(สําเนา)

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คําชีแ้ จงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๓) พ.ศ.255๙
เรื่อง การแสดงสัญลักษณโภชนาการบนฉลากอาหาร
---------------------------------ดวยปจจุบันสถานการณ ภาวะโภชนาการเกินและโรคไมติด ตอเรื้อรั ง (Non-communicable
diseases, NCDs) มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น สวนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไมเหมาะสมตอสุขภาพ
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อสรางความเชื่อมโยงดานอาหารและโภชนาการสูค ณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี ภายใตคณะกรรมการอาหารแหงชาติ จึงไดมีขอเสนอแนะใหสงเสริมการใชขอมูล โภชนาการในรูปแบบ
สัญลักษณโภชนาการเปนเครื่องมือสําหรับผูบริโภคในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ
เหมาะสมตอสุขภาพ อีกทั้งเพื่อสงเสริมใหผูผลิตอาหารพัฒนาสูตรผลิตภัณฑอาหารใหมคี ณ
ุ คาทางโภชนาการทีด่ ตี อ
สุขภาพยิ่งขึ้น โดยมอบหมายใหมูลนิธิสงเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย มหิด ล เปนหนวยงาน
รับรองการแสดงสัญลักษณโภชนาการ
กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึง ไดออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขวาดวยเรื่อง การแสดงสัญลักษณโภชนาการบนฉลากอาหาร โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. กําหนดนิยามของ สัญลักษณโภชนาการอยางงาย
“ สัญ ลัก ษณ โภชนาการ” หมายความวา เครื่องหมายแสดงทางเลือกสุข ภาพที่ช วยให
ผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร เพื่อเปนสวนหนึ่งของการมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม
2. กําหนดเงื่อนไขสําหรับอาหารที่จะแสดงสัญลักษณโภชนาการ ดังนี้
(1) ตองผานการตรวจสอบและไดรับการรับ รองจากมู ลนิธิสงเสริมโภชนาการ สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการขับ เคลื่อนยุทธศาสตรเพื่อ
สรางความเชื่อมโยงดานอาหารและโภชนาการสูคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใตคณะกรรมการอาหารแหงชาติ
ทั้งนี้ หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการยื่นขอรับการรับรองใหเปนไปตามที่มูลนิธิ
สงเสริมโภชนาการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือหนวยงานอื่นที่ไดรับมอบหมายกําหนด
(2) สัญลักษณโภชนาการที่แสดงบนฉลากอาหาร
(2.1) รูปแบบใหเปนไปตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและสงเสริมการใชสัญลักษณ
โภชนาการอยางงายกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเ พื่อสรางความเชื่อมโยง
ดานอาหารและโภชนาการสูคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใตคณะกรรมการอาหารแหงชาติ ดังนี้
กลุมอาหาร

-2(2.2) สีสัญลักษณโภชนาการ สามารถแสดงไดใน 2 ลักษณะ ดังนี้
(ก) แสดงโดยใชสีตามที่กําหนด คือ รูปวงกลมขอบสีฟา ตรงกลางวงกลมเปนภาพ
ใบไมสีเขียวสองใบทับกัน เหนือใบไมมีวงกลมทึบสีเ ขียวขนาดเล็กอยูกึ่งกลาง เหนือวงกลมทึบสีเขีย วมีเ สนโคงสี
สม มีขอความดานลาง “ทางเลือกสุขภาพ” เปนสีฟา และขอความดานบนระบุกลุมอาหาร หรือ
(ข) แสดงเปนสีเดียว โดยเสนขอบอาจเปนสีดํา หรือสีน้ําเงินเขม หรือสีขาว แลวแตกรณี
ทั้ง นี้ การแสดงสีข องพื้ นฉลากและสีข องสั ญลักษณต องใช สีที่ ตัด กันที่ทํ าใหเ ห็ น
สัญลักษณไดชัดเจน
(2.3) แสดงสัญลักษณโภชนาการไวที่สวนหนาของฉลากที่เห็นไดงายและอานไดชดั เจน
3. เกณฑ สารอาหารหรือคุณค าทางโภชนาการที่ใชประกอบการพิจารณารับรองการแสดง
สัญลักษณโภชนาการใหกับอาหารแตละกลุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑทางวิชาการที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและ
สงเสริมการใชสัญลักษณโภชนาการอยางงายกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขับ เคลื่อนยุท ธศาสตร
เพื่อสรางความเชื่อมโยงดานอาหารและโภชนาการสูคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใตคณะกรรมการอาหารแหงชาติ
ทั้งนี้ กลุมอาหารที่ผานความเห็นชอบแลวมีดังนี้
กลุมอาหาร*
อาหารมื้อหลัก

ฐาน
100 กิโล
แคลอรี

หลักเกณฑ เงื่อนไข และการพิจารณาใหสัญลักษณโภชนาการ
ระบบการใหคะแนน (Scoring system)
สารอาหาร
โปรตีน
ไขมันทั้งหมด
กรดไขมันอิ่มตัว
ใยอาหาร
น้ําตาลทั้งหมด
แคลเซียม
เหล็ก
โซเดียม
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม

0
<0.50, >5.00
<1.65, >3.25
>1.00
<0.25
>1.25
<8, >150
<0.14, >2.25

1
0.50-1.00
2.94-3.25
0.81-1.00
0.25-0.50
1.01-1.25
8-16
0.14-0.28

คะแนน
2
1.01-1.50
2.62-2.93
0.61-0.80
0.51-0.75
0.76-1.00
17-24
0.29-0.42

มิลลิกรัม
มิลลิกรัม
มิลลิกรัม

<25, >150
<25, >120
<25, >100

125-150
101-120
85-100

100-124
82-100
70-84

หนวย

3
1.51-2.00
2.30-2.61
0.41-0.60
0.76-1.00
0.51-0.75
25-32
0.43-0.56

4
2.01-2.50
1.98-2.29
0.21-0.40
1.01-1.25
0.25-0.50
33-40
0.57-0.70

5
2.51-5.00
1.65-1.97
0-0.20
>1.25
<0.25
41-150
0.71-2.25

75-99
63-81
55-69

50-74
44-62
40-54

25-49
25-43
25-39

เงื่อนไขการใหสัญลักษณโภชนาการ
1. พลังงานของผลิตภัณฑอาหารในกลุมนี้ ตองอยูในชวง 250-500 กิโลแคลอรี
2. คะแนนสารอาหารของไขมันทั้งหมด กรดไขมันอิ่มตัว น้ําตาลและโซเดียม ตองไมเปน 0
3. คะแนนรวมของสารอาหารทั้ง 8 ชนิดรวมกัน ตองมากกวาหรือเทากับ 20 คะแนน จากคะแนนรวม
ทั้งหมด 40 คะแนน

เครื่องดื่ม

100
มิลลิลิตร

เครื่องปรุงรส

100
มิลลิลิตร

น้ําผักและน้ําผลไม น้ําอัดลมและน้ําหวานกลิ่นรสตางๆ น้ํานมถั่วเหลือง และน้ําธัญพืช:
น้ําตาลทั้งหมด ≤ 6 กรัม ตอ 100 มิลลิลิตร สําหรับบรรจุภัณฑที่ระบุจํานวนหนวยบริโภค = 1
โดยมีขนาดบรรจุไมเกิน 150% ของหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง
ยกเวน หากหนึ่งหนวยบริโภคมีปริมาณมากกวา 150% ของหนึ่งหนวยบริโภคอางอิง ตองมี
ปริมาณน้ําตาลทั้งหมดไมเกิน 18 กรัม ตอหนวยบรรจุ
น้ําปลา:
โซเดียม ≤ 6000 มิลลิกรัม ตอ 100 มิลลิลิตร
ซอสปรุงรส ซีอิ๊ว:
โซเดียม ≤ 5000 มิลลิกรัม ตอ 100 มิลลิลิตร

* ขอบเขตของกลุมอาหารแตละกลุมมิไดจํากัดเฉพาะประเภทหรือชนิดอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข แต
พิจารณาจากลักษณะและรูปแบบการบริโภคที่มีความคลายคลึงกัน

-3หากมีการกําหนดเกณฑส ารอาหารหรือคุณคาทางโภชนาการในกลุมอาหารอื่นเพิ่มเติ ม
หรื อ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเกณฑ สามารถติ ด ตามข อ มู ล ได จ ากมู ล นิ ธิ ส ง เสริ ม โภชนาการ สถาบั น โภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ http://healthierlogo.com หรือ www.ทางเลือกสุขภาพ.com หรือหนวยงานรับรองที่
ไดรับมอบหมาย
4. การแสดงฉลากอาหารที่แสดงสัญลักษณโภชนาการ ตองปฏิบัติต ามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ดังตอไปนี้
4.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่อง การแสดงฉลากของ
อาหารในภาชนะบรรจุ
4.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ไดกําหนดการแสดงฉลากของอาหารชนิดนั้นๆ เชน
ชาปรุงสําเร็จชนิดเหลว ตองปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวาดวยเรื่อง ชา เปนตน
4.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ
เนื่องจากอาหารที่แสดงสัญลักษณโภชนาการอยางงายถือเปนอาหารที่มีการใชคุณคาในการสงเสริมการขาย
อยางไรก็ตาม เมื่อปรากฏวาผลิตภัณฑที่แสดงสัญลักษณโภชนาการดังกลาวบนฉลากอาหาร
ไม ผ า นตามเกณฑ ที่ กํา หนด หรื อ ได ถู กยกเลิ ก การรั บ รอง หรื อขาดต ออายุ ก ารรั บ รอง การแสดงสั ญ ลัก ษณ
โภชนาการบนฉลากอาหารนั้นตองยุติทันที ทั้งนี้ หากผลิต ภัณฑอาหารยังคงแสดงสัญลักษณโภชนาการนั้นอยู
จัดวาเปนอาหารปลอมตามมาตรา 25 (2) โดยจะเขาลักษณะอาหารปลอมตามมาตรา 27 (4) ผูฝาฝนมีความผิด
ตามมาตรา 59 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงสิบป และปรับตั้งแตหาพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให
รวมถึงผลิตภัณฑอาหารที่มีการแสดงสัญลักษณโภชนาการโดยไมผานการรับรองดวย
5. วันบังคับใช ประกาศฯ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 เปนตนไป
สํา นัก งานคณะกรรมการอาหารและยาจึง ขอประกาศใหท ราบโดยทั ่ว กัน หากมีข อสงสัย
ประการใด ติด ตอ สอบถามไดที่สํา นักอาหาร สํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
โทรศัพ ท 02-590-7173 และ 02-590-7185 และมู ล นิ ธิ ส ง เสริ ม โภชนาการ สถาบั น โภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท 02-800-2380 ในวันและเวลาราชการ หรือ info.thaihealthier@gmail.com
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
นายบุญชัย สมบูรณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รับรองสําเนาถูกตอง
นางสาวมยุรี ดิษยเมธาโรจน
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ

