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ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เร่ือง  คํ าชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 286) เร่ือง นมดัดแปลงสํ าหรับทารกและ
นมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสํ าหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับท่ี 2) และ (ฉบับท่ี 287) พ.ศ.2547

เร่ือง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสํ าหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับท่ี 3)
                                                 ---------------------------------------------

เพื่อสนับสนุนการปองกันปญหาเด็กฟนผุและเปนโรคอวน อันเนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีรสหวาน
ตัง้แตวัยทารก ซึ่งจะมีผลตอสุขภาพในระยะตอไป

กระทรวงสาธารณสขุโดยส ํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา จงึออกประกาศกระทรวงสาธารณสขุ
(ฉบับที่ 286) เร่ือง นมดัดแปลงสํ าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสํ าหรับทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) และ 
(ฉบบัที ่287) พ.ศ.2547 เร่ือง อาหารทารกและอาหารสตูรตอเนือ่งสํ าหรบัทารกและเดก็เลก็ (ฉบบัท่ี 3) โดยประกาศฯ
ดังกลาวมีสาระสํ าคัญ ดังนี้

1.  ก ําหนดใหนมดดัแปลงส ําหรบัทารกและนมดดัแปลงสตูรตอเนือ่งสํ าหรบัทารกและเดก็เลก็ อาหาร
ทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสํ าหรับทารกและเด็กเล็ก “หามเติมนํ้ าตาล นํ้ าผ้ึง หรือวัตถุที่ใหความหวานอื่นใด          
ยกเวนนํ้ าตาลแลคโตสหรือคารโบไฮเดรตอื่นที่มิใชนํ้ าตาลที่มีความหวานเทียบเทา หรือนอยกวานํ้ าตาลแลคโตส”

จากขอก ําหนดขางตน สํ านกังานคณะกรรมการอาหารและยาไดศกึษาขอมลูทางวชิาการเกีย่วกบั
คาความหวานของนํ้ าตาลแลคโตส ปรากฏวาการหาคาความหวานของนํ้ าตาลแลตโตส ซึ่งจะหาเทียบกับนํ้ าตาล
ซโูครส และใชวิธีการตรวจสอบทางสัมผัส (sensory evaluation) ซึง่เมือ่ใชกลุมบุคคลที่ทดสอบตางกันหรือปจจัย
ในการทดสอบตางกันจะทํ าใหคาที่ไดแตกตางกัน และในทางอุตสาหกรรมขอกํ าหนดคุณลักษณะของ
คารโบไฮเดรตที่ใชในการผลิตอาหาร จะไมนิยมกํ าหนดคาความหวานแตจะกํ าหนดเปนคา Dextrose equivalent 
(DE) แทน ซึ่งคา DE แสดงถึงระดับการยอยแปงใหเปนนํ้ าตาลกลูโคสหรือเดกซโตรส โดยแปงมีคา DE เทากับ 0 
ขณะที่นํ้ าตาลกลูโคสหรือเดกซโตรสมีคา DE เทากับ 100 ตัวอยางคา DE ของคารโบไฮเดรตบางชนิด เชน มอลโต
เดกซตริน มีคา DE นอยกวา 20 เปนตน

ดังนั้นเพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติและสอดคลองกับขอมูลทางวิชาการที่มี สํ านักงานคณะ
กรรมการอาหารและยาจึงใชคาความหวานของนํ้ าตาลแลคโตสเมื่อเทียบกับน้ํ าตาลซูโครสไวที่ 40 โดยอางอิงจาก
เอกสาร Food Theory and Application 2nd ed., 1992, p.151 เปนเกณฑในการพิจารณาอนุญาต และเอกสาร       
ดังกลาวมีขอมูลแสดงวา corn syrup ซึง่เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการยอยแปงจากขาวโพด ที่คา DE เทากับ 36 จะมี
คาความหวานของนํ ้าตาลแลคโตสเมือ่เทยีบกบัน้ํ าตาลซโูครส เทากบั 40 จงึสามารถเทยีบเคยีงวาคารโบไฮเดรตที ่        
มใิชนํ ้าตาลทีอ่นญุาตใหเติมในผลิตภัณฑกลุมนี้ จะตองเปนคารโบไฮเดรตที่มีคา DE ไมเกิน 36

2.  นมดัดแปลงสํ าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสํ าหรับทารกและเด็กเล็กและอาหารทารก
และอาหารสูตรตอเนื่องสํ าหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มีความประสงคจะใหใชเล้ียงทารกหรือเด็กเล็ก ซึ่งมีระบบการ
ยอยอาหารผิดปกติ หรือมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ หรือแพสารอาหารบางชนิด อาจจะเติมนํ้ าตาลหรือวัตถุให
ความหวานอื่นได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยากอน
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3.  ฉลากของนมดัดแปลงสํ าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสํ าหรับทารกและเด็กเล็กและ

อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสํ าหรับทารกและเด็กเล็ก ตองแสดงขอความ “ไมควรเติมนํ้ าตาล นํ้ าผ้ึง หรือ
วตัถใุหความหวานใด ๆ อกี เพราะอาจท ําใหทารกและเดก็เลก็ฟนผุและเปนโรคอวนได” ดวยตวัอกัษรขนาดไมเล็กกวา
2 มลิลิเมตร อานไดชัดเจน ในบริเวณเดียวกับท่ีแสดงขอความคํ าเตือนอื่น ๆ ตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 156 (พ.ศ.2537) เร่ือง นมดัดแปลงสํ าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่องสํ าหรับทารกและเด็กเล็ก หรือ 
ฉบับที่ 157 (พ.ศ.2537) เร่ือง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่องสํ าหรับทารกและเด็กเล็ก กํ าหนดไว

4.  วนัที่บังคับใช/บทเฉพาะกาล
- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง นมดัดแปลงสํ าหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรตอเนื่อง

สํ าหรบัทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับท่ี 287) พ.ศ.2547 เร่ือง อาหารทารกและอาหารสูตรตอเนื่อง
สํ าหรบัทารกและเด็กเล็ก (ฉบับที่ 3) ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 122 ตอนพิเศษ          
9 ง. ลงวนัที่ 31 มกราคม 2548 จะมีผลบังคับใชเมื่อพนกํ าหนด 90 วัน นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป คือ ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม 2548 ดังนั้นผูที่ไดรับอนุญาตหลังจากวันที่ประกาศใชบังคับตองปฏิบัติตาม
ทันที

-  ใหผูผลิต ผูน ําเขา ทีไ่ดขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑไวแลวกอนวนัทีป่ระกาศใชบงัคบั ยืน่แกไขรายละเอยีด
ใหถกูตองตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกํ าหนด ภายใน 180 วัน นับแตวันที่ประกาศใชบังคับ (ภายในวันที่ 
28 ตุลาคม 2548) ทั้งนี้มีเงื่อนไขการใชฉลากเดิม ดังนี้

-  กรณทีีแ่กไขเฉพาะฉลาก เนื่องจากสูตรสวนประกอบเปนไปตามประกาศนี้แลว ใหสามารถ
ใชฉลากเดิมตอไปได แตไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่ประกาศใชบังคับ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2549)

- กรณีที่แกไขฉลากและสูตรสวนประกอบใหถูกตองตามที่ประกาศกํ าหนด ใหสามารถใช
ฉลากเดิมตอไปได แตไมเกิน 180 วัน นับแตวันที่ประกาศใชบังคับ (วันที่ 28 ตุลาคม 2548)

สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน และขอใหผูประกอบการที่
เกี่ยวของปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวโดยเครงครัด และหากมีขอสงสัยประการใดโปรดติดตอ
สอบถามไดที่ กองควบคุมอาหาร สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2590-7322 
และ 0-2590-7023 ในเวลาราชการ

ประกาศ  ณ  วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2548

(ลงชื่อ)    ภกัดี  โพธิศิริ

         (นายภักดี  โพธิศิริ)
                        เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
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