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OMIC Food Safety Newsletter No. 454 May 11, 2018 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์ (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น)    
 
การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                                                 (กลางเดือนเมษายน 2561) 

วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน 
ประเภทการ
ตรวจสอบ 

จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ 
ท่ีมีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

19 เม.ย. เคร่ืองด่ืมผสมน ้าผลไมอ่ื้นๆ 
ไม่ตรงตามมาตรฐานการน ามาใช ้
(ตรวจพบ Sodium metabisulfite 

0.031g/kg (เป็นซลัเฟอร์ไดออกไซด)์) 
0.030 g/kg 

ตรวจสอบแบบ 
อิสระ 

No.315/Q.286 

 

 รำยงำน RASFF รำยเดือน 
ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                                   (กลางเดือนเมษายน 2561) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

19 เม.ย. เนเธอร์แลนด ์ ตรวจพบเช้ือซลัโมเนลล่า (Salmonella) (presence/25g) ในของขบเข้ียวส าหรับสุนขั (dog chews) 
“border rejection” 

No.128/Q.185 

 

แนวทำงส ำหรับผู้ประกอบกำรขนำดเลก็ใน FDA FSMA (ฉบับร่ำง)       

      ตามกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงความปลอดภยัดา้นอาหารให้ทนัสมยัของสหรัฐฯ (FSMA) ผูป้ระกอบการขนาดเล็กจะไดรั้บการยกเวน้ขอ้พึงปฏิบติัในการ

ควบคุมเชิงป้องกนั (preventive controls requirement) ตาม Part 117 (อาหารส าหรับมนุษย)์ และ Part 507 (อาหารสตัว)์ ใน Title 21 

เฉพาะธุรกิจท่ีมีความเส่ียงของเน้ือหาธุรกิจและสินคา้อยูใ่นระดบัต ่า นอกจากน้ีก าหนดระยะเวลาบงัคบัใช ้ Part 117 และ 507 ยงัให้เวลามากกวา่ธุรกิจขนาด

กลางและขนาดใหญ่อีกดว้ย ส าหรับเร่ืองน้ีทางองคก์ารอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ไดป้ระกาศร่างก่ียวกบัค  าจ  ากดัความของผูป้ระกอบการขนาดเล็กและ

แนวทางวิธีตรวจสอบยนืยนัเม่ือเดือนมีนาคม 2561 ศึกษารายละเอียดไดจ้าก link ต่อไปน้ี 

 

Draft Guidance for Industry: Determining the Number of Employees for Purposes of the “Small Business” Definition in Parts 117 and 507 (FDA): 

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm600745.htm?utm_campaign=FSMA%20Update%20-%20FDA

%20Helps%20Businesses%20Determine%20Their%20Size%20Under%20FSMA%20Preventive%20Controls%20Regulations&utm_medium=email&utm_sour

ce=Eloqua  
  

https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm600745.htm?utm_campaign=FSMA%20Update%20-%20FDA%20Helps%20Businesses%20Determine%20Their%20Size%20Under%20FSMA%20Preventive%20Controls%20Regulations&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm600745.htm?utm_campaign=FSMA%20Update%20-%20FDA%20Helps%20Businesses%20Determine%20Their%20Size%20Under%20FSMA%20Preventive%20Controls%20Regulations&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/GuidanceDocumentsRegulatoryInformation/ucm600745.htm?utm_campaign=FSMA%20Update%20-%20FDA%20Helps%20Businesses%20Determine%20Their%20Size%20Under%20FSMA%20Preventive%20Controls%20Regulations&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
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เร่ืองกำรปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกบัควำมปลอดภัยอำหำรสัตว์และยำสัตว์โดยกระทรวงเกษตรป่ำไม้และประมง 

       กระทรวงเกษตรป่าไมแ้ละประมงเผยแพร่และอธิบายขอ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินการดา้นความปลอดภยัของอาหารสตัวแ์ละยาสตัวใ์นประเทศญ่ีปุ่ นผา่นทาง

