
การด าเนินงานอาหารปลอดภัย 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดย ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563



การส ารวจเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดยกรมวิทยาศาสต์การแพทย์
• ผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากคณะกรรมาธิการฯ จ านวน 30 ตัวอย่าง

การขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยตามนโยบายส าคัญ กระทรวงสาธารณสุข
•  โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลและโครงการพัฒนาแห่งกระจายสินค้า
• โครงการโรงอาหาร (Healthy  Canteen) และตลาดนัด สธ.
•โครงการแหล่งจ าหน่ายผักผลไม้สดภายในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลจังหวดั 

การพัฒนานวัตกรรมด้านการวิเคราะห์อาหาร
ชุดทดสอบต้นแบบตรวจพาราควอตปนเปื้อนในผัก
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น ำเสนอท่ีประชุมกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ วันท่ี 25 กพ 2563

การด าเนินงานอาหารปลอดภยั  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



ผักและผลไม้สด

• การรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจาก
คณะกรรมาธิการฯ (Thai PAN)

• ผักและผลไม้ 30 ตัวอย่าง ได้แก่ 
คะน้า ดอกกะหล่ า ถั่วผักยาว 
มะเขือ มะเขือเทศ ผักกาดขาว 
บวบ ชะอม แครอท เห็ด มะนาว 
ส้ม องุ่น แอปเปิ้ล สาลี่ แก้วมังกร 
สับปะรด

ผลการตรวจวิเคราะห์

• ตรวจวิเคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชขอบข่ายสาร 132 ชนิด และ
เพิ่มสาร paraquat & glyphosate

• ภาพรวมพบการตกค้าง 14 ตัวอย่าง 
จาก 30 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 46.7

ประเด็นการตกค้าง 3 สาร

• ตรวจพบการตกค้างของ 
Chlorpyrifos a 8 ตัวอย่าง จาก 
30 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 26.7

ผักผลไม้ในประเทศ พบร้อยละ 13.35

ผักผลไม้น าเข้า พบร้อยละ 13.35
• ตรวจไม่พบการตกค้างของ 

Paraquat b

• ตรวจไม่พบการตกค้างของ 
Glyphosate c

การส ารวจเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรพูืช โดยกรมวิทยาศาสต์การแพทย์

ผักผลไม้ในประเทศ  จ านวน 15 ตัวอย่าง
ผักผลไม้น าเข้า จ านวน  15 ตัวอย่าง

วันที่รับตัวอย่าง  
22 มกราคม 2563

วันที่ส่งผลวิเคราะห ์ 

12 กุมภาพันธ์ 2563
วิธีการตรวจวิเคราะห์

a-GC-MS/MS, b-LC-MS/MS, c-ELISA
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โรงพยาบาล จ านวน 27 แห่ง

แหล่งกระจายสินค้า 13 แหล่ง

• ผักผลไม้สดวัตถุดิบอาหาร
ในโรงพยาบาล จ านวน
135 ตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง
แล้ว 60 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 44

• ผักผลไม้สดแหล่งกระจาย
สินค้า 65 ตัวอย่าง เก็บ
ตัวอย่างแล้ว 20 ตัวอย่าง 
คิดเป็นร้อยละ 31

โรงอาหารทุกกรมของ สธ.
ตลาดนัด สธ. และกรมการแพทย์

• โรงอาหารมีการสุ่มตรวจสอบความ
ปลอดภัยเองทุก 3 เดือน (กรมวิทย์ฯ
และกรมอนามัย เป็นผู้จัดฝึกอบรม)

• ผู้บริหารตรวจเยี่ยมโรงอาหารกรมวิทย์ 
ในเดือน พ.ค. 2563

• โครงการอาหารปลอดภัยตลาดนัด สธ. 
เปิดตลาดโดยผู้บริหาร ในวันศุกร์ที่ 6 
มี.ค 2563 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

หรือโรงพยาบาลจังหวัด 77 จังหวัด

• ผักและผลไม้สดจากแหล่ง
จ าหน่าย จ านวน 154
ตัวอย่าง (77 จังหวัดx2ตัวอย่าง)

• เก็บภายใน มีนาคม 2563 
ซึ่งได้ประสานงาน ผ่าน 
สสอป. เพื่อแจ้งรายละเอียด
การส่งตัวอย่างถึง สคอ. 
ตรวจวิเคราะห์ 3 สาร

อาหาร

ปลอดภยั

คนไทย

ปลอดโรค

โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย
โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้า โรงอาหารและตลาดนัด สธ. ร้านจ าหน่ายผักและผลไม้สด 

ห้องปฏิบัติการ สคอ. และ 
ศวก. เชียงราย, นครราชสีมา,

ชลบุรี และ สงขลา

กรมวิทย์ฯ ตรวจการตกค้าง 3 สาร 
ในผักผลไม้สดและติดตามทุก 3 เดือน

ห้องปฏิบัติการ สคอ. และ 
ศวก. เชียงราย, นครราชสีมา,

ชลบุรี และ สงขลา

การขับเคลือ่นโครงการอาหารปลอดภัยตามนโยบายส าคัญ กระทรวงสาธารณสุข



การพัฒนาชุดทดสอบพาราควอต โดยส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
การตรวจสอบพาราควอตในผัก

วิธีการ
1. ชั่งตัวอย่างผัก 2 ชนิดปริมาณ 10 g 
2. เติมน  ายาสกัดปริมาตร 10 mL
3. Prewash ชุดทดสอบด้วยน  ายาสกัดที่มีความเป็นเบส
4. กรองตัวอย่างน  าสกัดผักที่มีพาราควอตความเข้มข้น 1.0 และ 0.25 ppm ปริมาตรต่างๆ

ด้วย syringe filter ที่ต่อกับสายยางที่บรรจุวัสดุดดูซับ functionalized silica
5. เติมสารละลาย 1% sodium dithionite ในสภาวะเบสปริมาตร 0.3 ml และสังเกตสี

ผลการทดสอบพาราควอตในผกั
เช่น กะหล า่ปลี ผกักาดหอม ผกัคอส

 สามารถสงัเกตสเีขยีวอมฟ้า-สนี ้าเงนิทีเ่กดิขึน้ไดใ้น
ระดบั 0.25  ppm ดว้ยการใชส้ารสกดัในปรมิาตร 2 

ml

 สามารถสงัเกตสไีดช้ดัเจนขึน้เมือ่เพิม่ปรมิาตรของสาร
สกดัระดบั 0.25  ppm เป็น 4 ml 

matrix water lettuce lettuce lettuce

Spiked 
level

0.1 ppm 1.0 ppm 0.25 
ppm

0.25 
ppm

Sample 
loaded

5 mL 2 mL 2 mL 4 mL

- ตน้แบบทีไ่ดส้ามารถสงัเกตสทีีเ่กดิขึน้ไดใ้นระดบั 0.25 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมั (ppm) ซึง่สงูกวา่ Maximum residue limit ในผกัใบ ที่ 0.07 มลิลกิรมัต่อ
กโิลกรมั

- วธิปีฏบิตัใินการทดสอบไดด้ดัแปลงมาจากเทคนิค column chromatography จงึอาจมคีวามซบัซอ้นส าหรบั อสม. 

ข้อจ ากดัและข้อสงัเกตในการน าไปใช้

ผลการทดลองวันที่ 21 กพ 2563
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