(สําเนาา)
ประกาศสํานัักงานคณะกรรรมการอาหารรและยา
เรื่อง
คําชี้แจงปประกาศกระททรวงสาธารณ
ณสุข
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสํ
น าหรับทาารกและเด็กเล็ล็ก
-------------------------------------------ด้วยหหลายประเทศศต่างๆ มีมาตรการควบคุมหรือห้ามการรใช้ขวดนมพลลาสติกชนิดพออลิคาร์บอเนตต
เนื่องจจากสารบิสฟีนอล
น เอ (Bispphenol A ; BPA) ที่ใช้ชเป็นสารตั้งต้นในการผลิตขวดนมดังกล่ล่าว กระทรวงง
สาธารรณสุขได้พิจารณาประเมินข้อมูลความปปลอดภัยและกกฎหมายแล้ว พบว่าขณะนีนี้แม้สารบิสฟีนอล
น เอ ยังไม่ม่
จัดเป็นสารก่
น อมะเร็ง แต่ยังไม่มีขอมู
อ้ ลที่สามารถถสร้างความมันใจต่
่น อความปปลอดภัยของสสารดังกล่าวได้ด้ ประกอบกับ
มีข้อมูลการศึกษาในสัตว์ทดลองงว่าสารบิสฟีนอล
น เอ อาจขัดขวางการทํ
ด
า
างานของฮอร์
โโมนเอสโทรเจจนทําให้ส่งผลล
ต่อระะบบการสืบพันธุ
น ์และระบบการผลิตฮอร์โมน
โ ดังนั้นจึงควรใช้
ง
มาตรการป้องกันล่วงหน้า (preecautionaryy
meassure) และการรได้รับในปริมาณน้
า อยที่สุดเทท่าที่จะยอมรับได้
บ (As Low As Reasonaably Achievaable; ALARA))
เพื่อเป็ป็นการคุ้มครอองสุขภาพของประชากรกลลุ่มทารกและเเด็กเล็ก จึงได้้ปรับปรุงประะกาศกระทรววงสาธารณสุข
ว่าด้วยเรื่อง ขวดนมม โดยมีสาระสสําคัญ สรุปได้ด้ดังนี้
1. ให้
ใ ยกเลิกประกาศกระทรวงงสาธารณสุข ฉบับที่ 1177 (พ.ศ.25332) เรื่อง ขววดนม ลงวันที่
ม
พ.ศ. 2532
15 มกราคม
“
“ภาาชนะบรรจุนมสสําหรับทารกแลละเด็กเล็ก” แลละ“ทารกและเดด็กเล็ก” ดังนี้
2. กํกาหนดนิยาม “ขวดนม”
“
“ขวดนม”
หมายความว่า ภาชนะสําหรับใช้บรรจุนมหรือของเหลวอื่นเพื่อกาารบริโภคของง
ทารกกและเด็กเล็ก ซึ่งประกอบด้ด้วยขวด (feedding bottle)) ฝาครอบ (protective coover) หัวนมยยาง (feedingg
teat) ฝายึดหัวนมยยาง (locking ring) และอาาจมีลิ้นปิดปากกขวด (sealinng disc)
“
“ภาชนะบรร
จุนมสําหรับทารกและเด็
ท
กเล็
ก ก” หมายยความว่า ภาาชนะที่มุ่งหมายสําหรับใช้ช้
ก ก ซึ่งมีทั้งแบบใช้
แ ซ้ํา เช่น ถ้วยหัดดื่ม เป็นต้น และะ
บรรจุนมหรือของเหหลวอื่นเพื่อกาารบริโภคของทารกและเด็กเล็
า
ถุงพลาสติกบรรรจุนมแบบใชช้ครั้งเดียวที่ต้ต้องใช้ร่วมกับ
แบบใใช้ครั้งเดียว เชช่น ถุงพลาสติติกที่ใช้เก็บน้ํานมมารดา
ขวดนนม เป็นต้น ทั้งนี
ง ้ไม่รวมถึงขวดนม
“
“ทารกและเด็
ด็กเล็ก” หมายยความว่า บุคคลที
ค ่มีอายุไม่เกิ
เ น ๓ ปี
• ตั ว อย่ างขวดนม
า
และ ภาชน ะบรรจุ น มสสํ า หรั บ ทารกกและเด็ ก เล็ล็ ก ให้ ดู ต ามม
เอกสาารแนบท้าย 1 ของประกาศนี้
3. กํกา หนดคุ ณ ภาพหรื
ภ
อมาต รฐาน ตามตตารางสรุ ปสาาระสํ า คัญ ขอ งข้ อกํ าหนดคคุณ ภาพหรื อ
มาตรฐาน ตามเอกสารแนบท้าย 2 ของประกกาศนี้
4.
4 กําหนด……

