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เม็กซิโกประกาศใช้กฎระเบียบว่าด้วยการติดฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์
เฟสที่ 1 ระยะที่ 2
สาระสาคัญ
รายงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้ ประกอบการอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่
สนใจส่ งออกสิ น ค้ าดั งกล่ าวไปวางจ าหน่ ายในตลาดเม็ กซิ โ กได้ รั บ ทราบเกี่ ยวกั บข้ อก าหนดเพิ่ มเติ ม ของ
กฎระเบี ยบการติดฉลากสิ น ค้า ด้ านหน้า บรรจุภัณฑ์ภายใต้ มาตรฐานที่เป็นทางการของเม็กซิโก (Official
Mexican Standard) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า NOM-051 สาหรับเฟสที่ 1 (phase 1) ระยะที่ 2 ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ซึ่งสาระสาคัญของข้อกาหนด ประกอบด้วย การห้ามใช้องค์ประกอบบน
ฉลากที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการบริโภคของเด็ก การใช้คาว่าผลิตภัณฑ์ "เลียนแบบ" การใช้ตราประทับและการ
รับรอง และการใช้คาว่า "อินทรีย์" และ "ชีวภาพ" พร้อมทั้งทบทวนความเป็นมาของกฎระเบียบว่าด้วยเรื่อง
การติดฉลากด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ภายใต้มาตรฐาน
NOM-051 ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
ข้อมูลทั่วไปด้านการติดฉลาก
อาหารสาเร็จรูป อาหารแปรรูปในบรรจุภัณฑ์ และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เพื่อขายปลีก
ที่ผลิตภายในประเทศเม็กซิโกและนาเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยการติดฉลาก ซึง่
รวมถึงข้อกาหนดการติดฉลากด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ (front-of-the pack: FOP)
ความเป็นมาของกฎระเบียบการติดฉลากด้านหน้าผลิตภัณฑ์
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เม็กซิโกได้เผยแพร่ในทะเบียนกลางเรื่อง “การแก้ไขมาตรฐานที่
เป็นทางการของเม็กซิโก (NOM-051) ว่าด้วยเรื่อง ข้อกาหนดการติดฉลากทั่วไปสาหรับอาหารสาเร็จรูป ใน
บรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ : ข้อมูลทางการค้าและสุขภาพ” ซึ่งการแก้ไขได้รวมถึงการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบเครื่องหมายแจ้งเตือน (warning sign) บนฉลากอาหารแปรรูปในบรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่มที่
ไม่มีแอลกอฮอล์หากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีสารอาหารเกินเกณฑ์วิกฤต (เช่น ไขมัน น้าตาล โซเดียม ฯลฯ ) ซึ่ง
อาจนาไปสู่ภาวะสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ มาตรฐานดังกล่าวยังรวมถึงการปรับเปลี่ยนอื่น ๆ เช่น การเพิ่ม
คาอธิบายข้อควรระวังสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคาเฟอีนและสารให้ความหวาน และการห้ามใช้ตัวอักษร กราฟิก
รูปภาพ หรือเกมบนผลิตภัณฑ์ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการบริโภคของเด็ก
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การบังคับใช้ แบ่งออกเป็น 3 เฟส (phase) ดังนี้
 เฟสที่ 1 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ถึ ง 30 กั น ยายน 2566 (ระยะเวลา 3 ปี )
กาหนดให้อาหารแปรรูปในบรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ผลิตภายในประเทศและนาเข้า ต้อง
ปฏิบัติตามข้อกาหนดว่าด้วยเครื่องหมายแจ้งเตือนและคาอธิบายข้อควรระวังตามมาตรฐาน NOM-051 โดย
อนุญาตให้พิมพ์ฉลากหรือใช้ฉลากสติกเกอร์ติดได้ โดยในช่วงเฟสที่ 1 ผู้ผลิตแต่ละรายจะต้องคานวณและ
ประเมินว่าระดับ ของสารอาหารใดที่ถือว่าเกินเกณฑ์วิกฤตที่รัฐ บาลกาหนดไว้ส าหรับอาหารแปรรูป และ
เครือ่ งดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (ตารางที่ 1) โดยมีข้อกาหนดในการคานวณดังนี้
ก. ผลิตภัณฑ์ที่มีน้าตาลเพิ่ม (added sugars) จะประเมินโดยพิจารณาจากปริมาณน้าตาลที่เพิ่ม
เข้าไปในระหว่างกระบวนการผลิตและจานวนแคลอรี่ที่เพิ่มขึ้น
ข. ผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันเพิ่ม (added fats) จะประเมินโดยพิจารณาจากไขมันอิ่มตัว (saturated
fats) ไขมันทรานส์ (trans fats) และจานวนแคลอรี่ (calories) และ
ค. ผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียม จะประเมินตามปริมาณโซเดียมที่เพิ่มเข้าไปในระหว่างการผลิตเท่านั้น
ตารางที่ 1 ระดับสารอาหารและฉลากแจ้งเตือนที่บังคับใช้ในเฟสที่ 1
(อัตราส่วนต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง 100 กรัม และของเหลว 100 มิลลิลิตร)

