
การใช้สัญลกัษณ์
โภชนาการในการเลอืกซือ้

อาหารสําเร็จรปู
รศ. ดร. วนัทนีย ์ เกรยีงสินยศ

สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล

การอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง การเลอืกซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเพือ่สุขภาพทีด่ดีว้ยสัญลกัษณโ์ภชนาการและ
ฉลากโภชนาการแบบจดีเีอเพือ่ป้องกนัโรคอ้วนและ NCDs  

สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย อาคารพญาไทพลาซ่า วนัพฤหสับดทีี ่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



• You are what you eat
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อ้วนจรงิ
•  ปี 2556 คนไทยมภีาวะอ้วนลงพุง 16 ลา้นคน
• อนัดบั 2 ของอาเซยีน 

 ทีม่า : ข้อมูลเครอืขา่ยคนไทยไร้พงุ

สะเทอืนไต
• ผู้ป่วยโรคไตเรือ้รงัประมาณ 8 ล้าน
คน  เพิม่ขึน้ปีละ 7,800 ราย

• อนัดบั 3 ของอาเซยีน
ทีม่า : ข้อมลูเครอืขา่ยลดการบรโิภคเค็ม

สถานการณส์ุขภาพคนไทย
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• ปี 2557  ผู้ป่วยโรคเบาหวานประมาณ 
670,664 ราย

• อนัดบั 3 ของอาเซยีน
ที่มา : สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วเิคราะหโ์ดย : กลุม่ยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน สํานกัโรคไมต่ดิตอ่ กรมควบคุมโรค

หวานจงั



การจดัการปัญหาโรค NCDs ในประเทศไทย

ปรบัลดหวาน มนั เค็ม

โรคมะเร็ง

โรค NCDs อ่ืน

โรคเบาหวาน

โรคความดนัโลหิตสูง

โรคหวัใจและหลอดเลือด

งดด่ืมสุรา/สูบบุหรี่

การออกกาํลงักาย อ่านฉลากโภชนาการ

โรคถุงลมโป่งพอง

Best buy Intervention
ค่าใชจ่้าย

12 บาท/คน/ปี**

ค่าใชจ่้ายการรกัษา
335,359 ลา้นบาท/ปี

=2.94% GDP*
=18,376 บาท/คน/ปี

ท่ีมา: *การทบทวนวรรณกรรม : สถานการณ์ปจัจุบนัและรปูแบบการบรกิารดา้นโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั, 2557

** รายงานสถานการณ์โรค NCDs, 2557



Proposal to the government from
National Food Committee

•เพิม่การบรโิภคผกัและผลไม้
•ลดการบรโิภคอาหาร

หวาน มนั เค็ม



Population nutrient intake goals





6 
6 
1 

ลดหวาน มนั เค็ม
น้ําตาล
ไมเ่กนิ 6 ช้อนชา/วนั

ไขมนั
ไมเ่กนิ 6 ช้อนชา/วนั

เกลอื
ไมเ่กนิ 1 ช้อนชา/วนั

สตูร สขุภาพดี
6 : 6 : 1 



simplify 

Thailand United Kingdom Ireland

USA Canada South Africasimplify

FAO/WHO recommendation Graphical FBDGs

FBDGs
(Food Based 

Dietary Guideline)

BOP nutrition labelling panel

simplify 

FOP nutrition labeling panel

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwioyJXX7uHOAhXMQI8KHYk2A0cQjRwIBw&url=http://www.slideshare.net/Adrienna/nordic-keyhole-fop-labelling2013&bvm=bv.131286987,d.c2I&psig=AFQjCNERLdsSPg8r9_uID9ryWzInJyWgTg&ust=1472396169953844


Nutrition Facts Panel (NFP)

Front-of-package (FOP)

Nutrition labeling



FRONT OF PACK

Levels of information

•Just inform (nutrient-specific)

•Point out  (nutrient-specific)

•Decision made (summary)



FOP nutrition labels

Nutrient-specific system
Summary system

Decision madePoint Out Information

Traffic Light

• Green Low content
• Amber   Potentially high
• Red Too high

พลงังาน
Energy 
60 kcal

Sugar
2 g

Fat
4.5 g

Sodium
45 mg

7% 2%
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Simplified Logo



Food  Category

Thai Healthier Symbol



กลไกการขบัเคล่ือน Healthy diet สู ่Healthy People

อาหารปรบัสูตร

(Reformulate food)

