หลักเกณฑการพิจารณาขวดนม
ขวดนม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 117 (พ.ศ.2532) เรื่อง ขวดนม หมายความวา
ภาชนะที่ใชเฉพาะสําหรับการบรรจุนมหรือของเหลวอื่น เพื่อการบริโภคของทารกและเด็ก ซึ่งประกอบดวยขวด ฝา
หัวนมยาง และฝาครอบหัวนมยาง และใหหมายความรวมถึงภาชนะรูปแบบอื่น ๆ ที่ทําขึ้นโดยมีเจตนาที่จะใช
ทํานองเดียวกับขวดนมดวย
ผูผลิตหรือนําเขาขวดนมจะตองยื่นขอความเห็นชอบตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ในเรื่องรูปแบบหรือรูปทรง ตลอดรวมถึงวัสดุที่ใชหากมิไดมีขอกําหนดเฉพาะไวแลว ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาจะพิจารณาจากหลักเกณฑดังนี้
1. ขวดนมตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังนี้
1.1 สะอาด
1.2 ใสไมมีสี
1.3 กรณีที่ทําดวยพลาสติกตองเปนชนิดโพลีคารบอเนต ที่ทนความรอนที่ใชตมได มีความ
ทนทานตอการใชงานไดหลาย ๆ ครั้ง และตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามที่กําหนดไวในผนวกหมายเลข 1
การใชพลาสติกชนิดอื่นหรือวัสดุอื่นตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา โดยตองสงคุณภาพหรือมาตรฐานของพลาสติกหรือวัสดุชนิดนั้น ๆ ไปใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเพื่อใชประกอบการพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
1.4 ตองมีรูปแบบดังนี้
1.4.1 ทรงกระบอกปกติ หรือ
1.4.2 รูปทรงอื่นโดยตองมีผลการทดสอบการลางขวดนมรูปแบบนั้น ๆ เปรียบเทียบกับ
การลางขวดนมทรงกระบอกปกติภายใตภาวะการทดสอบที่กําหนดไวในผนวกหมายเลข 2 และผลการทดสอบนั้น
จะตองแสดงใหเห็นวาปริมาณจุลินทรียในขวดนมรูปแบบนั้น ๆ ไมมากกวาหรือไมแตกตางจากปริมาณจุลินทรียใน
ขวดนมรูปทรงปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % นอกจากนี้ยังตองแจงวิธีลางหรือทําความสะอาด
โดยละเอียดเปนภาษาไทยไวที่ฉลาก หรือรวมไปกับขวดนมที่จําหนายดวย
1.4.3 กรณีขวดนมนั้นมีการพิมพหรือติดรูปลอก ลวดลาย ตอง
1.4.3.1 พิมพ หรือติดรูปลอก ลวดลาย ไวดานนอกขวด
1.4.3.2 มีหลักฐานยืนยันวาสีพิมพ หรือรูปลอกนั้นไมหลุดลอกออกมา
โดยหลักฐานนั้นอาจเปนผลการทดสอบตามขอ 9.6 ของ มอก.1181 – 2536 เรื่อง ขวดนมพลาสติก (ผนวกหมาย
เลข 3) หรือผลการทดสอบโดยวิธีอื่นที่ใกลเคียงกัน
1.4.3.3 ลวดลายนั้นตองไมมากจนทําใหมองไมเห็นดานในของขวดนมได
ทุกสวนอันเปนอุปสรรคตอการทําความสะอาด

-21.4.3.4 ลวดลายนั้นตองไมไปรบกวนบริเวณขีดบอกปริมาตร ทําใหอานขีดบอก
ปริมาตรไดยากหรือไมชัดเจน
2. หัวนมยาง และฝาครอบหัวนมยาง ตองมีคุณภาพหรือมาตรฐานดังนี้
2.1 สะอาด
2.2 ไมมีสีออกมาปนเปอนกับอาหาร
2.3 ฝาและฝาครอบหัวนมยางที่ทําดวยพลาสติกตองเปนพลาสติกชนิดโพลีคารบอเนต
หรือโพลีโปรบิลีน ที่ทนความรอนที่ใชตมได มีความทนทานตอการใชงานไดหลาย ๆ ครั้ง และตองมีคุณภาพหรือ
มาตรฐานตามที่กําหนดไวในผนวกหมายเลข 1 และหมายเลข 4 แลวแตกรณี
การใชพลาสติกชนิดอื่นหรือวัสดุอื่นตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา โดยตองสงคุณภาพหรือมาตรฐานของพลาสติกหรือวัสดุชนิดนั้น ๆ ไปใหสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาเพื่อใชประกอบการพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป
2.4 หัวนมยางตองทนตอความรอนที่ใชตมได มีความทนทานตอแรงดึง โดยใชวิธีทดสอบที่
กําหนดในเจไอเอสที 9106-1980 รับเบอรนิปเบิลส (JIS T 9106-1980 Rubber Nipples) และตองมีคุณภาพหรือ
มาตรฐานตามที่กําหนดไวในผนวกหมายเลข 5
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ผนวกหมายเลข 1
คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติกของพลาสติกชนิดโพลีคารบอเนต
ชนิดพลาสติก
รายละเอียด
(ก) ตะกั่ว
(ข) แคดเมี่ยม

