(ร่าง) คู่มือประเมินฯ (ฉ. เสนอ คทง. 6-1/2564) มติหลังประชุม

(ร่าง)
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกและ
ความปลอดภัยของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสาหรับวัสดุสัมผัสอาหาร
--------------------------1. นิยาม(1,2)
“กระบวนการรีไซเคิล ” (recycling process) หมายถึง กระบวนการแปรใช้ใหม่ของภาชนะบรรจุและ
บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุสัมผัสอาหารพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วให้เป็นเม็ดพลาสติกภาชนะบรรจุ และบรรจุ
ภัณฑ์ หรือวัสดุสัมผัสอาหาร ทั้งนี้ไม่รวมถึงการใช้ซ้า (Reuse)
“การรี ไ ซเคิ ล แบบปฐมภู มิ ” (Pre-Consumer Scrap: Primary Recycling) หมายถึ ง การแปรรู ป
ชิ้นส่วนพลาสติก (offcuts) หรือเศษพลาสติก (scrap) ภายในโรงงานที่ผลิตภาชนะบรรจุ บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุ
สัมผัสอาหารซึ่งเหลือจากกระบวนการผลิตภาชนะบรรจุอาหาร เพื่อน้ามาหมุนเวียนกลับมาผลิตใหม่ โดยการ
น้าชิ้นส่วนหรือเศษพลาสติกกลับมาการหลอมขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุหรือวัสดุสัมผัสอาหารใหม่ทั้งนี้ ชิ้นส่วน
หรือเศษวัสดุพลาสติกนั้นต้องได้มาจากการผลิตภาชนะบรรจุหรือวัสดุสัมผัสอาหารภายในโรงงานอุตสาหกรรม
นั้น ๆ ซึง่ ต้องไม่เคยบรรจุหรือสัมผัสอาหาร และต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
“การรีไซเคิลแบบทุติยภูมิ” (Secondary recycling) หมายถึง การแปรรูปขยะภาชนะพลาสติกที่ใช้แล้ว
ด้วยวิธีทางกายภาพ โดยการบด การล้างท้าความสะอาดเพื่อก้าจัดสารปนเปื้อน การหลอมละลาย และขึ้นรูป
ใหม่ รวมถึงการใช้สารเคมีในการปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่ท้าให้โครงสร้างของพอลิเมอร์เกิด
การเปลี่ยนแปลง
“การรีไซเคิลแบบตติยภูมิ” (Tertiary recycling) หมายถึง การแปรรูปพลาสติกให้กลับไปอยู่ในรูปของ
วัสดุตั้งต้น โดยใช้กระบวนการทางเคมี เช่น การใช้ปฏิกิริยาดีพอลิ เมอร์ไรเซซัน (depolymerization) หรือ
ปฏิ กิ ริ ย าการสลายตั ว ของสายโซ่ พ อลิ เมอร์ ท้ า ให้ ไ ด้ เ ป็ น มอนอเมอร์ (monomers) หรื อ โอลิ โ กเมอร์
(oligomers) ที่ มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ จากนั้ น น้ า มอนอเมอร์ ดั ง กล่ า วมาผ่ า นกระบวนการรี พ อลิ เมอร์ ไรเซซั น
(repolymerization) อี ก ครั้ ง โดยมอนอเมอร์ ห รื อ พอลิ เมอร์ที่ ถู ก สร้ างขึ้ น ใหม่ นี้ จ ะถู ก น้ า ไปใช้ ในการผลิ ต
พลาสติกใหม่หรืออาจถูกน้าไปผสมกับวัสดุบริสุทธิ์ต่อไป ทั้งนี้ กระบวนการรีไซเคิลดังกล่าวต้องใช้กรรมวิธีหลาย
ขั้นตอนที่นอกเหนื อจากการล้างท้าความสะอาดเพื่อท้าให้มอนอเมอร์ หรือพอลิเมอร์ บริสุทธิ์ เช่น ไฮโดรไลซีส
(Hydrolysis) เมทาโนไลซีส (Methanolysis) ไกลโคไลซีส (Glycolysis) การกลั่น (distillation) การตกผลึก
(crystallization) และปฏิกิริยาเคมีอื่น ๆ
“พลาสติ ก ที่ ใ ช้ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ” (plastic input/feed stock) หมายถึ ง พลาสติ ก ที่ ใ ช้ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ใน
กระบวนการรีไซเคิล โดยได้มาจากการรวบรวม คัดแยกวัสดุและบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลังการใช้ ตามประเภท
และชนิดพลาสติก ก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลโดยวัตถุดิบดังกล่าวต้องมาจากวัสดุ ภาชนะบรรจุ หรือบรรจุ
ภัณฑ์ที่ผลิตด้วยพลาสติกชั้นคุณภาพส้าหรับการสัมผัสอาหาร (food contact grade) ซึ่งเคยใช้บรรจุอาหารมา
ก่อนเท่านั้น
หมายเหตุ ข้อความใน […….] ยังไม่ยุติต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
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“การทดสอบด้วยสารปนเปื้ อนตัวแทน (surrogate contaminant testing)” หมายถึง การแสดงผล
การทดสอบประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิล ในการก้าจัดสารเคมีปนเปื้อนจากวัสดุ หรือภาชนะบรรจุ
บรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุสัมผัสอาหารพลาสติกหลังการใช้ ว่าสามารถลดระดับการปนเปื้อนในพลาสติกที่ขึ้นรูปใหม่
ให้อยู่ในระดับที่ต่้าและยอมรับได้ ด้วยการน้าพอลิเมอร์บริสุทธิ์ในรูปแบบเกล็ดพลาสติกน้ามาแช่ด้วยกลุ่มสาร
ปนเปื้อนตัวแทนตามระยะเวลาที่ก้าหนดแล้วน้าเข้าสู่ขั้นตอนการรีไซเคิล ตามกระบวนการรีไซเคิลที่ยื่นประเมิน
[หรือการทดสอบด้วยสารปนเปื้อนตัวแทนที่เทียบเท่า]
“ผู้รีไซเคิล” หมายถึง องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลที่ด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิล
“การทดสอบระดับต้นแบบ” (pilot scale test) หมายถึง การทดสอบด้วยวิธีจ้าลองระบบการผลิต โดยมี
การควบคุมสภาวะหรือพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่ส้าคัญในกระบวนการรีไซเคิล เช่น อุณหภูมิ ความดัน ระยะเวลา
อัตราการไหลให้เทียบเท่า [สอดคล้อง] กับการผลิตจริงในระดับโรงงานอุตสาหกรรม
“การทดสอบระดั บ โรงงานอุ ต สาหกรรม” (plant scale test /industrial scale test) หมายถึ ง การ
ด้าเนินการทดสอบ ณ สถานที่รีไซเคิลจริง ด้วยเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบการควบคุมและปัจจัยที่
ใช้จริงในการรีไซเคิลพลาสติก
2. ขอบข่าย
2.1 การประเมินนี้เป็นแนวทางส้าหรับพลาสติกชนิดที่กฎหมายอนุญาตให้น้ามารีไซเคิล เพื่อใช้ผลิตเป็น
ภาชนะบรรจุ อาหารใหม่ ซึ่งต้องท้าการประเมินประสิ ทธิภ าพของกระบวนการรีไซเคิล พลาสติกและความ
ปลอดภัยของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางนี้ ซึ่งพลาสติกที่อนุญาตให้น้ามารีไซเคิล
เพื่อหมุนเวียนกลับมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุใหม่ ได้แก่ พลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene
terephthalate, PET) ที่เคยใช้บรรจุน้าบริโภค เครื่องดื่ม และอาหารเหลว (เช่น น้้ามันพืช น้้าปลา ซอสปรุง
รส) [ที่เก็บรวบรวมจากแหล่งภายในประเทศไทยเท่านั้น]
2.2 การประเมินนี้ไม่บังคับใช้กับกรณีดังต่อไปนี้
(1) การรีไซเคิลแบบปฐมภูมิ
(2) การรีไซเคิลแบบตติยภูมิ ส้าหรับพลาสติกประเภท PET (polyethylene terephthalate)และ
PEN (polyethylene naphthalate) ด้ วยกระบ วน การเม ท าโน ไลซี ส (methanolysis) ไกลโคไลซี ส
(glycolysis)
(3) ชิ้น ส่ วนพลาสติก (offcuts) หรือ เศษพลาสติก อุตสาหกรรม (industrial scrap) ที่ยังไม่เคย
บรรจุหรือสัมผัสอาหาร ซึ่งมีการจ้าหน่ายให้กับผู้ผลิตภาชนะบรรจุ แล้วน้ามาใช้ผลิตภาชนะบรรจุบรรจุภัณฑ์
หรือวัสดุสัมผัสอาหาร ไม่ว่าจะผลิตโดยโรงงานที่เป็นเจ้าของชิ้นส่วนหรือเศษวัสดุอุตสาหกรรมนั้น หรือโรงงานที่
รับซื้อไปเป็นวัตถุดิบ
3. การจัดการพลาสติกที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
ผู้รีไซเคิล ต้องจัดให้มีกระบวนการควบคุมคัดแยกพลาสติกที่ใช้เป็นวัตถุดิบ โดยต้องมีรายละเอียด
เอกสารที่มาของพลาสติกที่ใช้เป็นวัตถุดิบ วิธีการและเกณฑ์ในการคัด แยก เกณฑ์หรือเงื่อนไขการรับหรือการ
จัดการวัตถุดิบ เนื่องจากพลาสติกที่ใช้เป็นวัตถุดิบนั้นมีโอกาสที่จะปนเปื้อนด้วยสารเคมีจากพลาสติกที่ไม่ได้ใช้
หมายเหตุ ข้อความใน […….] ยังไม่ยุติต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
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บรรจุอาหาร หรือปนเปื้อนด้วยพลาสติกที่เคยใช้บรรจุอาหารแต่ผ่านการใช้งานแบบผิดวัตถุประสงค์มาก่อนที่
จะมีการเก็บรวบรวมเข้าสู่โรงงานรีไซเคิล เช่น การน้าไปใช้ซา้ โดยบรรจุผลิตภัณฑ์ท้าความสะอาด สารเคมีทาง
การเกษตร น้้ ามัน เชื้อเพลิ ง เป็ น ต้น ดังนั้น ในกระบวนการรวบรวมและคัดแยก จ้าเป็นต้องมีรายละเอียด
เอกสารวิธีการหรือมาตรการในการควบคุมและคัดแยกแสดงไว้ด้วย
4. เอกสาร และหลักฐานประกอบการยื่นรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก
และความปลอดภัยเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
ผู้ รี ไซเคิ ล มี ห น้ าที่ ต้ อ งยื่ น เอกสารหลั ก ฐานดั งต่ อ ไปนี้ เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาผลการประเมิ น
ประสิ ทธิภ าพกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกและความปลอดภั ยเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ให้ ห น่วยประเมินความ
ปลอดภัย [ที่ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้การยอมรับ ] เป็นผู้พิจารณา [โดยเมื่อหน่วยประเมินฯ
พิจารณาแล้วจะจัดท้ารายงานผลการประเมินประสิทธิภาพกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกและความปลอดภัยเม็ด
พลาสติกรีไซเคิล เพื่อให้ผู้ประกอบการน้าไปใช้ยื่นให้ส้านักงาคณะกรรมการอาหารและยาประกอบการพิจารณา
อนุญาตต่อไป]
รายการที่ต้องยื่น
รายละเอียด
1. ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ให้แจ้งชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตเม็ดพลาสติก
รีไซเคิล และสามารถระบุชื่อและที่ตั้งของส้านักงาน
ใหญ่ของผู้ผลิตเพิ่มเติมได้
2. ชื่อเทคโนโลยีกระบวนการรีไซเคิล
ให้แจ้งเทคโนโลยีกระบวนการรีไซเคิล
3. ประเภทของพลาสติกรีไซเคิล
ให้แจ้งชนิดพลาสติก
4. กระบวนการรีไซเคิล
แสดงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการ
รีไซเคิล พร้อมอธิบายขั้นตอนการรีไซเคิลพลาสติก
โดยละเอียดโดยเฉพาะสภาวะ และพารามิเตอร์ที่
ส้าคัญในกระบวนการผลิตหรือทีม่ ีผลต่อกระบวนการ
รีไซเคิล และมีผลต่อคุณภาพของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
หรือข้อจ้ากัดใด ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิล
ระบุวิธีการตรวจสอบหรือการควบคุมระดับ
ปริมาณสารปนเปื้อนและคุณภาพของเม็ดพลาสติกรี
ไซเคิลรวมทั้งรายการสาร (substances) และ
สารเคมี (chemical substances) ที่ใช้ใน
กระบวนการรีไซเคิลทั้งหมด
5. เงื่อนไข หรือข้อก้าหนดเกี่ยวกับการควบคุม
แสดงเอกสารและหลักฐาน วิธีการควบคุม อาทิเช่น
พลาสติกที่เป็นวัตถุดิบในการรีไซเคิล
- คุณลักษณะ (specification) ของพลาสติกที่เป็น
วัตถุดิบในการรีไซเคิล
- วิธีการควบคุมพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบในการรีไซเคิล
6. ข้อก้าหนดหรือคุณลักษณะ (specification)
แสดงเอกสารและหลักฐานคุณสมบัติของเม็ด
ของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตได้
พลาสติกรีไซเคิล หรือค้าแนะน้า เงื่อนไขหรือ
ข้อจ้ากัดของเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
7. ข้อก้าหนด หรือเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้เม็ด
แสดงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับข้อก้าหนดเงื่อนไข
หมายเหตุ ข้อความใน […….] ยังไม่ยุติต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
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(ร่าง) คู่มือประเมินฯ (ฉ. เสนอ คทง. 6-1/2564) มติหลังประชุม

