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วิเชียร วรพุทธพร
ผชูวยศาสตราจารย  ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร
คณะเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยขอนแกน 40002
โทรศัพท 0-4336-2132 ตอ 2347   e-mail: cwivor@kku.ac.th

ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตอง
ควบคมุ (Hazard Analysis and Critical Control Point,
HACCP) เปนระบบการประกันคุณภาพดานความ
ปลอดภยัของอาหาร ซึง่ผานการรบัรองโดยคณะกรรมาธกิาร
โครงการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ (Codex
Alimentarius Commission) หรอื เรยีกยอ ๆ วา Codex
(โคเดก็ซ )

เนื่องจากประเทศไทยเปนสมาชิกในองคการ
การคาโลก จงึมคีวามจำเปนทีจ่ะตองปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
หรือกติกาสากล ซึ่งในหลายประเทศทั่วโลก ไดมีการ
นำระบบ HACCP ไปปฏบิตัใินโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร
แลว  โดยมวีตัถปุระสงคทีส่ำคญักค็อืเพือ่ความปลอดภยั
สำหรบัผบูรโิภคนัน่เอง และเพือ่การปองกนัการกดีกนัทาง
การคาทีไ่มใชดานภาษอีกีดวย  บทความนีจ้งึมวีตัถปุระสงค
เพื่อจะกระตุนและสงเสริมใหโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการสงออกได
นำระบบการประกันคุณภาพดานความปลอดภัยอาหาร
HACCP ไปปฏบิตัใิชในการผลติอาหาร เพือ่ใหไดคณุภาพ
ตามมาตรฐานสากล และสรางขดีความสามารถในการแขงขนั
ของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยอีกทางหนึ่งดวย

ระบบ HACCP นั้นเปนระบบการประกัน
คุณภาพดานความปลอดภัยของอาหาร โดยปองกัน
อนัตราย 3 ดาน ไดแก อนัตรายทางชวีภาพ  อนัตรายทาง
เคม ีและอนัตรายทางกายภาพ  มรีากฐานมาจากการพฒันา
ระบบโดย  Dr. W.E. Deming ซึง่ไดตัง้ทฤษฎกีารจดัการ
คณุภาพ ความคดิของระบบ HACCP  นัน้ไดเริม่ในชวง
ป ค.ศ. 1960 โดยบรษิทัพลีเบอรี ่(Pillsbury ) รวมกบักอง
ทัพสหรัฐอเมริกาและองคการนาซา (NASA) ที่ตองการ
ประกนัความปลอดภยัของอาหารสำหรบันกับนิอวกาศ   ซึง่
HACCP เปนระบบทีผ่านการรบัรองโดย โคเดก็ซ  เมือ่เดอืน
มถินุายน  พ.ศ. 2540 เปนตนมา

ระบบ HACCP มพีืน้ฐานบนหลกัการทางวทิยา
ศาสตร จากแนวความคิดหลายสาขาวิชาการ ไมเนนการ
ทดสอบผลติภณัฑสดุทาย แตจะควบคมุกระบวนการผลติ
เทาที่จะทำไดตั้งแตชวงเริ่มตนไปจนตลอดกระบวนการ
ผลิต เปนเครื่องมือในการวิเคราะหและประเมินอันตราย
รวมทัง้ระบบ สามารถรองรบัการปรบัเปลีย่นความกาวหนา
ของเทคโนโลยไีด ระบบ HACCP มคีวามสอดคลองกบั
ระบบการจดัการดานคณุภาพ ISO 9000  ซึง่กอนนำระบบ
HACCP มาประยกุตใชนัน้ จะตองมกีารปฏบิตัติามหลกัเกณฑ
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และขอกำหนดของโครงการมาตรฐานของโคเด็กซ
ที่เกี่ยวของกับคำแนะนำดานสุขลักษณะที่ดีของอาหาร
ภายใตขอตกลงขององคการการคาโลก (WTO) ซึง่กำหนด
ใหใชมาตรฐาน Codex เปนพืน้ฐานในการตดัสนิ ดานความ
ปลอดภัยของอาหาร ในการระงับกรณีพิพาททางการคา
ระหวางประเทศ  ซึง่โรงงานอตุสาหกรรมอาหารควรนำไป
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยตอผูบริโภค

การดำเนินงานในระบบ HACCP น้ันไมยาก
จนเกนิไปสำหรบัโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร  ซึง่ประกอบ
ดวยขัน้ตอนการดำเนนิงานทีส่ำคญั 12 ขัน้ตอน (สวุมิล กรีติ
พบิลู, 2543) สรปุไดตอไปนีค้อื

1. การกำหนดนโยบายของผูบริหาร  กำหนด
นโยบายคณุภาพโดยจดัทำแผนผงัองคกร   แผนผงัอาคาร
ผลิต ซึ่งแสดงสวนตางๆ ของโรงงาน รวมทั้งเครื่องจักร
หลกัๆ ของโรงงาน  เชน สวนรบัวตัถดุบิ สวนการเตรยีม
สวนการผลติ สวนการฆาเชือ้ สวนการบรรจ ุหองจดัเกบ็
ผลิตภัณฑสำเร็จรูป   หองลางอุปกรณและภาชนะบรรจุ

หองเปลี่ยนเสื้อผา หองอาหาร หองน้ำ-หองสวม อางลาง
รองเทา และตำแหนงที่ใชลางมือ รวมทั้งจุดรวมขยะ
ของเสยี  ระบบเอกสารนโยบายคณุภาพดานความปลอดภยั
ในการผลติอาหาร เชน เอกสารคมูอืคณุภาพ  เปนตน

2.  การจดัตัง้ทมีงาน HACCP  ทมีงานมาจาก
ฝายตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการผลติ เชน  ฝายผลติ ฝายตรวจ
สอบคณุภาพ ฝายชาง ฝายจดัซือ้ ฯลฯ จำนวน 5-10 คน
มีความรูความชำนาญในสวนที่เกี่ยวของ ไดแก การฝก
อบรมทางดานสุขอนามัย  หลักการปฏิบัติที่ดีในการผลิต
ซึ่งเรียกยอๆวา จี.เอ็ม.พี.(GMP) ซึ่งเปนการจัดการดาน
สุขลักษณะอาหารโดยรวมนั่นเอง(ดูรูปประกอบในรูปที่ 1
และ 2) และดานระบบ HACCP มอีำนาจในการตดัสนิใจ
และสั่งการและระบุหนาที่ความรับผิดชอบโดยจัดทำเปน
เอกสาร โดยระบงุาน HACCP อยางชดัเจน ผานการแตง
ตั้งโดยผูบริหาร  ควรระบุชื่อ-นามสกุล  ทักษะ ความ
สามารถ หรอืคณุสมบตัใินการเปนทมีงาน

รปูที ่ 1  แสดงแผนผงัภายในโรงงานทีไ่ดรบัการออกแบบ
อยางดี โดยคำนึงถึงวัสดุที่ใช มีความแข็งแรง
ทนทาน ทำความสะอาดไดงาย และปองกันการ
ปนเปอนได

รปูที ่2 แสดงสขุอนามยัสวนบคุคลทีด่แูลการแตงกายของ
พนักงาน  โดยสวมชุดกันเปอน สวมถุงมือใน
ขณะจบัตองอาหาร สวมผาคลุมผมและผาปดปาก
เพื่อปองกันการปนเปอนสูอาหารในขณะปฏิบัติ
งานแปรรูปอาหาร
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3. การกำหนดรายละเอียดผลิตภัณฑ  มีการ
กำหนดขอบขาย รายละเอียดผลิตภัณฑและการนำไปใช
ซึง่จะชวยพจิารณาลกัษณะของผลติภณัฑทีม่คีวามเสีย่งจาก
อนัตรายประเภทตางๆ ในการจดัเกบ็ จำหนาย หรอื นำไป
บริโภค ระบุลักษณะเดนๆ ที่ทำใหผลิตภัณฑมีอายุหรือ
คณุภาพตามทีก่ำหนด เชน ผานการฆาเชือ้แลว  หรอืมคีวาม
ชืน้ต่ำ มคีวามเปนกรด-ดาง (pH) ต่ำมาก มเีสนใยสงู เตมิ
สารกันเสีย เปนตน  พิจารณากลุมเปาหมายผูบริโภค
บางกลมุซึง่ตองดแูลเปนพเิศษ เชน เดก็ทารก ผปูวยเฉพาะ
ทางหรอืผบูรโิภคทัว่ไป มกีารระบลุกัษณะการใชผลติภณัฑ
เชน พรอมบรโิภคหรอืตองนำไปผานความรอนกอนบรโิภค
หรอืใชเปนสวนผสมในการปรงุอาหาร เปนตน

