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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
ระบบการวิเคราะหอันตรายและจดุวิกฤต 
ที่ตองควบคุมและแนวทางในการนําไปใช 

บทนํา 

เอกสารนี้แบงเปน 2 สวน โดยสวนแรกกลาวถึงหลักการของระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุม [Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) System] ที่ไดรับรองโดยคณะกรรมาธิการ
มาตรฐานอาหารระหวางประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับเบิลยู เอช โอ (Codex Alimentarius 
Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme) เอกสารสวนที่สองกลาวถึงขอแนะนําทั่วไป
สําหรับการนําระบบ HACCP ไปใช ทั้งนี้ใหตระหนักวารายละเอียดในการนําไปใชอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับ
สถานการณและลักษณะของการประกอบการอาหาร1/  

ระบบ HACCP อยูบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร มีการดําเนินการอยางเปนระบบ โดยการระบุอันตรายและ
มาตรการตางๆ อยางชัดเจน สําหรับควบคุมอันตรายนั้น เพ่ือใหมั่นใจวาอาหารมีความปลอดภัย HACCP ถือ
เปนเครื่องมือหนึ่งสําหรับประเมินอันตรายและกําหนดระบบการควบคุมที่มุงเนนการปองกันมากกวาอาศยัการ
ทดสอบผลิตภัณฑสุดทายเปนหลัก ระบบ HACCP ใดก็ตาม ตองมีความสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได 
เชน ความกาวหนาในการออกแบบเครื่องมือ การพัฒนาข้ันตอนการดําเนินงานในการผลิตหรือเทคโนโลยี  

HACCP สามารถนําไปใชไดตลอดหวงโซอาหาร ตั้งแตการผลิตขั้นตน จนถึงข้ันตอนสุดทายคือการบริโภค  
การนํา HACCP ไปใชควรเปนไปตามหลักฐานทางวิทยาศาสตรในดานความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษย 
นอกจากวัตถุประสงคเพ่ือความปลอดภัยแลว การนํา HACCP ไปใชยังกอใหเกิดประโยชนที่สําคัญอื่น ๆ อีก 
เชน สนับสนุนเรื่องการตรวจสอบโดยหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย และชวยสนับสนุนการคาระหวาง
ประเทศโดยการเพิ่มความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร 

ความสําเร็จของการนําระบบ HACCP ไปใช ตองไดมาจากการสนับสนุนและการมีสวนรวมอยางเต็มที่จากฝาย
บริหารและฝายปฏิบัติ รวมถึงพ่ึงพาความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เชน ในดานการเกษตร สัตวบาล การผลิต 
จุลชีววิทยา การแพทย การสาธารณสุข เทคโนโลยีอาหาร อาชีวอนามัย เคมี และวิศวกรรมศาสตร เปนตน 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระบบที่ใช การประยุกตใชระบบ HACCP สามารถประยุกตใชใหสอดคลองกับระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพอื่นๆ เชน อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ได และยังเปนทางเลือกที่ดีในการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยของอาหารภายใตระบบจัดการดานคุณภาพดังกลาว 
                                                           
1/หลักการของระบบ HACCP (Principles of the HACCP System) กําหนดพื้นฐานสําหรับขอกําหนดตางๆ 
สําหรับการนาํ HACCP ไปใช ในขณะที่แนวทางในการนําไปใช (Guidelines for the Application) ไดให
แนวทางทั่วไปสําหรับการนาํไปใชที่เหมาะสมในทางปฏบิัต ิ
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เอกสารนี้อธิบายถึงการประยุกตใช HACCP ในเรื่องของความปลอดภัยอาหารเปนสําคัญ แตแนวคิดของ
ระบบ HACCP สามารถนําไปประยุกตใชกับวัตถุประสงคดานคุณภาพของอาหารไดดวย 

นิยาม 

(1) ควบคุม (control) หมายถึง ดําเนินกิจกรรมทั้งหมดที่จําเปน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจ และคงรักษาความ
สอดคลองกับเกณฑที่กําหนดไวในแผน HACCP  

(2) การควบคุม (control) หมายถึง สภาวะที่ไดมีการดําเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติงานท่ีถูกตอง และ
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด  

(3) มาตรการควบคุม (control measure) หมายถึง การปฏิบัติและกิจกรรมใดๆ ซึ่งสามารถใชปองกันหรือ
ขจัดอันตรายตอความปลอดภัยของอาหาร หรือลดอันตรายลงมาสูระดับที่ยอมรับได  

(4) การปฏิบัติการแกไข (corrective action) หมายถึง การปฏิบัติใดๆ ที่ตองดําเนินการเมื่อผลการตรวจเฝา
ระวัง ณ จุดวิกฤตที่ตองควบคุม บงช้ีวาเกิดการสูญเสียการควบคุม  

(5) จุดวิกฤตที่ตองควบคุม (Critical Control Point; CCP) หมายถึง ข้ันตอนที่จะตองมีการควบคุมและ
จําเปนเพื่อปองกัน หรือขจัดอันตรายตอความปลอดภัยของอาหาร หรือลดอันตรายลงมาสูระดับที่ยอมรับได  

