหนือใบไม

มีวงกลมทึบสีเขียวขนาดเล็กอยูก่ึงกลาง เหนือวงกลมทึบสีเขียว มีเสนโคงสีสม มีขอความ
ดานลาง “ทางเลือกสุขภาพ” เปนสีฟา 

รูปแบบสัญลักษณ�โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" สามารถแสดงได� 
2 แบบ คือ แสดงโดยใช�สีตามที่กำหนด หร�อแสดงเป�นสีเดียว

แสดงโดยใช�สีตามที่กำหนดแสดงโดยใช�สีตามที่กำหนด1
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โดยเสนขอบอาจเปนสีดำหรือสีน้ำเงินเขม หรือสีขาว แลวแตกรณี ท้ังน้ีการแสดง

สีของพ้ืนฉลากและสีของสัญลักษณตองใชสีท่ีตัดกันท่ีทำใหเห็นสัญลักษณไดชัดเจน

ความหมายของสัญลักษณ�โดยรวม  คือ 
"เพ�่ออนาคตที่สดใส มีความสุข สุขภาพดี" ซึ่งมีองค�ประกอบเป�น 3 สี คือ 

สีส�ม หมายถึง ความเป�นหนึ่งเดียวมีพลัง

 สีเข�ยว หมายถึง สีของอาหารธรรมชาติ

สีฟ�า หมายถึง ความสดใส

แสดงเป�นสีเดียวแสดงเป�นสีเดียว2

5

ช่ือกลุมอาหารดานบนสัญลักษณโภชนาการ ชวยใหผูบริโภคทราบวาการเลือก

อาหารที่มีสัญลักษณนั้น ตองเปรียบเทียบภายในกลุมอาหารเดียวกันเทานั้น



ประโยชน�ที่จะได�รับจากการ
ใช�สัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ”
 
- แสดงให�เห็นถึงภาพลักษณ�
 ขององค�กรที่เห็นความสำคัญ
 และใส�ใจสุขภาพของคนไทย
- สามารถลดต�นทุนการผลิตได�
- ตอบสนองกลุ�มผู�บร�โภคที่มี
 เป�าหมาย ดูแลสุขภาพตนเอง
 ที่นับวันจะมีมากข�้น 

การขอใช�สัญลักษณ�โภชนาการ
"ทางเลือกสุขภาพ"  
การขอใช�สัญลักษณ�โภชนาการ
"ทางเลือกสุขภาพ"  

ผู ประกอบการที ่สนใจขอใช ส ัญล ักษณโภชนาการ “ทางเล ือกส ุขภาพ” 
บนบรรจุภัณฑสามารถดำเนินการโดยตรวจสอบคุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑ

อาหารที่จะแสดงสัญลักษณโภชนาการวาเปนไปตามที่เกณฑของกลุมอาหารหรือไม 

จากนั้นยื่นเอกสารไปยัง “หน�วยรับรองการใช�สัญลักษณ�โภชนาการทางเลือก

สุขภาพ” มูลนิธิสงเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี รายละเอียดสามารถศึกษาเพ่ิมเติมใน www.healthierlogo.com  

หรือโทร 0 2800 2380 ตอ 163
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ขั้นตอนการขอข�้นทะเบียนสัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ”
ขั้นตอนการขอข�้นทะเบียนสัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ”
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ขั้นตอนการขอข�้นทะเบียนสัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ”

ตรวจสอบคุณค�าทางโภชนาการ
ของผลิตภัณฑ�ว�าเป�นไปตามเกณฑ�หร�อไม�

(อายุผลว�เคราะห�ไม�เกิน 5 ป�)

