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OMIC Food Safety Newsletter No. 468 Nov 30, 2018
จดหมายข่าวรายงานความเคลื่อนไหวด้านความปลอดภัยอาหารในประเทศญี่ปุ่น มีท้ งั ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น

 เรื่องเด่ นประจำสั ปดำห์ (ข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการแห่งประเทศญี่ปุ่น)
1. รายการตรวจสอบแบบ Monitoring เพิ่มเติม (เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกรณี ฝ่าฝื นหรื อลดความถี่กรณี ยกเลิกการตรวจสอบแบบเข้ม 100%: ความถี่ใน
การตรวจสอบ 30%)
(ต้นเดือนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน 2561)

8 พ.ย.

สิ นค้าอาหารที่เป็ นเป้ าหมาย
(รวมสิ นค้าอาหารแปรรู ป)
กล้วยจากประเทศฟิ ลิปปิ นส์

19 พ.ย.

ถัว่ ฝักยาวจากประเทศบราซิ ล

วันที่เริ่ ม

รายการตรวจสอบ

ประเภท

Bifenthrin

เพิ่มความถี่

Haloxyfop

เพิ่มความถี่

หมายเหตุและเว็บไซต์อา้ งอิง
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000390463.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.1 mg/kg-ppm)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000405108.pdf
(ค่ามาตรฐาน: 0.1 mg/kg-ppm)

เรื่องกำรเผยแพร่ คำแนะนำเกีย่ วกับกำรติดแสดงข้ อมูลโภชนำกำรของ US FDA
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2561 องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) เผยแพร่ คาแนะนาเกี่ ยวกับการติดแสดงข้อมูลโภชนาการซึ่ งมีการแก้ไขปรับปรุ งใหม่ 2 ฉบับ
(โดยหนึ่งในนั้นเป็ นฉบับร่ าง)
ฉบับหนึ่งเป็ น “คาแนะนา (ฉบับร่ าง) สาหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ ยวข้องกับฉลากแสดงอาหาร [ปริ มาณการบริ โภคอาหารที่เหมาะสมซึ่ งพิจารณาจากการบริ โภค
ต่อหนึ่ งมื้อ ข้อมูลอ้างอิงปริ มาณการบริ โภคตามแบบแผน ปั ญหาเกี่ ยวกับปริ มาณอาหารสาหรับหนึ่ งท่าน การแสดงข้อมูลในกรอบสองชั้น และหัวข้ออื่ นๆ อี ก
มากมาย]
ฉบับที่สองเป็ นคาแนะนาฉบับสมบูรณ์คือ “คาแนะนาสาหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการและรายการเสริ มอื่นๆ [ถาม-ตอบเกี่ยวกับ
ปริ มาณวิตามินและแร่ ธาตุที่กาหนด ชนิ ดของน้ าตาลในอาหาร วันที่บงั คับใช้] คาแนะนาฉบับนี้ ระบุวา่ ผูผ้ ลิ ตควรคานวณ “ชนิ ดของน้ าตาล” ที่ผสมอยูใ่ นผลิ ตภัณฑ์
อย่างไรในรู ปแบบของการถาม-ตอบ
คาแนะนาเหล่านี้จดั ทาขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตอาหารซึ่ งมียอดขายต่อปี ตั้งแต่ 10 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ขึ้นไป สามารถปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ
เรื่ องการติดฉลากแสดงข้อมูลโภชนาการอาหารฉบับปรับปรุ งของ FDA ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมภายในวันที่ 1 ม.ค. 2563 ส่ วนบริ ษทั ที่มียอดขายไม่ถึง 10 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐฯ จะได้รับระยะเวลาผ่อนผันเพิ่มอีก 1 ปี จนกว่าจะบังคับใช้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link นี้
FDA Issues Two Guidances on Nutrition Facts Label Issues (FDA): https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm624586.htm
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 US FDA ลบสำรแต่ งกลิ่นสั งเครำะห์ 7 ชนิดออกจำกรำยกำรสำรเติมแต่ งอำหำร
เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561 องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ประกาศเรื่ องการลบสารแต่งกลิ่นสังเคราะห์และสารเพิ่มกลิ่ นรสอาหารรวม 7 ชนิ ดออกจาก
รายการสารเติมแต่งอาหารตามที่มีการร้องขอเข้ามา 2 กรณี FDA ให้การรับรองว่าสาร 6 ชนิดดังกล่าวเป็ นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ งในสัตว์ทดลองภายใต้สภาพแวดล้อม
การทดลองจริ ง ตามข้อมูลที่ได้รับจากมูลนิธิมะเร็ งเต้านมและศูนย์สุขอนามัยสิ่ งแวดล้อม ส่วนสารที่เหลืออีก 1 ชนิดถูกลบออกเนื่องจากไม่มีการนาไปใช้จริ ง
สารแต่งกลิ่นสังเคราะห์ 6 ชนิ ดที่ระบุว่าก่อให้เกิ ดมะเร็ งได้แก่ Benzophenone, Ethyl acrylate, Eugenyl methyl ether (methyl eugenol), Myrcene, Pulegone
และ Pyridine
อย่างไรก็ดีจากผลการศึกษาของ FDA พบว่าสารเหล่านั้นจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขอนามัยสาธารณะหากมีการใช้งานภายใต้การใช้งานตามมาตรฐาน FDA
จะลบรายการสารแต่งกลิ่นสังเคราะห์ 6 ชนิดซึ่งสังเคราะห์ข้ ึนตามกฎหมายนี้ออกจากรายการสารเติมแต่งอาหาร แต่ระบุวา่ สารเหล่านี้ ไม่มีปัญหาด้านความปลอดภัย
นอกจากนี้ สารประกอบที่มีลกั ษณะเดี ยวกับสาร 6 ชนิ ดดังกล่าวยังมีอยูใ่ นผลิ ตภัณฑ์ธรรมชาติและยังใช้เป็ นสารแต่งกลิ่ นรสธรรมชาติดว้ ย สารที่ได้จากธรรมชาติ
เหล่านั้นจะไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดในครั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link นี้
FDA Removes 7 Synthetic Flavoring Substances from Food Additives List (FDA): https://www.fda.gov/Food/NewsEvents/ConstituentUpdates/ucm622475.htm

*จดหมายข่าว OMIC Food Safety Newsletter ฉบับต่อไป No. 469 จะออกในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

ผูจ้ ดั ทา: บริ ษทั รับตรวจสิ นค้าโพ้นทะเล จากัด สาขากรุ งเทพ http://www.omicbangkok.com/eng/home.html
ติดต่อสอบถาม:
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หน้า 2 จาก 2

