ระบบคุณภาพ
และความ
ปลอดภัย :

ระบบ Hazard Analysis and Critical Control Point:
Point: HACCP
(การวิเคราะหอน
ั ตรายและจุดวิกฤตทีต
่ อ
 งควบคุม)
ระบบ HACCP คืออะไร

การวิเคราะห์อนั ตรายและจุกวิกฤตทีต ้องควบคุมหรือ ระบบ HACCP คือ ระบบการ
จัด การคุ ณ ภาพด้า นความปลอดภัย ซึง ใช้ใ นการควบคุม กระบวนการผลิต ให้ไ ด้ อ าหารที
ปราศจากอัน ตรายจากเชื& อ จุ ลิ น ทรี ย์ สารเคมี และสิ ง แปลกปลอมต่ า ง ๆ โดยถื อ เป็ น
มาตรฐานสากลตามข้อกําหนดของคณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/ WHO
(Codex Alimentarius Commission) ทีป ระเทศต่าง ๆ สามารถนําแนวทางไปประยุกต์ใช้เพือ
สร้างความมันใจในอุ

ตสาหกรรมอาหารทัง& โดยผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภค
หลักการของระบบ HACCP ครอบคลุมการป้องกันปญั หาจากอันตราย 3 สาเหตุ ได้แก่
1. อันตรายทางชีวภาพ ซึง เป็ นอันตรายจากเชือ& จุลนิ ทรียท์ ที าํ ให้เกิดโรคหรือสารพิษ
2. อันตรายจากสารเคมี ได้แก่ สารเคมีทใี ช้ในการเพาะเลี&ยง เพาะปลูก ในวงจรผลิต
วัตถุดบิ อาทิ สารปฏิชวี นะ สารเร่งการเจริญเติบโต สารเคมีกาํ จัดศัตรูพชื สารเคมีที
ใช้ เ ป็ น วัต ถุ เ จื อ ปนอาหาร เช่ น สารกัน บู ด และสารเคมีทีใ ช้ ใ นโรงงาน เช่ น
นํ&ามันหล่อลืน จารบี สารเคมีทาํ ความสะอาดเครือ งจักรอุปกรณ์ในโรงงาน เป็ นต้น
3. อันตรายทางกายภาพ ได้แก่ สิง ปลอมปนต่างๆ อาทิ เศษแก้ว เศษกระจก โลหะ
ประโยชนของระบบ HACCP

1. เป็ นระบบทีใ ห้ความปลอดภัยกับอาหาร โดยครอบคลุมทุขนตอนตั
ั&
ง& แต่การเพาะปลูก
การเก็บเกีย ว การรับวัตถุดบิ การแปรรูป การเก็บรักษา การจัดส่งและจัดจําหน่ าย จนถึงการ
เตรียมการปรุง หุงต้มของผูบ้ ริโภค
2. เป็ นระบบทีเปลีย นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขนั & สุดท้าย เป็ นระบบการป้องกันปญั หา
ตามหลักการประกันคุณภาพ
3. เป็ นระบบทีส ามารถใช้ควบคุมอันตรายจากจุลนิ ทรีย์ สารเคมี และสิง แปลกปลอมได้
อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สน&ิ เปลือง
4. ช่วยป้องกันการสูญเสีย จากการทีผลิตภัณฑ์เกิดการปนเปื& อนหรือไม่เป็ นไปตาม
ข้อกําหนด
5. เป็ นระบบทีส ามารถใช้ร่วมกับระบบคุณภาพอืน
6. เป็ นระบบทีย อมรับในระดับสากลตามมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศว่าสามารถใช้
สร้างความมันใจในการผลิ

ตอาหารให้ปลอดภัย

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
http://fic.nfi.or.th/foodsafety

โทร. 0-2886-8088 ตอ 3106 - 5500

1/8

HACCP

ระบบคุณภาพ
และความ
ปลอดภัย :
HACCP

ระบบ HACCP เกีย วข้อ งกับ การควบคุ ม ป จั จัย ต่ า งๆทีส่ง ผลกระทบต่ อ วัตถุ ดิบ
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ แต่การทีป ระยุกต์ใช้ระบบอย่างได้ผลขึน& อยูก่ บั ความมุง่ มันและ

