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สรรสาระ

 หวันมยางเป็นสิง่จ�าเป็นในชวีติประจ�าวนัส�าหรบัทารก 

หากคุณภาพของหัวนมยางไม่ได้มาตรฐานอาจส่งผลต่อสุขภาพ

ของทารก รวมทั้งยังอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์

ยางของประเทศไทย จากข้อมลูการส่งออกและน�าเข้าผลติภณัฑ์

ยางของประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2555 [1] พบว่า 

มูลค่าการส่งออกหัวนมยางส�าหรับทารกลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ทุกปี จาก 124.08 ล้านบาทในปี 2551 ลดลงเหลือ 24.03  

ล้านบาทในปี 2555 ขณะที่มูลค่าการน�าเข้าหัวนมยางส�าหรับ

ทารกลดลงในช่วงปี 2551-2553 (33.53, 18.18 และ 16.42 

ล้านบาท ตามล�าดับ) และกลับเพิ่มขึ้นในช่วง ปี 2554 - 2555 

(19.36 และ 24.30 ล้านบาท ตามล�าดับ) การทีม่ลูค่าการส่งออก

หัวนมยางส�าหรับทารกของประเทศไทยลดลง อาจเนื่องมาจาก

ปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น มาตรการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาง

ของประเทศคู่ค้า การแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้น ตลอดจน

เทคโนโลยีการผลิตหัวนมส�าหรับทารกจากสารสังเคราะห์อื่นๆ 

เช่น ซลิิโคน เป็นต้น แม้ว่าหวันมสงัเคราะห์ได้เข้ามาแบ่งสดัส่วน

ทางการตลาดจากหัวนมยางธรรมชาติ แต่ลักษณะพิเศษของ

หัวนมยางธรรมชาติที่มีทั้งความนิ่มและยืดหยุ่นมากกว่าหัวนม

ยางสังเคราะห์ ยังคงท�าให้หัวนมยางธรรมชาติมีจ�าหน่าย 

อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน การที่จะเพ่ิมหรือรักษามูลค่า 

การส่งออกหัวนมยางของประเทศไทยให้ได้น้ัน คุณภาพและ

ความปลอดภัยของสินค้าเป็นปัจจัยส�าคัญที่ผู้ผลิตต้องค�านึงถึง

 ในกระบวนการผลติยางธรรมชาต ิมกีารใช้สารตวัเร่ง

ปฏกิริยิาวลัคาไนซ์ทีเ่ป็นสารประกอบก�ามะถนัทีม่หีมูเ่อมนีทติุยภมิู 

(secondary amine, R
2
NH) อยู่ในโครงสร้าง เช่น ซัลฟีนาไมด์, 

ไดไทโอคาร์บาเมต, และไทยูแรม ซึ่งสามารถท�าให้เกิดสาร

อินทรีย์กลุ่มหนึ่ง ท่ีเรียกว่า “ไนโตรซามีน (N-nitroamine)”  

ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ยางได้ [2] และ International Agency 

for Research on Cancer (IARC) [3] ได้จัดไนโตรซามีน 

อยู่ในกลุ่มของสารก่อมะเร็งชนิดเอ็น-ไนโตรโซ (N-nitroso  

compounds) ที่ได้จากปฏิกิริยาระหว่างเอมีนทุติยภูมิกับ

ไนโตรเจนออกไซด์ (nitrogen oxides, NOx) หรอืเกลอืไนไตรท์ 

(nitrite salt, NO
2
-) [4-5] ซึ่งแสดงได้ดังสมการเคมีต่อไปนี้

          (เอมีนทุติยภูมิ)           (ไนโตรซามีน)

 จากข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่าร้อยละ 90 ของสาร 

ในกลุ ่มไนโตรซามีนกว่า 300 ชนิด เป็นสารก่อมะเร็งใน 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไนโตรซามีนต่างชนิดกันสามารถท�าให้ 

เกิดมะเร็งได้ในอวัยวะต่างๆ กัน เช่น เอ็น-ไนโตรโซไดเมธิลเอมีน 

(N-nitrosodimethylamine) เป็นสาเหตุท�าให้เกิดมะเร็งตับ 

และเอ็น-ไนโตรโซไดเอธิลเอมีน (N-nitrosodiethylamine)  

เป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งตับและหลอดอาหารในสัตว์ทดลอง 

เป็นต้น [6] นอกจากนีไ้นโตรซามนียงัท�าให้เกดิเนือ้งอกในอวยัวะ

ต่างๆ ได้แก่ ตับ ปอด ไต กระเพาะปัสสาวะ และตับอ่อน [7]

 มรีายงานการตรวจพบการปนเป้ือนของไนโตรซามนี

ในผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ เช่น หัวนมยางส�าหรับทารก, ถุงมือยาง, 
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และถุงยางอนามัย เป็นต้น [4, 8-9] นานาประเทศจึงได้ออก

