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ค�าน�า

มกีำรเปลีย่นแปลงทีส่�ำคญัๆ เกีย่วกบั
ขอ้มลูทีผู่ป้ระกอบกำรอำหำรจะตอ้งให ้
แกล่กูคำ้
กฎระเบยีบกำรใหข้อ้มลูอำหำรแกผู่ ้
บรโิภคของสหภำพยโุรป (EU FIC) มี
ผลบงัคบัใชเ้มือ่วนัที ่13 ธนัวำคม พ.ศ. 
2557 และไดม้กีำรน�ำกฎขอ้บงัคบัของ
สหภำพยโุรปนีม้ำบงัคบัใชใ้นสหรำช
อำณำจักรภำยใตก้ฎระเบยีบวำ่ดว้ย
ขอ้มลูอำหำร ปี พ.ศ. 2557 (FIR)
ทำ่นและพนักงำนของทำ่นจะตอ้ง
เปลีย่นแปลงวธิกีำรใหข้อ้มลูแกล่กูคำ้
ตำมกฎระเบยีบวำ่ดว้ยขอ้มลูอำหำร 
(FIR) ทำ่นสำมำรถหำขอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบักฎระเบยีบวำ่ดว้ยขอ้มลูอำหำร 
(FIR) ไดท้ีน่ี:่
http://food.gov.uk/science/
allergy-intolerance/label/

เอกสารนีจ้ดัท�าขึน้ส�าหรบัผูใ้ด
เอกสำรนีจั้ดท�ำขึน้ส�ำหรับทกุทำ่นที่
ประกอบกำรดงัตอ่ไปนี:้
•  ใหบ้รกิำรอำหำรในรำ้นอำหำรหรอื

ภตัตำคำร
•  จ�ำหน่ำยอำหำรทีท่ำ่นหอ่บรรจเุอง

เชน่ ขนมปังมว้น แซนดว์ชิ ขนมเคก้ 
ผลติภณัฑอ์ำหำรแปลกพเิศษทีไ่ม่
อยูใ่นภำชนะบรรจ ุหรอือำหำรอืน่ๆ
ทีไ่มอ่ยูใ่นบรรจภุณัฑ์

•  ใหบ้รกิำรอำหำรในสถำบนัตำ่งๆ
เชน่ โรงเรยีน โรงพยำบำล และ
ศนูยด์แูลผูป่้วยและผูส้งูอำยุ

ในชว่งกำรเตรยีมอำหำรทีไ่มอ่ยูใ่น
ภำชนะบรรจ ุทำ่นอำจจะใชอ้ำหำร
บรรจเุสร็จเป็นสว่นผสมในสตูรอำหำร
ของทำ่น ชือ่ของสว่นผสมทีอ่ำจกอ่ให ้
เกดิภมูแิพจ้ะไดรั้บกำรเนน้ใหเ้ห็นชดัใน
รำยกำรสว่นผสมของอำหำรบรรจเุสร็จ
และโปรดจ�ำไวว้ำ่ผลติภณัฑบ์ำงชนดิ 
(เชน่ อำหำรกระป๋องหรอือำหำรแหง้) 
มอีำยกุำรเกบ็รักษำนำน จงึเป็นไป
ไดท้ีท่ำ่นอำจเห็นวำ่มกีำรใชฉ้ลำก
อำหำรทัง้สองแบบกบัผลติภณัฑบ์รรจุ
เสร็จเหลำ่นีเ้ป็นเวลำสองปีหลงัเดอืน
ธนัวำคม พ.ศ. 2557 
หำกทำ่นตอ้งกำรทรำบขอ้มลูเพิม่เตมิ
เกีย่วกบัอำหำรบรรจเุสร็จ และอยำก
ทรำบวำ่จะมองหำสว่นผสมทีอ่ำจกอ่
ใหเ้กดิภมูแิพท้ีม่ใีนอำหำรบรรจเุสร็จ
ไดอ้ยำ่งไร โปรดดขูอ้มลูในเอกสำร
แผน่พับเกีย่วกบัอำหำรบรรจเุสร็จวำ่
ดว้ย ‘ภมูแิพ:้ สิง่ทีค่วรพจิำรณำใน
กำรตดิฉลำกสนิคำ้อำหำร’ ซึง่ทำ่น
สำมำรถหำดไูดท้ีน่ี:่
http://www.food.gov.uk/ 
multimedia/pdfs/publication/ 
allergy-labelling-prepacked.pdf

http://food.gov.uk/science/allergy-intolerance/label/
http://food.gov.uk/science/allergy-intolerance/label/
http://www.food.gov.uk/ multimedia/pdfs/publication/ allergy-labelling-prepacked.pdf
http://www.food.gov.uk/ multimedia/pdfs/publication/ allergy-labelling-prepacked.pdf
http://www.food.gov.uk/ multimedia/pdfs/publication/ allergy-labelling-prepacked.pdf
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ท�าไมการแพอ้าหารจงึเป็นเรือ่งที่
ส�าคญั
ปฏกิริยิำภมูแิพอ้ำจท�ำใหผู้ท้ีแ่พอ้ำหำร
มอีำกำรเจ็บป่วยอยำ่งรนุแรง และบำง
ครัง้อำจรนุแรงถงึขัน้ท�ำใหเ้สยีชวีติได ้
อยำ่งไรกต็ำม ยงัไมม่วีธิกีำรใดทีจ่ะ
รักษำโรคภมูแิพอ้ำหำรไดอ้ยำ่งแทจ้รงิ 
กำรป้องกนัไมใ่หเ้จ็บป่วยจำกกำรแพ ้
อำหำรมอียูท่ำงเดยีวเทำ่นัน้ คอื ตอ้ง
พยำยำมหลกีเลีย่งกำรรับประทำน
อำหำรทีต่นเองแพ ้
หำกทำ่นท�ำงำนกบัอำหำร ทำ่นตอ้ง
ค�ำนงึถงึอนัตรำยจำกกำรแพอ้ำหำร
อยำ่งจรงิจัง ภำยใตก้ฎระเบยีบใหมว่ำ่
ดว้ยขอ้มลูอำหำร (FIR) ทำ่นมคีวำม
รับผดิชอบตำมกฎหมำยทีจ่ะตอ้งให ้
ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งแกล่กูคำ้ของทำ่นเกีย่ว
กบัสว่นผสมทีม่สีำรกอ่ภมูแิพท้ีใ่ชเ้ป็น
สว่นประกอบของอำหำรทีท่ำ่นผลติ
หรอืใหบ้รกิำร 