เครือ่งมือ

(Tool)

การส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์

ผู้บรโิภค

ทางเลอืก
ในการทาํฉลาก
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Simplified Logo

ฉลากโภชนาการ
แบบ GDA

ฉลากโภชนาการ



อาหารท่ีตอ้งแสดงฉลากโภชนาการ
และค่าพลงังาน น้าํตาล ไขมนั และโซเดียมแบบจดีเีอ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบบัท่ี 374) พ.ศ. 2559

3
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วิวฒันาการฉลากโภชนาการของประเทศไทย

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

ฉลากโภชนาการ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบบัท่ี 182) พ.ศ.2541 สมัครใจ

1

การแสดงฉลากของอาหารสาํเร็จรูป
ท่ีพรอ้มบริโภคทนัทีบางชนิด 

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบบัท่ี 305) พ.ศ. 2550 ภาคบังคับ

2

ภาคบังคับ

สญัลกัษณโ์ภชนาการ
ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(ฉบบัท่ี 373) พ.ศ.2559 สมัครใจ
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เป้าหมาย
• ผูบ้ริโภคมีเคร่ืองมืออยา่งง่ายในการตดัสินใจเลือกซ้ืออาหารเพ่ือสุขภาพ

(Simplified Logo)

• ภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ตระหนกัถึงการปรบัสูตรอาหาร

ลดหวาน มนั เค็ม

ความสาํคญั
• ปัญหาภาวะนํ้าหนกัเกินและโรคอว้นในประชาชนไทยมีเพ่ิมมากข้ึน

• ปัญหาโรคไม่ติดตอ่เร้ือรงัท่ีมีสาเหตมุาจากการบริโภคอาหาร

• ฉลากโภชนาการท่ีมีในปัจจุบนั ยากตอ่การตดัสินใจของผูบ้ริโภค
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โครงการพฒันาและส่งเสริมการใชส้ญัลกัษณโ์ภชนาการอยา่งง่าย
เพ่ือผูบ้ริโภคลดการบริโภคอาหารหวาน มนั เค็ม 





สัญลกัษณโ์ภชนาการ (Nutrition Symbol)

สัญลกัษณท์ีแ่สดงนี้หมายถงึ
 
"เพือ่อนาคตทีส่ดใส     
มคีวามสุข สุขภาพด”ี

สีส้ม : ความเป็นหน่ึงเดยีวมพีลงั
สีเขยีว : สีของอาหารธรรมชาติ
สีฟ้า : ความสดใส
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Thai Healthier Symbol criteria for food 
category

1. Cut off score (Scoring system)
• Applied in the foods group of many varieties that do not 

have similar serving size 
• Based on 100 kcal
• Ready-to-eat meals



Thai Healthier Symbol criteria for food 
category

2. Cut off value
• Generally clear amounts of nutrients is/are 

identified.
• Concern nutrients that affect to non-communicable 

disease
• Based on 100g or 100ml

• BEVERAGE ● SNACK
• SEASONING ● INSTANT FOOD
• DAIRY PRODUCT



เกณฑก์ารพิจารณา “เคร่ืองด่ืม”
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ประเภทเครือ่งดืม่ กรณหีน่ึงหน่วยบรโิภค ≤ 300 mL กรณหีน่ึงหน่วยบรโิภค 
>300 mL

น้ําผกั น้ําผลไม้
น้ําอดัลม
น้ําหวานกลิน่รสตา่งๆ
เครือ่งดืม่ธญัพชื
น้ํานมถัว่เหลอืง

น้ําตาลทัง้หมด ≤ 6     g/100 mL น้ําตาลทัง้หมด ≤ 18  g

เครือ่งดืม่ช็อคโกแลต
โกโก้และมอลตส์กดั

น้ําตาลทัง้หมด ≤ 6     g/100 mL  
ไขมนัทัง้หมด ≤ 1     g/100 mL

น้ําตาลทัง้หมด ≤ 18    g
ไขมนัทัง้หมด ≤ 3     g

ชาปรงุสําเร็จ น้ําตาลทัง้หมด ≤ 6     g/100 mL
ไขมนัทัง้หมด ≤ 0.6   g/100 mL

น้ําตาลทัง้หมด ≤ 18    g
ไขมนัทัง้หมด ≤ 1.8   g

กาแฟปรงุสําเร็จ น้ําตาลทัง้หมด ≤ 6     g/100 mL
ไขมนัทัง้หมด ≤ 1     g/100 mL

น้ําตาลทัง้หมด ≤ 18    g
ไขมนัทัง้หมด ≤ 3     g
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ผลติภณัฑท์ีผ่า่นเกณฑแ์สดงสัญลกัษณ์

น้ํามะเขอืเทศ 100% จากน้ํามะเขอืเทศเขม้ขน้
 ตรายนูิฟ ขนาด 180 ml. 

