ISO 22000:2018 Self-Assessment Guide
Food safety management systems —Requirements for any organization in the food chain ( Rev 8/8/2018)
ที่ BSI เราพร ้อมให ้ความช่วยเหลือคุณในการปรับเปลีย
่ นมาตรฐาน ISO22000:2005 สู่ ISO22000:2018 ให ้เป็ นไปอย่างราบรืน
่
ทีส
่ ด
ุ คูม
่ อ
ื การประเมินตนเองในการปรับเปลีย
่ นนี้จะเป็ นเครือ
่ งมือทีช
่ ว่ ยทบทวนและติดตามความพร ้อมของคุณต่อมาตรฐานใหม่ได ้
โดยขัน
้ ตอนนี้ไม่ได ้เป็ นส่วนหนึง่ ของขัน
้ ตอนการขอการรับรอง แต่อย่างไรก็ตามคุณจะสามารถอ ้างอิงข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์นไี้ ด ้
ขณะขอการรับรองได ้
หากคุณต ้องการคาแนะนาโดยละเอียด เราขอเสนอการฝึ กอบรมหลักสูตร ข ้อกาหนด / การปรับเปลีย
่ นระบบ / การตรวจติดตาม
ภายใน
1.

กรุณาใส่ข ้อมูลซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ในการเตรียมการของคุณก่อนทีจ
่ ะรับการประเมินระบบการจัดการ

2.
ใช ้คอลัมน์ “วันทีก
่ าหนดแล ้วเสร็จ” และ “ผู ้รับผิดชอบ” เพือ
่ พัฒนาแผนของคุณในการปรับเปลีย
่ นระบบการจัดการความ
ปลอดภัยในอาหาร ตามข ้อกาหนดของ ISO 22000:2018
หมายเหตุ : สีแดง หมายถึง ข ้อกาหนดใหม่ / เพิม
่ เติม
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Requirement
( Red = ข้อ กาหนดใหม่ / เพิม
่ เติม)

Level of
progress
0=Not Started
5=Completed &
Implemented

FSMS process
related to
requirement
(Process
Name)

4. บริบทขององค์กร
4.1 ความเข้าใจในองค์กรและบริบทขององค์กร
องค์กรต ้องระบุประเด็นภายในและภายนอกทีเ่ กีย
่ วข ้องกับจุดประสงค์ขององค์กรและที่
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุเป้ าหมายทีค
่ าดหวังของระบบการบริหาร
ความปลอดภัยในอาหารขององค์กร
องค์กรต ้องระบุ ทบทวน และอัพเดทข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับประเด็นปั ญหาภายนอกและ
ภายในเหล่านี้
หมายเหตุ 1 ประเด็นปั ญหาสามารถรวมถึงปั จจัยทางบวกหรือทางลบ หรือเงือ
่ นไข
สาหรับการพิจารณา
หมายเหตุ 2 การเข ้าใจบริบทสามารถทาได ้มาได ้โดยการพิจารณาประเด็นปั ญหา
ภายนอกและภายใน ทีไ่ ม่ได ้จากัดเฉพาะทางกฏหมาย เทคโนโลยี การแข่งขัน
การตลาด วัฒนธรรม สังคม สภาพแวดล ้อมทางเศรษฐกิจ ความปลอดภ ัยทางไซ
เบอร์และอาหารปลอม การคุม
้ ครองอาหารและการปนเปื้ อนทีม
่ เี จตนา ความรู ้
และสมรรถนะขององค์กร ไม่วา่ จะระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมภ
ิ าคหรือระดับ
ท ้องถิน
่
4.2 ความเข้าใจในความต้องการและความคาดหว ังของผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสีย
เพือ
่ ให ้มั่นใจว่าองค์กรมีความสามารถในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และการบริการที่
สอดคล ้องตามกฎหมาย/กฎระเบียบทีบ
่ ังคับใช ้และข ้อกาหนดของลูกค ้าสาหรับความ
ปลอดภัยในอาหาร อย่างสมา่ เสมอ องค์กรต ้องระบุ:
a) ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีเ่ กีย
่ วข ้องกับระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร
b) ข ้อกาหนดทีเ่ กีย
่ วข ้องของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีเ่ กีย
่ วข ้องกับระบบการบริหารความ
ปลอดภัยในอาหาร
องค์กรต ้องระบุ ทบทวนและอัพเดทข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วกับผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียและข ้อกาหนด
ของพวกเขา
4.3 การกาหนดขอบเขตของระบบการบริหารความปลอดภ ัยในอาหาร
องค์กรต ้องกาหนดขอบเขตและการนาระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหารไป
ประยุกต์ใช ้เพือ
่ สร ้างขอบเขตขององค์กร ขอบเขตต ้องเฉพาะเจาะจงกับผลิตภัณฑ์และ
การบริการ กระบวนการและสถานทีผ
่ ลิตจะถูกระบุโดยระบบการบริการอาหารและต ้อง
รวมกิจกรรมต่างๆ กระบวนการ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการทีส
่ ามารถมีอท
ิ ธิพลต่อความ
ปลอดภัยในอาหารของผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้าย
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Planned
completion
date

Responsibility

Reference
document
(Name /Rev.
Level)
and/or
Records

Review
comments

เมือ
่ ทาการกาหนดขอบเขตนี้ องค์กรต ้องพิจารณา:
a) ประเด็นปัญหาภายนอกและภายในทีอ
่ ้างอิงถึงใน 4.1
b) ข ้อกาหนดทีอ
่ ้างอิงถึงใน 4.2
ขอบเขตต ้องมีความพร ้อมและถูกรักษาไว ้เพือ
่ เป็ นเอกสารสารสนเทศ
4.4 ระบบการบริหารความปลอดภ ัยในอาหาร
องค์กรต ้องสร ้าง นาไปปฏิบัต ิ รักษา อัพเดทและปรับปรุงระบบการบริหารความ
ปลอดภัยในอาหารอย่างต่อเนือ
่ ง รวมถึงกระบวนการทีจ
่ าเป็ นและการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการ ตามข ้อกาหนดของเอกสารนี้
5. ความเป็นผูน
้ า
5.1 ความเป็นผูน
้ าและความมุง่ มน
่ั
ผู ้บริหารระดับสูงต ้องแสดงออกให ้เห็นถึงความเป็ นผู ้นาและความมุง่ มั่นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
ระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร โดย:
a) ทาให ้มั่นใจว่านโยบายด ้านความปลอดภัยในอาหารและวัตถุประสงค์ของระบบการ
บริหารความปลอดภัยในอาหารได ้ถูกจัดตัง้ ขึน
้ และเหมาะสมกับทิศทางด ้านกลยุทธ์
ขององค์กร
b) การทาให ้มั่นใจถึงการบูรณาการของข ้อกาหนดระบบการบริหารความปลอดภัยใน
อาหารเข ้ากับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร
c) การทาให ้มั่นใจว่าทรัพยากรทีจ
่ าเป็ นสาหรับระบบการบริหารความปลอดภัยใน
อาหารมีความพร ้อม
่ สารถึงความสาคัญของการจัดการความปลอดภัยในอาหารทีม
d) การสือ
่ ป
ี ระสิทธิผล
และความสาคัญของการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร
ข ้อกาหนดทางกฎหมาย/ข ้อบังคับ และข ้อกาหนดของลูกค ้าทีต
่ กลงร่วมกันซึง่ เกีย
่ วกับ
ความปลอดภัยในอาหาร
e) การทาให ้มั่นใจว่าระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหารได ้รับการประเมินและ
รักษาไว ้เพือ
่ ให ้บรรลุผลลัพธ์ตามทีค
่ าดหวังไว ้ขององค์กร (ดู 4.1)
f) การควบคุมและสนั บสนุนบุคลากรเพือ
่ นามาซึง่ ประสิทธิผลของระบบการบริหารความ
ปลอดภัยในอาหาร
g) การส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
h) การสนั บสนุนบทบาทการบริหารทีเ่ กีย
่ วข ้องอืน
่ ๆ เพือ
่ แสดงให ้เห็นถึงความเป็ นผู ้นา
ด ้านความปลอดภัยในอาหารของพวกเขา ตามทีน
่ ามาใช ้กับพืน
้ ทีค
่ วามรับผิดชอบของ
พวกเขา
หมายเหตุ การอ ้างอิงถึง “ธุรกิจ” ในเอกสารนี้สามารถถูกแปลความหมายอย่างกว ้างๆ
ว่าหมายถึงกระบวนการทีเ่ ป็ นหลักต่อจุดประสงค์ของการดารงอยูข
่ ององค์กร
5.2 นโยบายด้านความปลอดภ ัยในอาหาร
5.2.1 การกาหนดนโยบายด้านความปลอดภ ัยในอาหาร
ฝ่ ายบริหารระดับสูงต ้องจัดตัง้ นาไปปฏิบัตแ
ิ ละรักษาไว ้ซึง่ นโยบายด ้านความปลอดภัย
ในอาหารที:่
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a) เหมาะสมกับจุดประสงค์และบริบทขององค์กร
b) ให ้กรอบสาหรับจัดตัง้ และทบทวนวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารความปลอดภัย
ในอาหาร
c) ประกอบด ้วยความมุง่ มั่นในการตอบสนองข ้อกาหนดด ้านความปลอดภัยในอาหารที่
นามาใช ้ รวมถึงข ้อกาหนดทางกฎหมาย/ข ้อบังคับ และข ้อกาหนดของลูกค ้าทีต
่ กลง
ร่วมกันซึง่ เกีย
่ วกับความปลอดภัยในอาหาร
่ สารภายในและภายนอก
d) จัดการสือ
e) ประกอบด ้วยความมุง่ มัน
่ ต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบการบริหารความ
ปลอดภัยในอาหาร
f) จัดการกับความจาเป็ นเพือ
่ ให ้มั่นใจถึงความสามารถทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความปลอดภัยใน
อาหาร
่ สารนโยบายด้านความปลอดภ ัยในอาหาร
5.2.2 การสือ
นโยบายด ้านความปลอดภัยในอาหารต ้อง:
a) มีความพร ้อมและถูกรักษาไว ้เพือ
่ เป็ นเอกสารสารสนเทศ
่ สาร ทาความเข ้าใจ และทาไปใชในทุ
้
b) ถูกสือ
กระดับภายในองค์กร
c) มีความพร ้อมสาหรับผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีเ่ กีย
่ วข ้อง ตามความเหมาะสม
5.3 บทบาท หน้าทีร่ ับผิดขอบและอานาจขององค์กร
5.3.1 ฝ่ ายบริหารระดับสูงต ้องทาให ้มัน
่ ใจว่าหน ้าทีร่ ับผิดชอบและอานาจสาหรับ
่ สารและมีความเข ้าใจภายในองค์กร
บทบาททีเ่ กีย
่ วข ้องได ้ถูกกาหนด สือ
ฝ่ ายบริหารระดับสูงต ้องกาหนดหน ้าทีร่ ับผิดชอบและอานาจสาหรับ:
a) การทาให ้มัน
่ ใจว่าระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหารสอดคล ้องกับข ้อกาหนด
ของเอกสารนี้
b) การรายงานสมรรถนะของระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหารไปยังฝ่ ายบริหาร
ระดับสูง
c) แต่งตัง้ ทีมความปลอดภัยในอาหารและหัวหน ้าทีมความปลอดภัยในอาหาร
d) แต่งตัง้ บุคลากรทีม
่ ห
ี น ้าทีค
่ วามรั บผิดชอบและอานาจทีก
่ าหนดเพือ
่ เริม
่ ต ้นนาและทา
เอกสารการปฏิบัต ิ
5.3.2 หัวหน ้าทีมความปลอดภัยในอาหารต ้องมีความรับผิดชอบใน:
a) การทาให ้มัน
่ ใจว่าระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร มีการกาหนด นาไป
ปฏิบัต ิ รักษาและปรับปรุงให ้ทันสมัยอยูเ่ สมอ
b) การบริหารและการจัดการงานของทีมความปลอดภัยในอาหาร
c) ทาให ้มั่นใจถึงการฝึ กอบรมทีเ่ กีย
่ วข ้องและความสามารถสาหรับทีมความปลอดภัย
ในอาหาร (ดู 7.2)
d) การรายงานไปยังฝ่ ายบริหารระดับสูงเรือ
่ งประสิทธิผลและความเหมาะสมของระบบ
การบริหารความปลอดภัยในอาหาร
5.3.3 บุคลากรทัง้ หมดต ้องมีหน ้าทีใ่ นการรายงานปั ญหาทีเ่ กีย
่ วกับระบบการบริหาร
ความปลอดภัยในอาหารไปยังบุคลากรทีไ่ ด ้ระบุไว ้
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6 การวางแผน

