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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่ องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%:
ความถี่ในการตรวจสอบ 30%)

(ต้นเดือนถึงกลางเดือนมีนาคม 2563)
วันที่เริ่ ม

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

4 มี.ค.

เมล็ดโกโก้จากประเทศเปรู

2, 4-D

ลดความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000603910.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

11 มี.ค.

ผักโขมจากประเทศจีน

Pyraclostrobin

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000607036.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

16 มี.ค.

ดาวเรื องฝรั่งจากประเทศอียปิ ต์

Chlorpyrifos

ลดความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000608759.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

 FDA สหรัฐฯ เปิ ดรับควำมคิดเห็นอีกครั้งเกีย่ วกับหลักกำรทัว่ ไปเพื่อปรับปรุ งมำตรฐำนอำหำรให้ ทนั สมัย
องค์การอาหารและยาแห่ งสหรัฐฯ (FDA) กาลังเปิ ดรับความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อมูลใหม่ๆ อีกครั้งเกี่ ยวกับ “มาตรฐานอาหาร; หลักการทัว่ ไปและ
การปรับปรุ งมาตรฐานอาหารให้ทนั สมัย (General Principals for Food Standards Modernization)” ซึ่ งเป็ นกฎที่เสนอร่ วมกับ USDA เมื่อปี 2548 โดย
กฎระเบียบนี้ คาดว่ามีวตั ถุประสงค์เพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจากการปลอมปนเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (การผสมวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อเพิ่มปริ มาณ ฯลฯ),
เพื่อรักษาคุณสมบัติพ้นื ฐาน คุณลักษณะสาคัญและความสมบูรณ์ของสารอาหาร และเพื่อส่ งเสริ มนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมโดยให้ผผู ้ ลิ ตมีความยืดหยุน่
ในการผลิ ตอาหารเพื่อสุ ขภาพมากขึ้น ปั จจุ บนั มี ข ้อกาหนดเกี่ ยวกับการผลิ ตและปริ มาณส่ วนประกอบสาหรั บอาหารประเภทขนมปั ง แยม น้ าผลไม้
ช็อกโกแลต
สื บเนื่ องจากการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์รูปแบบใหม่และวิทยาศาสตร์ ดา้ นโภชนาการล่าสุ ด FDA จึ งกาลังเปิ ดรับข้อมูลใหม่ๆ เพื่อนาไปประกอบการ
ทบทวนมาตรฐานที่มีอยูส่ าหรับอาหารเพื่อสุ ขภาพซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลยุทธ์นวัตกรรมด้านโภชนาการ โดยเปิ ดรับจนถึงวันที่ 21 เม.ย. 2563
<เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ FDA> https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-reopens-comment-period-general-principles-food-standards-modernization

หน้า 1 จาก 2

เรื่ องกำรใช้ มำตรฐำนกำรติดฉลำกแสดงอำหำรอย่ ำงยืดหยุ่นในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรค COVID-19
สานักงานกิจการผูบ้ ริ โภคร่ วมกับกระทรวงเกษตรป่ าไม้และประมงแห่ งประเทศญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 63 เพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนของ
วัตถุดิบนาเข้าจากประเทศจีนเนื่ องจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อโคโรน่ าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในประเทศจี น โดยให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึ ง
การใช้มาตรฐานการติดฉลากแสดงอาหารอย่างยืดหยุน่ สาหรับสิ นค้าที่ระบุแหล่งกาเนิ ดของวัตถุดิบว่าผลิ ตในประเทศจีน แม้ฉลากแสดงแหล่งกาเนิ ด
วัตถุดิบดังกล่าวจะไม่ตรงกับแหล่งกาเนิ ดวัตถุดิบที่นามาใช้จริ ง เฉพาะกรณี ที่มีการให้ขอ้ มูลที่เหมาะสมเกี่ ยวกับแหล่งกาเนิ ดวัตถุดิบที่ถูกต้องของสิ นค้า
ดังกล่าวโดยประกาศแจ้งให้ผบู ้ ริ โภคทัว่ ไปรับทราบผ่านประกาศในร้านค้า ประกาศบริ ษทั บนเว็บไซต์ ฯลฯ
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 มี.ค. ยังได้มีการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ากฎหมายมาตรา 8 (ว่าด้วยเรื่ องการตรวจสอบย้อนกลับ ข้าว) เรื่ องการบันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้ อขายข้าวและธัญพืชและการส่ งข้อมูลแหล่งผลิตจะต้องดาเนิ นการอย่างยืดหยุน่ เช่นเดียวกัน
การดาเนิ นการในครั้ งนี้ เพื่อช่ วยให้ก ารผลิ ตและจาหน่ ายสิ นค้าอาหารเป็ นไปด้วยความราบรื่ น สาหรับการฝ่ าฝื นกฎหมายในลักษณะที่ เป็ นการ
หลอกลวงผูบ้ ริ โภคนั้นก็จะมีการบังคับใช้มาตรการปราบปรามอย่างเข้มงวดดังเช่นที่ผา่ นมา ศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ดงั ต่อไปนี้
<เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสานักงานกิจการผูบ้ ริ โภค>
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019147/ (กฎหมายฉลากแสดงสิ นค้าอาหาร)
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019183/ (กฎหมายการตรวจสอบย้อนกลับข้าว)

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 502 จะออกในวันที่ 10 เมษายน 2563

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/
(ภาษาอังกฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/
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