ข้อกำหนดกำรปิดฉลำกระบุสำรก่อภูมิแพ้ (IFN 08-17 Mandatory allergen labelling)
กระทรวงเกษตรและทรัพยากรน้า (Department of Agriculture and Water Resources)
ของประเทศออสเตรเลี ย เผยแพร่ ป ระกาศส้ า หรั บ ผู้ น้ า เข้ า อาหารเกี่ ย วกั บ ข้ อ ก้ า หนดการปิ ด ฉลากระบุ
สารก่อภูมิแพ้ IFN 08-17 Mandatory allergen labelling ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ในเว็ปไซต์
http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/notices/ifn-08-17
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของประกาศฉบับนีเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้น้าเข้า รับทราบถึงความรับผิดชอบ
ในอาหารที่ตนน้าเข้าว่าจะต้องมีความปลอดภัย และมีการปิดฉลากระบุสารก่อภูมิแพ้ อย่างถูกต้องชัดเจน
ประกาศฉบับนีเป็นการแจ้งข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติตามข้อก้าหนดการปิดฉลากระบุสารก่อภูมิแพ้ตาม
มาตรฐานอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Australia New Zealand Food Standards Code)
ข้อกำหนดกำรปิดฉลำกระบุสำรก่อภูมิแพ้
การปิดฉลากแสดงสารก่อภูมิแพ้เป็นการช่วยชีวิต ซึ่งมีผลต่อความเป็นความตายของผู้บริโภค
อันเนื่องมาจากการแพ้อาหาร ผู้น้าเข้าต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดเกี่ยวกับการปิดฉลากแจ้งสารก่อภูมิแพ้ ตาม
มาตรฐานอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยเคร่งครัด
มาตรฐานอาหารของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก้าหนดชนิดสารก่อภูมิแพ้ที่ต้องระบุบนฉลาก
อาหาร ซึ่งได้แก่ ถั่วลิสง ถั่วจากไม้ต้น (Tree nuts) นม ไข่ เมล็ดงา ปลาและสัตว์น้า มีเปลือก ถั่วเหลืองและ
ข้ า วสาลี และถั่ ว ลู พิ น (Lupin) โดยจะต้ อ งมี ก ารระบุ ร ายการส่ ว นผสมเหล่ า นี ไว้ ใ นฉลากอาหารเมื่ อ มี
ส่วนประกอบเหล่านีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมในอาหาร เป็นองค์ประกอบในสารเจือปน (Food additives)
หรืออยู่ในสารที่ช่วยในการแปรรูป (Processing aids)
หากอาหารไม่ได้อยู่ในภาชนะบรรจุหรือไม่ได้ก้าหนดให้ต้องมีการปิดฉลาก (เช่น ขนาดบรรจุ
ใหญ่มากหรือ Bulk containers) จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ไปกับสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ซือ
สินค้าอาหารไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ได้ หากมีการน้า เข้าสิ นค้าอาหาร ผู้น้าเข้าต้อง
รับผิดชอบในการท้าความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามข้อก้าหนดการปิดฉลากระบุสารก่อภูมิแพ้ได้
บ่อยครังที่การเรียกคืนอาหารเกิดเนื่องจากผู้ประกอบการไม่ได้ปิดฉลากระบุสารก่อภูมิแพ้
อย่างถูกต้อง การปฏิบัติตามข้อ ก้าหนดการปิดฉลากระบุสารก่อภูมิแพ้สามารถช่วยชีวิตมนุษย์ ได้ การปฏิบัติ
ตามข้อก้าหนดการปิดฉลากระบุสารก่อภูมิแพ้ยังหมายถึงการหลีกเลี่ยงการต้องเรียกคืนสินค้า สามารถช่วย
ประหยัดเวลาและงบประมาณของบริษัทด้วย
สิ่งที่ผู้นำเข้ำต้องดำเนินกำร
ผู้น้าเข้าควรตรวจสอบรายการสินค้าที่ตนน้าเข้าและต้องมั่นใจว่าฉลากเป็นไปตามข้อ ก้าหนด
การปิ ดฉลากระบุ ส ารก่อภูมิแพ้ ซึ่งอาจหมายถึงต้องติดต่อผู้ ผ ลิ ตในต่างประเทศและขอให้ แจ้งข้อมูล และ
