
ฉลากโภชนาการ [อาน 2956 ]  
ฉลากโภชนาการ 

26 พฤษภาคม 2548
                     เปนการใหขอมลูและความรูดานคุณคาทางโภชนาการของอาหาร 
  

อาหารทีต่องแสดงฉลากโภชนาการ 
 
                   1. อาหารที่มีการกลาวอางทางโภชนาการ 
                   2. อาหารที่มีการใชคุณคาในการสงเสรมิการขาย 
                   3. อาหารที่มีการระบุกลุมผูบริโภคในการสงเสรมิการขาย 
                   4. อาหารอื่นตามที่สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาหารการแสดงฉลาก
โภชนาการ จะตองแสดง 
ขอความเปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได  
                   ซึ่งตองมีรูปแบบและเงื่อนไขของการแสดงกรอบขอมูลโภชนาการเปนไปตามบญัชีหมายเลข 1 
  

หลักเกณฑในการกลาวอางทางโภชนาการบนฉลากอาหาร 
 
                   การกลาวอางทางโภชนาการ (Nutrition Claim) เปนการแสดงขอความหรือขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวของกับโภชนาการของอาหารนั้น 
แบงเปน 3 ประเภท ไดแก 
                   1. การกลาวอางปริมาณสารอาหาร เปนการกลาวอางถึงระดับของสารอาหารหรอืพลังงานในอาหาร เชน “เปนแหลงของแคลเซียม” 
เปนตน แตไมอนุญาตการ 
กลาวอาง “ปราศจาก” หรือ “ต่ํา” หากอาหารนั้นหรืออาหารชนิดนั้นโดยธรรมชาติทัว่ไปเปนไปตามเงื่อนไขอยูแลว 
                   2. การกลาวอางปรมิาณโดยเปรียบเทียบ เปนการเปรียบเทียบปริมาณของสารอาหารหรือพลงังานที่มีในอาหารกับอาหารอางอิง 
ตัวอยางการกลาวอาง เชน  
“นอยกวา” “มากกวา” หรือ “ลดปริมาณลง” เปนตน 
                   3. การกลาวอางเกี่ยวกับหนาที่ของสารอาหารเปนการกลาวถึงหนาที่ของสารอาหารที่มีตอ รางกาย โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
                       (1) ตองเปนสารอาหารที่มีอยูในบัญชี Thai RDI 
                       (2) ตองมีสารอาหารที่จะกลาวอางอยูในระดับทีจ่ัดวา “เปนแหลงของ” (10% Thai RDI ขึ้นไป) ของสารอาหารนั้น ในปริมาณหนึ่ง
หนวยบริโภคอางอิง  
และปรมิาณหนึง่หนวยบริโภคที่แสดงบนฉลาก 
                       (3) ตองเปนการกลาวถึงสารอาหาร ไมใชการกลาวอางตัวผลติภัณฑ 
                       (4) ตองมีหลักฐานทางวทิยาศาสตรที่เชื่อถือได 
                       (5) ตองไมมีขอความระบุหรือมีความหมายใหเขาใจวาการบริโภคสารอาหารนัน้ จะสามารถปองกันหรือบําบัดรักษาโรคไดและการ
กลาวอางหนาที่ของ 
สารอาหารจะตองปฏิบัติดังนี ้
                                กรณีผลิตภัณฑเสริมอาหาร จะตองแสดงขอความ  
                                 - “การไดรับสารอาหารตาง ๆ นั้น ควรไดรับจากการบรโิภคอาหารหลกัที่หลากชนิดครบทั้ง 5 หมู และเปนสัดสวนที่
พอเหมาะ” 
                                 - “ไมควรบริโภคเกินคาปริมาณสารอาหารทีแ่นะนําใหบรโิภคตอวันสําหรับคนไทยอายตุั้งแต 6 ปขึ้นไป” 
                                 - “เด็กและสตรีมีครรภ ไมควรรับประทาน” 
                               กรณีอาหารอื่นที่นอกเหนอืจากผลติภัณฑเสริมอาหาร จะตองแสดงขอความ “การไดรับสารอาหารตาง ๆ นั้น ควรไดรับจาก



การบริโภคอาหารหลักที ่
หลากชนดิครบทั้ง 5 หมู และเปนสัดสวนที ่พอเหมาะ”  
  

ขอความการกลาวอางหนาที่ของสารอาหารทีม่ีในบัญชี Thai RDI 
  

อันดับที ่ สารอาหาร ขอความการกลาวอาง หมายเหต ุ
1. โปรตีน 1.1 จําเปนตอการเจริญเติบโตและชวยซอมแซมสวนที่