คาเตือนบน
เครื่องหมายแจ้ง
เตือน

ในเฟสที่ 1 ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูปและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์จะต้องมีเครื่องหมายแจ้ง
เตือนไว้ที่ด้านหน้าของบรรจุภัณฑ์ โดยระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีแคลอรี่ โซเดียม ไขมันทรานส์ น้าตาล หรือไขมัน
อิ่มตัวเกินเกณฑ์ที่แนะน า เครื่ องหมายเตือนจะต้องแสดงไว้ ที่มุมขวาด้านบนของด้านหน้าของบรรจุ ภั ณฑ์
(ภาพที่ 1) โดยกาหนดรูปแบบไว้ดังนี้

แบบอักษร Arial ตัวหนา;

สี ดาหรือขาว ตัดกับพื้นหลัง และ

ขนาด ขนาดขั้นต่าตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎระเบียบ
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ส าหรั บ ผลิ ตภัณฑ์ที่มีพื้น ที่แสดงฉลากหลักน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ตารางเซนติเมตร ต้องมี
เครื่องหมายแจ้งเตือนสารอาหารแต่ละชนิดที่เกินเกณฑ์ที่แนะนา (ภาพที่ 2) และสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นที่
แสดงฉลากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ตารางเซนติเมตร ต้องมีเครื่องหมายแจ้งเตือนพร้อมตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวเลข
ตามจานวนสารอาหารที่เกินเกณฑ์ที่แนะนา (ภาพที่ 3)
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการติดเครื่องหมายแจ้งเตือนบนบรรจุภัณฑ์

ที่มา: https://www.incredibleegg.org/wp-content/uploads/2020/09/NOM_051_PresentacionCursoEng_comprimido.pdf

ภาพที่ 2 ตัวอย่างเครื่องหมายและคาแจ้งเตือนสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นที่แสดงฉลาก 5 - 40 ตารางเซนติเมตร

ที่มา: https://www.incredibleegg.org/wp-content/uploads/2020/09/NOM_051_PresentacionCursoEng_comprimido.pdf

ภาพที่ 3 ตัวอย่างเครื่องหมายแจ้งเตือนสาหรับผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นที่แสดงฉลากน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ตารางเซนติเมตร

ที่มา: https://www.incredibleegg.org/wp-content/uploads/2020/09/NOM_051_PresentacionCursoEng_comprimido.pdf
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นอกเหนื อ จากข้ อ ก าหนดของเฟสที่ 1 ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว ก่ อ นวั น ที่ 1 เมษายน 2564
ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายแจ้งเตือน 1 รายการหรือมากกว่า หรือผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากคาเตือนเกี่ยวกับสารให้
ความหวาน จะไม่ควรมีส่วนประกอบใดๆ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการบริโภคของเด็ก เช่น ตัวละคร การ์ตูน ภาพ
ผู้ที่มีชื่อเสียงหรือนักกีฬา เกมหรือองค์ประกอบเชิงโต้ตอบหรือการดาวน์โหลดแบบดิจิทัล
 เฟสที่ 2 จะเริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 (ระยะเวลา
2 ปี) ในช่วงนี้ผู้ผลิตแต่ละรายจะต้องคานวณและประเมินข้อมูลทางโภชนาการโดยพิจารณาจากสารอาหาร
ที่สาคัญที่เติมลงในอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่มี นาตาลรวมทังหมดมากกว่าหรือเท่ากับ
70 กิโลแคลอรี หรือ นาตาลที่เพิ่มเข้าไปเท่ากับหรือมากกว่า 8 กิโลแคลอรี (ภาพที่ 2) นอกจากนี้ บรรจุ
ภัณฑ์จะต้องไม่มีตัวละคร เกม ภาพถ่ายผู้ที่มีชื่อเสียง นักกีฬาหรือกราฟิกอื่นใดที่มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการ
บริโภคของเด็ก โดยมีข้อกาหนดในการคานวณเช่นเดียวกับเฟสที่ 1
ตารางที่ 2 ระดับสารอาหารและฉลากแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ในเฟสที่ 2
(อัตราส่วนต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง 100 กรัม และของเหลว 100 มิลลิลิตร)

