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OMIC Food Safety Newsletter No. 518 November 27, 2020 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่ น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์   (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่ น) 
 
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 
100%: ความถ่ีในการตรวจสอบ 30%)                 (ตน้เดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2563)                       

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย  
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

4 พ.ย. 
ขา้วโพดจากประเทศเนปาล  
(ยกเวน้พนัธ์ุขา้วโพดหวาน) 

Aflatoxin ลดความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000691049.pdf 
ค่ามาตรฐาน 10 μg/kg-ppb 

10 พ.ย. กุยช่ายจากประเทศเกาหลี 
Chlorfenapyr 
Procymidone 

เพ่ิมความถี่ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000692672.pdf 
ค่ามาตรฐาน Chlorfenapyr 0.01mg/kg-ppm 
ค่ามาตรฐาน Procymidone 0.01mg/kg-ppm 

 
2. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                                                                 (ตน้เดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2563) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

6 พ.ย. ลูกเดือย ตรวจพบ Aflatoxin 14 μg/kg 
(B1: 12.4  B2: 1.1) 10 μg/kg ตรวจสอบแบบเขม้ 100% 

6 พ.ย. 
อาหารท่ีผ่านการฆ่าเช้ือแบบรีทอร์ท : 

ผลิตภณัฑผ์กัแปรรูป (BAMBOO SHOOT IN 
WATER, IN POUCH) 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและมาตรฐาน 
(จุลินทรียท่ี์อาจเติบโตได ้Positive) Negative ตรวจสอบแบบ monitoring 

13 พ.ย. อาหารท่ีผ่านการฆ่าเช้ือแบบรีทอร์ท : 
ผลิตภณัฑผ์กัแปรรูป (ขา้วโพดบาร์บีคิว) 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและมาตรฐาน 
(จุลินทรียท่ี์อาจเติบโตได ้Positive) Negative ตรวจสอบแบบ monitoring 

 

 กระทรวงสำธำรณสุขไทย ประกำศห้ำมตรวจพบสำรพำรำควอต ในอำหำร   

กระทรวงสาธารณสุขไทยได้ประกาศแจง้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัท่ี 419  เมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 เร่ืองการห้ามตรวจพบสารพิษ

อนัตรายทางการเกษตร 5 ชนิดในอาหาร (คลอร์ไพริฟอส, คลอร์ไพริฟอส-เมทิล, พาราควอต, พาราควอตไดคลอไรด์, พาราควอตเมทิลซัลเฟต หรือ พาราควอต

เมโทซัลเฟต) ส าหรับสารพิษทั้ง 5 ชนิดน้ี มีการเผยแพร่ร่างประกาศห้ามใชแ้ละห้ามตรวจพบในอาหารมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 และมีการเปิดรับฟังความ

คิดเห็นจนถึงเดือนกรกฎาคม จนกระทัง่ในคร้ังน้ีร่างประกาศดงักล่าวจึงไดข้อ้สรุปเป็นท่ีเรียบร้อย ประกาศน้ีให้ใชบ้งัคบัตั้งแต่ วนัท่ี 1 มิถุนายน 2564 และนับตั้งแต่

วนัเดียวกนัน้ีห้ามมิให้มีการตรวจพบสารพิษทั้ง 5 ชนิดน้ีในอาหาร นอกจากน้ีจะตอ้งใชวิ้ธีการตรวจวิเคราะห์และห้องปฏิบติัการท่ีมีขีดจ ากดัของการตรวจวดั (Limit 

of Detection; LOD) ของวิธีทดสอบอย่างนอ้ยต ่าถึงระดบัท่ีก าหนดตามตารางแนบทา้ยประกาศน้ี และตอ้งตรวจพบปริมาณสารพิษตกคา้งน้อยกว่าปริมาณท่ีก าหนด

ตามตารางแนบทา้ยประกาศ ดงัน้ี   

 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000691049.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000692672.pdf
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<ขีดจ ากดัของการตรวจวดั (Limit of Detection; LOD) > 

ช่ือสารเคมีทางการเกษตร 
ขีดจ ากดัของการตรวจวดั (mg/kg) 

ผกัสด ผลไมส้ด และพืชอ่ืนๆ ธญัพืชและเมลด็ถัว่แห้ง เน้ือสัตว ์นม ไข่ 

คลอร์ไพริฟอส (Chlorpyrifos) 0.005 0.01 0.005 

คลอร์ไพริฟอส-เมทิล (Chlorpyrifos-methyl) 0.005 0.01 0.005 

พาราควอต (Paraquat), พาราควอตไดคลอไรด ์(Paraquat dichloride), 

พาราควอต [บิส (เมทิลซลัเฟต)] {paraquat [bis (methyl sulfate)]} 

หรือ พาราควอตเมโทซลัเฟต (paraquat methosulfate)  

0.005 0.02 0.005 

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัท่ี 419 ไดท่ี้ http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P419.pdf 

และฉบบัแปลภาษาญี่ปุ่ นอย่างไม่เป็นทางการโดยเจโทร  https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/food/MoPH419.pdf 

 

ข้อมูลข่ำวสำรจำกส ำนักงำนสำขำกรุงเทพฯ   

บริษทั รับตรวจสินคา้โพน้ทะเล จ ากัด สาขากรุงเทพ สามารถตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตร เช่น พาราควอต ตามเกณฑ์ท่ีระบุไวใ้นประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 419 ท่านสามารถติดต่อเพ่ือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้แผนกห้องปฏิบติัการ ส านกังานสาขากรุงเทพฯ   

ท่ีอยู:่ เลขท่ี 12 – 14 ซอยเยน็อากาศ 3 ถนนเยน็อากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120 

โทรศพัท:์ 02-286-4120  โทรสาร: 02-287-5106 

อีเมล: labmk.th@omicnet.com /labmk2.th@omicnet.com /labmk3.th@omicnet.com 

 

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 519 จะออกในวนัท่ี 11 ธ.ค. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจ้ดัท า: บริษทั รับตรวจสินคา้โพน้ทะเล จ ากดั สาขากรุงเทพ  http://omicbangkok.com/ 
ติดต่อสอบถาม:    (ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com  (ภาษาญ่ีปุ่ น) lab.th@omicnet.com 
จดหมายข่าวฉบบัท่ีไดอ้อกไปแลว้ :   (ภาษาไทย) http://omicbangkok.com/th/downloads 
            (ภาษาญ่ีปุ่ น) http://omicbangkok.com/en/downloads 
เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร:   (ภาษาญ่ีปุ่ น) http://www.omicfoodsafety.com/ 
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