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OMIC Food Safety Newsletter No. 471 Jan 18, 2019 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

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

การตรวจสอบ 30%)                                                                       (ปลายเดือนธนัวาคม 2561) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

20 ธ.ค. เมล็ดงาจากประเทศซูดาน 2, 4-D เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000462583.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.05 mg/kg-ppm) 

20 ธ.ค. กา้นกระเทียมจากประเทศจีน Procymidone เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000462583.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

20 ธ.ค. แกว้มงักรจากประเทศเวียดนาม Metalaxyl & Mefenoxam เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000462583.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

 

2. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                          (ปลายเดือนธนัวาคม 2561) 
วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

25 ธ.ค. อุปกรณ์อาหารและเคร่ืองด่ืม: ผลิตภณัฑจ์าก
ดีบุก (SPOON) 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ
มาตรฐานวตัถุดิบทัว่ไป 

(พลวง ไม่เหมาะสม (12%)) 
พลวง ไม่เกิน 5% ตรวจสอบแบบอิสระ 

 

 

 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                     (กลางเดือนธนัวาคม 2561ถึงตน้เดือนมกราคม 2562) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

18 ธ.ค. เบลเยยีม 
ตรวจพบเช้ือแบคทีเรียซลัโมเนลล่า (Salmonella enterica ser. Bovismorbificans) 

(Positive/25g) ในเน้ือไก่แช่แขง็ 
“border rejection” 

18 ธ.ค. เบลเยยีม 
ตรวจพบเช้ือแบคทีเรียซลัโมเนลล่า (Salmonella enterica ser. Agona)  

(Positive 1 ใน 5 ตวัอยา่ง) ในเน้ือไก่แช่แขง็ 
“border rejection” 

7 ม.ค. สาธารณรัฐเช็ก ตรวจพบมะละกอดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต “information for attention” 
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เร่ืองกำรแจ้งวนัเร่ิมบังคับใช้ระเบียบกำรติดแสดงฉลำกแบบใหม่เกีย่วกบัข้อมูลโภชนำกำรและอำหำรเสริมของ FDA 
 
  เม่ือวนัท่ี 19 ธ.ค. 2561 องคก์ารอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) แจง้ว่าไดก้  าหนดให้วนัท่ี 1 ม.ค. 2565 เป็นวนัเร่ิมบงัคบัใช้ร่วมกนัส าหรับระเบียบเก่ียวกบัการติด

ฉลากแสดงอาหารท่ีออกมาใหม่ตั้งแต่ปี 2562-2563 โดยอาหารทั้งหมดจะตอ้งมีฉลากแสดงตามระเบียบใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ค. 2565 เป็นตน้ไป FDA มีการ

เปล่ียนแปลงระเบียบการติดแสดงฉลากเป็นคร้ังคราว จึงมีการแจง้วนัเร่ิมบงัคบัใช้ตามความเหมาะสมเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการ

เปล่ียนแปลงนั้นๆ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก link น้ี 
FDA Issues Uniform Compliance Date, Technical Amendments on Nutrition and Supplement Facts Labeling Rules (FDA): 
https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm628766.htm  
 

 

เร่ืองกำรประเมิน GRAS ส ำหรับอำหำรแปรรูปจำกเมลด็กญัชง (hemp seed) ของ FDA  
 
  เม่ือวนัท่ี 20 ธ.ค. 2561 องคก์ารอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ประเมินให้อาหารแปรรูปจากเมล็ดกญัชง 3 ชนิดเป็นอาหาร GRAS (Generally Recognized As 

Safe, ไดรั้บการยอมรับวา่ปลอดภยัโดยทัว่ไป) การประเมิน GRAS ด าเนินการโดยการยื่นขอจากบริษทั Fresh Hemp Foods รายการท่ีไดรั้บการประเมินไดแ้ก่ เมล็ด

กญัชงทั้งเปลือก (hulled hemp seed) (GRN765), ผงโปรตีนจากเมล็ดกญัชง (hemp seed protein powder) (GRN771) และน ้ ามนัเมล็ดกญัชง (Hemp seed oil) 

(GRN778) 

   ปัจจุบนั มีการจ าหน่ายเมล็ดกญัชงและผลิตภณัฑแ์ปรรูปดงักล่าวตามทอ้งตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา เมล็ดกญัชงเป็นเมล็ดของตน้ Cannabis stevia กญัชง

เป็นพืชในวงศเ์ดียวกนักบักญัชาหรือท่ีเรียกวา่มาลีฮวนน่าดว้ยลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัทางพฤกษศาสตร์ แต่กญัชงมีสารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล 

(tetrahydrocannabinol, THC)  ในปริมาณท่ีต ่ามาก ซ่ึง THC นั้นเป็นสารส าคญัในกญัชาท่ีมีฤทธ์ต่อจิตประสาท ดว้ยเหตุน้ี การบริโภคอาหารจากเมล็ดกญัชงจึงไม่มี

ผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก link น้ี 

 

FDA Responds to Three GRAS Notices for Hemp Seed-Derived Ingredients for Use in Human Food (FDA): 

https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm628910.htm  
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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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