THÔNG TIN VỀ PFAS
TẠI VIỆT NAM
2014 – 2018
a toxics-free future

Báo cáo này thống kê và tóm tắt các bài
báo, báo cáo, nghiên cứu khoa học và văn bản
chính sách về các hợp chất hóa học nhân tạo pervà polyfluoroalkyl (PFAS) tại Việt Nam trong 5 năm trở
lại đây (từ 2014 – 2018). Dựa trên các thông tin thu thập
được về PFAS, Báo cáo đồng thời đưa ra các khuyến nghị cho
Việt Nam cũng như một số đề xuất sửa đổi Công ước Stockholm
COP9 nhằm hạn chế tác động của PFAS đối với sức khỏe con
người và môi trường.
Các nghiên cứu khoa học về PFAS ở Việt Nam và việc khảo sát
các chính sách liên quan cho thấy việc quản lý PFAS ở Việt
Nam là đáng quan ngại và rất cần tăng cường các hành động
pháp lý.
2

Mục lục
Các kết luận chính................................................................................................................................................. 4
Khuyến nghị............................................................................................................................................................ 11
Khuyến nghị cho Việt Nam................................................................................................................................. 11
Khuyến nghị cho Công ước Stockholm COP9................................................................................................... 12
Giới thiệu về PFAS.................................................................................................................................................. 13
Các hợp chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS) là gì?................................................................................................. 13
Các nghiên cứu khoa học đầu tiên làm tăng mối lo về PFAS tại Việt Nam...................................................... 16
• Sữa mẹ chứa PFAS...................................................................................................................................... 16
• Nồng độ PFAS trong sữa các bà mẹ Việt Nam ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh................................... 16
• PFAS được tìm thấy trong máu người.......................................................................................................... 18
• Cá bị nhiễm PFAS......................................................................................................................................... 18
• Các hoạt động về PFAS và các Mục tiêu Phát triển Bền vững..................................................................... 19
• Thống kê thông tin báo chí, chính sách và các nghiên cứu khoa học liên quan FFAS từ 2014-2019......... 23
2014
•
2015
•
2016
•
2017
•
2018
Lời cảm ơn.............................................................................................................................................................. 96
3

CÁC KẾT LUẬN CHÍNH
• Các hợp chất PFAS ở Việt Nam phần lớn
không được kiểm soát
Việt Nam trở thành thành viên Công ước Stockholm
vào năm 2004 và Công ước này đã bổ sung
perfluorooctane sulfonate (PFOS) vào danh sách các
chất hóa học hạn chế trên toàn cầu vào năm 2009.
Sự điều chỉnh này đã có hiệu lực pháp lý tại Việt Nam
vào năm 2010. Tuy nhiên, các hợp chất PFAS khác gần
như không được kiểm soát.
Trong 5 năm trở lại đây, chỉ có 4 văn bản chính sách
của Việt Nam được công bố công khai về việc xử lý
chất PFOS bao gồm: 1) Hướng dẫn về kỹ thuật kiểm
kê, quản lý an toàn và kiểm soát rủi ro đối với axit

sunfonic perfluorooctane, muối và perfluorooctane
sulfonyl fluoride do Tổng cục Môi trường ban hành
(18/06/2014); 2) Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam về
một số chất bị cấm hoặc hạn chế trong các sản phẩm
và vật liệu giày dép (2016) của Hiệp hội Da giày Việt
Nam; 3) Quyết định số 1598/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ : Về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực
hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ
khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
(17/10/2017). Một số chính quyền tỉnh cũng đã đẩy
mạnh hơn việc quản lý PFOS thông qua việc đưa ra kế
hoạch chi tiết để thực hiện các chính sách của trung
ương, như tỉnh An Giang với Kế hoạch số 178/KH-PPC
về việc thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TOT trong
tỉnh vào ngày 06/04/2018.
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• Phụ nữ bị nhiễm chất PFAS
Một nghiên cứu năm 2008 cho thấy phụ nữ tại Hà
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bị nhiễm đáng kể các
hợp chất PFAS. Nhìn chung, nồng độ PFOS trung
bình trong sữa mẹ Việt Nam cao hơn 3,75 lần so với
giới hạn khuyến cáo đối với nước uống là 20 ppt của
bang Vermont, Hoa Kỳ cho các hợp chất PFOA, PFOS,
PFHxS, PFHpA và PFNA. Nồng độ PFOS cao nhất đo
được cao hơn khoảng 20 lần so với giới hạn khuyến
cáo cho nước uống của bang Vermont. Năm 2009,

các nhà nghiên cứu phát hiện PFOS, PFOA và PFHxS
trong máu của hơn 98% phụ nữ Việt Nam mới sinh
con, tương tự mức độ ghi nhận được ở Hoa Kỳ. Mức
độ nhiễm các hợp chất PFAS cao hơn ở một khu vực
ven biển đô thị (thành phố Nha Trang) so với khu vực
nội địa nông thôn (huyện Diên Khánh). Một nghiên cứu
trước đó cũng tìm thấy PFOS và PFOA trong máu của
phụ nữ sống ở Hà Nội với mức độ tương đương với
những ghi nhận tại Osaka, Seoul và Busan.
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• Nước nhiễm PFAS rất phổ biến
Một nghiên cứu năm 2015 đã ghi nhận tình trạng ô
nhiễm PFAS ở nước mặt, nước sông và nước ngầm ở
Việt Nam. Các hợp chất PFAS xuất hiện phổ biến nhất
trong nước mặt là PFOA (98%), PFNA (84%) và PFOS
(59%). PFBA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFHxS và
PFOS là các PFAS chính được tìm thấy trong nước
ngầm. Nồng độ ô nhiễm cao nhất được ghi nhận ở các
mẫu tại các khu vực đông dân cư và khu công nghiệp
hóa chất, có thể nguyên nhân là từ nguồn nước thải.
Các tác giả nghiên cứu lưu ý rằng sự xuất hiện thường
xuyên của PFOS và PFOA chứng minh rằng các hóa
chất này có mặt ở khắp nơi trong môi trường nước đô
thị tại Việt Nam.

Kết quả lấy mẫu của một luận án năm 2016 cũng phát
hiện nồng độ PFAS ở nước máy Đà Nẵng lên tới 52ppt
và trong nước mặt lên tới 132ppt. Cả hai đều vượt quá
giới hạn tiêu chuẩn sức khỏe của nước uống của tiểu
bang Vermont, Hoa Kỳ. Một nghiên cứu năm 2017
cho thấy nồng độ PFOA cao nhất là 53,5ppt và PFOS
cao nhất là 40,2ppt đo được trong một mẫu nước
mặt lấy từ kênh tiếp nhận xử lý nước thải. PFOS và
PFHxS được phát hiện là hai loại hợp chất PFAS chiếm
ưu thế trong trầm tích. Các hợp chất PFAS được tìm
thấy trong nước rất đa dạng bao gồm PFHxA, PFHpA,
PFOA, PFNA, PFDA và PFUnDA cho thấy tình trạng sử
dụng các chất hoặc các tiền chất như fluorotelomer
alcohols (FTOHs) trong các sản phẩm thương mại.
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• Hải sản bị nhiễm PFAS
Một nghiên cứu năm 2011 đã đo hàm lượng PFAS
trong các mẫu cá chép, cá lóc và cá da trơn của Ấn
Độ, Nhật Bản, Việt Nam, Malaysia và Thái Lan. Các
mẫu cá từ Việt Nam được thu thập tại các tỉnh Bắc
Ninh, Hưng Yên và Long Xuyên. Theo đó, nồng độ
PFOS và PFNA trong các mẫu cá thu được lên tới 10
ng/g trọng lượng ướt. Các tác giả lưu ý nồng độ PFOS

và PFUA trong gan cá lóc ở Việt Nam lớn hơn ở Ấn Độ
và Malaysia, cho thấy mức độ ô nhiễm PFSs [PFAS]
ở Việt Nam cao hơn so với các quốc gia châu Á nhiệt
đới đang phát triển khác. Nghiên cứu tiếp theo được
thực hiện vào năm 2016 đã phát hiện nhiều hợp chất
PFAS trong các loại hải sản. Các hợp chất ô nhiễm
phổ biến là PFUnDA ở cá, PFTrDA ở động vật giáp xác,
PFHxS ở động vật chân bụng và PFNA ở động vật hai
mảnh vỏ.
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• PFAS đã được đề cập trong nhiều bài báo,
nhưng chủ yếu đề cập tới các sản phẩm
tiêu dùng
Năm 2014 - 07 bài báo: Chủ yếu đưa tin về dụng cụ
nấu chống dính và túi đựng bỏng ngô quay bằng lò
vi sóng; trong đó có cả các bài báo đề cập tới Báo
cáo của Tổ chức Green Peace về việc phát hiện PFAS
trong quần áo trẻ em của các hãng Disney, Burberry
và Adidas được sản xuất tại Trung Quốc và trong trang
phục thể thao của các hãng Adidas, Nike và Puma
được sử dụng tại World Cup 2014.

Năm 2015 - 16 bài báo: Nêu lên mối lo ngại về những
tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với sức khỏe con người
do sự tồn tại của PFAS trong các sản phẩm tiêu dùng;
đặc biệt có bài báo đưa thông tin về nghiên cứu tìm
thấy PFAS trong bụi nhà và nhiều sản phẩm tiêu dùng
khác.
Năm 2016 - 15 bài báo: Tập trung vào các tác động
tiềm ẩn tới sức khỏe của PFAS trong các sản phẩm
tiêu dùng như nồi, chảo chống dính, thịt chế biến sẵn,
bỏng ngô quay bằng lò vi sóng, túi đựng bỏng ngô và
giấy gói thức ăn nhanh.
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Năm 2017 - 17 bài báo: Tập trung vào lợi ích, tác hại
và hướng dẫn lựa chọn nồi chảo chống dính an toàn;
rủi ro của việc sử dụng túi đựng bỏng ngô, giấy gói
thức ăn nhanh tráng lớp chống dính với việc dẫn nhiều
bằng chứng từ các nghiên cứu và ý kiến của các nhà
khoa học, chuyên gia dinh dưỡng. Ngoài ra, có bài báo
đưa tin về việc Úc xử lý thành công tình trạng ô nhiễm
hóa chất ở các căn cứ và sân bay quân sự nước này
như bài học cho nhiều quốc gia khác.

Năm 2018 - 19 bài báo: Các bài báo đề cập tới mối
quan tâm tới các sản phẩm tiêu dùng và cung cấp
thông tin để độc giả lựa chọn sử dụng dụng cụ nấu
ăn chống dính an toàn, tránh các thực phẩm có chứa
PFAS như bỏng ngô quay bằng lò vi sóng. Ngoài ra còn
có bài báo đưa tin về việc PFAS có thể khiến người ăn
kiêng tăng cân trở lại, đặc biệt có một bài báo đưa tin
về nghiên cứu về ô nhiễm PFAS trong nước và trầm
tích ở Việt Nam do nghiên cứu viên thuộc Viện Khoa
học và Công nghiệp Môi trường, Đại học Xây dựng
thực hiện.
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• Một số chuyên gia Việt Nam đã và đang
thực hiện các nghiên cứu về PFAS
Các nhà nghiên cứu bao gồm:
• Tiến sĩ Dương Thị Hạnh (Viện Hàn lâm Khoa học và
Công nghệ Việt Nam - VAST): Chủ trì nghiên cứu về
PFAS ở vùng biển Việt Nam.
• Tiến sĩ Đinh Quang Hưng (Trường Đại học Bách khoa
Hà Nội - HUST): Đã phát triển một phương pháp nhanh
hơn để đo nồng độ các hợp chất PFAS trong nước bị ô
nhiễm.

• Nguyễn Hoàng Lâm (Trường Đại học Quốc gia
Chonnam CNU – Hàn Quốc): Nghiên cứu về các hợp chất
PFAS trong nước, trầm tích và sinh vật tại Việt Nam.
• Loại bỏ PFAS góp phần đạt được các Mục tiêu
Phát triển Bền vững
Việc kiểm soát và loại bỏ PFAS là một hành động góp
phần đạt được một số Mục tiêu Phát triển Bền vững
(SDGs) do tác động tiêu cực của hợp chất này đối với
sức khỏe và hệ sinh thái, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi
trường nước. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững liên quan
gồm: Mục tiêu 3, 6, 9, 12, 14, 15 và 16.

• Phùng Thị Vi (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại
học Quốc gia Hà Nội - HUS-VNU): Có Luận văn Thạc sĩ
về Khảo sát và đánh giá nguy cơ ô nhiễm PFAS trong
nước và trầm tích tại các làng dệt và nhuộm.
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KHUYẾN NGHỊ
• Khuyến nghị cho Việt Nam
1. Chính phủ Việt Nam cần hỗ trợ kinh phí cho các
nghiên cứu sâu hơn về các hợp chất PFAS và mức
độ ô nhiễm các chất này trong môi trường và cơ thể
con người.
2. Bộ Môi trường và Tài nguyên và Bộ Công Thương
cần phối hợp thực hiện giám sát PFAS để xác định
các điểm nóng ô nhiễm PFAS gần khu vực dân cư
và khu công nghiệp. Ngoài ra, việc hợp tác giữa hai
Bộ cũng nên tập trung vào giám sát thường xuyên
PFAA trong nước ngầm để xác định các điểm nóng
và tìm các nguồn phát thải tiềm năng để ngăn chặn
tình trạng ô nhiễm lan rộng.

3. Việc đo lường, kiểm kê các hợp chất PFAS (bao
gồm cả PFOA và PFOS) cần được thực hiện trong
cả các sản phẩm và quy trình có nguy cơ để phát
triển một khung pháp lý, thể chế nhằm quản lý các
dạng thức tồn tại khác nhau của các hóa chất này.
4. Để ngăn ngừa ô nhiễm PFAS và khắc phục hậu quả
tốn kém sau đó, Việt Nam cần nhanh chóng kiểm kê
kho dự trữ bọt chữa cháy và thay thế lượng bọt có
chứa PFAS bằng bọt không chứa fluoride càng sớm
càng tốt.
5. Các quy định và hướng dẫn của Luật Hóa chất cần
tính đến các phát hiện và khuyến nghị khoa học cập
nhật về PFAS.
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• Khuyến nghị cho Công ước Stockholm COP9
1. PFOA nên được liệt kê trong Phụ lục A của Công
ước - không có miễn trừ cụ thể. Nếu được miễn trừ,
chúng phải dành cho các sản phẩm cụ thể và các
sản phẩm này phải ghi nhãn sản phẩm có chứa
PFOA để các bên có thể đáp ứng các yêu cầu theo
Điều 6 của Công ước như đã từng thực hiện với hợp
chất HBCD (SC-6/13).
2. Do chi phí đắt đỏ và gây ô nhiễm cao của bọt chữa
cháy và sự sẵn có của các hợp chất thay thế không
chứa fluoride hiệu quả về chi phí về khả thi về kỹ
thuật, Công ước không nên đưa ra các miễn trừ
nhất định cho cả sản xuất PFOS và PFOA và/hoặc
sử dụng trong bọt chữa cháy.

3. Các miễn trừ nhất định hoặc các mục đích có thể
chấp nhận cho 11 ứng dụng PFOS sau đây cần phải
chấm dứt: in ảnh bằng tĩnh điện, chất cản quang và
chống phản xạ cho chất bán dẫn; tác nhân ăn mòn
cho các hợp chất bán dẫn và bộ lọc gốm; chất lỏng
thủy lực hàng không; một số thiết bị y tế; mặt nạ
hình ảnh trong ngành công nghiệp bán dẫn và LCD;
mạ kim loại cứng; mạ kim loại trang trí; linh kiện
điện và điện tử cho một số máy in màu và máy sao
chép màu; thuốc trừ sâu để kiểm soát kiến lửa và
mối mọt đỏ; và sản xuất dầu bằng hóa chất.
4. Ba mục đích được chấp nhận sau đây nên được
chuyển đổi thành các hình thức miễn trừ nhất định:
mạ kim loại (chỉ mạ kim loại cứng trong các hệ
thống khép kín); bọt chữa cháy; mồi côn trùng để
kiểm soát kiến cắt lá từ Atta spp. và Acromyrmex
spp. Sulfluramid nên được nêu tên trong danh sách
PFOS và việc sử dụng nó bị đặc biệt hạn chế trong
canh tác các loại cây trồng nhất định.
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GIỚI THIỆU VỀ PFAS
Các hợp chất per- và
polyfluoroalkyl (PFAS)
là gì?