น้ําแครอท 100% 
ตรายนูิฟ ขนาด 180 ml. 

เครือ่งดืม่ธญัญาหารน้ําจมกูขา้วกลอ้งหอม
มะล ิ ผสมจมกูข้าวสาลแีละขา้วโอ๊ต รสจดื 
ตราฟอรแ์ครบ์าลานซ ์ ขนาด 180 ml. 

เครือ่งดืม่ธญัญาหารน้ําจมกูขา้วกลอ้งหอม
มะล ิ ผสมจมกูข้าวสาลแีละขา้วโอ๊ต รสดาร์
กช็อกโกแลต ตราฟอรแ์ครบ์าลานซ ์
ขนาด 180 ml. 

น้ํามะพร้าว 100% 
ตรายเูอฟซ ี รเีฟรช ขนาด 500 ml.

น้ํานมถัว่เหลอืง 
ตราโฮมซอย ขนาด 180 ml.
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ผลติภณัฑท์ีผ่า่นเกณฑแ์สดงสัญลกัษณ์

เครือ่งดืม่เปปทนี 4000 
ขนาด 100 ml.

เครือ่งดืม่เปปทนี 8000 
ขนาด 150 ml.

ชาอูห่ลงพรอ้มดืม่ ปราศจากน้ําตาล 
ตราซนัโทรี ่ ทพีลสั ขนาด 500 ml.

น้ําเบอรร์ีร่วม 98% 
(ตราดอยคาํ) ขนาด 200 ml.

น้ําเสาวรส 50% ผสมสารสกดั
จากใบหญา้หวาน 

(ตราดอยคาํ) ขนาด 200 ml.

เครือ่งดืม่เจยีวกู้หลานและดอก
คาํฝอย ผสมสารสกดัจากใบ
หญา้หวาน ขนาด 500 ml.
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ผลติภณัฑท์ีผ่า่นเกณฑแ์สดงสัญลกัษณ์

น้ํามะเขอืเทศ 99% (ตราดอยคาํ) 
ขนาด 200 ml.

น้ํามะเขอืเทศ 99% สตูรโซเดยีมตํา่ 
(ตราดอยคาํ) ขนาด 200 ml.

น้ํามะเขอืเทศผสมน้ําผลไมร้วม 98% "ม็อกเทล" 
(ตราดอยคาํ) ขนาด 200 ml.

น้ําฝรัง่ 98% (ตราดอยคาํ) 
ขนาด 200 ml.

น้ําลิน้จี ่ 98% (ตราดอยคาํ) 
ขนาด 200 ml.

น้ําสตอเบอรร์ี ่ 98% (ตราดอยคาํ) 
ขนาด 200 ml.



 เครือ่งดืม่สมุนไพรแท ้ สตูรจบัเลีย้ง 
ตรา แก๊กหลอ่ ขนาด 330 ml. 

เครือ่งดืม่กลิน่เลมอนไลม ์
(เครือ่งหมายการค้าจดทะเบยีน100พลสั) 

ขนาด 445 ml.

เครือ่งดืม่กลิน่ซติรสั 
(เครือ่งหมายการค้าจดทะเบยีน100พลสั) 

ขนาด 445 ml. 

 น้ําผกัผลไมร้วม 100% ตรา 
สลดั เดย ์ ขนาด 250 ml. 

ผลติภณัฑท์ีผ่า่นเกณฑแ์สดงสัญลกัษณ์

น้ํานมถัว่เหลอืง ยเูอชท ี ไฮแคลเซยีม 
เครือ่งหมายการค้าจดทะเบยีน 
แลคตาซอย ขนาด 300 ml.

น้ํานมถัว่เหลอืง รสจดื 
ตรามายช้อยส์ ขนาด 350 ml. 



 เครือ่งดืม่ชาเขยีวผสมใยอาหารแอลคารน์ิทนี 
และสารสกดัจากถัว่ขาว (ตราเดลีเ่มท)

ขนาด 400 ml.

