การกากับดูแลกระดาษสัมผัสอาหารในประเทศฝรั่งเศส
กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
(DGCCRF) เป็นหน่วยงานที่กากับดูแลกระดาษสัมผัสอาหารในประเทศฝรั่งเศสและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ DGCCRF
Note d’information no 2004-64 ซึ่งครอบคลุมวัสดุสัมผัสอาหารหลายชนิด และ DGCCRF Note d’information
no 2006-156 ว่าด้วยกระดาษและกระดาษแข็งเคลือบ นอกจากนี้ยังกาหนดให้ใช้กฎหมายว่าด้วยหลักปฏิบัติการผลิตที่
ดี (GMP) ห รื อ Guide de bonnes pratiques de fabrication des papiers et cartons et des articles
transformés en papier et carton destines au contact des denrées alimentaires ห รื อ GDBP ในภ าษ า
ฝรั่งเศส
ขอบเขตชนิดกระดาษ
DGCCRF Note d’information no 2004-64 ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับกระดาษและกระดาษแข็ง ครอบคลุม
กระดาษสัมผัสอาหาร ได้แก่
1) กระดาษขาว
2) กระดาษชนิดเติมสีและไม่เติมสี
3) กระดาษที่มีการพิมพ์โดยด้านที่พิมพ์ต้องไม่สัมผัสอาหาร
4) กระดาษทาความสะอาดในครัว (kitchen paper)
5) กระดาษทาความสะอาดสาหรับใช้บนโต๊ะอาหาร (table napkin)
6) ไม่รวม กระดาษ “active” และกระดาษที่ไม่ได้เจตนาใช้สัมผัสอาหาร เช่น กระดาษปูโต๊ะอาหาร กระดาษ
กันเปื้อน กระดาษรองจน เป็นต้น
นอกจากนั้นกฎหมายในหมวดวัสดุเชิงประกอบ (composite) ครอบคลุมกระดาษที่ใช้ร่วมกับวัสดุอื่น ๆ เช่น
พลาสติกและแผ่นเปลวอะลูมิเนียม วัสดุเชิงประกอบอยู่ในรูปวัสดุหลายชั้น มักมีพลาสติกเป็นชั้นสัมผัสอาหาร กระดาษ
ในที่นี้อาจเป็นกระดาษเรียบหรือกระดาษลูกฟูก
DGCCRF Note d’information no 2006-156 ครอบคลุ ม กระดาษและกระดาษแข็ ง ที่ เคลื อ บด้ ว ยสาร
ประเภทไข ไขเติมแต่ง พาราฟิน พาราฟินเติมแต่ง ซิลิโคน หรืออิมัลชันของพอลิเมอร์ ตัวอย่างกระดาษเคลือบภายใต้
กฎหมายฉบับนี้ มีดังนี้
1) กระดาษเคลือบไขหรือเคลือบด้วย PE ใช้กับอาหารเปียกและอาหารมีไขมัน เช่น เนื้อ เนยแข็ง
2) กระดาษใช้สาหรับการปรุงสุกอาหารและมักเคลือบด้วยซิลิโคน
3) กระดาษเคลือบด้วยสารฟลูออรีน ใช้กับอาหารเปียกและอาหารมีไขมัน
4) กระดาษเคลือบด้วยอิมัลชันของอะคริลิก ใช้กับอาหารเปียกและอาหารมีไขมัน
5) กระดาษเคลือบด้วย PVC เช่น จานกระดาษ
วัตถุดิบสาหรับผลิตกระดาษ
กฎหมายทั้ง 2 ฉบับ กาหนดให้เส้นใย (fiber) ที่ใช้ต้องมาจากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์ เส้นใยเทียม
จากเซลลูโลส หรือเส้นใยรีไซเคิลที่เป็นไปตาม GDBP และห้ามใช้เส้นใยรีไซเคิลที่มีคุณภาพด้อยกว่าเส้นใยบริสุทธิ์และ
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เส้นใยรีไซเคิลที่ผลิตจากกระดาษจากขยะรวมและขยะชุมชนที่ไม่มีการคัดแยก กระดาษจากสานักงานและตั ดย่อยเป็น
ชิ้นเล็ก ๆ แล้ว
สารที่อนุญาตให้ใช้ หรือ Positive list
กฎหมายของประเทศฝรั่ งเศสมี ก ารควบคุ ม สารเคมี ที่ ชั ด เจนเพี ย งสารเดี ย ว คื อ สารเพิ่ ม ความขาวสว่า ง
(optical brightening agent) และไม่ มี positive list แต่ก าหนดให้ ป ฏิ บั ติต ามหลั ก ปฏิ บั ติ การผลิ ต ที่ ดีห รือ GDBP
และอนญาตให้ใช้สารเคมีตามที่กาหนดไว้ใน BfR XXXVI (BfR, 2014) ของประเทศเยอรมนี และ 21 CFR 176.170
และ 21 CFR 176.180 ของสหรัฐอเมริกา
การทดสอบกระดาษและข้อกาหนด
DGCCRF Note d’information no 2004-64 กาหนดการทดสอบกระดาษสัมผัสอาหารไว้ค่อนข้างสมบูรณ์
และชั ด เจน น าไปปฏิ บั ติ ได้ ง่า ย การทดสอบแตกต่ า งตามชนิ ด อาหาร และมี ก ารประกาศข้ อ ก าหนดเฉพาะเพิ่ ม
ตลอดเวลา โดยเฉพาะการทดสอบไมเกรชันของสารเติมแต่ง ผู้เกี่ยวข้องควรติดตามการเปลี่ยนแปลง
ตัวอย่างการทดสอบกระดาษสัมผัสอาหารของประเทศฝรั่งเศส: กรณีอาหารเปียกหรืออาหารไขมัน
Purity requirements
Acceptability limits
Analysis methods
Transfer if antimicrobial agent Absence of inhibition zone
EN 1104
PCP content
≤ 0.1 mg/kg of paper
EN/ISO 15320
PCB content
≤ 2 mg/kg of paper
EN/ISO 15318
Migration of coloring agents
A grade of 5 shall be obtained EN 646
ที่มา: DGCCRF (2004)
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