
 

ใชพลาสติกและโฟมใหปลอดภัย หางไกลจากมะเร็งและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

ท่ีมา : http://www.udif.or.th/envoroment9.htm 

 
ทุกวันนี้จะเห็นวามีการใชถุงพลาสติกใสอาหารหิ้วกลับบานกันมากมาย ไมวาจะเปนอาหารรอนและ เย็น เชน น้ําเตาหู 

กวยเตี๋ยว แกง หรือผัดตางๆ กาแฟเย็น ชาเย็น โอเลี้ยง ขนมหวาน ผลไมปอก และ อาหารสําเร็จรูป เปนตน  สําหรับอาหารประเภทที่ไม
มีน้ําจะนิยมใสกลองโฟมเปนภาชนะที่นิยมใชกันมากมาย เชน ขาวผัด ผัดไทย ขาวแกง ขาวไขเจียว โรตี รวมทั้งถวยที่ใสบะหมี่กึ่ง

สําเร็จรูปที่เพียงแคใสน้ํารอนก็พรอมกินได 
พลาสตกิดังกลาวนอกจากปญหาในการกําจัดขยะแลว ยังมีอันตรายแฝงมาดวย ซึ่งผูคนสวนมากทั้งผูขายและผูซื้อไมรู หากไม

ระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงพลาสติกที่ผลิตกันทุกวันนี้ พลาสตกิแบงออกได 7 ชนิด แตละชนิดจะระบุเปนตัวเลข 1-7 ภายในเครื่องหมาย
ลูกศรสามเหลีย่มใหคนสามารถดูได เชน หากเปนขวดหรือน้ําดื่มก็จะอยูดานลางสดุของขวด พลาสติกทั้ง 7 ชนิดมีดงัตอไปนี้ 
 

ช่ือ ลักษณะ ชนิดที่ การใช 

1 พลาสตกิใส พีอีทีอี (PETE)  
ชื่อเต็ม คือ polyethylene 
terephthalate ethylene 

ใชบรรจุน้ําดื่ม น้ําอัดลม เครื่องดืม่ น้ําผลไม น้ํายาซักผา น้ํายาทํา

ความสะอาด และ อาหารบางชนิด 

2 พลาสตกิสทีึบ เอชดีพีอี (HDPE)  
ชื่อเต็มคือ high density 
polyethylene 

ใชบรรจุนมสด น้าํดื่ม น้ํายาฟอกขาว น้ํายาซักผา แชมพู ขวดยา 

และถุงพลาสติก 

3 พีวีซี (PVC)  เปนพลาสตกิสําหรับ

หอหุม  เปนชื่อยอของ polyvinyl 
chloride 

ใชบรรจุน้ํามันพืช น้ํามันซักผา น้ํายาเช็ดกระจก ที่ใชกันมากคือ ถุง

หิ้วที่ใชใสของกันตามรานคา ซุปเปอรมาเกต็ รานสะดวกซ้ือ 

4 แอลดีพีอี (LDPE)   
ชื่อเต็มเปน low density 
polyethylene 

ใชเปนถุงหิ้ว ใชหอหุม ขวดพลาสติกบางชนิด และที่ใชกันมากทีสุ่ด

ก็คือ ถุงเย็นใสอาหาร ขนม กาแฟเย็น ชาเย็น 

5 พีพี (PP)   
ชื่อเต็มคือ 

polypropylene 

ใชเปนยางลบ ใช บรรจุภาชนะไซรัป 
โยเกิรต หลอดดดู ขวดนมเด็ก ถงุรอนใชสําหรับบรรจุอาหารรอน 

เชน กวยเตี๋ยว กาแฟรอน  
เปนถวยกาแฟ ชา ชนิดใชแลวทิ้ง 

6 พอลีสไตรีน 

(polystyrene) 
เปนพลาสตกิที่ใชเรียก

ทั่วไปวาโฟม 
ใชบรรจุรองรับการกระแทกพวกอุปกรณ  
ตูเย็น วิทยุ วิทย ุโทรทัศนฯลฯ ในกลองกระดาษอีกที ใชทํากลอง

