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ภาคผนวก ค
มอก.7000-2540 เรื่อง ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมในการ
ผลิตอาหารและคําแนะนําในการนําไปใช
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.7000-2540 เรื่อง ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดที่ตอง
ควบคุมในการผลิตอาหารและคําแนะนําในการนําไปใช (Hazard Analysis and Critiical control
Point (HACCP) System and Guide – lines its Application) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ 114 ตอนที่ 80 ง วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2540 มีเนื้อหาดังตอไปนี้
(สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม, 2540)
บทนํา
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดหลักการพื้นฐานที่จําเปนตองปฏิบัติในการ
ใชระบบ HACCP ซึ่งผานการรับรองในคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหารระหวาง
ประเทศ (Codex Alimentation Commission) และกําหนดขอแนะนําทั่วไปในการประยุกตใช
ระบบ HACCP โดยรายละเอียดในทางปฏิบัติขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารนั้นๆ
ระบบ HACCP อาศัยพื้นฐานหลักการทางวิทยาศาสตรและมีการดําเนินการอยางเปน
ระบบ มีการระบุอันตรายและกําหนดมาตรการในการควบคุมเพื่อใหเกิดความมั่นใจ ในความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหาร ระบบ HACCP ใชเปนเครื่องมือในการประเมินอันตรายและ
กําหนดระบบการควบคุม โดยมุงเนนการปองกันอันตรายมากกวาการเชื่อถือเพียงแตตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ ระบบ HACCP ยังสามารถปรับเปลี่ยนไดโดยสะดวก เชนความกาวหนาในการออก
แบบเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต ขั้นตอนกระบวนการผลิต หรือการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต
หลักการของ HACCP สามารถใชปฏิบัติไดโดยตลอดในวงจรผลิตอาหารตั้งแตผูผลิตจน
ถึงผูบริโภคขั้นสุดทาย และการประยุกตใชระบบนี้จะปฏิบัติตามหลักฐานทางวิทยาศาสตรดาน
ความเสี่ ย งต อ สุ ข ภาพมนุ ษ ย เ ช น เดี ย วกั บ การสร า งความมั่ น ใจในเรื่ อ งความปลอดภั ย ต อ
การบริโภค การนําระบบ HACCP ไปใชปฏิบัติสามารถทําใหเกิดผลประโยชนดานอื่นที่สําคัญยิ่ง
ไดแก ชวยงานดานการตรวจสอบของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ของรัฐ และชวยสนับสนุน
การคาระหวางประเทศ โดยเพิ่มความเชื่อมั่นทางดานความปลอดภัยของอาหาร
ความสําเร็จในการประยุกตใชระบบ HACCP ตองการความยอมรับอยางเต็มที่ โดย
เกีย่ วของกับการบริหารจัดการและบุคลากรในองคกร ตองการความรวมมือดานความมีวินัยและ
แนวความคิดจากหลายสาขาวิชาที่เหมาะสม อาทิ ความรูความชํานาญสาขาเกษตรศาสตร
