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จากการที ่ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา หรอื อย. 

ของไทย ได้ประกาศกฎหมายฉลากฉบับใหม่ คือ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 367 พ.ศ.2557 ว่าด้วยเรื่องของ

ฉลาก ทีม่ข้ีอมลูรวมถงึการแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัสารก่อภมูแิพ้จาก

อาหารน้ัน ท�าเอา SME ไทย ที่ไม่เคยท�าระบบความปลอดภัยด้าน

อาหารชั้นสูง ถึงกับผงะหงายกันเลยทีเดียว ดังน้ัน ผู้เขียนจึงรวบรวม

ข้อมูลที่ควรปฏิบัติมาแจ้งให้ทราบกันในฉบับนี้

การจัดการสารก่อภูมิแพ้จากอาหาร มีสิ่งที่ต้องด�าเนินการเป็น

ขั้นตอนดังนี้

1. พนักงานทุกท่านต้องมีความรู้เร่ืองสารก่อภูมิแพ้จาก

อาหารก่อนว่าคืออะไร ? มีอะไรบ้างที่เข้าข่ายเป็นสารก่อภูมิแพ้จาก

อาหาร ? ซึ่งโดยปกติคนทั่วไปทานอาหารต่าง ๆ ได้ โดยไม่มีอาการ 

ต่อต้านแต่อย่างใด แต่จะมีบางท่านที่ภูมิต้านทานที่ชื่อ Ig E หรือ Im-

munoglobulin E อิมมูโนโกลบูลิน อี มีความเข้าใจผิด คิดว่าอาหารนั้น 

คอื สารพษิต่อร่างกายจงึออกมาต่อต้าน ท�าให้เกดิอาการแพ้ในลกัษณะ

ต่าง ๆ เช่น ผื่นแดง บวม บางท่านเป็นรุนแรงจนหายใจไม่ออก และ 

เสียชีวิตได้ โดยจะเรียกคนที่มีอาการแพ้แบบนี้ว่า Food Allergy หรือ

โรคภูมิแพ้จากอาหาร ทั้งนี้คนที่แพ้อาหารที่ไม่เกี่ยวกับ Ig E เราจะไม่

เรียกว่า โรคภูมิแพ้จากอาหาร แต่จะเรียกว่า Food Intolerance หรือ 

โรคแพ้อาหาร อันได้แก่ การแพ้นม เพราะไม่มีเอนไซม์ย่อยน�้าตาล 

แลคโตส เรียกว่า Lactose Intolerance หรือ การแพ้ผงชูรส เหล่านี้

เป็นต้น

2. ผู้เกีย่วข้องโดยเฉพาะฝ่ายวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ฝ่าย

ควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบ�ารุงรักษา 

และฝ่ายกฎหมาย ต้องรูว่้าสารก่อภมูแิพ้จากอาหารทีม่กีารขึน้ทะเบยีน

เพือ่ให้ท�าการแจ้งบอกบนฉลาก หากมกีารเจอืปนทัง้ทีต่ัง้ใจและไม่ตัง้ใจ 

มีอะไรบ้าง และต้องคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายเป็น

ระยะ ๆ โดยสามารถสมัครรับข้อมูลได้จากหลายแหล่ง เช่น ACFS 

Early Warning หรือสถาบันอาหาร 

เรียบเรียงโดย	สุวิมล	สุระเรืองชัย

System	Development	Consultant	Co.,	Ltd.

sdcexpert@sdcexpert.com,	suwimol.su@gmail.com

Food Allergen Management

การจัดการสารก่อภูมิแพ้จากอาหาร
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สหรัฐอเมริกา ไทย แคนาดา
ออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์
ยุโรป ญี่ปุ่น