สําหรับบรรจุอาหารที่เรียกวา ขาวกลอง ที่ใสไข ถวยที่ใชแลวทิ้ง 

ชอน สอม มีดพลาสตกิที่ใชแลวทิ้ง 
7 ชนิดอื่นๆ   

เชน พอลีคารบอนเนต 

(polycarbonate) 

ทําเปนขวดน้ํา เหยือกน้ํา ขวดนม  
ขวดน้ําบรรจุ 5 ลติร ขวดน้ํานักกฬีา ใชบุกระปองโลหะสําหรับใส
อาหาร เปนถวยใส ชอนสอม มีดชนิดใส 
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ขวดนมเด็กจะตองไมเปนพอลีคารบอนเนต หากหลีกเลี่ยงไมไดก็ใหใชอยางระมัดระวังเปน

พิเศษถามีรอยขีดขวนตองทิ้งไปตองอุนนมนอกขวดแลวจึงเทใสเขาไป อยาอุนทั้งขวด 
พลาสติกเกือบทุกชนิดกอปญหาดานสิ่งแวดลอม เพราะวาเม่ือนําไปฝงกลบแลวมันจะไมยอย

สลาย ถึงจะเบาแตก็มีปริมาณมากทําใหสิ้นเปลืองเน้ือที่ สวนการเผาขยะที่เปนพลาสติกชนิดพีวีซี จะ

ขวดนํ้าด่ืมพลาสติกทุกชนิดจะตองไมใสนํ้ารอน เพราะวามันจะไปเพ่ิมความสามารถในการชะ

ละลายสารเคมีออกมาไดมากขึ้น 

อันตรายอีกประการหน่ึงก็คือพลาสติกหลายชนิดโดยเฉพาะพวกที่เปนแผนฟลมหุมหอ จะตอง

ไมเอาไปทําใหรอนดวยไมโครเวฟ โดยเฉพาะอาหารท่ีเปนไขมัน เพราะวาจะทําใหชะละลายสารเคมี

ออกมา ตองเปนชนิดที่ระบุวาปลอดภัยกับไมโครเวฟเทานั้น เชนพวกเอสดีพีอี และ พีพี 

พลาสติกทุกชนิดยกเวนที่เปนพลาสติกชีวภาพลวนแลวแตมีพิษมากนอยตางกัน รวมทั้งที่เปน

ขวดนํ้าด่ืมชนิดใส ชนิดทึบ อยางเชนมีสาร DEHA เปนสารที่เติมลงไปในการผลิตพลาสติก ดังน้ันจึง
มีขอแนะนําวาไมควรเอากลับมาใชแลวใชอีกเพราะวาการใชแบบน้ีจะทําใหสารเคมีคอยๆ ถูกชะละลาย

ออกมาทีละนอย ตามอายุการใชงาน 

พลาสติกพวกโพลีคารบอนเนตจะมีสาร BPA ออกมา ซึ่งสารตัวน้ีเปนสารที่มีโครงสรางคลาย
ฮอรโมนเอสโตรเจน (estrogen) ของเพศหญิง ทําใหสเปริมลดลง เปลี่ยนพฤติกรรมเพศ ตานทาน

อินซูลิน (insulin) มีโอกาสเกิดเปนมะเร็ง 

พลาสติกชนิดที่ 3 ที่เปนพีวีซี สารไวนิลคลอไรด (vinyl chloride) เปนสารพิษตอคนพบวา มี
คนงานที่สัมผัสกับสารพีวีซีเปนมะเร็งตับ นอกจากนี้จะปลอยสาร DEHA ออกมาดวย พบวา นิยมใช
ถุงหิ้วขนาดเล็กใสปาทองโก กลวยแขก ซึ่งเปนอันตราย ดีที่บางรายใชกระดาษขาวรองรับแตก็มีสวน

สัมผัสกับอาหาร 

ในกรณีที่จะตองใชบรรจุอาหาร จะตองเปนพลาสติกชนิดที่ 1, 2, 4 และ 5 เทาน้ัน ตอง

หลีกเลี่ยงพลาสติกชนิดที่ 3, 6 และ 7 ยกเวนพลาสติกจากสารธรรมชาติเทาน้ัน หลีกเลี่ยงด่ืมนํ้าจาก

