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บทคัดย่ อ
สุ ขภาพดีเป็ นที่ปรารถนาของทุกคน หากประชาชนมีพฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพไม่เหมาะสมจะมีโอกาสเกิด
โรคต่าง ๆได้ จากการดําเนิ นชี วิตในปั จจุบนั ประชาชนมีโอกาสได้รับสารพิษเข้าสู่ ร่างกาย ซึ่ งส่ วนใหญ่ได้รับจาก
การบริ โภคอาหารที่ ปนเปื้ อนสารเคมีตกค้างในผัก ผลไม้ เนื้ อสัตว์ การปนเปื้ อนสารเคมีจากกรรมวิธีการผลิตและ
จําหน่าย รวมถึงการเจือปนที่ผสมในอาหารเพื่อปรุ งแต่งรส เมื่อร่ างกายได้รับสารพิษจากการปนเปื้ อนหรื อเจือปน
ในอาหารจะทํา ให้เกิ ด อันตรายต่ อสุ ข ภาพได้ท้ งั แบบเฉี ย บพลันและแบบเรื้ อรั ง บทความนี้ มีว ตั ถุประสงค์เพื่ อ
ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารให้ปลอดภัยจากสารพิษ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนบริ โภคอาหาร
อย่างปลอดภัยจากการปนเปื้ อนสารเคมีเกินค่ามาตรฐาน MRL การดําเนิ นงานจึงต้องส่ งเสริ มให้ประชาชนเลือกซื้ อ
ผัก ผลไม้ และเนื้ อสัตว์ ให้ปลอดภัยจากสารพิษ เลือกซื้ ออาหารสําเร็ จรู ปที่มีเครื่ องหมาย อย. เลือกวิธีการล้างผัก
ผลไม้เพื่อลดการปนเปื้ อนสารพิษ และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่ทาํ ให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพปรุ งแต่งอาหาร และ
อาศัยความร่ วมมือจากผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบการ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องมีมาตรการควบคุมการนําเข้า
สารเคมี กาํ จัดศัตรู พืชที่ เป็ นอันตรายร้ ายแรงต่ อมนุ ษย์ และควบคุมการใช้สารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชของเกษตรกรให้
ปลอดภัยจากสารพิษ ส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูกพืชเกษตรอินทรี ยห์ รื อปลูกพืชที่ ได้รับตรามาตรฐานรับรองความ
ปลอดภัย ใช้กฎหมายควบคุมการผลิตอาหารสําเร็ จรู ปให้ปลอดภัยจากสารพิษอย่างจริ งจัง
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Abstract
Good health is everyone's goal. If people don’t have appropriate health care behaviors, there are chances
of disease from current lifestyle. People may get toxins into body by consuming contaminated fruit, vegetables
and meat. Food is contaminated with chemicals from the manufacturing and distribution process, including
contamination in ingredients. When the body gets toxins from food contamination, it can cause both acute and
chronic health hazards. This article aims to encourage people to consume toxins free food in order to convince
people to consume safe food referring to MRL standard. The operation needs to urge people to select vegetables,
fruit and meat which contain zero toxic substance, and select FDA authorized food. People should consider fruit
and vegetables washing method to avoid chemical contamination. Also, they should avoid using hazard
chemical substances, manufacturer, operator and related agency control import hazard pesticides and use

pesticides safely. Farmers are encouraged to grow organic crops and grow safety certified crops. They should use
law governing to control the ready food production for safety from toxic substances.
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1. บทนา
สุ ขภาพดี เป็ นที่ ปรารถนาของทุกคน หากประชาชนมี
พฤติ กรรมการดู แลสุ ขภาพไม่เหมาะสมจะมี โอกาสเกิ ด
โรคต่าง ๆได้ โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่มี
สารพิ ษ ปนเปื้ อนย่อ มมี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพ การบริ โ ภคให้
ปลอดภัย นั้น ประชาชนส่ ว นใหญ่ ไม่ แ น่ ใ จว่า อาหารที่
รับประทานมี ความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด จากการ
ตรวจสอบ ยัง พบอาหารหลายชนิ ด ที่ ต รวจพบสารเคมี
ปนเปื้ อน แม้จะมีการตรวจสอบทั้งภาครัฐ และเอกชนแล้ว
ก็ตาม สารเคมีอนั ตรายที่ปนเปื้ อนในอาหารที่เป็ นอันตราย
ต่อสุ ข ภาพและพบบ่ อย ได้แ ก่ สารบอแรกซ์ สารกันรา
ห รื อ ส า ร กั น บู ด ส า ร ฟ อ ก ข า ว สี ผ ส ม อ า ห า ร
สารฟอร์ ม าลี น ยาฆ่ าแมลง สารเร่ งเนื้ อ แดง [1] เมื่ อ
ร่ างกายได้รับสารพิษเหล่านี้ จากการปนเปื้ อนหรื อเจือปน
ในอาหาร พิษเหล่านี้ จะทําให้เกิ ดอันตรายต่อสุ ขภาพได้
ทั้งแบบเฉี ยบพลันและแบบเรื้ อรัง หากสะสมสารพิษใน
ร่ างกายนาน ๆ ทําให้เสี่ ยงต่อโรคมะเร็ งได้ ซึ่ งผูบ้ ริ โภค
อาจได้รับสารพิษจากอาหารสําเร็ จรู ป อาหารจานด่วน ที่มี
สารพิ ษ เจื อ ปนในอาหาร สารพิ ษ ตกค้า งจากการใช้
สารเคมี ทางการเกษตร ที่ ปนเปื้ อนมากับผัก ผลไม้ ที่ ไม่
สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า ซึ่ งกระทรวงสาธารณสุ ข
ได้ป ระกาศเรื่ อ งอาหารที่ มี ส ารพิ ษ ตกค้างโดยกํา หนด
ปริ มาณ สารพิษตกค้างสู งสุ ด (Maximum Residue Limit
: MRL) ที่มีได้ในอาหาร กําหนดปริ มาณสารพิษตกค้าง
สู ง สุ ด ที่ ป นเปื้ อนจากสาเหตุ ที่ ไ ม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้
(Extraneous Maximum Residue Limit : EMRL) [2]
รวมทั้ง สารพิ ษ ที่ ล ะลายมาจากภาชนะใช้บ รรจุ อ าหาร
สารพิ ษ ที่ ม าจากกรรมวิธีการผลิ ต และการปรุ ง อาหาร
ดัง นั้น กระบวนการถนอมอาหารจึ ง เกิ ด ขึ้ น ทั้ง การใช้
ความร้ อ น ความเย็น เกลื อ หรื อ สารเคมี สั ง เคราะห์ ที่
เรี ยกกันว่าสารกันบูด หากใช้สารกันบูดเกิ นมาตรฐานที่
กําหนดย่อมเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพได้ อาหารที่จาํ หน่าย

ตามตลาดทั้งอาหารสด อาหารแห้ง อาหารบรรจุกระป๋ อง
ล้ว นผ่ า นกระบวนการป้ องกัน หรื อชะลอการเน่ า เสี ย
มาแล้ว[3]
จากรายงานของเครื อ ข่า ยเตื อ นภัยเตื อ นภัย สารเคมี
กําจัดศัตรู พืช (Thai- PAN : Thailand Pesticide Alert
Network) เปิ ดเผยผลการตรวจสารพิษตกค้างในผัก ผลไม้
รอบที่ 2 ประจําปี 2559 พบสารพิษเกิ นมาตรฐาน ถึ ง
ร้ อ ยละ 56 จากตัว อย่า งทั้งหมดที่ เ ก็บ ช่ วงปลายเดื อ น
สิ งหาคม 2559 โดยผักและผลไม้จากห้าง ร้านค้าปลีกและ
ร้านที่ได้รับมาตรฐานตรา Q ยังเป็ นกลุ่มที่มีปัญหา ซึ่ งการ
ตรวจครั้งนี้ พบส้มสายนํ้าผึ้งและคะน้า มีสารเคมี ตกค้าง
มากที่สุด [4] และจากการแถลงผลการตรวจสอบสารพิษ
ตกค้างในผัก ผลไม้ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2560 ของเครื อข่าย
เตือนภัยสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืช พบสารกําจัดวัชพืชหรื อยา
ฆ่าหญ้าตกค้างในผัก ผลไม้สูงถึง ร้อยละ 55 จากจํานวน
ตัวอย่างที่ ส่งตรวจทั้งหมด 76 ตัวอย่าง และจากการสุ่ ม
เก็บตัวอย่างผัก ผลไม้ทวั่ ประเทศ 150 ตัวอย่าง จากตลาด
ห้างและซู เปอร์ มาร์ เก็ต เมื่อเดื อนสิ งหาคม 2560 พบว่า
มี ส ารพิ ษ ปนเปื้ อนในผั ก และผลไม้ เ กิ น มาตรฐาน
ร้อยละ 46 โดยผักยอดนิยมมีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐาน
ร้อยละ 64 ผักพื้นบ้าน ร้อยละ 43 และผลไม้ ร้อยละ 33
ตามลําดับ ผักและผลไม้ที่มีความเสี่ ยงสูง ได้แก่ ถัว่ ฝักยาว
คะน้า ใบบัวบก กะเพรา พริ กแดง องุ่ น แก้วมังกร พบ
สารตกค้างเกิ นมาตรฐาน 7-9 ตัวอย่างจาก 10 ตัวอย่าง
นอกจากนั้น การตรวจสอบผักและผลไม้ในส่ วนที่ได้รับ
ตรารั บ รองมาตรฐานที่ แ สดงบนฉลากสิ น ค้า ได้ แ ก่
มาตรฐาน GAP มาตรฐานตรา Q ยังพบสารเคมีตกค้างใน
ผักและผลไม้เกินมาตรฐาน 5 ตัวอย่างจาก 9 ตัวอย่าง [5]
และจากการตรวจเฝ้ าระวังความปลอดภัยด้านสารเคมีของ
กรุ ง เทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554-2558 พบว่ า มี ก าร
ปนเปื้ อนสารเคมีในอาหารได้แก่ สารบอแรกซ์ สารกันรา
สารฟอกขาว ฟอร์ มาลีน สี สังเคราะห์และสารเคมีตกค้าง

