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การกําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนดของประเทศ เพ่ือประโยชนในการจัดการความปลอดภัยอาหาร นอกจาก
ตองอาศัยขอมูลทางวิทยาศาสตรแลว ยังจําเปนตองมีการดําเนินงานอยางเปนระบบ มีโครงสรางที่ชัดเจน 
และดําเนินงานอยางโปรงใส ตามหลักการวิเคราะหความเสี่ยงที่เปนที่ยอมรับในปจจุบัน จึงเห็นสมควร
กําหนดมาตรฐานหลักการทํางานในการวิเคราะหความเสี่ยง โดยมีสาระสําคัญเหมือน Working Principles 
for the Risk Analysis for Application in the Framework of the Codex Alimentarius ที่จัดทําโดย
คณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Joint FAO/WHO Food Standards Progrmme, Codex 
Alimentarius Commission) 

มาตรฐานนี้กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี ้

FAO/WHO. 2004. Working principles for risk analysis for application in the framework of the 
Codex Alimentarius, pp. 101- 107. In Codex Alimentarius Commission: Procedural Manual. 
14thed. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome.  
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

หลักการทํางานในการวิเคราะหความเสี่ยง 

1. ขอบขาย  

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดหลักการทํางานสําหรับการวิเคราะหความเส่ียง  
เพ่ือเปนแนวทางแกผูจัดการความเสี่ยง ผูประเมินความเส่ียง และผูส่ือสารความเสี่ยง ท่ีเก่ียวของกับการ
กําหนดมาตรฐานหรือขอกําหนดดานประเด็นความปลอดภัยของอาหารและสุขภาพ และดําเนินการโดย
อาศัยหลักการวิเคราะหความเส่ียง 

2. นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานฯ นี้  มีดังนี้ 

2.1 อาหาร (food) หมายถึง สารใดๆ ท้ังท่ีผานกระบวนการแปรรูปมาแลว หรือผานกระบวนการ 
แปรรูปเพียงเล็กนอย หรือไมผานกระบวนการแปรรูปใดๆ เลย และมีวัตถุประสงคเพ่ือการบริโภคของ
มนุษย และใหรวมท้ังเคร่ืองดื่ม หมากฝร่ัง และสารใดๆ ท่ีใชในกระบวนการผลิต หรือการเตรียมอาหาร 
แตไมรวมถึงเคร่ืองสําอางหรือยาสูบหรือสารใดๆท่ีใชเปนยาเทานั้น   

2.2 อันตราย (hazard) หมายถึง วัสดุกายภาพ สารเคมี หรือ ส่ิงมีชีวิตในอาหาร หรือสภาวะของอาหารท่ี
จะเกิดผลเสียตอสุขภาพของมนุษย 

2.3 การระบุอันตราย (hazard identification) หมายถึง การระบุอันตราย (ขอ 2.2) ซ่ึงอาจปรากฏอยูใน
อาหารบางชนิดหรืออาหารบางกลุม 

2.4 การแสดงลักษณะเฉพาะของอันตราย (hazard characterization) หมายถึง การประเมินลักษณะของ
ผลเสียตอสุขภาพ ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรือท้ังสองอยาง เนื่องจากอันตรายประเภทตางๆ ท่ีอาจ
พบในอาหาร ควรใหมีการประเมินการตอบสนองตอปริมาณการไดรับ (dose-response assessment) ของ
อันตรายจากสารเคมี สวนอันตรายจากวัสดุกายภาพ และส่ิงมีชีวิต ควรประเมินการตอบสนองตอปริมาณ
การไดรับเม่ือมีขอมูลเพียงพอ 
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2.5 การประเมินการตอบสนองตอปริมาณการไดรับ (dose-response assessment)   หมายถึง  
การวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางปริมาณการไดรับสัมผัสอันตรายจากวัสดุกายภาพ สารเคมี และ
ส่ิงมีชีวิต กับความรุนแรงและหรือความถี่ของการเกิดผลเสียตอสุขภาพ 