(6) คาวิกฤต (critical limit) หมายถึง เกณฑหรือคาที่กําหนดขึ้น ที่แยกระหวางการยอมรับ กับการไมยอมรับ  

(7) การเบี่ยงเบน (deviation) หมายถึง ขอผิดพลาดที่ไมเปนไปตามคาวิกฤต 

(8) แผนภูมิกระบวนการผลิต (flow diagram) หมายถึง การแสดงอยางเปนระบบถึงลําดับขั้นตอน หรือการ
ปฏิบัติงานที่ใชในการผลิตหรือการทําอาหารประเภทใดประเภทหนึ่ง 

(9) การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (HACCP) หมายถึง ระบบที่ช้ีบง ประเมินและควบคุม
อันตรายซึ่งมีความสําคัญตอความปลอดภัยของอาหาร 

(10) แผนการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (HACCP plan) หมายถึง เอกสารที่จัดเตรียม
ข้ึนโดยเปนไปตามหลักการของ HACCP เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในการควบคุมอันตราย ซึ่งมีความสําคัญตอความ
ปลอดภัยของอาหารในชวงหนึ่งของหวงโซอาหารที่นํามาพิจารณา  

(11) อันตราย (hazard) หมายถึง สารชีวภาพ เคมี หรือกายภาพที่มีอยูในอาหาร หรือสภาวะของอาหารที่มี
ศักยภาพในการกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ  

(12) การวิเคราะหอันตราย (hazard analysis) หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมและประเมิน
ขอมูลเก่ียวกับอันตรายและเงื่อนไขที่จะนําไปสูการมีอันตรายอยูในอาหาร เพ่ือตัดสินวาอันตรายนั้นมี
ความสําคัญตอความปลอดภัยของอาหารหรือไม เพ่ือจะไดระบุไวในแผน HACCP  
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(13) ตรวจเฝาระวัง (monitor) หมายถึง ดําเนินกิจกรรมตามแผนที่ไดจัดทําไวเปนลําดับเพื่อสังเกต หรือ
ตรวจวัดคาตางๆ ที่ตองควบคุมเพื่อประเมินวาจุดวิกฤตที่ตองควบคุมนั้นๆ อยูภายใตสภาวะควบคุม 

(14) ขั้นตอน (step) หมายถึง จุด ข้ันตอนทํางาน การปฏิบัติการ หรือระยะในหวงโซอาหาร รวมทั้งวัตถุดิบ
จากขั้นตอนการผลิตขั้นตนจนถึงการบริโภคขั้นสุดทาย 

(15) การพิสูจนยืนยันความใชได (validation) หมายถึง การมีหลักฐานแสดงวาสวนตาง ๆ ของแผน HACCP 
ยังมีประสิทธิผลและมีสภาพใชงานได 

(16) การทวนสอบ (verification) หมายถึง การประยุกตใชวิธีการ ข้ันตอนทํางาน การทดสอบ และการ
ประเมินตางๆ เพ่ิมเติมจากการตรวจเฝาระวัง เพ่ือตัดสินความสอดคลองกับแผน HACCP  

หลักการของระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 

ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมประกอบดวย 7 หลักการดังตอไปนี้ 

หลักการที่ 1 

ดําเนินการวิเคราะหอันตราย (conduct a hazard analysis) 

หลักการที่ 2 

กําหนดจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (determine the Critical Control Points (CCP)) 

หลักการที่ 3 

กําหนดคาวิกฤต  (establish critical limit (s))  

หลักการที่ 4 
กําหนดระบบการตรวจเฝาระวังเพ่ือควบคุมจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (establish a system to monitor control 
of the CCP) 

หลักการที่ 5 

กําหนดการปฏิบัติการแกไขที่ตองดําเนินการ เมื่อผลการตรวจเฝาระวังแสดงวาจุดวิกฤตที่ตองควบคุมไมอยู
ภายใตการควบคุม (establish the corrective action to be taken when monitoring indicates that a 
particular CCP is not under control) 

หลักการที่ 6 

กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการทวนสอบเพื่อยืนยันวาการดําเนินงานในระบบ HACCP เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ (establish procedures for verification to confirm that the HACCP system is working 
effectively) 
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หลักการที่ 7 
กําหนดใหมีระบบเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด และบันทึกขอมูลที่เหมาะสมกับหลักการ 
เหลานี้และการนําไปประยุกตใช (establish procedures for verification to confirm that the HACCP system 
is working effectively) 

แนวทางสําหรับการประยุกตใชระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 

ควรนําระบบ HACCP มาประยุกตใชกับสวนใดสวนหนึ่งในหวงโซอาหาร ที่ไดมีการปฏิบัติตามโปรแกรม
พ้ืนฐาน (prerequisite programs) อยูแลว เชน การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (good hygienic practices) ตาม
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง หลักเกณฑการปฏิบัติ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะ
อาหาร (มกอช. 9023) หลักเกณฑการปฏิบัติอ่ืนของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับเบิลยู เอช โอ 
(Codex Codes of Practices) รวมทั้งขอกําหนดดานความปลอดภัยของอาหารอื่นที่เหมาะสม เนื่องจาก
โปรแกรมพื้นฐานเหลานี้มีความจําเปนในการรองรับระบบ HACCP อีกทั้งควรใหความสําคัญในเรื่องการจัด
ฝกอบรม เพ่ือใหมีการนําเร่ืองใดใดที่ไดอบรมแลวไปปฏิบัติอยางเต็มที่ และสามารถทวนสอบได และยังเอ้ือ
ใหการประยุกตใชระบบ HACCP ประสบความสําเร็จ 
ในอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท การตระหนักในความสําคัญและการผูกพันในการใหการสนับสนุนจากผูบริหาร
เปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหการประยุกตใชระบบ HACCP มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ประสิทธิภาพนั้นยังข้ึนอยูกับการ
บริหารจัดการ รวมถึงเจาหนาที่ปฏิบัติงานในองคกรตองมีความรูและทักษะเกี่ยวกับ HACCP อยางเหมาะสม 

การออกแบบและประยุกตใชระบบ HACCP ในขั้นตอนการระบุอันตราย การประเมิน และการดําเนินงานตาม
ข้ันตอนที่เก่ียวของ ตองคํานึงถึงวัตถุดิบ สวนประกอบอาหาร กระบวนการผลิตและการปฏิบัติในการผลิต
อาหาร บทบาทของกระบวนการผลิตในการควบคุมอันตราย การใชผลิตภัณฑในขั้นสุดทาย กลุมผูบริโภคที่
ตองคํานึงถึง และหลักฐานทางระบาดวิทยาที่เก่ียวของกับความปลอดภัยของอาหาร 

หลักการสําคัญของระบบ HACCP คือ การมุงเนนการควบคุมที่จุดวิกฤตที่ตองควบคุม (CCP)  
ในกรณีที่พบวามีอันตรายที่ตองควบคุมแตยังไมมีจุดวิกฤติที่ตองควบคุม ควรพิจารณาออกแบบหรือ
ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถควบคุมอันตรายได 

การประยุกตใช HACCP จะตองเฉพาะเจาะจงกับสถานที่ประกอบการหรือการปฏิบัติงานแตละแหง ตัวอยาง
CCP ที่ระบุในเอกสารหลักเกณฑการปฏิบัติทางสุขลักษณะของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับเบิลยู 
เอช โอ (Codex Code of Hygienic Practice) อาจจะไมใชตัวอยางเดียวที่เปนไปได เพราะอาจตางกันไดข้ึนอยู
กับลักษณะพื้นฐานที่ไมเหมือนกัน เมื่อมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต หรือข้ันตอนใด ๆ ของ
กระบวนการผลิต ควรมีการทบทวนการประยุกตใช HACCP และทําการเปลี่ยนแปลงตามความจําเปน  

การประยุกตใชหลักการของ HACCP ควรเปนความรับผิดชอบของแตละธุรกิจอาหาร อยางไรก็ตาม 
หนวยงานรัฐบาลและผูประกอบการ อาจตระหนักถึงอุปสรรคที่ทําใหการนําระบบ HACCP ไปใชใน
ผูประกอบการแตละรายไมประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางย่ิงในผูประกอบการขนาดเล็ก และ/หรือ 
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ผูประกอบการที่มีทรัพยากร และผูเช่ียวชาญที่จําเปนไมเพียงพอ การนําระบบ HACCP ไปใชนั้นจะตองมี
ความยืดหยุนใหเหมาะสมกับธุรกิจนั้น ๆ อยางไรก็ตามจําเปนตองประยุกตใชหลักการทั้งเจ็ดของระบบ 
HACCP ใหครบทุกขอ โดยความยืดหยุนในการประยุกตใชจะขึ้นอยูกับลักษณะและขนาดของธุรกิจ รวมถึง
ทรัพยากรบุคคลและเงินทุน โครงสรางพ้ืนฐาน กรรมวิธีผลิต ความรู และขอจํากัดในการปฏิบัติงาน 

