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OMIC Food Safety Newsletter No. 515 October 16, 2020 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
    (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น) เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์
รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 100%: ความถ่ีในการ

ตรวจสอบ 30%)                                                                         (ปลายเดือนกนัยายน 2563)                       

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

29 ก.ย. ถัว่แระจากประเทศจีน Diflubenzuron เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000677115.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm) 

29 ก.ย. ผกัหวานบา้นจากประเทศเวียดนาม Pyridaben เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000677115.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm) 

 

  รำยงำน RASFF รำยเดือน
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                              (ปลายเดือนกนัยายน 2563)                       

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

24 ก.ย. อิตาลี ตรวจพบสีผสมอาหาร E102 (Tartrazin) ท่ียงัไม่ไดรั้บการรับรองในผกักาดดอง border rejection 

 

  PFAS ในอำหำร: EFSA ประเมินควำมเส่ียงและก ำหนดปริมำณที่ร่ำงกำยยอมรับได้ 

       EFSA ก าหนดเกณฑค์วามปลอดภยัใหม่ส าหรับสารประกอบ Polyfluoroalkyl (PFAS) หลกัๆ ท่ีสะสมในร่างกายปริมาณสูงสุดท่ีสามารถบริโภคไดใ้นหน่ึง

สปัดาห์แบบกลุ่ม (The tolerable weekly intake (TWI)) อยูท่ี่ 4.4 นาโนกรัม (ng)/น ้าหนกัตวั (kg)/สปัดาห์ ผูเ้ช่ียวชาญเช่ือว่าผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษยท่ี์ส าคญั

ท่ีสุดในการก าหนด TWI คือการตอบสนองของระบบภูมิคุม้กนัต่อการฉีดวคัซีนท่ีลดลง  

       PFAS เป็นกลุ่มของสารเคมีสงัเคราะห์ท่ีผลิตโดยบริษทัต่างๆ ทัว่โลกและใชใ้นเน้ือผา้ ของใชใ้นบา้น การดบัเพลิง รถยนต ์การแปรรูปอาหาร การก่อสร้างและ

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ การสัมผสักบัสารเคมีเหล่าน้ีอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได ้โดยมกัตรวจพบในน ้ าด่ืม ปลา ผลไม ้ไข่และผลิตภณัฑจ์ากไข่ มนุษยมี์

โอกาสสมัผสักบัสาร PFAS ไดห้ลายวิธีรวมทั้งผา่นทางอาหาร 

       PFAS ท่ี EFSA ให้ความสนใจในการประเมินมี 4 ชนิดไดแ้ก่ กรด Perfluorooctanoic (PFOA) กรด Perfluorooctanesulfonic (PFOS) กรด Perfluorononanoic 

(PFNA) และกรด Perfluorohexanesulfonic (PFHxS) กลุ่มประชากรท่ีสัมผสักบัสารเหล่าน้ีมากท่ีสุดคือทารกและเด็ก ซ่ึงระบุว่าปัจจยัหลกัของปริมาณ PFAS ใน

ทารกคือการสัมผสัระหว่างตั้งครรภแ์ละให้นมบุตร ปริมาณสารท่ีไดรั้บโดยเฉล่ียส าหรับกลุ่มวยัรุ่นและผูใ้หญ่อยูท่ี่ 3-22 นาโนกรัม (ng)/น ้าหนกัตวั (kg)/สัปดาห์ 

และเปอร์เซ็นตไ์ทลท่ี์ 95 เท่ากบั 9-70 นาโนกรัม (ng)/น ้าหนกัตวั (kg)/สปัดาห์ ส่วนเด็กเล็ก (อาย ุ12 เดือนถึงน้อยกว่า 36 เดือน) และเด็ก (อาย ุ36 เดือนถึงน้อยกว่า 

10 ปี) มีการสมัผสัมากกวา่สองเท่า   

       อาหารมีโอกาสปนเป้ือนจากดินและน ้ าท่ีถูกน าไปใช้ในการเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตรและประมง ความเขม้ขน้ของสารเหล่าน้ีท่ีอยูใ่นสัตวโ์ดยผ่านจาก

อาหารสตัวแ์ละน ้า รวมถึงบรรจุภณัฑอ์าหารท่ีมีสาร PFAS หรืออาจมาจากเคร่ืองจกัรแปรรูปท่ีมีสาร PFAS ปนอยู ่ 

EFSA assesses risks and sets tolerable intake: http://www.efsa.europa.eu/en/news/pfas-food-efsa-assesses-risks-and-sets-tolerable-intake 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000677115.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000677115.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/news/pfas-food-efsa-assesses-risks-and-sets-tolerable-intake
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  FDA สหรัฐฯ ประกำศร่ำงกฏระเบียบกำรตรวจสอบย้อนกลบัอำหำร FSMA  

       องคก์ารอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ประกาศร่างกฏระเบียบท่ีระบุขอ้ก าหนดของบนัทึกการตรวจสอบยอ้นกลบัเพ่ิมเติมเก่ียวกบัอาหารบางประเภทและ

ร่าง “รายการตรวจสอบยอ้นกลบัอาหาร” ซ่ึงแสดงรายการอาหารท่ีตรงตามขอ้ก าหนดท่ีเสนอไว ้รายการน้ีประกอบดว้ยชีส ไข่ทั้งเปลือก สมุนไพรสด ผลไมเ้มือง

ร้อน เช่น มะม่วง มะละกอ และปลา เป็นตน้ เม่ือร่างกฏระเบียบน้ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ ขอ้มูลตวัเลขและขอ้มูลต่างๆ ท่ีฟาร์มตอ้งจดัท าและจดัเก็บขอ้มูล และตอ้งส่ง

ขอ้มูลไปยงัผูข้ายรายต่อไปในห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการจดัท าให้เป็นมาตรฐาน  

FSMA Proposed Rule for Food Traceability: https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/fsma-proposed-rule-food-traceability 

Food Traceability List: https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/food-traceability-list 

 

จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 516 จะออกในวนัท่ี 30 ต.ค. 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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