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OMIC Food Safety Newsletter No. 484 July 26, 2019 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์ (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น)    
 
1. รายการเพ่ิมเติมในการตรวจสอบแบบเขม้ 100%                                                                                                 (กลางเดือนกรกฎาคม 2562) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

17 ก.ค. มะแขวน่จากประเทศจีน Total Aflatoxin เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000528825.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: ไม่พบ (10μg/kg-ppb)) 

17 ก.ค. ถัว่บราซิลจากประเทศบราซิล Total Aflatoxin เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000528825.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: ไม่พบ (10μg/kg-ppb)) 

 
2. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                                                         (กลางเดือนกรกฎาคม 2562) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน 
ประเภทการ
ตรวจสอบ 

5 ก.ค. อาหารทะเลสดแช่แขง็ส าหรับบริโภคดิบ 
(หมึกกระดองหัน่สไลซ์) 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน 

(Coliform Positive) 
Negative 

ตรวจสอบแบบ 
monitoring 

12 ก.ค. 

อาหารแช่แขง็ไม่ปรุงสุกก่อนบริโภค: ประเภท
ปลาชนิดอ่ืนๆ (FROZEN SMOKE PACIFIC 

HERRING FILLET WITH OIL (ปลาเฮอร์ร่ิงรม
ควนัแช่ในน ้ามนั)) 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน 

(จ านวนจุลินทรีย ์3.4 x 105/g, 
Coliform Positive) 

จ านวนจุลินทรีย ์1.0 x 105/g 
Coliform Negative 

ตรวจสอบแบบ
อิสระ 

12 ก.ค. 
อาหารแช่แขง็ไม่ปรุงสุกก่อนบริโภค: ประเภท
ปลาชนิดอ่ืนๆ (FROZEN SMOKE PACIFIC 
HERRING FILLET (ปลาเฮอร์ร่ิงรมควนั)) 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน 

(จ านวนจุลินทรีย ์1.3 x 105/g) 
1.0×105/g 

ตรวจสอบแบบ
อิสระ 

12 ก.ค. ทุเรียนสด ตรวจพบ Procymidone 0.02 ppm 
 0.01 mg/kg-ppm 

ตรวจสอบแบบ 
monitoring 

12 ก.ค. ลูกเดือย ตรวจพบ Aflatoxin 22μg/kg 
(B1: 8.3, G1:13.2) 

ไม่พบ 
(10μg/kg-ppb) 

ตรวจสอบแบบเขม้ 
100% 

 
 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                               (ตน้เดือนกรกฎาคม 2562) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

8 ก.ค. เยอรมนี 

ตรวจพบ Metalaxyl (1.83 mg/kg-ppm), Acetamiprid (1.47 mg/kg-ppm), Carbendazim ซ่ึงเป็น

สารท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต (11.3 mg/kg-ppm), Fipronil (0.34 mg/kg-ppm) และ Triazophos (2.17 

mg/kg-ppm) ในพริกจากประเทศไทย 

Border rejection 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000528825.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000528825.pdf
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รำยงำน EU 2017 เกีย่วกับสำรเคมีทำงกำรเกษตรตกค้ำงในอำหำร  

 มีการเผยแพร่รายงานประจ าปีฉบบัปรับปรุงล่าสุดซ่ึงสรุปรวบรวมกิจกรรมการจดัการสาธารณะต่อสารเคมีทางการเกษตรตกคา้งท่ีด าเนินการโดยประเทศ

สมาชิก EU, ไอซ์แลนดแ์ละนอร์เวยเ์ม่ือปี 2017 ตามรายงานน้ีระบุวา่จากการวิเคราะห์ภายในพ้ืนท่ีเป้าหมายจ านวน 88,247 รายการพบว่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตาม

กฎหมาย 84,627 รายการ (95.9%) และในบรรดาอาหารท่ีอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตามกฎหมายพบว่า 54.1% ไม่ตรวจพบสารตกคา้ง (น้อยกว่า LOQ) ส่วนท่ีเหลืออีก 

41.8% พบวา่มีสารเคมีทางการเกษตรตกคา้งแมจ้ะอยูใ่นค่ามาตรฐานก็ตาม  

   จากจ านวนการตรวจสอบทั้งหมด มีอาหารจากประเทศท่ีสาม (นอกจาก EU, ไอซ์แลนดแ์ละนอร์เวย)์ 25,415 รายการ โดยเป็นอาหารจากไทยทั้งส้ิน 677 รายการท่ี

ได้รับการตรวจวิเคราะห์ ผลการตรวจพบสารเกินค่ามาตรฐาน 13.1% (89 รายการ) ส่วนท่ีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายก าหนดแต่มีสารตกคา้ง 30.0% (203 

รายการ) และไม่ตรวจพบสารเลย (น้อยกว่า LOQ) อยูท่ี่ 56.9% (385 รายการ) สินคา้อาหารของไทยส่วนใหญ่ท่ีพบค่าตกคา้งเกินมาตรฐานได้แก่ พริก มะเขือม่วง 

เป็นตน้  

The 2017 European Union report on pesticide residues in food (EFSA) 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5743 
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ผูจ้ดัท า: บริษทั รับตรวจสินคา้โพน้ทะเล จ ากดั สาขากรุงเทพ  http://omicbangkok.com/ 
ติดต่อสอบถาม:    (ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com  (ภาษาญ่ีปุ่น) lab.th@omicnet.com 
จดหมายข่าวฉบบัท่ีไดอ้อกไปแลว้ :   (ภาษาไทย) http://omicbangkok.com/th/downloads 
            (ภาษาญ่ีปุ่น) http://omicbangkok.com/en/downloads 
เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร:   (ภาษาญ่ีปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/ 
      (ภาษาองักฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/ 
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