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จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
การฝ่ าฝื นการนาเข้าของสิ นค้าไทย

(กลางเดือนเมษายน 2561)

วันที่เริ่ ม

ชื่อสิ นค้า

รายละเอียดการฝ่ าฝื น

ค่ามาตรฐาน

ประเภทการ
ตรวจสอบ

จดหมายข่าว / ถาม- ตอบ
ที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม

19 เม.ย.

เครื่ องดื่มผสมน้ าผลไม้อื่นๆ

ไม่ตรงตามมาตรฐานการนามาใช้
(ตรวจพบ Sodium metabisulfite
0.031g/kg (เป็ นซัลเฟอร์ไดออกไซด์))

0.030 g/kg

ตรวจสอบแบบ
อิสระ

No.315/Q.286

 รำยงำน RASFF รำยเดือน
ข้อมูลการฝ่ าฝื นของรายการสิ นค้าอาหารไทยในสหภาพยุโรป (EU)

(กลางเดือนเมษายน 2561)

วันที่

ประเทศที่แจ้ง

เหตุผลที่แจ้ง

หมายเหตุ

19 เม.ย.

เนเธอร์แลนด์

ตรวจพบเชื้อซัลโมเนลล่า (Salmonella) (presence/25g) ในของขบเขี้ยวสาหรับสุ นขั (dog chews)

“border rejection”
No.128/Q.185

แนวทำงสำหรับผู้ประกอบกำรขนำดเล็กใน FDA FSMA (ฉบับร่ ำง)
ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุ งความปลอดภัยด้านอาหารให้ทนั สมัยของสหรัฐฯ (FSMA) ผูป้ ระกอบการขนาดเล็กจะได้รับการยกเว้นข้อพึงปฏิบตั ิในการ
ควบคุมเชิงป้ องกัน (preventive controls requirement) ตาม Part 117 (อาหารสาหรับมนุษย์) และ Part 507 (อาหารสัตว์) ใน Title 21
เฉพาะธุรกิจที่มีความเสี่ ยงของเนื้ อหาธุรกิจและสิ นค้าอยูใ่ นระดับต่า นอกจากนี้ กาหนดระยะเวลาบังคับใช้ Part 117 และ 507 ยังให้เวลามากกว่าธุรกิจขนาด
กลางและขนาดใหญ่อีกด้วย สาหรับเรื่ องนี้ ทางองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ได้ประกาศร่ างกี่ยวกับคาจากัดความของผูป้ ระกอบการขนาดเล็กและ
แนวทางวิธีตรวจสอบยืนยันเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ศึกษารายละเอียดได้จาก link ต่อไปนี้
Draft Guidance for Industry: Determining the Number of Employees for Purposes of the “Small Business” Definition in Parts 117 and 507 (FDA):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
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เรื่องกำรปรับปรุ งข้ อมูลเกี่ยวกับควำมปลอดภัยอำหำรสั ตว์ และยำสั ตว์ โดยกระทรวงเกษตรป่ ำไม้ และประมง
กระทรวงเกษตรป่ าไม้และประมงเผยแพร่ และอธิ บายข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนิ นการด้านความปลอดภัยของอาหารสัตว์และยาสัตว์ในประเทศญี่ปุ่นผ่านทาง
ใบปลิวและคู่มือ มีการปรับปรุ งอัพเดตข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยมีรายการปรับปรุ งดังนี้
เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารสัตว์

ยาสัตว์

การรักษาความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารสัตว์ (สาระสาคัญของ
กฎหมายความปลอดภัยอาหารสัตว์ ฯลฯ)
เรื่ องการยกเลิกการกาหนดสารเติมแต่งอาหารสัตว์ “colistin sulfate”
คู่มือกาหนดสารเติมแต่งอาหารสัตว์

ใบปลิวเกี่ยวกับการใช้สารกาจัดแมลงในไก่ที่เหมาะสม
ส่วนผสมของยาที่ห้ามใช้สาหรับปศุสัตว์ แม้สตั วแพทย์จะใช้เป็ น
กรณี ยกเว้นเพื่อรักษาทางการแพทย์
รายการส่ วนผสมที่ประเมินเรี ยบร้ อยแล้ว
สาระสาคัญของธุรกิจจาหน่ายยาสัตว์
คาขอยืนยันการนาเข้ายาสัตว์

Handbook of Feed Additive Designation

ข้อบังคับเกี่ยวกับ BSE
ศึกษารายละเอียดได้จาก link ต่อไปนี้

เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารสัตว์ (กระทรวงเกษตรป่ าไม้และประมง): http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/siryo/index.html
ยาสัตว์ (กระทรวงเกษตรป่ าไม้และประมง): http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/index.html

กำรพิจำรณำกำหนดมำตรฐำนสำรตกค้ ำงจำกยำสั ตว์ ในอำหำรโดยคณะกรรมกำร Codex
คณะกรรมการ Codex กาลังพิจารณาร่ างมาตรฐานสารตกค้างจากยาสัตว์ในอาหารในการประชุ มคณะอนุ กรรมการยาสัตว์ตกค้างซึ่ งจัดขึ้นที่ชิคาโกเมื่อเดือน
เมษายน 2561 โดยยาและอาหารที่ ระบุ ไว้ในวาระการประชุ มได้แก่ Zilpaterol hydrochloride (ไขมันวัว ไต ตับ กล้ามเนื้ อ) Amoxicillin (เนื้ อปลา กล้ามเนื้ อ)
Ampicillin (เนื้อปลา กล้ามเนื้อ) Flumethrin (น้ าผึ้ง) Lufenuron (เนื้ อปลาแซลมอนและปลาเทราต์) Monepantel (ไขมันวัว ไต ตับ กล้ามเนื้อ)
ศึกษารายละเอียดได้จาก link ต่อไปนี้
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 ฉบับต่อไป No. 455 จะออกในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ผูจ้ ดั ทา: บริ ษทั รับตรวจสิ นค้าโพ้นทะเล จากัด สาขากรุ งเทพ http://www.omicbangkok.com/eng/home.html
ติดต่อสอบถาม:
(ภาษาไทย) kongsak@omicnet.com
(ภาษาญี่ปุ่น) lab.th@omicnet.com
จดหมายข่าวฉบับที่ได้ออกไปแล้ว :
(ภาษาไทย) http://www.omicbangkok.com/th/newsletter.php
(ภาษาญี่ปุ่น) http://www.omicbangkok.com/en/newsletter.php
เว็บไซต์เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร: (ภาษาญี่ปุ่น) http://www.omicfoodsafety.com/
(ภาษาอังกฤษ) http://www.omicfoodsafety.com/html_eng/
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