
นายแพทย์ดนัย ธีวันดา

สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 
กับสุขภาพคนไทย



สารเคมีก าจัดศัตรูพืช.......?

คือ สารเคมีสังเคราะห์ที่มีวัตถุประสงค์ในการก าจัด ขับไล่ 
หรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของศัตรูพืช ไม่ว่าจะเป็นแมลง วัชพืช โรคพืช หรือสิ่งที่     
จะท าลายให้พืชผลเกิดความเสียหาย โดยทั่วไปเรียกว่า ยาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าหญ้า 

ในทางการเกษตรซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามชนิดของสิ่งมีชีวิตที่ใช้         
ในการควบคุมและก าจัด คือ สารเคมีก าจัดแมลง สารป้องกันก าจัดวัชพืช สารป้องกัน
ก าจัดเชื้อรา สารก าจัดหนูและสัตว์แทะ สารเคมีก าจัดหอยและปู เป็นต้น



สถานการณ/์ข้อมูลพื้นฐาน

▪ ปี 2560 พบว่า มีการ วัตถุอันตรายทางการเกษตร
จาก ปี 2559 จ านวน 3.74 หมื่นตัน

▪ ปี 2561 จ านวนผู้มีงานท าทั้งหมด 38.3 ล้านคน พบว่าเป็น
แรงงานนอกระบบ 21.2 ล้านคน โดยมากกว่าครึ่ง 

▪ พบมี ทางการเกษตรจ านวน 
(ร้อยละ 25.60)

ที่มา: 1. ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2. ส านักงานสถิติแห่งชาติ 3. หน่วยบริการสาธารณสุข

1.

2.

3.



สาร

ออร์กาโนฟอสเฟต

มีฤทธิ์ขัดขวางการ
ท างานของระบบ
ประสาทส่วนกลาง 
และระบบประสาท
รอบนอก

มีผลต่อกล้ามเนื้อ
ต่างๆต่อมต่างๆ และ
กล้ามเนื้อเรียบ

พบอาการ ม่านตาหรี่ 
หายใจล าบาก      
เวียนศีรษะ อาเจียน 
มือสั่น เดินโซเซ ชัก 
หมดสติ ระบบ
กล้ามเนื้อพบอาการ
กล้ามเนื้ออ่อนแรง 
ตะคริว ที่กล้ามเนื้อ  
ต่อมต่างๆ          
ต่อมน้ าลายขับ
น้ าลายออกมามาก         
ต่อมเหงื่อขับเหง่ือ
ออกมามาก 

สารคารบ์าเมต

มีการออกฤทธิ์
คล้ายคลึงกับสาร   
ออร์กาโนฟอสเฟต  
แต่ความเป็นพิษ   
น้อยกว่า

อาการที่เกิดขึ้น
เหมือนกับการได้รับ
สารออร์กาโน
ฟอสเฟต ยกเว้น
อาการชัก ไม่รู้สึกตัว
เกิดขึ้นน้อย 

สาร
ออร์กาโนคลอรีน

สารกลุ่มนี้ถูกดูดซึม   
ที่ผิวหนัง เมื่อได้รับ   
มากๆ จะท าให้ระบบ
ประสาทส่วนกลาง 
ถูกขัดขวาง 

อาการกล้ามเนื้อ  
อ่อนแรง เวียนศีรษะ    
ปวดศีรษะ 

สารไพรีทรอยด์

เป็นสารที่มีความไว
ทางชีวภาพสูง และ
ใช้แบบเจือจาง

สารกลุ่มนี้ถูกก าจัด
ออกจากร่างกาย         
ไม่ถูกสะสม             
อยู่ในร่างกาย 

อาการชา หายใจ
เร็วตื้น เจ็บคอ 
คอแห้ง แสบจมูก 
คันตามผิวหนัง 
ท้องเสีย น้ าลายไหล
มาก หนังตากระตุก 
เดินโซเซ 

สารก าจัดวัชพืช 

เช่น สารพาราควอท 
ที่ออกฤทธิ์เร็วและ   
จะเสื่อมฤทธิ์ทันทีเมื่อ
ตกถึงพื้นดิน สารนี้ 
ละลายน้ าและ
แอลกอฮอล์ได้ดี       
ไม่มีสี มีกลิ่นอ่อนๆ 
คล้ายกลิ่นแอมโมเนีย

