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. 542 November 12, 2021
จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่ องเด่นประจำสัปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100%

(ปลายเดือนตุลาคม 2564)

วันที่เริ่ ม

สินค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสินค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

26 ต.ค.

พริ กแดงจากประเทศเกาหลีใต้

Propiconazole

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000847390.pdf

26 ต.ค.

เมล็ดงาจากประเทศแทนซาเนีย

Imidacloprid

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000847390.pdf

29 ต.ค.

ลิ้นจี่จากประเทศเวียดนาม

Tricyclazole

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000848568.pdf

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg - ppm
ค่ามาตรฐาน: 0.05 mg/kg - ppm
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg - ppm

*ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการอาหารที่เป็ นเป้าหมายของการตรวจสอบได้จากเว็บไซต์อา้ งอิง

2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม
100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%)
(ปลายเดือนตุลาคม 2564)
วันที่เริ่ ม

สินค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสินค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

26 ต.ค.

ชาหมักจากประเทศอินเดีย

Ethion

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000847394.pdf

29 ต.ค.

ชะพลูจากประเทศไทย

Profenofos

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000848599.pdf

ค่ามาตรฐาน: 0.3 mg/kg - ppm

ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg - ppm

3. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย

(ปลายเดือนตุลาคม 2564)

วันที่เริ่ ม

ชื่อสินค้า

รายละเอียดการฝ่ าฝื น

ค่ามาตรฐาน

ประเภทการตรวจสอบ

22 ต.ค.

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บริ โภคปรุ งสุก (ผ่าน
ความร้อนหลังบรรจุห่อ): ไส้กรอก

ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและมาตรฐาน
(Coliform Positive)

Negative

ตรวจสอบแบบ monitoring

28 ต.ค.

ชะพลูสด (WILD BETEL LEAF)

ตรวจพบ Profenofos 0.02 ppm

0.01 mg/kg - ppm

ตรวจสอบแบบ monitoring
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 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)

(กลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาคม 2564)

วันที่

ประเทศที่แจ้ง

เหตุผลที่แจ้ง

หมายเหตุ

20 ต.ค.

ไอซ์แลนด์

มีสิ่งแปลกปลอม (เศษแก้ว) ปะปนในบะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป

Alert notification

28 ต.ค.

เนเธอร์แลนด์

ตรวจพบเชื้อซัลโมเนลล่าในเนื้อไก่

Border rejection notification

 สิ้นสุ ดกำรดำเนินมำตรฐำนกำรติดฉลำกอำหำร ตำมกฎหมำยกำรติดฉลำกอำหำรหลังกำรแพร่ กระจำยของกำรติดเชื้ อ
ไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
สานักงานกิจการผูบ้ ริ โภคแห่ งประเทศญี่ปุ่น ร่ วมกับกระทรวงเกษตรป่ าไม้และประมงและกระทรวงสาธารณสุ ขแรงงานและสวัสดิการ ประกาศแจ้งว่าจะ
สิ้นสุ ดการดาเนินมาตรการยืดหยุ่นสาหรับมาตรฐานการติดฉลากอาหาร (มาตรการการติดฉลากของสานักกิจการผูบ้ ริ โภคฉบับที่ 691 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563) ใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้ โดยมาตรการดังกล่าวดาเนินการจากมุมมองของการรักษาระบบการผลิตอาหารที่ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป สื บเนื่ อง
จากสถานการณ์การแพร่ กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทวั่ โลกซึ่งส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารทั้งในและต่างประเทศ
สานักงานกิจการผูบ้ ริ โภค: https://www.caa.go.jp/notice/entry/026365/
*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 543 จะออกในวันที่ 26 พ.ย. 2564

ผูจ้ ดั ทา: บริ ษทั รับตรวจสิ นค้าโพ้นทะเล จากัด สาขากรุ งเทพ http://omicbangkok.com/
ติดต่อสอบถาม:
(ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com
(ภาษาญี่ปุ่น) lab.th@omicnet.com
จดหมายข่าวฉบับที่ได้ออกไปแล้ว :
(ภาษาไทย) http://omicbangkok.com/th/downloads
(ภาษาญี่ปุ่น) http://omicbangkok.com/en/downloads
เว็บไซต์เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร: (ภาษาญี่ปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/
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