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14 - 20 มิถุนายน 2564 

ออสเตรเลียปรับปรุงฉลากสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ 

นอกจากมาตรฐานความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนในสินค้าอาหารแล้ว ส่วนประกอบของอาหารที่
อาจจะเป็นต้นเหตุของการก่อให้เกิดภูมิแพ้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึง เนื่องจากชาวออสเตรเลียมีการเกิดภูมิแพ้
เพิ่มมากขึ้น ข้อมูลโดย Australian Society of Clinical Immunology and Allergy (ASCIA) ระบุว่า ชาว
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในวัยทารกมีอาการแพ้อาหารที่มีสารก่อให้เกิดภูมิแพ้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 10 
รองลงมาคือ วัยเด็กร้อยละ 4-8 และวัยผู้ใหญ่ร้อยละ 2 และในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้ป่วยที่เกิดอาการภูมิแพ้
จากการรับประทานอาหารเพิ่มจำนวนมากขึ้น ทำให้ชาวออสเตรเลียมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวเพิ่มขึ้น 
และมีความต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดของส่วนผสม/ข้อความแจ้งเตือนบนฉลากสินค้าอาหารเพื่อแจ้ง
เตือนผู้บริโภคท่ีแพ้สารก่อให้เกิดภูมิแพ้ 

โดยสินค้าอาหารที่จำหน่ายในออสเตรเลียทั้งในร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต ต้องมีการระบุสาร
ก่อให้เกิดภูมิแพ้บนฉลากสินค้า P1044 : Plain English Allergen Labelling (PEAL) เนื่องจากปัจจุบันข้อมูล
การแจ้งเตือนบนฉลากของสินค้าอาหารที่จำหน่ายในตลาดยังแสดงรายละเอียดไม่ชัดเจนซึ่งการแพ้อาหารที่มี
สารก่อให้เกิดภูมิแพ้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ การปิดฉลากสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ PEAL จะช่วยให้ผู้บริโภคที่
แพ้อาหารที่มีสารก่อให้เกิดภูมิแพ้สามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัยและง่ายขึ้น ซึ่ง Food 
Standards Australia New Zealand (FSANZ) ออสเตรเลีย (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) ได้มีการปรับปรุง
มาตรฐานฉลากแสดงส่วนประกอบของสินค้าอาหารและฉลากสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ออสเตรเลีย เพื่อให้การปิด
ฉลากสารก่อให้เกิดภูมิแพ้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นไปตามบรรทัดฐานเดียวกัน โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญ 5 ประการ คือ  

1) ระบุสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ในข้อความแสดงรายการส่วนผสมเป็นตัวหนา เห็นได้ชัดเจนเมื่อเทียบกับ
ข้อความส่วนผสมอื่นๆ 

2) ระบุสารช่วยในการแปรรูป Processing Aid ที่เป็นสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ทั้งในข้อความแสดง
รายการส่วนผสมและข้อความสรุปสารก่อให้เกิดภูมิแพ้  

3) ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ Gluten ในข้อความสรุปสารก่อให้เกิดภูมิแพ้รวมถึงระบุแหล่งที่มาของ 
Gluten โดยระบชุื่อธัญพืชตามรายการส่วนผสม (Wheat) 

4) ระบุชื่อธัญพืชที่มีสารก่อให้เกิดภูมิแพ้โดยใช้ชื่อตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานอาหาร Australia New 
Zealand Food Standards Code: Schedule 9 โดยระบุเจาะจงช ื ่อถ ั ่วอย ่างช ัดเจน เช่น 
cashew, almond, pine nut และ pistachio แทนการใช้ชื่อทั่วไปว่า “Tree nuts”  

5) ขึ้นต้นข้อความสรุปสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ด้วยคำว่า “Contains” ตัวหนา ที่มีตัวอักษรขนาด
เดียวกับข้อความแสดงรายการส่วนผสม ซึ่งต้องวางอยู่ในตำแหน่งที่แยกออกมาอย่างชัดเจนจาก
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ข้อความแสดงรายการส่วนผสม (รายละเอียดแสดงไว้ใน Australia New Zealand Food 
Standards Code: Standard 1.2.3) 

รูปภาพ แสดงรูปแบบการปิดฉลากรายการส่วนผสมและสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ (PEAL) 
 
 
 
 
 

 
 
 
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆภายใต้มาตรฐานฉลากสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ PEAL ยังประกอบด้วย  

การเพิ่ม Mollusc (สัตว์น้ำประเภทโมลลุสก์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังจำพวกหอย ปลาหมึก) เป็นสารก่อให้เกิด
ภูมิแพ้ชนิดใหม ่ 

PEAL จะมีผลบังคับใช้กับสินค้าอาหารทุกประเภทที่จำหน่ายในร้านค้าปลีก อาหารที่จำหน่ายให้กับ
ธุรกิจจัดเลี้ยง รวมถึงสินค้าอาหารนำเข้าที่จำหน่ายในออสเตรเลียทั้งหมด    

ทั้งนี้ ภาคธุรกิจอาหารมีเวลาในการปรับเปลี่ยนฉลากตามมาตรฐานการปิดฉลากสินค้าอาหารที่มีสาร
ก่อให้เกิดภูมิแพ้ฉบับแก้ไขเป็นเวลา 3 ปีนับจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนแปลง (3 ปี) 
ภาคธุรกิจสามารถใช้รูปแบบการปิดฉลากตามระเบียบเดิมและแบบแก้ไขใหม่ได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ไปจนถึง 
26 กุมภาพันธ์ 2567  