สารนี้มีพิษต่อผิวหนัง 
และเยื่อเมือก

อาการผิวหนังแห้ง
แตก ผื่นแดง เป็นแผล 
เล็บซีดขาว เล็บเปราะ 
ระบบหายใจ พบ
อาการไอ เลือดก าเดา
ไหล เจ็บคอ หาก
รับประทานเข้าไปท า
ให้เกิดพังผืดที่ปอด 
การหายใจล้มเหลว 

สารเคมีก าจัดหนู

เช่น ซิงค์ฟอสไฟต์    
มีความเป็นพิษมาก 
เมื่อถูกน้ าและกรดใน
กระเพาะอาหาร
เกิดปฏิกิริยาได้ก๊าซ
พิษฟอสฟีน 

ท าลายเซลล์   
กระเพาะอาหาร ตับ 
ไต การดูดซึมเข้าสู่
ร่างกายท าให้มีน้ าคั่ง
ในปอด ปวดศีรษะ 
หายใจขัด ความดัน
โลหิตสูง อาจท าให้
เสียชีวิตภายใน
ระยะเวลา             
2-3 ชั่วโมง

สารไธโอคารบ์าเมต

เป็นสารกลุ่มรักษา   
โรคพืช ลักษณะ
อาการเกิดขึ้นมี
ลักษณะเหมือน     
ไพรีทรอยด์

อาการ คอแห้ง     
แสบจมูก ไอ        
พบอาการเคืองตา  
ตาแดง พบอาการคัน
ผิวหนัง มีจุดขาวที่
ผิวหนัง ผื่นแดง 

ที่มา: กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้ม



สารเคมีทางการเกษตร 
3 ชนิด

พาราควอต
(Paraquat)

คลอไพริฟอส
(Chlorpyrifos)

ไกลโฟเซต 
(Glyphosate)



พาราควอต
(Paraquat)

• พิษเฉียบพลันสูง ยังไม่มียาถอนพิษ
• ก่อให้เกิดโรคพาร์กินสัน
• ตกค้างในซีรั่มของทารกแรกเกิดและมารดา
• พบปนเปื้อนในน้ าผิวดิน น้ าใต้ดิน น้ าประปา และน้ าบรรจุขวด รวมทั้ง

ปลาที่เลี้ยงและที่จับจากแม่น้ าน่าน/พบในแหล่งน้ าพื้นที่การเกษตร 
มากกว่า 80% ในล าพูน และล าปาง



• ท าให้ระบบประสาทผิดปกติ
• ท าให้เกิดความผิดปกติด้านพัฒนาการทางสมองของเด็กที่แม่ได้รับสารระหว่างตั้งครรภ์
• กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งล าไส้จากผลการศกึษาในหลอดทดลอง (in vitro)
• รบกวนการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine Disrupting Chemical: EDC)
• พบการตกค้างในน้ านมมารดาหลังคลอดในพืน้ที่เกษตรกรรม (จ.กาญจนบุรี นครสวรรค์ 

อ านาจเจริญ) เกินค่า ADI (Acceptable Daily Intake) ของเด็กอายุ 2 เดือน 

คลอไพริฟอส
(Chlorpyrifos)



• เป็นสารที่น่าจะก่อมะเร็ง (กลุ่ม 2A) โดย WHO/IARC
• เป็นสารที่รบกวนการท างานของระบบต่อมไร้ท่อ (EDC) เบาหวาน โรคไต
• ตกค้างในซีรั่มของทารกแรกเกิดและมารดา
• กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านม (in vitro)
• พบปนเปื้อนในน้ าผิวดิน น้ าใต้ดิน น้ าประปา และน้ าบรรจุขวด รวมทั้งปลา

ที่เลี้ยงและที่จับจากแม่น้ าน่าน

ไกลโฟเซต 
(Glyphosate)



การเฝ้าระวังสารตกค้างในผักผลไม้ ปี 2563
การตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังการตกค้าง 3 สาร : พาราควอต คลอไพริฟอส และไกลโฟเซต เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563

โครงการอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล 27 แห่ง 
(ผลการตรวจวิเคราะห์ 3 สาร จ านวน 135 ตัวอย่าง)

