
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานด้านสิ�งแวดล้อมในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานด้านสิ�งแวดล้อมใน
การควบคมุกาํกบัการใช้สารเคมีกาํจดัศตัรพูืชการควบคมุกาํกบัการใช้สารเคมีกาํจดัศตัรพูืช

โดยโดย
นายมโนรตัน์ ฤทธิ) เตม็นายมโนรตัน์ ฤทธิ) เตม็

สาํนักสาํนักจดัการกากของเสียและสารอนัตรายจดัการกากของเสียและสารอนัตราย
กรมควบคมุมลพิษกรมควบคมุมลพิษ



มาตรการทางกฎหมายและนโยบายมาตรการทางกฎหมายและนโยบาย
ที�เกี�ยวข้องกับสารอันตรายทางการเกษตร ที�เกี�ยวข้องกับสารอันตรายทางการเกษตร ที�เกี�ยวข้องกับสารอันตรายทางการเกษตร ที�เกี�ยวข้องกับสารอันตรายทางการเกษตร 



๏ พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 และฉบบัแก้ไข พ.ศ. 2551

กระทรวงอตุสาหกรรม
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• กรมวชิาการเกษตร
• กรมประมง

- ควบคมุการนําเข้า การส่งออก การผลิต การเกบ็รกัษา การใช้ 
  การจาํหน่าย การขนส่ง การกาํจดั และการทาํลายวตัถอุนัตราย

- กาํหนดลกัษณะวตัถอุนัตราย และประกาศรายชื�อวตัถอุนัตราย
  เพื�อการควบคมุ• กรมประมง

• กรมปศุสตัว์
กระทรวงสาธารณสขุ
• สาํนกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา

กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี
• สาํนกังานปรมาณูเพื#อสนัติ

กระทรวงพลงังาน
• กรมธุรกจิพลงังาน

  เพื�อการควบคมุ

- แบง่วตัถอุนัตรายออกเป็น 4 ชนิดเพื�อการควบคมุ
     ชนิดที� 1 ดาํเนินการไดท้นัท ี     ชนิดที� 2 ตอ้งขึ-นทะเบยีนและแจง้  
                                                       หน่วยงานรบัผดิชอบ
     ชนิดที� 3 ตอ้งขออนุญาต           ชนิดที� 4 หา้มดาํเนินกจิการใดๆ

- กาํหนดให้มีการประกนัความเสียหายที�อาจเกิดขึ;นต่อสิ�งแวดล้อม 
สขุภาพอนามยั ชีวิต หรือทรพัยส์ินซึ�งเกิดจากการประกอบกิจการ



อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสารอันตรายอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสารอันตราย



  ((Rotterdam Convention Rotterdam Convention 
on the Prioron the Prior  InformedInformed  Consent Procedure for Certain Hazardous Consent Procedure for Certain Hazardous 
Chemicals and Pesticides in International Trade: PIC)Chemicals and Pesticides in International Trade: PIC)

วตัถปุระสงค์

การส่งเสริมความร่วมมือและรบัผิดชอบระหว่างประเทศในเรื�องการค้าสารเคมี
อนัตรายบางชนิด เพื�อปกป้องสขุภาพอนามยัของมนุษยแ์ละสิ�งแวดล้อมจาก
อนัตรายของสารเคมีและเพื�อส่งเสริมการใช้สารเคมีที�ไม่เป็นอนัตรายต่อ
สิ�งแวดล้อม โดยให้มีการแลกเปลี�ยนข้อมลูเกี�ยวกบัคณุลกัษณะของสารเคมี หรือ
การแจ้งแก่ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจของประเทศได้ทราบถึงการนําเข้าและส่งออก
สารเคมีอนัตรายต้องห้ามหรือจาํกดัการใช้อย่างเข้มงวดและสตูรผสมของสารเคมี
ป้องกนักาํจดัศตัรพูืชและสตัวท์ี�เป็นอนัตรายอย่างร้ายแรง และให้มีการเผยแพร่
การตดัสินใจนี;แก่ภาคีสมาชิกได้รบัทราบ



อนุสญัญารอตเตอรด์มัฯอนุสญัญารอตเตอรด์มัฯ
ขอบเขตของอนุสญัญา

ควบคมุการนําเข้าและการส่งออกสารเคมีอนัตรายและสารเคมีป้องกนักาํจดั
ศตัรพูืชและสตัว ์43 รายการที�จะต้องมีการแจ้งข้อมลูสารเคมีล่วงหน้าจาก
ประเทศผูส้่งออกไปยงัประเทศผูน้ําเข้า ก่อนการอนุญาตให้มีการนําเข้า
ประกอบด้วยประกอบด้วย

� สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรพูืชและสตัว ์(Pesticides) 28 รายการ 
� สตูรผสมของสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรพูืชและสตัวท์ี�เป็นอนัตราย
   อย่างร้ายแรง (Severely Hazardous Pesticide Formulations: SHPFs) 4 รายการ
� สารเคมีทางอตุสาหกรรม (Industrial chemicals) 11 รายการ



พนัธกรณีที�ต้องปฏิบตัิ

� การแจ้งการใช้มาตรการด้านกฎระเบียบขั ;นสดุท้ายสาํหรบัสารเคมี 
     ต้องห้ามหรือที�ถกูจาํกดัการใช้อย่างเข้มงวดภายในประเทศ ภายใน 
     90 วนั หลงัจากวนัที�มาตรการดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้

� การเสนอบญัชีรายชื�อสตูรผสมของสารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรพูืชและ
     สตัวท์ี�เป็นอนัตรายอย่างร้ายแรงเพิ�มเติม     สตัวท์ี�เป็นอนัตรายอย่างร้ายแรงเพิ�มเติม

� การแจ้งท่าทีการนําเข้าหรือแจ้งท่าทีนําเข้าชั �วคราว สาํหรบัสารเคมีใน
     ภาคผนวก III ของอนุสญัญาฯ

� หากเป็นกรณีที�ไม่ยินยอมนําเข้า ต้องประกนัว่าจะไม่มีการนําเข้า
     สารเคมีชนิดนั;นจากทกุแหล่ง และจะต้องไมม่ีการผลิตสารเคมีชนิดนั;น
     เพื�อใช้ภายในประเทศ รวมทั ;งการประกนัว่าไม่ส่งออกสารเคมีไปยงั
     ภาคีผูน้ําเข้าที�ไม่ได้แจ้งท่าที หรือแจ้งท่าทีชั �วคราว ที�ไม่ได้ระบทุ่าที
     การตดัสินใจ



พนัธกรณีที�ต้องปฏิบตัิ (ต่อ)

� ต้องแจ้งข้อมลูการส่งออกสารเคมีต้องห้าม หรือสารเคมีที�ถกูจาํกดั
     การใช้อย่างเข้มงวดก่อนการส่งออกครั ;งแรกในทกุปีปฏิทิน

� จดัส่งข้อมลูที�ต้องแจ้งพร้อมกบัสารเคมีที�ส่งออก อาทิ รหสัระบบ
     ศลุกากรโดยจาํเพาะขององคก์ารศลุกากรโลก การติดฉลากระบุ
     ความเสี�ยงหรืออนัตรายต่อสขุภาพอนามยัและสิ�งแวดล้อม และ     ความเสี�ยงหรืออนัตรายต่อสขุภาพอนามยัและสิ�งแวดล้อม และ
     เอกสารข้อมลูความปลอดภยัของสารเคมี

� แลกเปลี�ยนข้อมลูของสารเคมีและให้มีการเผยแพร่ข้อมลูใน
     หมู่สาธารณชน

� ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการพฒันาโครงสร้าง
     พื;นฐาน และขีดความสามารถในการจดัการสารเคมี



((Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs)Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs)

วตัถปุระสงค์

เพื�อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ�งแวดล้อม โดยเพื�อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ�งแวดล้อม โดย
การลดและเลิกการผลิต การใช้ และการปลดปล่อยสารมลพษิ
ที�ตกค้างยาวนาน ซึ�งเป็นกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ซึ�งถูกย่อย
สลายได้ยาก มีคุณสมบัตเิป็นพษิ ตกค้างยาวนาน สะสมใน
สิ�งมีชีวติ และสามารถเคลื�อนย้ายได้ไกลในสิ�งแวดล้อม



