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OMIC Food Safety Newsletter No. 491 November 1, 2019
จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่องเด่ นประจาสั ปดาห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม
100%: ความถี่ในการตรวจสอบ 30%)
(กลางเดือนตุลาคม 2562)
วันที่เริ่ ม

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)

รายการตรวจสอบ

ประเภท

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง

16 ต.ค.

ขึ้นฉ่ ายจากประเทศอังกฤษ

Fludioxonil

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000557767.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm)

16 ต.ค.

ถัว่ ลันเตาอ่อนจากประเทศไทย

Propiconazole

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000557767.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.05 mg/kg-ppm)

16 ต.ค.

ควินวั จากประเทศเปรู

Fipronil

เพิ่มความถี่

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000557767.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.002 mg/kg-ppm)

 ประกาศรายการบันทึกที่จาเป็ นตามกฎหมายการปรับปรุ งความปลอดภัยของอาหารให้ ทนั สมัย (FSMA) ของ FDA
กฎระเบียบขั้นสุ ดท้ายของโปรแกรมการตรวจสอบซัพพลายเออร์ จากต่างประเทศ (The Foreign Supplier Verification Programs –
FSVP) ตามกฎหมายการปรับปรุ งความปลอดภัยของอาหารให้ทนั สมัย (Food Safety Modernization Act - FSMA) ของ FDA เรี ยกร้องให้
ผูป้ ระกอบการนาเข้าตรวจสอบว่าสิ นค้าอาหารที่นาเข้ามาในสหรัฐฯ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯ หรื อไม่
ในการตรวจสอบของ FSVP เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบของ FDA จะดาเนินการตรวจสอบเอกสารบันทึกของผูน้ าเข้าเพื่อดูสถานการณ์การปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบ ทาง FDA ประกาศรายการบันทึกที่ตอ้ งทาตามกฎระเบียบของ FSVP เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อการสร้างบันทึกของ FSVP ซึ่ ง
ผูน้ าเข้าต้องจัดทาและเก็บรักษาไว้
กฎระเบียบ FSVP ยังมีผลบังคับใช้กรณี บริ ษทั ที่อยูใ่ นประเทศไทยส่งออกสิ นค้าอาหารไปยังสหรัฐฯ อีกด้วย โดยผูส้ ่ งออกอาหารจะต้อง
นาส่ งเอกสารที่ ระบุไว้ในรายการบันทึ กนี้ ให้แก่ผูน้ าเข้าเพื่อให้ผูน้ าเข้า1ประเมินและตรวจสอบเอกสารนั้น ตามรายการต้องมีการบันทึ ก
เกี่ยวกับการวิเคราะห์อนั ตราย (การระบุและประเมินอันตรายทางชีวภาพ เคมีและกายภาพ) และการบันทึกเกี่ยวกับการจัดการอันตรายและ
บันทึกการประเมินความเสี่ ยง ดังนั้นเมื่อจะส่งออกสิ นค้าอาหารไทยไปยังสหรัฐฯ เงื่อนไขแรกคือต้องผ่านการวิเคราะห์อนั ตรายและประเมิน
ความเสี่ ยงของสิ นค้าอาหารที่จะส่ งออกเสี ยก่อน นอกจากนี้ ผนู ้ าเข้าจะต้องประเมินผูส้ ่ งออกทุกๆ 3 ปี หรื อทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโดย
พิจารณาจากเอกสารเหล่านี้ พร้อมกันนั้นผูส้ ่งออกก็จะต้องอัพเดทเอกสารเหล่านั้นให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอด้วย
FDA Publishes List of Records Required Under FSVP
https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-publishes-list-records-required-under-fsvp
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SIAL Inter Food Jakarta 2019 และ Vietnam Food Expo 2019
งาน SIAL Inter Food Jakarta 2019 จะจัดขึ้น ณ Jakarta International Expo (JI Expo) กรุ งจาการ์ตา ระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย. 2562 งานนี้
เป็ นงานแสดงสิ นค้าอาหารและเครื่ องดื่ มระดับนานาชาติแบบครบวงจรที่ ใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนี เซี ยโดยจัดขึ้นที่กรุ งจาการ์ ตาเมือง
หลวงของอินโดนี เซี ยซึ่ งเป็ นที่ คาดหวังถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ การจัดงานเมื่อปี ที่ ผ่านมามีบริ ษทั เข้าร่ วมแสดงสิ นค้า
1,458 บริ ษทั (บริ ษทั จากต่างประเทศ 302 บริ ษทั ) และผูเ้ ข้าร่ วมงานราวๆ 64,000 คน(จากต่างประเทศราวๆ 4,000 คน) สิ นค้าที่นามาร่ วม
แสดงในงานได้แก่ เครื่ องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ เบเกอรี่ เค้ก ผลิตภัณฑ์จากนม อาหารทะเล อาหารเพื่อสุ ขภาพ อาหารที่เก็บรักษาได้นาน
ผลิตภัณฑ์ปศุสตั ว์ อาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกันคือระหว่างวันที่ 13-16 พ.ย. 2562 ก็ยงั มีการจัดงาน Vietnam Food Expo 2019 ณ Saigon Exhibition
and Convention Center (SECC) ในโฮจิมินห์ซิต้ ี ประเทศเวียดนาม ซึ่ งจากปี ที่แล้วมีบริ ษทั เข้าร่ วมแสดงสิ นค้า 448 บริ ษทั (จากต่างประเทศ
132 บริ ษทั ) ผูเ้ ข้าร่ วมงานราวๆ 18,000 คน (จากต่างประเทศราวๆ 3,000 คน) โดยจะมีบริ ษทั ที่ดาเนิ นธุรกิจเกี่ยวกับผักผลไม้ อาหารทะเล
เครื่ องดื่ม อาหารพรี เมียมและเทคโนโลยีอาหารเข้าร่ วมแสดงสิ นค้า
SIAL Inter Food Jakarta 2019: http://sialinterfood.com/
Vietnam Food Expo 2019: https://foodexpo.vn/en/index.php
*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 492 จะออกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

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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