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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่ องเด่นประจำสัปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100%

(ต้นเดือนถึงกลางเดือนมกราคม 2564)

วันที่เริ่ ม

สินค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสินค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

8 ม.ค.

น้ าผึ้งจากประเทศนิวซีแลนด์

Glyphosate

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000716751.pdf
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm

14 ม.ค.

ข้าวโพดจากประเทศเนปาล

Total Aflatoxin

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000719607.pdf
ค่ามาตรฐาน: 10μg/kg-ppb

2. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย

(กลางเดือนมกราคม 2564)

วันที่เริ่ ม

ชื่อสินค้า

รายละเอียดการฝ่ าฝื น

ค่ามาตรฐาน

ประเภทการตรวจสอบ

13 ม.ค.

กระเจี๊ยบสด

ตรวจพบ Profenofos 0.03 ppm

0.01 ppm

ตรวจสอบแบบ monitoring

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)

(ต้นเดือนถึงกลางเดือนมกราคม 2564)

วันที่

ประเทศที่แจ้ง

เหตุผลที่แจ้ง

หมายเหตุ

8 ม.ค.

เยอรมนี

ตรวจพบสาร Carbofuran (0.067 mg/kg-ppm) และสาร Carbendazim (0.51 mg/kg-ppm)
ที่ไม่ได้รับอนุญาตในถัว่ พูสด

Information for attention

18 ม.ค.

เยอรมนี

ตรวจพบสารแคดเมียมในปลาหมึกสดแช่แข็ง (2.42 mg/kg – ppm)

Border rejection

 กระทรวงสำธำรณสุ ขไทย แก้ ไขเพิม่ เติมข้ อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอำหำร
กระทรวงสาธารณสุขไทยทบทวนข้อกาหนดเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารและเผยแพร่ ประกาศและเอกสารเพิ่มเติมเมื่อเดือนตุลาคม
วันที่มีผลบังคับใช้คือวันที่ 10 ตุลาคม 2563 สาหรับอาหาร 29 ประเภท เช่ น น้ ามันมะพร้ าว ช็อกโกแลต นม ฯลฯ เดิ มมีเงื่ อนไขการใช้วตั ถุเจื อปนอาหารที่
กาหนดไว้ตามประกาศแต่ละฉบับซึ่งกาหนดคุณภาพและมาตรฐานของอาหารดังกล่าวไว้ แต่ในประกาศเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารนี้ได้รวมข้อกาหนดเข้าด้วยกัน
และยกเลิกข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องแต่ละฉบับไป
นอกจากนี้ยงั มีการกาหนดเงื่อนไขการใช้วตั ถุเจือปนอาหารบางส่วนตามมาตรฐานฉบับล่าสุดของ CODEX (General Standard for Food Additives: GFSA2019)
และหากพบว่าผูผ้ ลิตหรื อผูน้ าเข้ามีการใช้วตั ถุเจื อปนอาหารที่ฝ่าฝื นประกาศ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท กรณี ใช้วตั ถุเจือปนอาหารฝ่ าฝื นประกาศจนอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อาจมีโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรื อปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ
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หากมีการใช้วตั ถุเจือปนอาหารภายใต้ขอ้ กาหนดเดิมก่อนวันบังคับใช้ขอ้ กาหนดแก้ไขเพิ่มเติม จะได้รับการผ่อนผันกาหนดบังคับใช้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบั ปี ที่
เงื่อนไขการใช้งานได้รับอนุมตั ิ ทั้งนี้ ตามเอกสารเพิ่มเติมของรัฐบาลไทย ยกตัวอย่างเช่น หากได้รับอนุมตั ิในปี 2559 ควรระมัดระวังเนื่องจากมีความเป็ นไปได้ที่จะ
บังคับใช้ยอ้ นหลัง เช่น จาเป็ นต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดใหม่ต้ งั แต่วนั ที่ 21 ธันวาคม 2561 เป็ นต้น (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก “เอกสารเพิ่มเติม” ใน link
ต่อไปนี้)
ประกาศฉบับที่ 417: http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P417.pdf
ประกาศฉบับที่ 418: http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P418.pdf
เอกสารเพิ่มเติม: http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_fda/418_FoodAdditives.pdf

 FDA สหรั ฐฯ อนุมัติกำรปรั บเปลี่ยนจีโนมโดยเจตนำของสำยพันธุ์ สุกรเลี้ยงสำหรั บเป็ นอำหำรและเพื่อศั กยภำพในกำรรั กษำ
องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริ กา (FDA) อนุมตั ิการปรับเปลี่ยนจีโนมโดยเจตนา (IGA) ของสุกร GalSafe ซึ่งเป็ นสายพันธุ์สุกรเลี้ยง นี่จะเป็ นสัตว์ IGA ชนิด
แรกที่ได้รับการยอมรับจาก FDA เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ท้งั ในแง่เป็ นอาหารและศักยภาพในการรักษาสาหรับมนุษย์ IGA ของสุ กร GalSafe (โครงสร้าง pPL657
rDNA) มีวตั ถุประสงค์เพื่อกาจัด α-gal (Galactose-α-1,3-Galactose) ในเซลล์ โรค Alpha-gal (α-gal) syndrome มีความเป็ นไปได้ที่จะทาให้เกิดอาการแพ้ α-gal ใน
เนื้อแดงตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงระดับรุ นแรง
US FDA: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-its-kind-intentional-genomic-alteration-line-domestic-pigs-both-human-food

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 523 จะออกในวันที่ 12 ก.พ. 2564

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/
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