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ຄຳນຳ
ຄນເຮຳມີສດ
ິ ຫວ ັງວຳ່ ຈະໄດບ
ໍ້ ລິໂພກອຳຫຳນທີ່ ປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສມແກກ
່ ຳນບລິໂພກ.
ຄວຳມເຈັບປ່ວຍ ແລະ ບຳດແຜຈຳກອຳຫຳນເປັນພິດ ແມນເປັ
ນສິ່ ງທີ່ ບ່ ເພິ່ ງປຳຖະໜຳ; ຮຳໍ້ ຍແຮງ
່
ໄປກວຳ່ ນນແມ
ນເຖິ
ງແກຊ
ັໍ້
ີ ດ
ິ ໄດ ໍ້ ແລະ ມີຜນອ່ ນໆຕຳມມຳເຊັ່ ນ: ກຳນລະບຳດຂອງ ພະຍຳດ
່
່ ວ
ທີ່ ເກີດຈຳກອຳຫຳນ ສຳມຳດສຳໍ້ ງຄວຳມເສຍຫຳຍທຳງ ດຳໍ້ ນກຳນຄຳໍ້ ແລະ ກຳນທອ
່ ງທຽ່ ວ ແລະ
ໍ້ . ອຳຫຳນທີ່ ບດ
ພຳໃຫເໍ້ ກີດມີກຳນສນເສຍລຳຍໄດ,ໍ້ ກຳນຫວຳ່ ງງຳນ ແລະ ມີຄະດີຮອ
ໍ້ ງຟໍ້ອງຂຶນ
ເນ່ ຳ ເຮັດໃຫມ
ີ ຳນເສຍຫຳຍ, ຄຳ່ ໃຊຈ
ໍ້ ກ
ໍ້ ຳ່ ຍສງ ແລະ ມີຜນ ກະທບທຳງດຳໍ້ ນກຳນຄຳໍ້ ແລະ
ຄວຳມເຊ່ ອໝນຂອງຜ
ບ
ັໍ້
ໍ້ ລິໂພກອີກດວ
ໍ້ ຍ.
ກຳນຄຳໍ້ ອຳຫຳນລະຫວຳ່ ງປະເທດ
ໄດນ
ໍ້ ຳຜນປະໂຫຍດທີ່ ສຳຄ ັນ

ແລະ

ທຳງດຳໍ້ ນ

ໍ້
ກຳນເດີນທຳງຕຳ່ ງປະເທດໄດເໍ້ ພີ່ ມຂຶນ

ສ ັງຄມ

ແລະ

ຊຶ່ ງ

ຂະນະດຽວກ ັນນນັ ໍ້

ເສດຖະກິດ.

ໍ້ .
ມນສຳມຳດເຮັ
ດໃຫເໍ້ ກີດກຳນແຜລ
ນ
ັ
່ ະບຳດພະຍຳດໄປທ່ ວໂລກງຳຍຂຶ
່

ພຶດຕິກຳໃນກຳນບລິໂພກ

ອຳຫຳນ,

ກຳນຈຳໜຳ່ ຍ

ເຕັ ກໂນໂລຊີກຳນຜະລິດອຳຫຳນ,

ກຳນປຸງແຕງ່

ແລະ

ອຳຫຳນ

່ ັ ນນກຳນຄວບຄຸ
ມີກຳນປຽ່ ນແປງ ຢຳ່ ງຫວງຫຳຍໃນໄລຍະ 2 ທດສະຫວ ັດຜຳ່ ນມຳ. ດງ
ມກຳນ
ັ ໍ້
ສຸຂະ ອະນຳໄມອຳຫຳນ ທີ່ ມີປະສິດທິຜນ ແມນ
່ ເປັນສິ່ ງທີ່ ສຳຄ ັນ ເພ່ ອປອ
ໍ້ ງກ ັນ ບ່ ໃຫເໍ້ ກີດ
ມີຜນກະທບຕ່ ສຸຂະພຳບ

ແລະ

ເສດຖະກິດຈຳກ

ຄວຳມເຈັບປ່ວຍ

ແລະ

ບຳດເຈັບ

ອຳຫຳນທີ່ ເປັນພິດ, ກຳນ ບດເນ່ ຳຂອງອຳຫຳນ . ທຸກໆຄນ, ຮວມທັງຊຳວກະສິກອນ ແລະ ຜ ໍ້
ປກລຽໍ້ ງ,

ເຈຳໍ້ ຂອງໂຮງງຳນ

ແລະ

ຕອ
ໍ້ ງມີຄວຳມຮ ັບຜິດຊອບເພ່ ອຮ ັບປະ

ຜຜ
ໍ້ ະລິດ,

ຜ ໍ້

ປຸງແຕງ່ ອຳຫຳນ

ແລະ

ກ ັນວຳ່ ອຳຫຳນເຫ່ ຳນນມີ
ັ ໍ້ ຄວຳມປອດໄພ

ຜບ
ໍ້ ລິໂພກ

ແລະ

ເໝຳະ

ສມສຳລ ັບບລິໂພກ.
ຫກ
ັ ກຳນທ່ ວໄປນີໄໍ້ ດ ໍ້ ວຳງພໍ້ນຖຳນ

ໃນກຳນຮ ັບປະກ ັນ

ກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ

ແລະ

ຕອ
ັ ກຳນ ກຳນປະຕິບ ັດ ກຳນອະນຳໄມສະເພຳະ ຕຳມຄວຳມເຫມຳະສມ ແລະ
ໍ້ ງໃຊ ໍ້ ຮວ
່ ມກ ັບຫກ
ຄແ
່ ນະນຳກຽ່ ວກ ັບເງອນໄຂມຳດຕະຖຳນທຳງດຳໍ້ ນຈຸລິນຊີວະວິທະຍຳ.
ນີໄໍ້ ດປ
ໍ້ ະຕິບ ັດຕຳມຕອ
່ ງໂສອ
ໍ້ ຳຫຳນ
ທຳໍ້ ຍຄກຳນບລິໂພກ

ແລະ

ຊຶ່ ງເລີ່ ມຈຳກກຳນຜະລິດ
ໍ້ ໜັກເຖິງ
ເນັນ

ເອກະສຳນ

ໍ້ ງຕ ໍ້ນ
ເບອ

ຈຸດສຳຄ ັນ

ຈນເຖິງຂນຕອນສຸ
ດ
ັ ໍ້

ກຳນຄວບຄຸມກຳນອະນຳໄມ

ໃນແຕລ
ເອກະສຳນນີໄໍ້ ດອ
ັ ໍ້
ີ ໃສພ
່ ະຂນຕອນ.
ໍ້ ງ
່ ໍ້ນຖຳນແນວທຳງຂອງລະບບກຳນວິເຄຳະອ ັນຕະລຳຍ
ແລະ

ຈຸດທີ່ ຕອ
ໍ້ ງຄວບຄຸມ

(HACCP)

ຂອງອຳຫຳນທີ່ ໄດອ
ໍ້ ະທິບຳຍໄວໃໍ້ ນ

ໃນບອ
່ ນທີ່ ເປັນໄປໄດ ໍ້

ເພ່ ອສ່ງເສີມ

ລະບບກຳນວິເຄຳະອ ັນຕະລຳຍ

ແລະ

ຄວຳມປອດໄພ

ຈຸດທີ່ ຕໍ້ອງຄວບຄຸມ

ແລະ ບດແນະນຳກຳນນຳໃຊໍ້ (ເອກະສຳນຊອ
ໍ້ ນທໍ້ຳຍ).
ໍ້ ມນເປັ
ບ ັນດຳກຳນຄວບຄຸມທີ່ ອະທິບຳຍໄວໃໍ້ ນຫ ັກກຳນທ່ ວໄປນີແ
ນທີ່ ຍອມຮ ັບກ ັນໃນລະດ ັບ
່
ສຳກນແລະມີຄວຳມສຳຄ ັນແລະສິ່ງຈຳເປັນ

ທີ່ ຈະໃຫໝ
ວ
ັໍ້
ໍ້ ນໃຈໄດ
ໍ້ ຳ່ ອຳຫຳນປອດໄພ

ແລະເໝຳະ

ສມສຳລ ັບບລິໂພກ. ຫກ
ັ ກຳນທ່ ວໄປນີໄໍ້ ດສ
ໍ້ ະເໜີມຳຍ ັງລ ັດຖະບຳນ, ຝຳ່ ຍອຸດສຳຫະກຳ (ລວມທັງ
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ຜຜ
ັ ໍ້ ຕ ໍ້ນລຳຍຍອ
ໍ້ ະລິດຂນ
່ ຍ, ຜຜ
ໍ້ ະລິດ, ຜບ
ໍ້ ລິກຳນ ແລະ ຜຂ
ໍ້ ຳຍຍອ
່ ຍ) ແລະ ຜບ
ໍ້ ລິໂພກ.

ໝວດທີ I

- ຈຸດປະສງ

1.1 ຈຸດປະສງຂອງຫກ
ັ ກຳນກຽ່ ວກ ັບກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ ຂອງກດລະຫດ
ັ ອຳຫຳນສຳກນ

▪

ກຳນດຫ ັກກຳນທີ່ຈຳເປັນກຽ່ ວກ ັບກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນທ່ ວຕອ
່ ງໂສອ
ໍ້ ຳຫຳນ (ຊຶ່ ງກວມ
ໍ້ ງຕ ໍ້ນຈນເຖິງຜບ
ເອຳກຳນ ຜະລິດເບອ
ໍ້ ລິໂພກ) ເພ່ ອບ ັນລຸເປໍ້ຳ ຫມຳຍ ຂອງ ກຳນ
ຮ ັບປະກ ັນວຳ່ ອຳຫຳນປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສມ ສຳລ ັບຜບ
ໍ້ ລິໂພກ;

▪

ແນະນຳ ແນວທຳງພໍ້ນຖຳນ ຂອງລະບບຫກ
ັ ກຳນວິເຄຳະ ແລະ ຈຸດທີ່ ຕອ
ໍ້ ງຄວບຄຸມ
(HACCP) ເພ່ ອ ເປັນເຄ່ ອງມໃນສ່ງເສີມຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ;

▪

່ ັ ກຳ່ ວ ແນວໃດ; ແລະ
ກຳນດວິທີກຳນນຳໃຊບ
ັ ກຳນດງ
ໍ້ ັນດຳຫກ

▪

ໃຫແ
ໍ້ ນວທຳງສະເພຳະກຽ່ ວກ ັບກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນທີ່ຈຳເປັນສຳລ ັບແຕລ
່ ະຂອດຂອງ
ຕອ
່ ງໂສກ
ໍ້ ຳນຜະລິດອຳຫຳນ ຫ ປະເພດອຳຫຳນ; ເພ່ ອກຳນກຳນດສະເພຳະ
ໃຫຂ
ໍ້ ງເຂດດງ່ ັ ກຳ່ ວ.

ໝວດທີ II - ຂອບເຂດ ກຳນນຳໃຊ ໍ້ ແລະ ຄຳນິຍຳມ
2.1.

ຂອບເຂດ

2.1.1 ຕອ
່ ງໂສອ
ໍ້ ຳຫຳນ
ໍ້ ຕຳມຕອ
ເອກະສຳນສະບ ັບນີໄໍ້ ດສ
ໍ້ ຳໍ້ ງຂຶນ
່ ງໂສອ
ໍ້ ຳຫຳນ

ເລີ່ ມແຕກ
່ ຳນຜະລິດ

ໍ້ ງຕ ໍ້ນ
ເບອ

ຈນເຖິງຜບ
ໍ້ ລິໂພກ ໂດຍກຳນກຳນດເງ່ ອນໄຂທີ່ ຈຳເປັນ ໃນກຳນອະນຳໄມ ສຳ ລ ັບກຳນ ຜະລິດ
ອຳຫຳນທີ່ ປອດໄພ
ສຳໍ້ ງພໍ້ນຖຳນ
ມຳດຕະຖຳນ

ແລະ

ເໝຳະສມແກກ
່ ຳນບລິໂພກ.

ໃຫແ
ິ ່ນ
ໍ້ ກສ
່ ່ ງອ
ແລະ

ໍ້ ະໃຫໂ
ເອກກະສຳນດງ່ ກຳ່ ວນີຈ
ໍ້ ຄງ

ໂດຍສະເພຳະມຳດຕະຖຳນທີ່ ຈະນຳໃຊໃໍ້ ນຂງເຂດໃດນຶ່ ງສະເພຳະ.

ຄມ
່ ແນະນຳສະເພຳະຕອ
ໍ້ ງໄດໃໍ້ ຊຮ
ໍ້ ວ
່ ມກ ັບ

ລະບບວິເຄຳະ

ແລະ

ຈຸດທີ່ ຕອ
ໍ້ ງຄວບຄຸມ (HACCP) ແລະ ຄມກຳນນຳໃຊ ໍ້ (ເອກະສຳນຊອ
ໍ້ ນທຳໍ້ ຍ).
2.1.2

ບດບຳດຂອງພຳກລ ັດ, ອຸດສຳຫະກຳກຳນຜະລິດ ແລະ ຜບ
ໍ້ ລິໂພກ
ໍ້ ໃນຂອງເອກະສຳນນີໍ້
ອງກຳນຈ ັດຕງຂອງລ
ັໍ້
ັດທີ່ກຽ່ ວຂອ
ໍ້ ງເປັນຜພ
ໍ້ ິຈຳລະນຳເນອ

ແລະຕ ັດສິນວຳ່ ຄວນສ່ງເສີມກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດຫ ັກກຳນທ່ ວໄປຂອງກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນແນວໃ
ັ ໍ້
ໃດໃຫດ
ີ ່ ີສຸດ ເພ່ ອ:
ໍ້່ ທ
•

ປໍ້ອງກ ັນຜບ
ໍ້ ລິໂພກ ຢຳ່ ງພຽງພຈຳກກຳນເຈັບປ່ວຍ ແລະ ບຳດເຈັບ
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ສຳເຫດມຳຈຳກອຳຫຳນ; ບ ັນດຳນະໂຍບຳຍ ທີ່ ຈຳເປັນ
ຕອ
ໍ້ ງໄດຄ
ໍ້ ຳນຶງເຖິງກຸມ
່ ຄນທີ່ ມີຄວຳມສຽ່ ງ ຫ ກຸມ
່ ອ່ ນໆຂອງປະຊຳກອນ.
•

ສະໜອງກຳນຮ ັບປະກ ັນວຳ່ ອຳຫຳນມີຄວຳມເໝຳະສມສຳລ ັບຜບ
ໍ້ ລິໂພກ;

•

ຮ ັກສຳຄວຳມເຊ່ ອໝນໃນກຳນຄ
ຳໍ້ ອຳຫຳນລະຫວຳ່ ງປະເທດ;
ັ ໍ້

•

ສະໜອງແຜນງຳນສຸຂະສຶກສຳທີ່ ສຳມຳດສ່ ສຳນໄດຢ
ໍ້ ຳ່ ງມີປະສິດທິຜນ
ກຽ່ ວກ ັບຫ ັກກຳນຂອງກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນໄປຍ ັງພຳກອຸດສຳຫະກຳ ແລະ
ຜບ
ໍ້ ລິໂພກ.

ພຳກສວ
່ ນອຸດສຳຫະກຳ ຕອ
ໍ້ ງນຳໃຊກ
ໍ້ ຳນປະຕິບ ັດຕວຈິງກຽ່ ວກ ັບກຳນອະນຳໄມ ທີ່ ໄດກ
ໍ້ ຳນດ
ໃນເອກະສຳນນີເໍ້ ພ່ ອ:
•

ສະໜອງອຳຫຳນທີ່ ມີຄວຳມປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສມສຳລ ັບຜບ
ໍ້ ລິໂພກ;

•

ໍ້ ນຊ ັດເຈນ ແລະ ເຂໍ້ຳໃຈງຳຍດ
ຮ ັບປະກ ັນໃຫຜ
ວ
ໍ້ ບ
ໍ້ ລິໂພກມີຂມ
່
ໍ້ ຍກຳນສະແດງ ສະ
ຫຳກ ແລະ ວິທີອ່ ນ ທີ່ ເໝຳະສມ, ເພ່ ອໃຫພ
ໍ້ ວກເຂຳສຳມຳດ ປອ
ໍ້ ງກ ັນອຳຫຳນ
ຈຳກກຳນປນເປໍ້ ອນ

ແລະ

ກຳນຈະເລີນເຕີບໂຕ/ມີຊວ
ີ ດ
ິ ຢລ
່ ອດ

ຂອງ

ໍ້
ເຊອ

ພະຍຳດດວ
ໍ້ ຍກຳນເກັບຮ ັກສຳ, ກຳນຈ ັດກຳນ ແລະ ກຳນປຸງແຕງ່ ຢຳ່ ງຖກຕອ
ໍ້ ງ.
•

ຮ ັກສຳຄວຳມເຊ່ ອໝນໃນກຳນຄ
ຳໍ້ ອຳຫຳນລະຫວຳ່ ງປະເທດ;
ັ ໍ້

ຜບ
ໍ້ ລິໂພກຄວນຮ ັບຮບ
ໍ້ ດບຳດຂອງຕນເອງ

ໂດຍກຳນປະຕິບ ັດຄຳແນະນຳ

ແລະ

ນຳໃຊມ
ໍ້ ຳດ

ຕະກຳນດຳໍ້ ນອະນຳໄມທີ່ ເໝຳະສມ.
2.2.

ກຳນນຳໃຊ ໍ້
ແຕລ
່ ະພຳກ ຂອງເອກກະສຳນນີໍ້ ໄດເໍ້ ວໍ້ຳເຖິງ ທັງສອງຈຸດປະສງ ທີ່ ຕອ
ໍ້ ງບ ັນລຸ ແລະ

ໍ້ ງຫງັ
ເຫດຜນທີ່ ຢເ່ ບອ

່ ັ ກຳ່ ວ
ຂອງຈຸດປະສງດງ

ໃນດຳໍ້ ນຂອງຄວຳມປອດໄພ

ແລະ

ຄວຳມ

ກຳນຜະລິດເບອງຕ ໍ້ນ

ແລະ

ບ ັນດຳ

ເໝຳະສມຂອງອຳຫຳນ.
ໃນພຳກທີ

III

ໄດເໍ້ ວໍ້ຳເຖິງຂນຕອນ
ັ ໍ້

ແລະ

ຂນຕອນທີ່
ພວພນ
ັໍ້
ັ .

ເຖິງວຳ່ ກຳນປະຕິບ ັດ

ກຳນອະນະໄມອຳດຈະບ່ ຄກ ັນສຳລ ັບອຳຫຳນແຕລ
່ ະຊະນິດ

ແລະ

ມີຫລ ັກກຳນສະເພຳະຄວນຈະ

ໄດນ
ໃນພຳກນີ.ໍ້ ໃນພຳກທີ IV
ໍ້ ຳໃຊໃໍ້ ນບອ
່ ນທີ່ ເໝຳະສມ, ບຳງຫລ ັກກຳນແນະນຳທ່ ວໄປແມນມີ
່
ຫຳພຳກທີ X ໄດກ
ັ ກຳນອະນຳໄມ ທີ່ ນຳໃຊທ
ໍ້ ຳນດ ຫກ
ໍ້ ່ ວທັງຫມດຂອງ ຕອ
່ ງໂສກ
ໍ້ ຳນຜະລິດ
ອຳຫຳນ

ຈນເຖິງ

ບອ
່ ນຂຳຍ.

ພຳກທີ

ທີ່ ມີບດບຳຳຳຄ ັນຂອງຜບ
ໍ້ ລິໂພກເຂໍ້ຳໃນ

IX

ໍ້ ນຂຳ່ ວສຳນຂອງຜບ
ຍ ັງໄດເໍ້ ວໍ້ຳເຖິງຂມ
ໍ້ ລິໂພກ

ກຳນບຳລຸງຮ ັກສຳຄວຳມປອດໄພ

ແລະ

ຄວຳມເໝຳະສມຂອງອຳຫຳນ.

5

ອຳດຈະມີສະພຳບກຳນທີ່ ບ່ ສຳມຳດຫີກລຽງໄດ ໍ້ ທີ່ ກຳນກຳນດສະເພຳະ ບຳງອ ັນໃນເອກ
ໍ້ ຳໃຊບ
ກະສຳນນີນ
ແມນຫຍ
ັງເປັນສິ່ ງທີ່ ຈຳ
ໍ້ ່ ໄດ.ໍ້ ຄຳຖຳມພໍ້ນຖຳນທີ່ ໃຊໃໍ້ ນ ແຕລ
່ ະກລະນີ ແມນ:
່
່
ເປັນ ແລະເໝຳະສມທີ່ ເປັນພໍ້ນຖຳນຄວຳມປອດໄພ ແລະ ຄວຳມເໝຳະສມຂອງຜບ
ໍ້ ລິໂພກ?
ໍ້ ວຳມຂອງເອກກະສຳນນີໄໍ້ ດຊ
ຂຄ
ໍ້ ໃີໍ້ ຫເໍ້ ຫັ ນວຳ່

ໍ້ ມ ັກຈະໃຊປ
ບ ັນດຳຄຳຖຳມເກີດຂຶນ
ໍ້ ະໂຫຍກ“

ໃນບອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນ“ ແລະ “ ໃນບອ
່ ນທີ່ ເໝຳະສມ “ ໃນທຳງປະຕິບ ັດໝຳຍຄວຳມວຳ່ ໂດຍທ່ ວໄປ
ໍ້ ຳນດທ່ ວໄປຈະມີຄວຳມເໝຳະສມ ແລະ ມີເຫດຜນພສມຄວນ, ຊຶ່ ງໃນບຳງກລະນີອຳດ
ເຖິງວຳ່ ຂກ
ຈຳເປັນຫ

ເໝຳະສມສຳລ ັບຄວຳມປອດໄພ

ແລະ

ເໝຳະສມ.

ໃນກຳນຕ ັດສິນວຳ່ ກຳນກຳນດ

ອ ັນໃດທີ່ຈຳເປັນຫລ ເຫມຳະສມ ຕອ
ີ ຳນປະເມີນຄວຳມສຽ່ ງ ຊຶ່ ງ ສວ
ໍ້ ງໄດມ
ໍ້ ກ
່ ນໃຫຍຈ
່ ະໃຊກ
ໍ້ ອບ
ໍ້ ຳນດໃນເອກກະສຳນນີມ
ໍ້ ກ
ຂອງ HACCP. ໂດຍວິທີນຈ
ີໍ້ ະເຮັດໃຫຂ
ີ ຳນປັບຕວໄດແ
ໍ້ ກ
ໍ້ ລະ ສຳມຳດ
ໃຊຢ
ໍ້ ຳ່ ງເຫຳະສມ ແລະ ສອດຄອ
່ ງກ ັບກ ັບຈຸດປະສງທ່ ວໄປ ໃນກຳນຜະລິດອຳຫຳນທີ່ ປອດໄພ
ແລະ ເຫມຳະສມສຳລ ັບກຳນບລິໂພກ.ຢຳກເຮັດໄດແ
ໍ້ ນວນນັໍ້ ແມນ
່ ຕອ
ໍ້ ງໄດຄ
ໍ້ ຳນຶງເຖິງ ຄວຳມສຽ່ ງ
ທີ່ ຫລຳກຫລຳຍ ແລະ ລະດ ັບຄວຳມສຽ່ ງທີ່ ກຽ່ ວພນ
ັ ໃນກຳນຜະລິດອຳຫຳນ, ຄຳແນະນຳເພີໍ້ມເຕີມ
ແມນມີ
່ ສຳລ ັບອຳຫຳນ ສະເພຳະແຕລ
່ ະຢຳ່ ງ.
2.3.

ຄຳນິຍຳມ
່ ັ ລຸມ
ໍ້ ມນ
ສຳລ ັບຈຸດປະສງສະເພຳະມຳດຕະຖຳນນີ,ໍ້ ຄວຳມໝຳຍຂອງຄຳສ ັບດງ
່ ນີແ
່
່ ັ ນີໍ້
ມີຄວຳມຫມຳຍດງ

ໍ້ ນ
ກຳນທຳຄວຳມສະອຳດ (Cleaning)- ໝຳຍເຖິງກຳນເອຳສິ່ ງເປິ ະເປໍ້ ອນ, ເສດອຳຫຳນ, ຂີຝ
ຸ່ ,
ໄຂມ ັນ ຫ ວ ັດຖຸອ່ ນໆທີ່ ບອະນຸຍຳດ ອອກ.
ສຳນປນເປໍ້ ອນ (Contaminant)- ໝຳຍເຖິງຈຸລິນຊີ ຫ ສຳນເຄມີ, ວ ັດຖຸແປກປອມ ຫ ສຳນອ່ ນ
ທີ່ ບ່ ໄດຕ
ລ
ັໍ້
ໍ້ ງໃຈໃສ
່ ງໄປໃນອຳຫຳນ

ທີ່ ອຳດມີບ ັນຫຳຕ່ ຄວຳມປອດໄພ

ຫ

ຄວຳມເໝຳະ

ສມຂອງອຳຫຳນ.
ໍ້ ເອງຂອງສຳນ
ກຳນປນເປໍ້ ອນ (Contamination)- ໝຳຍເຖິງກຳນເຮັດໃຫເໍ້ ກີດ ຫ ກຳນເກີດຂຶນ
ປນເປອນໃນອຳຫຳນ ຫ ສິ່ ງແວດລອ
ໍ້ ມຂອງອຳຫຳນ.
ໍ້ ໂລກ(Disinfection)ກຳນຂຳໍ້ ເຊອ

ໝຳຍເຖິງກຳນລດຈຳນວນຈຸລິນຊີໃນສະພຳບແວດ

ລອ
ໍ້ ມໃນລະດ ັບທີ່ບ່ ກ່ ໃຫເໍ້ ກີດບ ັນຫຳຕ່ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ເຫມຳະສມຂອງອຳຫຳນ ໂດຍໃຊສ
ໍ້ ຳນ
ເຄມີ ແລະ ວິທີກຳຍຍະພຳບ
ສິ່ ງປຸກສຳໍ້ ງ (Establishment)- ໝຳຍເຖິງອຳຄຳນ ຫ ບລິເວນທີ່ ມີກຳນຈ ັດກຳນກ ັບອຳຫຳນ
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ແລະ ບລິເວນອອ
ໍ້ ມຮອບ ທີ່ ຢພ
່ ຳຍໃຕກ
ໍ້ ຳນຈ ັດກຳນແບບດຽວກ ັນ.
ກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ (Food Hygiene)- ໝຳຍເຖິງບ ັນດຳເງ່ ອນໄຂທັງໝດ ແລະ ມຳດ
ຕະກຳນ ທີ່ ຈຳເປັນ ເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນຄວຳມປອດໄພ ແລະ ເຫມຳະສມຂອງອຳຫຳນໃນ ທຸກຂນ
ັ ໍ້
ຕອນຂອງຕອ
່ ງໂສອ
ໍ້ ຳຫຳນ.
ອ ັນຕະລຳຍ

(Hazard)-

ໝຳຍເຖິງຈຸລິນຊີ,

ເຄມີ

ແລະ

ວ ັດຖຸທ່ ີມີຢໃ່ ນອຳຫຳນ

ຫ

ເງ່ ອນໄຂອ ັນໃດທີ່ທີ່ ເຮັດໃຫອ
ໍ້ ຳຫຳນ ເປັນສຳເຫດຂອງຜນກະທບຕ່ ສຸຂະພຳບ.
HACCP- ແມນລະບ
ບທີ່ ມີກຳນກຳນດ, ປະເມີນ ແລະ ຄວບຄຸມອ ັນຕະລຳຍຊຶ່ງມີຄວຳມສຳຄ ັນຕ່
່
ຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ.
ຜທ
ໍ້ ່ ີຈ ັດກຳນກ ັບອຳຫຳນ

(Food

ອຳຫຳນຫຸມ
ໍ້ ຫ່ ຫລ ບ່ ຫຸມ
ໍ້ ຫ່ ,

Handler)-

ແມນບຸ
່ ກຄນໃດນຶ່ ງທີ່ ປະຕິບ ັດກຳນໂດຍກງກ ັບ

ເຄ່ ອງມ ແລະ ອຸປະກອນຜະລິດອຳຫຳນ ຫ ພໍ້ນຜີວ ທີ່ ສຳຜ ັດກ ັບ

ອຳຫຳນ ແລະ ສະນນຈຶ່
ັໍ້ ງຕອ
ໍ້ ງໄດປ
ໍ້ ະຕິບ ັດຕຳມກ ັບກຳນກຳນດ ກຽ່ ວກ ັບກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ.
ຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ

(Food

Safety)- ແມນກຳນຮ
ັບປະກ ັນວຳ່ ອຳຫຳນຈະນນບ
ັໍ້ ່ ກ່ ໃຫໍ້
່

ເກີດອ ັນຕະລຳຍແກຜ
່ ບ
ໍ້ ລິໂພກໃນເວລຳກະກຽມ ຫ ບລິໂພກ ຕຳມຈຸດປະສງ ຂອງກຳນນຳໃຊ.ໍ້
ຄວຳມເໝຳະສມຂອງອຳຫຳນ (Food suitability)- ແມນກຳນຮ
ັບປະກ ັນວຳ່ ອຳຫຳນນນເປັ
ັໍ້ ນທີ່
່
ຍອມຮ ັບສຳລ ັບບລິໂພກຕຳມຈຸດປະສງກຳນນຳໃຊ.ໍ້
ກຳນຜະລິດເບອງຕ ໍ້ນ (Primary production)- ແມນຂ
ຳ່ ງໆໃນຕອ
ັໍ້
່ ນຕອນຕ
່ ງໂສຂ
ໍ້ ອງອຳຫຳນ
ຊຶ່ ງລວມທັງກຳນເກັບກຽ່ ວ, ກຳນຂຳໍ້ ສ ັດ, ກຳນຮີດນມ, ກຳນຕຶກປຳ.

ໍ້ ງຕ ໍ້ນ
ພຳກທີ III - ກຳນຜະລິດເບອ
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ຈຸດປະສງ :
ໍ້ ງຕ ໍ້ນ ຈະຕອ
ກຳນຜະລິດເບອ
ແລະ
ັໍ້
ໍ້ ງໄດປ
ໍ້ ະຕິບ ັດໃນລ ັກສະນະທີ່ຮ ັບປະກ ັນວຳ່ ອຳຫຳນນນປອດໄພ
ເໝຳະສມກ ັບຈຸດປະສງທີ່ ຈະໃຊ ໍ້ . ໃນບອ
່ ນຈຳເປັນ, ຊຶ່ ງລວມທັງ:
ໍ້ ກຳນນຳໃຊສ
ຫີກເວັນ
ໍ້ ະຖຳນທີ່ ທີ່ ມີສະພຳບແວດລອ
ໍ້ ມທີ່ ມີຜນກະທບເຖິງຄວຳມປອດໄພຂອງ

-

ອຳຫຳນ
ກຳນຄວບຄຸມສຳນປນເປໍ້ ອນ, ສ ັດ ແລະ ແມງໄມ ໍ້ ແລະ ພະຍຳດຈຳກສ ັດ ແລະ ພດໃນທຸກ

-

ວິທີທຳງເພ່ ອບ່ ໃຫມ
ີ ນກະທບ ຕ່ ຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ.
ໍ້ ຜ
ກຳນຍອມຮ ັບກຳນປະຕິບ ັດ ແລະ ມຳດຕະກຳນມຳໃຊເໍ້ ພ່ ອຮ ັບປະກ ັນວຳ່ ອຳຫຳນ ທີ່ ຖກຜະລິດ
ໃນພຳຍໃຕເໍ້ ງ່ ອນໄຂສຸຂະອະນຳໄມທີ່ ດີ.
ເຫດຜນ
ເພ່ ອຫຼຸດຜອ
່ ນກຳນເກີດມີຄວຳມອ ັນຕະລຳຍທີ່ຈະມີຜນກະທບຕ່ ຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ ຫ
ຄວຳມເໝຳະສມ ສຳລ ັບກຳນບລິໂພກ ໃນຂນຕອນສຸ
ດທຳໍ້ ຍຂອງຕອ
ັໍ້
່ ງໂສອ
ໍ້ ຳຫຳນ.

3.1.

ກຳນອະນຳໄມສະພຳບແວດລອ
ໍ້ ມ

ຄວນມີກຳນພິຈຳລະນຳເຖິງແຫງ
່ ກຳນປນເປໍ້ ອນທີ່ ສຳຄ ັນຈຳກສະພຳບແວດລອ
ໍ້ ມ ໂດຍສະເພຳະ
ໍ້ ງຕ ໍ້ນຕອ
ກຳນຜະລິດເບອ
ໍ້ ງບ່ ປະຕິບ ັດໃນສະຖຳນທີ່ ທີ່ ມີສຳນທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ ໃນປະລິມຳນເກີນ
ກຳນດທີ່ ອະນຸຍຳດໃນອຳຫຳນ.
3.2.

ກຳນອະນຳໄມແຫງ
່ ຜະລິດອຳຫຳນ

ຄວນມີກຳນ ພິຈຳລະນຳຕະຫອດເວລຳ ກຽ່ ວກ ັບຜນກະທບທີ່ ສຳຄ ັນຂອງ ບ ັນດຳກິດ ຈະກຳ
ຕຳ່ ງໆຂອງກຳນຜະລິດຂນຕ
ັ ໍ້ ໍ້ນ ຕ່ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສມຂອງອຳຫຳນ. ໂດຍສະເພຳະ
ກຳນກຳນດຈຸດສະເພຳະຂອງກິດຈະກຳ ທີ່ ມີຄວຳມເປັນໄປໄດຂ
ໍ້ ອງ ກຳນປນເປໍ້ ອນສງ
່ ັ ກຳ່ ວ.
ແລະກຳນປະຕິບ ັດມຳດຕະກຳນ ເພ່ ອຫລຸດຜອ
່ ນຄວຳມອຳດເປັນໄປໄດ ໍ້ ດງ
່ ັ ກຳ່ ວແນວທຳງພໍ້ນຖຳນຂອງລະບບ ຳHACCP ອຳດຈະຊວ
່ ຍໃນກຳນປະຕິບ ັດມຳດຕະກຳນດງ
ຈງ່ ເບິ່ ງລະບບກຳນວິເຄຳະ ອ ັນຕະລຳຍ ແລະ ກຳນຄວບຄຸມຈຸດວິກດ
ິ ແລະ ຄມ
່ ກຳນນຳ
ໃຊ(ໍ້ ເອກກະສຳນຊອ
ໍ້ ນທຳໍ້ ຍ.
ຜຜ
ໍ້ ະລິດ ຄວນປະຕິບ ັດມຳດຕະກຳນທີ່ແທດເໝຳະ ເພ່ ອ:
▪

ໍ້ ອຳຫຳນສ ັດ, ປຸຍ ( ຮວມທັງປຸຍທຳ
ຄວບຄຸມກຳນປນເປໍ້ ອນຈຳກອຳກຳດ, ດິນ, ນຳ,
ໍ້ ງຕ ໍ້ນ
ມະຊຳດ ) ຢຳປຳບສ ັດຕພດ, ຢຳປວສ ັດ ຫ ສຳນອ່ ນໆທີ່ ໃຊໃໍ້ ນກຳນຜະລິດເບອ

▪

ຄວບຄຸມສຸຂະພຳບຂອງພດ ແລະ ສ ັດເພ່ ອບ່ ໃຫເໍ້ ກີດມີຜນກະທບຕ່ ສຸຂະພຳບຈຳກກຳນ
ບລິໂພກອຳຫຳນ ຫ ຜນກະທບຕ່ ຄວຳມເໝຳະສມຂອງຜະລິດຕະພ ັນ ແລະ
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▪

ປອ
ໍ້ ງກຳນແຫລງ່ ອຳຫຳນຈຳກກຳນປນເປໍ້ ອນຈຳກອຳຈມຂ ແລະ ອ່ ນໆ.
ໂດຍສະເພຳະ,

ຄວນມີກຳນເອຳໃຈໃສໃ່ ນກຳນຄວບຄຸມສິ່ ງເສດເຫອ ແລະ ກຳນເກັບ

ຮ ັກສຳສຳນ ທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍໃຫດ
ໍ້ .ີ ແຜນງຳນໃນຟຳມເພ່ ອບ ັນລຸເປໍ້ຳໝຳຍສະເພຳະຄວຳມປອດ
ໍ້ ງຕ ໍ້ນ ແລະ
ໄພ ຂອງອຳຫຳນໄດກ
ໍ້ ຳຍເປັນ ສວ
່ ນນ່ ງທີ່ ສຳຄ ັນ ຂອງກຳນຜະລິດເບອ
ຄວນມີກຳນກະຕຸກຊຸກຍ.ໍ້ .
ກຳນຈ ັດກຳນ, ກຳນເກັບຮ ັກສຳສຳນແລະກຳນຂນສ່ງ

3.3.

ຕອ
ຳເນີນກຳນເພ່ ອ:
ັໍ້
ໍ້ ງມີຂນຕອນໃນດ
▪

ຄ ັດເລອກອຳຫຳນ ແລະ ສວ
່ ນປະກອບຂອງອຳຫຳນ ເພ່ ອແຍກວ ັດຖຸທ່ ີບ່ ເໝຳະສມແກ ່
ກຳນບລິໂພກອອກໄປ.

▪

ກຳຈ ັດວ ັດຖຸຕຳ່ ງໆ ດວ
ໍ້ ຍວິທີທຳງທີ່ ມີກຳນອະນຳໄມດີ ແລະ

▪

ປໍ້ອງກ ັນອຳຫຳນ ແລະ ສວ
່ ນປະກອບຂອງອຳຫຳນຈຳກກຳນປນເປໍ້ ອນ ໂດຍສ ັດ
ແລະແມງໄມ ໍ້ ຫ ທຳງເຄມີ, ວ ັດຖຸ ຫ ກຳນປນເປໍ້ ອນດຳໍ້ ນຈຸລິນຂີ ຫສຳນອ່ ນໆ ໃນ
ລະຫວຳ່ ງກຳນປຸງແຕງ່ , ກຳນເກັບຮ ັກສຳ ແລະ ກຳນຂນສ່ງ.

ຄວນມີກຳນເອຳໃຈໃສຄ
່ ວບຄຸມຢຳ່ ງແທດເຫມຳະ ເພ່ ອປອ
ໍ້ ງກ ັນກຳນເສ່ ອມຄຸນນະພຳບ ແລະ ກຳນ
ບດເນ່ ຳຂອງ

ອຳຫຳນ ໂດຍມຳດຕະກຳນທີ່ ເໝຳະສມ ຊ່ ງອຳດລວມເຖິງກຳນຄວບຄຸມ

ອຸນຫະພມ, ຄວຳມຊຸມ
່ ແລະ ກຳນຄວບຄຸມອ່ ນໆ.

3.4.

ກຳນອະນຳໄມ, ກຳນບຳລຸງຮ ັກສຳ ແລະ ກຳນສຸຂະອະນຳໄມບຸກຂະລຳກອນ ໃນກຳນ
ຜະລິດຂນຕ
ັ ໍ້ ໍ້ນ
ຕອ
ບ ັດກ ັບທີ່ເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນວຳ່ :
ັໍ້
ໍ້ ງມີເຄ່ ອງມອຸປະກອນ ແລະ ຂນຕອນກຳນປະຕິ
▪

ກຳນອະນຳໄມ ແລະກຳນບຳລຸງຮ ັກສຳ ໄດປ
ໍ້ ະຕິບ ັດຢຳ່ ງມີປະສິດທິຜນແລະ

▪

ຮ ັກສຳລະດ ັບຂອງຄວຳມສະອຳດສວ
່ ນບຸກຄນ ຢໃ່ ນລະດ ັບທີ່ເໝຳະສມ
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ໝວດທີ IV - ສິ່ ງປຸກສຳໍ້ ງ:ກຳນອອກແບບ ແລະສິ່ ງອຳນວຍຄວຳມສະດວກ
ຈຸດປະສງ
ໍ້ ຢກ
ທີ່ ຕງັໍ້ ຂອງອຳຄຳນ,ເຄ່ ອງມ ແລະ ອຸປະກອນ, ກຳນອອກແບບແລະ ກ່ ສຳໍ້ ງ ແມນຂ
່ ນ
່ ັບປະເພດ
ຂອງກຳນປະກຳນປະຕິບ ັດກຳນ ແລະ ຄວຳມອ ັນຕະລຳຍທີ່ກຽ່ ວຂອ
ໍ້ ງ ເພ່ ອໃຫຮ
ໍ້ ັບປະກ ັນວຳ່
-

ມີກຳນຫລຸດຜອ
່ ນກຳນປນເປໍ້ ອນມີໜອ
ໍ້ ຍທີ່ ສຸດ;

-

ກຳນອອກແບບ ແລະ ແຜນໂຄງຮຳ່ ງ ຕອ
ໍ້ ງອຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນ ກຳນບຳລຸງ
ໍ້ ເພ່ ອຫຼຸດຜອ
ຮ ັກສຳ,ກຳນອະນຳໄມ ແລະ ກຳນຂຳໍ້ ເຊອ
່ ນກຳນປນເປຶໍ້ ອນໃນອຳກຳດ;

- ພໍ້ນຜິວ ແລະ ວ ັດສະດຸ ໂດຍສະເພຳະສິ່ ງທີ່ ສຳຜ ັດໂດຍກງກ ັບອຳຫຳນ,
ບ່ ເປັນພິດໃນກຳນນຳໃຊ ໍ້ ແລະ ມີຄວຳມຈຳເປັນຕອ
ໍ້ ງແຂງແຮງ ແລະ
່ ກຳນບຳລຸງຮ ັກສຳ ແລະ ສະອຳດ.
ງຳຍຕ
່
-

ໃນບອ
່ ນທີ່ ເຫມຳະສມ,

ສິ່ ງອຳນວຍຄວຳມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນເໝຳະສມ

ຸ ແລະກຳນຄວບຄຸມອ່ ນໆ; ແລະ
ສຳລ ັບກຳນຄວບຄຸມອຸນຫະພມ, ຄວຳມຊຳ
່ ມ
ມີກຳນປໍ້ອງກ ັນທີ່ມີປະສິດທິຜນ ເພ່ ອບ່ ໃຫສ
ໍ້ ັດ ແລະແມງໄມເຂ
ໍ້ ໍ້ຳມຳອຳໃສຢ.່

ເຫດຜນ :

ຄວນເອຳໃຈໃສໃ່ ນກຳນອອກແບບ ແລະ ກຳນກ່ ສຳໍ້ ງທີ່ ຖກສຸຂະລ ັກສະນະ, ສະຖຳນທີ່ ຕງເໝຳະສ
ມ
ັ ໍ້
ແລະ ຈ ັດອຸປະກອນໃຫພ
ໍ້ ຽງພ ເພ່ ອໃຫກ
ໍ້ ຳນຄວບຄຸມອ ັນຕະລຳຍ ຢຳ່ ງມີປະສິດທິພຳບ.
4.1.

ທີ່ ຕງັໍ້

4.1.1. ສິ່ ງປຸກສຳໍ້ ງ
ຕອ
ີ ຳນຄຳເຖິງ ແຫງ່ ກຳນປນເປໍ້ອນຕ ໍ້ນຕໃນເວລຳທີ່ ຕ ັດສິນໃຈປຸກສຳໍ້ ງສະຖຳນທີ່ ຜະລິດ
ໍ້ ງໄດມ
ໍ້ ກ
ອຳຫຳນ ເຊັ່ ນດຽວກ ັບມຳດຕະກຳນທີ່ມີປະສິດທິຜນທີ່ ຈະຊວ
່ ຍປໍ້ອງກ ັນອຳຫຳນ. ອຳຄຳນ
ຜະລິດອຳຫຳນ ຕອ
ັໍ້ ບ
້ ວຍັງຄ
ິ ຈາລະນາມາດຕະການແລ
ໍ້ ງບ່ ຕງຢ
່ ອ
່ ນທີ່ ຫລັງຈາກການພ
ົ ງມີຜນ
ກະທບຕ່ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ເໝຳະຂອງອຳຫຳນ. ໂດຍທ່ ວໄປແລວ
້ ອງຢຳ
ໍ້ ອຳຄຳນຕ
່ ຫຳ່ ງຈຳກ:
▪

ບລິເວນທີ່ ມີສະພຳບແວດລອ
ິ ດຈະກຳທຳງດຳໍ້ ນອຸ
ໍ້ ມທີ່ ເປັນມນລະພິດ ແລະ ມີກດ
ດສະຫະກຳ ຊຶ່ ງຈະນຳໄປສກ
່ ຳນປນເປໍ້ ອນ ຂອງອຳຫຳນຢຳ່ ງຮຳໍ້ ຍແຮງ

▪

ໍ້ ວ
ໍ້ ເສຍແຕມ
ບລິເວນນຳຖ
ີ ຳນປອ
ໍ້ ມເວັນ
່ ກ
ໍ້ ງກ ັນຢຳ່ ງພຽງພ

▪

ໃນເຂດທີ່ ມີກຳນແຜຂ
່ ະຫຍຳຍຂອງສ ັດ ແລະແມງໄມ ໍ້

▪

ໃນເຂດທີ່ ມີຂອງເສຍເປັນຂອງແຂງ ຫ ແຫວທີ່ ບ່ ສຳມຳດກຳຈ ັດຢຳ່ ງມີປະສິດທິພຳບ
ໄດ ໍ້
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4.1.2. ເຄ່ ອງມ
ເຄ່ ອງມຕອ
ຊ່ ງ
ັໍ້
ໍ້ ງຕງໃນສະຖຳນທີ່
▪

ສຳມຳດສອ
ໍ້ ມແປງບຳລຸງຮ ັກສຳ ແລະ ອະນຳໄມໄດທ
ໍ້ ່ ວເຖິງ

▪

ມີໜຳໍ້ ທີ່ ຕຳມຈຸດປະສງຂອງກຳນນຳໃຊ ໍ້

▪

ອຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນປະຕິບ ັດກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນທີ່ດີ ແລະ ກຳນ
ກວດກຳຕິດຕຳມ

4.2.

