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OMIC Food Safety Newsletter No. 505 May 29, 2020 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
 รายงาน RASFF รายเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                           (กลางเดือนพฤษภาคม 2563) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

11 พ.ค. องักฤษ ตรวจพบเช้ือ Salmonella (1 ตวัอยา่ง/25 g ใน 5 ตวัอยา่ง) ในใบพลู (Betel leaves) จากประเทศไทย Information for attention 

12 พ.ค. เยอรมนี 
ตรวจพบ Mineral oil (MOSH: 59.5; MOAH: 25 mg/kg-ppm) และ Glycidyl ester  

(2.37 mg/kg-ppm) ในน ้ามนัร าขา้วไทยท่ีน าเขา้ผา่นเนเธอร์แลนด์ 
Alert 

12 พ.ค. องักฤษ 
ตรวจพบเช้ือ Salmonella (4 ตวัอยา่ง/25g ใน 5 ตวัอยา่ง) และ Escherichia coli (สูงถึง 510,000 

CFU/g) ในใบกะเพราจากประเทศไทย 
Information for attention 

 

กระทรวงอุตสาหกรรมไทย เพิม่สารเคมีทางการเกษตร 5 ชนิด เช่น พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ในรายการวตัถุอนัตราย 

       เม่ือวนัท่ี 19 พ.ค. 63 กระทรวงอุตสาหกรรมของไทยประกาศวา่สาร 5 ชนิดไดแ้ก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส คลอร์ไพริฟอสเมทิล พาราควอตไดคลอไรด์และ

พาราควอตเมทิลซลัเฟต จะถูกก าหนดให้เป็นวตัถุอนัตรายชนิดท่ี 4 และห้ามใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มิ.ย. 63 เพื่อตอบรับต่อประกาศฉบบัน้ี กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้

ออกประกาศฉบบัร่างซ่ึงก าหนดเร่ืองการห้ามมิให้ตรวจพบสารเคมีทั้ง 5 ชนิดน้ีในอาหารและเปิดให้รับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนถึงวนัท่ี 15 มิ.ย. น้ี   

       ความเป็นมาของเร่ืองน้ีคือรัฐบาลไทยไดพิ้จารณาระเบียบควบคุมเก่ียวกบัสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดไดแ้ก่ ไกลโฟเซต พาราควอตและคลอร์ไพริฟอส ใน

เดือน ต.ค. 62 คณะกรรมการวตัถุอนัตรายแห่งชาติ (NHSC) ไดมี้มติห้ามใชส้ารเคมีเหล่าน้ีตั้งแต่เดือน ธ.ค. ปีเดียวกนั แต่ในเดือน พ.ย. คณะกรรมการฯ ไดย้กเลิก 

มติดงักล่าวและเล่ือนการห้ามใชไ้กลโฟเซตออกไปก่อน ส่วนการห้ามใชพ้าราควอตและคลอร์ไพริฟอสถูกเล่ือนออกไปเป็นเวลา 6 เดือน คาดวา่อาจจะเกิดจากการ

คดัคา้นจากกลุ่มการเกษตรในประเทศและรัฐบาลต่างประเทศ    

       เก่ียวกบัเร่ืองกฎระเบียบสารเคมีทางการเกษตรน้ี กระทรวงสาธารณสุขไทยไดอ้อกประกาศแจง้นโยบายเพ่ือเน้นย  ้าการตรวจสอบสารเคมีตกคา้งอยา่งเคร่งครัด

เม่ือวนัท่ี 24 ม.ค. 63 โดยปัจจุบนัไดมี้การก าหนดให้มีมาตรการเฝ้าระวงัผกัและผลไมส้ดน าเขา้ท่ีอาจมีสารพิษตกคา้งทางการเกษตร ณ ด่านอาหารและยา 

<JETRO เปิดรับความคิดเห็นเก่ียวกบักฎระเบียบใหม่ส าหรับควบคุมสารเคมีทางการเกษตร> 

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/05/08d502c62c9e7eb1.html 

  

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดกิารญีปุ่่น เร่ิมใช้ระบบ Positive List ส าหรับอุปกรณ์ ภาชนะและบรรจุภัณฑ์อาหาร  

       ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิ.ย. 63 ระบบ Positive List จะเร่ิมมีผลบงัคบัใชก้บัอุปกรณ์ ภาชนะและบรรจุภณัฑส์ าหรับอาหารซ่ึงใชส้ารท่ีไดรั้บการประเมินความปลอดภยัแลว้

เท่านั้น 

<กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการ ระบบ Positive List ของอุปกรณ์ภาชนะและบรรจุภณัฑส์ าหรับอาหาร> 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05148.html 
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USDA APHIS เผยแพร่การย่ืนขอยกเลกิระเบียบควบคุมข้าวโพดดดัแปลงพนัธุกรรม 

       เม่ือวนัท่ี 8 พ.ค. 63 APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service, หน่วยงานให้บริการการตรวจสอบสุขภาพพืชและสตัว)์ ของ USDA (United States 

Department of Agriculture, กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ) ประกาศวา่บริษทัมอนซานโตมี้การยืน่ขอยกเลิกระเบียบควบคุมพนัธ์ุขา้วโพดส าหรับผลิตเมล็ดพนัธ์ุลูกผสม

ดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีมีความตา้นทานต่อ Dicamba, Glufosinate, Quizalofop, 2,4-D และ Glyphosate โครงสร้างชนิดพิเศษ มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

จนถึงวนัท่ี 7 ก.ค. 63  

<USDA APHIS Announces Availability of Petition for Deregulation of GE Corn> 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/biotechnology/brs-news-and-information/2020_brs_news/monstanto_corn_050820  
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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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