- ราง กฎกระทรวง
กําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระดาษสัมผัสอาหาร
ตองเปนไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ....
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามรอยหกสิบหาวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระดาษสัมผัสอาหาร ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 29482562 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5417 (พ.ศ. ๒๕62) ออกตามความในพระราชบัญญั ติ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระดาษสัมผัส
อาหาร ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. ๒๕62
ใหไว ณ วันที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

- ราง บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางกฎกระทรวงกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระดาษสัมผัสอาหาร ตองเปนไปตามมาตรฐาน
พ.ศ. ....
หลักการ
การกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระดาษสัมผัสอาหาร ตองเปนไปตามมาตรฐาน
เหตุผล
เพื่ อ ควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม กระดาษที่ สั ม ผั ส อาหาร ให มี ค วามปลอดภั ย ต อ ผู ที่
บริโภคอาหาร จึงจําเปนตองควบคุมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดังกลาว ในการนี้ ไดมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 5417 (พ.ศ. ๒๕62) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระดาษสัมผัสอาหาร ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. ๒๕62 และ
ไดดํ าเนิ นการจั ดให มีการรั บฟ งความคิ ดเห็นของตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดเ สีย หรือผูมีประโยชนเกี่ยวของ
ครบถวนตามความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ แลว สมควรกําหนดให
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมกระดาษที่สัมผัสอาหาร ตองเปนไปตามมาตรฐาน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
THAI INDUSTRIAL STANDARD
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PAPER FOR FOOD CONTACT

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
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กระดาษสัมผัสอาหาร
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มอก. 2948–25XX

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2202 3300

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม ตอนพิเศษ
วันที่ พุทธศักราช 25xx
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อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 33/3
กระดาษใชสําหรับสัมผัสอาหาร
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อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 33/3 กระดาษใชสําหรับสัมผัสอาหาร ไดรับการแตงตั้งจากกรรมการวิชาการ
รายสาขา คณะที่ 33 กระดาษและผลิตภัณฑกระดาษ ใหจัดทํารางมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระดาษสัมผัส
อาหาร ดังรายชื่อตอไปนี้

ประธานอนุกรรมการ
นางสาวภูวดี ตูจินดา

กรมวิทยาศาสตรบริการ

อนุกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค
กรมอนามัย
สมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย
สมาคมภัตตาคารไทย
สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
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รศ.งามทิพย ภูวโรดม
นางสาวจิรารัตน เทศะศิลป
นางสาวศลินา แสงทอง
นางสาวกุนทินี สุวรรณกิจ
นายสิรธีร พจนจิราภรณ
นายสุชาติ สุขเจริญ
ผศ.รักชนก คชไกร
นางสาวธนัญญา อาสากิจ
นายอดิศักดิ์ วรคุณพินิจ
นางสาวคนึงนิจ โชติวาณี
นางสาวบุสกร ใหลสกุล
นายพันธศักดิ์ อภินันทโน
นายสันติกร ชัยพรมวงศ
นายพัสกร กมลสุวรรณ
นายชาดิศ ตรัสะโฆษิต
นางสาวสายพิณ ศรีวิเศษ

สมาคมการบรรจุภัณฑไทย
บริษัท ผลิตภัณฑกระดาษไทย จํากัด
บริษัท เค.เอ็ม.แพ็คเกจจิ้ง จํากัด
บริษัท ไทยเปเปอรมิลล จํากัด
บริษัท ไทย เค เค อุตสาหกรรม จํากัด

อนุกรรมการและเลขานุการ

นายวิทยา อินทรสุวรรณ

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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ปจจุบันมีการใชกระดาษและภาชนะกระดาษสําหรับสัมผัสอาหารอยางแพรหลาย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค
และเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมประเภทนี้ จึงกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระดาษสัมผัสอาหาร ขึ้น
มาตรฐานผลิตภัณ ฑอุตสาหกรรมนี้ จัดทําขึ้นตามความรวมมือดานการกําหนดมาตรฐานระหวางสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกับสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากผูทํา ผูใช นักวิชาการและเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) XXXVI. Paper and board for food contact as of
01.07.2015
Industry Guideline for the Compliance of Paper & Board Materials and Articles for Food Contact
Issue 2 September 2012
EN 648:2006
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs —
Determination of the fastness of fluorescent whitened paper and
board
EN 1104:2005
Paper and board intended to come into contact with foodstuffs —
Determination of the transfer of antimicrobial constituents
EN 12497:2005
Paper and board — Paper and board intended to come into contact
with foodstuffs — Determination of mercury in an aqueous extract
EN 12498:2005
Paper and board — Paper and board intended to come into
contact with foodstuffs — Determination of cadmium and lead in
an aqueous extract
EN 16453:2014
Pulp, paper and paperboard — Determination of phthalates in
extracts from paper and paperboard
ISO 14362-1:2017
Textiles — Methods for determination of certain aromatic amines
derived from azo colorants — Detection of the use of certain
azo colorants accessible with and without extracting the fibres
CEN/TS 13130-13:2005
Materials and articles in contact with foodstuffs — Plastics
substances subject to limitation — Part 13: Determination of 2 ,2 bis(4-hydroxyphenyl)propane (Bisphenol A) in food simulants
The BIOSAFEPAPER project for in vitro toxicity assessments: Preparation, detailed chemical
characterisation and testing of extracts from paper and board samples. Food and Chemical
Toxicology 46 (2008)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295) พ.ศ. 2548 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทํา
จากพลาสติก

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนี้แลว เห็นควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา
15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
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ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ (พ.ศ. 25xx)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระดาษสัมผัสอาหาร
________________________
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อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญั ติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.
2511 ซึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระดาษสัมผัสอาหาร มาตรฐานเลขที่
มอก. 2948-25XX ไว ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
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ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 25XX

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

(5)

มอก. 2948-25XX

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระดาษสัมผัสอาหาร
1. ขอบขาย

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะดานความปลอดภัยของกระดาษ กระดาษแข็ง และ
ภาชนะกระดาษที่ไมใสสีในเนื้อกระดาษ สําหรับใชกับอาหารทั่วไปและอาหารบรรจุขณะรอน (hot-fill) ทั้งที่
สัมผัสอาหารโดยตรงและไมสัมผัสอาหารโดยตรง ที่มีโอกาสเกิดการยายที่ของสารเคมี (migration) ไปสูอาหาร
1.2 มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนี้ ไม ค รอบคลุ ม กระดาษ กระดาษแข็ ง และภาชนะกระดาษที่ ใช กรอง
ของเหลวรอนและใชอุนหรือปรุงสุกอาหาร

2. บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้มีดังตอไปนี้

ฟัง
คว
าม
ค

2.1 กระดาษสัมผัสอาหาร หมายถึง กระดาษ กระดาษแข็ง และภาชนะกระดาษ ที่มีวัตถุประสงคสําหรับใชหอหุม
บรรจุ รวบรวม หรือรองรับอาหาร

2.2 ภาชนะกระดาษ หมายถึง ภาชนะซึ่งใชบรรจุหรือรองรับอาหาร เชน จาน ชาม ถาด ถวย กลอง ถุง ที่ทําจาก
กระดาษหรือกระดาษแข็ง รวมถึงภาชนะทําจากเยื่อกระดาษ (molded pulp article)

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

2.3 การบรรจุขณะรอน หมายถึง การบรรจุอาหารใด ๆ ลงในภาชนะ โดยขณะบรรจุอาหารมีอุณหภูมิ ไมเกิน 100 °C
และอุณหภูมิลดลงเหลือไมเกิน 50 °C ภายในเวลา 60 min หรืออุณหภูมิลดลงเหลือ ไมเกิน 30 °C ภายในเวลา
150 min
2.4 กระดาษที่ ใชก รองของเหลวรอ น หมายถึง กระดาษ กระดาษแข็ ง หรือภาชนะกระดาษซึ่ งทําหน าที่ กรอง
ของเหลวรอน เชน ถุงชา กระดาษกรองกาแฟ

2.5 กระดาษที่ใชอุนหรือปรุงสุกอาหาร หมายถึง กระดาษ กระดาษแข็ง หรือภาชนะกระดาษ ที่ใชในการอุนหรือ
ปรุงสุกอาหารในเตาอบหรือเตาไมโครเวฟ
2.6 ภาชนะทําจากเยื่อกระดาษ หมายถึง ภาชนะที่เกิดจากการขึ้นรูปเยื่อกระดาษเปนภาชนะแลวนําไปทําใหแหง

2.7 เยื่อบริสุทธิ์ (virgin pulp) หมายถึง เยื่อซึ่งทําจากเสนใยพืชที่ยังไมเคยใชทํากระดาษ กระดาษแข็ง หรือผลิตภัณฑ
อื่น ๆ มากอน

2.8 เยื่อเวียนทําใหม (recycled pulp) หมายถึง เยื่อซึ่งไดจากกระดาษ กระดาษแข็ง ภาชนะกระดาษที่ใชแลวหรือ
เศษเหลือจากกระบวนการแปรรูปกระดาษ กระดาษแข็ง หรือภาชนะกระดาษ ที่ผานกระบวนการเวียนทําใหม
ไดแก การกระจายเยื่อ การลางเยื่อ การทําความสะอาดเยื่อ

2.9 สารเคมีในกระบวนการผลิต หมายถึง สารเคมีทุกชนิดที่ใชในกระบวนการผลิต ใชปรับปรุงคุณสมบัติเดิมของ
กระดาษหรือเพิ่มคุณสมบัติใหมใหกับกระดาษ เชน สารเติมแตงเชิงหนาที่ (functional additive) และสารชวย
ในกระบวนการผลิต (production aid) รวมถึง สารที่ชวยเสริมการทํางานของสารเติมแตงเชิงหนาที่ สารที่ใช
ทําความสะอาดระบบเครื่องจักรผลิตกระดาษสัมผัสอาหาร
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2.10 วัส ดุเคลือบ (coating material) หมายถึง วัสดุห รือสารเคมีซึ่งใชสําหรับ เคลือบหรือประกบบนผิวกระดาษ
สัมผัสอาหารดานที่สัมผัสอาหารดวยวิธีการตาง ๆ เชน วิธีลามิเนต (laminate) วิธีเคลือบ (coated) วิธีอัดรีด
(extrusion)

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

2.11 วัสดุยึดติด (adhesive material) หมายถึง วัสดุหรือสารเคมีซึ่งทําหนาที่ยึดติดหรือผสานชั้นวัสดุเคลือบกับชั้น
กระดาษหรือระหวางชั้นกระดาษใหติดกัน รวมถึงวัสดุที่ใชยึดติดในกระบวนการขึ้นรูปภาชนะกระดาษ

3. ประเภท แบบ และชนิด

3.1 กระดาษสัมผัสอาหาร แบงตามเยื่อกระดาษที่ทําเปน 2 ประเภท คือ
3.1.1 ประเภทเยื่อบริสุทธิ์
3.1.2 ประเภทเยื่อเวียนทําใหม
หมายเหตุ

หากกระดาษสัมผัสอาหารทําจากเยื่อบริสุทธิ์ผสมกับเยื่อเวียนทําใหมใหถือเปนประเภทเยื่อเวียนทําใหม

3.2.1 แบบแผนเพื่อการแปรรูป

ฟัง
คว
าม
ค

3.2 กระดาษสัมผัสอาหาร แตละประเภทแบงตามการใชงานเปน 2 แบบ คือ
3.2.2 แบบภาชนะ แบงเปน 2 ชนิด คือ
3.2.2.1

ชนิดทําจากเยื่อกระดาษ

3.2.2.2

ชนิดทําจากกระดาษแบบแผนเพื่อการแปรรูป

4. ขนาดและความจุ

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

4.1 กรณีเปนกระดาษสัมผัสอาหารแบบแผนเพื่อการแปรรูป
4.1.1 กรณีเปนมวน

ความกวางของมวนกระดาษสัมผัสอาหารตองเปนไปตามที่ระบุบนฉลาก โดยจะมีเกณฑความคลาดเคลื่อน
ไดไมเกิน +50 mm

การทดสอบใหใชเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและละเอียดถึง 1 mm

4.1.2 กรณีเปนแผน

ความกวางและความยาวของกระดาษสัมผัสอาหารตองเปนไปตามที่ระบุบนฉลาก โดยจะมีเกณฑความ
คลาดเคลื่อนไดไมเกิน +50 mm
การทดสอบใหใชเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและละเอียดถึง 1 mm
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4.2 กรณีเปนกระดาษสัมผัสอาหารแบบภาชนะ
4.2.1 ขนาดตาง ๆ ที่ระบุบนฉลาก เชน ความกวาง ความยาว ความสูง ขนาดเสนผานศูนยกลาง
ตองเปนไปตามที่ระบุบนฉลาก โดยจะมีเกณฑความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน ±5 mm
4.2.2 ความจุระบุ (ในกรณีที่ระบุความจุ)
ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 11.2

5. วัสดุ
5.1 เยื่อกระดาษและกระดาษ

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

การทดสอบใหใชเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและละเอียดถึง 1 mm

5.1.1 กรณีเปนกระดาษสัมผัสอาหารแบบแผนเพื่อการแปรรูปและแบบภาชนะชนิดทําจากเยื่อกระดาษ
กรณีเปนประเภทเยื่อบริสุทธิ์

