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OMIC Food Safety Newsletter No. 456 Jun 8, 2018 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์   (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น) 
 
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 100%: ความถ่ีใน

การตรวจสอบ 30%)                                                (กลางเดือนพฤษภาคม 2561) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการ
ตรวจสอบ 

ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 
จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ 
ท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

17 พ.ค. ควินวัจากประเทศเปรู Methamidophos เพ่ิมความถ่ี http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11
130500-Shokuhinanzenbu/0000206891.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: 0.01mg/kg-ppm) 

No.043/Q.087 

 
2. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                        (กลางเดือนถึงปลายเดือนพฤษภาคม 2561) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน 
ประเภทการ
ตรวจสอบ 

จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ 
ท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

16 พ.ค. ชาท่ีผา่นกระบวนการหมกั

บางส่วน 

ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการใช ้

(ใช ้สีเหลืองผสมอาหารเบอร์ 5) 

ไม่ใช ้ ตรวจสอบโดย
หน่วยงานรัฐ 

No.346/Q.309 

21 พ.ค. ลูกเดือย Aflatoxin 26 μg/kg 

ตรวจพบ(B1:23.5 , B2:2.2) 

ไม่พบ  

(10 ug/kg-ppb) 

ตรวจสอบแบบ 
monitoring 

No.013/Q.026 

24 พ.ค. เคร่ืองปรุงรสท่ีไม่จดัอยูใ่น

ประเภทอ่ืนๆ: SOY BEAN 

PASTE 

ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการใช ้

(ใช ้Sodium benzoate (ใช้

นอกเหนือจากท่ีระบุ)) 

ไม่ใช ้ ตรวจสอบโดย
หน่วยงานรัฐ 

No.010/Q.020 

24 พ.ค. ซีอ๊ิวญ่ีปุ่ น ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการใช ้

(ใช ้Benzoic acid 0.85 g/kg) 

0.60 g/kg ตรวจสอบโดย
หน่วยงานรัฐ 

No.010/Q.020 

 

 
 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                      (ปลายเดือนพฤษภาคม 2561) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

24 พ.ค. องักฤษ ตรวจพบเช้ือแบคทีเรียซลัโมเนลล่า (Salmonella) (Positive/25g) ในเน้ืออกไก่คร่ึง

ตวัหมกัเกลือแช่แขง็ (frozen salted chicken half breasts) 

“border rejection” 

No.343/Q.303 

28 พ.ค. เบลเยยีม ตรวจพบ Chlorpyrifos (0.12 mg/kg-ppm), Metalaxyl (0.16 mg/kg-ppm) และ 

Carbendazim ซ่ึงเป็นสารท่ียงัไม่ได้รับอนุญาต (2.2 mg/kg-ppm) Phenthoate ซ่ึง

เป็นสารท่ียงัไม่ไดรั้บอนุญาต (0.041 mg/kg - ppm) ในทุเรียน 

“information for follow-up” 

No.044/Q.090  

No.066/Q.120 

No.276/Q.268 

No.368/Q.333 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000206891.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000206891.pdf
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แนวทำงก ำจัดกรดไขมันทรำนส์อย่ำงเป็นขั้นตอนของ WHO 

     องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ประกาศ “REPLACE” เพ่ือเป็นแนวทางในการก าจดักรดไขมนัทรานส์ท่ีผลิตข้ึนเชิงอุตสาหกรรมออกจากเครือข่ายการจดัจ าหน่าย

ทัว่โลกอยา่งเป็นขั้นตอน จากการส ารวจของ WHO พบวา่การบริโภคกรดไขมนัทรานส์มากกว่า 1% ของพลงังานทั้งหมดเก่ียวขอ้งกบัการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

ตีบและมีผลให้อตัราการเสียชีวิตจากโรคดงักล่าวเพ่ิมข้ึน กรดไขมนัทรานส์ท่ีผลิตในอุตสาหกรรมจะมีอยูใ่นไขมนัพืชท่ีถูกท าให้แข็ง (hardened vegetable fats) เช่น 

เนยเทียม และใชส้ าหรับการผลิตขนมขบเค้ียว ขนมอบ อาหารทอด ฯลฯ ในอีกดา้นหน่ึง ช่วงหลายปีท่ีผา่นมาก็มีผลิตภณัฑท่ี์มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าและไม่มี

ผลกระทบต่อรสชาติและราคาอาหารให้เลือกได ้เม่ือเปรียบเทียบจากสถานการณ์เหล่าน้ี WHO จึงวางแนวทาง "REPLACE" เพ่ือลดปริมาณและก าจดัการบริโภค

กรดไขมนัทรานส์ 

ศึกษารายละเอียดไดจ้าก link ต่อไปน้ี 
 

WHO plan to eliminate industrially-produced trans-fatty acids from global food supply (WHO): 

http://www.who.int/news-room/detail/14-05-2018-who-plan-to-eliminate-industrially-produced-trans-fatty-acids-from-global-food-supply  

 

Draft Guidelines (WHO): 

https://extranet.who.int/dataform/upload/surveys/666752/files/Draft%20WHO%20SFA-TFA%20guidelines_04052018%20Public%20Consultation(1).pdf 

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 457 จะออกในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดัท า: บริษทั รับตรวจสินคา้โพน้ทะเล จ ากดั สาขากรุงเทพ  http://www.omicbangkok.com/eng/home.html 
ติดต่อสอบถาม:    (ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com  (ภาษาญ่ีปุ่น) lab.th@omicnet.com 
จดหมายข่าวฉบบัท่ีไดอ้อกไปแลว้ :   (ภาษาไทย) http://www.omicbangkok.com/th/newsletter.php 
            (ภาษาญ่ีปุ่น) http://www.omicbangkok.com/en/newsletter.php 
เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร:   (ภาษาญ่ีปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/ 
      (ภาษาองักฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/ 
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