สารเคมี 21 ชนิด ภายใต้อนุสญัญา

สารเคมีป้องกนักาํจดัศตัรพูืชและสตัว ์คือ Aldrin, Chlordane, 
Dieldrin, DDT, Endrin, Heptachlor, Hexachlorobenzene (HCB), 
Mirex, Toxaphene, Lindane, Chlordecone Alpha-
hexachlorocyclohexane (HCH) และ Beta-hexachlorocyclohexanehexachlorocyclohexane (HCH) และ Beta-hexachlorocyclohexane
สารเคมีทางอตุสาหกรรม คือ PCB, Hexabromobiphenyl, 
Pentachlorobenzene (PeCB), Commercial pentabromodiphenyl
ether, Commercial octabromodiphenyl ether และ Perfluorooctane
sulfonate
สารมลพิษที�ปลดปล่อยโดยไม่จงใจ คือ Dioxins, Furans, PCB, HCB, 
และ PeCB



พนัธกรณีที�ต้องปฏิบตัิ

� ใช้มาตรการทางกฎหมายและการบริหารในการห้ามผลิตและ
      ใช้สาร POPs ประเภทปลดปล่อยโดยจงใจ

� นําเข้า/ส่งออกสาร POPs ได้เฉพาะตามวตัถปุระสงคท์ี�อนุญาต

� ส่งเสริมการใช้สารทดแทน แนวทางด้านเทคนิคที�ดีที�สดุ (Best � ส่งเสริมการใช้สารทดแทน แนวทางด้านเทคนิคที�ดีที�สดุ (Best 
     Available Techniques: BAT) และแนวการปฏิบตัิด้านสิ�งแวดล้อม
     ที�ดีที�สดุ (Best Environmental Practices: BEP) เพื�อลดการ
     ปลดปล่อยสาร POPs ประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ โดยพิจารณา
     ดาํเนินการภายใต้ศกัยภาพและขีดความสามารถของตน

� คลงัสินค้าที�มีสาร POPs ต้องได้รบัการดแูลไมใ่ห้ส่งผลต่อสขุภาพ
     มนุษยแ์ละสิ�งแวดล้อม รวมทั ;งต้องดแูลจดัการของเสียที�เกิดจาก
     สาร POPs และพื;นที�ปนเปื; อนอย่างเหมาะสม



พนัธกรณีที�ต้องปฏิบตัิ (ต่อ)

� จดัทาํแผนจดัการระดบัชาติเพื�อการปฏิบตัิตามอนุสญัญาฯ และ
      จดัส่งให้ที�ประชุมรฐัภาคี ภายใน ๒ ปี หลงัจากอนุสญัญาฯ มีผล
      บงัคบัใช้ในประเทศตน

� เผยแพร่ข้อมลูเกี�ยวกบัสาร POPs แก่สาธารณชน รวมทั ;งกาํหนด
      แผนและแนวปฏิบตัิในการประชาสมัพนัธใ์ห้สตรี เดก็ และ

      

      แผนและแนวปฏิบตัิในการประชาสมัพนัธใ์ห้สตรี เดก็ และ
      ผูด้้อยโอกาสทางการศึกษาทราบเรื�องสารดงักล่าวและภยัอนัตราย
      ต่อสขุภาพอนามยัและสิ�งแวดล้อม

� สนับสนุนให้มีทาํการวิจยัเรื�องผลกระทบต่างๆจากสาร POPs 
      ทั ;งในระดบัชาติและระหว่างประเทศ

� ตั ;งศนูยป์ระสานงานระดบัชาติเพื�อทาํหน้าที�ในการแลกเปลี�ยน
      ข้อมลูและหน้าที�อื�นๆ



((Basel Convention on the Basel Convention on the 
Control of Control of TransboundaryTransboundary Movements of Hazardous Wastes and their Movements of Hazardous Wastes and their 
Disposal)Disposal)

วตัถปุระสงค์

เพื�อคุม้ครองสขุภาพอนามยัของมนุษยแ์ละสิ�งแวดลอ้มจากของเสยี
อนัตราย โดยการลดการขนสง่เคลื�อนยา้ยขา้มแดนของของเสยีอนัตราย
ใหเ้หลอืนอ้ยที�สดุ กาํจดัของเสยีอนัตรายใกลก้บัแหลง่กาํเนิดมากเท่าที�
จะเป็นไปได ้โดยการจดัการที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม และลดปรมิาณ
การเกดิของเสยีอนัตราย ท ั+งเชิงปรมิาณและความอนัตราย



มาตรการสาํคญัภายใต้อนุสญัญาฯ

• มาตรการดา้นกฎหมายที�เป็นสากลในการควบคมุการ
 เคลื�อนยา้ยของเสยีอนัตราย เคลื�อนยา้ยของเสยีอนัตราย