การสนับสนุ นจากฝ่ายบริหาร ความร่วมมือของฝ่ายต่างๆในองค์กร และทีสําคัญยิง คือการที
หน่ วยงานนัน& ๆต้องมีการจัดทําระบบพืน& ฐานเกีย วกับสุขลักษณะโรงงานเสียก่อน โดยแนวทาง
ปฏิบตั เิ กีย วกับการจัดทําระบบ HACCP มีทงั & หมด 12 ขัน& ตอน ซึง เรียกว่า ลําดับขัน& ตอนสําหรับ
การประยุกต์ใช้ระบบ HACCP (Logic Sequence for Application of HACCP) แบ่งออกเป็ น 5
ขัน& ตอนแรกในการเตรียมการ เพือ นําเข้าสูห่ ลักการของระบบ HACCP อีก 7 ประการต่อไป
การประยุกตใช
ใชระบบ HACCP

ขัน ตอนที 1 การจัดตัง& ทีมงาน HACCP : คุณสมบัตขิ องบุคคลในกลุ่มควรคัดเลือกผูม้ ี
วุฒกิ ารศึกษาในระดับทีเ หมาะสม หรือมีอายุงานในหน่ วยงานนัน& พอควร และมีทศั นคติทดี ตี ่อ
องค์กรและนโยบายของบริษัท กลุ่มบุคคลทีผ่านการคัดเลือกและแต่งตัง& แล้วจะต้องผ่านการ
ฝึ กอบรมให้เข้าใจหลักการของระบบ HACCP โดยเฉพาะขันตอนการระบุ
&
อนั ตราย (Identifying
Hazards) การคัดเลือกจุดวิกฤตทีต ้องควบคุม (CCP) และการกําหนดค่าวิกฤตทีต อ้ งควบคุม
(Critical limits) และความเข้าใจในคําจํากัดความต่างๆ ในความหมายเดียวกันการฝึ กอบรมอาจ
ขยายขอบข่ายให้ครอบคลุมในเรือ ง การตรวจประเมินระบบคุณภาพ (quality system Auditing)
การทํางานเป็ นทีม (team working) และการแก้ปญั หา (problem solving) หน้ าทีความ
รับผิดชอบของทีมควรกําหนดให้ชดั เจน ได้แก่
1. หัวหน้าทีม (HACCP Team Leader)
- ต้องทําหน้าทีค วบคุมขอบข่ายและการใช้ระบบ HACCP ให้บรรลุผลในทางปฏิบตั ิ
- เข้าร่วมและทําหน้าทีป ระธานทีป ระชุมกลุม่
- ตรวจสอบ ติดตามระบบเอกสาร และการบันทึกผล
- ตรวจสอบติดตามโปรแกรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (internal
audit schedule)
2. สมาชิกลุ่ม
- จัดทําเอกสารระบบ HACCP
- ทบทวนระบบ HACCP หากมีการเปลีย นแปลงสาระสําคัญ อาทิการเปลีย นสูตร
อาหารหรือส่วนผสมเครือ งปรุง การปรับค่าวิกฤต (Critical limits)
- เป็ นผูต้ รวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit)
- ประสานงานการดําเนินกิจกรรมระบบ HACCP
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และความ
ปลอดภัย :
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ขัน ตอนที 2 การอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (Describe Product) : การอธิบาย
