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องค ก ารแรงงานระหว า งประเทศหรื อ ILO
(International Labour Organization) พบวา
ในแตละป มีคนมากกวา 2.3 ลานคนเสียชีวิตอัน
เนือ่ งมาจากกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับการทํางานและ
มากกวา 300 ลานคนยังคงประสบอุบัติเหตุแตไม
รายแรงถึงกับเสียชีวิต อุบัติเหตุดังกลาวไดกอ
ภาระใหกับลูกจางและนายจางเปนอยางมาก เชน
ทําใหเกิดการสูญเสียจากการตองออกจากงาน
อยางกะทันหัน การขาดงานและองคกรตองจาย
เบี้ ย ประกั น เพิ่ ม ขึ้ น เป น ต น แต อั น ที่ จ ริ ง แล ว
เหตุการณเหลานั้นสามารถปองกันไดดวยการมี
กระบวนการและระบบทีเ่ หมาะสมในสถานทีท่ าํ งาน
ไอเอสโอหรือองคการระหวางประเทศวาดวย
การมาตรฐาน (International Organization
for Standardization) ไดเห็นความสําคัญของ
ความปลอดภัยในการทํางาน จึงไดฟอรมทีมผู
เชี่ยวชาญดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพื่อพัฒนามาตรฐานใหม คือ มาตรฐาน ISO
45001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึง่ จะชวย
ใหองคกรสามารถปรับปรุงสมรรถนะดานอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย ซึ่งจะสามารถชวยให
ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ตางๆ มีความปลอดภัยและ
สามารถลดอัตราการสูญเสียและบาดเจ็บอันเกิด
จากการทํางานลงได
มาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย –
ISO 45001, Occupational health and

safety เปนมาตรฐานทีก่ าํ หนดขึน้ โดยใชแนวทาง
ระบบการจัดการทัว่ ไปเชนเดียวกับ มาตรฐาน ISO
9001 และ ISO 14001 นอกจากนี้ ยังมีการนําเอา
แนวทางขององค ก ารแรงงานระหว า งประเทศ
มาตรฐานระดับประเทศและมาตรฐานระดับระหวาง
ประเทศตางๆ รวมทั้งผลการประชุมรวมในระดับ
สากลทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งแรงงานมาพิจารณา รวม
ดวย
มาตรฐานนี้ ทุ ก องค ก รไม ว  า จะเป น องค ก ร
ประเภทใดหรือมีขนาดเทาใด ก็สามารถนําเอา
มาตรฐาน ISO 45001 ไปใชไดและยังสามารถนํา
เอาไปใช ผ สมผสานกั บ โครงการด า นความ
ปลอดภั ย และอาชี ว อนามั ย ได ด  ว ย เช น ด า น
สวัสดิการและสวัสดิภาพของพนักงาน เปนตน
และถึงแมวาจะไมไดระบุขอกําหนดดานกฎหมาย
ทั้งหมด แตก็มีบางสวนที่เกี่ยวของดวย ซึ่งไอเอส
โอคาดวารางมาตรฐานสุดทายจะแลวเสร็จในปนี้
และจะตีพิมพเผยแพรไดในเดือนตุลาคม 2559
ที่มา:
1. http://www.iso.org/iso/home/news_
index/news_archive/news.
htm?refid=Ref1953
2. http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso45001.
