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บทคดัย่อ 

   บิสฟีนอล เอ ที่ใช้ในการผลิตพลาสติกหลายชนิดเป็นสารรบกวนการท างานของฮอร์โมน กฎหมายจึง
ห้ามพบการแพร่ออกมาจากขวดนมและภาชนะพลาสติกที่ใช้ส าหรับทารกและเด็กเล็กและก าหนดขีดจ ากัดของ
การตรวจพบ (LOD) ที่ 0.00025 มก./กก.ของอาหาร การศึกษานีม้ีว ัตถุประสงค์เพื่อจัดท าวิธีวิเคราะห์ส าหรับใช้
ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ตามข้อก าหนด วิธีวิเคราะห์นีไ้ด้ปรับพัฒนาโดยใช้พืน้ฐานการวิเคราะห์
จากวิธี DD CEN/TS 13130-13:2005 โดยใช้อาหารจ าลอง 2 ชนิด ท าการแพร่ (migration) ตามข้อก าหนดใน 
EU 10/2011 วัดปริมาณบิสฟีนอล เอ ด้วยเทคนิค HPLC –Fluorescence detector (HPLC-FL) ผลการทดสอบ
ความถูกต้องของวิธี พบว่ามีความจ าเฉพาะเจาะจงและไม่มีผลรบกวนจากสารอื่น  มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรง
ระหว่างความเข้มข้นในช่วง 0-0.03 มก./ลิตร กับค่าสญัญาณและ R2 ≥ 0.998 ค่า LOD และขีดจ ากัดของการ
ตรวจวัดเชิงปริมาณ (LOQ) เท่ากับ 0.00025 และ 0.0018 มก./กก. ตามล าดับ ความแม่นพบว่า %recovery อยู่
ในช่วง 83-106 ผลของการท าซ า้(repeatability) ได้ค่า%RSD ผ่านเกณฑ์ยอมรับโดย HORRAT<2  การประมาณ
ค่าความไม่แน่นอนของการวัด มีค่าความไม่แน่นอนขยายสมัพัทธ์ (Relative expanded uncertainty, U) เท่ากับ 
15% ผลการเข้าร่วมโปรแกรมทดสอบความช านาญห้องปฏิบ ัติการ (PT)  ได้ค่า |Z-score|<2 และเมื ่อน าไป
ทดสอบกับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด พบว่าวิธีนี ส้ามารถใช้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติกตามค่า
ก าหนดบิสฟีนอล เอ ในกฎหมายได้ 
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Abstract 
 Bisphenol A (BPA)used in the production of plastics, is a hormone disruptor. The regulation 
restricts its migration from baby bottles and plastic containers for infants and toddlers, and requires the 
minimum detection limit of method used at 0.00025 mg/kg of food. This study aimed to establish an analytical 
method for BPA determination used for inspection and surveillance of such products. The analytical method 
was optimized based on the DD CEN/TS13130-13:2005 method. BPA migration test was performed 
according to the EU no 10/2011 in two food simulants. BPA was then determined by HPLC-Fluorescence 
detector (HPLC-FL). Method validation data demonstrated that the specificity was acceptable  
without the matrix effect. It was found that the linear concentration was in the range of 0-0.03 mg/L 
with R2 ≥ 0.998. LOD and LOQ of BPA were 0.00025 and 0.0018 mg/kg, respectively. Accuracy of 
the method shown by %recovery was in the range of 83-106. The repeatability presented by %RSD 
values was complied with HORRAT<2. The measurement uncertainty of the method expressed by 
%relative expanded uncertainty was 15 . Satisfactory result of |Z-score| <2 was obtained through 
participation in the proficiency testing scheme . As the method was used for testing these products 
available in the market, it was proven that the method could be able to test quality of plastic 
products according to BPA regulations. 
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