กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลศึกษาการละลายออกมา
ของแคดเมียมและตะกั่วจากถาดโลหะเคลือบสี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ทําการศึกษาโดยซื้อถาดโลหะ
เคลือบสีที่มีลวดลายต่างๆ กําลังเป็นที่นิยมใช้ใส่ส้มตําถาดจากร้านจําหน่ายทั่วไป จํานวน 10
ตัวอย่าง มาตรวจวิเคราะห์การละลายออกมาของแคดเมียมและตะกั่วตามวิธีมาตรฐาน พบทุก
ตัวอย่างมีปริมาณแคดเมียมเกินค่ามาตรฐานกําหนดและพบตะกั่ว 3 ตัวอย่าง แต่ไม่เกินค่า
มาตรฐานกําหนด เมื่อนําไปใส่ส้มตําพบการปนเปื้อนของแคดเมียมที่ละลายออกมา แม้การใช้
ใบตองรองจะช่วยลดปริมาณการละลายของโลหะได้แต่ต้องปิดถาดให้มิด พร้อมแนะให้ใช้ถาด
หรือภาชนะที่ผู้ผลิตระบุว่าใช้กับอาหารได้ (มอก. 835-2531)
นายแพทย์อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีรายงานการ
สํารวจพบถาดโลหะเคลือบสีที่ผู้ประกอบการนิยมนํามาใช้ใส่ส้มตํา เพื่อจําหน่ายมีแคดเมียมละลายออกมาจาก
ผิวภาชนะเกินมาตรฐานมากกว่า 3 เท่า หากสะสมอยู่ในร่างกายมากๆ อาจก่อให้เกิดอันตราย โดยพิษของ
แคดเมียมจะทําให้มีอาการปวดข้อกระดูก กระดูกผุ ไตถูกทําลาย เกิดโรคอิไต-อิไต (โรคกระดูกผุและไตเสีย)
องค์กรวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer, IARC) กําหนดว่า
แคดเมี ย มเป็ น สารก่ อ มะเร็ ง ในมนุ ษ ย์ กลุ่ ม ที่ 1 คื อ มี อั น ตรายชั ด เจน ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข
โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารเพื่อ
คุ้มครองผู้บริโภคได้เล็งเห็นความสําคัญและไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าว จึงได้ทําการศึกษาโดยการซื้อถาด
โลหะเคลือบสีที่มีลวดลายต่างๆ ที่นิยมใช้ใส่ส้มตําถาด จากร้านจําหน่ายทั่วไป จํานวน 10 ตัวอย่าง นํามา
ศึ ก ษา ดั ง นี้ ขั้ น ตอนแรกตรวจวิ เ คราะห์ ก ารละลายออกมาของตะกั่ ว และแคดเมี ย มตามวิ ธีม าตรฐานคื อ
ใส่สารละลายกรดอะซิติก 4% แช่ไว้ 24 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส แล้วนําสารละลายมาตรวจ
วิเคราะห์แคดเมียมและตะกั่ว ด้วยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโคปี (Atomic Absorption
Spectroscopy, AAS) ผลการศึกษาพบว่า ถาดโลหะเคลือบสีทุกตัวอย่าง ตรวจพบแคดเมียมละลายออกมาลง
สู่สารละลายกรดอะซิติก 4% ปริมาณที่พบอยู่ระหว่าง 0.64-5.44 มิลลิกรัม/ลิตร เฉลี่ย 2.66 มิลลิกรัม/ลิตร
ซึ่ ง เกิ น ค่ า มาตรฐานที่ กํ า หนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที่ 92 (พ.ศ.2531) และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 835-2531 ที่กําหนดสําหรับภาชนะสัมผัสอาหารไว้ 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร และ
ยังตรวจพบตะกั่ว 3 ตัวอย่าง แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน (ที่กําหนดไว้ 2.5 มิลลิกรัม/ลิตร)
ขั้นตอนที่สอง จําลองการใช้งานจริง โดยแบ่งถาดโลหะเคลือบสีเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ใส่ส้มตําใน
ถาดโดยตรง กลุ่มที่ 2 รองใบตองปิดทุกส่วนของถาดก่อนใส่ส้มตํา กลุ่มที่ 3 รองใบตองเฉพาะก้นถาดก่อนใส่
ส้มตํา วางทิ้งไว้ 3 ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นเก็บส้มตํามาตรวจวิเคราะห์ตะกั่วและแคดเมียม ผลตรวจไม่
พบตะกั่วในส้มตําทั้ง 3 กลุ่ม สําหรับผลการตรวจวิเคราะห์แคดเมียม กลุ่มที่ 1 ตรวจพบแคดเมียมทุกตัวอย่าง

ปริมาณที่พบอยู่ระหว่าง 0.50-1.438 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เฉลี่ย 0.875 มิลลิกรัม/กิโลกรัม กลุ่มที่ 2 ไม่พบ
แคดเมียมทุกตัวอย่าง และกลุ่มที่ 3 พบแคดเมียม อยู่ระหว่าง 0.002-0.298 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เฉลี่ย 0.127
มิลลิกรัม/กิโลกรัม
นายแพทย์อภิชัย กล่าวต่ออีกว่า จากข้อมูลการบริโภคส้มตําของคนไทยคิดเฉพาะกลุ่มที่บริโภคส้มตํา
พบปริมาณการบริโภคเฉลี่ยสูงสุดในช่วงอายุ 19-35 ปี น้ําหนักตัวเฉลี่ย 58 กิโลกรัม ปริมาณการบริโภคเท่ากับ
76.0 กรัม/คน/วัน นํามาประเมินความเสี่ยงของการได้รับแคดเมียม โดยปริมาณแคดเมียมที่พบในส้มตําจาก
การทดลอง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.875 มิ ล ลิ ก รั ม /กิ โ ลกรั ม คํ า นวณได้ ว่ า ได้ รั บ แคดเมี ย มเท่ า กั บ
66.5 ไมโครกรัม/คน/วัน ซึ่งองค์การอนามัยโลกร่วมกับองค์การอาหารโลกกําหนดค่าความปลอดภัยการได้รับ
แคดเมียม (PTMI) ไว้ คิดเป็น 48.3 ไมโครกรัม/คน/วัน ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบค่าการได้รับแคดเมียมกับ
ค่าความปลอดภัย พบว่า สูงกว่า PTMI 1.4 เท่า สรุปได้ว่าผู้บริโภคส้มตําที่ใส่ในถาดโลหะเคลือบสีโดยตรงที่
ไม่มีใบตองรองมีความเสี่ยงต่อการได้รับแคดเมียม แม้ว่าการปกปิดถาดเพื่อลดการสัมผัสของน้ําส้มตํากับถาด
ช่ ว ยลดการละลายของแคดเมีย มจากสี ที่ต กแต่งถาดให้ น้อยลงได้ บ้าง แต่ค วรเลือ กใช้ ภาชนะที่ป ลอดภั ย
เช่น เลือกใช้ถาดที่ผู้ผลิตระบุว่าใช้กับอาหารได้ เนื่องจากคุณภาพของถาดดังกล่าวจะดีกว่าถาดสําหรับใช้งาน
ทั่วไป เพราะผู้ผลิตต้องใช้วัสดุหรือสีที่ปราศจากตะกั่ว แคดเมียม และสารอันตรายอื่นๆ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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