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OMIC Food Safety Newsletter No. 489 October 4, 2019 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

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

การตรวจสอบ 30%)                                                                       (ปลายเดือนกนัยายน 2562)                       

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

24 ก.ย. ขา้วโพดจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
(เฉพาะพนัธ์ุขา้วโพดป๊อบคอร์น) 

Deltamethrin & 
Tralomethrin 

เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000550356.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.02 mg/kg-ppm) 

 
 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                              (กลางเดือนกนัยายน 2562) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

17 ก.ย. เดนมาร์ก 
ตรวจพบซลัไฟตท่ี์ไม่ไดข้ออนุญาต (16mg/kg-ppm) ในมะม่วงดองหัน่สไลซ์จากประเทศไทย 

(ระบุเพียงหมายเลขสารเติมแต่ง E Number เท่านั้น) 
Information for follow-up 

 

 กระทรวงเกษตรป่ำไม้และประมงประกำศผลกำรวเิครำะห์เช้ือรำ โลหะหนักและสำรเคมตีกค้ำงในข้ำวและข้ำวสำลนี ำเข้ำ 

         กระทรวงเกษตรป่าไมแ้ละการประมงประกาศผลการตรวจสอบความปลอดภยัในขา้วและขา้วสาลีน าเขา้ประจ าปี 2561 ส าหรับขา้วไทยมีรายการท่ีตรวจพบ

หลายคร้ังดงัต่อไปน้ี  

ช่ือสารท่ีตรวจพบ จ านวนตวัอยา่ง ค่ามาตรฐาน (mg/kg) 
จ านวนตวัอยา่งท่ีเกินค่าต  ่าสุด

ของปริมาณท่ีก าหนดไว ้
ช่วงความเขม้ขน้ (mg/kg) 

แคดเมียม 80 0.4 46 0.01 - 0.06 

ตะกัว่ 80 0.2 6 0.01 - 0.04 

Isoprothiolane 80 10 5 0.005 - 0.008 

Bromine 80 50 9 1 - 2 

Propiconazole 80 0.1 13 0.005 - 0.012 

Fosetyl 52 0.5 31 0.05 - 0.5 

 กระทรวงเกษตรป่าไมแ้ละการประมง: http://www.maff.go.jp/j/seisan/boeki/beibaku_anzen/bunsekikekka.html 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000550356.pdf
http://www.maff.go.jp/j/seisan/boeki/beibaku_anzen/bunsekikekka.html
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เร่ืองกำรติดฉลำกแสดงอำหำรทีใ่ช้เทคโนโลยปีรับแต่งจีโนม (Genome Editing) 

      กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการและส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภคได้ก  าหนดหลกัการจดัการเก่ียวกบัการด าเนินการดา้นสุขอนามยัอาหารส าหรับ

อาหารท่ีใช้เทคโนโลยีปรับแต่งจีโนม ตามหลกัการจดัการน้ีไม่เพียงแต่อาหารดดัแปลงพนัธุกรรมแบบดั้งเดิม (แบบท่ีมีการแทรกยีนแปลกปลอมเฉพาะเจาะจง) 

เท่านั้น แต่อาหารท่ีไม่มียีนแปลกปลอมหลงเหลืออยู่อีกทั้งยงัมีการลบ ทดแทนหรือแทรกล าดบัพนัธุกรรมท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัการตดัโดยเอ็นไซม์ท่ีจดจ าล าดบั

พนัธุกรรมจ าเพาะจนเป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงตั้งแต่ล าดบัหน่ึงถึงหลายล าดบั จะตอ้งแจง้ให้กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการทราบล่วงหน้าดว้ย  

อน่ึง ส าหรับอาหารดดัแปลงพนัธุกรรมแบบดั้งเดิมมีหน้าท่ีตอ้งระบุในฉลากแสดงว่าเป็นอาหารดดัแปลงพนัธุกรรม แต่อาหารท่ีไม่มียีนแปลกปลอมหลงเหลืออยู่

ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ทางส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภคถือวา่ไม่จดัอยูใ่นระบบการติดฉลาก เน่ืองจากไม่สามารถจ าแนกทางวิทยาศาสตร์ไดว้่าเป็นอาหารท่ีใช้เทคโนโลยี

ปรับแต่งจีโนมหรือเป็นอาหารท่ีใชเ้ทคโนโลยกีารผสมพนัธุ์แบบดั้งเดิม อยา่งไรก็ตาม แนะน าว่าควรมีขอ้มูลให้กบัผูบ้ริโภคและในอนาคตจ าเป็นตอ้งส่ือสารขอ้มูล

ดว้ยเอกสาร เช่น บนัทึกธุรกรรมในการกระจายสินคา้ ฯลฯ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก link ต่อไปน้ี 

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการ: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/bio/genomed/index_00012.html 

ส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภค: https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genome/ 

 

รำยงำนประจ ำปีของ RASFF 

Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) ซ่ึงเขา้ร่วมโดยประเทศสมาชิก EU และ EFTA/EEA และคณะกรรมาธิการยโุรปและองคก์ารความปลอดภยั

ดา้นอาหารแห่งยโุรปประกาศรายงานประจ าปี 2561 มีรายงานอาหารท่ีน าเขา้จากไทยไปยงัประเทศต่างๆ ในยโุรป พบจ านวนการฝ่าฝืน 70 รายการในปี 2558, 86 

รายการในปี 2559, 83 รายการในปี 2560 และ 55 รายการในปี 2561 มีการกล่าวถึงเช้ือซลัโมเนลล่าในเน้ือไก่โดยเฉพาะ และพบวา่มีรายการฝ่าฝืนของปี 2561 

จ  านวน 16 รายการ (เป็น Border rejection 15 รายการ) 

RASFF - Food and Feed Safety Alerts：https://ec.europa.eu/food/safety/rasff_en 

 

จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 490 จะออกในวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 *

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