สัตวแพทย สาธารณสุขศาสตร เคมี จุลชีววิทยา วิทยาศาสตรการอาหาร อนามัยสิ่งแวดลอม
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และวิศวกรรมศาสตรเฉพาะสาขา การนําระบบ HACCP ไปใชจะสอดคลองกับระบบการจัดการ
ดานคุณภาพ เชน อนุกรม มอก./ISO 9000 และเปนแนวทางเลือกที่เหมาะสม ในการจัดการ
ความปลอดภัยของอาหารระบบดังกลาว
หลักการของระบบ HACCP นอกจากประยุกตใชในเรื่องความปลอดภัยอาหารแลวยัง
สามารถนําหลักการนั้ไปจัดการคุณภาพอาหารในดานอื่นไดเชนกัน
นิยาม
1.ควบคุม (control) : ดําเนินกิจกรรมทั้งหมดที่จําเปนเพื่อใหเกิดความมั่นใจและรักษา
ความเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งระบุไวในแผน HACCP
2.การควบคุม (control) : สภาวะซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกตองไดดําเนินการแลว
และเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
3.มาตรการการควบคุม (control measure) : การปฏิบัติหรือกิจกรรมใดๆซึ่งไมสามารถ
ใชปองกันหรือลดอันตรายลงถึงระดับที่ยอมรับได
4.การแกไข (correction action): การดําเนินการใดๆที่ตองปกิบัติเมื่อผลการเฝาระวัง ณ
จุดวิกฤตที่ตองควบคุมบงชี้วาเกิดการสูญเสียการควบคุม
5.จุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Critical Control Piont (CCP) : ขัน้ ตอนในกระบวนการผลิต
ที่จะตองมีการควบคุมและสิ่งจําเปนเพื่อปองกันหรือขจัดอันตรายตอความปลอดภัยของอาหาร
หรือลดอันตรายรดังกลาวจนถึงระดับที่ยอมรับได
6.คาวิกฤต (critical limit) : เกณฑหรือคาที่กําหนดขึ้นเพื่อใชแยกระหวางการยอมรับ
กับการไมยอมรับ
7.การเบี่ยงเบน (deviation) : ขอผิดพลาดที่ไมเปนไปตามคาวิกฤต
8.แผนภูมิกระบวนการผลิต (flow diagram) : การแสดงอยางเปนระบบถึงลําดับขั้นตอน
หรือการปฏิบัติงานที่ใชในการผลิตหรือการทําอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
9.ระบบ HACCP (HACCP system) : ระบบที่ใชในการพิสูจน ประเมิน และควบคุม
อันตรายซึ่งมีความสําคัญตอความปลอดภัยของอาหาร
10.แผน HACCP (HACCP plan) : เอกสารซึ่งจัดเตรียมขึ้นโดยเปนไปตามหลักการของ
ระบบ HACCP เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการควบคุมอันตรายซึ่งความสําคัญตอความปลอดภัย
ของอาหารในชวงหนึ่งของวงจรการผลิตอาหารที่นํามาพิจารณา
11.อันตราย (hazard) : สิ่งที่มีคุณลักษณะทางชีวภาพ เคมี หรือฟสิกส ที่มีอยูในอาหาร
หรือสภาวะของอาหารที่มีศักยภาพในการกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพ
12.การวิเคราะหอันตราย (hazard analysis) : กระบวนการในการเก็บรวบรวมและ
ประเมินขอมูลเกี่ยวกับอันตรายและเงื่อนไขที่นําไปสูการพบวามีอันตรายอยูในอาหาร เพื่อตัดสิน
วาอาหารนั้นมีความสําคัญตอความปลอดภัยของอาหารหรือไม และจะไดระบุไวในแผน HACCP

91

