
 

 

รายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติ (Case Study)  
ในการน ามาตรฐานระบบการจัดการที่ส าคัญและจ าเป็นต่อธุรกจิไปใช้  
GHPs and HACCP System – 2020 

1 

รายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติ (Case Study) ในการน ามาตรฐานระบบการจัดการที่ส าคัญและ
จ าเป็นต่อธุรกิจไปใช้ - General Principles of Food Hygiene : Good Hygiene Practices (GHPs) and 
The Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System –  2020 (GHPs and HACCP 
System - 2020) ด าเนินการภายใต้โครงการสร้างระบบข้อมูลและองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการ
และการเตือนภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสนับสนุนการด าเนินงาน โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นที่ปรึกษาโครงการ  

รายงานฉบับนี้ เป็นการน าเสนอแนวทางปฏิบัติในการน ามาตรฐาน GHPs and HACCP System – 
2020 ไปปฏิบัติ  เพ่ือให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจ
ทั่วไปได้น าไปใช้ในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการ เพ่ือยกระดับศักยภาพการ
ด าเนินงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้ต่อไป
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จากนโยบายรัฐบาลที่มีการส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือ

อนาคต (New Engine of Growth) ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S - Curve) และ 5 
อุตสาหกรรมอนาคต (New S - Curve) ดังภาพที่ 1 ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเป็นอุตสาหกรรม

เป้าหมายในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพ (First S - Curve) 1 

 
ภาพที่ 1  แสดง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต 

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมล าดับแรกที่ได้รับการสนับสนุนมาตั้งแต่ประเทศไทยเริ่ม
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ.2504 เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้
เงินลงทุนน้อยใช้วัตถุดิบภายในประเทศมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และสามารถน าเอาทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์
ของประเทศไปพัฒนาเพ่ือประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมได้มาก ท าให้ง่ายต่อการพัฒนาเพ่ือการลงทุน สามารถ
สร้างผลผลิตเพ่ือส่งออกไปสู่นานาประเทศได้เป็นจ านวนมากและน ารายได้เข้าสู่ประเทศได้เป็นอย่างมาก

                                                           
1 อ้างอิง : - หนังสือ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

1. บทน า 
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เช่นกัน เมื่อมีวัตถุดิบเป็นจ านวนมากจึงท าให้อุตสาหกรรมอาหารในไทยเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก นอกจากนี้
อุตสาหกรรมอาหารยังก่อให้เกิดผลเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการผลิตอ่ืนๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน ได้แก่ 
บรรจุภัณฑ์ เช่น กระป๋อง และน าไปสู่การจ้างงานและรายได้ประชาชาติที่สูงขึ้น  

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมที่
มีความส าคัญระดับสูงต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ านวนมากที่สุด มีมูลค่าการ
ลงทุนสูงที่สุด มีมูลค่าเพ่ิมสูงที่สุด และมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาสูงที่สุดในบรรดาสาขาต่างๆ  ของ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย ในปัจจุบันมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในตลาดอาหารทั่วโลกอยู่ 3 แขนง ซึ่งมี
โอกาสส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร แนวโน้มดังกล่าว ได้แก่ 1) ความต้องการมาตรฐาน
ความปลอดภัยและความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ  (Traceability) ที่สูงขึ้นจากผู้บริโภคอาหาร             
2) การเพ่ิมขึ้นของความต้องการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  และ 3) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากแหล่งโปรตีนทางเลือกซ่ึงใช้พลังงาน ทรัพยากร และต้นทุนในการผลิตน้อยกว่าแหล่งโปรตีนจาก
สัตว์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเด็นด้านมาตรฐานและความปลอดภัยยังคงเป็นประเด็นที่ส าคัญส าหรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมอาหาร 

1.1 ความเคลื่อนไหวด้านมาตรฐานระบบการจัดการ 

จากการติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของมาตรฐานระบบการจัดการที่ส าคัญและมีการ
น าไปใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะมาตรฐานด้านการจัดการคุณภาพ โดยมีรายการมาตรฐาน (อ้างอิงตาม
ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลด้านมาตรฐานระบบการจัดการและการเตือนภัย) ซึ่งมีทั้งมาตรฐานที่เพ่ิงประกาศใช้ 
มาตรฐานที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง/ทบทวน และมาตรฐานที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังในตารางที่ 1  

 ตารางท่ี 1  ความเคลื่อนไหวของมาตรฐานระบบการจัดการที่ส าคัญ : ด้านการจัดการคุณภาพ 

รายการมาตรฐาน ณ พ.ย.63 สถานะมาตรฐาน ณ ก.ย.64 
ISO 9001:2015/มอก.9001-2559 
ระบบบริหารงานคุณภาพ 

ยืนยัน ISO ฉบับเดิม  
ณ 20/05/2021 

(Stage 90.93 International Standard 
Confirmed) 

ISO 13485:2016/มตช.13485-2562 
ระบบบริหารงานคุณภาพส าหรับเครื่องมือแพทย์ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

IATF 16949:2016  
ระบบบริหารงานคุณภาพส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม 
ยานยนต์ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

 ISO/IEC 20000-1: 2018 
ระบบบริหารงานบริการด้านสารสนเทศ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0599/can-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87
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รายการมาตรฐาน ณ พ.ย.63 สถานะมาตรฐาน ณ ก.ย.64 
 GMP-2003/มอก.34-2546   
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร 

มีการทบทวนและปรับปรุงเป็น 
GHPs and HACCP System - 2020  

ณ 11/2020 
HACCP-2003/มอก.7000-2549  
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมใน
การผลิตอาหาร 

มีการทบทวนและปรับปรุงเป็น 
GHPs and HACCP System - 2020  

ณ 11/2020 
ISO 22000:2018/มตช.22000-2562 
ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ISO 29001:2020 
ระบบบริหารคุณภาพ ส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ
ก๊าซธรรมชาติ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

AS 9100:2016 (Revision D) 
ระบบคุณภาพ – ส าหรับอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน 
– แบบจ าลองส าหรับการประกันคุณภาพในการออกแบบ 
การพัฒนา  การผลิต การติดตั้ง และการบริการ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ISO 13482:2014  
ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยส าหรับหุ่นยนต์ดูแลมนุษย์ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

 ISO/TS 22163:2017  
ระบบการจัดการคุณภาพส าหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

ISO 30401:2018  
ระบบการจัดการองค์ความรู้ 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

 

1.2 สถิติของจ านวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาหาร 

จากตารางที่ 1 พบว่า มาตรฐานที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารโดยตรง มี 2 กลุ่ม
มาตรฐาน ได้แก่ 1) ISO 22000:2018/มตช.22000-2562 ซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง และ 2) มาตรฐาน GMP 
และ HACCP – 2003 ซึ่งมีการปรับปรุงและประกาศใช้ใหม่ เป็นมาตรฐาน GHPs and HACCP System – 
2020 เมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2020 โดยจะมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของไทย
ตลอดห่วงโซ่อาหาร  ทั้งที่เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประมาณ 9,500 โรงงาน (อ้างอิง: กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ณ วันที่ 16 กันยายน 2564, ISIC 10, 11) รวมถึงผู้ประกอบการทุกขนาดที่อยู่ในห่วงโช่อุปทาน  
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ภาพที่ 2 จ านวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000 ปี 2019 - 2020 

หมายเหตุ  
- จ านวนผู้ท่ีได้รับรอง (valid certificates) หมายถึง จ านวนใบรับรองท่ีหน่วยรับรองออกให้ในนามของนิติบุคคลท่ีได้รับการรับรอง 
- จ านวนสาขา (site) หมายถึง จ านวนสาขาท่ีตั้งของสถานประกอบการทั้งหมดภายใต้นิติบุคคลท่ีได้รับการรับรอง ซ่ึงอาจมีมากกว่า 1 

ท่ีตั้งต่อ 1 นิติบุคคล 
 

ภาพที่ 2 แสดงจ านวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000 ทั่วโลก ที่อ้างอิงจากข้อมูลของ ISO 
Survey 2020 (ฉบับล่าสุด) โดยจ านวนผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในปี 2020 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปี 2019 
ส าหรับประเทศที่มีจ านวนผู้ที่ได้รับการรับรองสูงสุด 3 อันดับ และข้อมูลของประเทศไทย ในปี 2019  - 2020 
ดังตารางที ่2  

ตารางที่ 2  จ านวนผู้ที่ได้รับการรับรอง ISO 22000 อันดับ 1 ถึง 3 และข้อมูลของประเทศไทย ปี 2019 - 2020 
มาตรฐาน อันดับ/ประเทศ/จ านวนผู้ทีไ่ดร้ับรอง (ราย) 

ทั่วโลก อันดับ 1  อันดับ 2 อันดับ 3 ไทย   
ปี 2019 ทั่วโลก 

33,502 
จีน 

12,144 
อินเดีย 
1,976 

กรีซ 
1,912 

อันดับ 18  
381 

(ปี 2018 อันดับ 15, 404 ราย) 
ปี 2020 33,741 จีน  

12,929 
กรีซ 

2,069 
อินเดีย 
1,767 

อันดับ 13  
553 
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อย่างไรก็ตาม จ านวนการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอ่ืนๆ เช่น GMP, GHPs, HACCP ใน
ประเทศไทย ยังไม่มีหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่สาธารณะ แต่มีหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแลด้าน
ผลิตภัณฑ์การเกษตรและการผลิตอาหาร ออกมาตรฐานระบบการจัดการ และให้การรับรองมาตรฐานหรือ
ก ากับดูแลการให้การรับรองมาตรฐานดังกล่าว เช่น ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก
อช.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็น
ต้น 

 

 

  

https://www.acfs.go.th/
https://www.acfs.go.th/
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2.1 The General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) 
and the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)  

มาตรฐาน General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) 
and the Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System - 2020 หรือเรียกโดยย่อ คือ 
GHPs and HACCP – 2020 อยู่ ภ า ย ใ ต้  GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CXC 1-1969 , 
Adopted in 1969. Amended in 1999. Revised in 1997, 2013, 2020. Editorial corrections in 2011. 
ที่พัฒนาโดยคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ หรือ Codex Alimentarius 
Commission (CAC)  เพ่ือด าเนินการด้านอาหารให้กับ FAO และ WHO  

GHPs and HACCP - 2020 เป็นมาตรฐานที่มีการพัฒนาและปรับปรุงจาก GMP and 
HACCP - 2003 ซึ่งถูกน าไปใช้และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก 

GHPs and HACCP – 2020 เป็นหลักเกณฑ์หรือวิธีการสุขลักษณะที่ดี  และระบบการ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ซึ่งเป็นแนวทางพ้ืนฐานในการควบคุมการผลิตสินค้าประเภท
อาหาร เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการก าหนดระบบการควบคุมการ
ท างานในการผลิตอาหารหรือการผลิตบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหาร  

รายละเอียดของ GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CXC 1-1969, Adopted 
in 1969. Amended in 1999. Revised in 1997, 2013, 2020. Editorial corrections in 2011 โ ด ยมี
รายละเอียดมาตรฐาน GHPs and HACCP – 2020 ประกอบด้วย  

บทน า (เกริ่นน า วัตถุประสงค์ ขอบข่าย การใช้มาตรฐาน หลักการทั่วไป ค านิยาม)  
บทที่ 1 หลักเกณฑ์หรือวิธีการสุขลักษณะที่ดี (Good hygiene practices)  

- ส่วนที่ 1: บทน าและการควบคุมอันตรายที่มีต่ออาหาร ( Introduction and control of food 
hazards) 

- ส่วนที่ 2: การผลิตขั้นต้น (Primary production) 
- ส่วนที ่3: การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ (Establishment – design of facilities 

and equipment) 
- ส่วนที่ 4: การฝึกอบรมและความสามารถ (Training and Competence) 

2. ภาพรวมและข้อมูลเบื้องต้นของมาตรฐาน GHPs and HACCP System – 2020 
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
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- ส่วนที่ 5: การบ ารุงรักษาสถานประกอบการ การท าความสะอาด และการฆ่าเชื้อ และการควบคุมสัตว์
พาหะน าโรค (Establishment maintenance, cleaning and disinfection and pest control) 

- ส่วนที่ 6: สุขลักษณะส่วนบุคคล (Personal hygiene) 
- ส่วนที่ 7: การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control of operation) 
- ส่วนที่ 8: ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค (Product information and 

consumer awareness) 
- ส่วนที่ 9: การขนส่ง (Transportation) 

บทที่ 2 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม  และค าแนะน าส าหรับการใช้งาน 
(Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and  Guidelines for its 
Application) 

- บทน า 
- ส่วนที่ 1: หลักการของระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Principle of the 

HACCP system) 
- ส่วนที่ 2: ค าแนะน าทั่วไปส าหรับการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP (General Guidelines for the 

application of the HACCP system)  
- ส่วนที่ 3: การประยุกต์ใช้ (Application) 
- 3.1 การแต่งตั้งทีม HACCP และการก าหนดขอบข่าย (Assemble HACCP Team and Identify 

Scope (Step 1)) 
- 3.2 การก าหนดรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Describe Product (Step 2)) 
- 3.3 การก าหนดวัตถุประสงค์การใช้งานและผู้ใช้ (Identify intended use and users (Step 3)) 
- 3.4 การจัดท าแผนผังการไหลผลิตภัณฑ์ (Construct flow diagram (Step 4)) 
- 3.5 การยืนยันความถูกต้องของแผนผังการไหลผลิตภัณฑ์ (On-site confirmation of flow diagram 

(Step 5)) 
- 3.6 การระบุอันตรายที่ส าคัญที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน การด าเนินการวิเคราะห์อันตรายเพ่ือ

ชี้บ่งอันตรายที่มีนัยส าคัญ และการพิจารณามาตรการควบคุมเพ่ือควบคุมอันตรายที่ส าคัญ (List 
all potential hazards that are  likely to occur and associated with  each step, 
conduct a hazard analysis  to identify the significant hazards,  and consider any 
measures to control identified hazards (Step 6/ Principle 1)) 

- 3.7 การก าหนดค่าควบคุมวิกฤติ (Determine critical control points (Step 7/ Principle 2)) 
- 3.8 การด าเนินการพิสูจน์ความใช้ได้ของค่าควบคุมวิกฤติส าหรับแต่ละ CCP (Establish validated 

critical limits for each CCP (Step 8/ Principle 3)) 
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- 3.9 การก าหนดระบบการเฝ้าติดตามแต่ละ CCP (Establish a monitoring system for each  
CCP(Step 9/ Principle 4)) 

- 3.10 การก าหนดมาตรการแก้ไข (Establish corrective actions (Step 10/ Principle 5)) 
- 3.11 การพิสูจน์ความใช้ได้ของ HACCP Plan (Validation of the HACCP plan and  verification 

procedures (Step 11/ Principle 6)) 
- 3.12 การก าหนดระบบเอกสารและการจัดเก็บบันทึก Establish documentation and record 

keeping (Step 12/ Principle 7)) 
- 3.13 การฝึกอบรม (Training) 

ภาคผนวก 1 – การเปรียบเทียบมาตรการควบคุมต่าง  ๆ ด้วยตัวอย่าง (Comparison of control 
measures with examples) 

 

2.2 มกษ. 9023-2550 (GMP) และ มกษ. 9024-2550 (HACCP)  

มกษ. 9023-2550 หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร (GMP) 
และ มกษ. 9024-2550 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางในการน าไปใช้ 
(HACCP) ประกาศโดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งอ้างอิงจาก
มาตรฐานสากล และน ามาพัฒนาเป็นมาตรฐานของไทย โดยสาระส าคัญของมาตรฐาน มีดังนี้  

2.2.1 มกษ. 9023-2550 (GMP)  

เอกสารอ้างอิง : FAO/WHO. 2003. Recommended International Code of Practice 
General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4: 2003), pp. 1-30. In Codex 
Alimentarius Commission: Food Hygiene Basic Texts, 3rd ed. Joint FAO/WHO Food Standards 
Programme, FAO, Rome. 

ส่วนที่ 1 ข้อก าหนดทั่วไป ประกอบด้วย  

ข้อ 1 บทน า  
ข้อ 2 ขอบขา่ย การใช้ และนิยาม 

ส่วนที่ 2 ข้อก าหนดส าหรับการน าไปปฏิบัติ ประกอบด้วย  

ข้อ 3 การผลิตขั้นต้น (primary production) 
ข้อ 4 สถานที่ประกอบการ: การออกแบบและสิ่งอ านวยความสะดวก (establishment: 

design and facilities) 
ข้อ 5 การควบคุมการปฏิบัติงาน (control of operation) 
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ข้อ 6 สถานที่ประกอบการ : การบ ารุงรักษา และการสุขาภิบาล (establishment: 
maintenance and sanitation) 

ข้อ 7 สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะส่วนบุคคล  (establishment: personal 
hygiene) 

ข้อ 8 การขนส่ง (transportation) 
ข้อ 9 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริ โภค  (product 

information and consumer awareness) 
ข้อ 10 การฝึกอบรม (training) 

2.2.2 มกษ. 9024-2550 (HACCP) 

เอกสารอ้างอิง : FAO/WHO. 2003. Annex to the Recommend International 
Code of Practice General Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4: 2003) on Hazard 
Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and Guidelines for its Application, pp. 31-
44. In Codex Alimentarius Commission: Food Hygiene Basic Texts, 3rd ed. Joint FAO/WHO Food 
Standards Programme, FAO, Rome. 

ส่วนที่ 1 ข้อก าหนดทั่วไป ประกอบด้วย  

- บทน า  
- นิยาม 
- หลักการของระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม 

ส่วนที่ 2 ข้อก าหนดส าหรับการน าไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 

- แนวทางส าหรับการประยุกต์ใช้ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุม 

- การประยุกต์ใช้ (ข้อ 1 – ข้อ 11)  
- การฝึกอบรม 

หมายเหตุ: มาตรฐาน มกษ. 9023-2550 และมกษ.9024-2550 ก าลังอยู่ในระหว่างการปรับเปลี่ยน เป็นมกษ. 

9023 และมกษ.9024 Revision ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน The General Principles of Food 

Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) and the Hazard Analysis and Critical Control Point 

(HACCP) ปี 2020 ตามท่ี Codex ได้มีการปรับปรุงใหม่ 
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2.3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2563 เรื่อง วิธิีการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชใ้นการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร  

ประกาศฯ ฉบับที่ 420 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ  วิธีการผลิต 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร เพ่ือป้องกันมิให้เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ที่มีอยู่หลายฉบับ
ให้มีข้อก าหนดที่เท่าเทียม ลดความซ้ าซ้อนในการตรวจประเมิน เพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจประเมินสถาน
ประกอบการและเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย  
ตลอดจนยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยยกเลิกประกาศเดิม 9 ฉบับ  

ประกาศฯ ฉบับที่ 420 ระบุให้อาหารที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายในสถานที่ใด ๆ เป็นอาหารที่
ก าหนดวิธีการผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต การเก็บรักษาอาหาร ยกเว้นสถานที่ ดังต่อไปนี้ 

1) อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหาร 
หรือปรุงอาหารจนส าเร็จ และจ าหน่ายให้ผู้บริโภคสามารถบริโภคได้ทันที 

2) สถานที่จ าหน่ายอาหาร ณ ที่หรือทางสาธารณะ 

3) สถานที่ผลิตเกลือบริโภค 

4) สถานที่คัดและบรรจุผักและผลไม้สดบางชนิด  ที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหารแล้ว 

ผู้ผลิตอาหารต้องปฏิบัติตามวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิตอาหารและการเก็บ
รักษาอาหาร ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อก าหนดพ้ืนฐาน เป็นข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะส าหรับ
ผู้ประกอบการที่มีการผลิตอาหารที่มีกรรมวิธีการผลิตเฉพาะและมีความเสี่ยงสูง  หากควบคุมการผลิตไม่
เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางการควบคุมกระบวนการผลิตโดยเฉพาะจุดส าคัญที่ต้อง
ควบคุมเป็นพิเศษเพ่ือลดหรือขจัดอันตรายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเกิดความปลอดภัย ประกอบด้วย 5 
หมวด ได้แก่ 

1) หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง อาคารผลิต การท าความสะอาด และการบ ารุงรักษา 
2) หมวดที่ 2 เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต การท าความสะอาด และการ

บ ารุงรักษา 
3) หมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต 
4) หมวดที่ 4 การสุขาภิบาล 
5) หมวดที่ 5 สุขลักษณะส่วนบุคคล 
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ส่วนที่ 2 ข้อก าหนดเฉพาะ เป็นข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะส าหรับ
ผู้ประกอบการที่มีการผลิตอาหารที่มีกรรมวิธีการผลิตเฉพาะและมีความเสี่ยงสูงหากควบคุมการผลิตไม่
เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางการควบคุมกระบวนการผลิตโดยเฉพาะจุดส าคัญที่ต้อง
ควบคุมเป็นพิเศษเพ่ือลดหรือขจัดอันตรายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  และเกิดความปลอดภัย จ านวน 3 
รายการ ดังนี้ 

1) การผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ าแร่ธรรมชาติ และน้ าแข็งบริโภคที่ผ่าน
กรรมวิธีการกรอง 

2) การผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดย
วิธีพาสเจอไรซ์ ได้แก่ นมโค นมปรุงแต่ง ผลิตภัณฑ์ของนม 

3) การผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ าและชนิดที่ปรับกรด
ที่ผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนโดยท าให้ปลอดเชื้อเชิงการค้า 
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GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CXC 1-1969,  Adopted in 1969. Amended in 
1999. Revised in 1997, 2013, 2020. Editorial corrections in 2011.  ประกอบด้วยสาระส าคัญ 3 ส่วน 
ได้แก่ บทน า ที่เป็นข้อมูลทั่วไป บทที่ 1 หลักเกณฑ์หรือวิธีการสุขลักษณะที่ดี และบทที่ 2 ระบบการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม และค าแนะน าส าหรับการใช้งาน โดยบทที่ 1 และบทที่ 2 เป็นข้อก าหนด
และแนวทางปฏิบัติ รายละเอียด และตัวอย่างแนวทางปฏิบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

 

 
 

 
 

 

3. ข้อก าหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน  
GHPs and HACCP – 2020  

บทที่ 1 หลักเกณฑ์หรือวิธีการสุขลักษณะที่ดี (Good hygiene practices : GHPs) 
 

ส่วนที่ 1: บทน าและการควบคุมอันตรายที่มีต่ออาหาร (Introduction and control of food hazards) 

การพัฒนา การประยุกต์ใช้ และคงไว้ซึ่ง GHPs ช่วยให้สภาวะ และกิจกรรมที่จ าเป็นใน
การสนับสนุนการผลิตอาหารที่ปลอดภัยและเหมาะสมในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหารตั้งแต่การ
ผลิตขั้นต้นตลอดจนถึงการดูแลผลิตภัณฑ์สุดท้าย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วสามารถช่วยควบคุมอันตรายใน
ผลิตภัณฑ์อาหารได้ด้วย  

ความรู้เกี่ยวกับอาหาร และกระบวนการผลิตอาหารเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการประยุกต์ใช้ 
GHPs อย่างมีประสิทธิผล บทนี้ให้ค าแนะน าส าหรับการประยุกต์ใช้ GHPs อย่างมีประสิทธิผล 
รวมถึงสถานที่ตั้ง การวางผัง การออกแบบ โครงสร้าง และการบ ารุงรักษาสิ่งปลูกสร้าง และสิ่ง
อ านวยความสะดวก และควรใช้ร่วมกับส่วน และผลิตภัณฑ์เฉพาะ  

