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การประเมินความเสี่ยงของผูบริโภคจากจุลินทรีย เปนกระบวนการสําคัญดานระบบความปลอดภัยอาหาร
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เหมาะสม มีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานหลักการและ
แนวทางในการประเมินความเสี่ยงจากจุลินทรีย โดยมีสาระสําคัญเหมือน Principles and Guidelines for
the Conduct of Microbiological Risk Assessment ที่จัดทําโดยคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวาง
ประเทศ (Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Codex Alimentarius Commission)
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้
FAO/WHO. 2001. Principles and Guidelines for the Conduct of Microbiological Risk Assessment
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หลักการและแนวทางในการประเมินความเสี่ยง
จากจุลินทรีย
1 บทนํา
อันตรายจากจุลินทรีย มีผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย โดยเกิดขึ้นอยางเฉียบพลันและมีความรุนแรง จึงมี
การนํ าแนวคิ ด เรื่ องการวิ เคราะห ค วามเสี่ ยงที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ คุ ม ครองสุ ข ภาพของประชาชน มา
ประยุกตใชกับการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากจุลินทรีย
การวิเคราะหความเสี่ยงเปนกระบวนการที่มี 3 องคประกอบ คือ การประเมินความเสี่ยง (risk assessment)
การจัดการความเสี่ยง (risk management) และการสื่อสารความเสี่ยง (risk communication)
มาตรฐานนี้เกี่ยวของกับการประเมินความเสี่ยง ซึ่งเปนหลักการสําคัญในการยืนยันวามีการใชขอมูลทาง
วิทยาศาสตรสําหรับพิจารณาจัดทํามาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และขอแนะนําอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัย
อาหารในการคุมครองผูบริโภค และเพื่อสงเสริมการคาระหวางประเทศ
กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากจุลินทรียควรนําขอมูลเชิงปริมาณมาใชในการประมาณระดับความเสี่ยง
ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได การประเมินความเสี่ยงจากจุลินทรีย ควรปฏิบัติโดยใชโครงสรางที่อธิบายใน
มาตรฐานนี้ และควรเปนไปตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง หลักการทํางานในการ
วิเคราะหความเสี่ยง (มกอช. 9006)
ถึงแมวัตถุประสงคหลักของมาตรฐานนี้จะมุงใหนําไปใชโดยภาครัฐ แตก็สามารถนําไปใชโดยหนวยงานอื่น
เชน ภาคเอกชน และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น เนื่องจากการประเมินความเสี่ยงจากจุลินทรียเปนวิทยาการที่ยัง
คอนขางใหมและยังมีการพัฒนาปรับปรุงอยู ดังนั้น การปฏิบัติตามขอแนะนําในมาตรฐานฉบับนี้ตองอาศัย
เวลา และ การฝกอบรมเฉพาะทางตามความจําเปน ถึงแมวาเนื้อหาหลักของมาตรฐานนี้เปนการประเมิน
ความเสี่ยงอันตรายจากจุลินทรีย แตสามารถนําแนวทางที่แสดงไวไปประยุกตใชกับอันตรายจากชีวภาพ
ประเภทอื่นได

2 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดหลักการและแนวทางเพื่อนําไปใชในการประเมิน
