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OMIC Food Safety Newsletter No. 470 Dec 28, 2018 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
    (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น)  เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์
 
1. รายการเพ่ิมเติมในการตรวจสอบแบบเขม้ 100%                                                                                              (กลางเดือนธนัวาคม 2561) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 

(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 
รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

11 ธ.ค. ผลิตภณัฑอ์ลัมอนดแ์ปรรูปจาก
ปาเลสไตน์ (ฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้า

จอร์แดนและฉนวนกาซา) 

Total Aflatoxin เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000451754.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: ไม่ตรวจพบ (10 g/kg-ppb) 

 

2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 100%: ความถ่ีใน

การตรวจสอบ 30%)                                                      (ตน้เดือนถึงกลางเดือนธนัวาคม 2561) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 

(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 
รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

6 ธ.ค. กีวีจากประเทศชิลี Fenhexamid ลดความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000445563.pdf 

(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

17 ธ.ค. ผกัเซเลอร่ีจากประเทศสหรัฐอเมริกา Bifenthrin ลดความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000459126.pdf 

(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

 

3. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                          (กลางเดือนธนัวาคม 2561) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

13 ธ.ค. ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวบ์ริโภคปรุงสุก  

(ปรุงสุกก่อนบรรจุห่อ): น่องไก่ยา่ง 
(FROZEN ROASTED LEG TARE) 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและมาตรฐาน 

(E.coli Positive) 

Negative ตรวจสอบแบบอิสระ 

 

เร่ืองกำรเผยแพร่รำยงำน  EU Rapid Alert System for Food and Feed ปี 2560 

  คณะกรรมาธิการยโุรป (European Commission) เผยแพร่รายงาน Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ประจ าปี 2560 เม่ือเดือนกนัยายน 2561 

รายงานฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยใช ้RASFF อา้งอิงตามรายการท่ีมีการแจง้ไปยงัคณะกรรมการ EU ในปี 2560 จ านวน 3,832 รายการ ในรายงานกล่าวถึงประเทศ ภูมิภาค 

ความเป็นมา สาเหตุ รวมถึงเน้ือหาการส ารวจท่ีไดรั้บรายงาน ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก link น้ี 
 
Reports and publications - Latest RASFF publications (EU): https://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications_en  
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https://ec.europa.eu/food/safety/rasff/reports_publications_en
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เร่ือง EU ขยำยกรอบเวลำประเมินควำมเส่ียงสำรเคมีตกค้ำงทำงกำรเกษตรสะสม  

ปัจจุบนั ณ เดือนธนัวาคม 2561 หน่วยงานความปลอดภยัดา้นอาหารแห่งสหภาพยโุรป (European Food Safety Authority: EFSA) ก  าลงัท าการประเมินความ

เส่ียงของสารเคมีตกคา้งสะสม แต่ประกาศว่าจะขยายรายงานออกไปตั้งแต่ปลายปี 2561 จนถึงเดือนมิถุนายน 2562 ในโครงการน้ีมีการศึกษาน าร่อง 2 แบบโดยมี

วตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความเส่ียงของสารก าจดัศตัรูพืชตกคา้งหลายชนิดจากอาหารสู่มนุษย ์การขยายกรอบเวลาได้รับการก าหนดข้ึนเพ่ือให้สอดคลอ้งต่อขอ้

ช้ีแนะจากสภาสาธารณะเก่ียวกบัวิธีคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายของการประเมินแบบสะสม (Cumulative assessment groups, CAGs) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก link น้ี 
 
Pesticides: new deadline for cumulative risk assessments (EU): https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181205 
 

เร่ืองกำรลงทะเบียนตำมควำมประสงค์ภำระผูกพนัในกำรติดฉลำกแสดงอำหำรทีไ่ม่ใช่มังสวรัิติของสหภำพยุโรป  

        เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) อนุมติัการลงทะเบียนตามโครงการความคิดริเร่ิมพลเมืองสหภาพยุโรป 

(European Citizens' Initiative) เก่ียวกบั "ภาระผูกพนัในการติดฉลากอาหาร – อาหารท่ีไม่ใช่มงัสวิรัติ อาหารมงัสวิรัติ และอาหารวีแกน (Vegan)" European 

Citizens' Initiative เรียกร้องให้มีเคร่ืองหมายแสดงบนฉลากอาหารทั้งหมดว่าเป็นอาหารท่ีไม่ใช่อาหารมงัสวิรัติ อาหารมงัสวิรัติ หรือวีแกนโดยขอให้ลงนามเป็น

เวลา 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 และหากไดรั้บความเห็นชอบเป็นจ านวนหน่ึงลา้นคนจากประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป 7 ประเทศ ภายในสามเดือน

หลงัจากนั้น คณะกรรมการสหภาพยโุรปจะตอ้งให้ค  าตอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก link น้ี 

 

European Citizens' Initiative: Commission registers 'Mandatory food labelling Non-Vegetarian / Vegetarian / Vegan' initiative' (EU): 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6317_en.htm 

 

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 471 จะออกในวนัท่ี 18 มกราคม 2562 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
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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