ผูประกอบการขนาดเล็ก และ/หรือ ผูประกอบการที่มีทรัพยากรและผูเช่ียวชาญที่จําเปนไมเพียงพอ ควรขอ
คําแนะนําหรือการชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญภายนอก ในการจัดทําและดําเนินการตามแผน HACCP โดยอาจ
ผานทางสมาคมการคาหรืออุตสาหกรรม ผูเช่ียวชาญอิสระ รวมถึงเจาหนาที่รัฐที่มีอํานาจหนาที่ เอกสาร
วิชาการเกี่ยวกับ HACCP และโดยเฉพาะอยางย่ิงเอกสารขอแนะนําของ HACCP ที่เฉพาะกับธุรกิจแตละสาขา
จะมีประโยชนอยางมาก เอกสารขอแนะนําเก่ียวกับ HACCP ที่จัดทําโดยผูเช่ียวชาญที่เก่ียวของกับกระบวนการ
ผลิตหรือสาขาของการประกอบการนั้น ๆ อาจใชเปนเคร่ืองมือที่มีประโยชนในการชวยออกแบบและการนํา
แผน HACCP ไปปรับใช สําหรับผูประกอบการที่ใชเอกสารขอแนะนําเก่ียวกับ HACCP ที่จัดทําข้ึนโดย
ผูเช่ียวชาญ จําเปนตองทราบวาขอแนะนําดังกลาวมีความเฉพาะเจาะจงตออาหาร และ/หรือ ข้ันตอนการผลิตที่
พิจารณาในเอกสารเทานั้น  สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการนํา HACCP ไปใชและ
คําแนะนําในการแกไขปญหาอุปสรรค โดยเฉพาะที่เก่ียวกับผูประกอบการขนาดเล็ก สามารถหาเพิ่มเติมไดจาก
เอกสาร FAO/WHO Guidance to Government on the Application of HACCP in Small and/or Less-
Developed Food Business (FAO Food and Nutrition Papers 86-2006) 

ประสิทธิผลของระบบ HACCP ข้ึนอยู กับความรูและทักษะเกี่ยวกับระบบ HACCP ของผูบริหารและ
ผูประกอบการ ดังนั้นการฝกอบรมจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งผูบริหารที่เก่ียวของ 

การประยุกตใช 

การประยุกตใชหลักการของ HACCP มีลําดับขั้นตอนดังนี้ (ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1) 

1.  จัดตั้งทีมงาน HACCP  

ผูประกอบการดานอาหารตองมั่นใจวามีความรูและความชํานาญเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นโดยเฉพาะเปนอยางดี 
สําหรับการจัดทําแผน HACCP ไดอยางมีประสิทธิภาพ การจะไดผลดีที่สุดก็คือการจัดตั้งทีมงาน HACCP 
โดยรวบรวมทีมงานที่ประกอบดวยบุคคลากรจากหลายแผนกและหลายสาขาความรู ในกรณีที่องคกรขาด
ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน ควรขอคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญภายนอกองคกร เชน สมาคมทางการคาหรือ
อุตสาหกรรม ผูเช่ียวชาญอิสระ หนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่ หรือศึกษาจากเอกสารวิชาการ/เอกสาร
คําแนะนํา HACCP (รวมทั้งคําแนะนํา HACCP ที่เฉพาะเจาะจงกับสาขาของอาหาร)  ทั้งนี้อาจเปนไปไดวา
บุคลากรขององคกรที่ไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดีสามารถอาศัยเอกสารคําแนะนําเหลานี้ชวยในการจัดทํา
ระบบ HACCP ในองคกรได ควรมีการระบุขอบขายของแผน HACCP และมีการอธิบายไวในขอบขายของ
แผน HACCP วาสวนใดของหวงโซอาหารที่เก่ียวของ และระบุถึงประเภทของอันตรายตางๆ (เชน ครอบคลุม
อันตรายทุกประเภท หรือบางประเภทที่เลือกไวเทานั้น) 
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2.  อธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ  
ควรเขียนคําอธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑไวอยางสมบูรณ รวมถึงขอมูลดานความปลอดภัยที่เก่ียวของเชน 
สวนประกอบ ลักษณะทางกายภาพ/เคมี [รวมถึงวอเตอรแอกติวิตี (water activity; aw) ความเปนกรด-เบส 
(pH) เปนตน)] วิธีการฆา/ยับยั้งเช้ือ (การใชความรอน การแชแข็ง การถนามอาหารดวยน้ําเกลือ การรมควัน 
เปนตน) ภาชนะบรรจุ ความคงทนตอการเสื่อมเสีย สภาวะการเก็บรักษา และวิธีการกระจายสินคา  ในธุรกิจที่
ผลิตผลิตภัณฑหลายชนิด ตัวอยางเชน ธุรกิจภัตตาคาร รานอาหาร อาจจัดกลุมผลิตภัณฑอาหารที่มีลักษณะ
หรือกระบวนการขั้นตอนการผลิตที่คลายคลึงกันเพื่อจัดทําแผน HACCP  

3.  ระบุวัตถุประสงคในการใชผลิตภัณฑ 

วัตถุประสงคในการใชควรขึ้นอยูกับการคาดคะเนการนําไปใชของผูใชผลิตภัณฑข้ันสุดทาย หรือผูบริโภค 

การระบุวัตถุประสงคในการใชผลิตภัณฑตองคํานึงถึงการนําไปใชของผูใชผลิตภัณฑข้ันสุดทายหรือผูบริโภค 
ในบางกรณีอาจตองคํานึงถึงกลุมของประชากรที่ออนแอ เชน การเลี้ยงอาหารกลุมผูบริโภคในสถาบันหรือ
โรงพยาบาล  

