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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100%

(ปลายเดือนสิ งหาคม 2561)

วันที่
เริ่ ม

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

24 ส.ค.

ขิงจากประเทศจีน

Thiamethoxam

เพิ่มความถี่

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000346878.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ใน
การตรวจสอบ 30%)
(ปลายเดือนสิ งหาคม 2561)
วันที่เริ่ ม

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

24 ส.ค.

ถัว่ แระจากประเทศจีน

Difenoconazole

ลดความถี่

24 ส.ค.

โซบะจากประเทศจีน

Haloxyfop

เพิ่มความถี่

24 ส.ค.

บร็ อคโคลีจากประเทศจีน

Metolachlor

เพิ่มความถี่

31 ส.ค.

ดอกเบญจมาศจากประเทศจีน

Chlorpyrifos

เพิ่มความถี่

31 ส.ค.

ผักชีฝรั่งจากประเทศจีน

Chlorfenapyr

เพิ่มความถี่

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000346887.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000346887.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000346887.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000349061.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000349061.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

3. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย

(ปลายเดือนสิ งหาคม 2561)

วันที่เริ่ ม

ชื่อสิ นค้า

รายละเอียดการฝ่ าฝื น

ค่ามาตรฐาน

ประเภทการตรวจสอบ

29 ส.ค.

อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้ อนและ
แรงดันบรรจุในภาชนะ: ผลิตภัณฑ์ผกั กึ่ง
สาเร็ จรู ป (POUCH CREAM CORN)

ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและมาตรฐาน
(ทดสอบแบคทีเรี ย Positive)

Negative

ตรวจสอบแบบ monitoring
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เรื่องกำรประเมินระบบกำรจัดกำรเนือ้ สั ตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ เพือ่ กำรส่ งออกไปยังสหภำพยุโรปของไทย
คณะกรรมการสหภาพยุโรปได้เผยแพร่ รายงานการตรวจสอบขั้นสุดท้ายซึ่งดาเนินการตั้งแต่วนั ที่ 22 ม.ค. ถึง 2 ก.พ. 2561 การตรวจสอบ
นี้เป็ นการประเมินว่าระบบการจัดการและขั้นตอนดาเนินการเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกแปรรู ปเพื่อการส่งออกไปยัง
สหภาพยุโรปเป็ นไปตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปหรื อไม่ ผลการประเมินระบุวา่ แม้จะมีระบบการจัดการซึ่งดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับ
ข้อกาหนดของสหภาพยุโรป แต่ก็พบว่าเกิดปั ญหาขึ้นมากมายในการดาเนินการ นอกจากนี้รายงานได้ช้ ีให้เห็นว่าระบบการควบคุมอย่างเป็ น
ทางการค่อนข้างแย่ลงเมื่อเทียบกับการตรวจสอบเมื่อปี 2556 โดยระบุวา่ การอนุมตั ิสถานที่เพื่อการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปและการจัดการ
ต่อการพัฒนาประสิ ทธิผลของระบบการควบคุมอย่างเป็ นทางการยังไม่เพียงพอ ในการตรวจสอบนี้มีการแนะนาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุ ง 5
ข้อและร้องขอให้ส่งแผนปฏิบตั ิการเพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมการภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับรายงาน ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้
จาก link ต่อไปนี้

Audit Report - Thailand 2018-6455 Poultry meat and products derived therefrom (EU):
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/details.cfm?rep_inspection_ref=2018-6455
Body of the Audit Report (EU):
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/act_getPDF.cfm?PDF_ID=13889
Competent authority comments on the draft report (EU): http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/act_getPDFannx.cfm?ANX_ID=9187
Competent authority response to the report recommendations (EU):
http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/act_getPDFannx.cfm?ANX_ID=9188

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 464 จะออกในวันที่ 5 ตุลาคม 2561

ผูจ้ ดั ทา: บริ ษทั รับตรวจสิ นค้าโพ้นทะเล จากัด สาขากรุ งเทพ http://www.omicbangkok.com/eng/home.html
ติดต่อสอบถาม:
(ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com
(ภาษาญี่ปุ่น) lab.th@omicnet.com
จดหมายข่าวฉบับที่ได้ออกไปแล้ว :
(ภาษาไทย) http://www.omicbangkok.com/th/newsletter.php
(ภาษาญี่ปุ่น) http://www.omicbangkok.com/en/newsletter.php
เว็บไซต์เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร: (ภาษาญี่ปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/
(ภาษาอังกฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/
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