-24. กําหนดชนิดวัสดุรวมทั้งสารเคลือบที่ให้ใช้ทําขวดนม ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ตามบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และ
ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
กรณีวัสดุอื่นที่ใช้ผลิตขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่มิใช่วัสดุตามที่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวกําหนด ต้องยื่นหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดในข้อ 7 ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานสารที่แพร่กระจายจากวัสดุที่ใช้ทํา ดังนี้
5.1 วัสดุที่ใช้ทําเป็นพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน พอลิอีเทอร์ซัลโฟน และพอลิเอทิลีน ต้องมี
คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจายของสารจากพลาสติก ตามตารางที่ 1 ของบัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
5.2 วัสดุที่ใช้ทําเป็นยางชนิดยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน
การแพร่กระจายของสารจากยาง ตามตารางที่ 2 ของบัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
5.3 วัสดุที่เป็นยางผสมระหว่างธรรมชาติและยางสังเคราะห์ การวิเคราะห์คุณภาพหรือ
มาตรฐานต้องวิเคราะห์ทั้งมาตรฐานของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์
5.4 วัสดุที่ใช้ทําเป็นขวดแก้ว ไม่ได้กําหนดการวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานของสารที่
แพร่กระจายจากวัสดุไว้ แต่อย่างไรก็ตามต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามข้อ 3 หรือ ข้อ 6(1) ของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ตามแต่กรณีของขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กที่ทําขึ้น
6. วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพหรือมาตรฐานของสารที่แพร่กระจายจากวัสดุที่ใช้ทําขวดนม
และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กนั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้กําหนดแนวทางไว้
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การตรวจวิเคราะห์ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558
7. วันบังคับใช้ : ประกาศฉบับนี้ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8 เป็นต้นไป
(หมายเหตุ : ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป)

8. บทเฉพาะกาล : สําหรับขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปแล้ว และจําหน่ายอยู่ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕8
ยังคงจําหน่ายต่อไปได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕9
ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กดังกล่าวข้างต้น ที่ทําจากวัสดุอื่นที่มิใช่
วัสดุตามที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวกําหนดไว้ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาไปแล้ว หากมีความประสงค์จะจําหน่ายต่อไป จะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานตามรายละเอียดใน
ข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับ
ทารกและเด็กเล็ก ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เนื่องจากคุณภาพหรือ
มาตรฐานของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สํ า หรั บ ทารกและเด็ ก เล็ ก มี ค วามแตกต่ า งจากข้ อ กํ า หนดเดิ ม ที่ เ คยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา
9. ผู้ใด…

-39. ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามประกาศฉบั บ นี้ จะมี ค วามผิ ด ตามมาตรา 48 แห่ ง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งมีโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
อนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็กนี้ ไม่ใช้บังคับกับอุปกรณ์ปั๊มน้ํานมมารดา ภาชนะที่ใช้เก็บนมที่ไม่อยู่ในลักษณะเหลว
และภาชนะที่ใช้เก็บอาหารสําหรับทารกและเด็กเล็ก
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่
สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02-590-7173 และ
02-590-7179 ในเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558
บุญชัย สมบูรณ์สุข
(นายบุญชัย สมบูรณ์สุข)
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รับรองสําเนาถูกต้อง
ศลินา แสงทอง
(นางสาวศลินา แสงทอง)
นักวิชาการอาหารและยาชํานาญการ

