
 

US.FDA เผยแพรรายงานการตรวจสอบสารตกคางในอาหารท่ีจําหนายในสหรัฐฯ 

เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2565 องคการอาหารและยาของสหรัฐฯ (US.FDA) ไดเผยแพรรายงานการ
ตรวจสอบสารกําจัดศัตรูพืชตกคางในอาหารมนุษยและสัตวประจําปงบประมาณ 2563 พบวา รอยละ 96.8 ของ
ตัวอยางอาหารมนุษยท่ีผลิตในสหรัฐฯ และรอยละ 88.4 ของตัวอยางอาหารมนุษยท่ีนําเขาจากตางประเทศเปนไป
ตามมาตรฐานของรัฐบาลกลาง โดยสินคานําเขาละเมิดมาตรฐานสหรัฐฯ สูงกวาอาหารในประเทศถึงกวา 3 เทา 
ท้ังนี้ ขาวและผลิตภัณฑเปนสินคานําเขากลุมธัญพืชท่ีมีการละเมิดมากท่ีสุดถึงรอยละ 90.9 ของตัวอยางสินคาขาว
และผลิตภัณฑ ในขณะท่ีรอยละ 100 ของตัวอยางอาหารสัตวท่ีผลิตในสหรัฐฯ และรอยละ 96.8 ของตัวอยาง
อาหารสัตวนําเขาเปนไปตามมาตรฐานของรัฐบาลกลาง สาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

 ขอบเขตการตรวจสอบ 

การตรวจสอบดําเนินการในระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 
2562 ถึง 30 กันยายน 2563 โดยองคการอาหาร
และยาสหรัฐฯ ไดทดสอบตัวอยางอาหารมนุษยเพ่ือ
ตรวจหาสารกําจัดศัตรูพืชและสารท่ีใชในอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ประมาณ 750 ชนิด ภายใตโปรแกรมตรวจสอบ
สารกําจัด ศัตรู พืชตกค างของ US.FDA ประจํ าป
งบประมาณ 2563 

ตัวอยางท่ีตรวจสอบท้ังหมดมีจํานวน 2,078 ตัวอยาง 
โดย 316 ตัวอยางเปนอาหารท่ีผลิตภายในประเทศ 
(จาก 35 มลรัฐ) และอีก 1,762 ตัวอยางเปนอาหาร
ท่ีนําเขาจาก 79 ประเทศ ซ่ึงมีการเก็บตัวอยางจาก

เม็กซิโกมากท่ีสุดเปนจํานวน 582 ตัวอยาง รองลงมา
เปนแคนาดา (164 ตัวอยาง) จีน (130 ตัวอยาง) 
อินเดีย (118 ตัวอยาง) และท่ีเหลือเปนอาหารนําเขา
จากประเทศอ่ืนๆ  โดยตัวอยางสินคาอาหารท่ีนําเขา
จากประเทศไทยมีท้ังหมด 24 ตัวอยาง 

ท้ังนี้ จํานวนตัวอยางอาหารมนุษยท่ีเก็บในป 2563 มี
จํ านวนนอยกว าตั วอย าง ท่ี เคยเ ก็บในป  2562 
ประมาณรอยละ 50 ในขณะท่ีตัวอยางอาหารสัตวนอย
กวาถึงรอยละ 70 ท้ังนี้ เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณโควิด-19 อยางไรก็ตาม การเก็บตัวอยาง
ของสินคานําเขามีจํานวนมากกวาสินคาภายในประเทศ  

 ผลการตรวจสอบ 

• อาหารมนุษย   
 ผลทดสอบภาพรวม พบวา รอยละ 96.8 

ของตัวอยางอาหารมนุษยท่ีผลิตภายในสหรัฐฯ และรอย
ละ 88.4 ของตัวอยางอาหารของมนุษยท่ีนําเขามีระดับ
การตกคางของสารกําจัดศัตรูพืชเปนไปตามมาตรฐาน
ของรัฐบาลกลาง (สํานักงานคุมครองสิ่งแวดลอมของ
สหรั ฐฯ หรื อ Environmental Protection Agency: 

EPA) ซ่ึงหมายความวา รอยละ 3.2 ของตัวอยางใน
ประเทศ และรอยละ 11.6 ของตัวอยางการนําเขามี
ระดับสารกําจัดศัตรูพืชตกคางท่ีไมเปนไปตามมาตรฐาน
ของรัฐบาลกลาง โดยการละเมิดของสินคานําเขาสูงกวา
สินคาภายในประเทศถึงกวา 3 เทาตัว ในขณะท่ีรอยละ 
40.8 ของตัวอยางในประเทศ และรอยละ 48.4 ของ
ตัวอยางท่ีนําเขาไมพบสารกําจัดศัตรูพืชตกคาง 



 

  

ผลทดสอบกลุมสินคาอาหารนําเขา  พบวา 
สินคาธัญพืช มีการละเมิดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
18.2 ของตัวอยางสินคาธัญพืช (ละเมิด 33 ตัวอยาง 
จาก 181 ตัวอยาง) โดยขาวและผลิตภัณฑเปนสินคา
ในกลุมธัญพืชท่ีมีการละเมิดมากท่ีสุดถึงรอยละ 90.9 
ของตัวอยางสินคาขาวและผลิตภัณฑ (ละเมิด 30 
ตัวอยาง จาก 33 ตัวอยาง) 

ท้ังนี้ ผักและผลไม เปนสินคานําเขาท่ีมีการเก็บตัวอยาง
มาทดสอบมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 77.9 ของตัวอยาง
สินคาอาหารนําเขาท้ังหมด (1,762 ตัวอยาง) โดยมี
อัตราการละเมิดสูงดวยเชนกัน  

 



 

• อาหารสัตว   
 US.FDA ทําการวิเคราะหตัวอยางอาหาร

สัตวจํานวน 102 ตัวอยาง (40 ตัวอยางเปนสินคา
ภายในประเทศและ 62 ตัวอยาง เปนสินคานําเขา) 
พบวา รอยละ 100 ของตัวอยางอาหารสัตวท่ีผลิตใน

สหรัฐฯ และรอยละ 96.8 ของตัวอยางอาหารสัตว
นําเขาเปนไปตามมาตรฐานของรัฐบาลกลาง ในขณะท่ี
รอยละ 30.0 ของตัวอยางในประเทศ และรอยละ 
48.4 ของตัวอยางอาหารสัตวท่ีนําเขาไมพบสารกําจัด
ศัตรูพืชตกคาง  

 

 สารตกคางท่ีตรวจพบ 

 

• อาหารมนุษย   วิธีตรวจสอบสารกําจัด
ศัตรูพืชของ FDA สามารถตรวจจับสารกําจัดศัตรูพืชและ
สารเคมีทางอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ไดถึง 747 ชนิด จากการ
ตรวจสอบตัวอยางอาหารมนุษยท้ังหมดครั้งนี้พบสารตกคาง
ท้ังหมดจํานวน 185 ชนิด โดยสารตกคางท่ีพบมากท่ีสุด 
1 0  อั น ดั บ แ ร ก  ไ ด แ ก  ส า ร  Azoxystrobin,  ส า ร 
Imidacloprid,  สาร Boscalid,  สาร Fludioxonil,  สาร 
Cypermethrin, สาร Thiamethoxam, สาร Pyraclostrobin, 
สาร Tebuconazole,  สาร Carbendazim,   และสาร 
Acetamiprid  

• อาหารสัตว พบสารกําจัดศัตรูพืช 92 
ชนิด ในตัวอยางอาหารสัตว 102 ตัวอยาง สารตกคาง
ท่ีพบมากท่ีสุด 4 อันดับแรก ไดแก  สาร Glyphosate 
(จํานวน 17 ตัวอยาง), สาร Piperonyl butoxide (16 
ตัวอยาง), สาร Ethoxyquin (13 ตัวอยาง), และสาร
Malathion (12 ตัวอยาง) ท่ีเหลือเปนสารอ่ืนๆ ท่ีพบ
อยางละ 1 ตัวอยาง  

 



 

 

 สินคาอาหารนําเขาท่ีอาจถูกเฝาระวังเปนพิเศษ 

การตรวจสอบสารกําจัดศัตรูพืชของ FDA มุงเนนไปท่ี
ผลิตภัณฑท่ีมีประวัติการละเมิดสูงหรือสงสัยวามีการ
ละเมิดโดยใชขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ จาก
ขอมูลในอดีตพบวาอัตราการละเมิดของอาหารนําเขา
สูงกวาอาหารท่ีผลิตในประเทศ โดยในป 2563 สูงถึง
กวา 3 เทา การละเมิดของสินคานําเขาสวนใหญมัก
เกิดจากการพบสารตกคางท่ีไมไดกําหนดคาท่ียอมรับ
ได  หรื อ  “no-tolerance” หมาย ถึ งพบสาร ท่ี ไม
อนุญาตใหตกคางไดเลย โดยประมาณรอยละ 78  ของ
สารตกคางท่ีละเมิดอยูในระดับท่ีสูงกวา 0.1 ppm ซ่ึง
จะสงผลใหการสุมตัวอยางของผลิตภัณฑนําเขา
เหลานั้นเพ่ิมข้ึนในอนาคต  

ท้ังนี้  US.FDA ใชหลัก เกณฑ  2 ประการ ในการ
พิจารณาเพ่ิมการตรวจสอบสินคานําเขาท่ีเขาขายการ
เฝาระวังเปนพิเศษ ไดแก  

(1) สินคาท่ีถูกเก็บตัวอยางมาวิเคราะหอยางนอย 
20 ตัวอยาง หรือมีการละเมิดอยางนอย 3 ครั้ง และ  

(2) อัตราการละเมิดรอยละ 10 หรือสูงกวา  

ตัวอยาง สินคาขาว มีการเก็บตัวอยางไปตรวจสอบ
มากท่ีสุดถึง 131 ตัวอยาง และอัตราการละเมิดสูงถึง
รอยละ 22.9 ขาวจึงเปนสินคาอาหารนําเขาท่ีถูกเฝา
ระวังเปนพิเศษ ตารางดานลางแสดงผลิตภัณฑอาหาร
นําเขาท่ีถูกเฝาระวังเปนพิเศษในการตรวจสอบโดย 
US.FDA  
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สารตกค้างในอาหารมนุษยท์ีต่รวจพบมากทีสุ่ด 10 อันดับแรก



 

 

 อนึ่ง หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการตรวจสาร
ตกคางของรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ ประกอบดวย 
หนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอม (EPA) ซ่ึงรับผิดชอบใน
การกําหนดคาระดับสารตกคางของสารกําจัดศัตรูพืชท่ี
ยอมรับไดท่ีเรียกวา “tolerance”  และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (US.FDA) 
รับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมายโดยดําเนินการ

ตรวจสอบอาหารท่ีจําหนายในตลาดของสหรัฐฯ ท้ัง
อาหารภายในประเทศท่ีคาขายกันในระหวางมลรัฐและ
อาหารท่ีนําเขาจากตางประเทศ เพ่ือตรวจสอบวาระดับ
ของสารท่ีตกคางเกินกําหนดหรือไม ท้ังนี้เพ่ือใหแนใจ
วาอาหารท่ีผลิตดวยการใชสารกําจัดศัตรูพืชมีความ
ปลอดภัยตอการบริโภค  

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

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
สิงหาคม 2565 
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