htm
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จากฟารมสูจานอาหารมั่นใจดวยมาตรฐานไอเอสโอ

ทุกๆ วัน ในการผลิตและบริโภคอาหาร จะมีการ
ขนสงอาหารจากประเทศหนึง่ ไปยังอีกประเทศหนึง่
ซึง่ ทําใหเสีย่ งตอการปนเปอ นและอันตรายอืน่ ๆ ถา
เชนนัน้ เราจะมัน่ ใจไดอยางไรวาผลิตภัณฑอาหาร
และเครื่ อ งดื่ ม ที่ เ ราบริ โ ภคเข า ไปนั้ น มี ค วาม
ปลอดภัย
วันอนามัยโลก (ตรงกับวันที่ 7 เมษายน ของ
ทุกป) ในป 2558 นี้ องคการอนามัยโลกไดเนนใน
เรื่องของความปลอดภัยของอาหาร ดังนั้น เพื่อ
เปนการเฉลิมฉลองวันอนามัยโลกและสรางความ
ตระหนักในเรือ่ งความสําคัญของมาตรฐานอาหาร
ของไอเอสโอ (ISO หรือองคการระหวางประเทศ
วาดวยการมาตรฐาน) จึงมีการเปดตัวโครงการโซ
เชียลมีเดียขึ้นตั้งแตวันที่ 7 เมษายน 2558 โดยไอ
เอสโอได นํ า เสนอโปสเตอร เ กี่ ย วกั บ ความ
ปลอดภัยใน 6 รูปแบบไปเผยแพรโดยมีเนือ้ หาดัง
ตอไปนี้
1. จากฟารมสูจานอาหาร (From farm to
plate) ทํ า ให อ าหารมี ค วามปลอดภั ย ด ว ย
มาตรฐาน ISO 22000 (การจัดการความปลอดภัย
ดานอาหาร) ซึ่งมีขอแนะนํา 5 ประการคือ ทําให
อาหารสะอาด แยกอาหารดิบออกจากอาหารที่
ปรุงสุกแลว ปรุงอาหารใหสุกโดยทั่วถึงกัน ทําให
อาหารมีความปลอดภัยดวยการใชอุณหภูมิที่
เหมาะสมปลอดภัย และใชนาํ้ และวัตถุดบิ ทีส่ ะอาด
2. ฟาร ม ที่ ป ลอดภั ย ด ว ยมาตรฐาน ISO/TS
22002-3 (Prerequisite programs on food
safety — Part 3: Farming) และการผลิต
อาหารที่ปลอดภัยดวยมาตรฐาน ISO 22002-6
(Prerequisite programs on food safety

PAGE 3

— Part 6: Feed production)
3. การขนส ง และการจั ด เก็ บ ที่ ป ลอดภั ย ด ว ย
มาตรฐาน ISO 22002-5 (Prerequisite programs 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 design 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 งอาหารจากลิ ส เตอเรี ย
(ISO 11290-2 – Microbiology of food and
animal feeding stuffs — Horizontal
method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes — Part
2: Enumeration method)
6. การขนสงอาหารที่ปลอดภัยดวยมาตรฐาน
ISO 22002-2 (Prerequisite programmes
on food safety – Part 2: Catering)
มาตรฐานไอเอสโอสงเสริมคุณภาพและความ

ปลอดภัยของอาหารเชนเดียวกับประสิทธิภาพ
ของซัพพลายเชนในอาหารจากฟารมสูโ ตะอาหาร
และยังชวยปองกันโรคภัย ปองกันแบคทีเรียและ
จัดการกับความเสี่ยงตางๆ ไดอีกดวย
นับตั้งแตผูผลิตทางการเกษตรไปจนถึงผูผลิต
อาหาร หองปฏิบตั กิ าร ผูค วบคุมกฎหมายและกฎ
ระเบียบรวมทั้งผูบริโภค การรวบรวมมาตรฐาน
ดานอาหารของไอเอสโอเพื่อการใชงานนี้ ทําให
มัน่ ใจไดวา เมือ่ เราใชมาตรฐานดานความปลอดภัย
ของอาหารเหมื อ นกั น ทั่ ว โลก ก็ จ ะมี ก ารผลิ ต
อาหารที่ มี คุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย และ
ประสิทธิภาพเชนเดียวกัน
การทํางานกับเครือขายสมาชิกระดับประเทศของ
ไอเอสโอ ทําใหการทํางานดานมาตรฐานไอเอสโอ
สามารถเชือ่ มโยงผูเ ชีย่ วชาญสาขาตางๆ ไวไดมาก
ที่สุดและมีแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับความปลอดภัย
ดานอาหารของโลก ตลอดจนมีการเผยแพรและ
ขยายไปยังประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่
กําลังพัฒนาดวย
ไอเอสโอมีความมุงมั่นในการกําหนดมาตรฐาน
ระหวางประเทศมาแลวมากกวา 19,500 มาตรฐาน
และไดสง เสริมใหมกี ารนําไปใชกนั อยางแพรหลาย
ทั่ ว โลกเพื่ อ ให ผ ลิ ต ภั ณ ฑ มี คุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัย
ที่ ม า: http://www.iso.org/iso/home/
news_index/news_archive/news.
