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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่ องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100%
วันที่เริ่ ม
24 ธ.ค.

(ปลายเดือนธันวาคม 2562)

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)
ผักตระกูลลิลลี่จากประเทศมาเลเซีย
(เฉพาะผัก Allium ที่ผสมพันธุ์ระหว่างกระเทียม
กับกุยช่าย)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

Chlorpyrifos

เพิม่ ความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000580382.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

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

24 ธ.ค.

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)
พริ กแดงจากประเทศจีน

24 ธ.ค.

รากโกโบจากประเทศจีน

วันที่เริ่ ม

รายการตรวจสอบ

ประเภท

Triazophos

เพิม่ ความถี่

Chlorpyrifos

เพิ่มความถี่

3. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย
วันที่เริ่ ม
20 ธ.ค.

ชื่อสิ นค้า
อาหารแช่แข็งไม่ปรุ งสุกก่อนบริ โภค:
ปลาหมึก

25 ธ.ค.

ครี มเทียม

27 ธ.ค.

มะม่วงอบแห้ง (SOFT DRIED
MANGO)

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000580507.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000580507.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

(กลางเดือนถึงปลายเดือนธันวาคม 2562)
รายละเอียดการฝ่ าฝื น
ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและมาตรฐาน
(Coliform Positive)

ค่ามาตรฐาน
Negative

ประเภทการตรวจสอบ
ตรวจสอบแบบ monitoring

ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการใช้
(มีการใช้ Sodium Stearoyl Lactate
นอกเหนือจากที่อนุญาตให้ใช้)
ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการใช้
(ตรวจพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 0.060g/kg)

ไม่ใช้

ตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐ

ปริ มาณคงเหลือ
น้อยกว่า 0.030g/kg

ตรวจสอบแบบอิสระ

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)
วันที่

ประเทศที่แจ้ง

20 ธ.ค.

อังกฤษ

เหตุผลที่แจ้ง
การควบคุมอุณหภูมิของกุง้ แช่แข็งจากประเทศไทยไม่สมบูรณ์
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(กลางเดือนธันวาคม 2562)
หมายเหตุ
Border rejection

 ANSES ประเทศฝรั่งเศส ประกำศถอนใบอนุญำตผลิตภัณฑ์ 36 ชนิดรวมไกลโฟเซต
ANSES ประเทศฝรั่งเศส (หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารและอาชีวอนามัยแห่ งชาติฝรั่งเศส) ได้ทบทวนการอนุ ญาตจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์รวมถึ งไกลโฟเซต
ซึ่งจาหน่ายอยูใ่ นประเทศฝรั่งเศสและเริ่ มประเมินเปรี ยบเทียบกับผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่มีอยู่ เนื่ องจากข้อมูลที่ได้รับจากผูผ้ ลิ ตแสดงให้เห็ นว่าไม่สามารถกาจัดความ
เป็ นไปได้ที่จะเกิดความเป็ นพิษต่อพันธุกรรมได้ ทาง ANSES จึงประกาศถอนใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ 36 ชนิ ดรวมถึงไกลโฟเซตและปฏิเสธการอนุญาตผลิตภัณฑ์ใหม่
4 รายการโดยไม่รอให้กระบวนการประเมิ นสิ้ นสุ ด (ทั้งยังห้ามมิ ให้ใช้งานตั้งแต่สิ้นปี 2563) ในประเทศฝรั่งเศสมีการห้ามมิ ให้จาหน่ าย “Roundup Pro 360”
ผลิตภัณฑ์ไกลโฟเซต (สารกาจัดวัชพืช) ที่มีชื่อเสี ยงและใช้กนั อย่างแพร่ หลายทัว่ โลกไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยการตัดสิ นของศาลปกครอง และจากนี้ ไปก็เป็ นไปได้ว่า
ผลิตภัณฑ์ไกลโฟเซตตัวอื่นๆ จะถูกแบนในประเทศฝรั่งเศสตามมาอีก
“ANSES announces the withdrawal of 36 products containing glyphosate” https://www.anses.fr/en/content/anses-announces-withdrawal-36-products-containing-glyphosate

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 497 จะออกในวันที่ 31 มกราคม 2563

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/
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