(สําเนา)

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง คําชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
ดวยการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพื่อการกําจัดศัตรูพชื ในระหวางการเพาะปลูกหรือการเก็บรักษา
อาจทําใหมีสารพิษตกคางในอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จึงไดทบทวน
และปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อกําหนดปริมาณสารพิษตกคางในอาหารตางๆ เปนตนวาพืชผัก
ผลไม เนื้อสัตว เครื่องใน ไขมัน นม ไข และน้ํามัน ใหเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการคุมครองผูบริโภค โดย
ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
ขอ ๑ ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับเดิมทั้ง ๒ ฉบับ คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง ลงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๖๑)
พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ขอ ๒ ปรับปรุงและเพิ่มนิยาม เพื่อใหชัดเจนและครอบคลุมขึ้น ไดแก “สารพิษตกคาง” “วัตถุ
อันตรายทางการเกษตร” “ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit; MRL)” “ปริมาณสารพิษ
ตกค างสู งสุดที่ ปนเป อนจากสาเหตุ ที่ไม อาจหลีกเลี่ยงได (Extraneous Maximum Residue Limit; EMRL)”
“ดีฟอลตลิมิต (default limit)” “ชนิดสารพิษตกคาง (definition of residues)” ที่กําหนดใหตรวจ และ
“วัตถุอันตรายชนิดที่ ๔”
ขอ ๓ ชนิดของอาหารที่กําหนดปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit; MRL)
หรือที่กําหนดปริมาณสารพิษสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได (Extraneous Maximum Residue
Limit, EMRL) อางอิงตามมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. ๙๐๔๕-๒๕๕๙ การจัดกลุมสินคาเกษตร: พืช และฉบับ
แกไขปรับปรุงลาสุด สรุปตามตัวอยางตามบัญชีหมายเลข ๑ แนบทายประกาศนี้
ขอ ๔ กําหนดปริมาณสารพิษตกคางในอาหาร โดยสรุปเปน ๒ กลุม ไดแก
๔.๑ ตองตรวจไมพบสารพิษตกคางจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรตามบัญชีหมายเลข ๑
แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง ซึ่งเปนวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรชนิ ดที่ ๔ ที่หามมิ ใหมีการผลิต การนํ าเขา การสงออก หรือการมีไว ในครอบครอง
ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑
๔.๒ ตรวจพบสารพิษตกคางได แลวแตกรณี
(๑) ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (Maximum Residue Limit; MRL) ตรวจพบได ดังนี้
(๑.๑) ไมเกินคา MRL ที่กําหนดไวในบัญชีหมายเลข ๒ แนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง ดังตัวอยางที่ ๑ ของบัญชีหมายเลข ๒
แนบทายประกาศนี้

-๒(๑.๒) ไมเกินคา MRL ที่กําหนดไวใน Codex* 1 สําหรับกรณีซึ่งไมมีการกําหนด
คา MRL ไว ในบัญชีหมายเลข ๒ แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหาร
ที่มีสารพิษตกคาง ในกรณีดังตอไปนี้
(ก) กําหนดวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชนิดของอาหารไวในบัญชี
หมายเลข ๒ แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
แต ยั งมี อาหารบางชนิดที่ ไม มีกําหนดไว ในบัญ ชีดังกลาว ดังตัว อยางที่ ๒ ของบัญ ชีหมายเลข ๒ แนบทาย
ประกาศนี้
(ข) ไมไดกําหนดทั้งวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชนิดของอาหารไวใน
บัญชีหมายเลข ๒ แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
ดังตัวอยางที่ ๓ ของบัญชีหมายเลข ๒ แนบทายประกาศนี้
ทั้งนี้หากคา MRL ที่กําหนดสําหรับวัตถุอันตรายทางการเกษตรในชนิดของอาหาร
ที่กําหนดไวในบัญชีหมายเลข ๒ แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มี
สารพิษตกคางและที่กําหนดไวใน Codex มีความซ้ําซอนกัน ตองใชคา MRL ที่กําหนดไวในบัญชีหมายเลข ๒ แนบ
ทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง ดังตัวอยางที่ ๔ ของ
บัญชีหมายเลข ๒ แนบทายประกาศนี้
(๑.๓) กรณีที่มิไดกําหนดคาไวตามขอ (๑.๑) และ (๑.๒) ตรวจพบไดไมเกินคาดีฟอลต
ลิมิต (default limit) ดังนี้
(ก) ไมเกินคาที่กําหนดไวในบัญชีหมายเลข ๓ แนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
(ข) ไมเกิน ๐.๐๑ มิลลิกรัมสารพิษตกคางตอกิโลกรัมอาหาร สําหรับชนิด
ของอาหารที่มิไดกําหนดคาไวในบัญชีหมายเลข ๓ แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ.
๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
(๒) ปริ มาณสารพิ ษสู งสุ ดที่ ปนเป อนจากสาเหตุ ที่ ไม อาจหลี กเลี่ ยงได (Extraneous
Maximum Residue Limit, EMRL) ตรวจพบไดไมเกินที่กําหนดไวในบัญชีหมายเลข ๔ แนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง ดังตัวอยางตามบัญชีหมายเลข ๓ แนบทาย
ประกาศนี้
ทั้งนี้ สรุปไดตามผังแสดงการพิจารณาปริมาณสารพิษตกคางจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร
ตามบัญชีหมายเลข ๔ แนบทายประกาศนี้
ขอ ๕ กําหนดวิธีการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางในอาหาร เพื่อใหหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะห
มีการปฏิบัติที่เปนแนวทางเดียวกัน ตามบัญชีหมายเลข ๕ แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
ขอ ๖ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
ไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ และมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๖๐ เปนตนไป
0
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*คากําหนดของ Codex สามารถดูรายละเอียดไดในเว็บไซด http://www.fao.org/fao-who- codexalimentarius/standards/pestres/en/