PFAS là một nhóm lớn gồm hơn 4.500 hóa chất flo hóa liên tục. PFAS là chất kị
nước và không hòa tan trong lipit hoặc các dung môi không phân cực trong tự
nhiên, cực kỳ bền bỉ do sức mạnh của liên kết carbon-fluor. Chúng phân bố rộng
rãi ở khắp mọi nơi do độ hòa tan trong nước cao, hấp thụ thấp/trung bình đối với
đất, trầm tích và khả năng chống lại sự suy thoái sinh học và hóa học. Nhờ các đặc
tính này, PFAS được sử dụng rộng rãi như chất hoạt động bề mặt và có tác dụng
bảo vệ bề mặt các sản phẩm. Hai hóa chất được sử dụng rộng rãi của hợp chất này
là perfluorooctane sulfonate (PFOS) và perfluorooctanoic acid (PFOA). Hiện hai
chất này đã bị áp các quy định pháp lý, vì thế các ngành công nghiệp liên quan đã
chuyển sang sử dụng các hợp chất PFAS khác có tính chất tương tự.
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Con người tiếp xúc với PFAS chủ yếu là do ăn phải
thực phẩm hoặc sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.
Những chất này liên kết với protein và tồn tại trong cơ
thể, chủ yếu được phát hiện trong máu, gan và thận.
Các nghiên cứu chỉ ra rằng PFOA và PFOS có thể gây
ảnh hưởng tới chức năng sinh sản và quá trình phát
triển, ảnh hưởng tới gan, thận và hệ miễn dịch ở động
vật thí nghiệm. Cả hai hợp chất đều gây ra các khối u
trong các nghiên cứu trên động vật cùng với một loạt
các tác động khác đối với cân nặng khi sinh, quá trình
tăng trưởng, học tập, hành vi của trẻ sơ sinh, quá trình

mang thai, hệ thống nội tiết, tăng cholesterol máu và
ảnh hưởng tới chức năng tuyến giáp. Các nghiên cứu
gần đây đã chỉ ra mối liên hệ của các hợp chất PFAS
với các vấn đề sức khỏe của con người như: bệnh tim
mạch, hen suyễn, giảm chất lượng tinh dịch, suy giảm
chức năng buồng trứng, rối loạn chuyển hóa glucose,
giảm nồng độ testosterone ở thanh thiếu niên nam,
chiều dài khi sinh ngắn hơn ở các bé gái, tăng huyết
áp, kinh nguyệt thất thường, nhẹ cân ở trẻ sơ sinh,
tăng nguy cơ vô sinh ở nữ do lạc nội mạc tử cung và
giảm chức năng phổi ở trẻ em bị hen suyễn.
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Việc sản xuất PFAS và sử dụng chúng trong vô số sản
phẩm tiêu dùng hàng ngày đã gây ra tình trạng ô nhiễm
PFAS trên diện rộng. PFAS được tìm thấy trong cơ thể
nhiều loài động vật hoang dã, tích lũy trong máu, gan
và thận của cá heo, gấu bắc cực, hải cẩu, chim, cá và
nhiều sinh vật biển hoang dã khác. Các chất hợp chất
PFAS thay thế cho PFOS và PFOA được xác định là các
chất có nguy cơ gây ô nhiễm nước mặt toàn cầu và
chúng đã được tìm thấy ở hơn 80% trong số 30 mẫu
nước biển bề mặt từ Bắc Thái Bình Dương đến Bắc
Băng Dương. PFAS được sử dụng trong bọt chữa cháy
tại các căn cứ và sân bay quân sự, gây ô nhiễm nguồn
nước và khiến cộng đồng bị nhiễm bệnh ở nhiều quốc
gia như Úc, Canada, Trung Quốc, Đức, Ý, Nhật Bản, Hà
Lan, New Zealand, Hàn Quốc và Thụy Điển.

Các lựa chọn thay thế không fluoride an toàn hơn việc
sử dụng bọt chữa cháy chứa PFAS đã được áp dụng
nhiều tại các sân bay lớn như: Auckland, Copenhagen,
Dubai, Dortmund, Stuttgart, London Heathrow,
Manchester và tất cả 27 sân bay lớn ở Úc. Việc nâng
cao nhận thức về các tác dụng tiêu cực của PFAS đã
thúc đẩy các nỗ lực xác định và thay thế PFAS bằng các
sản phẩm an toàn hơn. Do những đặc điểm phức tạp và
tiêu cực của mình, PFAS ngày càng thu hút sự quan tâm
như một nhóm hợp chất thay vì là một chất đơn lẻ.
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Các nghiên cứu khoa học đầu tiên làm tăng
mối lo về PFAS tại Việt Nam

• Nồng độ PFAS trong sữa các bà mẹ Việt
Nam ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

• Sữa mẹ chứa PFAS

n = 40, mức PFOS trung bình chung = 75 ppt

Năm 2008, các nhà nghiên cứu Trung Quốc, Nhật Bản
và Hoa Kỳ đã công bố một nghiên cứu định lượng
PFAS trong sữa các bà mẹ cho con bú ở các quốc gia:
Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia,
Philippines và Việt Nam. Cũng trong nghiên cứu này,
sữa bột từ 5 hãng sản xuất của Mỹ và 11 nhãn hiệu
sữa cũng đã được thử nghiệm. Các mẫu sữa mẹ ở Hà
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được thu thập vào năm
2000 và 2001 để phục vụ cho nghiên cứu. Nghiên cứu
đã đưa ra các kết quả đáng cảnh tỉnh.

Chất

Nồng độ (ppt)

Phân số mẫu chứa
(%)

PFOS

17 – 393

100

PFOA

<43 – 89

3

PFHxS

<2 – 27

73

PFNA

<9 – 11

5

PFBS

<1 – 4

10

PFHpA

<4 - 7

18
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Sữa tất cả phụ nữ đang cho con bú được lấy mẫu từ
Việt Nam đều chứa PFOS và 75% trong số đó có chứa
PFHxS - một chất độc hại mà các ngành công nghiệp
đề xuất để thay thế cho PFOS. Nghiên cứu cũng cho
thấy mức độ ô nhiễm đáng kể các hợp chất PFAS khác
như PFOA, PFHxS, PFBS và PFHpA. Nhìn chung, mức
độ nhiễm các hợp chất PFAS trung bình trong sữa mẹ
Việt Nam cao hơn 3,75 lần so với giới hạn tiêu chuẩn
sức khỏe nước uống là 20 ppt tại bang Vermont Hoa
Kỳ đối với các hợp chất PFOA, PFOS, PFHxS, PFHpA

và PFNA. Mức độ nhiễm PFOS cao nhất là cao hơn
khoảng 20 lần so với giới hạn tư vấn sức khỏe nước
uống đối với loại hóa chất này. Cuối cùng, nghiên cứu
cho thấy nồng độ PFAS trong sữa bột trẻ em và sữa
của Mỹ thấp hơn khoảng 10 lần so với nồng độ chất
này trong sữa mẹ châu Á. Điều này dẫn đến việc tiêu
thụ PFOS trong thức ăn hàng ngày ở trẻ sơ sinh châu
Á cao hơn 7 - 12 lần so với chế độ ăn uống đưa ra
trong một báo cáo nghiên cứu về nồng độ này đối với
người lớn ở Canada, Đức và Tây Ban Nha.
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• PFAS được tìm thấy trong máu người
PFAS cũng đã được tìm thấy trong máu của phụ nữ
Việt Nam. Năm 2007 - 2008, một nghiên cứu đã so
sánh lượng PFAS trong máu phụ nữ ở ba quốc gia
Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Những phụ nữ sống
ở Hà Nội, Việt Nam có nồng độ PFOS dao động từ
1.890 - 14.600ppt và nồng độ PFOA lên tới 1.570ppt
trong khi nồng độ trung bình chỉ là 730ppt. Nồng độ
này tương đương với các chỉ số đo được ở người dân
các thành phố Osaka, Seoul và Busan. Năm 2009, các
nhà nghiên cứu đã công bố nghiên cứu đầu tiên về
PFAS trong máu của phụ nữ được lấy vài giờ sau khi
sinh con. Những phụ nữ Việt Nam được lấy mẫu sống
ở Khánh Hòa, cụ thể là thành phố Nha Trang và huyện
Diên Khánh. Một loạt các hợp chất PFAS gồm PFHxS,
PFHpS, PFOS, PFOA và PFNA. PFOS, PFOA và PFHxS
đã được tìm thấy trong mẫu máu hơn 98% phụ nữ với
nồng độ tương tự như những gì được ghi nhận ở Mỹ.

Phụ nữ ở thành phố Nha Trang có nồng độ PFAS cao
hơn đáng kể so với phụ nữ ở huyện Diên Khánh. Nha
Trang là một vùng đô thị ven biển và Diên Khánh là một
vùng nông thôn nằm sâu trong nội địa, mặc dù nguồn
hải sản được tiêu thụ ở hai địa phương khá giống nhau.
• Cá bị nhiễm PFAS
Một nghiên cứu năm 2011 đã đo hàm lượng PFAS
trong các mẫu cá chép, cá lóc và cá da trơn từ các
quốc gia Ấn Độ, Nhật Bản, Việt Nam, Malaysia và
Thái Lan. Các mẫu cá từ Việt Nam được thu thập ở
Bắc Ninh, Hưng Yên và Long Xuyên. Nồng độ PFOS
và PFOA trong các mẫu cá này cao tới 10ng/g trọng
lượng ướt. Các tác giả lưu ý rằng nồng độ PFOS và
PFOA trong gan cá lóc ở Việt Nam cao hơn ở Ấn Độ
và Malaysia, điều này cho thấy mức độ ô nhiễm PFSs
[PFAS] ở Việt Nam cao hơn các nước đang phát triển
châu Á nhiệt đới khác.
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• Các hoạt động về
PFAS và các Mục tiêu
Phát triển Bền vững

Mục tiêu Phát triển bền vững số 3: Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao
phúc lợi cho người dân ở mọi lứa tuổi. Các nội dung liên quan trong SDG3 bao
gồm:

Các hoạt động để kiểm soát
và loại bỏ PFAS là một nỗ lực
góp phần đạt được một số
Mục tiêu Phát triển Bền vững
(SDGs) do tác động của các
chất này đối với sức khỏe
và hệ sinh thái, đặc biệt là ô
nhiễm môi trường nước.

3.4: Giảm một phần ba tỷ lệ tử vong sớm từ các bệnh không lây nhiễm thông qua
phòng ngừa, điều trị và tăng cường sức khỏe tinh thần và phúc lợi.

Các Mục tiêu cụ thể bao gồm:

3.9: Giảm đáng kể số lượng ca tử vong và bệnh tật gây ra do các chất hóa học và
không khí độc hại, do ô nhiễm đất và nước.
Mục tiêu phát triển bền vững 6: Đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn
nước và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người. Các nội dung liên
quan trong SDG6 bao gồm:
6.3: Cải thiện chất lượng nước và giảm thiểu ô nhiễm, loại bỏ và giảm thiểu việc
đưa các chất hóa học và vật liệu độc hại ra môi trường, giảm một nửa tỷ lệ nước
thải chưa được xử lý và tăng cường tái chế, tái sử dụng an toàn trên toàn cầu.
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Mục tiêu phát triển bền vững 9: Xây
dựng cơ sở hạ tầng vững chắc, đẩy
mạnh công nghiệp hóa rộng mở và bền
vững, khuyến khích đổi mới. Các nội
dung liên quan trong SDG9 bao gồm:
9.4: Đến năm 2030 tất cả các quốc
gia hành động phù hợp với khả năng
của mình để nâng cấp cơ sở hạ tầng
và trang bị thêm cho các ngành công
nghiệp để phát triển bền vững, gia tăng
hiệu quả sử dụng tài nguyên và ứng
dụng nhiều hơn các công nghệ sạch,
thân thiện với môi trường trong quá
trình công nghiệp hóa, với sự tham gia
của các quốc gia phù hợp với khả năng
tương ứng của mỗi nước.

Mục tiêu phát triển bền vững 12: Đảm bảo các mô hình tiêu dùng và
sản xuất bền vững. Các nội dung liên quan trong SDG12 bao gồm:
12.4: Đến năm 2020, quản lý một cách thân thiện với môi trường tất cả
các hóa chất và chất thải ra môi trường trong suốt vòng đời của chúng,
phù với với các khuôn khổ quốc tế đã thỏa thuận, và giảm đáng kể
lượng phát thải ra không khí, nước và đất nhằm giảm tối nhiểu những
tác hại của chúng đối với môi trường và sức khỏe của con người.
12.5: Đến năm 2030, giảm đáng kể chất thải thông qua phòng ngừa,
giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng.
12.6: Khuyến khích các công ty, đặc biệt là các công ty lớn và xuyên
quốc gia, áp dụng các phương thức sản xuất bền vững và tích hợp
thông tin bền vững vào chu kỳ báo cáo của mình.
12.7: Khuyến khích mua sắm công bền vững, phù hợp với các chính
sách và ưu tiên của mỗi quốc gia.
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Mục tiêu phát triển bền vững 14:
Bảo tồn và sử dụng bền vững các
đại dương, biển và các nguồn tài
nguyên biển cho phát triển bền
vững. Các mục tiêu liên quan trong
SDG14 bao gồm:
14.1: Vào năm 2025, ngăn chặn và
giảm đáng kể ô nhiễm biển dưới
mọi hình thức, đặc biệt là từ các
hoạt động trên đất liền, bao gồm ô
nhiễm rác thải và ô nhiễm do phú
dưỡng.

Mục tiêu phát triển bền vững 15: Bảo vệ, tái tạo và khuyến khích sử dụng
bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý tài nguyên rừng bền vững,
chống sa mạc hóa, chống xói mòn đất và mất đa dạng sinh học. Các nội
dung liên quan trong SDG15 bao gồm:
15.1: Đến năm 2020, đảm bảo việc bảo tồn khôi phục và sử dụng bền vững
các hệ sinh thái nước ngọt trên đất liền, vùng nội địa và các dịch vụ đi kèm,
đặc biệt là trong rừng, các vùng đất ngập nước, núi và các vùng đất khô
hạn, phù hợp với các nghĩa vụ theo các thỏa thuận quốc tế.
15.5: Có biện pháp khẩn cấp và ưu tiên để giảm thiểu sự xuống cấp của
môi trường sống tự nhiên, ngăn chặn mất đa dạng sinh học, bảo vệ và ngăn
chặn sự tuyệt chủng của các loài bị đe dọa.
15.9: Đến năm 2020, tích hợp các giá trị của hệ sinh thái và đa dạng sinh
học vào việc hoạch định kế hoạch quốc gia và địa phương, quá trình phát
triển, các chiến lược và báo cáo về xóa đói giảm nghèo.
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Mục tiêu phát triển bền vững 16: Thúc đẩy xã hội
hòa bình và vì toàn dân để phát triển bền vững, mang
công bằng đến với tất cả mọi người và xây dựng các
thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và toàn diện ở tất cả
các cấp. Các mục tiêu liên quan trong SDG16 bao gồm:
16.7: Đảm bảo sự tham gia toàn diện và có tiếng nói
trong quá trình ra quyết định ở tất cả các cấp.
16.10: Đảm bảo tiếp cận rộng rãi thông tin và bảo vệ
các quyền tự do cơ bản, phù hợp với luật pháp quốc gia
và các hiệp định quốc tế.
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• Thống kê thông tin báo chí, chính sách và các nghiên cứu
khoa học liên quan FFAS từ 2014-2019
Báo cáo này thu thập các thông tin sẵn có về các hợp chất PFAS ở Việt
Nam (bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh). Thông tin này bao gồm các bài
báo, văn bản chính sách pháp luật và nghiên cứu khoa học được xuất
bản trong 5 năm trở lại đây từ năm 2014 đến 2018. Thông tin được
sắp xếp theo năm và thể hiện sự quan tâm đáng kể đến chủ đề PFAS
tại Việt Nam. Với các từ khóa được sử dụng để tìm kiếm: FPAS + “Việt
Nam”, PFOS + “Việt Nam”, PFOA + “Việt Nam”, PFAS + Vietnam, PFOS
+ Vietnam, PFOA + Vietnam”, nhóm nghiên cứu của PanNature tra cứu
được hơn 100 bài báo tiếng Việt về PFAS, 26 nghiên cứu khoa học và
3 văn bản chính sách pháp luật về PFAS xuất bản trong thời gian từ
01/01/2014 đến 31/12/2018.
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2014
Báo chí
Tiếng Việt
1. AN NINH THỦ ĐÔ: Các đồ dùng nhà bếp gây nguy
hiểm cho sức khỏe (08/02/2014)
• https://anninhthudo.vn/doi-song/cac-do-dung-nhabep-gay-nguy-hiem-cho-suc-khoe/563455.antd
Bài báo đưa thông tin cho rằng các đồ dùng nhà bếp
chống dính có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con
người. Khi chảo chống dính được làm nóng ở nhiệt độ

cao trong một thời gian dài, hợp chất Teflon (PTFE)
chống dính sẽ phát ra khói độc, gây ra các triệu chứng
giống như cúm ở người và khiến chim bị chết. Hơn
nữa, thực phẩm cũng có thể bị ngấm trực tiếp các
hóa chất độc hại như axit perfluorooctanoic (PFOA)
từ chảo chống dính, có nguy cơ gây ung thư, làm tăng
cholesterol máu bất thường, gây ra các bệnh tuyến
giáp và vô sinh ở người.
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2. GIÁO DỤC VIỆT NAM: 10 loại thực phẩm thường
ngày dễ gây ung thư và có hại cho sức khỏe
(12/02/2014)
• http://giaoduc.net.vn/Suc-khoe/10-loai-thucpham-thuong-ngay-de-gay-ung-thu-va-co-hai-chosuc-khoe-post152889.gd
• (Xuất bản lại 20/05/2014) http://soha.vn/songkhoe/10-thuc-pham-gay-ung-thu-nhieu-nhat-bannen-tu-bo-han-khoi-bua-an-2014051916234463.
htm
• (Xuất bản lại) http://genk.vn/kham-pha/nhung-loaido-an-thong-thuong-va-tac-hai-khong-ngo-phanii-20140417233819797.chn

Bài viết liệt kê 10 loại thực phẩm thường ngày dễ
gây bệnh ung thư, trong đó có bỏng ngô quay trong
lò vi sóng. Bài viết dẫn nghiên cứu của Cơ quan
Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) công nhận các axit
perfluorooctanoic (PFOA) trong bỏng ngô rang bằng lò
vi sóng có khả năng gây ung thư. Một số nghiên cứu
độc lập cũng đã chứng minh mỗi liên hệ giữa PFOA với
các bệnh nhân bị ung thư.
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3. BÁO DÂN TRÍ: Tìm thấy nhiều chất nguy
hiểm trong quần áo trẻ em từ Trung Quốc
(15/01/2014)
• https://dantri.com.vn/the-gioi/tim-thay-nhieuchat-nguy-hiem-trong-quan-ao-tre-em-tu-trungquoc-1390248586.htm
• (Xuất bản lại) http://www.baoxaydung.com.vn/
news/vn/kinh-te/tim-thay-nhieu-chat-nguy-hiemtrong-quan-ao-tre-em-tu-trung-quoc.html

bị phát hiện có chứa chất hóa học nonylphenol
ethoxylates (NPEs). Green Peace cho rằng các hợp
chất này có thể gây ra các rối loạn nội tiết tố và “phá
vỡ hormone”, gây tác động bất lợi đến khả năng sinh
sản và miễn dịch, cả trong quá trình phát triển và giai
đoạn trưởng thành.

