
สถานการณค์วามปลอดภยัของผกัและผลไมใ้นประเทศสถานการณค์วามปลอดภยัของผกัและผลไมใ้นประเทศ

โดย: นางนภาพร กาํภพูงษ์

การประชุมวิชาการเพื)อเตอืนภยัสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช ประจาํปี 2557
“สรา้งสงัคมไทยใหป้ลอดภยัจากสารเคมีกาํจดัศตัรูพืช”

วนัพฤหสับดีที) 20 กุมภาพนัธ ์2557

โดย: นางนภาพร กาํภพูงษ์
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา



หวัขอ้การนาํเสนอ

� การดาํเนินงานของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

� สถานการณค์วามไม่ปลอดภยั ของ ผกัและผลไม ้

� หน่วยงานที)กาํกบัดแูลการอนุญาตใชแ้ละการตกคา้งใน� หน่วยงานที)กาํกบัดแูลการอนุญาตใชแ้ละการตกคา้งใน
อาหาร

� การกาํกบัดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
ดา้นผกัและผลไม้

� บทกาํหนดโทษ
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กรอบการดาํเนินงานของ อย. ภายใต ้พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522

ประเมนิ ความสามารถของผูป้ระกอบการ
ก่อน ออกสูต่ลาด

ประเมิน ความสามารถของผูป้ระกอบการ
หลัง ออกสูต่ลาด

ออกมาตรฐาน

การอนุญาตก่อนออกสูท่อ้งตลาด การตรวจตดิตามหลงัออกสูท่อ้งตลาด

ผูบ้ริโภค

ผูป้ระกอบการสถานที)   
ผลิตภณัฑ ์  
โฆษณา

          คาดหวงัอาหาร
ปลอดภยั     คุม้ค่า    สมประโยชน์

สถานที)   
ผลิตภณัฑ ์  

โฆษณาหนา้ที): นาํมาตรฐานมาจดัการในการ
ผลิต

ผลิต/นาํเขา้/จาํหน่ายอาหาร
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หวัขอ้การนาํเสนอ

� การดาํเนินงานของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

� สถานการณค์วามไม่ปลอดภยั ของ ผกัและผลไม ้

� หน่วยงานที)กาํกบัดแูลการอนุญาตใชแ้ละการตกคา้งใน� หน่วยงานที)กาํกบัดแูลการอนุญาตใชแ้ละการตกคา้งใน
อาหาร

� การกาํกบัดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
ดา้นผกัและผลไม้

� บทกาํหนดโทษ
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กายภาพเคมี จลุินทรีย์

ความปลอดภยั ปราศจากอนัตราย 3 ประการ

สาเหตุสาเหตอุาหารไม่ปลอดภยัอาหารไม่ปลอดภยั......เกิดจากอะไรเกิดจากอะไร ????

กายภาพเคมี จลุินทรีย์
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สถานการณค์วามไม่ปลอดภยั ของ ผกัและผลไม ้

การตกคา้งของสารเคมีและยา
ทางการเกษตร

ขาดระบบการจดัการ
สุขอนามยัที)ดี

การใชส้ารเคมีปลอมปน

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

คดั/บรรจุ จดัจาํหน่ายฟารม์ ผูบ้ริโภครวบรวม/ตลาด

ทางการเกษตร

• ขาดความรูใ้นการใชส้ารเคมีที�ถูกตอ้ง
• การเขา้ถึงเฉพาะขอ้มลูจากการ

โฆษณาและการส่งเสริมการขาย
สารเคมีอยา่งอิสระ ส่งผลใหเ้กิดการ
ใชส้ารเคมีที�ไมถู่กวธิีและมีการใช้
อยา่งฟุ่มเฟือย

สุขอนามยัที)ดี

• การใชน้ํ.าที�ไมส่ะอาด
• การลา้งทาํความสะอาดไมถู่กวธิี

การใชส้ารเคมีปลอมปน

• การใชฟ้อรม์าลินเพื�อคงความสด
• การใชส้ารฟอกขาวเพื�อใหอ้าหาร

มีความขาว
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หวัขอ้การนาํเสนอ

� การดาํเนินงานของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

� สถานการณค์วามไม่ปลอดภยั ของ ผกัและผลไม ้

� การกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา� การกาํกบัดูแลของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
ดา้นผกัและผลไม้