ความเสี่ยงของจุลินทรียในอาหาร
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3 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานฯ นี้ มีดังนี้
3.1 การจัดการความเสี่ยง (risk management) หมายถึง กระบวนการที่แยกอยางชัดเจนจากการประเมิน
ความเสี่ยง ในการใหน้ําหนักทางเลือกสําหรับการกําหนดนโยบาย และการเลือกทางเลือกในการปองกันและ
ควบคุม (ถาจําเปน) โดยปรึกษารวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงและ
ปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการคุมครองสุขภาพของผูบริโภค และสงเสริมความเปนธรรมทางการคา
3.2 การประมาณความเสี่ยง (risk estimate) หมายถึง การประมาณความเสี่ยงในเชิงปริมาณ ซึ่งเปนผล
จากการแสดงลักษณะเฉพาะของความเสี่ยง
3.3 การประเมินการไดรับสัมผัส (exposure assessment) หมายถึง การประเมินในเชิงคุณภาพและหรือ
เชิงปริมาณของอันตราย ที่ไดรับสูรางกายจากอาหาร รวมทั้งการไดรับสัมผัสจากแหลงอื่นๆ ถาเกี่ยวของ
3.4 การประเมินการตอบสนองตอปริมาณการไดรับ (dose-response assessment) หมายถึง การวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางปริมาณการไดรับสัมผัสอันตรายจากวัสดุกายภาพ สารเคมี และสิ่งมีชีวิต กับความ
รุนแรงและหรือความถี่ของการเกิดผลเสียตอสุขภาพ
3.5 การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) หมายถึง กระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตรที่
ประกอบ ดวย การระบุอันตราย การแสดงลักษณะเฉพาะของอันตราย การประเมินการไดรับสัมผัส และ
การแสดงลักษณะเฉพาะของความเสี่ยง
3.6 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (qualitative risk assessment) หมายถึง การประเมินความเสี่ยง
บนพื้น ฐานขอมู ล ซึ่งขอมู ลในการประมาณความเสี่ยงในเชิงตัวเลขมีไมเพียงพอ ดังนั้นจึงตองใชการ
คาดการณโดยอาศัยความรูของผูเชี่ยวชาญ รวมถึงการบงชี้ความไมแนนอนที่มีในการจัดลําดับความเสี่ยง
หรือการจัดจําแนกความเสี่ยงในเชิงพรรณนา
3.7 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ (quantitative risk assessment) หมายถึง การประเมินความเสี่ยง
ที่แสดงผลความเสี่ยงในเชิงตัวเลข และระบุถึงความไมแนนอนที่มี
3.8 การระบุอันตราย (hazard identification) หมายถึง การระบุอันตราย (ขอ 3.18) ซึ่งอาจปรากฏอยู
ในอาหารบางชนิดหรืออาหารบางกลุม
3.9 การวิเคราะหความไมแนนอน (uncertainty analysis) หมายถึง วิธีที่ใชในการประมาณคาความไม
แนนอน ที่เกี่ยวของกับคาเริ่มตนของแบบจําลอง สมมุติฐาน และโครงสรางหรือรูปแบบ
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3.10 การวิเคราะหความไวตอตัวแปร (sensitivity analysis) หมายถึง วิธีที่ใชในการตรวจสอบการแสดงผล
ของแบบจําลอง โดยการวัดความแปรปรวนของผลที่ได ที่มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนคาตัวแปรที่ใชกับ
แบบจําลองนั้น
3.11 การวิเคราะหความเสี่ยง (risk analysis) หมายถึง กระบวนการที่ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ
การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการสื่อสารความเสี่ยง
