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การแพร่กระจายของเมลามนีจากภาชนะบรรจุอาหาร ประเภทเมลามนีฟอร์มาลดีไฮด์ ทีว่าง
จ าหน่ายในท้องตลาด 
อุมา  บริบูรณ์* ศศิธร  หอมด ารงค์วงศ์ และภัสสะริน สายสุวรรณ 
ส ำนักค ณุภาำและคุาำปละดภากอดำาำ   ค ปาทิอำศำสต ์คำ ลแทอ ์ ค คท างสำธำ ภสณข 

บทคัดย่อ 

 เปะำปีนัเล็นัปดนัดเปด ์ท่ีใชใ้นัคำ ผะิตแะำสติคชนิัภ เปะำปีนัฟด ์ปำะภีไฮภ ์(MF) เ ีอคสก้นัๆาำ่เปะำ
ปีนั ตำปล คคำศค คท างสำธำ ภสณขฉบกบท่ี 295 (แ.ศ. 2548) เ ่ืดง ค ำานัภ ณุภาำแา ืดปำต ฐำนัขดง
าำชนัคบ  จณท่ีท ำจำคแะำสติค ดนัณญำตใาใ้ช ้MF ท ำาำชนัคบ  จณดำาำ ไภ ้โภอไป่ไภค้  ำานัภเคภฑล์ ิปำภ
เปะำปีนั ซ่ึงเล็นัสำ แิษต่ดไตละคดำจลแ ่ค คจำอ (Migration) ะงสู่ดำาำ เป่ืดนั ำไลใช้งำนั  คำ ศึคษำน้ีัปี
า กตถณล คสงุเ์แื่ดศึคษำคำ ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนัจำคาำชนัคบ  จณดำาำ ล คเาท MF  ท่ีนัดคเานืัดจำค
ขด้ค ำานัภในัคฎาปำอ  โภอคำ เค็บตกาดอำ่ง ถา้อ จำนั ชำป จ ำนัานั 41 ตกาดอำ่งท่ีาำงจ ำาน่ัำอในัทด้งตะำภปำ
ต าจาเิุ ำคา์  แบาำ่ปี 40 ตกาดอำ่ง ท่ีภำ้นัในัขดงาำชนัคซ่ึงตด้งสกปผ กสคกบดำาำ เล็นั MF ละคดีค 1 ตกาดอำ่ง 
เล็นัอูเ ีอฟด ์ปำะภีไฮภ์ (UF) โภอปี 1 ตกาดอ่ำงท่ีไป่ผ่ำนัเคภฑ์ตำปคฎาปำอขดงไทอ  เป่ืดาิเุ ำคา์คำ 
ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนัแบาำ่ปี 13 ตกาดอำ่ง ( ้ดอะค 31.7)  ท่ีปีล ิปำภเคินัเคภฑ์ Commission Regulation 
(EU) No 1282/2011 (2.5 ปิะะิค กปต่ดคิโะค กป) ในัจ ำนัานัน้ีัเล็นัาำชนัคชนิัภ MF  3 ตกาดอำ่ง ( ้ดอะค 18.8) 
ละค UF ท่ีเุะืดบผาิภำ้นัในัภา้อ MF 10  ตกาดอำ่ง ( ้ดอะค 41.7)  ซ่ึงล ิปำภเปะำปีนัท่ีแบขดงาำชนัคในัคะณ่ป
าะกง ปีุ่ำเฉะ่ีอปำคคาำ่คะณ่ปล คดอำ่งปีนักอส ำุกญทำงสถิติ ลสภงใาเ้า็นัาำ่าำชนัคเปะำปีนัท่ีาำงจ ำาน่ัำอดอูใ่นั
ทด้งตะำภดำจแบเปะำปีนัลแ ่ค คจำอดดคปำเคินัเคภฑ์ปำต ฐำนัสาาำแอณโ ลไภ ้ ภกงนัก้นัเแื่ดคำ ณุปุ้ ดง
ผูบ้ ิโาุ  าน่ัาองำนัท่ีค ำคกบภูละุา ค ำานัภเคภฑค์ำ ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนัจำคาำชนัคบ  จณดำาำ   
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Migration of Melamine from Melamine-formaldehyde Food Containers Available on 
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Abstract 

Melamine is a monomer used in the manufacturing of melamine-formaldehyde (MF) 

resin, shortened to melamine. According to the Notification of the Ministry of Public Health 

No. 295 (2005) Re: Qualities or standard for container made from plastic, MF is permitted as 

a material used for manufacturing of food containers but there is no specific migration level 

(SML) of melamine. Melamine may cause harmful effects to kidneys and may be migrated into 

food. The purposes of this study were to investigate the migration of melamine from MF food 

containers which is beyond the scope of the regulation. A total of 41 table-wares collected from 

market were analyzed. The results showed that 40 samples were made of MF as food contact 

surfaces and the rest one was made of urea-formaldehyde (UF). There was only one failed to 

comply with Thai regulation. An analysis of melamine migration was also performed. There 

were 13 samples (31.7%) found melamine levels exceeding the SML of Commission 

Regulation (EU) No 1282/2011 (2.5 mg/kg). Among the non-complied samples, 3 samples 

(18.8%) were MF containers and 10 samples (41.7%) were UF containers with MF inside 

coating. Moreover, the mean values of melamine from the second group were significantly 

higher than the first one. These results suggested that melamine wares sold on the market might 

have melamine migration higher than the restriction limit of EU regulation. For protecting the 

consumers, it is recommended that the national authority should establish regulatory limit for 

melamine migrated from food containers. 

Keywords:  Melamine-formaldehyde (MF), Migration, Melamine, Food containers 

*Corresponding author 

Mrs. Uma Boriboon 

Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences 

Tiwanond Rd., Amper Meuang. Nonthaburi 11000. 

Email: uma.b@dmsc.mail.go.th 

  

 

บทน า 

เ ป ะ ำ ปี นัฟ ด  ์ ป ำ ะ ภี ไ ฮ ภ์  (Melamine-
formaldehyde; MF)  เ ล็ นั  ล ด ปิ โนัแะ ำส ติค 
(aminoplastic) ในัคะณ่ปเทด ์ปดเซต (thermoset 
plastic)1    ผะิตไภจ้ำคคำ ท ำลฏิคิ ิอำ คาาำ่งเปะำ
ปีนัปดนัดเปด ์ ซ่ึงเล็นัสำ ดินัท ีอปี์ช่ืดทำงเุปีาำ่ 
2,4,6-triamino-1,3,5-triazine คกบฟด ์ปำะภีไฮภ์ 
ปกคเ ีอคคกนัสก้นัๆา่ำเปะำปีนั นั ำปำท ำเล็นัาำชนัค
ละคเุ ่ืดงใชบ้นัโตค๊ดำาำ   นิัอปใชค้กนัลแ ่าะำอ
เแ ำคปีุาำปสาองำป นั ้ำานักคเบำ ตคไป่ลตค ละค
ปีาำงจ ำาน่ัำอทก่าไลตำปท้ดงตะำภ คำ ผะิต
าำชนัคบ  จณดำาำ  ขก้ นัล คเล็นัคำ ผะิตผง
แะำสติคโภอใช้ ฟด ์ปำะภีไฮภ์ปำท ำลฏิคิ ิอำ
ลบบุาบลน่ันัคกบ เปะำปีนั ขก้นัท่ีสดงเล็นัคำ ข้ึนั
 ูลาำชนัคภ้าอาิธีคภดกภในัลป่แิปแ์โภอนั ำผง
แะำสติคปำดบใา้ลา้ง ใส่ะงในัลป่แิปแ์ คภดกภ
ภ้าอุาำปภกนัละคุาำป ้ดนัเแื่ดใา้แะำสติค
เคิภลฏิคิ ิอำส ้ำงแกนัธคไขา ้(crosslink) เล็นัโุ ง
 ่ำงลาท่ีลข็งล ง าำคตด้งคำ ะาภะำอจคใช้ลผ่นั
 ูละดคติภบนัผิาาำชนัค เุะืดบผิาภ้าอผง
แะำสติคโภอใช้ล งคภดกภ จคไภช้ิ้นังำนัท่ีปกนัเงำ
ทนัคำ ขูภขีภ2  แะำสติคท่ีใช้ท ำาำชนัคละค
เุ ่ืดงใช้บนัโต๊คดำาำ  นัดคจำค MF ละา้ อ กงปี อู
เ  ีอ -ฟด ์ปำะภีไฮภ์  (Urea-formaldehyde; UF) 
เ ีอคสก้ นัๆา่ำ อูเ ีอ ซ่ึงปีาิธีคำ ผะิตละคะกคษภค
าำอนัดคเาปืดนัคกนั  เล็นัแะำสติคท่ีดนัณญำตใาใ้ช้
สกปผ กสคกบดำาำ ไภใ้นัาะำอล คเทศ เช่นั ญ่ีลณ่ นั3 
สา กฐดเป ิคำ 4 ละคสาาำแอณโ ล5 ส ำา กบ
ล คเทศไทอตำปล คคำศค คท างสำธำ ภสณข 
ฉบกบท่ี 295 (แ.ศ. 2548) เ ่ืดง ค ำานัภ ณุภาำแา ืด
ปำต ฐำนัขดงาำชนัคบ  จณท่ีท ำจำคแะำสติค ละค
ปำต ฐำนัผะิตากภฑด์ณตสำาค  ป ปดค. 524-2539 

เ ่ืดงาำชนัคละคเุ ่ืดงใช้เปะำปีนั ดนัณญำตใา้ใช้
เฉแำค  MF ท ำ เ ล็นัาำชนัคบ  จณ ด ำาำ 6,  7       
ฟด ์ปำะภีไฮภ์ ละคเปะำปีนัซ่ึงเล็นัปดนัดเปด ์
เ ่ิปตน้ัท่ีใช้ในัค คบานัคำ ผะิตาำคท ำลฏิคิ ิอำ
ไป่าปภ จคาะงเาะืดตคุำ้งในัเน้ืัดแะำสติค ละค
จคเคิภคำ ลแ ่ค คจำอ (migration)    ซ่ึงเล็นั
ล ำคฏคำ ภ์เุะ่ืดนัอำ้อขดงสำ จำคเน้ืัดแะำสติค
ดดคปำสู่ดำาำ เป่ืดนั ำไลใช้งำนั ท ำใา้ดำาำ ท่ี
บ  จณลนัเล้ืดนัสำ เุ ปีดกนัต ำอไภ้    ฟด ์ปำะภีไฮภ์ 
เล็นัสำ ท่ีปีุาำปเล็นัแิษ International Agency 
for Research on Cancer ; IARC จกภ เ ล็นัสำ ค่ด
ปคเ ็งในัคะณ่ป 18      ในัส่านัขดงเปะำปีนั ถำ้ไภ ้กบ
ล ิปำภสูงท ำใา้เคิภค้ดนัน่ิัาในัไต ดำจท ำใา้ไต
าำอไภ้ 9,10 ดงุ์คำ ดนัำปกอโะค (WHO) (2008) 
ล ะ ค  European Food Safety Authority; EFSA 
(2010)    ไภ้ค ำานัภุ่ำ Tolerable daily intake 
(TDI) า ืดุ่ ำลนัเ ล้ืดนัสูงสณ ภขดงเปะำปีนัท่ี
 ่ำงคำอไภ ้กบต่ดา กนัโภอไป่ท ำใา้เคิภดกนัต ำอต่ด
สณขาำแไาท่ี้ 0.2 ปิะะิค กปต่ดคิโะค กปนั ้ ำานักคตกา
ต่ดา กนั (mg/kg.bw./day)10,11  คฎ คเบีอบสาาำแ
อณโ ล ค ำานัภล ิปำภคำ ลแ ่ค คจำอขดงเปะำ
ปีนั  ไป่ ใา้ เ คินั  2 .5  ปิะ ะิค ก ป ต่ด คิโะค ก ป 12  
ปำต ฐำนัขดงไทออ กงไป่ปีคำ ค ำานัภล ิปำภคำ 
ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนั  โภอท่ีดนัณญำตใา้ใช้
แะำสติคชนิัภ MF เล็นัาำชนัคบ  จณดำาำ ไภ้   
าะำอล คเทศปีคำ ส ำ าจ ณุภาำแขดงผะิตากภฑ์
เปะำปีนัท่ีาำงจ ำาน่ัำอในัทด้งตะำภ  ละคต าจแบ
คำ ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนัะงสู่สำ ะคะำอท่ี
สกปผ กส ในัสาำาคท่ีปีุาำป ้ดนัสูงละคปีสาำแเล็นั
ค ภ ล ิปำภเปะำปีนัท่ีแบส่านัใาญ่ไป่เคินัจำค
ุ่ำท่ีค ำานัภตำปปำต ฐำนัสาาำแอณโ ล13 ในัขภค



วารสารพิษวิทยาไทย 2561 ; 33(2) : 29-46 31 

Migration of Melamine from Melamine-formaldehyde Food Containers Available on 

the Market  

Uma Boriboon*, Sasithorn Homdumrongwong, Passarin Saysuwary 
Bureau of Quality and Safety of Food, Department of Medical Sciences, Ministry of Public Health 

Abstract 

Melamine is a monomer used in the manufacturing of melamine-formaldehyde (MF) 

resin, shortened to melamine. According to the Notification of the Ministry of Public Health 

No. 295 (2005) Re: Qualities or standard for container made from plastic, MF is permitted as 

a material used for manufacturing of food containers but there is no specific migration level 

(SML) of melamine. Melamine may cause harmful effects to kidneys and may be migrated into 

food. The purposes of this study were to investigate the migration of melamine from MF food 

containers which is beyond the scope of the regulation. A total of 41 table-wares collected from 

market were analyzed. The results showed that 40 samples were made of MF as food contact 

surfaces and the rest one was made of urea-formaldehyde (UF). There was only one failed to 

comply with Thai regulation. An analysis of melamine migration was also performed. There 

were 13 samples (31.7%) found melamine levels exceeding the SML of Commission 

Regulation (EU) No 1282/2011 (2.5 mg/kg). Among the non-complied samples, 3 samples 

(18.8%) were MF containers and 10 samples (41.7%) were UF containers with MF inside 

coating. Moreover, the mean values of melamine from the second group were significantly 

higher than the first one. These results suggested that melamine wares sold on the market might 

have melamine migration higher than the restriction limit of EU regulation. For protecting the 

consumers, it is recommended that the national authority should establish regulatory limit for 

melamine migrated from food containers. 
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บทน า 

เ ป ะ ำ ปี นัฟ ด  ์ ป ำ ะ ภี ไ ฮ ภ์  (Melamine-
formaldehyde; MF)  เ ล็ นั  ล ด ปิ โนัแะ ำส ติค 
(aminoplastic) ในัคะณ่ปเทด ์ปดเซต (thermoset 
plastic)1    ผะิตไภจ้ำคคำ ท ำลฏิคิ ิอำ คาาำ่งเปะำ
ปีนัปดนัดเปด ์ ซ่ึงเล็นัสำ ดินัท ีอปี์ช่ืดทำงเุปีาำ่ 
2,4,6-triamino-1,3,5-triazine คกบฟด ์ปำะภีไฮภ์ 
ปกคเ ีอคคกนัสก้นัๆา่ำเปะำปีนั นั ำปำท ำเล็นัาำชนัค
ละคเุ ่ืดงใชบ้นัโตค๊ดำาำ   นิัอปใชค้กนัลแ ่าะำอ
เแ ำคปีุาำปสาองำป นั ้ำานักคเบำ ตคไป่ลตค ละค
ปีาำงจ ำาน่ัำอทก่าไลตำปท้ดงตะำภ คำ ผะิต
าำชนัคบ  จณดำาำ  ขก้ นัล คเล็นัคำ ผะิตผง
แะำสติคโภอใช้ ฟด ์ปำะภีไฮภ์ปำท ำลฏิคิ ิอำ
ลบบุาบลน่ันัคกบ เปะำปีนั ขก้นัท่ีสดงเล็นัคำ ข้ึนั
 ูลาำชนัคภ้าอาิธีคภดกภในัลป่แิปแ์โภอนั ำผง
แะำสติคปำดบใา้ลา้ง ใส่ะงในัลป่แิปแ์ คภดกภ
ภ้าอุาำปภกนัละคุาำป ้ดนัเแื่ดใา้แะำสติค
เคิภลฏิคิ ิอำส ้ำงแกนัธคไขา ้(crosslink) เล็นัโุ ง
 ่ำงลาท่ีลข็งล ง าำคตด้งคำ ะาภะำอจคใช้ลผ่นั
 ูละดคติภบนัผิาาำชนัค เุะืดบผิาภ้าอผง
แะำสติคโภอใช้ล งคภดกภ จคไภช้ิ้นังำนัท่ีปกนัเงำ
ทนัคำ ขูภขีภ2  แะำสติคท่ีใช้ท ำาำชนัคละค
เุ ่ืดงใช้บนัโต๊คดำาำ  นัดคจำค MF ละา้ อ กงปี อู
เ  ีอ -ฟด ์ปำะภีไฮภ์  (Urea-formaldehyde; UF) 
เ ีอคสก้ นัๆา่ำ อูเ ีอ ซ่ึงปีาิธีคำ ผะิตละคะกคษภค
าำอนัดคเาปืดนัคกนั  เล็นัแะำสติคท่ีดนัณญำตใาใ้ช้
สกปผ กสคกบดำาำ ไภใ้นัาะำอล คเทศ เช่นั ญ่ีลณ่ นั3 
สา กฐดเป ิคำ 4 ละคสาาำแอณโ ล5 ส ำา กบ
ล คเทศไทอตำปล คคำศค คท างสำธำ ภสณข 
ฉบกบท่ี 295 (แ.ศ. 2548) เ ่ืดง ค ำานัภ ณุภาำแา ืด
ปำต ฐำนัขดงาำชนัคบ  จณท่ีท ำจำคแะำสติค ละค
ปำต ฐำนัผะิตากภฑด์ณตสำาค  ป ปดค. 524-2539 