ขวดพลาสติก ยกเวนการเดินทาง นํ้าประปานั้นด่ืมไดหากไมคอยม่ันใจก็ใหกรองอีกครั้งดวย

คารบอนกัมมันต 

พลาสติกชนิดที่ 1 และ 2 เทาน้ันที่นํามา รีไซเคิล (recycle) ได จะตองไมนําพลาสติกทุกชนิด
กลับมาใชใหม (reuse) 



 

นอกจากน้ียังพบวากระบวนการทําพลาสติกจะตองใชพลังงานมากกวาการทําแกว ดังน้ันควรจะ

กลับมาใชขวดแกวบรรจุนํ้าด่ืม นํ้าอัดลม และสามารถนํากลับมาใชใหมได การผลิตพลาสติกแตละ

ชนิดมีการปลอยสารพิษเขาไปในอากาศ ในนํ้าทําใหเกิดภาวะมลพิษ รวมทั้งตอสุขภาพของคน และตอ

สิ่งแวดลอม 
ขณะน้ีเริ่มมีพลาสติกชนิดใหม คือ ลาสติกชีวภาพ (bio-based plastics) เปนพลาสติกที่ทํา

จากวัตถุดิบที่เปนของธรรมชาติ เชนแปงมัน ขาวโพด 
ในประเทศที่พัฒนาแลว เขาหามใชพวกพลาสติกที่เปนโฟมที่ทําจากสไตรีนมาเปนภาชนะที่จะ

บรรจุอาหารรอนและเย็น หากจะใชตองไมใชกับของรอน เพราะสารสไตรีนมีโอกาสหลุดออกมา 

สารเคมีตัวน้ีจะไปทําลายฮอรโมนในรางกายของเรา มีผลตอสมอง ระบบประสาท เม็ดเลือดแดง ตับ 

ไต 
 

ดังน้ัน เพ่ือความปลอดภัยตอสุขภาพควรจะปฏิบัติดังนี้ 
1. หลีกเลี่ยงการใชภาชนะท่ีเปนพลาสติกในการทําใหอาหารรอนดวยไมโครเวฟ โดยเฉพาะ

อาหารที่เปนพวกนํ้ามันและไขมัน เพราะวาจะไปชะละลายสารเคมีออกมามากขึ้น 
2. ระวังไมใชแผนพลาสติกหอหุมอาหาร ควรใชกระดาษท่ีเปนไข หรือกระดาษเช็ดมือปดอาหาร 

และอยาใหพลาสติกสัมผัสอาหาร 
3. ใชภาชนะอื่นๆ แทนพลาสติก เชน กลองกระดาษ หมอปนโต กระทงใบตอง 

 
กลาวโดยสรุป ภาชนะที่เปนพลาสติกมีหลายชนิดไมเหมาะสม ที่จะนํามาบรรจุอาหาร ขนม 

รวมทั้งไมเหมาะสมนํามาบรรจุนํ้าด่ืม เพราะวารางกายมีโอกาสท่ีจะไดรับสารพิษทีละนอยๆ โดยเฉพาะ

กลองโฟมท่ีนิยมใชกันทุกวันน้ี ซึ่งจะปลอยสไตรีนโมนอเมอรออกมาเปนสารกอมะเร็ง ตองไมใชกลอง

โฟมบรรจุอาหารรอน ตองไมใชพลาสติกที่ทําดวยพีวีซี ใสอาหารของกินตางๆ จึงควรใชเฉพาะกรณีที่

จําเปน และไมควรบริโภคอาหารและนํ้าจากภาชนะพวกนี้เปนประจํา 
เผยแพรในวารสารเชียงใหมปริทัศนฉบับเดือนตุลาคม 2549 หนา 19



 

 
 
 

ควรใชภาชนะโฟมบรรจุอาหารใหเหมาะสมกับสภาพของอาหาร เชน ไมควรใชบรรจุอาหารที่รอนจัด 

โดยเฉพาะอาหารทอดดวยนํ้ามัน เพราะสไตรีนจะละลายไดดีในนํ้ามัน กอนนําภาชนะโฟมมาใชควรกําจัดเศษโฟมท่ี

หลงเหลืออยูตามผิวภาชนะออกกอน หรือใชถุงพลาสติกใสรองกลองโฟมกอนบรรจุอาหาร สําหรับการอุนอาหารดวย