ฟัง
คว
าม
ค

5.1.1.1

ตองเปนเยื่อบริสุทธิ์ 100%
5.1.1.2

กรณีเปนประเภทเยื่อเวียนทําใหม

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

ตองเปนเยื่อเวียนทําใหมทไี่ มไดทําจากหรือมีสวนผสมของกระดาษดังตอไปนี้
(1) กระดาษซึ่งมีแหลงที่มาจากสถานพยาบาล เชน โรงพยาบาล คลินิก
(2) กระดาษที่ผสมกับขยะมูลฝอยหรือแยกมาจากขยะมูลฝอย
(3) กระดาษกระสอบหรือกระดาษถุงที่ปนเปอนสารเคมีหรืออาหาร เชน ถุงปูนซีเมนต
(4) กระดาษที่ใชคลุมหรือหุมวัสดุอื่น เชน กระดาษที่ใชคลุมเฟอรนิเจอรในระหวางการซอมแซม
พนสี หรืองานกอสราง
(5) กระดาษคารบอน กระดาษสําเนาไรคารบอน และกระดาษสําเนาแบบใชความรอน
(6) กระดาษอนามัยที่ ใชแลว เชน กระดาษเช็ดหน า กระดาษเช็ดมือ กระดาษชําระ กระดาษ
เอนกประสงค
(7) กระดาษเกา เชน จากหองสมุด จากโรงเรียน จากโรงพิมพ

ผูทําตองแสดงเอกสารรับรอง

5.1.2 กรณีเปนกระดาษสัมผัสอาหารแบบภาชนะชนิดทําจากกระดาษแบบแผนเพื่อการแปรรูป
กระดาษที่ใชทําตองเปนไปตามขอกําหนดของกระดาษสัมผัสอาหารแบบแผนเพื่อการแปรรูป
ผูทําตองแสดงเอกสารรับรอง
หมายเหตุ

หากมีการใชสารเคมีในกระบวนการผลิต วัสดุเคลือบ หมึกพิมพ หรือวัสดุยึดติด เพิ่มเติมจากที่ ระบุใน
กระดาษสัมผัสอาหารแบบแผนเพื่อการแปรรูป ตองแสดงเอกสารรับรองเพิ่มเติมในรายการที่เพิ่มเขามา
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หมายเหตุ

ฟัง
คว
าม
ค

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

5.2 สารเคมีในกระบวนการผลิต
ตองเปนชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร (food contact grade)
ผูทําตองแสดงรายการสารเคมีในกระบวนการผลิตและตองแสดงเอกสารรับรองคุณภาพ
5.3 วัสดุเคลือบ (ถามี)
5.3.1 กรณีเปนกระดาษสัมผัสอาหารที่มีการเคลือบดวยพลาสติก
พลาสติกที่ใชตองเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
5.3.2 กรณีเปนกระดาษสัมผัสอาหารที่มีการเคลือบดวยวัสดุอื่นที่ไมใชพลาสติก
วัสดุเคลือบที่ใชตองเปนชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร
ผูทําตองแสดงรายการวัสดุเคลือบในกระบวนการผลิตและตองแสดงเอกสารรับรองคุณภาพ
5.4 หมึกพิมพ (ถามี)
ตองเปนชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร
ผูทําตองแสดงรายการหมึกพิมพในกระบวนการผลิตและตองแสดงเอกสารรับรองคุณภาพ
5.5 วัสดุยึดติด (ถามี)
ตองเปนชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร
ผูทําตองแสดงรายการวัสดุยึดติดในกระบวนการผลิตและตองแสดงเอกสารรับรองคุณภาพ

ตัวอยางกฎระเบียบเกีย่ วกับสารเคมีในกระบวนการผลิต วัสดุเคลือบ สีและหมึกพิมพ และวัสดุยึดติด
ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร ใหดูภาคผนวก จ.

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

6. คุณลักษณะที่ตองการ

6.1 ลักษณะทั่วไป
6.1.1 ตองสะอาด ไมมีขอบกพรองตอการใชงาน เชน ฉีกขาด เปนรู แตก ยับ ยน คราบสกปรก คราบหมึก
กลิ่นที่ไมพึงประสงค
6.1.2 กรณีที่มีหมึกพิมพ หมึกพิมพตองไมสัมผัสกับอาหารโดยตรง
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
6.2 คุณลักษณะทางเคมี
6.2.1 กระดาษสัมผัสอาหารประเภทเยื่อบริสุทธิ์
ตองเปนไปตามตารางที่ 1 รายการที่ 1 ถึงรายการที่ 5
6.2.2 กระดาษสัมผัสอาหารประเภทเยื่อเวียนทําใหม
ตองเปนไปตามตารางที่ 1 ทุกรายการ
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางเคมี
(ขอ 6.2.1 และขอ 6.2.2)

6

7

8

บิสฟนอล เอ* (bisphenol A)

ไมเกิน

4,4'-บิส(ไดเมทิลอะมิโน)เบนโซฟโนน
[4,4'-bis(dimethylamino)benzophenone]
เบนโซฟโนน (benzophenone)
ไมเกิน

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

9

ตะกั่ว
ไมเกิน
แคดเมี่ยม
ไมเกิน
ปรอท
ไมเกิน
สารฟอกนวล* (optical brightening agent)
สารตานจุลินทรีย
(antimicrobial constituent)
สียอมอะโซ (azo dye)
สารกลุมทาเลต
ไมเกิน
- ไดเอทิลเฮกซิลทาเลต
[di-(-ehtylhexyl)-phthalate, DEHP]
- ไดบิวทิลทาเลต
(dibutyl-phthalate, DBP)
- ไดไอโซบิวทิลทาเลต
(diisobutyl-phthalate, DIBP)
- ไดบิวทิลทาเลต + ไดไอโซบิวทิลทาเลต

10

หนวย
mg/kg
mg/kg
mg/kg
-

เกณฑกําหนด
3
0.5
0.3
ไมพบ
ไมมีการถายโอน
สารตานจุลินทรีย
ไมพบ

วิธีทดสอบ
EN 12498
EN 12498
EN 12497
EN 648

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

5

สารเคมี

mg/kg
mg/kg

1.5

EN 1104

ISO 14362-1
EN 16453

0.3

ฟัง
คว
าม
ค

รายการที่
1
2
3
4

0.3
0.3

mg/kg

0.24

CEN/TS
13130-13

mg/kg

ไมพบ

ตามภาคผนวก ข.

mg/kg

0.6

ตามภาคผนวก ค.

หมายเหตุ * ตัวแทนอาหารจําลองที่ใชในการทดสอบใหพิจารณาจากประเภทอาหารที่ระบุบนฉลากผลิตภัณฑ

7. สุขลักษณะ

7.1 สุขลักษณะที่ดีสําหรับการผลิตกระดาษ กระดาษแข็ง และภาชนะกระดาษสัมผัสอาหาร
ตองไดรับการรับรองหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตกระดาษ กระดาษแข็ง และภาชนะกระดาษสัมผัส
อาหาร (Good Manufacturing Practice, GMP)
ผูทําตองแสดงเอกสารรับรอง

หมายเหตุ กรณียังไมมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตกระดาษ กระดาษแข็ง และภาชนะกระดาษสัมผัส
อาหาร อนุโลมใหใชการวิเคราะหอันตรายและจุด วิกฤตที่ตองควบคุม ในการผลิต (Hazard Analysis Critical
Control Point, HACCP) และการรับรองของสมาคมผูประกอบธุรกิจคาปลีกแหงสหราชอาณาจักร (The British
Retail Consortium, BRC)
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8. การบรรจุ
8.1 ใหหอหุมหรือบรรจุกระดาษสัมผัสอาหารแตละหนวยในภาชนะบรรจุหรือบรรจุภัณฑ ทีส่ ะอาดและสามารถปองกัน
การปนเปอนจากภายนอกได
8.2 ปริมาณบรรจุ
8.2.1 กรณีเปนกระดาษสัมผัสอาหารแบบแผนเพื่อการแปรรูป
8.2.1.1

กรณีเปนมวน
น้ําหนักรวมตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

การทดสอบใหใชเครื่องมือวัดที่เหมาะสมและละเอียดถึง 0.1 kg
8.2.1.2

กรณีเปนแผน
จํานวนแผนตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

ฟัง
คว
าม
ค

การทดสอบใหทําโดยการนับจํานวน

8.2.2 กรณีเปนกระดาษสัมผัสอาหารแบบภาชนะ

จํานวนแผน หรือชิ้น หรือใบ แลวแตกรณี ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
การทดสอบใหทําโดยการนับจํานวน

9. เครื่องหมายและฉลาก

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

9.1 กรณีเปนกระดาษสัมผัสอาหารแบบแผนเพื่อการแปรรูป

ที่หนวยบรรจุกระดาษสัมผัสอาหารแตละหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) ชื่อผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ประเภท และแบบ
(3) ขนาด
(3.1) กรณีเปนมวน ใหระบุความกวาง เปนมิลลิเมตรหรือเซนติเมตร
(3.2) กรณีเปนแผน ใหระบุความกวางและความยาวของแผน เปนมิลลิเมตรหรือเซนติเมตร
(4) ปริมาณบรรจุ
(4.1) กรณีเปนมวน ใหระบุน้ําหนักสุทธิ หรือน้ําหนักรวม เปนกิโลกรัม
(4.2) กรณีเปนแผน ใหระบุจํานวนแผน
(5) ประเภทอาหารที่ใชหรือหามใชกับกระดาษสัมผัสอาหารนี้ และอุณหภูมิสูงสุดในการบรรจุอาหาร เชน
เหมาะสําหรับอาหารที่มีกรด หามใชกับอาหารที่มีไขมัน
(6) สัญลักษณแสดงวาสัมผัสอาหารไดอยางปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ที่มีลักษณะและสัดสวน
ตามภาคผนวก ง. หรือแสดงขอความ “ใชสัมผัสอาหารได”
(7) เดือน ปที่ทํา และรหัสรุนที่ทํา
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(8)
(9)

ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา พรอมสถานที่ทําหรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ประเทศที่ทํา

9.2 กรณีเปนกระดาษสัมผัสอาหารแบบภาชนะ

ฟัง
คว
าม
ค

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

ที่หนวยบรรจุกระดาษสัมผัสอาหารแตละหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(1) ชื่อผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้หรือชื่ออื่นที่สื่อความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ประเภท แบบ และชนิด
(3) ขนาด ใหระบุเปนมิลลิเมตร หรือเซนติเมตร และความจุระบุ (ถามี) เปนมิลลิลิตร หรือลิตร แลวแตกรณี
(4) ปริมาณบรรจุ เปนแผน หรือชิ้น หรือใบ
(5) ขอความที่สื่อความหมายวา ใชไดครั้งเดียว หรือ หามใชซ้ํา
(6) ขอความหรือเครื่องหมายแสดงคําเตือน ดังนี้ “หามวางใกลเปลวไฟ” “หามใชอุนหรือปรุงสุกอาหาร”
(7) ประเภทอาหารที่ใชหรือหามใชกับกระดาษสัมผัสอาหารนี้ และอุณหภูมิสูงสุดในการบรรจุอาหาร เชน
เหมาะสําหรับอาหารที่มีกรด หามใชกับอาหารที่มีไขมัน
(8) สัญลักษณแสดงวาสัมผัสอาหารไดอยางปลอดภัยและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ ที่มีลักษณะและสัดสวน
ตามภาคผนวก ง. หรือแสดงขอความ “ใชสัมผัสอาหารได”
(9) เดือน ปที่ทํา และรหัสรุนที่ทํา
(10) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา พรอมสถานที่ทําหรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(11) ประเทศที่ทํา
9.3 ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศดวย ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

10. การชักตัวอยาง

10.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

11. การทดสอบ

11.1 ขอกําหนดทั่วไป

11.1.1 ใหใชวิธีทดสอบตามมาตรฐานนี้ หรือวิธีอื่นใดที่ใหผลเทียบเทา ในกรณีที่มีขอโตแยงใหใชวิธีที่กําหนดใน
มาตรฐานนี้
11.1.2 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น น้ํากลั่นที่ใชตองมีความบริสุทธิ์เหมาะสมสําหรับใชในการวิเคราะห

11.2 การหาความจุระบุ
11.2.1 เครื่องมือ

เครื่องชั่งละเอียด 0.1 g

11.2.2 วิธีทดสอบ
ชั่งมวลภาชนะตัวอยางเปลา (𝑚𝑚0 ) บรรจุน้ํากลั่นใหเต็ม แลวชั่งมวลอีกครั้งหนึ่ง (𝑚𝑚1 )
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11.2.3 วิธีคํานวณ
คํานวณหาความจุระบุ จากสูตร

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

คือ ความจุระบุ เปนมิลลิลิตร
คือ มวลของภาชนะตัวอยางเปลา เปนกรัม
คือ มวลของภาชนะตัวอยางที่บรรจุน้ําเต็ม เปนกรัม
คือ ความหนาแนนของน้ําเปนกรัมตอมิลลิลิตร

ฟัง
คว
าม
ค

𝑉𝑉
𝑚𝑚0
𝑚𝑚1
𝐷𝐷

𝑚𝑚1 − 𝑚𝑚0
𝐷𝐷

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

เมื่อ

𝑉𝑉 =
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
(ขอ 10.1)

รุน ในที่นี้ หมายถึง กระดาษสัมผัสอาหาร ประเภท แบบ และชนิดเดียวกัน โดยกรรมวิธีการผลิตอยางเดียวกัน
ทีท่ ําหรือสงมอบหรือซื้อขายในคราวเดียวกัน

