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ประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คาชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ. 2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
เรื่อง อาหารที่ต๎องแสดงฉลากโภชนาการ และคําพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ
----------------------------------------ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของประชาชนจากภาวะโภชนาการเกินและโรคไมํติดตํอ โดยเฉพาะโรคอ๎วน
โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นปัญหาระดับประเทศและระดับโลก ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได๎
มีนโยบายลดการบริโภคอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม เพื่อชํวยป้องกันปัญหาภาวะโภชนาการเกินและโรคไมํ
ติดตํอเรื้อรัง โดยให๎แสดงคําพลังงาน ไขมัน น้าตาล และโซเดียมแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts,
GDAs) ตํอหนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ๑ บนฉลากด๎านหน๎าของผลิตภัณฑ๑อาหาร เพื่อให๎ผู๎บริโภคสามารถใช๎เป็นข๎อมูล
ในการตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคอาหารได๎อยํางเหมาะสม ในการนี้ ได๎ขยายขอบขํายอาหารที่บังคับให๎ต๎อง
แสดงฉลากโภชนาการ และคํา พลัง งาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอเพิ่มเติม โดยได๎ออกประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 394) พ.ศ.2561 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่อง
อาหารที่ต๎องแสดงฉลากโภชนาการ และคําพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจีดีเอ ซึ่งมีสาระสาคัญ
โดยสรุป ดังนี้
1. ให๎อาหารที่อยูํในภาชนะบรรจุพร๎อมจาหนํายตํอผู๎บริโภคดังตํอไปนี้ เป็นอาหารที่ต๎องแสดงฉลาก
โภชนาการ และคําพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ
(1) อาหารขบเคี้ยว ได๎แกํ
(1.1) มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ เชํน มันฝรั่งแผํนทอดกรอบ มันฝรั่งอบกรอบ มันฝรั่งแผํน
ทอดกรอบหรืออบกรอบปรุงรสและกลิ่นตํางๆ เชํน รสกะเพรากรอบ รสชีสและหัวหอม เป็นต๎น
(1.2) ข๎าวโพดคั่ว ทอดหรืออบกรอบ เชํน ข๎าวโพดอบกรอบ ข๎าวโพดอบกรอบเคลือบเนย
คาราเมล ข๎าวโพดอบกรอบกลิ่นรสตํางๆ ข๎าวโพดคั่วเคลือบน้าตาลและเนย ข๎าวโพดคั่วเคลือบช็อกโกแลต
ข๎าวโพดคั่วเคลือบเนยคาราเมล เป็นต๎น
(1.3) ข๎าวเกรียบทอดหรืออบกรอบ หรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง เชํน ข๎าวเกรียบกุ๎ง
ข๎าวเกรียบสมุน ไพร ข๎าวเกรีย บเผื อก แป้งถั่ว เหลืองอบกรอบ ขนมอบกรอบเคลือบเนยคาราเมล ขนมอบ
กรอบกลิ่นรสตํางๆ เชํน รสช็อกโกแลต รสตรอเบอร๑รี ขนมข๎าวเหนียวอบกรอบพันสาหรําย ขนมข๎าวอบกรอบ
กลิ่นรสตํางๆ เชํน รสคอร๑นชีส กลิ่นคัสตาร๑ดพุดดิ้ง เป็นต๎น
(1.4) ถั่วหรือนัตหรือเมล็ดพืชอื่นทอดหรืออบกรอบ หรืออบเกลือ หรือเคลือบปรุงรส เชํน
ถั่วลิสงทอดหรืออบกรอบปรุงรส ถั่วปากอ๎าเคลือบรสกุ๎ง ถั่วลันเตาเคลือบรสปลาหมึก อัลมอนด๑อบเกลือ เกาลัด
อบแกะเปลือก แมคคาเดเมียอบกรอบ เมล็ดมะมํวงหิมพานต๑อบเกลือ ถั่วลิสงผสมเมล็ดมะมํวงหิมพานต๑อบเกลือ
เมล็ดทานตะวัน เมล็ดแตงโม เมล็ดฟักทอง ข๎าวกรอบรสต๎มยา เป็นต๎น
(1.5) สาหรํายทอด สาหรํายทอดอบกรอบ สาหรํายทอดเคลือบปรุงรส
(1.6) เนื้อสัตว๑ที่ทาเป็นเส๎น หรือแผํน ทอดหรืออบกรอบ หรือปรุงรส เชํน ปลาเส๎น
ปลาหมึกแผํนอบกรอบ หมูแผํนอบกรอบรสบาร๑บีคิว เป็นต๎น

