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OMIC Food Safety Newsletter No. 503 April 24, 2020
จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่ องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการเพิ่มเติมในการตรวจสอบแบบเข้ม 100%
วันที่เริ่ ม
13 เม.ย.

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)
พริ กทาบาสโก้ (Tabasco pepper) จาก
ประเทศเวียดนาม

(กลางเดือนเมษายน 2563)
รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

Propiconazole

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000621438.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg–ppm)

2. การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย

(ต้นเดือนถึงกลางเดือนเมษายน 2563)

วันที่เริ่ ม

ชื่อสิ นค้า

รายละเอียดการฝ่ าฝื น

ค่ามาตรฐาน

ประเภทการตรวจสอบ

1 เม.ย.

ผลิตภัณฑ์แปรรู ปจากหญ้าธรรมชาติและ
เครื่ องเทศ: พริ ก

ตรวจพบ Aflatoxin 26 μg/kg
(B1: 25.5 μg/kg)

ไม่เกิน 10 μg/kg

ตรวจสอบแบบเข้ม
100%

1 เม.ย.

อาหารทะเลสดแช่แข็งสาหรับบริ โภคดิบ
: ปลาหมึกกล้วย

ไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดเฉพาะและมาตรฐาน
(Coliform: Positive)

Negative

ตรวจสอบแบบ
monitoring

1 เม.ย.

ถัว่ ทอด

ไม่พบ

ตรวจสอบแบบอิสระ

12 เม.ย.

เครื่ องปรุ งรส (TOPP RICE CONGEE CHICKEN
MUSHROOM FLAVOUR)
(เครื่ องปรุ งรสในโจ๊กกึ่งสาเร็ จรู ป)

ไม่เกิน 0.2g/kg

ตรวจสอบโดย
หน่วยงานรัฐ

สารเติมแต่งนอกเหนื อจากที่ระบุ
(ตรวจพบการใช้ TBHQ 1 μg/g)
ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานการนาไปใช้
(ใช้ Butylated hydroxyanisole 1.0g/kg)
(ใช้กบั น้ ามันปาล์มซึ่งผสมอยูใ่ นวัตถุดิบ)

 สำนักงำนกิจกำรผู้บริ โภค เรื่ องกำรติดฉลำกอำหำรเนื่องจำกกำรแพร่ ระบำดของโรค COVID-19
เนื่ องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ไปทัว่ โลกซึ่ งกาลังส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อห่ วงโซ่ อุปทานของอาหารทั้งในและต่างประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบการผลิตอาหารปลอดภัยสอดคล้องต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป สานักงานกิ จการผูบ้ ริ โภคของญี่ปุ่นร่ วมกับกระทรวงเกษตรป่ าไม้และ
ประมงและกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ ได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2563 เรื่ องการดาเนิ นการตามข้อกาหนดมาตรฐานการ
ติดฉลากอาหารอย่างยืดหยุน่ ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายการติดฉลากอาหารมาตรา 4 วรรค 1 ยกเว้นการติดฉลากแสดงสารก่อภูมิแพ้และวันหมดอายุซ่ ึ งเป็ นข้อมูล
สาคัญต่อการป้องกันผลกระทบทางสุ ขภาพ
การดาเนิ นการครั้งนี้ เ ป็ นมาตรการเพื่อช่ วยให้การผลิ ตและกระจายสิ นค้าอาหารเป็ นไปด้วยความราบรื่ น ส่ วนการฝ่ าฝื นกฎหมายในลักษณะที่ เป็ นการ
หลอกลวงผูบ้ ริ โภคนั้นก็จะมีการบังคับใช้มาตรการปราบปรามอย่างเข้มงวดดังเช่นที่ผา่ นมา
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นอกจากนี้ ยังได้มีการแจ้งเกี่ยวกับการติดฉลากแสดงสถานที่ผลิตและสัญลักษณ์เฉพาะของสถานที่ผลิตในวันเดียวกันว่า แม้ขอ้ มูลนี้ จะเป็ นข้อมูลสาคัญเพื่อ
การตรวจสอบอย่างรวดเร็ วเมื่อเกิดอันตรายต่อสุ ขภาพจากอาหาร แต่ในช่วงดาเนิ นมาตรการประกาศใช้มาตรฐานการติดฉลากอาหารนี้ จะยกเว้นให้เป็ นกรณี พิเศษ
แม้สถานที่ผลิตอาหารจริ งจะแตกต่างจากสถานที่ผลิตอาหารที่แสดงบนบรรจุภณั ฑ์หรื อภาชนะก็ไม่เป็ นไร

แต่ขอให้ดาเนิ นการแจ้งเรื่ องไว้โดยใช้แบบฟอร์ มที่

กาหนด
เช่นเดียวกันสาหรับกฎหมายการตรวจสอบย้อนกลับข้าวก็ได้มีการประกาศแจ้งในวันเดียวกันแล้วว่าให้ดาเนิ นการตามข้อกาหนดกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายทอด
ข้อมูลแหล่งผลิตและการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายข้าวและธัญพืช (กฎหมายการตรวจสอบย้อนกลับข้าว) มาตรา 8 อย่างยืดหยุน่ โดยแม้การระบุแหล่งผลิต
วัตถุดิบบนภาชนะหรื อบรรจุภณั ฑ์สินค้าจะไม่ตรงกับแหล่งผลิตจริ งก็ไม่เป็ นไรแต่ตอ้ งมีการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องในช่วงเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับแหล่งผลิตสิ นค้า
นั้นๆ ต่อผูบ้ ริ โภคโดยติดประกาศในร้านค้า ประกาศบริ ษทั หรื อโพสต์ประกาศในเว็บไซต์ เป็ นต้น
สานักงานกิจการผูบ้ ริ โภค
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019558/
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019590/
https://www.caa.go.jp/notice/entry/019585/

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 504 จะออกในวันที่ 15 พฤษภาคม 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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