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การคุมครองผูบริโภคจากอันตรายของ PFAS
PFAS (Per-and Polyfluoroalkyl substance) หรือ สารเคมีตลอดกาล (forever chemicals) เปนกลุมสารเคมีที่ถูก
ผลิตเพื่อใชในสินคาอุตสาหกรรมและสินคาสำหรับผูบริโภคทั่วไป เชน เครื่องครัวที่เปน non-stick เสื้อผากันน้ำ ผาและพรมที่มี
คุณสมบัติกันเปอน เครื่องสำอางบางรายการ โฟมดับเพลิง สินคาที่กันคราบน้ำมัน (grease) น้ำ น้ำมัน และความรอน เชน บรรจุภัณฑ
ใสอาหาร (food packaging, food package) เปนตน สารเคมี ก ลุ ม PFAS ที่ ก ำลั ง ถู ก ศึ ก ษามากที่ สุ ด ในขณะนี้ คื อ PFOA
(perfluorooctanoic acid), PFOS (perfluorohexane sulfonic acid), PFHxS (perfluorohexane sulfonic acid แ ล ะ
PFNA (perfluorononanoic acid) สารเคมีกลุมนี้ที่สหรัฐฯ อยูในระหวางการเลิกใช (phase out) คือ PFOA และ PFOS
PFAS เปนอันตรายตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย รวมถึงมีผลกระทบตอระบบภูมิคุมกันของรางกาย (immune
system) ที่สรางความเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโควิดไดโดยงาย ภาครัฐบาล เอกชน และประชาชนทั่วไปในสหรัฐฯ เริ่มใหความ
สนใจและกั ง วลถึ ง อั น ตรายของ PFAS ในสิ น คาสำหรั บ ผู บริ โ ภค โดยเฉพาะในอาหารและเครื่ อ งสำอาง ทั้ ง นี้ ปจจุ บั น
เครื่องสำอางเปนเปาหมายอันดับ 2 รองจากน้ำที่ถูกฟองรองเรียกคาเสียหายจากอันตรายของ PFAS ที่มีผสมอยูในสินคา บริษัท
เครื่องสำอางที่ถูกฟองรองในขณะนี้คือ Shiseido และ CoverGirl
ความพยายามของหนวยงานภาครัฐของสหรัฐฯ เพื่อปองกันผูบริโภคจากอันตรายจาก PFAS
ระดับรัฐบาลกลางสหรัฐฯ: วันที่ 18 ตุลาคม 2021 ทำเนียบขาวไดออกหนังสือระบุความพยายามของรัฐบาลกลางเพื่อ
คุมครองผูบริโภคสหรัฐฯ จาก PFAS โดยระบุใหเปนหนาที่ของ 8 หนวยงานรัฐบาลกลาง คือ
- Environment Protection Agency (EPA)
- Department of Defense (DOD)
- Food and Drug Administration (FDA)
 เดือนพฤศจิกายน 2016 ประกาศหามการใช PFOA และ PFOS ในภาชนะใดๆ ที่สัมผัสอาหาร
 31 กรกฏาคม 2020 ทำความตกลงกับโรงงานผลิต PFAS ที่ใชในบรรจุภัณฑอาหาร ใหเริ่มลดไปจนถึงการเลิกใช
(phase-out) การขายสินคาที่ผลิตจาก short-chain PFAS ดวยความสมัครใจ เริ่มตนเดือนมกราคม 2021 เวลา
phase-out จะสิ้นสุด มกราคม 2024 และโรงงานจะยุติการจำหนายสินคาดังกลาว
 ขยายขอบเขตการทดสอบแหลงอุปทานอาหาร โดยจะเนนไปในสวนที่เกี่ยวของกับอาหารทะเล
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- Department of Agriculture (USDA)
- Department of Homeland Security (DHS) รวมถึงหนวยงาน Federal Emergency Management Agency (FEMA)
- Department of Health and Human Services (DHHS) ที่รวมถึงหนวยงาน Agency for Toxic Substances and
Disease Registry (ATSDR) สังกัด Centers for Disease Prevention and Control (CDC)
- Federal Aviation Administration (FAA)
- White House Council on Environmental Quality (CEQ)
