
ขอ้มลูเกยีวกบัมาตรฐานการควบคมุและการรับรองการจัดการฟารม์ปศสุตัวท์ถีกูสขุอนามัย  
(มาตรฐานการรับรอง HACCP สําหรับฟารม์ปศสุตัว)์ 

 
ความสนใจของสงัคมในดา้นความปลอดภัยของอาหารไดเ้พมิขนึในชว่งไมก่ปีีทผีา่นมา ซงึทําใหเ้รอืงนมีี

ความสําคัญมากขนึสําหรับสถานทผีลติทตีังอยูร่ะดับบนสดุของแตล่ะขนัตอนของการผลติ การแปรรปู และการ
จัดจําหน่ายผลติภัณฑป์ศสุตัวใ์นการดําเนนิการผา่นทางการจัดการสขุอนามัยของปศสุตัวเ์พอืใหแ้น่ใจวา่ปศสุตัว์
และผลติภัณฑป์ศสุตัวใ์นฟารม์ผลติมคีวามปลอดภัย 

ดว้ยเหตนุสํีานักงานความปลอดภัยอาหารและคุม้ครองผูบ้รโิภค กระทรวงเกษตร ป่าไม ้และประมง จงึ
ออก “มาตรฐานการควบคมุและการรับรองการจัดการฟารม์ปศสุตัวท์ถีกูสขุอนามัย (มาตรฐานการรับรอง HACCP 
สําหรับฟารม์ปศสุตัว)์” ในเดอืนสงิหาคม 2552 

จํานวนฟารม์ทไีดร้ับการรับรองไดเ้พมิขนึอยา่งรวดเร็วในชว่งไมก่ปีีทผีา่นมา หลังจากการคัดกรอง ณ วันท ี
25 มกราคม  2564 มฟีารม์ทังหมด 387 แหง่ไดร้ับการรับรอง ซงึประกอบดว้ยฟารม์โคนม 43 แหง่ ฟารม์โคเนอื 
92 แหง่ ฟารม์โคนมและโคเนอื 3 แหง่ ฟารม์สกุร 159 แหง่ ฟารม์ไกไ่ข ่77 แหง่และฟารม์สตัวปี์ก 13 แหง่ 

 
มาตรฐาน HACCP สําหรับฟารม์ปศสุตัวเ์ป็นระบบการจัดการสขุอนามัยทใีชใ้นฟารม์ปศสุตัวซ์งึผสานรวม

หลักการของ "ระบบ HACCP" ทไีดร้ับการสง่เสรมิโดยเฉพาะในสาขาทเีกยีวขอ้งกับอาหาร การจัดการสขุอนามัย
ทปีฏบัิตใินฟารม์ปศสุตัวจ์ะแตกตา่งอยา่งมากจากทโีรงงานแปรรปูอาหาร มาตรฐานการรับรอง HACCP สําหรับ
ฟารม์ปศสุตัวจ์งึนําเสนอมาตรฐานสําหรับการสรา้งระบบการจัดการสขุอนามัยทเีหมาะสมและการดําเนนิการ
ปรับปรงุอยา่งตอ่เนอืงในการผลติปศสุตัวแ์ละผลติภัณฑป์ศสุตัวท์ปีลอดภัยดว้ยการตระหนักถงึลักษณะเฉพาะ
ของฟารม์ปศสุตัว ์

 
มาตรฐานการรับรอง HACCP สําหรับฟารม์ปศสุตัวม์ลีักษณะเฉพาะดังตอ่ไปน ี
１. การสอืสารรว่มกนั 

เพอืใหส้อดคลอ้งกบัความสําคัญสงูสดุทวีา่ ความปลอดภัยของอาหารเป็นเรอืง “ตังแตฟ่ารม์จนถงึโตะ๊
อาหาร” ธรุกจิทังหมดในหว่งโซอ่าหารจะทํางานรว่มกนัเพอืปฏบัิตติามหนา้ทคีวามรับผดิชอบดา้นความ
ปลอดภัยของอาหาร มาตรฐาน HACCP สําหรับฟารม์ปศสุตัวม์ุง่เนน้วา่การสอืสารรว่มกนัจะตอ้งไดร้ับ
การปฏบัิตอิยา่งจรงิจังทสีดุ 

２. การวางแผน HACCP และการจัดการสขุอนามัยทัวไป 
มาตรฐาน HACCP สําหรับฟารม์ปศสุตัวจ์ะดําเนนิการวเิคราะหอ์ันตราย (HA) ในทกุปัจจัยทเีกยีวขอ้ง
กบัการผลติ รวมถงึวัตถดุบิ สภาพแวดลอ้มการผลติ สงิอํานวยความสะดวก และวธิกีารทํางาน จากนัน
จะกําหนดจดุควบคมุวกิฤต (CCP) สําหรับการจัดการแบบเขม้ขน้ นอกจากนยีังจัดการกบัอันตรายที
สามารถควบคมุไดด้ว้ยการจดัการสขุอนามัยทัวไปผา่นสงิทเีรยีกวา่โครงการจัดการสขุอนามัยทัวไป 

３. กลไกสําหรับการปรับปรงุอยา่งตอ่เนอืง 
มาตรฐาน HACCP สําหรับฟารม์ปศสุตัวม์ุง่ปรับปรงุความปลอดภัยของปศสุตัวแ์ละผลติภัณฑป์ศสุตัว์
และผลติภาพโดยทําหนา้ทเีป็นเครอืงมอืในการสง่เสรมิการวางแผน การปฏบัิตงิาน การตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง และการปรับปรงุอยา่งตอ่เนอืง 

４. การนําไปใชก้บัฟารม์ทกุแหง่ 
มาตรฐาน HACCP สําหรับฟารม์ปศสุตัวส์ามารถใชไ้ดก้บัฟารม์ปศสุตัวท์กุแหง่ไมว่า่จะมขีนาดเทา่ใดก็
ตาม แมแ้ตฟ่ารม์ขนาดเล็กทดํีาเนนิกจิการโดยครอบครัวก็สามารถสรา้งระบบ HACCP ไดด้ว้ยความ
ชว่ยเหลอืจากผูเ้ชยีวชาญระบบ HACCP ภายนอก สตัวแพทย ์และองคก์รทเีกยีวขอ้ง 

 
“มาตรฐานการควบคมุและการรับรองการจัดการฟารม์ปศสุตัวท์ถีกูสขุอนามัย (มาตรฐานการรับรอง 

HACCP สําหรับฟารม์ปศสุตัว)์” มฉีบับภาษาไทยดา้นลา่งน ี



มาตรฐานการควบคมุและการรบัรองการจดัการฟารม์ปศสุตัวท์ถีกูสขุอนามยั  
(มาตรฐานการรบัรอง HACCP สําหรบัฟารม์ปศสุตัว)์  
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มาตรฐานการควบคมุและการรับรองการจัดการฟารม์ปศสุตัวท์ถีกูสขุอนามัย 
(มาตรฐานการรับรอง HACCP สําหรับฟารม์ปศสุตัว)์ 

