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การเลอืกซ้ือผลติภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปด้วยฉลากโภชนาการ

แบบจีดเีอ



วงจรชีวิตของมนุษย์
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Rodríguez el al. Am J Physiol Endocrinol Metab 2015;309: E691–E714.
URL:http://ajpendo.physiology.org/content/309/8/E691

กระบวนการสรา้งเซลไ์ขมนัแบบขยายขนาดและแบบเพ่ิมจํานวนเซลลใ์นช่วงอายตุ่างๆ

หากบรโิภคอาหารมากเกินหรอืมีกิจกรรมทางกายนอ้ย 

เน้ือเยือ่ไขมนัมีการขยายใหญ่ข้ึนทัง้แบบ hyperplasia และ

หรอื hypertrophy



ปัจจยัเส่ียงสาํคญัของ Cardiovascular Diseases ท่ีควบคมุได้
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การควบคุมนํา้หนัก

เป็นจุดเร่ิมต้นของ

การดูแลสุขภาพทีด่ี



การใชพ้ลงังานในระดบักจิกรรมตา่งๆ
ประเภทการทํางาน พลงังานท่ีใช ้

(Kcal/BW 1 kg/day)

งานเบา

แพทย ์พยาบาล คร ูพนกังานบรษิทั เสมียน แม่บา้น (ใชเ้ครือ่งผอ่น

แรง) ผ ูทํ้างานในสาํนกังาน

30-35

งานปานกลาง

นกัศึกษา พนกังานโรงงานอตุสาหกรรมแบบเบา พนกังาน

หา้งสรรพสินคา้ ชาวประมง แม่บา้น (ไมมี่เครือ่งผอ่นแรง)

35-40

งานหนกั

กรรมกรกอ่สรา้ง/แบกหาม กรรมกรโรงถลงุเหล็ก/เหมืองแร ่

ชาวนา ชาวไร ่ชาวสวน นกักีฬา พนกังานป่าไม ้ทหารประจําการ

40-45



ควบคมุดชันีมวลกาย (Body Mass Index)
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                   ความสูง2 (เมตร)

ผอมมาก

ผอม เร่ิมอ้วน อ้วน



เนือ้ ปลา ไข่ ถั่ว

ข้าว แป้ง ธัญพชื

นม

คาร์โบไฮเดรต

โปรตีน

ไขมนั

เกลือแร่

วติามิน

นํ้า

9 Kcal/g

ตอ้งควบคมุสารอาหารใหพ้ลงังาน

4 Kcal/g



 ค่าปริมาณสารอาหารอ้างองิทีค่วรได้รับประจําวนัสําหรับ

คนไทย พ.ศ. 2546  (Thai-DRI)

 ข้อกาํหนดสารอาหารทีค่วรได้รับประจําวนัสําหรับคน

ไทย พ.ศ. 2532 (Thai RDA)

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข



คาร์โบไฮเดรต

55-60%โปรตีน

10-15%

 ไขมัน  

15-30%

สดัสว่นการกระจายสารอาหารใหพ้ลงังานท่ีรา่งกายควรไดร้บั

ต่อวนัของคนไทย (Thai DRI 2532 และ 2546)

4 กิโลแคลอร/ีกรมั

คาร์โบไฮเดรต

45-65%

โปรตีน

10-15%

 ไขมัน  

20-35%

9 กิโลแคลอร/ีกรมั

Thai RDA 2532 

Thai DRI 2546

9 กิโลแคลอร/ีกรมั

4 กิโลแคลอร/ีกรมั

ใยอาหาร

30 กรมั/วนั





ตารางเปรยีบเทียบคําแนะนําการบรโิภคไขมนัจากอาหาร

ไขมนั องค์การอาหารโลก/

องค์การอนามัยโลก
(2003) 

The National 
Academy of 

Science 
(2002/2005)

The American Heart  
Association; TLC diet 

(2001)

Thai-DRI 
2546 (2003)