มาตรฐานการทดสอบผลติภณัฑ์ยาง เพือ่เป็นการป้องกนัอนัตราย

จากการปลดปล่อยไนโตรซามีนจากผลิตภัณฑ์ยางสู่ผู ้บริโภค  

โดยเฉพาะส�าหรับเด็ก อาทิเช่น สหรัฐอเมริกาได้ออกมาตรฐาน 

ASTM F1313-90 (2011) Standard Specification for  

Volatile N-Nitrosamine Levels in Rubber Nipples on 

Pacifiers [10] ; สหภาพยุโรปได้ออกมาตรฐาน ได้แก่  

EN 14350-2:2004 Child use and care articles - Drinking 

equipment- Part2: Chemical requirements and tests 

[11], EN 12868:1999 Child use and care articles -  

Methods for determining the release of N-nitrosamine 

and N-nitrosatable substances from elastomer or  

rubber teats and soothers [12], และ EN 71-12 : 2013 

Safety of toys Part 12 : N-nitrosamines and  

N-nitrosatable substances [13] ; ส�าหรบัประเทศไทยได้ออก

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 969-2533 หัวนมยาง

ส�าหรับขวดนม [14]

 ASTM F1313-90 (2011) ได้ก�าหนดให้หัวนมยาง

หลอกส�าหรับทารก (rubber nipples on pacifiers) มีปริมาณ

ไนโตรซามนีรวมได้ไม่เกนิ 20 ส่วนในพนัล้านส่วน (part per bil-

lion, ppb) หรือ 0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของตัวอย่าง [10] 

ขณะที่ EN 14350-2:2004 และ มอก. 969-2533 ได้ก�าหนดให้

มีปริมาณไนโตรซามีนรวมในหัวนมยางส�าหรับขวดนมทารกได้ 

ไม่เกิน 10 ppb หรือ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของตัวอย่าง  

[11, 14] อีกทั้ง EN 14350-2:2004 ยังก�าหนดให้มีปริมาณสาร

ที่สามารถเปลี่ยนรูปเป็นไนโตรซามีนได้ (N-nitrosatable  

substances) ทั้งหมดไม่เกิน 0.10 ส่วนในล้านส่วน (part per 

million, ppm) หรอื 0.10 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมัของตวัอย่าง [11] 

ส่วนกรณีของเล่นส�าหรับเด็ก EN 71-12:2013 ได้ก�าหนดให ้

ไนโตรซามีน และสารท่ีสามารถเปลี่ยนรูปเป็นไนโตรซามีน 

สามารถเคลื่อนย้ายจากของเล่นส�าหรับเด็กที่มาอายุต�่ากว่า 3 ปี 

หรือของเล่นและชิ้นส่วนที่ใส่ในปาก ได้ไม่เกิน 50 ppb (0.05 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของตัวอย่าง) และ 1 ppm (1 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัมของตัวอย่าง) ตามล�าดับ [13]

 ปัจจุบันกลุ ่มงานสารอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อุปโภค 

โครงการเคม ีกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร มห้ีองปฏบิตักิารทีส่ามารถ

ทดสอบหาปริมาณไนโตรซามีนในผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งหัวนม

ยางส�าหรับทารก โดยการสกัดไนโตรซามีนจากตัวอย่างซึ่งมีการ

อ้างองิมาตรฐาน ASTM F1313-90 (2011) และมอก. 969-2533 

และทดสอบหาปริมาณไนโตรซามีนในสารท่ีสกัดได้ด้วยเทคนิค 

liquid chromatography-tandem mass spectrometry  

(LC-MS/MS) ซึ่งเป็นชนิด triple-quadrupole mass  

analyzer ดังเช่นที่มีการใช้ใน EN 71-12:2013 เนื่องจาก  

LC-MS/MS มีความไว (sensitivity) ซึ่งสามารถตรวจวัด 

สารไนโตรซามีนที่มีปริมาณต�่าระดับ 1 ppb และมีความ 

เฉพาะเจาะจง (specificity) ในการตรวจวัดสารไนโตรซามีน

แต่ละชนิดซ่ึงมีโครงสร้างท่ีแตกต่างกันได้ นอกจากนี้สามารถใช้

ทดสอบได ้ ท้ั งสาร ท่ีมีและไม ่มี เส ถียรภาพต ่ออุณหภูมิ  

จึงท�าให้สามารถทดสอบไนโตรซามีนชนิดต่างๆ ได้เพ่ิมขึ้น 

อีกด้วย [15]

กรมวิทยาศาสตร์บริการให้บริการทดสอบหาปริมาณ

ไนโตรซามีนในผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งหัวนมยางสำาหรับทารก 

ด้วยเทคนิค Liquid Chromatography - Tandem 

Mass Spectrometry (LC-MS/MS)

หัวนมยางสำาหรับทารกที่จำาหน่ายในท้องตลาด
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