4.  จัดทําแผนภูมิกระบวนการผลิต 

แผนภูมิกระบวนการผลิตควรจัดทําโดยทีมงาน HACCP (ดูรายละเอียดในขอ 1) จัดทํา แผนภูมิกระบวนการ
ผลิตควรครอบคลุมทุกข้ันตอนของการทํางานของแตละผลิตภัณฑโดยเฉพาะ อาจใชแผนภูมิเดียวสําหรับ
ผลิตภัณฑหลายชนิดที่มีลักษณะหรือกระบวนการผลิตที่คลายคลึงกัน เมื่อใช HACCP ในการปฏิบัติงานเฉพาะ
ใด ควรพิจารณาขั้นตอนการผลิตกอนหนาและข้ันตอนการผลิตถัดไปสําหรับการปฏิบัติงานนั้นประกอบดวย  

5.  การตรวจสอบยืนยันความถูกตองของแผนภูมิกระบวนการผลิต ณ สถานที่ผลิต 

ใหตรวจสอบยืนยันความถูกตองของแผนภูมิกระบวนการผลิตเปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตจริง โดยให
ครอบคลุมทุกข้ันตอนและชวงเวลาของการผลิต และแกไขแผนภูมิกระบวนการผลิตใหถูกตองตามความ
เหมาะสม ซึ่งการตรวจสอบยืนยันความถูกตอง ควรดําเนินการโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคนที่มีความรูดาน
กระบวนการผลิตอยางเพียงพอ 

6.  ระบุอันตรายทุกชนิดที่อาจเกิดขึ้น ดําเนินการวิเคราะหอันตราย และพิจารณามาตรการควบคุม  
 (ดูหลักการที่ 1)  

ทีมงาน HACCP (ดูจัดตั้งทีมงาน HACCP ในขอ 1) จดรายการของอันตรายทุกชนิดที่มีเหตุผลที่อาจเกิดขึ้น
ในแตละข้ันตอนที่อยูในขอบขายการจัดทําระบบ HACCP ตั้งแตการผลิตขั้นตน กระบวนการแปรรูป การผลิต 
และการกระจายสินคา จนถึงจุดของการบริโภค 

ในลําดับถัดไปใหทีมงาน HACCP (ดูจัดตั้งทีมงาน HACCP ในขอ 1) วิเคราะหอันตราย เพ่ือระบุในแผน 
HACCP วาอันตรายใดบางที่ตองกําจัดหรือลดปริมาณลงสูระดับที่ยอมรับได เพ่ือการผลิตอาหารที่ปลอดภัย 
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ในการวิเคราะหอันตรายควรจะพิจารณาถึงปจจัยดังตอไปนี้ 
• โอกาสที่จะเกิดอันตรายและความรุนแรงของผลเสียที่มีตอสุขภาพ 

• การประเมินผลเชิงคุณภาพ และ/หรือ เชิงปริมาณ (qualitative and/ or quantitative evaluation) 
ของการเกิดอันตราย 

• การรอดชีวิต หรือ การเพิ่มจํานวนของจุลินทรียที่เก่ียวของ 

• การผลิตหรือความคงทนอยูในอาหารของสารพิษ (toxins) สารเคมี หรือ วัตถุทางกายภาพ (physical 
agents) ในอาหาร และ 

• สภาวะตาง ๆ ที่กอใหเกิดสิ่งที่กลาวขางตน 

ควรพิจารณาวามาตรการควบคุมอะไร ที่ถามีแลวสามารถใชกับแตละอันตรายได  

อาจตองใชมาตรการควบคุมมากกวาหนึ่งมาตรการเพื่อควบคุมอันตรายเฉพาะชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิด และ
อาจมีอันตรายมากกวาหนึ่งชนิดที่ควบคุมไดโดยมาตรการเฉพาะเพียงมาตรการเดียว  

7.  กําหนดจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (ดูหลักการที่ 2)2/ 

CCP อาจมีมากกวาหนึ่งจุดในการควบคุมอันตรายชนิดเดียวกัน ทั้งนี้การกําหนด CCP ในระบบ HACCP 
สามารถทําไดโดยประยุกตใชหลักการของแผนภูมิการตัดสินใจ (decision tree) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 ที่
ช้ีใหเห็นแนวทางที่ใชเหตุผล  การใช decision tree ควรมีความยืดหยุน สามารถปรับใชกับกระบวนการตาง ๆ 
ได ไมวาจะเปน การผลิต การฆาสัตว การแปรรูป การเก็บรักษา การกระจายสินคา หรืออ่ืน ๆ  การใช 
decision tree เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนด CCP  ตัวอยางการใช decision tree อาจไมสามารถนําไปใชได
กับทุกสถานการณ ในบางกรณีอาจตองใชแนวทางอื่น อยางไรก็ตามแนะนําใหมีการฝกอบรมเรื่องการ
ประยุกตใชหลักการของ decision tree 

