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ณิชชาอร ภควัตชัย
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ โครงการวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน

 จากข้อมูลงานวิจัยและการประเมินความปลอดภัยสารบิสฟีนอล เอ (Bisphenol A; BPA)  ของ EFSA (European Food 

Safety Authority) พบว่า สารบิสฟีนอล เอ ท่ีใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตขวดนมชนิดพอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate; PC) 

นั้น เป็นสารที่มีอันตราย และมีความเสี่ยงต่อการพัฒนาของทารกและเด็กเล็ก หากได้รับสาร BPA ในปริมาณมาก เนื่องจาก

เมื่อทารกและเด็กเล็กได้รบัสารดงักล่าวเข้าสู่ร่างกายจะสามารถขับออกได้นอ้ยและช้ากว่าผู้ใหญ่ จงึทำาให้ไปรบกวนการทำางาน

ของฮอรโ์มน ประเทศตา่งๆ จงึได้กำาหนดมาตรการควบคมุสารบิสฟนีอล เอ ทีใ่ช้ในการผลติขวดนมและผลติภัณฑพ์ลาสตกิชนดิ

พอลิคาร์บอเนต หรือห้ามใช้ขวดนมดังกล่าว ในปัจจุบันประเทศที่มีการห้ามผลิต การใช้หรือจำาหน่ายขวดนมที่มีสารบิสฟีนอล 

เอ แล้ว ได้แก่ ประเทศแคนาดา กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย แอฟริกาใต้และบางมลรัฐของ

สหรัฐอเมริกา

 กฎระเบียบและมาตรฐานของขวดนมของประเทศคู่ค้าของไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปนี้ ทำาให้ประเทศไทยต้องมาทบทวน 

และปรับปรุงมาตรฐานขวดนมของประเทศให้ทันสมัย โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 369 พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม 

และภาชนะบรรจุนมสำาหรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558  เป็นต้นไป  เพื่อกำาหนดมาตรการ 

ควบคมุคณุภาพและความปลอดภยัของขวดนม รวมทัง้ทบทวนขอ้กำาหนดการใชช้นดิวสัดท่ีุใชผ้ลติขวดนม ตลอดจนคณุภาพมาตรฐาน 

ของวสัดทุีจ่ะนำามาทำาขวดนม ภาชนะบรรจนุมสำาหรบัทารกและเดก็เลก็  ตามประกาศฉบับนี ้ขวดนม หมายความรวมถงึภาชนะ 

สำาหรบัใชบ้รรจนุมหรอืของเหลวอืน่ๆ เพือ่การบรโิภคของทารกและเดก็เล็ก ซึง่ประกอบดว้ย ขวด ฝาครอบ หัวนมยาง ฝายดึหวันมยาง 

และลิ้นปิดปากขวด (ภาพที่ 1) ส่วนภาชนะบรรจุนมสำาหรับทารกและเด็กเล็ก หมายความรวมถึง ภาชนะท่ีใช้สำาหรับบรรจุนม 

หรือของเหลวอื่นๆ สำาหรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งมีทั้งแบบใช้ซ้ำา เช่น ถ้วยหัดดื่ม และแบบใช้ครั้งเดียว เช่น ถุงพลาสติกที่ใช้เก็บ 

น้ำานมมารดา ถุงพลาสติกบรรจุนมแบบใช้ครั้งเดียวที่ใช้ร่วมกับขวดนม แต่ไม่รวมถึงขวดนม โดยรายละเอียดของวัสดุที่อนุญาต 

ให้ใช้ในการผลิต ดังแสดงในตารางที่ 1

 วามสำาคัญของกฎระเบียบและมาตรฐานท่ีเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกนับวันจะมีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการ 

นำาบรรจุภัณฑ์ไปใช้สัมผัสอาหารหรือบรรจุอาหารสามารถทำาให้เกิดการเคล่ือนย้ายของสารเคมีจากบรรจุภัณฑ์ไปยัง

อาหารที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้ ประเทศต่างๆ จึงมีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของ 

วัสดุสัมผัสอาหารเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างกันไปโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าของไทย เช่น สหภาพยุโรป 

สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ให้ความสำาคัญกับการออกมาตรการต่างๆ ที่เป็นข้อกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non Tariff 

Trade Barrier) โดยการออกกฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ๆ ต่อสินค้านำาเข้า นอกจากนี้ยังมีการเฝ้าระวังความปลอดภัย

และสุม่ตรวจสนิคา้ท่ีนำาเข้ามาตรวจสอบอยูเ่ปน็ระยะๆ เมือ่พบสารตกคา้งหรอืสารปนเปือ้นจากวสัดสุมัผสัอาหารจะนำา

มาประเมินความเป็นพิษและออกกฎระเบียบเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

ค

กฎระเบียบและมาตรฐานของขวดนม 

และภาชนะบรรจุนมสำาหรับทารกและเด็กเล็ก
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ลำาดับที่ รายละเอียด ชนิดวัสดุรวมทั้งสารเคลือบที่อนุญาตให้ใช้

