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1. อาหารทางการแพทย์ในสหรัฐฯ  

ภายใต้กฎหมายยาสำหรับเด็กกำพร้าปี 2531 The Orphan Drug Act (21 U.S.C. 360ee(b)(3)) มาตรา 
5(b)(3) กำหนดคำจำกัดความของอาหารทางการแพทย์ไว้ว่า “อาหารทางการแพทย์เป็นอาหารที่ถูกพัฒนาเพ่ือการ
บริโภคหรือการใช้งานภายใต้การควบคุมดูแลของแพทย์ชำนาญการ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อควบคุมสารอาหารใน
ผู้ป่วยที่ต้องการได้รับสารอาหารเฉพาะเพ่ือบรรเทาโรคหรืออาการจากโรคภายใต้หลักการทางวิทยาศาสตร์และการ
วินิจฉัยทางการแพทย์”   

ซึ่งต่อมาองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ได้กำหนดพิจารณาเพิ่มคำจำกัดความอาหารทางการแพทย์ให้
กระชับขึ้นภายใต้ระเบียบข้อบังคับรัฐบาลกลางที่ 21 เรื ่องการแสดงฉลากสารอาหารสินค้าอาหาร (Code of 
Regulation Title 21 101.9(j)(8)) โดยได้กำหนดรายละเอียดสินค้าอาหารที่เข้าข่ายเป็นอาหารทางการแพทย์
จะต้องเข้าข่ายคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

1. ไดร้ับการพัฒนาสูตรอาหารและผ่านกรรมวิธีการผลิตเป็นการเฉพาะ (ไม่ใช่อาหารตามธรรมชาติ) โดยมี
เป้าหมายสำหรับการบริโภคในผู้ป่วยผ่านทางปากหรือทางสายยางป้อนอาหาร 

2. มีจุดประสงค์สำหรับการควบคุมสารอาหารในผู้ป่วยเพ่ือรักษาหรือบรรเทาอาการป่วยที่มีสาเหตุมาจาก
ความบกพร่องทางการกิน การดูดซึง หรือ การเผาผลาญอาหารสามัญท่ัวไปหรือสารอาหารบางประเภท หรือผู้ป่วย
ที่ควรได้รับสารอาหารใดสารอาหารหนึ่งเป็นการเฉพาะซึ่งไม่สามารถได้รับเพียงพอจากการรับประทานอาหาร
ทั่วไป  

3. ให้สารอาหารเพิ่มเติมเพ่ือส่งเสริมให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนทดแทนการขาดสารอาหารจากภาวะการ
เจ็บป่วยจากโรคบางชนิดโดยต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์  

4. ต้องใช้งานภายใต้การดูแลกำกับของแพทย์ผู้ชำนาญการ 
5. ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลรักษาอาการป่วยโดยแพทย์อย่างต่อเนื่อง 
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2. ขนาดตลาดและแนวโน้มตลาด 

ตลาดสินค้าอาหารทางการแพทย์ในสหรัฐฯ มีมูลค่าทั้งสิ้น 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 และมี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มข้ึนเป็นมูลค่า 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2570 หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี 
(Compound Average Growth Rate หรือ CAGR) ร้อยละ 17.1 โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่  

2.1 แนวโน้มประชากรผู้สูงอายุในตลาดเพิ่มขึ้นทำให้มีจำนวนผู้ป่วยโรคต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น โรคระบบ
ทางเดินอาหาร โรคโครห์น โรคทางพันธุกรรม และโรคมะเร็ง เป็นต้น  

2.2 ความนิยมเลือกใช้สินค้าอาหารทางการแพทย์เพื่อบรรเทาและรักษาอาการป่วยในแพทย์และผู้ป่ วย
เพ่ิมมากข้ึน   

2.3 กระแสความนิยมและใส่ใจในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคชาวอเมริกันในตลาด 
2.4 การเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะการขยายตัวของช่องทางการค้าปลีกออนไลน์  

ทั้งนี้พบว่า นอกจากผู้บริโภคในตลาดจะให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านคุณสมบัติและอรรถประโยชน์
ทางการแพทย์และสุขภาพแล้ว ปัจจุบันผู้บริโภคยังให้ความสนใจกับปัจจัยด้านรสชาติของสินค้าอาหารทาง
การแพทย์ด้วย ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการในตลาดเริ่มพัฒนาสินค้าอาหารทางการแพทย์ให้คล้ายคลึ งกับอาหารทั่วไป
มากขึ้นโดยได้ปรับปรุงสารอาหารให้มีความเหมาะสมตามเงื่อนไขทางสุขภาพของของผู้ป่วยโรคต่าง ๆ เช่น ข้าว 
ขนมปัง เส้นพาสต้า ซอส และแป้งทำขนม โปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตต่ำ เป็นต้น นอกจากนี้ ปัจจัยด้านความ
สะดวกสบายในการเก็บรักษาและใช้งานก็เป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคในตลาดให้ความสนใจและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าอาหารทางการแพทย์ของผู้บริโภคในตลาดด้วย 

3. สัดส่วนการใช้งานอาหารทางการแพทย์ในสหรัฐฯ 

การใช้อาหารทางการแพทย์ในสหรัฐฯ ทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของแพทย์ชำนาญ
การโดยส่วนมากมักจะใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการป่วยที่มีอาการโรคเบาหวาน (ร้อยละ 29) โรคขาด
สารอาหาร (ร้อยละ 19) โรคสมาธิสั้นหรือ ADHD (ร้อยละ 16) โรคอัลไซเมอร์ (ร้อยละ 12) โรคระบบทางเดิน
อาหาร (ร้อยละ 10) โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง (ร้อยละ 9) และโรคซึมเศร้า (ร้อยละ 5) ตามลำดับ 

 
      ที่มา: GoodRX 
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4. ประเภทและตัวอย่างสินค้าอาหารทางการแพทย์ในตลาด  

สินค้าอาหารทางการแพทย์ในสหรัฐฯ สามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มหลักได้ 3 กลุ่ม ดังนี้  

4.1 สินค้าอาหารทางการแพทย์ที่มีสารอาหารครบถ้วนพร้อมบริโภค ซึ่งเป็นสินค้าที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใหม้ี
สารอาหารหลายชนิดครบถ้วนเหมาะสำหรับการการบริโภคสำหรับผู้ป่วย เช่น อาหารทางการแพทย์แบบผงชงดื่ม
แบรนด์ “Abbott” และอาหารทางการแพทย์แบบพร้อมดื่มแบรนด์ “Nutricia” เป็นต้น 

     
4.2 สินค้าอาหารทางการแพทย์แบบเชิงสารประกอบ ซึ ่งเป็นสินค้าที ่มีสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง

โดยเฉพาะเพ่ือบรรเทาอาการหรือโรคในผู้ป่วย เช่น ผงสารประกอบกรดอะมิโน แบรนด์ Nutricia และโปรตีนเหลว
พร้อมดื่ม แบรนด์ Cooler เป็นต้น  

    
4.3 สินค้าอาหารปรุงแต่งเพื่อเป็นอาหารทางการแพทย์ เป็นกลุ่มสินค้าอาหารที่ถูกพัฒนาปรุงแต่งด้วย

สารอาหารบางชนิดเป็นพิเศษเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ครบถ้วย  เช่น ผงแป้งสำหรับสำหรับทำขนม  แบ
รนด์ Wel-Plan สำหรับผู้ที ่มีปัญหาในระบบเผาผลาญหรือการทำงานของตับ  ข้าวให้สารโปรตีนต่ำแบรนด์ 
Loprofin และ ขนมขบเคี้ยวโปรตีนต่ำแบรนด์ lp-chips เป็นต้น 
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5. ผู้ประกอบการสินค้าอาหารทางการแพทย์ในตลาดสหรัฐฯ   

ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารทางการแพทย์รายใหญ่ที่สำคัญในตลาดสหรัฐฯ ได้แก่  
a. บริษัท Abbott เช่น แบรนด์ Nepro เครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยมีปัญหาด้านระบบการเผาผลาญ แบรนด ์

Oxepa อาหารเหลวสำหรับผู้ป่วยโรคปอด และแบรนด์ Perative อาหารเหลวสำหรับผู้ป่วยแผลไฟไหม้แผลกดทับ 
และแบรนด์ Suplena อาหารเหลวสำหรับผู้ป่วยไตวาย เปน็ต้น 

    
b. บริษัท Applied Nutrition Corp เช่น แบรนด์ Phlexy-10 สำหรับช่วยย่อยกรดอะมิโนในผู้ป่วยโรคฟี

นิลคีโตนูเรีย แบรนด์ Duocal อาหารเพิ่มคาร์โบไฮเดรตและไขมัน แบรนด์ Neocate กรดอะมิโนผงสำหรับผู้ที่แพ้
โปรตีน เป็นต้น 

     
c. บริษัท Cambrooke Foods เช่น แบรนด์ Glytactin นมผงสำหรับผู้ป่วยโรคฟีนิลคีโตนูเรีย แบรนด์ 

Homactin กรดอะมิโนแบบผง และ แบรนด์ Aproten เส้นพาสต้าโปรตีนต่ำ เป็นต้น 

  

d. บริษัท Mead Johnson Nutrition เช่น แบรนด์ LipiSorb ช่วยในการดูดซึมไขมันในผู้ป่วยโรคเอดส์ 
แบรนด์ PurAmino อาหารเสริมกรดอะมิโนสำหรับทารก และนมผงเพ่ิมสารอาหารพิเศษสำหรับทารก เป็นต้น 
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e. บริษัท Vitaflo เช่น แบรนด์ Cooler เครื่องดื่มโปรตีนสำหรับผู้ป่วยโรคฟีนิลคีโตนูเรีย  และแบ
รนด์ UCD Trio นมผงสำหรับผู้ป่วยระบบการเผาผลาญ และแบรนด์ TYR Express สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการการ
ทำงานของตับและไตผิดปกติ เป็นต้น  

       

6. กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจัดจำหน่าย 

กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายหลักของสินค้าอาหารทางการแพทย์ ผู้ป่วยโรคต่าง ๆ รวมถึงผู้ดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก 
นอกจากนี้ ยังรวมถึงกลุ่มแพทย์ สถานพยาบาล ร้านขายยา ร้านค้าปลีก และร้านค้าปลีกออนไลน์ ด้วย โดย
ช่องทางการตลาดของสินค้าอาหารทางการแพทย์ส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยผ่านช่ องทางโรงพยาบาลและสถาน
ประกอบการทางการแพทย์เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยการเพ่ิมจำนวนของโรคโดนเฉพาะโรคระบบทางเดิน
อาหารและโรคทางพันธุกรรม รวมถึงความสนใจทางด้านสุขภาพของผู้บริโภคในตลาดทำให้สินค้าอาหารทาง
การแพทย์เริ่มขยายตัวไปสู่กลุ่มช่องทางการค้าปลีกแบบร้านค้าและแบบออนไลน์ด้วย  

7. ระเบียบท่ีสำคัญและอัตราภาษีนำเข้า 

7.1 ข้อกำหนดองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (U.S. FDA.) 

องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ไม่ถือว่าสินค้าอาหารทางการแพทย์เป็นผลิตภัณฑ์ยา ดังนั้น สินค้า
อาหารทางการแพทย์จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการผลิตและจำหน่ายสินค้ายาที่ค่อนข้างเข้มงวด อีกทั้ง 
สินค้าอาหารทางการแพทย์ยังได้รับการยกเว้นการแสดงฉลากระบุสรรพคุณของสารอาหาร (Nutrient Content 
Claims) และการอ้างสรรพคุณทางสุขภาพ (Health Claims) ภายใต้ The Nutrition Labeling and Education 
Act of 1990  

