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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่องเด่ นประจําสั ปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ใน
การตรวจสอบ 30%)
สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
วันที่เริ่ ม
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)
เมล็ดงาจากประเทศไนจีเรี ย
28 ต.ค.

(ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2562)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

Aflatoxin

ลดความถี่

1 พ.ย.

พริ กเขียว/แดงจากประเทศเวียดนาม

Propiconazole

เพิ่มความถี่

1 พ.ย.

ต้นหอมจากประเทศจีน

Pyriproxyfen

เพิ่มความถี่

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000561115.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 10µg/kg – ppb)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000563111.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000563111.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

 กฎหมายทีม่ ีการแก้ ไขปรั บปรุงเพิม่ เติมบางส่ วนของกฎหมายสุ ขาภิบาลอาหาร
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 มีการประกาศใช้กฎหมายที่มีการแก้ไขปรับปรุ งเพิ่มเติมบางส่ วนของกฎหมายสุ ขาภิบาลอาหาร
[ที่มาของการแก้ไขกฎหมาย]
 ระยะเวลาประมาณ 15 ปี ที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการแก้ไขกฎหมายสุ ขาภิบาลอาหารครั้งล่าสุ ด ท่ามกลางการเปลี่ ยนแปลงของโครงสร้ างครัวเรื อน ทําให้สภาวะ
แวดล้อมและสิ่ งที่รายล้อมอาหาร รวมทั้งความต้องการที่มีต่ออาหารเปลี่ ยนแปลงไป เช่ น การมีความต้องการอาหารปรุ งสุ กเพิ่มขึ้น การออกไปรับประทาน
อาหารนอกบ้าน หรื อซื้ออาหารสําเร็ จกลับบ้านมากขึ้น รวมทั้งความก้าวหน้าในยุคโลกาภิวตั น์ของอาหาร เช่น มีการนําเข้าอาหารมากขึ้น เป็ นต้น
 มีความจําเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องจัดการกับความเสี ยหายต่อสุ ขภาพที่เกิ ดจากอาหาร เช่ น การเกิ ดโรคอาหารเป็ นพิษขยายวงกว้างข้ามจังหวัด หรื อการลดจํานวน
การเกิดโรคอาหารเป็ นพิษ เป็ นต้น
 ในมุมมองของการเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิ มปิ ก พาราลิ มปิ กปี 2020 และส่ งเสริ มการส่ งออกอาหาร จึงจําเป็ นที่จะต้องจัดการกับสุ ขอนามัยอาหาร
ของญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแก้ไขดังที่ระบุต่อไปนี้เป็ นไปเพื่อความปลอดภัยอาหารนําเข้า
【ตรวจสอบการจัดการด้านสุขอนามัยตามหลัก HACCP】
(ปัจจุบนั )
ยังไม่มีการตรวจสอบการจัดการด้านสุขอนามัยตามหลัก HACCP

(หลังการแก้ไข)
สําหรับรายการที่ตอ้ งจัดการด้านสุ ขอนามัยอาหารตามหลัก HACCP ในญี่ปุ่น (คาดว่า
→
จะเป็ นเนื้ อสัตว์และเนื้ อสัตว์ปีก) กําหนดให้มีการจัดการสุ ขอนามัยตามหลัก HACCP
สําหรับอาหารนําเข้าด้วย โดยถือเป็ นเงื่อนไขการนําเข้า (ควบคุมโดยกฎกระทรวง)

【หน้าที่แนบเอกสารใบรับรองสุ ขอนามัย (1) (ตรวจสอบว่าเป็ นอาหารที่ได้จากปศุสตั ว์ที่มีสุขภาพดี)】
(หลังการแก้ไข)
(ปัจจุบนั )
นอกจากรายการอาหารเป้ าหมายที่มีกาํ หนดไว้แล้ว ยังมี บางรายการที่ มีเชื้ อจุลินทรี ย ์
กําหนดเป็ นหน้า ที่ ใ ห้แ นบเอกสารใบรั บรองสุ ข อนามัยสํา หรั บ → ซึ่ งมี ความเสี่ ยงต่อโรคอาหารเป็ นพิ ษ จึ งกําหนดให้ น มและผลิ ตภัณฑ์จากนมเป็ น
เนื้อสัตว์ อวัยวะและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์
กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ต้อ งควบคุ ม ความเสี่ ย งอย่า งเหมาะสมเป็ นพิ เ ศษ (ควบคุ ม โดย
กฎหมาย)
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【หน้าที่แนบเอกสารใบรับรองสุ ขอนามัย (2) (ตรวจสอบสภาพการควบคุมสุ ขอนามัยในพื้นที่ผลิต)】
(หลังการแก้ไข)
(ปัจจุบนั )
กําหนดเป็ นหน้าที่ให้แนบเอกสารใบรับรองสุ ขอนามัยสําหรับปลา → กําหนดเป็ นหน้าที่ให้แนบเอกสารใบรับรองสุ ขอนามัยสําหรับปลาปั กเป้ าและหอย
ปักเป้ าและหอยนางรมบริ โภคดิบโดยการประกาศ (ประกาศแจ้ง)
นางรมบริ โภคดิบที่ออกโดยกฎกระทรวง
รายละเอียดเพิม่ เติมศึกษาได้จากหน้าเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุ ขแรงงานและสวัสดิการแห่ งประเทศญี่ปุ่น
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000197196.html
*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 493 จะออกในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ผูจ้ ดั ทํา: บริ ษทั รับตรวจสิ นค้าโพ้นทะเล จํากัด 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/
(ภาษาอังกฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/
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