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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.
หล ักการทว่ ั ไปของสุขอนาม ัยอาหาร
CXC 1-1969
นามาใชใ้ นปี 2512 แก้ไขในปี 2542 แก้ไขในปี 2540, 2556, 2563 กองบรรณาธิการ
แก้ไขในปี 2554

INTRODUCTION บทนา
People have the right to expect the food that they eat to be safe and suitable for consumption. Foodborne
illness and foodborne injury can be severe or fatal or have a negative impact on human health over the
longer term. Furthermore, outbreaks of foodborne illness can damage trade and tourism. Food
spoilage is wasteful, costly, threatens food security and can adversely affect trade and consumer
ิ ธิทจ
confidence. มนุษย์ทก
ุ คนมีสท
ี่ ะคาดหวังการบริโภคอาหารทีป
่ ลอดภัย และเหมาะในการบริโภค อาการ
เจ็บป่ วย และบาดเจ็บทีม
่ ส
ี าเหตุจากอาหารสามารถก่อให ้เกิดอาการทีร่ น
ุ แรงมาก ทาให ้เสียชีวต
ิ หรือส่งผลเสียต่อ
สุขภาพในระยะยาวได ้ นอกจากนี้ การระบาดของโรคภัยทีม
่ ส
ี าเหตุจากอาหารยังสามารถทาให ้เกิดความเสียหาย
่ มเสียของอาหารยังทาให ้เกิดความสูญเสีย สิน
้ เปลือง คุกคามต่อ
ต่อการค ้า และการท่องเทีย
่ วได ้อีกด ้วย การเสือ
่ มั่นของผู ้บริโภค
ความมั่นคงปลอดภัยด ้านอาหาร และสามารถส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการค ้า และความเชือ
International food trade and the flow of travellers are increasing, bringing important social and
economic benefits. However, this also makes the spread of illness around the world easier. Eating habits
have undergone major changes in many countries and new food production, preparation, storage, and
distribution techniques have developed to reflect this. Effective food hygiene practices, therefore, are
vital to avoid the adverse human health and economic consequences of foodborne illness, foodborne
injury, and food spoilage. Everyone, including primary producers, importers, manufacturers and
processors, food warehouse/logistics operators, food handlers, retailers, and consumers, has a
responsibility to ensure that food is safe and suitable for consumption. Food Business Operators (FBOs)
should be aware of and understand the hazards associated with the food they produce, transport,
store and sell, and the measures required to control those hazards relevant to their business, so that
food reaching consumers is safe and suitable for use. การขยายตัวของการค ้าอาหารระหว่างประเทศ และ
การเดินทางของนักท่องเทีย
่ วนามาซึง่ ผล ประโยชน์ ทางสังคม และเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ทาให ้การแพร่
ระบาดโรคภัยไปทั่วโลกเกิดขึน
้ ได ้ง่ายมากขึน
้ ด ้วย
พบว่าในหลายๆประเทศ
พฤติกรรมการบริโภคมีการ
เปลีย
่ นแปลงไปมาก ซึง่ เห็นได ้จากการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆในการผลิต การจัดเตรียม การเก็บรักษา และการ
กระจายสินค ้าอาหาร ดังนัน
้ การปฏิบต
ั อ
ิ ย่างถูกสุขลักษณะต่ออาหารทีม
่ ป
ี ระสิทธิผลจึงเป็ นสิง่ จาเป็ น เพือ
่ หลีกเลีย
่ ง
่ มเสีย
การเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และเศรษฐกิจอันเนือ
่ งมาจากการเจ็บป่ วย การบาดเจ็บจากอาหาร และการเสือ
ของอาหาร ทุกคนรวมถึงผู ้ผลิตขัน
้ ต ้น ผู ้นาเข ้า ผู ้ผลิต และแปรรูป ผู ้ประกอบการคลังสินค ้า/กระบวนการขนส่ง
อาหาร ผู ้ปฎิบต
ั ต
ิ อ
่ อาหาร ร ้านค ้าปลีก และผู ้บริโภคจึงมีหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบทีต
่ ้องทาให ้มั่นใจว่า อาหารมีความ
ปลอดภัยและเหมาะสมสาหรับการบริโภค ผู ้ประกอบการในธุรกิจอาหาร (FBOs) ควรตระหนักและเข ้าใจถึงอันตราย
ต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอาหารทีท
่ าการผลิต ขนส่ง เก็บรักษา และจาหน่าย และมาตรการต่างๆ ทีจ
่ าเป็ นในการควบคุม
อันตรายทีเ่ กีย
่ วข ้องเหล่านัน
้ เพือ
่ ให ้อาหารถึงมือผู ้บริโภคอย่างปลอดภัย และเหมาะสมในการบริโภค
This document outlines the general principles that should be understood and followed by FBOs at all
stages of the food chain and that provide a basis for competent authorities to oversee food safety and
suitability. Taking into account the stage in the food chain, the nature of the product, the relevant
contaminants, and whether the relevant contaminants adversely affect safety, suitability or both, these
principles will enable food businesses to develop their own food hygiene practices and necessary food
safety control measures, while complying with requirements set by competent authorities. While it is
the FBOs’ responsibility to provide safe food, for some FBOs this may be as simple as ensuring that the
WHO 5 keys to Safer Food are adequately implemented. The 5 keys are: ‘keep clean, separate raw
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and cooked, cook thoroughly, keep food at safe temperatures and use safe water and raw materials.
เอกสารฉบับนีแ
้ สดงหลักการทัว่ ไปที่ FBOs ควรทาความเข ้าใจและปฏิบต
ั ต
ิ ามในทุกขัน
้ ตอนของห่วงโซ่อาหาร และ
เพือ
่ เป็ นพืน
้ ฐานสาหรับหน่วยงานทีม
่ อ
ี านาจกากับดูแลความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร
จากการ
พิจารณาในแต่ละขัน
้ ตอนของห่วงโซ่อาหาร ลักษณะของผลิตภัณฑ์ สิง่ ปนเปื้ อนทีเ่ กีย
่ วข ้อง และสิง่ ปนเปื้ อนที่
ส่งผลเสียต่อความปลอดภัย ความเหมาะสมในการใช ้ หรือทัง้ สองกรณี ส่งผลให ้หลักการนีช
้ ว่ ยให ้ธุรกิจอาหาร
สามารถพัฒนาขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั ด
ิ ้านสุขลักษณะของอาหาร
และมาตรการควบคุมความปลอดภัยของอาหารที่
จาเป็ นออกมาในรูปแบบของตนเองได ้ ในขณะทีข
่ น
ั ้ ตอนปฏิบต
ั น
ิ ย
ี้ ังสอดคล ้องตามข ้อกาหนดต่างๆ ทีถ
่ ก
ู กาหนด
โดยหน่วยงานทีม
่ อ
ี านาจกากับดูแลด ้วย จากการทีค
่ วามรับผิดชอบในการผลิต และส่งมอบอาหารทีป
่ ลอดภัยเป็ น
หน ้าทีข
่ อง FBOs จึงเป็ นเรือ
่ งทีเ่ ข ้าใจได ้ง่ายกว่าสาหรับ FBOs บางราย ในการประยุกต์ใช ้หลักการของ WHO เรือ
่ ง
่ ารผลิตอาหารทีป
กุณแจ 5 ดอกสูก
่ ลอดภัยมากขึน
้ ซึง่ กุญแจ 5 ดอกนี้ ได ้แก่ ‘รักษาความสะอาดอยูเ่ สมอ แยกอาหาร
ดิบออกจากอาหารสุก ปรุงอาหารให ้สุกอย่างทั่วถึง รักษาอาหารในอุณหภูมท
ิ เี่ หมาะสมปลอดภัย และใช ้น้ าและ
วัตถุดบ
ิ ทีป
่ ลอดภัย’
FBOs need to be aware of hazards that may affect their food. FBOs need to understand the
consequences of these hazards for consumer health and should ensure that they are properly managed.
Good Hygiene Practices (GHPs) are the foundation of any effective control of hazards associated with
their businesses. For some FBOs effective implementation of GHPs will be sufficient to address food
safety. FBOs ต ้องตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ทีอ
่ าจส่งผลกระทบต่ออาหารได ้ โดย FBOs ต ้องเข ้าใจถึงผลกระทบ
ของอันตรายเหล่านีต
้ อ
่ สุขภาพของผู ้บริโภค
และควรทาให ้มั่นใจว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสม
หลักปฏิบต
ั ิ
สุขลักษณะทีด
่ ี (GHPs) เป็ นพืน
้ ฐานของการควบคุมอันตรายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล สาหรับ FBOs
บางราย การประยุกต์ใช ้ GHPs อย่างมีประสิทธิผลอาจจะเพียงพอในการจัดการกับความปลอดภัยของอาหารได ้
The sufficiency of the implemented GHP to address food safety could be determined through conducting
a hazard analysis and determining how to control identified hazards. However, not all FBOs have the
expertise to do this. If the FBO is not able to conduct a hazard analysis, the FBO may rely on information
on appropriate food safety practices from external sources such as that provided by competent
authorities, academia or other competent bodies (e.g. trade associations or professional societies) that
has been based on the identification of relevant hazards and controls. For example, requirements in
regulations for production of safe food are based on hazard analysis often conducted by competent
authorities. Similarly, guidance documents from trade associations and other organizations that
describe food safety procedures are based on hazard analyses conducted by experts knowledgeable
about the hazards and controls needed to ensure the safety of specific types of products. When
external generic guidance is used the FBO should make sure that the guidance corresponds with the
activities of the establishment and ensure all relevant hazards are controlled. การประยุกต์ใช ้ GHP ที่
้ น
เหมาะสมสามารถทาได ้จากการวิเคราะห์เพือ
่ บ่งชีอ
ั ตราย และกาหนดมาตรการควบคุมอันตรายทีบ
่ ง่ ชีไ้ ว ้ อย่างไรก็
่ วชาญพอในการทาเรือ
ตาม ไม่ใช่ FBOs ทุกรายทีม
่ ค
ี วามเชีย
่ งดังกล่าวนี้ หาก FBO ไม่สามารถทาการวิเคราะห์
่ ถือ
อันตรายได ้เอง FBO อาจอาศัยข ้อมูลเกีย
่ วกับการปฏิบต
ั ด
ิ ้านความปลอดภัยของอาหารจากแหล่งภายนอกทีเ่ ชือ
ได ้ เช่น จากหน่วยงานทีม
่ อ
ี านาจกากับดูแล สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานทีม
่ ค
ี วามชานาณอืน
่ ๆ (เช่น สมาคม
้ น
การค ้า หรือสมาคมวิชาชีพ) ซึง่ อยูบ
่ นพืน
้ ฐานของการบ่งชีอ
ั ตรายทีเ่ กีย
่ วข ้อง และมาตรการควบคุม ตัวอย่างเช่น
ข ้อกาหนดในกฎระเบียบต่างๆ สาหรับการผลิตอาหารทีป
่ ลอดภัยบนพืน
้ ฐานการวิเคราะห์อน
ั ตรายทีม
่ ักดาเนินการ
โดยหน่วยงานทีม
่ อ
ี านาจกากับดูแล ในทานองเดียวกัน เอกสารคาแนะนาจากสมาคมการค ้าต่างๆ และองค์กรอืน
่ ๆ
่ วชาญทีม
ทีอ
่ ธิบายถึงขัน
้ ตอนความปลอดภัยของอาหารตัง้ อยูบ
่ นพืน
้ ฐานของการวิเคราะห์อน
ั ตรายโดยผู ้เชีย
่ ค
ี วามรู ้
เกีย
่ วกับอันตราย และมาตรการควบคุมทีจ
่ าเป็ น เพือ
่ ทาให ้มั่นใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท เมือ
่
มีการใช ้คาแนะนาทั่วไปจากภายนอก FBO ควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่าคาแนะนามีความสอดคล ้องกับกิจกรรมของ
สถานประกอบการ และมีการควบคุมอันตรายทีเ่ กีย
่ วข ้องทัง้ หมด
All GHPs are important but some GHPs have a greater impact on food safety. Thus, for some GHPs,
based on safety concerns with the food, greater attention may be needed to provide safe food. For
example, the cleaning of equipment and surfaces which come into contact with ready-to-eat food should
warrant greater attention than other areas such as the cleaning of walls and ceilings, because if food
contact surfaces are not properly cleaned, this could lead to direct contamination of food. Greater
attention may include a higher frequency of application, of monitoring and of verification. ทุกข ้อของ
GHPs มีความสาคัญหมด แต่ GHPs ในบางจุดนัน
้ สามารถส่งผลกระทบในด ้านความปลอดภัยของอาหารมากกว่า
ดังนัน
้
GHPs ในบางจุดอาจต ้องให ้ความใส่ใจมากเป็ นพิเศษ เพือ
่ การจัดหาอาหารทีป
่ ลอดภัยบนพืน
้ ฐานการ
ั ผัสกับอาหาร
พิจารณาด ้านความปลอดภัยของอาหาร ยกตัวอย่างเช่น การทาความสะอาดอุปกรณ์ และพืน
้ ผิวทีส
่ ม
แบบพร ้อมรับประทานควรได ้รับความใส่ใจมากกว่าพืน
้ ทีอ
่ น
ื่ ๆ เช่น การทาความสะอาดผนัง และเพดาน เพราะหาก
่ ารปนเปื้ อนอาหารได ้โดยตรง การเพิม
การทาความสะอาดพืน
้ ผิวสัมผัสอาหารไม่เพียงพอ สามารถนาไปสูก
่ ความใส่
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ใจอาจรวมถึงการเพิม
่ ความถีข
่ องการประยุกต์ใช ้ การตรวจเฝ้ าระวัง และการทวนสอบ

In some circumstances, the implementation of GHPs may not be sufficient to ensure food safety due to
the complexity of the food operation and/or specific hazards associated with the product or process,

technological advances (e.g. extending shelf-life through modified atmosphere packaging) or
end use of the product (e.g. products destined for a special dietary purpose). In such cases,
when there are significant hazards identified through hazard analysis as not being controlled by
GHPs, they should be addressed in the HACCP plan. ในบางสถานการณ์ การประยุกต์ใช ้ GHPs อาจไม่เพียง

พอทีจ
่ ะทาให ้มัน
่ ใจในความปลอดภัยของอาหาร
เนือ
่ งจากความซับซ ้อนของกระบวนการผลิตอาหาร
และ/หรือมี
อันตรายเฉพาะทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการความก ้าวหน ้าทางเทคโนโลยี (เช่น การยืดอายุผลิตภัณฑ์โดย
บรรจุภณ
ั ฑ์แบบดัดแปรอากาศ) หรือลักษณะการใช ้ของผู ้บริโภค (เช่น ผลิตภัณฑ์สาหรับการควบคุมน้ าหนัก) ในกรณีนี้
้ า่ นการวิเคราะห์อน
อันตรายทีม
่ น
ี ัยสาคัญซึง่ ถูกบ่งชีผ
ั ตราย แล ้วไม่ได ้ถูกควบคุมโดย GHPs ควรมีการระบุใน HACCP
plan
Chapter One of this document describes GHPs, which are the basis of all food hygiene systems to
support the production of safe and suitable food. Chapter Two describes HACCP. HACCP principles can
be applied throughout the food chain from primary production to final consumption and their
implementation should be guided by scientific evidence of risks to human health. The table in Annex 1
provides a comparison of control measures applied as GHPs and those applied at Critical Control Points
(CCPs) with examples. บททีห
่ นึง่ ในเอกสารฉบับนีอ
้ ธิบายถึง GHPs ซึง่ เป็ นพืน
้ ฐานของทุกระบบสุขลักษณะของ
อาหาร ซึง่ ใช ้สนับสนุนการผลิตอาหารทีป
่ ลอดภัย และเหมาะสม บททีส
่ องอธิบายถึง HACCP โดยสามารถ
ประยุกต์ใช ้หลักการ HACCP ได ้ตลอดห่วงโซ่อาหารตัง้ แต่การผลิตขัน
้ ต ้นไปจนถึงการบริโภคขัน
้ สุดท ้าย ซึง่ การ
่ งต่อสุขภาพ ตารางใน
ประยุกต์ใช ้ควรเป็ นไปตามแนวทางจากหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ในด ้านความเสีย
ภาคผนวก 1 แสดงการเปรียบเทียบมาตรการการควบคุมโดย GHPs และควบคุมโดยจุดควบคุมวิกฤต (CCPs)
พร ้อมตัวอย่างต่าง ๆ
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OBJECTIVES ว ัตถุประสงค์
The General Principles of Food Hygiene: Good Hygiene Practices (GHPs) and the Hazard Analysis and
Critical Control Point (HACCP) System aim to: หลักการทั่วไปเกีย
่ วกับสุขลักษณะอาหาร: หลักการปฏิบต
ั ิ
สุขลักษณะทีด
่ ี (GHPs) และระบบการวิเคราะห์อน
ั ตรายและจุดวิกฤตทีต
่ ้องควบคุม (HACCP) มีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ :
•

provide principles and guidance on the application of GHPs applicable throughout the food
chain to provide food that is safe and suitable for consumption; ให ้หลักการ และแนวทางในการ
ประยุกต์ใช ้ GHPs ตลอดห่วงโซ่อาหาร เพือ
่ จัดหาอาหารทีป
่ ลอดภัย และเหมาะสมในการบริโภค

•

provide guidance on the application of HACCP principles; ให ้แนวทางในการประยุกต์ใช ้หลักการ
HACCP

•

clarify the relationship between GHPs and HACCP; and อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง GHPs และ
HACCP และ
provide the basis on which sector and product-specific codes of practice can be established. ให ้
หลักการพืน
้ ฐานในการสร ้างวิธป
ี ฏิบต
ั ส
ิ าหรับส่วนเฉพาะ และผลิตภัณฑ์เฉพาะ

•

SCOPE ขอบเขต
This document provides a framework of general principles for producing safe and suitable food for
consumption by outlining necessary hygiene and food safety controls to be implemented in production
(including primary production), processing, manufacturing, preparation, packaging, storage,
distribution, retail, food service operation and transport of food, and where appropriate, specific food
safety control measures at certain steps throughout the food chain. เอกสารฉบับนีใ้ ห ้กรอบของหลักการ
ทั่วไปสาหรับการผลิตอาหารทีป
่ ลอดภัยและเหมาะสมในการบริโภค โดยสรุปสุขลักษณะทีจ
่ าเป็ นและการควบคุม
ความปลอดภัยของอาหารทีต
่ ้องประยุกต์ใช ้ในการผลิต (รวมถึงการผลิตขัน
้ ต ้น) การแปรรูป การผลิต การจัดเตรียม
การบรรจุ การเก็บรักษา การกระจายสินค ้า การขายปลีก การให ้บริการด ้านอาหาร และการขนส่งอาหาร และ
มาตรการควบคุมความปลอดภัยของอาหารทีเ่ ฉพาะเจาะจงในบางขัน
้ ตลอดห่วงโซ่อาหาร หากเหมาะสม
USE การใช ้
General ทัว่ ไป
The document is intended for use by FBOs (including primary producers, importers,
manufacturers/processors, food warehouse/logistics operators, food service operators, retailers and
traders) and competent authorities, as appropriate. It provides basic information to meet the needs of
food businesses, irrespective of the nature of product and size of food business, in the context of food
trade. However, it should be noted that it is not possible for the document to provide specific guidance
for all situations and specific types of food businesses and the nature and extent of food safety risks
associated with individual circumstances. เอกสารฉบับนีอ
้ อกแบบเพือ
่ ประยุกต์ใช ้โดย FBOs (รวมถึงผู ้ผลิต
ขัน
้ ต ้น ผู ้นาเข ้า ผู ้ผลิต/แปรรูป ผู ้ประกอบการคลังสินค ้า/กระบวนการจัดส่งอาหาร ผู ้ประกอบการให ้บริการอาหาร
ผู ้ขายปลีก และตัวแทนจาหน่าย) และหน่วยงานทีม
่ อ
ี านาจกากับดูแล ตามความเหมาะสม ซึง่ ให ้ข ้อมูลพืน
้ ฐานเพือ
่
ตอบสนองต่อความต ้องการของธุรกิจอาหาร โดยไม่คานึงถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ และขนาดของธุรกิจอาหารใน
บริบทของธุรกิจการค ้าอาหาร อย่างไรก็ตาม เป็ นไม่ได ้ทีเ่ อกสารฉบับนีจ
้ ะให ้คาแนะนาทีเ่ ฉพาะเจาะจงสาหรับทุก
่ งด ้านความปลดภัยอาหารที่
สถานการณ์ และประเภทของธุรกิจอาหารเฉพาะ และไม่รวมถึงธรรมชาติ หรือความเสีย
อาจเพิม
่ ขึน
้ ในแต่ละสถานการณ์
There will be situations where some of the specific recommendations contained in this document are
not applicable. The fundamental question for each food business operator in every case is “what is
necessary and appropriate to ensure the safety and suitability of food for consumption?” อาจมีบาง
สถานการณ์ทค
ี่ าแนะนาเฉพาะในเอกสารฉบับนีไ้ ม่สามารถประยุกต์ใช ้ได ้
คาถามพืน
้ ฐานสาหรับผู ้ประกอบธุรกิจ
อาหารในทุกกรณีคอ
ื “อะไรคือสิง่ ทีจ
่ าเป็ นและเหมาะสมทีท
่ าให ้มั่นใจในความปลอดภัย และความเหมาะสมของ
อาหารเพือ
่ การบริโภค”
The text indicates where such questions are likely to arise by using the phrases “where necessary”
and “where appropriate”. In deciding whether a measure is necessary or appropriate, an evaluation of
the likelihood and severity of the hazard toward establishing the potential harmful effects to consumers
should be made, taking into account any relevant knowledge of the operation and hazards, including
available scientific information. This approach allows the measures in this document to be flexibly and
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sensibly applied with a regard for the overall objectives of producing food which is safe and suitable
for consumption. In so doing it takes into account the wide diversity of food chain operations and
practices and varying degrees of risk to public health involved in producing and handling food. บาง
ประโยคอาจมีการใช ้คาว่า “ในกรณีทจ
ี่ าเป็ น” และ “หากเหมาะสม” ในการตัดสินใจว่ามาตรการนีม
้ ค
ี วามจาเป็ นหรือ
เหมาะสมหรือไม่ ควรทาการประเมินโอกาสในการเกิด และความรุนแรงของอันตรายทีม
่ ผ
ี ลต่อผู ้บริโภค โดย
พิจารณาถึงความรู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องของการปฏิบต
ั งิ าน และอันตราย ครอบคลุมถึงข ้อมูลทางวิทยาศาสตร์ตา่ งๆ วิธก
ี ารนี้
ช่วยให ้สามารถประยุกต์ใช ้มาตรการต่างๆ ในเอกสารฉบับนีไ้ ด ้อย่างยืดหยุน
่
และสมเหตุสมผล โดยคานึงถึง
วัตถุประสงค์ในการผลิตอาหารทีป
่ ลอดภัย และเหมาะสมในการบริโภค ในการทาเช่นนี้ จะต ้องคานึงถึงความ
่ งทีห
หลากหลายของการดาเนินงาน และการปฏิบต
ั ต
ิ ลอดห่วงโซ่อาหาร ตามระดับความเสีย
่ ลากหลายต่อสุขภาพ
ของบุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการผลิต และการดูแลอาหาร

Roles of Competent Authorities, Food Business Operators, and Consumers บทบาทของหน่วยงานทีม
่ อ
ี านาจ
กากับดูแล ผู ้ประกอบธุรกิจอาหาร และผู ้บริโภค
Competent authorities are responsible for deciding how these general principles are best applied through
legislation, regulation or guidance to: หน่วยงานทีม
่ อ
ี านาจกากับดูแลมีหน ้าทีใ่ นการตัดสินใจว่า หลักการทั่วไป
นีไ้ ด ้รับการประยุกต์ใช ้อย่างดีทส
ี่ ด
ุ ผ่านการออกกฎหมาย กฎระเบียบหรือคาแนะนาเพือ
่ :
•

protect consumers from illness, injury, or death caused by consumption of food; ปกป้ องผู ้บริโภค
จากการเจ็บป่ วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวต
ิ จากการบริโภคอาหาร

•

ensure FBOs implement an effective control system so that food is safe and suitable for
consumption; ตรวจสอบให ้มัน
่ ใจว่า FBOs มีการประยุกต์ใช ้ระบบควบคุมทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล เพือ
่ ให ้อาหารมี
ความปลอดภัยและเหมาะสมในการบริโภค

•

่ มั่นในระบบ
maintain confidence in domestically and internationally traded food; and รักษาความเชือ
้ ขายอาหารภายในประเทศ และต่างประเทศ และ
การซือ

•

provide information that effectively communicates the principles of food hygiene to food
ื่ สารเรือ
business operators and consumers. ให ้ข ้อมูลทีส
่ อ
่ งหลักการเกีย
่ วกับสุขลักษณะอาหารอย่าง
มีประสิทธิผลแก่ผู ้ประกอบการอาหารและผู ้บริโภค
FBOs should apply the hygienic practices and food safety principles set out in this document to:
FBOs
ควรประยุกต์ใช ้การปฏิบต
ั ท
ิ ม
ี่ ส
ี ข
ุ ลักษณะและหลักการเกีย
่ วกับความปลอดภัยของอาหารทีก
่ าหนดไว ้ใน
เอกสารฉบับนีเ้ พือ
่ :

•

develop, implement and verify processes that provide food that is safe and suitable for its
intended use; พัฒนา ประยุกต์ใช ้ และทวนสอบกระบวนการต่างๆ ในการส่งมอบอาหารทีป
่ ลอดภัย และ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช ้งาน

•

ensure personnel are competent as appropriate to their job activities; ตรวจสอบให ้มั่นใจว่าบุคลากร
มีความรู ้ความสามารถตามความเหมาะสมสาหรับกิจกรรมงานต่างๆ

•

build a positive food safety culture by demonstrating their commitment to providing safe and
suitable food and encouraging appropriate food safety practices; สร ้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ของอาหารในเชิงบวกโดยแสดงให ้เห็นถึงความมุง่ มั่นในการส่งมอบอาหารทีป
่ ลอดภัย และเหมาะสม และ
ส่งเสริมการปฏิบต
ั ด
ิ ้านความปลอดภัยของอาหารทีเ่ หมาะสม

•

contribute to maintaining confidence in domestically and internationally traded food; and มีสว่ น
่ มั่นในการซือ
้ ขายอาหารภายในประเทศ และต่างประเทศ และ
ร่วมในการรักษาความเชือ

•

ensure that consumers have clear and easily understood information to enable them to identify
the presence of food allergens, protect their food from contamination, and prevent the
growth/survival of foodborne pathogens by storing, handling and preparing food correctly.
ั เจน
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าผู ้บริโภคมีข ้อมูลทีช
่ ด
และเข ้าใจง่ายในการเข ้าถึงข ้อมูลเรือ
่ งสารก่อภูมแ
ิ พ ้ใน
อาหาร ปกป้ องอาหารจากการปนเปื้ อน และป้ องกันการเติบโต/การอยูร่ อดของจุลน
ิ ทรียก
์ อ
่ โรค โดยการ
เก็บรักษา การดูแล และจัดเตรียมอาหารอย่างถูกต ้อง

Consumers should play their role by following relevant guidance and instructions for food handling,
preparation, and storage and applying appropriate food hygiene measures. ผู ้บริโภคควรมีบทบาทโดย
้ นะทีเ่ กีย
ปฏิบต
ั ต
ิ ามแนทาง และคาชีแ
่ วข ้องสาหรับการดูแล จัดเตรียม และเก็บรักษาอาหาร และประยุกต์ใช ้
มาตรการสุขลักษณะอาหารทีเ่ หมาะสม
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GENERAL PRINCIPLES หล ักการทว่ ั ไป
(i)
Food safety and suitability should be controlled using a science-based preventive approach,
for example a food hygiene system. GHPs should ensure that food is produced and handled in an
environment that minimizes the presence of contaminants. ควรทาการควบคุมความปลอดภัยและความ
เหมาะสมของอาหารโดยใช ้วิธก
ี ารป้ องกันตามหลักวิทยาศาสตร์ เช่น ระบบสุขลักษณะอาหาร GHPs ควรตรวจสอบ
ให ้แน่ใจว่ามีการผลิต และดูแลอาหารในสภาพแวดล ้อมทีล
่ ดการพบสิง่ ปนเปื้ อน
(ii)
Properly applied prerequisite programmes, which include GHPs, should provide the
foundation for an effective HACCP system. โปรแกรมพืน
้ ฐานทีป
่ ระยุกต์ใช ้อย่างเหมาะสมซึง่ ครอบคลุมถึง
GHPs ควรเป็ นพืน
้ ฐานสาหรับระบบ HACCP ทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล
(iii)
Each FBO should be aware of the hazards associated with the raw materials and other
ingredients, the production or preparation process, and the environment in which the food is produced
and/or handled, as appropriate to the food business. FBO แต่ละรายควรตระหนักถึงอันตรายต่างๆ ที่
เกีย
่ วข ้องกับวัตถุดบ
ิ และส่วนผสมอืน
่ ๆ กระบวนการผลิตหรือการจัดเตรียม และสภาพแวดล ้อมการผลิต และ/หรือ
ดูแลอาหารตามความเหมาะสมสาหรับธุรกิจอาหาร
(iv)
Depending on the nature of the food, food process, and the potential for adverse health
effects, to control hazards it may be sufficient to apply GHPs, including, as appropriate, some that
require more attention than others, as they have a greater impact on food safety. When the application
of GHPs alone is not sufficient, a combination of GHPs and additional control measures at CCPs should
be applied. การควบคุมอันตรายต่างๆ อาจเพียงพอสาหรับการประยุกต์ใช ้ GHPs ตามเหมาะสม บางส่วนอาจ
ต ้องการความใส่ใจมากกว่านัน
้ เนือ
่ งด ้วยผลกระทบจ่อความปลอดภัยของอาหารทีม
่ ากกว่า โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ลักษณะ
ของอาหาร กระบวนการผลิตอาหาร และโอกาสในการเกิดผลกระทบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ตอ
่ สุขภาพ เมือ
่ การใช ้ GHPs
เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการควบคุมอันตราย ควรใช ้การผสมผสาน GHPs ในหลายๆหัวข ้อ และร่วมกับ
มาตรการควบคุมเพิม
่ เติมทีจ
่ ด
ุ CCPs
(v)
Control measures that are essential to achieve an acceptable level of food safety, should be
scientifically validated1. มาตรการควบคุมต่าง ๆ ทีจ
่ าเป็ นในการบรรลุระดับความปลอดภัยของอาหารทีย
่ อมรับได ้
ควรได ้รับการพิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้(validation)ในเชิงวิทยาศาสตร์1
(vi)
The application of control measures should be subject to monitoring, corrective actions,
verification, and Documentation, as appropriate to the nature of the food product and the size of
the food business. การประยุกต์ใช ้มาตรการควบคุมควรอยูภ
่ ายใต ้การตรวจติดตาม การปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไข การทวน
สอบ และการจัดทาเอกสาร ตามความเหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ และขนาดของธุรกิจอาหาร
(vii)
Food hygiene systems should be reviewed to determine if modifications are needed. This
should be done periodically and whenever there is a significant change that could impact the potential
hazards and/or the control measures (e.g. new process, new ingredient, new product, new equipment,
new scientific knowledge) associated with the food business. ควรทบทวนระบบสุขลักษณะอาหารเพือ
่
พิจารณาถึงความจาเป็ นในการการปรับเปลีย
่ น ซึง่ ควรทบทวนเป็ นระยะ และเมือ
่ มีการเปลีย
่ นแปลงทีส
่ าคัญซึง่
ส่งผลกระทบต่ออันตรายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได ้ และ/หรือมาตรการควบคุม (เช่น กระบวนการใหม่ ส่วนผสมใหม่
ผลิตภัณฑ์ใหม่ อุปกรณ์ใหม่ ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ใหม่) ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจอาหาร
(viii)
Appropriate communication about the food and food process should be maintained among all
่ สารที่
relevant parties to ensure food safety and suitability across the entire food chain. ควรรักษาการสือ
เหมาะสมเกีย
่ วกับอาหารและกระบวนการอาหารกับทุกฝ่ ายทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ ทาให ้มั่นใจในความปลอดภัยและความ
เหมาะสมของอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร
Management Commitment to Food Safety ความมุง่ มั่นของฝ่ ายบริหารต่อความปลอดภัยของอาหาร
Fundamental to the successful functioning of any food hygiene system is the establishment and
maintenance of a positive food safety culture acknowledging the importance of human behaviour in
providing safe and suitable food. The following elements are important in cultivating a positive food
safety culture: พืน
้ ฐานต่อความสาเร็จของระบบสุขลักษณะอาหารคือการจัดตัง้ และดูแลรักษาวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยของอาหารในเชิงบวกทีร่ ับทราบถึงความสาคัญของพฤติกรรมของบุคคลในการส่งมอบอาหารทีป
่ ลอดภัย
และเหมาะสม องค์ประกอบต่อไปนีม
้ ค
ี วามสาคัญในการปลูกฝั งวัฒนธรรมความปลอดภัยของอาหารในเชิงบวก:
•

commitment of the management and all personnel to the production and handling of safe food;
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ความมุง่ มั่นของฝ่ ายบริหารและบุคลากรทุกคนในการผลิต และการดูแลอาหารทีป
่ ลอดภัย
•

leadership to set the right direction and to engage all personnel in food safety practices; ความ
เป็ นผู ้นาในการกาหนดทิศทางทีถ
่ ก
ู ต ้อง และให ้บุคลากรทุกคนมีสว่ นร่วมในการปฏิบต
ั ด
ิ ้านความปลอดภัยของ
อาหาร

•

awareness of the importance of food hygiene by all personnel in the food business; ความตระหนัก
ถึงความสาคัญของสุขลักษณะอาหารของบุคลากรทุกคนในธุรกิจอาหาร
open and clear communication among all personnel in the food business, including
่ สารทีเ่ ปิ ดกว ้างและชัดเจนระหว่าง
communication of deviations and expectations; and การสือ
่ สารเกีย
บุคลากรทุกคนในธุรกิจอาหาร รวมถึงการสือ
่ วกับการเบีย
่ งเบนและความคาดหวัง และ

•

•

•
•
•
•
•
•

the availability of sufficient resources to ensure the effective functioning of the food hygiene
system. การมีทรัพยากรต่าง ๆ ทีเ่ พียงพอ เพือ
่ ทาให ้มั่นใจในการทางานทีม
่ ป
ี ระสิทธิผลของระบบสุขลักษณะ
อาหาร
Management should ensure the effectiveness of the food hygiene systems in place by: ฝ่ ายบริหาร
ควรตรวจสอบให ้มั่นใจว่าระบบสุขลักษณะอาหารทีม
่ ป
ี ระสิทธิผลได ้รับการธารงไว ้ โดย:
ensuring that roles, responsibilities, and authorities are clearly communicated in the food
่ สารบทบาท ความรับผิดชอบและอานาจหน ้าทีอ
business; ตรวจสอบให ้มั่นใจว่ามีการสือ
่ ย่างชัดเจนในธุรกิจ
อาหาร
maintaining the integrity of the food hygiene system when changes are planned and
implemented; ดูแลรักษาความครบถ ้วนของระบบสุขลักษณะอาหารเมือ
่ มีการวางแผนและดาเนินการ
เปลีย
่ นแปลงต่าง ๆ
verifying that controls are carried out and working and that Documentation is up to date; ทวน
สอบว่าการควบคุมต่างๆ มีการดาเนินการอยู่ และความเป็ นปั จจุบน
ั ของเอกสาร
ensuring that the appropriate training and supervision are in place for personnel; ตรวจสอบให ้
มั่นใจว่ามีการฝึ กอบรมและการกากับดูแลทีเ่ หมาะสมสาหรับบุคลากร
ensuring compliance with relevant regulatory requirements; and ตรวจสอบให ้มั่นใจว่ามีการปฏิบต
ั ิ
ตามข ้อกาหนดด ้านกฎระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้อง และ
encouraging continual improvement, where appropriate, taking into account developments in
science, technology and best practice. สนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนือ
่ ง ตามความเหมาะสม โดย
คานึงถึงการพัฒนาด ้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และหลักเกณฑ์ตวั อย่างแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ี
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DEFINITIONS บทนิยาม

For the purposes of this document the following definitions apply: เพือ
่ ให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของเอกสาร
ฉบับนี้ นิยามศัพท์ของคาศัพท์มด
ี งั ต่อไปนี:้
Acceptable level: A level of hazard in a food at or below which the food is considered to be safe
according to its intended use.
ระด ับทีย
่ อมร ับได้:
ระดับของอันตรายในอาหารในระดับทีเ่ ท่ากับหรือตา่ กว่าเกณฑ์ทถ
ี่ ก
ู พิจารณาถึงความ
ปลอดภัยในอาหารตามวัตถุประสงค์การใช ้
Allergen cross-contact: the unintentional incorporation of an allergenic food, or ingredient, into
another food that is not intended to contain that allergenic food or ingredient.
ั ัสข้ามของสารก่อภูมแ
การสมผ
ิ พ้: การถูกปนรวมโดยไม่ได ้ตัง้ ใจของสารก่อภูมแ
ิ พ ้ในอาหาร หรือส่วนผสมใน
อาหาร หรือส่วนผสมอีกชนิดทีไ่ ม่มส
ี ารก่อภูมแ
ิ พ้
Cleaning: The removal of soil, food residues, dirt, grease or other objectionable matter.
การทาความสะอาด: การขจัดสิง่ สกปรก เศษอาหาร ฝุ่ น น้ ามันหรือสิง่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์อน
ื่ ๆ
Competent Authority: The government authority or official body authorized by the government that
is responsible for the setting of regulatory food safety requirements and/or for the organization of
official controls including enforcement.
หน่วยงานทีม
่ อ
ี านาจกาก ับดูแล: หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานทางการทีไ่ ด ้รับอนุญาตจากรัฐบาลซึง่ มีหน ้าที่
ในการกาหนดข ้อกาหนดด ้านกฎระเบียบเกีย
่ วกับความปลอดภัยของอาหาร และ/หรือสาหรับองค์กรทีม
่ ก
ี ารควบคุม
อย่างเป็ นทางการ โดยรวมถึงการบังคับใช ้
Contaminant: Any biological, chemical or physical agent, foreign matter or other substances not
intentionally added to food that may compromise food safety or suitability.
สงิ่ ปนเปื้ อน: สารทางชีวภาพ เคมี หรือกายภาพ สิง่ แปลกปลอม หรือสสารใดๆ ทีเ่ ติมเข ้าไปในอาหารโดยไม่ตงั ้ ใจ
ซึง่ อาจส่งผลต่อความปลอดภัย หรือความเหมาะสมของอาหารลดลง
Contamination: The introduction or occurrence of a contaminant in the food or food environment. การ
ปนเปื้ อน: การได ้รับหรือเกิดสิง่ ปนเปื้ อนในอาหารหรือสภาพแวดล ้อมของอาหาร
Control: การควบคุม:
• when used as a noun: The state wherein correct procedures are being followed and any
established criteria are being met. เมือ
่ ใช ้เป็ นคานาม: สถานการณ์ทข
ี่ น
ั ้ ตอนปฏิบต
ั งิ านทีถ
่ ก
ู
ประยุกต์ใช ้อย่างถูกต ้อง และสอดคล ้องตามเกณฑ์ทก
ี่ าหนดไว ้
• when used a verb: To take all necessary actions to ensure and maintain compliance with
established criteria and procedures. เมือ
่ ใช ้เป็ นคากริยา: ดาเนินกิจกรรมทัง้ หมดทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ให ้
เกิดความมั่นใจและคงไว ้เพือ
่ ความสอดคล ้องกับเกณฑ์และขัน
้ ตอนต่างๆ ทีก
่ าหนดไว ้
Control measure: Any action or activity that can be used to prevent or eliminate a hazard or reduce
it to an acceptable level.
มาตรการควบคุม: การปฏิบต
ั ห
ิ รือกิจกรรมใดๆ ทีส
่ ามารถป้ องกันหรือขจัดอันตราย หรือลดให ้อยูใ่ นระดับทีย
่ อมรับ
ได ้
Corrective action: Any action taken when a deviation occurs in order to re-establish control,
segregate and determine the disposition of the affected product if any and prevent or minimize
reoccurrence of the deviation.
การปฏิบ ัติการแก้ไข: การปฏิบต
ั เิ มือ
่ เกิดการเบีย
่ งเบน เพือ
่ กาหนดการควบคุมใหม่ แยก และกาหนดวิธก
ี ารจัดการ
กับผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับผลกระทบ หากมี และป้ องกันหรือลดการเกิดการเบีย
่ งเบนซ้า
Critical Control Point (CCP): A step at which a control measure or control measures, essential to
control a significant hazard, is/are applied in a HACCP system.
จุดวิกฤติทต
ี่ อ
้ งควบคุม (CCP): ขัน
้ ตอนทีต
่ ้องใช ้มาตรการควบคุมมาตรการหนึง่ หรือมาตรการควบคุมต่าง ๆ ที่
จาเป็ นเพือ
่ ควบคุมอันตรายทีม
่ น
ี ัยสาคัญในระบบ HACCP
Critical limit: A criterion, observable or measurable, relating to a control measure at a CCP which
separates acceptability from unacceptability of the food.
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ค่าวิกฤต: เกณฑ์ทส
ี่ ามารถสังเกตได ้หรือวัดค่าได ้ซึง่ สัมพันธ์กบ
ั มาตรการควบคุมทีจ
่ ด
ุ CCP ซึง่ ใช ้แบ่งระดับการ
ยอมรับออกจากระดับทีย
่ อมรับไม่ได ้สาหรับอาหาร
Deviation: Failure to meet a critical limit or to follow a GHP procedure.
การเบีย
่ งเบน: ความล ้มเหลวในการปฏิบต
ั ต
ิ ามค่าวิกฤตหรือไม่สามารถปฏิบต
ั ไิ ด ้ตามขัน
้ ตอน GHP
Disinfection: Reduction by means of biological or chemical agents and/or physical methods in the
number of viable microorganisms on surfaces, in water or air to a level that does not compromise food
safety and/or suitability.
ื้ : การใช ้สารชีวภาพ หรือสารเคมี และ/หรือวิธก
การฆ่าเชอ
ี ารทางกายภาพ เพือ
่ ลดจานวนจุลน
ิ ทรียท
์ ม
ี่ ช
ี วี ต
ิ บน
พืน
้ ผิว ในน้ าหรืออากาศให ้อยูใ่ นระดับทีไ่ ม่สง่ ผลต่อความปลอดภัยของอาหาร และ/หรือความเหมาะสมของอาหาร
Flow diagram: A systematic representation of the sequence of steps used in the production or
manufacture of food.
แผนภูมก
ิ ระบวนการผลิต: การแสดงอย่างเป็ นระบบถึงลาดับขัน
้ ตอนทีใ่ ช ้ในการผลิต หรือการทาอาหาร
Food business operator (FBO): The entity responsible for operating a business at any step in the
food chain.

