
การใหบริการการจัดการแมลงและสัตวอื่น

กลุมควบคุมวัตถุอันตราย

การจัดการแมลงและสัตวอื่น  คืออะไร

การจัดการแมลงและสัตวอ่ืน Pest  Management (หรือ Intergrated Pest
Management : IPM = การบูรณาการจัดการแมลงและสัตวอ่ืน) เปนกระบวนการใชเทคนิค
ตาง ๆ อยางเหมาะสม  เพื่อปองกันกําจัดแมลงและสัตวรบกวนอื่น ๆ เทคนิคตาง ๆ  เพื่อ
ควบคุมปองกันสาเหตุแหงปญหาตั้งแตตน  ไดแกการ  สุขาภิบาล  การดูแลจัดการ
อาคาร  บานเรือน  สถานที่  ทําการปดกั้น  หรือปองกันไมใหแมลงและสัตวที่เปนปญหา
เขามารุกล้ําทําลายภายในอาคารบานเรือน  การจัดการทําความสะอาด  ความเปน
ระเบียบ  การจัดการขยะอยางเหมาะสมไมใหมีการสะสมอาหารอันเปนแหลงที่ชักจูงสัตว
รบกวนเขามา   กรณีเกิดปญหาการเขาทําลายของแมลงสัตวรบกวนแลวจําเปนตองใชกระบวน
การจัดการแมลงและสัตวอ่ืน   ซึ่งอาจตองพึ่งพาบริการจากผูใหบริการใชรับจางการจัดการแมลง
และสัตวอ่ืน  เทคนิค  วิธีการตางๆ   ในการจัดการแมลง  ต้ังแตการสุขาภิบาล  วิธีการจัดโครงสราง
การจัดการทางกายภาพ  จนถึงวิธีการใชสารเคมี  ใหเลือกการใชสารเคมีวัตถุอันตรายเปนอันดับสุด
ทายหรือใชวิธีการรวมกันใหสารเคมีเทาที่จําเปน   ซ่ึงการจัดการแมลงและสัตวอ่ืนมี  ขั้นตอน
พื้นฐาน   ดังนี้
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1.1   การสุขาภิบาลที่ดีจะลดปญหาการรุกรานจากแมลง  สัตวรบกวน
1.2   การสํารวจหารองรอยการทําลายจากสัตวรบกวน
1.3   การระบุหรือจําแนกชนิดแมลง  สัตวรบกวน
1.4   การจัดการโดยใชต้ังแต 2 วิธีการขึ้นไป
1.5   การติดตามประเมินผล

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการกํากับดูแลการใหบริการใชรับจาง
กําจัดแมลงและสัตวอื่นอยางไร

2.1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลวัตถุ
อันตรายที่ใชในบานเรือนและทางสาธารณสุข  ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย  พ.ศ.2535  ซ่ึงได
กําหนดใหการผลิต  การนําเขา  การสงออก  หรือการมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายชนิด
ที่ 3 ตองขออนุญาต   สวนกรณีเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  ตองแจงดําเนินการ  นอกจาก
นี้ผูผลิต  ผูนําเขา  ผูสงออกวัตถุอันตรายตองขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑวัตถุอันตรายชนิด
ที่ 2 และชนิดที่ 3 ดวย  สําหรับผูประกอบการมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายไวเพื่อใชรับ
จางกําจัดปลวก  มด  แมลง  หนู  และสัตวรําคาญ  ตามบานเรือน  อาคารสถานที่  ตอง
ขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  หรือ
แจงดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2

2.2 ต้ังแต  มิถุนายน 2548  ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง  ผูควบคุมการใชวัตถุ
อันตรายเพื่อใชรับจาง  กําหนดใหผูรับอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจางการ
จัดการแมลงและสัตวอ่ืน  ตองจัดใหมีผูควบคุมการใชวัตถุอันตราย  เปนบุคลากรเฉพาะรับ
ผิดชอบควบคุมการจัดการแมลงและสัตวอ่ืน  ใหดําเนินการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
มีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอผูอยูอาศัย  โดยคุณสมบัติของผูควบคุมตองมีประสบ
การณหรือผานการอบรมและทดสอบความรูตามหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยากําหนด  และตองตออายุทุก 3 ป   ซึ่งระยะแรก  สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา  ไดสนับสนุนและรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จัดการอบรมหลักสูตรผูควบคุมการใช
วัตถุอันตราย  จํานวน 7 รุน   ตอจากนั้นในป 2550  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  ไดจัดการอบรม
อีก 2 รุนถึงขณะนี้มีผูผานการอบรมไดรับหนังสือรับรองดังกลาวแลวจํานวน 363 ราย
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2.3 นอกจากนี้ภายหลังการอนุญาต  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ไดจัดทําแผน
งานตรวจสอบ  เฝาระวังการประกอบการมีไวซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  โดยพนักงานเจาหนา
ที่ทําการตรวจสอบสถานประกอบการกํากับใหมีการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมาย  ซ่ึงรวมถึง
การใชสารเคมีกําจัดแมลงที่ไมถูกตองหรือไมขึ้นทะเบียนไว  และจะดําเนินการกับผูกระทํา
การฝาฝนกฎหมายตามแตกรณีดวย   ทั้งนี้หากตรวจพบการประกอบการใชรับจางกําจัด
แมลงและสัตวอ่ืนที่มิไดขออนุญาตอยางถูกตอง  จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษ
จําคุกไมเกิน 2 ป  หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผูประกอบการใหบริการใชรับจาง  การจัดการแมลงและสัตวอื่น  ตองปฏิบัติ
อยางไร

