น้ำดื่มบรรจุขวด PET อันตรำยจริงหรือไม่
เรียบเรียงโดย ณิชชาอร ภควัตชัย
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
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พลาสติกที่ใช้ท้าขวดน้าดื่ม ขนาดเล็กมีอยู่ 2 ชนิด ชนิดแรกเป็น
ขวดน้าสีขาวขุ่น ท้าจากพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีน (Polyethylene, PE)
ข้อดีของพลาสติกชนิดนี คือ ราคาต่อหน่วยถูก มีความยืดหยุ่น ไม่แตกง่าย
แต่ก็มีข้อเสีย คือ ป้องกัน การซึมผ่านของแก๊สได้ไม่ดี อาจท้าให้น้ามีกลิ่น
แปลกปลอมได้ และผู้บ ริโ ภคไม่สามารถเห็ นคุณภาพของน้าที่บรรจุอยู่
ภายใน ท้าให้ปัจจุบันไม่นิยมใช้

รูปที่ 2 ขวดน้าพลาสติกชนิด PET

รูปที่ 1 ขวดน้าพลาสติกชนิด PE

ขวดน้าพลาสติก อีกชนิดหนึ่งเป็นขวดน้าใสท้าจากพลาสติกชนิด
พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate) หรือที่เรียก
กั น ว่ า เพท (PET) ซึ่ ง เป็ น พลาสติ ก ที่ มี ค วามโปร่ ง ใส แข็ ง แรงทนทาน
เหนียว ไม่แตกง่ายสามารถป้องกันการซึมผ่านของแก๊สได้ดี มีความใส
ใกล้เคียงกับขวดแก้วแต่มีน้าหนักเบาและมีราคาถูกกว่าแก้ว จึงได้รับความ
นิยมกันอย่างกว้างขวาง โดยนิยมใช้เป็นขวดบรรจุน้าอัดลม น้ามัน น้าปลา
น้าผลไม้ เครื่องดื่ม และน้าดื่ม

ขวดพลำสติก PET มีสำรอันตรำยหรือไม่
จากกระแสที่มีอยู่ในโลกโซเชียลและถูกแชร์ต่อกันอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องถึงอันตรายจากน้าดื่ม
บรรจุขวดพลาสติก PET ทังในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น “เหตุการณ์ที่เด็กหญิงอายุ 12 ปี คนหนึ่งใน
ดูไบ เสียชีวิตหลังจากการใช้ขวดน้าพลาสติก PET ใส่น้าไปโรงเรียนเป็นระยะเวลานานถึง 16 เดือน โดยสาเหตุ
การเสียชีวิตนัน เนื่องจากพบว่าในน้าดื่มมีสารอันตราย คือ Diethyl hydroxylamine หรือ DEHA และสรุปว่า
ขวด PET มีความปลอดภัยในการใช้เพียงครังเดียวเท่านัน” หรือการแจ้งเตือนว่า “ห้ามดื่มน้าในขวดพลาสติก
PET ที่เก็บในรถยนต์ตากแดดเนื่องจากมีสารบีพีเอ ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง” จากกระแสดังกล่าวท้าให้เกิดความ
ตื่นตระหนกในสังคมถึงความปลอดภัยในการใช้ขวดน้าพลาสติกชนิด PET