13.การติดตาม (monitor) : การดําเนินกิจกรรมตามลําดับของแผนที่ไดจัดทําไว เพื่อ
สังเกตหรือตรวจวัดคาตางๆ ที่ตองควบคุม เพื่อประเมินวาจุดวิกฤตที่ตองควบคุมนั้นๆอยูภายใต
สภาวะควบคุม
14.ขั้นตอน (step) : จุดวิธีการทํางาน การปฏิบัติ หรือขั้นตอนในวงจรผลิตอาหาร รวม
ทัง้ วัตถุดิบจากขั้นตอนแรก ของการผลิตจนถึงการบริโภคขั้นสุดทาย
15.สภาพความใชได (validation) : การมีหลักฐานแสดงวาสวนตางๆของแผน HACCP
ยังมีสภาพการใชงานไดอยู
16.การทวนสอบ (verification) : การใชวิธีทํา วิธีการปฏิบัติงาน การทวนสอบและ
การประเมินผลตางๆเพิ่มเติมจากการตรวจติดตามเพื่อตัดสินความสอดคลองกับแผน HACCP
17.non-touch technique : การละเวนไมใหมือสัมผัสอาหาร สวนผสม ตลอดจน ภาชนะ
อุปกรณในสวนที่สัมผัสอาหาร ใชอุปกรณอื่นๆในการหยิบจับ เชน ชอน จวัก คีมหยิบจับแทนมือ
ระบบ HACCP ประกอบดวยหลักการของระบบ HACCPหลักการ 7 ขอ ดังนี้
หลักการที่ 1 ดําเนินการวิเคราะหอันตราย (conduct a hazard analysis)
หลักการที่ 2 หาจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (determine the critical control points)
หลักการที่ 3 กําหนดคาวิกฤต (establish critical limits)
หลักการที่ 4 กําหนดวิธีการแกไข เมื่อตรวจพบวาจุดวิกฤตที่ตองควบคุมเฉพาะ
จุดใดจุดหนึ่งไมอยูภายใตการควบคุม (establish a system to monitor control of the CCP)
หลักการที่ 5 กําหนดวิธีการแกไขเมื่อตรวจพบวาจุดวิกฤตที่ตองควบคุม
(establish the corrective action to be tacken when monitoring indicates that a paticular
CCP is not under control)
หลักการที่ 6 กําหนดวิธีการทวนสอบเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ การดําเนินงาน
ของระบบ HACCP (establish procedures for verification to confirm that the HACCP
system is working effectively)
หลักการที่ 7 กําหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติและบันทึก
ขอมูลตางๆที่เหมาะสมตามหลักการเหลานี้และการประยุกต (establish documentation
concerning all procedures and records appropriate to principles and their application)
ขอแนะนําการประยุกตระบบ HACCP
กอนที่จะนําระบบ HACCP มาใชในสวนใดสวนหนึ่งของวงจรการผลิตอาหาร
สวนนั้นๆควรจะไดมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑและขอกํ าหนดของโครงการมาตรฐานอาหาร
ระหวางประเทศหรือ Codex ไดแก หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหารและขอกําหนด
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ในทางปฏิบัติของ Codex ที่เหมาะสม ตลอดทั้งกฎหมายดานความปลอดภัยของอาหารที่
เกี่ยวของ ขอผูกมัดดานการบริหารและการจัดการเปนสิ่งจําเปนตอการนําระบบ HACCP ควร
จะพิจารณาถึงผลกระทบ ที่เกิดจากวัตถุดิบ สวนผสม กรรมวิธีผลิตอาหาร บทบาทของกระบวน