2.6 การประเมินการไดรับสัมผัส (exposure assessment)   หมายถึง การประเมินในเชิงคุณภาพและหรือ
เชิงปริมาณของอันตราย ท่ีไดรับเขาสูรางกายจากอาหาร รวมท้ังการไดรับสัมผัสจากแหลงอ่ืนๆ ถาเก่ียวของ  

2.7 ความเส่ียง (risk) หมายถึง โอกาสของการเกิดผลเสียตอสุขภาพ และความรุนแรงของผลเสียนั้น
จากอันตรายตางๆ ในอาหาร 

2.8 การวิเคราะหความเส่ียง (risk analysis) หมายถึง กระบวนการที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอนคือ  
การประเมินความเส่ียง การจัดการความเสี่ยง และการส่ือสารความเสี่ยง 

2.9 การประเมินความเส่ียง (risk assessment) หมายถึง กระบวนการบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตรท่ี
ประกอบดวย การระบุอันตราย การแสดงลักษณะเฉพาะของอันตราย การประเมินการไดรับสัมผัส และ
การแสดงลักษณะเฉพาะของความเส่ียง 

2.10 นโยบายการประเมินความเส่ียง (risk assessment policy) หมายถึง แนวทางปฏิบัติท่ีจัดทําในรูป
เอกสารท่ีแสดงถึงทางเลือกและการตัดสินใจ สําหรับการนําทางเลือกนั้นไปใชในจุดท่ีตองตัดสินใจ 
อยางเหมาะสมในการประเมินความเส่ียง โดยยังคงไวซ่ึงกระบวนการที่ใชวิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐานสําคัญ 

2.11 การแสดงลักษณะเฉพาะของความเส่ียง (risk characterization) หมายถึง การคาดคะเนโอกาสเกิด
และความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดตอสุขภาพในประชากรกลุมใดๆ ท้ังในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
รวมท้ังความไมแนนอนอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น ซ่ึงไดจากการระบุอันตราย การแสดงลักษณะของอันตราย และ
การประเมินการไดรับสัมผัส 

2.12 การส่ือสารความเสี่ยง (risk communication) หมายถึง การแลกเปล่ียนขอมูลและความคิดเห็น
ระหวางกันในกลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดกระบวนการวิเคราะหความเส่ียง ซ่ึงไดแก ความเส่ียง 
ปจจัยท่ีเก่ียวของกับความเส่ียง และการรับรูความเส่ียง (risk perceptions) รวมถึงการอธิบายผล 
การประเมินความเส่ียง และพ้ืนฐานท่ีใชในการจัดการความเสี่ยงนั้น  

2.13 การประมาณความเสี่ยง (risk estimate) หมายถึง การประมาณความเสี่ยงในเชิงปริมาณ ซ่ึงเปนผล
จากการแสดงลักษณะเฉพาะของความเส่ียง 
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2.14 การจัดการความเสี่ยง (risk management) หมายถึง กระบวนการที่แยกอยางชัดเจนจาก 
การประเมินความเส่ียง ในการใหน้ําหนักทางเลือกสําหรับการกําหนดนโยบาย และการเลือกทางเลือกใน
การปองกันและควบคุม (ถาจําเปน) โดยปรึกษารวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการพิจารณาผลการ
ประเมินความเส่ียงและปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการคุมครองสุขภาพของผูบริโภค และสงเสริมความเปน
ธรรมทางการคา  

2.15 โครงรางของความเส่ียง (risk profile) หมายถึง การอธิบายรายละเอียดของปญหาความปลอดภัย
ของอาหาร 

2.16 ผูมีสวนไดสวนเสีย  หมายถึง ผูประเมินความเส่ียง ผูจัดการความเสี่ยง ผูบริโภค กลุมอุตสาหกรรม 
นักวิชาการ และผูแทนจากกลุมและองคกรอ่ืนๆ 

3. การวิเคราะหความเส่ียง-หลักการทั่วไป  

3.1 การวิเคราะหความเส่ียง ควรเปนดังนี้ 

(1) มีการนําไปใชอยางสอดคลองและสมํ่าเสมอ (consistently) 