่ งและโอกาส
6.1 การดาเนินการเพือ
่ จ ัดการความเสีย
6.1.1 เมือ
่ ทาการวางแผนสาหรับระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร องค์กรต ้อง
พิจารณาประเด็นทีอ
่ ้างอิงถึงใน 4.1 และข ้อกาหนดทีอ
่ ้างอิงถึงใน 4.2 และ 4.3 และ
่ งและโอกาสทีต
พิจารณาความเสีย
่ ้องได ้รับการจัดการเพือ
่ :
a) ให ้การรับประกันว่าระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหารสามารถบรรลุผลลัพธ์
ตามทีว่ างแผนไว ้
b) เพิม
่ ผลทีพ
่ งึ ปรารถนา
C) ป้ องกันหรือลดผลกระทบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
d) บรรลุการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
่ งและโอกาสจะถูก
หมายเหตุ ในบริบทของเอกสารนี้ แนวความคิดของความเสีย
จาก ัดเฉพาะเหตุการณ์และผลทีต
่ ามมาทีเ่ กีย
่ วข้องก ับสมรรถนะและประสิทธิผล
ของระบบการบริหารความปลอดภ ัยในอาหาร หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบในการ
่ งด ้านสาธารณสุข องค์กรต ้องจัดการอันตรายด ้านความปลอดภัย
จัดการกับความเสีย
ของอาหาร (ดู 3.22) และข ้อกาหนดเกีย
่ วกับกระบวนการนี้ทก
ี่ าหนดไว ้ในข ้อ 8
6.1.2 องค์กรต ้องวางแผน:
่ งและโอกาสเหล่านี้
a) การดาเนินการเพือ
่ จัดการความเสีย
b) วิธก
ี าร
1) บูรณาการและนาการดาเนินการไปใช ้ในกระบวนการระบบการบริหารความปลอดภัย
ในอาหาร
2) ประเมินประสิทธิผลของการดาเนินการเหล่านี้
่ งและโอกาสต ้อง
6.1.3 การปฏิบัตท
ิ ด
ี่ าเนินการโดยองค์กรเพือ
่ จัดการความเสีย
เหมาะสมกับ:
a) ผลกระทบทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ ในข ้อกาหนดความปลอดภัยในอาหาร
b) ความสอดคล ้องของผลิตภัณฑ์อาหารและการบริการลูกค ้า
c) ข ้อกาหนดของผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียในห่วงโซ่อาหาร
่ งและโอกาสสามารถประกอบด ้วย: การ
หมายเหตุ 1 ตัวเลือกในการจัดการความเสีย
่ ง การใชความเสี
้
่ งเพือ
หลีกเลีย
่ งความเสีย
ย
่ หาโอกาส การกาจัดแหล่งทีม
่ าของความ
่ ง การเปลีย
่ ง หรือการ
เสีย
่ นแปลงโอกาสเกิดหรือผลทีต
่ ามมา การกระจายความเสีย
่ งโดยการตัดสินใจด ้วยข ้อมูลทีค
ยอมรับการมีอยูข
่ องความเสีย
่ รบถ ้วน
หมายเหตุ 2 โอกาสสามารถนามาซึง่ การรับการปฏิบัตแิ บบใหม่มาใช ้ (การแก ้ไข
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ) การใช ้เทคโนโลยีใหม่หรือความเป็ นไปได ้ทีพ
่ งึ พอใจและ
ใช ้การได ้อืน
่ ๆ เพือ
่ จัดการความต ้องการด ้านความปลอดภัยในอาหารขององค์กรหรือ
ของลูกค ้าขององค์กร
6.2 ว ัตถุประสงค์ของระบบการบริหารความปลอดภ ัยในอาหารและการวางแผน
เพือ
่ บรรลุว ัตถุประสงค์
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6.2.1 องค์กรต ้องกาหนดวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร
สาหรับระดับและหน ้าทีท
่ เี่ กีย
่ วข ้อง
วัตถุประสงค์ของระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหารต ้อง:
a) สอดคล ้องกับนโยบายความปลอดภัยในอาหาร
b) สามารถวัดผลได ้ (หากสามารถปฏิบัตไิ ด ้)
c) พิจารณาถึงข ้อกาหนดความปลอดภัยในอาหารทีน
่ ามาใช ้ รวมถึงกฏหมาย/ข ้อบังคับ
และข ้อกาหนดของลูกค ้า
d) ถูกเฝ้ าติดตามและทวนสอบ
่ สาร
e) มีการสือ
f) ถูกรักษาไว ้และอัพเดท ตามความเหมาะสม
องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่ กีย
่ วกับวัตถุประสงค์ของระบบการบริหาร
ความปลอดภัยในอาหารไว ้
6.2.2 เมือ
่ ทาการวางแผนวิธก
ี ารบรรลุวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารความปลอดภัย
ในอาหาร องค์กรต ้องระบุ:
a) สิง่ ทีต
่ ้องทาให ้สาเร็จ
b) ทรัพยากรทีจ
่ าเป็ น
c) ผู ้มีหน ้าทีร่ ับผิดชอบ
d) เสร็จสมบูรณ์เมือ
่ ไหร่
e) ผลลัพธ์จะถูกประเมินอย่างไร
6.3 การวางแผนการเปลีย
่ นแปลง
เมือ
่ องค์กรระบุความต ้องการสาหรับการเปลีย
่ นแปลงระบบการบริหารความปลอดภัยใน
อาหาร ซึง่ รวมถึง การเปลีย
่ นแปลงบุคลากร การเปลีย
่ นแปลงจะต ้องถูกดาเนินการและ
่ สารตามวิธก
สือ
ี ารทีว่ างแผนไว ้
องค์กรต ้องพิจารณา:
a) จุดประสงค์ของการเปลีย
่ นแปลง และผลทีต
่ ามมาที่
b) ความต่อเนื่องสมบูรณ์ของระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร
c) ความมีพร ้อมของทรัพยากรสาหรับนาไปใช ้ในการเปลีย
่ นแปลงอย่างมีประสิทธิผล
d) การจัดสรร หรือ การจัดสรรความรับผิดชอบและอานาจใหม่อก
ี ครัง้

7 การสน ับสนุน

7.1 ทร ัพยากร
7.1.1 ทว่ ั ไป
องค์กรต ้องระบุและจัดเตรียมทรัพยากรทีจ
่ าเป็ นสาหรับการจัดตัง้ การนาไปปฏิบัต ิ การ
บารุงรักษา การทาให ้ทันสมัยและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระบบการบริหารความ
ปลอดภัยในอาหาร
องค์กรต ้องพิจารณา:
a) ความสามารถของข ้อจากัดใดๆทีม
่ ต
ี อ
่ ทรัพยากรภายในทีม
่ อ
ี ยู่
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b) ทรัพยากรทีจ
่ าเป็ นจากแหล่งทีม
่ าภายนอก
7.1.2 บุคลากร
องค์กรต ้องระบุและจัดเตรียมบุคลากรทีม
่ ค
ี วามสามารถ ทีจ
่ าเป็ นต่อการดาเนินงานและ
การรักษาไว ้ซึง่ ระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหารทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล(7.2)
่ วชาญภายนอกจะถูกนามาใช ้สาหรับการพัฒนา การ
เมือ
่ การช่วยเหลือของผู ้เชีย
นาไปใช ้ การดาเนินการ หรือการประเมินของระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร
หลักฐานของข ้อตกลงหรือสัญญาทีร่ ะบุความสามารถ หน ้าทีร่ ับผิดชอบ และอานาจ
่ วชาญจากภายนอกจะต ้องถูกเก็บรักษาไว ้เพือ
ของผู ้เชีย
่ เป็ นเอกสารสารสนเทศ