ในผักและผลไม้ จากการสุ่ ม ตัว อย่า งอาหารที่ ข ายใน
ตลาดสด ร้านอาหาร ซูเปอร์ มาร์ เก็ต โรงเรี ยน ร้านอาหาร
ริ มบาทวิถี จาก 50 เขต จํานวน 3056 ตัวอย่าง พบไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 24.3 เมื่อแยกตามประเภทอาหาร
พบว่า อาหารที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ม าตรฐานมากที่ สุ ด คื อ
นํ้าแข็งบริ โภค ร้อยละ 55 รองลงมา เครื่ องดื่มที่ไม่บรรจุ
ในภาชนะที่ปิดสนิ ท ร้อยละ 25.8 [6] สําหรับพฤติกรรม
การบริ โภค ผูม้ ีรายได้นอ้ ยไม่สามารถเลือกซื้ ออาหารที่ มี
ตรารั บรองมาตรฐานความปลอดภัยได้ห รื อ ซื้ อ ได้เ ป็ น
บางครั้ ง ผู ้บ ริ โ ภคที่ ท ํา งานนอกบ้า นส่ ว นใหญ่ หั น มา
บริ โภคอาหารสําเร็ จรู ป เนื่ องจากไม่มีเวลาทําอาหารเอง
ซึ่ งอาหารเหล่านี้ อาจไม่ปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้ อนได้
จากปั ญหาดั ง กล่ า วจึ ง ควรส่ งเสริ มพฤติ ก รรมของ
ประชาชนในการเลื อ กซื้ อ ผัก ผลไม้ เนื้ อ สั ต ว์ อาหาร
สําเร็ จ รู ป ที่ ป ลอดภัย จากสารพิ ษ ปนเปื้ อนหรื อ เจื อ ปน
มีตรารับรองความปลอดภัย หรื อมี ตรา อย. ผูบ้ ริ โภคควร
ล้างผัก และผลไม้ ปรุ ง อาหารให้ป ลอดภัย จากสารพิ ษ
รวมทั้งรัฐบาลและผูเ้ กี่ ยวข้องมีมาตรฐานควบคุมการใช้
สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการบริ โภคอย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง
บทความนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนมี
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารให้ปลอดภัยจากสารพิษ
2. เนือ้ หา
ปั จ จุ บั น ประชาชนส่ ว นใหญ่ หั น มาใส่ ใ จสุ ข ภาพ
มากขึ้ น เพื่ อ ให้ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง ลดการเจ็ บ ป่ วย
โดยเฉพาะการเจ็บป่ วยอันเนื่ องมาจากการได้รับสารพิษ
ปนเปื้ อนหรื อเจือปนในอาหาร หากร่ างกายได้รับเกินกว่า
มาตรฐานที่กาํ หนด และสะสมในร่ างกายนาน ๆ จะทําให้
เกิ ด โรคต่ า ง ๆได้ โดยเฉพาะมี โ อกาสเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด
โรคมะเร็ ง ผู ้เ ขี ย นจึ ง ได้ก ํา หนดประเด็ น การทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 สาเหตุความไม่ปลอดภัยของอาหาร
อาหารที่ ประชาชนบริ โภคนั้ นตรวจพบว่ า
มีสารเคมีที่เป็ นพิษปนเปื้ อนหรื อเจื อปนในอาหาร ถึงแม้
กระทรวงสาธารณสุ ขได้ตรวจสอบคุณภาพอาหารและใช้
กฎหมายควบคุ ม ก็ ต ามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข
เลขที่ 387 พ.ศ.2560 เรื่ อง อาหารที่ มีสารพิษตกค้าง [2]
ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย เ กี่ ย ว กั บ ส า ร พิ ษ ต ก ค้ า ง ดั ง นี้

สารพิ ษ ตกค้า ง (Pesticide Residue) หมายถึ ง
สารตกค้างในอาหารที่ เ กิ ดจากการใช้วตั ถุ อนั ตรายทาง
การเกษตร และให้หมายความรวมถึ งกลุ่มอนุ พนั ธ์ของ
วัตถุอนั ตรายทางการเกษตรนั้นได้แก่ สารจากกระบวน
การเปลี่ยนแปลง(Conversion Products) สารจากกระบวน
การสร้ า งและสลาย (Metabolites) สารจากปฏิ กิ ริ ย า
(Reaction Products)
ปริ มาณสารพิษตกค้างสู งสุ ด (Maximum Residue
Limited : MRL) หมายถึง ปริ มาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่มี
ได้ใ นอาหาร อัน เนื่ อ งมาจากการใช้วตั ถุ อ ัน ตรายทาง
การเกษตร
ปริ มาณสารพิษตกค้างสู งสุ ดที่ปนเปื้ อนจากสาเหตุ
ที่ ไม่อาจหลีกเลี่ ยงได้ (Extraneous Maximum Residue
Limited : EMRL) หมายถึง ปริ มาณสารพิษตกค้างสู งสุ ด
ที่มีได้ในอาหารอันเนื่ องมาจากสารพิษตกค้างที่ปนเปื้ อน
จากสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งสารพิษตกค้างจากวัตถุอนั ตราย
ทางการเกษตรที่ เ คยใช้ม าก่ อ น และถู ก ยกเลิ ก การขึ้ น
ทะเบี ยนใช้ในประเทศแล้ว แต่เป็ นสารพิษที่ สลายตัวช้า
จึ ง ปนเปื้ อนหรื อสะสมในสิ่ ง แวดล้อ มเป็ นเวลานาน
สารเจือปนในอาหาร หมายถึง สารที่ผสมใส่ ลงใน
อาหาร ใช้ในการปรุ ง แต่ง รส แต่งกลิ่ น แต่ง สี เพื่ อสี สัน
สวยงาม และให้ได้รสอร่ อยน่ ารับประทาน ที่นิยมใช้กนั
อย่า งแพร่ ห ลาย เช่ น สารกัน บู ด ผงชู ร ส สี ผสมอาหาร
สารปนเปื้ อนในอาหาร หมายถึง สารเคมีที่ตกค้าง
มาจากการผลิตอาหาร เช่น สารกําจัดศัตรู พืช กําจัดแมลง
สารพิ ษจากเชื้ อ ราที่ ป นเปื้ อนมากับ ผัก ผลไม้ เนื้ อ สัต ว์
ที่ไม่สามารถมองเห็ นด้วยตาเปล่าได้ สารที่ละลายมาจาก
ภาชนะที่ บรรจุอาหาร เช่น พลาสติก โลหะหนัก รวมถึง
สารพิษที่ เกิ ดจากกรรมวิธีก ารผลิ ต และการปรุ งอาหาร
เช่น การปิ้ ง การย่าง และการเผา ทําให้มีสารพิษจากเขม่า
ควัน ไฟ ได้แ ก่ อะโรมาติ ก ไฮโดรคาร์ บ อน (Aromatic
Hydrocarbon) และสารที่สลายตัวด้วยความร้อนที่เรี ยกว่า
สารไพโรไลเซตส์ (Pyrolysates) เมื่อสารปนเปื้ อนเหล่านี้
เข้าไปสะสมในร่ างกายมาก ๆ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพมีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ ง
สาเหตุ ที่ ท ํา ให้ อ าหารไม่ ป ลอดภัย จากสารพิ ษ
ในด้านเกษตรกร ใช้สารเคมีทางการเกษตรเกินมาตรฐาน