(2) เปดเผย โปรงใส และตองบันทึกเปนเอกสาร 

(3) การกําหนดมาตรฐาน ขอกําหนด และขอแนะนําอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับอาหาร ใหปฏิบัติตาม
ภาคผนวก ก และ 

(4) ประเมินและทบทวนการวิเคราะหความเส่ียงตามขอมูลทางวิทยาศาสตรใหมๆ  ตามความ
เหมาะสม  

3.2 การวิเคราะหความเส่ียง ควรทําตามโครงสรางท่ีประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก ไดแก  
การประเมินความเส่ียง การจัดการความเสี่ยง และการส่ือสารความเสี่ยง ท่ีเปนอิสระ แตมีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิด  

3.3 ขอมูลและการดําเนินงานขององคประกอบท้ัง 3 สวนของการวิเคราะหความเส่ียง ควรจัดทําเปน
เอกสารอยางสมบูรณ เปนระบบ และโปรงใส ในขณะท่ีคํานึงถึงความถูกตองตามกฎหมายของการรักษา
ความลับทางการคาและอุตสาหกรรม เอกสารทุกช้ินควรใหผูมีสวนไดสวนเสียเขาถึงได 

3.4 ตองมีการส่ือสารความเสี่ยงอยางไดผลและปรึกษากับผูมีสวนไดสวนเสียตลอดกระบวนการวิเคราะห
ความเส่ียง  
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3.5 ควรนําองคประกอบท้ัง 3 สวนของการวิเคราะหความเส่ียงมาใชภายใตกรอบใหญสําหรับการจัดการ
อาหารท่ีเก่ียวของกับความเส่ียงตอสุขภาพของมนุษย   

3.6 ผูทําหนาท่ีประเมินความเส่ียงและจัดการความเสี่ยงควรแยกจากกัน เพ่ือใหผลการประเมิน 
ความเส่ียงถูกตองตามหลักวิทยาศาสตร และหลีกเล่ียงความสับสนในระหวางบทบาทหนาท่ีท่ีดําเนินการ
โดยผูประเมินความเส่ียงและผูจัดการความเสี่ยง และลดการมีสวนไดเสียใดๆ อยางไรก็ตามตองตระหนัก
วา การวิเคราะหความเส่ียงเปนกระบวนการติดตอไปมาระหวางกัน และตองติดตอส่ือสารกันระหวาง
ผูจัดการความเสี่ยงกับผูประเมินความเส่ียง 

3.7 กรณีท่ีมีหลักฐานวา สารใดหรือส่ิงใดเกิดมีความเส่ียงตอสุขภาพของมนุษย แตมีขอมูลทาง
วิทยาศาสตรไมเพียงพอหรือไมสมบูรณ หนวยงานท่ีทําหนาท่ีเปนผูจัดทํามาตรฐานหรือขอกําหนด 
ควรชะลอการกําหนดมาตรฐาน แตอาจกําหนดเปนเอกสารลักษณะอ่ืน เชน แนวทางการปฏิบัติ หากมี
ขอมูลทางวิทยาศาสตรพอเพียง 

3.8 การปองกันลวงหนา (precaution) ถือวามีอยูแลวในการวิเคราะหความเส่ียง แหลงของความ 
ไมแนนอนมีหลายประการท่ีเกิดขึ้นไดในกระบวนการประเมินความเส่ียงและการจัดการความเสี่ยงของ
อาหารท่ีเก่ียวของกับอันตรายตอสุขภาพของมนุษย ในกระบวนการวิเคราะหความเส่ียง ควรพิจารณาระดบั
ของความไมแนนอน(uncertainty) และความแปรปรวน(variability)ของขอมูลทางวทิยาศาสตรอยางถ่ีถวน 
กรณีท่ีมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพียงพอ ท่ีทําใหผูจัดการความเสี่ยงดําเนินการกําหนดเปนมาตรฐาน
หรือขอกําหนดได ขอสรุปท่ีใชสําหรับการประเมินความเส่ียงและทางเลือกในการจัดการความเส่ียงท่ี
เลือกใช ควรสะทอนถึงระดับของความไมแนนอนและคุณลักษณะเฉพาะของอันตรายนั้นดวย  