ก.2

การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

ก.1

ก.2.1 การชั ก ตั ว อย างและการยอมรั บ สํ า หรับ การทดสอบขนาดและความจุ ลัก ษณะทั่ ว ไป การบรรจุ และ
เครื่องหมายและฉลาก
กระดาษสัมผัสอาหารแบบแผนเพื่อการแปรรูป
(1) กรณีเปนมวน

(2) กรณีเปนแผน

ฟัง
คว
าม
ค

ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดไวในตารางที่ ก.1 นําไปทดสอบ
ขนาดและความจุ การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก สําหรับการตรวจสอบลักษณะทั่วไป ให
ตั ดกระดาษสัมผั ส อาหารรอบแรกจากทุ กม ว นที่ สุ มออก แล ว สุมตัด ตัวอยางกระดาษสัมผั ส
อาหารจากทุ กม วน ม วนละ 1 แผน ขนาด 450 mm × 450 mm เพื่อเปน ตัว แทนกระดาษ
สัมผัสอาหารมวนนั้น ๆ โดยตัวอยางตองไมเสียหายและปนเปอนในระหวางสุมตัวอยาง บรรจุ
ตั ว อย า งในถุ ง พลาสติ ก สี ดํ า หรื อ ภาชนะอื่ น ที่ ส ะอาดและสามารถป อ งกั น แสงได ก อ นส ง
หองปฏิบัติการ

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

ก.2.1.1

ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ก.1 นําไปทดสอบขนาด
และความจุ การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก สําหรับการตรวจสอบลักษณะทั่วไป ใหดึง
กระดาษสัมผัสอาหาร 3 แผนแรกและ 3 แผนสุดทายออกจากกระดาษสัมผัสอาหารแตละตั้งที่
สุ ม มา จากนั้ น สุ มตั ว อย างจากทุ กตั้ ง ตั้ งละ 1 แผ น ขนาด 450 mm × 450 mm เพื่ อเป น
ตัวแทนกระดาษสัมผัสอาหารตั้งนั้น ๆ โดยตัวอยางตองไมเสียหายและปนเปอนในระหวางสุม
ตัวอยาง บรรจุตัวอยางในถุงพลาสติกสีดําหรือภาชนะอื่นที่สะอาดและสามารถปองกันแสงได
กอนสงหองปฏิบัติการ

(3) จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4.1 ขอ 6.1 ขอ 8. และขอ 9.1 ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับ
ที่กําหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือวากระดาษสัมผัสอาหารรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบขนาดและความจุ ลักษณะทั่วไป การบรรจุ และเครื่องหมาย
และฉลาก ของกระดาษสัมผัสอาหารแบบแผนเพื่อการแปรรูป
(ขอ ก.2.1.1)

ก.2.1.2

ขนาดตัวอยาง
(มวนหรือตั้ง)
2
8
13
20
32

กระดาษสัมผัสอาหารแบบภาชนะ

เลขจํานวนที่ยอมรับ
(มวนหรือตั้ง)
0
1
2
3
5

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

ขนาดรุน
(มวนหรือตั้ง)
ไมเกิน 25
26 ถึง 150
151 ถึง 500
501 ถึง 1 200
เกิน 1 200

ฟัง
คว
าม
ค

(1) ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ก.2 นําไปทดสอบขนาด
และความจุ ลักษณะทั่วไป การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก โดยตัวอยางตองไมเสียหาย
และปนเปอนในระหวางสุมตัวอยาง บรรจุตัวอยางในถุงพลาสติกสีดําหรือภาชนะอื่นที่สะอาด
และสามารถปองกันแสงไดกอนสงหองปฏิบัติการ
(2) จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4.2 ขอ 6.1 ขอ 8. และขอ 9.2 ตองไมเกินจํานวนที่ยอมรับที่
กําหนดในตารางที่ ก.2 จึงจะถือวากระดาษสัมผัสอาหารรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

ตารางที่ ก.2 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบขนาดและความจุ ลักษณะทั่วไป การบรรจุ และ
เครื่องหมายและฉลาก ของกระดาษสัมผัสอาหารแบบภาชนะ
(ขอ ก.2.1.2)

ขนาดรุน
ขนาดตัวอยาง
เลขจํานวนที่ยอมรับ
ไมเกิน 50
2
0
51 ถึง 500
8
1
501 ถึง 3 200
13
2
3 201 ถึง 35 000
20
3
เกิน 35 000
32
5
ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะทางเคมี
ก.2.2.1 กระดาษสัมผัสอาหารประเภทเยื่อบริสุทธิ์
(1) ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน 5 หนวย นําไปทดสอบคุณลักษณะทางเคมี ตาม
ขอ 6.2.1 รายการละ 1 หนวย โดยตัวอยางตองไมเสียหายและปนเปอนในระหวางสุมตัวอยาง
ใหบรรจุตัวอยางในถุงพลาสติกสีดําหรือภาชนะอื่นที่สะอาดและสามารถปองกันแสงไดกอนสง
หองปฏิบัติการ
ในกรณีที่ตัวอยางไมเพียงพอ ใหชักตัวอยางจากรุนเดียวกันเพิ่มจนไดตัวอยางเพียงพอสําหรับ
การทดสอบ
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หมายเหตุ กรณีเปนกระดาษสัมผัสอาหารแบบแผนเพื่อการแปรรูป ใหสุมตัดตัวอยาง ขนาด 450 mm ×
450 mm จากมวนหรือตั้ งของกระดาษสัมผั สอาหาร ตามวิธีที่ระบุในขอ ก.2.1.1 (1) หรือ
ขอ ก.2.1.1 (2) แลวแตกรณี

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

ฟัง
คว
าม
ค

ก.2.2.2

(2) ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 6.2.1 จึงจะถือวากระดาษสัมผัสอาหารรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
กระดาษสัมผัสอาหารประเภทเยื่อเวียนทําใหม
(1) ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน 10 หนวย นําไปทดสอบคุณลักษณะทางเคมี
ตามขอ 6.2.2 รายการละ 1 หน วย โดยตัวอย างตองไมเสีย หายและปนเป อนในระหวางสุ ม
ตัวอยาง ใหบรรจุตัวอยางในถุงพลาสติกสีดําหรือภาชนะอื่นที่สะอาดและสามารถปองกันแสงได
กอนสงหองปฏิบัติการ
ในกรณีที่ตัวอยางไมเพียงพอ ใหชักตัวอยางจากรุนเดียวกันเพิ่มจนไดตัวอยางเพียงพอสําหรับ
การทดสอบ
(2) ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 6.2.2 จึงจะถือวากระดาษสัมผัสอาหารรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
หมายเหตุ กรณีเปนกระดาษสัมผัสอาหารแบบแผนเพื่อการแปรรูป ใหสุมตัดตัวอยาง ขนาด 450 mm ×
450 mm จากม วนหรือ ตั้งของกระดาษสัม ผัส อาหาร ตามวิธีที่ ระบุ ในข อ ก.2.1.1 (1) หรือ
ขอ ก.2.1.1 (2) แลวแตกรณี