ผูประกอบการใหบริการใชรับจางจัดการแมลงและสัตวอ่ืน  หรือผูมีไวในครอบครองวัตถุ
อันตราย   เพื่อใชรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย  ดังนี้

3.1 จัดใหมีผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง  โดยสงบุคลากรที่มีคุณสมบัติเขารับ
การอบรมตามหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด  และสอบผานไดรับหนังสือ
รับรองผูควบคุมการใชวัตถุอันตราย

3.2 จะตองขออนุญาตมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3  หรือแจงดําเนิน
การวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  กรณีไดรับอนุญาตอยูกอนแลวใหขอเพิ่มชื่อผูควบคุมในใบ
อนุญาตดวย

3.3 ตองปฏิบัติตามขอกําหนดหลักเกณฑของประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง
หลักเกณฑและวิธีการผลิต  การมีไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง  และการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ   ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑ
เกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษา  บุคลากร  การปฏิบัติงานใชวัตถุอันตราย  มาตราการเพื่อความปลอดภัย
ตอผูปฏิบัติงาน  เพื่อใหการดําเนินการไดมาตรฐานถูกตองตามหลักวิชาการ  และมีความปลอดภัย
ตอชีวิต  สัตว  พืช  ทรัพย  และสิ่งแวดลอม
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3.4 เลือกใชผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ถูกตองตรงตามวัตถุประสงคการใช  และตามขอบงใช
บนฉลาก  และเปนผลิตภัณฑที่ข้ึนทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีเลขทะเบียน
อย.วอส……..ดวยและไมใชสารเคมีอันตรายที่หามใช

ผูบริโภคตองปฏิบัติอยางไรในการเลือกใชบริการกําจัดแมลงและสัตวอื่น

สําหรับผูบริโภค   แนวทางในการเลือกใชบริการการจัดการแมลงและสัตวอ่ืน  เชน  กําจัด
ปลวก  แมลง  หนู   ตองพิจารณาดําเนินการ   ดังนี้

4.1 ขอดูเอกสารจากผูประกอบการที่แสดงวาเปนผูไดรับอนุญาตมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ 3  หรือใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2  จากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา   ซ่ึงใบอนุญาตหรือใบแจง  จะทําใหทราบถึงชื่อ  ที่ต้ัง  ผูใหบริการ  และตอง
มีชื่อผูควบคุมการใชวัตถุอันตราย   รวมถึงรายการชื่อวัตถุอันตรายที่ไดรับอนุญาตใหนํา
ไปใชในการใหบริการอยางถูกตอง

4.2 ขอเอกสารหนังสือสัญญาการใหบริการ  ผูใหบริการตองทําสัญญาการให
บริการเปนลายลักษณอักษร  ที่มีการระบุรายละเอียดสารเคมีวัตถุอันตรายที่ใช   เชน      
คําเตือน  อาการเกิดพิษ  วิธีแกพิษ  เอกสารคําแนะนําความปลอดภัย

4.3 ใหตรวจสอบผลิตภัณฑที่ใช   ตองติดฉลากและตองเปนผลิตภัณฑที่มีเลขทะเบียนวัตถุ
อันตรายที่ไดข้ึนทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ฉลากมีขอความแสดงราย
ละเอียดผลิตภัณฑที่ชัดเจน  สาระ  ดังนี้

- ชื่อทางเคมี  และอัตราสวนสารสําคัญ
- เลขทะเบียน  อย.วอส.
- ชื่อที่ต้ังผูผลิต  ผูจําหนาย
- ขอความแสดงประโยชน  วิธีใช  คําเตือน  การเก็บรักษา  ขอความแสดงการ

เกิดพิษ  วิธีแกพิษ  และคําแนะนําสําหรับแพทย
- ขอบงใช  วิธีผสม  อัตราสวนการใช
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4.4 สังเกตการปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานวามีการใชผลิตภัณฑตรงตามวัตถุประสงคการใช
ตามที่ระบุไวบนฉลาก  ทั้งแมลงเปาหมาย   อัตราสวนการผสมใชงาน  เครื่องมือ  วิธีการที่ถูกตอง

4.5 แหลงขอมูลและแหลงรองทุกข  ผูบริโภคที่พบเห็นการประกอบการใหบริการรับจาง
กําจัดแมลงและสัตวอ่ืนไมปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  สามารถ
รองเรียนไดที่หมายเลขโทรศัพท 1556  หรือ สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

…………………………………………….
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