Bài báo đưa thông tin về nghiên cứu của Tổ chức bảo
vệ môi trường Green Peace khẳng định phát hiện nhiều
hóa chất độc hại như PFOAs và NPEs trong quần áo
trẻ em của các nhãn hiệu lớn như Disney, Burberry
hoặc Adidas do các công ty Trung Quốc gia công.

4. DÂN TRÍ: Phát hiện chất độc hại trong trang bị
dùng cho World Cup (21/05/2014)
• https://dantri.com.vn/suc-khoe/phat-hienchat-doc-hai-trong-trang-bi-dung-cho-worldcup-1401183989.htm
• (Xuất bản lại 23/05/2014) https://doanhnghiepvn.
vn/do-the-thao-thuong-hieu-adidas-nike-chua-docchat-d20934.html

50 sản phẩm (60% tổng sản phẩm được kiểm tra)

Bài báo đưa thông tin về việc Tổ chức Green Peace
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phát hiện sản phẩm của các nhãn hàng đồ thể thao
Adidas, Nike và Puma (gồm ủng, găng tay thủ môn
và bóng đá Adidas Brazuca được dùng trong FIFA
World Cup 2014 ở Brazil) mua tại các quốc gia thuộc
ba châu lục khác nhau đều có chứa các PFC ion như
perfluorooctanoic acid (PFOA).

trường Mỹ (US Environmental Protection Agency EPA). Tuy nhiên, các nhà khoa học chưa nắm rõ cơ
chế chất perfluorooctanoic acid (PFOA) đi vào cơ thể.
PFOA là một chất hóa học có khả năng tồn tại lâu dài,
phải mất nhiều thập kỷ mới có thể phân hủy hết trong
môi trường.

5. BÁO KIẾN THỨC: Tiết lộ mối nguy ung thư từ
màng bọc thức ăn (14/05/2014)
• https://kienthuc.net.vn/tam-soat-ung-thu/tiet-lomoi-nguy-ung-thu-tu-mang-boc-thuc-an-341371.
html

6. VNREVIEW: Sự thật về chảo chống dính
(18/09/2014)
• https://vnreview.vn/tin-tuc-khoa-hoc-cong-nghe/-/
view_content/content/1340760/su-that-ve-chaochong-dinh

Bài báo đưa thông tin về việc các nhà khoa học phát
hiện nhiều loại áo mưa, màng bọc thực phẩm có chứa
các chất gây ung thư nguy hiểm. Nhận định quan
trọng này từng được báo cáo lên Cơ quan Bảo vệ Môi

Bài viết cung cấp thông tin toàn diện hơn về chảo
chống dính, trong đó dẫn thông tin từ DuPont, nhà sản
xuất chảo Teflon - một trong những nhãn hiệu chảo
chống dính nổi tiếng nhất, và một số nghiên cứu độc
27 MỤC LỤC

lập khác khẳng định chảo chống dính chỉ độc hại khi
người dùng không sử dụng đúng cách. Tác giả bài viết
khuyến cáo người dùng không nên để chảo chống dính
nóng trên 260 độ C và nên thay chảo mới nếu lớp phủ
bị bong tróc và trầy xước.
7. VTC NEWS: Nguyên nhân gây vô sinh không ngờ
(29/12/2014)
• https://vtc.vn/nguyen-nhan-gay-vo-sinh-khongngo-d187678.html
• (Xuất bản lại 29/12/2014) http://danviet.vn/songkhoe/nguyen-nhan-gay-vo-sinh-khong-ngo-524375.
html
Bài viết cho rằng bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm
như xà phòng khử mùi, thuốc chống rụng tóc hay thói
quyen tắm nước quá nóng... thì việc sử dụng chảo
chống dính có chứa hóa chất perfluorooctanoic acid
(PFOA) có thể gây nguy cơ vô sinh ở nam giới.

Tiếng Anh
1. EQUAL TIMES: Dangerous chemicals on Official
FIFA football (07/07/2014)
• https://www.equaltimes.org/official-fifa-footballretails-at?lang=fr#.XG7BjHIzY2x
Tổ chức Green Peace, với chiến dịch mang tên Detox,
đã thực hiện việc lấy mẫu và kiểm mẫu hơn 33 mặt
hàng thể thao được bán dưới dạng hàng hóa phục vụ
cho World Cup 2014 của Nike, Adidas và Puma. Một
số sản phẩm được kiểm nghiệm có chứa các hợp
chất hóa học độc hại PFC như NPE và PFOA. Các mặt
hàng này chủ yếu được sản xuất ở các quốc gia châu
Á (Trung Quốc, Indonesia, Việt Nam), một số quốc gia
Đông Âu và Argentina.
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Chính sách
1. TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG (MONRE): Hướng dẫn
kỹ thuật kiểm kê, quản lý an toàn và kiểm soát
rủi ro đối với perfluorooctance sulfonic axit,
các muối và perfluorooctance sulfonyl fluoride
(PFOS)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 589/QĐ-TCMT
ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Tổng cục trưởng
Tổng cục Môi trường)
• http://vea.gov.vn/CommonPages/
DownloadAttachment.
aspx?ListName=VanBanQPPL&FileName=4.%20
Huong%20dan%20ky%20thuat%20PFOS.
doc&ItemID=9252

Tại cuộc họp lần thứ tư Hội nghị các bên (COP) của
Công ước Stockholm (năm 2009) chín chất/nhóm chất
ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POPs) mới đã được đưa
vào Phụ lục A, B và C của Công ước. Theo quyết định
này, các bên tham gia Công ước phải xem xét và cập
nhật kế hoạch hành động quốc gia (NIP) và chuyển
đến COP trong vòng hai năm kể từ ngày những sửa đổi
có hiệu lực.
Axít perfluorooctane sulphonic (PFOS), các muối của
nó và perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF) là
nhóm chất mới được liệt kê trong Phụ lục B của Công
ước Stockholm năm 2009 (sau đây sẽ được gọi là
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PFOS và các chất liên quan). Các bên tham gia Công
ước được khuyến khích phát triển một kế hoạch hành
động cho PFOS và các chất liên quan như một phần
cập nhật NIP nhằm giảm thiểu và sau đó loại bỏ việc
sử dụng và sản xuất PFOS và các chất liên quan.
Muốn đạt được điều này cần phải xây dựng kế hoạch
kiểm kê cấp quốc gia việc sản xuất các sản phẩm và
vật liệu, sử dụng và xử lý chất thải có chứa PFOS và
các chất liên quan, cũng như các bãi chôn lấp, kho lưu
giữ và các vùng ô nhiễm.

Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật này được phát triển trên
cơ sở tham khảo tài liệu hướng dẫn kiểm kê do nhóm
chuyên gia về PFOS của Tổ chức Phát triển Công
nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) đã xây dựng cho các
nước đang phát triển [UNIDO, 2012] và tính tới điều
kiện hiện tại ở Việt Nam.
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Nghiên cứu khoa học
Tiếng Anh
1. GREENPEACE (2014): Phát hiện hóa chất độc
hại trong các mặt hàng dệt và da của các hãng
Adidas, Nike và Puma phục vụ cho World Cup
2014
• https://www.greenpeace.de/sites/www.
greenpeace.de/files/detox_2014_11_englisch.pdf
Nghiên cứu do Tổ chức Green Peace thực hiện trong
Chiến dịch Detox, phát hiện một số loại hóa chất độc
hại như NPE và PFOA trong các sản phẩm dệt và da
của các nhãn hàng Adidas, Nike và Puma phục vụ
trong World Cup 2014, diễn ra tại Brazil trong thời gian
từ ngày 12/06 – 13/07/2014.

Trong cuộc điều tra này, Green Peace đã mua tổng
cộng 33 sản phẩm - gồm 21 đôi giày bóng đá, 7 áo
bóng đá, 4 đôi găng tay thủ môn và 1 quả bóng - từ
16 quốc gia khác nhau thuộc các khu vực khác nhau
trên thế giới cụ thể là: Argentina, Chile, Trung Quốc,
Croatia, Đức, Hồng Kông, Indonesia, Ý, Mexico, Hà
Lan, Nga, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Đài Loan
và Vương quốc Anh. Đặc biệt, trong số này có 20 sản
phẩm được sản xuất dành riêng cho trẻ em ở nhiều độ
tuổi khác nhau.
Các mẫu thu thập thuộc ba thương hiệu đồ thể thao
lớn với 16 sản phẩm từ Adidas, 15 sản phẩm từ Nike
và 2 sản phẩm từ Puma. Tất cả các sản phẩm đều
được gắn nhãn với tên của các cầu thủ bóng đá nổi
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tiếng hoặc các đội tuyển quốc gia đang tham gia thi
đấu ở World Cup 2014. Các sản phẩm đều được mua
trực tiếp hoặc trực tuyến từ các cửa hàng chính hãng
hoặc các nhà bán lẻ đồ thể thao uy tín.
Các sản phẩm này hầu hết được sản xuất tại Trung
Quốc hoặc Indonesia và một số khác được sản xuất
tại Việt Nam, Campuchia, Bangladesh, Thái Lan,
Argentina, Bosnia, Georgia và Ukraine.

Các sản phẩm mẫu này được Green Peace gửi đến
Phòng thí nghiệm độc lập tại Đại học Exeter ở Anh và
một bản sao được gửi đến Green Peace Đức. Kết quả
cho thấy giày và găng tay bóng đá được xác nhận có
chứa hóa chất perfluorination (PFC); tất cả các sản
phẩm mẫu được phân tích đều có chứa ethylylate
nonylphenol (NPE) và phthalates; riêng giày và quả
bóng đá còn chứa cả dimethylformamide (DMF).
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2. NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING (NILU):
Nghiên cứu hàm lượng các chất perfluorized ion
(PFASs) trong các mặt hàng quần áo ngoài trời
(01/06/2014)
• https://www.miljodirektoratet.no/Documents/
publikasjoner/M306/M306.pdf

Đây là nghiên cứu của NILU, đại diện cho Cơ quan
Môi trường Na Uy, về xác định nồng độ các chất
perfluorized ion (PFASs), bao gồm PFOS, PFAS và
PFOA, trong các mẫu quần áo cho các hoạt động
ngoài trời. Trong số 12 mẫu được NILU thu thập có 2
mẫu quần áo từ Việt Nam. PFAS được phát hiện có
mặt trong 2 trên tổng số 12 mẫu hàng được điều tra.
4 mẫu trong số đó có chứa PFOA vượt quá giới hạn 1
phag/m2. PFOS không có mặt trong bất kỳ mặt hàng
nào được thử nghiệm, điều này cho thấy ngành dệt
may đã quản lý để ngăn ngừa hiệu quả sự xuất hiện
của PFOS trong các quy trình sản xuất.
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3. UMWELTBUNDESAMT: Hiểu về con đường phơi
nhiễm của các chất per- và polyfluoralkyl (PFAS)
trong quá trình sử dụng các sản phẩm có chứa
PFAS – ước tính rủi ro đối với con người và môi
trường (07/2014)
• http://www.waterresources.at/fileadmin/
user_uploads/Publications/van_Driezum_UBA_
report_2014.pdf
Nghiên cứu cho hay nhiều loại áo khoác ngoài ở Đức
và một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) cũng
là một nguồn chứa các chất per- và polyfluoroalkyl
(PFAS) ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi
trường. 16 loại áo khoác khác nhau đã được lựa chọn
để nghiên cứu dựa theo: nguồn gốc quốc gia sản xuất,
chất liệu dệt may, giá cả và thị phần. Kết quả cho thấy,
những chiếc áo khoác này có sự xuất hiện của PFAS

với nồng độ dao động từ 0,03 đến 719 µg/m2. Cụ thể
là axit perfluorooctanoic (PFOA) có mặt ở khắp nơi
(0,02 đến 171 µg/m2), mặc dù ở nồng độ thấp hơn
so với các tiền chất của axit perfluoroalkyl carboxylic
(PFCAs), cụ thể là alcohols (FTOHs). Axit sulfonic
Perfluoroalkane (PFSAs) và tiền chất tiềm năng của
chúng, chẳng hạn như: perfluorooctane sulfonamide
(FOSA), được phát hiện với tần suất thấp hơn nhiều với
nồng độ lên tới 5 µg/m2.
Các tuyến môi trường bị phơi nhiễm PFAS có nguồn
gốc cả áo khoác mới mua và mới nhuộm đã được
nghiên cứu. Sự phát xạ các tiền chất PFAS dễ bay hơi
ra không khí và tổn thất bổ sung trong quá trình lưu
trữ áo khoác cũng đã được định lượng và thừa nhận.
Ngoài ra, các nhà khoa học cũng định lượng được
PFCA, PFOA giải phóng trong quá trình giặt áo khoác.
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Định lượng mức độ phơi nhiễm của con người với
PFAS từ áo khoác cho thấy hợp chất PFOA có mức
phơi nhiễm trung bình cao nhất với nồng độ 0,054 ng
kg-1 ngày-1. Chỉ số này thấp hơn 3-10 lần so với lượng
trung bình ước tính nhiễm PFOA thông qua chế độ ăn
uống. Tuy nhiên, đối với đối tượng bị phơi nhiễm nghề
nghiệp, làm việc trong các cửa hàng quần áo, tiếp xúc
nhiều với áo khoác, con số này có thể vượt quá con số
ước tính phơi nhiễm trong chế độ ăn uống.

Sản xuất hàng may mặc chất lượng cao nhất ở châu
Âu hầu hết được thực hiện ở các nước châu Á, tiêu
biểu là hai quốc gia Trung Quốc và Việt Nam. Số lượng
áo khoác ngoài được sản xuất ở Đức và EU là không
đáng kể do chi phí sản xuất cao hơn ở các quốc gia
này. Theo thống kê trong báo cáo, Việt Nam có 03
mẫu áo khoác cho hoạt động ngoài trời và 07 công ty
tham gia sản xuất hàng dệt may cho Patagonia được
lấy mẫu để nghiên cứu.
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4. RESEARCHGATE: Lan-Anh Phan Thi, Huu-Tuan
Do, Shang-Lien Lo: Gia tăng tốc độ phân hủy của
axit perfluorooctanoic bằng phương pháp siêu
âm hỗ trợ gốc carbonate (09/2014)
• https://www.researchgate.net/
publication/261768984_Enhancing_
decomposition_rate_of_perfluorooctanoic_acid_
by_carbonate_radical_assisted_sonochemical_
treatment
Nghiên cứu về phương pháp phân hủy PFOA bằng
sóng siêu âm do nhóm các tác giả người Việt Nam và
Trung Quốc thực hiện. Perfluorooctanoic acid (PFOA)
là hợp chất gây ô nhiễm xuất hiện rộng rãi. Hiện đã có
nhiều công nghệ xử lý PFOA được phát triển. Nghiên
cứu này phân tích phương pháp phân hủy PFOA bằng
sonochemical (công nghệ ứng dụng siêu âm cho

các phản ứng và quá trình hoá học) để xác định ảnh
hưởng của nồng độ NaHCO3, độ bão hòa N2 và pH
đối với tốc độ phân hủy cũng như hiệu quả khử PFOA
của lưu huỳnh. Kết quả cho thấy tốc độ phân hủy
PFOA bằng sóng siêu âm (150W, 40kHz), có hoặc
không có N2 bão hòa, nhỏ hơn 25% sau 4 giờ phản
ứng. Tuy nhiên, mức độ và tốc độ phân hủy PFOA
và hiệu quả khử PFOA của lưu huỳnh đã tăng lên rất
nhiều khi bổ sung các thuốc thử gốc carbonate. PFOA
đã bị phân hủy hoàn toàn sau 4 giờ bằng phương
pháp sonochemical với chất oxy hóa gốc carbonate
và N2 bão hòa. Trường hợp không có N2 bão hòa,
PFOA cũng bị phân hủy ở mức độ cao (98,81%). Hiệu
suất phân hủy và khử PFOA cao nhất xảy ra trong
dung dịch bão hòa N2 chứa nồng độ NaHCO3 ban
đầu là 30 mM. Việc phân hủy PFOA với gốc CO3−
thuận lợi nhất trong môi trường hơi kiềm (pH = 8,65).
36 MỤC LỤC

2015
Báo chí
Tiếng Việt
1. NGƯỜI LAO ĐỘNG: Chấm dứt sử dụng chất
chống dính chứa PFOA (08/02/2015)
• https://nld.com.vn/doanh-nghiep/2015cham-dut-su-dung-chat-chong-dinh-chuapfoa-20150208190204465.htm

2. VNEXPRESS: Nguy cơ bệnh tật từ chất chống
dính cho nồi, chảo (04/03/2015)
• http://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/tuvan/nguy-co-benh-tat-tu-chat-chong-dinh-cho-noichao-3152644.html
• (Xuất bản lại) https://mav.vn/10-tac-hai-cua-noichao-chong-dinh/
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3. VIETQ: Nồi chảo chống dính chất lượng kém có
khả năng gây ung thư (07/03/2015)
• http://vietq.vn/noi-chao-chong-dinh-chat-luongkem-co-kha-nang-gay-ung-thu-d55188.html
• (Xuất bản lại) https://www.tinmoi.vn/noi-chaochong-dinh-chat-luong-kem-co-kha-nang-gay-ungthu-011348114.html
• (Xuất bản lại) https://baomoi.com/noi-chaochong-dinh-chat-luong-kem-co-kha-nang-gay-ungthu/c/16095636.epi

5. ZING NEWS: 7 đồ vật trong nhà tiềm ẩn nguy cơ
gây ung thư (24/04/2015)
• https://news.zing.vn/7-do-vat-trong-nha-tiem-annguy-co-gay-ung-thu-post533377.html

4. BÁO LAO ĐỘNG: 10 tác hại không ngờ của chất
chống dính ở nồi chảo (09/03/2015)
• https://laodong.vn/suc-khoe/10-tac-hai-khongngo-cua-chat-chong-dinh-o-noi-chao-302792.bld
• (Xuất bản lại) http://soha.vn/song-khoe/10tac-hai-khong-ngo-cua-chat-chong-dinh-o-noichao-20150309203140875.htm

