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ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์
วนัพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2563



การด าเนินงานอาหารปลอดภัย

การพฒันาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านอาหารและเครือข่ายของประเทศ

การเฝ้าระวงัคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารแบบบูรณาการ

การขับเคล่ือนโครงการอาหารปลอดภัยตามนโยบายส าคญั กระทรวงสาธารณสุข

การประเมนิความเส่ียงของคนไทยจากการบริโภคอาหาร



อาหาร

ปลอดภยั

คนไทย

ปลอดโรค

ทราบสถานการณ์และน ามา
ประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ

ประชาชน

ทวนสอบคดักรองผูจ้  าหน่ายหรือ
ผูผ้ลิต ผูร้วบรวมจดัส่งผกัผลไม้

ในตลาดเครือข่าย สธ..

เพ่ิมหน่วยบริการในพ้ืนท่ีและ
เพ่ิมความสามารถตรวจวิเคราะห์

เพื่อคุม้ครองผูบ้ริโภค

การเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารแบบบูรณาการ ปี 2562-2563

โครงการตลาดนัด สธ. และ ร้าน
จ าหน่ายผกัและผลไม้สดภายใน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัหรือ
โรงพยาบาลจังหวดั

โครงการอาหารปลอดภยัใน
โรงพยาบาล จาก 13 เขต
สุขภาพ จ านวน 27 แห่ง

โครงการ Total Diet Study การ
ประเมินความเส่ียงของคนไทย
จากการบริโภคอาหาร ปี 2562

พฒันาศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ 
ในส่วนภูมิภาค 4 ภาค ให้สามารถ
เปิดบริการในพืน้ที่

ตรวจวเิคราะห์ 132 สาร 4 แห่ง และ 60 สาร 7 แห่ง
ตรวจวเิคราะห์ 250 + paraquat + glyphosate



การขบัเคล่ือนโครงการอาหารปลอดภัยตามนโยบายส าคัญ กระทรวงสาธารณสุข

ให้ข้อมูลย้อนกลบัที่เป็นประโยชน์ในการ
คดัเลือกผู้ขายและส่งเสริม รพ.วางแผนการสุ่ม

ตวัอย่างที่เป็นระบบ

ผกัผลไม้ในโครงการโรงพยาบาล มสัีดส่วนการ
ตรวจพบเกนิมาตรฐานน้อยกว่าตลาด

ปี 2563 
ผกัผลไม้ 135 ตัวอย่าง

เกณฑ์ประเมินอ้างอิง ประกาศ สธ. ฉบับ 387 เร่ืองอาหารที่มีสารตกค้างผลวเิคราะห์

ผกัและผลไม้สดกลุ่มเส่ียงไม่ผ่านมาตรฐาน ได้แก่ กวางตุ้ง คะน้า ถั่วผกัยาว ผกับุ้ง ส้ม 

• เกบ็จาก โรงพยาบาล 27 แห่ง 
จ านวนตัวอย่างเป้าหมาย 135 ตัวอย่าง

•ตรวจสารเคมป้ีองกนัก าจดัศัตรูพืช 132 สาร เพิม่ไกลโฟเซต  
พาราควอต เพ่ือให้ครอบคลมุ 3 สาร 

69.6
11.1

19.3

คัดเลือกผู้ผลิต

รพ. มีจุดคัดกรอง

สุ้มตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ

ส่งเสริมให้มีการประสานงานเกษตรพืน้ที่หาแหล่ง
วตัถุดบิ/ ที่มีมาตรฐาน GAP/เกษตรปลอดภยั/เกษตร

อนิทรีย์ และมีปริมาณเพยีงพอ ผลกัดนัให้เกดิวงจร
ผกัผลไม้ปลอดภัย (Demand Driven)

เป้าหมาย เพ่ือพฒันาคุณภาพความปลอดภยัอาหารในโรงพยาบาล และขับเคล่ือนเศรษฐกจิเกษตรกร

โครงการตรวจสารเคมีป้องกนัก าจัดศัตรูพืชในผกัและผลไม้เพ่ือสนับสนุนอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล

รพ. 887 แห่ง ได่รับการอบรม 

ผลการตรวจวิเคราะห้ 132 สาร ผลการตรวจวิเคราะห้ 3 สาร
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โครงการอาหารปลอดภยัในโรงพยาบาล 27 แห่ง
(ผลการตรวจวิเคราะห์ 3 สาร)
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โครงการอาหารปลอดภยัตลาดนัด สธ. 2 คร้ัง
(ผลการตรวจวิเคราะห์ 3 สาร)

ปี 2563 
69 ตัวอย่าง

แหล่งจ าหน่ายผกัและผลไม้สด 77 จังหวัด  
(ผลการตรวจวิเคราะห์ 3 สาร)
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ปี 2563 
85 ตัวอย่าง

เก็บจากตลาดสด 
สสจ./รพ.
41 จงัหวดั

ปี 2563 
135 ตัวอย่าง

การตรวจวเิคราะห์เฝ้าระวงัการตกค้าง  3 สาร: คลอไพริฟอส พาราควอต และไกลโฟเซต เดือนกมุภาพนัธ์ – กรกฎาคม 2563

- Glyphosate พบการ  
ตกค้าง 4 ตัวอย่าง 

- ร้อยละ 3.0

- Chlorpyrifos พบการตกค้าง 10 ตัวอย่าง ร้อยละ 7.4 - Chlorpyrifos พบการตกค้าง 11ตัวอย่าง (ร้อยละ 15.9) 

- Glyphosate พบการ
ตกค้าง 5 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 7.1)

- Chlorpyrifosพบการตกค้าง 9 ตัวอย่าง (ร้อยละ 10.6)

- Glyphosate พบการ
ตกค้าง 1 ตัวอย่าง  
(ร้อยละ 1.2)

การขบัเคล่ือนโครงการอาหารปลอดภัยตามนโยบายส าคัญ กระทรวงสาธารณสุข



ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

เกบ็ตวัอย่างอาหารจาก 4 ภาคๆ ละ 2 จังหวดั รวม 8 จังหวดั รายการอาหารจังหวดัละ 131 ชนิด

ชนิดอาหาร
จากข้อมูลการบริโภคอาหารของคนไทย ปี 2559

❖ คดัเลือกอาหารที่มีค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภค 
(per capita) สูง ได้ 130 ชนิดอาหาร และน ้าด่ืม 
รวมทั้งส้ิน 131 ชนิด 

❖ น ามาจัดรวมเป็นกลุ่มอาหารได้ 34 กลุ่ม

การประเมินความเสี่ยง
ค้าความปลอดภัยที่องค้การอนามัยโลกก าหนดหรือค้าทางพิษวิทยา
❖ Acceptable Daily Intake (ADI) 
❖ Provisional Tolerable Monthly Intake (PTMI)
❖ Provisional Tolerable Weekly Intake (PTWI)
❖ Point of departure (POD) 

ปี 2562 

การประเมนิความเส่ียงของคนไทยจากการบริโภคอาหาร



การประเมนิความเส่ียงของคนไทยจากการบริโภคอาหาร



ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์

เกบ็ตวัอย่างอาหารจาก 4 ภาคๆ ละ 2 จังหวดั รวม 8 จังหวดั รายการอาหารจังหวดัละ 131 ชนิดปี 2562 
ผลการประเมินความเสี่ยงการได้รับสารจากการบริโภค

วเิคราะห์สารเคมป้ีองกนัก าจดัศัตรูพืช 250 ชนิด
❖ Insecticide (122), Fungicide (54), Herbicide (42), Acaricides & 

Insecticide (16), Acaricide (11), Nematocide (3), Insecticide & 
Avicide (1), Plant growth regulator (1)

0 5 10 15

fipronil

carbendazim

สารเคมีป้องกนัก าจดัศตัรูพืชท่ีไดรั้บใน 1 วนั แสดงเป็นค่า %ADI

5.7% ADI
ADI: 0.0002 mg/kg bw/day

กลุ้มที่ ชื่อกลุ้มอาหาร Pesticide residues (mg/kg)
1 ข่าว ND
2 ผลิตภัณฑ่ข่าว ND
3 เบเกอรี่และขนมขบเคี้ยว chlorpropham 0.03
4 ถั่ว และผลิตภัณฑ่ ND
5 ผักรากและผลิตภัณฑ่ ND
6 ผักหัว ตระกูลหอมกระเทียม carbendazim  0.01

