01/08/55

ความรู้ เรื่ องอาหาร หวาน มัน เค็ม
และฉลากโภชนาการ

อาหาร กับ โภชนาการ
 อาหาร หมายความว่ า ของกินหรื อเครื่ องคํา้ จุนชีวต
ิ

ได้ แก่ วัตถุทุกชนิดที่คนกิน ดื่ม อม หรื อนําเข้ าสู่
ร่ างกายไม่ ว่าด้ วยวิธีใด ๆ หรื อในรู ปลักษณะใด ๆ
แต่ ไม่ รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
หรื อยาเสพติดให้ โทษตามกฎหมายว่ าด้ วยการนัน้
 โภชนาการ หมายถึง ความต้ องการของสารอาหาร
การเปลี่ยนแปลงของอาหารในร่ างกาย ซึ่งร่ างกาย
ต้ องการสารอาหารเพื่อใช้ ในการดํารงชีวติ

ภญ. ณัฐยาภรณ์ วงศ์ บุญเกือ้ กูล
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อาหารหลัก 5 หมู่

อาหารหลัก 5 หมู่

หมู่ท่ ี 1 เนือ้ สัตว์ ต่างๆ ไข่ ถั่วเมล็ดแห้ ง นมนม เป็ นแหล่ ง
โปรตีนที่ดีสามารถนําไปเสริ มสร้ าง ร่ างกายให้
เจริ ญเติบโตและซ่ อมแซมเนือ้ เยื่อที่เสื่อมให้ อยู่ใน
สภาพปกติ

หมู่ท่ ี 2 ข้ าว แป้ง นํา้ ตาล หัวเผือก มันมีสารอาหาร
คาร์ โบไฮเดรตเป็ นแหล่ งอาหารสําคัญที่ให้ พลังงาน
ผลิตภัณฑ์ จากข้ าวและธัญพืชอื่น ที่ให้ พลังงาน
เช่ นเดียวกับข้ าว ได้ แก่ ก๋ วยเตี๋ยว ขนมจีน บะหมี่ วุ้น
เส้ น ไม่ ควรกินมากเกินความต้ องการเพราะจะทําให้
เกิดโรคอ้ วน
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อาหารหลัก 5 หมู่

อาหารหลัก 5 หมู่

หมู่ท่ ี 3 ผักใบเขียวและพืชผักอื่นๆ อาหารหมู่นี ้ จะให้ วิตามิน
และเกลือแร่ แก่ ร่างกาย ช่ วยเสริ มสร้ างทําให้ ร่างกาย
แข็งแรงมีแรงต้ านทานเชือ้ โรคและช่ วยให้ อวัยวะ
ต่ างๆ ทํางานได้ อย่ างเป็ นปกติ

หมู่ท่ ี 4 ผลไม้ ต่างๆ ผลไม้ ต่างๆ จะให้ วิตามินและเกลือแร่
ช่ วยทําให้ ร่างกายแข็งแรงมีแรงต้ านทานโรคและมี
กากอาหาร ช่ วยทําให้ การขับถ่ ายของลําไส้ เป็ นปกติ
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อาหารหลัก 5 หมู่

อาหารที่วัยรุ่นควรได้ รับ

หมู่ท่ ี 5 ไขมันจากสัตว์ และพืชไขมันและนํา้ มัน จะให้
สารอาหารประเภทไขมันมาก จะให้ พลังงานแก่
ร่ างกาย ทําให้ ร่างกายเจริ ญเติบโตร่ างกายจะสะสม
พลังงานที่ได้ ไว้ ใต้ ผิวหนังตามส่ วนต่ างๆ ของ
ร่ างกาย ไขมันที่สะสมไว้ เหล่ านีจ้ ะให้ ความอบอุ่น
แก่ ร่างกายและให้ พลังงานที่สะสมไว้ ใช้ ในเวลาที่
จําเป็ นระยะยาว



ควรดื่มนมวันละ 2-3 ถ้ วยตวง ในนมมีแคลเซียม โปรตีน
และวิตามินหลายชนิด
 ไข่ ควรทานวันละ 1 ฟอง เพราะมีโปรตีน เหล็ก และ
วิตามินเอ
 เนือ้ สัตว์ ต่างๆ ควรได้ รับวันละ 150-180 กรั ม หรื อ
ประมาณ 3/4 ถ้ วยตวง และควรได้ รับเครื่ องในสัตว์ ควบคู่
ไปด้ วย
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อาหารที่วัยรุ่นควรได้ รับ (ต่ อ)