-2(1.7) อาหารขบเคี้ยวตาม (1.1) - (1.6) ผสมกันมากกวํา 1 ชนิด เชํน เมล็ดพืชผสมถั่ว
และสาหรําย ขนมอบพองผสมถั่วเคลือบปรุงรส เป็นต๎น
(2) ช็อกโกแลต และขนมหวานรสช็อกโกแลต เชํน ช็อกโกแลตนม ช็อกโกแลตชนิดไมํหวาน
ช็อกโกแลตนมคูเวอร๑เจอร๑ ดาร๑กช็อกโกแลตสอดไส๎อัลมอนด๑ ขนมหวานรสช็อกโกแลตผสมอัลมอนด๑ ขนม
หวานรสช็อกโกแลตสอดไส๎ครีม ผลิตภัณฑ๑ที่ทาจากช็อกโกแลต หรือขนมหวานที่มีลักษณะคล๎ายช็อกโกแลต
ซึ่งเป็นอาหารสาเร็จรูปที่พร๎อมบริโภคทันที
(3) ผลิตภัณฑ๑ขนมอบ ได๎แกํ
(3.1) ขนมปังกรอบ หรือแครกเกอร๑ หรือบิสกิต เชํน ขนมปังกรอบเคลือบช็อกโกแลต
ขนมปังกรอบสอดไส๎ครีมช็อกโกแลต ขนมปังกรอบหรือบิสกิตรสตํางๆ เชํน รสชีส รสมินท๑ รสส๎ม ครีมแครกเกอร๑
แซนวิชแครกเกอร๑สอดไส๎ครีมกลิ่นรสตํางๆ เชํน กลิ่นบลูเบอร๑รี กลิ่นเลมอนเชอร๑เบท ขนมขาไกํ เป็นต๎น
(3.2) เวเฟอร๑สอดไส๎ เชํน เวเฟอร๑ไส๎ครีมกลิ่นชาเขียว เวเฟอร๑ไส๎ครีมกลิ่นบลูเบอร๑รี เวเฟอร๑
สอดไส๎ครีมช็อกโกแลต เวเฟอร๑รสนมสอดไส๎ครีมกลิ่นวานิลลา เวเฟอร๑เคลือบโกโก๎ครีม เป็นต๎น
(3.3) คุกกี้
(3.4) เค๎ก เชํน เค๎กโรล คัพเค๎ก เค๎กเนยสด ชีสเค๎ก ชิฟฟอนเค๎ก เค๎กกล๎วยหอม บราวนี
มัฟฟิน วาฟเฟิล ช็อกบอล ขนมไหว้พระจันทร์ (Moon cake) เป็นต๎น
(3.5) พาย เพสทรี ทั้งชนิดที่มีและไมํมีไส๎ เชํน เอแคลร๑ ครัวซองท๑ พายไส๎ตํางๆ เป็นต๎น
(4) อาหารกึ่งสาเร็จรูป ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 210) พ.ศ.2543 เรื่อง
อาหารกึ่งสาเร็จรูป ได๎แกํ
(4.1) ก๐วยเตี๋ยว ก๐วยจั๊บ บะหมี่ เส๎นหมี่ และวุ๎นเส๎นไมํวําจะมีการปรุงแตํงหรือไมํก็ตาม
พร๎อมซองเครื่องปรุง
(4.2) ข๎าวต๎มที่ปรุงแตํง และโจ๏กที่ปรุงแตํง
(5) อาหารมื้อหลักที่เป็นอาหารจานเดียว ซึ่งต๎องเก็บรักษาไว๎ในตู๎เย็นหรือตู๎แชํแข็งตลอด
ระยะเวลาจาหนําย ได๎แกํ อาหารที่รับประทานเป็นมื้อหลักในแตํละวัน เช๎า กลางวัน เย็น มิใชํอาหารที่
