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การใหบริการการจัดการแมลงและสัตวอื่น
1. การจัดการแมลงและสัตวอื่น คืออะไร
การจัดการแมลงและสัตวอื่น Pest Management (หรือ Integrated Pest Management : IPM = การบูรณาการ
จัดการแมลงและสัตวอื่น) เปนกระบวนการใชเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม เพื่อปองกันกําจัดแมลงและสัตวรบกวน
อื่น ๆ เทคนิคตาง ๆ เพื่อควบคุมปองกันสาเหตุแหงปญหาตั้งแตตน ไดแกการ สุขาภิบาล การดูแลจัดการ อาคาร
บานเรือน สถานที่ ทําการปดกั้น หรือปองกันไมใหแมลงและสัตวที่เปนปญหาเขามารุกล้ําทําลายภายในอาคาร
บานเรือน การจัดการทําความสะอาด ความเปนระเบียบ การจัดการขยะอยางเหมาะสมไมใหมีการสะสมอาหารอัน
เปนแหลงที่ชักจูงสัตวรบกวนเขามา
กรณีเกิดปญหาการเขาทําลายของแมลงสัตวรบกวนแลวจําเปนตองใช
กระบวนการจัดการแมลงและสัตวอื่น ซึ่งอาจตองพึ่งพาบริการจากผูใหบริการใชรับจางการจัดการแมลงและสัตว
อื่น เทคนิควิธีการตาง ๆ ในการจัดการแมลง ตั้งแตการสุขาภิบาล วิธีการจัดโครงสราง การจัดการทางกายภาพ
จนถึงวิธีการใชสารเคมี ใหเลือกการใชสารเคมีวัตถุอันตรายเปนอันดับสุดทายหรือใชวิธีการรวมกันใหสารเคมีเทาที่
จําเปน ซึ่งการจัดการแมลงและสัตวอื่นมี (1) ขั้นตอนพื้นฐาน ดังนี้
1.1 การสุขาภิบาลที่ดีจะลดปญหาการรุกรานจากแมลง สัตวรบกวน
1.2 การสํารวจตรวจหารองรอยการทําลายจากสัตวรบกวน
1.3 การระบุหรือจําแนกชนิดแมลง สัตวรบกวน
1.4 การจัดการโดยใชตั้งแต 2 วิธีการขึ้นไป
1.5 การติดตามประเมินผล
2. สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีการกํากับดูแลการใหบริการใชรับจางกําจัดแมลงและสัตวอื่นอยางไร
2.1 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีหนาที่ความรับผิดชอบในการกํากับดูแลวัตถุอันตราย
ที่ใชในบานเรือนและทางสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535ซึ่งไดกําหนดใหการผลิต การนําเขา
การสงออก หรือการมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตองขออนุญาต สวนกรณีเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
ตองแจงดําเนินการ นอกจากนี้ผูผลิต ผูนําเขา ผูสงออกวัตถุอันตรายตองขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑวัตถุอันตรายชนิด
ที่ 2 และชนิดที่ 3 ดวย สําหรับผูประกอบการมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายไวเพื่อใชรับจางกําจัดปลวก มด แมลง
หนู และสั ต ว รํ า คาญ ตามบ า นเรื อ น อาคารสถานที่ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ต อ งขออนุ ญ าตต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาสําหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรือแจงดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 สวนภูมิภาค
ยื่นขอตอสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเขตที่สถานประกอบการตั้งอยู
2.2 ตั้งแต มิถุนายน 2548 ไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อ
ใชรับจาง ซึ่ง ตอมาถูกยกเลิก เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสมและครอบคลุมการปฏิบัติยิ่งขึ้นโดย ออกประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง พ.ศ.2550 กําหนดใหผูรับอนุญาตมีไวในครอบครอง
ซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจางการจัดการแมลงและสัตวอื่น ตองจัดใหมีผูควบคุมการใชวัตถุอันตราย เปนบุคลากร
เฉพาะรับผิดชอบควบคุมการจัดการแมลงและสัตวอื่น ใหดําเนินการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ มีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยตอผูอยูอาศัย โดยคุณสมบัติของผูควบคุมตองมีประสบการณหรือผานการอบรมและทดสอบความรู
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ตามหลั ก สู ต รที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยากํ า หนด และต อ งต อ อายุ ทุ ก 3
ป ซึ่ ง คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับประกาศใหเปนผูจัดการอบรมหลักสูตรผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายแลว ตั้งแตป
2548 จนถึงปจจุบัน ถึงขณะนี้มีผูผานการอบรมไดรับหนังสือรับรองดังกลาวแลวจํานวน 452 ราย สวนในป2551
จะมีผูครบรอบอายุหนังสือรับรอง ที่ตองตออายุ จึงจะไดมีการจัดอบรมหลักสูตรตอเนื่องสําหรับผูผานการอบรม
เปนผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายแลวเพื่อตออายุหนังสือรับรองการเปนผูควบคุม ซึ่งหลักสูตรนี้จะเปนการติดตาม
ความรูกาวทันเทคโนโลยี และสถานการณปจจุบัน
