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มาตรฐานอาหารระหวางประเทศ
(International Food Standard: IFS)
มาตรฐาน IFS คืออะไร

มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ คือ มาตรฐานสําหรับการผลิตอาหารทีด ีมคี ุณภาพ
และปลอดภัย ต่อ ผู้บ ริโ ภค ซึง ถูก ประกาศใช้เ มือ ปี พ.ศ. 2546 โดยผู้ค้า ปลีกแห่ ง สหพัน ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี (HDE - Hauptverband des Deutschen Einzelhandels e.V., Germany)
และผู้คา้ ปลีก-ค้าส่งแห่งสาธารณรัฐฝรั งเศส (FCD – Federation des entreprises du
Cmmerceet de la Distribution, France) เป็ นมาตรฐานสมัครใจ ซึงไม่มผี ลทางกฎหมาย แต่
เป็ น ข้อ กํา หนดทีห้า งค้า ปลีก ในประเทศเยอรมนี ฝรัง เศส และสหภาพยุ โ รปบางประเทศ
กําหนดให้ผปู้ ระกอบการผลิตสินค้าอาหารต้องทําก่อนส่งสินค้าเข้าไปจําหน่าย
เนื:อหาของมาตรฐาน IFS ฉบับที 5 (ฉบับปจั จุบนั ) ประกอบด้วย 4 ส่วนทีส าํ คัญ ได้แก่
ส่วนที 1 Audit Protocol กล่าวถึงความเป็ นมาของมาตรฐาน IFS, ขัน: ตอนของการ
ตรวจประเมิน, ขอบเขตการขอรับรอง, เกณฑ์การให้คะแนนทีใ ช้ในการตรวจรับรอง, การสรุปผล
ของการตรวจประเมิน และหมวดหมูข่ องผลิตภัณฑ์ทสี ามารถขอการรับรองได้
ส่วนที 2 Requirements กล่าวถึงเนื:อหาข้อกําหนดของมาตรฐาน IFS ซึง ประกอบด้วย
5 ข้อกําหนดหลักได้แก่
1. ความรับผิด ชอบองผู้บ ริห ารการจัด การระบบคุณ ภาพ (Senior Management
Responsibility) แบ่งออกเป็ น 4 ส่วนCorporate policy/Corporate principle, Corporate
structure, Customer Focus และManagement Review ซึง องค์กรต้องแสดงให้เห็นถึงความ
รับผิดชอบในการพัฒนาและปฏิบตั ติ ามระบบการบริหารจัดการคุณภาพ, ความรับผิดชอบต่อ
นโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร, การทบทวนระบบบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรโดย
ผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึงกําหนดความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทีส ามารถชีว: ดั ได้
2. ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System) องค์กรต้องดําเนินการ
จัดทําระบบ HACCP และการนํ าไปประยุกต์ใช้ ได้แก่ การจัดตัง: ทีมงาน HACCP การวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตทีต อ้ งควบคุม, จัดทําคู่มอื คุณภาพ (General Quality Manual), ระเบียบ
ปฏิบตั หิ รือขัน: ตอนการดําเนินงาน (Procedures), ข้อกําหนด้านเอกสารและการเก็บรักษาบันทึก
ต่างๆ
3. การจัดการทรัพยากร (Resource Management) องค์กรต้องจัดสาธารณู ปโภค
พืน: ฐานทีจ าํ เป็ นและสภาพแวดล้อมในการทํางานให้เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านของ
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พนั ก งาน, พนั กงานจะต้อ งได้ร ับ การฝึ กอบรมตามหน้ า ที และกิจ กรรมทีไ ด้ร ับ มอบหมาย,
พนักงานหรือผูป้ ฏิบ ัตงิ าน รวมถึง ผูเ้ ยียมชมและผู้รบั จ้า งทีจะเข้าสู่บริเวณผลิตอาหารจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามระเบียบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี:องค์ต้องจัดให้มสี งิ อํานวยความสะดวก
และระเบียบปฏิบตั ใิ ห้กบั พนักงาน เช่น ห้องเปลีย นเครืองแต่งกาย ทางเข้า-ออก อุปกรณ์ และ
บริเวณทีล า้ งมือ เป็ นต้น
4. การผลิต ผลิตภัณฑ์ (Product Process) องค์กรต้องมีระเบียบปฏิบตั ใิ นเรืองที
เกีย วข้องกับผลิตภัณฑ์เริม ตัง: แต่ การทบทวนความต้องการของลูกค้าทีเ กีย วข้องกับผลิตภัณฑ์,
ระบุขอ้ กําหนดของผลิตภัณฑ์ (product specifications) ทีล ูกค้าต้องการ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยใช้หลัก HACCP, การจัดซื:อ, บรรจุภณ
ั ฑ์ทเี หมาะสม, การเฝ้าระวังการปฏิบตั งิ านของผูส้ ่ง
มอบ (supplier), มาตรฐานสภาพแวดล้อมของโรงงาน, การจัดเก็บ (วัตถุดบิ อุปกรณ์ สารเคมี)
และสุขลักษณะของโรงงาน, การกําจัดขยะ, การควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ, การหมุนเวียน
สต็อ ก, การขนส่ง , การบํา รุ ง รักษา การสอบเทีย บ (Calibration) และทวนสอบ (Validation)
