
หนา้ 1 จาก 2 

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. 458 Jul 6, 2018 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

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

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 
จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ 
ท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

19 มิ.ย. เมล็ดโกโกจ้ากประเทศเวเนซุเอลา Cypermethrin http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1113
0500-Shokuhinanzenbu/0000212454.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: 0.03 mg/kg-ppm) 

No.109/Q.173 

 
2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 100%: ความถ่ีใน

การตรวจสอบ 30%)                                                                       (กลางเดือนมิถุนายน 2561) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 
จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ 
ท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

13 มิ.ย. ตวัอ่อนผ้ึงจากประเทศไตห้วนั Oxytetracycline เพ่ิมความถ่ี http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11130500-Shokuhinanzenbu/0000211946.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

No.077/Q.137 

13 มิ.ย. ดอกนะโนะฮะนะ  
(Rape Blossom) จากประเทศจีน 

Haloxyfop เพ่ิมความถ่ี http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11130500-Shokuhinanzenbu/0000211946.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

No.087/Q.150 

13 มิ.ย. พริกแดงจากประเทศเมก็ซิโก Propiconazole เพ่ิมความถ่ี http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11130500-Shokuhinanzenbu/0000211946.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

No.024/Q.047 

13 มิ.ย. น ้าผ้ึงจากประเทศรัสเซีย Chloramphenicol เพ่ิมความถ่ี http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11130500-Shokuhinanzenbu/0000211946.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: ไม่พบ (0.0005 mg/kg-ppm))  

No.033/Q.063 

19 มิ.ย. บร็อคโคลีจากประเทศจีน Haloxyfop เพ่ิมความถ่ี http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
11130500-Shokuhinanzenbu/0000212458.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

No.087/Q.150 

 
3. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                         (ปลายเดือนมิถุนายน 2561) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน 
ประเภทการ
ตรวจสอบ 

จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ 
ท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

25 มิ.ย. อาหารแช่แขง็ไม่ปรุงสุกก่อน
บริโภค: กุง้ขาวแวนนาไมแกะ
เปลือกตม้ 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน 

 (E. coli Positive) 

Negative ตรวจสอบแบบ 
monitoring 

No.006/Q.010 

25 มิ.ย. อาหารแช่แขง็ไม่ปรุงสุกก่อน
บริโภค: ถัว่แระตม้เกลือ 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน 

 (E. coli Positive) 

Negative  ตรวจสอบแบบ 
monitoring 

No.006/Q.010 
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  รำยงำน RASFF รำยเดือน
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                          (กลางเดือนมิถุนายน 2561) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

12 มิ.ย. ฟินแลนด ์
ตรวจพบ Isoprothiolane ท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต (0.053 mg / kg - ppm) ในมะเขือม่วง 

(eggplants)  

“border rejection” 

No.458/Q.386 

 

  ถำม-ตอบเร่ืองควำมปลอดภัยอำหำร

Q386. Isoprothiolane เป็นสารก าจดัศตัรูพืชประเภทใด 

A386. Isoprothiolane เป็นสารก าจดัศตัรูพืชประเภทสารป้องกนัก าจดัเช้ือรา มีฤทธ์ิยบัย ั้งการเติบโตของเส้นใยเช้ือรารุนแรง เช่น โรคใบไหมข้า้ว  โรครากขาว 

(White root disease) เป็นตน้ ส าหรับโรคใบไหมข้า้ว สารน้ีจะช่วยยบัย ั้งกระบวนการแทงผ่านของหมุดใยราจากเช้ือราจากได้เป็นอยา่งดี นอกจากน้ี สารน้ียงัมี

ปฏิกิริยาท าลายเพล้ียกระโดดหลงัขาว และเพล้ียจกัจัน่ โดยท าให้อายสุั้นลงและลดจ านวนการวางไข่  ยิ่งไปกว่านั้นยงัมีการยืนยนัถึงประสิทธิผลในการกระตุน้การ

งอกและยืดของรากตน้ขา้วด้วย ในดา้นของยาสัตว ์สารน้ีเป็นสารท่ีใช้กบัโรคตบัในววั มีกลไกท าปฏิกิริยากบัเซลล์ตบั (Hepatocyte) โดยกระตุน้การสังเคราะห์

โปรตีนในตบั ส่งผลให้การเผาผลาญไขมนัและการท างานของตบัดีข้ึน  

 

จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 459 จะออกในวนัท่ี 20 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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