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ຄ  ຳນ  ຳ 

ຄ  ນເຮ ຳມສີດິຫວງັວຳ່ຈະໄດໍ້ບ ລິໂພກອຳຫຳນທ່ີປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສ  ມແກກ່ຳນບ ລິໂພກ. 

ຄວຳມເຈບັປ່ວຍ ແລະ ບຳດແຜຈຳກອຳຫຳນເປັນພິດ ແມນ່ເປັນສິ່ ງທ່ີບ ່ ເພ່ິງປຳຖະໜຳ; ຮໍ້ຳຍແຮງ 

ໄປກວຳ່ນ ັໍ້ນແມນ່ເຖງິແກຊ່ວີດິໄດໍ້ ແລະ ມຜີ  ນອ ່ ນໆຕຳມມຳເຊ່ັນ: ກຳນລະບຳດຂອງ ພະຍຳດ 

ທ່ີເກດີຈຳກອຳຫຳນ ສຳມຳດສໍ້ຳງຄວຳມເສຍຫຳຍທຳງ ດໍ້ຳນກຳນຄໍ້ຳ ແລະ ກຳນທອ່ງທຽ່ວ ແລະ 

ພຳໃຫໍ້ເກດີມກີຳນສ ນເສຍລຳຍໄດໍ້, ກຳນຫວຳ່ງງຳນ ແລະ ມຄີະດຮີ ໍ້ອງຟໍ້ອງຂຶໍ້ນ. ອຳຫຳນທ່ີບ ດ

ເນ ່ ຳ ເຮັດໃຫໍ້ມກີຳນເສຍຫຳຍ, ຄຳ່ໃຊໍ້ຈຳ່ຍສ ງ ແລະ ມຜີ  ນ ກະທ ບທຳງດໍ້ຳນກຳນຄໍ້ຳ ແລະ 

ຄວຳມເຊ ່ ອໝ ັໍ້ນຂອງຜ ໍ້ບ ລິໂພກອກີດໍ້ວຍ. 

ກຳນຄໍ້ຳອຳຫຳນລະຫວຳ່ງປະເທດ ແລະ ກຳນເດນີທຳງຕຳ່ງປະເທດໄດໍ້ເພ່ີມຂຶໍ້ນ ຊຶ່ ງ 

ໄດໍ້ນ  ຳຜ  ນປະໂຫຍດທ່ີສ  ຳຄນັ ທຳງດໍ້ຳນ ສງັຄ  ມ ແລະ ເສດຖະກດິ. ຂະນະດຽວກນັນ ັໍ້ນ 

ມນັສຳມຳດເຮັດໃຫໍ້ເກດີກຳນແຜລ່ະບຳດພະຍຳດໄປທ ່ວໂລກງຳ່ຍຂຶໍ້ນ. ພຶດຕກິ  ຳໃນກຳນບ ລິໂພກ

ອຳຫຳນ, ເຕັກໂນໂລຊກີຳນຜະລິດອຳຫຳນ, ກຳນປງຸແຕງ່ ແລະ ກຳນຈ  ຳໜຳ່ຍ ອຳຫຳນ 

ມກີຳນປ່ຽນແປງ ຢຳ່ງຫ ວງຫ ຳຍໃນໄລຍະ 2 ທ ດສະຫວດັຜຳ່ນມຳ. ດ ັງ່ນ ັໍ້ນກຳນຄວບຄມຸກຳນ 

ສຂຸະ ອະນຳໄມອຳຫຳນ ທ່ີມປີະສດິທິຜ  ນ ແມນ່ ເປັນສິ່ ງທ່ີສ  ຳຄນັ ເພ ່ ອປໍ້ອງກນັ ບ ່ ໃຫໍ້ເກດີ 

ມຜີ  ນກະທ ບຕ ່ ສຂຸະພຳບ ແລະ ເສດຖະກດິຈຳກ ຄວຳມເຈບັປ່ວຍ ແລະ ບຳດເຈບັ 

ອຳຫຳນທ່ີເປັນພິດ, ກຳນ ບ ດເນ ່ ຳຂອງອຳຫຳນ . ທກຸໆຄ  ນ, ຮວມທງັຊຳວກະສກິອນ ແລະ ຜ ໍ້

ປ ກລໍ້ຽງ, ເຈ ໍ້ຳຂອງໂຮງງຳນ ແລະ ຜ ໍ້ຜະລິດ, ຜ ໍ້ ປງຸແຕງ່ອຳຫຳນ ແລະ ຜ ໍ້ບ ລິໂພກ 

ຕໍ້ອງມຄີວຳມຮບັຜິດຊອບເພ ່ ອຮບັປະ ກນັວຳ່ອຳຫຳນເຫ  ່ ຳນ ັໍ້ນມຄີວຳມປອດໄພ ແລະ ເໝຳະ

ສ  ມສ  ຳລບັບ ລໂິພກ.  

ຫ ກັກຳນທ ່ວໄປນີໍ້ໄດໍ້ ວຳງພ ໍ້ນຖຳນ ໃນກຳນຮບັປະກນັ ກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ ແລະ 

ຕໍ້ອງໃຊໍ້ ຮວ່ມກບັຫ ກັກຳນ ກຳນປະຕບິດັ ກຳນອະນຳໄມສະເພຳະ ຕຳມຄວຳມເຫມຳະສ  ມ ແລະ 

ຄ ແ່ນະນ  ຳກຽ່ວກບັເງ  ອນໄຂມຳດຕະຖຳນທຳງດໍ້ຳນຈລຸິນຊວີະວທິະຍຳ. ເອກະສຳນ 

ນີໍ້ໄດໍ້ປະຕບິດັຕຳມຕອ່ງໂສໍ້ອຳຫຳນ ຊຶ່ ງເລີ່ ມຈຳກກຳນຜະລິດ ເບ ໍ້ອງຕ  ໍ້ນ ຈ  ນເຖງິຂ ັໍ້ນຕອນສດຸ 

ທໍ້ຳຍຄ ກຳນບ ລິໂພກ ແລະ ເນັໍ້ນໜກັເຖງິ ຈດຸສ  ຳຄນັ ກຳນຄວບຄມຸກຳນອະນຳໄມ 

ໃນແຕລ່ະຂ ັໍ້ນຕອນ. ເອກະສຳນນີໍ້ໄດໍ້ອງີໃສພ່ ໍ້ນຖຳນແນວທຳງຂອງລະບ  ບກຳນວເິຄຳະອນັຕະລຳຍ 

ແລະ ຈດຸທ່ີຕໍ້ອງຄວບຄມຸ (HACCP) ໃນບອ່ນທ່ີເປັນໄປໄດໍ້ ເພ ່ ອສ  ່ງເສມີ ຄວຳມປອດໄພ 

ຂອງອຳຫຳນທ່ີໄດໍ້ອະທິບຳຍໄວໍ້ໃນ ລະບ  ບກຳນວເິຄຳະອນັຕະລຳຍ ແລະ ຈດຸທ່ີຕໍ້ອງຄວບຄມຸ 

ແລະ ບ  ດແນະນ  ຳກຳນນ  ຳໃຊໍ້ (ເອກະສຳນຊໍ້ອນທໍ້ຳຍ). 

ບນັດຳກຳນຄວບຄມຸທ່ີອະທິບຳຍໄວໍ້ໃນຫ ກັກຳນທ ່ວໄປນີໍ້ແມນ່ເປັນທ່ີຍອມຮບັກນັໃນລະດບັ

ສຳກ  ນແລະມຄີວຳມສ  ຳຄນັແລະສິ່ ງຈ  ຳເປັນ ທ່ີຈະໃຫໍ້ໝ ັໍ້ນໃຈໄດໍ້ວຳ່ອຳຫຳນປອດໄພ ແລະເໝຳະ 

ສ  ມສ  ຳລບັບ ລໂິພກ. ຫ ກັກຳນທ ່ວໄປນີໍ້ໄດໍ້ສະເໜີມຳຍງັລດັຖະບຳນ, ຝຳ່ຍອດຸສຳຫະກ  ຳ (ລວມທງັ 
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ຜ ໍ້ຜະລິດຂ ັໍ້ນ ຕ  ໍ້ນລຳຍຍອ່ຍ, ຜ ໍ້ຜະລິດ, ຜ ໍ້ບ ລິກຳນ ແລະ ຜ ໍ້ຂຳຍຍອ່ຍ) ແລະ ຜ ໍ້ບ ລິໂພກ. 

ໝວດທີ I  - ຈດຸປະສ  ງ 

1.1 ຈດຸປະສ  ງຂອງຫ ກັກຳນກຽ່ວກບັກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ ຂອງກ  ດລະຫດັອຳຫຳນສຳກ  ນ 

   

▪ ກ  ຳນ  ດຫ ກັກຳນທ່ີຈ  ຳເປັນກຽ່ວກບັກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນທ ່ວຕອ່ງໂສໍ້ອຳຫຳນ (ຊຶ່ ງກວມ 

ເອ ຳກຳນ ຜະລິດເບ ໍ້ອງຕ  ໍ້ນຈ  ນເຖງິຜ ໍ້ບ ລິໂພກ) ເພ ່ ອບນັລເຸປ ໍ້ຳ ຫມຳຍ ຂອງ ກຳນ 

ຮບັປະກນັວຳ່ອຳຫຳນປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສ  ມ ສ  ຳລບັຜ ໍ້ບ ລິໂພກ; 

▪ ແນະນ  ຳ ແນວທຳງພ ໍ້ນຖຳນ ຂອງລະບ  ບຫ ກັກຳນວເິຄຳະ ແລະ ຈດຸທ່ີຕໍ້ອງຄວບຄມຸ 

(HACCP) ເພ ່ ອ ເປັນເຄ ່ ອງມ  ໃນສ  ່ງເສມີຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ; 

▪ ກ  ຳນ  ດວທີິກຳນນ  ຳໃຊໍ້ບນັດຳຫ ກັກຳນດ ັງ່ກຳ່ວ ແນວໃດ; ແລະ  

▪ ໃຫໍ້ແນວທຳງສະເພຳະກຽ່ວກບັກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນທ່ີຈ  ຳເປັນສ  ຳລບັແຕລ່ະຂອດຂອງ 

ຕອ່ງໂສໍ້ກຳນຜະລິດອຳຫຳນ ຫ   ປະເພດອຳຫຳນ; ເພ ່ ອກຳນກ  ຳນ  ດສະເພຳະ 

ໃຫໍ້ຂ  ງເຂດດ ັງ່ກຳ່ວ. 

 

ໝວດທີ II - ຂອບເຂດ ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ ແລະ ຄ  ຳນຍິຳມ 

2.1. ຂອບເຂດ 

2.1.1 ຕອ່ງໂສໍ້ອຳຫຳນ 

ເອກະສຳນສະບບັນີໍ້ໄດໍ້ສໍ້ຳງຂຶໍ້ນຕຳມຕອ່ງໂສໍ້ອຳຫຳນ ເລີ່ ມແຕກ່ຳນຜະລິດ ເບ ໍ້ອງຕ  ໍ້ນ 

ຈ  ນເຖງິຜ ໍ້ບ ລິໂພກ ໂດຍກຳນກ  ຳນ  ດເງ  ່ອນໄຂທ່ີຈ  ຳເປັນ ໃນກຳນອະນຳໄມ ສ  ຳ ລບັກຳນ ຜະລິດ 

ອຳຫຳນທ່ີປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສ  ມແກກ່ຳນບ ລິໂພກ. ເອກກະສຳນດງ່ກຳ່ວນີໍ້ຈະໃຫໍ້ໂຄງ 

ສໍ້ຳງພ ໍ້ນຖຳນ ໃຫໍ້ແກສ່ິ່ ງອ ່ ນ ໂດຍສະເພຳະມຳດຕະຖຳນທ່ີຈະນ  ຳໃຊໍ້ໃນຂ  ງເຂດໃດນຶ່ງສະເພຳະ. 

ມຳດຕະຖຳນ ແລະ ຄ ມ່  ແນະນ  ຳສະເພຳະຕໍ້ອງໄດໍ້ໃຊໍ້ຮວ່ມກບັ ລະບ  ບວເິຄຳະ ແລະ 

ຈດຸທ່ີຕໍ້ອງຄວບຄມຸ (HACCP) ແລະ ຄ ມ  ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ (ເອກະສຳນຊໍ້ອນທໍ້ຳຍ). 

2.1.2  ບ  ດບຳດຂອງພຳກລດັ, ອດຸສຳຫະກ  ຳກຳນຜະລິດ ແລະ ຜ ໍ້ບ ລິໂພກ 

ອ  ງກຳນຈດັຕ ັໍ້ງຂອງລດັທ່ີກຽ່ວຂໍ້ອງເປັນຜ ໍ້ພິຈຳລະນຳເນ ໍ້ອໃນຂອງເອກະສຳນນີໍ້ 

ແລະຕດັສນິວຳ່ຄວນສ  ່ງເສມີກຳນຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັຫ ກັກຳນທ ່ວໄປຂອງກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນແນວໃ

ໃດໃຫໍ້ດ່ທ່ີີສດຸ ເພ ່ ອ: 

• ປໍ້ອງກນັຜ ໍ້ບ ລໂິພກ ຢຳ່ງພຽງພ ຈຳກກຳນເຈບັປ່ວຍ ແລະ ບຳດເຈບັ 
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ສຳເຫດມຳຈຳກອຳຫຳນ; ບນັດຳນະໂຍບຳຍ ທ່ີຈ  ຳເປັນ 

ຕໍ້ອງໄດໍ້ຄ  ຳນງຶເຖງິກຸມ່ຄ  ນທ່ີມຄີວຳມສຽ່ງ ຫ   ກຸມ່ອ ່ ນໆຂອງປະຊຳກອນ. 

• ສະໜອງກຳນຮບັປະກນັວຳ່ອຳຫຳນມຄີວຳມເໝຳະສ  ມສ  ຳລບັຜ ໍ້ບ ລິໂພກ; 

• ຮກັສຳຄວຳມເຊ ່ ອໝ ັໍ້ນໃນກຳນຄໍ້ຳອຳຫຳນລະຫວຳ່ງປະເທດ; 

• ສະໜອງແຜນງຳນສຂຸະສກຶສຳທ່ີສຳມຳດສ ່ ສຳນໄດໍ້ຢຳ່ງມປີະສດິທິຜ  ນ 

ກຽ່ວກບັຫ ກັກຳນຂອງກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນໄປຍງັພຳກອດຸສຳຫະກ  ຳ ແລະ 

ຜ ໍ້ບ ລິໂພກ. 

 

ພຳກສວ່ນອດຸສຳຫະກ  ຳ ຕໍ້ອງນ  ຳໃຊໍ້ກຳນປະຕບິດັຕ  ວຈງິກຽ່ວກບັກຳນອະນຳໄມ ທ່ີໄດໍ້ກ  ຳນ  ດ 

ໃນເອກະສຳນນີໍ້ເພ ່ ອ: 

• ສະໜອງອຳຫຳນທ່ີມຄີວຳມປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສ  ມສ  ຳລບັຜ ໍ້ບ ລໂິພກ; 

• ຮບັປະກນັໃຫໍ້ຜ ໍ້ບ ລິໂພກມຂີ ໍ້ມ  ນຊດັເຈນ ແລະ ເຂ ໍ້ຳໃຈງຳ່ຍດໍ້ວຍກຳນສະແດງ ສະ 

ຫ ຳກ ແລະ ວທີິອ ່ ນ ທ່ີເໝຳະສ  ມ, ເພ ່ ອໃຫໍ້ພວກເຂ ຳສຳມຳດ ປໍ້ອງກນັອຳຫຳນ 

ຈຳກກຳນປ ນເປ ໍ້ອນ ແລະ ກຳນຈະເລີນເຕບີໂຕ/ມຊີວີດິຢ ລ່ອດ ຂອງ ເຊ ໍ້ອ 

ພະຍຳດດໍ້ວຍກຳນເກບັຮກັສຳ, ກຳນຈດັກຳນ ແລະ ກຳນປງຸແຕງ່ຢຳ່ງຖ ກຕໍ້ອງ. 

• ຮກັສຳຄວຳມເຊ ່ ອໝ ັໍ້ນໃນກຳນຄໍ້ຳອຳຫຳນລະຫວຳ່ງປະເທດ; 

 

ຜ ໍ້ບ ລິໂພກຄວນຮບັຮ ໍ້ບ  ດບຳດຂອງຕ  ນເອງ ໂດຍກຳນປະຕບິດັຄ  ຳແນະນ  ຳ ແລະ ນ  ຳໃຊໍ້ມຳດ 

ຕະກຳນດໍ້ຳນອະນຳໄມທ່ີເໝຳະສ  ມ. 

2.2. ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ 

 ແຕລ່ະພຳກ ຂອງເອກກະສຳນນີໍ້ ໄດໍ້ເວ ໍ້ຳເຖງິ ທງັສອງຈດຸປະສ  ງ ທ່ີຕໍ້ອງບນັລ ຸ ແລະ 

ເຫດຜ  ນທ່ີຢ ເ່ບ ໍ້ອງຫ ງັ ຂອງຈດຸປະສ  ງດ ັງ່ກຳ່ວ ໃນດໍ້ຳນຂອງຄວຳມປອດໄພ ແລະ ຄວຳມ

ເໝຳະສ  ມຂອງອຳຫຳນ. 

ໃນພຳກທີ III ໄດໍ້ເວ ໍ້ຳເຖງິຂ ັໍ້ນຕອນ ແລະ ກຳນຜະລິດເບ ອງຕ  ໍ້ນ ແລະ ບນັດຳ 

ຂ ັໍ້ນຕອນທ່ີພ  ວພນັ. ເຖງິວຳ່ກຳນປະຕບິດັ 

ກຳນອະນະໄມອຳດຈະບ ່ ຄ ກນັສ  ຳລບັອຳຫຳນແຕລ່ະຊະນດິ ແລະ ມຫີລກັກຳນສະເພຳະຄວນຈະ 

ໄດໍ້ນ  ຳໃຊໍ້ໃນບອ່ນທ່ີເໝຳະສ  ມ, ບຳງຫລກັກຳນແນະນ  ຳທ  ່ວໄປແມນ່ມ ີ ໃນພຳກນີໍ້. ໃນພຳກທີ IV 

ຫຳພຳກທີ X ໄດໍ້ກ  ຳນ  ດ ຫ ກັກຳນອະນຳໄມ ທ່ີນ  ຳໃຊໍ້ທ  ່ວທງັຫມ  ດຂອງ ຕອ່ງໂສໍ້ກຳນຜະລິດ 

ອຳຫຳນ ຈ  ນເຖງິ ບອ່ນຂຳຍ. ພຳກທີ IX ຍງັໄດໍ້ເວ ໍ້ຳເຖງິຂ ໍ້ມ  ນຂຳ່ວສຳນຂອງຜ ໍ້ບ ລິໂພກ 

ທ່ີມບີ  ດບຳຳ  ຳຄນັຂອງຜ ໍ້ບ ລໂິພກເຂ ໍ້ຳໃນ ກຳນບ  ຳລງຸຮກັສຳຄວຳມປອດໄພ ແລະ 

ຄວຳມເໝຳະສ  ມຂອງອຳຫຳນ. 
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 ອຳດຈະມສີະພຳບກຳນທ່ີບ ່ ສຳມຳດຫ ີກລຽງໄດໍ້ ທ່ີກຳນກ  ຳນ  ດສະເພຳະ ບຳງອນັໃນເອກ

ກະສຳນນີໍ້ນ  ຳໃຊໍ້ບ ່ ໄດໍ້. ຄ  ຳຖຳມພ ໍ້ນຖຳນທ່ີໃຊໍ້ໃນ ແຕລ່ະກ ລະນ ີ ແມນ່: ແມນ່ຫຍງັເປັນສິ່ ງທ່ີຈ  ຳ

ເປັນ ແລະເໝຳະສ  ມທ່ີເປັນພ ໍ້ນຖຳນຄວຳມປອດໄພ ແລະ ຄວຳມເໝຳະສ  ມຂອງຜ ໍ້ບ ລິໂພກ? 

ຂ ໍ້ຄວຳມຂອງເອກກະສຳນນີໍ້ໄດໍ້ຊີໍ້ໃຫໍ້ເຫັນວຳ່ ບນັດຳຄ  ຳຖຳມເກດີຂຶໍ້ນມກັຈະໃຊໍ້ປະໂຫຍກ“

ໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນ“ ແລະ “ ໃນບອ່ນທ່ີເໝຳະສ  ມ “ ໃນທຳງປະຕບິດັໝຳຍຄວຳມວຳ່ ໂດຍທ ່ວໄປ 

ເຖງິວຳ່ຂ ໍ້ກ  ຳນ  ດທ  ່ວໄປຈະມຄີວຳມເໝຳະສ  ມ ແລະ ມເີຫດຜ  ນພ ສ  ມຄວນ, ຊຶ່ ງໃນບຳງກ ລະນອີຳດ 

ຈ  ຳເປັນຫ   ເໝຳະສ  ມສ  ຳລບັຄວຳມປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສ  ມ. ໃນກຳນຕດັສນິວຳ່ກຳນກ  ຳນ  ດ 

ອນັໃດທ່ີຈ  ຳເປັນຫລ  ເຫມຳະສ  ມ ຕໍ້ອງໄດໍ້ມກີຳນປະເມນີຄວຳມສຽ່ງ ຊຶ່ ງ ສວ່ນໃຫຍຈ່ະໃຊໍ້ກອບ 

ຂອງ HACCP. ໂດຍວທີິນີໍ້ຈະເຮັດໃຫໍ້ຂ ໍ້ກ  ຳນ  ດໃນເອກກະສຳນນີໍ້ມກີຳນປບັຕ  ວໄດໍ້ແລະ ສຳມຳດ

ໃຊໍ້ຢຳ່ງເຫຳະສ  ມ ແລະ ສອດຄອ່ງກບັກບັຈດຸປະສ  ງທ  ່ວໄປ ໃນກຳນຜະລິດອຳຫຳນທ່ີປອດໄພ 

ແລະ ເຫມຳະສ  ມສ  ຳລບັກຳນບ ລິໂພກ.ຢຳກເຮັດໄດໍ້ແນວນ ັໍ້ນ ແມນ່ ຕໍ້ອງໄດໍ້ຄ  ຳນງຶເຖງິ ຄວຳມສຽ່ງ 

ທ່ີຫລຳກຫລຳຍ ແລະ ລະດບັຄວຳມສຽ່ງທ່ີກຽ່ວພນັໃນກຳນຜະລິດອຳຫຳນ, ຄ  ຳແນະນ  ຳເພີໍ້ມເຕມີ 

ແມນ່ມສີ  ຳລບັອຳຫຳນ ສະເພຳະແຕລ່ະຢຳ່ງ. 

2.3. ຄ  ຳນຍິຳມ 

ສ  ຳລບັຈດຸປະສ  ງສະເພຳະມຳດຕະຖຳນນີໍ້,ຄວຳມໝຳຍຂອງຄ  ຳສບັດ ັງ່ລຸມ່ນີໍ້ແມນ່

ມຄີວຳມຫມຳຍດ ັງ່ນີໍ້ ໍ້ 

ກຳນທ  ຳຄວຳມສະອຳດ (Cleaning)- ໝຳຍເຖງິກຳນເອ ຳສິ່ ງເປິະເປ ໍ້ອນ, ເສດອຳຫຳນ, ຂີໍ້ຝຸນ່, 

ໄຂມນັ ຫ   ວດັຖອຸ ່ ນໆທ່ີບ ອະນຍຸຳດ ອອກ. 

 

ສຳນປ ນເປ ໍ້ອນ (Contaminant)- ໝຳຍເຖງິຈລຸິນຊ ີຫ   ສຳນເຄມ,ີ ວດັຖແຸປກປອມ ຫ   ສຳນອ ່ ນ

ທ່ີບ ່ ໄດໍ້ຕ ັໍ້ງໃຈໃສລ່  ງໄປໃນອຳຫຳນ ທ່ີອຳດມບີນັຫຳຕ ່ ຄວຳມປອດໄພ ຫ   ຄວຳມເໝຳະ

ສ  ມຂອງອຳຫຳນ.  

 

ກຳນປ ນເປ ໍ້ອນ (Contamination)- ໝຳຍເຖງິກຳນເຮັດໃຫໍ້ເກດີ ຫ   ກຳນເກດີຂຶໍ້ນເອງຂອງສຳນ

ປ ນເປ ອນໃນອຳຫຳນ ຫ   ສິ່ ງແວດລໍ້ອມຂອງອຳຫຳນ. 

 

ກຳນຂໍ້ຳເຊ ໍ້ອໂລກ(Disinfection)- ໝຳຍເຖງິກຳນລ  ດຈ  ຳນວນຈລຸິນຊໃີນສະພຳບແວດ

ລໍ້ອມໃນລະດບັທ່ີບ ່ ກ ່ໃຫໍ້ເກດີບນັຫຳຕ ່ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ເຫມຳະສ  ມຂອງອຳຫຳນ ໂດຍໃຊໍ້ສຳນ

ເຄມ ີແລະ ວທີິກຳຍຍະພຳບ  

 

ສິ່ ງປກຸສໍ້ຳງ (Establishment)- ໝຳຍເຖງິອຳຄຳນ ຫ   ບ ລິເວນທ່ີມກີຳນຈດັກຳນກບັອຳຫຳນ 
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ແລະ ບ ລິເວນອໍ້ອມຮອບ ທ່ີຢ ພ່ຳຍໃຕໍ້ກຳນຈດັກຳນແບບດຽວກນັ. 

 

ກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ (Food Hygiene)- ໝຳຍເຖງິບນັດຳເງ  ່ອນໄຂທງັໝ  ດ ແລະ ມຳດ

ຕະກຳນ ທ່ີຈ  ຳເປັນ ເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວຳມປອດໄພ ແລະ ເຫມຳະສ  ມຂອງອຳຫຳນໃນ ທກຸຂ ັໍ້ນ

ຕອນຂອງຕອ່ງໂສໍ້ອຳຫຳນ. 

 

ອນັຕະລຳຍ (Hazard)- ໝຳຍເຖງິຈລຸິນຊ,ີ ເຄມ ີ ແລະ ວດັຖທ່ີຸມຢີ ໃ່ນອຳຫຳນ ຫ   

ເງ  ່ອນໄຂອນັໃດທ່ີທ່ີເຮັດໃຫໍ້ອຳຫຳນ ເປັນສຳເຫດຂອງຜ  ນກະທ ບຕ ່ ສຂຸະພຳບ. 

 

HACCP- ແມນ່ລະບ  ບທ່ີມກີຳນກ  ຳນ  ດ, ປະເມນີ ແລະ ຄວບຄມຸອນັຕະລຳຍຊຶ່ ງມຄີວຳມສ  ຳຄນັຕ ່

ຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ. 

 

ຜ ໍ້ທ່ີຈດັກຳນກບັອຳຫຳນ (Food Handler)- ແມນ່ບກຸຄ  ນໃດນຶ່ງທ່ີປະຕບິດັກຳນໂດຍກ  ງກບັ 

ອຳຫຳນຫຸໍ້ມຫ ່ ຫລ  ບ ່ ຫຸໍ້ມຫ ່ ,  ເຄ ່ ອງມ   ແລະ ອປຸະກອນຜະລິດອຳຫຳນ ຫ   ພ ໍ້ນຜີວ ທ່ີສ  ຳຜດັກບັ

ອຳຫຳນ ແລະ ສະນ ັໍ້ນຈຶ່ງຕໍ້ອງໄດໍ້ປະຕບິດັຕຳມກບັກຳນກ  ຳນ  ດ ກຽ່ວກບັກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ. 

