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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่ องเด่ นประจําสั ปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุ ขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการเพิม่ เติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100%
วันที่เริ่ ม
8 ส.ค.
8 ส.ค.

สินค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)
อาหารที่มีส่วนผสมของพริ กแดง มะแขว่น
และถัว่ ลิสงจากประเทศจีน
อาหารที่มีส่วนผสมของอัลมอนด์ ข้าวฟ่ าง
ถัว่ พิสตาชิโอ และเมล็ดทานตะวันจาก
ประเทศบัลแกเรี ย

(ต้นเดือนสิ งหาคม 2565)
รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

Total Aflatoxin

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000974350.pdf
ค่ามาตรฐาน: 10 µg/kg–ppb

Total Aflatoxin

เพิม่ ความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000974350.pdf
ค่ามาตรฐาน: 10 µg/kg–ppb

*ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการอาหารที่เป็ นเป้าหมายของการตรวจสอบได้จากเว็บไซต์อา้ งอิง

2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ใน
การตรวจสอบ 30%)
(ต้นเดือนสิ งหาคม 2565)
วันที่เริ่ ม

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

Vibrio parahaemolyticus

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000971568.pdf
ข้อกําหนดเฉพาะและมาตรฐาน MPN ไม่เกิน 100/g

ลดความถี่
เพิ่มความถี่
เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000972453.pdf
ค่ามาตรฐาน Chlorpyrifos: 1 mg/kg–ppm
ค่ามาตรฐาน Cypermethrin: 0.05 mg/kg – ppm
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000973345.pdf
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000973345.pdf
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm

2 ส.ค.

สินค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)
กุง้ สําหรับบริ โภคดิบจากประเทศ
เวียดนาม
ผักชีฝรั่งจากประเทศเวียดนาม

4 ส.ค.

โซบะจากประเทศจีน

Chlorpyrifos &
Cypermethrin
Haloxyfop

4 ส.ค.

ต้นเรพซีดจากประเทศจีน

Chlorpyrifos

1 ส.ค.

 รายงาน RASFF รายเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)
วันที่

ประเทศที่แจ้ง

2 ส.ค.

เนเธอร์แลนด์

5 ส.ค.
9 ส.ค.

(ต้นเดือนสิ งหาคม 2565)

เหตุผลที่แจ้ง
ตรวจพบไดออกซินใน Copper(II) sulfate pentahydrate (วัตถุดิบอาหารสัตว์)
(รวมไดออกซินกับฟิ วแรน: 0.75 ng/kg)

หมายเหตุ
information notification for
attention

เนเธอร์แลนด์

ตรวจพบ Listeria monocytogenes ในเนื้ออกไก่หน่ั ฝอยนึ่ง

information notification for
attention

เนเธอร์แลนด์

ตรวจพบเชื้อซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแปรรู ป

border rejection notification
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 การจัดอันดับความเสี่ ยงของสารที่ไม่ พงึ ประสงค์ ในอาหาร (ข้อมูลจากคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ ด้านอาหารและ
สิ่ งแวดล้ อมแห่ งนอร์ เวย์ )
คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ดา้ นอาหารและสิ่งแวดล้อมแห่งนอร์เวย์ (VKM) ได้เผยแพร่ รายงานที่ระบุอาหารและกลุ่มอาหารที่มีสารเคมีไม่พึงประสงค์อย่างน้อย
หนึ่งชนิดและคาดว่าจําเป็ นต้องเฝ้าติดตาม จากบรรดาอาหารหรื อกลุ่มอาหารที่ประชาชนบริ โภค รายงานฉบับนี้ระบุสารเคมีที่ไม่พึงประสงค์มากกว่า 40 รายการโดย
พิจารณาจากสารเคมีที่มีการจัดลําดับความสําคัญในปี 2019 และสารปนเปื้ อนที่มีการกําหนดค่ามาตรฐานสู งสุ ดในอาหารในสหภาพยุโรป และสรุ ปลักษณะเฉพาะ
ของสารเคมีแต่ละชนิดและอาหารที่มีสารเคมีเหล่านั้นผสมอยู่ วัฒนธรรมการกินจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่เกณฑ์การตัดสิ นใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิงสําหรับ
การประเมินความปลอดภัยของอาหารได้
*ดูรายละเอียดได้จาก link นี้
https://vkm.no/english/riskassessments/allpublications/riskrankingofundesirablesubstancesinfoodwhichfoodsarethemostrelevanttomonitor.4.3339a32617b42a935c96ca6f.html

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 562 จะออกในวันที่ 2 ก.ย. 2565

ผูจ้ ดั ทํา: บริ ษทั รับตรวจสิ นค้าโพ้นทะเล จํากัด สาขากรุ งเทพ http://omicbangkok.com/
ติดต่อสอบถาม:
coor.th@omicnet.com
จดหมายข่าวฉบับที่ได้ออกไปแล้ว :
(ภาษาไทย) http://omicbangkok.com/th/download/2
(ภาษาญี่ปุ่น) http://omicbangkok.com/en/download/2
เว็บไซต์เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร: (ภาษาญี่ปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/
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