� บทกาํหนดโทษ
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การกาํกบัดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

กฎหมายในสว่นของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
(กรณีสารตกคา้งในอาหาร)

การเฝ้าระวงัความปลอดภยัผกัและผลไม้การเฝ้าระวงัความปลอดภยัผกัและผลไม้

ประชาสมัพนัธถ์่ายทอดความรู ้

รว่มกบัภาคีเครอืข่ายใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยัอาหาร
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กฎหมายในสว่นของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
(กรณีสารตกคา้งในอาหาร)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื)อง อาหารที)มีสารพิษตกคา้ง 
ฉบบัลงวนัที) 14 เมษายน 2554 และที)แกไ้ขเพิ)มเติม

9

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที) 151 (พ.ศ.2536) 
เรื)อง กาํหนดวตัถุที)หา้มใชใ้นอาหาร



� วตัถุอนัตรายทางการเกษตร” หมายความว่า

 สารที)มีจุดมุ่งหมายใชเ้พื)อป้องกัน ทาํลาย ดึงดูดขับไล่หรือควบคุมศัตรูพืชและสัตว ์
หรือพืชและสัตวท์ี)ไม่พึงประสงค ์ไม่ว่าจะเป็นการใชร้ะหว่างการเพาะปลูก การเก็บรักษา การ
ขนส่ง การจาํหน่าย หรือระหว่างกระบวนการผลิตอาหาร สินคา้เกษตรหรืออาหารสตัว ์หรือเป็น

� อาหารที)มีสารพิษตกคา้งเป็นอาหารที)กาํหนด

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื)อง อาหารที)มีสารพิษตกคา้ง 
ฉบบัลงวนัที) ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔ และที)แกไ้ขเพิ)มเตมิ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื)อง อาหารที)มีสารพิษตกคา้ง 
ฉบบัลงวนัที) ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔ และที)แกไ้ขเพิ)มเตมิ

ขนส่ง การจาํหน่าย หรือระหว่างกระบวนการผลิตอาหาร สินคา้เกษตรหรืออาหารสตัว ์หรือเป็น
สารที)อาจใชก้บัสตัวเ์พื)อควบคมุปรสิตภายนอก (ectoparasites) 

และใหห้มายความรวมถึง สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทาํใหใ้บร่วง สารทาํ
ใหผ้ลร่วง สารยับยัWง การแตกยอดอ่อน และสารที)ใชก้ับพืชผลก่อนหรือหลังการเก็บเกี)ยว เพื)อ
ป้องกนัการเสื)อมเสียระหว่างการเก็บรกัษาและการขนสง่ 

แต่ไม่รวมถึงปุ๋ย สารอาหารของพืช และสัตว ์วัตถุเจือปนอาหารวัตถุที)เติมในอาหาร
สตัว ์(feed additive) และยาสตัว ์(veterinary drug)

ที)มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื)อง อาหารที)มีสารพิษตกคา้ง
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� อาหารที)มีสารพิษตกคา้งตอ้งมีมาตรฐาน โดยตรวจไม่พบสารพิษตกคา้งจากวัตถุอนัตราย
ทางการเกษตรในอาหาร ยกเวน้กรณีดงัตอ่ไปนีW

1) ยอมใหต้รวจพบสารพิษตกคา้งจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตรไดไ้ม่เกินปริมาณสารพิษตกคา้ง
สูงสุด (Maximum Residue Limits; MRLs) ที)กาํหนดในบญัชีหมายเลข ๑ และ ๒ แนบทา้ยประกาศ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื)อง อาหารที)มีสารพิษตกคา้ง 
ฉบบัลงวนัที) ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔ และที)แกไ้ขเพิ)มเตมิ (ตอ่)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื)อง อาหารที)มีสารพิษตกคา้ง 
ฉบบัลงวนัที) ๑๔ เมษายน ๒๕๕๔ และที)แกไ้ขเพิ)มเตมิ (ตอ่)

สูงสุด (Maximum Residue Limits; MRLs) ที)กาํหนดในบญัชีหมายเลข ๑ และ ๒ แนบทา้ยประกาศ
กระทรวงฯ