ระดับรัฐบาลมลรัฐ: ปจจุบัน 7 มลรัฐ คือ California, New York, Maine, Vermont, Washington, Connecticut และ
Minnesota ที่ มี ก ฎหมายหามใช PFAS ในบรรจุ ภั ณ ฑใสอาหาร (อี ก 10 รัฐ อยู ในระหวางการนำเสนอกฎหมาย Arizona,
Oregon, Iowa, Wisconsin, Michigan, Virginia, Maryland, Pennsylvania, Rhode Island และ Massachusetts) กฎหมาย
ของมลรัฐเหลานี้โดยสรุปจะเปนไปในแนวทางเดียวกันคือ หามแจกจาย ขาย หรือเสนอขายสินคาบรรจุภัณฑสำหรับใสอาหารที่
ตั้งใจใช PFAS ในการผลิต หรือบางมลรัฐจะรวมถึงที่ไมไดตั้งใจใชในการผลิต แตมีความเสี่ยงสูงที่สินคาจะถูกปนเปอนจาก PFAS
ธรรมชาติ โดยมีความแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอย เชน คำจำกัดความของคำวา “บรรจุภัณฑสำหรับใสอาหาร” เปนตน
วันที่ที่กฎหมายมีผลบังคับใช คือ
- Maine วันที่ 1 มกราคม 2022 หรือ 2 ปหลังจากมีการระบุวันที่ที่มีการคนพบ “ทางเลือกอื่นที่ปลอดภัยกวา – safer
alternative” ขึ้นอยูกับวาวันที่ใดจะเกิดขึ้นกอน
- New York วันที่ 31 ธันวาคม 2022
- California วันที่ 1 มกราคม 2023
- Washington เดือนกุมภาพันธ 2023
- Vermont วันที่ 1 กรกฏาคม 2023
- Connecticut วันที่ 31 ธันวาคม 2023
- Minnesota วันที่ 1 มกราคม 2024
ที่มา:
1. CDC, Agency for Toxic Substances and Disease Registry: “Per-and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) and Your Health”
2. USFDA: “Questions and Answers on PFAS in Food”

3. JD Supra: “With the U.S. PFAS “Phase-out” clock ticking, what every food company should know”, January 6, 2022
4.The National Law Review: “Cosmetics and PFAS: Industry Lawsuits a Lesson For ESG”, January 10, 2022
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Common items with PFAS
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ขอเสนอแนะ สคต.ลอสแอนเจลิส
ความเคลื่อนไหวของสหรัฐฯ ในการจัดทำกฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับ PFAS และการคุมครองผูบริโภคดำเนินไปอยาง
รวดเร็ว เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2021 สมาชิกสภาสูงสหรัฐฯ 7 รายไดรวมกันจัดทำรางกฎหมาย No PFAS in Cosmetic Act
2021 นำเสนอตอสภาสูงสหรัฐฯ เปาหมายเพื่อ หามใช PFAS ในเครื่อ งสำอาง ดังนั้ น ผู ประกอบการไทยที่ มีการใช PFAS ใน
กระบวนการผลิตสินคาแบบตั้งใจและไมตั้งใจแตมีความเสี่ยงสูงที่สินคาจะถูกปนเปอนจาก PFAS ธรรมชาติ (จากน้ำ อากาศ และ
ดิน) ควรติดตามความเคลื่อนไหวตอกฎระเบียบและขอกำหนดของสหรัฐฯ อยางใกลชิด และหาทางปรับเปลี่ยนการผลิตโดยลด/
ระงับการใช PFAS และทำงานรวมกับผูผลิตทั้งระบบหวงโซอุปทาน เพื่อใหการสงสินคามายังสหรัฐฯ สอดคลองกับขอกำหนดและ
ปองกันปญหาที่อาจเกิดจากการฟองรองของผูบริโภค

คลิกที่ลิงค https://survey.app.do/ttcla_survey2021
หรือสแกน QR Code เพื่อเขากรอกแบบสอบถามความพึงพอใจรายงาน
จัดทำโดยสำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ นครลอสแอนเจลิส

