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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หัวนมยางส าหรับขวดนม 

1. ขอบขา่ย 
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมเฉพาะหัวนมยางส าหรับขวดนมที่ใช้กับทารกและเด็กเล็ก 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมหัวนมยางที่ออกแบบมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือแพทย์ เช่น 
หัวนมยางส าหรับให้ยา และส าหรับทารกเกิดก่อนก าหนด 

2. บทนิยาม 
ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังตอ่ไปนี้ 

2.1 หัวนมยางส าหรับขวดนม ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “หัวนมยาง” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบกับ
ขวดนมหรือภาชนะส าหรับให้ของเหลว เช่น นม น้ า อาหารเหลว แก่ทารกและเด็กเล็ก ตัวอย่างรูปร่างหัวนม
ยาง ดังรูปที่ 1 

2.2 ทารกและเด็กเล็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี บริบูรณ์ 

2.3 แนวแกนของหัวนมยาง หมายถึง แนวเส้นทีผ่่านจุดศูนย์กลางและตามแนวยาวของหัวนมยาง ตัวอย่างดังรูปที่ 1 

2.4 ยางวัลคะไนซ์ (vulcanized rubber) หมายถึง ยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์ที่ผ่านการวัลคะไนซ์ 

2.5 การวัลคะไนซ์ (vulcanization) หมายถึง กระบวนการที่มักมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง มีการเปลี่ยนโครงสร้าง
ทางเคมีของยาง เช่น การเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุล เพ่ือให้ยางมีคุณสมบัติดีขึ้นหรือมีคุณสมบัติใหม่หรือขยายช่วง
อุณหภูมิของยาง 

2.6 ยางซิลิโคน (silicone rubber) หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะคล้ายยางสังเคราะห์ ท าจากสารอินทรีย์หรือสาร 
อนินทรีย์ ที่ท าโดยกระบวนการท าปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน 

3. วัสด ุ
3.1 หัวนมยาง ต้องท าจากวัสดุประเภทใดประเภทหนึ่งหรือส่วนผสมของวัสดุดังต่อไปนี้ 

3.1.1 ยางวัลคะไนซ์ 

3.1.2 ยางซิลิโคน 

ให้แสดงหนังสือรับรองวัสดุที่ใช้ท า ในกรณีที่ไม่ทราบหรือไม่แน่ชัดให้ทดสอบด้วยเครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์ม
อินฟราเรดสเปกโทรสโคปี (Fourier transform infrared spectroscopy, FTIR) หรือใช้วิธีการอ่ืน ๆ ที่
เหมาะสมในการประเมินประเภทวัสดุ 

  



มอก. 969-2562 

-2- 

 

 
 
 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ตัวอย่างรูปร่างของหัวนมยาง 
(ข้อ 2.1 และข้อ 2.3) 

4. คุณลักษณะที่ต้องการ 
4.1 ลักษณะทั่วไป 

ให้เตรียมหัวนมยางตามข้อ 8.2 ก่อนการทดสอบลักษณะทั่วไป 
4.1.1 ต้องท าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีสี ยกเว้นสีตามธรรมชาติของวัสดุที่ใช้ท า ไม่มีการพิมพ์และการประดับ

ตกแต่งใด ๆ ยกเว้นการแสดงเครื่องหมายและฉลากตามข้อ 6.1 
การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจ 

4.1.2 ต้องไม่ปรากฏลักษณะบกพร่อง เช่น การเหนียวเหนอะ รอยถลอก รอยแตก รอยฉีกขาด รอยเปื้อน  
รอยด่าง ครีบแลบ (flash) 
การทดสอบให้ท าโดยการตรวจพินิจที่ระยะ 25 cm 

4.2 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ 
ให้เตรียมหัวนมยางตามข้อ 8.2 ก่อนการทดสอบคุณลักษณะทางฟิสิกส์ 

