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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่ องเด่นประจำสัปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100%

(ต้นเดือนกันยายน 2564)

วันที่เริ่ ม

สินค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสินค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

2 ก.ย.

โซบะจากประเทศเนปาล

Total Aflatoxin

เพิ่มความถี่

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000826640.pdf

ค่ามาตรฐาน: 10 µg/kg-ppb

2. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม
100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%)
(ปลายเดือนสิ งหาคม 2564)
วันที่เริ่ ม

สินค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสินค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

26 ส.ค.

เห็ดหูหนูจากประเทศจีน

Imidacloprid

เพิ่มความถี่

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000823985.pdf

ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm

3. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย

(ต้นเดือนกันยายน 2564)

วันที่เริ่ ม

ชื่อสินค้า

รายละเอียดการฝ่ าฝื น

ค่ามาตรฐาน

ประเภทการตรวจสอบ

6 ก.ย.

ทุเรี ยนแช่แข็ง

ตรวจพบ Procymidone 0.08 ppm

0.01 ppm

ตรวจสอบแบบเข้ม 100%

 เยอรมนี แสดงเจตจำนงยื่นร่ ำงข้อจำกัดสำหรับสำรเพอร์ ฟลูออโรอัลคิลและโพลีฟลูออโรอัลคิล
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา เยอรมนี โดยการสนับสนุ นของสถาบันประเมินความเสี่ ยงแห่ งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BfR) แสดงเจตจานงอย่างเป็ น
ทางการที่จะยื่นร่ างข้อจากัด สาหรับสารเพอร์ ฟลูออโรอัลคิลและโพลีฟลูออโรอัลคิล (PFAS) ทั้งหมดต่อหน่ วยงานจัดการเคมีภณ
ั ฑ์ของสหภาพยุโรป (ECHA)
พร้อมกับอีก 4 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป จุดประสงค์คือเพื่อจากัดการผลิต จาหน่ายและใช้สาร PFAS ครอบคลุมเกือบทุกสาขาการใช้งานในสหภาพยุโรป ใน
อีกสองเดือนข้างหน้า กลุ่มอุตสาหกรรมและบริ ษทั ต่าง ๆ จะมีโอกาสส่ งข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะตลาดในปั จจุบนั โดยการตอบแบบสอบถาม ส่ วนร่ างข้อจากัดแบบ
ครอบคลุมจะถูกส่งไปยัง ECHA อย่างช้าภายในเดือนกรกฎาคม 2565
PFAS เป็ นสารเคมีทางอุตสาหกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่ หลายในกระบวนการทางอุตสาหกรรมเนื่ องจากมีคุณสมบัติกนั น้ า กันน้ ามันและกันฝุ่น โดยมีอยู่ใน
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคจานวนมาก เช่น กระดาษ ผ้า แว๊กซ์สกี ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สี ทาผนัง สารทาความสะอาด กระทะและเครื่ องสาอาง เป็ นต้น สารเหล่านี้
ย่อยสลายยากและมีโอกาสสะสมในสิ่ งแวดล้อมและในตัวมนุษย์ โดยมี BfR เข้าร่ วมในร่ างข้อจากัดสาหรับ PFAS ภายในสหภาพยุโรป ข้อจากัดนี้ ครอบคลุมถึงการ
ผลิต จาหน่ายและใช้สาร PFAS ในเกือบทุกสาขาการใช้งาน
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ตามระเบียบ REACH ว่าด้วยสารเคมีของสหภาพยุโรป การยื่นข้อจากัดจะเริ่ มขึ้นเมื่อยอมรับว่าสารมีความเสี่ ยงที่ยอมรับไม่ได้และได้รับการควบคุมอย่างไม่
เหมาะสม สาหรับ PFAS การยื่นข้อจากัดเป็ นสิ่ งที่ชอบธรรมโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากอายุการใช้งาน (ความยัง่ ยืน) ที่ยาวนานเป็ นพิเศษของสารนั้น หากสารถูก
ปล่อยออกมาเรื่ อย ๆ จะไปสะสมอยู่ในสิ่ งแวดล้อม และถึงแม้ถา้ ทาได้ ก็อาจไม่สามารถฟื้ นฟู ได้ห ากไม่ใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวด ประเทศสมาชิกที่เข้าร่ วม
(เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สวีเดน เดนมาร์ก นอร์เวย์) ยังได้ช้ ีให้เห็นถึงพิษภัยบางประการของ PFAS ที่มีต่อสุขภาพของมนุษย์อีกด้วย
ประเทศสมาชิกที่เข้าร่ วมกาหนดยื่นร่ างข้อจากัดที่สรุ ปแล้วไปยัง ECHA ภายใน 1 ปี (จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565) นอกจากการประเมินความเสี่ยงแล้วยังมี
แผนที่จะกาหนดมาตรการจากัดและคาแนะนาพิเศษไว้ดว้ ย หลังจากนั้นจะมีการหารื อเกี่ ยวกับร่ างข้อจากัดภายในองค์กรของ ECHA โดยคานึ งถึงความคิดเห็ น
สาธารณะ คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะเป็ นผูต้ ดั สินเกี่ยวกับมาตรการจากัดการใช้สารโดยยึดตามความคิดเห็นที่ได้รับจาก ECHA
PFAS industrial chemicals: BfR is participating in the EU-wide restriction proposal
https://www.bfr.bund.de/cm/349/pfas-industrial-chemicals-BfR-is-participating-in-the-eu-wide-restriction%20proposal.pdf

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 539 จะออกในวันที่ 1 ต.ค. 2564

ผูจ้ ดั ทา: บริ ษทั รับตรวจสิ นค้าโพ้นทะเล จากัด สาขากรุ งเทพ http://omicbangkok.com/
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