รับประทานระหวํางมื้อ อาจรับประทานในลักษณะที่เป็นอาหารจานเดียว โดยทั่วไปอาหารกลุํมนี้จัดอยูํใน
ประเภทอาหารสาเร็จรูปที่พร๎อมบริโภคทันที อยูํในภาชนะที่พร๎อมนาไปรับประทานได๎โดยต๎องนาไปผํานเตา
ไมโครเวฟกํอนการบริโภค เชํน ข๎าวผัดตํางๆ ข๎าวผัดกระเพรา ข๎าวไขํเจียว ข๎าวต๎ม โจ๏ก ข๎าวผัดอเมริกัน ข๎าวหมู
กรอบ ข๎าวหน๎าเป็ด ข๎าวหมกไกํ ข๎าวพร๎อมกับข๎าวชนิดตํางๆ (เชํน แกงกะหรี่ แกงเขียวหวาน แกงมัสมั่น แกง
พะแนง แกงเผ็ดเป็ดยําง แกงส๎ม ต๎มยา ไกํตุ๐นยาจีน แกงจื ด ต๎มขําไกํ ยาตํางๆ หมูทอดกระเทียม) บะหมี่น้าหมู
แดง บะหมี่แห๎งเป็ด เกี๊ยวกุ๎ง ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า ผัดวุ๎นเส๎น ผัดซีอี๊ว ขนมจีนน้ายา ผัดไทย เป็นต๎น
ทั้งนี้ ไมํรวมถึงอาหารมื้อหลักซึ่งเก็บรักษาไว๎ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่เป็นโลหะหรือวัตถุอื่น
ที่คงรูปที่สามารถป้องกันมิให๎อากาศภายนอกเข๎าไปในภาชนะบรรจุได๎ และเก็บรักษาไว๎ได๎ในอุณหภูมิปกติ
(6) เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ได๎แกํ
(6.1) เครื่องดื่มที่มีหรือทาจากผลไม๎ พืชหรือผัก ไมํวําจะมีก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑หรือ
ออกซิเจนผสมอยูํด๎วยหรือไมํก็ตาม ทีอ่ ยูํในลักษณะพร๎อมบริโภค เชํน น้าผักผลไม๎รวม น้าส๎ม 100% น้ารสส๎ม
25% น้ามะตูม ทั้งนี้ ยกเว๎นเครื่องดื่มจากพืชที่ทาให๎แห๎งในลักษณะของชาชง
(6.2) เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ห รื อ ท าจากสํ ว นผสมที่ ไ มํ ใ ชํ ผ ลไม๎ พื ช หรื อ ผั ก ไมํ วํ า จะมี ก๏ า ซ
คาร๑บอนไดออกไซด๑หรือออกซิเจน ผสมอยูํด๎วยหรือไมํก็ตาม ที่นามาปรุงแตํงรสในลักษณะพร๎อมบริโภค เชํน
เครื่องดื่มแตํงกลิ่นรสตํางๆ เครื่องดื่มอัดลม เป็นต๎น