สึกหรอของรางกาย 
1.2 ใหกรดอะมโินที่จําเปนตอการสรางโปรตนีชนิด 
ตาง ๆ ในรางกาย 

  

2. ใยอาหาร 2.1 เพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารชวยกระตุนการ 
ขับถาย  

  

3. วิตามินเอ 3.1 มีสวนชวยในการเจริญเติบโตของรางกาย 
3.2 ชวยในการมองเห็น 
3.3 ชวยเสริมสรางเยื่อบุตาง ๆ ของรางกาย 

สําหรับเบตา-แคโรทีน ใหระบไุดเพียงวา
“เบตา-แคโรทนี 
เปนสารตั้งตนของวิตามินเอ” เทานั้น  

 4. วิตามินบี 1 4.1 ชวยใหรางกายไดพลังงานจากคารโบไฮเดรต 
4.2 มีสวนชวยในการทํางานของระบบประสาทและ 
กลามเนื้อ 

  

5. วิตามินบี 2 5.1 ชวยใหรางกายไดพลังงานจากคารโบไฮเดรต  
โปรตีน และไขมัน 

  

 6. ไนอะซิน 6.1 ชวยใหเยื่อบุทางเดินอาหารและผิวหนังอยูใน
สภาพ 
ปกติ 
6.2 ชวยใหรางกายไดพลังงานจากคารโบไฮเดรต  
โปรตีน และไขมัน  

  

7. วิตามินบี 6 7.1 มีสวนชวยในการสรางเม็ดเลือดแดงใหสมบูรณ 
7.2 มีสวนชวยสรางสารที่จําเปนในการทํางานของ 
ระบบประสาท 

  

8.1 โฟเลตมีสวนสําคญัในการสรางเมด็เลือดแดง - สําหรับผลิตภณัฑทั่วไป 8. กรดโฟลิค/โฟเลต 
8.2 หญิงตั้งครรภในเดือนแรกจาํเปนตองไดรับโฟเลต
เพื่อชวยในการสรางหลอดประสาทและสมองที่
สมบูรณ 
ของทารก 

- เปนอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ สําหรบั
หญิงมีครรภ 
และใชเกณฑ RDA ของหญิงมีครรภ 



9. ไบโอติน ยังไมอนุญาต   
10. แพนโทธินิคแอซิด ยังไมอนุญาต   
11. วิตามินบี 12 11.1 มีสวนชวยสรางสารทีจ่ําเปนในการสรางเซลล 

เม็ดเลือดแดง 
11.2 มีสวนชวยในการทํางานของระบบประสาทและ 
สมอง 

  

12.1 ชวยใหหลอดเลือดแข็งแรง   
12.2 มีสวนชวยในกระบวนการตอตานอนุมูลอิสระ   

12. วิตามินซ ี

12.3 มีสวนชวยในการสรางเนื้อเยื่อคอลลาเจน และ 
เนื้อเยื่อของเอ็นกระดูกออน  

  

13. วิตามินอี 13.1 มีสวนชวยในกระบวนการตอตานอนุมูลอิสระ   
14. วิตามินด ี 14.1 ชวยดดูซมึแคลเซยีมและฟอสฟอรสั   
15. วิตามินเค ยังไมอนุญาต   

16.1 เปนสวนประกอบสําคัญของกระดูกและฟน   
16.2 มีสวนชวยในการแข็งตัวของเลือด   

16. แคลเซยีม 

16.3 มีสวนชวยในกระบวนการสรางกระดูกและฟน 
ที่แข็งแรง 

  

17.1 เปนสวนประกอบสําคัญของกระดูกและฟน   17. ฟอสฟอรสั 
17.2 มีสวนชวยในกระบวนการสรางกระดูกและฟน 
ที่แข็งแรง 

  

18. เหล็ก 18.1 เปนสวนประกอบสําคัญของฮีโมโกลบินใน 
เม็ดเลือดแดง 

  

19. ไอโอดีน 19.1 เปนสวนประกอบทีส่ําคญัของฮอรโมนไทรอยด 
ซึ่งมีหนาที่ควบคุมการเจริญเตบิโตและการพฒันาของ
รางกายและสมอง 

  

20. แมกนีเซียม ยังไมอนุญาต   
21. สังกะส ี 21.1 ชวยในการเจริญเติบโตของรางกาย เนื่องจากพบวาการขาดสังกะสทีําใหเตี้ย 

