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ข่าวผลิตภัณฑ์รอบรู้เรื่อง บริการก าจัดปลวก มด แมลง หนู 

1. ประเด็น: ด้วยในปัจจุบันมีผู้บริโภคและสถานประกอบการที่ให้บริการที่พักแก่นักท่องเที่ยว เช่น 
โรงแรม รีสอร์ท นิยมใช้บริการบริษัทก าจัดปลวก มด แมลง หนู ตามบ้านเรือน กันอย่าง
แพร่หลายกันมากขึ้น แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีส่วนประกอบของสารก าจัดแมลงและ
สัตว์อ่ืน จึงอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและความเป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือผู้ที่ได้รับสัมผัสสาร
ก าจัดแมลงและสัตว์อ่ืนได้ หากการให้บริการดังกล่าวกระท าโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือก าจัดแมลงและสัตว์อ่ืนไม่ถูกวิธี ดังนั้น 
ผู้บริโภคควรจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการก าจัดแมลง ปลวก และสัตว์อ่ืนที่
ถูกต้องควรเลือกอย่างไร 

2. ข้อมูลทั่วไป : 2.1 การประกอบกิจการ บริการก าจัดปลวก มด แมลง หนู หรือการจัดการแมลงและสัตว์  
     อ่ืน เป็นการน าสารเคมีวัตถุอันตรายไปใช้เพ่ือจัดการ ป้องกัน ควบคุมก าจัดแมลงและ  
     สัตว์อ่ืน ซึ่งตามกฎหมายคือการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพ่ือใช้รับจ้างตาม  
     พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็น 
     ผู้รับผิดชอบ โดยผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 (วอ.3) ต้องขออนุญาต ส่วน 
     ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 (วอ.2) ต้องแจ้งด าเนินการ การยื่นขออนุญาต  
     และแจ้งด าเนินการผู้ประกอบกิจการใช้รับจ้างต้องยื่นที่ ส านักงานคณะกรรมการ 
     อาหารและยา หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตที่สถานประกอบการตั้งอยู่  
     ดังนั้นผู้ประกอบกิจการใช้รับจ้างจะต้องมีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย  
     ชนิดที่ 3 หรือใบรับแจ้งด าเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่ 2 

 2.2 ผู้ประกอบการใช้รับจ้าง ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพ่ือรับจ้าง เพ่ือให้การ 
     ประกอบกิจการใช้รับจ้างการจัดการแมลงและสัตว์อ่ืนมีคุณภาพได้มาตรฐานและ 
     เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ผู้อยู่ 
     อาศัย สัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงได้ 
     พัฒนาการก าหนดบุคลากรเฉพาะที่มีความรู้ความช านาญ ควบคุมการปฏิบัติงานใช้วัตถุ 
     อันตรายเพ่ือใช้รับจ้างจัดการแมลงและสัตว์อ่ืน โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
     เรื่อง ผู้ควบคุมการใช้วัตถุ อันตรายเพ่ือใช้รับจ้าง พ. ศ. 2550 โดยก าหนดให้ 
     ผู้ประกอบการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพ่ือใช้รับจ้างการจัดการแมลงและสัตว์ 
     อ่ืน ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพ่ือใช้รับจ้างที่มีคุณสมบัติผ่านการอบรม  
     และทดสอบความรู้โดยหน่วยงานและตามหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการอาหาร 
     และยาก าหนด และต้องเข้ารับการอบรมต่อเนื่องเพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ และตามทัน 
     เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ต่างๆ ซึ่งผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพ่ือใช้ 
     รับจ้างจะต้องต่ออายุหนังสือรับรองทุกๆ 3 ปี 

 2.3 ผลิตภัณฑ์ ควบคุม ป้องกัน ก าจัดแมลงและสัตว์อ่ืน ที่ผู้ประกอบกิจการใช้รับจ้างใช้ 
     ในการก าจัดแมลงและสัตว์อ่ืน ก าจัดปลวก มด แมลง หนู ต้องมีเลขทะเบียน และใช้ 
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     ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ฉลากซึ่งระบุวิธีการใช้ อัตราส่วนผสมการใช้งาน และแมลงหรือ 
     สัตว์เป้าหมายที่ต้องการก าจัดหรือป้องกัน ผลิตภัณฑ์ป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์อ่ืนที่ 
     ใช้จะมีส่วนประกอบเป็นสารเคมีวัตถุอันตรายกลุ่มต่างๆ กัน ดังต่อไปนี้ 

(1)  กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต เช่น คลอร์ไพริฟอส (chlorpyriphos) , ไดอะซินอน 
(diazinon) , ไดคลอร์วอส (dichlorvos) 

(2)  กลุ่มคาร์บาเมต เช่น โพรพอกซัวร์ (propoxur) , คาร์บาริล (carbaryl) 
(3)  กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ เช่น เพอร์เมทริน (permethrin) , ไซเพอร์เมทริน

(cypermethrin) , ไบเฟนทริน (bifenthrin), เดลทาเมทริน (deltamethrin) 
(4)  กลุ่มอ่ืนๆ ได้แก่ กลุ่มฟีนิลไพราโซล เช่น ฟิโพรนิล (fipronil) กลุ่มคลอโรนิโคตินิล 

เช่น อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) กลุ่มสาร insect growth regulators เช่น 
ไฮโดรพรีน (hydroprene) กลุ่มสารก าจัดหนู เช่น คูมาเตตระลิล (coumatetralyl) , 
วอร์ฟาริน (warfarine) 

2.4 ผลิตภัณฑ์ป้องกัน ควบคุม ก าจัดแมลงและสัตว์อ่ืนที่ห้ามใช้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มี 
     ส่วนประกอบเป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 4 ซึ่งห้ามผลิต น าเข้า ส่งออกหรือมีไว้ใน 
     ครอบครอง เช่น สาร arsenic trioxide เนื่องจากเป็นสารก่อมะเร็ง และสารกลุ่ม 
     ออร์การ์โนคลอรีน หรือคลอริเนเตตไฮโดรคาร์บอน เช่น คลอร์เดน (chlordane) , ดีดีที  
     (DDT) , อัลดริน (aldrin) , ไดอัลดริน (dieldrin) , ลินเดน (lindane) จัดเป็นวัตถุ 
     อันตรายชนิดที่ 4 ที่ห้ามใช้เนื่องจากมีพิษสูงและตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม 

3. ค าแนะน าส าหรับผู้บริโภค :   
 3.1 ผู้รับจ้างก าจัดแมลง ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย ซึ่งมีหน้าทีด่ังนี้ 

 (1) ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการแมลงและสัตว์ อ่ืน  
     ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันอันตราย อันเกิดแก่  
     บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อม 

 (2)  ควบคุมการปฏิบัติ ด าเนินงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย   
     เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการมีไว้ในครอบครองเพ่ือใช้รับจ้าง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ   
     ป้องกันก าหนดแมลงและสัตว์อ่ืน การใช้การเก็บรักษาและการขนส่งวัตถุอันตราย  
     รวมทั้งมาตรการเพ่ือความปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานผู้ รับบริการและ 
     สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

 3.2 แนวทางปฏิบัติเม่ือเลือกบริษัทใช้รับจ้างบริการก าจัดปลวก มด แมลง หนู  
      ส าหรับผู้บริโภค ประชาชน ผู้ต้องการใช้บริการก าจัดปลวก มด แมลง หนู ในบ้านเรือน    

     อาคารสถานที่ ส านักงาน โรงแรม โรงเรือนต่างๆ มีแนวทางปฏิบัติในการเลือกจ้างผู้รับ 
     จ้างก าจัดแมลงดังต่อไปนี้ 

