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กอง บก. ขอกลาวสวัสดีทานผูอาน “จดหมายขาว

เพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน” สําหรับบทความ

ที่นาสนใจประจําเดือนพฤษภาคม 2558 ทีมงาน 

Intelligence Unit ได สรุปบทความเกี่ยวกับ 

ISO หวงใยคนทํางาน จัดทําร างมาตรฐาน
ความปลอดภัย ISO 45001 และ จากฟารมสู
จานอาหาร มั่นใจดวยมาตรฐานไอเอสโอ รวมถึง 

Standard Warning  ในเร่ือง ความกาวล้ําไปกับ

มาตรฐานใหม เคร่ืองจักรสําหรับยางและพลาสติก และ

บทความเรื่อง ISO กําลังแกไข ISO 22000

สดุทายน้ี ขอขอบคุณสาํนกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 

ทีใ่หการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการโครงการสราง

ระบบขอมูลและองคความรู ดานมาตรฐานระบบการ

จัดการ และการเตือนภัย หรือ Intelligence Unit

กอง บก.

ISO 
หวงใยคนทํางาน 

จัดทํารางมาตรฐาน
ความปลอดภัย 

ISO 45001

องคการแรงงานระหวางประเทศหรือ ILO 
(International Labour Organization) พบวา
ในแตละป มีคนมากกวา 2.3 ลานคนเสียชีวิตอัน
เน่ืองมาจากกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการทํางานและ
มากกวา 300 ลานคนยังคงประสบอุบัติเหตุแตไม
รายแรงถึงกับเสียชีวิต อุบัติเหตุดังกลาวไดกอ
ภาระใหกับลูกจางและนายจางเปนอยางมาก เชน 
ทําใหเกิดการสูญเสียจากการตองออกจากงาน
อยางกะทันหัน การขาดงานและองคกรตองจาย
เบี้ยประกันเพ่ิมขึ้น เปนตน แตอันท่ีจริงแลว 
เหตุการณเหลานั้นสามารถปองกันไดดวยการมี
กระบวนการและระบบท่ีเหมาะสมในสถานท่ีทาํงาน

ไอเอสโอหรือองคการระหวางประเทศวาดวย
การมาตรฐาน (International Organization 
for Standardization) ไดเห็นความสาํคัญของ
ความปลอดภัยในการทํางาน จึงไดฟอรมทีมผู
เชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพื่อพัฒนามาตรฐานใหม คือ มาตรฐาน ISO 
45001 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั ซึง่จะชวย
ใหองคกรสามารถปรับปรุงสมรรถนะดานอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะสามารถชวยให
ผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีตางๆ มีความปลอดภัยและ
สามารถลดอัตราการสูญเสยีและบาดเจ็บอันเกดิ
จากการทํางานลงได

มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย – 
ISO 45001, Occupational health and 

safety เปนมาตรฐานทีก่าํหนดขึน้โดยใชแนวทาง
ระบบการจดัการทัว่ไปเชนเดยีวกบั มาตรฐาน ISO 
9001 และ ISO 14001 นอกจากนี้ ยังมีการนําเอา
แนวทางขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
มาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานระดับระหวาง
ประเทศตางๆ รวมทั้งผลการประชุมรวมในระดับ
สากลทีเ่กีย่วของกบัเรือ่งแรงงานมาพจิารณา รวม
ดวย

มาตรฐานนี้ทุกองคกรไมว าจะเปนองคกร
ประเภทใดหรือมีขนาดเทาใด ก็สามารถนําเอา
มาตรฐาน ISO 45001 ไปใชไดและยังสามารถนํา
เอาไปใช ผสมผสานกับโครงการดานความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยไดดวย เชน ดาน
สวัสดิการและสวัสดิภาพของพนักงาน เปนตน 
และถึงแมวาจะไมไดระบุขอกําหนดดานกฎหมาย
ทั้งหมด แตก็มีบางสวนที่เกี่ยวของดวย ซึ่งไอเอส
โอคาดวารางมาตรฐานสุดทายจะแลวเสร็จในปนี้
และจะตีพิมพเผยแพรไดในเดือนตุลาคม 2559 

ที่มา:

1. http://www.iso.org/iso/home/news_
i n d e x / n e w s _ a r c h i v e / n e w s .
htm?refid=Ref1953
2. http://www.iso.org/iso/home/stand-
ards/management-standards/iso45001.
htm

ปที่ 5 ฉบับที่ 42 เดือนพฤษภาคม 2558

Management System Certification Institute (Thailand): MASCI
1025, 2nd  11th 18th Floor, Yakult Building, 

Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 

10400, Thailand

Tel. (+662) 617-1727-36 Fax. (+662) 617-1708

www.masci.or.th



PA G E  3

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน

ทกุๆ วนั ในการผลติและบรโิภคอาหาร จะมกีาร
ขนสงอาหารจากประเทศหนึง่ไปยงัอกีประเทศหนึง่ 
ซึง่ทาํใหเสีย่งตอการปนเปอนและอนัตรายอืน่ๆ ถา
เชนนัน้ เราจะม่ันใจไดอยางไรวาผลิตภณัฑอาหาร
และเครื่องดื่มที่ เราบริโภคเข าไปน้ันมีความ
ปลอดภัย
วันอนามัยโลก (ตรงกับวันที่ 7 เมษายน ของ

ทุกป) ในป 2558 นี้ องคการอนามัยโลกไดเนนใน
เรื่องของความปลอดภัยของอาหาร ดังนั้น เพื่อ
เปนการเฉลิมฉลองวันอนามัยโลกและสรางความ
ตระหนกัในเรือ่งความสาํคัญของมาตรฐานอาหาร
ของไอเอสโอ (ISO หรือองคการระหวางประเทศ
วาดวยการมาตรฐาน) จงึมกีารเปดตวัโครงการโซ
เชียลมีเดียขึ้นตั้งแตวันที่ 7 เมษายน 2558 โดยไอ
เอสโอได นํา เสนอโปสเตอร  เกี่ยวกับความ
ปลอดภยัใน 6 รปูแบบไปเผยแพรโดยมีเนือ้หาดงั
ตอไปนี้ 
1. จากฟารมสูจานอาหาร (From farm to 
plate) ทําให อาหารมีความปลอดภัยดวย
มาตรฐาน ISO 22000 (การจัดการความปลอดภัย
ดานอาหาร) ซึ่งมีขอแนะนํา 5 ประการคือ ทําให
อาหารสะอาด แยกอาหารดิบออกจากอาหารท่ี
ปรุงสุกแลว ปรุงอาหารใหสุกโดยท่ัวถึงกัน ทําให
อาหารมีความปลอดภัยดวยการใชอุณหภูมิที่
เหมาะสมปลอดภยั และใชนํา้และวัตถดุบิทีส่ะอาด
2. ฟารมท่ีปลอดภัยดวยมาตรฐาน ISO/TS 
22002-3 (Prerequisite programs on food 
safety — Part 3: Farming) และการผลิต
อาหารที่ปลอดภัยดวยมาตรฐาน ISO 22002-6 
(Prerequisite programs on food safety 