-๓ขอ ๗ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศ มีความผิดตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดเปนอาหารผิดมาตรฐาน มีโทษปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือเปนอาหารไมบริสุทธิ์
ตามมาตรา ๒๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน
๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน และขอใหผูที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติใหถูกตองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวโดยเครงครัด หากมีขอสงสัยประการใด ติดตอ
สอบถามไดที่ สํานักอาหาร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐
๗๑๗๘ หรือ ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๗๙ ในเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

๒๘

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วันชัย สัตยาวุฒิพงศ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รับรองสําเนาถูกตอง
จิรารัตน เทศะศิลป
นักวิชาการและอาหารชํานาญการพิเศษ

-๔บัญชีหมายเลข ๑
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คําชี้แจงประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
การจัดกลุมพืชตามมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 9045-2559 การจัดกลุมสินคาเกษตร: พืช
มาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 9045-2559 การจัดกลุมสินคาเกษตร: พืช ไดจัดกลุมพืชออกเปนหมวดใหญ 5 ประเภท ไดแก
ประเภทที่ 1 กลุมผลไม
ประเภทที่ 4 กลุมถั่วเปลือกแข็งและเมล็ด
ประเภทที่ 2 กลุมผัก
ประเภทที่ 5 สมุนไพรและเครื่องเทศ
ประเภทที่ 3 กลุมธัญพืชและพืชอื่นๆ ตระกูลหญา
โดยแตละประเภทแบงเปนกลุมหลัก กลุมยอย และรายการพืชทีจ่ ัดอยูในกลุมยอย (รายละเอียดของรายการพืชที่จัดอยูในกลุมยอย ดูไดจาก มกษ. 9045-2559) สรุปไดดังนี้
ประเภทที่ 1 กลุมผลไม (fruits)
กลุมหลัก 001 ผลไมตระกูลสม (citrus fruit)
กลุมยอย 001A เลมอนและไลม (lemons and limes)
กลุมยอย 001B สมเปลือกลอน (mandarins)
กลุมยอย 001C สมเปลือกไมลอน (oranges, sweet, sours)
กลุมยอย 001D ผลไมประเภทสมโอ (pummelos)
กลุมหลัก 002 ผลไมที่มีผลแบบแอปเปล (pome fruit)
กลุมหลัก 003 ผลไมผลเดี่ยวที่มีเมล็ดแข็ง (stone fruit)
กลุมยอย 003A เชอรรี (cherries) : เชอรรีและชนิดของ Prunus ที่ผลคลายเชอรรี
กลุมยอย 003B พลัม (plums) : พลัมและชนิดของ Prunus ที่ผลคลายพลัม
กลุมยอย 003C พีช (peaches) : พีช เนกทารีน (nectarine) แอพริคอต (apricot) และชนิดของ Prunus ที่ผลคลายพีช เนกทารีนและ แอพริคอต
กลุมหลัก 004 เบอรรีและผลไมผลเล็ก (berries and other small fruits)
กลุมยอย 004A เคนเบอรรี (caneberries)
กลุมยอย 004B บุชเบอรรี (bushberries)

-๕กลุมยอย 004C เบอรรีจากไมพุมขนาดใหญหรือไมยืนตน (large shrub/tree berries)
กลุมยอย 004D ผลไมเล็กจากไมเลื้อย รวมทั้งเบอรรีที่ไดจากไมเลื้อย (small fruit vine climbing)
กลุมยอย 004E เบอรรีจากไมพุมเตี้ยหรือไมลมลุก (low growing berries)
กลุมหลัก 005 ผลไมเขตรอนและกึ่งเขตรอนที่บริโภคไดทั้งเปลือก (assorted tropical and sub-tropical fruits : edible peel)
กลุมยอย 005A ผลไมเขตรอนและกึ่งเขตรอนที่บริโภคไดทั้งเปลือก: ผลเล็ก (assorted tropical and sub-tropical fruits - small)
กลุมยอย 005B ผลไมเขตรอนและกึ่งเขตรอนที่บริโภคไดทั้งเปลือก: ผลกลางถึงใหญ (assorted tropical and sub-tropical fruits - medium to large)
กลุมยอย 005C ผลไมเขตรอนและกึ่งเขตรอนที่บริโภคไดทั้งเปลือก: ตระกูลปาลม (assorted tropical and sub-tropical fruits - palms)
กลุมหลัก 006 ผลไมเขตรอนและกึ่งเขตรอนที่เปลือกบริโภคไมได (assorted tropical and sub-tropical fruits : inedible peel)
กลุมยอย 006A ผลไมเขตรอนและกึ่งเขตรอนที่เปลือกบริโภคไมได: ผลเล็ก (assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel – small)
กลุมยอย 006B ผลไมเขตรอนและกึ่งเขตรอนที่เปลือกบริโภคไมได: ผลใหญผวิ เกลี้ยง (assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible smooth peel – large)
กลุมยอย 006C ผลไมเขตรอนและกึ่งเขตรอนที่เปลือกบริโภคไมได: ผลใหญผิวขรุขระหรือมีขน (assorted tropical and sub-tropical fruits – inedible rough or hairy peel – large)
กลุมยอย 006D ผลไมเขตรอนและกึ่งเขตรอนที่เปลือกบริโภคไมได: ไมตระกูลกระบองเพชร (assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel - cactus)
กลุมยอย 006E ผลไมเขตรอนและกึ่งเขตรอนที่เปลือกบริโภคไมได: ไมเลื้อย (assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel - vines)
กลุมยอย 006F ผลไมเขตรอนและกึ่งเขตรอนที่เปลือกบริโภคไมได: ไมตระกูลปาลม (assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel -palms)
ประเภทที่ 2 กลุมผัก (vegetables)
กลุมหลัก 009 พืชหัวแบบหอม (bulb vegetables)
กลุมยอย 009A พืชประเภทหัวหอมแหง (bulb onion)
กลุมยอย 009B พืชประเภทหัวหอมสด (green onion)
กลุมหลัก 010 ผักตระกูลกะหล่ํา ยกเวนผักใบของตระกูลกะหล่ํา (Brassica vegetables, except Brassica leafy vegetables)
กลุมยอย 010A ผักประเภทกะหล่ําดอก (flowerhead brassica)
กลุมยอย 010B ผักประเภทกะหล่ําหัว (head brassica)
กลุมยอย 010C ผักประเภทกะหล่ําตน (stem brassica)

