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OMIC Food Safety Newsletter No. 491 November 1, 2019 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
    (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น) เร่ืองเด่นประจ าสัปดาห์
 
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 
100%: ความถ่ีในการตรวจสอบ 30%)                                                                          
(กลางเดือนตุลาคม 2562)                       
 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

16 ต.ค. ข้ึนฉ่ายจากประเทศองักฤษ Fludioxonil เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000557767.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

16 ต.ค. ถัว่ลนัเตาอ่อนจากประเทศไทย Propiconazole เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000557767.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.05 mg/kg-ppm) 

16 ต.ค. ควินวัจากประเทศเปรู Fipronil เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000557767.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.002 mg/kg-ppm) 

 

 ประกาศรายการบันทกึที่จ าเป็นตามกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภัยของอาหารให้ทนัสมัย (FSMA) ของ FDA 

   กฎระเบียบขั้นสุดทา้ยของโปรแกรมการตรวจสอบซพัพลายเออร์จากต่างประเทศ (The Foreign Supplier Verification Programs – 
FSVP) ตามกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภยัของอาหารให้ทนัสมยั (Food Safety Modernization Act - FSMA) ของ FDA เรียกร้องให้
ผูป้ระกอบการน าเขา้ตรวจสอบวา่สินคา้อาหารท่ีน าเขา้มาในสหรัฐฯ สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานความปลอดภยัอาหารของสหรัฐฯ หรือไม่ 
ในการตรวจสอบของ FSVP เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบของ FDA จะด าเนินการตรวจสอบเอกสารบนัทึกของผูน้ าเขา้เพื่อดูสถานการณ์การปฏิบติั
ตามกฎระเบียบ ทาง FDA ประกาศรายการบนัทึกท่ีตอ้งท าตามกฎระเบียบของ FSVP เพ่ือใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการสร้างบนัทึกของ FSVP ซ่ึง
ผูน้ าเขา้ตอ้งจดัท าและเก็บรักษาไว ้
       กฎระเบียบ FSVP ยงัมีผลบงัคบัใชก้รณีบริษทัท่ีอยูใ่นประเทศไทยส่งออกสินคา้อาหารไปยงัสหรัฐฯ อีกดว้ย โดยผูส่้งออกอาหารจะตอ้ง
น าส่งเอกสารท่ีระบุไวใ้นรายการบนัทึกน้ีให้แก่ผูน้ าเขา้เพ่ือให้ผูน้ าเขา้1ประเมินและตรวจสอบเอกสารนั้น ตามรายการตอ้งมีการบนัทึก
เก่ียวกบัการวเิคราะห์อนัตราย (การระบุและประเมินอนัตรายทางชีวภาพ เคมีและกายภาพ) และการบนัทึกเก่ียวกบัการจดัการอนัตรายและ
บนัทึกการประเมินความเส่ียง ดงันั้นเม่ือจะส่งออกสินคา้อาหารไทยไปยงัสหรัฐฯ เง่ือนไขแรกคือตอ้งผา่นการวเิคราะห์อนัตรายและประเมิน
ความเส่ียงของสินคา้อาหารท่ีจะส่งออกเสียก่อน นอกจากน้ีผูน้ าเขา้จะตอ้งประเมินผูส่้งออกทุกๆ 3 ปีหรือทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดย
พิจารณาจากเอกสารเหล่าน้ี พร้อมกนันั้นผูส่้งออกก็จะตอ้งอพัเดทเอกสารเหล่านั้นใหท้นัสมยัอยูเ่สมอดว้ย 
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 จะจดัข้ึน ณ Jakarta International Expo (JI Expo) กรุงจาการ์ตา ระหวา่งวนัท่ี 13-16 พ.ย. 2562 งานน้ี
เป็นงานแสดงสินคา้อาหารและเคร่ืองด่ืมระดบันานาชาติแบบครบวงจรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอินโดนีเซียโดยจดัข้ึนท่ีกรุงจาการ์ตาเมือง
หลวงของอินโดนีเซียซ่ึงเป็นท่ีคาดหวงัถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ การจดังานเม่ือปีท่ีผ่านมามีบริษทัเขา้ร่วมแสดงสินคา้ 
1,458 บริษทั (บริษทัจากต่างประเทศ 302 บริษทั) และผูเ้ขา้ร่วมงานราวๆ 64,000 คน(จากต่างประเทศราวๆ 4,000 คน) สินคา้ท่ีน ามาร่วม
แสดงในงานไดแ้ก่ เคร่ืองด่ืมปราศจากแอลกอฮอล ์เบเกอร่ี เคก้ ผลิตภณัฑจ์ากนม อาหารทะเล อาหารเพ่ือสุขภาพ อาหารท่ีเก็บรักษาไดน้าน 
ผลิตภณัฑป์ศุสตัว ์อาหารสตัวเ์ล้ียง และอาหารอ่ืนๆ อีกมากมาย 
    นอกจากน้ีในช่วงเวลาเดียวกนัคือระหวา่งวนัท่ี 13-16 พ.ย. 2562 ก็ยงัมีการจดังาน Vietnam Food Expo 2019 ณ Saigon Exhibition 
and Convention Center (SECC) ในโฮจิมินห์ซิต้ี ประเทศเวยีดนาม ซ่ึงจากปีท่ีแลว้มีบริษทัเขา้ร่วมแสดงสินคา้ 448 บริษทั (จากต่างประเทศ 
132 บริษทั) ผูเ้ขา้ร่วมงานราวๆ 18,000 คน (จากต่างประเทศราวๆ 3,000 คน) โดยจะมีบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัผกัผลไม ้อาหารทะเล 
เคร่ืองด่ืม อาหารพรีเมียมและเทคโนโลยอีาหารเขา้ร่วมแสดงสินคา้  
SIAL Inter Food Jakarta 2019: http://sialinterfood.com/  
Vietnam Food Expo 2019: https://foodexpo.vn/en/index.php 
 
จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 492 จะออกในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 *

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