ดาวน�โหลดใบคำขอรับบร�การ
ข�น้ทะเบียนสัญลักษณ�โภชนาการ 

“ทางเลือกสุขภาพ” ที่ 
www.healthierlogo.com 

และเตร�ยมเอกสารที่เกี่ยวข�อง

ส�งเอกสารมาที่อีเมล�
info.thaihealthier@gmail.com

ถ�าไม�สะดวกในการส�งอีเมล� สามารถส�งเอกสาร
ด�วยตัวเอง หร�อทางไปรษณีย� มาได�ที่

มูลนิธิส�งเสร�มโภชนาการฯ 25/25 สถาบันโภชนาการ
มหาว�ทยาลัยมหิดล ถนนพ�ทธมณฑลสาย 4

ตำบลศาลายา อำเภอพ�ทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

8

หน�วยรับรองฯ ตรวจสอบความถูกต�อง
ของเอกสารและดำเนินการแจ�งผล
รับรองทางอีเมล�ภายใน 10 วัน ทำการ
พร�อมส�งเอกสารทางไปรษณีย�
ให�ผู�ประกอบการ โดยนับจากวันที่
ส�งใบสมัครและเอกสารแนบครบถ�วน

$

10

9

ด�วนด�วน

หลังจากได�รับการแจ�งผลการพ�จารณาจาก
หน�อยรับรองฯ ว�าผลิตภัณฑ�ผ�านเกณฑ� 
ให�ดำเนินการโอนเง�นค�าธรรมเนียม 
10,000 บาท ต�อ 1 ผลิตภัณฑ� 
ชื่อบัญชี “รับรองข�้นทะเบียน
สัญลักษณ�โภชนาการอย�างง�าย” 
เลขที่บัญชี 316-404421-1
ธนาคารไทยพาณิชย� สาขาศาลายา
ส�งหลักฐานการโอนเง�น มาท่ีอีเมล� 
info.thaihealthier@gmail.com



4

ขั้นตอนการขอข�้นทะเบียนสัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ”

ตรวจสอบคุณค�าทางโภชนาการ
ของผลิตภัณฑ�ว�าเป�นไปตามเกณฑ�หร�อไม�

(อายุผลว�เคราะห�ไม�เกิน 5 ป�)

ดาวน�โหลดใบคำขอรับบร�การ
ข�น้ทะเบียนสัญลักษณ�โภชนาการ 

“ทางเลือกสุขภาพ” ที่ 
www.healthierlogo.com 

และเตร�ยมเอกสารที่เกี่ยวข�อง

ส�งเอกสารมาที่อีเมล�
info.thaihealthier@gmail.com

ถ�าไม�สะดวกในการส�งอีเมล� สามารถส�งเอกสาร
ด�วยตัวเอง หร�อทางไปรษณีย� มาได�ที่

มูลนิธิส�งเสร�มโภชนาการฯ 25/25 สถาบันโภชนาการ
มหาว�ทยาลัยมหิดล ถนนพ�ทธมณฑลสาย 4

ตำบลศาลายา อำเภอพ�ทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

8

หน�วยรับรองฯ ตรวจสอบความถูกต�อง
ของเอกสารและดำเนินการแจ�งผล
รับรองทางอีเมล�ภายใน 10 วัน ทำการ
พร�อมส�งเอกสารทางไปรษณีย�
ให�ผู�ประกอบการ โดยนับจากวันที่
ส�งใบสมัครและเอกสารแนบครบถ�วน

$

10

9

ด�วนด�วน

หลังจากได�รับการแจ�งผลการพ�จารณาจาก
หน�อยรับรองฯ ว�าผลิตภัณฑ�ผ�านเกณฑ� 
ให�ดำเนินการโอนเง�นค�าธรรมเนียม 
10,000 บาท ต�อ 1 ผลิตภัณฑ� 
ชื่อบัญชี “รับรองข�้นทะเบียน
สัญลักษณ�โภชนาการอย�างง�าย” 
เลขที่บัญชี 316-404421-1
ธนาคารไทยพาณิชย� สาขาศาลายา
ส�งหลักฐานการโอนเง�น มาท่ีอีเมล� 
info.thaihealthier@gmail.com



 เอกสารสำหรับการยื่นขอรับรองสัญลักษณ�โภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”
 เอกสารสำหรับการยื่นขอรับรองสัญลักษณ�โภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”