4. นโยบายการประเมินความเส่ียง  

4.1 การพิจารณานโยบายการประเมินความเส่ียง เปนองคประกอบเฉพาะ ท่ีควรรวมไวในการจัดการ 
ความเส่ียง 

4.2 ผูจัดการความเสี่ยง ควรกําหนดนโยบายการประเมินความเส่ียงกอนท่ีจะมีการประเมินความเส่ียง 
โดยปรึกษาหารือระหวางผูประเมินความเส่ียงและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย ขั้นตอนดําเนินงานนี้ 
มีจุดมุงหมายเพื่อใหม่ันใจวากระบวนการประเมินความเส่ียงจะดําเนินไปอยาง มีระบบ สมบูรณ ปราศจาก
ความลําเอียง และโปรงใส 

4.3 ขอบเขตของงานตามคําส่ังท่ีผูจัดการความเสี่ยง มอบหมายใหผูประเมินความเส่ียงดําเนินการ 
ควรชัดเจนเทาท่ีจะเปนไปได 
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4.4 ผูจัดการความเสี่ยง ควรขอใหผูประเมินความเส่ียง ประเมินโอกาสท่ีความเส่ียงจะเปล่ียนแปลงจาก
ผลของทางเลือกของการจัดการความเสี่ยงท่ีแตกตางกัน ถาจําเปน 

5. การประเมินความเส่ียง  

5.1 ใหระบุขอบขายและวัตถุประสงคของการประเมินความเส่ียงท่ีจะดําเนินการ ใหชัดเจนและสอดคลอง
กับนโยบายการประเมินความเส่ียง และใหกําหนดแบบบันทึกผลท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังผลอ่ืนๆ ของ 
การประเมินความเส่ียงท่ีอาจเปนไปไดดวย 

5.2 ใหคัดเลือกผูเช่ียวชาญ ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการประเมินความเส่ียงดวยความโปรงใส โดย
พิจารณาจากความชํานาญ ประสบการณ และความเปนอิสระจากส่ิงท่ีเก่ียวของกับงาน วิธีการคัดเลือก
ผูเช่ียวชาญใหจัดทําเปนเอกสาร และเปดเผยตอสาธารณชนได  

5.3 กระบวนการประเมินความเส่ียงมี 4 ขั้นตอน ไดแก การระบุอันตราย การแสดงลักษณะเฉพาะของ
อันตราย การประเมินการไดรับสัมผัส และการแสดงลักษณะเฉพาะของความเส่ียง  

การประเมินความเส่ียง ใหอยูบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร จัดทําเปนเอกสาร แยกการดําเนินการประเมิน
ความเส่ียงและการจัดการความเสี่ยง และใหความสําคัญกับการติดตอส่ือสารระหวางกัน 

5.4 ใหใชขอมูลทางวิทยาศาสตรท้ังหมดท่ีมีอยู โดยเฉพาะขอมูลเชิงปริมาณมาใชใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทํา
ได แตอาจคํานึงถึงขอมูลเชิงคุณภาพดวย 

5.5 ใหคํานึงถึง สภาพการผลิตท่ีเก่ียวของ การเก็บรักษา และการปฏิบัติท่ีดําเนินงานตลอดโซอาหาร 
(food chain) รวมถึงการปฏิบัติท่ีทํามาแตดั้งเดิม วิธีวิเคราะห การชักตัวอยางและการตรวจสอบ รวมท้ัง
การเกิดผลเสียตอสุขภาพ 

5.6 ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ท่ัวโลก ขอมูลเหลานี้ควรรวมถึงขอมูลการติดตามดาน
ระบาดวิทยา การวิเคราะห และขอมูลการไดรับสัมผัส ในกรณีไมสามารถหาขอมูลไดผูประเมินควรรวมมือ
กับหนวยงานอ่ืนในการศึกษาตามจุดมุงหมายท่ีตองการ แตการประเมินความเส่ียงไมควรลาชาเกินควร
เนื่องจากการรอขอมูล อยางไรก็ตามควรประเมินความเส่ียงใหมเม่ือมีขอมูลเพ่ิมเติม 