 

ຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ (Food Safety)- ແມນ່ກຳນຮບັປະກນັວຳ່ອຳຫຳນຈະນ ັໍ້ນບ ່ ກ ່ໃຫໍ້

ເກດີອນັຕະລຳຍແກຜ່ ໍ້ບ ລິໂພກໃນເວລຳກະກຽມ ຫ   ບ ລິໂພກ ຕຳມຈດຸປະສ  ງ ຂອງກຳນນ  ຳໃຊໍ້. 

 

ຄວຳມເໝຳະສ  ມຂອງອຳຫຳນ (Food suitability)- ແມນ່ກຳນຮບັປະກນັວຳ່ອຳຫຳນນ ັໍ້ນເປັນທ່ີ 

ຍອມຮບັສ  ຳລບັບ ລິໂພກຕຳມຈດຸປະສ  ງກຳນນ  ຳໃຊໍ້. 

 

ກຳນຜະລິດເບ ອງຕ  ໍ້ນ (Primary production)- ແມນ່ຂ ັໍ້ນຕອນຕຳ່ງໆໃນຕອ່ງໂສໍ້ຂອງອຳຫຳນ 

ຊຶ່ ງລວມທງັກຳນເກບັກຽ່ວ, ກຳນຂໍ້ຳສດັ, ກຳນຮດີນ  ມ, ກຳນຕກຶປຳ. 

ພຳກທີ III - ກຳນຜະລິດເບ ໍ້ອງຕ  ໍ້ນ 
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3.1. ກຳນອະນຳໄມສະພຳບແວດລໍ້ອມ 

ຄວນມກີຳນພິຈຳລະນຳເຖງິແຫ ງ່ກຳນປ ນເປ ໍ້ອນທ່ີສ  ຳຄນັຈຳກສະພຳບແວດລໍ້ອມ ໂດຍສະເພຳະ

ກຳນຜະລິດເບ ໍ້ອງຕ  ໍ້ນຕໍ້ອງບ ່ ປະຕບິດັໃນສະຖຳນທ່ີ ທ່ີມສີຳນທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ ໃນປະລິມຳນເກນີ

ກ  ຳນ  ດທ່ີອະນຍຸຳດໃນອຳຫຳນ. 

3.2. ກຳນອະນຳໄມແຫ ງ່ຜະລິດອຳຫຳນ 

ຄວນມກີຳນ ພິຈຳລະນຳຕະຫ ອດເວລຳ ກຽ່ວກບັຜ  ນກະທ ບທ່ີສ  ຳຄນັຂອງ ບນັດຳກດິ ຈະກ  ຳ 

ຕຳ່ງໆຂອງກຳນຜະລິດຂ ັໍ້ນຕ  ໍ້ນ ຕ ່ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສ  ມຂອງອຳຫຳນ. ໂດຍສະເພຳະ

ກຳນກ  ຳນ  ດຈດຸສະເພຳະຂອງກດິຈະກ  ຳ ທ່ີມຄີວຳມເປັນໄປໄດໍ້ຂອງ ກຳນປ ນເປ ໍ້ອນສ ງ 

ແລະກຳນປະຕບິດັມຳດຕະກຳນ ເພ ່ ອຫລດຸຜອ່ນຄວຳມອຳດເປັນໄປໄດໍ້ ດ ັງ່ກຳ່ວ. 

ແນວທຳງພ ໍ້ນຖຳນຂອງລະບ  ບ ຳ  HACCP ອຳດຈະຊວ່ຍໃນກຳນປະຕບິດັມຳດຕະກຳນດ ັງ່ກຳ່ວ- 

ຈ  ງ່ເບິ່ ງລະບ  ບກຳນວເິຄຳະ ອນັຕະລຳຍ ແລະ ກຳນຄວບຄມຸຈດຸວກິດິ ແລະ ຄ ມ່  ກຳນນ  ຳ

ໃຊໍ້(ເອກກະສຳນຊໍ້ອນທໍ້ຳຍ. 

ຜ ໍ້ຜະລິດ ຄວນປະຕບິດັມຳດຕະກຳນທ່ີແທດເໝຳະ ເພ ່ ອ: 

▪ ຄວບຄມຸກຳນປ ນເປ ໍ້ອນຈຳກອຳກຳດ, ດນິ, ນ  ໍ້ຳ, ອຳຫຳນສດັ, ປຍຸ ( ຮວມທງັປຍຸທ  ຳ

ມະຊຳດ ) ຢຳປຳບສດັຕ ພ ດ, ຢຳປ ວສດັ ຫ   ສຳນອ ່ ນໆທ່ີໃຊໍ້ໃນກຳນຜະລິດເບ ໍ້ອງຕ  ໍ້ນ 

▪ ຄວບຄມຸສຂຸະພຳບຂອງພ ດ ແລະ ສດັເພ ່ ອບ ່ ໃຫໍ້ເກດີມຜີ  ນກະທ ບຕ ່ ສຂຸະພຳບຈຳກກຳນ

ບ ລິໂພກອຳຫຳນ ຫ   ຜ  ນກະທ ບຕ ່ ຄວຳມເໝຳະສ  ມຂອງຜະລິດຕະພນັ ແລະ 

ຈດຸປະສ  ງ : 

ກຳນຜະລິດເບ ໍ້ອງຕ  ໍ້ນ ຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ປະຕບິດັໃນລກັສະນະທ່ີຮບັປະກນັວຳ່ອຳຫຳນນ ັໍ້ນປອດໄພ ແລະ

ເໝຳະສ  ມກບັຈດຸປະສ  ງທ່ີຈະໃຊໍ້ . ໃນບອ່ນຈ  ຳເປັນ, ຊຶ່ ງລວມທງັ: 

-  ຫ ີກເວັໍ້ນກຳນນ  ຳໃຊໍ້ສະຖຳນທ່ີ ທ່ີມສີະພຳບແວດລໍ້ອມທ່ີມຜີ  ນກະທ ບເຖງິຄວຳມປອດໄພຂອງ    

 ອຳຫຳນ 

- ກຳນຄວບຄມຸສຳນປ ນເປ ໍ້ອນ, ສດັ ແລະ ແມງໄມ ໍ້ ແລະ ພະຍຳດຈຳກສດັ ແລະ ພ ດໃນທກຸ

ວທີິທຳງເພ ່ ອບ ່ ໃຫໍ້ມຜີ  ນກະທ ບ ຕ ່ ຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ. 

ກຳນຍອມຮບັກຳນປະຕບິດັ ແລະ ມຳດຕະກຳນມຳໃຊໍ້ເພ ່ ອຮບັປະກນັວຳ່ອຳຫຳນ ທ່ີຖ ກຜະລິດ 

ໃນພຳຍໃຕໍ້ເງ  ່ອນໄຂສຂຸະອະນຳໄມທ່ີດ.ີ 

ເຫດຜ  ນ 

  ເພ ່ ອຫ ຼຸດຜອ່ນກຳນເກດີມຄີວຳມອນັຕະລຳຍທ່ີຈະມຜີ  ນກະທ ບຕ ່ ຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ ຫ   

ຄວຳມເໝຳະສ  ມ ສ  ຳລບັກຳນບ ລິໂພກ ໃນຂ ັໍ້ນຕອນສດຸທໍ້ຳຍຂອງຕອ່ງໂສໍ້ອຳຫຳນ. 
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▪ ປໍ້ອງກຳນແຫລງ່ອຳຫຳນຈຳກກຳນປ ນເປ ໍ້ອນຈຳກອຳຈ  ມຂ ແລະ ອ ່ ນໆ. 

    

ໂດຍສະເພຳະ,  ຄວນມກີຳນເອ ຳໃຈໃສໃ່ນກຳນຄວບຄມຸສິ່ ງເສດເຫ  ອ ແລະ ກຳນເກບັ

ຮກັສຳສຳນ ທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍໃຫໍ້ດ.ີ ແຜນງຳນໃນຟຳມເພ ່ ອບນັລເຸປ ໍ້ຳໝຳຍສະເພຳະຄວຳມປອດ

ໄພ ຂອງອຳຫຳນໄດໍ້ກຳຍເປັນ ສວ່ນນ ່ງທ່ີສ  ຳຄນັ ຂອງກຳນຜະລດິເບ ໍ້ອງຕ  ໍ້ນ ແລະ 

ຄວນມກີຳນກະຕກຸຊຸກຍ ໍ້.. 

3.3. ກຳນຈດັກຳນ, ກຳນເກບັຮກັສຳສຳນແລະກຳນຂ  ນສ  ່ງ 

ຕໍ້ອງມຂີ ັໍ້ນຕອນໃນດ  ຳເນນີກຳນເພ ່ ອ: 

▪ ຄດັເລ ອກອຳຫຳນ ແລະ ສວ່ນປະກອບຂອງອຳຫຳນ ເພ ່ ອແຍກວດັຖທ່ີຸບ ່ ເໝຳະສ  ມແກ່

ກຳນບ ລິໂພກອອກໄປ. 

▪ ກ  ຳຈດັວດັຖຕຸຳ່ງໆ ດໍ້ວຍວທີິທຳງທ່ີມກີຳນອະນຳໄມດ ີແລະ 

▪  ປໍ້ອງກນັອຳຫຳນ ແລະ ສວ່ນປະກອບຂອງອຳຫຳນຈຳກກຳນປ ນເປ ໍ້ອນ ໂດຍສດັ 

ແລະແມງໄມ ໍ້ ຫ   ທຳງເຄມ,ີ ວດັຖ ຸຫ   ກຳນປ ນເປ ໍ້ອນດໍ້ຳນຈລຸິນຂ ີຫ  ສຳນອ ່ ນໆ ໃນ

ລະຫວຳ່ງກຳນປງຸແຕງ່, ກຳນເກບັຮກັສຳ ແລະ ກຳນຂ  ນສ  ່ງ. 

ຄວນມກີຳນເອ ຳໃຈໃສຄ່ວບຄມຸຢຳ່ງແທດເຫມຳະ ເພ ່ ອປໍ້ອງກນັກຳນເສ ່ ອມຄນຸນະພຳບ ແລະ ກຳນ

ບ ດເນ ່ ຳຂອງ    ອຳຫຳນ  ໂດຍມຳດຕະກຳນທ່ີເໝຳະສ  ມ ຊ ່ ງອຳດລວມເຖງິກຳນຄວບຄມຸ

ອນຸຫະພ ມ, ຄວຳມຊຸມ່ ແລະ ກຳນຄວບຄມຸອ ່ ນໆ. 

     

3.4. ກຳນອະນຳໄມ, ກຳນບ  ຳລງຸຮກັສຳ ແລະ ກຳນສຂຸະອະນຳໄມບກຸຂະລຳກອນ ໃນກຳນ  

ຜະລິດຂ ັໍ້ນຕ  ໍ້ນ 

ຕໍ້ອງມເີຄ ່ ອງມ  ອປຸະກອນ ແລະ ຂ ັໍ້ນຕອນກຳນປະຕບິດັກບັທ່ີເພ ່ ອຮບັປະກນັວຳ່: 

▪ ກຳນອະນຳໄມ ແລະກຳນບ  ຳລງຸຮກັສຳ ໄດໍ້ປະຕບິດັຢຳ່ງມປີະສດິທິຜ  ນແລະ  

▪ ຮກັສຳລະດບັຂອງຄວຳມສະອຳດສວ່ນບກຸຄ  ນ ຢ ໃ່ນລະດບັທ່ີເໝຳະສ  ມ 
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ໝວດທີ IV - ສິ່ ງປກຸສໍ້ຳງ:ກຳນອອກແບບ ແລະສິ່ ງອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກ 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. ທ່ີຕ ັໍ້ງ 

4.1.1. ສິ່ ງປກຸສໍ້ຳງ 

ຕໍ້ອງໄດໍ້ມກີຳນຄ  ຳເຖງິ ແຫ ງ່ກຳນປ ນເປ ໍ້ອນຕ  ໍ້ນຕ ໃນເວລຳທ່ີຕດັສນິໃຈປກຸສໍ້ຳງສະຖຳນທ່ີຜະລດິ

ອຳຫຳນ ເຊ່ັນດຽວກບັມຳດຕະກຳນທ່ີມປີະສດິທິຜ  ນທ່ີຈະຊວ່ຍປໍ້ອງກນັອຳຫຳນ. ອຳຄຳນ 

ຜະລິດອຳຫຳນ ຕໍ້ອງບ ່ ຕ ັ ໍ້ງຢ ບ່ອ່ນທ່ີ ຫລັງຈາກການພິຈາລະນາມາດຕະການແລ້ວຍັງຄົງມຜີ  ນ

ກະທ ບຕ ່ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ເໝຳະຂອງອຳຫຳນ. ໂດຍທ ່ວໄປແລໍ້ວອຳຄຳນຕ້ອງຢຳ່  ຫຳ່ງຈຳກ: 

▪ ບ ລິເວນທ່ີມສີະພຳບແວດລໍ້ອມທ່ີເປັນມ  ນລະພິດ ແລະ ມກີດິດຈະກ  ຳທຳງດໍ້ຳນອຸ

ດສະຫະກ  ຳ ຊຶ່ ງຈະນ  ຳໄປສ ກ່ຳນປ ນເປ ໍ້ອນ ຂອງອຳຫຳນຢຳ່ງຮໍ້ຳຍແຮງ 

▪ ບ ລິເວນນ  ໍ້ຳຖໍ້ວມເວັໍ້ນເສຍແຕມ່ກີຳນປໍ້ອງກນັຢຳ່ງພຽງພ  

▪ ໃນເຂດທ່ີມກີຳນແຜຂ່ະຫຍຳຍຂອງສດັ ແລະແມງໄມ ໍ້ 

▪ ໃນເຂດທ່ີມຂີອງເສຍເປັນຂອງແຂງ ຫ   ແຫ ວທ່ີບ ່ ສຳມຳດກ  ຳຈດັຢຳ່ງມປີະສດິທິພຳບ

ໄດໍ້ 

ຈດຸປະສ  ງ 

ທ່ີຕ ັໍ້ງ ຂອງອຳຄຳນ,ເຄ ່ ອງມ   ແລະ ອປຸະກອນ, ກຳນອອກແບບແລະ ກ ່ສໍ້ຳງ ແມນ່ຂ ໍ້ນຢ ກ່ບັປະເພດ

ຂອງກຳນປະກຳນປະຕບິດັກຳນ ແລະ ຄວຳມອນັຕະລຳຍທ່ີກຽ່ວຂໍ້ອງ ເພ ່ ອໃຫໍ້ຮບັປະກນັວຳ່ 

-    ມກີຳນຫລດຸຜອ່ນກຳນປ ນເປ ໍ້ອນມໜີໍ້ອຍທ່ີສດຸ; 

-    ກຳນອອກແບບ ແລະ ແຜນໂຄງຮຳ່ງ ຕໍ້ອງອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນ ກຳນບ  ຳລງຸ

ຮກັສຳ,ກຳນອະນຳໄມ ແລະ ກຳນຂໍ້ຳເຊ ໍ້ອເພ ່ ອຫ ຼຸດຜອ່ນກຳນປ ນເປຶໍ້ອນໃນອຳກຳດ; 

- ພ ໍ້ນຜິວ ແລະ ວດັສະດ ຸໂດຍສະເພຳະສິ່ ງທ່ີສ  ຳຜດັໂດຍກ  ງກບັອຳຫຳນ, 

ບ ່ ເປັນພິດໃນກຳນນ  ຳໃຊໍ້ ແລະ ມຄີວຳມຈ  ຳເປັນຕໍ້ອງແຂງແຮງ ແລະ 

ງຳ່ຍຕ ່ ກຳນບ  ຳລງຸຮກັສຳ ແລະ ສະອຳດ. 

-    ໃນບອ່ນທ່ີເຫມຳະສ  ມ,  ສິ່ ງອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ແລະ ອປຸະກອນເໝຳະສ  ມ

ສ  ຳລບັກຳນຄວບຄມຸອນຸຫະພ ມ, ຄວຳມຊຳ່ມຸ ແລະກຳນຄວບຄມຸອ ່ ນໆ; ແລະ 

-    ມກີຳນປໍ້ອງກນັທ່ີມປີະສດິທິຜ  ນ ເພ ່ ອບ ່ ໃຫໍ້ສດັ ແລະແມງໄມ ໍ້ເຂ ໍ້ຳມຳອຳໃສຢ .່ 

ເຫດຜ  ນ : 

ຄວນເອ ຳໃຈໃສໃ່ນກຳນອອກແບບ ແລະ ກຳນກ ່ສໍ້ຳງທ່ີຖ ກສຂຸະລກັສະນະ, ສະຖຳນທ່ີຕ ັໍ້ງເໝຳະສ  ມ

ແລະ ຈດັອປຸະກອນໃຫໍ້ພຽງພ  ເພ ່ ອໃຫໍ້ກຳນຄວບຄມຸອນັຕະລຳຍ ຢຳ່ງມປີະສດິທິພຳບ. 
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4.1.2. ເຄ ່ ອງມ   

ເຄ ່ ອງມ  ຕໍ້ອງຕ ັໍ້ງໃນສະຖຳນທ່ີຊ ່ ງ 

▪ ສຳມຳດສໍ້ອມແປງບ  ຳລງຸຮກັສຳ ແລະ ອະນຳໄມໄດໍ້ທ  ່ວເຖງິ 

▪ ມໜີໍ້ຳທ່ີຕຳມຈດຸປະສ  ງຂອງກຳນນ  ຳໃຊໍ້ 

▪ ອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນປະຕບິດັກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນທ່ີດ ີແລະ ກຳນ

ກວດກຳຕດິຕຳມ 

4.2. ອຳຄຳນ ແລະ ຫໍ້ອງ 

4.2.1 ກຳນອອກແບບ ແລະ ແຜນວຳດ 

ກຳນອອກແບບ ແລະ ແບບແຜນຂອງອຳຄຳນຜະລິດອຳຫຳນຕໍ້ອງເຫມຳະສ  ມ ແລະ 

ເປັນໄປຕຳມຫລກັກຳນຂອງກຳນ ອະນຳໄມອຳຫຳນທ່ີດ ີຮວມທງັກຳນປໍ້ອງກນັກຳນປ ນເປ ໍ້ອນໄຂວ່

ໃນລະຫວຳ່ງ ແລະກ  ຳລງັປະຕບິດັກຳນກບັອຳຫຳນ. 

 

4.2.2 ໂຄງສໍ້ຳງພຳຍໃນ ແລະ ກຳນຕດິຕ ັໍ້ງ 

ໂຄງສໍ້ຳງທ່ີຢ ພ່ຳຍອຳຄຳນຜະລິດອຳຫຳນ ຄວນສໍ້ຳງໃຫໍ້ຢ ໃ່ນສະພຳບດ ີເຮັດດໍ້ວຍວດັສະດທ່ີຸທ  ນ

ທຳນ ແລະ ບ  ຳລງຸຮກັສຳ ແລະ ອະນຳໄມງຳ່ຍ ແລະ ຂໍ້ຳເຊ ໍ້ອໂລກໄດໍ້.ໂດຍສະເພຳະ ໃນເງ  ່ອນ

ໄຂ ພິເສດ ດ ັງ່ລຸມ່ນີໍ້ທ່ີຈະຕໍ້ອງມໄີວໍ້ໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນເພ ່ ອໃຫໍ້ມກີຳນປໍ້ອງກນັຄວຳມປອດໄພ ແລະ

ເໝຳະສ  ມ ຂອງອຳຫຳນ ເຊ່ັນ: 

▪ ພ ໍ້ນຜິວຂອງຝຳ, ຝຳກ ັໍ້ນ ແລະ ພ ໍ້ນ ຄວນເຮັດດໍ້ວຍວດັສະດ ຸທ່ີບ ່ ດ ດຊມຶນ  ໍ້ຳແລະບ ່

ເປັນພິດຕ ່ ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ 

▪ ຝຳ ແລະ ຝຳກ ັໍ້ນ ຕໍ້ອງມຜິີວໜໍ້ຳລຽບມຄີວຳມສ ງ ຢຳ່ງ ເໝຳະສ  ມແກກ່ຳນປະຕບິດັ

ງຳນ 

▪ ເພດຳນ ແລະ ສິ່ ງທ່ີຢຳ່  ຂ ໍ້ຳງເທິງຕໍ້ອງສໍ້ຳງແລະຕ  ບແຕໍ້ງເພ ່ ອຫລດຸຜອ່ນກຳນສະສ  ມ

ຂີໍ້ຝຸນ່  ແລະກຳນຈບັຕ  ວຂອງນ  ໍ້ຳ ແລະ ກຳນແຕກຫກັຂອງເສດວດັຖແຸມນ່ໜໍ້ອຍທ່ີ

ສດຸ 

▪ ປ່ອງຢໍ້ຽມຕໍ້ອງທ  ຳຄວຳມສະອຳດໄດໍ້ງຳ່ຍ, ມກີຳນສະສ  ມຂີໍ້ຝຸນ່ໜໍ້ອຍທ່ີສດຸ ແລະ

ບອ່ນໃດທ່ີຈ  ຳເປັນຈະຕໍ້ອງມໜີໍ້ຳຕຳ່ງກນັແມງໄມ ໍ້ ຊ ່ ງສຳມຳດເອ ຳອອກໄປອະນຳໄມ

ໄດໍ້ ແລະຄວນກ  ຳນ  ດບອ່ນໃດທ່ີຕໍ້ອງໃສປ່່ອງຢໍ້ຽມ. 

▪ ປະຕ ມພຶີໍ້ນຜິວລຽບ ແລະ ບ ່ ດ ດຊມຶນ  ໍ້ຳ ແລະງຳ່ຍຕ ່ ກຳນອະນຳໄມ ແລະ ບອ່ນໃດທ່ີ 

ຈ  ຳເປັນຕໍ້ອງໄດໍ້ຂໍ້ຳເຊ ໍ້ອ 
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▪ ພ ໍ້ນຜິວທ່ີປະຕບິດັງຳນ ທ່ີສ່  ຳຜດັກບັອຳຫຳນໂດຍກ  ງ ຕໍ້ອງຢ ໃ່ນສະພຳບດ ີມຄີວຳມ

ທ ນທຳນ ແລະ ງຳ່ຍຕ ່ ກຳນອະນຳໄມ ບ  ຳລງຸຮກັສຳ ແລະ ຂໍ້ຳເຊ ໍ້ອ, ພ ໍ້ນຕໍ້ອງ

ລຽບພຽງບ ່ ດ ດຊ ມ ແລະ ບ ່ ມປີະຕກິລິິຍຳກບັອຳຫຳນ, ສຳນທ  ຳຄວຳມສະອຳດ, ຂໍ້ຳ

ເຊ ໍ້ອໂລກ ໃນເງ  ່ອນໄຂທ  ຳງຳນປ ກກະຕ.ິ 

 

4.2.3 ສະຖຳນທ່ີຊ  ່ວຄຳວ/ສະຖຳນທ່ີເຄ ່ ອນຍໍ້ຳຍໄດໍ້ ແລະ ເຄ ່ ອງຈກັຂຳຍເຄ ່ ອງ 

ສະຖຳນທ່ີ ແລະ ໂຄງ່ສໍ້ຳງທ່ີເວ ໍ້ຳເຖງິນີໍ້ແມນ່ກວມເຖງິຕະຫ ຳດ, ແຜງລອຍຂຳຍສນິຄໍ້ຳ,  ແລະ 

ລ  ດຂຳຍອຳຫຳນແຄມທຳງ ສະຖຳນທ່ີຈ  ຳຫນຳ່ຍສິ່ ງຂອງອຳຫຳນຊ  ່ວຄຳວ ທ່ີມກີຳນປງຸແຕງ່ອຳຫຳນ

ເຊ່ັນ: ເຕັນ ແລະ  

ສະຖຳນທ່ີແລະໂຄງສໍ້ຳງດ ັງ່ກຳ່ວຄວນຕ ັໍ້ງ, ອອກແບບ ແລະ ສໍ້ຳງໃນລກັສະນະ ທ່ີຫ ີກລໍ້ຽງ ກຳນ

ປ ນເປ ໍ້ອນຂອງອຳຫຳນບ ່ ໃຫໍ້ສດັ ແລະ ແມງໄມ ໍ້ເຂ ໍ້ຳມຳຢຳ່  ອຳໃສ. 

ເພ ່ ອໃຫໍ້ສອດຄອ່ງກບັເງ  ່ອນໄຂ ແລະ ກຳນກ  ຳນ  ດ ສະເພຳະ, ຄວຳມອນັຕະລຳຍທຳງ ດໍ້ຳນສຂຸະ

ອະນຳໄມທ່ີກຽ່ວພນັກບັອປຸະກອນ ຕໍ້ອງມກີຳນຄວບຄມຸພຽງພ  ເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວຳມປອດໄພ 

ແລະ ເໝຳະສ  ມຂອງອຳຫຳນ. 

4.3. ເຄ ່ ອງມ   

4.3.1 ຫ ກັກຳນທ ່ວໄປ 

ເຄ ່ ອງມ  ແລະພຳຊະນະບນັຈອຸຳຫຳນ (ນອກຈຳກພຳຊະນະທ່ີໃຊໍ້ຄ ັໍ້ງດຽວ) ທ່ີມກີຳນສ  ຳຜດັກບັ

ອຳຫຳນຄວນອອກແບບ ແລະ ສໍ້ຳງເພ ່ ອຮບັປະກນັກຳນອະນຳໄມ, ຂໍ້ຳເຊ ໍ້ອ ແລະ ບ  ຳລງຸຮກັ ສຳ

ໄດໍ້ພຽງພ ເພ ່ ອ ຫ ີກລໍ້ຽງກຳນປ ນເປ ໍ້ອນຂອງອຳຫຳນ.  ເຄ ່ ອງມ   ແລະ ພຳຊະນະບນັຈອຸຳຫຳນ 

ຕໍ້ອງ ເຮັດດໍ້ວຍວດັຖທ່ີຸບ ່ ເປັນພິດຕ ່ ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ .ເຄ ່ ອງມ  ຄວນທ ນທຳນແຂງແຮງ ແລະ ເຄ ່ ອນຍໍ້ຳຍ

ໄດໍ້ ແລະສຳມຳດ ຖອດອອກເພ ່ ອສໍ້ອມແປງ. ອະນຳໄມແລະ ຂໍ້ຳເຊ ໍ້ອ ກວດກຳຕດິ ຕຳມເພ ່ ອ

ອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນກວດສອບສດັກດັແຫໍ້ນ. 

