(สําเนา)
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรือ่ ง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 286) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและ
นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547
เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3)
--------------------------------------------เพื่อสนับสนุนการปองกันปญหาเด็กฟนผุและเปนโรคอวน อันเนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีรสหวาน
ตัง้ แตวัยทารก ซึ่งจะมีผลตอสุขภาพในระยะตอไป
กระทรวงสาธารณสุขโดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 286) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) และ
(ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547 เรือ่ ง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3) โดยประกาศฯ
ดังกลาวมีสาระสําคัญ ดังนี้
1. กําหนดใหนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนือ่ งสําหรับทารกและเด็กเล็ก อาหาร
ทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก “หามเติมนํ้าตาล นํ้าผึ้ง หรือวัตถุที่ใหความหวานอื่นใด
ยกเวนนํ้าตาลแลคโตสหรือคารโบไฮเดรตอื่นที่มิใชนํ้าตาลที่มีความหวานเทียบเทา หรือนอยกวานํ้าตาลแลคโตส”
จากขอกําหนดขางตน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดศกึ ษาขอมูลทางวิชาการเกีย่ วกับ
คาความหวานของนํ้าตาลแลคโตส ปรากฏวาการหาคาความหวานของนํ้าตาลแลตโตส ซึ่งจะหาเทียบกับนํ้าตาล
ซูโครส และใชวิธีการตรวจสอบทางสัมผัส (sensory evaluation) ซึง่ เมือ่ ใชกลุมบุคคลที่ทดสอบตางกันหรือปจจัย
ในการทดสอบต า งกั น จะทํ าให ค  า ที่ ไ ด แ ตกต า งกั น และในทางอุ ต สาหกรรมข อ กํ าหนดคุ ณ ลั ก ษณะของ
คารโบไฮเดรตที่ใชในการผลิตอาหาร จะไมนิยมกําหนดคาความหวานแตจะกําหนดเปนคา Dextrose equivalent
(DE) แทน ซึ่งคา DE แสดงถึงระดับการยอยแปงใหเปนนํ้าตาลกลูโคสหรือเดกซโตรส โดยแปงมีคา DE เทากับ 0
ขณะที่นํ้าตาลกลูโคสหรือเดกซโตรสมีคา DE เทากับ 100 ตัวอยางคา DE ของคารโบไฮเดรตบางชนิด เชน มอลโต
เดกซตริน มีคา DE นอยกวา 20 เปนตน
ดังนั้นเพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติและสอดคลองกับขอมูลทางวิชาการที่มี สํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาจึงใชคาความหวานของนํ้าตาลแลคโตสเมื่อเทียบกับนํ้าตาลซูโครสไวที่ 40 โดยอางอิงจาก
เอกสาร Food Theory and Application 2nd ed., 1992, p.151 เปนเกณฑในการพิจารณาอนุญาต และเอกสาร
ดังกลาวมีขอมูลแสดงวา corn syrup ซึง่ เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการยอยแปงจากขาวโพด ที่คา DE เทากับ 36 จะมี
คาความหวานของนําตาลแลคโตสเมื
้
อ่ เทียบกับนําตาลซู
้
โครส เทากับ 40 จึงสามารถเทียบเคียงวาคารโบไฮเดรตที่
มิใชนาตาลที
ํ้
อ่ นุญาตใหเติมในผลิตภัณฑกลุมนี้ จะตองเปนคารโบไฮเดรตที่มีคา DE ไมเกิน 36
2. นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กและอาหารทารก
และอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มีความประสงคจะใหใชเลี้ยงทารกหรือเด็กเล็ก ซึ่งมีระบบการ
ยอยอาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพสารอาหารบางชนิด อาจจะเติมนํ้าตาลหรือวัตถุให
ความหวานอื่นได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากอน
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3. ฉลากของนมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็กและ
อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก ตองแสดงขอความ “ไมควรเติมนํ้าตาล นํ้าผึ้ง หรือ
วัตถุใหความหวานใด ๆ อีก เพราะอาจทําใหทารกและเด็กเล็กฟนผุและเปนโรคอวนได” ดวยตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา
2 มิลลิเมตร อานไดชัดเจน ในบริเวณเดียวกับที่แสดงขอความคําเตือนอื่น ๆ ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537) เรื่อง นมดัดแปลงสําหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก หรือ
ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537) เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสําหรับทารกและเด็กเล็ก กําหนดไว
4. วันที่บังคับใช/บทเฉพาะกาล
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง นมดัดแปลงสํ าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่อง
สําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 287) พ.ศ.2547 เรื่อง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่อง
สําหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3) ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 122 ตอนพิเศษ
9 ง. ลงวันที่ 31 มกราคม 2548 จะมีผลบังคับใชเมื่อพนกําหนด 90 วัน นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป คือ ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2548 ดังนั้นผูที่ไดรับอนุญาตหลังจากวันที่ประกาศใชบังคับตองปฏิบัติตาม
ทันที
- ใหผผู ลิต ผูน าเข
ํ า ทีไ่ ดขนึ้ ทะเบียนผลิตภัณฑไวแลวกอนวันทีป่ ระกาศใชบงั คับ ยืน่ แกไขรายละเอียด
ใหถกู ตองตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ประกาศใชบังคับ (ภายในวันที่
28 ตุลาคม 2548) ทั้งนี้มีเงื่อนไขการใชฉลากเดิม ดังนี้
- กรณีทแี่ กไขเฉพาะฉลาก เนื่องจากสูตรสวนประกอบเปนไปตามประกาศนี้แลว ใหสามารถ
ใชฉลากเดิมตอไปได แตไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศใชบังคับ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2549)
- กรณีที่แกไขฉลากและสูตรสวนประกอบใหถูกตองตามที่ประกาศกํ าหนด ใหสามารถใช
ฉลากเดิมตอไปได แตไมเกิน 180 วัน นับแตวันที่ประกาศใชบังคับ (วันที่ 28 ตุลาคม 2548)
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน และขอใหผูประกอบการที่
เกี่ยวของปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวโดยเครงครัด และหากมีขอสงสัยประการใดโปรดติดตอ
สอบถามไดที่ กองควบคุมอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2590-7322
และ 0-2590-7023 ในเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2548
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