4.2.1 ความต้านแรงฉีก 
เมื่อทดสอบตามข้อ 8.3.1 แล้ว หัวนมยางต้องไม่แตกหรือฉีกขาด 

4.2.2 ความทนต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิโดยฉับพลัน 
เมื่อทดสอบตามข้อ 8.3.2 แล้ว หัวนมยางต้องไม่แตกหรือร้าว 

4.2.3 การยึดแน่นกับขวดนม 
เมื่อทดสอบตามข้อ 8.3.3 แล้ว หัวนมยางต้องไม่แตก ฉีกขาด หรือหลุดออกจากขวดนม 

4.3 คุณลักษณะทางเคมี 
ให้เตรียมหัวนมยางตามข้อ 8.2 ก่อนการทดสอบคุณลักษณะทางเคมี ยกเว้นการทดสอบ เอ็น-ไนโทรซามีนส์
(N-Nitrosamines) และ เอ็น-ไนโทรแซเทเบิล (N-Nitrosatable) ให้เตรียมตามวิธีที่ระบุใน EN 12868 และ 
ให้เลือกคุณลักษณะทางเคมีที่ต้องทดสอบจากประเภทวัสดุที่ใช้ท าตามที่ระบุในตารางที่ 1 
หมายเหตุ กรณีวัสดุที่ใช้ท ำเป็นวัสดุผสม ให้ทดสอบคุณลักษณะทำงเคมีทุกรำยกำร 

แนวแกนหัวนมยาง 

ส่วนที่ใช้ดูด 

ส่วนฐาน 
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ตารางท่ี 1 รายการคุณลักษณะทางเคมีที่ต้องทดสอบแยกตามประเภทของวัสดุที่ใช้ท า 
(ข้อ 4.3) 

ล าดับที่ ประเภทของวัสดุที่ใช้ท า 

คุณลักษณะทางเคมีที่ต้องทดสอบ 

กา
รย

้าย
ที่ข

อง
ธา

ตุบ
าง

ส่ว
น 

(ข
้อ 

4.3
.1)

 

เอ
็น-

ไน
โท

รซ
าม

ีนส
์ แ

ละ
 

เอ
็น-

ไน
โท

รแ
ซเ

ทเ
บิล

 
(ข

้อ 
4.3

.2)
 

2-เ
มอ

ร์แ
คป

โท
เบ

นโ
ซไ

ทอ
ะโซ

ล
(ข

้อ 
4.3

.3.
1)

 

สา
รแ

อน
ติอ

อก
ซิแ

ดน
ต์ 

(ข
้อ 

4.3
.3.

2)
 

ฟอ
ร์แ

มล
ดิไ

ฮด
์ 

(ข
้อ 

4.3
.4)

 

สา
รท

ี่ระ
เห

ยไ
ด้ 

(ข
้อ 

4.3
.5)

 

1 ยางวัลคะไนซ์      - 
2 ยางซิลิโคน   - -   

4.3.1 การย้ายที่ของธาตุบางส่วน (migration of certain element) 

ปริมาณการย้ายที่ของธาตุบางส่วนต้องเป็นไปตามตารางที่ 2 ทุกรายการ 

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม EN 71-3 

ตารางท่ี 2 การย้ายท่ีของธาตุบางส่วน 
(ข้อ 4.3.1) 

รายการที่ สารที่ละลายออกมา 
เกณฑ์ที่ก าหนด 

(mg/kg) 
1 พลวง, Sb ไม่เกิน 15 
2 สารหนู, As ไม่เกิน 10 
3 แบเรียม, Ba ไม่เกิน 100 
4 แคดเมียม, Cd ไม่เกิน 20 
5 โครเมียม, Cr ไม่เกิน 10 
6 ตะกั่ว, Pb ไม่เกิน 25 
7 ปรอท, Hg ไม่เกิน 10 
8 ซีลีเนียม, Se ไม่เกิน 100 