htm?refid=Ref1949
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ปจจุบันทั่วโลกมีการใชงานพลาสติก 250 ลานตัน ดังนั้น สิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดของ
อุ ต สาหกรรมนี้ ก็ คื อ ระดั บ ความปลอดภั ย สู ง สุ ด ซึ่ ง ประธานคณะกรรมการวิ ช าการคนใหม ด  า น
เครื่องจักรสําหรับยาง และพลาสติกของไอเอสโอ คลอดิโอ เซลาตา (Claudio Celata) ไดแบงปน
ความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมดังกลาว เรื่องของการเจริญเติบโตและความสําคัญของ
มาตรฐานเครื่องจักรสําหรับยางและพลาสติกที่จําเปนตองมีความคงเสนคงวาและมีรูปแบบเฉพาะ
คลอดิโอ เซลาตา ไมใชมือใหมแตอยางใดเมื่อเขาไดกาวเขาสูวงการอุตสาหกรรม เขาไดสรางสรรค
เครื่องจักรสําหรับยางและพลาสติกซึ่งเปนองคประกอบหลักในอาชีพของเขา เริ่มจากเครื่องมือดาน
ความปลอดภัยหลายๆ ตัวที่เราเห็นอยูทุกวันนี้ซึ่งเดิมไมมีความปลอดภัยเพียงพอ ปจจุบัน คลอดิโอ
เซลาตา เปนประธานคนใหมของคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 270, Plastics and rubber machines ซึ่งมีเลขานุการมาจาก UNI ซึ่งเปนสถาบันแหงชาติของประเทศอิตาลี นอกจากนี้ เขายังเปน
ทีป่ รึกษาใหกบั สมาคมผูผ ลิตแมพมิ พและเครือ่ งจักรในกระบวนการผลิตยางและพลาสติกแหงประเทศ
อิตาลี (ASSOCOMAPLAST) เขาไดแบงปนเรื่องราวเกี่ยวกับแนวโนมของอุตสาหกรรม ความทาทาย
และมาตรฐานที่จะกําหนดรูปแบบวิธีตางๆ ซึ่งนวัตกรรมจะทําใหเติบโตได
ผูสื่อขาวของไอเอสโอถามเขาวาอะไรคือปจจัยหลักที่ขับเคลื่อนตลาด เครื่องจักรสําหรับยางและ
พลาสติก และปจจัยดังกลาวมีผลกระทบตอการผลิตและการขายในระดับโลกอยางไร
เขาตอบวาอุตสาหกรรมเครือ่ งจักรทีใ่ ชในกระบวนการผลิตยางและพลาสติกได เริม่ เติบโตขึน้ อยาง
มีนัยสําคัญตั้งแตชวงป 2493 – 2503 (ค.ศ.1950 – 1960) และโดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดใหมที่เริ่ม
มีมากขึ้นในชวงสิบปที่ผานมา ซึ่งผูผลิตในเยอรมัน อิตาลี ญี่ปุนและอเมริกาไดครองตลาดโลกเหนือคู
แขงอยางจีน บราซิลและอินเดีย ทั้งนี้ เนื่องจากการเติบโตของอุตสาหกรรมอยางกวางขวางและเปน
ผลใหเกิดความตองการ อยางมากมายในผลิตภัณฑของใชภายในบาน ยานยนตและอุตสาหกรรมของ
เลน
ผูสื่อขาวของไอเอสโอถามเขาตอไปวาอะไรคือประเด็นสําคัญและเปนสวนที่เติบโตเร็วที่สุดใน
อุตสาหกรรมทุกวันนี้ เขากลาววาการบริโภคพลาสติกตอหัวกําลังเติบโตขึ้นทั่วโลกทุกปแตในอัตรา
การเติบโตตามภูมิภาคที่แตกตางกัน เชน ในกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย มีการใชพลาสติกตอหัวปละ
ประมาณ 100 กิโลกรัม ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปละมากกวา 90 กิโลกรัม ในประเทศจีน ปละ 52