• มาตรการในการสรา้งเครื�องมือและกลไกการจดัการของเสยี 
 อนัตรายที�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม



ระบบการควบคมุของประเทศไทย

� นโยบายการหา้มนําเขา้ของเสยีเพื�อการกาํจดัขั+นสดุทา้ย และจาํกดั
     ควบคุมการนําเขา้ของเสยีเพื�อการนํากลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่     ควบคุมการนําเขา้ของเสยีเพื�อการนํากลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม่
� ขอ้กาํหนดการควบคมุและจาํกดัการนําผ่าน นําเขา้ และสง่ออก
     ของเสยีอนัตราย ตาม พ.ร.บ. วตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535





� เพื�อให้การจดัการสารเคมีของประเทศเป็นระบบ ครอบคลมุทั ;งวงจรชีวิต

วัตถุประสงค์

� เพื�อให้การจดัการสารเคมีของประเทศเป็นระบบ ครอบคลมุทั ;งวงจรชีวิต
    ของสารเคมี และเหมาะสมกบับริบทการพฒันาระดบัประเทศและระดบั
    สากล

� เพื�อเสริมสร้างความร่วมมือจากทกุภาคส่วนในการจดัการสารเคมีของ
    ประเทศ

� เพื�อลดผลกระทบต่อสขุภาพและสิ�งแวดล้อม อนัเนื�องมาจากสารเคมี
    ให้เหลือน้อยที�สดุ



ลดความเสี
ยง
อนัตรายจากสารเคมี

สังคม/
สิ�งแวดล้อม

ปลอดภยัจากอนัตรายจากสารเคมี

พฒันาศกัยภาพและบทบาท
ในการบริหารจดัการสารเคมี

ของทกุภาคสว่น

พฒันาฐานข้อมลู กลไกและเครื
องมือในการจดัการ
สารเคมีอย่างเป็นระบบครบวงจร

ปลอดภยัจาก
สารเคมี



� เพื�อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจดัการมลพิษของประเทศที�ทนัต่อ
     สถานการณ์และการเปลี�ยนแปลงของกระแสโลก

วัตถุประสงค์

     สถานการณ์และการเปลี�ยนแปลงของกระแสโลก
 

� เพื�อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนในการจดัการมลพิษของ
     ประเทศที�มีการกาํหนดเป้าหมาย ทิศทาง และผลกัดนัการดาํเนินการให้
     เกิดผลรว่มกนั



� รณรงคใ์ห้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี  

� สร้างโอกาสทางการตลาดให้กบัสิ;นค้าทางการเกษตรที�เป็นมิตรต่อ
     สิ�งแวดล้อม

การจัดการมลพษิจากภาคเกษตรกรรม

     สิ�งแวดล้อม

� ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูผ้ลิตและผูน้ําเข้าสารเคมีเพื�อจาํหน่ายต้อง
     รบัผิดชอบในการเรียกคืนสารเคมีคงค้าง/เสื�อมสภาพ และภาชนะบรรจุ
     ที�ใช้แล้ว ตลอดจนการกาํจดัทาํลายสารเคมีและภาชนะบรรจุ

� เสริมสร้างองคค์วามรู้ให้แก่ผูผ้ลิตและผูน้ําเข้าสารเคมีตระหนักถึงปัญหา
     มลพิษจากการปนเปื; อนสารอนัตรายหากมีการจดัการที�ไมถ่กูต้อง



� กาํหนดมาตรการจงูใจเชิงบวกให้ผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายย่อยใช้
     เทคโนโลยีป้องกนัและลดมลพิษมากกว่าการบาํบดัมลพิษ หรือใช้
     เทคโนโลยีที�ก่อให้เกิดมลพิษตํ�าหรือปลอดมลพิษ (Zero Waste)  

การจัดการมลพษิจากภาคอุตสาหกรรม

� ส่งเสริมการแลกเปลี�ยนของสียจากกระบวนการผลิตระหว่างโรงงาน 
     (Waste Exchange System) โดยพิจารณาการใช้ประโยชน์ในกลุ่ม
     อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั

� ส่งเสริมให้อตุสาหกรรมดาํเนินการใช้ซํ;าหรือรีไซเคิลของเสียหรือวสัดุ
     พลอยได้จากกระบวนการผลิตกลบัมาใช้ใหม่