เ ่ืดงาำชนัคละคเุ ่ืดงใช้เปะำปีนั ดนัณญำตใา้ใช้
เฉแำค  MF ท ำ เ ล็นัาำชนัคบ  จณ ด ำาำ 6,  7       
ฟด ์ปำะภีไฮภ์ ละคเปะำปีนัซ่ึงเล็นัปดนัดเปด ์
เ ่ิปตน้ัท่ีใช้ในัค คบานัคำ ผะิตาำคท ำลฏิคิ ิอำ
ไป่าปภ จคาะงเาะืดตคุำ้งในัเน้ืัดแะำสติค ละค
จคเคิภคำ ลแ ่ค คจำอ (migration)    ซ่ึงเล็นั
ล ำคฏคำ ภ์เุะ่ืดนัอำ้อขดงสำ จำคเน้ืัดแะำสติค
ดดคปำสู่ดำาำ เป่ืดนั ำไลใช้งำนั ท ำใา้ดำาำ ท่ี
บ  จณลนัเล้ืดนัสำ เุ ปีดกนัต ำอไภ้    ฟด ์ปำะภีไฮภ์ 
เล็นัสำ ท่ีปีุาำปเล็นัแิษ International Agency 
for Research on Cancer ; IARC จกภ เ ล็นัสำ ค่ด
ปคเ ็งในัคะณ่ป 18      ในัส่านัขดงเปะำปีนั ถำ้ไภ ้กบ
ล ิปำภสูงท ำใา้เคิภค้ดนัน่ิัาในัไต ดำจท ำใา้ไต
าำอไภ้ 9,10 ดงุ์คำ ดนัำปกอโะค (WHO) (2008) 
ล ะ ค  European Food Safety Authority; EFSA 
(2010)    ไภ้ค ำานัภุ่ำ Tolerable daily intake 
(TDI) า ืดุ่ ำลนัเ ล้ืดนัสูงสณ ภขดงเปะำปีนัท่ี
 ่ำงคำอไภ ้กบต่ดา กนัโภอไป่ท ำใา้เคิภดกนัต ำอต่ด
สณขาำแไาท่ี้ 0.2 ปิะะิค กปต่ดคิโะค กปนั ้ ำานักคตกา
ต่ดา กนั (mg/kg.bw./day)10,11  คฎ คเบีอบสาาำแ
อณโ ล ค ำานัภล ิปำภคำ ลแ ่ค คจำอขดงเปะำ
ปีนั  ไป่ ใา้ เ คินั  2 .5  ปิะ ะิค ก ป ต่ด คิโะค ก ป 12  
ปำต ฐำนัขดงไทออ กงไป่ปีคำ ค ำานัภล ิปำภคำ 
ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนั  โภอท่ีดนัณญำตใา้ใช้
แะำสติคชนิัภ MF เล็นัาำชนัคบ  จณดำาำ ไภ้   
าะำอล คเทศปีคำ ส ำ าจ ณุภาำแขดงผะิตากภฑ์
เปะำปีนัท่ีาำงจ ำาน่ัำอในัทด้งตะำภ  ละคต าจแบ
คำ ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนัะงสู่สำ ะคะำอท่ี
สกปผ กส ในัสาำาคท่ีปีุาำป ้ดนัสูงละคปีสาำแเล็นั
ค ภ ล ิปำภเปะำปีนัท่ีแบส่านัใาญ่ไป่เคินัจำค
ุ่ำท่ีค ำานัภตำปปำต ฐำนัสาาำแอณโ ล13 ในัขภค
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ท่ีท ำคำ ศึคษำ (30 ปิะะิค กปต่ดคิโะค กป)14,15,16 ลต่
ลก จจณ บกนัข้ดค ำานัภขดงสาาำแอณ โ  ลตำป 

Commission Regulation (EU) No 1282/2011  12 
ค ำานัภล ิปำภเปะำปีนัต ่ำะงคา่ำเภิปปำคคา่ำ 10 
เท่ำเน่ืัดงจำคตด้งคำ ลคล้ดงดกนัต ำอต่ดผูบ้ ิโาุ
โภอเฉแำคเภ็คเะ็ค    ธากช นัณสนัธ ำ ละคุภค 
(2016) ส ำ าจ ณุภาำแขดงเุ ่ืดงใช้ในัุ กาเ ืดนั
แะ ำส ติ ค เ ป ะ ำ ปี นั  โ ภ อท ำ ค ำ  าิ เ ุ  ำ ค า์
ฟด ์ปำะภีไฮภ์ละคเปะำปีนัตำปเคภฑ์ปำต ฐำนั
สาาำแอณโ ล  ส ณ ลา่ำ เุ ่ืดงใช้ในัุ กา เ  ืดนั
ล คเาทแะำสติค เปะำปีนั ท่ีจ  ำาน่ัำอในัล คเทศ
ไ ท อ ส่ า นั ใ า ญ่ ปี ล  ิ ป ำ ภ เ ป ะ ำ ปี นั ล ะ ค
ฟด ์ปำะภีไฮภไ์ป่ผำ่นัเคภฑป์ำต ฐำนั 17 

  ในัลี แ.ศ. 2556 ส ำนักค ณุภาำและคุาำป
ละดภากอดำาำ  ค ปาิทอำศำสต ์คำ ลแทอ์ ไภ้
ส ำ าจาำชนัคละคเุ ่ืดงใช้ท่ีาำงจ ำาน่ัำอในั
ท้ดงตะำภจ ำนัานั 113 ตกาดอ่ำง แบา่ำท ำภ้าอ
แะำสติค 2 ชนิัภ ุืด MF เ ีอคาำ่เปะำปีนัลท ้ละค 
UF เ ีอคาำ่ เปะำปีนัละดป เน่ืัดงภา้อคฎาปำอขดง
ไทอดนัณญำตใา้ใช้เฉแำค  MF เท่ำนัก้ นั เปะำปีนั
ละดป ส่ านัใา ญ่ เ ล็ นั สิ นัุ้ ำ นั ำ เ ข้ ำ ป ำ จ ำ ค
ต่ำงล คเทศละคต าจแบจ ำนัานัตกาดอ่ำงท่ีปี
ฟด ์ปำะ ภีไฮภ์ ลแ  ่ค คจำอดดคปำ เ คินัุ่ ำ
ปำต ฐำนัปำคคาำ่เปะำปีนัลท ้18 ลต่อ กงไป่ไภศึ้คษำ
คำ ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนั ทก้งน้ีัแะำสติคชนิัภ 
MF ล คคดบภ้าอเปะำปีนั ละคฟด ์ปำะภีไฮภ์ท่ี
เล็นัสำ เ ่ิปต้นั ในัดกต ำส่านัขดงโปะ 1 ต่ด 3 4  
จึงดำจปีคำ ลแ ่ค คจำอขดงทก้งฟด ์ปำะภีไฮภ์
ละคเปะำปีนัดดคปำไภ้เป่ืดถูคค คตณน้ัจำคคำ ใช้
งำนั คฎาปำอท่ีค ำคกบภูละุาำปละดภากอาำชนัคท่ี
ใช้บ  จณดำาำ ขดงไทอุืดล คคำศค คท าง
สำธำ ภสณข ฉบกบท่ี 295 (แ.ศ. 2548) ไภค้ ำานัภ

ณุภาำแขดงาำชนัคเปะำปีนั ไป่ใา้ปีคำ ลนัเล้ืดนั
ขดงโะาคานักค ุืด ตคคกา่ ละคลุภเปีอป เคินัุ่ำ
ปำต ฐำนั ละคค ำานัภคำ ลแ ่ค คจำอขดงสำ 
ต่ำงๆ จำคาำชนัค เช่นั ฟีนัดะละคฟด ์ปำะภีไฮภ์
ตด้งไป่แบ6  ลต่อ กงไป่ปีขด้ค ำานัภเค่ีอาคกบล ิปำภ
คำ ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนั     ภกงนัก้นัคำ ศึคษำน้ีั
จึงปีา กตถณล คสงุ์เแื่ดศึคษำคำ ลแ ่ค คจำอขดง
เปะำปีนัจำคาำชนัคบ  จณดำาำ ล คเาท  MF ท่ี
าำงจ ำาน่ัำอในัท้ดงตะำภ  โภอคำ าิ เุ ำคา์
ณุภาำแตำปข้ดค ำานัภขดงล คคำศค คท าง

สำธำ ภสณข ฉบกบท่ี 295 (แ.ศ. 2548) ละคศึคษำ
คำ ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนัเแิ่ป ตำปขด้ค ำานัภ 
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ซ่ึงนัดคเานืัดจำคท่ีค ำานัภไาใ้นัคฎาปำอขดง
ไทอ  เแื่ดเล็นัขด้ปูะในัคำ นั ำไลใชล้ กบปำต ฐำนั
าำชนัคบ  จณดำาำ ขดงล คเทศต่ดไล  

วสัดุและวธีิการศึกษา 
ตัวอย่างทีใ่ช้ศึกษา 
 าำชนัคบ  จณดำาำ ล คเาท ถา้อ จำนั ชำป 
ท ำภ้าอแะำสติคุะ้ำอ เปะำปีนั  (สกง เคตจำค
ะกคษภค ฉะำค า ืดขดุ้าำปท่ีลจง้ไา)้ จ  ำนัานั 41 
ตกาดอำ่ง ซ้ืดจำค ้ำนัุำ้ในัตะำภนักภ ลผงะดอ ละค
ซณลเลด ์ปำ ์เค็ตในัแื้นัท่ีค ณงเทแฯละคล ิปภฑะ 
 คาา่ำงลี แ.ศ. 2559 ลต่ะคตกาดอ่ำงเค็บาำชนัค
จ ำนัานั 10 ช้ินั  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
เค ร่ืองมือและอุปกรณ์  : เุ  ่ืดง  High 

Performance Liquid Chromatograph with DAD 
detector (HPLC-DAD): Agilent 1100 Series,  
เุ  ่ืดง  Fourier Transform Infrared Spectrometer 
(FT-IR) : Perkin Elmer Model Spectrum 1000, 
ดณ ล ค  ภ์ ล  ค ค ดบ  Diffuse reflectance ล ะ ค 

 

Abrasive pad, เ ุ  ่ื ด ง  Atomic Absorption 
Spectrophotometer - Flame (Flam-AAS) : Varian 
SpectrAA 640 แ ้ดป hollow cathode lamp ขดง
ต ค คก่ า ล ะ ค ล ุ ภ เ ปี อ ป ,  เ ุ  ่ื ด ง  UV-Visible 
Spectrophotometer: Shimadzu ; UV-160A, เุ ่ืดง
ชกง่ะคเดีอภ 4 ต ำลาน่ัง Sartorius ED 224S, ด่ำงนั ้ ำ
 ้ดนัุาบ ณุปดณภาาูปิ  Memmert WB 10, เตำเผำ
ดณภาาู ปิ สู ง  Neytech Vulcan 3-550, ตู้ดบ  ้ดนั 
Memert UF 160,  เตำไฟฟ้ำ , porcelain crucible, 
ถ้าอ คเาอ, าะดภเนัสส์เะด ์, ลผ่นัค ดงชนิัภ 
Cellulose acetate ขนัำภ 13 mm, 0.45 m  

สารมาตรฐานและสารเคมี  
สารมาตรฐาน: สำ ะคะำอปำต ฐำนัตคคกาุ่าำป
เข้ปข้นั  1 ,000 ปิะ ะิค กป ต่ดะิต  Perkin Elmer 
(traceable to NIST)    สำ ะคะำอปำต ฐำนั
ลุภเปีอปุาำปเข้ปข้นั 1,000 ปิะะิค กปต่ดะิต  
Perkin Elmer (traceable to NIST) 
สารเคมี: โซเภีอปดดคซำเะต (Na2C2O4) ุาำป
บ ิสณทธ์ิไป่นั้ดอคา่ำ ้ดอะค 99.99 โแลทสเซีอป
เแด ์ลปงคำเนัต (KMnO4) ุาำปบ ิสณทธ์ิไป่นั้ดอ
คา่ำ ้ดอะค 99,  ฟีนัดะ (C6H5OH) ุาำปบ ิสณทธ์ิ 
ไป่นัด้อคาำ่ ้ดอะค 99, สำ ะคะำอฟด ์ปำะภีไฮภ์ 
ุาำปเขป้ขน้ั  ้ดอะค 40, เปะำปีนั (C3H6N6) ุาำป
บ ิสณ ทธ์ิไป่นั้ดอคา่ำ  ้ดอะค  99 ,  ค ภไนัต ิค 
(HNO3) ุาำปเขป้ขน้ั ้ดอะค 69-70, ค ภซกะฟิา ิค 
(H2SO4) ุาำปเขป้ขน้ั ้ดอะค 95-97, ค ภไฮโภ 
ุะด ิค (HCl) ุาำปเขป้ขน้ั ้ดอะค 37, ค ภดคซี
ติค  (CH3COOH) ลค เชีอะ, ดคซิโตไนัไต ท์  
(CH3CN) HPLC glade, สำ เุปีชนิัภใช้คกบคำ 
าิเุ ำคา์ (analytical grade) โซเภีอปซกะไฟต์โนั
นัำไฮเภ ท (Na2S.9H2O), บด ิคลดซิภ (H3BO3), 4 
ดคปิโนัลดนัติไแ ินั (C11H13N3O), โแลทสเซีอป

เฮคซำไซอำโนัเฟดเ ็ต (K3[Fe(CN)6]), ลดซีทิะลด
ซีโทนั (CH3COCH2COCH3) 

วธีิการศึกษา 
1.  การวเิคราะห์ชนิดพลาสติก โดย FT-IR  
     ตกภตกาดอ่ำงเล็นัช้ินัขนัำภล คปำภ 4 ตำ ำง
เซนัติเปต  ขูภภ้าอ abrasive pad ท่ีต  ำลาน่ังผิา
เุะืดบภำ้นัในัาำชนัค เน้ืัดาำชนัค ละคผิาเุะืดบ
ภำ้นันัดค นั ำผงท่ีขูภไภไ้ลาิเุ ำคา์ผ่ำนัดณลค ภ์ 
diffuse reflectance ากภภา้อเุ ่ืดง FT-IR บกนัทึค IR 
spectrum ขดงตกาดอ่ำง ล คเปินัผะชนิัภแะำสติค
โภอเล ีอบเทีอบ IR spectrum ขดงตกาดอ่ำงคกบ IR 
spectrum ขดงแะำสติคท่ีปีในัฐำนัข้ดปูะโภอใช้
โล ลค ป Euclidien Search 
2.การวเิคราะห์คุณภาพตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที ่ 295 (พ.ศ. 2548):  ปี 2 ส่านั      
7  ำอคำ  าธีิาเิุ ำคา์ดำ้งดิงตำป JETRO 200819 
ล คคดบภา้อ  
ส่วนที่  1  าิเุ ำคา์ ณุภาำแขดงเน้ืัดแะำสติค 
(material test) ในั ำอคำ  ตคคกา่ ละคลุภเปีอป : 
เผำตกาดอ่ำงท่ีตกภะคเดีอภ ในั porcelain crucible ท่ี
ปีค ภซกะฟิา ิคเขป้ขน้ั จนัเล็นัถ่ำนัภ ำ นั ำไลเผำในั
เตำเผำดณภาาูปิสูง ท่ีดณภาาูปิ 450 ดงศำเซะเซีอส 
เล็นัเาะำ 3 ชกา่โปง จนัค คทกง่เล็นัเถำ้ขำา ะคะำอ
เถ้ำภ้าอสำ ะคะำอค ภไฮโภ ุะด ิคเจืดจำง 
 คเาอจนัลา้ง ะคะำอภา้อสำ ะคะำอค ภไนัต ิค 
าเิุ ำคา์ภา้อเุ ่ืดง Flame AAS 
ส่วนที ่2  าิเุ ำคา์ ณุภาำแคำ ลแ ่ค คจำอ 
(migration test) 
การแพร่กระจาย : ใส่นั ้ำ า ืดสำ ะคะำอค ภดคซี
ติค ้ดอะค 4 (v/v) ดณภาาูปิ 60 ดงศำเซะเซีอส     
ในัาำชนัคตกาดอ่ำง  ล ิปำต ท่ีใช้ดกต ำส่านั                    
2 ปิะะิะิต ต่ดตำ ำงเซนัติเปต  ลิภภ้าอค คจค 



วารสารพิษวิทยาไทย 2561 ; 33(2) : 29-46 33 

ท่ีท ำคำ ศึคษำ (30 ปิะะิค กปต่ดคิโะค กป)14,15,16 ลต่
ลก จจณ บกนัข้ดค ำานัภขดงสาาำแอณ โ  ลตำป 

Commission Regulation (EU) No 1282/2011  12 
ค ำานัภล ิปำภเปะำปีนัต ่ำะงคา่ำเภิปปำคคา่ำ 10 
เท่ำเน่ืัดงจำคตด้งคำ ลคล้ดงดกนัต ำอต่ดผูบ้ ิโาุ
โภอเฉแำคเภ็คเะ็ค    ธากช นัณสนัธ ำ ละคุภค 
(2016) ส ำ าจ ณุภาำแขดงเุ ่ืดงใช้ในัุ กาเ ืดนั
แะ ำส ติ ค เ ป ะ ำ ปี นั  โ ภ อท ำ ค ำ  าิ เ ุ  ำ ค า์
ฟด ์ปำะภีไฮภ์ละคเปะำปีนัตำปเคภฑ์ปำต ฐำนั
สาาำแอณโ ล  ส ณ ลา่ำ เุ ่ืดงใช้ในัุ กา เ  ืดนั
ล คเาทแะำสติค เปะำปีนั ท่ีจ  ำาน่ัำอในัล คเทศ
ไ ท อ ส่ า นั ใ า ญ่ ปี ล  ิ ป ำ ภ เ ป ะ ำ ปี นั ล ะ ค
ฟด ์ปำะภีไฮภไ์ป่ผำ่นัเคภฑป์ำต ฐำนั 17 

