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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100%
วันที่
เริ่ ม
25 ต.ค.

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)
ข้าวโพดจากประเทศเนปาล (ไม่รวม
พันธุ์ขา้ วโพดหวาน)

(ปลายเดือนตุลาคม 2561)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

Total Aflatoxin

เพิ่มความถี่

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000375471.pdf
(ค่ามาตรฐาน: ไม่พบ (10μg/kg-ppb))

2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ใน
การตรวจสอบ 30%)
(ปลายเดือนตุลาคม 2561)
วันที่เริ่ ม
25 ต.ค.

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)
กระเจี๊ยบจากประเทศจีน

รายการตรวจสอบ

ประเภท

Haloxyfop

เพิ่มความถี่

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000375478.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)

(ปลายเดือนตุลาคม 2561)

วันที่
24 ต.ค.

หมายเหตุ
“border rejection”

ประเทศที่แจ้ง
เนเธอร์แลนด์

เหตุผลที่แจ้ง
ตรวจพบเชื้ อแบคทีเรี ยซัลโมเนลล่า (Salmonella) (Positive/25g) ในเนื้ อไก่แช่แข็ง
(frozen poultry meat preparation)

งำนอธิบำยเกีย่ วกับสถำนกำรณ์ ทบทวนร่ ำงกฎกระทรวงให้ สอดคล้องกับกำรแก้ไขกฎหมำยสุ ขอนำมัยอำหำร
กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการจัด “งานอธิ บายเกี่ยวกับสถานการณ์ทบทวนร่ างกฎกระทรวงให้สอดคล้องกับ “กฎหมายที่มีการปรับแก้กฎหมาย
สุขอนามัยอาหารบางส่ วน”” ตั้งแต่วนั ที่ 29 พฤศจิกายนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 กฎหมายสุ ขอนามัยอาหารเป็ นกฎหมายเพื่อป้ องกันความเสี ยหายต่อสุ ขภาพจาก
การกินดื่ม เวลาผ่านมา 15 ปี นับตั้งแต่มีการแก้ไขกฎหมายสุขอนามัยอาหารเมื่อปี พ.ศ. 2546 ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมด้านอาหารมีการเปลี่ยนแปลงไป
ไม่วา่ จะเป็ นความต้องการบริ โภคที่หลากหลายหรื อการเป็ นสากลของอาหาร เพื่อให้มน่ั ใจถึ งความปลอดภัยอาหารสอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงเหล่านี้ จึงมีการ
แก้ไขกฎหมายสุ ขอนามัยอาหารบางส่ วนและประกาศ “กฎหมายที่มีการปรับแก้กฎหมายสุ ขอนามัยอาหารบางส่ วน” เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ในงานอธิ บาย
ครั้งนี้ นอกเหนือจากเนื้อหาการแก้ไขกฎหมายในเดื อนมิถุนายนแล้ว ยังมีการอธิ บายเกี่ยวกับระบบสภาประสานงานท้องถิ่นเพื่อผลักดัน HACCP ให้แพร่ หลายอีก
ด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link นี้
งานบรรยายสรุ ปเกี่ยวกับสถานการณ์ทบทวนร่ างกฎกระทรวงให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมายสุ ขอนามัยอาหาร (กระทรวงสาสาธารณสุ ขแรงงานและสวัสดิการ):
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/1111212865_00007.html
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ร่ ำงคำแนะนำของ FDA ตำมข้ อกำหนดของ FSMA สำหรับเกษตรกร ผู้ผลิตและแปรรู ปผักสดตัดแต่ ง
เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2561 องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ประกาศร่ างคาแนะนา 2 ฉบับสาหรับเกษตรกรและผูผ้ ลิตผักสดตัดแต่ง เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่ องที่กาหนดไว้ในกฎหมายการปรับปรุ งความปลอดภัยของอาหารให้ทนั สมัย ของสหรัฐฯ (FSMA) โดยฉบับหนึ่ งเป็ นคาแนะนาเกี่ ยวกับข้อกาหนดตาม
กฎระเบียบความปลอดภัยในการผลิ ตสิ นค้าเกษตร กล่าวถึ งการจัดการที่จาเป็ นเพื่อปกป้ องผักและผลไม้จากการปนเปื้ อนขณะเพาะปลูก เก็บเกี่ ยว บรรจุและเก็บ
รักษา นอกจากนี้ FDA ยังช่วยเกษตรกรและผูเ้ กี่ยวข้องด้วยการเผยแพร่ “At-A-Glace” ซึ่ งเป็ นการสรุ ปประเด็นสาคัญของร่ างคาแนะนานี้ ให้เข้าใจง่ายอีกด้วย ส่ วน
ฉบับที่สองเป็ นคาแนะนาเพื่อลดปั จจัยที่เป็ นอันตรายต่อความปลอดภัยของสิ นค้าประเภทผักสดตัดแต่งให้น้อยที่สุด สรุ ปแนวคิดโดย FDA เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบการบริ หารจัดการเชิงป้ องกันสาหรับอาหารของมนุษย์เมื่อมีการผลิตสลัดผักรวมหรื อสลัดผลไม้ที่สามารถรับประทานได้ทนั ที ระเบียบนี้ กาหนดให้ผผู ้ ลิ ต
สิ นค้าอาหารวางแผนด้านความปลอดภัยอาหารรวมถึ งวิเคราะห์อนั ตรายและวางแนวทางบริ หารจัดการเชิ งป้ องกันเพื่อลดอันตรายที่อาจเกิ ดการปนเปื้ อนในอาหาร
ให้มีนอ้ ยที่สุด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link นี้
FDA Issues Draft Guidance to Help Produce Farmers and Fresh-Cut Produce Processors meet FSMA Requirements (FDA):
https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm623784.htm

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 468 จะออกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ผูจ้ ดั ทา: บริ ษทั รับตรวจสิ นค้าโพ้นทะเล จากัด สาขากรุ งเทพ http://www.omicbangkok.com/eng/home.html
ติดต่อสอบถาม:
(ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com
(ภาษาญี่ปุ่น) lab.th@omicnet.com
จดหมายข่าวฉบับที่ได้ออกไปแล้ว :
(ภาษาไทย) http://www.omicbangkok.com/th/newsletter.php
(ภาษาญี่ปุ่น) http://www.omicbangkok.com/en/newsletter.php
เว็บไซต์เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร: (ภาษาญี่ปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/
(ภาษาอังกฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/
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