น้ําชาเขยีวคาเทคนิ (ตรา ชารม์ิง่) 
ขนาด 350 ml.

เครือ่งดืม่กลิน่ เบอรร์ี ่
(เครือ่งหมายการค้าจดทะเบยีน

100พลสั) 
ขนาด 445 ml.

น้ําชาเขยีวพรอ้มดืม่ 
(ตราฟจูชิะ กรนีท ี เนเจอรลั)

ขนาด 500 ml.

น้ําชาเขยีวพรอ้มดืม่ 
(ตราฟจูชิะ กรนีท ี เทสตี)้ 

ขนาด 500 ml.

ผลติภณัฑท์ีผ่า่นเกณฑแ์สดงสัญลกัษณ์



น้ํารสองุน่ 10% ผสมแอล-คารน์ิทนี 
และสารสกดัจากถัว่ขาว สตูรน้ําตาลน้อย 

ตราแมนซัม่ ขนาด 450 ml.

น้ํารสองุน่ 10% ผสมคอลลาเจน 
วติามนิซ ี และสังกะสี(ซงิค)์ 

สตูรน้ําตาลน้อย 
ตราแมนซัม่ ขนาด 450 ml.

น้ํารสองุน่ขาว 10% ผสมแอล-คารน์ิทนี 
กรดอะมโิน และ ด-ีไรโบส 
(ตราเซ็ปเป้ บวิต ิ ดริง้ค)์ 

ขนาด 360 ml.

น้ํารสองุน่ขาว 10% ผสมคาโมไมล ์
ลาเวนเดอร ์ และแอล-ธอีะนีน 
(ตรา เว็ปเป้ บวิต ิ ดริง้ค)์ 

ขนาด 360 ml.

น้ํานมถัว่เหลอืงกบับุกผสม
ธญัพชื 5 สี  ตราโทฟุซงั

ขนาด 225 ml.

น้ํานมถัว่เหลอืงสูตรหวานน้อย 
น้ําตาล 2% ตราโทฟุซงั 

ขนาด 320 ml.

ผลติภณัฑท์ีผ่า่นเกณฑแ์สดงสัญลกัษณ์



ฮอทต้าขงิ 100% 
(เครือ่งดืม่ขงิผงสําเร็จรปู) 
ขนาด 70 g.

ผลติภณัฑท์ีผ่า่นเกณฑแ์สดงสัญลกัษณ์

ฮอทต้าขงิต้นตาํรบัผสมน้ําผึง้ เครือ่งดืม่
ขงิสําเร็จรปู (เครือ่งหมายการค้า 
ฮอทต้าขงิต้นตาํรบัผสมน้ําผึง้) ขนาด 
180 g.

ฮอทต้า พลสั ขงิผสมเห็ดสกดั 
เครือ่งดืม่ขงิผงสําเร็จรปู 
(เครือ่งหมายการค้า ฮอทต้า 
พลสั) ขนาด 70 g.
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ผลติภณัฑท์ีผ่า่นเกณฑแ์สดงสัญลกัษณ์

น้ํานมโคพรอ่งมนัเนยพาสเจอรไ์รส์ 
(ตราเมจ)ิ ขนาด 830 ml. 

น้ํานมโคขาดมนัเนยพาสเจอรไ์รส์ 
(ตราเมจ)ิ ขนาด 200 ml. 

น้ํานมโคพาสเจอรไ์รส์ (ตราเมจ)ิ 
ขนาด 200 ml.

น้ํานมโคพาสเจอรไ์รส์ 
(ตราดชัมลิล)์ ขนาด 200 ml.

น้ํานมโค ยเูอชท ี (ตราดชัมลิล)์ 
ขนาด 180 ml.

น้ํานมโคขาดมนัเนย พาสเจอรไ์รส์ 
(ตราดชัมลิล)์ ขนาด 200 ml.



เกณฑก์ารพิจารณา “อาหารก่ึงสาํเรจ็รปู”
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กลุม่ยอ่ย เกณฑก์ารพจิารณา

บะหมีก่ึง่สําเร็จรปู

หน่ึงหน่วยบรโิภค ≤70 
ก.

หน่ึงหน่วยบรโิภค 
>70 ก.

โซเดยีม ≤1,000 
มก./50 ก. โซเดยีม ≤1,400 มก.

ข้าวต้มและโจ๊กทีป่รุงแตง่

หน่ึงหน่วยบรโิภค ≤50 
ก.