  ในัลี แ.ศ. 2556 ส ำนักค ณุภาำและคุาำป
ละดภากอดำาำ  ค ปาิทอำศำสต ์คำ ลแทอ์ ไภ้
ส ำ าจาำชนัคละคเุ ่ืดงใช้ท่ีาำงจ ำาน่ัำอในั
ท้ดงตะำภจ ำนัานั 113 ตกาดอ่ำง แบา่ำท ำภ้าอ
แะำสติค 2 ชนิัภ ุืด MF เ ีอคาำ่เปะำปีนัลท ้ละค 
UF เ ีอคาำ่ เปะำปีนัละดป เน่ืัดงภา้อคฎาปำอขดง
ไทอดนัณญำตใา้ใช้เฉแำค  MF เท่ำนัก้ นั เปะำปีนั
ละดป ส่ านัใา ญ่ เ ล็ นั สิ นัุ้ ำ นั ำ เ ข้ ำ ป ำ จ ำ ค
ต่ำงล คเทศละคต าจแบจ ำนัานัตกาดอ่ำงท่ีปี
ฟด ์ปำะ ภีไฮภ์ ลแ  ่ค คจำอดดคปำ เ คินัุ่ ำ
ปำต ฐำนัปำคคาำ่เปะำปีนัลท ้18 ลต่อ กงไป่ไภศึ้คษำ
คำ ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนั ทก้งน้ีัแะำสติคชนิัภ 
MF ล คคดบภ้าอเปะำปีนั ละคฟด ์ปำะภีไฮภ์ท่ี
เล็นัสำ เ ่ิปต้นั ในัดกต ำส่านัขดงโปะ 1 ต่ด 3 4  
จึงดำจปีคำ ลแ ่ค คจำอขดงทก้งฟด ์ปำะภีไฮภ์
ละคเปะำปีนัดดคปำไภ้เป่ืดถูคค คตณน้ัจำคคำ ใช้
งำนั คฎาปำอท่ีค ำคกบภูละุาำปละดภากอาำชนัคท่ี
ใช้บ  จณดำาำ ขดงไทอุืดล คคำศค คท าง
สำธำ ภสณข ฉบกบท่ี 295 (แ.ศ. 2548) ไภค้ ำานัภ

ณุภาำแขดงาำชนัคเปะำปีนั ไป่ใา้ปีคำ ลนัเล้ืดนั
ขดงโะาคานักค ุืด ตคคกา่ ละคลุภเปีอป เคินัุ่ำ
ปำต ฐำนั ละคค ำานัภคำ ลแ ่ค คจำอขดงสำ 
ต่ำงๆ จำคาำชนัค เช่นั ฟีนัดะละคฟด ์ปำะภีไฮภ์
ตด้งไป่แบ6  ลต่อ กงไป่ปีขด้ค ำานัภเค่ีอาคกบล ิปำภ
คำ ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนั     ภกงนัก้นัคำ ศึคษำน้ีั
จึงปีา กตถณล คสงุ์เแื่ดศึคษำคำ ลแ ่ค คจำอขดง
เปะำปีนัจำคาำชนัคบ  จณดำาำ ล คเาท  MF ท่ี
าำงจ ำาน่ัำอในัท้ดงตะำภ  โภอคำ าิ เุ ำคา์
ณุภาำแตำปข้ดค ำานัภขดงล คคำศค คท าง

สำธำ ภสณข ฉบกบท่ี 295 (แ.ศ. 2548) ละคศึคษำ
คำ ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนัเแิ่ป ตำปขด้ค ำานัภ 
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ซ่ึงนัดคเานืัดจำคท่ีค ำานัภไาใ้นัคฎาปำอขดง
ไทอ  เแื่ดเล็นัขด้ปูะในัคำ นั ำไลใชล้ กบปำต ฐำนั
าำชนัคบ  จณดำาำ ขดงล คเทศต่ดไล  

วสัดุและวธีิการศึกษา 
ตัวอย่างทีใ่ช้ศึกษา 
 าำชนัคบ  จณดำาำ ล คเาท ถา้อ จำนั ชำป 
ท ำภ้าอแะำสติคุะ้ำอ เปะำปีนั  (สกง เคตจำค
ะกคษภค ฉะำค า ืดขดุ้าำปท่ีลจง้ไา)้ จ  ำนัานั 41 
ตกาดอำ่ง ซ้ืดจำค ้ำนัุำ้ในัตะำภนักภ ลผงะดอ ละค
ซณลเลด ์ปำ ์เค็ตในัแื้นัท่ีค ณงเทแฯละคล ิปภฑะ 
 คาา่ำงลี แ.ศ. 2559 ลต่ะคตกาดอ่ำงเค็บาำชนัค
จ ำนัานั 10 ช้ินั  

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
เค ร่ืองมือและอุปกรณ์  : เุ  ่ืดง  High 

Performance Liquid Chromatograph with DAD 
detector (HPLC-DAD): Agilent 1100 Series,  
เุ  ่ืดง  Fourier Transform Infrared Spectrometer 
(FT-IR) : Perkin Elmer Model Spectrum 1000, 
ดณ ล ค  ภ์ ล  ค ค ดบ  Diffuse reflectance ล ะ ค 

 

Abrasive pad, เ ุ  ่ื ด ง  Atomic Absorption 
Spectrophotometer - Flame (Flam-AAS) : Varian 
SpectrAA 640 แ ้ดป hollow cathode lamp ขดง
ต ค คก่ า ล ะ ค ล ุ ภ เ ปี อ ป ,  เ ุ  ่ื ด ง  UV-Visible 
Spectrophotometer: Shimadzu ; UV-160A, เุ ่ืดง
ชกง่ะคเดีอภ 4 ต ำลาน่ัง Sartorius ED 224S, ด่ำงนั ้ ำ
 ้ดนัุาบ ณุปดณภาาูปิ  Memmert WB 10, เตำเผำ
ดณภาาู ปิ สู ง  Neytech Vulcan 3-550, ตู้ดบ  ้ดนั 
Memert UF 160,  เตำไฟฟ้ำ , porcelain crucible, 
ถ้าอ คเาอ, าะดภเนัสส์เะด ์, ลผ่นัค ดงชนิัภ 
Cellulose acetate ขนัำภ 13 mm, 0.45 m  

สารมาตรฐานและสารเคมี  
สารมาตรฐาน: สำ ะคะำอปำต ฐำนัตคคกาุ่าำป
เข้ปข้นั  1 ,000 ปิะ ะิค กป ต่ดะิต  Perkin Elmer 
(traceable to NIST)    สำ ะคะำอปำต ฐำนั
ลุภเปีอปุาำปเข้ปข้นั 1,000 ปิะะิค กปต่ดะิต  
Perkin Elmer (traceable to NIST) 
สารเคมี: โซเภีอปดดคซำเะต (Na2C2O4) ุาำป
บ ิสณทธ์ิไป่นั้ดอคา่ำ ้ดอะค 99.99 โแลทสเซีอป
เแด ์ลปงคำเนัต (KMnO4) ุาำปบ ิสณทธ์ิไป่นั้ดอ
คา่ำ ้ดอะค 99,  ฟีนัดะ (C6H5OH) ุาำปบ ิสณทธ์ิ 
ไป่นัด้อคาำ่ ้ดอะค 99, สำ ะคะำอฟด ์ปำะภีไฮภ์ 
ุาำปเขป้ขน้ั  ้ดอะค 40, เปะำปีนั (C3H6N6) ุาำป
บ ิสณ ทธ์ิไป่นั้ดอคา่ำ  ้ดอะค  99 ,  ค ภไนัต ิค 
(HNO3) ุาำปเขป้ขน้ั ้ดอะค 69-70, ค ภซกะฟิา ิค 
(H2SO4) ุาำปเขป้ขน้ั ้ดอะค 95-97, ค ภไฮโภ 
ุะด ิค (HCl) ุาำปเขป้ขน้ั ้ดอะค 37, ค ภดคซี
ติค  (CH3COOH) ลค เชีอะ, ดคซิโตไนัไต ท์  
(CH3CN) HPLC glade, สำ เุปีชนิัภใช้คกบคำ 
าิเุ ำคา์ (analytical grade) โซเภีอปซกะไฟต์โนั
นัำไฮเภ ท (Na2S.9H2O), บด ิคลดซิภ (H3BO3), 4 
ดคปิโนัลดนัติไแ ินั (C11H13N3O), โแลทสเซีอป

เฮคซำไซอำโนัเฟดเ ็ต (K3[Fe(CN)6]), ลดซีทิะลด
ซีโทนั (CH3COCH2COCH3) 

วธีิการศึกษา 
1.  การวเิคราะห์ชนิดพลาสติก โดย FT-IR  
     ตกภตกาดอ่ำงเล็นัช้ินัขนัำภล คปำภ 4 ตำ ำง
เซนัติเปต  ขูภภ้าอ abrasive pad ท่ีต  ำลาน่ังผิา
เุะืดบภำ้นัในัาำชนัค เน้ืัดาำชนัค ละคผิาเุะืดบ
ภำ้นันัดค นั ำผงท่ีขูภไภไ้ลาิเุ ำคา์ผ่ำนัดณลค ภ์ 
diffuse reflectance ากภภา้อเุ ่ืดง FT-IR บกนัทึค IR 
spectrum ขดงตกาดอ่ำง ล คเปินัผะชนิัภแะำสติค
โภอเล ีอบเทีอบ IR spectrum ขดงตกาดอ่ำงคกบ IR 
spectrum ขดงแะำสติคท่ีปีในัฐำนัข้ดปูะโภอใช้
โล ลค ป Euclidien Search 
2.การวเิคราะห์คุณภาพตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที ่ 295 (พ.ศ. 2548):  ปี 2 ส่านั      
7  ำอคำ  าธีิาเิุ ำคา์ดำ้งดิงตำป JETRO 200819 
ล คคดบภา้อ  
ส่วนที่  1  าิเุ ำคา์ ณุภาำแขดงเน้ืัดแะำสติค 
(material test) ในั ำอคำ  ตคคกา่ ละคลุภเปีอป : 
เผำตกาดอ่ำงท่ีตกภะคเดีอภ ในั porcelain crucible ท่ี
ปีค ภซกะฟิา ิคเขป้ขน้ั จนัเล็นัถ่ำนัภ ำ นั ำไลเผำในั
เตำเผำดณภาาูปิสูง ท่ีดณภาาูปิ 450 ดงศำเซะเซีอส 
เล็นัเาะำ 3 ชกา่โปง จนัค คทกง่เล็นัเถำ้ขำา ะคะำอ
เถ้ำภ้าอสำ ะคะำอค ภไฮโภ ุะด ิคเจืดจำง 
 คเาอจนัลา้ง ะคะำอภา้อสำ ะคะำอค ภไนัต ิค 
าเิุ ำคา์ภา้อเุ ่ืดง Flame AAS 
ส่วนที ่2  าิเุ ำคา์ ณุภาำแคำ ลแ ่ค คจำอ 
(migration test) 
การแพร่กระจาย : ใส่นั ้ำ า ืดสำ ะคะำอค ภดคซี
ติค ้ดอะค 4 (v/v) ดณภาาูปิ 60 ดงศำเซะเซีอส     
ในัาำชนัคตกาดอ่ำง  ล ิปำต ท่ีใช้ดกต ำส่านั                    
2 ปิะะิะิต ต่ดตำ ำงเซนัติเปต  ลิภภ้าอค คจค 
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าำงในัด่ำงนั ้ ำ ้ดนัุาบ ณุปดณภาาูปิไาท่ี้ 60 ± 2 
ดงศำเซะเซีอส เล็นัเาะำ 30 นัำที สำ ะคะำอ
ตกาดอำ่งท่ีใชน้ั ้ำ นั ำไลาเิุ ำคา์ โแลทสเซ่ีอปเลด ์
ลป งค ำ เนัต ท่ี ใ ช้ท ำ ล ฏิ คิ  ิ อ ำ  ฟี นัดะ  ละค
ฟด ์ปำะภีไฮภ์  ละคสำ ะคะำอตกาดอ่ำงท่ีใช้
ค ภดคซิติค ้ดอะค 4 (v/v) นั ำไลาิเุ ำคา์สำ 
ตคุำ้งจำคสำ ท่ี คเาอไภใ้นัค ภดคซีติค ้ดอะค 4 
(v/v) ละคโะาคานักค (ุ ำนัาภเล็นัตคคกา่)  
การวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมเปอร์แมงกา
เนตทีใ่ช้ท าปฏิกริิยา : ไทเต ตลบบอด้นัคะกบ (back 
titration) โภอนั ำสำ ะคะำอตกาดอำ่งปำท ำลฏิคิ ิอำ
คกบสำ ะคะำอโซเภีอปดดคซำเะต 0.005 โปะต่ด
ะิต  ท่ีปีล ิปำภปำคเคินัแดในัสาำาคท่ีเล็นัค ภ 
ล ะ้ า ไ ท เ ต  ต ส่ านั ท่ี เ า ะื ด คกบ ส ำ  ะ ค ะ ำ อ
โแลทสเซีอปเแด ์ลปงคำเนัต 0.002 โปะต่ดะิต  
ุ ำนัาภล ิปำภโแลทสเซีอปเลด ์ลปงคำเนัตท่ีใช้
ท ำลฏิคิ ิอำ  
การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอล  : นั ำสำ ะคะำอ
ตกาดอ่ำง ปำท ำลฏิคิ ิอำใา้เคิภสีคกบสำ ะคะำอ 4 
ดคปิโนัลดนัติไแ ินั ละคโแลทสเซีอปเฮคซำไซ
อำโนัเฟดเ  ็ต  (III) าำอใต้สาำาค ท่ี ปี  บด ิค 
บกฟเฟด ์ จคไภ้สำ ะคะำอสีลภง ละ้าา กภล ิปำภ
ภ้ า อ เ ุ  ่ื ด ง  UV-Visible Spectrophotometer ท่ี
ุาำปอำาุะ่ืนัล คปำภ 510 นัำโนัเปต  (scan าำ
ุาำปอำาุ ะ่ืนั ท่ี า กภไภุ้่ ำ สู งสณ ภ )    ุ  ำนัาภ
ล ิปำภฟีนัดะ เทีอบคกบค ำฟปำต ฐำนั  
การวิ เ ค ร า ะ ห์ป ริม าณฟอ ร์ม าลดี ไ ฮ ด์ : นั ำ
สำ ะคะำอตกาดอ่ำงปำท ำลฏิคิ ิอำคกบสำ ะคะำอ
ลดซีทิะลดซีโทนั (Nash reagent) ในัด่ำงนั ้ ำเภืดภ
เล็นัเาะำ 10 นัำที ละา้า กภล ิปำภภา้อเุ ่ืดง UV-
Visible Spectrophotometer ท่ี ุ า ำ ป อ ำ า ุ ะ่ื นั
ล คปำภ 413 นัำโนัเปต  (scan าำุาำปอำาุะ่ืนั

ท่ีา กภไภุ้ ่ำสูงสณภ) ุ  ำนัาภล ิปำภฟด ์ปำะภีไฮภ์ 
เทีอบคกบค ำฟปำต ฐำนั  
การวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างจากสารที่ระเหย
ได้ในกรดอะซีติกร้อยละ 4 (v/v) :  คเาอสำ  
ะคะำอตกาดอ่ำง (ค ภดคซีติค ้ดอะค 4 (v/v) )ในั
ถา้อ คเาอบนัด่ำงนั ้ ำ ้ดนัจนัลา้ง ดบในัตูด้บ ้ดนั
ท่ีดณภาาูปิ 105 ดงศำเซะเซีอส เล็นัเาะำ 2 ชกา่โปง 
ชกง่ละคดบซ ้ ำจนัไภป้าะุงท่ี ละาุ้ ำนัาภล ิปำภ
สำ ตคุำ้งจำคสำ ท่ี คเาอไภ ้ 
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (ค านวณเป็น
ตะกั่ว): สำ ะคะำอตกาดอำ่ง (ค ภดคซีติค ้ดอะค 4 
(v/v)) ละคสำ ะคะำอปำต ฐำนัตคคกา่ 1 ปิะะิค กป
ต่ดะิต  ปำท ำลฏิคิ ิอำคกบสำ ะคะำอโซเภีอปซกะ
ไฟต์ในัาะดภเนัสส์เะด ์ จคเคิภตคคดนัสีเทำ
ลขานัะดอ สีขดงสำ ะคะำอตกาดอ่ำงตด้งไป่เข้ป
คาำ่สีขดงสำ ะคะำอปำต ฐำนัตคคกา่ 
3. การวเิคราะห์การแพร่กระจายของเมลามีนตาม
มาตรฐานสหภาพยุโรป  ดำ้งดิง Commission 
Regulation (EU) No. 10/20115  ละค British 
Standards. DD CEN/TS 13130-27 20 
การแพร่กระจาย : ใชา้ำชนัค 3 ช้ินัต่ดตกาดอำ่ง ใส่
สำ ะคะำอค ภดคซีติค ้ดอะค 3 (w/v) ดณภาาูปิ 
70 ดงศำเซะเซีอส ในัาำชนัคตกาดอ่ำงใา้ต ่ำคา่ำ
ขดบบนัขดงาำชนัค 0.5 เซนัติเปต  ลิภภ้าอ
ค คจค  าำงในัตู้ดบ ้ดนั ุาบ ณุปดณภาาูปิไาท่ี้    
70 ± 2 ดงศำเซะเซีอส เล็นัเาะำ 2 ชกา่โปง (ุ ำนัาภ
แื้นัท่ีผาิขดงตกาดอำ่งท่ีสกปผ กสคกบสำ ะคะำอเแื่ดใช้
ในัคำ ุ ำนัาภผะาิเุ ำคา์) สำ ะคะำอตกาดอำ่งท่ี
ไภ ้นั ำไลาิเุ ำคา์ล ิปำภเปะำปีนั ละคตกาดอ่ำง
ชณภเภิปทภสดบคำ ลแ ่ค คจำอซ ้ ำดีค 2 ุ ก้ ง 
การวิเคราะห์ปริมาณเมลามีน : นั ำสำ ะคะำอ
ตกาดอำ่ง จำคคำ ทภสดบคำ ลแ ่ค คจำอทก้ง 3 ุ ก้ ง 

