


มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
มกอช. 9010 – 2549 

THAI AGRICULTURAL COMMODITY AND FOOD STANDARD 
TACFS 9010 – 2006 

หลักการวิเคราะหความเสี่ยงของอาหารที่ไดจาก
การใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 

PRINCIPLES FOR THE RISK ANALYSIS OF FOODS 
DERIVED FROM MODERN BIOTECHNOLOGY 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ICS 01.120     ISBN 974-403-395-9 



มาตรฐานสินคา
มกอ

THAI AGRICULTURAL 
TAC

หลักการวิเคราะหค
การใชเทคโ

PRINCIPLES FOR T
DERIVED FROM 

สํานักงานมาตรฐาน
กระทร

ถนนราชดําเนินน
โทรศัพท 0 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉ
วันที่ 28 
เกษตรและอาหารแหงชาติ 
ช.  9010 – 2549 

COMMODITY AND FOOD STANDARD 
FS   9010 – 2006 

วามเสี่ยงของอาหารที่ไดจาก 
นโลยีชีวภาพสมัยใหม 

HE RISK ANALYSIS OF FOODS 
MODERN BIOTECHNOLOGY 

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
วงเกษตรและสหกรณ 
อก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
2283 1600  www.acfs.go.th 

บับประกาศและงานทั่วไป  เลม 123 ตอนที่ 101 ง  
กันยายน พุทธศักราช 2549 



 (1)

คณะอนุกรรมการมาตรฐานอาหาร 
 

1. ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ ประธานอนุกรรมการ 
 (นายอภิชาติ  พงษศรีหดุลชัย) 
2. ผูแทนกรมการคาตางประเทศ  อนุกรรมการ 
 (นางสาวปราณี  สัจจกมล) 

3. ผูแทนกรมเจรจาการคาตางประเทศ  อนุกรรมการ 
 (นางสาวจนัทรา  ศิริอุทัยกร) 
4. ผูแทนกรมยุโรป  อนุกรรมการ 
 (นายเจสดา  นันทชัยพร) 

5. ผูแทนกรมประมง  อนุกรรมการ 
 (นางสาวจูอะดี  พงศมณีรัตน) 
6. ผูแทนกรมปศสัุตว  อนุกรรมการ 
 (นางสาวฉวีวรรณ เลียววิจักษณ 
   นางเฉิดฉาย  ถิรทินรัตน) 
7. ผูแทนกรมวิชาการเกษตร  อนุกรรมการ 
 (นายสุขุม  วงษเอก) 

8. ผูแทนกรมวิทยาศาสตรการแพทย  อนุกรรมการ 
 (นางสาวปยนาถ  ลีวิวัฒน 
   นางวันทนีย  ขําเลิศ) 
9. ผูแทนกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ  อนุกรรมการ 
 (นางสาวเบญจมาศ  เงินวฒันะ 
   นายสุวิทย  สุทธิจิระพันธ) 
10. ผูแทนกรมสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  อนุกรรมการ 
 (นางสุกัญญา  สันทัด) 
11. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  อนุกรรมการ 
 (นายชนินทร  เจริญพงศ 
   นางวารุณี  เสนสุภา) 
12. ผูแทนสํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ  อนุกรรมการ 
 (นายภิสันติ ์ ลือทองจักร 
   นางเบญจวรรณ  ศิริโพธิ์) 



 (2)

13. ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาผลติภัณฑอาหาร  อนุกรรมการ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 (นางวารุณี  วารัญญานนท) 
14. ผูอํานวยการสถาบันอาหาร หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
 (นายปณิธาน  วัชรานันท 
   นางอรวรรณ  แกวประกายแสงกูล 
   นางสาวนภาพร  ฐิติธนานกิุจ) 

15. ประธานกลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือผูแทน อนุกรรมการ 
 (นายสมมาตร  ประพฤติชอบ 
   นายบุญเพ็ง  สันติวฒันธรรม) 

16. ประธานหอการคาไทย หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
 (นายประมนต  สุธีวงศ 
   นายมนตรี  คงตระกูลเทียน 
   นางสาวจันทนี  คาํแสน) 

17. นายกสมาคมผูผลิตไกเพ่ือสงออกไทย หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
 (นายอนันต  ศิริมงคลเกษม 
   นายอุดม  โพธิ) 

18. นายกสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
 (นางวิไล  เกียรติศรีชาต ิ
   นางปราณี  ศรีสมบูรณ 
   นางสุภาพรรณ  บริลเลียนเตส) 
19. นายกสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย หรือผูแทน  อนุกรรมการ 
 (นายผณศิวร  ชํานาญเวช 
   นายเลิศ  ทสิยากร) 

