U.S.FDA เผยแพรผลการสุมตัวอยางทดสอบสารเคมี PFAS ในสินคาอาหารทะเล
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 องคการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug
Administration: U.S. FDA) ไดเผยแพรผลการสุมตัวอยางสินคาอาหารทะเลเพื่อทําการทดสอบ ตรวจหา และวัด
ระดั บ สารเคมี per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) หรื อ “สารเคมี ถ าวร” ซึ่ ง เป น สารเคมี ที่ ไ ม
สามารถย อยสลายได และมั ก ใช เ คลื อบวั ส ดุ อาหาร การสุมตัว อยา งเพื่ อ ทดสอบสิน คา อาหารทะเลในครั้ ง นี้ มี
จุดประสงคเพื่อเปนขั้นตอนเบื้องตนในการพิจารณาวาหนวยงานควรสุมตรวจสินคาอาหารทะเลเพิ่มขึ้นหรือไมใน
อนาคต หรือมีสินคาอาหารทะเลประเภทใดที่ควรเปนเปาหมายในทําการทดสอบตอไป
เหตุผลการเริ่มสุมตัวอยาง
เพื่อทดสอบสินคาอาหารทะเล
การริ เ ริ่ มสุ มตรวจสิน ค า อาหารทะเล เพื่ อตรวจหา
และวัดระดับสารเคมี PFAS ในลักษณะนี้เปนผลมา
จากการทดสอบอาหารในภาพรวมหรือ Total Diet
Study (TDS) ของหน ว ยงาน U.S.FDA ซึ่ ง พบว า มี
สารเคมี PFAS ปริ ม าณต่ํ า ในสิ น ค า อาหารทะเล
ตัวอยางที่นําไปทดสอบ และเนื่องจากอาหารทะเล
เป น สิ น ค า ที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ การปนเป อ นจาก
สภาพแวดลอมคอนขางสูง หนวยงาน U.S.FDA จึงสุม
ทดสอบสิ น ค า อาหารทะเลตั ว อย า งบางชนิ ด และ
เจาะจงมากขึ้น รวมถึงการทดสอบหาสารเคมี PFAS
บางชนิ ด ที่ ผ ลการศึ ก ษาระบุ ว า พบบ อ ยในสิ น ค า
อาหารทะเลดวยในครั้งนี้ ซึ่งผลการสุมตัวอยางเพื่อ
ทดสอบชี้ ใ ห เ ห็ น ว า สิ น ค า อาหารทะเลที่ ต รวจพบ
สารเคมี PFAS ประเภทสารและระดั บ สารเคมี
ดังกลาวลวนมีรอยละเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นเมื่อเทียบกับการ
ทดสอบ TDS

สินคาอาหารทะเลที่สุมตัวอยางเพื่อทดสอบ
หนว ยงาน U.S.FDA ไดสุ มซื้ อตัวอยางสินคาอาหาร
ทะเลจากร านค าปลี ก ซึ่ งเป นสิ นค าที่ มั กนํ าเข าจาก
ตางประเทศมาวางจําหนายในสหรั ฐฯ เป นส วนใหญ
ไดแก หอย ปลาค็อด ปู ปลาพอลล็อก ปลาแซลมอน
กุง ปลาทูนา และปลานิล จํานวน 81 ตัวอยาง โดย
เปนสินคาจากไทยทั้งหมด 5 ตัวอยาง และเปนสินคา
ปลาทูนากระปองทั้งหมด

ผลการสุมตัวอยางเพื่อทดสอบ
หน วยงาน U.S.FDA ใช หลั กการและวิ ธี การทดสอบ
ทางวิ ทยาศาสตรที่ดีที่สุ ดในป จจุบั น เพื่ อประเมิ นค า
ความเปนพิษของสารเคมี PFAS แตละชนิด โดย พบวา
สิ นค าหอยบรรจุกระป องจากประเทศจี นมี ระดั บของ
กรดเพอร ฟลู ออโรออกโทนาอิ ก (perfluorooctanoic
acid: PFOA) ซึ่งเปนสารเคมี PFAS ชนิดหนึ่งในปริมาณ
สูงมากจํานวน 2 ตัวอยาง ซึ่งเปนไปไดวาอาจส งผล
กระทบตอสุขภาพของผูบริโภค หากบริโภคในปริมาณ
มากกวา 10 ออนซ (ประมาณ 283 กรัม) ตอเดือน
ขณะที่เยาวชนควรจํากัด การบริโภคสินค าดัง กล าว
เพียง 2 ออนซ (ประมาณ 57 กรัม) ตอเดือน
จากการสุมตัวอยางเพื่อทดสอบในครั้งนี้ นอกเหนือจาก
สาร PFOA ในสินคาหอยบรรจุกระปองแลว หนวยงาน
U.S.FDA ไมพบสารเคมี PFAS ชนิดอื่นในผลิตภัณฑ

หอย และสารเคมี PFAS ในผลิ ตภั ณฑ อาหารทะเล
ชนิดอื่นในปริ มาณที่สู งมากพอที่ จะสงผลกระทบต อ
สุขภาพ
หลังจากนี้ หนวยงาน U.S.FDA จะทดสอบผลิตภัณฑ
หอยนําเขาและดําเนินการตามความเหมาะสม อีกทั้ง
ยังมีแผนที่จะทดสอบสินคาหอยสดและหอยกระปอง
ทั้งที่เปนสินคานําเขาและสินคาที่ผลิตในสหรัฐฯ เพื่อ
ศึกษาเกี่ ยวกับระดับสารเคมี PFAS ใหมากขึ้น และ
เพื่อพิ จารณาออกมาตรการหรื อข อแนะนํ าด านการ
สาธารณสุขที่ดีที่สุดตอไป
ผูสนใจสามารถดาวนโหลดผลการสุมตัวอยางเพื่อ
ทดสอบในครั้งนี้ไดจากลิงกดานลางนี้

https://www.fda.gov/media/159570/download

ที่มา
https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-shares-results-pfas-testingseafood?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.fda.gov/media/159570/download
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
กรกฎาคม 2565