-๖กลุมหลัก 011 ผักบริโภคผลตระกูลแตง (fruiting vegetables, cucurbits)
กลุมยอย 011A ผักบริโภคผลตระกูลแตง-แตงกวาและซัมเมอรสควอช (fruiting vegetables, cucurbits – cucumbers and summer squashes)
กลุมยอย 011B ผักบริโภคผลตระกูลแตง-เมลอน (fruiting vegetables, cucurbits – melons)
กลุมยอย 011C ผักบริโภคผลตระกูลแตง-วินเทอรสควอช (fruiting vegetables, cucurbits – winter squashes)
กลุมหลัก 012 ผักบริโภคผล นอกเหนือจากตระกูลแตง (fruiting vegetables, other than cucurbits)
กลุมยอย 012A มะเขือเทศ (tomatoes)
กลุมยอย 012B พริกและสินคาเกษตรที่คลายพริก (peppers and pepper-like commodities)
กลุมยอย 012C มะเขือและสินคาเกษตรที่คลายมะเขือ (eggplant and eggplant-like commodities)
กลุมหลัก 013 ผักใบ (leafy vegetables)
กลุมยอย 013A ผักใบเขียว (leafy greens)
กลุมยอย 013B ผักใบตระกูลกะหล่ํา (brassica leafy vegetables)
กลุมยอย 013C ใบของพืชรากและหัว (leaves of root and tuber vegetables)
กลุมยอย 013D ใบของตนไมยืนตน ไมพุมและไมเลื้อย (leaves of trees, shrubs and vines)
กลุมยอย 013E ผักใบที่เจริญในน้ํา (leafy aquatic vegetables)
กลุมยอย 013F วิทลูฟ (witloof)
กลุมยอย 013G ใบของผักตระกูลแตง (leaves of cucurbitaceae)
กลุมยอย 013H ใบออน (baby leaves)
กลุมยอย 013I ตนออน (sprouts)
กลุมหลัก 014 ถั่วฝกสด (legume vegetables)
กลุมยอย 014A ถั่วฝกสดเมล็ดไมกลม (beans with pods)
กลุมยอย 014B ถั่วฝกสดเมล็ดกลม (peas with pods)
กลุมยอย 014C เมล็ดถั่วสดชนิดไมกลม (succulent beans without pods)
กลุมยอย 014D เมล็ดถั่วสดชนิดกลม (succulent peas without pods)

-๗กลุมหลัก 015 ถั่วเมล็ดแหง (pulses)
กลุมยอย 015A ถั่วเมล็ดแหงชนิดไมกลม (dry beans)
กลุมยอย 015B ถั่วเมล็ดแหงชนิดกลม (dry peas)
กลุมหลัก 016 ผักรากและหัว (root and tuber vegetables)
กลุมยอย 016A ผักราก (root vegetables)
กลุมยอย 016B ผักหัว (tuberous and corm vegetables)
กลุมยอย 016C ผักรากและหัวที่เจริญในน้ํา (aquatic root and tuber vegetables)
กลุมหลัก 017 ผักที่บริโภคลําตนและกาน (stalk and stem vegetables)
กลุมยอย 017A ผักที่บริโภคลําตนและกาน – ลําตนและกานใบ (stalk and stem vegetables - stems and petioles subgroup)
กลุมยอย 017B ผักที่บริโภคลําตนและกาน – หนอออน (stalk and stem vegetables - young shoots subgroup)
กลุมยอย 017C ผักที่บริโภคลําตนและกานอื่นๆ (stalk and stem vegetables – others)
กลุมหลัก 018 เห็ดราที่บริโภคได (edible fungi)
ประเภทที่ 3 กลุมธัญพืชและพืชอื่นๆ ตระกูลหญา (cereal grains and grasses for sugar or syrup production)
กลุมหลัก 020 เมล็ดธัญพืช (cereal grains)
กลุมยอย 020A เมล็ดเล็ก (small grains)
กลุมยอย 020B ขาวโพดเมล็ดแหง ขาวฟางและมิลเลต (corn, grain sorghum and millet)
กลุมยอย 020C ขาว (rice)
กลุมยอย 020D ขาวโพดหวาน (sweet corn)
กลุมหลัก 021 พืชตระกูลหญาที่ใชผลิตน้ําตาลและน้ําเชื่อม (grasses, for sugar or syrup production)
ประเภทที่ 4 กลุมถั่วเปลือกแข็งและเมล็ด (nuts, seeds and others)
กลุมหลัก 022 นัตยืนตน (tree nuts)
กลุมหลัก 023 เมล็ดพืชน้ํามัน (oilseed)
กลุมยอย 023A เมล็ดพืชน้ํามันเมล็ดเล็ก (small seed oilseeds)