อาหารที่วัยผู้ใหญ่ ควรได้ รับ

กินผักให้ ได้ วันละ 4 ทัพพี (4 ช้ อนกินข้ าวต่ อมือ้ )
ผลไม้ ควรได้ รับทุกมือ้
 ข้ าว ควรได้ รับวันละ 5-6 ถ้ วยตวง
 ไขมัน ควรได้ รับนํา้ มันวันละ 3-4 ช้ อนโต๊ ะ
 อย่ าลืมลดหวาน มัน เค็ม ด้ วย
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เนือ้ สัตว์ ควรได้ รับวันละ 120 กรั ม ควรเป็ นเนือ้ ปลา และ
ควรได้ รับเครื่ องในสัตว์ สัปดาห์ ละ 1 ครั ง้
 ไข่ ย่ อยและดูดซึมง่ าย ควรได้ รับสัปดาห์ ละ 3-5 ฟอง
 นม มีแคลเซียมเพื่อช่ วยในการสร้ างกระดูก ควรเลือกนม
พร่ องมันเนย หรื อนมขาดมันเนย หรื อดื่มนมถั่วเหลือง
แทนก็ได้
 ผัก ผลไม้ ควรกินทุกวันเพื่อได้ รับวิตามิน และกากอาหาร
ช่ วยไม่ ให้ ทองผูก กินผักทัง้ ทีต้องกินให้ หลากชนิด หลากสี
ผู้ใหญ่ 6 ทัพพีต่อวัน (6ช้ อนกินข้ าวต่ อมือ้ )
 อย่ าลืมลดหวาน มัน เค็ม ด้ วย
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กิน ไขม ัน แค่พอดี ไม่มอ
ี ว้ น

กินอย่างฉลาด



กิน ไขม ัน

แค่พอดี ไม่มอ
ี ว้ น
11

เนื ้อ สั ต ว์ ต่ างๆ ที่ ใช้ ปรุ ง อาหาร ควรเลื อ กใช้
เนื อ้ สั ต ว์ ท่ ี ไ ม่ ติ ด มั น หรื อ ติด มั น น้ อย เช่ น เนื อ้ ไก่
ควรเลื อกใช้ ส่วนที่เป็ นส่ วนอกหรื อสั นในไก่ และ
หลีกเลี่ยงการใช้ หนังไก่ หนังหมูในการปรุ งอาหาร
ควรจํากั ด การบริ โ ภคเครื่ องในสั ต ว์ ต่างๆ และไข่
แดงในผู้ท่ ีมีระดับคอเลสเตอรอลในเลือดค่ อนข้ าง
สู ง การบริ โ ภคเนื อ้ ปลาต่ า งๆ เป็ นอี ก ทางเลื อ ก
หนึ่ ง เนื่ องจากเนื อ้ ปลาส่ วนใหญ่ จะให้ โ ปรตี น
คุณภาพดีและไขมันตํ่า
12
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กิน ไขมัน แค่ พอดี ไม่ มีอ้วน

กิน ไขม ัน แค่พอดี ไม่มอ
ี ว้ น (ต่อ)

 เนือ้ สัตว์ ต่างๆ ที่ใช้ ปรุ งอาหาร ควรเลือกใช้ เนือ้ สัตว์



ที่ไม่ ติดมันหรื อติดมันน้ อย เช่ น เนือ้ ไก่ ควรเลือกใช้
ส่ วนที่เป็ นส่ วนอกหรื อสันในไก่ และหลีกเลี่ยงการใช้
หนังไก่ หนังหมูในการปรุ งอาหาร ควรจํากัดการ
บริโภคเครื่ องในสัตว์ ต่างๆ และไข่ แดงในผู้ท่ ีมีระดับ
คอเลสเตอรอลในเลือดค่ อนข้ างสูง การบริโภคเนือ้
ปลาต่ างๆ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากเนือ้ ปลา
ส่ วนใหญ่ จะให้ โปรตีนคุณภาพดีและไขมันตํ่า

ปรั บเปลี่ยนวิธีปรุ งอาหารจากการทอดหรื อผัดโดย
ใช้ นํา้ มั นมาเป็ นวิธีก ารต้ ม นึ่ง หรื อย่ าง ก็ จ ะเป็ น
วิธีการที่ช่วยจํากัดปริมาณไขมันในอาหาร
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กิน ไขม ัน แค่พอดี ไม่มอ
ี ว้ น (ต่อ)


