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OMIC Food Safety Newsletter No. 552 April 8, 2022 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่ น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ น 

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

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

29 มี.ค. 
อาหารท่ีประกอบดว้ยพริกแดง ถัว่พิสตาชิ
โอและถัว่ลูกไก ่จากประเทศปากีสถาน 

Total Aflatoxin เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000920962.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 10 µg/kg-ppb 

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

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตแุละเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

24 มี.ค. เลมอนจากประเทศสหรัฐอเมริกา Fenazaquin เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000918136.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm 

29 มี.ค. หวัขึ้นฉ่ายฝร่ังจากประเทศเนเธอร์แลนด ์ Chlorpropham ลดความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000920983.pdf  
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm 

29 มี.ค. พริกไทยเสฉวนจากประเทศจีน Total Aflatoxin ลดความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000920983.pdf  
ค่ามาตรฐาน: 10 µg/kg-ppb 

29 มี.ค. พริกขี้หนูจากประเทศเวียดนาม Tricyclazole ลดความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000920983.pdf  
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm 

 

3. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                                                                                          (ปลายเดือนมีนาคม 2565) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

25 มี.ค. พริกขี้หนูแช่แขง็ Triazophos 
(ตรวจพบ 0.02 ppm) 0.01 ppm ตรวจสอบแบบอิสระ 

 

 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                                (ปลายเดือนมีนาคม 2565) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

22 มี.ค. ไซปรัส ตรวจพบ DNA ของสัตวเ์คี้ยวเอ้ืองในอาหารปลา Border rejection notification 

23 มี.ค. สวีเดน มีการปนเป้ือนของปลาท่ีเป็นสารก่อภูมิแพซ่ึ้งยงัไม่ไดรั้บอนุญาตในกาแฟส าเร็จรูป Alert notification 
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 ค ำชี้แจงเกีย่วกบัควำมคิดเห็นของ BfR เกีย่วกบัควำมเป็นพษิของ 2-Chloroethanol (EFSA: European Food Safety 
Authority)  
 
        EFSA ได้พิจารณาเก่ียวกบัความเป็นพิษทางพนัธุกรรมของ 2-Chloroethanol ซ่ึงเป็นสารเมแทบอไลต์ของเอทิลีนออกไซด์ แต่ยงัไม่มีขอ้สรุปแมจ้ะพิจารณา
ขอ้มูลเพ่ิมเติมหลงัจากการประเมิน (ปี 2564) โดย BfR (สถาบนัเพ่ือการประเมินความเส่ียงแห่งสหพนัธรัฐเยอรมนั) แลว้ ดว้ยเหตุน้ี EFSA จะไม่ให้ค าแนะน าการ
ตั้ งค่าจุดอ้างอิงส าหรับการประเมินความเส่ียงและค่าดัชนีช้ีวัดตามผลกระทบต่อสุขภาพ จนกว่าจะมีความชัดเจนเร่ืองความเป็นพิษทางพันธุกรรมของ 
2-Chloroethanol ท่ีอาจเกิดขึ้นได ้  
        ดงันั้น EFSA จึงแนะน าให้ท าการกลายพนัธ์ุยีนของ 2-Chloroethanol ในหลอดทดลอง และทดสอบไมโครนิวเคลียสในหลอดทดลองใหม่ ตามค าแนะน าของ
แนวทางทางเทคนิคล่าสุดของ OECD เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเร่ืองความเป็นพิษทางพนัธุกรรมท่ีอาจเกิดขึ้น หากผลการทดสอบอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นบวก ก็มี
ความจ าเป็นตอ้งพิจารณาด าเนินการทดสอบความเป็นพิษทางพนัธุกรรมเพ่ิมเติม ตามค าแนะน าของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ EFSA (ปี 2554) ในทางกลบักัน 
หากความเป็นพิษทางพนัธุกรรมท่ีอาจเกิดขึ้นของ 2-Chloroethanol มีความชดัเจนในท่ีสุดและผลโดยรวมเป็นลบ EFSA จะแนะน าให้ตั้งค่าจุดอา้งอิงเพื่อให้ไดค้่า
ดชันีช้ีวดัตามผลกระทบต่อสุขภาพ โดยอา้งอิงจากการทดสอบความเป็นพิษท่ีมีอยูใ่น 2-Chloroethanol 
*ดูรายละเอียดไดจ้าก link น้ี  
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7147 

 

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 553 จะออกในวนัท่ี 22 เม.ย. 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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