
US.FDA เผยแพรรายงานการตรวจสอบสารตกคางในอาหารที่จําหนายในสหรัฐฯ      

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 องคการอาหารและยาของสหรฐัฯ (US.FDA) ไดเผยแพรรายงานการ
ตรวจสอบสารกําจัดศตัรูพืชตกคางในอาหารมนุษยและสัตวประจาํปงบประมาณ 2563 พบวา รอยละ 96.8 ของ
ตัวอยางอาหารมนุษยทีผ่ลิตในสหรัฐฯ และรอยละ 88.4 ของตัวอยางอาหารมนุษยทีนํ่าเขาจากตางประเทศเปนไป
ตามมาตรฐานของรัฐบาลกลาง โดยสินคานําเขาละเมิดมาตรฐานสหรัฐฯ สูงกวาอาหารในประเทศถึงกวา 3 เทา 
ทั้งน้ี ขาวและผลิตภัณฑเปนสินคานําเขากลุมธัญพืชที่มีการละเมิดมากที่สุดถึงรอยละ 90.9 ของตัวอยางสินคาขาว
และผลิตภัณฑ ในขณะที่รอยละ 100 ของตัวอยางอาหารสัตวที่ผลิตในสหรัฐฯ และรอยละ 96.8 ของตัวอยาง
อาหารสัตวนําเขาเปนไปตามมาตรฐานของรัฐบาลกลาง สาระสําคัญสรุปได ดังน้ี 

 ขอบเขตการตรวจสอบ 

การตรวจสอบดําเนินการในระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยองคการ
อาหารและยาสหรัฐฯ ไดทดสอบตัวอยางอาหารมนุษยเพ่ือตรวจหาสารกําจัดศัตรูพืชและสารที่ใชในอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ประมาณ 750 ชนิด ภายใตโปรแกรมตรวจสอบสารกําจัดศัตรูพืชตกคางของ US.FDA ประจําปงบประมาณ 
2563 

ตัวอยางที่ตรวจสอบทั้งหมดมีจํานวน 2,078 ตัวอยาง โดย 316 ตัวอยางเปนอาหารที่ผลิต
ภายในประเทศ (จาก 35 มลรัฐ) และอีก 1,762 ตัวอยางเปนอาหารที่นําเขาจาก 79 ประเทศ ซ่ึงมีการเก็บ
ตัวอยางจากเม็กซิโกมากที่สุดเปนจํานวน 582 ตัวอยาง รองลงมาเปนแคนาดา (164 ตัวอยาง) จีน (130 
ตัวอยาง) อินเดีย (118 ตัวอยาง) และที่เหลือเปนอาหารนําเขาจากประเทศอ่ืนๆ  โดยตัวอยางสินคาอาหารที่
นําเขาจากประเทศไทยมีทั้งหมด 24 ตัวอยาง 

ทั้งน้ี จํานวนตัวอยางอาหารมนุษยที่เก็บในป 2563 มีจํานวนนอยกวาตัวอยางที่เคยเก็บในป 2562 
ประมาณรอยละ 50 ในขณะที่ตัวอยางอาหารสัตวนอยกวาถึงรอยละ 70 ทั้งน้ีเน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ
โควิด-19 อยางไรก็ตาม การเก็บตัวอยางของสินคานําเขามีจํานวนมากกวาสินคาภายในประเทศ  

 ผลการตรวจสอบ 

• อาหารมนุษย   
 ผลทดสอบภาพรวม พบวา รอยละ 96.8 ของตัวอยางอาหารมนุษยที่ผลิตภายในสหรฐัฯ และรอยละ 

88.4 ของตัวอยางอาหารของมนุษยที่นําเขามีระดับการตกคางของสารกําจัดศัตรูพืชเปนไปตามมาตรฐานของ
รัฐบาลกลาง (สํานักงานคุมครองส่ิงแวดลอมของสหรัฐฯ หรือ Environmental Protection Agency: EPA) ซ่ึง
หมายความวา รอยละ 3.2 ของตัวอยางในประเทศ และรอยละ 11.6 ของตัวอยางการนําเขามีระดับสารกําจัด
ศัตรูพืชตกคางที่ไมเปนไปตามมาตรฐานของรัฐบาลกลาง โดยการละเมิดของสินคานําเขาสูงกวาสิ นคา
ภายในประเทศถึงกวา 3 เทาตัว ในขณะที่รอยละ 40.8 ของตัวอยางในประเทศ และรอยละ 48.4 ของตัวอยางที่
นําเขาไมพบสารกําจัดศัตรูพืชตกคาง 



- 2 - 
 

  

ผลทดสอบกลุมสินคาอาหารนําเขา  พบวา สินคาธัญพืช มีการละเมิดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 18.2 
ของตัวอยางสินคาธัญพืช (ละเมิด 33 ตัวอยาง จาก 181 ตัวอยาง) โดยขาวและผลิตภัณฑเปนสินคาในกลุมธัญพืช
ที่มีการละเมิดมากที่สุดถึงรอยละ 90.9 ของตัวอยางสินคาขาวและผลิตภัณฑ (ละเมิด 30 ตัวอยาง จาก 33 
ตัวอยาง) 

ทั้งน้ี ผักและผลไม เปนสินคานําเขาที่มีการเก็บตัวอยางมาทดสอบมากที่สุด คิดเปนรอยละ 77.9 ของ
ตัวอยางสินคาอาหารนําเขาทั้งหมด (1,762 ตัวอยาง) โดยมีอัตราการละเมิดสูงดวยเชนกัน  
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• อาหารสัตว   