7. TINHHOA: 10 thứ bạn phải vứt bỏ để có sức
khỏe tốt hơn (25/09/2015)
• http://tinhhoa.net/10-thu-ban-phai-vut-bo-de-cosuc-khoe-tot-hon.html

6. GIÁO DỤC VIỆT NAM: 10 vật dụng trong nhà có
nguy cơ chứa chất gây ung thư (09/05/2015)
• http://giaoduc.net.vn/Suc-khoe/10-vat-dungtrong-nha-co-nguy-co-chua-chat-gay-ung-thupost158081.gd
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8. SOHA: 11 món đồ gia dụng tiềm ẩn nguy cơ gây
ung thư (11/11/2015)
• http://soha.vn/song-khoe/11-mon-dogia-dung-tiem-an-nguy-co-gay-ungthu-20151111103714356.htm
9. TIÊU DÙNG: Dụng cụ nhà bếp là thủ phạm gây hại
cho sức khỏe (12/12/2015)
• http://tieudungplus.vn/dung-cu-nha-bep-la-thupham-gay-hai-cho-suc-khoe-6093.html
Các bài viết trên đều cảnh báo về nguy cơ tiềm ẩn của
nồi, chảo chống dính được phủ bằng lớp teflon đối với
sức khỏe con người như gây ra các bệnh suy tuyến
giáp, rối loạn nhận thức, ung thư, đau tim, vô sinh…

Tác giả các bài viết cũng khuyên các bà nội trợ nên lựa
chọn chảo chống dính chất lượng tốt, sử dụng đúng
cách và thay nồi chảo khi bị bong tróc.
10. ĐỜI SỐNG VÀ PHÁP LUẬT: Những thực phẩm gây
ung thư mà bạn vẫn ăn hàng ngày (02/07/2015)
• http://www.doisongphapluat.com/doi-song/suckhoe-lam-dep/nhung-thuc-pham-gay-ung-thu-maban-van-an-hang-ngay-a100454.html
11. GIÁO DỤC VIỆT NAM: Những thực phẩm hàng
ngày có thể gây ung thư (31/08/2015)
• http://giaoduc.net.vn/Suc-khoe/Nhung-thuc-phamhang-ngay-co-the-gay-ung-thu-post161363.gd
• (Xuất bản lại) http://www.xaluan.com/modules.
php?name=News&file=article&sid=1239261
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12. VIETNAMNET: 8 loại thực phẩm có khả năng gây
ung thư cao nhất (26/10/2015)
• https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/8-loai-thucpham-co-kha-nang-gay-ung-thu-cao-nhat-269729.
html
13. VIETNAMNET: 10 thực phẩm thà chết cũng
không nên ăn (18/11/2015)
• https://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/10-thuc-phamtha-chet-cung-khong-nen-an-273730.html
14. VOV: Các loại thực phẩm không nên ăn khi đói
(22/11/2015)
• https://vov.vn/suc-khoe/cac-loai-thuc-phamkhong-nen-an-khi-doi-452620.vov

15. OHAY TV: Top 10 thực phẩm gây ung thư bạn nên
tránh (05/12/2015)
• https://www.ohay.tv/view/top-10-thuc-pham-gayung-thu-ban-nen-tranh/ao2SX
16. NGÀY NAY: 25 loại thực phẩm “kịch độc” thà
chết cũng không ăn (23/12/2015)
• https://ngaynay.vn/suc-khoe/25-loai-thuc-phamkich-doc-tha-chet-cung-khong-an-26398.html
Các bài viết trên đều đề cập đến vấn đề an toàn thực
phẩm, trong đó nhắc đến các thực phẩm có chứa các
thành phần gây ung thư mà nhiều người chưa biết như:
chất gây ung thư acrylamide, chất hóa học diacetyl,
PFOA... có trong bỏng ngô, thịt chế biến sẵn, nước
giải khát... Việc hiểu rõ những loại thực phẩm nào nên
tránh xa cũng quan trọng chẳng kém so với việc bạn
biết thực phẩm nào tốt cho sức khỏe.
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Nghiên cứu khoa học
Tiếng Việt
1. COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY: Danh mục
Các chất bị hạn Chế (RSL) và Sổ tay An toàn Sản
phẩm (01/07/2015)
• http://www.columbiasportswear.ca/on/
demandware.static/-/Sites-Columbia_CA-Library/
default/dw57a122ef/AboutUs/PDF/Fall_15/
Columbia%20Sportswear%20Company%20
RSL%20and%20Product%20Safety%20Manual%20
July%202015%20-%20Vietnamese.pdf

Đây là Cẩm nang An toàn sản phẩm của Công ty
Columbia Sportswear, một công ty có trụ sở tại Việt
Nam, chuyên sản xuất và phân phối áo khoác, đồ
thể thao và giày dép, mũ, dụng cụ cắm trại, trang
phục trượt tuyết và phụ kiện quần áo. Danh sách
này liệt kê các chất bị hạn chế sử dụng trong quá
trình sản xuất các sản phẩm của công ty, trong
đó có axit perfluorooctane sulfonic (PFOS) và axit
perfluorooctanoic (PFOA). Hai chất độc hóa học này
là thành phần chính trong nhiều lớp phủ chống thấm
nước và có thể được sử dụng làm chất liên kết trong
vải không dệt, da và các vật liệu khác. Các chất bị hạn
chế không được vượt quá mức giới hạn quy định trong
Danh mục Các chất bị hạn chế của Công ty.
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Tiếng Anh
1. SCIENCEDIRECT: Duong Thi Hanh, Kiwao
Kadokami, Hanako Shirasaka, Rento Hidaka,
Hong Thi Cam Chau, Lingxiao Kong, nguyen
Quang Trung, Nguyen Thanh Thao: Nghiên cứu
của Viện Công nghệ Môi trường về sự xuất hiện
của axit perfluoroalkyl trong môi trường nước ở
Việt Nam (13/03/2015)
• https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0045653514013411
Đây là nghiên cứu ở phạm vi quốc gia đầu tiên
đánh giá về sự xuất hiện của axit perfluoroalkyl
(PFAAs) trong môi trường nước ở Việt Nam. 28
mẫu nước sông và 22 mẫu nước ngầm tại 4 thành
phố lớn; cùng 14 mẫu nước sông Hồng ở các địa

điểm khác nhau đã được lấy mẫu để nghiên cứu sự
xuất hiện và nguồn phát sinh của 16 loại hợp chất
PFAA. Axit perfluorooctane sulfonic (PFOS), axit
perfluorooctanoic (PFOA) và axit perfluorononanoic
(PFNA) là các hợp chất xuất hiện thường xuyên nhất
trong số 11 PFAA được phát hiện với nồng độ tối đa
lần lượt là 5,3, 18 và 0,93 ng L−1 ở nước sông và là
8,2, 4,5 và 0,45 ng L− 1 ở nước ngầm đô thị. Các loại
hợp chất PFAS xuất hiện nhiều nhất trong nước mặt
là PFOA (98%), PFNA (84%) và PFOS (59%). PFBA,
PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFHxS và PFOS là các
hợp chất PFAS chính được tìm thấy trong nước ngầm,
trong đó PFOS và PFOA là phổ biến nhất. Ở sông
Hồng, các hợp chất PFAS được tìm thấy nhiều nhất là
PFOA, PFNA, PFDA và PFOS. Kết quả nghiên cứu cho
thấy các mẫu nước sông đều chứa chất PFAA nhưng
ở mức thấp. Nồng độ các hợp chất PFAA trong nước
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sông mùa mưa cao hơn mùa khô, có thể là do nước
mưa chảy tràn từ nơi khác đến, đây là một hiện tượng
phổ biến ở các nước Đông Nam Á. Nồng độ các hợp
chất PFAA cao nhất trong nước sông được quan sát
thấy trong các mẫu lấy từ các khu vực đông dân cư
và sản xuất công nghiệp, có lẽ do nguồn gốc từ nước
thải sinh hoạt và sản xuất. Từ thành phần của các hợp
chất PFAA, các nhà khoa học cho rằng các sản phẩm
công nghiệp có chứa PFAA nhập khẩu từ Trung Quốc
và Nhật Bản có thể là một trong những nguồn gây ô
nhiễm PFAA chính cho môi trường nước Việt Nam. Nếu
căn cứ vào các tiêu chuẩn, giới hạn khuyến cáo sức
khỏe do Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (USEPA)

ban hành, nồng độ PFAA được phát hiện trong nghiên
cứu này không gây nguy hại ngay lập tức tới sức khỏe
con người và sinh vật dưới nước. Tuy nhiên, các tiểu
bang Hoa Kỳ đã ban hành các quy định chặt chẽ hơn
về các chất PFAS trong nước uống do có nhiều đánh
giá khoa học cập nhật tác hại của các hợp chất này. Ví
dụ, Tiểu bang Vermont của Hoa Kỳ đặt giới hạn khuyến
cáo sức khỏe với nước uống là 20 ppt cho tổng các
hợp chất PFOA, PFOS, PFHxS, PFHpA và PFNA cộng
lại. Các tác giả nghiên cứu nhấn mạnh rằng tần số
xuất hiện cao của PFOS và PFOA trong các mẫu nước
thu thập chứng minh rằng các hóa chất này có mặt
khắp nơi trong môi trường thủy sinh đô thị Việt Nam.
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2. DISABLED WORLD (THOMAS C. WEISS): Chất
thải điện tử - Các vấn đề y tế và sức khỏe
(21/05/2015)
• https://www.disabled-world.com/health/ewaste.
php
Việc sử dụng thiết bị điện và điện tử (EEE) đang ngày
càng gia tăng khiến lượng chất thải điện tử thải ra
mỗi ngày đang tăng với tốc độ đáng kinh ngạc trên
toàn thế giới. Chất thải điện tử được định nghĩa là các
thiết bị điện hoặc điện tử bị bỏ đi. Các thiết bị điện
tử đã qua sử dụng được tái sử dụng, bán lại, trục vớt,
tái chế hoặc xử lý cũng được gọi chung là chất thải
điện tử. Xử lý chất thải điện tử không chính thức ở các

nước đang phát triển có thể gây ra các vấn đề nghiêm
trọng về sức khỏe và ô nhiễm môi trường vì các quốc
gia này có nhiều hạn chế trong việc giám sát thực
hiện các quy định về xử lý chất thải điện tử. Tái chế
các hợp chất có giá trị trong chất thải điện tử như
vàng hoặc đồng đã trở thành một công việc đem lại
nguồn thu nhập tương đối, phần lớn được thực hiện ở
các khu vực phi chính thức ở các nước công nghiệp
mới nổi hoặc đang phát triển trong đó có Việt Nam.
Kỹ thuật tái chế nguyên thủy, chẳng hạn như đốt hoặc
giữ lại đồng, vàng đã khiến trẻ em, công nhân cũng
như các thành viên gia đình họ phải tiếp xúc với một
số chất độc hại trong đó có các hợp chất PFAS, PFOS
và PFOA.
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3. UNIVERSITY OF KITAKYUSHU: Dương Thị Hạnh:
Các chất ô nhiễm vi sinh hữu cơ trong môi
trường nước ở Việt Nam (09/2015)
• https://kitakyu.repo.nii.ac.jp/index.
phpaction=repository_action_common_
download&item_id=468&item_no=1&attribute_
id=20&file_no=1&page_id=13&block_id=256

Nghiên cứu này cố gắng vẽ ra một bức tranh chi tiết
hơn về các hóa chất nhân tạo trong môi trường nước
ở khắp Việt Nam bằng cách áp dụng các phương pháp
phân tích toàn diện sử dụng phương pháp phân tích
sắc ký khí toàn diện - cơ sở dữ liệu cho phép nhận
dạng và định lượng tự động 940 chất ô nhiễm vi sinh
hữu cơ (OMPs) trong các mẫu môi trường nước và
trầm tích. Song song với nghiên cứu này, một nghiên
cứu khác cũng được thực hiện nhằm đánh giá 16 axit
perfluoroalkyl (PFAAs) trong môi trường nước ở Việt
Nam. Hàng trăm OMPs với nồng độ cao được phát
hiện trong các vùng nước mặt và trầm tích ở Việt
Nam. Hơn nữa, các đặc điểm ô nhiễm, nguồn ô nhiễm
tiềm ẩn cũng như nguy cơ tiềm ẩn của các chất gây ô
nhiễm cũng được phát hiện và làm rõ.
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2016
Báo chí
Tiếng Việt
1. BÁO QUỐC TẾ: 7 loại thực phẩm có hại cho sức
khỏe trong năm 2016 (12/01/2016)
• http://baoquocte.vn/7-loai-thuc-pham-co-hai-chosuc-khoe-trong-nam-2016-26626.html
2. KIẾN THỨC: Tường tận tác hại của bắp rang lò vi
sóng (16/01/2016)
• https://kienthuc.net.vn/khoe-dep/tuong-tan-tachai-cua-bap-rang-lo-vi-song-619917.html

•

(Xuất bản lại) https://www.yan.vn/tuong-tan-tachai-cua-bap-rang-lo-vi-song-78597.html

3. SOHA: Cảnh giác với món “khoái khẩu” có thể
gây ung thư và đột quỵ này (17/01/2016)
• http://soha.vn/song-khoe/canh-giac-voi-monkhoai-khau-co-the-gay-ung-thu-va-dot-quynay-20160116231320762.htm
• (Xuất bản lại) http://cafebiz.vn/song/bap-rangbo-mon-khoai-khau-co-the-gay-ung-thu-va-dotquy-20160117142803132.chn
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4. HÀ NỘI MỚI: 10 loại thực phẩm càng ăn càng dễ
chết (18/09/2016)
• http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Suckhoe/848628/10-loai-thuc-pham-cang-an-cang-dechet
• (Xuất bản lại) http://www.baodienbienphu.com.vn/
tin-tuc/suc-khoe/148495/10-loai-thuc-pham-cangan-cang-de-chet

6. VNMEDIA: Những thực phẩm hàng ngày vô cùng
độc hại nên tránh xa (03/08/2016)
• http://vnmedia.vn/thi-truong/201608/nhungthuc-pham-hang-ngay-vo-cung-doc-hai-nen-tranhxa-538100/
• (Xuất bản lại) http://saovui.net/10-loai-thucpham-chac-chan-gay-ung-thu-gan-ban-can-tranhxa-16903.html

5. PHỤ NỮ KIỀU VIỆT: Giật mình với 10 loại thực
phẩm gây ung thư trong bữa ăn hằng ngày
(08/07/2016)
• https://www.phunukieuviet.com/ung-thu/giatminh-voi-10-loai-thuc-pham-gay-ung-thu-trongbua-an-hang-ngay.html

7. TIÊU DÙNG PLUS: Để không yếu tim và ung
thư, cần tránh xa những loại thực phẩm này!
(04/08/2016)
• http://tieudungplus.vn/de-khong-yeu-tim-va-ungthu-can-tranh-xa-nhung-loai-thuc-pham-nay-12041.
html
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8. VIETNAMNET: Lánh xa 8 thực phẩm này nếu
không muốn mắc ung thư (29/09/2016)
• https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/an-toan-thucpham/phong-tranh-ung-thu-lanh-xa-8-thuc-phamde-tranh-ung-thu-329969.html
Các bài báo trên đều nói về tác hại của việc ăn bắp
rang bơ/bỏng ngô rang bằng lò vi sóng, thậm chí có
bài báo còn viết rằng ăn bỏng ngô thường xuyên có
thể là nguyên nhân gây vô sinh ở nữ giới và ung thư ở

nhiều bệnh nhân. Các bài báo giải thích túi đựng bỏng
ngô làm từ lò vi sóng thông thường được lót bởi một
lớp tráng chống dính chứa chất hóa học được gọi là
axit perfluorooctanoic (PFOA). PFOA là một độc chất,
có thể tìm thấy trong cả các loại chảo chống dính.
Theo một nghiên cứu mới của Đại học California,
PFOA có thể là nguyên nhân vô sinh ở nữ giới và hợp
chất này cũng đã được Cơ quan Bảo vệ Môi trường
của Mỹ (EPA) liệt kê trong danh sách các hóa chất có
nguy cơ gây ung thư.
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9. TIN TỨC ONLINE: 7 đồ dùng quen thuộc nhưng
cực nguy hiểm trong nhà (11/03/2016)
• https://tintuconline.com.vn/suc-khoe/7-do-dungquen-thuoc-nhung-cuc-nguy-hiem-trong-nha-n-261026.html
Bài báo liệt kê 7 đồ dùng quen thuộc nhưng cực kỳ
nguy hiểm trong nhà trong đó có hộp bánh pizza. Bài
báo cho hay axít Perfluorooctanoic (PFOA) là một
hóa chất được sử dụng trong chế biến để tạo ra teflon
chống dính. Hợp chất này cũng được sử dụng trong
công nghệ sản xuất các vỏ bao bì như hộp bánh pizza,
vỏ đồ uống và giấy gói kẹo. Hóa chất này được xác
định làm tăng nguy cơ bị ung thư thận, ung thư tinh
hoàn, bệnh tuyến giáp cho con người, thậm chí gây dị
tật bẩm sinh cho thai nhi. Hóa chất này có thể tồn tại
lâu dài trong cơ thể người và môi trường.

