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OMIC Food Safety Newsletter No. 498 February 14, 2020 
จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์ (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น)    
 
รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบ
เขม้ 100%: ความถ่ีในการตรวจสอบ 30%)   

                                                                     (ปลายเดือนมกราคม 2563)                       
วนัท่ี
เร่ิม 

สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

28 ม.ค. 
ขา้วเจา้จากประเทศสเปน Deltamethrin และ 

Tralomethrin 
เพ่ิมความถ่ี 

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/0
00589688.pdf  
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg-ppm) 

 

กระทรวงสำธำรณสุขแรงงำนและสวสัดิกำร ก ำหนดระเบียบด้ำนสุขอนำมัยทีส่อดคล้องกบัระดับสำกลส ำหรับ

อุปกรณ์ภำชนะและบรรจุภัณฑ์อำหำร   

       ตามท่ีไดป้ระกาศในจดหมายข่าวฉบบัท่ี 487 วา่จะเร่ิมมีการน าระบบ Positive List ส าหรับอุปกรณ์ภาชนะและบรรจุภณัฑอ์าหาร
เขา้มาใชต้ั้งแต่เดือน มิ.ย. 2563 โดยมีการใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมท่ีชดัเจนข้ึนใน “งานพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกบัการรักษาความ
ปลอดภยัอาหารน าเขา้” เม่ือวนัท่ี 28 ม.ค. 2563 ซ่ึงจดัโดยกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการ รายละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 

 เม่ือเร่ิมบงัคบัใชแ้ลว้ คาดว่าจะมีการก าหนดระยะเวลาผ่อนปรนช่วงหน่ึงให้สามารถน าสารท่ียงัไม่ไดม้าตรฐานมา
ใชไ้ด ้กรณีเป็นสารท่ีเหมือนกบัผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายอยูก่่อนแลว้ (อธิบายปากเปล่า: มีความเห็นวา่คาดการณ์ระยะเวลา
ประมาณ 5 ปี)    

 เอกสารท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการรายงานขอ้มูลคือ เอกสารขอ้มูลท่ีช่วยยืนยนัความสอดคลอ้งกบั Positive List และไม่
จ าเป็นตอ้งเปิดเผยรายช่ือสารแต่ละชนิด (อาจใชเ้อกสารขอ้มูลเช่น เอกสารขอ้มูลผลิตภณัฑต์อนท่ีท าสัญญาระหวา่ง
ผูป้ระกอบการ ใบรับรองคุณภาพเม่ือรับผลิตภณัฑเ์ขา้ หรือใบตรวจสอบรับรองโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้)  

 ในทางปฏิบติัไม่สามารถตดัสินไดว้า่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีแกไ้ขหรือไม่ดว้ยการตรวจสอบหรือวิเคราะห์โดยด่าน
กกักนั (อธิบายปากเปล่า) 

 ในอนาคตคาดหวงัอยากให้มีการรายงานขอ้มูลท่ีจ าเป็นระหวา่งผูป้ระกอบการอย่างจริงจงั ส าหรับผลิตภณัฑอ์าหาร
น าเขา้ก็เช่นกนั หากมีเอกสารท่ีสามารถยนืยนัความสอดคลอ้งได ้โดยทัว่ไปไม่จ าเป็นตอ้งร้องขอการวิเคราะห์เพ่ิมเติม
ในระหวา่งกกักนัการน าเขา้ (อธิบายปากเปล่า)  

<เร่ืองระบบ Positive List ส าหรับอุปกรณ์ภาชนะและบรรจุภณัฑอ์าหาร กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการ>    
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05148.html 
  

https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000589688.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000589688.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05148.html
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FDA สหรัฐฯ ยอมรับค ำร้องของพลเมืองในกำรขอเพิม่กลูโคแมนแนน (Glucomannan) เป็นใยอำหำร 

       องคก์ารอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ (FDA) ประกาศเม่ือวนัท่ี 10 ม.ค. 2563 วา่มีความตั้งใจท่ีจะเพ่ิม “กลูโคแมนแนน” ลงในค า
จ ากดัความของใยอาหาร เพ่ือตอบสนองต่อค าร้องของพลเมือง ทาง FDA ไดก้ าหนดให้คาร์โบไฮเดรตท่ียอ่ยไม่ได ้7 ชนิดเป็น “ใย
อาหาร” ไวใ้นกฎโภชนาการฉบบัสุดทา้ยปี 2559 จุดส าคญัของค าจ ากดัความใยอาหารคือ “มีผลกระทบทางสรีรวทิยาท่ีเป็นประโยชน์
ต่อมนุษย”์ และการประกาศคร้ังน้ีมีการเสนอให้เพ่ิม Non-digestible carbohydrate (NDC) ได ้10 ชนิดรวมกลูโคแมนแนน 
(ยกตวัอยา่งเช่น FDA แนะน าวา่กลูโคแมนแนนอาจช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือด)  
     

7 ชนิดท่ีไดรั้บการพิจารณาแลว้วา่
สอดคลอ้งกบัค าจ ากดัความของใย
อาหาร 

เสน้ใยละลายน ้ าไดป้ระเภทเบตา้กลูแคน (Beta-glucan soluble fiber),  
ไซเลียม ฮสัก์ (Psyllium husk), เซลลูโลส (Cellulose), กวักมั (Guar gum), เพคติน (Pectin), 
โลคสัตบี์นกมั (Locust bean gum), ไฮดรอกซี โพรพิล เมทิล เซลลูโลส (Hydroxypropyl 
methylcellulose) 

คาร์โบไฮเดรตท่ีไม่สามารถดูดซึม
ไปใชเ้ป็นพลงังานได ้(หรือดูดซึม
ไดช้า้มาก) (NDC) 10 ชนิดท่ีมีการ
เสนอใหเ้พ่ิมเป็นรายการใหม่ใน
ค าจ ากดัความของใยอาหาร 

ใยอาหารผนงัเซลลพื์ชผสม (หมวดหมู่กวา้งๆ ท่ีรวมเสน้ใยหลายชนิดเช่น เสน้ใยออ้ย หรือ เสน้
ใยแอปเปิล), Arabinoxylan, กรดแอลจินิก (Alginic acid), Inulin and inulin-type fructan, แป้ง
ท่ีมีอะมิโลสสูง (High amylose starch), กาแลก็โทโอลิโกแซ็กคาไรด ์
(Galacto-oligosaccharide), โพลีเด็กซ์โตรส (Polydextrose), เดกซ์ทรินตา้นทานการยอ่ย 
(Resistant dextrin), Phosphate cross-linked RS4, กลูโคแมนแนน (Glucomannan) 

<FDA Grants Citizen Petition on Glucomannan as a Dietary Fiber> 
https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-grants-citizen-petition-glucomannan-dietary-fiber 
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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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