การกากับดูแลกระดาษสัมผัสอาหารในประเทศญี่ปุ่น
การกากับดูแลความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร (ซึ่งเรียกว่า “อุปกรณ์ (apparatus) หรือ ภาชนะบรรจุ
(packaging)” ขึ้น กั บ คุณ ลั กษณะ) มีเอกลั กษณ์ ที่ แตกต่ างจากประเทศอื่ น ๆ คือ การมีองค์ก รภาคเอกชนเข้ามามี
บทบาทสาคัญในการกากับดูแลและควบคุมความปลอดภัย ถึงแม้เป็นมาตรการสมัครใจ แต่มีประสิทธิภาพสูงมากและ
เป็นที่ยอมรับอย่างสูง จนเกือบจะเป็นมาตรการบังคับโดยปริยาย โดยหน่วยงานของรัฐกากับดูแลความปลอดภัยพื้นฐาน
ของวัสดุสัมผัสอาหารให้เป็นไปตามกฎหมาย ในขณะที่องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมของผู้ผลิตและผู้ค้า ทาหน้าที่
กากับดูแลความปลอดภัยเชิงเทคนิคของวัสดุสัมผัสอาหาร
โดยทั่วไป ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์ และภาชนะบรรจุ อาหาร ในประเทศญี่ปุ่น เป็นสมาชิกของ
สมาคมที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 แห่ง ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมอย่างเคร่งครัด หากผู้ประกอบการรายใด
ละเมิดกฎระเบียบหรือทาผิดร้ายแรงจนถูกเพิกถอนสมาชิกภาพ ผลกระทบที่ตามมาจะรุนแรงมาก เช่น ผู้ประกอบการ
จะดาเนินธุรกิจต่อไปอย่างลาบาก ทั้งตัวบุคคลและสินค้าไม่ได้รับความเชื่อถือ ด้วยเหตุนี้มาตรฐานอุตสาหกรรมแบบ
สมัครใจจึงมีประสิทธิภาพสูงมากในประเทศญี่ปุ่น
Japan Paper Association หรือ JPA
Japan Paper Association หรือ JPA เป็นสมาคมของผู้ผลิตกระดาษและภาชนะบรรจุที่ทาจากกระดาษและ
ผู้ผลิตสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ โดยในปี ค.ศ.2010 JPA ได้เริ่มโครงการ JPA-ChemiNet ให้สมาชิก
ของสมาคมแจ้งลงทะเบียนสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษสัมผัสอาหาร เพื่อจัดทาบัญชีรายการสารเคมีที่
อนุญาตใช้ หรือ positive list ผู้ผลิตสารเคมีและผู้ผลิตกระดาษต้องแจ้งรายการสารเคมีที่ใช้พร้อมข้อมูลเฉพาะของสาร
หากผู้ผลิตสารเคมีปฏิเสธการให้ข้อมูล สารเคมีนั้นจะถูกห้ามนามาใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษสัมผัสอาหาร จนถึงปี
ค.ศ.2011 มีส ารเคมีถึง 1,900 รายการที่ จดทะเบียนไว้ใน JPA-ChemiNet ซึ่งจะมีการประเมินความเสี่ ยงของสาร
เหล่านี้และเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป (JPA, 2011) สารเคมีเหล่านี้ถูกจัดแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
1) สารกลุ่ ม 1-A หมายถึ ง สารเคมี ที่ อ ยู่ ใน positive list ของกฎหมายในประเทศตะวั น ตก และไม่ มี ใน
negative list หรือ negative list สารองของ JPA
2) สารกลุ่ม 1-B หมายถึง สารเคมีที่ไม่อยู่ใน positive list ของกฎหมายในประเทศตะวัน ตก และไม่มีใน
negative list หรือ negative list สารองของ JPA
3) สารกลุ่ ม 2-A หมายถึ ง สารเคมี ที่ อ ยู่ ใน positive list ของกฎหมายในประเทศตะวั น ตก และอยู่ ใน
negative list สารองของ JPA
4) สารกลุ่ ม 2-B หมายถึ ง สารเคมี ที่ ไม่ อ ยู่ ใน positive list ของกฎหมายในประเทศตะวั น ตก แต่ อ ยู่ ใน
negative list สารองของ JPA
5) สารเคมีที่ไม่มี CAS No
6) สารเคมีในสีย้อม (dyestuff)
การประเมินความเสี่ยงของสารเคมีที่จดทะเบียนไว้แล้วนี้ JPA จะพิจารณาแหล่งที่มาและปริมาณของสารเคมีที่
มีในกระดาษ เพื่อใช้ในการประเมินการได้รับสัมผัสสารเคมีนั้น จึงแบ่งสารเคมีเหล่านี้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1) สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ เพื่อควบคุมคุณภาพกระดาษ และสารเหล่านี้ยังคงเหลืออยู่ใน
กระดาษ
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2) สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิต และสารเหล่านี้มักไม่หลงเหลือ ใน
กระดาษสาเร็จรูป
3) สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษหรือรีไซเคิลเยื่อกระดาษ และสารเหล่านี้มักไม่หลงเหลือใน
กระดาษสาเร็จรูป
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