รูปที่ 3 ตัวอย่างข้อความที่แชร์กันทางโซเชียล เช่น ไลน์, เฟสบุ๊ค, ฟอร์เวิร์ด เมล์

จากประเด็นในโลกออนไลน์ดังกล่าวเรามาท้าความเข้าใจสารเหล่านี
1. DEHA ไม่ ไ ด้ เ ป็ น อั ก ษรย่ อ ของสาร Diethyl Hydroxylamine แต่ เ ป็ น อั ก ษรย่ อ มาจาก
Diethylhexyl adipate ซึ่งเป็นพลาสติไซเซอร์ ใช้เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับพลาสติกบางชนิด เช่น พอลิไวนิล
คลอไรด์ (Polyvinyl Chloride, PVC) ไม่ได้ใช้ในการผลิตขวดพลาสติก PET หรือเป็นผลพลอยได้จาก
กระบวนการผลิต (by-product) ส่วนสาร Diethyl Hydroxylamine นัน เป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น เป็นสารป้องกันสีซีดจางในรูปถ่าย ใช้ส้าหรับก้าจัดออกซิเจนในน้า แต่ในวงการพลาสติกและพอลิเมอร์
นัน ไม่มีการใช้สารนีในการผลิตขวดพลาสติก PET นอกจากนีสมาคมพลาสติกสหรัฐอเมริกา (The America
Plastics Council) ได้ออกมายืนยันว่า “วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตขวดพลาสติก PET ไม่มีสาร Diethyl
hydroxylamine เป็นสารประกอบ” และหน่วยงาน International Agency for Research on Cancer
(IARC) ยังได้จัดสาร Diethylhexyl adipate อยู่ในกลุ่มที่ไม่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์
2. บิสฟีนอล เอ หรือบีพีเอ (Bisphenol A, BPA) เป็นสารตังต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิตพลาสติกชนิด
พอลิคาร์บอเนต (Polycarbonate, PC) ซึ่งมีความโปร่งใส แข็งแรง ทนทานต่อความร้อน และทนต่อการขีด
ข่ว นได้ดี มีร ายงานการศึกษาในสั ตว์ทดลองพบว่า สารบีพีเอมีคุณสมบัติคล้ ายฮอร์โ มนเพศ มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและโครงสร้างของสมอง ระบบสืบพันธุ์ ระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโต และยัง
พบว่าท้าให้เกิดมะเร็งได้อีกด้วย องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศห้ามใช้บีพีเอใน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเด็ก เช่น ขวดนม เนื่องจากพบว่ามีความเป็นไปได้ที่ สารบีพีเออาจก่อให้เกิดอันตรายใน
ทารกและเด็กเล็ก อย่า งไรก็ตามสารบีพีเอกับพลาสติก PET ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเพราะการผลิต พลาสติก
PET นันไม่มีการใช้บีพีเอแต่อย่างใด
ถึงแม้ว่าสารบีพีเอไม่ได้ถูกน้ามาใช้ในกระบวนการผลิตพลาสติก PET แต่ก็มีงานวิจัยหลายฉบับที่
ศึกษาปริมาณบีพีเอ ในน้าดื่มที่บรรจุในขวด PET เช่น นักวิจัยชาวจีนได้ตรวจสารบีพีเอในเครื่องดื่มชนิดต่างๆ
เช่น น้าดื่ม น้าแร่และน้าอัดลม จ้านวน 13 ชนิด ที่บรรจุในขวด PET แต่ไม่พบสารดังกล่าว อย่างไรก็ตามมี
งานวิจัยที่ตรวจสอบพบสารบีพีเอในน้าดื่มบรรจุขวดพลาสติก PET แต่พบในปริมาณน้อยมาก เช่น ประเทศ
ญี่ปุ่นพบ สารบีพีเอ ในน้าแร่บรรจุขวด PET ในระดับไม่เกิน 10 นาโนกรัมต่อลิตร ในอุณหภูมิปกติและ
หลังจากให้ความร้อน 50 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ปริมาณสารบีพีเอไม่เพิ่มขึน ในประเทศกรีซได้ท้า
การวิจัยในน้าดื่มบรรจุขวด PET พบปริมาณสารบีพีเอ 4 นาโนกรัมต่อลิตร และเมื่อน้าไปตากแดดเป็นเวลา
30 วัน ปริมาณสารบีพีเอไม่เพิ่มขึนอีกเช่นกัน จึงมีการตังข้อสังเกตว่า สารบีพีเอที่พบในน้าไม่ได้มาจากการ
แพร่กระจายจากขวดพลาสติก PET แต่อาจมาจากแหล่งอื่นเช่น อาจปนเปื้อนในน้ามาก่อนบรรจุขวด และการ
ใช้ขวด PET ที่มาจากกระบวนการรีไซเคิล
น้ำดื่มบรรจุขวด PET ที่ตำกแดดอยู่ในรถเป็นอันตรำยหรือไม่
คนส่ว นใหญ่ ยัง กังวลว่าสามารถเก็บขวดน้าดื่มไว้ในรถได้หรือไม่ เนื่องจากรถที่จอดตากแดดจะมี
อุณหภูมิสูงกว่าปกติ ท้าให้มีการทดลองหาอุณหภูมิรถขณะตากแดด พบว่า ภายในเวลา 2 ชั่วโมง อุณหภูมิ
ภายในรถเพิ่มขึนจาก 26 องศาเซลเซียส เป็น 42 องศาเซลเซียส นั่นคือเพิ่มขึน 16 องศาเซลเซียส แต่จาก
การทดสอบความปลอดภัย ของขวดพลาสติก PET ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบับที่ 295 เรื่อง
ก้าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติก โดยท้าการทดสอบที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียส ซึ่งสูงกว่าอุณหภูมิปกติของน้าในรถ พบว่าค่าที่ได้ไม่เกินเกณฑ์ตามที่มาตรฐานก้าหนด อันตรายจาก
น้ า ดื่ ม ที่ เ ก็ บ ไว้ ใ นรถไม่ ไ ด้ ม าจากสารเคมี ที่ ม าจากพลาสติ ก PET แต่ เ ป็ น อั น ตรายจากการปนเปื้ อ นของ

