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OMIC Food Safety Newsletter No. 513 September 18, 2020 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์ (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น)    
 
รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 100%: ความถ่ีในการ

ตรวจสอบ 30%)                                         (ปลายเดือนสิงหาคมถึงตน้เดือนกนัยายน 2563)                       

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

28 ส.ค. เห็ดมตัสึตาเกะจากประเทศจีน Acetochlor เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000664477.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

28 ส.ค. ผกัแขยงจากประเทศเวียดนาม Isoprothiolane เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000664477.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg – ppm) 

4 ก.ย. ปลาหมึกจากประเทศเวียดนาม Chloramphenicol ลดความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000667847.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: ไม่ตรวจพบ) 

4 ก.ย. มะม่วงจากประเทศเมก็ซิโก Cypermethrin เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000667847.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.03 mg/kg – ppm) 

 

 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                              (ปลายเดือนสิงหาคมถึงตน้เดือนกนัยายน 2563)                       

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

26 ส.ค. ไอร์แลนด ์ ตรวจพบเช้ือลิสทีเรีย (Listeria) ในเน้ือไก่แปรรูปแช่แขง็ (Positive/25g) Information for attention 

2-3 ก.ย. องักฤษ ตรวจพบเช้ือซลัโมเนลล่า (Salmonella) ในใบพลู (Positive/25g) Border rejection 

2 ก.ย. องักฤษ 
ตรวจพบเช้ือซลัโมเนลล่า (Salmonella) ในใบพลู (Positive/25g) และตรวจพบเช้ืออีโคไลระดบั

ความเขม้ขน้สูง (1,200 CFU/g) 
Information for attention 

3 ก.ย. องักฤษ การติดฉลากแสดงขอ้มูลบนน ้าซอสผดัไทยไม่สมบูรณ์ (ขาดการระบุเนน้ย  ้าเร่ืองสารก่อภูมิแพ)้  Information for follow-up 

 

FDA สหรัฐฯ ประกำศค ำแนะน ำข้ันสุดท้ำยแก่บริษัทที่เกีย่วข้องกบัสำรหนูอนินทรีย์ในซีเรียลข้ำวส ำหรับทำรก  

 ท่ีผา่นมา FDA ด าเนินการประเมินความเส่ียงในการก่อให้เกิดมะเร็งในตลอดช่วงชีวิตเชิงปริมาณจากการสัมผสักบัสารหนูอนินทรียใ์นน ้ าแอปเปิลเม่ือ

เดือน ก.ค. 2556 และประกาศระดบัปฏิบติัการ (Action Level) เก่ียวกบัสารหนูอนินทรียใ์นน ้ าแอปเปิลควบคู่กบัการประกาศร่างค าแนะน าส าหรับบริษทั หลงัจาก

นั้นในปี 2556 ปี 2559 และปี 2561 ไดมี้การส ารวจสารหนูอนินทรียโ์ดยมุ่งเน้นไปท่ีขา้วและผลิตภณัฑ์จากขา้ว และเม่ือวนัท่ี 6 เม.ย. 2559 มีการประกาศร่าง

ค  าแนะน าส าหรับบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารหนูอนินทรียใ์นซีเรียลขา้วส าหรับทารก (Action Level) พร้อมทั้งประกาศรายงานการประเมินความเส่ียง และเม่ือวนัท่ี 5 

ส.ค. 2563 มีการประกาศเวอร์ชัน่สุดทา้ย โดยในค าแนะน าน้ีก าหนดระดบัปฏิบติัการไวท่ี้ 100 µg/kg (100 ppb) ซีเรียลขา้วส าหรับทารกเป็นซีเรียลส าหรับทารกท่ีมี

ผูบ้ริโภคกนัโดยทัว่ไปมากท่ีสุดในสหรัฐฯ ส าหรับในสหรัฐฯ เด็กทารกมีโอกาสสมัผสักบัสารหนูอนินทรียผ์า่นทางขา้วและผลิตภณัฑจ์ากขา้วไดม้ากกวา่ผูใ้หญ่  
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 FDA พิจารณาแลว้วา่การสมัผสัสารหนูอนินทรียมี์ผลกระทบต่อการพฒันาระบบประสาท จึงไดด้ าเนินการในคร้ังน้ี และผลของการทดสอบซีเรียลขา้ว

ส าหรับทารกในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่าระดบัปฏิบติัการ (Action Level) น้ีบรรลุผลส าเร็จแลว้โดยการควบคุมการผลิตอยา่งเหมาะสม (หลกัเกณฑก์าร

ผลิตท่ีดีและเป็นปัจจุบนั: CGMP) ของผูผ้ลิต จากการสุ่มตวัอยา่งในปี 2561 พบวา่ 76% ของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นเกณฑต์ ่ากวา่ระดบัปฏิบติัการ เม่ือเทียบกบั 47% ในปี 

2557 และ 36% ในช่วงปี 2554-2556 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงอยา่งมีนยัส าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในซีเรียลขา้วขดัสี     

       ระดบัปฏิบติัการ (Action level) ของสารหนูอนินทรียน้ี์ เป็นค่าท่ีแนะน าเพ่ือไม่ให้เกินจากนั้นและไม่มีผลผูกพนัทางกฎหมาย หากมีการยืนยนัว่าเกินจากค่าท่ี

ก าหนดจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปวา่เขา้ข่ายเป็นการปลอมปนตามกฎหมาย (adulterated) หรือไม่ จากนั้นจะมีมาตรการบงัคบัใชต่้อไป        

FDA: https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-issues-final-guidance-industry-action-level-inorganic-arsenic-infant-rice-cereals 
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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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