การแจ้ งเตือน
สารก่ อภูมแิ พ้
การแพ้ อาหารอาจเป็ นอันตรายถึงชีวิตไ งข้ อมูลที่ชดั เจนและแม่นยาเกี่ยวกับสถานะการก่อ
ภูมิแพ้ ในผลิตภัณฑ์ของตน
ด้ และเป็ นเรื่ องที่ได้ รับความกังวลมากขึ ้
การปฏิบัติตามข้ อกาหนดของกฎหมายมาต
นเรื่ อยๆในออสเตรเลีย ที่จริงแล้ ว
รฐานอาหาร
ออสเตรเลียมีอตั ราการเกิดภูมิแพ้ จากอ
ธุรกิจอาหารทุกแห่งต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดทางก
าหารสูงที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก
ฎหมายของกฎหมายมาตรฐานอาหาร
เฉพาะในรัฐ NSW เพียงอย่างเดียว
ตามที่ระบุไว้ ใน:
การแพ้ อาหารนันเกิ
้ ดขึ ้นในเด็กราว 1  มาตรฐาน 1.2.3 คำเตือน ข้อควำมแนะนำ
และประกำศทีต่ ้องมี
ใน 20 คนและในผู้ใหญ่ 2 ใน 100 คน
อุตสาหกรรมอาหารมีหน้ าที่สาคัญในการช่วยจัดกา
รกับปั ญหาด้ านการแพ้ อาหาร
เราจัดทาเอกสารข้ อมูลนี ้ขึ ้นเพื่อผู้ผลิตอาหาร
ผู้ค้าปลีกอาหาร และผู้นาเข้ าอาหารทุกคน
เพื่อช่วยพวกเขาให้ เข้ าใจภาระหน้ าทีข่ องตนเกี่ยวกั
บการแจ้ งเตือนเรื่องสารก่อภูมิแพ้ เพื่อยืนยันความป
ลอดภัยของลูกค้ า

กฎหมายมาตรฐานอาหารกาหนดว่าธุรกิจอาหารทุ
กแห่งใน NSW
จะต้ องแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ ที่พบบ่อยที่
สุดแปดอย่างต่อไปนี ้ไว้ บนฉลากอาหารของอาหาร
ที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์:

นอกจากนี ้
ท่านยังต้ องแจ้ งเตือนส่วนผสมของกลูเตนและซัลไ
ฟต์ ไว้ บนฉลากอาหารของอาหารที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์
ธุรกิจอาหารต้ องยืนยันว่า:
 มีข้อมูลที่ถกู ต้ องแม่นยาระบุไว้ บนฉลาก
และพนักงานผู้ขายอาหารที่ไม่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ได้
แจ้ งข้ อมูลดังกล่าวแล้ วทีส่ ถานที่ทาธุรกิจอาหา
รเมื่อลูกค้ าร้ องขอ หรือ
 ไม่มีสารก่อภูมิแพ้ อยูใ่ นอาหารที่ลกู ค้ าร้ องขอเป็
นพิเศษว่าไม่ให้ มีสารดังกล่าว

ประเด็นสาคัญในการจัดการสารก่ อภูมิแพ้
เป็ นเรื่องสาคัญที่ผ้ ผู ลิตและผู้ค้าปลีกจะต้ อง:
 ปฏิบตั ิแผนจัดการสารก่อภูมิแพ้ ที่ได้ ผล

 นัต

 ฝึ กอบรมพนักงานเรื่องความเสี่ยง
การจัดการและการสื่อสารเกี่ยวกับสารก่อภูมิแ
พ้ ในอาหาร

ความรับผิดชอบในการแจ้ งเตือนสารก่ อภูมิ  ไข่
แพ้

 แจ้ งข้ อมูลที่ชดั เจนและแม่นยาเกี่ยวกับสถานะ
ของสารก่อภูมิแพ้ ในผลิตภัณฑ์ของท่าน

ผู้ผลิตอาหารมีหน้ าที่รับผิดชอบจัดการการมีอยูข่ อ

งสารก่อภูมิแพ้ ในอาหารที่ไม่ได้ เจตนา

ผู้ค้าปลีกอาหารมีหน้ าที่รับผิดชอบต่อผู้บริโภคว่า
มีการเปิ ดเผยเรื่องสารก่อภูมิแพ้ ในอาหารแล้ ว

ผู้ค้าปลีกอาหารต้ องช่วยลูกค้ าที่มีทางเลือกเมนูอา

หาร
ด้ วยการแจ้ งข้ อมูลเรื่องส่วนประกอบของสารก่อภูมิ
แพ้ ที่อาจจะมีอยูใ่ นรายการอาหารในเมนูทงทางตรง
ั้
และทางอ้ อม

 จัดการการมีอยูข่ องสารก่อภูมิแพ้ ในอาหารที่ไม่
ได้ เจตนา

 ถั่วลิสง

 นม
ปลา
สัตว์ จาพวกกุ้งปู

ผู้นาเข้ าอาหารต้ อง:

งา

 แจ้ งข้ อมูลที่ชดั เจนและถูกต้ องแม่นยาเกี่ยวกับ
สถานะของสารก่อภูมิแพ้ ในผลิตภัณฑ์ที่นาเข้ า
มา

ถั่วเหลือง

 ยืนยันว่าสินค้ าที่นาเข้ ามานันมี
้ ฉลากอย่างเหม
าะสมแล้ ว
 แนะนาซัพพลายเออร์ ในต่างประเทศเรื่องข้ อกา
หนดเกี่ยวกับฉลาก

ผู้นาเข้ ามีหน้ าที่รับผิดชอบในการยืนยันว่าสินค้ าที่
นาเข้ ามานันมี
้ ฉลากอย่างเหมาะสมแล้ วและต้ องแจ้
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ตามกฎหมายมาตรฐานอาหารของออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์

ข้ อมูลเพิ่มเติม
 แวะชมเว็บไซต์ของ NSW Food Authority
ที่www.foodauthority.nsw.gov.au
 โทรสอบถามสายด่วนที่
1300 552 406
 มาตรฐาน 1.2.3 คำเตือน ข้อควำมแนะนำ
และประกำศทีต่ ้องมี :
www.comlaw.gov.au/Details/F2011C0061
0
 คูม่ ือผู้ใช้ งาน – มาตรฐาน 1.2.3คำเตือน
ข้อควำมแนะนำ
และประกำศทีต่ ้องมี :www.foodstandards.go
v.au/code/userguide/pages/warninganda
dvisoryde1403.aspx
 กฎหมายมาตรฐานอาหาร
(สารก่อภูมิแพ้ ในอาหารและการแพ้ อาหาร –
ศูนย์รวมเว็บเรื่องสารก่อภูมิแพ้ ในอาหาร):
www.foodstandards.gov.au/consumer/foo
dallergies/food allergen
portal/Pages/default.aspx

About the NSW Food Authority: The NSW Food Authority is the government organisation that helps ensure NSW food is safe
and correctly labelled. It works with consumers, industry and other government organisations to minimise food poisoning by
providing information about and regulating the safe production, storage, transport, promotion and preparation of food.
Note: This information is a general summary and cannot cover all situations. Food businesses are required to comply with all of
the provisions of the Food Standards Code and the Food Act 2003 (NSW).

6 Avenue of the Americas, Newington NSW 2127
PO Box 6682, Silverwater NSW 1811
T1300 552 406
contact@foodauthority.nsw.gov.au
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