
FDA ปรับปรุงคํานิยามและการติดฉลากระบุอาหาร “healthy” 

เ ม่ือวัน ท่ี  28 กันยายน 2565 องคการอาหารและยา
สหรัฐอเมริกา (U.S.FDA) ออกระเบียบฉบับราง (Proposed Rule) เพ่ือ
ปรับปรุงคํานิยามของปริมาณสารอาหารท่ีสามารถใชภายใตคําวา “เพ่ือ
สุขภาพ หรือ healthy” เนื่องจากคํานิยามเดิมท่ีไดกําหนดไวตั้งแตป พ.ศ. 
2537 จํากัดปริมาณไขมันท้ังหมด (total fat) ไขมันอ่ิมตัว (saturated 
fat) คลอเรสเตอรอล และโซเดียม รวมท้ังกําหนดใหอาหารเพ่ือสุขภาพตอง
ใหสารอาหารอยางนอยหนึ่งชนิดจากวิตามินเอ วิตามินซี แคลเซียม เหล็ก 
โปรตีน และใยอาหาร โดยตองมีรอยละของปริมาณท่ีแนะนําตอวัน (Daily 
Value: DV) ข้ันต่ําท่ีรอยละ 10  

แมวาการติดฉลากระบุอาหารเพ่ือสุขภาพเปนมาตรการสมัครใจ 
แตการเสนอปรับปรุงครั้งนี้มีข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับขอมูลโภชนาการ
ศาสตรในปจจุบัน คําแนะนําดานอาหารของรัฐบาลกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เอกสารคําแนะนํา Dietary Guidelines for Americans 2020-2025 
รวมถึงขอกําหนดการแสดงฉลากขอมูลโภชนาการท่ีปรับปรุงใหม เชน 
คําแนะนําดานอาหารในปจจุบันใหความสําคัญกับรูปแบบอาหารเพ่ือ
สุขภาพและกลุมอาหาร รวมท้ังประเภทของไขมันในอาหารมากกวา
ปริมาณไขมันท้ังหมดท่ีรางกายไดรับ ปริมาณของโซเดียม และปริมาณ
น้ําตาลสวนเกินท่ีเติมลงไปในอาหาร  

อาหารท่ีประสงคจะติดฉลากอาหารเพ่ือสุขภาพตามนิยามท่ีเสนอ
ปรับปรุงใหมจะตองมีอาหารอยางนอยหนึ่งชนิดจากกลุมอาหารหรือกลุม
ยอย อาทิ ผลไม ผัก ธัญพืช นม และอาหารใหโปรตีน ในปริมาณท่ีแนะนํา
ไวโดยเอกสารคําแนะนํา Dietary Guidelines for Americans 2020-
2025 นอกจากนี้ ปริมาณน้ําตาลสวนเกินท่ีเติมลงในอาหาร ไขมันอ่ิมตัว 
และโซเดียมจะพิจารณาจากรอยละของปริมาณท่ีแนะนําตอวัน โดยจะใช
ปริมาณอางอิงจาก Reference Amount Customarily Consumed ซ่ึง
ใช ในการคํานวณหนึ่ งหนวยบริโภค (serving size) ดังนั้น ปริมาณ
สารอาหารท้ังสามชนิดดังกลาวจึงแตกตางกันออกไปตามแตชนิดของ
ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑอาหารประสม อาหารจานหลักและม้ืออาหาร 
ท้ังนี้ ผักและผลไมสดท้ังผลไดรับการจัดใหอยูภายใตนิยาม “เพ่ือสุขภาพ” ท่ี
เสนอปรับปรุงใหมนี้ เนื่องจากมีคุณสมบัติสารอาหารโดยรวมท่ีเปนประโยชน
ตอสุขภาพอยูแลว 

นอกจากนี้ หนวยงาน U.S.FDA อยูระหวางดําเนินการกําหนด
สัญลักษณท่ีบริษัทผูผลิตอาหารจะใชติดบนฉลากเพ่ือแสดงวาสินคาของตน
สอดคลองตามหลักเกณฑนิยาม “เพ่ือสุขภาพ” ของรัฐบาลกลางอีกดวย 

 

ตัวอยาง : 
ซีเรียล หรือ อาหารเชาท่ีทําจากธัญพืช 
จะสามารถติดฉลากอาหารเพ่ือสุขภาพ
ไดตอเม่ือในหนึ่งหนวยบริโภคจะตองมี
ธั ญ พื ช เ ต็ ม เ มล็ ด  (whole grain) ¾ 
ออนซ หรือประมาณ 21 กรัม และตอง
มีไขมันอ่ิมตัวไมเกิน 1 กรัม โซเดียมไม
เกิน 230 มิลลิกรัม และน้ําตาลสวนเกิน
ท่ีเติมลงไปไมเกิน 2.5 กรัม  

 

สถานะ : 
ระเบียบฉบับราง 

 
ประเด็นหลัก :  

การติดฉลากอาหารเพ่ือสุขภาพ 
 

รูปแบบมาตรการ :  
สมัครใจ 

 
สินคา :  

อาหารสําเร็จรูป 
 

สาระสําคัญ : 
ใชฉลาก “ เ พ่ือสุขภาพ” ได  ตองมี
อาหารอยางนอยหนึ่งในกลุมอาหารท่ี
แนะนํา ในปจจุบัน  รวมท้ัง กําหนด
ปริมาณไขมัน อ่ิมตัว  โซเดียม  และ
น้ําตาลสวนเกิน 
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เบ้ืองหลังนโยบาย 

การประกาศปรับปรุงฉลากอาหารครั้งนี้มีข้ึนในวันแรกของการประชุมสุดยอดทําเนียบขาววาดวยความหิวโหย 
โภชนาการ และสุขภาพ เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2565 ซ่ึงจัดเปนครั้งท่ีสองในรอบกวา 50 ป นับแตการประชุม
ครั้งแรกในป พ.ศ. 2512 โดยรัฐบาลของประธานาธิบดีริชารด นิกสัน ท่ีตอมาไดนําไปสูการใชคูปองอาหารอยาง
แพรหลาย โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน และโครงการอ่ืนๆ เพ่ือการลดความหิวโหยท่ัวประเทศรวมท้ังสราง
โครงขายคุมครองอันสําคัญแกสังคมในภาวะโรคระบาดครั้งใหญ 

ในป พ.ศ. 2559 หนวยงาน FDA เริ่มกระบวนการในระดับสาธารณะเพ่ือปรับปรุงการฉลากอาหารท่ี
กลาวอางวามีสารอาหาร “เพื่อสุขภาพ” แตตองพบกับขอวิพากษอยางตอเนื่องวาเอกสารคําแนะนําดานอาหาร
ของรัฐบาลที่ใชอางอิงไมมีประสิทธิภาพ เชน ในชวงการบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด ทรัมป พบวา 
คณะกรรมการจัดทําเอกสารคําแนะนําดานอาหาร ประจําป 2563 ถูกหามมิใหพิจารณาผลกระทบที่มีตอ
สุขภาพเนื่องจากการบริโภคเนื้อแดง อาหารที่ผานกระบวนแปรรูปสูง (ultra-processed foods) และโซเดยีม 
นอกจากนี้ ยังมีขอคิดเห็นวาเอกสารคําแนะนําดานอาหารของรัฐบาลกลางไมอยูบนพื้นฐานหลักการทางวิชาการ
ที่แทจริง แตมักจะใชสัญชาติญาณและมีหลักคิดที่ไมถูกตอง เชน บริโภคไขมันมากจะทําใหอวน บริโภคคลอ
เรสเตอรอลในปริมาณมากจะทํามีคลอเรสเตอรอลสูง 

ในป พ.ศ. 2537 หนวยงาน FDA ไดกําหนดนิยามคําวา “เพ่ือสุขภาพ” เปนครั้งแรก โดยขณะนั้นพุงเปา
ไปท่ีปริมาณไขมันเปนหลัก ตอมาในป พ.ศ. 2558 เกิดกรณีพิพาทระหวางหนวยงาน FDA กับบริษัท Kind ซ่ึง
ผลิตโปรตีนอัดแทงและไดกลายเปนตัวอยางสําคัญท่ีแสดงใหเห็นถึงการกําหนดระเบียบท่ีไมถูกตอง โดยหนวยงาน 
FDA ไดยื่นหนังสือแจงเตือนวาผลิตภัณฑอาหารอัดแทงท่ีมีสวนประกอบหลักจากถ่ัวมีไขมันอ่ิมตัวสูงเกินไปดังนั้นจึง
ไมสามารถติดฉลากระบุ “เพ่ือสุขภาพ” ได อยางไรก็ตาม บริษัท Kind รวมกับนักโภชนาการไดยื่นคํารองอยางเปน
ทางการตอหนวยงาน FDA ขอใหปรับปรุงระเบียบของหนวยงานท่ีเก่ียวกับนิยามเพ่ือสุขภาพเม่ือใชในการกลาวอาง
ในฉลากอาหาร เพ่ือใหสะทอนถึงหลักการและขอมูลทางวิทยาศาสตรในปจจุบัน ท้ังนี้ ในป พ.ศ. 2559 หนวยงาน 
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FDA ไดกลับทาทีและอนุญาตใหบริษัท Kind ระบุ “เพ่ือสุขภาพ” ลงในฉลากได พรอมท้ังประกาศวาจะทบทวนคํา
นิยามของถอยคําดังกลาว 

หลักการและเหตุผลในกระบวนการทบทวนคํานิยาม “เพ่ือสุขภาพ” ของหนวยงาน FDA นั้นไดอางอิงถึง
ผลการศึกษาของศูนยควบคุมโรคติดตอ (CDC) ท่ีระบุวา ชาวอเมริกันจํานวน 6 ใน 10 คน มีวิถีการดําเนินชีวิตท่ี
เก่ียวเนื่องกับโรคภัยตางๆ โดยสาเหตุมักมาจากโรคอวนและบริโภคอาหารคุณภาพไมดี ซ่ึงนําไปสูการเสียชีวิตและ
ทุพพลภาพท่ีรัฐตองมีคาใชจายในการดูแลรักษาตอปกวา 4.1 ลานลานเหรียญสหรัฐ และในชวงโรคะบาดยังพบวา
โรคอวนในเด็กเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ โดยพบวารอยละ 45.7 ของเด็กชวงอายุ 5 - 11 ป มีน้ําหนักเกินหรือเปน
โรคอวน เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 36 ในชวงกอนโรคระบาด คิดเปนน้ําหนักเพ่ิมข้ึนตอคนเฉลี่ย 5 ปอนด ยิ่งไปกวานั้น 
การศึกษายังชี้เห็นถึงนโยบายของรัฐบาลในกลุมประเทศลาตินอเมริกาในการแกไขปญหาโรคอวนอยางจริงจังดวย
การออกกฎหมายท่ีเขมงวดมากข้ึนในการติดฉลากอาหาร มีขอกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับเครื่องดื่มท่ีมีน้ําตาลสูงและ
อาหารท่ีผานกระบวนแปรรูปสูง เชน ชิลีกําหนดใหอาหารท่ีมีปริมาณสูงไมวาจะเปนน้ําตาลสวนเกิน ไขมันอ่ิมตัว 
แคลอรี่ โซเดียมสวนเกินจะตองติดฉลากเครื่องหมายหยุดสีดํา (black stop sign) บริเวณดานหนาบรรจุภัณฑ และ
ผลิตภัณฑท่ีมีเครื่องหมายนี้ไมสามารถวางจําหนายหรือทํารายการสนับสนุนการขายในโรงเรียนหรือโฆษณาใน
รายการโทรทัศนสําหรับเด็ก นอกจากนี้ ในชวงปลายปท่ีผานมารัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนไดเห็นชอบให
หนวยงาน FDA ดําเนินการเพ่ือลดการบริโภคโซเดียม โดยอาจใหบริษัทอาหารและรานอาหารลดการใชโซเดียมใน
อาหารลงรอยละ 12 ในชวงสองปครึ่งนี้ อีกท้ัง ไดแนะนําใหดําเนินการเพ่ือลดการบริโภคน้ําตาลเชนกันโดยอาจ
เริ่มจากกลุมเปาหมายผูผลิตสินคาท่ีมีน้ําตาลเปนสวนประกอบและมีแนวโนมเขารวมโดยสมัครใจ 

ท้ังนี้ เกณฑการติดฉลาก “เพ่ือสุขภาพ” ท่ีประกาศปรับปรุงใหมของหนวยงาน FDA นี้ จะสงผลใหผักและ
ผลไมสดท้ังผลสามารถใชฉลากนี้ไดทันที ในขณะท่ีอาหารสําเร็จรูปตองดําเนินการตามเกณฑขอกําหนดดานสารอาหาร 
รวมถึงจํากัดรอยละท่ีอนุญาตสําหรับน้ําตาลสวนเกิน โซเดียม และไขมันอ่ิมตัว ซ่ึงนับเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีใชเวลาถึง 
7 ป หลังจากการยื่นคํารองของบริษัท Kind กอนหนา 

เสียงจากผูเกี่ยวของ 

ผูผลิตอาหาร 
แถลงการณของทําเนียบขาวชี้วา เม่ือหนวยงาน FDA เสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาจัดทําฉลากอาหาร

ใหมท้ังระบบ คาดวาจะทําใหสื่อสารขอมูลโภชนาการไดงายและรวดเร็วมากข้ึนผานเครื่องมือตางๆ เชน การใช
สัญลักษณดาวหรือสีตามแบบสัญญาณไฟจราจร นอกจากนี้ ระบบใหมนี้อาจสงผลใหภาคอุตสาหกรรมอาหาร
ตื่นตัวและเตรียมพรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนสูตรอาหารใหดีตอสุขภาพมากข้ึน ดวยการเติมผักหรือธัญพืชเต็มเมล็ด หรือ
คิดผลิตภัณฑใหมเพ่ือใหเขาเกณฑของนิยาม “เพ่ือสุขภาพ” ซ่ึงสอดคลองกับขอคิดเห็นของนายปเตอร ลูรี่ 
ผูอํานวยการบริหารของศูนย Center for Science in the Public Interest ท่ีมีความเห็นวาขอกําหนดฉลาก
ดานหนาบรรจุภัณฑมีแนวโนมในเชิงบวกและอาจกระตุนใหบริษัทตางๆ เปลี่ยนผลิตภัณฑของตนเพ่ือใหดีตอ
สุขภาพและเปนท่ีชื่นชอบมากข้ึนในหมูผูบริโภค อยางไรก็ตาม คําจํากัดความและฉลากท่ีจะใชตองมีความ
เฉพาะเจาะจงใหมาก มิเชนนั้น บางบริษัทอาจพยายามหลบหลีกดวยการ "สรางภาพ" ใหผลิตภัณฑบางชนิดดูดีตอ
สุขภาพเกินจริง 
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บริษัท Kind ซ่ึงนับเปนผูบุกเบิกยื่นคํารองใหปรับปรุงนิยาม “เพ่ือสุขภาพ” ตั้งแตป พ.ศ. 2558 ไดกลาว
ชื่นชมและแสดงความยินดีกับการตัดสินใจในครั้งนี้ของหนวยงาน FDA โดยนายรัสเซลล สโตคส ผูบริหารระดับสงู
ใหความเห็นวา กฎระเบียบท่ีสะทอนหลักวิทยาศาสตรและเอกสารคําแนะนํา Dietary Guidelines for 
Americans ท่ีเปนปจจุบันเปรียบเหมือนชัยชนะดานการสาธารณสุขสําหรับทุกคน เนื่องจากเอกสารดังกลาวให
ความสําคัญกับการบริโภคอาหารท่ีทําจากพืช ซ่ึงรวมถึง ผัก ผลไม ธัญพืชเต็มเมล็ด พืชผักตระกูลถ่ัว และเมล็ดพืช
ตางๆ นอกจากนี้ แมวาการจํากัดปริมาณการบริโภคเกลือและไขมันอ่ิมตัวเปนประเด็นท่ีดี แตเห็นควรเพ่ิมการ
พิจารณาปริมาณท่ีเหมาะสมในการบริโภคคลอเรสเตอรอลดวย 

ขณะเดียวกัน กลุมผูผลิตอาหารอ่ืนๆ กลาววา ขอกําหนดฉลากอาหารของหนวยงาน FDA จะตองไดรับ
การทบทวนและทดสอบกอนใหผูผลิตใชและนําเสนอตอสาธารณชน ซ่ึงเปนแนวคิดเดียวกับสมาคม Consumer 
Brands Association โดยนางโรเบอรตา แวกเนอร รองประธานดานกฎระเบียบและกิจการวิชาการ กลาววา การ
กําหนดและใชนิยามใหม “เพ่ือสุขภาพ” จะประสบความสําเร็จไดเม่ือมีความชัดเจนและใชไดโดยท่ัวท้ัง
ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผูบริโภคตองเขาใจไดงายเชนกัน ท้ังนี้ จึงมองวาการปรับคํานิยามเปนเพียงจุดเริ่มตนและ
ควรตองไดรับการตรวจสอบโดยสมํ่าเสมอเพ่ือใหม่ันใจไดวาสื่อสารขอมูลไดตอบโจทยและเปนการสรางสุขภาพท่ีดี
ไดจริง 

อยางไรก็ตาม นายฌอน แม็คไบรด อดีตผูบริหารสมาคม Grocery Manufacturers Association และผู
กอต้ังบริษัทการสื่อสารกลยุทธ เห็นวาหนวยงาน FDA ตองทบทวนรางระเบียบฉบับนี้ใหถ่ีถวนเพ่ือใหแนใจวาจะไม
นําประเด็นการเมืองมาอยูเหนือหลักวิทยาศาสตรและขอเท็จจริง ท้ังนี้ ประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุดคือการกําหนด
รายละเอียดการปฏิบัติใหสอดคลอง เนื่องจากเม่ือประกาศเปนระเบียบฉบับสมบูรณแลว จะมิใชเปนเพียงการ
กําหนดคํานิยามใหมเทานั้น แตในความเปนจริงนับเปนการวางกรอบกฎเกณฑดานโภชนาการและสารอาหารอีกดวย  

นักโภชนาการ 

ศูนย Center for Science in the Public Interest สนับสนุนรางระเบียบฉบับนี้ ดวยเชื่อวาการติดฉลาก
ดานหนาบรรจุภัณฑท่ีอางอิงหลักวิทยาศาสตร มีมาตรฐานกลางจะเขาถึงผูบริโภคไดมากกวาการใชฉลาก
โภชนาการดานหลังบรรจุภัณฑเพียงเทานั้น และเนื่องจากผลการศึกษาทางโภชนาการชี้วาผูบริโภคชาวอเมริกัน
ท่ัวไปบริโภคโซเดียม น้ําตาลสวนเกิน และไขมันอ่ิมตัวมากเกินไปจากอาหารสําเร็จรูป ดังนั้นการท่ีผูบริโภคสามารถ
ตัดสินใจเลือกอาหารท่ีมีประโยชนไดรวดเร็วข้ึนดวยการระบุปริมาณสารอาหารดังกลาวบนหนาบรรจุภัณฑจึง
นับเปนประโยชนอยางมากตอการสาธารณสุขในประเทศ 

 นักวิชาการหลายรายเห็นดวยวาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เปนสิ่งสําคัญและก็มีความซับซอนเชนเดียวกัน 
เนื่องจากคําวา “เพ่ือสุขภาพ” สามารถตีความใหเหมาะสมไดตามมุมมองของแตละสถานการณและกรณี เชน 
อาหารท่ีดีตอสุขภาพสําหรับนักกีฬาวิ่งมาราธอนหรือนักปนจักรยานยอมแตกตางจากผูสูงอายุท่ีตองควบคุม
เบาหวานและโรคอวน และอาหารท่ีดีตอสุขภาพยังสามารถหมายถึงอาหารท่ีปราศจากสารเคมีหรือวัตถุกันเสีย 
หรือ แมแตอาหารบางชนิดท่ีอาจเปนประโยชนตอสุขภาพสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง นอกจากนี้ มีขอสังเกตถึงการ
กําหนดนิยามอาหารเพ่ือสุขภาพของหนวยงาน FDA ท่ีเอ้ือใหนําไปสูการคิดคนอาหารใหมแทนท่ีอาหารท่ีไมแปรรูป 
(whole food) เนื่องจากอาหารดังกลาวมักจะขาดสารอาหารอยางนอยหนึ่งชนิดตามขอกําหนดใหม  
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ท้ังนี้ นักโภชนาการบางรายแนะนําวา ฉลากเปนเพียงเครื่องมือหนึ่งในการใหขอมูลเทานั้น หากตองการจะ
บริโภคอาหารท่ีดีตอสุขภาพก็สามารถเริ่มไดโดยการเพ่ิมการบริโภคอาหารกลุมผัก ผลไม พืชตระกูลถ่ัว ธัญพืชเต็ม
เมล็ด ไขมันชนิดท่ีดีตอหัวใจ โปรตีน โดยไมตองกังวลเกินไปวาตองจํากัดอาหารใดบาง 

ในภาพรวม หลายฝายเห็นพองกันวา การปรับปรุงระเบียบฉลากอาหารดานหนาบรรจุภัณฑและนิยาม 
“เพ่ือสุขภาพ” เปนเรื่องท่ีดีและควรดําเนินการ เนื่องจากการปรับมุมมองท่ีมีตอสารอาหารโดยพิจารณาจากกลุม
อาหารท่ีแตกตางกัน จะเปนการสรางรูปแบบการบริโภคท่ีดีตอสุขภาพและชวยใหสุขภาพโดยรวมดีข้ึนได ท้ังนี้ อาจ
ไดเห็นการบริโภคอาหารอีกหลายชนิดในฐานะของอาหารเพ่ือสุขภาพตามเกณฑนิยามใหม ซ่ึงรวมถึง ถ่ัวตางๆ 
เมล็ดพันธพืช ปลาแซลมอนซ่ึงมีไขมันและน้ํามันบางชนิดในปริมาณท่ีสูง  อยางไรก็ตาม ยังคงมีประเด็นท่ีตอง
ถกเถียงและตีความถึงความหมายท่ีแทจริงของคําวา “เพ่ือสุขภาพ” เนื่องจากมีความละเอียดออนและซับซอน
มากกวาท่ีหลายคนตระหนัก  ดังนั้น รางระเบียบฉบับนี้อาจยังตองใชเวลาในการพิจารณากอนจะประมวลเสนอเขา
สูรางฉบับสมบูรณ และมีแนวโนมท่ีจะตองเผชิญแรงตานบางสวนจากกลุมผูผลิตท่ีแสวงหาประโยชนจากความ
ตองการท่ีเพ่ิมข้ึนของผูบริโภคในการบริโภคอาหารท่ีดีตอสุขภาพมากข้ึนในชวงไมก่ีปท่ีผานมา 

 

อางอิง 

• https://www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition/use-term-healthy-food-
labeling?utm_medium=email&utm _source=govdelivery#proposedrule 

• https://www.npr.org/2022/10/06/1127307420/the-fda-is-updating-the-definition-of-healthy-and-
designing-new-labels 

• https://www.fda.gov/food/food-labeling-nutrition/use-term-healthy-food-
labeling?utm_medium=email&utm _source=govdelivery 

• https://www.advisory.com/daily-briefing/2022/09/29/fda-healthy-food 

• https://www.prevention.com/health/a41443296/fda-new-rules-healthy-definition-food/ 
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