3.12 การสื่อสารความเสี่ยง (risk communication) หมายถึง การแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น
ระหวางกันในกลุมของผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดกระบวนการวิเคราะหความเสี่ยง ซึ่งไดแก ความเสี่ยง
ปจจัยที่เกี่ยวของกับความเสี่ยง และการรับรูความเสี่ยง (risk perceptions) รวมถึงการอธิบายผลการ
ประเมินความเสี่ยง และพื้นฐานที่ใชในการจัดการความเสี่ยงนั้น
3.13 การแสดงลักษณะเฉพาะของความเสี่ยง (risk characterization) หมายถึง การคาดคะเนโอกาสเกิด
และความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดตอสุขภาพในประชากรกลุมใดๆ ทั้งในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
รวมทั้ง ความไม แ น น อนอื่ น ๆ ที่ อาจเกิด ขึ้น ซึ่ง ไดจ ากการระบุอัน ตราย การแสดงลั ก ษณะเฉพาะของ
อันตราย และการประเมินการไดรับสัมผัส
3.14 การแสดงลักษณะเฉพาะของอันตราย (hazard characterization) หมายถึง การประเมินลักษณะของ
ผลเสียตอสุขภาพ ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรือทั้งสองอยาง เนื่องจากอันตรายประเภทตางๆ ที่อาจ
พบในอาหาร ควรใหม ีก ารประเมิน การตอบสนองตอ ปริม าณการไดร ับ ของอั น ตรายจากสารเคมี
สวนอันตรายจากวัสดุกายภาพ และสิ่งมีชีวิต ควรประเมินการตอบสนองตอปริมาณการไดรับเมื่อมีขอมูล
เพียงพอ
3.15 ความโปรงใส (transparent) หมายถึง ลักษณะของกระบวนการพิจารณาที่มีการระบุเหตุผล รูปแบบ
ของการพัฒนา ขอจํากัด สมมุติฐาน การตัดสินคา การตัดสินใจ และความไมแนนอนไวอยางเปนระบบ
ชัดเจน เปนลายลักษณอักษร และสามารถนํามาทบทวนได
3.16 ความเสี่ยง (risk) หมายถึง โอกาสของการเกิดผลเสียตอสุขภาพ และความรุนแรงของผลเสียนั้น
จากอันตรายตางๆ ในอาหาร
3.17 แบบจําลอง (model) หมายถึง ตัวอยางหรือสิ่งจําลองที่สรางขึ้นเพื่อประมาณคาผลที่ไดที่มีสาเหตุ
มาจากคาตัวแปรที่กําหนด
3.18 อันตราย (hazard) หมายถึง วัสดุกายภาพ สารเคมี หรือ สิ่งมีชีวิตในอาหาร หรือสภาวะของอาหาร
ที่จะเกิดผลเสียตอสุขภาพของมนุษย
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4 หลักการทั่วไปของการประเมินความเสี่ยงจากจุลินทรีย
หลักการทั่วไปของการประเมินความเสี่ยงจากจุลินทรีย มีประเด็นพิจารณาที่เกี่ยวของ ดังนี้
การประเมินความเสี่ยงจากจุลินทรีย
(1) ควรอยูบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตรอยางเพียงพอ
(2) ควรแยกหนาที่อยางชัดเจนระหวางการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง
(3) ควรดําเนินการตามโครงสรางที่ประกอบดวย การระบุอันตราย การแสดงลักษณะเฉพาะของอันตราย
การประเมินการไดรับสัมผัส และ การแสดงลักษณะเฉพาะของความเสี่ยง
(4) ควรระบุวัตถุประสงคของการประเมินไวอยางชัดเจน รวมถึงรูปแบบในการแสดงผลการประมาณ
ความเสี่ยง
(5) ควรมีความโปรงใส
(6) ควรระบุและอธิบายถึงผลที่อาจตามมาเกี่ยวกับขอจํากัดใด ๆ ที่มีผลกระทบตอการประเมินความ
เสี่ยง เชน คาใชจาย ทรัพยากร หรือเวลา
(7) ควรอธิ บ ายลั ก ษณะและขั้ น ตอนที่ ทํ า ให เกิ ด ความไม แ น น อนในขั้ น ตอนการประเมิ น เมื่ อมี การ
