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คำแนะนำที่ปลอดภัย

องคการอนามัยโลก (WHO) แนะนำใหทารกดูดนมแมตลอด 6 เดือนแรก เด็กๆ ท่ีไดดูด

นมแมจะไดรับการเริ ่มตนที ่ดีที ่สุดสำหรับการเจริญเติบโต   พรอมทั ้งสุขภาพ

และพัฒนาการ ทารกที่ไมไดดูดนมแมจำเปนตองไดรับสิ่งทดแทนนมจากเตาที่เหมาะสม

เชน นมผงดัดแปลงสำหรับทารก 

1FAO/WHO. 2007. Safe preparation, storage and handling of powdered infant formula: guidelines.
Available at: http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/pif2007/en

นมผงสำหรับทารกไมไดผานการฆาเชื้อโรค อาจมีการปนเปอนแบคทีเรียที่เปน
สาเหตุของการเจ็บปวยรุนแรงในทารกได การเตรียมและเก็บนมผงสำหรับทารก
อยางถูกตองจะสามารถลดความเส่ียงในการเจ็บปวยของทารกลงได แผนพับน้ีมี
ขอมูลใหมๆ  ซ่ึงจะชวยใหการเตรียมนมผงสำหรับปอนทารกไดอยางปลอดภัยภัย
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

นมแมจากเตานั้นดีที่สุด
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การทำความสะอาด การทำใหปลอดเชื้อ
และการเก็บรักษา

การทำความสะอาด
ขั้นตอนที่ 1

ลางมือดวยสบูและน้ำสะอาด จากนั้น
เช็ดใหแหงดวยผาสะอาด

ขั้นตอนที่ 2
ลาง ขวดนม รวมถึง อุปกรณในการเตรียมนม
ทั้งหมดดวยน้ำยาลางขวดนมและน้ำรอนใหสะอาด
ใชแปรงทำความสะอาดขวดนมและจุกนม เพื่อทำ
ความสะอาดดานในและดานนอกของขวดนมและ
จุกนมเพื่อใหมั ่นใจวาไมมีนมที่เหลือคางอยูใน
สวนที่ยากตอการลาง

ขั้นตอนที่ 3

ลางดวยน้ำเปลาใหสะอาด

เปนเรื่องสำคัญอยางยิ่งที่อุปกรณที่ใชในการปอนและจัดเตรียมนมผงสำหรับทารก (เชน
ขวดนม จุกนม ฝาปด) จะตองไดรับการทำความสะอาดและฆาเชื้อกอนใชงาน การทำ
ความสะอาดอุปกรณและฆาเชื้อนั้น ชวยขจัดแบคทีเรียที่ทำใหเกิดอันตรายซึ่งสามารถ
เจริญเติบโตไดในนม และทำใหทารกเจ็บปวยได
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การทำใหปลอดเชื้อโรค

อุปกรณที่ไดทำความสะอาดเรียบรอยสามารถนำมาทำใหปลอดเชื้อไดโดยการใชเครื่องนึ่งทำความสะอาดขวดนม 
(โดยใหปฏิบัติตามวิธีการของผูผลิตที่ระบุไว) หรือ หมอและน้ำตมเดือด 

การเก็บรักษา
ลางมือและเช็ดใหแหงกอนหยิบหรือจับขวดนมและอุปกรณในการเตรียมนมซึ่งทำให
ปลอดเชื้อเรียบรอยแลว ถาตองการนำขวดนมและอุปกรณตางๆ ที่ฆาเชื้อแลวออกจาก
ภาชนะที่ใชฆาเชื้อกอนการใชงาน ควรใชที่คีบปลอดเชื้อคีบและนำไปเก็บในภาชนะที่
สะอาดและมีฝาปดมิดชิด โดยประกอบขวดนมใหเรียบรอย  เพื่อเปนการปองกันการ
ปนเปอนเชื้อโรคในขวดนม รวมทั้งดานในและดานนอกของจุกนม

