
สถานการณ์ความไม่ปลอดภยัทางอาหารในอาหารโรงเรียน 
 

เรยีบเรยีง เปรมกมล ภแูกว้ 

 นอกจากปญัหาด้านภาวะโภชนาการแล้ว เรื�องของ ความไม่ปลอดภยัทางอาหาร ทั #งเรื�อง หรอื
สารเคมทีี�ตกคา้งในอาหารและเชื#อจุลนิทรยีป์นเปื#อน กเ็ป็นอกีปญัหาที�ประเทศไทยกําลงัเผชญิอยู่ จากการ
สํารวจผกัและผลไมอ้าหารกลางวนัโรงเรยีนโดยมลูนิธกิารศกึษาไทย (2559) ที�พบว่า การสํารวจตวัอย่าง
ผกัผลไมจ้าก 34 โรงเรยีนใน 4 จงัหวดั โดยจากตวัอย่างที�ทําการสํารวจทั #งหมด 335 ตวัอย่าง มถีงึ 210 
ตวัอย่าง ที�ไม่ปลอดภยัต่อการบรโิภคคดิเป็นสดัส่วนสูงรอ้ยละ 63  โดยพบสารเคมกีําจดัศตัรพูชืตกค้างใน
ผักและผลไม้มีผลต่อการทําลายพัฒนาการทางสมองของเด็ก โดยพืชผักผลไม้ที�ไม่ปลอดภัย ได้แก่ 
ถั �วฝกัยาว ผกัช ีกระเทยีม มะเขอื ผกักาดขาว หอมหวัใหญ่ แตงกวา ผกับุง้ คะน้า และตน้หอม ผลไมไ้ดแ้ก่ 
ส้มเขยีวหวาน แตงโม และ องุ่น นอกจากนี#การสํารวจของมูลนิธกิารศกึษาไทย ยงัได้ตรวจสารตกค้างใน
เนื#อสตัวแ์ละผลติภณัฑแ์ปรรปูใน 32 โรงเรยีน ของทั #ง 4 จงัหวดั โดยตรวจสอบจากแหล่งที�มาของวตัถุดบิ
คอื 'ตลาดในชุมชนที�โรงเรยีนตั #งอยู'่ พบสารเคมตีกคา้งที�สาํคญัคอื สารฟอกขาว ผงกรอบ และฟอรม์ารนี 
  และยงัพบอาหารกลางวนัปนเปื#อนยาฆ่าแมลงในผกั ผลไมเ้กอืบรอ้ยละ 100 ขณะที�ในปสัสาวะ
คร-ูนักเรยีน มสีารเคมตีกคา้งถงึรอ้ยละ 99 จากผลการศกึษาวจิยัตามโครงการการจดัการสารเคมใีนระดบั
ทอ้งถิ�น และการส่งเสรมิการบรโิภคอาหารกลางวนัที�ปลอดภยัใน 55 โรงเรยีน จาก 4 จงัหวดั คอื เชยีงใหม่ 
20 แห่ง ปทุมธานี 11 แห่ง สกลนคร 12 แห่ง และพงังา 12 แห่งระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2560 - ตุลาคม 
2561 ผลจากการตรวจหาสารตกคา้งในอาหารกลางวนัโรงเรยีน ในผกัที�โรงเรยีนใชม้ากที�สุด และบ่อยที�สุด 
5 ชนิด 4 ภาค พบว่าเด็กทุกภาคกินผักเหมือนกันเกือบทุกชนิด เช่น แครอท กะหลํ�าปลี ถั �วฝกัยาว 
ผกักาดขาว ผกักวางตุ้ง คะน้า มะเขอืเจา้พระยา มะเขอืเทศ และในการตรวจไดส้่งเขา้ห้องแลป็ และตรวจ
เพียง 2 กลุ่ม คือ ออร์กาโนฟอสเฟต (Organophosphate) กับ พยัรธีรมั (Pyrethrum) เพราะได้สํารวจ
ชาวบ้านแล้วว่าใช้อะไรบ้าง ปรากฏว่ามกีารใช้สารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตมากในผกักบัผลไม้ 
โดยเฉพาะผกัที�ส่งตรวจ 5 ชนิด พบเกอืบรอ้ยละ 100 และสารที�พบมากที�สุด คอืคลอรไ์พรฟิอส ส่วนสารฆ่า
แมลงพยัรธีรมักม็กีารใชม้ากพอๆ กบัคารบ์าเมต คอืรอ้ยละ 92 สิ�งที�น่าตกใจคอืมกีารตรวจปสัสาวะดว้ย ทั #ง
นักเรยีนและคร ูจาํนวน 436 ตวัอย่างใน 4 จงัหวดั พบ ออรก์าโนฟอสเฟต ตกคา้งในปสัสาวะถงึรอ้ยละ 99 
ของจาํนวนตวัอยา่ง  
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางที�แสดงผลการตรวจวเิคราะหต์วัอยา่งทางดา้นเคมใีนพื#นที�กรงุเทพมหานคร 
 