ที่ ก ํา หนด และการเก็ บ เกี่ ย วพื ช ผลก่ อ นเวลาที่ ก ํา หนด
หลัง จากใช้ส ารเคมี ก ํา จัด ศัต รู พื ช ในด้า นผู ้ผ ลิ ต และ
โรงงานอุตสาหกรรมใส่ สารเคมีและสี ผสมอาหารเกินค่า
มาตรฐานที่ ก ํา หนด เพื่ อ ความคงทนของอาหาร
ความอร่ อยและสี สันสวยงาม รวมถึงอุปกรณ์บรรจุไม่ได้
มาตรฐานความปลอดภัย ในด้านผูบ้ ริ โ ภคไม่ ส ามารถ
เลื อ กซื้ อ ผัก ผลไม้ เนื้ อ สั ต ว์ที่ มี ต รารั บ รองมาตรฐาน
ได้บ่ อ ย เนื่ อ งจากราคาค่ อ นข้า งสู ง และบางชุ ม ชนอยู่
ห่ างไกลจากร้ านจําหน่ าย การล้างผัก ผลไม้ เนื้ อสัต ว์
อาหารอื่น ๆ ไม่ถูกวิธีก่อนนําไปปรุ งอาหาร ผูบ้ ริ โภคที่
ทํา งานนอกบ้ า นนิ ย มบริ โภคอาหารที่ ป รุ ง สํ า เร็ จ รู ป
จําหน่าย อาหารประเภทปิ้ ง ย่าง ทําให้มีสารพิษตกค้างใน
อาหารที่บริ โภคได้
2.2 ประเภทของสารพิษที่ ทาํ ให้อาหารไม่ปลอดภัย
ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีโอกาสได้รับสารเคมีที่เป็ นพิษ
จากการปนเปื้ อนหรื อเจื อปนในอาหาร จากการเปลี่ ย น
แปลงทางเศรษฐกิ จ และการปฏิ ว ัติ อุ ต สาหกรรม
มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
สําเร็ จรู ป และผูบ้ ริ โภคที่ทาํ งานนอกบ้านจนไม่มีเวลาปรุ ง
อาหารได้เ อง จะหั น มาบริ โภคอาหารปรุ ง สํ า เร็ จ รู ป
จําหน่ายซึ่งอาจมีสารเคมีปนเปื้ อนในอาหารได้ ข้อมูลจาก
กระทรวงสาธารณสุ ข สารเคมี อ ัน ตรายที่ ป นเปื้ อนใน
อาหารที่พบบ่อย [7] ได้แก่
1) สารบอแรกซ์ หรื อนํ้าประสานทอง เป็ นสารที่
ใช้ใ นอุ ต สาหกรรม เช่ น ทํา แก้ว ใช้เ ป็ นสารยับ ยั้ง การ
เจริ ญเติบโตของเชื้ อราในแป้ งทาตัว สําหรับ ผูข้ ายนํามา
ผสมอาหารเพื่ อ ให้ มี ค วามหยุ่น กรอบ คงตัว ได้น าน
ไม่ บู ด เสี ย ง่ า ย อาหารที่ ม ัก พบมี ส ารบอแรกซ์ ได้แ ก่
หมู บ ด ลู ก ชิ้ น ทอดมัน ไส้ ก รอก ผลไม้ด อง พิ ษ ของ
บอแรกซ์ แบบเฉี ย บพลัน จะมี อ าการคลื่ น ไส้ อาเจี ย น
อุ จ จาระร่ ว ง อ่ อ นเพลี ย ปวดศี ร ษะ หงุ ด หงิ ด ผิ ว หนัง
อักเสบ ผมร่ วง สําหรับแบบเรื้ อรั งจะมีอาการอ่อนเพลี ย
เบื่ ออาหาร ผิวหนังแห้ง หนังตาบวม เยื่อตาอักเสบ ตับ
และไตอักเสบ และอาจเสี ยชีวติ ได้
2) สารฟอกขาว หรื อโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ เป็ น
สารเคมีที่ใช้ในการฟอก แห อวน แต่ผขู ้ ายนํามาใช้ในการ
ฟอกขาวในอาหารเพื่ อให้มีสีขาว อาหารที่ มกั พบว่าใช้

สารฟอกขาว ได้แก่ ถัว่ งอก ขิงฝอย ยอดมะพร้าว กะท้อน
นํ้าตาลปี บ หน่อไม้ดอง พิษของสารฟอกขาว ทําให้เกิ ด
การอั ก เสบของอวั ย วะที่ สั ม ผั ส อาหาร ปวดหลั ง
ปวดศี ร ษะ คลื่ น ไส้ อ าเจี ย น แน่ น หน้ า อก หายใจ
ไม่ สะดวก ความดัน โลหิ ตตํ่า ไตวาย ถ้าร่ างกายได้รั บ
จํานวนมากอาจทําให้หยุดหายใจและเสี ยชีวติ ได้
3) สารฟอร์ ม าลี น ส่ ว นใหญ่ แม่ค ้านํา มาใช้ราด
อาหารสด เช่ น เนื้ อ สั ต ว์ ผัก สด อาหารทะเล เพื่ อ ให้
คงความสดได้นานไม่บูดเน่าง่าย พิษของฟอร์ มาลีน เกิ ด
อาการเฉี ย บพลัน ได้แ ก่ ระคายเคื อ งผิ วหนัง และเยื่อ บุ
ทางเดิ น หายใจ ปวดท้อ ง อาเจี ย น ท้อ งเสี ย หมดสติ
ถ้าได้รับปริ มาณมากๆอาจเสี ยชีวติ ได้
4) ยาฆ่ า แมลง หรื อสารเคมี ก ํา จัด ศั ต รู พื ช
ซึ่ งเกษตรกรใช้ในปริ มาณมากเกิ นมาตรฐาน อาจทําให้
ตกค้างมากับผัก ผลไม้ หรื อใช้กาํ จัดแมลงในกระบวนการ
ทําให้แ ห้ง อัน ตรายจากยาฆ่ า แมลง เกิ ด อาการเป็ นพิ ษ
แบบเฉี ย บพลัน จากการรั บ ประทานเข้าไปภายใน 2-6
ชัว่ โมง อาการที่ พบบ่อย ได้แก่ คลื่นไส้อาเจี ยน ท้องเสี ย
รุ นแรง หายใจขัด ชักกะตุก ถ้าได้รับในปริ มาณมากอาจ
เสี ยชีวิตได้ อาการเป็ นพิษแบบเรื้ อรังเกิดจากรับประทาน
อาหารที่มีสารพิษปนเปื้ อนเป็ นเวลานาน มีการสะสมใน
ร่ างกายจนทําให้เกิดอาการของโรคและเกิดโรคมะเร็ งได้
5) สารกันบูด หรื อสารกันรา ผูผ้ ลิตอาหารนํามา
ใส่ท้ งั อาหารสดและอาหารแห้ง เพื่อชะลอการเน่าเสี ยและ
ป้ องกันเชื้อราอาหารที่มกั พบมีสารกันบูดเกินค่ามาตรฐาน
ได้ แ ก่ ลู ก ชิ้ น หมู ย อ ไส้ ก รอก แหนม ผัก ผลไม้ด อง
พริ ก แกง เส้น ก๋ ว ยเตี๋ ยว ซึ่ ง สารกัน บู ดอนุ ญ าตให้ใ ช้ไ ด้
ในระดับปลอดภัยถ้าใส่เกินมาตรฐานความปลอดภัย หรื อ
บริ โภคอาหารที่ ใส่ สารกันบูดประจํา ร่ างกายขับออกไม่
ทัน ทําให้มี สารพิ ษ ตกค้างสะสมทําให้เ กิ ดการเจ็ บ ป่ วย
พิ ษ ของสารกัน บู ด ระคายเคื อ งระบบทางเดิ น อาหาร
คลื่ น ไส้ อาเจี ย น ท้อ งเสี ย วิง เวีย นและปวดศี ร ษะ หาก
ได้รั บปริ ม าณมากทําให้หายใจไม่อ อก ตัวเขี ยวเป็ นลม
และหมดสติได้
6) สารเร่ งเนื้ อแดง (ซาลบูตามอล) มักพบใน
เนื้อหมูที่มีสีแดงผิดปกติ โดยให้หมูกินสารชนิ ดนี้ เพื่อเร่ ง
เนื้อแดง ทําให้สารพิษจากเนื้ อหมูตกค้างมาสู่ ผบู ้ ริ โภคได้

