
 ปจจุบัน HACCP/GMP  มีความสาํคัญมากในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการสงออก เนื่องจากประเทศ 

ผูนําเขารายใหญ อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน แคนาดา เกาหลีใต มีการใชระบบ HACCP 

หรือระบบผลิตอาหารระบบอ่ืนท่ีคลายคลึงกันเพือ่คุมครองผูบริโภค ซึ่งสงผลใหผลิตภัณฑ อาหารตาง ๆ 

ที่สงออกไปตลาดดังกลาวตองผานการรับรองระบบ HACCP/GMP 

ประโยชนของระบบ HACCP/GMP 
 HACCP/GMP เปนระบบที่ออกแบบมาเพือ่ปองกันอันตรายทีอ่าจเกิดข้ึนในอาหารชวยใหมีการใช

ทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยประหยดัคาใชจายในอุตสาหกรรมอาหาร โดยสามารถแบงออกเปนไดดงัน้ี

•ลดการแกไขผลิตภัณฑที่เสียหาย ไมไดคุณภาพ

•ลดภาระคาใชจายในการผลิตท่ีไมเปนไปตามขอกาํหนด โดยเฉพาะดานคุณภาพความปลอดภยั

•ปรบัปรงุคุณภาพผลิตภณัฑและการผลิต

•เกิดภาพพจนที่ดีตอองคกรและผลิตภัณฑ แสดงถึงความมุงม่ันในความรบัผดิชอบตอความปลอดภยัของอาหาร

•สรางความเช่ือมัน่ และเพิม่ขดีความสามารถในการแขงขัน

อุตสาหกรรมที่สามารถขอการรับรองได 
การเส้ียงสัตว  

 ผูสงมอบวัตถุดิบโรงงานผลิตอาหาร 

การเพาะปลูก   
ผูสงมอบวัตถดุิบ              
การกระจายสินคา             
อุตสาหกรรมหองเยน็

สถานท่ีจําหนายหรอืเตรียมผลิตภัณฑอาหาร 
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ               

ความสัมพนัธระหวาง HACCP และ GMP 

ระบบ HACCP เปนการจัดการดานการควบคุมกระบวนการผลิต (Process Control) ซ่ึงมุงเนนการจัดการกับจุดท่ีไดรับการวิเคราะห 

แลววาเปนตําแหนงสําคัญหรือเปนจุดวิกฤต (Critical Control Points) ในการควบคุมมิใหเกิดอันตรายข้ึนแกผูบริโภค

GMP & HACCP Certification 

ระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัยดานอาหาร

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) คืออะไร 
 HACCP คือระบบการจัดการคุณภาพ ขั้นสดุทาย รวมถึงการวางมาตรการในการปองกันและตรวจติดตามแกไข

เพือ่ใหอาหารที่ผลิตน้ันมคีวามปลอดภัยจากเชือ้จุลินทรีย สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมตาง ๆ ที่อาจมีอันตรายตอผูบริโภค 

GMP (Good Manufafacturing Practice)  คืออะไร 
 GMP คือหลักเกณทวิธีการที่ดีสําหรับการผลติ เปนการจัดการสภาวะแวดลอมขั้นพืน้ฐานของกระบวนการผลิต 

เชน การควบคุมสุขลกัษณะสวนบุคคล การควบคมุแมลงและสัตวนําโรค การออกแบบโครงสรางอาคารผลติ 

รวมถึงเคร่ืองจักรอปุกรณที่ใชในการผลิต เปนตน 



สวนระบบ GMP นั้นเปนหลักการทั่วไปที่วาดวยสุขลักษณะของการผลิตอาหาร ไดระบุแนวทางการจัดการดานความพรอม

ของสภาวะแวดลอมในกระบวนการผลิตอาหาร เชน การจัดการดานอาคาร สถานที่ทําการผลิต การบํารุงรักษาและทําความสะอาด

สถานที่ทําการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณในการผลิต การควบคุมนํ้าใชในโรงงาน การควบคุมสารเคมี การควบคุมสิ่งแปลกปลอม 

ทางกายภาพ การควบคุมจุลินทรีย การควบคุมแมลงและสัตวที่เปนพาหะนําโรค สุขลักษณะสวนบุคคล การระบุ การทวนสอบ 