การผลิตตอการควบคุมอันตราย ความเปนไปไดในการใชผลิตภัณฑขั้นสุดทายประเภท
ผูบริโภคที่เกี่ยวของ และหลักฐานดานระบาดวิทยาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของอาหาร
ความมุงหมายของระบบ HACCP คือการมุงไปที่การควบคุม ณ จุดวิกฤตที่ตองควบคุม
ตางๆ การปรับปรุงการออกแบบกระบวนการผลิตควรไดรับการพิจารณา หากตรวจพบอันตราย
ทีต่ องควบคุมได
แผน HACCP ควรใชกับกระบวนการผลิตเฉพาะโดยแยกแตละประเภท ตัวอยางจุด
วิกฤตที่ตองควบคุมในขอกําหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะของ Codex อาจจะไมใชเพียงตัวอยาง
เดียวที่สามารถชี้หาไดโดยการนําไปใชปฏิบัติโดยเฉพาะ แตอาจจะมีจุดวิกฤตอื่นที่แตกตางจาก
ตัวอยางได
การประยุกตระบบ HACCP ควรตองมีการทบทวนและเปลี่ยนแปลงตามความจําเปน
เมือ่ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ กระบวนการผลิตหรือขั้นตอนใดๆ
ประเด็นสําคัญในการประยุกตใช HACCP คือการจัดทําแผน HACCP ใหสามารถปรับ
เปลี่ยนไดตามเหมาะสมโดยเนื้อหาการประยุกตใชควรไดพิจารณาถึงสภาพโดยธรรมชาติและ
ขนาดของสายการผลิตนั้นๆ
การประยุกตใชหลักการ HACCP มีลําดับการปฏิบัติงานดังตอไปนี้
1.การจัดตั้งทีมงาน HACCP
ผูประกอบการดานอาหารตองมีความมั่นใจวามีความรูโดยเฉพาะ และความ
ชํานาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑเปนอยางดีเพื่อใหสามารถจัดทําแผน HACCP อยางมีประสิทธิภาพ
สิ่งนี้อาจทําไดอยางเหมาะสมโดยการรวบรวมเจาหนาที่ที่มีความรูดังกลาวหลายๆ แผนกเพื่อจัด
ตั้งเปนทีมงาน HACCP ในกรณีที่ขาดผูมีความรูเฉพาะดานอาจจะขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกองคกรของตนเอง ทั้งนี้ควรระบุขอบขายของแผน HACCP และควรอธิบายวาสวนใด
ในวงจรการผลิตอาหารที่เกี่ยวของและระบุถึงประเภทของอันตรายเปนตน
2.การอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ
คํ าอธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑควรกํ าหนดใหมากขึ้น รวมทั้งขอมูลที่
เกีย่ วของกับความปลอดภัย เชนสวนผสม เครื่องปรุงที่ใช คุณลักษณะทางเคมีและทางฟสิกส
เชน คา Water activity (aw) ความเปนกรด-ดาง การแปรรูป เชนการใชความรอน การแชแข็ง
การแชนํ้าเกลือ การรมควัน เปนตน ภาชนะบรรจุหีบหอ ความทนทาน สภาวะการเก็บรักษา
และการกระจายสินคา
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3.การชี้หาวัตถุประสงคในการใชผลิตภัณฑ
วัตถุประสงคในการใชผลิตภัณฑ ขึ้นอยูกับการคาดคเนการใชผลิตภัณฑขั้น
สุดทายหรือผูบริโภค ในกรณีที่เฉพาะอาจตองพิจารณาถึงการใชผลิตภัณฑที่ตองดูแลเปนพิเศษ
เชนการเลี้ยงอาหารกลุมผูบริโภคตามสถาบันหรือตามสถานพยาบาล
4.การจัดทําแผนภูมิกระบวนการผลิต
ทีมงานเตรียมระบบ HACCP ควรเปนผูจัดทําแผนกระบวนการผลิต ซึ่งครอบ