5.7 ใหพิจารณาแตละขั้นตอนของกระบวนการประเมินความเส่ียงอยางละเอียดในดาน ขอจํากัด ความไมแนนอน 
และสมมติฐานของขอมูล ท่ีมีผลกระทบตอการประเมินความเส่ียง และใหทําเปนเอกสารอยางโปรงใส  
การแสดงความไมแนนอนหรือความแปรปรวนในการประมาณความเสี่ยง อาจทําไดท้ังในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ท่ีสามารถอธิบายทางวิทยาศาสตรได  
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5.8 การประเมินความเส่ียงควรอยูบนพ้ืนฐานของสภาพความเปนจริงของการไดรับสัมผัส โดยพิจารณา
ถึงสถานการณท่ีแตกตาง ซ่ึงกําหนดไวภายใตนโยบายการประเมินความเส่ียง นอกจากนี้ควรรวมการ
พิจารณากลุมคนท่ีไวตอส่ิงอันตรายนัน้และท่ีมีความเส่ียงสูง (susceptible and high-risk population 
groups) นอกจากนัน้การประเมินความเส่ียงใหคํานึงถึงผลเสียตอสุขภาพ ซ่ึงมีรูปแบบตางๆ ไดแก แบบ
เฉียบพลัน (acute) แบบเร้ือรัง (chronic) แบบสะสม (cumulative) แบบใดแบบหนึง่หรือหลายแบบ
รวมกัน  

5.9 การรายงานผลการประเมนิความเส่ียง ใหแสดงขอจํากัด ความไมแนนอน สมมตฐิาน และผลกระทบ
ของปจจัยดังกลาวตอการประเมินความเส่ียง หรือแมแตความเห็นของเสียงสวนนอยก็ควรบันทึกไวในรายงาน
ดวย การแกปญหาอันเกิดจากผลกระทบของความไมแนนอนของขอมูลตอการตัดสินใจในการจัดการความ
เส่ียงเปนความรับผิดชอบของผูจัดการความเสี่ยง ไมใชผูประเมินความเส่ียง 

5.10 ใหรายงานขอสรุปของการประเมินความเส่ียงรวมท้ังการประมาณความเสี่ยง (ถามี) ในรูปแบบท่ี
เขาใจงายและเปนประโยชนตอผูจัดการความเสี่ยง ตลอดจนเปดเผยตอผูประเมินความเส่ียง และกลุม 
ผูท่ีสนใจอื่น เพ่ือใหสามารถทบทวนการประเมินได 

6. การจัดการความเสี่ยง  

6.1 ถึงแมวัตถุประสงคของการกําหนดมาตรฐานและขอกําหนดตาง ๆ มีจุดมุงหมายท่ีจะคุมครอง
สุขภาพอนามัยของผูบริโภค และสรางความม่ันใจใหเกิดความเปนธรรมในการคา แตการตัดสินใจและให
ขอเสนอแนะในการจัดการความเสี่ยง ถือวาประเด็นการคุมครองสุขภาพของผูบริโภคเปนวัตถุประสงคหลัก 
ในแตละสถานการณ ถามีความเส่ียงท่ีเหมือนกันใหหลีกเล่ียงการกําหนดระดับการใหความคุมครอง
ผูบริโภคท่ีตางกันอยางไมสมควร 

