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OMIC Food Safety Newsletter No. 522 January 29, 2021 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่ น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์   (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่ น) 
 
1. รายการเพ่ิมเติมในการตรวจสอบแบบเขม้ 100%                                                                                 (ตน้เดือนถึงกลางเดือนมกราคม 2564) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

8 ม.ค. น ้าผ้ึงจากประเทศนิวซีแลนด ์ Glyphosate เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000716751.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm 

14 ม.ค. ขา้วโพดจากประเทศเนปาล Total Aflatoxin เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000719607.pdf  
ค่ามาตรฐาน: 10μg/kg-ppb 

 
2. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                                                                                         (กลางเดือนมกราคม 2564) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

13 ม.ค. กระเจ๊ียบสด ตรวจพบ Profenofos 0.03 ppm 0.01 ppm ตรวจสอบแบบ monitoring 

 

 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                             (ตน้เดือนถึงกลางเดือนมกราคม 2564) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

8 ม.ค. เยอรมนี 
ตรวจพบสาร Carbofuran (0.067 mg/kg-ppm) และสาร Carbendazim (0.51 mg/kg-ppm) 

ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตในถัว่พูสด 
Information for attention 

18 ม.ค. เยอรมนี ตรวจพบสารแคดเมียมในปลาหมึกสดแช่แขง็ (2.42 mg/kg – ppm) Border rejection 

 

 กระทรวงสำธำรณสุขไทย แก้ไขเพิม่เติมข้อก ำหนดเกี่ยวกบัวัตถุเจือปนอำหำร  

       กระทรวงสาธารณสุขไทยทบทวนขอ้ก าหนดเก่ียวกบัวตัถุเจือปนอาหารและเผยแพร่ประกาศและเอกสารเพ่ิมเติมเมื่อเดือนตุลาคม  

       วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้คือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2563 ส าหรับอาหาร 29 ประเภท เช่น น ้ ามนัมะพร้าว ช็อกโกแลต นม ฯลฯ เดิมมีเง่ือนไขการใช้วตัถุเจือปนอาหารท่ี

ก าหนดไวต้ามประกาศแต่ละฉบบัซ่ึงก าหนดคุณภาพและมาตรฐานของอาหารดงักล่าวไว ้แต่ในประกาศเก่ียวกบัวตัถุเจือปนอาหารน้ีไดร้วมขอ้ก าหนดเขา้ดว้ยกนั

และยกเลิกขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งแต่ละฉบบัไป  

       นอกจากน้ียงัมีการก าหนดเง่ือนไขการใชว้ตัถุเจือปนอาหารบางส่วนตามมาตรฐานฉบบัล่าสุดของ CODEX (General Standard for Food Additives: GFSA2019) 

และหากพบว่าผูผ้ลิตหรือผูน้ าเข้ามีการใช้วตัถุเจือปนอาหารท่ีฝ่าฝืนประกาศ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท กรณีใช้วตัถุเจือปนอาหารฝ่าฝืนประกาศจนอาจ

ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพ อาจมีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

        

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000716751.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000719607.pdf
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       หากมีการใชว้ตัถุเจือปนอาหารภายใตข้อ้ก าหนดเดิมก่อนวนับงัคบัใชข้อ้ก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติม จะไดรั้บการผอ่นผนัก าหนดบงัคบัใชแ้ตกต่างกนัไปขึ้นอยู่กบัปีท่ี

เง่ือนไขการใชง้านไดรั้บอนุมติั ทั้งน้ี ตามเอกสารเพ่ิมเติมของรัฐบาลไทย ยกตวัอยา่งเช่น หากไดรั้บอนุมติัในปี 2559 ควรระมดัระวงัเน่ืองจากมีความเป็นไปไดท่ี้จะ

บงัคบัใช้ยอ้นหลงั เช่น จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดใหม่ตั้งแต่วนัท่ี 21 ธันวาคม 2561 เป็นตน้ (ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จาก “เอกสารเพ่ิมเติม” ใน link 

ต่อไปน้ี)               

       ประกาศฉบบัท่ี 417: http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P417.pdf 

       ประกาศฉบบัท่ี 418: http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P418.pdf  

       เอกสารเพิ่มเติม: http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/418_FoodAdditives.pdf 

 

 FDA สหรัฐฯ อนุมัติกำรปรับเปล่ียนจีโนมโดยเจตนำของสำยพันธ์ุสุกรเลี้ยงส ำหรับเป็นอำหำรและเพ่ือศักยภำพในกำรรักษำ  

      องคก์ารอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) อนุมติัการปรับเปลี่ยนจีโนมโดยเจตนา (IGA) ของสุกร GalSafe ซ่ึงเป็นสายพนัธุ์สุกรเลี้ยง น่ีจะเป็นสัตว ์IGA ชนิด

แรกท่ีไดรั้บการยอมรับจาก FDA เก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ทั้งในแง่เป็นอาหารและศกัยภาพในการรักษาส าหรับมนุษย ์IGA ของสุกร GalSafe (โครงสร้าง pPL657 

rDNA) มีวตัถุประสงคเ์พื่อก าจดั α-gal (Galactose-α-1,3-Galactose) ในเซลล ์โรค Alpha-gal (α-gal) syndrome มีความเป็นไปไดท่ี้จะท าให้เกิดอาการแพ ้α-gal ใน

เน้ือแดงตั้งแต่ระดบัเลก็นอ้ยจนถึงระดบัรุนแรง  

US FDA: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-its-kind-intentional-genomic-alteration-line-domestic-pigs-both-human-food 

 

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 523 จะออกในวนัท่ี 12 ก.พ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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