เตาไมโครเวฟนั้น ควรนําอาหารใสภาชนะกระเบ้ืองเคลือบหรือภาชนะแกวทนไฟ และไมควรนํากลองโฟมท่ีใชแลว

กลับมาใชซํ้า ทั้งน้ีเพื่อปองกันการละลายออกมาของสารเคมีที่อาจจะเกิดสารพิษสะสมและเปนอันตรายตอสุขภาพ 

นพ .ไพจิตร กลาววา จากการสํารวจวิจัยภาชนะโฟมบรรจุอาหารที่วางจําหนายตามทองตลาดของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย พบวาไดมาตรฐานทุกตัวอยาง และจากการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑประเภทโฟมที่ใส

อาหารที่ผูผลิตนํามาตรวจวิเคราะหเพื่อการรับรองสินคา ก็พบวามีคุณภาพตามท่ีกฎหมายกําหนดดวย ปจจุบันพบวามี

การนําภาชนะโฟมไปใชไมเหมาะสมกับสภาพอาหาร เชน นําไปใสอาหารที่รอนจัด หรือนําอาหารที่บรรจุในกลอง

โฟมมาอุนในเตาไมโครเวฟ ซ่ึงหากอุนอาหารจนมีความรอนสูงก็อาจทําใหกลองโฟมละลาย เพื่อความปลอดภัย  
 

นพ.ไพจิตร วราชิต อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย กลาววา ปจจุบันพอคาแมคาอาหารตามสั่ง อาหาร

สําเร็จรูป นิยมใชกลองโฟมเปนภาชนะบรรจุอาหาร ทั้งน้ีเน่ืองจากมีความสะดวก รวดเร็ว อยางไรก็ตาม การนําภาชนะ 

“โฟม” มาบรรจุอาหารรอนจําเปนตองระมัดระวัง เน่ืองจากการสัมผัสกับอาหารรอนจัดเปนระยะเวลานาน อาจทําให

ภาชนะเสียรูปและอาจหลอมละลายจนมีสาร “สไตรีน” ซ่ึงเปนสารกอมะเร็งออกมาปนเปอนกับอาหารที่บรรจุอยูได 
 
โดยปริมาณการละลายออกมาของสไตรีนจะมากหรือนอยน้ัน ข้ึนอยูกับปจจัย 3 อยาง คือ ไขมันในอาหาร 

ระยะเวลา และอุณหภูมิระหวางการสัมผัสของอาหารกับภาชนะ ซ่ึงอาหารที่มีไขมันสูงจะทําใหมีการละลายออกมา

ของสไตรีนมากกวาอาหารที่ไมมีไขมันเปนสวนประกอบทั้งน้ีในสวนของการควบคุมคุณภาพของภาชนะพลาสติกบรรจุ

อาหารในปจจุบันน้ัน กระทรวงสาธารณสุข ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 111 (พ.ศ.2531) ที่ควบคุม

เก่ียวกับภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร ซ่ึงครอบคลุมพลาสติกชนิดโพลิสไตรีน ที่ใชในการผลิตภาชนะโฟม โดยได

กําหนดปริมาณสารอันตรายที่อาจจะมีตกคางอยูในเน้ือภาชนะในปริมาณที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอการนําไปใชงาน

ปกติ 
 

 
ท่ีมา : http://www.thaigoodview.com/node/3554 

 

 

การนําภาชนะ “โฟม” มาบรรจุอาหารรอน ระวัง สไตรีน  
ซึ่งเปนสารกอมะเร็งออกมาปนเปอนกับอาหารที่บรรจุอยูได 

http://www.thaigoodview.com/node/3554


 

 

 

“จากผลการวิจัยดังกลาว มีการเรียกเก็บขวดเพทจากทั่วยุโรปมาศึกษา ปรากฏวา ไมพบวาขวดเพทที่มีรอยบุบ ราว จะ

มีสารเคมีที่กอใหเกิดโรคมะเร็งปน เปอนออกมาแตอยางใด จึงมีการตรวจสอบอยางละเอียดจึงทราบวาการปนเปอน
สารเคมีเกิดจากความผิด พลาดระหวางที่ปฏิบัติการในหองทดลอง แมจะมีผลการทดลองออกมายืนยันวา ขวดเพทมี
ความปลอดภัยไมมีสารเคมีปนเปอนก็ตาม แตการนํากลับมาใชใหมก็ตองระมัดระวัง โดยเฉพาะเร่ืองความสะอาด”  
นายประกายกลาว 
 