 

ค ดงผ่ำนัลผ่นัค ดงชนิัภ Cellulose acetate ขนัำภ 
0.45 ไปโุ เปต  าิเุ ำคา์ภา้อเุ ่ืดง HPLC ท่ีปี 
column LC-NH2 ขนัำภ 250 x 4.6 mm สาำาคคำ 
าิ เุ ำคา์  Mobile phase; 75% acetonitrile : 25% 
5mM phosphate buffer pH 6.5 ±  0 .2  flow rate 1 
ml/min  injection volume 20 µl  detector DAD 
(Wavelength 202 nm) ุ ำนัาภล ิปำภเปะำปีนั
เทีอบคกบค ำฟปำต ฐำนั าน่ัาอ เล็นัปิะะิค กปต่ด
ะิต  ุ ำนัาภคะกบเล็นั ปิะะิค กปต่ดคิโะค กปโภอใช้
นั ้ ำานักคขดงสำ ะคะำอลทนัล ิปำต  ตกาดอ่ำงท่ีปี
ุาำปจณนั้ดอคา่ำ 500 ปิะะิะิต       ุ  ำนัาภล ิปำภ
เปะำปีนัต่ดาน่ัาอแื้นัท่ี ละาุ้ ำนัาภคะกบใา้าน่ัาอ
เล็นั ปิะะิค กปต่ดคิโะค กป (1 คิโะค กปเทีอบเท่ำคกบ 
6 ตำ ำงเภซิเปต )  าิเุ ำคา์ผะทำงสถิติ ทภสดบ
ุาำปลตคต่ำงขดงุ่ำเฉะ่ีอล ิปำภเปะำปีนั คาา่ำง

คะณ่ปตกาดอำ่งท่ีท ำภา้อแะำสติคต่ำงชนิัภคกนั    ขดง
คำ าิ เุ ำคา์ ล ต่ะคุ ก้ ง  ภ้าอ  t-test ท่ี  คภกบ
นักอส ำุกญ 0.05  ( p < 0.05) 
4.  การควบคุมคุณภาพผลวิ เคราะห์:  ปีคำ 
าิเุ ำคา์ blank ละคคำ ต าจสดบ  % recovery 
(spiked sample analysis) ใา้ เ ล็นัไลตำปเคภฑ์
ขดงาธีิาเิุ ำคา์ 
5. ประสิทธิภาพของวธีิวเิคราะห์ ทณคาธีิไภน้ั ำปำ
ทานัสดบาธีิคำ  ค่ดนันั ำปำใชเ้ล็นัาธีิาเิุ ำคา์ 
ละคแบาำ่ปีล คสิทธิาำแ (ตำ ำงท่ี 1) เาปำคสป
คกบา กตถณล คสงุ ์ ละคสดภุะด้งคกบเคภฑอ์ดป กบ
ตำปขด้ค ำานัภขดง AOAC (2002)21  
 

 
ตารางที ่1 ล คสิทธิาำแขดงาธีิาเิุ ำคา์ (Performance Characteristic)  

 ำอคำ าเิุ ำคา์ 
ล คสิทธิาำแขดงาธีิาเิุ ำคา์ 

Calibration curve* LOD LOQ %RSD*** % recovery*** 
ตคคกา่ 0 - 3.50 1.0** 5.0** 2.0 - 3.9 91 - 93 
ลุภเปีอป 0 - 0.80 0.50** 2.0** 3.3-6.2 89 - 95 
สำ ตคุำ้งจำคสำ ท่ี คเาอไภใ้นั
ค ภดคซีติค ้ดอะค 4 (v/v) 

- 1.6* 5.0* 11.4 - 

โแลทสเซีอปเลด ์ลปงคำเนัตท่ีใชท้ ำ
ลฏิคิ ิอำ 

- 0.16* 0.5* 4.8 - 10.8 84 - 90 

ฟีนัดะ 0 - 5.0 0.04* 0.50* 1.3 - 4.6 95 - 100 
ฟด ์ปำะภีไฮภ ์ 0 - 4.0 0.10* 0.50* 1.6 - 12.3 98 - 103 
โะาคานักค (ุ ำนัาภเล็นัตคคกา่) - 1.0* - - - 
เปะำปีนั 0 - 5.0 0.25** 0.5** 0.8 - 1.9 85 - 102 

หมายเหตุ  *ปิะะิค กปต่ดะิต  า ืด ปิะะิค กปต่ดะูคบำศคเ์ภซิเปต    
                  ** ปิะะิค กปต่ดคิโะค กป 
                  *** จำคคำ ทภสดบุาำปใชไ้ภข้ดงาธีิาเิุ ำคา์แะำสติค ท่ี 3  คภกบุาำปเขป้ขน้ั ุ ดบุะณปเคภฑป์ำต ฐำนั  
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าำงในัด่ำงนั ้ ำ ้ดนัุาบ ณุปดณภาาูปิไาท่ี้ 60 ± 2 
ดงศำเซะเซีอส เล็นัเาะำ 30 นัำที สำ ะคะำอ
ตกาดอำ่งท่ีใชน้ั ้ำ นั ำไลาเิุ ำคา์ โแลทสเซ่ีอปเลด ์
ลป งค ำ เนัต ท่ี ใ ช้ท ำ ล ฏิ คิ  ิ อ ำ  ฟี นัดะ  ละค
ฟด ์ปำะภีไฮภ์  ละคสำ ะคะำอตกาดอ่ำงท่ีใช้
ค ภดคซิติค ้ดอะค 4 (v/v) นั ำไลาิเุ ำคา์สำ 
ตคุำ้งจำคสำ ท่ี คเาอไภใ้นัค ภดคซีติค ้ดอะค 4 
(v/v) ละคโะาคานักค (ุ ำนัาภเล็นัตคคกา่)  
การวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมเปอร์แมงกา
เนตทีใ่ช้ท าปฏิกริิยา : ไทเต ตลบบอด้นัคะกบ (back 
titration) โภอนั ำสำ ะคะำอตกาดอำ่งปำท ำลฏิคิ ิอำ
คกบสำ ะคะำอโซเภีอปดดคซำเะต 0.005 โปะต่ด
ะิต  ท่ีปีล ิปำภปำคเคินัแดในัสาำาคท่ีเล็นัค ภ 
ล ะ้ า ไ ท เ ต  ต ส่ านั ท่ี เ า ะื ด คกบ ส ำ  ะ ค ะ ำ อ
โแลทสเซีอปเแด ์ลปงคำเนัต 0.002 โปะต่ดะิต  
ุ ำนัาภล ิปำภโแลทสเซีอปเลด ์ลปงคำเนัตท่ีใช้
ท ำลฏิคิ ิอำ  
การวิเคราะห์ปริมาณฟีนอล  : นั ำสำ ะคะำอ
ตกาดอ่ำง ปำท ำลฏิคิ ิอำใา้เคิภสีคกบสำ ะคะำอ 4 
ดคปิโนัลดนัติไแ ินั ละคโแลทสเซีอปเฮคซำไซ
อำโนัเฟดเ  ็ต  (III) าำอใต้สาำาค ท่ี ปี  บด ิค 
บกฟเฟด ์ จคไภ้สำ ะคะำอสีลภง ละ้าา กภล ิปำภ
ภ้ า อ เ ุ  ่ื ด ง  UV-Visible Spectrophotometer ท่ี
ุาำปอำาุะ่ืนัล คปำภ 510 นัำโนัเปต  (scan าำ
ุาำปอำาุ ะ่ืนั ท่ี า กภไภุ้่ ำ สู งสณ ภ )    ุ  ำนัาภ
ล ิปำภฟีนัดะ เทีอบคกบค ำฟปำต ฐำนั  
การวิ เ ค ร า ะ ห์ป ริม าณฟอ ร์ม าล ดี ไ ฮ ด์ : นั ำ
สำ ะคะำอตกาดอ่ำงปำท ำลฏิคิ ิอำคกบสำ ะคะำอ
ลดซีทิะลดซีโทนั (Nash reagent) ในัด่ำงนั ้ ำเภืดภ
เล็นัเาะำ 10 นัำที ละา้า กภล ิปำภภา้อเุ ่ืดง UV-
Visible Spectrophotometer ท่ี ุ า ำ ป อ ำ า ุ ะ่ื นั
ล คปำภ 413 นัำโนัเปต  (scan าำุาำปอำาุะ่ืนั

ท่ีา กภไภุ้ ่ำสูงสณภ) ุ  ำนัาภล ิปำภฟด ์ปำะภีไฮภ์ 
เทีอบคกบค ำฟปำต ฐำนั  
การวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างจากสารที่ระเหย
ได้ในกรดอะซีติกร้อยละ 4 (v/v) :  คเาอสำ  
ะคะำอตกาดอ่ำง (ค ภดคซีติค ้ดอะค 4 (v/v) )ในั
ถา้อ คเาอบนัด่ำงนั ้ ำ ้ดนัจนัลา้ง ดบในัตูด้บ ้ดนั
ท่ีดณภาาูปิ 105 ดงศำเซะเซีอส เล็นัเาะำ 2 ชกา่โปง 
ชกง่ละคดบซ ้ ำจนัไภป้าะุงท่ี ละาุ้ ำนัาภล ิปำภ
สำ ตคุำ้งจำคสำ ท่ี คเาอไภ ้ 
การวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก (ค านวณเป็น
ตะกั่ว): สำ ะคะำอตกาดอำ่ง (ค ภดคซีติค ้ดอะค 4 
(v/v)) ละคสำ ะคะำอปำต ฐำนัตคคกา่ 1 ปิะะิค กป
ต่ดะิต  ปำท ำลฏิคิ ิอำคกบสำ ะคะำอโซเภีอปซกะ
ไฟต์ในัาะดภเนัสส์เะด ์ จคเคิภตคคดนัสีเทำ
ลขานัะดอ สีขดงสำ ะคะำอตกาดอ่ำงตด้งไป่เข้ป
คาำ่สีขดงสำ ะคะำอปำต ฐำนัตคคกา่ 
3. การวเิคราะห์การแพร่กระจายของเมลามีนตาม
มาตรฐานสหภาพยุโรป  ดำ้งดิง Commission 
Regulation (EU) No. 10/20115  ละค British 
Standards. DD CEN/TS 13130-27 20 
การแพร่กระจาย : ใชา้ำชนัค 3 ช้ินัต่ดตกาดอำ่ง ใส่
สำ ะคะำอค ภดคซีติค ้ดอะค 3 (w/v) ดณภาาูปิ 
70 ดงศำเซะเซีอส ในัาำชนัคตกาดอ่ำงใา้ต ่ำคา่ำ
ขดบบนัขดงาำชนัค 0.5 เซนัติเปต  ลิภภ้าอ
ค คจค  าำงในัตู้ดบ ้ดนั ุาบ ณุปดณภาาูปิไาท่ี้    
70 ± 2 ดงศำเซะเซีอส เล็นัเาะำ 2 ชกา่โปง (ุ ำนัาภ
แื้นัท่ีผาิขดงตกาดอำ่งท่ีสกปผ กสคกบสำ ะคะำอเแื่ดใช้
ในัคำ ุ ำนัาภผะาิเุ ำคา์) สำ ะคะำอตกาดอำ่งท่ี
ไภ ้นั ำไลาิเุ ำคา์ล ิปำภเปะำปีนั ละคตกาดอ่ำง
ชณภเภิปทภสดบคำ ลแ ่ค คจำอซ ้ ำดีค 2 ุ ก้ ง 
การวิเคราะห์ปริมาณเมลามีน : นั ำสำ ะคะำอ
ตกาดอำ่ง จำคคำ ทภสดบคำ ลแ ่ค คจำอทก้ง 3 ุ ก้ ง 

 

ค ดงผ่ำนัลผ่นัค ดงชนิัภ Cellulose acetate ขนัำภ 
0.45 ไปโุ เปต  าิเุ ำคา์ภา้อเุ ่ืดง HPLC ท่ีปี 
column LC-NH2 ขนัำภ 250 x 4.6 mm สาำาคคำ 
าิ เุ ำคา์  Mobile phase; 75% acetonitrile : 25% 
5mM phosphate buffer pH 6.5 ±  0 .2  flow rate 1 
ml/min  injection volume 20 µl  detector DAD 
(Wavelength 202 nm) ุ ำนัาภล ิปำภเปะำปีนั
เทีอบคกบค ำฟปำต ฐำนั าน่ัาอ เล็นัปิะะิค กปต่ด
ะิต  ุ ำนัาภคะกบเล็นั ปิะะิค กปต่ดคิโะค กปโภอใช้
นั ้ ำานักคขดงสำ ะคะำอลทนัล ิปำต  ตกาดอ่ำงท่ีปี
ุาำปจณนั้ดอคา่ำ 500 ปิะะิะิต       ุ  ำนัาภล ิปำภ
เปะำปีนัต่ดาน่ัาอแื้นัท่ี ละาุ้ ำนัาภคะกบใา้าน่ัาอ
เล็นั ปิะะิค กปต่ดคิโะค กป (1 คิโะค กปเทีอบเท่ำคกบ 
6 ตำ ำงเภซิเปต )  าิเุ ำคา์ผะทำงสถิติ ทภสดบ
ุาำปลตคต่ำงขดงุ่ำเฉะ่ีอล ิปำภเปะำปีนั คาา่ำง

คะณ่ปตกาดอำ่งท่ีท ำภา้อแะำสติคต่ำงชนิัภคกนั    ขดง
คำ าิ เุ ำคา์ ล ต่ะคุ ก้ ง  ภ้าอ  t-test ท่ี  คภกบ
นักอส ำุกญ 0.05  ( p < 0.05) 
4.  การควบคุมคุณภาพผลวิ เคราะห์:  ปีคำ 
าิเุ ำคา์ blank ละคคำ ต าจสดบ  % recovery 
(spiked sample analysis) ใา้ เ ล็นัไลตำปเคภฑ์
ขดงาธีิาเิุ ำคา์ 
5. ประสิทธิภาพของวธีิวเิคราะห์ ทณคาธีิไภน้ั ำปำ
ทานัสดบาธีิคำ  ค่ดนันั ำปำใชเ้ล็นัาธีิาเิุ ำคา์ 
ละคแบาำ่ปีล คสิทธิาำแ (ตำ ำงท่ี 1) เาปำคสป
คกบา กตถณล คสงุ ์ ละคสดภุะด้งคกบเคภฑอ์ดป กบ
ตำปขด้ค ำานัภขดง AOAC (2002)21  
 

 
ตารางที ่1 ล คสิทธิาำแขดงาธีิาเิุ ำคา์ (Performance Characteristic)  

 ำอคำ าเิุ ำคา์ 
ล คสิทธิาำแขดงาธีิาเิุ ำคา์ 

Calibration curve* LOD LOQ %RSD*** % recovery*** 
ตคคกา่ 0 - 3.50 1.0** 5.0** 2.0 - 3.9 91 - 93 
ลุภเปีอป 0 - 0.80 0.50** 2.0** 3.3-6.2 89 - 95 
สำ ตคุำ้งจำคสำ ท่ี คเาอไภใ้นั
ค ภดคซีติค ้ดอะค 4 (v/v) 

- 1.6* 5.0* 11.4 - 

โแลทสเซีอปเลด ์ลปงคำเนัตท่ีใชท้ ำ
ลฏิคิ ิอำ 

- 0.16* 0.5* 4.8 - 10.8 84 - 90 

ฟีนัดะ 0 - 5.0 0.04* 0.50* 1.3 - 4.6 95 - 100 
ฟด ์ปำะภีไฮภ ์ 0 - 4.0 0.10* 0.50* 1.6 - 12.3 98 - 103 
โะาคานักค (ุ ำนัาภเล็นัตคคกา่) - 1.0* - - - 
เปะำปีนั 0 - 5.0 0.25** 0.5** 0.8 - 1.9 85 - 102 

หมายเหตุ  *ปิะะิค กปต่ดะิต  า ืด ปิะะิค กปต่ดะูคบำศคเ์ภซิเปต    
                  ** ปิะะิค กปต่ดคิโะค กป 
                  *** จำคคำ ทภสดบุาำปใชไ้ภข้ดงาธีิาเิุ ำคา์แะำสติค ท่ี 3  คภกบุาำปเขป้ขน้ั ุ ดบุะณปเคภฑป์ำต ฐำนั  
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ผลการศึกษา 
1. ผลการวิเคราะห์ชนิดพลาสติกของ

ตัวอย่าง   ในัส่านัผิาเุะืดบภำ้นัในั เน้ืัด ละคผิา
เุะืดบภำ้นันัดคาำชนัค แบาำ่ล คคดบภา้อ า กสภณ 
2 ชนิัภ ุืด MF ละค UF ลบ่งไภ้เล็นั 3 คะณ่ปภกงน้ีั  
1.MF/MF/MF  2.MF/UF/UF ละค 3.UF/UF/MF 
(ตำ ำงท่ี 2) ตกาดอ่ำงคะณ่ปท่ี 1. MF/MF/MF ุืด
แะำสติคชนิัภ  MF ตะดภทก้ ง ช้ินั  จ ำนัานั 16 
ตกาดอำ่ง ทก้งาปภผะิตในัล คเทศ ตกาดอำ่งคะณ่ปท่ี 2. 