ผลิตภัณท รวมถึงการเรียกคืนผลิตภัณท

ทัง้ 2 ระบบนีม้คีวามสัมพนัธกนัอยางมาก เนือ่งจากสภาวะทีว่า "สภาพแวดลอมในการการผลติทีด่"ี ไดจากการดาํเนนิการตามหลกั 

GMP ซึง่จะทําใหการควบคมุจุดวกิฤตมีประสทิธภิาพมากขึน้ ดงันัน้ ระบบ GMP จงึเปนการจัด 

สขุลกัษณะของการผลติอาหารทีเ่ปนพืน้ฐานสาํคญัในการจัดทาํระบบ HACCP  

หลักการของระบบ HACCP 
ระบบ HACCP ประกอบดวยหลัก 7 ประการ ดังนี้ 

1. วิเคราะหอันตราย (Conduct a Hazard Analysis)  ที่มีโอกาสเกดิข้ึน ซึ่งเก่ียวของกับการผลิต

อาหารทุกข้ันตอนต้ังแตวัตถุดิบ เครือ่งปรุง การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การกระจาย/การจําหนาย จนถงึผูบริโภค

นอกจากนีต้องประเมนิหาโอกาสท่ีจะเกิดอันตรายและระบมุาตรการปองกันสําหรับอันตรายเหลานัน้

2. กําหนดจุดวกิฤตท่ีตองควบคมุ (Determine the Critical Control Point)  กําหนดจุด/กระบวนการ/ขั้นตอนการปฏบิัติ

งานท่ีตองควบคุมใหไดเพือ่สามารถกาํจดัอันตรายหรือลดโอกาสทีจ่ะเกดิอันตรายใหต่ำทีสุ่ด  เชน การผลติ การเก็บเกี่ยว

การขนสง การรับวัตถุดิบ การเตรียมสตูรสวนผสม การแปรรปู การเก็บรกัษา ฯลฯ

3. กําหนดคาวิกฤต (Establish Critical Limits) ที่ตองปฏิบัติตาม เพื่อใหมั่นใจวาจดุวิกฤตท่ีตองควบคมุยงัอยูภายใตการควบคมุ

4. กําหนดระบบตรวจติดตามเพือ่ควบคุมจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม (Establish a System to Monitor Control of the CCP)

โดยทดสอบหรอืสงัเกตตามชวงเวลาในตารางที่กําหนดไวลวงหนาและแนนอน

5. กําหนดการแกไข (Establish the Corrective Action)

เม่ือการตรวจติดตามแสดงวาจดุวกิฤตท่ีตองควบคุมใดไมอยูภายใตความควบคุม

6. กําหนดการทวนสอบ (Establish Procedures for Verification)

เพื่อยืนยันวาระบบ HACCP กําหนดการทํางานอยางมีประสทิธภิาพ

7. กําหนดระบบเอกสารและการเก็บบันทึกขอมูล (Establish Documentation and Record Keeping)
กําหนดระบบเอกสารทีเ่ก่ียวกบักระบวนการทัง้หมดและการบนัทึกขอมูลใหเหมาะสมกับหลกัการทีก่ลาวมาและประยุกตใช 

การวางระบบ HACCP 
การนําระบบ HACCP มาประยุกตใชประกอบดวยการดําเนนิการตามลาํดับขัน้ตอน ดังน้ี 

1. กําหนดนโยบายในการจัดทําระบบ HACCP เพ่ือเปนการกําหนดทิศทางใหองคกร

ผูบริหารระดบัสงูจึงควรวางแนวนโยบายท่ีชัดเจนใหพนักงานทราบถึงบทบาท

และเปาหมายขององคกร เพื่อใหสามารถดําเนินงานไปในแนวเดียวกัน



2. จัดตัง้คณะทํางาน HACCP การพฒันาแผน HACCP ที่มีประสิทธภิาพน้ัน ทีมงานจะตองเปนผูที่มีความรูและเชีย่วชาญใน

กระบวนการผลิตผลิตภณัฑที่จะจดัต้ังระบบ ซึ่งจะทําไดโดยจัดตัง้คณะทํางานมาจากหนวยงาน/สวนงานท่ีเกีย่วของกับ