ขอ้ส�าคญั

ค�านยิามของ ‘อาหารทีไ่มอ่ยูใ่น
ภาชนะบรรจ’ุ
อำหำรบรรจเุสร็จ หมำยถงึอำหำร
ใดกต็ำมทีใ่สไ่วใ้นภำชนะหุม้หอ่
กอ่นวำงจ�ำหน่ำย และเป็นไปตำม
ค�ำอธบิำยทกุขอ้ตอ่ไปนี:้
•   เป็นอำหำรทีม่ภีำชนะหุม้หอ่ปิด

ไวท้ัง้หมดหรอืเพยีงบำงสว่น
•   ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงไดโ้ดย

ไมเ่ปิดหรอืเปลีย่นบรรจภุณัฑ ์ 
•   เป็นผลติภณัฑอ์ำหำรทีพ่รอ้ม

ส�ำหรับจ�ำหน่ำยใหแ้กบ่คุคล
ทัว่ไปหรอืแกส่ถำนจัดเลีย้ง
อำหำร ส�ำหรับอำหำรทีไ่มอ่ยู่
ในภำชนะบรรจหุรอือำหำรที่
ไมม่ภีำชนะหุม้หอ่จะหมำยถงึ
อำหำรอืน่ๆ ทัง้หมด ทัง้นี ้รวม
ถงึอำหำรทีม่กีำรหอ่บรรจ ุณ 
สถำนทีจ่�ำหน่ำยทีเ่ดยีวกนั เชน่ 
ในรำ้นขำยแซนดว์ชิ รำ้นขำย
ขนมปัง หรอืเคำนเ์ตอรจ์�ำหน่ำย
อำหำรแปลกพเิศษ เป็นตน้

โปรดทราบ: เพือ่จดุประสงคข์อง
เอกสำรแผน่พับนี ้ค�ำวำ่ ‘อำหำร
ทีไ่มอ่ยูใ่นภำชนะบรรจ’ุ ทีเ่รำใช ้
ในทีน่ีจ้ะหมำยถงึอำหำรทกุชนดิ
ทีจ่�ำหน่ำย ซึง่ไมใ่ชอ่ำหำรบรรจุ
เสร็จ ทัง้นี ้รวมถงึอำหำรทีไ่ม่
อยูใ่นบรรจภุณัฑ ์หรอือำหำรที่
จัดใสใ่นภำชนะบรรจ ุณ สถำนที่
จ�ำหน่ำย (บรรจเุสร็จส�ำหรับขำย
โดยตรงตอ่ผูบ้รโิภค)

1 – Remove 
blue safety 

r e l e a s e 
by 

pulling 
straight up 

w i t h o u t 
bending or 

twisting it.

2 – Swing 
and firmly 

push orange 
tip against 

outer thigh 
so it “clicks” 

AND HOLD 
on 

thigh 
aoorox. 10 

seconds to 
deliver drug.

3 – Seek 
emergency 

m e d i c a l 
attention!
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กฎขอ้บงัคบัใหมส่�าหรบัอาหารทีไ่มอ่ยูใ่นภาชนะบรรจุ

กฎหมำยของสหภำพยโุรปไดก้�ำหนด
รำยชือ่อำหำรทีม่สีำรกอ่ภมูแิพ ้14 
ชนดิ ทีจ่�ำเป็นตอ้งระบใุหช้ดัเจนหำก
จะใชเ้ป็นสว่นผสมในอำหำร ซึง่หมำย
ถงึวำ่ผูป้ระกอบกำรอำหำรทกุรำย
จะตอ้งใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสมที่
อำจกอ่ใหเ้กดิภมูแิพท้ีใ่ชใ้นอำหำรที่
ตนเองจ�ำหน่ำยหรอืจัดหำ
นอกจำกนีย้งัมขีอ้ก�ำหนดใหม่ๆ  
ส�ำหรับธรุกจิกำรจัดหำอำหำรทีไ่มอ่ยู่
ในภำชนะบรรจ ุเชน่ อำหำรทีใ่หบ้รกิำร
ทีเ่คำนเ์ตอรใ์นซเูปอรม์ำรเ์กต็ รำ้นขำย
อำหำรแปลกพเิศษ รำ้นอำหำร และ
รำ้นอำหำรแบบซือ้กลบับำ้น
ผูป้ระกอบกำรทีใ่หบ้รกิำรอำหำรทีไ่ม่
อยูใ่นภำชนะบรรจจุะตอ้งใหข้อ้มลู
อำหำรทกุรำยกำรในเมนูของทำ่นทีม่ี
สว่นผสมเป็นอำหำรทีม่สีำรกอ่ภมูแิพ ้
14 ชนดิ

วธิกีารใหข้อ้มลูประเภทนี้

รำยละเอยีดเกีย่วกบัอำหำรทีม่สีำร
กอ่ภมูแิพจ้ะตอ้งจัดท�ำเป็นรำยกำรไว ้
อยำ่งชดัเจนและแสดงไวใ้นทีท่ีเ่ห็นได ้
ชดั เชน่:
• บนเมนูอำหำร

• บนกระดำน

• ในชดุขอ้มลู

หำกไมม่กีำรใหข้อ้มลูนีแ้กผู่บ้รโิภค
โดยตรง ทำ่นตอ้งชีแ้นะวำ่จะหำขอ้มลู
นีใ้นรปูแบบทีเ่ป็นตวัหนังสอื หรอืกำร
พดูชีแ้จงไดจ้ำกทีไ่หน 
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เมนอูาหาร
แซนดว์ชิไสไ้ข่

สว่นผสม:
ไข ่ขำ้วสำล ีถัว่เหลอืงและนม

สลดัปลำทนู่ำ
สว่นผสม:

ปลำ ขึน้ฉ่ำย และมสัตำรด์

คสูคสูไก่
สว่นผสม:

