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OMIC Food Safety Newsletter No. 482 June 28, 2019
จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100%

(กลางเดือนมิถุนายน 2562)

วันที่เริ่ ม

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

6 มิ.ย.

อัลมอนด์จากประเทศอินเดีย

Total Aflatoxin

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000515879.pdf
(ค่ามาตรฐาน: ไม่พบ (10μg/kg-ppb))

18 มิ.ย.

อะโวคาโดจากประเทศเม็กซิโก

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000519099.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

Bifenthrin

2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ใน
การตรวจสอบ 30%)
(กลางเดือนมิถนุ ายน 2562)

11 มิ.ย.

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)
ปลาไหลเลี้ยงจากประเทศไต้หวัน

11 มิ.ย.

ลูกพลับจากประเทศนิวซีแลนด์

Methoxyfenozide

เพิ่มความถี่

11 มิ.ย.

ลิ้นจี่จากประเทศจีน

ลดความถี่

12 มิ.ย.

ราสเบอร์รี่จากประเทศสหรัฐอเมริ กา

4-chlorophenoxyacetic
acid
Methoxyfenozide

เพิ่มความถี่

12 มิ.ย.

กบจากประเทศเวียดนาม

Furazolidone

เพิ่มความถี่

18 มิ.ย.

แครอทจากประเทศจีน

Triadimenol

เพิม่ ความถี่

18 มิ.ย.

วาซาบิจากประเทศจีน

Procymidone

เพิ่มความถี่

18 มิ.ย.

มันสาปะหลังจากประเทศบราซิล

Pirimiphos-methyl

เพิ่มความถี่

18 มิ.ย.

ถัว่ ลันเตาอ่อนจากประเทศจีน

Diniconazole

ลดความถี่

วันที่เริ่ ม

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

Fenitrothion

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000517266.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.002 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000517266.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000517266.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.02 mg/kg-ppm)
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https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000517652.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000517652.pdf
(ค่ามาตรฐาน: ไม่พบ (0.001 mg/kg-ppm))
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000519193.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.1 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000519193.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000519193.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.05 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000519193.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

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

(กลางเดือนมิถุนายน 2562)

ชื่อสิ นค้า
ใบมะละกอ
(ผลิตภัณฑ์ทดแทนใบชา)

รายละเอียดการฝ่ าฝื น
ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและมาตรฐาน (มะละกอ
ดัด แปลงพัน ธุ ก รรมที่ ย งั ไม่ ได้รั บ การตรวจสอบด้า น
ความปลอดภัย (PRSV-SC) Positive)

ค่ามาตรฐาน
Negative

ประเภทการตรวจสอบ
ตรวจสอบแบบอิสระ

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)
วันที่
12 มิ.ย.

ประเทศที่แจ้ง
เยอรมัน

เหตุผลที่แจ้ง
ผลิตภัณฑ์อาหารรายการใหม่ที่ยงั ไม่ได้รับอนุญาต (Novel foods)
ชาใบเตย (Pandanus amaryllifolius) และมะตูม (pandan leaf and matum tea)

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 483 จะออกในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

ผูจ้ ดั ทา: บริ ษทั รับตรวจสิ นค้าโพ้นทะเล จากัด สาขากรุ งเทพ http://omicbangkok.com/
ติดต่อสอบถาม:
(ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com
(ภาษาญี่ปุ่น) lab.th@omicnet.com
จดหมายข่าวฉบับที่ได้ออกไปแล้ว :
(ภาษาไทย) http://omicbangkok.com/th/downloads
(ภาษาญี่ปุ่น) http://omicbangkok.com/en/downloads
เว็บไซต์เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร: (ภาษาญี่ปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/
(ภาษาอังกฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/
หน้า 2 จาก 2

(กลางเดือนมิถนุ ายน 2562)
หมายเหตุ
information for attention

