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OMIC Food Safety Newsletter No. 521 January 15, 2021
จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่ องเด่นประจำสัปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100%

(ปลายเดือนธันวาคม 2563)

วันที่เริ่ ม

สินค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสินค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

23 ธ.ค.

ข้าวฟ่ างจากประเทศเวียดนาม

Aflatoxin

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000709532.pdf
ค่ามาตรฐาน: 10μg/kg-ppb

2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม
100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%)
(กลางเดือนถึงปลายเดือนธันวาคม 2563)
วันที่เริ่ ม

สินค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสินค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

16 ธ.ค.

ถัว่ ฝักยาวจากประเทศอาร์เจนตินา

Metsulfuron-methyl

เพิ่มความถี่

22 ธ.ค.

อัลมอนด์แปรรู ปจากรัฐปาเลสไตน์

Aflatoxin

ลดความถี่

24 ธ.ค.

พริ กเขียวจากประเทศเกาหลีใต้

Tebufenpyrad

เพิ่มความถี่

25 ธ.ค.

พริ กเขียวจากประเทศเม็กซิโก

Propiconazole

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000706186.pdf
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000708676.pdf
ค่ามาตรฐาน: 10μg/kg-ppb
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000710808.pdf
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000711779.pdf
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm

25 ธ.ค.

ปลาแซลมอนและปลาเทราต์จาก
ประเทศรัสเซีย

Malachite green

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000711779.pdf
ไม่พบ (ขีดจากัดการตรวจหาด้วยวิธีทางการ 0.002 mg/kg – ppm)

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)

(กลางเดือนธันวาคม 2563)

วันที่

ประเทศที่แจ้ง

เหตุผลที่แจ้ง

หมายเหตุ

16 ธ.ค.

เยอรมนี

ตรวจพบสาร Carbendazim ที่ไม่ได้รับการรับรองในแก้วมังกร (0.35 mg/kg-ppm)

Information for attention

 กระทรวงสำธำรณสุ ขไทย แก้ ไขข้ อบังคับเกีย่ วกับเชื้อก่อโรคในอำหำรและวัตถุเจือปนอำหำร
กระทรวงสาธารณสุขไทยทบทวนข้อบังคับเกี่ยวกับเชื้อก่อโรคในอาหารโดยมีเหตุผลเพื่อปรับปรุ งให้สอดคล้องกับมาตรฐาน CODEX ซึ่งเป็ นมาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ และได้ออกประกาศฉบับที่ 416 พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเมื่อเดื อนตุลาคมที่ ผ่านมา วันที่มีผลบังคับใช้คือวันที่ 7 ม.ค. 2564 โดยมีการเพิ่มรายการ
อาหารที่ ไม่ควรมีเชื้อก่อโรค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเนื้ อสัตว์ หมากฝรั่ ง ลูกอมและเส้นก๋ วยเตี๋ ยวสด ฯลฯ อีกทั้งยังได้กาหนดวิธีการตรวจสอบและวิเคราะห์ เ ชิ ง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเชื้อก่อโรคในอาหารเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ดว้ ย หากพบว่ามีการฝ่ าฝื นโดยผูผ้ ลิต ผูน้ าเข้าหรื อผูจ้ าหน่ายอาหารเพื่อขาย อาจมีโทษตามลักษณะการฝ่ า
ฝื นคือปรับไม่เกิน 50,000 บาท จาคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
ประกาศฉบับที่ 416: http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P416.PDF
เอกสารเพิ่มเติม: http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/416_QualitySetting.pdf
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 แจ้ งข่ำวสำรจำกสำนักงำนสำขำกรุงเทพฯ
บริ ษทั รับตรวจสิ นค้าโพ้นทะเลจากัด สาขากรุ งเทพฯ สามารถตรวจวิเคราะห์เชื้อก่อโรคที่ระบุไว้ในประกาศของกระทรวงสาธารณสุ ขฉบับที่ 416 โดยตรวจ
วิเคราะห์ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในประกาศ ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายห้องปฏิบตั ิการ สานักงานสาขากรุ งเทพฯ
ที่อยู:่ เลขที่ 12-14 ซอยเย็นอากาศ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-286-4120 โทรสาร: 02-287-5106
อีเมล: labmk.th@omicnet.com /labmk2.th@omicnet.com /labmk3.th@omicnet.com
*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 522 จะออกในวันที่ 29 ม.ค. 2564

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/
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