รับประกันว่าในอาหารมีสารก่อภูมิแพ้อยู่ด้วยหรือไม่ ผู้น้าเข้าควรให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ที่ส่งสินค้าให้ตนเกี่ยวกับ
สารก่อภูมิแพ้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและการไม่ปฏิบัติ ตามข้อก้าหนด ผู้น้าเข้าอาจ
พิจารณาน้าส่งผลิตภัณฑ์เพื่อการวิเคราะห์ (ในห้องปฏิบัติการ) เพื่อตรวจทวนสอบการรับประกันของผู้ผลิตใน
ต่างประเทศ
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ในการพิ จ ารณาว่ า มี จ ะต้ อ งการระบุ ส ารก่ อ ภู มิ แ พ้ ห รื อ ไม่ ผู้ น้ า เข้ า ต้ อ งมั่ น ใจว่ า ผู้ ผ ลิ ต
เข้าใจความแตกต่างระหว่างข้อ ก้าหนดการปิดฉลากระบุสารก่อภูมิแพ้กับข้อก้าหนดด้านความปลอดภัยทาง
ชีว ภาพ (Biosecurity) ในการน้ าเข้าสิ น ค้าบางชนิ ด ยกตัว อย่างเช่น การระบุว่าอาหารมี ส่ ว นผสมของไข่
น้อยกว่าร้อยละ 5 ไม่ได้หมายความว่าอาหารนันไม่มีไข่เป็นส่วนผสม
กำรนำเข้ำอำหำรที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อสุขภำพอนำมัยของผู้บริโภคเป็นควำมผิด
ผู้ น้ าเข้า ต้องระลึ กเสมอว่า การมีส ารก่อภูมิแพ้แต่ ไม่มีการระบุไว้ ก่อให้ เกิดความเสี่ ยงต่อ
สุขภาพอนามัยของผู้ที่แพ้อาหาร
ภายใต้ ห มวดที่ 8 ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารควบคุ ม อาหารน้ า เข้ า 1992 (พ.ศ. 2535)
การน้าเข้าอาหารที่ผู้น้าเข้ารู้ หรืออาจรับรู้ด้วยเหตุผลบางประการว่าจะก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัย
ของผู้บริโภคนันเป็นความผิด ซึ่งมีโทษจ้าคุกถึง 10 ปี
ควำมช่วยเหลือเพื่อจัดกำรสำรก่อภูมิแพ้ในอำหำร
ผู้ น้ าเข้า ซึ่งเป็ น ผู้ ประกอบการที่มีหน้าที่ รับผิ ดชอบในออสเตรเลี ย จะต้องรู้ว่าในอาหารมี
ส่วนผสมอะไรบ้างและส่วนผสมเหล่านีเป็นสารก่อภูมิแพ้หรือไม่ เมื่อสินค้ามาถึงท่า ผู้น้าเข้าจะต้องมั่นใจได้ว่ามี
การระบุสารก่อภูมิแพ้อย่างถูกต้องในฉลาก
ทังนี มีเครื่องมือหลายชนิดที่จะช่วยผู้ประกอบด้านอาหาร (รวมถึงผู้น้าเข้า) ในการจัดการ
สารก่อภูมิแพ้และการปิดฉลาก สภาสินค้าอุปโภคบริโภคของออสเตรเลีย (Australian Food and Grocery
Council) ได้เผยแพร่เอกสาร Food Industry Guide to Allergen Management and Labelling
นอกจากการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ด้ า นมาตรฐานอาหารแล้ ว หน่ ว ยงาน Food Standards
Australia New Zealand (FSANZ) ยังจัดท้าข้อมูลการปิดฉลากระบุสารก่อภูมิแพ้ (Allergen labelling) ไว้
ในเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย โดยสรุปข้อก้าหนดเกี่ยวกับปิดฉลากระบุสารก่อภูมิแพ้ หน่วยงานสาธารณสุข
ระดับรัฐและเขตการปกครองมีการเผยแพร่ข้อก้าหนดและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแยกแยะและแสดง
รายการสารก่อภูมิแพ้ในอาหารด้วย เช่น
 หน่วยงาน New South Wales Authority – การระบุสารก่อภูมิแพ้ (Declaring allergens)
 หน่วยงาน Victoria Department of Health and Human Services – การตระหนักเกี่ยวกับสาร
ก่อภูมิแพ้ (Food allergen awareness)
 หน่วยงาน Western Australia Department of Health – การแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร
(Food allergen declarations)
ที่มา: http://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/notices/ifn-08-17
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