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OMIC Food Safety Newsletter No. 511 August 21, 2020 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์ (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น)    
 
1. รายการเพ่ิมเติมในการตรวจสอบแบบเขม้ 100%                                                                                                (ปลายเดือนกรกฎาคม 2563) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

31 ก.ค. งาข้ีมอ้นจากประเทศเกาหลีใต ้ Paclobutrazol เพ่ิมความถ่ี 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000654558.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm)  

 
2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 100%: ความถ่ีใน

การตรวจสอบ 30%)                                                                       (ปลายเดือนกรกฎาคม 2563)                       

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

29 ก.ค. ผกัแขยงจากประเทศเวียดนาม Difenoconazole เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000653519.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.7 mg/kg–ppm) 

 
3. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                                                                   (ตน้เดือนสิงหาคม 2563)                       
วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

7 ส.ค. อาหารแช่แขง็ปรุงสุกก่อนบริโภค (ไม่ผา่นความร้อน
ก่อนแช่แขง็): ผลิตภณัฑท์างการเกษตรแปรรูปอ่ืนๆ 
(Frozen color tapioca rose pink/violet) 

สารเติมแต่งนอกเหนือจากท่ีระบุ  
(ตรวจพบ Azorubine) 

ไม่พบ ตรวจสอบแบบอิสระ 

 
 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                               (ตน้เดือนสิงหาคม 2563)                       

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

6 ส.ค. ออสเตรีย 
ตรวจพบสาร Hexaconazole ท่ีไม่ไดรั้บการรับรอง (0.058 mg/kg-ppm) และ Dinotefuran (0.077 

mg/kg-ppm) ในพริกของไทย 
Border rejection 

 

FDA สหรัฐฯ ประกำศเลิกใช้ PFAS ในบรรจุภัณฑ์อำหำรแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยควำมสมัครใจของผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

องคก์ารอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ประกาศเก่ียวกบัการเลิกใช ้PFAS (สารประกอบ Poly-fluoroalkyl และกรด Perfluorooctanoic โซ่สั้นชนิด       
หน่ึง) แบบค่อยเป็นค่อยไปโดยสมคัรใจ สารน้ีเป็นสารสัมผสัอาหารซ่ึงใช้เป็นจาระบีป้องกนัการกดักร่อนส าหรับการผลิตบรรจุภณัฑอ์าหารท่ีท าจากกระดาษและ

กระดาษแขง็ (เช่น กระดาษห่ออาหารจานด่วน กล่องส าหรับซ้ืออาหารกลบับา้น กล่องพิซซ่า)  

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000654558.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000653519.pdf
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         เน่ืองจาก FDA สหรัฐฯ ไดรั้บการยนืยนัวา่มีสาร 6:2 Fluorotelomer alcohol (6:2 FTOH) ตกคา้งอยูใ่นร่างกายจากการทดสอบกบัสตัวฟั์นแทะ จึงมีความเป็นไป

ไดใ้นลกัษณะเดียวกนักบักรณีท่ีมนุษยส์มัผสักบัอาหาร FDA สหรัฐฯ จ าเป็นตอ้งท าการวิจยัเพ่ิมเติมเพ่ือให้เขา้ใจยิ่งข้ึนถึงความเส่ียงต่อสุขภาพมนุษยจ์ากการสัมผสั

สาร 6:2 FTOH และสารอ่ืนๆ ผา่นทางบรรจุภณัฑท่ี์สมัผสัอาหาร  

       ส าหรับการผลิตจาระบีหล่อล่ืนและป้องกนัการกดักร่อนแบบโซ่สั้น (Short-chain) ส าหรับบรรจุภณัฑอ์าหารท่ีสัมผสักบัอาหาร มีผูป้ระกอบการ 4 รายท่ีไดรั้บ

อนุญาตและหน่ึงในนั้นไดร้ายงานไปยงั FDA สหรัฐฯ แลว้วา่ยติุการจ าหน่ายไปแลว้ในปี 2562 ส่วนท่ีเหลืออีก 3 บริษทัไดต้กลงท่ีจะทยอยยกเลิกการจ าหน่ายสารท่ี

มีส่วนผสมของ 6:2 FTOH โดยใชเ้วลา 3 ปีเร่ิมตั้งแต่ปี 2564 

       ภายใตอ้นุสัญญาสตอกโฮล์มว่าดว้ยสารมลพิษท่ีตกคา้งยาวนาน(อนุสัญญา POPs หรือ Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants: POPs) ท าให้

ทัว่โลกมีการด าเนินการยกเลิกหรือตั้งขอ้จ ากดัในการผลิตและใช ้Long-chain PFAS (PFOS/PFOA) ดว้ยเหตุนั้น Short-chain PFAS ซ่ึงเป็นสารเป้าหมายในคร้ังน้ีจึง

ถูกน ามาใช้เป็นสารทดแทน Long-chain PFAS มาโดยตลอด แต่เม่ือ FDA สหรัฐฯ ไดรั้บการยืนยนัใหม่จากการทดลองในสัตวว์่าพบการตกคา้งภายในร่างกายซ่ึง

ช้ีให้เห็นความเป็นไปไดข้องผลกระทบคลา้ยคลึงกนัในการสมัผสัแบบเร้ือรังในมนุษย ์จึงน ามาซ่ึงการด าเนินการในคร้ังน้ี   

<FDA Announces the Voluntary Phase-Out by Industry of Certain PFAS Used in Food Packaging> 

https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-announces-voluntary-phase-out-industry-certain-pfas-used-food-packaging 

 

จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 512 จะออกในวนัท่ี 3 ก.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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