คาเตือนบน
เครื่องหมาย
แจ้งเตือน

 เฟสที่ 3 จะเริ่ ม ในวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2568 เป็ น ต้ น ไป ก าหนดให้ อ าหารแปรรู ป และ
เครื่องดื่มทีไ่ ม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดที่มีการเติมน้าตาล ไขมันหรือโซเดียม หรือมีพลังงานที่ได้จากน้าตาล ไขมัน
อิ่มตัวไขมันทรานส์ และโซเดียมตามตารางต่อไปนี้ (ตารางที่ 3) ต้องแสดงข้อมูลทางโภชนาการของที่ด้านหน้า
ของบรรจุภัณฑ์ โดยจะบังคับใช้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วย
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ตารางที่ 3 ระดับสารอาหารและฉลากแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้ในเฟสที่ 3
(อัตราส่วนต่อผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแข็ง 100 กรัม และของเหลว 100 มิลลิลิตร)

คาเตือนบน
เครื่องหมาย
แจ้งเตือน

 คาอธิบายข้อควรระวัง (Cautionary Legends)
 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคาแจ้งเตือนใดๆ ต้องเพิ่มวลีต่อไปนี้ “Este producto no contiene ni
sellos ni leyendas” (“ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีเครื่องหมายแจ้งเตือนหรือคาอธิบายประกอบ”) โดยจะต้องไม่มี
ภาพกราฟิกหรือการอ้างอิงเพิ่มเติม
 ผลิต ภัณ ฑ์ที่มีค าเฟอีน ต้องมี ป้ายคาอธิบายข้อควรระวัง เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ "CONTIENE
CAFEÍNA EVITAR EN NIÑOS" ("มีคาเฟอีน - หลีกเลี่ยงในเด็ก") ดังตัวอย่างด้านล่างนี้
 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส ารให้ ค วามหวาน ต้ อ งมี ป้ า ยค าอธิ บ ายข้ อ ควรระวั ง เป็ น ตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่
“CONTIENE EDULCORANTES - NO RECOMENDABLE EN NIÑOS” (“มีสารให้ความหวาน - ไม่แนะนา
สาหรับเด็ก”) ดังตัวอย่างด้านล่างนี้
ทั้งนี้ ควรติดป้ายคาอธิบายข้อควรระวังดังกล่าวไว้ที่ มุมขวาด้านบนของด้านหน้าบรรจุภัณ ฑ์
ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมายแจ้งเตือนสารอาหารเกินเกณฑ์ที่แนะนาด้วย ก็ควรติดป้ายคาอธิบายข้อควร
ระวังไว้ด้านบนเครื่องหมายแจ้งเตือนนั้นๆ
นอกจากนี้ ฉลากบนผลิตภัณฑ์ที่มีการเพิ่มสารให้ความหวานไม่ควรมีตัว ละคร ภาพกราฟิกหรือ
รูปภาพที่โฆษณาเพื่อจูงใจในการบริโภคของเด็ก
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 ข้อยกเว้นสาหรับการแจ้งเตือน
 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นจากการใช้เครื่องหมายเตือน (warning sign) ได้แก่
- อาหารสาหรับทารกทั่วไปและอาหารทารกที่มีความต้องการโภชนาการพิเศษ อาหารทารกสูตร
ต่อเนื่องทั่วไปและสาหรับทารกที่ความต้องการโภชนาการพิเศษ
- อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สาหรับทารกและเด็กเล็กที่มี ข้อกาหนดทางโภชนาการ
สาหรับสารอาหารต่อไปนี้ คือ ไขมัน น้าตาล และโซเดียมตามที่กาหนดขึ้นตามกฎหมาย
- น้ามันพืช ไขมันพืชหรือสัตว์ น้าตาล น้าผึ้ง เกลือเสริมไอโอดีน และเกลือเสริมไอโอดีนฟลูออไรด์
- แป้งธัญพืช
 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่จาเป็นต้องแจ้งข้อมูลทางโภชนาการ ได้แก่
- ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมเดียว
- สมุนไพร เครื่องเทศ หรือของผสม
- สารสกัดจากกาแฟ กาแฟทั้งเมล็ดหรือบดโดยไม่มีส่วนผสมอื่น
- สมุนไพรสาหรับชงดื่ม ชา (สกัดคาเฟอีนหรือไม่ก็ตาม) ที่ละลายได้ทันที (instant) หรือละลาย
น้าได้ (soluble) โดยไม่มสี ่วนผสมอื่นเพิ่มเติม
- น้าส้มสายชูหมักและสารทดแทน
- น้าเปล่าและน้าแร่
- ผลิตภัณฑ์ที่มีพื้นผิวต่ากว่า 78 ตารางเซนติเมตร (แต่ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์หรือเว็บไซต์
สาหรับผู้บริโภคที่ต้องการทราบข้อมูลทางโภชนาการ)
กฎระเบียบฉลากเพิ่มเติมที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ 1 เมษายน 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ทางการเม็กซิโกจะเริ่มตรวจสอบว่าอาหารแปรรูป ในบรรจุภัณฑ์
และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ทั้ง ที่ผลิตภายในประเทศ หรือ นาเข้าปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อมูลทางการค้า