GHPs จัดการแหล่งอันตรายต่ออาหารต่างๆ ซึ่งสามารถปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารใน
ขั้นตอนต่างๆ ได้ เช่น ผู้ที่ดูแลอาหารในช่วงเก็บเกี่ยว ระหว่างการผลิต และระหว่างการจัดเตรียม: 
วัตถุดิบ และส่วนผสมอ่ืนๆ ที่ซื้อจากผู้ขาย การท าความสะอาด และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน
การท างาน การเก็บรักษา และการแสดงสินค้า  
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1 FBOs หรือ Food Business Operators หมายถึง ผู้ปฏิบัติการธุรกิจอาหาร  ได้แก่  ผู้ผลิตขั้นต้น  ผู้น า เข้า ผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร  
ผู้จัดเก็บและขนส่งสินค้าอาหาร ผู้ให้บริการธุรกิจอาหารผู้ค้าปลีก–ค้าส่ง และหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล (Competent 
Authorities) โดยไม่ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์อาหารและขนาดของธุรกิจนั้นๆ  

FBOs1 ทั้งหลายควรตระหนัก และเข้าใจถึงอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
ตนเอง และมาตรการควบคุมที่จ าเป็นในการจัดการอันตรายเหล่านี้ ตามความเหมาะสม โดย
FBOs ควรพิจารณา (ใช้ทรัพยากรภายนอกตามความจ าเป็น) ว่าการใช้ GHPs เพียงอย่างเดียว
จะเพียงพอในการจัดการอันตรายบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานผ่านการ
ควบคุมแหล่งที่มา เช่น  

 การควบคุมคุณภาพน้ า – ลดอันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้ให้น้อยที่สุด (เช่น ทางชีวภาพ 
ทางเคม ีทางกายภาพ)  

 การควบคุมการปนเปื้อนจากสิ่งปฏิกูล – ลดโอกาสในการปนเปื้อนด้วยจุลินทรีย์ก่อ
โรคที่เกิดจากอาหาร เช่น เชื้อซาลโมเนลลา เชื้อแคมไพโลแบคเตอร์ เชื้อเยอซิเนีย สายพันธุ์เชื้อ
โรคอีโคไล  

 การควบคุมการปฏิบัติงาน และสุขลักษณะของผู้ปฎิบัติต่ออาหาร  - ป้องกัน
โรคติดต่อที่อาจเกิดข้ึนได้จากอาหาร และ  

 การควบคุมพ้ืนผิวสัมผัสอาหารโดยการท าความสะอาด – ขจัดสิ่งปนเปื้อนจาก
แบคทีเรีย รวมถึงจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร และสารก่อภูมิแพ้  

หลังจากพิจารณาสภาวะ และกิจกรรมต่างๆ ในธุรกิจแล้ว อาจมีการพิจารณาว่า GHPs 
เพียงอย่างเดียวอาจเพียงพอในการจัดการอันตรายได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีการพิจารณาถึงความ
จ าเป็นในการเพ่ิมความใส่ใจมากขึ้นกับ GHPs บางประการที่มีความส าคัญต่อความปลอดภัย
ของอาหาร (เช่น เพ่ิมความเข้มงวดในการท าความสะอาดเครื่องบดเนื้อส าหรับการผลิตเนื้อบดที่
บริโภคแบบดิบ หรือท าสุกเล็กน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเนื้อสัตว์เพ่ือปรุง
ก่อนบริโภค โดยเพ่ิมการตรวจเฝ้าระวัง และ/หรือการทวนสอบการฆ่าเชื้อบนพ้ืนผิวสัมผัส
อาหาร)  

อันตรายที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่ในระดับที่ขั้นตอนของ GHP ไม่เพียงพอในการส่งมอบอาหาร
ที่ปลอดภัย ควรได้รับการจัดการที่เหมาะสมด้วยมาตรการควบคุมแบบผสมผสาน  เพ่ือป้องกัน
การเกิดขึ้นของอันตราย หรือขจัด หรือลดอันตรายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยสามารถใช้
มาตรการควบคุมในขั้นตอนเดียวหรือหลายขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิตก็ได้  และในกรณีที่
อันตรายที่มีนัยส าคัญถูกระบุให้ควบคุมเพ่ิมเติมหลังประยุกต์ใช้ GHPs จ าเป็นต้องท าการพัฒนา 
และประยุกต์ใช้ระบบ HACCP (ดูบทที ่2)  
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วัตถุประสงค ์:  

การผลิตขั้นต้นควรมีการจัดการในลักษณะที่ซึ่งท าให้มั่นใจว่าอาหารปลอดภัยและเหมาะสมต่อการ
น าไปใช้ตามเจตนา หากจ าเป็น จะรวมถึง:  

- ประเมินความเหมาะสมของน้ าที่ใช้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น น้ าชลประทานที่ใช้ในการ
เพาะปลูก น้ าใช้ในกิจกรรมช าระล้าง เป็นต้น 

- หลีกเลี่ยงพ้ืนที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของอาหาร (เช่น สถานที่ผลิตที่มีการ
ปนเปื้อน)  

- ควบคุมการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะน าโรค และโรคจากสัตว์/พืชต่างๆ เท่าที่สามารถปฏิบัติได้ 
เพ่ือลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของอาหาร (เช่น การใช้สารก าจัดแมลง และยาสัตว์ที่เหมาะสม)  

- การน ามาตรการต่างๆ มาใช้เพ่ือท าให้แน่ใจว่าอาหารผลิตขึ้นภายใต้สภาวะที่ถูกสุขลักษณะที่
เหมาะสม (เช่น การท าความสะอาดและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ การคัดเลือกวัตถุดิบ การชะล้างท าความสะอาด 
การปฏิบัติการรีดนมที่ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ)  
 
ค าชี้แจงเหตุผล :  

เพ่ือลดความเป็นไปได้ที่จะน าสิ่งปนเปื้อนซึ่งอาจส่งผลเสียต่อความปลอดภัยของอาหาร หรือความ
เหมาะสมของอาหารในการบริโภค ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่อาหาร  

 

 
 

ส่วนที่ 2: การผลิตขั้นต้น (Primary production) 

ประเภทของกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตขั้นต้น อาจท าให้การก าจัด หรือลดอันตราย
บางอย่างลงได้ยาก การประยุกต์ใช้โปรแกรมพ้ืนฐานต่างๆ เช่น GAPs และหรือ GHPs สามารถช่วยลด
โอกาส และระดับความรุนแรงของอันตรายลงได้ในห่วงโซ่อาหาร  โดย FBOs ควรพิจารณาก าหนด
มาตรการควบคุมที่เหมาะสมต่อการควบคุมอันตรายได้ 
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1 Code of Practice Concerning Source Directed Measures to reduce Contamination of Food with Chemicals 
(CXC 49-2001) 

2.1 การควบคุมสภาพแวดล้อม (Environmental control) 

ควรระบุแหล่งที่มาของการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อมที่มีนัยยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การผลิตขั้นต้นไม่ควรด าเนินการในพ้ืนที่ที่มีสิ่งปนเปื้อนที่อาจน าไปสู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับ
ได้ของสิ่งปนเปื้อนในอาหาร เช่น การใช้พ้ืนที่ที่มีมลพิษ1 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานประกอบการที่ที่
ปล่อยสารพิษ หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่สามารถท าให้อาหารปนเปื้อนกลิ่น หรือใกล้แหล่งน้ าที่
ปนเปื้อน เช่น การปล่อยน้ าเสียจากอุตสาหกรรม หรือการไหลของน้ าจากพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มี
สิ่งปฏิกูลหรือสารเคมีตกค้างสูง เว้นแต่จะมีมาตรการในการลดหรือป้องกันการปนเปื้อนของ
อาหาร  

2.2 การผลิตอย่างถูกสุขลักษณะ (Hygienic production) 

ควรพิจารณาถึงผลกระทบที่มีนัยยะของกิจกรรมการผลิตขั้นต้นต่อความปลอดภัยและ
ความเหมาะสมของอาหารตลอดเวลา โดยเฉพาะจะต้องรวมถึงการระบุจุดเฉพาะใดของกิจกรรม
ที่มีโอกาสูงต่อการปนเปื้อน และการใช้มาตรการเฉพาะเพ่ือลด และขจัดโอกาสการเกิดของ
อันตราย หากเป็นไปได้  

ผู้ผลิตควรใช้มาตรการต่างๆ เท่าท่ีจะสามารถปฏิบัติได้ ในการ:  

- ควบคุมการปนเปื้อนจากดิน น้ า อาหารสัตว์ ปุ๋ย (รวมถึงปุ๋ยธรรมชาติ) ยาฆ่าแมลง 
ยาสัตว์ หรือสารอื่นใดที่ใช้ในการผลิตขั้นต้น  

- ปกป้องแหล่งอาหารจากสิ่งปฏิกูล  และการปนเปื้อนอ่ืนๆ (เช่น สารที่เกิดจาก
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนทางอาหาร)  

- ควบคุมสุขอนามัยพืชและสัตว์ เพ่ือไม่ให้ก่อภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ผ่านการ
บริโภค หรือส่งผลเสียต่อความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ (เช่น สังเกตระยะเวลาการสลายตัวของ
ยาสัตว์ และยาฆ่าแมลง การเก็บบันทึก หากมี) และจัดการของเสีย และจัดเก็บสารเคมีอันตราย
อย่างเหมาะสม  

- จัดการของเสีย และจัดเก็บสารเคมีอันตรายอย่างเหมาะสม  
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แนวทางปฏิบัติ 

- พิจารณาแหล่งที่มาของการปนเปื้อนที่สามารถมาจากสภาพแวดล้อมในการผลิต และไม่ควรด าเนินการใน
พ้ืนที่บริเวณท่ีมีสิ่งปนเปื้อนที่สามารถท าให้เกิดอันตรายน าไปสู่ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ 

- ประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและอันตรายในกระบวนการผลิต  

- มีวิธีการคัดแยกอาหารเพ่ือก าจัดวัสดุที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค และจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ และการ
ป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะน าโรค หรือทางเคมี กายภาพ จุลินทรีย์ หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ 

- จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการท าความสะอาดสถานที่ เครื่องมืออุปกรณ์ และการควบคุม
สุขลักษณะส่วนบุคคล 

2.3 การปฏิบัติต่ออาหาร การจัดเก็บ และการขนส่ง (Handling, Storage and    
     Transport) 

ควรมีขั้นตอนด าเนินงานที่จะ :  
- คัดเลือกอาหารเพื่อขจัดวัสดุที่ไม่ควรน ามาใช้เพื่อการบริโภคของมนุษย์  
- จัดวัสดุที่ถูกคัดท้ิงในลักษณะที่ถูกสุขลักษณะ  
- ปกป้องอาหารจากการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะน าเชื้อ หรือสิ่งปนเปื้อนจากสารเคมี 

กายภาพหรือชีวภาพ หรือสารที่ไม่พึงประสงค์อ่ืนในระหว่างการดูแลอาหาร (เช่น การคัดแยก 
การคัดเกรด การล้าง) การเก็บรักษา และการขนส่ง ควรใช้ความระมัดระวังในการป้องกันการ
เสื่อมสภาพ และการเน่าเสียโดยใช้มาตรการที่เหมาะสมซึ่งอาจรวมถึงการควบคุมอุณหภูมิ  
ความชื้น และ/หรือการควบคุมอ่ืนๆ  

2.4 การท าความสะอาด การบ ารุงรักษาและสุขลักษณะส่วนบุคคล (Cleaning, 
Maintenance and Personnel Hygiene) 

ควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกและกระบวนการที่เหมาะสมเพ่ือให้มั่นใจว่า:  
- การท าความสะอาด และการบ ารุงรักษา ที่จ าเป็นได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล 

และไม่ท าให้อาหารไม่ปลอดภัย (เช่น มั่นใจว่าอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ไม่เป็นแหล่งของ
การปนเปื้อน) 

- มีการควบคุมดูแลทางด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล ในระดับที่เหมาะสม เพ่ือให้มั่นใจว่า
บุคลากรไม่เป็นแหล่งของการปนเปื้อน เช่น เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอุจจาระจากมนุษย์ 
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- ต้องมั่นใจว่าผู้ส่งมอบวัตถุดิบ (รวมถึงผู้ปลูกพืช ฟาร์มเลี้ยงสัตว์) มีการชี้บ่ง และการก าหนดมาตรการ
ควบคุมท่ีอาจเกิดการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อมต่อกระบวนการผลิต 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- คู่มือคุณภาพ 

- วัตถุประสงค์คุณภาพ 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมสภาพแวดล้อมและสุขลักษณะ 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การคัดเลือกและคัดแยกอาหาร การจัดเก็บ และการขนส่ง  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การท าความสะอาด การบ ารุงรักษาและสุขลักษณะส่วนบุคคล  

- แบบฟอร์มหรือรายงาน การระบุแหล่งอันตราย และการประเมินความเสี่ยง  
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วัตถุประสงค ์: 

การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกขึ้นอยู่กับลักษณะของการด าเนินงานและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ตัวอาคารสถานที่ผลิต อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ควรจัดต้ัง ออกแบบและสร้าง ต้องให้มั่นใจว่า 

- ลดการปนเปื้อน 

- การออกแบบ และจัดผังโรงงานที่เอ้ืออ านวยต่อการบ ารุงรักษา การท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ และ
ลดการปนเปื้อนจากอากาศให้น้อยที่สุด 

- พ้ืนผิวและวัสดุต่างๆ โดยเฉพาะส่วนที่สัมผัสอาหาร จะต้องเป็นวัสดุที่ไม่เป็นพิษ เหมาะสมต่อการ
ใช้งาน 

- มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และปัจจัยอื่นๆ ให้อยู่ระดับที่เหมาะสม 

- มีการป้องกันสัตว์พาหะน าโรคอย่างมีประสิทธิผล 

- มีสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องน้ าส าหรับพนักงานอย่างเพียงพอเหมาะสม 

ค าชี้แจงเหตุผล :  
การเอาใจใส่ต่อการออกแบบ และการก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ มีท าเลที่ตั้งเหมาะสม และมีการ

จัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกไว้พอเพียง เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการควบคุมสิ่งปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

 

ส่วนที่ 3: สถานประกอบการ : การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก 

3.1 ท าเลที่ตั้งและโครงสร้าง (Location and Structure) 

3.1.1 ท าเลที่ตั้งของสถานประกอบการ (Location of establishment) 

สถานประกอบการไม่ควรตั้งอยู่ในที่พิจารณามาตรการต่างๆ แล้วไม่สามารถผลิตอาหารได้
อย่างปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค โดยควรอยู่ห่างจาก 

- พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากสภาพแวดล้อม 
- พ้ืนที่ที่น้ าท่วมขัง 
- พ้ืนที่ทีเ่สี่ยงต่อการระบาดของสัตว์พาหะน าโรค 
- พ้ืนทีไ่ม่สามารถขนย้ายขยะท้ังของแข็งและของเหลว ออกไปได้อย่างมีประสิทธิผล 
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3.1.2 การออกแบบและการวางผังสถานประกอบการอาหาร (Design and 
Layout of food establishment) 

- การออกแบบและวางผังให้ง่ายสะดวกต่อการซ่อมบ ารุงและการท าความสะอาด 
- ค านึงถึงการวางผังห้องและผังกระบวนการ รวมถึงการเคลื่อนที่ของพนักงาน วัตถุดิบ

เพ่ือป้องกันหรือลดการปนเปื้อนข้าม 
- พ้ืนที่ควบคุมสุขลักษณะที่แตกต่างกัน (เช่น วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์) ควรแยกพ้ืนที่ที่

เป็นสัดส่วน ด้วยมาตรการที่ช่วยลดหรือป้องกันการปนเปื้อนระหว่างกัน  เช่น การแยกทาง
กายภาพ (เช่น ผนัง ฝากั้น) และ/หรือท าเลที่ตั้ง (เช่น ระยะทาง) ทิศทางการไหล (เช่น การไหล
ของการผลิตแบบทิศทางเดียว) การไหลของอากาศ หรือการแยกช่วงเวลา พร้อมการท าความ
สะอาดและการฆ่าเชื้อที่เหมาะสมระหว่างการใช้งาน  

3.1.3 โครงสร้างภายในและส่วนประกอบ (Internal structure and Fitting) 

โครงสร้างภายในสถานประกอบการด้านอาหารควรสร้างอย่างถูกต้อง  ด้วยวัสดุที่
ทนทาน ง่ายต่อการบ ารุงรักษา ท าความสะอาด และท าการฆ่าเชื้อได้ง่าย ตามความเหมาะสม 
ควรสร้างจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ และไม่ท าปฏิกิริยาตามวัตถุประสงค์การใช้ และสภาวะการ
ปฏิบัติงานตามปกติ  และควรปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะต่อไปนี้ เพ่ือป้องกันความปลอดภัยและ
ความเหมาะสมของอาหาร หากจ าเป็น: 

- พ้ืนผิว (ผนังและพ้ืน) : ท าจากวัสดุที่ทนทานต่อการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 
- ผนังและแนวกั้น: ผิวเรียบ สูง เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 
- พ้ืน : สามารถระบายน้ า และท าความสะอาดได้ 
- เพดาน อุปกรณ์ยึดติดด้านบน : ไม่แตกหักหรือ หลุดลอก ลดการการสะสมของสิ่ง

สกปรก ฝุ่นละออง การควบแน่นของไอน้ าและหยดน้ า 
- หน้าต่าง : ท าความสะอาดได้ง่าย ลดการสะสมของฝุ่นละออง  
- กรณีติดมุ้งลวดเพ่ือป้องกันแมลงต้องสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 
- ประตู : เป็นผิวแบบเรียบ ผิวหน้าไม่ดูดซับน้ าและความชื้น ท าความสะอาดได้ง่าย 

และควรฆ่าเชื้อได้ 
- พ้ืนผิวสัมผัสอาหาร : ทนทานต่อการใช้งาน ง่ายต่อการท าความสะอาด ซ่อม

บ ารุงรักษาและการฆ่าเชื้อ ท าจากวัสดุผิวเรียบ ไม่ดูดซับน้ า ความชื้น ไม่ท าปฏิกิริยากับอาหาร 
สารท าความสะอาดและสารฆ่าเชื้อ ภายใต้การใช้งานในสภาพปกติ 
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3.1.4 สิ่งปลูกสร้างช่ัวคราว/เคลื่อนย้ายได้ และเครื่องจ าหน่าย 
(Temporary/mobile food establishments and vending machines)  

สถานประกอบการและโครงสร้าง โดยรวมถึงแผงขายของ แผงลอย รถเข็นขายของริม
ทางเท้า เครื่องจ าหน่ายสินค้าสินค้าอัตโนมัติ และสิ่งปลูกสร้างชั่วคราว เช่น เต็นท์ และกระโจม
จะต้องได้รับการติดตั้ง ออกแบบ เพ่ือลดการปนเปื้อนของอาหาร 

- ไม่เป็นที่หลบซ่อนหรือที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าโรค 
- จัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก ส าหรับห้องน้ า และการล้างมือของพนักงานตาม

ความเหมาะสม 

3.2 สิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) 

3.2.1 การระบายน้ า และสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับก าจัดของเสีย (Drainage 
and waste disposal facilities) 

- ควรมีระบบระบายน้ าทิ้ง และก าจัดขยะของเสีย รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอเหมาะสมและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี 

- ควรออกแบบและก่อสร้างเพ่ือหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของอาหารและระบบน้ าใช้ 
- มีระบบระบายน้ าทิ้งที่ป้องกันการไหลย้อนจากพ้ืนที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสูง

(เช่น ห้องสุขาและพ้ืนที่ตรียมวัตถุดิบ ) ไปยังบริเวณที่มีอาหารส า เร็จรูปที่เปิดสัมผัสกับ
สภาพแวดล้อม  

- การจัดเก็บรวบรวบ และก าจัดขยะของเสียควรท าโดยพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม 
พร้อมลงบันทึกการจัดการกับขยะของเสีย 

- สถานที่จัดเก็บรวบรวมขยะของเสียต้องอยู่ห่างจากพ้ืนที่ปฏิบัติการผลิตอาหารเพ่ือ 
ป้องกันการหลบซ่อนหรืออยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าโรค 

- ภาชนะใส่ของเสีย/ถังขยะ ผลผลิตพลอยได้ (by-products) สิ่งที่กินไม่ได้ หรือ
สารเคมีอันตายต้องติดป้ายชี้บ่งให้ชัดเจน ท าจากวัสดุที่เหมาะสม 

- ภาชนะใส่สารเคมีอันตราย ต้องชี้บ่ง ปิดล็อค เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ 
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3.2.2 สิ่งอ านวยความสะดวกในการท าความสะอาด (Cleaning facilities)  

- ควรจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เพียงพอเหมาะสมต่อการท าความสะอาด มี
เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดภาชนะเครื่องใช้ 

- ควรให้มีน้ าร้อน และน้ าเย็นเพียงพอตามความจ าเป็น 

- ควรจัดให้มีการแยกพ้ืนที่ส าหรับท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ออกจาก
พ้ืนที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสูง เช่น ห้องสุขา ทางระบายน้ า พ้ืนที่จัดเก็บขยะของเสีย 

- จัดแยกอ่างล้างอุปกรณ์ท าความสะอาด แยกออกจากอ่างล้างมือและล้างผลิตภัณฑ์ 

3.2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลและห้องสุขา (Personnel 
hygiene facilities and Toilets) 

- สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล  และห้องสุขาต้องออกแบบ
บ ารุงรักษาและติดตั้งเพ่ือลดการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ 

- มีอุปกรณ์ล้างมือ และอุปกรณ์ท าให้มือแห้งที่ถูกสุขลักษณะ รวมถึงสบู่เหลว อ่างล้าง
มือ น้ าร้อนและน้ าเย็น (ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสม) 

- อ่างล้างมือควรออกแบบให้ถูกสุขลักษณะ มีก๊อกน้ าแบบไม่ใช้มือสัมผัส 

- จัดให้มีห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายอย่างเพียงพอและเหมาะสม (หากจ าเป็น) 

- ไม่ควรใช้อ่างล้างมือในการล้างอาหารหรือเครื่องใช้ 

3.2.4 อุณหภูมิ (Temperature) 

- มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น อุปกรณ์ส าหรับท าความร้อน ความเย็น ส าหรับการหุง
ต้มอาหาร การแช่เย็น และแช่เยือกแข็งอาหารอย่างเพียงพอ 

- ส าหรับการจัดเก็บอาหารแช่เย็นและแช่เยือกแข็ง ควรมีการตรวจวัดเฝ้าระวังอุณหภูมิ 
ตามความจ าเป็น 

- ส าหรับการจัดเก็บอาหารที่อุณหภูมิห้องต้องมั่นใจว่าอาหารมีความปลอดภัยและ
เหมาะสมต่อการบริโภค 
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3.2.5 คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ (Air quality and ventilation) 