ก.3 เกณฑตัดสิน
(1) ตัวอยางกระดาษสัมผัสอาหารประเภทเยื่อบริสุทธิ์ แบบแผนเพื่อการแปรรูป ตองเปนไปตามขอ ก.2.1.1 (3)
และขอ ก.2.2.1 (2) จึงจะถือวากระดาษสัมผัสอาหารรุนนั้น เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

(2) ตั วอย างกระดาษสั มผั สอาหารประเภทเยื่อบริสุทธิ์ แบบภาชนะ ตองเป นไปตามขอ ก.2.1.2 (2) และข อ
ก.2.2.1 (2) จึงจะถือวากระดาษสัมผัสอาหารรุนนั้น เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้

(3) ตั วอย า งกระดาษสั ม ผั ส อาหารประเภทเยื่อเวียนทํ าใหม แบบแผน เพื่ อการแปรรูป ตองเปน ไปตามขอ
ก.2.1.1 (3) และขอ ก.2.2.2 (2) จึงจะถือวากระดาษสัมผัสอาหารรุนนั้น เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมนี้
(4) ตัวอยางกระดาษสัมผัสอาหารประเภทเยื่อเวียนทําใหม แบบภาชนะ ตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 (2) และ
ขอ ก.2.2.2 (2) จึงจะถือวากระดาษสัมผัสอาหารรุนนั้น เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
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ภาคผนวก ข.
การตรวจหา 4,4'-บิส(ไดเมทิลอะมิโน)เบนโซฟโนน
(ตารางที่ 1 รายการที่ 9)

ข.1 หลักการ

ข.2 เครื่องมือและอุปกรณ
ข.2.1 เครื่องชั่ง ความละเอียดไมนอยกวา 0.000 1 g
ข.2.2 เครื่องเขยาสารแนวราบ (orbital shaker)
ข.2.3 เครื่องไฮเพอรฟอรแมนซลิควิดโครมาโทกราฟ

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

สกั ด ตั ว อย า งกระดาษสั ม ผั ส อาหารด ว ยสารละลายเอทานอล นํ า สารสกั ด ที่ ไ ด ไปวิ เคราะห ด ว ยเครื่ อ ง
ไฮเพอรฟอรแมนซลิควิดโครมาโทกราฟ (high performance liquid chromatography, HPLC) และตัววัด
สัญญาณชนิดอัลตราไวโอเลต (UV detector) วัดการดูดกลืนแสงของสาร

ฟัง
คว
าม
ค

ข.2.4 คอลัมนใชสําหรับวิเคราะหดวยเครื่องไฮเพอรฟอรแมนซลิควิดโครมาโทกราฟ ดังนี้

คอลัมนเฟสของแข็ง C–18 (reversed–phase) ความหนาของสารเคลือบในคอลัมน 5 µm ความยาวของ
คอลัมน 250 mm เสนผานศูนยกลางของคอลัมน 4.6 mm
ข.2.5 ตัวกรองพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด [polyvinylidene fluoride (PVDF) syringe filter] ขนาดรูพรุน 0.22 µm
ข.2.6 เครื่องแกวที่ใชในการทดลอง
ข.2.7 อุปกรณสําหรับตัดกระดาษ

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

ข.3 สารเคมี สารละลายและวิธีเตรียม

ข.3.1 เอทานอล ความเขมขน 95% โดยปริมาตร

ข.3.2 เมทานอล ความเขมขน 100% โดยปริมาตร
ข.3.3 น้ํากลั่น

ข.3.4 ไตรเอทิลลามีน (triethylamine) ความเขมขน 99% โดยปริมาตร

ข.3.5 สารละลายมาตรฐานภายใน (internal standard solution) 2-อะมิโน-4-เมทิลเบนโซฟโนน (2-amino-4methylbenzophenone, AMB) ความเขมขน 100 µg/mL
ละลาย 2-อะมิโน-4-เมทิลเบนโซฟโนน 0.01 g ดวยเอทานอล ในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 mL แลวเติม
เอทานอลจนถึงขีดบอกปริมาตร

ข.3.6 สารละลายมาตรฐานภายใน 2-อะมิโน-4-เมทิลเบนโซฟโนน ความเขมขน 1 µg/mL
เจือจางสารละลายมาตรฐานภายใน 2-อะมิโน-4-เมทิลเบนโซฟโนน ความเขมขน 100 µg/mL (ตามขอ
ข.3.5) ปริมาตร 1 mL ดวยเอทานอล ในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 mL จนถึงขีดบอกปริมาตร
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ข.3.7 สารละลายมาตรฐานภายนอก (external standard solution) 4,4'-บิ ส (ไดเมทิ ล อะมิ โน)เบนโซฟ โนน
ความเขมขน 100 µg/mL
ละลาย 4,4'-บิส(ไดเมทิลอะมิโน)เบนโซฟโนน 0.01 g ดวยเอทานอล ในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 mL
ปรับปริมาตรดวยเอทานอลจนถึงขีดบอกปริมาตร

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

ข.3.8 สารละลายมาตรฐานภายนอก 4,4'-บิส(ไดเมทิลอะมิโน)เบนโซฟโนน ความเขมขน 1 µg/mL

เจือจางสารละลายมาตรฐานภายนอก 4,4'-บิส(ไดเมทิลอะมิโน)เบนโซฟโนน ความเขมขน 100 µg/mL
(ตามขอ ข.3.7) ปริมาตร 1 mL ดวยเอทานอล ในขวดวัดปริมาตรขนาด 100 mL จนถึงขีดบอกปริมาตร
ข.4 การเตรียมกราฟสอบเทียบของสาร 4,4'-บิส(ไดเมทิลอะมิโน)เบนโซฟโนน