ประมาณความเสี่ยง
(8) ควรเลือกใชขอมูลที่จะสามารถประมาณความไมแนนอนในการประมาณความเสี่ยงได ขอมูลและ
ระบบการเก็บขอมูลควรมีคุณภาพเพียงพอ ถูกตองและเที่ยงตรง เพื่อทําใหความไมแนนอนของขั้นตอนการ
ประมาณความเสี่ยงมีนอยที่สุด
(9) ควรพิจารณากลไกการเจริญ การอยูรอด และการตายของจุลินทรียในอาหาร อยางละเอียด รวมถึง
ความซับซอนของปฏิกิริยาและอาการตาง ๆ (รวมถึงอาการที่อาจเกิดภายหลัง) ที่อาจเกิดขึ้นกับมนุษย
หลังการบริโภค รวมทั้งโอกาสในการแพรระบาดตอไปดวย
(10) การประมาณความเสี่ยงควรมีการประเมินซ้ําเปนระยะเทาที่จะสามารถปฏิบัติได โดยเปรียบเทียบกับ
ขอมูลการเจ็บปวยของมนุษยที่ไมเกี่ยวของกับขอมูลที่นํามาประเมินความเสี่ยง
(11) อาจจําเปนตองประเมินซ้ํา เมื่อมีขอมูลใหมที่เกี่ยวของ

5 ขอแนะนําสําหรับการนําไปใช
ขอแนะนํานี้ เปนขอมูลโดยสังเขปขององคประกอบในการประเมินความเสี่ยงจากจุลินทรีย ซึ่งแสดงถึง
ประเภทหรือวิธี ของการตัดสินใจที่ตองคํานึงในแตละขั้นตอน
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5.1 ขอพิจารณาทั่วไป (general considerations)
องคประกอบของการวิเคราะหความเสี่ยง คือ การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง และการ
สื่อสารความเสี่ยง การแยกการทํางานดานการประเมินความเสี่ยงออกจากการจัดการความเสี่ยง จะทําให
เชื่อมั่นไดวา กระบวนการประเมินความเสี่ยงไมมีความลําเอียง อยางไรก็ตามยังมีความจําเปนที่ตองมี
ปฏิสัมพันธระหวางองคประกอบทั้ง 3 สวนดังกลาว เพื่อใหกระบวนการประเมินความเสี่ยงดําเนินอยางเปน
ระบบ ซึ่งอาจรวมถึงการจัดลําดับของอันตราย และการกําหนดนโยบายการประเมินความเสี่ยง เมื่อใดก็
ตามที่นําเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเขามาพิจารณาในการประเมินความเสี่ยง การตัดสินใจควรโปรงใส
โดยปราศจากความลําเอียงซึ่งถือเปนหลักสําคัญไมวาใครเปนผูประเมินหรือผูจัดการก็ตาม
ควรเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการประเมินความเสี่ยงเทาที่จะทําได
ในทางปฏิบัติ เพื่อ ไดรับ ข อมู ลเพิ่มขึ้ น ไดขอคิ ด เห็ น และขอ เสนอแนะที่ห ลากหลาย และส งเสริ มให
กระบวนการประเมินความเสี่ยงมีความโปรงใส เปนการเพิ่มความนาเชื่อถือและการยอมรับผลของการ
ประเมินความเสี่ยงที่ได อีกทั้งยังเปนประโยชนในการสื่อสารความเสี่ยง
ในกรณีที่พบวาหลักฐานทางวิทยาศาสตรมีจํากัด ไมสมบูรณ หรือขัดแยงกัน ตองตัดสินใจอยางโปรงใสวา
จะดําเนินการประเมินความเสี่ยงใหสมบูรณอยางไร ขอมูลที่มีคุณภาพสูงมีความสําคัญตอการประเมินความ
เสี่ยง เพราะจะทําใหความไมแนนอนลดลงและเพิ่มความนาเชื่อถือในขั้นการประมาณความเสี่ยง ควรมีการ
ใชขอมูลในเชิงปริมาณใหมากที่สุดเทาที่เปนไปได อยางไรก็ตามใหตระหนักถึงความสําคัญและการใช
ประโยชนของขอมูลในเชิงคุณภาพดวย
ขอจํากัดดานทรัพยากรอาจทําใหเกิดอุปสรรคในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งจะมีผลกระทบตอคุณภาพของ
การประมาณความเสี่ยง ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญและเพื่อความโปรงใสที่ตองอธิบายและบันทึกขอจํากัด