MF/UF/UF   เน้ืัดาำชนัค ละคผิาเุะืดบภำ้นันัดค
เล็นัแะำสติคชนิัภ UF   ส่านัผิาเุะืดบภ้ำนัในั
าำชนัคซ่ึง เ ล็นัภ้ำนั ท่ีสกปผ กสคกบดำาำ  เ ล็นั
แะำสติคชนิัภ MF ปีจ  ำนัานั 24 ตกาดอำ่ง ส่านัใาญ่
ผะิตต่ำงล คเทศ ตกาดอำ่งคะณ่ปท่ี 3. UF/UF/MF ผาิ
เุะืดบภำ้นัในัละคเน้ืัดาำชนัคเล็นัแะำสติคชนิัภ 
UF ปีคำ เุะืดบผิาภ้ำนันัดคภ้าอแะำสติคชนิัภ 
MF จ ำนัานั 1 ตกาดอำ่ง ผะิตจำคต่ำงล คเทศ 

  

ตารางที ่2 ชนิัภขดงแะำสติคท่ีใชท้  ำาำชนัคบ  จณดำาำ ล คเาท ถา้อ จำนั ชำป  

คะณ่ปท่ี 
ชนิัภขดงลดปิโนัแะำสติค จ ำนัานั  ลาะ่งผะิต (ตกาดอำ่ง) 

ผิาเุะืดบภำ้นัในั / เน้ืัดาำชนัค / ผิาเุะืดบภำ้นันัดค (ตกาดอำ่ง) ในัล คเทศ ต่ำงล คเทศ ไป่ปีขด้ปูะ 
1 MF/MF/MF   16 16 - - 
2 MF/UF/UF 24 1 21 2 
3 UF/UF/MF 1 - 1 - 

  าป 41 17 22 2 

 

2. ผลการวเิคราะห์คุณภาพตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที ่295 (พ.ศ. 2548)6  ปี 7  ำอคำ  
ุืด ตคคกา่ละคลุภเปีอป ในัเน้ืัดแะำสติค ละคคำ 
ลแ ่ค คจำอขดง โะาคานักค (ุ ำนัาภเล็นัตคคกา่) 
ฟีนัดะ ฟด ์ปำะภีไฮภ ์สำ ตคุำ้งจำคสำ ท่ี คเาอ
ไ ภ้ ใ นั ค  ภ ด ค ซี ติ ค  ้ ด อ ะ ค  4  ( v/v) ล ะ ค
โแลทสเซีอปเลด ์ลปงคำเนัตท่ีใชท้  ำลฏิคิ ิอำ 

 

 

 

แบา่ำาำชนัคบ  จณดำาำ จ ำนัานั 40 ตกาดอ่ำง 
( ้ดอะค  97.6) ผ่ำนัเคภฑ์ปำต ฐำนัล คคำศ
ค คท างสำธำ ภสณข                ปีาำชนัคในัคะณ่ปท่ี  
1. MF/MF/MF เแีองตกาดอำ่งเภีอา ( ้ดอะค 2.4) ท่ี
ไป่ผ่ำนัเคภฑ์ปำต ฐำนัโภอแบสำ ตคุ้ำงจำค
สำ ท่ี คเาอไภ้ในัค ภดคซีติค ้ดอะค4 (v/v)     
เคินัุ่ำค ำานัภท่ี 30 ปิะะิค กปต่ดะิต  ละคทณค
ตกาดอำ่งต าจไป่แบสำ ดกนัต ำอ เช่นั ฟีนัดะ ละค
ฟด ์ปำะภีไฮภ ์ (ตำ ำงท่ี 3)   

 

3. ผลการแพร่กระจายของเมลามีนตามมาตรฐาน
สหภาพยุโรป    ผะคำ ลแ ่ค คจำอซ่ึงทภสดบซ ้ ำ 
3 ุ ก้ ง โภอใช้สำ ะคะำอค ภดคซีติค ้ดอะค 3% 
(w/v) ท่ีดณภาาูปิ 70 ดงศำเซะเซีอสเล็นัเาะำ 2 
ชกา่โปง แบา่ำตกาดอ่ำงในัคะณ่ปท่ี 1 ละคคะณ่ปท่ี 2 ปี
คำ ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนัดดคปำทณคตกาดอ่ำง 
ขภคท่ีไป่แบคำ ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนัในัคะณ่ป
ท่ี 3  เป่ืดใชุ้ ่ำท่ีไภจ้ำคคำ ทภสดบุ ก้ งท่ี 3 เทีอบ
คกบเคภฑ์ปำต ฐำนั ตำปขด้ค ำานัภ Commission 
Regulation (EU) No. 1282/201112  แบา่ำตกาดอ่ำง
คะณ่ปท่ี 1 ไป่ผำ่นัเคภฑ์ จ ำนัานั 3 ตกาดอำ่ง ุิภเล็นั
 ้ดอะค 18.8 ละคตกาดอ่ำงคะณ่ปท่ี 2 ไป่ผ่ำนัเคภฑ์ 
จ ำนัานั 10 ตกาดอ่ำงุิภเล็นั ้ดอะค 41.7 (ตำ ำงท่ี 
4)  คำ ทภสดบซ ้ ำ 3 ุ ก้ งแบา่ำปีาะำอตกาดอ่ำง 
ุ่ำท่ีไภปี้ลนัาโนั้ปไป่ลน่ันัดนั     บำงตกาดอ่ำงแบ
เปะำปีนัไป่ผ่ำนัเคภฑ์ปำต ฐำนั ในัคำ ทภสดบ
ุ ก้ งล คลต่เป่ืดทภสดบุ ก้ งท่ี 2 ละค 3 ผะท่ีไภ้
คะกบผำ่นัเคภฑ ์ เช่นัตกาดอำ่งในัคะณ่ปท่ี 2 จ ำนัานั 5 
ตกาดอ่ำง ขภคท่ีปีตกาดอ่ำงในัคะณ่ปท่ี 1 จ ำนัานั 2 
ตกาดอำ่ง ละคคะณ่ปท่ี 2 จ ำนัานั 2 ตกาดอำ่ง แบเปะำ
ปีนัผ่ำนัเคภฑ์ปำต ฐำนัในัคำ ทภสดบุ ก้ งล ค
ลต่เป่ืดทภสดบุ ก้ งท่ี 3 ผะท่ีไภค้ะกบไป่ผำ่นัเคภฑ์   
เป่ืดเล ีอบเทีอบล ิปำภเปะำปีนัท่ีลแ ่ค คจำอ
ดดคปำจำคาำชนัคคะณ่ปท่ี 1 ละค คะณ่ปท่ี 2 ในัคำ 
ทภสดบ  3  ุ ก้ ง แบา่ ำ  ล  ิป ำภ เปะ ำ ปี นั ท่ี
ลแ ่ค คจำอดดคปำขดงาำชนัคคะณ่ปท่ี 2  สูงคา่ำ

คะณ่ปท่ี 1 ท่ี คภกบนักอส ำุกญทำงสถิติ  p < 0.05 จำค
คำ ทภสดบทก้ง 3 ุ ก้ ง  (ตำ ำงท่ี 4)   

วจิารณ์ 
ผะคำ าิเุ ำคา์ชนิัภแะำสติค ขดงาำชนัค

บ  จณดำาำ ล คเาท  MF ท่ีาำงจ ำาน่ัำอในั
ท้ดงตะำภ  แบา่ำ เ ล็นัลดปิโนัแะำสติค  ละค
ตกาดอำ่งส่านัใาญ่ปี MF เุะืดบผิาาำชนัคภำ้นัในั
ส่านัท่ีใช้สกปผ กสดำาำ  จึงปีโดคำสเคิภคำ 
ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนัไภ ้    จำคชนิัภแะำสติค
ท่ีแบลสภงใา้เา็นัาำ่ าำชนัคแะำสติคท่ีปีะกคษภค
เาปืดนัเปะำปีนัดำจปีทก้ง MF ละค UF ในัค ภีท่ี
ท ำ ภ้า อ  UF ปกค เุ ะื ดบผิ าภ้ ำนัในัภ้า อ  MF      
ตกาดอำ่งท่ีนั ำปำศึคษำแบาำ่าำคท ำภา้อ MF ทก้งช้ินั 
ทก้งาปภเล็นัสินัุำ้ท่ีผะิตในัล คเทศ  ลต่าำชนัคท่ี
ท ำภ้าอ UF เุะืดบผิาภ้าอ MF ส่านัใาญ่เล็นั
สินัุำ้นั ำเขำ้ปำจำคต่ำงล คเทศ  ซ่ึงสดภุะด้งคกบ
คำ ศึคษำค่ดนัานัำ้น้ีั 17,18 คำ ใช ้UF ซ่ึงปี ำุำถูค
คาำ่เล็นัเน้ืัดในัขดงาำชนัค ละา้เุะืดบผาิภา้อ MF 
ดำจปีา กตถณล คสงุ์เแ่ืดะภต้นัทณนัท ำใา้สินัุ้ำปี
 ำุำต ่ำคา่ำชนิัภท่ีใช้ MF ตะดภทก้งช้ินั า ืดเแื่ด
ด ำแ ำง ณุภาำแสินัุ้ำ เแ ำคาำคา่ำต าจสดบ
ชนิัภแะำสติคเฉแำคภำ้นัในัท่ีสกปผ กสคกบดำาำ จค
แบา่ำเล็นั MF ตำปท่ีคฎาปำอค ำานัภ ละคฉะำค
ขดงาำชนัคภกงคะ่ำา  ส่านัใาญ่ลจ้งเแีองา่ำเล็นั
แะำสติค ไป่ไภบ้่งชกภาำ่เล็นัแะำสติคชนิัภใภ ลต่
ปีะกคษภคเาปืดนัเปะำปีนั จึงดำจส ้ำงุาำปเขำ้ใจ
ผภิต่ดผูบ้ ิโาุในัคำ ตกภสินัใจซ้ืดสินัุำ้ไภ ้ 
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ผลการศึกษา 
1. ผลการวิเคราะห์ชนิดพลาสติกของ

ตัวอย่าง   ในัส่านัผิาเุะืดบภำ้นัในั เน้ืัด ละคผิา
เุะืดบภำ้นันัดคาำชนัค แบาำ่ล คคดบภา้อ า กสภณ 
2 ชนิัภ ุืด MF ละค UF ลบ่งไภ้เล็นั 3 คะณ่ปภกงน้ีั  
1.MF/MF/MF  2.MF/UF/UF ละค 3.UF/UF/MF 
(ตำ ำงท่ี 2) ตกาดอ่ำงคะณ่ปท่ี 1. MF/MF/MF ุืด
แะำสติคชนิัภ  MF ตะดภทก้ ง ช้ินั  จ ำนัานั 16 
ตกาดอำ่ง ทก้งาปภผะิตในัล คเทศ ตกาดอำ่งคะณ่ปท่ี 2. 

MF/UF/UF   เน้ืัดาำชนัค ละคผิาเุะืดบภำ้นันัดค
เล็นัแะำสติคชนิัภ UF   ส่านัผิาเุะืดบภ้ำนัในั
าำชนัคซ่ึง เ ล็นัภ้ำนั ท่ีสกปผ กสคกบดำาำ  เ ล็นั
แะำสติคชนิัภ MF ปีจ  ำนัานั 24 ตกาดอำ่ง ส่านัใาญ่
ผะิตต่ำงล คเทศ ตกาดอำ่งคะณ่ปท่ี 3. UF/UF/MF ผาิ
เุะืดบภำ้นัในัละคเน้ืัดาำชนัคเล็นัแะำสติคชนิัภ 
UF ปีคำ เุะืดบผิาภ้ำนันัดคภ้าอแะำสติคชนิัภ 
MF จ ำนัานั 1 ตกาดอำ่ง ผะิตจำคต่ำงล คเทศ 

  

ตารางที ่2 ชนิัภขดงแะำสติคท่ีใชท้  ำาำชนัคบ  จณดำาำ ล คเาท ถา้อ จำนั ชำป  

คะณ่ปท่ี 
ชนิัภขดงลดปิโนัแะำสติค จ ำนัานั  ลาะ่งผะิต (ตกาดอำ่ง) 

ผิาเุะืดบภำ้นัในั / เน้ืัดาำชนัค / ผิาเุะืดบภำ้นันัดค (ตกาดอำ่ง) ในัล คเทศ ต่ำงล คเทศ ไป่ปีขด้ปูะ 
1 MF/MF/MF   16 16 - - 
2 MF/UF/UF 24 1 21 2 
3 UF/UF/MF 1 - 1 - 

  าป 41 17 22 2 

 

2. ผลการวเิคราะห์คุณภาพตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที ่295 (พ.ศ. 2548)6  ปี 7  ำอคำ  
ุืด ตคคกา่ละคลุภเปีอป ในัเน้ืัดแะำสติค ละคคำ 
ลแ ่ค คจำอขดง โะาคานักค (ุ ำนัาภเล็นัตคคกา่) 
ฟีนัดะ ฟด ์ปำะภีไฮภ ์สำ ตคุำ้งจำคสำ ท่ี คเาอ
ไ ภ้ ใ นั ค  ภ ด ค ซี ติ ค  ้ ด อ ะ ค  4  ( v/v) ล ะ ค
โแลทสเซีอปเลด ์ลปงคำเนัตท่ีใชท้  ำลฏิคิ ิอำ 

 

 

 

แบา่ำาำชนัคบ  จณดำาำ จ ำนัานั 40 ตกาดอ่ำง 
( ้ดอะค  97.6) ผ่ำนัเคภฑ์ปำต ฐำนัล คคำศ
ค คท างสำธำ ภสณข                ปีาำชนัคในัคะณ่ปท่ี  
1. MF/MF/MF เแีองตกาดอำ่งเภีอา ( ้ดอะค 2.4) ท่ี
ไป่ผ่ำนัเคภฑ์ปำต ฐำนัโภอแบสำ ตคุ้ำงจำค
สำ ท่ี คเาอไภ้ในัค ภดคซีติค ้ดอะค4 (v/v)     
เคินัุ่ำค ำานัภท่ี 30 ปิะะิค กปต่ดะิต  ละคทณค
ตกาดอำ่งต าจไป่แบสำ ดกนัต ำอ เช่นั ฟีนัดะ ละค
ฟด ์ปำะภีไฮภ ์ (ตำ ำงท่ี 3)   

 

3. ผลการแพร่กระจายของเมลามีนตามมาตรฐาน
สหภาพยุโรป    ผะคำ ลแ ่ค คจำอซ่ึงทภสดบซ ้ ำ 
3 ุ ก้ ง โภอใช้สำ ะคะำอค ภดคซีติค ้ดอะค 3% 
(w/v) ท่ีดณภาาูปิ 70 ดงศำเซะเซีอสเล็นัเาะำ 2 
ชกา่โปง แบา่ำตกาดอ่ำงในัคะณ่ปท่ี 1 ละคคะณ่ปท่ี 2 ปี
คำ ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนัดดคปำทณคตกาดอ่ำง 
ขภคท่ีไป่แบคำ ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนัในัคะณ่ป
ท่ี 3  เป่ืดใชุ้ ่ำท่ีไภจ้ำคคำ ทภสดบุ ก้ งท่ี 3 เทีอบ
คกบเคภฑ์ปำต ฐำนั ตำปขด้ค ำานัภ Commission 
Regulation (EU) No. 1282/201112  แบา่ำตกาดอ่ำง
คะณ่ปท่ี 1 ไป่ผำ่นัเคภฑ์ จ ำนัานั 3 ตกาดอำ่ง ุิภเล็นั
 ้ดอะค 18.8 ละคตกาดอ่ำงคะณ่ปท่ี 2 ไป่ผ่ำนัเคภฑ์ 
จ ำนัานั 10 ตกาดอ่ำงุิภเล็นั ้ดอะค 41.7 (ตำ ำงท่ี 
4)  คำ ทภสดบซ ้ ำ 3 ุ ก้ งแบา่ำปีาะำอตกาดอ่ำง 
ุ่ำท่ีไภปี้ลนัาโนั้ปไป่ลน่ันัดนั     บำงตกาดอ่ำงแบ
เปะำปีนัไป่ผ่ำนัเคภฑ์ปำต ฐำนั ในัคำ ทภสดบ
ุ ก้ งล คลต่เป่ืดทภสดบุ ก้ งท่ี 2 ละค 3 ผะท่ีไภ้
คะกบผำ่นัเคภฑ ์ เช่นัตกาดอำ่งในัคะณ่ปท่ี 2 จ ำนัานั 5 
ตกาดอ่ำง ขภคท่ีปีตกาดอ่ำงในัคะณ่ปท่ี 1 จ ำนัานั 2 
ตกาดอำ่ง ละคคะณ่ปท่ี 2 จ ำนัานั 2 ตกาดอำ่ง แบเปะำ
ปีนัผ่ำนัเคภฑ์ปำต ฐำนัในัคำ ทภสดบุ ก้ งล ค
ลต่เป่ืดทภสดบุ ก้ งท่ี 3 ผะท่ีไภค้ะกบไป่ผำ่นัเคภฑ์   
เป่ืดเล ีอบเทีอบล ิปำภเปะำปีนัท่ีลแ ่ค คจำอ
ดดคปำจำคาำชนัคคะณ่ปท่ี 1 ละค คะณ่ปท่ี 2 ในัคำ 
ทภสดบ  3  ุ ก้ ง แบา่ ำ  ล  ิป ำภ เปะ ำ ปี นั ท่ี
ลแ ่ค คจำอดดคปำขดงาำชนัคคะณ่ปท่ี 2  สูงคา่ำ

คะณ่ปท่ี 1 ท่ี คภกบนักอส ำุกญทำงสถิติ  p < 0.05 จำค
คำ ทภสดบทก้ง 3 ุ ก้ ง  (ตำ ำงท่ี 4)   

วจิารณ์ 
ผะคำ าิเุ ำคา์ชนิัภแะำสติค ขดงาำชนัค

บ  จณดำาำ ล คเาท  MF ท่ีาำงจ ำาน่ัำอในั
ท้ดงตะำภ  แบา่ำ เ ล็นัลดปิโนัแะำสติค  ละค
ตกาดอำ่งส่านัใาญ่ปี MF เุะืดบผิาาำชนัคภำ้นัในั
ส่านัท่ีใช้สกปผ กสดำาำ  จึงปีโดคำสเคิภคำ 
ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนัไภ ้    จำคชนิัภแะำสติค
ท่ีแบลสภงใา้เา็นัาำ่ าำชนัคแะำสติคท่ีปีะกคษภค
เาปืดนัเปะำปีนัดำจปีทก้ง MF ละค UF ในัค ภีท่ี
ท ำ ภ้า อ  UF ปกค เุ ะื ดบผิ าภ้ ำนัในัภ้า อ  MF      
ตกาดอำ่งท่ีนั ำปำศึคษำแบาำ่าำคท ำภา้อ MF ทก้งช้ินั 
ทก้งาปภเล็นัสินัุำ้ท่ีผะิตในัล คเทศ  ลต่าำชนัคท่ี
ท ำภ้าอ UF เุะืดบผิาภ้าอ MF ส่านัใาญ่เล็นั
สินัุำ้นั ำเขำ้ปำจำคต่ำงล คเทศ  ซ่ึงสดภุะด้งคกบ
คำ ศึคษำค่ดนัานัำ้น้ีั 17,18 คำ ใช ้UF ซ่ึงปี ำุำถูค
คาำ่เล็นัเน้ืัดในัขดงาำชนัค ละา้เุะืดบผาิภา้อ MF 
ดำจปีา กตถณล คสงุ์เแื่ดะภต้นัทณนัท ำใา้สินัุ้ำปี
 ำุำต ่ำคา่ำชนิัภท่ีใช้ MF ตะดภทก้งช้ินั า ืดเแื่ด
ด ำแ ำง ณุภาำแสินัุ้ำ เแ ำคาำคา่ำต าจสดบ
ชนิัภแะำสติคเฉแำคภำ้นัในัท่ีสกปผ กสคกบดำาำ จค
แบา่ำเล็นั MF ตำปท่ีคฎาปำอค ำานัภ ละคฉะำค
ขดงาำชนัคภกงคะ่ำา  ส่านัใาญ่ลจ้งเแีองา่ำเล็นั
แะำสติค ไป่ไภบ้่งชกภาำ่เล็นัแะำสติคชนิัภใภ ลต่
ปีะกคษภคเาปืดนัเปะำปีนั จึงดำจส ้ำงุาำปเขำ้ใจ
ผภิต่ดผูบ้ ิโาุในัคำ ตกภสินัใจซ้ืดสินัุำ้ไภ ้ 
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ตารางที ่4  ล ิปำภเปะำปีนัท่ีลแ ่ค คจำอจำคาำชนัคบ  จณดำาำ  ทภสดบซ ้ ำ 3 ุ ก้ ง ท่ีดณภาาูปิ 70 ดงศำเซะเซีอส 
เล็นัเาะำ 2 ชกา่โปงโภอสำ ะคะำอค ภดคซีติค ้ดอะค 3 (w/v) 

ชนิัภ ตกาดอำ่ง ล ิปำภเปะำปีนั* ( ปิะะิค กป/คิโะค กป) ผะ ** 
แะำสติค  ุ ก้ งท่ี 1 ุ ก้ งท่ี 2 ุ ก้ งท่ี 3  

คะณ่ปท่ี 1 1. ชำปคะปสีชปแ ูø 6 น้ิัา 0.69 0.22 0.81 ผำ่นั 
 MF/MF/MF 2. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคภำาค คจำอ ø 6 น้ิัา 0.69 1.69 1.71 ผำ่นั 
 3. ชำปคะปสีุ ีป ø 7 น้ิัา 2.26 0.99 1.85 ผำ่นั 
 4. ชำปสำปเาะ่ีอปสีเขีอา  0.69 0.33 2.90 ไป่ผำ่นั 
 5. ชำปคะปสีุ ีปภำ้นันัดค แิปแะ์ำอภดคไป ้ø 5.5 น้ิัา 0.37 0.72 1.24 ผำ่นั 
 6. ชำปคะปสีชปแ ูø 6 น้ิัา 1.60 1.42 1.82 ผำ่นั 
 7. ชำปคะปสีฟ้ำ  ø 6 น้ิัา 0 0.08 0.30 ผำ่นั 
 8. ชำปคะปสีชปแ ู ø 7 น้ิัา 0 0.12 0.27 ผำ่นั 
 9. ถา้อคะปสีขำาภำ้นันัดคแิปแะ์ำอภดคไป ้ø 4.5 น้ิัา 3.47 3.79 2.94 ไป่ผำ่นั 
 10. ถา้อคะปสีฟ้ำ ø 4.5 น้ิัา 3.89 3.30 1.80 ผำ่นั 
 11. ถา้อคะปสีขำาภำ้นันัดคแิปแะ์ำอภดคไป ้ø 4.5 น้ิัา 0.78 1.43 0.85 ผำ่นั 
 12. ถา้อคะปสีขำา ø 4.5 น้ิัา 0.93 1.22 1.11 ผำ่นั 
 13. ถา้อคะปสีลภง ø 5 น้ิัา 0.37 0.71 2.41 ผำ่นั 
 14. ถา้อคะปสีภ ำ ø 5 น้ิัา 1.64 1.56 3.16 ไป่ผำ่นั 
 15. จำนัสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคไป ้ø 8 น้ิัา 0.63 0.29 0.63 ผำ่นั 
 16. จำนัสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภำา ø 8 น้ิัา 1.09 0.81 1.31 ผำ่นั 
                                     ุ่ำเฉะ่ีอ  ุ่ำเบ่ีองเบนัปำต ฐำนั 1.20  1.29 1.17  1.15 1.57  0.85  
คะณ่ปท่ี 2  1. ชำปคะปสีนั ้ำตำะภำ้นัในัแิปแะ์ำอผะไป ้ø 6 น้ิัา 4.26 4.57 5.50 ไป่ผำ่นั 
MF/UF/UF 2. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคไป ้ø 7 น้ิัา 7.13 1.47 2.83 ไป่ผำ่นั 
 3. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอสีเาะืดง ø 7 น้ิัา 0.70 0.74 1.41 ผำ่นั 
 4. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคไปสี้ลภง ø 6 น้ิัา 1.20 0.54 0.79 ผำ่นั 
 5. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคไปสี้ชปแ ูø 6 น้ิัา 1.70 0.48 1.38 ผำ่นั 
 6. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคบกา ø 8 น้ิัา 0.28 0 0.42 ผำ่นั 
 7. ชำปคะปสีฟ้ำ ø 6 น้ิัา 3.36 0.77 1.66 ผำ่นั 
 8. ชำปท งใบบกาสีชปแ ูø 6 น้ิัา 3.25 1.39 1.84 ผำ่นั 
 9. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคคณาะำบ ø 6 น้ิัา 1.76 0.81 1.44 ผำ่นั 
 10. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคไปสี้เขีอา ø 7 น้ิัา 3.85 0.69 1.47 ผำ่นั 
 11. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคไป ้ø 7.5 น้ิัา 3.82 1.29 0.86 ผำ่นั 
 12. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคทิาะิบ ø 8 น้ิัา 1.17 0.86 1.86 ผำ่นั 
 13. ชำปคะป 2 สี ภำ้นัในัสีขำาภำ้นันัดคสีส้ป ø 6 น้ิัา 1.85 1.10 3.11 ไป่ผำ่นั 
 14. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคคณาะำบ ø 6 น้ิัา 2.45 2.59 2.70 ไป่ผำ่นั 

 

ตารางที ่4  ล ิปำภเปะำปีนัท่ีลแ ่ค คจำอจำคาำชนัคบ  จณดำาำ  ทภสดบซ ้ ำ 3 ุ ก้ ง ท่ีดณภาาูปิ 70 ดงศำเซะเซีอส 
เล็นัเาะำ 2 ชกา่โปงโภอสำ ะคะำอค ภดคซิติค ้ดอะค 3 (w/v)  (ต่ด) 

ชนิัภ ตกาดอำ่ง ล ิปำภเปะำปีนั* ( ปิะะิค กป/คิโะค กป) ผะ** 
แะำสติค  ุ ก้ งท่ี 1 ุ ก้ งท่ี 2 ุ ก้ งท่ี 3  

 15. ชำปท ง ีสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอ  0.79 0.94 1.54 ผำ่นั 
 16. ถา้อคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอ ูลสกตา ์ø 4.5 น้ิัา 1.75 0.84 1.13 ผำ่นั 
 17. ถา้อคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอผะไป ้ø 5 น้ิัา 8.25 2.27 3.64 ไป่ผำ่นั 
 18 .ถา้อคะปสีชปแ ูø 4.5 น้ิัา 2.06 0.92 1.42 ผำ่นั 
 19. ถา้อส่ีเาะ่ีอปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคคณาะำบ 5.88 1.98 1.60 ผำ่นั 
 20. ถา้อคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคะิะะ่ี ø 5 น้ิัา 4.78 2.48 5.47 ไป่ผำ่นั 
 21. ถา้อคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอใบไป ้ø 5 น้ิัา 8.23 6.21 6.19 ไป่ผำ่นั 
 22. ถา้อส่ีเาะ่ีอปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคะิะะ่ี 14.74 10.58 9.59 ไป่ผำ่นั 
 23. ถา้อส่ีเาะ่ีอปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอดกคษ  6.06 4.34 4.38 ไป่ผำ่นั 
 24. จำนัสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคไป ้ø 8 น้ิัา 3.84 2.60 3.25 ไป่ผำ่นั 
                                      ุ่ำเฉะ่ีอ  ุ่ำเบ่ีองเบนัปำต ฐำนั 3.88  10.75 2.10  5.47 2.73  4.66  
                      p-value ( คาาำ่งคะณ่ปท่ี 1 ละคคะณ่ปท่ี 2)*** 0.00 0.048 0.01  
คะณ่ปท่ี 3  1.ชำปสีขำาภำ้นันัดคแิปแะ์ำอภดคไป ้ø 6 น้ิัา 0 0 0 ผำ่นั 
UF/UF/MF      
หมายเหตุ    ø   ุืด เสน้ัผำ่นัศูนัอค์ะำง  
                    *   ลสภงล ิปำภจำคุ่ำเฉะ่ีอขดงคำ ทภสดบาำชนัค 3 ช้ินัต่ดตกาดอำ่ง (N=3)  
                    ** ผะท่ีใชต้กภสินัเทีอบคกบเคภฑ ์Commission Regulation (EU) No. 1282/2011 (ค ำานัภล ิปำภเปะำปีนั 
                          ไป่เคินั 2.5 ปิะะิค กปต่ดคิโะค กป)  
                    *** p-value จำค t-test ท่ี คภกบนักอส ำุกญ 0.05    

 คำ าิเุ ำคา์ ณุภาำแขดงาำชนัคตำป
ขด้ค ำานัภขดงคฎาปำอ ใช้าิธีาิเุ ำคา์ท่ีเล็นัาิธี
ปำต ฐำนัขดงล คเทศญ่ีลณ่ นั19  ซ่ึงปีข้ดค ำานัภ
เช่นัเภีอาคกบล คคำศค คท างสำธำ ภสณขฉบกบท่ี 
295 (แ.ศ. 2548)    าิธีท่ีดำ้งดิงค ำานัภใา้ทภสดบ
คำ ลแ ่ค คจำอท่ีดณภาาูปิ 60 ดงศำเซะเซีอส เล็นั
เาะำ 30 นัำที ส ำา กบาำชนัคท่ีใชง้ำนัดณภาาูปิไป่

เคินั 100 ดงศำเซะเซีอส ซ่ึงเล็นัะกคษภคคำ ใชง้ำนั
ทกา่ไลขดงตกาดอำ่งล คเาท ถา้อ จำนั ชำป ผะคำ 
าิเุ ำคา์แบา่ำ ตกาดอ่ำงาำชนัคแะำสติคท่ีนั ำปำ
ศึคษำจ ำนัานั 40 ตกาดอำ่ง ( ้ดอะค 97.6) ปี ณุภาำแ
ตำปท่ีคฎาปำอขดงไทอค ำานัภไา ้ เคภฑ์ค ำานัภ
ล ิปำภคำ ลแ ่ค คจำอ ดิงตำปชนิัภแะำสติคท่ี
สกปผ กสคกบดำาำ  ค ภีตกาดอำ่งท่ีนั ำปำศึคษำ  คะณ่ป
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ตารางที ่4  ล ิปำภเปะำปีนัท่ีลแ ่ค คจำอจำคาำชนัคบ  จณดำาำ  ทภสดบซ ้ ำ 3 ุ ก้ ง ท่ีดณภาาูปิ 70 ดงศำเซะเซีอส 
เล็นัเาะำ 2 ชกา่โปงโภอสำ ะคะำอค ภดคซีติค ้ดอะค 3 (w/v) 

ชนิัภ ตกาดอำ่ง ล ิปำภเปะำปีนั* ( ปิะะิค กป/คิโะค กป) ผะ ** 
แะำสติค  ุ ก้ งท่ี 1 ุ ก้ งท่ี 2 ุ ก้ งท่ี 3  

คะณ่ปท่ี 1 1. ชำปคะปสีชปแ ูø 6 น้ิัา 0.69 0.22 0.81 ผำ่นั 
 MF/MF/MF 2. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคภำาค คจำอ ø 6 น้ิัา 0.69 1.69 1.71 ผำ่นั 
 3. ชำปคะปสีุ ีป ø 7 น้ิัา 2.26 0.99 1.85 ผำ่นั 
 4. ชำปสำปเาะ่ีอปสีเขีอา  0.69 0.33 2.90 ไป่ผำ่นั 
 5. ชำปคะปสีุ ีปภำ้นันัดค แิปแะ์ำอภดคไป ้ø 5.5 น้ิัา 0.37 0.72 1.24 ผำ่นั 
 6. ชำปคะปสีชปแ ูø 6 น้ิัา 1.60 1.42 1.82 ผำ่นั 
 7. ชำปคะปสีฟ้ำ  ø 6 น้ิัา 0 0.08 0.30 ผำ่นั 
 8. ชำปคะปสีชปแ ู ø 7 น้ิัา 0 0.12 0.27 ผำ่นั 
 9. ถา้อคะปสีขำาภำ้นันัดคแิปแะ์ำอภดคไป ้ø 4.5 น้ิัา 3.47 3.79 2.94 ไป่ผำ่นั 
 10. ถา้อคะปสีฟ้ำ ø 4.5 น้ิัา 3.89 3.30 1.80 ผำ่นั 
 11. ถา้อคะปสีขำาภำ้นันัดคแิปแะ์ำอภดคไป ้ø 4.5 น้ิัา 0.78 1.43 0.85 ผำ่นั 
 12. ถา้อคะปสีขำา ø 4.5 น้ิัา 0.93 1.22 1.11 ผำ่นั 
 13. ถา้อคะปสีลภง ø 5 น้ิัา 0.37 0.71 2.41 ผำ่นั 
 14. ถา้อคะปสีภ ำ ø 5 น้ิัา 1.64 1.56 3.16 ไป่ผำ่นั 
 15. จำนัสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคไป ้ø 8 น้ิัา 0.63 0.29 0.63 ผำ่นั 
 16. จำนัสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภำา ø 8 น้ิัา 1.09 0.81 1.31 ผำ่นั 
                                     ุ่ำเฉะ่ีอ  ุ่ำเบ่ีองเบนัปำต ฐำนั 1.20  1.29 1.17  1.15 1.57  0.85  
คะณ่ปท่ี 2  1. ชำปคะปสีนั ้ำตำะภำ้นัในัแิปแะ์ำอผะไป ้ø 6 น้ิัา 4.26 4.57 5.50 ไป่ผำ่นั 
MF/UF/UF 2. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคไป ้ø 7 น้ิัา 7.13 1.47 2.83 ไป่ผำ่นั 
 3. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอสีเาะืดง ø 7 น้ิัา 0.70 0.74 1.41 ผำ่นั 
 4. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคไปสี้ลภง ø 6 น้ิัา 1.20 0.54 0.79 ผำ่นั 
 5. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคไปสี้ชปแ ูø 6 น้ิัา 1.70 0.48 1.38 ผำ่นั 
 6. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคบกา ø 8 น้ิัา 0.28 0 0.42 ผำ่นั 
 7. ชำปคะปสีฟ้ำ ø 6 น้ิัา 3.36 0.77 1.66 ผำ่นั 
 8. ชำปท งใบบกาสีชปแ ูø 6 น้ิัา 3.25 1.39 1.84 ผำ่นั 
 9. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคคณาะำบ ø 6 น้ิัา 1.76 0.81 1.44 ผำ่นั 
 10. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคไปสี้เขีอา ø 7 น้ิัา 3.85 0.69 1.47 ผำ่นั 
 11. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคไป ้ø 7.5 น้ิัา 3.82 1.29 0.86 ผำ่นั 
 12. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคทิาะิบ ø 8 น้ิัา 1.17 0.86 1.86 ผำ่นั 
 13. ชำปคะป 2 สี ภำ้นัในัสีขำาภำ้นันัดคสีส้ป ø 6 น้ิัา 1.85 1.10 3.11 ไป่ผำ่นั 
 14. ชำปคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคคณาะำบ ø 6 น้ิัา 2.45 2.59 2.70 ไป่ผำ่นั 

 

ตารางที ่4  ล ิปำภเปะำปีนัท่ีลแ ่ค คจำอจำคาำชนัคบ  จณดำาำ  ทภสดบซ ้ ำ 3 ุ ก้ ง ท่ีดณภาาูปิ 70 ดงศำเซะเซีอส 
เล็นัเาะำ 2 ชกา่โปงโภอสำ ะคะำอค ภดคซิติค ้ดอะค 3 (w/v)  (ต่ด) 

ชนิัภ ตกาดอำ่ง ล ิปำภเปะำปีนั* ( ปิะะิค กป/คิโะค กป) ผะ** 
แะำสติค  ุ ก้ งท่ี 1 ุ ก้ งท่ี 2 ุ ก้ งท่ี 3  