ข.5 การเตรียมตัวอยาง

ฟัง
คว
าม
ค

เตรี ย มสารละลายสอบเที ย บที่ ระดั บ ความเข มข น 5 ระดั บ ดั งนี้ 0.02 µg/mL 0.04 µg/mL 0.06 µg/mL
0.08 µg/mL และ 0.10 µg/mL โดยใช ป เปตต ดู ดสารละลายมาตรฐานภายนอก 4,4'-บิ ส (ไดเมทิ ลอะมิ โน)
เบนโซฟโนน ความเขมขน 1 µg/mL (ตามขอ ข.3.8) ปริมาตร 0.4 mL 0.8 mL 1.2 mL 1.6 mL และ 2.0 mL
ตามลํ าดั บ ใส ในขวดวั ด ปริ ม าตรขนาด 20 mL แต ล ะขวด เติ ม สารละลายมาตรฐานภายใน 2-อะมิ โน4-เมทิ ลเบนโซฟ โนน ความเขมข น 1 µg/mL (ตามข อ ข.3.6) ปริมาตร 1 mL ปรับปริมาตรดวยเมทานอลและ
น้ํากลั่นที่อัตราสวนเมทานอล : น้ํากลั่น ที่ 4 : 1 จนถึงขีดบอกปริมาตร นําไปวิเคราะหดวยเครื่องไฮเพอรฟอรแมนซลิควิดโครมาโทกราฟ สรางกราฟมาตรฐานจากอัตราสวนของพื้นที่ระหวางสารละลายมาตรฐานภายนอกกับ
สารละลายมาตรฐานภายใน
นําตัวอยางกระดาษสัมผัสอาหารมาตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ พื้นที่ประมาณ 1 cm2 ถึง 2 cm2
ตัวอยางกระดาษสัมผัสอาหารที่ใชตองไมผานการสัมผัสกับอาหารและเก็บในถุงพลาสติกสีดาํ เพื่อปองกันแสง
และใหเก็บตัวอยางกระดาษสัมผัสอาหารในที่แหงและเย็น

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

หมายเหตุ

ข.6 การเตรียมสารละลายตัวอยาง

ข.6.1 ใสตัวอยางกระดาษสัมผัสอาหารที่ไดจากขอ ข.5 น้ําหนักประมาณ 0.50 g ถึง 0.55 g ลงในขวดแกวสีชา
ขนาด 50 mL เติมเอทานอล ปริมาตร 10 mL
ข.6.2 เติ มไตรเอทิ ลลามี น ปริมาตร 40 µL และเติ มสารละลายมาตรฐานภายใน 2-อะมิ โน-4-เมทิ ลเบนโซฟ โนน
ความเขมขน 1 µg/mL ปริมาตร 1 mL
ข.6.3 เขยาบนเครื่องเขยาสารแนวราบที่อุณหภูมิหอง เปนเวลา 12 h

ข.6.4 ใชปเปตตดูดสารสกัดที่ได ปริมาตร 5 mL เจือจางดวยน้ํากลั่นปริมาตร 5 mL

ข.6.5 กรองสารสกัดดวยตัวกรองพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด ปริมาตร 1 mL

ข.6.6 นําสารสกัดไปวิเคราะหดวยเครื่องไฮเพอรฟอรแมนซลิควิดโครมาโทกราฟ

ข.6.7 ทดสอบสารละลายแบลงกเชนเดียวกับขอ ข.6.1 ถึงขอ ข.6.6 โดยไมใสตัวอยางกระดาษ
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ข.7 การวิเคราะหดวยเครื่องไฮเพอรฟอรแมนซลิควิดโครมาโทกราฟ
นําสารละลายตัวอยางและสารละลายแบงกไปวิเคราะหดวยเครื่องไฮเพอรฟอรแมนซลิควิดโครมาโทกราฟ โดย
ตั้งคาเครื่องไฮเพอรฟอรแมนซ ลิควิดโครมาโทกราฟ สําหรับ วิเคราะห ห าปริมาณ 4,4'-บิส(ไดเมทิล อะมิโน)
เบนโซฟโนน ในกระดาษสัมผัสอาหาร ดังนี้
50 µL

สวนคงที่ (stationary phase)

C 18

สวนเคลื่อนที่ (mobile phase)

เมทานอลกับน้ํากลั่น ที่อัตราสวน 4 : 1

อัตราการไหล (flow rate)

0.8 mL/min

ชวงบอกปริมาณ (quantification)

ตัววัดสัญญาณชนิดอัลตราไวโอเลต ความยาวคลื่น 280 nm

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

ฟัง
คว
าม
ค

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

ปริมาณในการฉีด (splitless injection)
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ภาคผนวก ค.
การตรวจหาเบนโซฟโนน
ค.1 หลักการ

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

(ตารางที่ 1 รายการที่ 10)

สกั ด ตั ว อย า งกระดาษสั ม ผั ส อาหารด ว ยสารละลายเอทานอล ทํ าให แ ห ง ภายใต ไอของก า ซไนโตรเจนที่
อุ ณ หภู มิ ห อ ง แล ว ละลายกลั บ ด ว ยเอทานอล นํ า สารละลายที่ ได ไปวิ เคราะห ด ว ยก า ซโครมาโทกราฟ –
แมสสเปกโทรมิเตอร (gas chromatography–mass spectrometer, GC–MS)
ค.2 เครื่องมือและอุปกรณ
ค.2.1 เครื่องชั่ง ความละเอียดไมนอยกวา 0.000 1 g
ค.2.2 กาซโครมาโทกราฟ–แมสสเปกโทรมิเตอร

ค.2.3 คอลัมนใชสําหรับวิเคราะหดวยกาซโครมาโทกราฟ–แมสสเปกโทรมิเตอร ดังนี้

ฟัง
คว
าม
ค

คาพิลลารี่คอลัมน เฟสของแข็งชนิดพอลิไดเมทิลไซล็อกเซน ที่มีหมูฟนิล 5% (polydimethylsiloxane
with 5% phenyl groups) ความหนาของฟลมเคลือบในคอลัมน 0.25 µm ความยาวของคอลัมน 30 m
เสนผานศูนยกลางของคอลัมน 0.25 mm
ค.2.4 เครื่องระเหยสารแบบไนโตรเจน (nitrogen evaporator)

ค.2.5 ตัวกรองพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด [polyvinylidene fluoride (PVDF) syringe filter] ขนาดรูพรุน 0.22 µm
ค.2.6 เครื่องแกวที่ใชในการทดลอง

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

ค.2.7 อุปกรณสําหรับตัดกระดาษ

ค.3 สารเคมีและการเตรียม

ค.3.1 เอทานอล ความเขมขน 95% โดยปริมาตร

ค.3.2 สารละลายมาตรฐานเบนโซฟโนน ความเขมขน 100 µg/mL
ละลายเบนโซฟโนน 0.01 g ดวยเอทานอล ในขวดวัดปริมาตร ขนาด 100 mL ปรับปริมาตรดวยเอทานอล
จนถึงขีดบอกปริมาตร