10. TRÍ THỨC TRẺ: Hóa chất độc hại, gây ung thư ẩn
nấp trong bụi của 90% hộ gia đình: Làm thế nào
để phòng tránh? (18/09/2016)
• (Xuất bản lại) http://cafef.vn/hoa-chat-doc-hai-gayung-thu-an-nap-trong-bui-cua-90-ho-gia-dinh-lamthe-nao-de-phong-tranh-20160918000108537.chn
Bài báo dẫn nghiên cứu của Đại học George
Washington (Mỹ) đưa ra 45 hóa chất độc hại được tìm
thấy chủ yếu ẩn nấp trong bụi nhà. 10 chất trong số
đó đang tiềm ẩn trong 90% các hộ gia đình. Theo đó,
PFOA và PFOS là những hóa chất được tìm thấy ở điện
thoại di động, hộp đựng bánh pizza, một số sản phẩm
không thấm nước và khó xước. Các hợp chất hóa học
này ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch, tiêu hóa và nội
tiết của con người.
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11. THANH NIÊN: 8 loại hóa chất ảnh hưởng đến
‘chuyện ấy’ của đàn ông (13/08/2016)
• https://thanhnien.vn/suc-khoe/8-loai-hoa-chatanh-huong-den-chuyen-ay-cua-dan-ong-733419.
html

12. KHỎE VÀ ĐẸP: 4 điều phải biết trong cuộc sống
để tránh được bệnh ung thư (21/03/2016)
• (Xuất bản lại) https://ngoisao.vn/suc-khoe/chamsoc-suc-khoe/4-dieu-phai-biet-trong-cuoc-song-detranh-duoc-benh-ung-thu-199185.htm

Bài viết liệt kê 8 loại hóa chất làm ảnh hưởng tới khả
năng sinh sản/tình dục của đàn ông, trong đó có đề
cập đến hợp chất hóa học Perfluorooctanoic acid
(PFOA). Bài viết dẫn nghiên cứu cho hay PFOA có thể
tồn tại trong cơ thể trong nhiều năm, gây ra các bệnh
như ung thư, rối loạn tuyến giáp và tăng cholesterol
máu. Bài viết cũng nhấn mạnh tránh dùng chảo chống
dính là một cách để giảm phơi nhiễm hóa chất này.

13. VIETQ: Đừng ham chảo chống dính rẻ tiền, cẩn
thận kẻo bị ung thư, sảy thai (24/10/2016)
• http://vietq.vn/nguy-co-bi-ngo-doc-tu-nhung-chiecchao-chong-dinh-re-tien-d106366.html
Hai bài viết đều nhấn mạnh việc không nên sử dụng
các sản phẩm chống dính kém chất lượng vì lớp chống
dính teflon (tên thương mại của 2 hợp chất PTFE và
PFOA) sẽ bị ăn mòn theo thời gian, dễ bị trầy xước khi
tiếp xúc mạnh, từ đó ngấm vào cơ thể, gây hại cho sức
khỏe con người.
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Chính sách
1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM - HIỆP HỘI DA GIÀY, TÚI
XÁCH VIỆT NAM: Các chất bị cấm hoặc hạn chế
sử dụng cho nguyên phụ liệu và sản phẩm da
giầy: mục đích sử dụng, tác hại và nguy cơ tiềm
ẩn (05/09/2016)
• http://lefaso.org.vn/tbt.
aspx?ZID1=565&ID8=4101&ID1=1

Tiêu chuẩn của Hiệp hội Da giày và Túi xách Việt Nam
về các loại hóa chất chính bị cấm hoặc giới hạn chế
sử dụng cho các nguyên phụ liệu và sản phẩm da giày,
trong đó có các hợp chất perfluoro là PFOS, PFOA. Tiêu
chuẩn này bao gồm các quy định rõ ràng về mục đích
sử dụng, tác hại và nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe
con người và môi trường của các loại hóa chất này.
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2. BỘ CÔNG THƯƠNG: Công ước Stockholm về các
chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (14/10/2016)
• http://csdl.vinachemia.gov.vn/default.
aspx?page=news&do=detail&id=480

Bài viết thông tin về lịch sử ra đời, nội dung và mục
đích của Công ước Stockholm. Công ước Stockholm
được các nước ký kết ngày 22 tháng 5 năm 2001 tại
Stockholm, Thụy Sĩ, và chính thức có hiệu lực từ ngày
17 tháng 5 năm 2004. Việt Nam tham gia Công uớc
Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy
vào ngày 22 tháng 7 năm 2002, trở thành thành viên
thứ 14 của Công uớc.
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Nghiên cứu khoa học
Tiếng Việt
1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI - Luận văn Thạc sĩ
của tác giả Phùng Thị Vĩ (Khoa Môi trường –
ĐHKHTN): Khảo sát và đánh giá nguy cơ ô nhiễm
các hợp chất Flo hữu cơ (PFCs) trong nước và
trầm tích tại một số làng nghề dệt nhuộm, tái chế
giấy, nhựa (05/2016)
• http://hus.vnu.edu.vn/files/LuanVan/LuanVanPhungThiVi-2016.pdf

Luận văn Thạc sĩ của tác giả Phùng Thị Vĩ, Khoa Môi
trường – Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc
gia Hà Nội) với chủ đề Khảo sát và đánh giá nguy cơ ô
nhiễm các hợp chất Flo hữu cơ (PFCs) trong nước và
trầm tích tại một số làng nghề dệt nhuộm, tái chế giấy,
nhựa. Đặc biệt, nghiên cứu có dành một chương đánh
giá sự di chuyển của các hợp chất PFOA và PFOS từ
nước vào trầm tích. Luận văn này được thực hiện trong
khuôn khổ dự án: “Quan trắc và quản lý các chất ô
nhiễm hữu cơ bền vững (POPs) tại khu vực châu Á”, do
Trung tâm Nghiên cứu công nghệ Môi trường và Phát
triển Bền vững (CETASD) và Đại học Liên hiệp quốc,
Nhật Bản hợp tác thực hiện.
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Tiếng Anh
1. KYOTO UNIVERSITY: Dinh Quang Hung: Phát
triển một giải pháp đo lường nhanh chóng và
dễ dàng cho các axit cacboxylic perfluorated
(PFCAs) bằng cách phân tích dòng chảy liên tục
(25/01/2016)
• https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/
bitstream/2433/204596/2/dtikk00145.pdf
Nước bị ô nhiễm các hợp chất perfluorination (PFC)
là vấn đề môi trường lớn. Các hợp chất này được coi
là hóa chất tồn lưu, độc hại và tích lũy sinh học phổ
biến trong môi trường. Tính ổn định của các hóa chất
này khiến chúng khó được xử lý bằng các quy trình xử
lý nước thải thông thường. Báo cáo về PFC trong môi
trường nước và các ngành liên quan đến PFC cũng hạn
chế do các phương pháp phân tích hiện tại rất tốn kém.

Do đó, điều cần thiết là phát triển một phương thức
đo đếm nhanh và dễ dàng đối với các hợp chất này.
Một phương pháp khả thi là phân tích dòng chảy liên
tục thông qua đo các ion florua bằng phương pháp so
mẫu sau khi phân tách PFC, sử dụng AutoAnalyzer 3.
Sáu loại hợp chất PFCAs (PFBA, PFPA, PFHxA, PFHpA,
PFOA và PFNA) đã được chọn để phân tích trong
nghiên cứu này. Hệ thống phân tích bao gồm năm
phần: bộ lấy mẫu tự động, bộ phân hủy, bộ phận chưng
cất, bộ phận phát hiện và bơm nhu động.
Nghiên cứu này đã chọn Đà Nẵng, Việt Nam là địa điểm
thí nghiệm điều tra nồng độ PFC trong nước uống, nước
mặt và nước thải. Mức độ tập trung PFC đo đếm được
ở Đà Nẵng được sử dụng để phát triển một hệ thống
thử nghiệm phân tích dòng chảy liên tục của PFC. Một
cuộc khảo sát thực địa đã được thực hiện từ ngày 30/7
đến ngày 3/8/2011 để thu thập các mẫu nước. Trong
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số 5 mẫu nước máy, mẫu TW1 (52 ng/L) có hàm lượng
các hợp chất PFC cao nhất, trong đó PFOA chiếm ưu
thế với nồng độ từ 2 đến 40 ng/L. Đối với 18 mẫu nước
mặt, SW8 có nồng độ PFC cao nhất (132 ng/L), theo
sau là SW7 (128 ng/L). Đối với các mẫu từ hai trạm xử
lý nước thải (Phú Lộc và Hòa Cường), hai hệ thống xử
lý nước thải (KCN Hòa Khánh và KCNThọ Quang) và
một bãi chôn lấp (Bãi chôn lấp mới Khánh Sơn) thì bãi
chôn lấp có nồng độ PFC cao nhất. Tổng nồng độ PFC
trong nước rỉ rác, hỗn hợp nước rỉ rác, nước thải tự hoại

và nước thải được xử lý từ bãi chôn lấp lần lượt là 200
ng/L, 516 ng/L và 75 ng/L. Nồng độ PFC ở các hệ thống
xử lý nước thải là từ 42 đến 63 ng/L. Tuy nhiên, nghiên
cứu cũng đo được nồng độ PFC rất cao (292 ng/L) tại
kênh xả của một khu công nghiệp (KCN), điều này chỉ
ra rằng một số nhà máy công nghiệp đã xả nước thải có
nồng độ PFC cao vào hệ thống thoát nước mà không
được xử lý thích hợp. Vì vậy, các hoạt động công nghiệp
là nguồn chính gây ô nhiễm PFC trong môi trường nước
ở thành phố Đà Nẵng.
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2. UNEP: Hướng dẫn tổng hợp về các lựa chọn thay
thế axit sunfonic perfluorooctane và các hóa
chất liên quan (14/10/2016)
• https://www.informea.org/sites/default/files/
imported-documents/UNEP-POPS-POPRC.12-INF15-Rev.1.English.pdf

Tài liệu này là báo cáo hiện trạng dựa trên các nguồn
thông tin có sẵn khác nhau về các hợp chất có khả
năng thay thế cho axit sunfonic perfluorooctane
(PFOS) và các hóa chất liên quan. Điểm quan trọng
cần lưu ý trong báo cáo này đó là vẫn còn các khoảng
trống dữ liệu liên quan đến các lựa chọn thay thế
tiềm năng cho PFOS và các hóa chất liên quan. Các
dữ liệu được trình bày trong tài liệu là các chỉ dẫn
về các lựa chọn thay thế có thể đối với axit sunfonic
perfluorooctane (PFOS) và các hóa chất liên quan; và
nghiên cứu vẫn đang tiếp tục được thực hiện với mục
đích cập nhật thêm các lựa chọn thay thế có thể và rủi
ro của chúng.
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3. AMEC FOSTER WHEELER ENVIRONMENT &
INFRASTRUCTURE UK LIMITED: Đánh giá nhu
cầu đối với PFOS, Muối của PFOS và PFOS-F
(mục đích chấp nhận và miễn trừ cụ thể)
(11/2016)
• https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/env/
pop/Library/01-meetings_authorities/16%20
-%2016th%20Competent%20Authorities%20
meeting%20on%20POPs%20-%2030%20May%20
2017/02%20-%20Documents/POP-CA_05-17_13PFOS_EU_Annex-A.pdf

Đây là Báo cáo đánh giá của Cơ quan Môi trường
Australia do Amec Foster Wheeler Environment &
Infrastructure UK Limited thực hiện để khảo sát nhu
cầu đối với PFOS, Muối của PFOS và PFOS-F. Theo
Công ước Stockholm, perfluorooctanesulphonic acid
(PFOS), muối và perfluorooctanesulfonyl fluoride
(PFOSF) được liệt kê trong Phụ lục B (Phụ lục các chất
bị hạn chế). Các hợp chất này chỉ có thể chấp nhận
(không giới hạn thời gian) và miễn trừ cụ thể (giới hạn
thời gian) theo Quyết định SC-4/171 của Công ước.
Báo cáo có nhắc đến Trung Quốc và Việt Nam là hai
quốc gia có đăng ký miễn trừ và sử dụng có mục đích
PFOS, Muối của PFOS và PFOS-F.
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4. AMERICAN CHEMICAL SOCIETY: Nguyen Hung
Minh, Duong Hong Anh, Tran Manh Tri, Hoang
Quoc Anh, Pham Thi Ngoc Mai, Vu Duc Nam,
Pham Hung Viet và Tu Binh Minh: Các chất độc
hại dai dẳng ở Việt Nam: Đánh giá về ô nhiễm
môi trường và phơi nhiễm các hóa chất độc hại
dai dẳng với con người (07/12/2016)
• https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bk-20161243.ch003
Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các
nghiên cứu được thực hiện trong hai thập kỷ qua về ô
nhiễm môi trường và sự phơi nhiễm của con người với
các hóa chất độc hại dai dẳng (PTS), từ các hợp chất
đã phổ biến đến các chất gây ô nhiễm mới cũng như
quá trình phát thải các hóa chất này từ hoạt động sản
xuất công nghiệp.

Các chất ô nhiễm hữu cơ dai dẳng phổ biến (POP)
như thuốc diệt cỏ chất độc màu da cam (OCPs) và
biphenyl polychlorin hóa (PCB) xuất hiện ở mức độ
tương đối thấp do đã bị cấm sử dụng thời gian dài. Tuy
nhiên, một số hóa chất POP hiện vẫn còn tồn tại ở một
số khu vực đông dân cư, đô thị và các khu vực sản
xuất công nghiệp như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh
và các khu công nghiệp tại Biên Hòa - Đồng Nai.
Một số nghiên cứu mang tính hệ thống gần đây cũng
đã nhấn mạnh một số điểm nóng ô nhiễm các hợp
chất này với nồng độ cao tùy theo từng nhóm hợp chất
PTS khác nhau. Trong bối cảnh hiện tại, các bãi chôn
lấp rác thải mở cửa cho tất cả chất thải đô thị, chất
thải làng nghề với các hoạt động tái chế không chính
thức như xử lý chất thải điện tử (nguy cơ phát thải cao
từ hoạt động xử lý chất thải điện tử phi chính thức đã
được chứng minh bằng phương pháp định lượng).
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Mức độ ô nhiễm môi trường cao và sự tiếp xúc của
con người với ete diphenyl polybrominated (PBDEs)
đã được báo cáo tại một số làng nghề tái chế chất
thải điện tử không chính thức ở miền bắc Việt Nam.
Ngoài ra, sự hiện diện của các hóa chất mới như chất
chống cháy photpho hữu cơ, dibenzo-p-dioxins và
dibenzofurans (PBDD/Fs) trong các khu tái chế chất
thải điện tử càng chứng tỏ tính nghiêm trọng, nguy cơ
ảnh hưởng cao tới sức khỏe con người và hệ sinh thái
tự nhiên của các khu vực tái chế.
Các khảo sát sơ bộ về các hợp chất PCDD/Fs và
polychlorobenzene [pentachlorobenzene (PeCB) và
hexachlorobenzene (HCB)] chỉ ra rằng đốt rác thải,

sản xuất thép và sản xuất xi măng ở Việt Nam là các
ngành có mức phát thải tương đối cao so với các nước
khác trên thế giới.
Các nghiên cứu phơi nhiễm ở người đã nhấn mạnh
tầm quan trọng của các con đường tiếp xúc không qua
ăn uống như hít phải khói bụi và không khí, đặc biệt
đối với trẻ em là nhóm dễ mắc bệnh hơn.
Nhóm tác giả khuyến cáo các nghiên cứu trong tương
lai nên tập trung vào các xu hướng mang tính hệ thống
theo thời gian và các tác hại của PTS ở các điểm nóng
ô nhiễm nói trên để đưa ra các biện pháp phòng ngừa
để bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.
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5. ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS: Xương là
mục tiêu của các chất hữu cơ ô nhiễm dai dẳng
(16/12/2016)
• http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526214306.pdf
Các chất hữu cơ ô nhiễm dai dẳng (POP) là các hóa
chất nhân tạo có mặt ở khắp nơi và có tính chất tích
lũy sinh học, chống lại sự suy thoái hóa học, sinh học,
quang điện và phân bố rộng rãi trong trầm tích, động
vật hoang dã và con người. Nhiều trong số các hóa
chất này ảnh hưởng tới xấu tới sức khỏe con người
như làm thay đổi nội tiết tố, suy giảm chức năng của
nhiều cơ quan, đặc biệt là chức năng sinh sản. Do
những ảnh hưởng nghiêm trọng này và sự phân phối

rộng rãi của chúng nên nhiều trong số các hợp chất
này bị cấm hoặc bị kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, vì
với tính bền bỉ của mình, chúng tiếp tục tiếp xúc, ảnh
hưởng với các sinh vật trên toàn cầu. Mặc dù có nhiều
nghiên cứu về tác dụng phụ của POP, nhưng tác dụng
của loại hóa chất đối với mô xương vẫn còn ít được
biết đến.
Nghiên cứu này đã đánh giá các tác động tiêu cực của
3 hợp chất POP phổ biến, bao gồm Tributyltin (TBT),
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-Dioxin (TCDD) và axit
perfluorooctanoic (PFOA) đến hệ thống xương trong
cơ thể sống. Mô hình thí nghiệm trong ống nghiệm đã
được sử dụng để nghiên cứu ảnh hưởng của PFOA ở
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chuột và ở người và các ảnh hưởng của TBT và TCDD
trong việc phân biệt các nguyên bào xương của người
và nguyên bào xương của chuột. Mô thí nghiệm trong
cơ thể sống cũng được sử dụng để nghiên cứu các
ảnh hưởng tới sự phát triển khi bị phơi nhiễm PFOA
của chó mẹ đối với chó con, bằng các phân tích thuộc
tính hình học và cơ học sinh học. Phương pháp khối
phổ được sử dụng để nghiên cứu sự hiện diện của
PFOA trong xương cả ở chuột và ở người vơi các mẫu
được lấy từ ngân hàng xương tại Bệnh viện Đại học
Oulu, Phần Lan. Các mẫu xương này được phân tích
với bằng phương pháp chụp cắt lớp chùm tia hình nón
và chụp cắt lớp vi tính.