กระบวนการผลิตทุกหนวย

3. กําหนดขอบขายการศกึษา โดยกาํหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ (Describe Product) ที่จะจัดต้ังระบบ HACCP  ใหชัดเจนวา

จะจัดทําในผลิตภัณฑใด กระบวนการผลิตหรือสายการผลิตใดรวมถงึสถานท่ีผลิตดวย โดยตองบรรยายรายละเอยีดทีเ่ก่ียวกบั 

ผลิตภณัฑใหสมบูรณ ซึ่งรวมถึงขอมูลเก่ียวกบัความปลอดภยั เชน สวนประกอบโครงสรางทาง

เคมี/กายภาพ (รวมทัง้คา aw (Water Activity) คาความเปนกรดดาง ฯลฯ) กระบวนการผลิตหลัก

ภาชนะบรรจุ อายุการเก็บ สภาวะการเก็บ และวิธีการในการกระจายผลิตภณัฑ ระบุวิธีการนําไป

บริโภค (Identify Intended Use) จุดประสงคของการนําไปใชขึ้นอยูกับลักษณะการนําผลิตภัณฑ

ไปบริโภค

4. สรางแผนภมูิการผลิต (Construct Flow Diagram) ซึ่งจะตองครอบคลมุทกุข้ันตอนใน

กระบวนการ ตัง้แตการรับวัตถุดิบเขามาในโรงงาน การเก็บรกัษา การแปรรูป ตลอดจนการ 

ขนสงจนถึงมือผูบริโภค

5. การทวนสอบแผนภมูิการผลิต ณ บริเวณผลิตจริง (On-Site Verification of Flow Diagram) ทีมงาน HACCP ยืนยันความถูก

ตองของแผนภูมิการผลิตโดยการตรวจสอบเทียบกับการปฏบิัติงานผลิตทุกข้ันตอนและทุกชวงของการปฏิบัติงาน

6. ระบุอันตรายท้ังหมดท่ีมีโอกาสเกดิข้ึนในแตละขัน้ตอนการผลิต รวมถงึสาเหตขุองอันตรายและพิจารณาหามาตรการปองกัน

ควบคุมอันตรายท่ีระบุไว (หลักการที่ 1) (List all Potential Hazards Associated with Each Step, Conduct A Hazard 

Analysis and Consider  Any Measures to Control Identified Hazards, Principle 1)  ทีมงาน HACCP จะตองระบ ุ

อันตรายในแงตางๆ ทั้งทางชวีภาพ ทางเคม ีและทางกายภาพท่ีคาดการณอยางมีเหตุผลวาจะเกิดข้ึนไดตั้งแตการผลิต วัตถดุิบ 

การแปรรปู และการกระจายสินคาจนกระท่ังถึงการบริโภค โดยทีมงาน HACCP จะวิเคราะห

อันตรายทีม่ีโอกาสเกิดขึ้น เพื่อระบุไวสําหรับแผน HACCP โดยการพิจารณาจากหัวขอดังนี้

• โอกาสทีจ่ะเกิดอันตราย รวมทั้งความรุนแรงของอันตรายตอสขุภาพ

• การประเมินผลคุณสมบัติและ/หรือเชิงปริมาณของอันตราย

• การรอดชีวิตหรือการเพ่ิมจาํนวนของจุลินทรียที่เกีย่วของ

• การเกิดหรือการมอียูของสารพิษ สารเคม ีหรือวสัดุทางกายภาพในอาหารและสภาวะที่ทําใหเกิดส่ิงท่ีกลาวมาขางตน

หลังจากนัน้ ทีมงาน HACCP จะตองพิจารณาระบมุาตรการควบคมุอนัตรายแตละอยาง ซึ่งอาจเปนมาตรการท่ีสรางข้ึนเฉพาะจุด 

หรอือันตรายเฉพาะในข้ันตอนนัน้ ๆ หรือเปนโปรแกรมสุขลกัษณะสุขาภบิาลใดทีโ่รงงานจัดทําไว หรือแมแตขั้นตอนใน

กระบวนการผลิตใดข้ันตอนหนึง่ ในการทีจ่ะควบคุมอันตรายทีร่ะบุซึ่งอาจตองใชมาตรการควบคุมมากกวาหนึง่อยางและ 

มาตรการควบคุมอยางเดียวกัน อาจสามารถควบคุมอันตรายไดหลายอยาง 

7. การวิเคราะหหาจุดควบคุมวกิฤต (หลกัการที ่2) (Determine Critical Control Points, Principle 2)  เชน การฆาสัตว 

การแปรรูป การเกบ็ การแพรกระจายสินคาหรือกระบวนการอืน่ ๆ หากไมควบคมุทีจุ่ดนัน้แลว อนัตรายอาจมโีอกาสหลงเหลอื

ติดไปกับผลิตภัณฑจนกอใหเกิดอันตรายกับผูบริโภคได



8. การกําหนดคาวิกฤตของแตละจุดวิกฤต (หลักการที ่3) (Establish Critical Limit for Each CCP, Principle 3)

ควรเปนคาทีใ่ชเปนเกณฑการตัดสินใจในการแบงระหวางการยอมรับไดกับการยอมรับไมไดของอันตรายท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน 

ซ่ึงควรมีลักษณะเฉพาะสําหรับแตละจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม เกณฑตัดสินใจท่ีมักนิยมใชเพ่ือกําหนดคาจํากัดวิกฤต 

รวมถึงการวัดอุณหภูมิ เวลา ความช้ืน ความเปนกรดดาง และลักษณะทางประสาทสัมผัส เปนตน

9. การจดัทําโปรแกรมการเฝาระวงัตดิตามสําหรับจุดวิกฤตท่ีตองควบคมุแตละจุด (หลักการที ่4) (Establish A Monitoring 

System for Each CCP, Principle 4) การวดัคาหรอืสังเกตจดุวกิฤตทีต่องควบคมุตามชวงเวลาทีว่างแผน ไวเปรยีบเทยีบ 

กบัคาจํากดัวกิฤตทีก่าํหนด เพือ่ตดิตามวาจดุวกิฤตนัน้อยูในการควบคมุหรือไม วธิกีารตรวจตดิตาม 

ตองสามารถหาการสูญเสยีหากวกิฤตไมอยูในการควบคมุ อกีทัง้การตรวจตดิตามตองสามารถใหขอมูล 

สาํหรับการปรับปรงุแกไขทีท่นัทวงที เพือ่ใหมัน่ใจวาการควบคมุกระบวนการสามารถปองกนั

การเบีย่งเบนไปจากคาวกิฤต

10. การกาํหนดวิธีการแกไข (หลักการท่ี 5) (Establish Corrective Actions, Principle 5) 

เฉพาะสําหรับจุดวิกฤตท่ีตองควบคุมแตละจุดในระบบ HACCP เม่ือพบวาการควบคุมเกิดการเบ่ียงเบน

ไปจากคาจํากัดท่ีกําหนด การแกไขตองแนใจวาจุดวิกฤตท่ีตองควบคุมกลับอยูภายใตการควบคุมอีก

11. 

12. จัดทาํระบบเอกสาร (หลักการที ่7) (Establish Documentation and Record Keeping, Principle 7) การเก็บขอมูลอยางมี

ประสทิธภิาพและถกูตองเปนสิง่จําเปนในการประยกุตใชระบบ HACCP การดาํเนนิงานตางๆ ในระบบ HACCP จะตองบนัทกึ

เปนหลกัฐาน ระบบเอกสารและการเกบ็บันทกึจะตองมรีะบบทีเ่หมาะสมกบัลักษณะและขนาดของกระบวนการ 

CONTACT 
For details about this service, please contact 
Bureau Veritas Certification 
By phone: +66 2 670 4800 
By email: sale.support@th.bureauveritas.com 

FOR MORE INFORMATION 
please visit: 

www.bureauveritas.co.th
www.facebook.com/BureauVeritasThailand

กําหนดกระบวนการในการทวนสอบ (หลักการที่ 6) (Establish Verification Procedures, Principle 6) และวิธีตรวจประเมิน 

กระบวนการทํางานและทวนสอบ รวมทั้งการสุมตัวอยางและการตรวจวิเคราะหสามารถใชตัดสินวาระบบ HACCP ดําเนินการ 

ไดถูกตองเพียงใด ความถี่ของการทวนสอบควรจะเพียงพอที่จะยืนยันวาระบบ HACCP ยังดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ




