การพิจารณาชื่ออาหารของนมปรุงแตง
1. ชือ่ ทีแ่ สดงประเภทหรือชนิดของอาหาร เชน นมปรุงแตงชนิดพาสเจอรไรสรสหวาน, นมปรุง
แตงพาสเจอรไรส กลิ่นสตรอเบอรรี, นมปรุงแตงชนิดเม็ดรสโกโก
2. ชือ่ ทางการคา ซึง่ การใชชอื่ นีจ้ ะตองมีขอ ความแสดงประเภทหรือชนิดอาหารกํากับชือ่ อาหาร
ดวย เชน บูบู (นมปรุงแตงพาสเจอรไรส รสหวาน)
3. ชือ่ อาหารของนมปรุงแตงทีผ่ า นกรรมวิธใี หความรอน ใหระบุกรรมวิธเี ปนสวนของชือ่ อาหาร
ดวย เชน นมปรุงแตงชนิดยูเอชที
หากประสงคจะแสดงชื่ออาหารภาษาตางประเทศ ตองแสดงใหสอดคลองกับชื่ออาหาร
ภาษาไทย เชน นมปรุงแตง ยูเอชที รสหวาน (UHT Sweetened Flavoured Milk) นมปรุงแตงพาสเจอรไรส
กลิ่นสม (Pasteurized Artificial Orange Flavoured Milk)
4. สูตรมีการใสอาหารนั้น ๆ อนุญาตใหใชคําวา “รส…..” เปนสวนของชื่ออาหาร เชน นมปรุง
แตงพาสเจอรไรส รสโกโก
5. สูตรมีการใสอาหารซึ่งทําใหเกิดรสหวาน เชน นํ้าตาล อนุญาตใหใชคําวา “รสหวาน” เปน
สวนของชื่ออาหาร เชน นมปรุงแตงพาสเจอรไรส รสหวาน
6. สูตรมีการใสวัตถุแตงกลิ่นรสธรรมชาติ เชน Orange Oil, Lemon Oil ซึง่ ทําใหเกิดกลิ่นมิได
ทําใหเกิดรสแตอยางใด หรือใสวัตถุแตงกลิ่นรสชนิดสังเคราะห วัตถุแตงกลิ่นรสชนิดเลียนธรรมชาติ ใหใชคํา
วา “กลิน่ …..” เปนสวนของชื่ออาหาร เชน นมปรุงแตงพาสเจอรไรส กลิ่นเลมอน
7. นมปรุงแตงที่ผลิตจากนมคืนรูป ใหใชชื่ออาหารวา “นมคืนรูปปรุงแตง (Recombined
Flavoured Milk)”
8. นมปรุงแตงทีผ่ ลิตจากนมสดและมีการเติมนมผงซึ่งมีปริมาณไมเกิน 1% อนุญาตใหใชชื่อ
อาหาร “นมปรุงแตง” ได
9. นมปรุงแตงที่ผลิตจากนมแปลงไขมัน ใหใชชื่อวา “นมแปลงไขมันปรุงแตง”
10. นมปรุงแตงที่ทําจากนมสดผสมนมคืนรูป ใหใชชื่ออาหารดังนี้
1. สูตรมีนมสดเปนสวนประกอบตั้งแต 50% ขึ้นไป ใหใชชื่ออาหารวา “นมสดผสมนม
คืนรูปปรุงแตงชนิดไขมัน…..%”
2. สูตรมีนมสดเปนสวนประกอบไมถึง 50% ใหใชชื่ออาหาร “นมคืนรูปปรุงแตงชนิด
ไขมัน…..%”

ตัวอยางชื่ออาหารนมปรุงแตงที่อนุญาต
-นมปรุงแตงพาสเจอรไรส รสหวาน

Pasteurized Sweetened flavoured Milk

-นมปรุงแตงพาสเจอรไรส รสนํ้าผึ้ง

Honey Flavoured Milk Pasteurized

-นมปรุงแตงพาสเจอรไรส กลิ่นกาแฟ

Pasteurized Imitation Coffee Flavoured Milk

-นมปรุงแตงพาสเจอรไรสและโฮโมจิไนส รสหวาน

Sweetened Flavoured Pasteurized &
Homogenized Milk

-นมคืนรูปปรุงแตงพาสเจอรไรส รสช็อกโกแลต
-นมปรุงแตงรสหวานสเตอริไลส

Sterilized Sweetened Flavoured Milk

-นมปรุงแตง ยูเอชที รสโกโก

UHT Cocoa Flavoured Milk

-นมปรุงแตง ยูเอชที กลิ่นบลูเบอรรี

UHT Nature Identical Blueberry Flavoured Milk

-นมปรุงแตง ยูเอชที กลิ่นฟรุตตี้

UHT Nature Identical Fruitti Flavoured Milk

-นมปรุงแตง ยูเอชที ชนิดหวานทําจากนมสด

UHT Sweetened Flavoured Milk Producted
from Fresh Milk

-นมคืนรูปปรุงแตง ยูเอชที รสนํ้าผึ้ง

Recombined UHT Honey Flavoured Milk

-นมคืนรูปปรุงแตง ยูเอชที กลิ่นราสเบอรรีชนิดไขมัน Recombined UHT Artificial Raspberry,
3%
Flavoured Milk 3% Fat
-นมผงปรุงแตงพาสเจอรไรส กลิ่นวานิลลา

Flavoured Milk Powder Artificial Vanilla Flavour

-นมปรุงแตงรสนํ้าผึ้งชนิดละลายทันที

Instant Honey Flavoured Powder Milk

-นมปรุงแตงกลิ่นผลไมรวมชนิดเม็ด

Artificial Mixed Fruit Flavoured Milk Tablet

-นมปรุงแตงชนิดรสมอลต

Malt Flavoured Milk Tablet

-นมผงแปลงไขมันปรุงแตงรสหวาน

Sweet Flavoured Filled Milk Powder

-นมปรุงแตงรสผลไมเมืองรอน

Tropical Fruit Flavoured Milk Powder

-นูทรี-คอล กลิ่นสตรอเบอรรี (นมปรุงแตง)

Artificial Strawberry Flavoured Nutri-Cal
(Flavoured Milk)

-Mix Me Strawberry Flavoured Milk Powder

สูตรสวนประกอบนมปรุงแตง
1. ตองครบ 100%
2. ตองทําจากนมหรือนมผงที่มีการปรุงแตงดวยนํ้าตาล สีผสมอาหาร หรือกลิ่น รส
3. ตองไมใชวัตถุกันเสีย
4. ตองไมใชวัตถุใหความหวานแทนนํ้าตาล
5. อนุญาตใหมกี ารเติมวิตามินและเกลือแรได ทั้งนี้ชนิดและปริมาณที่เติมตองเหมาะสม
6. สูตรใสมนั เนย, นํามั
้ นจากพืช เพือ่ เติมในสวนนมคืนรูป ไมถอื เปนสิง่ ปรุงแตง โดยใหคานวณ
ํ
ปริมาณไขมันไมใหเกินในนมคืนรูป (ไขมันไมนอยกวา 3.2%)
7. การใชสผี สมอาหาร ใหใชตามชนิดและปริมาณทีก่ าหนดไว
ํ
ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
วาดวยเรื่อง สีผสมอาหาร ดังนี้
7.1 สีธรรมชาติ ไดแก สีที่ไดจากการสกัดพืชและสัตวที่ใชบริโภคไดโดยไมเกินอันตราย
และสีชนิดเดียวกันที่ไดจากการสังเคราะห เชน สีโคชินิล สีแคนทาแซนธีน สีคาโรทีน สีคลอโรฟลล หรือสี
อนินทรีย จํ าพวกผงถานที่ไดจากการเผาพืช ปริมาณที่อนุญาตใหใชตามความเหมาะสมและจํ าเปนตอ
กรรมวิธีการผลิต
7.2 สีสงั เคราะห ใหใชไดดังตอไปนี้
7.2.1 สีปองโซ 4 อาร สีบริลเลียนทบลู เอ็ฟซีเอ็ฟ ปริมาณที่อนุญาตใหใช คือ ไมเกิน
50 มิลลิกรัมตอนมปรุงแตงในลักษณะที่จะใชบริโภค 1 กิโลกรัม
7.2.2 สีเอโซรูบนิ สีเออริโทรซิน สีฟาสตกรีน เอ็ฟซีเอ็ฟ ปริมาณทีอ่ นุญาตใหใช คือ ไมเกิน
100 มิลลิกรัมตอนมปรุงแตงในลักษณะที่จะใชบริโภค 1 กิโลกรัม
7.2.3 สีตารตราซีน สีซันเซ็ตเย็ลโลว เอ็ฟซีเอ็ฟ สีอินดิโกคารมีน หรืออินดิโกติน
ปริมาณทีอ่ นุญาตใหใช คือ ไมเกิน 200 มิลลิกรัมตอนมปรุงแตงในลักษณะที่จะใชบริโภค 1 กิโลกรัม
7.2.4 สีตติ าเนียมไดออกไซด ปริมาณที่อนุญาตใหใชตามความเหมาะสมและจําเปน
ตอกรรมวิธีการผลิต การใชสีสังเคราะหตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป ตองมีปริมาณรวมของสีทุกชนิดไมเกินปริมาณ
ของสีทกี่ าหนดให
ํ
ใชนอยที่สุด เชน การใชสีปองโซ 4 อาร รวมกับสีตารตราซีน อนุญาตใหใชไดไมเกิน 50
มิลลิกรัมตอนมปรุงแตงที่จะใชบริโภค 1 กิโลกรัม การใชสีที่มีชนิดและปริมาณนอกเหนือไปจากประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดย
พิจารณาเปนราย ๆ ไป จากขอมูลคา ADI ของสีนนั้ ขอมูลการยอมรับใหมีการใชสีนั้นจากประเทศผูผลิต,
ขอมูลจาก Codex
8. มีการใชวตั ถุเจือปนอาหาร ชนิด และปริมาณที่ใช จะตองเปนไปตามที่กําหนดในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร
9. อนุญาตใหมีการแตงกลิ่น รส ไดดังนี้