รายละเอีย ดผลิต ภัณ ฑ์ ไ ด้ อ ย่า งถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ นั น& ทีม งานต้ อ งมีค วามเข้า ใจคุ้น เคย กับ
ผลิตภัณฑ์ นัน& เป็ นอย่างดี รวมถึงกลุ่มผูบ้ ริโภคว่าเป็ นกลุ่มทีเสียงต่ออันตรายจากการบริโภค
อาหารชนิดนัน& หรือไม่ ทีมสามารถทีจ ะระบุอนั ตรายทุกชนิดทีอาจเกิดขึน& ในกระบวนการผลิต
อาหารประเภทนัน& ได้อย่างถูกต้อง หากมีรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ทคี รบถ้วนสมบูรณ์ โดย
ทีมงาน HACCP ควรจะได้พจิ ารณาประเด็นต่างๆ ก่อนจะพิจารณาให้รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ดังนี&
1. สูตรของผลิ ตภัณฑ์
- มีการใช้วตั ถุดบิ หรือส่วนผสมอะไรบ้าง?
- มีเชือ& จุลนิ ทรียท์ นี ่าจะมีอยูใ่ นวัตถุดบิ หรือส่วนผสมในสูตรผลิตภัณฑ์น&ีหรือไม่ ถ้ามี
เป็ นจุลนิ ทรียช์ นิดใด?
- มีการใช้วตั ถุเจือปนหรือสารกันบูดหรือไม่? ปริมาณทีใ ช้เหมาะสมหรือไม่และ
ระดับทีใ ช้เป็ นระดับทีเ พียงพอต่อการทําหน้าทีต ามวัตถุประสงค์หรือไม่?
- ความเป็ น กรด-ด่ างของผลิตภัณ ฑ์ช่วยระงับ หรือยับยัง& การเจริญเติบ โตของ
จุลนิ ทรียท์ ที าํ ให้เกิดโรคหรือไม่?
- ปริมาณความชืน& ในการผลิตภัณฑ์ชว่ ยยับยัง& การเจริญของจุลนิ ทรียห์ รือไม่?
- ค่า oxidation/reduction (OR) potential ของผลิตภัณฑ์?
2. ข้อมูลเกียวกับกระบวนการผลิ ตและการเตรียม
- มีโอกาสจะเกิดการปนเปื& อนขณะจัดเตรียม การแปรรูปหรือการเก็บรักษาหรือไม่?
- เชือ& จุลนิ ทรียห์ รือสารพิษทีเ กีย วข้อง สามารถจะถูกทําให้ไม่เกิดพิษได้ในระหว่าง
การหุงต้ม การให้ความร้อนซํ&า หรือกระบวนการแปรรูปอืน ๆ หรือไม่?
- มีโอกาสจะเกิดการปนเปื& อนของจุลนิ ทรีย์หรือสารพิษ ภายหลังขัน& ตอนการให้
ความร้อนหรือไม่?
- วิธกี ารแปรรูปกําหนดโดยอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หรือไม่?
- ภาชนะบรรจุหบี ห่อ มีผลต่อการอยูร่ อดหรือการเพิม จํานวนจุลนิ ทรียอ์ ย่างไร?
- เวลาทีถ กู ใช้ในแต่ละขัน& ตอนตัง& แต่การผลิต การเตรียม การเก็บรักษาและการวาง
จําหน่าย
- เงือ นไขสภาวะการกระจายสินค้า
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ขันตอนที