กิโลกรัมและในประเทศอินเดีย ปละ 9 กิโลกรัม ดูจากตัวเลขแลวเราสามารถมองเห็นถึงการใชพลาสติก
ที่เพิ่มขึ้นอยางมากมาย ซึ่งในป 2557 (ค.ศ.2014) ทั่วโลกมีความตองการถึง 250 ลานตันซึ่งนับวา
เปนการตอบสนองตอการเติบโตของอุตสาหกรรมในบางประเทศอยางจีนและอินเดีย
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นอกจากนี้ ยังมีการใหความสนใจในการนําเอาวัตถุดบิ พลาสติกไปใชตามประเภทอุตสาหกรรม เชน ในอุตสาหกรรมยานยนต องคประกอบของพลาสติก
ในป 2543 (ค.ศ.2000) ที่ใชตอคันหนึ่งโดยเฉลี่ยประมาณ 100 กิโลกรัม ยังมีตัวอยางอีกอันหนึ่งในบรรจุภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งชวยในเรื่องของ
การเก็บรักษาอาหารและรูปลักษณของมัน ทําใหตองใชบรรจุภัณฑที่เบากวาเมื่อเปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑจําพวกแกว และเหล็ก เปนตน
สําหรับคําถามของผูส อื่ ขาวไอสเอสโอทีว่ า มีการแนะนํานวัตกรรมจากผูใ ชวสั ดุพลาสติกในแตละวันมากนอยเพียงใด เขาตอบวาพลาสติกไดกลายเปน
สิ่งของที่จําเปนและไมมีอะไรมาแทนที่ไดเมื่อมองในภาพกวาง พลาสติกเปนสิ่งที่ใชไดดีและมีสมรรถนะสูง ไดแก ทําใหมีการออกแบบโครงสรางที่เหมาะสม
และแข็งแกรง ชวยทําใหนํ้าหนักของชิ้นสวนตางๆ เบาลงชวยใหมีกระบวนการนํากลับมาทําซํ้า (ลดปริมาณขยะ) ชวยลดคาใชจายในการผลิตลง ทําให
สอดคลองกับขอกําหนดหรือมาตรฐานที่บังคับมากขึ้น มีความยืดหยุนในการออกแบบ ลดคาใชจายในการขนสงและบรรจุภัณฑ และเปนเครื่องมือที่มี
วงจรชีวิตสูงถึงหกเทา
บริษัทดานยานยนตและอวกาศเปนบริษัทที่กระตือรือรนมากที่สุดในการแปลงผลิตภัณฑที่มีชิ้นสวนของโลหะหรือพลาสติกซึ่งไดรับการกระตุนจาก
ความจําเปนในการลดนํ้าหนักและปรับปรุงประสิทธิภาพของเชื้อเพลิง และดวยการออกแบบที่เหมาะสม พลาสติกที่ไดรับการออกแบบอยางดีสามารถมี
ความแข็งแกรงไดเทากับโลหะ และยังมีความทนทานตอสารเคมีและความรอนสูงอีกดวย ซึง่ จะเปนทางเลือกทีด่ สี าํ หรับการนําไปใชกบั ระบบเชือ้ เพลิง ระบบ
การจัดการของเหลวและอุณหภูมิสูง
ทุกวันนี้ พลาสติกที่เราใชมีรูปแบบที่แตกตางกัน ยกตัวอยางเชน ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ และดวยประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้น ทําใหความ
ตองการและความสําคัญของพลาสติกจําพวกที่นํามาใชแทนชิ้นสวนในรางกาย (เชน ขอตอสะโพก อุปกรณดามหลัง แขนเทียม ขาเทียม) มีมากขึ้น ถา
เชนนั้นแลว ประมาณการไดวาตลาดโลกสําหรับพลาสติกที่ใชเครื่องฉีดพลาสติกจะมีสูงขึ้นถึง 116,171.4 กิโลตันภายในป 2561 (2018)
ดังนัน้ ความตองการของมาตรฐานทีเ่ กีย่ วของกับเครือ่ งจักรทีม่ กี ระบวนการผลิต พลาสติกจึงเปนตัวแทนของการปฏิรปู ในการพัฒนามาตรฐาน กลาว