เครือ งมือ อุ ป กรณ์ ท ีใ ช้ ใ นการผลิต และตรวจวัด , การสืบ ย้ อ นกลับ ข้อ มู ล ทัว ไป (General
Traceability) และผลิต ภัณ ฑ์ดัด แปรพัน ธุ ก รรม (GMO) รวมไปถึง ความเสีย งจากอาหารที
ก่อให้เกิดการแพ้ (Food Allergen)
5. การวัดค่า การตรวจวิเ คราะห์ และการปรับ ปรุง (Measurements, Analyses,
Improvements) ซึง มีก ิจกรรมทีจะต้องดํา เนิ น การประกอบด้ว ย การตรวจติด ตามภายใน
(Internal Audit), การควบคุมกระบวนการผลิต อุณหภูมแิ ละเวลาของการผลิตผลิตภัณฑ์, การ
ควบคุมปริมาณโดยตรวจสอบอุปกรณ์ในการตรวจวัด, การประเมินความเสีย งจากการปนเปื: อน
ทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์, การตรวจจับโลหะและสิง แปลกปลอม, การตรวจปล่อย
ผลิตภัณฑ์, การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์, ระเบียบปฏิบตั ิในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์และการแก้ไ ข
(Corrective action)
ทัง: นี:มาตรฐาน IFS ได้มกี ารระบุเกณฑ์ Knock Out (KO criteria) ไว้ในข้อกําหนดบาง
ข้อกําหนด ซึงถ้าองค์กรไม่สามารถดําเนินการภายใต้ขอ้ กําหนดพื:นฐานเหล่านี:ได้ จะไม่ได้รบั
การรับรอง โดยข้อกําหนดทีจ ดั อยู่ในเกณฑ์ Knock Out ซึงต้องจัดทํา และมีการนําไปใช้ปฏิบตั ิ
อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
1. ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารระดับสูง: Responsibility of the senior management
(ข้อ 1.2.4)
2. ระบบการตรวจติดตามจุดวิกฤตทีต อ้ งควบคุม: Monitoring system of each CCP
(ข้อ 2.1.3.8)
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3. สุขลักษณะส่วนบุคคล: Personnel hygiene (ข้อ 3.2.1.2)
4. คุณสมบัตขิ องวัตถุดบิ : Raw material specifications (ข้อ 4.2.2)
5. คุณสมบัติ (สูตร) ของผลิตภัณฑ์สดุ ท้าย: Finished product (recipe) specifications
(ข้อ 4.9.1)
6. ระบบการสอบกลับ: Traceability system (ข้อ 4.16.1)
7. การตรวจสอบภายใน: Internal audits (ข้อ 5.1.1)
8. ระเบียบปฏิบตั เิ รืองการเพิกถอนและเรียกคืนสินค้า: Procedure for withdrawal
and recall (ข้อ 5.9.2)
9. การแก้ไขข้อบกพร่อง: Corrective actions (ข้อ 5.11.2)
ส่วนที 3 Requirements for Accreditation Bodies, Certification Bodies and
Auditors กล่าวถึงคุณสมบัติของหน่ วยตรวจรับรอง (Accreditation and Certification Body)
และผูต้ รวจประเมิน (Auditors) โดยหน่วยตรวจรับรองจะต้องได้รบั การแต่งตัง: ตามมาตรฐาน EN
45011/ISO IEC Guide 65 ซึง มีขอบข่ายตามที European accreditation body กําหนด, หน่ วย
ตรวจรับรองและผูต้ รวจประเมินไม่สามารถทําหน้าทีเ ป็ นทีป รึกษา (consulting) หรือกิจกรรมใน
ลักษณะเดียวกันให้กบั บริษทั ทีจ ะถูกตรวจประเมินนับจากวันทีถ กู ตรวจประเมินย้อนหลังไป 2 ปี
ได้, ผูต้ รวจประเมิน จะต้องมีคุณสมบัตติ ามเกณฑ์ทกี ําหนดและผ่านการฝึ กอบรมจนมีความรู้
ความเชีย วชาญในมาตรฐาน IFS โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ HDE หรือ FCD (ขึน: ทะเบียน
เป็ นผูต้ รวจประเมินและมีเลขประจําตัวผูต้ รวจประเมิน) เป็ นต้น
ส่วนที 4 Reporting, AuditXpress Software and the IFS Auditportal กล่าวถึงการ
รายงานผลของการตรวจประเมิน ขอบข่ายของการตรวจประเมิน รายละเอียดการพิจารณาสิง ที
ไม่สอดคล้องตามข้อกําหนด (Major non-conformances) และตามข้อกําหนด KO ซึงคิดคะแนน
ออกมาเป็ นเปอร์เซ็นต์ทงั : โดยภาพรวมทัง: หมดและแยกตามข้อกําหนดทัง: 5 ข้อกําหนด รวมถึง
Checklist
เกณฑการใหคะแนน
มาตรฐาน IFS เป็ นมาตรฐานทีม หี ลักเกณฑ์การให้คะแนนทีช ดั เจน สามารถนํ าผลของ
คะแนนและเปอร์เซ็นต์ทไี ด้มาเปรียบเทียบ (Benchmark) กันได้ โดยแบ่งระดับ ของการให้
คะแนนออกเป็ น 4 ระดับคือ A, B, C และ D ตามจํานวนของสิง ทีไ ม่สอดคล้องตามข้อกําหนดที
ตรวจพบ ดังนี:คอื
A หมายถึง ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดได้อย่างครบถ้วน
B หมายถึง ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดได้เป็ นส่วนใหญ่
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C
D