4.3.2 เอ็น-ไนโทรซามีนส์ (N-Nitrosamines) และ เอ็น-ไนโทรแซเทเบิล (N-Nitrosatable) 

4.3.2.1 ปริมาณ เอ็น-ไนโทรซามีนส์ ที่ละลายออกมาต้องไม่เกิน 0.01 mg/kg 

4.3.2.2 ปริมาณ เอ็น-ไนโทรแซเทเบิล ที่ละลายออกมาต้องไม่เกิน 0.1 mg/kg 

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม EN 12868 
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4.3.3 2-เมอร์แคปโทเบนโซไทอะโซล (2-mercaptobenzothiazole) และสารแอนติออกซิแดนต์ (antioxidant) 

4.3.3.1 ปริมาณ 2-เมอร์แคปโทเบนโซไทอะโซล ที่ละลายออกมาต้องไม่เกิน 8 mg/kg 

4.3.3.2 ปริมาณสารแอนติออกซิแดนต์ ที่ละลายออกมาต้องเป็นไปดังนี้ 

(1) 2,6-บิส(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-เมทิลฟีนอล [2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methylphenol]  

ต้องไม่เกิน 0.30 mg/L 

(2) 2,2′-เมทิลีนบิส(6-(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-เมทิลฟีนอล) [2,2′-methylenebis(6-(1,1-dimethylethyl)-
4-methylphenol)] 

ต้องไม่เกิน 0.15 mg/L 

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม EN 14350-2:2004 ข้อ 5.4 

4.3.4 ฟอร์แมลดิไฮด์ (formaldehyde) 

ปริมาณฟอร์แมลดิไฮด์ ที่ละลายออกมาต้องไม่เกิน 0.375 mg/L 

การทดสอบให้ปฏิบัติตาม EN 71-11:2005 ข้อ 5.5.3.1 ถึงข้อ 5.5.3.6 

4.3.5 สารที่ระเหยได้ 

ปริมาณสารที่ระเหยได้จากการค านวณต้องไม่เกิน 0.5% (m/m) 

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ EN 14350-2:2004 ข้อ 5.6 

หมายเหตุ ช่ือวิทยำศำสตร์ ช่ือสำมัญและเลขซีเอเอส ของสำรเคมีระบุในภำคผนวก ข. 

5. การบรรจุ 
5.1 ให้บรรจุหัวนมยางในภาชนะที่สะอาด ป้องกันความชื้นได้ และป้องกันความเสียหายและความสกปรกอันอาจ

เกิดข้ึนระหว่างการขนส่งและเก็บรักษา 

6. เคร่ืองหมายและฉลาก 
6.1 ที่หัวนมยางทุกอัน อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน 

(1) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 

หมายเหตุ ใหใ้ช้วิธีอัดแบบ หรือวิธอีื่น ๆ ที่ไม่ใช่กำรพิมพ์ เช่น กำรปั้มร้อน กำรกัดผิวด้วยเลเซอร์ในกำรแสดงช่ือผู้ท ำ
หรือโรงงำนท่ีท ำหรือเครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนบนหัวนมยำง 

6.2 ทีภ่าชนะบรรจุหัวนมยางทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็น
ได้ง่ายชัดเจน 
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานนี้ หรือชื่ออ่ืนที่สื่อความหมายตามมาตรฐานนี้ 
(2) ประเภทของวัสดุที่ใช้ท าหัวนมยาง 
(3) จ านวนบรรจุ 
(4) กรณีท าจากยางธรรมชาติ ต้องมีค าเตือนที่สื่อความหมายว่า ท าจากยางธรรมชาติ อาจท าให้เกิดการแพ้ 
(5) เดือน ปีที่ท า และรหัสรุ่นที่ท า 
(6) ชื่อผู้ท าหรือโรงงานที่ท า หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน  
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6.3 ต้องมีเอกสารที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้เป็นภาษาไทยเพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน 
(1) ข้อความหรือค าเตือนที่สื่อความหมายดังต่อไปนี้ 

(1.1) ให้ใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ 
(1.2) ห้ามใช้แทนหัวนมยางดูดเล่น 
(1.3) การใช้หัวนมยางดูดนมหรือของเหลวติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นสาเหตุของฟันผุ 
(1.4) ให้ตรวจสอบอุณหภูมิของนมหรือของเหลวก่อนใช้ทุกครั้ง 
(1.5) ให้เก็บหัวนมยางที่ไม่ได้ประกอบกับขวดนมให้พ้นมือเด็ก 

(2) ข้อแนะน าในการใช้งานและการเก็บรักษาที่สื่อความหมายดังต่อไปนี้ 
(2.1) ก่อนใช้ทุกครั้งให้ทดสอบดึงหัวนมยางทุกทิศทาง ควรเลิกใช้เมื่อหัวนมยางเสื่อมสภาพหรือเสียหาย 
(2.2) ห้ามวางหัวนมยางในที่มีแดดหรือโดนความร้อนหรือแช่ในสารท าความสะอาดเป็นเวลานาน 

เนื่องจากอาจท าให้หัวนมยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้น 
(2.3) ก่อนใช้งานครั้งแรกให้ต้มหัวนมยางในน้ าเดือดเป็นเวลา 5 นาที 
(2.4) ให้ท าความสะอาดก่อนใช้ทุกครั้ง 
(2.5) เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป ควรเลิกใช้หัวนมยาง เนื่องจากเป็นสาเหตุของฟันผิดรูป 

(3) ค าแนะน าเก่ียวกับขวดนมหรือภาชนะส าหรับให้ของเหลวที่เหมาะสมกับหัวนมยางนี้ 
(4) วิธีประกอบเข้ากับขวดนมหรือภาชนะส าหรับให้ของเหลว 
(5) วิธีท าความสะอาดที่เหมาะสม อย่างน้อย 1 วิธี 

6.4 ในกรณีใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้น 

7. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 
7.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. 

8. การทดสอบ 
8.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

8.1.1 ให้ทดสอบในห้องท่ีมีอุณหภูมิ (27± 2) °C ความชื้นสัมพัทธ์ (65 ± 5)% 

8.1.2 น้ ากลั่นให้ใช้คุณภาพที่เหมาะสมส าหรับการทดสอบ 

8.2 การเตรียมตัวอย่างก่อนการทดสอบ 

หากไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้เตรียมตัวอย่างก่อนการทดสอบลักษณะทั่วไป คุณลักษณะทางฟิสิกส์ และ
คุณลักษณะทางเคมี ดังนี้ 

8.2.1 กรณสีุ่มตัวอย่างจากสถานที่ท า  
ให้เก็บหัวนมยางในตู้ควบคุมอุณหภูมทิีอุ่ณหภูมิ (70 ± 2) °C เป็นเวลา 7 d ± 2 h โดยตู้ควบคุมอุณหภูมิที่
ใช้ต้องสามารถท าอากาศหมุนเวียน 3 ครั้งต่อชั่วโมง ถึง 10 ครั้งต่อชั่วโมง ได้ ปล่อยให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง 
น าหัวนมยางแช่ในน้ ากลั่นที่เดือดเป็นเวลา (10 ± 1) min โดยไม่ให้หัวนมยางสัมผัสกับภาชนะที่ใช้ต้ม 
แล้วน าไปเก็บที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 40 h ก่อนการทดสอบ 
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8.2.2 กรณีสุ่มตัวอย่างจากท้องตลาด 
ให้น าหัวนมยางแช่ในน้ ากลั่นที่เดือดเป็นเวลา (10 ± 1) min โดยไม่ให้หัวนมยางสัมผัสกับภาชนะที่ใช้ต้ม 
แล้วน าไปเก็บที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย 40 h ก่อนการทดสอบ 