� ให้อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ที�มีระบบการจดัการสิ�งแวดล้อมที�ดีเป็นพี�เลี;ยง
     ให้แก่อตุสาหกรรม SMEs



� กาํหนดมาตรการจงูใจเชิงบวกให้ผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายย่อยใช้
     เทคโนโลยีป้องกนัและลดมลพิษมากกว่าการบาํบดัมลพิษ หรือใช้
     เทคโนโลยีที�ก่อให้เกิดมลพิษตํ�าหรือปลอดมลพิษ (Zero Waste)  

การจัดการมลพษิจากภาคอุตสาหกรรม

� ส่งเสริมการแลกเปลี�ยนของสียจากกระบวนการผลิตระหว่างโรงงาน 
     (Waste Exchange System) โดยพิจารณาการใช้ประโยชน์ในกลุ่ม
     อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั

� ส่งเสริมให้อตุสาหกรรมดาํเนินการใช้ซํ;าหรือรีไซเคิลของเสียหรือวสัดุ
     พลอยได้จากกระบวนการผลิตกลบัมาใช้ใหม่

� ให้อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ที�มีระบบการจดัการสิ�งแวดล้อมที�ดีเป็นพี�เลี;ยง
     ให้แก่อตุสาหกรรม SMEs



หลกัเกณฑก์ารพจิารณา
วตัถอุนัตรายทางทางการเกษตร

เพื�อการเฝ้าระวงั ๑๒ ขอ้

๑) สารที�มพีษิเร ื%อรงั
๒) สารที�มพีษิตกคา้งสะสมในสิ�งมชีวีติและถา่ยทอดไดใ้นหว่งโซ่

อาหาร
๓) สารที�สลายตวัยากมคีวามคงทนในสิ�งแวดลอ้ม 
๔) สารที�มพีษิเฉยีบพลนัสงู
๕) สารที�พบพษิตกคา้งในผลติผลเกษตรสงูและบอ่ยคร ั%ง๕) สารที�พบพษิตกคา้งในผลติผลเกษตรสงูและบอ่ยคร ั%ง
๖) สารที�มสี ิ�งเจอืปนที�เป็นพษิ 
๗) สารที�เป็นอนัตรายอยา่งรนุแรงตอ่พชืหรอืสตัวท์ ี�มปีระโยชน ์
๘) สารที�ถกูหา้มใชใ้นตา่งประเทศ 
๙) สารที�ใชแ้ลว้ทาํใหเ้กดิการระบาดของศตัรพูชืเพิ�มขึ%น 
๑๐) สารที�อยูภ่ายใตอ้นสุญัญาระหวา่งประเทศ 
๑๑) ใชไ้มต่รงตามคาํแนะนํา 
๑๒) มสีารอื�นทดแทน 



วตัถอุนัตรายทางทางการเกษตร
ที�กรมวชิาการเกษตรเฝ้าระวงั

  ๑) อลัดคิารบ์ (aldicarb)
๒) บลาสตซิดินิ เอส (blasticidin-S)
๓) คารโ์บฟรูาน (carbofuran)
๔) ไดโครโตฟอส (dicrotophos)
๕) อพีเีอ็น (EPN)๕) อพีเีอ็น (EPN)
๖) อโีธโปรฟอส (ethoprofos)
๗) โฟรมทีาเนต (fromethanate)
๘) เมทดิาไธออน (methidathion)
๙) เมโทมลิ (methomyl)
๑๐) ออ๊กซามลิ (oxamyl)



ขอ้มลูพืEนฐานของสารเคมเีกษตร
เฝ้าระวัง 4 ชนดิ



คารโ์บฟรูาน

การใช:้ สารกําจัดแมลง จัดอยู่ในกลุ่มคาร์บาเมท 
(Carbamate)

ระดับความเป็นพษิ: พษิรา้ยแรง ชั Eน 1บ ี(จําแนกระดับความ
เป็นพษิขององคก์ารอนามยัโลก (WHO)

พษิเรืEอรัง: การเสื[อมของเซลลห์รอืการแบง่ตัวผดิปกตขิอง
เซลลต์ับ พษิตอ่ระบบสบืพันธ ์ความผดิปกตแิละการตายเซลลต์ับ พษิตอ่ระบบสบืพันธ ์ความผดิปกตแิละการตาย
ของอสุจ ิเป็นพษิต่อเซลลส์มอง เมื[อถูกกระบวนการการ
สันดาปในกระเพาะอาหารหรือภายใตส้ภาวะเป็นกรด จะ
เปลี[ยนเป็นสารกอ่มะเร็ง