ອຳຄຳນ ແລະ ຫອ
ໍ້ ງ

4.2.1 ກຳນອອກແບບ ແລະ ແຜນວຳດ
ກຳນອອກແບບ ແລະ ແບບແຜນຂອງອຳຄຳນຜະລິດອຳຫຳນຕອ
ໍ້ ງເຫມຳະສມ ແລະ
ເປັນໄປຕຳມຫລ ັກກຳນຂອງກຳນ ອະນຳໄມອຳຫຳນທີ່ ດີ ຮວມທັງກຳນປໍ້ອງກ ັນກຳນປນເປໍ້ ອນໄຂວ
່
ໃນລະຫວຳ່ ງ ແລະກຳລ ັງປະຕິບ ັດກຳນກ ັບອຳຫຳນ.
4.2.2 ໂຄງສຳໍ້ ງພຳຍໃນ ແລະ ກຳນຕິດຕງັ ໍ້
ໂຄງສຳໍ້ ງທີ່ ຢພ
່ ຳຍອຳຄຳນຜະລິດອຳຫຳນ ຄວນສຳໍ້ ງໃຫຢ
ໍ້ ໃ່ ນສະພຳບດີ ເຮັດດວ
ໍ້ ຍວ ັດສະດຸທ່ ີທນ
ໍ້ ໂລກໄດ.ໍ້ ໂດຍສະເພຳະ ໃນເງ່ ອນ
ທຳນ ແລະ ບຳລຸງຮ ັກສຳ ແລະ ອະນຳໄມງຳຍ
ແລະ ຂຳໍ້ ເຊອ
່
່ ັ ລຸມ
ໍ້ ່ ີຈະຕອ
ໄຂ ພິເສດ ດງ
ີ ຳນປໍ້ອງກ ັນຄວຳມປອດໄພ ແລະ
່ ນີທ
ໍ້ ງມີໄວໃໍ້ ນບອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນເພ່ ອໃຫມ
ໍ້ ກ
ເໝຳະສມ ຂອງອຳຫຳນ ເຊັ່ ນ:
▪

ໍ້
່
ພໍ້ນຜິວຂອງຝຳ, ຝຳກນັ ໍ້ ແລະ ພໍ້ນ ຄວນເຮັດດວ
ໍ້ ຍວ ັດສະດຸ ທີ່ ບ່ ດດຊຶມນຳແລະບ

ເປັນພິດຕ່ ກຳນນຳໃຊ ໍ້
▪

ຝຳ ແລະ ຝຳກນັ ໍ້ ຕອ
ໍ້ ງມີຜິວໜຳໍ້ ລຽບມີຄວຳມສງ ຢຳ່ ງ ເໝຳະສມແກກ
່ ຳນປະຕິບ ັດ

ງຳນ
▪

ເພດຳນ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ຢຳ
່ ຂຳໍ້ ງເທິງຕອ
ໍ້ ງສຳໍ້ ງແລະຕບແຕງໍ້ ເພ່ ອຫລຸດຜອ
່ ນກຳນສະສມ
ໍ້ ນ
ຂີຝ
ແລະກຳນຈ ັບຕວຂອງນຳໍ້ ແລະ ກຳນແຕກຫ ັກຂອງເສດວ ັດຖຸແມນໜ
ຸ່
່ ອ
ໍ້ ຍທີ່
ສຸດ

▪

ໍ້ ນ
ປອ
ມີກຳນສະສມຂີຝ
່ ງຢຽໍ້ ມຕອ
ໍ້ ງທຳຄວຳມສະອຳດໄດງໍ້ ຳຍ,
່
ຸ່ ໜອ
ໍ້ ຍທີ່ ສຸດ ແລະ
ບອ
່ ນໃດທີ່ ຈຳເປັນຈະຕອ
ໍ້ ງມີໜຳໍ້ ຕຳ່ ງກ ັນແມງໄມ ໍ້ ຊ່ ງສຳມຳດເອຳອອກໄປອະນຳໄມ
ໄດ ໍ້ ແລະຄວນກຳນດບອ
່ ນໃດທີ່ ຕອ
ໍ້ ງໃສປ
່ ່ອງຢຽໍ້ ມ.

▪

່ ກຳນອະນຳໄມ ແລະ ບອ
ປະຕມີພຶໍ້ນຜິວລຽບ ແລະ ບ່ ດດຊຶມນຳໍ້ ແລະງຳຍຕ
່
່ ນໃດທີ່
ໍ້
ຈຳເປັນຕອ
ໍ້ ງໄດຂ
ໍ້ ຳໍ້ ເຊອ
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▪

ພໍ້ນຜິວທີ່ ປະຕິບ ັດງຳນ ທີ່ ສ
່ ຳຜ ັດກ ັບອຳຫຳນໂດຍກງ ຕອ
ໍ້ ງຢໃ່ ນສະພຳບດີ ມີຄວຳມ
່ ກຳນອະນຳໄມ ບຳລຸງຮ ັກສຳ ແລະ ຂຳໍ້ ເຊອ
ໍ້ , ພໍ້ນຕອ
ທນທຳນ ແລະ ງຳຍຕ
່
ໍ້ ງ
ລຽບພຽງບ່ ດດຊມ ແລະ ບ່ ມີປະຕິກລ
ິ ິຍຳກ ັບອຳຫຳນ, ສຳນທຳຄວຳມສະອຳດ, ຂຳໍ້
ໍ້ ໂລກ ໃນເງ່ ອນໄຂທຳງຳນປກກະຕິ.
ເຊອ

4.2.3 ສະຖຳນທີ່ ຊ່ວຄຳວ/ສະຖຳນທີ່ ເຄ່ ອນຍຳໍ້ ຍໄດ ໍ້ ແລະ ເຄ່ ອງຈ ັກຂຳຍເຄ່ ອງ
ໍ້ ມນກວມເຖິ
ສະຖຳນທີ່ ແລະ ໂຄງ່ ສຳໍ້ ງທີ່ ເວໍ້ຳເຖິງນີແ
ງຕະຫຳດ, ແຜງລອຍຂຳຍສິນຄຳໍ້ ,
່

ແລະ

ລດຂຳຍອຳຫຳນແຄມທຳງ ສະຖຳນທີ່ ຈຳຫນຳ່ ຍສິ່ ງຂອງອຳຫຳນຊ່ວຄຳວ ທີ່ ມີກຳນປຸງແຕງ່ ອຳຫຳນ
ເຊັ່ ນ: ເຕັນ ແລະ
່ ັ ກຳ່ ວຄວນຕງ,
ສະຖຳນທີ່ ແລະໂຄງສຳໍ້ ງດງ
ັ ໍ້ ອອກແບບ ແລະ ສຳໍ້ ງໃນລ ັກສະນະ ທີ່ ຫີກລຽໍ້ ງ ກຳນ
ປນເປໍ້ ອນຂອງອຳຫຳນບ່ ໃຫສ
ໍ້ ັດ ແລະ ແມງໄມເຂ
ໍ້ ໍ້ຳມຳຢຳ
່ ອຳໃສ.
ເພ່ ອໃຫສ
ໍ້ ອດຄອ
່ ງກ ັບເງ່ ອນໄຂ ແລະ ກຳນກຳນດ ສະເພຳະ, ຄວຳມອ ັນຕະລຳຍທຳງ ດຳໍ້ ນສຸຂະ
ອະນຳໄມທີ່ ກຽ່ ວພນ
ັ ກ ັບອຸປະກອນ ຕອ
ໍ້ ງມີກຳນຄວບຄຸມພຽງພ ເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນຄວຳມປອດໄພ
ແລະ ເໝຳະສມຂອງອຳຫຳນ.
4.3.

ເຄ່ ອງມ

4.3.1 ຫກ
ັ ກຳນທ່ ວໄປ
ເຄ່ ອງມແລະພຳຊະນະບ ັນຈຸອຳຫຳນ

(ນອກຈຳກພຳຊະນະທີ່ ໃຊຄ
ັ ໍ້
ໍ້ ງດຽວ)

ທີ່ ມີກຳນສຳຜ ັດກ ັບ

ໍ້ ແລະ ບຳລຸງຮ ັກ ສຳ
ອຳຫຳນຄວນອອກແບບ ແລະ ສຳໍ້ ງເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນກຳນອະນຳໄມ, ຂຳໍ້ ເຊອ
ໄດພ
ໍ້ ຽງພເພ່ ອ ຫີກລຽໍ້ ງກຳນປນເປໍ້ ອນຂອງອຳຫຳນ.

ເຄ່ ອງມ ແລະ ພຳຊະນະບ ັນຈຸອຳຫຳນ

ຕອ
ໍ້ ງ ເຮັດດວ
ໍ້ ຍວ ັດຖຸທ່ ີບ່ ເປັນພິດຕ່ ກຳນນຳໃຊ ໍ້ .ເຄ່ ອງມຄວນທນທຳນແຂງແຮງ ແລະ ເຄ່ ອນຍຳໍ້ ຍ
ໍ້ ກວດກຳຕິດ ຕຳມເພ່ ອ
ໄດ ໍ້ ແລະສຳມຳດ ຖອດອອກເພ່ ອສອ
ໍ້ ມແປງ. ອະນຳໄມແລະ ຂຳໍ້ ເຊອ
ອຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນກວດສອບສ ັດກ ັດແຫນ
ໍ້ .
4.3.2

ເຄ່ ອງມໃນກຳນຄວບຄຸມແລະ ກວດກຳຕິດຕຳມອຳຫຳນ

ເພີໍ້ມເຕີມຈຳກຫກ
ັ ກຳນທ່ ວໄປ ໃນຂໍ້ 4.3.1, ເຄ່ ອງມທີ່ ໃຊໃໍ້ ນກຳນຫຸງຕ ໍ້ມອຳຫຳນ, ຜຳ່ ນຄວຳມ
ຮອ
ໍ້ ນ, ຄວຳມເຢັນ, ກຳນເກັບ ຫ ກຳນແຊແ
່ ຂງອຳຫຳນ ຕອ
ໍ້ ງອອກແບບເພ່ ອໃຫອ
ໍ້ ຳຫຳນ ມີ
ອຸນຫະພມຕຳມທີ່ ຕອ
ໍ້ ງກຳນໃຫໄໍ້ ວທີ່ ສຸດ ເພ່ ອຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ ແລະ ເໝຳະແກກ
່ ຳນ
່ ັ ກຳ່ ວຄວນ ອອກແບບໃນ
ບລິໂພກ ແລະ ຮ ັກສຳອຳຫຳນນນໄວ
ຢ
ັ ໍ້
ໍ້ ຳ່ ງມີປະສິດທິພຳບ. ເຄ່ ອງມດງ
ໍ້ ອຳນວຍຕ່ ກຳນຕິດຕຳມ ແລະ ຄວບຄຸມມອຸນຫະພມ. ບອ
່ັ
ລ ັກສະນະທີ່ເອອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນ ເຄ່ ອງມດງ
ກຳ່ ວຕອ
ໍ້ ງມີປະສິດທິພຳບ ໃນກຳນຄວບຄຸມ ແລະ ກວດກຳຄວຳມຊຸມ
່ , ກຳນໝນວຽນຂອງອຳກຳດ
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ແລະ ຄຸນລ ັກສະນະອ່ ນໆທີ່ ອຳດກ່ ໃຫເໍ້ ກີດຄວຳມອ ັນຕະລຳຍຕ່ ຄວຳມປອດໄພ ຫ ເໝຳະສມຂອງ
່ ັ ກຳ່ ວນີມ
ໍ້ ຈ
ອຳຫຳນ. ກຳນກຳນດ ດງ
ຸ ປະສງເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນ:
ີ ດ
▪

ໍ້ ຈຸລິນຊີທ່ ີເປັນອ ັນຕະລຳຍ, ຫລພິດເບ່ ອຂອງມ ັນ
ກຳຈ ັດ ຫ ຫດ
ຼຸ ຜອ
່ ນລະດ ັບຂອງເຊອ
ລງໃນລະດ ັບທີ່ປອດໄພ ຫ ຄວບຄຸມກຳນ ມີຊວ
ີ ດ
ິ ຢລ
່ ອດ ແລະ ກຳນຂະຫຍຳຍໂຕ
ຢຳ່ ງມີປະສິດທິພຳບ.

▪

ໃນບອ
ິ ( Critical
່ ນທີ່ ເໝຳະສມ, ສຳມຳດກວດກຳຕິດຕຳມຂອບເຂດວິກດ
limits )ທີ່ ໄດກ
ໍ້ ຳນດໄວໃໍ້ ນແຜນງຳນ HACCP

▪

ອຸນຫະພມ ແລະ ເງ່ ອນໄຂອ່ ນໆທີ່ ຈຳເປັນກຽ່ ວກ ັບຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ

ບ ັນລຸໄດຢ
ໍ້ ຳ່ ງໄວວຳ ແລະ ມີກຳນບຳລຸງຮ ັກສຳໄດ.ໍ້
4.3.3 ພຳຊະນະບ ັນຈຸສ່ ງເສດເຫ
ອ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ບ່ ສຳມຳດບລິໂພກໄດ ໍ້
ິ
ພຳຊະນະບ ັນຈຸສ່ ງເສດເຫ
ອ
ິ
ອ ັນຕະລຳຍຄວນກຳນດສະເພຳະ,

,

ຜະລິດຕະພນ
ັ ແລະສິ່ ງທີ່ ບລິໂພກບ່ ໄດ ໍ້ ຫ

ກສຳໍ້ ງຢຳ່ ງເຫມຳະສມ

ພຳຊະນະບ ັນຈຸວ ັດຖຸທ່ ີອ ັນຕະລຳຍຄວນສ ັງເກດໄດງໍ້ ຳຍ
່

ແລະ
ແລະ

ວ ັດຖຸທ່ ີເປັນ

ເຮັດດວ
ໍ້ ຍວ ັດຖຸທ່ ີບ່ ດດຊມ.

ຫຳກເປັນໄປໄດຄ
ໍ້ ວນປິ ດໄວເໍ້ ພ່

ອປໍ້ອງກ ັນ ກຳນປນເປໍ້ ອນໃນອຳຫຳນໂດຍບ່ ເຈດຕະນຳ ຫລເປັນ ອຸບ ັດຕິເຫດ.

4.4.

ເຄ່ ອງອຳນວຍຄວຳມສະດວກອ່ ນໆ

4.4.1. ກຳນສະຫນອງນຳໍ້
ໍ້
ນຳສະອຳດທີ່
ເໝຳະສມສຳລ ັບບລິໂພກ ຕອ
ີ ຽງພ ພອ
ໍ້ ງໃຫມ
ໍ້ ພ
ໍ້ ມກ ັບອຸປະກອນສຳລ ັບເກັບ
ໍ້ ກຳນແຈກຢຳຍນຳໍ້ ແລະ ຄວບຄຸມອຸນນະພມ ຄວນໃຫມ
ນຳ,
ີ ອ
ໍ້ ພ
ໍ້ ມຢສ
່ ະເໝີ ເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນ
ອຳຫຳນໃຫປ
ໍ້ ອດໄພ ແລະ ເໝຳະສມ.
ໍ້ ບລິໂພກຕອ
ນຳທີ່
ຸ ລ ັກສະນະທີ່ໄດກ
ໍ້ ງມີຄນ
ໍ້ ຳນດໄວໃໍ້ ນຄມ
່ ຂອງອງກຳນອະນຳໄມໂລກ ສະບ ັບລຳ່
ໍ້ ່ ມ ຫ ນຳທີ່
ໍ້ ມີຄນ
ໍ້ ບ່ ບລິໂພກ(ນຳທີ່
ໍ້ ໃຊເໍ້ ຂໍ້ຳໃນ
ສຸດກຽ່ ວກ ັບຄຸນນະພຳບຂອງນຳດ
ຸ ນະພຳບສງ. ນຳທີ່
ໍ້ ເຣັດໃຫເໍ້ ຢັນ ແລະ ອ່ ນໆ ທີ່ ຄຳໍ້ ຍຄກ ັນ ຊຶ່ ງຕອ
ກຳນດ ັບເພີງ, ຜະລິດອຳຍນຳ,
ໍ້ ງບ່ ປນເປໍ້ ອນໃນ
ໍ້ ່ ມ.
ອຳຫຳນ) ຈະຕອ
ໍ້ ງມີລະບບທີ່ ແຍກອອກຈຳກກ ັນ ແລະ ບເຊ່ ອມຕ່ ເຂໍ້ຳໄປຫຳລະບບນຳດ
4.4.2. ກຳນລະບຳຍນຳໍ້ ແລະ ກຳນກຳຈ ັດສິ່ງເສດເຫອ
ໍ້ ພຽງພ ແລະ ມີລະບບກຳນກຳຈ ັດຂອງເສດເຫອ ແລະ
ຕອ
ີ ະບບລະບຳຍນຳທີ່
ໍ້ ງໃຫມ
ໍ້ ລ
ສິ່ ງອຳນວຍຄວຳມສະດວກ. ພວກມນຕ
ັ ອ
ໍ້ ງອອກແບບ ແລະ ສຳໍ້ ງໃນລ ັກສະນະທີ່ຫລີກລຽງຄວຳມ
ໍ້
ສຽ່ ງຕ່ ກຳນປນເປໍ້ ອນໃນອຳຫຳນ ຫ ແຫງ
່ ນຳ.
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4.4.3. ກຳນເຮັດອະນຳໄມ
ອຸປະກອນໃນກຳນອະນຳໄມ ຄວນໃຫມ
ີ ຽງພ ແລະ ອອກແບບໃຫເໍ້ ໝຳະສມ
ໍ້ ພ
່ ັ ກຳ່ ວຕອ
ເພ່ ອສະຫນອງສຳລ ັບກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ, ເຄ່ ອງໃຊ ໍ້ ແລະ ເຄ່ ອງມ. ເຄ່ ອງມດງ
ໍ້ ງມີ
ໍ້ ອ
ໍ້ ນ ໃຫພ
ທັງນຳຮ
ໍ້ ນ ແລະ ນຳເຢັ
ໍ້ ຽງພ ໃນບອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນ.
4.4.4. ສິ່ ງອຳນວຍຄວຳມສະດວກໃຫແ
ໍ້ ກກ
່ ຳນອະນຳໄມສວ
່ ນບຸກຄນ ແລະ ສວ
ໍ້ ມຖຳ່ ຍ
ອຸປະກອນທີ່ ອຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນ ອະນຳໄມສວ
່ ນບຸກຄນຕອ
ໍ້ ງມີພຽງພ ເພ່ ອ
ຮ ັບປະກ ັນກຳນຮ ັກສຳອະນຳໄມສວ
່ ນບຸກຄນ ແລະ ເພ່ ອຫີກລຽໍ້ ງກຳນປນເປໍ້ ອນຂອງອຳຫຳນ, ສິ່ ງ
່ ັ ກຳ່ ວ ລວມເຖິງ:
ທີ່ ອຳນວຍຄວຳມສະດວກດງ
▪

ມີອປ
ຸ ະກອນພຽງພໃນກຳນລຳໍ້ ງມ ແລະ ເຮັດໃຫມ
ໍ້ ແຫງ
ໍ້ ທີ່ ຖກສຸຂະລ ັກສະນະລວມທັງ
ໍ້ ນ (ຫກຳນຄວບຄຸມອຸນນະພມທີ່ ເໝຳະສມ);
ອຳ່ ງລຳໍ້ ງມ ແລະ ນຳຮອ
ໍ້ ນນຳເຢັ

▪

ຫອ
ໍ້ ງສວ
ໍ້ ມຖຳ່ ຍທີ່ ອອກແບບຢຳ່ ງເຫມຳະສມ ແລະຖກສຸຂະລ ັກສະນະ;

▪

ສິ່ ງທີ່ ອຳນວຍຄວຳມສະດວກ ໃນກຳນປຍ
່ ນຖຍ
່ ເຄ່ ອງສຳລ ັບພະນ ັກງຳນຕອ
ໍ້ ງໃຫພ
ໍ້ ຽງພ
່ ັ ກຳ່ ວຕອ
ສິ່ ງທີ່ ທີ່ ອຳນວຍຄວຳມສະດວກດງ
ັ ໍ້ ໃ່ ນສະຖຳນທີ່ ເໝຳະສມ.
ໍ້ ງອອກແບບ ແລະ ຕງຢ

4.4.5. ກຳນຄວບຄຸມອຸນນະພມ
ໍ້ ກ ັບຊະນິດຂອງກຳນຜະລິດອຳຫຳນທີ່ ຈະຕອ
ມ ັນຂຶນ
ໍ້ ງປະຕິບ ັດ, ອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ ງ
ອຳນວຍຄວຳມສະດວກ ສຳລ ັບເຮັດໃຫຮ
ໍ້ ອ
ໍ້ ນ, ເຢັນ, ຕ ໍ້ມ, ແຊເ່ ຢັນ ແລະ ແຊແ
່ ຂງອຳຫຳນ
ສຳລ ັບເກັບຮ ັກສຳອຳຫຳນ ແຊເ່ ຢັນ ຫ ແຊແ
່ ຂງ, ຕິດຕຳມກວດກຳອຸນຫະພມອຳຫຳນ ແລະ ໃນ
ບອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນ ຕອ
ໍ້ ງມີກຳນຄວບຄຸມອຸນນະພມຂອງຫອ
ໍ້ ງ ເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນຄວຳມປອດໄພ ແລະ
ຄວຳມເໝຳະສມຂອງອຳຫຳນ.
4.4.6. ຄຸນນະພຳບຂອງອຳກຳດ ແລະ ກຳນລະບຳຍອຳກຳດ
ຕອ
ັ ລມໃຫພ
ໍ້ ງສະໜອງລະບບລະບຳຍອຳກຳດແບບທຳມະຊຳດ ຫ ພດ
ໍ້ ຽງພ ເພ່ ອ:
▪

ໍ້ ເກີດ
ຫຼຸດຜອ
່ ນກຳນປນເປໍ້ ອນຂອງອຳກຳດໃນອຳຫຳນ ເຊັ່ ນ: ອຳຍນຳໍ້ ແລະ ຢອດນຳທີ່
ໍ້
ຈຳກກຳນລວມຕວຂອງອຳຍນຳ;

▪

ຄວບຄຸມອຸນນະພມຂອງຫອ
ໍ້ ງ;

▪

ຄວບຄຸມກິ່ ນ ທີ່ ອຳດມີຜນກະທບຕ່ ຄວຳມເໝຳະສມຂອງອຳຫຳນ;