ลาํดบั 
 

รายการตรวจวิเคราะห ์
จาํนวนทั #งหมด 

(ตวัอย่าง) 
ตกมาตรฐาน 

จาํนวน 
(ตวัอย่าง) 

รอ้ยละ 
 

1 ยาฆา่แมลง (พชืผกัผลไมแ้ละผลติภณัฑ)์ 1,778 102 5.74 
 - ผกั 1,314 72 5.48 
 - ผลไม ้ 464 30 6.47 
2 บอแรกซ ์ 288 0 0.00 
3 ฟอรม์าลดไีฮด ์ 531 19 3.58 
4 กรดซาลซิลิคิ 338 33 9.76 
5 โซเดยีมไฮโดรซลัไฟต ์ 212 0 0.00 
6 ซาลบทูามอล 203 32 15.76 
7 แอฟลาทอกซนิ 311 34 10.93 
8 สผีสมอาหาร 146 57 39.04 
9 ความเป็นกรด-ด่างของหน่อไมปี้#บ 88 22 25.00 

  
 
 
นอกจากนั #นในแต่ละปีจะพบว่าเดก็ไทยมสีถานการณ์การป่วยเป็นโรคอาหารเป็นพษิและโรคอุจจาระร่วง
เป็นจาํนวนมากขึ#น  โดยเฉพาะอย่างยิ�งเดก็นกัเรยีนและเดก็เลก็ โรคนี#จะพบในเดก็ไดส้งูกว่าวยัอื�นๆ เพราะ
แหล่งอาหารที�มกัจะเกดิการปนเปื#อนเชื#อจลุนิทรยีท์ี�สําคญั คอื อาหารโรงเรยีนโดยเฉพาะในประเทศที�กําลงั
พฒันา มรีายงานถงึอตัราปว่ยโรคอาหารเป็นพษิต่อประชากรแสนคน ประเทศไทย พ.ศ. 2557 คอื กลุ่มอายุ
ที�พบสงูสุด คอื กลุ่มอาย ุ0 - 4 ปีอตัราปว่ย 491 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คอื กลุ่มอาย ุ5 - 9 ปี (329) 
และ 10 – 14ปี (250) ตามลาํดบัโดยกลุ่มที�เป็นกลุ่มหลกัยงัคงเป็นเดก็และเยาวชน เหตุการณ์ที�น่าสนใจ คอื
โรคอาหารเป็นพษิที�มาจากข้าวมนัไก่ ที�พบการระบาดในโรงเรยีน 39 เหตุการณ์ (รอ้ยละ 90.7) ผลการ
ตรวจทางห้องปฏบิตัิการในอุจจาระ ผู้ป่วยด้วยวธิเีพาะเชื#อ พบเชื#อสาเหตุคอื Vibrio parahaemolyticus 
จํานวน 27 เหตุการณ์ (ร้อยละ 62.8) รองลงมาคอื Salmonella spp. (ร้อยละ 14) จากการสอบสวนตาม
เสน้ทางอาหารและวตัถุดบิ โดยการสุ่ม เกบ็ตวัอย่างส่วนประกอบวตัถุดบิที�นํามาทําขา้วมนัไก่ตั #งแต่ระดบั
รา้นคา้ไก่สดรายย่อยในตลาดและรา้นค้าไก่สดขายส่งระดบัจงัหวดั และในโรงงานผลติเลอืดไก่ที�เกี�ยวขอ้ง
พบเชื#อ Vibrio parahaemolyticus ในตวัอย่างเลอืดไก่ ทั #งในขั #นตอนก่อนต้มในโรงงาน และในเลอืดไก่ที�ต้ม
แล้วและส่งขายในจงัหวดัต่างๆ โดยพบแหล่งโรคร่วมที�มาจากแหล่งผลติเลอืดไก่จากโรงงาน และพบการ
ปนเปื#อนในรถขนส่งของโรงงานอีกหลายแห่ง ในจงัหวดัทางภาคเหนือ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(จนิตศุ์จ ีกอบกุลธร, 2557)  
 ประเดน็ที�น่าสนใจประการหนึ�งที�มผีลต่อเนื�องจากการบรโิภคอาหารที�ไม่ปลอดภยันั #น ได้แก่
เรื�องของพัฒนาการของเด็กจากสารเคมีที�ที�ตกค้างในอาหาร โดยมีการศึกษาวิจัยที�ชี#ให้เห็นถึง
สถานการณ์และความเสี�ยงนี#ไดแ้ก่ จากการสาํรวจระดบัสตปิญัญานกัเรยีนไทยชั #นประถมศกึษาปีที� 1 ทั �ว

ที�มา : หน่วยเคลื�อนที�เพื�อความปลอดภยัดา้นอาหาร, 2560 



ประเทศ ในปี 2559 จํานวน 23,641 ราย โดยใช้เครื�องมือ Standard Progressive Matrices (SPM 
parallel version: update 2003) พบระดบัเชาวน์ปัญญา (Intelligent Quotient : IQ) เฉลี �ยเท่ากบั 
98.23 ถือเป็นระดับสติปัญญาที �อยู่ ในเกณฑ์ปกติ แต่ค่อนไปทางตํ �ากว่าค่ากลางของ
มาตรฐานสากลในยคุปัจจบุนั (IQ=100) เมื�อเปรยีบเทยีบกบัค่า IQ เฉลี�ย เดก็ประถมศกึษาปีที� 1 ในปี 
พ.ศ. 2554 ซึ�ง เท่ากบั 94.58 พบว่า มรีะดบั IQ เฉลี�ยเพิ�มขึ#นอย่างมนีัยสําคญั แต่ยงัพบว่าในภาพรวม
ของประเทศยงัมเีดก็ประถมศกึษาปีที� 1 ที�ม ีIQ ตํ�ากว่าเกณฑป์กต ิ(IQ < 90) อยู่ถงึรอ้ยละ 31.81 (ไม่
ควรเกนิ รอ้ยละ 25) และยงัมนีักเรยีนชั #นประถมศกึษาปีที� 1 ที�มรีะดบัสตปิญัญาอยู่ในเกณฑบ์กพร่อง 
(IQ < 70) อยู่ถงึรอ้ยละ 5.8 ซึ�งสูงกว่ามาตรฐานสากลคอืไม่ควรเกนิรอ้ยละ 2 และเป็นที�น่าสงัเกตว่ามี
เดก็ที�มรีะดบัสตปิญัญาอยูใ่นเกณฑฉ์ลาดมาก (IQ ≥ 130) อยูถ่งึรอ้ยละ7.9 เหน็ไดว้่ายงัพบความเหลื�อม
ลํ#า มช่ีองว่าง (Gap) ระหว่างกลุ่มที�มรีะดบัสตปิญัญาสูงกบักลุ่มที�มรีะดบัสตปิญัญาตํ�า และมแีนวโน้มที�
ช่องว่างนี#จะขยายมากขึ#น ถา้ไมม่กีารดาํเนินการช่วยเหลอืกลุ่มที�มปีญัหาอย่างทนัท่วงท ีและในส่วนของ
การสํารวจ EQ โดยใช้แบบประเมนิความฉลาดทางอารมณ์ เดก็อายุ 6-12 ปี (ฉบบัย่อ) สําหรบัครู ซึ�ง
พฒันาขึ#นโดยกรมสุขภาพจติ มเีดก็ที�ไดร้บัการสาํรวจ EQ ทั #งหมด 23,276 ราย พบว่าม ีEQ อยูใ่นระดบั
ปกตขิึ#นไป รอ้ยละ 77 และ EQ อยูใ่นระดบัควรไดร้บัการพฒันา รอ้ยละ 23 (สถาบนัราชานุกูล, 2560) 
  สารเคมตีกค้างในอาหารนั #นเชื�อมโยงระดบัสติปญัญาของเด็ก มงีานวิจยัหลายชิ#นที�พบว่า 
สารเคมทีี�ตกคา้งในอาหารหลายตวันั #นสมัพนัธก์บัพฒันาการทางสมองของเดก็ เช่นสารเคมทีี�ชื�อ 'คลอร์
ไพรฟิอส' (Chlorpyrifos) ซึ�งมงีานวิจยัจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียชี#ให้เห็นว่า สารดงักล่าวมีผลต่อ
พฒันาการทางสมองของเด็ก นําไปสู่การมรีะดบัสติปญัญาที�ตํ�าจากการที�สารเข้าไปสะสมในร่างกาย 
ส่งผลต่อโครงสรา้งสมอง ของเดก็ 40 คน (Carol Kelly, 2012)  