พิษของสารเร่ งเนื้ อแดง หัวใจเต้นผิดปกติ นอนไม่หลับ
มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ เป็ นลม อาจเสี ยชีวิตได้
เมื่อร่ างกายสะสมนาน ๆ จะทําให้เป็ นมะเร็ ง
7) กรดไขมัน ทรานส์ หรื อนํ้ามัน ที่ ผ่ า น
กระบวน การเติ มไฮโดรเจน มักพบในโดนัท เค้ก พาย
คุ ก กี้ ครี ม เที ย ม เนยเที ย ม นมข้น ของทอดที่ ใ ช้น้ ํามัน
ทอดซํ้า ๆ พิษ ของกรดไขมันทรานส์ ส่ งผลต่อ การเพิ่ ม
ความเสี่ ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด [8]
2.3 พฤติ ก รรมการบริ โ ภคอาหารให้ ป ลอดภัย จาก
สารพิษ
พฤติกรรม หมายถึง กิริยา อาการที่แสดงอออกทุก
รู ปแบบของสิ่ งมีชีวิตเพื่อตอบสนองต่อ สิ่ งเร้าที่เกิดขึ้น
ทั้งภายในและภายนอก เป็ นการแสดงออกที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ และสิ่ งแวดล้ อ มในขณะนั้ น สามารถ
สังเกตเห็ นได้จากภายนอก โดยรู ป แบบของพฤติ กรรม
ต่าง ๆ นั้นเป็ นผลมาจากการทํางานร่ วมกันของพันธุกรรม
และสิ่ งแวดล้อม [9]
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอก
พฤติกรรมสุ ขภาพจะรวมถึงการปฏิ บัติที่สังเกตได้ และ
การเปลี่ ย นแปลงที่ สั ง เกตไม่ ไ ด้ แต่ ส ามารถวัด ได้ว่ า
เกิ ดขึ้น เป็ นการปฏิ บตั ิ หรื อการแสดงออกของบุคคลใน
การกระทํา หรื องดเว้นการกระทําในสิ่ งที่มีผลต่อสุ ขภาพ
โดยอาศัยความรู ้ ความเข้าใจ เจตคติ และการปฏิ บัติตน
ทางสุขภาพที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั อย่างเหมาะสม [9]
การบริ โภค หมายถึง การนําสิ นค้าและบริ การมา
ใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์หรื อ
ผูบ้ ริ โภค
พฤติกรรมการบริ โภค เป็ นการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
และบริ การภายใต้บ ริ ก ารที่ มี เ พื่ อ ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด
เป็ นปั จจัยกําหนดราคาสิ นค้า ชนิ ดและปริ มาณสิ นค้าและ
บริ การในระบบเศรษฐกิจ [9] พฤติกรรมการบริ โภคของ
มนุ ษย์ จะเปลี่ยน แปลงตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและปั จจัยต่าง ๆ เช่น อายุ เพศ ความรู ้ ฐานะ
ทางเศรษฐกิจ สังคม ศาสนาและขนบธรรมเนี ยมประเพณี
สําหรั บ พฤติ กรรมการบริ โ ภคอาหารของมนุ ษ ย์ มี การ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตที่เป็ นการบริ โภคอาหารที่มีอยูอ่ ย่าง

จํากัดเพื่อความอยู่รอด ไปเป็ นการบริ โภคอาหารตาม
ความชอบ ตามกําลังทรั พย์และเศรษฐกิ จ ปั จจุบันมี การ
ขยายตัว การผลิ ต เพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของ
ผูบ้ ริ โภค และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
พฤติกรรมการบริ โภคอาหาร หมายถึง การปฏิ บตั ิ
หรื อการแสดงออกเกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่บุคคล
กระทําเป็ นประจํา เช่น การเลือกซื้ออาหาร การเตรี ยมและ
ปรุ ง อาหาร สุ ข นิ สัย การบริ โ ภค และทางด้านความคิ ด
ความรู ้ สึ กต่ อ การบริ โ ภคอาหาร สิ่ ง เหล่า นี้ ถ้า บุ ค คลได้
ปฏิ บัติอย่างถู กต้องตามหลักโภชนาการก็จะส่ งผลให้มี
ภาวะโภชนาการที่ดี [10]
บางครั้ งผู ้บ ริ โ ภคไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งการบริ โ ภค
อาหารที่มีสารพิษปนเปื้ อนได้ ถึงแม้สารพิษดังกล่าวไม่ได้
ผสมในอาหารทุกชนิ ด แต่เพื่อความปลอดภัยจากสารพิษ
ที่ ปนเปื้ อนในอาหาร ผูบ้ ริ โ ภคจึ งควรเลื อกซื้ ออาหารที่
มั่น ใจว่า ปลอดสารพิ ษ หรื อ ก่ อ นบริ โ ภคควรล้า งหรื อ
ปรุ งอาหารให้มีความปลอดภัยจากสารพิษ
ผักปลอดสารพิษ เป็ นการเพาะปลูกพืชที่ใช้สารเคมี
เฉพาะในช่วงที่มีแมลงศัตรู พืชระบาด สารเคมีน้ ีจะไม่เป็ น
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภคและสิ่ งแวดล้อม โดยทางกระทรวง
สาธารณสุข มีขอ้ กําหนดการใช้สารเคมีอย่างเข้มงวด และ
จะต้องไม่เกิ นมาตรฐานที่ กาํ หนดไว้ ถ้าหากรับประทาน
บ่อยและนานก็อาจพบสารพิษตกค้างได้เหมือนกัน [11]
ผักไร้ ส ารหรื อ ผักออร์ แ กนิ ค เป็ นกระบวนการ
เพาะปลูกจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี ไม่มีการฉี ดยาฆ่า
แมลงที่ เป็ นสารเคมี หรื อใช้ปุ๋ยที่ เป็ นสารเคมี ใช้ปุ๋ยจาก
ธรรมชาติ ปุ๋ ยหมัก ปุ๋ ยคอก ผลผลิ ตที่ ได้จะไม่มีสารพิษ
ตกค้า ง ปลอดภัย ต่ อ ผูบ้ ริ โ ภคและเกษตรกร ไม่ ท ํา ลาย
สิ่ งแวดล้อม [11]
ผักไฮโดรโปนิ กส์ เป็ นการเพาะปลูกพืชโดยไม่ใช้
ดิน ใช้น้ าํ เพื่อให้ผกั เจริ ญเติบโต ข้อดีคือปลูกง่าย ประหยัด
พื้นที่ในการเพาะปลูก และไม่มีแมลงศัตรู พืช ข้อเสี ย คือ
ใส่ ปุ๋ ยเคมี เ พื่ อ ให้ ผ ัก ได้รั บ สารอาหารครบถ้ว น และ
เจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ วกว่าปลูกในดิน ผลผลิตจะดูสวย
และสด หากบริ โภคนาน ๆ อาจเกิดการสะสมสารเคมีใน
ร่ า งกาย เกิ ด อาการของโรคต่ า งๆได้ เช่ น ปวดศี ร ษะ
หัวใจเต้นแรงผิดปกติ หรื อเสี่ ยงที่จะเกิดโรคเรื้ อรัง [11]

ผัก ผลไม้แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่ อง
ราคา และปริ ม าณสารพิ ษ ตกค้า งที่ ห ลงเหลื อ อยู่ใ นผัก
ผลไม้ การที่ จ ะเลื อ กว่า จะบริ โ ภคผัก ชนิ ด ใดขึ้ น อยู่กับ
การตัด สิ นใจของแต่ละคน โดยคํานึ งถึ งอันตรายที่ อาจ
เกิดขึ้นจากสารพิษที่ปนเปื้ อนมากับผักและผลไม้
ข้อปฏิ บตั ิในการบริ โภคอาหาร การเลือกซื้ อและ
บริ โภคผักที่สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษ [12] ควรปฏิบตั ิ
ดังนี้
1) เลื อกซื้ อผักสดที่ สะอาด ไม่มีคราบดิ น หรื อ
คราบขาวของสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชหรื อเชื้ อรา
ตามใบ ซอกใบหรื อก้านผัก
2) เลื อ กซื้ อ ผัก สดที่ มี รู พ รุ น เป็ นรอยกัด แทะของ
หนอนแมลงบ้าง เพราะหนอนกัดเจาะผักได้
แสดงว่า มีสารพิษจากสารเคมี กาํ จัดศัตรู พืชใน
ปริ มาณที่ไม่เป็ นอันตรายมากไม่ควรเลือกซื้อผัก
ที่มีใบสวยงาม
3) เลื อกกิ นผักตามฤดู กาล เนื่ องจากผักที่ ปลูกได้
ตามฤดู กาลจะมีโอกาสเจริ ญเติ บโตดี กว่านอก
ฤดูกาล ทําให้ลดการใช้สารเคมีและปุ๋ ยน้อยลง
4) เลื อ กกิ น ผัก พื้ น บ้า น เช่ น ผัก หวาน ผัก แว่ น
ผัก ติ้ ว ใบย่ า นาง ใบเหลี ย ง ใบยอ ผัก กะถิ น
ยอดแค หรื อผักที่สามารถปลูกได้เองง่าย ๆ โดย
ไม่ใช้สารเคมี
5) ไม่กินผักชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งเป็ นประจํา ควรกิ น
ให้หลากหลายชนิ ดสับเปลี่ยนกัน เพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์ท างด้านโภชนาการ และหลี กเลี่ ย ง
การได้รั บ พิ ษ จากสารเคมี ช นิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง
สะสมในร่ างกาย
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารพิษที่อาจติดมากับผัก
และผลไม้ ผูบ้ ริ โภคควรล้างผักและผลไม้ก่อนบริ โภคด้วย
วิธีที่เหมาะสม [12] ดังนี้
วิธีน้ าํ ไหลผ่าน เด็ดผักเป็ นใบ ๆ ใส่ตะกร้าโปร่ งเปิ ด
นํ้าไหลแรงพอประมาณ ใช้มือช่ วยคลี่ใบผัก ล้างนาน 2
นาที ลดสารพิษฆ่าแมลงได้ร้อยละ25-39
วิธีแช่น้ าํ ล้างผักรอบแรกให้สะอาด เด็ดผักออกเป็ น
ใบๆแช่ ในอ่างนํ้านาน 15 นาที ลดสารพิษฆ่ าแมลงได้
ร้อยละ7-33