1. ใบคำขอรับบริการ ขึ ้นทะเบียนสัญลักษณโภชนาการ “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. ใบสำคัญการข้ึนทะเบียนตำรับอาหาร/ใบจดทะเบียนอาหาร/แจงรายละเอียดอาหาร 

   (เอกสาร สบ.5 หรือ สบ.7 หรือ อ.18) 
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เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ”
เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ”

เกณฑสารอาหารหรือคุณคาทางโภชนาการที่ใชประกอบพิจารณารับรอง
การแสดงสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ใหกับอาหารแตละกลุม เปนไปตาม
หลักเกณฑทางวิชาการท่ีคณะอนุกรรมการพัฒนาและสงเสริมการใชสัญลักษณโภชนาการ
อยางงายกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร เพ่ือสรางความ
เช่ือมโยงดานอาหารและโภชนาการสูคุณภาพชีวิตท่ีดี ภายใตคณะกรรมการอาหารแหงชาติ
และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขรับรอง
ใหสามารถแสดงบนฉลากอาหารได
 ท้ังน้ี ขอบขายของกลุมอาหารรวมท้ังผลิตภัณฑท่ีระบุกลุมผูบริโภคเฉพาะ หรือมี
วัตถุประสงคพิเศษ จะไมจัดอยูในขอบขายอาหารท่ีใหการรับรองสัญลักษณโภชนาการ 
"ทางเลือกสุขภาพ" ดังนี้
- อาหารสูตรสำหรับทารก - เครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนสังเคราะหเปนสวนประกอบ
- อาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  - เครื่องดื่มเกลือแร
- อาหารทางการแพทย - เครื่องดื่มแอลกอฮอล 
- ผลิตภัณฑเสริมอาหาร - น้ำบริโภค น้ำแข็ง น้ำแรธรรมชาติ

1. กลุ�มอาหารมื้อหลัก

กลุ�มอาหารที่มีการกำหนดเกณฑ�และผ�านการเห็นชอบแล�ว ได�แก�
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5. กลุ�มอาหารกึ่งสำเร็จรูป

2. กลุ�มเคร�่องดื่ม 3. กลุ�มเคร�่องปรุงรส

7. กลุ�มไอศกร�ม

4. กลุ�มผลิตภัณฑ�นม 

8. กลุ�มไขมันและน้ำมัน6. กลุ�มขนมขบเคี้ยว

ติดตามกลุมผลิตภัณฑและเกณฑการรับรองเพ่ิมเติมผานทาง www.healthierlogo.com 
หรือ www.ทางเลือกสุขภาพ.com 



เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ” กลุ�มอาหารมื้อหลัก
เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ” กลุ�มอาหารมื้อหลัก

 กลุมอาหารม้ือหลัก ในท่ีน้ี หมายถึง อาหารท่ีผลิตเรียบรอยพรอมบริโภคท่ีบรรจุ

ในภาชนะพรอมจำหนายไดทันที ซึ่งประกอบดวยสารอาหารที่ใหพลังงาน ไดแก 

คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และมีพลังงานตอมื้อประมาณ 250-500 กิโลแคลอรี  

โดยมีวัตถุประสงคการบริโภคเพื่อเปนอาหารมื้อหลัก ทั้งนี้ อาจอยูในรูปแบบแชเย็น

หรือแชแข็งก็ได เชน ขาวผัดกะเพราไขดาว สปาเกตตี้ผัดขี้เมา เปนตน และตอไป

จะขยายผลถึงอาหารจานเดียวปรุงสำเร็จ ท่ีมีสูตรมาตรฐานท่ีจำหนายในภัตตาคารท่ัวไป 

อาหารกลุมนี้ไดรับพลังงานและสารอาหารที่หลากหลาย การพิจารณาใหสัญลักษณ
โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” จะพิจารณาสารอาหารที่รางกายควรไดรับเพื่อใหเกิด