แคระ แกรน 
22. ทองแดง 22.1 มีสวนชวยในการสรางฮีโมโกลบิน   

23.1 ทํางานรวมกับโซเดียมในการรักษาสมดุลยของ 
กรด ดาง และอีเล็คโตรไลทของรางกาย 

  23. โพแทสเซียม 

คําเตอืน : ถารางกายไดรับโพแทสเซียมมาก อาจ 
ทําใหหัวใจเตนผิดปกติได  

  

24. แมงกานีส ยังไมอนุญาต   
25. ซีลีเนียม 25.1 มีสวนชวยในกระบวนการตอตานอนุมูลอิสระ   



26. ฟลูออไรด 26.1 มีสวนชวยเสริมสรางความแข็งแรงใหกระดูก 
และฟน 

  

27. โมลิบดีนัม ยังไมอนุญาต   
28. โครเมียม 28.1 รวมกับอินซูลินในการนํากลูโคสเขาเซลล   
29. คลอไรด 29.1 รวมกับสารอื่นในการรักษาสมดลุยของกรด-ดาง

ในรางกาย 
  

 
  

เงื่อนไขในการกลาวอางทางโภชนาการ 
 
                   1. การกลาวอางทางโภชนาการ 

                       1.1 อาหารที่มีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบรโิภคอางอิง หากอาหารนั้นในปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง และปริมาณหนึ่งหนวย
บริโภคที่แสดงบนฉลาก 
มีปริมาณ 
                              - ไขมันทั้งหมด มากกวา 13 กรัม หรือ 
                             - ไขมันอิ่มตัว มากกวา 4 กรัม หรือ 
                             - โคเลสเตอรอล มากกวา 60 มิลลิกรัม หรอื 
                             - โซเดียม มากกวา 360 มิลลิกรัม 
                       1.2 อาหารที่ไมมีการกําหนดปริมาณหนึ่งหนวยบริโภคอางอิงไว หากอาหารนั้นในปริมาณ 100 กรัม หรือ 100 มิลลิลิตร มีปริมาณ 
                              - ไขมันทั้งหมด มากกวา 13 กรัม หรือ 
                              - ไขมันอิ่มตัว มากกวา 4 กรัม หรือ 
                              - โคเลสเตอรอล มากกวา 60 มิลลิกรัม หรอื 
                              - โซเดียม มากกวา 360 มิลลิกรัม 
จะตองกํากับดวยขอความขางตนที่อยูในระดบัเกินปริมาณดงักลาวไวติดกับขอกลาวอางทีม่ีขนาดใหญทีสุ่ดหรือเห็นไดชัดที่สดุบนฉลากดวย โดย
ขอความกํากับนี้จะตองม ี
ขนาดไมเล็กกวาครึ่งหนึ่งของขอกลาวอาง เชน “โซเดียมต่ํา” “ไขมันทั้งหมด 14 กรัมตอ 200 มิลลิลิตร” 

                   2. การแสดงขอความที่เกี่ยวกับสขุภาพ เชน เพื่อสุขภาพ (healthy, healthful, healthiness, health) หรือขอความในลักษณะเดียวกันนี ้
จะตองเปนอาหาร 
ที่อยูในขาย 
                       2.1 แสดงขอความ “ไขมันต่ํา” และ “ไขมันอิ่มตัวต่ํา” ได 
                       2.2 ประกอบดวย 
                              - โซเดียม ไมเกิน 360 มิลลิกรัม และ 
                              - โคเลสเตอรอล ไมเกิน 60 มิลลิกรัม และ 
                              - วิตามินเอ, วิตามิน บี 1, วิตามิน บี 2, โปรตนี, แคลเซยีม เหล็ก และใยอาหาร อยางนอยรอยละ 10 ของ Thai RDI 
  

หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใชหองปฏิบัติการวิเคราะหสารอาหารเพื่อจัดทําฉลากโภชนาการ 
 
                   สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยงานวิเคราะหสารอาหารเพื่อจัดทําฉลากโภชนาการ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 ไว ดังนี้ 



