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OMIC Food Safety Newsletter No. 460 Aug 3, 2018
จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ใน
การตรวจสอบ 30%)
(กลางเดือนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2561)
วันที่เริ่ ม

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)

รายการ
ตรวจสอบ

ประเภท

12 ก.ค.

เห็ดฟางจากประเทศเวียดนาม

Chlorpyrifos

เพิ่มความถี่

24 ก.ค.

ใบงาม้วนจากประเทศจีน

Atrazine

เพิ่มความถี่

จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ
ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000333040.
pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000336748.
pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.02 mg/kg-ppm)

2. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย

No.044/Q.090
No.055/Q.109

(กลางเดือนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2561)

วันที่เริ่ ม

ชื่อสิ นค้า

รายละเอียดการฝ่ าฝื น

ค่ามาตรฐาน

ประเภทการตรวจสอบ

จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ
ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

12 ก.ค.

ซอสพริ ก

ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการใช้
(ใช้ Sodium saccharin (ใช้สารที่ไม่เกี่ยวข้อง)

ไม่ใช้

ตรวจสอบโดย
หน่วยงานรัฐ

No.017/Q.038

25 ก.ค.

ซอสเผ็ด

ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการใช้
(ตรวจพบสารประเภท Polysorbate 0.32g/kg)

0.020 g/kg

ตรวจสอบแบบอิสระ

No.429/Q.376

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)

(กลางเดือนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2561)

วันที่

ประเทศที่แจ้ง

เหตุผลที่แจ้ง

10 ก.ค.

สวิตเซอร์แลนด์

ตรวจพบ Chlorpyrifos (0.57 mg/kg-ppm) ในกะหล่าปลีดอง (pickled cabbage)

11 ก.ค.

อังกฤษ

พบการควบคุมอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม (ไม่สามารถรักษาระบบห่ วงโซ่เย็นที่ -0.2
ถึง 4 องศาเซลเซียสได้) สาหรับลูกปลาหมึกยักษ์แช่แข็ง (frozen baby octopus)

“border rejection”

12 ก.ค.

เนเธอร์แลนด์

ตรวจพบเชื้ อแบคทีเรี ยซัลโมเนลล่า (Salmonella) (Positive/25g) ในผลิตภัณฑ์เนื้ อ
ไก่ก่ ึงสาเร็ จรู ปแช่แข็ง (frozen chicken meat preparations)

“border rejection”
No.128/Q.185

18 ก.ค.

เยอรมนี

ตรวจพบเชื้อแบคทีเรี ยซัลโมเนลล่า (Salmonella enterica ser. Enteritidis)
(Positive/25g 1 ใน 5 ตัวอย่าง) ในเนื้ ออกไก่หนั่ ชิ้นหมักเกลือแช่แข็ง (frozen salted
chicken fillets)

“border rejection”
No.128/Q.185

23 ก.ค.

สวีเดน

ตรวจพบงาและถัว่ ลิสงที่ไม่ได้แจ้งแสดงรายการในซีเรี ยลหวาน
หน้า 1 จาก 2

หมายเหตุ
“information for attention”
No.044/Q.090

“alert”
No.423/Q.372

เรื่องงำนเจรจำธุรกิจส่ งออกสิ นค้ ำอำหำร เกษตรป่ ำไม้ และประมงจำกญีป่ ุ่ นในกรุ งเทพฯ ปี 2561 โดย JETRO
เจโทร (JETRO) มีกาหนดจัดงานเจรจาธุรกิจส่ งออกสิ นค้าอาหาร เกษตรป่ าไม้ประมงจากญี่ปุ่นในกรุ งเทพฯ ประเทศไทยระหว่างวันที่ 16-18 ต.ค. 2561 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเจรจาธุ รกิจระหว่างบริ ษทั ญี่ปุ่นที่ยงั ไม่เคยค้าขายกับประเทศไทยกับผูน้ าเข้าในประเทศไทย รวมถึงการเจรจาธุรกิจระหว่างบริ ษทั ญี่ปุ่นที่
มีการค้าขายกับไทยอยูแ่ ล้วกับผูป้ ระกอบการธุรกิจค้าปลีกของไทยหรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร งานเจรจาธุ รกิจนี้ จดั ขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 โดยปี ที่แล้วมี
บริ ษทั ที่นาสิ นค้ามาร่ วมงานทั้งสิ้น 66 บริ ษทั บริ ษทั ที่เข้าร่ วมงานได้แก่ บริ ษทั ที่ดาเนินธุรกิจด้านสิ นค้าอาหาร สิ นค้าเกษตรและประมงของญี่ปนุ่ บริ ษทั ด้าน
การเกษตรและกลุ่มผูผ้ ลิตต่างๆ ส่วนคู่เจรจาธุรกิจคาดว่าจะเป็ นผูป้ ระกอบการธุรกิจนาเข้า ผูป้ ระกอบการธุรกิจค้าปลี กและผูเ้ กี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารในประเทศ
ไทย (เช่น ผูซ้ ้ือ เชฟ ฯลฯ)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link ต่อไปนี้
งานเจรจาธุ รกิจส่งออกสิ นค้าอาหาร เกษตรป่ าไม้ประมงจากญี่ปุ่นในกรุ งเทพฯ 2018 (JETRO): https://www.jetro.go.jp/events/afb/fd058ab60989a38a.html
*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 461 จะออกในวันที่ 17 สิ งหาคม 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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