-4เอกสารแนบท้าย 1
แนบบท้ายประกาศสํานักงานคณ
ณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คําชี้แจงประกาศกรระทรวงสาธารรณสุข
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสํ
น าหรับทาารกและเด็กเล็ล็ก
ตัวอย่าง ขววดนม
หัวนนมยาง (feeding teat)
ฝ ดหัวนมยาาง (locking ring)
ฝายึ
ขวดด (feeding bottle)
b

ฝาครอบ (protective
(
cover)

ลิ้นปิดปากขวด (sealing discc)

ตัวอย่
ว าง ภาชนนะบรรจุนมสําหรั
า บทารกแลละเด็กเล็ก
1. ภาาชนะบรรจุนมสํ
ม าหรับทารรกและเด็กเล็กแบบใช้
ก
ซ้ํา เช่
เ น ถ้วยหัดดื่ม

หมายยเหตุ รูปตัวอยย่างขวดนม แลละภาชนะบรรจุจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ใช้เพื่อประกอบการอธิบายยประกาศเท่านัน้

-52. ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ครัง้ เดียว เช่น
(1) ถุงพลาสติกที่ใช้เก็บน้าํ นมมารดา

(2) ถุงพลาสติกบรรจุนมแบบใช้ครั้งเดียวที่ต้องใช้ร่วมกับขวดนม

ถุงพลาสติกบรรจุนมแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ที่ต้องใช้ประกอบร่วมกับขวดนม

หมายเหตุ รูปตัวอย่างขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ใช้เพื่อประกอบการอธิบายประกาศเท่านั้น

-6เอกสารแนบท้าย 2
แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ตาราง สรุปสาระสําคัญของข้อกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน พร้อมคําอธิบายเพิม่ เติม
สาระสําคัญ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรือ่ ง ขวดนม
และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
1. ขวด ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้
(1) สะอาด
(2) ไม่มีสารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ
(3) ทําจากวัสดุใส ไม่มีสี เว้นแต่มีสีตามธรรมชาติของวัสดุนั้น และ
กรณีที่ทําจากวัสดุที่ไม่ใส ต้องไม่ทึบแสงจนทําให้มองไม่เห็นระดับของเหลว
ในขวด
(4) ทนความร้อน เช่น ต้ม หรือนึ่ง เป็นต้น และทนต่อการใช้งานซ้ํา
(5) ทําจากวัสดุที่เป็นแก้วหรือพลาสติก ที่เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 1
ท้ า ยประกาศนี้ และมี คุ ณ ภาพหรื อ มาตรฐานตามตารางที่ 1 ของบั ญ ชี
หมายเลข 2 ท้ายประกาศนี้

คําอธิบายเพิ่มเติม

สารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ หมายถึงสารอื่นที่มิได้กําหนดไว้ตามบัญชี
หมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายโดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ
ข้อกําหนดนี้ห้ามไม่ให้เติมสีลงในเนื้อวัสดุ โดยขวดที่ทําจากแก้วต้องใสไม่มีสี หรือขวดที่ทําจากพลาสติก
ชนิดพอลิอีเทอร์ซัลโฟนมีสีน้ําตาลใสอมเหลือง ซึ่งเป็นสีตามธรรมชาติ เป็นต้น ส่วนกรณีทําจากวัสดุไม่ใส ให้
พิจารณาว่าต้องไม่ทึบแสงจนทําให้มองไม่เห็นระดับของเหลวในขวด เช่น ขวดที่ทําจากพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน
ที่มลี ักษณะโปร่งแสง
ข้อกําหนดนี้พิจารณาความคงทนด้านรูปร่างของขวดเมื่อได้รับความร้อน ซึ่งต้องไม่เสียรูปร่าง ทัง้ นี้ขึ้นกับ
คุณสมบัติตามชนิดของวัสดุทใี่ ช้ทํา
กําหนดวัสดุที่ใช้ทํา ไว้ 2 ประเภท คือ แก้วชนิดบอโรซิลิเคต หรือ พลาสติก ได้แก่ พลาสติกชนิด พอลิพรอพิลีน
และพอลิอีเทอร์ซัลโฟน ตามบัญชีหมายเลข 1 โดยต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 1 ของบัญชี
หมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก
กรณีวัสดุชนิดอื่นต้องยื่นหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดในข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสํา หรับทารกและเด็กเล็ก ให้สํานัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
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คําอธิบายเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรือ่ ง ขวดนม
และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(6) มีขีดแสดงปริมาตร กรณีที่มีการพิมพ์ลาย ลายต้องไม่มากเกินไป
การพิมพ์ลายต้องอยู่ที่ผิวด้านนอกขวด และต้องไม่บดบังขีดบอกปริมาตร หรือบดบังจนไม่สามารถสังเกต
จนทําให้มองไม่เห็นด้านในของขวดได้ทุกส่วน สีพิมพ์ลายและสีพิมพ์ขีดแสดง ความสะอาดด้านในของขวด
ปริมาตรต้องเป็นสีชั้นคุณภาพสําหรับการสัมผัสอาหาร (food contact
grade) และต้องติดแน่นไม่หลุด
(7) ไม่มีส่วนคดงอ หรือมีรูปแบบอื่นที่ยากในการทําความสะอาด
ข้อกําหนดนีใ้ ห้พิจารณาว่าหากมีส่วนคดงอหรือมีรูปแบบอื่นต้องสามารถล้างทําความสะอาดได้ทั่วถึง
โดยมีแนวทางการพิจารณารูปแบบขวดนม ที่ทาํ ความสะอาดได้ไม่ยาก เช่น
1. ไม่มีส่วนคดงอ หรือ
2. มีรูปแบบโค้งงอหรือคดงอ แต่ส่วนปากและก้นขวดสามารถเปิด และล้างทําความสะอาดได้ง่าย หรือ
3. มีรูปแบบโค้งงอหรือคดงอ ซึ่งไม่คอด โค้ง เว้ามากเกินไป โดยสามารถใช้แปรงล้างขวดนมแบบปกติ
ทั่วไปล้างและเข้าถึงได้ทั่วขวด หรือ
4. มีรูปแบบโค้งงอหรือคดงอ โดยมีผิวด้านนอกขวดเป็นร่อง ลอน แต่ผิวภายในขวดเรียบ ไม่เป็นร่อง ลอน
หรือซอกที่ทําให้เกิดการสะสมคราบนม สามารถใช้แปรงล้างขวดนมแบบปกติทั่วไปล้างและเข้าถึงได้ทั่วขวด หรือ
5. ไม่มีรูตรงกลาง ซึ่งไม่สามารถใช้แปรงล้างขวดนมแบบปกติทั่วไปล้างและเข้าถึงได้ทั้งขวด
ตั ว อย่ า งรู ป แบบขวด ที่ ทํ า ความสะอาดได้ ไ ม่ ย าก และที่ ทํ า ความสะอาดได้ ย าก ให้ ดู ตั ว อย่ า งใน
เอกสารแนบท้าย 3 ของประกาศนี้
2. ฝาครอบ ฝายึด หัวนมยาง และลิ้นปิด ปากขวด ต้อ งมีคุณ ภาพหรือ
มาตรฐาน ดังนี้
(1) สะอาด
(2) ไม่มีสารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ
สารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ หมายถึงสารอื่นที่มิได้กําหนดไว้ตามบัญชี
หมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายโดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ
(3) ไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร
ข้อกําหนดนี้ไม่ห้ามการเติมสีลงในเนื้อวัสดุ แต่สีที่ผสมในเนื้อวัสดุต้องไม่ปนเปื้อนในอาหาร
(4) ทนความร้อน เช่น ต้ม หรือนึ่ง เป็นต้น และทนต่อการใช้งานซ้ํา

ข้อกําหนดนี้เพื่อพิจารณาความคงทนด้านรูปร่างเมื่อได้รับความร้อน ซึ่งต้องไม่เสียรูปร่าง ทั้งนี้ขึ้นกับคุณสมบัติ
ตามชนิดของวัสดุที่ใช้ทํา
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คําอธิบายเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรือ่ ง ขวดนม
และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
(5) ทําจากวัสดุที่เป็นพลาสติก ที่เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 1 ท้าย
กําหนดชนิดของวัสดุที่ใช้ทํา คือ พลาสติก 2 ชนิด ได้แก่ พลาสติก ชนิดพอลิพรอพิลีน และพอลิอีเทอร์
ประกาศนี้ และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 1 ของบัญชีหมายเลข ซัลโฟน ตามบัญชีหมายเลข 1 โดยต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 1 ของบัญชีหมายเลข 2 ท้าย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและ
2 ท้ายประกาศนี้
เด็กเล็ก
กรณีวัสดุชนิดอื่นต้องยื่นหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดในข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสํา หรับทารกและเด็กเล็ก ให้สํานัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3. หัวนมยาง ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้
(1) สะอาด
(2) ไม่มีสารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ

(3) ไม่มีสี เว้นแต่เป็นสีตามธรรมชาติของเนื้อยางนั้น
(4) ทนความร้อน เช่น ต้ม หรือนึ่ง เป็นต้น และทนต่อการใช้งานซ้ํา

(5) มีความทนทานต่อแรงดึง

สารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ หมายถึงสารอื่นที่มิได้กําหนดไว้ตามบัญชี
หมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายโดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ
ข้อกําหนดนี้ห้ามไม่ให้เติมสีลงในเนื้อวัสดุ โดยจุกนมยางที่ทําจากยางสังเคราะห์ เช่น ซิลิโคนซึ่งไม่มีสี และที่
ทําจากยางธรรมชาติซึ่งมีสีเหลืองใส ซึ่งเป็นสีตามธรรมชาติ
ข้อกําหนดนี้ให้พิจารณาความคงทนด้านรูปร่างเมื่อได้รับความร้อน ซึ่งหัวนมยางต้องไม่เหลวเยิ้มหรือปริ ไม่ฉีก
ขาด ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือเกิดรอยปริ ซึ่งน้ําที่ต้มต้องใส ไม่มีสีและกลิ่น โดยอาจทดสอบตามมาตรฐานที่ระบุไว้
ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่อง หัวนมยางสําหรับขวดนม หรือวิธีอื่นที่เทียบเคียงกันได้
ข้อกําหนดนี้ให้พิจารณาความทนทานของหัวนมยาง ต้องไม่ฉีกขาด โดยอาจทดสอบตามมาตรฐานที่ระบุไว้
ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่าด้วยเรื่อง หัวนมยางสําหรับขวดนม หรือวิธีอื่นที่เทียบเคียงกันได้

(6) ทําจากวัสดุที่เป็นยาง ที่เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศ
กําหนดวัสดุที่ใช้ทําหัวนมยาง ไว้ 2 ชนิด คือ ยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์ ตามบัญชีหมายเลข 1 โดย
นี้ และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 2 ของบัญชีหมายเลข 2 ท้าย ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 2 ของบัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่
369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ประกาศนี้
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(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรือ่ ง ขวดนม
และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
4. ภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก แบบใช้ซ้ํา ต้องมีคุณภาพหรือ
มาตรฐาน ดังนี้
(1) สะอาด
(2) ไม่มีสารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ
(3) ไม่มีสีออกมาปนเปื้อนกับอาหาร

คําอธิบายเพิ่มเติม

สารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ หมายถึงสารอื่นที่มิได้กําหนดไว้ตามบัญชี
หมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายโดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ
ข้อกําหนดนี้ไม่ห้ามการเติมสีลงในเนื้อวัสดุ แต่สีที่ผสมในเนื้อวัสดุต้องไม่ปนเปื้อนในอาหาร

