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OMIC Food Safety Newsletter No. 555 May 27, 2022
จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่ องเด่นประจำสัปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม
100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%)
(ปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2565)
วันที่เริ่ ม

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

26 เม.ย.

พริ กขี้หนูจากประเทศไทย

Propiconazole

เพิม่ ความถี่

28 เม.ย.

ถัว่ เขียวจากประเทศจีน

Cyproconazole

เพิ่มความถี่

13 พ.ค.

เห็ดหอมจากประเทศจีน

Procymidone

เพิ่มความถี่

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000933847.pdf

ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000935218.pdf

ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000938539.pdf
ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm

*ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขรายการอาหารที่เป็ นเป้าหมายของการตรวจสอบได้จากเว็บไซต์อา้ งอิง

2. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย

(กลางเดือนพฤษภาคม 2565)

วันที่เริ่ ม

ชื่อสิ นค้า

รายละเอียดการฝ่ าฝื น

ค่ามาตรฐาน

ประเภทการตรวจสอบ

12 พ.ค.

ทุเรี ยนสด

Procymidone
(ตรวจพบ 0.04 ppm)

0.01 ppm

ตรวจสอบแบบเข้ม 100%

 FDA จำกัดสำรตะกัว่ ในน้ำผลไม้ เพื่อลดกำรสั มผัสกับธำตุพษิ ในอำหำรให้ น้อยลงอีก
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่ งสหรัฐอเมริ กา (FDA) ประกาศร่ างคาแนะนาสาหรั บผูป้ ระกอบการเพื่อ แสดงระดับการ
ดาเนิ นการเกี่ยวกับสารตะกัว่ ในน้ าผลไม้ โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของแผนปฏิบตั ิการ “เข้าใกล้ศูนย์ยิ่งขึ้น (Closer to Zero)” ซึ่ งเป็ นแนวทางตาม
หลักวิทยาศาสตร์ เพื่อลดการสัมผัสธาตุพิษในอาหาร (ตะกัว่ สารหนู แคดเมียม ปรอท) ในเด็ก มีการรับฟังความคิดเห็นที่มีตอ่ ร่ างคาแนะนานี้
เป็ นเวลา 60 วัน หลังจากนั้น เมื่ อสรุ ปผลแล้ว จะแทนที่ 50 ppb ซึ่ งเป็ นมาตรฐานปั จจุบันที่ ระบุไว้ในแนวทาง HACCP ของน้ าผลไม้
FDA เชื่อว่านี่เป็ นค่าที่สามารถทาได้ หากผูป้ ระกอบการวางมาตรการเพื่อลดตะกัว่ ให้เหลือน้อยที่สุดภายในแนวทางปฏิบตั ิที่ดีในการผลิตใน
ปัจจุบนั (CGMP)
ร่ างระดับการดาเนิ นการครั้งนี้ เป็ นข้อเสนอการจัดการความเสี่ ยงที่เป็ นรู ปธรรมข้อแรกที่เกี่ยวข้องกับ “แผนปฏิบตั ิการเข้าใกล้ศูนย์
ยิ่งขึ้น” ของ FDA เนื่องจากในบรรดาธาตุพิษเป้าหมาย 4 ชนิด มีการกาหนดค่าอ้างอิงชัว่ คราว (interim reference levels: IRLs) สาหรับตะกัว่
ไว้อยูก่ ่อนแล้ว จึงมีการเสนอระดับการดาเนินการในผลิตภัณฑ์ที่เด็กบริ โภคเป็ นปริ มาณมาก ก่อนธาตุพิษอื่นๆ
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<ร่ างระดับการดาเนินการของตะกัว่ >
• น้ าแอปเปิ ลไม่เข้มข้น (ดื่มได้เลย): 10 ppb
• น้ าผลไม้และน้ าผลไม้ผสมแบบไม่เข้มข้นอื่นๆ (รวมถึงน้ าแอปเปิ ลผสม): 20 ppb
ในอนาคตยังมีแผนที่จะดาเนินการเพื่อกาหนดระดับการดาเนินการสาหรับธาตุพิษอื่นๆ ด้วยตามลาดับ นอกจากนี้ ระดับการดาเนินการ
ที่ FDA เสนอในครั้งนี้ มีการใช้ค่าที่ต่ากว่าค่ามาตรฐานสู งสุ ดของ Codex ซึ่งเป็ นมาตรฐานสากล โดยอธิบายว่า เพราะกาหนดตามข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ในประเทศและผลิตภัณฑ์นาเข้าที่จาหน่ายในสหรัฐอเมริ กา
*ดูรายละเอียดได้จาก link นี้
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-takes-steps-limit-lead-juice-further-reduce-exposure-toxic-elements-foods
https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/draft-guidance-industry-action-levels-lead-juice

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 556 จะออกในวันที่ 10 มิ.ย. 2565

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/download/2
(ภาษาญี่ปุ่น) http://omicbangkok.com/en/download/2
เว็บไซต์เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร: (ภาษาญี่ปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/
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