
การขับเคลื่อนการด าเนินงานสนับสนุน
การยกเลิกการใช้สารเคมีอันตราย 3 ชนิด 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562



การด าเนินงาน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทกุช่องทาง โดยใช้หน่วยงานเครอืข่ายของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
• ขึ้นป้ายการยกเลิก 3 สาร ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562

2.    สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพือ่เป็นหลักฐานการยกเลกิใช้ คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต พาราควอต
• ข้อมูลการตกค้างในผัก ผลไม้ น้ าในแหล่งเพาะปลูกเกษตรกรรม

3. ร่วมมือกับภาคส่วนอื่นเพื่อส่งเสริมการสรา้งเครอืข่ายห่วงโซ่อาหารปลอดภัย  
• ร่วมโครงการเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตรเพ่ือสร้างเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยและ

เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย (รศ. ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล) โดยการสนับสนุนของ สสส.

4.  พัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการเพือ่เพิ่มศกัยภาพการเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพชื
• การขยายขอบข่ายชนิดสาร และการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการในส่วนภูมิภาค



1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง โดยใช้เครือข่ายของหน่วยงาน

การด าเนินงาน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกันขึ้นป้ายสนับสนุน

การยกเลิก 3 สาร ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2562



2. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพือ่เป็นหลักฐานการยกเลิกใช้ คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต พาราควอต

การด าเนินงาน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาหาร

ส่ิงแวดลอ้ม

คน

Chlorpyrifos
สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส

240
ตัวอย่าง

• ชนิดสารตกค้างที่พบบ่อย 7 ล าดับ 
carbendazim, methalaxyl, 
cypermethrin, imidacloprid, 
acetamiprid azoxystrobin, 
chlorpyrifos, และพบสารห้ามใช้  
Methamidophos ในกะเพรา  1 ตัวอย่าง

Chlorpyrifos
ตรวจพบในผักผลไม้สด

โครงการส ารวจผักและผลไม้สด ปี 2561
จากตลาดค้าส่ง 10 แห่ง จาก 10 จังหวัด จ านวน 240 ตัวอย่าง
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ตรวจพบ พบเกินมาตรฐาน

Chlorpyrifos พบมากล าดับที่ 7 

ร้อยละ

ชนิดตัวอย่าง
ที่ตรวจพบการตกค้าง

เกินมาตรฐาน*

ใบบัวบก (6)

ผักชี/ผักชีฝร่ัง (5)

ถั่วฝักยาว (4)

มะเขือยาว /เปราะ (2)

สะระแหน่ (2)

ผักแพว (2)

คะน้า (1)

240
ตัวอย่าง

*ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2560  เร่ืองอาหารที่มีสารพิษตกค้าง 

ในปี 2561
น าเข้ารวม 2.2 ล้านตัน 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlj_Tk9oTcAhUbdCsKHYXwDHMQjRx6BAgBEAU&url=https://medthai.com/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3/&psig=AOvVaw3RU0PrBf4ErH8QIiYVaupt&ust=1530775910708869
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj09de894TcAhWBXn0KHTH9BxAQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/en/mandarin-green-white-leaf-close-up-315499/&psig=AOvVaw2eHXwAYrdTfPWLtOiVxQ-8&ust=1530776064262844


2. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพือ่เป็นหลักฐานการยกเลิกใช้ คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต พาราควอต

การด าเนินงาน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ส่ิงแวดลอ้ม

คน

อาหาร

Glyphosate
สารก าจดัวชัพืช Glyphosate

ตรวจพบในน้ าเตรียมนา

 การตรวจวิเคราะห์น้ าจากแหล่งเพาะปลูก ปี 2560
เก็บตัวอย่างน้ าจากนาข้าว สวนผัก ในกรุงเทพและเขตปริมณฑล 
จ านวน 10 ตัวอย่าง
ตรวจพบสารไกลโฟเซตตกค้าง 1 ตัวอย่าง ในตัวอย่างน้ าจากนาข้าว 
(เตรียมนาก่อนปลูก) ที่ระดับความเข้มข้น 2.8 ไมโครกรัมต่อลิตร

ไกลโฟเซต มีส่วนกระตุ้นการเจริญเตบิโต
ของเซลล์มะเร็งเต้านมเพ่ิมขึ้น

 ผลงานวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 

Glyphosate induces human breast cancer cells  growth 

via estrogen Receptors 

Food and Chemical Toxicology 59 (2013) 129–136

รู้จัก "ไกลโฟเซต" สารก าจัดวัชพืชที่แพ้คดีสารก่อมะเร็งในสหรัฐฯ
ในปี 2561

น าเข้ารวม 57 ล้านตัน 

(EPA ก าหนดค่ามาตรฐานในน้าผิวดิน; ground water เท่ากับ 9 ไมโครกรัมต่อลิตร) 



2. สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อเป็นหลักฐานการยกเลกิใช้ คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเซต พาราควอต

การด าเนินงาน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อาหาร

ส่ิงแวดลอ้ม

คน

Paraquat
สารก าจดัวชัพืช

Paraquat
ตรวจพบในผักผลไม้สด

โครงการตรวจวิเคราะห์การตกค้างพาราควอตในผักและผลไม้ ปี 2562
จากตลาด 8 แห่ง จาก 8 จังหวัด จ านวน

ชนิดตัวอย่าง
ที่ตรวจพบการตกค้าง

เกินมาตรฐาน*

คะน้า (1)
กะหล่ าปลี (1)

ผักหวาน (2)
ถั่วฝักยาว (2)
พริกขี้หนู (2)
ส้ม (2)

168
ตัวอย่าง

*ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 387 พ.ศ. 2560  เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง 

ในปี 2561
น าเข้ารวม 22 ล้านตัน 



ตรวจพบการตกค้างของพาราควอต (Paraquat) ในผักและผลไม้สด
“จากความเข้าใจว่าคุณสมบตัิของพาราควอตจะยดึติดกบัดนิอย่างเหนียวแน่นและหมดฤทธ์ิไม่สามารถปลดปล่อยออกมา  จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมและส่ิงมชีีวติอ่ืนทีอ่ยู่ในดนิและน า้ การใช้สารพาราควอตก าจัดวชัพืชจะออกฤทธ์ิกบัส่วนสีเขยีวของพืชหากฉีดโดนใบจะท าให้ใบไหม้”

ผักและผลไม้สด ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ประกาศ สธ. ฉบับที่ 387 (พ.ศ. 2560)
ตรวจพบการตกค้างเกินค่า MRL ได้แก่ คะน้า ผักหวาน และส้ม

ผักสด ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ตรวจพบเกิน default limits 0.01 mg/kg 
ได้แก่ ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู และกะหล่ าปลี  

ปี 2562 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส ารวจสารตกค้าง
พาราควอตในผักสด 128 ตัวอย่าง และผลไม้ 40 ตัวอย่าง 
ที่จ าหน่ายในตลาดสด 8 แห่ง จาก 8 จังหวัด

คะน้าเป็นผักเสี่ยง พบการตกค้างพาราควอตในสัดส่วนที่สูง 7 ใน 8 ตัวอย่าง 
โดยมี 1 ตัวอย่าง พบปริมาณสูง 0.43 mg/kg เทียบเป็น 6 เท่า ของ MRL ผักใบ 0.07 mg/kg
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พริกขี้หนู

ส้ม

มันฝร่ัง

หัวไชเท้า

กะหล่ าดอก

มะเขือเทศ

แครอท

ใบกะเพรา

ไม่พบ พบไม่เกินค่าก าหนด พบเกินค่าก าหนด

พบว่า

168
ตัวอย่าง



3. ร่วมมือกับภาคส่วนอื่นเพ่ือส่งเสริมสร้างเครือข่ายห่วงโซ่อาหารปลอดภัย สนับสนุนโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย  

การด าเนินงาน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โครงการเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตรเพื่อสร้างเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย
หน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   
ผู้รับผิดชอบโครงการ: รศ.ดร. พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล

วัตถุประสงค์
 เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านระบบเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร และด าเนินการสร้างความตระหนักและการเฝ้าระวังการตกค้างของสารเคมีในผัก ผลไม้ และ

น  า ผ่านเครือข่ายของชุมชน โรงพยาบาล และโรงเรียน
 เพื่อสื่อสารความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีทางการเกษตร การบริโภคอาหารปลอดภัย และวิถีเกษตรอินทรีย์

หน่วยงานที่ร่วมโครงการ
• มหาวิทยาลัย 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั งมหาวิทยาลัยลูกข่าย
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคล

• กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และเครือข่ายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยต้นแบบ 24 โรงพยาบาล 
• สถาบันสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสมาคมดินโลก  



ในปีงบประมาณ 2563 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช
 พาราควอต (Paraquat)  ไกลโฟเซต (Glyphosate) และคลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos)
 สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ขอบข่าย 132 ชนิดสาร 
 สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ขอบข่าย 250 ชนิดสาร 
 สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช ขอบข่าย 500 ชนิดสาร 

ในปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาค 
เพื่อรองรับความต้องการของพื้นที่ในการตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในขอบข่าย 60 ชนิดสารและ 132 ชนิดสาร

การด าเนินงาน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. พัฒนาความสามารถห้องปฏิบัติการเพื่อเพิม่ศักยภาพการเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันก าจัดศตัรูพืช
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