
หลักเกณฑ์การพิจารณาขวดนม 
 

ขวดนม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 117 (พ.ศ.2532) เรื่อง ขวดนม หมายความว่า 
ภาชนะที่ใช้เฉพาะสําหรับการบรรจุนมหรือของเหลวอื่น เพ่ือการบริโภคของทารกและเด็ก ซึ่งประกอบด้วยขวด ฝา
หัวนมยาง และฝาครอบหัวนมยาง และให้หมายความรวมถึงภาชนะรูปแบบอื่น ๆ ท่ีทําข้ึนโดยมีเจตนาที่จะใช้
ทํานองเดียวกับขวดนมด้วย 

ผู้ผลิตหรือนําเข้าขวดนมจะต้องย่ืนขอความเห็นชอบต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใน
เร่ืองรูปแบบหรือรูปทรง ตลอดรวมถึงวัสดุที่ใช้หากมิได้มีข้อกําหนดเฉพาะไว้แล้ว ทั้งน้ีสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังน้ี 

1. ขวดนมต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังน้ี 
1.1 สะอาด 
1.2 ใสไม่มีสี 
1.3 กรณีที่ทําด้วยพลาสติกต้องเป็นชนิดพอลิคาร์บอเนต ที่ทนความร้อนท่ีใช้ต้มได้ มีความ

ทนทานต่อการใช้งานได้หลาย ๆ ครั้ง และต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กําหนดไว้ในผนวกหมายเลข 1 การใช้
พลาสติกชนิดอื่นหรือวัสดุอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยต้องส่ง
คุณภาพหรือมาตรฐานของพลาสติกหรือวัสดุชนิดน้ัน ๆ ไปให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

1.4 ต้องมีรูปแบบดังน้ี 
1.4.1 ทรงกระบอกปกติ หรือ 
1.4.2 รูปทรงอื่นโดยต้องมีผลการทดสอบการล้างขวดนมรูปแบบน้ัน ๆ เปรียบเทียบกับ

การล้างขวดนมทรงกระบอกปกติภายใต้ภาวะการทดสอบที่กําหนดไว้ในผนวกหมายเลข 2 และผลการทดสอบนั้น 
จะต้องแสดงให้เห็นว่าปริมาณจุลินทรีย์ในขวดนมรูปแบบนั้น ๆ ไม่มากกว่าหรือไม่แตกต่างจากปริมาณจุลินทรีย์ใน
ขวดนมรูปทรงปกติ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % นอกจากนี้ยังต้องแจ้งวิธีล้างหรือทําความสะอาด
โดยละเอียดเป็นภาษาไทยไว้ท่ีฉลาก หรือร่วมไปกับขวดนมที่จําหน่ายด้วย 

1.4.3 กรณีขวดนมน้ันมีการพิมพ์หรือติดรูปลอก ลวดลาย ต้อง 
1.4.3.1 พิมพ์ หรือติดรูปลอก ลวดลาย ไว้ด้านนอกขวด 
1.4.3.2 มีหลักฐานยืนยันว่าสีพิมพ์ หรือรูปลอกน้ันไม่หลุดลอกออกมาโดย

หลักฐานน้ันอาจเป็นผลการทดสอบตามข้อ 9.6 ของ มอก.1181 – 2536 เรื่อง ขวดนมพลาสติก (ผนวกหมายเลข 
3) หรือผลการทดสอบโดยวิธีอื่นที่ใกล้เคียงกัน 

1.4.3.3 ลวดลายน้ันต้องไม่มากจนทําให้มองไม่เห็นด้านในของขวดนมได้ 
ทุกส่วนอันเป็นอุปสรรคต่อการทําความสะอาด 

1.4.3.4 ลวดลายน้ันต้องไม่ไปรบกวนบริเวณขีดบอกปริมาตร ทําให้อ่านขีด
บอกปริมาตรได้ยากหรือไม่ชัดเจน 
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2. หัวนมยาง และฝาครอบหัวนมยาง ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังน้ี 
2.1 สะอาด 
2.2 ไม่มีสีออกมาปนเป้ือนกับอาหาร 
 
 
2.3 ฝาและฝาครอบหัวนมยางที่ทําด้วยพลาสติกต้องเป็นพลาสติกชนิดพอลิคาร์บอเนตหรือ

โพลีโปรบิลีน ท่ีทนความร้อนที่ใช้ต้มได้ มีความทนทานต่อการใช้งานได้หลาย ๆ ครั้ง และต้องมีคุณภาพหรือ
มาตรฐานตามที่กําหนดไว้ในผนวกหมายเลข 1 และหมายเลข 4 แล้วแต่กรณี 

การใช้พลาสติกชนิดอื่นหรือ วัสดุอื่นต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา โดยต้องส่งคุณภาพหรือมาตรฐานของพลาสติกหรือวัสดุชนิดน้ัน ๆ ไปให้สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

2.4 หัวนมยางต้องทนต่อความร้อนที่ใช้ต้มได้ มีความทนทานต่อแรงดึง โดยใช้วิธีทดสอบท่ี
กําหนดในเจไอเอสที 9106-1980 รับเบอร์นิปเบิลส์ (JIS T 9106-1980 Rubber Nipples) และต้องมีคุณภาพหรือ
มาตรฐานตามที่กําหนดไว้ในผนวกหมายเลข 5 
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ผนวกหมายเลข 1 
 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเน้ือพลาสติกของพลาสติกชนิดพอลิคาร์บอเนต 

ชนิดพลาสติก
 
        รายละเอียด 

พอลิคาร์บอเนต 
ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได ้

(มิลลกิรัมตอ่ 1 กิโลกรัม) 

(ก)  ตะก่ัว 20 
(ข)  แคดเมี่ยม 20 
 

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจายของพลาสติกชนิดพอลิคาร์บอเนต* 
                                                ชนิดพลาสติก

 
          
             รายละเอียด

พอลิคาร์บอเนต 
ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได ้

(มิลลกิรัมตอ่ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร 
ของสารละลาย) 

(ก)  โลหะหนัก (คํานวณเป็นตะก่ัว) 1 
(ข)  โพแทสเซยีมเปอรแ์มงกาเนตที่ใช้ทําปฏิกริยา 5 
(ค)  สารตกค้างที่ระเหยได้ในน้ํา (กรณีทีอ่าหารที่มีความเป็น 

กรด-ด่าง เกิน 5) 
15 

(ง)  สารตกค้างจากสารที่ระเหยได้ในกรดอะซีติก (กรณีอาหารท่ีมี 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่เกิน 5) 

15 

 
* ให้ใช้วิธีตามที่กําหนดใน มอก. “วิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กับอาหาร” 
มอก. 656-2529 และฉบับทีแ่ก้ไข (ถ้าม)ี 
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ผนวกหมายเลข 2 

การทดสอบการล้างขวดนมรูปแบบนั้นๆ เปรียบเทียบกบัการล้างขวดนมทรงกระบอกปกต ิ
 
1.  หน่วยงานตรวจสอบ 

1.1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ 
1.2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ หรือ 
1.3 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหดิล หรือ 
1.4 หน่วยงานอื่นโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

2.  ตัวอย่าง 
2.1 ขวดนมรูปทรงกระบอกปกต ิ
2.2 ขวดนมรูปแบบน้ัน ๆ 
2.3 ตัวอย่างละ 30 ตัวอย่าง 

3.  สภาวะการทดสอบการล้าง 
3.1 ก่อนทําการทดลองทุกสภาวะต้องล้างขวดนมให้สะอาด และ sterile ด้วย autochave อุณหภูม ิ121 

องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที ก่อนทุกครั้ง 
3.2 เตรียมนํ้านมตามสัดส่วนและวิธีการที่ระบุไว้บนฉลากของนมดัดแปลงสําหรับทารก บรรจุนํ้านมท่ีเตรียมไว้