ขั้นตอนที่ 1

ขั ้นตอนที่ 2

เติมน้ำสะอาดลงในหมอใบใหญ

ใสอุปกรณในการเตรียมนมท่ีทำความสะอาดแลวท้ังหมดลงในน้ำและ

อุปกรณท้ังหมดตองจมอยูในน้ำ โดยท่ีไมมีฟองอากาศเกิดข้ึน

ขั ้นตอนที่ 3

ปดฝาหมอและตมใหเดือด ระวังอยาใหเดือดจนน้ำแหง 

ขั ้นตอนที่ 4

เมื่อตมเสร็จเรียบรอย ปดฝาหมอทิ้งไว จนกวาจะตองการ

ใชงานอุปกรณ
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ขั ้นตอนที่ 1

วิธีการเตรียมนมสำหรับปอน
ดวยขวดนม

ลางและฆาเชื ้อบริเวณที่จะเตรียมนม

ขั้นตอนที่ 2

ลางมือดวยสบูและน้ำสะอาด และเช็ดใหแหงดวยผา

ขั ้นตอนที่ 3

ตมน้ำ หากใชกาตมน้ำอัตโนมัติ ตองรอจนกระทั่งกาตมน้ำหยุดทำงาน

หากใชหมอตมน้ำ ตองมั่นใจวาน้ำเดือดเต็มที่

ขั ้นตอนที่ 4

อานวิธีการเตรียมนมบนฉลากนมผงสำหรับทารกเพื่อดูสัดสวนน้ำ

และนมผงที่ตองการ การเพิ่มหรือลดสัดสวนนมผงใหมากกวา

หรือนอยกวาที่กำหนดอาจทำใหทารกเจ็บปวยได

ขั ้นตอนที่ 5

ระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนน้ำรอนลวก เทน้ำตมตามปริมาณ
ที ่กำหนดลงในขวดนมที ่ทำความสะอาดและทำใหปลอดเชื ้อแลว
อุณหภูมิของน้ำไมควรนอยกวา 70 องศาเซลเซียส ดังนั้นอยา
ปลอยทิ้งไวเกินกวา 30 นาทีหลังจากตมน้ำ

ขั ้นตอนที่ 6

เติมนมตามสัดสวนที่กำหนดลงในขวดนมที่ใสน้ำตมไวแลว
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ขั ้นตอนที่ 7

ขั ้นตอนที่ 8

ขั ้นตอนที่ 9

ผสมนมโดยการเขยาขวดหรือหมุนขวดเบาๆ ใหนมละลาย

ทำใหนมเย็นลงทันทีโดยการถือขวดนมใตกอกน้ำ ใหน้ำไหลผาน

หรือนำขวดนมไปแชในภาชนะใสน้ำเย็นหรือน้ำแข็ง เพื่อปองกัน

การปนเปอน ระดับน้ำที่แชจะตองอยูต่ำกวาฝาขวดนม

เช็ดขวดนมดานนอกใหแหงดวยผาสะอาด

ขั้นตอนที่ 10

ขั ้นตอนที่ 11

ตรวจสอบอุณหภูมิของนมโดยการหยดนมปริมาณเล็กนอย

ลงบนขอมือดานใน ควรจะรูสึกอุนๆ ไมรอน หากยังรูสึกรอน

ตองทำใหนมเย็นลงอีก

Step 12

ปอนนมใหทารก

ทิ้งนมที่เหลือภายใน 2 ชั่วโมง

คำเตือน : หามใชไมโครเวฟในการเตรียมหรืออุนนม เเพราะไมโครเวฟใหความรอน
ไมสม่ำเสมอ น้ำนมที่รอนเกินไปอาจลวกปากทารกได 
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วิธีที ่ปลอดภัยที ่สุดคือการเตรียมนมใหมทุกครั ้งที ่ตองการ  และปอนทารกทันที

เพราะนมท่ีไดเตรียมไวเรียบรอยแลว จะมีสภาวะท่ีเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเก็บไวที่อุณหภูมิหอง หากตองการเตรียมนมไวลวงหนาเพื่อใชใน

ภายหลัง ควรจะเตรียมนมแยกไวเปนขวดๆ โดยทำใหเย็นลงอยางรวดเร็วและเก็บไวใน

ตูเย็น (ท่ีอุณหภูมิไมเกิน 5 องศาเซลเซียส) นมท่ีแชไวและไมไดใชภายใน 24 ช่ัวโมงใหท้ิงไป

สามารถเก็บนมที่เหลือคางไวในขวด

เพื่อใชครั้งตอไปไดหรือไม?