คือ จําเปนจะตองมีมาตรฐานที่มีรูปแบบเดียวกันและมีความคงเสนคงวาเพื่อสราง ความมั่นใจสูงสุดดานความปลอดภัยใหกับผูใชงานทั่วโลก ซึ่งจะชวย
ปองกันปญหาความเสี่ยงของตัววัดและอุปกรณดานความปลอดภัยซึ่งจะกลายเปนการกีดกันทางการคาระหวางประเทศตอไป
สุดทายนี้ ผูสื่อขาวของไอเอสโอไดถามคําถามวา เขาไดเผชิญความทาทายอะไรบางในการทํางานของคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 270 และมีการ
วางแผนอยางไร
เขาตอบวาไมมีอะไรที่ไดมางายดาย งานนี้ก็เชนกัน สําหรับเขาแลว ตองยอมรับวาเขาใชความอดทนมากกวาที่เคยพบเจอ ระหวางนี้ คณะกรรมการจะ
เริ่มศึกษารางมาตรฐานสําหรับเครื่องจักรในกระบวนการตางๆ ตามที่ไดกลาวมาขางตน เขาหวังวาจะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นจากการศึกษานี้และหวังเปนอยางยิ่ง
วาจะทําใหผูใชงานและผูติดตามขาวนี้ไดรับทราบความกาวหนาของการพัฒนาใหมๆ ในมาตรฐานนี้ดวย
ที่มา: http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1955
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ISO
กําลังแกไข
ISO 22000
การทําใหแนใจวาอาหารมีความปลอดภัยตลอด
หวงโซอาหารเปนสิง่ ทีต่ อ งคํานึงถึงเปนอยางมากใน
สังคมสมัยใหมซงึ่ บางครัง้ ผลิตภัณฑกข็ า มแดนมา
จากหลายประเทศ กวาจะมาถึงมือผูบริโภค
นับตั้งแตมีการตีพิมพมาตรฐาน ISO 22000
ฉบับแรกในป 2542 (ค.ศ.2005) ผูท เี่ กีย่ วของกับ เรื่องความเสี่ยง การเรียกคืนและการถอดถอน
หวงโซอาหารรวมทัง้ ผูผ ลิต ผูบ ริโภคและรัฐบาลก็ได ผลิตภัณฑ รวมทั้งมาตรการควบคุมภายนอก
เผชิญกับขอกําหนดดานความปลอดภัยของอาหาร
• แกไขและปรับปรุงศัพทและนิยามใหมีความ
ฉบับใหม และไดรบั การกระตุน ในเวลาตอๆ มาวามี
ทันสมัย
ความตองการใหมาตรฐานนีม้ กี ารทบทวนเสียใหม
• ทําใหมาตรฐานมีความงายขึน้ และกระชับมากขึน้
• หลีกเลี่ยงการทําใหเนื้อหามีการเขียนในเชิง
จึงมีการพบปะกันของคณะทํางาน ISO/TC
ของกฎที่ตองปฏิบัติ
34/SC 17/WG 8 – Management Systems
• ทําใหแนใจวาสามารถครอบคลุม SMEs
for Food Safety ซึ่งรับผิดชอบในการทบทวน
ไดมากขึ้น
มาตรฐานดังกลาว โดยสถาบันมาตรฐานแหงชาติ
ของไอรแลนด หรือ NSAI (National Standards
Authority of Ireland) สมาชิกของไอเอสโอ
และกลุมที่เกี่ยวของ ซึ่งไดประชุมรวมกันเมื่อวันที่
23-25 กุมภาพันธ 2558 ทีด่ บั ลิน เมืองหลวงของ
สาธารณรัฐไอรแลนด เพือ่ อภิปรายและดําเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐานดังกลาว
เมื่อปที่แลว ไดมีการปรึกษาหารือกันระหวางผู
ใชมาตรฐานดังกลาวซึ่งมีการหยิบยกเอาชองวาง
ของมาตรฐานปจจุบันมาพิจารณาดวย เชนคํา
บางคํา พบวามีแนวโนมจะทําใหเกิดความสับสน
ยกตัวอยางเชน การกลาวถึงเรื่องบางเรื่องซํ้าๆ
และมีบางแนวคิดที่จําเปนตองไดรับการอธิบาย