 

(Photo courtesy of Columbia University) 
ภาพแสดงผลของ Chlorpyrifos ต่อสมองเดก็ 

 



 ภาพสแกนสมอง ที�บ่งชี#การเปลี�ยนแปลงที�เกดิขึ#นกบัการรบัรูท้างสงัคมและการควบคุมการ

ยบัยั #งอารมณ์ของเดก็ postcentral gyrus (PoCG), supramarginal gyrus (SMG), gyal (IPL) ) และ 

gyrus  (MTG) ซึ�งเกดิความผดิปกตเิมื�อไดร้บัคลอรไ์พรฟิอสสงู และในงานวจิยัก่อนหน้านี# ในปี 2006 

โดย Columbia Center for Children’s Environmental Health (CCCEH) แสดงใหเ้หน็ว่าการไดร้บัสาร

กําจดัศตัรพูชืในระหว่างตั #งครรภเ์ป็นอนัตรายต่อการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของทารกในครรภ ์

การศกึษาของพวกเขาเป็นครั #งแรกในการตดิตามมารดาที�เปิดเผยและลกูหลานของพวกเขาเมื�อเวลาผ่าน

ไปในขณะที�บนัทกึการเปลี�ยนแปลงในการพฒันาความรูค้วามเขา้ใจของเดก็ และจากการศกึษาของ 

CCCEH ในปี 2011 แสดงใหเ้หน็ว่าเดก็ที�ไดร้บัคลอรไ์พรฟิอสก่อนวยัเรยีนมพีฒันาการทางสตปิญัญา

และการพฒันาสตปิญัญาที�แยล่งอยา่งมนีัยสาํคญัเมื�ออาย ุ3 ขวบ ความล่าชา้จะเกดิขึ#นช่วงแรก และเดก็

เหล่านี#มแีนวโน้มที�จะมปีญัหาพฤตกิรรมและความสนใจเช่น ความผดิปกตสิมาธสิั #น การไดร้บัคลอรไ์พริ

ฟอสในระดบัตํ�าถงึปานกลางถงึปานกลางอาจทําใหเ้กดิการเปลี�ยนแปลงในระยะยาวและโครงสรา้งของ

สมองของเดก็ตามรายงานการศกึษาการถ่ายภาพสมองโดยนกัวจิยัจาก ศูนยส์ุขภาพสิ�งแวดลอ้มของเดก็

โคลมัเบยี (Columbia Center for Children’s Environmental Health at the Mailman School of Public 

Health), สาธารณสุขสาธารณสุขศูนยก์ารแพทยม์หาวทิยาลยั Duke (Duke University Medical 

Center), มหาวทิยาลยั Emory (Emory University), และสถาบนัจติเวชแห่งรฐันิวยอรก์  (New York 

State Psychiatric Institute) ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึการเปลี�ยนแปลงในโครงสรา้งของสมองเดก็นั #นมคีวาม

สอดคลอ้งกบัการสมัผสักบัสารเคมนีี# (Columbia Center for Children’s Environmental Health, 2012) 

 