โพลีคารบอเนต
ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได
(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)
20
20

คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจายของพลาสติกชนิดโพลีคารบอเนต *
ชนิดพลาสติก
รายละเอียด
(ก) โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว)
(ข) โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต
ที่ใชทําปฏิกริยา
(ค) สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา
(กรณีที่อาหารที่มีความเปนกรด-ดาง
เกิน 5)
(ง) สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในกรด
อะซีติก (กรณีอาหารที่มีคาความเปน
กรด-ดาง ไมเกิน 5)

โพลีคารบอเนต
ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได (มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศก
เดซิเมตรของสารละลาย)
1
5
15

15

* ใหใชวิธีตามที่กําหนดใน มอก. “วิธีวิเคราะหผลิตภัณฑพลาสติกที่ใชกับอาหาร”
มอก. 656-2529 และฉบับที่แกไข (ถามี)
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ผนวกหมายเลข 2
ภาวะการทดสอบการลางขวดนมรูปแบบนั้น ๆ เปรียบเทียบกับการลางขวดนมทรงกระบอกปกติ
1. หนวยทดลอง
1.1 กรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือ
1.2 กรมวิทยาศาสตรบริการ หรือ
1.3 สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ
1.4 หนวยงานอื่นโดยความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
2. ตัวอยาง
2.1 ขวดนมรูปทรงกระบอกปกติ
2.2 ขวดนมรูปแบบนั้น ๆ
2.3 ตัวอยางละ 30 ตัวอยาง
3. สภาวะการทดลอง
3.1 กอนทําการทดลองทุกสภาวะตองลางขวดนมใหสะอาดและ sterile ดวย autochave
อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลา 15 นาที กอนทุกครั้ง
3.2 เตรียมน้ํานมตามสัดสวนและวิธกี ารที่ระบุไวบนฉลากของนมดัดแปลงสําหรับทารก บรรจุ
น้ํานมที่เตรียมไวลงในขวดเทาที่ขีดบอกปริมาตรสูงสุดของขวดตั้งทิ้งไวเปนเวลา 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง
3.3 เทน้ํานมออกแลวตั้งขวดทิ้งไวเปนเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง
3.4 แบงตัวอยางเปน 3 ชุด ๆ ละ 10 หนวย ทําความสะอาดดวยวิธีตาง ๆ ดังนี้
3.4.1 กลั้วลางดวยน้ําประปา ลางดวยแปรงลางขวดปกติ (แปรงปลายตรง) หรือแปรงที่มี
ลักษณะเฉพาะ กรณีขวดนมที่มีการแนะนําใหใชแปรงที่มีลักษณะพิเศษในการลาง เชน แปรงโคงหรืองอ เปนตน
จะตองมีผลการทดสอบการลางขวดนมทรงกระบอกปกติดวยแปรงดังกลาว เปรียบเทียบกับการใชแปรงปกติดวย
และผลดังกลาวตองแสดงใหเห็นวาแปรงลักษณะพิเศษนั้น ใหผลในการลางขวดนมทรงกระบอกเหมือนการลาง
ดวยแปรงปกติหรือดีกวาการลางดวยแปรงปกติ แลวแตกรณี รวมกับน้ํายาลางจาน ลางจนหมดคราบ ลางน้ํา
ประปาอีกครั้ง
3.4.2 เชนเดียวกับ 3.4.1 แตเพิ่มการลวกดวยน้ําเดือดเปนขั้นตอนสุดทาย
3.4.3 เชนเดียวกับ 3.4.1 แตเพิ่มการตมขวดนม เปนเวลา 5 นาที เปนขั้นตอนสุดทาย

