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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100%

(กลางเดือนกรกฎาคม 2562)

วันที่เริ่ ม

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

17 ก.ค.

มะแขว่นจากประเทศจีน

Total Aflatoxin

เพิ่มความถี่

17 ก.ค.

ถัว่ บราซิ ลจากประเทศบราซิล

Total Aflatoxin

เพิ่มความถี่

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000528825.pdf
(ค่ามาตรฐาน: ไม่พบ (10μg/kg-ppb))
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000528825.pdf
(ค่ามาตรฐาน: ไม่พบ (10μg/kg-ppb))

2. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย

(กลางเดือนกรกฎาคม 2562)
ค่ามาตรฐาน

ประเภทการ
ตรวจสอบ

Negative

ตรวจสอบแบบ
monitoring

จานวนจุลินทรี ย ์ 1.0 x 105/g
Coliform Negative

ตรวจสอบแบบ
อิสระ

1.0×105/g

ตรวจสอบแบบ
อิสระ

ตรวจพบ Procymidone 0.02 ppm

0.01 mg/kg-ppm

ตรวจสอบแบบ
monitoring

ตรวจพบ Aflatoxin 22μg/kg
(B1: 8.3, G1:13.2)

ไม่พบ
(10μg/kg-ppb)

ตรวจสอบแบบเข้ม
100%

วันที่เริ่ ม

ชื่อสิ นค้า

รายละเอียดการฝ่ าฝื น

5 ก.ค.

อาหารทะเลสดแช่แข็งสาหรับบริ โภคดิบ
(หมึกกระดองหัน่ สไลซ์)
อาหารแช่แข็งไม่ปรุ งสุกก่อนบริ โภค: ประเภท
ปลาชนิดอื่นๆ (FROZEN SMOKE PACIFIC
HERRING FILLET WITH OIL (ปลาเฮอร์ริ่งรม
ควันแช่ในน้ ามัน))
อาหารแช่แข็งไม่ปรุ งสุกก่อนบริ โภค: ประเภท
ปลาชนิดอื่นๆ (FROZEN SMOKE PACIFIC
HERRING FILLET (ปลาเฮอร์ ริ่งรมควัน))

ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน
(Coliform Positive)
ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน
(จานวนจุลินทรี ย ์ 3.4 x 105/g,
Coliform Positive)
ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน
(จานวนจุลินทรี ย ์ 1.3 x 105/g)

12 ก.ค.

ทุเรี ยนสด

12 ก.ค.

ลูกเดือย

12 ก.ค.
12 ก.ค.

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)
วันที่

ประเทศที่แจ้ง

8 ก.ค.

เยอรมนี

เหตุผลที่แจ้ง
ตรวจพบ Metalaxyl (1.83 mg/kg-ppm), Acetamiprid (1.47 mg/kg-ppm), Carbendazim ซึ่งเป็ น
สารที่ไม่ได้รับอนุญาต (11.3 mg/kg-ppm), Fipronil (0.34 mg/kg-ppm) และ Triazophos (2.17
mg/kg-ppm) ในพริ กจากประเทศไทย
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(ต้นเดือนกรกฎาคม 2562)
หมายเหตุ
Border rejection

รำยงำน EU 2017 เกีย่ วกับสำรเคมีทำงกำรเกษตรตกค้ ำงในอำหำร
มีการเผยแพร่ รายงานประจาปี ฉบับปรับปรุ งล่าสุ ดซึ่ งสรุ ปรวบรวมกิ จกรรมการจัดการสาธารณะต่อสารเคมีทางการเกษตรตกค้างที่ ดาเนิ นการโดยประเทศ
สมาชิก EU, ไอซ์แลนด์และนอร์เวย์เมื่อปี 2017 ตามรายงานนี้ ระบุวา่ จากการวิเคราะห์ภายในพื้นที่เป้ าหมายจานวน 88,247 รายการพบว่าอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานตาม
กฎหมาย 84,627 รายการ (95.9%) และในบรรดาอาหารที่อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายพบว่า 54.1% ไม่ตรวจพบสารตกค้าง (น้อยกว่า LOQ) ส่ วนที่เหลื ออีก
41.8% พบว่ามีสารเคมีทางการเกษตรตกค้างแม้จะอยูใ่ นค่ามาตรฐานก็ตาม
จากจานวนการตรวจสอบทั้งหมด มีอาหารจากประเทศที่สาม (นอกจาก EU, ไอซ์แลนด์และนอร์เวย์) 25,415 รายการ โดยเป็ นอาหารจากไทยทั้งสิ้ น 677 รายการที่
ได้รับการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจพบสารเกิ นค่ามาตรฐาน 13.1% (89 รายการ) ส่ วนที่ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายกาหนดแต่มีสารตกค้าง 30.0% (203
รายการ) และไม่ตรวจพบสารเลย (น้อยกว่า LOQ) อยูท่ ี่ 56.9% (385 รายการ) สิ นค้าอาหารของไทยส่ วนใหญ่ที่พบค่าตกค้างเกินมาตรฐานได้แก่ พริ ก มะเขือม่วง
เป็ นต้น
The 2017 European Union report on pesticide residues in food (EFSA)
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5743

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 485 จะออกในวันที่ 9 สิ งหาคม 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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