4. การจัดทำแผนภูมิการผลิต  เขียนตามการ
ผลติจรงิ โดยระบวุตัถดุบิใหครบถวน  ใสหมายเลขกำกบั
ขัน้ตอนการผลติ ระบชุือ่ขัน้ตอนชดัเจน มขีอมลูการปฏบิตังิาน
ในแตละขัน้ตอนทกุขัน้ตอนอยางสัน้ๆ แตครอบคลมุขอมลู
สำหรบัการวเิคราะหอนัตราย ระบกุารนำไปแปรรปูใหมหรอื
ผลติขึน้ใหม แยกบรเิวณทีม่คีวามเสีย่งสงูและต่ำ   แสดง
การไหลของกระบวนการผลิต เสนทางเดินของพนักงาน
และของเหลอืทิง้หรอืขยะ เพือ่ลดความเสีย่งในการปนเปอน

5. การทวนสอบแผนภมูกิารผลติ  เมือ่เขยีนแผน
ภมูกิารผลติแลวใหทวนสอบทัง้แผนภมูกิารผลติและผงัโรง
งาน ณ จุดการผลิตจริง เพื่อยืนยันความถูกตองทั้งหมด
โดยจัดทีมงานตรวจในสายการผลิตเทียบกับแผนภูมิที่
เขยีนขึน้ หากพบวาไมเปนไปตามทีเ่ขยีน ใหปรบัเปลีย่นให
ตรงตามการผลิตจริง  หัวหนาคณะทำงาน HACCP
เซ็นชื่อรับรองความถูกตองของแผนภูมิการผลิตในแบบ
ฟอรมทีก่ำหนด รวมทัง้รายละเอยีดขัน้ตอนการผลติและผงั
โรงงานดวย  ซึง่ขัน้ตอนตอไปอกี 7 ขัน้ตอนจะใชหลกัการ
ของ  HACCP ซึง่มทีัง้หมด 7 หลกัการ  (ขอ 6- ขอ12)

6. ดำเนินการวิเคราะหอันตราย (หลักการ
HACCP ที ่1) ประเมนิและระบอุนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้ในแต
ละขั้นตอนการผลิตตามแผนภูมิการผลิต (จากวัตถุดิบ
บรรจภุณัฑ กระบวนการผลติ) ระบมุาตรการการควบคมุ
ทีใ่ชควบคมุอนัตรายตามทีร่ะบไุด (เนนอนัตรายทีเ่สีย่งตอ
ความปลอดภยัในการบรโิภค) รวบรวมรายการของอนัตราย
ที่ประเมินทั้งหมดและจัดทำสาระอางอิง จากอันตราย
3 ประเภทดงัไดกลาวมาแลว ใชการประเมนิผลเชงิคณุภาพ
และหรอืเชงิปรมิาณของการเกดิอนัตราย  การดำเนนิการ
วิเคราะหอันตรายนั้นทำไดโดยทบทวนวัสดุที่เขาโรงงาน
ระบอุนัตรายโดยการตัง้คำถาม อธบิายอนัตรายนัน้ๆ ลงใน
แบบฟอรมทีจ่ดัทำขึน้ ระบแุละประเมนิอนัตรายในขัน้ตอน
ตางๆ โดยการตัง้คำถามทีเ่กีย่วของกบัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้
(ในแตละขัน้ตอน)  การเคลือ่นยายผลติภณัฑ ทศิทางการ
เดนิของพนกังาน  อธบิายอนัตรายนัน้ๆ ลงในแบบฟอรม
สงัเกตการปฏบิตังิานจรงิ ดรูายละเอยีดของการปฏบิตังิาน
สุขลกัษณะของพนกังาน   กำหนดบรเิวณผลติทีอ่าจเกดิการ
ปนเปอนขาม ดำเนินการตรวจวัด เชน อุณหภูมิของ
ผลติภณัฑ ความสมัพนัธของเวลาและอณุหภมู ิความดนั
คาความเปนกรด-ดาง (pH) เปนตน   วเิคราะหการตรวจ
วัดเพื่อประมวลผลขอมูลที่บันทึกไว  โดยบุคลากรที่
เหมาะสมและระบอุนัตรายไดอยางสมบรูณ   โดยใหสรปุ
ขอบขายของอันตรายทั้งหมดไวในแบบฟอรม