วิธีใช้โซเดียมไบคาร์บอเนต (โซดาทําขนมปั ง) โดย
นําโซเดียมไบคาร์ บอเนต 1 ช้อนโต๊ะผสมนํ้า 10 ลิตร แช่
นาน 15 นาที ลดสารพิษ ฆ่าแมลงได้ร้อยละ 90-95
วิธีใช้น้ าํ ส้มสายชู โดยนํานํ้าส้มสายชู ร้ อยละ 0.5
แช่ผกั นาน 15 นาที ลดสารพิษฆ่าแมลงได้ ร้อยละ 60-68
วิธีการต้มผักหรื อลวกผักด้วยนํ้าร้อน ลดสารพิษฆ่า
แมลงได้ร้อยละ50
วิธีการปอกเปลือกหรื อลอกใบชั้นนอกออก แล้วแช่
ผักในนํ้านาน 5-15 นาที จากนั้นล้างด้วยนํ้าสะอาดอีกครั้ง
ลดปริ มาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ27-72
วิธีใช้ด่างทับทิ ม โดยนําด่ างทับทิ ม 20-30 เกล็ด
ผสมนํ้า 4 ลิตร แช่นาน 10 นาที จากนั้นล้างด้วยนํ้าสะอาด
อี ก ครั้ ง ลดปริ มาณสารพิ ษ ตกค้ า งได้ ร้ อ ยละ35-43
วิธีใช้น้ าํ ปูนใส โดยนํานํ้าปูนใสอิ่มตัวผสมนํ้าเท่าตัว
แช่ผกั นาน 10 นาที จากนั้นล้างด้วยนํ้าสะอาดอีกครั้ง ลด
ปริ มาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ34-52
วิธีใช้เกลือป่ น โดยนําเกลือป่ น 1 ช้อนโต๊ะผสมนํ้า
4 ลิตร แช่ผกั นาน 10 นาที จากนั้นล้างด้วยนํ้าสะอาดอีก
ครั้งลดปริ มาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 29-38
วิธีใช้น้ าํ ซาวข้าว โดยนํานํ้าซาวข้าวแช่ ผกั ด้วยนํ้า
ซาวข้าวนาน 10 นาทีจากนั้นล้างด้วยนํ้าสะอาดอีกครั้ง ลด
ปริ มาณสารพิษตกค้างได้ร้อยละ 29-38
นอกจากผักและผลไม้แล้ว ผูบ้ ริ โภคมีโอกาสได้รับ
สารพิ ษ จากอาหารประเภทอื่ น ๆได้อี ก ควรเลื อ กซื้ อ
อาหารให้ปลอดภัยจากสารพิษดังนี้ [7]
1) เลื อ กซื้ อเนื้ อหมู ที่ มี สี ธ รรมชาติ ไม่ มี สี แ ดง
ผิ ด ปกติ เพื่ อ ความปลอ ดภั ย จากสารเ ร่ งเนื้ อแด ง
2) เลื อกผักที่ ไม่มี ลกั ษณะแข็งหรื อกรอบเกิ นไป
เลื อ กปลา กุ้ง อาหารทะเลที่ ส ด เนื้ อ ไม่ แ ข็งไม่ เ ปื่ อยยุ่ย
สี ไ ม่ ผิ ด ปกติ เ พื่ อ ความปลอดภัย จากสารฟอร์ ม าลี น
3) หลี กเลี่ยงอาหารที่ สงสัย ว่ามีบอแรกซ์ ไม่เลือก
อาหารที่มีลกั ษณะกรุ บกรอบผิดปกติ
4) เลือกซื้ออาหารที่มีสีธรรมชาติ หลีกเลี่ยงอาหารที่
มีสีซีดขาวผิดปกติจากสารฟอกขาว
5) หลีกเลี่ยงการบริ โภคอาหารผสมสี อาหารที่มีสี
ผิดปกติจากธรรมชาติ

6) หลี กเลี่ยงการบริ โภคอาหารที่ มีส่วนผสมของ
ไขมันทรานส์
7) ซื้ ออาหารที่ ผ่านการรับรองมาตรฐานของ อย.
ไม่ซ้ืออาหารแบ่งขาย
8) เ ลื อ ก ซื้ อ อ า ห า ร จ า ก แ ห ล่ ง ที่ เ ชื่ อ ถื อ ไ ด้
2.4 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
[10] ได้แ ก่ (1) สิ่ ง แวดล้อ ม แหล่ ง จํา หน่ า ยอาหาร
(2) โครงสร้ า งและสถานะทางเศรษฐกิ จ รายได้ข อง
ผูบ้ ริ โ ภค ราคาอาหาร (3) ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี
ศาสนาและความเชื่อต่าง ๆ การที่จะส่งเสริ มให้ประชาชน
มี สุ ข ภาพดี มี ภ าวะโภชนาการที่ ดี จึ ง ควรส่ ง เสริ มให้
ประชาชนมีพฤติกรรมการบริ โภคที่ ดี โดยเน้นการเลือก
ซื้ ออาหารที่ ปลอดภัยจากสารพิษ การล้างผักและผลไม้
เพื่อลดสารพิษ การปรุ งอาหารที่ปราศจากสารปรุ งแต่งที่
เป็ นอันตราย
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
มานิ ต ตันเจริ ญ [13] ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภค
ผักให้ปลอดภัยจากสารพิษของประชาชน ตําบลดอนเจดีย ์
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ปั จจัยนําได้แก่
ระดับการศึกษา รายได้ ความรู ้ ปั จจัยเอื้อ ได้แก่ การได้รับ
ความสะดวกในการบริ โภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิ ษ
ปั จ จัย เสริ ม ได้แ ก่ การได้รั บ คํา แนะนํา จากคนใกล้ชิ ด
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการบริ โภคผักให้ปลอดภัย
จากสารพิ ษ สอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของสุ นั น ท์
สร้างอําไพ [14] ศึกษาปั จจัยการเลือกซื้ อผักปลอดสารพิษ
ของผูบ้ ริ โภคในเขตสะพานสู ง กรุ งเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่อเดื อน ผูม้ ีรายได้นอ้ ยโอกาสซื้ อผัก
ปลอดสารพิษได้ไม่บ่อยและอาชีพต่างกันมีความความคิด
เห็ นต่ อปั จ จัยการเลื อกซื้ อผัก ปลอดสารพิษแตกต่ างกัน
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
พิ ม พ์กานดา เทพวงษ์ [15] ศึ ก ษาการรั บ รู ้ แ ละ
พฤติ กรรมการบริ โภคผักปลอดสารพิษของครู โรงเรี ยน
สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า พฤติกรรมการบริ โภค
ผักปลอดสารพิษ ส่ วนใหญ่มีแหล่งซื้ อผักปลอดสารพิษที่
ซุปเปอร์มาร์เกต เนื่องจากห่ วงใยสุ ขภาพ ในด้านอายุ เพศ
รายได้และการศึ กษาที่ ต่างกันมีผลต่อการรับรู ้ไม่ต่างกัน
แต่มีผลต่อพฤติ กรรมการบริ โภคต่างกัน และการศึ กษา

