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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. 543 November 26, 2021 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่ น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่ น 

 

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

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

10 พ.ย. เมลด็กาแฟจากประเทศอินโดนีเซีย Isoprocarb เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000853154.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg - ppm 

10 พ.ย. ชาอู่หลงจากประเทศไตห้วนั Carbaryl เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000853154.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg - ppm 

10 พ.ย. โซบะจากประเทศจีน Aflatoxin เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000853154.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 10 µg/kg – ppb 

*ดูรายละเอียดเก่ียวกบัเง่ือนไขรายการอาหารท่ีเป็นเป้าหมายของการตรวจสอบไดจ้ากเวบ็ไซตอ์า้งอิง 
 
2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 100%: ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 30%)                                                      (ตน้เดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2564) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตแุละเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

5 พ.ย. ไข่ปลากระบอกจากประเทศออสเตรเลีย Dieldrin เพ่ิมความถี่ https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000851643.pdf  
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg - ppm 

17 พ.ย. เน้ือววัจากประเทศออสเตรเลีย Avilamycin เพ่ิมความถี่ 
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000856251.pdf 
ค่ามาตรฐาน: 0.2 mg/kg – ppm (กลา้มเน้ือ) 
ค่ามาตรฐาน: 0.3 mg/kg – ppm (ส่วนท่ีใช้บริโภค) 

 
3. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                                                                                         (ตน้เดือนพฤศจิกายน 2564) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

5 พ.ย. 
อาหารแช่แขง็บริโภคโดยไม่ผ่านความร้อน: 

ผลิตภณัฑจ์ากผลไมอ่ื้นๆ (FROZEN 
JACKFRUIT) 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและมาตรฐาน 
(Coliform Positive, 

จ านวนแบคทีเรีย 1.1×106/g) 

Coliform: Negative 
จ านวนแบคทีเรีย 

1.0×10⁵/g 
ตรวจสอบแบบอิสระ 

5 พ.ย. ไวน์ผลไมช้นิดอ่ืนๆ 
(SPY SWEET KISS) 

สารเติมแต่งนอกเหนือจากท่ีระบุ 
(ใช ้Azorubine) ไม่สามารถใชไ้ด ้ ตรวจสอบแบบอิสระ 

5 พ.ย. 
อาหารแช่แขง็ปรุงสุกก่อนบริโภค (ผา่น

ความร้อนก่อนแช่แขง็): ไก่ยา่ง (หนงัคอไก่
น่ึงเสียบไม)้ 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและมาตรฐาน 
(Coliform Positive) Coliform: Negative ตรวจสอบแบบ monitoring 

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000853154.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000853154.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000853154.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000851643.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000851643.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000851643.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000856251.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000856251.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000856251.pdf


หนา้ 2 จาก 2 

 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)                                          (ตน้เดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2564) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

8 พ.ย. เนเธอร์แลนด ์ ตรวจพบเช้ือซลัโมเนลล่าจากผลิตภณัฑเ์น้ือไก่ Border rejection notification 

9 พ.ย. สวิตเซอร์แลนด ์
ตรวจพบสารคลอร์ไพริฟอสความเขม้ขน้สูง 0.381±0.19 mg/kg-ppm จากใบผกัชี 

(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 
information notification for attention 

16 พ.ย. อิตาลี ตรวจพบซลัไฟตค์วามเขม้ขน้สูง 193 mg/kg-ppm จากหางกุง้แช่แขง็ (ค่ามาตรฐาน: N/A) information notification for attention 

17 พ.ย. เยอรมนี ตรวจพบสารปรอท 0.617 mg/kg-ppm จากอาหารแมว (ค่ามาตรฐาน: 0.3 mg/kg-ppm) 
information notification for 

follow-up 

 

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 544 จะออกในวนัท่ี 9 ธ.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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