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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่ องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100%

(ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563)

วันที่เริ่ ม

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

28 ก.พ.

ถัว่ เหลืองพร่ องไขมันจากประเทศอินเดีย

Total Aflatoxin

เพิ่มความถี่

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000601399.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 10 g/kg – ppb)

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)
วันที่

ประเทศที่แจ้ง

21 ก.พ.

โปรตุเกส

21 ก.พ.

ฟิ นแลนด์

เหตุผลที่แจ้ง
ตรวจพบ Propiconazole (0.022 mg/kg-ppm) และ Amitraz (0.081 mg/kg-ppm) ที่ไม่ได้รับ
อนุญาต ในพริ กไทยของไทย
ตรวจพบปลาที่ไม่ได้แจ้ง (สารสกัดจากแอนโชวี่) ในอาหารแกงกระหรี่ ไก่แช่แข็งซึ่ งติดฉลาก
แสดงว่าเป็ นอาหารไก่เปรี้ ยวหวานของไทย

(ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563)
หมายเหตุ
Border rejection
Alert

รำยงำนควำมคืบหน้ ำ ผลกำรเฝ้ำระวังและให้ คำชี้แนะตำมแผนเฝ้ำระวังและให้ คำชี้แนะเรื่ องอำหำรนำเข้ ำประจำปี 2562
กระทรวงสาธารณสุ ขแรงงานและสวัสดิ การประกาศ “รายงานความคืบหน้า ผลการเฝ้าระวังและให้คาชี้ แนะตามแผนเฝ้าระวังและให้คาชี้ แนะเรื่ องอาหาร
นาเข้าประจาปี 2562” เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2562 ในประกาศระบุว่ามีการยื่นคาร้ องขอนาเข้าตั้งแต่เดือนเม.ย. ถึง ก.ย. 2562 เป็ นจานวนราวๆ 1.3 ล้านรายการ ซึ่ งได้
ดาเนิ นการตรวจสอบไป 112,319 รายการ (ตัวเลขนี้ เป็ นตัวเลขรวมการตรวจสอบแบบ monitoring 30,985 รายการ ตรวจสอบแบบเข้ม 100% 34,558 รายการ และ
ตรวจสอบแบบอิสระ 48,681 รายการ ไม่นบั รวมรายการซ้ า) พบว่ามีการฝ่ าฝื นกฎหมาย 407 รายการและให้ดาเนิ นการส่ งกลับหรื อทาลายทิ้งแล้ว รายการฝ่ าฝื น
กฎหมายจาแนกตามมาตราได้แก่ มาตรา 11 (มาตรฐานอาหาร (จุลินทรี ย ์ สารกาจัดศัตรู พืชตกค้าง ยาสัตว์ตกค้าง), มาตรฐานการใช้สารเติมแต่ง ฯลฯ) พบการฝ่ าฝื น
มากที่สุดจานวน 248 รายการ รองลงมาคือมาตรา 6 (การยึดเกาะของสารพิษและสารอันตรายเช่ น อะฟลาทอกซิ นและสารประกอบไซยาไนด์) จานวน 117 รายการ
มาตรา 10 (การใช้สารเติมแต่งอาหารที่มิได้ระบุ) 38 รายการ มาตรา 18 (มาตรฐานอุปกรณ์หรื อภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์) จานวน 17 รายการ มาตรา 62 (มาตรฐานของ
เล่น) 2 รายการและมาตรา 9 (การแนบใบรับรองสุ ขอนามัยของเนื้ อสัตว์) จานวน 1 รายการ อัตราการฝ่ าฝื นกฎหมายของแต่ละประเภทการตรวจสอบแสดงไว้ใน
ตารางที่ 1 ส่วนผลการตรวจสอบแบบเข้มสาหรับอาหารจากไทยแสดงไว้ในตารางที่ 2 ด้านล่างนี้ สาหรับอาหารจากไทยมีการตรวจสอบแบบเข้ม 758 รายการแต่ไม่
พบรายการฝ่ าฝื นกฎหมายใดๆ

หน้า 1 จาก 2

(ตารางที่ 1) สถานการณ์การตรวจสอบและการฝ่ าฝื น (ตั้งแต่เดือน เม.ย. - ก.ย. 2562 : ตัวเลขเบื้องต้น)
ประเภทการตรวจสอบ

รายการตรวจสอบ

รายการฝ่ าฝื น

อัตราการฝ่ าฝื น(%)

การตรวจสอบแบบ monitoring

30,985

76

0.25

การตรวจสอบแบบเข้ม 100%

34,558

110

0.32

ภาพรวมการตรวจสอบทั้งหมด

112,319

407

0.36

(ตารางที่ 2) รายการสิ นค้าอาหารจากประเทศไทยที่ได้รับการตรวจสอบแบบเข้ม 100% และผลการตรวจสอบ (ตั้งแต่เดือน เม.ย. - ก.ย. 2562 : ตัวเลขเบื้องต้น)
รายการสิ นค้าที่ตรวจสอบ

หัวข้อตรวจสอบหลัก

รายการตรวจสอบ

กระเจี๊ยบ หน่อไม้ฝรั่งเขียว ทุเรี ยน กล้วย
มะม่วง มังคุด

สารกาจัดศัตรู พืชตกค้าง (EPN, Imazalil, Chlorpyrifos,
Cypermethrin, Procymidone, Propiconazole)

ปูตม้

Vibrio parahaemolyticus

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189098_00003.html
*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 501 จะออกในวันที่ 27 มีนาคม 2563

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/

หน้า 2 จาก 2

รายการฝ่ าฝื น
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