1 ขวด พอลิพรอพิลีน (Polypropylene) 
พอลิอีเทอร์ซัลโฟน (Polyethersulphone) 
แก้วชนิดบอโรซิลิเคต (Borosilicate glass)

2 ฝาครอบ ฝายึดหัวนมยาง ลิ้นปิดปากขวด พอลิพรอพิลีน (Polypropylene) 
พอลิอีเทอร์ซัลโฟน (Polyethersulphone)

3 ภาชนะบรรจุนมสำาหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ซ้ำา พอลิพรอพิลีน (Polypropylene) 
พอลิอีเทอร์ซัลโฟน (Polyethersulphone) 
แก้วชนิดบอโรซิลิเคต (Borosilicate glass)

4 ภาชนะบรรจุนมสำาหรับทารกและเด็กเล็กแบบใช้ครั้งเดียว พอลิพรอพิลีน (Polypropylene) 
พอลิเอทิลีน (Polyethylene)

 ภาพที่ 1 ตัวอย่างขวดนมที่ประกอบด้วย ขวด ฝาครอบ หัวนมยาง ฝายึดหัวนมยาง และลิ้นปิดปากขวด

ตารางที่ 1 ชนิดวัสดุรวมทั้งสารเคลือบที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิต

 นอกจากนีย้งัได้มกีารกำาหนดเรือ่งคณุภาพและมาตรฐานการแพรก่ระจายของสารจากพลาสตกิ (ตารางที ่2) ซึง่สอดคล้องกับ 

กฎระเบียบของสหภาพยโุรป Regulation Commission Implement Regulation (EU) No. 10/2011 และ Regulation Commission 

Implement Regulation (EU) No. 321/2011 
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รายการตรวจวิเคราะห์ ปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

พอลิพรอพิลีน พอลิอีเทอร์ซัลโฟน พอลิเอทิลีน

1. โลหะหนัก
 - ตะกั่ว (Lead; Pb)
 - แบเรียม (Barium; Ba) 
 - โคบอลต์ (Cobalt; Co) 
 - ทองแดง (Copper; Cu) 
 - เหล็ก (Iron; Fe) 
 - ลิเทียม (Lithium; Li) 
 - แมงกานีส (Manganese; Mn) 
 - สังกะสี (Zinc; Zn)

1
1

0.05
5
48
0.6
0.6
25

1
1

0.05
5
48
0.6
0.6
25

1
1

0.05
5
48
0.6
0.6
25

2. สารตกค้างที่เหลือจากการระเหยตัวทำาละลายที่เป็นเอทานอล   
 ความเข้มข้นร้อยละ 50 (ตัวแทน อาหารนม และน้ำา)

60 60 60

3. สารตกค้างที่เหลือจากการระเหยตัวทำาละลายที่เป็นกรดอะซิติก   
 ความเข้มข้นร้อยละ 3 (ตัวแทน อาหาร น้ำาผลไม้)

60 60 60

4. 2,2 บิส(4-ไฮดรอกซิเฟนิล)โพรเพน หรือ บิสฟีนอล เอ (2,2-Bis(4- 
 Hydroxyphenyl) Propane; Bisphenol A)

ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ

5. 4,4’-ไดคลอโรไดเฟนิลซัลโฟน หรือ ดีซีพีเอส 
 (4,4’-Dichlorodiphenyl Sulphone; DCPS)

ไม่ต้องวิเคราะห์ 0.05 ไม่ต้องวิเคราะห์

6. 4,4’ ไดไฮดรอกซิไดเฟนิลซัลโฟน หรือดีเอชพีเอส หรือ บิสฟีนอล 
 เอส (4,4’-Dihydroxydiphenyl Sulphone; DHPS หรือ Bisphenol S)

ไม่ต้องวิเคราะห์ 0.05 ไม่ต้องวิเคราะห์

ตารางที่ 2 คุณภาพหรือมาตรฐานการแพร่กระจายของสารจากพลาสติกชนิดพอลิพรอพิลีน พอลิอีเทอร์ซัลโฟน  
และพอลิเอทิลีน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนม และภาชนะบรรจุนม
สำาหรับทารกและเด็กเล็ก

 ความปลอดภยัจากวสัดสุมัผสัอาหารเปน็สิง่สำาคญัตอ่ความปลอดภยัของอาหาร ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจ 

เก่ียวกับกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ของประเทศคู่ค้าก่อนดำาเนินธุรกิจในประเทศดังกล่าว เนื่องจากแต่ละประเทศอาจมี 

กฎระเบยีบและความเขม้งวดทีแ่ตกต่างกนั นอกจากนีแ้นวโน้มในอนาคต มาตรฐานทีถู่กสรา้งขึน้จากประเทศทีพั่ฒนาแล้วจะถูก 

ผลกัดนัใหก้ลายเป็นมาตรฐานของโลกและมกีารพฒันาเงือ่นไขของการกดีกันทางการคา้ทีเ่ข้มงวดมากขึน้  ผูส้นใจสามารถขอรบับรกิาร 

ทดสอบขวดนมหรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โทรศัพท์ 0 2201 7275 