เหลานั้นไว หากเปนไปไดควรบันทึกผลกระทบของขอจํากัดของทรัพยากรที่มีตอการประเมินความเสี่ยง
5.2 การกําหนดวัตถุประสงคในการประเมินความเสี่ยง
ควรกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะของการประเมินความเสี่ยงแตละเรื่อง ใหชัดเจนตั้งแตเริ่มตน รวมทั้งระบุ
รูปแบบของผลการประเมินความเสี่ยง และทางเลือกอื่นที่เปนไปไดของผลการประเมินความเสี่ยง ตัวอยาง
ของการรายงานผลการประเมินความเสี่ยง เชน การประมาณการเจ็บปวยที่เกิดขึ้น หรือการประมาณอัตรา
การปวยตอป (ของผูปวยตอแสนคน) หรือการประมาณอัตราที่เกิดการเจ็บปวยและความรุนแรงที่เกิดขึ้นตอ
มื้อการรับประทานอาหาร
การประเมิน ความเสี่ย งจากจุลิน ทรีย อาจตอ งการชว งเวลาในการสืบ คน เบื้อ งตน ซึ ่ง ในขั ้น นี้อ าจจะ
พิจารณาถึงหลักฐานเพื่อสนับสนุนแบบจําลองความเสี่ยงตั้งแตการผลิตในขั้นตน (ฟารม) จนถึงผูบริโภค
เพื่อรวมไวในขอบขายของการประเมินความเสี่ยง
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5.3 การระบุอันตราย
วัตถุประสงคของการระบุอันตรายของจุลินทรีย คือ เพื่อระบุชนิดจุลินทรียหรือสารพิษจากจุลินทรียใน
อาหาร การระบุอันตรายเปนกระบวนการในเชิงคุณภาพ โดยอาจระบุอันตรายตาง ๆ ไดจากแหลงขอมูลที่
เกี่ยวของ เชน เอกสารทางวิทยาศาสตร ฐานขอมูลของอุตสาหกรรมอาหาร หนวยงานของรัฐบาล หรือ
องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เปนตน ทั้งนี้รวมถึงขอคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ และขอมูลที่รวบรวมได
จากสาขาอื่น เชน การศึกษาทางคลินิก (clinical study) การศึกษาในเชิงระบาดวิทยาและการเฝาระวัง
(epidemiological study and surveillance) การศึกษาในสัตวทดลอง การสืบคนลักษณะเฉพาะของจุลินทรีย
ความสัมพันธระหวางจุลินทรียและสภาวะแวดลอมของจุลินทรียนั้นตลอดหวงโซอาหาร ตั้งแตการผลิต
ขั้นตนจนถึงการบริโภค และการศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรียและสถานการณหรือเงื่อนไขที่คลายคลึงกัน
5.4 การประเมินการไดรับสัมผัส
การประเมินการไดรับสัมผัสจากจุลินทรีย จะรวมถึงการประเมินระดับจุลินทรียที่มนุษยไดรับจริง หรือที่
คาดวาจะไดรับ การประเมินการไดรับสัมผัสอาจพิจารณาจากความเปนไปไดจากการปนเปอนของจุลินทรีย
หรือสารพิษจากจุลินทรียนั้น รวมกับขอมูลการบริโภค การประเมินการไดรับสัมผัสควรระบุหนวยของ
อาหารที่พิจารณาดวย เชน ขนาดหรือปริมาณของอาหารที่กอใหเกิดอาการปวยอยางเฉียบพลันกับผูบริโภค
ทุกรายหรือสวนใหญ
ปจจัยที่ตองพิจารณาในการประเมินการไดรับสัมผัสมีหลายประการ รวมถึงความถี่ของการปนเปอนในอาหาร
โดยจุลินทรียกอโรคและระดับของเชื้อในอาหารเมื่อเวลาผานไป ปจจัยเหลานี้ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะของ
จุลินทรีย สิ่งแวดลอมของจุลินทรียในอาหาร การปนเปอนของจุลินทรียเริ่มตนในวัตถุดิบ รวมถึงความ
แตกตางในแตละพื้นที่และฤดูกาลในการผลิต ระดับของสุขลักษณะและการควบคุมกระบวนการผลิต วิธีที่ใช
ในการแปรรูป การบรรจุ การจัดจําหนาย และการเก็บรักษาอาหาร รวมทั้งขั้นตอนการเตรียมอาหารเพื่อ
บริโภค เชน การทําใหสุกและการเก็บรักษา รูปแบบการบริโภคนับเปนปจจัยอีกประการที่ตองพิจารณา ทั้งนี้