7. หาจดุวกิฤตทีต่องควบคมุ  (หลกัการ HACCP
ที ่2 ) นำหลกัการ จ.ีเอม็.พ.ี มาใช ดำเนนิการทวนสอบการ
ผลิตจริง อันตรายที่ไมถูกควบคุมโดยจี.เอ็ม.พี. ใหนำมา
วเิคราะหจดุวกิฤตทีต่องควบคมุ (Critical Control Point
หรือเรียกยอๆ วา CCP) ตอไป โดยใชผังการตัดสินใจ
(Decision tree)  ดวยคำถาม 4 ขอ ดงันี ้คำถามขอที ่1
ถามวา มีมาตรการควบคุมอันตรายที่ระบุหรือไม ถา
"ไมม"ี แสดงวาขัน้ตอนนัน้ไมเปน CCP  ถาตอบวา "ม"ี
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ก็ใหตอบคำถามขอที่ 2 ตอไป  คำถามขอที่ 2 ถามวา
ขั้นตอนนี้ถูกออกแบบเพื่อลดหรือกำจัดอันตรายใหอยูใน
ระดบัทีย่อมรบัไดใชหรอืไม  ถาตอบวา "ใช" แสดงวาเปน
CCP ถาตอบวา "ไมใช" แสดงวาไมเปน CCP ใหตอบ
คำถามขอที่ 3 ซึ่งถามวา อันตรายที่ระบุอยูในปริมาณ
มากกวาระดบัทีย่อมรบัไดหรอืเพิม่จนเกนิกวาระดบัทีย่อม
รบัไดใชหรอืไม  ถาตอบวา "ไมใช" แสดงวา ไมเปน CCP
ถาตอบวา "ใช"  ใหตอบคำถามขอที ่4 ซึง่ถามวา มขีัน้ตอน
ถดัไปทีส่ามารถลด/กำจดัอนัตรายใหอยใูนระดบัทีย่อมรบั
ไดใชหรือไม   ถาตอบวา "ใช" แสดงวาไมเปน CCP
ถาตอบวา "ไมใช" แสดงวาเปน CCP  หลงัจากไดกำหนด
จดุวกิฤตทีต่องควบคมุแลว ใหบนัทกึไวและบนัทกึปจจยัที่
ตองตรวจตดิตาม ขัน้ตอนที ่6 และ 7 รวมกนัเปน "การ
วเิคราะหอนัตราย"

8. กำหนดคาวิกฤตที่ตองควบคุมในแตละจุด
วกิฤต  (หลกัการ HACCP ที ่3)   คาวกิฤต (Critical Limit)
หมายถงึ คาทีใ่ชแยกการยอมรบัไดออกจากการยอมรบัไม
ได เปนเกณฑกำหนดทีใ่ชควบคมุอนัตรายใหอยใูนระดบัที่
ยอมรบัไดและไมกอใหเกดิโรค อาจกำหนดคาเปนทางตรง
เชน อุณหภูมิใจกลางสินคา หรือกำหนดทางออม เชน
อุณหภูมิ/เวลาที่ใชในขั้นตอนการฆาเชื้ออาจกำหนดเปนคา
ตวัเลข หรอืเปนเชงิบรรยายกไ็ด ในการควบคมุกระบวนการ
ผลิต โดยปกติจะมีคาในการปฏิบัติงานที่ใชกันอยูเปน
ประจำอยแูลว  ซึง่คาปฏบิตังิานนัน้เปนคาทีจ่ะเขมงวดกวา
คาวิกฤต เพราะตองครอบคลุมปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ
กอนที่จะถึงจุดวิกฤตที่ตองควบคุม

