ั ว์ทถู
ข ้อมูลเกียวกับมาตรฐานการควบคุมและการรับรองการจัดการฟาร์มปศุสต
ี กสุขอนามัย
ั ว์)
(มาตรฐานการรับรอง HACCP สําหรับฟาร์มปศุสต
ความสนใจของสังคมในด ้านความปลอดภัยของอาหารได ้เพิมขึนในช่วงไม่กปีี ทผ่
ี านมา ซึงทําให ้เรืองนีมี
ความสําคัญมากขึนสําหรับสถานทีผลิตทีตังอยูร่ ะดับบนสุดของแต่ละขันตอนของการผลิต การแปรรูป และการ
ั ว์ในการดําเนินการผ่านทางการจัดการสุขอนามัยของปศุสต
ั ว์เพือให ้แน่ใจว่าปศุสต
ั ว์
จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปศุสต
ั ว์ในฟาร์มผลิตมีความปลอดภัย
และผลิตภัณฑ์ปศุสต
ด ้วยเหตุนสํ
ี านักงานความปลอดภัยอาหารและคุ ้มครองผู ้บริโภค กระทรวงเกษตร ป่ าไม ้ และประมง จึง
ั ว์ทถู
ออก “มาตรฐานการควบคุมและการรับรองการจัดการฟาร์มปศุสต
ี กสุขอนามัย (มาตรฐานการรับรอง HACCP
ั ว์)” ในเดือนสิงหาคม 2552
สําหรับฟาร์มปศุสต
ี านมา หลังจากการคัดกรอง ณ วันที
จํานวนฟาร์มทีได ้รับการรับรองได ้เพิมขึนอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กปีี ทผ่
25 มกราคม 2564 มีฟาร์มทังหมด 387 แห่งได ้รับการรับรอง ซึงประกอบด ้วยฟาร์มโคนม 43 แห่ง ฟาร์มโคเนือ
92 แห่ง ฟาร์มโคนมและโคเนือ 3 แห่ง ฟาร์มสุกร 159 แห่ง ฟาร์มไก่ไข่ 77 แห่งและฟาร์มสัตว์ปีก 13 แห่ง
ั ว์เป็ นระบบการจัดการสุขอนามัยทีใช ้ในฟาร์มปศุสต
ั ว์ซงผสานรวม
ึ
มาตรฐาน HACCP สําหรับฟาร์มปศุสต
หลักการของ "ระบบ HACCP" ทีได ้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในสาขาทีเกียวข ้องกับอาหาร การจัดการสุขอนามัย
ั ว์จะแตกต่างอย่างมากจากทีโรงงานแปรรูปอาหาร มาตรฐานการรับรอง HACCP สําหรับ
ทีปฏิบัตใิ นฟาร์มปศุสต
ั ว์จงึ นํ าเสนอมาตรฐานสําหรับการสร ้างระบบการจัดการสุขอนามัยทีเหมาะสมและการดําเนินการ
ฟาร์มปศุสต
ั ว์และผลิตภัณฑ์ปศุสต
ั ว์ทปลอดภั
ปรับปรุงอย่างต่อเนืองในการผลิตปศุสต
ี
ยด ้วยการตระหนักถึงลักษณะเฉพาะ
ั ว์
ของฟาร์มปศุสต
ั ว์มล
มาตรฐานการรับรอง HACCP สําหรับฟาร์มปศุสต
ี ักษณะเฉพาะดังต่อไปนี
１. การสือสารร่วมกัน
เพือให ้สอดคล ้องกับความสําคัญสูงสุดทีว่า ความปลอดภัยของอาหารเป็ นเรือง “ตังแต่ฟาร์มจนถึงโต๊ะ
อาหาร” ธุรกิจทังหมดในห่วงโซ่อาหารจะทํางานร่วมกันเพือปฏิบัตต
ิ ามหน ้าทีความรับผิดชอบด ้านความ
ั ว์มงุ่ เน ้นว่าการสือสารร่วมกันจะต ้องได ้รับ
ปลอดภัยของอาหาร มาตรฐาน HACCP สําหรับฟาร์มปศุสต
การปฏิบัตอ
ิ ย่างจริงจังทีสุด
２. การวางแผน HACCP และการจัดการสุขอนามัยทัวไป
ั ว์จะดําเนินการวิเคราะห์อันตราย (HA) ในทุกปั จจัยทีเกียวข ้อง
มาตรฐาน HACCP สําหรับฟาร์มปศุสต
กับการผลิต รวมถึงวัตถุดบ
ิ สภาพแวดล ้อมการผลิต สิงอํานวยความสะดวก และวิธก
ี ารทํางาน จากนัน
จะกําหนดจุดควบคุมวิกฤต (CCP) สําหรับการจัดการแบบเข ้มข ้น นอกจากนียังจัดการกับอันตรายที
สามารถควบคุมได ้ด ้วยการจัดการสุขอนามัยทัวไปผ่านสิงทีเรียกว่าโครงการจัดการสุขอนามัยทัวไป
３. กลไกสําหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนือง
ั ว์มงุ่ ปรับปรุงความปลอดภัยของปศุสต
ั ว์และผลิตภัณฑ์ปศุสต
ั ว์
มาตรฐาน HACCP สําหรับฟาร์มปศุสต
และผลิตภาพโดยทําหน ้าทีเป็ นเครืองมือในการส่งเสริมการวางแผน การปฏิบัตงิ าน การตรวจสอบความ
ถูกต ้อง และการปรับปรุงอย่างต่อเนือง
４. การนํ าไปใช ้กับฟาร์มทุกแห่ง
ั ว์สามารถใช ้ได ้กับฟาร์มปศุสต
ั ว์ทก
มาตรฐาน HACCP สําหรับฟาร์มปศุสต
ุ แห่งไม่วา่ จะมีขนาดเท่าใดก็
ตาม แม ้แต่ฟาร์มขนาดเล็กทีดําเนินกิจการโดยครอบครัวก็สามารถสร ้างระบบ HACCP ได ้ด ้วยความ
ช่วยเหลือจากผู ้เชียวชาญระบบ HACCP ภายนอก สัตวแพทย์ และองค์กรทีเกียวข ้อง
ั ว์ทถู
“มาตรฐานการควบคุมและการรับรองการจัดการฟาร์มปศุสต
ี กสุขอนามัย (มาตรฐานการรับรอง
ั ว์)” มีฉบับภาษาไทยด ้านล่างนี
HACCP สําหรับฟาร์มปศุสต

ั ทถู
มาตรฐานการควบคุมและการร ับรองการจ ัดการฟาร์มปศุสตว์
ี กสุขอนาม ัย
ํ
ั
(มาตรฐานการร ับรอง HACCP สาหร ับฟาร์มปศุสตว์)
สารบ ัญ
ั
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ั ว์ทถู
มาตรฐานการควบคุมและการรับรองการจัดการฟาร์มปศุสต
