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OMIC Food Safety Newsletter No. 518 November 27, 2020
จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่ องเด่นประจำสัปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม
100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%)
(ต้นเดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2563)
วันที่เริ่ ม

สินค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสินค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

4 พ.ย.

ข้าวโพดจากประเทศเนปาล
(ยกเว้นพันธุ์ขา้ วโพดหวาน)

Aflatoxin

ลดความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000691049.pdf
ค่ามาตรฐาน 10 μg/kg-ppb

10 พ.ย.

กุยช่ายจากประเทศเกาหลี

Chlorfenapyr
Procymidone

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000692672.pdf
ค่ามาตรฐาน Chlorfenapyr 0.01mg/kg-ppm
ค่ามาตรฐาน Procymidone 0.01mg/kg-ppm

2. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย

(ต้นเดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2563)

วันที่เริ่ ม

ชื่อสินค้า

รายละเอียดการฝ่ าฝื น

ค่ามาตรฐาน

ประเภทการตรวจสอบ

6 พ.ย.

ลูกเดือย

ตรวจพบ Aflatoxin 14 μg/kg
(B1: 12.4 B2: 1.1)

10 μg/kg

ตรวจสอบแบบเข้ม 100%

6 พ.ย.

อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อแบบรี ทอร์ท :
ผลิตภัณฑ์ผกั แปรรู ป (BAMBOO SHOOT IN
WATER, IN POUCH)

ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและมาตรฐาน
(จุลินทรี ยท์ ี่อาจเติบโตได้ Positive)

Negative

ตรวจสอบแบบ monitoring

13 พ.ย.

อาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อแบบรี ทอร์ท :
ผลิตภัณฑ์ผกั แปรรู ป (ข้าวโพดบาร์บีคิว)

ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและมาตรฐาน
(จุลินทรี ยท์ ี่อาจเติบโตได้ Positive)

Negative

ตรวจสอบแบบ monitoring

 กระทรวงสำธำรณสุ ขไทย ประกำศห้ ำมตรวจพบสำรพำรำควอต ในอำหำร
กระทรวงสาธารณสุ ขไทยได้ประกาศแจ้งในประกาศกระทรวงสาธารณสุ ขฉบับที่ 419 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่ องการห้ามตรวจพบสารพิษ
อันตรายทางการเกษตร 5 ชนิ ดในอาหาร (คลอร์ ไพริ ฟอส, คลอร์ไพริ ฟอส-เมทิล, พาราควอต, พาราควอตไดคลอไรด์, พาราควอตเมทิลซัลเฟต หรื อ พาราควอต
เมโทซัลเฟต) สาหรับสารพิษทั้ง 5 ชนิ ดนี้ มีการเผยแพร่ ร่างประกาศห้ามใช้และห้ามตรวจพบในอาหารมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 และมีการเปิ ดรับฟั งความ
คิดเห็นจนถึงเดือนกรกฎาคม จนกระทัง่ ในครั้งนี้ร่างประกาศดังกล่าวจึงได้ขอ้ สรุ ปเป็ นที่เรี ยบร้อย ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และนับตั้งแต่
วันเดียวกันนี้ห้ามมิให้มีการตรวจพบสารพิษทั้ง 5 ชนิดนี้ในอาหาร นอกจากนี้จะต้องใช้วิธีการตรวจวิเคราะห์และห้องปฏิบตั ิการที่มีขีดจากัดของการตรวจวัด (Limit
of Detection; LOD) ของวิธีทดสอบอย่างน้อยต่าถึงระดับที่กาหนดตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ และต้องตรวจพบปริ มาณสารพิษตกค้างน้อยกว่าปริ มาณที่กาหนด
ตามตารางแนบท้ายประกาศ ดังนี้
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<ขีดจากัดของการตรวจวัด (Limit of Detection; LOD) >
ชื่อสารเคมีทางการเกษตร

ขีดจากัดของการตรวจวัด (mg/kg)
ผักสด ผลไม้สด และพืชอื่นๆ

ธัญพืชและเมล็ดถัว่ แห้ง

เนื้อสัตว์ นม ไข่

คลอร์ไพริ ฟอส (Chlorpyrifos)

0.005

0.01

0.005

คลอร์ไพริ ฟอส-เมทิล (Chlorpyrifos-methyl)

0.005

0.01

0.005

พาราควอต (Paraquat), พาราควอตไดคลอไรด์ (Paraquat dichloride),
พาราควอต [บิส (เมทิลซัลเฟต)] {paraquat [bis (methyl sulfate)]}
หรื อ พาราควอตเมโทซัลเฟต (paraquat methosulfate)

0.005

0.02

0.005

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 419 ได้ที่ http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P419.pdf
และฉบับแปลภาษาญี่ปนอย่
ุ่ างไม่เป็ นทางการโดยเจโทร https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/food/MoPH419.pdf

ข้ อมูลข่ ำวสำรจำกสำนักงำนสำขำกรุงเทพฯ
บริ ษทั รับตรวจสิ นค้าโพ้นทะเล จากัด สาขากรุ งเทพ สามารถตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตร เช่น พาราควอต ตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 419 ท่านสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกห้องปฏิบตั ิการ สานักงานสาขากรุ งเทพฯ
ที่อยู:่ เลขที่ 12 – 14 ซอยเย็นอากาศ 3 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120
โทรศัพท์: 02-286-4120
โทรสาร: 02-287-5106
อีเมล: labmk.th@omicnet.com /labmk2.th@omicnet.com /labmk3.th@omicnet.com

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 519 จะออกในวันที่ 11 ธ.ค. 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/
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