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OMIC Food Safety Newsletter No. 459 Jul 20, 2018 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์ (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น) 
 
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 100%: ความถ่ีใน

การตรวจสอบ 30%)                                                                       (ตน้เดือนกรกฎาคม 2561) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 
จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ 
ท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

2 ก.ค. ถัว่ปากอา้จากประเทศออสเตรเลีย Fluquinconazole เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/00
0331181.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

No.087/Q.149 

2 ก.ค. ขิงจากประเทศจีน Thiamethoxam เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/00
0331181.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

No.154/Q.215 

 
2. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                         (ปลายเดือนมิถุนายน 2561) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน 
ประเภทการ
ตรวจสอบ 

จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ 
ท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

28 มิ.ย. อาหารทะเลสดแช่แขง็ส าหรับ
บริโภคดิบ: แซลมอน 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน 

 (E. coli Positive) 

Negative ตรวจสอบแบบ 
monitoring 

No.006/Q.010 

28 มิ.ย. อาหารท่ีท าจากผลไม:้ ส้มต า 
(Papaya Salad) 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน 

(มะละกอดดัแปลงพนัธุกรรมท่ียงั
ไม่ไดต้รวจสอบความปลอดภยั 

(PRSV-SC) Positive) 

Negative  ตรวจสอบแบบ
อิสระ 

No.330/Q.290 

 

รำยงำน RASFF รำยเดือน 

ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                          (ตน้เดือนกรกฎาคม 2561) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

3 ก.ค. เยอรมนี 

ตรวจพบเช้ือแบคทีเรียซลัโมเนลล่า (Salmonella enterica ser. Rissen)  

(1ใน 5 ตวัอย่าง Positive/25g) ในเน้ืออกไก่หมกัเกลือแช่แข็ง (frozen salted 

chicken breasts) 

“border rejection” 
No.128/Q.185 

4 ก.ค. เยอรมนี 
ตรวจพบเช้ือแบคทีเรียซลัโมเนลล่า (Salmonella enterica) (Positive/25g)  

ในเน้ืออกไก่หมกัเกลือแช่แขง็ (frozen salted chicken breasts) 

“border rejection” 

No.128/Q.185 

4 ก.ค. องักฤษ 
ตรวจพบเช้ือแบคทีเรียซลัโมเนลล่า (Salmonella) (Positive/25g) ในเน้ืออกไก่หมกั

เกลือแช่แขง็ (frozen salted chicken breasts) 

“border rejection” 

No.128/Q.185 
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เร่ืองกำรส้ินสุดกำรระบำดของเช้ือแบคทีเรียซัลโมเนลล่ำในมะพร้ำวอบแห้งในสหรัฐอเมริกำ  CDC 

     มีการเปิดเผยรายงานล่าสุดเร่ืองการระบาดของเช้ือแบคทีเรียซลัโมเนลล่าท่ีมาจากมะพร้าวอบแหง้ในสหรัฐอเมริกาซ่ึงมีระบุไวใ้น OMIC 
Food Safety Newsletter ฉบบัท่ี 453 การระบาดคร้ังน้ีไดรั้บการยนืยนัเม่ือเดือนกนัยายน 2560 ถึงกมุภาพนัธ์ 2561 มีผูป่้วยเขา้รับการรักษาใน
โรงพยาบาล 3 คนแต่ยงัไม่มีรายงานผูเ้สียชีวติ ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (CDC) และองคก์ารอาหารและยา (FDA) 
ประกาศวา่การระบาดคร้ังน้ีส้ินสุดลงเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 
ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก link ต่อไปน้ี  
 
Multistate Outbreak of Salmonella Typhimurium Infections Linked to Dried Coconut (Final Update) 

 (CDC): https://www.cdc.gov/salmonella/typhimurium-03-18/index.html  

 

★เร่ืองกำรคุ้มครองผู้บริโภคส ำหรับอำหำรเสริมทีม่ีคำเฟอนีเข้มข้นสูงโดยองค์กำรอำหำรและยำ (FDA) 

   องคก์ารอาหารและยา (FDA) เผยแพร่แนวทางใหม่เพ่ือคุม้ครองผูบ้ริโภคจากอาหารเสริมท่ีมีคาเฟอีนเขม้ขน้สูงในระดบัอนัตรายโดยเร่ิม
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 แนวทางดงักล่าวน้ีระบุเง่ือนไขของการพิจารณาวา่เป็นการกระท าผิดกฎหมายเม่ือมีการจ าหน่ายคาเฟอีนเขม้ขน้สูง
หรือบริสุทธ์ิเป็นจ านวนมากแก่ผูบ้ริโภคโดยตรง นอกจากน้ี ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกนั องคก์ารอาหารและยา (FDA) ไดแ้จง้เตือนต่อ
บริษทั 2 แห่งท่ีจ าหน่ายอาหารซ่ึงมีคาเฟอีนเขม้ขน้สูงตามแนวทางดงักล่าว  
ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก link ต่อไปน้ี  
 

FDA takes step to protect consumers against dietary supplements containing dangerously high levels of extremely concentrated or pure caffeine (FDA): 
https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm604485.htm  
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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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