ใหมีความชัดเจนเพิ่มขึ้น
ยิ่งไปกวานั้น SMEs ยังจําเปนตองปรับปรุงใน
เรื่องความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง
อีกดวย ดังนั้น คณะทํางานนี้ จึงเตรียมการแกไข
ประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
ทําใหแนวคิดหลักบางประการมีความชัดเจน โดย
เฉพาะอยางยิง่ การควบคุมจุดวิกฤตทีจ่ าํ เปนตอง
มีการจัดการ มี โครงการเชิงปฏิบัติการ แนวทาง
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เรื่องของนํ้า เปนตน
บริษทั และองคกรจํานวนมากไมไดใช ISO 22000
เองแตเชือ่ มโยงเขากับมาตรฐานการบริหารจัดการ
คุณภาพ ISO 9001 ดังนั้น จึงมีความตองการ
ที่จะรวมเอามาตรฐานสองมาตรฐานเขาดวยกัน
อยางไรรอยตอ

นอกจากนี้ มาตรฐานในตระกูล ISO/TS 22002
– Prerequisite program on food safety ยัง
สนับสนุนบางภาคสวนและชวยใหมกี ารนํา ISO 22000
นอกจากนี้ มาตรฐาน ISO 22000 จะมีรูป ไปใชเปนเครือ่ งมือในการพัฒนาโปรแกรมตางๆ ที่
แบบเดียวกับมาตรฐานระบบการจัดการอื่นๆ ซึ่ง มีความจําเปนตองดําเนินการลวงหนากอนอีกดวย
ปจจุบันจะเดินตามโครงสรางที่เหมือนกันในเรื่อง
ปกติแลว งานทั้งหมดนี้จําเปนตองใหองคกรที่
ของขอความรวม ศัพทและนิยาม ถาเปนอยาง แตกตางกันโดยเฉพาะในเรื่องของหวงโซอาหาร
นี้แลว ชีวิตก็งายขึ้น บริษัทตางๆ ตองการไดรับ เขามามีสว นรวมในการทบทวนและแกไขมาตรฐาน
การรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการหลาย
ดังนัน้ คณะทํางานกลุม นีจ้ ะมีการประชุมรวมกัน
มาตรฐาน ไมวาจะเปน 9001 หรือ ISO 22000 รูป
อี
ก
ครั้งในกลางเดือนตุลาคม 2558 เพื่อสงมอบ
แบบทีม่ คี วามรวมมือกันจะทําใหแนใจไดวา มีความ
เชือ่ มโยงกันระหวาง มาตรฐาน และทําใหการใชรว ม รางมาตรฐานที่มีการทบทวนออกมาเปนฉบับที่ 2
กันมีความงายขึน้ ตลอดจนทําใหผอู า นสามารถอาน ซึ่งในขณะนี้ ยังเรียกวาเปนเอกสารที่กําลังดําเนิน
งานอยู (working document) และถาเปนไปตาม
และเขาใจไดงายขึ้น
แผนทีก่ าํ หนดไวจริง มาตรฐาน ISO22000 จะแลว
ในขณะทีผ่ เู ชีย่ วชาญอุตสาหกรรมอาหารอาจจะ เสร็จและไดรบั การตีพมิ พในป 2560 (ค.ศ. 2017)
เขาไปเกีย่ วของกับการทบทวน และแกไขโดยเฉพาะ
ผูใชมาตรฐานรายอื่นๆ ก็จะไดรับเลือกเปนกลุมที่ ที่มา :
เขามารวมพิจารณาใหขอ คิดเห็นตามความจําเปน http://www.iso.org/iso/home/news_index/
ดวย ซึ่งรวมถึง SME ผูผลิตอาหารสัตวและผูที่ news_archive/news.htm?refid=Ref1951
เกีย่ วของ ผูอ อกกฎระเบียบทีก่ าํ ลังมองหาโมเดลที่
จะพัฒนาขอกําหนดเชิงบังคับสําหรับแนวทางการ
จัดการความปลอดภัยดานอาหาร หรือแมแตผผู ลิต
ซึง่ ไมไดเกีย่ วของกับการจัดการอาหารโดยตรงแต
มีกจิ กรรม ทีอ่ ยูภ ายในขอบเขตของมาตรฐาน เชน