ควรจัดให้มีระบบระบายอากาศโดยธรรมชาติหรือใช้เครื่องระบายอากาศเพ่ือ 
- ลดการปนเปื้อนของละอองน้ า หยดน้ าจากการควบแน่นของไอน้ าสู่อาหาร 
- ช่วยควบคุมอุณหภูมิห้อง 
- ควบคุมกลิ่นไม่พึงประสงค ์
- ควบคุมความชื้น เพ่ือให้มั่นใจว่าอาหารปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภค 

(ป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ และการสร้างสารพิษของเชื้อจุลินทรีย์) 
- มีระบบระบายอากาศที่มีทิศทางการไหลของอากาศเพ่ือลดการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ 
- มีการบ ารุงรักษา และท าความสะอาดของระบบระบายอากาศที่ง่ายและเหมาะสม

เพียงพอ 

3.2.6 แสงสว่าง (Lighting) 

- แสงสว่างจากธรรมชาติ/แสงจากไฟส่องสว่าง  อย่างเพียงพอ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการตรวจจับสิ่ง
แปลกปลอม ตรวจสอบอาหาร ตรวจสอบอุปกรณ์ท าความสะอาด 

- ความเข้มของแสงสว่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
- มีระบบป้องกันอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างเพ่ือให้แน่ใจว่ากรณีเกิดการแตกหักเสียหายจะ

ไม่ปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ 

3.2.7 การเก็บรักษา (Storage) 

จัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอส าหรับการเก็บรักษาอาหาร ส่วนประกอบ 
บรรจุภัณฑ์อาหาร สารเคมีที่ไม่ใช่อาหาร (สารท าความสะอาด สารหล่อลื่น เชื้อเพลิง) แยกเก็บ
ให้เหมาะสม รวมถึงการแยกของดิบและของสุก และอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ และอาหารที่ไม่
มีสารก่อภูมิแพ้ออกจากกัน  

สถานที่เก็บรักษาอาหารควรถูกออกแบบและสร้างเพ่ือ : 
- อ านวยความสะดวกในการบ ารุงรักษาและท าความสะอาดอย่างเพียงพอ 
- หลีกเลี่ยง ไม่เป็นแหล่งหลบซ่อนที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าโรค 
- ป้องกันการปนเปื้อนระหว่างการเก็บรักษา รวมถึงการปนเปื้อนของสารก่อภูมิแพ้  
- ป้องกันสภาวะแวดล้อมที่ท าให้คุณภาพอาหารลดลง เช่น อุณหภูมิ ความชื้น 
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ประเภทของสิ่งอ านวยความสะดวกในการเก็บรักษาที่จ าเป็นขึ้นอยู่กับลักษณะของ
อาหาร ควรจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่แยกออก ดูแลให้ปลอดภัย และเก็บรักษา ส าหรับ
วัสดุท าความสะอาดและสารอันตราย 

3.3 เครื่องมือ (Equipment) 

3.3.1 ทั่วไป (General) 

อุปกรณ์และภาชนะบรรจุที่สัมผัสกับอาหารควรเหมาะสมส าหรับการสัมผัสอาหาร  
- ควรออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ภาชนะให้ถูกสุขลักษณะ เหมาะสม

ต่อการใช้กับอาหาร ง่ายต่อการท าความสะอาด การฆ่าเชื้อ และการซ่อมบ ารุงรักษา  
- หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร  ตามหลักการ “การออกแบบที่ถูก

สุขลักษณะอาหาร (Hygienic design principle)”  
- ท าจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ มีความคงทน 
- สามารถเคลื่อนย้าย /ถอดประกอบได้ง่ายเพ่ือวัตถุประสงค์ การซ่อมบ ารุงการท า

ความสะอาด การฆ่าเชื้อโรคและอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบสัตว์พาหะน าโรค 

3.3.2 อุปกรณ์ควบคุมและตรวจสอบเฝ้าระวังอาหาร (Food control and 
monitoring equipment) 

อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการหุงต้ม ให้ความร้อน ความเย็น การเก็บรักษาหรือการ
แช่เยือกแข็งอาหาร จะต้อง :  

- ได้รับการออกแบบเพ่ือให้สามารถเพ่ิมหรือลดอุณหภูมิ ได้ตามระดับที่ต้องการอย่าง
รวดเร็ว 

- อุปกรณ์ที่มีหน้าที่ตรวจเฝ้าระวังอุณหภูมิต้องได้รับการสอบเทียบความถูกต้องตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม 

- อุปกรณ์ที่มีหน้าที่ควบคุมและตรวจวัดเฝ้าระวัง ความชื้น การไหลเวียนของอากาศ 
หรือ คุณลักษณะส าคัญอ่ืนๆ ต้องมีความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความ
เหมาะสมต่อการบริโภคอาหาร 
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แนวทางปฏิบัติ 

- ออกแบบท าเลที่ตั้งและโครงสร้างโดยค านึงถึงความปลอดภัยและป้องกันการปนเปื้อนจากปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆ และใช้โครงสร้างภายในสร้างจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน บ ารุงรักษา ท าความสะอาด 
และฆ่าเชื้อได้ง่าย และท าจากวัสดุที่ไม่เป็นพิษ ไม่ท าปฏิกิริยากับอาหาร  

- จัดวางเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพ่ือให้บ ารุงรักษาและท าความสะอาดได้สะดวก และเหมาะสม
กับกระบวนการผลิต และแยกพ้ืนที่ที่เป็นสัดส่วน ด้วยมาตรการที่ช่วยลดหรือป้องกันการปนเปื้อนข้าม
ระหว่างการผลิต  

- ระบุแหล่งน้ าใช้ การระบายน้ า การจัดการน้ าเสียและของเสีย อย่างถูกสุขลักษณะ    
- คัดแยกภาชนะใส่ของเสียแต่ละประเภท ผลผลิตพลอยได้ (by-products) สิ่งที่บริโภคไม่ได้ และสารเคมี

อันตราย และต้องติดป้ายชี้บ่งให้ชัดเจน โดยใช้ภาชนะท่ีท าจากวัสดุที่เหมาะสมในแต่ละประเภท 
- จัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือท าความสะอาดให้เพียงพอ และแยกพ้ืนที่ท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ

ต่างๆ ออกจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสูง และแยกอ่างล้างอุปกรณ์และเครื่องมือกับอ่างล้างมือ 
- จัดพ้ืนที่ในการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล เช่น ห้องแต่งตัว ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องอาบน้ า และห้องสุขา 

ให้แยกจากพ้ืนที่การผลิตและไม่มีการปนเปื้อนถึงกัน 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- แผนผังและโครงสร้างสถานที่ แผนผังการวางเครื่องจักรและอุปกรณ์ แผนผังกระบวนการผลิต แผนผังการ
ระบายน้ า  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมกระบวนการผลิต  
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมสัตว์พาหะ  
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบ ารุงรักษา ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร 

และอุปกรณ์  
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือ 
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การก าหนดและตรวจสอบอุณหภูมิ อากาศและการระบายอากาศ และแสง

สว่าง   
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเก็บรักษาอาหาร 
- แบบฟอร์มการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุง เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ 
- แบบฟอร์มการท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อ 
- แบบฟอร์มบันทึกผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด 
- แบบฟอร์มการเก็บและจัดการขยะ 
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วัตถุประสงค ์: 

ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกับการปฏิบัติการกับอาหารทุกคน ที่มีการสัมผัสอาหารโดยตรงหรือทางอ้อม 
ควรได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอต่อการผลิตอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความสามารถ
อย่างเพียงพอเหมาะสมต่อการปฏิบัติการกับอาหาร 

ค าชี้แจงเหตุผล : 

การฝึกอบรมเป็นพื้นฐานที่ส าคัญต่อทุกระบบสุขลักษณะอาหาร และความสามารถของบุคลากร  
การฝึกอบรมด้านสุขลักษณะที่เพียงพอ และ/หรือการให้ค าแนะน า และการก ากับดูแลของบุคลากร

ทุกคนที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอาหารมีส่วนช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยของอาหารและความ
เหมาะสมของอาหารในการบริโภค  
 

 

ส่วนที่ 4 การฝึกอบรมและความสามารถ (Training and Competence) 

4.1 ความตระหนักและความรับผิดชอบ (Awareness and Responsibilities) 

- การฝึกอบรมด้านสุขลักษณะของอาหารเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจอาหาร บุคลากร
ทุกคนควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของตนในการปกป้องอาหารจากการปนเปื้อน
หรือการเสื่อมสภาพ  

- บุคลากรควรมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดการกับอาหารได้อย่างถูก
สุขลักษณะ  

- ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีท าความสะอาดหรือสารเคมีอันตรายอ่ืนๆ ควรได้รับ
ค าแนะน าในการใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร 

4.2 แผนการฝึกอบรม (Training programmes) 

องค์ประกอบที่ต้องค านึงถึงในการก าหนดขอบเขตของการฝึกอบรมที่จ าเป็น ได้แก่ : 
- ธรรมชาติของอันตรายในอาหาร เช่น ความสามารถในการรักษาควบคุมการเจริญ 

เติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค เชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเน่าเสีย การปนเปื้อนอันตรายทาง
กายภาพ หรือสารก่อภูมิแพ้ 

- ลักษณะของการการผลิต การแปรรูป และการบรรจุ รวมถึงโอกาสของการปนเปื้อนสู่
ผลิตภัณฑ์ 

- ขอบเขต และธรรมชาติของกระบวนการแปรรูป หรือการจัดเตรียมก่อนการบริโภค
อาหารนั้นๆ  
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- เงื่อนไข สภาวะการจัดเก็บอาหาร 
- ระยะเวลาการจัดเก็บรักษาอาหารก่อนการบริโภค 
- การใช้งาน และการบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับอาหาร 

โปรแกรมการฝึกอบรมควรพิจารณาถึงระดับขององค์ความรู้และทักษะของพนักงานที่
ได้รับการฝึกอบรม หัวข้อการฝึกอบรมตามความเหมาะสมและหน้าที่ของบุคลากร ได้แก่  

- หลักการของสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
- มาตรการที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร 
- ความส าคัญของสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี รวมถึงการล้างมือและการสวมใส่เสื้อผ้าที่

เหมาะสม 
- หลักสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHPs) 
- การด าเนินการที่เหมาะสมส าหรับการจัดการ เมื่อพบปัญหาด้านสุขลักษณะอาหาร 

4.3 การแนะน าและการก ากบัดูแล (Instruction and Supervision) 

- การแนะน าและการก ากับดูแลที่จ าเป็นขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรและชนิดของธุรกิจ 
หรือตามธรรมชาติของชนิดอาหารนั้นๆ 

- ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้าน
สุขลักษณะอาหารอย่างเพียงพอต่อการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขข้อบกพร่องที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตัวเอง 

- ควรมีการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมและการแนะน าเป็นระยะๆ
รวมถึงการทวนสอบประสิทธิผลของการท างานเป็นประจ าเพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลกรมีความรู้
ความสามารถและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นที่มีต่อความปลอดภัยของอาหาร 

- บุคลากรที่ท างานส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหารต้องได้รับการฝึกอบรม
อย่างเพียงพอเพ่ือให้เกิดความตระหนักและผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร 

4.4 การอบรมเพื่อทบทวนความรู้ (Refresher traning) 

- โปรแกรมฝึกอบรมควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจ าสม่ าเสมอตามความ
จ าเป็น 

- มีระบบที่จะท าให้มั่นใจว่าพนักงานยังคงตระหนักถึงขั้นตอนปฏิบัติงานที่จ า เป็น
เพ่ือให้อาหารปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภค เช่น พนักงานซ่อมบ ารุง 

- จัดเก็บบันทึกผลการฝึกอบรม 
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แนวทางปฏิบัติ 

- ก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ท างานให้องค์กรหรือท างานในนามองค์กรตาม
ต าแหน่งงาน ครอบคลุมด้านปกป้องอาหารจากการปนเปื้อนหรือการเสื่อมสภาพ   การจัดการกับอาหาร
อย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งรวมถึงการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ เช่น ใบก าหนดคุณสมบัติ (Job 
specification) เป็นต้น  

- ก าหนดหลักสูตร แผนอบรมประจ าปี แผนการฝึกอบรม ส าหรับแต่ละต าแหน่ง และเก็บบันทึกหลักฐานการ
ฝึกอบรม  

- ด าเนินกิจกรรม เช่น การฝึกอบรม การสอนงานโดยหัวหน้างานหรือพ่ีเลี้ยง การฝึกปฏิบัติงานจริง เป็นต้น 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความสามารถที่จ าเป็น และประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรม เช่น การทดสอบ
ข้อเขียน สัมภาษณ์ ปฏิบัติ หรือ การส่งรายงาน เป็นต้น และอาจมีการประเมินผลความรู้เป็นระยะ อาจใช้
วิธีการสังเกตการณ์/ประเมินผลการด าเนินงาน หรือการทดสอบ   

- ทบทวนหลักสูตการฝึกอบรมเป็นระยะ 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารงานบุคลากร 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาบุคลากร 

- เอกสารสนับสนุน เช่น กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ค าอธิบายลักษณะงาน (Job Description) และ
คุณสมบัติที่ต้องการ  

- ใบก าหนดคุณสมบัติ (Job specification) 

- แฟ้มประวัติบุคลากร และบันทึกที่เกี่ยวข้อง 

- แผนการฝึกอบรม 

- บันทึกประวัติการฝึกอบรม 
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วัตถุประสงค ์: 

เพ่ือสร้างความมั่นใจในการบ ารุงรักษามีที่มีประสิทธิภาพ 

- เพ่ือให้มั่นใจว่าการท าความสะอาด และการฆ่าเชื้อมีอย่างเพียงพอเหมาะสม 
- เพ่ือการควบคุมสัตว์พาหะน าโรค 
- เพ่ือการจัดการขยะของเสีย 
- เพ่ือให้การตรวจติดตามเฝ้าระวังขั้นตอนการท าความสะอาด และการฆ่าเชื้อการควบคุมสัตว์พาหะ

น าโรค และการจัดการขยะของเสียว่ามีประสิทธิผลเพียงพอ 

ค าชี้แจงเหตุผล : 

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการควบคุมสิ่งปนเปื้อนอาหาร สัตว์พาหะน าเชื้อ และสารอ่ืนๆ ที่อาจส่งผล
ต่อความปลอดภัย และความเหมาะสมของอาหารที่มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  

  

 

ส่วนที่ 5: การบ ารุงรักษาสถานประกอบการ การท าความสะอาด และการฆ่าเชื้อ และการควบคุม

สัตว์พาหะน าโรค (Establishment maintenance, cleaning and disinfection and pest 

control) 

5.1 การซ่อมบ ารุงและการท าความสะอาด (Maintenance and Cleaning) 

5.1.1 ทั่วไป (General) 

ควรดูแลรักษาสถานประกอบการ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเพื่อ 
- สามารถเอ้ืออ านวยการปฏิบัติงานด้านการท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อได้อย่างมี

ประสิทธิผล 
- สามารถปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
- ป้องกันการปนเปื้อนของอาหาร เช่น จากสัตว์พาหะ เศษโลหะ ชิ้นส่วนของพลาสติก 

สารเคมี เศษไม ้เศษพลาสติก เศษแก้ว และกระดาษ เป็นต้น 

การท าความสะอาดต้องการจัดเศษอาหารและสิ่งสกปรกออกซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการ
ปนเปื้อน รวมถึงสารก่อภูมิแพ้อาหารได้ โดยวิธีการท าความสะอาด อุปกรณ์และสารเคมีท าความ
สะอาดรวมถึงวิธีการฆ่าเชื้อหลังจากท าความสะอาดที่ใช้ ขึ้นอยู่กับชนิดประเภทของอาหาร และ
พ้ืนผิวที่สัมผัสอาหารโดยตรง 
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ควรให้ความเอาใจใส่กับสุขลักษณะระหว่างการท าความสะอาด และการบ ารุงรักษา เพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัย และความเหมาะสมของอาหาร โดยผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดที่เหมาะสมส าหรับพื้นผิวสัมผัสอาหารควรใช้ในบริเวณจัดเตรียมและเก็บรักษาอาหาร  

สารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อควรใช้ด้วยความระมัดระวัง  ตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิต โดยใช้ตามความเข้มข้นระยะเวลาที่ระบุไว้ มีการจัดเก็บที่ถูกต้องเหมาะสม 
แยกพ้ืนที ่จัดเก็บ ติดป้ายชี้บ่งให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ 

แยกอุปกรณ์ท าความสะอาดที่ใช้ในแต่ละพ้ืนที่ ที่มีการควบคุมสุขลักษณะที่แตกต่างกัน 

อุปกรณ์ที่ใช้ท าความสะอาดควรจัดเก็บแยก และอยู่ในสภาพที่สะอาดพร้อมใช้งานมี
การบ ารุงรักษา และไม่เป็นแหล่งของการปนเปื้อนข้ามสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร 

5.1.2 ขั้นตอนและวิธีการ  การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ  (Cleaning and 
disinfection methods and procedures)  

การท าความสะอาดสามารถท าได้โดยใช้วิธีการทางกายภาพ ซึ่งอาจท าแยก หรือร่วมกัน
ได ้เช่น การให้ความร้อน ขัดถู ฉีดพ่น และใช้เครื่องดูดฝุ่น (หรือวิธีอ่ืนที่หลีกเลี่ยงการใช้น้ า) และ
วิธีการทางเคมีโดยใช้สารท าความสะอาดแบบด่างหรือกรด การท าความสะอาดแบบแห้ง หรือ
วิธีการอ่ืนที่เหมาะสมในการจัดและเก็บรวบรวมสิ่งตกค้าง  และเศษ ซึ่งอาจจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานบางอย่าง และ/หรือบริเวณแปรรูปอาหารที่น้ าอาจเพ่ิมโอกาสในการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย์ ควรใช้ความระมัดระวังเพ่ือให้แน่ใจว่ากระบวนการท าความสะอาดไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนอาหาร เช่น สเปรย์จากการล้างด้วยแรงดันอาจแพร่กระจายการปนเปื้อนจากพ้ืนที่
สกปรกได้ เช่น พ้ืนและท่อระบายน้ า ไปเป็นบริเวณกว้าง และปนเปื้อนถูกพ้ืนผิวสัมผัสอาหาร 
หรืออาหารที่เปิดอยู่  

ขั้นตอนการท าความสะอาดแบบเปียกที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม:  
- ต้องก าจัดสิ่งตกค้างบนพ้ืนผิวออกก่อน ใช้สารท าความสะอาดในความเข้มข้นที่

เหมาะสม และล้างออกด้วยน้ าสะอาด (อาจใช้น้ าร้อนตามความเหมาะสม) เพ่ือก าจัดสิ่งสกปรก
และสารเคมีตกค้าง  

- กรณีที่จ าเป็นหลังจากการท าความสะอาด อาจมีการฆ่าเชื้อด้วยสารเคมี ให้พิจารณา
ความเข้มข้นและระยะเวลาการฆ่าเชื้อต้องเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

- การฆ่าเชื้ออาจจะไม่มีประสิทธิภาพ ถ้าการท าความสะอาดไม่สามารถก าจัดสิ่ง
สกปรกตกค้างได้หมด หรือใช้ความเข้มข้นของสารฆ่าเชื้อน้อยเกินไป 
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ขั้นตอนการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อต้องมั่นใจว่าเหมาะสมเพียงพอต่อการท าความ
สะอาด ควรได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญในการก าหนดโปรแกรมการท าความสะอาดและ     
ฆ่าเชื้อ 

เอกสารขั้นตอนการท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อ ควรระบุ :  
- พ้ืนที ่ 
- รายการอุปกรณ์ เครื่องมือ 
- ผู้รับผิดชอบ  
- วิธีการ  
- ความถี ่ 
- การทวนสอบประสิทธิผลของการท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อตามที่ก าหนด 

5.1.3 การเฝ้าระวังประสิทธิผล (Monitoring of effectiveness) 

ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติ เพ่ือตรวจวัดเฝ้าระวังประสิทธิผลของการท าความสะอาด 
และการฆ่าเชื้อและทวนสอบเป็นระยะๆ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา และการตรวจสอบ
เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการใช้งานอย่างถูกต้อง 

ชนิดและวิธีการตรวจวัดเฝ้าระวัง เช่น 

- เช็ค pH 
- อุณหภูมิของน้ า  
- ค่าการน าไฟฟ้า  
- ความเข้มข้นของสารท าความสะอาด และสารฆ่าเชื้อ 
- พารามิเตอร์อ่ืนๆ ที่ส าคัญ เพ่ือให้มั่นใจว่าโปรแกรมท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อที่

ออกแบบมา มีการน าไปใช้งานอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทวนสอบอย่างมีประสิทธิผล 

เชื้อจุลินทรีย์อาจจะมีความทนต่อสารฆ่าเชื้อ เมื่อใช้เป็นเวลานานๆ ดังนั้นขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อควรท าตามข้อแนะน าของผู้ผลิต และควรทวน
สอบประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของสารฆ่าเชื้อจากผู้ผลิต/ผู้ขายเป็นระยะๆ 

ควรท าการสุ่มและทดสอบ สภาพแวดล้อมและพ้ืนผิวสัมผัสอาหารเพ่ือทวนสอบ
ประสิทธิผลของการท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อ (เช่น การทดสอบโปรตีน การทดสอบสารก่อ
ภูมิแพ้อาหาร การทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น) 
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ควรใช้แนวทางอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น การเฝ้าสังเกตการท าความสะอาด และการฆ่าเชื้อ 
รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาด 

ควรทบทวน และปรับเปลี่ยนเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติ การท าความสะอาด การฆ่า
เชื้อ การซ่อมบ ารุงรักษา อย่างสม่ าเสมอ หรือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ 

5.2 ระบบควบคุมสัตว์พาหะน าโรค (Pest control systems) 

5.2.1 ทั่วไป (General)  

- สัตว์พาหะน าโรค (เช่น นก หนู แมลง ฯลฯ ) เป็นภัยคุกคามที่ส าคัญต่อความปลอด 
ภัยของอาหาร  

- GHPs ที่ดีจะช่วยลดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าโรค 
- ออกแบบ การวางผังโรงงาน การซ่อมบ ารุง สถานที่ตั้งที่ด ี

การท าความสะอาด การตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า และการตรวจวัดเฝ้าระวังที่ดีสามารถช่วย
ลดการแพร่ระบาดของสัตว์พาหะน าโรค รวมถึงลดปริมาณการใช้สารเคมีก าจัดสัตว์พาหะน าโรค 

5.2.2 การป้องกัน (Prevention) 

- สถานประกอบการควรมีการซ่อมบ ารุงรักษาตัวอาคารให้อยู่ในสภาพที่ดี และสามารถ
ป้องกันการเข้าถึงของสัตว์พาหะน าโรคได้ และก าจัดแหล่งที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ 

- การอุดปิดช่องเปิดต่างๆ ทางระบายน้ า และท่ีอ่ืนๆ ที่สัตว์พาหะจะสามารถเข้าถึงได้ 
- ประตูม้วน ควรปิดได้สนิทแนบกับพื้น 
- ติดมุ้งลวดที่หน้าต่าง ประตู เครื่องระบายอากาศเพ่ือลดปัญหาการเข้ามาของสัตว์

พาหะน าโรค 
- แยกสัตว์เลี้ยง ออกจากสถานประกอบการผลิตอาหาร 

5.2.3 การหลบซ่อนตัวและอยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าโรค (Harbourage and 
infestation)  