ผูป
้ ระกอบการธุรกิจอาหาร (FBO): กิจการทีม
่ ห
ี น ้าทีค
่ วามรับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจในทุกขัน
้ ตอนตลอดห่วงโซ่
อาหาร
Food Handler: Any person who directly handles packaged or unpackaged food, equipment and
utensils used for food, or surfaces that come into contact with food and that is expected, therefore, to
comply with food hygiene requirements.
ั ผัสโดยตรงกับอาหารทัง้ แบบบรรจุจห
ผูป
้ ฎิบ ัติตอ
่ อาหาร: บุคคลทีส
่ ม
ุ รือไม่บรรจุในหีบห่อ อุปกรณ์ และภาชนะ
ั ผัสกับอาหาร ซึง่ ได ้รับการคาดหวังว่าต ้องสอดคล ้องตามข ้อกาหนดสุขลักษณะ
สาหรับอาหาร หรือพืน
้ ผิวทีส
่ ม
อาหาร
Food hygiene: All conditions and measures necessary to ensure the safety and suitability of food at
all stages of the food chain.
สุขล ักษณะอาหาร: เงือ
่ นไข และมาตรการทีจ
่ าเป็ นทัง้ หมดทีท
่ าให ้มั่นใจในความปลอดภัย และความเหมาะสม
ของอาหาร ในทุกขัน
้ ตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร
Food hygiene system: Prerequisite programmes, supplemented with control measures at CCPs,
as appropriate, that when taken as a whole, ensure that food is safe and suitable for its intended use.
ระบบสุขล ักษณะอาหาร: โปรแกรมพืน
้ ฐานทีเ่ สริมด ้วยมาตรการควบคุมทีจ
่ ด
ุ CCPs ตามความเหมาะสม ซึง่ เมือ
่
ดาเนินการโดยรวมแล ้ว ทาให ้มั่นใจว่าอาหารปลอดภัย และเหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช ้
Food safety: Assurance that food will not cause adverse health effects to the consumer when it is
prepared and/or eaten according to its intended use.
ความปลอดภ ัยของอาหาร: ความมั่นใจว่าอาหารจะไม่กอ
่ ให ้เกิดอันตรายต่อผู ้บริโภค เมือ
่ นาไปเตรียม และ/หรือ
บริโภคตามวัตถุประสงค์การใช ้
Food suitability: Assurance that food is acceptable for human consumption according to its intended
use.
ความเหมาะสมของอาหาร: ความมั่นใจว่าอาหารเป็ นทีย
่ อมรับสาหรับการบริโภคตามวัตถุประสงค์การใช ้
Good Hygiene Practices (GHPs): Fundamental measures and conditions applied at any step within
the food chain to provide safe and suitable food.
การปฏิบ ัติสข
ุ ล ักษณะทีด
่ ี (GHPs): มาตรการ และเงือ
่ นไขพืน
้ ฐานทีป
่ ระยุกต์ใช ้ในขัน
้ ตอนใดๆ ตลอดหว่งโซ่
อาหาร เพือ
่ ส่งมอบอาหารทีป
่ ลอดภัย และเหมาะสม
HACCP Plan: Documentation or set of documents, prepared in accordance with the principles of
HACCP to ensure control of significant hazards in the food business.
แผนการวิเคราะห์อ ันตรายและจุดวิกฤตทีต
่ อ
้ งควบคุม(HACCP): เอกสารหรือชุดเอกสารทีจ
่ ัดเตรียมขึน
้ โดย
เป็ นไปตามหลักการของ HACCP เพือ
่ สร ้างความมั่นใจในการควบคุมอันตรายทีส
่ าคัญในธุรกิจอาหาร
HACCP System: The development of a HACCP plan and the implementation of the procedures in
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accordance with that plan. ระบบ HACCP: การพัฒนาแผน HACCP และการประยุกต์ใช ้ขัน
้ ตอนตามแผน

Hazard: A biological, chemical or physical agent in food with the potential to cause an adverse health
ั ยภาพทีก
effect. อ ันตราย: สารทางชีวภาพ เคมี หรือกายภาพทีม
่ อ
ี ยูใ่ นอาหาร โดยมีศก
่ อ
่ ให ้เกิดปั ญหาต่อสุขภาพ
Hazard analysis: The process of collecting and evaluating information on hazards identified in raw
materials and other ingredients, the environment, in the process or in the food, and conditions leading
to their presence to decide whether or not these are significant hazards.
การวิเคราะห์อ ันตราย: กระบวนการในการเก็บรวบรวม และประเมินข ้อมูลเกีย
่ วกับอันตรายทีถ
่ ก
ู บ่งชีใ้ นวัตถุดบ
ิ
่ ารตัดสินว่าอันตรายเหล่านีเ้ ป็ น
และส่วนผสมอืน
่ ๆ สภาวะล ้อมในกระบวนกา รหรือในอาหาร และสภาวะทีน
่ าไปสูก
อันตรายทีส
่ าคัญหรือไม่
Monitor: The act of conducting a planned sequence of observations or measurements of control
parameters to assess whether a control measure is under control.
ตรวจเฝ้าระว ัง: ดาเนินกิจกรรมตามแผนทีไ่ ด ้จัดทาไว ้เป็ นลาดับเพือ
่ สังเกต หรือตรวจวัดค่าควบคุมเพือ
่ ประเมินว่า
มาตรการยังอยูภ
่ ายใต ้การควบคุม
Primary Production: Those steps in the food chain up to and including storage and, where
appropriate, transport of outputs of farming. This would include growing crops, raising fish and animals,
and the harvesting of plants, animals or animal products from a farm or their natural habitat.
การผลิตขนต้
ั้ น: ขัน
้ ตอนในห่วงโซ่อาหารตัง้ แต่การเก็บรักษา และตามหมาะสม การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ั ว์จากฟาร์ม
ซึง่ อาจรวมถึงการปลูกพืช การเพาะเลีย
้ งปลา และสัตว์ และการเก็บเกีย
่ วพืชผล สัตว์ หรือผลิตภัณฑ์สต
หรือทีอ
่ ยูอ
่ าศัยตามธรรมชาติ
Prerequisite programme: Programmes including Good Hygiene Practices, Good Agricultural
Practices and Good Manufacturing Practices, as well as other practices and procedures such as
training and traceability, that establish the basic environmental and operating conditions that set the
foundation for implementation of a HACCP system.
้ ฐาน: โปรแกรมทีร่ วมถึงการปฏิบต
โปรแกรมพืน
ั ส
ิ ข
ุ ลักษณะทีด
่ ี การปฏิบต
ั ท
ิ างการเกษตรทีด
่ ี และการปฏิบต
ั ก
ิ าร
ผลิตทีด
่ ี เช่นเดียวกับการปฏิบต
ั ิ และขัน
้ ตอนอืน
่ ๆ เช่น การฝึ กอบรม และการตรวจสอบย ้อนกลับทีก
่ าหนดสภาวะ
แวดล ้อมพืน
้ ฐาน และสภาวะการปฏิบต
ั งิ านทีก
่ าหนดพืน
้ ฐานสาหรับการประยกุตใ์ ช ้ระบบ HACCP
Significant hazard: A hazard identified by a hazard analysis, as reasonably likely to occur at an
unacceptable level in the absence of control, and for which control is essential given the intended
use of the food.
อ ันตรายทีม
่ น
ี ัยสาค ัญ: อันตรายทีถ
่ ก
ู บ่งชีโ้ ดยการวิเคราะห์อน
ั ตรายอย่างมีเหตุผลสาหรับการเกิดขึน
้ ในระดับทีไ่ ม่
สามารถยอมรับได ้ในกรณีทข
ี่ าดการควบคุม และการควบคุมทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์การใช ้ของอาหาร
Step: A point, procedure, operation or stage in the food chain, including raw materials, from primary
production to final consumption.
ขนตอน:
ั้
จุด ขัน
้ ตอนทางาน การปฏิบต
ั ก
ิ าร หรือระดับขัน
้ ในห่วงโซ่อาหาร รวมถึงวัตถุดบ
ิ ตัง้ แต่การผลิตขัน
้ ต ้น
จนถึงการบริโภคขัน
้ สุดท ้าย
Validation of control measures: Obtaining evidence that a control measure or combination of
control measures, if properly implemented, is capable of controlling the hazard to a specified outcome.
การพิสจ
ู น์ยน
ื ย ันความใชไ้ ด้(validation)มาตรการควบคุม: การมีหลักฐานแสดงว่ามาตรการควบคุมหรือการ
ผสมผสานของมาตรการควบคุม หากดาเนินการอย่างเหมาะสม สามารถควบคุมอันตรายทีถ
่ ก
ู บ่งชีเ้ ฉพาะได ้
Verification: The application of methods, procedures, tests and other evaluations, in addition to
monitoring, to determine whether a control measure is or has been operating as intended.
การทวนสอบ: การประยุกต์ใช ้วิธก
ี าร ขัน
้ ตอนทางาน การทดสอบ และการประเมินอืน
่ ๆ เพิม
่ เติมจากการตรวจเฝ้ า
ระวัง เพือ
่ ตัดสินว่ามาตรการควบคุมดาเนินการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทต
ี่ งั ้ ใจ
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CHAPTER ONE บททีห
่ นึง่
GOOD HYGIENE PRACTICES การปฏิบ ัติสข
ุ ล ักษณะทีด
่ ี

SECTION 1: INTRODUCTION AND CONTROL OF FOOD HAZARDS สว่ นที่ 1: บทนาและการควบคุม
อ ันตรายทีม
่ ต
ี อ
่ อาหาร
The development, implementation and maintenance of GHPs provide the conditions and activities that
are necessary to support the production of safe and suitable food at all stages of the food chain from
primary production through to handling of the final product. Applied generally, they assist in controlling
hazards in food products. การพัฒนา การประยุกต์ใช ้ และคงไว ้ซึง่ GHPs ช่วยให ้สภาวะ และกิจกรรมทีจ
่ าเป็ นใน
การสนับสนุนการผลิตอาหารทีป
่ ลอดภัยและเหมาะสมในทุกขัน
้ ตอนของห่วงโซ่อาหารตัง้ แต่การผลิตขัน
้ ต ้นตลอด
จนถึงการดูแลผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้าย ซึง่ โดยทั่วไปแล ้วสามารถช่วยควบคุมอันตรายในผลิตภัณฑ์อาหารได ้ด ้วย
Knowledge of the food and its production process is essential for the effective implementation of GHPs.
This Chapter provides guidance for effective implementation of GHPs, including appropriate location,
layout, design, construction and maintenance of premises and facilities, and should be applied in
conjunction with sector and product-specific codes. ความรู ้เกีย
่ วกับอาหาร และกระบวนการผลิตอาหารเป็ น
สิง่ จาเป็ นสาหรับการประยุกต์ใช ้ GHPs อย่างมีประสิทธิผล บทนีใ้ ห ้คาแนะนาสาหรับการประยุกต์ใช ้ GHPs อย่างมี
ประสิทธิผล รวมถึงสถานทีต
่ งั ้ การวางผัง การออกแบบ โครงสร ้าง และการบารุงรักษาสิง่ ปลูกสร ้าง และสิง่ อานวย
ความสะดวก และควรใช ้ร่วมกับส่วน และผลิตภัณฑ์เฉพาะ
GHPs manage many sources of food hazards which could contaminate food products, e.g. persons who
handle food at harvest, during manufacturing, and during preparation; raw materials and other
ingredients purchased from suppliers; cleaning and maintaining the work environment; storage and
display. GHPs จัดการแหล่งอันตรายต่ออาหารต่างๆ ซึง่ สามารถปนเปื้ อนในผลิตภัณฑ์อาหารได ้, เช่น ผู ้ทีด
่ แ
ู ล
ื้ จากผู ้ขาย ;
อาหารในช่วงเก็บเกีย
่ ว, ระหว่างการผลิต, และระหว่างการจัดเตรียม วัตถุดบ
ิ และส่วนผสมอืน
่ ๆ ทีซ
่ อ
การทาความสะอาด และดูแลรักษาสภาพแวดล ้อมในการทางาน ;การเก็บรักษา และการแสดงสินค ้า
As previously noted, all FBOs should be aware of and understand hazards associated with their
businesses, and the control measures required to manage these hazards, as appropriate. FBOs should
consider (using external resources as needed) whether the application of GHPs alone is sufficient to
manage some or all of the hazards associated with the operation through control of their
sources, e.g.ตามทีร่ ะบุไว ้ก่อนหน ้านี้ FBOs, ทัง้ หลายควรตระหนัก และเข ้าใจถึงอันตรายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข ้องกับ
ธุรกิจของตนเอง, และมาตรการควบคุมทีจ
่ าเป็ นในการจัดการอันตรายเหล่านี,้ ตามความเหมาะสม. FBOs ควร
พิจารณา (การใช ้ทรัพยากรภายนอกตามความจาเป็ น) ว่าการใช ้ GHPs เพียงอย่างเดียวจะเพียงพอในการจัดการ
อันตรายบางส่วนหรือทัง้ หมดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการปฏิบต
ั งิ านผ่านการควบคุมแหล่งทีม
่ า เช่น
•

Control of water quality – minimizes the presence of many potential hazards (e.g. biological,
chemical, physical); การควบคุมคุณภาพน้ า – ลดอันตรายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได ้ให ้น ้อยทีส
่ ด
ุ (เช่น ทาง
ชีวภาพ ทางเคมี ทางกายภาพ)

•

Control of faecal contamination – minimizes the potential for contamination with many
foodborne pathogens such as Salmonella, Campylobacter, Yersinia, pathogenic strains of
E.coli ; การควบคุมการปนเปื้ อนจากสิง่ ปฏิกล
ู – ลดโอกาสในการปนเปื้ อนด ้วยจุลน
ิ ทรียก
์ อ
่ โรคทีเ่ กิดจาก
้ ซาลโมเนลลา เชือ้ แคมไพโลแบคเตอร์ เชือ้ เยอซิเนีย สายพันธุเ์ ชือ
้ โรคอีโคไล
อาหาร เช่น เชือ

•

Control of food handler practices and hygiene – prevents many potential communicable
diseases that could be foodborne; and การควบคุมการปฏิบต
ั งิ าน และสุขลักษณะของผู ้ปฎิบต
ั ต
ิ อ
่
อาหาร - ป้ องกันโรคติดต่อทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได ้จากอาหาร และ

•

Control of food contact surfaces by cleaning – removes bacterial contaminants, including
foodborne pathogens, and allergens. การควบคุมพืน
้ ผิวสัมผัสอาหารโดยการทาความสะอาด – ขจัด
สิง่ ปนเปื้ อนจากแบคทีเรีย รวมถึงจุลน
ิ ทรียก
์ อ
่ โรคในอาหาร และสารก่อภูมแ
ิ พ้

After consideration of the conditions and activities in the business, it may be determined that GHPs
alone may be sufficient to manage the hazards. However, it may also be determined that it is
necessary to place greater attention on some GHPs that are particularly important for food safety
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(e.g. increased stringency of cleaning of a mincer for producing minced meat for raw or lightly cooked
consumption compared to equipment used for producing meat to be cooked prior to consumption;
increased monitoring and/or verification of disinfection of food contact surfaces). หลังจากพิจารณา
สภาวะ และกิจกรรมต่างๆ ในธุรกิจแล ้ว ,อาจมีการพิจารณาว่า GHPs เพียงอย่างเดียวอาจเพียงพอในการจัดการ
อันตรายได ้. อย่างไรก็ตาม , อาจมีการพิจารณาถึงความจาเป็ นในการเพิม
่ ความใส่ใจมากขึน
้ กับ GHPs บางประการ
ทีม
่ ค
ี วามสาคัญต่อความปลอดภัยของอาหาร (เช่น เพิม
่ ความเข ้มงวดในการทาความสะอาดเครือ
่ งบดเนือ
้ สาหรับ
การผลิตเนือ
้ บดทีบ
่ ริโภคแบบดิบ หรือทาสุกเล็กน ้อยมากกว่าอุปกรณ์ทใี่ ช ้ในการผลิตเนือ
้ สัตว์ทต
ี่ ้องปรุงสุกก่อน
้ บนพืน
บริโภค; โดยเพิม
่ การตรวจเฝ้ าระวัง และ/หรือการทวนสอบการฆ่าเชือ
้ ผิวสัมผัสอาหาร)
Hazards that occur or are present at levels such that GHP procedures are not sufficient to provide
safe food should be managed by an appropriate combination of control measures that are capable of
preventing occurrence of hazards or eliminating or reducing them to an acceptable level. The control
measures can be identified in one or more steps throughout the production process. In the case in
which significant hazards are identified that need to be controlled after the implementation of GHPs,
it will be necessary to develop and implement a HACCP system (see Chapter 2). อันตรายทีเ่ กิดขึน
้ หรือมี
อยูใ่ นระดับทีข
่ น
ั ้ ตอนของ GHP ไม่เพียงพอในการส่งมอบอาหารทีป
่ ลอดภัยควรได ้รับการจัดการทีเ่ หมาะสมด ้วย
มาตรการควบคุมแบบผสมผสาน เพือ
่ ป้ องกันการเกิดขึน
้ ของอันตราย หรือขจัด หรือลดอันตรายให ้อยูใ่ นระดับที่
ยอมรับได ้. สามารถใช ้มาตรการควบคุมในขัน
้ ตอนเดียว หรือหลายขัน
้ ตอนตลอดกระบวนการผลิตก็ได ้. ในกรณีท ี่
อันตรายทีม
่ น
ี ัยสาคัญถูกระบุให ้ควบคุมเพิม
่ เติมหลังประยุกต์ใช ้ GHPs จาเป็ นต ้องทาการพัฒนา และประยุกต์ใช ้
ระบบ HACCP (ดูบทที่ 2).
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SECTION 2: PRIMARY PRODUCTION: สว่ นที่ 2: การผลิตขนต้
ั้ น:
OBJECTIVES: ว ัตถุประสงค์
Primary Production should be managed in a way that ensures that food is safe and
suitable for its intended use. Where necessary, this will include: การผลิตขัน้ ต ้นควรมีการจัดการ
ในลักษณะทีซ
่ งึ่ ทาให ้มั่นใจว่าอาหารปลอดภัยและเหมาะสมต่อการนาไปใช ้ตามเจตนา. หากจาเป็ น จะรวมถึง:

- an assessment of the suitability of water used where it may pose a hazard, for example,
crop irrigation, rinsing activities, etc. การประเมินความเหมาะสมของน้ าใช ้ ซึง่ อาจก่อให ้เกิดอันตรายได ้
เช่น เกษตรชลประทาน กิจกรรมการชะล ้าง ฯลฯ

− avoiding the use of areas where the environment poses a threat to the safety
of food (e.g. contaminated sites); การหลีกเลีย่ งการใช ้พืน
้ ทีท
่ ส
ี่ ภาพแวดล ้อมก่อให ้เกิดภัยคุกคามต่อ
ความปลอดภัยของอาหาร (เช่น สถานทีผ
่ ลิตทีม
่ ก
ี ารปนเปื้ อน)

− controlling contaminants, pests and diseases of animals and plants, to the extent
practicable, to minimize the threat to food safety (e.g. appropriate use of pesticides and
veterinary drugs); การควบคุมสิง่ ปนเปื้ อน, สัตว์พาหะนาเชือ้ และโรคของสัตว์และพืชเท่าทีส
่ ามารถปฏิบต
ั ิ
ได ้ เพือ
่ ลดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอาหาร (เช่น การใช ้สารกาจัดแมลง และยาสัตว์ทเี่ หมาะสม)

− adopting practices and measures to ensure food is produced under appropriately
hygienic conditions (e.g. cleaning and maintaining harvest equipment, rinsing, hygienic
milking practices). การรับเอาวิธก
ี ารปฏิบัตแ
ิ ละมาตรการต่างๆมาใช ้ เพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่ามีการผลิตอาหาร
ภายใต ้สภาวะทีถ
่ ก
ู สุขลักษณะทีเ่ หมาะสม (เช่น การทาความสะอาดและบารุงรักษาอุปกรณ์เก็บเกีย
่ ว, การชะ
ล ้าง, การปฏิบต
ั ก
ิ ารรีดนมทีม
่ ส
ี ข
ุ ลักษณะ)

ี้ จงเหตุผล:
RATIONALE: คาชแ
To reduce the likelihood of introducing a contaminant which may adversely affect the
safety of food, or its suitability for consumption, at all stages of the food chain. เพือ
่ ลดความ
เป็ นไปได ้ทีจ
่ ะนาสิง่ ปนเปื้ อนซึง่ อาจส่งผลเสียต่อความปลอดภัยของอาหาร หรือความเหมาะสมของอาหารในการ
บริโภค ในทุกขัน
้ ตอนของห่วงโซ่อาหาร

The types of activities involved in primary production may make eliminating or reducing some hazards
difficult. However, by applying prerequisite programmes such as Good Agricultural Practices (GAPs)
and/or GHPs, steps can be taken to minimize the occurrence and levels of hazards in the food chain,
e.g. at milking for dairy production, steps taken in the hygienic production of eggs, or the controls on
irrigation water used for growing salad crops. Not all provisions apply for all primary production
situations and consideration will need to be given by the FBO on the appropriateness of the measures
to be taken. ประเภทของกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข ้องกับการผลิตขัน้ ต ้นอาจขจัด หรือลดอันตรายบางอย่างได ้ยาก อย่างไรก็ตาม โดย
การประยุกต์ใช ้โปรแกรมพืน
้ ฐาน (prerequisite programmes) เช่น การปฏิบต
ั ท
ิ างการเกษตรทีด
่ ี (GAPs) และ/หรือ GHPs
ขัน
้ ตอนต่างๆ สามารถช่วยลดการเกิด และระดับของอันตรายในห่วงโซ่อาหารได ้ เช่น การรีดนมสาหรับการผลิตนม ขัน
้ ตอนใน
การเก็บไข่ทถ
ี่ ก
ู สุขลักษณะ หรือการควบคุมระบบน้ าชลประทานทีใ่ ช ้สาหรับการปลูกพืชสลัด หลักการประยุกต์ใช ้ในการผลิต
ขัน
้ ต ้นไม่ได ้เหมาะสมกับทุกๆ FBO โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ความเหมาะสมของมาตรการนั น
้

2.1 Environmental control การควบคุมสภาพแวดล้อม
Potential sources of contamination from the environment should be identified. In particular, primary
production should not be carried out in areas where the presence of contaminants would lead to an
unacceptable level of such contaminants in food, e.g. using polluted areas2, locating near facilities
emitting toxic or offensive odours which could taint foodstuffs or near sources of contaminated water
such as discharge of waste water from industrial production or runoff from agricultural land

with high faecal material or chemical residues, unless there is a measure to reduce or
prevent the contamination of food. ควรระบุแหล่งทีม่ าของการปนเปื้ อนจากสภาพแวดล ้อมทีม่ นี ัยยะ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ , การผลิตขัน
้ ต ้นไม่ควรดาเนินการในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ส
ี งิ่ ปนเปื้ อนทีอ
่ าจนาไปสูร่ ะดับทีไ่ ม่สามารถยอมรับได ้ของสิง่ ปนเปื้ อนใน
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อาหาร เช่น การใช ้พืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ม
ี ลพิษ2 ซึง่ ตัง้ อยูใ่ กล ้กับสถานประกอบการทีท
่ ป
ี่ ล่อยสารพิษ หรือกลิน
่ ไม่พงึ ประสงค์ทส
ี่ ามารถทา
ให ้อาหารปนเปื้ อนกลิน
่ หรือใกล ้แหล่งน้ าทีป
่ นเปื้ อน เช่น การปล่อยน้ าเสียจากอุตสาหกรรม หรือการไหลของน้ าจากพืน
้ ที่
เกษตรกรรมทีม
่ ส
ี งิ่ ปฏิกล
ู หรือสารเคมีตกค ้างสูง เว ้นแต่จะมีมาตรการในการลดหรือป้ องกันการปนเปื้ อนของอาหาร

2.2 Hygienic Production การผลิตอย่างถูกสุขล ักษณะ
The potential effects of primary production activities on the safety and suitability of food should be
considered at all times. In particular, this includes identifying any specific points in such activities
where a high probability of contamination may exist and taking specific measures to minimize and, if
possible, eliminate that probability. ควรพิจารณาถึงผลกระทบทีม
่ น
ี ั ยยะของกิจกรรมการผลิตขัน
้ ต ้นต่อความปลอดภัย
และความเหมาะสมของอาหารตลอดเวลา. โดยเฉพาะ, จะต ้องรวมถึงการระบุจด
ุ เฉพาะใดของกิจกรรมทีม
่ โี อกาสูงต่อการ
ปนเปื้ อน และการใช ้มาตรการเฉพาะเพือ
่ ลด และ, ขจัดโอกาสการเกิดของอันตราย หากเป็ นไปได ้

Producers should as far as practicable implement measures to: ผู ้ผลิตควรใช ้มาตรการต่างๆ เท่าทีจ่ ะสามารถ
ปฏิบต
ั ไิ ด ้ในการ:

•

control contamination from soil, water, feedstuffs, fertilizers (including natural fertilizers),
pesticides, veterinary drugs or any other agent used in primary production; ควบคุมการปนเปื้ อน
จากดิน, น้ า, อาหารสัตว์, ปุ๋ย (รวมถึงปุ๋ยธรรมชาติ), ยาฆ่าแมลง, ยาสัตว์, หรือสารอืน
่ ใดทีใ่ ช ้ในการผลิตขัน
้ ต ้น

•

protect food sources from faecal and other contamination (e.g. zoonotic foodborne agents); ปกป้ อง

•

control plant and animal health so that it does not pose a threat to human health through
food consumption, or adversely affect the suitability of the product (e.g. observe the
withdrawal period of veterinary drugs and pesticides, keeping records where applicable);
and manage waste and store harmful substances appropriately ควบคุมสุขอนามัยพืชและสัตว์ เพือ
่

แหล่งอาหารจากสิง่ ปฏิกล
ู และการปนเปื้ อนอืน
่ ๆ (เช่น สารทีเ่ กิดจากโรคติดต่อจากสัตว์สค
ู่ นทางอาหาร)

ไม่ให ้ก่อภัยคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ผา่ นการบริโภค หรือส่งผลเสียต่อความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ (เช่น
สังเกตระยะเวลาการสลายตัวของยาสัตว์ และยาฆ่าแมลง การเก็บบันทึก หากมี) และ จัดการของเสีย และจัดเก็บ
สารเคมีอน
ั ตรายอย่างเหมาะสม

2.3 Handling, Storage and Transport การปฏิบ ัติ, จ ัดเก็บ และการขนสง่
Procedures should be in place to: ควรมีขน
ั ้ ตอนดาเนินงานทีจ
่ ะ:
•

sort food to remove material which should not be used for human consumption; คัดเลือกอาหารเพือ
่

•

dispose of any rejected material in a hygienic manner; and กาจัดวัสดุทถี่ ก
ู คัดทิง้ ในลักษณะทีถ
่ ก
ู สุขลักษณะ

•

protect food from contamination by pests, or by chemical, physical or microbiological contaminants
or other objectionable substances during handling (e.g. sorting, grading, washing), storage and
transport.
Care should be taken to prevent deterioration and spoilage through appropriate measures which
may include controlling temperature, humidity, and/or other controls. ปกป้ องอาหารจากการปนเปื้ อน

ขจัดวัสดุทไี่ ม่ควรนามาใช ้เพือ
่ การบริโภคของมนุษย์
และ

้ หรือสิง่ ปนเปื้ อนจากสารเคมี กายภาพหรือชีวภาพ หรือสารทีไ่ ม่พงึ ประสงค์อน
จากสัตว์พาหะนาเชือ
ื่ ในระหว่างการดูแล
อาหาร (เช่น การคัดแยก การคัดเกรด การล ้าง) การเก็บรักษา และการขนส่ง ควรใช ้ความระมัดระวังในการป้ องกันการ
่ มสภาพ และการเน่าเสียโดยใช ้มาตรการทีเ่ หมาะสมซึง่ อาจรวมถึงการควบคุมอุณหภูม ิ ความชืน
้ และ/หรือการควบคุม
เสือ
อืน
่ ๆ

2.4 Cleaning, Maintenance and Personnel Hygiene การทาความสะอาด การบารุงร ักษาและ
สุขล ักษณะสว่ นบุคคล

Appropriate facilities and procedures should be in place to ensure that: ควรมีสงิ่ อานวยความสะดวก
และขัน
้ ตอนการทางานทีเ่ หมาะสมเพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่า:
•

cleaning and maintenance are carried out effectively and do not compromise food safety (e.g.
ensuring equipment used in harvest is not a source of contamination); and มีการทาความ
สะอาด และการบารุงรักษาอย่างมีประสิทธิผล และไม่ยอมให ้มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของอาหาร
(เช่น การทาให ้มั่นใจว่าอุปกรณ์ทใี่ ช ้ในการเก็บเกีย
่ วไม่เป็ นแหล่งทีม
่ าของการปนเปื้ อน) และ
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•

an appropriate degree of personal hygiene is maintained to ensure personnel are not a source
of contamination (e.g. by human faeces). มีการคงไว ้ซึง่ สุขลักษณะส่วนบุคคลในระดับทีเ่ หมาะสม
เพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่าบุคลากรไม่เป็ นแหล่งทีม
่ าของการปนเปื้ อน (เช่น จากสิง่ ปฏิกล
ู ของมนุษย์)
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SECTION 3: ESTABLISHMENT - DESIGN OF FACILITIES AND EQUIPMENT สว่ นที่ 3: สถาน
ประกอบการ - การออกแบบสงิ่ อานวยความสะดวกและอุปกรณ์
OBJECTIVES: ว ัตถุประสงค์:

Depending on the nature of the operations and the associated risks, premises, equipment and facilities
should be located, designed and constructed to ensure that: ขึน้ กับลักษณะของการดาเนินงานและความเสีย่ งที่
เกีย
่ วข ้อง, ตัวอาคารสถานทีผ
่ ลิต, อุปกรณ์และสิง่ อานวยความสะดวกต่าง ๆ ควรมีทต
ี่ งั ้ , ออกแบบและสร ้างโดยทาให ้มั่นใจว่า:

•

contamination is minimized; มีการปนเปื้ อนน ้อยทีส
่ ด
ุ

•

design and layout permit appropriate maintenance, cleaning and disinfection and minimize
airborne contamination; การออกแบบ และวางผังเอือ้ อานวยต่อการบารุงรักษา การทาความสะอาดและการฆ่าเชือ้
และลดการปนเปื้ อนจากอากาศได ้อย่างเหมาะสม

•

surfaces and materials, in particular those in contact with food, are non-toxic for their intended
ั ผัสกับอาหารเป็ นวัสดุทไี่ ม่เป็ นพิษในการนามาใช ้
use; พืน
้ ผิว และวัสดุโดยเฉพาะในส่วนทีส
่ ม

•

where appropriate, suitable facilities are available for temperature, humidity and other controls; ใน
้ และการควบคุมอืน
กรณีทเี่ หมาะสม มีสงิ่ อานวยความสะดวกทีเ่ หมาะสมสาหรับอุณหภูม ิ ความชืน
่ ๆ

•

there is effective protection against pest access and harbourage; and มีการป้ องกันทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล
้ และ
สาหรับการเข ้ามา และอาศัยอยูข
่ องสัตว์พาหะนาเชือ

•

there are sufficient and appropriate washroom facilities for personnel. มีสงิ่ อานวยความสะดวกใน
ห ้องน้ าทีเ่ พียงพอและเหมาะสมสาหรับบุคลากร

ี้ จงเหตุผล:
RATIONALE: คาชแ
Attention to good hygienic design and construction, appropriate location, and the provision of adequate
facilities is necessary to enable contaminants to be effectively controlled. การเอาใจใส่ตอ
่ การออกแบบ และการ

ก่อสร ้างอย่างถูกสุขลักษณะ มีทาเลทีต
่ งั ้ เหมาะสม และมีการจัดหาสิง่ อานวยความสะดวกไว ้พอเพียง เป็ นสิง่ จาเป็ นต่อการควบคุมสิง่
ปนเปื้ อนได ้อย่างมีประสิทธิผล

3.1 LOCATION AND STRUCTURE ทาเลทีต
่ งและโครงสร้
ั้
าง

3.1.1 Location of establishment ทาเลทีต
่ งของสถานประกอบการ
ั้
Food establishments should not be located where there is a threat to food safety or suitability and
hazards cannot be controlled by reasonable measures. The location of an establishment, including
temporary/mobile establishments, should not introduce any hazards from the environment that
cannot be controlled. In particular, unless sufficient safeguards are provided, establishments should
normally be located away from: สถานประกอบการด ้านอาหารไม่ควรตัง้ อยูใ่ นทาเลทีม
่ ภ
ี ัยคุกคามต่อความปลอดภัย

หรือความเหมาะสมของอาหารและไม่สามารถควบคุมอันตรายด ้วยมาตรการทีเ่ หมาะสมได ้ ทาเลทีต
่ งั ้ ของสถานประกอบการ
โดยรวมถึงสถานประกอบการชัว่ คราว/เคลือ
่ นทีไ่ ด ้ ไม่ควรตัง้ ในพืน
้ ทีไ่ ม่สามารถควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล ้อมได ้ เว ้นแต่ม ี
การป้ องกันทีเ่ พียงพอ,สถานประกอบการต่างๆ ควรตัง้ อยูห
่ า่ งจาก:

•

environmentally polluted areas and industrial activities which are reasonably likely to
contaminate food; บริเวณทีส
่ ภาพแวดล ้อมมีมลภาวะ และมีการดาเนินงานของอุตสาหกรรมทีม
่ แ
ี นวโน ้มว่าจะ
ปนเปื้ อนอาหาร

•

areas subject to flooding; บริเวณทีน
่ ้ าท่วมถึงได ้

•

areas prone to infestations of pests; and บริเวณทีเ่ สีย่ งต่อการระบาดของสัตว์พาหะนาเชือ้ และ

•

areas where wastes, either solid or liquid, cannot be removed effectively. บริเวณทีไ่ ม่สามารถขน
ถ่ายของเสีย ไม่วา่ จะเป็ นของแข็งหรือของเหลวออกไปได ้อย่างมีประสิทธิผล
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3.1.2 Design and layout of food establishment การออกแบบ และการวางผ ังสถานประกอบการด้าน
อาหาร

The design and layout of food establishments should permit adequate maintenance and cleaning. The
layout of premises and the flow of operations, including the movements of personnel and material
within the buildings, should be such that cross-contamination is minimized or prevented. การออกแบบ
และการวางผังของสถานประกอบการด ้านอาหารควรเอือ
้ อานวยต่อการบารุงรักษา และการทาความสะอาดอย่างเพียงพอ โดย
การวางผังของอาคารสถานประกอบการ และผังการไหลของกระบวนการ รวมถึงเส ้นทางการไหลของบุคลากร และวัสดุภายใน
อาคารควรลดหรือป้ องกันการปนเปื้ อนข ้าม

Areas having different levels of hygiene control (e.g. the raw material and finished product areas) should
be separated to minimize cross-contamination through measures such as physical separation (e.g.
walls, partitions) and/or location (e.g. distance), traffic flow (e.g. one-directional production flow),
airflow, or separation in time, with suitable cleaning and disinfection between uses. พืน
้ ทีม
่ รี ะดับการควบคุม

สุขลักษณะทีแ
่ ตกต่างกัน (เช่น บริเวณทีว่ างวัตถุดบ
ิ และผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป) ควรแยกออกจากกัน เพือ
่ ลดการปนเปื้ อนข ้ามโดย
ใช ้มาตรการต่าง ๆ เช่น การแยกทางกายภาพ (เช่น ผนั ง, ฝากัน
้ ) และ/หรือทีต
่ งั ้ (เช่น ระยะทาง), ทิศทางการไหล (เช่น การ
้ ที่
ไหลของการผลิตแบบทิศทางเดียว), การไหลของอากาศ, หรือการแยกช่วงเวลา, พร ้อมการทาความสะอาดและการฆ่าเชือ
เหมาะสมระหว่างการใช ้งาน

3.1.3 Internal structures and fittings โครงสร้างภายใน และสว่ นประกอบ
Structures within food establishments should be soundly built of durable materials, which are easy to
maintain, clean and, where appropriate, easy to disinfect. They should be constructed of non-toxic
and inert materials according to intended use and normal operating conditions. In particular, the
following specific conditions should be satisfied where necessary to protect the safety and suitability
of food: โครงสร ้างภายในสถานประกอบการด ้านอาหารควรสร ้างอย่างถูกต ้อง ด ้วยวัสดุทท
ี่ นทาน, ซึง่ ง่ายต่อการบารุงรักษา,
้ ตามความเหมาะสม. ควรสร ้างจากวัสดุทไี่ ม่เป็ นพิษ และไม่ทาปฏิกริ ย
ทาความสะอาดและ, ง่ายต่อการฆ่าเชือ
ิ าตามการ
วัตถุประสงค์การใช ้ และสภาวะการปฏิบต
ั งิ านตามปกติ. โดยเฉพาะอย่างยิง่ , ควรปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขเฉพาะต่อไปนี้ เพือ
่
ป้ องกันความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร หากจาเป็ น:

•

the surfaces of walls, partitions and floors should be made of impervious materials that are
easy to clean and, where necessary, disinfect; พืน
้ ผิวของผนั ง ฝากัน
้ และพืน
้ ควรทาจากวัสดุกน
ั น้ าทีท
่ า
้ ได ้ หากจาเป็ น
ความสะอาดง่าย และฆ่าเชือ

•

walls and partitions should have a smooth surface up to a height appropriate to the operation;

•

floors should be constructed to allow adequate drainage and cleaning; พืน
้ ควรสร ้างให ้สามารถ
ระบายน้ า และทาความสะอาดได ้อย่างเพียงพอ

•

ceilings and overhead fixtures (e.g. lighting) should be constructed to be shatterproof where
appropriate, and finished to minimize the build-up of dirt and condensation and the shedding
of particles; เพดาน และอุปกรณ์ทยี่ ดึ ติดอยูด
่ ้านบน (เช่น หลอดไฟ) ควรสร ้างให ้อยูใ่ นสภาพทีป
่ ้ องกันการแตก

ผนั ง และฝากัน
้ ควรมีพน
ื้ ผิวทีเ่ รียบ มีความสูงพอเหมาะกับการปฏิบต
ั งิ าน

กระจายอย่างเหมาะสม และสามารถลดการสะสมของสิง่ สกปรก และการควบแน่น และฝุ่ น

•

windows should be easy to clean, be constructed to minimize the build-up of dirt and, where
necessary, be fitted with removable and cleanable insect-proof screens; and หน ้าต่างควรทาความ
สะอาดได ้ง่าย สร ้างให ้ลดการเกาะของสิง่ สกปรก และในกรณีทจ
ี่ าเป็ น, ควรติดมุ ้งลวดกันแมลงทีส
่ ามารถถอดออก
และทาความสะอาดได ้ง่าย และ

•

doors should have smooth, non-absorbent surfaces, be easy to clean and, where necessary,
้ ได ้ หากจาเป็ น
disinfect. ประตูควรมีพน
ื้ ผิวทีเ่ รียบ, ไม่ดด
ู ซับน้ า, ทาความสะอาดได ้ง่าย, และสามารถฆ่าเชือ

Work surfaces that come into direct contact with food should be in sound condition, durable, and easy
to clean, maintain and disinfect. They should be made of smooth, non-absorbent materials, and inert
to the food, to detergents and to disinfectants under normal operating conditions.พืน
้ ผิวบริเวณปฏิบต
ั งิ าน
้ . ควร
ทีจ
่ ะสัมผัสโดยตรงกับอาหารควรอยูใ่ นสภาพทีส
่ มบูรณ์, ทนทาน, และง่ายต่อการทาความสะอาด, บารุงรักษา และฆ่าเชือ
้ ภายใต ้สภาพการปฏิบต
ทาจากวัสดุทเี่ รียบ, ไม่ดด
ู ซับ, และไม่ทาปฏิกริ ย
ิ ากับอาหาร, สารทาความสะอาด และสารฆ่าเชือ
ั งิ าน
ปกติ

3.1.4 Temporary/mobile food establishments and vending machines สถานประกอบการด้าน
ิ ค้าอ ัตโนม ัติ
อาหารแบบชว่ ั คราว/เคลือ
่ นที่ และเครือ
่ งจาหน่ายสน
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Establishments and structures covered here include market stalls, street vending vehicles, vending
machines and temporary premises such as tents and marquees. สถานประกอบการ และโครงสร ้าง ครอบคลุม
ถึงแผงขายของ รถเข็นขายของริมบาทวิถ ี เครือ
่ งจาหน่ายสินค ้าอัตโนมัต ิ และสิง่ ปลูกสร ้างชัว่ คราว เช่น เต็นท์ และกระโจม

Such premises and structures should be located, designed and constructed to avoid, as far as
reasonably practicable, the contamination of food and the harbouring of pests. Adequate facilities for
toileting and washing hands should be provided, where appropriate. สิง่ ปลูกสร ้าง และโครงสร ้างดังกล่าวควร
้
มีการติดตัง้ ออกแบบ และสร ้างในลักษณะทีห
่ ลีกเลีย
่ งการปนเปื้ อนของอาหาร และการเป็ นทีอ
่ ยูอ
่ าศัยของสัตว์พาหะนาเชือ
ควรมีสงิ่ อานวยความสะดวกทีเ่ พียงพอสาหรับห ้องน้ า และการล ้างมือ ตามทีเ่ หมาะสม

3.2 Facilities สงิ่ อานวยความสะดวก
3.2.1 Drainage and waste disposal facilities สงิ่ อานวยความสะดวกในการระบายนา้ และการกาจ ัดของ
ี
เสย
Adequate drainage and waste disposal systems and facilities should be provided and well maintained.
They should be designed and constructed so that the likelihood of contaminating food or the water
supply is avoided. For plumbing, steps should be taken to prevent backflow, cross-connections, and
backup of sewer gases. It is important that drainage does not flow from highly contaminated areas
(such as toilets or raw production areas) to areas where finished food is exposed to the environment.
ควรจัดให ้มีระบบ และสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับการระบายน้ า และการกาจัดของเสียอย่างเพียงพอ และได ้รับการดูแล

อย่างดี โดยควรออกแบบและสร ้างให ้สามารถหลีกเลีย
่ งโอกาสในการปนเปื้ อนของอาหาร หรือน้ าใช ้ สาหรับระบบท่อน้ าต ้อง
่ มต่อข ้าม และการสะสมของก๊าซในท่อระบายน้ าทิง้ ซึง่ เป็ นเรือ
สามารถป้ องกันการไหลย ้อนกลับ การเชือ
่ งสาคัญมากทีก
่ าร
ระบายน้ าต ้องไม่ไหลจากบริเวณทีม
่ ก
ี ารปนเปื้ อนสูง (เช่น ห ้องสุขาหรือบริเวณผลิตของดิบ) ไปยังบริเวณทีม
่ อ
ี าหารสาเร็จรูปที่
เปิ ดสัมผัสกับสภาพแวดล ้อม

Waste should be collected, disposed of by trained personnel and, where appropriate, disposal
records maintained. The waste disposal site should be located away from the food establishment to
prevent pest infestation. Containers for waste, by-products and inedible or hazardous substances
should be specifically identifiable, suitably constructed and, where appropriate, made of impervious
material. ของเสียควรเก็บ, และกาจัดโดยบุคลากรทีผ
่ า่ นการฝึ กอบรม และ, มีการเก็บรักษาบันทึกการกาจัด ตามเหมาะสม.