หมายถึง ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดได้เป็ นส่วนน้อย
หมายถึง ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับของข้อกําหนดแสดงไว้ในตาราง นอกจากนี:ใน
ข้อกําหนดระดับ พื:นฐานบางข้อ กําหนดจะมีการระบุเ กณฑ์ Knock Out (KO) ไว้ ซึงหากมี
ข้อกําหนดพืน: ฐานใดถูกประเมินว่าอยูใ่ นเกณฑ์ KO จะถูกจัดอยู่ในระดับ D ทันที โดยจะถูกหัก
คะแนน 50% ของคะแนนทัง: หมด ซึงจะทําให้ไ ม่ผ่านเกณฑ์ทีกําหนดและไม่ได้ร บั การรับรอง
โดยจะมีพจิ ารณาสิง ทีไม่สอดคล้อ ง (Non-conformation) ตามข้อกําหนดความปลอดภัยของ
อาหารหรือด้านกฎหมายทีร ุนแรงซึงเรียกว่า ข้อบกพร่องระดับ Major ควบคู่ไปด้วย โดยหาก
พบว่ามีขอ้ กําหนดใดจัดอยูใ่ นเกณฑ์ Major จะถูกหักคะแนน 15% ของคะแนนทัง: หมด หรือหาก
ไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเลยก็จะไม่ได้คะแนนในข้อกําหนดนัน: ๆ โดยถูกระบุเป็ น N/A
ตารางแสดงเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับ
เกรด
A
B
KO requirement
scored with a B
C
D
Major
KO requirement
scored with a D
N/A