เชือจุลินทรีย์ลงในขวดน้าที่มีการเปิดดื่มไปบ้างแล้ว ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านีอาจมาจากสิ่งแวดล้อม การสัมผัสด้วย
มือและปาก เมื่ออุณหภูมิสูงขึนจุลินทรีย์จะเจริญได้ดีและเพิ่มจ้านวนจนอาจท้าให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคน้าได้
กำรใช้ขวดพลำสติก PET ซ้ำหลำยครังจะเกิดอันตรำยหรือไม่
ปกติแล้วขวดน้าดื่มผลิตขึนมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพียงครังเดียว ไม่ได้ออกแบบมา
ส้าหรับให้น้ามาท้าความสะอาดใหม่โดยใช้ความร้อนสูงหรือขัดถูแล้วน้ามาใช้ซ้า แต่อย่างไรก็ตามสามารถ
น้ามาใช้ได้อีก แต่ต้องล้างให้สะอาดและทิงไว้ให้แห้งสนิทก่อนที่จะน้ามาใช้บรรจุน้า ใหม่ทุกครัง เพื่อป้องกัน
การปนเปื้อนของเชือจุลินทรีย์ และถ้าหากใช้เป็นเวลานาน หลายครัง ต้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของขวด
พลาสติก เช่น สีเริ่มเปลี่ยนไปจากใสเป็นขุ่นมัวมากขึน มีรอยขูด ขีด เนือพลาสติกเปราะ แตก บุบ หรือมี
รอยร้าว ซึ่งอาจท้าให้เกิดช่องว่างเป็นอุปสรรคในการล้างท้าความสะอาด ท้าให้ ล้างคราบสกปรกออกไม่หมด
จึงมีเชือแบคทีเรียเข้าไปเกาะและเจริญเติบโตตามรอยร้าวนันได้ ดังนันเพื่อความปลอดภัยหากเห็นว่าขวดที่ใช้
มีสภาพเปลี่ยนไป มีรอยขูดขีดหรือบุบไม่ควรน้ากลับมาใช้ใหม่
จะเห็นได้ว่าน้าดื่มที่บรรจุในขวดพลาสติกชนิด PETมีความปลอดภัยในการบริโภค ไม่เป็นดังข่าวลือ
ตามกระแสออนไลน์ที่แชร์กัน ผู้บริโภคสื่อทังหลายจึงควรใช้วิจารณญาณในการรับรู้และพิจารณาข้อมูลว่ามี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ก่อนที่จะส่งต่อไปให้ผู้อื่นจนสร้างความตระหนกให้กับสังคม เราก็จะสามารถใช้
ชีวิตในโลกดิจิตอลได้อย่างมีความสุข และมั่นใจในข้อมูลที่ได้รับ
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