
การดําเนินงานเก่ียวกับ 3 สาร โดยกรมวิทยาศาสตรการแพทย

1. ทานอธิบดีเขารวมประชุมแถลงขาว 

แสดงจุดยืนของกระทรวงสาธารณสุขตอ 3 สาร

• ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ณ สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2. การประเมินชุดทดสอบพาราควอต เพ่ือนํามาใชตรวจการปนเปอนในน้ําและในผัก
• ชุดทดสอบของศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง 
• ชุดทดสอบของมหาวิทยาลัยนเรศวร



การประเมินชุดทดสอบพาราควอต (Paraquat)
กรมวิทยาศาสตรการแพทย โดยสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 12/1 ตรัง 

ไดประชุมหารือการประเมินผลชุดทดสอบพาราควอตในดานประสิทธิภาพและความเหมาะสมที่จะนํามาใชใน 

การตรวจคัดกรองสารตกคางเบื้องตนในตัวอยางน้ําและผักสด มีรายละเอียด ดังนี้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที ่387 พ.ศ. 2560

เร่ือง อาหารทีม่สีารพษิตกค้าง พาราควอตมีค่าปริมาณสารพษิ

ตกค้างสูงสุด (Maximum residue Limit, MRL)
ในรูปพาราควอต แคทไอออน ในชนิดอาหารทีเ่ป็นผกัและผลไม้ ดังนี้

ชนิดอาหาร ปริมาณสารพษิตกค้างสูงสุด 

(มลิลกิรัมต่อกโลกรัม)

ข้าวโพดฝักอ่อน 0.05

ผลไม้ (เปลือกบริโภคไม่ได้ ยกเว้นผลไม้ตระกูลส้ม) 0.01

ผลไม้ตระกูลส้ม 0.02

ผกัใบ 0.07

ผกับริโภคผลตระกูลแตง 0.02

ผกัรากและหัว 0.05

มะเขือเทศ 0.05

มนัฝร่ัง 0.05

สตรอว์เบอร์รี 0.01

องุ่น 0.01

สามารถตรวจพบสารพาราควอตตกค้างในผกักาดขาว หวัไชเท้า 

โดยเห็นการเปล่ียนสีในระดบัต่ําสดุ ท่ีปริมาณ  2 มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัม

สามารถตรวจพบสารพาราควอตตกค้างในนํา้ 

(ไมต้่องมีขัน้ตอนการสกดั)

โดยเห็นการเปล่ียนสีในระดบัต่ําสดุ ท่ีปริมาณ  1 มิลลิกรัมตอ่ลิตร

วธีิสกัดผักสด 15 นาที

ข้อจาํกัด -ไม่สามารถตรวจผักที่มีคลอโรฟิลล์หรือรงควัตถุสีเข้มได้

วธีิทดสอบ  2 นาที

ผักสดหั่นละเอียด 10 กรัม เติม 10 มิลลิลิตร 

สารละลาย 1:1 ของ

นํ้า และ1% formic acid ใน methanol

เขยา 1 นาที พักไว 10 นาที ดูดสวนสารละลาย 5 มิลลิลิตร

ใสแผนกระดาษเทียบผลบวก

ในหลอดควบคุม ผลบวก

เติม 1 มิลลิลิตร สารละลาย A 

ในหลอดทุกหลอดทดสอบ

เติม 50 มิลลิกรัม สาร B

ในหลอดทุกหลอดทดสอบ

หลอด
ควบคมุ
ผลลบ

หลอด
ควบคมุ
ผลบวก

ผักที่มีสาร 
1 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม

ผักที่มีสาร 
2 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม



3. การสํารวจติดตามเฝ้าระวงัการตกค้างสารพาราควอตในผกัผลไม้สด ช่วงเดือน พฤศจิยายน 2562 กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์
โดยความร่วมมือของสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (สคอ.) และศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ (ศวก.)