— Part 6: Feed production)
3. การขนสงและการจัดเก็บที่ปลอดภัยดวย
มาตรฐาน ISO 22002-5 (Prerequisite pro-
grams on food safety — Part 5: Transport 
and storage)
4. อาหารปลอดภัยดวยบรรจุภัณฑที่ปลอดภัย 
ISO 23560 (Woven polypropylene sacks 
for bulk packaging of foodstuffs) และการ
สอบกลับ ISO 22005 (Traceability in the 
feed and food chain — General principles 
and basic requirements for system de-
sign and implementation)
5. การปรุงอาหารที่ปลอดภัยดวย
5.1 การปกปองอาหารจากซาลโมเนลลาในอาหาร 
(ISO 6579 – Microbiology of food and 
animal feeding stuffs — Horizontal 
method for the detection of Salmonella 
spp. และการปกปองอาหารจากซาลโมเนลลาใน
นํา้ (ISO 19250- Water quality — Detection 
of Salmonella spp.)
5 . 2  การปกป  อ งอาหารจาก ลิส เตอ เ รีย 
(ISO 11290-2 – Microbiology of food and 
animal feeding stuffs — Horizontal 
method for the detection and enumera-
tion of Listeria monocytogenes — Part 
2: Enumeration method)
6. การขนสงอาหารท่ีปลอดภัยดวยมาตรฐาน 
ISO 22002-2 (Prerequisite programmes 
on food safety – Part 2: Catering) 
มาตรฐานไอเอสโอสงเสริมคุณภาพและความ

จากฟารมสูจานอาหารม่ันใจดวยมาตรฐานไอเอสโอ

ปลอดภัยของอาหารเชนเดียวกับประสิทธิภาพ
ของซพัพลายเชนในอาหารจากฟารมสูโตะอาหาร
และยังชวยปองกันโรคภัย ปองกันแบคทีเรียและ
จัดการกับความเสี่ยงตางๆ ไดอีกดวย
นับตั้งแตผูผลิตทางการเกษตรไปจนถึงผูผลิต
อาหาร หองปฏบิตักิาร ผูควบคมุกฎหมายและกฎ
ระเบียบรวมทั้งผูบริโภค การรวบรวมมาตรฐาน
ดานอาหารของไอเอสโอเพื่อการใชงานนี้ ทําให
มัน่ใจไดวาเมือ่เราใชมาตรฐานดานความปลอดภยั
ของอาหารเหมือนกันทั่วโลก ก็จะมีการผลิต
อาหาร ท่ีมีคุณภาพ  ความปลอดภัยและ
ประสิทธิภาพเชนเดียวกัน
การทํางานกับเครือขายสมาชิกระดับประเทศของ
ไอเอสโอ ทําใหการทํางานดานมาตรฐานไอเอสโอ
สามารถเชือ่มโยงผูเช่ียวชาญสาขาตางๆ ไวไดมาก
ที่สุดและมีแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับความปลอดภัย
ดานอาหารของโลก ตลอดจนมีการเผยแพรและ
ขยายไปยังประเทศท่ีพัฒนาแลวและประเทศท่ี
กําลังพัฒนาดวย 
ไอเอสโอมีความมุงมั่นในการกําหนดมาตรฐาน
ระหวางประเทศมาแลวมากกวา 19,500 มาตรฐาน
และไดสงเสริมใหมกีารนําไปใชกนัอยางแพรหลาย
ทั่วโลกเพื่อใหผลิตภัณฑมีคุณภาพและความ
ปลอดภัย 

ที่มา: http://www.iso.org/iso/home/
news_index/news_archive/news.
htm?refid=Ref1949
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ปจจุบันทั่วโลกมีการใชงานพลาสติก 250 ลานตัน ดังนั้น สิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดของ
อุตสาหกรรมน้ีก็คือระดับความปลอดภัยสูงสุดซ่ึงประธานคณะกรรมการวิชาการคนใหมดาน
เคร่ืองจักรสําหรับยาง และพลาสติกของไอเอสโอ คลอดิโอ เซลาตา (Claudio Celata) ไดแบงปน
ความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดังกลาว เรื่องของการเจริญเติบโตและความสําคัญของ
มาตรฐานเครื่องจักรสําหรับยางและพลาสติกที่จําเปนตองมีความคงเสนคงวาและมีรูปแบบเฉพาะ

คลอดิโอ เซลาตา ไมใชมือใหมแตอยางใดเม่ือเขาไดกาวเขาสูวงการอุตสาหกรรม เขาไดสรางสรรค
เครื่องจักรสําหรับยางและพลาสติกซึ่งเปนองคประกอบหลักในอาชีพของเขา เร่ิมจากเครื่องมือดาน
ความปลอดภัยหลายๆ ตัวที่เราเห็นอยูทุกวันนี้ซึ่งเดิมไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ปจจุบัน คลอดิโอ 
เซลาตา เปนประธานคนใหมของคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 270, Plastics and rubber ma-
chines ซึ่งมีเลขานุการมาจาก UNI ซึ่งเปนสถาบันแหงชาติของประเทศอิตาลี นอกจากนี้ เขายังเปน
ทีป่รกึษาใหกบัสมาคมผูผลติแมพมิพและเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตยางและพลาสติกแหงประเทศ
อิตาลี (ASSOCOMAPLAST) เขาไดแบงปนเรื่องราวเกี่ยวกับแนวโนมของอุตสาหกรรม ความทาทาย
และมาตรฐานที่จะกําหนดรูปแบบวิธีตางๆ ซึ่งนวัตกรรมจะทําใหเติบโตได

ผูสื่อขาวของไอเอสโอถามเขาวาอะไรคือปจจัยหลักท่ีขับเคล่ือนตลาด เครื่องจักรสําหรับยางและ
พลาสติก และปจจัยดังกลาวมีผลกระทบตอการผลิตและการขายในระดับโลกอยางไร

เขาตอบวาอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรทีใ่ชในกระบวนการผลิตยางและพลาสติกได เริม่เตบิโตขึน้อยาง
มีนัยสําคัญตั้งแตชวงป 2493 – 2503 (ค.ศ.1950 – 1960) และโดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดใหมที่เริ่ม
มีมากขึ้นในชวงสิบปที่ผานมา ซึ่งผูผลิตในเยอรมนั อิตาลี ญี่ปุนและอเมริกาไดครองตลาดโลกเหนือคู
แขงอยางจีน บราซิลและอินเดีย ทั้งนี้ เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมอยางกวางขวางและเปน
ผลใหเกดิความตองการ อยางมากมายในผลติภณัฑของใชภายในบาน ยานยนตและอตุสาหกรรมของ
เลน

ผูสื่อขาวของไอเอสโอถามเขาตอไปวาอะไรคือประเด็นสําคัญและเปนสวนท่ีเติบโตเร็วที่สุดใน
อุตสาหกรรมทุกวันนี้ เขากลาววาการบริโภคพลาสติกตอหัวกําลังเติบโตข้ึนทั่วโลกทุกปแตในอัตรา 
การเติบโตตามภูมิภาคที่แตกตางกัน เชน ในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย มีการใชพลาสติกตอหัวปละ
ประมาณ 100 กิโลกรัม ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปละมากกวา 90 กิโลกรัม ในประเทศจีน ปละ 52 
กโิลกรัมและในประเทศอินเดยี ปละ 9 กโิลกรมั ดจูากตัวเลขแลวเราสามารถมองเหน็ถงึการใชพลาสตกิ
ที่เพิ่มข้ึนอยางมากมาย ซึ่งในป 2557 (ค.ศ.2014) ทั่วโลกมีความตองการถึง 250 ลานตันซึ่งนับวา
เปนการตอบสนองตอการเติบโตของอุตสาหกรรมในบางประเทศอยางจีนและอินเดีย

จดหมายขาวเพ่ือการเตือนภัยดานมาตรฐาน
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นอกจากน้ี ยงัมีการใหความสนใจในการนําเอาวตัถดุบิพลาสติกไปใชตามประเภทอตุสาหกรรม เชน ในอตุสาหกรรมยานยนต องคประกอบของพลาสตกิ
ในป 2543 (ค.ศ.2000) ที่ใชตอคันหนึ่งโดยเฉล่ียประมาณ 100 กิโลกรัม ยังมีตัวอยางอีกอันหน่ึงในบรรจุภัณฑอาหารและเคร่ืองดื่ม ซึ่งชวยในเรื่องของ
การเก็บรักษาอาหารและรูปลักษณของมัน ทําใหตองใชบรรจุภัณฑที่เบากวาเมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑจําพวกแกว และเหล็ก เปนตน