หน่ึงหน่วยบรโิภค 
>50 ก.

โซเดยีม ≤1,000 
มก./50 ก. โซเดยีม ≤1,000 มก.

แกงจดืและซุปชนดิ
เข้มข้น 

ชนดิก้อน ชนดิผง หรอื
ชนดิแห้ง

โซเดยีม ≤ 240 มลิลกิรมั/100 กรมัทีป่รุงสําเร็จ
ไขมนัทัง้หมด ≤ 4 กรมั/100 กรมัทีป่รุงสําเร็จ
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ผลติภณัฑท์ีผ่า่นเกณฑแ์สดงสัญลกัษณ์

บะหมีก่ึง่สําเร็จรปู รสผดัขีเ้มา 
(มามา่เครือ่งหมายการค้าจดทะเบยีน)

ขนาด 60 g.
บะหมีก่ึง่สําเร็จรปู รสหอยลายผดัฉ่า ขนาด 60 g.
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เกณฑก์ารพิจารณา “เคร่ืองปรงุรส”

≤ 900 mg/1 ช้อนโต๊ะ 
(15 ml)

≤ 750 mg/1 ช้อนโต๊ะ 
(15 ml)
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ผลติภณัฑท์ีผ่า่นเกณฑแ์สดงสัญลกัษณ์

ซอีิว๊ สตูรลดโซเดยีม 40% 
ขนาด 500 ml. น้ําปลาแท้ สตูรลดโซเดยีม 40% 

ขนาด 200 ml.



เกณฑก์ารพิจารณา “ขนมขบเค้ียว”
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กลุม่ยอ่ย เกณฑก์ารพจิารณา
มนัฝรัง่, ข้าวโพด, ข้าว

เกรยีบ (ทอด,
อบกรอบ,อบพอง)  สาหรา่ย
, ปลาเส้น, แครกเกอรห์รอื

บสิกติ เวเฟอรส์อดไส้

- พลงังาน ≤150 กโิลแคลอร/ีหน่วยบรโิภค 
- ไขมนัอิม่ตวั ≤ 6 ก./100 ก.
- น้ําตาลทัง้หมด ≤ 7 ก./100 ก.
- โซเดยีม ≤ 500 มก./100 ก.

ถัว่ นตัและเมล็ดพชืแห้ง

- ไมม่กีารเตมิน้ําตาล 
- ไม่มีการเติมน้ํามนั ยกเว้น เป็นไปเพื่อ

การปรุงรสชาต ิ โดยอนุญาตทีป่รมิาณ < 
0.3%

- โซเดยีม < 100 มล./100 ก.
- พลงังาน < 200 กโิลแคลอร/ีหน่วยบรโิภค
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เกณฑก์ารพิจารณา “ไอศกรีม”
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เกณฑก์ารพจิารณา

ไอศกรมี
พลงังาน    ≤ 130 kcal/serving
ไขมนัอิม่ตวั ≤ 5 g/100 g 
น้ําตาลทัง้หมด ≤ 20 g/100 g 
โซเดยีม         ≤ 100 mg/100 g 



เกณฑก์ารพิจารณา “ไขมนัและน้ํามนั”
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กลุม่ยอ่ย เกณฑก์ารพจิารณา

เนยเทยีม ไขมนัอิม่ตวั ≤ 27   g/100 g  

มายองเนส น้ําสลดั 
และแซนดว์ชิสเปรด

พลงังาน ≤ 350  kcal/100 g
ไขมนัอิม่ตวั ≤ 4     g/100 g   
น้ําตาลทัง้หมด ≤ 15    g/100 g 
โซเดยีม    ≤ 750 mg/100 g 
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เกณฑก์ารพิจารณา “อาหารมือ้หลกั”
สารอาหาร หน่วย

คะแนน
0 1 2 3 4 5

โปรตนี ก. <0.50, >25* 0.50-1.00 1.01-
1.50 1.51-2.00 2.01-

2.50 >2.50, ≤25*

แคลเซยีม มก. <8, >750* 8-16 17-24 25-32 33-40 >40, ≤750*

เหล็ก มก. <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 ก. <0.25 0.25-0.50 0.51-
0.75 0.76-1.00 1.01-

