ค�ำเตือน!

ปลาจากบึง Columbia Slough อาจ
ไม่ปลอดภัยที่จะรับประทาน

รับประทานปลาอย่างฉลาด
รับประทานอย่างปลอดภัย

ปลาคือแหล่งโปรตีนชัน
้ ยอด อย่างไรก็ตาม ปลา
จากบึง Columbia Slough อาจปนเปื ้ อน
สารเคมี อย่างเช่น สารโพลีคลอริเนต ไบฟี นี ล
(polychlorinated biphenyls, PCBs) และ
ยาฆ่าแมลง องค์การสุขภาพรัฐออริกอน (Oregon
Health Authority, OHA) แนะน� ำให้รบั
ประทานเนื ้อปลาในปริมาณ 1 ชิน
้ เท่านั ้ นต่อเดือน
ส�ำหรับปลาทัง้ หมดที่จับมาจากบึง Slough ยกเว้น
ปลา Large-scale sucker (ปลาหมูขนาดใหญ่)
ควรล้างปลาให้สะอาดและควักไส้ออกดังภาพแสดง
ด้านหลัง

Fish Smart.
Eat Safe.
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ปลาชนิ ดใดที่ฉันควรรับประทานให้น้อยลง?

ใครมีความเสีย่ งมากที่สุด?

รับประทานเนื ้อปลา เพียง 1 ชิน
้ เท่านั ้ น ต่อเดือนส�ำหรับปลาเกือบ
ทัง้ หมดที่จับมาจากบึง Slough เช่น ปลาชนิ ดต่าง ๆ ดังแสดงข้าง
ล่าง

• ผู้หญิงที่อาจตัง้ ครรภ์
• ทารกที่ก�ำลังเติบโตในท้อง ทารกที่ดมื่
นมแม่ และเด็กที่อายุตำ่� กว่า 6 ปี
• คนทั่วไปทีร่ บั ประทานปลาจ�ำนวนมาก
จากบึง Slough

ชิน้ เท่านั ้น

1

Carp / ปลาไน

ต่อเดือน

Black Crappie /
ปลาแบล็ค แครบปี ้

Sunfish / ปลาซันฟิ ช
Bluegill /
ปลาเหงือกฟ้ า

Largemouth Bass /
ปลากระพงปากกว้าง

Large-scale sucker /
ปลาหมูขนาดใหญ่

รับประทานปลา เพียง 1 ตัวเท่านั ้ น
หรือเพียง 2 ชิน
้ ต่อเดือนส�ำหรับปลา
Large-scale sucker
(ปลาหมูขนาดใหญ่)

การรับประทานปลาที่ปนเปื ้ อน
สาร PCBs และยาฆ่าแมลง
อาจก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อ
สุขภาพอย่างไรบ้าง?
• สร้างความเสียหายต่อพัฒนาการเริม่
ต้นของระบบประสาท และสมองของ
เด็ก
• เป็ นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ และ
ระบบภูมิคมุ้ กัน
้
• มีความเสี่ยงต่อการเป็ นมะเร็งมากขึน

OHA ได้อัพเดทคู่มือค�ำแนะน� ำเกี่ยวกับปลาจากบึง Columbia Slough ในเดือนธันวาคม 2019

ทะเลสาบ Blue
และ Fairview
Lakes

ค�ำแนะน� ำเกี่ยวกับปลาจากบึง Columbia Slough
ฉั นสามารถลดความเสีย่ งต่อสุขภาพของฉั นได้อย่างไรบ้าง?

้ อยู่กับขนาดตัวของท่าน
ขนาดชิน
้ ปลาของท่านขึน

• รับประทานปลาในปริมาณที่แนะน� ำไว้ตอ่ เดือนเท่านั ้นส�ำหรับปลาที่ ได้
มาจากบึง Slough (เช่น ปลาต่าง ๆ ที่แสดงในกล่องสีแดงด้านหน้ า)
ปริมาณปลาส�ำหรับผู้ ใหญ่ โดยทั่วไป (8 ออนซ์) คือประมาณเท่ากับขนาด
และความหนาของมือคน หรือประมาณเท่ากับขนาดไพ่ 2 ส�ำรับ ผู้ ใหญ่ท่ี
ตัวเล็ก และเด็กควรรับประทานในปริมาณที่น้อยลง