2) กรณีชนิดของวตัถุอนัตรายทางการเกษตรและชนิดของอาหารที)ไม่มีค่า MRLs กาํหนดไวใ้นบญัชี
หมายเลข ๑ และ ๒ ยอมใหต้รวจพบไดไ้ม่เกินค่ากาํหนดของมาตรฐานสากล (Codex) แตท่ัWงนีW ตอ้ง
ไม่ใช่สารพิษตกคา้งจากวตัถุอนัตรายทางการเกษตรที)ไดย้กเลิกการขึW นทะเบียนการใชใ้นประเทศ
โดยกรมวิชาการเกษตรแลว้ (วตัถุอนัตรายทางการเกษตรชนิดที) ๔) 

11
ที)มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื)อง อาหารที)มีสารพิษตกคา้ง



ตามบญัชีหมายเลข 1 และมาตรฐานสากล (Codex) มีค่ากาํหนด 
MRLs ที)ยอมใหม้ีไดใ้นอาหารสาํหรบั

• คารโ์บฟูแรน (Carbofuran) 

ตวัอยา่งวตัถุอนัตรายทางการเกษตร

• คารโ์บฟูแรน (Carbofuran) 

• เมโทมิล (Methomyl) 

12



บญัชีหมายเลข 1
ปริมาณสารพิษตกคา้งสูงสุด (Maximum Residue Limit, MRL)

แนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื�อง อาหารที�มีสารพิษตกคา้ง
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มาตรฐานสากล (Codex) 
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1. นํ.ามนัพืชที�ผ่านกรรมวิธีเติมโบรมีน (Brominated vegetable oil)
2. กรดซาลิไซลิก (Salicylic acid)
3. กรดบอริก (Boric Acid)
4. บอแรกซ ์(Borax)
5. แคลเซียมไอโอเดต (calcium iodate) หรือ โพแทสเซียมไอโอเดต (potassium iodate) ยกเวน้การใชเ้พื�อปรบัสภาวะ

โภชนาการเกี�ยวกบัการขาดสารไอโอดีน ตามที�ไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
6. ไนโตรฟรูาโซน (Nitrofurazone)

x วตัถุที)หา้มใชใ้นอาหาร

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที) 151 (พ.ศ.2536)
เรื)อง กาํหนดวตัถุที)หา้มใชใ้นอาหาร และที)แกไ้ขเพิ)มเตมิ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที) 151 (พ.ศ.2536)
เรื)อง กาํหนดวตัถุที)หา้มใชใ้นอาหาร และที)แกไ้ขเพิ)มเตมิ

6. ไนโตรฟรูาโซน (Nitrofurazone)
7. โพแทสเซียมคลอเรต (Potassium chlorate)
8. ฟอรม์าลดีไฮด ์(Formaldehyde) สารละลายฟอรม์าลดีไฮด ์(formaldehyde solution) และพาราฟอรม์าลดีไฮด ์

(Paraformaldehyde)
9. คมูาริน (Coumarin) หรือ 1,2-เบนโซไพโรน (1,2-Bezopyrone) หรือ 5,6-เบนโซ-แอลฟา-ไพโรน (5-6-Benzo - a -

pyrone) หรือ ซิส-ออรโ์ธ-คมูาริค แอซิด แอนไฮไดรด์ (cis-o-coumaric acid, anhydride) หรือ ออรโ์ธ-ไฮดรอกซีซินนามิค 
แอซิด แลคโตน (O-Hydroxycinnamic acid, lactone)

10. ไดไฮโดรคมูาริน (Dihydrocoumarin) หรือ เบนโซไดไฮโดรไพโรน (Benzodihydropyrone) หรือ 3-4-ไดไฮโดรคมูาริน (3,4-
Dihydrocoumarin) หรือ ไฮโดรคมูาริน (Hydrocoumarin)

11. เมทิลแอลกอฮอล ์(Methyl alcohol) หรือ เมทานอล (Methanol) ยกเวน้การใชเ้ป็นสารชว่ยในการผลิตอาหาร (Food 
processing aids) เพื�อการส่งออก

12. ไดเอทิลีนไกลคอล (Diethylene Glycol)
ที)มา : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัที) 151 (พ.ศ.2536) เรื)อง กาํหนดวตัถุที)หา้มใชใ้นอาหาร 15



การกาํกบัดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

กฎหมายในสว่นของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
(กรณีสารตกคา้งในอาหาร)