ปจจัยนี้เกี่ยวของกับพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ ฤดูกาล ความแตกตางของอายุประชากร
ในแตละพื้นที่ ความแตกตางของพื้นที่ พฤติกรรมและความชอบของผูบริโภค นอกจากนี้ควรพิจารณาถึง
ปจจัยอื่นๆ ที่เชื่อมโยงดวย เชน บทบาทของผูปฏิบัติตออาหารที่อาจเปนสาเหตุการปนเปอน จํานวนครั้งของ
การสัมผัสอาหารดวยมือ หรือผลกระทบจากการที่อาหารอยูในสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ
และเวลา
ปริมาณของจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคสามารถเปลี่ยนแปลงไดเสมอ เชน จุลินทรียในอาหารอาจมีระดับต่ํา
เนื่องจากมีการควบคุมเวลาและอุณหภูมิใหเหมาะสมระหวางการแปรรูปอาหาร แตตอมาอาจเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วไดหากสภาวะเปลี่ยนแปลง เชน เมื่อเก็บรักษาอาหารไวที่อุณหภูมิที่ไมเหมาะสม หรือเกิดการ
ปนเปอนขามจากอาหารอื่น ดังนั้นการประเมินการไดรับสัมผัสควรระบุรายละเอียด ขั้นตอนตั้งแตการผลิต
จนถึงการบริโภค บางครั้งอาจเลือกใชสถานการณจําลองเพื่อทํานายขอบเขตความเปนไปไดของการไดรับ
สัมผัสเมื่อผานสถานการณตางๆ เชน การออกแบบการผลิตอยางถูกสุขลักษณะ การทําความสะอาดและฆา
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เชื้อ รวมทั้งเวลาหรืออุณหภูมิ และสภาวะตางๆ ของอาหารที่ไดรับ การปฏิบัติตออาหาร และรูปแบบการ
บริโภค การควบคุมตามกฎระเบียบ และระบบการเฝาระวัง
การประเมินการไดรับสัมผัสจากจุลินทรีย เปนการประมาณระดับของจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค หรือสารพิษ
จากจุลินทรีย และแนวโน มที่จ ะปรากฏในอาหาร ณ เวลาที่บ ริโภค โดยมีระดับของความไม แนนอนที่
แตกตางกัน ในเชิงคุณภาพสามารถแบงประเภทอาหารวามีความเปนไปไดในการเกิดหรือไมเกิดการ
ปนเปอนตั้งแตเริ่มตน ไดจากลักษณะของอาหารเอง โดยพิจารณาจาก
(1) ลักษณะอาหารที่สนับสนุนการเจริญของจุลินทรียที่พิจารณา
(2) แนวโนมที่จะเกิดการปฏิบัติตออาหารอยางไมถูกตอง หรือ
(3) อาหารนั้นจะผานกระบวนการใหความรอนหรือไม
กระบวนการแปรรู ปและการบรรจุ สภาวะแวดล อมในการเก็บรั กษา รวมถึ งอุ ณหภู มิในการเก็บรักษา
ความชื้นสัมพัทธ สวนประกอบของกาซในสภาพแวดลอม และปจจัยอื่น เชน คาความเปนกรด-ดาง
ปริมาณความชื้น หรือวอเตอรแอกติวิตี (water activity) ปริมาณสารอาหาร ปริมาณสารตานจุลชีพ และ
ปริมาณจุลิน ทรียคูแ ขง เปน ปจ จัยที่มีผ ลกระทบตอการคงอยู การเจริญ การอยูรอด หรือการตายของ
จุลินทรีย และจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคในอาหาร ดังนั้นสามารถใชขอมูลเหลานี้ประกอบในการทํานาย
ปริมาณจุลินทรีย (predictive microbiology) ซึ่งเปนเครื่องมือที่มีประโยชนในการประเมินการไดรับ
สัมผัส
5.5 การแสดงลักษณะเฉพาะของอันตราย
ขั้นตอนนี้เปนการใหคําอธิบายในเชิงคุณภาพหรือปริมาณของความรุนแรง และระยะเวลาของผลเสียที่
อาจเกิดจากการรับประทานจุลินทรียหรือสารพิษจากจุลินทรียที่มีในอาหาร ทั้งนี้หากมีขอมูลเพียงพอควรมี
การประเมินการตอบสนองตอปริมาณการไดรับ
ปจจัยสําคัญที่ตองคํานึงถึงในเรื่องของการแสดงลักษณะเฉพาะของอันตราย คือ ปจจัยที่เกี่ยวของกับ