1. ธัญพืชที่มีกลูเตน

2. สัตว์ทะเลที่มีเปลือก

หุ้ม

3.  ปลา

4.  ถั่วลิสง

5.  ถั่วเหลือง

6.  ถั่วต้นชนิดต่าง ๆ

7.  นม

1.  ไข่

1.  ธัญพืชที่มีกลูเตน

2. สัตว์ทะเลที่มีเปลือก

หุ้ม

3.  ปลา

4.  ถั่วลิสง

 ถั่วเหลือง

5.  ถั่วต้นชนิดต่าง ๆ

6.  นม

7.  ไข่

8. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

หรือสารประกอบ

 ซัลไฟต์ ที่มากกว่า 

10 ppm

1.  ธัญพืชที่มีกลูเตน

2. สัตว์ทะเลที่มีเปลือก

หุ้ม

3. ปลา

4.  ถั่วลิสง

5.  ถั่วเหลือง

6.  ถั่วต้นชนิดต่าง ๆ

7.  นม

8.  ไข่

9.  งา

1.  ธัญพืชที่มีกลูเตน

2. สัตว์ทะเลที่มีเปลือก

หุ้ม

3.  ปลา

4.  ถั่วลิสง

5.  ถั่วเหลือง

6.  ถั่วต้นชนิดต่าง ๆ

7.  นม

8.  ไข่

9. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

หรือสารประกอบ

 ซัลไฟต์ ที่มากกว่า 

10 ppm

1. ธัญพืชที่มีกลูเตน

2. สัตว์ทะเลที่มีเปลือก

หุ้ม

3.  หอย

4.  ปลา

5.  ถั่วลิสง

6.  ถั่วเหลือง

7.  ถั่วต้นชนิดต่าง ๆ

8.  ถั่วฝัก

9.  นม

10. ไข่

11. งา

12. คื่นฉ่ายฝรั่ง

13. มัสตาร์ด

14. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

หรือสารประกอบ

 ซัลไฟต์ ที่มากกว่า 

10 ppm

1.  ข้าวสาลี

2.  โซบะ

3.  ถั่วลิสง

4.  นม

5.  ไข่

6.  กุ้ง

7.  ปู

สหรัฐอเมริกา ไทย แคนาดา
ออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด์
ยุโรป ญี่ปุ่น

ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์หรอืสารประกอบ

ซัลไฟต์ ที่มากกว่า 10 ppm

หมายเหตุ: สหรัฐอเมริกา ไม่ได้ระบุ

เป็นภาคบังคับ แต่สั่งตรวจทุกครั้ง 

1.  ไข่ปลาและปลาแซลมอน

2.  หมู

3.  สัตว์ปีก

4.  เนื้อวัว

5.  หมึก

6.  หอยเป๋าฮื้อ

7.  ปลาแมคเคอเรล

8.  ถั่วเหลือง

9.  ถั่วต้น

10. กล้วย

11. กีวี

12. ส้ม

13. พีช

14. แอปเปิ้ล

15. เห็ดแยม

16. เจลาติน

17. งา

18. มะม่วงหิมพานต์

▼	ตารางที่ 2	แสดงรายชื่อสารก่อภูมิแพ้จากอาหารภาคแนะนำาของบางประเทศ

▼	ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อสารก่อภูมิแพ้จากอาหารภาคบังคับที่ต้องแสดงบนฉลากตามกฎหมายของประเทศต่าง	ๆ
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ชื่อวัตถุดิบ
ประเภทสารก่อภูมิแพ้จาก

อาหาร
รูปแบบทาง

กายภาพ
ประเทศที่ตระหนัก

พื้นที่ที่มีหรือ
มีเส้นทางผ่าน

ผลิตภัณฑ์
ที่ใช้วัตถุดิบนี้

ผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ได้ใช้วัตถุดิบนี้

แป้งสาลี ธัญพืชที่มีกลูเตน ผง US, TH, CA, ANZ, 
EU, JP

คลังวัตถุดิบ
ห้องเตรียมส่วนผสม

ห้องผลิต

ขนมปัง
และเค้ก

ขนมต้ม

ชื่อผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบที่ใช้ วัตถุที่เป็นสารก่อให้เกิดอาการแพ้
ล�าดับการผลิต

(หากมีห้องผลิตห้องเดียว)

ขนมปัง แป้งสาลี เนยขาว น�้าตาล เกลือ ยีสต์ น�้า แป้งสาลี เนยขาว 2

เค้กเนยสด แป้งสาลี เนยเค็ม ไข่ไก่ ผงฟู นมจืด น�้าตาล แป้งสาลี เนยเค็ม นม ไข่ไก่ 3

ขนมต้ม แป้งข้าวเหนียว น�้าใบเตย มะพร้าวที่มีซัลไฟล์

ไม่เกิน 10 ppm น�้าตาล น�้าตาลปี๊ป เทียนอบ

- 1

วัตถุดิบที่มีสารก่อภูมิแพ้จากอาหาร
รหัสสีของสารก่อภูมิแพ้

จากอาหาร
ส�าหรับผลิตภัณฑ์

1. แป้งสาลี น�้าเงิน ขนมปัง เค้กเนยสด

2. เนยขาว เหลือง ขนมปัง

3. เนยเค็ม เหลือง เค้กเนยสด

4. นม เหลือง เค้กเนยสด

5. ไข่ไก่ แดง เค้กเนยสด

แป้งสาลี
เนย

นม

3. ฝ่ายจัดซื้อ ต้องขอความร่วมมือจากผู้ขายในการตอบแบบสอบถามด้านการเจือปนของสารก่อภูมิแพ้ด้านอาหาร เพื่อให้ฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์น�าไปด�าเนินการต่อไป

4. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องจัดท�ารายการวัตถุดิบทั้งหมดขององค์การ เพื่อระบุว่าวัตถุดิบใดจัดเป็นสารก่อภูมิแพ้อาหาร 

ตามทะเบยีนของประเทศใด ? และวตัถดุบิเหล่านีจ้ะมโีอกาสเดนิทางผ่านเส้นทางใดบ้างในพืน้ทีก่ารผลติ ? จดัเตรยีม จดัเกบ็ ของโรงงาน มโีอกาส

การปนเปื้อนได้อย่างไร ? และเพื่อใช้การวิเคราะห์อันตรายในเอกสาร HACCP โดยก�าหนดเป็นกลุ่ม A (Allergen) นอกเหนือจากที่เคยระบุเพียง

แค่กายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ และฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจมีการไตร่ตรองการใช้วัตถุดิบอื่นทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนประกอบ

ของสารก่อภูมิแพ้ด้านอาหารได้ด้วย

▼	ตารางที่ 3	ตัวอย่างตารางวัตถุดิบ

และสามารถท�าตารางผลิตภัณฑ์เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาการจัดเก็บและการจัดล�าดับการผลิตได้ด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างตารางผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการจัดล�าดับการผลิตและไตร่ตรองการ Rework ข้ามผลิตภัณฑ์ได้ด้วย แต่ตัวอย่างด้านล่างนี้ ตาม

ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถ Rework ข้ามกันได้เลยอยู่แล้ว

ล�าดบัในการเตรยีมส่วนผสมในห้องเตรยีมสารก่อภมูแิพ้จากอาหาร  โดยอาจก�าหนดรหสัสขีอง Food Allergen แต่ละตวัเพือ่ให้เหน็ชดัเจน 

รหัสสีนี้สามารถใช้เพื่อเตรียมอุปกรณ์การตัก หรือภาชนะจัดเก็บ หรือท�าสติ๊กเกอร์ได้ทั้งสิ้น

เมื่อเตรียมเสร็จให้เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด ไม่ให้ฝุ่นผงกระจาย หรือมีการหกรั่ว กระเด็นออกมาได้

และสามารถท�าผังเพื่อการจัดเก็บได้ดังตัวอย่าง

ห้องหรือพื้นที่เก็บวัตถุดิบที่มีสารก่อภูมิแพ้จากอาหาร โดยต้องมีภาชนะปิดมิดชิด ป้องกันการแตกหรือหกรั่ว



V
o
l.
2
1
 N

o
.2

0
3
  
S
e
p
te

m
b
e
r
 
2
0
1
4

30

for Food

ห้องหรือพื้นที่เก็บวัตถุดิบที่ไม่มีสารก่อภูมิแพ้จากอาหาร

ตารางต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ควรก�าหนดมาจากฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการท�างานร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ตั้งแต่ต้น เพราะ

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต้องรู้ข้อก�าหนดตามกฎหมายต่าง ๆ 

อย่างครบถ้วนอยู่แล้ว และสามารถให้แนวทางที่ถูกต้องกับแผนก 

ต่าง ๆ ได้

5. สารก่อภูมิแพ้จากอาหารที่มีเจตนาใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ 

ต้องระบสุ่วนผสมเพือ่แจ้งบอกผู้บรโิภคท่ีแพ้ให้ทราบ ส่วนสารก่อภมูแิพ้

จากอาหารที่ไม่มีเจตนาใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ แต่อาจปนเปื้อนเพราะ

การล้างไม่ดีพอ การใช้พื้นที่ร่วมกันในลักษณะที่จัดการไม่ได้ ก็ต้องมี

การแจ้งเตือนบนฉลากว่าอาจจะมี หรือ May Contains (ยกเว้น ญี่ปุ่น 

ที่ไม่ให้ใช้ค�านี้ แต่ให้ระบุเลยว่ามี)

6. แต่ละห้องต้องระวังเร่ืองการระบายอากาศ การขนถ่าย

ขยะ การใช้แฮนด์ลิฟท์ พนักงาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพราะสามารถมี

การปนเปื้อนข้ามโดยเร่ืองดังกล่าวได้หากใช้ร่วมกัน ดังนั้น หากใช้

พนักงานที่ท�างานหลายหน้าที่ พนักงานที่จะเตรียม Allergen จึงต้อง

สวมชดุจ�าเพาะแยกต่างหาก แต่ถ้าจะให้ด ีควรแยกพนกังาน หากท�าได้

แป้งข้าวเหนียว
เกลือ ผงฟู เทียนอบ ยีสต์

น�้าตาล มะพร้าว ใบเตย มะพร้าว

7. สื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่าย

จดัซือ้ ฝ่ายบ�ารงุรกัษา และฝ่ายกฎหมาย รวมถงึผูเ้ยีย่มชมทราบเงือ่นไข

ตามกฎระเบียบของบริษัทในเรื่องของการเข้าพื้นที่ต่าง ๆ

8. ทกุครัง้ท่ีมกีารรบัวตัถดิุบต้องรบีติดรหัสสขีองกลุม่สารก่อ

ภูมิแพ้จากอาหารตามประเภทที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้สะดวกในการจัด

เก็บ หากเป็นไปได้ ฝ่ายจัดซื้อสามารถร้องขอให้ผู้ขายท�าการติดรหัสสี

ตามเงื่อนไขของโรงงานเราลงบนกล่องให้เลย จะเป็นเรื่องที่ดีและลด

ความยุ่งยากตอนรับเข้าได้อย่างมาก

9. ด�าเนินการจัดเก็บวัตถุดิบตามกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้แบ่งพื้นที่

ไว้ดังกล่าวข้างต้น

10. ท�าการเบิกจ่ายวัตถุดิบตามล�าดับ เพื่อให้มีการน�าไปจัด-

เตรียมส่วนผสม และท�าการผลิต ในลักษณะที่ลดการเกิดการปนเปื้อน

ข้ามให้ได้มากที่สุด

11. ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ต้องมั่นใจว่ามีการใช้

ภาชนะบรรจแุละฉลากทีถ่กูต้องตามประเภท และตามรายการวตัถดุบิ

ที่ใช้ ดังนั้น จึงต้องมีผู้ตรวจสอบก่อนน�ามาใช้ โดยขั้นตอนนี้บางที่จะ

ก�าหนดเป็น CCP หรือจุดวิกฤตด้วย 

12. ก�าหนดวิธีการท�าความสะอาด โดยหากเป็นสารที่มี

ลกัษณะผง ห้ามท�าให้ฟุง้กระจายโดยการใช้ลมเป่าเดด็ขาด แต่สามารถ

ใช้การดดู เชด็ด้วยผ้าชบุแอลกอฮอล์ จนแน่ใจว่าไม่มสีารก่อภมูแิพ้จาก

อาหารตกค้าง และควรติดตั้งตัวดักฝุ่น หรือ Dust Collector 

13. การทวนสอบความสะอาดในแต่ละวัน โดยจากตัวอย่าง

ข้างต้น หากมีการเตรียมหรือผลิตในแต่ละวัน โดยเริ่มจากขนมต้ม 

ขนมปัง และเค้กเนยสด เมื่อท�าการผลิตจบทุกรายการ ต้องท�าความ

สะอาด ตรวจสอบด้วยสายตาก่อน หากไม่แน่ใจว่าจะสะอาดจรงิ ให้ใช้ 

Protein Swab เพื่อ Screen ชั้นต้น เพราะ Protein Swab จะถูกกว่า 

Allergen Swab แบบเฉพาะตัว โดยอาจท�าสัปดาห์ละครั้ง หรือ 2 

สัปดาห์ต่อครั้ง

14. ท�าการสุม่ตวัอย่าง เพือ่ทดสอบ Allergen ทีไ่ม่ควรถกูปะปน 

เช่น ทดสอบขนมต้ม หรือทดสอบหาไข่ในขนมปังว่ามี Allergen อื่น

ตกค้างหรือไม่ ? โดยอาจทดสอบไตรมาสละครั้ง

การจัดการเรื่องสารก่อภูมิแพ้จากอาหาร จะว่ายากก็ไม่เชิง จะ

ว่าง่ายก็ไม่ใช่ แต่เชื่อว่าทุกท่านสามารถท�าได้บนพื้นฐานของความ

เข้าใจ ขอให้ท�าระบบได้อย่างสอดคล้องกับกฎหมายเพื่อผู้บริโภค 

ของเรา
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