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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่ องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ในการ
ตรวจสอบ 30%)
(ปลายเดือนสิ งหาคมถึงต้นเดือนกันยายน 2563)
วันที่เริ่ ม

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

28 ส.ค.

เห็ดมัตสึ ตาเกะจากประเทศจีน

Acetochlor

เพิ่มความถี่

28 ส.ค.

ผักแขยงจากประเทศเวียดนาม

Isoprothiolane

เพิ่มความถี่

4 ก.ย.

ปลาหมึกจากประเทศเวียดนาม

Chloramphenicol

ลดความถี่

4 ก.ย.

มะม่วงจากประเทศเม็กซิโก

Cypermethrin

เพิ่มความถี่

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000664477.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000664477.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg – ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000667847.pdf
(ค่ามาตรฐาน: ไม่ตรวจพบ)
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000667847.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.03 mg/kg – ppm)

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)

(ปลายเดือนสิ งหาคมถึงต้นเดือนกันยายน 2563)

วันที่

ประเทศที่แจ้ง

เหตุผลที่แจ้ง

26 ส.ค.

ไอร์แลนด์

2-3 ก.ย.

อังกฤษ

ตรวจพบเชื้ อซัลโมเนลล่า (Salmonella) ในใบพลู (Positive/25g)

2 ก.ย.

อังกฤษ

ตรวจพบเชื้ อซัลโมเนลล่า (Salmonella) ในใบพลู (Positive/25g) และตรวจพบเชื้ออีโคไลระดับ
ความเข้มข้นสูง (1,200 CFU/g)

Information for attention

3 ก.ย.

อังกฤษ

การติดฉลากแสดงข้อมูลบนน้ าซอสผัดไทยไม่สมบูรณ์ (ขาดการระบุเน้นย้าเรื่ องสารก่อภูมิแพ้)

Information for follow-up

ตรวจพบเชื้ อลิสทีเรี ย (Listeria) ในเนื้อไก่แปรรู ปแช่แข็ง (Positive/25g)

หมายเหตุ
Information for attention
Border rejection

FDA สหรัฐฯ ประกำศคำแนะนำขั้นสุ ดท้ ำยแก่ บริษัทที่เกีย่ วข้ องกับสำรหนูอนินทรี ย์ในซีเรียลข้ ำวสำหรับทำรก
ที่ผา่ นมา FDA ดาเนินการประเมินความเสี่ ยงในการก่อให้เกิดมะเร็ งในตลอดช่วงชี วิตเชิงปริ มาณจากการสัมผัสกับสารหนู อนิ นทรี ยใ์ นน้ าแอปเปิ ลเมื่อ
เดือน ก.ค. 2556 และประกาศระดับปฏิบตั ิการ (Action Level) เกี่ ยวกับสารหนู อนิ นทรี ยใ์ นน้ าแอปเปิ ลควบคู่กบั การประกาศร่ างคาแนะนาสาหรับบริ ษทั หลังจาก
นั้นในปี 2556 ปี 2559 และปี 2561 ได้มีการสารวจสารหนูอนิ นทรี ยโ์ ดยมุ่งเน้นไปที่ขา้ วและผลิ ตภัณฑ์จากข้าว และเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2559 มีการประกาศร่ าง
คาแนะนาสาหรับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับสารหนูอนิ นทรี ยใ์ นซี เรี ยลข้าวสาหรับทารก (Action Level) พร้ อมทั้งประกาศรายงานการประเมินความเสี่ ยง และเมื่อวันที่ 5
ส.ค. 2563 มีการประกาศเวอร์ ชน่ั สุดท้าย โดยในคาแนะนานี้กาหนดระดับปฏิบตั ิการไว้ที่ 100 µg/kg (100 ppb) ซี เรี ยลข้าวสาหรับทารกเป็ นซี เรี ยลสาหรับทารกที่มี
ผูบ้ ริ โภคกันโดยทัว่ ไปมากที่สุดในสหรัฐฯ สาหรับในสหรัฐฯ เด็กทารกมีโอกาสสัมผัสกับสารหนูอนิ นทรี ยผ์ า่ นทางข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวได้มากกว่าผูใ้ หญ่
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FDA พิจารณาแล้วว่าการสัมผัสสารหนูอนิ นทรี ยม์ ีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบประสาท จึงได้ดาเนิ นการในครั้งนี้ และผลของการทดสอบซี เรี ยลข้าว
สาหรับทารกในช่ วง 10 ปี ที่ผ่านมาแสดงให้เห็ นว่าระดับปฏิ บตั ิการ (Action Level) นี้ บรรลุผลสาเร็ จแล้วโดยการควบคุมการผลิ ตอย่างเหมาะสม (หลักเกณฑ์การ
ผลิตที่ดีและเป็ นปัจจุบนั : CGMP) ของผูผ้ ลิต จากการสุ่มตัวอย่างในปี 2561 พบว่า 76% ของกลุ่มตัวอย่างอยูใ่ นเกณฑ์ต่ากว่าระดับปฏิ บตั ิการ เมื่อเทียบกับ 47% ในปี
2557 และ 36% ในช่วงปี 2554-2556 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุ งอย่างมีนยั สาคัญโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในซี เรี ยลข้าวขัดสี
ระดับปฏิบตั ิการ (Action level) ของสารหนูอนิ นทรี ยน์ ้ ี เป็ นค่าที่แนะนาเพื่อไม่ให้เกิ นจากนั้นและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย หากมีการยืนยันว่าเกิ นจากค่าที่
กาหนดจะพิจารณาเป็ นกรณี ๆ ไปว่าเข้าข่ายเป็ นการปลอมปนตามกฎหมาย (adulterated) หรื อไม่ จากนั้นจะมีมาตรการบังคับใช้ต่อไป
FDA: https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-issues-final-guidance-industry-action-level-inorganic-arsenic-infant-rice-cereals

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 514 จะออกในวันที่ 2 ต.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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