▪

ຄວບຄຸມຄວຳມຊຸມ
່ ໃນບອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນ ເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນຄວຳມປອດໄພ ແລະ ຄວຳມເໝຳະ
ສມຂອງອຳຫຳນ.
ລະບບກຳນລະບຳຍອຳກຳດ ຕອ
ໍ້ ງອອກແບບ ແລະ ກ່ ສຳໍ້ ງເພ່ ອບ່ ໃຫອ
ໍ້ ຳກຳດພ ັດຈຳກເຂດ

ປນເປໍ້ ອນໄປຫຳເຂດສະອຳດ ໃນບອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນຕອ
ໍ້ ງບຳລຸງຮ ັກສຳ ແລະ ອະນຳໄມຢຳ່ ງພຽງພ.
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4.4.7. ແສງສະຫວຳ່ ງ
ແສງສະຫວຳ່ ງຈຳກທຳມະຊຳດ ຫລ ດອກໄຟ ຕອ
ີ ຽງພ ເພ່ ອສຳມຳດໃຫກ
ໍ້ ງໃຫມ
ໍ້ ພ
ໍ້ ຳນດຳ
ເນີນງຳນເປັນໄປຕຳມຫກ
ັ ກຳນອະນຳໄມ. ແສງສະຫວຳ່ ງຕອ
ໍ້ ງບ່ ເຮັດໃຫເປັນຜນຂອງ ກຳນຜິດ
ໍ້ ຂອງແສງ ຕອ
ພຳດຂອງສີ.ຄວຳມເຂັມ
ໍ້ ງໃຫເໍ້ ໝຳະສມກ ັບຕວຈິງຂອງກຳນດຳນີນງຳນ. ດອກ
ໄຟຕອ
ຳເພ່ ອປອ
ິ
ັ .
ໍ້ ງມີສ່ ງຄອບງ
ໍ້ ງກ ັນ ແລະຮ ັບປະກ ັນບ່ ປນເປໍ້ ອນໃສອ
່ ຳຫຳນໃນເວລຳທີ່ ແຕກຫກ
4.4.8. ກຳນເກັບຮ ັກສຳ
ໃນສະຖຳນທີ່ ຈຳເປັນ,

ສິ່ ງອຳນວຍຄວຳມສະດວກສຳລ ັບກຳນຮ ັກສຳອຳຫຳນ,

ສວ
່ ນ

ໍ້ ັນລ່ ຫ່ ນ,
ປະກອບຂອງອຳຫຳນ ແລະ ສຳນເຄມີທ່ ີບ່ ແມນອຳຫຳນ
(ເຊັ່ ນ: ສຳນທີ່ ໃຊອ
່
ໍ້ ະນຳໄມ, ນຳມ
ໍ້ ັນ) ຈະຕອ
ນຳມ
ໍ້ ງໄດຈ
ໍ້ ັດຫຳ
ໃນບອ
່ ນທີ່ ເໝຳະສມ,

ສິ່ ງອຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນກຳນຮ ັກສຳອຳຫຳນ

ຕອ
ໍ້ ງໄດອ
ໍ້ ອກ

ແບບ ແລະ ກ່ ສຳໍ້ ງ ເພ່ ອ:
▪

ສຳມຳດບຳລຸງຮ ັກສຳ ແລະ ອະນຳໄມຢຳ່ ງພຽງພ;

▪

ຫີກລຽໍ້ ງກຳນເຂໍ້ຳມຳອຳໄສຂອງສ ັດ ແລະ ແມງໄມ;ໍ້

▪

ສຳມຳດປກປອ
ໍ້ ງອຳຫຳນ ຈຳກກຳນປນເປໍ້ ອນໃນເວລຳເກັບຮ ັກສຳອຳຫຳນ ;

▪

ໃນບອ
ີ ະພຳບແວດລອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນຕອ
ໍ້ ງຈ ັດໃຫມ
ໍ້ ສ
ໍ້ ມ ທີ່ ຈຳກ ັດກຳນເຊ່ ອນຄຸນນະພຳບ
ຂອງອຳຫຳນ (ເຊັ່ ນ: ດວ
ໍ້ ຍກຳນຄວບຄຸມອຸນນະພມ ແລະ ຄວຳມຊຸມ
່ ).

ໍ້ ອຳນວຍໃນ
ຊະນິດຂອງສິ່ ງທີ່ ເອອ

ກຳນຮ ັກສຳອຳຫຳນທີ່ໄດກ
ໍ້ ຳນດ

ໍ້
ແມນຂຶ
່ ນ

ກ ັບລ ັກສະນະທຳມະຊຳດແລະ ຊະນິດ ຂອງອຳຫຳນ. ມີກຳນແຍກ ແລະ ຮ ັບປະກ ັນສິ່ງອຳນວຍ
ຄວຳມສະດວກໃນ ກຳນເກັບຮ ັກສຳ ສຳນທຳຄວຳມສະອຳດ ແລະ ສຳນເຄມີອ ັນຕະລຳຍຈະຕອ
ໍ້ ງ
ໄດສ
ໍ້ ະໜອງໃຫໍ້ ໃນບອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນ.

ໝວດທີ V- ກຳນຄວບຄຸມກຳນປະຕິບ ັດກຳນ
ຈຸດປະສງ:
ເພ່ ອຜະລິດອຳຫຳນ ໃຫປ
ໍ້ ອດໄພ ແລະເໝຳະສມແກກຳນບລິໂພກ:່
-

ຊອກຫຳວິທີກຳນກຳນດອອກແບບ ໃຫສ
ິ , ສວ
ໍ້ ອດຄອ
່ ງກ ັບວ ັດຖຸດບ
່ ນປະກອບ, ກຳນ
ຜະລິດ, ກຳນຈຳໜຳ່ ຍ ແລະ ບລິໂພກ ເພ່ ອໃຫເໍ້ ປັນໄປຕຳມກຳນກຳນດໃນກຳນຜະລິດ
ແລະ ປຸງແຕງ່ ອຳຫຳນສະເພຳະ ;

-

ອອກແບບ, ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ, ຕີດຕຳມກວດກຳ ແລະ ທວນຄນ ຄວຳມມີປະສິດທິຜນ
ັໍ້
ຂອງລະບບຄວບຄຸມ.

ເຫດຜນ:
ເພ່ ອຫຼຸດຜອ
່ ນຄວຳມສຽ່ ງຂອງອຳຫຳນທີ່ ບ່ ປອດໄພ ດວ
ໍ້ ຍກຳນປະຕິບ ັດມຳດຕະກຳນປໍ້ອງ
ກ ັນ ເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນຄວຳມມປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສມຂອງອຳຫຳນ ໃນ ຂນຕອນທີ່
ເໝຳະສມໃນ15
ັໍ້
ກຳນປະຕິບ ັດກຳນ ດວ
ໍ້ ຍກຳນຄວບຄຸມອ ັນຕະລຳຍຂອງອຳຫຳນ.

5.1.

ກຳນຄວບຄຸມຄວຳມອ ັນຕະລຳຍຂອງອຳຫຳນ
ຜດ
ໍ້ ຳເນີນກິດຈະກຳນອຳຫຳນ

ຕອ
ໍ້ ງຄວບຄຸມອ ັນຕະລຳຍຂອງອຳຫຳນ

ໂດຍກຳນໃຊລ
ໍ້ ະ

່ ັ ນີ:ໍ້
ບບ HACCP ແລະ ຄວນປະຕິບ ັດດງ
▪

ລະບຸບ ັນດຳຂນຕອນໃນກຳນປະຕິ
ບ ັດງຳນ ທີ່ ເປັນວິກດ
ັ ໍ້
ິ ຕ່ ຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ

▪

່ ັ ກຳ່ ວ.
ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດຂນຕອນກຳນຄວບຄຸ
ມ ທີ່ ມີປະສິດທິພຳບໃນຂນຕອນດ
ງ
ັໍ້
ັໍ້
ັໍ້

▪

ກວດກຳຕິດຕຳມຂນຕອນກຳນຄວບຄຸ
ມ ໂເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນຄວຳມມີປະສິດທິຜນ ແລະ
ັ ໍ້
ຕ່ ເນ່ ອງ; ແລະ

▪

ທບທວນຂນຕອນກຳນຄວບຄຸ
ມເປັນແຕລ
ັ ໍ້
່ ະໄລຍະ ແລະ ໃນເວລຳທີ່ ມີກຳນປ່ຽນແປງ
ຂອງກຳນດຳເນີນງຳນ.

່ ັ ກຳ່ ວນີຕ
ໍ້ ອ
ລະບບດງ
ັໍ້
ໍ້ ງໄດປ
ໍ້ ະຕິບ ັດໃນທຸກໆຂນຕອນ
ເພ່ ອຄວບຄຸມກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ

ຂອງຕອ
່ ງໂສອ
ໍ້ ຳຫຳນຢຳ່ ງທ່ ວເຖິງ

ໃຫຕ
ັ
ໍ້ ະຫອດອຳຍຸຂອງຜະລິດຕະພນ

ດວ
ໍ້ ຍກຳນອອກແບບ

ຂນຕອນກຳນຜະລິ
ດ ແລະ ຜະລິດໃຫດ
ັໍ້
ໍ້ .ີ
ວິທີກຳນຄວບຄຸມອຳຫຳນຕອ
ໍ້ ງງຳຍດຳຍ
່

ເຊັ່ ນ:

ກຳນກວດກຳກຳນໝນວຽນຂອງສິນຄຳໍ້ ,

ກວດສອບອຸປະກອນ ຫ ໜຳໍ້ ຈສະແດງຄວຳມເຢັນຂອງຕເໍ້ ຢັນ. ໃນບຳງກລະນີຕອ
ໍ້ ງໄດປ
ໍ້ ຶ ກສຳຫຳລ
ນຳຊຽ່ ວຊຳນ
ອຳຫຳນ

ແລະ

ກຳນບ ັນທຶກເອກະສຳນໃຫດ
ໍ້ .ີ

ທີ່ ໄດອ
ໍ້ ະທິບຳຍໄວໃໍ້ ນລະບບ

ຕວແບບຂອງລະບບຄວຳມປອດໄພ

HACCP

ແລະ

ຂອງ

ຄມ
່ ບດແນະນຳໃນກຳນ

ປະຕິບ ັດ(ເອກກະສຳນຊອ
ໍ້ ນທຳໍ້ ຍ).
5.2.

ບ ັນດຳເງ່ ອນໄຂທີ່ ສຳຄ ັນຂອງລະບບກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ

5.2.1. ກຳນຄວບຄຸມເວລຳ ແລະ ອຸນນະພມ
ກຳນຄວບຄຸມອຸນນະພມທີ່ ບ່ ພຽງພເປັນສຳເຫດສຳຄ ັນທີ່ພຳໃຫເໍ້ ກີດພະຍຳດຈຳກອຳຫຳນ
ຫລ ເຮັດໃຫອ
ງກຳນຄວບຄຸມເວລຳແລະ ອຸນນະພມໃນ
ໍ້ ຳຫຳນບດເນ່ ຳ. ກຳນຄວບຄຸມແມນລວມເຖິ
່
ກຳນຄວກິນ, ກຳນເຮັດໃຫເໍ້ ຢັນ, ກຳນແປຮບ ແລະ ກຳນເກັບຮ ັກສຳ. ຕອ
ໍ້ ງມີລະບບທີ່ ເໝຳະສມ
ເພ່ ອໃຫຮ
ໍ້ ັບປະກ ັນກຳນຄວບຄຸມອຸນນະພມ

ເປັນໄປຢຳ່ ງມີປະສິດທິພຳບໃນບອ
່ ນທີ່ ມີຄວຳມສຽ່ ງຕ່

ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສມຂອງອຳຫຳນ.
ລະບບກຳນຄວບຄຸມອຸນນະພມຕອ
ໍ້ ງໄດຄ
ໍ້ ຳນຶ່ ງເຖິງ:
•

ລ ັກສະນະແທຈ
ໍ້ ງິ ຂອງອຳຫຳນ ເຊັ່ ນ: ຄວຳມດຶງດດຂອງນຳໍ້ Aw, ຄຳ່ ຄວຳມເປັນ
ກດ, ດຳ່ ງ pH ແລະ ປະລິມຳນເລີ່ ມຕ ໍ້ນ ແລະ ຊະນິດຂອງຈຸລິນຊີ;

▪

ອຳຍຸຂອງຜະລິດຕະພ ັນ;
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▪

ວິທີກຳນຫຸມ
ໍ້ ຫ່ ແລະ ກຳນຜະລິດ;

▪

ກຳນນຳໃຊຜ
ໍ້ ະລິດຕະພ ັນ ເຊັ່ ນ: ຕອ
ໍ້ ງນຳໄປຄວກິນອີກ/ປຸງແຕງ່ ຫ ກິນພອ
ໍ້ ມ.

່ ັ ກຳ່ ວຕອ
ລະບບດງ
ໍ້ ງໄດກ
ໍ້ ຳນດຂອບເຂດທີ່ ຍອມຮ ັບໄດສ
ໍ້ ຳລ ັບກຳນປຽ່ ນແປງຂອງເວລຳ
ແລະ ອຸນນະພມ.
ເຄ່ ອງວ ັດແທກແລະບ ັນທຶກອຸນນະພມ

ຕອ
ໍ້ ງມີກຳນກວດສອບຢຳ່ ງເປັນປກກະຕິ

ແລະ

ກວດສອບຄວຳມຊ ັດເຈນຂອງມນ.
ັ
5.2.2. ຂນຕອນຜະລິ
ດສະເພຳະ
ັໍ້
ຂ ັນຕອນອ່ ນໆທີ່ ກຽ່ ວຂອ
ງ:
ໍ້ ງກ ັບສຸຂະລ ັກສະນະອຳຫຳນແມນລວມທັ
່
▪

ກຳນເຮັດໃຫເໍ້ ຢັນ;

▪

ຂະບວນກຳນຜຳ່ ນຄວຳມຮອ
ໍ້ ນ;

▪

ກຳນສຳຍແສງ;

▪

ກຳນເຮັດໃຫແ
ໍ້ ຫງ
ໍ້ ;

▪

ກຳນໃຊສ
ໍ້ ຳນກ ັນບດ;

▪

ກຳນບ ັນຈຸແບບສນຍຳກຳດ ລ ກຳນໃຊອ
ໍ້ ຳກຳດອ່ ນໆ.

5.2.3. ຄຸນລ ັກສະນະສະເພຳະດຳໍ້ ນຈຸລິນຊີວທ
ິ ະຍຳ ແລະ ອ່ ນໆ
ລະບບກຳນຄຸມ
ິ ີກຳນທີ່ ມີປະສິດທິພຳບ
ໍ້ ຄອງທີ່ ໄດອ
ໍ້ ະທິບຳຍໄວໃໍ້ ນຂ ໍ້ 5.1 ໄດສ
ໍ້ ະເໜີວທ
ເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນວຳ່ ອຳຫຳນປອດໄພ ແລະ ຄວຳມເໝຳະສມ. ໃນເມ່ ອມີກຳນກຳນດລ ັກສະນະສະ
ເພຳະດຳໍ້ ນຈຸລິນຊີວທ
ິ ະຍຳ, ເຄມີ ແລະ ວ ັດຖ ທີ່ ໃຊໃໍ້ ນລະບບຄວບຄຸມອຳຫຳນຸ, ລ ັກສະນະ
່ ັ ກຳ່ ວຕອ
ສະເພຳະດງ
ັ ກຳນວິທະຍຳສຳດ ທີ່ ເຊ່ ອຖໄດ ໍ້ ແລະ ຕອ
ິ ີກຳນ ຂນ
ັ ໍ້
ໍ້ ງຢບ
່ ນພໍ້ນຖຳນຫກ
ໍ້ ງມີວທ
ຕອນໃນກຳນກວດກຳຕິດຕຳມ, ວິທີວໄິ ຈ ແລະ ຂອບເຂດກຳນປະຕິບ ັດ.
ໍ້ ຈຸລິນຊີວທ
5.2.4. ກຳນປນເປໍ້ ອນໄຂວ
ິ ະຍຳ
່ ຂອງເຊອ
ໍ້ ພະຍຳດສຳມຳດເຄ່ ອນຍຳໍ້ ຍຈຳກອຳຫຳນຊະນິດໜຶ່ ງໄປຫຳຊະນິດອ່ ນໄດ ໍ້ ດວ
ເຊອ
ໍ້ ຍກຳນ
ສຳຜ ັດ ໂດຍກງຂອງຜປ
ໍ້ ງຸ ແຕງ່ ອຳຫຳນ, ພໍ້ນຜີວທີ່ ສຳຜ ັດກ ັບອຳຫຳນ ຫ ອຳກຳດ. ອຳຫຳນດິບທີ່
ບ່ ຜຳ່ ນກຳນປຸງແຕງ່ ຕອ
ໍ້ ງໄດແ
ໍ້ ຍກອອກຈຳກອຳຫຳນ ທີ່ ພອ
ໍ້ ມຈະນຳໄປບລິໂພກ, ດວ
ໍ້ ຍທຳງກຳຍຍະ
ພຳບ ຫ ເວລຳດວ
ໍ້ ຍກຳນອະນຳໄມໃຫດ
ໍ້ ີ ດວ
ໍ້ ຍກຳນອະນຳໄມຢຳ່ ງມີປະສິດທິພຳບ ແລະ ຖຳໍ້ ມີ
ໍ້ .
ຄວຳມຈຳເປັນຕອ
ໍ້ ງໄດຂ
ໍ້ ຳໍ້ ເຊອ
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ຕອ
ໍ້ ງມີກຳນຄວບຄຸມ ຫ ຫຳໍ້ ມເຂໍ້ຳໄປໃນບລິເວນຜະລິດອຳຫຳນຢຳ່ ງເຄັ່ ງຄ ັດ. ໃນບອ
່ ນທີ່ ມີ
ຄວຳມສຽ່ ງສງ ກຳນທີ່ ຈະເຂໍ້ຳໄປໄດນ
ັ ໍ້ ອ
ໍ້ ນຕ
ໍ້ ງຜຳ່ ນກຳນປ່ຽນເຄ່ ອງ. ພະນ ັກງຳນ ທີ່ ຈະຕອ
ໍ້ ງເຂໍ້ຳໄປ
ໍ້ ຄຸມ, ເກີບ ແລະ ລຳໍ້ ງມກອ
ຕອ
ໍ້ ງໄດໃໍ້ ສເ່ ສອ
່ ນເຂໍ້ຳໄປ.
ພໍ້ນຜີວ, ເຄ່ ອງມອຸປະກອນ, ສິ່ ງທີ່ ຕິດຕງັ ໍ້ ແລະ ອຸປະກອນກຳນຕິດຕງັ ໍ້ ຕອ
ໍ້ ງອະນຳໄມໃຫໍ້
ດີ ແລະ ບອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນຕອ
ໍ້ ງມີກນຂຳໍ້ ເຊອຫ ັງຈຳກດຳເນີນກຳນ ຫ ຜະລິດກ ັບອຳຫຳນດິບ ໂດຍ
ໍ້ ແລະ ສ ັດປີ ກ.
ສະເພຳະຊີນ
5.2.5. ກຳນປນເປໍ້ ອນທຳງດຳໍ້ ນວ ັດຖຸ ແລະ ເຄມີ
ຄວນມີລະບບທີ່ ປອ
ໍ້ ງກ ັນກຳນປນເປໍ້ ອນອຳຫຳນຈຳກວ ັດຖຸແປກປນ ເຊັ່ ນ: ແກວ
ໍ້ , ເສດເຫັ ກ
ໍ້ ນ
ຈຳກເຄ່ ອງຈ ັກ, ຂີຝ
ຸ່ , ຄວ ັນອ ັນຕະລຳຍ ແລະ ສຳນເຄມີ. ໃນກຳນຜະລິດ ແລະ ແປຮບອຳຫຳນ,
ເຄ່ ອງມທີ່ ເຫມຳະສມສຳລ ັບກວດສອບ ຫ ຄ ັດເລອກຕອ
ໍ້ ງໄດນ
ໍ້ ຳໃຊໃໍ້ ນບອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນ.
5.3.

ກຳນກຳນດກຽ່ ວກ ັບວ ັດຖຸດບ
ິ
ຈະບ່ ມີກຳນຍອມຮ ັບວ ັດຖຸດບ
ິ ຫ ສວ
່ ນປະກອບຂອງອຳຫຳນໃນໂຮງງຳນໃດນຶ່ ງ ຖຳໍ້ ຫຳກ

ໍ້ ຈຸລິນຊີທ່ ີບ່ ເພິ່ ງປຳດຖະໜຳ, ຢຳປຳບສ ັດຕພດ, ຢຳປວສ ັດ ຫ ພິດເບ່ ອ,
ຮວ
ເຊອ
ໍ້ ຳ່ ມີແມກຳຝຳກ,
່
ສຳນທີ່ ບ່ ຕອ
ໍ້ ງ ກຳນອ່ ນໆ ຊຶ່ ງບ່ ສຳມຳດຫຼຸດຜອ
່ ນໃນລະດ ັບທີ່ຍອມຮ ັບໄດດ
ໍ້ ວ
ໍ້ ຍກຳນຄ ັດເລອກ ຫ
ກຳນຜະລິດແບບປກກະຕິ. ໃນບອ
ິ ຈະຕອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນ, ກຳນກຳນດສະເພຳະກຽ່ ວກ ັບວ ັດຖຸດບ
ໍ້ ງໄດ ໍ້
ກຳນດ ແລະ ປະຕິບ ັດຕຳມ.
ວ ັດຖຸດບ
ິ ຫ ສວ
ີ ຳນກວດກຳ ແລະ ຄ ັດເລອກກອ
່ ນປະກອບ ຕອ
ໍ້ ງໄດມ
ໍ້ ກ
່ ນເຂໍ້ຳໄປໃນກຳນ
ຜະລິດກ

ໃນບອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນຈະຕອ
ໍ້ ງມີກຳນວິໄຈເພ່ ອໃຫແ
ໍ້ ທດເໝຳະແກກ
່ ຳນນຳໃຊ.ໍ້

ມີພຽງແຕ ່

ວ ັດຖຸດບ
ິ ທີ່ ຫ ສວ
່ ນປະກອບທີ່ ດີ ແລະ ເໝຳະສມຈຶ່ ງນຳໃຊ.ໍ້
ກຳນເກັບຮ ັກສຳວ ັດຖຸດບ
ິ ແລະ ສວ
່ ນປະສມອຳຫຳນ ຕອ
ໍ້ ງມີກຳນຫມນວຽນນຳໃຊຢ
ໍ້ ຳ່ ງມີ
ປະສິດທິຜນ.
5.4.