ี กสุขอนามัย
ั ว์)
(มาตรฐานการรับรอง HACCP สําหรับฟาร์มปศุสต
ั
บทที 1: ขอบเขต เอกสารอ้างอิงทีอ้างถึง และคําศพท์
1. ขอบเขต
ั ว์ ฟาร์มผลิตปศุสต
ั ว์จะต ้องระบุทตั
มาตรฐานการรับรองนีจะใช ้กับฟาร์ม (องค์กร) ผลิตปศุสต
ี งฟาร์มและ
ั ว์ทจะรั
ขอบเขตของผลิตภัณฑ์ปศุสต
ี บรองเป็ นลายลักษณ์อักษร
2. เอกสารอ ้างอิงทีอ ้างถึง
เมืออ ้างถึงเอกสารทีนอกเหนือจากมาตรฐานการรับรองฉบับนี หรือแนวทางสําหรับการจัดการสุขอนามัยใน
ั ว์ (Kachiku no Seisan Dankai ni okeru Eisei Kanri Gaidorain; ประกาศโดยอธิบดี
ขันตอนการผลิตปศุสต
สํานักงานการผลิตทางการเกษตร กระทรวงเกษตร ป่ าไม ้ และประมง เลขที 14 Seichiku 2738 ณ วันที 30
กันยายน 2545) ในเอกสารหรือการเก็บบันทึกเพือรับการรับรอง (เช่น “หลักปฏิบัตส
ิ ากลทีแนะนํ า หลักปฏิบัต ิ
ทัวไปด ้านสุขอนามัยอาหาร”) จะต ้องระบุเอกสารทีอ ้างถึงด ้วย
3. คําศัพท์
ตามกฎโดยทัวไป คําศัพท์ทใช
ี ้ใน “ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (HACCP) และ
แนวทางการประยุกต์ใช ้” และ “หลักปฏิบัตส
ิ ากลทีแนะนํ า หลักปฏิบัตท
ิ ัวไปด ้านสุขอนามัยอาหาร” ทีออก
โดยคณะกรรมาธิการ Codex Alimentarius และมาตรฐานการรับรองฉบับนี จะต ้องนํ ามาใช ้ในการจัดทํา
เอกสารและการเก็บบันทึกเพือรับการรับรองด ้วย
บทที 2: ความร ับผิดชอบของผูป
้ ระกอบการฟาร์ม
ั ว์ ผู ้ประกอบการของ
เมือนํ าการจัดการสุขอนามัยทีผสานรวมแนวคิด HACCP มาใช ้ทีฟาร์มผลิตปศุสต
ฟาร์มนันจะต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อกําหนดดังต่อไปนี
1. ความรับผิดชอบของผู ้ประกอบการฟาร์ม (คํามันสัญญา)
ั ว์และผลิตภัณฑ์ปศุสต
ั ว์ทปลอดภั
เพือการจัดหาปศุสต
ี
ยอย่างต่อเนือง ผู ้ประกอบการฟาร์มจะต ้องนํ าการ
จัดการสุขอนามัยทีผสานรวมแนวคิด HACCP มาใช ้ ระบุอย่างชัดเจนว่าตนจะดําเนินการจัดการนีอย่างต่อเนือง
ั ว์ รวมถึงซัพพลายเออร์ และปลายทางการจัดส่งทราบ
และแจ ้งให ้สมาชิกทุกคนในองค์กรฟาร์มผลิตปศุสต
ข ้อเท็จจริงนีโดยดําเนินการดังต่อไปนี
(1) การชีแจงนโยบายการจัดการสุขอนามัยและการประชาสัมพันธ์
ผู ้ประกอบการฟาร์มจะต ้องจัดเตรียมนโยบายเกียวกับการนํ าการจัดการสุขอนามัยทีผสานรวมแนวคิด
HACCP มาใช ้ ตลอดจนการยินยอมและการปฏิบัตต
ิ ามข ้อบังคับทางกฎหมาย (ต่อไปนีจะเรียกว่า “นโยบาย
ั ว์และผลิตภัณฑ์
การจัดการสุขอนามัย”) และแจ ้งให ้สมาชิกทังหมดขององค์กรทีมีสว่ นในการผลิตปศุสต
ั ว์ ซัพพลายเออร์ และปลายทางการจัดส่งทราบโดยทัวกัน นโยบายการจัดการสุขอนามัยจะต ้องจัดทํา
ปศุสต
เป็ นลายลักษณ์อักษร

1

(2) การกําหนดเป้ าหมายการจัดการสุขอนามัย
ผู ้ประกอบการฟาร์มจะต ้องกําหนดเป้ าหมายทีเฉพาะเจาะจงเกียวกับการจัดการสุขอนามัยตามนโยบาย
การจัดการสุขอนามัย (ต่อไปนีจะเรียกว่า “เป้ าหมายการจัดการสุขอนามัย”)
เป้ าหมายการจัดการสุขอนามัยจะต ้องได ้รับการตรวจสอบเป็ นระยะ อย่างไรก็ตามผู ้ประกอบการฟาร์มได ้รับ
อนุญาตให ้ตรวจสอบเป้ าหมายได ้ทุกเมือทีเห็นว่าจําเป็ น
(3) องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนบทบาทและอํานาจหน ้าทีขององค์กร
ผู ้ประกอบการฟาร์มจะต ้องจัดเตรียมภาพรวมขององค์กรโดยใช ้แผนผังองค์กรหรือเครืองมืออืน ๆ และ
จัดทําเอกสารบทบาทและอํานาจหน ้าทีของแต่ละองค์กร
2. การแต่งตังหัวหน ้าทีม HACCP และสมาชิกในทีมและความรับผิดชอบ/อํานาจหน ้าที
ผู ้ประกอบการฟาร์มจะแต่งตังหัวหน ้าทีม HACCP และสมาชิกในทีม HACCP ดังต่อไปนี และจัดทําเอกสาร
ความรับผิดชอบและอํานาจหน ้าทีของแต่ละฝ่ ายเพือจัดทํา นํ าไปใช ้ และบํารุงรักษาระบบการจัดการ
ั ว์ (ต่อไปนีจะเรียกว่า “ระบบการจัดการ
สุขอนามัยทีผสานรวมแนวคิด HACCP สําหรับฟาร์มผลิตปศุสต
สุขอนามัย”)
(1) หัวหน ้าทีม HACCP
(i) หัวหน ้าทีม HACCP จะต ้องนํ าทีม HACCP ซึงประกอบด ้วยหัวหน ้าทีม HACCP และสมาชิกในทีม
HACCP และจะดําเนินการจัดทํา นํ าไปใช ้ ประเมิน และอัปเดตข ้อมูลระบบการจัดการสุขอนามัยอย่าง
ต่อเนือง
(ii) หัวหน ้าทีม HACCP จะต ้องพยายามปรับปรุงความตระหนักถึงระบบการจัดการสุขอนามัยของคนงานทุก