และสุขภาพบนฉลากของเม็กซิโกหรือไม่ โดยนอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องเครื่องหมายแจ้ง
เตือนและคาแจ้งเตือนตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ผลิตยังจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น
ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อผลิตภัณฑ์ (Product Name)
ชื่อของผลิตภัณฑ์ต้องเป็นตัวหนาอยู่ภายในพื้นที่แสดงข้อมูลหลักของฉลาก โดยให้ขนานกับฐาน
ของผลิตภัณฑ์ตามการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และเป็นไปตามข้อกาหนดการตั้งชื่อในมาตรฐาน NOM-051
และอาจมีการเพิ่มคาหรือวลีลงในชื่อตามความจาเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดหรื อสับสนเกี่ยวกับ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนี้
(ก) การครอบคลุม
(ข) รูปแบบของสินค้าที่ปรากฎหรือสภาพของสินค้า; และ
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(ค) เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับการบาบัด (treatment) อาจระบุชื่อประเภทของการบาบัด ยกเว้นใน
กรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(2) สินค้าเลียนแบบ (Imitation Products)
ในกรณีของผลิตภัณฑ์เลียนแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์จะปรากฏที่ด้านบนข้างซ้ายของพื้นที่แสดงข้อมูล
ของฉลากหลัก โดยขึ้นต้นด้วยคาว่า “IMITACIÓN” (เลียนแบบ) ด้วยอักษรตัวหนา ตัวพิมพ์ใหญ่ อยู่บนพื้น
หลั ง สี อ่ อ น โดยมี ข นาดใหญ่ เ ป็ น สองเท่ า ของส่ ว นที่ เ หลื อ ของชื่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ทั้ ง นี้ ไม่ อ นุ ญ าตให้ ใ ช้ ค าว่า
เลียนแบบในผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปที่มีการระบุแหล่งที่มาหรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (geographical indication:
GI) ที่ได้รับการคุ้มครองหรือรับรองโดยรัฐบาลเม็กซิโก
ผลิตภัณฑ์เลียนแบบไม่ควรใช้คาบางคา เช่น "tipo" (ประเภท), "estilo" (สไตล์) หรือคาอื่นที่
คล้ายคลึงกันในชื่อของผลิตภัณฑ์หรือบนฉลาก
(3) แบรนด์ตัวละคร ผู้ที่มีชื่อเสียง หรือการ์ตูน (Brand Characters, Celebrities, or Cartoons)
ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของอาหารแปรรูป และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่มี เครื่องหมายเตื อน
เกี่ยวกับสารอาหารที่เกินเกณฑ์ที่แนะนาอย่างน้อยหนึ่งรายการ หรือมีคาเตือนข้อควรระวัง ไม่ควรมีภาพตัว
ละคร ภาพเคลื่อนไหว การ์ตูน ดารา นักกีฬาหรือตัวนาโชค (มาสกอต) องค์ประกอบเชิงโต้ตอบ เช่น เกม (ทั้ง
เชิงพื้นที่ หรือการดาวน์โหลดด้วยระบบดิจิทัล) ซึ่งมีไว้เพื่อเพิ่มการบริโภคของเด็กๆ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถ
มีส่วนประกอบบนฉลากที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย เช่น ของเล่น แสตมป์ที่สะสมได้ หรือลิงก์ไป
ยังการแข่งขัน
(4) การรับรององค์กรและสมาคม (Organizations and Associations Endorsements)
ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ของอาหารแปรรูปและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อาจมีตราประทับหรือการ
รับรองจากองค์กรหรือสมาคมหากนาหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ไปยื่นต่อสานักงานคุ้มครองผู้บริโภค
(PROFECO) เพื่อระบุเป้าหมายสาหรับประชากรที่มีภาวะสุข ภาพที่เฉพาะเจาะจง แต่หากผลิตภัณฑ์หรือ
เครื่องดื่มมีเครื่องหมายเตือนหรือคาเตือนอย่างน้อยหนึ่งรายการก็จะไม่สามารถมีตราประทับหรือการรับรอง
ได้
(5) การเพิ่มนาตาล (Added Sugars)
หากมี ก ารเพิ่ ม น้ าตาลเข้ า ไปในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นระหว่ า งกระบวนการผลิ ต ผู้ ผ ลิ ต จะต้ อ งแจ้ ง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
(ก) จั ด กลุ่ ม โดยน าหน้ า ด้ ว ยค าว่ า "azúcaresañadidos" (น้ าตาลที่ เ พิ่ ม ) ตามด้ ว ยรายการ
ส่วนผสมในวงเล็บพร้อมชื่อเฉพาะของ free sugar1 ทั้งหมดที่เพิ่มและมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ยกเว้น น้าตาลที่เป็น
ส่วนหนึ่งของส่วนผสม (ingredient);
1