ลงในขวดเท่าทีขี่ดบอกปริมาตรสูงสุดของขวดต้ังทิ้งไว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง 
3.3 เทนํ้านมออกแล้วตั้งขวดทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ท่ีอณุหภูมิห้อง 
3.4 แบ่งตัวอย่างเป็น 3 ชดุ ๆ ละ 10 หน่วย ทําความสะอาดด้วยวิธีต่าง ๆ ดังน้ี 

3.4.1 กลั้วล้างด้วยนํ้าประปา ล้างด้วยแปรงล้างขวดปกต ิ(แปรงปลายตรง) หรือแปรงทีม่ีลักษณะเฉพาะ 
กรณีขวดนมทีม่ีการแนะนําให้ใชแ้ปรงที่มีลกัษณะพิเศษในการล้าง เช่น แปรงโค้งหรืองอ เป็นต้น จะตอ้งมีผลการ
ทดสอบการล้างขวดนมทรงกระบอกปกตดิ้วยแปรงดังกล่าว เปรียบเทียบกับการใชแ้ปรงปกติด้วย และผลดังกล่าว
ตอ้งแสดงให้เหน็ว่าแปรงลักษณะพิเศษนั้น ให้ผลในการล้างขวดนมทรงกระบอกเหมอืนการล้างด้วยแปรงปกติหรือ
ดีกว่าการล้างดว้ยแปรงปกติ แล้วแต่กรณ ีร่วมกับนํ้ายาล้างจาน ล้างจนหมดคราบ ล้างนํ้าประปาอีกครั้ง 

3.4.2 เช่นเดียวกับ 3.4.1 แตเ่พ่ิมการลวกด้วยนํ้าเดือดเป็นข้ันตอนสดุทา้ย 
3.4.3 เช่นเดียวกับ 3.4.1 แตเ่พ่ิมการต้มขวดนม เป็นเวลา 5 นาที เป็นข้ันตอนสดุท้าย 

4. การทดสอบ 
4.1 ทํา Rinse Test โดยเติมฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 10 มิลลิลติรลงไปในแต่ละหน่วยของตัวอย่างเขย่าให้สัมผัสกับ

พ้ืนผิวหน้าของตัวอย่างทีต่รวจสอบให้ทั่ว จะได ้rinse solution แต่ละหน่วย 
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4.2 บิเปต 1 และ 0.1 มิลลิลติร ของ rinse solution ท่ีไดล้งในจานเพาะเลี้ยงเช้ือ (Petri-dish) อย่างละ 2 
จาน 

4.3 เทอาหารเล้ียงเชื้อ Total Plate Count Agar ประมาณ 15 มิลลลิิตร ลงในจานเพาะเชือ้แล้วผสมให้เข้า
กัน ท้ิงใหอ้าหารเลี้ยงเชื้อแขง็ตัว นําไปบ่มที่อุณหภูม ิ35-37 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง 

4.4 นับจํานวนจุลินทรีย์ (Total Plate Count) บันทึกผล แล้วคํานวณเป็นจํานวนจุลินทรีย์ตอ่หน่วยทดลอง 



 
 

- 6 -

ผนวกหมายเลข 3 

การทดสอบความคงทนของสีพิมพ*์* 
 

1.  สารละลาย 
1.1 สารละลายกรดแอซตีิก 1 + 24 
1.2 สารละลายโพแทสเซียมโครเมต 50 กรัมตอ่ลูกบาศก์เดซิเมตร 

2. วิธีทดสอบ 
ใช้นํ้ากลั่นล้างผิวของขวดนมตัวอย่างให้สะอาด แล้วแชส่ว่นท่ีพิมพ์สีลงในภาชนะที่เหมาะสม ซึ่งบรรจุนํ้ากลั่น

