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OMIC Food Safety Newsletter No. 500 March 13, 2020 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์   (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น) 
 
รายการเพ่ิมเติมในการตรวจสอบแบบเขม้ 100%                                                                                                   (ปลายเดือนกมุภาพนัธ์ 2563) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

28 ก.พ. ถัว่เหลืองพร่องไขมนัจากประเทศอินเดีย Total Aflatoxin เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000601399.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: 10 g/kg – ppb)  

 
 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                           (ปลายเดือนกมุภาพนัธ ์2563) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

21 ก.พ. โปรตุเกส 
ตรวจพบ Propiconazole (0.022 mg/kg-ppm) และ Amitraz (0.081 mg/kg-ppm) ท่ีไม่ไดรั้บ

อนุญาต ในพริกไทยของไทย 
Border rejection 

21 ก.พ. ฟินแลนด ์
ตรวจพบปลาท่ีไม่ไดแ้จง้ (สารสกดัจากแอนโชว่ี) ในอาหารแกงกระหร่ีไก่แช่แขง็ซ่ึงติดฉลาก

แสดงวา่เป็นอาหารไก่เปร้ียวหวานของไทย 
Alert 

 

รำยงำนควำมคืบหน้ำ ผลกำรเฝ้ำระวงัและให้ค ำช้ีแนะตำมแผนเฝ้ำระวงัและให้ค ำช้ีแนะเร่ืองอำหำรน ำเข้ำประจ ำปี 2562     

         กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการประกาศ “รายงานความคืบหน้า ผลการเฝ้าระวงัและให้ค  าช้ีแนะตามแผนเฝ้าระวงัและให้ค  าช้ีแนะเร่ืองอาหาร

น าเขา้ประจ าปี 2562” เม่ือวนัท่ี 25 ธ.ค. 2562 ในประกาศระบุว่ามีการยื่นค  าร้องขอน าเขา้ตั้งแต่เดือนเม.ย. ถึง ก.ย. 2562 เป็นจ านวนราวๆ 1.3 ลา้นรายการ ซ่ึงได้

ด าเนินการตรวจสอบไป 112,319 รายการ (ตวัเลขน้ีเป็นตวัเลขรวมการตรวจสอบแบบ monitoring 30,985 รายการ ตรวจสอบแบบเขม้ 100% 34,558 รายการ และ

ตรวจสอบแบบอิสระ 48,681 รายการ ไม่นบัรวมรายการซ ้ า) พบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย 407 รายการและให้ด าเนินการส่งกลบัหรือท าลายทิ้งแลว้ รายการฝ่าฝืน

กฎหมายจ าแนกตามมาตราไดแ้ก่ มาตรา 11 (มาตรฐานอาหาร (จุลินทรีย ์สารก าจดัศตัรูพืชตกคา้ง ยาสัตวต์กคา้ง), มาตรฐานการใช้สารเติมแต่ง ฯลฯ) พบการฝ่าฝืน

มากท่ีสุดจ านวน 248 รายการ รองลงมาคือมาตรา 6 (การยดึเกาะของสารพิษและสารอนัตรายเช่น อะฟลาทอกซินและสารประกอบไซยาไนด์) จ  านวน 117 รายการ 

มาตรา 10 (การใช้สารเติมแต่งอาหารท่ีมิไดร้ะบุ) 38 รายการ มาตรา 18 (มาตรฐานอุปกรณ์หรือภาชนะบรรจุภณัฑ)์ จ  านวน 17 รายการ มาตรา 62 (มาตรฐานของ

เล่น) 2 รายการและมาตรา 9 (การแนบใบรับรองสุขอนามยัของเน้ือสัตว)์ จ  านวน 1 รายการ อตัราการฝ่าฝืนกฎหมายของแต่ละประเภทการตรวจสอบแสดงไวใ้น

ตารางท่ี 1 ส่วนผลการตรวจสอบแบบเขม้ส าหรับอาหารจากไทยแสดงไวใ้นตารางท่ี 2 ดา้นล่างน้ี ส าหรับอาหารจากไทยมีการตรวจสอบแบบเขม้ 758 รายการแต่ไม่

พบรายการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ  

  

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000601399.pdf
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(ตารางท่ี 1) สถานการณ์การตรวจสอบและการฝ่าฝืน (ตั้งแต่เดือน เม.ย. - ก.ย. 2562 : ตวัเลขเบ้ืองตน้) 

ประเภทการตรวจสอบ รายการตรวจสอบ รายการฝ่าฝืน อตัราการฝ่าฝืน(%) 

การตรวจสอบแบบ monitoring 30,985 76 0.25 

การตรวจสอบแบบเขม้ 100% 34,558 110 0.32 

ภาพรวมการตรวจสอบทั้งหมด 112,319 407 0.36 

 

(ตารางท่ี 2) รายการสินคา้อาหารจากประเทศไทยท่ีไดรั้บการตรวจสอบแบบเขม้ 100% และผลการตรวจสอบ (ตั้งแต่เดือน เม.ย. - ก.ย. 2562 : ตวัเลขเบ้ืองตน้) 

รายการสินคา้ท่ีตรวจสอบ หวัขอ้ตรวจสอบหลกั รายการตรวจสอบ รายการฝ่าฝืน 

กระเจ๊ียบ หน่อไมฝ้ร่ังเขียว ทุเรียน กลว้ย 

มะม่วง มงัคุด 

สารก าจดัศตัรูพืชตกคา้ง (EPN, Imazalil, Chlorpyrifos, 

Cypermethrin, Procymidone, Propiconazole) 
752 0 

ปูตม้ Vibrio parahaemolyticus 6 0 

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการ: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189098_00003.html 
 

จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 501 จะออกในวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดัท า: บริษทั รับตรวจสินคา้โพน้ทะเล จ ากดั 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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