ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 121 (พ.ศ.2532)
เรื่อง อาหารสําหรับผูที่ตอ งการควบคุมน้ําหนัก
-----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรควบคุมคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสําหรับผูที่ตองการ
ควบคุมน้ําหนัก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6(1)(2)(4)(5)(6) และ (10) แหง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ใหอาหารสําหรับผูทตี่ องการควบคุมน้ําหนัก เปนอาหารควบคุมเฉพาะ
บรรดาขอกําหนดเกี่ยวกับอาหารสําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ําหนัก ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 90 (พ.ศ.2528) ซึ่งมีกําหนดไวแลวในประกาศนี้ หรือซึง่ ขัดหรือแยงกับประกาศ
นี้ใหใชประกาศนี้แทน
ขอ 2 อาหารสําหรับผูที่ตอ งการควบคุมน้ําหนัก หมายความวา อาหารที่ใชเฉพาะเพื่อ
ควบคุมหรือลดน้ําหนัก แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) อาหารที่ผูที่ตองการควบคุมน้ําหนักใชกินแทนอาหารที่ใชกนิ ตามปกติใน 1
มื้อ หรือมากกวา 1 มื้อ หรือแทนอาหารทั้งวัน
(2) อาหารที่ผูที่ตองการควบคุมน้ําหนักใชกินแทนอาหารบางสวน ไดแก
(ก) อาหารที่ถูกลดพลังงาน
(ข) อาหารที่ใหพลังงานต่ํา
ทั้งนี้ไมรวมถึงเครื่องดื่มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 62 (พ.ศ.2524)
เรื่อง เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2524 ที่มีการใชวัตถุใหความ
หวานแทนน้าํ ตาล
อาหารตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาลที่ใหรสหวานจัด
และวัตถุที่ไดจากการผสมระหวางวัตถุใหความหวานแทนน้ําตาลที่ใหรสหวานจัดกับวัตถุอื่น ซึ่ง
เมื่อรวมรสหวานเขาดวยกันแลวมากกวาน้ําตาลทรายในปริมาณเทากัน
ขอ 3 อาหารตามขอ 2 ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังตอไปนี้
(1) มีกลิ่นรสตามลักษณะเฉพาะของอาหารนั้น
(2) มีความชื้นไมเกินรอยละ 8 ของน้ําหนัก สําหรับอาหารชนิดแหง

(3) ไมมีฮอรโมนหรือสารปฏิชีวนะ
(4) ไมมียีสตและเชื้อรา
(5) ไมมีจุลินทรียที่ทาํ ใหเกิดโรค
(6) ไมมีสารเปนพิษจากจุลนิ ทรียหรือสารเปนพิษอื่น ในปริมาณที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ
ขอ 4 อาหารตามขอ 2(1) เมื่ออยูในสภาพพรอมบริโภค นอกจากตองมีคุณภาพหรือ
มาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ดวย
(1) มีพลังงานระหวาง 200-400 กิโลแคลอรี (836-1672 กิโลจูล) ตอการ
รับประทาน 1 มื้อ
(2) มีพลังงานที่ไดจากสารโปรตีนไมนอยกวารอยละ 20 และไมเกินรอยละ 50
ของพลังงานทั้งหมด
(3) โปรตีนที่มีอยูจะตองมีคุณคาทางโภชนาการเทียบเทาเคซีน
(ก) ในกรณีที่จะใชสารโปรตีนอื่นที่มีคุณคาทางโภชนาการไมเทียบเทากับเค
ซีน สารโปรตีนที่ใชนั้นตองมีอัตราสวนของโปรตีนที่จะนําไปใชประโยชนได (Protein Efficiency
Ratio, PER) ไมนอยกวารอยละ 85 ของเคซีน และจะตองปรับคุณภาพของโปรตีนดังกลาวใหมี
คุณคาเทียบเทาเคซีน
(ข) การเติมกรดอมิโนที่จําเปนตอรางกาย (Essential amino acid) เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของโปรตีน อาจทําไดในปริมาณเทาที่จําเปนตามวัตถุประสงคดังกลาวและตอง
เปนกรดอมิโนแบบแอล ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ดวย
(4) มีพลังงานที่ไดจากสารไขมันไมเกินรอยละ 30 ของพลังงานทั้งหมด และตอง
มาจากกรดไลโนลีอิคในรูปของกลีเซอรไรดไมนอยกวารอยละ 3 ของพลังงานทั้งหมด
(5) มีสารคารโบไฮเดรทซึ่งอยูในรูปของน้ําตาล และ/หรือน้ําตาลแอลกอฮอล
(Sugar alcohol) ไมเกินรอยละ 30 ของน้ําหนัก ยกเวนอาหารสําหรับผูที่ตอ งการควบคุมน้ําหนัก
ชนิดเหลว
(6) มีวิตามินชนิดตาง ๆ ตอ 1,000 กิโลแคลอรี่ (4,180 กิโลจูล) ในปริมาณ
ดังตอไปนี้
(ก) วิตามินเอ