ประเทศที[หา้มผลติ/หา้มใช/้ไมข่ึEนทะเบยีน: สหภาพยโุรป 
สหรัฐอเมรกิา จนี จาไมกา นวิซแีลนด ์ญี[ปุ่ น และ
เป็นสารเคมภีายใตอ้นุสญัญารอตเตอรด์มัฯ



เมโทมลิ
การใช:้ สารกําจัดแมลง จัดอยู่ในกลุ่มคาร์บาเมท 

(Carbamate)
ระดับความเป็นพษิ: พษิรา้ยแรง ชั Eน 1บ ี(จําแนกระดับความ

เป็นพษิขององคก์ารอนามยัโลก (WHO)
พษิเรืEอรัง: มฤีทธิfทําลายในระดับ DNA และมผีลตอ่ปอด 

ผวิหนัง ลําไส ้ไต มา้ม และอวัยวะที[สรา้งเลอืด อาจก่อผวิหนัง ลําไส ้ไต มา้ม และอวัยวะที[สรา้งเลอืด อาจก่อ
ความผดิปกตติอ่เอนไซมช์นดิอื[น นอกเหนือจากเอนไซม์
โคลนีเอสเตอเรสที[เกี[ยวกบัระบบประสาท

ประเทศที[หา้มผลติ/หา้มใช/้ไม่ขึEนทะเบียน: สหราช
อาณาจักร เยอรมันนี  ฟินแลนด์ กัมพูชา สิงคโปร ์
มา เล เซีย  อิน เดียห า้ม ใช ส้่ วนผสม  ( formulation) 
Methomyl 24%L และ Methomyl 12.5%L 



ไดโครโตฟอส
การใช:้ สารกําจัดแมลง จัดอยูใ่นกลุม่ออรก์าโนฟอสเฟต

(Organophosphate)
ระดับความเป็นพษิ: พษิรา้ยแรง ชั Eน 1บ ี(จําแนกระดับความ

เป็นพษิขององคก์ารอนามยัโลก (WHO)
พษิเรืEอรัง: การลดลงของนํEาหนักตัวมผีลตอ่การพัฒนาการ

ของตัวอ่อนในครรภ์ ระบบประสามส่วนกลาง ทําใหม้ีของตัวอ่อนในครรภ์ ระบบประสามส่วนกลาง ทําใหม้ี
อาการชา  เจ็บเหมือนถูกเข็มแทง ความผดิปกตติ่อยีน 
และมหีลกัฐานวา่อาจกอ่ใหเ้กดิมะเร็ง 

ประเทศที[หา้มผลติ/หา้มใช/้ไมข่ึEนทะเบยีน: สหภาพยโุรป 
ไตห้วัน  อิน เดีย  ปากีสถาน บั งคลาเทศ แคนาดา 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ญี[ปุ่ น  มาเลเซีย 
ฟิลปิปินส ์ลาว



อพีเีอ็น
การใช:้ สารกําจัดแมลง จัดอยูใ่นกลุม่ออรก์าโนฟอสเฟต 

(Organophosphate)
ระดับความเป็นพษิ: พษิรา้ยแรงมาก ชั Eน 1เอ (จําแนกระดับ

ความเป็นพษิขององคก์ารอนามยัโลก (WHO)
พษิเรืEอรัง: หากไดร้ับพษิเรืEอรังตั Eงแตก่อ่นการตั Eงครรภ ์อาจ

กอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่การพัฒนาสมอง อาจทําใหไ้ขสันกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่การพัฒนาสมอง อาจทําใหไ้ขสัน
หลังผดิปกต ิกระตุก อัมพาต กระดูกสันหลังคด เดนิเซ 
เสยีการทรงตัว ไดย้นิเสยีงผดิปกต ิมกีารบวมอยา่งรุนแรง 
นํEาหนักสมองลดลง 

ประเทศที[หา้มผลติ/หา้มใช/้ไมข่ึEนทะเบยีน: lสหรัฐอเมรกิา 
สหภาพยุโรป ไตห้วัน กัมพูชา พม่า อนิโดนีเซยี อนิเดยี 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา เวียดนาม มาเลเซีย 
สงิคโปร ์ฟิลปิปินส ์บงัคลาเทศ ลาว