9.1 เติมอาหารอืน่ ๆ เชน นํ้าสม นํ้าสตรอเบอรรี ผงโกโก นํ้าตาล เปนตน
9.2 เติมวัตถุแตงกลิ่นรส (Flavour) โดยตองแจงรายละเอียดของวัตถุแตงกลิ่นรสหรือแจง
เลขที่อนุญาตใชฉลากอาหารของวัตถุแตงกลิ่นรสนั้น ตองมีสูตรที่เหมาะสมในการใชเปนวัตถุแตงกลิ่นรส
และเปนชนิดที่ไมเปนอันตราย หรืออาจกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค ถาไมสามารถแจงรายละเอียดดัง
กลาวได ใหสงหนังสือรับรองวัตถุแตงกลิ่นรส หรือหนังสือรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑที่มีการใช
วัตถุแตงกลิ่นรส หรือสง Certificate of Free Sale มาประกอบการพิจารณา
กรรมวิธีการผลิตนมปรุงแตง
1. นมปรุงแตงชนิดเหลว ตองผานกรรมวิธีดังตอไปนี้
1.1 พาสเจอรไรส หมายความวา กรรมวิธฆี า เชือ้ ดวยความรอนไมตากว
ํ่ า 63 องศาเซลเซียส
และคงอยูท อี่ ณ
ุ หภูมินี้ไมนอยกวา 30 นาที หรือทําใหรอนไมตํ่ากวา 72 องศาเซลเซียส และคงอยูที่อุณหภูมิ
นีไ้ มนอ ยกวา 16 วินาที แลวจึงทําใหเย็นลงทันทีที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียสหรือตํ่ากวา ทั้งนี้จะผานกรรมวิธี
ทํานมปรุงแตงชนิดเหลวใหเปนเนื้อเดียวกันหรือไมก็ได
1.2 สเตอริไลส หมายความวา กรรมวิธฆี า เชือ้ ดวยความรอนไมตากว
ํ่ า 100 องศาเซลเซียส
โดยใชเวลาทีเ่ หมาะสม ทั้งนี้จะตองผานกรรมวิธีทํานมปรุงแตงชนิดเหลวใหเปนเนื้อเดียวกัน
1.3 ยูเอช หมายความวา กรรมวิธีฆาเชื้อดวยความรอนไมตํ่ากวา 133 องศาเซลเซียส
ไมนอ ยกวา 1 วินาที แลวบรรจุในภาชนะบรรจุและในสภาวะที่ปราศจากเชื้อ ทั้งนี้จะตองผานกรรมวิธีทํานม
ปรุงแตงชนิดเหลวใหเปนเนื้อเดียวกัน
1.4 รายละเอียดของกรรมวิธีที่มิไดเปนไปตามขอ 1.1 ขอ 1.2 หรือขอ 1.3 จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. นมปรุงแตงทีผ่ า นกรรมวิธพี าสเจอรไรส ตองเก็บรักษาไวทอี่ ณ
ุ หภูมไิ มเกิน 10 องศาเซลเซียส
และระยะเวลาที่จําหนายตองไมเกิน 3 วัน นับแตวันที่บรรจุในภาชนะบรรจุ
3. นมปรุงแตงที่ผานกรรมวิธีสเตอริไลสหรือยูเอชที ตองรักษาคุณภาพมาตรฐานใหคงอยูได
ตามคุณภาพมาตรฐาน และไมเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิมที่ทําขึ้นเมื่อเก็บไวในอุณหภูมิปกติไดไมนอย
กวา 7 วัน นับแตวันที่บรรจุในภาชนะบรรจุ
4. กรรมวิธีการผลิต ตองเปนไปตามขอเท็จจริง สอดคลองกับที่กําหนดในประกาศกระทรวง
สาธารณสุขและตรงตามสูตร เริ่มตั้งแตการผลิตจนถึงการบรรจุ