 US.FDA ทําการวิเคราะหตัวอยางอาหารสัตวจํานวน 102 ตัวอยาง (40 ตัวอยางเปนสินคา
ภายในประเทศและ 62 ตัวอยาง เปนสินคานําเขา) พบวา รอยละ 100 ของตัวอยางอาหารสัตวที่ผลิตในสหรัฐฯ 
และรอยละ 96.8 ของตัวอยางอาหารสัตวนําเขาเปนไปตามมาตรฐานของรัฐบาลกลาง ในขณะที่รอยละ 30.0 
ของตัวอยางในประเทศ และรอยละ 48.4 ของตัวอยางอาหารสัตวที่นําเขาไมพบสารกําจัดศัตรูพืชตกคาง  

 

 สารตกคางที่ตรวจพบ 

 อาหารมนุษย  วิธีตรวจสอบสารกําจัดศัตรพืูชของ FDA สามารถตรวจจับสารกําจัดศตัรพืูชและสารเคมี
ทางอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไดถึง 747 ชนิด จากการตรวจสอบตัวอยางอาหารมนุษยทั้งหมดครั้งน้ีพบสารตกคาง
ทั้งหมดจํานวน 185 ชนิด โดยสารตกคางที่พบมากที่สุด 10 อันดับแรก ไดแก สาร Azoxystrobin, สาร 
Imidacloprid,  ส า ร  Boscalid,  ส า ร  Fludioxonil,  ส า ร  Cypermethrin,  ส า ร  Thiamethoxam,  ส า ร 
Pyraclostrobin, สาร Tebuconazole, สาร Carbendazim,  และสาร Acetamiprid  



- 4 - 
 

 

 อาหารสัตว พบสารกําจัดศัตรูพืช 92 ชนิด ในตัวอยางอาหารสัตว 102 ตัวอยาง สารตกคางที่พบมาก
ที่สุด 4 อันดับแรก ไดแก  สาร Glyphosate (จํานวน 17 ตัวอยาง), สาร Piperonyl butoxide (16 ตัวอยาง), 
สาร Ethoxyquin (13 ตัวอยาง), และสารMalathion (12 ตัวอยาง) ที่เหลือเปนสารอ่ืนๆ ที่พบอยางละ 1 
ตัวอยาง  

 สินคาอาหารนําเขาที่อาจถูกเฝาระวังเปนพิเศษ 

 การตรวจสอบสารกําจัดศัตรูพืชของ FDA มุงเนนไปที่ผลิตภัณฑที่มีประวัติการละเมิดสูงหรือสงสัยวามี
การละเมิดโดยใชขอมูลจากหนวยงานที่เก่ียวของ จากขอมูลในอดีตพบวาอัตราการละเมิดของอาหารนําเขาสูงกวา
อาหารที่ผลิตในประเทศ โดยในป 2563 สูงถึงกวา 3 เทา การละเมิดของสินคานําเขาสวนใหญมักเกิดจากการพบ
สารตกคางที่ไมไดกําหนดคาที่ยอมรับได หรือ “no-tolerance” หมายถึงพบสารทีไ่มอนุญาตใหตกคางไดเลย 
โดยประมาณรอยละ 78  ของสารตกคางที่ละเมิดอยูในระดับที่สูงกวา 0.1 ppm ซ่ึงจะสงผลใหการสุมตัวอยาง
ของผลิตภัณฑนําเขาเหลาน้ันเพ่ิมข้ึนในอนาคต  

 ทั้งน้ี US.FDA ใชหลักเกณฑ 2 ประการ ในการพิจารณาเพ่ิมการตรวจสอบสินคานําเขาที่เขาขายการ
เฝาระวังเปนพิเศษ ไดแก  

 (1) สินคาที่ถูกเก็บตัวอยางมาวิเคราะหอยางนอย 20 ตัวอยาง หรือมีการละเมิดอยางนอย 3 ครั้ง และ  
 (2) อัตราการละเมิดรอยละ 10 หรือสูงกวา  

 ตัวอยาง สินคาขาว มีการเก็บตัวอยางไปตรวจสอบมากที่สุดถึง 131 ตัวอยาง และอัตราการละเมิดสูง
ถึงรอยละ 22.9 ขาวจึงเปนสินคาอาหารนําเขาที่ถูกเฝาระวังเปนพิเศษ ตารางดานลางแสดงผลิตภัณฑอาหาร
นําเขาที่ถูกเฝาระวังเปนพิเศษในการตรวจสอบโดย US.FDA  
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สารตกค้างในอาหารมนุษยท์ีต่รวจพบมากทีสุ่ด 10 อันดับแรก
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 อนึ่ง หนวยงานที่เก่ียวของกับการตรวจสารตกคางของรัฐบาลกลางของสหรฐัฯ ประกอบดวย หนวยงาน
คุมครองส่ิงแวดลอม (EPA) ซ่ึงรับผิดชอบในการกําหนดคาระดับสารตกคางของสารกําจัดศัตรูพืชที่ยอมรับไดที่
เรียกวา “tolerance”  และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรฐัฯ (US.FDA) รับผิดชอบในการบังคบั
ใชกฎหมายโดยดําเนินการตรวจสอบอาหารที่จําหนายในตลาดของสหรฐัฯ ทั้งอาหารภายในประเทศที่คาขายกันใน
ระหวางมลรัฐและอาหารที่นําเขาจากตางประเทศ เพ่ือตรวจสอบวาระดับของสารทีต่กคางเกินกําหนดหรือไม ทั้งน้ี
เพ่ือใหแนใจวาอาหารที่ผลิตดวยการใชสารกําจัดศัตรูพืชมีความปลอดภัยตอการบริโภค  

แหลงขอมูล:  

https://www.fda.gov/media/160464/download?utm_medium=email&utm_source=govdelivery 
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