ກຳນບ ັນຈຸຫມ
ໍຸ້ ຫ່
ກຳນອອກແບບຫຸມ
ໍ້ ຫ່ ແລະ ວ ັດສະດຸທ່ ີໃຊໃໍ້ ນກຳນບ ັນຈຸຫມ
ໍຸ້ ຫ່ ຕອ
ໍ້ ງມີກຳນປໍ້ອງກ ັນຜະລິດ

ຕະພ ັນຢຳ່ ງພຽງພ

ເພ່ ອຫຼຸດຜອ
່ ນກຳນປນເປໍ້ ອນ,

ປໍ້ອງກ ັນກຳນເສຍຫຳຍແຕກຫກ
ັ

ແລະ

ມີ

ສະຫຳກທີ່ ດີ. ວ ັດສະດຸຫມ
ໍຸ້ ຫ່ ອຳຫຳນ ແລະ ອຳຍທີ່ ນຳໃຊຕ
ໍ້ ອ
ໍ້ ງບ່ ເປັນພິດ ແລະ ບ່ ມີຜນກະທບຕ່
ຄວຳມປອດໄພ

ແລະ

ຄວຳມເໝຳະສມພຳຍໃຕເໍ້ ງ່ ອນໄຂສະເພຳະຂອງກຳນເກັບຮ ັກສຳ

ແລະ

ກຳນນຳໃຊ.ໍ້ ໃນບອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນນຳໃຊວ
ໍ້ ັດສະດຸຫມ
ໍຸ້ ຫ່ ຄນ ພຳຊະນະບ ັນຈຸຕອ
ໍ້ ງທນທຳນຕອ
ໍ້ ງມີອຳຍຸ
່ ກຳນອະນຳໄມ ແລະ ຖຳໍ້ ມີຄວຳມຈຳເປັນຕອ
ໍ້ .
ຫຳນນຳໃຊທ
ໍ້ ່ ີເໝຳະສມ ແລະ ງຳຍຕ
່
ໍ້ ງຂຳໍ້ ເຊອ
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5.5.

ນຳໍ້

5.5.1. ທີ່ ສຳຜ ັດກ ັບອຳຫຳນ
ໍ້ ໃຊສ
ໍ້ ກິນໄດ,ໍ້ ຍກເວັນ
ໍ້ ກ
ນຳທີ່
ໍ້ ຳລ ັບກຳນປຸງແຕງ່ ແລະ ຜະລິດອຳຫຳນ ຕອ
ໍ້ ງໃຊແ
ໍ້ ຕນ
່ ຳທີ່
່ ັ ລຸມ
ລະນີດງ
່ ນີ:ໍ້
▪

ໍ້ ກຳນຄວບຄຸມໄຟໄໝແ
ສຳລ ັບກຳນຜະລິດອຳຍນຳ,
ຸ ປະສງຄຳໍ້ ຍຄກ ັນ
ໍ້ ລະ ມີຈດ
ຊຶ່ ງບ່ ມີກຳນສຳຜ ັດກ ັບອຳຫຳນ;

▪

ໃນບຳງຂນຕອນຂອງກຳນຜະລິ
ດ ເຊັ່ ນ: ກຳນທຳຄວຳມເຢັນ ແລະ ໃນເຂດ
ັ ໍ້
ກະກຽມ ຊຶ່ ງບ່ ມີຄວຳມສຽ່ ງຕ່ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສມກ ັບອຳຫຳນ
ໍ້
(ຕວຢຳ່ ງ: ກຳນນຳໃຊນ
ສະອຳດ).
ໍ້ ຳທະເລທີ່

ໍ້ ຫມນວຽນນຳໃຊຄ
ນຳທີ່
ໍ້ ນ ຕອ
ໍ້ ງໄດບ
ໍ້ ຳບ ັດ ແລະ ບຳລຸງຮ ັກສຳໃນເງ່ ອນໄທີ່ ບ່ ມີຄວຳມສຽ່ ງຕ່
ໍ້ ງ
່ ັ ກຳ່ ວນນ.
ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ຄວຳມເໝຳະສມຕ່ ອຳຫຳນ ຈຳກຜນຂອງກຳນນຳໃຊນ
ັໍ້
ໍ້ ຳດ
ຂນຕອນກຳນບ
ຳບ ັດຕອ
ັໍ້
ໍ້ ງມີກຳນກວດກຳຕິດຕຳມຢຳ່ ງມີປະສິດທິຜນ.

ນຳທີ່ ຮອບວຽນຄນ

ໍ້ ໄດມ
ທີ່ ບ່ ມີກຳນບຳບ ັດອີກ ແລະ ນຳທີ່
ໍ້ ຳຈຳກກຳນຜະລິດອຳຫຳນ ດວ
ໍ້ ຍກຳນຕ່ ມ ຫ ເຮັດໃຫແ
ໍ້ ຫງ
ໍ້
ອຳດນຳໃຊໄໍ້ ດ ໍ້ ແລະ ຖຳໍ້ ບ່ ມີຄວຳມສຽ່ ງຕ່ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ຄວຳມເໝຳະສມຂອງອຳຫຳນ.
ໍ້ ເປັນສວ
5.5.2. ນຳທີ່
່ ນປະສມຂອງອຳຫຳນ
ໍ້ ່ ມໄດເໍ້ ທ່ ຳນນສຳມຳດນຳ
ມີແຕນ
ຳໃຊໄໍ້ ດ ໍ້ ເພ່ ອຈຳເປັນໃນກຳນຫີກລຽໍ້ ງກຳນປນເປໍ້ ອນ.
ັ ໍ້
່ ຳດ
5.5.3. ນຳກອ
ໍ້ ນ ແລະ ອຳຍນຳໍ້
ໍ້ ອ
ໍ້ ອ
ນຳກອ
ໍ້ ນຕອ
ໍ້ ງຜະລິດຈຳກນຳໍ້ ທີ່ ກຳນດໄວໃໍ້ ນຂ ໍ້ 4.4.1 ນຳກ
ໍ້ ນ ແລະ ອຳຍນຳຕ
ໍ້ ງ
ຜະລິດ ແລະ ຈ ັດກຳນ ແລະ ເກັບຮ ັກສຳ ເພ່ ອປອ
ໍ້ ງກ ັນຈຳກກຳນປນເປໍ້ ອນ.
ອຳຍນຳໍ້ ທີ່ ສຳຜ ັດໂດຍກງກ ັບອຳຫຳນ ຫ ພໍ້ນຜີວທີ່ ສຳຜ ັດກ ັບອຳຫຳນ ຕອ
ໍ້ ງບ່ ມີຜນກະທບ
ຕ່ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ຄວຳມເໝຳະສມຂອງອຳຫຳນ.
5.6.

ກຳນບລິຫຳນ ແລະ ກຳນໃຫຄ
ໍ້ ຳປຶ ກສຳ
ໍ້ ຳທີ່ ຈຳເປັນແມນຂຶ
ໍ້ ກ ັບຂະຫນຳດຂອງທຸລະກິດ, ເງ່ ອນ
ວິທີກຳນຄວບຄຸມ ແລະ ກຳນຊີນ
່ ນ

ໄຂຕວຈິງ ຂອງກິດຈະກຳ ແລະ ລວມທັງຊະນິດຂອງອຳຫຳນ. ຜບ
ີໍ້ ຳຕອ
ໍ້ ລິຫຳນ ແລະ ຜຊ
ໍ້ ນ
ໍ້ ງມີ
ຄວຳມຮພ
ັ ກຳນກຳນອະນຳໄມໃນກຳນຜະລິດອຳຫນ ແລະ ກຳນປະຕິບ ັດຕວຈິງ ທີ່
ໍ້ ຽງພກຽ່ ວກ ັບຫກ
ສຳມຳດຄວບຄຸມຄວຳມສຽ່ ງ, ມີກຳນດຳເນີນກຳນປໍ້ອງກ ັນທີ່ເໝຳະສມ, ກຳນແກໄໍ້ ຂ ແລະ ຮ ັບປະ
ໍ້ ຳ ຢຳ່ ງ ມີປະສິດທິພຳບ.
ກ ັນກຳນກວດກຳຕິດຕຳມ ແລະ ກຳນຊີນ
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5.7.

ລະບບເອກະສຳນ ແລະ ກຳນບ ັນທຶກ
ກຳນບ ັນທຶກທີ່ ເໝຳະສມກຽ່ ວກ ັບກຳນຜະລິດ, ກຳນປຸງແຕງ່ ແລະ ກຳນຈຳໜຳ່ ຍ ຕອ
ໍ້ ງໄດ ໍ້

ເກັບ ແລະ ຮ ັກສຳ ໃນໄລຍະທີ່ ເກີນກວຳ່ ອຳຍຸຂອງຜະລິດຕະພນ
ັ . ລະບບເອກະສຳນ ສຳມຳດ
ສຳໍ້ ງຄວຳມເຊ່ ອໝນ
ັໍ້ ແລະ ປະສິດທິຜນຂອງລະບບຄຸມ
ໍ້ ຄອງຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ.

ຂນຕອນກຳນຮຽກເກັ
ບຄນ
ັໍ້

5.8.

່ ອດຳເນີນກຳນກ ັບຄວຳມ
ຜບ
ັໍ້
ໍ້ ລິຫຳນຕອ
ໍ້ ງຮ ັບປະກ ັນຄວຳມມີປະສິດທິຜນຂອງຂນຕອນເພ
ອ ັນຕະລຳຍ ຂອງຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນທຸກໆອ ັນ ເພ່ ອສຳມຳດເຮັດໃຫສ
ໍ້ ຳເລັ ດ, ກຳນຮຽກ
ເກັບຄນຜະລິດຕະພ ັນສຸດທຳໍ້ ຍຈຳກຕະຫລຳດຢຳ່ ງວອ
່ ງໄວ ໃນເມ່ ອຜະລິດຕະພ ັນໄດຖ
ໍ້ ກຖອນອອກ
ຍອ
ໍ້ ນມີຜນກະທບຕ່ ສຸຂະພຳບ

ຢຳ່ ງກະທັນຫ ັນ,

ຊຶ່ ງອຳດມີຄວຳມອ ັນຕະລຳຍຕ່ ສຸຂະພຳບຄຳໍ້ ຍຄກ ັນ
ແລະ

ອຳດຈຳເປັນຕອ
ໍ້ ງໄດຖ
ໍ້ ອນຈຳກຕະຫຳດ.

ຜະລິດຕະພນ
ັ ອ່ ນທີ່ ຜະລິດໃນເງ່ ອນໄຂດຽວກ ັນ
ຕອ
ໍ້ ງມີກຳນປະເມີນກຽ່ ວກ ັບຄວຳມປອດໄພ
ມີຄວຳມຈຳເປັນຕອ
ໍ້ ງແຈງໍ້ ເຕອນຕ່ ສຳທຳລະນະ

່ ັ ກຳ່ ວ.
ກຽ່ ວກ ັບບ ັນຫຳດງ
ຜະລິດຕະພນ
ັ ທີ່ ຮຽກເກັບຄນ

ໍ້ ຳ
ຕອ
ໍ້ ງໄດປ
ໍ້ ະຕິບ ັດພຳຍໃຕກ
ໍ້ ຳນຊີນ

ຈນເຖິງກຳນທຳລຳຍ

ຜະລິດຕະພນ
ລິໂພກຂອງຄນ, ກຳນດຄວຳມປອດໄພຕ່
ັ ຫລ ນຳໃຊໃໍ້ ນຈຸດປະສງທີ່ ບ່ ແມນກຳນບ
່
ກຳນບລິໂພກຂອງຄນ ຫ ຜະລິດຄນໃນເງ່ ອນໄຂທີ່ ຮ ັບປະກ ັນຄວຳມປອດໄພ.

ພຳກທີ VI- ອຳຄຳນ: ກຳນສອ
ໍ້ ມແປງ ແລະ ສຸຂະອະນຳໄມ
ຈຸດປະສງ:
ເພ່ ອສຳໍ້ ງລະບບທີ່ ມີປະສິດທິຜນ ເພ່ ອ:
-

ຮ ັບປະກ ັນກຳນບຳລຸງຮ ັກສຳ ແລະ ກຳນອະນຳໄມ ທີ່ ພຽງພ ແລະ ເຫມຳະສມ;

-

ກຳນຄວບຄຸມສ ັດ;

-

ກຳນຈ ັດກຳນສິ່ງເສດເຫອ;

-

ກວດກຳຕິດຕຳມປະສິດທິຜນ ຂອງຂນຕອນກຳນສ
ອ
ັໍ້
ໍ້ ມແປງ ແລະ ກຳນອະນຳໄມ.

ເຫດຜນ:
ເພ່ ອອຳນວຍຄວຳມສະດວກ ໃນກຳນກວດກຳຢຳ່ ງຕ່ ເນ່ ອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ
6.1.
ກຳນສອ
ມແປງ ແລະ ກຳນອະນຳໄມ
ຂອງຄວຳມອ
ສ ັດ ແລະ ສິ່ ງອ່ ນໆ ທີ່ ມ ັກປນເປໍ້ ອນໃນອຳຫຳນ.
ໍ້ ັນຕະລຳຍໃນອຳຫຳນ,

6.1 ກຳນບຳລຸງຮ ັກສຳ ແລະ ກຳນອະນຳໄມ
6.1.1 ຫກ
ັ ກຳນທ່ ວໄປ
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ອຳຄຳນ ແລະ ເຄ່ ອງມ ຕອ
ໍ້ ງຮ ັກສຳໃນສະພຳບທີ່ເໝຳະສມໃນກຳນສອ
ໍ້ ມແປງ ແລະ
ເງ່ ອນໄຂ ເພ່ ອ:
▪

ອຳນວຍຄວຳມສະດວກໃນທຸກໆຂນຕອນກຳນອະນຳໄມ;
ັໍ້

▪

ຫນຳໍ້ ທີ່ ໃນກຳນນຳໃຊ ໍ້ ໂດຍສະເພຳະໃນຂນຕອນທີ່
ມີເປັນຈຸດວິກດ
ັໍ້
ິ (ເບິ່ ງຂ ໍ້ 5.1);

▪

ປອ
ໍ້ ງກ ັນກຳນປນເປໍ້ ອນໃນອຳຫຳນ ເຊັ່ ນ: ເສດເຫັ ກ, ເສດປະລຳສຕິກ, ຄຳບ
ໍ້ ນັ ແລະ ສຳນເຄມີ.
ນຳມ

ກຳນອະນຳໄມແມນຕ
່ ອ
ໍ້ ງເອຳເສດອຳຫຳນອອກ ແລະ ຄວຳມເປິ ະເປໍ້ ອນ ທີ່ ອຳດເປັນແຫງ
່
ໍ້ ກ ັບປະເພດຂອງທຸລະ
ຂອງກຳນປນເປໍ້ ອນ. ວິທີກຳນອະນຳໄມທີ່ ຈຳເປັນ ແລະ ວ ັດສະດຸ ແມນຂຶ
່ ນ
ກິດ. ກຳນຂຳໍ້ ເຊອອຳດຈຳເປັນຫງັ ຈຳກກຳນອະນຳໄມ.
ກຳນອະນຳໄມດວ
ັ
ັງ ແລະ
ໍ້ ຍສຳນເຄມີ ຕອ
ໍ້ ງໄດຈ
ໍ້ ັດກຳນ ແລະ ນຳໃຊຢ
ໍ້ ຳ່ ງລະມດລະວ
ຕຳມກຳນແນະນຳຂອງຜຜ
ໍ້ ະລິດ ແລະ ເກັບຮ ັກສຳໃນບອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນ ແຍກອອກຈຳກອຳຫຳນ ໃນ
ພຳ ຊະນະບ ັນຈຸທ່ ີມີເຄ່ ອງໝຳຍຈະແຈງໍ້ ເພ່ ອຫີກລຽໍ້ ງກຳນປນເປໍ້ ອນໃສອ
່ ຳຫຳນ.
6.1.2 ຂນຕອນຂອງກຳນອະນຳໄມ
ແລະ ວິທີກຳນ
ັ ໍ້
ກຳນອະນຳໄມສຳມຳດດຳເນີນກຳນດວ
ໍ້ ຍກຳນແຍກ ຫ ນຳໃຊຮ
ໍ້ ວ
່ ມກ ັບວິທີກຳນ ທຳງດຳໍ້ ນ
ໍ້ ດດຝຸນ
ກຳຍຍະພຳບ ເຊັ່ ນ: ໃຊຄ
ໍ້ ວຳມຮອ
ໍ້ ນ, ຂ ັດອອກ, ສີດນຳ,
່ ຫ ວິທີອ່ ນໆ ເພ່ ອຫີກລຽໍ້ ງກຳນ
ໍ້
່ ັ ຫ ກດ.
ໃຊນ
ຳໍ້ ງທີ່ ເປັນ ດງ
ໍ້ ຳໍ້ ແລະ ວິທີທຳງເຄມີ ທີ່ ນຳໃຊນ
ໍ້ ຳຢຳລ
ຂນຕອນກຳນອະນຳໄມຕຳມຄວຳມເຫມຳະສ
ມ ປະກອບດວ
ັໍ້
ໍ້ ຍ:
▪

ເອຳສິ່ ງເປິ ະເປໍ້ ອນອອກຈຳກພໍ້ນຜີວ;

▪

ໍ້
ໍ້ ບ ັກເຕເຣຍ ອອກ;
ໃສນ
ຳໍ້ ງ ເພ່ ອລຳໍ້ ງເອຳສິ່ ງເປິ ະເປໍ້ ອນ ແລະ ເຊອ
່ ຳຢຳລ

▪

ໄລດວ
ໍ້ ຍນຳໍ້ ຊຶ່ ງອີງຕຳມຂ ໍ້ 4 ເພ່ ອລຳໍ້ ງເອຳສິ່ ງເປິ ະເປໍ້ ອນທີ່ ລະລຳຍ ແລະ
ໍ້
ນຳຢຳລ
ຳໍ້ ງທີ່ ຕກຄຳໍ້ ງ;

▪

ໍ້
ກຳນເຮັດໃຫແ
ໍ້ ຫງ
ໍ້ ຫ ວິທີທ່ ີເໝຳະສມ ສຳລ ັບເອຳສິ່ ງຕກຄຳໍ້ ງ ແລະ ເສດຂີເໍ້ ຫຍອ
ອອກ;

▪

ໍ້ ດວ
ໃນບອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນກຳນຂຳໍ້ ເຊອ
ໍ້ ຍກຳນໄລ ນອກຈຳກວຳ່ ຕຳມກຳນແນະນຳຂອງ
ເຈຳໍ້ ຂອງຜະລິດຕະພນ
ັ ທີ່ ແຈງໍ້ ບອກໂດຍອີງໃສພ
່ ໍ້ນຖຳນ ວິທະຍຳສຳດ ວຳ່ ກຳນໄລ
ແມນບ
່ ່ ມີຄວຳມຈຳເປັນ.
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6.2.

ແຜນງຳນ ກຳນອະນຳໄມ
ໍ້ ຕອ
ແຜນງຳນກຳນອະນຳໄມ ແລະ ຂຳໍ້ ເຊອ
ໍ້ ງຮ ັບປະກ ັນວຳ່ ທຸກໆພຳກສວ
່ ນຂອງໂຮງງຳນ

ແມນໄດ
ມ
ີ ຳນອະນຳໄມຢຳ່ ງເໝຳະສມ ແລະ ຕອ
່
ໍ້ ກ
ໍ້ ງລວມເຖິງກຳນອະນຳໄມເຄ່ ອງມ.
ໍ້
ແຜນກຳນກຳນອະນຳໄມ ແລະ ຂຳໍ້ ເຊອ
ຕອ
ີ ຳນຕິດຕຳມກວດກຳຢຳ່ ງຕ່ ເນ່ ອງ
ໍ້ ງໄດມ
ໍ້ ກ
ແລະ ມີປະສິດທິຜນ ສຳລ ັບຄວຳມເໝຳະສມ ແລະ ຈຳເປັນຕອ
ໍ້ ງໄດບ
ໍ້ ັນທຶກເປັນເອກະສຳນ.
ແຜນງຳນກຳນອະນຳໄມທີ່ ຂຽນໄວ ໍ້ ແລະ ໄດນ
ໍ້ ຳໃຊ ໍ້ ມ ັນຕອ
ໍ້ ງໄດກ
ໍ້ ຳນດສະເພຳະ:
▪

ສະຖຳນທີ່ ລຳຍກຳນເຄ່ ອງມ ແລະ ອຸປະກອນຕອ
ໍ້ ງໄດອ
ໍ້ ະນຳໄມ;

▪

ຄວຳມຮ ັບຜິດຊອບຕ່ ໜຳໍ້ ທີ່ ສະເພຳະ;

▪

ວິທີກຳນ ແລະ ຄວຳມຖີ່ ຂອງກຳນອະນຳໄມ;

▪

ກຳນຈ ັດກຳນກຽ່ ວກ ັບກຳນຕິດຕຳມກວດກຳ.

່ ັ ກຳ່ ວຕອ
ໍ້ ໂດຍກຳນປຶ ກສຳຫຳລ ກ ັບ
ໃນບອ
່ ນທີ່ ເຫມຳະສມ, ແຜນງຳນດງ
ໍ້ ງໄດຂ
ໍ້ ຽນຂຶນ
ຊຽ່ ວຊຳນສະເພຳະ.
6.3.

ລະບບກຳນຄວບຄຸມສ ັດ

6.3.1. ຫກ
ັ ກຳນທ່ ວໄປ
ສ ັດກ ັດແຫນ
ໍ້ ເປັນສຳເຫດທີ່ ສຳຄ ັນ ຕ່ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ຄວຳມເໝຳະສມຂອງອຳຫຳນ.
ໍ້ ໃນບອ
ກຳນເຂໍ້ຳມຳຢຂ
່ ອງມນັ ສຳມຳດເກີດຂຶນ
່ ນທີ່ ແຜພ
່ ັນ ແລະ ບອ
່ ນມີອຳຫຳນ. ກຳນປະຕິບ ັດ
ກຳນອະນຳໄມທີ່ ດີຕອ
ໍ້ ງໄດດ
ໍ້ ຳເນີນກຳນ

ໍ້ ອຳນວຍ
ເພ່ ອຫີກລຽໍ້ ງກຳນສຳໍ້ ງສະພຳບແວດລອ
ໍ້ ມທີ່ ເອອ

ໃຫແ
ຸ ະລ ັກສະນະທີ່ດີ, ກຳນກວດກຳວ ັດຖຸດບ
ິ ທີ່ ເຂໍ້ຳມຳ ແລະ ກຳນຕິດ ຕຳມ
ໍ້ ກສ
່ ັດ. ກຳນມີສຂ
ສຳມຳດ ຫລຸດຜອ
່ ນກຳນເຂໍ້ຳມຳຢສ
່ ັດໃຫນ
ໍ້ ອ
ໍ້ ຍລງ ແລະ ຈຳກ ັດຄວຳມຈຳເປັນໃນກຳນໃຊຢ
ໍ້ ຳ ປຳບ
ສ ັດຕພດ
6.3.2. ກຳນປອ
ໍ້ ງກ ັນກຳນເຂໍ້ຳມຳຢຂ
່ ອງສ ັດ
ອຳຄຳນຕຳ່ ງໆຕອ
ໍ້ ງຮ ັກສຳໃຫຢ
ໍ້ ໃ່ ນສະພຳບທີ່ ດີ

ແລະມີເງ່ ອນໄຂເພ່ ອປໍ້ອງກ ັນກຳນເຂໍ້ຳມຳ

ຂອງສ ັດ ແລະ ຂະຫຍຳຍພນ
ັ . ຮ, ຮອ
່ ງລະບຳຍນຳໍ້ ແລະ ບອ
່ ນອ່ ນໆ ທີ່ ສ ັດມ ັກເຂໍ້ຳມຳຕອ
ໍ້ ງຈອດ
ອ ັດຕິດເປັນຢຳ່ ງດີ. ມີຕຳນຳ່ ງກນ,
ັ ໍ້ ຕວຢຳ່ ງປອ
່ ງຢຽໍ້ ມທີ່ ເປີ ດ, ປະຕ ແລະ ປອ
່ ງລະບຳຍອຳກຳດ
ຈະຫຼຸດຜອ
່ ນບ ັນຫຳກຳນເຂໍ້ຳມຳຂອງສ ັດ.