นายประกายกลาวตอวา ประชาชนท่ีจะนําขวดมาใชซํ้า หลังจากด่ืมนํ้าอัดลม หรือนํ้าผลไมหมดแลว ใหลางทําความ

สะอาดขวดกอน โดยเฉพาะภายในขวด ที่มีรองเปนลวดลายสวยงามของขวด ทําใหลางยาก หรือทําความสะอาดไม
ทั่วถึงได และเมื่อใชไปนานๆ ตองหม่ันสังเกตวาขวดเพทมีสีเปลี่ยนไปหรือไม 

ลงหนังสือพิมพไทยรัฐ  เมื่อวันที่ 2/11/2007 

นายประกายกลาวตอวา สําหรับบรรจุภัณฑประเภทอ่ืน ที่นิยมนํามาใชซํ้า เชน ขวดพลาสติกใส หรือขวดเพท ซ่ึงจะเปน

ขวดใสมีลักษณะแข็ง ตามปกติขวดเพทถือวาเปนขวดพลาสติกที่มีความปลอดภัยมากที่สุด และมีความคงทนแข็งแรง

กวาขวดพลาสติกประเภท อ่ืนๆ ซ่ึงในตางประเทศก็นิยมใชกันมาก อยางไรก็ตามที่ผานมา เคยมีผลงานวิจัยจาก

ตางประเทศออกมาระบุวา ขวดเพทที่นํากลับมาใชใหมอาจมีอันตรายตอสุขภาพได หากขวดมีลักษณะบุบ มีรอยราว 
หรือแตก หรือถูกความรอนทําใหขวดเปลี่ยนรูปรางไปจากเดิม โดยสารเคมีจากเน้ือพลาสติกอาจปนเปอนกับอาหาร 
หรือ นํ้ าที่ บรรจุ ในขวด  หากได รั บสารพิษสะสมจํ านวนมากจะ เสี่ ย งต อการ เปน โรคมะ เ ร็ ง ได ง าย ข้ึน 
 

"หากจะใชโฟมกับอาหารที่มีความรอน ก็ควรจะใชถุงพลาสติก ถุงรอน หรือใบตอง มารองทั้งดานบนและดานลาง

กลองโฟมเสียกอน เพื่อปองกันไมใหอาหารสัมผัสกับโฟมโดยตรง ซ่ึงที่ผานมามักจะพบวา แมคา พอคา จะใชถุงรอน

รองเฉพาะดานลางกลองโฟมเทาน้ัน แตดานบนไมมีอะไรรอง พอเปดกลองโฟมออกมา จะเห็นไดเลยวาฝากลองโฟม

เปนรอยบุมตามรูปไขดาว ซ่ึงเรื่องน้ีอันตรายมาก แตคนทั่วไปไมมีความรูวาเปนสิ่งอันตรายตอสุขภาพ" นายประกาย 
กลาว 
 

ท่ีมา : http://www.drkalaya.com/health.php?newsid=1012 
 

นาย ประกาย บริบูรณ ผูเชี่ยวชาญสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารกรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) เปดเผยวา ปจจุบันมีการใชโฟมในการใสอาหารประเภทตางๆ โดยโฟมจะผลิตจากสารเคมี โพลีส

ไตลีน ผานการอัดอากาศ รอยละ 90 ทําใหโฟม ไมทนตอความรอน และจะละลายไดงายข้ึนเมื่อถูกความมัน ดังน้ัน ไม

ควรนําโฟมมาใสอาหารที่มีความรอน และอาหารมันๆ เพราะจะทําใหโฟมละลาย สารเคมีจะผสมปนเปอนอาหารได 

ห า ก ส า ร เ ค มี ดั ง ก ล า ว ส ะ ส ม ใ น ร า ง ก า ย ม า ก ๆ  จ ะ เ สี่ ย ง เ ป น โ ร ค ม ะ เ ร็ ง ไ ด 
 

 

 

สธ.เตือนภัยกลองโฟมใสอาหารรอน ใสอาหารรอน-ของมันระวังมะเร็ง 

http://www.drkalaya.com/health.php?newsid=1012

