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OMIC Food Safety Newsletter No. 524 February 25, 2021 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่ น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์   (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่ น) 
 

1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้
100%: ความถ่ีในการตรวจสอบ 30%)                  (ตน้เดือนถึงกลางเดือนกมุภาพนัธ ์2564) 
 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตแุละเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

3 ก.พ. พริกเขียวจากประเทศเกาหลีใต ้
Propiconazole 
Hexaconazole 

เพ่ิมความถี่ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000733420.pdf 

ค่ามาตรฐาน Propiconazole: 0.01 mg/kg-ppm 

ค่ามาตรฐาน Hexaconazole: 0.01 mg/kg-ppm 

3 ก.พ. ผกัแขยงจากประเทศเวียดนาม 
Tricyclazole 
Lufenuron 

เพ่ิมความถี่ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000733420.pdf 

ค่ามาตรฐาน Tricyclazole: 0.01 mg/kg-ppm 
ค่ามาตรฐาน Lufenuron: 0.01 mg/kg-ppm 

3 ก.พ. ผกัหวานจากประเทศเวียดนาม 
Indoxacarb 

Profenophos 
เพ่ิมความถี่ 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000733420.pdf 
ค่ามาตรฐาน Indoxacarb: 0.01 mg/kg-ppm 

ค่ามาตรฐาน Profenophos: 0.01 mg/kg-ppm 

15 ก.พ. ผกัชีฝร่ังจากประเทศไทย Chlorpyrifos ลดความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000739252.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm 

 
2. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                                                                                     (กลางเดือนกุมภาพนัธ ์2564) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

15 ก.พ. ทุเรียนสด ตรวจพบ Procymidone 0.02 ppm 0.01 ppm ตรวจสอบแบบเขม้ 100% 

 

 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
 

ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                           (กลางเดือนกุมภาพนัธ ์2564) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

12 ก.พ. เยอรมนี 

ตรวจพบสาร Bisphenol A (286 µg/kg-ppb) และสาร Cyclic di bisphenol A diglycidyl 

ether (Cyclo-di-BADGE) (1020 µg/kg-ppb) ในน ้ากะทิบรรจุกระป๋อง (migration หรือ 

การเคลื่อนยา้ยของสารเคลือบภายในกระป๋อง) 

Alert 
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 EFSA เผยแพร่กำรประเมินเกีย่วกบักำรได้รับสำรหนูอนินทรีย์ในอำหำรแบบเร้ือรัง  

       องคก์ารความปลอดภยัของอาหารแห่งยุโรป (EFSA: European Food Safety Authority) ไดเ้ผยแพร่รายงานการประเมินปริมาณการไดรั้บสารหนูอนินทรีย ์(iAs) 

แบบเร้ือรังของประชากรยุโรป โดยการประเมินการไดรั้บสารแบบเร้ือรังพิจารณาไดใ้ชข้อ้มูลจากการส ารวจการบริโภคอาหารทั้งส้ิน 44 รายการ (87,945 ราย) ใน 

23 ประเทศในยโุรป และใชผ้ลการวิเคราะห์เก่ียวกบั iAs รวมทั้งส้ิน 13,608 รายการ ปริมาณการไดรั้บสารในอาหารสูงสุดเฉลี่ยโดยประมาณคือ 0.30 μg/kgน ้าหนัก

ตวั/วนัในเด็กเล็กท่ีขีดจ ากัดล่าง (lower bound (LB)) และ 0.61 μg/kgน ้ าหนักตวั/วนั ทั้งในเด็กทารกและเด็กเล็กท่ีขีดจ ากัดบน (Upper bound (UB)) นอกจากน้ี 

ปริมาณการไดรั้บสารสูงสุดโดยประมาณท่ี95 เปอร์เซ็นตไ์ทล ์อยูท่ี่ 0.58 μg/kgน ้าหนกัตวั/วนั ในเด็กเลก็ท่ีขีดจ ากดัล่าง (LB) และ 1.20 μg/kgน ้าหนกัตวั/วนั ในเด็ก

ทารกท่ีขีดจ ากดับน (UB) 

       ปริมาณการไดรั้บสารในอาหารเฉลี่ยโดยประมาณ (LB) โดยรวมต ่ากว่าเกณฑ์ 0.3-8 μg/kgน ้าหนักตวั/วนั ซ่ึงเป็นขีดจ ากดัล่างท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ของ 

benchmark dose ส าหรับการตอบสนอง 10% (BMDL01) ท่ีคณะกรรมการ EFSA ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ (Benchmark) เก่ียวกบัปริมาณสารก่อมลพิษ

ในห่วงโซ่อาหารปี 2552  ส าหรับปริมาณการไดรั้บสารในอาหารท่ี95 เปอร์เซ็นต์ไทล์ ปริมาณสูงสุดโดยประมาณในเด็กทารก เด็กเลก็และเด็กวยัอ่ืนๆ ก็จดัว่าอยู่

ในช่วงเกณฑค์่า BMDL01 น้ี โดยอาหารท่ีเป็นปัจจยัหลกัต่อการไดรั้บสาร iAs ผา่นอาหารในทุกช่วงวยัไดแ้ก่ ขา้ว ผลิตภณัฑจ์ากขา้ว ธญัพืชและผลิตภณัฑจ์ากธญัพืช 

(อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ขา้ว) และน ้าด่ืม          

EFSA Journal 2021;19(1):6380 https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6380 

 

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 525 จะออกในวนัท่ี 12 มี.ค. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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