คน เพือให ้แน่ใจว่าระบบการจัดการสุขอนามัยสามารถดําเนินการได ้อย่างมีประสิทธิผล
(iii) หัวหน ้าทีม HACCP จะต ้องรายงานเกียวกับประสิทธิผลและความเหมาะสมของระบบการจัดการ
สุขอนามัยต่อผู ้ประกอบการฟาร์มเป็ นระยะ และเมือเห็นว่าจําเป็ น
(iv) หัวหน ้าทีม HACCP จะต ้องได ้รับการแต่งตังจากผู ้ทีมีความรู ้ ประสบการณ์ และความสามารถเพียงพอ
ั ว์และ HACCP
ในการจัดการสุขอนามัยของฟาร์มผลิตปศุสต
(2) สมาชิกในทีม HACCP
(i) ผู ้ประกอบการฟาร์มจะต ้องแต่งตังสมาชิกในทีม HACCP ตามจํานวนทีเหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม
ั ว์ทมี
ผู ้ประกอบการฟาร์มได ้รับอนุญาตให ้แต่งตังบุคคลภายนอกองค์กรของฟาร์มปศุสต
ี ความรู ้และ
ความสามารถในการจัดการสุขอนามัยของฟาร์มและ HACCP ให ้เป็ นสมาชิกในทีม HACCP
(ii) สมาชิกในทีม HACCP จะต ้องบรรลุการจัดทํา การนํ าไปใช ้ การประเมิน และการอัปเดตข ้อมูลระบบการ
จัดการสุขอนามัยภายในบทบาท ความรับผิดชอบ และอํานาจหน ้าทีทีกําหนด
(iii) สมาชิกในทีม HACCP จะต ้องมีความรู ้และความสามารถในการจัดการสุขอนามัยในฟาร์มและ HACCP
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3. การสือสารภายนอก
ผู ้ประกอบการฟาร์มจะต ้องมีสว่ นร่วมในการสือสารทีมีประสิทธิผลกับบุคคลทีเกียวข ้องดังต่อไปนี บันทึก
ข ้อมูลทีได ้รับ และกําหนดและจัดทําเอกสารขันตอนและวิธก
ี ารใช ้ข ้อมูลดังกล่าว
(1) ซัพพลายเออร์
ั ว์และผลิตภัณฑ์ปศุสต
ั ว์
(2) ปลายทางการจัดส่งและผู ้บริโภคปศุสต
(3) ผู ้มีอํานาจหน ้าทีตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ั ว์และผลิตภัณฑ์ปศุสต
ั ว์
(4) องค์กรอืน ๆ ทีเกียวข ้องกับความปลอดภัยของปศุสต
4. การสือสารภายใน
ผู ้ประกอบการฟาร์มจะต ้องจัดทําเอกสาร และดําเนินการขันตอนและวิธก
ี ารสือสารเพือให ้แน่ใจว่าการ
สือสารระหว่างองค์กรจะเกิดขึนได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การเตรียมการสําหรับเหตุการณ์จําเพาะ
(1) ทีม HACCP จะต ้องกําหนดและรักษาขันตอนในการตอบสนองต่อเหตุการณ์จําเพาะดังต่อไปนี (ต่อไปนีจะ
เรียกว่า “เหตุการณ์จําเพาะ”) เพือให ้สามารถตอบสนองได ้อย่างรวดเร็วหากมีเหตุการณ์เกิดขึน
ั ว์หรือผลิตภัณฑ์ปศุสต
ั ว์ทเกิ
(i) อุบัตเิ หตุร ้ายแรงเกียวกับปศุสต
ี ดขึนหลังจากการขนส่ง
(ii) เกิดกรณีการติดฉลากผลิตภัณฑ์ทไม่
ี เหมาะสม
(iii) เกิดโรคในสัตว์หรือสงสัยว่าเกิดโรคในสัตว์
(iv) มีสว่ นผสมทีเป็ นอันตรายเกิดขึนในอาหารสัตว์ สารเติมแต่ง เป็ นต ้น
(v) เกิดภัยธรรมชาติ
(2) ผู ้ประกอบการฟาร์มจะต ้องแต่งตังบุคลากรทีมีอํานาจหน ้าทีในการตัดสินใจตอบสนองเพือเตรียมการรับมือ
กับเหตุการณ์จําเพาะทีเกิดขึน
(3) เมือมีเหตุการณ์จําเพาะเกิดขึน ทีม HACCP จะต ้องวิเคราะห์หาสาเหตุและสถานการณ์ทเกิ
ี ดขึนและใช ้
มาตรการปรับปรุงทีเหมาะสม จะต ้องมีการบันทึกและปฏิบัตต
ิ ามมาตรการต่าง ๆ อย่างเป็ นลําดับต่อเนืองกัน
6. การตรวจสอบระบบการจัดการสุขอนามัย
ผู ้ประกอบการฟาร์มจะต ้องทําการตรวจสอบเป็ นระยะ เพือให ้แน่ใจว่าระบบการจัดการสุขอนามัยทํางานได ้
อย่างมีประสิทธิผลพร ้อมกับระบุแหล่งทีมาของข ้อมูลทีใช ้ในการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ผู ้ประกอบการฟาร์ม
ได ้รับอนุญาตให ้ทําการตรวจสอบได ้ทุกเมือทีเห็นว่าจําเป็ น
หากพบรายการทีต ้องปรับปรุงอันเป็ นผลมาจากการตรวจสอบ ผู ้ประกอบการฟาร์มจะต ้องจัดเตรียม
คําแนะนํ าทีเฉพาะเจาะจงเป็ นลายลักษณ์อักษร ดําเนินการตามคําแนะนํ าเหล่านัน และบันทึกคําอธิบายของ
การปรับปรุง
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7. การจัดหาและการจัดการบุคลากร อุปกรณ์ และทรัพยากรอืน ๆ
ผู ้ประกอบการฟาร์มจะต ้องจัดหาทรัพยากรต่อไปนีเพือให ้แน่ใจว่ามีการนํ าระบบการจัดการสุขอนามัยมาใช ้
และบํารุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(1) ทรัพยากรบุคคล
ผู ้ประกอบการฟาร์มจะต ้องจัดหาและจัดการทรัพยากรบุคคลทีสอดคล ้องกับคุณภาพและปริมาณของการ
ปฏิบัตงิ าน
(2) ความรู ้และความสามารถของคนงาน
ผู ้ประกอบการฟาร์มจะต ้องรู ้ว่าคนงานต ้องมีความรู ้และความสามารถในด ้านใดบ ้างในการปฏิบัตงิ าน