โครงการอาหารปลอดภัยตลาดนัด สธ. 2 ครั้ง 
(ผลการตรวจวิเคราะห์ 3 สาร จ านวน 69 ตัวอย่าง)

แหล่งจ าหน่ายผักและผลไม้สด 77 จังหวัด
(ผลการตรวจวิเคราะห์ 3 สาร จ านวน 85 ตัวอย่าง)
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- Chlorpyrifos พบการตกค้าง 10 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 7.4)

- Glyphosate พบการตกค้าง 4 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 3.0) 

- Chlorpyrifos พบการตกค้าง 11 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 15.90)

- Glyphosate พบการตกค้าง 5 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 7.10)

- Chlorpyrifos พบการตกค้าง 9 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 10.60)

- Glyphosate พบการตกค้าง 1 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 1.20)

ที่มา: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์



• สุ่มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ 168 ตัวอย่าง จาก 8 จังหวัด พบว่า ผลการตรวจผัก                  
128 ตัวอย่าง ตรวจพบสารพาราควอตร้อยละ 26.60 เกินมาตรฐานร้อยละ 6.3 ชนิดผักที่เกิน
มาตรฐาน ได้แก่ คะน้า กะหล่ า ผักหวาน ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู ส่วนผลไม้ 40 ตัวอย่าง               
พบการตกค้างร้อยละ 12.50 เกินมาตรฐานร้อยละ 5.00 ผลไม้ที่ตรวจพบ ได้แก่ ส้ม

ปี 2562

• สุ่มเก็บผักผลไม้สดจากตลาดนัด สธ. จ านวน 34 ตัวอย่าง พบว่า ตรวจพบสารคลอร์ไพริฟอส
ตกค้าง 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 14.70 (ใบบัวบก ส้มจีน ส้มโชกุน องุ่นเขียว และมะยงชิด) 
และตรวจพบสารไกลโฟเซตตกค้าง 1 ตัวอย่าง (ส้มจีน)

• สุ่มเก็บผักผลไม้จ าหน่ายที่ส านักงานสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลจังหวัด 77 จังหวัด    
ตัวอย่างเป้าหมาย 154 ตัวอย่าง ด าเนินการตรวจวิเคราะห์แล้ว 57 ตัวอย่าง พบว่า        
ตรวจพบสารตกค้างคลอร์ไพริฟอสตกค้าง 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 10.50 (ส้ม 3 ตัวอย่าง, 
กะหล่ าปี 1 ตัวอย่าง, คะน้า 1 ตัวอย่าง, ฝรั่งกิมจู 1 ตัวอย่าง) และตรวจพบสารไกลโฟเซต
ตกค้าง 1 ตัวอย่าง (ส้มจีน)

ปี 2563

ผลการศึกษาการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช



อัตราการป่วยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช

ปี  2562 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการขับเคลื่ อนเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรอันตราย 3 ชนิด 
(พาราควอต ไกลโฟเซต และคอร์ไพริฟอส) เพื่อแก้ปัญหาความไม่ปลอดภัยของอาหารจากการตกค้างของสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืชได้มีการจัดท ารายงานอัตราการป่วยจากสารก าจัดศัตรูพืช  ปีงบประมาณ 2561 – 2563 ดังนี้

พบว่า อัตราป่วยจากสารก าจัดแมลงจ านวน 697 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.40 อัตราป่วยจาก          
สารก าจัดวัชพืชจ านวน 267 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.51 และอัตราป่วยจากสารก าจัดศัตรูพืชอื่นๆ
จ านวน 331 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.54

พบว่า อัตราป่วยจากสารก าจัดแมลงจ านวน 713 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.14 อัตราป่วยจาก           
สารก าจัดวัชพืชจ านวน 256 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.05 และอัตราป่วยจากสารก าจัดศัตรูพืชอื่นๆ 
จ านวน 283 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.91

พบว่า อัตราป่วยจากสารก าจัดแมลงจ านวน 1,260 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.71 อัตราป่วยจาก       
สารก าจัดวัชพืชจ านวน 151 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.34 และอัตราป่วยจากสารก าจัดศัตรูพืชอื่นๆ 
จ านวน 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.19

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563



อัตราการป่วยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช (ต่อ)