6.2 การจัดการความเส่ียง ควรดําเนนิการตามโครงสรางท่ีกําหนด รวมท้ังมีกิจกรรมเบือ้งตนกอน 
การจัดการความเส่ียง (preliminary risk management)   (ไดแก การระบุปญหาความปลอดภยัของอาหาร 
การอธิบายรายละเอยีดของความเส่ียง    การจดัลําดับความสําคญัของอันตรายสําหรับการประเมินความ
เส่ียงและการจัดการความเส่ียง การกําหนดนโยบายการประเมนิความเส่ียง การมอบหมายการประเมนิความ
เส่ียง และการพิจารณาผลของการประเมนิความเส่ียง) มีการประเมินทางเลือกในการจดัการความเส่ียง  การ
เฝาระวงัและการทบทวนขอตดัสินใจท่ีไดดาํเนนิการแลว การตัดสินใจควรอยูบนพ้ืนฐานของการประเมิน
ความเส่ียง และคํานึงถึงปจจัยอ่ืนท่ีชอบดวยกฎหมายหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการคุมครองสุขภาพ
ของผูบริโภคและสงเสริมความเปนธรรมในการคา รวมท้ังพิจารณารวมกับเกณฑในการพจิารณาปจจัย
อ่ืนๆ ท่ีระบใุนขอ ภาคผนวก ก. (ขอ ก.4)  อยางเหมาะสม 
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6.3 ผูจัดการความเส่ียงตองม่ันใจวา มีการนําเสนอขอสรุปของการประเมินความเส่ียง กอนท่ีจะจัดทํา
ขอเสนอในขัน้สุดทาย หรือการตัดสินใจเก่ียวกับทางเลือกการจัดการความเส่ียงท่ีมีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การกําหนดมาตรฐานหรือระดับคาปริมาณสูงสุด (maximum levels) ตองคํานึงถึงแนวทางท่ีกําหนดไวใน
ขอ 3.7 ของหลักการท่ัวไป  

6.4 การจดัการความเส่ียงท่ีจะทําใหไดผลลัพธซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ใหคํานงึถึงสภาพการผลิต  การเกบ็
รักษา และการปฏิบัติตลอดโซอาหาร รวมถึงการปฏิบัติท่ีทํามาแตดั้งเดิม  วิธีวิเคราะหชักตัวอยางและ 
การตรวจสอบ  ความเปนไปไดในการบังคับใช และปฏิบตัิตามขอกําหนด  และการเกิดผลเสียตอสุขภาพ 

6.5 กระบวนการจดัการความเสี่ยง ควรโปรงใส  สมํ่าเสมอ และบันทึกเปนเอกสารไวใหครบถวน  
ซ่ึงรวมถึงการบันทึกขอตดัสินใจและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความเส่ียงดวย  

6.6 ผลท่ีไดจากการทํากิจกรรมเบื้องตนของการจัดการความเสี่ยงและการประเมินความเส่ียง ใหนําไปใชใน
การประเมินทางเลือกของการจัดการความเสี่ยงท่ีมีอยู เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยง  

6.7 ใหประเมินทางเลือกในการจัดการความเสี่ยง ภายใตขอบขายและวัตถุประสงคของการวิเคราะห
ความเส่ียงและระดับของการคุมครองสุขภาพผูบริโภคท่ีไดรับ และควรพิจารณาทางเลือกท่ีไมตองกําหนด
มาตรการใดๆ ดวย     

6.8 การจัดการความเสี่ยง ควรมีความโปรงใสและสมํ่าเสมอในกระบวนการตัดสินใจในทุกกรณี เพ่ือ
หลีกเล่ียงการกีดกันทางการคาท่ีไมสมควร การพิจารณาทางเลือกของการจัดการความเส่ียงท้ังหมด  
ควรคํานึงถึงขอดีและขอเสียท่ีอาจเกิดขึ้นเทาท่ีจะทําได เม่ือมีการตัดสินใจเลือกทางเลือกการจัดการความเสีย่ง
ท่ีตางกัน แตมีประสิทธิผลในการคุมครองสุขภาพผูบริโภคเทากัน ผูจัดการความเสี่ยงควรพิจารณาความ
เปนไปไดของผลกระทบของมาตรการดังกลาวตอการคาดวย และเลือกมาตรการท่ีจะไมเปนการกีดกันทาง
การคามากกวาท่ีจําเปน 