้ . ภาชนะบรรจุ
สถานทีก
่ าจัดของเสียควรตัง้ อยูห
่ า่ งจากสถานประกอบการด ้านอาหารเพือ
่ ป้ องกันการรบกวนจากสัตว์พาหะนาเชือ
ของเสีย ผลิตภัณฑ์พลอยได ้ และสารทีบ
่ ริโภคไม่ได ้ หรือสารอันตรายควรมีการระบุเฉพาะ, สร ้างขึน
้ อย่างเหมาะสม และ, ทา
จากวัสดุทไี่ ม่ดด
ู ซับ ตามเหมาะสม

Containers used to hold hazardous substances prior to disposal should be identified and, where
appropriate, be lockable to prevent intentional or accidental contamination of food. ภาชนะบรรจุทใี่ ช ้เก็บ
สารอันตรายก่อนการกาจัดควรถูกระบุ
เหมาะสม

และ,สามารถปิ ดล็อคเพือ
่ ป้ องกันการปนเปื้ อนอาหารโดยเจตนาหรือไม่เจตนา

ตาม

3.2.2 Cleaning facilities สงิ่ อานวยความสะดวกในการทาความสะอาด
Adequate, suitably designated facilities should be provided for cleaning utensils and equipment. Such
facilities should have an adequate supply of hot and/or cold water, where required. A separate
cleaning area should be provided for tools and equipment from highly contaminated areas like
toilets, drainage and waste disposal areas. Where appropriate, facilities for washing food should be
separate from facilities for cleaning utensils and equipment, and separate sinks should be available
for hand washing and food washing. ควรจัดให ้มีสงิ่ อานวยความสะดวกอย่างเพียงพอและเหมาะสมสาหรับเครือ
่ งใช ้
และอุปกรณ์ในการทาความสะอาด. สิง่ อานวยความสะดวกดังกล่าวควรมีน้ าร ้อน และ/หรือน้ าเย็นเพียงพอตามความจาเป็ น.
ควรจัดให ้มีพน
ื้ ทีท
่ าความสะอาดแยกกันสาหรับเครือ
่ งมือ และอุปกรณ์ออกจากบริเวณทีม
่ ก
ี ารปนเปื้ อนสูง เช่น ห ้องสุขา พืน
้ ที่
ระบายน้ า และพืน
้ ทีก
่ าจัดขยะ. ควรแยกสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับการล ้างอาหารออกจากสิง่ อานวยความสะดวกสาหรับทา
ความสะอาดเครือ
่ งใช ้ และอุปกรณ์ ตามเหมาะสม, และควรมีอา่ งล ้างมือแยกจากอ่างล ้างอาหาร

3.2.3 Personnel hygiene facilities and toilets สงิ่ อานวยความสะดวกสุขล ักษณะสว่ นบุคคล และห้อง
สุขา
Adequate washing and toilet facilities should be available so that an appropriate degree of personal
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hygiene can be maintained and to avoid personnel contaminating food. Such facilities should be
suitably located and should not be used for other purposes such as storage of food or items that
contact food. They should include: ควรมีสงิ่ อานวยความสะดวกในการชะล ้างและห ้องสุขาอย่างเพียงพอเพือ
่ ให ้

สามารถรักษาสุขลักษณะส่วนบุคคลในระดับทีเ่ หมาะสมและเพือ
่ หลีกเลีย
่ งการปนเปื้ อนอาหารจากบุคลากร. สิง่ อานวยความ
สะดวกดังกล่าวควรตัง้ อยูใ่ นบริเวณทีเ่ หมาะสม และไม่ควรนามาใช ้เพือ
่ วัตถุประสงค์อน
ื่ เช่น การเก็บรักษาอาหาร หรือสิง่ ของที่
สัมผัสกับอาหาร โดยควรรวมถึง:

•

adequate means of washing and drying hands, including soap (preferably liquid soap), wash
basins and, where appropriate, a supply of hot and cold (or suitably temperature controlled)
water; อุปกรณ์ล ้างมือ และทาให ้มือแห ้งทีเ่ พียงพอ, รวมถึงสบู่ (ควรเป็ นสบูเ่ หลว), อ่างล ้างมือ และระบบน้ าร ้อน
และน้ าเย็น, (หรือมีการควบคุมอุณหภูมท
ิ เี่ หมาะสม) ตามเหมาะสม

•

hand washing basins of an appropriate hygienic design, ideally with taps not operated by hands;
where this is not possible, appropriate measures to minimize contamination from the taps
should be in place; and อ่างล ้างมือทีอ่ อกแบบตามหลักสุขลักษณะทีเ่ หมาะสม, ดีทส
ี่ ด
ุ คือหัวก๊อกแบบไม่ต ้องใช ้
มือจับ; หากเป็ นไปไม่ได ้, ควรมีมาตรการทีเ่ หมาะสมทีจ
่ ะลดการปนเปื้ อนจากหัวก๊อก และ

•

suitable changing facilities for personnel, if needed. สิง่ อานวยความสะดวกสาหรับเปลีย่ นเสือ้ ผ ้าที่
เหมาะสมสาหรับบุคลากร หากจาเป็ น

Handwashing basins should not be used for washing food or utensils. ไม่ควรใช ้อ่างล ้างมือในการล ้างอาหาร
หรือเครือ
่ งใช ้

3.2.4 Temperature อุณหภูม ิ
Depending on the nature of the food operations undertaken, adequate facilities should be available
for heating, cooling, cooking, refrigerating and freezing food, for storing refrigerated or frozen foods,
and, when necessary, controlling ambient temperatures to ensure the safety and suitability of food.
โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั ลักษณะของการปฏิบต
ั งิ านด ้านอาหาร, ควรมีสงิ่ อานวยความสะดวกทีเ่ พียงพอในการให ้ความร ้อน, ทาให ้เย็น,
ปรุงสุก, แช่เย็นและแช่แข็งอาหาร, สาหรับการเก็บรักษาอาหารทีต
่ ้องแช่เย็นหรือแช่แข็ง, และ,หากจาเป็ น, การควบคุม
อุณหภูมโิ ดยรอบ เพือ
่ ทาให ้มั่นใจในความปลอดภัย และความเหมาะสมของอาหาร

3.2.5 Air quality and ventilation คุณภาพอากาศและการระบายอากาศ
Adequate means of natural or mechanical ventilation should be provided, in particular to: ควรจัดให ้มี
วิธก
ี ารระบายอากาศโดยธรรมชาติ หรือโดยเครือ
่ งกลทีเ่ พียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ
่ :

•

minimize air-borne contamination of food, for example, from aerosols and condensation
droplets;
ลดการปนเปื้ อนอาหารจากอากาศ เช่น จากละอองน้ า และหยดน้ าจากการควบแน่นของไอน้ า

•

help control ambient temperatures; ช่วยควบคุมอุณหภูมโิ ดยรอบ

•

control odours which might affect the suitability of food; and ควบคุมกลิน่ ทีอ
่ าจส่งผลต่อความเหมาะสม

•

control humidity to ensure the safety and suitability of food (e.g. to prevent an increase in
moisture of dried foods that would allow growth of microorganisms and production of toxic
metabolites).

ของอาหาร และ

้ เพือ
้ ทีเ่ พิม
ควบคุมความชืน
่ ทาให ้มั่นใจในความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร (เช่น เพือ
่ ป้ องกันความชืน
่ ขึน
้ ใน
อาหารแห ้งทีจ
่ ะทาให ้จุลน
ิ ทรียเ์ จริญเติบโต และผลิตสารพิษ)

Ventilation systems should be designed and constructed so that air does not flow from contaminated
areas to clean areas; the systems should be easy to maintain and clean. ควรออกแบบ และสร ้างระบบระบาย
่ ริเวณทีส
อากาศเพือ
่ ไม่ให ้อากาศไหลจากบริเวณทีป
่ นเปื้ อนไปสูบ
่ ะอาด ระบบควรได ้รับการบารุงรักษาและทาความสะอาดได ้
ง่าย

3.2.6 Lighting การให้แสงสว่าง
Adequate natural or artificial lighting should be provided to enable the food business to operate in a
hygienic manner. Lighting should be such that it does not adversely impact the ability to detect defects
of, or contaminants in, food or the examination of facilities and equipment for cleanliness. The intensity
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should be adequate to the nature of the operation. Light fittings should, where appropriate, be
protected to ensure that food is not contaminated by breakages of lighting elements.
ควรจัดให ้มีแสงสว่างจากธรรมชาติหรือแสงจากไฟฟ้ าทีเ่ พียงพอเพือ
่ ให ้ธุรกิจอาหารปฏิบต
ั งิ านอย่างมีสข
ุ ลักษณะ. แสงสว่าง
ควรเป็ นแบบทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบในทางลบต่อความสามารถในการตรวจหาข ้อบกพร่อง, หรือสิง่ ปนเปื้ อนในอาหาร ,หรือการ
ตรวจสอบความสะอาดของสิง่ อานวยความสะดวกและอุปกรณ์. ความเข ้มของแสงควรพอเหมาะกับลักษณะของการปฏิบต
ั งิ าน.
ควรมีการป้ องกันอุปกรณ์แสงสว่าง,อย่างเหมาะสม,เพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่าอาหารจะไม่ถก
ู ปนเปื้ อนหากมีการแตกหักของอุปกรณ์
แสงสว่าง.

3.2.7 Storage การเก็บร ักษา
Adequate and, where necessary, separate facilities for the safe and hygienic storage of food
products, food ingredients, food packaging materials and non-food chemicals (including cleaning
materials, lubricants, fuels), should be provided. Storage should allow for segregation of raw and
cooked foods or allergenic and non-allergenic food.ในกรณีทจี่ าเป็ น ควรจัดให ้มีสงิ่ อานวยความสะดวกทีแ่ ยก

ต่างหากอย่างเพียงพอสาหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ส่วนผสมอาหาร วัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร และสารเคมีทไี่ ม่ใช่
้ เพลิง) ทีป
อาหาร (รวมถึงสารทาความสะอาด น้ ามันหล่อลืน
่ เชือ
่ ลอดภัย และถูกสุขลักษณะ การเก็บรักษาควรสามารถแยก
อาหารดิบ และอาหารปรุงสุกออกจากกัน หรืออาหารทีม
่ ส
ี ารก่อภูมแ
ิ พ ้ และอาหารทีไ่ ม่มส
ี ารก่อภูมแ
ิ พ ้ออกจากกัน

Food storage facilities should be designed and constructed to: ควรออกแบบและสร ้างสิง่ อานวยความสะดวก
ในการเก็บรักษาอาหารเพือ
่ :

•

facilitate adequate maintenance and cleaning; อานวยความสะดวกในการบารุงรักษา และทาความสะอาด

•

้
avoid pest access and harbourage; หลีกเลีย่ งการเข ้าถึงและอาศัยอยูข
่ องสัตว์พาหะนาเชือ

•

enable food to be effectively protected from contamination, including allergen cross-contact,
during storage; and สามารถป้ องกันอาหารจากการปนเปื้ อนอย่างมีประสิทธิผล, โดยรวมถึง การสัมผัสข ้ามของ

อย่างเพียงพอ

สารก่อภูมแ
ิ พ ้ในระหว่างการเก็บรักษา และ

•

where necessary, provide an environment which minimizes the deterioration of food (such as by
่ มสภาพของอาหาร
temperature and humidity control). ในกรณีทจี่ าเป็ น, ให ้สภาพแวดล ้อมทีช
่ ว่ ยลดการเสือ
้ )
(เช่น โดยการควบคุมอุณหภูม ิ และความชืน

The type of storage facilities required will depend on the nature of the food. Separate, secure,
storage facilities for cleaning materials and hazardous substances should be provided. ประเภทของสิง่
อานวยความสะดวกในการเก็บรักษาทีจ
่ าเป็ นขึน
้ อยูก
่ บ
ั ลักษณะของอาหาร. ควรจัดให ้มีสงิ่ อานวยความสะดวกทีแ
่ ยกออก,
ปลอดภัย, และเก็บรักษาวัสดุทาความสะอาดและสารอันตรายต่างๆ

3.3 Equipment อุปกรณ์
3.3.1 General ทว่ ั ไป
Equipment and containers coming into contact with food should be suitable for food contact;
designed, constructed and located to ensure that they can be adequately cleaned (other than
containers which are single- use only); disinfected (where necessary); and maintained or discarded
as necessary to avoid the contamination of food, according to hygienic design principles. Equipment
and containers should be made of materials that are non-toxic according to intended use. Where
necessary, equipment should be durable and movable or capable of being disassembled to allow for
ั ผัส
maintenance, cleaning, disinfection and to facilitate inspection for pests. อุปกรณ์และภาชนะบรรจุทส
ี่ ม

กับอาหารควรเหมาะสมสาหรับการสัมผัสอาหาร ออกแบบ สร ้าง และตัง้ อยูเ่ พือ
่ ทาให ้มั่นใจว่าสามารถทาความสะอาด
้ (หากจาเป็ น) ได ้อย่างเพียงพอ และดูแลรักษา หรือทิง้ ตามความ
(นอกเหนือจากภาชนะบรรจุแบบใช ้ครัง้ เดียวเท่านั น
้ ) ฆ่าเชือ
จาเป็ นเพือ
่ หลีกเลีย
่ งการปนเปื้ อนอาหารตามหลักการการออกแบบทีถ
่ ก
ู สุขลักษณะ อุปกรณ์และภาชนะบรรจุควรทาจากวัสดุท ี่
ไม่เป็ นพิษตามวัตถุประสงค์การใช ้ ในกรณีทจ
ี่ าเป็ น อุปกรณ์ควรมีความทนทาน และเคลือ
่ นย ้ายได ้ หรือสามารถถอดประกอบ
้ และอานวยความสะดวกในการตรวจสอบสัตว์พาหะนาเชือ
้
ได ้ เพือ
่ ให ้สามารถบารุงรักษา ทาความสะอาด ฆ่าเชือ

3.3.2 Food control and monitoring equipment อุปกรณ์ควบคุมและตรวจเฝ้าระว ังอาหาร
Equipment used to cook, heat, cool, store or freeze food should be designed to achieve the required
food temperatures as rapidly as necessary in the interests of food safety and suitability, and to
maintain food temperatures effectively. ควรออกแบบอุปกรณ์ทใี่ ช ้ในการปรุงสุก, ให ้ความร ้อน, ทาเย็น, เก็บรักษา

หรือการแช่แข็งอาหารให ้ได ้อุณหภูมข
ิ องอาหารทีต
่ ้องการโดยเร็วทีส
่ ด
ุ เท่าทีจ
่ าเป็ น เพือ
่ ประโยชน์ด ้านความปลอดภัยและความ
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เหมาะสมของอาหาร, และเพือ
่ รักษาอุณหภูมอ
ิ าหารอย่างมีประสิทธิผล

Such equipment should also be designed to allow temperatures to be monitored, where necessary, and
controlled. Where appropriate, monitoring equipment should be calibrated to ensure that temperatures
of food processes are accurate. ควรออกแบบอุปกรณ์ดังกล่าวให ้สามารถตรวจเฝ้ าระวังอุณหภูมแิ ละควบคุมได ้หาก
จาเป็ น
ถูกต ้อง

ควรทาการสอบเทียบเครือ
่ งมือตรวจเฝ้ าระวังอย่างเหมาะสมเพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่าอุณหภูมข
ิ องกระบวนการอาหารมีความ

Where necessary, such equipment should have effective means of controlling and monitoring humidity,
airflow and any other characteristics likely to have an effect on the safety or suitability of food. ในกรณี
้ การไหลของอากาศ และลักษณะอืน
ทีจ
่ าเป็ น อุปกรณ์ดงั กล่าวควรมีวธิ ก
ี ารควบคุมและตรวจเฝ้ าระวังความชืน
่ ๆ ทีน
่ ่าจะมีผลต่อ
ความปลอดภัยหรือความเหมาะสมของอาหาร
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SECTION 4: TRAINING AND COMPETENCE สว่ นที่ 4: การฝึ กอบรมและความสามารถ
OBJECTIVE: ว ัตถุประสงค์:

All those engaged in food operations who come directly or indirectly into contact with food should have
sufficient understanding of food hygiene to ensure they have competence appropriate to the operations
ั ผัสโดยตรงหรือโดยอ ้อมกับอาหารควรมีความเข ้าใจเกีย
they are to perform. ผู ้ทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมในการปฏิบต
ั งิ านด ้านอาหารทีส
่ ม
่ วกับ
สุขลักษณะอาหารอย่างเพียงพอเพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่ามีความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบต
ั งิ านทีต
่ ้องดาเนินการ

ี้ จงเหตุผล:
RATIONALE: คาชแ
Training is fundamentally important to any food hygiene system and the competence of personnel. การ
ฝึ กอบรมเป็ นพืน
้ ฐานทีส
่ าคัญต่อทุกระบบสุขลักษณะอาหาร และความสามารถของบุคลากร

Adequate hygiene training, and/or instruction and supervision of all personnel involved in food-related
activities contribute to ensuring the safety of food and its suitability for consumption.
การฝึ กอบรมด ้านสุขลักษณะทีเ่ พียงพอ และ/หรือการให ้คาแนะนา และการกากับดูแลของบุคลากรทุกคนทีเ่ กีย
่ วข ้องในกิจกรรมที่
เกีย
่ วข ้องอาหารมีสว่ นช่วยให ้มั่นใจในความปลอดภัยของอาหารและความเหมาะสมของอาหารในการบริโภค

4.1 Awareness and Responsibilities ความตระหน ัก และความร ับผิดชอบ
Food hygiene training is fundamentally important to the food business. All personnel should be aware of their
role and responsibility in protecting food from contamination or deterioration. Personnel should have the
knowledge and skills necessary to enable them to handle food hygienically. Those who handle cleaning
chemicals or other potentially hazardous chemicals should be instructed in proper use to prevent
contamination of food. การฝึ กอบรมสุขลักษณะอาหารเป็ นพืน
้ ฐานสาคัญสาหรับธุรกิจอาหาร. บุคลากรทุกคนควรตระหนั กถึง
่ มสภาพ. บุคลากรควรมีความรู ้ และทักษะที่
บทบาทและความรับผิดชอบของตนเองในการปกป้ องอาหารจากการปนเปื้ อนหรือการเสือ
จาเป็ น เพือ
่ ให ้สามารถจัดการกับอาหารได ้อย่างถูกสุขลักษณะ. ผู ้ทีจ
่ ัดการกับสารทาความสะอาด หรือสารเคมีทอ
ี่ าจเป็ นอันตรายอืน
่ ๆ
ควรได ้รับคาแนะนาในการใช ้งานอย่างเหมาะสมเพือ
่ ป้ องกันการปนเปื้ อนอาหาร.

4.2 Training Programmes โปรแกรมการฝึ กอบรม
Elements to take into account in determining the extent of training required include: องค์ประกอบทีต
่ ้อง
คานึงถึงในการกาหนดขอบเขตของการฝึ กอบรมทีจ
่ าเป็ น ได ้แก่:
•

the nature of hazards associated with the food, e.g. its ability to sustain growth of pathogenic or
spoilage microorganisms, the existence of potential physical contaminants or known allergens;
ลักษณะของอันตรายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอาหาร, เช่น ความสามารถในการเจริญเติบโตของจุลน
ิ ทรียก
์ อ
่ โรค หรือจุลน
ิ ทรียท
์ ี่
ก่อให ้เกิดการเน่าเสีย, การดารงอยูข
่ องสิง่ ปนเปื้ อนทางกายภาพที่ หรือสารก่อภูมแ
ิ พ ้ทีท
่ ราบ

•

the manner in which the food is produced, processed, handled and packed, including the likelihood of
contamination; ลักษณะทีม
่ ก
ี ารผลิต, แปรรูป, ดูแลจัดการ และบรรจุอาหาร, โดยรวมถึงโอกาสในการปนเปื้ อน

•

the extent and nature of processing or further preparation before consumption of the food; ขอบเขต และ

•

the conditions under which the food will be stored; สภาวะทีจ่ ะเก็บรักษาอาหาร

•

the expected length of time before consumption of the food; and ระยะเวลาทีค
่ าดไว ้ก่อนทีจ
่ ะบริโภคอาหาร และ

•

the use and maintenance of instruments and equipment associated with food. การใช ้ และการบารุงรักษา

ลักษณะของการแปรรูป หรือการจัดเตรียมเพิม
่ เติมก่อนบริโภคอาหาร

เครือ
่ งมือและอุปกรณ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับอาหาร

Training programmes should also consider the knowledge and skill levels of the personnel being trained.
Topics to be considered for training programmes could include the following as appropriate to a person’s
duties: โปรแกรมการฝึ กอบรมควรพิจารณาถึงระดับความรู ้ และทักษะของบุคลากรทีไ่ ด ้รับการฝึ กอบรม หัวข ้อต่าง ๆ ทีต
่ ้องพิจารณา
สาหรับโปรแกรมการฝึ กอบรมสามารถรวมถึงเรือ
่ งต่อไปนีต
้ ามความเหมาะสมกับหน ้าทีข
่ องบุคคล:

•

the principles of food hygiene applicable to the food business; หลักการเกีย่ วกับสุขลักษณะอาหารทีใ่ ช ้กับธุรกิจ
อาหาร
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•

the measures relevant to the food business that are used to prevent contaminants in food; มาตรการต่าง ๆ

•

the importance of good personal hygiene, including proper hand washing and wearing, when
needed, appropriate clothing, for food safety; ความสาคัญของสุขลักษณะส่วนบุคคลทีด
่ ี โดยรวมถึงการล ้างมือ

ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจอาหารทีใ่ ช ้เพือ
่ ป้ องกันการปนเปื้ อนในอาหาร

้ ผ ้าทีเ่ หมาะสม หากจาเป็ น เพือ
อย่างถูกต ้อง และการสวมใส่เสือ
่ ความปลอดภัยของอาหาร

•

the good hygiene practices applicable to the food business. การปฏิบต
ั ส
ิ ข
ุ ลักษณะทีด
่ ท
ี ใี่ ช ้กับธุรกิจอาหาร

•

appropriate actions to take when food hygiene problems are observed. การปฏิบต
ั ท
ิ เี่ หมาะสมเมือ
่ พบปั ญหาด ้าน
สุขลักษณะอาหาร

In addition, for retail and food service operations, whether personnel have direct customer interaction is a
factor in training, since it may be necessary to convey certain information about products (such as allergens)
to customers. นอกจากนี,้ สาหรับการปฏิบัตงิ านด ้านค ้าปลีกและบริการอาหาร, การพิจารณาปั จจัยในการฝึ กอบรมจากการมี
ั พันธ์กบ
่ สารข ้อมูลบางอย่างเกีย
ปฏิสม
ั ลูกค ้าโดยตรง, ก็ยังอาจจาเป็ นว่าต ้องมีการสือ
่ วกับผลิตภัณฑ์ (เช่น สารก่อภูมแ
ิ พ ้) ให ้กับลูกค ้า

4.3.

Instruction and Supervision การแนะนาและการกาก ับดูแล

The type of instruction and supervision needed will depend on the size of the business, the nature of its
activities and the types of food involved. Managers, supervisors and/or operators/workers should have
sufficient knowledge of food hygiene principles and practices to be able to identify deviations and take
necessary action as appropriate to their duties. ประเภทของการแนะนาและการกากับดูแลทีจ่ าเป็ นจะขึน้ อยูก
่ บ
ั ขนาดของ
ธุรกิจ, ลักษณะของกิจกรรม และประเภทของอาหารทีเ่ กีย
่ วข ้อง. ผู ้จัดการ, หัวหน ้างาน และ/หรือผู ้ปฏิบต
ั งิ าน/พนั กงานควรมีความรู ้
เพียงพอเกีย
่ วกับหลักการและการปฏิบต
ั ด
ิ ้านสุขลักษณะอาหาร เพือ
่ ให ้สามารถระบุการเบีย
่ งเบนและดาเนินการทีจ
่ าเป็ นได ้ตามความ
เหมาะสมกับหน ้าทีข
่ องตนเอง

Periodic assessments of the effectiveness of training and instruction programmes should be made, as well
as routine supervision and verification to ensure that procedures are being carried out effectively.
Personnel tasked to perform any activities used in food control should be trained adequately to ensure that
they are competent to perform their tasks and are aware of the impact of their tasks on the safety and
suitability of the food. การประเมินประสิทธิผลของการฝึ กอบรมและโปรแกรมการฝึ กอบรมควรดาเนินการเป็ นระยะ ๆ, รวมถึงการ

กากับดูแล และการทวนสอบเป็ นประจา เพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่าขัน
้ ตอนปฏิบต
ั ถ
ิ ก
ู ประยุกต์ใช ้อย่างมีประสิทธิผล, บุคลากรทีไ่ ด ้รับมอบหมายให ้
ทากิจกรรมเกีย
่ วกับการควบคุมอาหารควรได ้รับการฝึ กอบรมอย่างเพียงพอเพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่ามีความสามารถในการปฏิบต
ั งิ าน และ
ตระหนั กถึงผลกระทบของงานทีม
่ ต
ี อ
่ ความปลอดภัย และความเหมาะสมของอาหาร

4.4.

Refresher Training การฝึ กอบรมเพือ
่ ฟื้ นฟูความรู ้

Training programmes should be routinely reviewed and updated where necessary. Systems should be in
place to ensure that food handlers and personnel associated with the food business, such as maintenance
staff, remain aware of all procedures necessary to maintain the safety and suitability of food. Records
should be kept of training activities. ควรมีการทบทวน และปรับปรุงโปรแกรมการฝึ กอบรมให ้ทันสมัยอย่างสมา่ เสมอตามความ
จาเป็ น ควรมีระบบต่าง ๆ เพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่าผู ้ปฎิบัตต
ิ อ
่ อาหารและบุคลากรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจอาหาร เช่น พนั กงานซ่อมบารุงยังคง
ตระหนั กถึงขัน
้ ตอนทีจ
่ าเป็ นในการดูแลรักษาความปลอดภัย และความเหมาะสมของอาหาร ควรเก็บรักษาบันทึกกิจกรรมการฝึ กอบรมไว ้
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SECTION 5: ESTABLISHMENT MAINTENANCE, CLEANING AND DISINFECTION, AND PEST CONTROL
ั พาหะนาเชอ
ื้ และการควบคุมสตว์
ื้
สว่ นที่ 5: การบารุงร ักษาสถานประกอบการ การทาความสะอาด และการฆ่าเชอ
OBJECTIVES: ว ัตถุประสงค์:
To establish effective systems that: เพือ
่ จัดตัง้ ระบบทีม
่ ป
ี ระสิทธิผลซึง่ :
•

ensure appropriate establishment maintenance; ทาให ้มั่นใจในการบารุงรักษาสถานทีป
่ ระกอบการทีเ่ หมาะสม

•

ensure cleanliness and, when necessary, adequate disinfection; ทาให ้มั่นใจในความสะอาด และการฆ่าเชือ้

•

ensure pest control;ทาให ้มั่นใจในการควบคุมสัตว์พาหะนาเชือ้

•

ensure waste management; and ทาให ้มั่นใจในการบริหารจัดการของเสีย และ

•

monitor effectiveness of cleaning and disinfection, pest control and waste management
procedures. ตรวจเฝ้ าระวังประสิทธิผลของการทาความสะอาด และการฆ่าเชือ้ การควบคุมสัตว์พาหะนา

อย่างเพียงพอ หากจาเป็ น

้ และขัน
เชือ
้ ตอนการจัดการของเสีย

ี้ จงเหตุผล:
RATIONALE: คาชแ
To facilitate the continuing effective control of food contaminants, pests, and other agents likely to
้ และสาร
compromise food safety and suitability. เพือ
่ อานวยความสะดวกในการควบคุมสิง่ ปนเปื้ อนอาหาร สัตว์พาหะนาเชือ
อืน
่ ๆ ทีอ
่ าจส่งผลต่อความปลอดภัย และความเหมาะสมของอาหารทีม
่ ป
ี ระสิทธิผลอย่างต่อเนือ
่ ง

5.1 Maintenance and Cleaning การบารุงร ักษา และการทาความสะอาด
5.1.1. General ทว่ ั ไป
Establishments and equipment should be maintained in an appropriate condition to: ควรดูแลรักษาสถาน
ประกอบการ และอุปกรณ์ให ้อยูใ่ นสภาวะทีเ่ หมาะสมเพือ
่ :
•

facilitate all cleaning and disinfection procedures; เอือ้ อานวยความสะดวกต่อขัน้ ตอนการทาความสะอาด และฆ่าเชือ้

•

function as intended; and ทางานได ้ตามวัตถุประสงค์การใช ้ และ

•

prevent contamination of food, such as from pests, metal shards, flaking plaster, debris, chemicals,
wood, plastic, glass, paper. ป้ องกันการปนเปื้ อนอาหาร เช่นจากสัตว์พาหะนาเชือ้ เศษโลหะ ชิน้ ส่วนพลาสติก เศษวัสดุท ี่

ทัง้ หมด

หลุดลอก ดินทราย สารเคมี ไม ้ พลาสติก แก ้ว กระดาษ.

Cleaning should remove food residues and dirt which may be a source of contamination, including allergens.
The cleaning methods and materials necessary will depend on the nature of the food business, the food type
and the surface to be cleaned. Disinfection may be necessary after cleaning, especially for food contact
surfaces. การทาความสะอาด ควรกาจัดเศษอาหาร และสิง่ สกปรกทีอ่ าจเป็ นแหล่งของการปนเปื้ อน, รวมถึงสารก่อภูมแิ พ ้. วิธกี ารทา
ความสะอาดและวัสดุทจ
ี่ าเป็ นจะขึน
้ อยูก
่ บ
ั ลักษณะของธุรกิจอาหาร, ประเภทอาหาร และพืน
้ ผิวทีจ
่ ะทาความสะอาด. อาจจาเป็ นต ้องฆ่า
้ หลังจากทาความสะอาด, โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับพืน
เชือ
้ ผิวสัมผัสอาหาร.

Attention should be paid to hygiene during cleaning and maintenance operations so as not to compromise
food safety and suitability. Cleaning products suitable for food contact surfaces should be used in food
preparation and storage areas. ควรให ้ความเอาใจใส่กับสุขลักษณะระหว่างการทาความสะอาด และการบารุงรักษา เพือ
่ ไม่ให ้

เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัย และความเหมาะสมของอาหาร. ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดทีเ่ หมาะสมสาหรับพืน
้ ผิวสัมผัสอาหารควรใช ้
ในบริเวณจัดเตรียมและเก็บรักษาอาหาร.

Cleaning and disinfection chemicals should be handled and used carefully and in accordance with
manufacturers’ instructions, for example, using the correct dilutions and contact times, and stored, where
necessary, separated from food, in clearly identified containers to avoid contamination of food. ควรจัดการและ

้ อย่างระมัดระวัง และเป็ นไปตามคาแนะนาของผู ้ผลิต, เช่น การเจือจางและระยะเวลาทีส
ั ผัสอย่าง
ใช ้สารทาความสะอาดและสารฆ่าเชือ
่ ม
้ ด
ั เจนเพือ
ถูกต ้อง, และหากจาเป็ น, เก็บรักษาแยกต่างหากจากอาหารในภาชนะทีบ
่ ง่ ชีช
่ หลีกเลีย
่ งการปนเปื้ อนอาหาร.

Separate cleaning equipment and utensils, suitably designated, should be used for different hygiene zones
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e.g. food and non-food contact surfaces. ควรใช ้อุปกรณ์และเครือ
่ งใช ้ทาความสะอาดแยกต่างหาก, ตามการออกแบบที่
เหมาะสม,สาหรับบริเวณทีม
่ ส
ี ข
ุ ลักษณะแตกต่างกัน เช่น พืน
้ ผิวสัมผัสอาหารและไม่ใช่อาหาร.