chlorfenapyr น่อยกว่า 0.02
7 ผักหัวอ่ืนๆ ND
8 ผักตระกูลกะหล่่า ND
9 ผักใบ buprofezin 0.28

carbendazim  0.04
chlorfenapyr 0.51

chlorothalonil 0.05
chlorpyrifos 0.09

cypermethrin 0.64
10 ผักผล ตระกูลแตง chlorpyrifos น่อยกว่า 0.02
11 ผักผล ตระกูลถั่ว carbofuran  0.01

carbendazim  0.05
cypermethrin  0.03
fipronil น่อยกว่า 0.02

metalaxyl 0.01
methomyl  0.02
omethoate  0.02

triazophos น่อยกว่า 0.02
12 ผักผล ตระกูลมะเขือ carbendazim  0.01

chlorothalonil น่อยกว่า 0.02
chlorpyrifos น่อยกว่า 0.02

omethoate 0.04
13 ผักผล ตระกูลพริก bifenthrin น่อยกว่า 0.02

carbendazim  0.09
chlorfenapyr น่อยกว่า 0.02

chlorpyrifos  0.22 
methomyl  0.02 
profenofos 0.02 
omethoate  0.01 

14 ผักผลอ่ืน ND
15 ผักต่น/ยอด carbendazim 0.01

กลุ้มที่ ชื่อกลุ้มอาหาร Pesticide residues (mg/kg)
16 ผักดอก/เห็ด chlorpyrifos 0.10

cypermethrin น่อยกว่า 0.02
17 พืชสมุนไพร carbendazim  0.32

carbofuran  0.03
chlorpyrifos  0.07 
cyfluthrin  0.03 

cypermethrin  0.17
dichlorvos 0.07
metalaxyl 0.57 

18 ผักพ้ืนบ่าน ND
19 ผลไม่ บริโภคท้ังเปลือก carbendazim  0.30

chlorfenapyr น่อยกว่า 0.02
chlorpyrifos น่อยกว่า 0.02

fipronil น่อยกว่า 0.02
methomyl 0.01

prothiofos น่อยกว่า 0.02
pyrimethanil  0.07 
tebufenpyrad  0.02

20 ผลไม่ บริโภคเฉพาะเนื้อ high acid carbendazim 0.06
metalaxyl น่อยกว่า 0.01

21 ผลไม่ บริโภคเฉพาะเนื้อ low acid carbendazim 0.02
22 สัตว่ป่กและผลิตภัณฑ่ ND
23 ไข่ ND
24 เนื้อหมูและผลิตภัณฑ่ ND
25 เนื้อวัวควายและผลิตภัณฑ่ ND
26 นม และผลิตภัณฑ่ ND
27 สัตว่น้่าจืดและผลิตภัณฑ่ ND
28 สัตว่ทะเลและผลิตภัณฑ่ ND
29 น้่ามันและไขมัน ND
30 เครื่องดื่ม ND
31 เครื่องดื่มแอลกอฮอลล่ ND
32 เครื่องปรุงรส 1 ND
33 เครื่องปรุงรส 2 ND
34 น้่าดื่ม ND

หมายเหตุ:  ND คือ not detected
* ปริมาณท่ีพบในกลุ่มน ้าด่ืม หน่วยเป็น g/L

การประเมนิความเส่ียงของคนไทยจากการบริโภคอาหาร



การพฒันาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านอาหารและเครือข่ายของประเทศไทย

ห้องปฏิบัติการระดับพ้ืนท่ี ตรวจคดักรองความปลอดภยัอาหารเบ้ืองต้นครอบคลุม 77 จังหวัด 
ได้แก่ โรงพยาบาล โรงคดัตัดแต่ง ตลาด ศูนย์กระจายสินค้า

ห้องปฏิบัติการระดบัพืน้ฐาน 60 ชนิด และ 132 ชนิด ครอบคลุม 5 ภาค 
ได้แก้ ศูนย้วิทยาศาสตร้การแพทย้ส้วนภูมิภาค
ได้แก้  ศูนย้วิทยาศาสตร้การแพทย้ห้องปฏิบัติการอ้างองิด้านอาหาร ได้แก่ ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตรวจสอบเบ้ืองต้นชุดทดสอบ

ตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ

ตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการและใช้เคร่ืองมือขั้นสูง



การพฒันาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวเิคราะห์สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช
เพ่ือพฒันาระบบการควบคุมก ากับและเฝ้าระวงัสารเคมีตกค้าง

ลดข้อโต้แย้งของสินค้าส่งออก

เฝ้าระวงัชนิดสารสารเคมทีีต่กค้างสูงในผกัสดและผลไม้สด

เฝ้าระวงัชนิดสารทีเ่ป็นสาเหตุของการตกมาตรฐาน

ประเมนิความเส่ียงของผู้บริโภค

ให้ข้อมูลย้อนกลบักบัผู้ประกอบการและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ผกัและผลไม้น าเข้า

ผกัและผลไม้แปลงปลกูในประเทศ

ผกัและผลไม้ โรงคดับรรจุ ตัดแต่ง

แหล่งจ าหน่ายและกระจายสินค้าผกัและผลไม้ 

แหล่งปลูก

แหล่งรวบรวมและ
จ าหน่ายสินค้า

พฒันาระบบการควบคุมก ากบัและ
มาตรการแก้ไขป้องกนัเชิงรุก

หอ้งปฏิบตัิการพืน้ฐาน

หอ้งปฏิบตัิการระดับกลาง

หอ้งปฏิบตัิการระดับสูง

ครอบคลุมสารประมาณ 120 ชนิด
• สารที่มีความเป็นพิษสูง มีค่า MRLs & EMRLs
• สารวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 บางชนิดที่มีโอกาสพบ
• สารที่อยู่ในเฝ้าระวังกรมวิชาการกษตร/กรมควบคุมโรค
• สารที่ตรวจพบบ่อยจากข้อมูลเฝ้าระวัง

ครอบคลุมสารประมาณ 250 ชนิด
• เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการพื้นฐาน +

• สารที่ขึน้ทะเบียนใช้ในประเทศไทย และมีค่าก าหนด Codex MRLs

ครอบคลุมสารประมาณ 400 ชนิด

• เพิ่มศักยภาพห้องปฏิบัติการระดับกลาง

• สารที่มีมาตรฐานเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ ASEAN / Codex/ EU

เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

การพฒันาห้องปฏิบัติการมีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และขอบข่ายชนิดสารให้เกดิประสิทธิภาพและสมประโยชน์ขอบข่ายชนิดสาร

ที่เหมาะสม
ผลการตรวจวเิคราะห์
มีคุณภาพน่าเช่ือถือ

เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน
สร้างรายได้

เอกสารประกอบ(ทองสุข).xlsx


ข้อเสนอการพฒันาศักยภาพห้องปฏบัิติการตรวจวเิคราะห์สารเคมป้ีองกนัก าจัดศัตรู
เพ่ือ การก ากบัดูแล และ เพ่ือเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั

ครอบคลุมค่าก าหนดตามกฎหมายไทย
• MRLs & EMRLs
• บัญชีวตัถุอนัตรายชนิดที ่4
• สารทีอ่ยู่ในเฝ้าระวงักรมวชิาการกษตร/

กรมควบคุมโรค
• สารทีต่รวจพบบ่อยจากข้อมูลเฝ้าระวงั

ครอบคลุมค่าก าหนดกฎหมายไทย

และสารท่ีขึน้ทะเบียน

• ศักยภาพห้องปฏิบัตกิารพื้นฐาน 

• สารเคมป้ีองกนัก าจดัศัตรูพืชทีข่ึน้
ทะเบียนกบักระทรวงเกษตรฯ

ครอบคลุมค่าก าหนดกฎหมายไทย
และการค้าระหว่างประเทศ
• ศักยภาพห้องปฏิบัตกิารระดบักลาง
• ASEAN MRLs
• Codex MRLs
• EU List

ห้องปฏิบัติการพ้ืนฐาน ห้องปฏิบัติการระดับกลาง ห้องปฏิบัติการระดับสูง

การพฒันาศักยภาพโดยใช้ค่าก าหนดทางกฎหมาย

120 สาร 280 สาร 400 สาร
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