- ควบคุมป้องกันแหล่งที่อาจส่งเสริมการเข้ามาของสัตว์พาหะน าโรค เช่น แหล่งน้ า 
แหล่งอาหารของสัตว์พาหะน าโรค 

- การจัดเก็บอาหารควรจัดเก็บในภาชนะที่ป้องกันสัตว์พาหะน าโรค เก็บอาหารเหนือ
พ้ืนและห่างจากผนัง 

- เครื่องจักร อุปกรณ์เก่าหรือไม่ได้ใช้งานควรเคลื่อนย้ายออก 
-  
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- ควบดูแลความสะอาด และก าจัดขยะของเสีย ทั้งพ้ืนที่ด้านในและด้านนอกสถานที่
ประกอบการ ภาชนะใส่ของเสียควรมีฝาปิดมิดชิด 

- พ้ืนที่โดยรอบโรงงานควรออกแบบให้ลดการดึงดูดของสัตว์พาหะน าโรคเข้าสู่ตัวอาคาร 

5.2.4 การตรวจติดตามเฝ้าระวังและการตรวจจับ (Monitoring and detection)  

- ดูแลสถานประกอบการ และพ้ืนที่โดยรอบที่อาจเป็นที่หลบซ่อน และเข้ามาอยู่ของ
สัตว์พาหนะน าโรค เป็นประจ าสม่ าเสมอ  

- ติดต้ังเครื่องมือดักจับ (เช่น หลอดไฟดักแมลง กล่องดักหนู)  
- ควรออกแบบและติดตั้งอย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์  วัตถุดิบ 

หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  
- หากมีการจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาด าเนินการให้ FBOs ต้องทบทบทวน รายงาน

ผลการตรวจวัดเฝ้าระวังเพ่ือให้แน่ใจว่าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายได้มีการด าเนินการแก้ไขหาก
พบสัตว์พาหนะน าโรค 

5.2.5 การควบคุมการระบาดของสัตว์พาหะน าโรค (Control of pest 
infestation)  

- ตรวจระบาดของสัตว์พาหะน าโรคต้องได้รับแก้ไขทันที โดยบุคคลหรือบริษัทที่
คุณสมบัติเหมาะสม 

- กรณีมีการใช้สารเคมีในการก าจัด หรือการใช้วิธีการทางกายภาพหรือสารชีวภาพ 
ควรท าโดยไม่เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร 

- ระบ ุสาเหตุของการระบาดและก าหนดมาตรการ การแก้ไขเพ่ือป้องกันการเกิดซ้ า 
- จัดเก็บบันทึกผล การระบาด การตรวจติดตามเฝ้าระวัง และการก าจัดสัตว์พาหะน าโรค 

5.3 การจัดการกับของเสีย (Waste management) 

5.3.1 ทั่วไป (General)  

- มีวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการขนย้าย ก าจัด และเก็บของเสียโดยไม่สะสมและล้น 
- สถานที่จัดเก็บรวบรวมขยะของเสียต้องอยู่ห่างไกล  จากพ้ืนที่ผลิตอาหาร เก็บใน

ภาชนะปิดมิดชิด 
- จัดให้มีฝึกอบรมพนักงานที่รับผิดชอบจัดการของเสีย (รวมถึงของเสียอันตราย) เพ่ือ

ลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้าม 
- สถานที่จัดเก็บของเสียควรติดป้ายชี้บ่งให้ชัดเจน  และอยู่ในสภาพที่สะอาด เพ่ือ

ป้องกันการระบาดของสัตว์พาหะน าโรค 
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แนวทางปฏิบัติ 

- ก าหนดวิธีการและขั้นตอนการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนและสารก่อภูมิแพ้อาหาร วางแผนการด าเนินการและความถ่ี ระบุสิ่งที่ต้อง
ใช้ เช่น สารเคมี อุปกรณ์ วิธีการใช้งาน และบุคลากรที่รับผิดชอบ  

- ฝึกอบรมวิธีการและขั้นตอนการความสะอาดและฆ่าเชื้อให้แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง  

- หากมีการใช้สารแคมีในการความสะอาดและฆ่าเชื้อ ต้องมีพ้ืนที่จัดเก็บ จัดเตรียม และล้างท าความสะอาด
ที่เป็นสัดส่วน และแยกอุปกรณ์ในการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อในแต่ละพ้ืนที่ สามารถหยิบใช้งานง่าย
และไม่เป็นแหล่งของการปนเปื้อนข้ามสู่ผลิตภัณฑ์อาหาร  

- ตรวจวัดเฝ้าระวังประสิทธิผลของการท าความสะอาด และการฆ่าเชื้อและทวนสอบเป็นระยะๆ เช่น การ
ตรวจสอบด้วยสายตา และการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานอย่างถูกต้อง 

- ก าหนดมาตรการป้องกันสัตว์พาหะทั้งบริเวณภายในและภายนอกสถานที่ปฏิบัติงาน และแนวทางในการ
แก้ไขกรณีที่พบว่ามีการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะ  

- ระบุประเภทของเสียและวิธีการจัดการของเสียแต่ละประเภททั้งการแยกประเภททิ้ง จัดเก็บ การขนย้าย 
และการท าลาย  

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมสัตว์พาหะ  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบ ารุงรักษา และท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร 
และอุปกรณ์  

- แผนการท าความสะอาด  

- แบบฟอร์มการบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุง เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ 

- แบบฟอร์มการท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อ 

- แบบฟอร์มการตรวจสอบการท าความสะอาด 

- แบบฟอร์มการเก็บและจัดการขยะ 

- แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบร่องรอยและการก าจัดสัตว์พาหะ 
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วัตถุประสงค ์: 

เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้สัมผัสอาหารโดยตรงหรือโดยอ้อม 
- มีสุขภาพที่เหมาะสม 
- รักษาความสะอาดส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม 
- ประพฤติและด าเนินการในลักษณะที่เหมาะสม 

 

FBOs ควรก าหนดนโยบายและขั้นตอนการท างานด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงาน
ทุกคนมีความตระหนักถึงความส าคัญต่อหลักการที่ดีด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลเพ่ือมั่นใจว่าอาหารมีความ
ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภค 

ค าชี้แจงเหตุผล :  

บุคลากรที่ไม่ดูแลรักษาความสะอาดส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม  ผู้ที่มีความเจ็บป่วย หรือสภาวะ 
หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมสามารถก่อให้เกิดการปนเปื้อนอาหาร  และส่งต่อความเจ็บป่วยให้แก่ผู้บริโภค
ผ่านทางอาหารได้ 

 

ส่วนที่ 6: สุขลักษณะส่วนบุคคล (Personal hygiene) 

6.1 สถานะสุขภาพ (Health Status) 

- บุคคลที่ทราบหรือสงสัยว่าป่วยหรือเป็นโรคหรือเป็นพาหะน าโรคหรือการเจ็บป่วยอ่ืนใด
ที่อาจติดต่อโดยผ่านทางอาหาร ไม่ควรให้เข้าไปบริเวณปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร 

- ควรรายงานการเจ็บป่วยหรืออาการของการเจ็บป่วยให้หัวหน้างานหรือผู้บริหารทราบ
ทันท ี

- เมื่อได้รับการรักษาจนหายจากโรคหรือการเจ็บป่วยควรได้ท าการตรวจสอบจากแพทย์
ก่อนกลับเข้าไปท างาน 

6.2 การเจ็บป่วยและบาดเจ็บ (Illness and Injuries) 

อาการที่ควรรายงานต่อฝ่ายบริหาร เพ่ือพิจารณาความจ าเป็นที่ต้องมีการตรวจรักษาโดย
แพทย ์หรือแยกออกจากการปฏิบัติต่ออาหาร เช่น 

- โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่สามารถติดต่อทางอาหาร เช่น ดีซ่าน ท้องร่วง อาเจียน เป็นไข้ 
เจ็บคอ และมีไข ้โรคผิวหนังที่ติดเชื้อ (มีบาดแผล) มีน้ ามูก ห ูตาแฉะ ฯลฯ 
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- กรณีที่พนักงานเกิดบาดแผล ไม่ควรท างานในพ้ืนที่ที่ต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง 
หรือกรณีอนุญาตให้ท างานต่อได้ควรท าแผลด้วยพลาสเตอร์ชนิดกันน้ าได้และสวมถุงมือ และมี
มาตรการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการปนเปื้อนไปยังผลิตภัณฑ์อาหาร  (เช่น  
ใช้พลาสเตอร์ชนิดต่างกับผลิตภัณฑ์ หรือสามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ หรือ 
เครื่อง X-ray) 

6.3 ความสะอาดส่วนบุคคล (Personnel Cleanliness) 

- บุคลากรควรรักษาความสะอาดส่วนบุคคลควรสวมชุดกันเปื้อน ที่คลุมผมและคลุม
เครา รองเท้า 

- มาตรการป้องกันการปนเปื้อนที่เหมาะสม โดยการล้างมือ และสวมถุงมือ (ต้องมั่นใจ
ว่าถุงมือไม่เป็นแหล่งปนเปื้อน) 

- พนักงานควรล้างมือเสมอ เมื่อ -: 
o ก่อนปฏิบัติงานที่เก่ียวกับอาหาร  
o หลังพักเบรค 
o หลังออกจากห้องน้ า 
o หลังสัมผัสอาหารดิบ วัสดุใดที่ปนเปื้อนที่อาจท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่อาหาร 
ควรล้างมือด้วยสบู่และล้างออกด้วยน้ าสะอาด และท าให้มือแห้งเพ่ือลดการปนเปื้อน 

และไม่ควรใช้น้ ายาฆ่าเชื้อเพียงอย่างเดียวเพ่ือทดแทนขั้นตอนการล้างมือ  ควรใช้หลังจากการ
ล้างมือเท่านั้น 

6.4 พฤติกรรมส่วนบุคคล (Personnel Behaviour) 

พนักงานควรละเว้นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังต่อไปนี้ 
- การสูบบุหรี่  
- การถ่มน้ าลาย 
- การเค้ียวหมากฝรั่ง การกินอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม 
- สัมผัสบริเวณ ปาก จมูก หรือที่อ่ืนในร่างกายที่อาจท าให้เกิดการปนเปื้อน 
- ไม่ไอ หรือจามลงบนอาหาร 
- ไม่สวมใส่หรือน าสิ่งของส่วนตัว เช่น เครื่องประดับ นาฬิกา หมุด หรืออ่ืนๆ เช่น เล็บ

ปลอม ขนตาปลอม และสิ่งปนเปื้อนอ่ืนๆ เข้าไปในบริเวณประกอบอาหาร 
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แนวทางปฏิบัติ 

- ระบุข้อก าหนดด้านสุขภาพและการเจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อการท างาน และข้อปฏิบัติแนวทางในการ
ตรวจสอบและควบคุมสุขภาพของบุคลากรที่ต้องเข้าในบริเวณปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาหาร เช่น การแสดงผล
การตรวจสุขภาพ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การรายงานอาการเจ็บป่วยหรือความเสี่ยงด้านสุขภาพแก่
หัวหน้างาน เป็นต้น รวมถึงความถ่ีในการตรวจสอบ  

- ก าหนดแนวทางในการจัดการเมื่อพบบุคลากรเจ็บป่วยและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงมาตรการ
เมื่อรักษาหายและจะกลับมาปฏิบัติงาน  

- ให้ความรู้และก าหนดมาตรการความสะอาดส่วนบุคคล วิธีปฏิบัติส าหรับบุคลากรเมื่อต้องเข้าปฏิบัติงาน
และการใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น การล้างมืออย่างถูกวิธี การสวมอุปกรณ์และเครื่องป้องกันส่วนบุคคล 
สถานการณ์ที่ต้องล้างมือและความถี่  และข้อห้ามปฏิบัติ (พฤติกรรมส่วนบุคคล) ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยและการปนเปื้อนของอาหาร 

- ระบุข้อก าหนดส าหรับผู้เยี่ยมชมและบุคคลภายนอกสถานประกอบการ เช่น ข้อปฏิบัติด้านสุขภาพและ
สุขลักษณะ การแต่งกายและสวมเครื่องป้องกัน การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นท่ีต่างๆ เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล 

- แบบบันทึกผลสุขภาพ 

- ผลการตรวจสุขภาพแรกเข้าของพนักงานใหม่ และการตรวจสุขภาพประจ าปี 

  

6.5 ผู้เยี่ยมชมและบุคคลภายนอกสถานประกอบการ (Visitor and other person from 
outside the establishment) 

- ผู้เยี่ยมชมโรงงาน รวมถึงพนักงานซ่อมบ ารุง ที่ต้องเข้าพ้ืนที่ผลิตและแปรรูปอาหารรวมถึง
พ้ืนที่จัดเก็บอาหารควรปฏิบัติตัวตามค าแนะน าและอยู่ภายใต้การก ากับดูแลขององค์กร 

- สวมใส่ชุดคลุมเพ่ือป้องกันการปนเปื้อน ปฏิบัติตามค าแนะน าด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล
ส าหรับผู้เยี่ยมชมและบุคคลภายนอกองค์กร 

- ให้รายงานการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้าม ในระหว่างการ
เยี่ยมชมหรือเข้าพ้ืนที่การผลิต 
 



 

 

รายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติ (Case Study)  
ในการน ามาตรฐานระบบการจัดการที่ส าคัญและจ าเป็นต่อธุรกจิไปใช้  
GHPs and HACCP System – 2020 

39 

 
วัตถุประสงค ์: 

- เพ่ือการผลิตสินค้าให้ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการบริโภค 
- ข้อก าหนดการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ และส่วนผสมต่างๆ ส่วนประกอบ สูตร กระบวนการ

ผลิต การแปรรูป การกระจายสินค้าและลักษณะการใช้งานของผู้บริโภค ให้เป็นไปตามความเหมาะสมตาม
ลักษณะของธุรกิจอาหาร 

- ระบบการติดตามการควบคุมที่มีประสิทธิผล ซึ่งได้รับการออกแบบ น าไปปฏิบัติ เฝ้าระวังติดตาม
และทบทวนอย่างเหมาะสมตามลักษณะของธุรกิจอาหาร 

 

ค าชี้แจงเหตุผล :  

หากไม่มีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม อาหารอาจไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะสมส าหรับ
การบริโภค   

 

 

ส่วนที่ 7: การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control of operation) 

7.1 ค าอธิบายของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Description of products and Processes) 

หลังจากพิจารณาเงื่อนไขและกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละธุรกิจอาหารที่จ าเป็นส าหรับการ
ก าหนดระบบสุขลักษณะอาหารที่เหมาะสม และให้ความส าคัญกับ GHPs ที่มีผลอย่างยิ่งต่อการ
ควบคุมความปลอดภัยของอาหาร 

7.1.1 ค าอธิบายของผลิตภัณฑ์ (Product Description) 

FBOs ต้องจัดท าค าอธิบายของผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มของผลิตภัณฑ์  โดยพิจารณา
ความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร เช่น วัตถุประสงค์การใช้งาน 
รายละเอียดค าอธิบาย ของผลิตภัณฑ์ เช่น 

- ลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น สินค้าพร้อมบริโภค หรือสินค้าเพ่ือน าไป
แปรรูปต่อโดยผู้บริโภคเองหรือธุรกิจอ่ืนๆ  

- ผลิตภัณฑ์อาหารส าหรับผู้บริโภคที่มีความอ่อนไหว เช่น  อาหารส าหรับเด็กทารก 
อาหารส าหรับผู้ป่วย เป็นต้น 
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- ข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง เช่น วัตถุปรุงแต่งอาหาร ส่วนผสม ส่วนประกอบต่างๆ ปริมาณ
น้ าอิสระ (aw) ความเป็นกรดด่าง (pH) วัตถุกันเสียที่ใช้ หรือสารก่อภูมิแพ้ที่มีอยู่ เป็นต้น 

- เกณฑ์การยอมรับด้านความปลอดภัยของอาหาร  ที่ก าหนดโดยกฎหมาย หรือ 
กฎระเบียบต่างๆ หรือที่ก าหนดโดย FBOs 

- ค าแนะน าส าหรับการใช้งาน เช่น การจัดเก็บแบบแช่แข็งจนกระทั่งใช้งาน ปรุงสุก
ด้วยอุณหภูมิและเวลาที่จ าเพาะ อายุการจัดเก็บผลิตภัณฑ์  

- การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (เช่น แบบเย็น /แช่แข็ง/ที่อุณหภูมิห้อง) และสภาวะในการ
ขนส่ง 

- วัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารที่ใช้ 

7.1.2 ค าอธิบายของกระบวนการ (Process Description) 

FBOs ควรพิจารณาทุกๆ ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพ่ือก าหนดแผนภูมิกระบวนการ
ผลิต ซึ่งแสดงถึงล าดับ และปฏิสัมพันธ์ของขั้นตอนทุกๆ กระบวนการครอบคลุมรวมถึงวัตถุดิบ 
ส่วนผสม ส่วนประกอบ สินค้าระหว่างกระบวนการ ผลพลอยได้จากกระบวนการ (by-product) 
และการก าจัดของเสีย ตามชนิดผลิตภัณฑ์ หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีข้ันตอนคล้ายกัน เป็นต้น 

ด าเนินการยืนยันความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิต โดยการตรวจสอบ ณ พ้ืนที่
กระบวนการผลิตจริง 

7.1.3 การพิจารณาประสิทธิผลของ GHPs (Consideration of effectiveness 
of GHPs) 

- FBOs ควรพิจารณาข้อมูลจากค าอธิบายของผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (ใช้ข้อมูล
จากแหล่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอันตรายและการควบคุมตามความเหมาะสม ) เพ่ือก าหนด
โปรแกรม GHPs ต่างๆ ที่เพียงพอและจ าเป็นต่อการท าให้อาหารปลอดภัยและเหมาะสมต่อการ
บริโภค ตัวอย่าง เช่น เครื่องสไลด์เนื้อปรุงสุก หรือ Sandwich อาจต้องก าหนดวิธีการท าความ
สะอาดที่เฉพาะ และเพ่ิมความถี่ในการท าความสะอาด เพ่ือป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อ 
ลิสเทอเรีย (Listeria spp.) บนพื้นผิวสัมผัสอาหารหรือสายพานที่สัมผัสกับอาหารโดยตรง 

- กรณีการใช้ GHPs แล้วไม่สามารถท าให้มั่นใจได้ถึงควบคุมความปลอดภัยของอาหาร 
จ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในการควบคุมอันตรายนั้นๆ เพ่ือท าให้อาหารปลอดภัย (ดู
บทที ่2)  
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7.1.4 การตรวจเฝ้าระวังและปฏิบัติการแก้ไข (Monitoring and corrective 
action) 

- FBOs ควรตรวจติดตามเฝ้าระวังขั้นตอนและวิธีปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่ประยุกต์ใช้
ส าหรับการควบคุมอันตราย 

- ก าหนดวิธีการตรวจวัดเฝ้าระวัง โดยระบุผู้รับผิดชอบ ความถี่ ระบบการสุ่มตัวอย่าง 
และบันทึกผลการตรวจวัดเฝ้าระวัง 

- ด าเนินการปฏิบัติการแก้ไขเมื่อผลลัพธ์ของการตรวจติดตามเฝ้าระวังเกิดการ
เบี่ยงเบน 

- การปฏิบัติการแก้ไข เช่น ปรับปรุงกระบวนการเพ่ือให้กลับสู่สภาวะการควบคุมปกติ 
คัดแยกสินค้าที่ได้รับผลกระทบและประเมินความปลอดภัย ความเหมาะสมต่อการบริโภค ก าจัด
ท าลายทิ้ง ระบุสาเหตุของการเบี่ยงเบนและก าหนดมาตรการแก้ไขเพ่ือป้องกันการเกิดซ้ าของ
การเบี่ยงเบน พร้อมบันทึกผลการปฏิบัติการแก้ไข 

7.1.5 การทวนสอบ (Verification) 

FOBs ควรด าเนินกิจกรรมทวนสอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพ่ือตรวจสอบขั้นตอน
การปฏิบัติของ GHPs ว่าได้รับการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผลตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ตัวอย่างกิจกรรมทวนสอบ ได้แก่ 

- การทบทวนขั้นตอน GHPs การตรวจติดตามเฝ้าระวัง การปฏิบัติการแก้ไข และการ
บันทึกผลต่างๆ  

- การทบทวนผลการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ กระบวนการและ
การปฏิบัติการต่างๆ  

- ประเมินประสิทธิภาพของการท าความสะอาด 

- จัดเก็บบันทึกผลของกิจกรรมทวนสอบต่างๆ  
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7.2 ประเด็นส าคัญของระบบ GHPs (Key aspect of GHPs) 

ประเด็นส าคัญของระบบ GHPs บางประการควรได้รับการพิจารณาประยุกต์ใช้เป็น
มาตรการควบคุมส าหรับจุดควบคุมวิกฤต (Critical Control Point, CCP) ในระบบ HACCP 

7.2.1 การควบคุมเวลาและอุณหภูมิ (Time and Temperature control) 

การควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่ไม่เพียงพอระหว่างการปรุงอาหาร  การท าให้เย็น การ
แปรรูป และการเก็บรักษา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเหลือรอดหรือการเจริญเติบโตของ
เชื้อจุลินทรีย์ทั้งที่เป็นสาเหตุท าให้อาหารเน่าเสีย และก่อโรคในอาหาร ระบบควบคุมดังกล่าว
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของอาหารและความเหมาะสมต่อการบริโภค 

ระบบควบคุมเวลาและอุณหภูมิควรค านึงถึง :  

- ลักษณะธรรมชาติของอาหาร เช่น ค่าน้ าอิสระ (aw) ความเป็นกรดด่าง (pH) ชนิด
และปริมาณของเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้นทั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและท าให้อาหารเน่าเสีย 

- ผลกระทบต่อเชื้อจุลินทรีย์ เช่น ระยะเวลาในการเจริญเติบโต ช่วงอุณหภูมิที่อันตราย
ท าให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตได้ดี (dangerous temperature zone) 

- อายุการจัดเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

- วิธีการบรรจุ และกระบวนการผลิต 

- วิธีการบริโภค / ใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น ต้องผ่านการหุงต้ม / แปรรูปหรือพร้อมบริโภค 

ระบบการควบคุมเวลาและอุณหภูมิควรระบุช่วงของอุณหภูมิและเวลาที่จะยอมให้มีการ
คลาดเคลื่อนได้ และท าการพิสูจน์ยืนยันความใช้ได้ (Validation) ของระบบควบคุมดังกล่าว
กรณีมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหารเครื่องมือที่ตรวจวัดและบันทึกผลของอุณหภูมิ
ควรตรวจสอบความถูกต้องและสอบเทียบ (Calibrated) เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอหรือตาม
ความจ าเป็น 

7.2.2 ขั้นตอนกระบวนการที่เฉพาะ (Specific process steps) 

- ขั้นตอนกระบวนการที่เฉพาะในบางขั้นตอนกระบวนการแปรรูปมีส่วนช่วยควบคุมให้
อาหารปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภค เช่น การใช้ความร้อน การแช่เย็น แช่เยือกแข็ง 
การท าแห้ง และการบรรจุ 
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- องค์ประกอบของอาหาร มีส่วนส าคัญในการควบคุมการเจริญเติบโตและการสร้าง
สารพิษ ของเชื้อจุลินทรีย์ เช่น การเติมสารกันเสีย กรด เกลือ วัตถุปรุงแต่งอาหาร การปรับ
ความเป็นกรดด่าง (pH) ค่าน้ าอิสระ (aw) 