ขำ้วสำลแีละขึน้ฉ่ำย
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หำกมกีำรใหข้อ้มลูอำหำรทีม่สีำรกอ่
ภมูแิพด้ว้ยกำรพดูชีแ้จง ตอ้งมวีธิกีำร
ทีจ่ะให:้
•  ขอ้มลูนีไ้ดรั้บกำรตรวจสอบโดย

บคุคลอืน่ๆ (สำมำรถตรวจสอบได)้
•  ขอ้มลูนีไ้ดรั้บกำรยนืยนัวำ่เป็น

ขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง
•  มกีำรใหข้อ้มลูเดยีวกนันีท้กุครัง้

(ขอ้มลูตรงกนั)
ทำ่นสำมำรถหำขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่ว
กบัเรือ่งนีไ้ดใ้นหวัขอ้ วธิกีำรใหข้อ้มลู
อำหำรทีม่สีำรกอ่ภมูแิพ ้ทีห่นำ้ 9

วธิกีารขายอาหารแบบอืน่ๆ

ส�ำหรับกำรซือ้ขำยอำหำรแบบทำงไกล 
เชน่ โดยกำรโทรศพัทส์ัง่อำหำรแบบ
ซือ้กลบับำ้น ผูป้ระกอบกำรจะตอ้งให ้
ขอ้มลูอำหำรทีม่สีำรกอ่ภมูแิพ ้ดงันี:้
• ใหข้อ้มลูกอ่นลกูคำ้ซือ้อำหำรเสร็จ

แลว้ (อำจเขยีนเป็นตวัหนังสอื หรอื
พดูชีแ้จง)

• ใหข้อ้มลูเมือ่น�ำอำหำรไปสง่ใหแ้ก่
ลกูคำ้ (อำจเขยีนเป็นตวัหนังสอื
หรอืพดูชีแ้จง)

ขอ้ส�าคญั

จะอา้งความไมรู่ม้าเป็นขอ้
แกต้วัไมไ่ด้
กำรเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบใหมจ่ะ
ท�ำใหท้ำ่นไมส่ำมำรถพดูไดอ้กีตอ่
ไปวำ่ ทำ่นไมรู่ว้ำ่มอีำหำรทีม่สีำร
กอ่ภมูแิพอ้ะไรบำ้งอยูใ่นอำหำร
ทีท่ำ่นใหบ้รกิำร และกำรพดูวำ่
อำหำรทัง้หมดทีท่ำ่นใหบ้รกิำร
อำจมสีำรกอ่ภมูแิพอ้ยูด่ว้ยกไ็ดนั้น้ 
เป็นสิง่ทีท่ำ่นจะพดูไมไ่ดอ้กีแลว้

ทำ่นจะตอ้งรูว้ำ่มอีะไรอยูใ่นอำหำร
ทีท่ำ่นจัดหำใหแ้กผู่บ้รโิภค

เมนอูาหาร



5ขอ้มลูอำหำรทีม่สีำรกอ่ภมูแิพส้�ำหรับอำหำรทีไ่มอ่ยูใ่นภำชนะบรรจุ

อาหารทีม่สีารกอ่ภมูแิพ ้14 ชนดิ

อำหำรทีม่สีำรกอ่ภมูแิพห้ลกัๆ มอียู ่14 ชนดิ ทีจ่�ำเป็นตอ้งแสดงเมือ่ใชเ้ป็นสว่น
ผสม รำยกำรตอ่ไปนีจ้ะบอกใหท้ำ่นทรำบวำ่อำหำรทีม่สีำรกอ่ภมูแิพม้อีะไรบำ้ง 
และจะมตีวัอยำ่งอำหำรทีอ่ำจพบสำรกอ่ภมูแิพเ้หลำ่นีด้ว้ย

ผกัขึน้ฉา่ย รวมถงึ ล�ำตน้ ใบ และเมล็ดขึน้ฉ่ำย และหวัขึน้ฉ่ำยฝร่ัง มกัจะ
พบในเกลอืผสมขึน้ฉ่ำย สลดั ผลติภณัฑเ์นือ้บำงชนดิ ซปุ และ
เครือ่งปรงุซปุแบบกอ้น

ธญัพชืทีม่สีว่น
ประกอบของ 
กลเูตน

ซึง่ไดแ้ก ่ขำ้วสำล ี(เชน่ สเปลท ์และขำ้วสำลโีครำซำน/คำ
มทุ) ขำ้วไรย ์ขำ้วบำรเ์ลย ์และขำ้วโอต๊ มกัจะพบในอำหำรทีม่ี
แป้งเป็นสว่นผสม เชน่ ผงฟบูำงชนดิ แป้งชบุทอด เกล็ดขนมปัง 
ขนมปัง ขนมเคก้ คสูคสู ผลติภณัฑเ์นือ้ พำสตำ้ แป้งพำย ซอส 
ซปุ และอำหำรอืน่ๆ ทีม่กีำรโรยแป้ง
ธญัพชืเป็นอำหำรทีจ่ะตอ้งแสดง แตข่ึน้อยูก่บัตวัทำ่นวำ่ทำ่น
ตอ้งกำรทีจ่ะแสดงกลเูตนทีม่อียูใ่นธญัพชืหรอืไม ่

สตัวน์�า้ทีม่ ี
เปลอืกแข็ง

ซึง่ไดแ้ก ่ป ูล็อบสเตอร ์กุง้ และกุง้สแคมปี มกัจะพบในกะปิที่
ใชใ้นแกงอำหำรไทย หรอืสลดัไทย

ไข่ มกัจะพบในขนมเคก้ ผลติภณัฑเ์นือ้บำงชนดิ มำยองเนส มสู 
พำสตำ้ คชี ซอส และอำหำรทีท่ำหรอืเคลอืบดว้ยไข ่
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ปลา มกัจะพบในน�้ำปลำบำงชนดิ พซิซำ่ เครือ่งปรงุรส น�้ำปรงุสลดั 
เครือ่งปรงุซปุแบบกอ้น และในซอสวสูเตอร์

ลพูนิ รวมถงึเมล็ดลพูนิ และแป้งลพูนิ และสำมำรถพบไดใ้นขนมปัง
บำงชนดิ รวมทัง้แป้งพำย และพำสตำ้

