
การจัดท าฉลากโภชนาการและ
ฉลากโภชนาการแบบ GDA ของอาหาร

ตามประกาศฯ ฉบับที่ 394 (พ.ศ.2561)

นางสาวนฤมล ฉัตรสง่า
นักวิชาการอาหารและยาช านาญการพิเศษ



ประกาศฯ ฉบบัท่ี 394 (พ.ศ.2561) 
เร่ือง อาหารท่ีตอ้งแสดงฉลากโภชนาการ และค่าพลงังาน น ้าตาล ไขมนั และ 

โซเดียมแบบจีดีเอ

1. อาหารขบเคีย้ว

เฉพาะกลุ่ม 1 – 3 แสดงขอ้ความ
“ บริโภคแต่น้อยและออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ ”

2. ชอ็กโกแลต และขนมหวาน
รสชอ็กโกแลต

3. ผลติภณัฑข์นมอบ

4. อาหารกึง่ส าเรจ็รปู

5. อาหารมือ้หลกัจานเดยีว 
ซึง่ตอ้งเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็หรอืตูแ้ชแ่ขง็

วนับงัคบัใช ้: 20 เม.ย.62

6. เครือ่งดืม่ในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท 
7. ชาปรงุส าเรจ็
8. กาแฟปรงุส าเรจ็

9. นมปรงุแต่ง
10. นมเปรีย้ว
11. ผลติภณัฑข์องนม
12. น ้านมถัว่เหลอืง

13. ไอศกรมีทีอ่ยูใ่นลกัษณะ
พรอ้มบรโิภค
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GDA

GDA (Guideline Daily Amounts) คือ การแสดงค่าพลงังาน น ้าตาล ไขมนั และโซเดียม
บนฉลากดา้นหน้าบรรจุภณัฑ ์ โดยแสดงปริมาณสารอาหารต่อหน่วยบรรจุภัณฑท่ี์
เขา้ใจไดง้่าย เชน่ ซอง ถุง กล่อง 

ฉลากโภชนาการแบบ GDA
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ตารางพลงังานและสารอาหารทีแ่นะน าใหบ้รโิภคประจ าวนั (Thai RDI)

พลงังานและ
สารอาหาร

หน่วย
ปริมาณที่แนะน าต่อวนั

(Thai RDI)

พลงังาน กิโลแคลอรี 2,000

น ้าตาล กรัม 65

ไขมนั กรัม 65

โซเดียม มิลลิกรัม 2,000
(ตามประกาศฯ (ฉบบัท่ี 182)) เร่ือง ฉลากโภชนาการ
**หมายเหตุ : มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่ 20 เม.ย.62 เป็นต้นไป 
ให้ใช้ 2,000 มลิลกิรัม ตามประกาศฯ (ฉบับที ่392)
เร่ือง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 3)
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 392) พ.ศ.2561 
เร่ือง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 3)
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การปรับปริมาณท่ีแนะน าต่อวนั(Thai RDI) ของโซเดียมจาก 2,400 mg เป็น 2,000 mg

วนับังคบัใช้ : 20 เมษายน 2562

ล ำดบัที่
(No.)

สำรอำหำร
(Nutrient)

ปริมำณที่แนะน ำต่อวนั
(Thai RDI)

หน่วย
(Unit)

28 โซเดียม (Sodium) 2,000 มิลลิกรัม (mg)



การจดัท าฉลากโภชนาการแบบ GDA

➢ น ำค่ำพลงังำน น ้ำตำล ไขมนั และโซเดียม จำกกำรวิเครำะห์ต่อ 100 กรัม 
มำค ำนวณใหเ้ป็นค่ำต่อหน่ึงหน่วยบรรจุภณัฑ์

หลกัการ
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ผลิตภณัฑ ์เคร่ืองด่ืม ขนำด 400 มิลลิลิตร

สำรอำหำร ค่ำวเิครำะห์ต่อ 100 กรัม ค่ำต่อบรรจุภัณฑ์  (400 มิลลลิติร)

