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OMIC Food Safety Newsletter No. 464 Oct 5, 2018 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
 
    (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น) เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์
 

1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 100%: ความถ่ีใน

การตรวจสอบ 30%)                                                  (กลางเดือนถึงปลายเดือนกนัยายน 2561) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

14 ก.ย. ถัว่แระจากประเทศจีน Haloxyfop เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000356745.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

14 ก.ย. กลว้ยจากประเทศฟิลิปปินส์ Fipronil เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000356745.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: 0.005 mg/kg-ppm) 

21 ก.ย. เน้ือหมู Benzylpenicillin รายการเพ่ิมเติม https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000359240.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: 0.05 mg/kg-ppm) 

 
2. การฝ่าฝืนการน าเขา้ของสินคา้ไทย                                                         (กลางเดือนกนัยายน 2561) 
วนัท่ีเร่ิม ช่ือสินคา้ รายละเอียดการฝ่าฝืน ค่ามาตรฐาน ประเภทการตรวจสอบ 

13 ก.ย. 
อาหารแช่แขง็ปรุงสุกก่อนบริโภค 

(ไม่ผา่นความร้อนก่อนแช่แขง็): เก๊ียวกุง้ 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ

มาตรฐาน 

(จ  านวนจุลินทรีย ์3.9 ×10⁷/g) 

ไม่เกิน 

3,000,000/g 
ตรวจสอบแบบอิสระ 

 

 

  รำยงำน RASFF รำยเดือน
 

ขอ้มูลการฝ่าฝืนของรายการสินคา้อาหารไทยในสหภาพยโุรป (EU)                                            (ตน้เดือนถึงปลายเดือนกนัยายน 2561) 

วนัท่ี ประเทศท่ีแจง้ เหตุผลท่ีแจง้ หมายเหตุ 

7 ก.ย. เดนมาร์ก ตรวจพบ Dimethoate (มะม่วง 0.04 mg/kg - ppm), Omethoate (มะม่วง 0.05; 0.09 mg/kg - ppm 

ซ่ึงเป็นสารท่ีมิไดรั้บอนุญาต และ Carbaryl (ลองกอง 0.31 mg/kg - ppm)  

ในมะม่วงดิบและลองกอง 

“information for attention” 

11 ก.ย. โปแลนด ์ ตรวจพบสารให้ความหวาน E995-Sucralose ความเขม้ขน้สูง (500 mg/kg - ppm) ในขิงดอง “border rejection” 

21 ก.ย. นอร์เวย ์ พบการน าเขา้โดยผิดกฎหมายของไส้กรอกท่ีใชไ้ส้ (casing) สงัเคราะห์จากคอลลาเจน “information for attention” 
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  เร่ืองกำรจดัตั้งหน่วยงำนรับสมคัรเข้ำร่วมโปรแกรมผู้ประกอบกำรน ำเข้ำทีม่คุีณสมบัตเิหมำะสมโดยสมคัรใจตำม FSMA ของ US FDA

       FDA ประกาศเร่ืองการจดัตั้งหน่วยงานรับสมคัรเขา้ร่วมโปรแกรมผูป้ระกอบการน าเขา้ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมโดยสมคัรใจ หรือ Voluntary Qualified Importer 

Program (VQIP) ตามการใช้กฎหมายการปรับปรุงความปลอดภยัของอาหารให้ทนัสมยั (FSMA) เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 VQIP เป็นระบบการข้ึนทะเบียนโดย

สมคัรใจซ่ึงก าหนดโดย FSMA กลุ่มเป้าหมายคือผูป้ระกอบการธุรกิจน าเขา้อาหารท่ีมีการบริหารจดัการและควบคุมความปลอดภยัและความเส่ียงระดบัสูงภายใน

ห่วงโซ่อุปทาน ผูป้ระกอบการท่ีไดรั้บอนุมติัจะไดรั้บสิทธิพิเศษดา้นการตรวจสอบและขั้นตอนการน าเขา้เม่ือมีการน าเขา้อาหารและอาหารสัตว ์ โดยมีเง่ือนไขใน

การสมคัรวา่ตอ้งสอดคลอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนด เช่น สถานท่ีประกอบการของผูผ้ลิตในต่างประเทศจะตอ้งไดรั้บการรับรอง ตามโปรแกรมรับรองโดยหน่วยงาน

รับรองท่ีเป็นบุคคลท่ีสาม  FDA ไดจ้ดังานอบรมผ่านเวบ็ไซตส์ าหรับผูป้ระกอบการท่ีสนใจ VQIP ไปเม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2561 นอกจากน้ียงัมีเวบ็ไซตอ์ธิบาย

เก่ียวกบั VQIP และบริการช่วยเหลือตอบขอ้สงสยัอีกดว้ย 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก link ต่อไปน้ี 
 

FDA Opening VQIP Application Portal October 1 (FDA): https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm621050.htm  

Voluntary Qualified Importer Program (VQIP) (FDA): https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm490823.htm  

VQIP Importer’s Help Desk: Phone 1-301-796-8745, E-mail FSMAVQIP@fda.hhs.gov  

 

จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 465 จะออกในวนัท่ี 19 ตุลาคม 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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