(4) ทนต่อการใช้งานซ้ําได้
(5) ทําจากวัสดุที่เป็นแก้วหรือพลาสติก ที่เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 1
กําหนดวัสดุที่ใช้ทํา ไว้ 2 ประเภท คือ แก้วชนิดบอโรซิลิเคต หรือพลาสติก ได้แก่ พลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน
ท้ายประกาศนี้ และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 1 ของบัญชี และพอลิอีเทอร์ซัลโฟน ตามบัญชีหมายเลข 1 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558
หมายเลข 2 ท้ายประกาศนี้
เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 1 ของ
บัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะ
บรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
กรณีถ้วยหัดดื่มที่ประกอบด้วย ตัวถ้วยหัดดื่ม ฝาปิดถ้วยหัดดื่ม มือจับซึ่งแยกชิ้นส่วนกับตัวถ้วยและฝา
หลอดดูด หรือถ้วยหัดดื่มที่มีชิ้นส่วนที่ทําจากวัสดุต่างชนิดกัน ให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานเฉพาะชิ้นส่วนที่
สัมผัสอาหาร
กรณีวัสดุที่ใช้ทําถ้วยหัดดื่มและส่วนประกอบ ทํามาจากยางให้พิจารณาคุณภาพหรือมาตรฐานตามยาง
ธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ที่ใช้ทํา
กรณีหลอดดูดที่อาจประกอบมากับถ้วยหัดดื่ม หรือชิ้นส่วนประกอบของถ้วยหัดดื่มที่สัมผัสอาหาร ซึ่งทําจาก
วัสดุอื่นที่มิใช่วัสดุตามที่ประกาศกําหนด ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โดยต้องยื่นหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดในข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369)
พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ให้สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(6) สีพิมพ์ลายต้องติดแน่นไม่หลุด และสีพิมพ์ลายต้องเป็นสีชั้น
การพิมพ์ลายต้องอยู่ที่ผิวด้านนอก
คุณภาพสําหรับการสัมผัสอาหาร (food contact grade)

-10สาระสําคัญ ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรือ่ ง ขวดนม
และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
5. ภาชนะบรรจุ น มสํ า หรั บ ทารกและเด็ ก เล็ ก แบบใช้ ค รั้ ง เดี ย ว ต้ อ งมี
คุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้
(1) สะอาด
(2) ไม่มีสารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ

คําอธิบายเพิ่มเติม

สารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ หมายถึงสารอื่นที่มิได้กําหนดไว้ตามบัญชี
หมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สําหรับทารกและเด็กเล็ก ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายโดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รองรับ
(3) ไม่มีสี เว้นแต่มีสีตามธรรมชาติของพลาสติกนั้น
ข้อกําหนดนี้ห้ามไม่ให้เติมสีลงในเนื้อวัสดุ โดยถุงพลาสติกที่ใช้เก็บน้ํานมมารดาที่ทําจากพลาสติกชนิด
พอลิพรอพิลีนมีลักษณะโปรงแสง ซึ่งเป็นสีตามธรรมชาติ
(4) ทําจากวัสดุที่เป็นพลาสติก ที่เป็นไปตามบัญชีหมายเลข 1 ท้าย
กําหนดชนิดของวัสดุที่ใช้ทํา คือ พลาสติก 2 ชนิด ได้แก่ พลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน หรือพอลิเอทิลีน ตาม
ประกาศนี้ และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 1 ของบัญชีหมายเลข บัญชีหมายเลข 1 และมีคุณภาพหรือมาตรฐานตามตารางที่ 1 ของบัญชีหมายเลข 2 ท้ายประกาศกระทรวง
2 ท้ายประกาศนี้
สาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
กรณีวัสดุชนิดอื่นต้องยื่นหลักฐานและเอกสารตามรายละเอียดในข้อ 7 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ให้สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
(5) ขีดแสดงปริมาตร (ถ้ามี) ต้องติดแน่นไม่หลุด และสีพิมพ์ขีดแสดง
การพิมพ์ขีดแสดงปริมาตรต้องอยู่ที่ผิวด้านนอก
ปริมาตรต้องเป็นสีชั้นคุณภาพสําหรับการสัมผัสอาหาร (food contact
grade)

เอกสารแนบท้าย 3
แนบท้ายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก
ตัวอย่าง รูปแบบขวด ทีท่ าํ ความสะอาดได้ไม่ยาก

หมายเหตุ รูปตัวอย่างขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ใช้เพื่อประกอบการอธิบายประกาศเท่านั้น

-12ตัวอย่าง รูปแบบขวด ทีท่ าํ ความสะอาดได้ยาก

หมายเหตุ รูปตัวอย่างขวดนม และภาชนะบรรจุนมสําหรับทารกและเด็กเล็ก ใช้เพื่อประกอบการอธิบายประกาศเท่านั้น

