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OMIC Food Safety Newsletter No. 516 October 30, 2020 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์   (ข้อมูลข่ำวสำรจำกกระทรวงสำธำรณสุขแรงงำนและสวสัดิกำรแห่งประเทศญีปุ่่น) 
 
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 
100%: ความถ่ีในการตรวจสอบ 30%)                                                                              (กลางเดือนตุลาคม 2563)                    

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย  
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

19 ต.ค. ผกัโขมจากประเทศจีน Diflubenzuron เพ่ิมความถ่ี 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/0006
84492.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm) 

 
2. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                                                                         (ตน้เดือนถึงกลางเดือนตุลาคม 2563) 
วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

8 ต.ค. อาหารทะเลสดแช่แขง็ส าหรับบริโภค
ดิบ : แซลมอน 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน 

(Coliform Positive) 
Negative 

ตรวจสอบแบบ 
monitoring 

8 ต.ค. ผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวบ์ริโภคปรุงสุก 
(บรรจุห่อหลงัผา่นความร้อน) : ไก่ยา่ง 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน 

(E. coli Positive) 
Negative ตรวจสอบแบบอิสระ 

14 ต.ค. อาหารแช่แขง็บริโภคโดยไม่ผา่นความ
ร้อน : ทุเรียน 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน 

(Coliform Positive) 
Negative ตรวจสอบแบบอิสระ 

 
 

 กระทรวงสำธำรณสุขของไทยได้ออกประกำศฉบับที ่414 พ.ศ. 2563 เร่ือง มำตรฐำนอำหำรทีม่ีสำรปนเป้ือน 
 
       กระทรวงสาธารณสุขของไทยไดอ้อกประกาศฉบบัใหม่เพ่ือปรับปรุงขอ้ก าหนดของมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป้ือนโดย “ประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 414 พ.ศ. 2563 เร่ือง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป้ือน”  ฉบบัน้ีไดมี้การแกไ้ขและปรับปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้ง
ตามหลกัการขององคก์ารมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ (Codex Alimentarius) ซ่ึงทางกระทรวงสาธารณสุขไดอ้อกประกาศไวเ้ม่ือวนัท่ี 
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป โดยใหมี้การยกเลิกประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบบัท่ี 98 (พ.ศ. 2529) เร่ืองมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป้ือน และฉบบัท่ี 273 (พ.ศ. 2546) เร่ืองมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเป้ือน 
(ฉบบัท่ี 2) ทั้งน้ี ประกาศกระทรวงฉบบัใหม่น้ีไดมี้ก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารปนเป้ือนเอาไว ้โดยพิจารณาตามชนิดของสารปนเป้ือน
และชนิดของอาหารซ่ึงไดมี้ระบุไวใ้นบญัชีหมายเลข 1 แนบทา้ยประกาศฉบบัน้ีดว้ย 
 
 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000684492.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000684492.pdf
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ก าหนดปริมาณสูงสุด
ของโลหะหนกั 

แคดเมียม (cadmium), ดีบุก (tin), ตะกัว่ (Lead), เมธิลเมอร์คิวรี (methyl mercury) และปรอททั้งหมด (total 
mercury), สารหนูอนินทรีย ์(inorganic arsenic) และ สารหนูทั้งหมด (total arsenic)  

ก าหนดปริมาณสูงสุด
ของสารพิษจากเช้ือรา 

อะฟลาทอกซิน เอม็ 1 (Aflatoxin M1) และ อะฟลาทอกซินทั้งหมด (Aflatoxin B1+ B2+ G1 +G2), ดีออกซีนิวา
ลีนอล (Deoxynivalenol: DON), ฟโูมนิซินบี 1 และบี 2 (Fumonisins B1+B2), โอคราทอกซินเอ (Ochratoxin 
A), พาทูลิน (Patulin) 

ก าหนดปริมาณสูงสุด
ของสารปนเป้ือนอ่ืนๆ 

กรดไฮโดรไซยานิก (hydrocyanic acid), ไซโคลโพรพีนอยแฟตต้ีแอซิด (cyclopropenoid fatty acid) , เมลามีน 
(melamine) และกรดไซยานูริก (Cyanuric Acid), ไวนิลคลอไรดม์อนอเมอร์ (vinylchloride monomer), อะคริโล
ไนไตรล ์(Acrylonitrile monomer), คลอโรโพรพานอล (Chloropropanols) หรือ 3-เอม็ซีพีดี (3-MCPD) หรือ 3-
คลอโร-1, 2-โพรเพนไดออล (3-Chloro-1,2-propanediol) 

ก าหนดปริมาณสูงสุด
ของสารกมัมนัตรังสี 

Pu-238, Pu-239, Pu-240, Am-241, Sr-90, Ru-106, I-129, I-131, U-235, S-35, Co-60, Sr-89, Ru-103, Cs-134, 
Cs-137, Ce-144, Ir-192, H-3, C-14, Tc-99 

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
FDA: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/118/T_0017.PDF  
 

ประกำศจำกสำขำกรุงเทพฯ   

หอ้งปฏิบติัการทดสอบ OMIC สาขากรุงเทพฯ ใหบ้ริการงานวเิคราะห์ตรวจสอบสารปนเป้ือนในสินคา้อาหารส าหรับรายการต่างๆอา้งอิง
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 414  
ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
 
บริษทั รับตรวจสินคา้โพน้ทะเล จ ากดั (โอมิค) 
[Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd (OMIC)] 
แผนกหอ้งปฏิบติัการ (Laboratory Department): 
เลขท่ี 12 – 14 ซอยเยน็อากาศ 3 ถนนเยน็อากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120 
โทรศพัท ์02-286-4120 โทรสาร 02-287-5106 
ติดต่อฝ่ายการตลาด labmk.th@omicnet.com / labmk2.th@omicnet.com / labmk3.th@omicnet.com  

 
 
จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 517 จะออกในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 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:   http://www.omicfoodsafety.com/ 
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