จุลินทรียและผูรับเชื้อ ซึ่งมีหลายประการ ดังนี้
(1) ปจจัยที่เกี่ยวของกับจุลินทรียที่สําคัญ ไดแก
• จุลินทรียสามารถเพิ่มจํานวนได
• ความรุนแรงและความสามารถในการทําใหเกิดโรคของจุลินทรีย อาจเปลี่ยนแปลงได
ขึ้นอยูกับรูปแบบปฏิสัมพันธของจุลินทรียกับผูรับเชื้อ และสภาพสิ่งแวดลอม
• สารพันธุกรรมสามารถถายทอดระหวางจุลินทรียดวยกันทําใหเกิดการถายทอดลักษณะ
เชน การดื้อยาตานจุลชีพ และปจจัยที่ทําใหเกิดความรุนแรงของโรค (virulence factor)
• จุลินทรียสามารถแพรกระจายไดและทําใหเกิดการแพรกระจายขั้นทุติยภูมิและตติยภูมิ
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• การแสดงอาการปวย อาจทิ้งระยะไดนานมากหลังสัมผัสเชื้อ
• จุลินทรียสามารถคงอยูในผูปวยไดนานทําใหมีแนวโนมการแพรกระจายเชื้อ และมีความ
เสี่ยงที่จะทําใหเกิดการแพรระบาดของเชื้อได
• จุลินทรียบางชนิดสามารถกอใหเกิดผลรุนแรงไดแมวามีจํานวนเพียงเล็กนอย
• จุลินทรียบางชนิดอาจมีการเพิ่มปริมาณไดในผูรับเชื้อภายหลังการบริโภคอาหารที่มีเชือ้ เขาไป
• ลักษณะของอาหารบางชนิด เชน อาหารที่มีปริมาณไขมันสูง ที่อาจทําใหความสามารถใน
การกอโรคของจุลินทรียเปลี่ยนไป
• อาจมีจุลินทรียชนิดใหมหรือสายพันธุใหมที่ปนเปอนมาในอาหารนําเขา
(2) ปจจัยสําคัญที่ควรคํานึงถึงสําหรับผูรับเชื้อ ไดแก
• ปจจัยทางพันธุกรรม เชน ชนิดของแอนติเจนบนเซลลเม็ดเลือดขาว (Human Leucocyte
Antigen) ของผูรับเชื้อ
• ความไวตอการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากกลไกปองกันโรคทางสรีรวิทยาของผูรับเชื้อ
ถูกทําลายหรือบกพรอง
• ลักษณะเฉพาะตอความไวตอการติดเชื้อของแตละบุคคล เชน อายุ การตั้งครรภ โภชนาการ
สุขภาพ และสถานภาพของการรักษา การติดเชื้อแทรกซอน สถานภาพของภูมิตานทาน
และประวัติที่เคยไดรับเชื้อมากอน
• ลักษณะของประชากร เชน ภูมิคุ มกันของประชากร การเขาถึงหรือการใชบ ริการทาง
การแพทย และการคงอยูของเชื้อในประชากร
เปาหมายของการแสดงลักษณะเฉพาะของอันตราย คือ การกําหนดความสัมพันธของการตอบสนองตอ
ปริมาณการไดรับ ในการกําหนดความสัมพันธดังกลาว ควรพิจารณาความแตกตางของผลกระทบ เชน การ
ติดเชื้อหรือการปวย ในกรณีที่ไมทราบความสัมพันธของการตอบสนองตอปริมาณการไดรับ ควรเลือกใช
เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง เชน การอาศัยผูเชี่ยวชาญชวยพิจารณาปจจัยตางๆ เชน การติดเชื้อ เพื่อ
สามารถอธิบายการแสดงลักษณะเฉพาะของอันตรายได นอกจากนั้นผูเชี่ยวชาญอาจใชระบบการจัดลําดับใน
การแยกลักษณะของความรุนแรง และ/หรือระยะเวลาของการเกิดโรค
5.6 การแสดงลักษณะเฉพาะของความเสี่ยง
การแสดงลักษณะเฉพาะของความเสี่ยง แสดงถึงการนําการระบุอันตราย การแสดงลักษณะเฉพาะของ
อันตราย และการประเมินการไดรับสัมผัสมาพิจารณารวมกันเพื่อใหไดการประมาณความเสี่ยง ทั้งนี้การ
ประมาณดังกลาวสามารถใหคาประมาณในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณของโอกาสและความรุนแรงของผลเสีย

9

มกอช. 9015-2550

ที่อาจเกิดขึ้นในกลุมประชากรที่ไดรับ รวมถึงคําอธิบายของความไมแนนอนที่เกี่ยวของกับการประมาณคา ซึ่ง