้ ฐาน
7.1.3 โครงสร้างพืน
องค์กรต ้องจัดเตรียมทรัพยากรสาหรับการพิจารณา การจัดตัง้ และการบารุงรักษา
โครงสร ้างพืน
้ ฐานทีจ
่ าเป็ นต่อการทาให ้เกิดความสอดคล ้องกับข ้อกาหนดของระบบการ
บริหารความปลอดภัยในอาหาร
หมายเหตุ โครงสร ้างพืน
้ ฐานสามารถประกอบด ้วย
- ทีด
่ น
ิ เรือ สิง่ ปลูกสร ้าง และสาธารณูปโภคทีเ่ กีย
่ วข ้อง
- อุปกรณ์ ประกอบด ้วยฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์
- ทรัพยากรการขนส่ง
่ สาร
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
7.1.4 สภาพแวดล้อมในการทางาน
องค์กรต ้องกาหนด จัดเตรียม และรักษาไว ้ซึง่ ทรัพยากรสาหรับการจัดตัง้ การบริหาร
และการรักษาไว ้ซึง่ สภาพแวดล ้อมในการทางานทีจ
่ าเป็ นต่อการทาให ้เกิดความสอด
คล ้อมกับข ้อกาหนดของระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร
หมายเหตุ สภาพแวดล ้อมทีเ่ หมาะสมสามารถเป็ นการรวมกันของปั จจัยมนุษย์และ
ปั จจัยทางกายภาพ เช่น
a) สังคม (เช่น ไม่มก
ี ารเลือกปฏิบัต ิ , สงบ ,ไม่เผชิญหน ้า);
b) ทางจิตวิทยา (เช่นการลดความเครียด, การป้ องกันการหมดแรงจูงใจในการทางาน,
การป้ องกันทางอารมณ์);
้ แสง การไหลของอากาศ
c) ทางกายภาพ (เช่นอุณหภูม ิ ความร ้อน ความชืน
สุขอนามัย เสียง)
ปั จจัยเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึน
้ อยูก
่ ับผลิตภัณฑ์และบริการ
7.1.5 องค์ประกอบทีพ
่ ัฒนาขึนจากภายนอกของระบบการบริ
้
หารความ
ปลอดภ ัยในอาหาร
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เมือ
่ องค์กรจัดตัง้ รักษาไว ้ อัพเดทและปรับปรุงระบบการบริหารความปลอดภัยใน
อาหารอย่างต่อเนื่องโดยใช ้องค์ประกอบทีพ
่ ัฒนาขึน
้ จากภายนอกของระบบการบริหาร
ความปลอดภัยในอาหาร ซึง่ ประกอบด ้วย PRP และ แผนควบคุมความอันตราย( ดู
8.5.4) องค์กรจะต ้องทาให ้มั่นใจว่าองค์ประกอบทีไ่ ด ้รับ:
a) ถูกพัฒนาขึน
้ อย่างสอดคล ้องกับข ้อกาหนดของเอกสารนี้
b) สามารถนามาใช ้ได ้กับสถานทีท
่ างาน กระบวนการและผลิตภัณฑ์ขององค์กรได ้
c) ถูกปรับอย่างเฉพาะเจาะจง โดยทีมความปลอดภัยในอาหาร ให ้เหมาะสมกับ
กระบวนการและผลิตภัณฑ์ขององค์กร
d) ถูกนามาใช ้ รักษาไว ้ และทาให ้เป็ นปั จจุบัน ตามทีก
่ าหนดในเอกสารนี้
e) ได ้รับการเก็บรักษาไว ้ในลักษณะเอกสารสารสนเทศ
7.1.6 การควบคุมกระบวนการ ผลิตภ ัณฑ์หรือการบริการทีจ
่ ัดหาจากภายนอก
องค์กรต ้อง:
a) กาหนดและประยุกต์ใช ้เกณฑ์สาหรับการประเมิน การเลือก การเฝ้าติดตาม
สมรรถนะ และการประเมินซ้าของผู ้จัดหาภายนอกของกระบวนการ ผลิตภัณฑ์หรือ
การบริการภายนอก
่ สารข ้อกาหนดไปยังผู ้จัดหาจากภายนอกอย่างเพียงพอ
b) ทาให ้มั่นใจถึงการสือ
c) ทาให ้มั่นใจว่า กระบวนการ ผลิตภัณฑ์หรือการบริการทีจ
่ ัดหาจากภายนอก ไม่ม ี
ผลกระทบทีเ่ ป็ นอันตรายต่อความสามารถขององค์กรในการปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดของ
ระบบการบริหารความปลอดภัยขององค์กร
d) เก็บรักษาข ้อมูลเอกสารของกิจกรรมเหล่านี้และการปฏิบัตท
ิ จี่ าเป็ นใดๆอันเป็ นผลมา
จากการประเมินและการประเมินซ้า
7.2 ความสามารถ
องค์กรต ้อง
a) ระบุความสามารถทีจ
่ าเป็ นของบุคลากร รวมถึงผูจ
้ ัดหาภายนอกทีท
่ างานภายใต้
การควบคุมขององค์กร ทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อสมรรถนะด ้านความปลอดภัยในอาหารของ
องค์กรและประสิทธิผลของระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร
b) ทาให ้มั่นใจว่าบุคลากรเหล่านี้ รวมถึงทีมความปลอดภัยในอาหารและผู ้ทีม
่ ห
ี น ้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินการแผนควบคุมความอันตราย มีความสามารถบนพืน
้ ฐาน
ของการศึกษา การฝึ กอบรมหรือประสบการณ์ทเี่ หมาะสม
c) ทาให ้มั่นใจว่าทีมความปลอดภัยในอาหารมีความรู ้และประสบการณ์หลากหลาย
สาขาวิชาในการพัฒนาและการดาเนินงานระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร ซึง่
ประกอบด ้วยผลิตภัณฑ์ กระบวนการ อุปกรณ์และความอันตรายต่อความปลอดภัยใน
อาหารภายในขอบเขตของระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร เป็ นต ้น
d) ดาเนินการปฏิบัตเิ พือ
่ ให ้ได ้มาซึง่ ความสามารถทีจ
่ าเป็ น และประเมินประสิทธิผล
ของการปฏิบัตท
ิ น
ี่ ามาใช ้
e) เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่ หมาะสมเพือ
่ เป็ นหลักฐานของความสามารถ
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้
หมายเหตุ การปฏิบัตท
ิ น
ี่ ามาใชสามารถประกอบด
้วย ตัวอย่างเช่น การจัดเตรียมการ
ฝึ กอบรม การให ้คาแนะนา หรือการมอบหมายงานซ้ากับบุคลากรปั จจุบัน หรือการจัด
จ ้างหรือสัญญาจ ้างบุคลากรทีม
่ ค
ี วามสามารถ
7.3 การตระหน ัก
องค์กรต ้องทาให ้มัน
่ ใจว่าบุคลากรทีเ่ กีย
่ วข ้องทัง้ หมดทีท
่ างานภายใต ้การควบคุมของ
องค์กรตระหนั กถึง:
a) นโยบายความปลอดภัยในอาหาร
b) วัตถุประสงค์ของระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหารทีเ่ กีย
่ วข ้องกับงานของ
พวกเขา
c) การมีสว่ นร่วมของบุคลากรทีน
่ ามาซึง่ ประสิทธิผลของระบบการบริหารความ
ปลอดภัยในอาหาร รวมถึง ประโยชน์ของสมรรถนะความปลอดภ ัยในอาหารทีไ่ ด ้รับ
การปรับปรุง
d) ผลกระทบของความไม่สอดคล ้องตามข ้อกาหนดของระบบการบริหารความ
ปลอดภัยในอาหาร
่ สาร
7.4 การสือ
7.4.1 ทว่ ั ไป
่ สารภายในและภายนอกทีเ่ กีย
องค์กรต ้องกาหนดการสือ
่ วข ้องกับระบบการบริหารความ
ปลอดภัยในอาหาร ประกอบด ้วย
่ สาร
a) สิง่ ทีจ
่ ะสือ
่ สารเมือ
b) สือ
่ ไหร่
่ สารไปยังใคร
c) สือ
่ สาร
d) วิธก
ี ารสือ
่ สาร
e) ผู ้สือ
องค์กรต ้องตรวจสอบให ้มั่นใจว่าบุคลากรทัง้ หมดทีก
่ ระทากิจกรรมทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อ
่
ความปลอดภัยในอาหาร มีความเข ้าใจในข ้อกาหนดสาหรับการสือสารทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล
่ สารภายนอก
7.4.2 การสือ
่ สารออกไปยังภายนอก และข ้อมูลมี
องค์กรต ้องทาให ้มัน
่ ใจว่าข ้อมูลทีเ่ พียงพอถูกสือ
ความพร ้อมสาหรับผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียในห่วงโซ่อาหาร
่ สารทีม
องค์กรต ้องจะตัง้ นาไปใช ้และรักษาไว ้ซึง่ การสือ
่ ป
ี ระสิทธิผลกับ:
a) ผูจ
้ ัดหาและผู ้รับเหมาภายนอก(external providers and contractors)
b) ลูกค ้าและ/หรือผู ้บริโภค ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ:
1) ข ้อมูลผลิตภัณฑ์ทท
ี่ าให ้มีการจัดการทีป
่ ลอดภัย การแสดง การจัดเก็บ การ
้ ตภัณฑ์ภายในห่วงโซ่อาหารหรือโดย
จัดเตรียม การกระจายสินค ้าและการใชผลิ
ผู ้บริโภค
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2) ระบุอันตรายต่อความปลอดภัยในอาหาร ซึง่ จาเป็ นต ้องได ้รับการควบคุมโดยองค์กร
อืน
่ ๆในห่วงโซ่อาหาร และ/หรือผู ้บริโภค
้ รวมถึงการแก ้ไข
3) ข ้อตกลงทางสัญญา การขอข ้อมูลและคาสั่งซือ
4) เสียงตอบกลับของลูกค ้าและ/หรือผู ้บริโภค รวมถึงการร ้องเรียน
c) ผู ้มีอานาจทางกฏหมาย/ข ้อบังคับ
d) องค์กรอืน
่ ๆทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อหรือได ้รับผลกระทบจากประสิทธิผลหรือการทาให ้เป็ น
ปั จจุบันของระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร
่ สารข ้อมูลใดๆที่
บุคลากรทีถ
่ ก
ู แต่งตัง้ ต ้องมีหน ้าทีร่ ับผิดชอบและอานาจในการสือ
่ สาร
เกีย
่ วกับความปลอดภัยในอาหารไปยังภายนอก ข ้อมูลทีไ่ ด ้รับผ่านทางการสือ
ภายนอกต ้องถูกรวบรวมเป็ นข ้อมูลนาเข ้าสาหรับการทบทวนของฝ่ ายบริหาร (ดู 9.3)
และสาหรับการอัพเดทระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร (ดู 4.4 และ 10.3)
่ สารภายนอกต ้องถูกเก็บรักษาไว ้เพือ
หลักฐานของการสือ
่ เป็ นข ้อมูลเอกสาร
่ สารภายใน
7.4.3 การสือ
่ สารทีม
องค์กรต ้องจัดตัง้ นาไปปฏิบัตแ
ิ ละรักษาไว ้ซึง่ การจัดเตรียมการสือ
่ ป
ี ระสิทธิผล
ระหว่างบุคลากรเกีย
่ วกับประเด็นทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อความปลอดภัยในอาหาร
เพือ
่ รักษาไว ้ซึง่ ประสิทธิผลของระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร องค์กรต ้อง
ทาให ้มั่นใจว่าทีมความปลอดภัยในอาหารได ้รับข ้อมูลของการเปลีย
่ นแปลงในช่วงเวลา
ทีเ่ หมาะสม ดังต่อไปนี้
a) ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่
b) วัตถุดบ
ิ , ส่วนประกอบและการบริการ
c) ระบบการผลิต และอุปกรณ์
d) สถานทีผ
่ ลิต, พืน
้ ทีต
่ งั ้ เครือ
่ งมืออุปกรณ์, สภาพแวดล ้อม
e โปรแกรมการทาความสะอาดและสุขอนามัย
f) บรรจุภัณฑ์, การจัดเก็บและระบบการกระจายสินค ้า
g) ความสามารถ และ/หรือการจัดสรรหน ้าทีร่ ับผิดชอบและอานาจ
h) ข ้อกาหนดทางกฎหมาย/ข ้อบังคับ
i) ความรู ้ทีเ่ กีย
่ วกับความอันตรายต่อความปลอดภัยในอาหารและมาตรการควบคุม
j) ลูกค ้า, ภาคส่วนและข ้อกาหนดอืน
่ ๆ ทีอ
่ งค์กรสังเกตการณ์
่ สารจากผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียภายนอก
k) การขอข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องและการสือ
่ งและการเตือนภัยทีบ
i) การร ้องเรียน ความเสีย
่ ง่ ชีใ้ ห ้เห็นถึงความอันตรายต่อความ
ปลอดภัยในอาหารในผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้าย
m) สภาวะอืน
่ ๆทีม
่ ผ
ี ลต่อความปลอดภัยในอาหาร
ทีมความปลอดภัยในอาหารต ้องทาให ้มั่นใจว่าข ้อมูลนี้ถก
ู นามารวมด ้วย เมือ
่ ทาการ
อัพเดทระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร (ดู 4.4 และ 10.3)
ฝ่ ายบริหารระดับสูงต ้องทาให ้มั่นใจว่าข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องถูกนามารวมเป็ นข ้อมูลนาเข ้า
สาหรับการทบทวนของฝ่ ายบริหาร (ดู 9.3)
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7.5 เอกสารสารสนเทศ
7.5.1 ทว่ ั ไป
ระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหารขององค์กรต ้องประกอบด ้วย:
a) เอกสารสารสนเทศทีก
่ าหนดโดยเอกสารนี้
b) เอกสารสารสนเทศทีร่ ะบุโดยองค์กรว่ามีความสาคัญสาหรับประสิทธิผลของระบบ
การบริหารความปลอดภัยในอาหาร
c) เอกสารสารสนเทศและข ้อกาหนดความปลอดภัยในอาหารทีก
่ าหนดโดยผู ้มีอานาจ
ทางกฏหมาย/ข ้อบังคับและลูกค ้า
หมายเหตุ ขอบเขตของเอกสารสารสนเทศสาหรับระบบการบริหารความปลอดภัยใน
อาหารของแต่ละสามารถแตกต่างกันได ้เนื่องจาก
- ขนาดขององค์กรและประเภทของกิจกรรม กระบวนการ ผลิตภัณฑ์และการบริการ
ขององค์กร
- ความซับซ ้อนของกระบวนการและการปฏิสัมพันธ์ของกระบวนการ
- ความสามารถของบุคลากร
7.5.2 การสร้างและการทาให้เป็นปัจจุบ ัน
เมือ
่ มีการสร ้างและการทาเอกสารให ้เป็ นปั จจับัน องค์กรต ้องทาให ้มั่นใจถึงความ
เหมาะสมของ:
้ ละการอธิบาย (เช่น หัวข ้อ วันที่ ผู ้เขียน หรือหมายเลขอ ้างอิง)
a) การบ่งชีแ
ั่ ของซอฟท์แวร์ ภาพ) และสือ
่ กลาง (เช่น กระดาษ
b) รูปแบบ (เช่น ภาษา เวอร์ชน
อิเล็กทรอนิกส์)
c) การทบทวนและการอนุมต
ั ส
ิ าหรับความเหมาะสมและความเพียงพอ
7.5.3 การควบคุมข้อมูลเอกสาร
7.5.3.1 เอกสารสารสนเทศทีก
่ าหนดโดยระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร
และโดยเอกสารนี้ ต ้องถูกควบคุมเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่า:
a) เอกสารมีความพร ้อมและเหมาะสมสาหรับการใช ้งาน เมือ
่ มีความจาเป็ น
b) ได ้รับการป้ องกันทีเ่ พียงพอ (เช่น จากการเปิ ดเผยความลับ การใช ้งานทีไ่ ม่
เหมาะสม หรือการสูญเสียความสมบูรณ์)
7.5.3.2 สาหรับการควบคุมเอกสารสารสนเทศ องค์กรต ้องระบุกจิ กรรมทีจ
่ ะนามาใช ้
ดังต่อไปนี:้
a) การแจกจ่าย การเข ้าถึง การนากลับมาใช ้และการใช ้
b) การจัดเก็บและการถนอมรักษา รวมถึงการเก็บรักษาให ้อ่านออกได ้ชัดเจน
ั่ )
c) การควบคุมการเปลีย
่ นแปลง (เช่น การควบคุมเวอร์ชน