14

กิน ไขม ัน แค่พอดี ไม่มอ
ี ว้ น (ต่อ)

ผู้ ท่ ี ด่ ื มนมเป็ นประจํ าอาจเลื อกดื่มนมพร่ องหรื อ
ขาดไขมั น ได้ เพื่ อ ช่ วยจํ ากั ด มิ ให้ ร ะดั บ ไขมั น ใน
เลือดสูงเกินปกติ ไม่ แนะนําให้ งดดื่มนมเนื่องจาก
นมให้ โปรตีน แคลเซี ยมและวิตามินบี 2 ที่เป็ น
ประโยชน์ ต่อร่ างกาย
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 ลดการกินอาหารแปรรู ปพวกแฮม ไส้ กรอก

หมูยอ

เบคอน กุนเชียง ซึ่งมีไขมันสูง
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อาหารจานด่ วนตะวันตก

กินอย่ าง ฉลาดลดเค็ม ลดโซเดียม ลดโรค

น ้าหนัก
(กรัม)

พลังงาน
(กิโล
แคลอรี)

โปรตีน
(กรัม)

ไขมัน
(กรัม)

คาร์ โบ
ไฮเดรต
(กรัม)

พิซซ่ารวมมิตร (๑ / ๔
ของขนาดกลาง )

๙๓

๒๑๙

๑๔

๑๒

แฮมเบอร์ เกอร์ เนื ้อ

๑๕๐

๔๕๖

๒๑

ฮ็อทดอก

๑๔๙

๓๙๘

แซนวิชไก่

๑๒๒

๒๘๗

มันฝรั่ง

๙๔

๓๑๔

๔

ชนิดอาหาร

การกระจายตัวของพลังงาน (%)
โปรตีน

ไขมัน

คาร์ โบ
ไฮเดรต

๑๔

๒๖

๔๙

๒๕

๒๖

๓๓

๑๙

๕๒

๒๙

๑๖

๒๒

๓๔

๑๖

๕๐

๓๔

๑๒

๑๕

๒๖

๑๗

๔๗

๓๖

๑๘

๓๔

๕

๕๒

๔๓

กินเกลือเกินวันละ1 ช้ อนชา เสี่ยงต่ อภาวะความดัน
โลหิตสูง
 ลดการใช้ เครื่ องปรุ งรสในอาหาร เช่ น นํา้ ปลา ซีอวิ ้ เกลือ
ซอสปรุ งรส เต้ าเจีย้ ว และผงชูรส
 ชิมอาหารก่ อนเติมทุกครั ง้
 เลือกกินอาหารสดหรื ออาหารที่ผ่านการแปรรู ปน้ อยที่สุด
เช่ น กินเนือ้ หมูดีกว่ า กินไส้ กรอก หมูยอ กุนเชียง แฮม
ลูกชิน้
 ลดความถี่และปริมาณการกินอาหารที่ใช้ นาํ ้ จิม้
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ตารางแสดงปริมาณโซเดียมในอาหารแต่ ละชนิด
ประเภทอาหาร
ข้ าว 1 ทัพพี
เนื ้อหมู / เนื ้อไก่ 2 ช้ อนกินข้ าว
ผักสดชนิดต่างๆ 1ทัพพี
เต้ าหู้ 50 กรัม
ผลไม้ ชนิดต่างๆ 6-8 ชิ ้น
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ตารางแสดงปริมาณโซเดียมในอาหารแต่ ละชนิด
ประเภทอาหาร

ปริ มาณโซเดียม
(มก.)

ขนมปั ง 1 แผ่น (30 กรัม)
ปลา กุ้ง ปลาหมึก2 ช้ อนกินข้ าว
นมสด 1 แก้ ว (240 ซี.ซี.)
เนย/เนยเทียมชนิดเค็ม 1 ช้ อนโต๊ ะ
ถัว่ อบกรอบ 2 ช้ อนกินข้ าว
ไข่เป็ ด/ไข่ไก่ 1 ฟอง

50
40-60
30-100
6-10
5-80
19

ปริ มาณโซเดียม
(มก.)
120-150
120-140
120-130
120-130
120
110-120
20
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ตารางแสดงปริมาณโซเดียมในอาหารแต่ ละชนิด

ตารางแสดงปริมาณโซเดียมในอาหารแต่ ละชนิด
ประเภทอาหาร

ปริ มาณโซเดียม (มก.)

