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OMIC Food Safety Newsletter No. 469 Dec 14, 2018 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์ (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น)    
 
1. รายการเพ่ิมเติมในการตรวจสอบแบบเขม้ 100%                                                                                     (ปลายเดือนพฤศจิกายน 2561) 

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

28 พ.ย. กลว้ยจากประเทศฟิลิปปินส์ Fipronil เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000415035.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.05 mg/kg-ppm) 

 

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

4 ธ.ค. 
อาหารแช่แขง็ไม่ปรุงสุกก่อนบริโภค: ทอ้ง
ปลาแซลมอนยา่ง (COHO GRILLED 

HARASU SLICE) 

ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเฉพาะและ
มาตรฐาน 

(Coliform Positive) 
Negative ตรวจสอบแบบ monitoring 

 

 

 US FDA เปิดรับควำมคิดเห็นสำธำรณะต่อข้อเสนอกฎระเบียบส ำหรับกำรผสมส่ิงแปลกปลอมโดยเจตนำ 

 

  องคก์ารอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) เปิดรับความคิดเห็นสาธารณะท่ีมีต่อร่างค  าแนะน าส่วนท่ี 1 ส าหรับกฎระเบียบเร่ืองการเจือปนส่ิงแปลกปลอม

โดยเจตนา (Intentional Adulteration Rule guidance, กฎระเบียบ IA) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ส่วน โดยคาดว่าจะปิดรับความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนท่ี 1 ภายในวนัท่ี 17 

ธ.ค. 61 อยา่งไรก็ตาม FDA มีก าหนดเปิดรับความคิดเห็นสาธารณะท่ีมีต่อทั้งส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 อีกคร้ังภายหลงัเผยแพร่ร่างค  าแนะน าส่วนท่ี 2 แลว้ 

      กฎระเบียบ IA ไดรั้บการก าหนดข้ึนตามกฎหมายการปรับปรุงความปลอดภยัของอาหารให้ทนัสมยัของสหรัฐฯ (FSMA) ร่างค  าแนะน าส่วนท่ี 1 ประกาศ

โดย FDA เม่ือเดือน มิ.ย. 2561 กฎระเบียบดงักล่าวน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือป้องกนัความเสียหายดา้นสุขภาพท่ีเกิดจากอาหารซ่ึงอาจเกิดข้ึนได้ในวงกวา้งจาก

มุมมองดา้นสาธารณสุขรวมถึงการก่อการร้ายท่ีมีอาหารเป็นเป้าหมายหลกั  

      ร่างค  าแนะน าส่วนท่ี 2 จะประกาศตน้ปี 2562 และมีก าหนดเปิดรับความคิดเห็นสาธารณะเป็นเวลา 120 วนันบัจากวนัท่ีเร่ิมประกาศ ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม

ไดจ้าก link น้ี 
 
Stakeholders Will Be Able to Comment on First Two Volumes of the Intentional Adulteration Rule Draft Guidance Together (FDA): 
https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm627235.htm  

 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000415035.pdf
https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm627235.htm
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 US FDA ประกำศผลกำรประเมินสุขภำพส ำหรับกรดโอเลอกิและควำมเส่ียงต่อโรคหลอดเลอืดหัวใจตีบ 

       เม่ือวนัท่ี 19 พ.ย. 2561 องคก์ารอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ตดัสินวา่มีหลกัฐานสนบัสนุน Qualified Health Claim วา่การบริโภคกรดโอเลอิกท่ีมีอยู่

ในน ้ามนัพืช เช่น น ้ามนัมะกอก น ้ามนัดอกทานตะวนั น ้ามนัคาโนลา ฯลฯ จะช่วยลดความเส่ียงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กลุ่มเป้าหมายคือกรณีท่ีมี

กรดโอเลอิกอยา่งนอ้ย 70% ต่อหน่ึงม้ืออาหาร โดยช้ีให้เห็นวา่ความเส่ียงของโรคหลอดเลือดหวัใจตีบอาจลดลงโดยบริโภคกรดโอเลอิกซ่ึงเป็นไขมนัไม่อ่ิมตวั

เชิงเด่ียวแทนไขมนัและน ้ามนัท่ีมีกรดไขมนัอ่ิมตวัสูง FDA ระบุวา่ “แมจ้ะบอกไม่ไดแ้น่ชดั แต่หลกัฐานสนบัสนุนแสดงให้เห็นวา่การบริโภคน ้ ามนัพืชท่ีมีกรด

โอเลอิกความเขม้ขน้สูง 20 กรัมเป็นประจ าทุกวนัสามารถลดความเส่ียงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได ้ เพ่ือให้ไดผ้ลซ่ึงอาจเป็นไปไดน้ี้ ไม่ใช่เพ่ิมปริมาณ

แคลอร่ีทั้งหมดต่อวนัแต่ตอ้งแทนท่ีกบัไขมนัหรือน ้ามนัท่ีมีกรดไขมนัอ่ิมตวัสูง”  

      Qualified Health Claim ไดรั้บการพิสูจน์ดว้ยหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีเช่ือถือได ้แต่ยงัไม่เป็นไปตามเกณฑข์องขอ้ตกลงทางวิทยาศาสตร์ท่ีเพียงพอ 

(Significant Scientific Agreement=SSA) โดยกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขม้งวดมากข้ึนตามท่ี FDA Health Claim เรียกร้อง เม่ือจะแสดง Health Claim จะตอ้งปฏิบติั

ตามขอ้บงัคบัตามระบบ Qualified Health Claim ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดจ้าก link น้ี 
 

FDA Completes Review of Qualified Health Claim Petition for Oleic Acid and the Risk of Coronary Heart Disease (FDA): 
https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm624758.htm  
 

จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 470 จะออกในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 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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