คลุมถึงทุกขั้นตอนการทํางาน เมื่อประยุกตใชระบบ HACCP ในกระบวนการผลิตใดๆ ควรตอง
พิจารณาจากขั้นตอนการผลิตที่ตามมาตามลําดับในกระบวนการผลิตโดยเฉพาะนั้นๆ
5.การตรวจสอบความถูกตองของแผนภูมิกระบวนการผลิต
ทีมงาน HACCPจะตองตรวจยืนยันความถูกตองของกระบวนการผลิตที่จัดทํา
ขึน้ ทุกขัน้ ตอนตลอดชวงระยะเวลาการผลิต และแกไขแผนภูมิใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง
อยางเหมาะสม
6.ระบุอันตรายทุกชนิดที่อาจจะเกิดขึ้นในแตละขั้นตอนของกระบวนการผลิตทํ าการ
วิเคราะหและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายที่ตรวจพบ
ทีมงาน HACCPจะตองจดรายการของอันตรายทุกชนิดที่จะเกิดขึ้นในแตละ
ขั้ น ตอนจากขั้ น ตอนแรกของการผลิ ต อาหาร กระบวนการผลิ ต และการประกอบอาหาร
การจําหนายสินคาจนถึงผูบริโภค ทีมงาน HACCP จะตองวิเคราะหอันตราย เพื่อระบุในแผน
HACCP วาอันตรายใดๆโดยปกติที่ควรกําจัดออกไปหรือลดอันตรายลง จนถึงจุดที่ยอมรับได
และสามารถทําไดนั้น เปนสิ่งที่จําเปนในการผลิตอาหารใหมีความปลอดภัย ในการวิเคราะห
อันตรายควรพิจารณาปจจัยอื่นๆดังนี้
- โอกาสที่จะเกิดอันตราย และความรุนแรงของผลเสียที่เกิดขึ้นซึ่งมีอันตรายตอสุขภาพ
- การประเมินผลเชิงคุณภาพและ/หรือเชิงปริมาณของการเกิดอันตราย
- การรอดชีวิตหรือการเพิ่มประชากรของจุลินทรียที่เกี่ยวของ
- การผลิตหรือความคงทนอยูในอาหารของสารพิษที่เกิดจากสิง่ มีชวี ติ วัตถุเคมีทางกายภาพ
- สภาวะที่เอื้ออํานวยใหเกิดปจจัยที่กลาวเบื้องตน
ทีมงาน HACCP จะตองพิจารณาหามาตรการปองกันที่มีอยูเพื่อใหการควบคุม
อันตรายแตละชนิด อาจตองใชมาตรการควบคุมมากกวา 1 อยาง เพื่อการควบคุมอันตราย
เฉพาะชนิดที่ถูกควบคุมโดยมาตรการเฉพาะอยางเพียงอยางเดียว
7.การหาจุดวิกฤตที่ตองควบคุม
จุดวิกฤตที่ตองควบคุมมีมากกวา 1 จุด ในการควบคุมอันตรายชนิดเดียวกัน
การกําหนดจุดวิกฤตที่ตองควบคุมในระบบ HACCP สามารถกระทําไดโดยใชหลักการของ
Decision tree ซึ่งจะระบุเหตุผลตามลําดับอยางเหมาะสม การประยุกตใช Decision tree ควร
ยืดหยุนใหสามารถนําไปใชในกระบวนการตางๆ ไมวาจะเปนกระบวนการผลิต การฆาสัตว
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กรรมวิธีการผลิต การเก็บรักษา การจัดสงสินคา หรืออื่นๆ Decision treeอาจใชเปนแนวทางใน
การกําหนดจุดวิกฤตที่ตองควบคุม ตัวอยางของ Decision tree ไมอาจนํามาใชทุกสถานการณ
ในบางกรณีอาจตองใชหลักการอื่น การฝกอบรมเรื่องการใช Decision tree จึงไดรับการแนะนํา
ใหจัดขึ้น หากมีการระบุอันตรายในขั้นตอนซึ่งจําเปนตองมีการควบคุมเพื่อความปลอดภัย แตยัง
ไมมีกํ าหนดมาตรการควบคุมจุดนั้นหรือจุดอื่น กรณีนี้ตองมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑหรือ
กระบวนการผลิต ณ จุดนั้นๆ หรือขั้นตอนใดๆ กอนหรือหลังขืนตตอนนั้น เพื่อสามารถกําหนด
มาตรการควบคุมอันตรายได
