กระทรวงกษตรละทรัพยากรน้าของออสตรลีย
ขอรับขຌอคิดหในการก้าหนดรายชืไอปลาละผลิตภัณฑ์ป็นอาหารกลุมสีไยง
มืไ อ วั น ทีไ แใ ตุ ล าคม โ559 กระทรวงกษตรละทรั พ ยากรน้ า (Department of
Agriculture and Water Resources) ประทศออสตรลีย เดຌออกประกาศจຌงขຌอมูลกตัวทน (Brokers)
ละผูຌน้าขຌา (Importers) สินคຌาประมงของออสตรลีย รวมทังขอรับขຌอคิดหในจากผูຌกีไยวขຌองกีไยวกับรางการ
กຌเขนวทางการตรวจสอบละวิคราะห์ฮีสตามีน ิHistamine) ฿นปลาละผลิตภัณฑ์ ดยจะพิไมติมรายชืไอ
ปลาหลายชนิด฿หຌอยู฿นอาหารกลุมสีไยง (Risk Food) สงผล฿หຌอัตราการสุมละตรวจสอบสินคຌาสูงขึน ดย฿หຌ
หตุ ผ ลกีไ ย วกั บ การปกป้ อ งสุ ข ภาพอนามั ย ผูຌ บ ริ  ภค ดั ง มี ร ายละอี ย ด ตามขຌ อ มู ล ทีไ ป รากฎ฿นวใ บ เซต์
http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/notices/ifn-17-16 ิอกสารนบ ๑ี โดยมีสาระ
สาคัญดังนี้
1. มืไอวันทีไ แใ ตุลาคม โ559 กระทรวงกษตรฯ ออสตรลีย ออกประกาศลขทีไ IFN 1716 พืไอจຌง฿หຌตัวทน (Brokers) ละผูຌน้าขຌา (Importers) ทราบ ละขอรับขຌอคิดหในจากผูຌกีไยวขຌองกีไยวกับ
การพิไมรายชืไอปลาละผลิตภัณฑ์ซึไงมีความสีไยงนืไองจากสารฮีสตามีนพืไอบรรจุอยู฿นรายชืไออาหารกลุมสีไยง
ละ฿หຌมีผลบังคับ฿ชຌตังตดือนธันวาคม โ559 ป็นตຌนเป ดยสำมำรถสงขຌอคิดหในไดຌจนถึงวลำ เ9.เเ น
ิวลำประทศออสตรลียฝั่งตะวันออกี ของวันจันทร์ทีไ แ3 ธันวำคม โ559
2. รายชืไอปลาทีไสนอ เดຌก ปลาทีไอยู฿นครอบครัว (Family) ดังตอเปนี
- Scombridae ชน ทูนา (Tuna) มคคอรล (Mackerel) ละ Bonito
- Coryphaenidae ชน Mahi-mahi
- Pomatomidae ชน Bluefish
- Carangidae ชน Trevallies, jacks ละ pompanos
- Clupeidae ชน Herrings, sardines
- Engraulidae ชน Anchovy
- Scomberesocidae ชน King gars ละ saury
- ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าทีไมีสวนประกอบของชนิดปลาขຌางตຌนกินกวา ใเเ กรัม/กิลกรัม
3. หากมีการบรรจุชนิดปลาดังกลาวขຌาอยู฿นอาหารกลุมสีไยงลຌว มืไอมีการน้าขຌา สินคຌา
ทุกรุน (100 %) จะตຌองถูกกักกันพืไอตรวจสอบวามีปริมาณฮีสตามีนเมกิน โเเ มิลลิกรัม/กิลกรัม ดยจะ
สุมตัวอยางจ้านวน 5 ตัวอยางจากทุกชนิดผลิตภัณฑ์ จากตละผูຌผลิต ฿นตละรุน พืไอน้ามาวิคราะห์ปริมาณ
ฮีสตามีน ละจะกักกันสินคຌาเวຌจนกวาวิคราะห์สรใจสิน ดยจะอนุญาตน้าขຌากใตอมืไอพบวาสินคຌามีปริมาณ
ฮีสตามีนตไ้ากวา โเเ มิลลิกรัม/กิลกรัม ทังนี จะลดปริมาณการสุมตัวอยางหลือรຌอยละ โ5 หากพบวาสินคຌา
5 รุนติดตอกันจากผูຌ ผลิตรายดียวกัน ป็ น เปตามมาตรฐาน ละจะลดหลื อรຌ อยละ 5 หากพบวาสินคຌ า เดຌ
มาตรฐานติดตอกัน โเ รุน
4. ปัจจุบันมีปลาละผลิตภัณฑ์ฉพาะ฿น Family Scombridae พียง โ ชนิดทานันทีไจัดอยู
฿นบัญชีรายชืไออาหารกลุมสีไยง เดຌก ทูนา ละมคคอรล ซึไงอาจป็นปลาทังตัว ปลาล หรือชินสวน รวมถึง
ปลาสดชยใน/ชขใง ปรรูป ิสุก รมควัน หรือดองี ผานการฆาชือ (ทังชนิดทีไติมหรือเมติมสวนประกอบ
สำนักงำนทีไปรึกษำกำรกษตรตำงประทศ ประจำกรุงคนบอร์รำ
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อืไน ชน หัวหอม มะขือทศ น้ามัน กลือ พริกปรุงรสหรือส้าหรับตกตงี ดยผลิตภัณฑ์สุดทຌายอยู฿นภาชนะ