จากการรายงานผ่านระบบ HDC on cloud ของกระทรวงสาธารณสุข สามารถสรุปได้ว่า อัตราป่วยมีแนวโน้มลดลง และพบ
จ านวนผู้ป่วยด้วยสาเหตุจากสารก าจัดศัตรูพืชลดลงจากเดิม แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของอันตรายในการปนเปื้อนสารเคมี
ทางเกษตรในอาหารที่ประชาชนรับประทานนั้น กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการรณรงค์และขับเคลื่อนเพื่อยุติ การใช้สารเคมี
ทางการเกษตรอันตรายอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาความปลอดภัยของอาหารจากการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืช



การด าเนินงานรณรงค์และขับเคลื่อนเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการรณรงค์และขบัเคลื่อนเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มี
อันตรายต่อสุขภาพ

 2. จัดการประชุม WAR ROOM

 3. แต่งตั้งคณะท างานรณรงค์และขบัเคลื่อนเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตราย
ต่อสุขภาพ

 4. น าเสนอข้อมูลให้กับคณะกรรมการวัตถุอันตราย, วุฒิสภา, สภาผู้แทนราษฎร, ผู้ตรวจการ
แผ่นดินและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



การด าเนินงานรณรงค์และขับเคลื่อนเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร

 5. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสขุร่วมรณรงคเ์พื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ที่มีอันตรายต่อสุขภาพ

 6. งาน KICK OFF ยกเลิกใช้ 3 สารเคมี และเสวนาวิชาการ

 7. งานแถลงข่าวความทุกข์ผู้ป่วยและความห่วงใยของกระทรวงสาธารณสุขต่อผู้ป่วยกรณี
แบน 3 สารเคมี

 8. คณะกรรมการวัตถุอันตราย ประกาศยุติการสารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสงู 3 ชนิด



การด าเนินงานรณรงค์และขับเคลื่อนเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร (ต่อ)

 9. คณะกรรมการวัตถุอันตราย ประกาศเลือ่นก าหนดห้ามใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มี
อันตรายสูง 2 ชนิด คือ พาราควอต และคลอร์ไพรฟิอส ไปอีก 6 เดือน

 10. คณะกรรมการวัตถุอันตราย ยึดมติเดิมแบน 2 สารเคมีเกษตร พาราควอต              
และคลอร์ไพริฟอส ส่วนไกลโฟเซตให้จ ากัดปริมาณการใช ้มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2563

 11. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ค าสัง่เรยีกคืนพาราควอต และคลอร์ไพรฟิอส ในค าสั่ง    
กรมวิชาการเกษตร ที่ 750/2563 เรื่อง การด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ 4
ที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ

 12. รัฐมนตรี และผู้บริหาร ร่วมแถลงข่าว “สธ. ย้ าจุดยืนแบน 3 สารเคมีอันตราย”



HL

HL

ความเชื่อมโยงของกฎหมายที่เกี่ยวกับอาหาร



➢ ส่งเสริมการเลือกซื้อผัก การล้างผักที่ถูกวิธี เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
➢ ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์    บทบาทกรมอนามัย



กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบกลไกในการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

แหล่งเพาะปลูก
แหล่งเตรียมปรุง/

แปรรูป
แหล่งจ าหน่าย การบริโภค

ตลาดค้าส่ง/ค้าปลีก 
ตลาดสด ตลาดนัด 

ซุปเปอร์มาเก็ต

ร้านอาหาร, แผงลอย
จ าหน่ายอาหาร, อาหาร

ริมบาทวิถี

วัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
สะอาด ปลอดภัย

มีการตรวจสอบ
คุณภาพวัตถุดิบ

มีความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ (HL)      

Indoor 
farming

เกษตรอินทรีย์

การบริโภคผัก
ปลอดภัย/เพียงพอ    

ปฏิบัติตาม
สุขลักษณะ

และกฎหมาย

มีการล้างผัก
ที่ถูกวิธี

มีความรู้ในการ
เลือกซื้อ

ประชาชนสุขภาพดี

อาหารสะอาด ปลอดภัย

บริโภคผักและผลไม้
ปลอดภัย

เศรษฐกิจดี

ส่งเสริมการท่องเที่ยว

การค้าและความมั่งคั่ง

ความยั่งยืน

อปท. มีนโยบาย
ระดับท้องถ่ิน

สุขอนามัยดี



ขอบคุณครับ


