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เรื่อง Screening Test for Food Contact Materials by GC-MS
หลักการและเหตุผล
วัสดุสัมผัสอาหาร มีความสาคัญมากในอุตสาหกรรมอาหาร โดยวัสดุสัมผัสอาหาร ที่ดีต้องมีความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถรักษาคุณภาพอาหารทั้งในด้านสี กลิ่นและรสชาติให้ คงอยู่ตลอดอายุการเก็บ
แต่บ่อยครั้งตัว วัสดุสัมผัสอาหาร นั้นเองที่เป็นสาเหตุของการปนเปื้อน สารอันตรายในอาหาร สิ่งที่เคลื่อนย้าย
จากวัสดุสัมผัสอาหารอาจเป็นสาร เคมีที่จงใจเติมหรือ ไม่จงใจเติมเข้าไปในการผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร นั้น (nonintentionally added substances, NIAS) โดยแหล่งที่มาของ การปนเปื้อนสาร NIAS ได้แก่ ความบริสุทธิ์
ของสารเติมแต่ง การเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ไม่สมบูรณ์ การปนเปื้อนของวัตถุดิบและการเสื่อมสภาพของวัสดุ สาร
NIAS สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มสารเคมีที่สามารถระเหยเป็นกลายไอได้ง่าย สารที่ระเหยได้ยากและโ ลหะหนัก
ชนิดต่างๆ ดังนั้นการทดสอบสาร NIAS จึงเป็นการประเมินความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหารอย่างครบถ้วน
ที่นอกเหนือจากชนิดสารเคมีที่คาดคะเนไว้ และกาลังเป็นประเด็นสาคัญและสอดคล้องกับ กฎระเบียบ ของ
สหภาพยุโรป การทดสอบสารปนเปื้อนจากสารเคมีที่ไม่จงใจเติมเข้าไป นั้นมีความยุ่งยาก และซับซ้อน เนื่องจาก
ไม่มีข้อมูลของสารเหล่านี้ จึงต้องใช้การทดสอบแบบ screening ด้วยเครื่อง GC-MS เพื่อ ใช้ตรวจสอบและ
ยืนยันชนิดของสารนั้นก่อนการทดสอบหาปริมาณต่อไป
ขณะนี้ยังไม่มี ห้องปฏิบัติการในประเทศไทยให้บริการทดสอบสาร NIAS ที่ปนเปื้อนในวัสดุสัมผัส
อาหารโดยวิธี screening มีเพียงห้องปฏิบัติการในสหภาพยุโรปเท่านั้นที่สามารถให้บริการทดสอบ ดังนั้นจึง
มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ วศ . ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบสารดังกล่าว ด้วยการ จัด อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง Screening Test for Food Contact Materials by GC-MS โดยเชิญ Mr. Maurus
Biederman ผู้เชี่ยวชาญจาก Official Food Control Authority of the Canton of Zurich สมาพันธรัฐ
สวิส มาเป็นวิทยากร ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นอย่างดี มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่
ยอมรับกันใน ระดับโลก อัน จะเป็นการพั ฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ของ วศ . ให้มี ผลการทดสอบเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศ และทาให้ วช . มีความพร้อมที่จะเ ป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ อาเซียนด้านวัสดุ
สัมผัสอาหารตามนโยบายของ วศ. ต่อไป
วัตถุประสงค์
๑. พัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ของ วศ . ในการให้บริการทดสอบ สาร NIAS ที่ปนเปื้อนในวัสดุสัมผัส
อาหารได้ตามความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารส่งออก
๒. นักวิทยาศาสตร์ของ วศ . ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์กับนักวิทยาศาสตร์ของ Official
Food Control Authority of the Canton of Zurich สมาพันธรัฐสวิส
ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. ได้รับความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการทดสอบสาร NIAS ในวัสดุสัมผัสอาหาร
๒. ได้ความรู้เกี่ยวกับข้อกาหนด กฎระเบียบ มาตรฐานของความปลอดภัยของสาร
อาหารของสหภาพยุโรป
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