รายการที่ต้องยื่น
พลาสติกรีไซเคิลที่ผลิตจากกระบวนการรีไซเคิล
ที่ยื่นขอ เพื่อน้าไปผลิตเป็นภาชนะบรรจุ บรรจุ
ภัณฑ์ หรือวัสดุสัมผัสอาหาร

รายละเอียด
การใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลไปผลิตเป็นภาชนะบรรจุ
อาหาร บรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุสัมผัสอาหาร เช่น
คุณลักษณะ (specification) ของภาชนะบรรจุ ชนิด
อาหาร สภาวะในการใช้งาน (อุณหภูมิที่เหมาะสมใน
การบรรจุและอายุการเก็บรักษาอาหาร เป็นต้น)
รวมถึง วิธีการปรับปรุงคุณภาพเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
หรือเงื่อนไขในการใช้ เช่น การผสมเม็ดพลาสติกรี
ไซเคิลกับเม็ดพลาสติกบริสุทธิ์ หรือการใช้วัสดุรี
ไซเคิลร่วมกับชั้นกีดขวาง (functional barrier) เพื่อ
ป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีไปยังอาหาร
8. ผลการทดสอบด้วยสารปนเปื้อนตัวแทน
แสดงเอกสารและหลักฐานผลการทดสอบของ
(surrogate contaminant testing)
surrogate contaminant testing โดยผลวิเคราะห์
ต้องมาจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC
17025
- กรณีทาการทดสอบในระดับต้นแบบ ต้องแสดง
ข้อมูลพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่สาคัญในกระบวนการรี
ไซเคิล เช่น อุณหภูมิ ความดัน ระยะเวลา อัตราการ
ไหล โดยต้องอธิบายเหตุผลว่าสภาวะที่ใช้ในการ
ทดสอบ และผลที่ได้จากการทดสอบในระดับต้นแบบ
นั้น สามารถเป็นตัวแทนสภาวะของกระบวนการผลิต
จริงได้อย่างไร
- กรณีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ
สารปนเปื้อนจากการทดสอบด้วยสารปนเปื้อน
ตัวแทน ยังไม่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 ต้อง
ส่งข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะของวิธี (method
performance characteristics) ทั้งในส่วนของการ
เตรียมตัวอย่างการสกัด และการวิเคราะห์สาร
ปนเปื้อน (determination/analytical part) ได้แก่
ช่วงการใช้งาน (working range) ขีดจากัดของการ
ตรวจพบ (limit of detection, LOD) ขีดจากัดของ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (limit of quantification,
LOQ) ความเที่ยง (precision) ความแม่น
(accuracy) (ถ้ามี) และความไม่แน่นอนของการวัด
(uncertainty)
9. ผลการทดสอบปริมาณการแพร่กระจายของสาร แสดงเอกสารและหลักฐานผลการทดสอบของการ
ปนเปื้อนตัวแทน (surrogate migration test) แพร่กระจายของสารปนเปื้อนตัวแทน (surrogate
migration test) โดยผลวิเคราะห์ต้องมาจาก
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
- กรณีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ
หมายเหตุ ข้อความใน […….] ยังไม่ยุติต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
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(ร่าง) คู่มือประเมินฯ (ฉ. เสนอ คทง. 6-1/2564) มติหลังประชุม

รายการที่ต้องยื่น

รายละเอียด
สารปนเปื้อนจากการทดสอบปริมาณการ
แพร่กระจายของสารปนเปื้อนตัวแทน ยังไม่ได้รับการ
รับรอง ISO/IEC 17025 ต้องส่งข้อมูลคุณ
ลักษณะเฉพาะของวิธี (method performance
characteristics) ทั้งในส่วนของการเตรียมตัวอย่าง
การสกัด และการวิเคราะห์สารปนเปื้อน
(determination/analytical part) ได้แก่ ช่วงการ
ใช้งาน (working range) ขีดจากัดของการตรวจพบ
(limit of detection, LOD) ขีดจากัดของการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ (limit of quantification,
LOQ) ความเที่ยง (precision) ความแม่น
(accuracy) (ถ้ามี) และความไม่แน่นอนของการวัด
(uncertainty)

10 กรณีผลการทดสอบด้วยสารปนเปื้อนตัวแทน
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการรี
ไซเคิลนั้น พบว่า กระบวนการรีไซเคิลไม่สามารถ
ก้าจัดหรือลดการปนเปื้อนได้ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด
หากยังมีความประสงค์จะใช้เม็ดพลาสติก
รีไซเคิลจากกระบวนการรีไซเคิลที่ยื่นประเมิน
ดังกล่าว เพื่อท้าเป็นภาชนะบรรจุ ต้องยื่นข้อมูล
ต่อไปนี้ เพิ่มเติม
10.1 ข้อมูลเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพในการก้าจัด
สารปนเปื้อนตัวแทนของกระบวนการรีไซเคิล
และความปลอดภัยของภาชนะที่ท้าจาก
พลาสติกรีไซเคิล (ถ้ามี)

แสดงเอกสารและหลักฐานที่ใช้พิสูจน์ประสิทธิภาพใน
การก้ า จั ด สารปนเปื้ อ นตั ว แทนของกระบวนการรี
ไซเคิ ล และความปลอดภั ย ของภาชนะที่ ท้ า จาก
พลาสติ ก รี ไ ซเคิ ล เช่ น การควบคุ ม แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ
(source controls) การปรั บ ปรุงกระบวนการหรื อ
พารามิเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการรีไซเคิล
10.2 ข้อมูลเงื่อนไขในการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิล แสดงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับข้อก้าหนดเงื่อนไข
ไปผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหาร บรรจุภัณฑ์ การใช้ เช่น
หรือวัสดุสัมผัสอาหาร
- การจ้ากัดปริมาณเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่จะใช้
ในการผลิตภาชนะบรรจุ
- สัดส่วนการผสมพลาสติกบริสุทธิ์ (virgin
PET) กับพลาสติกรีไซเคิล recycled PET
- การใช้ชั้นกีดขวางร่วมกับพลาสติกรีไซเคิล
recycled PET โดยต้องมีข้อมูลที่สามารถแสดงให้
เห็นว่าชั้นกีดขวางนั้นมีประสิทธิภาพป้องกันการ
แพร่กระจายของสารภายใต้อุณหภูมิและเวลาตาม
สภาวะการใช้งาน
- ข้อจ้ากัดการใช้งานของภาชนะบรรจุ

หมายเหตุ ข้อความใน […….] ยังไม่ยุติต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
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(ร่าง) คู่มือประเมินฯ (ฉ. เสนอ คทง. 6-1/2564) มติหลังประชุม