พลงังำน 128 512
น ้ำตำล 13 52
ไขมนั 2 8
โซเดียม 32 128



➢ น ำค่ำท่ีไดไ้ปปัดเลขตำมหลกัเกณฑก์ำรปัดตวัเลขของกำรแสดงค่ำ
ปริมำณสำรอำหำรบนฉลำกโภชนำกำร

ค่ำพลงังานจำกกำรค ำนวณ เท่ำกบั  512 กิโลแคลอร่ี 
เขำ้เกณฑก์ำรปัดเลข ≥50 ใหแ้สดงค่ำข้ึนลงขัน้ละ 10

ดงันั้น แสดงค่ำพลงังำนบนฉลำก เท่ำกบั 510 กิโลแคลอร่ี

➢ น ำค่ำท่ีไดจ้ำกกำรปัดไปแสดง ใน
สัญลกัษณ์ทำงโภชนำกำรแบบ GDA 

การจดัท าฉลากโภชนาการแบบ GDA
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หลกัการ



การจดัท าฉลากโภชนาการแบบ GDA

➢ น ำค่ำพลงังำน น ้ำตำล ไขมนั และโซเดียม ท่ีแสดงในกรอบขอ้มูลโภชนำกำร 
ซ่ึงเป็นค่ำต่อหน่ึงหน่วยบริโภคมำค ำนวณใหเ้ป็นค่ำต่อหน่ึงหน่วยบรรจุภณัฑ์

หลกัการ
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(กรณีท่ีมีกรอบขอ้มูลโภชนำกำร)

สำรอำหำร
ค่ำต่อหน่ึงหน่วยบริโภค

30 กรัม 
ค่ำต่อบรรจุภณัฑ์  

(210 กรัม)

พลงังำน 160 1,120
น ้ำตำล 2 14
ไขมนั 9 63
โซเดียม 140 980

ผลติภัณฑ์กำแฟปรุงส ำเร็จชนิดผง



การจดัท าฉลากโภชนาการแบบ GDA

➢ น ำค่ำท่ีไดไ้ปปัดเลขตำมหลกัเกณฑก์ำรปัดตวัเลขของกำรแสดงค่ำปริมำณ
สำรอำหำรบนฉลำกโภชนำกำร

➢ น ำค่ำท่ีไดจ้ำกกำรปัดไปแสดงใน
สัญลกัษณ์ทำงโภชนำกำรแบบ GDA 

หลกัการ
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(กรณีท่ีมีกรอบขอ้มูลโภชนำกำร)

ค่ำพลงังานจำกกำรค ำนวณ เท่ำกบั  1,120 กิโลแคลอร่ี 
เขำ้เกณฑก์ำรปัดเลข≥50 ใหแ้สดงค่ำข้ึนลงขัน้ละ 10

ดงันั้น แสดงค่ำพลงังำนบนฉลำก เท่ำกบั 1,120 กิโลแคลอร่ี



การจดัท าฉลากโภชนาการแบบ GDA

➢ ยกเวน้กรณีท่ีค่ำสำรอำหำรท่ีแสดงในกรอบขอ้มูลโภชนำกำร เป็น 0 หรือ 
น้อยกว่า 1 ใหใ้ชค้่ำท่ีไดจ้ำกกำรวิเครำะห์จริงมำค ำนวณ

หลกัการ
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(กรณีท่ีมีกรอบขอ้มูลโภชนำกำร)

ค่ำน ้ำตำลท่ีแสดงบนฉลำก นอ้ยกวำ่ 1 (ช่วง 0.5-1 กรัม)
ค่ำน ้ำตำลจำกกำรวเิครำะห์คือ ต่อ 100 กรัม 1.71
หรือ ต่อ 35 กรัม เท่ำกบั 0.60