d) เวลาในการเก็บรักษาและการกาจัดทิง้
เอกสารสารสนเทศของแหล่งทีม
่ าจากภายนอกทีร่ ะบุโดยองค์กรว่าจาเป็ นสาหรับการ
วางแผนและการดาเนินงานของระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหารต ้องถูกระบุ
และได ้รับการควบคุมตามความเหมาะสม
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ข ้อมูลทีไ่ ด ้รับการจัดเก็บไว ้เพือ
่ เป็ นหลักฐานว่าเป็ นไปตามข ้อกาหนดต ้องได ้รับการ
ปกป้ องจากการเปลีย
่ นแปลงทีไ่ ม่ได ้ตัง้ ใจ
หมายเหตุ การเข ้าถึงสามารถบ่งบอกถึงการตัดสินใจเกีย
่ วกับการให ้สิทธิใ์ นการอ่าน
เอกสารสารสนเทศเท่านัน
้ หรืออนุญาตและอานาจในการอ่านและเปลีย
่ นแปลงเอกสาร
สารสนเทศ
8. การดาเนินการ
8.1 การวางแผนและการควบคุมการดาเนินการ
องค์กรต ้องวางแผน นาไปปฏิบัต ิ ควบคุม รักษาและอัพเดทกระบวนการทีจ
่ าเป็ น
เพือ
่ ให ้บรรลุข ้อกาหนดการก่อให ้เกิดผลิตภัณฑ์ทป
ี่ ลอดภัย และเพือ
่ นาการปฏิบัตท
ิ รี่ ะบุ
ใน 6.1 มาใช ้ โดย:
a) การจัดตัง้ เกณฑ์สาหรับกระบวนการ
้
b) การนาการควบคุมกระบวนการในใชตามเกณฑ์
c) การเก็บเอกสารสารสนเทศในขอบเขตทีจ
่ าเป็ น เพือ
่ ให ้มีความมั่นใจในการแสดงให ้
เห็นว่ากระบวนการถูกดาเนินการตามแผน
องค์กรต ้องควบคุมการเปลีย
่ นแปลงทีว่ างแผนไว ้และทบทวนผลทีต
่ ามมาของการ
เปลีย
่ นแปลงทีไ่ ม่ได ้ตัง้ ใจ ดาเนินการเพือ
่ บรรเทาผลกระทบด ้านลบใดๆ ตามความ
จาเป็ น
องค์กรต ้องทาให ้มัน
่ ใจว่ากระบวนการจัดจ ้างภายนอกได ้รับการควบคุม (ดู 7.1.6)
้ ฐาน Prerequisite programmes (PRPs)
8.2 โปรมแกรมสุขล ักษณะพืน
8.2.1 องค์กรต ้องจัดตัง้ นาไปปฏิบัต ิ รักษาและปรับปรุงให ้ทันสมัย ซึง่ โปรมแกรม
สุขลักษณะพืน
้ ฐาน PRP เพือ
่ ป้ องกันและ/หรือลดโอกาสเกิดของสารปนเปื้ อน (รวมถึง
ความอันตรายต่อความปลอดภัยในอาหาร) ทัง้ ในผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและ
สภาพแวดล ้อม
8.2.2 PRPs ต ้อง:
a) เหมาะสมกับองค์กรและบริบทขององค์กรสาหรับความปลอดภัยในอาหาร
b) เหมาะสมกับขนาดและประเภทของการดาเนินการและลักษณะของผลิตภัณฑ์ท ี่
ผลิตและ/หรือจัดการ
c) นามาใช ้ตลอดทัง้ ระบบการผลิต ไม่วา่ จะเป็ นโปรแกรมทีน
่ ามาใช ้โดยทั่วไป หรือ
โปรแกรมทีน
่ ามาใช ้กับผลิตภัณฑ์ทเี่ ฉพาะเจาะจงหรือสายการปฏิบัต ิ
d) ได ้รับการอนุมัตจิ ากทีมความปลอดภัยในอาหาร
8.2.3 เมือ
่ มีการคัดเลือกและ / หรือจัดทาโปรแกรมสุลักษณะพืน
้ ฐาน PRP องค์กร
จะต ้องตรวจสอบว่ามีการระบุข ้อกาหนด ตามกฎหมายข ้อบังคับ และข ้อกาหนดของ
ลูกค ้าตามทีต
่ กลงร่วมกัน
องค์กรควรพิจารณา:
a) ข ้อกาหนดทางเทคนิคส่วนทีน
่ ามาใช ้ของ ISO/TS 22002-series
b) มาตรฐาน หลักปฎิบัตแ
ิ ละแนวทางปฏิบัต ิ
8.2.4 องค์กรต ้องพิจารณาสิง่ ต่างๆดังต่อไปนี้ เมือ
่ จัดตัง้ PRPs:
a) การก่อสร ้างและแผนผังของอาคารและสาธารณูปโภค
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b) แผนผังของสถานที่ รวมถึงการแบ่งเขค พืน
้ ทีก
่ ารทางานและสิง่ อานวยความสะดวก
สาหรับพนักงาน
c) การจ่ายอากาศ น้ า พลังงานและสาธารณูปโภคอืน
่ ๆ
d) การควบคุมสัตว์พาหะ การกาจัดของเสียและสิง่ ปฏิกล
ู และการบริการสนั บสนุนอืน
่ ๆ
e) ความพร ้อมของอุปกรณ์ และความสามารถในการเข ้าถึงอุปกรณ์เพือ
่ ทาความสะอาด
บารุงรักษาและบารุงรักษาเชิงป้ องกัน
f) การอนุมัตผ
ิ ู ้ขายและกระบวนการรับประกัน (เช่น วัตถุดบ
ิ ส่วนประกอบ สารเคมีและ
บรรจุภัณฑ์)
g) การรับวัสดุรับเข ้า การจัดเก็บ การขนส่งและการจัดการผลิตภัณฑ์
h) มาตรการสาหรับป้ องกันการปนเปื้ อนข ้าม
้
i) การทาความสะอาดและการฆ่าเชือ
j) สุขลักษณะส่วนบุคคล
k) ข ้อมูลผลิตภัณฑ์/การรับรู ้ของผู ้บริโภค (consumer awareness)
l) อืน
่ ๆ ตามความเหมาะสม
เอกสารสารสนเทศต ้องเฉพาะเจาะจงกับการเลือก การจัดตัง้ การเฝ้ าติดตามทีน
่ ามาใช ้
และการทวนสอบของ โปรแกรมสุขลักษณะพืน
้ ฐาน PRS(S)
8.3 ระบบการสอบกล ับ
ระบบการสอบกลับต ้องสามารถระบุวัตถุดบ
ิ ทีเ่ ข ้ามาจากผู ้ขายได ้และเส ้นทางการ
กระจายเบือ
้ งต ้นของผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้ายอย่างเฉพาะเจาะจง
เมือ
่ ทาการจัดตัง้ และนาระบบการสอบกลับมาใช ้ อย่างน ้อยจะต ้องมีการพิจารณาสิง่
ต่อไปนี้:
a) ความสัมพันธ์ของรุ่นวัตถุดบ
ิ ทีร่ ับเข ้า ส่วนประกอบและผลิตภัณฑ์ตัวกลางที่
เกีย
่ วข ้องผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้าย
b) การทาซา้ ของว ัตถุด ิบ/ผลิตภัณฑ์
c) เส ้นทางการกระจายของผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้าย
องค์กรต ้องทาให ้มัน
่ ใจว่า มีการระบุข ้อกาหนด ตามกฎหมาย ข ้อบังคับ และข ้อกาหนด
ของลูกค ้าตามทีต
่ กลงร่วมกัน
เอกสารสารทีเ่ ป็ นหลักฐานของระบบการสอบกลับจะต ้องถูกเก็บรักษาไว ้ตามระยะเวลา
ทีก
่ าหนด ซึง่ รวมเป็ นอายุการเก็บรักษาขัน
้ ตา่ ของผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้าย
องค์กรต ้องทวนสอบและทดสอบประสิทธิผลของระบบการสอบกลับ
หมายเหตุ : การทวนสอบของระบบจะรวมถึงการตรวจสอบปริมาณของผลิตภัณฑ์
สาเร็จรูปกับปริมาณของส่วนผสมเพือ
่ เป็ นหลักฐานว่ามีประสิทธิผล
8.4 การเตรียมการและการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
8.4.1 ทว่ ั ไป
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ผู ้บริหารระดับสูงจะต ้องทาให ้มัน
่ ใจว่ามีขน
ั ้ ตอนกระบวนการในการตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินทีม
่ น
ี ั ยยะหรืออุบัตก
ิ ารณ์ใด (potential emergency situations or
incidents) ทีอ
่ าจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหารทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบทบาทของ
องค์กรในห่วงโซ่อาหาร
เอกสารต ้องถูกจัดทาขึน
้ และรักษาไว ้เพือ
่ จัดการกับสถานการณ์และเหตุการณ์เหล่านี้
8.4.2 การจ ัดการภาวะฉุกเฉินและเหตุการณ์
องค์กรต ้อง:
a) รับมือต่ออุบัตก
ิ ารณ์และเหตุการณ์ฉุกเฉินทีเ่ กิดขึน
้ จริงโดย:
1) มั่นใจว่าได ้ปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดทางกฏหมาย/ข ้อบังคับ
่ สารภายใน
2) การทาการสือ
่ สารภายนอก (เช่น ผู ้ขาย ลูกค ้า ผู ้มีอานาจทีเ่ หมาะสม สือ
่ )
3) การทาการสือ
b) ดาเนินการเพือ
่ ลดผลทีต
่ ามมาของสถานการณ์ฉุกเฉิน ให ้เหมาะสมตามขนาดของ
ความฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ และผลกระทบต่อความปลอดภัยในอาหารทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้
c) ทดสอบกระบวนการเป็ นระยะๆตามกาหนดเวลา
d) ทบทวนและปรับปรุงเอกสาร เมือ
่ มีความจาเป็ น โดยเฉพาะหลังจากมีเหตุการณ์
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือการทดสอบใดๆเกิดขึน
้
หมายเหตุ ต ัวอย่างของเหตุการณ์ฉก
ุ เฉินทีส
่ ามารถส่งผลกระทบต่อความ
ปลอดภ ัยในอาหารและ/หรือการผลิตคือภ ัยธรรมชาติ อุบ ัติเหตุทางสิง่ แวดล้อม
การก่อการร้ายทางชีวภ
ิ าพ อุบ ัติเหตุในทีท
่ างาน ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
และอุบ ัติเหตุอน
ื่ ๆ เช่น การหยุดชะง ักของการบริการทีส
่ าค ัญ เช่น นา้ ไฟฟ้า
หรือ ระบบทาความเย็น
8.5 การควบคุมความอ ันตราย Hazard control
้ งต้นสาหร ับการวิเคราะห์ความอ ันตราย Preliminary steps
8.5.1 ขนตอนเบื
ั้
อ
to enable hazard analysis
8.5.1.1 ทว่ ั ไป
เพือ
่ ดาเนินการวิเคราะห์ความอันตราย ข ้อมูลเบือ
้ งต ้นต ้องถูกรวบรวม เก็บรักษา และ
ปรับปรุงให ้ทันสมัยโดยทีมความปลอดภัยในอาหาร ซึง่ จะรวมถึง: แต่ไม่จากัดเฉพาะ
a) ข ้อกาหนดทางกฎหมาย ข ้อบังคับ และข ้อกาหนดของลูกค ้าทีบ
่ ังคับใช ้
b) ผลิตภัณฑ์กระบวนการและอุปกรณ์ขององค์กร
c) อันตรายต่อความปลอดภัยในอาหารทีเ่ กีย
่ วกับระบบการบริหารความปลอดภัยใน
อาหาร
ั ัสผลิตภ ัณฑ์
8.5.1.2คุณล ักษณะของว ัตถุด ิบ ส่วนประกอบและว ัสดุทส
ี่ มผ
Characteristics of raw materials, ingredients and product contact materials
องค์กรต ้องทาให ้มัน
่ ใจว่ามีการระบุข ้อกาหนดด ้านความปลอดภัยในอาหารทาง
กฏหมาย/ข ้อบังคับทีบ
่ ังคับใช ้ทัง้ หมด สาหรับวัตถุดบ
ิ ส่วนประกอบและวัสดุสัมผัส
ผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมด
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องค์กรต ้องเก็บรักษาข ้อมูลทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อักษรเกีย
่ วกับวัตถุดบ
ิ ส่วนผสมและวัสดุ
สัมผัสของผลิตภัณฑ์ทงั ้ หมดเท่าทีจ
่ าเป็ นในการวิเคราะห์อน
ั ตราย (ดูข ้อ 8.5.2) รวมถึง
สิง่ ต่อไปนี้ตามความเหมาะสม
a) คุณลักษณะทางชีวภาพ เคมีและกายภาพ
b) องค์ประกอบของสูตรส่วนประกอบ รวมถึงวัตถุเจือปนและสารทีใ่ ช ้ในการผลิต
c) แหล่งทีม
่ า (เช่น สัตว์ แธ่ธาตุ หรือ ผัก)
d) สถานทีต
่ ้นกาเนิด (ถิน
่ กาเนิด);
d) วิธก
ี ารผลิต
e) บรรจุภัณฑ์และวิธก
ี ารขนส่ง
f) สภาพการจัดเก็บและอายุการเก็บรักษา
g) การเตรียมและ/หรือการจัดการก่อนใช ้หรือผ่านกระบวนการ
h) เกณฑ์การยอมรับทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความปลอดภัยในอาหาร หรือ ข ้อกาหนดของ
ื้ และส่วนประกอบทีเ่ หมาะสมตามจุดประสงค์การใช ้งาน
วัตถุดบ
ิ ทีซ
่ อ
8.5.1.3 คุณล ักษณะของผลิตภ ัณฑ์สด
ุ ท้าย Characteristics of end
products
องค์กรต ้องทาให ้มัน
่ ใจว่ามีการระบุข ้อกาหนดด ้านความปลอดภัยในอาหารทาง
กฏหมาย/ข ้อบังคับทีบ
่ ังคับใช ้ทัง้ หมดสาหรับผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้ายทีม
่ งุ่ หมายว่าจะผลิต
องค์กรต ้องรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้าย
ตามขอบเขตทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ทาการวิเคราะห์ความอันตราย (ดู 8.5.2) รวมถึงข ้อมูล
ดังต่อไปนี้ ตามความเหมาะสม:
่ ผลิตภัณฑ์ หรือ การบ่งชีใ้ นลักษณะเดียวกัน
a) ชือ
b) องค์ประกอบ
c) คุณลักษณะทางชีวภาพ เคมีและกายภาพทีเ่ กีย
่ วกับความปลอดภัยในอาหาร
d) อายุการเก็บรักษาทีม
่ งุ่ หวังและสภาพการจัดเก็บ
e) บรรจุภัณฑ์
f) ฉลากทีเ่ กีย
่ วกับความปลอดภัยในอาหารและ/หรือคาแนะนาสาหรับการจัดการ การ
้
เตรียมและจุดประสงค์การใชงานที
ร่ ะบุไว ้
g) วิธก
ี ารกระจายสินค ้า
8.5.1.4 จุดประสงค์การใชง้ าน Intended use
วัตถุประสงค์การนาไปใช ้ รวมถึงการดาเนินการทีค
่ าดหวังอย่างสมเหตุสมผลกับ
ผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้าย และการใช ้งานผิดจุดประสงค์ แต่มเี หตุอน
ั เป็ นไปได ้ว่าอาจเกิดขึน
้
ในการใช ้ผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้ายจะต ้องได ้รับการพิจารณาและจะต ้องมีการเก็บรักษาไว ้เป็ น
ข ้อมูลทีไ่ ด ้รับการจัดทาขึน
้ ตามทีจ
่ าเป็ นในการวิเคราะห์อน
ั ตราย(ดู 8.5.2)
ต ้องทาการระบุกลุม
่ ลูกค ้า/ผู ้ใช ้งานสาหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสม
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่ งอย่างเฉพาะเจาะจงต่อความอันตราย
ต ้องระบุกลุม
่ ของลูกค ้า/ผู ้ใช ้งานทีร่ ู ้ว่ามีความเสีย
ต่อความปลอดภัยในอาหารโดยเฉพาะ
8.5.1.5 แผนผ ังการไหลและคาอธิบายกระบวนการ Flow diagrams and
description of processes
8.5.1.5.1 การเตรียมแผนผ ังการไหล Preparation of the flow diagrams
ทีมความปลอดภัยในอาหารต ้องจัดตัง้ รักษาและปรับปรุงแผนผังการไหลให ้เป็ น
ปั จจุบัน เพือ
่ เป็ นเอกสารข ้อมูลสาหรับผลิตภัณฑ์หรือประเภทผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการทีค
่ รอบคลุมโดยระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร
แผนภาพแสดงแผนผังการไหลของกระบวนการ แผนผังการไหลจะต ้องถูกใช ้เป็ น
พืน
้ ฐานในการวิเคราะห์อน
ั ตราย สาหรับการประเมินโอกาสการเกิด การเพิม