ผลดีตอสุขภาพ รวมไปกับสารอาหารที่ไดรับมากเกินไปมีความเสี่ยงตอการเปนโรค

ไมติดตอเรื้อรัง

ดังนั้นจ�งให�ความสำคัญกับสารอาหาร 8 ชนิด คือ  

โดยพ�จารณาจาก ปร�มาณของสารอาหารต�างๆ ทั้ง 8 ชนิด
ต�อ 100 กิโลแคลอร�

01

02

03

04

05

06

07

08

ไขมันทั้งหมด

ไขมันอิ�มตัว

โปรตีน

ใยอาหาร

 น้ำตาล (ทั้งหมด)

โซเดียม

แคลเซียม

เหล็ก 
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การพิจารณาใหสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” จะใชระบบการใหคะแนน 
(Scoring system) โดยปริมาณแสดงตอพลังงาน 100 กิโลแคลอรี ยกเวนสารอาหาร
โปรตีน แคลเซียม และเหล็ก ท่ีมีการกำหนดเกณฑท้ังตอ 100 กิโลแคลอรี และตอหนวย
บริโภคในบางระดับคะแนน
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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

* เปนปริมาณตอหน่ึงหนวยบริโภค

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

โซเดียม

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 

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*

สารอาหาร หนวย    คะแนน 

               0    1      2         3          4  5



เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ” กลุ�มเคร�่องดื่ม

 ผลิตภัณฑกลุมเครื่องดื่มมักมีน้ำตาลเปนสวนประกอบหลัก และเครื่องดื่ม

บางชนิดมีปริมาณไขมันสูงดวย ดังนั้น นอกจากกำหนดปริมาณน้ำตาลแลว เครื่องดื่ม

บางชนิดยังกำหนดปริมาณไขมันดวย โดยมีรายละเอียดของเกณฑ ดังนี้
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  หมายเหตุ : หนึ่งหนวยบริโภคอางอิงของกลุมเครื่องดื่ม คือ 200 มิลลิลิตร

ประเภทเคร�่องดื่ม     เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�          เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�

         กรณีหนึ่งหน�วยบร�โภคไม�เกิน                     กรณีหนึ่งหน�วยบร�โภคเกิน 
   300 มิลลิลิตร         300 มิลลิลิตร

น้ำผัก น้ำผลไม  
น้ำอัดลม  น้ำตาลท้ังหมด ≤6 กรัม/100 มิลลิลิตร  น้ำตาลทั้งหมด ≤18 กรัม
น้ำหวานกล่ินรสตางๆ       
เครื่องดื่มธัญพืช     
น้ำนมถั่วเหลือง

เครื่องดื่มช็อคโกแลต       น้ำตาลท้ังหมด ≤6 กรัม/100 มิลลิลิตร  น้ำตาลทั้งหมด ≤18 กรัม

โกโกและมอลตสกัด ไขมันทั้งหมด ≤1 กรัม/100 มิลลิลิตร  ไขมันทั้งหมด ≤3 กรัม

 

 

ชาปรุงสำเร็จ น้ำตาลท้ังหมด ≤6 กรัม/100 มิลลิลิตร  น้ำตาลทั้งหมด ≤18 กรัม

 ไขมันท้ังหมด ≤0.6 กรัม/100 มิลลิลิตร  ไขมันทั้งหมด ≤1.8 กรัม
 

 

กาแฟปรุงสำเร็จ น้ำตาลท้ังหมด ≤6 กรัม/100 มิลลิลิตร  น้ำตาลทั้งหมด ≤18 กรัม

 ไขมันทั้งหมด ≤1 กรัม/100 มิลลิลิตร  ไขมันทั้งหมด ≤3 กรัม

 

 

 

• 300 มิลลิลิตร คือ 150%ของหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงของกลุมเครื่องดื่ม

• กรณีบรรจุภัณฑมากกวาหน่ึงหนวยบริโภค ตองมีขอความบอกจำนวนคร้ัง

 ของการแบงรับประทานใหชัดเจน



เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ” กลุ�มเคร�่องปรุงรส

           เคร�่องปรุงรส               เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�

น้ำปลา         โซเดียม ≤6,000 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร

ซอสปรุงรสและซีอิ๊ว       โซเดียม ≤5,000 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร

 ผลิตภัณฑกลุมเคร่ืองปรุงรสมีปริมาณโซเดียมสูง เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณ

โภชนาการพิจารณาการลดปริมาณโซเดียมลงประมาณรอยละ 30 จากคาเฉล่ียของปริมาณ

โซเดียมท่ีมีอยูในผลิตภัณฑกลุมน้ี โดยมีรายละเอียดของเกณฑ ดังน้ี
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เกณฑ�การพิจารณเกณฑ�การพิจารณาาใใหห�สัญลักษณ��สัญลักษณ�โภชนาการ โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ” กลุ�มผลิตภัณฑ�นม“ทางเลือกสุขภาพ” กลุ�มผลิตภัณฑ�นม
เกณฑ�การพิจารณาให�สัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ” กลุ�มผลิตภัณฑ�นม

 กลุมผลิตภัณฑนมพิจารณาใหสัญลักษณโภชนาการเปนไปตามปริมาณน้ำตาล 
และไขมันที่มีอยูในนมตามธรรมชาติ ยกเวนนมปรุงแตงและผลิตภัณฑของนมใหเติม
น้ำตาลไดไมเกินรอยละ 3 ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ ดังนี้ 

หมายเหตุ : 225 มิลลิลิตร คือ 150% ของหน่ึงหนวยบริโภคอางอิงของโยเกิรตชนิดคร่ึงแข็งคร่ึงเหลว 
   และโยเกิรตชนิดพรอมดื่ม

หมายเหตุ : 300 มิลลิลิตร คือ 150% ของหน่ึงหนวยบริโภคอางอิงของกลุมนมและผลิตภัณฑนมพรอมด่ืม
 ระยะ phasing ของไขมันในน้ำนมโค น้ำนม นมผง
 ระยะท่ี 1 : ป 2559 – ป 2562
 ระยะท่ี 2 : ป 2563 – ป 2565

กลุ�มอาหาร     เกณฑ�การพิจารณาให�สัญลักษณ�                   เกณฑ�การพิจารณาให�สัญลักษณ�
        กรณีหนึ่งหน�วยบริโภคไม�เกิน   กรณีหนึ่งหน�วยบริโภคเกิน 
   225 มิลลิลิตร         225 มิลลิลิตร

นมเปรี้ยว   น้ำตาลทั้งหมด ≤5 กรัม/100 มิลลิลิตร น้ำตาลทั้งหมด ≤11.25 กรัม
(ชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลว 
และชนิดพรอมดื่ม)
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กลุ�มอาหาร       เกณฑ�การพิจารณาให�สัญลักษณ�                 เกณฑ�การพิจารณาให�สัญลักษณ�
        กรณีหนึ่งหน�วยบริโภคไม�เกิน               กรณีหนึ่งหน�วยบริโภคเกิน 
                    300 มิลลิลิตร                                                    300 มิลลิลิตร 

น้ำนมโค น้ำนม นมผง   ไมมีการเติมน้ำตาลเพิ่ม ไมมีการเติมน้ำตาลเพิ่ม
(นมรสธรรมชาติ, นมจืด) ไขมันทั้งหมด ไขมันทั้งหมด
 ระยะที่ 1 ไขมันทั้งหมด ≤4 กรัม/100 มิลลิลิตร ระยะที่ 1 ไขมันทั้งหมด ≤12.0 กรัม
 ระยะท่ี 2 ไขมันท้ังหมด ≤3.5 กรัม/100 มิลลิลิตร ระยะท่ี 2 ไขมันท้ังหมด ≤10.5 กรัม       
นมปรุงแตง น้ำตาลทั้งหมด ≤8 กรัม/100 มิลลิลิตร น้ำตาลทั้งหมด ≤24 กรัม
ผลิตภัณฑของนม ไขมันทั้งหมด ≤3.5 กรัม/100 มิลลิลิตร ไขมันทั้งหมด ≤10.5 กรัม
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  กลุ�มอาหาร      เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�               เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�
  กรณีหนึ่งหน�วยบร�โภคไม�เกิน 70 กรัม              กรณีหนึ่งหน�วยบร�โภคเกิน 70 กรัม