•
•

•

•

นำขวดนมที่แชในตูเย็นออกมากอนที่จะตองการใช

อุนนมโดยใชเวลาไมเกิน  15 นาที โดยนำขวดนมไปวางไวในภาชนะที่ใสน้ำอุน

ใหระดับน้ำอยูต่ำกวาฝาปดขวดนม เขยาขวดนมหรือหมุนขวดนมเบาๆ ไปรอบๆ

น้ำอุน เพื่อใหมั่นใจวานมจะอุนสม่ำเสมอทั่วกัน 
ตรวจสอบอุณหภูมิของนมโดยการหยดนมปริมาณเล็กนอยลงบนขอมือดานใน

ซึ่งควรจะรูสึกอุนๆ ไมรอน
ทิ้งนมที่อุนใหมอีกครั้งทันที หากไมไดใชภายใน 2 ชั่วโมง

จะอุ นนมที ่เก็บไว
ในตูเย็นอีกครั้ง
ไดอยางไร?

คำเตือน : หามใชไมโครเวฟในการอุนนมใหมอีกครั้งเพราะ
ไมโครเวฟจะใหความรอนไมสม่ำเสมอทั ่วกัน และอาจ

คำเตือน : หากไมมีตูเย็น การเตรียมนมไวลวงหนาจะไมปลอดภัย
ควรจะเตรียมนมใหมทุกคร้ังท่ีตองการใช

ลวกปากทารกได 
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ได แตตองมั ่นใจวานมนั้นอยูในสภาพเย็นกอนที่จะนำไป และตองถูกเก็บไวในสภาพเย็นตลอด

ชวงระยะเวลาเดินทาง วิธีการนี ้จะยับยั ้งหรือหยุดการเจริญเติบโตของเชื ้อแบคทีเรียได 

• เตรียมนมตามปกติ และทำใหเย็นอยางรวดเร็วและเก็บไวในตูเย็น (ที่อุณหภูมิไม
เกินกวา 5 องศาเซลเซียส)

• กอนออกจากบาน ใหนำนมออกมาจากตูเย็นและใสในกระเปาเก็บความเย็นพรอม
กับเจลเก็บความเย็นทันที

• สามารถนำนมที่เก็บไวในกระเปาเก็บความเย็นไปยังจุดหมายปลายทางไดหรืออุนนม
นั้นไดตามตองการ

หากการเดินทางนานเกินกวา 2 ชั่วโมง อาจจะไมสามารถเก็บนมที่เตรียมไวลวงหนาใน

สภาพเย็นได สำหรับกรณีนี้ ควรจะเตรียมนมในเวลาที่ตองการใช แบงนมผงสำหรับทารก

ตามปริมาณที่กำหนด โดยใสไวในภาชนะที่สะอาดปลอดเชื้อ และเตรียมนมโดยใชน้ำตม

สุกที่เย็นลงแตอุณหภูมิตองไมนอยกวา 70 องศาเซลเซียส

สามารถนำนมที ่
เตรียมไวแลวไปใน
ระหว างท ี ่กำล ัง
เดินทางไดหรือไม?
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วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการเตรียมนมผงสำหรับทารกคือการใชน้ำตมสุกที่เย็นลงแต

อุณหภูมิตองไมต่ำกวา 70 องศาเซลเซียส

• หากไมมีน้ำตม ควรใชนมพรอมดื่มซึ ่งถูกทำใหปลอดเชื ้อเรียบรอยแลว

• อีกทางเลือกหนึ่ง คือ การเตรียมนมใหมโดยใชน้ำที ่สะอาดปลอดภัยที ่อุณหภูมิหอง
และปอนทารกทันที

• นมที่ถูกเตรียมโดยใชน้ำเย็นที ่อุณหภูมิไมถึง 70 องศาเซลเซียส 
ไมควรเก็บไวใชอีกตอไป 

• ทิ้งนมที่เหลือหลังจาก 2 ชั ่วโมง 

คำแนะนำอื่นๆ เพิ่มเติมสำหรับการเตรียมนมผงสำหรับทารก 

How to Prepare

Powdered Infant

Formula in 

Care Settings 

This booklet contains new

infor mation to help you pr epar e

powder ed infant for mula for

bottle-feeding and cup-feeding

as safely as possible.

How to Prepare

Formula for 

Cup-Feeding 

at Home 

ควรทำอยางไร

น้ำตม?
หากไมมี
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