หากมีการระบุอันตรายในขั้นตอนซึ่งจําเปนตองมีการควบคุมเพื่อความปลอดภัย แตยังไมมีการกําหนด
มาตรการควบคุม ณ จุดนั้นหรือจุดอื่นใดก็ตาม กรณีนี้ตองมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑหรือกระบวนการผลิต 
ณ จุดนั้นๆ หรือที่ข้ันตอนใดๆ กอนหรือหลังข้ันตอนนั้น  เพ่ือเพ่ิมมาตรการควบคุมเขาไป 

8.  กําหนดคาวิกฤตของแตละจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (ดูหลักการที่ 3) 

คาวิกฤตจะตองมีการกําหนดและตรวจสอบความถูกตองใชไดในแตละ CCP ในบางกรณีอาจตองมีการ
กําหนดคาวิกฤตมากกวาหนึ่งคาในหนึ่งข้ันตอนของกระบวนการผลิตนั้น เกณฑที่มักใชรวมทั้งการตรวจวัดคา 

                                                           
2/ ตั้งแตโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดบัเบิลยู เอช โอ ไดตีพิมพแผนภูมิการตัดสินใจขึ้นมา แผนภูมิ
นี้ไดถูกนาํไปใช เพ่ือวัตถุประสงคดานการฝกอบรมมาแลวอยางมาก ในขณะที่แผนภูมนิี้มีประโยชนในการ
อธิบายหลักการคิดวิเคราะหที่เปนระบบ และใหความเขาใจเชิงลึก ที่จําเปนในการพิจารณาหา CCP แผนภูมินี้
ไมไดใชเฉพาะเจาะจงกบัการปฏิบัติการทางอาหารทุกเร่ือง ตัวอยางเชน การฆาสัตว ดังนัน้แผนภูมินีค้วรใช
ประกอบกับการตัดสนิใจโดยผูเช่ียวชาญ และสามารถปรับเปลี่ยนไดในบางกรณ ี
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ไดแก อุณหภูมิ เวลา ระดับความชื้น ความเปนกรด-เบส (pH) วอเตอรแอกติวิตี (water activity; aw) 
ปริมาณคลอรีน (available chlorine) และคาที่วัดไดจากประสาทสัมผัส เชน ลักษณะที่เห็นและลักษณะเนื้อ 
(texture) ของอาหาร 

ในกรณีที่กําหนดคาวิกฤต โดยอางอิงเอกสารคําแนะนํา HACCP ที่จัดทําโดยผูเช่ียวชาญ ผูประกอบการตอง
มั่นใจไดวา คาวิกฤตที่อางอิงจากเอกสารนี้สามารถนํามาใชได โดยสอดคลองตรงกันกับการปฏิบัติงาน 
ผลิตภัณฑหรือกลุมของผลิตภัณฑที่พิจารณา คาวิกฤตเหลานี้ตองสามารถตรวจวัดได 

9.  กําหนดระบบการตรวจเฝาระวังสําหรับแตละจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (ดูหลักการที่ 4) 

การตรวจเฝาระวัง คือ กําหนดการตรวจวัดหรือสังเกตการณคาวิกฤตในแตละ CCP ข้ันตอนการดําเนินงานใน
การตรวจเฝาระวังจะตองสามารถตรวจพบการสูญเสีญการควบคุม ณ CCP และจะตองไดรับขอมูลนี้ทันเวลา 
เพ่ือปรับกระบวนการทํางานใหอยูภายใตการควบคุม และปองกันปญหาตอคาวิกฤต   ณ ที่เปนไปไดควรปรับ
กระบวนการทํางาน หากผลการตรวจเฝาระวังแสดงใหเห็นแนวโนมการสูญเสียการควบคุม ณ CCP นั้น การ
ปรับกระบวนการจะตองปฏิบัติกอนการเบี่ยงเบน (deviation) จะเกิดขึ้น ขอมูลที่ไดจากการตรวจเฝาระวัง
จะตองนํามาประเมินโดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ซึ่งมีความรูและอํานาจหนาที่ในการสั่งการแกไขเมื่อตรวจพบ
ปญหา หากการตรวจเฝาระวังมิไดเปนระบบตอเนื่อง ชวงความถี่ของการตรวจเฝาระวังตองมีเพียงพอเพื่อ
ประกันวา CCP นั้น ๆ อยูภายใตสภาวะการควบคุม ข้ันตอนการดําเนินงานในการตรวจเฝาระวังในแตละ 
CCP สวนใหญจะตองกระทําอยางรวดเร็ว เนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทํางานในสายการผลิต และจะ
ไมมีเวลาพอสําหรับการตรวจวิเคราะห/ ทดสอบซึ่งตองใชเวลานาน การตรวจทางกายภาพและทางเคมีจะ
ไดรับความนิยมมากกวาการตรวจวิเคราะหทางจุลินทรีย เนื่องจากใหผลรวดเร็วและยังสามารถบงช้ีการ
ควบคุมผลิตภัณฑดานจุลินทรียไดเชนกัน  

