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OMIC Bangkok Branch TEL: 02-2864120 FAX: 02-2872571 
NO. 12-14, Yen Akas Soi 3, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120 

OMIC Food Safety Newsletter No. 530 May 28, 2021 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่ น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์   (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่ น) 
 
1. รายการเพ่ิมเติมในการตรวจสอบแบบเขม้ 100%                                                             (ปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2564) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

30 เม.ย. 
ขา้วฟ่างไข่มุกจากประเทศอินเดีย  

(ช่ือวิทยาศาสตร์ Pennisetum glaucum) 
Total Aflatoxin เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000775617.pdf 

ค่ามาตรฐาน: 10 ug/kg-ppb 

30 เม.ย. เมลด็ดอกทานตะวนัจากประเทศจีน Total Aflatoxin เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000775617.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 10 ug/kg-ppb 

10 พ.ค. 
อาหารท่ีมีส่วนผสมของมะเด่ืออบแห้งจาก

ประเทศโปแลนด ์
Total Aflatoxin เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000777392.pdf 

ค่ามาตรฐาน: 10 ug/kg-ppb 

12 พ.ค. กลว้ยจากประเทศเวียดนาม Permethrin เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000778248.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm 

 
2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 
100%: ความถ่ีในการตรวจสอบ 30%)                   (ปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2564) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตแุละเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

30 เม.ย. ถัว่ลนัเตาอ่อนจากประเทศไทย 
Diniconazole 
Flusilazole 

Hexaconazole 
เพ่ิมความถี่ 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000775629.pdf 
ค่ามาตรฐาน Diniconazole: 0.01 mg/kg-ppm 
ค่ามาตรฐาน Flusilazole: 0.01 mg/kg-ppm 
ค่ามาตรฐาน Hexaconazole: 0.01 mg/kg-ppm 

12 พ.ค. กลว้ยจากประเทศไตห้วนั Imidacloprid เพ่ิมความถี่ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000778258.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 0.04 mg/kg-ppm 

12 พ.ค. ทุเรียนจากประเทศเวียดนาม Procymidone เพ่ิมความถี่ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000778258.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm 

 
3. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                                                                                     (กลางเดือนพฤษภาคม 2564) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

14 พ.ค. ผลิตภณัฑเ์น้ือปลาบด ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและมาตรฐาน 
(Coliform Positive) Negative ตรวจสอบแบบอิสระ 
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 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                         (ปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2564) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

29 เม.ย. เดนมาร์ก ชาท่ีมีสาร Sennoside สูง ผา่นเขา้มาทางประเทศเนเธอร์แลนด ์ Alert 

4 พ.ค. เดนมาร์ก Chlorpyrifos ท่ีมีความเขม้ขน้สูง (0.4 g/kg - ค่ามาตรฐาน 0.02 mg/kg) ในใบโหระพา Information for attention 

5 พ.ค. ออสเตรีย 
การจ าหน่ายชาเรนอง (Ranong tea) ท่ีมีส่วนผสมของใบมะขามแขกและผลไมใ้นทอ้งตลาดโดย

ไม่ไดรั้บอนุญาต ผา่นทางประเทศเนเธอร์แลนด ์
Information for follow-up 

5 พ.ค. ออสเตรีย ชาท่ีไม่เหมาะแก่การด่ืมและรับประทาน information for follow-up 

5 พ.ค. ออสเตรีย 
การจ าหน่ายสารสกดัจากสมุนไพรท่ีมีส่วนผสมของใบมะขามแขกและผลไมใ้นทอ้งตลาดโดย

ไม่ไดรั้บอนุญาต 
Information for follow-up 

12 พ.ค. เนเธอร์แลนด ์ ตรวจพบ Ethylene oxide จากผงเคร่ืองยาจีน (67 mg/kg – ค่ามาตรฐาน 0.05 mg/kg) Alert 

 

 

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 531 จะออกในวนัท่ี 11 มิ.ย. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจ้ดัท า: บริษทั รับตรวจสินคา้โพน้ทะเล จ ากดั สาขากรุงเทพ  http://omicbangkok.com/ 
ติดต่อสอบถาม:    (ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com  (ภาษาญ่ีปุ่ น) lab.th@omicnet.com 
จดหมายข่าวฉบบัท่ีไดอ้อกไปแลว้ :   (ภาษาไทย) http://omicbangkok.com/th/downloads 
            (ภาษาญ่ีปุ่ น) http://omicbangkok.com/en/downloads 
เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร:   (ภาษาญ่ีปุ่ น) http://www.omicfoodsafety.com/    
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