ของสุ รินทร์ มากไมตรี [16] ศึ กษาผลของการสร้างเสริ ม
สุ ขภาพเพื่อความปลอดภัยจากสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชของ
ประชาชน พบว่า ก่ อนการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเลือกซื้ อการบริ โภค
ผักและผลไม้อย่างปลอดภัยไม่แ ตกต่า งกัน อยู่ในระดับ
ปานกลาง หลังการทดลองกลุ่ม ทดลองมี ค ะแนนเฉลี่ ย
พฤติกรรมสู งขึ้นกว่าก่อนการทดลองและกลุ่มควบคุมอยู่
ในระดับสูง สําหรับกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรม
สูงกว่าก่อนการทดลองแต่ยงั อยูใ่ นระดับปานกลาง จะเห็น
ได้ว่าผูบ้ ริ โภคที่ได้รับคําแนะนํามีพฤติกรรมการบริ โภค
ปลอดสารพิ ษ มากกว่ า แต่ บ างครั้ งมี ปั จจั ย ที่ ท ํ า ให้
ไม่ ส ามารถบริ โ ภคผัก และผลไม้ป ลอดสารพิ ษ ได้บ่ อ ย
เนื่องจากราคาค่อนข้างสูง
3. วิธีดาเนินงาน
3.1 ศึ ก ษาการตรวจสอบสารพิษ ปนเปื้ อนจากยาฆ่ า
แมลงและสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชที่มกั พบได้มากกว่าเกณฑ์
ปริ มาณสารพิษตกค้างสูงสุด(MRL)
3.2 ศึกษาสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารการ
ปนเปื้ อนและเจือปนสารพิษในอาหาร
3.3 ศึ กษาพฤติกรรมการบริ โภคอาหารให้ปลอดภัย
จากสารพิษ
4. การวิเคราะห์ สถานการณ์ ความปลอดภัยจากสารพิษ
จากการตรวจสอบสารพิ ษ ตกค้า งในผัก และผลไม้
พบว่ามีสารพิษตกค้างเกินมาตรฐาน ปรกชล อู๋ทรัพย์ [4]
รายงานผลการเฝ้ าระวังผัก และผลไม้ปนเปื้ อนสารพิ ษ
ครั้งที่ 2 ประจําปี 2559 พบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้
เกิ นค่ามาตรฐาน MRL ร้อยละ 56 จากตัวอย่างทั้งหมด
โดยสุ่ มเก็บตัวอย่างผักและผลไม้ที่นิยมบริ โภค 16 ชนิ ด
รวม 158 ตัวอย่าง จากห้างในโมเดิ ร์นเทรด 3 ห้างหลัก
ได้แ ก่ บิ๊ ก ซี แมคโคร เทสโก้ โ ลตัส และตลาดค้า ส่ ง
3 ตลาด ได้แก่ ตลาดไท ตลาดปฐมมงคล จังหวัดนครปฐม
และตลาดศรี เ มื อ ง จัง หวัด ราชบุ รี โดยเก็ บ ตัว อย่า งที่ มี
ความหลากหลาย ตรวจผักผลไม้ที่มีตรารับรอง ได้แก่
กลุ่มแสดงฉลากเป็ นสิ นค้าเกษตรอินทรี ยห์ รื อออร์ แกนิ ค
และกลุ่ ม ที่ แ สดงฉลากสิ น ค้า ปลอดภัย พบว่ า แหล่ ง
จําหน่ายที่พบสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานมากที่สุด คือ
ผักและผลไม้จากห้างโมเดิร์นเทรด ผลจากการตรวจสอบ

ผักพบว่า คะน้ามี สารพิษตกค้างเกิ นค่า MRL มากที่ สุด
รองลงมา คือ พริ กแดง สําหรับผลไม้ที่ พบสารพิษตกค้าง
เกิ นค่า MRL มากที่ สุด คื อ ส้มสายนํ้าผึ้ง รองลงมา คื อ
แก้วมังกร
ตารางที่ 1 แสดงอันดับสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐาน
MRL ประจําปี 2559 เรี ยงตามลําดับผักและผลไม้
ลําดับที่ ชนิดของผัก ลําดับที่ ชนิดของผลไม้
1
คะน้า
1
ส้มสายนํ้าผึ้ง
2
3
4
5
6

พริ กแดง
2
แก้วมังกร
ถัว่ ฝักยาว
3
ฝรั่ง
กะเพรา
4
มะละกอ
ผักบุง้
5
แตงโม
มะเขือเปราะ
6
แคนตาลูป
สําหรับผลการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและ
ผลไม้ ประจําปี 2560 ครั้งที่ 1 เครื อข่ายเตือนภัยสารเคมี
กําจัดศัตรู พืช [5] รายงานผลโดยสุ่ มเก็บตัวอย่างผักและ
ผลไม้จากทัว่ ประเทศ 150 ตัวอย่าง เมื่ อเดื อนสิ งหาคม
พ.ศ.2560 โดยเก็บตัวอย่างผักยอดนิยม 5 ชนิด ผักพื้นบ้าน
5 ชนิ ด ผลไม้ 6 ชนิ ด ครอบคลุ ม ตลาด 9 แห่ ง
ซูเปอร์ มาร์ เก็ต 4 แห่ ง ห้างค้าปลีก 3 แห่ ง พบว่ามีสารพิษ
ปนเปื้ อนในผักและผลไม้เกิ นมาตรฐาน ร้อยละ 46 ผัก
ผลไม้ที่มีความเสี่ ยงสู งได้แก่ ถัว่ ฝั กยาว คะน้า ใบบัวบก
กะเพรา พริ กแดง องุ่น แก้วมังกร
ตารางที่ 2 แสดงอันดับสารพิษตกค้างเกิ นค่ามาตรฐาน
MRL ประจําปี พ.ศ.2560 เรี ยงตามลําดับผักและผลไม้
ลําดับที่ ชนิดของผัก ลําดับที่ ชนิดของผลไม้
1
ถัว่ ฝักยาว
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องุ่น
2
3
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6

คะน้า
2
แก้วมังกร
ใบบัวบก
3
มะละกอ
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กล้วย
พริ กแดง
ชะอม
จะเห็ น ได้ว่า ผัก และผลไม้ที่ จ ํา หน่ า ยยัง มี ส ารเคมี
ตกค้างเกิ นค่ามาตรฐาน เมื่ อบริ โ ภคเข้าสู่ ร่ างกายและ
สะสมนาน ๆ ย่อมเกิดอันตรายต่อสุ ขภาพได้ ถึงแม้วา่ ซื้ อ

จากแหล่ ง ที่ มี ต รามาตรฐานรั บ รอง เป็ นสิ น ค้า เกษตร
อิ น ทรี ย ์ หรื อ กลุ่ ม ที่ แ สดงฉลากสิ น ค้า ปลอดภัย ดัง นั้น
ความปลอดภัยจากสารพิษปนเปื้ อนในอาหารยังต้องเฝ้ า
ระวัง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แม้จ ะมี ก ฎหมายคุ ้ม ครองความ
ปลอดภัย ของผู ้บ ริ โภค ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 กําหนดปริ มาณสารพิษ
ตกค้างสูงสุด (MRL) [2] ที่มีได้ในอาหารแล้วก็ตาม แสดง
ให้เห็ นถึงความไม่ซื่อสัตย์ของผูป้ ระกอบการ ใส่ ผกั และ
ผลไม้ที่ไม่ปลอดภัยผสมในการบรรจุผกั ผลไม้ ในกลุ่ม
สิ นค้าเกษตรอินทรี ยห์ รื อกลุ่มสิ นค้าที่ แสดงฉลากสิ นค้า
ปลอดภัย และยัง พบว่า ผัก พื้ น บ้า น ได้แ ก่ ใบบัว บกมี
สารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่เป็ นอันตราย แนะนําให้
ผูบ้ ริ โภคนิ ยมรั บประทานผักพื้นบ้าน ถ้าหากซื้ อมาจาก
ร้ า นค้ า ก็ อ าจจะไม่ ป ลอดภั ย จากสารพิ ษ ได้ เ ช่ น กั น
กรมส่ งเสริ มการเกษตร กองป้ องกันกําจัดศัตรู พืช
[11] จําแนกผักปลอดสารพิ ษ ไว้ 4 ประเภท ได้แ ก่
ผักปลอดสารพิษ (Pesticide Free) ผักอนามัย(Pesticide
Safe) หรื อผัก กางมุ ้ง ผัก เกษตรอิ น ทรี ย์ (Oaganic
Farming) และผักไฮโดรโปนิกส์(Hydroponics)
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต
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สารเคมี
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 ไม่มีการใช้สารเคมี

ผักประเภทต่าง ๆ ใช้สารเคมี ในระดับไม่เกิ นค่า
มาตรฐาน สําหรับผักออร์ แกนิ คไม่ใช้สารเคมี จึงเป็ นผัก
ที่ น่าจะปลอดภัยกว่า ผักที่ ผลิ ตระบบอื่ น ๆ สําหรั บ
สารเคมี ต กค้า งในผัก และผลไม้มี ม ากน้อ ยไม่ ส ามารถ

