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OMIC Food Safety Newsletter No. 477 Apr 12, 2019 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 

 (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น) เร่ืองเด่นประจําสัปดาห์ 
 

1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 100%: ความถ่ีใน

การตรวจสอบ 30%)                                                                         (ปลายเดือนมีนาคม 2562)                       

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 

(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 
รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

26 มี.ค. เมล็ดงาจากประเทศเอธิโอเปีย Bendiocarb เพ่ิมความถ่ี 
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000493667.pdf 

(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

 

2. การฝ่าฝืนการนาํเขา้ของสินคา้ไทย                                                            (กลางเดือนมีนาคมถึงตน้เดือนเมษายน 2562) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

19 มี.ค. 
ของหวานแช่แขง็: 

COCONUT FROZEN CONFECTIONARY 
ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดเฉพาะและมาตรฐาน 

(Coliform Positive) 
Negative ตรวจสอบแบบอิสระ 

3 เม.ย. 
ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูปแช่แขง็ 
(FROZEN FRIED TEMPURA) 

ไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดเฉพาะและมาตรฐาน 
(Coliform Positive) 

Negative ตรวจสอบแบบ Monitoring 

3 เม.ย. ชาหมกั 
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการใชง้าน 

(ใชสี้เหลืองผสมอาหารเบอร์ 5 ) 
ไม่ใช ้ ตรวจสอบแบบอิสระ 

 

 รายงาน RASFF รายเดือน  
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                                (ปลายเดือนมีนาคม 2562) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

26 มี.ค. เยอรมนี 
ตรวจพบสารท่ีออกฤทธ์ิเป็นยา (Senna glycoside A และ B 15.75 g/kg) ความเขม้ขน้สูง  

จากมะขามแขก (Senna alexandrina) ในชาสมุนไพรลดความอว้น (slimming herbal tea) 
“alert” 

 

 เร่ืองการวางแผนเฝ้าระวังและช้ีแนะอาหารนําเข้าประจําปี 2562 ของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการ   

       เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการประกาศแผนเฝ้าระวงัและช้ีแนะอาหารนาํเขา้ประจาํปี 2562 ในประกาศ food 

safety ท่ี 0326 ฉบบัท่ี 1 วตัถุประสงคข์องแผนน้ีคือเพ่ือผลกัดนัให้มุ่งเน้นการเฝ้าระวงัและช้ีแนะอาหารนาํเขา้อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้อาหาร

นาํเขา้  มีความปลอดภยัเพ่ิมมากข้ึน โดยแนวทางหลกัจากน้ีไปจะเป็นการเนน้ย ํ้ามาตรการควบคุมสุขอนามยัในขั้นตอนการส่งออกของประเทศผูส่้งออกเพ่ิมเติมจาก

การตรวจสอบเม่ือนาํเขา้ประเทศ เพ่ือให้สอดรับกบัการเพ่ิมข้ึนของอาหารนาํเขา้และความก้าวหน้าของกระบวนการผลิต ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก link 

ดงัต่อไปน้ี 

 

แผนเฝ้าระวงัและช้ีแนะอาหารนาํเขา้ประจาํปี 2562 (กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการ): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200505_00001.html  
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https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000493667.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000200505_00001.html


 

 เร่ืองการดําเนินการตรวจสอบแบบ 100% และการดําเนินการตามแผนเฝ้าระวงัประจําปี 2562  

      ของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการ   

เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2562 กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแจง้เร่ืองการดาํเนินการตรวจสอบแบบ 100% ตามประกาศ food safety ท่ี 0329 

ฉบบัท่ี 1 และแผนเฝ้าระวงัตามประกาศเดียวกนัฉบบัท่ี 4 ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก link ดงัต่อไปน้ี 

 

เร่ืองการดาํเนินการตรวจสอบแบบ 100% ตามกฎหมายสุขอนามยัอาหารมาตรา 26 วรรค 3 (ประจาํปี 2562) (กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการ): 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201715_00002.html  

 

เร่ืองการดาํเนินการตาม “แผนเฝ้าระวงัอาหารนาํเขา้ ประจาํปี 2562” (กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการ): 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201769_00001.html 

 

เร่ืองผลการตรวจสอบแบบ Monitoring สารพษิอนัตรายโดย FAMIC  

        ศูนยต์รวจสอบอาหารและวตัถุดิบทางการเกษตร (FAMIC) ประกาศผลการตรวจสอบแบบ Monitoring สารพิษอนัตรายในอาหารสัตว ์ตั้งแต่เดือน 

เม.ย. 2561-เดือน ก.พ. 2562 กลุ่มเป้าหมายของการตรวจสอบไดแ้ก่ อาหารสตัวแ์บบผสมและวตัถุดิบอาหารสตัว ์21 ชนิด รายการตรวจสอบไดแ้ก่ สารพิษจากเช้ือรา 

(Aflatoxin B1, Deoxynivalenol, Zearalenone และสารประกอบอ่ืนๆ รวม 25 ชนิด), โลหะหนกั (แคดเมียม, ตะกัว่, สารหนู, ปรอท), สารเคมีทางการเกษตร 

(สารประกอบ 124 ชนิดรวมถึงสารประกอบท่ีมีเกณฑก์าํหนดโดยประกาศกระทรวง), Nitrate nitrogen, Histamine, Melamine ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก link 

ดงัต่อไปน้ี 

 

เร่ืองผลการตรวจสอบแบบ Monitoring สารพิษอนัตรายตั้งแต่เดือนเมษายน 2561- เดือนกุมภาพนัธ์ 2562 (FAMIC): http://www.famic.go.jp/ffis/feed/info/sub2_h30_gaiyou.html  

 

จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 478 จะออกในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 *

 

 

 

 

 

 

ผูจ้ดัทาํ: บริษทั รับตรวจสินคา้โพน้ทะเล จาํกดั สาขากรุงเทพ  http://omicbangkok.com/ 

ติดต่อสอบถาม:    (ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com  (ภาษาญ่ีปุ่น) lab.th@omicnet.com 

จดหมายข่าวฉบบัท่ีไดอ้อกไปแลว้ :   (ภาษาไทย) http://omicbangkok.com/th/downloads 

            (ภาษาญ่ีปุ่น) http://omicbangkok.com/en/downloads 

เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร:   (ภาษาญ่ีปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/ 

      (ภาษาองักฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/ 
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