9. กำหนดการเฝาระวงั (หลกัการ HACCP ที ่4)
การเฝาระวงัหรอืตรวจตดิตามนัน้ เปนการดำเนนิกจิกรรม
อยางเปนลำดับตามที่กำหนดไวในแผน HACCP เพื่อ
สังเกตหรือตรวจวัดคาตางๆ ที่ตองควบคุมหรือคาวิกฤต
เพือ่ประเมนิวาจดุวกิฤตทีต่องควบคมุนัน้ๆอยภูายใตสภาวะ

ควบคุม  โดยกำหนดการตรวจวัดหรือสังเกตการณ
คาวกิฤตในแตละจดุวกิฤตทีต่องควบคมุ และตองสามารถ
ตรวจพบการสญูเสยีการควบคมุ ณ จดุวกิฤตทีต่องควบคมุ
ตองไดรบัขอมลูทีต่รงเวลา เพือ่ปรบักระบวนการทำงานให
อยภูายใตการควบคมุ   เปนการเขาไปเฝาระวงัตดิตามตรง
จดุ CCP ใหอยภูายใตการควบคมุ  โดยการระบแุผนการ
เฝาระวงัไวอยางชดัเจน  การเฝาระวงัทำได 2 ลกัษณะ โดย
การสงัเกตและการวดั การบนัทกึผลการเฝาระวงัใหเปนไป
ตามแผนงานที่กำหนดนั้น อาจเปนแบบตอเนื่องโดยใช
เครือ่งมอือตัโนมตั ิหรอืโดยการตรวจเชค็เปนระยะกไ็ด

10. กำหนดวิธีการแกไขเมื่อเกิดการเบี่ยงเบน
(หลกัการ HACCP ที ่5 ) ตองกำหนดมาตรการการแกไข
ไวลวงหนาสำหรบัแตละขัน้ตอนทีเ่ปน CCP เมือ่พบวาการ
ควบคมุ ณ จดุ CCP เบีย่งเบนไปจากคาปฏบิตังิาน โดย
ตองแกไขทนัท ีกอนทีจ่ะเกดิการเบีย่งเบนจนเกนิคาวกิฤต
การแกไขตองครอบคลุมทั้ งกระบวนการผลิตและ
ผลติภณัฑทีผ่านกระบวนการในชวงการเบีย่งเบนและแกไข
สาเหตทุีท่ำใหเบีย่งเบน พรอมทัง้ระบผุทูีจ่ะทำหนาทีแ่กไข
ข้ันตอนที ่8  ที ่9 และ ที ่10 รวมกนัเปน "แผนงาน HACCP"

11. การทวนสอบระบบ  (หลกัการ HACCP ที่
6) เปนการประเมินระบบ HACCP วาไดรับการควบคุม
ตดิตามอยางเพยีงพอหรอืไม  วธิกีารทวนสอบระบบทำได
หลายวธิ ีเชน โดยการตรวจบนัทกึ จ.ีเอม็.พ.ี จดุ CCP การ
ทวนสอบความถูกตองของระบบเอกสาร การสอบเทียบ
อปุกรณและเครือ่งมอืสำหรบัวดัคาตางๆ  การทวนสอบการ
ปฏบิตัติามเอกสารทีไ่ดเขยีนไว ซึง่เปนไปตามลำดบัขัน้ตอน
และถกูตอง ทัง้นีใ้หเนนเฉพาะจดุ CCP  เชน ขัน้ตอนของ
การแปรรูปที่ใชความรอนในการฆาเชื้อจุลินทรีย หรือการ
ควบคมุคาความเปนกรด-ดาง ซึง่มคีวามเกีย่วของกบัระดบั
ของอุณหภูมิที่ใชในการฆาเชื้อจุลินทรีย (รูปที่ 3) หรือ
ขั้นตอนในการชั่งน้ำหนักของสารเคมี ซึ่งถูกบังคับใชใน
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รปูที ่3 แสดงการตรวจวัดระดับอุณหภูมิของอาหารโดย
ใชอปุกรณวดัทีส่ะดวกและมคีวามปลอดภยัในการ
ใชงาน