รายการที่ต้องยื่น

รายละเอียด
(restricted uses) ชนิดอาหาร สภาวะในการใช้งาน
(อุณหภูมิที่เหมาะสมในการบรรจุ และอายุการเก็บ
รักษาอาหาร เป็นต้น)
10.3 ผลการทดสอบปริมาณการแพร่กระจาย แ ส ด งเอ ก ส ารแ ล ะ ห ลั ก ฐ าน ผ ล ท ด ส อ บ ก าร
ของสารปนเปื้อนตัวแทน ตามสภาวะการใช้ แพร่ ก ระจายจากห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร หรื อ ผลค้ า นวณ
งาน (surrogate migration test)
ปริมาณการแพร่กระจายด้วยโมเดลทางคณิตศาสตร์
5. หลักการกาหนดเกณฑ์ปริมาณสารปนเปื้อนตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ในพลาสติกรีไซเคิล(2)
แนวทางการประเมินนี้อ้างอิงแนวทางการประเมินขององค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา
(United States Food and Drug Administration: US FDA) โดยจากการทบทวนข้อมูลของ US FDA ซึ่ง
เชื่อ ว่าการที่ ผู้ บ ริโภคจะได้ รับ สารเคมี แบบเฉี ยบพลั น จากสารเคมี ที่ ป นเปื้ อนมากับ ภาชนะบรรจุที่ ท้ าจาก
พลาสติกรีไซเคิล มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก เนื่องจากความเข้มข้นของสารปนเปื้อนตกค้างในพลาสติกรีไซเคิล
มีค่อนข้างต่้า แต่อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่สารปนเปื้อนในพลาสติกรีไซเคิลนั้นสามารถแพร่กระจายสู่
อาหารบรรจุในภาชนะหรือวัสดุสัมผัสอาหารที่ท้าจากพลาสติกรีไซเคิลได้ ซึ่งในระยะยาวมีความเป็นไปได้ที่
ผู้บริโภคจะได้รับสารปนเปื้อนตกค้างสะสมจนอาจมีผลต่อสุขภาพได้ ดังนั้น จึงต้องก้าหนดปริมาณสารปนเปื้อน
ตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ในพลาสติกรีไซเคิล โดยพิจารณาบนพื้นฐานของความเสี่ยงของสารเคมีโดยรวม
จากข้ อ มู ล การศึ ก ษาทางพิ ษ วิ ท ยาทั้ งด้ า นพิ ษ เฉี ย บพลั น และสารก่ อ มะเร็ ง รวมถึ งการวิ เคราะห์
เทียบเคียงกับสารอื่นที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกัน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงบนสมมุติฐานว่า ปริมาณสารสูงสุด
ที่ยอมให้ผู้บริโภคได้รับในแต่ละวันต่อเนื่องตลอดชีวิตแล้วไม่เป็นอันตรายนั้ นคาดว่า หากได้รับสารเคมีน้อยกว่า
0.025 g/kg body weight/day หรื อ เที ย บเท่ า 1.5 g/person/day [โดยใช้ ส มมุ ติ ฐ านจากน้ า หนั ก ตั ว
เท่ากับ 60 กิโลกรัม และบริโภคอาหารและน้าดื่ม เท่ากับ 3 กิโลกรัม/วัน ] แล้วนั้นโอกาสเป็นมะเร็งจะเพิ่มขึ้น
ไม่มากกว่า 10-5 ตลอดช่วงชีวิต(3)
 จากสมมุติฐานข้างต้น คือ
1. ปริมาณสารสูงสุดที่ยอมให้ผู้บริโภคได้รับในแต่ละวันต่อเนื่องตลอดชีวิตแล้วไม่เป็น
อันตราย คือต้องไม่เกินค่าคาดประมาณปริมาณสารที่ได้รับสัมผัสต่อวัน (Estimated
Daily Intake: EDI) ที่ 1.5 g/person/day
2. ปริมาณอาหารที่บริโภคทั้งหมด (total food consumption) เท่ากับ 3 กิโลกรัม/วัน
ดังนั้ น จากสมมุติฐานข้อ 1 และ 2 ความเข้มข้น ของสารที่ ปนเปื้ อนในอาหาร (Dietary
Concentration: DC) ต้องน้อยกว่า 0.5 g/kg ผู้บริโภคจึงจะไม่เป็นอันตราย ซึง่ ค้านวณได้จากสูตรนี้
EDI = total food consumption x DC
DC =1.5 g/person/day = 0.5 g/kg
3 kg/day
 จากปริมาณความเข้มข้นของสารที่ปนเปื้อนในอาหาร (Dietary Concentration: DC) 0.5 g/kg
[ซึ่งเป็นปริมาณที่ท้าให้การได้รับสัมผัสสารปนเปื้อนต่อเนื่องตลอดชีวิตไม่เกิน 1.5 g/person/day ซึ่งเป็น
หมายเหตุ ข้อความใน […….] ยังไม่ยุติต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
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ปริมาณที่ไม่เป็นอันตราย] น้ามาพิจารณาก้าหนดปริมาณสารปนเปื้อนสูงสุดที่ยอมให้มีได้ในพลาสติกรีไซเคิล
ชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (recycled polyethylene terephthalate, rPET) ได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
Step 1 จากสูตร
EDI = Total food consumption × DC
โดยที่ DC = CF x <M>
<M> = ∑4i=1(M × fT)i
หมายเหตุ <M> คือ average concentration of migrant in food simulants หน่วยเป็น
g contaminant/g food
fT คือ food-type distribution factor เป็นค่าที่แสดงถึง สัดส่วนของน้าหนักอาหารแต่ละกลุ่มที่
บรรจุในภาชนะที่ผลิตจากวัสดุชนิดนันๆ ซึ่งค้านวณได้จาก สัดส่วนของอาหารแต่ละประเภทที่สัมผัสกับวัสดุสัมผัสอาหาร
ชนิดหนึ่งๆ ต่อมวลของอาหารทังหมดที่สัมผัสกับวัสดุสัมผัสอาหารชนิดเดียวกัน
โดยในขั นตอนนี ก้ าหนดให้ fT ส้ าหรั บ วั สดุ สั มผั สอาหารชนิ ด rPET ที่ สั มผั สอาหารทุ ก
ประเภท (all food types simulant) = 1
CF คือ consumption factor (สั ดส่ วนระหว่างน้ าหนั กอาหารที่ คาดว่าจะสั มผั สกับ specific
packaging material กับ น้าหนักอาหารที่ถูกบรรจุในภาชนะบรรจุอาหารทุกประเภท)
โดย specific packaging material ในที่นี คือ rPET ซึง่ ค่า CF ของพลาสติกชนิด rPET ส้าหรับ
ประเทศไทย ใช้ค่า CF ของ PET = 0.0974 (ค้านวณจาก 25% ของค่า CF ของ PET= 0.3894 ที่มาจากข้อมูลการ
ส้ารวจการบริโภคอาหารและใช้ วัสดุสัมผัสอาหารของคนไทย(4) โดยใช้สมมติฐาน rPET จะถูกน้ามาใช้แทน virgin
PET ตามเป้าหมายการส่งเสริมเพิ่มการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลในบรรจุภัณฑ์ 25% ที่จะถูกน้ามาใช้แทน virgin PET
ที่ก้าหนดใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ส้าหรับประเทศไทย ของกรมควบคุมมลพิษ และกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Step 2 สมมุติฐานว่าสารปนเปื้อนแพร่กระจายสู่อาหารแบบ 100% โดยแทนค่า DC = 0.5 µg/kg ค่า CF
และค่า fT ในสูตร จะได้
DC = CF x (M)(fT)
0.5 µg/kg = 0.0974(M)(1.0)
<M>= (0.5 x 10-9 g contaminant/g food) ÷ (0.0974)
= 5.14 x 10-9 g contaminant/g food
------------ 
ซึ่งหมายความว่า จากความเข้มข้นของสารที่ปนเปื้อนในอาหาร (DC) ที่ท้าให้ การได้รับสัมผั ส สาร
ปนเปื้ อ นต่ อ เนื่ อ งตลอดชี วิ ต แล้ ว ไม่ เป็ น อั น ตรายนั น ในกรณี ที่ อ าหารสั ม ผั ส กั บ PET 1 กรั ม จะมี ส าร
แพร่กระจายได้ ไม่เกิน 5.14 x 10-9 กรัม
Step 3 สมมุติฐานว่า ภาชนะท้าจาก rPET ทรงลูกบาศก์ มีขนาด 10x10x10 cm บรรจุน้า 1 kg
เมื่อค้านวณ พื้นที่ผิวของพลาสติกทั้งหมดที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร (น้้า) พื้นที่ผิวสัมผัสทั้งหมดจึง
เท่ากับ 100 cm2 x 6 = 600 cm2 หรือ เท่ากับ 93 in2
หมายเหตุ ข้อความใน […….] ยังไม่ยุติต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
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ดังนั้น ค้านวณหามวลของอาหาร (น้้า) ทีส่ ัมผัสกับพื้นผิวของภาชนะที่ท้าจาก rPET = 1 kg/93 in2
หรือ 10 g food/in2
Step 4 พิจารณาหามวลของภาชนะที่ท้าจาก rPET ต่อพื้นที่ผิวภาชนะ โดยใช้ข้อมูล ความหนาแน่น ของ PET
= 1.31 g/cm3 และ ความหนาของภาชนะ = 0.29 mm (ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยตามสัดส่วนการใช้งาน จากข้อมูลการ
ส้ารวจภาชนะบรรจุ PET ในประเทศไทย โดยภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
ดังนั้น มวลของภาชนะ rPETต่อพื้นที่ผิวภาชนะ = 1.31 g/cm3 x 1000 mg/1g x 0.29 mm x 1 cm/10 mm
= 37.99 mg packaging /cm2
= 0.2451 g packaging/in2
Step 5 จาก Step 3 และ 4 น้ามาพิจารณาหาสัดส่วนมวลบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร ต่อ มวลอาหารที่บรรจุ
ดังนี้
= (0.2451 g packaging/in2) ÷ (10 g food/in2)
= 0.0245 g packaging / g food
---------------------- 