ดงันั้น ค่ำของน ้ำตำลท่ีแสดงบนฉลำก GDA 
คือ 0.6 x 3 = 1.8 ปัดเลขเป็น 2.0



หลกัเกณฑก์ำรปัดตวัเลขของกำรแสดงค่ำปริมำณสำรอำหำรบนฉลำกโภชนำกำร

ตวัอย่างการค านวณค่าพลงังานและสารอาหาร

พลงังานและ
สารอาหาร

หน่วย ผลการวเิคราะห์ การแสดงค่าปริมาณสารอาหาร
การแสดงค่าปริมาณสารอาหารเป็น  
ร้อยละของปริมาณที่แนะน าต่อวนั

พลงังาน กิโลแคลอรี < 5
< 50
> 50

แสดงค่าเป็น 0
แสดงค่าข้ึนลงขั้นละ 5
แสดงค่าข้ึนลงขั้นละ 10

น ้าตาล กรัม < 0.5
< 1
> 1

แสดงค่าเป็น 0
แสดงค่า “นอ้ยกวา่ 1”
แสดงค่าข้ึนลงขั้นละ 1

ไขมนั กรัม < 0.5
< 5
> 5

แสดงค่าเป็น 0
แสดงค่าข้ึนลงขั้นละ 0.5
แสดงค่าข้ึนลงขั้นละ 1

โซเดียม มิลลิกรัม < 5
5-140
> 140

แสดงค่าเป็น 0
แสดงค่าข้ึนลงขั้นละ 5
แสดงค่าข้ึนลงขั้นละ 10

ปัดเป็นจ ำนวนเตม็ให้
ใกลเ้คียงมำกท่ีสุด
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ตวัอย่างการค านวณค่าพลงังาน

และสารอาหาร
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กรอบขอ้มูลโภชนำกำร

จ ำนวนหน่วยบริโภคต่อบรรจุภณัฑ์

เท่ำกบั 7

ปริมำณหน่ึงหน่วยบริโภคของ...
พลงังำน =   160 กิโลแคลอรี
น ้ำตำล =   2 กรัม
ไขมนั =   9 กรัม
โซเดียม =   140  มิลลิกรัม

ตวัอย่างการค านวณค่าพลงังานและสารอาหาร
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การแสดงคา่พลงังาน ไขมนั น า้ตาล และโซเดยีม บนฉลาก GDA
ค ำนวณไดจ้ำก ปริมำณหน่ึงหน่วยบริโภคคูณจ ำนวนหน่วยบริโภค

ค่ำพลงังำน

เท่ำกบั 160 x 7 = 1,120 กิโลแคลอรี

ค่ำน ้ำตำล

เท่ำกบั 2 x 7 = 14 กรัม

ตวัอย่างการค านวณค่าพลงังานและสารอาหาร

ส่วนค่ำไขมนัและโซเดียม ใชว้ธีิกำรค ำนวณค่ำเช่นเดียวกนั
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ร้อยละของค่ำพลงังำน ไขมนั น ้ ำตำล และโซเดียม บนฉลำก GDA
ค ำนวณเทียบจำกร้อยละของปริมำณสูงสุดท่ีบริโภคไดต่้อวนั

ร้อยละของปริมำณสูงสุดท่ีบริโภคไดต่้อวนัของ

ค่ำพลงังำน  เท่ำกบั 2,000 กิโลแคลอรี
ค่ำน ้ำตำล    เท่ำกบั 65 กรัม
ค่ำไขมนั     เท่ำกบั 65 กรัม
ค่ำโซเดียม  เท่ำกบั 2,000 มิลลิกรัม

ตวัอย่างการค านวณค่าพลงังานและสารอาหาร
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ตามประกาศฯ ฉบับที ่392
เร่ือง “ฉลากโภชนาการ (ฉบับที ่3)”

มีการให้ปรับค่า Thai RDI ของโซเดียมจาก 
2,400 มิลลกิรัม               2,000 มิลลกิรัม

ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ เม่ือวันที ่20 เมษายน 2562



ค่ำพลงังำนท่ีบริโภคไดสู้งสุดต่อวนั เท่ำกบั  2,000  กิโลแคลอรี คิดเป็น 100 %
ถำ้ค่ำพลงังำน                                    เท่ำกบั  1,120 กิโลแคลอรี คิดเป็น 56 %

ค่ำน ้ำตำลท่ีบริโภคไดสู้งสุดต่อวนั เท่ำกบั 65 กรัม   คิดเป็น 100 %
ถำ้ค่ำน ้ำตำล                                    เท่ำกบั 7 กรัม     คิดเป็น 11 %

ตวัอย่างการค านวณค่าพลงังานและสารอาหาร

ส่วนค่ำไขมนัและโซเดียม ใชว้ธีิกำรค ำนวณเทียบค่ำร้อยละเช่นเดียวกนั
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ตวัอย่างการค านวณค่าพลงังานและสารอาหาร
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ซอง



กรณีศึกษาการแสดง

ฉลากโภชนาการแบบ GDA
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อาหารท่ีหน่ึงหน่วยบรรจุภณัฑม์ี
ปริมาณเท่ากบัหน่ึงหน่วยบริโภคหรือ
นอ้ยกวา่หน่ึงหน่วยบริโภค

กรณีที่ 1

กินได ้1 ครัง้ 
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กรณีที่ 1
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แสดงสญัลกัษณท์าง
โภชนาการแบบ GDA

โดยใชค้า่พลงังานและสารอาหารเดียวกบัท่ีแสดงในกรอบขอ้มลู



แสดงฉลำก GDA ดงันี้
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แสดงฉลำก GDA ดังนี้
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อาหารท่ีหน่ึงหน่วยบรรจุภณัฑม์ี
ปริมาณ มากกวา่หน่ึงหน่วยบริโภค

กรณีที่ 2

กินไดม้ากกวา่ 1 ครั้ง

23



กรณีที่ 2

24

แสดงสญัลกัษณท์าง
โภชนาการแบบ GDA

โดยใชค้า่พลงังานและสารอาหารจากกรอบขอ้มลูโภชนาการคูณ
จ านวนหน่วยบริโภค และมีขอ้ความ “ควรแบ่งกิน...ครัง้”



กาแฟส าเร็จรูปชนิดผง
บรรจใุนซองใหญ่

แสดงฉลำก GDA ดังนี้
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2 ช้อนชา (30 กรัม)



เคร่ืองด่ืมในภาชนะบรรจุทีปิ่ดสนิท
บรรจใุนกระป๋อง (400 มิลลลิิตร)

แสดงฉลำก GDA ดงันี้
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พลงังำนและ
สำรอำหำร

ค่ำวเิครำะห์ต่อ
100 กรัม

ค่ำต่อหน่ึงหน่วยบริโภค 
(33 กรัม)

ค่ำแสดงในGDA
ต่อบรรจุภัณฑ์ (100 กรัม)

ค่ำจริง
ค่ำแสดงในกรอบ
ข้อมูลโภชนำกำร

ค่ำจำกกำร
วเิครำะห์

ค่ำจำกกรอบ
ข้อมูลโภชนำกำร

พลงังาน
(กิโลแคลอรี)

11.0 3.6 0 10 10
103.9 34.3 35 100 100
263.7 87.0 90 260 270

น ้าตาล 
(กรัม)

1.2 0.4 0 1 1
2.6 0.9 น้อยกว่า 1 3 3
10.9 3.6 4 11 12

ตวัอย่างการปดัตวัเลขของการแสดงค่าปรมิาณสารอาหาร
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พลงังำนและ
สำรอำหำร

ค่ำวเิครำะห์ต่อ
100 กรัม

ค่ำต่อหน่ึงหน่วยบริโภค 
(33 กรัม)

ค่ำแสดงในGDA
ต่อบรรจุภัณฑ์ (100 กรัม)