บรรจุปຂดผนึก ิอับอากาศี ละฆาชือดຌวยความรຌอนภาย฿นภาชนะบรรจุ ซึไงท้า฿หຌผลิตภัณฑ์สามารถกใบรักษา
เดຌนานทีไอุณหภูมิหຌองดยเมตຌองชยใน
5. กระทรวงกษตรฯ ออสตรลีย จຌงวาการปลีไยนปลงขຌอก้าหนดหรือการพิไมติมรายชืไอ
ปลาละผลิตภัณฑ์ดังกลาวจะเมสงผลกระทบตอการคຌา ดยเมสงผลกระทบตอ
- ทูนา ผลิตภัณฑ์ทูนา ละมคคอรล นืไองจากจัดอยู฿นอาหารกลุมสีไยงอยู ลຌว
ดยจะเมมีการปลีไยนปลงอัตราการสุมตรวจละวิคราะห์ฮีสตามีน
- สั ต ว์ น้ า ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ าย฿ตຌ ก ารรั บ รองของหน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบภาครั ฐ ของ
ตางประทศทีไออสตรลียมีขຌอตกลงรวม
- สัตว์น้าละผลิตภัณฑ์จากนิวซีลนด์
- สัตว์น้าละผลิตภัณฑ์นอกหนือจากรายชืไอทีไระบุขຌางตຌน
ขຌอคิดหในของสำนักงำนทีไปรึกษำกำรกษตรตำงประทศ ประจำกรุงคนบอร์รำ
1. สินคຌาประภทนีจากเทยทีไสงออกเปยังออสตรลีย เดຌก ปลาทูนา/มคคอรล/ซาร์ดีน
บรรจุกระป๋อง ปลาคใม ละปลาหຌง ดย฿นป โ55่ ละ โ559 เมมีการตรวจพบฮีสตามีนกินมาตรฐาน
จากเทย฿นผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง อยางเรกใตาม ฿นป โ55่ มีการตรวจพบฮีสตามีนกินมาตรฐาน แ ครัง฿น
ปลาอินทรีย์คใม (Salted mackerel) ดยตรวจพบปริมาณ ใโไ มิลลิกรัม/กิลกรัม ละ฿นป โ559 ิระหวาง
มกราคม – สิ ง หาคมี มี ก ารตรวจพบฮี ส ตามี น กิ น มาตรฐาน โ ครั ง ฿นผลิ ต ภั ณ ฑ์ Dried yellow stripe
trevally ละ Dried yellow stripe trevally with sesame ระดั บ โโเ ละ โใเ มิ ล ลิ ก รั ม /กิ  ลกรั ม
ตามล้ าดับ ิอกสำรนบ โี ซึไงป็ น ผลจากการสุ มตรวจบบฝ้ าระวัง (Monitoring) จะหใ นเดຌวา การทีไ
กระทรวงกษตรฯ ออสตรลีย พิไมความขຌมงวด฿นการตรวจสอบปริมาณฮีสตามีน นืไองจากมีการตรวจพบ
ปริมาณฮีสตามีนทีไกินมาตรฐาน฿นปลาชนิดอืไนนอกหนือจากทูนาละมคคอรลดຌวย
2. มืไอพิจารณาจากนวนຌมผลการตรวจสอบการน้าขຌาทีไผานมา อกาสทีไกระทรวงกษตรฯ
ออสตรลี ยจะพิไมรายชืไอปลาขຌาอยู ฿นอาหารกลุ มสีไ ย งจึ งมี ความป็ น เปเดຌสู ง หใ นควรทีไผูຌ ป ระกอบการ
ทีไ  กีไ ย วขຌ อ งจะตຌ อ งรั บ ทราบ ละด้ า นิ น การควบคุ มคุ ณ ภาพละความปลอดภัย ของสิ น คຌ า ฿หຌ  ป็ น เปตาม
มาตรฐานตอเป
3. หนวยงานภาครัฐละผูຌประกอบการทีไกีไยวขຌอง สามารถ฿หຌขຌอคิดหในตอการพิไมรายชืไอ
ปลาดังกลาว รวมทังขຌอสนอนะตอกระทรวงกษตรฯ ออสตรลียกีไยวกับนวทาง฿นการด้านินการตาม
มาตรการ฿หม ดยสามารถสงขຌอคิดหในภาย฿นระยะวลาทีไก้าหนดเปยัง The Director, Imported Food,
Compliance Division, Department of Agriculture and Water Resources หรื อ ส ง มายั ง ส้ า นั ก งานทีไ
ปรึกษาการกษตรตางประทศ ประจ้ากรุงคนบอร์รา ดยส้านักงานฯ ยินดีประสานสงตอ ฿หຌกับกระทรวง
กษตรฯ ออสตรลีย ตอเป
สำนักงำนทีไปรึกษำกำรกษตรตำงประทศ ประจำกรุงคนบอร์รำ
ตุลำคม โ559
สำนักงำนทีไปรึกษำกำรกษตรตำงประทศ ประจำกรุงคนบอร์รำ
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อกสารนบ โ
ผลการตรวจวิคราะห์ปริมาณฮีสตามีนกินมาตรฐาน ิโเเ มิลลิกรัม/กิลกรัมี
฿นสินคຌาประมงนาขຌาจากตางประทศเปยังออสตรลีย ระหวางปี โ558– โ559
ดยหนวยงาน Department of Agriculture and Water Resources ประทศออสตรลีย
วันที่ตรวจพบ