free sugar บัญญัติโดยองค์การอนามัยโลกและองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หมายถึง "โมโนแซ็กคาไรด์และไดแซ็กคาไรด์
ทั้งหมดที่ผู้ผลิต ผู้ปรุงหรือผู้บริโภคเติมลงในอาหาร ซึ่งรวมทั้งน้าตาลที่มีอยู่ตามธรรมชาติในน้าผึ้งน้าเชื่อมและน้าผลไม้”
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(ข) เรียงลาดับเชิงปริมาณจากมากไปหาน้อยตามความเหมาะสมกับ ยอดรวมของน้าตาลที่เติม
ทั้งหมด และ
(ค) ในกรณีที่ส่วนผสมของน้าตาลที่เพิ่มมีส่วนผสมของน้าตาลหลายชนิด ควรจัดกลุ่มให้สอดคล้อง
ตามข้อกาหนด (ก) และ (ข)
(6) สารก่อภูมิแพ้ (Allergens)
ผู้ ผ ลิ ต ควรแจ้ ง ส่ ว นผสมหรื อ สารเติ ม แต่ ง ทั้ ง หมดที่ อ าจท าให้ เ กิ ด อาการแพ้ ทั้ ง นี้ การแก้ ไ ข
มาตรฐาน NOM-051 ได้เพิ่มอาหารทะเลประเภทหอยและปลาหมึก (mollusks) และผลิตภัณฑ์ เข้าไปใน
รายการสารก่อภูมิแพ้ สาหรับอาหารและส่วนผสมทีอ่ าจก่อเกิดอาการแพ้และควรแจ้งให้ผู้บริโภคทราบมี ดังนี้
(ก) ธัญพืชที่มีกลูเตน (ข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ สเปลท์2 หรือสายพันธุ์ลูกผสม
และผลิตภัณฑ์) แต่ไม่รวมน้าเชื่อมกลูโคสจากข้าวสาลี (รวมถึงเดกซ์โทรส), มอลโตเด็กซ์ทรินจากข้าวสาลี ,
น้าเชื่อมกลูโคสจากข้าวบาร์เลย์
(ข) ไข่และผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทที่ ามาจากไข่
(ค) สัตว์ประเภทกุ้ง กั้ง ปู และผลิตภัณฑ์ (crustaceans)
(ง)
ปลาและผลิตภัณฑ์ ไม่รวมถึง เจลลี่ปลาที่ใช้เสริม ในวิตามิน เครื่องชูรส หรือการเตรียม
แคโรทีนอยด์ (carotenoid preparations)
(จ)
หอย ปลาหมึก (mollusks) และผลิตภัณฑ์
(ฉ) ถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์
(ช) ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ ไม่รวมถึง น้ามันถั่วเหลืองและไขมันที่ผ่านการกลั่น ส่วนผสม
โทโคฟีรอลจากธรรมชาติ (mixed natural tocopherols), ดี–อัลฟาโทโคฟีรอลจากธรรมชาติ (natural dalpha tocopherol), ดี-อัลฟาโทโคฟีรออะซิเตตจากธรรมชาติ (natural d-alpha tocopherol acetate),
และดี-อัลฟาโทโคฟีรอลซัคซิเนตที่ได้จากถั่วเหลือง (natural d-alpha tocopherol succinate derived
from soy) และ ไฟโตสเตอรอล (phytosterols) และไฟโตสเตอรอลเอสเทอร์ (phytosterol esters) ที่
ได้จากน้ามันถั่วเหลือง, ไฟโตสเตอรอลเอสเทอร์ที่ได้จากไฟโตสเตอรอลของน้ามันถั่วเหลือง (phytosterol
esters derived from soy oil phytosterols)
(ซ) นม ผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากนม (รวมแลคโตส) ไม่รวม Lactitol3
(ฌ) ถั่ ว จากไม้ ยื น ต้ น (tree nuts) และผลิ ต ภั ณ ฑ์ เช่ น อั ล มอนด์ และถั่ ว สกุ ล Juglans
แต่โดยทั่วไปจะใช้กับถั่วทุกชนิดที่ ได้จากไม้ยืนต้น รวมทั้ง เฮเซลนัท (hazelnut) พีแคน (pecan) ถั่วบราซิล
(Brazilian nut) วอลนัทอินเดีย (Indian walnut) เกาลัด (chestnut) ถั่วแมคคาเดเมีย (Macadamia nut)
(ญ) ซัลไฟต์ (sulphite) ความเข้มข้น 10 มก./กก. ขึ้นไป
ในกรณีที่อาหาร ส่วนผสมของอาหาร หรือสิ่งที่ได้มาจากแหล่งอาหารที่เป็น หรือมีสารก่อภูมิแพ้
ตามที่กาหนดในรายการข้างต้น ผู้ผลิตจะต้องระบุสารก่อภูมิแพ้ไว้ท้ายรายการส่วนผสมทั่วไปด้วยตัวอักษร
2
3

