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OMIC Food Safety Newsletter No. 462 Aug 31, 2018 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

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

การตรวจสอบ 30%)                                                (กลางเดือนถึงปลายเดือนสิงหาคม 2561) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

9 ส.ค. ขา้วโพดจากประเทศเปรู Methamidophos เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000343760.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.1 mg/kg-ppm) 

 
2. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                             (ปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคม 2561) 
วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

25 ก.ค. ซอสเผด็ ไม่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการใช ้
(ตรวจพบสารประเภท Polysorbate 0.32g/kg) 0.020 g/kg ตรวจสอบแบบอิสระ 

17 ส.ค. 

อาหารแช่แขง็ปรุงสุกก่อนบริโภค (ไม่ผา่น
ความร้อนก่อนแช่แขง็) : กุง้ชุบแป้งขนมปัง
ทอด (FROZEN BREADED SHRIMP 

PATTY VANNAMEI） 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและมาตรฐาน 
(E. coli Positive) Negative ตรวจสอบแบบ monitoring 

 

 รำยงำน RASFF รำยเดือน 

ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                            (ตน้เดือนถึงกลางเดือนสิงหาคม 2561) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

9 ส.ค. โปแลนด ์ ตรวจพบ Tricyclazole (0.073 mg/kg - ppm) ซ่ึงเป็นสารท่ีมิไดรั้บอนุญาตในขา้วกลอ้ง “information for attention” 

9 ส.ค. สเปน ตรวจพบ Sulphite ท่ีมิไดแ้จง้ขออนุญาตไว ้(31 mg/kg-ppm) ในน ้าซอสส าหรับสะเตะ๊ “border rejection” 

15 ส.ค. ฟินแลนด ์ ตรวจพบเช้ือแบคทีเรียซลัโมเนลล่า (Salmonella group D) (Positive/25g) ในผกับุง้ (water spinach) “information for attention” 

16 ส.ค. ฟินแลนด ์
ตรวจพบเช้ือแบคทีเรียซลัโมเนลล่า (Salmonella enterica subsp. salamae (II))  (Positive/25g)  

ในใบเตย (pandan leaf, Pandanus amaryllifolius) 
“border rejection” 

 

เร่ืองกำรตรวจพบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในผกัดองของประเทศไทย 

       เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 รัฐบาลมาเก๊าประกาศว่ามีการตรวจพบซลัเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐานของมาเก๊าในผกัดองของไทย (Sour Pickled Green 
Mustard) ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก link ต่อไปน้ี  
 

Food Incident Post (Macao Authority): https://www.cfs.gov.hk/english/rc/subject/files/20180731_1.pdf 
 

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000343760.pdf
https://www.cfs.gov.hk/english/rc/subject/files/20180731_1.pdf
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เกีย่วกบั 2018 Japanese Foods Premium Trade Fair 

      บริษทั เจทีบี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่องเท่ียวแบบครบวงจรมีแผนท่ีจะจดังานเจรจาธุรกิจ Japanese Foods "Premium" Trade Fair เพ่ือขยายช่องทางจ าหน่ายสินคา้
อาหารและผลผลิตทางการเกษตรป่าไมแ้ละประมงของญ่ีปุ่ นไปยงัต่างประเทศ โดยจะจดัข้ึนใน 4 ประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ตั้งแต่เดือนกนัยายน 
2561 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 งานเจรจาธุรกิจคร้ังน้ีจดัข้ึนเพ่ือโปรโมทผลิตภณัฑท์อ้งถ่ินของญ่ีปุ่ นให้เป็นท่ีรู้จกัในต่างประเทศ โดยคาดวา่จะมีบริษทัผูป้ระกอบการ
ดา้นการผลิตอาหารและผลิตผลทางการเกษตรป่าไมแ้ละประมงจากญ่ีปุ่ นเขา้ร่วมออกบูทแสดงสินคา้ และผูซ้ื้อจากร้านคา้ปลีก โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ในประเทศ
เจา้ภาพมาร่วมงาน ก าหนดการและสถานท่ีจดังานในแต่ละประเทศมีดงัต่อไปน้ี 
 

สิงคโปร์ 11-12 ก.ย. 2561 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมมารีน่า เบย ์แซนดส์ (Marina Bay Sands Expo & Convention Center) 

ฮ่องกง 6-7 พ.ย. 2561 PANDA HOTEL (悦來酒店) 

ไทย 22-23 ม.ค. 2562 โรงแรมแกรนด ์เซ็นเตอร์พอยท ์เทอมินลั 21 

ไตห้วนั 26-27 ก.พ. 2562 โรงแรมซีซาร์ พาร์ค ไทเป 
 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก link ต่อไปน้ี  
2018 Japanese Foods Premium Trade Fair (JTB): http://trade-support.info/  

 

จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 463 จะออกในวนัท่ี 14 กนัยายน 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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