Cleaning equipment should be stored in an appropriate place and in such a manner to prevent
contamination. Cleaning equipment should be kept clean, maintained and replaced periodically so as not to
become a source for cross-contamination of surfaces or food. ควรเก็บรักษาอุปกรณ์ทาความสะอาดในสถานทีท
่ เี่ หมาะสม
ในลักษณะทีป
่ ้ องกันการปนเปื้ อน. ควรทาความสะอาด, ดูแลรักษาและเปลีย
่ นอุปกรณ์ทาความสะอาดใหม่เป็ นระยะ เพือ
่ ไม่ให ้เป็ น
แหล่งทีม
่ าของการปนเปื้ อนข ้ามบนพืน
้ ผิวหรืออาหาร

5.1.2. Cleaning and disinfection methods and procedures ขนตอนด
ั้
าเนินงาน และวิธก
ี ารทาความสะอาด และ
้ื
ฆ่าเชอ
Cleaning can be carried out by the separate or the combined use of physical methods, such as heat, scrubbing,
turbulent flow, and vacuum cleaning (or other methods that avoid the use of water), and chemical methods
using solutions of detergents, alkalis or acids. Dry cleaning or other appropriate methods for removing and
collecting residues and debris may be needed in some operations and/or food processing areas where water
increases the likelihood of microbiological contamination. Care should be taken to ensure cleaning procedures
do not lead to contamination of food, e.g. spray from pressure washing can spread contamination from dirty
areas, such as floors and drains, over a wide area and contaminate food contact surfaces or exposed food. การ
ทาความสะอาดสามารถทาได ้โดยใช ้วิธก
ี ารทางกายภาพ ซึง่ อาจทาแยก หรือร่วมกันได ้ เช่น การให ้ความร ้อน ขัดถู ฉีดพ่น และใช ้
เครือ
่ งดูดฝุ่ น (หรือวิธอ
ี น
ื่ ทีห
่ ลีกเลีย
่ งการใช ้น้ า) และวิธก
ี ารทางเคมีโดยใช ้สารทาความสะอาดแบบด่างหรือกรด การทาความสะอาดแบบ
แห ้ง หรือวิธก
ี ารอืน
่ ทีเ่ หมาะสมในการกาจั ดและเก็บรวบรวมสิง่ ตกค ้าง และเศษ ซึง่ อาจจาเป็ นในการปฏิบต
ั งิ านบางอย่าง และ/หรือบริเวณ
แปรรูปอาหารทีน
่ ้ าอาจเพิม
่ โอกาสในการปนเปื้ อนของจุลน
ิ ทรีย ์
ควรใช ้ความระมัดระวังเพือ
่ ให ้แน่ใจว่ากระบวนการทาความสะอาดไม่
ก่อให ้เกิดการปนเปื้ อนอาหาร เช่น สเปรย์จากการล ้างด ้วยแรงดันอาจแพร่กระจายการปนเปื้ อนจากพืน
้ ทีส
่ กปรกได ้ เช่น พืน
้ และท่อระบาย
ั ผัสวอาหาร หรืออาหารทีเ่ ปิ ดอยู่
น้ า ไปเป็ นบริเวณกว ้าง และปนเปื้ อนถูกพืน
้ ผิสม

Wet cleaning procedures will involve, where appropriate: ขัน้ ตอนการทาความสะอาดแบบเปี ยกจะเกีย่ วข ้องกับ ตาม
ความเหมาะสม:

•

removing gross visible debris from surfaces; การกาจัดเศษทีม
่ องเห็นได ้อย่างชัดเจนจากพืน
้ ผิว

•

applying an appropriate detergent solution to loosen soil; and การใช ้สารทาความสะอาดทีเ่ หมาะสมเพือ
่ ขจัดสิง่

•

rinsing with water (hot water where appropriate) to remove loosened material and residues of
detergent. การชะล ้างด ้วยน้ า (น้ าร ้อน ตามความเหมาะสม) เพือ
่ ขจัดวัสดุทห
ี่ ลุดออก และสารทาความสะอาดทีต
่ กค ้าง

สกปรกให ้หลุดออก และ

Where necessary, cleaning should be followed by chemical disinfection with subsequent rinsing unless the
manufacturer’s instructions indicate that, on a scientific basis, rinsing is not required. Concentrations and
application time of chemicals used for disinfection should be appropriate for use and applied according to
manufacturers’ instructions for optimal effectiveness. If cleaning is not done effectively to remove soil to
permit the disinfectant to contact microorganisms or if sub-lethal concentrations of the disinfectant are used,
the microorganisms may persist. ในกรณีทจี่ าเป็ น, หลังจากทาความสะอาด ควรทาการฆ่าเชือ้ ด ้วยสารเคมีพร ้อมชะล ้างออก เว ้น
้ ควร
แต่จะมีคาแนะนาของผู ้ผลิตทีร่ ะบุวา่ ไม่จาเป็ นต ้องชะล ้างออก,ตามหลักวิทยาศาสตร์. ความเข ้มข ้นและระยะเวลาการใช ้สารฆ่าเชือ
เหมาะสมสาหรับการใช ้งาน และใช ้ตามคาแนะนาของผู ้ผลิตเพือ
่ ประสิทธิผลสูงสุด. หากการทาความสะอาดไม่มป
ี ระสิทธิผลเพียงพอใน
้ ไปสัมผัสกับเชือ
้ จุลน
้ ในระดับทีไ่ ม่เพียงพอ
การขจัดสิง่ สกปรกให ้หลุดออกเพือ
่ ให ้สารฆ่าเชือ
ิ ทรีย ์ หรือหากใช ้ความเข ้มข ้นของสารฆ่าเชือ
อาจทาให ้จุลน
ิ ทรียย
์ ังคงอยู่

Cleaning and disinfection procedures should ensure that all parts of the establishment are appropriately
clean. Where appropriate, programmes should be drawn up in consultation with relevant experts. ขัน้ ตอนการ
้ ควรทาให ้มั่นใจว่าทุกส่วนของสถานประกอบการมีความสะอาดอย่างเหมาะสม ควรจัดทาโปรแกรมโดยการ
ทาความสะอาด และฆ่าเชือ
่ วชาญทีเ่ กีย
หารือกับผู ้เชีย
่ วข ้อง ตามความเหมาะสม

Written cleaning and disinfection procedures should be used, where appropriate. They should specify: ควร
้ ตามความเหมาะสม โดยควรระบุ:
ใช ้เอกสารขัน
้ ตอนการทาความสะอาดและการฆ่าเชือ

•

areas, items of equipment and utensils to be cleaned, and, where appropriate, disinfected; บริเวณ, รายการ

•

responsibility for particular tasks; ความรับผิดชอบแต่ละงานโดยเฉพาะ

•

method and frequency of cleaning and, where appropriate, disinfection; and วิธกี ารและความถีใ่ นการทาความ

้ , ตามความเหมาะสม
อุปกรณ์และเครือ
่ งใช ้ทีต
่ ้องทาความสะอาด และฆ่าเชือ

้ ตามความเหมาะสม และ
สะอาดและการฆ่าเชือ
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•

monitoring and verification activities. กิจกรรมการตรวจเฝ้ าระวัง และทวนสอบ

ิ ธิผล
5.1.3. Monitoring of Effectiveness การตรวจเฝ้าระว ังประสท
Application of cleaning and disinfection procedures should be monitored for effectiveness and periodically
verified by means such as visual inspections and audits to ensure the procedures have been applied
properly. The type of monitoring will depend on the nature of the procedures, but could include pH, water
temperature, conductivity, cleaning agent concentration, disinfectant concentration, and other parameters
important to ensure the cleaning and disinfection programme is being implemented as designed and verify
its effectiveness. ควรตรวจเฝ้ าระวังประสิทธิผลการใช ้ขัน้ ตอนการทาความสะอาด และฆ่าเชือ้ และทวนสอบเป็ นระยะ โดยใช ้วิธกี าร

เช่น การตรวจสอบด ้วยตาเปล่า และการตรวจติดตามเพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่ามีการใช ้ขัน
้ ตอนอย่างถูกต ้อง. ประเภทของการตรวจเฝ้ าระวังจะ
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ลักษณะของขัน
้ ตอน, แต่สามารถรวมถึงค่า pH, อุณหภูมข
ิ องน้ า, ค่าการนาไฟฟ้ า, ความเข ้มข ้นของสารทาความสะอาด, ความ
้ , และค่าวัดผลอืน
้ ตามที่
เข ้มของสารฆ่าเชือ
่ ๆ ทีส
่ าคัญ เพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่ามีการประยุกต์ใช ้โปรแกรมการทาความสะอาด และฆ่าเชือ
ออกแบบไว ้และทวนสอบประสิทธิผล

Microorganisms can sometimes become tolerant to disinfecting agents over time. Cleaning and disinfection
procedures should follow the manufacturers’ instructions. Periodic review with disinfectant
manufacturers/suppliers, where feasible, should be conducted to help ensure the disinfectants used are
effective and appropriate. Rotation of the disinfectants could be considered to ensure inactivation of different
้ ได ้เป็ นระยะเวลานาน.
types of microorganisms (e.g. bacteria and fungi). ในบางครัง้ จุลนิ ทรียส
์ ามารถทนต่อสารฆ่าเชือ
้ ควรทาตามคาแนะนาของผู ้ผลิต. ควรมีการทบทวนเป็ นระยะกับผู ้ผลิต/ผู ้จาหน่ายสารฆ่าเชือ
้ , หาก
ขัน
้ ตอนการทาความสะอาด และฆ่าเชือ
้ ทีใ่ ช ้มีประสิทธิผลและเหมาะสม. ควรพิจารณาการสลับเปลีย
้ เพือ
เป็ นไปได ้, เพือ
่ ช่วยให ้มั่นใจว่าสารฆ่าเชือ
่ นสารฆ่าเชือ
่ ให ้แน่ใจในการ
้ รา)
ยับยัง้ จุลน
ิ ทรียป
์ ระเภทต่างๆ (เช่น แบคทีเรีย และเชือ

While effectiveness of cleaning and disinfecting agents and instructions for use are validated by their
manufacturers, measures should be taken for sampling and testing the environment and food contact surfaces
(e.g. protein and allergen test swabs, or microbiological testing for indicator organisms) to help verify that
cleaning and disinfection programmes are effective and being applied properly. Microbiological sampling
and testing may not be appropriate in all cases and an alternative approach might include observation of
cleaning and disinfection procedures, including the correct disinfectant concentration, to achieve the
necessary results and to make sure protocols are being followed. Cleaning and disinfection and maintenance
procedures should be regularly reviewed and adapted to reflect any changes in circumstances and
้ และคาแนะนาในการใช ้งานได ้รับการ
documented as appropriate. ในขณะทีป
่ ระสิทธิผลของสารทาความสะอาด และสารฆ่าเชือ

่ ตัวอย่าง และทดสอบสภาพแวดล ้อม และพืน
พิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้(validation)โดยผู ้ผลิต, แต่ควรใช ้มาตรการในการสุม
้ ผิวสัมผัส
อาหารร่วมด ้วย (เช่น ชุดทดสอบการปนเปื้ อนของโปรตีน และสารก่อภูมแ
ิ พ ้ หรือการทดสอบทางจุลชีววิทยา) เพือ
่ ช่วยในการทวนสอบว่า
้ มีประสิทธิผลและมีการประยุกต์ใช ้อย่างเหมาะสม. การสุม
่ ตัวอย่างและการทดสอบทางจุล
โปรแกรมการทาความสะอาด และฆ่าเชือ
้ , รวมถึงความ
ชีววิทยาอาจไม่เหมาะสมในทุกกรณี และแนวทางอืน
่ อาจรวมถึงการสังเกตขัน
้ ตอนการทาความสะอาด และการฆ่าเชือ
้ ทีถ
เข ้มข ้นของสารฆ่าเชือ
่ ก
ู ต ้อง, เพือ
่ ให ้ได ้ผลลัพธ์ทจ
ี่ าเป็ น และเพือ
่ ให ้แน่ใจว่ามีการปฏิบัตต
ิ ามเกณฑ์วธิ .ี ขัน
้ ตอนการทาความสะอาด
้ และการบารุงรักษาควรได ้รับการทบทวนอย่างสมา่ เสมอและปรับเปลีย
และการฆ่าเชือ
่ นเพือ
่ สะท ้อนถึงการเปลีย
่ นแปลงใด ๆ และจัดทา
เป็ นเอกสารตามความเหมาะสม.

ั พาหะนาเชอ
ื้
5.2 Pest control systems ระบบการควบคุมสตว์
5.2.1. General ทว่ ั ไป
Pests (e.g. birds, rodents, insects etc.) pose a major threat to the safety and suitability of food. Pest
infestations can occur where there are breeding sites and a supply of food. GHPs should be employed to avoid
creating an environment conducive to pests. Good building design, layout, maintenance, and location, along
with cleaning, inspection of incoming materials and effective monitoring, can minimize the likelihood of
infestation and thereby limit the need for pesticides. สัตว์พาหะนาเชือ้ (เช่น นก หนู แมลง ฯลฯ ) เป็ นภัยคุกคามหลักต่อ
้ สามารถพบได ้ในบริเวณทีเ่ ป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ และมี
ความปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร. การเข ้าถึงของสัตว์พาหะนาเชือ
้ . การออกแบบ, การวางผัง, การบารุงรักษา, และ
อาหาร. ควรใช ้ GHPs เพือ
่ หลีกเลีย
่ งการสร ้างสภาพแวดล ้อมทีเ่ อือ
้ ต่อสัตว์พาหะนาเชือ
ทาเลทีต
่ งั ้ ของอาคารทีด
่ ี พร ้อมกับการทาความสะอาด, การตรวจสอบวัสดุรับเข ้า และการตรวจเฝ้ าระวังอย่างมีประสิทธิผล,สามารถลด
โอกาสในการเข ้าถึง และช่วยลดการใช ้ยาฆ่าแมลง.

5.2.2. Prevention การป้องก ันการเข้ามาในอาคาร
Establishments should be kept in good repair and condition to prevent pest access and to eliminate potential
breeding sites. Holes, drains and other places where pests are likely to gain access should be covered. Roll up
doors should close tightly against the floor. Wire mesh screens, for example on open windows, doors and
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ventilators, will reduce the problem of pest entry. Animals should, wherever possible, be excluded from the
grounds of food processing establishments. ควรมีการซ่อมบารุงอาคาร และดูแลให ้อยูใ่ นสภาพทีด
่ ี เพือ
่ ป้ องกันการเข ้าถึงของ
้ . และเพือ
ั ว์พาหะนาเชือ
้ น่าจะเข ้ามาได ้ควรได ้รับการ
สัตว์พาหะนาเชือ
่ กาจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ช่องว่าง ทางระบายน้ า และบริเวณอืน
่ ๆ ทีส
่ ต
ปิ ดให ้สนิท. ประตูม ้วนควรปิ ดสนิทกับพืน
้ . มุ ้งลวด เช่น ทีห
่ น ้าต่างแบบเปิ ด, ประตู และช่องระบายอากาศ,จะช่วยลดปั ญหาไม่ให ้สัตว์
้ เข ้ามาได ้. หากเป็ นไปได ้, ควรกันไม่ให ้สัตว์เข ้ามาในบริเวณของโรงงาน และอาคารแปรรูปอาหาร.
พาหะนาเชือ

ั และหลบซอ
ั พาหะนาเชอ
่ นต ัวของสตว์
ื้
5.2.3. Harbourage and infestation สถานทีอ
่ ยูอ
่ าศย
The availability of food and water encourages pest harbourage and infestation. Potential food sources should
be stored in pest-proof containers and/or stacked above the ground and preferably away from walls. Areas
both inside and outside food premises should be kept clean and free of waste. Where appropriate, refuse
should be stored in covered, pest-proof containers. Any potential harbourage, such as old and unused
้ เข ้ามาหลบซ่อนตัว และอยูอ
equipment, should be removed. การมีอาหาร และน้ าเป็ นสิง่ ทีช
่ ว่ ยเสริมให ้สัตว์พาหะนาเชือ
่ าศัยได ้.

้ ได ้ และ/หรือวางไว ้เหนือพืน
ควรเก็บแหล่งอาหารใดๆทีม
่ น
ี ั ยยะ ในภาชนะทีส
่ ามารถกันสัตว์พาหะนาเชือ
้ และควรอยูห
่ า่ งจากผนั ง. ควร
ดูแลรักษาบริเวณทัง้ ภายใน และภายนอกสถานทีผ
่ ลิตอาหารให ้สะอาด และปราศจากของเสีย. ในกรณีทเี่ หมาะสม, ควรเก็บเศษของทีไ่ ม่
้ ได ้ .ควรทาการย ้ายแหล่งซ่อนตัวอาศัยทีม
ใช ้แล ้วในภาชนะทีม
่ ฝ
ี าปิ ด, และเป็ นภาชนะทีส
่ ามารถป้ องกันสัตว์พาหะนาเชือ
่ น
ี ั ยยะของสัตว์
พาหะใดๆ เช่น อุปกรณ์เก่า และไม่ได ้ใช ้.

Landscaping surrounding a food establishment should be designed to minimize attracting and harbouring
้ และลดการเข ้ามาอยูอ
pests. ควรออกแบบภูมท
ิ ัศน์รอบสถานประกอบการด ้านอาหารให ้ลดการดึงดูดสัตว์พาหะนาเชือ
่ าศัย
5.2.4. Monitoring and detection การตรวจเฝ้าระว ังและการตรวจหา
Establishments and surrounding areas should be regularly examined for evidence of infestation. Detectors
and traps (e.g. insect light traps, bait stations) should be designed and located so as to prevent potential
contamination of raw materials, products or facilities. Even if monitoring and detection are outsourced, FBOs
should review monitoring reports and, if necessary, ensure they or their designated pest control operators
take corrective action (e.g. eradication of pests, elimination of harbourage sites or invasion routes). ควร

้ . ควรออกแบบ
ตรวจสอบสถานประกอบการ และบริเวณโดยรอบอย่างสมา่ เสมอ เพือ
่ หาร่องรอยการเข ้ามาอยูอ
่ าศัยของสัตว์พาหะนาเชือ
และติดตัง้ เครือ
่ งตรวจหา และกับดัก (เช่น ไฟล่อแมลง สถานีดก
ั เหยือ
่ ) เพือ
่ ป้ องกันการปนเปื้ อนทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได ้กับวัตถุดบ
ิ , ผลิตภัณฑ์
หรือสิง่ อานวยความสะดวก. แม ้ว่าการตรวจเฝ้ าระวัง และการตรวจหาอาจใช ้ผู ้ให ้บริการภายนอก, FBOs ควรทบทวนรายงานการตรวจ
้ มีการดาเนินการปฏิบต
เฝ้ าระวัง, และหากจาเป็ น, ทาให ้มั่นใจว่าผู ้ให ้บริการควบคุมสัตว์พาหะนาเชือ
ั ก
ิ ารแก ้ไข (เช่น การกาจัดสัตว์พาหะ
้ การกาจัดสถานทีอ
้ หรือเส ้นทางการเข ้ามา).
นาเชือ
่ ยูอ
่ าศัยของสัตว์พาหะนาเชือ

ั
ั พาหะนาเชอ
ื้
5.2.5. Control of pest infestation การควบคุมการเข้ามาอยูอ
่ าศยของส
ตว์
Pest infestations should be addressed immediately by a qualified person or company and appropriate
corrective action taken. Treatment with chemical, physical or biological agents should be carried out without
posing a threat to the safety or suitability of food. The cause of infestation should be identified, and
corrective action taken to prevent a problem from reoccurring. Records should be kept of infestation,
้ ั ญหาการเข ้ามาอยูอ
้ โดยทันทีโดยบุคคลหรือบริษัททีม
monitoring and eradication. ควรจัดการบ่งชีป
่ าศัยของสัตว์พาหะนาเชือ
่ ี
คุณสมบัต ิ และดาเนินการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขอย่างเหมาะสม. การจัดการด ้วยสารเคมี, ทางกายภาพหรือทางชีวภาพควรดาเนินการโดยไม่
้ , และ
ก่อให ้เกิดภัยคุกคามต่อความปลอดภัยหรือความเหมาะสมของอาหาร. ควรระบุสาเหตุของการเข ้ามาอยูอ
่ าศัยของสัตว์พาหะนาเชือ
้ , การตรวจเฝ้ า
ดาเนินการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้เกิดปั ญหาดังกล่าวซ้าอีก. บันทึกการเข ้ามาอยูอ
่ าศัยของสัตว์พาหะนาเชือ
ระวัง และการกาจัดควรได ้รับการเก็บรักษา.

ี
5.3 Waste management การบริหารจ ัดการของเสย
5.3.1. General ทว่ ั ไป
Suitable provision should be made for the removal and storage of waste. Waste should, as far as possible,
be collected and stored in covered containers and should not be allowed to accumulate and overflow in food
handling, food storage, and other working areas or the adjoining environment in a manner that
compromises food safety and suitability. Personnel responsible for waste removal (including hazardous waste)
should be properly trained so they do not become a source of cross-contamination. ควรมีวธิ ท
ี เี่ หมาะสมสาหรับการ
ขนย ้าย และจัดเก็บของเสีย. ควรรวบรวมและจัดเก็บของเสียไว ้ในภาชนะทีป
่ ิ ดมิดชิด, เท่าทีเ่ ป็ นไปได ้ และไม่ควรปล่อยให ้มีของเสีย
สะสม ในพืน
้ ทีด
่ แ
ู ลอาหาร, พืน
้ ทีจ
่ ัดเก็บอาหาร, และพืน
้ ทีป
่ ฏิบต
ั งิ านอืน
่ ๆ หรือสิง่ แวดล ้อมใกล ้เคียงในลักษณะทีเ่ ป็ นอันตรายต่อความ
ปลอดภัยและความเหมาะสมของอาหาร. บุคลากรทีร่ ับผิดชอบในการขนย ้ายของเสีย (รวมถึงของเสียอันตราย) ควรได ้รับการฝึ กอบรม
อย่างเหมาะสมเพือ
่ ไม่ให ้เป็ นแหล่งทีม
่ าของการปนเปื้ อนข ้าม
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Waste storage areas should be easily identifiable, be kept appropriately clean, and be resistant to pest
infestation. They should also be located away from processing areas. บริเวณจัดเก็บของเสียควรบ่งชีไ้ ด ้ง่าย, มี
้ . โดยควรตัง้ อยูห
ความสะอาดอยูเ่ สมออย่างเหมาะสม, และต ้านทานต่อการเข ้าถึงของสัตว์พาหะนาเชือ
่ า่ งจากบริเวณทีแ
่ ปร
รูปอาหาร
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SECTION 6: PERSONAL HYGIENE สว่ นที่ 6: สุขลักษณะสว่ นบุคคล
OBJECTIVES: ว ัตถุประสงค์:

ั ผัสอาหาร
To ensure that those who come directly or indirectly into contact with food: เพือ
่ ทาให ้แน่ใจว่าผู ้ทีส
่ ม
โดยตรงหรือโดยอ ้อม:

•

maintain appropriate personal health; ดูแลรักษาสุขภาพส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

•

maintain an appropriate degree of personal cleanliness; and ดูแลรักษาความสะอาดส่วนบุคคลในระดับที่

•

behave and operate in an appropriate manner. ประพฤติ และปฏิบต
ั งิ านในลักษณะทีเ่ หมาะสม

เหมาะสม และ

ี้ จงเหตุผล:
RATIONALE: คาชแ
Personnel who do not maintain an appropriate degree of personal cleanliness, who have certain illnesses
or conditions or who behave inappropriately, can contaminate food and transmit illness to consumers
through food. บุคลากรทีไ่ ม่ดแ
ู ลรักษาความสะอาดส่วนบุคคลในระดับทีเ่ หมาะสม ผู ้ทีม
่ ค
ี วามเจ็บป่ วย หรือสภาวะ หรือมีพฤติกรรม
ทีไ่ ม่เหมาะสมสามารถก่อให ้เกิดการปนเปื้ อนอาหาร และส่งต่อความเจ็บป่ วยให ้แก่ผู ้บริโภคผ่านทางอาหารได ้

Food businesses should establish policies and procedures for personal hygiene. FBOs should ensure all
personnel are aware of the importance of good personal hygiene and understand and comply with practices
that ensure food safety and suitability. ธุรกิจอาหารควรกาหนดนโยบาย และขัน้ ตอนสาหรับสุขลักษณะส่วนบุคคล. FBOs ควร

ทาให ้มั่นใจว่าบุคลากรทุกคนตระหนั กถึงความสาคัญของสุขลักษณะส่วนบุคคลทีด
่ ี และเข ้าใจ และปฏิบต
ั ต
ิ ามหลักปฏิบต
ั ท
ิ ท
ี่ าให ้มั่นใจใน
ความปลอดภัย และความเหมาะสมของอาหาร.

6.1 Health Status สถานะสุขภาพ
Personnel known or suspected to be ill or carrying a disease likely to be transmitted through food should not
enter any food handling area if there is a likelihood of their contaminating food. Any person so affected
should immediately report illness or symptoms of illness to the management. บุคลากรทีท
่ ราบหรือสงสัยว่าป่ วยหรือ

เป็ นพาหะนาโรคทีส
่ ามารถส่งผ่านทางอาหารได ้ไม่ควรเข ้าในพืน
้ ทีป
่ ฏิบต
ั งิ านกับอาหารหากมีโอกาสทีอ
่ าหารจะถูกปนเปื้ อน. บุคคลใดที่
อยูใ่ นภาวะดังกล่าวควรรายงานการเจ็บป่ วยหรืออาการของการเจ็บป่ วยให ้ผู ้บริหารทราบทันที

It may be appropriate for personnel to be excluded for a specific time after symptoms resolve or, for some
illnesses, to get medical clearance before returning to work. อาจเป็ นการเหมาะสมทีจ่ ะให ้บุคลากรได ้รับการยกเว ้นใน

ช่วงเวลาหนึง่ หลังจากรักษาอาการป่ วย, หรือความเจ็บป่ วยบางอย่างแล ้ว, เพือ
่ ให ้ได ้รับการตรวจยืนยันผลจากแพทย์กอ
่ นกลับไปทางาน

6.2 Illness and Injuries การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บ
Some symptoms of illnesses that should be reported to management so that the need for possible exclusion
from food handling and/or medical examination can be considered include: อาการเจ็บป่ วยบางอย่างทีค
่ วรรายงาน
ให ้ฝ่ ายบริหารทราบเพือ
่ ให ้สามารถพิจารณาถึงความจาเป็ นในการแยกออกจากการปฏิบต
ั งิ านกับอาหารและ/หรือการ
ตรวจสอบทางการแพทย์ ได ้แก่ :
•

jaundice; โรคดีซา่ น

•

diarrhoea; อาการท ้องร่วง

•

vomiting; การอาเจียน

•

fever; เป็ นไข ้

•

sore throat with fever; เจ็บคอและมีไข ้

•

visibly infected skin lesions (boils, cuts, etc.); and มีแผลติดเชือ้ ทีผ
่ วิ หนั งทีเ่ ห็นได ้ชัด (หนอง บาดแผล ฯลฯ) และ

•

discharges from the ear, eye or nose. มีสารคัดหลัง่ ออกจากหู ตา หรือจมูก

Personnel with cuts and wounds should, where necessary, be assigned to work in areas where they will have
no direct contact with food. Where personnel are permitted to continue working, cuts and wounds should be
covered by suitable waterproof plasters and, where appropriate, gloves. Appropriate measures should be
applied to ensure plasters do not become a source of contamination (e.g. plasters of contrasting colour
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compared to the food and/or detectable using a metal detector or x-ray detector). หากจาเป็ น, บุคลากรทีม
่ ี

บาดแผลและได ้รับบาดเจ็บควรได ้รับมอบหมายให ้ทางานในบริเวณทีไ่ ม่มก
ี ารสัมผัสอาหารโดยตรง. ในกรณีทพ
ี่ นั กงานได ้รับอนุญาตให ้
ทางานต่อได ้ ,ควรปิ ดรอยบาดและบาดแผลด ้วยแผ่นพลาสเตอร์กันน้ า และสวมถุงมือ .ตามเหมาะสม ควรใช ้มาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ
่ ทา
ี ตกต่างชัดเจนจากอาหาร และ/หรือ
ให ้มั่นใจว่าแผ่นพลาสเตอร์จะไม่กลายเป็ นแหล่งทีม
่ าของการปนเปื้ อน (เช่น แผ่นพลาสเตอร์ทม
ี่ ส
ี แ
สามารถตรวจจับได ้โดยใช ้เครือ
่ งตรวจจับโลหะ หรือเครือ
่ งเอ็กซ์เรย์)

6.3 Personal Cleanliness ความสะอาดสว่ นบุคคล
Personnel should maintain a high degree of personal cleanliness and, where appropriate, wear suitable
protective clothing, head and beard covering, and footwear. Measures should be implemented to prevent
cross-contamination by personnel through adequate hand washing and, where necessary, the wearing of
gloves. If gloves are worn, appropriate measures should be applied to ensure the gloves do not become a
source of contamination. บุคลากรควรรักษาความสะอาดส่วนบุคคลในระดับสูง, และสวมใส่ชด
ุ ป้ องกัน คลุมศีรษะ และหนวดเครา
และสวมรองเท ้า. ตามความเหมาะสม. ควรมีการใช ้มาตรการในการป้ องกันการปนเปื้ อนข ้ามโดยบุคลากรด ้วยการล ้างมืออย่างเพียงพอ,
และหากจาเป็ น ให ้สวมถุงมือ. หากสวมถุงมือ ควรใช ้มาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่าถุงมือไม่กลายเป็ นแหล่งทีม
่ าของการ
ปนเปื้ อน.

Personnel, including those wearing gloves, should clean their hands regularly, especially when personal
cleanliness may affect food safety. In particular they should wash hands: บุคลากร โดยรวมถึงผู ้ทีส
่ วมถุงมือควรทา

ความสะอาดมือเป็ นประจา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ ความสะอาดส่วนบุคคลอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่
ควรล ้างมือ:

•

at the start of food handling activities; ก่อนเริม่ ปฏิบต
ั งิ านทีเ่ กีย
่ วกับอาหาร

•

when returning to work after breaks; เมือ่ กลับมาทางานหลังจากหยุดพัก

•

immediately after using the toilet; and ทันทีหลังจากใช ้ห ้องสุขา และ

•

after handling any contaminated material, such as waste or raw and unprocessed foods where this could
result in contamination of other food items. หลังจากจับต ้องวัสดุทป
ี่ นเปื้ อน เช่น ของเสีย หรืออาหารดิบ และอาหารที่
ยังไม่ผา่ นกระบวนการ ซึง่ สามารถส่งผลให ้เกิดการปนเปื้ อนรายการอาหารอืน
่ ๆ ได ้

In order not to contaminate food, personnel should wash hands with soap and water and rinse and dry them
in a manner that does not recontaminate the hands. Hand sanitizers should not replace hand washing and
should be used only after hands have been washed. เพือ
่ ไม่ให ้เกิดการปนเปื้ อนอาหาร, บุคลากรควรล ้างมือด ้วยสบู่ และน้ า
้ ทีม
และชะล ้าง และทาให ้แห ้งในลักษณะทีไ่ ม่ทาให ้มือปนเปื้ อนซ้า. ไม่ควรใช ้ผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ
่ อ
ื แทนการล ้างมือและควรใช ้เฉพาะ
หลังจากล ้างมือแล ้วเท่านั น
้ .

6.4 Personal Behaviour พฤติกรรมสว่ นบุคคล
When engaged in food handling activities personnel should refrain from behaviour which could result in
contamination of food, for example: คนทีเ่ กีย่ วข ้องกับกิจกรรมการปฏิบัตกิ ับอาหารควรละเว ้นจากพฤติกรรมทีส
่ ามารถทาให ้เกิด
การปนเปื้ อนของอาหาร ตัวอย่างเช่น:

•

smoking or vaping; การสูบบุหรี่ หรือควัน

•

spitting; การถ่มน้ าลาย

•

chewing, eating, or drinking; การเคีย้ ว รับประทานอาหาร หรือการดืม่

•

touching the mouth, nose or other places of possible contamination; and การสัมผัสปาก จมูก หรือบริเวณอืน
่ ที่

•

sneezing or coughing over unprotected food. จาม หรือไอลงบนอาหารทีไ่ ม่มห
ี อ
่ หุ ้มไว ้

อาจทาให ้เกิดการปนเปื้ อน และ

Personal effects such as jewellery, watches, pins or other items such as false nails/eye lashes should not be
worn or brought into food handling areas if they pose a threat to the safety and suitability of food. ไม่ควรสวม
ิ เข็มกลัด หรือของอย่างอืน
ใส่ หรือนาสิง่ ของส่วนตัว เช่น เครือ
่ งประดับ นาฬกา
่ เช่น เล็บปลอม/ขนตาปลอม เข ้าไปในบริเวณปฏิบต
ั ิ
เกีย
่ วกับอาหาร หากการนาเข ้าไปจะเป็ นภัยคุกตามต่อความปลอดภัย และความเหมาะสมของอาหาร

6.5 Visitors and other persons from outside the establishment ผูเ้ ยีย
่ มชม และบุคคลอืน
่ จากภายนอก
Visitors to food businesses, including maintenance workers, in particular to food manufacturing, processing
or handling areas, should, where appropriate, be instructed and supervised, wear protective clothing and

For Training Only

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

TH Translation ( 23 Nov 20)

32 / 65

CXC 1-1969 ( Revise 2020)

adhere to the other personal hygiene provisions for personnel. Visitors should be guided through a hygiene
policy of the business prior to visits and encouraged to report any type of illness/injury that may pose cross่ มบารุง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริเวณผลิต แปรรูป หรือการ
contamination issues. ผู ้เยีย่ มชมโรงงานอาหาร โดยรวมถึงเจ ้าหน ้าทีซ
่ อ
จัดการอาหารควรได ้รับคาแนะนา และดูแลอย่างเหมาะสม สวมใส่ชด
ุ ป้ องกัน และปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดด ้านสุขลักษณะส่วนบุคคล ผู ้
เยีย
่ มชมควรได ้รับคาแนะนาผ่านนโยบายด ้านสุขลักษณะของโรงงานก่อนเข ้าเยีย
่ มชม และสนั บสนุนให ้รายงานการเจ็บป่ วย/การบาดเจ็บ
ประเภทใดๆ ทีอ
่ าจก่อให ้เกิดการปนเปื้ อนข ้ามได ้
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SECTION 7: CONTROL OF OPERATION สว่ นที่ 7: การควบคุมการปฏิบ ัติงาน
OBJECTIVES: ว ัตถุประสงค์:
To produce food that is safe and suitable for human consumption by: ผลิตอาหารทีป
่ ลอดภัย และเหมาะสม
สาหรับการบริโภคของมนุษย์โดย:
•

formulating design requirements with respect to raw materials and other ingredients,
composition/formulation, production, processing, distribution, and consumer use to be met as
appropriate to the food business; วางข ้อกาหนดการออกแบบเกีย
่ วกับวัตถุดบ
ิ
และส่วนผสมอืน
่ ๆ
ส่วนประกอบ/สูตร การผลิต การแปรรูป การจัดจาหน่าย และการใช ้งานของผู ้บริโภคเพือ
่ ให ้เป็ นไปตามความ
เหมาะสมกับธุรกิจอาหาร

•

designing, implementing, monitoring and reviewing effective control systems as appropriate to the
food business. ออกแบบ ดาเนินการ ตรวจเฝ้ าระวัง และทบทวนระบบการควบคุมทีม
่ ป
ี ระสิทธิผลตามความ
เหมาะสมกับธุรกิจอาหาร

ี้ จงเหตุผล:
RATIONALE: คาชแ
If operations are not controlled appropriately, food may become unsafe or unsuitable for consumption. หาก
ไม่มก
ี ารควบคุมการปฏิบต
ั งิ านอย่างเหมาะสม อาหารอาจไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะสมสาหรับการบริโภค
Control of operation is achieved by having an appropriate food hygiene system in place. The following
section describes practices that can assist in the identification and application of appropriate controls, as well
as activities that should take place to ensure the operation is under control. ควบคุมการปฏิบต
ั งิ านทาได ้โดยมีระบบ
สุขลักษณะอาหารทีเ่ หมาะสม. ส่วนต่อไปนีจ
้ ะอธิบายการปฏิบต
ั ท
ิ ส
ี่ ามารถช่วยในการระบุ และการประยุกต์ใช ้การควบคุมทีเ่ หมาะสม,
รวมทัง้ กิจกรรมต่างๆ ทีค
่ วรทาเพือ
่ ให ้แน่ใจว่าการปฏิบต
ั งิ านอยูภ
่ ายใต ้การควบคุม

7.1 Description of products and processes รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์ และกระบวนการ
After consideration of the conditions and activities of the food business it may be necessary to pay greater
attention to some GHPs that are particularly important for food safety. In this case, the following provisions
could be considered. หลังจากพิจารณาสภาวะ และกิจกรรมของธุรกิจอาหารแล ้ว อาจจาเป็ นต ้องให ้ความสาคัญกับ GHPs บาง
ประการทีม
่ ค
ี วามสาคัญต่อความปลอดภัยของอาหารเป็ นพิเศษ. ในกรณีน,ี้ สามารถพิจารณาถึงบทบัญญัตต
ิ อ
่ ไปนี้

ิ ค้า
7.1.1. Product description รายละเอียดสน
An FBO that is producing, storing or otherwise handling food should have a description of the food. Products
may be described individually or in groups in a manner that does not compromise the awareness of hazards
or other factors such as suitability of the products for the purpose intended. Any grouping of food products
should be based on them having similar inputs and ingredients, product characteristics (such as pH, water
activity (aw)), process steps and/or intended purpose. FBO ทีผ
่ ลิต, จัดเก็บ หรือดูแลอาหารควรมีรายละเอียดของอาหาร.

โดยอาจอธิบายผลิตภัณฑ์แบบแยกเดีย
่ ว หรือแบบจัดกลุม
่ ในลักษณะทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อการตระหนั กถึงอันตรายหรือปั จจัยอืน
่ ๆ เช่น ความ
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์การใช ้. การจัดกลุม
่ ผลิตภัณฑ์อาหารควรอยูบ
่ นพืน
้ ฐานของการมีปัจจัยเข ้า และส่วนผสม,
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ (เช่น ค่า pH ค่าปริมาณน้ าอิสระ (aw)) ขัน
้ ตอนกระบวนการ และ/หรือวัตถุประสงค์การใช ้ทีค
่ ล ้ายคลึงกัน

The description could include, as appropriate: คาอธิบายสามารถรวมถึง ตามความเหมาะสม:
•

the intended use of the food, e.g. whether it is ready-to-eat or whether it is intended for further
processing either by consumers or another business, for example raw seafood to be cooked;

วัตถุประสงค์การใช ้ของอาหาร, เช่น ไม่วา่ จะเป็ นอาหารพร ้อมรับประทาน หรือมีไว ้เพือ
่ การแปรรูปต่อไปโดยผู ้บริโภคหรือธุรกิจ
อืน
่ , เช่น อาหารทะเลแบบดิบทีจ
่ ะต ้องปรุงสุกต่อ

•

products intended for specific vulnerable consumer groups e.g. infant formula or food for special
medical purposes; ผลิตภัณฑ์สาหรับกลุม
่ ผู ้บริโภคทีม
่ ค
ี วามอ่อนไหวง่าย เช่น สูตรสาหรับทารก หรืออาหารสาหรับ
วัตถุประสงค์ทางการแพทย์

•

any relevant specifications e.g. ingredient composition, aw, pH, type of preservation method used (if
any), or important characteristics associated with the food, such as any allergens present; ข ้อมูล
จาเพาะทีเ่ กีย
่ วข ้อง เช่น องค์ประกอบของส่วนผสม ค่า aw, ค่า pH, วิธก
ี ารถนอมอาหารทีใ่ ช ้ (ถ ้ามี), หรือลักษณะสาคัญที่
เกีย
่ วข ้องกับอาหาร, เช่น สารก่อภูมแ
ิ พ ้ทีม
่ อ
ี ยู่
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•

any relevant limits established for the food by the competent authority or, in the absence thereof,
set by the FBO; ข ้อจากัดทีเ่ กีย่ วข ้องซึง่ กาหนดสาหรับอาหารโดยหน่วยงานทีก
่ ากับดูแล, หรือในกรณีทไี่ ม่ม ี ,ซึง่ กาหนด
โดย FBO

•

instructions provided for further use, for example keep frozen until cooking, cook to a specified
temperature for a specified length of time, product shelf-life (use-by date); คาแนะนาทีม
่ ใี ห ้สาหรับการใช ้
งานต่อไป, เช่น เก็บแช่แข็งจนกว่าจะปรุง, ปรุงตามอุณหภูมท
ิ ก
ี่ าหนดตามระยะเวลาทีก
่ าหนด, อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
(บริโภคภายในวันที)่

•

storage of product (e.g. refrigerated/frozen/shelf stable) and transport conditions required; and การเก็บ

•

food packaging material used. วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารทีใ่ ช ้

รักษาผลิตภัณฑ์ (เช่น แช่ในตู ้เย็น/แช่แข็ง/เก็บรักษาไว ้ทีอ
่ ณ
ุ หภูมห
ิ ้อง) และเงือ
่ นไขการขนส่งทีต
่ ้องการ และ

7.1.2. Process description รายละเอียดกระบวนการ
The FBO should consider all steps in the operation for a specific product. It may be helpful to develop a flow
diagram, which shows the sequence and interaction of all processing steps in the operation, including where
raw materials, ingredients and intermediate products enter the flow and where intermediate products, byproducts and waste are released or removed. The flow diagram could be used for a number of similar food
products that are produced using similar production or processing steps, to ensure all steps are captured. The
steps should be confirmed as accurate by an on-site review of the operation or process. For example, for
restaurants the flow diagram could be based on the general activities from the receipt of ingredients/raw
material, storage (refrigerated, frozen, room temperature), preparation before use (washing, defrosting),
and cooking or preparation of food. FBO ควรพิจารณาทุกขัน้ ตอนในการปฏิบต
ั งิ านสาหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะ อาจเป็ นประโยชน์

ั พันธ์ของขัน
ในการพัฒนาแผนภูมก
ิ ระบวนการผลิต ซึง่ แสดงลาดับ และปฏิสม
้ ตอนการแปรรูปทัง้ หมด รวมถึงการเข ้าถึงในกระบวนการ
ของวัตถุดบ
ิ ส่วนผสม และผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ และการปล่อย หรือเคลือ
่ นย ้ายของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ ผลพลอยได ้
และของเสีย แผนภูมก
ิ ระบวนการผลิตสามารถใช ้กับผลิตภัณฑ์อาหารทีค
่ ล ้ายกันทีม
่ ข
ี น
ั ้ ตอนการผลิต หรือแปรรูปทีค
่ ล ้ายกัน เพือ
่ ให ้มั่นใจ
ว่ามีการดูแลทุกขัน
้ ตอน ควรมีการยืนยันขัน
้ ตอนต่างๆ ว่าถูกต ้องโดยการทบทวนหน ้างานในสถานทีผ
่ ลิต ตัวอย่างเช่น สาหรับร ้านอาหาร
แผนภูมก
ิ ระบวนการผลิตจะขึน
้ อยูก
่ บ
ั กิจกรรมทั่วไปตัง้ แต่การรับส่วนผสม/วัตถุดบ
ิ การเก็บรักษา (แช่เย็น แช่แข็ง อุณหภูมห
ิ ้อง) การ
จัดเตรียมก่อนใช ้ (กรล ้าง การทาละลาย) และการปรุงอาหาร หรือจัดเตรียมอาหาร

ิ ธิผลของ GHPs
7.1.3. Consideration of the effectiveness of GHPs การพิจารณาประสท
Having considered the product and process descriptions, an FBO should determine (using information
relevant to hazards and controls from various sources as appropriate) whether the GHPs and other
programmes they have in place are sufficient to address food safety and suitability or if some GHPs need
greater attention. For example, a cooked meat slicer may require specific and more frequent cleaning to
prevent the build-up of Listeria spp. on its meat contact surfaces, or a conveyor belt used in direct contact
with the food, such as in sandwich production, may require an increased frequency of cleaning or a specific
cleaning programme. When such increased attention on GHPs is insufficient to ensure food safety, it will be
necessary to implement a HACCP system (Chapter 2). เมือ่ พิจารณาถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และกระบวนการ, FBO ควร

พิจารณา (โดยใช ้ข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอันตราย และการควบคุมจากแหล่งต่างๆ ตามความเหมาะสม) ว่า GHPs และโปรแกรมอืน
่ ๆ ทีม
่ อ
ี ยู่
เพียงพอทีจ
่ ะจัดการกับความปลอดภัย และความเหมาะสมของอาหารหรือไม่ หรือ GHPs บางประการต ้องการความใส่ใจมากกว่านี.้
้ ลิสเทอเรีย บน
ตัวอย่างเช่น, เครือ
่ งสไลด์เนือ
้ ปรุงสุกอาจต ้องทาความสะอาดทีเ่ ฉพาะ และบ่อยครัง้ มากกว่าเพือ
่ ป้ องกันการสะสมของเชือ
พืน
้ ผิวสัมผัสกับเนือ
้ สัตว์, หรือสายพานลาเลียงทีใ่ ช ้สัมผัสโดยตรงกับอาหาร, เช่น ในการผลิตแซนด์วช
ิ , อาจต ้องเพิม
่ ความถีใ่ นการทา
ความสะอาด หรือโปรแกรมการทาความสะอาดทีเ่ ฉพาะ. เมือ
่ การใส่ใจทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ของ GHPs แล ้วยังไม่เพียงพอทีจ
่ ะทาให ้มั่นใจในความ
ปลอดภัยของอาหาร อาจจาเป็ นต ้องประยุกต์ใช ้ระบบ HACCP (บทที่ 2)

7.1.4. Monitoring and corrective action การตรวจเฝ้าระว ัง และการปฏิบ ัติการแก้ไข
The FBO should monitor the hygienic procedures and practices as relevant to the business and as
applicable to the hazard being controlled. Procedures could include defining methods of monitoring
(including defining responsible personnel, frequency and sampling regime if applicable) and monitoring
records to be kept. The frequency of monitoring should be appropriate to ensure consistent process control.
FBO ควรตรวจเฝ้ าระวังขัน
้ ตอน และการปฏิบต
ั ด
ิ ้านสุขลักษณะทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจ และตามความเหมาะสมสาหรับอันตรายทีต
่ ้องควบคุม.
่ ตัวอย่าง
ขัน
้ ตอนสามารถครอบคลุมถึงการกาหนดวิธก
ี ารตรวจเฝ้ าระวัง (รวมถึงการกาหนดบุคลากรทีร่ ับผิดชอบ, ความถี่ และระบบการสุม
หากมี) และบันทึกการตรวจเฝ้ าระวังทีต
่ ้องเก็บรักษาไว ้. ความถีข
่ องการตรวจเฝ้ าระวังควรมีความเหมาะสมเพือ
่ ทาให ้มั่นใจในการควบคุม
กระบวนการทีส
่ อดคล ้องกัน.