20. ศาสตราจารยภักด ี โพธิศิริ  อนุกรรมการ 
21. รองศาสตราจารยทรงศักดิ์  ศรีอนุชาต  อนุกรรมการ 
22. ผูทรงคุณวุฒิ (เฉพาะคราวประชุม)  อนุกรรมการ 
 (นายรุจ  วัลยะเสวี 
   นางสาวเมธนิี  ศรีวัฒนกุล) 

23. ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
 (นางสาวเมทนี  สุคนธรักษ) 



 (3)

24. ผูแทนสํานักมาตรฐานสนิคาและระบบคุณภาพ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
 (นางอรทัย  ศลิปนภาพร) 

25. ผูแทนสํานักมาตรฐานสนิคาและระบบคุณภาพ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
 (นางอุษา  บํารุงพืช) 
 



 (4)

ปจจุบันหลายประเทศมีการผลิตอาหารที่ไดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม และมีแนวโนมที่จะมี
อาหารนี้ในการคาระหวางประเทศมากขึ้น คณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศของโครงการ
มาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ / ดับเบิลยู เอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food 
Standards Progrmme) จึงไดจัดทําหลักการวิเคราะหความเสี่ยงของอาหารที่ไดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม (Principles for the Risk Analysis of Foods Derived from Modern Biotechnology) เพื่อให
ประเทศตางๆ นําไปใชเปนแนวทางในการวิเคราะหความเสี่ยง เพ่ือคุมครองผูบริโภค และสรางความ 
เปนธรรมในการคาระหวางประเทศ  

หลักการวิเคราะหความเสี่ยงนี้เปนหลักการที่สําคัญซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับระหวางประเทศและควรนําไป
เปนหลักปฏิบัติ จึงเห็นสมควรกําหนด เปนมาตรฐานของประเทศโดยมีสาระสําคัญเหมือนกันทุกประการ 

มาตรฐานหลักการวิเคราะหความเสี่ยงของอาหารที่ไดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ควรใชรวมกับ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง หลักการทํางานในการวิเคราะหความเสี่ยง มาตรฐานเลขที่ 
มกอช. 9006 

มาตรฐานนี้กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี ้

FAO/WHO. 2004. Principles for the Risk Analysis of Foods Derived from Modern Biotechnology,  
pp. 1- 6. In Codex Alimentarius Commission: Foods Derived From Biotechnology. Joint FAO/WHO 
Food Standards Programme, FAO, Rome.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 





  มกอช. 9010-2549 

 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

หลักการวิเคราะหความเสี่ยงของอาหารที่ไดจาก 
การใชเทคโนโลยชีีวภาพสมัยใหม 

1 บทนํา  

องคความรูที่ใชในการพิจารณาความปลอดภัยอาหารแตละชนิดไดจากประวัติของการบริโภคอาหาร
เหลานั้นมาอยางยาวนาน และปจจุบันอาหารจะไดรับการพิจารณาวาปลอดภัยไดหากมีการปฏิบัติใน
ระหวางการพัฒนา การผลิตในขั้นตน กระบวนการแปรรูป การเก็บรักษา การปฏิบัติตออาหารและการ
เตรียมอาหารอยางระมัดระวัง 

การวิเคราะหความเสี่ยงควรเปนไปตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง หลักการทํางานใน
การวิเคราะหความเสี่ยง (มกอช. 9006) 

การวิเคราะหความเสี่ยงที่ใชกับอาหารทั่วไปจะเนนเพียงอันตรายจากสารเคมี จุลินทรีย หรือปจจัยทาง
โภชนาการที่อาจมีในอาหาร เมื่อนํามาใชกับอาหารที่ไดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมตอง
ปรับเปลี่ยนเปนการวิเคราะหความเสี่ยงของอาหารทั้งหมด (whole foods)  

หลักการวิเคราะหความเสี่ยงในมาตรฐานนี้ใหใชรวมกับ มกอช. 9006  

เพ่ือหลีกเล่ียงการทํางานที่ซ้ําซอนอาจนําผลจากการประเมินความเสี่ยงที่ดําเนินการโดยหนวยงานอื่นมาใช
เพ่ือชวยในการวิเคราะหความเสี่ยง 