ค่ำจริง
ค่ำแสดงในกรอบ
ข้อมูลโภชนำกำร

ค่ำจำกกำร
วเิครำะห์

ค่ำจำกกรอบ
ข้อมูลโภชนำกำร

ไขมนั 
(กรัม)

0.9 0.3 0 1 1
12.3 4.1 4 12 12
25.7 8.5 9 26 27

โซเดียม 
(มิลลิกรัม)

9.8 3.2 0 10 10
421.7 139.2 140 420 420
857.3 282.9 280 860 840

ตวัอย่างการปดัตวัเลขของการแสดงค่าปรมิาณสารอาหาร
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ตวัอย่างการค านวณค่าพลงังานและสารอาหาร

กรอบขอ้มูลโภชนำกำร โจทย์ข้อ 1
ตวัอย่างอาหาร: นมปรุงแตง่ รสช็อกโกแลต
บรรจกุลอ่ง ปริมาตรสทุธิ : 250 มิลลิลิตร
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ตวัอย่างการค านวณค่าพลงังานและสารอาหาร

โจทย์ข้อ 2

ตวัอยำ่งอำหำร: เคร่ืองด่ืมชำปรุงส ำเร็จชนิดผง
บรรจุซองอลูมิเนียมฟอยล์

น ้ำหนกัสุทธิ : 80 กรัม

30

3 ช้อนชา (27 กรัม)



กำรใช้เคร่ืองมือช่วยท ำฉลำก GDA

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ

นำงสำวนฤมล ฉัตรสง่ำ

นักวชิำกำรอำหำรและยำช ำนำญกำรพเิศษ
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กำรเข้ำใช้งำนเคร่ืองมือช่วยท ำฉลำก GDA

1. เข้าหน้าการใช้งาน
โปรแกรม
URL: www.fda.moph.go.th
2. เลือกหวัข้อ: Link ท่ี
เก่ียวข้องกบัส านักอาหาร
3. เลือก: เคร่ืองมือช่วยท า
ฉลาก GDA

URL: food.fda.moph.go.th 1

2

3
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หน้ำหลกั

4
5
6

7
8
9

10

4. กรอกช่ือของผลิตภณัฑ์ 5. เลือก ประเภทอำหำร 6. เลือก ชนิดอำหำร
7. กรอก หน่วยบริโภค 8. กรอก หน่วยของบรรจุภณัฑ์ 9. กรอกน ้ำหนกัสุทธิ
10. เลือก จ ำนวนกำรบริโภค แบ่งเป็น ค ำนวณจำกหน่วยอำ้งอิง หรือ ก ำหนดเอง
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หน้ำหลกั
11

11. เลือก ผลวิเครำะห์ส ำหรับท ำฉลำกโภชนำกำร แบ่งเป็น ฉลำกโภชนำกำรแบบเตม็ หรือ เฉพำะฉลำก GDA
12. กรอก ค่ำผลวิเครำะห์ขอ้มูลโภชนำกำรจำกหอ้งปฏิบติักำร เช่น พลงังำน พลงังำนไขมนั เป็นตน้ 

(กรณี ไม่มีเอกสำรรำยงำนผล ใหค้ลิกเลือก ช่องไม่มีเอกสำรรำยงำนผลวิเครำะห์) 
13. เลือก เพ่ิมขอ้มูลสำรอำหำรอ่ืน (กรณีตอ้งกำรเพ่ิมขอ้มูลสำรอำหำร)      14. เลือก บนัทึกขอ้มูล เม่ือตอ้งกำรค ำนวณฉลำกฯ 

12

1413
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กำรแสดงผลค ำนวณ

16

15

15. เลือก แสดงภำพฉลำกโภชนำกำร (แบบเตม็ หรือ แบบยอ่)  หรือ ฉลำกโภชนำกำรแบบ GDA
16. คลิก ปุ่ม “Download Image” เพื่อดำวน์โหลดรูปภำพฉลำก
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ส านักอาหาร ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา    

สืบค้นข้อมูลได้จาก www.fda.moph.go.th
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