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โซเดียม ≤ 1,000 มิลลิกรัม/50 กรัม  โซเดียม ≤ 1,400 มิลลิกรัม

  กลุ�มอาหาร    เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�               เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�
  กรณีหนึ่งหน�วยบร�โภคไม�เกิน 50 กรัม              กรณีหนึ่งหน�วยบร�โภคเกิน 50 กรัม

ขาวตมหรือโจกที่  โซเดียม ≤ 1,000 มิลลิกรัม/50 กรัม  โซเดียม ≤ 1,000 มิลลิกรัม
ปรุงแตง

             กลุ�มอาหาร    เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�

แกงจืดและซุปชนิดเขมขน   โซเดียม ≤ 240 มิลลิกรัม/100 กรัมที่ปรุงสำเร็จ
ชนิดกอน ชนิดผงหรือชนิดแหง ไขมันทั้งหมด ≤ 4 กรัม/100 กรัมที่ปรุงสำเร็จ

เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ” แาหารกึ่งสำเร็จรูป

เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ” อาหารกึ่งสำเร็จรูป

 อาหารก่ึงสำเร็จรูป หมายความวา อาหารท่ีผานกรรมวิธี และปรุงแตงมาบางแลว 

และใชรับประทานหลังผานวิธีการอยางงายๆ และใชระยะเวลาส้ันโดยการเติมน้ำรอน 

การตม หรือการเติมอาหารอื่นลงไป แบงออกเปน 4 ชนิด ดังตอไปนี้

 (1) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

 (2) ขาวตมและโจกที่ปรุงแตง

 (3) แกงจืดและซุปชนิดเขมขน ชนิดกอน ชนิดผง หรือชนิดแหง

 (4) แกงและน้ำพริกแกงตางๆ

 ผลิตภัณฑกลุมอาหารก่ึงสำเร็จรูปมีปริมาณโซเดียมสูง เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณ

โภชนาการพิจารณาโดยมีเปาหมายวาลดปริมาณโซเดียมลงประมาณรอยละ 30 จากคาเฉล่ีย

ของปริมาณโซเดียมที่มีอยูในผลิตภัณฑกลุมนี้ โดยในระยะเริ่มตนกำหนดเกณฑ ดังนี้

กลุมบะหมี่สำเร็จรูป

กลุมขาวตมหรือโจกที่ปรุงแตง

กลุมแกงจืดและซุปชนิดเขมขน ชนิดกอน ชนิดผง หรือชนิดแหง

เกณฑ�การพิจารณเกณฑ�การพิจารณาาใใหห�สัญลักษณ��สัญลักษณ�โภชนาการ โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ” กลุ�มผลิตภัณฑ�นม“ทางเลือกสุขภาพ” กลุ�มผลิตภัณฑ�นม
เกณฑ�การพิจารณาให�สัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ” กลุ�มผลิตภัณฑ�นม

 กลุมผลิตภัณฑนมพิจารณาใหสัญลักษณโภชนาการเปนไปตามปริมาณน้ำตาล 
และไขมันที่มีอยูในนมตามธรรมชาติ ยกเวนนมปรุงแตงและผลิตภัณฑของนมใหเติม
น้ำตาลไดไมเกินรอยละ 3 ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ ดังนี้ 

หมายเหตุ : 225 มิลลิลิตร คือ 150% ของหน่ึงหนวยบริโภคอางอิงของโยเกิรตชนิดคร่ึงแข็งคร่ึงเหลว 
   และโยเกิรตชนิดพรอมดื่ม

หมายเหตุ : 300 มิลลิลิตร คือ 150% ของหน่ึงหนวยบริโภคอางอิงของกลุมนมและผลิตภัณฑนมพรอมด่ืม
 ระยะ phasing ของไขมันในน้ำนมโค น้ำนม นมผง
 ระยะท่ี 1 : ป 2559 – ป 2562
 ระยะท่ี 2 : ป 2563 – ป 2565