การเฝ้าระวงัความปลอดภยัผกัและผลไม้การเฝ้าระวงัความปลอดภยัผกัและผลไม้

ประชาสมัพนัธถ์่ายทอดความรู ้

รว่มกบัภาคีเครอืข่ายใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยัอาหาร
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การกาํกบัดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
ดา้นผกัและผลไม้

คดั/บรรจุ จดัจาํหน่ายฟารม์ ผูบ้ริโภครวบรวม/ตลาด

17

เฝ้าระวงัความปลอดภยัผกัและผลไม้เฝ้าระวงัความปลอดภยัผกัและผลไม้



การเฝ้าระวงัความปลอดภยัดา้นอาหารของ
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

การตรวจวิเคราะหโ์ดยวิธี Screening Test
1. สินคา้นาํเขา้

สาํนกัดา่นอาหารและยา

การตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏิบตักิาร

18

2. สินคา้ภายในประเทศ

สาํนกัอาหาร



1. สินคา้นาํเขา้
การตรวจวิเคราะหโ์ดยวิธี Screening Test

การเฝ้าระวงัความปลอดภยั ผกัและผลไม้
ของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

สาํนกัดา่นอาหาร
และยา

2. สินคา้ภายในประเทศ
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และยา

สาํนกัอาหาร



ปี
จาํนวนทัWงหมด 

(ตวัอยา่ง)
ตกมาตรฐาน

จาํนวน (ตวัอยา่ง) รอ้ยละ
2554 1,486 21 1.41

2555 917 115 12.54

ผลการเฝ้าระวงัการปนเปืW อนยาฆ่าแมลงในผกัและผลไมน้าํเขา้
(3 ปียอ้นหลงั) โดย สาํนกัดา่นอาหารและยา 

ผลการเฝ้าระวงัการปนเปืW อนยาฆ่าแมลงในผกัและผลไมน้าํเขา้
(3 ปียอ้นหลงั) โดย สาํนกัดา่นอาหารและยา 

2556 1,302 66 5.07
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ที)มา : 
• ขอ้มูลการตรวจพบวตัถุอนัตรายทางการเกษตรในผกัและผลไมน้าํเขา้ ปีงบประมาณ  2551 – 2555
• ผลการตรวจวิเคราะหผ์ลิตภณัฑอ์าหารนาํเขา้ ณ ด่านอาหารและยา ปีงบประมาณ 2556 



ลาํดบัที) ชนิดผกัและผลไม้ กลุม่สารเคมีที)ตรวจพบ

1 พริกแหง้ ออรก์าโนฟอสเฟต
2 สม้ ออรก์าโนฟอสเฟต
3 กะหลํ )าดอก/กะกลํ )าปลี คารบ์าเมต

ผลวิเคราะหก์ารปนเปืW อนของยาฆ่าแมลงในผกัและผลไมน้าํเขา้
ในปี 2556 ที)พบตกมาตรฐาน 5 อนัดบัแรก

ผลวิเคราะหก์ารปนเปืW อนของยาฆ่าแมลงในผกัและผลไมน้าํเขา้
ในปี 2556 ที)พบตกมาตรฐาน 5 อนัดบัแรก

3 กะหลํ )าดอก/กะกลํ )าปลี คารบ์าเมต
4 แกว้มงักร ไพรีทรอยดส์
5 ลิW นจี) ออรก์าโนฟอสเฟต
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ที)มา : ผลวิเคราะหก์ารปนเปืW อนของยาฆ่าแมลงในตวัอยา่งผกัและผลไมน้าํเขา้ ปีงบประมาณ 2556



เฝ้าระวงัผกัและผลไมป้นเปืW อนยาฆ่าแมลง ณ สถานที)จาํหน่าย ทั )วประเทศ 
โดยใชชุ้ดทดสอบอยา่งง่าย (GT Test Kit และ TM KIT) ดงันีW

เฝ้าระวงัผกัและผลไมป้นเปืW อนยาฆ่าแมลง ณ สถานที)จาํหน่าย ทั )วประเทศ 
โดยใชชุ้ดทดสอบอยา่งง่าย (GT Test Kit และ TM KIT) ดงันีW

(1) ตลาดสด ตลาดนัด และซุปเปอรม์าเก็ต (กรุงเทพมหานคร) 
 โดยหน่วยเคลื)อนที)เพื)อความปลอดภยัดา้นอาหารสว่นกลาง