-3(6.3) เครื่องดื่มตาม (6.1) หรือ (6.2) ชนิดแห๎ง เชํน เครื่องดื่มมอลต๑รสช็อกโกแลตปรุง
สาเร็จชนิดผง
(7) ชาปรุงสาเร็จ ทั้งชนิดเหลวและชนิดแห๎ง หมายถึง ชาหรือชาผงสาเร็จรูปที่นามาปรุงแตํงรส
ในลักษณะพร๎อมบริโภคและบรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ไมํวําผลิตภัณฑ๑ดังกลําวจะเป็นชนิดเหลวหรือแห๎ง
(8) กาแฟปรุงสาเร็จ ทั้งชนิดเหลวและชนิดแห๎ง หมายถึง กาแฟแท๎ กาแฟผสม กาแฟที่สกัด
กาเฟอีนออก กาแฟสาเร็จรูป ที่นามาปรุงแตํงรสในลักษณะพร๎อมบริโภค และบรรจุในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
ไมํวําผลิตภัณฑ๑ดังกลําวจะเป็นชนิดเหลวหรือแห๎ง
(9) นมปรุงแตํง
(10) นมเปรี้ยว
(11) ผลิตภัณฑ๑ของนม
(12) น้านมถั่วเหลือง
(13) ไอศกรีมที่อยูํในลักษณะพร๎อมบริโภค
ทั้งนี้ เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ชาปรุงสาเร็จ กาแฟปรุงสาเร็จ และน้านมถั่วเหลืองที่
บรรจุในขวดแก๎วชนิดคืนขวด (Returnable Glass Bottle) และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท นมปรุง
แตํง นมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ๑ของนม และน้านมถั่วเหลืองที่เป็นของเหลวในลักษณะพร๎อมบริโ ภคที่มีพื้นที่ฉลาก
ด๎านหน๎าน๎อยกวํา 65 ตารางเซนติเมตร ที่ไมํสามารถจาหนํายพร๎อมหีบหํอ และไมํอาจแสดงฉลากโภชนาการ
และคําพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอไว๎ที่ภาชนะบรรจุได๎ ให๎แสดงผํานโปรแกรมประยุกต๑ของ
โทรศัพท๑เคลื่อนที่ (Nutrition detective mobile application) รํวมกับการแสดงไว๎บริเวณที่จาหนํายสินค๎า
หรือบริเวณร๎านอาหารที่จาหนํายอาหารนั้นๆ เชํน การพัฒนา QR Code ที่สามารถจัดเก็บข๎อมูลโภชนาการ
ฉลากโภชนาการ และฉลากจีดีเอของผลิตภัณฑ๑อาหาร และแสดงผลบนโทรศัพท๑มือถือได๎ โดยแสดง QR Code
นั้น ณ จุดจาหนํายหรือร๎านอาหาร เป็นต๎น
อยํ างไรก็ตาม หากประสงค๑จะแสดงฉลากโภชนาการ และคําพลังงาน น้าตาล ไขมัน และ
โซเดียมแบบจีดีเอไว๎ที่ภาชนะบรรจุ ต๎องปฏิบัติตามประกาศนี้
2. การแสดงฉลากอาหารตามข๎อ 3 ของประกาศฉบับนี้ ให๎ปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารใน
ภาชนะบรรจุ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขวําด๎วยเรื่องฉลากของอาหารนั้นๆ ที่ได๎มีการกาหนดการแสดง
ฉลากไว๎เป็นการเฉพาะ และจะต๎องแสดงฉลากโภชนาการอยํางใดอยํางหนึ่ง ดังตํอไปนี้ด๎วย
(1.1) แสดงกรอบข๎อมูลโภชนาการแบบเต็ม ตามข๎อ 1.1 ของบัญชีหมายเลข 1 ท๎าย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2541
หรือ
(1.2) แสดงกรอบข๎อมูลโภชนาการแบบยํอ ตามข๎อ 1.2 ของบัญชีหมายเลข 1 ท๎าย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2541
โดยให๎แสดงข๎อมูลคุณคําทางโภชนาการเฉพาะพลังงานทั้งหมด ไขมันทั้งหมด โปรตีน คาร๑โบไฮเดรตทั้งหมด
น้าตาล โซเดียม แตํหากมีโคเลสเตอรอลตํอหนึ่งหนํวยบริโภคตั้งแตํ 2 มิลลิกรัมขึ้นไป จะต๎องแสดงปริมาณ
โคเลสเตอรอลด๎วย
การตรวจวิเคราะห๑คุณคําทางโภชนาการเพื่อแสดงฉลากโภชนาการแบบยํอ อาจวิเคราะห๑
เฉพาะพลังงานทั้งหมด ไขมันทั้งหมด โปรตีน คาร๑โบไฮเดรตทั้งหมด น้าตาล โซเดียม และโคเลสเตอรอลได๎
กรณี อ าหารตามข๎ อ 3 ของประกาศฉบั บ นี้ มี ก ารแสดงข๎ อ ความกลํ า วอ๎ า งทาง
โภชนาการด๎วย เชํน “มีแคลเซียม” “อุดมด๎วยโปรตีน” หรือสารอาหารชนิดอื่นที่อยูํในบัญชีหมายเลข 3 แนบ
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กลุํมผู๎บริโภคเฉพาะในการสํงเสริมการขาย ต๎องแสดงกรอบข๎อมูลโภชนาการแบบเต็มตามข๎อ 1.1 ของบัญชี
หมายเลข 1 ท๎ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ ทั้งนี้ ให๎
เลือกแสดงกรอบข๎อมูลโภชนาการแบบยํอได๎เมื่อ สารอาหารที่กาหนดในกรอบข๎อมูลโภชนาการแบบเต็มสํวนที่
2 จานวนตั้งแตํ 8 รายการขึ้นไป จาก 15 รายการ มีปริมาณที่น๎อยมากไมํมีความสาคัญจนถือวําเป็นศูนย๑ตาม
หลักเกณฑ๑การปัดตัวเลขของการแสดงคําปริมาณสารอาหารบนฉลากโภชนาการในข๎อ 2.5 ของบัญชีหมายเลข
1 ท๎ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ. 2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ
(2) การแสดงคําพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอของอาหารตามข๎อ 3 ของ
ประกาศฉบับนี้ ให๎แสดงตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กาหนดไว๎ตามบัญชีแนบท๎ายประกาศ ดังนี้
คุณค่าทางโภชนาการต่อ......
ควรแบ่งกิน......ครั้ง

* คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน
(3) แสดงข๎อความวํา “บริโภคแตํน๎อยและออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ” ด๎วยตัวอักษรหนาทึบ
เห็นได๎ชัดเจน สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้นของกรอบ และสีของกรอบตัดกับสีพื้นฉลาก สาหรับอาหารขบเคี้ยว
ช็อกโกแลตและขนมหวานรสช็อกโกแลต และผลิตภัณฑ๑ขนมอบ
ตัวอยํางการแสดงฉลากจีดีเอของอาหารที่กาหนดไว๎ตามข๎อ 3 ของประกาศฉบับนี้ มีดังนี้
กรณีที่ 1 อาหารที่หนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ๑มีปริมาณน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งหน่วยบริโภค
หรือกินได๎หมดภายใน 1 ครั้ง ให๎แสดงข๎อความ “คุณคําทางโภชนาการตํอ ” (ความที่เว๎นไว๎ให๎แสดง
ปริมาณที่เข๎าใจได๎งํายของหนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ๑นั้น เชํน ๑ แทํง ๑ ซอง ๑ ถุง หรือ 1 กลํอง) ตัวอยํางเชํน
คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ซอง

คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน
กรณีที่ 2 อาหารที่หนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ๑มีปริมาณมากกว่าหนึ่งหน่วยบริโภค หรือกินได๎
มากกวํา 1 ครั้ง ให๎แสดง “คุณคําทางโภชนาการตํอ ” (ความที่เว๎นไว๎ให๎แสดงปริมาณที่เข๎าใจได๎งํายของ
หนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ๑ เชํน ๑ แทํง ๑ ซอง ๑ ถุง 1 กลํอง 1 กระป๋อง) และข๎อความ “ควรแบํงกิน ครั้ง”
(ความที่เว๎นไว๎ให๎แสดงจานวนครั้งที่แนะนาให๎กิน โดยคานวณได๎จากปริมาณหนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ๑หารด๎วย
ปริมาณหนึ่งหนํวยบริโภค) ไว๎ใต๎ข๎อความ “คุณคําทางโภชนาการตํอ ” ด๎วย ตัวอยํางเชํน
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ควรแบ่งกิน 7 ครั้ง

* คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

กรณีที่ 3 กรณีอาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุยํอย ซึ่งมีเนื้อที่ฉลากด๎านหน๎าน๎อยกวํา 65
ตารางเซนติเมตร และจัดรวมในหีบหํอพร๎อมจาหนําย และไมํอาจแสดงกรอบข๎อมูลโภชนาการ และคําพลังงาน
น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ไว๎ที่ฉลากของภาชนะบรรจุยํอยได๎ ให๎แสดงฉลากไว๎ที่หีบหํอพร๎อม
จาหนําย แล๎วแตํกรณี ดังนี้
3.1 กรณีภาชนะบรรจุย่อยรับประทานได้มากกว่า 1 ครั้ ง (มากกว่า 1 หน่วยบริโภค)
ให๎แสดง “คุณคําทางโภชนาการตํอ ....” (ความที่เว๎นไว๎ให๎แสดงปริมาณหนึ่งหนํวยภาชนะบรรจุยํอย) และ
ข๎อความ “ควรแบํงกิน....ครั้ง” (ความที่เว๎นไว๎ให๎แสดงจานวนครั้งที่แนะนาให๎กิน โดยคานวณได๎จากปริมาณ
หนึ่งหนํวยภาชนะบรรจุยํอยหารด๎วยปริมาณหนึ่งหนํวยบริโภค) ตัวอยํางเชํน
คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ซอง
ควรแบ่งกิน 2 ครั้ง

* คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

3.2 กรณีภาชนะบรรจุย่อยรับประทานได้หมดใน 1 ครั้ง (1 หน่วยบริโภค) ให๎แสดง
ข๎อความ “คุณคําทางโภชนาการตํอ....” (ความที่เว๎นไว๎ให๎แสดงปริมาณของหนึ่งหนํวยภาชนะบรรจุ ยํอย)
ตัวอยํางเชํน
คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ซอง

* คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

3.3 กรณีแสดงค่าพลังงาน น้้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุ
ภัณฑ์ (แสดงข้อมูลทั้งหีบห่อพร้อมจ้าหน่าย) ให๎แสดง “คุณคําทางโภชนาการตํอ....” (ความที่เว๎นไว๎ให๎แสดง
ปริมาณหนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ๑) และข๎อความ “ควรแบํงกิน....ครั้ง” (ความที่เว๎นไว๎ให๎แสดงจานวนครั้งที่แนะนา
ให๎กิน โดยคานวณได๎จากปริมาณหนึ่งหนํวยบรรจุภัณฑ๑หารด๎วยปริมาณหนึ่งหนํวยบริโภค) ตัวอยํางเชํน
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ควรแบ่งกิน 7 ครั้ง

* คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

กรณีที่ 4 กรณีอาหารที่บรรจุในภาชนะบรรจุยํอย และจัดรวมในหีบหํอพร๎อมจาหนําย และมี
การแสดงฉลากโภชนาการ และคําพลังงาน น้าตาล ไขมันและโซเดียมไว๎ที่ฉลากของภาชนะบรรจุยํอยแล๎ว การ
แสดงคําพลังงาน น้าตาล ไขมันและโซเดียมที่หีบหํอพร๎อมจาหนําย อาจแสดงได๎แล๎วแตํกรณี ดังนี้
4.1 แสดงต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์ (หีบห่อพร้อมจ้าหน่าย) ตัวอยํางเชํน
คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ห่อ
ควรแบ่งกิน 7 ครั้ง

* คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

4.2 แสดงต่อภาชนะบรรจุย่อย ตัวอยํางเชํน
คุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ซอง

* คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

ทั้งนี้ ตัวเลขที่แสดงคําพลังงาน น้าตาล ไขมันและโซเดียม ในรูปทรงกระบอกหัวท๎ายมนนั้น
ให๎ใช๎ตามหลักเกณฑ๑การปัดตัวเลขของการแสดงคําปริมาณสารอาหารบนฉลากโภชนาการ ตามข๎อ 2.5 ของ
บัญชีหมายเลข 1 ท๎ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 182) พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ
3. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 394) พ.ศ.2561 เรื่อง อาหารที่ต๎องแสดงฉลาก
โภชนาการ และคําพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
และมีผลบังคับใช๎ตั้งแตํวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต๎นไป
4. อาหารตามข๎อ 3 ของประกาศฉบับนี้ ไมํใช๎บังคับกับอาหารที่ผู๎ปรุงเป็นผู๎จาหนํ ายโดยตรง
ให๎แกํผู๎บริโภค และอาหารที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกาหนดไว๎ในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการแสดงสารอาหาร
บนฉลากไว๎แล๎วโดยเฉพาะ เชํน อาหารมีวัตถุประสงค๑พิเศษ เป็นต๎น

