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OMIC Food Safety Newsletter No. 473 Feb 15, 2019 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์ (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น)    
 

1. รายการเพ่ิมเติมในการตรวจสอบแบบเขม้ 100%                                                               (ปลายเดือนมกราคมถึงตน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2562) 
วนัท่ี
เร่ิม 

สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

24 ม.ค. กา้นกระเทียมจากประเทศจีน Procymidone เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000473329.pdf 

(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

5 ก.พ. ผกัชีฝร่ังจากประเทศไทย Chlorpyrifos เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000476829.pdf 

(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

6 ก.พ. ขา้วโพดจากประเทศอินเดีย Aflatoxin เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000476915.pdf 

(ค่ามาตรฐาน: ไม่พบ (10μg/kg-ppb)) 
 

2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 100%: ความถ่ีใน

การตรวจสอบ 30%)                                    (ปลายเดือนมกราคมถึงตน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2562)                       

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

24 ม.ค. เมล็ดบวัจากประเทศจีน Aflatoxin ลดความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000473418.pdf  

(ค่ามาตรฐาน: ไม่พบ (10μg/kg-ppb)) 

24 ม.ค. ผลิตภณัฑแ์ปรรูปถัว่พิสตาชิโอ 
จากประเทศตุรกี 

Aflatoxin ลดความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000473418.pdf 

(ค่ามาตรฐาน: ไม่พบ (10μg/kg-ppb)) 

5 ก.พ. พริกข้ีหนูจากประเทศไทย Propiconazole เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000476969.pdf 

(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

5 ก.พ. เกรปฟรุตจากประเทศสหรัฐอเมริกา Streptomycin เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000476969.pdf 

(ค่ามาตรฐาน: 0.02 mg/kg-ppm) 
 

3. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                     (ปลายเดือนมกราคมถึงตน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2562) 
วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

23 ม.ค. ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็บริโภคโดยไม่

ผา่นความร้อน: มะม่วง (FROZEN 

MANGO)   

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ

มาตรฐานวตัถุดิบทัว่ไป 

(Coliform Positive) 

Negative ตรวจสอบแบบ 
Monitoring 

25 ม.ค. เคร่ืองด่ืมไม่ผสมแอลกอฮอล:์ SALA 

FALVOURED SYRUP 

ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต 

(ฆ่าเช้ือโรคไม่เพียงพอ) 

ตอ้งผ่านการฆ่าเช้ือหรือก าจดั

เช้ือภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด 

ตรวจสอบแบบอิสระ 

5 ก.พ. ผกัชีฝร่ังสด ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ

มาตรฐานวตัถุดิบทัว่ไป 

(ตรวจพบ Chlorpyrifos 0.49 ppm) 

0.01 mg/kg - ppm ตรวจสอบแบบ 
Monitoring 
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 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                              (ตน้เดือนกมุภาพนัธ์ 2562) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

6 ก.พ. สเปน ตรวจพบการละลายของฟอร์มลัดีไฮด ์ (22.6 และ 18.3 mg/kg - ppm) จากชามเมลามีน “border rejection” 

 

เร่ืองกำรเผยแพร่ข้อมูลบน Open-access Platform โดย EFSA 

      เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2562 หน่วยงานความปลอดภยัดา้นอาหารแห่งสหภาพยโุรป (European Food Safety Authority, EFSA) ประกาศเร่ืองวิธีการแชร์ขอ้มูลท่ี

รวบรวมไวใ้นแต่ละสาขาเก่ียวกบัสารเคมีทางการเกษตรตกคา้งในอาหาร สารเคมีปนเป้ือน วตัถุเจือปนอาหาร การแพร่ระบาดจากอาหารและเช้ือท่ีทนต่อยาตา้นเช้ือ

แบคทีเรีย โดยสามารถเข้าไปใช้บริการข้อมูลเหล่าน้ีได้ท่ี Knowledge Junction ซ่ึงจดัท าข้ึนโดย EFSA เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใส ความสามารถในการท าซ ้ า 

(Reproducibility) และความสามารถในการน ากลบัมาใชใ้หม่ (Reusability) ให้แก่หลกัฐานส าหรับอาหารและการประเมินความเส่ียงอาหาร ทั้งน้ีมีก าหนดเผยแพร่

ขอ้มูลชุดแรกภายในปีน้ี ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก link น้ี 

EFSA to share data on open-access platform (EFSA): https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/190117 

 

จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 474 จะออกในวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 *

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูจ้ดัท า: บริษทั รับตรวจสินคา้โพน้ทะเล จ ากดั สาขากรุงเทพ  http://omicbangkok.com/ 

ติดต่อสอบถาม:    (ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com  (ภาษาญ่ีปุ่น) lab.th@omicnet.com 
จดหมายข่าวฉบบัท่ีไดอ้อกไปแลว้ :   (ภาษาไทย) http://omicbangkok.com/th/downloads 

            (ภาษาญ่ีปุ่น) http://omicbangkok.com/en/downloads 

เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร:   (ภาษาญ่ีปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/ 
      (ภาษาองักฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/ 
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