-๘กลุมยอย 023B เมล็ดทานตะวัน (sunflower seeds)
กลุมยอย 023C เมล็ดฝาย (cotton seed)
กลุมยอย 023D เมล็ดพืชน้ํามันอื่นๆ (other oilseeds)
กลุมยอย 023E ผลพืชน้ํามัน (oilfruits - friuts of palm trees)
กลุมหลัก 024 พืชเครื่องดื่ม (plants for beverage)
กลุมยอย 024A เมล็ดพืชเครื่องดื่ม (seed for beverage)
กลุมยอย 024B พืชเครื่องดื่มอื่นๆ (other plants for beverage)
ประเภทที่ 5 สมุนไพรและเครื่องเทศ (herbs and spices)
กลุมหลัก 027 สมุนไพร (herbs)
กลุมยอย 027A ไมลมลุก (herbs - herbaceous plants))
กลุมยอย 027B ใบของไมยืนตน (leaves of woody plants)
กลุมหลัก 028 เครื่องเทศ (spices)
กลุมยอย 028A เครื่องเทศกลุมเมล็ด (spices, seeds)
กลุมยอย 028B เครื่องเทศกลุมผล (spices, fruit or berries)
กลุมยอย 028C เครื่องเทศกลุมเปลือกไม (spices, bark)
กลุมยอย 028D เครื่องเทศกลุมราก (spices, root or rhizome)
กลุมยอย 028E เครื่องเทศกลุมตาดอก (spices, buds)
กลุมยอย 028F เครื่องเทศกลุมดอก (spices, flower or stigma)
กลุมยอย 028G เครื่องเทศกลุมเยื่อหุมเมล็ด (spices, aril)
กลุมยอย 028H เครื่องเทศกลุมผิวสม (spices, citrus peel)
หมายเหตุ รายละเอียดของรายการพืชที่จัดอยูในกลุมยอยตางๆ ตามปรากฏในมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 9045-2559 การจัดกลุมสินคาเกษตร: พืช และฉบับแกไขปรับปรุงลาสุด
สืบคนไดจากเว็บไซตของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ http://www.acfs.go.th/standard/requirement_standards.php?pageid=5

-๙บัญชีหมายเลข ๒
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คําชี้แจงประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
ตัวอยางการพิจารณาคากําหนด MRL ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
การพิจารณาคากําหนด MRL ในบัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง จะตองพิจารณาควบคูไปกับ
“วัตถุอันตรายทางการเกษตร” “ชนิดสารพิษตกคาง” “ชนิดของอาหาร” และ “ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด”
สําหรับความหมายของ “วัตถุอันตรายทางการเกษตร” “ชนิดสารพิษตกคาง” และ “ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด” พิจารณาไดจากนิยามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารทีม่ ีสารพิษตกคาง
ทั้งนี้ชนิดของอาหารที่เปนพืชใหเปนไปตามมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 9045-2559 การจัดกลุมสินคาเกษตร: พืช และฉบับแกไขปรับปรุงลาสุด โดยมาตรฐานสินคาเกษตร
ดังกลาวจัดกลุมพืชจากหมวดใหญเปนหมวดยอย ซึ่งแบงออกเปน ประเภท กลุมหลัก กลุมยอย และรายการพืชที่จัดอยูในกลุมยอย
กรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดคา MRL ในชนิดของอาหารที่เปนหมวดใหญ เปนคากําหนดสําหรับรายการพืชที่จัดอยูในหมวดยอยภายใตหมวดใหญดวย แตหากคา
MRL ของชนิดของอาหารที่เปนพืชนั้นๆ เชน ผักคะนา จะเปนคากําหนดสําหรับผักคะนาเทานั้น ไมใชกับพืชอื่นในกลุมเดียวกับผักคะนา
การพิจารณาคากําหนด MRL กับชนิดของอาหาร ตามตัวอยางที่ 1 ถึง 4 ดังนี้

-๑๐ตัวอยางที่ 1 กรณีมีคา MRLs กําหนดเปนกลุมพืชไวในบัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
1.1

อันดับ
1

วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร

ชนิดสารพิษตกคาง

คลอรไพริฟอส คลอรไพริฟอส
(chlorpyrifos) (ละลายในไขมัน)

ชนิดของอาหาร
เครื่องเทศกลุมเมล็ด

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม, mg/kg)
5

จากตารางขางตน
กําหนดใหพบคลอรไพริฟอสในเครื่องเทศกลุมเมล็ดไดไมเกิน 5 mg/kg ซึ่งเครื่องเทศกลุมเมล็ดในที่นี้หมายถึง พืชในกลุมยอย 028A ตามระบุใน มกษ. 9045 ดังนี้
โดยมีรายการพืชที่จัดอยูในกลุมยอย 028A เครื่องเทศกลุมเมล็ด
เชน เมล็ดขึ้นฉาย, เมล็ดแมงลัก/ เมล็ดกะเพรา, เมล็ดยี่หรา,
เมล็ดเจีย
[ รายละเอียดของรายการพืชทั้งหมดที่จัดอยูในกลุมยอย 028A
ตามปรากฏใน มกษ. 9045 ]
พืชที่อยูในกลุม 028A
ตรวจพบคลอรไพริฟอสไดไมเกิน 5 mg/kg

-๑๑1.2

อันดับ
1

วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร

ชนิดสารพิษตกคาง

คลอรไพริฟอส คลอรไพริฟอส
(chlorpyrifos) (ละลายในไขมัน)