8.3 คุณลักษณะทางฟิสิกส์ 

8.3.1 ความต้านแรงฉีก 

8.3.1.1 เครื่องมือ 

(1) เครื่องทดสอบความทนแรงกด 

(2) แท่งกด ที่ท าจากเหล็กกล้าไร้สนิมโครเมียมสูง เกรด H13 (H13 high chrome tool steel) 
หรือเทียบเท่า มีความแข็งอย่างน้อย 50 Rockwell C มีรูปร่างและขนาดดังแสดงในรูปที่ 2 
และสามารถใช้กับเครื่องทดสอบความทนแรงกดได้ 

(3) แผ่นรองเจาะ ทีท่ าจากพลาสติกชนิดแข็ง มีความแข็ง (70 ± 5) Shore D 

(4) เครื่องทดสอบความทนแรงดึง 

(5) อุปกรณ์จับยึด ที่เหมาะสมส าหรับจับยึดส่วนต่าง ๆ ของหัวนมยาง 

8.3.1.2 วิธีทดสอบ 

(1) วางส่วนที่ใช้ดูดของหัวนมยางบนแผ่นรองเจาะ [ข้อ 8.3.1.1 (3)] 

(2) ปรับแท่งกด [ข้อ 8.3.1.1 (2)] ที่ต่อกับเครื่องทดสอบความทนแรงกด [ข้อ 8.3.1.1 (1)] ให้
กึ่งกลางของใบมีดอยู่ตรงและตั้งฉากกับแนวแกนของหัวนมยางและห่างจากปลายหัวนมยาง
ประมาณ 15 mm ถึง 20 mm โดยวัดตามแนวแกนของหัวนมยาง ดูรูปที่ 3 

กรณีภาพตัดขวางของส่วนที่ใช้ดูดไม่ได้เป็นวงกลม ให้ปรับแท่งกดให้ตรงกับส่วนที่แบนราบที่สุด
ของหัวนมยาง 

(3) กดแท่งกดลงบนหัวนมยางด้วยอัตราเร็ว (10 ± 5) mm/min จนได้แรงกด (200 ± 10) N คง
แรงกดนี้ไว้เป็นเวลา (1 ± 0.5) s 

(4) ตรวจพินิจรอยเจาะบนหัวนมยาง ถ้าหัวนมยางถูกเจาะทะลุผ่านผนังทั้ง 2 ด้าน ให้ทดสอบต่อใน
ข้อถัดไป ถ้าไม่ทะลุผ่านผนังทั้ง 2 ด้าน ให้ถือว่าผ่านการทดสอบนี้โดยไม่ต้องทดสอบต่อในข้อ
ถัดไป 

(5) ยึดปลายและฐานของหัวนมยางที่ถูกเจาะทะลุผ่านผนังทั้ง 2 ด้านด้วยอุปกรณ์ยึด [ข้อ 8.3.1.1 (5)] 

(6) ต่ออุปกรณ์จับยึดเข้ากับเครื่องทดสอบแรงดึง [ข้อ 8.3.1.1 (4)] ให้แนวแรงดึงอยู่ในแนวแกนของ
หัวนมยาง  

ปรับให้หัวนมยางอยู่ในแนวเส้นตรงตามแนวแกนของหัวนมยาง ด้วยแรงดึง (5 ± 2) N จากนั้นดึง
ด้วยอัตราเร็ว (200 ±10) mm/min จนได้แรงดึง (90 ± 5) N คงแรงดึงนี้ไว้เป็นเวลา (10 ± 0.5) s 

(7) ตรวจพินิจความเสียหายที่เกิดกับหัวนมยาง 
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รูปที่ 2 รูปร่างและขนาดของแท่งกด 
[ข้อ 8.3.1.1 (2)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ต าแหน่งการเจาะหัวนมยาง 
[ข้อ 8.3.1.2 (2)]  

หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

45° ± 1° 

0.20 ± 0.01 

ปลายราบแบน 

15 ถึง 20 

หน่วยเป็นมิลลิเมตร 

≥ 7 

∅3.0 ± 0.05 

แท่งกด 

แผ่นรองเจาะ 
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8.3.2 ความทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน 

8.3.2.1 วิธีทดสอบ 

(1) น าหัวนมยางแช่ในน้ ากลั่นที่เดือด เป็นเวลา (10 ± 1) min โดยไม่ให้หัวนมยางสัมผัสกับภาชนะ 
ที่ใช้ต้มแล้วน าไปแช่ในน้ ากลั่นที่มีอุณหภูมิ (5 ± 2) °C เป็นเวลา (10 ± 1) min ทันที โดยไม่ให้
หัวนมยางสัมผัสกับภาชนะ 

(2) ตรวจพินิจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหัวนมยาง 

8.3.3 การยึดแน่นกับขวดนม 

8.3.3.1 เครื่องมือ 

(1) เครื่องทดสอบแรงบิด 

(2) อุปกรณ์ส าหรับยึดขวดนม ที่ใช้ส าหรับยึดขวดนมหรือภาชนะส าหรับให้ของเหลวให้เอียงจาก
แนวระนาบเป็นมุม 45° (ดูรูปที่ 4) 

(3) อุปกรณ์จับยึด ที่เหมาะสมส าหรับจับยึดปลายหัวนมยางและสามารถต่อกับเครื่องทดสอบแรงดึง 

(4) เครื่องทดสอบแรงดึง 

8.3.3.2 วิธีทดสอบ 

(1) ประกอบหัวนมยางเข้ากับขวดนมหรือภาชนะส าหรับให้ของเหลวตามวิธีที่ผู้ท าระบุ และกรณีที่
ฝายึดหัวนมยางเป็นแบบเกลียวหรือต้องใช้แรงบิดในการประกอบ ให้ใช้แรงบิดในการประกอบ 
(1.75 ± 0.25) N·m โดยใช้เครื่องทดสอบแรงบิด [ข้อ 8.3.3.1 (1)] 

(2) ยึดขวดนมหรือภาชนะส าหรับให้ของเหลวด้วยอุปกรณ์ส าหรับยึดขวดนม [ข้อ 8.3.3.1 (2)] ให้
เอียงจากแนวระนาบเป็นมุม 45° (ดูรูปที่ 4) 

(3) ใช้อุปกรณ์จับยึด [ข้อ 8.3.3.1 (3)] ยึดปลายหัวนมยาง ที่ระยะ (10 ± 2) mm จากปลายหัวนม
ยาง 

(4) ต่ออุปกรณ์จับยึดเข้ากับเครื่องทดสอบแรงดึง [ข้อ 8.3.3.1 (4)] แล้วค่อย ๆ ดึงให้หัวนมยางอยู่
ในแนวดิ่ง จากนั้นดึงด้วยอัตราเร็ว (200 ± 10) mm/min จนได้แรงดึง (60 ± 5) N และให้คง
แรงดึงนี้ไว้เป็นเวลา (10 ± 0.5) s 

(5) ตรวจพินิจความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหัวนมยางและการหลุดจากขวดนมหรือภาชนะส าหรับให้
ของเหลว 
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รูปที่ 4 การทดสอบการยึดแน่นกับขวดนม 
(ข้อ 8.3.3) 

  

แนวแรงดึง 

45° 

หน่วยเป็นมิลลิเมตร 
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ภาคผนวก ก. 
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 

(ข้อ 7.1) 

ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง หัวนมยางที่ท าจากวัสดุประเภทเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน จากโรงงานเดียวกัน ที่ท า
หรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน 

ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่ก าหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชัก
ตัวอย่างอ่ืนที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่ก าหนดไว้ 

ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับส าหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก 