- การท าให้แน่ใจว่าการควบคุมและตรวจวัดเฝ้าระวังพารามิเตอร์ต่างๆ  ตามสูตร
กระบวนการผลิตให้ถูกต้อง 

7.2.3 ข้อก าหนดด้านจุลินทรีย์กายภาพ เคมี และสารก่อภูมิแพ้ (Microbiological, 
physical, chemical and allergen specification) 

ในกรณีที่ใช้ข้อก าหนดทางจุลชีววิทยา ทางกายภาพ ทางเคมี และสารก่อภูมิแพ้ เพ่ือ
ความปลอดภัยของอาหาร หรือ ความเหมาะสมของอาหาร ควรอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม การสุ่มตัวอย่างค่าควบคุมหรือพารามิเตอร์ต่างๆ วิธีการวิเคราะห์ 
ระดับท่ียอมรับได ้และข้ันตอนการตรวจเฝ้าระวัง 

การจัดท าข้อก าหนด (Specification) ท าให้มั่นใจว่า วัตถุดิบ และส่วนประกอบต่างๆ 
เหมาะสมต่อการใช้งานและมีสิ่งปนเปื้อนในระดับต่ าที่สุด 

มาตรฐานสามารถช่วยท าให้มั่นใจว่าวัตถุดิบ  และส่วนผสมอ่ืนๆ เหมาะสมส าหรับ
วัตถุประสงค์ และท าให้สิ่งปนเปื้อนลดลง 

7.2.4 การปนเปื้อนข้ามทางด้านจุลินทรีย์ (Microbiological contamination) 

ควรมีระบบเพ่ือป้องกันหรือลดการปนเปื้อนข้ามจากจุลินทรีย์ โดยพิจารณาโอกาสจาก  
- การสัมผัสโดยตรง หรือโดยอ้อมจากพนักงานผู้ปฏิบัติงาน 

- พ้ืนผิวสัมผัสอาหาร 

- อุปกรณ์ท าความสะอาด 

- โอกาสการสาดกระเด็นของละอองน้ า 

- การฟุ้งกระจายของอนุภาคในอากาศ 

- แยกวัตถุดิบหรืออาหารที่ยังไม่ได้ปรุงสุกออกจากอาหารที่ปรุงสุก 

- พ้ืนผิวสัมผัส เครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ์ ข้อต่อส่วนประกอบเครื่องจักร ควรมีการ
ท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึงตามความจ าเป็น หลังจากใช้สัมผัสกับการเตรียมวัตถุดิบ
สดโดยเฉพาะที่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณท่ีสูง เช่น เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และปลา 
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- ในพ้ืนที่กระบวนการผลิตที่มีการปนเปื้อนสูง จ าเป็นต้องควบคุม มีการแยกพ้ืนที่
เฉพาะ จัดให้มีที่เปลี่ยนชุดส าหรับพนักงานสวมใส่ชุดที่ป้องกันการปนเปื้อนที่สะอาดหมวกคลุม
เส้นผม และท่ีคลุมหนวดเครา ล้างมือและฆ่าเชื้อโรค ตามความจ าเป็น 

7.2.5 การปนเปื้อนข้ามด้านกายภาพ (Physical contamination) 

- มีระบบเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนข้าม จากวัสดุแปลกปลอม เช่น ของใช้ส่วนตัวของ
พนักงาน โดยเฉพาะวัสดุที่มีความแหลมคม เครื่องประดับ แก้ว เศษโลหะ กระดูก เศษพลาสติก 
เศษไม ้ซึ่งส่งผลต่อการบาดเจ็บ หรือเป็นสาเหตุต่อการส าลัก (Chocking hazard) 

- ควรจัดให้มีเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ สิ่งปนเปื้อนทางกายภาพ เช่น เครื่องตรวจจับ
โลหะ เครื่อง X-ray เป็นต้น พร้อมก าหนดโปรแกรมการซ่อมบ ารุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือ 

- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานส าหรับการจัดการกับกรณีพบการแตกหักของเครื่องมือ
อุปกรณ์ท่ีท าด้วยแก้วหรือพลาสติกแข็งไว้ให้ส าหรับพนักงาน 

7.2.6 การปนเปื้อนข้ามด้านเคมี (Chemical contamination) 

- จัดให้มีระบบเพ่ือป้องกันหรือลดการปนเปื้อนข้ามจากสารเคมีอันตราย เช่น สารเคมี
ท าความสะอาด น้ ามันหล่อลื่นเครื่องจักรที่ไม่ใช่เกรดส าหรับอาหาร การตกค้างของยาฆ่าแมลง 
และยาปฏิชีวนะในสัตว์ 

- สารเคมีท าความสะอาดฆ่าเชื้อโรค และยาฆ่าแมลง ควรต้องมีการชี้บ่งที่ชัดเจน 
จัดเก็บในพ้ืนที่ที่ปลอดภัยและใช้งานด้วยความระมัดระวังเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนข้ามไปยัง
ผลิตภัณฑ์ พ้ืนผิวสัมผัสอาหาร และบรรจุภัณฑ์อาหาร 

- วัตถุเจือปนอาหารและสารเคมีช่วยในกระบวนการผลิตควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
และมีการควบคุมการใช้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

7.2.7 การจัดการสารก่อภูมิแพ้ (Allergen Management) 

- จัดท าระบบเพ่ือพิจารณาสารก่อภูมิแพ้โดยขึ้นอยู่กับธรรมชาติของอาหารในบาง
ประเภท และลักษณะธุรกิจของอาหารนั้นๆ 

- สารก่อภูมิแพ้อาหาร เช่น ผลไม้เปลือกแข็ง (Tree nut) นม ไข่ สัตว์น้ าเปลือกแข็ง 
(crustacean) ปลา ถั่วลิสง ถั่งเหลือง และแป้งสาลี / ธัญพืชที่มีกลูเตนและอนุพันธ์ของกลูเตน
เป็นส่วนประกอบ (ไม่ใช่แค่สารก่อภูมิแพ้ที่กล่าวมา) แต่องค์กรต้องค านึงถึงกฎหมายของแต่ละ
ประเทศและการแพ้สารก่อภูมิแพ้ของประชากรในประเทศต่างๆ ด้วย 

-  
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- ควรท าการชี้บ่งวัตถุดิบ ส่วนผสม ส่วนประกอบของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่มี
สารก่อภูมิแพ้เป็นส่วนประกอบอย่างชัดเจน 

- ต้องก าหนดระบบการจัดการสารก่อภูมิแพ้ที่ทราบแน่ชัด ให้ครอบคลุมกิจกรรม 
ตั้งแต่การรับเข้าระหว่างการใช้งานกระบวนการผลิต และการจัดเก็บ 

- ระบบการจัดการสารก่อภูมิแพ้นั้นต้องครอบคลุมการควบคุมสารก่อภูมิแพ้ การชี้บ่ง
ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ประกอบอย่างชัดเจน  มีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนข้าม 
เช่น การกั้นแยกพ้ืนที่ หรือการแบ่งช่วงเวลาของกระบวนการผลิต (พร้อมทั้งก าหนดการท า
ความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ) 

- ก าหนดวิธีการท าความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนปฏิบัติในการเปลี่ยนสูตรการ
ผลิต และการจัดล าดับผลิตภัณฑ์ในแผนการผลิตเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามของสารก่อภูมิแพ้ 

- เมื่อพบว่ามาตรการป้องกันการปนเปื้อนข้ามของสารก่อภูมิแพ้ไม่มีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะควบคุมการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ FBOs ต้องมีการสื่อสารแจ้งข้อมูลต่อผู้บริโภคอย่าง
เหมาะสม  

- การฝึกอบรมและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารก่อ
ภูมิแพ้ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อผู้บริโภค 

7.2.8 การตรวจรับวัตถุดิบ (Incoming Material) 

เลือกใช้เฉพาะวัตถุและส่วนผสมส่วนประกอบอาหารที่มีความปลอดภัยและเหมาะสม
ต่อการใช้งานเท่านั้น 

- ท าการตรวจรับเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบอาหารตามข้อก าหนดเฉพาะของการ
จัดซื้อ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านความปลอดภัยอาหารและเหมาะสมต่อการบริโภค 

- ประเมินผู้ขายด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

- ตรวจรับเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบอาหารตามความเหมาะสมก่อนการใช้งาน เช่น 
ตรวจสอบสภาพความเสียหายของบรรจุภัณฑ์ระหว่างการขนส่ง วันที่ผลิตและการระบุข้อความ
สารก่อภูมิแพ้ หรืออุณหภูมิส าหรับจัดเก็บสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็ง 

- การทดสอบค่าความปลอดภัย และความเหมาะสมต่อการบริโภคตามความจ าเป็น
เหมาะสม 

- ตรวจสอบเอกสารผลการตรวจวิเคราะห์ที่ด าเนินการโดยผู้ผลิต (COA) 
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- พิจารณาการรับเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบอาหาร ที่องค์กรสามารถลดหรือก าจัด
อันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ปลอดภัยและเหมาะสมต่อ
การบริโภค 

- ควบคุมการหมุนเวียนสต๊อกอย่างมีประสิทธิภาพ 

- บันทึกรายละเอียดที่จ าเป็นในกระบวนการตรวจสอบรับเข้าวัตถุดิบและส่วนประกอบ
อาหาร เช่น รายละเอียดของผู้ผลิต วันที่ตรวจสอบรับเข้า ปริมาณวัตถุดิบและส่วนประกอบ
อาหารที่รับเข้า เป็นต้น 

7.2.9 การบรรจุ (Packaging) 

- การออกแบบ และวัสดุของบรรจุภัณฑ์อาหารต้องมีความปลอดภัยและเหมาะสมต่อ
การใช้งาน 

- ป้องกันและลดการปนเปื้อนต่อผลิตภัณฑ์ และปกป้องความเสียหาย 
- รองรับการระบุฉลากท่ีเหมาะสม 
- บรรจุภัณฑ์และแก๊สที่ใช้บรรจุอาหารต้องไม่ปนเปื้อนสารพิษ ปลอดภัยและเหมาะสม

ต่อการบริโภค ภายใต้สภาวะการจัดเก็บรักษาและการใช้งาน 
- บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ าต้องทนทานแข็งแรง ท าความสะอาดได้ง่าย และฆ่าเชื้อโรคได้ตาม

ความเหมาะสมจ าเป็น 

7.3 น้ า (Water) 

- น้ า น้ าแข็ง และไอน้ าต้องเหมาะสมต่อจุดประสงค์การใช้งานตามการประเมินความ
เสี่ยง ไม่เป็นสาเหตุการปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ 

- การจัดเก็บและการใช้งาน น้ า และน้ าแข็งอย่างเหมาะสมไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่
ผลิตภัณฑ์ 

- หม้อไอน้ าที่ผลิตไอน้ าซึ่งสัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง ต้องไม่เป็นสาเหตุของการ
ปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ 

- น้ าใช้ทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ ต้องแยกระบบน้ าให้ชัดเจนไม่ปนกับระบบน้ า
บริโภค 

- ระบบน้ าใช้หมุนเวียนซ้ า หรือน ากลับมาใช้งานใหม่ ต้องได้รับการบ าบัดให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการใช้งาน 
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7.4 เอกสารและบันทึก (Documentation and records) 

- จัดเก็บบันทึกต่างๆ ตามความเหมาะสมกับธุรกิจอาหาร 
- ควรจัดเก็บบันทึกต่างๆ ให้ระยะเวลาที่นานกว่าอายุของผลิตภัณฑ์หรือตามข้อ 

ก าหนดของหน่วยงานภาครัฐในการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้องของแต่ละธุรกิจอาหาร 

7.5 ขั้นตอนการเรียกคืน-การน าสินค้าที่ไม่ปลอดภัยออกจากตลาด (Recall procedures-
removal from the market of unsafe food) 

- FBOs ต้องก าหนดขั้นตอนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือจัดการกับระบบ
ด้านสุขลักษณะที่ล้มเหลวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเหมาะสมต่อการบริโภคของ
ผลิตภัณฑ์ 

- ขั้นตอนการปฏิบัติการเรียกคืนผลิตภัณฑ์  ต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วอย่างมี
ประสิทธิผล โดยเฉพาะการเรียนคืนผลิตภัณฑ์ออกจากท้องตลาดกรณีพบความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของสาธารณชน 

- ประเมินผลกระทบต่อความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อด าเนินการเรียกคืน 
- รายงานการเรียกคืนต่อหน่วยงานภาครัฐ และแจ้งเตือนต่อสาธารณชน 
- การทดสอบการเรียกคืนเป็นระยะ 
- ก าหนดขั้นตอนการจัดการกับสินค้าที่เรียกคืน การควบคุม และการก าจัดท าลายหรือ

น ากลับไปท าใหม ่โดยพิจารณาผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเหมาะสมต่อการบริโภคที่
องค์กรสามารถลดหรือก าจัดอันตรายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยความเห็นชอบจากผู้มี
อ านาจตัดสินใจ 

- จัดเก็บบันทึกผล การวิเคราะห์สาเหตุ มาตรการแก้ไขเชิงป้องกันกับผลิตภัณฑ์ที่เรียก
คืน 
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แนวทางปฏิบัติ  

- จัดท าค าอธิบายของผลิตภัณฑ์และกระบวนการให้ครอบคลุมตามข้อก าหนด โดยต้องมีข้อมูลทางวิชาการ
สนับสนุน  

- พิจารณาข้อก าหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกอบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน เช่น อย. (Thai FDA), มกษ., ISO, USFDA, Codex และตามมาตรฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง หรือ
กรณมีีข้อก าหนดที่องค์กรก าหนดเพ่ิมเติมจากกฎหมายอาจมาจากข้อก าหนดของลูกค้า  

- มีมาตรการในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเป็นอย่าง
น้อย เช่น วัตถุดิบอาหารที่เป็นสินค้าส าเร็จรูปต้องเลือกใช้วัตถุดิบที่มีเลขสารบบอาหาร ไม่ใช้วัตถุห้ามใช้ใน
อาหาร ไม่ใช้ยาแผนปัจจุบัน วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติด และไม่ใช้พืช  สมุนไพรที่ไม่อยู่ใน
บัญชีรายชื่อพืชที่อนุญาต  

- มีการตรวจสอบตามข้อก าหนดอย่างสม่ าเสมอ เช่น การตรวจสอบด้วยสายตา การตรวจวิเคราะห์ด้วยชุด
ทดสอบเบื้องต้นหรือวิธีอย่างง่าย การพิจารณาผลการตรวจวิเคราะห์จากผู้ผลิต (Certificate of Analysis; 
COA) การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางห้องปฏิบัติการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ระบุประเด็นที่ส าคัญของระบบ GHPs และกระบวนการผลิต เพ่ือวิเคราะห์และก าหนดมาตรการควบคุม
จุดควบคุมวิกฤต (critical control point, CCP)  

- มีเกณฑ์การคัดเลือกภาชนะบรรจุที่ใช้ในการผลิตที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามความเหมาะสม 
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหรือเข้มงวดกว่า เลือกใช้ภาชนะบรรจุที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้
งาน 

- น้ าที่เป็นส่วนผสมหรือที่สัมผัสกับอาหารที่พร้อมส าหรับการบริโภค (ready to eat) ต้องมีคุณภาพ
มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท โดยต้องมีผล
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพมาตรฐานจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบงาน อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

- น้ าแข็งที่เป็นส่วนผสม หรือที่สัมผัสกับอาหารที่พร้อมบริโภคได้ทันทีหรือเพ่ือควบคุมอุณหภูมิของ
ผลิตภัณฑ์ที่มี ภาชนะบรรจุห่อหุ้มอาหารแล้ว หรือเพ่ือควบคุมอุณหภูมิวัตถุดิบสดที่น ามาบริโภคได้เลย 
ต้องมีคุณภาพ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

- จัดท าระบบเอกสารและบันทึก โดยก าหนดระดับ/ประเภทเอกสารและบันทึก ผู้ควบคุม การแจกจ่าย และ
ระยะเวลาการจัดเก็บ ซึ่งควรมากกว่าอายุของผลิตภัณฑ์หรือตามข้อก าหนดของหน่วยงานภาครัฐ 
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ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมกระบวนการผลิต 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจเฝ้าระวังและปฏิบัติการแก้ไข และการทวนสอบกระบวนการ 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจรับและการบริหารจัดการวัตถุดิบ 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมคุณภาพน้ า 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมเอกสารและบันทึก 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ 

- แบบฟอร์มการตรวจสอบวัตถุดิบ 

- แผนภูมิกระบวนการผลิต 

- ข้อก าหนดด้านผลิตภัณฑ์  

- ค าแนะน า (advisory notice) หรือข้อมูลเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการใช้งาน 

- เอกสารสนับสนุน เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง ข้อก าหนดของบริษัท แคตตาล็อก  
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วัตถุประสงค ์: 

- เพ่ือให้มั่นใจว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอเหมาะสม ต่อผู้รับช่วงถัดไปในห่วงโซ่อาหาร
สามารถปฏิบัติต่ออาหาร จัดเก็บ แปรรูป จัดเตรียมได้อย่างปลอดภัย และถูกต้อง ชี้บ่งสารก่อภูมิแพ้อย่าง
ชัดเจนต่อผู้บริโภค ระบุรุ่นผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 

- ผู้บริโภคสามารถระบุสารก่อภูมิแพ้ที่มีอยู่ในอาหาร  

- ผู้บริโภคสามารถระบุ รุ่น หรือครั้งท่ีผลิต ได้อย่างง่าย หากจ าเป็น 

- เพ่ือให้ผู้บริโภคมีข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร  เพ่ือให้เข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการอ่านและท าความเข้าใจต่อฉลากข้อมูลผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูลทางเลือกที่เพียงพอต่อการ
ตัดสินใจกับผู้บริโภคที่แพ้อาหาร ข้อมูลในการป้องกันการปนเปื้อน และการเจริญเติบโตหรือเหลือรอดของ
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ที่เกิดจากการจัดเก็บ การเตรียม และการใช้งานอย่างถูกต้อง 

ค าชี้แจงเหตุผล : 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอ และ/หรือความรู้ที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหารทั่วไป
สามารถท าให้ผลิตภัณฑ์ถูกจัดการอย่างผิดพลาดในขั้นตอนถัดไปของห่วงโซ่อาหาร  ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิด
ความเจ็บป่วย หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค แม้ว่าจะมีการด าเนินมาตรการควบคุมสุขลักษณะที่
เพียงพอก่อนหน้านี้ในห่วงโซ่อาหารก็ตาม ข้อมูลผลิตภัณฑ์ท่ีไม่เพียงพอเกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ในอาหารสามารถ
ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยหรืออาจเสียชีวิตได้ส าหรับผู้บริโภคท่ีเป็นโรคภูมิแพ้ 

ส่วนที่ 8: ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค (Product information 

and consumer awareness) 
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8.1 การชี้บ่งและการสอบย้อนกลับได้ (Lot identification and traceability) 

- การบ่งชี้รุ่น หรือกลยุทธ์การระบุอ่ืนๆ มีความจ าเป็นส าหรับการเรียกคืนและการ
ควบคุมการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิผล 

- บรรจุภัณฑ์ต้องมีการชี้บ่งรุ่นผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับตามมาตรฐาน CXS 1-1985 
(General Standard for the labelling of prepackaged foods : อาหารบรรจุเสร็จพร้อม
ขาย) 

- การออกแบบและประยุกต์ใช้ระบบการสอบย้อนกลับได้  สอดคล้องตามหลักการ
ข้อแนะน า CXG 60-2006 โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับกระบวนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ เมื่อจ าเป็น 

8.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (Product information) 

ผลิตภัณฑ์อาหารควรให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ เพียงพอต่อผู้รับช่วงต่อในห่วง
โซ่อาหารที่เพียงพอต่อการปฏิบัติต่อการบริโภคอาหาร การจัดเตรียม การจัดเก็บ และหรือการ
ใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง 

8.3 ฉลากผลิตภัณฑ์ (Product labelling) 

- ฉลากผลิตภัณฑ์ควรก าหนดรายละเอียดค าแนะน าที่ชัดเจนต่อผู้รับช่วงถัดไปในห่วงโซ่
อาหาร เพ่ือให้การแสดงสินค้า การจัดเก็บและการใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

- ควรพิจารณาให้ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้จากส่วนประกอบอาหาร หรือการปนเปื้อนข้าม
สอดคล้ อ ง แนวทา งม าต ร ฐ าน  CXS 1-1985 (General Standard for the labelling of 
prepackaged foods : อาหารบรรจุเสร็จพร้อมขาย) 

8.4 การให้ความรู้แก่ผู้บริโภค (Consumer education) 

- โปรแกรมให้ความรู้แก่ผู้บริโภค ควรครอบคลุมถึงหลักการสุขลักษณะทั่วไป เช่น 
ความส าคัญและการท าความเข้าใจต่อฉลากผลิตภัณฑ์ ค าแนะน า และข้อมูลทางเลือกที่จ าเป็น 
ความส าคัญของอุณหภูมิและเวลา การปนเปื้อนข้าม และโรคเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษและข้อมูล
เกี่ยวกับสารก่อภูมิแพ้ที่มีในผลิตภัณฑ์อาหาร 

- ผู้บริโภคควรได้รับค าแนะน า ตามหลักการ WHO 5 keys of safety food ตามความ
เหมาะสมเพื่อให้สามารถบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัยเหมาะสม 
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แนวทางปฏิบัติ 

- มีการชี้บ่งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ รุ่น ล็อตการผลิต วันที่ผลิต แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ส่วนผสม วัตถุเจือปน
อาหาร เพ่ือให้สามารถสอบย้อนกลับได้  

- มีการระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น วิธีใช้งาน/จดัเตรียม ปริมาณการบริโภค ข้อมูลทาง
โภชนาการ ส่วนผสม การชี้บ่งสารก่อภูมิแพ้ วิธีการจัดเก็บ ข้อควรระวัง เป็นต้น วันหมดอายุ  

- ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ฉลากสินค้าอย่างชัดเจน และข้อมูลที่
ก าหนดตามกฎหมาย 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมกระบวนการผลิต  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การชี้บ่งและการสอบกลับ  

- บันทึกการทดสอบการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ 

- รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product description) 
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วัตถุประสงค ์: 

ระหว่างกระบวนการขนส่งควรมีมาตรการควบคุม เพ่ือ 
- ป้องกันผลิตภัณฑ์จากการปนเปื้อน รวมถึงสารก่อภูมิแพ้ 
- ป้องกันผลิตภัณฑ์จากการช ารุดเสียหาย แล้วส่งผลต่อความไม่เหมาะสมต่อการบริโภคอาหารได้

อย่างปลอดภัย 
- เพ่ือการจัดการสภาพแวดล้อมการขนส่งให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเจริญเติบโตของ

เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและเชื้อจุลินทรีย์ที่ท าให้อาหารเน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ รวมถึงกระบวนการสร้างสารพิษ
จากจุลินทรีย์ 

ค าชีแ้จงเหตุผล :  

