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OMIC Food Safety Newsletter No. 455 May 25, 2018 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
    (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น) เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์
 
1. รายการเพ่ิมเติมในการตรวจสอบแบบเขม้ 100%                                                                                                (กลางเดือนพฤษภาคม 2561) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 
จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ 
ท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

11 พ.ค. เมล็ดงาจากประเทศเมียนมาร์ Total Aflatoxin http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-111
30500-Shokuhinanzenbu/0000205727.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: ไม่พบ (10 ug/kg-ppb)) 

No.013/Q.026 

 
2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 100%: ความถ่ีใน

การตรวจสอบ 30%)                                          (ตน้เดือนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2561) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการ
ตรวจสอบ 

ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 
จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ 
ท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

8 พ.ค. น ้าแอปเปิลจากประเทศ
ออสเตรเลีย 

Patulin เพ่ิมความถ่ี http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11
130500-Shokuhinanzenbu/0000205310.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: 0.050mg/kg-ppm) 

No.072/Q.132 

8 พ.ค. ถัว่เลนทิลจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

2,4-D เพ่ิมความถ่ี http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11
130500-Shokuhinanzenbu/0000205310.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: 0.05mg/kg-ppm) 

No.119/Q.176 

11 พ.ค. ผลิตภณัฑถ์ัว่พิสตาชิโอแปรรูปจาก
ประเทศอิหร่าน 

Total Aflatoxin ลดความถ่ี http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11
130500-Shokuhinanzenbu/0000205761.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: ไม่พบ (10 ug/kg-ppb)) 

No.013/Q.026 

11 พ.ค. ราสเบอร์ร่ีจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

Etoxazole เพ่ิมความถ่ี http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11
130500-Shokuhinanzenbu/0000205761.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: 0.01mg/kg-ppm) 

No.455/Q.384 

 
3. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                                                 (ปลายเดือนเมษายน 2561) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน 
ประเภทการ
ตรวจสอบ 

จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ 
ท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

27 เม.ย. ถัว่ลิสงคัว่ ตรวจพบ Aflatoxin 32 ug/kg 
(B1:27.3, B2:4.2) 

ไม่พบ 
(10 ug/kg-ppb) 

ตรวจสอบแบบเขม้ 
100% 

No.013/Q.026 

 

  รำยงำน RASFF รำยเดือน
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                            (ปลายเดือนเมษายนถึงตน้เดือนพฤษภาคม 2561) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

30 เม.ย. อิตาลี ตรวจพบสารปรอท (0.5 mg/kg - ppm) ในอาหารส าหรับสตัวเ์ล้ียง “information for follow-up” 

No.064/Q.117 

4 พ.ค. นอร์เวย ์ ไม่มีใบรับรองสุขอนามยัส าหรับกุง้ป่น “border rejection” 
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กำรจัดงำนแสดงสินค้ำอำหำรนำนำชำติไทเป (FOOD TAIPEI) 

     งานแสดงสินคา้อาหารนานาชาติไทเป (FOOD TAIPEI) จะจดัข้ึน ณ Taipei World Trade Center ระหว่างวนัท่ี 27 - 30 มิ.ย. 2561 งานแสดงสินคา้น้ีเป็นงาน

แสดงสินคา้อุตสาหกรรมอาหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในไตห้วนัและจดัข้ึนเป็นคร้ังท่ี 28 แล้ว โดยในปี 2561 น้ีจะจดัพร้อมกบังาน TAIPEI PACK (งานแสดงสินค้า

อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑน์านาชาติประจ ากรุงไทเป) FOODTECH & PHARMATECH Taipei (งานแสดงสินคา้เคร่ืองแปรรูปอาหารและเคร่ืองผลิตยานานาชาติ

ประจ ากรุงไทเป) Taiwan HORECA (งานแสดงสินคา้อุปกรณ์เคร่ืองใชใ้นโรงแรมและร้านอาหารนานาชาติไตห้วนั) สินคา้หลกัท่ีน ามาจดัแสดงไดแ้ก่ ผกัและผลไม้

สด สินคา้เกษตรแปรรูป อาหารทะเล เน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑเ์น้ือสตัวแ์ปรรูป น ้ามนัปรุงอาหาร ผลิตภณัฑจ์ากนม อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารแช่แข็ง อาหารกระป๋อง

ขนม ไวน์และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ชา กาแฟ น ้าผลไม ้น ้าอดัลมและเคร่ืองปรุงรส ศึกษารายละเอียดจาก link ต่อไปน้ี 

 

งานแสดงสินคา้อาหารนานาชาติไทเป (FOOD TAIPEI): https://www.foodtaipei.com.tw/en_US/index.html 

 

  ถำม-ตอบเร่ืองควำมปลอดภัยอำหำร

Q384. Etoxazole เป็นสารก าจดัศตัรูพืชประเภทใด 

A384. Ethoxazole เป็นยาฆ่าแมลง (ยาฆ่าไร) ท่ีมีวง Oxazoline มีกลไกยบัย ั้งการสงัเคราะห์ไคตินซ่ึงมีผลยบัย ั้งการฟักไข่ของไรแมงมุมและยบัย ั้งการลอกคราบของ

หนอนแมลง มีการข้ึนทะเบียนเป็นสารก าจดัศตัรูพืชในหลายประเทศ เช่น ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา EU เอเชีย ฯลฯ ในประเทศญ่ีปุ่ นใชเ้ป็นยาฆ่าแมลงส าหรับแมลง

จ าพวกไรแมงมุมในผลไม ้ผกัและตน้ชา และยงัใชเ้ป็นยาฆ่าไรในสตัวอี์กดว้ย 
 

จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 456 จะออกในวนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดัท า: บริษทั รับตรวจสินคา้โพน้ทะเล จ ากดั สาขากรุงเทพ  http://www.omicbangkok.com/eng/home.html 
ติดต่อสอบถาม:    (ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com  (ภาษาญ่ีปุ่น) lab.th@omicnet.com 
จดหมายข่าวฉบบัท่ีไดอ้อกไปแลว้ :   (ภาษาไทย) http://www.omicbangkok.com/th/newsletter.php 
            (ภาษาญ่ีปุ่น) http://www.omicbangkok.com/en/newsletter.php 
เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร:   (ภาษาญ่ีปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/ 
      (ภาษาองักฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/ 
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