 15. ชำปท ง ีสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอ  0.79 0.94 1.54 ผำ่นั 
 16. ถา้อคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอ ูลสกตา ์ø 4.5 น้ิัา 1.75 0.84 1.13 ผำ่นั 
 17. ถา้อคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอผะไป ้ø 5 น้ิัา 8.25 2.27 3.64 ไป่ผำ่นั 
 18 .ถา้อคะปสีชปแ ูø 4.5 น้ิัา 2.06 0.92 1.42 ผำ่นั 
 19. ถา้อส่ีเาะ่ีอปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคคณาะำบ 5.88 1.98 1.60 ผำ่นั 
 20. ถา้อคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคะิะะ่ี ø 5 น้ิัา 4.78 2.48 5.47 ไป่ผำ่นั 
 21. ถา้อคะปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอใบไป ้ø 5 น้ิัา 8.23 6.21 6.19 ไป่ผำ่นั 
 22. ถา้อส่ีเาะ่ีอปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคะิะะ่ี 14.74 10.58 9.59 ไป่ผำ่นั 
 23. ถา้อส่ีเาะ่ีอปสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอดกคษ  6.06 4.34 4.38 ไป่ผำ่นั 
 24. จำนัสีขำาภำ้นัในัแิปแะ์ำอภดคไป ้ø 8 น้ิัา 3.84 2.60 3.25 ไป่ผำ่นั 
                                      ุ่ำเฉะ่ีอ  ุ่ำเบ่ีองเบนัปำต ฐำนั 3.88  10.75 2.10  5.47 2.73  4.66  
                      p-value ( คาาำ่งคะณ่ปท่ี 1 ละคคะณ่ปท่ี 2)*** 0.00 0.048 0.01  
คะณ่ปท่ี 3  1.ชำปสีขำาภำ้นันัดคแิปแะ์ำอภดคไป ้ø 6 น้ิัา 0 0 0 ผำ่นั 
UF/UF/MF      
หมายเหตุ    ø   ุืด เสน้ัผำ่นัศูนัอค์ะำง  
                    *   ลสภงล ิปำภจำคุ่ำเฉะ่ีอขดงคำ ทภสดบาำชนัค 3 ช้ินัต่ดตกาดอำ่ง (N=3)  
                    ** ผะท่ีใชต้กภสินัเทีอบคกบเคภฑ ์Commission Regulation (EU) No. 1282/2011 (ค ำานัภล ิปำภเปะำปีนั 
                          ไป่เคินั 2.5 ปิะะิค กปต่ดคิโะค กป)  
                    *** p-value จำค t-test ท่ี คภกบนักอส ำุกญ 0.05    

 คำ าิเุ ำคา์ ณุภาำแขดงาำชนัคตำป
ขด้ค ำานัภขดงคฎาปำอ ใช้าิธีาิเุ ำคา์ท่ีเล็นัาิธี
ปำต ฐำนัขดงล คเทศญ่ีลณ่ นั19  ซ่ึงปีข้ดค ำานัภ
เช่นัเภีอาคกบล คคำศค คท างสำธำ ภสณขฉบกบท่ี 
295 (แ.ศ. 2548)    าิธีท่ีดำ้งดิงค ำานัภใา้ทภสดบ
คำ ลแ ่ค คจำอท่ีดณภาาูปิ 60 ดงศำเซะเซีอส เล็นั
เาะำ 30 นัำที ส ำา กบาำชนัคท่ีใชง้ำนัดณภาาูปิไป่

เคินั 100 ดงศำเซะเซีอส ซ่ึงเล็นัะกคษภคคำ ใชง้ำนั
ทกา่ไลขดงตกาดอำ่งล คเาท ถา้อ จำนั ชำป ผะคำ 
าิเุ ำคา์แบา่ำ ตกาดอ่ำงาำชนัคแะำสติคท่ีนั ำปำ
ศึคษำจ ำนัานั 40 ตกาดอำ่ง ( ้ดอะค 97.6) ปี ณุภาำแ
ตำปท่ีคฎาปำอขดงไทอค ำานัภไา ้ เคภฑ์ค ำานัภ
ล ิปำภคำ ลแ ่ค คจำอ ดิงตำปชนิัภแะำสติคท่ี
สกปผ กสคกบดำาำ  ค ภีตกาดอำ่งท่ีนั ำปำศึคษำ  คะณ่ป
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ท่ี 1. MF/MF/MF เล็นั MF ตะดภทก้ งช้ินั จคต ง
ตำปขด้ค ำานัภขดงล คคำศค คท างสำธำ ภสณข 
ขภคท่ีตกาดอ่ำงคะณ่ ป ท่ี  2 .  MF/UF/UF ใช้า กสภณ
ล คเาท UF ปำข้ึนั ูลเล็นัาำชนัคละ้าเุะืดบผิา
ภ้ำนัในัภ้าอ MF ซ่ึงเล็นัส่านัท่ีจคต้ดงสกปผ กสคกบ
ดำาำ  เล็นัคำ ท ำเแื่ดใา้ต งตำปขด้ค ำานัภขดง
คฎาปำอ จึงสำปำ ถาำงจ ำาน่ัำอในัทด้งตะำภไภ ้ 
ลต่ผะคำ าิจกอโภอ Kim S. et al. (2006)  แบา่ำ
แะำสติคล คเาท UF ปีุาำปลข็งล งนั้ดอคา่ำ 
MF เแ ำคฟด ์ปำะภีไฮภ์สำปำ ถเคิภลฏิคิ ิอำคกบ
เปะำปีนัไภภี้คา่ำอูเ ีอ     จึงเคิภแกนัธคเช่ืดปขาำง
ไภป้ำคคา่ำ ละคุาำป ้ดนัจคท ำใา้โุ งข่ำอขดง
แะำสติคชนิัภ UF ลตคดดคไภง่้ำอคาำ่ MF  ท ำใา้
ฟด ์ปำะภีไฮภ์เคิภคำ ลแ ่ค คจำอไภ้ปำคคา่ำ22  
ค ปาิทอำศำสต  ์  ค ำ ลแทอ์ไภ้ ศึ คษำคำ 
ลแ ่ค คจำอขดงฟด ์ปำะภีไฮภ์จำคาำชนัคบ  จณ
ดำาำ   ดิงตำปปำต ฐำนัสาาำแอณโ ล   โภอใช้
สำ ะคะำอค ภดคซีติค ้ดอะค 3 (w/v) ท่ีดณภาาูปิ 
70 ดงศำเซะเซีอส เล็นัเาะำ 2 ชก่าโปง แบา่ำ
าำชนัคแะำสติคชนิัภ UF ปีคำ ลแ ่ค คจำอขดง
ฟด ์ปำะภีไฮภ์เคินัเคภฑ์ปำต ฐำนัจ ำนัานัปำค 
ลปา้ำ่าำชนัคภกงคะ่ำาปีคำ เุะืดบผาิภา้อแะำสติค
ชนิัภ MF ไา้ละ้าค็ตำป18   ในัคำ ศึคษำุ ก้ ง น้ีั
สาำาคทภสดบท่ีดณภาาูปิ 60 ดงศำเซะเซีอส เล็นั
เาะำ 30 นัำที ตำปท่ีคฎาปำอค ำานัภดำจไป่เแีอง
แดท่ีจคท ำใา้ฟด ์ปำะภีไฮภ์ ลแ ่ค คจำอดดคปำ
ไภจึ้งต าจไป่แบฟด ์ปำะภีไฮภ ์
           ป ำ ต  ฐ ำ นั ส า า ำ แ อณ โ  ล  European 
Commission Directive 2002/72/EC13  ค ำานัภุ่ำ 
SML (specific migration limit) ขดงเปะำปีนั  ไา้
ไป่ใา้เคินั 30 ปิะะิค กปต่ดคิโะค กป ต่ดปำไภล้ กบ
ะภะง เาะืด 2.5 ปิะะิค กปต่ดคิโะค กป โภอดิงคกบ

ุ่ำ TDI ซ่ึงุ ำนึังถึงคำ ไภ ้กบสำ ขดงเภ็ค  ละคใา้
สดภุะด้งคกบุ่ำท่ีค ำานัภคำ ลนัเล้ืดนัขดงเปะำ
ปีนัในัดำาำ 12  ในัส่านัคำ าเิุ ำคา์ค ำานัภไาา้ำ่
าำคตกาดอ่ำงปีคำ ใช้งำนัซ ้ ำาะำอุ ก้ ง  ต้ดง
ทภสดบคำ ลแ ่ค คจำอซ ้ ำ 3 ุ ก้ ง ละคใชุ้ ่ำท่ีไภ้
จำคคำ ทภสดบุ ก้ งท่ี 3 เทีอบคกบุ่ำปำต ฐำนั  ในั
คำ ทภสดบจคใช้ตกาลทนัดำาำ เ ีอคา่ำ food 
simulant ค คตณน้ัใา้เคิภคำ ลแ ่ค คจำอขดงสำ 
จำคาำชนัค ปำต ฐำนัค ำานัภ food simulants ไา้
ใา้ เ ะืดคใช้าะำอชนิัภเแื่ดใา้ เาปำคสปละค
ุ ดบุะณ ปล ค เาทขดงดำาำ คะณ่ ป ต่ ำ งๆ 
คำ ศึคษำน้ีัทภสดบคำ ลแ ่ค คจำอ      โภอเะืดค 
ใช้สำ ะคะำอค ภดคซีติค ้ดอะค 3% (w/v) เล็นั
ตกาลทนัดำาำ  ท่ีปีสาำาคเล็นัค ภซ่ึงปีคำ ศึคษำ
แบา่ำสำปำ ถค คตณ ้นัใา้เปะำปีนัลแ ่ค คจำอ
ดดคปำไภป้ำคคาำ่สำ ะคะำอด่ืนั14,16   คำ ทภสดบ
ในัสาำาคดณภาาูปิ 70 ดงศำเซะเซีอสเล็นัเาะำ 2 
ชกา่โปงนัก้นั เล็นัขด้ค ำานัภส ำา กบาำชนัคล คเาท
ท่ีใชบ้นัโต๊คดำาำ ซ่ึงดำจจคตด้งสกปผ กสคกบดำาำ 
 ้ดนัท่ีปีดณภาาูปิไป่เคินั 100 ดงศำเซะเซีอส ในั
เาะำไป่เคินั 15 นัำที5  เ ีอคา่ำเล็นัคำ บ  จณขภค
 ้ดนั (hot filled) ละคเล็นัสาำาคท่ีลนัคนั ำใา้ใช้
เแื่ดทภสดบคำ ลแ ่ค คจำอขดงาำชนัคล คเาท 
ถา้อ จำนั ชำป เปะำปีนั23     คำ าิเุ ำคา์ล ิปำภ
เปะำปีนัตำปาิธี  British Standards. DD CEN/TS 
13130-27 20    จำคคำ ทานัสดบาธีิาเิุ ำคา์ แบาำ่
ปีล คสิทธิาำแสำปำ ถต าจาิเุ ำคา์ไภ้ตำป
เคภฑ์อดป กบ   ผะคำ ศึคษำแบคำ ลแ ่ค คจำอ
ขดงเปะำปีนัดดคปำจำคทณคตกาดอ่ำง ท่ีปี MF เล็นั
ภำ้นัท่ีสกปผ กสคกบดำาำ  ละคตกาดอ่ำง ้ดอะค 31.7 
ไป่ผำ่นัเคภฑ์สาาำแอณโ ล ซ่ึงในัจ ำนัานัตกาดอำ่ง
ท่ีไป่ผ่ำนัเคภฑ์นัก้นัแบา่ำเล็นัตกาดอ่ำงในัคะณ่ปท่ี     

 

2. MF/UF/UF จ ำนัานั 10 ตกาดอ่ำง ( ้ดอะค 41.7)  
ล ะ ค เ ป่ื ด เ ล  ี อ บ เ ที อ บล  ิ ป ำภ เ ป ะ ำ ปี นั ท่ี
ลแ ่ค คจำอดดคปำขดงาำชนั คะณ่ปท่ี 1 คกบ คะณ่ป 
ท่ี 2 จำคคำ ทภสดบทก้ ง 3 ุ ก้ ง แบา่ำล ิปำภ             
เปะำปีนัจำคาำชนัคคะณ่ปท่ี 2  สูงคา่ำคะณ่ปท่ี 1        
ท่ี คภกบนักอส ำุกญทำงสถิติ  p < 0.05 (p = 0.00, 
0.01ละค 0.04 ตำปะ ำภกบ)   เล็นัท่ีน่ัำสกงเคตาำ่คำ 
ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนัปีุาำปลล ล านั
คะ่ำาุืดุ่ำท่ีไภ้ปีลนัาโนั้ปไป่ลน่ันัดนั     บำง
ตกาดอ่ำงแบเปะำปีนัไป่ผ่ำนัเคภฑ์ปำต ฐำนั ในั
คำ ทภสดบุ ก้ งล คลต่เป่ืดทภสดบุ ก้ งท่ี 2 ละค 3 
ผะท่ีไภค้ะกบผ่ำนัเคภฑ์   ขภคท่ีบำงตกาดอ่ำงผ่ำนั
เคภฑ์ปำต ฐำนัในัคำ ทภสดบุ ก้ งล ค  ลต่เป่ืด
ทภสดบุ ก้ งท่ี 3 ผะท่ีไภค้ะกบไป่ผำ่นัเคภฑ ์  ุาำป
ลล ล านัภกงคะ่ำาดำจปำจำคตกาสินัุำ้ ถึงลปจ้คปี
ต ำสินัุำ้เภีอาคกนัลต่ในัคำ ผะิต ปีคำ ผะิตลอค
ลต่ะค ช้ินั สาำาค ท่ีใช้ในัคำ ข้ึนั  ูลดำจไป่
สป ่ำเสปดทก้งดณภาาูปิละคุาำปภกนั ส่งผะท ำใา้
ณุภาำแขดงผะิตากภฑ์ไป่สป ่ ำ เสปดไลภ้าอ      

ดอ่ำงไ ค็ตำป ลป้า่ำตกาดอ่ำงทก้ ง  2 คะณ่ปจคปี
แะำสติคชนิัภ MF สกปผกสคกบสำ ะคะำอท่ีใช้
ทภสดบ ลต่าำชนัคท ำภา้อ MF ทก้งส่านัเน้ืัดละคผิา
ท่ี เุะืดบปีดกต ำส่านั ท่ีผ่ำนัเคภฑ์ปำต ฐำนั
ปำคคา่ำาำชนัคท่ีปี MF เฉแำคส่านัผิาเุะืดบ
เท่ำนัก้ นั สดภุะ้ดงคกบคำ ศึคษำด่ืนัซ่ึงแบา่ำ
แะำสติคชนิัภ UF ท่ีเุะืดบผิาภา้อ MF ปีจ ำนัานั
ไป่ผ่ำนัเคภฑ์ปำต ฐำนัปำคคา่ำชนิัภ MF17  โภอ
ดำจจคปีสำเาตณปำจำคากตถณภิบละคค คบานัคำ 
ผะิต าำคคำ เุะืดบผิาไป่สปบู ภ์สำ ท่ีเุะืดบปี
โดคำสท่ีจคลแ ่ค คจำอดดคปำไภ้     ขภคท่ี
ตกาดอ่ำงคะณ่ปท่ี 3. UF/UF/MF ต าจไป่แบคำ 
ลแ ่ค คจำอขดง เปะำปีนั ซ่ึงตกาดอ่ำงน้ีัภ้ำนัในั