2  ขอบขาย 
มาตรฐานนี้กําหนดกรอบการวิเคราะหความเสี่ยงของอาหารที่ไดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมที่
เก่ียวของกับความปลอดภัยและคุณคาทางโภชนาการ แตไมครอบคลุมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ศีลธรรม 
จรรยาบรรณ และเศรษฐกิจสังคมของการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการตลาดของอาหารที่ไดจากการ
ใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม  

มาตรฐานนี้ไมรวมถึง อาหารสัตวและสัตวที่เล้ียงดวยอาหารที่ไดจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม  
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3 นิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานฯ นี้  มีดังนี ้

3.1 เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม (modern biotechnology) หมายถึง การใชเทคนิคตางๆ ไดแก 

 (1) เทคนิคการถายทอดกรดนิวคลิอิกนอกรางกายสิ่งมีชีวิต (in vitro nucleic acid techniques) 
และการนาํดีเอ็นเอ (DNA; deoxyribonucleic acid) เขาสูเซลลหรือออรแกเนลล (organelles) โดยตรง หรือ 

   (2) การรวมตัวของเซลล (fusion of cell) ที่ตางวงศกัน ตามหลักอนุกรมวิธาน (taxonomic family)  

ซึ่งการใชเทคโนโลยีดังกลาวชวยใหพนขอจํากัดของการสืบพันธุตามธรรมชาติ  และไมใชเทคนิคการผสม
พันธุและคัดเลือกพันธุตามปกติ (traditional breeding and selection) 

3.2 คูเปรียบเทียบ (conventional counterpart) หมายถึง ส่ิงมีชีวิต (organism) หรือสายพันธุ (variety) 
ของสิ่งมีชีวิตนั้น หรือองคประกอบและผลิตผลอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางของสิ่งมีชีวิตหรือสายพันธุ
ของสิ่งมีชีวิตนั้น ที่ปลอดภัยในการใชเปนอาหารมานาน1/  

4  หลักการ  

กระบวนการวิเคราะหความเสี่ยงสําหรับอาหารที่ไดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ควรมีความสอดคลอง
กับ มกอช. 9006 ซึ่งประกอบดวย 3 ข้ันตอนสําคัญ คือ การประเมินความเสี่ยง (risk assessment)  
การบริหารจัดการความเสี่ยง (risk management) และการสื่อสารความเสี่ยง (risk communication) 

4.1  การประเมินความเสี่ยง  

การประเมินความเสี่ยงในที่นี้รวมถึง การประเมินความปลอดภัยที่ออกแบบ เพ่ือระบุวาพบอันตราย คณุคา
ทางโภชนาการ หรือประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวของกับความปลอดภัยในอาหารหรือไม และถาพบวามีให
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับลักษณะและความรุนแรงของประเด็นเหลานั้น การประเมินความปลอดภัยควรรวม
การเปรียบเทียบระหวางอาหารที่ไดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมกับคูเปรียบเทียบ โดยมุงเนนการ
ตรวจสอบความเหมือนและความแตกตาง หากพบวามีอันตรายชนิดใหมหรืออันตรายที่มีการเปลี่ยนไป 
คุณคาทางโภชนาการ หรือประเด็นอื่นที่เก่ียวของกับความปลอดภัย ควรอธิบายลักษณะอันตรายเพื่อ
พิจารณาความเกี่ยวของกับสุขภาพของมนุษย 

การประเมินความปลอดภัยจะเปนการประเมินอาหารทั้งหมดหรือองคประกอบของอาหารโดยเทียบเคียง
กับคูเปรียบเทยีบ โดย: 

                                                  
1/  ในอนาคตคาดวาจะไมมีการใชอาหารทีไ่ดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมเปนคูเปรียบเทยีบ 
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(1) คํานึงถึงทั้งผลที่เกิดขึ้นโดยเจตนาและไมเจตนา 

(2) ระบุอันตรายที่เกิดขึ้นใหมหรืออันตรายที่เปลี่ยนไป 

(3) ระบุการเปลี่ยนแปลงของสารอาหารสําคญัที่เก่ียวของกับสุขภาพของมนุษย 

การประเมินความปลอดภัยกอนการอนุญาตใหวางตลาด ควรดําเนินการเปนกรณีๆ ไปตามแนวทางที่เปน
รูปแบบและแบบบูรณาการ ขอมูลและความรูควรมีคุณภาพ คือ อยูบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ที่ไดมา
โดยวิธีการและวิเคราะหโดยใชเทคนิคทางสถิติที่เหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอใหผูทรงคุณวุฒิทาง
วิทยาศาสตรเฉพาะดานพิจารณาตามความเหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยงควรใชกับทุกดานที่เก่ียวกับอาหารที่ไดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม โดย
ข้ึนอยูกับการพิจารณาจากขอมูลทางวิทยาศาสตรดานตางๆ ที่เก่ียวของ และประกอบกับปจจัยตางๆ ที่ระบุ
ไวใน มกอช. 9011  มกอช. 9012  และ มกอช. 9013  

