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OMIC Food Safety Newsletter No. 519 December 11, 2020 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่ น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์   (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่ น) 
 
1. รายการเพ่ิมเติมในการตรวจสอบแบบเขม้ 100%                                                                                              (ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย  
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

26 พ.ย. แครอทจากประเทศจีน Dimethomorph เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000698458.pdf  
(ค่ามาตรฐาน 0.01 mg/kg–ppm)  

 
2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 
100%: ความถ่ีในการตรวจสอบ 30%)                                  (ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563)                       

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย  
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

20 พ.ย. เมลด็โกโกจ้ากประเทศโกตดิววัร์ 2, 4-D ลดความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000697149.pdf  
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm 

20 พ.ย. ขา้วจา้วจากประเทศสเปน Tebuconazole ลดความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000697149.pdf  
ค่ามาตรฐาน: 0.05 mg/kg–ppm 

20 พ.ย. น ้าผ้ึงจากประเทศนิวซีแลนด ์ Glyphosate เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000697149.pdf  
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm 

 
3. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                                                                                    (กลางเดือนพฤศจิกายน 2563) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

18 พ.ย. ลูกเดือย ตรวจพบ Aflatoxin 11 μg/kg 
(B1: 2.2 G1: 9.2) 10 μg/kg ตรวจสอบแบบเขม้ 100% 

18 พ.ย. ขนมขบเคี้ยว สารเติมแต่งนอกเหนือจากท่ีระบุ 
(ตรวจพบ TBHQ 3 μg/g) ไม่พบ ตรวจสอบแบบอิสระ 

 
 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                         (ปลายเดือนพฤศจิกายน 2563)                       

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

25 พ.ย. เยอรมนี ตรวจพบสารแคดเมียม (1.6 mg/kg-ppm) ในปลาหมึกแช่แขง็ Border rejection 
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 MFDS สำธำรณรัฐเกำหล ีเน้นย ำ้กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของอะคริลำไมด์ในขนม ฯลฯ    

      กระทรวงความปลอดภยัอาหารและยา สาธารณรัฐเกาหลี (MFDS) ไดก้ าหนดมาตรฐานท่ีแนะน าจ าแนกตามอาหารแต่ละชนิดเพ่ือเป็นการจดัการดา้นความ

ปลอดภยัเชิงป้องกันส าหรับอะคริลาไมด์ท่ีก่อตวัขึ้นขณะท่ีมีการปรุงหรือแปรรูปอาหารดว้ยอุณหภูมิสูง โดยประกาศแผนการด าเนินงานตามมาตรฐานท่ีแนะน า

ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2564 จากน้ีไปมีแผนท่ีจะประเมินผลการด าเนินงานทุกๆ 2 ปี และพิจารณาว่าควรเปลี่ยนแปลงให้เป็นมาตรฐานท่ีบังคับหรือไม่ หากเกิน

มาตรฐานท่ีแนะน า รัฐจะแจง้ผลนั้นไปยงัผูป้ระกอบการและให้ค าช้ีแนะ เช่น 1) ผูป้ระกอบการเรียกคืนเอง 2) ผูป้ระกอบการหยุดผลิตหรือน าเขา้ 3) ท าให้ลดนอ้ยลง 

เป็นตน้ หากไม่ด าเนินการแกไ้ข รัฐมีแผนท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลสินคา้บนเวบ็ไซต์ความปลอดภยัอาหารทัว่ประเทศเพ่ือให้ผูบ้ริโภครับทราบ 

      แผนในคร้ังน้ี มีการขยายอาหารในกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมมากขึ้นโดยมากกว่าค่าแนะน า (ขนมมนัฝร่ัง 1 mg/kg) ท่ีเคยน าเสนอมาตลอด ทั้งน้ีในสหภาพยโุรปเองก็

ก าลงัด าเนินการก าหนดค่ามาตรฐานสูงสุดส าหรับอะคริลาไมดท่ี์มีอยูใ่นอาหารส าหรับเด็กทารกและเด็กเลก็เช่นกนั  

      มาตรฐานท่ีแนะน าส าหรับอะคริลาไมดจ์ าแนกตามอาหาร 

ซีเรียลและอาหารเสริมส าหรับทารกและเด็กเลก็ ไม่เกิน 0.3 mg/kg 

กาแฟ (กาแฟคัว่ กาแฟส าเร็จรูป กาแฟปรุงส าเร็จ) ไม่เกิน 0.8 mg/kg 

ขนม มนัฝร่ังทอด ชา ธญัพืชแปรรูปและอาหารส าเร็จรูป ไม่เกิน 1 mg/kg 

MFDS Recommended Specification for Acrylamide in Food: https://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_73/view.do?seq=23 

 

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 520 จะออกในวนัท่ี 25 ธ.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจ้ดัท า: บริษทั รับตรวจสินคา้โพน้ทะเล จ ากดั สาขากรุงเทพ  http://omicbangkok.com/ 
ติดต่อสอบถาม:    (ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com  (ภาษาญ่ีปุ่ น) lab.th@omicnet.com 
จดหมายข่าวฉบบัท่ีไดอ้อกไปแลว้ :   (ภาษาไทย) http://omicbangkok.com/th/downloads 
            (ภาษาญ่ีปุ่ น) http://omicbangkok.com/en/downloads 
เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร:   (ภาษาญ่ีปุ่ น) http://www.omicfoodsafety.com/ 
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