ไมนอยกวา 5,000 หนวยสากล หรือเบ
ตา-แคโรทีน (β -carotine) ในปริมาณที่
เทียบเท

(ข) วิตามินอี
(ค) วิตามินซี
(ง) วิตามินบี 1
(จ) วิตามินบี 2
(ฉ) ไนอะซีน
(ช) วิตามินบี 6
(ซ) วิตามินบี
12
(ฌ) กรดโฟลิก
(ญ) ไบโอติน
(ฎ) กรดแพน
โทธีนิก

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

30 หนวยสากล
60 มิลลิกรัม
1.5 มิลลิกรัม
1.7 มิลลิกรัม
20 มิลลิกรัม
2 มิลลิกรัม

ไมนอยกวา 6 ไมโครกรัม
ไมนอยกวา 0.4 มิลลิกรัม
ไมนอยกวา 0.3 ไมโครกรัม
ไมนอยกวา 10 มิลลิกรัม

(7) มีเกลือแรชนิดตาง ๆ ตอ 1,000 กิโลแคลอรี่ (4,180 กิโลจูล) ในปริมาณ
ดังตอไปนี้
(ก) แคลเซียม
(ข) ฟอสฟอรัส
(ค) เหล็ก
(ง) ไอโอดีน
(จ) แมกนีเซียม
(ฉ) ทองแดง
(ช) สังกะสี
(ซ) โพแทสเซียม
(ฌ) แมงกานีส
(ญ) โซเดียม

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

1 กรัม
1 กรัม
18 มิลลิกรัม
150 ไมโครกรัม
400 มิลลิกรัม
2 มิลลิกรัม
15 มิลลิกรัม
1.2 กรัม
2 มิลลิกรัม
1 กรัม

ขอ 5 อาหารตามขอ 2(2)(ก) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ดวย
(1) มีคุณคาทางโภชนาการครบถวนตามลักษณะของอาหารนั้น
(2) มีพลังงานไมเกินรอยละ 66 2/3 ของอาหารนั้น กอนถูกลดพลังงาน
(3) มีคุณภาพหรือมาตรฐานอื่น ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 6 อาหารตามขอ 2(2)(ข) นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว ตองมี
คุณภาพหรือมาตรฐานดังตอไปนี้ดวย

(1) มีพลังงานไมเกิน 40 กิโลแคลอรี่ (167.2 กิโลจูล) ตอสวนที่กําหนดให
รับประทาน (Specified serving)
(2) มีคุณภาพหรือมาตรฐานอื่น ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
ขอ 7 อาหารตามขอ 2 วรรคสอง นอกจากตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามขอ 3 แลว
ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ดวย
ขอ 8 การใชสีผสมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และภาชนะบรรจุ ใหปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข วาดวยเรื่องสีผสมอาหาร วัตถุเจือปนอาหาร และภาชนะบรรจุ แลวแตกรณี
ขอ 9 การแสดงฉลากของอาหารสําหรับผูท ี่ตองการควบคุมน้ําหนัก ใหปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 68 (พ.ศ.2525) เรื่อง ฉลาก ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2525
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 95 (พ.ศ.2528) เรื่อง ฉลาก (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2528 และใหปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ดวย
ขอ 10 ฉลากของอาหารตามขอ 2(1) ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความเปน
ภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอ ความแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ขอความวา "อาหารควบคุมหรือลดน้ําหนัก" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไม
นอยกวา
3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตอาหารที่มีการใชขอความดังกลาวเปนชื่อของอาหารแลว
(2) ขอความวา "กินอาหารนี้โดยมิไดอยูภายใตการดูแลของแพทยผเู ชี่ยวชาญ
ดานโภชนบําบัดอาจเกิดอันตราย" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง ขนาดความสูงไมนอยกวา 5
มิลลิเมตร
(3) ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น"
(4) ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ (non nutritive
ingredient)
(5) คุณคาทางโภชนาการและพลังงานที่ไดรับตอการกิน 1 ครั้ง
(6) ขอความวา "ควรกินวันละไมต่ํากวา 800 กิโลแคลอรี่ (3,344 กิโลจูล)"
(7) วิธีใชและขอแนะนํา หรือขอควรปฏิบัติในการใชอยางถูกตองตามหลักโภชน
บําบัด

อยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ใหจัดทํา
เปนคูมือหรือเอกสารกํากับไว
ขอ 11 ฉลากของอาหารตามขอ 2(2)(ก) ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความ
เปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด
ดังตอไปนี้
(1) ขอความวา "อาหารลดพลังงาน" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอยกวา 3
มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตอาหารที่มีการใชขอความดังกลาวเปนชือ่ ของอาหารแลว
(2) ขอความวา "หามกินแทนอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง
ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร
(3) ขอความวา "กินอาหารนี้โดยมิไดอยูภายใตการดูแลของแพทยผเู ชี่ยวชาญ
ดานโภชนบําบัดอาจเกิดอันตราย" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง ขนาดความสูงไมนอยกวา 5
มิลลิเมตร
(4) ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น"
(5) ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ
(6) คุณคาทางโภชนาการของอาหาร
(7) วิธีใชและขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติ ในการใชอยางถูกตองตามหลักโภชน
บําบัดอยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ให
จัดทําเปนคูม ือหรือเอกสารกํากับไว
ขอ 12 ฉลากของอาหารตามขอ 2(2)(ข) ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมีขอความ
เปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอความแสดงรายละเอียด
ดังตอไปนี้
(1) ขอความวา "อาหารพลังงานต่ํา" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไมนอยกวา 3
มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตอาหารที่ใชขอความดังกลาวเปนชื่ออาหารแลว
(2) ขอความวา "หามกินแทนอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดง
ขนาดความสูงไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร
(3) ขอความวา "กินอาหารนี้โดยมิไดอยูภายใตการดูแลของแพทยผเู ชี่ยวชาญ
ดานโภชนบําบัดอาจเกิดอันตราย" ดวยตัวอักษรเสนทึบสีแดงขนาดความสูงไมนอยกวา 5
มิลลิเมตร
(4) ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น"

(5) ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ
(6) คุณคาทางโภชนาการของอาหาร
(7) วิธีใชและขอแนะนํา หรือขอควรปฏิบัติในการใชอยางถูกตองตามหลักโภชน
บําบัดอยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ให
จัดทําเปนคูม ือหรือเอกสารกํากับไว
ขอ 13 ฉลากของอาหารตามขอ 2 วรรคสอง ที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ตองมี
ขอความเปนภาษาไทย แตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได และจะตองมีขอ ความแสดงรายละเอียด
ดังตอไปนี้
(1) ขอความวา "วัตถุใหความหวานแทนน้ําตาล" ดวยตัวอักษรขนาดความสูงไม
นอยกวา 3 มิลลิเมตร กํากับชื่ออาหาร เวนแตกรณีที่ใชขอความดังกลาวเปนชื่อของอาหารแลว
(2) ขอความวา "ใชสําหรับผูใหญเทานั้น"
(3) ชนิดและปริมาณของสวนประกอบที่ไมมีคุณคาทางโภชนาการ
(4) วิธีใชและขอแนะนํา หรือขอควรปฏิบัติในการใชอยางถูกตองตามหลักโภชน
บําบัดอยางละเอียด ในกรณีที่ไมสามารถแสดงขอแนะนําหรือขอควรปฏิบัติดังกลาวที่ฉลากได ให
จัดทําเปนคูม ือหรือเอกสารกํากับไว
ประกาศฉบับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2532
ชวน หลีกภัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
(106 ร.จ.29 ตอนที่ 103 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2532)