ขอมูลทางวิทยาศาสตรสําหรับการประเมินความเสี่ยง โดยทั่วไปแลวไดมาจากหลายแหลง เชน  
ผูที่พัฒนาผลิตภัณฑเอง การทบทวนเอกสารวิชาการ ความรูทางวิชาการทั่วไป นักวิทยาศาสตรอิสระ 
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย องคกรนานาชาติ และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียและอื่นๆ  

การประเมินความเสี่ยงควรคํานึงถึงขอมูลทางวิทยาศาสตรที่มีอยูทั้งหมดและขอมูลที่ไดมาจากขั้นตอนการ
ทดสอบที่แตกตางกันหากขั้นตอนการดําเนินงานเหลานั้นอยูบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่ดี และตัวแปรที่ใช
ทดสอบสามารถเทียบเคียงกันได 

4.2 การจัดการความเสี่ยง  

มาตรการการจัดการความเสี่ยงสําหรับอาหารที่ไดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมควรเปนสัดสวน 
ที่เหมาะสมกับความเสี่ยง อยูบนพื้นฐานของผลการประเมินความเสี่ยง และคํานึงถึงปจจัยอื่นที่ชอบดวย
กฎหมายหรือขอกําหนดที่เก่ียวของ (other legitimate factors) และเปนไปตามเกณฑที่กําหนดในหลักการ
ทํางานในการวิเคราะหความเสี่ยงตาม มกอช. 9006 

ควรตระหนักวามาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ตางกันแตใหความคุมครองดานความปลอดภัยและ
ผลกระทบทางดานโภชนาการตอสุขภาพของมนุษยไดในระดับเดียวกันถือวาเปนการจัดการความเสี่ยง 
ที่เทาเทียมกัน  

ผูจัดการความเสี่ยงควรคํานึงถึงความไมแนนอนที่รายงานไวในผลจากการประเมินความเสี่ยง และมีการใช
มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับความไมแนนอนเหลานั้น 

มาตรการการจัดการความเสี่ยงอาจรวมถึงการแสดงฉลากอาหาร เง่ือนไขการอนุญาตใหจําหนาย และการเฝาระวัง
ภายหลังการวางตลาดตามความเหมาะสม  
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การเฝาระวังหรือตรวจติดตามภายหลังวางตลาดอาจเปนมาตรการสําหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ที่เหมาะสมบางกรณี ซึ่งควรพิจารณาความจําเปนและประโยชนของการเฝาระวังหลังการวางตลาดดังกลาว
เปนกรณีๆ ไป ตั้งแตข้ันตอนของการประเมินความเสี่ยง และควรพิจารณาความเปนไปไดในการนําไป
ปฏิบัติจริงตั้งแตข้ันตอนของการจัดการความเสี่ยง การเฝาระวังหรือตรวจติดตามภายหลังวางตลาด  
เพ่ือวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ 

(1) เพ่ือการทวนสอบ (verify) ขอสรุปการประเมินเกี่ยวกับผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภค  

(2) เพ่ือการตรวจติดตามผล (monitoring) การไดรับสารอาหารที่จะนําไปสูการเปลี่ยนภาวะ
โภชนาการ เพ่ือพิจารณาผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย  

อาจจําเปนตองใชเครื่องมือเฉพาะตางๆ รวมถึงวิธีการวิเคราะหที่เหมาะสม วัสดุอางอิง และการติดตาม
ผลิตภัณฑ (product tracing) ซึ่งควรสอดคลองกับขอกําหนดในความตกลงของ มาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures ; SPS) และอุปสรรคทางเทคนิคตอการคา 
(Technical Barriers to Trade ; TBT) เพ่ืออํานวยความสะดวกการนํามาตรการการจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการและบังคับใช เครื่องมือเหลานั้น เพ่ืออํานวยความสะดวกการถอนผลิตภัณฑออกจากตลาดได 
เมื่อมีการระบุวามีความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษยหรือเพ่ือสนับสนุนการเฝาระวังหลังการวางตลาดตาม
กรณีที่ไดระบุไวขางตน 