Step 6 ค้านวณ ปริมาณสารปนเปื้อนสูงสุด (Maximum contaminant concentration) ในวัสดุ rPET
ที่ยอมให้มีได้ สามารถค้านวณจากความเข้มข้นของสารที่ปนเปื้อนในอาหารทั้งหมดที่ท้าให้การได้รับสัมผัส
สารปนเปื้อนต่อเนื่องตลอดชีวิตแล้วไม่เป็นอันตราย หารด้วย  สัดส่วนมวลของบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหาร
ต่อมวลของอาหาร ดังนี้
= 5.14 x 10-9 g contaminant/g food
0.0245 g packaging / g food
= 2.096 x 10-7 g contaminant/ g packaging
= 209.6 µg contaminant/kg packaging
= 210 µg contaminant/kg packaging
ดังนั้น ปริมาณสารปนเปื้อนสูงสุด (Maximum contaminant concentration) ในวัสดุ rPET
ต้องมีค่าไม่เกิน 210 µg/kg จึงจะทาให้ปริมาณการได้รับสัมผัสสารปนเปื้อนไม่เกินค่า EDI
6. การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของกระบวนการรี ไซเคิ ล พลาสติ กและความปลอดภั ยของเม็ ด พลาสติ ก
รีไซเคิล
การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิลพลาสติก และความปลอดภัยของเม็ดพลาสติก
รีไซเคิล ต้องแสดงผลของประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิลด้วยผลการทดสอบ Surrogate Contaminant
Testing ซึ่งผู้รีไซเคิลต้องมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า กระบวนการรีไซเคิลที่ใช้ มีประสิทธิภาพใน
การก้าจัดหรือลดระดับการปนเปื้อนในพลาสติกที่ขึ้นรูปใหม่ให้อยู่ในระดับตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ ปริมาณ
สารปนเปื้ อ นสู งสุ ด (Maximum contaminant concentration) ในวั ส ดุ rPET ต้ อ งมี ค่ า ไม่ เกิ น 210
หมายเหตุ ข้อความใน […….] ยังไม่ยุติต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
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µg/kg เพื่อให้มั่นใจว่าภาชนะบรรจุที่ผลิตด้วยพลาสติกรีไซเคิลมีความบริสุทธิ์ในระดับที่เหมาะสมส้าหรับการ
ใช้งานที่ต้องการ
การพิจารณาว่ากระบวนการรีไซเคิลนั้นมีประสิทธิภาพในการกาจัดสารเคมีปนเปื้อนได้ในระดับที่
ยอมรับได้หรือไม่นั้น ให้พิจารณาตามแนวทาง ดังนี้
6.1 การทดสอบกระบวนการรีไซเคิล ว่ามีประสิทธิภาพสามารถกาจัดสารเคมีปนเปื้อนได้ในระดับที่ยอมรับได้
การทดสอบท้ า โดยใช้ ส ถานการณ์ จ้ า ลองของการใช้ ง านแบบผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ โดยการสร้ า ง
สถานการณ์ ที่ เลวร้ ายที่ สุ ด (worst-case) คื อ พลาสติ ก ที่ ใช้ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ทั้ งหมดที่ เข้ า สู่ ก ารรีไซเคิ ล นั้ น ถู ก
ปนเปื้ อนซึ่งท้าโดยการน้า พอลิเมอร์บ ริสุทธิ์ โดยอาจอยู่ในรูปแบบเกล็ ดพลาสติก น้ามาแช่ด้วยกลุ่ มสารเคมี
ตั ว แทนตามระยะเวลาที่ ก้ า หนดหรื อ เรี ย กว่ า การทดสอบการปนเปื้ อ นด้ ว ยสารเคมี ตั ว แทน (surrogate
contaminant testing) แล้วน้าเข้าสู่ขั้นตอนการรีไซเคิลตามกระบวนการรีไซเคิลที่ยื่นประเมิน
 ตัวอย่าง กลุ่มสารเคมีตัวแทน ที่แนะนาให้ใช้ในการทดสอบการปนเปื้อนได้แก่
(1) กลุ่มสารระเหยง่ายแบบมีขั้ว (Volatile polar):เช่น Chlorobenzene,
Chloroform,1,1,1-Trichloroethane หรือ Diethyl ketone
(2) กลุ่มสารระเหยง่ายแบบไม่มีขั้ว (Volatile Non-Polar): เช่น Toluene
(3) กลุ่มสารไม่ระเหยแบบมีขั้ว (Non-Volatile Polar): เช่น Benzophenone หรือ
Methyl salicylate
(4) กลุ่มสารไม่ระเหยแบบไม่มีขั้ว (Non-Volatile Non-Polar): เช่น Tetracosane,
Lindane, Methyl statearate, Phenylcyclohexane, 1-Phenyldecane หรือ
2,4,6-Trichloroanisole
 การทดสอบด้วยสารเคมีปนเปื้อนตัวแทน (surrogate contaminant testing)
สารเคมีตัวแทนที่น้ามาใช้ในการทดสอบการปนเปื้อน ซึ่งมีการเติมลงในพลาสติกเพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพในการก้าจัดสารปนเปื้อนของกระบวนการรีไซเคิล ประกอบด้วยสารจ้านวนอย่างน้อย
4 ชนิด ที่มีความเป็นขั้ว (polarity) และการระเหยกลายเป็นไอ (volatility) แตกต่างกัน โดยให้เลือ กสารเคมี
ตัวแทนจ้านวนอย่างน้ อย 1 ชนิด จากแต่ละกลุ่มของสารเคมี โดยปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีตัวแทน
เริ่มต้นในเกล็ดพลาสติกทดสอบก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ต้องสูงมากพอที่จะสามารถตรวจวิเคราะห์ทาง
เคมีและติดตามการลดลงของปริมาณสารเคมีตัวแทนในขั้นตอนระหว่างกระบวนการรีไซเคิลได้
สาหรับการทดสอบด้วยสารเคมีปนเปื้อนตัวแทน และการประเมินประสิทธิภาพในการ
กาจัดสารปนเปื้อนของกระบวนการรีไซเคิล ทาได้ดังนี้
(1.1) เตรียมพลาสติกที่มีการเติมสารปนเปื้อนตัวแทน โดยน้าสารเคมี ปนเปื้อนตัวแทน
จ้านวนอย่างน้อย 4 ชนิด จากสารเคมีตัวแทนซึ่งมีความเป็นขั้วและความสามารถในการระเหยแตกต่างกัน
จ้านวน 4 กลุ่ม มาผสมกัน จากนั้นเติมตัวท้าละลายเพื่อใช้ในการเตรียมสารละลายผสมของสารเคมีตัวแทน
โดยที่สารเคมีที่น้ามาผสมกันต้องไม่ท้าปฏิกิริยากัน จากนั้นน้าเกล็ดพลาสติก (PET flake) จากพลาสติกบริสุทธิ์
หรื อพลาสติกที่ ผ่ านการใช้งาน มาแช่ในสารละลายผสมของสารเคมีตัว แทนในภาชนะปิ ดสนิ ทที่ ส ภาวะที่
เหมาะสม โดยมีการกวนเป็นระยะ เมื่อครบระยะเวลา แยกสารละลายผสมของสารปนเปื้อนตัวแทนออกจาก
เกล็ดพลาสติก และวิเคราะห์ปริมาณสารปนเปื้อนตัวแทนเริ่มต้นในเกล็ดพลาสติก (C0) โดยปริมาณสารเคมีที่
วิเคราะห์ได้ ควรอยู่ในช่วง 500-2000 ppm ส้าหรับตัวท้าละลายและสภาวะการทดสอบที่เหมาะสม แสดงดัง