 
บทท ี1: ขอบเขต เอกสารอา้งองิทอีา้งถงึ และคาํศพัท ์
 
1. ขอบเขต 

มาตรฐานการรับรองนจีะใชก้บัฟารม์ (องคก์ร) ผลติปศสุตัว ์ฟารม์ผลติปศสุตัวจ์ะตอ้งระบทุตีังฟารม์และ
ขอบเขตของผลติภัณฑป์ศสุตัวท์จีะรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร 

2. เอกสารอา้งองิทอีา้งถงึ 
เมอือา้งถงึเอกสารทนีอกเหนอืจากมาตรฐานการรับรองฉบับน ีหรอืแนวทางสําหรับการจัดการสขุอนามัยใน

ขนัตอนการผลติปศสุตัว ์(Kachiku no Seisan Dankai ni okeru Eisei Kanri Gaidorain; ประกาศโดยอธบิดี
สํานักงานการผลติทางการเกษตร กระทรวงเกษตร ป่าไม ้และประมง เลขท ี14 Seichiku 2738 ณ วันท ี30 
กนัยายน 2545) ในเอกสารหรอืการเก็บบันทกึเพอืรับการรับรอง (เชน่ “หลักปฏบัิตสิากลทแีนะนํา หลักปฏบัิติ
ทัวไปดา้นสขุอนามัยอาหาร”) จะตอ้งระบเุอกสารทอีา้งถงึดว้ย 

3. คําศัพท ์
ตามกฎโดยทัวไป คําศัพทท์ใีชใ้น “ระบบการวเิคราะหอ์ันตรายและจดุควบคมุวกิฤต (HACCP) และ

แนวทางการประยกุตใ์ช”้ และ “หลักปฏบัิตสิากลทแีนะนํา หลักปฏบัิตทัิวไปดา้นสขุอนามัยอาหาร” ทอีอก
โดยคณะกรรมาธกิาร Codex Alimentarius และมาตรฐานการรับรองฉบับน ีจะตอ้งนํามาใชใ้นการจัดทํา
เอกสารและการเก็บบันทกึเพอืรับการรับรองดว้ย 

 
บทท ี2: ความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการฟารม์ 
 

เมอืนําการจัดการสขุอนามัยทผีสานรวมแนวคดิ HACCP มาใชท้ฟีารม์ผลติปศสุตัว ์ผูป้ระกอบการของ
ฟารม์นันจะตอ้งปฏบัิตติามขอ้กําหนดดังตอ่ไปน ี

 
1. ความรับผดิชอบของผูป้ระกอบการฟารม์ (คํามันสญัญา) 

เพอืการจัดหาปศสุตัวแ์ละผลติภัณฑป์ศสุตัวท์ปีลอดภัยอยา่งตอ่เนอืง ผูป้ระกอบการฟารม์จะตอ้งนําการ
จัดการสขุอนามัยทผีสานรวมแนวคดิ HACCP มาใช ้ระบอุยา่งชดัเจนวา่ตนจะดําเนนิการจัดการนอียา่งตอ่เนอืง 
และแจง้ใหส้มาชกิทกุคนในองคก์รฟารม์ผลติปศสุตัว ์รวมถงึซพัพลายเออร ์และปลายทางการจัดสง่ทราบ
ขอ้เท็จจรงิน�ีโดยดําเนนิการดังตอ่ไปน ี

 
(1) การชแีจงนโยบายการจัดการสขุอนามัยและการประชาสมัพันธ ์

ผูป้ระกอบการฟารม์จะตอ้งจัดเตรยีมนโยบายเกยีวกบัการนําการจัดการสขุอนามัยทผีสานรวมแนวคดิ 
HACCP มาใช ้ตลอดจนการยนิยอมและการปฏบัิตติามขอ้บังคับทางกฎหมาย (ตอ่ไปนจีะเรยีกวา่ “นโยบาย
การจัดการสขุอนามัย”) และแจง้ใหส้มาชกิทังหมดขององคก์รทมีสีว่นในการผลติปศสุตัวแ์ละผลติภัณฑ ์
ปศสุตัว ์ซพัพลายเออร ์และปลายทางการจัดสง่ทราบโดยทัวกนั นโยบายการจัดการสขุอนามัยจะตอ้งจัดทํา
เป็นลายลักษณ์อักษร 
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(2) การกําหนดเป้าหมายการจัดการสขุอนามัย 
ผูป้ระกอบการฟารม์จะตอ้งกําหนดเป้าหมายทเีฉพาะเจาะจงเกยีวกบัการจัดการสขุอนามัยตามนโยบาย

การจัดการสขุอนามัย (ตอ่ไปนจีะเรยีกวา่ “เป้าหมายการจัดการสขุอนามัย”)  
เป้าหมายการจัดการสขุอนามัยจะตอ้งไดร้ับการตรวจสอบเป็นระยะ อยา่งไรก็ตามผูป้ระกอบการฟารม์ไดร้ับ
อนุญาตใหต้รวจสอบเป้าหมายไดท้กุเมอืทเีห็นวา่จําเป็น 

(3) องคก์รตา่ง ๆ ตลอดจนบทบาทและอํานาจหนา้ทขีององคก์ร 
ผูป้ระกอบการฟารม์จะตอ้งจัดเตรยีมภาพรวมขององคก์รโดยใชแ้ผนผังองคก์รหรอืเครอืงมอือนื ๆ และ

จัดทําเอกสารบทบาทและอํานาจหนา้ทขีองแตล่ะองคก์ร 
 

2. การแตง่ตังหัวหนา้ทมี HACCP และสมาชกิในทมีและความรับผดิชอบ/อํานาจหนา้ท ี 
ผูป้ระกอบการฟารม์จะแตง่ตังหัวหนา้ทมี HACCP และสมาชกิในทมี HACCP ดงัตอ่ไปน ีและจัดทําเอกสาร

ความรับผดิชอบและอํานาจหนา้ทขีองแตล่ะฝ่ายเพอืจัดทํา นําไปใช ้และบํารงุรักษาระบบการจัดการ
สขุอนามัยทผีสานรวมแนวคดิ HACCP สําหรับฟารม์ผลติปศสุตัว ์(ตอ่ไปนจีะเรยีกวา่ “ระบบการจัดการ
สขุอนามัย”) 

 
(1) หัวหนา้ทมี HACCP 

(i) หัวหนา้ทมี HACCP จะตอ้งนําทมี HACCP ซงึประกอบดว้ยหัวหนา้ทมี HACCP และสมาชกิในทมี 
HACCP และจะดําเนนิการจัดทํา นําไปใช ้ประเมนิ และอัปเดตขอ้มลูระบบการจัดการสขุอนามัยอยา่ง
ตอ่เนอืง 

(ii) หัวหนา้ทมี HACCP จะตอ้งพยายามปรับปรงุความตระหนักถงึระบบการจัดการสขุอนามัยของคนงานทกุ
คน เพอืใหแ้น่ใจวา่ระบบการจัดการสขุอนามัยสามารถดําเนนิการไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

(iii) หัวหนา้ทมี HACCP จะตอ้งรายงานเกยีวกบัประสทิธผิลและความเหมาะสมของระบบการจัดการ
สขุอนามัยตอ่ผูป้ระกอบการฟารม์เป็นระยะ และเมอืเห็นวา่จําเป็น 

(iv) หัวหนา้ทมี HACCP จะตอ้งไดร้ับการแตง่ตังจากผูท้มีคีวามรู ้ประสบการณ์ และความสามารถเพยีงพอ
ในการจัดการสขุอนามัยของฟารม์ผลติปศสุตัวแ์ละ HACCP 

 
(2) สมาชกิในทมี HACCP 

(i) ผูป้ระกอบการฟารม์จะตอ้งแตง่ตังสมาชกิในทมี HACCP ตามจํานวนทเีหมาะสมกบัขนาดของฟารม์ 
ผูป้ระกอบการฟารม์ไดร้ับอนุญาตใหแ้ตง่ตังบคุคลภายนอกองคก์รของฟารม์ปศสุตัวท์มีคีวามรูแ้ละ
ความสามารถในการจัดการสขุอนามัยของฟารม์และ HACCP ใหเ้ป็นสมาชกิในทมี HACCP 

(ii) สมาชกิในทมี HACCP จะตอ้งบรรลกุารจัดทํา การนําไปใช ้การประเมนิ และการอัปเดตขอ้มลูระบบการ
จัดการสขุอนามัยภายในบทบาท ความรับผดิชอบ และอํานาจหนา้ททีกีําหนด 

(iii) สมาชกิในทมี HACCP จะตอ้งมคีวามรูแ้ละความสามารถในการจัดการสขุอนามัยในฟารม์และ HACCP 
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3. การสอืสารภายนอก 
ผูป้ระกอบการฟารม์จะตอ้งมสีว่นรว่มในการสอืสารทมีปีระสทิธผิลกบับคุคลทเีกยีวขอ้งดังตอ่ไปน ีบันทกึ

ขอ้มลูทไีดร้ับ และกําหนดและจัดทําเอกสารขนัตอนและวธิกีารใชข้อ้มลูดังกลา่ว 
 
(1) ซพัพลายเออร ์

(2) ปลายทางการจัดสง่และผูบ้รโิภคปศสุตัวแ์ละผลติภัณฑป์ศสุตัว ์

(3) ผูม้อํีานาจหนา้ทตีามกฎหมายและกฎระเบยีบ 

(4) องคก์รอนื ๆ ทเีกยีวขอ้งกับความปลอดภัยของปศสุตัวแ์ละผลติภัณฑป์ศสุตัว ์
 
4. การสอืสารภายใน 

ผูป้ระกอบการฟารม์จะตอ้งจัดทําเอกสาร และดําเนนิการขนัตอนและวธิกีารสอืสารเพอืใหแ้น่ใจวา่การ
สอืสารระหวา่งองคก์รจะเกดิขนึไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
5. การเตรยีมการสําหรบัเหตกุารณ์จําเพาะ 
(1) ทมี HACCP จะตอ้งกําหนดและรักษาขนัตอนในการตอบสนองตอ่เหตกุารณ์จําเพาะดังตอ่ไปน ี(ตอ่ไปนจีะ

เรยีกวา่ “เหตกุารณ์จําเพาะ”) เพอืใหส้ามารถตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็วหากมเีหตกุารณ์เกดิขนึ  
(i) อบัุตเิหตรุา้ยแรงเกยีวกบัปศสุตัวห์รอืผลติภัณฑป์ศสุตัวท์เีกดิขนึหลังจากการขนสง่ 
(ii)  เกดิกรณีการตดิฉลากผลติภัณฑท์ไีมเ่หมาะสม 
(iii) เกดิโรคในสตัวห์รอืสงสยัวา่เกดิโรคในสตัว ์
(iv) มสีว่นผสมทเีป็นอันตรายเกดิขนึในอาหารสตัว ์สารเตมิแตง่ เป็นตน้ 
(v)  เกดิภัยธรรมชาต ิ

 
(2) ผูป้ระกอบการฟารม์จะตอ้งแตง่ตังบคุลากรทมีอํีานาจหนา้ทใีนการตดัสนิใจตอบสนองเพอืเตรยีมการรับมอื

กบัเหตกุารณ์จําเพาะทเีกดิขนึ  
 
(3) เมอืมเีหตกุารณ์จําเพาะเกดิขนึ ทมี HACCP จะตอ้งวเิคราะหห์าสาเหตแุละสถานการณ์ทเีกดิขนึและใช ้

มาตรการปรับปรงุทเีหมาะสม จะตอ้งมกีารบันทกึและปฏบัิตติามมาตรการตา่ง ๆ อยา่งเป็นลําดับตอ่เนอืงกนั 
 
6. การตรวจสอบระบบการจัดการสขุอนามัย 

ผูป้ระกอบการฟารม์จะตอ้งทําการตรวจสอบเป็นระยะ เพอืใหแ้น่ใจวา่ระบบการจัดการสขุอนามัยทํางานได ้
อยา่งมปีระสทิธผิลพรอ้มกบัระบแุหลง่ทมีาของขอ้มลูทใีชใ้นการตรวจสอบ อยา่งไรก็ตาม ผูป้ระกอบการฟารม์
ไดร้ับอนุญาตใหทํ้าการตรวจสอบไดท้กุเมอืทเีห็นวา่จําเป็น 

หากพบรายการทตีอ้งปรับปรงุอันเป็นผลมาจากการตรวจสอบ ผูป้ระกอบการฟารม์จะตอ้งจัดเตรยีม
คําแนะนําทเีฉพาะเจาะจงเป็นลายลักษณ์อักษร ดําเนนิการตามคําแนะนําเหลา่นัน และบันทกึคําอธบิายของ
การปรับปรงุ 
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7. การจัดหาและการจัดการบคุลากร อปุกรณ์ และทรัพยากรอนื ๆ 
ผูป้ระกอบการฟารม์จะตอ้งจัดหาทรัพยากรตอ่ไปนเีพอืใหแ้น่ใจวา่มกีารนําระบบการจัดการสขุอนามัยมาใช ้

และบํารงุรักษาอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 
(1)  ทรัพยากรบคุคล 

ผูป้ระกอบการฟารม์จะตอ้งจัดหาและจัดการทรัพยากรบคุคลทสีอดคลอ้งกบัคณุภาพและปรมิาณของการ
ปฏบัิตงิาน 

 
(2)  ความรูแ้ละความสามารถของคนงาน  

ผูป้ระกอบการฟารม์จะตอ้งรูว้า่คนงานตอ้งมคีวามรูแ้ละความสามารถในดา้นใดบา้งในการปฏบัิตงิาน 
ผูป้ระกอบการฟารม์จะตอ้งเปิดโอกาสในการใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรมทจํีาเป็นตอ่การรักษาและพัฒนา

ความรูแ้ละทักษะการปฏบัิตงิานของคนงาน 
 
(3)  การจัดหาและการจัดการสงิอํานวยความสะดวกและอปุกรณ์ 

ผูป้ระกอบการฟารม์จะตอ้งจัดหาสงิอํานวยความสะดวกและอปุกรณ์ทจํีาเป็น ตลอดจนการบํารงุรักษาและ
การจัดการเพอืใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ์ตา่ง ๆ ทํางานไดต้ามทกีําหนดไว ้

 
บทท ี3: การเตรยีมการสําหรบัการวเิคราะหอ์นัตราย 
 

ทมี HACCP จะตอ้งดําเนนิกจิกรรมตอ่ไปนเีพอืเตรยีมการสําหรับการวเิคราะหอ์ันตรายดังอธบิายในบทท ี4 
 
1. วัตถดุบิ/วัสดอุนื ๆ สําหรับคลังอปุกรณ์ใหอ้าหาร เป็นตน้ 

ทมี HACCP จะตอ้งจัดทําเอกสาร เก็บรักษา และอัปเดตขอ้มลูตอ่ไปน ี
(1) ลักษณะเฉพาะของวัตถดุบิ/วัสดอุนื ๆ 
(2) อันตรายทคีาดวา่เกยีวขอ้งกบัวัตถดุบิ/วัสดอุนื ๆ 
(3) มาตรการในการป้องกนัอันตรายทคีาดวา่จะเกดิขนึ 
(4) ซพัพลายเออรว์ัตถดุบิ/วัสดอุนื ๆ 
 
2. ลักษณะเฉพาะของปศสุตัวแ์ละผลติภัณฑป์ศสุตัว ์

ทมี HACCP จะตอ้งจัดทําเอกสาร เก็บรักษา และอัปเดตขอ้มลูตอ่ไปน ี
 
(1) ลักษณะเฉพาะและคณุสมบัตพิเิศษของปศสุตัวแ์ละผลติภัณฑป์ศสุตัว ์ขอ้มลูเกยีวกบัคณุลักษณะ ความ

ปลอดภัย และความมันคง 

(2) รปูแบบการจัดสง่ปศสุตัวแ์ละผลติภณัฑป์ศสุตัว ์
ตัวอยา่งเชน่ สงิมชีวีติ ตูค้อนเทนเนอร ์ตูค้อนเทนเนอรพ์เิศษ บรรจภุัณฑ ์เป็นตน้ 

(3) ระยะเวลาการรับประกนัและเงอืนไขสําหรับปศสุตัวแ์ละผลติภัณฑป์ศสุตัว ์
ปฏบัิตติามกฎหมาย/ขอ้บังคับ หรอืกฎระเบยีบของปลายทางการจัดสง่ทมีอียู ่
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(4) ปลายทางการจัดสง่ปศสุตัวแ์ละผลติภัณฑป์ศสุตัว ์
ชอืปลายทางการจัดสง่ ชอ่งทางการจัดจําหน่าย ตลอดจนถงึผูบ้รโิภคปลายทางหากเป็นไปได ้และการ
ควบคมุดแูลในแตล่ะชอ่งทาง 

(5) ขอ้มลูทสีง่ใหก้บัปลายทางการจัดสง่ปศสุตัวแ์ละผลติภัณฑป์ศสุตัว ์ 
การฉีดวัคซนี ประวัตขิองการบรหิารยา วันทจีัดสง่ ปรมิาณการจัดสง่ เป็นตน้ 

(6) การจัดการพเิศษในการจัดจําหน่ายปศสุตัวแ์ละผลติภัณฑป์ศสุตัว ์
รายการทตีอ้งมกีารจัดการพเิศษ เชน่ การควบคมุอณุหภมูแิละความชนื การควบคมุดแูล เป็นตน้ 

 
3. วัตถปุระสงคก์ารใชง้าน 

ทมี HACCP จะตอ้งจัดทําเอกสาร เก็บรักษา และอัปเดตขอ้มลูตอ่ไปน ี

(1) วัตถปุระสงคข์องปศสุตัวแ์ละผลติภัณฑป์ศสุตัว ์

(2) การควบคมุดแูลทคีาดวา่จะเกดิขนึ 
วธิกีารแปรรปู วธิกีารปรงุอาหารขนัสดุทา้ย เป็นตน้ 

(3) การควบคมุดแูลและการใชง้านทไีมถ่กูตอ้งทคีาดวา่จะเกดิขนึ 

(4) ตัวตนของผูบ้รโิภคปลายทาง 
หากทารก ผูส้งูอาย ุผูป่้วย และผูท้มีคีวามเสยีงสงูอนื ๆ เป็นผูบ้รโิภคปลายทาง ใหร้ะบขุอ้มลูดังกลา่ว 

 
4. การจัดเตรยีมแผนภาพการไหลของกระบวนการ ขอ้กําหนดของการปฏบัิตงิานปัจจบัุนและสภาพแวดลอ้มการ
ผลติ และการยนืยันในสถานทปีฏบัิตงิาน 

ทมี HACCP จะตอ้งจัดเตรยีมแผนภาพการไหลของกระบวนการ และระบกุารปฏบัิตงิานในกระบวนการ
ปัจจบัุน การปฏบัิตงิานประจําวัน และสภาพแวดลอ้มการผลติ จากนันจะตอ้งจัดทําเอกสารระบหุัวขอ้เหลา่น ี
ทําการยนืยันในสถานทปีฏบัิตงิาน ทําการอัปเดตขอ้มลูตามความจําเป็น และเก็บรักษาขอ้มลูไวด้ังตอ่ไปน ี

 
(1) การจัดเตรยีมแผนภาพการไหลของกระบวนการ 

ทมี HACCP จะตอ้งจัดเตรยีมแผนภาพการไหลของกระบวนการซงึมรีายละเอยีดในรปูแบบแผนผัง ลําดับ
ของกระบวนการทํางานทังหมดและความสมัพันธร์ะหวา่งกนั ตลอดจนขนัตอนของกระบวนการทมีกีารใช ้
วัตถดุบิ/วัสดอุนื ๆ 

 
(2) ขอ้กําหนดของการปฏบัิตงิานปัจจบัุน (การปฏบัิตงิานในกระบวนการและการปฏบัิตงิานประจํา/เป็นครัง

คราว) 

(i) ขอ้กําหนดของการปฏบัิตงิานในกระบวนการปัจจบัุน 
สําหรับการปฏบัิตงิานในกระบวนการทังหมด ทมี HACCP จะตอ้งระบวุัตถปุระสงคข์องการปฏบัิตงิาน 
ปัจจัยทอีาจรบกวนวัตถปุระสงค ์จดุสําคัญในการปกป้องปัจจัยเหลา่นัน อปุกรณ์ทใีช ้และขนัตอนและ
วธิกีารปฏบัิตงิาน สําหรับขนัตอนและวธิกีารปฏบัิตงิาน รายละเอยีดจะแบง่ออกเป็นการปฏบัิตงิาน
เบอืงตน้ การปฏบัิตงิานทจีะนําไปใช ้และการปฏบัิตงิานหลังการนําไปใช ้

(ii) การจัดทําเอกสารการปฏบัิตงิานประจําวันในปัจจบัุนและการปฏบัิตงิานประจํา/เป็นครังคราว 

สําหรับการปฏบัิตงิานทังหมดทไีมใ่ชก่ารปฏบัิตงิานในกระบวนการ แตม่กีารนําไปใชเ้ป็นประจําหรอื
อยา่งสมําเสมอ/เป็นครังคราว ทมี HACCP จะตอ้งชแีจงระยะเวลา (ชว่งเวลา) และความถทีมีกีาร
ปฏบัิตงิานเสร็จสนิ ตลอดจนวัตถปุระสงคข์องการปฏบัิตงิาน ปัจจัยทอีาจรบกวนวัตถปุระสงค ์
จดุสําคัญในการปกป้องปัจจัยดังกลา่ว อปุกรณ์ทใีช ้และขนัตอนและวธิกีารปฏบัิตงิาน สําหรับขันตอน
และวธิกีารปฏบัิตงิาน รายละเอยีดจะแบง่ออกเป็นการปฏบัิตงิานเบอืงตน้ การปฏบัิตงิานทจีะนําไปใช ้
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และการปฏบัิตงิานหลังการนําไปใช ้
 
(3) การจัดทําเอกสารเกยีวกบัสภาพแวดลอ้มการผลติ 

(i) ทมี HACCP จะตอ้งชแีจงพฤตกิารณ์ของสถานทปีฏบัิตงิาน โรงเลยีงสตัวแ์ละสงิอํานวยความสะดวก
อนื ๆ อปุกรณ์หลัก และถนนและคณุลักษณะอนื ๆ โดยรอบ 

(ii) ทมีงานจะตอ้งศกึษาการแบง่เขตความสะอาดและการไหล (เสน้ทางการไหล) ของคน ปศสุตัว ์และ
สนิคา้ โดยคํานงึถงึการป้องกนัการแพรเ่ชอืระหวา่งปศสุตัวแ์ละการปนเปือนไปยังปศสุตัว ์

(iii) ทมีงานจะตอ้งระบกุารแบง่เขตความสะอาดบนแผนผังระดับพนืดนิทแีสดงแผนผังของสถานที
ปฏบัิตงิาน ถนน สงิอํานวยความสะดวก และอปุกรณ์หลัก เป็นตน้ และจัดเตรยีมแผนภมูเิสน้ทางการ
ไหลโดยการตดิตามการไหลของคน ปศสุตัว ์สนิคา้ ผลติภัณฑ ์เป็นตน้ 

 
(4) การยนืยันในสถานทปีฏบัิตงิานของแผนภาพการไหลของกระบวนการ การปฏบัิตงิานปัจจบัุน และ
สภาพแวดลอ้มการผลติ 

ทมี HACCP จะตอ้งทําการยนืยันในสถานทปีฏบัิตงิานเพอืยนืยันวา่แผนภาพการไหลของกระบวนการ การ
ปฏบัิตงิานในกระบวนการปัจจบัุน การปฏบัิตงิานประจําวันในปัจจบัุน และการปฏบัิตงิานประจํา/เป็นครังคราว 
และสภาพแวดลอ้มการผลติไดแ้สดงผลอยา่งถกูตอ้ง และทําการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งตามความจําเป็น 

 
บทท ี4: การจดัทําโครงการจดัการสขุอนามยัทวัไปและการจดัเตรยีมแผน HACCP 
 

ทมี HACCP จะตอ้งจัดทําโครงการจัดการสขุอนามัยทัวไปซงึเป็นไปตามระบบการจัดการสขุอนามัยผา่น
ขนัตอนตอ่ไปน ี(ตอ่ไปนจีะเรยีกวา่ “โครงการจัดการสขุอนามัยทัวไป”) นอกจากนทีมีงานจะตอ้งจัดเตรยีมแผน 
HACCP จากนันจงึดําเนนิกจิกรรมตามแผน บรหิารจัดการแผน และตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แผนมปีระสทิธผิล
หรอืไม ่
 
1. จัดทําโครงการจัดการสขุอนามัยทัวไป 

ทมี HACCP จะตอ้งจัดทําโครงการจัดการสขุอนามัยทัวไปดังตอ่ไปน ีเพอืใหแ้น่ใจวา่การผลติปศสุตัวแ์ละ
ผลติภัณฑป์ศสุตัวม์คีวามปลอดภัย 
(1) จัดทําโครงการจัดการสขุอนามัยทัวไปตามมาตรฐานการจัดการสขุอนามัยในการเลยีงตามมาตรา 12 วรรค 

(3) ของพระราชบัญญัตคิวบคมุโรคตดิเชอืในสตัวเ์ลยีง ตลอดจนขอ้มลูทเีหมาะสม (เชน่ กฎหมายและ
กฎระเบยีบ แนวทางการจัดการสขุอนามยัของปศสุตัว ์และ “หลักปฏบัิตสิากลทแีนะนํา หลักปฏบัิตทัิวไป
ดา้นสขุอนามัยอาหาร” ของคณะกรรมาธกิาร Codex Alimentarius และ “ระบบการวเิคราะหอ์นัตราย
และจดุควบคมุวกิฤต (HACCP) และแนวทางการประยกุตใ์ช”้) วธิกีารจัดการจะตอ้งกําหนดไวใ้นเอกสาร 
เชน่ คําแนะนําขนัตอนการปฏบัิตงิาน หรอืคูม่อืการปฏบัิตงิาน โครงการจัดการสขุอนามัยทัวไปแตล่ะ
โครงการจะตอ้งใชม้าตรฐานการจดัการสขุอนามัยเฉพาะปศสุตัวข์องหมวด II เป็นขอ้มลูอา้งองิ 
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(2) นําโครงการจัดการสขุอนามัยทัวไปไปใชอ้ยา่งเป็นระบบ และทําการแกไ้ขตามความจําเป็นตามผลลัพธ ์
รวมทังบันทกึการตรวจสอบความถกูตอ้งและการแกไ้ข และเก็บรักษาบันทกึเหลา่นันไว ้

(3) กําหนดรายละเอยีดกจิกรรมตา่ง ๆ สําหรับการบํารงุรักษาและการจัดการโครงการจัดการสขุอนามัยทัวไปใน
เอกสาร 

 
2. ทําการวเิคราะหอ์ันตราย (หลักการขอ้ท ี1) 

ทมี HACCP จะตอ้งระบรุายการอันตรายทมีอียูใ่นวัตถดุบิและกระบวนการปฏบัิตงิานทังหมด และจัดทํา
เอกสารมาตรการป้องกนั เอกสารนจีะตอ้งเก็บรักษาไวแ้ละทําการอัปเดตตามความจําเป็น 

 
(1) การระบรุายการอันตราย 

ใชแ้ผน่งานทเีหมาะสม ระบวุา่มปัีจจัยใดบา้งทอีาจเป็นอันตรายตอ่วัตถดุบิและกระบวนการปฏบัิตงิาน
ทังหมด แผน่งานนจีะตอ้งเก็บรักษาไวแ้ละทําการอัปเดต 

(2) การระบอุันตรายและวธิกีารป้องกนั 
สําหรับวัตถดุบิหรอืกระบวนการปฏบัิตงิานแตล่ะรายการทมีอีันตราย ใหเ้ลอืกวา่จะใชม้าตรการสําหรับการ

ควบคมุอันตรายผา่นทางโครงการจัดการสขุอนามัยทัวไปหรอืแผน HACCP 
 

การเลอืกมาตรการควบคมุจะตอ้งพจิารณาจากสงิตอ่ไปน:ี 
(i) อันตรายทางชวีภาพ เคม ีหรอืกายภาพทเีป็นไปได ้มอียูใ่นกระบวนการหรอืเขา้สูก่ระบวนการหรอืไม ่
(ii) เงอืนไขการควบคมุจะสง่ผลใหค้วามอันตรายเพมิขนึหรอืถกูควบคมุ 
(iii)  เมอืพจิารณาถงึความถขีองการเกดิขนึและความรนุแรง ความอันตรายดังกลา่วมคีวามสําคัญเพยีงพอที

จะตอ้งมกีารจัดการภายใตแ้ผน HACCP หรอืสามารถควบคมุไดภ้ายใตโ้ครงการจัดการสขุอนามัยทัวไป  
(iv) เหตผุลในการตัดสนิใจเพอืจัดการกบัอันตรายภายใตแ้ผน HACCP หรอืแผนการจัดการสขุอนามัยทัวไป

คอือะไร 
(v) มมีาตรการควบคมุทใีชไ้ดผ้ลและมปีระสทิธผิลสําหรับการป้องกนั การกําจัด หรอืการบรรเทาอันตราย

หรอืไม ่และหากม ีจะมมีาตรการอะไรเป็นพเิศษ 
 

หากในระหวา่งการวเิคราะหอ์ันตรายเกดิความจําเป็นตอ้งแกไ้ขหรอืปรับปรงุโครงการจัดการสขุอนามัยทัวไป 
ใหทํ้าการแกไ้ขทจํีาเป็น 
 
3. จัดเตรยีมแผน HACCP 

ทมี HACCP จะตอ้งจัดเตรยีมแผน HACCP จัดทําเอกสารและเก็บรักษาแผนดังกลา่ว และทําการแกไ้ขตาม
ความจําเป็น หัวขอ้ตอ่ไปนจีะตอ้งกําหนดไวใ้นแผน HACCP 
(1) กําหนดจดุควบคมุวกิฤต (CCP) (หลักการขอ้ท ี2) 

ระบ ุCCP สําหรับอันตรายแตล่ะอยา่งทจีะตอ้งควบคมุโดยแผน HACCP และจะตอ้งตัดสนิใจเกยีวกบัวธิกีาร
ควบคมุ CCP ดว้ย 

(2) กําหนดขดีจํากดัวกิฤต (หลักการขอ้ท ี3) 
กําหนดขดีจํากดัวกิฤตเพอืควบคมุเหตกุารณ์อันตรายตอ่ความปลอดภัยของปศสุตัวแ์ละผลติภัณฑป์ศสุตัว์
สําหรับ CCP ใหอ้ยูภ่ายในชว่งทสีามารถป้องกนัได ้กําจัดได ้หรอืยอมรับได ้อยา่งไรก็ตามเมอืมคีา่ทกีําหนด
ไวใ้นกฎหมายหรอืกฎระเบยีบ จะตอ้งปฏบัิตติามคา่เหลา่นัน 

(3) กําหนดขันตอนการเฝ้าระวัง (หลักการขอ้ท ี4) 
กําหนดขนัตอนการเฝ้าระวังและวธิกีารวัด การสงัเกต การยนืยันและการบันทกึวา่มกีารสงัเกตเห็นขดีจํากดั
วกิฤตท ีCCP หรอืไม ่
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(i) ภายในขนัตอนและวธิกีารเฝ้าระวัง ใหก้ําหนดสงิทจีะเฝ้าระวังอยา่งชดัเจน ขนัตอนหรอืวธิกีารใดทจีะ
ใชใ้นการเฝ้าระวัง การเฝ้าระวังบอ่ยครังเพยีงใด ใครจะเป็นผูทํ้าการเฝ้าระวังและเก็บบันทกึ และใคร
จะเป็นผูทํ้าการตรวจสอบความถกูตอ้ง 

(ii) คนงานทดํีาเนนิการเฝ้าระวังจะตอ้งไดร้ับการใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรมทเีหมาะสม 
(iii) ตอ้งเก็บรักษาบันทกึการเฝ้าระวังไว ้

(4) กําหนดแนวทางแกไ้ข (หลักการขอ้ท ี5) 
กําหนดรายการตอ่ไปนเีพอืใชเ้ป็นมาตรการเมอืเกดิการเบยีงเบนจากขดีจํากดัวกิฤต 
(i) การตรวจสอบหาสาเหตขุองการเบยีงเบน 
(ii) วธิกีารแยกและการจัดการกบัปศสุตัวแ์ละผลติภัณฑจ์ากปศสุตัวท์ผีลติภายใตเ้งอืนไขของการเบยีงเบน 

(เปลยีนไปใชว้ัตถปุระสงคอ์นื กําจัดทงิ หรอือนื ๆ ) 
(iii) การกลับสูส่ภาพปกต ิ
(iv) มาตรการเพอืป้องกนัการเกดิซํา 

ผูร้ับผดิชอบทมีอํีานาจในการตัดสนิใจจะตอ้งดําเนนิการสงังานสําหรับการแกไ้ข ลําดับการดําเนนิการแกไ้ข
ใด ๆ ทดํีาเนนิการแลว้จะตอ้งไดร้ับการบันทกึและเก็บรักษาไว ้

(5) กําหนดขันตอนการตรวจสอบความถกูตอ้ง (หลักการขอ้ท ี6) 
   ทําการตรวจสอบความถกูตอ้งอยา่งเป็นระบบและเป็นระยะเพอืยนืยันวา่ระบบ HACCP กําลังดําเนนิงาน

ตามแผน HACCP โดยการกําหนดวัตถปุระสงค ์วธิกีาร และความถหีรอืชว่งเวลาของการตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง 

ยนืยันรายการตอ่ไปนผีา่นการตรวจสอบความถกูตอ้ง 
 

(i) ตรวจสอบวา่แผนการจัดการสขุอนามัยทัวไปหรอืแผน HACCP ดําเนนิการอยา่งถกูตอ้งหรอืไม ่โดยใช ้
บันทกึการเฝ้าระวัง บันทกึการดําเนนิการแกไ้ข การตรวจสอบในสถานทปีฏบัิตงิาน การสมัภาษณ์
คนงานและอนื ๆ 

(ii) ตรวจสอบวา่ขอ้มลูทป้ีอนเขา้ไปในการวเิคราะหอ์ันตรายไดร้ับการอัปเดตหรอืไม ่การวเิคราะห์
อันตรายกําลังเกดิขนึหรอืไม ่และแผน HACCP มปีระสทิธผิลและเหมาะสมหรอืไม ่

(iii) ตรวจสอบวา่อปุกรณ์ทใีชใ้นการเฝ้าระวังไดร้ับการแกไ้ขตามทรีะบไุวห้รอืไม ่
 
(6) กําหนดขันตอนการจัดทําเอกสารและการเก็บบันทกึ (หลักการขอ้ท ี7) 

การจัดทําเอกสารและการจัดการเอกสาร ตลอดจนการเก็บบันทกึและการจัดการบันทกึจะตอ้งเป็นไปตาม
ขอ้กําหนดทรีะบไุวใ้นขอ้ 1 และ 2 ของบทท ี7 
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บทท ี5: การใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรม 
 

จะตอ้งจัดเตรยีมการใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรมทเีป็นไปตามขอ้กําหนดตอ่ไปนใีหแ้กค่นงาน 
 
1. การใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรม 

หัวหนา้ทมี HACCP จะตอ้งจัดเตรยีมการใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรมความรูพ้นืฐานเกยีวกบัการจัดการ
สขุอนามัย ขันตอนและวธิกีารปฏบัิตงิาน การเฝ้าระวงั วธิกีารเกบ็บันทกึ แผน HACCP และเรอืงอนื ๆ ใหก้ับ
คนงานเพอืรักษาและพัฒนาความรูแ้ละทักษะทเีกยีวขอ้งกบัโครงการจัดการสขุอนามัยทัวไปและ HACCP 

การใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรมตอ้งเป็นไปตามขอ้กําหนดตอ่ไปน ี
(1) คนงานตระหนักถงึประเด็นหลักและความสําคัญของกจิกรรมของตนเองอยา่งชดัเจน 
(2) มกีารกําหนดเป้าหมายและวัตถปุระสงคข์องการใหค้วามรู/้การฝึกอบรมอยา่งชดัเจน 
(3) มกีารตรวจสอบผลของการใหค้วามรู/้การฝึกอบรม และจัดการใหค้วามรูซ้ําอกีครังเมอืไมบ่รรลผุลทเีพยีงพอ 
(4) รายการทกีลา่วถงึในขอ้ (1) ถงึ (3) ขา้งตน้ไดร้ับการดําเนนิการอยา่งเป็นระบบและบันทกึไว ้
 
2. โครงการใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรม 

หัวหนา้ทมี HACCP จะตอ้งระบผุูใ้หค้วามรู/้ฝึกอบรมและผูร้ับการฝึกอบรม ระบจํุานวนครังทจีะใหค้วามรู/้
ฝึกอบรมลว่งหนา้ และจัดเตรยีมตารางเวลา หากหัวหนา้จะเปลยีนแปลงตารางเวลา จะตอ้งบันทกึเหตผุลของการ
เปลยีนแปลงดังกลา่ว อยา่งไรก็ตามหัวหนา้ไดร้ับอนุญาตใหม้อบหมายงานใหผู้เ้ชยีวชาญภายนอกดําเนนิการให ้
ความรู/้การฝึกอบรมได ้
 
บทท ี6: การประเมนิ การปรบัปรงุ และการอปัเดตขอ้มลูระบบการจดัการสขุอนามยั 
 

เพอืการปฏบัิตงิานและบํารงุรักษาระบบการจัดการสขุอนามัยทังหมดอยา่งมปีระสทิธผิล หัวหนา้ทมี HACCP จะตอ้ง
ทําการประเมนิรายการตอ่ไปนเีป็นระยะ เพอืพจิารณาวา่มปีระสทิธผิลหรอืไมไ่ดผ้ล และหากพบพนืททีตีอ้งทําการ
ปรับปรงุ ใหดํ้าเนนิการปรับปรงุทันท ี 
 
1. การตรวจสอบภายใน 

การตรวจสอบภายในจะตอ้งดําเนนิการดังตอ่ไปนเีพอืตรวจสอบวา่ระบบการจัดการสขุอนามัยมปีระสทิธผิล
และถกูตอ้ง 

 
(1) ผูต้รวจสอบภายในจะถกูกําหนดโดยผูป้ระกอบการฟารม์หรอืผูท้ทํีาหนา้ทเีป็นผูป้ระกอบการฟารม์ 
(2) การตรวจสอบภายในจะตอ้งกําหนดขนัตอนตา่ง ๆ ไว ้และดําเนนิการอยา่งเป็นระบบตามชว่งเวลาทกีําหนด

ไวล้ว่งหนา้ 
(3) ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งผา่นการสมัภาษณ์ การตรวจสอบเอกสารและบันทกึ และ

การสงัเกตการณ์ในสถานทปีฏบัิตงิานวา่ระบบการจัดการสขุอนามัยเหมาะสมหรอืไม ่และมกีารนําไปใชอ้ยา่ง
มปีระสทิธผิลหรอืไม ่และมกีารปรับปรงุรายการทตีอ้งทําการปรับปรุงหรอืไม ่

(4) ผูต้รวจสอบภายในจะตอ้งหลกีเลยีงการตรวจสอบแผนกและสว่นตา่ง ๆ ทตีนเองสงักดัอยู ่
(5) ผูเ้ชยีวชาญภายนอกไดร้ับอนุญาตใหเ้ขา้รว่มเป็นผูต้รวจสอบภายในได ้
(6) ผลของการตรวจสอบภายในจะตอ้งจัดทําเป็นเอกสารในรปูแบบของรายงานการตรวจสอบภายใน 
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(7) เมอืมกีารตรวจสอบภายในเกดิขนึจะตอ้งรายงานผลของการตรวจสอบภายในไปยังผูป้ระกอบการฟารม์และ
หัวหนา้ทมี HACCP และหากพบจดุทตีอ้งทําการปรับปรุง จะตอ้งชใีหเ้ห็นจดุเหลา่นันและนําไปใชเ้พอื
ยกระดับการบํารงุรักษาและการปรับปรงุ 

 
2. การวเิคราะหข์อ้มลู 

ทมี HACCP จะตอ้งวเิคราะหแ์ละประเมนิขอ้มลูทรีวบรวมไดใ้นขณะทใีชง้านระบบการจัดการสขุอนามัย และ
ทํางานเพอืคน้หาขอ้เท็จจรงิใหม ่ๆ ทสีามารถนําไปสูก่ารปรับปรงุได ้ทมีงานจะตอ้งบันทกึผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูและความรูท้เีป็นประโยชนท์ไีดร้ับจากขอ้มลูดังกลา่ว และนําไปใชใ้นการปรับปรงุตามความจําเป็น 

 
รายการตอ่ไปนจีะรวมอยูใ่นขอ้มลูและบันทกึทเีป็นเป้าหมายในการวเิคราะห ์

(1) ขอ้มลูเกยีวกบัการสอืสารภายนอก 
(2) ขอ้มลูเกยีวกบัการสอืสารภายใน 
(3) บันทกึของโครงการจัดการสขุอนามัยทัวไป 
(4) บันทกึของแผน HACCP 
(5) บันทกึกจิกรรมการตรวจสอบความถกูตอ้ง 
(6) บันทกึการใหค้วามรูแ้ละการฝึกอบรม 
(7) ขอ้มลูเกยีวกบัรายการเฝ้าระวังทเีกยีวขอ้งกบัประสทิธภิาพทางเศรษฐกจิ 

 
3. การอัปเดตขอ้มลูระบบเฝ้าระวังสขุอนามัย 

ผูป้ระกอบการฟารม์จะตอ้งดําเนนิมาตรการปรับปรงุเพอืใหแ้น่ใจวา่ประสทิธผิลของระบบการจัดการสขุอนามัย
ดขีนึอยา่งตอ่เนอืง ผูป้ระกอบการฟารม์จะตอ้งอัปเดตระบบการจัดการสขุอนามัยตามความจําเป็น 

กจิกรรมตา่ง ๆ ในการอัปเดตระบบการจัดการสขุอนามัยจะตอ้งไดร้ับการบันทกึไว ้
 

บทท ี7: รายการเอกสารการจดัการสขุอนามยัและขอ้กําหนดเกยีวกบัเอกสารและบนัทกึ 
 
1. รายการเอกสารการจัดการสขุอนามัย 

หัวหนา้ทมี HACCP และบคุคลทหีัวหนา้ทมี HACCP กําหนดจะตอ้งจัดเตรยีมรายการเอกสารการจัดการ
สขุอนามัยทใีหม้มุมองทังหมดของเอกสารทเีกยีวขอ้งกับการจัดการสขุอนามัยในฟารม์ (ตอ่ไปนจีะเรยีกวา่ 
“เอกสารการจดัการสขุอนามัย”) 

รายการเอกสารการจัดการสขุอนามัยนจีะตอ้งเก็บรักษาไวแ้ละไดร้ับการอัปเดต 
 
2. ขอ้กําหนดเกยีวกบัเอกสารและบันทกึ 
(1) เอกสาร 

ขนัตอนและวธิกีารจัดทําเอกสารรวมทังการจัดเก็บและการจัดการเอกสารจะตอ้งจัดทําเป็นเอกสารและเก็บ
รักษาไว ้

(i) การจัดทําเอกสาร 
เมอืดําเนนิการจัดทําเอกสาร จะตอ้งปฏบัิตติามรายการดังตอ่ไปน ี

• เอกสารอา่นง่ายและเขา้ใจไดง้า่ย 
• มกีารระบสุงักัดและลายมอืชอืของผูจ้ัดเตรยีม รวมถงึวันททํีาการจัดเตรยีม 
• มกีารระบสุงักัดและลายมอืชอืของหัวหนา้ รวมถงึวันทมีกีารลงนาม 
• มกีารระบปุระวัตกิารอัปเดตไวอ้ยา่งชดัเจน 
 (ii) การจัดการเอกสาร 
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เอกสารตา่ง ๆ จะตอ้งไดร้ับการจัดการในลักษณะทเีป็นไปตามขอ้กําหนดดังตอ่ไปน ี
• มกีารจัดทําระบบการจัดการเอกสาร 
• มกีารกําหนดบคุคลผูร้ับผดิชอบตอ่เอกสารแตล่ะประเภท 
• มกีารระบผุูร้ับเมอืทําการแจกจา่ยเอกสาร 
• เอกสารสามารถใชไ้ดใ้นสถานททีจํีาเป็นและเมอืมคีวามจําเป็น 
• ฉบับแกไ้ขปัจจบัุนเป็นฉบับลา่สดุ 
• มกีารระบเุอกสารทจีะทงิและกําจัดอยา่งเหมาะสม 
• มกีารจัดทําเอกสารขนัตอนการกําจัดไว ้

 
(2) บันทกึ 

ขนัตอนในการเก็บบันทกึตลอดจนการจัดเก็บและการจัดการบันทกึจะตอ้งจัดทําเป็นเอกสารและเก็บรักษาไว ้
 

บันทกึตา่ง ๆ จะตอ้งเก็บแยกตา่งหากจากเอกสาร 
(i) การเก็บบันทกึ 

บันทกึตา่ง ๆ จะตอ้งเป็นไปตามรายการดงัตอ่ไปน ี
• บันทกึตอ้งอา่นงา่ย 
• มกีารระบสุงักัดและลายมอืชอืของผูเ้ก็บบันทกึและวันท ี(และหากจําเป็นตอ้งระบเุวลาดว้ย) ของการ

เก็บบันทกึ 
• มกีารระบสุงักัดและลายมอืชอืของหัวหนา้ รวมถงึวันทมีกีารลงนาม 
• มกีารทบทวนรปูแบบบันทกึตามความถหีรอืตามเวลาทกีําหนดไวล้ว่งหนา้ 
(ii) การจัดการบันทกึ 

บันทกึตา่ง ๆ จะตอ้งไดร้ับการจัดการในลกัษณะทเีป็นไปตามขอ้กําหนดดังตอ่ไปน ีบันทกึทพีงึ
ประสงคค์อืบันทกึทสีามารถระบแุละคน้หาไดง้า่ย 

• มกีารกําหนดบคุคลทรีับผดิชอบตอ่บันทกึแตล่ะประเภท 
• มกีารระบตํุาแหน่งการจัดเก็บและระยะเวลาการจัดเก็บของบันทกึ 
• มกีารจัดทําเอกสารขนัตอนการกําจัดไว ้

 