ขดงาำชนัคเล็นั UF    ไป่ไภใ้ชเ้ปะำปีนัเล็นัสำ ตก้ง
ต้นัในัคำ ผะิต จึงไป่ปีเปะำปีนัตคุ้ำงในัเน้ืัด
แะำสติค  ดอำ่งไ ค็ตำปผะคำ ศึคษำ ท่ีผำ่นัปำแบ
คำ ลแ ่ค คจำอขดงฟด ์ปำะภีไฮภ์จำคาำชนัค 
UF ในัล ิปำภสูงคาำ่าำชนัคท่ีท ำภา้อ MF 17,18    
               าำคแิจำ ภำในัลง่ขดงคำ ทภสดบคำ 
ลแ ่ค คจำอ จคเา็นัา่ำปำต ฐำนัขดงไทอละค
สาาำแอณโ ล ค ำานัภสาำาคท่ีใชท้ภสดบต่ำงคกนั  
ค ะ่ำาุืด ตำปปำต ฐำนัขดงไทอทภสดบ ท่ี
ดณภาาูปิ 60 ดงศำเซะเซีอส เล็นัเาะำ 30 นัำที ซ่ึง
เล็นัสาำาคท่ีไป่ ณนัล งเท่ำคกบสาำาคทภสดบท่ี 70 
ดงศำเซะเซีอส เล็นัเาะำ 2 ชกา่โปง ตำปปำต ฐำนั
สาาำแอณโ ล  ปี ำองำนัคำ ศึคษำแบา่ำ เป่ืด
ทภสดบคำ ลแ ่ค คจำอท่ีดณภาาูปิ 60 ดงศำ
เซะเซีอส เล็นัเาะำ 30 นัำที แบเปะำปีนัล ิปำภต ่ำ
ปำคา ืดต าจไป่แบเะอ24,25  ละคคำ ศึคษำ
เล ีอบเทีอบสาำาคทภสดบ คาา่ำงดณภาาูปิ 25 
70  ละค 100 ดงศำเซะเซีอสเล็นัเาะำ 30 นัำที 
แบาำ่เปะำปีนัลแ ่ค คจำอดดคปำล ิปำภเแิ่ปข้ึนั
ตำปดณภาาูปิท่ีสูงข้ึนั16   ปีาะำอคำ ศึคษำส ณล
ต งคกนัา่ำลกจจกอท่ีปีผะต่ดคำ ลแ ่ค คจำอขดง    
เปะำปีนัละคฟด ์ปำะภีไฮภ์  จำคาำชนัคบ  จณ
ดำาำ  ุืดุาำปเล็นัค ภ าำคสำ ะคะำอท่ีใช้ปี
ุาำปเล็นัค ภสูงจคท ำใา้เคิภคำ ลแ ่ค คจำอ
ไภป้ำคข้ึนั  นัดคจำคน้ีัอ กงปีลกจจกอขดงดณภาาูปิละค
เาะำ  ค ภี ท่ีดณภาาู ปิ สู ง  ละค คอค เาะ ำ ท่ี
สำ ะคะำอสกปผ กสคกบาำชนัคอำานัำนัข้ึนัจคอิ่ง
ค คตณ ้นัใา้ทก้ งฟด ์ปำะภีไฮภ์ละคเปะำปีนัเคิภ
ลแ ่ค คจำอไภ้ปำคข้ึนัภ้าอ 14,16,24,25,26 ภกงนัก้ นั
ส ำา กบาำชนัคลดปิโนัแะำสติคล คเาท MF ละค 
UF สาำาคท่ีใช้ทภสดบคำ ลแ ่ค คจำอจึงปี
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ท่ี 1. MF/MF/MF เล็นั MF ตะดภทก้ งช้ินั จคต ง
ตำปขด้ค ำานัภขดงล คคำศค คท างสำธำ ภสณข 
ขภคท่ีตกาดอ่ำงคะณ่ ป ท่ี  2 .  MF/UF/UF ใช้า กสภณ
ล คเาท UF ปำข้ึนั ูลเล็นัาำชนัคละ้าเุะืดบผิา
ภ้ำนัในัภ้าอ MF ซ่ึงเล็นัส่านัท่ีจคต้ดงสกปผ กสคกบ
ดำาำ  เล็นัคำ ท ำเแื่ดใา้ต งตำปขด้ค ำานัภขดง
คฎาปำอ จึงสำปำ ถาำงจ ำาน่ัำอในัทด้งตะำภไภ ้ 
ลต่ผะคำ าิจกอโภอ Kim S. et al. (2006)  แบา่ำ
แะำสติคล คเาท UF ปีุาำปลข็งล งนั้ดอคา่ำ 
MF เแ ำคฟด ์ปำะภีไฮภ์สำปำ ถเคิภลฏิคิ ิอำคกบ
เปะำปีนัไภภี้คา่ำอูเ ีอ     จึงเคิภแกนัธคเช่ืดปขาำง
ไภป้ำคคา่ำ ละคุาำป ้ดนัจคท ำใา้โุ งข่ำอขดง
แะำสติคชนิัภ UF ลตคดดคไภง่้ำอคาำ่ MF  ท ำใา้
ฟด ์ปำะภีไฮภ์เคิภคำ ลแ ่ค คจำอไภ้ปำคคา่ำ22  
ค ปาิทอำศำสต  ์  ค ำ ลแทอ์ไภ้ ศึ คษำคำ 
ลแ ่ค คจำอขดงฟด ์ปำะภีไฮภ์จำคาำชนัคบ  จณ
ดำาำ   ดิงตำปปำต ฐำนัสาาำแอณโ ล   โภอใช้
สำ ะคะำอค ภดคซีติค ้ดอะค 3 (w/v) ท่ีดณภาาูปิ 
70 ดงศำเซะเซีอส เล็นัเาะำ 2 ชก่าโปง แบา่ำ
าำชนัคแะำสติคชนิัภ UF ปีคำ ลแ ่ค คจำอขดง
ฟด ์ปำะภีไฮภ์เคินัเคภฑ์ปำต ฐำนัจ ำนัานัปำค 
ลปา้ำ่าำชนัคภกงคะ่ำาปีคำ เุะืดบผาิภา้อแะำสติค
ชนิัภ MF ไา้ละ้าค็ตำป18   ในัคำ ศึคษำุ ก้ ง น้ีั
สาำาคทภสดบท่ีดณภาาูปิ 60 ดงศำเซะเซีอส เล็นั
เาะำ 30 นัำที ตำปท่ีคฎาปำอค ำานัภดำจไป่เแีอง
แดท่ีจคท ำใา้ฟด ์ปำะภีไฮภ์ ลแ ่ค คจำอดดคปำ
ไภจึ้งต าจไป่แบฟด ์ปำะภีไฮภ ์
           ป ำ ต  ฐ ำ นั ส า า ำ แ อณ โ  ล  European 
Commission Directive 2002/72/EC13  ค ำานัภุ่ำ 
SML (specific migration limit) ขดงเปะำปีนั  ไา้
ไป่ใา้เคินั 30 ปิะะิค กปต่ดคิโะค กป ต่ดปำไภล้ กบ
ะภะง เาะืด 2.5 ปิะะิค กปต่ดคิโะค กป โภอดิงคกบ

ุ่ำ TDI ซ่ึงุ ำนึังถึงคำ ไภ ้กบสำ ขดงเภ็ค  ละคใา้
สดภุะด้งคกบุ่ำท่ีค ำานัภคำ ลนัเล้ืดนัขดงเปะำ
ปีนัในัดำาำ 12  ในัส่านัคำ าเิุ ำคา์ค ำานัภไาา้ำ่
าำคตกาดอ่ำงปีคำ ใช้งำนัซ ้ ำาะำอุ ก้ ง  ต้ดง
ทภสดบคำ ลแ ่ค คจำอซ ้ ำ 3 ุ ก้ ง ละคใชุ้ ่ำท่ีไภ้
จำคคำ ทภสดบุ ก้ งท่ี 3 เทีอบคกบุ่ำปำต ฐำนั  ในั
คำ ทภสดบจคใช้ตกาลทนัดำาำ เ ีอคา่ำ food 
simulant ค คตณน้ัใา้เคิภคำ ลแ ่ค คจำอขดงสำ 
จำคาำชนัค ปำต ฐำนัค ำานัภ food simulants ไา้
ใา้ เ ะืดคใช้าะำอชนิัภเแื่ดใา้ เาปำคสปละค
ุ ดบุะณ ปล ค เาทขดงดำาำ คะณ่ ป ต่ ำ งๆ 
คำ ศึคษำน้ีัทภสดบคำ ลแ ่ค คจำอ      โภอเะืดค 
ใช้สำ ะคะำอค ภดคซีติค ้ดอะค 3% (w/v) เล็นั
ตกาลทนัดำาำ  ท่ีปีสาำาคเล็นัค ภซ่ึงปีคำ ศึคษำ
แบา่ำสำปำ ถค คตณ ้นัใา้เปะำปีนัลแ ่ค คจำอ
ดดคปำไภป้ำคคาำ่สำ ะคะำอด่ืนั14,16   คำ ทภสดบ
ในัสาำาคดณภาาูปิ 70 ดงศำเซะเซีอสเล็นัเาะำ 2 
ชกา่โปงนัก้นั เล็นัขด้ค ำานัภส ำา กบาำชนัคล คเาท
ท่ีใชบ้นัโต๊คดำาำ ซ่ึงดำจจคตด้งสกปผ กสคกบดำาำ 
 ้ดนัท่ีปีดณภาาูปิไป่เคินั 100 ดงศำเซะเซีอส ในั
เาะำไป่เคินั 15 นัำที5  เ ีอคา่ำเล็นัคำ บ  จณขภค
 ้ดนั (hot filled) ละคเล็นัสาำาคท่ีลนัคนั ำใา้ใช้
เแื่ดทภสดบคำ ลแ ่ค คจำอขดงาำชนัคล คเาท 
ถา้อ จำนั ชำป เปะำปีนั23     คำ าิเุ ำคา์ล ิปำภ
เปะำปีนัตำปาิธี  British Standards. DD CEN/TS 
13130-27 20    จำคคำ ทานัสดบาธีิาเิุ ำคา์ แบาำ่
ปีล คสิทธิาำแสำปำ ถต าจาิเุ ำคา์ไภ้ตำป
เคภฑ์อดป กบ   ผะคำ ศึคษำแบคำ ลแ ่ค คจำอ
ขดงเปะำปีนัดดคปำจำคทณคตกาดอ่ำง ท่ีปี MF เล็นั
ภำ้นัท่ีสกปผ กสคกบดำาำ  ละคตกาดอ่ำง ้ดอะค 31.7 
ไป่ผำ่นัเคภฑ์สาาำแอณโ ล ซ่ึงในัจ ำนัานัตกาดอำ่ง
ท่ีไป่ผ่ำนัเคภฑ์นัก้นัแบา่ำเล็นัตกาดอ่ำงในัคะณ่ปท่ี     

 

2. MF/UF/UF จ ำนัานั 10 ตกาดอ่ำง ( ้ดอะค 41.7)  
ล ะ ค เ ป่ื ด เ ล  ี อ บ เ ที อ บล  ิ ป ำภ เ ป ะ ำ ปี นั ท่ี
ลแ ่ค คจำอดดคปำขดงาำชนั คะณ่ปท่ี 1 คกบ คะณ่ป 
ท่ี 2 จำคคำ ทภสดบทก้ ง 3 ุ ก้ ง แบา่ำล ิปำภ             
เปะำปีนัจำคาำชนัคคะณ่ปท่ี 2  สูงคา่ำคะณ่ปท่ี 1        
ท่ี คภกบนักอส ำุกญทำงสถิติ  p < 0.05 (p = 0.00, 
0.01ละค 0.04 ตำปะ ำภกบ)   เล็นัท่ีน่ัำสกงเคตาำ่คำ 
ลแ ่ค คจำอขดงเปะำปีนัปีุาำปลล ล านั
คะ่ำาุืดุ่ำท่ีไภ้ปีลนัาโนั้ปไป่ลน่ันัดนั     บำง
ตกาดอ่ำงแบเปะำปีนัไป่ผ่ำนัเคภฑ์ปำต ฐำนั ในั
คำ ทภสดบุ ก้ งล คลต่เป่ืดทภสดบุ ก้ งท่ี 2 ละค 3 
ผะท่ีไภค้ะกบผ่ำนัเคภฑ์   ขภคท่ีบำงตกาดอ่ำงผ่ำนั
เคภฑ์ปำต ฐำนัในัคำ ทภสดบุ ก้ งล ค  ลต่เป่ืด
ทภสดบุ ก้ งท่ี 3 ผะท่ีไภค้ะกบไป่ผำ่นัเคภฑ ์  ุาำป
ลล ล านัภกงคะ่ำาดำจปำจำคตกาสินัุำ้ ถึงลปจ้คปี
ต ำสินัุำ้เภีอาคกนัลต่ในัคำ ผะิต ปีคำ ผะิตลอค
ลต่ะค ช้ินั สาำาค ท่ีใช้ในัคำ ข้ึนั  ูลดำจไป่
สป ่ำเสปดทก้งดณภาาูปิละคุาำปภกนั ส่งผะท ำใา้
ณุภาำแขดงผะิตากภฑ์ไป่สป ่ ำ เสปดไลภ้าอ      

ดอ่ำงไ ค็ตำป ลป้า่ำตกาดอ่ำงทก้ ง  2 คะณ่ปจคปี
แะำสติคชนิัภ MF สกปผกสคกบสำ ะคะำอท่ีใช้
ทภสดบ ลต่าำชนัคท ำภา้อ MF ทก้งส่านัเน้ืัดละคผิา
ท่ี เุะืดบปีดกต ำส่านั ท่ีผ่ำนัเคภฑ์ปำต ฐำนั
ปำคคา่ำาำชนัคท่ีปี MF เฉแำคส่านัผิาเุะืดบ
เท่ำนัก้ นั สดภุะ้ดงคกบคำ ศึคษำด่ืนัซ่ึงแบา่ำ
แะำสติคชนิัภ UF ท่ีเุะืดบผิาภา้อ MF ปีจ ำนัานั
ไป่ผ่ำนัเคภฑ์ปำต ฐำนัปำคคา่ำชนิัภ MF17  โภอ
ดำจจคปีสำเาตณปำจำคากตถณภิบละคค คบานัคำ 
ผะิต าำคคำ เุะืดบผิาไป่สปบู ภ์สำ ท่ีเุะืดบปี
โดคำสท่ีจคลแ ่ค คจำอดดคปำไภ้     ขภคท่ี
ตกาดอ่ำงคะณ่ปท่ี 3. UF/UF/MF ต าจไป่แบคำ 
ลแ ่ค คจำอขดง เปะำปีนั ซ่ึงตกาดอ่ำงน้ีัภ้ำนัในั

ขดงาำชนัคเล็นั UF    ไป่ไภใ้ชเ้ปะำปีนัเล็นัสำ ตก้ง
ต้นัในัคำ ผะิต จึงไป่ปีเปะำปีนัตคุ้ำงในัเน้ืัด
แะำสติค  ดอำ่งไ ค็ตำปผะคำ ศึคษำ ท่ีผำ่นัปำแบ
คำ ลแ ่ค คจำอขดงฟด ์ปำะภีไฮภ์จำคาำชนัค 
UF ในัล ิปำภสูงคาำ่าำชนัคท่ีท ำภา้อ MF 17,18    
               าำคแิจำ ภำในัลง่ขดงคำ ทภสดบคำ 
ลแ ่ค คจำอ จคเา็นัา่ำปำต ฐำนัขดงไทอละค
สาาำแอณโ ล ค ำานัภสาำาคท่ีใชท้ภสดบต่ำงคกนั  
ค ะ่ำาุืด ตำปปำต ฐำนัขดงไทอทภสดบ ท่ี
ดณภาาูปิ 60 ดงศำเซะเซีอส เล็นัเาะำ 30 นัำที ซ่ึง
เล็นัสาำาคท่ีไป่ ณนัล งเท่ำคกบสาำาคทภสดบท่ี 70 
ดงศำเซะเซีอส เล็นัเาะำ 2 ชกา่โปง ตำปปำต ฐำนั
สาาำแอณโ ล  ปี ำองำนัคำ ศึคษำแบา่ำ เป่ืด
ทภสดบคำ ลแ ่ค คจำอท่ีดณภาาูปิ 60 ดงศำ
เซะเซีอส เล็นัเาะำ 30 นัำที แบเปะำปีนัล ิปำภต ่ำ
ปำคา ืดต าจไป่แบเะอ24,25  ละคคำ ศึคษำ
เล ีอบเทีอบสาำาคทภสดบ คาา่ำงดณภาาูปิ 25 
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ละคผิาเุะืดบภำ้นันัดค โภอใช ้FT-IR แบาำ่ปีทก้ง
ท่ีท ำภา้อแะำสติคชนิัภ MF/MF/MF   MF/UF/UF 
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ตำปขด้ค ำานัภขดงคฎาปำอแบาำ่ ้ดอะค 97.6 ไภ้
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สกปผ กสดำาำ ภา้อ MF ค็ท ำใา้ ณุภาำแขดงสินัุำ้
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เขป้ขน้ัคา่ำเง่ืดนัไขท่ีค ำานัภตำปปำต ฐำนัขดง
ไทอ ทก้งดณภาาูปิท่ีสูงคาำ่ละค คอคเาะำท่ีใช้นัำนั
คาำ่ จึงท ำใาส้ำ ต่ำงๆท่ีตคุำ้งในัเน้ืัดแะำสติค ปี
โดคำสลแ ่ค คจำอดดคปำจำคาำชนัคไภป้ำคคาำ่ 
คำ ศึคษำน้ีัจคเล็นัล คโอชน์ัต่ดาน่ัาองำนัท่ี
เค่ีอาขด้ง ในัคำ ทบทานัขด้ค ำานัภ ณุภาำแขดง
าำชนัคบ  จณดำาำ ใาุ้ ดบุะณป   ลดปิโนั
แะำสติคทก้ งชนิัภ MF ละค UF   ุา ค ำานัภ
ล ิปำภคำ ลแ ่ค คจำอทก้ งขดงเปะำปีนัละค
ฟด ์ปำะภีไฮภ์ ซ่ึงเล็นัปดนัดเปด ์ เ ่ิปต้นัท่ีใช้
ผะิต  ละคุา ค ำานัภสาำาคทภสดบใาเ้าปำคสป
เสปดาำุคกบปำต ฐำนัด่ืนั   เแื่ดล้ดงคกนัสินัุำ้ท่ี
ไป่ไภป้ำต ฐำนัเขำ้ปำาำงจ ำาน่ัำอในัทด้งตะำภ 
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ฤทธ์ิการต้านออกซิเดชันในหลอดทดลองของน า้ส้มจาก (Nipa palm vinegar) 
อุดมรัตน์ วฒันสิทธ์ิ, สุภาภรณ์ ยิม้เทีย่ง และวยิดา กวานเหียน 
1 สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลย ีส านกัวชิาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
2 สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ส านกัวชิาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
3 สาขาวชิาเทคนิคการแพทย ์ส านกัวชิาสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 

บทคัดย่อ 
 

น ้ าส้มจาก (Nipa palm vinegar) เป็นผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีน ามาใช้เป็นอาหารและทางการแพทยพ์ื้นบา้น
อย่างแพร่หลายในอ าเภอปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาฤทธ์ิการตา้น
อนุมูลอิสระของน ้ าส้มจาก โดยทดสอบการยบัย ั้ ง 2,2-azinobis(3-ethylbenzo thiozoline)-6-sulfornic acids 
(ABTS) radical,  nitric oxide,  2,2–diphenyl–1–picrylhydrazyl (DPPH) radical,  hydroxyl radical,  lipid 
peroxidation และทดสอบการเกิด metal ion chelation ผลการศึกษาพบว่าการยบัย ั้ง ABTS radical และ DPPH 
radical สัมพนัธ์กับระดับความเข้มข้นของน ้ าส้มจาก (r = 0.973 และ 0.407 ตามล าดับ) การยบัย ั้ง hydroxyl 
radical และ lipid peroxidation สูงสุดท่ีระดบัความเขม้ขน้ของน ้ าส้มจาก 12.5% (v/v) แลว้ลดลงตามระดบัความ
เขม้ขน้ของน ้ าส้มจากท่ีเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตามน ้ าส้มจากไม่สามารถยบัย ั้ง nitric oxide และไม่สามารถเป็น metal 
chelator ได ้ผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นวา่น ้ าส้มจากมีฤทธ์ิในการตา้นอนุมูลอิสระบางชนิดในหลอดทดลองได ้
เป็นขอ้มูลประโยชน์ต่อสุขภาพเบ้ืองตน้ของน ้าส้มจาก การศึกษาชนิดและปริมาณสารออกฤทธ์ิตา้นอนุมูลอิสระ
ในน ้ าส้มจากเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจในการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นขอ้มูลสนบัสนุนในการส่งเสริมการบริโภคน ้ าส้ม
จากต่อไป 
ค าส าคัญ: การตา้นอนุมูลอิสระ ความเครียดออกซิเดชนั น ้าส้มจาก (Nipa palm vinegar) 
 
* ผู้รับผดิชอบบทความ 
ดร.อุดมรัตน์ วฒันสิทธ์ิ 
สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลย ีส านกัวชิาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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