นม พบในเนย เนยแข็ง ครมี นมผง และโยเกริต์ มกัจะใชใ้นอำหำร
ทีเ่คลอืบดว้ยนม ผงซปุ และซอสตำ่งๆ

สตัวจ์�าพวกหอย
และปลาหมกึ

ซึง่ไดแ้ก ่หอยแมลงภู ่หอยทำก ปลำหมกึ และหอยเทพรส มกั
จะพบในซอสหอยนำงรม หรอืใชเ้ป็นสว่นผสมในสตวูป์ลำ

มสัตารด์ รวมถงึมสัตำรด์เหลว ผงมสัตำรด์ และเมล็ดมสัตำรด์ มกัจะพบ
ในขนมปัง แกงกะหรี ่ผงหมกั ผลติภณัฑเ์นือ้ น�้ำปรงุสลดั ซอส 
และซปุ

ถ ัว่ทีม่เีปลอืก
แข็ง

ซึง่ไดแ้ก ่อลัมอนด ์เฮเซลินัท วอลนัท เม็ดมะมว่งหมิพำนต ์ถัว่
พแีคน ถัว่บรำซลิ ถัว่พสิตำชโิอ ถัว่แมคคำเดเมยี หรอืถัว่ 
ควนีสแ์ลนด ์ถัว่เหลำ่นีส้ำมำรถพบไดใ้นขนมปัง บสิกติ แครก
เกอร ์ขนมหวำน ไอศกรมี มำรซ์แีพน (อลัมอนดบ์ดละเอยีด) 
น�้ำมนัถัว่และซอส อลัมอนดป่์น อลัมอนดบ์ด หรอืเกล็ดอลัมอนด์
มกัจะใชใ้นอำหำรเอเชยี เชน่ แกงกะหรี ่หรอือำหำรผัดตำ่งๆ 

ถ ัว่ลสิง สำมำรถพบไดใ้นบสิกติ ขนมเคก้ แกงกะหรี ่ขนมหวำน และ
ซอสตำ่งๆ เชน่ น�้ำจิม้สะเตะ๊ และยงัพบในน�้ำมนัถัว่ลสิง และ
แป้งถัว่ลสิงดว้ย
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เมล็ดงา สำมำรถพบไดใ้นขนมปัง ขนมปังแทง่ ฮมูสู น�้ำมนังำ และทำฮนิ ี
(งำบดเป็นครมีขน้)

ถ ัว่เหลอืง สำมำรถพบไดใ้นเตำ้หู ้ถัว่แระญีปุ่่ น เตำ้เจีย้วญีปุ่่ นบด โปรตนี
เกษตรหรอืเนือ้เทยีม แป้งถัว่เหลอืง หรอืเตำ้หู ้มกัจะใชใ้นขนม
หวำนบำงชนดิ รวมทัง้ไอศกรมี ผลติภณัฑเ์นือ้ ซอสตำ่งๆ และ
ผลติภณัฑอ์ำหำรมงัสวรัิติ

ซลัเฟอรไ์ด 
อ็อกไซด์

มกัจะใชเ้ป็นสำรกนับดูหรอืวตัถกุนัเสยีในผลไมแ้หง้ ผลติภณัฑ์
เนือ้สตัว ์น�้ำอดัลม และผักตำ่งๆ รวมทัง้ในไวน ์และเบยีร์
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การบนัทกึขอ้มลูเกีย่วกบัสว่น
ผสมของอาหาร

ขณะเตรยีมอำหำร ควรนกึถงึสว่นผสม
ทีท่ำ่นจะใชใ้นสตูรอำหำรของทำ่น 
และจดบนัทกึสว่นผสมตำ่งๆ ทีจ่ะใชใ้น
อำหำรแตล่ะอยำ่งไวโ้ดยละเอยีดถีถ่ว้น

หำกทำ่นจะใชอ้ำหำรบรรจเุสร็จเป็น
สว่นผสมในสตูรอำหำรของทำ่น หรอื
ท�ำเป็นอำหำรหนึง่มือ้ โปรดจ�ำไวว้ำ่
ผลติภณัฑอ์ำหำรบำงชนดิมอีำยกุำร
เก็บรักษำนำน ทำ่นอำจจะเห็นวำ่มกีำร
ใชฉ้ลำกอำหำรทัง้สองแบบ (เกำ่และ
ใหม)่ กบัผลติภณัฑบ์รรจเุสร็จเหลำ่นี้
เป็นเวลำสองสำมปีหลงัเดอืนธนัวำคม 
พ.ศ. 2557 โปรดอยำ่ลมือำ่นฉลำก
อำหำรทกุครัง้

เพือ่ชว่ยระบสุตูรอำหำรทีม่สีว่นผสม
เป็นอำหำรทีม่สีำรกอ่ภมูแิพ ้ทำ่นควร
ท�ำดงันี:้
• ดแูลใหแ้น่ใจวำ่พนักงำนหอ้งครัวของ

ทำ่นใชส้ตูรอำหำรเดยีวกนัทกุครัง้

• เก็บส�ำเนำขอ้มลูรำยกำรสว่นผสม
บนฉลำกอำหำรบรรจเุสร็จไว ้เชน่ 
รำยกำรสว่นผสมของซอส ขนม
หวำน ฯลฯ

• เก็บขอ้มลูรำยกำรสว่นผสมตำ่งๆ 
ไวใ้นภำชนะอนัเดมิ ถำ้ท�ำได ้หรอื
เก็บส�ำเนำขอ้มลูบนฉลำกอำหำร
ไวท้ีแ่หลง่กลำง (อำจเป็นในรปู
เอกสำร หรอืบนัทกึไวใ้นระบบ
อเิล็กทรอนกิส)์

• ตรวจสอบดแูลใหม้กีำรตดิฉลำกบน
ภำชนะบรรจไุวอ้ยำ่งชดัเจน ส�ำหรับ
สว่นผสมตำ่งๆ ทีม่กีำรสง่มอบใน
ปรมิำณมำก แลว้น�ำมำแบง่บรรจุ
หรอืเกบ็ไวใ้นภำชนะเล็กๆ 

• ตรวจสอบดแูลใหพ้นักงำนทรำบวำ่
มกีำรเกบ็ขอ้มลูอำหำรทีม่สีำรกอ่
ภมูแิพไ้วท้ีไ่หน และเกบ็ไวอ้ยำ่งไร