8.การกําหนดคาวิกฤตแตละจุดวิกฤต
คาวิกฤตตองมีการกําหนดและตรวจสอบถูกตองในแตละจุดวิกฤตที่ตองควบคุม
ในบางกรณีอาจตองมีการกํ าหนดคาวิกฤตมากกวาหนึ่งคาในหนึ่งขั้นตอนของการรผลิตนั้น
เกณฑมักใชรวมทั้งการตรวจวัดคาไดแก อุณหภูมิ เวลา ระดับความชื้น ความเปนกรด-ดาง
ระดับปริมาณนํ้าอิสระ (water activity) อะเวละเบิลคลอรีน (available chlorine) และคาที่วัดได
จากประสาทสัมผัสไดแก ลักษณะที่เห็นและเนื้อสัมผัสของอาหาร
9.การกําหนดการตรวจติดตาม
การตรวจติดตาม คือการตรวจวัดหรือสังเกตการณ คาวิกฤต ในแตละจุดที่ตอง
ควบคุม การดําเนินการตรวจติดตามจะตองตรวจพบการสูญเสียการควบคุม ณ จุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุม และจะตองรับขอมูลนี้ตรงเวลา เพื่อปรับกระบวนการทํางาน หากผลการติดตามแสดง
ใหเห็นแนวโนมของการสูญเสียการควบคุม ณ จุดวิกฤตที่ตองควบคุมนั้น การปรับกระบวนการ
จะตองปฏิบัติกอนการเบี่ยงเบนเกิดขึ้น ขอมูลที่ไดจากการตรวจติดตามตองนํามาประเมินโดย
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ซึ่งมีความรูและอํานาจหนาที่ในการสั่งการแกไขเมื่อตรวจพบปญหา หาก
การตรวจติดตามมิไดเปนตามระบบตอเนื่อง ชวงความถี่ของการติดตามตองมีความเพียงพอ
เพือ่ ประกันวาจุดวิกฤตที่ตองควบคุมนั้น อยูภายใตสภาวะการควบคุม กระบวนการปฏิบัติเพื่อ
ตรวจติดตามในแตละจุดวิกฤตที่ตองควบคุมตองกระทําอยางรวดเร็ว เนื่องจากเกี่ยวเนื่องจาก
การทํางาน ในสายการผลิต และจะไมทันเวลากับผลการตรวจวิเคราะห ซึ่งตองใชเวลานาน การ
ตรวจทางฟสิกสและทางเคมี จะไดรับความนิยมมากกวาการตรวจวิเคราะหทางจุลินทรีย เนื่อง
จากใหผลรวดเร็วและยังสามารถบงชี้การควบคุมผลิตภัณฑดานจุลินทรียไดเชนกัน บันทึกขอมูล
และเอกสารตางๆ เกี่ยวกับการตรวจหาจุดวิกฤตที่ตองไดรับการลงนามกํากับโดยเจาหนาที่
ผูทําหนาที่ตรวจติดตามจากองคกรนั้นๆ
10.การกําหนดวิธีการแกไข
จะตองมีการกําหนดวิธีการแกไขเฉพาะในแตละจุดวิกฤตที่ตองควบคุมในระบบ
HACCP เพื่อใชปฏิบัติเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนจากคาวิกฤตที่กําหนด วิธีการแกไขที่กําหนด ตอง
ทําใหเกิดการความมั่นใจไดวาจะสามารถแกไขใหจุดวิกฤตที่ตองควบคุมกลับสูการควบคุม ตอง
มีการกําหนดวิธีการจัดการกับสินคาที่ไมเปนไปตามขอกําหนดอยางถูกตองไวดวยการเบี่ยงเบน
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และวิธีการจัดการกับสินคาที่ไมเปนไปตามขอกํ าหนดดังกลาวตองบันทึกไวในระบบการเก็บ
เอกสารของระบบ HACCP ดวย
11.การกําหนดวิธีการทวนสอบ
การกําหนดวิธีการทวนสอบ การทวนสอบและวิธีการตรวจประเมิน(auditing
method) กระบวนการทํางานและการทวนสอบ รวมทั้งการสุมตัวอยางและการตรวจวิเคราะห
สามารถตัดสินวาระบบ HACCP มีความถูกตองาเพียงใด ความถี่ในการทวนสอบระบบ HACCP