Kết quả cho thấy phơi nhiễm PFOA trong tử cung và
trong thời kỳ cho con bú dẫn đến sự tích tụ PFOA
trong xương, có thể phát hiện ra ngay cả 17 tháng
sau khi tiếp xúc. Phơi nhiễm PFOA làm giảm mật độ
khoáng chất của xương ống chân và tăng diện tích tủy.
Việc tiếp xúc với TBT và TCDD đã dẫn đến giảm sự
khác biệt của các nguyên bào xương. Những kết quả
này cho thấy sự gián đoạn của sự phát triển xương,
biệt hóa tế bào xương và tích lũy PFAS trong xương.
Tác giả báo cáo khuyến nghị cần có những nghiên cứu
sâu hơn để đánh giá các tác động của từng hợp chất
POP khác nhau và ảnh hưởng của việc tích lũy lâu dài
các hợp chất này trong xương và các mô khác.
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2017
Báo chí
Tiếng Việt
1. TIN TỨC ONLINE: Giật mình những dụng cụ nhà
bếp chứa độc tố chết người (20/02/2017)
• https://tintuconline.com.vn/suc-khoe/canh-baogiat-minh-nhung-dung-cu-nha-bep-chua-doc-tochet-nguoi--n-299201.html

Bài viết đưa thông tin cảnh báo Axit
perfluorooctanoic (PFOA) là một loại hóa chất độc
hại có mặt trong các dụng cụ nhà bếp chống dính
như nồi và chảo. PFOA có thể ngấm vào thức ăn qua
quá trình nấu nướng và đi vào cơ thể, gây ra nhiều
vấn đề cho sức khỏe như tăng cân, vô sinh và giảm
khả năng học tập ở trẻ em.
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2. TRI THỨC: Chảo chống dính: Lợi, hại và những
lưu ý khi sử dụng (05/01/2017)
• https://trithucvn.net/suc-khoe/chao-chong-dinhdung-khong-kheo-se-keo-theo-benh-tat.html
Bài báo dẫn thông tin về tác hại của chảo chống dính
và hướng dẫn sử dụng chảo chống dính đúng cách để
không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
3. Y TẾ VIỆT NAM: Hiểm họa ung thư từ giấy gói
thức ăn nhanh vô cùng nguy hiểm (03/02/2017)
• http://ytevietnam.edu.vn/hiem-hoa-ung-thu-tugiay-goi-thuc-an-nhanh-vo-cung-nguy-hiem.html

4. VIETQ: Nguy hiểm chết người từ 5 loại giấy gói
thức ăn nhanh (03/02/2017)
• http://vietq.vn/nguy-hiem-chet-nguoi-tu-5-loaigiay-goi-thuc-an-nhanh-d114181.html
• (Xuất bản lại) https://antoanthucpham.org/nguyhiem-chet-nguoi-tu-5-loai-giay-goi-thuc-an-nhanh/
• (Xuất bản lại) https://baomoi.com/nguyhiem-chet-nguoi-tu-5-loai-giay-goi-thuc-annhanh/c/21450222.epi
5. PHÁP LUẬT HCM: Hiểm hoạ hoá chất từ giấy gói
thức ăn nhanh (03/02/2017)
• (Xuất bản lại) https://dantri.com.vn/suckhoe/hiem-hoa-hoa-chat-tu-giay-goi-thuc-annhanh-20170203071439631.htm
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6. KHỎE 365: Cảnh báo bao đựng thức ăn nhanh có
chứa chất cực độc (10/02/2017)
• http://khoe365.net.vn/canh-bao-bao-dung-thuc-annhanh-co-chua-chat-cuc-doc-40016.htm

Các bài báo đưa thông tin hóa chất perfluorinated (hay
PFCs), thường có trong các loại bao bì bọc thức ăn
nhanh, khi đi vào cơ thể người sẽ biến đổi thành PFOA,
gây hại cho sức khỏe và tăng nguy cơ gây bệnh ung thư.

7. VIETNAMNET: Rước độc vào thân từ giấy gói đồ
ăn nhanh (20/02/2017)
• https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/an-toanthuc-pham/ruoc-doc-vao-than-tu-giay-goi-do-annhanh-357073.html

9. VIETQ: Tìm ra giải pháp xử lý nước bị nhiễm
PFAS (26/03/2017)
• http://vietq.vn/tim-ra-giai-phap-xu-ly-nuoc-binhiem-pfas-d117997.html

8. BLOGANCHOI: 13 thủ phạm gây ung thư tồn tại
hàng ngày quanh ta (27/10/2017)
• https://bloganchoi.com/thu-pham-gay-ung-thuton-tai-hang-ngay-quanh-ta/#gsc.tab=0

Bài viết đưa thông tin về việc các nhà nghiên cứu Úc
vừa tìm ra một giải pháp giúp giải quyết vấn đề đất và
nước bị nhiễm PFAS tại các căn cứ quân sự, sân bay
tại nước này.
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10. TIN MỚI: 10 món ăn dễ gây nghiện nhưng vô
cùng có hại cho sức khỏe (24/03/2017)
• https://www.tinmoi.vn/10-mon-an-de-gay-nghiennhung-vo-cung-co-hai-cho-suc-khoe-011448087.
html

13. GIA ĐÌNH: Những thực phẩm mà các nhà dinh
dưỡng khuyên không chạm vào (10/06/2017)
• http://giadinh.net.vn/song-khoe/nhung-thucpham-ma-cac-nha-dinh-duong-khuyen-khongcham-vao-20170610092952395.htm

11. PHÁP LUẬT TP.HCM: 8 thực phẩm “giết chết”
cảm hứng yêu đương (03/04/2017)
• https://plo.vn/suc-khoe/dinh-duong/8-thuc-phamgiet-chet-cam-hung-yeu-duong-692808.html

14. PHỤ NỮ NGÀY NAY: 9 thói quen thường ngày
gây hại cho sức khỏe nhiều người mắc phải
(13/12/2017)
• http://www.phunungaynay.vn/am-thuc/9-dieuchung-toi-lam-moi-ngay-co-the-gay-hai-cho-chungtoi.html

12. SOHA: Bỏng ngô không gây ung thư, chỉ khi bạn
ăn theo cách này mới có hại, (28/05/2017)
• http://soha.vn/bong-ngo-khong-gay-ungthu-chi-khi-ban-an-theo-cach-nay-moi-cohai-20170509110650994.htm
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15. ZING NEWS: 10 loại thực phẩm thường ngày dễ
gây ung thư và có hại cho sức khỏe (28/11/2017)
• (Xuất bản lại) http://thucphamtotnhat.
vn/91/1695/10-loai-thuc-pham-thuong-ngay-degay-ung-thu-va-co-hai-cho-suc-khoe.html

16. VTV NEWS: Cẩn trọng những “ổ” vi khuẩn gây hại
trong nhà (26/07/2017)
• https://vtv.vn/doi-song/can-trong-nhung-o-vikhuan-gay-hai-trong-nha-20170726153120923.
htm

Bài báo liệt kê 10 loại thực phẩm mà các chuyên gia
dinh dưỡng khuyên không nên ăn, trong đó có bỏng
ngô được rang bằng lò vi sóng vì loại thực phẩm này
có chứa PFOA, một chất hóa học có ảnh hưởng xấu tới
sức khỏe con người.

Bài báo đưa thông tin cho hay nồi, xoong, chảo chống
đều chứa axit perfluorooctanoic (PFOA). Nếu sử dụng
nồi chảo chống dính quá thường xuyên, không đúng
cách và không làm sạch kỹ càng, PFOA có thể ngấm
vào thức ăn và là nguyên nhân gây ra các bệnh về gan,
tuyến giáp và hệ miễn dịch nói chung.

66 MỤC LỤC

17. VOV: Các chất gây hại có thể ảnh hưởng đến sức
khoẻ nam giới (22/10/2017)
• https://vov.vn/suc-khoe/nam-khoa/cac-chatgay-hai-co-the-anh-huong-den-suc-khoe-namgioi-685723.vov
• (Xuất bản lại) https://baomoi.com/cac-chatgay-hai-co-the-anh-huong-den-suc-khoe-namgioi/c/23654829.epi
Bài báo liệt kê một số hóa chất có thể gây ảnh hưởng
tới sức khỏe nam giới, trong đó có nhấn mạnh tới axit
Perflurooctanoic (PFOA).

18. TIA SÁNG: 20 năm bền bỉ nghiên cứu về POPs
(17/12/2017)
• http://tiasang.com.vn/-khoa-hoc-cong-nghe/20nam-ben-bi-nghien-cuu-ve-POPs-11084
Bài báo phỏng vấn GS. TS. Phạm Hùng Việt, Giám đốc
Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ Phân tích
Môi trường – An toàn Thực phẩm (Trường Đại học
Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) về quá
trình hình thành và phát triển của Phòng thí nghiệm.
Đây là đơn vị đã có 20 năm bền bỉ nghiên cứu về POPs
và các hợp chất liên quan.
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Nghiên cứu khoa học
Tiếng Việt
1. KE.INC: Danh sách các hóa chất hạn chế sử dụng
(RSL) & hướng dẫn về hóa chất bền vững (SCG),
(18/01/2017)
• https://s3.amazonaws.com/nikeinc/
assets/71188/rsl-vietnamese.pdf?1498171586
Đây là danh sách các chất bị hạn chế của Tập đoàn
Nike (RSL) và Hướng dẫn hóa học bền vững (SCG)
2017 của tập đoàn này. Danh sách có đề cập tới PFOS
và các hợp chất liên quan.

2. RESEARCHGATE: Phan Đình Quang, Nguyễn
Thúy Ngọc, Phùng Thị Vĩ, Nguyễn Thị Thu Nga,
Nguyễn Thị Kim Thủy, Dương Hồng Anh, Phạm
Hùng Việt, Lê Hữu Tuyến: Khảo sát hàm lượng
các hợp chất peflo hóa (PFCs) trong máu của
một số loại cá tại khu vực Hà Nội (26/01/2017)
• https://www.researchgate.net/
publication/318983107_Khao_sat_ham_luong_
cac_hop_chat_peflo_hoa_PFCs_trong_mau_cua_
mot_so_loai_ca_tai_khu_vuc_Ha_Noi
Nghiên cứu của các nhà nghiên cứu Việt Nam về hàm
lượng các hợp chất perfluorination (PFC) trong máu
của các loại cá khác nhau ở khu vực Hà Nội.
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Các hợp chất perflo hóa (PFCs) có tính chống thấm,
chống cháy, được sử dụng phổ biến trong sản xuất
các sản phẩm tiêu dùng có tính kháng bẩn, dầu mỡ và
chữa cháy. Đây là những hợp chất ô nhiễm hữu cơ khó
phân hủy (POPs), trong đó axit per-flooctansunphonic
(PFOS) và các muối của nó đã được đưa vào Công ước
Stockholm từ năm 2009. Các hợp chất PFCs trong 24
mẫu máu của một số loại cá như chép, trôi, mè và rô
phi thu thập tại hồ Tây và hồ Yên Sở được chiết ghép
cặp ion với tetrabutyl-ammoni hydro sulphat (TBA) kết
hợp dung môi chiết metyl tert-butyl ete (MTBE) và xác
định bằng thiết bị sắc ký lỏng ghép nối hai lần khối phổ

(LC-MS/MS). Các hợp chất PFCs được phát hiện trong
tất cả các mẫu máu cá ở cả hồ Tây và hồ Yên Sở. Hiệu
suất thu hồi đối với 17 hợp chất PFCs đạt từ 70-121%,
giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng trong các
mẫu tương ứng là 0,03 ng/ml và 0,1 ng/ml. Hàm lượng
PFCs trung bình trong mẫu máu cá là 15,12 ng/ml (dao
động từ 4,58 đến 28,61 ng/ml). Kết quả nghiên cứu cho
thấy, hàm lượng các hợp chất PFCs trong cá cao phản
ánh đặc tính tan tốt và phân cực của các hợp chất
PFCs. Các loại cá sống ở hồ Yên Sở tích lũy PFCs có
xu hướng cao hơn hồ Tây và khả năng tích lũy các hợp
chất này từ môi trường sống vào máu cá là rất đáng kể.
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3. AFIRM: Tài liệu hướng dẫn sử dụng hóa chất Các hóa chất và trợ chất dệt (27/05/2017)
• http://vietnam12h.com/hinhanh/tailieupdf/27-52017-Cac-hoa-chat-va-tro-chat-det.pdf
Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng các hóa chất và trợ
chất trong ngành dệt của Tập đoàn Afirm. Tài liệu mô
tả ngắn gọn thành phần của các hóa chất và trợ chất
dệt, lý do sử dụng chúng, cách thức sử dụng và tiềm
năng của việc phát thải khí, nước thải, ảnh hưởng tới
sức khỏe con người ở nơi làm việc/quan ngại về an
toàn tiêu dùng và tiềm năng dư lượng trên sản phẩm
tiêu dùng cuối cùng. Tài liêu có đề cập tới PFOA và các
hợp chất liên quan, cụ thể như sau:
Đang có một cuộc thảo luận về những dư
lượng nguy hại nhất định từ việc sử dụng các
fluoropolymer như perfluorooctanoic acid (PFOA) và

perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) cũng như các
perfluorinated telomer và sulfonate (các tiền chất có
thể của PFOA/PFOS) trong sản xuất. PFOS gần như
được loại bỏ bởi công nghệ sản xuất flo hóa bằng điện
phân. (Các hóa chất chứa Flo được sản xuất tại Trung
Quốc vẫn có thể có gốc PFOS). Dư lượng PFOA trong
phạm vi hiện nay là <10ppb.
Công nghệ telomerization có gốc C8 (dẫn đến sự tạo
thành PFOA) đã được dần dần thay thế bằng công
nghệ C6, công nghệ không thể gây ra vấn đề liên quan
tới PFOS/PFOA. Tuy nhiên, perfluorohexanoic acid
(PFHA) có thể được tìm thấy nhưng cũng chỉ ở mức
<ppb 10. Dư lượng telomer gốc C6 có thể được đo
lường trong phạm vi tỉ lệ phần trăm thấp (0,1- 0,5%).
Các telomer này có thể là các telomer rượu, telomer
iodides, telomer alkene và acrylate.
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4. COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY: Danh mục
Các chất bị hạn chế (RSL) và Sổ tay An toàn sản
phẩm (07/08/2017)
• https://www.columbia.com/on/demandware.
static/-/Sites-Columbia_US-Library/default/
dwb5957b44/AboutUs/PDF/2018/Product%20
Safety%20Manuals/Columbia%20Sportswear%20
Company%20RSL%20and%20Product%20
Safety%20Manual%20August%202017%20-%20
Vietnamese.pdf

Đây là Danh sách Các chất bị hạn chế (RSL) và Hướng
dẫn an toàn sản phẩm phiên bản tiếng Việt của Công
ty Thể thao Columbia - Columbia Sportswear (CSC).
Danh sách này có đề cập tới PFOA và các hợp chất
liên quan.
Sổ tay hướng dẫn này nêu ra trách nhiệm của những
người được cấp phép, đại lý hoặc nhà cung cấp cho
CSC và các thương hiệu liên kết của công ty bao gồm
Columbia Sportswear, Mountain Hardwear và Sorel.
CSC yêu cầu nhà cung cấp phải biết rõ các tiêu chuẩn
trình bày trong sổ tay hướng dẫn này và hạn chế việc
sử dụng các chất được liệt kê trong Danh mục Các
chất bị hạn Chế (RSL). CSC giám sát việc tuân thủ các
tiêu chuẩn này thông qua Chương trình Thử nghiệm
RSL và Phê chuẩn Nhà cung cấp, trong đó có thể loại
bỏ nhà cung cấp ra khỏi danh sách đã phê duyệt do
không tuân thủ.
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Mục tiêu của RSL là bảo vệ nhân viên, môi trường,
người tiêu dùng, công ty và các thương hiệu liên quan.
RSL không phải là danh sách tổng hợp mọi giới hạn
toàn cầu mà là công cụ tuân thủ cho nhà cung cấp.
RSL và Sổ tay An toàn sản phẩm CSC phản ánh các
quy định bắt buộc và các tiêu chuẩn an toàn tự nguyện
áp dụng cho các sản phẩm của công ty. Trong một số
trường hợp khi mà các quy định của CSC có thể vượt
quá yêu cầu của các quy định pháp lý ở bất kỳ quốc gia

nào thì nhà cung cấp phải đáp ứng các quy định của
CSC. RSL áp dụng cho tất cả các sản phẩm của mọi
thương hiệu được cung cấp cho CSC bao gồm quần áo,
giày dép, thiết bị, phụ kiện và các sản phẩm khác. RSL
cũng áp dụng cho tất cả các vật liệu, linh kiện, bộ phận
và các mặt hàng khác được cung cấp để sử dụng trong
việc sản xuất và đóng gói sản phẩm CSC. Các chất bị
hạn chế không được vượt quá mức giới hạn quy định
trong RSL của Công ty Columbia Sportswear.
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5. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: Quyết định về việc
ban hành kế hoạch quốc gia thực hiện công ước
Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân
hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
(17/10/2017)
• http://vea.gov.vn/Lists/VanBanQPPL/
Attachments/9704/1598-qd-ttg.htm
Thực hiện yêu cầu của Công ước Stockholm, ngày 10
tháng 8 năm 2006, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt
Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về
các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy tại Quyết định
số 184/2006/QĐ-TTg trong đó tập trung quản lý 12
nhóm chất POP. Từ năm 2009, Hội nghị các thành viên
Công ước (COP) đã bổ sung 14 nhóm chất POP mới
vào các Phụ lục A, B, C của Công ước, nâng số nhóm
chất POP cần quản lý lên 28 nhóm chất với các lĩnh

vực sử dụng chính gồm: Bảo vệ thực vật và diệt côn
trùng, y tế (sau đây gọi tắt là POP-BVTV); công nghiệp
(sau đây gọi tắt là POP-CN); phát sinh không chủ định.
Thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của một quốc gia
thành viên, theo quy định tại Điều 7 của Công ước
Stockholm, Việt Nam có trách nhiệm cập nhật Kế
hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm, gửi
Ban thư ký Công ước và định kỳ báo cáo việc thực hiện
Kế hoạch này.
Mục tiêu của Kế hoạch là quản lý an toàn theo vòng
đời, kiểm soát ô nhiễm, giảm phát thải, xử lý và tiến tới
loại bỏ các chất POP ở Việt Nam nhằm đáp ứng các
yêu cầu của Công ước Stockholm về các chất POP,
góp phần bảo vệ sức khỏe con người và môi trường,
phát triển bền vững tại Việt Nam và hội nhập quốc tế.
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Tiếng Anh và tiếng Đức
1. ALTERNATIVE FÜR DEUTSCHLAND: PFOA tại
quận Altötting: Hiệp hội quận AfD Altötting
yêu cầu nước uống không có chứa PFOA
(20/11/2017)
• https://xn--alttting-alternativ-s6b.de/pfoa-inemmerting-stellungnahme-des-kv-aoe-der-afd-zurbuergerversammlung-in-emmerting/
Nồng độ PFOA từng đo được trong máu người cao
nhất là ở Úc và Trung Quốc. Ở Canada, PFC được tìm
thấy ở ba hồ Bắc Cực. PFC cũng được tìm thấy ở 98100% phụ nữ mang thai Việt Nam. Ở Nam Phi, PFOA
và PFOS đã được tìm thấy trong tất cả các mẫu nước
lấy các con sông lớn nhất. Tại Nhật Bản, những công
nhân được phát hiện có nồng độ PFOA trong máu cao
được xác định là những người từng làm việc trong các
nhà máy của hãng sản xuất chảo chống dính DuPont.

2. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS: Nguyen
Hoang Lam, Chon-Rae Cho, Kurunthachalam
Kannan, Hyeon-Seo Cho: Nghiên cứu toàn
quốc về các chất alkyl perfluorated trong nước,
trầm tích trong môi trường nước ở Việt Nam
(05/02/2017)
• https://www.researchgate.net/
publication/300408033_A_nationwide_survey_
of_perfluorinated_alkyl_substances_in_waters_
sediment_and_biota_collected_from_aquatic_
environment_in_Vietnam_Distributions_and_
bioconcentration_profiles
Nghiên cứu cung cấp thông tin cơ bản nhằm hiểu rõ
hơn về ô nhiễm PFAS tại Việt Nam. Nước, trầm tích,
các mô khác nhau của các loài cá, giáp xác, các loài
thuộc lớp chân bụng và hai mảnh vỏ được thu thập từ
các lưu vực sông lớn ở Việt Nam để phân tích sự hiện
diện của các hợp chất alkyl perfluorated (PFASs). Sự
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xuất hiện của PFASs ở vùng nước ven biển, nước máy
và nước giếng cũng được thu thập từ 8 vùng khác nhau
ở Việt Nam để thực hiện điều tra. Nghiên cứu phát
hiện ra rằng PFOA và PFOS luôn là hai hợp chất PFAS
chiếm ưu thế ở các vùng nước mặt. Nồng độ lớn nhất
của PFOA (53,5 ng L− 1) và PFOS (40,2 ng L− 1) được
tìm thấy trong một mẫu nước mặt được thu thập từ
một kênh nhận nước thải của một nhà máy xử lý nước
thải. PFOS và PFHxS được phát hiện là các hợp chất
PFAS chiếm ưu thế trong trầm tích. Nồng độ PFAS lớn

nhất trong sinh vật, được tìm thấy trong gan cá, là 16,9
ng PFUnDA g-1 trọng lượng ướt. Một số PFCA chuỗi
dài phong phú hơn PFASs chuỗi ngắn bao gồm PFNA,
PFUnDA và PFTrDA cũng như PFHxS được tìm thấy
ở các mô sinh vật. Nồng độ PFOS và PFOA đo được
trong nước mặt và nước máy nằm dưới mức khuyến
cáo hiện nay về sức khỏe. Thứ tự xếp hạng của yếu tố
tập trung sinh học trung bình của PFOS trong sinh vật
là: loài giáp xác (115 L/kg), loài chân bụng (1117 L/kg),
cá (1120 L/kg) và hai mảnh vỏ (2110 L/kg).
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3. ENVIRON SCI TECHNOL: Fangfang Chen,
Shanshan Yin, Barry C. Kelly, and Weiping Liu:
Chuyển giao Perpluoroalkyl của các đồng phân:
Kết quả từ một cuộc khảo sát về cặp sinh đôi,
Sera Cord và Placentas (16/05/2017)
• https://www.researchgate.net/
publication/316439967_Isomer-Specific_
Transplacental_Transfer_of_Perfluoroalkyl_Acids_
Results_from_a_Survey_of_Paired_Maternal_Cord_
Sera_and_Placentas

Hiện chưa có nghiên cứu nào liên quan đến nồng độ
PFHxS, PFOS và PFOA đặc hiệu đồng phân trong nhau
thai người và tỷ lệ nhau thai mẹ (RPM) tương ứng của
các hợp chất này. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh
giá sự xuất hiện và phân phối của các chất đồng phân
PFHxS, PFOS và PFOA khác nhau trong huyết thanh
của mẹ, huyết thanh dây rốn và nhau thai để hiểu rõ
hơn về quá trình vận chuyển qua da và nguy cơ phơi
nhiễm PFOA trước khi sinh. Nghiên cứu bao gồm định
lượng nồng độ PFHxS, PFOS và PFOA đặc hiệu đồng
phân trong các mẫu huyết thanh mẹ (n = 32), huyết
thanh dây rốn (n = 32) và nhau thai (n = 32) từ các
phụ nữ mang thai ở Vũ Hán, Trung Quốc. Kết quả chỉ
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ra rằng cả PFHxS tuyến tính và phân nhánh, PFOS và
PFOA đều có thể được vận chuyển một cách hiệu quả
qua nhau thai, với mức độ tiếp xúc theo thứ tự huyết
thanh mẹ> huyết thanh dây rốn> nhau thai. Đối với các
đồng phân PFOS, tỷ lệ nồng độ giữa huyết thanh dây
và huyết thanh mẹ (RCM) theo thứ tự sắp xếp n < iso
< 4m < (3 + 5) m < 1m < ∑m2. Các giá trị RPM thể hiện
xu hướng tương tự đối với các đồng phân PFOS phân
nhánh: iso < 4m ≈ (3 + 5) m < 1m ≈ ∑m2. Ngược lại,
các đồng phân PFOA không thể hiện mối quan hệ cấu
trúc rõ ràng đối với RCM và RPM. n-PFHxS vận chuyển
qua nhau thai đến một mức độ lớn hơn br-PFHxS. Đây
là nghiên cứu đầu tiên đánh giá sự xuất hiện của các
chất đồng phân PFHxS, PFOS và PFOA trong nhau
thai người. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên giá trị
RPM của các hợp chất này được đưa vào tính toán.
Các phát hiện giúp hiểu rõ hơn về các cơ chế chuyển
nhau thai và phơi nhiễm sơ sinh đối với các chất gây ô
nhiễm quan trọng.

4. EMSA EUROPEAN MARITIME SAFETY AGENCY
(Cơ quan An toàn Hàng hải châu Âu): Quy định
Tái chế tàu biển của EU - Trường hợp hai hóa
chất (PFOS và HBCDD) trong Phụ lục Quy định
1257/2013 của EU về quy trình tái chế tàu biển
(13/11/2017)
• http://www.emsa.europa.eu/about/
download/5034/3168/23.html
Báo cáo của Cơ quan An toàn Hàng hải châu Âu về hai
hóa chất PFOS và HBCDD trong Quy trình tái chế tàu
biển. Theo đó bọt chữa cháy, lớp phủ bảo vệ cho các
loại vải như thảm trải sản, vỏ bọc và các thiết bị điện
tử là các sản phẩm có nguy cơ chứa PFOS cần giải
quyết, bất cứ khi nào các thiết bị này cần được thay
thế hoặc khi tàu đến hạn thay thế thì cần xử lý đúng
quy trình để đảm bảo xử lý an toàn cho con người và
môi trường. Báo cáo có trích dẫn số liệu lấy từ nghiên
cứu về Việt Nam.
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2018
Báo chí
Tiếng Việt

•

1. VNEXPRESS: Cẩn trọng với chất PFAS trong đồ
gia dụng (11/11/2018)
• https://vtc.vn/hoa-chat-pfas-trong-bao-bi-vaikhong-tham-nuoc-khien-nhieu-tre-bi-benhthan-d438435.html

•
•

https://vnexpress.net/suc-khoe/can-trong-voichat-pfas-trong-do-gia-dung-3837421.html
https://vtv.vn/y-hoc-the-gioi/chat-pfas-trong-dogia-dung-co-kha-nang-cao-gay-benh-than-va-ungthu-20181114110905634.htm
(Xuất bản lại) https://khoahoc.tv/chat-pfas-tronghop-dung-thuc-pham-co-the-gay-benh-than-96165
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•
•

•

•

(Xuất bản lại) https://congnghe.vn/muc/kien-thucpho-thong/tin/chat-pfas-trong-hop-dung-thucpham-co-the-gay-benh-than-2144752
(Xuất bản lại) http://giadinh.net.vn/song-khoe/
bac-si-canh-bao-bao-bi-thuc-pham-chua-hoachat-nay-la-tac-nhan-khien-hang-ngan-tre-bi-benhthan-201811120829177.htm
(Xuất bản lại) https://webkhoedep.vn/bac-si-canhbao-bao-bi-thuc-pham-chua-hoa-chat-nay-la-tacnhan-khien-hang-ngan-tre-bi-benh-than-n-19893.
html
(Xuất bản lại) https://tintuconline.com.vn/suckhoe/bac-si-canh-bao-bao-bi-thuc-pham-chua-hoachat-nay-la-tac-nhan-khien-hang-ngan-tre-bi-benhthan-n-370561.html

Các bài báo dẫn kết quả nghiên cứu công bố tại Tuần
lễ Thận học ở Mỹ tháng 11/2018 cho hay hợp chất
polyfluoroalkyl (PFAS) tồn tại trong môi trường sống
gây ảnh hưởng tới thận, nhất là ở trẻ em. Hợp chất này
có mặt trong các sản phẩm gia dụng như vải không
thấm nước, chất liệu chống dính teflon, chất đánh
bóng, sáp, sơn, dụng cụ nấu ăn, hộp đựng thực phẩm…
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2. THE AN ORGANIC: Hóa chất PFAS khiến bạn tăng
cân sau quá trình ăn kiêng (16/05/2018)
• https://theanorganics.com/blog/khong-phannhom/hoa-chat-pfas-khien-ban-tang-can-sau-quatrinh-an-kieng/
Bài viết đưa thông tin về nghiên cứu do các chuyên gia
tại Đại học Harvard thực hiện cho thấy việc tiếp xúc
với các hóa chất công nghiệp như PFAS hoặc PFC có
thể gây tăng cân trở lại sau thời kì ăn kiêng, đặc biệt là
ở phụ nữ.

3. MÔI TRƯỜNG VÀ ĐÔ THỊ: Sự ô nhiễm hợp chất
PFCs trong nước và trầm tích tại Việt Nam
(24/08/2018)
• http://www.moitruongvadothi.vn/khoa-hoc-congnghe/nghien-cuu-trao-doi/su-o-nhiem-hop-chatpfcs-trong-nuoc-va-tram-tich-tai-viet-nam-a31929.
html
Bài báo đưa thông tin về Nghiên cứu Tổng quan Hiện
trạng ô nhiễm PFOS/PFOA trong nước và trầm tích
trên thế giới và tại Việt Nam dựa trên những nghiên
cứu được công bố gần đây. Nghiên cứu do các chuyên
gia Đại học Xây dựng, Đại học Bách khoa Hà Nội và
Viện Đo lường Việt Nam thực hiện.
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4. TINHTE.VN: Cách mua mỹ phẩm thiên nhiên nào
tốt không chứa hóa chất (30/11/2018)
• https://tinhte.vn/threads/cach-mua-mypham-thien-nhien-nao-tot-khong-chua-hoachat.2884915/
Bài viết hướng dẫn cách mua các loại mỹ phẩm thiên
nhiên không chứa các chất độc hại có thể hấp thụ qua
da. Cụ thể là người dùng nên đọc kỹ nhãn hàng hóa
trước khi mua và không mua các sản phẩm có chứa
PFC, PFOA, PFOS hoặc các hợp chất perfluorination.
5. VNEXPRESS: Hóa chất trong chảo chống dính có
thể khiến nam giới vô sinh (7/12/2018)
• https://vnexpress.net/suc-khoe/hoa-chat-trongchao-chong-dinh-co-the-khien-nam-gioi-vosinh-3850730.html

Bài viết chia sẻ Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Clinical
Endocrinology & Metabolis về tác động của hợp chất
PFC của nhóm tác giả đến từ Đại học Padua (Ý).
Nghiên cứu phát hiện ra rằng nam giới tiếp xúc với
nước uống chứa PFC vượt ngưỡng an toàn có bộ phận
sinh dục nhỏ và lượng tinh trùng di động thấp hơn so
với người sử dụng nguồn nước sạch.
Tiến hành nghiên cứu thêm một bước, tác giả Andrea
Di Nisio và các đồng nghiệp đã sử dụng một loạt
các thí nghiệm tế bào để cung cấp bằng chứng trực
tiếp đầu tiên rằng hai trong số các hợp chất PFC
phổ biến nhất là PFOA và PFOS dễ dàng liên kết với
testosterone thụ thể và chặn kích hoạt của nó.
Hiện các nhà khoa học tìm hiểu cách thức tách PFC ra
khỏi máu an toàn. Trước khi làm được điều này, bác sĩ
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Di Nisio, thành viên nhóm nghiên cứu, khuyến cáo mọi
người, đặc biệt là nam giới, hạn chế mua sản phẩm
chứa PFC. Tuy vậy, điều này không đơn giản chút nào.
Hợp chất PFC có tới hàng trăm loại và tất cả đều có
nguy cơ gây hại cao. Do đó, gần như không thể tránh
tiếp xúc hoàn toàn với PFC.
6. VNEXPRESS (2018) Thói quen cần tránh khi
dùng chảo chống dính
• https://vnexpress.net/suc-khoe/thoi-quen-cantranh-khi-dung-chao-chong-dinh-3829710.html
7. VOH (2018) Hóa chất từ chảo chống dính nguy
hiểm như thế nào?
• http://voh.com.vn/tam-ly-suc-khoe/hoa-chat-tuchao-chong-dinh-nguy-hiem-nhu-the-nao-279930.
html

8. HÓA HỌC LÀ CHIA SẺ (2018) Hóa học của Teflon
và chảo chống dính
• https://hhlcs.com/2018/09/hoa-hoc-cua-teflon-vachao-chong-dinh.html
9. TINHTE.VN (2018) Chảo chống dính có gây ung
thư hay không?
• (Xuất bản lại) http://thegioihoinhap.vn/song-khoe/
suc-khoe-y-te/chao-chong-dinh-co-doc-hai-nhu-tindon/
• (Xuất bản lại) http://danviet.vn/gia-dinh/chaochong-dinh-co-doc-hai-nhu-tin-don-845923.html
• (Xuất bản lại) https://tinhte.vn/threads/chaochong-dinh-co-gay-ung-thu-hay-khong.2868110/
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10. DÂN VIỆT (2018) 4 dụng cụ nấu nướng cần thay
thế ngay để tránh rước họa (Theo Brightside)
• (Xuất bản lại) http://danviet.vn/am-thuc-4-phuong/
thay-the-ngay-4-dung-cu-nau-nuong-nay-neukhong-muon-ruoc-benh-vao-nguoi-876463.html
• (Xuất bản lại) https://ngoisao.net/an-choi/4-dungcu-nau-nuong-can-thay-the-ngay-de-tranh-ruochoa-3759908.html
• (Xuất bản lại) https://eva.vn/bep-eva/thay-thengay-4-dung-cu-nau-nuong-nay-neu-khong-muonruoc-benh-vao-nguoi-c162a352482.html
• (Xuất bản lại) https://doanhnghiepvn.vn/4-dungcu-nau-nuong-can-thay-the-ngay-de-tranh-ruochoa-d131370.html
• (Xuất bản lại) https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/4dung-cu-nha-bep-can-thay-the-ngay-de-tranh-ruochoa-3932834-l.html

11. DÂN SINH (2018) Bạn đã chọn dụng cụ nấu ăn
đúng cách để tránh các chất độc đáng sợ?
• http://baodansinh.vn/ban-da-chon-dung-cunau-an-dung-cach-de-tranh-cac-chat-doc-dangso-d72421.html
12. DÂN TRÍ (2018) Phụ nữ Việt chuyển hướng sử
dụng đồ bếp gia dụng an toàn
• https://dantri.com.vn/doi-song/phu-nu-vietchuyen-huong-su-dung-do-bep-gia-dung-antoan-20181204092519961.htm
Các bài viết trên đều đưa thông tin để trả lời câu hỏi
các loại nồi, chảo chống dính có an toàn cho người sử
dụng không? Cách lựa chọn các loại dụng cụ chống
dính an toàn và làm thế nào để sử dụng các dụng cụ
chống dính hiệu quả và an toàn cho sức khỏe?
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13. ZING.VN (2018) 11 loại đồ ăn gây ung thư bạn
vẫn ăn hàng ngày
• https://news.zing.vn/11-loai-do-an-gay-ung-thuban-van-an-hang-ngay-post900339.html
14. ĐỜI SỐNG VÀ PHÁP LUẬT (2018) Đại tràng ‘sợ’
nhất những món mà nhiều người Việt thích ăn
• http://www.doisongphapluat.com/tin-tuc/daitrang-so-nhat-nhung-mon-ma-nhieu-nguoi-vietthich-an-a256006.html
15. TIỀN PHONG (2018) Đồ ăn gây ung thư trực
tràng cực khủng khiếp, nhiều người Việt thích
• https://www.tienphong.vn/suc-khoe/do-an-gayung-thu-truc-trang-cuc-khung-khiep-nhieu-nguoiviet-thich-1358628.tpo

16. YAN.VN (2018) Kinh ngạc với những loại thực
phẩm quen thuộc ẩn chứa nguyên nhân gây ung
thư
• https://www.yan.vn/12-loai-thuc-pham-gay-ungthu-173363.html
17. HELLOBACSI (2018) 10 loại thực phẩm gây ung
thư mà bạn cần tránh sử dụng
• https://hellobacsi.com/song-khoe/dinh-duong/10loai-thuc-pham-gay-ung-thu-ma-ban-can-tranh-sudung/
Tất cả các bài viết ở trên nói về nguy cơ gây ung thư
của bỏng ngô quay bằng lò vi sóng. Bài viết giải thích
mối liên hệ giữa bỏng ngô quay bằng lò vi sóng và
ung thư không phải có nguyên nhân từ bỏng ngô mà
là từ các hợp chất perfluorination (PFC) có trong lớp
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chống dính của các túi thường được sử dụng để đựng
bỏng ngô. PFC chống lại dầu mỡ, trở thành lớp tráng
lý tưởng để ngăn dầu thấm qua túi bỏng ngô. Rắc rối
là PFC có thể phân hủy thành axit perfluorooctanoic
(PFOA), một hóa chất được cho là có khả năng gây
ung thư.
18. THE AN ORGANICS (2018) Chất độc quanh ta:
PFCs
• https://theanorganics.com/blog/cham-soc-co-the/
chat-doc-quanh-ta-pfcs/
Bài viết đề cập đến một chất rất quen thuộc PFCs mà
chúng ta vẫn dùng hàng ngày nhưng không biết đến
sự hiện diện và mức độ độc hại của nó. PFC là tên
được đặt cho một nhóm hóa chất lớn được gọi là hóa
chất perfluorinated. PFOA là một chuỗi dài của PFC.