กลุ�มอาหาร     เกณฑ�การพิจารณาให�สัญลักษณ�                   เกณฑ�การพิจารณาให�สัญลักษณ�
        กรณีหนึ่งหน�วยบริโภคไม�เกิน   กรณีหนึ่งหน�วยบริโภคเกิน 
   225 มิลลิลิตร         225 มิลลิลิตร

นมเปรี้ยว   น้ำตาลทั้งหมด ≤5 กรัม/100 มิลลิลิตร น้ำตาลทั้งหมด ≤11.25 กรัม
(ชนิดกึ่งแข็งกึ่งเหลว 
และชนิดพรอมดื่ม)
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กลุ�มอาหาร       เกณฑ�การพิจารณาให�สัญลักษณ�                 เกณฑ�การพิจารณาให�สัญลักษณ�
        กรณีหนึ่งหน�วยบริโภคไม�เกิน               กรณีหนึ่งหน�วยบริโภคเกิน 
                    300 มิลลิลิตร                                                    300 มิลลิลิตร 

น้ำนมโค น้ำนม นมผง   ไมมีการเติมน้ำตาลเพิ่ม ไมมีการเติมน้ำตาลเพิ่ม
(นมรสธรรมชาติ, นมจืด) ไขมันทั้งหมด ไขมันทั้งหมด
 ระยะที่ 1 ไขมันทั้งหมด ≤4 กรัม/100 มิลลิลิตร ระยะที่ 1 ไขมันทั้งหมด ≤12.0 กรัม
 ระยะท่ี 2 ไขมันท้ังหมด ≤3.5 กรัม/100 มิลลิลิตร ระยะท่ี 2 ไขมันท้ังหมด ≤10.5 กรัม       
นมปรุงแตง น้ำตาลทั้งหมด ≤8 กรัม/100 มิลลิลิตร น้ำตาลทั้งหมด ≤24 กรัม
ผลิตภัณฑของนม ไขมันทั้งหมด ≤3.5 กรัม/100 มิลลิลิตร ไขมันทั้งหมด ≤10.5 กรัม



 เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�โภชนาการ
 “ทางเลือกสุขภาพ” กลุ�มขนมขบเคี้ยว

 เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” สำหรับ

กลุมขนมขบเคี้ยว ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑภายใตประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ฉบับท่ี 374 พ.ศ. 2559 ดังตอไปนี้

 กลุ�มอาหาร     เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�

ขนมขบเคี้ยว (ยกเวนถั่วหรือนัตทอด หรืออบกรอบ  พลังงาน ≤ 150 กิโลแคลอรีตอหนึ่งหนวยบริโภค

หรืออบเกลือ)   ไขมันอิ่มตัว ≤ 6 กรัม/100 กรัม

  น้ำตาลทั้งหมด ≤ 7 กรัม/100 กรัม

  โซเดียม ≤ 500 มิลลิกรัม/100 กรัม     

มันฝรั่งทอด
หร�ออบกรอบ

ข�าวเกร�ยบ หร�อ
อาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง

บิสกิตหร�อ
ขนมป�งกรอบ

หร�อแครกเกอร�

เวเฟอร�สอดไส�

โดยมีรายละเอียดของเกณฑ ดังนี้

นอกจากนั้นยังครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้

ข�าวโพดคั่ว
ทอดหร�ออบกรอบ

ถั่วหร�อนัตทอด
 หร�ออบกรอบ

หร�ออบเกลือ
หร�อเคลือบปรุงรส

สาหร�ายทอด
หร�ออบกรอบ

หร�อเคลือบปรุงรส

ปลาเส�นทอด
หร�ออบกรอบ

หร�อปรุงรส

ถั่ว นัต และเมล็ดพืชแหง • พลังงาน ≤ 200 กิโลแคลอรีตอหนึ่งหนวยบริโภค
• ไมมีการเติมน้ำมัน (ยกเวน เปนไปเพื่อการปรุง
  รสชาติ โดยอนุญาตที่ปริมาณ ≤ 0.30%)
• ไมมีการเติมน้ำตาล
• โซเดียม ≤ 100 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม
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เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ” กลุ�มผลิตภัณฑ�ไอศกร�ม
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 เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” สำหรับ
กลุ มไอศกรีม ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑภายใตประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบัับ 354 พ.ศ. 2556