When monitoring results indicate a deviation, the FBO should undertake corrective action. Corrective action
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should consist of the following actions, as appropriate: เมือ่ ผลการตรวจเฝ้ าระวังบ่งชีถ้ งึ ความเบีย่ งเบน FBO ,ควร
ดาเนินการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไข โดยการปฏิบัตก
ิ ารแก ้ไขควรประกอบด ้วยการปฏิบัตด
ิ งั ต่อไปนี,้ ตามความเหมาะสม:

•

bringing the process back into control by, for example, altering temperature or timing, or
่ ารควบคุม ตัวอย่างเช่น การเปลีย
concentration of disinfectant; การปรับกระบวนการคืนสูก
่ นแปลงอุณหภูม ิ หรือเวลา
้
หรือความเข ้มข ้นของสารฆ่าเชือ

•

isolating any affected product and evaluating its safety and/or suitability; การแยกผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับผลกระทบ

•

determining proper disposition of affected product that is not acceptable to market; การกาหนดการทาลาย

•

identifying the cause that resulted in the deviation; and การระบุสาเหตุทท
ี่ าให ้เกิดการเบีย
่ งเบน และ

•

taking steps to prevent reoccurrence. การทาตามขัน้ ตอนต่างๆ ในการป้ องกันการเกิดซ้า

ออก และประเมินความปลอดภัย และ/หรือความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับผลกระทบ ซึง่ ไม่เป็ นทีย
่ อมรับของตลาดอย่างเหมาะสม

Records of corrective actions should be retained. บันทึกการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขควรได ้รับการเก็บรักษาไว ้
7.1.5. Verification การทวนสอบ
The FBO should undertake verification activities as relevant to the business, to check that GHP procedures
have been implemented effectively, monitoring is occurring, where planned, and that appropriate corrective
actions are taken when requirements are not met. Examples of verification activities could include the
following, as appropriate: FBO ควรดาเนินกิจกรรมการทวนสอบทีเ่ กีย่ วข ้องกับธุรกิจ, เพือ
่ ตรวจสอบว่ามีการประยุกต์ใช ้
กระบวนการ GHP อย่างมีประสิทธิผล, การตรวจเฝ้ าระวังทีท
่ า, ตามการวางแผน, และดาเนินการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขทีเ่ หมาะสมเมือ
่ ไม่
เป็ นไปตามข ้อกาหนด. ตัวอย่างของกิจกรรมการทวนสอบสามารถรวมถึงเรือ
่ งต่อไปนี้ ตามความเหมาะสม:

•

review of GHP procedures, monitoring, corrective actions and records; การทบทวนขัน้ ตอน GHP การตรวจเฝ้ า

•

review when any changes occur to the product, process and other operations associated with the
business; and การทบทวนเมือ่ เกิดการเปลีย่ นแปลงใดๆ กับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการปฏิบัตงิ านอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ

ระวัง การปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไข และบันทึก

ธุรกิจ และ

•

assessment of the efficacy of cleaning. การประเมินประสิทธิผลของการทาความสะอาด
Records of GHP verification activities should be kept, where appropriate. บันทึกกิจกรรมการทวนสอบ GHP ควร
จัดเก็บไว ้ ตามความเหมาะสม

7.2 Key aspects of GHPs ประการทีส
่ าค ัญของ GHPs
Some key aspects of GHPs such as those described in Sections 7.2.1. and 7.2.2, could be considered as
control measures applied at CCPs in the HACCP system. ด ้านสาคัญบางประการของ GHPs เช่นทีอ่ ธิบายไว ้ในส่วนของ
7.2.1 และ 7.2.2 อาจพิจารณามาตรการควบคุมทีป
่ ระยุกต์ใช ้ทีจ
่ ด
ุ CCPs ในระบบ HACCP

7.2.1Time and temperature control การควบคุมเวลา และอุณหภูม ิ
Inadequate time and temperature control, e.g. during cooking, cooling, processing and storage, are among
the most common failures of operational control. These allow survival or growth of microorganisms that may
cause foodborne illness or food spoilage. Systems should be in place to ensure that temperature is controlled
effectively where it impacts the safety and suitability of food. การควบคุมเวลา และอุณหภูมท
ิ ไี่ ม่เพียงพอ เช่น ในระหว่าง
การปรุงสุกอาหาร การทาเย็น การแปรรูป และการเก็บรักษา ถือเป็ นความล ้มเหลวทีพ
่ บบ่อยทีส
่ ด
ุ ในการควบคุมการปฏิบต
ั งิ าน สิง่ เหล่านี้
ทาให ้จุลน
ิ ทรียก
์ อ
่ โรคสามารถดารงชีวต
ิ อ และเจริญเติบโตได ้ ซึง่ ก่อให ้เกิดการเจ็บป่ วยจากอาหาร หรือทาให ้อาหารเน่าเสียได ้ จึงควรมี
ระบบเพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่ามีการควบคุมอุณหภูมอ
ิ ย่างมีประสิทธิผล ในกรณีสง่ ผลกระทบต่อความปลอดภัย และความเหมาะสมของอาหาร

Time and temperature control systems should take into account: ระบบการควบคุมเวลา และอุณหภูมค
ิ วรคานึงถึง:
•

the nature of the food, e.g. its aw, pH, and likely initial level and types of microorganisms, such as
pathogenic and spoilage microflora; ลักษณะของอาหาร เช่น ค่า aw ค่า pH และระดับ และประเภทตัง้ ต ้นของ
จุลน
ิ ทรียใ์ นอาหาร เช่น จุลน
ิ ทรียก
์ อ
่ โรค และจุลน
ิ ทรียพ
์ น
ื้ ฐานทีท
่ าให ้อาหารเน่าเสีย

•

the impact on the microorganisms, e.g. time in growth/dangerous temperature zone; ผลกระทบต่อจุลนิ ทรีย ์

•

the intended shelf-life of the product; อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทต
ี่ งั ้ ใจไว ้

เช่น ระยะเวลาในการเจริญเติบโต/ระดับอุณหภูมท
ิ ก
ี่ อ
่ ให ้เกิดอันตราย
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•

the method of packaging and processing; and วิธกี ารบรรจุ และการแปรรูป และ

•

how the product is intended to be used, e.g. further cooking/processing or ready-to-eat. วิธกี ารที่
กาหนดไว ้สาหรับการใช ้งานผลิตภัณฑ์ เช่น การปรุง/แปรรูปเพิม
่ เติม หรือพร ้อมรับประทาน

Such systems should also specify tolerable limits for time and temperature variations. Temperature control
systems that impact safety and suitability of food should be validated, and as appropriate, monitored and
recorded. Temperature monitoring and recording devices should be checked for accuracy and calibrated at
regular intervals or as needed. ระบบต่างๆ ดังกล่าวควรระบุระดับทีย่ อมรับได ้สาหรับช่วงของเวลา และอุณหภูมท
ิ ใี่ ช ้ ควรมีการ
พิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้(validation)ของระบบควบคุมอุณหภูมท
ิ ส
ี่ ง่ ผลกระทบต่อความปลอดภัย และตรวจเฝ้ าระวัง และบันทึก ตาม
เหมาะสม อุปกรณ์ตรวจเฝ้ าระวัง และบันทึกอุณหภูมค
ิ วรได ้รับการตรวจสอบความแม่นยา และทาการสอบเทียบเป็ นระยะ หรือตามความ
จาเป็ น

7.2.2 Specific process steps ขนตอนการแปรรู
ั้
ปเฉพาะ
There are many individual processing steps for specific foods which contribute to the production of safe and
suitable food products. These vary depending on the product and can include key steps such as cooking,
chilling, freezing, drying and packaging. มีขน
ั ้ ตอนการแปรรูปเฉพาะหลายขัน
้ ตอนสาหรับอาหารเฉพาะทีส
่ นั บสนุนการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารทีป
่ ลอดภัย และเหมาะสม ขัน
้ ตอนเหล่านีแ
้ ตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์ และสามารถครอบคลุมถึงขัน
้ ตอนสาคัญ เช่น
การปรุงสุก การแช่เย็น การแช่แข็ง การทาแห ้ง และการบรรจุ

The composition of a food can be important in preventing microbial growth and toxin production, e.g. in its
formulation by adding preservatives, including acids, salts, food additives or other compounds. When
formulation is used to control foodborne pathogens (e.g. adjusting the pH or aw to a level that prevents
growth), systems should be in place to ensure that the product is formulated correctly and that the
controlling parameters are monitored. องค์ประกอบของอาหารมีความสาคัญในการป้ องกันการเจริญเติบโตของจุลนิ ทรีย ์ และ
การสร ้างสารพิษ, เช่น ในการกาหนดสูตรของอาหารโดยการเพิม
่ วัตถุกน
ั เสีย, รวมถึงกรด, เกลือ, วัตถุเจือปนอาหาร หรือสารประกอบ
อืน
่ ๆ. เมือ
่ ใช ้การกาหนดสูตรเพือ
่ ควบคุมจุลน
ิ ทรียก
์ อ
่ โรคทีเ่ กิดจากอาหาร (เช่น การปรับค่า pH หรือค่า aw ให ้อยูใ่ นระดับทีป
่ ้ องกันการ
เจริญเติบโตได ้), ควรมีระบบเพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่ามีการกาหนดสูตรอย่างถูกต ้อง และตรวจเฝ้ าระวังค่าควบคุมต่างๆ

7.2.3Microbiological3, physical, chemical and allergen specifications มาตรฐานทางจุลชวี วิทยา3 ทาง
กายภาพ ทางเคมีและสารก่อภูมแ
ิ พ้
Where microbiological, physical, chemical and allergen specifications are used for food safety or suitability,

such specifications should be based on sound scientific principles and state, where appropriate,
sampling parameters, analytical methods, acceptable limits and monitoring procedures.
Specifications can help ensure that raw materials and other ingredients are fit for purpose and
contaminants have been minimized. ในกรณีทใี่ ช ้ สเปคทางจุลชีววิทยา ทางกายภาพ ทางเคมี และสารก่อภูมแิ พ ้ เพือ่ ความ
ปลอดภัยของอาหาร, หรือ ความเหมาะสมของอาหาร, สเปคดังกล่าวควรอยูบ
่ นพืน
้ ฐานของหลักการและถ ้อยแถลงทางวิทยาศาสตร์ท ี่
่ ตัวอย่างค่าควบคุม, วิธก
ถูกต ้อง, ตามความเหมาะสม, การสุม
ี ารวิเคราะห์, ระดับทีย
่ อมรับได ้ และขัน
้ ตอนการตรวจเฝ้ าระวัง. มาตรฐาน
สามารถช่วยทาให ้มั่นใจว่าวัตถุดบ
ิ และส่วนผสมอืน
่ ๆ เหมาะสมสาหรับวัตถุประสงค์ และทาให ้สิง่ ปนเปื้ อนลดลง.

7.2.4Microbiological contamination การปนเปื้ อนทางจุลน
ิ ทรีย ์
Systems should be in place to prevent or minimize contamination of foods by microorganisms.
Microbiological contamination occurs through a number of mechanisms, including the transfer of
microorganisms from one food to another, e.g.: ควรมีระบบในการป้ องกัน หรือลดการปนเปื้ อนทางจุลนิ ทรียใ์ นอาหาร การ
ปนเปื้ อนทางจุลน
ิ ทรียส
์ ามารถเกิดขึน
้ ผ่านกลไกมากมาย รวมถึงการส่งผ่านจุลน
ิ ทรียจ
์ ากอาหารหนึง่ ไปอีกอาหารหนึง่ เช่น:

•

by direct contact or indirectly by food handlers; โดยการสัมผัสโดยตรง หรือโดยอ ้อมโดยผู ้ปฎิบต
ั ต
ิ อ
่ อาหาร

•

by contact with surfaces; โดยการสัมผัสกับพืน
้ ผิว

•

from cleaning equipment; จากอุปกรณ์ทาความสะอาด

•

by splashing; or โดยการกระเด็น หรือ

•

by airborne particles. โดยอนุภาคในอากาศ

Raw, unprocessed food, where not considered ready-to-eat, which could be a source of contamination,
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should be separated from ready-to-eat foods, either physically or by time, with effective intermediate
cleaning and, where appropriate, effective disinfection. อาหารดิบ,อาหารทีย่ ังไม่ผา่ นการแปรรูป, ทีไ่ ม่ใช่อาหารพร ้อม

รับประทาน, สามารถเป็ นแหล่งของการปนเปื้ อนได ้ จึงควรแยกออกจากอาหารพร ้อมรับประทาน, ไม่วา่ จะทางกายภาพหรือตามเวลา ด ้วย
้ ทีม
การทาความสะอาดทีม
่ ป
ี ระสิทธิผลโดยทันที, และการฆ่าเชือ
่ ป
ี ระสิทธิผล, ตามความเหมาะสม

Surfaces, utensils, equipment, fixtures and fittings should be thoroughly cleaned and where necessary
disinfected after raw food preparation, particularly when raw materials with a potentially high microbiological
load such as meat, poultry, and fish have been handled or processed. ควรทาความสะอาดพืน
้ ผิว, เครือ
่ งใช ้, อุปกรณ์,
้ หลังการจัดเตรียมอาหารดิบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
อุปกรณ์ทย
ี่ ด
ึ ติด, และส่วนประกอบอย่างทั่วถึง และในกรณีทจ
ี่ าเป็ น ต ้องฆ่าเชือ
่ จับ
ต ้องวัตถุดบ
ิ ทีอ
่ าจมีปริมาณจุลน
ิ ทรียท
์ ส
ี่ งู เช่น เนือ
้ สัตว์ เนือ
้ สัตว์ปีก และปลา

In some food operations, access to processing areas may need to be restricted or controlled for food safety
purposes. For example, where the likelihood of product contamination is high, access to processing areas
should be via a properly designed changing facility. Personnel may be required to put on clean protective
clothing (which may be of a differentiating colour from that worn in other parts of the facility), including
head and beard covering, footwear, and to wash their hands and where necessary sanitize them. ในการ

ปฏิบต
ั งิ านด ้านอาหารบางอย่าง การจากัดหรือควบคุมการเข ้าถึงบริเวณแปรรูปอาจจาเป็ น เพือ
่ ความปลอดภัยของอาหาร. ตัวอย่างเช่น,
้ ผ ้าทีอ
ในกรณีทม
ี่ โี อกาสเกิดการปนเปื้ อนของผลิตภัณฑ์สงู , การเข ้าถึงบริเวณแปรรูปควรผ่านสิง่ อานวยความสะดวกในการเปลีย
่ นเสือ
่ อก
ี แ
แบบอย่างเหมาะสม. บุคลากรอาจต ้องสวมใส่ชด
ุ ป้ องกันทีส
่ ะอาด (ซึง่ อาจมีสท
ี่ ตกต่างจากทีส
่ วมใส่ในส่วนอืน
่ ), รวมถึงการคลุมศีรษะ
้ , ในกรณีทจ
และหนวดเครา, รองเท ้า, และการล ้างมือ และการฆ่าเชือ
ี่ าเป็ น.

7.2.5Physical contamination การปนเปื้ อนทางกายภาพ
Systems should be in place throughout the food chain to prevent contamination of foods by extraneous
materials, such as personnel belongings, especially any hard or sharp object(s), e.g. jewellery, glass, metal
shards, bone(s), plastic, wood fragments, that could cause injury or present a choking hazard. In
manufacturing and processing, suitable prevention strategies such as maintenance and regular inspection of
equipment, should be undertaken. Detection or screening devices which are appropriately calibrated should be
used where necessary (e.g. metal detectors, x-ray detectors). Procedures should be in place for personnel
to follow in the case of breakages (e.g. breakage of glass or plastic containers). ควรมีระบบตลอดห่วงโซ่อาหารเพือ
่

ป้ องกันการปนเปื้ อนอาหารด ้วยวัสดุจากภายนอก, เช่น สิง่ ของส่วนตัว, โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัตถุทแ
ี่ ข็ง หรือมีคม เช่น อัญมณี, แก ้ว, เศษ
โลหะ, กระดูก, พลาสติก, เศษไม ้, ซึง่ สามารถทาให ้เกิดการบาดเจ็บ หรือมีอน
ั ตรายจากติดคอหายใจไม่ออกได ้. ในการผลิต และการ
แปรรูป, ควรดาเนินกลยุทธ์การป้ องกันทีเ่ หมาะสม เช่น การบารุงรักษา และการตรวจสอบอุปกรณ์เป็ นประจา, ควรใช ้อุปกรณ์ตรวจหาหรือ
คัดกรองทีส
่ อบเทียบอย่างเหมาะสม ในกรณีทจ
ี่ าเป็ น (เช่น เครือ
่ งตรวจจับโลหะ เครือ
่ งเอ็กซ์เรย์) ควรมีขน
ั ้ ตอนการทางานเพือ
่ ให ้
บุคลากรปฏิบต
ั ต
ิ ามในกรณีทเี่ กิดการแตกหัก (เช่น การแตกของแก ้ว หรือภาชนะพลาสติก)

7.2.6Chemical contamination การปนเปื้ อนสารเคมี
Systems should be in place to prevent or minimize contamination of foods by harmful chemicals, e.g.
cleaning materials, non-food grade lubricants, chemical residues from pesticides and veterinary drugs such as
antibiotics. Toxic cleaning compounds, disinfectants, and pesticide chemicals should be identified, safely
stored and used in a manner that protects against contamination of food, food contact surfaces, and food
packaging materials. Food additives and food processing aids that may be harmful if used improperly should
be controlled so they are only used as intended. ควรมีระบบในการป้ องกันหรือลดการปนเปื้ อนสารเคมีทเี่ ป็ นอันตรายใน
อาหาร เช่น วัสดุทาความสะอาด, น้ ามันหล่อลืน
่ ทีไ่ ม่ใช่เกรดสาหรับอาหาร, สารเคมีตกค ้างจากสารกาจัดแมลง และยาสัตว์ เช่น ยา
้ , และสารกาจัดแมลงควรได ้รับการบ่งชี,้ จัดเก็บและใช ้อย่างปลอดภัย เพือ
ปฏิชวี นะ. สารทาความสะอาดทีเ่ ป็ นพิษ, สารฆ่าเชือ
่ ป้ องกัน
การปนเปื้ อนอาหาร, พืน
้ ผิวสัมผัสกับอาหาร, และวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร. วัตถุเจือปนอาหาร และสารช่วยในกระบวนการผลิตทีอ
่ าจเป็ น
อันตรายหากใช ้อย่างไม่เหมาะสมควรได ้รับการควบคุมให ้ใช ้งานตามทีต
่ งั ้ ใจเท่านั น
้
4
7.2.7Allergen Management4 การจ ัดการสารก่อภูมแ
ิ พ้

Systems should be in place to take into account the allergenic nature of some foods, as appropriate to the
food business. Presence of allergens, e.g. tree nuts, milk, eggs, crustacea, fish, peanuts, soybeans and
wheat and other cereals containing gluten and their derivatives (not an inclusive list; allergens of concern
differ among countries and populations), should be identified in raw materials, other ingredients and
products. A system of allergen management should be in place at receipt, during processing and storage to
address the known allergens. This management system should include controls put in place to prevent the
presence of allergens in foods where they are not labelled. Controls to prevent cross-contact from foods
containing allergens to other foods should be implemented, e.g. separation either physically or by time (with
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effective cleaning between foods with different allergen profiles). Food should be protected from unintended
allergen cross-contact by cleaning and line change-over practice and/or product sequencing. Where crosscontact cannot be prevented despite well-implemented controls, consumers should be informed. Where
necessary food handlers should receive specific training on allergen awareness and associated food
manufacturing/processing practices and preventive measures to reduce the risk to allergic consumers. ควรมี
ระบบทีค
่ านึงถึงลักษณะของสารก่อภูมแ
ิ พ ้ในอาหารบางประเภท ตามความเหมาะสมกับธุรกิจอาหาร. ควรระบุการมีอยูข
่ องสารก่อภูมแ
ิ พ้
ต่างๆ เช่น ผลไม ้เปลือกแข็ง นม ไข่ สัตว์น้ าทีม
่ เี ปลือกแข็ง ปลา ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และข ้าวสาลี และธัญพืชอืน
่ ๆ ทีม
่ ก
ี ลูเตน และอนุพันธ์
(ไม่ใช่รายการทัง้ หมด สารก่อภูมแ
ิ พ ้ทีต
่ ้องพิจารณาจะแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ และประชากร), ในวัตถุดบ
ิ ส่วนผสมอืน
่ ๆ และ
ผลิตภัณฑ์. ทัง้ นีค
้ วรมีระบบการจัดการสารก่อภูมแ
ิ พ ้ตัง้ แต่จด
ุ รับเข ้า, ระหว่างการแปรรูป และการจัดเก็บเพือ
่ ระบุสารก่อภูมแ
ิ พ ้ทีม
่ อ
ี ยู.่
ระบบการบริหารจัดการนีค
้ วรรวมถึงการควบคุมเพือ
่ ป้ องกันการพบสารก่อภูมแ
ิ พ ้ในอาหารทีไ่ ม่ได ้ระบุบนฉลาก, ควรใช ้การควบคุมเพือ
่
ป้ องกันการสัมผัสข ้ามจากอาหารทีม
่ ส
ี ารก่อภูมแ
ิ พ ้ไปยังอาหาร, เช่น การแยกทางกายภาพ หรือตามเวลา (ด ้วยการทาความสะอาดทีม
่ ี
ประสิทธิผลระหว่างอาหารทีม
่ ส
ี ารก่อภูมแ
ิ พ ้ทีแ
่ ตกต่างกัน). ควรป้ องกันอาหารจากการสัมผัสข ้ามของสารก่อภูมแ
ิ พ ้โดยไม่ได ้ตัง้ ใจ โดย
การทาความสะอาดและการเปลีย
่ นสายการผลิต และ/หรือการจัดลาดับผลิตภัณฑ์ ในกรณีทไี่ ม่สามารถป้ องกันการสัมผัสข ้ามได ้แม ้จะมี
การควบคุมอย่างดีแล ้วก็ตาม, ควรมีการแจ ้งให ้ผู ้บริโภคทราบ. ในกรณีทจ
ี่ าเป็ น ผู ้ปฎิบต
ั ต
ิ อ
่ อาหารควรได ้รับการฝึ กอบรมเฉพาะเรือ
่ งความ
่ งต่อผู ้บริโภคทีเ่ ป็ น
ตระหนั กถึงสารก่อภูมแ
ิ พ ้ และการปฏิบต
ั ก
ิ ารผลิต/แปรรูปอาหารทีเ่ กีย
่ วข ้อง และมาตรการป้ องกันเพือ
่ ลดความเสีย
ภูมแ
ิ พ ้.

7.2.8Incoming Materials การร ับเข้าว ัสดุ
Only raw materials and other ingredients that are fit for purpose should be used. Incoming materials
including food ingredients should be procured according to specifications, and their compliance with food
safety and suitability specifications should be verified where necessary. Supplier quality assurance activities,
such as audits, may be appropriate for some ingredients. Raw materials or other ingredients should, where
appropriate, be inspected (e.g. visual examination for packages damaged during transportation, use-by-date
and declared allergens, or temperature measurement for refrigerated and frozen foods) for appropriate
action before processing. Where appropriate, laboratory tests could be conducted to check food safety and
suitability of raw materials or ingredients. These tests may be conducted by a supplier that provides a
Certificate of Analysis, the purchaser, or both. No incoming material should be accepted by an establishment
if it is known to contain chemical, physical or microbiological contaminants which would not be reduced to
an acceptable level by controls applied during sorting and/or processing where appropriate. Stocks of raw
materials and other ingredients should be subject to effective stock rotation. Documentation of key
information for incoming materials (e.g. supplier details, date of receipt, quantity etc.) should be maintained.
้
ควรใช ้เฉพาะวัตถุดบ
ิ และส่วนผสมอืน
่ ๆ ทีเ่ หมาะสมกับจุดประสงค์เท่านั น
้ การรับเข ้าวัสดุรวมถึงส่วนผสมอาหาร ซึง่ ควรได ้รับการจัดซือ
ตามสเปค และความสอดคล ้องตามสเปคความปลอดภัยและความเหมาะสมควรได ้รับการทวนสอบ,ในกรณีทจ
ี่ าเป็ น. กิจกรรมการประกัน
คุณภาพของผู ้จาหน่าย, เช่น การตรวจติดตาม, อาจมีความเหมาะสมสาหรับส่วนผสมบางอย่าง. ควรตรวจสอบวัตถุดบ
ิ หรือส่วนผสมอืน
่ ๆ
ตามความเหมาะสม (เช่น การตรวจสอบด ้วยตาเปล่าสาหรับบรรจุภัณฑ์ทเี่ สียหายระหว่างการขนส่ง, บริโภคก่อนวันที,่ และสารก่อภูมแ
ิ พ้
ทีร่ ะบุไว ้, หรือการวัดอุณหภูมส
ิ าหรับอาหารแช่เย็น และแช่แข็ง) สาหรับการปฏิบต
ั ก
ิ ารทีเ่ หมาะสมก่อนการแปรรูป. หากจาเป็ น, สามารถ
ดาเนินการทดสอบในห ้องปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร และความเหมาะสมของวัตถุดบ
ิ หรือส่วนผสมต่างๆ. โดย
้ , หรือทัง้ สองฝ่ าย, สถานประกอบการไม่ควรยอมรับวัสดุท ี่
อาจดาเนินการทดสอบโดยผู ้จาหน่ายทีใ่ ห ้ใบรับรองผลการวิเคราะห์, ผู ้ซือ
ทราบว่ามีสงิ่ ปนเปื้ อนทางเคมี, ทางกายภาพ, หรือทางจุลชีววิทยา ซึง่ จะไม่สามารถลดระดับให ้ยอมรับได ้โดยกระบวนการคัดแยก และ/
หรือการแปรรูปตามความเหมาะสม. วัตถุดบ
ิ และส่วนผสมอืน
่ ๆ ทีม
่ อ
ี ยูค
่ วรมีการหมุนเวียนสินค ้าคงคลังอย่างมีประสิทธิผล. เอกสารของ
ข ้อมูลสาคัญสาหรับการรับเข ้าวัสดุควรรักษาไว ้ (เช่น รายละเอียดผู ้จาหน่าย วันทีร่ ับเข ้า จานวน ฯลฯ )

7.2.9Packaging บรรจุภ ัณฑ์
Packaging design and materials should be safe and suitable for food use, provide adequate protection for
products to minimize contamination, prevent damage, and accommodate proper labelling. Packaging
materials or gases where used should not contain toxic contaminants and not pose a threat to the safety and
suitability of food under the specified conditions of storage and use. Any reusable packaging should be suitably
durable, easy to clean and, where necessary, to disinfect. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และวัสดุควรมีความปลอดภัย และ
เหมาะสมสาหรับการใช ้งานกับอาหาร ให ้การป้ องกันทีเ่ พียงพอสาหรับผลิตภัณฑ์เพือ
่ ลดการปนเปื้ อน ป้ องกันความเสียหาย และการติด
ฉลากทีเ่ หมาะสม วัสดุบรรจุภัณฑ์ หรือก๊าซทีใ่ ช ้ไม่ควรมีสงิ่ ปนเปื้ อนทีเ่ ป็ นพิษ และไม่กอ
่ ภัยคุกคามต่อความปลอดภัย และความเหมาะสม
ของอาหารภายใต ้เงือ
่ นไขทีก
่ าหนดในการเก็บรักษา และการใช ้งาน บรรจุภัณฑ์ทน
ี่ ากลับมาใช ้ใหม่ควรมีความทนทานอย่างเหมาะสม ทา
้ หากจาเป็ น
ความสะอาดง่าย และฆ่าเชือ

7.3 Water นา้
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Water, as well as ice and steam made from water, should be fit for its intended purpose based on a riskbased approach.5 They should not cause contamination of food. Water and ice should be stored and

handled in a manner that does not result in their becoming contaminated, and the generation of steam that
will contact food should not result in its contamination. Water that is not fit for use in contact with food (e.g.
some water used for fire control and for steam that will not directly contact food) should have a separate
system that does not connect with or allow reflux into the system for water that will contact food. Water
recirculated for reuse and water recovered from e.g. food processing operations, by evaporation and/or
filtration should be treated where necessary to ensure that the water does not compromise the safety and
่ ง5
suitability of food. น้ า รวมทัง้ น้ าแข็ง และไอน้ าทีท
่ าจากน้ าควรมีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช ้บนพืน
้ ฐานของความเสีย
โดยไม่ควรก่อให ้เกิดการปนเปื้ อนอาหาร น้ าและน้ าแข็งควรได ้รับการจัดเก็บ และจัดการโดยทีไ่ ม่ทาให ้เกิดการปนเปื้ อน และการสร ้างไอ
น้ าทีจ
่ ะสัมผัสกับอาหารไม่ควรส่งผลให ้เกิดการปนเปื้ อนได ้ น้ าทีไ่ ม่เหมาะสมสาหรับใช ้สัมผัสกับอาหาร (เช่น น้ าทีใ่ ช ้ในการดับเพลิง และ
ั ผัสอาหารโดยตรง) ควรมีระบบแยกต่างหากทีไ่ ม่เชือ
่ มต่อกับหรือทาให ้มีการไหลย ้อนกลับเข ้าไปในระบบสาหรับน้ าทีจ
ไอน้ าทีไ่ ม่สม
่ ะ
สัมผัสอาหาร น้ าทีห
่ มุนเวียนกลับมาใช ้ใหม่ และน้ าจากการปรับปรุงกลับ เช่น จากการปฏิบัตงิ านแปรรูปอาหารโดยการระเหย และ/หรือ
การกรองควรได ้รับการปฏิบต
ั ใิ นกรณีทจ
ี่ าเป็ นเพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่าน้ าจะไม่สง่ ผลต่อความปลอดภัย และความเหมาะสมของอาหาร

7.4 Documentation and Records ระบบเอกสาร และข้อมูลทีบ
่ ันทึกไว้
Appropriate records for the food business operation should be retained for a period that exceeds the shelflife of the product or as determined by the competent authority. ควรเก็บรักษาบันทึกทีเ่ หมาะสมสาหรับการดาเนินธุรกิจ
อาหารไว ้เป็ นระยะเวลาทีน
่ านกว่าอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ หรือตามทีห
่ น่วยงานกากับดูแลกาหนดไว ้

7.5 Recall Procedures - removal from the market of unsafe food ขนตอนการเรี
ั้
ยกคืน – การนาอาหารทีไ่ ม่
ปลอดภ ัยออกจากตลาด
FBOs should ensure effective procedures are in place to respond to failures in the food hygiene system.
Deviations should be assessed for the impact on food safety or suitability. Procedures should enable the
comprehensive, rapid and effective identification, and removal from the market by the involved FBO(s)
and/or return to the FBO by the consumers of any food that may pose a risk to public health. Where a
product has been recalled because of the likely presence of hazards that may represent an immediate health
risk, other products which are produced under similar conditions which may also present a hazard to public
health should be evaluated for safety and may need to be recalled. Reporting to the relevant competent
authority should be required and public warnings considered where product may have reached consumers
and when return of product to the FBO or removal from the market is appropriate. Recall procedures
should be documented, maintained, and modified where necessary based on the findings of periodic field
trials. FBOs ควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่ามีกระบวนการทีม
่ ป
ี ระสิทธิผลเพือ
่ ตอบสนองต่อความล ้มเหลวในระบบสุขลักษณะอาหาร. การ
เบีย
่ งเบนควรได ้รับการประเมินผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือความเหมาะสมของอาหาร. ขัน
้ ตอนต่างๆ ควรช่วยให ้สามารถทาการระบุ
ทีค
่ รอบคลุม, รวดเร็ว และมีประสิทธิผล, และการนาออกจากตลาดโดย FBO(s) ทีเ่ กีย
่ วข ้อง และ/หรือส่งคืน FBO โดยผู ้บริโภคสาหรับ
่ งต่อสุขภาพของประชาชน. ในกรณีทม
่ งของ
อาหารทีอ
่ าจก่อความเสีย
ี่ ก
ี ารเรียกคืนผลิตภัณฑ์เนือ
่ งจากอาจมีอน
ั ตรายทีส
่ ง่ ผลต่อความเสีย
สุขภาพโดยทันที ผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆ ทีผ
่ ลิตภายใต ้เงือ
่ นไขทีค
่ ล ้ายคลึงกัน ซึง่ อาจแสดงอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนได ้เช่นกัน ควร
ได ้รับการประเมินเพือ
่ ความปลอดภัย และอาจต ้องเรียกคืน. ควรมีการรายงานต่อผู ้อานาจกากับดูแลทีเ่ กีย
่ วข ้อง และการแจ ้งเตือนต่อ
สาธารณชนเมือ
่ พิจารณาว่าผลิตภัณฑ์อาจเข ้าถึงผู ้บริโภคแล ้ว และเมือ
่ มีการส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยัง FBO หรือนาออกจากตลาดที่
เหมาะสม. ขัน
้ ตอนการเรียกคืนควรจัดทาเป็ นเอกสาร, ดูแลรักษา, และปรับปรุงหากจาเป็ นโดยอิงตามผลการซ ้อมเรียกคืนตามระยะ

Provision should be made for removed or returned products to be held under secure conditions until they are
destroyed, used for purposes other than human consumption, determined to be safe for human
consumption, or reprocessed in a manner to reduce the hazard to acceptable levels, where permitted by the
competent authority. The cause and extent of a recall and the corrective actions taken should be retained by
the FBO as documented information. ควรมีการเตรียมการสาหรับผลิตภัณฑ์ทถี่ ก
ู ถอนหรือถูกส่งคืน เพือ
่ ให ้อยูภ
๋ ายใต ้สถาวะที่
ถูกกักกัน(secure conditions) จนกว่าจะถูกทาลาย นามาใช ้เพือ
่ วัตถุประสงค์อน
ื่ นอกเหนือจากการบริโภคของมนุษย์ ได ้รับการตัดสินว่า
ปลอดภัยสาหรับการบริโภคของมนุษย์ หรือทาการแปรรูปใหม่เพือ
่ ลดอันตรายให ้ถึงระดับทีย
่ อมรับได ้ หากได ้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
กากับดูแล สาเหตุและขอบเขตของการเรียกคืนและการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขทีด
่ าเนินการโดย FBO ควรได ้รับการบันทึก และคงรักษาไว ้
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SECTION 8: PRODUCT INFORMATION AND CONSUMER AWARENESS สว่ นที่ 8: ข้อมูลเกีย
่ วก ับผลิตภ ัณฑ์
และการสร้างความเข้าใจให้ผบ
ู ้ ริโภค
OBJECTIVES: ว ัตถุประสงค์:
Appropriate information about food should ensure that: ข ้อมูลทีเ่ หมาะสมเกีย
่ วกับอาหารควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่า:
•

adequate and accessible information is available to the next FBO in the food chain or the consumer
to enable them to handle, store, process, prepare and display the product safely and correctly; มี
ข ้อมูลทีเ่ พียงพอ และสามารถเข ้าถึงได ้สาหรับ FBO ถัดไปในห่วงโซ่อาหาร หรือผู ้บริโภคเพือ
่ ให ้สามารถจัดการ
จัดเก็บ แปรรูป จัดเตรียม และวางขายผลิตภัณฑ์ได ้อย่างปลอดภัย และถูกต ้อง

•

consumers can identify allergens present in foods; and ผู ้บริโภคสามารถระบุสารก่อภูมแ
ิ พ ้ทีม
่ อ
ี ยูใ่ นอาหาร
และ

•

้ ง่ รุน
the lot or batch can be easily identified and removed/returned if necessary. สามารถชีบ
่ หรือ

ครัง้ ทีผ
่ ลิต และนาออก/ส่งคืน หากจาเป็ น
Consumers should be given enough information on food hygiene to enable them to: ผู ้บริโภคควรได ้รับ
ข ้อมูลทีเ่ พียงพอเกีย
่ วกับสุขลักษณะอาหารเพือ
่ ให ้สามารถ:
•

be aware of the importance of reading and understanding the label; ตระหนักถึงความสาคัญของการอ่าน
และทาความเข ้าใจฉลาก

•

make informed choices appropriate to the individual, including about allergens; and เลือกตัวเลือกที่
เหมาะสมกับบุคคล รวมถึงข ้อมูลเกีย
่ วกับสารก่อภูมแ
ิ พ ้ และ

•

prevent contamination and growth or survival of foodborne pathogens by storing, preparing and
using food correctly. ป้ องกันการปนเปื้ อน และการเจริญเติบโตหรือการอยูร่ อดของจุลน
ิ ทรียก
์ อ
่ โรคทีเ่ กิดจาก
อาหารโดยการจัดเก็บ การจัดเตรียม และการใช ้อาหารอย่างถูกต ้อง

ี้ จงเหตุผล:
RATIONALE: คาชแ
Insufficient product information, and/or inadequate knowledge of general food hygiene, can lead to products
being mishandled at later stages in the food chain. Such mishandling can result in illness, or products
becoming unsuitable for consumption, even where adequate hygiene control measures have been
implemented earlier in the food chain. Insufficient product information about the allergens in food can also
result in illness or potentially death for allergic consumers. ข ้อมูลเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่เพียงพอ และ/หรือความรู ้
ทีไ่ ม่เพียงพอเกีย
่ วกับสุขลักษณะอาหารทั่วไปสามารถทาให ้ผลิตภัณฑ์ถก
ู จัดการอย่างผิดพลาดในขัน
้ ตอนถัดไปของห่วง
โซ่อาหาร การจัดการอย่างผิดพลาดดังกล่าวสามารถส่งผลให ้เกิดความเจ็บป่ วย หรือผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่เหมาะสมต่อการ
บริโภค แม ้ว่าจะมีการดาเนินมาตรการควบคุมสุขลักษณะทีเ่ พียงพอก่อนหน ้านีใ้ นห่วงโซ่อาหารก็ตาม ข ้อมูลผลิตภัณฑ์ท ี่
ไม่เพียงพอเกีย
่ วกับสารก่อภูมแ
ิ พ ้ในอาหารสามารถส่งผลให ้เกิดการเจ็บป่ วยหรืออาจเสียชีวต
ิ ได ้สาหรับผู ้บริโภคทีเ่ ป็ นโรค
ภูมแ
ิ พ้
ี้ ง
8.1 Lot Identification and Traceability การชบ
่ รุน
่ และการตรวจสอบย้อนกล ับ
Lot identification or other identification strategies are essential in product recall and also help effective stock
rotation. Each container of food should be permanently marked to identify the producer and the lot. The
้ ง่
General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods (CXS 1-1985) applies. การชีบ้ ง่ รุน
่ หรือกลยุทธ์การชีบ

อืน
่ ๆ มีความสาคัญอย่างยิง่ สาหรับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ และยังช่วยการหมุนเวียนสินค ้าคงคลังทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล อาหารแต่ละภาชนะบรรจุ
้ ง่ ผู ้ผลิตและรุน
ควรได ้รับการทาเครือ
่ งหมายอย่างถาวรเพือ
่ ชีบ
่ โดยปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานทั่วไปสาหรับการแสดงฉลากอาหารทีไ่ ด ้รับการ
บรรจุ (CXS 1-1985)

A traceability/product tracing system should be designed and implemented according to the Principles for
Traceability/Product Tracing as a Tool within a Food Inspection and Certification System (CXG 60-2006),
especially to enable the recall of the products, where necessary. ควรทาการออกแบบ และใช ้ระบบการตรวจสอบ
ย ้อนกลับ/การติดตามผลิตภัณฑ์ตามหลักการสาหรับการตรวจสอบย ้อนกลับ/การติดตามผลิตภัณฑ์ในฐานะเครือ
่ งมือใน
ระบบการตรวจสอบและการรับรองอาหาร (CXG 60-2006) โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ
่ ให ้สามารถเรียกคืนผลิตภัณฑ์ได ้ หาก
จาเป็ น
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8.2 Product Information ข้อมูลผลิตภ ัณฑ์