อย่างไรก็ตาม การแสดงฉลากสินค้าอาหารทางการแพทย์ที่จำหน่ายในสหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดการแสดงฉลากสินค้าอาหาร  (Food Labeling Requirements) โดยมีสาระสำคัญ เช ่น การใช้
ภาษาอังกฤษบนฉลากสินค้ายกเว้นสินค้าที่จำหน่ายในเขตเครือรัฐเปอร์โตริโกซ่ึงสามารถใช้ภาษาสเปนได้ การระบุ
รายละเอียดของสินค้า ความถูกต้องและข้อมูลปริมาณสินค้า ชื่อที่อยู่ผู้จัดจำหน่าย ผู้ประกอบการ และโรงงานผลิต 
และรายละเอียดวัตถุดิบที่ใช้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังต้องแสดงข้อความระบุข้อความบ่งใช้ต้องอยู่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เป็นภาษาอังกฤษด้วย  “Use Under Medical Supervision”  
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“ตัวอย่างการแสดงฉลาก” 

นอกจากนี้ การผลิตสินค้าอาหารทางการแพทย์ยังต้องปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับขององค์การอาหารและยา
สหรัฐฯ อื่น ๆ ด้วย ได้แก่   

- ข้อกำหนดการปฏิบัติที ่ดีในการผลิตปัจจุบัน (Current Good Manufacturing Practice หรือ 
CGMP) ภายใต้ Code of Regulation 21 Part 110 

- ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิตสินค้าอาหาร (Registration of Food Facilities) ภายใต้ 
Code of Regulation 21 Part 1 Subpart H 

- ข้อกำหนดบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารมีฤทธิ ์เป็นกรดต่ำ (Thermally Processed Low-Acid 
Foods Packaged in Hermetically Sealed Containers) ภายใต้ Code of Regulation 21 Part 113 

- ข้อกำหนดการผลิตสินค้าอาหารที่ปรับค่าความเป็นกรด (Acidified Foods) ภายใต้ Code of 
Regulation 21 Part 114) 

- ข้อกำหนดการควบคุมใบอนุญาตแบบเร่งด่วน (Emergency Permit Control) ภายใต้ Code of 
Regulation 21 Part 108 

7.2 ภาษีนำเข้า 

สินค้าอาหารทางการแพทย์มีมากมายหลายหลายรายการ โดยอัตราการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ 
จะขึ้นอยู่กับการแสดงแบบรายการสินค้าส่งออก เช่น สินค้ากลุ่มนมผงสำหรับเด็ก (HS Code 1901) ส่งออกจากไทย
ส่วนใหญ่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจากสหรัฐฯ ต้องชำระภาษีนำเข้าในอัตราระหว่างร้อยละ 6.4 - 17.5 เป็น
ต้น ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถตรวจสอบรายละเอียดกอัตราภาษีนำเข้าสินค้าไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ แต่ละรายการ
เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของคณะกรรมธิการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐฯ (United States International Trade 
Commission หรือ USITC) Url: https://hts.usitc.gov/   

https://hts.usitc.gov/
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8. แนวทางการเจาะตลาดสินค้าอาหารทางการแพทย์ 

สินค้าอาหารทางการแพทย์เป็นสินค้าอาหารนวัตกรรมมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคหรือผู้ป่วยที่มีสภาพ
ร่างกายหรือสุขภาพที่ค่อนข้างอ่อนไหวกว่ากลุ่มผู้บริโภคทั่วไป จึ งต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงในการศึกษาวิจัย 
พัฒนา และควบคุมการผลิต ซึ่งส่วนมากตลาดดังกล่าวมักจะถูกครอบครองตลาดโดยกลุ่มประกอบการผลิตสินค้า
ทางการแพทย์รายใหญ่ของโลกเพียงไม่กี่รายเท่านั้น ดังนั้น กลยุทธ์การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพ
แสวงหาหุ้นส่วนทางธุรกิจและดึงดูดให้บริษัทต่างชาติตัดสินใจมาลงทุนตั ้งกิจการในลักษณะร่วมทุนในไทย
เพื่อสนันสนุนการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิต และยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตไทยให้สามารถขยาย
ตลาดไปสู่ตลาดอาหารทางการแพทย์ทีมีสัดส่วนกำไรค่อนข้างสูงกว่ากลุ่มสินค้าอาหารทั่วไปจึงน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่
จะทำให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตไทยได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