สาํหรับคาํถามของผูสือ่ขาวไอสเอสโอท่ีวา มกีารแนะนํานวัตกรรมจากผูใชวสัดพุลาสติกในแตละวนัมากนอยเพียงใด เขาตอบวาพลาสติกไดกลายเปน
สิ่งของที่จําเปนและไมมีอะไรมาแทนท่ีไดเมื่อมองในภาพกวาง พลาสติกเปนสิ่งท่ีใชไดดีและมีสมรรถนะสูง ไดแก ทําใหมีการออกแบบโครงสรางที่เหมาะสม
และแข็งแกรง ชวยทําใหนํ้าหนักของชิ้นสวนตางๆ เบาลงชวยใหมีกระบวนการนํากลับมาทําซ้ํา (ลดปริมาณขยะ) ชวยลดคาใชจายในการผลิตลง ทําให
สอดคลองกับขอกําหนดหรือมาตรฐานที่บังคับมากขึ้น มีความยืดหยุนในการออกแบบ ลดคาใชจายในการขนสงและบรรจุภัณฑ และเปนเครื่องมือที่มี
วงจรชีวิตสูงถึงหกเทา

บริษัทดานยานยนตและอวกาศเปนบริษัทที่กระตือรือรนมากที่สุดในการแปลงผลิตภัณฑที่มีชิ้นสวนของโลหะหรือพลาสติกซึ่งไดรับการกระตุนจาก
ความจําเปนในการลดน้ําหนักและปรับปรุงประสิทธิภาพของเชื้อเพลิง และดวยการออกแบบที่เหมาะสม พลาสติกที่ไดรับการออกแบบอยางดีสามารถมี
ความแข็งแกรงไดเทากับโลหะ และยังมคีวามทนทานตอสารเคมีและความรอนสูงอีกดวย ซึง่จะเปนทางเลือกทีด่สีาํหรับการนําไปใชกบัระบบเช้ือเพลิง ระบบ
การจัดการของเหลวและอุณหภูมิสูง

ทุกวันนี้ พลาสติกที่เราใชมีรูปแบบท่ีแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ และดวยประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้น ทําใหความ
ตองการและความสําคัญของพลาสติกจําพวกที่นํามาใชแทนช้ินสวนในรางกาย (เชน ขอตอสะโพก อุปกรณดามหลัง แขนเทียม ขาเทียม) มีมากขึ้น ถา
เชนนั้นแลว ประมาณการไดวาตลาดโลกสําหรับพลาสติกที่ใชเครื่องฉีดพลาสติกจะมีสูงขึ้นถึง 116,171.4 กิโลตันภายในป 2561 (2018)
ดงันัน้ ความตองการของมาตรฐานท่ีเกีย่วของกบัเครือ่งจักรทีม่กีระบวนการผลิต พลาสติกจงึเปนตวัแทนของการปฏริปูในการพัฒนามาตรฐาน กลาว

คือ จําเปนจะตองมีมาตรฐานที่มีรูปแบบเดียวกันและมีความคงเสนคงวาเพื่อสราง ความมั่นใจสูงสุดดานความปลอดภัยใหกับผูใชงานทั่วโลก ซึ่งจะชวย
ปองกันปญหาความเสี่ยงของตัววัดและอุปกรณดานความปลอดภัยซึ่งจะกลายเปนการกีดกันทางการคาระหวางประเทศตอไป

สุดทายนี้ ผูสื่อขาวของไอเอสโอไดถามคําถามวา เขาไดเผชิญความทาทายอะไรบางในการทํางานของคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 270 และมีการ
วางแผนอยางไร

เขาตอบวาไมมีอะไรที่ไดมางายดาย งานนี้ก็เชนกัน สําหรับเขาแลว ตองยอมรับวาเขาใชความอดทนมากกวาที่เคยพบเจอ ระหวางนี้ คณะกรรมการจะ
เริ่มศึกษารางมาตรฐานสําหรับเคร่ืองจักรในกระบวนการตางๆ ตามที่ไดกลาวมาขางตน เขาหวังวาจะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นจากการศึกษานี้และหวังเปนอยางยิ่ง
วาจะทําใหผูใชงานและผูติดตามขาวนี้ไดรับทราบความกาวหนาของการพัฒนาใหมๆ ในมาตรฐานนี้ดวย

ที่มา: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1955
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การทําใหแนใจวาอาหารมีความปลอดภัยตลอด
หวงโซอาหารเปนสิง่ทีต่องคาํนงึถงึเปนอยางมากใน
สงัคมสมยัใหมซึง่บางครัง้ผลติภัณฑกข็ามแดนมา
จากหลายประเทศ กวาจะมาถึงมือผูบริโภค

นับตั้งแตมีการตีพิมพมาตรฐาน ISO 22000 
ฉบบัแรกในป 2542 (ค.ศ.2005) ผูทีเ่กีย่วของกับ
หวงโซอาหารรวมท้ังผูผลติ ผูบรโิภคและรัฐบาลก็ได
เผชญิกบัขอกาํหนดดานความปลอดภยัของอาหาร
ฉบบัใหม และไดรบัการกระตุนในเวลาตอๆ มาวามี
ความตองการใหมาตรฐานนีม้กีารทบทวนเสยีใหม

จึงมีการพบปะกันของคณะทํางาน ISO/TC 
34/SC 17/WG 8 – Management Systems 
for Food Safety ซึ่งรับผิดชอบในการทบทวน
มาตรฐานดังกลาว โดยสถาบันมาตรฐานแหงชาติ
ของไอรแลนด หรอื NSAI (National Standards 
Authority of Ireland) สมาชิกของไอเอสโอ
และกลุมท่ีเกี่ยวของ ซึ่งไดประชุมรวมกันเมื่อวันท่ี 
23-25 กมุภาพนัธ 2558 ทีด่บัลนิ เมืองหลวงของ
สาธารณรฐัไอรแลนด เพือ่อภิปรายและดาํเนนิการ
ปรับปรุงมาตรฐานดังกลาว

เมื่อปที่แลว ไดมีการปรึกษาหารือกันระหวางผู
ใชมาตรฐานดังกลาวซึ่งมีการหยิบยกเอาชองวาง
ของมาตรฐานปจจุบันมาพิจารณาดวย เชนคํา
บางคํา พบวามีแนวโนมจะทําใหเกิดความสับสน 
ยกตัวอยางเชน การกลาวถึงเรื่องบางเรื่องซํ้าๆ 
และมีบางแนวคิดที่จําเปนตองไดรับการอธิบาย
ใหมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น 

ยิ่งไปกวานั้น SMEs ยังจําเปนตองปรับปรุงใน
เรื่องความเขาใจเก่ียวกับการประเมินความเส่ียง
อีกดวย ดังนั้น คณะทํางานนี้ จึงเตรียมการแกไข
ประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 

ทาํใหแนวคิดหลักบางประการมีความชัดเจน โดย
เฉพาะอยางยิง่ การควบคมุจดุวกิฤตทีจ่าํเปนตอง

มีการจัดการ มี โครงการเชิงปฏิบัติการ แนวทาง

เรื่องความเสี่ยง การเรียกคืนและการถอดถอน
ผลิตภัณฑ รวมทั้งมาตรการควบคุมภายนอก 

• แกไขและปรับปรุงศัพทและนิยามใหมีความ
ทันสมัย

• ทาํใหมาตรฐานมคีวามงายขึน้และกระชบัมากขึน้ 
• หลีกเลี่ยงการทําใหเนื้อหามีการเขียนในเชิง
ของกฎที่ตองปฏิบัติ 

• ทําใหแนใจวาสามารถครอบคลุม SMEs 
ไดมากขึ้น

นอกจากนี้ มาตรฐาน ISO 22000 จะมีรูป
แบบเดียวกับมาตรฐานระบบการจัดการอื่นๆ ซึ่ง
ปจจุบันจะเดินตามโครงสรางที่เหมือนกันในเรื่อง
ของขอความรวม ศัพทและนิยาม ถาเปนอยาง
นี้แลว ชีวิตก็งายข้ึน บริษัทตางๆ ตองการไดรับ
การรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการหลาย
มาตรฐาน ไมวาจะเปน 9001 หรือ ISO 22000 รูป
แบบทีม่คีวามรวมมอืกนัจะทาํใหแนใจไดวามคีวาม
เชือ่มโยงกันระหวาง มาตรฐาน และทําใหการใชรวม
กนัมีความงายขึน้ตลอดจนทาํใหผูอานสามารถอาน
และเขาใจไดงายขึ้น

ในขณะท่ีผูเชีย่วชาญอตุสาหกรรมอาหารอาจจะ
เขาไปเก่ียวของกบัการทบทวน และแกไขโดยเฉพาะ 
ผูใชมาตรฐานรายอื่นๆ ก็จะไดรับเลือกเปนกลุมที่
เขามารวมพจิารณาใหขอคดิเห็นตามความจาํเปน 
ดวย ซึ่งรวมถึง SME ผูผลิตอาหารสัตวและผูที่
เกีย่วของ ผูออกกฎระเบยีบทีก่าํลงัมองหาโมเดลที่
จะพฒันาขอกาํหนดเชิงบงัคบัสาํหรบัแนวทางการ
จดัการความปลอดภัยดานอาหาร หรอืแมแตผูผลติ
ซึง่ไมไดเกีย่วของกบัการจดัการอาหารโดยตรงแต
มกีจิกรรม ทีอ่ยูภายในขอบเขตของมาตรฐาน เชน 

เรื่องของนํ้า เปนตน 

บรษิทัและองคกรจาํนวนมากไมไดใช ISO 22000 
เองแตเชือ่มโยงเขากบัมาตรฐานการบรหิารจดัการ
คุณภาพ ISO 9001 ดังนั้น จึงมีความตองการ
ที่จะรวมเอามาตรฐานสองมาตรฐานเขาดวยกัน
อยางไรรอยตอ

นอกจากนี ้มาตรฐานในตระกลู ISO/TS 22002 
– Prerequisite program on food safety ยงั
สนบัสนนุบางภาคสวนและชวยใหมกีารนํา ISO 22000 
ไปใชเปนเครือ่งมอืในการพฒันาโปรแกรมตางๆ ที่
มคีวามจําเปนตองดําเนินการลวงหนากอนอีกดวย

ปกติแลว งานทั้งหมดน้ีจําเปนตองใหองคกรที่
แตกตางกันโดยเฉพาะในเรื่องของหวงโซอาหาร
เขามามสีวนรวมในการทบทวนและแกไขมาตรฐาน 

ดงันัน้ คณะทํางานกลุมนีจ้ะมกีารประชมุรวมกนั
อีกคร้ังในกลางเดือนตุลาคม 2558 เพื่อสงมอบ
รางมาตรฐานที่มีการทบทวนออกมาเปนฉบับที่ 2 
ซึ่งในขณะน้ี ยังเรียกวาเปนเอกสารที่กําลังดําเนิน
งานอยู (working document) และถาเปนไปตาม
แผนทีก่าํหนดไวจรงิ มาตรฐาน ISO22000 จะแลว
เสร็จและไดรบัการตพีมิพในป 2560 (ค.ศ. 2017)

ที่มา : 

http://www.iso.org/iso/home/news_index/
news_archive/news.htm?refid=Ref1951


