
หนา้ 1 จาก 2 

OMIC Bangkok Branch TEL: 02-2864120 FAX: 02-2872571 
NO. 12-14, Yen Akas Soi 3, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120 

OMIC Food Safety Newsletter No. 517 November 13, 2020 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์   (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น) 
 

1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 
100%: ความถ่ีในการตรวจสอบ 30%)         (ปลายเดือนตุลาคมถึงตน้เดือนพฤศจิกายน 2563)                       

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย  
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

28 ต.ค. 
พริกหยวกจากประเทศ

เนเธอร์แลนด ์(รวมถึงปาปริกา้) 
Teflubenzuron เพ่ิมความถ่ี 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000688842
.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm) 

30 ต.ค. 
เมล็ดเจีย (Chia seed) จากประเทศ

อาร์เจนตินา 
Aflatoxin ลดความถ่ี 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000690247
.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 10 μg/kg – ppb) 

2 พ.ย. กลว้ยจากประเทศกวัเตมาลา Pyriproxyfen เพ่ิมความถ่ี 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000690785
.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm) 

2 พ.ย. แครอทจากประเทศจีน Dimethomorph เพ่ิมความถ่ี 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000690785
.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm) 

 

 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
 

ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                             (ปลายเดือนตุลาคม 2563)                       

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

22 ต.ค. ฟินแลนด ์ ตรวจพบสาร Ethion ท่ียงัไม่ไดรั้บการรับรองในพริกแห้ง (1.3 mg/kg-ppm) Border rejection 

22 ต.ค. อิตาลี ตรวจพบสาร Erythrosine E127 สารแต่งสีท่ียงัไม่ผา่นการรับรองในน ้าอดัลม Border rejection 

23 ต.ค. อิตาลี ตรวจพบแคดเมียม (1.5 mg/kg-ppm) ในปลาหมึกปรุงสุก Information for attention 

27 ต.ค. อิตาลี ตรวจพบแคดเมียม (3.2 mg/kg-ppm) ในหนวดปลาหมึกแช่แขง็ Information for attention 

28 ต.ค. เบลเยยีม ตรวจพบ Cypermethrin (3.7 mg/kg-ppm) และ Lufenuron (0.15 mg/kg-ppm) ในกุยช่าย Information for attention 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000688842.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000688842.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000690247.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000690247.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000690785.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000690785.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000690785.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000690785.pdf


หนา้ 2 จาก 2 

 กระทรวงสำธำรณสุขแรงงำนและสวสัดิกำรประกำศ “ผลกำรเฝ้ำระวงัและให้ค ำช้ีแนะตำมแผนกำรเฝ้ำระวงัและให้ค ำ

ช้ีแนะเกีย่วกบัอำหำรน ำเข้ำ” ในปีงบประมำณ 2562   

       กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่ นประกาศผลการเฝ้าระวงัและให้ค  าช้ีแนะตามแผนการเฝ้าระวงัและให้ค  าช้ีแนะเก่ียวกบัอาหาร

น าเขา้และสถิติการเฝ้าระวงัอาหารน าเขา้ในปีงบประมาณ 2562 

       จ านวนการแจ้งน าเขา้ในปีงบประมาณ 2562 มีประมาณ 2.54 ล้านรายการ น ้ าหนักการแจ้งน าเข้าอยู่ท่ีประมาณ 33.27 ล้านตนั กระทรวงฯด าเนินการ

ตรวจสอบไป 217,216 รายการ (ประมาณ 8.6%) จากจ านวนการแจ้งน าเขา้ทั้งหมด และพบการฝ่าฝืนกฎหมาย 763 รายการ (0.35% ของจ านวนท่ีตรวจสอบ

ทั้งหมด) ซ่ึงทางกระทรวงฯก าลงัด าเนินมาตรการต่างๆ เช่น ขนส่งกลบัหรือท าลายทิ้ง  

       ในแง่ของจ านวนรายการแจง้น าเขา้แยกตามประเทศ พบว่ามีรายการจากประเทศจีนมากท่ีสุด (33.1%: สัดส่วนต่อจ านวนรายการแจง้ทั้งหมด) รองลงมาคือ

สหรัฐอเมริกา (8.9%) ฝร่ังเศส (8.6%) และประเทศไทย (6.6%) ตามล าดบั ในขณะท่ีจ านวนรายการฝ่าฝืนสูงสุดไดแ้ก่ ประเทศจีน (24.2%: สัดส่วนต่อจ านวน

รายการฝ่าฝืนทั้งหมด) สหรัฐอเมริกา (17.8%) เวียดนาม (7.6%) อินเดีย (5.9%) ไทย (4.8%) ซ่ึงจ  านวนรายการฝ่าฝืนของอาหารจากประเทศไทยถือว่าค่อนขา้งต ่า

เล็กนอ้ยเม่ือเทียบกบัจ านวนรายการน าเขา้ 

      ส าหรับอาหารน าเข้าท่ีมีแนวโน้มสูงว่าจะมีการฝ่าฝืน กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการได้มีการร้องขอต่อรัฐบาลของประเทศผูส่้งออกให้

ตรวจสอบสาเหตุของการฝ่าฝืนและก าหนดมาตรการป้องกนัการเกิดซ ้าพร้อมทั้งผลกัดนัมาตรการดา้นสุขอนามยัในประเทศผูส่้งออกผา่นการเจรจาทวิภาคีและลง

พ้ืนท่ีส ารวจ โดยตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดั เช่น กรณีสารเคมีก าจดัศตัรูพืชตกคา้งในกระเจ๊ียบ หน่อไมฝ้ร่ัง กลว้ยและมะม่วงของไทย เป็นตน้ 

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการ: https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000663987.pdf 
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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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