ชนิดของอาหาร
มะเขือและสินคาเกษตร
ที่คลายมะเขือ

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม, mg/kg)
0.2

จากตารางขางตน
กําหนดใหพบคลอรไพริฟอสในมะเขือและสินคาเกษตรที่คลายมะเขือไดไมเกิน 0.2 mg/kg ซึ่งมะเขือและสินคาเกษตรที่คลายมะเขือในที่นี้หมายถึง พืชในกลุมยอย 012C
ตามระบุใน มกษ. 9045 ดังนี้
โดยมีรายการพืชที่จัดอยูในกลุมยอย 012C มะเขือและสินคา
เกษตรที่คลายมะเขือ เชน พาพิโน รวมทั้งเมลอนแพรและ
ทรีเมลอน), แอฟริกันเอกแพลนต, มะเขือมวง มะเขือยาว,
มะเขือพวง, มะเขือเปราะ, มะอึก, มะแวง
[ รายละเอียดของรายการพืชทั้งหมดที่จัดอยูในกลุมยอย
012C ตามปรากฏใน มกษ. 9045 ]
พืชที่อยูในกลุม 012C
ตรวจพบคลอรไพริฟอสไดไมเกิน 0.2 mg/kg

-๑๒1.3

อันดับ
3

วัตถุอันตราย
ทางการเกษตร
คารบาริล
(carbaryl)

ชนิดสารพิษตกคาง
คารบาริล

ชนิดของอาหาร
ผักตระกูลกะหล่ํา4

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด
(มิลลิกรัมตอกิโลกรัม, mg/kg)
1

4

หมายเหตุ ผักตระกูลกะหล่ํา หมายความวา ผักกลุมหลัก 010 ผักตระกูลกะหล่ํา ยกเวนผักใบของตระกูลกะหล่ํา (เชน กะหล่ําปลี
กะหล่ําดอก บร็อกโคลี) และกลุมยอย 013B ผักใบตระกูลกะหล่ํา (เชน คะนา ผักกวางตุง)

จากตารางขางตน
กําหนดใหพบคารบาริลในผักตระกูลกะหล่ํา4 ไดไมเกิน 1 mg/kg ซึ่งตามหมายเหตุทายบัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง
อาหารที่มีสารพิษตกคาง ผักตระกูลกะหล่ําในที่นี้หมายถึง พืชในกลุมหลัก 010 และ กลุมยอย 013B ตามระบุใน มกษ. 9045 ดังนี้
โดยมีรายการพืชที่จัดอยูในกลุมหลัก 010 ผักตระกูลกะหล่ํา ยกเวนผักใบของตระกูลกะหล่ํา
ครอบคลุมพืชใน 3 กลุมยอยดังกลาวขางตน ดังเชน
 กลุมยอย 010A ผักประเภทกะหล่ําดอก ไดแก บร็อกโคลี รวมทั้งกะหล่ําดอกอิตาเลียน แขนง,
กะหล่ําดอก รวมทั้งกะหล่ําเจดีย
 กลุมยอย 010B ผักประเภทกะหล่ําหัว เชน กะหล่ําปลี, ผักกาดขาวปลีหอชนิดปายชาย รวมทั้ง
ไชนีสแคบเบจ (นาพา)
 กลุมยอย 010C ผักประเภทกะหล่ําตน ไดแก กะหล่ําปม, ผักกาดเขียวปลี
[ รายละเอียดของรายการพืชทั้งหมดที่จัดอยูในกลุมยอย 010A, 010B และ 010C ตามปรากฎใน มกษ. 9045 ]
โดยมีรายการพืชที่จัดอยูในกลุมยอย 013B ผักใบตระกูลกะหล่ํา เชน คะนา, ผักกาดฮองเต รวมทั้งเซเลอรรี
มัสตารด, ผักกาดเขียวกวางตุง, เคล, ผักกาดเขียว/ ชุนฉาย, ผักกาดกานขาว
[ รายละเอียดของรายการพืชทั้งหมดที่จัดอยูในกลุมยอย 013B ตามปรากฎใน มกษ. 9045 ]
พืชที่อยูในกลุม 010, 010B, 010C และ 013B
ตรวจพบคารบาริลไดไมเกิน 1 mg/kg

-๑๓กรณีไมมีคา MRL กําหนดในบัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560
เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง ไดไมเกินคากําหนด MRLs ของ Codex

ตัวอยางที่ 2 บัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มี
สารพิษตกคาง กําหนดวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชนิดของอาหารไว แตยังมีอาหารบางชนิดที่
ไมมีคากําหนด MRL

เชน คลอรไพริฟอส (Chlorpyrifos) ไมมีคา MRL สําหรับสมเขียวหวาน

ตรวจสอบฐานขอมูล Codex สําหรับคลอรไพริฟอส (Chlorpyrifos) มีคา MRL ใน Citrus fruits
1 mg/kg และเมื่อตรวจสอบใน มกษ. 9045 “สมเขียวหวาน” จัดอยูในกลุมหลัก 001 ผลไมตระกูลสม (citrus fruit)
กลุมยอย 001B สมเปลือกลอน (mandarins)
ดังนั้น ตรวจพบคลอรไพริฟอสในสมเขียวหวานไดไมเกิน 1 mg/kg

ตัวอยางที่ 3 บัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มี
สารพิษตกคาง ไมไดกําหนดทั้งวัตถุอันตรายทางการเกษตรและชนิดของอาหารไว

เชน ไมมีคา MRLs สําหรับอะซิทามิพริด (Acetamiprid)
ตรวจสอบฐานขอมูล Codex มีคา MRL สําหรับอะซิทามิพริด (Acetamiprid)
ดังนั้น ตรวจพบอะซิทามิพริด (Acetamiprid) ไดไมเกินคา Codex MRLs ในชนิดของอาหาร
ตามที่ Codex กําหนดไว

ตัวอยางที่ 4 มีคา MRL ทั้งในบัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560

เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง และ Codex แตกําหนดปริมาณแตกตางกัน
ตองใชคาที่กําหนดไวในบัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560
เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง

เชน
บัญชีหมายเลข 2 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มี
สารพิษตกคาง กําหนดคา MRL สําหรับแคปแทน (Captan) ในองุน 10 mg/kg
ตรวจสอบฐานขอมูล Codex มีคา MRL สําหรับแคปแทน (Captan) ในองุน 25 mg/kg
ดังนั้น ตรวจพบแคปแทน (Captan) ในองุนไดไมเกิน 10 mg/kg

-๑๔บัญชีหมายเลข ๓
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คําชี้แจงประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
ตัวอยางการพิจารณาคากําหนด EMRL ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560
เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
การพิจารณาคากําหนด EMRL ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387
พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง จะตองพิจารณาควบคูไปกับ “วัตถุอันตรายทางการเกษตร” “ชนิดสารพิษ
ตกคาง” “ชนิดของอาหาร” และ “ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได”
สําหรับความหมายของ “วัตถุอันตรายทางการเกษตร” “ชนิดสารพิษตกคาง” และ “ปริมาณสารพิษ
ตกค า งสู ง สุ ด ที่ ป นเป อ นจากสาเหตุ ที่ ไ ม อ าจหลี ก เลี่ ย งได ” พิ จ ารณาได จ ากนิ ย ามในประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
ทั้งนี้ชนิดของอาหารที่เปนพืชใหเปนไปตามมาตรฐานสินคาเกษตร มกษ. 9045-2559 การจัดกลุมสินคา
เกษตร: พืช และฉบับแกไขปรับปรุงลาสุด โดยมาตรฐานสินคาเกษตรดังกลาวจัดกลุมพืชจากหมวดใหญเปน
หมวดยอย ซึ่งแบงออกเปน ประเภท กลุมหลัก กลุมยอย และรายการพืชที่จัดอยูในกลุมยอย
กรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกําหนดคา EMRL ในชนิดของอาหารที่เปนหมวดใหญ เปนคากําหนด
สําหรับรายการพืชที่จัดอยูในหมวดยอยภายใตหมวดใหญดวย แตหากคา EMRL ของชนิดของอาหารที่เปนพืชนั้นๆ
เชน แครอท จะเปนคากําหนดสําหรับแครอทเทานั้น ไมใชกับพืชอื่นในกลุมเดียวกับแครอท
การพิจารณาคากําหนด EMRL กับชนิดของอาหาร ตามตัวอยาง ดังนี้

-๑๕ตัวอยางที่ 1 การพิจารณาคา EMRL ของกลุมผัก

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045 “กลุมผัก” จัดอยูในประเภทที่ 2 กลุมผัก (vegetables) ซึ่งประกอบดวย 9 กลุมหลัก ไดแก

กลุมหลัก 009 พืชหัวแบบหอม
กลุมหลัก 014 ถั่วฝกสด
กลุมหลัก 010 ผักตระกูลกะหล่ํา ยกเวนผักใบของตระกูลกะหล่ํา
กลุมหลัก 015 ถั่วเมล็ดแหง
กลุมหลัก 011 ผักบริโภคผลตระกูลแตง
กลุมหลัก 016 ผักรากและหัว
กลุมหลัก 012 ผักบริโภคผล นอกเหนือจากตระกูลแตง
กลุมหลัก 017 ผักที่บริโภคลําตนและกาน
กลุมหลัก 013 ผักใบ
กลุมหลัก 018 เห็ดราที่บริโภคได
[ รายละเอียดของกลุม ยอยและรายการพืชทั้งหมดที่จัดอยูในกลุม หลักดังกลาว ตามปรากฏใน มกษ. 9045 ] และ

- ตรวจสอบคากําหนด EMRLs สําหรับ “กลุมผัก” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387
พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
บัญชี 4 EMRLs

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “กลุมผัก” เปนดังนี้
อัลดรินและดีลดริน
คลอรเดน
(Aldrin and Dieldrin)
(Chlordane)
กลุมผักยกเวนผักบริโภคผล กลุ ม ผั ก คื อ พื ช ที่ อ ยู ใ น
ตระกูลแตง และผักรากและหัว กลุมหลัก 009 ถึง 018
คือ พืชที่อยูในกลุมหลัก 009,
010, 012, 013, 014, 015, ตรวจพบไดไมเกิน 0.02 mg/kg
017 และ 018

ดีดีที
(DDT)
กลุ มผั ก ยกเว นแครอท
คือ พืชที่อยูในกลุมหลัก
009 ถึง 018 (ยกเวน
แครอท)

ผักบริโภคตระกูลแตง คือ
พืชที่อยูในกลุมหลัก 011

แครอท

ตรวจพบไดไมเกิน 0.05 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน 0.1 mg/kg

ผักรากและหัว คือ พืชที่อยูใน
กลุมหลัก 016
ตรวจพบไดไมเกิน 0.1 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน 0.01mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน 0.2 mg/kg

เอนดริน
(Endrin)
กลุ มผั กยกเว นผั กบริ โภค
ตระกูลแตง คือ พืชที่อยูใน
กลุมหลัก 009, 010, 012,
013, 014, 015, 016, 017
และ 018

เฮปทาคลอร
(Heptachlor)
กลุมผักยกเวนถั่วเมล็ดแหง
คื อ พื ชที่ อยู ในกลุ มหลั ก
009, 010, 011, 012, 013,
014, 016, 017 และ 018

ตรวจพบไดไมเกิน 0.01 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน 0.05 mg/kg

ผักบริโภคตระกูลแตง คือ
พืชที่อยูในกลุมหลัก 011

ถั่วเมล็ดแหง คือ พืชที่อยูใน
กลุมหลัก 015

ตรวจพบไดไมเกิน 0.05 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน 0.02 mg/kg