สเปลท์ (spelt) เป็นเมล็ดพืชชนิดหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับข้าวสาลี ซึ่งถือว่าเป็นข้าวสาลีอีกประเภทหนึง่ ที่มีลักษณะแตกต่างกัน
Lactitol เป็นน้าตาลแอลกอฮอล์ที่ได้จากน้าตาลแลคโตส (น้าตาลในนม)
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ตัวหนา ขนาดที่เท่ากันหรือใหญ่กว่าตัวอักษรของส่วนผสมทั่วไป; ขึ้นต้นหัวข้อด้วยคาว่า “Contiene” (มี);
(ภาพที่ 4) และไม่ว่าส่วนผสมนั้นจะทามาจากแหล่ง ที่มีอัลบูมิน (albumin) เคซีน (casein) หรือกลูเตน
(gluten) ก็สามารถระบุแหล่งที่มาได้ เช่น caseína (leche), o caseína de leche (casein)
ภาพที่ 4 ตัวอย่างการระบุนาตาลที่เพิ่มและสารก่อภูมแพ้บนฉลาก

การระบุ
น้าตาลที่เติม
การระบุ
สารก่อภูมิแพ้

ที่มา: https://www.incredibleegg.org/wp-content/uploads/2020/09/NOM_051_PresentacionCursoEng_comprimido.pdf

(1) ข้อมูลผู้ผลิต (Manufacturer Information)
ข้ อ มู ล ผู้ ผ ลิ ต เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของข้ อ มู ล ทางการค้ า ส าหรั บ ผลิ ตภั ณ ฑ์ อ าหารในบรรจุ ภั ณ ฑ์ และ
เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อบุคคลหรือชื่อบริษัท และที่อยู่ทางภาษีของผู้รับผิดชอบ
ผลิตภัณฑ์จะต้องระบุไว้บนฉลาก เช่น เลขที่ ชื่อถนน รหัสไปรษณีย์ และรัฐทีต่ ง้ั ในกรณีที่เป็นสินค้านาเข้าต้อง
ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้นาเข้าเนื่องจากเป็นตัวแทนในเม็กซิโกของสินค้านาเข้านั้น และควรมีคาว่า "ผลิตหรือ
บรรจุโดยหรือเพื่อ" ตามด้วยชื่อและที่อยู่ตามความเหมาะสม
(2) ข้อความ “อินทรีย”์ “นิเวศวิทยา” “ชีววิทยา” (Organic, Ecologic, Biologic Terms)
ข้อความต่างๆ เช่น "orgánico" (อินทรีย์), “ecológico” (นิเวศวิทยา)," “biológico” (ชีววิทยา)
และชื่อที่มีคานาหน้าว่า “bio” และ “eco” จะต้องปรับให้สอดคล้องกับกฎหมายผลิตภัณฑ์อินทรีย์ (Organic
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Products Act) และใช้ข้อความที่กาหนดไว้ในมาตรฐานที่เป็นทางการของเม็กซิโก (NOM-051) หรือกรอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
อนึ่ ง กฎหมายผลิ ตภัณฑ์อินทรีย์ ได้รับการเผยแพร่ในทะเบียนกลางของเม็กซิโกเมื่อ วันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2549 (https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4923339&fecha=07/02/2006)
(3) กฎระเบียบการติดฉลากสติกเกอร์ (Stickers Compliance)
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เม็กซิโกได้เผยแพร่ในทะเบียนกลางเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ส าหรั บ การดาเนิ น การ การตรวจสอบและการเฝ้ า ระวั ง ตลอดจนการประเมิ น ความสอดคล้ อ งของการ
ปรั บ เปลี่ ย น มาตรฐานที่ เ ป็ น ทางการของเม็ ก ซิ โ ก (NOM-051-SCFI / SSA1-2010): ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ ง
ข้อกาหนดการติดฉลากทั่วไปสาหรับอาหารสาเร็จรูป ในบรรจุภัณฑ์และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ข้อมูลทาง
การค้าและสุขภาพ) ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563
(https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596558&fecha=10/07/2020)
โดยมาตราที่ 5 ระบุว่า ทางการเม็กซิโกจะพิจารณาว่า จะไม่เป็นการละเมิดใดๆ เมื่อผู้
นาเข้าใช้สติกเกอร์หรือ แผ่นกาวติดบนฉลากแหล่งกาเนิดสินค้าที่นาเข้า หากฉลากที่เป็นสติกเกอร์นั้น เป็นไป
ตามกฎระเบียบข้อมูลทางการค้าและสุขภาพที่ระบุไว้ในการปรับปรุงมาตรฐาน NOM 051 ของเม็กซิโก
อย่างไรก็ตาม ผูผ้ ลิตจะต้องติดตามความคืบหน้าจากทางการของเม็กซิโกเกี่ยวกับการขยาย
เวลาการใช้สติกเกอร์ชั่วคราวเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบภายหลังวันที่ 1 เมษายน 2564 ทั้งนี้
ผู้ประกอบการควรประสานกับผู้นาเข้าชาวเม็กซิโกเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ ฉลากที่เป็นสติกเกอร์ชั่วคราวและ
การหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ และสิ่งสาคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องทราบ คือ ผู้นาเข้าชาวเม็กซิโกจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับการติดฉลากเนื่องจากเป็นตัวแทนในเม็กซิโกของผู้ผลิตในต่างประเทศ
ฝ่ายเกษตร ประจาสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนแจลิส
มีนาคม 2564
ที่มา:
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Mexico%20Front%20of%20Pack%2
0second%20phase%20implementation_Mexico%20CIty%20ATO_Mexico_03-11-2021
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Implementation%20of%20the%20
New%20Mexican%20Regulation%20for%20Front-of-Package%20Nutrition%20Label%20_Mexico%20CIty%20ATO_Mexico_0403-2020
https://www.incredibleegg.org/wp-content/uploads/2020/09/NOM_051_PresentacionCursoEng_comprimido.pdf
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