การประมาณคานี้สามารถทําไดโดยการเปรียบเทียบขอมูลทางระบาดวิทยาที่เกี่ยวของกับโรคที่เกิดขึ้น
การแสดงลักษณะเฉพาะของความเสี่ยงเปนการนําขอมูลในเชิงคุณภาพและปริมาณในขั้นตอนกอนหนานี้มา
ประมาณคาความเสี่ยงที่มีตอกลุมประชากรเปาหมาย การแสดงลักษณะเฉพาะของความเสี่ยงขึ้นอยูกับ
ขอมูลที่หาไดและการตัดสินของผูเชี่ยวชาญ หลักฐานที่ไดจากการรวมขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขา
ดวยกันอาจมีน้ําหนักที่ใชไดเฉพาะสําหรับการประมาณคาของความเสี่ยงในเชิงคุณภาพเทานั้น
ระดับความเชื่อมั่นในการประมาณคาความเสี่ยงในขั้นสุดทาย ขึ้นอยูกับความแปรปรวน ความไมแนนอน
และขอสมมุติฐานที่ระบุในทุกขั้นตอนกอนหนานี้ การแสดงใหเห็นความแตกตางของความไมแนนอนและ
ความแปรปรวน มีความสําคัญตอการเลือกมาตรการจัดการความเสี่ยง ความไมแนนอนเกี่ยวของกับทั้ง
ขอมูลเองและการเลือกแบบจําลอง ความไมแนนอนของขอมูลยังรวมถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในการประเมินผล
และการทํานายขอมูลที่ไดรับจากการศึกษาทางระบาดวิทยา ทางจุลชีววิทยา และการศึกษาในสัตวทดลอง
ความไมแนนอนเกิดขึ้นเมื่อมีความพยายามที่จะใชขอมูลเกี่ยวกับปรากฏการณหนึ่ง ที่เกิดขึ้นภายใตสภาวะ
หนึ่งในการประมาณคา หรือการทํานายเกี่ยวกับปรากฏการณที่มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นภายใตสภาวะอื่นซึ่งไม
มีขอมูล ในขณะที่ความแปรปรวนจะรวมถึงความแตกตางของความรุนแรงของประชากรจุลินทรีย และความ
ไวตอการติดเชื้อของประชากรมนุษยโดยรวมและประชาชนกลุมยอยที่จําเพาะ เปนเรื่องสําคัญที่จะตองแสดง
ใหเห็นถึงอิทธิพลของการประมาณคาและสมมุติฐาน ที่ใชในการประเมินความเสี่ยง ซึ่งในการประเมินความ
เสี่ยงเชิงปริมาณทําไดโดยใชการวิเคราะหความไวตอตัวแปรและการวิเคราะหความไมแนนอน
5.7 การจัดระบบเอกสาร
การประเมินความเสี่ยง ควรจัดทําเปนเอกสารอยางสมบูรณ เปนระบบ และสื่อสารถึงผูจัดการความเสี่ยง
ความเขาใจขอจํากัดที่มีผลตอการประเมินความเสี่ยงเปนสิ่งจําเปนสําหรับกระบวนการตัดสินใจที่โปรงใส
ตัวอยางเชน ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญควรมีการระบุและอธิบายเหตุผลประกอบ ดังนัน้ เพือ่ ใหเกิดความ
โปรงใสในผลการประเมินความเสี่ยง จึงควรมีบันทึกขอมูลที่เปนทางการรวมทั้งสรุปผลที่สามารถแสดงตอผูมี
สวนไดสวนเสียที่เปนอิสระได เพื่อที่ผูประเมินความเสี่ยงอื่นสามารถทบทวนและวิจารณผลงานได บันทึก
ขอมูลและขอสรุปควรระบุขอจํากัด ความไมแนนอน สมมุติฐาน และผลกระทบตอการประเมินความเสี่ยง
5.8 การประเมินซ้ํา
การเฝาระวังทางสาธารณสุข เปนโอกาสใหเกิดการประเมินซ้ํา หรือทบทวนความเสี่ยงตอสุขภาพประชากร
เนื่องจากการพบขอมูลที่เปนปจจุบันที่เกี่ยวของกับจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรคในอาหาร ผูประเมินความเสี่ยง
จากจุลินทรียอาจมีโอกาสเปรียบเทียบคาประมาณของความเสี่ยงจากจุลินทรียที่ทํานายจากแบบจําลองกับ
ขอมูลจริงที่ไดจากรายงานการเจ็บปวยของมนุษยเพื่อเปนการวัดความนาเชื่อถือของคาประมาณที่ทํานาย
ดังนั้นเมื่อมีขอมูลใหมเกิดขึ้นอาจจําเปนตองทําการทบทวนการประเมินความเสี่ยงจากจุลินทรีย

