OMIC Bangkok Branch TEL: 02-2864120 FAX: 02-2872571
NO. 12-14, Yen Akas Soi 3, Chongnonsri, Yannawa, Bangkok 10120

OMIC Food Safety Newsletter No. 515 October 16, 2020
จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

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

29 ก.ย.

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)
ถัว่ แระจากประเทศจีน

29 ก.ย.

ผักหวานบ้านจากประเทศเวียดนาม

วันที่เริ่ ม

รายการตรวจสอบ

ประเภท

Diflubenzuron

เพิ่มความถี่

Pyridaben

เพิ่มความถี่

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000677115.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000677115.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm)

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)

(ปลายเดือนกันยายน 2563)

วันที่

ประเทศที่แจ้ง

เหตุผลที่แจ้ง

หมายเหตุ

24 ก.ย.

อิตาลี

ตรวจพบสี ผสมอาหาร E102 (Tartrazin) ที่ยงั ไม่ได้รับการรับรองในผักกาดดอง

border rejection

PFAS ในอำหำร: EFSA ประเมินควำมเสี่ ยงและกำหนดปริมำณที่ร่ำงกำยยอมรับได้
EFSA กาหนดเกณฑ์ความปลอดภัยใหม่สาหรับสารประกอบ Polyfluoroalkyl (PFAS) หลักๆ ที่สะสมในร่ างกายปริ มาณสู งสุ ดที่สามารถบริ โภคได้ในหนึ่ ง
สัปดาห์แบบกลุ่ม (The tolerable weekly intake (TWI)) อยูท่ ี่ 4.4 นาโนกรัม (ng)/น้ าหนักตัว (kg)/สัปดาห์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญเชื่ อว่าผลกระทบต่อสุ ขภาพของมนุษย์ที่สาคัญ
ที่สุดในการกาหนด TWI คือการตอบสนองของระบบภูมิคุม้ กันต่อการฉี ดวัคซี นที่ลดลง
PFAS เป็ นกลุ่มของสารเคมีสงั เคราะห์ที่ผลิตโดยบริ ษทั ต่างๆ ทัว่ โลกและใช้ในเนื้ อผ้า ของใช้ในบ้าน การดับเพลิ ง รถยนต์ การแปรรู ปอาหาร การก่อสร้ างและ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น การสัมผัสกับสารเคมีเหล่านี้ อาจส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพได้ โดยมักตรวจพบในน้ าดื่ ม ปลา ผลไม้ ไข่และผลิ ตภัณฑ์จากไข่ มนุษย์มี
โอกาสสัมผัสกับสาร PFAS ได้หลายวิธีรวมทั้งผ่านทางอาหาร
PFAS ที่ EFSA ให้ความสนใจในการประเมินมี 4 ชนิ ดได้แก่ กรด Perfluorooctanoic (PFOA) กรด Perfluorooctanesulfonic (PFOS) กรด Perfluorononanoic
(PFNA) และกรด Perfluorohexanesulfonic (PFHxS) กลุ่มประชากรที่สัมผัสกับสารเหล่านี้ มากที่สุดคือทารกและเด็ก ซึ่ งระบุว่าปั จจัยหลักของปริ มาณ PFAS ใน
ทารกคือการสัมผัสระหว่างตั้งครรภ์และให้นมบุตร ปริ มาณสารที่ได้รับโดยเฉลี่ ยสาหรับกลุ่มวัยรุ่ นและผูใ้ หญ่อยูท่ ี่ 3-22 นาโนกรัม (ng)/น้ าหนักตัว (kg)/สัปดาห์
และเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 95 เท่ากับ 9-70 นาโนกรัม (ng)/น้ าหนักตัว (kg)/สัปดาห์ ส่วนเด็กเล็ก (อายุ 12 เดือนถึ งน้อยกว่า 36 เดือน) และเด็ก (อายุ 36 เดือนถึ งน้อยกว่า
10 ปี ) มีการสัมผัสมากกว่าสองเท่า
อาหารมีโอกาสปนเปื้ อนจากดินและน้ าที่ถูกนาไปใช้ในการเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตรและประมง ความเข้มข้นของสารเหล่านี้ ที่อยูใ่ นสัตว์โดยผ่านจาก
อาหารสัตว์และน้ า รวมถึงบรรจุภณั ฑ์อาหารที่มีสาร PFAS หรื ออาจมาจากเครื่ องจักรแปรรู ปที่มีสาร PFAS ปนอยู่
EFSA assesses risks and sets tolerable intake: http://www.efsa.europa.eu/en/news/pfas-food-efsa-assesses-risks-and-sets-tolerable-intake
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FDA สหรัฐฯ ประกำศร่ ำงกฏระเบียบกำรตรวจสอบย้ อนกลับอำหำร FSMA
องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ประกาศร่ างกฏระเบียบที่ระบุขอ้ กาหนดของบันทึกการตรวจสอบย้อนกลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารบางประเภทและ
ร่ าง “รายการตรวจสอบย้อนกลับอาหาร” ซึ่งแสดงรายการอาหารที่ตรงตามข้อกาหนดที่เสนอไว้ รายการนี้ ประกอบด้วยชีส ไข่ท้ งั เปลือก สมุนไพรสด ผลไม้เมือง
ร้อน เช่น มะม่วง มะละกอ และปลา เป็ นต้น เมื่อร่ างกฏระเบียบนี้ เสร็ จสมบูรณ์แล้ว ข้อมูลตัวเลขและข้อมูลต่างๆ ที่ฟาร์มต้องจัดทาและจัดเก็บข้อมูล และต้องส่ ง
ข้อมูลไปยังผูข้ ายรายต่อไปในห่ วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะต้องได้รับการจัดทาให้เป็ นมาตรฐาน
FSMA Proposed Rule for Food Traceability: https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/fsma-proposed-rule-food-traceability
Food Traceability List: https://www.fda.gov/food/food-safety-modernization-act-fsma/food-traceability-list

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 516 จะออกในวันที่ 30 ต.ค. 2563
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