3 การชีห& าวัตถุประสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ (Indentify indended Use) ระบุ
วิธีการใช้และกลุ่มผูบ้ ริโภค เพือให้ม ั นใจว่า แผน HACCP ทีจดั เตรียมขึน& ได้มกี ารพิจารณา
กลุ่มเป้าหมายผูบ้ ริโภคอาหารนัน& ๆ เนืองจากบางกลุ่มผูบ้ ริโภค ต้องดูแลเป็ นพิเศษ เช่น กลุ่ม
ผู้บริโภคตามสถาบันหรือสถานพยาบาล กลุ่มผูม้ คี วามต้านทานน้อย หรือแพ้สารอาหารบาง
ประเภท
การอธิบ ายรายละเอีย ดของผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละวัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ค วร
ครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ ดังนี&คอื
1. ชือ ผลิตภัณฑ์
2. คุณลักษณะสําคัญของผลิตภัณฑ์
3. วิธกี ารใช้ผลิตภัณฑ์
4. ภาชนะบรรจุ
5. อายุการเก็บรักษา
6. สถานทีจ าํ หน่ าย
7. ข้อแนะนําบนฉลาก
8. การควบคุมจําเพาะระหว่างการขนส่ง
9. กลุ่มผูบ้ ริโภค
ขัน ตอนที 4 การจัดทําแผนภูมกิ ระบวนการผลิต: แผนภูมกิ ระบวนการผลิตจะช่วยทํา
ให้ทมี งาน HACCP สามารถใช้พจิ ารณาการปนเปื& อนของอันตรายต่างๆ ในแต่ละขัน& ตอนการ
ผลิต การแนะนํ ามาตรการควบคุม โดยการพิจารณาขัน& ตอนตามแผนภูมทิ จี ดั ทําขึน& การจัดทํา
แผนภูมกิ ระบวนการผลิตทีด ตี อ้ งมีรายละเอียดตัง& แต่การรับเข้าของวัตถุดบิ ทุกชนิด การแปรรูป
การจัดส่ง โดยรวมขัน& ตอนการ reprocess หรือ rework ด้วยหากมี ตามลําดับขัน& ตอนการ
ปฏิบ ตั ิ โดยมีขอ้ มูลรายละเอียดทีช ดั เจนเพียงพอ ซึงได้จากการสอบถาม การสังเกตหรือจาก
แหล่งข้อมูลอืน แต่ละขัน& ตอนการผลิต ควรมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ อาทิ
- ส่วนผสมทุกชนิดและภาชนะบรรจุหบี ห่อ
- เขียนแผนภูมติ ามลําดับการปฏิบตั จิ ริง รวมขันตอนการรั
&
บเข้าวัตถุดบิ
- บันทึกข้อมูลเวลา/อุณหภูมขิ องวัตถุดบิ ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และ
ผลิตภัณฑ์สาํ เร็จ รวมถึงโอกาสของการล่าช้า
- อธิบายเส้นทางการนําผลิตภัณฑ์ไปแปรรูปหรือนํากลับมาผลิตใหม่
- โครงสร้างของเครือ งมืออุปกรณ์
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ขัน ตอนที 5 การตรวจสอบความถูกต้องของแผนภูมกิ ระบวนการผลิต (On – site
Verification of Flow Diagram): ทีมงาน HACCP ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความ
ถูกต้องของแผนภูมกิ ระบวนการผลิตทีจ ดั ทําขึน& โดยการตรวจสอบเปรียบเทียบแผนภูมกิ บั การ
ปฏิบตั จิ ริง เพือยืนยันความถูกต้องโดยตรวจสอบครอบคลุมถึงจุดทีมกี ารนํ ามาใช้ของวัตถุดิบ
และภาชนะบรรจุดว้ ย ในระหว่างการตรวจสอบ ทีมงาน HACCP อาจทําการปรับเปลีย นแผนภูม ิ
การผลิตให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตจริง
หลักการของระบบ HACCP