จนท่วมส่วนทีพิ่มพ์สี ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที นําขวดนมตัวอย่างข้ึน แล้ว ตรวจพินิจขวด
นมตัวอย่างว่ามีสีหลดุลอกออกมาหรอืไม ่ปล่อยให้นํ้ากลัน่เย็นลง ใช้ปิเปตตด์ดูนํ้ากลัน่ที่แชข่วดนมตัวอย่างมา 10 
ลูกบาศ์เซนติเมตร ใส่ลงในหลอดทดสอบ เติมสารละลายกรดแอซตีิก 3 ลูกบาศก์เซนตเิมตร และสารละลาย
โพแทสเซียมโครเมต 2 หยด เขย่าให้เข้ากัน สังเกตว่าเกิดตะกอนภายในเวลา 30 นาทีหรือไม ่

 
**อ้างอิงวิธีการวิเคราะห์และเกณฑ์การตดัสนิตามมอก.1181 – 2536 เร่ือง ขวดนมพลาสติก เมื่อทดสอบแล้ว 

สีตอ้งไม่หลดุลอก และสารละลายที่ไดต้อ้งไม่ขุ่นหรือมตีะกอนเกิดข้ึน 
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ผนวกหมายเลข 4 
 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเน้ือพลาสติกของพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน  

ชนิดพลาสติก
 
       รายละเอียด 

พอลิพรอพิลีน** 
ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได ้

(มิลลกิรัมตอ่ 1 กิโลกรัม) 

โลหะหนัก (คํานวณเป็นตะก่ัว) 20 
สารหนู 2
สารท่ีสกัดด้วยนอร์มลัเฮกเซน 55,000 
สารท่ีละลายได้ในไซลีน 300,000 

 
คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจายของพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน* 

                                                ชนิดพลาสติก
 
             รายละเอียด 

พอลิพรอพิลีน**  
ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได ้

(มิลลกิรัมตอ่ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร 
ของสารละลาย) 

โลหะหนัก (คํานวณเป็นตะก่ัว) 1 
โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตทีใ่ชท้ําปฏิกริยา 5 
สารตกค้างจากสารที่ระเหยได้ในกรดอะซีตกิความเข้มข้นร้อยละ 4 
(กรณอีาหารท่ีมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ไม่เกิน 5)

15 

สี** ไม่มีสอีอกมา 
 
* ให้ใช้วิธีตามที่กําหนดใน มอก.“วิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติกท่ีใช้กับอาหาร”  
   มอก.656/2529 และฉบับที่แก้ไข (ถ้ามี) 
** พอลิพรอพิลีนชนิดทีใ่ช้บรรจุนมหรือผลิตภัณฑ์นม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที ่295) พ.ศ.2548 

เร่ือง กําหนดคณุภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก 
*** ขวดนมตอ้งไม่มีส ี
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ผนวกหมายเลข 5 
 

คุณภาพหรือมาตรฐานของเน้ือยาง 

รายละเอียด ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได ้
(มิลลกิรัมตอ่ 1 กิโลกรัม) 

(ก)  ตะก่ัว 10 
(ข)  แคดเมี่ยม 10 
(ค)  ไนโตรซามีน 0.01 
 

คุณภาพหรือมาตรฐานของการแพร่กระจาย 

รายละเอียด ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได ้
(มิลลกิรัมตอ่ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตรของสารละลาย) 

(ก)  ฟีนอล* 5 
(ข)  ฟอร์มาลดไีฮด*์ 4 
(ค)  สังกะส*ี* 1 
(ง)  โลหะหนัก (คํานวณเป็นตะก่ัว)* 1 
(จ)  สารตกค้างที่ระเหยได้ในน้ํา* 40 

 

* ให้ใช้วิธีตามที่กําหนดใน มอก. “วิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้กับอาหาร” 
มอก.969-2533 และฉบับทีแ่ก้ไข (ถ้ามี) 
** ใหใ้ช้วิธีตามที่กําหนดในอนิเตอร์เนชั่นแนลสแตนดาร์ด ไอ เอส โอ 6101/1-1981 
(อ)ี [International Standard ISO 6101/1-1981 (E)] 

 
 


