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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ใน
การตรวจสอบ 30%)
(ปลายเดือนเมษายน 2562)

26 เม.ย.

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)
ผักหวานจากประเทศเวียดนาม

26 เม.ย.

แครอทจากประเทศเวียดนาม

Hexaconazole

เพิ่มความถี่

26 เม.ย.

อะโวคาโดจากประเทศเม็กซิโก

Bifenthrin

เพิ่มความถี่

วันที่เริ่ ม

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

Hexaconazole

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000505551.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000505551.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000505551.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

2. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย

(ปลายเดือนเมษายน 2562)

วันที่เริ่ ม

ชื่อสิ นค้า

รายละเอียดการฝ่ าฝื น

ค่ามาตรฐาน

ประเภทการตรวจสอบ

22 เม.ย.

เหล้าผลไม้

ใช้สารเติมแต่งนอกเหนือจากที่กาหนด
(ตรวจพบ Azorubine)

ไม่ใช้

ตรวจสอบแบบอิสระ

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)

(ปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม 2562)

วันที่

ประเทศที่แจ้ง

เหตุผลที่แจ้ง

หมายเหตุ

26 เม.ย.

สเปน

การควบคุมอุณหภูมิของเนื้ อปลาบดแช่แข็งไม่ดีพอ

border rejection

2 พ.ค.

สวิตเซอร์แลนด์

ตรวจพบ Carbofuran (0.011 mg/kg-ppm) ซึ่งเป็ นสารที่ยงั ไม่ได้รับอนุญาตในต้นหอม (Scallion)

information for attention

เรื่องกำรยกระดับควำมเข้ มงวดระบบแสดงข้ อมูลดัดแปลงพันธุกรรม
เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 62 สานักงานคณะรัฐมนตรี ออกกฎหมายยกระดับความเข้มงวดสาหรับมาตรฐานการติดฉลากแสดงข้อมูลการดัดแปลงพันธุกรรม ปั จจุบนั หาก
มีการเจือปนของพืชดัดแปลงพันธุกรรมไม่เกิน 5% ก็สามารถแสดงเป็ น "ไม่ดดั แปลงพันธุกรรม" ได้ แต่หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็ นต้นไปจะแสดงเช่นนั้นได้
ก็ต่อเมื่อ “ไม่ตรวจพบ” พืชดัดแปลงพันธุกรรม สาหรับเหตุผลว่าที่ผา่ นมาอนุญาตให้แสดงเป็ น “ไม่ดดั แปลงพันธุ กรรม" ได้แม้มีการเจือปนไม่เกิ น 5% สื บเนื่ องจาก
ความยากลาบากในการแยกควบคุมโดยสมบูรณ์ในขั้นตอนของการผลิ ตและกระจายสิ นค้า เช่ นตูค้ อนเทนเนอร์ หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ งธัญพืชเช่ นข้าวโพด
หรื อถัว่ เหลือง แม้จะมีการทาความสะอาดแล้วก็ยงั คงมี พืชดัดแปลงพันธุ กรรมที่เคยขนส่ งในอดี ตตกค้างอยู่บา้ งเล็กน้อย เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากมีเสี ยง
เรี ยกร้องให้ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคซึ่ งมองว่าการระบุเช่นนั้น “ทาให้ผบู้ ริ โภคเข้าใจผิดว่าไม่มีพืชดัดแปลงพันธุ กรรมเจือปนอยูเ่ ลย” จึงนามาซึ่ ง
การแก้ไขกฎข้อบังคับในครั้งนี้
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หลังจากแก้ไขกฎข้อบังคับแล้ว หากต้องการแสดงข้อมูลว่ามีการแยกควบคุมการผลิ ตและกระจายสิ นค้าอย่างเหมาะสมสาหรับสิ นค้าอาหารที่มีอตั ราการเจือ
ปนไม่เกิน 5% อนุญาตให้ระบุบนฉลากแสดงข้อมูลได้ตามความสมัครใจในลักษณะดังนี้
(ตัวอย่างกรณี แสดงข้อมูลนอกช่องระบุขอ้ มูลทั้งหมด)
“ใช้ถวั่ เหลืองที่แยกควบคุมต่างหากจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม”
“ข้าวโพดที่ใช้เป็ นวัตถุดิบ มีการแยกควบคุมการผลิตและกระจายสิ นค้าเพื่อป้ องกันการเจือปนของพืชดัดแปลงพันธุกรรม” ฯลฯ
(ตัวอย่างกรณี แสดงข้อมูลในช่องระบุขอ้ มูลทั้งหมด)
“ข้าวโพด (แยกควบคุมการผลิตและกระจายสิ นค้าแล้ว)”
“ถัว่ เหลือง (คัดแยกเพื่อป้ องกันการเจือปนของพืชดัดแปลงพันธุกรรม)” เป็ นต้น
ทั้งนี้ ปัจจุบนั มีการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับวิธีตรวจสอบพืชดัดแปลงพันธุกรรมโดยสถาบันวิจยั แห่ งชาติ โดยมีแผนพิจารณาวิธีตรวจสอบข้าวโพดในปี 2561 และ
ถัว่ เหลืองในปี 2562 คาดว่าวิธีการตรวจสอบที่แน่ชดั น่าจะทราบหลังจากปี 2563 เป็ นต้นไป
HP หน่วยงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค: https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/genetically_modified/

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 480 จะออกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ผูจ้ ดั ทา: บริ ษทั รับตรวจสิ นค้าโพ้นทะเล จากัด สาขากรุ งเทพ http://omicbangkok.com/
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เว็บไซต์เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร: (ภาษาญี่ปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/
(ภาษาอังกฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/
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