2.3 นอกจากนี้ภายหลังการอนุญาต สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดจัดทําแผนงาน
ตรวจสอบ เฝาระวังการประกอบการมีไวซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง โดยพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบ
สถานประกอบการกํากับใหมีการปฏิบัติเปนไปตามกฎหมายซึ่งรวมถึงการใชสารเคมีกําจัดแมลงที่ไมถูกตอง
หรือไมขึ้นทะเบียนไว และจะดําเนินการกับผูกระทําการฝาฝนกฎหมายตามแตกรณีดวย ทั้งนี้หากตรวจพบการ
ประกอบการใชรับจางกําจัดแมลงและสัตวอื่นที่มิไดขออนุญาตอยางถูกตอง จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษ
จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
3. ผูประกอบการใหบริการใชรับจาง การจัดการแมลงและสัตวอื่น ตองปฏิบัติอยางไร
ผูประกอบการใหบริการใชรับจางการจัดการแมลงและสัตวอื่น หรือผูมีไวในครอบครองวัตถุอันตราย
เพื่อใชรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้
3.1 จัดใหมีผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง โดยสงบุคลากรที่มีคุณสมบัติเขารับการอบรม
ตามหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด และสอบผานไดรับหนังสือรับรองผูควบคุมการใช
วัตถุอันตราย
3.2 จะตองขออนุญาตมีไวในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 หรือแจงดําเนินการวัตถุอันตรายชนิด
ที่ 2 กรณีไดรับอนุญาตอยูกอนแลวใหขอเพิ่มชื่อผูควบคุมในใบอนุญาตดวย
3.3 ตองปฏิบัติตามขอกําหนดหลักเกณฑของประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการผลิต การมีไวในครอบครองเพื่อใชรับจาง และการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยามีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ ซึ่งไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสถานที่เก็บรักษา บุคลากร การปฏิบัติงานใชวัตถุ
อันตราย มาตรการเพื่อความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินการไดมาตรฐานถูกตองตามหลักวิชาการ
และมีความปลอดภัยตอชีวิต สัตว พืช ทรัพย และสิ่งแวดลอม
3.4 เลือกใชผลิตภัณฑวัตถุอันตรายที่ถูกตองตรงตามวัตถุประสงคการใช และตามขอบงใชบนฉลาก
และเปนผลิตภัณฑที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีเลขทะเบียน อย.วอส……..ดวยและ
ไมใชสารเคมีอันตรายที่หามใช
4. ผูบริโภคตองปฏิบัติอยางไรในการเลือกใชบริการกําจัดแมลงและสัตวอื่น
สําหรับผูบริโภค แนวทางในการเลือกใชบริการการจัดการแมลงและสัตวอื่น เชน กําจัดปลวก แมลง หนู
ตองพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
4.1 ขอดู เ อกสารจากผู ป ระกอบการที่ แ สดงว า เป น ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตมี ไ ว ใ นครอบครองซึ่ ง วั ต ถุ
อันตรายชนิดที่ 3 หรือใบรับแจงการดําเนินการวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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ซึ่งใบอนุญาตหรือใบแจง จะทําใหทราบถึงชื่อ ที่ตั้ง ผูใหบริการ และตองมีชื่อผูควบคุมการใชวัตถุอันตราย รวมถึง
รายการชื่อวัตถุอันตรายที่ไดรับอนุญาตใหนําไปใชในการใหบริการอยางถูกตอง
4.2 ขอเอกสารหนังสือสัญญาการใหบริการ ผูใหบริการตองทําสัญญาการใหบริการเปนลายลักษณ
อักษร ที่มีการระบุรายละเอียดสารเคมีวัตถุอันตรายที่ใช เชน คําเตือน อาการเกิดพิษ วิธีแกพิษ เอกสารคําแนะนํา
ความปลอดภัย
4.3 ใหตรวจสอบผลิตภัณฑที่ใช ตองติดฉลากและตองเปนผลิตภัณฑที่มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย
ที่ไดขึ้นทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ฉลากมีขอความแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ ที่ชัดเจน
สาระ ดังนี้
- ชื่อทางเคมี และอัตราสวนสารสําคัญ
- เลขทะเบียน อย.วอส.
- ชื่อที่ตั้งผูผลิต ผูจําหนาย
- ขอความแสดงประโยชน วิธีใช คําเตือน การเก็บรักษา ขอความแสดงการเกิดพิษ วิธี
แกพิษ และคําแนะนําสําหรับแพทย
- ขอบงใช วิธีผสม อัตราสวนการใช
4.4 สังเกตการปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานวามีการใชผลิตภัณฑตรงตามวัตถุประสงคการใชตามที่ระบุ
ไวบนฉลาก ทั้งแมลงเปาหมาย อัตราสวนการผสมใชงาน เครื่องมือ วิธีการที่ถูกตอง
4.5 แหลงขอมูลและแหลงรองทุกข ผูบริโภคที่พบเห็นการประกอบการใหบริการรับจางกําจัด
แมลงและสัตวอื่นไมปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑของประกาศกระทรวงสาธารณสุข สามารถรองเรียนไดที่
หมายเลขโทรศัพท 1556 หรือ สํานักควบคุมเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เอกสารอางอิง 1 หลักสูตร การอบรมผูควบคุมการใชวัตถุอันตรายเพื่อใชรับจาง