หมายเหตุ ข้อความใน […….] ยังไม่ยุติต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
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ตารางที่ 1 และมีข้อแนะน้าเกี่ยวกับชนิดและความเข้มข้นขั้นต่้าของสารเคมีตัวแทนแต่ละชนิดในสารละลาย
ผสม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ตัวทาละลายและสภาวะการทดสอบที่เหมาะสม
ตัวทาละลาย
สภาวะการทดสอบ
Hexane หรือ Heptane
ณ อุณหภูมิที่ 40 °C เป็นเวลา 14 วัน
Dichloromethane
ณ อุณหภูมิที่ 40 °C เป็นเวลา 7 วัน
ตารางที่ 2 ตัวอย่างชนิดและความเข้มข้นขั้นต่าของสารเคมีตัวแทนและตัวทาละลาย สาหรับการทดสอบ
การปนเปื้อนด้วยสารเคมีตัวแทน (แบบที่ 1)
สารเคมีตัวแทน
ความเข้มข้นขั้นต่า
Chlorobenzene (volatile polar)
10% v/va
Toluene (volatile non-polar)
10% v/v
Benzophenone (non-volatile polar)
1% v/v
Phenylcyclohexane (non-volatile non-polar)
1% w/wb
ตัวทาละลาย
Hexane or Heptane (as overall solvent)
av/v –ปริมาตรสารเคมีตัวแทนต่อปริมาตรของสารละลายผสม
b w/w – มวลของสารเคมีตัวแทนต่อมวลของสารละลายผสม
(1.2) น้าเกล็ดพลาสติกที่มีการเติมสารปนเปื้อนตัวแทน เข้าสู่กระบวนการล้างและท้า
แห้งพลาสติก (Wash and Drying) เมื่อน้าเกล็ดพลาสติกที่มีการเติมสารปนเปื้อนตัวแทนมาผ่านการชะล้าง
และท้าให้แห้งแล้ว น้าเกล็ดพลาสติกไปวิเคราะห์หาปริมาณสารปนเปื้อนตัวแทนในเนื้อพลาสติกคงเหลือ (C1)
โดยใช้ตัวท้าละลายอินทรีย์ในการสกัด โดย ปริมาณสารปนเปื้อนตัวแทนในเนื้อพลาสติกคงเหลือ (C1) ต้องมีค่า
ไม่เกินปริมาณสารปนเปื้อนสูงสุด (Maximum contaminant concentration) ที่ก้าหนดไว้
(1.3) น้ าเกล็ ด พลาสติ ก ที่ ผ่ านการล้ างและท้ าแห้ งแล้ ว มาผ่ านกระบวนการอัด ขึ้ น รูป
(extrusion) จากนั้นน้าเม็ดพลาสติก (pellets) ที่ได้น้าไปวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตัวแทนในเนื้อพลาสติก (C2)
โดยใช้ตัวท้าละลายอิน ทรีย์ ในการสกัด จากนั้นน้าไปค้านวณหา ค่าประสิทธิภ าพการชะล้ าง (% cleaning
efficiency)
กรณีที่ ค่าประสิทธิภาพการชะล้าง (% cleaning efficiency) ต่้า หรือมีข้อกังวล
เกี่ยวกับความปลอดภัย จะต้องน้าเม็ดพลาสติกที่ได้เข้าสู่กระบวนการ injection molding ให้เป็น Preform
จากนั้นน้า Preform ขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุ [หรือน้าเม็ดพลาสติกที่ได้ขึ้นรูปเป็นถาด] และวิเคราะห์ปริมาณ
สารเคมีตัวแทนในเนื้อพลาสติก (C3)
หมายเหตุ ข้อความใน […….] ยังไม่ยุติต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
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(1.4) น้าเม็ดพลาสติกที่ผลิตได้จากกระบวนการรีไซเคิล วัสดุหรือภาชนะบรรจุที่ขึ้นรูปได้
จากพลาสติกรีไซเคิลมาตรวจวัดปริมาณการแพร่กระจาย (migration) ของสารปนเปื้อนตัวแทน โดยชนิดของ
อาหารจ้าลองและสภาวะในการทดสอบต้องมีความเหมาะสมกับสภาวะการใช้งานของพลาสติกรีไซเคิล
 การวิเคราะห์ค่าการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนตัวแทน ในเนื้อพลาสติก (surrogate
migration test) มีทั้งหมด 2 กรณี ดังนี้
1. การแพร่ ก ระจายของสารทั้ ง หมด (Overall Migration) เพื่ อ วิ เคราะห์ ห าปริ ม าณ
สารเคมีปนเปื้อนตัวแทน (surrogate) คงเหลือในเนื้อพลาสติก
2. การแพร่กระจายสารปนเปื้อนตัวแทน (Specific Migration) เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการ
แพร่กระจายของสารปนเปื้อนตัวแทน
ตารางที่ 3 ตัวอย่างอาหารจาลองและสภาวะการทดสอบที่ใช้วิเคราะห์สารปนเปื้อนตัวแทน Benzophenone
Food Simulant
Conditions
3% acetic acid
ณ อุณหภูมิที่ 40 °C 10 วัน
10% ethanol
ณ อุณหภูมิที่ 40 °C 10 วัน
95% ethanol
ณ อุณหภูมิที่ 40 °C 10 วัน
Analysis by HPLC-DAD (Franz & Welle 2008)