การเฝ้าระวงัสถานการณค์วามปลอดภยัผกัและผลไม ้
ภายในประเทศ

 โดยหน่วยเคลื)อนที)เพื)อความปลอดภยัดา้นอาหารสว่นกลาง

(2) ตลาดสด ตลาดนดั ซุปเปอรม์าเก็ต และรา้นอาหารในงานมหกรรมตา่งๆ (ส่วนภูมิภาค) 
โดยหน่วยเคลื)อนที)เพื)อความปลอดภยัดา้นอาหารส่วนภูมิภาค 12 ศนูย์
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ผลการเฝ้าระวงัผกัและผลไมป้นเปืW อนยาฆ่าแมลงภายในประเทศ 
(3 ปียอ้นหลงั) โดยสาํนกัอาหาร

ผลการเฝ้าระวงัผกัและผลไมป้นเปืW อนยาฆ่าแมลงภายในประเทศ 
(3 ปียอ้นหลงั) โดยสาํนกัอาหาร

ปี
ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาค รวมทัWงประเทศ

จาํนวน
ทัWงหมด 

(ตวัอยา่ง)

ตกมาตรฐาน จาํนวน
ทัWงหมด 

(ตวัอยา่ง)

ตกมาตรฐาน จาํนวน
ทัWงหมด 

(ตวัอยา่ง)

ตกมาตรฐาน
จาํนวน 

(ตวัอยา่ง)
รอ้ยละ

จาํนวน 
(ตวัอย่าง)

รอ้ยละ
จาํนวน 

(ตวัอยา่ง)
รอ้ยละ

2554 1,601 131 8.18 58,637 2,923 4.98 60,238 3,054 5.07
2555 1,987 69 3.47 65,744 3,176 4.83 67,731 3,245 4.792555 1,987 69 3.47 65,744 3,176 4.83 67,731 3,245 4.79
2556 1,500 87 5.80 63,887 2,319 3.63 65,387 2,406 3.68

ที)มา : 
• ผลการตรวจสอบการปนเปืW อนฆ่าแมลงในผกัและผลไม ้ภายในประเทศ ณ สถานที)จาํหน่าย โดยหน่วยเคลื)อนที)เพื)อความ

ปลอดภยัดา้นอาหาร ปี 2551-2556
• ผลวิเคราะหก์ารตกคา้งของยาฆ่าแมลง ปี 2556 โดยหน่วยเคลื)อนที)เพื)อความปลอดภยัดา้นอาหารทั )วประเทศ

* หมายเหตุ ทั.งนี. หน่วยเคลื�อนที�เพื�อความปลอดภยัดา้นอาหาร วิเคราะหโ์ดยชุดทดสอบเบื. องตน้ GT-Test Kits ซึ�งตรวจหาความเป็นพิษของสารเคมี
กาํจดัศตัรพูืช 2 กลุ่ม คือ Organophosphate และ Carbamate  โดยชุดทดสอบ GT-Test Kits สามารถตรวจวิเคราะหส์ารเคมีได ้   2 กลุ่มนี. เท่านั.น แต่ไม่
สามารถระบุ แยกชนิดของสารได้

ทั.งนี.  สารเคมีกาํจดัศตัรพูืช 4 ชนิด ไดแ้ก่ 
1. คารโ์บฟรูาน  2. เมโทมิล เป็นสารกลุ่ม Carbamate  
3. ไดโครโดฟอส 4. อีพีเอ็น เป็นสารกลุ่ม Organophosphate
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ลาํดบัที) ชนิดผกัและผลไม้
จาํนวนทัWงหมด 

(ตวัอยา่ง)
ตกมาตรฐาน

จาํนวน (ตวัอยา่ง) รอ้ยละ

1 ใบบวับก 218 72 33.03
2 ดอกหอม 229 42 18.34
3 ข่า 54 6 11.11

ผลวิเคราะหก์ารตกคา้งของยาฆ่าแมลงในผกัและผลไมจ้ากแหล่งจาํหน่ายทั )วประเทศ      
ในปี 2556 ที)พบตกมาตรฐาน 5 อนัดบัแรก

ผลวิเคราะหก์ารตกคา้งของยาฆ่าแมลงในผกัและผลไมจ้ากแหล่งจาํหน่ายทั )วประเทศ      
ในปี 2556 ที)พบตกมาตรฐาน 5 อนัดบัแรก

3 ข่า 54 6 11.11
4 ผกักาดลุย้ 30 3 10.00
5 กะหลํ )าปลี 3,579 338 9.44
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ที)มา : ผลวิเคราะหก์ารตกคา้งยาฆ่าแมลง* ในตวัอยา่งผกัและผลไม ้จากแหล่งจาํหน่ายทั )วประเทศ 
โดยหน่วยเคลื)อนที)เพื)อความปลอดภยัดา้นอาหาร ปี 2556



การกาํกบัดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

กฎหมายในสว่นของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
(กรณีสารตกคา้งในอาหาร)

การเฝ้าระวงัความปลอดภยัผกัและผลไม้การเฝ้าระวงัความปลอดภยัผกัและผลไม้

ประชาสมัพนัธถ์่ายทอดความรู ้

รว่มกบัภาคีเครอืข่ายใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยัอาหาร
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ประชาสมัพนัธถ์่ายทอดความรู ้ประชาสมัพนัธถ์่ายทอดความรู ้

1) จดัทาํสื)อการถ่ายทอดความรู ้ไดแ้ก่ เกมความรู ้แผ่นพบั
การลา้งผกัใหป้ลอดสารพิษ

2) จดักิจกรรมถ่ายทอดความรูเ้รื)อง การลา้งผกั”และอาหาร2) จดักิจกรรมถ่ายทอดความรูเ้รื)อง การลา้งผกั”และอาหาร
ปลอดภยั”ณ แหลง่จาํหน่าย 
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การกาํกบัดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

กฎหมายในสว่นของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
(กรณีสารตกคา้งในอาหาร)

การเฝ้าระวงัความปลอดภยัผกัและผลไม้การเฝ้าระวงัความปลอดภยัผกัและผลไม้

ประชาสมัพนัธถ์่ายทอดความรู ้

รว่มกบัภาคีเครอืข่ายใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยัอาหาร
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รว่มกบัภาคีเครือข่ายใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยัอาหารรว่มกบัภาคีเครือข่ายใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยัอาหาร

หน่วยเคลื)อนที)เพื)อความปลอดภยัดา้นอาหารไดร้ว่มดาํเนินการกบั
เครือข่ายตา่งๆ เช่น อย.นอ้ย และ บก.ปคบ เป็นตน้

เช่น โครงการ “ผกัสดปลอดภยั 
สง่เสริมคนไทยสุขภาพดี ภายใต้

ทฤษฏีตาํรวจผูร้บัใชชุ้มชน” 
(สายสืบผกัสดรีเทิรน์) 

พิธีเปิดโครงการฯ เมื)อวนัที) 15 พฤษภาคม 
2556 ที)ตลาดยิ)งเจรญิ เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร
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หวัขอ้การนาํเสนอ

� การดาํเนินงานของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

� สถานการณค์วามไม่ปลอดภยั ของ ผกัและผลไม ้

� หน่วยงานที)กาํกบัดแูลการอนุญาตใชแ้ละการตกคา้งใน� หน่วยงานที)กาํกบัดแูลการอนุญาตใชแ้ละการตกคา้งใน
อาหาร

� การกาํกบัดแูลของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา
ดา้นผกัและผลไม้

� บทกาํหนดโทษ
29



บทกาํหนดโทษ

กรณีผลการตรวจวิเคราะหพ์บสารพิษตกคา้งไม่เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ว่าดว้ยเรื)อง อาหารที)มีสารพิษตกคา้ง จดัเป็นการ
ผลิตเพื)อจาํหน่าย ซึ)งอาหารผิดมาตรฐาน ตามมาตรา 25(3) มีโทษตาม
มาตรา 60 ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกิน 50,000 บาท

หากพบสารพิษตกคา้งในปริมาณมากอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัผูบ้ริโภค 
จดัเป็นการผลิตเพื)อจาํหน่ายอาหารไม่บริสุทธิz ตามมาตรา 25(1) มีโทษ
ตามมาตรา 58 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน ๒ ปี หรอืปรบัไม่เกิน 
20,000 บาท หรอืทั.งจาํทั.งปรบั
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...ขอขอบคณุ......ขอขอบคณุ...
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