อย่างไรก็ตาม สินค้าอาหารที่ยังมีฉลากสารที่ก่อให้เกิดการแพ้แบบเดิม (ปิดฉลากก่อน 26 กุมภาพันธ์ 
2567) ทีย่ังค้างสต๊อกอาจยังสามารถจำหน่ายได้จนถึง 26 กุมภาพันธ์ 2569 

………………………………………………………… 
 

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย 
ภายใต้ Australia New Zealand Food Standards Code กำหนดรายการส่วนผสมที ่เป ็นสาร

ก่อให้เกิดการแพ้ 11 ประเภท ได้แก่ ถั่ว Tree  nuts ไข่ ปลา อาหารที่มีสัตว์น้ำที่มีเปลือกจำพวกครัสตาเซีย 
นม ถั่วเหลือง เมล็ดงา ลูปิน ธัญพืชต่างๆ อาหารที่มีส่วนผสมของกำมะถันเข้มข้น 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ
ที่ผ่านมา ผู้บริโภคที่แพ้อาหารออสเตรเลียใช้ข้อมูลการแจ้งเตือนสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ PAL ที่แสดงบนฉลาก
สินค้าอาหารซ่ึงเป็นการปิดฉลากสารก่อให้เกิดภูมิแพ้โดยสมัครใจ ช่วยในการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหารเพ่ือความ
ปลอดภัย นอกจากนี้ สินค้าอาหารที่จำหน่ายในออสเตรเลีย (ท้ังที่ผลิตในประเทศและนำเข้า) มีรูปแบบการแจ้ง
เตือนสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ PAL ที่หลากหลายแตกต่างกันและยังขาดบรรทัดฐานเดียวกัน ทำให้ผู้ผลิตสินค้า

Source: www.allergenbureau.net 

P1044: Plain English Allergen Labelling (PEAL) 

ข้อความสรุปรายการสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ 

ข้อความแจ้งเตือน PAL (สมัครใจ) 

ข้อความแสดงรายการส่วนผสม 
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อาหาร (ในออสเตรเลียและต่างประเทศ) จำนวนมากต้องเผชิญปัญหาทั้งในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
เกี่ยวกับสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ในสินค้าอาหารและการปิดฉลากสารที่ก่อให้เกิดการแพ้  

หน่วยงานภาครัฐ Allergen Bureau ได้พัฒนาโปรแกรม Voluntary Incidental Trace Allergen 
Labelling (VITAL) ขึ ้นเพื ่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจประเมินความเสี ่ยงสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ด้วย
กระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์และการปิดฉลากสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ประกอบการ
ในภาคธุรกิจอาหารและปกป้องผู้บริโภคจากการได้รับอันตรายจากสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ 

การปิดฉลากสินค้าอาหารที่มีสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ PEAL แม้ว่าจะทำให้ผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตอาหาร
ประมาณ 30,000 รายในตลาดออสเตรเลีย (มากกว่าครึ ่งเป็นอาหารที ่มีสารก่อให้เกิดภูมิแพ้และได้รับ
ผลกระทบจากการปรับใช้ PEAL) ต้องใช้เงินทุนประมาณ 41 - 105 ล้านเหรียญออสเตรเลียในการปรับเปลี่ยน 
แต่ FSANZ ระบุว่า หากเทียบกับประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่แพ้อาหารที่มีสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ซึ่งมีประมาณ 
656,045 คนในออสเตรเลียและ 856,178 คนในนิวซีแลนด์จะได้รับจากการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาการ
แพ้สารก่อให้เกิดภูมิแพ้ซึ่งมีมูลค่าประมาณ  6-8.1 พันล้านเหรียญออสเตรเลีย และคาดว่า PEAL จะช่วยลด
การแพ้สารก่อให้เกิดภูมิแพ้ของผู้บริโภคออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ลงอย่างน้อยร้อยละ 0.25 ต่อปี  

 
ผลต่อการค้าไทย 

จากการสำรวจสินค้าอาหารไทย (จำนวน 549 รายการ) ที่จำหน่ายในร้านค้าปลีกและซุปเปอร์มาร์เก็ต 
(Woolworths และ Coles) ในนครซิดนีย์โดย Allergen Bureau พบว่า สินค้าร้อยละ 96 มีการปิดฉลากทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่แสดงรายละเอียดแตกต่างกัน มีสินค้าเพียง 13 รายการเท่านั้นที่แสดง PAL ได้
อย่างถูกต้องแต่ยังมีความเสี่ยงสูงต่อสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ การบังคับใช้ PEAL ในออสเตรเลียจะช่วยให้ผู้ผลิต
สินค้าไทยมีแนวทางที่ชัดเจนในการปิดฉลากสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ในสินค้าอาหารที่ส่งออกมายังออสเตรเลียได้มี
ความถูกต้องมากขึ้น และจะช่วยลดปัญหาสินค้าถูกเรียกคืนและลดอันตรายที่จะเกิดแก่ผู้บริโภคที่แพ้สาร
ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ดังนั้น การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับฉลากสารก่อให้เกิดภูมิแพ้ PEAL (ซึ่งจะบังคับใช้อย่าง
เป็นทางการตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ผลิตสินค้าอาหารไทยที่ส่งสินค้ามายัง
ออสเตรเลีย ทั ้งนี ้ ไทยส่งออกสินค้าอาหารมายังออสเตรเลียมากเป็นอันดับที ่ 4 รองจากนิวซีแลนด์ 
สหรัฐอเมริกาและจีน  

Source: www.foodstandards.gov.au/www.allergenbureau.net/www.foodprocessing.com.au 
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