นอกจากนี้ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ขั้นสูงในประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่องน่าจะมีส่วนช่วยทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ของผู้ประกอบการไทยได้
อย่างยั่งยืนและจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาสินค้าอาหารทางการแพทย์ไทยทั้งใช้ภายในประเทศและส่งออกไป
ยังตลาดต่างประเทศได้ในอนาคต อีกทั้ง การให้ความสำคัญและควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอยัง
จะมีส่วนช่วยสร้างชื่อเสียงและส่งเสริมการรับรู้ในตลาดส่งออกในระยะยาวด้วย  

9. ข้อคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
9.1 ตลาดสินค้าอาหารนวัตกรรมในสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะผู้บริโภคใน

ตลาดให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสุขภาพเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ัง ในอนาคตอันใกล้นี้สหรัฐฯ ยังน่าจะมีจำนวนประชากร
ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยประชากรเหล่านี้ส่วนมากเริ่มมีปัญหาทางด้านสุขภาพและบางส่วนจำเป็นต้องบริโภค
อาหารทางการแพทย์เพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ ทำให้มูลค่าตลาดค้าปลีกสินค้าอาหารทาง
การแพทย์ในสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นมูลค่าเกือบ 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2570 หรือ ขยายตัวร้อย
ละ 17.1 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าสินค้าอาหารทั่วไปกว่า 3 เท่าตัว นอกจากนี้ สินค้าอาหารทางการแพทย์
ยังมีราคาจำหน่ายและมีสัดส่วนกำไรสูงกว่าสินค้าอาหารทั่วไปอีกด้วย อีกท้ัง ยังมีกฎระเบียบข้อบังคับโดยองค์การ
อาหารและยาสหรัฐฯ ที่ไม่เข้มงวดมากเท่ากับสินค้ากลุ่มยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งถือเป็นกลุ่มสินค้าที่น่าจับ
ตามองสำหรับผู้ประกอบการไทย 

9.2 สินค้าอาหารเพ่ือสุขภาพ สินค้าอาหารวัตกรรม สินค้าอาหารฟังก์ชั่น และสินค้าอาหารทางการแพทย์
ในตลาดสหรัฐฯ ล้วนแต่ได้รับความนิยมและมีความต้องการบริโภคมากขึ้นต่อเนื่อง โดยนอกจากปัจจัยด้าน
คุณสมบัติและอรรถประโยชน์ต่อสุขภาพที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญแล้วผู้บริโภคชาวอเมริกันยังให้ความสำคัญกับ
ปัจจัยด้านรสชาติอาหารด้วย ดังนั้น หากผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและ
สามารถรักษารูปลักษณ์และรสชาติอาหารเอาไว้ได้จะช่วยให้สามารถเจาะตลาดได้อย่างมีประสิทธิภ าพมากขึ้นใน
อนาคต 
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9.3 แนวโน้มการขยายตัวของตลาดจำหน่ายสินค้าปลีกออนไลน์ในสหรัฐฯ มีส่วนสำคัญช่วยให้สินค้า
อาหารนวัตกรรมรวมถึงอาหารทางการแพทย์เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ซึ่งมีส่วนสำคัญช่วยส่งเสริมการ
ขยายตัวของตลาดจำหน่ายสินค้าอาหารทางการแพทย์ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยรายใหม่ที่มีศักยภาพและสนใจทำ
ตลาดจึงอาจจะพิจารณาเลือกเข้าตลาดเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งค่อนข้างสะดวกและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ 
เช่น www.amazon.com เป็นต้น 
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