-๑๖ตัวอยางที่ 2 การพิจารณาคา EMRL ของเมล็ดธัญพืช
- ตรวจสอบใน มกษ. 9045 “เมล็ดธัญพืช” จัดอยูในพืช
ประเภทที่ 3 กลุมธัญพืชและพืชอื่นๆ ตระกูลหญา (cereal grains and grasses for sugar or
syrup production)
กลุมหลัก 020 เมล็ดธัญพืช (cereal grains) ซึ่งประกอบดวย 4 กลุมยอย ไดแก
กลุมยอย 020A เมล็ดเล็ก (small grains)
กลุมยอย 020B ขาวโพดเมล็ดแหง ขาวฟางและมิลเลต (corn, grain sorghum and millet)
กลุมยอย 020C ขาว (rice)
กลุมยอย 020D ขาวโพดหวาน (sweet corn)
[ รายละเอียดของรายการพืชทั้งหมดที่จัดอยูในกลุม ยอยดังกลาว ตามปรากฏใน มกษ. 9045 ]

และ
- ตรวจสอบคากําหนด EMRLs สําหรับ “เมล็ดธัญพืช” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
บัญชี 4 EMRLs

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “เมล็ดธัญพืช” เปนดังนี้
อัลดรินและดีลดริน
(Aldrin and Dieldrin)
พืชในกลุมหลัก 020

ตรวจพบไดไมเกิน
0.02 mg/kg

คลอรเดน
(Chlordane)

ดีดีที
(DDT)

เอนดริน
(Endrin)

เฮปทาคลอร
(Heptachlor)

พืชในกลุมหลัก 020

พืชในกลุมหลัก 020

พืชในกลุมหลัก 020

พืชในกลุมหลัก 020

ตรวจพบไดไมเกิน
0.02 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.1 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.01 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.02 mg/kg

-๑๗ตัวอยาง 3 การพิจารณาคา EMRL ของหอมหัวใหญ

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045 “หอมหัวใหญ” จัดอยูในพืช
ประเภทที่ 2 กลุมผัก (vegetables)
กลุมหลัก 009 พืชหัวแบบหอม (bulb vegetables)
กลุมยอย 009A พืชประเภทหัวหอมแหง (bulb onion)
และ
- ตรวจสอบค ากําหนด EMRLs สําหรับ “กลุมผัก” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
บัญชี 4 EMRLs

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “หอมหัวใหญ” เปนดังนี้
อัลดรินและดีลดริน
(Aldrin and Dieldrin)
กลุมผัก
(ยกเวนผักบริโภคผลตระกูลแตง
และผักรากและหัว)

คลอรเดน
(Chlordane)
กลุมผัก

ดีดีที
(DDT)
กลุมผัก
(ยกเวนแครอท)

เอนดริน
(Endrin)
กลุมผัก
(ยกเวนผักบริโภคผลตระกูลแตง)

เฮปทาคลอร
(Heptachlor)
กลุมผัก
(ยกเวนถั่วเมล็ดแหง)

“หอมหัวใหญ”

“หอมหัวใหญ”

“หอมหัวใหญ”

“หอมหัวใหญ”

“หอมหัวใหญ”

ตรวจพบไดไมเกิน
0.05 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.02 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.01 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.01 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.05 mg/kg

-๑๘ตัวอยาง 4 การพิจารณาคา EMRL ของกะเพรา

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045 “กะเพรา” จัดอยูในพืช
ประเภทที่ 5 สมุนไพรและเครื่องเทศ (herbs and spices)
กลุมหลัก 027 สมุนไพร (herbs)
กลุมยอย 027A ไมลมลุก (herbs- herbaceous plants)
และ
- ตรวจสอบคากําหนด EMRLs สําหรับ “กลุมสมุนไพรและเครื่องเทศ” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทาย
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
บัญชี 4 EMRLs

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “กะเพรา” เปนดังนี้
อัลดรินและดีลดริน
(Aldrin and Dieldrin)

คลอรเดน
(Chlordane)

ดีดีที
(DDT)

เอนดริน
(Endrin)

เฮปทาคลอร
(Heptachlor)

กลุมสมุนไพรและ
เครื่องเทศ

กลุมสมุนไพรและ
เครื่องเทศ

กลุมสมุนไพรและ
เครื่องเทศ

กลุมสมุนไพรและ
เครื่องเทศ

กลุมสมุนไพรและ
เครื่องเทศ

“กะเพรา”

“กะเพรา”

“กะเพรา”

“กะเพรา”

“กะเพรา”

ตรวจพบไดไมเกิน
0.05 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.02 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.01 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.01 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.05 mg/kg

-๑๙ตัวอยาง 5 การพิจารณาคา EMRL ของถั่วเหลืองเมล็ดแหง

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045 “ถั่วเหลืองเมล็ดแหง” จัดอยูในพืช
ประเภทที่ 2 กลุมผัก
กลุมหลัก 015 ถั่วเมล็ดแหง (pulses)
กลุมยอย 015A ถั่วเมล็ดแหงชนิดไมกลม (dry beans)
และ
- ตรวจสอบคากําหนด EMRLs สําหรับ “ถั่วเมล็ดแหง” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
บัญชี 4 EMRLs

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “ถั่วเหลืองเมล็ดแหง” เปนดังนี้
อัลดรินและดีลดริน
(Aldrin and Dieldrin)
กลุมผัก
(ยกเวนผักบริโภคผลตระกูลแตง
และผักรากและหัว)

คลอรเดน
(Chlordane)
กลุมผัก

ดีดีที
(DDT)
กลุมผัก
(ยกเวนแครอท)

