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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ใน
การตรวจสอบ 30%)
(ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562)
วันที่เริ่ ม

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

5 ก.พ.

เกรปฟรุ ตจากประเทศสหรัฐอเมริ กา

Dihydrostreptomycin
& Streptomycin

บันทึกเพิ่มสารเคมีทาง
การเกษตรควบคุม

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000479733.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

2. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย
วันที่เริ่ ม

ชื่อสิ นค้า

7 ก.พ.

ผลไม้ในน้ าเชื่อม: ผลไม้อื่นๆ
(MANGO DICE
DEHYDRATE)

7 ก.พ.

13 ก.พ.

(ต้นเดือนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2562)
รายละเอียดการฝ่ าฝื น
สารเติมแต่งอาหารนอกเหนื อจากที่กาหนด
(ใช้ Ethephon)

ค่ามาตรฐาน

ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการนาไปใช้
(Sodium metabisulfite (เป็ นก๊าซซัลเฟอร์ ได
ออกไซด์) 0.095 g/kg)

Sodium metabisulfite (เป็ น
ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์)

ผลิตภัณฑ์เนื้ อปลาบดประเภท

ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและมาตรฐาน

อื่นๆ

(Coliform Positive)

พริ กแช่แข็ง

การตกค้างเกินค่าที่กาหนดไว้ว่าเป็ นปริ มาณที่ไม่
น่าจะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพของมนุษย์ตามมาตรา
11 วรรค 3 (ตรวจพบ Propiconazole 0.05 ppm)

ประเภทการตรวจสอบ

ไม่ใช้
ตรวจสอบโดยภาครัฐ
ตรวจสอบแบบอิสระ

(0.030 g/kg）
Negative

ตรวจสอบแบบ
Monitoring

0.01 mg/kg - ppm

ตรวจสอบแบบ
Monitoring

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)
วันที่

ประเทศที่แจ้ง

8 ก.พ.

ฝรั่งเศส

เหตุผลที่แจ้ง
ตรวจพบสารฮิสตามีน (Histamine) (359 mg/kg-ppm) จากทูน่าปรุ งสุ กแช่แข็ง
(frozen cooked tuna loins)

11 ก.พ.

อิตาลี

ตรวจพบสารปรอท (mercury) (0.7 mg/kg - ppm) จากทูน่ากระป๋ องสาหรับแมว
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(ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562)
หมายเหตุ
“information for attention”
“border rejection”

เรื่องประกำศกำรสนับสนุนเพิม่ เติมเพือ่ ให้ มีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบควำมปลอดภัยทำงกำรเกษตรของ FDA
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การอาหารและยาแห่ งสหรัฐอเมริ กา (US Food and Drug Administration) ประกาศว่ากาลังวางแผนดาเนิ นการตรวจสอบฟาร์ ม
ขนาดใหญ่ตามวาระเพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยสิ นค้าเกษตรตามหัวข้อต่างๆ ที่ระบุไว้ในกฎหมายการปรับปรุ งความปลอดภัยของ
อาหารให้ทนั สมัย (Food Safety Modernization Act, FSMA) ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิปีนี้ เป็ นต้นไป
FDA ทางานร่ วมกับ NASDA (National Association of State Departments of Agriculture) เพื่อให้การฝึ กอบรมและข้อมูลที่จาเป็ นแก่ผมู ้ ีส่วนเกี่ ยวข้องกับการ
จัดทาข้อบังคับใหม่น้ ี ไม่ว่าจะเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จการเกษตร หน่ วยงานกากับ ดู แ ลของรั ฐ ต่างๆ และรั ฐบาลกลาง เจ้าหน้าที่ ให้ คาปรึ กษาด้านการเกษตร
นอกจากนี้ การตรวจสอบดังกล่าวถูกเลื่อนออกไปบางส่ วนโดย FDA เพื่อให้โอกาสเพิ่มเติมสาหรับการฝึ กอบรมและสนับสนุ นเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มการเกษตรและ
ผูร้ ับผิดชอบของรัฐต่างๆ การทางานครั้ งนี้ เป็ นความพยายามตลอดหนึ่ งปี ที่ ผ่านมา ผ่านการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ อง การไปเยี่ยมฟาร์ ม การประกาศข้อเสนอแนะ
แนวทางต่างๆ เพื่อการปฏิบตั ิตามข้อบังคับด้านความปลอดภัย พร้อมกันนี้ FDA ยังได้มีการเผยแพร่ เอกสารสาหรับผูเ้ กี่ยวข้องไว้ดว้ ย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link นี้
Additional Resources Support Compliance with the Produce Safety Rule (FDA): https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm630722.htm

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 475 จะออกในวันที่ 15 มีนาคม 2562

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/
(ภาษาอังกฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/
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