ไขมนัทั้งหมด* 15-30% 20-35% 25-35% 25-35%

ไขมันอ่ิมตัว* <10% <10% <7% <10%

ไขมันทรานส์* <1% - <1% -

ไขมันไม่อิ่มตัว 1 ตําแหน่ง ส่วนต่างที่เหลอื - สูงสุดได้ถงึ 20% ส่วนต่างที่เหลอื

ไขมันไม่อิ่มตัวหลายตําแหน่ง 6-10% - สูงสุดได้ถงึ 10% ~6-10%

กรดไขมันลโินเลอิก* 5-8% - - 5-10%

กรดไขมันลโินเลนิก* 1-2% - - 0.6-1.2%

คอเลสเตอรอล <300 mg <300 mg <200 mg <300 mg

** ไขมนัไม่อ่ิมตวั 1 ตาํแหน่ง  =   ไขมันทัง้หมด - (SFA + PUFA + trans FA) TLC = Therapeutic Lifestyle Changes diet. 



• น้ํามนังา
• น้ํามนัราํขา้ว

• น้ํามนัถัว่ลิสง

• น้ํามนัคาโนลา

• น้ํามนัมะกอก

• น้ํามนัถัว่เหลือง

• น้ํามนัเมล็ดฝ้าย

• น้ํามนัขา้วโพด 

• น้ํามนัเมล็ดดอก
ทานตะวนั

• น้ํามนัดอกคําฝอย

• ไขววั น้ํามนัหม ู
น้ํามนัไก่

• น้ํามนัปาลม์โอเล
อิน

• น้ํามนัมะพรา้ว

• น้ํามนัปาลม์   
เคอรเ์นล 

กล ุม่ 1 กรด
ไขมนัอ่ิมตวั

มาก

กล ุม่ 2 กรด
ไขมนัอ่ิมตวัและ
กรดไขมนัอ่ิมตวั 

1 ตําแหน่ง
ปานกลาง

กล ุม่ 3 กรด
ไขมนัไมอ่ิ่มตวั

1 ตําแหน่ง ปาน
กลาง-สงู

กล ุม่ 4 กรด
ไขมนัไมอ่ิ่มตวั
หลายตําแหน่ง
ปานกลาง-สงู

นํ้ามนัปาลม์



ผลติภณัฑ์
อาหาร

รสชาติ
อร่อย

รสหวาน

รสมนั

รสเคม็
รส

เปรี้ยว

รสเผด็

เครือ่งเทศ

ลด
หวาน

ลด
มนั

ลด
เคม็



นํา้ตาลในอาหารเกลอืและโซเดยีมในอาหาร



 ครมีเทียม  นมขน้หวาน

 ค ุก๊ก้ี ขนมเคก๊

 ขนมขบเค้ียวกรบุกรอบ (ตอ้งมี GDA)
 ขนมปังกรอบหรอืแครกเกอรห์รอืบิสกิต 

 เวเฟอรส์อดไส้

 มนัฝรัง่ทอดหรอือบกรอบ 

 ขา้วโพดคัว่หรอือบกรอบ 

 ขา้วเกรยีบหรอือาหารขบเค้ียวชนิดอบพอง 

ผลติภัณฑ์อาหารทีม่ไีขมนัอิม่ตวัจาก tropical oils



ผลิตภณัฑอ์าหารทีมีความเส่ียงจากการไดรั้บไขมนัอิ่มตวั 





การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

ฉลากอาหาร/

ฉลากโภชนาการ

สํานักงาน

คณะกรรมการ

อาหารและยา

กรมอนามัย 

กระทรวง

สาธารณสุข

CFGT 
ร้านอาหาร/

ภัตตาคาร

ผู้บริโภคอ่านฉลาก

อาหาร

การปกป้องสิทธิของตนเอง

อ่านฉลาก

โภชนาการ

อาหารทัว่ไปอาหารทัว่ไป



การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 (13 พค. 2522)

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศกระทรวง/ระเบียบ/ข้อกาํหนด

กองควบคุมอาหาร (Food Control) อาศัยประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ตามความใน พรบ. อาหาร เป็นกฎหมายบงัคบัใช้

ร้านค้าปลกี 

ร้านค้าส่ง 

ซุปเปอร์มาร์เกต็

กระทรวงสาธารณสุขประกาศ “กฎกระทรวง” (22 พ.ย. 2522) 

 

ผู้บริโภค



อนัตรายใน
อาหาร

อนัตรายทางกายภาพ 

(สิ่งแปลกปลอม: วตัถ ุ
โลหะ สตัว)์

อนัตรายทางเคมี (สารพิษ

จากพืช/สตัว/์จลุินทรยี ์ 

สารเคมี  สารกอ่ภมิูแพ)้

อนัตรายทางชีวภาพ 

(แบคทีเรยี ไวรสั รา 

พยาธิ)