มองเห็ นได้ดว้ ยตาเปล่า จึ งจําเป็ นต้องล้างก่ อนปรุ งหรื อ
ก่ อ นบริ โภค ซึ่ งวิ ธี ก ารล้ า งผัก และผลไม้มี ห ลายวิ ธี
ผูบ้ ริ โ ภคควรพิจ ารณาเลื อ กวิธีที่ สามารถลดสารพิ ษ ได้
จํานวนสู งสุ ด หรื ออาจใช้หลายวิธีร่วมกัน วิธีลดสารพิษ
ได้ สู ง คื อ การล้ า งโดยใช้ โ ซเดี ยมไบคาร์ บอเนต
ลดสารพิ ษ ได้ ร้ อ ยละ 90-95 การใช้ น้ ํ าส้ ม สายชู
ลดสารพิษได้ร้อยละ 60-68 แต่ท้ งั 2 วิธีน้ ี มีค่าใช้จ่าย
มากกว่า วิธีอื่ น ผูบ้ ริ โ ภคอาจเลื อกวิธีอื่ น เช่ น การปอก
เปลื อกหรื อลอกใบชั้นนอกออก แช่ น้ าํ นาน 5-15 นาที
และล้างด้วยนํ้าไหลผ่านนาน 2 นาที สามารถลดสารพิษ
ได้ ร้อยละ 27-72 หลังจากนั้นนําไปต้มหรื อลวกนํ้าร้อน
จะช่ ว ยลดปริ มาณสารเคมี ไ ด้ เ พิ่ ม อี ก ร้ อ ยละ48-50
การศึ กษาของวนิ ดา จันทร์ สม [17] ศึ กษาเปรี ยบเที ยบ
วิธีการล้างผักกะหลํ่าปลี และผักกาดขาวเพื่อลดปริ มาณ
สารพิษตกค้างกลุ่มไพรี ทรอยด์ 3 วิธี คือ การล้างด้วยนํ้า
ปราศจากไอออน แช่นาน 10 นาที การล้างด้วยนํ้าปูนใส
แช่นาน 10 นาที และการล้างด้วยนํ้าด่างทับทิม แช่นาน 10
นาที หลังจากนั้นล้างด้วยนํ้าประปาโดยให้น้ าํ ไหลผ่าน
นาน 1 นาที พบว่า การล้างด้วยนํ้าด่ างทับทิ มสามารถ
ชําระสารพิษตกค้างได้ดีที่สุด รองลงมา คื อ ล้างด้วยนํ้า
ปูนใส
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารให้ปลอดภัย นอกจาก
การล้า งผัก และผลไม้เ พื่ อ ลดสารเคมี ป นเปื้ อนแล้ว
ผูบ้ ริ โภคอาจได้รับสารพิษจากเนื้ อสัตว์ อาหารสําเร็ จรู ป
หรื อวิธีการปรุ งอาหารได้ ถึงแม้ว่าภาครัฐและเอกชนจะ
เร่ งมื อตรวจสอบหรื อควบคุ มแล้วก็ตามก็ยงั พบสารเคมี
เหล่านั้นเกิ นค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะสารกันบูด ผูผ้ ลิ ต
นํ า มาใส่ เ พื่ อ ป้ องกั น การเน่ า เสี ย และป้ องกั น เชื้ อรา
สารบอแรกซ์ มัก พบในอาหารประเภทลู ก ชิ้ น หมู ย อ
ไส้กรอก แหนม สารฟอกขาวที่ใส่ในอาหารเพื่อให้อาหาร
มี สี ข าว ฟอร์ ม าลี น นํา มาใช้ร าดผัก สดและอาหารสด
เพื่อให้ผกั และอาหารคงความสดอยู่นาน ไขมันทรานส์
หรื อนํ้ามัน ที่ มี ส่ ว นผสมของไฮโดรเจน ที่ ใ ช้ผ สมใน
อาหาร ล้วนเป็ นสารเคมีที่มีพิษ หากร่ างกายได้รับสะสม
นาน ๆ ทํา ให้ เ กิ ด อัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพได้ โ ดยเฉพาะ
โรคมะเร็ ง อาหารที่ผสมสารเคมีเพื่อประโยชน์ทางการค้า
ถึ ง แม้ว่ า อาหารแต่ ล ะชนิ ด มี ส ารพิ ษ ตกค้า งไม่ เ กิ น ค่ า

มาตรฐาน ถ้ารับประทานบ่อย ๆ จะทําให้สารพิษสะสม
ในร่ างกายได้เช่นกัน นอกจากนั้นการปรุ งอาหารด้วยสาร
ปรุ งแต่ง เช่น ผงชูรส สี ผสมอาหารที่ เป็ นสารเคมี ก็เป็ น
อันตรายได้
การตรวจเฝ้ าระวัง ความปลอดภั ย ด้ า นอาหาร
ใน สถานที่ จ ํา หน่ า ยระหว่า งปี พ.ศ.2554-2558 ของ
กรุ งเทพมหานคร [6] ตรวจพบการปนเปื้ อนเชื้ อโรคที่
ก่อให้เกิ ดโรคระบบทางเดิ นอาหารได้ เมื่อวิเคราะห์ตาม
ประเภทอาหาร พบว่า อาหารที่ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
มากที่สุด คือ นํ้าแข็งบริ โภค รองลงมา คือ เครื่ องดื่มที่ไม่
บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท และยังพบสารเคมีปนเปื้ อนใน
อาหาร ได้แ ก่ สารบอแรกซ์ สารกัน รา สารฟอกขาว
ฟอร์ มาลีน แสดงว่าอาหารที่ จาํ หน่ ายในสถานที่ ต่างๆยัง
ไม่มีความปลอดภัยจากสารเคมี
ผูบ้ ริ โภคจะปลอดภัยจากสารพิษปนเปื้ อนในอาหาร
ได้ข้ ึ นอยู่กับพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคเอง โดยเฉพาะการ
เลื อกซื้ อผัก ผลไม้ เนื้ อสัตว์ อาหารสด อาหารสําเร็ จรู ป
และการล้างผัก ผลไม้ การปรุ งอาหารโดยใส่สีผสมอาหาร
หรื อสารปรุ งแต่งรส ควรเลือกซื้ ออาหารที่ปลอดสารพิษ
หลี ก เลี่ ย งการใช้สี ผ สมอาหาร แต่ ก ารซื้ อ ผัก ผลไม้
เนื้ อ สัตว์ อาหารปลอดสารพิ ษราคาค่ อนข้างแพงทําให้
ผูบ้ ริ โภคไม่สามารถซื้ อได้บ่อย เนื่ องจากมี ปัจจัยหลาย
อย่าง ได้แก่ อาชีพและรายได้ของผูบ้ ิโภค ราคาของอาหาร
ปริ มาณอาหารในตลาด จากการศึ ก ษาของสุ นั น ท์
สร้างอําไพ [14] ผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้ต่อเดื อนและอาชี พ
ต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย การเลื อ กซื้ อ ผัก ปลอด
สารพิ ษ แตกต่ า งกัน การศึ ก ษาต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น
ไม่ต่างกัน ทําให้ผูม้ ี รายได้น้อยไม่สามารถซื้ อผักปลอด
สารพิษได้บ่อย ส่ วนใหญ่ผบู ้ ริ โภคซื้ อสัปดาห์ละ1-3 ครั้ง
ผูบ้ ริ โภคที่ ได้รับ คําแนะนํา จากเจ้าหน้าที่ สาธารณสุ ขมี
พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อผัก ผลไม้ ป ลอดสารพิ ษ ใน
ระดับสู ง [16] ผูบ้ ริ โภคที่ อยู่ใกล้สถานจําหน่ายผักปลอด
สารพิษส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริ โภคผักปลอดสารพิษ
ในระดับสูง ในส่วนของอาหารบริ โภคนิ ยม ได้แก่ อาหาร
ฟาสต์ฟู้ต ซึ่ งอาจได้รับสารพิษจากสารปนเปื้ อน สี ผสม
อาหารและสารปรุ งรสค่อนข้างสูง