-7๕. ผู๎ผลิต ผู๎นาเข๎าหรือผู๎จาหนํายอาหารตามข๎อ 3 ของประกาศฉบับนี้ ดังตํอไปนี้ กํอนวันที่
ประกาศฉบับนี้ใช๎บังคับ ต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ และยังคงจาหนํายผลิตภัณฑ๑ตํอไปได๎ แตํต๎อง
ไมํเกินวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564
5.1 เมล็ดพืชอื่นทอด หรืออบกรอบ หรืออบเกลือ หรือเคลือบปรุงรส
5.2 เนื้อสัตว๑ที่ทาเป็นเส๎นหรือแผํน ทอด หรืออบกรอบ หรือปรุงรส นอกเหนือจากปลาเส๎น
ทอด หรืออบกรอบหรือปรุงรส
5.3 อาหารขบเคี้ยวตามข๎อ 3 (1) ทีผ่ สมกันมากกวํา 1 ชนิด
5.4 เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
5.5 ชาปรุงสาเร็จ ทั้งชนิดเหลวและชนิดแห๎ง
5.6 กาแฟปรุงสาเร็จ ทั้งชนิดเหลวและชนิดแห๎ง
5.7 นมปรุงแตํง
5.8 นมเปรี้ยว
5.9 ผลิตภัณฑ๑ของนม
5.10 น้านมถั่วเหลือง
5.11 ไอศกรีมที่อยูํในลักษณะพร๎อมบริโภค
6. ผู๎ผลิต ผู๎นาเข๎า หรือผู๎จาหนํายอาหารที่นอกเหนือจากอาหารตามข๎อ 3 ของประกาศฉบับนี้
และแสดงคําพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอบนฉลากของอาหาร อยูํกํอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช๎
บังคับ ต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ โดยยังคงจาหนํายผลิตภัณฑ๑ตํอไปได๎ แตํต๎องไมํเกินวันที่ 20
เมษายน พ.ศ.2564
7. ผู๎ผลิต ผู๎นาเข๎า หรือผู๎จาหนํายที่มีการแสดงปริมาณโซเดียม และร๎อยละของปริมาณที่แนะนา
ตํอวันของผลิตภัณฑ๑ โดยคานวณจากปริมาณที่แนะนาตํอวัน (Thai RDI) ของโซเดียม 2,400 มิลลิกรัม อยูํ
กํอนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช๎บังคับ ซึ่งไมํสอดคล๎องกับปริมาณโซเดียมที่แนะนาตํอวัน 2,000 มิลลิกรัม ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 392 (พ.ศ.2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 3) ต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ และฉบับที่ 392 (พ.ศ.2561)
ทั้งนี้ ยังคงจาหนํายผลิตภัณฑ๑ตํอไปได๎ แตํต๎องไมํเกินวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564
8. ผู๎ผลิต ผู๎นาเข๎า หรือผู๎จาหนํายที่ไมํปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ จัดวําเป็น
การฝ่าฝืนประกาศ ซึ่งออกตามมาตรา ๖(๑๐) แหํงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ มีโทษปรับไมํเกิน
๓๐,๐๐๐ บาท
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให๎ทราบโดยทั่วกัน และขอให๎ผู๎ประกอบการ
ที่เกี่ยวข๎องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลําวโดยเครํงครัด หากมีข๎อสงสัยประการใด โปรด
ติดตํอสอบถามได๎ที่ สานักอาหาร สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท๑ 02590-717๙ และ 02-590-7185 ในเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ธเรศ กรัษนัยรวิวงค๑
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
รับรองสาเนาถูกต๎อง
จิรารัตน๑ เทศะศิลป์
นักวิชาการอาหารและยาชานาญการพิเศษ

-8บัญชีแนบท๎ายประกาศสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คาชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561)
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522
เรื่อง อาหารที่ต๎องแสดงฉลากโภชนาการ และคําพลังงาน น้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ
--------------------------------------------------------------ตัวอย่างการแสดงฉลากโภชนาการแบบย่อรูปแบบมาตรฐาน
1) กรณีที่ผลิตภัณฑ๑มีปริมาณโคเลสเตอรอล น๎อยกวํา 2 มก. ตํอหนึ่งหนํวยบริโภค ตามที่ระบุบนฉลาก
ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหนํวยบริโภค :……………..(………...)
จานวนหนํวยบริโภคตํอ ……… : ……...
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด …… กิโลแคลอรี
ร๎อยละของปริมาณที่แนะนาตํอวัน *
..........%

ไขมันทั้งหมด ….. ก.
โปรตีน ..... ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ….. ก.
น้าตาล ….. ก.
โซเดียม ….. มก.

..........%
..........%

* ร้อยละของปริมาณสารอาหารทีแ่ นะนาให้บริโภคต่อวันสาหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
(Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

2) กรณีที่ผลิตภัณฑ๑มีปริมาณโคเลสเตอรอล ตั้งแตํ 2 มิลลิกรัมขึ้นไป ตํอหนึ่งหนํวยบริโภคตามที่ระบุบนฉลาก
ข้อมูลโภชนาการ
หนึ่งหนํวยบริโภค :……………..(………...)
จานวนหนํวยบริโภคตํอ ……… : ……...
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
พลังงานทั้งหมด …… กิโลแคลอรี
ไขมันทั้งหมด ….. ก.
โคเลสเตอรอล….. มก.
โปรตีน ..... ก.
คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ….. ก.
น้าตาล ….. ก.
โซเดียม ….. มก.

ร๎อยละของปริมาณที่แนะนาตํอวัน *
..........%
..........%

..........%
..........%

* ร้อยละของปริมาณสารอาหารทีแ่ นะนาให้บริโภคต่อวันสาหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
(Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

