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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. 540 October 15, 2021 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่ น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ น 

 

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

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

24 ก.ย. ถัว่อลัมอนด ์เมลด็เจีย ถัว่ลิสงจากประเทศจีน Total Aflatoxin เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000835713.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 10 µg/kg - ppb 

24 ก.ย. ถัว่พิสตาชิโอจากประเทศปากีสถาน Total Aflatoxin เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000835713.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 10 µg/kg - ppb 

*ดูรายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขรายการอาหารท่ีเป็นเป้าหมายของการตรวจสอบไดจ้ากเวบ็ไซตอ์า้งอิง 
 

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

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตแุละเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

1 ต.ค. ขึ้นฉ่ายจากประเทศสหรัฐอเมริกา Acephate เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000838771.pdf  
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm 

4 ต.ค. ถัว่ลนัเตาอ่อนจากประเทศจีน Fenbuconazole เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000839037.pdf  
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm 

 

3. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                                                                                              (ตน้เดือนตุลาคม 2564) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

24 ก.ย. 
อาหารแช่แขง็บริโภคหลงัผา่นความร้อน 

(ไม่ผา่นความร้อนก่อนแช่แขง็): 
กุง้เสียบไม ้

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและมาตรฐาน 
(จ านวนแบคทีเรีย: 4.3×10⁶/g) 

จ านวนแบคทีเรีย: 
ไม่เกิน 3×10⁶/g ตรวจสอบแบบอิสระ 

24 ก.ย. โซเดียมเมตาฟอสเฟต 
(Sodium metaphosphate) 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและมาตรฐาน 
(ไม่เหมาะสมจากการทดสอบความบริสุทธ์ิ 

(ละลายได)้) 

ไม่มีสี 
ขุ่นเลก็นอ้ย ตรวจสอบแบบอิสระ 

4 ต.ค. ผลิตภณัฑล์ูกช้ินปลาอ่ืนๆ (FISH BALL) ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและมาตรฐาน 
(Coliform Positive) 

Coliform 
Negative ตรวจสอบแบบอิสระ 

4 ต.ค. ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากหญา้ป่าและ
เคร่ืองเทศ: พริก 

ตรวจพบ Aflatoxin 80 µg/kg 
(B1:77.8 µg/kg, B2:2.0 µg/kg) ไม่เกิน 10µg/kg ตรวจสอบแบบเขม้ 100% 

4 ต.ค. อาหารแช่แขง็บริโภคหลงัผา่นความร้อน 
(ไม่ผา่นความร้อนก่อนแช่แขง็): พริกแดง 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและมาตรฐาน 
(E.coli: Positive 

จ านวนแบคทีเรีย: 5.6 ×10⁶/g) 

E.coli: Negative 
จ านวนแบคทีเรีย:  
ไม่เกิน 3×10⁶/g 

ตรวจสอบแบบอิสระ 

4 ต.ค. อาหารแช่แขง็บริโภคหลงัผา่นความร้อน 
(ไม่ผา่นความร้อนก่อนแช่แขง็): พริกแดง 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและมาตรฐาน 
(E.coli: Positive 

จ านวนแบคทีเรีย: 6.0 ×10⁶/g) 
ตรวจพบ Triazophos: 0.20 ppm 

E.coli: Negative 
จ านวนแบคทีเรีย:  
ไม่เกิน 3×10⁶/g 

Triazophos: 0.01 ppm 

ตรวจสอบแบบอิสระ
ตรวจสอบแบบ monitoring 

4 ต.ค. มะม่วงสด ตรวจพบ Cypermethrin 0.04 ppm 0.03 ppm ตรวจสอบแบบเขม้ 100% 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000835713.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000835713.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000838771.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000839037.pdf
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 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                              (ปลายเดือนกนัยายน 2564) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

21 ก.ย. สวิตเซอร์แลนด ์ ตรวจพบ Cypermethrin 6 mg/kg ในพริก (ค่ามาตรฐาน 0.5 mg/kg) Border rejection notification 

 

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 541 จะออกในวนัท่ี 29 ต.ค. 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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