                   1. หนวยงานของรฐัทั้งในประเทศและตางประเทศ 
                   2. หนวยงานหรือองคกรที่ไดรับมอบหมายหรือไดรับการรับรองจากหนวยงานของรัฐของประเทศนั้น ๆ 
                   3. หนวยงานหรือองคกรทั้งในประเทศและตางประเทศที่ไดรับการรับรองโดยหนวยงานรับรองหองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
                   โดยมีเงื่อนไขวาใหใชผลวิเคราะหฉลากโภชนาการจากหลายหนวยงานประกอบกันได และ ใหใชผลวิเคราะหที่มีอายุเกิน 1 ปได ใน
กรณีที่สตูรไมเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหความเห็นชอบในการรับผลวิเคราะหฉลากโภชนาการจากหนวยงานวิเคราะหฉลากโภชนาการ 
ดังรายชื่อตอไปนี้ 
                   1. หนวยงานของรฐั 
                   2. หนวยงานเอกชน ไดแก 
                       2.1 บริษัท เอ แอล เอส เทคนิเคม จํากัด (ALS) 
                       2.2 บริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากัด (SGS) 
                       2.3 บริษัท เซาอีสต เอเชี่ยน ลาบอราตอรสี จาํกัด (SEAL) 
                       2.4 บริษัท ไอ คิว เอ นอรเวสแลบส จํากัด (IQA) 
                       2.5 สถาบันอาหาร 
                       2.6 Nestle’ R&D Center (PTE) Ltd. (Singapore) 
                       2.7 บริษัท เนสทเล ฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด 
                       2.8 บริษัท เคมแล็บเซอรวสิเซส (ประเทศไทย) จํากัด 
                   สําหรับหนวยงานเอกชน จะตองมีการพัฒนาศักยภาพการวิเคราะหของหองปฏิบัติการ และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาทราบเพื่อตออายุ 
การวิเคราะหฉลากโภชนาการตอไป โดยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 
                   1. หองปฏิบัติการเอกชนตองเขารวมการทดสอบความชํานาญเปนประจํา และ 
                   2. หองปฏิบัติการเอกชนจะตองไดรับการรับรองรายการวิเคราะหสารอาหารครบถวน ตามที่ตองแสดงฉลากโภชนาการแบบเต็ม 
สําหรับอาหารที่เปนตัวแทน 
กลุมพืชและกลุมสัตว อยางละ 1 ชนิด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 จากกรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือหนวยงานที่มีการรับรองระบบการ
บริหารงานคุณภาพที่เทียบเทา 
ISO/IEC 17025 
  

 เรื่อง หลักเกณฑการยอมรบัคาความคลาดเคลือ่นของการแสดงขอมูลโภชนาการ 
 
                   หลกัเกณฑคาความคลาดเคลื่อนของผลวิเคราะหและการแสดงฉลากของสารอาหารตาง ๆ ทั้งในกลุม macronutrient และ 
micronutrient รวมทั้ง 
สารอาหารอื่น ๆ นอกเหนือจากที่มีกําหนดไวใน Thai RDI ใหถือปฏิบัติมีดังนี้ 
                   1. คาความคลาดเคลื่อนสําหรับการพิจารณาผลวิเคราะหเทียบกับมาตรฐานตามที่ประกาศฯ กําหนด จะยอมรบัคาความคลาดเคลื่อนที ่
+10% ยกเวน 
การวิเคราะหในสวนของสารอาหารจะยอมรับคาความคลาดเคลื่อนที ่+20% 
                   2. คาความคลาดเคลื่อนสําหรับการพิจารณาผลวิเคราะหเทียบกับขอมูลสารอาหารบนฉลากสารอาหารทั้งกลุม macronutrient และ 
micronutrient จะ 
ยอมรับคาความคลาดเคลื่อนที ่+20% และสารอาหารกลุม micronutrient ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้เพิ่มเติมดวย 
                       (1) กรณีที่สารอาหารนั้นมใีนผลิตภัณฑตามธรรมชาตจิะตองตรวจพบไมนอยกวา 80% ของปริมาณทีร่ะบบุนฉลาก 
                       (2) กรณีที่สารอาหารนั้นเปนการเติมในผลติภณัฑ (Nutrification) จะตองตรวจพบไมนอยกวาปริมาณที่ระบุบนฉลาก  
                       (3) ปริมาณที่ตรวจพบของกรณี (1) และ (2) จะตองไมเกินคาปริมาณสูงสุดของสารอาหารทีย่อมใหมีไดตอหนึ่งหนวยบริโภค 



                       (4) สารอาหารทีป่ระสงคจะแสดงคาเปน 0 ในฉลากได ปริมาณของสารอาหารนั้นจะตองเปนไปตามหลักเกณฑการปดตัวเลขของ
การแสดงคาปรมิาณ 
สารอาหารบนฉลากโภชนาการ  

 