-64. การทดสอบ
4.1 ทํา Rinse Test โดยเติมฟอสเฟตบัฟเฟอร 10 มิลลิลิตรลงไปในแตละหนวยของตัวอยาง
เขยาใหสัมผัสกับพื้นผิวหนาของตัวอยางที่ตรวจสอบใหทั่ว จะได rinse solution แตละหนวย
4.2 บิเปต 1 และ 0.1 มิลลิลิตร ของ rinse solution ที่ไดลงในจานเพาะเลี้ยงเชื้อ (Petri-dish)
อยางละ 2 จาน
4.3 เทอาหารเลี้ยงเชื้อ Total Plate Count Agar ประมาณ 15 มิลลิลิตร ลงในจานเพาะเชื้อ
แลวผสมใหเขากัน ทิ้งใหอาหารเลี้ยงเชื้อแข็งตัว นําไปบมที่อุณหภูมิ 35-37 องศาเซลเซียส นาน 48 ชั่วโมง
4.4 นับจํานวนจุลินทรีย (Total Plate Count) บันทึกผล แลวคํานวณเปนจํานวนจุลินทรียตอ
หนวยทดลอง

-7ผนวกหมายเลข 3
การทดสอบความคงทนของสีพิมพ
1. สารละลาย
1.1 สารละลายกรดแอซีติก 1 + 24
1.2 สารละลายโพแทสเซียมโครเมต 50 กรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร
2. วิธีทดสอบ
ใชน้ํากลั่นลางผิวของขวดนมตัวอยางใหสะอาด แลวแชสวนที่พิมพสีลงในภาชนะที่เหมาะสม
ซึ่งบรรจุน้ํากลั่นจนทวมสวนที่พิมพสี ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30 นาที นําขวดนมตัวอยางขึ้น แลว
ตรวจพินิจขวดนมตัวอยางวามีสีหลุดลอกออกมาหรือไม ปลอยใหน้ํากลั่นเย็นลง ใชปเปตตดูดน้ํากลั่นที่แชขวดนม
ตัวอยางมา 10 ลูกบาศเซนติเมตร ใสลงในหลอดทดสอบ เติมสารละลายกรดแอซีติก 3 ลูกบาศกเซนติเมตร และ
สารละลายโพแทสเซียมโครเมต 2 หยด เขยาใหเขากัน สังเกตวาเกิดตะกอนภายในเวลา 30 นาทีหรือไม
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ผนวกหมายเลข 4
คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อพลาสติกของพลาสติกชนิดโพลีโปรบิลีน
ชนิดพลาสติก
รายละเอียด

ตะกั่ว

โพลีโปรบิลีน
ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได
(มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม)
100

-9คุณภาพหรือมาตรฐานการแพรกระจายของพลาสติกชนิดโพลีโปรบิลีน *
ชนิดพลาสติก
รายละเอียด

(ก) โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว)
(ข) โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิ
กริยา
(ค) สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา (กรณีที่
อาหารที่มีความเปนกรด-ดาง เกิน 5)
(ง) สารตกคางที่ระเหยไดในกรดอะซีติก
ความเขมขนรอยละ 4 (กรณีที่อาหารที่มี
ความเห็นกรด-ดาง ไมเกิน 5)
(จ) สารตกคางจากสารที่ระเหยไดในนอรมัล
เฮปเทน (กรณีอาหารที่มีไขมัน)

โพลีโปรบิลีน
ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได
(มิลลิกรัม ตอ 1 กิโลกรัม)
1
20
30
30

15 มก/ลบ.ดม3

* ใหใชวิธีตามที่กําหนดใน มอก. “วิธีวิเคราะหผลิตภัณฑพลาสติกที่ใชกับอาหาร”
มอก.656/2529 และฉบับที่แกไข (ถามี)
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ผนวกหมายเลข 5
คุณภาพหรือมาตรฐานของเนื้อยาง

รายละเอียด
(ก) ตะกั่ว
(ข) แคดเมี่ยม
(ค) ไนโตรซามีน

ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได
(มิลลิกรัมตอ 1 กิโลกรัม)
10
10
0.01

คุณภาพหรือมาตรฐานของการแพรกระจายของยาง
รายละเอียด

(ก) พีนอล *
(ข) ฟอรมาลดีไฮด *
(ค) สังกะสี **
(ง) โลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) *
(จ) สารตกคางที่ระเหยไดในน้ํา *

ปริมาณสูงสุดที่ใหมีได
(มิลลิกรัมตอ 1 ลูกบาศกเดซิเมตร
ของสารละลาย)
5
4
1
1
40

* ใหใชวิธีตามที่กําหนดใน มอก. “วิธีวิเคราะหผลิตภัณฑพลาสติกที่ใชกับอาหาร”
มอก.969-2533 และฉบับที่แกไข (ถามี)
** ใหใชวิธีตามที่กําหนดในอินเตอรเนชั่นแนลสแตนดารด ไอ เอส โอ 6101/1-1981
(อี) [International Standard ISO 6101/1-1981 (E)]