อาหารอาจถูกปนเปื้อนหรืออาจส่งถึงปลายทางในสภาพที่ไม่เหมาะสมส าหรับการบริโภค เว้นแต่จะมี
การปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่มีประสิทธิผลในช่วงก่อนและระหว่างการขนส่ง  แม้ว่าจะมีการด าเนินการปฏิบัติ
ด้านสุขลักษณะที่เพียงพอก่อนหน้านี้ในห่วงโซ่อาหาร 

 

ส่วนที่ 9: การขนส่ง (Transportation) 

9.1 ทั่วไป (General) 

ควรมีการปกป้องอาหารอย่างเพียงพอเหมาะสมในระหว่างกระบวนการขนส่ง  ประเภท
ของพาหนะ และภาชนะที่ใช้ขนส่งขึ้นอยู่กับลักษณะโดยธรรมชาติของอาหารเพ่ือให้มีสภาวะใน
การขนส่งที่เหมาะสมมากที่สุด 

9.2 ข้อก าหนด (Requirement) 

ในกรณีที่จ าเป็น ควรออกแบบและสร้างพาหนะและภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ เพ่ือให้ 
- ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนอาหารหรือบรรจุภัณฑ์ 
- สามารถล้างท าความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฆ่าเชื้อได้ตามท่ีจ าเป็น 
- แยกอาหารประเภทต่างๆ ออกจากกัน หรือออกจากสิ่งที่ไม่ใช้อาหารเพ่ือลดการ

ปนเปื้อนสู่ผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง 
- ป้องกันการปนเปื้อน รวมถึงฝุ่นและควันอย่างมีประสิทธิผล 
- สามารถรักษาระดับอุณหภูมิ ความชื้น บรรยากาศ และสภาวะอ่ืนๆ ที่จ าเป็นได้อย่างมี

ประสิทธิผล เพ่ือควบคุมป้องกัน 
- สามารถตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น และสภาวะสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ที่จ าเป็นได ้
-  



 

 

รายงานการศึกษาแนวทางปฏิบัติ (Case Study)  
ในการน ามาตรฐานระบบการจัดการที่ส าคัญและจ าเป็นต่อธุรกจิไปใช้  
GHPs and HACCP System – 2020 

54 

 
 

แนวทางปฏิบัติ 

- ระบุข้อก าหนดในการจัดส่งสินค้าที่ครอบคลุมด้านการป้องกันการปนเปื้อน การรักษาผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ขนส่ง และระยะเวลาการจัดส่ง 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การขนส่งผลิตภัณฑ์ 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้ การบ ารุงรักษา การซ่อมบ ารุง การท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 
พาหนะส าหรับขนส่ง 

 

 
  

9.3 การใช้และดูแลรักษา (Use and maintenance) 

- ดูแลรักษาความสะอาด และซ่อมบ ารุงรักษาพาหนะส าหรับขนส่ง 
- พาหนะและภาชนะส าหรับขนส่งสินค้าจ านวนมาก ควรออกแบบและท าเครื่องหมาย

ก าหนดว่าใช้เฉพาะขนส่งอาหารเท่านั้น นอกเสียจากมีมาตรการควบคุมอ่ืนที่เหมาะสมเพ่ือให้มั่นใจว่า
ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภค 

- กรณีใช้พาหนะขนส่งส าหรับอาหารต่างชนิดกัน หรือขนส่งสินค้าที่ไม่ใช้อาหาร ควรท า
ความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ และฆ่าเชื้อตามความจ าเป็น และแห้งขณะที่มีการโหลดสินค้า 
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หลักการ HACCP สามารถน ามาใช้ได้ตลอดห่วงโซ่อาหารตั้งแต่การผลิตขั้นต้นไปจนถึงการบริโภคขั้น

สุดท้าย และการประยุกต์ใช้ควรเป็นไปตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บนความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ แม้ว่า
จะไม่สามารถน า HACCP ไปใช้ในการผลิตขั้นต้นได้เสมอไป แต่หลักการบางอย่างสามารถน าไปใช้ และอาจ
รวมอยู่ในโปรแกรมการปฏิบัติที่ดีได้ (เช่น การปฏิบัติทางเกษตรกรรมที่ดี (GAP) ฯลฯ) โดยเป็นที่ยอมรับว่าการ
ประยุกต์ใช้ HACCP ไปใช้อาจมีความท้าทายส าหรับบางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หลักการ HACCP สามารถ
น าไปใช้ได้อย่างยืดหยุ่นในการปฏิบัติงานส่วนบุคคล และธุรกิจ อาจใช้ทรัพยากรภายนอก (เช่น ที่ปรึกษา) หรือ
ปรับใช้แผน HACCP ทั่วไปที่จัดท าโดยหน่วยงานก ากับดูแล สถาบันการศึกษา หรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ
อ่ืนๆ (เช่น สมาคมการค้า หรือสมาคมอุตสาหกรรม) ส าหรับสถานการณ์เฉพาะ อีกทั้งยังเพ่ิมความปลอดภัย
ของอาหาร การน า HACCP ไปใช้สามารถให้ประโยชน์ที่ส าคัญ เช่น กระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย
อิงตามการวิเคราะห์ความสามารถอย่างละเอียด การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่
พ้ืนที่ที่ส าคัญ และการเรียกคืนที่น้อยลงผ่านการระบุปัญหาก่อนปล่อยผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การประยุกต์ใช้
ระบบ HACCP สามารถช่วยให้หน่วยงานก ากับดูแลท าการทบทวน และส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดย
เพ่ิมความม่ันใจในความปลอดภัยของอาหาร 

ความส าเร็จของการน า HACCP ไปใช้ต้องได้มาจากความมุ่งมั่น และการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร 
และบุคลากร รวมถึงความรู้ และ/หรือการฝึกอบรมในการประยุกต์ใช้กับธุรกิจอาหารบางประเภท ขอแนะน า
ให้ใช้วิธีการแบบหลากหลายสาขาความรู้ ซึ่งเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจอาหาร และอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น 
ความเชี่ยวชาญในการผลิตขั้นต้น จุลชีววิทยา สาธารณสุข เทคโนโลยีอาหาร ชีวอนามัย เคมี และวิศวกรรม 
ตามการประยุกต์ใช้เฉพาะ 

 
 
  

บทที่ 2 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม  
และค าแนะน าส าหรับการใช้งาน  

(Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System and  
Guidelines for its Application) 

 

บทน า 
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ส่วนที่ 1: หลักการของระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Principle of the HACCP) 

ระบบ HACCP ต้องได้รับการออกแบบ ทดสอบยืนยันผล และประยุกต์ใช้ตามหลักเจ็ดประการ
ดังต่อไปนี้:  
หลักการที่ 1 : การวิเคราะห์อันตราย และระบุมาตรการควบคุม  
หลักการที่ 2 : ก าหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (CCPs)  
หลักการที่ 3 : ก าหนดค่าวิกฤตที่มีการพิสูจน์ยืนยันความใช้ได้ (validation)  
หลักการที่ 4 : ก าหนดระบบควบคุมการตรวจวัดเฝ้าระวังการควบคุมจุด CCPs 
หลักการที่ 5 : ก าหนดการปฏิบัติการแก้ไขที่ต้องด าเนินการเมื่อการตรวจเฝ้าระวังบ่งชี้ถึงความ

เบี่ยงเบนจากค่าวิกฤตที่จุด CCP  
หลักการที่ 6 : ตรวจสอบยืนยันผลของแผน HACCP และสร้างขั้นตอนส าหรับการทวนสอบความ

ถูกต้องเพ่ือยืนยันว่าระบบ HACCP ได้ผลตามท่ีตั้งใจไว้  
หลักการที่ 7 : ก าหนดการท าเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอน และบันทึกที่เหมาะสมกับหลักการ และการ

ประยุกต์ใช้  
 

ส่วนที่ 2: ค าแนะน าทั่วไปส าหรับการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP (General Guidelines for the 

application of the HACCP system) 

2.1 บทน า (Introduction)   
ก่อนที่จะมีการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ทาง FBO ควรมีโปรแกรมพ้ืนฐาน โดยรวมถึง GHPs 

ที่ก าหนดตามบทที่หนึ่งของเอกสารฉบับนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และหลักปฏิบัติเฉพาะของ Codex 
และตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยอาหารที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดโดยหน่วยงานก ากับดูแล ควร
ก าหนดโปรแกรมพ้ืนฐานเป็นอย่างดี ปฏิบัติงาน และทวนสอบอย่างเต็มที่ หากเป็นไปได้ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ให้ประสบผลส าเร็จ ทั้งนี ้การประยุกต์ใช้ HACCP จะไม่
มีประสิทธิผลหากปราศจากการด าเนินโปรแกรมพ้ืนฐาน รวมถึง GHPs 
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ส าหรับธุรกิจอาหารทุกประเภท ความตระหนักของฝ่ายบริหาร และความมุ่งมั่นในด้าน
ความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินระบบ HACCP อย่างมีประสิทธิผล 
อีกทั้ง ประสิทธิผลจะต้องอาศัยฝ่ายบริหาร และบุคลากรที่มีการฝึกอบรม HACCP ที่เหมาะสม
และมีความรู้ความสามารถ ดังนั้น การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับบุคลากร
ทุกระดับ รวมถึงผู้จัดการส าหรับธุรกิจอาหาร ตามความเหมาะสม 

ระบบ HACCP ระบ ุและเพ่ิมการควบคุมอันตรายที่มีนัยส าคัญ หากจ าเป็น ซึ่งถูกใช้โดย 
GHPs โดยสถานประกอบการ. เจตนาของระบบ HACCP คือการมุ่งเน้นการควบคุมที่จุดวิกฤตที่
ต้องควบคุม (CCPs) โดยการชี้บ่งค่าวิกฤตส าหรับมาตรการควบคุมที่จุด CCPs และการ
ปฏิบัติการแก้ไขเมื่อไม่ได้ตามค่าวิกฤต และโดยการสร้างบันทึกที่มีการทบทวนก่อนปล่อย
ผลิตภัณฑ์ HACCP ให้การควบคุมท่ีมั่นคง และสามารถทวนสอบได้ซ่ึงบรรลุโดย GHPs 

แนวทางการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ควรให้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจอาหาร ซึ่ง
อันตราย มาตรการควบคุมที่จุด CCPs และค่าวิกฤต การตรวจเฝ้าระวังจุด CCP การปฏิบัติการ
แก้ไขจุด CCP และกิจกรรมการทวนสอบ สามารถมีลักษณะเฉพาะส าหรับแต่ละสถานการณ์
และที่ระบุไว้ในหลักปฏิบัติของ Codex หรือแนวทางแนะน าอ่ืนๆ ที่เหมาะสม ซึ่งอาจไม่ใช่วิธี
เดียวกับท่ีระบุส าหรับการประยุกต์ใช้เฉพาะ หรืออาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

ระบบ HACCP ควรทบทวนเป็นระยะ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญซึ่งส่งผล
กระทบต่ออันตรายที่อาจเกิดข้ึนได้ และ/หรือมาตรการควบคุม (เช่น กระบวนการใหม่ ส่วนผสม
ใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ อุปกรณ์ใหม่) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร และควรด าเนินการทบทวนเป็น
ระยะเมื่อการประยุกต์ใช้หลักการ HACCP ส่งผลให้มีการพิจารณาว่าไม่จ าเป็นต้องมีจุด CCPs 
เพ่ือประเมินว่ามีการเปลี่ยนแปลงส าหรับความจ าเป็นในการมีจุด CCPs หรือไม่ 

2.2 ความยืดหยุ่นส าหรับธุรกิจอาหารขนาดเล็ก และ/หรือที่มีการพัฒนาน้อย (Flexibility 
for small and/or less developed food businesses) 

การประยุกต์ใช้หลักการ HACCP เพ่ือพัฒนาระบบ HACCP ที่มีประสิทธิผลควรเป็น
ความรับผิดชอบของแต่ละธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานก ากับดูแล และ FBOs ต่างทราบว่า
อาจมีอุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางการประยุกต์ใช้หลักการ HACCP อย่างมีประสิทธิผลโดยธุรกิจ
อาหารแต่ละราย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งในธุรกิจอาหารขนาดเล็ก และ/หรือที่มีการพัฒนา
น้อย  
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อุปสรรคส าหรับการประยุกต์ใช้ HACCP ในธุรกิจขนาดเล็ก และที่พัฒนาน้อย (SLDBs) 
เป็นที่รับทราบกัน ซึ่งต้องมีความยืดหยุ่นในการน าแนวทาง HACCP ไปประยุกต์ใช้และได้รับการ
ส่งเสริม แนวทางบางอย่างอาจให้วิธีการปรับเปลี่ยนแนวทาง HACCP เพ่ือช่วยหน่วยงานก ากับ
ดูแลในการสนับสนุน SLDBs ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบที่ใช้ HACCP ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการ HACCP 7 ประการ แต่ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทนี้ 

 ความยืดหยุ่นที่เหมาะสมกับธุรกิจมีความส าคัญเมื่อประยุกต์ใช้ HACCP โดยต้องน า 7 
หลักการมาพิจารณาเพ่ือพัฒนาระบบ HACCP โดยความยืดหยุ่นนี้ควรค านึงถึงลักษณะของการ
ปฏิบัติงาน ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรทางการเงิน โครงสร้างพ้ืนฐาน กระบวนการ ความรู้ 
และข้อจ ากัดในทางปฏิบัติ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่ทาการผลิต 

การประยุกต์ใช้อย่างมีความยืดหยุ่น เช่น บันทึกเฉพาะผลการตรวจเฝ้าระวังเมื่อมีการ
เบี่ยงเบนแทนที่จะเป็นผลการตรวจเฝ้าระวังทุกครั้งเพ่ือลดภาระที่ไม่จ าเป็นในการเก็บบันทึก
ส าหรับ FBOs บางประเภท ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งผลกระทบเชิงลบต่อประสิทธิผลของ
ระบบ HACCP และไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยของอาหาร 

ธุรกิจอาหารขนาดเล็กและ/หรือที่พัฒนาน้อยกว่า มักไม่มีทรัพยากรและความ
เชี่ยวชาญที่จ าเป็นเพ่ือพัฒนาและด าเนินการตามระบบ HACCP ที่มีประสิทธิภาพ จึงควรขอ
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญจากแหล่งอ่ืนๆ ซึ่งอาจเป็นสมาคมการค้าและอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญ
อิสระ และหน่วยงานก ากับดูแล 

เอกสารข้อมูล HACCP และคู่มือ HACCP เฉพาะภาคธุรกิจจะมีประโยชน์ และเอกสาร
ค าแนะน า HACCP ที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือประเภทของการ
ปฏิบัติงานจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ส าหรับธุรกิจต่างๆ ในการออกแบบ และประยุกต์ใช้
แผน HACCP ในกรณีที่ธุรกิจใช้ค าแนะน า HACCP ที่ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นเรื่อง
จ าเป็นที่จะต้องเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจอาหาร และ/หรือกระบวนการภายใต้การพิจารณา  

ควรให้ค าอธิบายที่เกี่ยวกับพ้ืนฐานส าหรับแผน HACCP แก่ FBO ครอบคลุม โดย FBO 
มีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงรายละเอียดและการใช้งานระบบ HACCP และการผลิต
อาหารที่ปลอดภัย 

ประสิทธิภาพของระบบ HACCP จะขึ้นอยู่กับผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้และ
ทักษะด้าน HACCP ที่เหมาะสม ดังนั้น การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องจึงจ าเป็นส าหรับบุคลากรทุก
ระดับรวมถึงผู้จัดการตามความเหมาะสมกับธุรกิจอาหาร 
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ส่วนที่ 3: การประยุกต์ใช้ (Application) 

3.1 จัดตั้งทีมงาน HACCP และระบุขอบข่าย (ขั้นตอนที่ 1)  
(Assemble HACCP Team and Identify Scope (Step 1) 

FBO ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความรู้ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนา
ระบบ HACCP ที่มีประสิทธิผล โดยอาจท าได้จากการรวบรวมทีมงานที่ประกอบด้วยบุคลากร
จากหลายกิจกรรมในการปฏิบัติงาน เช่น การผลิต การบ ารุงรักษา การควบคุมคุณภาพ การท า
ความสะอาดและฆ่าเชื้อ ทีมงาน HACCP มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาแผน HACCP 

ในกรณีที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในองค์กร ควรขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญจากแหล่งอ่ืนๆ 
เช่น สมาคมการค้า และอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หน่วยงานก ากับดูแล เอกสารข้อมูล 
HACCP และคู่มือ HACCP (โดยรวมถึงคู่มือ HACCP เฉพาะภาคธุรกิจ) ทั้งนี้ อาจเป็นไปได้ว่า
บุคคลที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจะใช้ค าแนะน าดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เป็นระบบ HACCP 
ส าหรับองค์กร แผน HACCP ทั่วไปที่พัฒนาขึ้นจากภายนอกอาจน ามาใช้โดย FBOs ตามความ
เหมาะสม แต่ควรปรับแต่งให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานด้านอาหาร 

ทีมงาน HACCP ควรระบุขอบข่ายของระบบ HACCP และโปรแกรมพ้ืนฐานที่บังคับใช้ 
โดยขอบข่ายควรอธิบายถึงผลิตภัณฑ์อาหาร และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 

3.2 อธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (ขั้นตอนที่ 2) (Describe product (Step 2) 

ควรพัฒนารายละเอียดของผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบ โดยรวมถึงข้อมูลความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้อง เช่น องค์ประกอบ (เช่น ส่วนผสม) ลักษณะทางกายภาพ/ทางเคมี (เช่น ค่า aw, ค่า
วัตถุกันเสีย สารก่อภูมิแพ้) วิธีการ/เทคโนโลยีการแปรรูป (การใช้ความร้อน การแช่แข็ง การ
อบแห้ง การถนอมอาหารด้วยน้ าเกลือ การรมควัน ฯลฯ ) บรรจุภัณฑ์ ความคงทนต่อการเสื่อม
เสีย/อายุการเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา และวิธีการกระจายสินค้า  

ส าหรับธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์หลายรายการ อาจใช้การจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะ 
และขั้นตอนการแปรรูปที่คล้ายกันเพ่ือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแผน  HACCP ควรพิจารณา 
และอธิบายขีดจ ากัดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ก าหนดไว้แล้วส าหรับอันตรายต่างๆ 
ในแผน HACCP เช่น ขีดจ ากัดส าหรับวัตถุเจือปนอาหาร เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาตามกฎข้อบังคับ 
ปริมาณยาสัตว์ตกค้างสูงสุดที่อนุญาต และเวลา และอุณหภูมิส าหรับการให้ความร้อนที่ก าหนด
โดยหน่วยงานก ากับดูแล 
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3.3 ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ และผู้ใช้ (ขั้นตอนที่ 3)  
(Identify intended use and users (Step 3)) 

FBO อธิบายวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ และความคาดหวังในการใช้งานของ
ผลิตภัณฑ์โดย FBO ถัดไปในห่วงโซ่อาหารหรือผู้บริโภค ค าอธิบายอาจได้รับอิทธิพลจากข้อมูล
ภายนอก เช่น จากหน่วยงานก ากับดูแล หรือแหล่งอ่ืนๆ ที่ผู้บริโภคใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการใช้
ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากท่ี FBO ตั้งใจไว้  

ในบางกรณี (เช่น โรงพยาบาล) อาจต้องพิจารณาถึงกลุ่มผู้บริโภคที่อ่อนไหวง่าย ใน
กรณีที่มีการผลิตอาหารโดยเฉพาะส าหรับผู้บริโภคที่อ่อนไหวง่าย  อาจจ าเป็นต้องเพ่ิมการ
ควบคุมกระบวนการ ตรวจเฝ้าระวังมาตรการควบคุมให้มากขึ้น ทวนสอบประสิทธิผลการ
ควบคุมโดยการทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือด าเนินกิจกรรมอ่ืน เพ่ือให้มั่นใจในระดับสูงว่าอาหาร
ปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคท่ีอ่อนไหวง่าย   

3.4 จัดท าแผนภูมิกระบวนการผลิต (ขั้นตอนที่ 4) (Construct flow diagram (Step 4)) 

ควรสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิตที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะ 
โดยรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ท าซ้ า อาจมีการใช้แผนภูมิกระบวนการผลิตเดียวกันกับผลิตภัณฑ์หลาย
ชนิดที่มีขั้นตอนการแปรรูปที่คล้ายคลึงกัน แผนภูมิกระบวนการผลิตควรระบุปัจจัยเข้าทั้งหมด 
โดยรวมถึงส่วนผสม และวัสดุที่สัมผัสกับอาหาร น้ า และอากาศ หากเกี่ยวข้อง การปฏิบัติงาน
ด้านการผลิตที่ซับซ้อนสามารถแบ่งออกเป็นแผนผังย่อยที่เชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้ ควรใช้แผนภูมิ
กระบวนการผลิตในการวิเคราะห์อันตรายโดยเป็นพ้ืนฐานส าหรับการประเมินโอกาสในการเกิด 
เพ่ิมขึ้น ลดลง หรือพบอันตราย แผนภูมิกระบวนการผลิตควรมีความชัดเจนถูกต้อง  และมี
รายละเอียดที่เพียงพอในขอบเขตที่จ าเป็นเพ่ือการวิเคราะห์อันตราย ตามความเหมาะสม 
แผนภูมิกระบวนการผลิตควรรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะสิ่งต่างๆ 

 3.5 การยืนยันความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิตหน้างาน (ขั้นตอนที่ 5)  
(On-site confirmation of flow diagram (Step 5)) 

ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของกิจกรรมการแปรรูปกับแผนภูมิกระบวนการผลิตใน
ทุกขั้นตอนและทุกชั่วโมงของการปฏิบัติงาน และแก้ไขแผนภูมิกระบวนการผลิตตามความ
เหมาะสม โดยการยืนยันความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิตควรท าโดยบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
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3.3 ขั้นตอนที่ 6 (หลักการที่ 1) ระบุอันตรายทุกชนิดที่อาจจะเกิดขึ้นในและข้ันตอนของ
กระบวนการผลิต ทาการวิเคราะห์อันตรายเพื่อชี้บ่งอันตรายที่มีนัยส าคัญ และพิจารณา
มาตรการในการควบคุมอันตรายท่ีพบ 

การวิเคราะห์อันตรายประกอบด้วยการระบุอันตรายที่เป็นไปได้ และประเมินอันตราย
เหล่านี้เพ่ือพิจารณาว่าอันตรายใดมีนัยส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจอาหารเฉพาะ ทีมงาน HACCP 
ควร:  

- ระบุอันตรายที่เป็นไปได้ท้ังหมด และควรระบุว่าอันตรายเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
ในแต่ละขั้นตอนอย่างมีเหตุผล (โดยรวมถึงปัจจัยเข้าทั้งหมดในขั้นตอนนั้น) ตามขอบข่ายของ
การด าเนินธุรกิจอาหาร อันตรายควรเฉพาะเจาะจง เช่น เศษโลหะ และอธิบายแหล่งที่มา หรือ
เหตุผลของการมีอยู่ เช่น โลหะจากการหักของใบมีดหลังขั้นตอนการสับละเอียด การวิเคราะห์
อันตรายสามารถท าให้ง่ายขึ้นได้โดยการลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิต  และวิเคราะห์
ขั้นตอนต่างๆ  