5. นโยบายเกี่ย วกับการบริ โภคให้ ป ลอดภัย จากสารพิษ
การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภค
อาหารอย่างปลอดภัยจากสารพิษนั้น นอกจากผูบ้ ริ โภค
แล้ว รัฐบาลและหน่ วยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องควรร่ วมมือ
กันในการดําเนินงานดังนี้
5.1 ส่งเสริ มให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชเกษตรอินทรี ย ์
(Organic Farming) โดยกรมวิ ช าการเกษตรและ
กรมส่งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น
หน่วยงานหลักรับผิดชอบจัดทําโครงการ โดยมีหน่วยงาน
ด้านการเกษตรทุกระดับร่ วมดําเนิ นงาน เพื่อให้ผลผลิ ต
ทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ ผูบ้ ริ โภคปลอดภัย
5.2 หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกวดขันการนําเข้าสารเคมี
ทางการเกษตรที่มีฤทธิ์รุนแรง กวดขันการนําเข้าอาหารที่
เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ ควบคุมการจําหน่ ายของร้านค้า
ให้ จ ํ า หน่ า ยอาหารที่ ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐาน อย.
5.3 กรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ร่ วมกับหน่ วยงานที่ รับผิดชอบทาง
การเกษตร ส่ งเสริ มให้เกษตรกรทําการเกษตรให้ได้ผล
ผลิ ต ตามมาตรฐานความปลอดภัย ได้รั บ ตรารั บ รอง
มาตรฐาน GAP(Good Agricultural Practice) โดยให้
เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่ วมโครงการ เข้ารับการอบรม
และปฏิบตั ิตามมาตรฐาน GAP เพื่อให้ได้ตราสัญลักษณ์
GAP หลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแหล่งจําหน่าย
ให้เกษตรกร ควบคุมราคาไม่ให้ผปู ้ ระกอบการเอาเปรี ยบ
เกษตรกร
5.4 ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมบังคับการ
ปราบปรามการกระทํา ความผิ ด เกี่ ย วกับ การคุ ้ม ครอง
ผูบ้ ริ โภค (บก.ปคบ.) ร่ วมกับกรมวิชาการเกษตร มูลนิ ธิ
ผูบ้ ริ โภค และ Thai-PAN ร่ วมกันจัดทําโครงการเพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมการผลิตและการจําหน่ายให้อาหาร
ปลอดภัยจากสารพิษ
5.5 กระทรวงสาธารณสุ ข ควบคุมการผลิต การนําเข้า
หรื อจําหน่ ายอาหารที่มีส่วนผสมของไขมันทรานส์อย่าง
จริ งจังและต่อเนื่องภายใน 180 วัน หลังประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เมื่อ 13 มิถุนายน 2561 [8]
5.6 กระทรวงสาธารณสุ ข มอบหมายให้หน่ วยงาน
สาธารณสุ ขทุกระดับที่ ดูแลสุ ขภาพประชาชนในชุมชน

ให้คาํ แนะนําประชาชน เลือกซื้ อผัก ผลไม้ เนื้ อสัตว์และ
อาหารอื่ น ๆให้ ป ลอดภั ย จากการปนเปื้ อนสารพิ ษ
ผ่านมาตรฐาน อย. แนะนําวิธีการล้างผักและผลไม้เพื่อลด
สารพิษ
5.7 แนะนําให้ผบู ้ ริ โภคปลูกผักรับประทานเอง วิธีน้ ี
ทําให้ผูบ้ ริ โภคปลอดภัยจากสารพิษแน่ นอน เพราะการ
เลือกซื้ อผักปลอดสารพิษที่มีตรารับรองราคาค่อนข้างสู ง
และสถานที่ ซ้ื อ อยู่ห่ า งไกล ทํา ให้ ผู ้บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่
ไม่สะดวกในการซื้อ
6. สรุปและข้ อเสนอแนะ
การบริ โ ภคอาหารให้ ป ลอดภัย จากสารพิ ษ เป็ นสิ่ ง
สําคัญต่อสุ ขภาพ ถ้าหากร่ างกายได้รับสารพิษเกิ นเกณฑ์
มาตรฐานจะทําให้เกิดอาการผิดปกติได้ท้ งั แบบเฉี ยบพลัน
และแบบเรื้ อรั ง จากรายงานสถานการณ์ ส ารพิ ษ ยัง มี
การตรวจพบสารเคมี ที่ เ ป็ นพิ ษ ต่ อร่ า งกาย ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรมีการตรวจพบสารเคมีทางการเกษตรปนเปื้ อน
ในผัก ผลไม้เกิ น ค่ ามาตรฐาน MRL ถึ ง แม้จ ะเป็ นผัก
ผลไม้ที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยแล้วก็ตาม สําหรับ
เนื้ อสัตว์ อาหารสด ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรู ป ยังตรวจ
พบสารเคมี ที่ เ ป็ นพิ ษ ที่ พ บบ่ อ ย ได้แ ก่ สารบอแรกซ์
สารฟอร์ มาลีน สารเร่ งเนื้ อแดง สารกันบูด สารฟอกขาว
สี ผ สมอาหาร รวมถึ ง สารพิ ษ จากสารปรุ ง รสอาหาร
อาหารปิ้ ง ย่าง นอกจากนั้นยังพบไขมันทรานส์หรื อนํ้ามัน
ที่ ผสมสารไฮโดรเจนผสมในอาหาร สารเคมีเหล่านี้ เมื่ อ
ร่ างกายได้ รั บ เกิ น มาตรฐานที่ ก ํา หนด จะทํา ให้ เ กิ ด
อันตรายต่อสุ ขภาพได้ท้ งั แบบเฉี ยบพลันและแบบเรื้ อรัง
อาการผิดปกติที่มกั พบ ได้แก่ ระคายเคืองระบบทางเดิ น
อาหาร ปวดท้อ ง คลื่ น ไส้ อาเจี ย น เวี ย นศี ร ษะ มึ น งง
ถ้าได้รับสารพิษในปริ มาณสู งอาจทําให้เป็ นลม หมดสติ
ถึ ง แก่ ชี วิ ต ได้ ในด้ า นพฤติ ก รรมการบริ โภคอาหาร
ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่ยงั มีพฤติกรรมการบริ โภคที่ถูกต้องใน
ระดับ ปานกลาง การเลื อ กซื้ อ ผัก ผลไม้ เนื้ อ สั ต ว์แ ละ
อาหารสําเร็ จรู ปอื่ นๆอย่างปลอดภัยยังอยู่ในเกณฑ์น้อย
เนื่ อ งจากผูม้ ี รายได้น้อ ยมี โอกาสเลื อกซื้ อ อาหารปลอด
สารพิษได้ไม่ปล่อย เพราะราคาแพง และบางชุมชนร้าน
ขายอาหารปลอดสารพิ ษ อยู่ไ กล สํา หรั บ ผู ้บ ริ โ ภคที่ มี
ความรู ้และอาชี พต่างกัน มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร

ปลอดสารพิ ษ ไม่ แ ตกต่ า งกัน แต่ ปั จ จัย สํา คัญ ที่ ท ํา ให้
ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารปลอดสารพิษ ได้
น้อย ได้แก่ รายได้ผูบ้ ริ โภค ราคาของอาหารและแหล่ง
จําหน่ายอาหาร
ดังนั้นการส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการบริ โภค
ให้ ป ลอดภัย จากสารพิ ษ โดยส่ ง เสริ ม ให้เ กษตรกรทํา
การเกษตรปลอดสารพิ ษ เพื่ อ ลดสารพิ ษ ปนเปื้ อนสู่
ผู ้บ ริ โ ภค ในด้า นผู ้ผ ลิ ต และโรงงานอุ ต สาหกรรมใช้
สารเคมี ผ สมในผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารให้อ ยู่ใ นเกณฑ์ค วาม
ปลอดภัยและปฏิ บัติตามกฎหมายกําหนดอย่างเข้มงวด
ผูจ้ าํ หน่ า ยอาหารสดลดการใช้ส ารฟอร์ มาลี น ผูบ้ ริ โภค
เลือกซื้ อผัก ผลไม้ เนื้ อสัตว์และอาหารอื่น ๆ ให้ปลอดภัย
ไม่ ซ้ื อ เนื้ อหมูที่ มีสี แดงผิ ดปกติ อาหารสดเนื้ อแข็ง และ
บางส่ วนเปื่ อยยุ่ย อาหารที่มีสีขาวซี ดหรื อมีสีผิดปกติจาก
ธรรมชาติ อาหารที่ มีลกั ษณะกรุ บกรอบผิดปกติ ควรล้าง
ผักด้วยวิธีที่เหมาะสมก่อนบริ โภคเพื่อลดสารพิษ สําหรับ
รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งส่ ง เสริ ม และให้
คําแนะนําเกษตรกรหัน มาปลู กพื ชเกษตรอิ น ทรี ย ์ห รื อ
พื ช ผัก ปลอดสารพิ ษ ใช้ ก ฎหมายควบคุ ม การนํา เข้า
สารเคมี ท างการเกษตรที่ เ ป็ นอั น ตราย กระทรวง
สาธารณสุขควบคุม และตรวจสอบปริ มาณสารพิษตกค้าง
สู งสุ ดที่ มีได้ในอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา(อย.) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารอย่างจริ งจังและ
ต่อเนื่ อง เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการบริ โภคอาหาร
ให้ปลอดภัยจากสารพิษ
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