• Tất cả các PFC đều do con người tạo ra, chúng
không xuất hiện tự nhiên trong môi trường.
• Tất cả các phân tử PFC bao gồm carbon bị ràng buộc
bởi nguyên tử flo, cấu trúc phân tử của chúng mang
đến cho chúng đặc tính trơn trượt và khả năng đẩy lùi
các chất khác.
• Sự khác biệt giữa một PFC và một PFC khác được
xác định chủ yếu bởi chiều dài chuỗi, hoặc số lượng
các nguyên tử carbon trong công thức hóa học của
nó. Có hai nhóm PFC chính, chuỗi dài và chuỗi ngắn.
• Các chuỗi PFC dài hơn như PFOA và PFOS chứa 8
hay nhiều nguyên tử cacbon bền bỉ hơn trong môi
trường và các hiệu ứng sức khỏe của chúng đã được
biết rõ. Các chuỗi PFC ngắn hơn chứa 7 hoặc ít hơn
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các nguyên tử cacbon, đã được chứng minh là ít dai
dẳng hơn, nhưng độc tính và tác dụng của chúng chưa
được nghiên cứu kỹ lưỡng.
Hai loại PFC dài nhất được sản xuất và nghiên cứu
rộng rãi là PFOA và PFOS và được coi là chất ô nhiễm
hữu cơ bền vững vì chúng cực kỳ ổn định về mặt hóa
học và sinh học, duy trì trong môi trường và trong cơ
thể con người trong một thời gian dài, bền bỉ khi tiếp
xúc với không khí, nước hoặc ánh sáng mặt trời, axit
hoặc các yếu tố khác và có thể di chuyển ra xa khỏi
điểm xuất phát của chúng.

19. TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM: Phát
hiện chất độc hại trong chỉ nha khoa
• http://vnews.gov.vn/phat-hien-chat-doc-hai-trongchi-nha-khoa
Video đưa tin về việc các nhà khoa học phát hiện
những phụ nữ dùng chỉ nha khoa nhãn hiệu Oral-B
Glide thường xuyên có hàm lượng PFAS trong máu cao
hơn so với những phụ nữ dùng các loại chỉ nha khoa
khác. PFAS tích tụ lâu dài trong cơ thể có thể gây ra
các bệnh liên quan đến tuyến giáp, tăng cholesterol
trong máu và giảm khả năng sinh sản. Tuy nhiên,
Oral-B tuyên bố không tìm thấy hóa chất độc hại trong
sản phẩm chỉ nha khoa của họ.
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Chính sách
1. SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH AN GIANG (2018) Thực
hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm
hữu cơ khó phân hủy
• http://113.161.212.101:81/CTPro/tin-tuc-khac/
thuc-hien-cong-uoc-stockholm-ve-cac-chat-onhiem-huu-co-kho-phan-huy-957.html
Thông tin đăng trên Sở Công Thương tỉnh An Giang về
việc triển khai “Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước
Stockholm” trên địa bàn – được UBND tỉnh phê duyệt
vào ngày 06/04/2018.
Theo đó, để triển khai “Kế hoạch quốc gia thực hiện
Công ước Stockholm” trên địa bàn tỉnh An Giang, Ủy

ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 178/KHUBND ngày 06/04/2018 về “Triển khai thực hiện Quyết
định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực
hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ
khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
trên địa bàn tỉnh An Giang”.
Kế hoạch số 178/KH-UBND An Giang được ban hành
nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng
đồng, nhà sản xuất và người tiêu dùng về nguy cơ do
các chất POP và hóa chất nguy hại gây ra cho môi
trường, hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng; kiểm soát,
giảm phát thải, xử lý đối với các chất POP và hóa chất
87 MỤC LỤC

nguy hại, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi
trường, phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

các biện pháp giảm thiểu, thay thế và giảm phát thải
các chất POP trong công nghiệp.

Theo Kế hoạch số 178/KH-UBND, Sở Công Thương có
trách nhiệm:

• Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện
Kiểm soát ô nhiễm, xử lý và phục hồi môi trường tại
các khu vực bị ô nhiễm các chất POP công nghiệp;
kiểm soát ô nhiễm và xử lý các vật liệu, chất thải chứa
POP-BDE, PFOS, PFOSF, HBB, HBCD, HCBD, PCP thuộc
lĩnh vực ngành quản lý.

• Kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, sử
dụng, lưu trữ và thải bỏ các chất POP công nghiệp và
các hóa chất nguy hại; Đào tạo, truyền thông nâng cao
nhận thức của nhà sản xuất và tiêu dùng về sản xuất
bền vững, tiêu thụ bền vững sản phẩm, vật liệu liên
quan đến các chất POP công nghiệp.
• Thực hiện các hoạt động kiểm kê, đánh giá các chất
POP sử dụng trong các ngành công nghiệp; kiểm kê
phát thải UPOP từ các ngành công nghiệp; áp dụng

Một trong những chương trình, dự án ưu tiên của Kế
hoạch số 178/KH-UBND là triển khai các hoạt động
để các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giảm sử
dụng các vật liệu, sản phẩm chứa các hóa chất thuộc
nhóm POP-BDE, HBCD, PFOS và PFOSF tại Việt Nam
và lựa chọn các giải pháp thay thế.
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2. AFIRM GROUP (2018) – Tài liệu thông tin hóa
chất: PERFLUORINATE VÀ POLYFLUORINATE
• https://www.afirm-group.com/wp-content/
uploads/2018/02/Per-and-Poly-FluorinatedChemistries-PFC_vietnamese.pdf
Đây là Tài liệu thông tin về hai hóa chất Perfluorine và
Polyfluorine (PFC) của Tập đoàn Afirm xuất bản bằng
Tiếng Việt vào năm 2018. Tài liệu giới thiệu về ứng
dụng của PFC trong chuỗi cung ứng và lý do vì sao
PFC bị hạn chế sử dụng.
Theo đó, PFC được sử dụng trong nhiều năm làm
hoàn thiện khả năng chống chịu của vải hoặc quần
áo. Các sản phẩm hoàn thiện fluorinate cung cấp một

tác dụng chống nước, bẩn và dầu rất bền. Tác dụng
chống chịu trước đây đạt được bằng các hóa chất có
một chuỗi 8 carbon, mỗi carbon có nhiều nguyên tử flo
liên kết. Các hóa chất “chuỗi dài” này có thể chứa các
vi lượng PFOA hoặc PFOS dưới dạng tạp chất, phát
sinh từ quy trình sản xuất. PFOS vừa được sản xuất
có chủ đích vừa là một sản phẩm thoái biến không
mong muốn của các hóa chất liên quan. PFOA hiện
diện chủ yếu ở mức tồn dư hoặc như một phụ phẩm
không mong muốn. Trong những năm gần đây, PFC
chuỗi ngắn và các hóa chất chống chịu không flo hóa
đã được sử dụng vì biến thể C8 bị ngưng sử dụng trên
toàn cầu. Vẫn có khả năng có PFOA hoặc PFOS trong
các PFC chuỗi ngắn vì nhiễm tạp chất hoặc kiểm soát
sản xuất kém hiệu quả.
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PFC bị hạn chế sử dụng vì:
• Luật pháp các thị trường lớn trên khắp thế giới hạn
chế sự hiện diện của PFC trong thành phẩm. Một
số tiểu bang ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như Washington,
Oregon, Maine và Vermont, có các yêu cầu báo cáo
đối với PFOS trong các sản phẩm dành cho trẻ em.
• PFOA và PFOS rất độc đối với sinh vật thủy sinh
và có thể gây ra các tác động xấu lâu dài trong môi
trường nước.

• Khi cao hơn các mức phơi nhiễu nhất định, PFOA
và PFOS chủ yếu ảnh hưởng đến gan, có thể làm suy
giảm khả năng sinh sản ở người, hoặc gây nguy hại
cho thai nhi.
• PFOA và PFOS có thể dẫn đến phát triển ung thư khi
ở mức cao hơn các mức phơi nhiễm nhất định.
• Nhiều thương hiệu và đại lý bán lẻ đã cấm sử dụng
PFC.

• PFOA và PFOS tồn tại rất bền trong môi trường và có
khả năng tích tụ sinh học ở người và động vật hữu nhũ
khác.
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Nghiên cứu khoa học
Tiếng Anh
1. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT: (Tập
615, ngày 15 tháng 2 năm 2018, Trang 13121318) Đánh giá phơi nhiễm dioxin trước sinh
từ nồng độ chất độc trong sữa mẹ và nồng độ
hormone giới tính trong máu cuống rốn ở trẻ sơ
sinh Việt Nam
• https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0048969717325652

Nồng độ điôxin vẫn cao trong môi trường và con người
cư trú gần căn cứ không quân Hoa Kỳ cũ ở thành phố
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, miền Nam Việt Nam. Nghiên
cứu đã phân tích 162 mẫu máu cuống rốn của các
cặp mẹ con để chứng minh rằng nồng độ điôxin trong
sữa mẹ có thể phản ánh sự phơi nhiễm điôxin trước
sinh. Tăng nồng độ TEQ-PCDD/Fs trong sữa mẹ có
liên quan đến giảm testosterone máu dây rốn ở trẻ
gái. Ở trẻ em trai, testosterone máu giảm đáng kể đã
được quan sát thấy ở những người tiếp xúc với 2,3,7,8TCDD ở mức cao (≥ 5,5 pg/g lipid). Không có mối liên
hệ đáng kể nào giữa E2 và điôxin trong sữa mẹ ở cả
hai giới. Những kết quả này cho thấy tăng phơi nhiễm
điôxin trước sinh có liên quan đến giảm testosterone
dây rốn, riêng ở trẻ trai chỉ bị ảnh hưởng với những
trường hợp tiếp xúc với 2,3,7,8-TCDD ở mức cao.
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2. SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT: (Tập
617, Tháng 3 năm 2018, Trang 1089-1100)
Sự xuất hiện của nước uống trên toàn thế
giới và mức độ của các chất perfluoroalkyl và
polyfluoroalkyl mới được xác định
• https://www.sciencedirect.com/science/article/
pii/S0048969717329285
Nhiều nghiên cứu xuất bản trong giai đoạn 2013 –
2017 đã chứng minh sự hiện diện của PFOS và PFOA
trong nước máy ở các quốc gia Nhật Bản, cũng như
các PFAA khác trong nước uống từ Trung Quốc, Brazil,
Na Uy, Úc, Liên minh Châu Âu, Hàn Quốc, Việt Nam và
Hoa Kỳ.

Cho đến nay, các nghiên cứu nói trên chủ yếu tập
trung vào PFCAs (C4/14 và C16, C18), PFSAs (C4,
C6, C8, C10) và rất ít tiền chất (ví dụ, perfluorooctane
sulfonamide (FOSA)). Dữ liệu xuất hiện của PFAA trong
nước uống ở Canada, Burkina Faso và Bờ biển Ngà rất
khan hiếm, gần như không tồn tại.
Ngoài ra, các nghiên cứu trước đây đều đánh giá về
sự xuất hiện của perfluoroethyl cyclohexane sulfonate
(PFECHS) trong cá, trầm tích và nước mặt. Cho đến
nay chưa có điều tra nào về PFAS trong nước uống.
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Nghiên cứu này tích hợp các nghiên cứu cũ và mới
nhằm được xác định là cần thiết để đánh giá rủi ro
liên quan đến phơi nhiễm PFAS ở người thông qua
việc tiêu thụ nước uống. Từ đó nhấn mạnh sự cần
thiết của việc giám sát các hợp chất PFASs cả chuỗi
ngắn và chuỗi dài.
Mục tiêu của khảo sát là phân tích định lượng các hợp
chất PFAS mục tiêu bao gồm PFAAs, FOSA, carboxylat
và sulfonate và PFASs cationic và zwitterionic đại
diện cho các loại PFAS mới được xác định. Các mẫu
nước từ Canada và một số quốc gia khác (Burkina
Faso, Chile, Trung Quốc, Pháp, Bờ biển Ngà, Nhật
Bản, Mexico, Na Uy và Hoa Kỳ) được đưa vào phân

tích. Các mẫu nước đóng chai để thực hiện đánh giá
được lấy từ các nguồn khác nhau như nước suối tự
nhiên, nước khoáng thiên nhiên và nước qua xử lý
của các thành phố Abidjan (Bờ Biển Ngà), Bắc Kinh
(Trung Quốc), Montreal (Canada), Mexico (Mexico)
và Ouagadougou (Burkina Faso). Sự tồn tại và nồng
độ của 29 PFAS mục tiêu trong nước máy từ 41 thành
phố thuộc 9 quốc gia khác nhau đã được đánh giá.
Một đánh giá rủi ro sức khỏe sơ bộ của PFOS và PFOA
cũng đã được tiến hành.
Nghiên cứu có tham khảo các số liệu về ô nhiễm các
hợp chất PFAS tại Việt Nam.
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3. ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL
SAFETY: (Tập 152, ngày 15 tháng 5 năm 2018,
Trang 141-150) Sự phân bố, nguồn gốc và đánh
giá rủi ro sức khỏe của hai hợp chất PFOS và
PFAS trong nước ngầm từ các khu vực phi công
nghiệp
• https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29402442

Nghiên cứu này đánh giá nồng độ và phân bố địa lý
của 14 hợp chất PFAS thu thập từ các giếng nước
trong khu vực phi công nghiệp. Việc xác định nguồn
gốc cho thấy nước thải sinh hoạt và lắng đọng khí
quyển góp phần đáng kể vào sự xuất hiện PFAS trong
nước ngầm ở các khu vực phi công nghiệp, trong khi
các khu công nghiệp gần đó có thể đóng góp một
phần, nhưng không phải ở mức đáng kể. Hơn nữa,
phân tích đánh giá rủi ro sức khỏe con người cho
thấy các mối nguy hiểm sức khỏe liên quan đến axit
perfluorooctanoic (PFOA) và PFOS, hai trong số các
hợp chất PFAS chính trong nước ngầm ở các khu vực
phi công nghiệp. Tuy nhiên, theo nghiên cứu, các hợp
chất này không có khả năng gây hại lâu dài cho cư dân
thông qua con đường chỉ tiếp xúc với nước uống.
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4. CHEMOSPHERE: (Tập 191, tháng 1 năm 2018,
Trang 450-457): Đánh giá tình trạng ô nhiễm các
chất perfluoroalkyl trong các loài cá rạn san hô ở
Biển Đông
• https://www.researchgate.net/
publication/320426021_Species-specific_
profiles_and_risk_assessment_of_perfluoroalkyl_
substances_in_coral_reef_fishes_from_the_South_
China_Sea
Nghiên cứu đánh giá tình trạng ô nhiễm 16 hợp chất
perfluoroalkyl (PFAS) trong các mẫu cá rạn san hô ở
khu vực Biển Đông, trước đó chưa từng có tài liệu nào
ghi nhận về thông tin này. Nghiên cứu phát hiện sự xuất

hiện của 6 hợp chất PFAS trong các mẫu cá rạn san hô
từ Biển Đông. Không có mối quan hệ tuyến tính đáng
kể nào giữa mức độ PFOS và đặc điểm cá rạn san hô
(chiều dài, trọng lượng) được thu thập trong khu vực
này. Tỷ lệ nguy hiểm (HR) cho con người đối với mức
tiêu thụ cá rạn san hô bị nhiễm PFOS dao động từ 0,04
đến 1,48, trong đó cá mú Cephalopholis urodelus là loài
bị nhiễm PFOS cao nhất trong cá loài với tỉ lệ trong bình
là 1,18 (cao hơn 1). Điều này cho thấy việc tiêu thụ cá
mú thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng cho người
dân bản địa. Công trình nghiên cứu được coi là cơ sở dữ
liệu khoa học đầu tiên về PFAS ở các loài cá rạn san hô
ở biển Đông, từ đó gián tiếp chứng minh sự tồn tại của ô
nhiễm PFAS ở mức độ thấp ở khu vực Biển Đông.
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Lời cảm ơn
PanNature và IPEN trân trọng cảm ơn việc hỗ trợ tài chính
từ “Chiến dịch SDG Toxics-Free” được tài trợ bởi:
• Chương trình tài trợ nhỏ của GEF;
• Chính phủ Đức;
• Chính phủ Thụy Điển;
• Chính phủ Thụy Sĩ; và
• Các nhà tài trợ khác đã thực hiện việc sản xuất tài liệu
này.
Các quan điểm và giải thích được trình bày trong báo cáo
không nhất thiết thể hiện quan điểm của bất kỳ tổ chức
tài trợ nào. Trách nhiệm đối với nội dung hoàn toàn
thuộc về PanNature và IPEN.