All food products should be accompanied by or bear adequate information to enable the next FBO in the food
chain or the consumer to handle, prepare, display, store, and/or use the product safely and correctly.
ผลิตภัณฑ์อาหารทัง้ หมดควรมาพร ้อมหรือให ้ข ้อมูลทีเ่ พียงพอเพือ
่ ให ้ FBO ถัดไปในห่วงโซ่อาหาร หรือผู ้บริโภคสามารถ
จัดการ จัดเตรียม จัดแสดงขาย จัดเก็บ และ/หรือใช ้ผลิตภัณฑ์ได ้อย่างปลอดภัย และถูกต ้อง
8.3 Product Labelling การแสดงฉลากผลิตภ ัณฑ์
Prepackaged foods should be labelled with clear instructions to enable the next person in the food chain to
handle, display, store and use the product safely. This should also include information that identifies food
allergens in the product as ingredients or where cross-contact cannot be excluded. The General Standard for
ั เจนเพือ
the Labelling of Prepackaged Foods (CXS 1-1985) applies. อาหารทีบ
่ รรจุแล ้วควรแสดงฉลากทีม
่ ค
ี าแนะนาทีช
่ ด
่ ให ้
บุคคลต่อไปในห่วงโซ่อาหารสามารถจัดการ จัดแสดงขาย จัดเก็บ และใช ้ผลิตภัณฑ์ได ้อย่างปลอดภัย ซึง่ ควรรวมถึงข ้อมูลทีร่ ะบุสารก่อ
ภูมแ
ิ พ ้อาหารในผลิตภัณฑ์ซงึ่ เป็ นส่วนผสม หรือในกรณีทไี่ ม่สามารถป้ องกันการสัมผัสข ้ามได ้ โดยปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรฐานทั่วไปสาหรับการ
แสดงฉลากอาหารทีไ่ ด ้รับการบรรจุ (CXS 1-1985)

8.4 Consumer Education การให้ความรูแ
้ ก่ผบ
ู ้ ริโภค
Consumer education programmes should cover general food hygiene. Such programmes should enable
consumers to understand the importance of any product label information and following any instructions
accompanying products, and to make informed choices. In particular, consumers should be informed of the
relationship between time/temperature control, cross contamination and foodborne illness, and of the
presence of allergens. Consumers should also be informed of the WHO 5 Keys to Safer Food and educated
to apply appropriate food hygiene measures (e.g. proper hand washing, adequate storage and cooking and
avoiding cross contamination) to ensure that their food is safe and suitable for consumption. โปรแกรมการให ้
ความรู ้แก่ผู ้บริโภคควรครอบคลุมสุขลักษณะอาหารทั่วไป โปรแกรมดังกล่าวควรทาให ้ผู ้บริโภคเข ้าใจถึงความสาคัญของข ้อมูลในฉลาก
ผลิตภัณฑ์ และทาตามคาแนะนาทีม
่ าพร ้อมกับผลิตภัณฑ์ และรับทราบข ้อมูลในการเลือกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ควรแจ ้ง
ผู ้บริโภคให ้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมเวลา/อุณหภูม ิ การปนเปื้ อนข ้าม และการเจ็บป่ วยทีเ่ กิดจากอาหาร และการมีของ
สารก่อภูมแ
ิ พ ้ ควรแจ ้งผู ้บริโภคให ้ทราบเกีย
่ วกับกุญแจ 5 ประการของ WHO สาหรับอาหารทีป
่ ลอดภัยขึน
้ (WHO 5 Keys to Safer
Food) และได ้รับความรู ้ในการใช ้มาตรการสุขลักษณะอาหารทีเ่ หมาะสม (เช่น การล ้างมืออย่างเหมาะสม การเก็บรักษา และการปรุงสุก
อย่างเพียงพอ และการหลีกเลีย
่ งการปนเปื้ อนข ้าม) เพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่าอาหารของพวกเขาปลอดภัยและเหมาะสมสาหรับการบริโภค
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่
SECTION 9: TRANSPORTATION สว่ นที่ 9: การขนสง
OBJECTIVES: ว ัตถุประสงค์:

During transportation, measures should be taken where necessary to: ในระหว่างการขนส่ง ควรดาเนินมาตรการ
ตามทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ :
•

protect food from potential sources of contamination, including allergen cross- contact; ป้ องกัน
อาหารจากแหล่งทีอ
่ าจเกิดการปนเปื้ อน โดยรวมถึงการสัมผัสข ้ามสารก่อภูมแ
ิ พ้

•

protect food from damage likely to render the food unsuitable for consumption; and ป้ องกันอาหาร
จากความเสียหายทีอ
่ าจทาให ้อาหารไม่เหมาะสมสาหรับการบริโภค และ
provide an environment which effectively controls the growth of pathogenic or spoilage microorganisms and the production of toxins in food. จัดให ้มีสภาพแวดล ้อมทีค
่ วบคุมการเจริญเติบโตของ
จุลน
ิ ทรียท
์ ท
ี่ าให ้เกิดโรคหรือการเน่าเสีย และการสร ้างสารพิษในอาหารอย่างมีประสิทธิผล

•

ี้ จงเหตุผล:
RATIONALE: คาชแ
Food may become contaminated or may not reach its destination in a suitable condition for
consumption, unless effective hygiene practices are taken prior to and during transport, even where
adequate hygiene practices have been taken earlier in the food chain. อาหารอาจถูกปนเปื้ อนหรืออาจส่งถึง
ปลายทางในสภาพทีไ่ ม่เหมาะสมสาหรับการบริโภค เว ้นแต่จะมีการปฏิบต
ั ด
ิ ้านสุขลักษณะทีม
่ ป
ี ระสิทธิผลในช่วงก่อน
และระหว่างการขนส่ง แม ้ว่าจะมีการดาเนินการปฏิบต
ั ด
ิ ้านสุขลักษณะทีเ่ พียงพอก่อนหน ้านีใ้ นห่วงโซ่อาหาร

9.1 General ทว่ ั ไป
Food should be adequately protected during transport6. The type of conveyances or containers required
depends on the nature of the food and the most appropriate conditions under which it should be
transported. ในระหว่างการขนส่ง ควรมีการป้ องกันอาหารอย่างเพียงพอ6 ประเภทของพาหนะหรือตู ้ขนสินค ้าทีต
่ ้องการจะขึน
้ อยูก
่ บ
ั
ลักษณะของอาหาร และสภาวะทีเ่ หมาะสมทีส
่ ด
ุ ในการขนส่ง

9.2 Requirements ข้อกาหนด
Where necessary, conveyances and bulk containers should be designed and constructed so that they: ในกรณี
ทีจ
่ าเป็ น ควรออกแบบ และสร ้างพาหนะ และตู ้ขนสินค ้าให ้:

•

do not contaminate foods or packaging; ไม่ปนเปื้ อนอาหาร หรือบรรจุภัณฑ์

•

can be effectively cleaned and, where necessary, disinfected and dried; สามารถทาความสะอาดได ้อย่างมี

•

permit effective separation of different foods or foods from non-food items that could cause
contamination where necessary during transport; สามารถแยกอาหารทีต
่ า่ งชนิดกัน หรือแยกจากสิง่ ทีไ่ ม่ใช่อาหาร

้ และทาให ้แห ้ง
ประสิทธิผล และในกรณีทจ
ี่ าเป็ น ทาการฆ่าเชือ

ซึง่ สามารถก่อให ้เกิดการปนเปื้ อนในระหว่างการขนส่ง หากจาเป็ น

•

provide effective protection from contamination, including dust and fumes; ให ้การป้ องกันทีม
่ ป
ี ระสิทธิผลจากการ

•

can effectively maintain the temperature, humidity, atmosphere and other conditions necessary to
protect food from harmful or undesirable microbial growth and deterioration likely to render it unsafe
้ บรรยากาศ และสภาวะอืน
or unsuitable for consumption; and สามารถรักษาอุณหภูม ิ ความชืน
่ ๆ ทีจ
่ าเป็ นในการป้ องกัน

ปนเปื้ อน โดยรวมถึงฝุ่ น และควัน

อาหารจากอันตราย หรือการเจริญเติบโตของจุลน
ิ ทรียท
์ ไี่ ม่ต ้องการ
หรือไม่เหมาะสมสาหรับการบริโภค และ

•

่ มสภาพซึง่ มีแนวโน ้มทีจ
และการเสือ
่ ะทาให ้ไม่ปลอดภัย

allow any necessary temperature, humidity and other environmental conditions to be checked. สามารถ
้ และสภาพแวดล ้อมอืน
ตรวจสอบสภาวะอุณหภูม ิ ความชืน
่ ๆ ทีจ
่ าเป็ น

9.3 Use and Maintenance การใชง้ านและการบารุงร ักษา
Conveyances and containers for transporting food should be kept in an appropriate state of cleanliness, repair
and condition. Containers and conveyances for bulk food transport should be designated and marked for food
use and used only for that purpose, unless controls are taken to ensure that the safety and suitability of the
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food are not compromised. พาหนะ และตู ้ขนส่งสินค ้าทีใ่ ช ้ในการขนส่งอาหารควรอยูใ่ นสภาพทีเ่ หมาะสมสาหรับความ
สะอาด การซ่อมแซม และสภาพ ตู ้ขนส่งสินค ้า และยานพาหนะสาหรับการขนส่งอาหารในปริมาณมากควรได ้รับการ
ออกแบบ และทาเครือ
่ งหมายเพือ
่ ใช ้ในการขนส่งอาหารเท่านัน
้ เว ้นแต่จะมีการควบคุมเพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่าไม่สง่ ผลกระทบต่อ
ความปลอดภัย และความเหมาะสมของอาหาร
Where the same conveyance or container is used for transporting different foods, or non-foods, effective
cleaning and, where necessary, disinfection, and drying should take place between loads. ในกรณีทใี่ ช ้พาหนะ
หรือตู ้ขนส่งสินค ้าเดียวกันสาหรับการขนส่งอาหารทีแ
่ ตกต่างกัน หรือสินค ้าทีไ่ ม่ใช่อาหาร ควรดาเนินการทาความสะอาดทีม
่ ี
้ และการทาให ้แห ้งระหว่างการขนย ้าย หากจาเป็ น
ประสิทธิผล และการฆ่าเชือ
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CHAPTER TWO บททีส
่ อง
HAZARD ANALYSIS AND CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) SYSTEM AND GUIDELINES FOR
ITS APPLICATION
ระบบการวิเคราะห์อ ันตรายและจุดวิกฤตทีต
่ อ
้ งควบคุม (HACCP) และคาแนะนาสาหร ับการใชง้ าน
INTRODUCTION บทนา
The first section of this Chapter sets out the seven principles of the Hazard Analysis and Critical Control Point
(HACCP) system. The second section provides general guidance for the application of the HACCP system and
the third section describes its application in 12 successive steps (Diagram 1), while recognizing that the
details of application may vary and a more flexible approach to application may be appropriate depending on
the circumstances and the capabilities of the food business operation. The HACCP system, which is sciencebased and systematic, identifies specific hazards and measures for their control to ensure the safety of food.
HACCP is a tool to assess hazards and establish control systems that focus on control measures for
significant hazards along the food chain, rather than relying mainly on end-product testing. Development of
a HACCP system may identify the need for changes in processing parameters, in processing steps, in
manufacturing technology, in end product characteristics, in method of distribution, in the intended use or in
the GHPs applied. Any HACCP system should be capable of accommodating change, such as advances in
equipment design, processing procedures or technological developments. ส่วนแรกของบทนีจ
้ ะกาหนดเจ็ด
หลักการของระบบการวิเคราะห์อน
ั ตราย และจุดวิกฤตทีต
่ ้องควบคุม (HACCP). ส่วนทีส
่ องจะให ้คาแนะนาทั่วไปสาหรับการ
ใช ้ระบบ HACCP และส่วนทีส
่ ามจะอธิบายการใช ้ระบบในขัน
้ ตอนต่อเนือ
่ ง 12 ขัน
้ ตอน (แผนภาพ 1), ในขณะทีม
่ ก
ี ารรับรู ้ว่า
รายละเอียดของการใช ้อาจแตกต่างกัน และมีแนวทางทีย
่ ด
ื หยุน
่ มากขึน
้ ในการใช ้ตามความเหมาะสมโดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั
สถานการณ์ และความสามารถในการดาเนินธุรกิจอาหาร. ระบบ HACCP อยูบ
่ นพืน
้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และมีการ
ดาเนินการอย่างเป็ นระบบ โดยระบุอน
ั ตราย และมาตรการสาหรับควบคุม เพือ
่ ทาให ้มั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร.
HACCP เป็ นเครือ
่ งมือในการประเมินอันตราย และกาหนดระบบการควบคุมทีม
่ งุ่ เน ้นทีม
่ าตรการการควบคุมอันตรายทีม
่ ี
นัยสาคัญตลอดห่วงโซ่อาหารมากกว่าทีจ
่ ะอาศัยการทดสอบผลิตภัณฑ์ขน
ั ้ สุดท ้ายเป็ นหลัก. การพัฒนาระบบ HACCP อาจ
ระบุถงึ ความจาเป็ นในการเปลีย
่ นแปลงในค่าควบคุมในกระบวนการแปรรูป, เทคโนโลยีการผลิต, ในลักษณะผลิตภัณฑ์
สุดท ้าย, ในวิธก
ี ารจัดจาหน่าย, ในวัตถุประสงค์การใช ้งาน หรือในการประยุกต์ใช ้ GHPs. ระบบ HACCP ใดก็ตามควร
สามารถรองรับการเปลีย
่ นแปลงได ้ เช่น ความก ้าวหน ้าในการออกแบบอุปกรณ์, การพัฒนาขัน
้ ตอนการแปรรูป หรือ
เทคโนโลยี.
HACCP principles can be considered throughout the food chain from primary production to final
consumption, and their implementation should be guided by scientific evidence of risks to human health.
Although it is not always feasible to apply HACCP at primary production, some of the principles can be applied
and may be incorporated into good practices programmes (e.g. Good Agricultural Practices (GAPs), etc.). It is
recognised that implementation of HACCP may be challenging for some businesses. However, HACCP
principles can be applied flexibly in individual operations, and businesses may use external resources (e.g.
consultants) or adapt a generic HACCP plan provided by the competent authority, academia or other
competent bodies (e.g. trade or industry associations) to the specific site circumstances. As well as enhancing
food safety, implementation of HACCP can provide other significant benefits, such as more efficient processes
based on a thorough analysis of capability, more effective use of resources by focusing on critical areas, and
fewer recalls through identification of problems before product is released. In addition, the application of
HACCP systems can aid review by competent authorities and promote international trade by increasing
confidence in food safety. หลักการ HACCP สามารถนามาใช ้ได ้ตลอดห่วงโซ่อาหารตัง้ แต่การผลิตขัน
้ ต ้นไปจนถึงการ
่ งต่อสุขภาพของมนุษย์. แม ้ว่า
บริโภคขัน
้ สุดท ้าย, และการประยุกต์ใช ้ควรเป็ นไปตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บนความเสีย
จะไม่สามารถนา HACCP ไปใช ้ในการผลิตขัน
้ ต ้นได ้เสมอไป, แต่หลักการบางอย่างสามารถนาไปใช ้ และอาจรวมอยูใ่ น
โปรแกรมการปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ไี ด ้ (เช่น การปฏิบต
ั ท
ิ างเกษตรกรรมทีด
่ ี (GAP) ฯลฯ). โดยเป็ นทีย
่ อมรับว่าการประยุกต์ใช ้ HACCP
ไปใช ้อาจมีความท ้าทายสาหรับบางธุรกิจ. อย่างไรก็ตาม หลักการ HACCP สามารถนาไปใช ้ได ้อย่างยืดหยุน
่ ในการ
ปฏิบต
ั งิ านส่วนบุคคล, และธุรกิจ อาจใช ้ทรัพยากรภายนอก (เช่น ทีป
่ รึกษา) หรือปรับใช ้แผน HACCP ทั่วไปทีจ
่ ัดทาโดย
่ วชาญอืน
หน่วยงานกากับดูแล สถาบันการศึกษา หรือองค์กรทีม
่ ค
ี วามเชีย
่ ๆ (เช่น สมาคมการค ้า หรือสมาคมอุตสาหกรรม)
สาหรับสถานการณ์เฉพาะ. อีกทัง้ ยังเพิม
่ ความปลอดภัยของอาหาร, การนา HACCP ไปใช ้สามารถให ้ประโยชน์ทส
ี่ าคัญ
เช่น กระบวนการทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพมากขึน
้ โดยอิงตามการวิเคราะห์ความสามารถอย่างละเอียด, การใช ้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน
้ โดยมุง่ เน ้นไปทีพ
่ น
ื้ ทีท
่ ส
ี่ าคัญ, และการเรียกคืนทีน
่ ้อยลงผ่านการระบุปัญหาก่อนปล่อยผลิตภัณฑ์.
นอกจากนี้ การประยุกต์ใช ้ระบบ HACCP สามารถช่วยให ้หน่วยงานกากับดูแลทาการทบทวน และส่งเสริมการค ้าระหว่าง
ประเทศ โดยเพิม
่ ความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร.
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The successful application of HACCP requires the commitment and involvement of management and
personnel and the knowledge and/or training in its application for the particular type of food business. A
multi- disciplinary approach is strongly recommended; this multi-disciplinary approach should be appropriate
to the food business operation and may include, for example, expertise in primary production, microbiology,
public health, food technology, environmental health, chemistry and engineering, according to the particular
application. ความสาเร็จของการนา HACCP ไปใช ้ต ้องได ้มาจากความมุง่ มัน
่ และการมีสว่ นร่วมของฝ่ ายบริหาร และ
บุคลากร รวมถึงความรู ้ และ/หรือการฝึ กอบรมในการประยุกต์ใช ้กับธุรกิจอาหารบางประเภท. ขอแนะนาให ้ใช ้วิธก
ี ารแบบ
่ วชาญในการผลิต
หลากหลายสาขาความรู ้ ซึง่ เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจอาหาร และอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น ความเชีย
ขัน
้ ต ้น จุลชีววิทยา สาธารณสุข เทคโนโลยีอาหาร ชีวอนามัย เคมี และวิศวกรรม ตามการประยุกต์ใช ้เฉพาะ
SECTION 1: PRINCIPLES OF THE HACCP SYSTEM สว่ นที่ 1: หล ักการของระบบ HACCP
The HACCP system is designed, validated and implemented in accordance with the following seven principles:
ระบบ HACCP ต ้องได ้รับการออกแบบ ทดสอบยืนยันผล และประยุกต์ใช ้ตามหลักเจ็ดประการดังต่อไปนี:้
PRINCIPLE 1 หล ักการที่ 1
Conduct a hazard analysis and identify control measures. ทาการวิเคราะห์อน
ั ตราย และระบุมาตรการควบคุม
PRINCIPLE 2 หล ักการที่ 2
Determine the Critical Control Points (CCPs). กาหนดจุดวิกฤตทีต
่ ้องควบคุม (CCPs)
PRINCIPLE 3 หล ักการที่ 3
Establish validated critical limits. กาหนดค่าวิกฤตทีม
่ ก
ี ารพิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้(validation)
PRINCIPLE 4 หล ักการที่ 4
Establish a system to monitor control of CCPs. กาหนดระบบในการตรวจเฝ้ าระวังการควบคุมจุด CCPs
PRINCIPLE 5 หล ักการที่ 5
Establish the corrective actions to be taken when monitoring indicates a deviation from a critical limit at a CCP
้ งึ ความเบีย
has occurred. กาหนดการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขทีต
่ ้องดาเนินการเมือ
่ การตรวจเฝ้ าระวังบ่งชีถ
่ งเบนจากค่าวิกฤตทีจ
่ ด
ุ CCP
PRINCIPLE 6 หล ักการที่ 6
Validate the HACCP plan and then establish procedures for verification to confirm that the HACCP system is
working as intended. ตรวจสอบยืนยันผลของแผน HACCP จากนัน
้ สร ้างขัน
้ ตอนสาหรับการทวนสอบความถูกต ้องเพือ
่ ยืนยัน
ว่าระบบHACCPได ้ผลตามทีต
่ งั ้ ใจไว ้
PRINCIPLE 7 หล ักการที่ 7
Establish Documentation concerning all procedures and records appropriate to these principles and their
application. กาหนดการทาเอกสารเกีย
่ วกับขัน
้ ตอน และบันทึกทีเ่ หมาะสมกับหลักการ และการประยุกต์ใช ้

SECTION 2: GENERAL GUIDELINES FOR THE APPLICATION OF THE HACCP SYSTEM สว่ นที่ 2: คาแนะนา
ทว่ ั ไปสาหร ับการประยุกต์ใชร้ ะบบ HACCP
2.1 Introduction บทนา
Prior to application of a HACCP system by any FBO in the food chain, that FBO should have in place
prerequisite programmes, including GHPs established in accordance with Chapter One of this document,
the appropriate product and sector-specific Codex Codes of Practice, and in accordance with relevant food
safety requirements set by competent authorities. Prerequisite programmes should be well-established,
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fully operational and verified, where possible, in order to facilitate the successful application and
implementation of the HACCP system. HACCP application will not be effective without prior implementation
of prerequisite programmes including GHPs. ก่อนทีจ
่ ะมีการประยุกต์ใช ้ระบบ HACCP โดย FBO ในห่วงโซ่อาหาร,
FBO ควรมีโปรแกรมพืน
้ ฐาน, โดยรวมถึง GHPs ทีก
่ าหนดตามบททีห
่ นึง่ ของเอกสารฉบับนี้ ผลิตภัณฑ์ทเี่ หมาะสม และหลัก
ปฏิบต
ั เิ ฉพาะของ Codex และตามข ้อกาหนดด ้านความปลอดภัยอาหารทีเ่ กีย
่ วข ้องทีก
่ าหนดโดยหน่วยงานกากับดูแล. ควร
กาหนดโปรแกรมพืน
้ ฐานเป็ นอย่างดี, ปฏิบต
ั งิ าน และทวนสอบอย่างเต็มที,่ หากเป็ นไปได ้, เพือ
่ อานวยความสะดวกในการ
ประยุกต์ใช ้ทีป
่ ระสบความสาเร็จ และการนาระบบ HACCP ไปใช ้. ทัง้ นี้ การประยุกต์ใช ้ HACCP จะไม่มป
ี ระสิทธิผลหาก
ปราศจากการดาเนินโปรแกรมพืน
้ ฐาน รวมถึง GHPs.
For all types of food businesses, management awareness and commitment to food safety are necessary for
implementation of an effective HACCP system. The effectiveness will also rely upon management and
personnel having the appropriate HACCP training and competency. Therefore, ongoing training is necessary
for all levels of personnel, including managers, as appropriate to the food business. สาหรับธุรกิจอาหารทุก
ประเภท, ความตระหนักของฝ่ ายบริหาร และความมุง่ มั่นในด ้านความปลอดภัยของอาหารเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับการดาเนิน
ระบบ HACCP อย่างมีประสิทธิผล. อีกทัง้ ประสิทธิผลจะต ้องอาศัยฝ่ ายบริหาร และบุคลากรทีม
่ ก
ี ารฝึ กอบรม HACCP ที่
เหมาะสมและมีความรู ้ความสามารถ ดังนัน
้ การฝึ กอบรมอย่างต่อเนือ
่ งจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับบุคลากรทุกระดับ โดยรวมถึง
ผู ้จัดการสาหรับธุรกิจอาหาร ตามความเหมาะสม.
A HACCP system identifies and enhances control of significant hazards, where necessary, over that achieved
by the GHPs that have been applied by the establishment. The intent of the HACCP system is to focus
control at Critical Control Points (CCPs). By specifying critical limits for control measures at CCPs and
corrective actions when limits are not met, and by producing records that are reviewed before product
release, HACCP provides consistent and verifiable control beyond that achieved by GHPs. ระบบ HACCP ระบุ
และเพิม
่ การควบคุมอันตรายทีม
่ น
ี ัยสาคัญ, หากจาเป็ น, ซึง่ ถูกใช ้โดย GHPs โดยสถานประกอบการ. เจตนาของระบบ
้ ง่ ค่าวิกฤตสาหรับมาตรการควบคุมทีจ
HACCP คือการมุง่ เน ้นการควบคุมทีจ
่ ด
ุ วิกฤตทีต
่ ้องควบคุม (CCPs). โดยการชีบ
่ ด
ุ
CCPs และการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขเมือ
่ ไม่ได ้ตามค่าวิกฤต และโดยการสร ้างบันทึกทีม
่ ก
ี ารทบทวนก่อนปล่อยผลิตภัณฑ์,
HACCP ให ้การควบคุมทีม
่ ั่นคง และสามารถทวนสอบได ้ซึง่ บรรลุโดย GHPs.
A HACCP approach should be customized to each food business. Hazards, control measures at CCPs and
their critical limits, CCP monitoring, CCP corrective actions and verification activities can be distinctive for a
particular situation and those identified in a Codex Code of Practice or other appropriate guidelines might not
be the only ones identified for a specific application or might be of a different nature. ควรกาหนดแนวทาง
HACCP ให ้เหมาะสมกับแต่ละธุรกิจอาหาร. อันตราย, มาตรการควบคุมทีจ
่ ด
ุ CCPs และค่าวิกฤต, การตรวจเฝ้ าระวังจุด
CCP, การปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขจุด CCP และกิจกรรมการทวนสอบสามารถมีลก
ั ษณะเฉพาะสาหรับแต่ละสถานการณ์ และทีร่ ะบุ
ไว ้ในหลักปฏิบต
ั ข
ิ อง Codex หรือแนวทางแนะนาอืน
่ ๆ ทีเ่ หมาะสม ซึง่ อาจไม่ใช่วธิ เี ดียวกับทีร่ ะบุสาหรับการประยุกต์ใช ้
เฉพาะ หรืออาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน.
The HACCP system should be reviewed periodically and whenever there is a significant change that could
impact the potential hazards and/or the control measures (e.g. new process, new ingredient, new product, new
equipment) associated with the food business. Periodic review should also be conducted when the application
of the HACCP principles has resulted in a determination that no CCPs are needed, in order to assess whether
the need for CCPs has changed. ควรทบทวนระบบ HACCP เป็ นระยะ และเมือ
่ มีการเปลีย
่ นแปลงทีม
่ น
ี ัยสาคัญซึง่ ส่งผล
กระทบต่ออันตรายทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได ้ และ/หรือมาตรการควบคุม (เช่น กระบวนการใหม่ ส่วนผสมใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ อุปกรณ์
ใหม่) ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจอาหาร. ควรดาเนินการทบทวนเป็ นระยะ เมือ
่ การประยุกต์ใช ้หลักการ HACCP ส่งผลให ้มีการ
พิจารณาว่าไม่จาเป็ นต ้องมีจด
ุ CCPs เพือ
่ ประเมินว่ามีการเปลีย
่ นแปลงสาหรับความจาเป็ นในการมีจด
ุ CCPs หรือไม่.
2.2 Flexibility for small and/or less developed food businesses7 ความยืดหยุน
่ สาหร ับธุรกิจอาหารขนาดเล็ก
และ/หรือทีม
่ ก
ี ารพ ัฒนาน้อย7
The application of the HACCP principles to develop an effective HACCP system should be the responsibility of
each individual business. However, it is recognised by competent authorities and FBOs that there may be
obstacles that hinder the effective application of the HACCP principles by individual food businesses. This is
particularly relevant in small and/or less developed food businesses. Barriers to the application of HACCP in
small and less developed businesses (SLDBs) have been acknowledged and flexible approaches to the
implementation of HACCP in such businesses are available and encouraged. Some approaches may provide
ways to adapt the HACCP approach to assist competent authorities in supporting SLDBs, for example,
development of a HACCP-based system which is consistent with the seven principles of HACCP but does not
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conform to the layout or steps described in this chapter. While it is recognized that flexibility appropriate to
the business is important when applying HACCP, all seven principles should be considered in developing the
HACCP system. This flexibility should take into account the nature of the operation, including the human and
financial resources, infrastructure, processes, knowledge and practical constraints, as well as the risk
associated with the produced food. Applying such flexibility e.g. recording only monitoring results when
there is a deviation instead of every monitoring result to reduce unnecessary burden of record keeping for
certain types of FBOs, is not intended to impact negatively on the efficacy of the HACCP system and should
not endanger food safety. การประยุกต์ใช ้หลักการ HACCP เพือ
่ พัฒนาระบบ HACCP ทีม
่ ป
ี ระสิทธิผลควรเป็ นความ
รับผิดชอบของแต่ละธุรกิจ. อย่างไรก็ตาม, หน่วยงานกากับดูแล และ FBOs ต่างทราบว่าอาจมีอป
ุ สรรคต่างๆ ทีข
่ ด
ั ขวางการ
ประยุกต์ใช ้หลักการ HACCP อย่างมีประสิทธิผลโดยธุรกิจอาหารแต่ละราย. เรือ
่ งนีม
้ ค
ี วามเกีย
่ วข ้องอย่างยิง่ ในธุรกิจอาหาร
ขนาดเล็ก และ/หรือทีม
่ ก
ี ารพัฒนาน ้อย อุปสรรคสาหรับการประยุกต์ใช ้ HACCP ในธุรกิจขนาดเล็ก และทีพ
่ ัฒนาน ้อย
(SLDBs) เป็ นทีร่ ับทราบกัน และมีความยืดหยุน
่ ในการนาแนวทาง HACCP ไปประยุกต์ใช ้ในธุรกิจดังกล่าวให ้พร ้อมใช ้ และ
ได ้รับการส่งเสริม. แนวทางบางอย่างอาจให ้วิธก
ี ารปรับเปลีย
่ นแนวทาง HACCP เพือ
่ ช่วยหน่วยงานกากับดูแลในการ
สนับสนุน SLDBs ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบทีใ่ ช ้ HACCP ซึง่ สอดคล ้องกับหลักการ HACCP เจ็ดประการ แต่ไม่
สอดคล ้องกับการโครง หรือขัน
้ ตอนทีอ
่ ธิบายไว ้ในบทนี.้ ในขณะทีเ่ ป็ นทีท
่ ราบกันดีวา่ ความยืดหยุน
่ ทีเ่ หมาะสมกับธุรกิจมี
ความสาคัญเมือ
่ ประยุกต์ใช ้ HACCP ทุกเจ็ดหลักการควรได ้รับการพิจารณาเพือ
่ พัฒนาระบบ HACCP. ความยืดหยุน
่ นีค
้ วร
คานึงถึงลักษณะของการปฏิบต
ั งิ าน, โดยรวมถึงทรัพยากรมนุษย์, และทรัพยากรทางการเงิน ,โครงสร ้างพืน
้ ฐาน,
่ งทีเ่ กีย
กระบวนการ, ความรู ้ และข ้อจากัดในทางปฏิบต
ั ,ิ รวมถึงความเสีย
่ วข ้องกับอาหารทีท
่ าการผลิต. การใช ้ความยืดหยุน
่
เช่น บันทึกเฉพาะผลการตรวจเฝ้ าระวังเมือ
่ มีการเบีย
่ งเบนแทนทีจ
่ ะเป็ นผลการตรวจเฝ้ าระวังทุกครัง้ เพือ
่ ลดภาระทีไ่ ม่จาเป็ น
ในการเก็บบันทึกสาหรับ FBOs บางประเภท ทีไ่ ม่ได ้มีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อประสิทธิผลของระบบ
HACCP และไม่สง่ ผลต่อความปลอดภัยของอาหาร.
Small and/or less developed food businesses do not always have the resources and the necessary expertise

on site for the development and implementation of an effective HACCP system. In such situations,
expert advice should be obtained from other sources, which may include trade and industry
associations, independent experts and competent authorities. HACCP literature and especially
sector-specific HACCP guides can be valuable. HACCP guidance developed by experts relevant to
the process or type of operation may provide a useful tool for businesses in designing and
implementing a HACCP plan. Where businesses are using expertly developed HACCP guidance, it is
essential that it is specific to the foods and/or processes under consideration. A comprehensive
explanation of the basis for the HACCP plan should be provided to the FBO. The FBO is ultimately
responsible for elaboration and implementation of the HACCP system and the production of safe
ี่ วชาญที่
food. ธุรกิจอาหารขนาดเล็ก และ/หรือทีม
่ ก
ี ารพัฒนาน ้อยมักจะไม่มท
ี รัพยากรต่าง ๆ และความเชย
้
ิ
จาเป็ นในสถานทีผ
่ ลิตสาหรับการพัฒนา และการประยุกต์ใชระบบ HACCP อย่างมีประสทธิผล. ในสถานการณ์
ี่ วชาญจากแหล่งอืน
ดังกล่าว, ควรขอคาแนะนาจากผู ้เชย
่ ๆ, ซงึ่ อาจเป็ นสมาคมการค ้า และอุตสาหกรรม
ี่ วชาญอิสระ และหน่วยงานกากับดูแล. เอกสารข ้อมูล HACCP และคูม
ผู ้เชย
่ อ
ื HACCP เฉพาะภาคธุรกิจจะมี
่
ี
ประโยชน์. คาแนะนา HACCP ทีพ
่ ัฒนาโดยผู ้เชยวชาญทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกระบวนการ หรือประเภทของการ
้
ปฏิบต
ั งิ านอาจเป็ นเครือ
่ งมือทีม
่ ป
ี ระโยชน์สาหรับธุรกิจต่างๆ ในการออกแบบ และประยุกต์ใชแผน
HACCP. ใน
ี่ วชาญ เป็ นเรือ
กรณีทธ
ี่ รุ กิจใชค้ าแนะนา HACCP ทีไ่ ด ้รับการพัฒนาโดยผู ้เชย
่ งจาเป็ นทีจ
่ ะต ้องเฉพาะเจาะจงกับ
ธุรกิจอาหาร และ/หรือกระบวนการภายใต ้การพิจารณา คาอธิบายทีค
่ รอบคลุมเกีย
่ วกับพืน
้ ฐานสาหรับแผน
HACCP ควรมีให ้กับ FBO โดยท ้ายทีส
่ ด
ุ FBO มีหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบในการทารายละเอียด และประยุกต์ใช ้
ระบบ HACCP และการผลิตอาหารทีป
่ ลอดภัย.
The efficacy of any HACCP system will nevertheless rely on management and personnel having the
appropriate HACCP knowledge and skills, therefore ongoing training is necessary for all levels of personnel,
including managers, as appropriate to the food business. ประสิทธิภาพของระบบ HACCP ใดก็ตามจะต ้องอาศัยฝ่ าย
บริหาร และบุคลากรทีม
่ ค
ี วามรู ้ และทักษะทาง HACCP ทีเ่ หมาะสม, ดังนัน
้ การฝึ กอบรมอย่างต่อเนือ
่ งจึงเป็ นสิง่ จาเป็ น
สาหรับบุคลากรทุกระดับ, โดยรวมถึงผู ้จัดการสาหรับธุรกิจอาหาร ตามความเหมาะสม.
SECTION 3: APPLICATION สว่ นที่ 3: การประยุกต์ใช ้
3.1 Assemble HACCP Team and Identify Scope (Step 1) จ ัดตงที
ั้ มงาน HACCP และระบุขอบข่าย (ขนตอนที
ั้
่
1)
The FBO should ensure that the appropriate knowledge and expertise are available for the development of an
effective HACCP system. This may be achieved by assembling a multidisciplinary team responsible for
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different activities within the operation, e.g. production, maintenance, quality control, cleaning and
disinfection. The HACCP team is responsible for developing the HACCP plan. FBO ควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่ามี
่ วชาญทีเ่ หมาะสมเพือ
ความรู ้ และความเชีย
่ การพัฒนาระบบ HACCP ทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล โดยอาจทาได ้จากการรวบรวมทีมงาน
ทีป
่ ระกอบด ้วยบุคลากรจากหลายกิจกรรมในการปฏิบต
ั งิ าน เช่น การผลิต การบารุงรักษา การควบคุมคุณภาพ การทาความ
้ ทีมงาน HACCP มีหน ้าทีค
สะอาดและฆ่าเชือ
่ วามรับผิดชอบในการพัฒนาแผน HACCP
Where relevant expertise is not available in house, expert advice should be obtained from other sources, such
as trade and industry associations, independent experts, competent authorities, HACCP literature and HACCP
guides (including sector-specific HACCP guides). It may be possible that a well-trained individual with access
to such guidance is able to implement a HACCP System in house. A generic HACCP plan developed externally
่ วชาญ
may be used by FBOs where appropriate but should be tailored to the food operation. ในกรณีทไี่ ม่มผ
ี ู ้เชีย
่ วชาญจากแหล่งอืน
่ วชาญอิสระ
ในองค์กร ควรขอคาแนะนาจากผู ้เชีย
่ ๆ เช่น สมาคมการค ้า และอุตสาหกรรม ผู ้เชีย
หน่วยงานกากับดูแล เอกสารข ้อมูล HACCP และคูม
่ อ
ื HACCP (โดยรวมถึงคูม
่ อ
ื HACCP เฉพาะภาคธุรกิจ) ทัง้ นี้ อาจ
เป็ นไปได ้ว่าบุคคลทีไ่ ด ้รับการฝึ กฝนมาเป็ นอย่างดีจะใช ้คาแนะนาดังกล่าวมาประยุกต์ใช ้เป็ นระบบ HACCP สาหรับองค์กร
แผน HACCP ทั่วไปทีพ
่ ฒ
ั นาขึน
้ จากภายนอกอาจนามาใช ้โดย FBOs ตามความเหมาะสม แต่ควรปรับแต่งให ้เหมาะสมกับ
การปฏิบต
ั งิ านด ้านอาหาร
The HACCP team should identify the scope of the HACCP system and applicable prerequisite programmes.
The scope should describe which food products and processes are covered. ทีมงาน HACCP ควรระบุขอบข่าย
ของระบบ HACCP และโปรแกรมพืน
้ ฐานทีบ
่ งั คับใช ้ โดยขอบข่ายควรอธิบายถึงผลิตภัณฑ์อาหาร และกระบวนการที่
เกีย
่ วข ้อง
3.2 Describe product (Step 2) อธิบายรายละเอียดผลิตภ ัณฑ์ (ขนตอนที
ั้
่ 2)
A full description of the product should be developed, including relevant safety information such as
composition (i.e. ingredients), physical/chemical characteristics (e.g. aw, pH, preservatives, allergens),
processing methods/technologies (heat-treatment, freezing, drying, brining, smoking, etc.), packaging,
durability/shelf life, storage conditions and method of distribution. Within businesses with multiple products,
it may be effective to group products with similar characteristics and processing steps for the purpose of
development of the HACCP plan. Any limits relevant to the food product already established for hazards should
be considered and accounted for in the HACCP plan, e.g. limits for food additives, regulatory microbiological
criteria, maximum allowed veterinary medicines residues, and times and temperatures for heat treatments
prescribed by competent authorities. ควรพัฒนารายละเอียดของผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบ โดยรวมถึงข ้อมูลความ
ปลอดภัยทีเ่ กีย
่ วข ้อง เช่น องค์ประกอบ (เช่น ส่วนผสม) ลักษณะทางกายภาพ/ทางเคมี (เช่น ค่า aw ค่า pH วัตถุกน
ั เสีย
สารก่อภูมแ
ิ พ ้) วิธก
ี าร/เทคโนโลยีการแปรรูป (การใช ้ความร ้อน การแช่แข็ง การอบแห ้ง การถนอมอาหารด ้วยน้ าเกลือ การ
่ มเสีย/อายุการเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา และวิธก
รมควัน ฯลฯ ) บรรจุภณ
ั ฑ์ ความคงทนต่อการเสือ
ี ารกระจายสินค ้า
สาหรับธุรกิจทีม
่ ผ
ี ลิตภัณฑ์หลายรายการ อาจใช ้การจัดกลุม
่ ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะ และขัน
้ ตอนการแปรรูปทีค
่ ล ้ายกัน
เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาแผน HACCP ควรพิจารณา และอธิบายขีดจากัดใดๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์อาหารที่
กาหนดไว ้แล ้วสาหรับอันตรายต่างๆ ในแผน HACCP เช่น ขีดจากัดสาหรับวัตถุเจือปนอาหาร เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาตามกฎ
ข ้อบังคับ ปริมาณยาสัตว์ตกค ้างสูงสุดทีอ
่ นุญาต และเวลา และอุณหภูมส
ิ าหรับการให ้ความร ้อนทีก
่ าหนดโดยหน่วยงาน
กากับดูแล
้ ลิตภ ัณฑ์ และผูใ้ ช ้ (ขนตอนที
3.3 Identify intended use and users (Step 3) ระบุว ัตถุประสงค์ในการใชผ
ั้
่ 3)
Describe the use intended by the FBO and the expected uses of the product by the next FBO in the food chain
or the consumer; the description may be influenced by external information, e.g. from the competent
authority or other sources on ways in which consumers are known to use the product other than those
intended by the FBO. In specific cases (e.g. hospitals), vulnerable groups of the population may have to be
considered. Where foods are being produced specifically for a vulnerable population, it may be necessary to
enhance process controls, monitor control measures more frequently, verify controls are effective by testing
products, or conduct other activities to provide a high level of assurance that the food is safe for the vulnerable
population. FBO อธิบายวัตถุประสงค์ในการใช ้ผลิตภัณฑ์ และความคาดหวังในการใช ้งานของผลิตภัณฑ์โดย FBO ถัดไป
ในห่วงโซ่อาหารหรือผู ้บริโภค คาอธิบายอาจได ้รับอิทธิพลจากข ้อมูลภายนอก เช่น จากหน่วยงานกากับดูแล หรือแหล่งอืน
่ ๆ
ทีผ
่ ู ้บริโภคใช ้เป็ นแหล่งข ้อมูลในการใช ้ผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่ FBO ตัง้ ใจไว ้ ในบางกรณี (เช่น โรงพยาบาล) อาจต ้อง
พิจารณาถึงกลุม
่ ผู ้บริโภคทีอ
่ อ
่ นไหวง่าย ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารผลิตอาหารโดยเฉพาะสาหรับผู ้บริโภคทีอ
่ อ
่ นไหวง่าย อาจ
จาเป็ นต ้องเพิม
่ การควบคุมกระบวนการ ตรวจเฝ้ าระวังมาตรการควบคุมให ้มากขึน
้ ทวนสอบประสิทธิผลการควบคุมโดยการ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือดาเนินกิจกรรมอืน
่ เพือ
่ ให ้มั่นใจในระดับสูงว่าอาหารปลอดภัยสาหรับผู ้บริโภคทีอ
่ อ
่ นไหวง่าย
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3.4 Construct flow diagram (Step 4) จ ัดทาแผนภูมก
ิ ระบวนการผลิต (ขนตอนที
ั้
่ 4)
A flow diagram that covers all steps in the production of a specific product, including any applicable rework,
should be constructed. The same flow diagram may be used for a number of products that are manufactured
using similar processing steps. The flow diagram should indicate all inputs, including those of ingredients and
food contact materials, water and air if relevant. Complex manufacturing operations can be broken down into
smaller, more manageable modules and multiple flow diagrams that link together can be developed. The flow
diagrams should be used when conducting the hazard analysis as a basis for evaluating the possible occurrence,
increase, decrease or introduction of hazards. Flow diagrams should be clear,accurate and sufficiently
detailed to the extent needed to conduct the hazard analysis. Flow diagrams should, as appropriate, include but
not be limited to the following: ควรสร ้างแผนภูมก
ิ ระบวนการผลิตทีค
่ รอบคลุมทุกขัน
้ ตอนในการผลิตผลิตภัณฑ์เฉพาะ
โดยรวมถึงผลิตภัณฑ์ทท
ี่ าซา้
อาจมีการใช ้แผนภูมก
ิ ระบวนการผลิตเดียวกันกับผลิตภัณฑ์หลายชนิดทีม
่ ข
ี น
ั ้ ตอนการแปรรูปที่
ั ผัสกับอาหาร น้ า และ
คล ้ายคลึงกัน แผนภูมก
ิ ระบวนการผลิตควรระบุปัจจัยเข ้าทัง้ หมด โดยรวมถึงส่วนผสม และวัสดุทส
ี่ ม
ั ซ ้อนสามารถแบ่งออกเป็ นแผนผังย่อยทีเ่ ชือ
่ มโยงเข ้าด ้วยกันได ้ ควรใช ้
อากาศ หากเกีย
่ วข ้อง การปฏิบต
ั งิ านด ้านการผลิตทีซ
่ บ
แผนภูมก
ิ ระบวนการผลิตในการวิเคราะห์อน
ั ตรายโดยเป็ นพืน
้ ฐานสาหรับการประเมินโอกาสในการเกิด เพิม
่ ขึน
้ ลดลง หรือพบ
อันตราย แผนภูมก
ิ ระบวนการผลิตควรมีความชัดเจนถูกต ้อง และมีรายละเอียดทีเ่ พียงพอในขอบเขตทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ การวิเคราะห์
อันตราย ตามความเหมาะสม แผนภูมก
ิ ระบวนการผลิตควรรวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะสิง่ ต่างๆ ดังต่อไปนี:้
•