ประเภทอาหาร

ปริ มาณโซเดียม
(มก.)

ซอสปรุ งรส 1 ช้ อนโต๊ ะ
น ้าพริ กแกงเหลือง 1 ช้ อนโต๊ ะ
ซอสหอยนางรม 1 ช้ อนโต๊ ะ
ข้ าวคลุกกะปิ 1 จาน
บะหมี่สาเร็ จรู ปพร้ อมเครื่ องปรุ ง 1 ซอง
ขนมจีนน ้ายา 1 จาน

1,150
750
420-490
1,745
1,320
1,750

(เฉลี่ย)

เกลือแกง 1 ช้ อนชา
กะปิ 1 ช้ อนชา
เต้ าหู้ยี ้ 1 ช้ อนโต๊ ะ
น ้าปลา/ซีอิ๊ว 1 ช้ อนชา
ไข่เค็ม 1 ฟอง

1,900-2,000
1,490
555
350-500
316
21
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หวาน..อันตราย

กินอย่างฉลาด

คนไทยกินหวานมากเฉลี่ยคนละ 22 ช้ อนชาต่ อวันตาม
มาตรฐานโภชนาการ วัยรุ่ นหญิง - ชาย 14 -25 ปี และ ชาย
วัยทํางาน 25-60 ปี คนละ 6 ช้ อนชาต่ อวัน เด็กวัยเรี ยน
6-13 ปี หญิงวัยทํางาน 25-60 ปี และผู้สูงอายุ วันละไม่ เกิน
4 ช้ อนชา (16 กรั ม) ผู้ใช้ แรงงานมาก เช่ น เกษตรกร ผู้ใช้
แรงงาน นักกีฬา วันละไม่ เกิน 8 ช้ อนชา
 นํา้ ตาล 42% มาจากเครื่ องดื่มประเภทนํา้ อัดลม
 รองลงมา ได้ แก่ อาหารและขนม 27%
 ผลิตภัณฑ์ นม21%
 ดื่มนํา้ อัดลม 1 กระป๋อง ขนาดบรรจุ 325 มล. ได้ รับนํา้ ตาล
ประมาณ 32.5-45.5 กรั ม หรื อ 8.1-11.4 ช้ อนชา


ระว ัง

หวาน..อ ันตราย
23
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ระวังหวาน..อันตราย (ต่ อ)

ดัชนีนํา้ ตาล (Glycemic Index)



ลูกอม 1 เม็ดมีนํา้ ตาล 0.8-1 ช้ อนชา
นํา้ อัดลม(สีดาํ ) 1 กระป๋องมีนํา้ ตาล 8-8.5 ช้ อนชา
 เยลลี่(ถ้ วย)ปริ มาณ 200 มล. มีนํา้ ตาล 10 ช้ อนชา
 นํา้ กระเจี๊ยบ ปริ มาณ 500 มล.มีนํา้ ตาล 12.5 ช้ อนชา
 ลอดช่ องนํา้ กะทิปริ มาณ 111 กรั ม (1 ถ้ วย) มีนํา้ ตาล 6
ช้ อนชา
 ซ่ าหริ่ มปริ มาณ 160 กรั ม
(1 ถ้ วย) มีนํา้ ตาล 6 ช้ อนชา

 ดัชนีนาํ ้ ตาล คือ ค่ าที่บอกให้ เราทราบว่ าอาหารที่กิน



เข้ าไปเปลี่ยนเป็ นนํา้ ตาลในเลือด และนํา้ ตาลใน
เลือดสูงขึน้ รวดเร็วเพียงใด
 อาหารที่มีค่าดัชนีนํา้ ตาลตํ่าคือ มีค่า GI < 55
 อาหารที่มีค่าดัชนีนํา้ ตาลปานกลางมีค่า GI 55 - 70
 อาหารที่มีค่าดัชนีนํา้ ตาลสูงมีค่า > 70
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อาหารที่มีดัชนีนํา้ ตาล (Glycemic Index) ตํ่า