หน่วยเก็บตัวอย่าง จังหวัด ตลาด ชนิดผักผลไม้ (ปริมาณ)

ศวก. ท่ี 1 เชียงใหม่ ตลาดเมืองใหม่ หวัไชเทา้ (2kg), คะนา้ (2kg), ถัว่ฝักยาว (1kg), ผกักาดขาว (1kg)

ศวก. ท่ี 2 พิษณุโลก ตลาดไทยเจริญ / ตลาดร่วมใจ มนัฝร่ัง (1kg), มนัเทศ (1kg), กะหลํ่าปลี (1kg), ผกักาดขาว (1kg), 

คะนา้ (2kg), พริกข้ีหนู (1kg), 

ศวก. ท่ี 6 ชลบุรี ตลาดส่ีมุมเมืองแหลมฉบงั ผกักาดขาว (1kg), คะนา้ (2kg), ผกัหวาน (1kg), ถัว่ฝักยาว (1kg),

พริกข้ีหนู (1kg), ส้ม (2kg)

ศวก. ท่ี 7 ขอนแก่น ตลาดบางลาํภู มนัฝร่ัง (1kg), คะนา้ (2kg), ผกัหวาน (1kg), ถัว่ฝักยาว (1kg), ส้ม (2kg)

ศวก. ท่ี 9 นครราชสีมา ตลาดแม่กิมเฮง ตลาดสุรนคร ตลาดประปา 

ตลาดยา่โม และศูนยก์ารคา้ทอ้งถ่ิน

มนัฝร่ัง (1kg), ผกัหวาน (1kg), ถัว่ฝักยาว (1kg), ส้ม (2kg)

ศวก. ท่ี 12 สงขลา ตลาดพลาซ่า 3 หวัไชเทา้ (2kg), คะนา้ (2kg), พริกข้ีหนู (1kg), แตงโม (2ผล)

ศวก. ท่ี 12/1 ตรัง ตลาดสดเทศบาล มนัฝร่ัง (1kg), หวัไชเทา้ (2kg), คะนา้ (2kg), ผกัหวาน (1kg), ถัว่ฝักยาว (1kg),

พริกข้ีหนู (1kg), ส้ม (2kg)

สคอ. ราชบุรี ตลาดศรีเมือง คะนา้ (2kg), ถัว่ฝักยาว (1kg), พริกข้ีหนู (1kg)

จากขอ้มูล ปี 2562 สคอ. ตรวจพบการตกคา้งพาราควอตในผกัและผลไมส้ด 39 ตวัอยา่งจาก 168 ตวัอยา่ง

ซ่ึงเกบ็จากตลาดจาก 8 จงัหวดั เพ่ือเป็นการติดตามเฝ้าระวงัจึงขอเกบ็ตวัอยา่งเพ่ือทาํการตรวจวิเคราะห์ซํ้ า ดงัน้ี  

ศวก. สามารถส่งตวัอย่างทางรถทัวร์/รถไฟ 

หรือ ส่งโดยตรงถงึ สคอ. ภายในวนัที่ 26-28 พย.62

หมายเหตุ

- ชนิดผกัผลไมท่ี้พมิพ์สีนํา้เงนิ ได้แก่ หัวไชเท้า คะน้า และ ส้ม เป็นชนิดตวัอยา่งท่ีจะนาํมาศึกษาเปรียบเทียบปริมาณการตกคา้งระหวา่งการลา้งและไม่ลา้งตวัอยา่ง   

โดยระบุนํ้ าหนกัตวัอยา่งขั้นตํ่า อยา่งนอ้ย 2 กิโลกรัม  (ส่วนผกัและผลไมช้นิดอ่ืน นํ้ าหนกัตวัอยา่งขั้นตํ่า อยา่งนอ้ย 1 กิโลกรัม

- การเก็บตวัอยา่ง หากเป็นไปไดใ้หเ้ก็บจากแหล่งเดิมท่ีเคยเก็บตวัอยา่งในโครงการ Total Dietary Study ปี 2562 และปฏิบติัตามวธีิการบรรจุและรักษาความเยน็ของตวัอยา่งขณะขนส่ง
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