4.3 การสื่อสารความเสี่ยง  

การสื่อสารความเสี่ยงที่ใหไดผล เปนสิ่งที่จําเปนในทุกข้ันตอนของการประเมินความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยง และเปนกระบวนการที่ตองมีการสื่อสารและโตตอบระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย ซึ่งรวมทั้ง
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม สถาบันทางวิชาการ ส่ือมวลชนและผูบริโภค 

การสื่อสารความเสี่ยงควรรวมกระบวนการประเมินความปลอดภัย และกระบวนการตัดสินใจในการจัดการ
ความเสี่ยงที่มีความโปรงใส กระบวนการเหลานี้ควรบันทึกทุกข้ันตอนโดยละเอียดและใหสาธารณชน
ตรวจสอบได และควรเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความลับทางการคาและขอมูลอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งควรจัดเตรียมรายงานเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยและประเด็นอื่นในกระบวนการ
ตัดสินใจที่เปดเผยใหผูมีสวนไดสวนเสียได 

การสื่อสารความเสี่ยงที่ใหไดผล เปนกระบวนการปรึกษาหารือที่มีการโตตอบแลกเปลี่ยน และสอบถาม
ความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งนําประเด็นความปลอดภัยของอาหารและโภชนาการที่กลาวถึง
ระหวางกระบวนการปรึกษาหารือไปพิจารณาในขั้นตอนการวิเคราะหความเสี่ยง 
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4.4  ความสม่ําเสมอ (consistency) 

การอธิบายลักษณะและการจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยงดานโภชนาการที่เก่ียวของกับอาหารที่ได
จากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมแตละชนิด ควรใชแนวทางเดียวกัน ควรหลีกเล่ียงการเลือกใชระดับ
ของความเสี่ยงตอผูบริโภคที่ตางกันระหวางอาหารที่ไดจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมกับอาหาร 
คูเปรียบเทียบโดยไมมีเหตุผล 

การอธิบายลักษณะและการจัดการความเสี่ยงที่เก่ียวของกับอาหารที่ไดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 
ควรมีกรอบทางกฎหมายที่ชัดเจนและโปรงใส ซึ่งควรรวมถึงการใชแนวทางเดียวกันของขอมูลที่ตองการ 
กรอบการประเมิน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได กลไกในการสื่อสารและปรึกษาหารือ และกระบวนการ
ตัดสินใจที่ทันตอเหตุการณ 

4.5  การสรางเสริมขีดความสามารถและการแลกเปลี่ยนขอมูล   

ควรพยายามปรับปรุงสมรรถนะของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการประเมิน การจัดการ และ 
การสื่อสารความเสี่ยง ตลอดจนการบังคับใชกฎระเบียบที่เก่ียวของกับอาหารที่ไดจากการใช
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม หรือการแปลผลการประเมินโดยหนวยงานอื่นหรือกลุมผูเช่ียวชาญ รวมถึง 
การใชเทคโนโลยีในการวิเคราะห นอกจากนี้การพัฒนาขีดความสามารถ ควรเนนที่การประยุกตหลักการ
สําหรับวิเคราะหความเสี่ยงไดอยางมีผล 

ควรมีหนวยประสานงานระดับประเทศและชองทางอื่นที่เหมาะสม ทําหนาที่ประสานงานระหวาง หนวยงาน 
ที่มีอํานาจหนาที่อ่ืน องคกรระหวางประเทศ กลุมผูเช่ียวชาญและภาคอุตสาหกรรม ใหมีสวนรวมในการ
แลกเปล่ียนขอมูลความรู รวมทั้งที่เก่ียวกับวิธีการวิเคราะห  

4.6  กระบวนการทบทวน  

การวิเคราะหความเสี่ยงและการนําผลไปใช ควรสอดคลองกับองคความรูทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัย และขอมูล
อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

ควรทบทวนแนวทางการประเมินความปลอดภัยของอาหารที่ไดจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม 
เมื่อจําเปน เพ่ือใหแนใจวาไดรวมขอมูลทางวิทยาศาสตรที่เกิดขึ้นใหมไวในการวิเคราะหความเสี่ยง และ
ควรทบทวนการประเมินที่ผานไปแลวเมื่อมีขอมูลใหมๆ ทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวของกับการประเมิน 
ความเสี่ยง เพ่ือผนวกขอมูลนั้นเขาไวดวย โดยใหรวมถึงการปรับมาตรการจัดการความเสี่ยงดวยถาจําเปน 
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