ผู ้ประกอบการฟาร์มจะต ้องเปิ ดโอกาสในการให ้ความรู ้และการฝึ กอบรมทีจําเป็ นต่อการรักษาและพัฒนา
ความรู ้และทักษะการปฏิบัตงิ านของคนงาน
(3) การจัดหาและการจัดการสิงอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์
ผู ้ประกอบการฟาร์มจะต ้องจัดหาสิงอํานวยความสะดวกและอุปกรณ์ทจํ
ี าเป็ น ตลอดจนการบํารุงรักษาและ
การจัดการเพือให ้แน่ใจว่าอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทํางานได ้ตามทีกําหนดไว ้
บทที 3: การเตรียมการสําหร ับการวิเคราะห์อ ันตราย
ทีม HACCP จะต ้องดําเนินกิจกรรมต่อไปนีเพือเตรียมการสําหรับการวิเคราะห์อันตรายดังอธิบายในบทที 4
1. วัตถุดบ
ิ /วัสดุอน
ื ๆ สําหรับคลังอุปกรณ์ให ้อาหาร เป็ นต ้น
ทีม HACCP จะต ้องจัดทําเอกสาร เก็บรักษา และอัปเดตข ้อมูลต่อไปนี
(1) ลักษณะเฉพาะของวัตถุดบ
ิ /วัสดุอน
ื ๆ
(2) อันตรายทีคาดว่าเกียวข ้องกับวัตถุดบ
ิ /วัสดุอน
ื ๆ
(3) มาตรการในการป้ องกันอันตรายทีคาดว่าจะเกิดขึน
ื ๆ
(4) ซัพพลายเออร์วัตถุดบ
ิ /วัสดุอน
ั ว์และผลิตภัณฑ์ปศุสต
ั ว์
2. ลักษณะเฉพาะของปศุสต
ทีม HACCP จะต ้องจัดทําเอกสาร เก็บรักษา และอัปเดตข ้อมูลต่อไปนี
ั ว์และผลิตภัณฑ์ปศุสต
ั ว์ ข ้อมูลเกียวกับคุณลักษณะ ความ
(1) ลักษณะเฉพาะและคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษของปศุสต
ปลอดภัย และความมันคง
ั ว์และผลิตภัณฑ์ปศุสต
ั ว์
(2) รูปแบบการจัดส่งปศุสต
ตัวอย่างเช่น สิงมีชวี ต
ิ ตู ้คอนเทนเนอร์ ตู ้คอนเทนเนอร์พเิ ศษ บรรจุภัณฑ์ เป็ นต ้น
ั ว์และผลิตภัณฑ์ปศุสต
ั ว์
(3) ระยะเวลาการรับประกันและเงือนไขสําหรับปศุสต
ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย/ข ้อบังคับ หรือกฎระเบียบของปลายทางการจัดส่งทีมีอยู่
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ั ว์และผลิตภัณฑ์ปศุสต
ั ว์
(4) ปลายทางการจัดส่งปศุสต
ชือปลายทางการจัดส่ง ช่องทางการจัดจําหน่าย ตลอดจนถึงผู ้บริโภคปลายทางหากเป็ นไปได ้ และการ
ควบคุมดูแลในแต่ละช่องทาง
ั ว์และผลิตภัณฑ์ปศุสต
ั ว์
(5) ข ้อมูลทีส่งให ้กับปลายทางการจัดส่งปศุสต
การฉีดวัคซีน ประวัตข
ิ องการบริหารยา วันทีจัดส่ง ปริมาณการจัดส่ง เป็ นต ้น
ั ว์และผลิตภัณฑ์ปศุสต
ั ว์
(6) การจัดการพิเศษในการจัดจําหน่ายปศุสต
รายการทีต ้องมีการจัดการพิเศษ เช่น การควบคุมอุณหภูมแ
ิ ละความชืน การควบคุมดูแล เป็ นต ้น
3. วัตถุประสงค์การใช ้งาน
ทีม HACCP จะต ้องจัดทําเอกสาร เก็บรักษา และอัปเดตข ้อมูลต่อไปนี
ั ว์และผลิตภัณฑ์ปศุสต
ั ว์
(1) วัตถุประสงค์ของปศุสต
(2) การควบคุมดูแลทีคาดว่าจะเกิดขึน
วิธก
ี ารแปรรูป วิธก
ี ารปรุงอาหารขันสุดท ้าย เป็ นต ้น
(3) การควบคุมดูแลและการใช ้งานทีไม่ถก
ู ต ้องทีคาดว่าจะเกิดขึน
(4) ตัวตนของผู ้บริโภคปลายทาง
หากทารก ผู ้สูงอายุ ผู ้ป่ วย และผู ้ทีมีความเสียงสูงอืน ๆ เป็ นผู ้บริโภคปลายทาง ให ้ระบุข ้อมูลดังกล่าว
4. การจัดเตรียมแผนภาพการไหลของกระบวนการ ข ้อกําหนดของการปฏิบัตงิ านปั จจุบันและสภาพแวดล ้อมการ
ผลิต และการยืนยันในสถานทีปฏิบัตงิ าน
ทีม HACCP จะต ้องจัดเตรียมแผนภาพการไหลของกระบวนการ และระบุการปฏิบัตงิ านในกระบวนการ
ปั จจุบัน การปฏิบัตงิ านประจําวัน และสภาพแวดล ้อมการผลิต จากนันจะต ้องจัดทําเอกสารระบุหัวข ้อเหล่านี
ทําการยืนยันในสถานทีปฏิบัตงิ าน ทําการอัปเดตข ้อมูลตามความจําเป็ น และเก็บรักษาข ้อมูลไว ้ดังต่อไปนี
(1) การจัดเตรียมแผนภาพการไหลของกระบวนการ
ทีม HACCP จะต ้องจัดเตรียมแผนภาพการไหลของกระบวนการซึงมีรายละเอียดในรูปแบบแผนผัง ลําดับ
ของกระบวนการทํางานทังหมดและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ตลอดจนขันตอนของกระบวนการทีมีการใช ้
วัตถุดบ
ิ /วัสดุอน
ื ๆ
(2) ข ้อกําหนดของการปฏิบัตงิ านปั จจุบัน (การปฏิบัตงิ านในกระบวนการและการปฏิบัตงิ านประจํา/เป็ นครัง
คราว)
(i) ข ้อกําหนดของการปฏิบัตงิ านในกระบวนการปั จจุบัน
สําหรับการปฏิบัตงิ านในกระบวนการทังหมด ทีม HACCP จะต ้องระบุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัตงิ าน
ปั จจัยทีอาจรบกวนวัตถุประสงค์ จุดสําคัญในการปกป้ องปั จจัยเหล่านัน อุปกรณ์ทใช
ี ้ และขันตอนและ
วิธก
ี ารปฏิบัตงิ าน สําหรับขันตอนและวิธก
ี ารปฏิบัตงิ าน รายละเอียดจะแบ่งออกเป็ นการปฏิบัตงิ าน
เบืองต ้น การปฏิบัตงิ านทีจะนํ าไปใช ้ และการปฏิบัตงิ านหลังการนํ าไปใช ้
(ii) การจัดทําเอกสารการปฏิบัตงิ านประจําวันในปั จจุบันและการปฏิบัตงิ านประจํา/เป็ นครังคราว
สําหรับการปฏิบัตงิ านทังหมดทีไม่ใช่การปฏิบัตงิ านในกระบวนการ แต่มก
ี ารนํ าไปใช ้เป็ นประจําหรือ
อย่างสมําเสมอ/เป็ นครังคราว ทีม HACCP จะต ้องชีแจงระยะเวลา (ช่วงเวลา) และความถีทีมีการ
ปฏิบัตงิ านเสร็จสิน ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการปฏิบัตงิ าน ปั จจัยทีอาจรบกวนวัตถุประสงค์
จุดสําคัญในการปกป้ องปั จจัยดังกล่าว อุปกรณ์ทใช
ี ้ และขันตอนและวิธก
ี ารปฏิบัตงิ าน สําหรับขันตอน
และวิธก
ี ารปฏิบัตงิ าน รายละเอียดจะแบ่งออกเป็ นการปฏิบัตงิ านเบืองต ้น การปฏิบัตงิ านทีจะนํ าไปใช ้
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และการปฏิบัตงิ านหลังการนํ าไปใช ้
(3) การจัดทําเอกสารเกียวกับสภาพแวดล ้อมการผลิต
(i) ทีม HACCP จะต ้องชีแจงพฤติการณ์ของสถานทีปฏิบัตงิ าน โรงเลียงสัตว์และสิงอํานวยความสะดวก
อืน ๆ อุปกรณ์หลัก และถนนและคุณลักษณะอืน ๆ โดยรอบ
ั ว์ และ
(ii) ทีมงานจะต ้องศึกษาการแบ่งเขตความสะอาดและการไหล (เส ้นทางการไหล) ของคน ปศุสต
ั ว์และการปนเปื อนไปยังปศุสต
ั ว์
สินค ้า โดยคํานึงถึงการป้ องกันการแพร่เชือระหว่างปศุสต
(iii) ทีมงานจะต ้องระบุการแบ่งเขตความสะอาดบนแผนผังระดับพืนดินทีแสดงแผนผังของสถานที
ปฏิบัตงิ าน ถนน สิงอํานวยความสะดวก และอุปกรณ์หลัก เป็ นต ้น และจัดเตรียมแผนภูมเิ ส ้นทางการ
ั ว์ สินค ้า ผลิตภัณฑ์ เป็ นต ้น
ไหลโดยการติดตามการไหลของคน ปศุสต
(4) การยืนยันในสถานทีปฏิบัตงิ านของแผนภาพการไหลของกระบวนการ การปฏิบัตงิ านปั จจุบัน และ
สภาพแวดล ้อมการผลิต
ทีม HACCP จะต ้องทําการยืนยันในสถานทีปฏิบัตงิ านเพือยืนยันว่าแผนภาพการไหลของกระบวนการ การ
ปฏิบัตงิ านในกระบวนการปั จจุบัน การปฏิบัตงิ านประจําวันในปั จจุบัน และการปฏิบัตงิ านประจํา/เป็ นครังคราว
และสภาพแวดล ้อมการผลิตได ้แสดงผลอย่างถูกต ้อง และทําการแก ้ไขให ้ถูกต ้องตามความจําเป็ น
บทที 4: การจ ัดทําโครงการจ ัดการสุขอนาม ัยทวไปและการจ
ั
ัดเตรียมแผน HACCP
ทีม HACCP จะต ้องจัดทําโครงการจัดการสุขอนามัยทัวไปซึงเป็ นไปตามระบบการจัดการสุขอนามัยผ่าน
ขันตอนต่อไปนี (ต่อไปนีจะเรียกว่า “โครงการจัดการสุขอนามัยทัวไป”) นอกจากนีทีมงานจะต ้องจัดเตรียมแผน
HACCP จากนันจึงดําเนินกิจกรรมตามแผน บริหารจัดการแผน และตรวจสอบให ้แน่ใจว่าแผนมีประสิทธิผล
หรือไม่
1. จัดทําโครงการจัดการสุขอนามัยทัวไป
ั ว์และ
ทีม HACCP จะต ้องจัดทําโครงการจัดการสุขอนามัยทัวไปดังต่อไปนี เพือให ้แน่ใจว่าการผลิตปศุสต
ั ว์มค
ผลิตภัณฑ์ปศุสต
ี วามปลอดภัย
(1) จัดทําโครงการจัดการสุขอนามัยทัวไปตามมาตรฐานการจัดการสุขอนามัยในการเลียงตามมาตรา 12 วรรค
(3) ของพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมโรคติดเชือในสัตว์เลียง ตลอดจนข ้อมูลทีเหมาะสม (เช่น กฎหมายและ
ั ว์ และ “หลักปฏิบัตส
ิ ากลทีแนะนํ า หลักปฏิบัตท
ิ ัวไป
กฎระเบียบ แนวทางการจัดการสุขอนามัยของปศุสต
ด ้านสุขอนามัยอาหาร” ของคณะกรรมาธิการ Codex Alimentarius และ “ระบบการวิเคราะห์อน
ั ตราย
และจุดควบคุมวิกฤต (HACCP) และแนวทางการประยุกต์ใช ้”) วิธก
ี ารจัดการจะต ้องกําหนดไว ้ในเอกสาร
เช่น คําแนะนํ าขันตอนการปฏิบัตงิ าน หรือคูม
่ อ
ื การปฏิบัตงิ าน โครงการจัดการสุขอนามัยทัวไปแต่ละ
ั ว์ของหมวด II เป็ นข ้อมูลอ ้างอิง
โครงการจะต ้องใช ้มาตรฐานการจัดการสุขอนามัยเฉพาะปศุสต
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(2) นํ าโครงการจัดการสุขอนามัยทัวไปไปใช ้อย่างเป็ นระบบ และทําการแก ้ไขตามความจําเป็ นตามผลลัพธ์
รวมทังบันทึกการตรวจสอบความถูกต ้องและการแก ้ไข และเก็บรักษาบันทึกเหล่านันไว ้
(3) กําหนดรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ สําหรับการบํารุงรักษาและการจัดการโครงการจัดการสุขอนามัยทัวไปใน
เอกสาร
2. ทําการวิเคราะห์อันตราย (หลักการข ้อที 1)
ทีม HACCP จะต ้องระบุรายการอันตรายทีมีอยูใ่ นวัตถุดบ
ิ และกระบวนการปฏิบัตงิ านทังหมด และจัดทํา
เอกสารมาตรการป้ องกัน เอกสารนีจะต ้องเก็บรักษาไว ้และทําการอัปเดตตามความจําเป็ น
(1) การระบุรายการอันตราย
ใช ้แผ่นงานทีเหมาะสม ระบุวา่ มีปัจจัยใดบ ้างทีอาจเป็ นอันตรายต่อวัตถุดบ
ิ และกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ทังหมด แผ่นงานนีจะต ้องเก็บรักษาไว ้และทําการอัปเดต
(2) การระบุอันตรายและวิธก
ี ารป้ องกัน
สําหรับวัตถุดบ
ิ หรือกระบวนการปฏิบัตงิ านแต่ละรายการทีมีอันตราย ให ้เลือกว่าจะใช ้มาตรการสําหรับการ
ควบคุมอันตรายผ่านทางโครงการจัดการสุขอนามัยทัวไปหรือแผน HACCP
การเลือกมาตรการควบคุมจะต ้องพิจารณาจากสิงต่อไปนี:
่ ระบวนการหรือไม่
(i) อันตรายทางชีวภาพ เคมี หรือกายภาพทีเป็ นไปได ้ มีอยูใ่ นกระบวนการหรือเข ้าสูก
(ii) เงือนไขการควบคุมจะส่งผลให ้ความอันตรายเพิมขึนหรือถูกควบคุม
(iii) เมือพิจารณาถึงความถีของการเกิดขึนและความรุนแรง ความอันตรายดังกล่าวมีความสําคัญเพียงพอที
จะต ้องมีการจัดการภายใต ้แผน HACCP หรือสามารถควบคุมได ้ภายใต ้โครงการจัดการสุขอนามัยทัวไป
(iv) เหตุผลในการตัดสินใจเพือจัดการกับอันตรายภายใต ้แผน HACCP หรือแผนการจัดการสุขอนามัยทัวไป
คืออะไร
(v) มีมาตรการควบคุมทีใช ้ได ้ผลและมีประสิทธิผลสําหรับการป้ องกัน การกําจัด หรือการบรรเทาอันตราย
หรือไม่ และหากมี จะมีมาตรการอะไรเป็ นพิเศษ
หากในระหว่างการวิเคราะห์อันตรายเกิดความจําเป็ นต ้องแก ้ไขหรือปรับปรุงโครงการจัดการสุขอนามัยทัวไป
ให ้ทําการแก ้ไขทีจําเป็ น
3. จัดเตรียมแผน HACCP
ทีม HACCP จะต ้องจัดเตรียมแผน HACCP จัดทําเอกสารและเก็บรักษาแผนดังกล่าว และทําการแก ้ไขตาม
ความจําเป็ น หัวข ้อต่อไปนีจะต ้องกําหนดไว ้ในแผน HACCP
(1) กําหนดจุดควบคุมวิกฤต (CCP) (หลักการข ้อที 2)
ระบุ CCP สําหรับอันตรายแต่ละอย่างทีจะต ้องควบคุมโดยแผน HACCP และจะต ้องตัดสินใจเกียวกับวิธก
ี าร
ควบคุม CCP ด ้วย
(2) กําหนดขีดจํากัดวิกฤต (หลักการข ้อที 3)
ั ว์และผลิตภัณฑ์ปศุสต
ั ว์
กําหนดขีดจํากัดวิกฤตเพือควบคุมเหตุการณ์อันตรายต่อความปลอดภัยของปศุสต
สําหรับ CCP ให ้อยูภ
่ ายในช่วงทีสามารถป้ องกันได ้ กําจัดได ้ หรือยอมรับได ้ อย่างไรก็ตามเมือมีคา่ ทีกําหนด
ไว ้ในกฎหมายหรือกฎระเบียบ จะต ้องปฏิบัตต
ิ ามค่าเหล่านัน
(3) กําหนดขันตอนการเฝ้ าระวัง (หลักการข ้อที 4)
ี ารวัด การสังเกต การยืนยันและการบันทึกว่ามีการสังเกตเห็นขีดจํากัด
กําหนดขันตอนการเฝ้ าระวังและวิธก
วิกฤตที CCP หรือไม่
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(i) ภายในขันตอนและวิธก
ี ารเฝ้ าระวัง ให ้กําหนดสิงทีจะเฝ้ าระวังอย่างชัดเจน ขันตอนหรือวิธก
ี ารใดทีจะ
ใช ้ในการเฝ้ าระวัง การเฝ้ าระวังบ่อยครังเพียงใด ใครจะเป็ นผู ้ทําการเฝ้ าระวังและเก็บบันทึก และใคร
จะเป็ นผู ้ทําการตรวจสอบความถูกต ้อง
(ii) คนงานทีดําเนินการเฝ้ าระวังจะต ้องได ้รับการให ้ความรู ้และการฝึ กอบรมทีเหมาะสม
(iii) ต ้องเก็บรักษาบันทึกการเฝ้ าระวังไว ้
(4) กําหนดแนวทางแก ้ไข (หลักการข ้อที 5)
กําหนดรายการต่อไปนีเพือใช ้เป็ นมาตรการเมือเกิดการเบียงเบนจากขีดจํากัดวิกฤต
(i) การตรวจสอบหาสาเหตุของการเบียงเบน
ั ว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสต
ั ว์ทผลิ
(ii) วิธก
ี ารแยกและการจัดการกับปศุสต
ี ตภายใต ้เงือนไขของการเบียงเบน
(เปลียนไปใช ้วัตถุประสงค์อน
ื กําจัดทิง หรืออืน ๆ )
่ ภาพปกติ
(iii) การกลับสูส
(iv) มาตรการเพือป้ องกันการเกิดซํา
ผู ้รับผิดชอบทีมีอํานาจในการตัดสินใจจะต ้องดําเนินการสังงานสําหรับการแก ้ไข ลําดับการดําเนินการแก ้ไข
ใด ๆ ทีดําเนินการแล ้วจะต ้องได ้รับการบันทึกและเก็บรักษาไว ้
(5) กําหนดขันตอนการตรวจสอบความถูกต ้อง (หลักการข ้อที 6)
ทําการตรวจสอบความถูกต ้องอย่างเป็ นระบบและเป็ นระยะเพือยืนยันว่าระบบ HACCP กําลังดําเนินงาน
ตามแผน HACCP โดยการกําหนดวัตถุประสงค์ วิธก
ี าร และความถีหรือช่วงเวลาของการตรวจสอบความ
ถูกต ้อง
ยืนยันรายการต่อไปนีผ่านการตรวจสอบความถูกต ้อง
(i) ตรวจสอบว่าแผนการจัดการสุขอนามัยทัวไปหรือแผน HACCP ดําเนินการอย่างถูกต ้องหรือไม่ โดยใช ้
บันทึกการเฝ้ าระวัง บันทึกการดําเนินการแก ้ไข การตรวจสอบในสถานทีปฏิบัตงิ าน การสัมภาษณ์
คนงานและอืน ๆ
(ii) ตรวจสอบว่าข ้อมูลทีป้ อนเข ้าไปในการวิเคราะห์อันตรายได ้รับการอัปเดตหรือไม่ การวิเคราะห์
อันตรายกําลังเกิดขึนหรือไม่ และแผน HACCP มีประสิทธิผลและเหมาะสมหรือไม่
(iii) ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทใช
ี ้ในการเฝ้ าระวังได ้รับการแก ้ไขตามทีระบุไว ้หรือไม่
(6) กําหนดขันตอนการจัดทําเอกสารและการเก็บบันทึก (หลักการข ้อที 7)
การจัดทําเอกสารและการจัดการเอกสาร ตลอดจนการเก็บบันทึกและการจัดการบันทึกจะต ้องเป็ นไปตาม
ข ้อกําหนดทีระบุไว ้ในข ้อ 1 และ 2 ของบทที 7
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บทที 5: การให้ความรูแ
้ ละการฝึ กอบรม
จะต ้องจัดเตรียมการให ้ความรู ้และการฝึ กอบรมทีเป็ นไปตามข ้อกําหนดต่อไปนีให ้แก่คนงาน
1. การให ้ความรู ้และการฝึ กอบรม
หัวหน ้าทีม HACCP จะต ้องจัดเตรียมการให ้ความรู ้และการฝึ กอบรมความรู ้พืนฐานเกียวกับการจัดการ
สุขอนามัย ขันตอนและวิธก
ี ารปฏิบัตงิ าน การเฝ้ าระวัง วิธก
ี ารเก็บบันทึก แผน HACCP และเรืองอืน ๆ ให ้กับ
คนงานเพือรักษาและพัฒนาความรู ้และทักษะทีเกียวข ้องกับโครงการจัดการสุขอนามัยทัวไปและ HACCP
การให ้ความรู ้และการฝึ กอบรมต ้องเป็ นไปตามข ้อกําหนดต่อไปนี
(1) คนงานตระหนักถึงประเด็นหลักและความสําคัญของกิจกรรมของตนเองอย่างชัดเจน
(2) มีการกําหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของการให ้ความรู ้/การฝึ กอบรมอย่างชัดเจน
(3) มีการตรวจสอบผลของการให ้ความรู ้/การฝึ กอบรม และจัดการให ้ความรู ้ซําอีกครังเมือไม่บรรลุผลทีเพียงพอ
(4) รายการทีกล่าวถึงในข ้อ (1) ถึง (3) ข ้างต ้นได ้รับการดําเนินการอย่างเป็ นระบบและบันทึกไว ้
2. โครงการให ้ความรู ้และการฝึ กอบรม
หัวหน ้าทีม HACCP จะต ้องระบุผู ้ให ้ความรู ้/ฝึ กอบรมและผู ้รับการฝึ กอบรม ระบุจํานวนครังทีจะให ้ความรู ้/
ฝึ กอบรมล่วงหน ้า และจัดเตรียมตารางเวลา หากหัวหน ้าจะเปลียนแปลงตารางเวลา จะต ้องบันทึกเหตุผลของการ
เปลียนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตามหัวหน ้าได ้รับอนุญาตให ้มอบหมายงานให ้ผู ้เชียวชาญภายนอกดําเนินการให ้
ความรู ้/การฝึ กอบรมได ้
บทที 6: การประเมิน การปร ับปรุง และการอ ัปเดตข้อมูลระบบการจ ัดการสุขอนาม ัย
เพือการปฏิบัตงิ านและบํารุงรักษาระบบการจัดการสุขอนามัยทังหมดอย่างมีประสิทธิผล หัวหน ้าทีม HACCP จะต ้อง
ทําการประเมินรายการต่อไปนีเป็ นระยะ เพือพิจารณาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ได ้ผล และหากพบพืนทีทีต ้องทําการ
ปรับปรุง ให ้ดําเนินการปรับปรุงทันที
1. การตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายในจะต ้องดําเนินการดังต่อไปนีเพือตรวจสอบว่าระบบการจัดการสุขอนามัยมีประสิทธิผล
และถูกต ้อง
(1) ผู ้ตรวจสอบภายในจะถูกกําหนดโดยผู ้ประกอบการฟาร์มหรือผู ้ทีทําหน ้าทีเป็ นผู ้ประกอบการฟาร์ม
(2) การตรวจสอบภายในจะต ้องกําหนดขันตอนต่าง ๆ ไว ้ และดําเนินการอย่างเป็ นระบบตามช่วงเวลาทีกําหนด
ไว ้ล่วงหน ้า
(3) ผู ้ตรวจสอบภายในจะต ้องตรวจสอบความถูกต ้องผ่านการสัมภาษณ์ การตรวจสอบเอกสารและบันทึก และ
การสังเกตการณ์ในสถานทีปฏิบัตงิ านว่าระบบการจัดการสุขอนามัยเหมาะสมหรือไม่ และมีการนํ าไปใช ้อย่าง
มีประสิทธิผลหรือไม่ และมีการปรับปรุงรายการทีต ้องทําการปรับปรุงหรือไม่
(4) ผู ้ตรวจสอบภายในจะต ้องหลีกเลียงการตรวจสอบแผนกและส่วนต่าง ๆ ทีตนเองสังกัดอยู่
(5) ผู ้เชียวชาญภายนอกได ้รับอนุญาตให ้เข ้าร่วมเป็ นผู ้ตรวจสอบภายในได ้
(6) ผลของการตรวจสอบภายในจะต ้องจัดทําเป็ นเอกสารในรูปแบบของรายงานการตรวจสอบภายใน
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(7) เมือมีการตรวจสอบภายในเกิดขึนจะต ้องรายงานผลของการตรวจสอบภายในไปยังผู ้ประกอบการฟาร์มและ
หัวหน ้าทีม HACCP และหากพบจุดทีต ้องทําการปรับปรุง จะต ้องชีให ้เห็นจุดเหล่านันและนํ าไปใช ้เพือ
ยกระดับการบํารุงรักษาและการปรับปรุง
2. การวิเคราะห์ข ้อมูล
ทีม HACCP จะต ้องวิเคราะห์และประเมินข ้อมูลทีรวบรวมได ้ในขณะทีใช ้งานระบบการจัดการสุขอนามัย และ
่ ารปรับปรุงได ้ ทีมงานจะต ้องบันทึกผลการวิเคราะห์
ทํางานเพือค ้นหาข ้อเท็จจริงใหม่ ๆ ทีสามารถนํ าไปสูก
ข ้อมูลและความรู ้ทีเป็ นประโยชน์ทได
ี ้รับจากข ้อมูลดังกล่าว และนํ าไปใช ้ในการปรับปรุงตามความจําเป็ น
รายการต่อไปนีจะรวมอยูใ่ นข ้อมูลและบันทึกทีเป็ นเป้ าหมายในการวิเคราะห์
(1) ข ้อมูลเกียวกับการสือสารภายนอก
(2) ข ้อมูลเกียวกับการสือสารภายใน
(3) บันทึกของโครงการจัดการสุขอนามัยทัวไป
(4) บันทึกของแผน HACCP
(5) บันทึกกิจกรรมการตรวจสอบความถูกต ้อง
(6) บันทึกการให ้ความรู ้และการฝึ กอบรม
(7) ข ้อมูลเกียวกับรายการเฝ้ าระวังทีเกียวข ้องกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
3. การอัปเดตข ้อมูลระบบเฝ้ าระวังสุขอนามัย
ผู ้ประกอบการฟาร์มจะต ้องดําเนินมาตรการปรับปรุงเพือให ้แน่ใจว่าประสิทธิผลของระบบการจัดการสุขอนามัย
ดีขนอย่
ึ
างต่อเนือง ผู ้ประกอบการฟาร์มจะต ้องอัปเดตระบบการจัดการสุขอนามัยตามความจําเป็ น
กิจกรรมต่าง ๆ ในการอัปเดตระบบการจัดการสุขอนามัยจะต ้องได ้รับการบันทึกไว ้
บทที 7: รายการเอกสารการจ ัดการสุขอนาม ัยและข้อกําหนดเกียวก ับเอกสารและบ ันทึก
1. รายการเอกสารการจัดการสุขอนามัย
หัวหน ้าทีม HACCP และบุคคลทีหัวหน ้าทีม HACCP กําหนดจะต ้องจัดเตรียมรายการเอกสารการจัดการ
สุขอนามัยทีให ้มุมมองทังหมดของเอกสารทีเกียวข ้องกับการจัดการสุขอนามัยในฟาร์ม (ต่อไปนีจะเรียกว่า
“เอกสารการจัดการสุขอนามัย”)
รายการเอกสารการจัดการสุขอนามัยนีจะต ้องเก็บรักษาไว ้และได ้รับการอัปเดต
2. ข ้อกําหนดเกียวกับเอกสารและบันทึก
(1) เอกสาร
ขันตอนและวิธก
ี ารจัดทําเอกสารรวมทังการจัดเก็บและการจัดการเอกสารจะต ้องจัดทําเป็ นเอกสารและเก็บ
รักษาไว ้
(i) การจัดทําเอกสาร
เมือดําเนินการจัดทําเอกสาร จะต ้องปฏิบัตต
ิ ามรายการดังต่อไปนี
• เอกสารอ่านง่ายและเข ้าใจได ้ง่าย
• มีการระบุสงั กัดและลายมือชือของผู ้จัดเตรียม รวมถึงวันทีทําการจัดเตรียม
• มีการระบุสงั กัดและลายมือชือของหัวหน ้า รวมถึงวันทีมีการลงนาม
• มีการระบุประวัตก
ิ ารอัปเดตไว ้อย่างชัดเจน
(ii) การจัดการเอกสาร
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•
•
•
•
•
•
•

เอกสารต่าง ๆ จะต ้องได ้รับการจัดการในลักษณะทีเป็ นไปตามข ้อกําหนดดังต่อไปนี
มีการจัดทําระบบการจัดการเอกสาร
มีการกําหนดบุคคลผู ้รับผิดชอบต่อเอกสารแต่ละประเภท
มีการระบุผู ้รับเมือทําการแจกจ่ายเอกสาร
เอกสารสามารถใช ้ได ้ในสถานทีทีจําเป็ นและเมือมีความจําเป็ น
ฉบับแก ้ไขปั จจุบันเป็ นฉบับล่าสุด
มีการระบุเอกสารทีจะทิงและกําจัดอย่างเหมาะสม
มีการจัดทําเอกสารขันตอนการกําจัดไว ้

(2) บันทึก
ขันตอนในการเก็บบันทึกตลอดจนการจัดเก็บและการจัดการบันทึกจะต ้องจัดทําเป็ นเอกสารและเก็บรักษาไว ้
บันทึกต่าง ๆ จะต ้องเก็บแยกต่างหากจากเอกสาร
(i) การเก็บบันทึก
•
•
•
•

บันทึกต่าง ๆ จะต ้องเป็ นไปตามรายการดังต่อไปนี
บันทึกต ้องอ่านง่าย
มีการระบุสงั กัดและลายมือชือของผู ้เก็บบันทึกและวันที (และหากจําเป็ นต ้องระบุเวลาด ้วย) ของการ
เก็บบันทึก
มีการระบุสงั กัดและลายมือชือของหัวหน ้า รวมถึงวันทีมีการลงนาม
มีการทบทวนรูปแบบบันทึกตามความถีหรือตามเวลาทีกําหนดไว ้ล่วงหน ้า

(ii) การจัดการบันทึก
บันทึกต่าง ๆ จะต ้องได ้รับการจัดการในลักษณะทีเป็ นไปตามข ้อกําหนดดังต่อไปนี บันทึกทีพึง
ประสงค์คอ
ื บันทึกทีสามารถระบุและค ้นหาได ้ง่าย
• มีการกําหนดบุคคลทีรับผิดชอบต่อบันทึกแต่ละประเภท
• มีการระบุตําแหน่งการจัดเก็บและระยะเวลาการจัดเก็บของบันทึก
• มีการจัดทําเอกสารขันตอนการกําจัดไว ้
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