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OMIC Food Safety Newsletter No. 550 March 11, 2022 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่ น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์   (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่ น) 
 
1. รายการเพ่ิมเติมในการตรวจสอบแบบเขม้ 100%                                                                                               (ปลายเดือนกุมภาพนัธ์ 2565) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

28 ก.พ. พริกแดงจากประเทศจีน Propiconazole เพ่ิมความถี่ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000903311.pdf 

ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm 

*ดูรายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขรายการอาหารท่ีเป็นเป้าหมายของการตรวจสอบไดจ้ากเวบ็ไซตอ์า้งอิง 
 
2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 
100%: ความถ่ีในการตรวจสอบ 30%)                                    (ปลายเดือนกมุภาพนัธ์ 2565) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตแุละเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

21 ก.พ. เห็ดจากประเทศจีน Diethofencarb เพ่ิมความถี่ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000900266.pdf 

ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm 

 

 สำรปนเป้ือนในอำหำรท่ีส ำคัญของฟินแลนด์ - ควำมเส่ียงด้ำนสุขภำพและช่องว่ำงของข้อมูล 
        มีการจดัล าดับความส าคญัส าหรับผูบ้ริโภคชาวฟินแลนด์ เร่ืองสารปนเป้ือนในอาหารท่ีอยู่ในกลุ่มแนะน าให้เฝ้าระวงัตามระเบียบของสหภาพยุโรป (EC) 
No1881/2006 และคณะกรรมาธิการยโุรป โดยมีการจดัอนัดับความเส่ียงส าหรับการไดรั้บสารแบบเฉียบพลนั (หน่ึงคร้ังภายใน 24 ชัว่โมง) และการไดรั้บสารแบบ
เร้ือรัง เมื่อมีการบริโภคเขา้ไปในปริมาณมาก (เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 95) ดงัต่อไปน้ี   
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yhteisot/riskinarviointi/projektit/ruokaviraston_tutkimuksia_1_2021_220921.pdf 

จดัอนัดบัความเส่ียงส าหรับการไดรั้บสารแบบเฉียบพลนั 

 ความเส่ียงระดบักลางหรือสูง ความเส่ียงต ่า ความเส่ียงท่ีละเลยได ้

อาจมีผลกระทบถึงแกชี่วิตได ้  
Cyanogenic glycoside (เมลด็แอปริคอท) 

โทรเพนอลัคาลอยด ์(Tropane alkaloids)  

เออร์กอต อลัคาลอยด ์(Ergot alkaloid)  

Cyanogenic glycoside (กรณีบริโภค

เมลด็พืชน ้ามนัเกินปริมาณท่ีแนะน า) 

ผลกระทบไม่ถึงแกชี่วิต 

นิกเกิล (ผูท่ี้แพส้ารชนิดน้ี) 

T2/HT2 toxin 

มอร์ฟีน 

ดีออกซีนิวาลีนอล (Deoxynivalenol)  

โคดีอีน (Codeine) 

เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล

(Tetrahydrocannabinol) 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000903311.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000900266.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/yhteisot/riskinarviointi/projektit/ruokaviraston_tutkimuksia_1_2021_220921.pdf
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จดัอนัดบัความเส่ียงส าหรับการไดรั้บสารแบบเร้ือรัง 

 ความเส่ียงระดบักลางหรือสูง ความเส่ียงต ่า ความเส่ียงท่ีละเลยได ้

สารก่อมะเร็งและสารพิษต่อทารก

ในครรภโ์ดยไม่มีค่าต ่าสุดท่ี

ยอมรับได ้

- Aflatoxin 

- สารหนู (อนินทรีย)์ 

- อะคริลาไมด ์(Acrylamide) 

- Furan / Methylfuran 

- AOH / AME (สารพิษจาก 

Alternaria spp.) 

- ตะกัว่ 

- เอทิลคาร์บาเมต (Ethyl 

carbamate) 

- โอคราท็อกซิน เอ 

(Ochratoxin A) 

- ไพโรลิซิดีนอลัคาลอยด ์

(Pyrrolizidine alkaloid)  

- Aflatoxin M1 

- Glycidol 

- Patulin 

- เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo[a]pyrene) 

- โพลีไซคลิกอะโรมาติกไอโดรคาร์บอน

(Polycyclic aromatic hydrocarbon, PAH4) 

- สเตอริกมาโตซิสติน (Sterigmatocystin) 

สารก่อกวนต่อมไร้ทอ้ 
Dioxins & dl-PCBs 

(Total) 

- Dioxins (เด่ียว) 

- BDE-99 

- ซีราลีโนน (Zearalenone) 

- Bisphenol A 

- สารกลุ่ม Phthalates (DEHP, DINP, BBP, 

DBP) 

- เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล

(Tetrahydrocannabinol) 

สารประกอบท่ีท าให้อวยัวะ

เสียหายอย่างรุนแรง, 

สารประกอบท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง

หรือส่งผลเสียต่อทารกในครรภ ์

หากไดรั้บในปริมาณท่ีเกินจาก

เกณฑต์ ่าสุดท่ียอมรับได ้

สารเพอร์ฟลูออโรอลัคิล 

(4PFAS) 

- ดีออกซีนิวาลีนอล 

(Deoxynivalenol)  

- PFOA และ PFOS 

- ฟูโมนิซิน (Fumonisins) 

- แคดเมียม  

- เออร์กอต อลัคาลอยด ์(Ergot 

alkaloid)  

- เพอร์คลอเรต (Perchlorate) 

- 3-MCPD 

- นิกเกิล 

- โอคราท็อกซิน เอ (Ochratoxin A,  

ไม่ส่งผลก่อมะเร็ง) 

- เมทิลเมอร์คิวร่ี (Methylmercury)/ 

ปรอทอินทรีย ์(Organic mercury) 

- เมลามีน 

- อะลูมิเนียม 

- TeA, TEN (สารพิษจาก Alternaria spp.)  

- Bisphenol A 

สารประกอบท่ีมีความรุนแรงนอ้ย

กว่าท่ีกล่าวมาขา้งตน้หรือส่งผล

ให้คืนสู่สภาพเดิมได ้

T2/HT2 toxin ไนเตรต (Nitrate) 

- กรดอีรูซิก (Erucic acid) 

- ดีบุกอนินทรีย ์

- MOSH 

 

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 551 จะออกในวนัท่ี 25 มี.ค. 2565 

 

 

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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