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OMIC Food Safety Newsletter No. 485 August 9, 2019 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

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

การตรวจสอบ 30%)                                               (ปลายเดือนกรกฎาคม 2562) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

24 ก.ค. พทุราจีนจากประเทศจีน Pyraclostrobin เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000531106.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.02 mg/kg-ppm) 

24 ก.ค. ข้ึนฉ่ายจากประเทศสหรัฐอเมริกา Methamidophos เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000531106.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

25 ก.ค. เมล็ดงาจากประเทศอุกนัดา Thiamethoxam เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000532321.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.02 mg/kg-ppm) 

25 ก.ค. ข้ึนฉ่ายจากประเทศสหรัฐอเมริกา Acephate เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000532321.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

 
2. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                                                        (ปลายเดือนกรกฎาคม 2562) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน 
ประเภทการ
ตรวจสอบ 

24 ก.ค. อาหารคัว่อาหารทอด: ถัว่อลัมอนด ์(HONEY 
ROASTED CINNAMON ALMONDS (ถัว่อลั
มอนดค์ัว่อบรสน ้ าผ้ึงซินนามอน)  

ตรวจพบ Aflatoxin 259μg/kg 
(B1: 224.6, B2: 34.5) 

 ไม่พบ 
(10μg/kg-ppb) 

ตรวจสอบแบบ
อิสระ 

 
 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                              (ปลายเดือนกรกฎาคม 2562) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

22 ก.ค. เยอรมนี 
ตรวจพบสารนิโคตินซ่ึงเป็นสารท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตในผกับุง้ (water spinach) จากประเทศไทย 2 

รายการ (0.43 และ 0.62 mg/kg-ppm) 
Border rejection 

24 ก.ค. สวิตเซอร์แลนด ์
ตรวจพบสาร Chlorfenapyr ซ่ึงเป็นสารท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตในหอมหวัใหญ่ (Spring onion) จาก

ประเทศไทย (1.73 mg/kg-ppm) 
Information for attention 
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ประกำศนโยบำยควบคุม Spray Drift โดยรัฐบำลออสเตรเลยี (APVMA)   

 

 Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority (APVMA) ประเทศออสเตรเลีย ประกาศนโยบายควบคุม Spray Drift (ละอองท่ีปลิวในอากาศ) ของ

สารก าจดัศตัรูพืชไปเม่ือวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ปี 2553-2562 ทาง APVMA ไดด้ าเนินมาตรการ “Operating Principles in Relation to Spray Drift Risk” มา

โดยตลอด แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดับางประการท่ีเกิดข้ึนจากความไม่เหมาะสมดา้นเทคโนโลย ี ท าให้แนวทางการปฏิบติัหรือการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  ท่ีจะช่วยจ ากดั 

Spray Drift แทบไม่ไดรั้บการส่งเสริมในหมู่ผูฉี้ดพน่สารเคมี ดว้ยเหตุน้ี APVMA จึงริเร่ิมโครงการเพ่ือพฒันาการก ากบัดูแลเม่ือปี 2556 และจดัประชุมรับฟังความ

คิดเห็นอีก 2 รอบก่อนประกาศนโยบายใหม่เพ่ือควบคุมเก่ียวกบั Spray Drift ในคร้ังน้ี นโยบายควบคุมน้ีจะเร่ิมน าไปใชก้บัรายการใหม่ท่ีก  าลงัจะข้ึนทะเบียนต่อจาก

น้ีก่อนเป็นอนัดบัแรก หลงัจากนั้นคาดวา่จะขยายไปใชก้บัรายการเดิมท่ีมีอยูก่่อนแลว้ตามล าดบัความส าคญั สาระส าคญัของนโยบายไดแ้ก่ (1) Applicant (ผูผ้ลิต

สารเคมีก าจดัศตัรูพืช) น าส่งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง (2) จากขอ้มูลนั้นทาง APVMA จะก าหนด Deposition Curve และ Buffer zone (3) ผูผ้ลิตระบุขอ้มูลเหล่านั้นลงบน

เอกสารอธิบาย เช่น ฉลากสินคา้ (4) ผูใ้ชศึ้กษาขอ้มูลเหล่านั้นแลว้พิจารณาเง่ือนไขต่างๆ เช่น อุปกรณ์ฉีดพน่ อตัราส่วนการใช ้ สภาพอากาศ ฯลฯ แลว้จึงก าหนด 

Buffer zone ในการใชง้านจริง ศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก link ต่อไปน้ี   

Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority：https://apvma.gov.au/node/10796 
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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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