• ดแูลใหแ้น่ใจวำ่ขอ้มลูอำหำรที่
มสีำรกอ่ภมูแิพไ้ดรั้บกำรแกไ้ข
ใหเ้ป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้งลำ่สดุอยู่
เสมอ (ตวัอยำ่งเชน่ เมือ่มกีำร
เปลีย่นแปลงสตูรอำหำร หรอืใช ้
ผลติภณัฑอ์ืน่แทน)

• ตรวจสอบสนิคำ้อำหำรทีม่ผีูน้�ำมำสง่
มอบเสมอ เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่สนิคำ้ที่
สง่มอบตรงกบัทีส่ัง่ซือ้ไว ้และดแูล
ใหแ้น่ใจวำ่มกีำรใหข้อ้มลูบนฉลำก
อำหำรทีส่ง่มอบ หรอืไดรั้บขอ้มลูนี้
เมือ่รับมอบสนิคำ้

• ดแูลใหบ้นัทกึขอ้มลูเหลำ่นีไ้ดรั้บกำร
แกไ้ขใหเ้ป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้งลำ่สดุอยู่
เสมอ เพือ่ชว่ยในกำรตรวจสอบยอ้น
กลบัไปทีแ่หลง่ขอ้มลูของทำ่น

• ตรวจสอบวำ่อำหำรทีส่ง่มอบเป็น
อำหำรยีห่อ้เดมิทีป่กตเิคยใชอ้ยู ่
เนือ่งจำกอำหำรยีห่อ้อืน่ทีต่ำ่งจำก
เดมิอำจมสีว่นผสมทีไ่มเ่หมอืนกนั
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วธิกีารใหข้อ้มลูอาหารทีม่สีารกอ่ภมูแิพ ้

กำรใหข้อ้มลูอำหำรทีม่สีำรกอ่ภมูแิพ ้
แกล่กูคำ้ของทำ่นสำมำรถท�ำไดห้ลำย
วธิ ีทำ่นจะตอ้งเลอืกวธิกีำรทีด่ทีีส่ดุ
ส�ำหรับธรุกจิและประเภทของอำหำรที่
ทำ่นใหบ้รกิำร

อบรมและใหค้วามรูแ้กพ่นกังาน
ของทา่นอยูเ่สมอ

ผูป้ระกอบกำรควรดแูลใหแ้น่ใจวำ่
อยำ่งนอ้ยพนักงำนทกุคนจะตอ้ง
มคีวำมรูเ้กีย่วกบัวธิกีำรปฏบิตัแิละ
นโยบำยตำ่งๆ ของผูป้ระกอบกำรใน
สว่นทีเ่กีย่วกบักำรจัดกำรกบัค�ำรอ้ง
ขอขอ้มลูอำหำรทีม่สีำรกอ่ภมูแิพ ้
พนักงำนทกุคนควรไดรั้บกำรอบรม
ตัง้แตว่นัแรกทีเ่ริม่งำนวำ่ควรจะจัดกำร

กบัค�ำรอ้งขอขอ้มลูเกีย่วกบักำรแพ ้
อำหำรอยำ่งไร

ในฐำนะผูป้ระกอบกำรอำหำร ทำ่นมี
ควำมรับผดิชอบทีจ่ะตอ้งรูว้ำ่มสีว่น
ผสมใดบำ้งในอำหำรตำ่งๆ ทีท่ำ่น
จ�ำหน่ำย ซึง่เป็นสว่นผสมทีอ่ำจกอ่ให ้
เกดิภมูแิพอ้ำหำร ในกรณีทีท่ำ่นมกีลุม่
อำหำร เชน่ ธญัพชืทีม่สีว่นประกอบ 
ของกลเูตนและถัว่ตำ่งๆ ทำ่นจะตอ้ง
ระบใุหช้ดัเจนวำ่มอีะไรบำ้ง เชน่ ขำ้ว
สำล ีและถัว่อลัมอนด ์เป็นตน้

ดแูลใหแ้น่ใจวำ่พนักงำนสำมำรถเขำ้
ถงึขอ้มลูอำหำรทีม่สีำรกอ่ภมูแิพไ้ด ้
ทกุคน และหมัน่แกไ้ขขอ้มลูนีใ้หเ้ป็น
ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งลำ่สดุอยูเ่สมอ หำก

รูจักอาหารที่
มีสารกอภูมิแพ
ของทาน

 

✔ 
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ทำ่นใชส้ว่นผสมทีเ่ป็นอำหำรส�ำเร็จ
บำงสว่น ทำ่นควรตรวจดใูหแ้น่ใจวำ่
มอีะไรอยูใ่นนัน้บำ้ง และตดิฉลำก
รำยกำรสว่นผสมไวใ้หช้ดัเจน ขณะ
จัดกำรหรอืเตรยีมอำหำร ควรค�ำนงึถงึ
ควำมเสีย่งทีอ่ำจมขีึน้จำกกำรปนเป้ือน
ขำ้มของสำรกอ่ภมูแิพด้ว้ย

การชีแ้นะเกีย่วกบัขอ้มลูอาหาร
ทีม่สีารกอ่ภมูแิพ้
หำกไมม่เีอกสำรขอ้มลูทีจ่ะใหแ้กผู่ ้
บรโิภคโดยตรง ทำ่นจะตอ้งแนะน�ำ
ใหล้กูคำ้ทรำบวำ่จะหำขอ้มลูนีไ้ดจ้ำก
ทีไ่หน
ป้ำยขอ้มลูของทำ่นควรแสดงไวใ้นทีท่ี่
คำดวำ่ลกูคำ้จะมองเห็น ตวัอยำ่งเชน่ 
ในบรเิวณทีล่กูคำ้จะสัง่อำหำร เชน่ ที่
เคำนเ์ตอรช์�ำระเงนิ บนกระดำนเมนู
อำหำร หรอืบนเมนูอำหำร

การใหข้อ้มลูอาหารทีม่สีารกอ่
ภมูแิพเ้ป็นตวัหนงัสอื
ทำ่นสำมำรถใหข้อ้มลูดว้ยวธิกีำรนีไ้ด ้
บนเมนูอำหำร กระดำนเมนูอำหำร หรอื
ในเว็บไซตห์ำกจ�ำหน่ำยอำหำรทำง
ออนไลน ์ตวัอยำ่งเชน่:
• แกงกอรม์ำไก ่– สว่นผสม: นม อลั

มอนด ์(ถัว่)
• เคก้แครอท – สว่นผสม: นม ไข ่

ขำ้วสำล ีวอลนัท (ถัว่)

แฟ้มเมนอูาหารทีม่สีารกอ่ภมูแิพ้
แฟ้มเมนูอำหำรทีม่สีำรกอ่ภมูแิพ ้ซึง่
ประกอบดว้ย:
• แผน่ขอ้มลูจ�ำเพำะของผลติภณัฑ์
• ฉลำกรำยกำรสว่นผสม
• สตูรอำหำร หรอืตำรำงเมนูอำหำรที่

ใหบ้รกิำร และรำยชือ่สว่นผสมทีม่สีำร
กอ่ภมูแิพท้ีอ่ำจใชส้�ำหรับสือ่สำร หรอื
ชว่ยในกำรสือ่สำรเพือ่ใหข้อ้มลูอำหำร
ทีม่สีำรกอ่ภมูแิพแ้กผู่บ้รโิภคได ้

การบอกลกูคา้เกีย่วกบัอาหารที่
มสีารกอ่ภมูแิพ้
ทำ่นสำมำรถใหข้อ้มลูอำหำรทีม่สีำร
กอ่ภมูแิพแ้กล่กูคำ้ไดใ้นระหวำ่งที่
พดูคยุกนั พรอ้มกบัใชว้ธิกีำรอยำ่งใด
อยำ่งหนึง่ทีก่ลำ่วไปแลว้ขำ้งตน้
นอกจำกนี ้ทำ่นยงัสำมำรถใชว้ธิ ี
กำรอืน่ๆ ทีท่ำ่นคดิขึน้มำเองไดด้ว้ย 
เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่ทำ่นไดใ้หข้อ้มลูทีถ่กู
ตอ้งและตรงกนัทกุครัง้

?? ?

? ?? ?

     

    

  

?? การแพอาหารที่
เกีย่วกบัระบบภูมิ
คุมกนัและท่ีไมเกีย่ว
กบัระบบภมูคิุมกนั
กอนสัง่โปรดแจง
ใหเจาหนาท่ีของ
เราทราบถึงความ
ตองการของทาน
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การสือ่สารทีไ่ดผ้ล

กำรสือ่สำรทีไ่ดผ้ลในหมูพ่นักงำนของ
ทำ่น กบัลกูคำ้ และกบัซพัพลำยเออร์
ของทำ่น จะชว่ยใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ลกูคำ้ที่
แพอ้ำหำรทะเลจะไดรั้บขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง

โปรดจ�ำไวว้ำ่ลกูคำ้จะใชข้อ้มลูทีไ่ด ้
รับจำกทำ่นเกีย่วกบัสว่นผสมทีอ่ำจกอ่
ใหเ้กดิภมูแิพท้ีม่อียูใ่นอำหำรของทำ่น 
เพือ่ชว่ยในกำรตดัสนิใจทีแ่น่นอนวำ่
ควรซือ้และรับประทำนอำหำรทีท่ำ่นให ้
บรกิำรหรอืไม่

ทำ่นจะตอ้งคดิใหร้อบคอบวำ่:
• ทำ่นจะจัดกำรกบัค�ำรอ้งขอขอ้มลู

อำหำรทีม่สีำรกอ่ภมูแิพอ้ยำ่งไร

• ทำ่นจะใหข้อ้มลูแกล่กูคำ้อยำ่งไร

• พนักงำนของทำ่นจะสำมำรถเขำ้ถงึ
ขอ้มลูนีไ้ดอ้ยำ่งไร

ขอ้ส�าคญั

ลกูคา้ตอ้งมสีว่นรว่มดว้ย
ในกรณีทีผู่ป้ระกอบกำรตดิ
ป้ำยบอกวำ่ ลกูคำ้สำมำรถทีจ่ะ
สอบถำมขอขอ้มลูเกีย่วกบักำรแพ ้
อำหำรไดจ้ำกพนักงำน ในกรณี
นีล้กูคำ้จะมคีวำมรับผดิชอบดว้ย
เชน่กนัทีจ่ะตอ้งขอขอ้มลูและ
ระบคุวำมตอ้งกำรดำ้นอำหำรของ
ตนเองใหแ้กผู่ท้ีจั่ดหำอำหำร

ตวัอยา่งตารางเมนอูาหารทีใ่หบ้รกิาร และรายชือ่สว่นผสมทีม่สีารกอ่ภมูแิพใ้น
อาหารเหลา่นี้

อำหำร

ธญั
พชืท

ีม่ี
สว่นประกอบ
ของกลเูตน

สตัวน์�้ำท
ีม่ี

เปลอืกแข็ง

ไข่
ปลำ
ถัว่ลสิง
ถัว่เหลอืง
นม ถัว่ท

ีม่ ี
เปลอืกแข็ง

ผักขึน้ฉ่ำย
ม สัตำรด์
เมล็ดงำ
ซลัไฟต์
ลพูนิ

สตัว จ์�ำพวก
หอยและ
ปลำหมกึ

แกงกอรม์ำไก่ ✔ ✔  
อลัมอนด์

รซีอตโตทะเล ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

ชสีเคก้มะนำว ✔  
ขำ้วสำลี

✔ ✔



อลูมอ้ข ำหำ สีมี่ทร ำ ส้พแิมูภอ่กร �ำหรับอำหำ มไี่ทร ภนใู่ยอ่ ำชนะบรรจุ

หำกทำ่นบอกวำ่อำหำ ที่ทร ำ่นให ้
กิรบ ำรเป็นอำหำ ่ท นตเูลกดอลปร ำน

ควรทรำบวำ่ ฑณกเฎกีม วยี่กเดวงม้ขเี่ท์
อ ี้นงอื่รเบัก ำหำ ่ที่ทร ำ รบ้หใน ิกำรแก่

้คกูล ำ ่ที่ท ำนบอกวำ่เป็นอำหำรปลอด
อนในตเูลกีมงอ้ตะจน้นันตเูลก ำหำรไม่

.กก/.กม 02 นิกเ

หำกทำ่นกลำ่วอำ้งวำ่อำหำ มไี่ทร นใู่ยอ่
ภำ ่ที่ทุจรรบะนช ำนขำ ปเ ู่ยอย ็ นอำหำร

่ท นตเูลกดอลป ำ พงอ้ตน ิจำรณำวำ่
ทำ่ กนวบะรกีมน ำรป้องก กนั ำ นอ้ปืเนปร
ขำ้ ่มไอืรห้วไดนหำ�กี่ทม

www.food.gov.uk/business-
industry/allergy-guide/
labelling-of-gluten-free-foods

www.food.gov.uk/businessindustry/allergy-guide/gluten/
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การรบัมอืกบักรณีการเกดิปฏกิริยิาภมูแิพท้ ีร่นุแรง 

