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คณะทํางาน 3 คณะ

•• คณะที่คณะที่  11  ดานมาตรฐานและความตกลงยอมรับรวมดานมาตรฐานและความตกลงยอมรับรวม

–– ((WG 1WG 1 -- Standards and MRAsStandards and MRAs))

•• คณะที่คณะที่  22  ดานการรับรองระบบงานและการตรวจสอบและรับรองดานการรับรองระบบงานและการตรวจสอบและรับรอง

–– ((WG 2WG 2 -- Accreditation and Conformity AssessmentAccreditation and Conformity Assessment))

•• คณะที่คณะที่  33  ดานมาตรวิทยาเชิงกฎหมายดานมาตรวิทยาเชิงกฎหมาย

–– ((WG 3WG 3 -- Legal MetrologyLegal Metrology))



คณะทํางานดานผลิตภัณฑ 8 คณะ
•• คณะกรรมการรวมรายสาขาสําหรับบริภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสคณะกรรมการรวมรายสาขาสําหรับบริภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

–– ((JSCEE JSCEE -- Joint Sectoral Committee for AHEEERRJoint Sectoral Committee for AHEEERR))

•• คณะกรรมการดานเครื่องสําอางของอาเซียนคณะกรรมการดานเครื่องสําอางของอาเซียน

–– ((ACC ACC -- ASEAN Cosmetic CommitteeASEAN Cosmetic Committee))

•• คณะทํางานดานผลิตภัณฑยาคณะทํางานดานผลิตภัณฑยา

–– ((PPWG PPWG -- Pharmaceutical Product Working GroupPharmaceutical Product Working Group))

•• คณะทํางานดานผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรปูคณะทํางานดานผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรปู

–– ((PFPWG PFPWG -- Prepared Foodstuff Product Working GroupPrepared Foodstuff Product Working Group))

•• คณะทํางานดานยานยนตคณะทํางานดานยานยนต

–– ((APWG APWG -- Automotive Product Working GroupAutomotive Product Working Group))

•• คณะทํางานดานผลิตภัณฑยางคณะทํางานดานผลิตภัณฑยาง

–– ((RBPWG RBPWG -- Rubber Rubber -- Based Product Working GroupBased Product Working Group))

•• คณะทํางานดานเครื่องมือแพทยคณะทํางานดานเครื่องมือแพทย

–– ((MDPWG MDPWG –– Medical Device Product Working GroupMedical Device Product Working Group))

•• คณะทํางานดานยาแผนโบราณและผลิตภัณฑเสริมอาหารคณะทํางานดานยาแผนโบราณและผลิตภัณฑเสริมอาหาร

–– ((TMHSPWG TMHSPWG –– Traditional Medicine and Health Supplement Product Working GrouTraditional Medicine and Health Supplement Product Working Groupp))



Thailand’s proposal to be the ASEAN Reference Laboratory for 

Food Contact Materials 
Introduction

Food Contact Materials (FCM) became a key factor in food safety control. It is evident 
that constituents from food packaging could migrate into food. For instance, the 
migration of plasticizers from PVC gasket of lids for glass jars into the oily food (such 
as chilly paste) inside the jar. This problem has impacted on the export value of these 
commodities for more than 8,000 million baht. A critical issue at the moment is the 
Bisphenol-A (BPA), the starting material for polycarbonate and epoxy resin, that 
Canada has banned from the production of baby bottles. BPA in the epoxy coat inside 
food cans is considered to be banned.

As being well aware, ASEAN robust economy relies on food exports and FCMs are 
inevitable involved. Hence, in needs a reference laboratory for FCM in particular and 
Department of Science Service (DSS), Thailand is more that ready to volunteer.



ขั้นตอนการเขาสูการเปนหองปฏิบัติการอางอิงของ

อาเซียน

1. นําเสนอความพรอมในดานตางๆ

2. เปน leading country ในการจัดทํา

3. จัดทําเกณฑของ ASEAN Guideline for Food Testing Laboratories

- Survey of Current situation of Regulations/standards of Food Contact 
Materials

4. Procedures for The Establishment of the AFRL

5. ใหขอคิดเห็นในการจัดตั้ง ASEAN Food Testing Committee (AFTC)

6. จัดทํา Matrix ของ Survey of Standard and Regulation for 1st and 2nd

priority of product according to CODEX CODEX



งานที่ดําเนินการแลว

1. กรมวิทยาศาสตรบริการไดมีความรวมมือกับกองวิสัญญีและหองผาตัด โรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกลาดําเนินโครงการ “ การศึกษาความปลอดภัย การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและ

สารละลายจากการอุนขวดน้ําเกลือพลาสติกขนาด 1 ลิตร ดวยเตาอบไมโครเวฟ” เพื่อจะได

ทราบถึงความเหมาะสมในการใชภาชนะพลาสติกโพลีไวนิลคลอไรดใสน้ําเกลือเพื่อใหคนไข

ไดอยางปลอดภัย

2. กรมวิทยาศาสตรบริการมีความรวมมือกับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตกระปองทําการศึกษา

ปริมาณของสารบิสฟนอล เอ ที่ปนเปอนในทูนากระปองและแพทยจากโรงพยาบาลเด็ก

ทําการศึกษาปริมาณของสารบิสฟนอล เอ ในขวดนมเด็กภายใตดําเนินโครงการวิจัยเรื่อง

โครงการอาหารปลอดภัยเด็กไทยพนภัยสารพิษพลาสติก
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Thank you for your 
listening