หลักการของระบบ HACCP มี 7 ประการ ประกอบด้วย
1. ดําเนิ นการวิ เคราะห์อนั ตราย (Conduct a hazard analysis) ระบุอนั ตรายทีอ าจ
เกิดขึน& ในทุกขัน& ตอนของกระบวนการผลิต ตัง& แต่ขนั & ตอนแรก ของวงจรการผลิต จากวัตถุดิบ
วิธีการแปรรูป การกระจายสินค้า จนถึงการบริโภคของลูกค้า โดยการประเมินโอกาสจะเกิด
อันตราย และระบุมาตรการควบคุมอันตรายเหล่านัน&
2. หาจุดวิ กฤตที ต้องควบคุม (Determine the Critical Control Points (CCPs))
กําหนดจุดการปฏิบตั ขิ นั & ตอนการทํางานซึง สามารถจะทําการควบคุม เพือกําจัดอันตรายหรือลด
โอกาสการเกิดอันตราย เรียกว่าจุด CCP ขัน& ตอน หมายถึง ขัน& ตอนใดๆ ในกระบวนการการ
ผลิต รวมถึงวัตถุดบิ การรับ การแปรรูป การเก็บเกีย ว การขนส่ง การปรับสูตร กรรมวิธกี ารผลิต
หรือการจัดเก็บ เป็ นต้น ซึง สามารถดําเนินการได้โดยการตัดสินของผูเ้ ชีย วชาญ หรือใช้หลักการ
ของแผนผังการตัดสินใจ (Decision tree)
3. กําหนดค่าวิ กฤต (Establish critical Limit (s)) ซึง ต้องควบคุมให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ที
กําหนด เพือ มันใจว่
 า จุด CCP อยู่ภายใต้การควบคุม โดยเกณฑ์ทมี กั ใช้ ได้แก่ อุณหภูม,ิ เวลา,
pH, ความชืน& ค่าวอเตอร์แอกติวติ ี (Aw) เป็ นต้น ซึง จุด CCP หนึงๆ อาจมีคา่ จํากัดวิกฤต (CL)
เพียงค่าเดียวหรือหลายค่าก็ได้ โดยในการกําหนดค่าจํากัดวิกฤตดังกล่าวจําเป็ นต้องอาศัย
ประสบการณ์ ของทีมงาน HACCP, คําแนะนํ าจากผู้เชียวชาญ, ข้อมูลจากเอกสารทาง
วิทยาศาสตร์, ข้อกําหนดและมาตรฐานอาหารต่างๆ หรือข้อมูลจากการทดลอง การทดสอบ มา
ใช้ประกอบในการกําหนดเป็ นค่า CL
4. กําหนดระบบเพือตรวจติ ดตามการควบคุมจุดวิ กฤตที ต้องควบคุม (Establish
a system to monitor control of the CCP) กําหนดระบบในการเฝ้าระวังจุดวิกฤต โดยการ
กําหนดแผนการทดสอบหรือการเฝ้าสังเกตตรวจวัดค่าต่างๆ ทีต อ้ งควบคุม และประเมินว่าจุด
วิกฤตทีต อ้ งควบคุมนัน& ๆ ได้อยูภ่ ายใต้สภาวะควบคุมหรือไม่
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โดยทีมงาน HACCP ต้องกําหนดออกมาเป็ นแผนการตรวจติดตามโดยให้ครอบคลุมถึง
สิง ทีจ ะทําการตรวจติดตามวิธกี ารติดตาม, ค่าจํากัดวิกฤตและมาตรการควบคุม, ความถีข องการ
ตรวจติดตาม และผูต้ รวจติดตาม เป็ นต้น ซึง วิธกี ารตรวจติดตามนัน& อาจอาศัยหลักการการตอบ
คําถามเกีย วกับการตรวจติดตาม ดังนี&
- What : ตรวจติดตามอะไร
- How : ใช้อะไรในการตรวจติดตาม
- When : ความถีเ ท่าไรในการตรวจติดตาม
- Why : ทําไมตรวจติดตาม
- Where : ตรวจติดตาม ณ จุดใด
- Who : ใครเป็ นผูต้ รวจติดตาม
- Record : บันทึกการตรวจติดตาม
5. กําหนดวิ ธีการแก้ ไข เมือตรวจพบว่าจุดวิ กฤตที ต้ องควบคุมเฉพาะจุดใดจุด
หนึ งไม่อยู่ภายใต้ การควบคุม (Establish the corrective action to be taken when
monitoring indicates that particular CCP is not under control) ในระหว่างการตรวจสอบและ
เฝ้ า ระวัง สํ า หรับ การปฏิบ ัติง านอาจเกิด กรณี ทีทํา ให้ค่า จํ า กัด วิก ฤตทีต้ อ งควบคุ ม เกิด การ
เบีย งเบนได้ จึงจํา เป็ น ต้องมีการกํา หนดวิธีการแก้ไ ขทัง& ในส่วนของกระบวนการผลิต และ
ผลิตภัณฑ์โดยทีมงาน HACCP ต้องกําหนดวิธกี ารแก้ไขสําหรับส่วนเบียงเบนทีเ กิดขึน& โดย
อาศัยแนวทางในการดําเนินงานแก้ไขดังนี& กล่าวคือ
- แนวทางการแก้ไขในส่วนของกระบวนการผลิต เช่น การแจ้งผูม้ อี ํานาจตัดสินใจ
แก้ไข, การปรับการผลิตหรือหยุดสายการผลิตเพือให้ฝา่ ยซ่อมบํารุงมาตรวจสอบ
แก้ไข เป็ นต้น
- แนวทางการแก้ไขในส่วนของผลิตภัณฑ์ เช่น การแยกและกักผลิตภัณฑ์ทสี งสัยว่า
มีปญั หาไว้ต่างหาก, การผลิตใหม่ หรือการทําลายผลิตภัณฑ์ทมี ปี ญั หาทิง& เป็ นต้น
6. กําหนดวิ ธีการทวนสอบเพือยื นยันประสิ ทธิ ภาพการดําเนิ นงานของระบบ
HACCP (Establish procedures for verification to confirm that the HACCP system is
working effectively) การทวนสอบ หมายถึง การใช้วธิ ที าํ วิธปี ฏิบตั งิ าน การทดสอบและการ
ประเมินผลต่างๆ เพิม เติมจากการตรวจติดตามเพือตัดสินความสอดคล้องกับแผน HACCP ที
จัดทําขึน& ทัง& นี&เพราะระบบ HACCP ทีผ ่านการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง ไม่ได้หมายความว่าเมือ
นําไปประยุกต์ใช้แล้วจะได้ผลดี