เอนดริน
(Endrin)
กลุมผัก
(ยกเวนผักบริโภคผลตระกูลแตง)

เฮปทาคลอร
(Heptachlor)
ถั่วเมล็ดแหง

“ถั่วเหลืองเมล็ดแหง”

“ถั่วเหลืองเมล็ดแหง” “ถั่วเหลืองเมล็ดแหง”

“ถั่วเหลืองเมล็ดแหง”

“ถั่วเหลืองเมล็ดแหง”

ตรวจพบไดไมเกิน
0.05 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.02 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.01 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.01 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.02 mg/kg

-๒๐ตัวอยาง 6 การพิจารณาคา EMRL ของสมเขียวหวานที่ใชทําน้ําผลไม

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045 “สมเขียวหวาน” จัดอยูในพืช
ประเภทที่ 1 กลุมผลไม
กลุมหลัก 001 ผลไมตระกูลสม (citrus fruit)
กลุมยอย 001B สมเปลือกลอน (mandarins)
และ
- ตรวจสอบคากําหนด EMRLs สําหรับ “กลุมผลไม” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
บัญชี 4 EMRLs

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “สมเขียวหวาน” :

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “สมเขียวหวาน” เปนดังนี้
อัลดรินและดีลดริน
(Aldrin and Dieldrin)

คลอรเดน
(Chlordane)

ดีดีที
(DDT)

เอนดริน
(Endrin)

เฮปทาคลอร
(Heptachlor)

กลุมผลไม

กลุมผลไม

กลุมผลไม

กลุมผลไม

กลุมผลไม

“สมเขียวหวาน”

“สมเขียวหวาน”

“สมเขียวหวาน”

“สมเขียวหวาน”

“สมเขียวหวาน”

ตรวจพบไดไมเกิน
0.05 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.02 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.01 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.01 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.01 mg/kg

-๒๑ตัวอยาง 7 การพิจารณาคา EMRL ของเมล็ดกาแฟ

- ตรวจสอบใน มกษ. 9045 “เมล็ดกาแฟ” จัดอยูในพืช
ประเภทที่ 4 กลุมถั่วเปลือกแข็งและเมล็ด (nuts, seeds and others)
กลุมหลัก 024 พืชเครื่องดื่ม (plant for beverage)
กลุมยอย 024A เมล็ดพืชเครื่องดื่ม (seed for beverage)
และ
- ตรวจสอบคากําหนด EMRLs สําหรับ “พืชเครื่องดื่ม” ในบัญชีหมายเลข 4 แนบทายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
บัญชี 4 EMRLs

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “เมล็ดกาแฟ” :

สรุปคากําหนด EMRLs สําหรับ “เมล็ดกาแฟ” เปนดังนี้
อัลดรินและดีลดริน
(Aldrin and Dieldrin)

คลอรเดน
(Chlordane)

ดีดีที
(DDT)

เอนดริน
(Endrin)

เฮปทาคลอร
(Heptachlor)

พืชเครื่องดื่ม

พืชเครื่องดื่ม

พืชเครื่องดื่ม

พืชเครื่องดื่ม

พืชเครื่องดื่ม

“เมล็ดกาแฟ”

“เมล็ดกาแฟ”

“เมล็ดกาแฟ”

“เมล็ดกาแฟ”

“เมล็ดกาแฟ”

ตรวจพบไดไมเกิน
0.2 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.02 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.01 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.01 mg/kg

ตรวจพบไดไมเกิน
0.05 mg/kg

-๒๒บัญชีหมายเลข ๔
แนบทายประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง คําชี้แจงประกาศประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
ผังการพิจารณาปริมาณสารพิษตกคางจากวัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกคาง
วัตถุอันตรายทางการเกษตร (สารเคมี) ที่ตรวจพบ
ใช

เปนวัตถุอันตรายฯ ชนิดที่ 4
ตามบัญชีหมายเลข 1 ใชหรือไม ?

หามพบ

ไมใช
ใช

เปนสารเคมีที่มรี ายชื่ออยูใน
บัญชีหมายเลข 4 ใชหรือไม ?

พบไดไมเกินคาตามที่ระบุไวในบัญชีหมายเลข 4 (EMRLs)
ใช

เปนสารเคมีที่มรี ายชื่ออยูใน
บัญชีหมายเลข 2 ใชหรือไม ?

พบไดไมเกิน 0.01 mg/kg
(default limits)

ใช

อาหารที่ตรวจพบมีรายชื่ออยูใน
บัญชีหมายเลข 2 ใชหรือไม ?

พบไดไมเกินคาตามที่ระบุไวใน
บัญชีหมายเลข 2 (MRLs)

ไมใช

ไมใช

ไมใช

หามพบ

ใช

ไมใช

เปนสารเคมีที่มรี ายชื่ออยูใน
ฐานขอมูล Codex ใชหรือไม ?

ไมใช

อาหารที่ตรวจพบมีรายชื่ออยูใน
บัญชีหมายเลข 4 ใชหรือไม ?

ใช

อาหารที่ตรวจพบมีรายชื่อ
อยูในฐานขอมูล Codex
ใชหรือไม ?
ใช
พบไดไมเกินคาตามที่ระบุไวใน
ฐานขอมูล Codex MRLs

ไมใช

อาหารที่ตรวจพบ
เปนพืชใชหรือไม ?

ใช

เปนสารเคมีที่มรี ายชื่ออยูใน
บัญชีหมายเลข 3 ใชหรือไม ?

ไมใช
พบไดไมเกิน 0.01 mg/kg (default limits)

ไมใช

ใช

พบไดไมเกินคาตามที่
ระบุไวในบัญชีหมายเลข 3
(default limits)