ສ ັດລຽໍ້ ງຖຳໍ້ ເປັນໄປໄດຕ
ໍ້ ອ
ໍ້ ງບ່ ໃຫມ
ໍ້ ໃີ ນເຂດພໍ້ນທີ່ ໂຮງ

ງຳນ ແລະ ອຳຄຳນຜະລິດ.
6.3.3. ກຳນເຂໍ້ຳມຳອຳໄສຂອງສ ັດ ແລະກຳນແຜຈ
່ ຳນວນ
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ກຳນມີອຳຫຳນ ແລະ ນຳໍ້ ຈະຊ ັກນຳໃຫສ
ໍ້ ັດກ ັດແຫນ
ໍ້ ເຂໍ້ຳມຳອຳໄສ ແລະ ແຜພ
່ ັນ. ແຫງ
່
ອຳຫຳນທີ່ ສຳຄ ັນຕອ
ໍ້ ງໄດເໍ້ ກັບຮ ັກສຳໄວໃໍ້ ນພຳຊະນະບ ັນຈຸທ່ ີສ ັດບ່ ສຳມຳດເຂໍ້ຳໄດ ໍ້

ຫລ່ ຢອງຢເ່ ທິງ

ພໍ້ນ ແລະ ໄກຈຳກຝຳ. ສະຖຳນທີ່ ຂຳໍ້ ງໃນ ແລະ ນອກ ຂອງໂຮງງຳນຕອ
ໍ້ ງຮ ັກສຳໃຫສ
ໍ້ ະອຳດ.
ໃນບອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນ ສິ່ ງເສດເຫອຕອ
ໍ້ ງເກັບຮ ັກສຳໃນພຳຊະນະປິ ດ, ພຳຊະນະທີ່ ສ ັດກ ັດແຫນ
ໍ້ ເຂໍ້ຳ
ບ່ ໄດ.ໍ້
6.3.4. ກຳນກວດກຳຕິດຕຳມ ແລະ ກຳນຄ ໍ້ນຫຳ
ສະຖຳນທີ່ ໂຮງງຳນ ແລະ ບລິເວນອອ
ໍ້ ມຮອບ ຕອ
ໍ້ ງກວດສອບຮອ
່ ງຮອຍຂອງສ ັດຢຳ່ ງເປັນ
ປກກະຕິ.
6.3.5. ກຳນກຳຈ ັດສ ັດ
ກຳນກຳຈ ັດສ ັດ ຕອ
ັ ໃດ ແລະ ໂດຍບ່ ມີຜນກະທບຕ່ ຄວຳມປອດ
ໍ້ ງໄດປ
ໍ້ ະຕິບ ັດໃນທັນທີທນ
ໄພ ແລະ ເໝຳະສມຂອງອຳຫຳນ. ກຳນກຳຈ ັດດວ
ໍ້ ຍສຳນເຄມີ, ທຳງດຳໍ້ ນວ ັດຖຸ ຫ ດຳໍ້ ນຊີວະ
ວິທະຍຳ ຕອ
ໍ້ ງໄດປ
ໍ້ ະຕິບ ັດໂດຍປຳສະຈຳກຜນກະທບຕ່ ຄວຳມປອດໄພ ຫ ຄວຳມເໝຳະສມຂອງ
ອຳຫຳນ.
ໍ້
6.4. ກຳນກຳຈ ັດຂີເໍ້ ຫຍອ
ໍ້ ຕອ
ວິທີກຳນຕຳ່ ງໆທີ່ ເຫມຳະສມເພ່ ອກຳຈ ັດ ແລະ ເກັບຮ ັກສຳຂີເໍ້ ຫຍອ
ໍ້ ງໄດປ
ໍ້ ະຕິບ ັດ. ສິ່ ງ
ເສດເຫອບ່ ອະນຸຍຳດໃຫສ
ໍ້ ະສມໃນບອ
່ ນກະກຽມອຳຫຳນ,
ວຽກອ່ ນໆ ແລະ

ບອ
່ ນເກັບອຳຫຳນ

ແລະ

ບອ
່ ນເຮັດ

ໍ້ ເສຍແຕບ
ເຂດຕ່ ກ ັນ ເວັນ
ັໍ້
່ ອ
່ ນທີ່ ຫີກລຽໍ້ ງບ່ ໄດຂ
ໍ້ ອງທຸລະກິດເທ່ ຳນນ.

ໍ້ ຕອ
ກຳນເກັບຮ ັກສຳຂີເໍ້ ຫຍອ
ໍ້ ງຮ ັກສຳໃຫສ
ໍ້ ະອຳດຢຳ່ ງເໝຳະສມ.
6.5.

ກຳນຕິດຕຳມຄວຳມມີປະສິດທິຜນ
ບ ັນດຳລະບບກຳນອະນຳໄມ

ຕອ
ີ ຳນຕິດຕຳມຄວຳມມີປະສິດທິຜນ,
ໍ້ ງໄດມ
ໍ້ ກ

ກວດສອບ

ເປັນໃລຍະ ດວ
ໍ້ ຍວິທີກຳນກວດສອບ ກຳນກວດກຳກອ
່ ນກຳນປະຕິບ ັດ ຫລ ຖຳໍ້ ຈຳເປັນ ກຳນເກັບ
ຕວຢຳ່ ງທຳງດຳໍ້ ນຈຸລນ
ິ ຊີ ຂອງສະພຳບແວດລອ
ໍ້ ມ

ແລະ

ວ ັດສະດຸທ່ ີສຳຜ ັດກ ັບອຳຫຳນໂດຍກງ

ແລະ ທວນຄນເປັນປະຈຳ ແລະປັບປຸງ ເພ່ ອໃຫແ
ໍ້ ທດເຫມຳະກ ັບກຳນປ່ຽນແປງ.

ໝວດທີ VII- ໂຮງງຳນ:ກຳນອະນຳໄມສວ
່ ນບຸຄນ
ຈຸດປະສງ:
ເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນວຳ່ ຜທ
ໍ້ ່ ີສຳຜ ັດກ ັບອຳຫຳນໂດຍທຳງກງ ຫ ທຳງອອ
ໍ້ ມ ບ່ ປນເປໍ້ ອນໃສ ່
ອຳຫຳນດວ
ໍ້ ຍກຳນ:
-

ບຳລຸງຮ ັກສຳ ລະດ ັບທີ່ເໝຳະສມ ຂອງຄວຳມສະອຳດສວ
່ ນບຸກຄນ;

-

ພຶດຕິກຳ ແລະ ກຳນປະຕິບ ັດງຳນໃນວິທີກຳນທີ່ ເໝຳະສມ.

ເຫດຜນ:
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ຜທ
ໍ້ ່ ີບ່ ຮ ັກສຳຄວຳມສະອຳດໃນລະດ ັບທີ່ເໝຳະສມ ກຽ່ ວກ ັບກຳນອະນຳໄມສວ
່ ນບຸກຄນ, ຜ ໍ້

7.1.

ສະພຳບທຳງດຳໍ້ ນສຸຂະພຳບ
ໍ້ ພະຍຳດຊະນິດໃດໜຶ່ ງ ຫລ
ບຸກຄນໃດໜຶ່ ງທີ່ ຮ ໍ້ ຫ ເຊ່ ອວຳ່ ມີກຳນເຈັບປ່ວຍ ຫ ຖເຊອ

່ງພະຍຳດໂດຍຜຳ່ ນອຳຫຳນ, ຕອ
ເຈັບປວຍ
ັ
່ ມກຈະສ
ໍ້ ງບ່ ອະນຸຍຳດເຂໍ້ຳມຳໃນເຂດຜະລິດ ຖຳໍ້ ຫຳກ
ມີກຳນປນເປໍ້ ອນອຳຫຳນຢຳ່ ງງຳຍດຳຍ.
ບຸກຄນໃດໜຶ່ ງທີ່ ມີຜນກະທບຈຳກພະຍຳດ ຕອ
່
ໍ້ ງລຳຍງຳນ
່ ັ ກຳ່ ວ.
ຫຳຜບ
ໍ້ ລິຫຳນຢຳ່ ງຮີບດວ
່ ນ ກຽ່ ວກ ັບກຳນເຈັບປວ
່ ຍ ຫ ອຳກຳນຂອງກຳນເຈັບປວ
່ ຍດງ
ກຳນກວດສຸຂະພຳບ ຂອງຜຜ
ໍ້ ະລິດອຳຫຳນ ຕອ
ໍ້ ງໄດປ
ໍ້ ະຕິບ ັດ ຖຳໍ້ ມີກຳນບ່ງມະຕິທຳງ
ດຳໍ້ ນກຳນແພດ ແລະ ລະບຳດວິທະຍຳ.
7.2.

ກຳນເຈັບປວ
່ ຍ ແລະ ມີບຳດແຜ
ບ ັນດຳເງ່ ອນໄຂທີ່ ຕອ
ໍ້ ງລຳຍງຳນຕ່ ຜບ
ໍ້ ລິຫຳນ ຖຳໍ້ ມີຄວຳມຈຳເປັນເພ່ ອກຳນກວດສອບທຳງ

ດຳໍ້ ນກຳນແພດ ແລະ ຖຳໍ້ ເປັນໄປໄດໃໍ້ ຫແ
ໍ້ ຍກອອກຈຳກບອ
່ ນຜະລິດອຳຫຳນ ຊຶ່ ງລວມທັງ:

7.3.

▪

ຖອກທອ
ໍ້ ງ

▪

ຮຳກ

▪

ໄຂ ໍ້

▪

ເຈັບຄ ແລະ ມີໄຂ ໍ້

▪

ໍ້ ອ
ບຳດແຜຜີວໜັງ (ນຳຮ
ໍ້ ນລວກ, ຮອຍມີດປຳດ ແລະ ອ່ ນ)

▪

ໍ້ ອ
ນຳຍ
ໍ້ ຍຕຳມຫ, ຕຳ ຫລ ດ ັງ

ຄວຳມສະອຳດຂອງພະນ ັກງຳນ
ຜປ
ໍ້ ງຸ ແຕງ່ ອຳຫຳນ ຕອ
ໍ້ ງໄດບ
ໍ້ ຳລຸງຮ ັກສຳຄວຳມສະອຳດຂອງຕນໃນລະດ ັບສງ ແລະ ໃນ

ບອ
່ ນທີ່ ເໝຳະສມ ຕອ
ໍ້ ງນຸງ່ ເຄ່ ອງກ ັນເປໍ້ ອນທີ່ ສະອຳດ, ປກປິ ດຜມ, ໃສຖ
່ ງມ ແລະ ເກີບ. ຮອຍມີດ
ປຳດ ແລະ ບຳດແຜ ຂອງຜທ
ໍ້ ່ ີອະນຸຍຳດໃຫສ
ໍ້ ບຕ່ ເຮັດວຽກ ຕອ
ໍ້ ງໄດປ
ໍ້ ກປິ ດດວ
ໍ້ ຍວ ັດສະດຸບ່ ຊຶມນຳໍ້
ທີ່ ເໝຳະສມ.
ພະນ ັກງຳນຕອ
ໍ້ ງລຳໍ້ ງມເລໍ້ອຍໆ ເພຳະບ ັນຫຳຄວຳມສະອຳດຂອງບຸກຄນ ຈະມີຜນກະທບຕ່
ຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ ເຊັ່ ນ:
▪

ໃນໄລຍະເລີ່ ມຕ ໍ້ນຂອງກຳນເລ່ ມກິ
ີ ດຈະກຳປຸງແຕງ່ ອຳຫຳນ;

▪

ໍ້
ລຳໍ້ ງມທັນທີ ຫງັ ຈຳກມຳແຕຫ
່ ອ
ໍ້ ງນຳ;
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▪

ຫງັ ຈຳກຈ ັດກຳນກ ັບວ ັດຖຸດບ
ິ ຫລ ວ ັດສະດຸທ່ ີມີກຳນປນເປໍ້ ອນໃດນຶ່ ງ, ໃນບອ
່ ນທີ່ ມີຜນ
ຕ່ ກຳນປນເປໍ້ ອນ ຂອງອຳຫຳນອ່ ນໆ; ພວກເຂຳຕອ
ໍ້ ງຫີກລຽໍ້ ງກຳນຈ ັບບຳຍອຳຫຳນທີ່
ພອ
ໍ້ ມກິນ ໃນບອ
່ ນທີ່ ເໝຳະສມ.

7.4.

ພຶດຕິກຳຂອງພະນ ັກງຳນ
ບຸກຄນທີ່ ເຂໍ້ຳຢໃ່ ນກິດຈະກຳກຳນຜະລິດອຳຫຳນຕອ
ໍ້ ງຫີກລຽໍ້ ງກຳນປະພຶດທີ່ ມີຜນຕ່ ກຳນປນ

ເປໍ້ ອນຂອງອຳຫຳນ, ຕວຢຳ່ ງ:
▪

ສບຢຳ;

▪

່ ນຳລຳຍ;
ໍ້
ຖມ

▪

ຫຍຳໍ້ ຫ ກິນ;

▪

ຈຳມ ຫ ໄອໃສອ
່ ຳຫຳນທີ່ ບ່ ມີກຳນປກປິ ດ

ເຄ່ ອງຂອງສວ
່ ນຕວຂອງບຸກຄນ ເຊັ່ ນ: ເຄ່ ອງປະດ ັບ, ໂມງ ຫ ລຳຍກຳນອ່ ນໆຳບ
່ ່ ຄວນ
ໃສ ່ ຫ ເອຳເຂໍ້ຳມຳໃນເຂດຜະລິດອຳຫຳນ ຖຳໍ້ ເປັນສິ່ ງທີ່ ກະທບຕ່ ຄວຳມປອດໄພ ແລະ ເໝຳະສມ
ຂອງອຳຫຳນ.
7.5.

ຜຢ
ໍ້ ຽໍ້ ມຢຳມ
ຜທ
ໍ້ ່ ີມຳຢຽໍ້ ມຢຳມສະຖຳນທີ່ ຜະລິດອຳຫຳນ ຫ ບອ
່ ນປຸງແຕງ່ ອຳຫຳນຕອ
ໍ້ ງນຸງ່ ເຄ່ ອງປອ
ໍ້ ງກ ັນ

ຢຳ່ ງເຫມຳະສມ ແລະ ປະຕິບ ັດຕຳມກດລະບຽບອ່ ນໆ ຂອງກຳນອະນຳໄມສວ
່ ນບຸກຄນໃນພຳກນີ.ໍ້

ພຳກທີ VIII-ກຳນຂນສ່ງ
ຈຸດປະສງ:
ມຳດຕະກຳນຕຳ່ ງໆທີ່ ຕອ
ໍ້ ງປະຕິບ ັດ ໃນບອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນ ເພ່ ອ:
-

ປໍ້ອງກ ັນອຳຫຳນຈຳກແຫງ
່ ທີ່ ສຳຄ ັນຂອງກຳນປນເປໍ້ ອນ;

-

ປໍ້ອງກ ັນອຳຫຳນຈຳກກຳນບກຜອ
່ ງ ທີ່ ເປັນສຳເຫດຂອງຄວຳມບ່ ເໝຳະສມໃນກຳນ
ບລິໂພກ;

-

ສະໜອງສະພຳບແວດລອ
ໍ້ ມ ທີ່ ມີກຳນຄວບຄຸມ ຢຳ່ ງມີປະສິດທິຜນ ຕ່ ກຳນເຕີບໂຕ
ໍ້ ພະຍຳດ ຫ ເຊອທີ່ ພຳໃຫບ
ຂອງເຊອ
ໍ້ ດເນ່ ຳ ແລະ ກຳນຜະລິດທຳດເບ່ ອໃນອຳຫຳນ.

ສຳເຫດ:
ອຳຫຳນອຳດມີກຳນປນເປໍ້ ອນ ຫ ອຳດບ່ ສ່ງເຖິງຈຸດໝຳຍປຳຍທຳງ ໃນເງ່ ອນໄຂ ທີ່
ເໝຳະສມສຳລ ັບກຳນບລິໂພກ ຖຳໍ້ ບ່ ມີກຳນປະຕິບ ັດມຳດຕະກຳນຄວບຄຸມ ທີ່ ມີປະສິດທິຜນ ໃນ
ລະຫວຳ່ ງກຳນຂນສ່ງ ເຖິງແມວໍ້ ຳ່ ມຳດຕະກຳນທຳງດຳໍ້ ນກຳນອະນຳໄມໄດປ
ັໍ້
ໍ້ ະຕິບ ັດໃນຂນຕອນ
ໍ້ ງຕ ໍ້ນໃນສຳຍໄຍກຳນຜະລິດ.
ເບອ
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8.1.

ຫກ
ັ ກຳນທ່ ວໄປ
ອຳຫຳນຕອ
ໍ້ ງມີກຳນປອ
ໍ້ ງກ ັນຢຳ່ ງພຽງພໃນກຳນຂນສ່ງ. ຊະນິດຂອງລເໍ້ ຄ່ ອນຍຳໍ້ ຍ ຫ ພຳ

ໍ້ ກ ັບຊະນິດຂອງອຳຫຳນ ແລະ ພຳຍໃຕເໍ້ ງ່ ອນໄຂ
ຊະນະບ ັນຈຸ (ຕຄ
ໍ້ ອນແທນເນີ)ທີ່ ກຳນດ ແມນຂຶ
່ ນ
່ ັ ກຳ່ ວ.
ທີ່ ຂນສ່ງອຳຫຳນດງ
8.2.

ກຳນກຳນດ
ໃນບອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນ, ລໍ້ເຄ່ ອນຍຳໍ້ ຍ ຫ ຕຂ
ໍ້ ນສ່ງໃຫຍ ່ ຕອ
ໍ້ ງອອກແບບ ແລະ ສຳໍ້ ງເພ່ ອ:
▪

ບ່ ປນເປໍ້ ອນໃສອ
່ ຳຫຳນ ຫ ວ ັດສະດຸຫມ
ໍຸ້ ຫ່ ;

▪

ໍ້ ;
ສຳມຳດອະນຳໄມຢຳ່ ງມີປະສິດທິຜນ ແລະ ຖຳໍ້ ຈຳເປັນແມນຕ
່ ອ
ໍ້ ງອະເຊອ

▪

ມີກຳນແຍກອຳຫຳນຊະນິດຕຳ່ ງໆອອກຈຳກກ ັນ ຫ ອຳຫຳນອອກຈຳກລຳຍກຳນທີ່ ບ່
ແມນອຳຫຳນ
ໃນບອ
່
່ ນທີ່ ຈຳເປັນໃນລະຫວຳ່ ງກຳນຂນສ່ງ;

▪

ໍ້ ນ
ສະໜອງກຳນປອ
ໍ້ ງກ ັນຢຳ່ ງມີປະສິດທິຜນຈຳກກຳນປນເປໍ້ ອນ, ລວມທັງຂີຝ
ຸ່ ແລະ
ຄວ ັນ;

▪

ສຳມຳດຄວບຄຸມຮ ັກສຳອຸນນະພມ, ຄວຳມຊຸມ
່ , ບ ັນຍຳກຳດ ແລະ ເງ່ ອນໄຂອ່ ນໆ ທີ່
ຈຳເປັນຢຳ່ ງມີປະສິດທິຜນ

ໍ້
ເພ່ ອປໍ້ອງກ ັນອຳຫຳນຈຳກກຳນຂະຫຍຳຍຕວຂອງເຊອ

ຈຸລິນຊີ ທີ່ ອ ັນຕະລຳຍ ແລະ ບ່ ຕອ
ໍ້ ງກຳນ ທີ່ ສຳມຳດນຳຳໄປສຄ
່ ວຳມບ່ ເໝຳະສມຂອງ
ກຳນບລິໂພກ;
▪
8.3.

ໍ້ ອຳນວຍກຳນກວດກຳອຸນນະພມ, ຄວຳມຊຸມ
ເອອ
່ ແລະ ເງ່ ອນໄຂອ່ ນໆທີ່ ຈຳເປັນ.

ກຳນນຳໃຊ ໍ້ ແລະ ກຳນບຳລຸງຮ ັກສຳ
ລໍ້ເລ່ ອນ ແລະ ພຳຊະນະບ ັນຈຸ ສຳລ ັບກຳນຂນສ່ງອຳຫຳນ ຕອ
ໍ້ ງຮ ັກສຳໃນສະພຳບທີ່

ເຫມຳະສມ ຂອງຄວຳມສະອຳດ, ສອ
ໍ້ ມແປງດີ ແລະ ໃນເງ່ ອນໄຂທີ່ ເໝຳະສມ. ໃນບອ
່ ນທີ່ ນຳໃຊລ
ໍ້ ໍ້
ເລ່ ອນ ຫ ຕຂ
ກຳນອະນຳ
ໍ້ ນສ່ງ ສຳລ ັບກຳນຂນຍຳໍ້ ຍອຳຫຳນທີ່ ແຕກຕຳ່ ງກ ັນ ຫ ບ່ ແມນອຳຫຳນ,
່
ໄມ ທີ່ ມີປະສິດທິຜນ ແລະ ໃນບອ
່ ນທີ່ ຈຳເປັນ ກຳນອະເຊອຕອ
ໍ້ ງໄດປ
ໍ້ ະຕິບ ັດໃນລະຫວຳ່ ງກຳນ
ປຽ່ ນຊຸດກຳນຂນສ່ງ.

