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ผลการตรวจผกัและผลไม้อาหารกลางวนัโรงเรียน

การตรวจโดยใช้ GT TEST Kit ส าหรบั OP, C

จงัหวดั จ านวน โรงเรียน ระดบัปลอดภยั ระดบัไม่ปลอดภยั
จ านวน
ตวัอย่าง

เชียงใหม่ 21 117 145 262

ปทุมธานี 2 9 5 14

สกลนคร 6
35 24 59

พงังา 5 28 36 64

รวม 34 189 210 335

คิดเป็นร้อยละ 37% 63% 100%



พืชผกัอะไรบา้งท่ีไม่ปลอดภยั

จ ำนวนโรงเรียน ชนิดพืชผกัที่พบ ผลไม ้

1-5  โรงเรียน

มนัฝรั่ง,บวบ,กะหล ่ำปล,ีกะหล ่ำดอก,มะเขือ

เทศ,กวำงตุง้,เหด็,ถ ัว่งอก, ตะไคร,้ ผกัเหมยีง,

ขำ้วโพด, ถ ัว่ลนัเตำหวำน,ฟกัทอง

สม้เขยีวหวำน  แตงโม

มำกกวำ่ 5 

โรงเรียน

ถัว่ฝกัยำว ผกัช ี กระเทยีม  มะเขือ  

ผกักำดขำว หอมหวัใหญ ่แตงกวำ ผกับุง้

คะนำ้,ตน้หอม  

องุน่ 



จงัหวดั จ านวนนักเรียน ปกติ ปลอดภยั เส่ียง ไม่ปลอดภยั

เชียงใหม่ 2,312 430 834 684 364

สกลนคร 2,698 1,758 798 142 0

พังงา 783 113 420 208 42

ปทุมธานี 702 130 165 358 49

รวม 6,495 2,431 2,217 1,392 455

รอ้ยละ 100 % 38 % 34% 21 % 7%

ผลการตรวจเลือดเพ่ือดสูารเคมีตกค้างในร่างกาย
ของ คร ู นักเรียน ใน 4 จงัหวดั 



ปกติ ปลอดภยั เส่ียง ไม่ปลอดภยั

38 %
34 %

21 %

7 %

แผนภมิูแสดงผลการตรวจเลือดของนักเรียนท่ีได้รบัการตวจเลือด
จ านวน 6,495 คน ของครแูละนักเรียน จาก  45 โรงเรียน

ในจงัหวดัเชียงใหม่ สกลนคร  ปทุมธานและพงังา



ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ปกติ ปลอดภยั เส่ียง ไม่ปลอดภยั

1,247
1,184

1,117 1,100

650
742

180
275

แผนภมิูแสดงผลการตรวจเลือดแยก ชาย-หญิง ได้รบัการตรวจเลือด
จ านวน 6,495 คน ของ ครแูละนักเรียน จาก 45 โรงเรียนในจงัหวดั

เชียงใหม่ สกลนคร  ปทุมธานี และพงังา



ผลการตรวจสาร (OP) ตกคา้งในปัสสาวะนกัเรียน



ผลการตรวจสาร (OP) ตกคา้งในปัสสาวะนกัเรียน



สรุปการตรวจสารตกคา้งในเน้ือสัตวแ์ละผลิตภณัฑแ์ปรรูป
ใน 32 โรงเรียน ของจงัหวดั เชียงใหม่  สกลนคร ปทุมธานีและพงังา

หมายเหตุ : แหล่งทีม่าของอาหารทีต่รวจ คอื ตลาดในชุมชนทีโ่รงเรยีนตัง้อยู่

Sodium hydrosulfite 
(สารฟอกขาว )

Sodium borate   (ผงกรอบ) Formalin  (ฟอรม์ารีน )

จ านวน
วตัถุดบิที่
ตรวจ

ไม่ปลอดภยั 
จ านวน 19  ตวัอย่าง 

พบใน

จ านวน
วตัถุดบิที่
ตรวจ

ไม่ปลอดภยั 
42 ตวัอย่าง พบใน

จ านวน
วตัถุดบิที่
ตรวจ

ไม่ปลอดภยั 
19 ตวัอย่าง พบใน

107 
ตวัอยา่ง

1.ปลาหมกึสด   

153 
ตวัอยา่ง

1.   หมบูด   

106 
ตวัอยา่ง

1.ปลาหมกึกรอบ

2. หน่อไมส้ด  
2. ลูกชิน้ปลา  /ลูกชิน้หม/ู ลูกชิน้
เน้ือ   

2.ลูกชิน้ปลา  

3.ผลไมด้อง    3 ไสก้รอกไก่  3. ปลาทบัทมิ  
4. ขงิฝอย   4  หมยูอ 4. ขงิดอง 
5. เสน้ก๋วยเตีย๋ว 5 ผกักาดดอง  /ผลไมด้อง 5. สไบนาง / เลบ็มอืนาง
6. น ้าตาลทราย 6 แหนม 6. กุง้กุลาด า
7 ถัว่งอก 10 มนัฝรัง่ทอด 7.ปลาหมกึสด  

8 เสน้ขนมจนี
11  ฟกัทองทอด/กลว้ยทอด/มนั
ทอด

8.เหด็หอม /เหด็ชเิมจิ

12 หอมหวัใหญ่ทอด / มะละกอ
ทอด

9 องุน่อบแหง้



“ความเขา้ใจต่อผลกระทบจากสารก าจดัศตัรูพืชต่อเด็ก” Unicef, 
2018



ขอ้จ ากดัการจดัการอาหารกลางวนัโรงเรียนท่ีปลอดภยั

• พืน้ที่ส ำหรับกำรเพำะปลกูในโรงเรียนไม่เทำ่กนั ผลผลิตไม่เพียงพอเพ่ือป้อน
อำหำรกลำงวนัทกุวนั
• วตัถดุิบที่ซือ้ในตลำดท้องถ่ินมีสำรปนเปือ้น
• ขำดควำมรู้และควำมตระหนกัตอ่พิษภยัจำกสำรก ำจดัศตัรูพืชตอ่สุขภำพและ
สิ่งแวดล้อม
• โรงเรียนสว่นใหญ่ด ำเนินกำรประมลู หรือ ว่ำจ้ำงกำรจดัท ำอำหำรกลำงวนั
• ชมุชนไม่มีกำรผลิตวตัถดุิบที่ปลอดภยั
• ขำดนโยบำยสง่เสริมอำหำรกลำงวนัปลอดภยัอยำ่งจริงจงั



ขอ้เสนอแนะ

•ให้กระทรวงศกึษำธิกำรจดัท ำนโยบำยอำหำรปลอดภยัในสถำนศกึษำ 
ทัง้ในสงักดัและนอกสงักดัศธ.
•จดัท ำยทุธศำสตร์กำรขบัเคลื่อนอำหำรกลำงปลอดภยัในสภำนศึกษำ 
ร่วมกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องทัง้ภำครัฐและภำคประชำสงัคม
•ปลดลอ็คกฎระเบียบตำ่งๆ ท่ีไมเ่อือ้ตอ่กำรจดักำรอำหำรปลอดภยัใน
สถำนศกึษำ และกำรมีสว่นร่วมของชมุชนในกำรผลิตอำหำรอินทรีย์
ให้แก่สถำนศกึษำ



มูลนิธิการศึกษาไทย

28 พิบูลวฒันา ซอย 7 ถ.พระรามหก

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400

โทรศพัท/์โทรสาร (02) 279-1381

Email: info@thaied.org Website: http://www.thaied.org

ขอขอบคณุ

mailto:info@thaied.org
http://www.thaied.org/