12. การจดัทำเอกสาร (หลกัการ HACCP ที ่7)
บันทึกขอมูลตามที่เกิดจริงในขณะปฏิบัติงาน บันทึกวันที่
และเวลาทีท่ำการอานขอมลูทนัท ี และผทูำบนัทกึตองมกีาร
เซน็ชือ่กำกบัทกุครัง้  ระยะเวลาการเกบ็บนัทกึตองไมนอย
กวาอายุของผลิตภัณฑ มีการจัดทำเอกสารในระบบงาน
ตางๆ ตามความจำเปนและอางองิกนัได  จดัทำระบบการ
ควบคุม/การจัดทำ/การแกไขเอกสาร อนุมัติการใชงาน
ควบคมุการแจกจายและทำลายเอกสารอยางมปีระสทิธภิาพ
ควรเขยีนเอกสารใหรดักมุ เขาใจงาย เหมาะกบัผใูชงาน และ
จัดอบรมสื่อสารใหผูที่เกี่ยวของทุกคนใหเขาใจ

การนำระบบ HACCP มาประยกุตใชนัน้จะตอง
มกีารปฏบิตัขิัน้พืน้ฐานดานสขุลกัษณะใหดเีสยีกอน  โดย
แสดงสถานะและกิจกรรมพื้นฐานที่จำเปน เพื่อคงรักษา
สภาพแวดลอมดานสุขลักษณะตลอดหวงโซอาหาร ให
เหมาะสมตอการผลิต ซึ่งครอบคลุมทั้งอาหารอิสลามดวย
ซึ่งนอกจากจะตองเขมงวดแหลงที่มาของวัตถุดิบที่ใชแลว
ยงัตองมคีวามสอดคลองถกูตองตามหลกัเกณฑทางศาสนา
ดวย   โดยในปจจบุนัระบบ HACCP เปนระบบทีส่ำคญั
ยิ่งตอการประกันคุณภาพความปลอดภัยอาหาร ซึ่ง
ผูประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการสงออกตองยึด
ปฏบิตัติามมาตรฐานสากล นอกจากนี ้ระบบ HACCP ยงั
จัดเปนสวนหนึ่งของมาตรฐาน ISO22000 ซึ่งประกาศใช
แลวเปนทางการ สำหรับการบริหารจัดการดานความ
ปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งการประยุกต
ใชระบบ HACCP ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนั้นจึงมี
ความสำคัญอยางยิ่งสำหรับผูประกอบการ ซึ่งตองยึดถือ
ปฏิบัติและมุงมั่นในการรักษาระบบใหคงอยูอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งนอกจากจะชวยสรางความมั่นใจในการ
ผลติอาหารใหปลอดภยัในระดบัอตุสาหกรรมแลว ยงัเพิม่
ขดีความสามารถในการแขงขนัของสนิคาในตางประเทศอกี
ทางหนึง่ดวย ซึง่ผปูระกอบการทีป่ฏบิตัไิด ยอมไดเปรยีบ
ทางการคาในเวทีของตลาดโลกอยางแนนอน

อาหารเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค รวมทั้งการทวน
สอบสภาพความใชไดของแผนHACCP การตรวจวเิคราะห
ผลติภณัฑสำเรจ็รปู การตรวจประเมนิขอรองเรยีนจากลกูคา
เปนตน  ซึง่ควรจดัใหมกีารตรวจประเมนิระบบทัง้ภายใน
และภายนอก  โดยมกีารจดัทำแผนไวลวงหนา
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