ใบปลิวและคู่มือ มีการปรับปรุงอพัเดตขอ้มูลในเวบ็ไซตเ์หล่านั้นเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 โดยมีรายการปรับปรุงดงัน้ี 

เก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารสตัว ์ ยาสตัว ์

การรักษาความปลอดภยัและคุณภาพของอาหารสตัว ์(สาระส าคญัของ

กฎหมายความปลอดภยัอาหารสตัว ์ฯลฯ) 

เร่ืองการยกเลิกการก าหนดสารเติมแต่งอาหารสตัว ์“colistin sulfate”  

คู่มือก าหนดสารเติมแต่งอาหารสตัว ์

Handbook of Feed Additive Designation 

ขอ้บงัคบัเก่ียวกบั BSE 

ใบปลิวเก่ียวกบัการใชส้ารก าจดัแมลงในไก่ท่ีเหมาะสม 

ส่วนผสมของยาท่ีห้ามใชส้ าหรับปศุสัตว ์ แมส้ตัวแพทยจ์ะใชเ้ป็น

กรณียกเวน้เพื่อรักษาทางการแพทย ์

รายการส่วนผสมท่ีประเมินเรียบร้อยแลว้ 

สาระส าคญัของธุรกิจจ าหน่ายยาสตัว ์

ค าขอยนืยนัการน าเขา้ยาสตัว ์
 

ศึกษารายละเอียดไดจ้าก link ต่อไปน้ี 

เก่ียวกบัความปลอดภยัของอาหารสตัว ์(กระทรวงเกษตรป่าไมแ้ละประมง): http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/index.html  

ยาสตัว ์(กระทรวงเกษตรป่าไมแ้ละประมง): http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/index.html 

 

กำรพจิำรณำก ำหนดมำตรฐำนสำรตกค้ำงจำกยำสัตว์ในอำหำรโดยคณะกรรมกำร Codex  

   คณะกรรมการ Codex ก าลงัพิจารณาร่างมาตรฐานสารตกคา้งจากยาสัตวใ์นอาหารในการประชุมคณะอนุกรรมการยาสัตวต์กคา้งซ่ึงจดัข้ึนท่ีชิคาโกเม่ือเดือน

เมษายน 2561 โดยยาและอาหารท่ีระบุไวใ้นวาระการประชุมได้แก่  Zilpaterol hydrochloride (ไขมนัววั ไต ตบั กล้ามเน้ือ) Amoxicillin (เน้ือปลา กล้ามเน้ือ) 

Ampicillin (เน้ือปลา กลา้มเน้ือ) Flumethrin (น ้าผ้ึง) Lufenuron (เน้ือปลาแซลมอนและปลาเทราต)์ Monepantel (ไขมนัววั ไต ตบั กลา้มเน้ือ)  

ศึกษารายละเอียดไดจ้าก link ต่อไปน้ี 

 

Codex committee deliberates limits to set on veterinary drugs in foods (FAO): http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1119333/  

 

จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 455 จะออกในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 *

 
 
 
 
ผูจ้ดัท า: บริษทั รับตรวจสินคา้โพน้ทะเล จ ากดั สาขากรุงเทพ  http://www.omicbangkok.com/eng/home.html 
ติดต่อสอบถาม:    (ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com  (ภาษาญ่ีปุ่น) lab.th@omicnet.com 
จดหมายข่าวฉบบัท่ีไดอ้อกไปแลว้ :   (ภาษาไทย) http://www.omicbangkok.com/th/newsletter.php 
            (ภาษาญ่ีปุ่น) http://www.omicbangkok.com/en/newsletter.php 
เวบ็ไซตเ์ก่ียวกบัความปลอดภยัดา้นอาหาร:   (ภาษาญ่ีปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/ 
      (ภาษาองักฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/ 
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