บันทึกขอมูลและเอกสารตาง ๆ ทั้งหมดที่เก่ียวของกับการตรวจเฝาระวังจุดวิกฤตตองมีการลงนามกํากับโดย
เจาหนาที่ผูทําหนาที่ตรวจเฝาระวัง และเจาหนาที่ผูมีอํานาจในการทบทวนเอกสารซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
องคกร 

10.  กําหนดการปฏิบัติการแกไข (ดูหลักการที่ 5)  

ตองมีการกําหนดการปฏิบัติการแกไขเฉพาะในแตละ CCP ในระบบ HACCP เพ่ือใชจัดการเมื่อเกิดการ
เบี่ยงเบนจากคาวิกฤตที่กําหนด 
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วิธีการแกไขที่กําหนดตองทําใหเกิดความมั่นใจไดวาจะสามารถแกไขให CCP กลับสูภายใตการควบคุม รวมถงึ
ตองมีการกําหนดวิธีการจัดการกับสินคาที่ไมเปนไปตามขอกําหนดอยางถูกตองไวดวย การเบี่ยงเบนและ
ข้ันตอนการดําเนินงานในการจัดการสินคาที่ไมเปนไปตามขอกําหนดดังกลาวตองบันทึกไวในระบบการเก็บ
เอกสารของระบบ HACCP ดวย 

11.  กําหนดวิธีการทวนสอบ (ดูหลักการที่ 6) 

กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานในการทวนสอบ  

การทวนสอบ (verification) และการตรวจประเมิน (auditing methods) ข้ันตอนการดําเนินงาน 
(procedures) และการทดสอบ (test) รวมถึงการชักตัวอยางแบบสุม (random sampling) และการตรวจ
วิเคราะห เปนวิธีการที่สามารถนํามาใชพิจารณาวามีการนําระบบ HACCP ไปใชอยางถูกตองหรือไม ความถี่
ของการทวนสอบควรเพียงพอที่จะยืนยันวาระบบ HACCP ดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล 

การทวนสอบควรทําโดยบุคคลอื่นที่ไมใชเจาหนาที่ที่รับผิดชอบทําหนาที่ตรวจเฝาระวังและปฏิบัติการแกไข 
หากไมสามารถทําการทวนสอบไดเองในสถานประกอบการ ผูประกอบการอาจจัดใหมีการทวนสอบโดย
ผูเช่ียวชาญภายนอกหรือบุคคลที่สามที่มีความสามารถ  

ตัวอยางกิจกรรมทวนสอบ รวมถึง 
• ทบทวนระบบและแผน HACCP และบันทึกขอมูลตางๆ  

• ทบทวนการเบี่ยงเบนและวิธีการจัดการกับผลิตภัณฑที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 

• การยืนยันวา CCP ยังอยูภายใตการควบคุม 

ณ ที่เปนไปได กิจกรรมการพิสูจนยืนยันความใชได (validation) ควรรวมถึงการยืนยันประสิทธิผลของทุก
องคประกอบในระบบ HACCP 

12.  กําหนดวิธีการจัดทําเอกสารและการเก็บบันทึกขอมูล (ดูหลักการที่ 7) 

การจัดเก็บบันทึกขอมูลที่ถูกตอง และมีประสิทธิภาพเปนสิ่งจําเปนตอการประยุกตใชระบบ HACCP ทั้งนี้
ข้ันตอนการดําเนินงาน HACCP ควรจัดทําเปนเอกสาร การจัดทําเอกสารและจัดเก็บบันทึกขอมูลควรมีความ
เหมาะสมตามสภาพและขนาดของการประกอบการนั้น ๆ และมีความเพียงพอที่จะชวยใหธุรกิจสามารถทวน
สอบวายังมี และสามารถคงรักษาระบบการควบคุมตาม HACCP ไวได   อาจใชเอกสารคําแนะนําการใชระบบ 
HACCP (เชน ขอแนะนํา HACCP ที่เฉพาะเจาะจงกับแตละสาขา) มาเปนสวนหนึ่งของระบบเอกสาร ถา
เอกสารนั้นเหมาะสมและสอดคลองกับการปฏิบัติงานดานอาหารที่เฉพาะเจาะจงของธุรกิจ 
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ตัวอยางเอกสารที่จัดทํา ไดแก 
• การวิเคราะหอันตราย 

• การพิจารณา CCP 

• การพิจารณาหาคาวิกฤต 

ตัวอยางบันทึกขอมูล ไดแก 
• กิจกรรมตาง ๆ ในการตรวจเฝาระวัง CCP 

• การเบี่ยงเบนและวิธีการปฏิบัติการแกไขที่เก่ียวของ 

• ข้ันตอนการดําเนินงานในการทวนสอบตางๆ ที่ปฏิบัติ 

• การปรับเปลี่ยนแผน HACCP 

ตัวอยางของ HACCP worksheet ที่ใชในการทําแผน HACCP แสดงไวในแผนภูมิที่ 3 

ระบบการจัดเก็บบันทึกขอมูลแบบเรียบงาย สามารถมีประสิทธิผลและงายตอการสื่อสารกับพนักงาน อาจปรับ
ใชรวมกับวิธีการเก็บบันทึกขอมูลที่มีอยู และเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ ได เชน ใบเสร็จสงของ และฟอรมการ
ตรวจสอบ (checklist) ที่ใชบันทึกขอมูล เชน ขอมูลอุณหภูมิของผลิตภัณฑ 