ั พันธ์ของขัน
the sequence and interaction of the steps in the operation; ลาดับ และปฏิสม
้ ตอนในการ
ปฏิบต
ั งิ าน

•

where raw materials, ingredients, processing aids, packaging materials, utilities and intermediate
products enter the flow; ตาแหน่งทีว่ ต
ั ถุดบ
ิ
ส่วนผสม สารช่วยในกระบวนการผลิต วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์
่ ังกระบวนการ
สาธารณูปโภค และผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการเข ้าสูผ

•

any outsourced processes; กระบวนการทีด
่ าเนินการโดยผู ้ว่าจ ้างภายนอก

•

where applicable reworking and recycling take place; เมือ
่ มีการใช ้ ผลิตภัณฑ์ทาซ้า หรือผลิตภัณฑ์ทน
ี่ ากลับมา
ใช ้ซ้าใหม่

•

where end products, intermediate products, waste and by-products are released or removed. จุดทีป
่ ล่อย
หรือเคลือ
่ นย ้ายผลิตภัณฑ์สด
ุ ท ้าย ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ ของเสีย และผลพลอยได ้ออกมา

3.5 On-site confirmation of flow diagram (Step 5) การยืนย ันความถูกต้องของแผนภูมก
ิ ระบวนการผลิตหน้า
งาน (ขนตอนที
ั้
่ 5)
Steps should be taken to confirm the processing activities against the flow diagram during all stages and hours
of operation and amend the flow diagram where appropriate. The confirmation of the flow diagram should be
performed by a person or persons with sufficient knowledge of the processing operation. ตรวจสอบยืนยันความ
ถูกต ้องของกิจกรรมการแปรรูปกับแผนภูมก
ิ ระบวนการผลิตในทุกขัน
้ ตอนและทุกชัว่ โมงของการปฏิบต
ั งิ าน
และแก ้ไข
แผนภูมก
ิ ระบวนการผลิตตามความเหมาะสม การยืนยันความถูกต ้องของแผนภูมก
ิ ระบวนการผลิตควรทาโดยบุคคลหรือกลุม
่
บุคคลทีม
่ ค
ี วามรู ้เพียงพอเกีย
่ วกับการปฏิบต
ั งิ าน
3.6 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) จัดทารายการอันตรายทีเ่ ป็ นไปได ้ซึง่ น่าจะเกิดขึน
้ และเกีย
่ วข ้องในแต่
ละขัน
้ ตอน ดาเนินการวิเคราะห์อน
ั ตราย เพือ
่ ระบุอน
ั ตรายทีม
่ น
ี ัยสาคัญ และพิจารณามาตรการเพือ
่ ควบคุมอันตราย
(ขัน
้ ตอนที่ 6 / หลักการที่ 1)
Hazard analysis consists of identifying potential hazards and evaluating these hazards to determine which of
them are significant for the specific food business operation. An example of a hazard analysis worksheet is
provided in Diagram 2. The HACCP team should list all potential hazards. The HACCP team should then
identify where these hazards are reasonably likely to occur at each step (including all inputs into that step)
according to the scope of the food business operation. Hazards should be specific, e.g. metal fragments, and
the source or reason for presence should be described, e.g. metal from broken blades after chopping. The
hazard analysis can be simplified by breaking down complex manufacturing operations and analysing steps
in the multiple flow diagrams described in step 4. การวิเคราะห์อน
ั ตรายประกอบด ้วยการระบุอน
ั ตรายทีเ่ ป็ นไปได ้ และ
ประเมินอันตรายเหล่านีเ้ พือ
่ พิจารณาว่าอันตรายใดมีนัยสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจอาหารเฉพาะ. ตัวอย่างของแผนงานการ
วิเคราะห์อน
ั ตรายจะมีอยูใ่ นแผนภาพที่ 2. ทีมงาน HACCP ควรระบุอน
ั ตรายทีเ่ ป็ นไปได ้ทัง้ หมด. ทีมงาน HACCP ควรระบุวา่

For Training Only

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

TH Translation ( 23 Nov 20)

50 / 65

CXC 1-1969 ( Revise 2020)

อันตรายเหล่านีม
้ แ
ี นวโน ้มทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในแต่ละขัน
้ ตอนอย่างมีเหตุผล (โดยรวมถึงปั จจัยเข ้าทัง้ หมดในขัน
้ ตอนนัน
้ ) ตาม
ขอบข่ายของการดาเนินธุรกิจอาหาร. อันตรายควรเฉพาะเจาะจง, เช่น เศษโลหะ, และอธิบายแหล่งทีม
่ า หรือเหตุผลของ
การมีอยู,่ เช่น โลหะจากการหักของใบมีดหลังขัน
้ ตอนการสับละเอียด. การวิเคราะห์อน
ั ตรายสามารถทาให ้ง่ายขึน
้ ได ้โดย
การลดความซับซ ้อนของกระบวนการผลิต และวิเคราะห์ขน
ั ้ ตอนต่างๆ ตามแผนภูมก
ิ ระบวนการผลิตหลายฉบับทีอ
่ ธิบายไว ้
ในขัน
้ ตอนที่ 4
The HACCP team should next evaluate the hazards to identify which of these hazards are such that their
prevention, elimination, or reduction to acceptable levels is essential to the production of safe food (i.e.,
determine the significant hazards that have to be addressed in the HACCP plan). ทีมงาน HACCP ควรประเมิน
อันตราย เพือ
่ ระบุวา่ อันตรายใดทีจ
่ าเป็ นต ้องมีการป้ องกัน, การกาจัด, หรือการลดให ้ถึงระดับทีย
่ อมรับได ้สาหรับการผลิต
อาหารทีป
่ ลอดภัย (เช่น กาหนดอันตรายทีม
่ น
ี ัยสาคัญทีต
่ ้องระบุในแผน HACCP).
In conducting the hazard analysis to determine whether there are significant hazards, wherever possible the
following should be considered: ในการดาเนินการวิเคราะห์อน
ั ตรายเพือ
่ พิจารณาว่ามีอน
ั ตรายทีม
่ น
ี ัยสาคัญหรือไม่ หาก
เป็ นไปได ้ ควรพิจารณาสิง่ ต่อไปนี:้
•

hazards associated with producing or processing the type of food, including its ingredients and process
steps (e.g. from surveys or sampling and testing of hazards in the food chain, from recalls, from
information in the scientific literature or from epidemiological data); อันตรายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการผลิต หรือ
่
การแปรรูปประเภทของอาหาร โดยรวมถึงส่วนผสม และขัน
้ ตอนของกระบวนการ (เช่น จากการสารวจหรือการสุม
ตัวอย่าง และการทดสอบอันตรายในห่วงโซ่อาหาร จากการเรียกคืน จากข ้อมูลในเอกสารทางวิทยาศาสตร์หรือ
จากข ้อมูลระบาดวิทยา)

•

the likelihood of occurrence of hazards, taking into consideration prerequisite programs, in the absence
of additional control; โอกาสในการเกิดอันตราย โดยพิจารณาถึงโปรแกรมพืน
้ ฐาน ในกรณีทไี่ ม่มก
ี ารควบคุม
เพิม
่ เติม

•

the likelihood and severity of adverse health effects associated with the hazards in the food in the
absence of control8; โอกาสในการเกิด และความรุนแรงของผลกระทบทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ตอ
่ สุขภาพทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
อันตรายในอาหารเมือ
่ ไม่มก
ี ารควบคุม8

•

identified acceptable levels of the hazards in the food e.g. based on regulation, intended use, and
scientific information; ระบุระดับอันตรายทีย
่ อมรับได ้ในอาหาร เช่น อ ้างอิงตามกฎระเบียบ วัตถุประสงค์การใช ้
และข ้อมูลทางวิทยาศาสตร์

•

the nature of the facility and the equipment used in making the food product; ลักษณะของสิง่ อานวย
ความสะดวก และอุปกรณ์ทใี่ ช ้ในการทาผลิตภัณฑ์อาหาร

•

survival or multiplication of pathogenic microorganisms; การอยูร่ อด หรือการเพิม
่ จานวนของจุลน
ิ ทรียท
์ ท
ี่ าให ้
เกิดโรค

•

production or persistence in foods of toxins (e.g. mycotoxins), chemicals (e.g. pesticides, drug
residues, allergens) or physical agents (e.g. glass, metal); การสร ้าง หรือการคงทนอยูใ่ นอาหารของสารพิษ
้ รา) สารเคมี (เช่น สารกาจัดศัตรูพช
(เช่น สารพิษจากเชือ
ื ยาสัตว์ตกค ้าง สารก่อภูมแ
ิ พ ้) หรือสารทางกายภาพ
(เช่น แก ้ว โลหะ)

•

the intended use and/or probability of product mishandling by potential consumers that could render
the food unsafe; and, วัตถุประสงค์การใช ้ และ/หรือความน่าจะเป็ นจากการใช ้ทีผ
่ ด
ิ ประเภทของผู ้บริโภคทีอ
่ าจ
ส่งผลให ้อาหารไม่ปลอดภัย และ

•

conditions leading to the above. สภาวะทีก
่ อ
่ ให ้เกิดสิง่ ทีก
่ ล่าวมาข ้างต ้น

The hazard analysis should consider not only the intended use, but also any known unintended use (e.g. a
soup mix intended to be mixed with water and cooked but known to commonly be used without a heat
treatment in flavouring a dip for chips) to determine the significant hazards to be addressed in the HACCP
plan. (See Diagram 2 for an example of a hazard analysis worksheet.) การวิเคราะห์อน
ั ตรายควรพิจารณาไม่
เพียงแต่วต
ั ถุประสงค์การใช ้เท่านัน
้ แต่ยังรวมถึงการใช ้งานทีไ่ ม่ได ้ตัง้ ใจ (เช่น ผงซุปทีม
่ วี ธิ ก
ี ารบริโภคโดยให ้ผสมกับน้ า
และปรุงสุก แต่เป็ นทีร่ ู ้กันว่า มีการนามาผสมน้ าโดยไม่ใช ้ความร ้อนเพือ
่ ใช ้เป็ นน้ าจิม
้ มันฝรั่ง เพือ
่ ระบุอน
ั ตรายทีม
่ น
ี ัยสาคัญ
ในแผน HACCP (ดูแผนภาพที่ 2 สาหรับตัวอย่างของแผนงานการวิเคราะห์อน
ั ตราย)
In some cases, it may be acceptable for a simplified hazard analysis to be carried out by FBOs. This
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simplified process identifies groups of hazards (biological, physical, chemical) in order to control the sources
of these hazards without the need for a comprehensive hazard analysis that identifies the specific hazards of
concern. There can be drawbacks to such an approach, as the controls can differ for hazards within a group,
e.g. controls for pathogenic spore-formers versus vegetative cells of microbial pathogens. Generic HACCPbased tools and guidance documents provided by external sources, for example, by industry or competent
authorities, are designed to assist with this step and mitigate concerns about different controls needed for
hazards within a group. ในบางกรณี การวิเคราะห์อน
ั ตรายแบบง่ายทีด
่ าเนินการโดย FBOs อาจเป็ นทีย
่ อมรับได ้
กระบวนการแบบง่ายนีจ
้ ะระบุกลุม
่ ของอันตราย (ทางชีวภาพ กายภาพ เคมี) เพือ
่ ควบคุมแหล่งทีม
่ าของอันตรายเหล่านีโ้ ดย
ไม่จาเป็ นต ้องมีการวิเคราะห์อน
ั ตรายแบบเฉพาะ แต่วธิ ก
ี ารดังกล่าวยังมีข ้อเสีย เนือ
่ งจากการควบคุมจะแตกต่างกันไป
สาหรับอันตรายแต่ละกลุม
่ เช่น การควบคุมจุลน
ิ ทรียก
์ อ
่ โรคทีส
่ ร ้างสปอร์เทียบกับจุลน
ิ ทรียก
์ อ
่ โรคทีม
่ ช
ี วี ต
ิ เครือ
่ งมือทีใ่ ช ้บน
พืน
้ ฐาน HACCP ทั่วไป และเอกสารคาแนะนาถูกจัดทาโดยแหล่งข ้อมูลภายนอก เช่น โดยหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือ
หน่วยงานกากับดูแล ได ้รับการออกแบบให ้ช่วยเหลือด ้วยขัน
้ ตอนนี้ และลดข ้อกังวลเกีย
่ วกับการควบคุมทีแ
่ ตกต่างทีจ
่ าเป็ น
สาหรับอันตรายต่างๆ ภายในกลุม
่ กลุม
่ หนึง่
Hazards which are such that their prevention, elimination or reduction to acceptable levels is essential to the
production of safe food (because they are reasonably likely to occur in the absence of control and
reasonably likely to cause illness or injury if present) should be identified and controlled by measures designed
to prevent or eliminate these hazards or reduce them to an acceptable level. In some cases, this may be
achieved with the application of good hygiene practices, some of which may target a specific hazard (for
example, cleaning equipment to control contamination of ready-to-eat foods with Listeria monocytogenes or
to prevent food allergens being transferred from one food to another food that does not contain that
allergen). In other instances, control measures will need to be applied within the process, e.g. at critical
control points. อันตรายทีไ่ ด ้รับการป้ องกัน การกาจัด หรือการลดถึงระดับทีย
่ อมรับได ้มีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการผลิต
อาหารทีป
่ ลอดภัย (เพราะมีแนวโน ้มว่าจะเกิดขึน
้ ในกรณีทข
ี่ าดการควบคุม และมีแนวโน ้มทีจ
่ ะก่อให ้เกิดความเจ็บป่ วยหรือ
การบาดเจ็บได ้ หากมี) ควรมีการบ่งชี้ และควบคุมโดยมาตรการทีอ
่ อกแบบให ้ป้ องกัน หรือกาจัดอันตรายเหล่านี้ หรือลดให ้
อยูใ่ นระดับทีย
่ อมรับได ้ ในบางกรณี อาจบรรลุเรือ
่ งนีไ้ ด ้ด ้วยการประยุกต์ใช ้การปฏิบต
ั ส
ิ ข
ุ ลักษณะทีด
่ ี บางกรณีอาจมี
้ ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนสในอาหาร
เป้ าหมายทีอ
่ น
ั ตรายเฉพาะ (เช่น อุปกรณ์ทาความสะอาดเพือ
่ ควบคุมการปนเปื้ อนเชือ
พร ้อมรับประทาน หรือป้ องกันการถ่ายโอนสารก่อภูมแ
ิ พ ้จากอาหารหนึง่ ไปอีกอาหารหนึง่ ทีไ่ ม่มส
ี ารก่อภูมแ
ิ พ ้) ในกรณีอน
ื่ ๆ
จะต ้องมีการใช ้มาตรการควบคุมในกระบวนการ เช่น ทีจ
่ ด
ุ วิกฤติทต
ี่ ้องควบคุม
Consideration should be given to what control measures, if any exist, can be applied to each hazard. More
than one control measure may be required to control a specific hazard. For example, to control L.
monocytogenes, a heat treatment may be needed to kill the organism in the food and cleaning and
disinfection may be needed to prevent transfer from the processing environment. More than one hazard may
be controlled by a specified control measure. For example, a heat treatment can control both Salmonella and E.
coli O157:H7 when they are present as hazards in the food. ควรมีการพิจารณาว่าสามารถประยุกต์ใช ้มาตรการ
ควบคุมใดบ ้าง หากมี สาหรับแต่ละอันตราย อาจต ้องใช ้มาตรการควบคุมมากกว่าหนึง่ มาตรการเพือ
่ ควบคุมอันตรายที่
้ ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส อาจต ้องใช ้ความร ้อนเพือ
เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น เพือ
่ ควบคุมเชือ
่ ฆ่าจุลน
ิ ทรียท
์ ช
ี่ วี ต
ิ ใน
้ เพือ
อาหาร และอาจจาเป็ นต ้องทาความสะอาด และฆ่าเชือ
่ ป้ องกันการถ่ายโอนจากสภาพแวดล ้อมในการแปรรูป อาจต ้อง
้
ควบคุมอันตรายมากกว่าหนึง่ รายการด ้วยมาตรการควบคุมทีถ
่ ก
ู ระบุ ตัวอย่างเช่น การใช ้ความร ้อนสามารถควบคุมทัง้ เชือ
้ อีโคไล O157: H7 เมือ
้ เหล่านีป
ซาลโมเนลลา และเชือ
่ เชือ
้ รากฏเป็ นอันตรายอยูใ่ นอาหาร
3.7 Determine the Critical Control Points (Step 7/ Principle 2) กาหนดจุดวิกฤตทีต
่ อ
้ งควบคุม (ขนตอนที
ั้
่7
/ หล ักการที่ 2)
The FBO should consider which among the available control measures listed during step 6, Principle 1 should
be applied at a CCP. Critical Control points are to be determined only for hazards identified as significant as of
the result of a hazard analysis. CCPs are established at steps where control is essential and where a deviation
could result in the production of a potentially unsafe food. The control measures at CCPs should result in an
acceptable level of the hazard being controlled. There may be more than one CCP in a process at which control
is applied to address the same hazard (e.g. the cook step may be the CCP for killing the vegetative cells of a
pathogenic spore-former, but the cooling step may be a CCP to prevent germination and growth of the spores).
Similarly, a CCP may control more than one hazard (e.g. cooking can be a CCP that addresses several microbial
pathogens). Determining whether or not the step at which a control measure is applied is a CCP in the HACCP
system can be helped by using a decision tree. A decision tree should be flexible, given whether it is for use in
production, slaughter, processing, storage, distribution or other processes. Other approaches such as expert
consultation may be used. FBO ควรพิจารณาว่าควรประยุกต์ใช ้มาตรการควบคุมใดทีม
่ อ
ี ยูใ่ นรายการในขัน
้ ตอน 6 หลักการ
1 ณ จุด CCP โดยต ้องกาหนดจุดวิกฤตทีต
่ ้องควบคุมสาหรับอันตรายทีม
่ น
ี ัยสาคัญจากการวิเคราะห์อน
ั ตราย มีการกาหนดจุด
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CCPs ในขัน
้ ตอนทีจ
่ าเป็ นต ้องมีการควบคุม และหากเกิดการเบีย
่ งเบนสามารถอาจส่งผลให ้เกิดการผลิตอาหารทีอ
่ าจไม่
ปลอดภัยได ้ มาตรการควบคุมทีจ
่ ด
ุ CCPs ควรส่งผลให ้อันตรายถูกควบคุมให ้อยูใ่ นระดับทีย
่ อมรับได ้ ทัง้ นี้ อาจมี CCP
มากกว่าหนึง่ จุดในกระบวนการเพือ
่ ใช ้ในการควบคุมอันตรายเดียวกัน (เช่น ขัน
้ ตอนการปรุงสุกอาจเป็ น CCP สาหรับการฆ่า
จุลน
ิ ทรียก
์ อ
่ โรคทีม
่ ช
ี วี ต
ิ แบบสร ้างสปอร์ แต่ในขัน
้ ตอนการทาเย็นอาจเป็ น CCP ทีป
่ ้ องกันการงอก และการเติบโตของสปอร์)
้ จุลน
ในทานองเดียวกัน CCP อาจควบคุมอันตรายมากกว่าหนึง่ รายการ (เช่น การปรุงสามารถเป็ น CCP ทีจ
่ ัดการกับเชือ
ิ ทรีย ์
ก่อโรคหลายชนิด) การพิจารณามาตรการควบคุมในขัน
้ ตอนใดเป็ นจุด CCP ในระบบ HACCP สามารถทาได ้โดยการใช ้
แผนผังต ้นไม ้ในการตัดสินใจ ซึง่ อาจความยืดหยุน
่ ในการใช ้สาหรับการผลิต การชาแหละ การแปรรูป การจัดเก็บ การ
่ วชาญได ้
กระจาย หรือกระบวนการอืน
่ โดยอาจใช ้วิธก
ี ารอืน
่ ๆ เช่น การให ้คาปรึกษาจากผู ้เชีย
To identify a CCP, whether using a decision tree or other approach, the following should be considered: ใน
การระบุจด
ุ CCP ไม่วา่ จะใช ้แผนผังต ้นไม ้ในการตัดสินใจหรือวิธก
ี ารอืน
่ ควรพิจารณาสิง่ ต่อไปนี:้
•

•

Assess whether the control measure can be used at the process step being analysed: ประเมินว่ามาตรการ
ควบคุมสามารถใช ้ในขัน
้ ตอนกระบวนการนัน
้ ๆหรือไม่ โดยได ้รับการวิเคราะห์วา่ :
o

If the control measure cannot be used at this step, then this step should not be considered as a
CCP for the significant hazard. หากไม่สามารถใช ้มาตรการควบคุมได ้ในขัน
้ ตอนนี้ ขัน
้ ตอนนีไ้ ม่ควรเป็ นจุด
CCP สาหรับอันตรายทีม
่ น
ี ัยสาคัญ

o

If the control measure can be used at the step being analysed, but can also be used later in the
process, or there is another control measure for the hazard at another step, the step being
analysed should not be considered as a CCP. หากสามารถใช ้มาตรการควบคุมในขัน
้ ตอนทีก
่ าลังวิเคราะห์
แต่ยังสามารถใช ้ในขัน
้ ตอนถัดไปในกระบวนการ หรือมีมาตรการควบคุมอืน
่ สาหรับอันตรายนีใ้ นขัน
้ ตอนอืน
่ ไม่
ควรถือว่าขัน
้ ตอนทีก
่ าลังวิเคราะห์อยูเ่ ป็ น CCP

Determine whether a control measure at a step is used in combination with a control measure at
another step to control the same hazard; if so, both steps should be considered as CCPs. กาหนดว่าจะ
ใช ้มาตรการควบคุมในขัน
้ ตอนนี้ ร่วมกับมาตรการควบคุมในอีกขัน
้ ตอนหนึง่ เพือ
่ ควบคุมอันตรายเดียวกันหรือไม่ ถ ้า
เป็ นเช่นนัน
้ ทัง้ สองขัน
้ ตอนควรถือว่าเป็ น CCPs

The CCPs identified could be summarized in tabular format e.g. the HACCP worksheet presented in diagram
3, as well as highlighted at the appropriate step on the flow diagram. CCPs ทีถ
่ ก
ู ระบุสามารถสรุปได ้ในรูปแบบ
ตาราง เช่น แผ่นงาน HACCP ทีน
่ าเสนอในแผนภาพที่ 3 รวมทัง้ เน ้นทีข
่ น
ั ้ ตอนทีเ่ หมาะสมในแผนภูมก
ิ ระบวนการผลิต
If no control measures exist at any step for an identified significant hazard, then the product or process
should be modified. หากไม่มม
ี าตรการควบคุมในขัน
้ ตอนใดก็ตามสาหรับอันตรายทีม
่ น
ี ัยสาคัญทีถ
่ ก
ู ระบุ ควรทาการแก ้ไข
ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการ
3.8 Establish validated critical limits for each CCP (Step 8/ Principle 3) กาหนดค่าวิกฤตทีต
่ รวจสอบ
ยืนย ันผลแล้วสาหร ับแต่ละจุด CCP (ขนตอนที
ั้
่ 8 / หล ักการที่ 3)
Critical limits establish whether a CCP is in control, and in doing so they can be used to separate acceptable
products from unacceptable ones. These critical limits should be measurable or observable. In some cases,
more than one parameter could have a critical limit designated at a particular step (e.g. heat treatments
commonly include critical limits for both time and temperature). Criteria often used include minimum and/or
maximum values for critical parameters associated with the control measure such as measurements of
temperature, time, moisture level, pH, aw, available chlorine, contact time, conveyor belt speed, viscosity,
conductance, flow rate, or, where appropriate, parameters that can be observed, such as a pump setting. A
deviation from the critical limit indicates that it is likely that unsafe food has been produced. ค่าวิกฤตจะใช ้
กาหนดว่า CCP อยูใ่ นการควบคุม ซึง่ สามารถใช ้ค่าวิกฤตเพือ
่ แยกผลิตภัณฑ์ทย
ี่ อมรับได ้ออกจากผลิตภัณฑ์ทย
ี่ อมรับไม่ได ้
ค่าวิกฤตเหล่านีค
้ วรวัดค่าได ้ หรือสังเกตได ้ ในบางกรณี อาจมีคา่ ควบคุมมากกว่าหนึง่ ค่าสาหรับค่าวิกฤตทีก
่ าหนดไว ้ใน
ขัน
้ ตอนหนึง่ (เช่น การใช ้ความร ้อนโดยทั่วไปจะครอบคลุมค่าวิกฤตสาหรับเวลา และอุณหภูม)ิ เกณฑ์ทม
ี่ ักจะใช ้ คือ ค่า
้ ค่า pH ค่า aw ค่าคลอรีน
ตา่ สุด และ/หรือค่าสูงสุดสาหรับค่าวิกฤติทต
ี่ ้องควบคุม เช่น การวัดอุณหภูม ิ เวลา ระดับความชืน
ทีม
่ อ
ี ยู่ เวลาในการสัมผัส ความเร็วของสายพานลาเลียง ความหนืด ค่าความนาไฟฟ้ า อัตราไหล หรือตามความเหมาะสม
ค่าต่างๆ ต ้องสังเกตได ้ เช่น การตัง้ ค่าปั๊ ม ความเบีย
่ งเบนจากค่าวิกฤตทีร่ ะบุไว ้ อาจส่งผลต่อการผลิตอาหารทีไ่ ม่ปลอดภัย
Critical limits for control measures at each CCP should be specified and scientifically validated to obtain
evidence that they are capable of controlling hazards to an acceptable level if properly implemented 9 .

Validation of critical limits may include conducting studies (e.g. microbiological inactivation studies). FBOs may
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not always need to conduct or commission studies themselves to validate critical limits. Critical limits could be
based on existing literature, regulations or guidance from competent authorities, or studies carried out by a
third party e.g. studies conducted by an equipment manufacturer to determine the appropriate time,
temperature and bed depth for dry roasting tree nuts. Validation of control measures is further described
more fully in the Guidelines for the Validation of Food Safety Control Measures (CXG 69 – 2008). ค่าวิกฤต
สาหรับมาตรการควบคุมในแต่ละจุด CCP ควรมีการระบุ และได ้รับการพิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้(validation)ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ เพือ
่ ให ้ได ้หลักฐานว่าค่าวิกฤตเหล่านีส
้ ามารถควบคุมอันตรายให ้อยูใ่ นระดับทีย
่ อมรับ ได ้หากดาเนินการอย่าง
เหมาะสม9 การพิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้(validation)ของค่าวิกฤตอาจรวมถึงการทาการศึกษา (เช่น งานศึกษาการยับยัง้
้ จุลน
เชือ
ิ ทรีย)์ FBOs อาจไม่จาเป็ นต ้องดาเนินการหรือมอบหมายงานศึกษาด ้วยตนเอง เพือ
่ ตรวจสอบยืนยันผลของค่า
วิกฤต ค่าวิกฤตสามารถอ ้างอิงตามเอกสารข ้อมูลวิชาการ กฎข ้อบังคับ หรือคาแนะนาจากหน่วยงานกากับดูแล หรืองาน
ศึกษาทีด
่ าเนินการโดยบุคคลทีส
่ าม เช่น งานศึกษาทีด
่ าเนินการโดยผู ้ผลิตอุปกรณ์เพือ
่ กาหนดเวลา อุณหภูม ิ และความ
หนาทีเ่ หมาะสมสาหรับการอบแห ้งพืชตระกูลถั่ว มีการอธิบายเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการพิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้(validation)ของ
มาตรการควบคุมอย่างครบถ ้วนในแนวทางการพิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้(validation)ของมาตรการควบคุมความปลอดภัยของ
อาหาร (CXG 69 – 2008)
3.9 Establish a Monitoring System for Each CCP (Step 9/ Principle 4) กาหนดระบบการตรวจเฝ้าระว ัง
สาหร ับแต่ละจุด CCP (ขนตอนที
ั้
่ 9/หล ักการที่ 4)
Monitoring of CCPs is the scheduled measurement or observation at a CCP relative to its critical limits. The
monitoring procedures should be able to detect a deviation at the CCP. Further, the monitoring method
and frequency should be capable of timely detection of any failure to remain within critical limits, to allow
timely isolation and evaluation of the product. Where possible, process adjustments should be made when
monitoring results indicate a trend towards a deviation at a CCP. The adjustments should be taken before a
deviation occurs. การตรวจเฝ้ าระวังจุด CCP เป็ นการวัดค่าหรือการสังเกตตามตารางเวลาทีจ
่ ด
ุ CCP โดยเกีย
่ วข ้องกับค่า
วิกฤตต่างๆ ขัน
้ ตอนการตรวจเฝ้ าระวังควรสามารถตรวจหาความเบีย
่ งเบนทีจ
่ ด
ุ CCP ได ้ นอกจากนี้ วิธก
ี ารตรวจเฝ้ าระวัง
และความถีค
่ วรมีความสามารถในการตรวจหาความล ้มเหลวใดของค่าวิกฤตได ้ทันเวลา เพือ
่ ทาการแยก และการประเมินผล
้ นวโน ้มไปทีจ
ของผลิตภัณฑ์ได ้ทันเวลา หากเป็ นไปได ้ ควรทาการปรับเปลีย
่ นกระบวนการเมือ
่ ผลการตรวจเฝ้ าระวังบ่งชีแ
่ ะ
พบความเบีย
่ งเบนของจุด CCP ควรทาการปรับเปลีย
่ นต่างๆ ก่อนทีจ
่ ะมีการเบีย
่ งเบน
Monitoring procedures for CCPs should be capable of timely detection of a deviation from the critical limit
to allow isolation of the affected products. The method and frequency of monitoring should take into account
the nature of the deviation (e.g. a drop in temperature or a broken sieve, rapid drop in temperature during
pasteurization, or a gradual increase in temperature in cold storage). Where possible, monitoring of CCPs
should be continuous. Monitoring of measurable critical limits such as processing time and temperature can
often be monitored continuously. Other measurable critical limits such as moisture level and preservative
concentration cannot be monitored continuously. Critical limits that are observable, such as a pump setting or
applying the correct label with appropriate allergen information are rarely monitored continuously. If
monitoring is not continuous, then the frequency of monitoring should be sufficient to ensure to the extent
possible the critical limit has been met and limit the amount of product impacted by a deviation. Physical and
chemical measurements are usually preferred to microbiological testing because physical and chemical tests
can be done rapidly and can often indicate the control of microbial hazards associated with the product
and/or the process. ขัน
้ ตอนการตรวจเฝ้ าระวังสาหรับ CCPs ควรสามารถตรวจหาความเบีย
่ งเบนจากค่าวิกฤตได ้ทันเวลา
เพือ
่ ให ้สามารถแยกผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับผลกระทบได ้ทันเวลา. วิธก
ี ารและความถีใ่ นการตรวจเฝ้ าระวังควรคานึงถึงลักษณะ
้
ของการเบีย
่ งเบน (เช่น อุณหภูมล
ิ ดลง หรือการขาดชารุดของตะแกรง อุณหภูมล
ิ ดลงอย่างรวดเร็วในระหว่างการฆ่าเชือ
แบบพาสเจอไรส์ หรืออุณหภูมท
ิ เี่ พิม
่ ขึน
้ อย่างต่อเนือ
่ งในห ้องเย็น). หากเป็ นไปได ้, การตรวจเฝ้ าระวัง CCPs ควรดาเนินการ
อย่างต่อเนือ
่ ง. การตรวจเฝ้ าระวังค่าวิกฤตทีส
่ ามารถวัดได ้ เช่น ระยะเวลาและอุณหภูมใิ นการแปรรูปมักจะถูกตรวจเฝ้ าระวัง
้ และความเข ้มของวัตถุกน
อย่างต่อเนือ
่ ง. ค่าวิกฤตอืน
่ ๆ ทีส
่ ามารถวัดได ้ เช่น ระดับความชืน
ั เสีย ซึง่ ไม่สามารถตรวจเฝ้ า
ระวังได ้อย่างต่อเนือ
่ ง. ค่าวิกฤตแบบทีส
่ ามารถสังเกตได ้ เช่น การตัง้ ค่าปั๊ ม หรือการใช ้ฉลากทีถ
่ ก
ู ต ้องทีม
่ ข
ี ้อมูลสารก่อ
ภูมแ
ิ พ ้ทีเ่ หมาะสมไม่คอ
่ ยมีการตรวจเฝ้ าระวังอย่างต่อเนือ
่ ง. หากการตรวจเฝ้ าระวังไม่ดาเนินการต่อเนือ
่ ง, ความถีข
่ องการ
ตรวจเฝ้ าระวังควรมีเพียงพอเพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่า ค่าวิกฤตจะสอดคล ้องตามทีก
่ าหนดไว ้ และสามารถจากัดปริมาณของ
ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับผลกระทบจากการเบีย
่ งเบนได ้ทัน. มักมีการใช ้การวัดทางกายภาพและทางเคมีมากกว่าการทดสอบทาง
้ งึ สถานะการ
จุลชีววิทยา เนือ
่ งจากการทดสอบทางกายภาพและทางเคมีสามารถทาได ้อย่างรวดเร็ว และสามารถบ่งชีถ
ควบคุมอันตรายของจุลน
ิ ทรียท
์ เี่ กีย
่ วข ้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือกระบวนการได ้.
The personnel doing the monitoring should be instructed on appropriate steps to take when monitoring
indicates the need to take action. Data derived from monitoring should be evaluated by a designated person
with knowledge and authority to carry out corrective actions when indicated. บุคลากรทีท
่ าหน ้าทีต
่ รวจเฝ้ าระวัง
้ งึ ความจาเป็ นทีต
ควรได ้รับคาแนะนาเกีย
่ วกับขัน
้ ตอนทีเ่ หมาะสมทีต
่ ้องดาเนินการเมือ
่ การตรวจเฝ้ าระวังบ่งชีถ
่ ้องแก ้ไข. ควร
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มีการประเมินข ้อมูลทีไ่ ด ้จากการตรวจเฝ้ าระวังโดยผู ้ทีไ่ ด ้รับมอบหมายทีม
่ ค
ี วามรู ้ และอานาจในการดาเนินการปฏิบต
ั ก
ิ าร
แก ้ไขเมือ
่ ถูกระบุ.
All records and documents associated with monitoring CCPs should be signed or initialled by the person
performing the monitoring and should also report the results and timing of the performed activity. บันทึก และ
เอกสารทัง้ หมดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการตรวจเฝ้ าระวัง CCPs ควรลงนามหรือเริม
่ บันทึกโดยบุคคลทีด
่ าเนินการตรวจเฝ้ าระวัง และ
ควรรายงานผลลัพธ์ และเวลาของกิจกรรมทีด
่ าเนินการ
3.10Establish corrective actions (Step 10/ Principle 5) กาหนดการปฏิบ ัติการแก้ไข (ขนตอนที
ั้
่ 10 /
หล ักการที่ 5)
Specific written corrective actions should be developed for each CCP in the HACCP system in order to effectively
respond to deviations when they occur. When critical limits at CCPs are monitored continuously and a deviation
occurs, any product being produced at the time the deviation occurs is potentially unsafe. When a deviation
in meeting a critical limit occurs and monitoring was not continuous, then the FBO should determine what
product may have been impacted by the deviation. ควรมีการพัฒนาเอกสารเกีย
่ วกับการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขเฉพาะสาหรับ
แต่ละ CCP ในระบบ HACCP เพือ
่ ตอบสนองต่อการเบีย
่ งเบนได ้อย่างมีประสิทธิผลเมือ
่ เกิดขึน
้ เมือ
่ มีการตรวจเฝ้ าระวังค่า
วิกฤตที่ CCP อย่างต่อเนือ
่ ง และมีการเบีย
่ งเบนเกิดขึน
้ ผลิตภัณฑ์ใดก็ตามทีท
่ าการผลิต ณ เวลาทีเ่ กิดการเบีย
่ งเบนอาจไม่
ปลอดภัย เมือ
่ มีการเบีย
่ งเบนของค่าวิกฤติเกิดขึน
้ และเป็ นการตรวจเฝ้ าระวังแบบไม่ตอ
่ เนือ
่ ง ดังนัน
้ FBO ควรพิจารณาว่า
ผลิตภัณฑ์ใดบ ้างทีอ
่ าจได ้รับผลกระทบจากการเบีย
่ งเบน
The corrective actions taken when a deviation occurs should ensure that the CCP has been brought under
control and food that is potentially unsafe is handled appropriately and does not reach consumers. Actions
taken should include segregating the affected product and analysing its safety to ensure proper disposition.
การปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขทีด
่ าเนินการเมือ
่ มีการเบีย
่ งเบนเกิดขึน
้ ควรตรวจสอบให ้แน่ใจว่า CCP ได ้รับการแก ้ไขให ้กลับมาอยู่
ภายใต ้การควบคุม และอาหารทีอ
่ าจไม่ปลอดภัยได ้รับการจัดการอย่างเหมาะสม และไม่ถงึ มือผู ้บริโภคการปฏิบต
ั ก
ิ ารควร
รวมถึงการแยกผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับผลกระทบออก และวิเคราะห์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่ามี
การจัดการทีเ่ หมาะสม
External experts may be needed to conduct evaluations regarding the safe use of products when a deviation
occurs. It may be determined that the product could be reprocessed (e.g. pasteurized) or the product could
be diverted to another use. In other situations, the product may need to be destroyed (e.g. contamination
with Staphylococcus enterotoxin). A root cause analysis should be conducted where possible to identify and
correct the source of the deviation in order to minimize the potential for the deviation to reoccur. A root
cause analysis could identify a reason for the deviation that limits or expands the amount of product
่ วชาญจากภายนอกในการทาการประเมินความปลอดภัยในการใช ้
impacted by a deviation. อาจจาเป็ นต ้องใช ้ผู ้เชีย
้ แบบพาสเจอไรส์) หรือ
ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ก
ี ารเบีย
่ งเบนเกิดขึน
้ อาจทาการพิจารณาว่าให ้แปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ (เช่น การฆ่าเชือ
ผลิตภัณฑ์สามารถเบีย
่ งไปยังการใช ้งานอืน
่ ในสถานการณ์อน
ื่ ๆ ผลิตภัณฑ์อาจต ้องถูกทาลาย (เช่น การปนเปื้ อนสารพิษ
สแตปฟิ โลคอคคัส) ควรดาเนินการวิเคราะห์สาเหตุทแ
ี่ ท ้จริง ในกรณีทเี่ ป็ นไปได ้ เพือ
่ ระบุ และแก ้ไขแหล่งทีม
่ าของการ
เบีย
่ งเบน เพือ
่ ลดโอกาสทีก
่ ารเบีย
่ งเบนทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ซ้า การวิเคราะห์สาเหตุทแ
ี่ ท ้จริงสามารถระบุสาเหตุของการเบีย
่ งเบน
ซึง่ จากัด หรือขยายปริมาณของผลิตภัณฑ์ทไี่ ด ้รับผลกระทบจากการเบีย
่ งเบน
Details of the corrective actions, including the cause of the deviation and product disposition procedures,
should be documented in the HACCP records. Periodic review of corrective actions should be undertaken
to identify trends and to ensure corrective actions are effective. รายละเอียดของการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไข โดยรวมถึง
สาเหตุของการเบีย
่ งเบน และขัน
้ ตอนการจัดการกับผลิตภัณฑ์ควรทาเป็ นเอกสารในบันทึก HACCP ควรมีการทบทวนการ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขเป็ นระยะ เพือ
่ ระบุแนวโน ้ม และเพือ
่ ทาให ้มัน
่ ใจว่าการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขมีประสิทธิผล
3.11. Validation of the HACCP plan and Verification Procedures (Step 11/ Principle 6) การพิสจ
ู น์ยน
ื ย ัน
ความใชไ้ ด้(validation)ของแผน HACCP และขนตอนการทวนสอบ
ั้
(ขนตอนที
ั้
่ 11 / หล ักการที่ 6)
3.11.1 Validation of the HACCP Plan การพิสจ
ู น์ยน
ื ย ันความใชไ้ ด้(validation)ของแผน HACCP
Before the HACCP plan can be implemented, its validation is needed; this consists of making sure that the
following elements together are capable of ensuring control of the significant hazards relevant to the food
business: identifying the hazards, critical control points, critical limits, control measures, frequency and type
of monitoring of CCPs, corrective actions, frequency and type of verification and the type of information to
be recorded. ก่อนทีจ
่ ะนาแผน HACCP ไปประยุกต์ใช ้ ต ้องมีการพิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้(validation)ก่อน ซึง่
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ประกอบด ้วยการทาให ้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่อไปนีส
้ ามารถทาให ้มั่นใจว่า สามารถควบคุมอันตรายทีม
่ น
ี ัยสาคัญทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับธุรกิจอาหาร: การระบุอน
ั ตราย จุดวิกฤตทีต
่ ้องควบคุม ค่าวิกฤติ มาตรการควบคุม ความถี่ และประเภทของการตรวจเฝ้ า
ระวัง CCPs การปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไข ความถี่ และประเภทของการทวนสอบ และประเภทของข ้อมูลทีจ
่ ะบันทึก
Validation of control measures and their critical limits is performed during the development of the HACCP plan.
Validation could include a review of scientific literature, using mathematical models, conducting validation
studies, and/or using guidance developed by authoritative sources10. การพิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้
(validation)ของมาตรการควบคุมและค่าวิกฤตถูกดาเนินการระหว่างการพัฒนาแผน HACCP การพิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้
(validation)สามารถรวมถึงการทบทวนเอกสารข ้อมูลวิชาการทางวิทยาศาสตร์ การใช ้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ การ
่ ถือได10
ดาเนินการศึกษาการพิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้(validation) และ/หรือการใช ้ข ้อแนะนาทีพ
่ ฒ
ั นาโดยแหล่งข ้อมูลทีเ่ ชือ
้
Where HACCP guidance developed by external experts, instead of the HACCP team, has been used to
establish the critical limits, care should be taken to ensure that these limits fully apply to the specific
operation, product or groups of products under consideration. ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารใช ้คาแนะนาของ HACCP ทีพ
่ ัฒนา
่ วชาญจากภายนอกแทนทีมงาน HACCP เพือ
โดยผู ้เชีย
่ กาหนดค่าวิกฤตต่างๆ ควรใช ้ความระมัดระวังเพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่า
ขีดจากัดเหล่านีถ
้ ก
ู ประยุกต์ใช ้กับการปฏิบต
ั งิ านเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ หรือกลุม
่ ผลิตภัณฑ์ภายใต ้การพิจารณา
During the initial implementation of the HACCP system and after verification procedures have been
established, evidence should be obtained in operation to demonstrate that control can be achieved consistently
under production conditions. ในระหว่างการประยุกต์ใช ้ในช่วงต ้นของระบบ HACCP และหลังจากมีการกาหนดขัน
้ ตอน
การทวนสอบ ควรมีหลักฐานในการปฏิบต
ั งิ านเพือ
่ แสดงให ้เห็นว่าการควบคุมสามารถทาได ้อย่างสมา่ เสมอภายใต ้เงือ
่ นไข
การผลิต
Any changes having a potential impact on food safety should require a review of the HACCP system, and
when necessary a revalidation of the HACCP plan. การเปลีย
่ นแปลงทีม
่ ผ
ี ลกระทบทีอ
่ าจเกิดขึน
้ กับความปลอดภัย
ของอาหารควรได ้รับการทบทวนระบบ HACCP และเมือ
่ จาเป็ น จะต ้องมีการพิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้(validation)ของแผน
HACCP อีกครัง้
3.11.2. Verification Procedures ขนตอนการทวนสอบ
ั้
After the HACCP system has been implemented, procedures should be established to confirm that the
HACCP system is working effectively. These include procedures to verify that the HACCP plan is being
followed and controlling hazards on an ongoing basis, as well as procedures that show the control
measures are effectively controlling the hazards as intended. Verification also includes reviewing the
adequacy of the HACCP system periodically and, as appropriate, when changes occur. หลังจากนาระบบ
HACCP ไปใช ้งานแล ้ว ควรกาหนดขัน
้ ตอนในการยืนยันว่าระบบ HACCP ทางานได ้อย่างมีประสิทธิผล โดยรวมถึงขัน
้ ตอน
ในการทวนสอบว่ามีการปฏิบต
ั ต
ิ ามแผน HACCP และมีการควบคุมอันตรายอย่างต่อเนือ
่ ง รวมถึงขัน
้ ตอนต่างๆ ทีแ
่ สดงถึง
มาตรการควบคุมทีใ่ ช ้ในการควบคุมอันตรายอย่างมีประสิทธิผลตามทีต
่ งั ้ ใจไว ้ การทวนสอบยังรวมถึงการทบทวนความ
เพียงพอของระบบ HACCP เป็ นระยะ และตามความเหมาะสม เมือ
่ มีการเปลีย
่ นแปลงเกิดขึน
้
Verification activities should be performed on an ongoing basis to ensure the HACCP system functions as
intended and continues to operate effectively. Verification, which includes observations, auditing (internal and
external), calibration, sampling and testing, and records review, can be used to determine if the HACCP
system is working correctly and as planned. Examples of verification activities include: กิจกรรมการทวนสอบควร
ดาเนินการอย่างต่อเนือ
่ งเพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่าระบบ HACCP ทางานได ้ตามทีต
่ งั ้ ใจไว ้ และยังคงทางานอย่างต่อเนือ
่ ง และมี
่ ตัวอย่าง และ
ประสิทธิผล การทวนสอบซึง่ รวมถึงการสังเกต การตรวจติดตาม (ภายใน และภายนอก) การสอบเทียบ การสุม
การทดสอบ และการทบทวนบันทึก สามารถนามาใช ้เพือ
่ ตัดสินว่าระบบ HACCP ทางานอย่างถูกต ้อง และเป็ นไปตามแผนที่
วางไว ้ ตัวอย่างของกิจกรรมการทวนสอบรวมถึง:
•

