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จดหมายข่าวรายงานความเคล่ือนไหวดา้นความปลอดภยัอาหารในประเทศญ่ีปุ่น มีทั้งภาษาไทยและภาษาญ่ีปุ่น 

 
 เร่ืองเด่นประจ ำสัปดำห์ (ขอ้มูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการแห่งประเทศญ่ีปุ่น)    
 
รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพ่ิมเติม (เพ่ิมความถ่ีในการตรวจสอบกรณีฝ่าฝืนหรือลดความถ่ีกรณียกเลิกการตรวจสอบแบบเขม้ 100%: ความถ่ีในการ

ตรวจสอบ 30%)                                                                         (ปลายเดือนมิถุนายน 2563)                       

วนัท่ีเร่ิม 
สินคา้อาหารท่ีเป็นเป้าหมาย 
(รวมสินคา้อาหารแปรรูป) 

รายการตรวจสอบ ประเภท หมายเหตุและเวบ็ไซตอ์า้งอิง 

22 มิ.ย. งาข้ีมอ้นจากประเทศเกาหลีใต ้ Thiacloprid เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000642162.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.1 mg/kg-ppm) 

26 มิ.ย. ตน้กระเทียมจากประเทศจีน Thiamethoxam เพ่ิมความถ่ี https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000644098.pdf 
(ค่ามาตรฐาน: 0.01 mg/kg – ppm) 

 

องค์กรวจัิยมะเร็งนำนำชำติ (IARC) กำรสัมผสัสำรพษิจำกเช้ือรำและควำมเส่ียงมะเร็งในมนุษย์: กำรทบทวนกำรศึกษำ

ทำงระบำดวทิยำอย่ำงเป็นระบบ 

        ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา มีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัการก่อมะเร็งโดยเช้ือราในมนุษยเ์พ่ิมสูงข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความสัมพนัธ์กบัมะเร็งตบั มะเร็งเตา้นมและ

มะเร็งปากมดลูกในระดบัปฐมภูมิ องคก์รวิจยัมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer: IARC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานขององคก์ารอนามยัโลก 

(World Health Organization: WHO) เผยแพร่บททบทวนการศึกษาทางระบาดวิทยาอยา่งเป็นระบบซ่ึงตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการสัมผสัสารพิษจากเช้ือรา

กบัการก่อมะเร็งในมนุษย ์โดยเฉพาะมะเร็งตบั มะเร็งเตา้นมและมะเร็งปากมดลูก การทบทวนน้ีน าเสนอภาพรวมท่ีชดัเจนเก่ียวกบัความเช่ือมโยงของอะฟลาทอ็กซิน

กบั ความเส่ียงมะเร็งตบัในมนุษย ์ท่ีผ่านมาไม่ค่อยมีงานวิจยัใดท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการไดรั้บสารพิษจากเช้ือรา (Mycotoxin) กบัความเส่ียงมะเร็งใน

มนุษยอ์ยา่งชดัเจนเลย แต่จากกลไกต่างๆ เช่น ความเป็นพิษต่อพนัธุกรรม ท าให้สรุปไดว้่ามีหลกัฐานเพียงพอเก่ียวกบัผลกระทบของสารพิษจากเช้ือรา(Mycotoxin) 

ต่อสุขภาพ 

<เวบ็ไซต ์IARC> 

Mycotoxin exposure and human cancer risk: a systematic review of epidemiological studies 

 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000642162.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11135200/000644098.pdf
https://www.iarc.fr/news-events/mycotoxin-exposure-and-human-cancer-risk-a-systematic-review-of-epidemiological-studies/
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 นโยบำยช่ัวครำวของ FDA สหรัฐฯ เกีย่วกบักำรเปลี่ยนแปลงฉลำกอำหำรในช่วง COVID-19 ระบำด 

       เม่ือวนัท่ี 22 พ.ค. 2563 องคก์ารอาหารและยาสหรัฐฯ (Food & Drug Administration: FDA) ประกาศแนวทางยอมรับการใช้ฉลากอาหารท่ีมีอยูไ่ดโ้ดยผูผ้ลิตไม่

ตอ้งเพ่ิมรายการเปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบอาหารเล็กน้อย สืบเน่ืองจากการขาดแคลนซ่ึงไม่คาดคิดและหยดุชะงกัของห่วงโซ่

อุปทานอนัเน่ืองจากการระบาดของ COVID-19 ในช่วงภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์

สหรัฐฯ (Department of Health and Human Services: HHS) 

       จาก Q&A ท่ีประกาศใหม่เม่ือวนัท่ี 18 มิ.ย. มีการแนะน าผูผ้ลิตเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัต่อผูบ้ริโภควา่หากมีการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบเล็กน้อยและไม่ไดร้ะบุ

การเปล่ียนแปลงนั้นบนฉลากผลิตภณัฑใ์ห้แจง้ทางเวบ็ไซตห์รือหนา้ร้านแทน 

       นอกจากน้ี เม่ือค  านึงถึงผลกระทบของการแพอ้าหารต่อคน มาตรการยืดหยุน่กฎระเบียบชัว่คราวจะไม่สามารถใช้ไดก้บักรณีท่ีมีปัญหาต่อสุขภาพและความ

ปลอดภยั ดงันั้นส าหรับสารก่อภูมิแพห้ลกั 8 ชนิด (นม ไข่ ปลา สัตวน์ ้ าเปลือกแข็ง ถัว่ ถัว่ลิสง ขา้วสาลี ถัว่เหลือง) จึงไม่สามารถใช้เป็นส่วนผสมทดแทนโดยไม่

แสดงบนฉลากได ้และไม่ควรใชส้ารก่อภูมิแพใ้นอาหาร กลูเตน ซลัไฟต ์หรือส่วนผสมอ่ืนๆ ท่ีทราบกนัว่าก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อคนบางกลุ่ม (เช่น กลูตาเมต) เป็น

ส่วนผสมทดแทน ใน Q&A ให้ค  าตอบไวว้่าเน่ืองจากไม่ไดมี้การระบุรายการส่วนผสมทั้งหมดท่ีทราบกนัว่าอาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อคนบางกลุ่มไวใ้นแนวทาง

ปฏิบติั ผูผ้ลิตจึงควรหลีกเล่ียงการน าอาหารซ่ึงเป็นท่ียอมรับวา่เป็นสารก่อภูมิแพห้ลกัในแต่ละประเทศ (เช่น งา ข้ึนฉ่าย ลูปิน บกัวีต หอยกาบคู่ มสัตาร์ด) มาใช้เป็น

ส่วนผสมทดแทน 

<เวบ็ไซต ์FDA> 

Temporary Policy Regarding Certain Food Labeling Requirements During the COVID-19 Public Health Emergency : Minor Formulation Changes and Vending Machines 

Questions and Answers on FDA’s Temporary Policy on Food Labeling Changes During the COVID-19 Pandemic 

 

จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบบัต่อไป No. 509 จะออกในวนัท่ี 24 ก.ค. 2563 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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