1.25 >1.25

ไขมนัทัง้หมด ก. >3.25 2.94-3.25 2.62-
2.93 2.30-2.61 1.98-

2.29 ≤ 1.97

กรดไขมนั
อิม่ตวั ก. >1.00 0.96-1.00 0.91-

0.95 0.86-0.90 0.81-
0.85 ≤ 0.80

น้ําตาลทัง้หมด ก. >1.25 1.01-1.25 0.76-
1.00 0.51-0.75 0.25-

0.50 <0.25

โซเดยีม     

ระยะที ่ 1 มก. <75, >175 156-175 136-155 116-135 96-115 75-95

ระยะที ่ 2 มก. <75, >150 136-150 121-135 106-120 91-105 75-90

ระยะที ่ 3 มก. <75, >125 116-125 106-115 96-105 86-95 75-85
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ผลติภณัฑต์้องผา่นข้อกาํหนด 
3 ข้อ ดงัน้ี
1. พลงังาน 250-500 

kcal/serving
2. คะแนนไขมนัทัง้หมด, 

กรดไขมนัอิม่ตวั,  น้ําตาล, 
โซเดยีม ≠ 0 

3.  คะแนนรวม ≥ 20 
คะแนน

* เป็นปรมิาณตอ่หน่ึงหน่วยบรโิภค



Nutrient Concern in each group
Category Nutrient System

MEAL Protein, Total Fat , Saturated Fat, Fiber, Sodium, Sugar, 
Calcium, Iron

Cut off score 

BEVERAGE Sugar, (+Total Fat for coffee, tea, chocolate drink) Cut off value

SEASONING Sodium Cut off value
DAIRY PRODUCT Total Sugar, Total Fat Cut off value
INSTANT FOOD Sodium, (+Total Fat for instant soup) Cut off value
SNACK Saturated Fat, Sugar, Sodium

Energy/serving
Cut off value

Margarine Saturated Fat, Sodium Cut off value

fat spread, mayonaise Energy, Saturated Fat, Sugar, Sodium (per 100 g)

Ice cream Saturated Fat, Sugar, Sodium
Energy/serving

Cut off value
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ผลติภณัฑท์ีผ่า่นการรบัรองฯ “ทางเลือกสขุภาพ”

มผีลติภณัฑท์ีผ่า่นการรบัรองฯ ทัง้ส้ิน 318 ผลติภณัฑ ์Update ถงึ 30 มถิุนายน 2560

0 ผลติภณัฑ์ 9 ผลติภณัฑ์235 ผลติภณัฑ์ 57 ผลติภณัฑ์

8 ผลติภณัฑ์ 0 ผลติภณัฑ์9 ผลติภณัฑ์ 0 ผลติภณัฑ์



79%

4%4%
13%

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สัญลักษณ์โภชนาการ 

“ทางเลือกสุขภาพ”

กลุม่เครือ่งดืม่

ผลติภณัฑท์ีผ่า่นการรบัรองฯ ทัง้หมด จาํนวน 232 
ผลติภณัฑ ์  (Update ถงึ 28 กุมภาพนัธ ์ 2560)

  ผลสํารวจพบวา่
    - ผลติภณัฑ ์ เครือ่งดืม่ 38 
ผลติภณัฑ ์ (79%) 
    - ผลติภณัฑ ์ เครือ่งปรงุรส 2 
ผลติภณัฑ ์ (4%) 
    - ผลติภณัฑ ์ นม 6 ผลติภณัฑ ์
(13%) 
    - ผลติภณัฑ ์ อาหารกึง่สําเร็จรปู 
2 ผลติภณัฑ ์ (4%) 

สัญลกัษณโ์ภชนาการ “ทางเลอืก
สุขภาพ”ผลติภณัฑท์ีต่ดิ   บนฉลากผลติภณัฑ์



บนัทกึข้อตกลงทางวชิาการ(MOU)
โครงการพฒันาและส่งเสรมิการใช้สัญลกัษณโ์ภชนาการอยา่งงา่ย”
ระหวา่ง มหาวทิยาลยัมหดิล และสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา
ณ ห้องประชุมชยันาทนเรนทร ชัน้1 สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
วนัที ่ 11 เดอืน กนัยายน พ.ศ.2558 เวลา 12.30 - 14.00 น. 

ด้วยอาหารทางเลือกสุขภาพ
MOU Signing Ceremony



50



51





53

ช่วยกนัทาํให้มี
อาหาร

ทีเ่อือ้ตอ่สุขภาพ
อยูร่อบตวัเรามากขึน้

ฉลาดเลอืก
กนิอยา่งมสีติ
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