เมือ่ใครคนใดคนหนึง่มปีฏกิริยิำภมูแิพ ้
เกดิขึน้อยำ่งรนุแรง เป็นสิง่ส�ำคญัที่
พนักงำนทกุคนจะตอ้งทรำบวำ่ควรจะ
ท�ำอยำ่งไร

หำกมสีญัญำณขำ้งตน้เกดิขึน้ ทำ่นควร
ท�ำสิง่ตอ่ไปนี:้
• หำ้มเคลือ่นยำ้ยลกูคำ้ เพรำะอำจ

ท�ำใหอ้ำกำรของเขำแยม่ำกขึน้

• โทรฯ 999 ทนัท ีและชีแ้จงสิง่ที่
ก�ำลงัเกดิขึน้ อธบิำยกบัเจำ้หนำ้ที่
วำ่ทำ่นคดิวำ่ลกูคำ้อำจมปีฏกิริยิำ
ภมูแิพแ้บบรนุแรงทีเ่กดิขึน้ฉับพลนั
หรอื แอนนำฟิลแล็กซสิ (อำ่นออก
เสยีงวำ่ แอนนำฟิล-แล็กซสิ) เป็น
เรือ่งทีส่�ำคญัทีท่ำ่นจะตอ้งพดูค�ำวำ่
‘แอนนำฟิลแล็กซสิ’ เพือ่สือ่สำรให ้
เจำ้หนำ้ทีรู่ว้ำ่นีเ่ป็นสถำนกำรณร์บี
ดว่น และเพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่จะมกีำรจัด
เตรยีมยำทีเ่หมำะสมมำชว่ยเหลอื

• ถำมลกูคำ้วำ่เขำพก ‘เข็มฉีดอะ
ดรนีำลนี’ มำดว้ยหรอืไม ่และ
ชว่ยเขำเอำเข็มฉีดออกมำถำ้
จ�ำเป็น หำกพนักงำนหรอืเจำ้หนำ้ที่
ปฐมพยำบำลเคยรับกำรฝึกอบรม
เกีย่วกบักำรฉีดอะดรนีำลนี และ
ลกูคำ้มปัีญหำทีจ่ะฉีดอะดรนีำลนีให ้
ตวัเอง กใ็หถ้ำมลกูคำ้วำ่เขำยนิดจีะ
ใหช้ว่ยฉีดใหห้รอืไม่

• สง่คนออกไปรอรถพยำบำลทีข่ำ้ง
นอกขณะทีท่ำ่นอยูก่บัลกูคำ้จนกวำ่
รถพยำบำลจะมำถงึและใหค้วำม
ชว่ยเหลอื

ขอ้ส�าคญั

สญัญาณเตอืน
กำรทีจ่ะทรำบวำ่ลกูคำ้มปีฏกิริยิำ
ภมูแิพอ้ยำ่งรนุแรงหรอืไมนั่น้ เป็น
สิง่ทีไ่มอ่ำจรูไ้ดแ้น่ชดั เพรำะภำ
วะอืน่ๆ ทีร่นุแรงอำจมอีำกำรที่
คลำ้ยคลงึกนัได ้อยำ่งไรกต็ำม 
เรำสำมำรถสงัเกตดสูญัญำณ
เตอืนบำงอยำ่งได ้เชน่ดวูำ่ลกูคำ้
มอีำกำรหำยใจตดิขดัหรอืไม ่รมิ
ฝีปำกหรอืปำกของเขำบวม หรอืวำ่
เขำเป็นลมลม้พับหรอืไม่



14 ขอ้มลูอำหำรทีม่สีำรกอ่ภมูแิพส้�ำหรับอำหำรทีไ่มอ่ยูใ่นภำชนะบรรจุ

การจดัการกบัขอ้มลูอาหารทีม่สีารกอ่ภมูแิพ:้ 
รายการตรวจสอบทีร่วดเร็วของทา่น

1. เมือ่มคีนถำมทำ่นวำ่อำหำรของทำ่น
มสีว่นผสมอยำ่งใดอยำ่งหนึง่หรอื
ไม ่ทำ่นควรตรวจสอบดทูกุครัง้ – 
หำ้มเดำ

2. หำกทำ่นจ�ำหน่ำยอำหำรทีม่สีว่น
ผสมทีอ่ำจกอ่ใหเ้กดิภมูแิพห้นึง่หรอื
สองชนดิขึน้ไป ใหจ้ดรำยชือ่สว่น
ผสมเหลำ่นีไ้วบ้นบตัร ฉลำกอำหำร 
ตำรำง หรอืเมนูอำหำร – และหมัน่
แกไ้ขใหเ้ป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้งลำ่สดุ
อยูเ่สมอ

3. เก็บขอ้มลูรำยกำรสว่นผสมของ
อำหำรส�ำเร็จทีท่ำ่นใช ้(ตวัอยำ่ง
เชน่ ไสแ้ซนดว์ชิแบบซือ้ส�ำเร็จ) ซึง่
เป็นขอ้มลูทีไ่ดรั้บกำรแกไ้ขใหถ้กู
ตอ้งลำ่สดุแลว้ รำยกำรสว่นผสมมกั
จะอยูบ่นฉลำก หรอืใบวำงบลิ