่ ขึน
้ การ
ลดลง และการนามาซึง่ อันตรายต่อความปลอดภัยในอาหาร
แผนผังกระบวนการผลิต ต ้องชัดเจน ถูกต ้องและมีรายละเอียดเพียงพอในขอบเขตที่
จาเป็ นเพือ
่ การดาเนินการวิเคราะห์ความอันตราย แผนผังการไหลต ้องประกอบด ้วย
ข ้อมูลดังต่อไปนี้ ตามความเหมาะสม:
a) ลาดับและปฏิสัมพันธ์ของขัน
้ ตอนต่างๆในการดาเนินการ
b) กระบวนการทีเ่ อ ้าท์ซอร์ส (outsourced processes)
c) เมือ
่ วัตถุดบ
ิ ส่วนประกอบ สารทีใ่ ช ้ในการผลิต วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ และผลิตภัณฑ์
่ ระบวนการ
ตัวกลาง นาเข ้าสูก
d) เมือ
่ มีกระบวนการทีม
่ ก
ี ารทาซ้าและการนากลับมาใช ้ใหม่
e) เมือ
่ ผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้าย ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ ผลผลิตพลอยได ้ และของ
เสีย ทีถ
่ ูกปล่อยหรือขจัดออกมา
8.5.1.5.2 การยืนย ันแผนผ ังการไหล ณ สถานทีป
่ ฏิบ ัติงาน
ทีมความปลอดภัยในอาหารต ้องยืนยันความถูกต ้องของแผนผังการไหล ณ สถานที่
ปฏิบัตงิ าน อัพเดทตามความเหมาะสม และเก็บรักษาไว ้เพือ
่ เป็ นข ้อมูลเอกสาร
8.5.1.5.3 คาอธิบายกระบวนการและสภาพแวดล้อมของกระบวนการ
Description of processes and process environment
ทีมความปลอดภัยในอาหารต ้องอธิบายข ้อมูลดังต่อไปนี้ ตามขอบเขตทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ การ
ดาเนินการวิเคราะห์ความอันตราย:
่่ ดการอาหารและสิง่ ทีไ่ ม่ใช่อาหาร
a) แผนผังของสถานที่ รวมถึงพืน
้ ทีจั
b) อุปกรณ์การผลิตและวัสดุสัมผัสผลิตภัณฑ์ สารทีใ่ ช ้ในการผลิตและการไหลของ
วัสดุ
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c) โปรแกรมสุขลักษณะขัน
้ พืน
้ ฐาน PRPs ทีม
่ อ
ี ยู่ ตัวแปรของกระบวนการ มาตรการ
ควบคุม ถ ้ามี และ/หรือ ความเข ้มงวดทีน
่ ามาใช ้ หรือกระบวนการทีอ
่ าจจะมีอท
ิ ธิพลต่อ
ความปลอดภัยในอาหาร
d) ข ้อกาหนดภายนอก (เช่น จากผู ้ทีม
่ อ
ี านาจทางกฏหมาย/ข ้อบังคับ หรือ ลูกค ้า) ที่
อาจจะมีผลต่อตัวเลือกและความเข ้มงวดของมาตรการควบคุม
การเปลีย
่ นแปลงทีเ่ ป็ นผลมาจากการเปลีย
่ นฤดูกาลทีค
่ าดไว ้หรือรูปแบบช่วงเวลา
ทางานต ้องถูกนามารวมตามความเหมาะสม
คาอธิบายจะต ้องได ้รับการปรับปรุงตามความเหมาะสมและเก็บรักษาไว ้เป็ นข ้อมูลทีเ่ ป็ น
เอกสาร
8.5.2 การวิเคราะห์อ ันตราย
8.5.2.1 ทว่ ั ไป
ทีมความปลอดภัยในอาหารต ้องทาการวิเคราะห์อน
ั ตราย โดยอ ้างอิงตามข ้อมูล
เบือ
้ งต ้น เพือ
่ ระบุอันตรายทีต
่ ้องได ้รับการควบคุม ระดับการควบคุมต ้องทาให ้มั่นใจถึง
ความปลอดภัยในอาหาร มาตรการควบคุมแบบรวมต ้องถูกนามาใช ้ตามความเหมาะสม
8.5.2.2.1 องค์กรต ้องระบุและทาเอกสารอันตรายต่อความปลอดภัยในอาหารทัง้ หมด
ทีค
่ าดการณ์อย่างสมเหตุสมผลว่าจะเกิดขึน
้ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ประเภทของ
้ ้องอยูบ
การผลิต และสิง่ แวดล ้อมในการผลิต การบ่งชีต
่ นพืน
้ ฐานของ:
a) ข ้อมูลเบือ
้ งต ้นและข ้อมูลทีร่ วบรวมได ้ตาม 8.5.1.1
b) ประสบการณ์
c) ข ้อมูลภายในและภายนอก รวมถึง ขอบเขตทีเ่ ป็ นไปได ้ ข ้อมูลการระบาด ข ้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และข ้อมูลในอดีตอืน
่ ๆ
d) ข ้อมูลจากห่วงโซ่อาหารเรือ
่ งความอันตรายต่อความปลอดภัยในอาหารทีอ
่ าจจะ
สัมพันธ์กับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้าย ผลิตภัณฑ์ตัวกลางและอาหารในขณะ
บริโภค และ
e) กฏหมาย/ข ้อบังคับ และข ้อกาหนดของลูกค ้า
่ วชาญภายนอกทีค
หมายเหตุ 1 ประสบการณ์สามารถรวมถึงพนั กงานและผู ้เชีย
่ ุ ้นเคยกับ
ผลิตภัณฑ์และ/หรือกระบวนการในโรงงานอืน
่ ๆ
หมายเหตุ 2 ข ้อกาหนดทางกฏหมาย/ข ้อบังคับสามารถรวมถึง วัตถุประสงค์ความ
ปลอดภัยในอาหาร (FSOs) คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
(Codex Alimentarius Commission) ได ้กาหนด FSOs ไว ้ว่า “ความถีม
่ ากทีส
่ ด
ุ และ/
หรือ ความเข ้มข ้นของความอันตรายในอาหารในช่วงเวลาทีบ
่ ริโภคทีใ่ ห ้หรือนามาซึง่
ระดับการป้ องกันทีเ่ หมาะสม (ALOP)”
อันตรายควรได ้รับการพิจารณาอย่างละเอียดเพือ
่ ให ้มีการประเมินอันตรายและเลือก
มาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสม
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8.5.2.2.2 องค์กรต ้องระบุขน
ั ้ ตอน (เช่น การรับวัตถุดบ
ิ การผลิตและการกระจาย) ที่
ความอันตรายต่อความปลอดภัยในอาหารแต่ละประเภทสามารถเกิดขึน
้ เริม
่ ต ้น เพิม
่ ขึน
้
หรือ มีอยูไ่ ด ้
เมือ
่ ทาการระบุความอันตราย องค์กรต ้องพิจารณา:
a) ขัน
้ ตอนก่อนหน ้าและขัน
้ ตอนต่อไปในห่วงโซ่อาหาร
b) ขัน
้ ตอนทัง้ หมดในกระบวนการ
c) อุปกรณ์ในการผลิต สาธารณูปโภค/การบริการ สภาพแวดล ้อมของกระบวนการและ
บุคลากร
8.5.2.2.3 องค์กรต ้องระบุระดับทีย
่ อมรับได ้ในผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้ายของแต่ละความ
อันตรายต่อความปลอดภัยในอาหารทีถ
่ ูกบ่งชี้ เมือ
่ ใดก็ตามทีเ่ ป็ นไปได ้
เมือ
่ ทาการระบุระดับทีย
่ อมรับได ้ องค์กรต ้องพิจารณา:
a) กฏหมาย/ข ้อบังคับและข ้อกาหนดของลูกค ้า
b) จุดประสงค์การใช ้งานของผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้าย
c) ข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องอืน
่ ๆ
องค์กรต ้องรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการระบุระดับทีย
่ อมรับได ้และการให ้
เหตุผลสาหรับระดับทีย
่ อมรับได ้ดังกล่าว
8.5.2.3 การประเมินอ ันตราย
องค์กรต ้องทาการประเมินอันตรายในแต่อน
ั ตรายต่อความปลอดภัยในอาหารทีม
่ ก
ี าร
บ่งชี้ เพือ
่ กาหนดว่าการป้ องกันหรือการลดลงอันตรายลงสูร่ ะดับทีย
่ อมรับได ้ มีความ
จาเป็ นหรือไม่
องค์กรต ้องประเมินอันตรายต่อความปลอดภัยในอาหารแต่ละรายการตาม:
a) โอกาสเกิดขึน
้ ของอันตราย ก่อนการประยุกต์ใช ้มาตรการควบคุม
b) ความรุนแรงของผลกระทบทีอ
่ ันตรายต่อสุขภาพทีเ่ กีย
่ วกับจุดประสงค์การใช ้งาน (ดู
8.5.1.4)
องค์กรต ้องระบุอันตรายใดๆทีม
่ น
ี ั ยสาคัญ (significant food safety hazards) ต่อความ
ปลอดภัยในอาหาร
วิธก
ี ารทีใ่ ช ้จะต ้องอธิบายไว ้และจะต ้องมีการเก็บรักษาผลของการประเมินอันตรายไว ้
8.5.2.4 การเลือกและการแบ่งประเภทมาตรการควบคุม
8.5.2.4.1 ตามการประเมินอันตราย องค์กรต ้องเลือกมาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสมหรือ
มาตรการควบคุมแบบรวมทีส
่ ามารถป้ องกันหรือลดอันตรายทีม
่ น
ี ั ยสาคัญต่อความ
ปลอดภัยในอาหาร ซึง่ ได ้ถูกบ่งชีไ้ ว ้ ลงสูร่ ะดับทีย
่ อมรับได ้
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องค์กรต ้องแบ่งประเภทมาตรการควบคุมทีร่ ะบุซงึ่ เลือกไว ้เพือ
่ นามาจัดการเป็ น
โปรแกรมสุขลักษณะพืน
้ ฐาน OPRPs (3.30) หรือจัดการที่ CCPs (3.11)
การแบ่งประเภทต ้องถูกดาเนินการโดยใช ้วิธก
ี ารทีเ่ ป็ นระบบสาหรับมาตรการควบคุมแต่
ละมาตรการ รวมถึงการประเมินดังต่อไปนี้:
a) โอกาสเกิดความล ้มเหลวของหน ้าทีห
่ รือการเปลีย
่ นแปลงในกระบวนการทีส
่ าคัญ
b) ความรุนแรงของผลทีต
่ ามทีใ่ นกรณีทเี่ กิดความล ้มเหลวของหน ้าที่ การประเมินนี้
ต ้องประกอบด ้วย:
1) ผลกระทบของความอันตรายทีม
่ น
ี ั ยสาคัญ( significant food safety hazards) ต่อ
ความปลอดภัยในอาหารทีถ
่ ูกบ่งชี้
2) ความสัมพันธ์ของมาตรการอืน
่ ๆทีม
่ อ
ี ยู่
้
3) มาตรการควบคุมถูกจัดตัง้ ขึน
้ โดยเฉพาะและนามาใชลดระดั
บความอันตรายลงสูใ่ น
ระดับทีย
่ อมรับได ้
4) ผลกระทบจาก มาตรการควบคุมเป็ นมาตรการแบบเดีย
่ ว หรือ เป็ นส่วนหนึง่ ของ
มาตรการควบคุมแบบรวม
8.5.2.4.2 นอกจากนี้ สาหรับมาตรการควบคุมแต่ละมาตรการ วิธก
ี ารทีเ่ ป็ นระบบต ้อง
ประกอบด ้วยการประเมินความเป็ นไปได ้ของ (assessment of the feasibility):
a) การกาหนดค่าวิกฤติทส
ี่ ามารถวัดได ้ และ/หรือ เกณฑ์การปฏิบัตท
ิ ส
ี่ ามารถวัดได ้/
สังเกตได ้
b) การเฝ้ าติดตามเพือ
่ ตรวจจับความล ้มเหลวใดๆทีเ่ ป็ นไปตามค่าวิกฤติและ/หรือ
เกณฑ์การปฏิบัตท
ิ ส
ี่ ามารถวัดได ้/สังเกตได ้
c) ประยุกต์ใช ้การแก ้ไขอย่างทันท่วงทีในกรณีทเี่ กิดความล ้มเหลว
กระบวนการตัดสินใจและผลลัพธ์ของการเลือกและการแบ่งประเภทต ้องถูกเก็บรักษาไว ้
เพือ
่ เป็ นข ้อมูลเอกสาร
ข ้อกาหนดภายนอก (เช่น กฏหมาย/ข ้อบังคับ และ ข ้อกาหนดของลูกค ้า) ทีอ
่ าจจะ
ส่งผลกระทบต่อตัวเลือกและความเข ้มงวดของมาตรการควบคุม ต ้องถูกเก็บรักษาไว ้
เพือ
่ เป็ นเอกสารสารสนเทศ
8.5.3 การร ับรองมาตรการควบคุมและมาตรการควบคุมร่วม
ทีมความปลอดภัยในอาหารจะต ้องรับรองว่ามาตรการทีเ่ ลือกไว ้ จะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมอันตราย. การรับรองจะต ้องทาก่อนการนามาตรการการควบคุม และ
มาตรการควบคุมร่วมมาใช ้ โดยต ้องรวมถึงแผนการควบคุมอันตราย (ดู 8.5.4) และ
หลังจากการเปลีย
่ นแปลงในเรือ
่ งนี้ (ดู 7.4.2 7.4.3 10.2 10.3)
เมือ
่ ผลการรับรองพบว่ามาตรการควบคุม แสดงว่า ไม่สามารถบรรลุการควบคุมตามที่
ตัง้ ใจไว ้ ทีมความปลอดภัยด ้านอาหารจะต ้องแก ้ไขและประเมินมาตรการควบคุมและ /
หรือมาตรการควบคุมร่วมอีกครัง้
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ทีมความปลอดภัยด ้านอาหารต ้องคงไว ้ซึง่ วิธก
ี ารตรวจสอบและหลักฐานความสามารถ
ของการนาไปใช ้ได ้ของมาตรการควบคุมทีท
่ าให ้บรรลุผลลัพธ์ทค
ี่ าดหวังไว ้เป็ นข ้อมูล
เอกสาร
หมายเหตุ การแก ้ไขอาจจะรวมถึงการเปลีย
่ นในมาตรการควบคุม (ตัวแปรกระบวนการ
ความเข ้มงวดและ/หรือมาตรการรวม) และ/หรือ การเปลีย
่ นแปลงในเทคโนโลยีการ
ผลิตวัตถุดบ
ิ คุณลักษณะผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้าย วิธก
ี ารกระจายและ/หรือจุดประสงค์การใช ้
งานของผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้าย
8.5.4 แผนควบคุมความอ ันตราย (HACCP/ แผน OPRP)
8.5.4.1 ทว่ ั ไป
องค์กรต ้องจัดทา นาไปปฏิบัต ิ และรักษาไว ้ซึง่ แผนควบคุมอันตราย จะต ้องรักษาไว ้ใน
รูปแบบเอกสารสารสนเทศและต ้องรวมถึงข ้อมูลของแต่ละมาตรการคุมคุม แต่ละCCP
หรือ OPRP ดังนี้
a) สิง่ ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อความปลอดภัยในอาหารทีจ
่ ะถูกควบคุมโดย CCP หรือโดย
OPRP
b) ค่าวิกฤติท ี่ CCP หรือ เกณฑ์การปฏิบัตส
ิ าหรับ OPRP
c) กระบวนการเฝ้ าติดตาม
d) การแก ้ไข และการปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไขทีจ
่ ะนามาใช ้ หากมีความไม่สอดคล ้องกับค่า
วิกฤติหรือเกณฑ์การปฏิบัต ิ
e) หน ้าทีร่ ับผิดชอบและอานาจ
f) บันทึกการเฝ้ าติดตาม
8.5.4.2 การระบุคา่ วิกฤติและเกณฑ์การปฏิบ ัติ
้ จงเหตุผล
ค่าวิกฤติท ี่ CCPs และเกณฑ์การปฏิบัตส
ิ าหรับ OPRPs ต ้องถูกระบุ คาชีแ
สาหรับการระบุคา่ และเกณฑ์เหล่านี้ต ้องถูกรักษาไว ้เพือ
่ เป็ นเอกสารสารสนเทศ
ค่าวิกฤติท ี่ CCPs ต ้องสามารถวัดได ้ ความสอดคล ้องตามค่าวิกฤติต ้องมั่นใจวว่าไม่เกิน
ระดับทีย
่ อมรับได ้
เกณฑ์การปฏิบัตส
ิ าหรับ OPRPs ต ้องสามารถวัดได ้หรือสังเกตเห็นได ้ ความสอดคล ้อง
ตามเกณฑ์การปฏิบัตต
ิ ้องมั่นใจว่าไม่เกินระดับทีย
่ อมรับได ้
8.5.4.3 ระบบเฝ้าติดตามที่ จุดวิกฤติ CCPs และ OPRPs
แต่ละ CCP ต ้องมีการจัดตัง้ ระบบเฝ้ าติดตามสาหรับแต่ละมาตรการควบคุมหรือ
มาตรการควบคุมร่วม เพือ
่ ตรวจจับความไม่สอดคล ้องใดๆ อยูภ
่ ายใต ้ค่าวิกฤติ ระบบต ้อง
ประกอบด ้วยการวัดทีไ่ ด ้ระบุไว ้ทัง้ หมดซึง่ เกีย
่ วกับค่าวิกฤติ
สาหรับแต่ละ OPRP ต ้องมีการจัดตัง้ ระบบเฝ้ าติดตามสาหรับแต่ละมาตรการควบคุม
หรือมาตรการควบคุมแบบรวมเพือ
่ แสดงให ้เห็นถึงความสอดคล ้องตามเกณฑ์การปฏิบัต ิ
For Training only : สถาบ ัน มาตรฐาน อ ังกฤษ R0 (August 18)

