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OMIC Food Safety Newsletter No. 514 October 2, 2020
จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่ องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100%
วันที่เริ่ ม
18 ก.ย.

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)
ก้านกระเทียมจากประเทศจีน

(กลางเดือนกันยายน 2563)
รายการตรวจสอบ
Thiamethoxam

ประเภท
เพิ่มความถี่

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000673856.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm)

2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ใน
การตรวจสอบ 30%)
(กลางเดือนกันยายน 2563)
วันที่เริ่ ม

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

11 ก.ย.

กระเจี๊ยบจากประเทศจีน

Haloxyfop

เพิ่มความถี่

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000670587.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm)

3. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย
วันที่เริ่ ม
10 ก.ย.
10 ก.ย.

ชื่อสิ นค้า
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์บริ โภคปรุ งสุ ก (ผ่านความ
ร้อนหลังบรรจุ): FROZEN STEAMED
CHICKEN
อาหารแช่แข็งบริ โภคโดยไม่ผ่านความร้อน:
มะม่วง

(ต้นเดือนกันยายน 2563)
รายละเอียดการฝ่ าฝื น

ค่ามาตรฐาน

ประเภทการตรวจสอบ

ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและมาตรฐาน
(Coliform Positive)

Negative

ตรวจสอบแบบอิสระ

ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและมาตรฐาน
(Coliform Positive)

Negative

ตรวจสอบแบบ monitoring

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)
เหตุผลที่แจ้ง

(ต้นเดือนกันยายน 2563)

วันที่

ประเทศที่แจ้ง

8 ก.ย.

เยอรมนี

ตรวจพบเชื้ อบาซิลลัส ซีเรี ยส (Bacillus cereus) ในแมงป่ องปรุ งสุก (5.58 x 1010 CFU/g)

Information for attention

9 ก.ย.

เดนมาร์ก

ตรวจพบซัลไฟต์ที่ยงั ไม่ได้ขออนุญาตจากกล้วยเชื่อม

Information for attention
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หมายเหตุ

FDA สหรัฐฯ ประกำศระเบียบขั้นสุ ดท้ ำยเกีย่ วกับกำรติดฉลำกปลอดกลูเตนสำหรั บอำหำรหมักและอำหำรไฮโดรไลซ์
เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2563 องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ประกาศระเบียบขั้นสุ ดท้ายซึ่ งกาหนดเงื่ อนไขทางกฎหมายเกี่ ยวกับอาหารหมักและอาหาร
ไฮโดรไลซ์ หรื ออาหารที่มีส่วนผสมของการหมักหรื อไฮโดรไลซ์ที่ติดฉลาก “ปลอดกลูเตน” ระเบี ยบขั้นสุ ดท้ายนี้ มีผลบังคับใช้กบั โยเกิ ร์ต กระหล่ าปลี เปรี้ ยว
(Sauerkraut) ผักดอง ชี ส มะกอกเขียว เบียร์ และไวน์ตามการควบคุมของ FDA และโปรตีนจากพืชที่ผ่านการไฮโดรไลซ์เพื่อปรั บปรุ งรสชาติ และเนื้ อสัมผัสของ
อาหารแปรรู ป เช่น ซุป ซอสและเครื่ องปรุ งรสต่างๆ
ปั จจุบนั ยังไม่มีวิธี การวัดปริ มาณกลูเตนในอาหารหมักและอาหารไฮโดรไลซ์ที่ถูกต้องแม่นยาและได้รับการยืนยันว่าได้ผลจริ งทางวิ ทยาศาสตร์ FDA จึ ง
พิจารณาตัดสิ นโดยยึดจากบันทึกที่แสดงว่าไม่มีกลูเตนผสมอยูใ่ นอาหารก่อนหมักหรื อไฮโดรไลซ์ ซึ่งผูผ้ ลิตเป็ นผูจ้ ดั ทาและเก็บรักษาไว้
คาจากัดความของคาว่า “ปลอดกลูเตน (Gluten-free)” กาหนดขึ้นเพื่อปกป้ องผูป้ ่ วยโรคเซลิ แอค (Celiac Disease) ซึ่ งเป็ นโรคอักเสบเรื้ อรังของลาไส้เล็ก
ข้อกาหนดเหล่านี้ ถูกนามาใช้เนื่ องจากผูป้ ่ วยโรคเซลิ แอคได้รับการแนะนาว่าควรหลี กเลี่ ยงสาเหตุท้ งั หมดจากกลู เตนในอาหารเพื่อป้ องกันผลเสี ยต่อสุ ขภาพที่
เกี่ยวข้องกับโรค
< FDA Issues Final Rule on Gluten-Free Labeling of Fermented and Hydrolyzed Foods>
https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-issues-final-rule-gluten-free-labeling-fermented-and-hydrolyzed-foods

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 515 จะออกในวันที่ 16 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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