**หมายเหตุ
ค่าต่าสุดของสาร Benzophenone ที่สามารถตรวจวัดได้ในอาหารจาลองเท่ากับ 25 ppb โดยเครื่องมือ HPLC
ค่าต่าสุดที่สามารถตรวจวัดได้ในตัวทาละลาย Dichloromethane คือ 200 ppb โดยเครือ่ งมือ GC-MS
ค่าตาสุดที่สามารถตรวจวัดได้ในตัวทาละลาย Heptane ของ
- Methyl salicylate เท่ากับ 10 ppb
- Phenylcyclohexane เท่ากับ 10 ppb
- Benzophenon เท่ากับ 100 ppb

ตารางที่ 4 ปริ ม าณสูงสุ ด ที่ ให้ มี ไ ด้ ข องสารปนเปื้ อ นตั ว แทนที่ ต กค้ า งอยู่ใ นพลาสติ ก รี ไซเคิ ล และการ
แพร่กระจายของสารเคมีตัวแทน สาหรับการทดสอบการปนเปื้อนด้วยสารเคมีตัวแทน
สารเคมีตัวแทน
ความเข้มข้นตกค้าง [ปริมาณการแพร่กระจาย]
(mg/kgPET)
(mg/kgfood)
volatile polar เช่น Chlorobenzene
0.210
0.010
volatile non-polar เช่น Toluene
0.210
0.010
non-volatile polar เช่น Benzophenone
0.210
0.010
non-volatile non-polar เช่น Phenylcyclohexane
0.210
0.010
การค้านวณปริมาณสารปนเปื้อนตัวแทนที่ตกค้างอยู่ในเม็ดพลาสติกที่ผลิตได้จากกระบวนการ
รีไซเคิลหรือวัสดุที่ขึ้นรูปได้จากพลาสติกรีไซเคิล และการค้านวณปริมาณการแพร่กระจายของสารปนเปื้อน
ตัวแทนจากวัสดุห รือภาชนะบรรจุที่ท้าจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ให้ พิจารณาความเข้มข้นของสารปนเปื้อน
ตัวแทนเริ่มต้นในเกล็ดพลาสติกในข้อ (1.1) ก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึง่ ต้องมีความเข้มข้นสูงมากพอที่จะ
หมายเหตุ ข้อความใน […….] ยังไม่ยุติต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
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สามารถตรวจวิเคราะห์ทางเคมีและติดตามการลดลงของปริมาณสารปนเปื้อนตัวแทนภายหลังกระบวนการ
รีไซเคิลได้อย่างถูกต้องและแม่นย้า
หากความเข้มข้นของสารปนเปื้อนตัวแทนในเกล็ดพลาสติกก่อนเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่้า
กว่าค่าการดูดซับ (sorption value) ของสารปนเปื้อนตัวแทนในพลาสติก PET ที่ระยะเวลา 365 วัน อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส ให้น้าค่าที่วัดได้ของปริมาณสารปนเปื้อนตัวแทนที่ตกค้างอยู่ในพลาสติกรีไซเคิล และปริมาณ
การแพร่กระจายคูณด้วยแฟคเตอร์ ของสารตัวแทนแต่ละชนิด (แฟคเตอร์ ค้านวณได้จาก ค่าการดูดซับของ
สารปนเปื้ อนตัวแทน / ความเข้มข้น เริ่มต้นของสารปนเปื้อนตัว แทน) โดยผลการค้านวณของปริมาณสาร
ปนเปื้อนตัวแทนแต่ละชนิดที่ตกค้างอยู่หลังจากการรีไซเคิล ต้องไม่เกินปริมาณสูงสุดที่ให้มีได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าการดู ดซับของสารปนเปื้อนตั วแทนในพลาสติก PET ที่ ระยะเวลา 365 วัน อุณ หภูมิ 25°C
สาหรับการทดสอบการปนเปื้อนด้วยสารเคมีตัวแทน (แบบที่ 1)
สารตัวแทน
ค่าการดูดซับ
ข้อมูลอ้างอิง
(Surrogate)
Sorption Value
Reference
(mg/kg)
Volatile, Polar
Chloroform
4,860
Begley et al., 2002 (modeled value)
Chlorobenzene
1,080
Demertziset al., 1997a
1,1,1-Trichloroethane
1,050
Demertziset al., 1997a
Diethyl ketone
4,860
Assumed to be the same as chloroform, based
on similar molecular weights

Volatile, Non-Polar
Toluene
Non-Volatile, Polar
Benzophenone
Methyl salicylate
Non-Volatile, Non-Polar
Tetracosane
Lindane
Methyl stearate
Phenylcyclohexane
1-Phenyldecane
2,4,6-Trichloroanisole
a

780

Begley et al., 2002

49
200

Begley et al., 2002
Begley et al., 2002

154
750
150

Begley et al., 2002 (modeled value)
Begley et al., 2002
Assumed to be the same as tetracosane, based
on preliminary FDA experimental results
Demertziset al., 1997a
Demertziset al., 1997a
Based on value for lindane with molecular
weight correction

390
170
1,100

ค่าต่าง ๆ ถูกวัด ณ อุณหภูมิ 40°C

หมายเหตุ ข้อความใน […….] ยังไม่ยุติต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
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(แนวทาง) การประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีเพื่อประเมินความปลอดภัยของผู้บริโภค (สาหรับกรณี
ภาชนะรูปแบบขวด)
น้าค่าการแพร่กระจายที่วิเคราะห์ได้มาประเมินการได้รับสัมผัส โดยโมเดลคณิตศาสตร์ จากสูตร
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 =

𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 × 𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 × 𝑝𝑎𝑐𝑘𝑎𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑠𝑎𝑔𝑒
𝐵𝑜𝑑𝑦 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑏𝑤) × 7 𝑑𝑎𝑦𝑠

หมายเหตุ
Migration (mg/ml)
Frequency (bottle/weeks)
Packaging usage (ml/bottle)
Bodyweight (kg)

ค่าไมเกรชันของสารเคมีในวัสดุสัมผัสอาหาร
ความถี่ในการบริโภค
ปริมาตรการบรรจุ
น้าหนักตัว

6.2 กรณีผลการทดสอบประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิลในการกาจัดสารเคมีปนเปื้อน ไม่สามารถลด
การปนเปื้อนได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ผู้รีไซเคิลสามารถยื่นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าการด้าเนินการตามรายละเอียดที่ยื่นข้อมูลเพิ่มเติมนั้น
สามารถท้าให้ภาชนะที่ท้าจากพลาสติกรีไซเคิลมีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนสู่
อาหารในปริมาณทีอ่ าจก่อให้เกิดอันตราย โดยก้าหนดแนวทางข้อมูลต่างๆ ที่สามารถยื่นข้อมูลเพิ่มเติม ได้ดังนี้
6.2.1 ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิสูจน์ ประสิทธิภาพของกระบวนการรีไซเคิล และความปลอดภัยของ
ภาชนะที่ท้าจากพลาสติกรีไซเคิล เช่น การควบคุมแหล่งวัตถุดิบ (source controls) การปรับปรุงกระบวนการ
หรือพารามิเตอร์ที่ใช้ในกระบวนการรีไซเคิล เป็นต้น
6.2.2 การก้าหนดเงื่อนไขในการใช้งานเพิ่มเติม เช่น
(1) การจ้ากัดปริมาณเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่จะใช้ในการผลิตภาชนะบรรจุ (final articles)
(2) การผสมพลาสติกบริสุทธิ์ (virgin PET) กับพลาสติกรีไซเคิล recycled PET โดยต้อง
ระบุสัดส่วนของการผสม
(3) ข้อจ้ากัดการใช้งาน (restricted uses) เช่น ก้าหนดชนิดอาหารที่ใช้บรรจุ หรือสภาวะ
การใช้งาน
(4) การใช้ชั้นกีดขวาง (functional barrier)
6.2.3 ผลการศึกษาการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนตัว แทนสู่อาหาร โดยสามารถการใช้ ผ ล
การศึกษาจากโมเดลทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแพร่กระจาย (migration modeling) หรือใช้ผลการทดสอบ
การแพร่กระจายของสารปนเปื้อนตัวแทนจากภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติกรีไซเคิลนั้น สู่อาหารหรืออาหาร
จ้าลอง
ทั้งนี้ การยื่นข้อมูลข้างต้น ตามข้อ 6.2.1-6.2.3 ต้องมีเอกสารหลักฐานและรายละเอียดเพียงพอที่
สามารถพิสู จน์ ได้ ว่าปริมาณสารปนเปื้ อนตัวแทนที่แพร่สู่ อาหารนั้นอยู่ในปริมาณที่ยอมรับ ได้ โดยมีผ ลการ
ค้านวณด้วยโมเดลทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแพร่กระจาย หรือมีผลการทดสอบการแพร่กระจายประกอบการ
พิจารณา

หมายเหตุ ข้อความใน […….] ยังไม่ยุติต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณา
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 ข้อแนะนาเกี่ยวกับการใช้ชั้นกีดขวาง (functional barrier)
กรณี ภ าชนะบรรจุ แบบหลายชั้น มีการใช้ ชั้นกีดขวางเป็นองค์ประกอบโดยชั้นของพลาสติกรี
ไซเคิลอยู่หลังชั้นกีดขวาง ต้องมีข้อมูลพิสูจน์ได้ว่าชั้นกีดขวางนั้นสามารถป้องกันการแพร่กระจายของสารจาก
ชั้นวัสดุต่างๆ สู่อาหารได้ จึงจะเชื่อได้ว่าพลาสติกรีไซเคิลที่ใช้อยู่หลังชั้นกีดขวางนั้นจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการ
แพร่กระจายของสารปนเปื้อนที่แพร่สู่อาหาร
ฟิล์มอะลูมิเนียม (aluminum film) และพลาสติกบริสุทธิ์ชนิด PET (virgin PET) เป็นวัสดุที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันสารปนเปื้อนต่างๆ ไม่ให้แพร่กระจายจากพลาสติกรีไซเคิลสู่อาหาร โดยมีข้อแนะน้า
เกี่ยวกับความหนาของพลาสติกบริสุทธิ์ชนิด PET ที่มีประสิทธิภาพน้ามาใช้เป็นชั้นกีดขวาง ภายใต้สภาวะการใช้
งานและอุณหภูมิ ดังต่อไปนี้
- พลาสติกบริ สุ ทธิ์ช นิ ด PET ความหนา ≥ 25 ไมโครเมตร (~0.001 นิ้ ว ) ส้ าหรับ ภาชนะ
บรรจุที่ใช้งานที่อุณหภูมิห้องหรือต่้ากว่า
- พลาสติกบริ สุ ทธิ์ช นิ ด PET ความหนา ≥ 50 ไมโครเมตร (~0.002 นิ้ ว ) ส้ าหรับ ภาชนะ
บรรจุที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูง รวมถึงการใช้เป็นภาชนะบรรจุที่สามารถเข้าเตาอบและเตาไมโครเวฟได้ (dualovenable container) ซึ่งใช้ในการปรุงอาหารที่อุณหภูมิ 150°C เป็นเวลา 30 นาที หากภาชนะบรรจุนั้นใช้ใน
วัตถุดิบเพื่อผลิตชั้นพลาสติกรีไซเคิล
อย่างไรก็ตาม เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ชั้นกีดขวาง มีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจาย
สารต่างๆ แนะน้าให้ผู้รีไซเคิลน้าพลาสติกรีไซเคิล (ซึ่งปนเปื้อนด้วยสารปนเปื้อนตัวแทน และผ่านขั้นตอนการ
รีไซเคิล) มาผลิตเป็นชั้นพลาสติกโดยใช้เป็นชั้นที่ไม่สัมผัสอาหารโดยตรงและอยู่หลังชั้นกีดขวาง แล้วท้าการ
ทดสอบการแพร่กระจายในตัวแทนอาหารจ้าลองภายใต้อุณหภูมิและเวลาตามสภาวะการใช้งาน [ซึ่งปริมาณสาร
ที่แพร่กะจายอออกมาต้ องไม่เกินค่าคาดประมาณปริมาณสารที่ได้รับสัมผัสต่อวัน (Estimated Daily Intake:
EDI) ที่ 1.5 g/person/day] จึงจะถือว่าชั้นกีดขวางนั้นมีประสิทธิภาพ หรืออาจใช้ข้อมูลการศึกษาอื่นๆ แทน
การทดสอบการแพร่กระจายได้ โดยข้อมูลนั้นต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า ชั้นกีดขวางนั้นมีประสิทธิภาพป้องกัน
การแพร่กระจายของสารภายใต้อุณหภูมิและเวลาตามสภาวะการใช้งานที่คาดการณ์
 ข้อแนะนาเกี่ยวกับการศึกษาการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนสู่อาหาร
(1) ผลการศึกษาโดยใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแพร่กระจาย
การใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการแพร่กระจาย เพื่อใช้ศึกษาการแพร่กระจายของสาร
ตัวแทนของการปนเปื้ อนจากภาชนะบรรจุห รือวัส ดุสั มผัส อาหารสู่ อาหาร มีห ลายโมเดล เช่น กฎของฟิกส์
(Fick’s law), modified diffusion model (Begley et al., 2005; Baner et al., 1996; Eddo et al.,
2015; Brandsch et al., 2002; Brandsch et al., 2005; Vitrac and Hayert, 2007; Gillet et al., 2009)
(2) ผลการทดสอบการแพร่กระจายของสารปนเปื้อนตัวแทนจากภาชนะบรรจุที่ท้าจากพลาสติก
รีไซเคิลนั้น สู่อาหารหรืออาหารจ้าลอง
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7. กรณีกระบวนการรีไซเคิลมีการใช้สารเคมี หรือสารเติมแต่งในการผลิตเม็กพลาสติกรีไซเคิล
กระบวนการรีไซเคิ ล หากมี การใช้ส ารเคมีในการผลิ ต พลาสติ กรีไซเคิล หรือมี การใช้ส ารเติ มแต่ ง
(additive) สารต้านอนุมูลอิสระ สารช่วยในการผลิต สารเสริมฤทธิ์ (adjuvant) จะต้องมีเอกสารแสดงข้อมูล
สารเคมี หรือข้อมูลการศึกษาความเป็นพิษของสาร
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