ถั่วเหลืองมีค่า GI
18
นํา้ ตาลฟรุ คโตสมีค่าGI 23
โยเกิร์ตไขมันตํ่ามีค่าGI 33
วุ้นเส้ นมีค่า GI
33
กล้ วยนํา้ ว้ ามีค่า GI 37
แอปเปิ ้ ลมีค่า GI
38
สปาเก็ตตีม้ ีค่า GI
41
ส้ มมีค่า GI
42
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อาหารที่มีดัชนีนํา้ ตาลปานกลาง
 ขนมปั งขาวมีค่า GI

กล้ วยไข่ มีค่า GI
44
กล้ วยหอมมีค่า GI 46
มักกะโรนีมีค่า GI
47
แครอทมีค่า GI
49
ข้ าวซ้ อมมือมีค่า GI 50
ขนมปั งโฮลวีทมีค่า GI 53
ข้ าวโพดหวานมีค่า GI 53

 นํา้ ตาลทรายมีค่า GI
 ข้ าวขัดสีมีค่า GI
 นํา้ อัดลมมีค่า GI
 ไอศกรี มมีค่า

GI

 มันเทศมีค่า GI
 ก๋ วยเตี๋ยวมีค่า GI
 บะหมี่มีค่า GI
 นํา้ ผึง้ มีค่า GI
27

70
68
64
63
61
61
61
57
55
28
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อาหารที่มีดัชนีนํา้ ตาลสูง

10 วิธีลดความหวาน

 นํา้ ตาลกลูโคสมีค่า GI

1.

 ข้ าวเหนียวมีค่า
 มันฝรั่ งบดมีค่า

GI
GI

 โดนัทมีค่า GI

หยุ ด เติ ม นํ ้า ตาล เป็ นวิ ธี ง่ า ยที่ สุ ด และเห็ น ผลในการลด
นํ า้ หนั ก และพลั ง งานเพราะคนเป็ นจํา นวนมากชอบเติ ม
นํา้ ตาลในกาแฟ ชา นมถั่วเหลือง ก๋ วยเตี๋ยว
2. อย่ าหลงคารมกั บคํา ว่ า “นํา้ ตาลสุขภาพ” เช่ น นํา้ ตาลทราย
แดง นํา้ ตาลกรวด ไม่ ว่าจะเป็ นนํา้ ตาลชนิ ดใดก็ล้วนแต่ ใ ห้
พลังงานที่ว่างเปล่ า
3. ลดคาร์ โบไฮเดรตแปรรู ป จํ า พวกขนมปั ง ขาวและเบเกอรี่
และของว่ า ง-ขบเคี ย้ ว เพราะส่ ว นใหญ่ ทํา มาจากแป้ ง ซึ่ ง
สามารถเปลี่ยนไปเป็ นนํา้ ตาลในเลือดได้ เ ร็ วพอๆ กับการ
กิน กลู โ คส นอกจากนี ค้ าร์ โบไฮเดรตที่เ หลื อ ใช้ จ ะถู ก เก็ บ
สะสมเป็ นไตรกลี เ ซอไรด์ ซ่ ึ ง เป็ นไขมั น ที่ ร่ างกายเก็ บ เป็ น
เสบียงและทําให้ อ้วน

100
92
85
76
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30

10 วิธีลดความหวาน

10 วิธีลดความหวาน

ระวังของว่ างไร้ ไขมัน อาหารไร้ ไขมันไม่ ได้ หมายความว่ าไร้
แคลอรี นอกจากนีส้ ่ วนใหญ่ ยังมักจะมีนาํ ้ ตาลมากด้ วย
6. เลือกซือ้ ผั กผลไม้ ให้ หลากหลายสี เพราะสีของผั กผลไม้ จะ
บ่ งบอกถึงสารธรรมชาติท่ใี ห้ ผลในการป้องกันโรค
7. ทํา ตั ว เป็ นนั ก สื บ อาหาร จงอ่ านฉลากอาหารเพื่ อ ค้ นหา
ปริ มาณนํา้ ตาลและไขมันไม่ ดี
8. ระวังสารให้ ค วามหวานเทีย มหรื อ สารทดแทนความหวาน
ซึ่งอาจทําให้ ร่างกายมีความอยากนํา้ ตาลหรื อคาร์ โบไฮเดรต
มากขึ น้ นอกจากนี ย้ ั ง อาจลดระดั บ โครเมี ย มที่ ส ะสมใน
ร่ างกาย และโครเมี่ยมเป็ นแร่ ธาตุ สําคัญที่เ กี่ยวข้ องกับการ
รั กษาระดับนํา้ ตาลในเลือด

8.

5.

31

คํานวณปริ มาณนํา้ ตาล โดยอ่ านข้ อมูลโภชนาการที่แสดง
ปริ มาณนํ า้ ตาลทั ง้ หมดเป็ นกรั มแล้ วหารด้ วยสี่ จะทําให้
ทราบปริ มาณนํา้ ตาลเป็ นช้ อนที่ได้ รับ
9. จํากัด ปริ มาณผลไม้ อย่ ากินมากเกิน ไป ถึงแม้ ว่าผลไม้ ให้
สารอาหารที่ดีและมีไฟเบอร์ แต่ ผลไม้ ก็มีนํา้ ตาลอยู่ด้วย
สํ า หรั บ ผู้ ท่ ี คุ ม นํ ้า หนั ก ควรรั บ ประทานผลไม้ วั น ละ2-3
ส่ วนๆละ 6-8 คํา
10.เลี่ยงหรื อจํา กัดนํ า้ ผลไม้ เพราะจะได้ รั บนํ า้ ตาลมากเกิน
ความต้ องการและไม่ ได้ ใยอาหารและสารอาหารที่ดีท่ ีมีใน
ผลไม้ สด
32

8

01/08/55

ฉลากโภชนาการ

ฉลากโภชนาการ

33

ฉลากโภชนาการ

34

ฉลากโภชนาการ
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36
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ฉลากโภชนาการแบบเต็ม ม
ฉลากโภชนาการแบบเต็

ฉลากโภชนาการ

ส่ วนที่ 1 หนึ่งหน่ วยบริ โภคจํานวนหน่ วยบริ โภค
ส่ วนที่ 2
คุณค่ าทางโภชนาการต่ อหนึ่งหน่ วยบริ โภค:
สารอาหารหลัก

ส่ วนที่ 3
คุณค่ าทางโภชนาการต่ อหนึ่งหน่ วยบริ โภค:
วิตามินและแร่ ธาตุ

ฉลากโภชนาการแบบเต็ม

ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลความต้ องการพลังงานและสารอาหาร

37

ฉลากโภชนาการแบบย่ อ

ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลการคํานวณพลังงาน

38

ข้ อมูลโภชนาการ
1. หนึ่งหน่ วยบริ โภค

39

40
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นํา้ แอปเปิ ้ ล 1,000 มล.

ข้ อมูลโภชนาการ
2. จํานวนหน่ วยบริ โภคต่ อภาชนะบรรจุ

กินได้ 5 ครั้ง

200 มล.

200 มล.

หนึ่งหน่ วยบริ โภค : 1/5 กล่ อง (200 มล.)
จํานวนหน่ วยบริ โภคต่ อกล่ อง: ประมาณ 5

200 มล.

200 มล.

41

200 มล.

200 มล.

3. คุณค่ าทางโภชนาการต่ อหนึ่งหน่ วยบริ โภค

หนึ่งหน่ วยบริ โภค : 1/5 กล่ อง (200 มล.)
จํานวนหน่ วยบริ โภคต่ อกล่ อง: ประมาณ 5

200 มล.

200 มล.

42

ข้ อมูลโภชนาการ

น้ำแอปเปิ้ ล 1,000 มล.
กินได้ 5 คน

200 มล.

200 มล.

43

44

11

01/08/55

ประโยชน์ ของฉลากโภชนาการ

ข้ อมูลโภชนาการ

1. เลื อ กซื อ้ อาหารและเลื อ กบริ โ ภคให้ เหมาะสมกั บ ความ
ต้ องการ หรื อ ภาวะทางโภชนาการของตนได้ เช่ น ผู้ ที่ มี
โคเลสเตอรอลสูง ก็เลือกอาหารที่ระบุว่ามีไขมันอิ่มตัวตํ่าหรื อ
ผู้ท่ เี ป็ นโรคไตก็เลือกอาหารมีโซเดียมตํ่า

4. ร้ อยละของปริ มาณที่แนะนําต่ อวัน (% Thai RDI)

2. เปรี ยบเทียบเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ อาหารชนิดเดียวกัน
โดยเลือกที่มีคุณค่ าทางโภชนาการที่ดีกว่ าได้

45
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คุณค่ าทางโภชนาการ........
ความแตกต่ างที่เลือกได้
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