 ค่าสารอาหารที่แนะนําให้บริโภคประจําวนัสําหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึน้ไป 

ต่อ 2,000 กโิลแคลอรี พ.ศ. 254
Thai-RDI (ฉลากโภชนาการ)  



 ค่าปริมาณสารอาหารอ้างองิทีค่วรได้รับประจําวนัสําหรับ

คนไทย พ.ศ. 2546  (Thai-DRI)

 ข้อกาํหนดสารอาหารทีค่วรได้รับประจําวนัสําหรับคน

ไทย พ.ศ. 2532 (Thai RDA)

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข

 ค่าสารอาหารทีแ่นะนําให้บริโภคประจาํวนัสําหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 

ปี ขึน้ไป ต่อ 2,000 กโิลแคลอรี พ.ศ. 2541

(Thai-RDI; ฉลากโภชนาการ)  



อาหาร ๕ หมู่

US-RDA
Food groups

ธงโภชนาการ

โภชนบัญญัต ิ๙ 

ประการ

Thai-RDA

Dietary 
Guideline

USA

Thailand







สว่นท่ี 1

สว่นท่ี 2 สว่นท่ี 2.1

สว่นท่ี 2.2

คํานวณการบรโิภคอาหารจากฉลากโภชนาการ



สว่นท่ี 2.3

สว่นท่ี 3





Guideline Daily Amounts 
(GDA)



Thai GDA

2,000 kcal 65 g 2,400 mg65 g



กลุ่มอาหารขบเค้ียว

กลุ่มช็อกโกแลตและ

ผลติภัณฑ์ในทํานองเดยีวกนั

กลุ่มผลติภัณฑ์ขนมอบ

กลุ่มอาหารกึง่สําเร็จรูป







(๒) ชอ็กโกแลต และผลิตภณัฑใ์นทาํนองเดียวกนัน้ี เช่น ชอ็กโกแลตชนิดไม่หวาน 

ชอ็กโกแลตนมคูเวอร์เจอร์ ชอ็กโกแลตนม ผลิตภณัฑท่ี์ทาํจากชอ็กโกแลต หรือขนมหวานท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยชอ็กโกแลตซ่ึงเป็นอาหารสาํเร็จรูปท่ีพร้อมบริโภคทนัที



















ฉลากจีดีเอต่างประเทศ: ให้ข้อมูลไขมนัอิม่ตวั

ตวัอย่างฉลากโภชนาการบนด้านหน้าบรรจุภณัฑ์ (front of pack) 

ในต่างประเทศ ฉลากจีดีเอไทย









หลกัการเลือกซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารดว้ยฉลากโภชนาการ

1.Check

2.Count 3.Compare

4.Choose

หลกั 4C : Check, Count, Compare, Choose

เปรียบเทยีบต่อ 

1 หน่วยบริโภค

เลอืก Healthier food products: 
ผลติภัณฑ์พลงังานตํ่า ไขมนัอิม่ตวั เกลอื นํา้ตาล

้ ่



อาหาร 5 หมู่

ธงโภชนาการ

โภชนบัญญตั ิ9 ประการ

Thai-DRI

คาร์โบไฮเดรต

โปรตีน

ไขมนั

เกลือแร่

วติามิน

นํ้า


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	ปัจจัยเสี่ยงสำคัญของ Cardiovascular Diseases ที่ควบคุมได้ 
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	ควบคุมดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
	Slide Number 9
	 ค่าปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 2546  (Thai-DRI)
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	ตารางเปรียบเทียบคำแนะนำการบริโภคไขมันจากอาหาร 
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
	การคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร
	Slide Number 22
	 ค่าสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคประจำวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปี ขึ้นไป �ต่อ 2,000 กิโลแคลอรี พ.ศ. 254�Thai-RDI (ฉลากโภชนาการ)  
	 ค่าปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. 2546  (Thai-DRI)
	อาหาร ๕ หมู่
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	คำนวณการบริโภคอาหารจากฉลากโภชนาการ
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Guideline Daily Amounts (GDA) Labeling: ให้ข้อมูลไขมันอิ่มตัว
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	หลักการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารด้วยฉลากโภชนาการ
	อาหาร 5 หมู่