- ประเมินอันตราย เพ่ือระบุว่าอันตรายใดที่จ าเป็นต้องมีการป้องกัน การก าจัด หรือ
การลดให้ถึงระดับที่ยอมรับได้ส าหรับการผลิตอาหารที่ปลอดภัย (เช่น ก าหนดอันตรายที่มี
นัยส าคัญท่ีต้องระบุในแผน HACCP) 

การวิเคราะห์อันตรายควรพิจารณาไม่เพียงแต่วัตถุประสงค์การใช้เท่านั้น  แต่ยังรวมถึง
การใช้งานที่ไม่ได้ตั้งใจ (เช่น ผงซุปที่มีวิธีการบริโภคโดยให้ผสมกับน้ า และปรุงสุก แต่เป็นที่รู้กัน
ว่า มีการน ามาผสมน้ าโดยไม่ใช้ความร้อนเพ่ือใช้เป็นน้ าจิ้มมันฝรั่ง) เพ่ือระบุอันตรายที่มีนัยส าคัญ
ในแผน HACCP 

3.7 ก าหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (ขั้นตอนที่ 7 / หลักการที่ 2)  
(Determine the Critical Control Points (Step 7/ Principle 2)) 2)) 

FBO ควรพิจารณาว่าควรประยุกต์ใช้มาตรการควบคุมใดที่มีอยู่ในรายการในขั้นตอน  6 
ณ จุด CCP โดยต้องก าหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมส าหรับอันตรายที่มีนัยส าคัญจากการ
วิเคราะห์อันตราย มีการก าหนดจุด CCPs ในขั้นตอนที่จ าเป็นต้องมีการควบคุม และหากเกิด
การเบี่ยงเบนสามารถอาจส่งผลให้เกิดการผลิตอาหารที่อาจไม่ปลอดภัยได้  มาตรการควบคุมที่
จุด CCPs ควรส่งผลให้อันตรายถูกควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
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ทัง้นี้ อาจมี CCP มากกว่าหนึ่งจุดในกระบวนการเพ่ือใช้ในการควบคุมอันตรายเดียวกัน 
(เช่น ขั้นตอนการปรุงสุกอาจเป็น CCP ส าหรับการฆ่าจุลินทรีย์ก่อโรคที่มีชีวิตแบบสร้างสปอร์  
แต่ในขั้นตอนการท าเย็นอาจเป็น CCP ที่ป้องกันการงอก และการเติบโตของสปอร์)  โดย CCP 
อาจควบคุมอันตรายมากกว่าหนึ่งรายการ  (เช่น การปรุงสามารถเป็น CCP ที่จัดการกับ
เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคหลายชนิด) การพิจารณามาตรการควบคุมในขั้นตอนใดเป็นจุด CCP ใน
ระบบ HACCP สามารถท าได้โดยการใช้แผนผังต้นไม้ในการตัดสินใจ ซึ่งอาจความยืดหยุ่นในการ
ใช้ส าหรับการผลิต การช าแหละ การแปรรูป การจัดเก็บ การกระจาย หรือกระบวนการอ่ืน โดย
อาจใช้วิธีการอ่ืนๆ เช่น การให้ค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ 

ในการระบุจุด CCP ไม่ว่าจะใช้แผนผังต้นไม้ในการตัดสินใจหรือวิธีการอื่น ควรพิจารณา
สิ่งต่อไปนี้: 

- ประเมินว่ามาตรการควบคุมสามารถใช้ในขั้นตอนกระบวนการนั้นๆหรือไม่ โดยได้รับ
การวิเคราะห์ว่า:  

o หากไม่สามารถใช้มาตรการควบคุมได้ในขั้นตอนนี้ ขั้นตอนนี้ไม่ควรเป็นจุด CCP 
ส าหรับอันตรายที่มีนัยส าคัญ  

o หากสามารถใช้มาตรการควบคุมในขั้นตอนที่ก าลังวิเคราะห์ แต่ยังสามารถใช้ใน
ขั้นตอนถัดไปในกระบวนการ หรือมีมาตรการควบคุมอ่ืนส าหรับอันตรายนี้ในขั้นตอนอ่ืน ไม่ควร
ถือว่าขั้นตอนที่ก าลังวิเคราะห์อยู่เป็น CCP  

- ก าหนดว่าจะใช้มาตรการควบคุมในขั้นตอนนี้ ร่วมกับมาตรการควบคุมในอีกขั้นตอน
หนึ่งเพื่อควบคุมอันตรายเดียวกันหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น ทั้งสองขั้นตอนควรถือว่าเป็น CCPs  

CCPs ที่ถูกระบุสามารถสรุปได้ในรูปแบบตาราง เช่น แผนงาน HACCP รวมทั้งเน้นที่
ขั้นตอนที่เหมาะสมในแผนภูมิกระบวนการผลิต 

หากไม่มีมาตรการควบคุมในขั้นตอนใดก็ตามส าหรับอันตรายที่มีนัยส าคัญที่ถูกระบุ ควร
ท าการแก้ไขผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ 
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3.8 ก าหนดค่าวิกฤตที่ตรวจสอบยืนยันผลแล้วส าหรับแต่ละจุด CCP (ขั้นตอนที่ 8 / หลักการ
ที ่3) (Establish validated critical limits for each CCP (Step 8/ Principle 3)) 

ค่าวิกฤตจะใช้ก าหนดว่า  CCP อยู่ในการควบคุม ซึ่งสามารถใช้ค่าวิกฤตเพ่ือแยก
ผลิตภัณฑ์ท่ียอมรับได้ออกจากผลิตภัณฑ์ท่ียอมรับไม่ได้ ค่าวิกฤตเหล่านี้ควรวัดค่าได้ หรือสังเกต
ได ้ในบางกรณี อาจมีค่าควบคุมมากกว่าหนึ่งค่าส าหรับค่าวิกฤตที่ก าหนดไว้ในขั้นตอนหนึ่ง (เช่น 
การใช้ความร้อนโดยทั่วไปจะครอบคลุมค่าวิกฤตส าหรับเวลา และอุณหภูมิ) เกณฑ์ท่ีมักจะใช้ คือ 
ค่าต่ าสุด และ/หรือค่าสูงสุดส าหรับค่าวิกฤติที่ต้องควบคุม เช่น การวัดอุณหภูมิ เวลา ระดับ
ความชื้น ค่า pH ค่า aw ค่าคลอรีนที่มีอยู่ เวลาในการสัมผัส ความเร็วของสายพานล าเลียง 
ความหนืด ค่าความน าไฟฟ้า อัตราไหล หรือตามความเหมาะสม ค่าต่างๆ ต้องสังเกตได้ เช่น 
การตั้งค่าปั๊ม ความเบี่ยงเบนจากค่าวิกฤตที่ระบุไว้ อาจส่งผลต่อการผลิตอาหารที่ไม่ปลอดภัย 

ค่าวิกฤตส าหรับมาตรการควบคุมในแต่ละจุด CCP ควรมีการระบุ และได้รับการพิสูจน์
ยืนยันความใช้ได้ (validation) ตามหลักวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้หลักฐานว่าค่าวิกฤตเหล่านี้
สามารถควบคุมอันตรายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้หากด าเนินการอย่างเหมาะสม ซ่ึงการพิสูจน์
ยืนยันความใช้ได้ (validation) ของค่าวิกฤตอาจรวมถึงการท าการศึกษา (เช่น งานศึกษาการ
ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์) FBOs อาจไม่จ าเป็นต้องด าเนินการหรือมอบหมายงานศึกษาด้วยตนเอง 
เพ่ือตรวจสอบยืนยันผลของค่าวิกฤต ค่าวิกฤตสามารถอ้างอิงตามเอกสารข้อมูลวิชาการ กฎ
ข้อบังคับ หรือค าแนะน าจากหน่วยงานก ากับดูแล หรืองานศึกษาที่ด าเนินการโดยบุคคลที่สาม 
เช่น งานศึกษาที่ด าเนินการโดยผู้ผลิตอุปกรณ์เพ่ือก าหนดเวลา อุณหภูมิ และความหนาที่
เหมาะสมส าหรับการอบแห้งพืชตระกูลถั่ว มีการอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการพิสูจน์ยืนยันความ
ใช้ได้ (validation) ของมาตรการควบคุมอย่างครบถ้วนในแนวทางการพิสูจน์ยืนยันความใช้ได้
(validation) ของมาตรการควบคุมความปลอดภัยของอาหาร (CXG 69 – 2008) 
 

3.9 ก าหนดระบบการตรวจเฝ้าระวังส าหรับแต่ละจุด CCP (ขั้นตอนที่ 9/หลักการที่ 4) 
(Establish a Monitoring System for Each CCP (Step 9/ Principle 4)  

การตรวจเฝ้าระวังจุด CCP เป็นการวัดค่าหรือการสังเกตตามตารางเวลาที่จุด CCP โดย
เกี่ยวข้องกับค่าวิกฤตต่างๆ ขั้นตอนการตรวจเฝ้าระวังควรสามารถตรวจหาความเบี่ยงเบนที่จุด 
CCP ได้ นอกจากนี้ วิธีการตรวจเฝ้าระวัง และความถี่ควรมีความสามารถในการตรวจหาความ
ล้มเหลวใดของค่าวิกฤตได้ทันเวลา เพ่ือท าการแยกและการประเมินผลของผลิตภัณฑ์ได้ทันเวลา  
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หากเป็นไปได้ ควรท าการปรับเปลี่ยนกระบวนการเมื่อผลการตรวจเฝ้าระวังบ่งชี้
แนวโน้มไปที่จะพบความเบี่ยงเบนของจุด CCP ควรท าการปรับเปลี่ยนต่างๆ ก่อนที่จะมีการ
เบี่ยงเบน 

ขั้นตอนการตรวจเฝ้าระวังส าหรับ CCPs ควรสามารถตรวจหาความเบี่ยงเบนจากค่า
วิกฤตได้ทันเวลา เพ่ือให้สามารถแยกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบได้ทันเวลา วิธีการและความถี่
ในการตรวจเฝ้าระวังควรค านึงถึงลักษณะของการเบี่ยงเบน (เช่น อุณหภูมิลดลง หรือการขาดชา
รุดของตะแกรง อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วในระหว่างการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอไรส์ หรืออุณหภูมิ
ที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้องเย็น) และหากเป็นไปได้ การตรวจเฝ้าระวัง CCPs ควรด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดย 

- การตรวจเฝ้าระวังค่าวิกฤตที่สามารถวัดได้ เช่น ระยะเวลาและอุณหภูมิในการแปรรูป
มักจะถูกตรวจเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  

- ส่วนค่าวิกฤตอ่ืนๆ ที่สามารถวัดได้ เช่น ระดับความชื้น และความเข้มของวัตถุกันเสีย 
ซึ่งไม่สามารถตรวจเฝ้าระวังได้อย่างต่อเนื่อง  

- ค่าวิกฤตแบบที่สามารถสังเกตได้ เช่น การตั้งค่าปั๊ม หรือการใช้ฉลากที่ถูกต้องที่มี
ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ที่เหมาะสมไม่ค่อยมีการตรวจเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 

หากการตรวจเฝ้าระวังไม่ด าเนินการต่อเนื่อง ดังนั้น ความถ่ีของการตรวจเฝ้าระวังควรมี
เพียงพอเพ่ือท าให้มั่นใจว่า ค่าวิกฤตจะสอดคล้องตามที่ก าหนดไว้ และสามารถจ ากัดปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากการเบี่ยงเบนได้ทัน โดยมักมีการใช้การวัดทางกายภาพและทาง
เคมีมากกว่าการทดสอบทางจุลชีววิทยา เนื่องจากการทดสอบทางกายภาพและทางเคมีสามารถ
ท าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถบ่งชี้ถึงสถานะการควบคุมอันตรายของจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์และ/หรือกระบวนการได ้

บุคลากรที่ท าหน้าที่ตรวจเฝ้าระวังควรได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนที่เหมาะสมที่ต้อง
ด าเนินการเมื่อการตรวจเฝ้าระวังบ่งชี้ถึงความจ าเป็นที่ต้องแก้ไข ควรมีการประเมินข้อมูลที่ได้
จากการตรวจเฝ้าระวังโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายที่มีความรู้  และอ านาจในการด าเนินการ
ปฏิบัติการแก้ไขเม่ือถูกระบุ 

บันทึก และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเฝ้าระวัง CCPs ควรลงนามหรือเริ่ม
บันทึกโดยบุคคลที่ด าเนินการตรวจเฝ้าระวัง และควรรายงานผลลัพธ์ และเวลาของกิจกรรมที่
ด าเนินการ 
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3.10 ก าหนดการปฏิบัติการแก้ไข (ขั้นตอนที่ 10 / หลักการที่ 5)  
(Establish corrective actions (Step 10/ Principle 5)) 

ควรมีการพัฒนาเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติการแก้ไขเฉพาะส าหรับแต่ละ CCP ใน
ระบบ HACCP เพ่ือตอบสนองต่อการเบี่ยงเบนได้อย่างมีประสิทธิผลเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการตรวจ
เฝ้าระวังค่าวิกฤตที่ CCP อย่างต่อเนื่อง และมีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้น ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ท าการ
ผลิต ณ เวลาที่เกิดการเบี่ยงเบนอาจไม่ปลอดภัย เมื่อมีการเบี่ยงเบนของค่าวิกฤติเกิดขึ้น และ
เป็นการตรวจเฝ้าระวังแบบไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น FBO ควรพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการเบี่ยงเบน 

การปฏิบัติการแก้ไขที่ด าเนินการเมื่อมีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้นควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า 
CCP ได้รับการแก้ไขให้กลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม และอาหารที่อาจไม่ปลอดภัยได้รับการ
จัดการอย่างเหมาะสม และไม่ถึงมือผู้บริโภคการปฏิบัติการควรรวมถึงการแยกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ผลกระทบออก และวิเคราะห์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพ่ือท าให้มั่นใจว่ามีการ
จัดการที่เหมาะสม 

อาจจ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการท าการประเมินความปลอดภัยในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้น อาจท าการพิจารณาว่าให้แปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ (เช่น การ
ฆ่าเชื้อแบบพาสเจอไรส์) หรือผลิตภัณฑ์สามารถเบี่ยงไปยังการใช้งานอ่ืน ในสถานการณ์อ่ืนๆ 
ผลิตภัณฑ์อาจต้องถูกท าลาย (เช่น การปนเปื้อนสารพิษสแตปฟิโลคอคคัส) ควรด าเนินการ
วิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง ในกรณีที่เป็นไปได้ เพ่ือระบุ และแก้ไขแหล่งที่มาของการเบี่ยงเบน 
เพ่ือลดโอกาสที่การเบี่ยงเบนที่จะเกิดข้ึนซ้ า การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงสามารถระบุสาเหตุของ
การเบี่ยงเบน ซึ่งจ ากัด หรือขยายปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบจากการเบี่ยงเบน 

รายละเอียดของการปฏิบัติการแก้ไข โดยรวมถึงสาเหตุของการเบี่ยงเบน และขั้นตอน
การจัดการกับผลิตภัณฑ์ควรท าเป็นเอกสารในบันทึก HACCP ควรมีการทบทวนการปฏิบัติการ
แก้ไขเป็นระยะ เพ่ือระบุแนวโน้ม และเพ่ือท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติการแก้ไขมีประสิทธิผล 
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3.11. การพิสูจน์ยืนยันความใช้ได้ของแผน HACCP และข้ันตอนการทวนสอบ (ขั้นตอนที่ 
11 / หลักการที่ 6)  
(Validation of the HACCP plan and Verification Procedures (Step 11/ 
Principle 6)) 
 

3.11.1 การพิสูจน์ยืนยันความใช้ได้ของแผน HACCP (Validation of the 
HACCP Plan) 

ก่อนที่ จะน าแผน  HACCP ไปประยุกต์ ใช้  ต้องมีการ พิสูจน์ยืนยันความใช้ ได้  
(validation) ก่อน ซึ่งประกอบด้วย  

- การท าให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่อไปนี้สามารถท าให้มั่นใจว่า สามารถควบคุม
อันตรายที่มีนัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหาร: การระบุอันตราย จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ค่า
วิกฤติ มาตรการควบคุม ความถ่ี และประเภทของการตรวจเฝ้าระวัง CCPs การปฏิบัติการแก้ไข 
ความถี ่และประเภทของการทวนสอบ และประเภทของข้อมูลที่จะบันทึก 

- การพิสูจน์ยืนยันความใช้ได้ (validation) ของมาตรการควบคุมและค่าวิกฤตถูก
ด าเนินการระหว่างการพัฒนาแผน HACCP การพิสูจน์ยืนยันความใช้ได้ (validation) สามารถ
รวมถึงการทบทวนเอกสารข้อมูลวิชาการทางวิทยาศาสตร์ การใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
การด าเนินการศึกษาการพิสูจน์ยืนยันความใช้ได้ (validation) และ/หรือการใช้ข้อแนะน าที่
พัฒนาโดยแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

ในกรณีที่มีการใช้ค าแนะน าของ HACCP ที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกแทน
ทีมงาน HACCP เพ่ือก าหนดค่าวิกฤตต่างๆ ควรใช้ความระมัดระวังเพ่ือท าให้มั่นใจว่าขีดจ ากัด
เหล่านี้ถูกประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานเฉพาะ  ผลิตภัณฑ์ หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้การ
พิจารณา 

ในระหว่างการประยุกต์ใช้ในช่วงต้นของระบบ  HACCP และหลังจากมีการก าหนด
ขั้นตอนการทวนสอบ ควรมีหลักฐานในการปฏิบัติงานเพ่ือแสดงให้เห็นว่าการควบคุมสามารถท า
ได้อย่างสม่ าเสมอภายใต้เงื่อนไขการผลิต 

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับความปลอดภัยของอาหารควรได้รับการ
ทบทวนระบบ HACCP และเมื่อจ าเป็น จะต้องมีการพิสูจน์ยืนยันความใช้ได้ (validation) ของ
แผน HACCP อีกครั้ง 
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3.11.2. ขั้นตอนการทวนสอบ (Verification Procedures) 

หลังจากน าระบบ HACCP ไปใช้งานแล้ว ควรก าหนดขั้นตอนในการยืนยันว่าระบบ 
HACCP ท างานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยรวมถึงข้ันตอนในการทวนสอบว่ามีการปฏิบัติตามแผน 
HACCP และมีการควบคุมอันตรายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ที่แสดงถึงมาตรการ
ควบคุมที่ใช้ในการควบคุมอันตรายอย่างมีประสิทธิผลตามที่ตั้งใจไว้ การทวนสอบยังรวมถึงการ
ทบทวนความเพียงพอของระบบ  HACCP เป็นระยะ และตามความเหมาะสม เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

กิจกรรมการทวนสอบควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือท าให้มั่นใจว่าระบบ HACCP 
ท างานได้ตามที่ตั้งใจไว้ และยังคงท างานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิผล การทวนสอบซึ่งรวมถึง
การสังเกต การตรวจติดตาม (ภายใน และภายนอก) การสอบเทียบ การสุ่มตัวอย่าง และการ
ทดสอบ และการทบทวนบันทึก สามารถน ามาใช้เพ่ือตัดสินว่าระบบ HACCP ท างานอย่าง
ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตัวอย่างของกิจกรรมการทวนสอบรวมถึง: 

- การทบทวนบันทึกการตรวจเฝ้าระวัง เพ่ือยืนยันว่ามีการรักษาให้ CCP อยู่ภายใต้การ
ควบคุม  

- การทบทวนบันทึกการปฏิบัติการแก้ไข โดยรวมถึงการเบี่ยงเบนเฉพาะ การจัดการ
กับผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเบี่ยงเบน  

- การสอบเทียบหรือการตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการตรวจเฝ้า
ระวัง และ/หรือการทวนสอบ  

- การสังเกตเกณฑ์ว่ามาตรการควบคุมถูกด าเนินการตามแผน HACCP  
- การสุ่มตัวอย่าง และการทดสอบ เช่น ส าหรับจุลินทรีย์ (จุลินทรีย์ก่อโรคหรือตัวชี้วัด) 

อันตรายจากสารเคมี เช่น สารพิษจากเชื้อรา หรืออันตรายทางกายภาพ เช่น เศษโลหะ เพ่ือ
ตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  

- การสุ่มตัวอย่าง และการทดสอบสภาพแวดล้อมส าหรับสิ่งปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ และ
ตัวชี้วัด เช่น เชื้อลิสเทอเรีย และ  

- การทบทวนระบบ HACCP โดยรวมถึงการวิเคราะห์อันตราย และแผน HACCP (เช่น 
การตรวจติดตามภายใน และ/หรือการตรวจติดตามโดยบุคคลที่สาม)  
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ควรด าเนินการทวนสอบโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บุคคลที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจ
เฝ้าระวัง และการปฏิบัติการแก้ไข ในกรณีที่กิจกรรมการทวนสอบบางอย่างไม่สามารถท าได้ใน
องค์กร การทวนสอบควรท าในนามของธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก หรือบุคคลที่สามที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 

ความถี่ของกิจกรรมการทวนสอบควรมีเพียงพอที่จะยืนยันว่าระบบ HACCP ท างานได้
อย่างมีประสิทธิผล การทวนสอบการใช้มาตรการควบคุมควรด าเนินการด้วยความถี่ที่เพียงพอ
เพ่ือพิจารณาว่ามกีารใช้แผน HACCP อย่างเหมาะสม 

การทวนสอบควรครอบคลุมถึงการทบทวนที่ครอบคลุม (เช่น การวิเคราะห์ซ้ า หรือการ
ตรวจติดตาม) ของระบบ HACCP เป็นระยะ ตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้น เพ่ือยืนยันประสิทธิผลขององค์ประกอบทั้งหมดของระบบ HACCP การทบทวนระบบ 
HACCP นี้ควรยืนยันว่ามีการระบุอันตรายที่มีนัยส าคัญอย่างเหมาะสม ว่ามาตรการควบคุม และ
ค่าวิกฤตมีเพียงพอที่จะควบคุมอันตราย ว่ากิจกรรมการตรวจเฝ้าระวัง และการทวนสอบเกิดขึ้น
ตามแผน และสามารถระบุความเบี่ยงเบนได้ และว่าการปฏิบัติการแก้ไขมีความเหมาะสมกับ
การเบี่ยงเบนที่เกิดข้ึน การทบทวนนี้สามารถด าเนินการโดยบุคคลต่างๆ ภายในธุรกิจอาหารหรือ
โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก การทบทวนควรครอบคลุมถึงการยืนยันว่ากิจกรรมการทวนสอบ
ต่างๆ ได้ด าเนินการตามที่ตั้งใจไว้ 

3.12 ก าหนดการจัดเก็บเอกสาร และบันทึก (ขั้นตอนที่ 12 / หลักการที่ 7)  
(Establish Documentation and Record Keeping (Step 12/ Principle 7))  

การเก็บบันทึกที่มีประสิทธิผล และถูกต้องเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการประยุกต์ใช้ระบบ 
HACCP ควรจัดท าเอกสารส าหรับขั้นตอน HACCP การเก็บเอกสาร และบันทึกควรมีความ
เหมาะสมกับลักษณะ และขนาดของการปฏิบัติงาน และมีเพียงพอที่จะช่วยเหลือธุรกิจในการ
ทวนสอบว่ามีการควบคุม HACCP อยู่ และได้รับการดูแลรักษา เอกสารค าแนะน า HACCP ที่
พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญ (เช่น คู่มือ HACCP เฉพาะภาคธุรกิจ) อาจน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
เอกสาร เพ่ือใช้สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานด้านอาหารที่เฉพาะเจาะจงของธุรกิจ 

ระบบการเก็บบันทึกอย่างง่ายสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิผล และง่ายต่อการสื่อสาร
กับบุคลากร โดยอาจรวมเข้ากับการปฏิบัติงาน และอาจใช้งานเอกสารที่มีอยู่ เช่น ใบแจ้งหนี้การ
จัดส่ง และรายการตรวจสอบส าหรับบันทึก ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ สามารถ
เก็บรักษาบันทึกได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสม 
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3.13 การฝึกอบรม (Training) 

การฝึกอบรมบุคลากรในธุรกิจอาหาร รัฐบาล และสถาบันการศึกษา ในหลักการ และการ
ประยุกต์ใช้ HACCP เป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับการน า HACCP ไปใช้อย่างมีประสิทธิผล 
ทั้งนี้ เพ่ือช่วยในการพัฒนาการฝึกอบรมเฉพาะเพ่ือสนับสนุนแผน HACCP ควรมีการพัฒนาคู่มือ
การท างาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซ่ึงก าหนดหน้าที่ของบุคลากรที่รับผิดชอบแต่ละจุดวิกฤตที่
ต้องควบคุม ควรออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรมให้จัดการกับแนวคิดในระดับที่เหมาะสมกับระดับ
ความรู้ และทักษะของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม ควรทบทวนโปรแกรมการฝึกอบรมเป็นระยะ 
และปรับปรุงให้ทันสมัยตามความจ าเป็น โดยอาจจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมซ้ าเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ
การปฏิบัติการแก้ไขส าหรับการเบี่ยงเบนบางอย่าง 

ความร่วมมือระหว่างการด าเนินธุรกิจอาหาร กลุ่มการค้า องค์กรผู้บริโภค และหน่วยงาน
ก ากับดูแลมีความส าคัญอย่างยิ่ง ควรให้มีโอกาสส าหรับการฝึกอบรมร่วมกันของผู้ประกอบการ
ธุรกิจอาหาร และหน่วยงานก ากับดูแลเพ่ือสนับสนุน และรักษาการอภิปรายอย่างต่อเนื่อง และ
สร้างบรรยากาศแห่งความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ HACCP ในทางปฏิบัติ 
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แนวทางปฏิบัติ : ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งทีมงาน HACCP และการระบุขอบข่าย 
FBOs ต้องม่ันใจว่าทีม HACCP :  

 มีความรู้เฉพาะและมีความช านาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น ก าหนดความรู้ความสามารถส าหรับบุคลากร 
ประเมินความรู้ความสามารถ และฝึกอบรม (กรณีท่ีมีความรู้ไม่ครอบคลุมที่ก าหนด)  

 แต่งตั้งทีมโดยการรวบรวมผู้ที่มีความรู้จากหลายๆ แผนก เช่น ผลิต, ช่าง, QA, หน่วยงานสุขาภิบาล 

 กรณีขาดผู้มีความรู้เฉพาะด้านอาจขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกองค์กร เช่น สมาคมการค้าและ
อุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ เช่น อย. มกอช. สมอ. 

