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OMIC Food Safety Newsletter No. 506 June 12, 2020 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

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

การตรวจสอบ 30%)                                                                       (กลางเดือนพฤษภาคม 2563)                       

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

19 พ.ค. เมล็ดงาจากประเทศเมียนมาร์ Aflatoxin ลดความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000631904.pdf 
ค่ามาตรฐาน 10 μg/kg – ppb 

 
2. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                                                        (กลางเดือนพฤษภาคม 2563) 
วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน 

 
ประเภทการตรวจสอบ 

21 พ.ค. อาหารแช่แขง็บริโภคโดยไม่ผ่านความร้อน: 
ผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูป (FROZEN SYRUPED 
PINEAPPLE SLICES) 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและมาตรฐาน 
(Coliform Positive) 

Negative  ตรวจสอบแบบอิสระ 

 

 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                           (กลางเดือนพฤษภาคม 2563) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

20 พ.ค. องักฤษ ตรวจพบ Escherichia coli (6,000 CFU/g) ในผกัชีของไทย  Information for attention 

กระทรวงสำธำรณสุขไทย เน้นย ำ้กำรตรวจสอบสำรเคมีตกค้ำงทำงกำรเกษตรส ำหรับผกัและผลไม้ 

       ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ไดป้ระกาศแนวทางการด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวงัผกัและผลไมส้ดน าเขา้ท่ี

อาจมีสารพิษตกคา้งทางการเกษตร ณ ด่านอาหารและยา โดยจะเร่ิมด าเนินการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 2563 เป็นตน้ไป เดิม คือ (15 มิ.ย.) ตามแนวทางการด าเนินการจะมี

การจดักลุ่มผกัและผลไมส้ด ตามความเส่ียงของการพบสารพิษตกคา้งทางการเกษตรท่ีเคยพบปัญหา โดยจดัเป็น “กลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงมาก” “กลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง” 

และ “กลุ่มท่ีมีความเส่ียงต ่า” ส าหรับสินคา้ท่ีอยูใ่นกลุ่ม “กลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงมาก” ไม่สามารถผา่นพิธีการศุลกากรหรือตอ้งถูกพกัไวใ้นสถานท่ีจดัเก็บจนกวา่

เจา้หนา้ท่ีจะเขา้ตรวจสอบสารเคมีตกคา้งและยนืยนัวา่สอดคลอ้งกบัค่ามาตรฐาน “กลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูง” หมายถึงผกัและผลไม ้10 รายการเช่น ปวยเลง้ สม้ สตรอว์

เบอร์รี องุ่น เป็นตน้ ตวัอยา่งสินคา้ซ่ึงจากเดิมใชวิ้ธีสุ่มตรวจ จะถูกสุ่มตวัอยา่งตามสดัส่วนท่ีก าหนดและส่งไปยงัหน่วยงานวิเคราะห์ทุกคร้ังท่ีมีการน าเขา้ “กลุ่มท่ีมี

ความเส่ียงต ่า” หมายถึงสินคา้ท่ีไม่อยูใ่นกลุ่มทั้งสองประเภทขา้งตน้ ซ่ึงจะมีการตรวจสอบสารเคมีตกคา้งดว้ยชุดทดสอบเบ้ืองตน้ หากตอ้งการน าเขา้ดว้ยวิธีอ่ืน

นอกเหนือจากการตรวจสอบสารพิษตกคา้งทางการเกษตรโดยรัฐบาลไทย สามารถผา่นพิธีการศุลกากรไดโ้ดยแสดงใบรับรองผลวิเคราะห์ (COA) ส าหรับสารพิษ

ตกคา้งทางการเกษตร 134 รายการท่ีระบุไว ้

       นอกจากน้ี ตามแนวทางการด าเนินการดงักล่าว แนะน าให้ระบุช่ือผูผ้ลิต สถานท่ีผลิต ประเทศตน้ก าเนิดและช่ือผลิตภณัฑล์งบนฉลากเพ่ิมเติมนอกเหนือจากการ

ยืน่ใบรับรองสุขอนามยัตามเดิมส าหรับฉลากของผกัหรือผลไมส้ดบางชนิด 

JETRO: https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/05/0e7b9cfc895cf5e8.html 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000631904.pdf
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/05/0e7b9cfc895cf5e8.html
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ประกำศแจ้งจำกสำขำกรุงเทพฯ   

       บริษทั รับตรวจสินคา้โพน้ทะเล จ ากดั สาขากรุงเทพฯ ไดรั้บการรับรอง ISO17025 จ านวน 239 รายการจากกระทรวงสาธารณสุขไทยเม่ือวนัท่ี 23 เม.ย. 63 

จ านวนรายการท่ีผา่นการรับรองเพ่ิมจาก 429 รายการเป็น 668 รายการ โดยส าหรับรายการตรวจวิเคราะห์ตาม “แนวทางการด าเนินการตามมาตรการเฝ้าระวงัผกัและ

ผลไมส้ดน าเขา้ท่ีอาจมีสารพิษตกคา้งทางการเกษตร ณ ด่านอาหารและยา” ทางห้องปฏิบติัการ บริษทั รับตรวจสินคา้โพน้ทะเล จ ากดั สาขากรุงเทพฯ ได้รับการ

รับรอง ISO17025 เป็นจ านวน 133 รายการทดสอบ จากทั้งหมด 134 รายการ (มีรายการทดสอบ Folpet เพียงรายการเดียวท่ียงัไม่ไดรั้บการรับรองน้ี) 

ทางสาขากรุงเทพฯ มีแผนท่ีจะเพ่ิมจ านวนรายการรับรองให้มากข้ึนทุกปีเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อค าขอของลูกคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุมยิ่งข้ึน หากตอ้งการเอกสาร

ใบรับรองฉบบัล่าสุด และรายละเอียดรายการต่างๆ กรุณาติดต่อสอบถามมาตามท่ีอยูอี่เมลท่ีระบุดา้นล่าง      

 

จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 507 จะออกในวนัท่ี 26 มิ.ย. 2563 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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