ຕຳມຄວຳມເຫມຳະສມ, ໂດຍສະເພຳະ ໃນກຳນຂນສ່ງໃນບລິມຳດໃຫຍ,່ ຕຂ
ໍ້ ນສ່ງ
ແລະ ລໍ້ເລອນ
່ ຄວນອອກແບບ ແລະ ຫມຳຍໄວສ
ໍ້ ຳລ ັບກຳນຂນສ່ງອຳຫຳນ ແລະ
ໃຊສ
ັ ໍ້
ໍ້ ະເພຳະຈຸດປະສງນີເໍ້ ທ່ ຳນນ.
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ໍ້ ນກຽ່ ວກ ັບຜະລິດຕະພ ັນ ແລະ ຄວຳມຮ ັບຮຂ
ໝວດທີ IX - ຂມ
ໍ້ ອງຜບ
ໍ້ ລິໂພກ
ຈຸດປະສງ:
ໍ້ ນຢຳ່ ງເຫມຳະສມເພ່ ອ:
ຜະລິດຕະພນ
ັ ຕອ
ໍ້ ງໄດແ
ໍ້ ຈງໍ້ ຂມ
-

ໍ້ ນທີ່ ພຽງພ ແລະ ທ່ ວເຖິງ ແກຜ
ມີຂມ
່ ນ
ໍ້ ຳໃຊຕ
ໍ້ ່ ໄປໃນສຳຍໄຍຂອງອຳຫຳນ ເພ່ ອ
ເຮັດໃຫເໍ້ ຂຳເຈຳໍ້ ສຳມຳດປຸງແຕງ່ , ເກັບຮ ັກສຳ, ຜະລິດ, ກະກຽມ ແລະ ຈ ັດກຳນກ ັບ
ອຳຫຳນໄດຢ
ໍ້ ຳ່ ງປອດໄພ ແລະ ຖກຕອ
ໍ້ ງ;

-

ຊຸດ ຫ ລອດ ຂອງຜະລິດຕະພນ
ັ ສຳມຳດກຳນດ ແລະ ຮຽກເກັບຄນໄດງໍ້ ຳຍ;
່

ຜບ
ໍ້ ລິໂພກ ຕອ
ໍ້ ງມີຄວຳມຮພ
ໍ້ ຽງພກຽ່ ວກ ັບກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ ເພ່ ອສຳມຳດ:
ໍ້ ນຂອງຜະລິດຕະພນ
o ເຂໍ້ຳໃຈກຽ່ ວກ ັບຄວຳມສຳຄ ັນຂອງຂມ
ັ ;
o ເພ່ ອເປັນທຳງເລອກ ທີ່ ເໝຳະສມໃຫແ
ໍ້ ກສ
່ ວ
່ ນບຸກຄນ;
o ເພ່ ອປໍ້ອງກ ັນກຳນປນເປໍ້ ອນ ແລະ ກຳນເຕີບໂຕ ຫ ກຳນຢລ
່ ອດຂອງ
ເຊອພະຍຳດ ໃນກຳນເກັບຮ ັກສຳ, ກຳນປຸງແຕງ່ ແລະ ນຳໃຊຢ
ໍ້ ຳ່ ງ
ຖກຕອ
ໍ້ ງ.
ໍ້ ນຜບ
ຂຳ່ ວສຳນສຳລ ັບອຸດສຳຫະກຳ ຫ ກຳນຄຳໍ້ ຕອ
ໍ້ ງຈະແຈງໍ້ ເພ່ ອໃຫຂ
ໍ້ ມ
ໍ້ ລິໂພກ ໂດຍ
ສະເພຳະແມນ
່ ສະຫຳກກຽ່ ວກ ັບອຳຫຳນ.
ສຳເຫດ:
ຂຳ່ ວສຳນທີ່ ບ່ ພຽງພ ຫ ບ່ ມີຄວຳມຮຢ
ໍ້ ຳ່ ງພຽງພກຽ່ ວກ ັບ ກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນທ່ ວໄປ
່ ໄປ ໃນສຳຍໄຍຂອງອຳຫຳນ. ກຳນ
ສຳມຳດນຳໄປສກ
ັໍ້
່ ຳນປະຕິບ ັດຢຳ່ ງຜິດພຳດໃນຂນຕອນຕ
່ ັ ກຳ່ ວສຳມຳດນຳໄປສຄ
ຜິດພຳດດງ
ັ ທີ່ ບ່ ເໝຳະສມໃຫໍ້
່ ວຳມເຈັບປ່ວຍ ຫ ກຳຍເປັນຜະລິດຕະພນ
ແກກ
່ ຳນບລິໂພກ ເຖິງແມວໍ້ ຳ່ ຈະມີກຳນປະຕິບ ັດມຳດຕະກຳນ ກຳນອະນຳໄມຢຳ່ ງພຽງພໃນຂນັ ໍ້
ຕອນເລີ່ ມຕ ໍ້ນຂອງສຳຍໄຍກຳນຜະລິດ.
9.1.

ກຳນກຳນດຊຸດຜະລິດ
ກຳນກຳນດຊຸດຜະລິດ

ມີຄວຳມສຳຄ ັນໃນກຳນຮຽກເກັບຄນຜະລິດຕະພນ
ັ

ແລະ

ຊວ
່ ຍ

ກຳນໝນວຽນສິນຄຳໍ້ ຢຳ່ ງມີປະສິດທິຜນ. ທຸກໆພຳຊະນະບ ັນຈຸອຳຫຳນຕອ
ໍ້ ງໄດໝ
ໍ້ ຳຍ ເພ່ ອກຳ ນດ
ຜຜ
ໍ້ ະລິດ ແລະ ຊຸດຜະລິດ. ນຳໃຊມ
ໍ້ ຳດຕະຖຳນຂອງກດລະຫ ັດອຳຫຳນສຳກນ ສຳລ ັບສະຫຳກ
ຂອງອຳຫຳນທີ່ ຫຸມ
ໍ້ ຫ່ (CODEX STAN1-1985).
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9.2.

ໍ້ ນຜະລິດຕະພນ
ຂມ
ັ
ໍ້ ນ ຫ ມີຂມ
ໍ້ ນທີ່ ພຽງພ ເພ່ ອໃຫຜ
ຜະລິດຕະພນ
ັ ອຳຫຳນທຸກໆອ ັນຕອ
ໍ້ ງມີຂມ
ໍ້ ນ
ໍ້ ຳໃຊຕ
ໍ້ ່ ໄປ ໃນ

ສຳຍໄຍກຳນຜະລິດອຳຫຳນ ເພ່ ອກະກຽມ, ຈ ັດວຳງ, ເກັບຮ ັກສຳ ແລະ ປຸງແຕງ່ ແລະ ນຳໃຊຜ
ໍ້ ະ
ລິດຕະພ ັນຢຳ່ ງປອດໄພ ແລະ ຖກຕອ
ໍ້ ງ.
9.3.

ສະຫຳກ
ອຳຫຳນທີ່ ຫຸມ
ໍ້ ຫ່ ຕອ
ໍ້ ງມີສະຫຳກ ທີ່ ມີກຳນແນະນຳຢຳ່ ງຈະແຈງໍ້ ເພ່ ອໃຫຜ
ໍ້ ຈ
ໍ້ ະນຳໃຊຕ
ໍ້ ່ ໄປ

ໃນຕອ
່ ງໂສຂ
ໍ້ ອງອຳຫຳນ ສຳມຳດຈ ັດກຳນ, ຈ ັດວຳງ, ເກັບຮ ັກສຳ ແລະ ນຳໃຊຢ
ໍ້ ຳ່ ງປອດໄພ ຊຶ່ ງ
ສອດຄອ
ັ ອຳຫຳນສຳກນສຳລ ັບສະຫຳກຂອງອຳຫຳນຫຸມ
່ ງກ ັບມຳດຕະຖຳນກດລະຫດ
ໍ້ ຫ່ (CODEX
STAN1-1985).
9.4.

ກຳນສຶກສຳຜບ
ໍ້ ລິໂພກ
ແຜນງຳນກຳນສຶກສຳດຳໍ້ ນສຳທຳລະນະສຸກ

ຕອ
ໍ້ ງໄດກ
ໍ້ ວມເອຳກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ

່ ັ ກຳ່ ວ ຕອ
ໂດຍທ່ ວໄປ. ຊຶ່ ງແຜນງຳນດງ
ໍ້ ງໄດເໍ້ ຮັດໃຫຜ
ໍ້ ບ
ໍ້ ລິໂພກ ເຂໍ້ຳໃຈກຽ່ ວກ ັບຄວຳມສຳຄ ັນຂອງ
ຂຳ່ ວສຳນກຽ່ ວກ ັບຜະລິດຕະພນ
ັ ແລະ ເພ່ ອປະຕິບ ັດຕຳມ ກຳນແນະນຳທີ່ ມຳກ ັບຜະລິດຕະພ ັນ
ແລະ ເຮັດໃຫມ
ີ ຳງເລອກ. ໂດຍສະເພຳະຕອ
ັ ລະຫວຳ່ ງ
ໍ້ ທ
ໍ້ ງໄດແ
ໍ້ ຈງໍ້ ຜບ
ໍ້ ລິໂພກກຽ່ ວກ ັບກຳນພວພນ
ກຳນຄວບຄຸມເວລຳ ແລະ ອຸນນະພມ ແລະ ພະຍຳດທີ່ ເກີດຈຳກອຳຫຳນ.

ພຳກທີ X- ກຳນຝຶກອບຮມ
ຈຸດປະສງ:
ມນແມ
ນກຳນຊຸ
ກຊວນ ໃນກຳນຜະລິດອຳຫຳນ, ຜທ
ັ
່
ໍ້ ່ ີມີກຳນສຳຜ ັດອຳຫຳນໂດຍກງ ແລະ
ທຳງອອ
ໍ້ ມ ຕອ
ໍ້ ງໄດຮ
ໍ້ ັບກຳນຝຶກອບຮມ ແລະ ແນະນຳກຽ່ ວກ ັບກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ ໃນລະດ ັບ
ທີ່ ເໝຳະສມກ ັບຂນຕອນ
ທີ່ ພວກເຂຳຈະປະຕິບ ັດ.
ັ ໍ້
ເຫດຜນ:
ກຳນຝຶກອບຮມແມນພ
່ ໍ້ນຖຳນທີ່ ສຳຄ ັນ ຕ່ ທຸກໆລະບບກຳນອະນຳໄມ.
ໍ້ ຳທີ່ ບ່
ກຳນຝຶກອບຮມ ກຽ່ ວກ ັບອະນຳໄມອຳຫຳນ ແລະ ກຳນແນະນຳ ແລະ ກຳນຊີນ
ພຽງພຕ່ ທຸກຄນ ທີ່ ປະກອບສວ
່ ນໃນກິດຈະກຳອຳຫຳນ ແລະ ຈະນຳໄປສຜ
່ ນກະທບຕ່ ຄວຳມປອດ
ໄພ ແລະ ເໝຳະສມຂອງອຳຫຳນ.
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10.1. ຄວຳມຮ ັບຮ ໍ້ ແລະ ໜຳໍ້ ທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບ
ກຳນຝຶກອບຮມກຽ່ ວກ ັບກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ

ແມນພ
່ ໍ້ນຖຳນທີ່ ສຳຄ ັນ.

ພະນ ັກງຳນທຸກ

ຄນຕອ
ໍ້ ງຮ ັບຮກ
ໍ້ ຽ່ ວກ ັບບດບຳດ ແລະ ຄວຳມຮ ັບຜິດຊອບ ໃນກຳນປກປໍ້ອງອຳຫຳນ ຈຳກກຳນປນ
ເປໍ້ ອນ ຫ ມີຄວຳມບກຜອ
ັ ກ ັບອຳຫຳນຕອ
່ ງ. ຜສ
ໍ້ ຳພດ
ໍ້ ງມີຄວຳມຮ ໍ້ ແລະ ຄວຳມສຳມຳດທີ່ ຈຳເປັນ
ເພ່ ອເຮັດໃຫພ
ໍ້ ວກເຂຳ ດຳເນີນກ ັບອຳຫຳນຢຳ່ ງມີອະນຳໄມ. ສຳລ ັບຜທ
ໍ້ ່ ີມີກຳນສຳຜ ັດກ ັບສຳນເຄມີ
ຫ ສຳນອ ັນຕະລຳຍອ່ ນໆ ຕອ
ໍ້ ງມີກຳນແນະນຳໃນກຳນນຳໃຊຢ
ໍ້ ຳ່ ງປອດໄພ.

10.2. ແຜນງຳນກຳນຝຶກອບຮມ
ບ ັນດຳເງ່ ອນໄຂທີ່ ຈະຕອ
ໍ້ ງຄຳນຶງໃນກຳນປະເມີນລະດ ັບກຳນຝຶກອບຮມ

ທີ່ ໄດ ໍ້

ກຳນດລວມມີ:
▪

ໍ້ ພະຍຳດ
ລ ັກສະນະຂອງອຳຫຳນ, ໂດຍສະເພຳະເງ່ ອນໄຂໃນກຳນເຕີບໂຕ ຂອງເຊອ
ໍ້ ທີ່ ພຳໃຫອ
ແລະ ເຊອ
ໍ້ ຳຫຳນບດເນ່ ຳ;

▪

ເງ່ ອນໄຂທີ່ ອຳຫຳນ ໄດປ
ໍ້ ງຸ ແຕງ່ ແລະ ຫຸມ
ໍ້ ຫ່ ລວມທັງຄວຳມອຳດເປັນໄປໄດຂ
ໍ້ ອງ
ກຳນປນເປໍ້ ອນ;

▪

ຂອບເຂດ ແລະ ປະເພດຂອງກຳນຜະລິດ ຫ ກຳນກະກຽມກອ
່ ນກຳນບລິໂພກ;

▪

ບ ັນດຳເງ່ ອນໄຂກຳນເກັບຮ ັກສຳຳອ
່ ຳຫຳນ;

▪

ໄລຍະເວລຳທີ່ ຄຳດໄວກ
ໍ້ ອ
່ ນກຳນບລິໂພກ.

ໍ້ ຳ
10.3. ກຳນແນະນຳ ແລະ ກຳນໃຫທ
ໍ້ ິດຊີນ
ກຳນປະເມີນກຽ່ ວກ ັບປະສິດທິຜນຂອງກຳນຝຶກອບຮມ

ຢຳ່ ງເປັນໄລຍະຕອ
ໍ້ ງໄດປ
ໍ້ ະຕິບ ັດ

ໍ້ ຳຢຳ່ ງເປັນປະຈຳ ແລະ ກວດກຳ ເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນຂນຕອນທີ່
ເຊັ່ ນດຽວກ ັນກ ັບກຳນໃຫທ
ໄດ ໍ້
ັໍ້
ໍ້ ິດຊີນ
ປະຕິບ ັດຢຳ່ ງມີປະສິດທິຜນ.
ຜບ
ີໍ້ ຳ ກຽ່ ວກ ັບກຳນຜະລິດອຳຫຳນ ຕອ
ໍ້ ລິຫຳນ ແລະ ຜຊ
ໍ້ ນ
ໍ້ ງມີຄວຳມຮທ
ໍ້ ່ ີຈຳເປັນ ກຽ່ ວກ ັບ
ຫ ັກກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນ ແລະ ກຳນປະຕິບ ັດຕວຈິງ ເພ່ ອສຳມຳດຈ ັດກຳນກຽ່ ວກ ັບ ຄວຳມສຽ່ ງ
ທີ່ ຮຳໍ້ ຍແຮງ ແລະ ປະຕິບ ັດສິ່ງທີ່ ຈຳເປັນ ສຳລ ັບແກໄໍ້ ຂບ ັນຫຳຂຳດຕກບກຜອ
່ ງ.
10.4. ກຳນທວນຄນກຳນຝຶກອບຮມ
ແຜນງຳນກຳນຝຶກອບຮມ ຕອ
ໍ້ ງໄດທ
ໍ້ ບທວນຄນເປັນປກກະຕິ ແລະ ປັບປຸງໃນບອ
່ ນທີ່ ຈຳ
ເປັນ. ຕອ
ັ ໍ້
ໍ້ ງມີລະບບເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນ ຜປ
ໍ້ ະຕິບ ັດກຳນກຽ່ ວກ ັບອຳຫຳນ ໄດຮ
ໍ້ ັບຄວຳມຮໃໍ້ ນທຸກຂນ
ຕອນ ລວມທັງຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ. ມ ັນມີຄວຳມຈຳເປັນເພ່ ອບຳລຸງຮ ັກສຳຄວຳມປອດໄພ
ຂອງອຳຫຳນ.
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ລະບບວິເຄຳະຫຳສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ ແລະ ຈຸດທີ່ ຈະຕອ
ໍ້ ງຄວບຄຸມ (HACCP)
ແລະ ຄມ
່ ກຳນນຳໃຊ ໍ້
ເອກກສຳນຊອ
ໍ້ ນທຳໍ້ ຍຂອງ CAC/RCP1-1969 ( Rev.4 – 2003)
ພຳດຫວເລ່ ອງ
ພຳກທີ່ ໜຶ່ ງຂອງເອກະສຳນນີໍ້ ແມນກ
ັ ກຳນຂອງລະບບກຳນວິເຄຳະຫຳຈຸດ ອ ັນ
່ ຳ່ ວເຖິງຫກ
ຕະລຳຍ ແລະ ຈຸດທີ່ ຈະຕອ
ໍ້ ງຄວບຄຸມ (HACCP) ຊຶ່ ງຮ ັບຮອງໂດຍຄະນະກຳມະທິກຳນກດລະ
ຫ ັດອຳຫຳນ (CAC). ພຳກທີສອງ ແມນໄດ
ສ
່
ໍ້ ະຫນອງຄມ
່ ແນະນຳທ່ ວໄປໃນ ກຳນນຳໃຊລ
ໍ້ ະບບ
ໍ້ ກ ັບສະພຳບແວດລອ
ໃນຄະນະທີ່ ເຫັ ນວຳ່ ກຳນນຳໃຊລ
ໍ້ ະອຽດອຳດຂຶນ
ໍ້ ມ ຂອງກຳນປຸງແຕງ່ ອຳຫຳນ.
ລະບບ

HACCP

ແມນລະບ
ບທີ່ ອີງໃສພ
່
່ ໍ້ນຖຳນວິທະຍຳສຳດ

ຊຶ່ ງໄຈແ
ໍ້ ຍກໄດອ
ໍ້ ັນຕະ

ລຳຍສະເພຳະ ແລະ ມຳດຕະກຳນສຳລ ັບຄວບຄຸມ ເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ.
HACCP ແມນເຄ
່ ່ ອງມ ເພ່ ອປະເມີນອ ັນຕະລຳຍ ແລະ ສຳໍ້ ງລະບບຄວບຄຸມ ຊຶ່ ງເລັ່ ງໃສກ
່ ຳນ
ປອ
ໍ້ ງກ ັນຫຳຍກວຳ່ ກຳນທດສອບຜະລິດຕະພ ັນສຳເລັ ດຮບ. ທຸກລະບບ HACCP ແມນສຳມຳດ
່
ດ ັດປັບ ແລະ ປຽ່ ນແປງໄດເໍ້ ຊັ່ ນ: ຄວຳມກຳໍ້ ວໜຳໍ້ ໃນກຳນອອກແບບອຸປະກອນ, ກຳມະວິທີໃນກຳນ
ປຸງແຕງ່ ຫ ກຳນພ ັດທະນຳເຕັ ກໂນໂລຊີ.
HACCP
ໍ້ ງຕ ໍ້ນ
ຫຳນເບອ

ສຳມຳດນຳໃຊຕ
ໍ້ ະຫອດທັງໝດຂອງຕອ
່ ງໂສອ
ໍ້ ຳຫຳນຈຳກຜະລິດຕະພ ັນອຳ
ໄປຮອດກຳນຊມໃຊສ
ຸ ທຳໍ້ ຍ
ໍ້ ດ

ແລະ

່ ັ ກຳ່ ວ
ກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດຂອງລະບບດງ
ັໍ້

ຄວນຖກດຳເນີນກຳນທຳງດຳໍ້ ນວິທະຍຳສຳດ ຂອງຄວຳມສຽ່ ງສງຕ່ ສຸຂະພຳບ ຂອງປວງຊນ. ກຳນ
ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດລະບບ HACCP ສຳມຳດຕອບສະໜອງຜນປະໂຫຍດອ່ ນໆ ໄດເໍ້ ປັນຢຳ່ ງດີເຊັ່ ນ
ັໍ້
ດຽວກ ັບກຳນສ່ງເສີມທຳງດຳໍ້ ນຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ. ພອ
ັໍ້ ກຳນນຳໃຊລ
ໍ້ ມດຽວກ ັນນນ,
ໍ້ ະບບ
HACCP ສຳມຳດຊວ
່ ຍເຂໍ້ຳໃນກຳນກວດກຳ ໂດຍເຈຳໍ້ ໜຳໍ້ ທີ່ ອອກອະນຸຍຳດ ແລະ ສ່ງເສີມກຳນ
ຄຳໍ້ ລະຫວຳ່ ງປະເທດ ໂດຍເພີ່ ມຄວຳມເຊ່ ອໝນ
ັ ໍ້ ໃນຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ.
ຜນສຳເລັ ດຂອງກຳນນຳໃຊລ
ັໍ້ ແລະ ກຳນປະ
ໍ້ ະບບ HACCP ຮຽກຮອ
ໍ້ ງຄວຳມມຸງໝ
ໍ້ ນ
ກອບສວ
ັ ໍ້ ຳໍ້ ໃນກຳນຄຸມ
່ ນຢຳ່ ງຕງໜ
ໍ້ ຄອງ ແລະ ກຳລ ັງແຮງຂອງວຽກ. ມ ັນຍ ັງຮຽກຮອ
ໍ້ ງແຜນງຳນທີ່
ປະກອບດວ
ໍ້ ຍຫຳຍພຳກສວ
່ ນ, ຖຳໍ້ ຫຳກເປັນໄປໄດ,ໍ້ ຄວນປະກອບດວ
ໍ້ ຍຊຽ່ ວຊຳນ ທຳງດຳໍ້ ນກະ
ສິກຳ, ສ ັດຕະວະແພດ, ກຳນຜະລິດ, ດຳໍ້ ນຈຸລິນຊີ, ຢຳ, ສຳທຳລະນະສຸກ, ເຕັ ກໂນໂລຊີທຳງ
ດຳໍ້ ນອຳຫຳນ, ສິ່ ງແວດລອ
ໍ້ ມ, ເຄມີ ແລະ ວິສຳວະກອນທີ່ ກຽ່ ວຂອ
ໍ້ ງກ ັບກຳນ ສຶກສຳສະເພຳະ.
ກຳນນຳໃຊລ
ໍ້ ະບບ

HACCP

ໍ້ຳກ ັນໄດກ
ແມນເຂ
ບ ັດລະບບຄຸມ
ັ ໍ້
່
ໍ້ ັບກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ໍ້ ຄອງຄຸນນະ
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ພຳບ ເຊັ່ ນ: ອ ັນດ ັບຂອງ ISO 9000 ຊຶ່ ງແມນລະບ
ບຂອງກຳນເລອກໃນກຳນຄຸມ
່
ໍ້ ຄອງຄວຳມ
່ ັ ກຳ່ ວນີ.ໍ້
ປອດໄພຂອງອຳຫຳນໃນລະບບດງ
ກຳນນຳໃຊລ
ໍ້ ະບບ