จะตองเพียงพอเพื่อยืนยันวาระบบ HACCP ไดมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวอยางการทวนสอบไดแก
- การทบทวนระบบ HACCP และเอกสารการบันทึกขอมูลตางๆ
- การทบทวนเกี่ยวกับเรื่องการเบี่ยงเบนและวิธีการจัดการแกไขผลิตภัณฑไมเปนไป
ตามกําหนด
- การยืนยันวาจุดวิกฤตที่ตองควบคุมทั้งหมดอยูภายใตสภาวะการควบคุม
- หากเปนไปไดควรดําเนินการกิจกรรมตรวจสอบความถูกตองแมนยํา (validation
activity) เพือ่ ยืนยันประสิทธิภาพของหัวขอตางๆทั้งหมดในแผน HACCP
12.การกําหนดวิธีการจัดทําเอกสารและการจัดเก็บขอมูล
การจั ดเก็บ บั นทึ กขอมู ล ที่ ถู กตองและมี ป ระสิทธิภาพเปนสิ่งที่จํ าเปนในการ
ประยุกตใชระบบ HACCP ควรจัดทําเปนเอกสาร การจัดทําเอกสารและการจัดเก็บขอมูลควรจัด
เตรียมใหเหมาะสมกับสภาพและขนาดของสถานประกอบการนั้นๆ
ตัวอยางเอกสารที่ตองจัดทํา
- การวิเคราะหอันตราย
- การกําหนดจุดวิกฤตที่ตองควบคุม
- การกําหนดคาวิกฤต
ตัวอยางบันทึกขอมูล ไดแก
- รายละเอียดการตรวจติดตามแตละจุดวิกฤต
- การเบี่ยงเบนและวิธีการแกไขที่เกี่ยวของ
- การเปลี่ยนแปลงเขาสูระบบ HACCP
13.การฝกอบรม
การฝกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของดานอุตสาหกรรมอาหาร เจาหนาที่ของรัฐและ
สถาบันการศึกษา เกี่ยวกับหลักการของ HACCP และการประยุกตใช รวมทั้งการสรางความตื่น
ตัวแกผูบริโภคเปนสิ่งที่จําเปนตอการนําระบบ HACCP มาประยุกตใชอยางมีประสิทธิภาพ ควร
กําหนดหลักสูตรฝกอบรมเฉพาะดานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามแผน HACCP อีกทั้งควร
มีการทํางานและขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละจุดวิกฤตที่ตองควบคุม ความรวมมือกันระหวาง
ผูเ ตรียมหรือผลิตวัตถุดิบ กลุมอุตสาหกรรม กลุมการคา องคกรผูบริโภค และเจาหนาที่ภาครัฐที่
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เกี่ ย วข อ งเป น สิ่ ง สํ าคั ญ อย า งยิ่ ง หากเป น ไปได ค วรมี ก ารจั ด การฝ ก อบรมระหว า งกลุ  ม
อุตสาหกรรม และเจาหนาที่ของรัฐซึ่งทําหนาที่ควบคุม เพือ่ เปนการสนับสนุนและคงรักษาไวซึ่ง
การติดตอสื่อสารและเสริมสรางบรรยากาศ ในการเขาใจที่ตรงกันในทางปฏิบัติ เพื่อประยุกต
ใชระบบ HACCP
ลําดับขั้นตอนในการประยุกตใชระบบ HACCP
การจัดเตรียมทีมงาน HACCP
การกําหนดรายละเอียดผลิตภัณฑ
การกําหนดวัตถุประสงคในการใชผลิตภัณฑ
การจัดทําแผนภูมิกระบวนการผลิต
การทวนสอบความถูกตองของแผนภูมิกระบวนการผลิต
ระบุอันตรายทุกชนิดที่อาจเกิดขึ้นดําเนินการ
วิเคราะหหาอันตรายหามาตรการในการควบคุม
การหาจุดวิกฤตที่ตองควบคุม
การกําหนดคาวิกฤตแตละจุดวิกฤตที่ตองควบคุม
กําหนดระบบการตรวจติดตามสําหรับ
แตละจุดวิกฤตที่ตองควบคุม
การกําหนดวิธีการแกไขสําหรับการเบี่ยงเบนที่อาจเกิดขึ้น
การกําหนดวิธีการทวนสอบตางๆ
การกําหนดวิธีการเก็บบันทึกขอมูลและการจัดทําเอกสาร