คําอธิ บาย
ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดได้อย่างครบถ้วน
ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดได้เป็ นส่วนใหญ่
ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดได้เป็ นส่วนใหญ่

ระดับคะแนน
20 คะแนน
15 คะแนน
15 คะแนน

ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดได้เป็ นส่วนน้อย
ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนด
ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดหรือ
ข้อกําหนดตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์
ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดทีม กี ารระบุ
เกณฑ์ Knock-Out
ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเลย

5 คะแนน
0 คะแนน
ถูกหักคะแนน 15% ของ
คะแนนทัง: หมด
ถูกหักคะแนน 50% ของ
คะแนนทัง: หมด
N/A

ผูต้ รวจประเมินจะดําเนินตรวจและสรุปผลของการตรวจประเมินในแต่ละข้อกําหนด โดย
ให้คะแนนว่าอยู่ในระดับ A B C หรือ D จากนัน: จะนําคะแนนทีไ ด้มาคิดคํานวณออกมาเป็ น
เปอร์เซ็นต์เฉลีย ทัง: หมดว่าองค์กรจะผ่านการรับรองหรือไม่ ซึง การสรุปผลของการตรวจประเมิน
ตามสิง ทีไ ม่สอดคล้องตามข้อกําหนดทีต รวจพบ มีดงั นี:คอื
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สิ งที ไม่สอดคล้องตาม
ข้อกําหนด
1 KO

สถานะ

การปฏิ บตั ิ

การรับรอง

ไม่ผา่ น

ดําเนินการแก้ไข และ
ทําการตรวจประเมินใหม่
ดําเนินการแก้ไข และ
ทําการตรวจประเมินใหม่

ไม่ได้รบั การ
รับรอง
ไม่ได้รบั การ
รับรอง

Major มากกว่ า 1 และ/หรือ ได้
ไม่ผา่ น
คะแนนในข้อกํา หนดทัง: หมดน้ อ ย
กว่า 75%
1 Major
และได้ ค ะแนนใน ไม่ผา่ นเกณฑ์ ส่งแผนการแก้ไขภายใน 2
ข้อ กํา หนดระดับ พื:น ฐานมากกว่ า
เบือ: งต้น
สัป ดาห์ ห ลั ง จากที ไ ด้ ร ับ
หรือเท่ากับ 75%
รายงานผลการตรวจ
ประเมิน และจะถูก ตรวจ
ประเมิน ติด ตามภายใน 6
เดือน
ได้ ค ะแนนมากกว่ า หรื อ เท่ า กับ ผ่านเกณฑ์ ส่งแผนการแก้ไขภายใน 2
75% แต่น้อยกว่า 95%
(ระดับพืน: ฐาน) สัป ดาห์ ห ลั ง จากที ไ ด้ ร ับ
รายงานผลการตรวจ
ประเมิน
ได้คะแนนมากว่าหรือเท่ากับ 95%
ผ่านเกณฑ์ ส่งแผนการแก้ไขภายใน 2
(ระดับ Higher) สัป ดาห์ ห ลั ง จากที ไ ด้ ร ับ
รายงานผลการตรวจ
ประเมิน

การรับ รองขึ:น อยู่
กั บ ก า ร ต ร ว จ
ติด ตามภายหลัง
(follow up) ของ
ผูต้ รวจประเมิน
ได้ร ับ การรับ รอง
ในระดับพืน: ฐาน

ได้ร ับ การรับ รอง
ในระดับ Higher

สําหรับความถีใ นการตรวจประเมินตามมาตรฐาน IFS ครัง: ต่อไปขึน: อยู่กบั ระดับของ
ใบรับรองทีไ ด้จากการตรวจประเมินครัง: แรก ซึง แบ่งออกเป็ น 2 ระดับคือ Foundation level และ
Higher level ความถีใ นการตรวจสอบคือ 12 เดือนทุกผลิตภัณฑ์
ตารางแสดงความถีในการตรวจประเมิ นตามมาตรฐาน IFS
ระดับของใบรับรอง
All Product
Foundation level
12 เดือน
Higher level
12 เดือน
สืบค้นข้อมูลเพิม เติม: http://www.food-care.info
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