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OMIC Food Safety Newsletter No. 556 June 10, 2022 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่ น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์   (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่ น) 
 
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 
100%: ความถ่ีในการตรวจสอบ 30%)                                    (ปลายเดือนพฤษภาคม 2565) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

24 พ.ค. พริกแดงจากประเทศบงัคลาเทศ Methamidophos เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000941940.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm 

26 พ.ค. กลว้ยจากประเทศเวียดนาม Permethrin ลดความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000943080.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm 

*ดูรายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขรายการอาหารท่ีเป็นเป้าหมายของการตรวจสอบไดจ้ากเวบ็ไซตอ์า้งอิง 
 
2. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                                                                                     (กลางเดือนพฤษภาคม 2565) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

12 พ.ค. ทุเรียนสด Procymidone 
(ตรวจพบ 0.04 ppm) 0.01 ppm ตรวจสอบแบบเขม้ 100% 

 

 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                           (ปลายเดือนพฤษภาคม 2565) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

27 พ.ค. เยอรมนี 
ตรวจพบ 2-Chloroethanol ในผลิตภณัฑบ์ะหมี่ก่ึงส าเร็จรูปผ่านเขา้มาทาง

ประเทศเนเธอร์แลนด ์
Alert notification 

31 พ.ค. เนเธอร์แลนด ์ ตรวจพบเช้ือซลัโมเนลลาในผลิตภณัฑเ์น้ือไก่ Border rejection notification 

 

 Phthalate และ Plasticizers อ่ืนๆ: ล ำดับควำมส ำคัญของกำรประเมินซ ้ำ (ข้อมูลจำกหน่วยงำนควำมปลอดภัยด้ำน
อำหำรแห่งสหภำพยุโรป)   
        หน่วยงานความปลอดภยัด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป  (European Food Safety Authority: EFSA) ได้จดัล าดับความส าคญัของการประเมินซ ้ าส าหรับสาร 
Phthalates สารท่ีมีโครงสร้างคลา้ยคลึงกนั และสารทดแทน ซ่ึงเป็น Plasticizers ท่ีใชใ้นวสัดุสัมผสัอาหาร (FCM: Food Contact Materials) กลุ่มเป้าหมายคือสารท่ี
ไดรั้บอนุมติัให้ใชใ้น FCM โดยสหภาพยุโรปหรือระดบัประเทศเท่านั้น โดยจดัล าดบัเป็น 3 กลุ่ม (ท่ีมีความส าคญั สูง กลาง ต ่า เรียงจากเก่าไปหาใหม่) โดยยึดจากปี
ท่ีด าเนินการประเมินความเส่ียงคร้ังล่าสุด ในอนาคต มีการวางแผนท่ีจะเปิดรับขอ้มูลระดบัความเขม้ขน้ในผลิตภณัฑ์อาหารและ FCM ท่ีจ าเป็นส าหรับประเมินการ
สัมผสัสาร 
*ดูรายละเอียดไดจ้าก link น้ี  
https://www.efsa.europa.eu/en/news/phthalates-and-other-plasticisers-priorities-reassessment 
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 FDA จ ำกดักำรใช้สำร Phthalate บำงชนิดในบรรจุภัณฑ์อำหำร และออกเอกสำรขอข้อมูลเกีย่วกบักำรใช้งำนท่ีสัมผัส
กบัอำหำรและข้อมูลควำมปลอดภัยล่ำสุด    
        ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ไดป้ระกาศค าตอบท่ีมีต่อขอ้ร้องเรียนสารเติมแต่งอาหาร 2 เร่ือง และขอ้ร้องเรียนพลเมือง 1 
เร่ือง เก่ียวกบัการใชง้านสาร Phthalates ท่ีสัมผสักบัอาหาร โดยยอมรับขอ้ร้องเรียนสารเติมแต่งอาหาร 1 เร่ือง และเพิกถอนการอนุมติัเก่ียวกับสาร Phthalates 23 
ชนิดและสารอ่ืนๆ อีก 2 ชนิด ดว้ยเหตุผลท่ีว่าภาคอุตสาหกรรมละทิ้งการใชส้ารเหล่าน้ี ส่งผลให้การอนุญาตใชส้ัมผสัอาหารจ ากดัเพียง 9 ชนิดท่ีเหลือ และในจ านวน
น้ี ส าหรับ 8 ชนิดท่ีไดรั้บการอนุมติัให้ใชเ้ป็นพลาสติไซเซอร์ ไดม้ีการร้องขอให้แจง้ขอ้มูลล่าสุดเก่ียวกบัสภาพการใชง้านจริง ปริมาณการสัมผสัอาหารและความ
ปลอดภยั  
       ในคร้ังน้ี EFSA และ FDA สหรัฐฯ ไดตี้พิมพบ์ทความเก่ียวกับ Phthalates ท่ีใชเ้ป็นสารสัมผสัอาหารในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเป็นความพยายามท่ีจะทบทวน
ขอ้บงัคบัเพื่อสะทอ้นถึงสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีมีการใช ้Phthalates ลดลง หลงัผา่นมาหลายปีนบัตั้งแต่ขอ้บงัคบัเร่ิมตน้ 
*ดูรายละเอียดไดจ้าก link น้ี  
https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-limits-use-certain-phthalates-food-packaging-and-issues-request-information-about-current-food 

 

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 557 จะออกในวนัท่ี 24 มิ.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/download/2 
            (ภาษาญ่ีปุ่ น) http://omicbangkok.com/en/download/2  

เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร:   (ภาษาญ่ีปุ่ น) http://www.omicfoodsafety.com/    
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