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
http://fic.nfi.or.th/foodsafety

โทร. 0-2886-8088 ตอ 3106 - 5500

6/8

ระบบคุณภาพ
และความ
ปลอดภัย :
HACCP

การทวนสอบจึงเป็ นเครืองมือทีใ ช้ประเมินประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้แผน HACCP
เพือเป็ นการยืนยันว่ามีการปฏิบตั ิควบคุมตรงตามมาตรการต่างๆ ทีกําหนดไว้ในแผนอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน และจัดทําเป็ นเอกสารแผนการทวนสอบซึง ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี&
1. การทวนสอบระบบโปรแกรมพืน& ฐานต่างๆ (GMP) เช่น แผนการทําความสะอาด และ
แผนการควบคุมสุขลักษณะส่วนบุคคล (การล้างมือ) เป็ นต้น
2. การทวนสอบความถูกต้องและสภาพความใช้ได้ของระบบ HACCP เพือเป็ นการ
ประเมินว่าการจัดทําแผน HACCP สําหรับผลิตภัณฑ์นนั & ยังมีประสิทธิภาพอยู่ การ
ทวนสอบนี&เป็ นการตรวจสอบโดยอาศัยหลักการด้านวิทยาศาสตร์ ซึง ควรพิจารณาให้
ครบถ้วนทุกจุด CCP
3. การทวนสอบโดยการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
4. การส่งผลิตภัณฑ์ตรวจสอบภายนอก (Finish Product Testing)
7. กําหนดวิ ธีการจัดเก็บเอกสารที เกี ยวข้องกับวิ ธีปฏิ บตั ิ และบันทึ กข้อมูลต่างๆ
ทีเ หมาะสมตามหลักการเหล่านี& และการประยุกต์ใช้ (Establish documentation concerning all
procedures and records appropriate to these principles and their application) เอกสารและ
บันทึกต่างๆ ทีเ กีย วข้องกับระบบ HACCP ควรมีระบบการจัดทําการควบคุม และการจัดเก็บ
เอกสารไว้เ พือเป็ น หลัก ฐานยืน ยัน และตรวจสอบการปฏิบัติง านว่ าถูกต้อ งตามทีกํา หนดใน
HACCP Plan หรือไม่โดยกํา หนดอํา นาจหน้ า ทีแ ละผูค้ วบคุมเอกสารให้ม ีความชัดเจน
นอกจากนี&เอกสารและบันทึกทีจ ดั เก็บในระบบ HACCP ควรครอบคลุมถึง
1. เอกสารสนับสนุ น (Support Document) ได้แก่ แผน HACCP, เอกสารข้อมูล
ต่างๆ ทีใ ช้ในการวิเคราะห์อนั ตราย และบันทึกต่างๆ ทีเ กีย วข้อง เป็ นต้น
2. เอกสารคู่มอื การปฏิบตั งิ าน (Procedures) และวิธกี ารใช้บนั ทึกคู่มอื วิธกี าร
ปฏิบตั ใิ นระบบ HACCP (Work Instruction) ได้แก่ คู่มอื ขัน& ตอนวิธกี ารปฏิบตั ิ
และตรวจติดตามในแต่ละจุดวิกฤต เป็ นต้น
3. บันทึกผลการฝึกอบรมของบุคลากรทีเ กีย วข้องกับการจัดทําระบบ HACCP ใน
เรืองเกีย วกับขัน& ตอนการจัดทําและหลักการของระบบ HACCP รวมถึงการ
ฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีท มี ภี าระหน้าทีต ามทีได้รบั มอบหมายต่างๆ โดยเฉพาะผูท้ ี
ทําหน้าทีใ นจุด CCP ของแต่ละจุด
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ทัง& นี& การจัดเก็บเอกสารและบันทึกควรจัดเก็บไว้ไม่ตาํ กว่าอายุของผลิตภัณฑ์และ/ หรือ
ตามข้อกําหนดของกฎหมายทีอ า้ งถึง

สอบถามข้อมูลเพิ มเติ ม : แผนกบริการทีป รึกษาอุตสาหกรรม
ฝา่ ยบริการวิชาการและงานทีป รึกษา สถาบันอาหาร
โทร. 02-8868088 ต่อ 2101 – 2112
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