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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ใน
การตรวจสอบ 30%)
(ปลายเดือนมิถุนายน 2562)
วันที่เริ่ ม

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

27 มิ.ย.

ทุเรี ยนจากประเทศไทย

Procymidone

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000522671.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

2. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย

(ปลายเดือนมิถุนายน 2562)

วันที่เริ่ ม

ชื่อสิ นค้า

รายละเอียดการฝ่ าฝื น

ค่ามาตรฐาน

ประเภทการตรวจสอบ

24 มิ.ย.

อาหารแช่แข็งปรุ งสุกก่อนบริ โภค (ไม่ผา่ นความ
ร้อนก่อนแช่แข็ง): มันสาปะหลัง (FROZEN
CASSAVA FRIES-SQUARE CUT)

ตรวจพบไซยาไนด์ (29 mg/kg）

ไม่พบ
(10 mg/kg-ppm)

ตรวจสอบแบบเข้ม
100%

24 มิ.ย.

อาหารทะเลแช่แข็งสาหรับบริ โภคดิบ:
ปลาแซลมอนแอตแลนติก ike-jime หัน่ ชิ้น

ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและมาตรฐาน
(โคลิฟอร์ม Positive)

Negative

ตรวจสอบแบบ
monitoring

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)

(ปลายเดือนมิถุนายน 2562)

วันที่

ประเทศที่แจ้ง

เหตุผลที่แจ้ง

หมายเหตุ

28 มิ.ย.

UK

ไม่มีระบุวนั หมดอายุของ Health certificate ของผูน้ าเข้าเนื้ ออกไก่หมักเกลือแช่แข็ง

Border rejection

สิ้นสุ ดระยะเวลำดำเนินมำตรกำรชั่ วครำวสำหรับหน้ ำทีก่ ำรแสดงฉลำกข้ อมูลโภชนำกำร
โดยหลักแล้วมีกาหนดให้การแสดงข้อมูลโภชนาการสาหรับผลิตภัณฑ์อาหารแปรรู ปทัว่ ไปเป็ นหน้าที่อนั พึงกระทา โดยมาตรการเฉพาะกาลเกี่ยวกับมาตรฐาน
การติดฉลากสิ นค้าอาหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมายแสดงฉลากสิ นค้าอาหารซึ่งบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เม.ย. 2558 จะสิ้ นสุ ดลงในวันที่ 31 มี.ค. 2563 สาหรับสิ นค้าที่มี
หน้าที่ตอ้ งปฏิ บตั ิตามมาตรฐานการติดฉลากสิ นค้าอาหารนั้นได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์อาหารแปรรู ปทัว่ ไปและสารเติมแต่งอาหาร โดยสิ นค้าเหล่านี้ จะต้องแสดงปริ มาณ
ความร้อน โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต โซเดียม (คานวณเทียบเป็ นปริ มาณเกลือบริ โภค) บนภาชนะบรรจุ นอกจากนี้ สาหรับอาหารสดและอาหารแปรรู ปเพื่อการ
พาณิ ชย์ซ่ ึงมิได้บงั คับให้ติดฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการนั้น หากต้องการแสดงข้อมูลก็ตอ้ งปฏิบตั ิตามมาตรฐานการติดฉลากสิ นค้าอาหาร

แนะนาข้อมูลเพือ่ การแสดงฉลากข้อมูลโภชนาการตามกฎหมายแสดงฉลากสิ นค้า อาหาร (กรมคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/

(ศึกษารายละเอียดได้จาก link ข้างต้นโดยเข้าไปที่ “[สาหรับผูป้ ระกอบการ] แนะนาข้อมูลเพื่อการแสดงฉลากข้อมูลโภชนาการตามกฎหมายแสดงฉลากสิ นค้า
อาหาร ฉบับที่ 2 (แก้ไขปรับปรุ งวันที่ 18 พ.ค. 2561))
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แจ้ งข้ อมูลจำกสำขำกรุ งเทพฯ
ห้องปฏิบตั ิการสาขากรุ งเทพฯ มีรายการรับรองเพิ่มเติมจาก 351 รายการเป็ น 429 รายการสื บเนื่ องจากการต่ออายุใบรับรอง ISO17025 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. ที่ผ่านมา
โดยมีตวั อย่างรายการสิ นค้าและรายการตรวจวิเคราะห์ที่รับรองเพิ่มเติมดังนี้
รายการสิ นค้า

รายการตรวจวิเคราะห์

ข้าว

รายการสารกาจัดศัตรู พืชข้าว 40 รายการ, Ochratoxin

น้ า
น้ าตาลชนิดต่าง ๆ

แร่ ธาตุ โลหะหนัก

น้ าตาลทั้งหมด น้ าตาลรี ดิวซ์ โมโนแซ็กคาไรด์และอื่น ๆ
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับใบรับรองหลังต่ออายุและรายการเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อสอบถามมายังบริ ษทั ตามข้อมูลด้านล่าง ห้องปฏิบตั ิการสาขากรุ งเทพฯ มีแผน
ที่จะเพิ่มรายการรับรองอีกเป็ นจานวนมากในปี หน้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 484 จะออกในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ผูจ้ ดั ทา: บริ ษทั รับตรวจสิ นค้าโพ้นทะเล จากัด สาขากรุ งเทพ http://omicbangkok.com/
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