4. ขณะท�ำอำหำร ทำ่นควรเกบ็บนัทกึ
รำยกำรสว่นผสมทัง้หมด (และสิง่ที่
มอียูใ่นสว่นผสม) รวมถงึน�้ำมนัพชื 
เครือ่งปรงุรส ท็อปป้ิงโรยหนำ้ ซอส 
และสิง่ทีใ่ชแ้ตง่หนำ้อำหำร

5. หำกทำ่นเปลีย่นสว่นผสมของ
อำหำร ทำ่นจะตอ้งแกไ้ขขอ้มลู
รำยกำรสว่นผสมของทำ่นใหเ้ป็น
ขอ้มลูทีถ่กูตอ้งลำ่สดุ และแจง้ให ้
พนักงำนทรำบถงึกำรเปลีย่นแปลง
ดงักลำ่ว 

6. หำกมคีนขอรอ้งใหท้ำ่นท�ำอำหำรที่
ไมม่สีว่นผสมอยำ่งใดอยำ่งหนึง่โดย
เฉพำะ อยำ่เพิง่รับปำกจนกวำ่ทำ่น
จะมัน่ใจไดเ้ต็มทีแ่ลว้วำ่สว่นผสม
นัน้ๆ จะไมม่อียูใ่นอำหำรเลย

7. หำกทำ่นท�ำอำหำรส�ำหรับคนที่
แพอ้ำหำร ทำ่นตอ้งดแูลใหแ้น่ใจ
วำ่มกีำรท�ำควำมสะอำดพืน้ผวิและ
อปุกรณเ์ตรยีมอำหำรโดยตลอดทัว่
ถงึ และลำ้งมอืของทำ่นใหส้ะอำด
หมดจดกอ่นจัดเตรยีมอำหำรนัน้ๆ 
ควบคมุควำมเสีย่ง
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??

1.  
 ไม่ทราบครับ

เดี๋ยวผมจะเช็คดู
   2.  

มีไข่ในอาหาร
นี้หรือเปล่า

การแพอาหารที่
เกีย่วกบัระบบภูมิ
คุมกนัและท่ีไมเกีย่ว
กบัระบบภมูคิุมกนั
กอนสัง่โปรดแจง
ใหเจาหนาท่ีของ
เราทราบถงึความ
ตองการของทาน

?

การใหบ้รกิารลกูคา้ทีเ่ป็นโรคแพอ้าหาร

?? ?

5  ใช่ครับ มีไข่ใน
อาหารนี้ครับ

.     6. ให้ผมช่วยคุณเลือก
    อาหารอย่างอื่นนะครับ

? ??

 .3 คุณรู้มั้ยว่ามีไข่ใน
อาหารนี้หรือเปล่า

? ?

4. ‘ผมจะเช็คดู’
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ขอ้มลูเพิม่เตมิ

• ทำ่นสำมำรถหำขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัอำหำรทีม่สีำรกอ่ภมูแิพแ้ละ
แหลง่ขอ้มลูอืน่ๆ ไดท้ี ่ 
www.food.gov.uk/allergen-resources

• ทำ่นสำมำรถขอรับกำรอบรมฟรทีำงออนไลนเ์กีย่วกบัอำหำรทีม่สีำรกอ่
ภมูแิพไ้ดท้ี:่  
http://allergytraining.food.gov.uk/

• ส�ำหรับขอ้มลูและค�ำแนะน�ำเกีย่วกบักำรแพอ้ำหำรทีเ่กีย่วกบัระบบ
ภมูคิุม้กนัและทีไ่มเ่กีย่วกบัระบบภมูคิุม้กนั โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์อง
หน่วยงำนก�ำกบัดแูลมำตรฐำนสนิคำ้อำหำร:  
www.food.gov.uk/allergy

• ส�ำหรับขอ้มลูเกีย่วกบักฎระเบยีบกำรใหข้อ้มลูอำหำรแกผู่บ้รโิภคของ
สหภำพยโุรป 1169/2011 โปรดเยีย่มชมเว็บไซต:์  
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/ 
foodlabelling/index_en.htm

• ส�ำหรับขอ้มลูเกีย่วกบักลเูตน โปรดเยีย่มชมเว็บไซตข์อง Coeliac UK 
(องคก์รส�ำหรับผูท้ีแ่พก้ลเูตน):  
www.coeliac.org.uk

www.food.gov.uk/allergen-resources
http://allergytraining.food.gov.uk/
www.food.gov.uk/allergy
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/ foodlabelling/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/ foodlabelling/index_en.htm
www.coeliac.org.uk


เอกสารนีจ้ดัท�าขึน้ดว้ยความรว่มมอืจาก:

Allergy UK 
(องคก์รส�ำหรับผูท้ีแ่พอ้ำหำรในสหรำชอำณำจักร)
โทรศพัท:์ 01322 619898 
อเีมล: info@allergyuk.org 
เว็บไซต:์ www.allergyuk.org
Anaphylaxis Campaign 
(องคก์รส�ำหรับผูท้ีแ่พอ้ำหำรแบบรนุแรง)
โทรศพัทต์ดิตอ่: 01252 546100 
โทรฯ สำยใหค้วำมชว่ยเหลอื: 01252 542029 
อเีมล: info@anaphylaxis.org.uk 
เว็บไซต:์ www.anaphylaxis.org.uk
British Hospitality Association 
(สมำคมผูป้ระกอบกำรบรกิำรแหง่องักฤษ) 
โทรศพัท:์ 0207 404 7744 
อเีมล: bha@bha.org.uk
British Retail Consortium 
(สมำคมผูค้ำ้ปลกีองักฤษ) 
โทรศพัท:์ 020 7854 8900 
เว็บไซต:์ www.brc.org.uk
Coeliac UK (องคก์รส�ำหรับผูท้ีแ่พก้ลเูตน) 
โทรศพัท:์ 0845 305 2060 
เว็บไซต:์ www.coeliac.org.uk
Food and Drink Federation 
(สมำคมผูป้ระกอบกำรอำหำรและเครือ่งดืม่)
โทรศพัท:์ 020 7836 2460 
เว็บไซต:์ www.fdf.org.uk
Food Solutions (ฟู้ดโซลชูัน่ส)์
โทรศพัท:์ 01572 812312 
อเีมล: bob@food-solutions.org

www.anaphylaxis.org.uk
www.brc.org.uk
www.coeliac.org.uk
www.fdf.org.uk
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