reviewing monitoring records to confirm that CCPs are kept under control; การทบทวนบันทึกการตรวจเฝ้ า
ระวัง เพือ
่ ยืนยันว่ามีการรักษาให ้ CCP อยูภ
่ ายใต ้การควบคุม

•

reviewing corrective action records, including specific deviations, product disposition and any
analysis to determine the root cause of the deviation; การทบทวนบันทึกการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไข โดยรวมถึง
การเบีย
่ งเบนเฉพาะ การจัดการกับผลิตภัณฑ์ และการวิเคราะห์หาสาเหตุทแ
ี่ ท ้จริงของการเบีย
่ งเบน

•

calibrating or checking the accuracy of instruments used for monitoring and/or verification; การสอบเทียบ
หรือการตรวจสอบความถูกต ้องของเครือ
่ งมือทีใ่ ช ้สาหรับการตรวจเฝ้ าระวัง และ/หรือการทวนสอบ
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•

observing that control measures are being conducted in accordance with the HACCP plan; การสังเกต
เกณฑ์วา่ มาตรการควบคุมถูกดาเนินการตามแผน HACCP

•

sampling and testing, e.g. for microorganisms11 (pathogens or their indicators), chemical hazards
่
such as mycotoxins, or physical hazards such as metal fragments, to verify product safety; การสุม
ตัวอย่าง และการทดสอบ เช่น สาหรับจุลน
ิ ทรีย ์ 11 (จุลน
ิ ทรียก
์ อ
่ โรคหรือตัวชีว้ ด
ั ) อันตรายจากสารเคมี เช่น
้ รา หรืออันตรายทางกายภาพ เช่น เศษโลหะ เพือ
สารพิษจากเชือ
่ ตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

•

sampling and testing the environment for microbial contaminants and their indicators, such as
่ ตัวอย่าง และการทดสอบสภาพแวดล ้อมสาหรับสิง่ ปนเปื้ อนจากจุลน
Listeria; and การสุม
ิ ทรีย ์ และตัวชีว้ ด
ั เช่น
เชือ้ ลิสเทอเรีย และ

•

reviewing the HACCP system, including the hazard analysis and the HACCP plan (e.g. internal and/or
third-party audits). การทบทวนระบบ HACCP โดยรวมถึงการวิเคราะห์อน
ั ตราย และแผน HACCP (เช่น การ
ตรวจติดตามภายใน และ/หรือการตรวจติดตามโดยบุคคลทีส
่ าม)

Verification should be carried out by someone other than the person who is responsible for performing the
monitoring and corrective actions. Where certain verification activities cannot be performed in house,
verification should be performed on behalf of the business by external experts or qualified third parties. ควร
ดาเนินการทวนสอบโดยบุคคลอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บค
ุ คลทีร่ ับผิดชอบในการดาเนินการตรวจเฝ้ าระวัง และการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไข ใน
่ วชาญจาก
กรณีทก
ี่ จิ กรรมการทวนสอบบางอย่างไม่สามารถทาได ้ในองค์กร การทวนสอบควรทาในนามของธุรกิจโดยผู ้เชีย
ภายนอก หรือบุคคลทีส
่ ามทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
The frequency of verification activities should be sufficient to confirm that the HACCP system is working
effectively. Verification of the implementation of control measures should be conducted with sufficient
frequency to determine that the HACCP plan is being implemented properly. ความถีข
่ องกิจกรรมการทวนสอบควร
มีเพียงพอทีจ
่ ะยืนยันว่าระบบ HACCP ทางานได ้อย่างมีประสิทธิผล การทวนสอบการใช ้มาตรการควบคุมควรดาเนินการด ้วย
ความถีท
่ เี่ พียงพอเพือ
่ พิจารณาว่ามีการใช ้แผน HACCP อย่างเหมาะสม
Verification should include a comprehensive review (e.g. re-analysis or an audit) of the HACCP system
periodically, as appropriate, or when changes occur, to confirm the efficacy of all elements of the HACCP
system. This review of the HACCP system should confirm that the appropriate significant hazards have been
identified, that control measures and critical limits are adequate to control the hazards, that monitoring, and
verification activities are occurring in accordance with the plan and are capable of identifying deviations, and
that corrective actions are appropriate for deviations that have occurred. This review can be carried out by
individuals within a food business or by external experts. The review should include confirmation that various
verification activities have been executed as intended. การทวนสอบควรครอบคลุมถึงการทบทวนทีค
่ รอบคลุม (เช่น
การวิเคราะห์ซา้ หรือการตรวจติดตาม) ของระบบ HACCP เป็ นระยะ ตามความเหมาะสม หรือเมือ
่ มีการเปลีย
่ นแปลงเกิดขึน
้
เพือ
่ ยืนยันประสิทธิผลขององค์ประกอบทัง้ หมดของระบบ HACCP การทบทวนระบบ HACCP นีค
้ วรยืนยันว่ามีการระบุ
อันตรายทีม
่ น
ี ัยสาคัญอย่างเหมาะสม ว่ามาตรการควบคุม และค่าวิกฤตมีเพียงพอทีจ
่ ะควบคุมอันตราย ว่ากิจกรรมการตรวจ
เฝ้ าระวัง และการทวนสอบเกิดขึน
้ ตามแผน และสามารถระบุความเบีย
่ งเบนได ้ และว่าการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขมีความเหมาะสม
่ วชาญจาก
กับการเบีย
่ งเบนทีเ่ กิดขึน
้ การทบทวนนีส
้ ามารถดาเนินการโดยบุคคลต่างๆ ภายในธุรกิจอาหารหรือโดยผู ้เชีย
ภายนอก การทบทวนควรครอบคลุมถึงการยืนยันว่ากิจกรรมการทวนสอบต่างๆ ได ้ดาเนินการตามทีต
่ งั ้ ใจไว ้

3.12 Establish Documentation and Record Keeping (Step 12/ Principle 7) กาหนดการจ ัดเก็บเอกสาร และ
บ ันทึก (ขนตอนที
ั้
่ 12 / หล ักการที่ 7)
Efficient and accurate record keeping is essential to the application of a HACCP system. HACCP procedures
should be documented. Documentation and record keeping should be appropriate to the nature and size
of the operation and sufficient to assist the business to verify that the HACCP controls are in place and being
maintained. Expertly developed HACCP guidance materials (e.g. sector-specific HACCP guides) may be utilized
as part of the Documentation, provided that those materials reflect the specific food operations of the
business. การเก็บบันทึกทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล และถูกต ้องเป็ นสิง่ จาเป็ นสาหรับการประยุกต์ใช ้ระบบ HACCP ควรจัดทาเอกสาร
สาหรับขัน
้ ตอน HACCP การเก็บเอกสาร และบันทึกควรมีความเหมาะสมกับลักษณะ และขนาดของการปฏิบต
ั งิ าน และมี
เพียงพอทีจ
่ ะช่วยเหลือธุรกิจในการทวนสอบว่ามีการควบคุม HACCP อยู่ และได ้รับการดูแลรักษา เอกสารคาแนะนา HACCP
่ วชาญ (เช่น คูม
ทีพ
่ ัฒนาโดยผู ้เชีย
่ อ
ื HACCP เฉพาะภาคธุรกิจ) อาจนาไปใช ้เป็ นส่วนหนึง่ ของระบบเอกสาร เพือ
่ ใช ้สะท ้อน
ให ้เห็นถึงการปฏิบต
ั งิ านด ้านอาหารทีเ่ ฉพาะเจาะจงของธุรกิจ
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Examples of Documentation include: ตัวอย่างเอกสาร ได ้แก่:
•

HACCP team composition; องค์ประกอบของทีมงาน HACCP

•

hazard analysis and the scientific support for the hazards included or excluded from the plan; การ
วิเคราะห์อน
ั ตราย และการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์สาหรับอันตรายทีร่ วม หรือแยกออกจากแผนงาน

•

CCP determination; การกาหนด CCP

•

critical limit determination and the scientific support for the limits set; การกาหนดค่าวิกฤต และการสนับสนุน
ทางวิทยาศาสตร์สาหรับขีดจากัดทีก
่ าหนด

•

validation of control measures; and การพิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้(validation)ของมาตรการควบคุม และ

•

Modifications made to the HACCP plan. การปรับเปลีย
่ นทีท
่ ากับแผน HACCP
Examples of records include: ตัวอย่างของบันทึก ได ้แก่:

•

CCP monitoring activities; กิจกรรมการตรวจเฝ้ าระวัง CCP

•
•

deviations and associated corrective actions; and การเบีย
่ งเบน และการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขทีเ่ กีย
่ วข ้อง และ
Verification procedures performed. ขัน
้ ตอนการทวนสอบทีด
่ าเนินการ
A simple record-keeping system can be effective and easily communicated to personnel. It may be
integrated into existing operations and may use existing paperwork, such as delivery invoices, and
checklists to record, for example, product temperatures. Where appropriate, records can also be
่ สาร
maintained electronically. ระบบการเก็บบันทึกอย่างง่ายสามารถทาได ้อย่างมีประสิทธิผล และง่ายต่อการสือ
กับบุคลากร โดยอาจรวมเข ้ากับการปฏิบต
ั งิ าน และอาจใช ้งานเอกสารทีม
่ อ
ี ยู่ เช่น ใบแจ ้งหนีก
้ ารจัดส่ง และรายการ
ตรวจสอบสาหรับบันทึก ตัวอย่างเช่น อุณหภูมข
ิ องผลิตภัณฑ์ ทัง้ นี้ สามารถเก็บรักษาบันทึกได ้ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามความเหมาะสม

3.13 Training การฝึ กอบรม
Training of personnel in food businesses, government and academia in HACCP principles and applications is
an essential element for the effective implementation of HACCP. As an aid in developing specific training to
support a HACCP plan, working instructions and procedures should be developed which define the tasks of
the operating personnel in charge of each Critical Control Point. Training programmes should be designed
to address the concepts at a level appropriate for the knowledge and skill level of the personnel being trained.
Training programmes should be reviewed periodically and updated where necessary. Re-training may be
needed as part of corrective actions for some deviations. การฝึ กอบรมบุคลากรในธุรกิจอาหาร รัฐบาล และ
สถาบันการศึกษา ในหลักการ และการประยุกต์ใช ้ HACCP เป็ นองค์ประกอบทีจ
่ าเป็ นสาหรับการนา HACCP ไปใช ้อย่างมี
ประสิทธิผล ทัง้ นี้ เพือ
่ ช่วยในการพัฒนาการฝึ กอบรมเฉพาะเพือ
่ สนับสนุนแผน HACCP ควรมีการพัฒนาคูม
่ อ
ื การทางาน และ
ขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั งิ าน ซึง่ กาหนดหน ้าทีข
่ องบุคลากรทีร่ ับผิดชอบแต่ละจุดวิกฤตทีต
่ ้องควบคุม ควรออกแบบโปรแกรมการ
ฝึ กอบรมให ้จัดการกับแนวคิดในระดับทีเ่ หมาะสมกับระดับความรู ้ และทักษะของบุคลากรทีไ่ ด ้รับการฝึ กอบรม ควรทบทวน
โปรแกรมการฝึ กอบรมเป็ นระยะ และปรับปรุงให ้ทันสมัยตามความจาเป็ น โดยอาจจาเป็ นต ้องมีการฝึ กอบรมซ้าเพือ
่ เป็ นส่วน
หนึง่ ของการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขสาหรับการเบีย
่ งเบนบางอย่าง
Cooperation between food business operations, trade groups, consumer organisations, and competent
authorities is vitally important. Opportunities should be provided for the joint training of food business operators
and competent authorities to encourage and maintain a continuous dialogue and create a climate of
understanding in the practical application of HACCP. ความร่วมมือระหว่างการดาเนินธุรกิจอาหาร กลุม
่ การค ้า องค์กร
ผู ้บริโภค และหน่วยงานกากับดูแลมีความสาคัญอย่างยิง่ ควรให ้มีโอกาสสาหรับการฝึ กอบรมร่วมกันของผู ้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร และหน่วยงานกากับดูแลเพือ
่ สนับสนุน และรักษาการอภิปรายอย่างต่อเนือ
่ ง และสร ้างบรรยากาศแห่งความเข ้าใจใน
การประยุกต์ใช ้ HACCP ในทางปฏิบต
ั ิ
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2 Code of Practice Concerning Source Directed Measures to Reduce Contamination of Food with Chemicals
(CXC 49- 2001) หลักปฏิบต
ั เิ กีย
่ วกับมาตรการควบคุมแหล่งทีม
่ าเพือ
่ ลดการปนเปื้ อนอาหารด ้วยสารเคมี (CXC 49- 2001)

3 Refer to the Principles and Guidelines for the Establishment and Application of Microbiological Criteria Related to
Foods (CXG 21- 1997). อ ้างถึงหลักการ และคาแนะนาสาหรับสาหรับการกาหนด และการประยุกต์ใช ้เกณฑ์ทางจุลชีววิทยาทีเ่ กีย่ วข ้องกับอาหาร (CXG

21- 1997)

4 See the Code of Practice on Allergen Management for Food Business Operators. ดูหลักปฏิบต
ั ใิ นการบริหารจัดการ

สารก่อภูมแ
ิ พ ้สาหรับผู ้ประกอบธุรกิจอาหาร

5 Microbiological Risk Assessment Series 33: Safety and Quality of Water Used in Food Production and
่ งทางจุลชีววิทยา ชุด 33: ความปลอดภัยและคุณภาพของน้ าทีใ่ ช ้ในการผลิตและการแปรรูป
Processing การประเมินความเสีย
อาหาร
6 Code of Hygienic Practice for the Transport of Food in Bulk and Semi-Packed Food (CXC 47-2001) หลักปฏิบต
ั ิ
ด ้านสุขลักษณะสาหรับการขนส่งอาหารปริมาณมาก และแบบกึง่ บรรจุ (CXC 47-2001)
7 FAO/WHO Guidance to governments on the application of HACCP in small and/or less-developed food
businesses. คาแนะนาของ FAO / WHO สาหรับรัฐบาลเกีย
่ วกับการประยุกต์ใช ้ HACCP ในธุรกิจอาหารขนาดเล็กและ / หรือที่

มีการพัฒนาน ้อย
8 FBOs may take advantage of risk assessments and risk management matrices established by a competent
authority or by international expert groups such as JEMRA. FBOs อาจใช ้ประโยชน์จากการประเมินความเสีย่ ง และ
่ งทีก
่ วชาญระหว่างประเทศ เช่น JEMRA
ตารางการบริหารความเสีย
่ าหนดโดยหน่วยงานกากับดูแล หรือกลุม
่ ผู ้เชีย

9 Guidelines for the Validation of Food Safety Control Measures (CXG 69-2008). แนวทางการพิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้
(validation)ของมาตรการควบคุมความปลอดภัยของอาหาร (CXG 69-2008)
10 Guidelines for the Validation of Food Safety Control Measures (CXG 69-2008). แนวทางการพิสจ
ู น์ยน
ื ยันความ
ใช ้ได ้(validation)ของมาตรการควบคุมความปลอดภัยของอาหาร (CXG 69-2008)
11 Principles and Guidelines for the Establishment and Application of Microbiological Criteria Related to Food
(CXG 21- 1997). หลักการและแนวทางการกาหนดและการประยุกต์ใช ้หลักเกณฑ์ทางจุลชีววิทยาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอาหาร
(CXG 21- 1997)
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Annex 1 - Comparison of control measures with examples. ภาคผนวก 1 – การเปรียบเทียบมาตรการควบคุมต่าง ๆ ด้วยต ัวอย่าง
Control measures applied as GHPs
มาตรการควบคุมทีป
่ ระยุกต์ใชเ้ ป็น GHPs

Scope
ขอบข่าย

When
identified?
ต้องระบุเมือ
่ ใด
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Control measures applied at CCPs
้ ี่ CCPs
มาตรการควบคุมทีป
่ ระยุกต์ใชท

General conditions and activities for maintaining hygiene, including
creating the environment (inside and outside the food business) so
as to ensure production of safe and suitable food.
เงือ
่ นไขทั่วไป และกิจกรรมในการรักษาสุขลักษณะ โดยรวมถึงการสร ้าง
สภาพแวดล ้อม (ภายใน และภายนอกธุรกิจอาหาร) เพือ
่ ทาให ้มั่นใจในการ
ผลิตอาหารทีป
่ ลอดภัยและเหมาะสม

Specific to production process steps and a product or group of products
and necessary to prevent eliminate or reduce to acceptable level a
hazard determined as significant by the hazard analysis.
เฉพาะในขัน
้ ตอนของกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ หรือกลุม
่ ผลิตภัณฑ์ และ
จาเป็ นต ้องป้ องกัน กาจัด หรือลดอันตรายทีม
่ น
ี ัยสาคัญให ้อยูใ่ นระดับทีย
่ อมรับได ้
โดยการวิเคราะห์อน
ั ตราย

Generally, not specific to any hazard but results in reduction of
likelihood of hazards occurring.
Occasionally a GHP activity may target a specific hazard and this
may be a GHP that requires greater attention (e.g. cleaning and
disinfection of food contact surfaces for control of Listeria
monocytogenes in a ready-to-eat food processing environment).
โดยทั่วไปแล ้ว จะไม่มก
ี ารเจาะจงอันตรายใดๆ แต่สง่ ผลให ้ลดโอกาสเกิด
อันตราย
ในบางครัง้ กิจกรรม GHP อาจกาหนดเป้ าหมายทีอ
่ น
ั ตรายเฉพาะ และอาจ
เป็ น GHP ทีต
่ ้องการความเอาใจใส่มากขึน
้ (เช่น การทาความสะอาด และ
้ พืน
ั ผัสกับอาหารเพือ
้ ลิสทิเรีย โมโนไซโต
การฆ่าเชือ
้ ผิวทีส
่ ม
่ ควบคุมเชือ
จิเนส ในสภาพแวดล ้อมการแปรรูปอาหารพร ้อมรับประทาน)
After consideration of the conditions and activities necessary to
support the production of safe and suitable food.
หลังจากพิจารณาเงือ
่ นไขและกิจกรรมต่าง ๆ ทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ สนับสนุนการผลิต
อาหารทีป
่ ลอดภัยและเหมาะสม

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

After a hazard analysis has been completed, for each hazard
identified as significant, control measures are established at steps
(CCPs) where a deviation would result in the production of a
potentially unsafe food.
้ การวิเคราะห์อน
หลังจากเสร็จสิน
ั ตรายสาหรับแต่ละอันตรายทีถ
่ ก
ู ระบุวา่ มี
นัยสาคัญ มีการกาหนดมาตรการควบคุมในขัน
้ ตอนต่างๆ (CCPs) เมือ
่ เกิด
การเบีย
่ งเบนจะส่งผลต่อการผลิตอาหารทีอ
่ าจไม่ปลอดภัย
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Validation of
the control
measures
การพิสจ
ู น์ยน
ื ย ัน
ความใชไ้ ด้
(validation)ของ
มาตรการควบคุม
ต่าง ๆ
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Where necessary, and generally not carried out by FBOs
themselves (Guidelines for the Validation of Food Safety
Control Measures CXG 69-2008). หากจาเป็ น และโดยทัว่ ไปแล ้ว จะ
ไม่ได ้ดาเนินการโดย FBOs เอง (แนวทางการพิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้
(validation)ของมาตรการควบคุมความปลอดภัยของอาหาร CXG 692008)
Validation data provided by competent authorities, published
scientific literature, information provided by manufacturers of
equipment/ food processing technology etc. is adequate e.g.
cleaning compounds/products/equipment should be validated by
the manufacturer and it is generally sufficient for the FBO to use
cleaning compounds/products/equipment according to
manufacturers’ instructions. The FBO should be able to
demonstrate it can follow manufacturers’ instructions.
ข ้อมูลการพิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้(validation)ทีไ่ ด ้จากหน่วยงานกากับ
ดูแลเอกสารข ้อมูลวิชาการทางวิทยาศาสตร์ทม
ี่ ก
ี ารเผยแพร่ ข ้อมูลทีไ่ ด ้รับ
จากผู ้ผลิตอุปกรณ์/เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ฯลฯ ก็เพียงพอ เช่น
สารประกอบ/ผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ทาความสะอาดควรได ้รับการพิสจ
ู น์ยน
ื ยัน
ความใช ้ได ้(validation)โดยผู ้ผลิต และโดยทั่วไปก็เพียงพอสาหรับ FBO
ทีจ
่ ะใช ้สารประกอบ/ผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์ทาความสะอาดตามคาแนะนาของ
ผู ้ผลิต FBO ควรสามารถแสดงให ้เห็นว่าสามารถปฏิบต
ั ต
ิ ามคาแนะนาของ
ผู ้ผลิตได ้

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

Validation should be carried out (Guidelines for the Validation of Food
Safety Control Measures CXG 69-2008).
ควรดาเนินการพิสจ
ู น์ยน
ื ยันความใช ้ได ้(validation) (แนวทางสาหรับการพิสจ
ู น์

ยืนยันความใช ้ได ้(validation)ของมาตรการควบคุมความปลอดภัยของอาหาร
CXG 69-2008)
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Criteria
เกณฑ์

Monitoring
การตรวจเฝ้าระว ัง

GHPs may be observable (e.g. visual checks,
appearance) or measurable (e.g. ATP tests of
equipment cleaning, concentration of disinfectant),
and deviations may require an evaluation of the
impact on safety of the product (e.g. whether the
cleaning of complex equipment such as meat slicers
is adequate).
GHPs อาจสามารถสังเกตได ้ (เช่น การตรวจสอบด ้วย
สายตา ลักษณะภายนอก) หรือสามารถวัดได ้ (เช่น การ
ทดสอบ ATP ของการทาความสะอาดอุปกรณ์ ความเข ้มข ้น
้ ) และการเบีย
ของสารฆ่าเชือ
่ งเบนอาจต ้องใช ้การ
ประเมินผลกระทบต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (เช่น
ั ซ ้อน เช่น เครือ
การทาความสะอาดอุปกรณ์ทซ
ี่ บ
่ งสไลด์เนือ
้
มีเพียงพอหรือไม่)
When appropriate and necessary, to ensure
procedures and practices are applied properly.
เมือ
่ เหมาะสม และจาเป็ น เพือ
่ ทาให ้มั่นใจว่ามีการใช ้ขัน
้ ตอน
และการปฏิบต
ั อ
ิ ย่างเหมาะสม

Critical limits at CCPs which separate acceptability from unacceptability of the
food: ค่าวิกฤตที่ CCPs ซึง่ แยกอาหารทีย
่ อมรับได ้ออกจากอาหารทีย
่ อมรับไม่ได ้:
•

measurable (e.g. time, temperature, pH, aw), or สามารถวัดค่าได ้ (เช่น เวลา
อุณหภูม ิ ค่า pH ค่า aw) หรือ

•

observable (e.g. visual checks of conveyor belt speed or pump settings, ice
covering product). สามารถสังเกตเห็นได ้ (เช่น การตรวจสอบด ้วยสายตาสาหรับ
ความเร็วของสายพานลาเลียงหรือการตัง้ ค่าปั๊ ม ผลิตภัณฑ์ทป
ี่ ิ ดคลุมด ้วยน้ าแข็ง)

Necessary to ensure critical limit is met: จาเป็ นในการทาให ้มั่นใจว่าเป็ นไปตามค่าวิกฤต:
•

Continuously during production or อย่างต่อเนือ
่ งระหว่างการผลิตหรือ

•

if not continuous, at appropriate frequency that ensures to the extent possible
the critical limit has been met. หากไม่ตอ
่ เนือ
่ ง ณ ความถีท
่ เี่ หมาะสม ซึง่ ทาให ้มั่นใจ
ในขอบเขตทีเ่ ป็ นไปได ้ทีไ่ ด ้ตามค่าวิกฤต

•

For products: Necessary pre-determined actions. สาหรับผลิตภัณฑ์: ต ้องมีการ
ปฏิบต
ั ก
ิ ารทีก
่ าหนดไว ้ล่วงหน ้าทีจ
่ าเป็ น

Frequency dependent on the impact on the product’s
safety and suitability.
ความถีข
่ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั ผลกระทบต่อความปลอดภัย และความ
เหมาะสมของผลิตภัณฑ์
• For procedures and practices: Necessary สาหรับ
ขัน
้ ตอนและการปฏิบต
ั :ิ จาเป็ น
Corrective actions
when deviation
has occurred
การปฏิบ ัติการแก้ไข
เมือ
่ มีการเบีย
่ งเบน
้
เกิดขึน
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• For products: Usually not necessary. Corrective
action should be considered on a case- by-case
basis, as failure to apply some GHPs, such as failure
to clean between products with different allergen
profiles, not rinsing after cleaning and/or disinfecting
(where needed) or post maintenance equipment
checks indicating missing machinery parts, may
result in action on product. สาหรับผลิตภัณฑ์: โดยปกติ
ไม่จาเป็ น ควรพิจารณาการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขเป็ นกรณีๆ ไป
เนือ
่ งจากการล ้มเหลวในการใช ้ GHPs บางอย่าง เช่น การ
ไม่สามารถทาความสะอาดระหว่างผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ส
ี ารก่อ
ภูมแ
ิ พ ้ทีแ
่ ตกต่างกัน ไม่ได ้ชะล ้างออกหลังจากทาความ
้ (หากจาเป็ น) หรือการตรวจสอบ
สะอาด และ/หรือฆ่าเชือ
ิ้ ส่วนเครือ
อุปกรณ์หลังการบารุงรักษาทีร่ ะบุวา่ มีชน
่ งจักรที่
หายไป อาจส่งผลให ้เกิดการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผลิตภัณฑ์
สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

• For procedures and practices: Necessary corrective actions to restore
control and prevent reoccurrence. สาหรับขัน
้ ตอนและการปฏิบต
ั :ิ การปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไข
ทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ คืนค่าการควบคุม และป้ องกันการเกิดซ้า
•

Specific written corrective actions should be developed for each CCP in the
HACCP plan in order to effectively respond to deviations when they occur. ควร
พัฒนาเอกสารด ้านการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขเฉพาะสาหรับแต่ละ CCP ในแผน HACCP เพือ
่
ตอบสนองต่อการเบีย
่ งเบนอย่างมีประสิทธิผลเมือ
่ เกิดขึน
้

•

The corrective actions should ensure that the CCP has been brought under
control and food that is potentially unsafe is handled appropriately and does not
reach consumers. การปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขควรทาให ้มั่นใจว่า CCP อยูภ
่ ายใต ้การควบคุม
และอาหารทีอ
่ าจไม่ปลอดภัยได ้รับการจัดการอย่างเหมาะสม และไม่เข ้าถึงผู ้บริโภค
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Verification
การทวนสอบ

Record
keeping (e.g.
monitoring
records)
การเก็บบ ันทึก
่ บ ันทึกการ
(เชน
ตรวจเฝ้าระว ัง)
Documentation
(e.g.
documented
procedures)
่
เอกสาร (เชน
เอกสารขนตอน)
ั้
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When appropriate and necessary, usually scheduled
(e.g. visual observation that equipment is clean
before use). เมือ
่ เหมาะสมและจาเป็ น โดยทั่วไปจะมีการ
กาหนดเวลาไว ้ (เช่น การสังเกตด ้วยสายตาว่าอุปกรณ์
สะอาดก่อนใช ้งาน)
When appropriate and necessary, to allow the FBO
to assess whether GHPs are operating as intended.
เมือ
่ เหมาะสม และจาเป็ น เพือ
่ ให ้ FBO สามารถประเมินได ้
ว่า GHP มีการดาเนินงานตามทีต
่ งั ้ ใจไว ้หรือไม่

When appropriate and necessary to ensure GHPs are
properly implemented. เมือ
่ เหมาะสม และจาเป็ น เพือ
่ ทา
ให ้มั่นใจว่ามีการใช ้ GHPs อย่างเหมาะสม

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

Necessary: Scheduled verification of implementation of control measures, e.g.
through record review, sampling and testing, calibration of measuring
equipment, internal audit.
จาเป็ น: การทวนสอบตามกาหนดเวลาสาหรับการใช ้มาตรการควบคุมต่าง ๆ เช่น ผ่านการ
่ ตัวอย่าง และการทดสอบ การสอบเทียบเครือ
ทบทวนบันทึก การสุม
่ งมือวัด การตรวจ
ติดตามภายใน
Necessary to allow the FBO to demonstrate ongoing control of significant
hazards.
จาเป็ นทีจ
่ ะต ้องทาให ้ FBO สามารถแสดงถึงการควบคุมอันตรายทีส
่ าคัญอย่างต่อเนือ
่ ง

Necessary to ensure the HACCP system is properly implemented.
จาเป็ นทีจ
่ ะต ้องทาให ้มั่นใจว่ามีการนาระบบ HACCP ไปใช ้อย่างเหมาะสม
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Diagram 1 – Logic Sequence for Application of HACCP แผนภาพ 1 - ลาด ับตามเหตุผลสาหร ับการ
ประยุกต์ใช ้ HACCP
Assemble HACCP TEAM จัดตัง้ ทีมงาน HACCP

1.

2.

Describe Product อธิบายรายละเอียดผลิตภัณฑ์

Identify Intended Use ระบุวต
ั ถุประสงค์ในการใช ้ผลิตภัณฑ์

3.

Construct Flow Diagram จัดทาแผนภูมก
ิ ระบวนการผลิต

4.

5

On-site Confirmation of Flow Diagram การยืนยันความถูกต ้องของแผนภูม ิ
กระบวนการผลิต ณ สถานทีผ
่ ลิต
List all Potential Hazards จัดทารายการอันตรายทีเ่ ป็ นไปได ้ทัง้ หมด
Conduct a Hazard Analysis to identify the significant hazard(s)
ดาเนินการวิเคราะห์อน
ั ตรายเพือ
่ ระบุอน
ั ตรายทีม
่ น
ี ัยสาคัญ
Consider Control Measures พิจารณามาตรการควบคุม

6.

Determine CCPs กาหนด CCPs

7.

Establish validated Critical Limits for each CCP กาหนดค่าวิกฤตที่
ตรวจสอบยืนยันผลแล ้วสาหรับแต่ละ CCP

8.

9.

Establish a Monitoring System for each CCP กาหนดระบบการตรวจเฝ้ าระวัง
สาหรับแต่ละ CCP

10.

Establish Corrective Actions กาหนดการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไข

11

12

ดูแผนภาพ 2

Validate the HACCP plan and establish Verification Procedures ตรวจสอบ
ยืนยันผลของแผน HACCP และกาหนดขัน
้ ตอนการทวนสอบ

Establish Documentation and Record Keeping กาหนดการ
จัดเก็บเอกสารและบันทึก
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Diagram 2 – Example of Hazard Analysis Worksheet แผนภาพ 2 - ต ัวอย่างแผ่นงานการวิเคราะห์อ ันตราย
(1)
Step*
ขนตอ
ั้
น*

(2)
Identify potential
hazards introduced,
controlled or
enhanced at this
step
B = biological
C = chemical
P = physical
ระบุอ ันตรายทีอ
่ าจ
้ ได้ซงึ่ ถูกบ่งชี้
เกิดขึน
ควบคุม หรือเพิม
่ ใน
้
ขนตอนนี
ั้
B = ชีวภาพ
C = เคมี
P = ทางกายภาพ

(3)
Does this
potential
hazard need to
be addressed
in the HACCP
plan? อ ันตราย
้
ทีอ
่ าจเกิดขึน
ได้นจ
ี้ าเป็นต้อง
ได้ร ับการ
จ ัดการในแผน
HACCP หรือไม่
Yes
ใช่

(4)
Justify your decision for
column 3
ให้เหตุผลการต ัดสินใจของ
คุณสาหร ับช่องคอล ัมน์ 3

(5)
What measure(s) can be applied to
prevent or eliminate the hazard or
reduce it to an acceptable level?
สามารถใช้มาตรการใดในการป้องก ัน
หรือกาจ ัดอ ันตรายหรือลดให้อยูใ่ น
ระด ับทีย
่ อมร ับได้

No
ไม่

B

C
P
B
C
P
B
C
P
*A hazard analysis should be conducted on each ingredient used in the food; this is often done at a “receiving”
step for the ingredient. Another approach is to do a separate hazard analysis on ingredients and one on the
processing steps. ควรทาการวิเคราะห์อน
ั ตรายของส่วนผสมแต่ละชนิดทีใ่ ช ้ในอาหาร โดยมักจะทาในขัน
้ ตอน "การรับ" ส่วนผสม อีก
วิธห
ี นึง่ คือทาการวิเคราะห์อน
ั ตรายแยกต่างหากสาหรับส่วนผสม และขัน
้ ตอนในการแปรรูป
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Diagram 3 – Example of a HACCP Worksheet แผนภาพ 3 –ต ัวอย่างแผ่นงาน HACCP
Critical Control
Points (CCPs)
จุดวิกฤตทีต
่ อ
้ ง
ควบคุม (CCPs)

Significant
Hazard(s)
อ ันตรายทีม
่ ี
น ัยสาค ัญ
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Critical Limits ค่าวิกฤต
What
อะไร

สถาบันมาตรฐานอังกฤษ

Monitoring
การตรวจเฝ้า
ระว ัง
When
(Frequency)
How
เมือ
่ ใด (ความถี)่
อย่างไร
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Who
ใคร

Corrective
Actions
การปฏิบ ัติการ
แก้ไข

Verification
Activities
กิจกรรมทวนสอบ

Records
บ ันทึก