ขนาดชิน
้ ปลา = 8 ออนซ์ หรือ

4 ออนซ์

• หากท่านรับประทานปลาจากบึง Slough ท่านควรรับประทานปลาที่มี
ขนาดตัวเล็กลง

เท่ากับขนาด และความหนา
ของมือ หรือ
A

เมื่อรับประทานปลาจากบึง Slough ขอให้ปฏิบัติตาม
ขัน
้ ตอนต่อไปนี ้

A
A

• หากท่านได้รบั ปลา หรือซือ้ ปลาที่ ไม่ ใช่จากร้านค้า ขอให้ถามว่าปลานั ้นได้
มาจากไหน

A

เท่ากับขนาดและความหนา
ของไพ่ 2 ส�ำรับ

• แล่ และตัดส่วนหัว หนั ง ไส้ ไขมันที่หลังและท้องของปลาออกทิง้
สารปนเปื ้ อนสะสมอยู่ ในส่วนอวัยวะเหล่านี ้
• อบ ต้ม ย่าง หรือนึ่ งเนื ้อปลา (โดยเอาหนั ง
หรือไขมันออกแล้ว) และ ปล่อยให้ ไขมัน
หยดออกจนหมด

8 ออนซ์

160

80

ปอนด์

ปอนด์

แล่เอา
ไขมันที่อยู่ มีปลาชนิ ดใดบ้างที่ฉันควร
แนวเส้น รับประทานให้มากขึน
้ ?
หลังออก รับประทานปลา อย่างเช่น

ลอกหนั งออก

• รับประทานเฉพาะเนื ้อปลาเท่านั ้น

OK

ปลาแซลมอน และ ปลา
เทราต์ ปลาเหล่านี ้ส่วนใหญ่
อาศัยอยู่ ในมหาสมุทร และ
มีปริมาณสารปนเปื ้ อนน้ อยกว่า

• อย่ารับประทานปลาดิบจากบึง Slough
• อย่ารับประทาน หรือปรุงด้วยน� ้ำไขมันที่
หยดจากปลา

ปลาที่ซือ้ จากร้านค้าปลอดภัยเพียง
พอที่จะรับประทานหรือไม่?

่

แล่เอาไขมันทีอยู่แนว
ตรวจดูที่เว็บไซต์ของ OHA ที่
ด้านข้างของปลาออก
www.healthoregon.org/
fishadv เพื่อทราบวิธีลดการสัมผัสกับ
สารปรอท สาร PCBs, และสารเคมีที่เป็ นพิษอื่น ๆ จากปลาที่ขายในร้านค้า

มีสถานที่ที่ปลอดภัยที่จะจับ
ปลาหรือไม่

แล่ ไขมันที่อยู่
ตรงท้องออก

มี ปลาจากมหาสมุทรอาจมีสารปน
เปื ้ อนน้ อยกว่า การจับปลาในแม่น�้ำ
Columbia, Clackamas หรือ
Sandy อาจช่วยลดความเสี่ยงของ
ท่านได้ ก่อนที่จะจับปลาในเขตอื่น ๆ
ขอให้ตรวจสอบค�ำแนะน� ำเกี่ยวกับปลา
ที่เว็บไซต์
www.healthoregon.org/
fishadv.

ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
Oregon Health Authority (องค์การสุขภาพรัฐออริกอน), Fish Advisories and
Consumption Guidelines (ค�ำแนะน� ำเกี่ยวกับปลา และแนวทางในการบริ โภค) —
www.healthoregon.org/fishadv
City of Portland Bureau of Environmental Services Columbia Slough
Fish Advisory (ค�ำแนะน� ำเกี่ยวกับปลาจากบึง Columbia Slough ส�ำนั กงานบริการสิ่งแวดล้อม
เมืองพอร์ทแลนด์) — www.portlandoregon.gov/bes/FishAdvisory

ส�ำนั กงานบริการสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นที่จะให้บริการการเข้าถึงที่มีประโยชน์ หากต้องการความช่วยเหลือด้านการแปล ล่ามภาษา การอ�ำนวยความสะดวก หรือเครือ่ งมือ
ช่วยเหลือต่าง ๆ โปรดโทรติดต่อ 503-823-7740 หรือ Oregon Relay Service 711.
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