สินคຌา

มกราคม – ธันวาคม โ558
27 มี.ค. 58 Salted mackerel
7 เม.ย. 58 Sliced tuna
25 พ.ค. 58 Dried fish
13 ส.ค. 58 Maldives fish chips
13 ส.ค. 58 Maldives fish chips
15 ก.ย. 58 Mackerel fillets in olive oil
15 ก.ย. 58 Mackerel fillets with Moroccan
tomato
18 ก.ย. 58 Mackerel fillets in Tuscan Herb and
olive oil
18 ก.ย. 58 Mackerel fillets in Tuscan Herb and
olive oil
18 ก.ย. 58 Mackerel fillets in oil
21 ก.ย. 58 Mackerel fillets with Indian style
sauce
21 ก.ย. 58 Mackerel fillets with Moroccan
tomato
17 พ.ย. 58 Salted mackerel*
22 ต.ค. 58 Dried sprat
22 ธ.ค. 58 Yellowfin tuna
22 ธ.ค. 58 Roasted fish chips (tuna)
มกราคม – สิงหาคม โ559
25 ม.ค. 59 Dried yellowfin tuna
3 มี.ค. 59 Salted fish
3 มี.ค. 59 Dried dragon face fish
โ8 ม.ย. 59 Frozen dried yellow strip
trevally**
29 เม.ย. 59 Dried anchovies
12 พ.ค. 59 Mackerel in oil
31 พ.ค. 59 Maldives fish chips

ประทศผูຌผลิต

ปริมาณที่ตรวจพบ
ิมิลลิกรัม/กิลกรัมี

หมายหตุ

Greece
Spain
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Portugal
Portugal

210
230
1,239
210
250
401
212

Compulsory
Compulsory
Compulsory
Compulsory
Compulsory
Compulsory
Compulsory

Portugal

670

Compulsory

Portugal

1ุ400

Compulsory

Portugal
Portugal

1,804
790

Compulsory
Compulsory

Portugal

520

Compulsory

Thailand
Myanmar
Sri Lanka
Sri Lanka

324
460
657
1,737

Monitoring
Monitoring
Monitoring
Monitoring

Sri Lanka
Myanmar
Myanmar
Thailand

1,600
268
287
220

Compulsory
Monitoring
Monitoring
Monitoring

Myanmar
China
Sri Lanka

861
630
550

Monitoring
Compulsory
Compulsory

วันที่ตรวจพบ
25 ก.ค. 59
29 ก.ค. 59
29 ก.ค. 59
29 ก.ค. 59
แ6 ส.ค. 59

สินคຌา
Maldives fish chips
Maldives fish chips
Maldives fish chips
Dried short bodied mackerel
Dried yellow stripe trevally with
sesame**

ประทศผูຌผลิต
Sri Lanka
Sri Lanka
Sri Lanka
Philippines
Thailand

ปริมาณที่ตรวจพบ
ิมิลลิกรัม/กิลกรัมี
210
210
260
890
230

หมายหตุ
Compulsory
Compulsory
Compulsory
Compulsory
Monitoring

ที่มา http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/failing-food-reports#2016

หมายหตุ Compulsory = สุมตรวจวิเคราะห์ทุกรุนตามขຌอกาหนดสินคຌาอาหารกลุมเสี่ยง (Risk food)
Monitoring = สุมตรวจวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังสินคຌาที่ไมไดຌกาหนดวาเป็นอาหารกลุมเสี่ยง