หน้า 20 จาก 31

ระบบเฝ้ าติดตามทีแ
่ ต่ละ CCP และสาหรับแต่ละ OPRP ต ้องประกอบด ้วยเอกสาร
สารสนเทศซึง่ รวมถึง
a) การวัดหรือการสังเกตทีใ่ ห ้ผลลัพธ์ภายในกรอบเวลาทีเ่ หมาะสม
b) วิธก
ี ารเฝ้ าติดตามหรือเครือ
่ งมือทีใ่ ช ้
c) วิธก
ี ารปรับเทียบมาตรฐานทีน
่ ามาใช ้ หรือ สาหรับ OPRP วิธก
ี ารทีเ่ หมือนกันสาหรับ
การทวนสอบการวัดหรือการสังเกตทีไ่ ว ้วางใจได ้ (ดู 8.7)
d) ความถีก
่ ารเฝ้ าติดตาม
e) ผลการเฝ้ าติดตาม
f)ความรับผิดชอบและอานาจหน ้าทีใ่ นการติดตามตรวจสอบ
g) หน ้าทีร่ ับผิดชอบและอานาจทีเ่ กีย
่ วกับการเฝ้ าติดตามและการประเมินผลการเฝ้ า
ติดตาม
ในแต่ละ CCP วิธก
ี ารและความถีก
่ ารเฝ้ าติดตามต ้องมีความสามารถในการตรวจจับ
ความไม่สอดคล ้องกับค่าวิกฤติอย่างเหมาะสมกับเวลา และทาให ้มีการแยกและประเมิน
ผลลัพธ์อย่างเหมาะสมกับเวลา (ดู 8.9.4)
สาหรับแต่ละ OPRP วิธก
ี ารติดตามและความถีจ
่ ะต ้องเป็ นไปตามความเป็ นไปได ้ทีจ
่ ะ
เกิดความล ้มเหลวและความรุนแรงของผลกระทบทีต
่ ามมา
เมือ
่ ทาการเฝ้ าติดตาม OPRP จะขึน
้ อยูก
่ ับข ้อมูลคุณลักษณะจากการสังเกตุ (เช่น การ
ตรวจสอบจากสภาพปรากฎ) ซึง่ จะต ้องได ้รับการสนั บสนุนโดยคาแนะนาหรือ
ข ้อกาหนด
8.5.4.4 การปฏิบ ัติเมือ
่ ไม่สอดคล้องก ับค่าวิกฤติหรือเกณฑ์การปฏิบ ัติ
องค์กรต ้องระบุแผนควบคุมความอันตราย การแก ้ไข (ดู 8.9.2) และปฎิบัตก
ิ ารแก ้ไขให ้
ถูกต ้อง (8.9.3) ทีจ
่ ะนามาใช ้เมือ
่ ไม่สอดคล ้องกับค่าวิกฤติหรือเกณฑ์การปฏิบัต ิ การ
ปฏิบัตต
ิ ้องทาให ้มั่นใจว่า:
a) ผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ปลอดภัยต ้องไม่ถก
ู ปล่อยออก (ดู 8.9.4)
b) สาเหตุของความไม่สอดคล ้องได ้รับการระบุ
่ ายในค่าวิกฤติหรือ
c) ตัวแปรทีถ
่ ูกควบคุมที่ CCP หรือโดย OPRP จะถูกนากลับมาสูภ
เกณฑ์การปฏิบัต ิ และ
d) มีการป้ องกันการเกิดซ้า
องค์กรต ้องดาเนินการการแก ้ไขตาม 8.9.2 และปฏิบัตแ
ิ ก ้ไขให ้ถูกต ้องตาม 8.9.3
้ องแผนควบคุมอ ันตราย Implementation of the
8.5.4.5 การประยุกต์ใชข
hazard control plan
แผนควบคุมอันตรายต ้องถูกนามาปฏิบัตแ
ิ ละรักษาไว ้ และหลักฐานทีเ่ กีย
่ วข ้องต ้องถูก
เก็บรักษาไว ้เพือ
่ เป็ นเอกสารสารสนเทศ
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8.6 การปร ับปรุงข้อมูล ทีร่ ะบุ PRPs และแผนการควบคุมความอ ันตราย
ในการจัดตัง้ แผนควบคุมความอันตราย องค์กรต ้องปรับปรุงข ้อมูลดังต่อไปนี้ :
a) คุณลักษณะของวัตถุดบ
ิ ส่วนประกอบและวัสดุสัมผัสผลิตภัณฑ์
b) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้าย
้
c) จุดประสงค์การใชงาน
d) แผนผังการไหลและคาอธิบายกระบวนการและสภาพแวดล ้อมของกระบวนการ
องค์กรต ้องทาให ้มัน
่ ใจว่า แผนควบคุมความอันตรายและ/หรือ PRP ต ้องได ้รับการ
ปรับปรุงให ้เป็ นปั จจุบัน
8.7 การควบคุมการเฝ้าติดตามและการว ัด
องค์กรต ้องจัดเตรียมหลักฐานการเฝ้ าติดตามทีเ่ ฉพาะเจาะจง วิธก
ี ารวัดและอุปกรณ์ใช ้
งานทีเ่ พียงพอสาหรับกิจกรรมการเฝ้ าติดตามและการวัดทีเ่ กีย
่ วกับ PRP(s) และแผน
ควบคุมความอันตราย
การตรวจวัดและอุปกรณ์สาหรับการตรวจวัด จะต ้อง
a) ถูกปรับเทียบมาตรฐานหรือทวนสอบในช่วงทีร่ ะบุ ก่อนนามาใช ้
b) ถูกปรับ หรือ ปรับใหม่อก
ี ครัง้ ตามความจาเป็ น
้ ง่ ระบุ สถานะของการสอบเทียบ
c) ชีบ
d) ได ้รับการป้ องกันจากการปรับทีอ
่ าจจะทาให ้ผลการวัดใช ้การไม่ได ้
่ ม
e) ได ้รับการป้ องกันจากความเสียหายและการเสือ
ผลของการปรับเทียบมาตรฐานและการรับรองต ้องถูกเก็บรักษาไว ้เพือ
่ เป็ นเอกสาร
สารสนเทศ การปรับเทียบมาตรฐานของอุปกรณ์ทงั ้ หมดต ้องสามารถสอบกลับได ้ตาม
มาตรฐานการวัดระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เมือ
่ ไม่มม
ี าตรฐานทีจ
่ ะนามาใช ้ หลักการ
ทีน
่ ามาใช ้สาหรับการปรับเทียบมาตรฐานหรือการรับรองต ้องถูกเก็บรักษาไว ้เพือ
่ เป็ น
เอกสารสารสนเทศ
องค์กรต ้องประเมินความถูกต ้องของผลจากการวัดทีผ
่ ่านมา เมือ
่ พบว่าอุปกรณ์และ
สภาพแวดล ้อมของกระบวนการไม่เป็ นไปตามข ้อกาหนด องค์กรต ้องดาเนินการปฏิบัต ิ
ทีเ่ หมาะสมต่ออุปกรณ์หรือสภาพแวดล ้อมของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ใดๆทีไ่ ด ้รับ
ผลกระทบ การประเมินและผลการปฏิบัตจิ ะต ้องถูกเก็บรักษาไว ้เพือ
่ เป็ นข ้อมูลเอกสาร
ซอฟท์แวร์ทน
ี่ ามาใช ้ในการเฝ้ าติดตามและการวัดภายในระบบการบริหารความ
ปลอดภ ัยในอาหารจะต ้องได ้รับการรับรองโดยองค์กร ผู ้ขายซอฟท์แวร์ หรือบุคคลที่
้
สามก่อนนามาใชงาน
เอกสารสารสนเทศเกีย
่ วกับกิจกรรมการรับรองจะต ้องถูกเก็บ
รักษาโดยองค์กร และซอฟท์แวร์ต ้องได ้รับการอัพเดทในเวลาทีเ่ หมาะสม
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เมือ
่ ไหร่ก็ตามทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลง รวมถึงการเปลีย
่ นแปลง/การแก ้ไขซอฟท์แวร์เป็ น
ซอฟท์แวร์เพือ
่ การค ้า การเปลีย
่ นแปลงเหล่านี้ต ้องได ้รับการอนุมัต ิ จัดทาเป็ นเอกสาร
และรับรองก่อนนาไปใช ้
หมายเหตุ ซอฟท์แวร์ทวี่ างขายทั่วไปโดยปกติทใี่ ช ้ภายในขอบเขตการใช ้งานทีร่ ะบุไว ้
ซึง่ สามารถถือว่าได ้รับการรับรองทีเ่ พียงพอแล ้ว
้ ฐาน PRPs และแผนการ
8.8 การทวนสอบทีเ่ กีย
่ วก ับ โปรแกรมสุขล ักษณะพืน
ควบคุมอ ันตราย
8.8.1 การทวนสอบ
องค์กรต ้องจัดทา นาไปปฏิบัต ิ และรักษาไว ้ซึง่ กิจกรรมการทวนสอบทีก
่ าหนด
จุดประสงค์ วิธก
ี าร ความถีแ
่ ละหน ้าทีร่ ับผิดชอบสาหรับกิจกรรมการทวนสอบนั น
้
กิจกรรมการทวนสอบแต่ละกิจกรรมจะต ้องยืนยันว่า:
้
a) PRP(s) ถูกนามาใชและมี
ประสิทธิผล
b) แผนควบคุมความอันตราย (the hazard control plan) ถูกนามาใช ้และมี
ประสิทธิผล
c) ระดับอันตรายอยูภ
่ ายในระดับทีย
่ อมรับได ้ทีร่ ะบุไว ้
d) ข ้อมูลนาเข ้าการวิเคราะห์ความอันตรายได ้รับการปรับปรุงให ้เป็ นปั จจุบัน
e) การปฏิบัตอ
ิ น
ื่ ๆทีร่ ะบุโดยองค์กรถูกนามาใช ้และมีประสิทธิผล
องค์กรต ้องทาให ้มัน
่ ใจว่ากิจกรรมการทวนสอบไม่ได ้ถูกดาเนินการโดยบุคลากรทีม
่ ี
หน ้าทีใ่ นการเฝ้ าติดตามกิจกรรมหรือมาตรการควบคุม
่ สารไปยัง
ผลการทวนสอบจะต ้องถูกรักษาไว ้เพือ
่ เป็ นเอกสารสารสนเทศและต ้องถูกสือ
ทีมความปลอดภัยในอาหาร
เมือ
่ การทวนสอบขึน
้ กับการทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้ายหรือตัวอย่างกระบวนการ
โดยตรง และซึง่ ตัวอย่างจะแสดงให ้เห็นถึงความไม่สอดคล ้องกับระดับทีย
่ อมรับได ้ของ
อันตรายต่อความปลอดภัยในอาหาร (8.5.2.2) องค์กรจะจัดการกับรุ่นของผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ด ้รับผลกระทบต ้องถูกจัดการในลักษณะของผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ปลอดภัย (ดู 8.9.4.3)
และนาการปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไขมาใช ้ตาม 8.9.2
8.8.2 การวิเคราะห์ผลล ัพธ์ของกิจกรรมการทวนสอบ
ทีมความปลอดภัยในอาหารต ้องประเมินแต่ละผลลัพธ์ของการทวนสอบ และจะต ้อง
เป็ นข ้อมูลนาเข ้าสาหรับการประเมินสมรรถนะระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร
(ดู ข ้อกาหนด 9.1.2)
8.9 การควบคุมผลิตภ ัณฑ์และกระบวนการทีไ่ ม่เป็นตามข้อกาหนด
For Training only : สถาบ ัน มาตรฐาน อ ังกฤษ R0 (August 18)