ก.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน ตามจ านวนที่ก าหนดในตารางที่ ก.1 สดมภ์ที่ 2 เพ่ือ
ตรวจสอบการบรรจุ เครื่องหมายและฉลากที่ภาชนะบรรจุ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง แล้วชักตัวอย่างมา
ภาชนะบรรจุละ 1 อัน จนได้จ านวนตามก าหนดในตารางที่ ก.1 สดมภ์ที่ 3 เพ่ือทดสอบลักษณะทั่วไป 
และเครื่องหมายและฉลากท่ีหัวนมยาง 

ก.2.1.2 จ านวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4.1 ข้อ 5. และข้อ 6. ในแต่ละรายการ ต้องไม่เกินเลขจ านวนที่
ยอมรับที่ก าหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือว่าหัวนมยางรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตารางที ่ก.1 แผนการชักตัวอย่างส าหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก 
(ข้อ ก.2.1) 

ขนาดรุ่น 
หน่วยภาชนะบรรจุ 

ขนาดตัวอย่าง เลขจ านวน 
ที่ยอมรับ หน่วยภาชนะบรรจุ อัน 

ไม่เกิน 3 200 2 2 0 
   3 201   ถึง   35 000 8 8 1 
 35 001 ขึ้นไป 13 13 2 

ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับส าหรับการทดสอบคุณลักษณะทางฟิสิกส์ 

ก.2.2.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจ านวน 9 อัน น าไปทดสอบคุณลักษณะทางฟิสิกส์รายการละ 
3 อัน 

ก.2.2.2 ตัวอย่างในแต่ละรายการทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.2 ในรายการนั้น ๆ จึงจะถือว่าหัวนมยางรุ่น
นั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ก.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับส าหรับการทดสอบคุณลักษณะทางเคมี 

ก.2.3.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจ านวน 35 อัน น าไปทดสอบคุณลักษณะทางเคมีรายการละ  
5 อัน ยกเว้นการทดสอบ เอ็น-ไนโทรซามีนส์ และเอ็น-ไนโทรแซเทเบิล ให้ใช้ตัวอย่าง 10 อัน 

ในกรณีที่ตัวอย่างไม่เพียงพอ ให้ชักตัวอย่างจากรุ่นเดียวกันเพ่ิมจนได้ตัวอย่างเพียงพอส าหรับการ
ทดสอบ 
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ก.2.3.2 ตัวอย่างในแต่ละรายการทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.3 ในรายการนั้น ๆ จึงจะถือว่าหัวนมยางรุ่น
นั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ก.3 เกณฑ์ตัดสิน 

ตัวอย่างหัวนมยางต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 ข้อ ก.2.2.2 และข้อ ก.2.3.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าหัวนมยางรุ่นนั้น
เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ 
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ภาคผนวก ข. 
ชื่อสามัญและเลขซีเอเอส ของสารเคมี 

(ข้อ 4.3) 

ข.1 ชื่อสามัญและเลขซีเอเอส ของสารเคมีระบุไว้ตามตารางที่ ข.1 

ตาราง ข.1 ช่ือสามัญและเลขซีเอเอส ของสารเคมี 
(ข้อ ข.1) 

ล าดับที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ เลขซีเอเอส 
1 2-เมอร์แคปโทเบนโซไทอะโซล 

(2-Mercaptobenzothiazole) 
เอ็มบีท ี
(MBT) 

149-30-4 

2 2,6-บิส(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-เมทิล
ฟีนอล 
[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-
methylphenol] 

บีเอชท ี
(BHT) 

128-37-0 

3 2,2′-เมทิลีนบิส(6-(1,1-ไดเมทิลเอทิล)-4-
เมทิลฟีนอล) 
[2,2′-methylenebis(6-(1,1-
dimethylethyl)-4-methylphenol)] 

แอนติออกซิเดนท์ 2246 
(Antioxidant 2246) 

119-47-1 
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