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OMIC Food Safety Newsletter No. 531 June 11, 2021 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่ น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ น 

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

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

20 พ.ค. ถัว่เขียวจากประเทศเมียนมาร์ Thiamethoxam เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000782053.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 0.05 mg/kg-ppm 

27 พ.ค. พริกเขียวจากประเทศเกาหลีใต ้
Tebufenpyrad 

Hexaconazole 
เพ่ิมความถี่ 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000785560.pdf 
Tebufenpyrad ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm 
Hexaconazole ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm 

 
2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 
100%: ความถ่ีในการตรวจสอบ 30%)                                    (ปลายเดือนพฤษภาคม 2564) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

26 พ.ค. กระเจ๊ียบจากประเทศจีน Methomyl เพ่ิมความถี่ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000784805.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 0.5 mg/kg-ppm 

26 พ.ค. ถัว่ลูกไก ่(Chickpea) จากประเทศตรุกี Aflatoxin ลดความถี่ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000784806.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 10 ug/kg-ppb 

26 พ.ค. 
เมลด็เจีย (Chia seed) จากประเทศ

ปารากวยั 
Aflatoxin ลดความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000784806.pdf 

ค่ามาตรฐาน: 10 ug/kg–ppb 

26 พ.ค. เมลด็โกโกจ้ากประเทศเวเนซุเอลา Cypermethrin ลดความถี่ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000784806.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 0.03 mg/kg-ppm 

 
3. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                                                                                     (ปลายเดือนพฤษภาคม 2564) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

31 พ.ค. ผลิตภณัฑผ์ลไมแ้ปรรูป 
(SOFT DRIED MANGO) 

ไม่เป็นไปตามเกณฑก์ารใช ้
(ตรวจพบซลัเฟอร์ไดออกไซด ์0.11 g/kg) ต ่ากว่า 0.030 g/kg ตรวจสอบแบบอิสระ 
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 ส ำนักงำนกจิกำรผู้บริโภค (CAA) จัดประชุมพจิำรณำแนวทำงเร่ืองกำรติดฉลำกระบุไม่ใช้วัตถุเจือปนอำหำร 
      ส านกังานกิจการผูบ้ริโภคแห่งประเทศญี่ปุ่ นไดจ้ดัประชุมพิจารณาแนวทางเร่ืองการติดฉลากระบุไม่ใชว้ตัถุเจือปนอาหารไปเมื่อวนัท่ี 4 มี.ค. และ 31 พ.ค. 2564 

ส าหรับการติดฉลากระบุไม่ใช้วตัถุเจือปนอาหาร ได้มีการน าเสนอให้ก าหนดแนวทางใหม่ภายในส้ินปีงบประมาณ 2564 ซ่ึงจะเป็น Merkmal (ตัวช้ีวดั) ว่า

สอดคลอ้งกับรายการขอ้ห้ามติดฉลากท่ีก าหนดไวใ้นเกณฑ์การติดฉลากอาหาร (ค าสั่งส านักงานคณะรัฐมนตรี ฉบบัท่ี 10 พ.ศ. 2558) หรือไม่ ตามท่ีระบุอยู่ใน 

“รายงานการประชุมพิจารณาเร่ืองระบบการติดฉลากวตัถุเจือปนอาหาร” ซ่ึงไดรั้บการรวบรวมไวเ้มื่อส้ินปีงบประมาณ 2562 โดย “ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองระบบการ

ติดฉลากวตัถุเจือปนอาหาร” ส าหรับการประชุมพิจารณาคร้ังน้ี มีขอ้เสนอเพ่ือเป็นแนวทางดงัต่อไปน้ี 

   (1) เร่ืองการติดฉลาก “ปราศจากสารเติมแต่ง” หรือ “ไม่ใชว้ตัถุเจือปนอาหาร” จะมีการก าหนดแนวทางเก่ียวกบั “การติดฉลากปราศจากสารเติมแต่ง” เพ่ือ

ช้ีแจงรายการขอ้ห้ามในการติดฉลากให้ชดัเจน  

   (2) ปัจจุบนั ค าว่า "สารให้ความหวานเทียม" และ "สารกนับูดสังเคราะห์" มีการน าไปใชส้ าหรับติดฉลากปราศจากสารเติมแต่งเท่านั้น แตเ่พื่อป้องกนัผูบ้ริโภค

เขา้ใจผิด จะตดัค าว่า "เทียม" และ "สังเคราะห์" ออก 

   (3) เร่ืองการติดฉลากระบุสารเติมแต่งท่ีใชเ้พ่ือเสริมสร้างโภชนาการ ไม่จ าเป็นตอ้งติดฉลาก ยกเวน้อาหารบางชนิด (เช่น แยม) แต่เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจง่าย 

โดยหลกัการจะพิจารณาในแนวทางท่ีก าหนดให้ติดฉลากส าหรับอาหารแปรรูปทุกชนิด         
 

ส านกังานกิจการผูบ้ริโภค: https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/review_meeting_006/023201.html 

 

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 532 จะออกในวนัท่ี 25 มิ.ย. 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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