 

4.3.2  ເຄ ່ ອງມ  ໃນກຳນຄວບຄມຸແລະ ກວດກຳຕດິຕຳມອຳຫຳນ 

ເພີໍ້ມເຕມີຈຳກຫ ກັກຳນທ ່ວໄປ ໃນຂ ໍ້ 4.3.1, ເຄ ່ ອງມ  ທ່ີໃຊໍ້ໃນກຳນຫງຸຕ  ໍ້ມອຳຫຳນ, ຜຳ່ນຄວຳມ

ຮໍ້ອນ, ຄວຳມເຢັນ, ກຳນເກບັ ຫ   ກຳນແຊແ່ຂງອຳຫຳນ ຕໍ້ອງອອກແບບເພ ່ ອໃຫໍ້ອຳຫຳນ ມີ

ອນຸຫະພ ມຕຳມທ່ີຕໍ້ອງກຳນໃຫໍ້ໄວທ່ີສດຸ ເພ ່ ອຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ ແລະ ເໝຳະແກກ່ຳນ

ບ ລິໂພກ ແລະ ຮກັສຳອຳຫຳນນ ັໍ້ນໄວໍ້ຢຳ່ງມປີະສດິທິພຳບ. ເຄ ່ ອງມ  ດ ັງ່ກຳ່ວຄວນ ອອກແບບໃນ

ລກັສະນະທ່ີເອ ໍ້ອອ  ຳນວຍຕ ່ ກຳນຕດິຕຳມ ແລະ ຄວບຄມຸມອນຸຫະພ ມ. ບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນ ເຄ ່ ອງມ  ດ ັງ່ 

ກຳ່ວຕໍ້ອງມປີະສດິທິພຳບ ໃນກຳນຄວບຄມຸ ແລະ ກວດກຳຄວຳມຊຸມ່, ກຳນໝ ນວຽນຂອງອຳກຳດ 
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ແລະ ຄນຸລກັສະນະອ ່ ນໆທ່ີອຳດກ ່ໃຫໍ້ເກດີຄວຳມອນັຕະລຳຍຕ ່ ຄວຳມປອດໄພ ຫ   ເໝຳະສ  ມຂອງ

ອຳຫຳນ. ກຳນກ  ຳນ  ດ ດ ັງ່ ກຳ່ວນີໍ້ມຈີດຸປະສ  ງເພ ່ ອຮບັປະກນັ: 

▪ ກ  ຳຈດັ ຫ   ຫ ຼຸດຜອ່ນລະດບັຂອງເຊ ໍ້ອຈລຸິນຊທ່ີີເປັນອນັຕະລຳຍ, ຫລ ພິດເບ ່ ອຂອງມນັ

ລ  ງໃນລະດບັທ່ີປອດໄພ ຫ   ຄວບຄມຸກຳນ ມຊີວີດິຢ ລ່ອດ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍໂຕ

ຢຳ່ງມປີະສດິທິພຳບ. 

▪ ໃນບອ່ນທ່ີເໝຳະສ  ມ, ສຳມຳດກວດກຳຕດິຕຳມຂອບເຂດວກິດິ ( Critical 

limits )ທ່ີໄດໍ້ກ  ຳນ  ດໄວໍ້ໃນແຜນງຳນ HACCP 

▪ ອນຸຫະພ ມ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂອ ່ ນໆທ່ີຈ  ຳເປັນກຽ່ວກບັຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ 

ບນັລໄຸດໍ້ຢຳ່ງໄວວຳ ແລະ ມກີຳນບ  ຳລງຸຮກັສຳໄດໍ້. 

 

4.3.3 ພຳຊະນະບນັຈສຸິ່ ງເສດເຫ  ອ ແລະ ສິ່ ງທ່ີບ ່ ສຳມຳດບ ລິໂພກໄດໍ້ 

ພຳຊະນະບນັຈສຸິ່ ງເສດເຫ  ອ , ຜະລດິຕະພນັແລະສິ່ ງທ່ີບ ລິໂພກບ ່ ໄດໍ້ ຫ   ວດັຖທ່ີຸເປັນ

ອນັຕະລຳຍຄວນກ  ຳນ  ດສະເພຳະ, ກ ສໍ້ຳງຢຳ່ງເຫມຳະສ  ມ  ແລະ ເຮັດດໍ້ວຍວດັຖທ່ີຸບ ່ ດ ດຊ ມ. 

ພຳຊະນະບນັຈວຸດັຖທ່ີຸອນັຕະລຳຍຄວນສງັເກດໄດໍ້ງຳ່ຍ ແລະ ຫຳກເປັນໄປໄດໍ້ຄວນປິດໄວໍ້ເພ ່

ອປໍ້ອງກນັ ກຳນປ ນເປ ໍ້ອນໃນອຳຫຳນໂດຍບ ່ ເຈດຕະນຳ ຫລ ເປັນ ອບຸດັຕເິຫດ. 

 

4.4. ເຄ ່ ອງອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກອ ່ ນໆ 

4.4.1. ກຳນສະຫນອງນ  ໍ້ຳ 

 

 ນ  ໍ້ຳສະອຳດທ່ີເໝຳະສ  ມສ  ຳລບັບ ລິໂພກ ຕໍ້ອງໃຫໍ້ມພີຽງພ  ພໍ້ອມກບັອປຸະກອນສ  ຳລບັເກບັ

ນ  ໍ້ຳ, ກຳນແຈກຢຳຍນ  ໍ້ຳ ແລະ ຄວບຄມຸອນຸນະພ ມ ຄວນໃຫໍ້ມພີໍ້ອມຢ ສ່ະເໝີ ເພ ່ ອຮບັປະກນັ

ອຳຫຳນໃຫໍ້ປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສ  ມ. 

 

ນ  ໍ້ຳທ່ີບ ລິໂພກຕໍ້ອງມຄີນຸລກັສະນະທ່ີໄດໍ້ກ  ຳນ  ດໄວໍ້ໃນຄ ມ່  ຂອງອ  ງກຳນອະນຳໄມໂລກ ສະບບັລຳ່

ສດຸກຽ່ວກບັຄນຸນະພຳບຂອງນ  ໍ້ຳດ ່ ມ ຫ   ນ  ໍ້ຳທ່ີມຄີນຸນະພຳບສ ງ. ນ  ໍ້ຳທ່ີບ ່ ບ ລິໂພກ(ນ  ໍ້ຳທ່ີໃຊໍ້ເຂ ໍ້ຳໃນ

ກຳນດບັເພີງ, ຜະລິດອຳຍນ  ໍ້ຳ, ເຣັດໃຫໍ້ເຢັນ ແລະ ອ ່ ນໆ ທ່ີຄໍ້ຳຍຄ ກນັ ຊຶ່ ງຕໍ້ອງບ ່ ປ  ນເປ ໍ້ອນໃນ

ອຳຫຳນ) ຈະຕໍ້ອງມລີະບ  ບທ່ີແຍກອອກຈຳກກນັ ແລະ ບ ເຊ ່ ອມຕ ່ ເຂ ໍ້ຳໄປຫຳລະບ  ບນ  ໍ້ຳດ ່ ມ. 

4.4.2. ກຳນລະບຳຍນ  ໍ້ຳ ແລະ ກຳນກ  ຳຈດັສິ່ ງເສດເຫ  ອ 

 ຕໍ້ອງໃຫໍ້ມລີະບ  ບລະບຳຍນ  ໍ້ຳທ່ີພຽງພ  ແລະ ມລີະບ  ບກຳນກ  ຳຈດັຂອງເສດເຫ  ອ ແລະ 

ສິ່ ງອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກ. ພວກມນັຕໍ້ອງອອກແບບ ແລະ ສໍ້ຳງໃນລກັສະນະທ່ີຫລີກລຽງຄວຳມ

ສຽ່ງຕ ່ ກຳນປ ນເປ ໍ້ອນໃນອຳຫຳນ ຫ   ແຫ ງ່ນ  ໍ້ຳ. 
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4.4.3. ກຳນເຮັດອະນຳໄມ 

 ອປຸະກອນໃນກຳນອະນຳໄມ ຄວນໃຫໍ້ມພີຽງພ  ແລະ ອອກແບບໃຫໍ້ເໝຳະສ  ມ

ເພ ່ ອສະຫນອງສ  ຳລບັກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ, ເຄ ່ ອງໃຊໍ້ ແລະ ເຄ ່ ອງມ  . ເຄ ່ ອງມ  ດ ັງ່ກຳ່ວຕໍ້ອງມ ີ

ທງັນ  ໍ້ຳຮ ໍ້ອນ ແລະ ນ  ໍ້ຳເຢັນ ໃຫໍ້ພຽງພ  ໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນ. 

4.4.4. ສິ່ ງອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫໍ້ແກກ່ຳນອະນຳໄມສວ່ນບກຸຄ  ນ ແລະ ສໍ້ວມຖຳ່ຍ 

 ອປຸະກອນທ່ີອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນ ອະນຳໄມສວ່ນບກຸຄ  ນຕໍ້ອງມພີຽງພ  ເພ ່ ອ

ຮບັປະກນັກຳນຮກັສຳອະນຳໄມສວ່ນບກຸຄ  ນ ແລະ ເພ ່ ອຫ ີກລໍ້ຽງກຳນປ ນເປ ໍ້ອນຂອງອຳຫຳນ, ສິ່ ງ

ທ່ີອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກດ ັງ່ກຳ່ວ ລວມເຖງິ: 

▪ ມອີປຸະກອນພຽງພ ໃນກຳນລໍ້ຳງມ   ແລະ ເຮັດໃຫໍ້ມ  ແຫໍ້ງ ທ່ີຖ ກສຂຸະລກັສະນະລວມທງັ

ອຳ່ງລໍ້ຳງມ   ແລະ ນ  ຳຮໍ້ອນນ  ໍ້ຳເຢັນ (ຫ  ກຳນຄວບຄມຸອນຸນະພ ມທ່ີເໝຳະສ  ມ); 

▪ ຫໍ້ອງສໍ້ວມຖຳ່ຍທ່ີອອກແບບຢຳ່ງເຫມຳະສ  ມ ແລະຖ ກສຂຸະລກັສະນະ; 

▪ ສິ່ ງທ່ີອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ໃນກຳນປຍ່ນຖຍ່ເຄ ່ ອງສ  ຳລບັພະນກັງຳນຕໍ້ອງໃຫໍ້ພຽງພ  

ສິ່ ງທ່ີທ່ີອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກດ ັງ່ກຳ່ວຕໍ້ອງອອກແບບ ແລະ ຕ ັໍ້ງຢ ໃ່ນສະຖຳນທ່ີເໝຳະສ  ມ. 

4.4.5. ກຳນຄວບຄມຸອນຸນະພ ມ 

 ມນັຂຶໍ້ນກບັຊະນດິຂອງກຳນຜະລິດອຳຫຳນທ່ີຈະຕໍ້ອງປະຕບິດັ, ອປຸະກອນ ແລະ ສິ່ ງ

ອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ສ  ຳລບັເຮັດໃຫໍ້ຮ ໍ້ອນ, ເຢັນ, ຕ  ໍ້ມ, ແຊເ່ຢັນ ແລະ ແຊແ່ຂງອຳຫຳນ 

ສ  ຳລບັເກບັຮກັສຳອຳຫຳນ ແຊເ່ຢັນ ຫ   ແຊແ່ຂງ, ຕດິຕຳມກວດກຳອນຸຫະພ ມອຳຫຳນ ແລະ ໃນ

ບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນ ຕໍ້ອງມກີຳນຄວບຄມຸອນຸນະພ ມຂອງຫໍ້ອງ ເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວຳມປອດໄພ ແລະ 

ຄວຳມເໝຳະສ  ມຂອງອຳຫຳນ. 

 

4.4.6. ຄນຸນະພຳບຂອງອຳກຳດ ແລະ ກຳນລະບຳຍອຳກຳດ 

 ຕໍ້ອງສະໜອງລະບ  ບລະບຳຍອຳກຳດແບບທ  ຳມະຊຳດ ຫ   ພດັລ  ມໃຫໍ້ພຽງພ  ເພ ່ ອ: 

▪ ຫ ຼຸດຜອ່ນກຳນປ ນເປ ໍ້ອນຂອງອຳກຳດໃນອຳຫຳນ ເຊ່ັນ: ອຳຍນ  ໍ້ຳ ແລະ ຢອດນ  ໍ້ຳທ່ີເກດີ

ຈຳກກຳນລວມຕ  ວຂອງອຳຍນ  ໍ້ຳ; 

▪ ຄວບຄມຸອນຸນະພ ມຂອງຫໍ້ອງ; 

▪ ຄວບຄມຸກິ່ນ ທ່ີອຳດມຜີ  ນກະທ ບຕ ່ ຄວຳມເໝຳະສ  ມຂອງອຳຫຳນ; 

▪ ຄວບຄມຸຄວຳມຊຸມ່ ໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນ ເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວຳມປອດໄພ ແລະ ຄວຳມເໝຳະ

ສ  ມຂອງອຳຫຳນ. 

 

ລະບ  ບກຳນລະບຳຍອຳກຳດ ຕໍ້ອງອອກແບບ ແລະ ກ ່ສໍ້ຳງເພ ່ ອບ ່ ໃຫໍ້ອຳກຳດພດັຈຳກເຂດ

ປ ນເປ ໍ້ອນໄປຫຳເຂດສະອຳດ ໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນຕໍ້ອງບ  ຳລງຸຮກັສຳ ແລະ ອະນຳໄມຢຳ່ງພຽງພ . 
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4.4.7. ແສງສະຫວຳ່ງ 

ແສງສະຫວຳ່ງຈຳກທ  ຳມະຊຳດ ຫລ  ດອກໄຟ ຕໍ້ອງໃຫໍ້ມພີຽງພ  ເພ ່ ອສຳມຳດໃຫໍ້ກຳນດ  ຳ

ເນນີງຳນເປັນໄປຕຳມຫ ກັກຳນອະນຳໄມ. ແສງສະຫວຳ່ງຕໍ້ອງບ ່ ເຮັດໃຫເປັນຜ  ນຂອງ ກຳນຜິດ 

ພຳດຂອງສ.ີຄວຳມເຂັໍ້ມຂອງແສງ ຕໍ້ອງໃຫໍ້ເໝຳະສ  ມກບັຕ  ວຈງິຂອງກຳນດ  ຳນນີງຳນ. ດອກ

ໄຟຕໍ້ອງມສີິ່ ງຄອບງ  ຳເພ ່ ອປໍ້ອງກນັ ແລະຮບັປະກນັບ ່ ປ  ນເປ ໍ້ອນໃສອ່ຳຫຳນໃນເວລຳທ່ີແຕກຫກັ. 

 

4.4.8. ກຳນເກບັຮກັສຳ 

ໃນສະຖຳນທ່ີຈ  ຳເປັນ, ສິ່ ງອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກສ  ຳລບັກຳນຮກັສຳອຳຫຳນ, ສວ່ນ

ປະກອບຂອງອຳຫຳນ ແລະ ສຳນເຄມທ່ີີບ ່ ແມນ່ອຳຫຳນ (ເຊ່ັນ: ສຳນທ່ີໃຊໍ້ອະນຳໄມ, ນ  ໍ້ຳມນັລ ່ ຫ  ່ ນ, 

ນ  ໍ້ຳມນັ) ຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ຈດັຫຳ  

ໃນບອ່ນທ່ີເໝຳະສ  ມ, ສິ່ ງອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນຮກັສຳອຳຫຳນ ຕໍ້ອງໄດໍ້ອອກ

ແບບ ແລະ ກ ່ສໍ້ຳງ ເພ ່ ອ:  

▪ ສຳມຳດບ  ຳລງຸຮກັສຳ ແລະ ອະນຳໄມຢຳ່ງພຽງພ ; 

▪ ຫ ີກລໍ້ຽງກຳນເຂ ໍ້ຳມຳອຳໄສຂອງສດັ ແລະ ແມງໄມ ໍ້; 

▪ ສຳມຳດປ ກປໍ້ອງອຳຫຳນ ຈຳກກຳນປ ນເປ ໍ້ອນໃນເວລຳເກບັຮກັສຳອຳຫຳນ ; 

▪ ໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນຕໍ້ອງຈດັໃຫໍ້ມສີະພຳບແວດລໍ້ອມ ທ່ີຈ  ຳກດັກຳນເຊ ່ ອນຄນຸນະພຳບ 

ຂອງອຳຫຳນ (ເຊ່ັນ: ດໍ້ວຍກຳນຄວບຄມຸອນຸນະພ ມ ແລະ ຄວຳມຊຸມ່). 

 

ຊະນດິຂອງສິ່ ງທ່ີເອ ໍ້ອອ  ຳນວຍໃນ ກຳນຮກັສຳອຳຫຳນທ່ີໄດໍ້ກ  ຳນ  ດ ແມນ່ຂຶໍ້ນ

ກບັລກັສະນະທ  ຳມະຊຳດແລະ ຊະນດິ ຂອງອຳຫຳນ. ມກີຳນແຍກ ແລະ ຮບັປະກນັສິ່ ງອ  ຳນວຍ

ຄວຳມສະດວກໃນ ກຳນເກບັຮກັສຳ ສຳນທ  ຳຄວຳມສະອຳດ ແລະ ສຳນເຄມອີນັຕະລຳຍຈະຕໍ້ອງ

ໄດໍ້ສະໜອງໃຫໍ້ ໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນ. 

ໝວດທີ V- ກຳນຄວບຄມຸກຳນປະຕບິດັກຳນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຈດຸປະສ  ງ: 

 ເພ ່ ອຜະລິດອຳຫຳນ ໃຫໍ້ປອດໄພ ແລະເໝຳະສ  ມແກກຳນບ ລິໂພກ:່ 

- ຊອກຫຳວທີິກຳນກ  ຳນ  ດອອກແບບ ໃຫໍ້ສອດຄອ່ງກບັວດັຖດຸບິ, ສວ່ນປະກອບ, ກຳນ

ຜະລິດ, ກຳນຈ  ຳໜຳ່ຍ ແລະ ບ ລິໂພກ ເພ ່ ອໃຫໍ້ເປັນໄປຕຳມກຳນກ  ຳນ  ດໃນກຳນຜະລິດ 

ແລະ ປງຸແຕງ່ອຳຫຳນສະເພຳະ ; 

- ອອກແບບ, ຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັ, ຕດີຕຳມກວດກຳ ແລະ ທວນຄ ນ ຄວຳມມປີະສດິທິຜ  ນ 

ຂອງລະບ  ບຄວບຄມຸ. 

ເຫດຜ  ນ: 

 ເພ ່ ອຫ ຼຸດຜອ່ນຄວຳມສຽ່ງຂອງອຳຫຳນທ່ີບ ່ ປອດໄພ ດໍ້ວຍກຳນປະຕບິດັມຳດຕະກຳນປໍ້ອງ

ກນັ ເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວຳມມປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສ  ມຂອງອຳຫຳນ ໃນ ຂ ັໍ້ນຕອນທ່ີເໝຳະສ  ມໃນ

ກຳນປະຕບິດັກຳນ ດໍ້ວຍກຳນຄວບຄມຸອນັຕະລຳຍຂອງອຳຫຳນ. 



 16 

5.1. ກຳນຄວບຄມຸຄວຳມອນັຕະລຳຍຂອງອຳຫຳນ 

ຜ ໍ້ດ  ຳເນນີກດິຈະກຳນອຳຫຳນ ຕໍ້ອງຄວບຄມຸອນັຕະລຳຍຂອງອຳຫຳນ ໂດຍກຳນໃຊໍ້ລະ 

ບ  ບ HACCP ແລະ ຄວນປະຕບິດັດ ັງ່ນີໍ້: 

▪ ລະບບຸນັດຳຂ ັໍ້ນຕອນໃນກຳນປະຕບິດັງຳນ ທ່ີເປັນວກິດິຕ ່ ຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ 

▪ ຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັຂ ັໍ້ນຕອນກຳນຄວບຄມຸ ທ່ີມປີະສດິທິພຳບໃນຂ ັໍ້ນຕອນດ ັງ່ກຳ່ວ. 

▪ ກວດກຳຕດິຕຳມຂ ັໍ້ນຕອນກຳນຄວບຄມຸ ໂເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວຳມມປີະສດິທິຜ  ນ ແລະ 

ຕ ່ ເນ ່ອງ; ແລະ 

▪ ທ ບທວນຂ ັໍ້ນຕອນກຳນຄວບຄມຸເປັນແຕລ່ະໄລຍະ ແລະ ໃນເວລຳທ່ີມກີຳນປ່ຽນແປງ

ຂອງກຳນດ  ຳເນນີງຳນ. 

 

ລະບ  ບດ ັງ່ກຳ່ວນີໍ້ຕໍ້ອງໄດໍ້ປະຕບິດັໃນທກຸໆຂ ັໍ້ນຕອນ ຂອງຕອ່ງໂສໍ້ອຳຫຳນຢຳ່ງທ  ່ວເຖງິ 

ເພ ່ ອຄວບຄມຸກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ ໃຫໍ້ຕະຫ ອດອຳຍຂຸອງຜະລດິຕະພນັ ດໍ້ວຍກຳນອອກແບບ

ຂ ັໍ້ນຕອນກຳນຜະລິດ ແລະ ຜະລິດໃຫໍ້ດ.ີ 

 

ວທີິກຳນຄວບຄມຸອຳຫຳນຕໍ້ອງງຳ່ຍດຳຍ ເຊ່ັນ: ກຳນກວດກຳກຳນໝ ນວຽນຂອງສນິຄໍ້ຳ, 

ກວດສອບອປຸະກອນ ຫ   ໜໍ້ຳຈ ສະແດງຄວຳມເຢັນຂອງຕ ໍ້ເຢັນ. ໃນບຳງກ ລະນຕີໍ້ອງໄດໍ້ປຶກສຳຫຳລ 

ນ  ຳຊຽ່ວຊຳນ ແລະ ກຳນບນັທຶກເອກະສຳນໃຫໍ້ດ.ີ ຕ  ວແບບຂອງລະບ  ບຄວຳມປອດໄພ ຂອງ

ອຳຫຳນ ທ່ີໄດໍ້ອະທິບຳຍໄວໍ້ໃນລະບ  ບ HACCP ແລະ ຄ ມ່  ບ  ດແນະນ  ຳໃນກຳນ

ປະຕບິດັ(ເອກກະສຳນຊໍ້ອນທໍ້ຳຍ). 

5.2. ບນັດຳເງ  ່ອນໄຂທ່ີສ  ຳຄນັຂອງລະບ  ບກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ 

5.2.1. ກຳນຄວບຄມຸເວລຳ ແລະ ອນຸນະພ ມ 

ກຳນຄວບຄມຸອນຸນະພ ມທ່ີບ ່ ພຽງພ ເປັນສຳເຫດສ  ຳຄນັທ່ີພຳໃຫໍ້ເກດີພະຍຳດຈຳກອຳຫຳນ 

ຫລ  ເຮັດໃຫໍ້ອຳຫຳນບ ດເນ ່ ຳ. ກຳນຄວບຄມຸແມນ່ລວມເຖງິກຳນຄວບຄມຸເວລຳແລະ ອນຸນະພ ມໃນ

ກຳນຄ  ວກນິ, ກຳນເຮັດໃຫໍ້ເຢັນ, ກຳນແປຮ ບ ແລະ ກຳນເກບັຮກັສຳ. ຕໍ້ອງມລີະບ  ບທ່ີເໝຳະສ  ມ 

ເພ ່ ອໃຫໍ້ຮບັປະກນັກຳນຄວບຄມຸອນຸນະພ ມ ເປັນໄປຢຳ່ງມປີະສດິທິພຳບໃນບອ່ນທ່ີມຄີວຳມສຽ່ງຕ ່

ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສ  ມຂອງອຳຫຳນ. 

 

ລະບ  ບກຳນຄວບຄມຸອນຸນະພ ມຕໍ້ອງໄດໍ້ຄ  ຳນຶ່ ງເຖງິ: 

• ລກັສະນະແທໍ້ຈງິຂອງອຳຫຳນ ເຊ່ັນ: ຄວຳມດງຶດ ດຂອງນ  ໍ້ຳ Aw, ຄຳ່ຄວຳມເປັນ

ກ  ດ, ດຳ່ງ pH ແລະ ປະລິມຳນເລີ່ ມຕ  ໍ້ນ ແລະ ຊະນດິຂອງຈລຸິນຊ;ີ 

▪ ອຳຍຂຸອງຜະລິດຕະພນັ; 
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▪ ວທີິກຳນຫຸໍ້ມຫ ່ ແລະ ກຳນຜະລິດ; 

▪ ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ຜະລິດຕະພນັ ເຊ່ັນ: ຕໍ້ອງນ  ຳໄປຄ  ວກນິອກີ/ປງຸແຕງ່ ຫ   ກນິພໍ້ອມ. 

ລະບ  ບດ ັງ່ກຳ່ວຕໍ້ອງໄດໍ້ກ  ຳນ  ດຂອບເຂດທ່ີຍອມຮບັໄດໍ້ສ  ຳລບັກຳນປຽ່ນແປງຂອງເວລຳ 

ແລະ ອນຸນະພ ມ. 

ເຄ ່ ອງວດັແທກແລະບນັທຶກອນຸນະພ ມ ຕໍ້ອງມກີຳນກວດສອບຢຳ່ງເປັນປ ກກະຕ ິ ແລະ 

ກວດສອບຄວຳມຊດັເຈນຂອງມນັ. 

 

5.2.2. ຂ ັໍ້ນຕອນຜະລິດສະເພຳະ 

ຂນັຕອນອ ່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂໍ້ອງກບັສຂຸະລກັສະນະອຳຫຳນແມນ່ລວມທງັ: 

▪ ກຳນເຮັດໃຫໍ້ເຢັນ; 

▪ ຂະບວນກຳນຜຳ່ນຄວຳມຮໍ້ອນ; 

▪ ກຳນສຳຍແສງ; 

▪ ກຳນເຮັດໃຫໍ້ແຫໍ້ງ; 

▪ ກຳນໃຊໍ້ສຳນກນັບ ດ; 

▪ ກຳນບນັຈແຸບບສ ນຍຳກຳດ ລ  ກຳນໃຊໍ້ອຳກຳດອ ່ ນໆ. 

  

5.2.3. ຄນຸລກັສະນະສະເພຳະດໍ້ຳນຈລຸິນຊວີທິະຍຳ ແລະ ອ ່ ນໆ 

ລະບ  ບກຳນຄຸໍ້ມຄອງທ່ີໄດໍ້ອະທິບຳຍໄວໍ້ໃນຂ ໍ້ 5.1 ໄດໍ້ສະເໜີວທີິກຳນທ່ີມປີະສດິທິພຳບ 

ເພ ່ ອຮບັປະກນັວຳ່ອຳຫຳນປອດໄພ ແລະ ຄວຳມເໝຳະສ  ມ. ໃນເມ  ່ອມກີຳນກ  ຳນ  ດລກັສະນະສະ

ເພຳະດໍ້ຳນຈລຸິນຊວີທິະຍຳ, ເຄມ ີແລະ ວດັຖ ທ່ີໃຊໍ້ໃນລະບ  ບຄວບຄມຸອຳຫຳນ,ຸ ລກັສະນະ

ສະເພຳະດ ັງ່ກຳ່ວຕໍ້ອງຢ ບ່  ນພ ໍ້ນຖຳນຫ ກັກຳນວທິະຍຳສຳດ ທ່ີເຊ ່ ອຖ ໄດໍ້ ແລະ ຕໍ້ອງມວີທີິກຳນ ຂ ັໍ້ນ

ຕອນໃນກຳນກວດກຳຕດິຕຳມ, ວທີິວໄິຈ ແລະ ຂອບເຂດກຳນປະຕບິດັ. 

 

5.2.4. ກຳນປ ນເປ ໍ້ອນໄຂວ່ ຂອງເຊ ໍ້ອຈລຸິນຊວີທິະຍຳ 

ເຊ ໍ້ອພະຍຳດສຳມຳດເຄ ່ ອນຍໍ້ຳຍຈຳກອຳຫຳນຊະນດິໜ່ຶງໄປຫຳຊະນດິອ ່ ນໄດໍ້ ດໍ້ວຍກຳນ

ສ  ຳຜດັ ໂດຍກ  ງຂອງຜ ໍ້ປງຸແຕງ່ອຳຫຳນ, ພ ໍ້ນຜີວທ່ີສ  ຳຜດັກບັອຳຫຳນ ຫ   ອຳກຳດ. ອຳຫຳນດບິທ່ີ

ບ ່ ຜຳ່ນກຳນປງຸແຕງ່ຕໍ້ອງໄດໍ້ແຍກອອກຈຳກອຳຫຳນ ທ່ີພໍ້ອມຈະນ  ຳໄປບ ລິໂພກ, ດໍ້ວຍທຳງກຳຍຍະ

ພຳບ ຫ   ເວລຳດໍ້ວຍກຳນອະນຳໄມໃຫໍ້ດ ີດໍ້ວຍກຳນອະນຳໄມຢຳ່ງມປີະສດິທິພຳບ ແລະ ຖໍ້ຳມ ີ

ຄວຳມຈ  ຳເປັນຕໍ້ອງໄດໍ້ຂໍ້ຳເຊ ໍ້ອ. 
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ຕໍ້ອງມກີຳນຄວບຄມຸ ຫ   ຫໍ້ຳມເຂ ໍ້ຳໄປໃນບ ລິເວນຜະລິດອຳຫຳນຢຳ່ງເຄ່ັງຄດັ. ໃນບອ່ນທ່ີມ ີ

ຄວຳມສຽ່ງສ ງ ກຳນທ່ີຈະເຂ ໍ້ຳໄປໄດໍ້ນ ັໍ້ນຕໍ້ອງຜຳ່ນກຳນປ່ຽນເຄ ່ ອງ. ພະນກັງຳນ ທ່ີຈະຕໍ້ອງເຂ ໍ້ຳໄປ

ຕໍ້ອງໄດໍ້ໃສເ່ສ ໍ້ອຄມຸ, ເກບີ ແລະ ລໍ້ຳງມ  ກອ່ນເຂ ໍ້ຳໄປ. 

ພ ໍ້ນຜີວ, ເຄ ່ ອງມ  ອປຸະກອນ, ສິ່ ງທ່ີຕດິຕ ັໍ້ງ ແລະ ອປຸະກອນກຳນຕດິຕ ັໍ້ງ ຕໍ້ອງອະນຳໄມໃຫໍ້

ດ ີ ແລະ ບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນຕໍ້ອງມກີນຂໍ້ຳເຊ ອຫ ງັຈຳກດ  ຳເນນີກຳນ ຫ   ຜະລິດກບັອຳຫຳນດບິ ໂດຍ

ສະເພຳະຊີໍ້ນ ແລະ ສດັປີກ. 

 

5.2.5. ກຳນປ ນເປ ໍ້ອນທຳງດໍ້ຳນວດັຖ ຸແລະ ເຄມ ີ

ຄວນມລີະບ  ບທ່ີປໍ້ອງກນັກຳນປ ນເປ ໍ້ອນອຳຫຳນຈຳກວດັຖແຸປກປ ນ ເຊ່ັນ: ແກໍ້ວ, ເສດເຫ ັກ

ຈຳກເຄ ່ ອງຈກັ, ຂີໍ້ຝຸນ່, ຄວນັອນັຕະລຳຍ ແລະ ສຳນເຄມ.ີ ໃນກຳນຜະລິດ ແລະ ແປຮ ບອຳຫຳນ, 

ເຄ ່ ອງມ  ທ່ີເຫມຳະສ  ມສ  ຳລບັກວດສອບ ຫ   ຄດັເລ ອກຕໍ້ອງໄດໍ້ນ  ຳໃຊໍ້ໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນ. 

5.3. ກຳນກ  ຳນ  ດກຽ່ວກບັວດັຖດຸບິ 

ຈະບ ່ ມກີຳນຍອມຮບັວດັຖດຸບິ ຫ   ສວ່ນປະກອບຂອງອຳຫຳນໃນໂຮງງຳນໃດນຶ່ງ ຖໍ້ຳຫຳກ 

ຮ ໍ້ວຳ່ ມແີມກ່ຳຝຳກ, ເຊ ໍ້ອຈລຸິນຊທ່ີີບ ່ ເພ່ິງປຳດຖະໜຳ, ຢຳປຳບສດັຕ ພ ດ, ຢຳປ ວສດັ ຫ   ພິດເບ ່ ອ, 

ສຳນທ່ີບ ່ ຕໍ້ອງ ກຳນອ ່ ນໆ ຊຶ່ ງບ ່ ສຳມຳດຫ ຼຸດຜອ່ນໃນລະດບັທ່ີຍອມຮບັໄດໍ້ດໍ້ວຍກຳນຄດັເລ ອກ ຫ   

ກຳນຜະລິດແບບປ ກກະຕ.ິ ໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນ, ກຳນກ  ຳນ  ດສະເພຳະກຽ່ວກບັວດັຖດຸບິຈະຕໍ້ອງໄດໍ້

ກ  ຳນ  ດ ແລະ ປະຕບິດັຕຳມ. 

 

ວດັຖດຸບິ ຫ   ສວ່ນປະກອບ ຕໍ້ອງໄດໍ້ມກີຳນກວດກຳ ແລະ ຄດັເລ ອກກອ່ນເຂ ໍ້ຳໄປໃນກຳນ

ຜະລິດກ ໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນຈະຕໍ້ອງມກີຳນວໄິຈເພ ່ ອໃຫໍ້ແທດເໝຳະແກກ່ຳນນ  ຳໃຊໍ້. ມພີຽງແຕ ່

ວດັຖດຸບິທ່ີ ຫ   ສວ່ນປະກອບທ່ີດ ີແລະ ເໝຳະສ  ມຈຶ່ງນ  ຳໃຊໍ້.  

ກຳນເກບັຮກັສຳວດັຖດຸບິ ແລະ ສວ່ນປະສ  ມອຳຫຳນ ຕໍ້ອງມກີຳນຫມ ນວຽນນ  ຳໃຊໍ້ຢຳ່ງມ ີ

ປະສດິທິຜ  ນ. 

5.4. ກຳນບນັຈຫຸຸໍ້ມຫ ່ 

ກຳນອອກແບບຫຸໍ້ມຫ ່ ແລະ ວດັສະດທ່ີຸໃຊໍ້ໃນກຳນບນັຈຫຸຸໍ້ມຫ ່ ຕໍ້ອງມກີຳນປໍ້ອງກນັຜະລິດ

ຕະພນັຢຳ່ງພຽງພ  ເພ ່ ອຫ ຼຸດຜອ່ນກຳນປ ນເປ ໍ້ອນ, ປໍ້ອງກນັກຳນເສຍຫຳຍແຕກຫກັ ແລະ ມີ

ສະຫ ຳກທ່ີດ.ີ ວດັສະດຫຸຸໍ້ມຫ ່ ອຳຫຳນ ແລະ ອຳຍທ່ີນ  ຳໃຊໍ້ຕໍ້ອງບ ່ ເປັນພິດ ແລະ ບ ່ ມຜີ  ນກະທ ບຕ ່

ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ຄວຳມເໝຳະສ  ມພຳຍໃຕໍ້ເງ  ່ອນໄຂສະເພຳະຂອງກຳນເກບັຮກັສຳ ແລະ 

ກຳນນ  ຳໃຊໍ້. ໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນນ  ຳໃຊໍ້ວດັສະດຫຸຸໍ້ມຫ ່ ຄ ນ ພຳຊະນະບນັຈຕຸໍ້ອງທ  ນທຳນຕໍ້ອງມອີຳຍຸ

ຫຳນນ  ຳໃຊໍ້ທ່ີເໝຳະສ  ມ ແລະ ງຳ່ຍຕ ່ ກຳນອະນຳໄມ ແລະ ຖໍ້ຳມຄີວຳມຈ  ຳເປັນຕໍ້ອງຂໍ້ຳເຊ ໍ້ອ. 



 19 

5.5. ນ  ໍ້ຳ 

5.5.1. ທ່ີສ  ຳຜດັກບັອຳຫຳນ 

ນ  ໍ້ຳທ່ີໃຊໍ້ສ  ຳລບັກຳນປງຸແຕງ່ ແລະ ຜະລິດອຳຫຳນ ຕໍ້ອງໃຊໍ້ແຕນ່  ໍ້ຳທ່ີກນິໄດໍ້, ຍ  ກເວັໍ້ນກ  

ລະນດີ ັງ່ລຸມ່ນີໍ້: 

▪ ສ  ຳລບັກຳນຜະລິດອຳຍນ  ໍ້ຳ, ກຳນຄວບຄມຸໄຟໄໝໍ້ແລະ ມຈີດຸປະສ  ງຄໍ້ຳຍຄ ກນັ 

ຊຶ່ ງບ ່ ມກີຳນສ  ຳຜດັກບັອຳຫຳນ; 

▪ ໃນບຳງຂ ັໍ້ນຕອນຂອງກຳນຜະລິດ ເຊ່ັນ: ກຳນທ  ຳຄວຳມເຢັນ ແລະ ໃນເຂດ

ກະກຽມ ຊຶ່ ງບ ່ ມຄີວຳມສຽ່ງຕ ່ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສ  ມກບັອຳຫຳນ 

(ຕ  ວຢຳ່ງ: ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ນ  ໍ້ຳທະເລທ່ີສະອຳດ). 

 

ນ  ໍ້ຳທ່ີຫມ ນວຽນນ  ຳໃຊໍ້ຄ ນ ຕໍ້ອງໄດໍ້ບ  ຳບດັ ແລະ ບ  ຳລງຸຮກັສຳໃນເງ  ່ອນໄທ່ີບ ່ ມຄີວຳມສຽ່ງຕ ່

ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ຄວຳມເໝຳະສ  ມຕ ່ ອຳຫຳນ ຈຳກຜ  ນຂອງກຳນນ  ຳໃຊໍ້ນ  ໍ້ຳດ ັງ່ ກຳ່ວນ ັໍ້ນ. 

ຂ ັໍ້ນຕອນກຳນບ  ຳບດັຕໍ້ອງມກີຳນກວດກຳຕດິຕຳມຢຳ່ງມປີະສດິທິຜ  ນ. ນ  ຳທ່ີຮອບວຽນຄ ນ 

ທ່ີບ ່ ມກີຳນບ  ຳບດັອກີ ແລະ ນ  ໍ້ຳທ່ີໄດໍ້ມຳຈຳກກຳນຜະລິດອຳຫຳນ ດໍ້ວຍກຳນຕ ່ ມ ຫ   ເຮັດໃຫໍ້ແຫໍ້ງ 

ອຳດນ  ຳໃຊໍ້ໄດໍ້ ແລະ ຖໍ້ຳບ ່ ມຄີວຳມສຽ່ງຕ ່ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ຄວຳມເໝຳະສ  ມຂອງອຳຫຳນ. 

 

5.5.2. ນ  ໍ້ຳທ່ີເປັນສວ່ນປະສ  ມຂອງອຳຫຳນ 

ມແີຕນ່  ໍ້ຳດ ່ ມໄດໍ້ເທ ່ ຳນ ັໍ້ນສຳມຳດນຳ  ຳໃຊໍ້ໄດໍ້ ເພ ່ ອຈ  ຳເປັນໃນກຳນຫ ີກລໍ້ຽງກຳນປ ນເປ ໍ້ອນ. 

 

5.5.3. ນ  ຳກ ໍ້ອນ ແລະ ອຳຍນ  ໍ້ຳ 

ນ  ຳກ ໍ້ອນຕໍ້ອງຜະລິດຈຳກນ  ໍ້ຳ ທ່ີກ  ຳນ  ດໄວໍ້ໃນຂ ໍ້ 4.4.1 ນ  ໍ້ຳກ ໍ້ອນ ແລະ ອຳຍນ  ໍ້ຳຕໍ້ອງ

ຜະລິດ ແລະ ຈດັກຳນ ແລະ ເກບັຮກັສຳ ເພ ່ ອປໍ້ອງກນັຈຳກກຳນປ ນເປ ໍ້ອນ. 

 

ອຳຍນ  ໍ້ຳ ທ່ີສ  ຳຜດັໂດຍກ  ງກບັອຳຫຳນ ຫ   ພ ໍ້ນຜີວທ່ີສ  ຳຜດັກບັອຳຫຳນ ຕໍ້ອງບ ່ ມຜີ  ນກະທ ບ

ຕ ່ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ຄວຳມເໝຳະສ  ມຂອງອຳຫຳນ. 

5.6. ກຳນບ ລິຫຳນ ແລະ ກຳນໃຫໍ້ຄ  ຳປຶກສຳ 

ວທີິກຳນຄວບຄມຸ ແລະ ກຳນຊີໍ້ນ  ຳທ່ີຈ  ຳເປັນແມນ່ຂຶໍ້ນກບັຂະຫນຳດຂອງທລຸະກດິ, ເງ  ່ອນ

ໄຂຕ  ວຈງິ ຂອງກດິຈະກ  ຳ ແລະ ລວມທງັຊະນດິຂອງອຳຫຳນ. ຜ ໍ້ບ ລິຫຳນ ແລະ ຜ ໍ້ຊີໍ້ນ  ຳຕໍ້ອງມ ີ

ຄວຳມຮ ໍ້ພຽງພ ກຽ່ວກບັຫ ກັກຳນກຳນອະນຳໄມໃນກຳນຜະລິດອຳຫນ ແລະ ກຳນປະຕບິດັຕ  ວຈງິ ທ່ີ

ສຳມຳດຄວບຄມຸຄວຳມສຽ່ງ, ມກີຳນດ  ຳເນນີກຳນປໍ້ອງກນັທ່ີເໝຳະສ  ມ, ກຳນແກໍ້ໄຂ ແລະ ຮບັປະ 

ກນັກຳນກວດກຳຕດິຕຳມ ແລະ ກຳນຊີໍ້ນ  ຳ ຢຳ່ງ ມປີະສດິທິພຳບ. 
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5.7. ລະບ  ບເອກະສຳນ ແລະ ກຳນບນັທຶກ 

ກຳນບນັທຶກທ່ີເໝຳະສ  ມກຽ່ວກບັກຳນຜະລິດ, ກຳນປງຸແຕງ່ ແລະ ກຳນຈ  ຳໜຳ່ຍ ຕໍ້ອງໄດໍ້

ເກບັ ແລະ ຮກັສຳ ໃນໄລຍະທ່ີເກນີກວຳ່ອຳຍຂຸອງຜະລິດຕະພນັ. ລະບ  ບເອກະສຳນ ສຳມຳດ

ສໍ້ຳງຄວຳມເຊ ່ ອໝ ັໍ້ນ ແລະ ປະສດິທິຜ  ນຂອງລະບ  ບຄຸໍ້ມຄອງຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ. 

 

5.8. ຂ ັໍ້ນຕອນກຳນຮຽກເກບັຄ ນ 

ຜ ໍ້ບ ລິຫຳນຕໍ້ອງຮບັປະກນັຄວຳມມປີະສດິທິຜ  ນຂອງຂ ັໍ້ນຕອນເພ ່ ອດ  ຳເນນີກຳນກບັຄວຳມ

ອນັຕະລຳຍ ຂອງຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນທກຸໆອນັ ເພ ່ ອສຳມຳດເຮັດໃຫໍ້ສ  ຳເລັດ, ກຳນຮຽກ

ເກບັຄ ນຜະລິດຕະພນັສດຸທໍ້ຳຍຈຳກຕະຫລຳດຢຳ່ງວອ່ງໄວ ໃນເມ  ່ອຜະລິດຕະພນັໄດໍ້ຖ ກຖອນອອກ 

ຍໍ້ອນມຜີ  ນກະທ ບຕ ່ ສຂຸະພຳບ ຢຳ່ງກະທນັຫນັ, ຜະລິດຕະພນັອ ່ ນທ່ີຜະລິດໃນເງ  ່ອນໄຂດຽວກນັ 

ຊຶ່ ງອຳດມຄີວຳມອນັຕະລຳຍຕ ່ ສຂຸະພຳບຄໍ້ຳຍຄ ກນັ ຕໍ້ອງມກີຳນປະເມນີກຽ່ວກບັຄວຳມປອດໄພ 

ແລະ ອຳດຈ  ຳເປັນຕໍ້ອງໄດໍ້ຖອນຈຳກຕະຫ ຳດ. ມຄີວຳມຈ  ຳເປັນຕໍ້ອງແຈ ໍ້ງເຕ ອນຕ ່ ສຳທຳລະນະ 

ກຽ່ວກບັບນັຫຳດ ັງ່ກຳ່ວ. 

 

ຜະລິດຕະພນັທ່ີຮຽກເກບັຄ ນ ຕໍ້ອງໄດໍ້ປະຕບິດັພຳຍໃຕໍ້ກຳນຊີໍ້ນ  ຳ ຈ  ນເຖງິກຳນທ  ຳລຳຍ

ຜະລິດຕະພນັ ຫລ  ນ  ຳໃຊໍ້ໃນຈດຸປະສ  ງທ່ີບ ່ ແມນ່ກຳນບ ລິໂພກຂອງຄ  ນ, ກ  ຳນ  ດຄວຳມປອດໄພຕ ່

ກຳນບ ລິໂພກຂອງຄ  ນ ຫ   ຜະລິດຄ ນໃນເງ  ່ອນໄຂທ່ີຮບັປະກນັຄວຳມປອດໄພ. 

ພຳກທີ VI- ອຳຄຳນ: ກຳນສໍ້ອມແປງ ແລະ ສຂຸະອະນຳໄມ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. ກຳນສໍ້ອມແປງ ແລະ ກຳນອະນຳໄມ 

 

6.1 ກຳນບ  ຳລງຸຮກັສຳ ແລະ ກຳນອະນຳໄມ 

6.1.1 ຫ ກັກຳນທ ່ວໄປ 

ຈດຸປະສ  ງ: 

 ເພ ່ ອສໍ້ຳງລະບ  ບທ່ີມປີະສດິທິຜ  ນ ເພ ່ ອ: 

- ຮບັປະກນັກຳນບ  ຳລງຸຮກັສຳ ແລະ ກຳນອະນຳໄມ ທ່ີພຽງພ  ແລະ ເຫມຳະສ  ມ; 

- ກຳນຄວບຄມຸສດັ; 

- ກຳນຈດັກຳນສິ່ ງເສດເຫ  ອ; 

- ກວດກຳຕດິຕຳມປະສດິທິຜ  ນ ຂອງຂ ັໍ້ນຕອນກຳນສໍ້ອມແປງ ແລະ ກຳນອະນຳໄມ. 

ເຫດຜ  ນ: 

 ເພ ່ ອອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກ ໃນກຳນກວດກຳຢຳ່ງຕ ່ ເນ ່ອງ ແລະ ມປີະສດິທິຜ  ນ

ຂອງຄວຳມອນັຕະລຳຍໃນອຳຫຳນ, ສດັ ແລະ ສິ່ ງອ ່ ນໆ ທ່ີມກັປ ນເປ ໍ້ອນໃນອຳຫຳນ. 
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ອຳຄຳນ ແລະ ເຄ ່ ອງມ   ຕໍ້ອງຮກັສຳໃນສະພຳບທ່ີເໝຳະສ  ມໃນກຳນສໍ້ອມແປງ ແລະ 

ເງ  ່ອນໄຂ ເພ ່ ອ: 

▪ ອ  ຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນທກຸໆຂ ັໍ້ນຕອນກຳນອະນຳໄມ; 

▪ ຫນໍ້ຳທ່ີໃນກຳນນ  ຳໃຊໍ້ ໂດຍສະເພຳະໃນຂ ັໍ້ນຕອນທ່ີມເີປັນຈດຸວກິດິ (ເບິ່ ງຂ ໍ້ 5.1); 

▪ ປໍ້ອງກນັກຳນປ ນເປ ໍ້ອນໃນອຳຫຳນ ເຊ່ັນ: ເສດເຫ ັກ, ເສດປະລຳສຕກິ, ຄຳບ

ນ  ໍ້ຳມນັ ແລະ ສຳນເຄມ.ີ 

 

ກຳນອະນຳໄມແມນ່ຕໍ້ອງເອ ຳເສດອຳຫຳນອອກ ແລະ ຄວຳມເປິະເປ ໍ້ອນ ທ່ີອຳດເປັນແຫ ງ່ 

ຂອງກຳນປ ນເປ ໍ້ອນ. ວທີິກຳນອະນຳໄມທ່ີຈ  ຳເປັນ ແລະ ວດັສະດ ຸແມນ່ຂຶໍ້ນກບັປະເພດຂອງທລຸະ

ກດິ. ກຳນຂໍ້ຳເຊ ອອຳດຈ  ຳເປັນຫ ງັຈຳກກຳນອະນຳໄມ. 

 

ກຳນອະນຳໄມດໍ້ວຍສຳນເຄມ ີ ຕໍ້ອງໄດໍ້ຈດັກຳນ ແລະ ນ  ຳໃຊໍ້ຢຳ່ງລະມດັລະວງັ ແລະ 

ຕຳມກຳນແນະນ  ຳຂອງຜ ໍ້ຜະລິດ ແລະ ເກບັຮກັສຳໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນ ແຍກອອກຈຳກອຳຫຳນ ໃນ

ພຳ ຊະນະບນັຈທ່ີຸມເີຄ ່ ອງໝຳຍຈະແຈ ໍ້ງ ເພ ່ ອຫ ີກລໍ້ຽງກຳນປ ນເປ ໍ້ອນໃສອ່ຳຫຳນ. 

 

6.1.2 ຂ ັໍ້ນຕອນຂອງກຳນອະນຳໄມ ແລະ ວທີິກຳນ 

ກຳນອະນຳໄມສຳມຳດດ  ຳເນນີກຳນດໍ້ວຍກຳນແຍກ ຫ   ນ  ຳໃຊໍ້ຮວ່ມກບັວທີິກຳນ ທຳງດໍ້ຳນ 

ກຳຍຍະພຳບ ເຊ່ັນ: ໃຊໍ້ຄວຳມຮໍ້ອນ, ຂດັອອກ, ສດີນ  ໍ້ຳ, ດ ດຝຸນ່ ຫ   ວທີິອ ່ ນໆ ເພ ່ ອຫ ີກລໍ້ຽງກຳນ

ໃຊໍ້ນ  ໍ້ຳ ແລະ ວທີິທຳງເຄມ ີທ່ີນ  ຳໃຊໍ້ນ  ໍ້ຳຢຳລໍ້ຳງທ່ີເປັນ ດ ັງ່ ຫ   ກ  ດ. 

 

ຂ ັໍ້ນຕອນກຳນອະນຳໄມຕຳມຄວຳມເຫມຳະສ  ມ ປະກອບດໍ້ວຍ: 

▪ ເອ ຳສິ່ ງເປິະເປ ໍ້ອນອອກຈຳກພ ໍ້ນຜີວ; 

▪ ໃສນ່  ໍ້ຳຢຳລໍ້ຳງ ເພ ່ ອລໍ້ຳງເອ ຳສິ່ ງເປິະເປ ໍ້ອນ ແລະ ເຊ ໍ້ອບກັເຕເຣຍ ອອກ; 

▪ ໄລດໍ້ວຍນ  ໍ້ຳ ຊຶ່ ງອງີຕຳມຂ ໍ້ 4 ເພ ່ ອລໍ້ຳງເອ ຳສິ່ ງເປິະເປ ໍ້ອນທ່ີລະລຳຍ ແລະ 

ນ  ໍ້ຳຢຳລໍ້ຳງທ່ີຕ  ກຄໍ້ຳງ; 

▪ ກຳນເຮັດໃຫໍ້ແຫໍ້ງ ຫ   ວທີິທ່ີເໝຳະສ  ມ ສ  ຳລບັເອ ຳສິ່ ງຕ  ກຄໍ້ຳງ ແລະ ເສດຂີໍ້ເຫຍ ໍ້ອ

ອອກ; 

▪ ໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນກຳນຂໍ້ຳເຊ ໍ້ອດໍ້ວຍກຳນໄລ ນອກຈຳກວຳ່ ຕຳມກຳນແນະນ  ຳຂອງ 

ເຈ ໍ້ຳຂອງຜະລິດຕະພນັ ທ່ີແຈ ໍ້ງບອກໂດຍອງີໃສພ່ ໍ້ນຖຳນ ວທິະຍຳສຳດ ວຳ່ກຳນໄລ 

ແມນ່ບ ່ ມຄີວຳມຈ  ຳເປັນ. 



 22 

6.2. ແຜນງຳນ ກຳນອະນຳໄມ 

 ແຜນງຳນກຳນອະນຳໄມ ແລະ ຂໍ້ຳເຊ ໍ້ອ ຕໍ້ອງຮບັປະກນັວຳ່ທກຸໆພຳກສວ່ນຂອງໂຮງງຳນ

ແມນ່ໄດໍ້ມກີຳນອະນຳໄມຢຳ່ງເໝຳະສ  ມ ແລະ ຕໍ້ອງລວມເຖງິກຳນອະນຳໄມເຄ ່ ອງມ  . 

 ແຜນກຳນກຳນອະນຳໄມ ແລະ ຂໍ້ຳເຊ ໍ້ອ ຕໍ້ອງໄດໍ້ມກີຳນຕດິຕຳມກວດກຳຢຳ່ງຕ ່ ເນ ່ອງ 

ແລະ ມປີະສດິທິຜ  ນ ສ  ຳລບັຄວຳມເໝຳະສ  ມ ແລະ ຈ  ຳເປັນຕໍ້ອງໄດໍ້ບນັທຶກເປັນເອກະສຳນ. 

 

 ແຜນງຳນກຳນອະນຳໄມທ່ີຂຽນໄວໍ້ ແລະ ໄດໍ້ນ  ຳໃຊໍ້ ມນັຕໍ້ອງໄດໍ້ກ  ຳນ  ດສະເພຳະ: 

▪ ສະຖຳນທ່ີ ລຳຍກຳນເຄ ່ ອງມ   ແລະ ອປຸະກອນຕໍ້ອງໄດໍ້ອະນຳໄມ; 

▪ ຄວຳມຮບັຜິດຊອບຕ ່ໜໍ້ຳທ່ີສະເພຳະ; 

▪ ວທີິກຳນ ແລະ ຄວຳມຖີ່ຂອງກຳນອະນຳໄມ; 

▪ ກຳນຈດັກຳນກຽ່ວກບັກຳນຕດິຕຳມກວດກຳ. 

 

ໃນບອ່ນທ່ີເຫມຳະສ  ມ, ແຜນງຳນດ ັງ່ກຳ່ວຕໍ້ອງໄດໍ້ຂຽນຂຶໍ້ນໂດຍກຳນປຶກສຳຫຳລ  ກບັ

ຊຽ່ວຊຳນສະເພຳະ. 

6.3. ລະບ  ບກຳນຄວບຄມຸສດັ 

6.3.1. ຫ ກັກຳນທ ່ວໄປ 

 ສດັກດັແຫໍ້ນ ເປັນສຳເຫດທ່ີສ  ຳຄນັ ຕ ່ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ຄວຳມເໝຳະສ  ມຂອງອຳຫຳນ. 

ກຳນເຂ ໍ້ຳມຳຢ ຂ່ອງມນັ ສຳມຳດເກດີຂຶໍ້ນໃນບອ່ນທ່ີແຜພ່ນັ ແລະ ບອ່ນມອີຳຫຳນ. ກຳນປະຕບິດັ

ກຳນອະນຳໄມທ່ີດຕີໍ້ອງໄດໍ້ດ  ຳເນນີກຳນ ເພ ່ ອຫ ີກລໍ້ຽງກຳນສໍ້ຳງສະພຳບແວດລໍ້ອມທ່ີເອ ໍ້ອອ  ຳນວຍ

ໃຫໍ້ແກສ່ດັ. ກຳນມສີຂຸະລກັສະນະທ່ີດ,ີ ກຳນກວດກຳວດັຖດຸບິທ່ີເຂ ໍ້ຳມຳ ແລະ ກຳນຕດິ ຕຳມ 

ສຳມຳດ ຫລດຸຜອ່ນກຳນເຂ ໍ້ຳມຳຢ ສ່ດັໃຫໍ້ນ ໍ້ອຍລ  ງ ແລະ ຈ  ຳກດັຄວຳມຈ  ຳເປັນໃນກຳນໃຊໍ້ຢຳ ປຳບ 

ສດັຕ ພ ດ 

 

6.3.2. ກຳນປໍ້ອງກນັກຳນເຂ ໍ້ຳມຳຢ ຂ່ອງສດັ 

 ອຳຄຳນຕຳ່ງໆຕໍ້ອງຮກັສຳໃຫໍ້ຢ ໃ່ນສະພຳບທ່ີດ ີ ແລະມເີງ  ່ອນໄຂເພ ່ ອປໍ້ອງກນັກຳນເຂ ໍ້ຳມຳ

ຂອງສດັ ແລະ ຂະຫຍຳຍພນັ. ຮ , ຮອ່ງລະບຳຍນ  ໍ້ຳ ແລະ ບອ່ນອ ່ ນໆ ທ່ີສດັມກັເຂ ໍ້ຳມຳຕໍ້ອງຈອດ

ອດັຕດິເປັນຢຳ່ງດ.ີ ມຕີຳນຳ່ງກ ັໍ້ນ, ຕ  ວຢຳ່ງປ່ອງຢໍ້ຽມທ່ີເປີດ, ປະຕ  ແລະ ປ່ອງລະບຳຍອຳກຳດ 

ຈະຫ ຼຸດຜອ່ນບນັຫຳກຳນເຂ ໍ້ຳມຳຂອງສດັ. ສດັລໍ້ຽງຖໍ້ຳເປັນໄປໄດໍ້ຕໍ້ອງບ ່ ໃຫໍ້ມໃີນເຂດພ ໍ້ນທ່ີໂຮງ 

ງຳນ ແລະ ອຳຄຳນຜະລດິ. 

 

6.3.3. ກຳນເຂ ໍ້ຳມຳອຳໄສຂອງສດັ ແລະກຳນແຜຈ່  ຳນວນ 



 23 

 ກຳນມອີຳຫຳນ ແລະ ນ  ໍ້ຳ ຈະຊກັນ  ຳໃຫໍ້ສດັກດັແຫໍ້ນເຂ ໍ້ຳມຳອຳໄສ ແລະ ແຜພ່ນັ. ແຫ ງ່ 

ອຳຫຳນທ່ີສ  ຳຄນັຕໍ້ອງໄດໍ້ເກບັຮກັສຳໄວໍ້ໃນພຳຊະນະບນັຈທ່ີຸສດັບ ່ ສຳມຳດເຂ ໍ້ຳໄດໍ້ ຫລ ່ ຢອງຢ ເ່ທິງ

ພ ໍ້ນ ແລະ ໄກຈຳກຝຳ. ສະຖຳນທ່ີຂໍ້ຳງໃນ ແລະ ນອກ ຂອງໂຮງງຳນຕໍ້ອງຮກັສຳໃຫໍ້ສະອຳດ. 

ໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນ ສິ່ ງເສດເຫ  ອຕໍ້ອງເກບັຮກັສຳໃນພຳຊະນະປິດ, ພຳຊະນະທ່ີສດັກດັແຫໍ້ນ ເຂ ໍ້ຳ 

ບ ່ ໄດໍ້. 

 

6.3.4. ກຳນກວດກຳຕດິຕຳມ ແລະ ກຳນຄ  ໍ້ນຫຳ 

 ສະຖຳນທ່ີໂຮງງຳນ ແລະ ບ ລິເວນອໍ້ອມຮອບ ຕໍ້ອງກວດສອບຮອ່ງຮອຍຂອງສດັຢຳ່ງເປັນ

ປ ກກະຕ.ິ 

 

6.3.5. ກຳນກ  ຳຈດັສດັ 

 ກຳນກ  ຳຈດັສດັ ຕໍ້ອງໄດໍ້ປະຕບິດັໃນທນັທີທນັໃດ ແລະ ໂດຍບ ່ ມຜີ  ນກະທ ບຕ ່ ຄວຳມປອດ

ໄພ ແລະ ເໝຳະສ  ມຂອງອຳຫຳນ. ກຳນກ  ຳຈດັດໍ້ວຍສຳນເຄມ,ີ ທຳງດໍ້ຳນວດັຖ ຸ ຫ   ດໍ້ຳນຊວີະ

ວທິະຍຳ ຕໍ້ອງໄດໍ້ປະຕບິດັໂດຍປຳສະຈຳກຜ  ນກະທ ບຕ ່ ຄວຳມປອດໄພ ຫ   ຄວຳມເໝຳະສ  ມຂອງ

ອຳຫຳນ. 

6.4. ກຳນກ  ຳຈດັຂີໍ້ເຫຍ ໍ້ອ 

 ວທີິກຳນຕຳ່ງໆທ່ີເຫມຳະສ  ມເພ ່ ອກ  ຳຈດັ ແລະ ເກບັຮກັສຳຂີໍ້ເຫຍ ໍ້ອຕໍ້ອງໄດໍ້ປະຕບິດັ. ສິ່ ງ

ເສດເຫ  ອບ ່ ອະນຍຸຳດໃຫໍ້ສະສ  ມໃນບອ່ນກະກຽມອຳຫຳນ, ບອ່ນເກບັອຳຫຳນ ແລະ ບອ່ນເຮັດ

ວຽກອ ່ ນໆ ແລະ  ເຂດຕ ່ ກນັ ເວັໍ້ນເສຍແຕບ່ອ່ນທ່ີຫ ີກລໍ້ຽງບ ່ ໄດໍ້ຂອງທລຸະກດິເທ ່ ຳນ ັໍ້ນ. 

 ກຳນເກບັຮກັສຳຂີໍ້ເຫຍ ໍ້ອ ຕໍ້ອງຮກັສຳໃຫໍ້ສະອຳດຢຳ່ງເໝຳະສ  ມ. 

6.5. ກຳນຕດິຕຳມຄວຳມມປີະສດິທິຜ  ນ 

 ບນັດຳລະບ  ບກຳນອະນຳໄມ ຕໍ້ອງໄດໍ້ມກີຳນຕດິຕຳມຄວຳມມປີະສດິທິຜ  ນ, ກວດສອບ 

ເປັນໃລຍະ ດໍ້ວຍວທີິກຳນກວດສອບ ກຳນກວດກຳກອ່ນກຳນປະຕບິດັ ຫລ  ຖໍ້ຳຈ  ຳເປັນ ກຳນເກບັ

ຕ  ວຢຳ່ງທຳງດໍ້ຳນຈລຸິນຊ ີ ຂອງສະພຳບແວດລໍ້ອມ ແລະ ວດັສະດທ່ີຸສ  ຳຜດັກບັອຳຫຳນໂດຍກ  ງ 

ແລະ ທວນຄ ນເປັນປະຈ  ຳ ແລະປບັປງຸ ເພ ່ ອໃຫໍ້ແທດເຫມຳະກບັກຳນປ່ຽນແປງ. 

ໝວດທີ VII- ໂຮງງຳນ:ກຳນອະນຳໄມສວ່ນບຄຸ  ນ 

 

 

 

 

ຈດຸປະສ  ງ: 

 ເພ ່ ອຮບັປະກນັວຳ່ຜ ໍ້ທ່ີສ  ຳຜດັກບັອຳຫຳນໂດຍທຳງກ  ງ ຫ   ທຳງອໍ້ອມ ບ ່ ປ  ນເປ ໍ້ອນໃສ່

ອຳຫຳນດໍ້ວຍກຳນ: 

- ບ  ຳລງຸຮກັສຳ ລະດບັທ່ີເໝຳະສ  ມ ຂອງຄວຳມສະອຳດສວ່ນບກຸຄ  ນ; 

- ພຶດຕກິ  ຳ ແລະ ກຳນປະຕບິດັງຳນໃນວທີິກຳນທ່ີເໝຳະສ  ມ. 

ເຫດຜ  ນ: 

 ຜ ໍ້ທ່ີບ ່ ຮກັສຳຄວຳມສະອຳດໃນລະດບັທ່ີເໝຳະສ  ມ ກຽ່ວກບັກຳນອະນຳໄມສວ່ນບກຸຄ  ນ, ຜ ໍ້

ມພີະຍຳດ ຫ   ບນັດຳເງ  ່ອນໄຂ ຫ   ຜ ໍ້ທ່ີມກີຳນປະພຶດທ່ີບ ່ ເໝຳະສ  ມ ສຳມຳດປ ນເປ ໍ້ອນໃສອ່ຳຫຳນ 
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7.1. ສະພຳບທຳງດໍ້ຳນສຂຸະພຳບ 

 ບກຸຄ  ນໃດໜ່ຶງທ່ີຮ ໍ້ ຫ   ເຊ ່ ອວຳ່ມກີຳນເຈບັປ່ວຍ ຫ   ຖ ເຊ ໍ້ອພະຍຳດຊະນດິໃດໜ່ຶງ ຫລ  

ເຈບັປວຍ່ ມກັຈະສ  ່ງພະຍຳດໂດຍຜຳ່ນອຳຫຳນ, ຕໍ້ອງບ ່ ອະນຍຸຳດເຂ ໍ້ຳມຳໃນເຂດຜະລິດ ຖໍ້ຳຫຳກ

ມກີຳນປ ນເປ ໍ້ອນອຳຫຳນຢຳ່ງງຳ່ຍດຳຍ. ບກຸຄ  ນໃດໜ່ຶງທ່ີມຜີ  ນກະທ ບຈຳກພະຍຳດ ຕໍ້ອງລຳຍງຳນ

ຫຳຜ ໍ້ບ ລິຫຳນຢຳ່ງຮບີດວ່ນ ກຽ່ວກບັກຳນເຈບັປ່ວຍ ຫ   ອຳກຳນຂອງກຳນເຈບັປ່ວຍດ ັງ່ກຳ່ວ. 

 

 ກຳນກວດສຂຸະພຳບ ຂອງຜ ໍ້ຜະລິດອຳຫຳນ ຕໍ້ອງໄດໍ້ປະຕບິດັ ຖໍ້ຳມກີຳນບ  ່ງມະຕທິຳງ

ດໍ້ຳນກຳນແພດ ແລະ ລະບຳດວທິະຍຳ. 

7.2. ກຳນເຈບັປ່ວຍ ແລະ ມບີຳດແຜ 

 ບນັດຳເງ  ່ອນໄຂທ່ີຕໍ້ອງລຳຍງຳນຕ ່ ຜ  ໍ້ບ ລຫິຳນ ຖໍ້ຳມຄີວຳມຈ  ຳເປັນເພ ່ ອກຳນກວດສອບທຳງ

ດໍ້ຳນກຳນແພດ ແລະ ຖໍ້ຳເປັນໄປໄດໍ້ໃຫໍ້ແຍກອອກຈຳກບອ່ນຜະລິດອຳຫຳນ ຊຶ່ ງລວມທງັ: 

▪ ຖອກທໍ້ອງ  

▪ ຮຳກ 

▪ ໄຂໍ້ 

▪ ເຈບັຄ  ແລະ ມໄີຂໍ້ 

▪ ບຳດແຜຜີວໜງັ (ນ  ໍ້ຳຮໍ້ອນລວກ, ຮອຍມດີປຳດ ແລະ ອ ່ ນ) 

▪ ນ  ໍ້ຳຍໍ້ອຍຕຳມຫ , ຕຳ ຫລ  ດງັ 

7.3. ຄວຳມສະອຳດຂອງພະນກັງຳນ 

 ຜ ໍ້ປງຸແຕງ່ອຳຫຳນ ຕໍ້ອງໄດໍ້ບ  ຳລງຸຮກັສຳຄວຳມສະອຳດຂອງຕ  ນໃນລະດບັສ ງ ແລະ ໃນ

ບອ່ນທ່ີເໝຳະສ  ມ ຕໍ້ອງນຸງ່ເຄ ່ ອງກນັເປ ໍ້ອນທ່ີສະອຳດ, ປ ກປິດຜ  ມ, ໃສຖ່  ງມ   ແລະ ເກບີ. ຮອຍມດີ

ປຳດ ແລະ ບຳດແຜ ຂອງຜ ໍ້ທ່ີອະນຍຸຳດໃຫໍ້ສ ບຕ ່ ເຮັດວຽກ ຕໍ້ອງໄດໍ້ປ  ກປິດດໍ້ວຍວດັສະດບຸ ່ ຊມຶນ  ໍ້ຳ

ທ່ີເໝຳະສ  ມ. 

 

 ພະນກັງຳນຕໍ້ອງລໍ້ຳງມ  ເລ ໍ້ອຍໆ ເພຳະບນັຫຳຄວຳມສະອຳດຂອງບກຸຄ  ນ ຈະມຜີ  ນກະທ ບຕ ່

ຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ ເຊ່ັນ: 

▪ ໃນໄລຍະເລີ່ ມຕ  ໍ້ນຂອງກຳນເລີ່ ມກດິຈະກ  ຳປງຸແຕງ່ອຳຫຳນ; 

▪ ລໍ້ຳງມ  ທນັທີ ຫ ງັຈຳກມຳແຕຫ່ໍ້ອງນ  ໍ້ຳ; 
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▪ ຫ ງັຈຳກຈດັກຳນກບັວດັຖດຸບິ ຫລ  ວດັສະດທ່ີຸມກີຳນປ ນເປ ໍ້ອນໃດນຶ່ງ, ໃນບອ່ນທ່ີມຜີ  ນ

ຕ ່ ກຳນປ ນເປ ໍ້ອນ ຂອງອຳຫຳນອ ່ ນໆ; ພວກເຂ ຳຕໍ້ອງຫ ີກລໍ້ຽງກຳນຈບັບຳຍອຳຫຳນທ່ີ

ພໍ້ອມກນິ ໃນບອ່ນທ່ີເໝຳະສ  ມ. 

 

7.4. ພຶດຕກິ  ຳຂອງພະນກັງຳນ 

 ບກຸຄ  ນທ່ີເຂ ໍ້ຳຢ ໃ່ນກດິຈະກ  ຳກຳນຜະລິດອຳຫຳນຕໍ້ອງຫ ີກລໍ້ຽງກຳນປະພຶດທ່ີມຜີ  ນຕ ່ ກຳນປ ນ

ເປ ໍ້ອນຂອງອຳຫຳນ, ຕ  ວຢຳ່ງ: 

▪ ສ ບຢຳ; 

▪ ຖ  ມ່ນ  ໍ້ຳລຳຍ; 

▪ ຫຍ  ໍ້ຳ ຫ   ກນິ; 

▪ ຈຳມ ຫ   ໄອໃສອ່ຳຫຳນທ່ີບ ່ ມກີຳນປ ກປິດ 

ເຄ ່ ອງຂອງສວ່ນຕ  ວຂອງບກຸຄ  ນ ເຊ່ັນ: ເຄ ່ ອງປະດບັ, ໂມງ ຫ   ລຳຍກຳນອ ່ ນໆຳບ່ ່ ຄວນ

ໃສ ່ຫ   ເອ ຳເຂ ໍ້ຳມຳໃນເຂດຜະລິດອຳຫຳນ ຖໍ້ຳເປັນສິ່ ງທ່ີກະທ ບຕ ່ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສ  ມ

ຂອງອຳຫຳນ. 

7.5. ຜ ໍ້ຢໍ້ຽມຢຳມ 

 ຜ ໍ້ທ່ີມຳຢໍ້ຽມຢຳມສະຖຳນທ່ີຜະລິດອຳຫຳນ ຫ   ບອ່ນປງຸແຕງ່ອຳຫຳນຕໍ້ອງນຸງ່ເຄ ່ ອງປໍ້ອງກນັ 

ຢຳ່ງເຫມຳະສ  ມ ແລະ ປະຕບິດັຕຳມກ  ດລະບຽບອ ່ ນໆ ຂອງກຳນອະນຳໄມສວ່ນບກຸຄ  ນໃນພຳກນີໍ້. 

ພຳກທີ VIII-ກຳນຂ  ນສ  ່ງ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຈດຸປະສ  ງ: 

 ມຳດຕະກຳນຕຳ່ງໆທ່ີຕໍ້ອງປະຕບິດັ ໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນ ເພ ່ ອ: 

- ປໍ້ອງກນັອຳຫຳນຈຳກແຫ ງ່ທ່ີສ  ຳຄນັຂອງກຳນປ ນເປ ໍ້ອນ; 

- ປໍ້ອງກນັອຳຫຳນຈຳກກຳນບ  ກຜອ່ງ ທ່ີເປັນສຳເຫດຂອງຄວຳມບ ່ ເໝຳະສ  ມໃນກຳນ

ບ ລິໂພກ; 

- ສະໜອງສະພຳບແວດລໍ້ອມ ທ່ີມກີຳນຄວບຄມຸ ຢຳ່ງມປີະສດິທິຜ  ນ ຕ ່ ກຳນເຕບີໂຕ

ຂອງເຊ ໍ້ອພະຍຳດ ຫ   ເຊ ອທ່ີພຳໃຫໍ້ບ ດເນ ່ ຳ ແລະ ກຳນຜະລິດທຳດເບ ່ ອໃນອຳຫຳນ. 

ສຳເຫດ: 

 ອຳຫຳນອຳດມກີຳນປ ນເປ ໍ້ອນ ຫ   ອຳດບ ່ ສ  ່ງເຖງິຈດຸໝຳຍປຳຍທຳງ ໃນເງ  ່ອນໄຂ ທ່ີ

ເໝຳະສ  ມສ  ຳລບັກຳນບ ລິໂພກ ຖໍ້ຳບ ່ ມກີຳນປະຕບິດັມຳດຕະກຳນຄວບຄມຸ ທ່ີມປີະສດິທິຜ  ນ ໃນ

ລະຫວຳ່ງກຳນຂ  ນສ  ່ງ ເຖງິແມ ໍ້ວຳ່ມຳດຕະກຳນທຳງດໍ້ຳນກຳນອະນຳໄມໄດໍ້ປະຕບິດັໃນຂ ັໍ້ນຕອນ

ເບ ໍ້ອງຕ  ໍ້ນໃນສຳຍໄຍກຳນຜະລິດ. 
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8.1. ຫ ກັກຳນທ ່ວໄປ 

ອຳຫຳນຕໍ້ອງມກີຳນປໍ້ອງກນັຢຳ່ງພຽງພ ໃນກຳນຂ  ນສ  ່ງ. ຊະນດິຂອງລ ໍ້ເຄ ່ ອນຍໍ້ຳຍ ຫ   ພຳ 

ຊະນະບນັຈ ຸ (ຕ ໍ້ຄອນແທນເນ)ີທ່ີກ  ຳນ  ດ ແມນ່ຂຶໍ້ນກບັຊະນດິຂອງອຳຫຳນ ແລະ ພຳຍໃຕໍ້ເງ  ່ອນໄຂ

ທ່ີຂ  ນສ  ່ງອຳຫຳນດ ັງ່ກຳ່ວ. 
 

8.2. ກຳນກ  ຳນ  ດ 

 ໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນ, ລ ໍ້ເຄ ່ ອນຍໍ້ຳຍ ຫ   ຕ ໍ້ຂ  ນສ  ່ງໃຫຍ ່ຕໍ້ອງອອກແບບ ແລະ ສໍ້ຳງເພ ່ ອ: 

▪ ບ ່ ປ  ນເປ ໍ້ອນໃສອ່ຳຫຳນ ຫ   ວດັສະດຫຸຸໍ້ມຫ ່ ; 

▪ ສຳມຳດອະນຳໄມຢຳ່ງມປີະສດິທິຜ  ນ ແລະ ຖໍ້ຳຈ  ຳເປັນແມນ່ຕໍ້ອງອະເຊ ໍ້ອ; 

▪ ມກີຳນແຍກອຳຫຳນຊະນດິຕຳ່ງໆອອກຈຳກກນັ ຫ   ອຳຫຳນອອກຈຳກລຳຍກຳນທ່ີບ ່

ແມນ່ອຳຫຳນ ໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນໃນລະຫວຳ່ງກຳນຂ  ນສ  ່ງ; 

▪ ສະໜອງກຳນປໍ້ອງກນັຢຳ່ງມປີະສດິທິຜ  ນຈຳກກຳນປ ນເປ ໍ້ອນ, ລວມທງັຂີໍ້ຝຸນ່ ແລະ 

ຄວນັ; 

▪ ສຳມຳດຄວບຄມຸຮກັສຳອນຸນະພ ມ, ຄວຳມຊຸມ່, ບນັຍຳກຳດ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂອ ່ ນໆ ທ່ີ

ຈ  ຳເປັນຢຳ່ງມປີະສດິທິຜ  ນ ເພ ່ ອປໍ້ອງກນັອຳຫຳນຈຳກກຳນຂະຫຍຳຍຕ  ວຂອງເຊ ໍ້ອ

ຈລຸິນຊ ີ ທ່ີອນັຕະລຳຍ ແລະ ບ ່ ຕໍ້ອງກຳນ ທ່ີສຳມຳດນຳ  ຳໄປສ ຄ່ວຳມບ ່ ເໝຳະສ  ມຂອງ

ກຳນບ ລິໂພກ; 

▪ ເອ ໍ້ອອ  ຳນວຍກຳນກວດກຳອນຸນະພ ມ, ຄວຳມຊຸມ່ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂອ ່ ນໆທ່ີຈ  ຳເປັນ. 
 

8.3. ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ ແລະ ກຳນບ  ຳລງຸຮກັສຳ 

 ລ ໍ້ເລ ່ ອນ ແລະ ພຳຊະນະບນັຈ ຸ ສ  ຳລບັກຳນຂ  ນສ  ່ງອຳຫຳນ ຕໍ້ອງຮກັສຳໃນສະພຳບທ່ີ

ເຫມຳະສ  ມ ຂອງຄວຳມສະອຳດ, ສໍ້ອມແປງດ ີແລະ ໃນເງ  ່ອນໄຂທ່ີເໝຳະສ  ມ. ໃນບອ່ນທ່ີນ  ຳໃຊໍ້ລ ໍ້

ເລ ່ ອນ ຫ   ຕ ໍ້ຂ  ນສ  ່ງ ສ  ຳລບັກຳນຂ  ນຍໍ້ຳຍອຳຫຳນທ່ີແຕກຕຳ່ງກນັ ຫ   ບ ່ ແມນ່ອຳຫຳນ, ກຳນອະນຳ

ໄມ ທ່ີມປີະສດິທິຜ  ນ ແລະ ໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳເປັນ ກຳນອະເຊ ອຕໍ້ອງໄດໍ້ປະຕບິດັໃນລະຫວຳ່ງກຳນ

ປ່ຽນຊຸດກຳນຂ  ນສ  ່ງ. 

 

ຕຳມຄວຳມເຫມຳະສ  ມ, ໂດຍສະເພຳະ ໃນກຳນຂ  ນສ  ່ງໃນບ ລິມຳດໃຫຍ,່ ຕ ໍ້ຂ  ນສ  ່ງ 

ແລະ ລ ໍ້ເລ ອນ່ ຄວນອອກແບບ ແລະ ຫມຳຍໄວໍ້ສ  ຳລບັກຳນຂ  ນສ  ່ງອຳຫຳນ ແລະ 

ໃຊໍ້ສະເພຳະຈດຸປະສ  ງນີໍ້ເທ ່ ຳນ ັໍ້ນ.
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ໝວດທີ IX - ຂ ໍ້ມ  ນກຽ່ວກບັຜະລິດຕະພນັ ແລະ ຄວຳມຮບັຮ ໍ້ຂອງຜ ໍ້ບ ລິໂພກ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. ກຳນກ  ຳນ  ດຊຸດຜະລິດ 

 ກຳນກ  ຳນ  ດຊຸດຜະລິດ ມຄີວຳມສ  ຳຄນັໃນກຳນຮຽກເກບັຄ ນຜະລິດຕະພນັ ແລະ ຊວ່ຍ

ກຳນໝ ນວຽນສນິຄໍ້ຳຢຳ່ງມປີະສດິທິຜ  ນ. ທກຸໆພຳຊະນະບນັຈອຸຳຫຳນຕໍ້ອງໄດໍ້ໝຳຍ ເພ ່ ອກ  ຳ ນ  ດ

ຜ ໍ້ຜະລິດ ແລະ ຊຸດຜະລິດ. ນ  ຳໃຊໍ້ມຳດຕະຖຳນຂອງກ  ດລະຫດັອຳຫຳນສຳກ  ນ ສ  ຳລບັສະຫ ຳກ

ຂອງອຳຫຳນທ່ີຫຸໍ້ມຫ ່ (CODEX STAN1-1985). 

ຈດຸປະສ  ງ: 

 ຜະລິດຕະພນັ ຕໍ້ອງໄດໍ້ແຈ ໍ້ງຂ ໍ້ມ  ນຢຳ່ງເຫມຳະສ  ມເພ ່ ອ: 

- ມຂີ ໍ້ມ  ນທ່ີພຽງພ  ແລະ ທ ່ວເຖງິ ແກຜ່ ໍ້ນ  ຳໃຊໍ້ຕ ່ ໄປໃນສຳຍໄຍຂອງອຳຫຳນ ເພ ່ ອ

ເຮັດໃຫໍ້ເຂ ຳເຈ ໍ້ຳສຳມຳດປງຸແຕງ່, ເກບັຮກັສຳ, ຜະລດິ, ກະກຽມ ແລະ ຈດັກຳນກບັ

ອຳຫຳນໄດໍ້ຢຳ່ງປອດໄພ ແລະ ຖ ກຕໍ້ອງ; 

- ຊຸດ ຫ   ລ ອດ ຂອງຜະລິດຕະພນັ ສຳມຳດກ  ຳນ  ດ ແລະ ຮຽກເກບັຄ ນໄດໍ້ງຳ່ຍ; 

ຜ ໍ້ບ ລິໂພກ ຕໍ້ອງມຄີວຳມຮ ໍ້ພຽງພ ກຽ່ວກບັກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ ເພ ່ ອສຳມຳດ: 

o ເຂ ໍ້ຳໃຈກຽ່ວກບັຄວຳມສ  ຳຄນັຂອງຂ ໍ້ມ  ນຂອງຜະລິດຕະພນັ; 

o ເພ ່ ອເປັນທຳງເລ ອກ ທ່ີເໝຳະສ  ມໃຫໍ້ແກສ່ວ່ນບກຸຄ  ນ; 

o ເພ ່ ອປໍ້ອງກນັກຳນປ ນເປ ໍ້ອນ ແລະ ກຳນເຕບີໂຕ ຫ   ກຳນຢ ລ່ອດຂອງ

ເຊ ອພະຍຳດ ໃນກຳນເກບັຮກັສຳ, ກຳນປງຸແຕງ່ ແລະ ນ  ຳໃຊໍ້ຢຳ່ງ

ຖ ກຕໍ້ອງ. 

ຂຳ່ວສຳນສ  ຳລບັອດຸສຳຫະກ  ຳ ຫ   ກຳນຄໍ້ຳ ຕໍ້ອງຈະແຈ ໍ້ງ ເພ ່ ອໃຫໍ້ຂ ໍ້ມ  ນຜ ໍ້ບ ລິໂພກ ໂດຍ

ສະເພຳະແມນ່ ສະຫ ຳກກຽ່ວກບັອຳຫຳນ. 

 

ສຳເຫດ: 

 ຂຳ່ວສຳນທ່ີບ ່ ພຽງພ  ຫ   ບ ່ ມຄີວຳມຮ ໍ້ຢຳ່ງພຽງພ ກຽ່ວກບັ ກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນທ ່ວໄປ

ສຳມຳດນ  ຳໄປສ ກ່ຳນປະຕບິດັຢຳ່ງຜິດພຳດໃນຂ ັໍ້ນຕອນຕ ່ ໄປ ໃນສຳຍໄຍຂອງອຳຫຳນ. ກຳນ

ຜິດພຳດດ ັງ່ກຳ່ວສຳມຳດນ  ຳໄປສ ຄ່ວຳມເຈບັປ່ວຍ ຫ   ກຳຍເປັນຜະລິດຕະພນັທ່ີບ ່ ເໝຳະສ  ມໃຫໍ້

ແກກ່ຳນບ ລິໂພກ ເຖງິແມ ໍ້ວຳ່ຈະມກີຳນປະຕບິດັມຳດຕະກຳນ ກຳນອະນຳໄມຢຳ່ງພຽງພ ໃນຂ ັໍ້ນ

ຕອນເລີ່ ມຕ  ໍ້ນຂອງສຳຍໄຍກຳນຜະລິດ. 
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9.2. ຂ ໍ້ມ  ນຜະລິດຕະພນັ 

 ຜະລິດຕະພນັອຳຫຳນທກຸໆອນັຕໍ້ອງມຂີ ໍ້ມ  ນ ຫ   ມຂີ ໍ້ມ  ນທ່ີພຽງພ  ເພ ່ ອໃຫໍ້ຜ ໍ້ນ  ຳໃຊໍ້ຕ ່ ໄປ ໃນ

ສຳຍໄຍກຳນຜະລິດອຳຫຳນ ເພ ່ ອກະກຽມ, ຈດັວຳງ, ເກບັຮກັສຳ ແລະ ປງຸແຕງ່ ແລະ ນ  ຳໃຊໍ້ຜະ 

ລິດຕະພນັຢຳ່ງປອດໄພ ແລະ ຖ ກຕໍ້ອງ. 

9.3. ສະຫ ຳກ 

 ອຳຫຳນທ່ີຫຸໍ້ມຫ ່ ຕໍ້ອງມສີະຫ ຳກ ທ່ີມກີຳນແນະນ  ຳຢຳ່ງຈະແຈ ໍ້ງ ເພ ່ ອໃຫໍ້ຜ ໍ້ຈະນ  ຳໃຊໍ້ຕ ່ ໄປ 

ໃນຕອ່ງໂສໍ້ຂອງອຳຫຳນ ສຳມຳດຈດັກຳນ, ຈດັວຳງ, ເກບັຮກັສຳ ແລະ ນ  ຳໃຊໍ້ຢຳ່ງປອດໄພ ຊຶ່ ງ

ສອດຄອ່ງກບັມຳດຕະຖຳນກ  ດລະຫດັອຳຫຳນສຳກ  ນສ  ຳລບັສະຫ ຳກຂອງອຳຫຳນຫຸໍ້ມຫ ່ (CODEX 

STAN1-1985). 

9.4. ກຳນສກຶສຳຜ ໍ້ບ ລິໂພກ 

 ແຜນງຳນກຳນສກຶສຳດໍ້ຳນສຳທຳລະນະສກຸ ຕໍ້ອງໄດໍ້ກວມເອ ຳກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ 

ໂດຍທ ່ວໄປ. ຊຶ່ ງແຜນງຳນດ ັງ່ກຳ່ວ ຕໍ້ອງໄດໍ້ເຮັດໃຫໍ້ຜ ໍ້ບ ລິໂພກ ເຂ ໍ້ຳໃຈກຽ່ວກບັຄວຳມສ  ຳຄນັຂອງ

ຂຳ່ວສຳນກຽ່ວກບັຜະລິດຕະພນັ ແລະ ເພ ່ ອປະຕບິດັຕຳມ ກຳນແນະນ  ຳທ່ີມຳກບັຜະລິດຕະພນັ  

ແລະ ເຮັດໃຫໍ້ມທີຳງເລ ອກ. ໂດຍສະເພຳະຕໍ້ອງໄດໍ້ແຈ ໍ້ງຜ ໍ້ບ ລິໂພກກຽ່ວກບັກຳນພ  ວພນັ ລະຫວຳ່ງ 

ກຳນຄວບຄມຸເວລຳ ແລະ ອນຸນະພ ມ ແລະ ພະຍຳດທ່ີເກດີຈຳກອຳຫຳນ. 

ພຳກທີ X- ກຳນຝຶກອ  ບຮ  ມ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຈດຸປະສ  ງ: 

 ມນັແມນ່ກຳນຊຸກຊວນ ໃນກຳນຜະລິດອຳຫຳນ, ຜ ໍ້ທ່ີມກີຳນສ  ຳຜດັອຳຫຳນໂດຍກ  ງ ແລະ 

ທຳງອໍ້ອມ ຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບັກຳນຝຶກອ  ບຮ  ມ ແລະ ແນະນ  ຳກຽ່ວກບັກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ ໃນລະດບັ

ທ່ີເໝຳະສ  ມກບັຂ ັໍ້ນຕອນ ທ່ີພວກເຂ ຳຈະປະຕບິດັ. 

 

ເຫດຜ  ນ: 

 ກຳນຝຶກອ  ບຮ  ມແມນ່ພ ໍ້ນຖຳນທ່ີສ  ຳຄນັ ຕ ່ ທກຸໆລະບ  ບກຳນອະນຳໄມ. 

 

  ກຳນຝຶກອ  ບຮ  ມ ກຽ່ວກບັອະນຳໄມອຳຫຳນ ແລະ ກຳນແນະນ  ຳ ແລະ ກຳນຊີໍ້ນ  ຳທ່ີບ ່

ພຽງພ ຕ ່ ທກຸຄ  ນ ທ່ີປະກອບສວ່ນໃນກດິຈະກ  ຳອຳຫຳນ ແລະ ຈະນ  ຳໄປສ ຜ່  ນກະທ ບຕ ່ ຄວຳມປອດ

ໄພ ແລະ ເໝຳະສ  ມຂອງອຳຫຳນ. 
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10.1. ຄວຳມຮບັຮ ໍ້ ແລະ ໜໍ້ຳທ່ີຮບັຜິດຊອບ 

 ກຳນຝຶກອ  ບຮ  ມກຽ່ວກບັກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ ແມນ່ພ ໍ້ນຖຳນທ່ີສ  ຳຄນັ. ພະນກັງຳນທກຸ

ຄ  ນຕໍ້ອງຮບັຮ ໍ້ກຽ່ວກບັບ  ດບຳດ ແລະ ຄວຳມຮບັຜິດຊອບ ໃນກຳນປ ກປໍ້ອງອຳຫຳນ ຈຳກກຳນປ ນ

ເປ ໍ້ອນ ຫ   ມຄີວຳມບ  ກຜອ່ງ. ຜ ໍ້ສ  ຳພດັກບັອຳຫຳນຕໍ້ອງມຄີວຳມຮ ໍ້ ແລະ ຄວຳມສຳມຳດທ່ີຈ  ຳເປັນ 

ເພ ່ ອເຮັດໃຫໍ້ພວກເຂ ຳ ດ  ຳເນນີກບັອຳຫຳນຢຳ່ງມອີະນຳໄມ. ສ  ຳລບັຜ ໍ້ທ່ີມກີຳນສ  ຳຜດັກບັສຳນເຄມ ີ

ຫ   ສຳນອນັຕະລຳຍອ ່ ນໆ ຕໍ້ອງມກີຳນແນະນ  ຳໃນກຳນນ  ຳໃຊໍ້ຢຳ່ງປອດໄພ. 

 

10.2. ແຜນງຳນກຳນຝຶກອ  ບຮ  ມ 

 ບນັດຳເງ  ່ອນໄຂທ່ີຈະຕໍ້ອງຄ  ຳນງຶໃນກຳນປະເມນີລະດບັກຳນຝຶກອ  ບຮ  ມ ທ່ີໄດໍ້

ກ  ຳນ  ດລວມມ:ີ 

▪ ລກັສະນະຂອງອຳຫຳນ, ໂດຍສະເພຳະເງ  ່ອນໄຂໃນກຳນເຕບີໂຕ ຂອງເຊ ໍ້ອພະຍຳດ 

ແລະ ເຊ ໍ້ອ ທ່ີພຳໃຫໍ້ອຳຫຳນບ ດເນ ່ ຳ; 

▪ ເງ  ່ອນໄຂທ່ີອຳຫຳນ ໄດໍ້ປງຸແຕງ່ ແລະ ຫຸໍ້ມຫ ່ ລວມທງັຄວຳມອຳດເປັນໄປໄດໍ້ຂອງ

ກຳນປ ນເປ ໍ້ອນ; 

▪ ຂອບເຂດ ແລະ ປະເພດຂອງກຳນຜະລິດ ຫ   ກຳນກະກຽມກອ່ນກຳນບ ລິໂພກ; 

▪ ບນັດຳເງ  ່ອນໄຂກຳນເກບັຮກັສຳຳອ່ຳຫຳນ; 

▪ ໄລຍະເວລຳທ່ີຄຳດໄວໍ້ກອ່ນກຳນບ ລິໂພກ. 

10.3. ກຳນແນະນ  ຳ ແລະ ກຳນໃຫໍ້ທິດຊີໍ້ນ  ຳ 

 ກຳນປະເມນີກຽ່ວກບັປະສດິທິຜ  ນຂອງກຳນຝຶກອ  ບຮ  ມ ຢຳ່ງເປັນໄລຍະຕໍ້ອງໄດໍ້ປະຕບິດັ 

ເຊ່ັນດຽວກນັກບັກຳນໃຫໍ້ທິດຊີໍ້ນ  ຳຢຳ່ງເປັນປະຈ  ຳ ແລະ ກວດກຳ ເພ ່ ອຮບັປະກນັຂ ັໍ້ນຕອນທ່ີໄດໍ້

ປະຕບິດັຢຳ່ງມປີະສດິທິຜ  ນ. 

 

 ຜ ໍ້ບ ລິຫຳນ ແລະ ຜ ໍ້ຊີໍ້ນ  ຳ ກຽ່ວກບັກຳນຜະລິດອຳຫຳນ ຕໍ້ອງມຄີວຳມຮ ໍ້ທ່ີຈ  ຳເປັນ ກຽ່ວກບັ

ຫ ກັກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ ແລະ ກຳນປະຕບິດັຕ  ວຈງິ ເພ ່ ອສຳມຳດຈດັກຳນກຽ່ວກບັ ຄວຳມສຽ່ງ

ທ່ີຮໍ້ຳຍແຮງ ແລະ ປະຕບິດັສິ່ ງທ່ີຈ  ຳເປັນ ສ  ຳລບັແກໍ້ໄຂບນັຫຳຂຳດຕ  ກບ  ກຜອ່ງ. 

10.4. ກຳນທວນຄ ນກຳນຝຶກອ  ບຮ  ມ 

 ແຜນງຳນກຳນຝຶກອ  ບຮ  ມ ຕໍ້ອງໄດໍ້ທ  ບທວນຄ ນເປັນປ ກກະຕ ິ ແລະ ປບັປງຸໃນບອ່ນທ່ີຈ  ຳ

ເປັນ. ຕໍ້ອງມລີະບ  ບເພ ່ ອຮບັປະກນັ ຜ ໍ້ປະຕບິດັກຳນກຽ່ວກບັອຳຫຳນ ໄດໍ້ຮບັຄວຳມຮ ໍ້ໃນທກຸຂ ັໍ້ນ

ຕອນ ລວມທງັຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ. ມນັມຄີວຳມຈ  ຳເປັນເພ ່ ອບ  ຳລງຸຮກັສຳຄວຳມປອດໄພ

ຂອງອຳຫຳນ. 
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ລະບ  ບວເິຄຳະຫຳສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ ແລະ ຈດຸທ່ີຈະຕໍ້ອງຄວບຄມຸ (HACCP) 

ແລະ ຄ ມ່  ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ 

ເອກກສຳນຊໍ້ອນທໍ້ຳຍຂອງ CAC/RCP1-1969 ( Rev.4 – 2003) 

 

ພຳດຫ  ວເລ ່ ອງ 

 ພຳກທ່ີໜ່ຶງຂອງເອກະສຳນນີໍ້ ແມນ່ກຳ່ວເຖງິຫ ກັກຳນຂອງລະບ  ບກຳນວເິຄຳະຫຳຈດຸ ອນັ 

ຕະລຳຍ ແລະ ຈດຸທ່ີຈະຕໍ້ອງຄວບຄມຸ (HACCP) ຊຶ່ ງຮບັຮອງໂດຍຄະນະກ  ຳມະທິກຳນກ  ດລະ 

ຫດັອຳຫຳນ (CAC). ພຳກທີສອງ ແມນ່ໄດໍ້ສະຫນອງຄ ມ່  ແນະນ  ຳທ  ່ວໄປໃນ ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ລະບ  ບ 

ໃນຄະນະທ່ີເຫັນວຳ່ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ລະອຽດອຳດຂຶໍ້ນກບັສະພຳບແວດລໍ້ອມ ຂອງກຳນປງຸແຕງ່ອຳຫຳນ. 

 

 ລະບ  ບ HACCP ແມນ່ລະບ  ບທ່ີອງີໃສພ່ ໍ້ນຖຳນວທິະຍຳສຳດ ຊຶ່ ງໄຈ ໍ້ແຍກໄດໍ້ອນັຕະ 

ລຳຍສະເພຳະ ແລະ ມຳດຕະກຳນສ  ຳລບັຄວບຄມຸ ເພ ່ ອຮບັປະກນັຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ. 

HACCP ແມນ່ເຄ ່ ອງມ   ເພ ່ ອປະເມນີອນັຕະລຳຍ ແລະ ສໍ້ຳງລະບ  ບຄວບຄມຸ ຊຶ່ ງເລ່ັງໃສກ່ຳນ 

ປໍ້ອງກນັຫ ຳຍກວຳ່ກຳນທ ດສອບຜະລິດຕະພນັສ  ຳເລັດຮ ບ. ທກຸລະບ  ບ HACCP ແມນ່ສຳມຳດ 

ດດັປບັ ແລະ ປ່ຽນແປງໄດໍ້ເຊ່ັນ: ຄວຳມກໍ້ຳວໜໍ້ຳໃນກຳນອອກແບບອປຸະກອນ, ກ  ຳມະວທີິໃນກຳນ 

ປງຸແຕງ່ ຫ   ກຳນພດັທະນຳເຕັກໂນໂລຊ.ີ 

 

 HACCP ສຳມຳດນ  ຳໃຊໍ້ຕະຫ ອດທງັໝ  ດຂອງຕອ່ງໂສໍ້ອຳຫຳນຈຳກຜະລິດຕະພນັອຳ 

ຫຳນເບ ໍ້ອງຕ  ໍ້ນ ໄປຮອດກຳນຊ  ມໃຊໍ້ສດຸທໍ້ຳຍ ແລະ ກຳນຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັຂອງລະບ  ບດ ັງ່ກຳ່ວ 

ຄວນຖ ກດ  ຳເນນີກຳນທຳງດໍ້ຳນວທິະຍຳສຳດ ຂອງຄວຳມສຽ່ງສ ງຕ ່ ສຂຸະພຳບ ຂອງປວງຊ  ນ. ກຳນ 

ຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັລະບ  ບ HACCP ສຳມຳດຕອບສະໜອງຜ  ນປະໂຫຍດອ ່ ນໆ ໄດໍ້ເປັນຢຳ່ງດເີຊ່ັນ 

ດຽວກບັກຳນສ  ່ງເສມີທຳງດໍ້ຳນຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ. ພໍ້ອມດຽວກນັນ ັໍ້ນ, ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ລະບ  ບ 

HACCP ສຳມຳດຊວ່ຍເຂ ໍ້ຳໃນກຳນກວດກຳ ໂດຍເຈ ໍ້ຳໜໍ້ຳທ່ີອອກອະນຍຸຳດ ແລະ ສ  ່ງເສມີກຳນ 

ຄໍ້ຳລະຫວຳ່ງປະເທດ ໂດຍເພ່ີມຄວຳມເຊ ່ ອໝ ັໍ້ນ ໃນຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ. 

 

ຜ  ນສ  ຳເລັດຂອງກຳນນ  ຳໃຊໍ້ລະບ  ບ HACCP ຮຽກຮໍ້ອງຄວຳມມຸ ໍ້ງໝ ັໍ້ນ ແລະ ກຳນປະ 

ກອບສວ່ນຢຳ່ງຕ ັໍ້ງໜໍ້ຳໃນກຳນຄຸໍ້ມຄອງ ແລະ ກ  ຳລງັແຮງຂອງວຽກ. ມນັຍງັຮຽກຮໍ້ອງແຜນງຳນທ່ີ 

ປະກອບດໍ້ວຍຫ ຳຍພຳກສວ່ນ, ຖໍ້ຳຫຳກເປັນໄປໄດໍ້, ຄວນປະກອບດໍ້ວຍຊຽ່ວຊຳນ ທຳງດໍ້ຳນກະ 

ສກິ  ຳ, ສດັຕະວະແພດ, ກຳນຜະລິດ, ດໍ້ຳນຈລຸິນຊ,ີ ຢຳ, ສຳທຳລະນະສກຸ, ເຕັກໂນໂລຊທີຳງ 

ດໍ້ຳນອຳຫຳນ, ສິ່ ງແວດລໍ້ອມ, ເຄມ ີ ແລະ ວສິຳວະກອນທ່ີກຽ່ວຂໍ້ອງກບັກຳນ ສກຶສຳສະເພຳະ. 

ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ລະບ  ບ HACCP ແມນ່ເຂ ໍ້ຳກນັໄດໍ້ກບັກຳນຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັລະບ  ບຄຸໍ້ມຄອງຄນຸນະ 
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ພຳບ ເຊ່ັນ: ອນັດບັຂອງ ISO 9000 ຊຶ່ ງແມນ່ລະບ  ບຂອງກຳນເລ ອກໃນກຳນຄຸໍ້ມຄອງຄວຳມ 

ປອດໄພຂອງອຳຫຳນໃນລະບ  ບດ ັງ່ກຳ່ວນີໍ້. 

 

 ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ລະບ  ບ HACCP ເຂ ໍ້ຳໃນຄວຳມປອດໄພອຳຫຳນ ໄດໍ້ພິຈຳລະນຳໃນທ່ີນີໍ້ 

ເປັນແນວຄວຳມຄດິທ່ີສຳມຳດນ  ຳໃຊໍ້ໄປສ ຮ່  ບກຳນອ ່ ນ ຂອງຄນຸນະພຳບອຳຫຳນ. 

 

ຄ  ຳນຍິຳມ 

 

ຄວບຄມຸ (ຄ  ຳກລິິຍຳ)- ປະຕບິດັກຳນທ່ີຈ  ຳເປັນ ເພ ່ ອຮບັປະກນັ ແລະ ຮກັສຳຄວຳສອດຄອ່ງ 

ກບັເງ  ່ອນໄຂທ່ີໄດໍ້ສໍ້ຳງຂຶໍ້ນໃນແຜນ HACCP. 

 

ກຳນຄວບຄມຸ (ຄ  ຳນຳມ) - ກຳນກ  ຳນ  ດວທີິກຳນທ່ີຖ ກຕໍ້ອງ ຊຶ່ ງໄດໍ້ຖ ກຕດິຕຳມ ແລະ ບນັລ ຸ

ໄດໍ້ຕຳມເງ  ່ອນໄຂ. 

 

ມຳດຕະກຳນຄວບຄມຸ (Control Measure) - ທກຸກຳນປະຕບິດັກຳນ ແລະ ກດິຈະກ  ຳ ຊຶ່ ງ 

ສຳມຳດນ  ຳໃຊໍ້ເຂ ໍ້ຳໃນກຳນປໍ້ອງກນັ ຫ   ຈ  ຳກດັອນັຕະລຳຍ ຂອງຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ ຫ   

ຫ ຼຸດຜອ່ນອນັຕະລຳຍ ໄປສ ລ່ະດບັທ່ີສຳມຳດຮບັຮອງໄດໍ້. 

 

ພຶດຕກິ  ຳກວດແກໍ້ (Corrective Action)- ທກຸກຳນປະຕບິດັກຳນ ທ່ີຖ ກດ  ຳເນນີກຳນກວດ 

ແກໍ້ໃນເມ  ່ອຜ  ນຂອງກຳນຕດິຕຳມກວດກຳໃນ CCP ໄດໍ້ບ  ່ງບອກເຖງິກຳນສ ນເສຍກຳນຄວບ ຄມຸ. 

 

ຈດຸທ່ີຕໍ້ອງກຳນຄວບຄມຸ (CCP) - ຂ ັໍ້ນຕອນຊຶ່ ງກຳນຄວບຄມຸ ສຳມຳດຖ ກນ  ຳໃຊໍ້ ແລະ ຈ  ຳ 

ເປັນຕ ່ ກຳນປໍ້ອງກນັ ຫ   ລ  ບລໍ້ຳງອນັຕະລຳຍຂອງຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ ຫ   ຫ ຼຸດຜອ່ນ 

ອນັຕະລຳຍ ໄປສ ລ່ະດບັທ່ີສຳມຳດຮບັຮອງໄດໍ້. 

 

ຂອບເຂດກ  ຳນ  ດໝຳຍ (Critical Limit) - ແມນ່ບນັທດັຖຳນຊຶ່ ງແຍກກຳນຮບັຮອງໄດໍ້ ຈຳກ 

ກຳນຮບັຮອງບ ່ ໄດໍ້. 

 

ກຳນຜິດເຂວ (Deviation ) ເບັນບຽນ- ຄວຳມຫ  ໍ້ມເຫ ວ ເພ ່ ອບນັລໄຸດໍ້ຂອບເຂດກ  ຳນ  ດໝຳຍ. 
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ແຜນວຳດສຳຍໄຍກຳນຜະລິດ (Flow diagram)- ກຳນສະແດງຢຳ່ງເປັນລະບ  ບຂອງຂ ັໍ້ນ 

ຕອນທ່ີຕ ່ ເນ ່ອງກນັ ຫ   ກຳນປະຕບິດັງຳນໃດໜ່ຶງ ທ່ີໄດໍ້ນ  ຳໃຊໍ້ໃນກຳນຜະລິດ ຫ  ປງຸແຕງ່ລຳຍ 

ກຳນອຳຫຳນສະເພຳະ. 

 

ກຳນວເິຄຳະຫຳຈດຸອນັຕະລຳຍ ແລະ ຈດຸທ່ີຈະຕໍ້ອງຄວບຄມຸ (HACCP)- ລະບ  ບທ່ີພິສ ດ, 

ຕລີຳຄຳ ແລະ ກຳນຄວບຄມຸສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ ຊຶ່ ງມຄີວຳມສ  ຳຄນັສ  ຳລບັຄວຳມປອດໄພ 

ອຳຫຳນ. 

 

ແຜນງຳນ HACCP- ເອກະສຳນທ່ີໄດໍ້ກະກຽມກຽ່ວກບັຫ ກັກຳນຂອງ HACCP ເພ ່ ອຮບັປະ 

ກນັກຳນຄວບຄມຸສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ ຊຶ່ ງມຄີວຳມສ  ຳຄນັສ  ຳລບັຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ 

ໃນແຕລ່ະພຳກສວ່ນທ່ີຢ ພ່ຳຍໃຕໍ້ຕອ່ງໂສໍ້ຂອງອຳຫຳນ. 

 

ສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ (Hazard)- ເຊ ໍ້ອຈລຸິນຊ,ີ ສຳນເຄມຫີ  ວດັຖທ່ີຸມຢີ ໃ່ນອຳຫຳນ ເຊິ່ ງສຳ 

ມຳດກ ່ໃຫໍ້ເກດີຜ  ນຮໍ້ຳຍຕ ່ ສຂຸະພຳບ. 

 

ກຳນວເິຄຳະສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ (Hazard Analysis)- ກ  ຳມະວທີິຂອງກຳນລວມລວມ ແລະ 

ຕລີຳຄຳຂ ໍ້ມ  ນກຽ່ວກບັສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ ແລະ ເງ  ່ອນໄຂ ທ່ີນ  ຳພຳໄປສ ກ່ຳນມສີິ່ ງທ່ີເປັນອນັ 

ຕະລຳຍ ເພ ່ ອຕດັສນິໄດໍ້ເຖງິຄວຳມສ  ຳຄນັຂອງຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ ແລະ ຈຳກນ ັໍ້ນຈຶ່ງ 

ຕໍ້ອງໄດໍ້ເອ ຳໃຈໃສໃ່ນແຜນງຳນຂອງ HACCP. 

 

ຜ ໍ້ຕດິຕຳມ (Monitor)- ກຳນດ  ຳເນນີກຳນຂອງຂ ັໍ້ນຕອນທ່ີໄດໍ້ວຳງແຜນສງັເກດກຳນ ຫ   ຄຳ່ວດັ 

ແທກຂອງກຳນຄວບຄມຸ ເພ ່ ອປະເມນີວຳ່ຈດຸທ່ີຕໍ້ອງເອ ຳໃຈໃສນ່ ັໍ້ນຢ ພ່ຳຍ ໃຕໍ້ກຳນຄວບຄມຸ. 

 

ຂ ັໍ້ນຕອນ (Step)- ຈດຸ, ກ  ຳມະວທີິ, ກຳນດ  ຳເນນີກຳນ ຫ   ຂ ັໍ້ນຕອນ ໃນຕອ່ງໂສໍ້ອຳຫຳນລວມ 

ທງັວດັຖດຸບິ ຈຳກກຳນຜະລິດເບ ໍ້ອງຕ  ໍ້ນໄປສ ກ່ຳນບ ລໂິພກສດຸທໍ້ຳຍ. 

 

ກຳນຈດັຫຳຄວຳມຖ ກຕໍ້ອງ(Valodation)-ກຳນຈດັຫຳຫ ກັຖຳນອ  ງປະກອບຂອງແຜນ HACCP 

ມປີະສດິທິຜ  ນ. 

 

ກຳນກວດສອບ (Verification)- ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ວທີິກຳນ, ກ  ຳມະວທີິ, ກຳນພິສ ດ ແລະ ກຳນຕລີຳ 

ຄຳອ ່ ນ, ໃນກຳນເພ່ີມເຂ ໍ້ຳໃນກຳນຕດິຕຳມ ເພ ່ ອກ  ຳນ  ດຄວຳມສອດຄອ່ງກບັແຜນງຳນ HACCP. 
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ບນັດຳຫ ກັກຳນ: 

ລະບ  ບ HACCP ປະກອບດໍ້ວຍ 7 ຫ ກັກຳນດ ັງ່ຕ ່ ໄປນີໍ້: 

 

 

ຫ ກັກຳນທ່ີ 1 

 ດ  ຳເນນີກຳນວເິຄຳະຫຳສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ. 

ຫ ກັກຳນທ່ີ 2 

 ກ  ຳນ  ດຈດຸທ່ີຕໍ້ອງຄວບຄມຸ (CCPs). 

ຫ ກັກຳນທ່ີ 3 

 ສໍ້ຳງຂອບເຂດຂອງກ  ຳນ  ດໝຳຍ. 

ຫ ກັກຳນທ່ີ 4 

 ສໍ້ຳງລະບ  ບຕດິຕຳມ ກຳນຄວບຄມຸຈດຸທ່ີຕໍ້ອງຄວບຄມຸ. 

ຫ ກັກຳນທ່ີ 5 

 ສໍ້ຳງຕ ັໍ້ງກດິຈະກ  ຳກວດແກໍ້ ເພ ່ ອດ  ຳເນນີກຳນໃນເມ  ່ອກຳນຕດິຕຳມໄດໍ້ບ  ່ງຊີໍ້ ເຖງິຈດຸທ່ີ 

ຄວນເອ ຳໃຈໃສສ່ະເພຳະ ຫຳກບ ່ ໄດໍ້ຢ ພ່ຳຍໃຕໍ້ກຳນຄວບຄມຸ. 

ຫ ກັກຳນທ່ີ 6  

 ສໍ້ຳງຕ ັໍ້ງວທີິກຳນທ ດສອບ ເພ ່ ອຢ ັໍ້ງຢ ນວຳ່ລະບ  ບ HACCP ກ  ຳລງັດ  ຳເນນີກຳນຢຳ່ງ 

ມປີະສດິທິຜ  ນ. 

ຫ ກັກຳນທ່ີ 7 

 ສໍ້ຳງຕ ັໍ້ງລະບ  ບເອກະສຳນ ກຽ່ວກບັບຳດກໍ້ຳວທງັໝ  ດ ແລະ ສໍ້ຳງບ  ດບນັທຶກ ທ່ີເໝຳະ 

ສ  ມກບັຫ ກັກຳນ ແລະ ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ດ ັງ່ກຳ່ວ. 

 

ຄ ມ່  ສ  ຳລບັກຳນນ  ຳໃຊໍ້ລະບ  ບ HACCP 

 ກອ່ນກຳນນ  ຳໃຊໍ້ລະບ  ບ HACCP ໃນທກຸຂ  ງເຂດຂອງຕອ່ງໂສໍ້ອຳຫຳນ, ຂ  ງເຂດດ ັງ່ 

ກຳ່ວຕໍ້ອງມແີຜນກຳນເບ ໍ້ອງຕ  ໍ້ນເສຍກອ່ນ ເຊ່ັນ: ກຳນປະຕບິດັກຳນອະນຳໄມທ່ີດ ີ ທ່ີໄດໍ້ດ  ຳເນນີ 

ກຳນຕຳມຫ ກັກຳນທ ່ວໄປ ຂອງກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນລະບໄຸວໍ້ໃນກ  ດລະຫດັ ອຳຫຳນສຳກ  ນ 

(Codex General Principle of Food Hygiene) ຊຶ່ ງແມນ່ຫ ກັກຳນທ່ີເໝຳະສ  ມ ຂອງ ກ  ດ 

ລະຫດັ ແລະ ເໝຳະສ  ມສ  ຳລບັກຳນກ  ຳນ  ດ ຂອງຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ. ແຜນງຳນ 

ເບ ໍ້ອງຕ  ໍ້ນຂອງລະບ  ບ HACCP ຊຶ່ ງລວມທງັກຳນຝຶກອ  ບຮ  ມ ຕໍ້ອງໄດໍ້ສໍ້ຳງຂຶໍ້ນຢຳ່ງດ,ີ ປະຕບິດັ 

ຢຳ່ງເຕັມສວ່ນ ແລະ ມກີຳນກວດສອບ ເພ ່ ອຄວຳມສ  ຳເລັດໃນກຳນນ  ຳໃຊໍ້ ແລະ ຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັ 

ລະບ  ບ HACCP.  
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ສ  ຳລບັທກຸໆຊະນດິຂອງທລຸະກດິອຳຫຳນ, ຄວຳມຮບັຮ ໍ້ ແລະ ກຳນເຫັນດເີຫັນພໍ້ອມ ຂອງ 

ຜ ໍ້ບ ລິຫຳນ ແມນ່ມຄີວຳມຈ  ຳເປັນສ  ຳລບັກຳນຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັລະບ  ບ HACCP ໃຫໍ້ມປີະສດິທິຜ  ນ. 

ຄວຳມມປີະສດິທິຜ  ນນ ັໍ້ນຍງັອງີໃສກ່ຳນມຄີວຳມຮ ໍ້ ແລະ ປະສ  ບກຳນຢຳ່ງເຫມຳະສ  ມ ຂອງ ພະນກັ  

ງຳນ ແລະ ຜ ໍ້ບ ລິຫຳນກຽ່ວກບັລະບ  ບ HACCP 

 

ໃນໄລຍະກຳນກ  ຳນ  ດສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ, ກຳນຕລີຳຄຳ ແລະ ກຳນປະຕບິດັໃນກຳນອອກ 

ແບບ ແລະ ນ  ຳໃຊໍ້ລະບ  ບ HACCP; ກຳນພິຈຳລະນຳຕໍ້ອງໄດໍ້ເອ ຳໃຈໃສຜ່  ນກະທ ບຂອງວດັຖ ຸ

ດບິ, ສວ່ນປະສ  ມຂອງອຳຫຳນ, ຫ ກັກຳນໆປງຸແຕງ່ອຳຫຳນ, ບ  ດບຳດຂອງ ກ  ຳມະວທີິກຳນປງຸ 

ແຕງ່ ເພ ່ ອຄວບຄມຸສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ, ຊຶ່ ງມກັພ  ບເຫັນໃນຜະລິດຕະພນັສຳັດຸທໍ້ຳຍ, ຄວຳມກງັ 

ວ  ນຂອງຜ ໍ້ບ ລິໂພກ ແລະ ເຫດກຳນທຳງດໍ້ຳນກຳນລະບຳດທ່ີກຽ່ວພນັກບັຄວຳມປອດໄພຂອງອຳ 

ຫຳນ. 

 

 ຈດຸປະສ  ງຂອງລະບ  ບ HACCP ແມນ່ເພ ່ ອເລ່ັງໃສກ່ຳນຄວບຄມຸບນັດຳຈດຸທ່ີຄວນ 

ເອ ຳໃຈໃສ.່ ກຳນປະຕບິດັງຳນຄວນພິຈຳລະນຳ ອອກແບບຄ ນຖໍ້ຳສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ ທ່ີຕໍ້ອງ 

ຄວບຄມຸ (CCP) ນ ັໍ້ນຫຳກຖ ກກ  ຳນ  ດ, ແຕບ່ ່ ພ  ບຈດຸທ່ີຕໍ້ອງຄວບຄມຸ. 

 

HACCP ຄວນຖ ກນ  ຳ ໃຊໍ້ຕຳ່ງຫຳກ ໃນແຕລ່ະກຳນປະຕບິດັກຳນສະເພຳະ. CCP ທ່ີໄດໍ້ກ  ຳນ  ດ 

ເປັນຕ  ວຢຳ່ງຢ ໃ່ນຫ ກັ ກຳນປະຕບິດັອະນຳໄມຂອງກ  ດລະຫດັນ ັໍ້ນ, ອຳດບ ່ ສຳມຳດນ  ຳໃຊໍ້ ສ  ຳລບັ 

ກຳນ ນ  ຳໃຊໍ້ສະເພຳະ ຫ   ໃນລກັສະນະທ່ີແຕກຕຳ່ງກນັ. ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ລະບ  ບ HACCP ຄວນໄດໍ້ 

ທ ບທວນຄ ນ ແລະ ດ  ຳເນນີກຳນປ່ຽນແປງທ່ີຈ  ຳເປັນ ໃນເມ  ່ອຫຳກມກີຳນດດັແປງອນັໃດໜ່ຶງ 

ໃນຜະລິດຕະພນັ, ວທີິກຳນ ຫ   ຂ ັໍ້ນຕອນໃດໜ່ຶງ. 

 

  

 ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ຫ ກັກຳນ HACCP ຄວນແມນ່ຄວຳມ ຮບັຜິດຊອບຂອງທກຸຫ  ວໜວ່ຍວສິຳ 

ຫະກດິ. ແຕ ່ຢຳ່ງໃດກ ່ຕຳມ, ມນັເປັນກຳນຍອມຮບັຂອງລດັຖະບຳນ ແລະ ຫ ວໜວ່ຍ ທລຸະກດິ 

ກຽ່ວກບັສິ່ ງກດີຂວຳງ ທ່ີຂດັຂວງຳຄວຳມມປີະສດິທິຜ  ນ ຂອງກຳນນ  ຳໃຊໍ້ຫ ກັກຳນ HACCP 

ດໍ້ວຍຫ  ວໜວ່ຍທລຸະກດິສວ່ນບກຸຄ  ນ. ໂດຍສະເພຳະແມນ່ໃນທລຸະກດິຂະໜຳດ ນໍ້ອຍ ຫ   

ຫ ວໜວ່ຍທລຸະກດິທ່ີຍງັພດັທະນຳລໍ້ຳຫ ງັ. ດ ັງ່ນ ັໍ້ນ,ໃນເວລຳທ່ີນ  ຳໃຊໍ້ HACCP ກຳນທ່ີເຫມຳະສ  ມ 

ເພ ່ ອໃຫໍ້ແທດເຫມຳະກບັທລຸະກດິແມນ່ເປັນສິ່ ງທ່ີສ  ຳຄນັ, ທງັຫມ  ດ  7 ຫລັກກຳນ ຂອງລະບ  ບ 

HACCPແມນ່ຕໍ້ອງໄດໍ້ນ  ຳໃຊໍ້ທງັໝ  ດ. ຄວຳມຍ ດຍຸນ່ ດ ັງ່ກຳ່ວນີໍ້ແມນ່ຄວນຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ຄ  ຳນງຶເຖງິ 

ປະເພດ ແລະ ຂະໜຳດຂອງກຳນດ  ຳເນນີກດິຈະກຳນ, ມນັລວມທງັຊບັພະຍຳກອນມະນດຸ, ກຳນ 

ເງນິ, ພ ໍ້ນຖຳນໂຄງລຳ່ງ, ກຳນຜະລິດ, ຄວຳມຮ ໍ້ ແລະ ຄວຳມຫຍຸໍ້ງຍຳກ ໃນທຳງປະຕບິດັຕ  ວຈງິ.  
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ທລຸະກດິຂະໜຳດນໍ້ອຍ ຫ   ທລຸະກດິທ່ີຍງັພດັທະນຳຫ ໍ້ຳຫ ງັ ຈະບ ່ ທນັມຊີບັພະ ຍຳກອນ 

ແລະ ຄວຳມຊຽ່ວຊຳນທ່ີຈ  ຳເປັນ ສ  ຳລບັກຳນພດັທະນຳ ແລະ ນ  ຳໃຊໍ້ຂອງແຜນດ  ຳເນນີ ງຳນ 

HACCP ທ່ີມປີະສດິທິຜ  ນ.. ໃນກ ລະນນີີໍ້, ຄ  ຳແນະນ  ຳ ຂອງທ່ີປຶກສຳ ຄວນຈະ ໄດໍ້ນ  ຳມຳຈຳກ 

ບອ່ນອ ່ ນທ່ີອຳດລວມມ:ີ ສະພຳກຳນຄໍ້ຳ ແລະ ອດຸສຳຫະ ກ  ຳ, ຊຽ່ວຊຳນ ເອກະລຳດ ແລະ 

ເຈ ໍ້ຳໜໍ້ຳທ່ີຝຳ່ຍລດັ. ເອກກະສຳນ ແລະ ຄ ມ່  ແນະນ  ຳສ  ຳລບັຂ  ງເຂດ ສະເພຳະອຳດມຄີນຸຄຳ່. ຄ ມ່   

HACCP ທ່ີສໍ້ຳງໂດຍຊຽ່ວຊຳນ ແລະ ແທດເຫມຳະກບັຂ ັໍ້ນຕອນ ຫລ  ຊະນດິຂອງກຳນປະຕບິດັ 

ກຳນ ອຳດຈະເປັນເຄ ່ ອງມ  ທ່ີເປັນປະໂຫຍດສ  ຳລບັຫ  ວຫນວ່ຍທລຸະກດິໃນກຳນອອກແບບ ແລະ 

ຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັ ແຜນງຳນຂອງລະບ  ບ HACCP.  ໃນຫ  ວຫນວ່ຍທລຸະກດິ ທ່ີນ  ຳໃຊໍ້ຄ ມ່  ທ່ີສໍ້ຳງ 

ໂດຍຊຽ່ວຊຳນ ມນັມຄີວຳມສ  ຳຄນັໃນກຳນພິຈຳລະນຳສ  ຳລບັກຳນນ  ຳໃຊໍ້ໃນອຳຫຳນ ຫລ  ກຳນ 

ຜະລິດສະເພຳະ. ໃນຂ ໍ້ມ  ນລຳຍລະອຽດທ່ີເປັນສິ່ ງກດີຂວຳງໃນກຳນຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັ ລະບ  ບ 

HACCP ໂດຍສະເພຳະສ  ຳລບັ ທລຸະກດິຂະຫນຳດນໍ້ອຍ ແລະ ກຳນພດັທະນຳຫລໍ້ຳຫລງັ ແລະ 

ຄ  ຳແນະນ  ຳໃນກຳນແກໍ້ໄຂສິ່ ງກດີຂວຳງດ ັງ່ກຳ່ວ ສຳມຳດພ  ບໄດໍ້ໃນ “ ສິ່ ງກດີຂວຳງ ແລະ 

ກຳນຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັລະບ  ບ HACCP ສ  ຳລບັທລຸະກດິຂະຫນຳດນໍ້ອຍ ແລະ ຫລໍ້ຳຫລງັ ແລະ 

ແນວທຳງທ່ີຈະຕໍ້ອງປະຕບິດັ “ (ເອກກະສຳນທ່ີສໍ້ຳງ ແລະ ກະກຽມໂດຍອ  ງກຳນ FAO/WHO) 

ຄວຳມສ  ມບ ນຂອງທກຸໆລະບ  ບ HACCP ຈະບ ່ ພຽງແຕອ່ງີໃສຜ່ ໍ້ບ ລິຫຳນ ແລະ ພະນກັ 

ງຳນ ທ່ີມຄີວຳມຮ ໍ້ ແລະ ປະສ  ບກຳນທ່ີເຫມຳະສ  ມ, ດ ັງ່ນ ັໍ້ນກຳນຝຶກອ  ບຮ  ມ ຢຳ່ງຕ ່ ເນ ່ອງ ສ  ຳລບັ 

ທກຸລະດບັ ຂອງພະນກັງຳນ ແລະ ບ ລິຫຳນ ແມນ່ມຄີວຳມຈ  ຳເປັນ 

 

 

ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ 

 ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ຫ ກັກຳນ HACCP ປະກອບດໍ້ວຍໜໍ້ຳວຽກຊຶ່ ງໄດໍ້ກ  ຳນ  ດແລະ ຈດັລຽງ ຕຳມ 

ລ  ຳດບັໃນກຳນນ  ຳໃຊໍ້ HACCP (ແຜນວຳດທີ 1) : 

 

1. ກຳນຈດັຕ ັໍ້ງທິມງຳນ HACCP 

ກຳນດ  ຳເນນີກຳນກຽ່ວກບັອຳຫຳນຄວນຮບັປະກນັເຖງິຄວຳມຮ ໍ້ ແລະ ຄວຳມຊ  ຳນຊິ  ຳນຳນ 

ທີເໝຳະສ  ມກຽ່ວກບັຜະລິດຕະພນັ ສ  ຳລບັກຳນພດັທະນຳແຜນງຳນ HACCP ໃຫໍ້ມປີະ ສດິທິຜ  ນ. 

ໂດຍສະເພຳະແລໍ້ວມນັອຳດສ  ຳເລັດໄດໍ້ໂດຍກຳນເຕ ໍ້ຳໂຮມທິມງຳນມຳຈຳກຫ ຳຍຂ  ງເຂດ. ຖໍ້ຳ ຫຳກ 

ບ ່ ມຜີ  ໍ້ຊຽ່ວຊຳນພຳຍໃນ, ທ່ີປຶກສຳໃນກຳນແນະນ  ຳຄວນມຳຈຳກແຫ ງ່ອ ່ ນ ເຊ່ັນ: ສະພຳກຳນ ຄໍ້ຳ 

ແລະ ອດຸສຳຫະກ  ຳ, ທ່ີປຶກສຳເອກະລຳດ, ເຈ ໍ້ຳໜໍ້ຳທ່ີທຳງດໍ້ຳນລະບຽບກຳນ, ເອກະສຳນ ຂອງ 

HACCP ແລະ ບ  ດແນະນ  ຳ ຂອງ HACCP (ລວມທງັຂ ໍ້ແນະນ  ຳຂອງຂະແໜງກຳນສະເພຳະ). 

ມນັເປັນໄປໄດໍ້ທ່ີບກຸຄ  ນໃດທ່ີໄດໍ້ຮບັກຳນຝຶກອ  ບຮ  ມມຳເປັນຢຳ່ງດ ີ ໂດຍໃຊໍ້ບີ  ດແນະນ  ຳ ແລະ 
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ສຳມຳດຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັ HACCP ໃນສະຖຳນທ່ີນ ັໍ້ນໄດໍ້. ຂອບເຂດແຜນງຳນ HACCP 

ຄວນຖ ກກ  ຳນ  ດ ຊຶ່ ງຂອບເຂດດ ັງ່ກຳ່ວຄວນພນັລະນຳເຖງິ ພຳກສວ່ນຂອງຕອ່ງໂສໍ້ອຳຫຳນທ່ີໄດໍ້ 

ມສີວ່ນຮວ່ມ ແລະ ຊະນດິທ  ່ວໄປຂອງສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ ທ່ີຕໍ້ອງໄດໍ້ບ  ່ງບອກ (ຕ  ວຢຳ່ງ: 

ມນັກວມເອ ຳທກຸຊະນດິຂອງສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ ຫ   ພຽງແຕຊ່ະນດິທ່ີໄດໍ້ຄດັເລ ອກເທ ່ ຳນ ັໍ້ນ).  

 

2. ລຳຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພນັ 

 ກຳນພນັລະນຳລຳຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພນັແມນ່ປະກອບດໍ້ວຍຂ ໍ້ມ  ນທ່ີກຽ່ວກບັຄວຳມປ

ອດໄພເຊ່ັນ: ສວ່ນ ປະກອບ, ໂຄງສໍ້ຳງທຳງດໍ້ຳນວດັຖ/ຸເຄມ ີ(ລວມທງັຄວຳມດງຶດ ດຂອງນ  ໍ້ຳ Aw, 

pH ແລະ ອ ່ ນໆ), ກຳນບ  ຳບດັແບບທຳງດໍ້ຳນຈລຸິນຊ/ີກຳນຂໍ້ຳເຊ ໍ້ອ (ເຊ່ັນ: ກຳນບ  ຳບດັຄວຳມຮໍ້ອນ, 

ກຳນແຊແ່ຂງ, ຄວຳມເຄັມ, ກຳນອ  ບຄວນັ ແລະ ອ ່ ນໆ), ກຳນບນັຈຫຸຸໍ້ມຫ ່ , ຄວຳມທ ນທຳນ ແລະ 

ເງ  ່ອນໄຂຂອງກຳນເກບັຮກັສຳ ແລະ ວທີິກຳນແຈກຢຳຍ. ໃນທລຸະກດິທ່ີມຫີລຳກຫລຳຍ ຜະລິດ 

ຕະພນັ ຕ  ວຢຳ່ງ: ກຳນຜະລິດອຳຫຳນພໍ້ອມກນິ ມນັອຳດມປີະສດິທິຜ  ນທ່ີຈະຈດັເປັນກຸມ່ ຜະລິດ 

ຕະພນັທ່ີຄໍ້ຳຍຄ ກນັ ຫ   ຂ ັໍ້ນຕອນກຳນຜະລິດ ສ  ຳລບັຈດຸປະສ  ງ ຂອງກຳນພດັທະນຳ ແຜນງຳນ 

HACCP.  

 

3. ກຳນກ  ຳນ  ດຈດຸປະສ  ງຂອງກຳນນ  ຳໃຊໍ້ 

 ຈດຸປະສ  ງຂອງກຳນນ  ຳໃຊໍ້ ຄວນອງີໃສພ່ ໍ້ນຖຳນຂອງຄວຳມຕໍ້ອງກຳນນ  ຳໃຊໍ້ຜະລິດ ຕະ 

ພນັດໍ້ວຍຜ ໍ້ນ  ຳໃຊໍ້ ຫ   ຜ ໍ້ບ ລໂິພກ. ໃນກ ລະນສີະເພຳະ, ປະຊຳຊ  ນກຸມ່ທ່ີອອ່ນແອ ເຊ່ັນ: ສະຖຳນທ່ີ 

ໃຫໍ້ອຳຫຳນ, ອຳດຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ຮບັກຳນພິຈຳລະນຳ. 

 

4. ກຳນສໍ້ຳງແຜນວຳດຂອງສຳຍໄຍກຳນຜະລິດ 

ແຜນວຳດສຳຍໄຍກຳນຜະລິດ ຄວນສໍ້ຳງຂຶໍ້ນໂດຍທິມງຳນ HACCP. ແຜນວຳດສຳຍ 

ໄຍກຳນຜະລດິນ ັໍ້ນຄວນກວມເອ ຳທກຸຂ ັໍ້ນຕອນໃນກຳນດ  ຳເນນີງຳນ ສ  ຳລບັຜະລິດຕະພນັສະເພຳະ 

ໃດໜ່ຶງ. ແຜນວຳດສຳຍໄຍກຳນຜະລດິນ ັໍ້ນ ມນັອຳດໄດໍ້ນ  ຳໃຊໍ້ສ  ຳລບັຜະລິດຕະພນັອນັໃດໜ່ຶງທ່ີ 

ໄດໍ້ຖ ກປງຸແຕງ່ດໍ້ວຍໃຊໍ້ຂ ັໍ້ນຕອນຂະບວນກຳນຜະລິດຄໍ້ຳຍຄ ກນັ. ໃນເວລຳນ  ຳໃຊໍ້ HACCP ກຳນ 

ພິຈຳລະນຳຄວນເອ ຳໃຈໃສ ່ເພ ່ ອເລີ່ ມຂ ັໍ້ນຕອນ ແລະ ຕດິຕຳມດໍ້ວຍກຳນດ  ຳເນນີງຳນສະເພຳະ. 

 

5. ກຳນກວດສອບຢັໍ້ງຢ ນຄວຳມຖ ກຕໍ້ອງຂອງແຜນວຳດສຳຍໄຍກຳນຜະລິດ 

 ທິມງຳນ HACCP ຄວນຢັໍ້ງຢ ນກ  ຳມະວທີິຂອງກຳນດ  ຳເນນີງຳນຕ ່ ກບັແຜນວຳດສຳຍໄຍ 

ກຳນຜະລິດໃນທກຸຂ ັໍ້ນຕອນ ແລະ ທກຸຊ  ່ວໂມງຂອງກຳນດ  ຳເນນີງຳນ ແລະ ດດັແປງແກໍ້ໄຂ 

ແຜນວຳດດ ັງ່ກຳ່ວໃຫໍ້ເໝຳະສ  ມ. ກຳນຢັໍ້ງຢ ນຄວຳມຖ ກຕໍ້ອງ ຄວນໄດໍ້ດ  ຳເນນີກຳນໂດຍບກຸຄ  ນທ່ີ 

ມຄີວຳມຮ ໍ້ພຽງພ ໃນກຳນດ  ຳເນນີງຳນກຳນຜະລິດ. 
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6.  ກ  ຳນ  ດບນັຊລີຳຍຊ ່ ຂອງສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍທ່ີພ  ວພນັກບັແຕລ່ະຂ ັໍ້ນຕອນ, ປະຕບິດັກຳນດ 

ຳ  ຳເນນີກຳນວເິຄຳະສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ ແລະ ພິຈຳລະນຳທກຸມຳດຕະກຳນ ເພ ່ ອຄວບ 

ຄມຸບນັດຳອນັຕະລຳຍ ທ່ີໄດໍ້ໄຈ ໍ້ແຍກແລໍ້ວ (ເບິ່ ງຫ ກັກຳນທີ 1). 

 ທິມງຳນ HACCP ຄວນເຮັດບນັຊທີກຸສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ ຊຶ່ ງມເີຫດຜ  ນອຳດເກດີຂຶໍ້ນ 

ໃນແຕລ່ະຂ ັໍ້ນຕອນຈຳກກຳນຜະລິດເບ ໍ້ອງຕ  ໍ້ນ, ກຳນປງຸແຕງ່, ກຳນຜະລິດ, ກຳນແຈກຢຳຍຈ  ນ 

ເຖງິຂ ັໍ້ນຕອນບ ລິໂພກ. 

 

 ຈຳກນ ັໍ້ນທິມງຳນ HACCP ຄວນດ  ຳເນນີກຳນວເິຄຳະຫຳສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ ເພ ່ ອກ  ຳ 

ນ  ດແຜນງຳນ HACCP ຊຶ່ ງສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍນ ັໍ້ນ ມຄີນຸລກັສະນະທ່ີສຳມຳດກ  ຳຈດັ ຫ   ຫ ຼຸດ 

ຜອ່ນໄປສ ລ່ະດບັທ່ີຮອງຮບັໄດໍ້ ຊຶ່ ງມຄີວຳມສ  ຳຄນັ ຕ ່ ກຳນຜະລິດອຳຫຳນທ່ີປອດໄພ. 

 ກຳນດ  ຳເນນີກຳນວເິຄຳະສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ, ຄວນປະກອບດໍ້ວຍເນ ໍ້ອໃນ ທ່ີສຳມຳດ

ເປັນໄປໄດໍ້ດ ັງ່ລຸມ່ນີໍ້: 

• ກຳນມກັເກດີຂຶໍ້ນຂອງສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ ແລະ ຜ  ນກະທ ບທ່ີຮໍ້ຳຍແຮງ ຕ ່ ສຂຸະພຳບ; 

• ກຳນຕລີຳຄຳທຳງດໍ້ຳນປະລິມຳນ ແລະ /ຫ   ຄນຸນະພຳບ ຂອງສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍທ່ີມ;ີ 

• ກຳນມຊີວີດິຢ ລ່ອດ ຫລ  ກຳນທະວຄີ ນຂອງເຊ ໍ້ອຈລຸິນຊ ີທ່ີກຽ່ວຂໍ້ອງ; 

• ກຳນຜະລິດ ຫ   ກຳນຕ  ກຄໍ້ຳງຂອງສຳນພິດເບ ່ ອ, ເຄມ ີຫ   ວດັຖໃຸນອຳຫຳນ; 

• ເງ  ່ອນໄຂຕຳ່ງໆທ່ີນ  ຳພຳໄປສ ບ່ນັຫຳຂໍ້ຳງເທິງນີໍ້. 

 

ກຳນພິຈຳລະນຳ ເຖງິມຳດຕະກຳນຄວບຄມຸ ຊຶ່ ງສຳມຳດນ  ຳໃຊໍ້ເຂ ໍ້ຳໃນກຳນຄວບຄມຸສິ່ ງທ່ີ

ເປັນອນັຕະລຳຍແຕລ່ະອນັ. 

 

ມຳດຕະກຳນຄວບຄມຸ ອຳດມຫີລຳຍກວ່ຳໜ່ຶງມຳດຕະກຳນເພ ່ ອຄວບຄມຸສິ່ ງທ່ີ ເປັນອນັ 

ຕະລຳຍສະເພຳະ ແລະ ສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍຫ ຳຍກວ່ຳໜ່ຶງ ຊະນດິອຳດຖ ກຄວບຄມຸໂດຍ 

ມຳດຕະກຳນຄວບຄມຸສະເພຳະ. 

 

7. ກຳນກ  ຳນ  ດຈດຸທ່ີຕໍ້ອງຄວບຄມຸ (ເບິ່ ງຫລກັກຳນ 2)
1  

 ຈດຸທ່ີຕໍ້ອງຄວບຄມຸ(CCP) ອຳດມຫີ ຳຍກວ່ຳໜ່ຶງຈດຸ ຊຶ່ ງກຳນຄວບຄມຸໄດໍ້ຖ ກນ  ຳໃຊໍ້ ເພ ່ ອ 

ເນັໍ້ນໃສສ່ິ່ ງທ່ີ ເປັນອນັຕະລຳຍແບບດຽວກນັ. ກຳນກ  ຳນ  ດ CCP ໃນລະບ  ບ HACCP ຊຶ່ ງສະ 

ແດງເຖງິແຜນງຳນທ່ີມເີຫດ ຜ  ນແບບວທິະຍຳສຳດ. ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ກຳນຕດັສນິແບບຕ  ໍ້ນໄມ ໍ້ 
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(ຕ  ວຢຳ່ງ , ແຜນວຳດທີ2) ຊຶ່ ງໄດໍ້ກ  ຳນ  ດແນວທຳງທ່ີສ  ມເຫດຳມຜ  ນ. ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ກຳນ ຕດັສນິ 

ແບບຕ  ໍ້ນໄມ ໍ້ ຄວນມລີກັສະນະປບັປ່ຽນໄດໍ້ ແລະ ສຳມຳດນ  ຳໃຊໍ້ເຂ ໍ້ຳ ໃນກຳນປະຕບິດັກຳນ 

ສ  ຳລບັກຳນຜະລິດ, ກຳນຂໍ້ຳ ສດັ, ກຳນປງຸແຕງ່, ກຳນເກບັຮກັສຳ ກຳນແຈກຢຳຍ ຫລ  ອ ່ ນໆ. 

ຄວນນ  ຳໃຊໍ້ຄ ມ່  ເຂ ໍ້ຳໃນກຳນກ  ຳນ  ດ CCP. ຕ  ວຢຳ່ງ ກຳນຕດັສນິແບບຕ  ໍ້ນໄມ ໍ້ນີໍ້ບ ່ ສຳມຳດ 

ຖ ກນ  ຳໃຊໍ້ໄດໍ້ໃນທກຸສະພຳບກຳນ. ອຳດນ  ຳໃຊໍ້ວທີິກຳນອ ່ ນ. ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ກຳນຕດັສນິແບບຕ  ໍ້ນໄມ ໍ້ນີໍ້ 

ແມນ່ ຮຽກຮໍ້ອງໃຫໍ້ມກີຳນຝຶກອ  ບຮ  ມ. 

 ຖໍ້ຳໄດໍ້ກ  ຳນ  ດສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍຢ ໃ່ນຂ ັໍ້ນຕອນທ່ີຈ  ຳເປັນຕໍ້ອງຄວບຄມຸສ  ຳລບັ ຄວຳມ 

ປອດໄພ ແລະບ ່ ມມີຳດຕະກຳນຄວບຄມຸຢ ຂ່ ັ ໍ້ນຕອນດ ັງ່ກຳ່ວນີໍ້, ຫລ  ອ ່ ນໆ ສະນ ັໍ້ນຜະລິດຕະພນັ 

ຫລ  ຂ ັໍ້ນ ຕອນຄວນໄດໍ້ຖ ກດດັແປງຢຳ່  ຂ ັໍ້ນຕອນດ ັງ່ກຳ່ວ ຫລ  ກອ່ນ ຫລ  ຫ ງັກຳນຜະລິດເພ ່ ອ 

ໃຫໍ້ມມີຳດຕະກຳນ ຄວບຄມຸ.  

 

8. ກຳນກ  ຳນ  ດຄຳ່ວກິດິສ  ຳລບັຈດຸທ່ີຕໍ້ອງຄວບຄມຸແຕລ່ະຈດຸ CCP (ເບິ່ ງຢ ຫ່ ກັກຳນ 3) 

 ຂອບເຂດທ່ີກ  ຳນ  ດຕໍ້ອງໄດໍ້ລະບສະເພຳະຳ ຸ ແລະ ສອບທຽບໃນ ແຕລ່ະ 

ຈດຸທ່ີຕໍ້ອງຄວບຄມຸ. ໃນບຳງກ ລະນຫີ ຳຍກວ່ຳໜ ່ ງຂອບເຂດກ  ຳນ  ດໝຳຍ 

ຈະຖ ກສໍ້ຳງຂຶໍ້ນຢ ຂ່ ັ ໍ້ນຕອນສະເພຳະ. ບນັທດັຖຳນທ່ີມກັໃຊໍ້ສວ່ນຫລຳຍແມນ່ 

ປະກອບດໍ້ວຍກຳນວດັແທກອນຸນະພ ມ, ເວລຳ, ລະດບັຄວຳມຊຸມ່, pH, 

ຄວຳມດ ດຊມຶຂອງນ  ໍ້ຳ(Aw), ກຳນມ ີ Chlorine ແລະ ຄຳ່ຂອງກິ່ນ ລ  ດຊຳດເຊ່ັນ: 

ກຳນເບິ່ ງຮ ບລກັສະນະພຳຍນອກ ແລະ ເນ ໍ້ອລະອຽດ. 

ໃນບອ່ນທ່ີນ  ຳໃຊໍ້ຄ ມ່  ລະບ  ບ HACCP ທ່ີຊຽ່ວຊຳນໄດໍ້ສໍ້ຳງຂຶໍ້ນ ເພ ່ ອກ  ຳນ  ດຄຳ່ວກິດິ, ຕໍ້ອງມກີຳນ 

ເອ ຳໃຈໃສ ່ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວຳ່ຂອບເຂດດ ັງ່ກຳ່ວ ແມນ່ໄດໍ້ນ  ຳໃຊໍ້ຢຳ່ງເຕັມສວ່ນແກກ່ຳນ ປະຕບິດັ 

ງຳນສະເພຳະ, ຜະລດິຕະພນັ ຫລ  ກຸມ່ຜະລິດຕະພນັນ ັໍ້ນທ່ີໄດໍ້ຮບັກຳນພິຈຳລະນຳ. 

ຄຳ່ວກິດິເຫລ ່ ຳນີໍ້ຕໍ້ອງວດັແທກໄດໍ້. 

 

9. ກຳນສໍ້ຳງລະບ  ບຕດິຕຳມສ  ຳລບັແຕລ່ະ CCP (ເບິ່ ງຫລກັກຳນ 4) 

 ກຳນຕດິຕຳມແມນ່ມຳດຕະກຳນ ທ່ີໄດໍ້ກ  ຳນ  ດເປັນຕຳຕະລຳງ ຫລ  ກຳນສງັເກດຂອງ 

CCP ທ່ີພ  ວພນັ ກບັຂອບເຂດກ  ຳນ  ດໝຳຍ. ວທີິກຳນຕດິຕຳມຕໍ້ອງສຳມຳດກວດພ  ບໄດໍ້ກຳນສ ນ 

ເສຍຂອງກຳນຄວບຄມຸຢ ຈ່ດຸ CCP. ພໍ້ອມກນັນ ັໍ້ນ, ກຳນຕດິຕຳມຄວນສະໜອງຂ ໍ້ມ  ນຂຳ່ວສຳນ 

ໃຫໍ້ທນັເວລຳ ເພ ່ ອດ  ຳເນນີກຳນດດັແກໍ້, ເພ ່ ອຮບັປະກນັກຳນຄວບຄມຸຂອງຂ ັໍ້ນຕອນຕຳ່ງໆ, ເພ ່ ອ 

ປໍ້ອງກນັກຳນລະເມດີຂອບເຂດວກິດິທ່ີກ  ຳນ  ດໄວໍ້. ຖໍ້ຳເປັນໄປໄດໍ້ກຳນດດັແກໍ້ຂ ັໍ້ນຕອນ ຄວນໄດໍ້ດ  ຳ 

ເນນີໃນເມ  ່ອຜ  ນຂອງກຳນຕດິຕຳມ ໄດໍ້ຊີໍ້ໃຫໍ້ເຫັນວຳ່ມກີຳນສ ນເສຍກຳນຄວບຄມຸ ຢ  ່CCP. 
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ກຳນດດັແກໍ້ຄວນໄດໍ້ ດ  ຳເນນີກຳນກອ່ນກຳນເກດີຂຶໍ້ນຂອງກຳນເບັນບຽງ ຫລ  ຄວຳມຖີ່

ຂອງກຳນຕດິຕຳມຕໍ້ອງພຽງພ ເພ ່ ອຮບັປະກນັວຳ່ຈດຸ CCP ນ ັໍ້ນຢ ພ່ຳຍໄຕໍ້ກຳນຄວບຄມຸ. 

 ຂ ໍ້ມ  ນທ່ີໄດໍ້ມຳ ຈຳກກຳນຕດິຕຳມຕໍ້ອງໄດໍ້ຕລີຳຄຳໂດຍບກຸຄ  ນທ່ີຖ ກແຕງ່ຕ ັໍ້ງຊຶ່ ງມຄີວຳມຮ ໍ້ 

ແລະ ອ  ຳນຳດໃນກຳນດ  ຳເນນີກຳນກວດແກໍ້ໃນເມ  ່ອຕໍ້ອງກຳນ. ຖໍ້ຳກຳນຕດິຕຳມຫຳກບ ່ ໄດໍ້ຕ ່ ເນ ່ອງ

ກ ່ຕຳມ, ຈ  ຳນວນວທີິກຳນຕດິຕຳມຈດຸ CCP ສວ່ນຫລຳຍນ ັໍ້ນ, ຈະຕໍ້ອງກຳນສ  ຳເລັດໃຫໍ້ໄວວຳ 

ເພຳະມນັພ  ວພນັເຖງິເສັໍ້ນສຳຍຂ ັໍ້ນຕອນ ແລະ ມນັຈະບ ່ ມເີວລຳສ  ຳລບັກຳນທ ດສອບວໄິຈ. ກຳນວດັ

ແທກທຳງດໍ້ຳນເຄມ ີ ແລະ ຟິຊກິມກັຖ ກດ  ຳເນນີຫລຳຍກວ່ຳກຳນທ ດສອບທຳງດໍ້ຳນຈລຸິນຊ ີ

ເພຳະວຳ່ມນັສຳມຳດເຮັດໄດໍ້ສ  ຳເລັດຢຳ່ງໄວວຳ ແລະ ສຳມຳດບ  ່ງຊີໍ້ກຳນຄວບຄມຸທຳງດໍ້ຳນຈລຸິນຊີ

ຂອງຜະລິດຕະພນັ. ທກຸເອກະສຳນ ແລະ ກຳນບນັທຶກໂດຍສ  ມກບັກຳນຕດິຕຳມຈດຸ CCP ຕໍ້ອງ

ໄດໍ້ລ  ງລຳຍເຊັນໂດຍບກຸຄ  ນທ່ີດ  ຳເນນີກຳນຕດິຕຳມ ແລະ ພະນກັງຳນຮບັຜິດຊອບໃນກຳນທ ບ

ທວນຄ ນທ່ີເປັນທຳງກຳນຂອງບ ລິສດັ. 

 

10. ກຳນກ  ຳນ  ດ ມຳດຕະກຳນກວດແກໍ້ (ເບິ່ ງຫລກັກຳນ 5)   

 ມຳດຕະກຳນກວດແກໍ້ສະເພຳະ ຕໍ້ອງໄດໍ້ຖ ກພດັທະນຳສ  ຳລບັແຕລ່ະ CCP ໃນລະບ  ບ 

HACCP ແນໃສ ່ເພ ່ ອພິຈຳລະນຳກບັກຳນຜິດດຽ່ງນທ່ີເກດີຂຶໍ້ນ. 

 ພຶດຕກິ  ຳຕໍ້ອງຮບັປະກນັເຖງິ CCP ໄດໍ້ຢ ພ່ຳຍໄຕໍ້ກຳນຄວບຄມຸ. ກຳນປະຕບິດັ 

ກຳນດ ັງ່ກຳ່ວຕໍ້ອງໄດໍ້ກວມເອ ຳ ກຳນທ  ຳລຳຍຜະລິດຕະພນັທ່ີຖ ກກະທ ບຢຳ່ງຖ ກຕໍ້ອງ. ກຳນຜິດເຂ

ວ ແລະ ວທີິກຳນກ  ຳຈດັຜະລິດຕະພນັຕໍ້ອງໄດໍ້ບນັທຶກເປັນເອກະສຳນໄວໍ້ໃນບ  ດບນັທຶກ HACCP. 

 

11. ກຳນສໍ້ຳງກ  ຳມະວທີິກຳນພິສ ດ(ເບິ່ ງຫລກັກຳນທີ 6) 

 ກຳນສໍ້ຳງກ  ຳມະວທີິສ  ຳລບັກຳນພິສ ດ. ກຳນພິສ ດ ແລະ ວທີິກວດສອບ, ຂ ັໍ້ນຕອນ ແລະ 

ກຳນກວດສອບ, ລວມທງັກຳນຊຸມ່ຕ  ວຢຳ່ງ ແລະ ກຳນວເິຄຳະ, ສຳມຳດຖ ກນ  ຳໃຊໍ້ ເພ ່ ອກ  ຳນ  ດວຳ່

ລະບ  ບ HACCP ໄດໍ້ດ  ຳເນນີກຳນຢຳ່ງຖ ກຕໍ້ອງ. ຄວຳມຖີ່ຂອງກຳນພິສ ດຄວນໃຫໍ້ພຽງພ ເພ ່ ອຢ ັໍ້ງ 

ຢ ນວຳ່ ລະບ  ບ HACCP ກ  ຳລງັດ  ຳເນນີກຳນຢຳ່ງມປີະສດິທິຜ  ນ.  

ກຳນພິສ ດຄວນປະຕບິດັໂດຍບກຸຄ  ນອ ່ ນ ຊຶ່ ງບ ່ ແມນ່ຜ ໍ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບໃນກຳນກວດກຳຕດິຕຳມ ແລະ 

ກວດແກໍ້. ໃນບຳງກດິຈະກ  ຳກຳນກວດແກໍ້ບ ່ ສຳມຳດປະຕບິດັໄດໍ້ ກບັທ່ີ, ກຳນກວດສອບຕໍ້ອງ 

ໄດໍ້ປະຕບິດັໂດຍຊຽ່ວຊຳນຈຳກພຳຍນອກ ຫລ  ບກຸຄ  ນທ່ີສຳມທ່ີມຄີນຸວດຸທິ. 

ແບບຢຳ່ງຂອງກດິຈະກ  ຳຂອງກຳນພິສ ດປະກອບດໍ້ວຍ: 

• ກຳນທວນຄ ນລະບ  ບ HACCP ແລະ ກຳນບນັທຶກ; 

• ກຳນທວນຄ ນ ກຳນຜິດເຂວ ແລະ ກຳນກ  ຳຈດັຜະລດິຕະພນັ; 

• ກຳນຢັໍ້ງຢ ນຈດຸ CCP ຖ ກຮກັສຳພຳຍໃຕໍ້ກຳນຄວບຄມຸ; 
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ຖໍ້ຳເປັນໄປໄດໍ້, ກດິຈະກ  ຳກຳນສອບທຽບຕໍ້ອງໄດໍ້ລວມໃນກດິຈະກ  ຳນີໍ້ ເພ ່ ອຢ ັໍ້ງຢ ນ ປະສດິທິ

ຜ  ນຂອງທກຸອ  ງປະ ກອບຂອງແຜນງຳນ HACCP.  

 

12.   ກຳນສໍ້ຳງລະບ  ບເອກະສຳນ ແລະ ເກບັກ  ຳກຳນບນັທຶກ(ເບິ່ ງຫ ກັກຳນທີ7) 

 ກຳນເກບັກ  ຳຂ ໍ້ມ  ນທ່ີມປີະສດິທິຜ  ນ ແລະ ຖ ກຕໍ້ອງແມນ່ຈ  ຳເປັນສ  ຳລບັກຳນນ  ຳໃຊໍ້ລະບ  ບ 

HACCP. ຂ ັໍ້ນຕອນຕຳ່ງຂອງລະບ  ບ HACCP ຄວນເຮັດເປັນເອກະສຳນ.  ກຳນເກບັກ  ຳເອ 

ກະສຳນ ແລະ ກຳນບນັທຶກ ຄວນໃຫໍ້ເໝຳະສ  ມຕຳມຄນຸລກັສະນະ ແລະ ຂະໜຳດຂອງກຳນປະ 

ຕບິດັງຳນ ແລະ ມຄີວຳມພຽງພ  ເພ ່ ອຊວ່ຍໃຫໍ້ທລຸະກດິ ເພ ່ ອກວດສອບ ແລະ ຢັໍ້ງຢ ນວຳ່ ລະບ  ບ 

HACCP ແມນ່ມກີຳນຄວບຄມຸ ແລະ ບ  ຳລງຸຮກັສຳດ.ີ ຄ ມ່  ລະບ  ບ HACCP ທ່ີສໍ້ຳງໂດຍ 

ຊຽ່ວຊຳນ ( ເຊ່ັນ: HACCP ສະເພຳະຂອງຂະແຫນງກຳນ) ອຳດນ  ຳໃຊໍ້ ເປັນພຳກສວ່ນ ນຶ່ງ 

ຂອງເອກກະສຳນ, ຊຶ່ ງສະຫນອງເອກກະສຳນ ທ່ີຕອບສະຫນອງກຳນປະຕບິດັກຳນ ຂອງອຳ 

ຫຳນ ສະເພຳະ.. 

 ຕ  ວຢງ່ຂອງລະບ  ບເອກະສຳນມ:ີ 

- ກຳນວເິຄຳະສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ 

- ກຳນກ  ຳນ  ດຈດຸທ່ີຕໍ້ອງຄວບຄມຸ (CCP). 

- ກຳນກ  ຳນ  ດຂອບເຂດທ່ີຄວນເອ ຳໃຈໃສ ່

ຕ  ວຢຳ່ງຂອງກຳນບນັທຶກມ:ີ 

- ກດິຈະກ  ຳຕດິຕຳມຈດຸທ່ີຕໍ້ອງຄວບຄມຸ CCP 

- ກຳນບຽ່ງເບ່ັນ ແລະ ກຳນກວດແກໍ້ທ່ີກຽ່ວຂໍ້ອງ 

- ວທີິກຳນປະຕບິດັກຳນກວດສອບ 

- ກຳນດດັປບັຂອງ ແຜນງຳນ HACCP  

 

ກຳນຝຶກອ  ບຮ  ມ 

ກຳນຝຶກອ  ບຮ  ມກຽ່ວກບັຫ ກັກຳນ ແລະ ລະບ  ບກຳນນ  ຳໃຊໍ້ HACCP ໃຫໍ້ແກບ່ກຸຄະລຳ 

ກອນໃນໂຮງງຳນ, ລດັຖະບຳນ ແລະ ນກັວຊິຳກຳນ ແລະ ກຳນເພີໍ້ມຈດິສ  ຳນກຶໃຫໍ້ຜ ໍ້ບ ລໂິພກ  

ແມນ່ອ  ງປະກອບທ່ີຈ  ຳເປັນສ  ຳລບັກຳນຈດັຕ ັໍ້ງປະຕບິດັລະບ  ບ HACCP ທ່ີມປີະສດິທິຜ  ນ.  ດ ັງ່ທ່ີ 

ກຳນຊວ່ຍເຫ  ອ ໃນກຳນພດັທະນຳກຳນຝຶກອ  ບຮ  ມສະເພຳະ ເພ ່ ອສະໜບັສະໜ ນໄດໍ້ແຜນງຳນ 

HACCP, ດ ັງ່ນ ັໍ້ນ ຄ ມ່  ແນະນ  ຳໃນກຳນເຮັດວຽກ ແລະ ວທີິກຳນຄວນຖ ກສໍ້ຳງຂຶໍ້ນ 

ດໍ້ວຍກຳນກ  ຳນ  ດໜໍ້ຳວຽກຂອງບກຸຄະລຳກອນທ່ີປະຕບິດັຢ ແ່ຕລ່ະຈດຸທ່ີຕໍ້ອງຄວບຄມຸ (CCP). 

 

 ກຳນຮວ່ມມ  ລະຫວຳ່ງຜ ໍ້ຜະລິດເບ ໍ້ອງຕ  ໍ້ນ,ອດຸສະຫະກ  ຳ, ກຸມ່ກຳນຄໍ້ຳ, ອ  ງກຳນຈດັຕ ັໍ້ງ 

ຂອງ ຜ ໍ້ບ ລິໂພກ ແລະ ອ  ງກອນທ່ີຮບັຜິດຊອບ ແມນ່ມຄີວຳມສ  ຳຄນັເປັນຢຳ່ງຍິ່ ງ. ຄວນໃຫໍ້ 
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ໂອກຳດໃນກຳນສະໜອງໃຫໍ້ມກີຳນຝຶກອ  ບຮ  ມຮວ່ມກນັລະຫວຳ່ງ ພຳກສວ່ນອດຸສະຫະກ  ຳ ແລະ 

ອ  ງກຳນຄຸໍ້ມຄອງ ເພ ່ ອຊຸກຍ ໍ້ ແລະ ບ  ຳລງຸຮກັສຳ  ກຳນພ  ວພນັຢຳ່ງຕ ່ ເນ ່ອງ ແລະ 

ສໍ້ຳງຄວຳມເຂ ໍ້ຳ ໃຈໃນກຳນນ  ຳໃຊໍ້ລະບ  ບ HACCP ໃນຕ  ວຈງິ. 
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ແຜນວຳດ 1 

ກຳນນ  ຳໃຊໍ້ລະບ  ບ HACCP ຕຳມຂ ັໍ້ນຕອນທ່ີມລີກັສະນະວທິະຍຳສຳດ 

 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

7.           

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

 

 

 

ເຕ ໍ້ຳໂຮມທີມງຳນຂອງ HACCP 

ພນັລະນຳຜະລິດຕະພນັ 

ກ  ຳນ  ດຈດຸປະສ  ງຂອງກຳນນ  ຳໃຊໍ້ 

ສໍ້ຳງກຳນໄຫ ວຽນຂອງເອກະສຳນ 

ຢັໍ້ງຢ ນພຳຍໃນສະຖຳນທ່ີກຽ່ວກບັກຳນໄຫ ວຽນຂອງແຜນ 

ເຮັດບນັຊລີຳຍຊ ່ທກຸອນັຕະລຳຍ 

ດ  ຳເນນີກຳນວເິຄຳະສິ່ ງທ່ີເປັນອນັຕະລຳຍ 

ກ  ຳນ  ດມຳດຕະກຳນຄວບຄມຸອນັຕະລຳຍ 

ກ  ຳນ  ດຈດຸ CCPs 

ສໍ້ຳງຂອບເຂດກ  ຳນ  ດໝຳຍແຕລ່ະຈດຸ CCPs 

ສໍ້ຳງລະບ  ບຕດິຕຳມສ  ຳລບັແຕລ່ະຈດຸ CCPs 

ກວດແກໍ້ພຶດຕກິ  ຳສ  ຳລບັກຳນຜິດເຂວທ່ີອຳດເກດີຂຶໍ້ນ 

ສໍ້ຳງກ  ຳມະວທີິໃນກຳນພິສ ດ 

ສໍ້ຳງລະບ  ບເອກະສຳນ ແລະ ກຳນບນັທຶກ 

( ເບິ່ ງແຜນວຳດ2 ) 
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ແຜນວຳດ 2 

ແບບຢຳ່ງຂອງກຳນຕດັສນິແບບຕ  ໍ້ນໄມ ໍ້ ເພ ່ ອກ  ຳນ  ດຈດຸ CCPs 

(ຕອບຄ  ຳຖຳມໃນແຕລ່ະຂ ັໍ້ນຕອນ) 

Q1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Q2. 

 

 

 

 

*Q3. 

 

 

 

 

 

*Q4. 

 

 

 

 

(*) ດ  ຳເນນີກຳນພິຈຳລະນຳອນັຕະລຳຍອຶ່ ນຕ ່ ໄປໃນຂ ັໍ້ນທ່ີໄດໍ້ອະທິບຳຍ 

(**) ລະດບັຮບັຮອງໄດໍ້ ແລະ ຮບັຮອງບ ່ ໄດໍ້ ຕໍ້ອງໄດໍ້ກ  ຳນ  ດພໍ້ອມກບັຈດຸປະສ  ງທ  ່ວໄປໃນກຳນບ  ່ງຊີໍ້ 

CCPs ຂອງແຜນງຳນ HACCP 

ມມີຳດຕະຖຳນຄວບຄມຸບ ່? 

ແມນ່ ບ ່ ດດັແປງຂ ັໍ້ນຕອນ, ວທີິ ຫ   ຜະລິດຕະພນັ 

ກຳນຄວບຄມຸສ  ຳລບັຄວຳມປອດໄພ 

ຈ  ຳເປັນບ ຢ ໃ່ນຂ ັໍ້ນຕອນນີໍ້? 
ແມນ່ 

ບ ່ ບ ່ ແມນ່ CCP ຢດຸ( * ) 

ມຂີ ັໍ້ນຕອນສະເພຳະທ່ີອອກແບບເພ ່ ອກ  ຳຈດັ ຫ   ຫ ຼຸດຜອ່ນສິ່ ງທ່ີເປັນ 

ອນັຕະລຳຍ ທ່ີມກັເກດີຂຶໍ້ນໄປສ ລ່ະດບັທ່ີຮບັຮອງໄດໍ້? (**) ແມນ່ 

ບ ່ 

ກຳນປ ນເປ ໍ້ອນພໍ້ອມກບັອນັຕະລຳຍທ່ີໄດໍ້ກ  ຳນ  ດສຳມຳດເກດີຂຶໍ້ນກຳຍລະດບັ 

ທ່ີຮບັຮອງໄດໍ້ ຫ   ສຳມຳດເພີໍ້ມຂຶໍ້ນໄປສ ລ່ະດບັທ່ີຮບັຮອງບ ່ ໄດໍ້? (**) 

ແມນ່ ບ ່ ບ ່ ແມນ່ CCP ຢດຸ( * ) 

ຂ ັໍ້ນຕອນຕ ່ ໄປຈ  ຳກດັອນັຕະລຳຍທ່ີໄດໍ້ກ  ຳນ  ດ ຫ   

ຫ ຼຸດຜອ່ນສິ່ ງທ່ີອຳດຈະເກດີຂຶໍ້ນໄປສ ລ່ະດບັທ່ີຮບັຮອງໄດໍ້ບ ່? (**) 

ແມນ່ ບ ່ 

ບ ່ ແມນ່ CCP ຢດຸ( * ) 

ຈດຸທ່ີຕໍ້ອງຄວບຄມຸ CCP 
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ແຜນວຳດ 3 

ແບບຢຳ່ງຂອງຕຳຕະລຳງ HACCP 

 

1. 

 

 

2.  

 

 

ລຳຍກຳນ 

ຂ ັໍ້ນຕອນ ສິ່ ງທ່ີເປັນ 

ອນັຕະລຳຍ 

ມຳດຕະກຳນ 

ຄວບຄມຸ 

ຈດຸທ່ີຄວນຄວບ 

ຄມຸ(CCPS) 

 

ຂອບເຂດທ່ີ 

ຄວນເອ ຳ 

ໃຈໃສ ່

ກ  ຳມະວທີິ 

ໃນກຳນ 

ຕດິຕຳມ 

ກວດກຳ 

ພຶດຕກິ  ຳ 

ກຳນບນັ

ທຶກ 

        

 

 4. 

 

 

 

 

 

 

ພນັລະນຳຜະລິດຕະພນັ 

ແຜນວຳດກຳນໄຫ ວຽນຂອງຂ ັໍ້ນຕອນ 

ກຳນພິສ ດ 


