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OMIC Food Safety Newsletter No. 458 Jul 6, 2018
จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100%
วันที่เริ่ ม
19 มิ.ย.

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)
เมล็ดโกโก้จากประเทศเวเนซุเอลา

(กลางเดือนมิถุนายน 2561)
รายการตรวจสอบ

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

Cypermethrin

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1113
0500-Shokuhinanzenbu/0000212454.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.03 mg/kg-ppm)

จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ
ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม
No.109/Q.173

2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ใน
การตรวจสอบ 30%)
(กลางเดือนมิถุนายน 2561)
วันที่เริ่ ม
13 มิ.ย.

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)
ตัวอ่อนผึ้งจากประเทศไต้หวัน

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

Oxytetracycline

เพิม่ ความถี่

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou11130500-Shokuhinanzenbu/0000211946.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou11130500-Shokuhinanzenbu/0000211946.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou11130500-Shokuhinanzenbu/0000211946.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou11130500-Shokuhinanzenbu/0000211946.pdf
(ค่ามาตรฐาน: ไม่พบ (0.0005 mg/kg-ppm))
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou11130500-Shokuhinanzenbu/0000212458.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

Haloxyfop

เพิ่มความถี่

13 มิ.ย.

ดอกนะโนะฮะนะ
(Rape Blossom) จากประเทศจีน
พริ กแดงจากประเทศเม็กซิโก

Propiconazole

เพิ่มความถี่

13 มิ.ย.

น้ าผึ้งจากประเทศรัสเซีย

Chloramphenicol

เพิ่มความถี่

19 มิ.ย.

บร็ อคโคลีจากประเทศจีน

Haloxyfop

เพิ่มความถี่

13 มิ.ย.

3. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย
วันที่เริ่ ม
25 มิ.ย.
25 มิ.ย.

ชื่อสิ นค้า
อาหารแช่แข็งไม่ปรุ งสุกก่อน
บริ โภค: กุง้ ขาวแวนนาไมแกะ
เปลือกต้ม
อาหารแช่แข็งไม่ปรุ งสุกก่อน
บริ โภค: ถัว่ แระต้มเกลือ

จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ
ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม
No.077/Q.137
No.087/Q.150
No.024/Q.047
No.033/Q.063
No.087/Q.150

(ปลายเดือนมิถุนายน 2561)
รายละเอียดการฝ่ าฝื น

ค่ามาตรฐาน

ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน
(E. coli Positive)
ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน
(E. coli Positive)

Negative
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Negative

ประเภทการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบแบบ
monitoring

จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ
ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม
No.006/Q.010

ตรวจสอบแบบ
monitoring

No.006/Q.010

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)
วันที่

ประเทศที่แจ้ง

12 มิ.ย.

ฟิ นแลนด์

เหตุผลที่แจ้ง
ตรวจพบ Isoprothiolane ที่ไม่ได้รับอนุ ญาต (0.053 mg / kg - ppm) ในมะเขือม่วง
(eggplants)

(กลางเดือนมิถุนายน 2561)
หมายเหตุ
“border rejection”
No.458/Q.386

ถำม-ตอบเรื่องควำมปลอดภัยอำหำร
Q386. Isoprothiolane เป็ นสารกาจัดศัตรู พืชประเภทใด
A386. Isoprothiolane เป็ นสารกาจัดศัตรู พืชประเภทสารป้ องกันกาจัดเชื้ อรา มีฤทธิ์ ยับยั้งการเติบโตของเส้นใยเชื้ อรารุ นแรง เช่ น โรคใบไหม้ขา้ ว โรครากขาว
(White root disease) เป็ นต้น สาหรับโรคใบไหม้ขา้ ว สารนี้ จะช่วยยับยั้งกระบวนการแทงผ่านของหมุดใยราจากเชื้ อราจากได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ สารนี้ ยงั มี
ปฏิกิริยาทาลายเพลี้ยกระโดดหลังขาว และเพลี้ยจักจัน่ โดยทาให้อายุส้ นั ลงและลดจานวนการวางไข่ ยิง่ ไปกว่านั้นยังมีการยืนยันถึงประสิ ทธิ ผลในการกระตุน้ การ
งอกและยืดของรากต้นข้าวด้วย ในด้านของยาสัตว์ สารนี้ เป็ นสารที่ใช้กบั โรคตับในวัว มี กลไกทาปฏิ กิริยากับเซลล์ตบั (Hepatocyte) โดยกระตุน้ การสังเคราะห์
โปรตีนในตับ ส่งผลให้การเผาผลาญไขมันและการทางานของตับดีข้ ึน
*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 459 จะออกในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ผูจ้ ดั ทา: บริ ษทั รับตรวจสิ นค้าโพ้นทะเล จากัด สาขากรุ งเทพ http://www.omicbangkok.com/eng/home.html
ติดต่อสอบถาม:
(ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com
(ภาษาญี่ปุ่น) lab.th@omicnet.com
จดหมายข่าวฉบับที่ได้ออกไปแล้ว :
(ภาษาไทย) http://www.omicbangkok.com/th/newsletter.php
(ภาษาญี่ปุ่น) http://www.omicbangkok.com/en/newsletter.php
เว็บไซต์เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร: (ภาษาญี่ปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/
(ภาษาอังกฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/
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