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OMIC Food Safety Newsletter No. 457 Jun 22, 2018 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

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

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 
จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ 
ท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

30 พ.ค. ชีสธรรมชาติจากประเทศฝร่ังเศส Enterohemorrhagic 

Escherichia coli ; EHEC 

0111 และ 026 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-111
30500-Shokuhinanzenbu/0000209477.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: Negative) 

No.141/Q.197 

7 มิ.ย. ขา้วฟ่างไมก้วาดจากประเทศจีน  
(เช่น Sorghum) 

Total Aflatoxin http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-111
30500-Shokuhinanzenbu/0000210492.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: ไม่พบ (10 ug/kg-ppb)) 

No.013/Q.026 

 
2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 100%: ความถ่ีใน

การตรวจสอบ 30%)                                    (ปลายเดือนพฤษภาคมถึงตน้เดือนมิถุนายน 2561) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการ
ตรวจสอบ 

ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 
จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ 
ท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

30 พ.ค. เมล็ดเจียจากประเทศปารากวยั Aflatoxin 
 

ลดความถ่ี http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1113
0500-Shokuhinanzenbu/0000209380.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: ไม่พบ (10 ug/kg-ppb)) 

No.013/Q.026 

7 มิ.ย. เมล็ดกาแฟจากประเทศโคลอมเบีย Chlorpyrifos เพ่ิมความถ่ี http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1113
0500-Shokuhinanzenbu/0000210494.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: 0.05 mg/kg-ppm) 

No.044/Q.090 

 
3. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                             (ปลายเดือนพฤษภาคมถึงตน้เดือนมิถุนายน 2561) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน 
ประเภทการ
ตรวจสอบ 

จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ 
ท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

30 พ.ค. 
ผลไมใ้นน ้าเช่ือม: ผลไมอ่ื้นๆ 
(DEHYDRATED MANGO 

SOFT DRY) 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการใช ้
(ตรวจพบ sodium metabisulfite 
(เป็น Sulfur dioxide) 0.063 g/kg) 

0.030 g/kg 
ตรวจสอบแบบ

อิสระ 
No.315/Q.286 

30 พ.ค. 
อาหารแช่แขง็ปรุงสุกก่อนบริโภค 
(ไม่ผา่นความร้อนก่อนแช่แขง็):

ปลาอะจิชุบแป้งทอด 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน 

(E.coli Positive) 
Negative 

ตรวจสอบแบบ 
monitoring 

No.006/Q.010 

4 มิ.ย. ของคัว่ของทอด: ถัว่รวม
(COCKTAIL NUTS) 

ตรวจพบ Aflatoxin 13 μg/kg 
(B1:2.6, G1:8.6, G2:2.0) 

ไม่พบ 
(10 μg/kg–ppb) 

ตรวจสอบแบบเขม้ 
100% 

No.013/Q.026 

6 มิ.ย. 
อาหารแช่แขง็ปรุงสุกก่อนบริโภค 
(ไม่ผา่นความร้อนก่อนแช่แขง็): 

กุง้ชุบแป้งทอด 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน 

(จ านวนจุลินทรีย ์4.4×106/g) 

ไม่เกิน 100,000/g 
 

ตรวจสอบแบบ
อิสระ 

No.006/Q.010 
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หนา้ 2 จาก 2 

 
 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                      (ปลายเดือนพฤษภาคม 2561) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

31 พ.ค. เบลเยยีม ตรวจพบ Metalaxyl (0.048 mg/kg-ppm) และ Dicrotophos ซ่ึงเป็นสารท่ียงัไม่ได้

รับอนุญาต (0.025 mg/kg-ppm) ในทุเรียน 

 

“border rejection” 

No.276/Q.268 

No.457/Q.385 

 

  ถำม-ตอบเร่ืองควำมปลอดภัยอำหำร

Q385. Dicrotophos เป็นสารก าจดัศตัรูพืชประเภทใด 

A385. Dicrotophos เป็นยาฆ่าแมลงกลุ่มออแกโนฟอสเฟต (Organophosphate) ในสหรัฐฯ ข้ึนทะเบียนให้ใชไ้ดก้บัฝ้าย พืชท่ีปลูกเอาเมล็ดและตน้ไมท่ี้ไม่น ามา

บริโภคเป็นอาหาร คาดวา่มีกลไกออกฤทธ์ิดว้ยการยบัย ั้งการท างานของเอน็ไซมโ์คลีนเอสเตอเรส (Cholinesterase) นอกจากน้ีในประเทศญ่ีปุ่ นยงัไม่มีการข้ึน

ทะเบียนเป็นสารเคมีก าจดัศตัรูพืช 

 

จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 458 จะออกในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 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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