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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่ องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ใน
การตรวจสอบ 30%)
(ปลายเดือนกรกฎาคม 2563)
วันที่เริ่ ม
27 ก.ค.

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)
ถัว่ แดงจากประเทศจีน

รายการตรวจสอบ

ประเภท

Acetochlor

เพิ่มความถี่

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000652292.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm)

2. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย
วันที่เริ่ ม
22 ก.ค.

ชื่อสิ นค้า
อาหารแช่แข็งบริ โภคโดยไม่ผ่านความร้อน:
อาหารจาพวกกุง้

22 ก.ค.

อาหารแช่แข็งบริ โภคโดยไม่ผ่านความร้อน:
อาหารจาพวกกุง้

(ปลายเดือนกรกฎาคม 2563)
รายละเอียดการฝ่ าฝื น
ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน
(Coliform Positive)
ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน
(Coliform Positive)

ค่ามาตรฐาน
Negative

ประเภทการตรวจสอบ
ตรวจสอบแบบ monitoring

Negative

ตรวจสอบแบบอิสระ

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)
วันที่

ประเทศที่แจ้ง

เหตุผลที่แจ้ง

15 ก.ค.

เยอรมนี

ตรวจพบเชื้ อ Salmonella enterica ser. Oslo ในอกไก่แช่แข็ง

17 ก.ค.

ออสเตรี ย

ตรวจพบ Glycidyl esters (2799 µg/kg) ในน้ ามันราข้าว

22 ก.ค.

สเปน

พบการควบคุมอุณหภูมิของซูชิแช่แข็งไม่ดีพอ

(กลางเดือนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2563)
หมายเหตุ
Information for attention
Alert
Border rejection

FDA ประกำศรำยละเอียดแผน New Era of Smarter Food Safety
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริ กา (FDA) ประกาศรายละเอียดแผนสาหรับ "ยุคสมัยใหม่แห่ งความปลอดภัยด้านอาหารที่
ชาญฉลาดกว่า" โดยในแผนดังกล่าวนั้น FDA ระบุเป้ าหมายที่สามารถทาให้บรรลุผลสาเร็ จได้เพื่อยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับ ปรับปรุ งการวิเคราะห์และ
คาดการณ์ การรับมือกับปั ญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองต่อรู ปแบบธุ รกิ จใหม่ๆ ลดการปนเปื้ อนในอาหารและส่ งเสริ มวัฒนธรรมความปลอดภัย
ด้านอาหารให้แข็งแกร่ งขึ้น และอธิ บายถึ งข้อสรุ ปความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรมและผูด้ ูแลด้านสาธารณสุ ขบนคามัน่ สัญญาที่ จะสร้ างการเข้าถึ ง
ความปลอดภัยอาหารให้ทนั สมัยมากขึ้น แผนที่ประกาศออกมามีการนาเสนอองค์ประกอบหลัก 4 ประการดังนี้
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1) การตรวจสอบย้อนกลับโดยอาศัยเทคโนโลยี: การขยายขอบเขตให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ าหมายและการกาหนดมาตรฐานขั้นตอนการดาเนิ นการ การผลักดัน
เทคโนโลยีให้เข้ามามี บทบาทต่อผูผ้ ลิ ตและแวดวงอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอล ฯลฯ เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการเสริ มสร้ าง
ความสามารถด้านการตรวจสอบย้อนกลับ
2) เครื่ องมือและวิธีการที่ชาญฉลาดในการป้องกันและรับมือต่อการแพร่ ระบาดของโรค: ยกระดับความสามารถด้านการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริ ง และการ
วิเคราะห์เชิ งคาดการณ์ต่อการระบาดโดยใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big data) สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันในหมู่ผเู ้ กี่ยวข้องในประเทศ (รัฐบาลกลางและ
มลรัฐ รัฐบาลและเอกชน ฯลฯ) และแบ่งปั นข้อมูล (information & data) ระหว่างกัน ตรวจสอบและฝึ กฝนอบรมโดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์ ปรับปรุ ง
เรื่ องการดาเนินการเรี ยกคืน (recall) และวิธีการแจ้งเตือนให้ทนั สมัย ฯลฯ
3) รู ปแบบธุ รกิ จใหม่และความทันสมัยของการค้าปลี ก: สร้ างความมัน่ ใจในความปลอดภัยของอาหารที่ผลิ ตและส่ งมอบโดยใช้รูปแบบธุ รกิ จใหม่และ
ปรับปรุ งวิธีการเข้าถึงด้านความปลอดภัยของอาหารค้าปลีกแบบดั้งเดิม ฯลฯ
4) วัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหาร: แนะนาวัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหารในระบบอาหารโดยทัว่ ไป เสริ มสร้ างความรู ้ ดา้ นความปลอดภัยของ
อาหาร ฯลฯ
FDA - New Era of Smarter Food Safety: https://www.fda.gov/food/new-era-smarter-food-safety

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 511 จะออกในวันที่ 21 ส.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/
(ภาษาอังกฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/
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