 (1) ตรวจสอบดูว่าผู้รับจ้างนั้น มีใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่   
    3 หรือใบรับแจ้งด าเนินการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ที่ได้รับ 
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    อนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
    หรือไม่ ใบอนุญาตฯ หรือใบรับแจ้งฯ จะท าให้ทราบถึงเลขที่ใบอนุญาตฯ หรือเลขที่ 
    ใบรับแจ้งฯ ชื่อ ที่ตั้ง ของผู้ให้บริการ และชื่อผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย ตามที่ 
    กฎหมายก าหนดให้ต้องมี รวมถึงรายการผลิตภัณฑ์ที่ขออนุญาตน าไปใช้ในการ 
    ให้บริการอย่างถูกต้อง พร้อมเลขทะเบียนวัตถุอันตราย 

 (2) ตรวจสอบเอกสาร “หนังสือสัญญาการให้บริการ” ผู้ให้บริการต้องท าสัญญาการ 
    ให้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการระบุรายละเอียดสารเคมีวัตถุอันตรายที่ใช้  
    ให้บริการ เช่น ค าเตือน อาการเกิดพิษ วิธีแก้พิษ 

 (3) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่น ามาใช้ให้บริการ ต้องติดฉลากและต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี 
    เลขทะเบียนวัตถุอันตราย                               ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับส านักงาน 
    คณะกรรมการอาหารและยา ฉลากมีข้อความแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน  
    กรณีแบ่งถ่ายสารเคมีต้องติดชื่อวัตถุอันตรายที่ภาชนะแบ่งนั้น และขอดูฉลาก 
    ประกอบด้วย หรืออ่านเอกสารค าแนะน าความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) 

 (4) ให้สังเกตการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ตรงตามวัตถปุระสงค์  
     การใช้ตามที่ระบุไว้บนฉลากท้ังแมลงเป้าหมาย อัตราส่วนการผสมใช้งาน เครื่องมือ    
     วธิีการที่ถูกต้อง 

 (5) ให้ผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณที่ใช้วัตถุอันตรายขณะปฏิบัติงานก าจัด 
     แมลง และไม่ให้เข้าไปในบริเวณดังกล่าวจนกว่าการปฏิบัติงานใช้สารเคมีเสร็จสิ้น  
     และพ้ืนผิวปราศจากวัตถุอันตรายแล้ว 

4. ค าแนะน าและค าเตือนในการใช้ผลิตภัณฑ์ :  
 โดยปกติวัตถุอันตรายที่ใช้ในการควบคุมป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์อ่ืน สามารถท าให้เกิด

อันตราย หรือเกิดพิษจากการได้รับสัมผัสวัตถุอันตราย ทางภายนอก ได้แก่ ผิวหนัง 
นัยน์ตา หรือระบบทางเดินหายใจ หรือการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เกิดผลความเป็นพิษต่อ
ระบบภายในร่างกายหรืออาจเกิดการแพ้ได้ด้วย นอกจากความเป็นพิษต่อคนและสัตว์แล้ว 
ยังอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วัตถุอันตรายก าจัดแมลงและสัตว์อ่ืนบางชนิด
สามารถตกค้างในสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การใช้วัตถุอันตรายเพ่ือการจัดการแมลงและสัตว์อ่ืน
อย่างปลอดภัยจึงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด 

ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายได้ที ่   
 งานบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านอินเตอร์เน็ต  

 ( http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/psiond/PSerch.asp?id=psio) 
หรือสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่บริการออนไลน์ : ระบบสอบถามข้อมูลสารเคมีและผลิตภัณฑ์
วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 (http://www.fda.moph.go.th/psiond/eservice.htm ) 
ข้อมูลโดย : ส านักควบคุมเครื่องส าอางและวัตถุอันตราย    e-mail : toxic@fda.moph.go.th 

วอส. 

http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/psiond/PSerch.asp?id=psio%20)%20หรือ
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