ค.4 การเตรียมกราฟสอบเทียบของสารเบนโซฟโนน

เตรียมสารละลายสอบเที ยบที่ ความเขมขน 5 ระดับ ดังนี้ 0.25 µg/mL 0.50 µg/mL 1 µg/mL 2 µg/mL และ
4 µg/mL โดยใช ป เปตต ดู ดสารละลายมาตรฐานเบนโซฟ โนน ความเข มข น 100 µg/mL ปริ มาตร 0.05 mL
0.1 mL 0.2 mL 0.4 mL และ 0.8 mL ตามลําดับ ใสในขวดวัดปริมาตรขนาด 20 mL แตละขวด ปรับปริมาตร
ดวยเอทานอล จนถึงขีดบอกปริมาตร นําไปวิเคราะหดวยกาซโครมาโทกราฟ–แมสสเปกโทรมิเตอร เพื่อสราง
กราฟมาตรฐาน
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ค.5 การเตรียมตัวอยาง
นําตัวอยางกระดาษสัมผัสอาหารมาตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ พื้นที่ประมาณ 1 cm2 ถึง 2 cm2
หมายเหตุ

ตัวอยางกระดาษสัมผัสอาหารที่ใชตองไมผานการสัมผัสกับอาหารและเก็บในถุงพลาสติกสีดําเพื่อปองกันแสง
และใหเก็บตัวอยางกระดาษสัมผัสอาหารในที่แหงและเย็น

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

ค.6 การเตรียมสารละลายตัวอยาง

ค.6.1 ใสตัวอยางกระดาษสัมผัสอาหารที่ไดจากขอ ค.5 น้ําหนัก 10 g ± 0.1 g ใสลงในขวดแกวรูปกรวย ขนาด
250 mL เติมเอทานอล ปริมาตร 100 mL จนถึงขีดบอกปริมาตร
ค.6.2 วางไวที่อุณหภูมิ 20 °C เปนเวลา 24 h

ค.6.3 เทสารสกัดที่ไดผานตัวกรองพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด ปริมาตร 10 mL นําไประเหยในเครื่องระเหยสารแบบ
ไนโตรเจนที่อุณหภูมิหองจนแหง แลวละลายกลับดวยเอทานอล ปริมาตร 1 mL
ค.6.4 นําสารละลายที่ไดไปวิเคราะหดวยกาซโครมาโทกราฟ–แมสสเปกโทรมิเตอร

ฟัง
คว
าม
ค

ค.6.5 ทดสอบสารละลายแบลงกเชนเดียวกับขอ ค.6.1 ถึงขอ ค.6.4 โดยไมใสกระดาษตัวอยาง
ค.7 การวิเคราะหดวยกาซโครมาโทกราฟ–แมสสเปกโทรมิเตอร

นําสารละลายตัวอยางและสารละลายแบงกไปวิเคราะหดวยกาซโครมาโทกราฟ–แมสสเปกโทรมิเตอร โดยตั้งคา
กาซโครมาโทกราฟ–แมสสเปกโทรมิเตอรสําหรับวิเคราะหหาปริมาณเบนโซฟโนน ในตัวอยางกระดาษสัมผัส
อาหาร ดังนี้
1 µL

อุณหภูมิสวนฉีดสาร (injector temperature)

250 °C

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

ปริมาณในการฉีด (splitless injection)

อุณหภูมิเครื่องตรวจวัด (detector temperature) 280 °C
แกสตัวพาและอัตราการไหล (carrier gas, flow)

กาซฮีเลียม (He) อัตราการไหล 1 mL/min

อุณหภูมิตูอบ (oven temperature)

เริ่มตนที่ 40 °C คงไว 3 min จากนั้นปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
ดวยอัตรา 10 °C/min จนถึง 280 °C คงไว 5 min

ความสามารถในการเดินเครื่อง (runability)

ใช โ หมด เอส ไอ เอ็ ม (SIM mode), เบนโซฟ โน น
(benzophenone) (m/z:77, 105, 182)
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ภาคผนวก ง.
สัญลักษณแสดงวาสัมผัสอาหารได
[ขอ 9.1 (6) และขอ 9.2 (8)]

ฟัง
คว
าม
ค

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

สัญลักษณแสดงวาสัมผัสอาหารได มีลักษณะดังนี้

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

หมายเหตุ สัญลักษณนี้มผี ลบังคับใชตามกฎหมายในสหภาพยุโรปและประเทศที่บังคับใช ผูสงออกไปยังสหภาพยุโรปและ
ประเทศที่บังคับใช ตองไดรบั การรับรองกอนนําเขาสหภาพยุโรปหรือประเทศนั้น ๆ ที่บังคับใช
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ภาคผนวก จ.
ตัวอยางกฎระเบียบเกี่ยวกับสารเคมีในกระบวนการผลิต วัสดุเคลือบ หมึกพิมพ และวัสดุยึดติด ชั้น
คุณภาพสัมผัสอาหาร
(ขอ 5.)

ใช้ส
ําห
รับ
การ
รับ

ฟัง
คว
าม
ค

ิดเห
็นเท
่าน
ั้น

จ.1 รายการสารเคมีที่ใชในกระบวนการผลิต (ขอ 5.2) แนะนําดังตอไปนี้
(1) เปนสารเคมีที่เปนไปตาม Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) XXXVI. Paper and board for
food contact
(2) เปนสารเคมีที่เปนไปตาม Council on Foreign Regulation (CFR) Title 21 - Chapter I - Subchapter B
– Part 176 – Indirect food additives: paper and paperboard components
จ.2 วัสดุเคลือบ (ขอ 5.3)
จ.2.1 วัสดุเคลือบที่เปนพลาสติก (ขอ 5.3.1)
เปนพลาสติกที่เปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 295 ) พ.ศ. 2548 เรื่อง กําหนดคุณภาพ
หรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก หรือฉบับที่เกี่ยวของ
จ.2.2 วัสดุเคลือบที่นอกเหนือจากพลาสติก (ขอ 5.3.2)
(1) เปนวัสดุเปนไปตาม Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) XIV. Polymer Dispersions
(2) เปนวัสดุที่เปนไปตาม Council on Foreign Regulation (CFR) Title 21 - Chapter I - Subchapter
B - Part 175 – Indirect food additives: adhesives and components of coatings
จ.3 หมึกพิมพ (ขอ 5.4)
(1) เปนหมึกพิมพที่เปนไปตาม Council of Europe Resolution AP (89)
(2) เป นหมึ กพิ มพ ที่เป น ไปตาม Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) IX. Colorants for Plastics
and other Polymers Used in Commodities
(3) เป น ห มึ ก พิ ม พ ที่ เป น ไป ต า ม Council on Foreign Regulation (CFR) Title 21 - Chapter I Subchapter B – Part ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น Part 170.39 Part 174 Part 176 Part 181 Part 182
Part 184 Part 186
จ.4 วัสดุยึดติด (ขอ 5.5)
(1) เปนวัสดุยึดติดที่เปนไปตาม Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) XXXVI. Adhesive
(2) เปนวัสดุที่เปนไปตาม Council on Foreign Regulation (CFR) Title 21 - Chapter I - Subchapter B
- Part 175 – Indirect food additives: adhesives and components of coatings
__________________________________
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