-9ตัวอย่างการค้านวณและการแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลังงาน น้้าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดีเอ
อ ลโภชนาการ
หนึงหน่ว บริโภค: 1/7 ซอง (30 กรัม)
านวนหน่ว บริโภคต่อซอง : 7
คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึงหน่ว บริโภค
พลังงานทั้งห 160 กิโลแคลอรี (พลังงานจากไขมัน 80 กิโลแคลอรี)
ร้อยละของปริมาณที่แนะนาต่อวัน *
ันทั้งห
9 ก.
14 %
ไขมันอิ่มตัว 2 ก.
10 %
โค ล ตอรอล 0 มก.
0%
โปรตีน 2 ก.
คารโบ รตทั้งห 18 ก.
6%
ใยอาหาร 1 ก.
4%
น้าตาล 2 ก.
โซ ี
140 มก.
7%
ร้อยละของปริมาณที่แนะนาต่อวัน *
วิตา ิน อ
0%
วิตา ินบี 1
2%
วิตา ินบี 2
0%
แคล ซี
0%
หลก
2%
*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนาให้บริโภคต่อวันสาหรับคนไทยอายุตั้งแต่
6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงานวันละ2,000 กิโลแคลอรี
ความต้องการพลังงานของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ
2,000 กิโลแคลอรี ควรได้รับสารอาหารต่าง ดังนี้
ไขมันทั้งหมด
น้อยกว่า
65 ก.
ไขมันอิ่มตัว
น้อยกว่า
20 ก.
โคเลสเตอรอล
น้อยกว่า 300 มก.
คาร์โบไ เดรตทั้งหมด
300 ก.
ใยอาหาร
25 ก.
โซเดียม
น้อยกว่า 2,000 มก.
พลังงาน (กิโลแคลอรี) ต่อกรัม: ไขมัน = 9; โปรตีน = 4 ; คาร์โบไ เดรต = 4

วิธีการคานวณค่าพลังงาน น้้าตาล ไขมัน และโซเดียม
1. พลังงาน
- ค่าพลังงาน 1,120 กิโลแคลอรี ได้มาจาก
ค่าพลังงานหนึ่งหน่วยบริโภคในฉลากโภชนาการคูณกับจานวนหน่วยบริโภค
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= 061 × 7
= 1,120 กิโลแคลอรี
- ปริมาณร้อยละของพลังงาน 56% เป็นค่าเทียบกับปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน
ค่าพลังงานที่บริโภคได้สูงสุดต่อวันเท่ากับ 00111กิโลแคลอรี คิดเป็น 011%
ถ้าค่าพลังงานเท่ากับ
1,120 กิโลแคลอรี คิดเป็น 1,120 × 100 = 66 %
2,000
2. น้าตาล
- ค่าน้าตาล 14 กรัม ได้จาก
ค่าน้าตาลหนึ่งหน่วยบริโภคในฉลากโภชนาการคูณกับจานวนหน่วยบริโภค = 2 × 7 = 14 กรัม
- ปริมาณร้อยละของน้าตาล 22% เป็นค่าเทียบกับปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน
ค่าน้าตาลที่บริโภคได้สูงสุดต่อวันเท่ากับ 66กรัม คิดเป็น 011%
ถ้าค่าน้าตาลเท่ากับ
14 กรัม คิดเป็น 14 × 100 = 22 %
65
หมายเหตุ: กรณีผลิตภัณฑ์อาหารมีน้าตาล “น้อยกว่า 1” ต้องใช้ค่าที่ได้จากการวิเคราะห์จริงในการคานวณ
และใช้หลักเกณฑ์การปัดตัวเลขของการแสดงค่าปริมาณสารอาหารบนฉลากโภชนาการ
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นั
- ค่าไขมัน 63 กรัม ได้จาก
ค่าไขมันทั้งหมดหนึ่งหน่วยบริโภคในฉลากโภชนาการคูณกับจานวนหน่วยบริโภค = 9 × 7 = 63 กรัม
- ปริมาณร้อยละของไขมัน 97% เป็นค่าเทียบกับปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน
ค่าไขมันที่บริโภคได้สูงสุดต่อวันเท่ากับ
66กรัม คิดเป็น 011%
ถ้าค่าไขมันเท่ากับ
63 กรัม คิดเป็น 63 × 100 = 97 %
65
4. โซ ี
- ค่าโซเดียม 980 กรัม ได้จาก
ค่าโซเดียมหนึ่งหน่วยบริโภคในฉลากโภชนาการคูณกับจานวนหน่วยบริโภค = 140 × 7 = 980 กรัม
- ปริมาณร้อยละของโซเดียม 49% เป็นค่าเทียบกับปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน
ค่าโซเดียมที่บริโภคได้สูงสุดต่อวันเท่ากับ 2,000 มิลลิกรัม คิดเป็น 011%
ถ้าค่าโซเดียมเท่ากับ
980 มิลลิกรัม คิดเป็น 980 × 100 = 49 %
2,000

