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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100%

(กลางเดือนตุลาคม 2561)

วันที่
เริ่ ม

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

12 ต.ค.

เมล็ดเชียจากประเทศอาร์ เจนติน่า

Total Aflatoxin

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000364625.pdf
(ค่ามาตรฐาน: ไม่พบ (10μg/kg-ppb))

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

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

11 ต.ค.

พริ กแดงจากประเทศจีน

Chlorpropham

เพิ่มความถี่

11 ต.ค.

ใบชิโสะจากประเทศจีน

Thiacloprid

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000364044.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000364044.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 1 mg/kg-ppm)

3. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย

(กลางเดือนตุลาคม 2561)

วันที่เริ่ ม

ชื่อสิ นค้า

รายละเอียดการฝ่ าฝื น

ค่ามาตรฐาน

ประเภทการตรวจสอบ

11 ต.ค.

เครื่ องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (STRAWBERRY MILK
DRINK WITH BASIL SEED)

สารเติมแต่งนอกเหนื อจากที่ระบุ
(ใช้ Carmine)

ต้องไม่ใช้

ตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐ

17 ต.ค.

ผลิตภัณฑ์ในน้ าเชื่ อม: ผลไม้ชนิดอื่นๆ

ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการนาไปใช้
(ตรวจพบ Sulfur Dioxide 0.045 g/kg)

0.030g/kg

ตรวจสอบแบบอิสระ

19 ต.ค.

อาหารแช่แข็งไม่ปรุ งสุ กก่อนบริ โภค: กุง้ (FROZEN
VANNAMEI WHITE SHRIMP COOKED PEELED
DEVEINED TAILLESS BUTTERFLY）

ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน
(กลุ่ม E.coli Positive)

Negative

ตรวจสอบแบบอิสระ

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)

(กลางเดือนตุลาคม 2561)

วันที่

ประเทศที่แจ้ง

เหตุผลที่แจ้ง

หมายเหตุ

16 ต.ค.

อิตาลี

ตรวจพบ E 210 - benzoic acid (989 mg/kg - ppm) ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ใน Sour mustard

“border rejection”

19 ต.ค.

โปแลนด์

ตรวจพบ Tricyclazole (0.033 mg/kg - ppm) ซึ่งเป็ นสารที่มิได้รับอนุญาตในข้าวที่ผ่านความ
ร้อนปรุ งสุกแล้ว

“information for follow-up”

19 ต.ค.

อิตาลี

ตรวจพบ Sulphite (154 mg/kg - ppm) ซึ่งยังไม่ได้ขออนุญาตและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ใน
Sour mustard

“border rejection”
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เรื่องประกำศผลกำรทดสอบเกีย่ วกับกำรเข้ ำร่ วมตรวจสอบอำหำรสั ตว์ ของ FAMIC
ศูนย์ตรวจสอบอาหารและวัตถุดิบทางการเกษตร (FAMIC) ประกาศผลการทดสอบล่าสุดเกี่ยวกับการเข้าร่ วมตรวจสอบอาหารสัตว์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
โดยดาเนินการเข้าร่ วมตรวจสอบจุดต่างๆ ได้แก่ พื้นที่ปฏิบตั ิงานผลิต เช่นโรงงานอาหารสัตว์แบบผสม สิ่ งอานวยความสะดวกในการนาเข้า เช่น ไซโลพอร์ ต รวมถึง
อาหารสัตว์แบบเดี่ยวและแบบผสม หญ้าแห้ง สารเติมแต่งอาหารสัตว์ ผลการทดสอบไม่พบสถานที่หรื อรายการที่ฝ่าฝื น ไม่พบสถานที่หรื อรายการที่เกินจากเกณฑ์ที่
ชี้แนะไว้และไม่พบสถานที่หรื อรายการที่เกินจากเกณฑ์ค่าควบคุม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link นี้
ประกาศผลการทดสอบเกี่ยวกับการเข้าร่ วมตรวจสอบอาหารสัตว์ (FAMIC): http://www.famic.go.jp/ffis/feed/sub4_inspection.html

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 467 จะออกในวันที่ 16 พฤศจิกายน 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/

หน้า 2 จาก 2