การฝกอบรม 

การฝกอบรมพนักงานทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาเรื่องหลักการ HACCP และการ
ประยุกตใช รวมทั้งการสรางความตระหนักของผูบริโภค เปนสิ่งจําเปนตอการประยุกตใช HACCP อยางมี
ประสิทธิภาพ และเพ่ือชวยในการจัดฝกอบรมเฉพาะที่จะสนับสนุนระบบ HACCP ควรมีการจัดทําข้ันตอน 
การดําเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบุหนาที่ของพนักงานที่อยูประจํารับในแตละ CCP 

ความรวมมือระหวางผูผลิตขั้นตน อุตสาหกรรม ผูคา องคกรผูบริโภค และหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ เปนสิ่ง
สําคัญอยางย่ิง ควรมีการจัดการฝกอบรมรวมกันระหวางอุตสาหกรรม และหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ เพ่ือ
กระตุน และคงใหมีการพูดจาหารือและสรางบรรยากาศของความเขาใจเรื่องการใช HACCP ในทางปฏิบัติ  
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แผนภูมิที่ 1: ลําดบัขั้นตอนในการประยุกตใช HACCP  

 
 จัดตั้งทีมงาน HACCP 

อธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ 

ระบุวัตถุประสงคในการใชผลิตภัณฑ 

จัดทําแผนภูมกิระบวนการผลิต 

ตรวจสอบยืนยันความถูกตองของ 
แผนภูมิกระบวนการผลิต ณ สถานทีผ่ลิต 

ระบุอันตรายทุกชนิดที่อาจเกิดขึ้น 
ดําเนนิการวิเคราะหอันตราย 
พิจารณามาตรการควบคุม 

กําหนดจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 

กําหนดคาวิกฤตของแตละจุดวิกฤตทีต่องควบคุม 

กําหนดระบบการตรวจเฝาระวัง 
สําหรับแตละจุดวิกฤตทีต่องควบคุม 

กําหนดการปฏิบัติการแกไข 

กําหนดวธิีการทวนสอบ 

กําหนดวธิีการจัดทําเอกสาร 
และการจัดเกบ็บันทึกขอมูล 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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แผนภูมิที่ 2: ตัวอยางแผนภูมิการตดัสินใจ (decision tree) เพ่ือใชกําหนดจุดวิกฤตท่ีตองควบคมุ (CCP) 

(ตอบคาํถามตามลาํดบั) 
   

           
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *  ดําเนินการตอไปสําหรับอันตรายที่ระบุถัดไปในกระบวนการที่แสดงไว 

** ระดับที่ยอมรบัไดและระดบัทีย่อมรับไมได  จําเปนตองพิจารณากําหนดภายใตวตัถุประสงคโดยรวม  
ในการหาCCPของแผน HACCP 

มีมาตรการควบคุมปองกันอยูหรือไม 

ปรับเปลี่ยนขั้นตอน กระบวนการ หรือผลติภัณฑ มี ไมมี 

ไมใช ไมใช CCP 

ใช 

หยุด* 

ใช 

ไมใช 

ไมใช ใช ไมใช CCP หยุด* 

ไมใช ใช 

ไมใช CCP หยุด* 

การควบคุมทีข้ั่นตอนนีจ้ําเปน 
ตอความปลอดภัยใชหรือไม 

ข้ันตอนนีไ้ดรับการออกแบบเฉพาะเพื่อขจัดหรือ 
ลดอันตรายทีอ่าจเกิดขึ้นสูระดับที่ยอมรับได  ใชหรือไม** 

การปนเปอนจากอันตรายที่ระบุนี้เกิดขึ้นในระดับมากเกินระดับ 
ที่ยอมรับได หรือเพ่ิมขึ้นจนเปนระดบัที่ยอมรับไมได  ใชหรือไม** 
 

ข้ันตอนหลังจากนี้จะขจดัอนัตรายที่ระบหุรือลดอันตราย 
ที่อาจเกิดขึ้นสูระดับที่ยอมรับได  ใชหรือไม** 

จุดวิกฤต 
ที่ตองควบคมุ 

(CCP) 

คําถามที่ 4 

คําถามที่ 3 

คําถามที่ 2 

คําถามที่ 1 
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แผนภูมิที่ 3 : ตัวอยางของ HACCP worksheet 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ข้ันตอน อันตราย มาตรการ

ควบคุม 
จุดวิกฤตที่
ตองควบคุม 

คาวิกฤต การตรวจ
เฝาระวัง 

การ
ปฏิบัติการ
แกไข 

บันทึก
ขอมูล 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คําอธิบายผลิตภัณฑ 

แผนภูมิกระบวนการผลิต 

การทวนสอบ 

1. 

2. 

3. 

4. 