หน้า 23 จาก 31

8.9.1 ทว่ ั ไป
องค์กรต ้องทาให ้มัน
่ ใจว่าข ้อมูลทีไ่ ด ้รับจากการเฝ้ าติดตาม OPRPs และที่ CCPs ได ้รับ
การประเมินโดยบุคลากรทีแ
่ ต่งตัง้ ขึน
้ ซึง่ มีความสามารถเหมาะสมและมีอานาจในการ
เริม
่ ต ้นการแก ้ไข และปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไข
8.9.2 การแก้ไข
8.9.2.1 องค์กรต ้องทาให ้มั่นใจว่าเมือ
่ ค่าวิกฤต CCP และหรือ OPRP เกินเกณฑ์ท ี่
้ ง่ และควบคุม ในส่วนทีเ่ กีย
กาหนด ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับผลกระทบจะได ้รับการชีบ
่ วข ้อง
กับการใช ้งานและการปล่อยผ่าน
องค์กรต ้องจัดทา รักษา และปรับปรุงให ้เป็ นปั จจุบัน โดยต ้องประกอบด ้วย:
a) การทบทวนความไม่สอดคล ้องตามข ้อกาหนดทีร่ ะบุโดยลูกค ้าและ/หรือคาร ้องเรียน
ของผู ้บริโภค/รายงานการตรวจสอบทางกฎหมาย
b) ทบทวนการแก ้ไขทีไ่ ด ้ดาเนินการไป
8.9.2.2 เมือ
่ ค่าวิกฤต CCP เกินเกณฑ์ทก
ี่ าหนด ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับผลกระทบจะได ้รับ
้ ง่ และควบคุม ว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ทอ
การชีบ
ี่ าจไม่ปลอดภัย
8.9.2.3 เมือ
่ พบว่า OPRP เกินเกณฑ์ทก
ี่ าหนด ต ้องปฏิบัตด
ิ งั ต่อไปนี้
a) พิจารณาผลกระทบด ้านความปลอดภ ้ยในอาหารจากการเบีย
่ งเบน
b) พิจารณาหาสาเหตุของการเบียงเบน
ี้ ง่ ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับผลกระทบและดาเนินการจัดการ ตามข ้อ 8.9.4
c) ระบุชบ
องค์กรต ้อง เก็บรักษาผลของการประเมินไว ้เป็ นข ้อมูลเอกสาร
8.9.2.4 การแก ้ไขผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่เป็ นไปตามข ้อกาหนด จะต ้องเก็บเป็ นเอกสาร
สารสนเทศซึง่ ประกอบไปด ้วย
a) ลักษณะของของความไม่สอดคล ้อง
b) สาเหตุของความล ้มเหลว
c) ผลทีต
่ ามมาอันเนือ
่ งมาจากการไม่เป็ นไปตามข ้อกาหนด
8.9.3 การปฏิบ ัติการแก้ไข
ต ้องมีการประเมินความจาเป็ นในการปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไขเมือ
่ CCP และ / หรือ OPRP ไม่
เป็ นไปตามข ้อกาหนด
องค์กรต ้องจัดทาและเก็บรักษาข ้อมูลเอกสารขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั ิ ทีร่ ะบุกจิ กรรมที่
้ ง่ และกาจัดสาเหตุของความไม่สอดคล ้องทีต
เหมาะสมในการชีบ
่ รวจพบเพือ
่ ป้ องกันการ
่ ารควบคุม ภายหลังสิง่ ทีไ่ ม่
กลับเป็ นซ้าและเพือ
่ นากระบวนการหรือระบบกลับเข ้าสูก
สอดคล ้องไม่เป็ นไปตามข ้อกาหนด
กิจกรรมต่างๆประกอบด ้วย
a) การทบทวนความไม่สอดคล ้อง ทีถ
่ ูกระบุโดยลุกค ้า และหรือผู ้บริโภค / หรือ
ข ้อบังคับ
b) ทบทวนแนวโน ้มจากผลการตรวจวัดเฝ้ าระวัง ทีอ
่ าจชีใ้ ห ้เป็ นถึงการพัฒนาไปในทาง
ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได ้
c) การพิจารณาค ้นหาสาเหตุของความไม่สอดคล ้อง
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d) การพิจารณาการดาเนินการเพือ
่ ให ้มั่นใจว่าการไม่เป็ นไปตามข ้อกาหนดจะไม่เกิดขึน
้
อีก
e)บันทึกผลกการปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไข
f) การทบทวนการปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไข เพือ
่ ให ้มั่นใจถึงประสิทธิผล
องค์กรต ้องจัดเก็บการปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไขเป็ นข ้อมูลเอกสาร
8.9.4 การควบคุมผลิตภ ัณฑ์ทีม
่ แ
ี นวโน้มไม่ปลอดภ ัย
8.9.4.1 ทว่ ั ไป
่ ว่ งโซ่อาหาร เว ้นแต่ม ี
องค์กรต ้องดาเนินการเพือ
่ ป้ องกันผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ปลอดภัยเข ้าสูห
จะแสดงให ้เห็นว่า:
a) สิง่ ทีเ่ ป้ นอันตรายต่อความปลอดภัยในอาหารทีก
่ ังวลได ้ถูกทาให ้ลดลงสูร่ ะดับที่
ยอมรับได ้ทีก
่ าหนดไว ้
b) สิง่ ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อความปลอดภัยในอาหารทีก
่ งั วลจะถูกลดลงสูร่ ะดับทีย
่ อบรับได ้
่ ว่ งโซ่อาหาร และ
ทีร่ ะบุไว ้ ก่อนเข ้าสูห
c) ผลิตภัณฑ์ยังคงสอดคล ้องกับระดับทีย
่ อมรับได ้ทีร่ ะบุไว ้ของอันตรายต่อความ
ปลอดภัยในอาหารทีก
่ งั วล แม ้ว่าจะพบความไม่สอดคล ้อง
องค์กรต ้องเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับการระบุวา่ อาจไม่ปลอดภัยภายใต ้การควบคุม
จนกว่าผลิตภัณฑ์จะได ้รับการประเมินในและได ้รับการพิจารณาเรือ
่ งการจาหน่ายแล ้ว
หากผลิตภัณฑ์ทอ
ี่ อกจากการควบคุมขององค์กรและถูกระบุวา่ มีความไม่ปลอดภัย
ภายหลัง องค์กรต ้องแจ ้งผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีเ่ กีย
่ วข ้องและเริม
่ ต ้นกระบวนการถอนคืน/
การเรียกคืน (ดู 8.9.5)
การควบคุมและการตอบสนองทีเ่ กีย
่ วข ้องจากผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียและอานาจในการ
จัดการกับผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ปลอดภัยต ้องถูกเก็บรักษาเพือ
่ เป็ นเอกสารสารสนเทศ
8.9.4.2 การประเมินสาหร ับการปล่อย Evaluation for release
ผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากความไม่สอดคล ้องตามข ้อกาหนดต ้องถูก
ประเมิน
ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับผลกระทบจากความไม่สอดคล ้องกับค่าวิกฤติท ี่ CCPs จะไม่ถก
ู นาไป
วางจาหน่าย แต่จะถูกจัดการตาม 8.9.4.3 ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับผลกระทบจากความไม่
สอดคล ้องกับเกณฑ์การปฏิบัตส
ิ าหรับ OPRPs จะปล่อยได ้หากมีความปลอดภัย เมือ
่ นา
เงือ
่ นไขใดๆต่อไปนี้มาใช ้:
a) หลักฐานนอกเหนือจากระบบการเฝ้ าติดตามทีแ
่ สดงให ้เห็นว่ามาตรการควบคุมมี
ประสิทธิผล
b) หลักฐานทีแ
่ สดงให ้เห็นว่าผลกระทบรวมของมาตรการควบคุมสาหรับผลิตภัณฑ์ท ี่
เฉพาะเจาะจง สอดคล ้องกับสมรรถนะทีว่ างแผนไว ้ (ระดับทีย
่ อมรับได ้ทีร่ ะบุ)
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่ การวิเคราะห์และ/หรือกิจกรรมการทวนสอบอืน
c) ผลของการสุม
่ ๆ แสดงให ้เห็นว่า
ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับผลกระทบมีความสอดคล ้องกับระดับทีย
่ อมรับได ้ทีร่ ะบุไว ้ของความ
อันตรายต่อความปลอดภัยในอาหารทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ผลลัพธ์ของการประเมินการวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์ต ้องถูกเก็บรักษาไว ้เพือ
่ เป็ นข ้อมูล
เอกสาร
8.9.4.3 การกาจ ัดผลิตภ ัณฑ์ทไี่ ม่สอดคล้องตามข้อกาหนด
ผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ผ่านการยอมรับสาหรับการปล่อยต ้อง:
a) นาไปผ่านกระบวนการผลิตใหม่ หรือผ่านกระบวนการเพิม
่ เติม ภายในหรือ ภายนอก
องค์กรเพือ
่ ให ้มั่นใจว่ามีการป้ องกันหรือลดอันตรายต่อความปลอดภัยในอาหารลงสู่
ระดับทีย
่ อมรับได ้ หรือ
b) เปลีย
่ นรูปแบบการใช ้งาน ตราบเท่าทีค
่ วามปลอดภัยในอาหารในห่วงโซ่อาหาร
ไม่ได ้รับผลกระทบ หรือ
c) ทาลายและ/หรือกาจัดเป็ นของเสีย
ข ้อมูลเอกสารสาหรับการกาจัดผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่สอดคล ้องตามข ้อกาหนด รวมถึงการ
้ องอานาจการอนุมต
บ่งชีข
ั ท
ิ แ
ี่ ต่งตัง้ ขึน
้ ต ้องถูกเก็บรักษาไว ้
8.9.5 การถอนคืน/การเรียกคืน
องค์กรต ้องทาให ้มัน
่ ใจได ้ถึงการถอนคืน/การเรียกคืนล็อตของผลิตภัณฑ์ทถ
ี่ ูกระบุวา่
เป็ นผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ปลอดภัยได ้สมบูรณ์และทันเวลา โดยการแต่งตัง้ ผู ้มีอานาจทีม
่ ี
อานาจในการเริม
่ ต ้นและดาเนินการถอน / เรียกคืน
องค์กรต ้องจัดทาและธารงรักษาเอกสารสารสนเทศทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อักษร สาหรับ
a) การแจ ้งไปยังผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียทีเ่ กีย
่ วข ้อง (เช่น ผู ้มีอานาจทางกฏหมาย/ข ้อบังคับ
ลูกค ้าและ/หรือผู ้บริโภค)
b) การจัดการผลิตภัณฑ์ทถ
ี่ อนคืน/เรียกคืน และ ผลิตภัณฑ์ทอ
ี่ ยูใ่ นคลังสินค ้า
c) การดาเนินการตามลาดับการปฏิบัตท
ิ จ
ี่ ะนามาใช ้
ผลิตภัณฑ์ทถ
ี่ อนคืน/เรียกคืนและผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้ายทีย
่ งั อยูใ่ นคลังสินค ้าต ้องได ้รั บการ
ป้ องกันหรืออยูภ
่ ายใต ้การควบคุมขององค์กรจนกว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะถูกจัดการตาม
8.9.4.3
สาเหตุ ขอบเขตและผลลัพธ์ของการถอดคืน/การเรียกคืนต ้องถูกเก็บรักษาไว ้เพือ
่ เป็ น
ข ้อมูลเอกสารและต ้องรายงานไปยังฝ่ ายบริหารระดับสูง ในลักษณะของข ้อมูลนาเข ้า
สาหรับการทบทวนของฝ่ ายบริหาร (9.3)
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องค์กรต ้องทวนสอบการดาเนินการและประสิทธิผลของการถอนคืน/การเรียกคืน ผ่าน
การใช ้เทคนิคทีเ่ หมาะสม (เช่น การจาลองการถอนคืน/การเรียกคืน หรือ การฝึ กการ
ถอนคืน/การเรียกคืน) และเก็บรักษาข ้อมูลเอกสาร

9. การประเมินสมรรถนะ

9.1 การติดตาม การว ัดผล การวิเคราะห์และการประเมิน
9.1.1 ทว่ ั ไป
องค์กรต ้องพิจารณา:
a) สิง่ ทีต
่ ้องถูกเฝ้ าติดตามและวัดผล
b) วิธก
ี ารสาหรับการเฝ้ าติดตาม การวัด การวิเคราะห์และการประเมิน ตามทีน
่ ามาใช ้
เพือ
่ ให ้มั่นใจถึงผลลัพธ์ทถ
ี่ ูกต ้อง
c) เมือ
่ ใดทีจ
่ ะต ้องทาการเฝ้ าติดตามและการวัด
d) เมือ
่ ใดทีผ
่ ลจากการเฝ้ าติดตามและการวัดจะถูกวิเคราะห์และประเมิน
e) ผุ ้ใครจะเป็ นผู ้วิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์จากการเฝ้ าติดตามและการวัด
องค์กรต ้องเก็บรักษาข ้อมูลเอกสารทีเ่ หมาะสมไว ้เป็ นหลักฐาน
องค์กรต ้องประเมินสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบการบริหารความปลอดภัยใน
อาหาร
9.1.2 การวิเคราะห์และการประเมิน
องค์กรต ้องวิเคราะห์และประเมินข ้อมูลทีเ่ หมาะสมและข ้อมูลทีเ่ กิดจากการเฝ้ าติดตาม
และการวัด รวมถึงผลของกิจกรรมการทวนสอบทีเ่ กีย
่ วกับ PRPs และแผนควบคุมความ
อันตราย (ดู 8.8 และ 8.5.4) การตรวจประเมินภายใน (ดู 9.2) และการตรวจประเมิน
ภายนอก
การวิเคราะห์ต ้องถูกดาเนินการเพือ
่ :
a) ยืนยันว่าสมรรถนะโดยรวมของระบบว่าเป็ นไปตามแผนทีก
่ าหนดข ้อกาหนดและตาม
ระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหารทีถ
่ ูกจัดตัง้ ขึน
้ โดยองค์กร
b) ระบุความต ้องการสาหรับการทาให ้ทันสมัยหรือการปรับปรุงระบบการบริหารความ
ปลอดภัยในอาหาร
c) ระบุแนวโน ้มทีบ
่ ง่ บอกอัตราการเกิดผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ปลอดภัยหรือความล ้มเหลวของ
กระบวนการทีส
่ งู ขึน
้
d) จัดตัง้ ข ้อมูลสาหรับการวางแผนของโปรแกรมการตรวจประเมินภายในทีเ่ กีย
่ วกับ
สถานะและความสาคัญของพืน
้ ทีท
่ จ
ี่ ะถูกตรวจประเมิน และ
e) แสดงหลักฐานว่าการแก ้ไขและการปฏิบัตกิ ารแก ้ไขใดๆทีน
่ ามาใช ้มีประสิทธิผล
ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์และกิจกรรมใดๆต ้องถูกเก็บรักษาไว ้เป็ นเอกสารสารสนเทศ
และต ้องรายงานไปยังฝ่ ายบริหารระดับสูง และถูกนามาใช ้เป็ นข ้อมูลสาหรับการ
ทบทวนของฝ่ ายบริหาร (ดู 9.3) และการปรับปรุงให ้เป็ นปั จจุบน
ั ของระบบการบริหาร
ความปลอดภัยในอาหาร
หมายเหตุ : วิธก
ี ารวิเคราะห์ข ้อมูลสามารถรวมถึงเทคนิคทางสถิต ิ
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9.2 การตรวจประเมินภายใน
9.2.1 องค์กรต ้องดาเนินการการตรวจประเมินภายในในช่วงเวลาทีก
่ าหนด เพือ
่ เป็ นการ
ให ้ข ้อมูลว่าระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร:
a) สอดคล ้องกับ:
1) ข ้อกาหนดขององค์กรเองสาหรับระบบการบริการความปลอดภัยในอาหาร
2) ข ้อกาหนดของเอกสารนี้
b) ถูกนามาปฏิบัตอ
ิ ย่างมีประสิทธิผลและได ้รับการธารงรักษาไว ้
9.2.2 องค์กรต ้อง:
a) วางแผน จัดทา นามาปฏิบัตแ
ิ ละรักษาไว ้ซึง่ โปรแกรมการตรวจประเมิน ซึง่
ประกอบด ้วย ความถี่ วิธก
ี าร หน ้าทีร่ ับผิดชอบ ข ้อกาหนดการวางแผนและการรายงาน
ซึง่ ต ้องพิจารณาความสาคัญของกระบวนการทีเ่ กีย
่ วข ้อง การเปลีย
่ นแปลงในระบบการ
บริหารความปลอดภัยในอาหาร และผลลัพธ์ของการเฝ้ าติดตาม การวัดและการตรวจ
ประเมินครัง้ ล่าสุด
b) กาหนดเกณฑ์การตรวจประเมินและขอบเขตของแต่ละการตรวจประเมิน
c) เลือกผู ้ตรวจประเมินทีม
่ ค
ี วามสามารถ และทาการตรวจประเมินเพือ
่ ให ้แน่ใจ
วัตถุประสงค์และเป็ นกลางของกระบวนการตรวจประเมิน
d) ทาให ้มั่นใจว่าผลของการตรวจประเมินถูกรายงานไปยังทีมความปลอดภัยในอาหาร
และฝ่ ายบริหารทีเ่ กีย
่ วข ้อง
e) เก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเป็ นหลักฐานของการดาเนินการของโปรแกรมการตรวจ
ประเมินและผลของการตรวจประเมิน
f) ดาเนินการการแก ้ไขและการปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไขทีจ
่ าเป็ นภายในเวลาทีต
่ กลงไว ้
g) พิจารณาว่าระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหารตรงตามจุดประสงค์ของ
นโยบายความปลอดภัยในอาหาร (ดู 5.2) และวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารความ
ปลอดภัยในอาหาร (ดู 6.2) หรือไม่
กิจกรรมติดตามผลโดยองค์กรจะต ้องรวมถึงการทวนสอบการดาเนินการและการ
รายงานผลการทวนสอบ
หมายเหตุ ISO 19011 ให ้แนวทางสาหรับการตรวจประเมินระบบการบริหาร
9.3 การทบทวนของฝ่ายบริหาร
9.3.1 ทว่ ั ไป
ฝ่ ายบริหารระดับสูงต ้องทบทวนระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหารขององค์กรใน
ช่วงเวลาทีว่ างแผนไว ้ เพือ
่ ให ้มัน
่ ใจถึงความเหมาะสม ความเพียงพอและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่องของระบบ
9.3.2 ข้อมูลนาเข้าสาหร ับการทบทวนของฝ่ายบริหาร
การทบทวนของฝ่ ายบริหารต ้องประกอบด ้วยการพิจารณาเกีย
่ วกับ:
a) สถานะของการปฏิบัตจิ ากการทบทวนของฝ่ ายบริหารครัง้ ทีผ
่ ่านมา
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b) การเปลีย
่ นแปลงของประเด็นภายนอกและภายในทีเ่ กีย
่ วข ้องกับระบบการบริหาร
ความปลอดภัยในอาหาร รวมถึงการเปลีย
่ นแปลงในองค์กรและบริบทขององค์กร (ดู
4.1)
c) ข ้อมูลเรือ
่ งสมรรถนะและประสิทธิผลของระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร
รวมถึงแนวโน้มใน:
1) ผลของกิจกรรมการอัพเดทระบบ (ดู 4.4 และ 10.3)
2) ผลลัพธ์การเฝ้ าติดตามและการวัด
3) การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของกิจกรรมการทวนสอบทีเ่ กีย
่ วกับ PRPs และแผน
ควบคุมความอันตราย (ดู 8.8.2)
4) ความไม่สอดคล ้องตามข ้อกาหนดและการปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไข
5) ผลลัพธ์การตรวจประเมิน (ภายในและภายนอก)
6) การตรวจสอบ (เช่น กฎหมาย ลูกค ้า)
7) สมรรถนะของผู ้จัดหาภายนอก
่ งและโอกาส และการทบทวนประสิทธิผลของการ
8) การทบทวนความเสีย
ปฏิบัตท
ิ น
ี่ ามาใช ้จัดการ (ดู 6.1)
9) ขอบเขตทีส
่ อดคล ้องกับวัตถุประสงค์ของระบบการบริหารความปลอดภัย
ในอาหาร
d) ความเพียงพอของทรัพยากร
e) สถานการณ์ฉุกเฉิน อุบัตก
ิ ารณ์ (ดู 8.4.2) หรือ การถอนคืน/การเรียกคืน (ดู 8.9.5)
ทีเ่ กิดขึน
้
่ สารภายนอก (7.4.2) และภายใน (7.4.3)
f) ข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องทีไ่ ด ้รับผ่านทางการสือ
รวมถึงคาเรียกร ้องและคาร ้องเรียนจากผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย
g) โอกาสสาหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศไว ้เป็ นหลักฐานของผลการทบทวนฝ่ ายบริหาร
9.3.3 ผลจากการทบทวนของฝ่ายบริหาร
ผลทีไ่ ด ้รับจากการทบทวนของฝ่ ายบริหารต ้องประกอบด ้วย:
a) การตัดสินใจและการดาเนินการทีส
่ ัมพันธ์กับโอกาสในการปร ับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และ
b) ความจาเป็ นในการปรับปรุงและเปลีย
่ นแปลง ระบบการบริหารความปลอดภัยใน
อาหาร รวมถึงความต ้องการทรัพยากรและการทบทวนนโยบายและวัตถุประสงค์ด ้าน
ความปลอดภัยของอาหารของ ระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร
องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเพือ
่ เป็ นหลักฐานของผลลัพธ์ของการทบทวน
ของฝ่ ายบริหาร

10 การปร ับปรุง

10.1 ความไม่สอดคล้องตามข้อกาหนดและการปฏิบ ัติการแก้ไข
10.1.1 เมือ
่ มีความไม่สอดคล ้องต่อข ้อกาหนดของเอกสารนี้เกิดขึน
้ องค์กรต ้อง:
a) ตอบสนองกับความไม่สอดคล ้องตามข ้อกาหนด และ,ทีส
่ ามารถใช ้ได ้
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1) ดาเนินการเพือ
่ ควบคุมและแก ้ไขความไม่สอดคล ้องนี้
2) จัดการกับผลทีต
่ ามมา
b) ประเมินความจาเป็นสาหร ับการดาเนินการเพือ
่ กาจ ัดสาเหตุของความไม่
สอดคล้องตามข้อกาหนด เพือ
่ ไม่ทาให้เกิดขึนอี
้ ก หรือ ไม่ทาให้เกิดขึน
้ ทีอ
่ น
ื่
โดย:
1) ทบทวนความไม่สอดคล ้องตามข ้อกาหนด
2) ระบุสาเหตุของความไม่สอดคล ้องตามข ้อกาหนด
3) ระบุวา่ ความไม่สอดคล ้องตามข ้อกาหนดทีค
่ ล ้ายกันนี้ยงั มีอยู่ หรือสามารถ
มีโอกาสทีจ
่ ะเกิดขึน
้ หรือไม่
c) ดาเนินการใดๆทีจ
่ าเป็ น
d) ทบทวนประสิทธิผลของการปฏิบัตกิ ารแก ้ไขทีน
่ ามาใช ้
e) ทาการเปลีย
่ นแปลงระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร หากมีความจาเป็ น
การปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไขจะต ้องเหมาะสมกับผลกระทบของความไม่สอดคล ้องตาม
ข ้อกาหนดทีเ่ ผชิญ
10.1.2 องค์กรต ้องเก็บรักษาเอกสารสารสนเทศเพือ
่ เป็ นหลักฐานของ:
a)
ลักษณะของสิง่ ทีไม่เป็ นไปตามข ้อกาหนดและการดาเนินการใด ๆ ต่อมา และ
b)
ผลของการดาเนินการแก ้ไข
10.2 การปร ับปรุงอย่างต่อเนือ
่ ง
องค์กรต ้องมีการปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ให ้เพียงพอ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล อย่างต่อเนือ
่ ง
ผู ้บิหารระดับสูงต ้องทาให ้มั่นใจว่าองค์กรได ้มีความต่อเนื่องในการปรับปรุง ประสิทธิผล
่ สาร (ดู 7.4) การทบทวน
ของระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ผ่านการสือ
ฝ่ ายบริหาร (ดู 9.3) การตรวจติดตามภายใน (ดู 9.2) การวิเคราะห์ผลของกิจกรรม
การทวนสอบ (ดู 8.8.2), การรับรองมาตรการควบคุมและมาตรการควบคุมร่วม(ดู
8.5.3) ปฎิบัตก
ิ ารแก ้ไข (ดู 8.9.3) และการปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัย
ในอาหาร (ดู 10.3)
10.3 การปร ับปรุงให้เป็นปัจจุบ ันของระบบการบริหารความปลอดภ ัยในอาหาร
Update of the food safety management system
ฝ่ ายบริหารระดับสูงต ้องทาให ้มั่นใจว่าระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหารจะได ้รับ
การปรับปรุงให ้เป็ นปั จบ
ุ ันอย่างต่อเนื่อง เพือ
่ ให ้บรรลุสงิ่ นี้, ทีมความปลอดภัยในอาหาร
ต ้องประเมินระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหารตามช่วงเวลาทีว่ างแผนไว ้ ทีม
ต ้องคานึงถึงว่ามีความจาเป็ นในการทบทวนการวิเคราะห์ความอันตราย (ดู 8.5.2) แผน
ควบคุมความอันตรายทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ (ดู 8.5.4) และ PRPs ทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ (ดู 8.2) หรือไม่
กิจกรรมการอัพเดทต ้องอยูบ
่ นพืน
้ ฐานของ:
่ สารภายนอกและภายใน (ดู 7.4)
a) ข ้อมูลนาเข ้าจากการสือ
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b) ข ้อมูลนาเข ้าจากข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วกับความเหมาะสม ความเพียงพอและประสิทธิผลของ
ระบบการบริหารความปลอดภัยในอาหาร
c) ผลทีไ่ ด ้รับจากการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของกิจกรรมการทวนสอบ (ดูข ้อกาหนด 9.1.2)
d) ผลทีไ่ ด ้รับจากการทบทวนของฝ่ ายบริหาร (ดู 9.3)
กิจกรรมการอัพเดทระบบต ้องถูกเก็บรักษาไว ้เพือ
่ เป็ นเอกสารสารสนเทศ และรายงาน
เพือ
่ เป็ นข ้อมูลนาเข ้าสาหรับการทบทวนของฝ่ ายบริหาร (ดู 9.3)
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