โดยมีรายละเอียดของเกณฑ ดังนี้

กลุ�มอาหาร  เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�  

ไอศกรีม    พลังงาน ≤ 130 กิโลแคลอรี

    ตอหนึ่งหนวยบริโภค

   ไขมันอิ่มตัว ≤ 5 กรัม/100 กรัม

      น้ำตาลทั้งหมด ≤ 20 กรัม/100 กรัม

    โซเดียม ≤ 100 มิลลิกรัม/100 กรัม 



เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�โภชนาการ 
“ทางเลือกสุขภาพ” กลุ�มผลิตภัณฑ�ไขมันและน้ำมัน

 เกณฑการพิจารณาใหสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” สำหรับ
กลุมไขมันและน้ำมัน ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑภายใตประกาศกระทรวงสาธารณสุข

โดยมีรายละเอียดของเกณฑ ดังนี้

   กลุ�มอาหาร     เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�

เนยเทียม  ไขมันอิ่มตัว ≤ 27 กรัม/100 กรัม

   โซเดียม ≤ 100 มิลลิกรัม/100 กรัม 
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   กลุ�มอาหาร     เกณฑ�การพ�จารณาให�สัญลักษณ�

มายองเนส น้ำสลัด พลังงาน ≤ 350 กิโลแคลอรี/100 กรัม

และแซนวิชสเปรด  ไขมันอิ่มตัว ≤ 4 กรัม/100 กรัม

     น้ำตาลทั้งหมด ≤ 15 กรัม/100 กรัม

   โซเดียม ≤ 750 มิลลิกรัม/100 กรัม 



การแสดงสัญลักษณ�โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” การแสดงสัญลักษณ�โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” 
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การแสดงสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” บนฉลากอาหาร ตองปฎิบัติตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 367) พ.ศ. 2557 เร่ือง การแสดงฉลากของอาหาร

ในภาชนะบรรจุ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 182) พ.ศ. 2541 เร่ือง ฉลากโภชนาการ

เนื่องจากอาหารที่แสดงสัญลักษณโภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ" ถือเปนอาหารที่มี

การใชคุณคาในการสงเสริมการขายและประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ไดกำหนด

การแสดงฉลากของอาหารชนิดน้ันๆ เชน ชาปรุงสำเร็จชนิดเหลว ตองปฏิบัติตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุขวาดวยเร่ืองชา เปนตน โดยมีขอกำหนด ดังน้ี

 - ใชรูปแบบสัญลักษณตามที่ไดรับอนุญาตเทานั้น เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา

  1.5 เซนติเมตร

 - ขนาดของสัญลักษณใหมีความเหมาะสมกับบรรจุภัณฑ

 - แสดงสัญลักษณไวที่สวนหนาของฉลากที่เห็นไดงายและอานไดชัดเจน

 - ไมอนุญาตใหมีขอความกลาวอางใดๆ



ผู�ใดแสดง
สัญลักษณ�โภชนาการ
“ทางเลือกสุขภาพ”
บนฉลากอาหาร
โดยไม�ได�รับอนุญาต 
จัดเป�นอาหารปลอม  
ตามมาตรา 25 (2) 
ต�องระวางโทษจำคุก
ตั้งแต� 6 เดือน ถึง 10 ป� 
และปรับตั้งแต� 5,000 บาท
ถึง 100,000 บาท

ใบรับรองสัญลักษณโภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” ท่ีไดรับมีอายุ 3 ป นับจาก

วันที่ไดรับอนุญาต หลังจากนั้นตองตออายุการใชสัญลักษณโภชนาการ โดยเสียคา

รับรอง 10,000 บาท/3 ป เพื่อเปนคาใชจายในการสุมผลิตภัณฑมาวิเคราะหคุณคา

ทางโภชนาการวาเปนไปตามเกณฑที่กำหนด  
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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”