HACCP

ເຂໍ້ຳໃນຄວຳມປອດໄພອຳຫຳນ

ໄດພ
ໍ້ ິຈຳລະນຳໃນທີ່ ນີໍ້

ເປັນແນວຄວຳມຄິດທີ່ ສຳມຳດນຳໃຊໄໍ້ ປສຮ
່ ບກຳນອ່ ນ ຂອງຄຸນນະພຳບອຳຫຳນ.
ຄຳນິຍຳມ
ຄວບຄຸມ (ຄຳກິລິຍຳ)- ປະຕິບ ັດກຳນທີ່ຈຳເປັນ ເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນ ແລະ ຮ ັກສຳຄວຳສອດຄອ
່ ງ
ໍ້ ໃນແຜນ HACCP.
ກ ັບເງ່ ອນໄຂທີ່ ໄດສ
ໍ້ ຳໍ້ ງຂຶນ
ກຳນຄວບຄຸມ (ຄຳນຳມ) - ກຳນກຳນດວິທີກຳນທີ່ ຖກຕອ
ໍ້ ງ ຊຶ່ ງໄດຖ
ໍ້ ກຕິດຕຳມ ແລະ ບ ັນລຸ
ໄດຕ
ໍ້ ຳມເງ່ ອນໄຂ.
ມຳດຕະກຳນຄວບຄຸມ (Control Measure) - ທຸກກຳນປະຕິບ ັດກຳນ ແລະ ກິດຈະກຳ ຊຶ່ ງ
ສຳມຳດນຳໃຊເໍ້ ຂໍ້ຳໃນກຳນປໍ້ອງກ ັນ ຫ ຈຳກ ັດອ ັນຕະລຳຍ ຂອງຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ ຫ
ຫຼຸດຜອ
່ ນອ ັນຕະລຳຍ ໄປສລ
່ ະດ ັບທີ່ສຳມຳດຮ ັບຮອງໄດ.ໍ້
ພຶດຕິກຳກວດແກ ໍ້

(Corrective

Action)-

ທຸກກຳນປະຕິບ ັດກຳນ

ທີ່ ຖກດຳເນີນກຳນກວດ

ແກໃໍ້ ນເມ່ ອຜນຂອງກຳນຕິດຕຳມກວດກຳໃນ CCP ໄດບ
ໍ້ ່ງບອກເຖິງກຳນສນເສຍກຳນຄວບ ຄຸມ.
ຈຸດທີ່ ຕອ
ງກຳນຄວບຄຸມ ສຳມຳດຖກນຳໃຊ ໍ້ ແລະ ຈຳ
ັໍ້
ໍ້ ງກຳນຄວບຄຸມ (CCP) - ຂນຕອນຊຶ່
ເປັນຕ່ ກຳນປອ
ໍ້ ງກ ັນ

ຫ

ລບລຳໍ້ ງອ ັນຕະລຳຍຂອງຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ

ຫ

ຫດ
ຼຸ ຜອ
່ ນ

ອ ັນຕະລຳຍ ໄປສລ
່ ະດ ັບທີ່ສຳມຳດຮ ັບຮອງໄດ.ໍ້
ຂອບເຂດກຳນດໝຳຍ (Critical Limit) - ແມນບ
່ ັນທັດຖຳນຊຶ່ ງແຍກກຳນຮ ັບຮອງໄດ ໍ້ ຈຳກ
ກຳນຮ ັບຮອງບ່ ໄດ.ໍ້
ກຳນຜິດເຂວ (Deviation ) ເບັນບຽນ- ຄວຳມຫ ໍ້ມເຫວ ເພ່ ອບ ັນລຸໄດຂ
ໍ້ ອບເຂດກຳນດໝຳຍ.
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ແຜນວຳດສຳຍໄຍກຳນຜະລິດ
ຕອນທີ່ ຕ່ ເນ່ ອງກ ັນ

ຫ

(Flow

diagram)-

ກຳນປະຕິບ ັດງຳນໃດໜຶ່ງ

ກຳນສະແດງຢຳ່ ງເປັນລະບບຂອງຂນ
ັ ໍ້

ທີ່ ໄດນ
ໍ້ ຳໃຊໃໍ້ ນກຳນຜະລິດ

ຫປຸງແຕງ່ ລຳຍ

ກຳນອຳຫຳນສະເພຳະ.
ກຳນວິເຄຳະຫຳຈຸດອ ັນຕະລຳຍ
ຕີລຳຄຳ

ແລະ

ແລະ

ຈຸດທີ່ ຈະຕອ
ໍ້ ງຄວບຄຸມ

ກຳນຄວບຄຸມສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ

(HACCP)-

ລະບບທີ່ ພິສດ,

ຊຶ່ ງມີຄວຳມສຳຄ ັນສຳລ ັບຄວຳມປອດໄພ

ອຳຫຳນ.
ແຜນງຳນ

HACCP-

ເອກະສຳນທີ່ ໄດກ
ັ ກຳນຂອງ
ໍ້ ະກຽມກຽ່ ວກ ັບຫກ

ກ ັນກຳນຄວບຄຸມສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ

HACCP

ເພ່ ອຮ ັບປະ

ຊຶ່ ງມີຄວຳມສຳຄ ັນສຳລ ັບຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ

ໃນແຕລ
່ ະພຳກສວ
່ ນທີ່ ຢພ
່ ຳຍໃຕຕ
ໍ້ ອ
່ ງໂສຂ
ໍ້ ອງອຳຫຳນ.
ສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ

(Hazard)-

ໍ້ ຈຸລິນຊີ,
ເຊອ

ສຳນເຄມີຫວ ັດຖຸທ່ ີມີຢໃ່ ນອຳຫຳນ

ເຊິ່ ງສຳ

ມຳດກ່ ໃຫເໍ້ ກີດຜນຮຳໍ້ ຍຕ່ ສຸຂະພຳບ.
ກຳນວິເຄຳະສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ (Hazard Analysis)- ກຳມະວິທີຂອງກຳນລວມລວມ ແລະ
ໍ້ ນກຽ່ ວກ ັບສິ່ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ
ຕີລຳຄຳຂມ
ຕະລຳຍ

ແລະ

ເງ່ ອນໄຂ

ທີ່ ນຳພຳໄປສກ
ິ ເປັນອ ັນ
່ ຳນມີສ່ ງທີ່

ເພ່ ອຕ ັດສິນໄດເໍ້ ຖິງຄວຳມສຳຄ ັນຂອງຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ

ແລະ

ຈຳກນນຈຶ່
ັໍ້ ງ

ຕອ
ໍ້ ງໄດເໍ້ ອຳໃຈໃສໃ່ ນແຜນງຳນຂອງ HACCP.
ຜຕ
ໄດວ
ິ ຕຳມ (Monitor)- ກຳນດຳເນີນກຳນຂອງຂນຕອນທີ່
ັ ໍ້
ໍ້ ດ
ໍ້ ຳງແຜນສ ັງເກດກຳນ ຫ ຄຳ່ ວ ັດ
ແທກຂອງກຳນຄວບຄຸມ ເພ່ ອປະເມີນວຳ່ ຈຸດທີ່ ຕອ
ັ ໍ້ ພ
ໍ້ ງເອຳໃຈໃສນ
່ ນຢ
່ ຳຍ ໃຕກ
ໍ້ ຳນຄວບຄຸມ.
ຂນຕອນ
(Step)- ຈຸດ, ກຳມະວິທີ, ກຳນດຳເນີນກຳນ ຫ ຂນຕອນ
ໃນຕອ
ັໍ້
ັໍ້
່ ງໂສອ
ໍ້ ຳຫຳນລວມ
ໍ້ ງຕ ໍ້ນໄປສກ
ທັງວ ັດຖຸດບ
ິ ຈຳກກຳນຜະລິດເບອ
່ ຳນບລິໂພກສຸດທຳໍ້ ຍ.
ກຳນຈ ັດຫຳຄວຳມຖກຕອ
ັ ຖຳນອງປະກອບຂອງແຜນ
ໍ້ ງ(Valodation)-ກຳນຈ ັດຫຳຫກ

HACCP

ມີປະສິດທິຜນ.
ກຳນກວດສອບ (Verification)- ກຳນນຳໃຊວ
ິ ີກຳນ, ກຳມະວິທີ, ກຳນພິສດ ແລະ ກຳນຕີລຳ
ໍ້ ທ
ຄຳອ່ ນ, ໃນກຳນເພີ່ ມເຂໍ້ຳໃນກຳນຕິດຕຳມ ເພ່ ອກຳນດຄວຳມສອດຄອ
່ ງກ ັບແຜນງຳນ HACCP.
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ບ ັນດຳຫກ
ັ ກຳນ:
່ ັ ຕ່ ໄປນີ:ໍ້
ລະບບ HACCP ປະກອບດວ
ັ ກຳນດງ
ໍ້ ຍ 7 ຫກ

ຫກ
ັ ກຳນທີ່ 1
ດຳເນີນກຳນວິເຄຳະຫຳສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ.

ຫກ
ັ ກຳນທີ່ 2
ກຳນດຈຸດທີ່ ຕອ
ໍ້ ງຄວບຄຸມ (CCPs).

ຫກ
ັ ກຳນທີ່ 3
ສຳໍ້ ງຂອບເຂດຂອງກຳນດໝຳຍ.

ຫກ
ັ ກຳນທີ່ 4
ສຳໍ້ ງລະບບຕິດຕຳມ ກຳນຄວບຄຸມຈຸດທີ່ ຕອ
ໍ້ ງຄວບຄຸມ.

ຫກ
ັ ກຳນທີ່ 5
ສຳໍ້ ງຕງກິ
ັ ໍ້ ດຈະກຳກວດແກ ໍ້

ເພ່ ອດຳເນີນກຳນໃນເມ່ ອກຳນຕິດຕຳມໄດບ
ໍ້ ່ງຊີໍ້

ເຖິງຈຸດທີ່

ຄວນເອຳໃຈໃສສ
່ ະເພຳະ ຫຳກບ່ ໄດຢ
ໍ້ ພ
່ ຳຍໃຕກ
ໍ້ ຳນຄວບຄຸມ.

ຫກ
ັ ກຳນທີ່ 6
ສຳໍ້ ງຕງວິ
ັໍ້ ທີກຳນທດສອບ

ໍ້ ນວຳ່ ລະບບ
ເພ່ ອຢັງຢ

HACCP

ກຳລ ັງດຳເນີນກຳນຢຳ່ ງ

ມີປະສິດທິຜນ.

ຫກ
ັ ກຳນທີ່ 7
ສຳໍ້ ງຕງລະບ
ບເອກະສຳນ ກຽ່ ວກ ັບບຳດກຳໍ້ ວທັງໝດ ແລະ ສຳໍ້ ງບດບ ັນທຶກ ທີ່ ເໝຳະ
ັໍ້
່ ັ ກຳ່ ວ.
ສມກ ັບຫ ັກກຳນ ແລະ ກຳນນຳໃຊດ
ໍ້ ງ
ຄມ
່ ສຳລ ັບກຳນນຳໃຊລ
ໍ້ ະບບ HACCP
ກອ
່ ນກຳນນຳໃຊລ
ໍ້ ະບບ

HACCP

ໃນທຸກຂງເຂດຂອງຕອ
່ ງໂສອ
ໍ້ ຳຫຳນ,

່ັ
ຂງເຂດດງ

ໍ້ ງຕ ໍ້ນເສຍກອ
ກຳ່ ວຕອ
ໍ້ ງມີແຜນກຳນເບອ
່ ນ ເຊັ່ ນ: ກຳນປະຕິບ ັດກຳນອະນຳໄມທີ່ດີ ທີ່ ໄດດ
ໍ້ ຳເນີນ
ກຳນຕຳມຫກ
ັ ກຳນທ່ ວໄປ

ຂອງກຳນອະນຳໄມອຳຫຳນລະບຸໄວໃໍ້ ນກດລະຫ ັດ

ອຳຫຳນສຳກນ

(Codex General Principle of Food Hygiene) ຊຶ່ ງແມນຫ
ັ ກຳນທີ່ ເໝຳະສມ ຂອງ ກດ
່ ກ
ລະຫ ັດ

ແລະ

ເໝຳະສມສຳລ ັບກຳນກຳນດ

ຂອງຄວຳມປອດໄພຂອງອຳຫຳນ.

ແຜນງຳນ

ໍ້ ງຕ ໍ້ນຂອງລະບບ HACCP ຊຶ່ ງລວມທັງກຳນຝຶກອບຮມ ຕອ
ໍ້ ຢຳ່ ງດີ, ປະຕິບ ັດ
ເບອ
ໍ້ ງໄດສ
ໍ້ ຳໍ້ ງຂຶນ
ຢຳ່ ງເຕັມສວ
ບ ັດ
ັ ໍ້
່ ນ ແລະ ມີກຳນກວດສອບ ເພ່ ອຄວຳມສຳເລັ ດໃນກຳນນຳໃຊ ໍ້ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ລະບບ HACCP.
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ສຳລ ັບທຸກໆຊະນິດຂອງທຸລະກິດອຳຫຳນ,

ຄວຳມຮ ັບຮ ໍ້

ແລະ

ກຳນເຫັ ນດີເຫັ ນພອ
ໍ້ ມ

ຂອງ

ຜບ
ບ ັດລະບບ HACCP ໃຫມ
ັ ໍ້
ີ ະສິດທິຜນ.
ໍ້ ລິຫຳນ ແມນມີ
່ ຄວຳມຈຳເປັນສຳລ ັບກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ໍ້ ປ
ຄວຳມມີປະສິດທິຜນນນຍ
ັໍ້ ັງອີງໃສກ
່ ຳນມີຄວຳມຮ ໍ້ ແລະ ປະສບກຳນຢຳ່ ງເຫມຳະສມ ຂອງ ພະນ ັກ
ງຳນ ແລະ ຜບ
ໍ້ ລິຫຳນກຽ່ ວກ ັບລະບບ HACCP
ໃນໄລຍະກຳນກຳນດສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ,

ກຳນຕີລຳຄຳ

ແລະ

ກຳນປະຕິບ ັດໃນກຳນອອກ

ແບບ ແລະ ນຳໃຊລ
ໍ້ ະບບ HACCP; ກຳນພິຈຳລະນຳຕອ
ໍ້ ງໄດເໍ້ ອຳໃຈໃສຜ
່ ນກະທບຂອງວ ັດຖຸ
ດິບ, ສວ
ັ ກຳນໆປຸງແຕງ່ ອຳຫຳນ, ບດບຳດຂອງ ກຳມະວິທີກຳນປຸງ
່ ນປະສມຂອງອຳຫຳນ, ຫກ
ແຕງ່ ເພ່ ອຄວບຄຸມສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ, ຊຶ່ ງມ ັກພບເຫັ ນໃນຜະລິດຕະພນ
ັ ສ ັຳຸດທຳໍ້ ຍ, ຄວຳມກ ັງ
ວນຂອງຜບ
ໍ້ ລິໂພກ

ແລະ

ເຫດກຳນທຳງດຳໍ້ ນກຳນລະບຳດທີ່ ກຽ່ ວພ ັນກ ັບຄວຳມປອດໄພຂອງອຳ

ຫຳນ.
ຈຸດປະສງຂອງລະບບ

HACCP

ແມນເພ
່ ່ ອເລັ່ ງໃສກ
່ ຳນຄວບຄຸມບ ັນດຳຈຸດທີ່ ຄວນ

ເອຳໃຈໃສ.່ ກຳນປະຕິບ ັດງຳນຄວນພິຈຳລະນຳ ອອກແບບຄນຖຳໍ້ ສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ ທີ່ ຕອ
ໍ້ ງ
ຄວບຄຸມ (CCP) ນນຫຳກຖ
ກກຳນດ, ແຕບ
ັ ໍ້
່ ່ ພບຈຸດທີ່ ຕອ
ໍ້ ງຄວບຄຸມ.
HACCP ຄວນຖກນຳ ໃຊຕ
ໍ້ ຳ່ ງຫຳກ ໃນແຕລ
່ ະກຳນປະຕິບ ັດກຳນສະເພຳະ. CCP ທີ່ ໄດກ
ໍ້ ຳນດ
ເປັນຕວຢຳ່ ງຢໃ່ ນຫກ
ັ ກຳນປະຕິບ ັດອະນຳໄມຂອງກດລະຫ ັດນນ,
ັ ໍ້ ອຳດບ່ ສຳມຳດນຳໃຊ ໍ້ ສຳລ ັບ
ກຳນ ນຳໃຊສ
ໍ້ ະເພຳະ ຫ ໃນລ ັກສະນະທີ່ແຕກຕຳ່ ງກ ັນ. ກຳນນຳໃຊລ
ໍ້ ະບບ HACCP ຄວນໄດ ໍ້
ທບທວນຄນ ແລະ ດຳເນີນກຳນປ່ຽນແປງທີ່ ຈຳເປັນ ໃນເມ່ ອຫຳກມີກຳນດ ັດແປງອ ັນໃດໜຶ່ງ
ໃນຜະລິດຕະພ ັນ, ວິທີກຳນ ຫ ຂນຕອນໃດໜຶ່
ງ.
ັ ໍ້

ກຳນນຳໃຊຫ
ໍ້ ັກກຳນ

HACCP

ຄວນແມນຄວຳມ
່

ຮ ັບຜິດຊອບຂອງທຸກຫວໜວ
່ ຍວິສຳ

ຫະກິດ. ແຕ ່ ຢຳ່ ງໃດກ່ ຕຳມ, ມນເປັ
ັ ນກຳນຍອມຮ ັບຂອງລ ັດຖະບຳນ ແລະ ຫວໜວ
່ ຍ ທຸລະກິດ
ກຽ່ ວກ ັບສິ່ງກີດຂວຳງ

ທີ່ ຂ ັດຂວງຳຄວຳມມີປະສິດທິຜນ

ດວ
ໍ້ ຍຫວໜວ
່ ຍທຸລະກິດສວ
່ ນບຸກຄນ.

ຂອງກຳນນຳໃຊຫ
ັ ກຳນ
ໍ້ ກ

ໂດຍສະເພຳະແມນໃນທຸ
ລະກິດຂະໜຳດ
່

HACCP
ນອ
ໍ້ ຍ

ຫ

່ ັ ນນ,ໃນເວລຳທີ່
ຫວໜວ
ນຳໃຊ ໍ້ HACCP ກຳນທີ່ ເຫມຳະສມ
ັ ໍ້
່ ຍທຸລະກິດທີ່ ຍ ັງພ ັດທະນຳລຳໍ້ ຫງັ . ດງ
ເພ່ ອໃຫແ
ນສິ່ ງທີ່ ສຳຄ ັນ, ທັງຫມດ
ໍ້ ທດເຫມຳະກ ັບທຸລະກິດແມນເປັ
່

7 ຫລ
ັ ກກຳນ ຂອງລະບບ

່ ັ ກຳ່ ວນີແ
ໍ້ ມນຄວນຈະຕ
HACCPແມນຕ
ດງ
ອ
່ ອ
ໍ້ ງໄດນ
ໍ້ ຳໃຊທ
ໍ້ ງັ ໝດ. ຄວຳມຍດຍຸນ
່
່
ໍ້ ງໄດຄ
ໍ້ ຳນຶງເຖິງ
ປະເພດ ແລະ ຂະໜຳດຂອງກຳນດຳເນີນກິດຈະກຳນ, ມ ັນລວມທັງຊ ັບພະຍຳກອນມະນຸດ, ກຳນ
ເງິນ, ພໍ້ນຖຳນໂຄງລຳ່ ງ, ກຳນຜະລິດ, ຄວຳມຮ ໍ້ ແລະ ຄວຳມຫຍຸງໍ້ ຍຳກ ໃນທຳງປະຕິບ ັດຕວຈິງ.
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ທຸລະກິດຂະໜຳດນອ
ັ ທະນຳຫຳໍ້ ຫ ັງ ຈະບ່ ທັນມີຊ ັບພະ ຍຳກອນ
ໍ້ ຍ ຫ ທຸລະກິດທີ່ ຍ ັງພດ
ແລະ ຄວຳມຊຽ່ ວຊຳນທີ່ ຈຳເປັນ ສຳລ ັບກຳນພດ
ັ ທະນຳ ແລະ ນຳໃຊຂ
ໍ້ ອງແຜນດຳເນີນ ງຳນ
HACCP ທີ່ ມີປະສິດທິຜນ.. ໃນກລະນີນ,ີໍ້ ຄຳແນະນຳ ຂອງທີ່ ປຶ ກສຳ ຄວນຈະ ໄດນ
ໍ້ ຳມຳຈຳກ
ບອ
່ ນອ່ ນທີ່ ອຳດລວມມີ: ສະພຳກຳນຄຳໍ້ ແລະ ອຸດສຳຫະ ກຳ, ຊຽ່ ວຊຳນ ເອກະລຳດ ແລະ
ເຈຳໍ້ ໜຳໍ້ ທີ່ ຝຳ່ ຍລ ັດ. ເອກກະສຳນ ແລະ ຄມ
ຸ ຄຳ່ . ຄມ
່ ແນະນຳສຳລ ັບຂງເຂດ ສະເພຳະອຳດມີຄນ
່
HACCP ທີ່ ສຳໍ້ ງໂດຍຊຽ່ ວຊຳນ ແລະ ແທດເຫມຳະກ ັບຂນຕອນ
ຫລ ຊະນິດຂອງກຳນປະຕິບ ັດ
ັໍ້
ກຳນ

ອຳດຈະເປັນເຄ່ ອງມທີ່ ເປັນປະໂຫຍດສຳລ ັບຫວຫນວ
່ ຍທຸລະກິດໃນກຳນອອກແບບ

ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ແຜນງຳນຂອງລະບບ HACCP.
ັໍ້
ໂດຍຊຽ່ ວຊຳນ
ຜະລິດສະເພຳະ.

ແລະ

ໃນຫວຫນວ
່ ຍທຸລະກິດ ທີ່ ນຳໃຊຄ
ໍ້ ມ
່ ທີ່ ສຳໍ້ ງ

ມນມີ
ັ ຄວຳມສຳຄ ັນໃນກຳນພິຈຳລະນຳສຳລ ັບກຳນນຳໃຊໃໍ້ ນອຳຫຳນ

ຫລ

ໍ້ ນລຳຍລະອຽດທີ່ ເປັນສິ່ ງກີດຂວຳງໃນກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ໃນຂມ
ບ ັດ
ັ ໍ້

ກຳນ
ລະບບ

HACCP ໂດຍສະເພຳະສຳລ ັບ ທຸລະກິດຂະຫນຳດນອ
ັ ທະນຳຫລຳໍ້ ຫລ ັງ ແລະ
ໍ້ ຍ ແລະ ກຳນພດ
່ ັ ກຳ່ ວ
ຄຳແນະນຳໃນກຳນແກໄໍ້ ຂສິ່ ງກີດຂວຳງດງ

ສຳມຳດພບໄດໃໍ້ ນ

“

ສິ່ ງກີດຂວຳງ

ແລະ

ກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດລະບບ HACCP ສຳລ ັບທຸລະກິດຂະຫນຳດນອ
ັໍ້
ໍ້ ຍ ແລະ ