SUGARS
“น้ าตาล” เป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรตที่แม้จะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่หากบริโภคในปริมาณมากเกินไปก็อาจก่อให้เกิดปั ญหาสุขภาพและเป็ นสาเหตุสาคัญที่ก่อให้เกิด
โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดได้ โดยปกติจะสามารถพบน้ าตาลได้ในอาหารหลากหลายประเภท ซึง่ ถึงแม้จะมีน้ าตาลจากธรรมชาติอยู่แล้ว
แต่ด้วยพฤติกรรมที่ตดิ หวานของผูบ้ ริโภคจานวนมาก จึงทาให้ผู้ผลิตหลายรายยังคงเติมน้ าตาลลงไปเป็ นส่วนผสมเพื่อสนองความติดหวานของผูบ้ ริโภค โดยน้ าตาลที่นิยมใช้ในการประกอบอาหาร คือ
น้ าตาลซูโครส หรือ น้ าตาลทราย ด้วยเหตุน้จี งึ ทาให้น้ าตาลเป็ นวัตถุดบิ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่ออุตสาหกรรมอาหารมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
ถึงแม้วา่ ปั จจุบนั จะมีการคิดค้นน้ าตาลเทียมแคลอรีต่า
หรือสารให้ความหวานแทนน้ าตาลทีไ่ ม่ให้พลังงานหลายชนิด เช่น
อะซีซลั เฟมเคหรือแอสปาร์แตม แต่ปริมาณการบริโภคน้ าตาลของ
ผู้บริโภคต่อคนต่อปี ท่เี พิม่ ขึ้นสูงกว่าสองเท่าตัวในช่วงหนึ่งร้อยปี
ทีผ่ า่ นมา ซึง่ อาจจะสูงกว่า 80 กิโลกรัมต่อคนต่อปี คิดเป็ นพลังงาน
สู งถึง 800 กิโลแคลอรีต่ อวัน หรือเกือบครึ่งหนึ่ งของพลังงาน
ทีค่ นทั ่วไปควรได้รบั (2,000 กิโลแคลอรี) ทาให้นักโภชนาการและ
นักวิจ ยั ร่วมกันค้นหาแหล่งที่มาของน้ าตาลส่วนเกินเหล่านี้ และ
พบว่าน้ าตาลที่เพิม่ เติมในระหว่างกระบวนการผลิต หรือ “Added
Sugars” เป็ นตัวแปรสาคัญต่อการบริโภคน้ าตาลทีม่ ากเกินไป

Added Sugars จะถูกเติมลงไปในระหว่างกระบวนการ
ผลิตอาหารหลายชนิ ด โดยผลิตภัณฑ์ท่จี ะพบน้ าตาลประเภทนี้
มากที่สุด คือ น้ าอัดลมและเครื่องดื่มเติมน้ าตาล จากปั ญหาการ
บริโภคน้ าตาลเกินความจาเป็ นนี้ ทาให้องค์การอนามัยโลก (WHO)
ออกมาให้คาแนะนาให้บริโภคน้ าตาลเหล่านี้ไม่เกิน 25 กรัม ต่อคน
ต่อวัน เพื่อรักษาสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพฟั น รวมทัง้ หน่ วยงาน
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทั ่วโลกต่างร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข โดยมี
งานวิจยั ทีช่ ้ชี ดั ถึง 4 มาตรการควบคุมการบริโภคน้ าตาล ได้แก่
1. ความร่ วมมื อของนั กโภชนาการเพื่ อรณรงค์ความเสี่ ยง
“โรคไม่ ติ ดต่ อ” นั กโภชนาการได้ห ันมาให้ความส าคัญของ
การ “ลดบริโภคหวาน” ผ่านการน าเสนอข้อมู ลความเสี่ยงของ
โรคไม่ ติดต่ อ โดยเฉพาะ โรคอ้ วน เบาหวาน และโรคหัวใจ
ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ผู้บริโภคมีความใส่ใจต่อสุขภาพ
และระมัดระวังพฤติกรรมการเลือกรับประทานอาหารมากยิง่ ขึ้น
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3. นานาชาติ เริ่ มให้ ความสาคัญกับ Added Sugars หน่ วยงาน
ในภาครัฐในหลายประเทศเริม่ ให้ความสาคัญต่อการปรับปรุงมาตรฐาน
การติดฉลาก ค าแนะน าการบริโภค และสิ่งที่ส าคัญคือ “ฉลาก
โภชนาการ” แบบใหม่ ของสหรัฐอเมริกา โดยมีประเด็นทีส่ าคัญ ดังนี้
3.1 บั ง คั บ ให้ แ สดง “Added Sugar” ต่ อ ท้ า ยหมวด Total Sugar
ในฉลากโภชนาการ ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2561
3.2 นิ ยาม Added Sugar ของสหรัฐอเมริกามี ความแตกต่ า งจาก
ฉลากหวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA (Guideline Daily Amount)
ประเทศอื่น โดยจะมีการตีความ Strength ของ “น้ าผลไม้เข้ มข้ น”
ที่มา : http://www.thaitribune.org
ทีต่ อ้ งระมัดระวังเป็ นพิเศษ
จากฉลาก GDA ข้างต้น นอกจากจะส่ งเสริม ให้
3.3 องค์ ก ารอาหารและยาในสหรั ฐ อเมริ ก าได้ อ อกแนวทาง ผู้บริโภคทราบถึงคุ ณค่ าทางโภชนาการของอาหารแต่ละชนิด
การปฏิบ ัติเพิ่มเติมทัง้ ในด้านการบังคับการแสดงฉลากเพิ่มเติม ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อและบริโภคแล้ว ตัวเลขที่ฉลากหวาน มัน
และมาตรการด้านภาษี
เค็ม ยังสามารถใช้เปรียบเทียบปริมาณพลังงาน น้ าตาล ไขมัน
และโซเดียมระหว่างผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน เพื่อเลือก
บริโภคหรือหลีกเลี่ยงอาหารได้ตามความต้องการของแต่ละคน
โดยเฉพาะผูท้ ต่ี อ้ งการควบคุมน้ าหนัก หรือผูท้ ม่ี คี วามเสีย่ งป่ วย
เป็ นโรคเรือ้ รังต่างๆได้
4.2 จัดท าสัญลักษณ์ โภชนาการ “ทางเลื อก
สุ ขภาพ หรื อ HEALTHIER CHOICE” ซึ่งเป็ น
ผลผลิ ตในโครงการพัฒ นาและส่ งเสริ ม การ
ใช้ ส ั ญ ลั ก ษณ์ โภชนาการอย่ า งง่ า ย ซึ่ ง เป็ นสั ญ ลั ก ษณ์
ที่แสดงถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้ว
ว่ามีปริมาณน้ าตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ที่เหมาะสมต่อ
ฉลากโภชนาการแบบใหม่ของสหรัฐอเมริ กา
ที่มา : Food and Drug Administration (FDA)
สุขภาพ ซึ่งขณะนี้มกี ารใช้ก บั ผลิตภัณฑ์อาหาร 3 กลุ่ม ได้แก่
4. การควบคุมจากภาครัฐ ในภูมภิ าคอาเซียน ไทยถือเป็ นประเทศ อาหารมื้อหลัก เครื่องดื่ม และเครื่องปรุงรส โดยตราทางเลือก
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่ออุตสาหกรรมน้ าตาลมากทีส่ ุด โดยไทยเป็ นผูส้ ่งออก สุขภาพสามารถใช้เป็ นทางเลือกหนึ่งทีช่ ่วยให้ผบู้ ริโภคสามารถ
น้ าตาลรายใหญ่ เป็ นอันดับต้ นๆของโลก ทัง้ ยังเป็ นผู้น าตลาด ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว อีกทัง้ เป็ นการลดปั จจัย
ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มในภูมภิ าค แต่ในขณะเดียวกัน ไทยก็เป็ น เสีย่ งของโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (NCDs) ได้
จากหลักการดังกล่ าวท าให้ส ัญลักษณ์ ประเภท
ประเทศทีบ่ ริโภคน้ าอัดลมต่อคนมากทีส่ ุดในภูมภิ าคและมีแนวโน้ ม
ว่ า ประเทศไทยจะมี อ ั ต ราการบริ โ ภคน้ าตาลสู ง ขึ้ น เรื่ อ ยๆ HEALTHIER CHOICE ได้ ร ับการยอมรับจากภาครัฐเอกชน
ส าหรับ มาตรการการควบคุ ม จากภาครัฐ การบริ โภคน้ าตาล ทั ่วโลก จนกลายเป็ นมาตรฐานเชิงสมัครใจไปโดยปริยาย ซึง่ เป็ น
แรงกระตุ้ น ให้ ภ าคเอกชนให้ ค วามร่ ว มมื อ และมุ่ ง พั ฒ นา
ในประเทศไทยจะมีดงั ต่อไปนี้
4.1 จัดทาฉลาก “หวาน มัน เค็ม” หรือฉลาก GDA (GUIDELINE ผลิตภัณฑ์ของตนให้ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์
DAILY AMOUNT) ซึ่งปรากฎอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข อาหารนัน้ เพื่อยกระดับธุ รกิจให้ตอบสนองความต้องการของ
ฉบับที่ 374 พ.ศ.2559 เรือ่ ง อาหารทีต่ อ้ งแสดงฉลากโภชนาการ และ ผู้ บริโภคยุ คใหม่ ท่ีฉลาดซื้อ ฉลาดเลือกผลิตภัณฑ์ อ าหาร
ค่าพลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดียมแบบจีดเี อ โดยฉลาก GDA เพือ่ สุขภาพทีก่ าลังขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องในอนาคต
คือ ฉลากที่แสดงค่าพลังงาน น้ าตาล ไขมัน และโซเดียม ในหนึ่ ง
หน่วยบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารนัน้ โดยฉลากหวาน มัน เค็ม
จะแสดงอยู่ดา้ นหน้าบรรจุภณ
ั ฑ์ และถูกบังคับใช้ในผลิตภัณฑ์ขนม
ทีเ่ ด็กๆนิยมบริโภคไม่ว่าจะเป็ น มันฝรั ่งทอดหรืออบกรอบ, ข้าวโพด
สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่ายที่ใช้ในประเทศต่างๆ
ที่มา: http://healthierlogo.com
คั ่ว ทอด หรืออบกรอบ, ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง,
ขนมปั งกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต และเวเฟอร์สอดไส้
อ้างอิ งจาก:
-สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. ACFS EARLY WARNING. ปี ท ี่ 9 ไตรมาสที่ 3 ปี งบประมาณ 2560.
-น้าตาล และน้าตาลทราย. http://www.siamchemi.com
-สานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถานการณ์การผลิตและบริโภคน้าตาลในกลุ่มประเทศอาเซียน. 2557.
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