6.9 การจัดการความเสี่ยง ใหคํานึงถึงผลทางเศรษฐกิจท่ีจะเกิดขึ้นและความเปนไปไดของทางเลือก 
ในการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเส่ียงควรตระหนักถึงความจําเปนในการใชทางเลือกอ่ืนในการ
กําหนดมาตรฐาน แนวปฏิบัติขอกําหนด (guideline) และขอเสนอแนะอื่นๆ ท่ีสอดคลองกับการคุมครอง
สุขภาพของผูบริโภค  

6.10 การจัดการความเสี่ยงตองทําตอเนื่อง โดยคํานึงถึงขอมูลท่ีเกิดขึ้นใหมในการประเมิน และทบทวน
การตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยง  
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7  การส่ือสารความเสี่ยง  

7.1 การส่ือสารความเสี่ยง ควรเปนดังนี้ 

(1) สงเสริมใหเกิดความตื่นตัวและความเขาใจเก่ียวกับประเด็นเฉพาะเร่ือง ท่ีอยูระหวาง 
การพิจารณาในการวิเคราะหความเส่ียง 

(2) สงเสริมใหเกิดความสมํ่าเสมอและโปรงใส ในการจัดทําทางเลือกและขอแนะนําของ 
การจัดการความเสี่ยง 

(3) ใหมีพ้ืนฐานท่ีดี ท่ีจะเขาใจขอตัดสินใจในการจัดการความเสี่ยงท่ีเสนอ 

(4) ทําใหประสิทธิผลและประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการวิเคราะหความเส่ียงดีขึ้น 

(5) เพ่ิมความเขมแข็งใหแกสัมพันธภาพในการทํางานระหวางกลุมผูรวมงาน 

(6) สรางเสริมความเขาใจของประชาชนตอกระบวนการวิเคราะหความเส่ียง เพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ัน
ในความปลอดภัยของอาหาร 

(7) สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมอยางเหมาะสมของกลุมผูท่ีสนใจทุกฝาย  และ 

(8) แลกเปล่ียนขอมูลในเร่ืองท่ีกลุมผูสนใจคํานึงถึง เก่ียวกับความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับอาหาร 

7.2 การวิเคราะหความเส่ียงใหรวมการส่ือสารท่ีชัดเจนในทุกขั้นตอน การติดตอส่ือสารระหวางกัน 
ระหวางผูประเมินความเส่ียง ผูจัดการความเสี่ยง และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย และตองจัดทําเปน
เอกสาร  

7.3 การส่ือสารความเสี่ยง ควรมีกิจกรรมมากกวาการเผยแพรขอมูล หนาท่ีหลักของการส่ือสารความ
เส่ียงเปนการสรางความม่ันใจวา มีการแลกเปล่ียนขอมูลและขอคิดเห็นท้ังหมด ท่ีสําคัญตอการวิเคราะห 
ความเส่ียงและการจัดการความเสี่ยงอยางมีผล ระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย และนํามาใชใน
กระบวนการตัดสินใจ 

7.4 การส่ือสารความเสี่ยงท่ีเก่ียวของกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายท้ังหมด ควรประกอบดวย
นโยบายในการประเมินความเส่ียงท่ีอธิบายไวอยางโปรงใส การประเมินความเส่ียง ความไมแนนอน 
คําอธิบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความจําเปนของมาตรฐานเฉพาะหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ และวิธีการจัดการ
กับความไมแนนอนท่ีอาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ควรชี้แจงขอจํากัด ความไมแนนอน สมมติฐานและผลกระทบ
ท่ีมีตอกระบวนการวิเคราะหความเส่ียง และความคิดเห็นของเสียงสวนนอยท่ีแสดงไวในรายงานการ
ประเมินความเส่ียง (ดูขอ 5.9) 
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7.5 ขอแนะนําสําหรับการส่ือสารความเส่ียงในมาตรฐานนี้ ใหใชกับทุกฝายท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะห
ความเส่ียง อยางไรก็ตาม การส่ือสารความเสี่ยงจะตองโปรงใสเชนกันและสามารถขอดูไดโดยผูท่ีไมได
เก่ียวของโดยตรงหรือผูท่ีสนใจท่ัวไป ขณะเดียวกันตองอยูภายใตขอบขายทางกฎหมายของการรักษา
ความลับทางการคาและอุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก ก 
การกําหนดมาตรฐาน ขอกําหนด และขอแนะนําอื่นๆ ท่ีเก่ียวของกับอาหาร 

ใหปฏิบัติ ดังนี้ 

ก.1 การกําหนดมาตรฐาน  ตองอยูบนพ้ืนฐานของหลักการวิเคราะหทางวิทยาศาสตรท่ีเช่ือถือไดพรอม
หลักฐาน มีการทบทวนขอมูลท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอ เพ่ือใหม่ันใจในคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหาร 

ก.2 การจัดทําและการตัดสินใจเก่ียวกับมาตรฐานอาหาร ตองพิจารณาปจจัยอ่ืนอยางเหมาะสม โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือคุมครองสุขภาพของผูบริโภคและสนับสนุนใหเกิดความเปนธรรมในการคา 

ก.3 ใหตระหนักวาฉลากอาหาร มีบทบาทสําคัญท่ีชวยในเร่ืองการคุมครองสุขภาพของผูบริโภคและ
สนับสนุนใหเกิดความเปนธรรมในการคา 

ก.4 การนําปจจัยอ่ืนมาใชในการวิเคราะหความเส่ียง ใหคํานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยเปนสําคัญ
และจะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ 

ก.4.1 เปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับสุขภาพและความปลอดภัย  

ก.4.2 ปจจัยอ่ืนท่ีชอบดวยกฎหมายหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของกับการคุมครองสุขภาพและสนับสนุนให
เกิดความเปนธรรมในทางการคา อาจระบุไวในกระบวนการจัดการความเสี่ยง และผูจัดการความเสี่ยงควร
ช้ีใหเห็นวาปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอการเลือกทางเลือกการจัดการความเสี่ยงและการพัฒนามาตรฐาน 
ขอกําหนด แนวปฏิบัติ ท่ีเก่ียวของอยางไร 

ก.4.3 การพิจารณาปจจัยอ่ืนๆ ไมควรมีผลกระทบตอขอมูลพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของการวิเคราะห 
ความเส่ียง ตองแยกดําเนินการระหวางการประเมินความเส่ียงและการจัดการความเสี่ยงอยางชัดเจน 
เพ่ือใหเกิดความแนใจในความเที่ยงตรงทางวิทยาศาสตรของการประเมินความเส่ียง 

ก.4.4 ปจจัยอ่ืนท่ีชอบดวยกฎหมายหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของ ท่ีบางประเทศกําหนดเปนกฎหมายของ
ประเทศนั้น อาจไมสามารถนําไปใชได  
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ก.4.5 ใหคํานึงถึงเฉพาะปจจัยอ่ืนท่ีสามารถยอมรับไดในระดับโลกหรือภูมิภาค  

ก.4.6 การพิจารณาปจจัยอ่ืนท่ีเฉพาะในการจัดทําขอแนะนําการจัดการความเสี่ยง ใหจัดทําเปนเอกสาร
ไวอยางชัดเจน รวมท้ังเหตุผลของการรวมปจจัยดังกลาวเปนกรณีๆ ไป 

ก.4.7 ใหพิจารณาความเปนไปไดของทางเลือกในการจัดการความเส่ียง อันเนื่องจากลักษณะตาม
ธรรมชาติและขอจํากัดตางๆ ของกระบวนการผลิต หรือวิธีการแปรรูป การขนสง การเก็บรักษา  ประเด็น
ท่ีเก่ียวของทางเศรษฐกิจและการคาท่ัวไปควรมีขอมูลเชิงปริมาณสนับสนุน 

ก.4.8 การนําปจจัยอ่ืนท่ีชอบดวยกฎหมายหรือขอกําหนดท่ีเก่ียวของมารวมไวในการจัดการความเสี่ยง  
ไมควรทําใหเกิดอุปสรรคตอการคาท่ีไมควร  

 