HACCP Team ระบุขอบข่ายของระบบ HACCP และการประยุกต์ใช้ prerequisite programmes :  

 ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ จัดเก็บ จัดเตรียม แปรรูป บรรจุ จนถึงการขนส่ง 

 ขอบข่ายครอบคลุมผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ที่จะน าระบบ HACCP มาประยุกต์ใช้ 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน HACCP  

- ใบก าหนดคุณสมบัติ (Job specification) 

- คู่มือคุณภาพ  

- วัตถุประสงค์คุณภาพ 

- บันทึกความสามารถ และการฝึกอบรมของ คณะท างาน HACCP 

แนวทางปฏิบัติ : ขั้นตอนที่ 2 การอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  

 ชื่อผลิตภัณฑ์ 

 ข้อมูลความปลอดภัย เช่น ส่วนผสม ส่วนประกอบที่ใช้ 

 คุณลักษณะทางกายภาย เคมี (เช่น aw, pH, Preservatives, Allergens) ข้อก าหนดทางจุลชีววิทยา 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

 กระบวนการแปรรูปที่ใช้ (ความร้อน การแช่แข็ง แช่น้าเกลือ การรมควัน) ภายใต้กฎหมายก าหนด 

 ภาชนะบรรจุ 

 อายุผลิตภัณฑ์ 

 สภาวะการจัดเก็บและการกระจายสินค้า 
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ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- รายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Product description, Specification) 

 

แนวทางปฏิบัติ : ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้และกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 

 ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการบริโภคผลิตภัณฑ์พิจารณาบนพ้ืนฐานของความต้องการใช้ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
สุดท้าย 

 ผลิตภัณฑ์ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเสี่ยง FBOs ควรพิจารณาเพ่ิมเติมมาตรการควบคุมกระบวนการด้วย
เช่น การทดสอบความปลอดภัย เป็นต้น 

 วัตถุประสงค์ในการบริโภคต้องบ่งชี้ตามกฎหมายการแสดงฉลาก เช่น allergen ข้อควรระวัง ปรุงสุกก่อน
รับประทาน เป็นต้น 

 พิจารณาถึงกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นกลุ่มที่อ่อนไหวและต้องได้รับการต้องดูแลเป็นพิเศษ เช่น 
- ทารก/เด็ก 
- คนชรา  
- ผู้ป่วย ในโรงพยาบาล 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- เอกสารวัตถุประสงค์ในการใช้ (Intention use) ของผลิตภัณฑ์ 

 
แนวทางปฏิบัติ : ขั้นตอนที่ 4 การสร้างแผนภูมิกระบวนการผลิต 
การสร้างแผนภูมกิระบวนการผลิต เพ่ือให้สามารถมีมาตรการควบคุมอันตรายต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครบ
ทุกขั้นตอน ซึ่งต้องให้ความส าคัญในการจัดท าให้ครบทุกขั้นตอนของการผลิต โดย  

 ครอบคลุมทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิต รวมถึง Rework 

 แผนภูมิเดียวกันอาจใช้กับหลายผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตเหมือนกัน 

 แสดงล าดับขั้นตอนและปฏิสัมพันธ์ของแต่ละขั้นตอนการผลิต 

 แสดงวัตถุดิบ ส่วนประกอบ สารช่วยการผลิต ชนิดบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยการผลิตต่างๆรวม Utilities  

 แสดงกระบวนการภายนอก (Outsource processes) (กรณถี้ามี) 

 แสดงผลผลิต ของเสีย และผลพลอยได้จากการผลิต (by product) 
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ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- แผนภูมิกระบวนการผลิต  

 
แนวทางปฏิบัติ : ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมิกระบวนการผลิต 

 ยืนยันความถูกต้องของทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ณ พ้ืนที่ผลิตจริง 

 ด าเนินการโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ 

 ทีมงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของทุกข้ันตอนกระบวนการผลิตและบันทึกผลการ
ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบ และวันที่ตรวจสอบ 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- แผนภูมิกระบวนการผลิต  

- บันทึกการตรวจสอบแผนภูมิกระบวนการผลิต 

 

แนวทางปฏิบัติ : ขั้นตอนที่ 6 (หลักการที่ 1) ระบุอันตรายทุกชนิดที่อาจจะเกิดขึ้นในและข้ันตอนของ
กระบวนการผลิต ท าการวิเคราะห์อันตรายเพื่อชี้บ่งอันตายท่ีมีนัยส าคัญ และพิจารณามาตรการในการ
ควบคุมอันตรายที่พบ 

 ชี้บ่งอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้น ในแต่ละขั้นตอน และเมื่อมีแนวโน้มที่อันตรายจะเกิดข้ึน ต้องท าการก าหนด
มาตรการควบคุม  

 การป้องกัน ก าจัด หรือลดอันตรายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อาจประยุกต์ใช้ GHPs โดยการท าความ
สะอาดเครื่องมือ  เพ่ือควบคุมการปนเปื้อนของอาหารพร้อมรับบริโภค  ที่มีความเสี่ยงของเชื้อ 
Listeriamonocytogenes หรือเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ 

 การประเมินความเสี่ยง อาจใช้แนวทางตามเทคนิค เช่น FMEA, HAZOP, Checklis, What – If Analysis, 
Fault – Tree Analysis (FTA), Risk Analysis เป็นต้น 

 ในทางปฏิบัติมีข้อแนะน าให้ประเมินความเสี่ยงโดยการจัดการความรุนแรงของอันตราย นั้นๆ (severity) 
ว่าอยู่ในระดับสูงหรือต่ า อันตรายที่มีความรุนแรงสูง (high severity) คือ อันตรายที่มีผลเฉียบพลันต่อ
ผู้บริโภคท าให้เกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บขั้นรุนแรง อาจมีผลถึงชีวิต อาจพิการหรืออาจก่อความผิดปกติ 
ต่อร่างกายอย่างร้ายแรง อันตรายที่มีความรุนแรงในระดับต่ า (low severity) อาการหายได้ภายหลังได้รับ
การเยียวยาหรือพักผ่อนตามสมควร เมื่อจัดระดับความรุนแรงของอันตรายได้แล้วต้องระบุโอกาสที่
ผู้บริโภคได้รับการสัมผัส จากอันตรายนั้นๆ (probability) ว่าอยู่ในระดับสูงหรือต่ า น าผลการประเมินด้าน
ความรุนแรง และโอกาสที่อาจเกิดข้ึนมาสรุปได้แนวทางท่ีควรน าไปตัดสินใจว่าใช้โปรแกรมใดในการจัดการ
ความเสี่ยง 
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 ตัวอย่างการประเมินระดับความเสี่ยง ดังภาพ  
 

 
แหล่งข้อมลู: https://www.progress-safety.co.uk/principles-of-haccp-hazard-analysis/haccp-hazard-analysis-
risk-matrix/ 

 
ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมกระบวนการผลิต 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมอันตรายและความเสี่ยง 

- แบบการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยง  

 

แนวทางปฏิบัติ : ขั้นตอนที่ 7 (หลักการที่ 2) ก าหนดจุดควบคุมวิกฤต (CCP) 

 การพิจารณาว่าขั้นตอนที่ใช้มาตรการควบคุมนั้นเป็น CCP ในระบบ HACCP โดยใช้แผนผังต้นไม้ในการ
ตัดสินใจควรมีความยืดหยุ่นไม่ว่าจะใช้ในกระบวนการผลิต การเชือด การแปรรูป การจัดเก็บ การกระจาย
หรือกระบวนการอื่นๆหรืออาจใช้วิธีการอ่ืน เช่น การขอค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และบันทึกที่เก่ียวข้อง 
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 CCP 1 จุดอาจควบคุมอันตรายได้มากกว่า 1 อย่าง และอันตราย 1 อย่างอาจต้องการ CCP มากกว่า 1 จุด
ในการควบคุม จุด CCP ของแต่ละองค์กรจะแตกต่างกันแม้ผลิตอาหารชนิดเดียวกัน 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมกระบวนการผลิต 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมอันตรายและความเสี่ยง 

- แผนผังการตัดสินใจเพ่ือก าหนดจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Decision tree) 
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ตัวอย่างแผนผังการตัดสินใจเพื่อก าหนดจุดวิกฤตทีต่้องควบคุม 

 
ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2549, หน้า  22 ;  สุวิมล กีรติพิบูล, 2544ก, หน้า 98)  
http://www.facagri.cmru.ac.th/2013/wp-
content/uploads/2013/03/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8810HACCP.pdf  

  

http://www.facagri.cmru.ac.th/2013/wp-content/uploads/2013/03/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8810HACCP.pdf
http://www.facagri.cmru.ac.th/2013/wp-content/uploads/2013/03/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8810HACCP.pdf
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แนวทางปฏิบัติ : ขั้นตอนที่ 8 (หลักการที่ 3) ก าหนดค่าวิกฤตที่ตรวจสอบยืนยันผลแล้วส าหรับแต่ละจุด 
CCP   

 ค่าจ ากัดวิกฤตเป็นค่าที่ก าหนดเฉพาะที่จุด CCP เป็นค่าที่ต้องควบคุมให้อยู่ภายในเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือให้
มั่นใจว่าจุด CCP อยู่ภายใต้การควบคุม โดยมักก าหนดเป็นค่าเชิงปริมาณ เช่น อุณหภูมิ ความดัน เวลา 
ความหนา ความชื้น เป็นต้น  
ตัวอย่างเช่น ความหนาของชิ้นไม่เกิน 2 เซนติเมตร อุณหภูมิภายในต้องไม่ต่ ากว่า 70 องศาเซลเซียส หรือ
การบรรยาย เช่น ตะแกรงต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ช ารุดฉีกขาด ในบางครั้งอาจมีมากกว่า 1 พารามิเตอร์ 
(เช่น ขั้นตอนการให้ความร้อน อาจมีค่าจ ากัดวิกฤตทั้งเวลาและอุณหภูมิ) และเกณฑ์ที่ใช้มักจะรวมถึง อาจ
เป็นค่าต่ าสุดและ / หรือค่าสูงสุด 

 ค่าจ ากัดวิกฤตต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้และมีเอกสารอ้างอิงเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น งานวิจัยต่างๆ 
ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ การทดลองภายในบริษัท เป็นต้น 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมกระบวนการผลิต 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมอันตรายและความเสี่ยง  

- เอกสารสนับสนุน เช่น งานวิจัย บทความวิชาการ กฎหมายและกฎระเบียบที่ภาครัฐก าหนด  

- เอกสาร HACCP Plan 

 
แนวทางปฏิบัติ : ขั้นตอนที่ 9 (หลักการที ่4) ก าหนดระบบการตรวจเฝ้าระวังส าหรับแต่ละจุด CCP  

 การตรวจติดตามเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล ซึ่งท าได้ 2 แบบ คือ 1) การสังเกตเป็นการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพด้วยประสาทสัมผัส เช่น สายตามองดูลักษณะ ปรากฏของผลิตภัณฑ์อาหาร หูฟังเสียง 
ลิ้นชิมรสชาติ เนื้อสัมผัสอาหารและความหนืด และ 2) การวัดค่า เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ซึ่งการใช้วิธีการ
ตรวจติดตามด้วยวิธีใดขึ้นกับการพิจารณา ของคณะท างาน HACCP ที่ต้องควบคุม หรืออาจใช้ทั้ง 2 วิธี
ร่วมกัน 

 องค์ประกอบขั้นตอนการตรวจเฝ้าระวัง 
1. What /ตรวจวัดเฝ้าระวังอะไร 

2. How / ตรวจวัดเฝ้าระวังอย่างไร 

3. When/ ตรวจวัดเฝ้าระวังเมื่อไร 

4. Who / ตรวจวัดเฝ้าระวังโดยใคร 

5. Record/ บันทึกผลการตรวจเฝ้าระวัง ณ จุด CCP 
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6.มีการทวนสอบจากผู้ที่มีความรู้และเข้าใจ เพ่ือที่จะปฏิบัติการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

 จัดท า HACCP Plan เพ่ือก าหนดการท างาน ให้สามารถติดตามและด าเนินการเมื่อออกนอกการควบคุม
ทันท่วงท ี 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- HACCP Plan 

- บันทึกการตรวจสอบเฝ้าระวัง 

 

แนวทางปฏิบัติ : ขั้นตอนที่ 10 (หลักการที่ 5) ก าหนดการปฏิบัติการแก้ไข  

 ก าหนดแนวทางการจัดการเฉพาะส าหรับแต่ละ CCP ในระบบ HACCP เช่น การจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับผลกระทบ เช่น กัก รอ (Hold) หรือเข้าสู่ขั้นตอนการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องตาม
ข้อก าหนด และแนวทางการจัดการแบบกระบวนการเพ่ือแก้ไขไม่ให้เกิดซ้ า เช่น ออก CAR ปรับ
กระบวนการผลิต เช่น หากอุณหภูมิฆ่าเชื้อไม่ถึงตามที่ก าหนด  การด าเนินการแก้ไขส าหรับจัดการกับ
สินค้า ให้ท าการน าสินค้ากลับไปฆ่าเชื้อใหม ่ 

 วิธีการจัดการและแก้ไขต้องท าได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นและลดปัญหาการสูญเสีย แผนการ
แก้ไขแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ป้องกันไม่ให้เกิดการเบ่ียงเบนและแก้ไขเมื่อการเบี่ยงเบนเกิดขึ้นแล้ว  โดยควร
จัดท าวิธีการแก้ไขให้ละเอียดและบันทึกในแผนวิเคราะห์จุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมด้วยเพื่อช่วยลดความขัดแย้ง
หรือความสับสนท่ีอาจเกิดขึ้นเมื่อต้องทาการแก้ไขและต้องระบุผู้รับผิดชอบในการแก้ไข 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การแก้ไขและปรับปรุง 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด  

- บันทึกการการปฏิบัติการแก้ไข และป้องกันการเกิดซ้ า 

 

แนวทางปฏิบัติ : ขั้นตอนที่ 11 (หลักการที่ 6) การพิสูจน์ยืนยันความใช้ได้ของแผน HACCP และข้ันตอน
การทวนสอบ  

 ต้องทวนสอบระบบว่ายังคงเหมาะสม และควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจ ให้กับ
ระบบ HACCP ที่ได้มีการจัดท าขึ้นมา   

 การพิสูจน์ยืนยันความใช้ได้ของแผน HACCP  ต้องทบทวนจุดส าคัญต่างๆ เพ่ือให้แผนถูกต้องตรงกับการ
ปฏิบัติงานจริง โดย 
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- ตรวจสอบว่าแผน HACCP ได้มีการระบุถงึอันตรายที่ส าคัญทั้งหมดเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์และการ
ผลิตแล้ว และเลือกมาตรการในการป้องกันที่เหมาะสมและถูกต้องกับขั้นตอนที่ผลิต และวิธีการปฏิบัติ
คล้ายคลึงในเรื่องขอบเขตและเวลาที่ใช้ในการจัดท าแผน HACCP ครั้งแรก  

- ประเมินโดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเหตุผลการจัดทาแผนวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมแต่ละส่วน ตั้งแต่การวิเคราะห์อันตรายจนถึงการทวนสอบ 

 ก าหนดขั้นตอนในการยืนยันว่าระบบ HACCP ท างานได้อย่างมีประสิทธิผล ตามข้ันตอนที่ก าหนด  

 ทบทวนระบบ HACCP โดยรวมถึงการวิเคราะห์อันตราย และแผน HACCP เช่น การตรวจติดตามภายใน 
และ/หรือการตรวจติดตามโดยบุคคลที่สาม โดยสืบค้นตัวอย่างรายการตรวจประเมินภายในได้ที่ 
https://eqathaitraining.com/archives/1573  

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนแผน HACCP 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจประเมินภายใน 

- รายงานการทวนสอบระบบ / รายการการตรวจประเมินภายใน / รายงานการตรวจประเมินโดยบุคคลท่ีสาม 

- รายงานการประชุมทวนสอบระบบ โดยคณะกรรมการระบบ HACCP 

 
แนวทางปฏิบัติ : ขั้นตอนที่ 12 (หลักการที่ 7) ก าหนดการจัดเก็บเอกสาร และบันทึก  

 ควรจัดท าเอกสารส าหรับขั้นตอน HACCP การเก็บเอกสาร และบันทึกควรมีความเหมาะสมกับลักษณะ  

 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ  และรวมถึงการจัดเก็บบันทึกต่างๆ ไว้เป็นหลักฐานเพ่ือเป็น
เอกสารอ้างอิง โดยเอกสารนั้นนั้นรวมถึง นโยบายและวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ คู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และบันทึกคุณภาพ ที่ก าหนดโดยองค์กร มาตรฐานก าหนดและกฎหมายบังคับใช้  โดยทั่วไปมี
การจัดประเภทเอกสารในระบบการจัดการ ดังภาพ 

 หากมีการจัดเก็บบันทึกในรูปแบบ Electronic file ในคอมพิวเตอร์ ควรก าหนดให้มีการส ารองไฟล์ (Back 
up) อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหาย นอกจากนี้ ในการป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูลและเรียกดู
ข้อมูล จะต้องกระท าได้เฉพาะผู้ที่มีอ านาจในการจัดการกับข้อมูลเหล่านั้น โดยการก าหนดรหัสผ่าน 
(Password) ส าหรับบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ และต้องจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ 

https://eqathaitraining.com/archives/1573
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โครงสร้างเอกสารระบบการจัดการ 

 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- คู่มือคุณภาพ 

- นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 

- วัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบ (Objectives and Targets) 

- กระบวนการหรือกิจกรรมทั้งหมดขององค์กร 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมเอกสารและบันทึก 

- เอกสารสนับสนุน (Support Document) ทั้งภายในและภายนอก และแบบฟอร์ม (Form) เป็นต้น 

 
แนวทางปฏิบัติ : ขั้นตอนที่ 13 การฝึกอบรม (Training) 

 ก าหนดความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับบุคลากรที่ท างานให้องค์กรหรือท างานในนามองค์กร ซึ่งมีผล
ต่อผลิตภัณฑ์ กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็น
ตามต าแหน่งงาน ซึ่งรวมถึงการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์  

 ชี้บ่งความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ GHPs / HACCP เช่น แผนอบรมประจ าปี แผนการ
ฝึกอบรมส าหรับแต่ละต าแหน่ง เป็นต้น 

 ด าเนินกิจกรรม เช่น การฝึกอบรม การสอนงานโดยหัวหน้างานหรือพ่ีเลี้ยง การฝึกปฏิบัติงานจริง เป็นต้น 
เพ่ือให้เกิดความรู้ความสามารถที่จ าเป็น และประเมินประสิทธิผลของกิจกรรมที่ได้กระท า เช่น การ
ทดสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ปฏิบัติ หรือ การส่งรายงาน เป็นต้น 

Form (FM) and Supporting Document (SD) 
เอกสารสนับสนุนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ 

 

Work Instruction (WI)  
วิธีการปฏิบัติงาน  

Standard Operating Procedure (SOP) 
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 

 

Quality Manual  
คู่มือคุณภาพ 
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 จัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแสดงในเรื่องความรู้ความสามารถให้ครบถ้วนเพ่ือจะได้มั่นใจว่าคนที่
ปฏิบัติงานให้กับองค์กรมีความรู้ ความสามารถ บนพื้นฐานการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารงานบุคลากร 

- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การพัฒนาบุคลากร 

- เอกสารสนับสนุน เช่น กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ค าอธิบายลักษณะงาน (Job Description) และ
คุณสมบัติที่ต้องการ  

- ใบก าหนดคุณสมบัติ (Job specification) 

- แฟ้มประวัติบุคลากร และบันทึกที่เกี่ยวข้อง 

- แผนการฝึกอบรม 

- บันทึกประวัติการฝึกอบรม 
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ภาคผนวก 

1. การเปรียบเทียบมาตรการควบคุมต่าง ๆ ด้วยตัวอย่าง2  

 

 
 

 

 

                                                           
2 ที่มา : GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CXC 1-1969 , Adopted in 1969. Amended in 1999. Revised 

in 1997, 2013, 2020. Editorial corrections in 2011. 
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 แผนภาพ – ตัวอย่างล าดับการประยุกต์ใช้ HACCP 
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 แผนภาพ : ตัวอย่างการประเมินวิเคราะห์อันตราย 

 

 แผนภาพ : ตัวอย่างแบบฟอร์ม HACCP 

 

 


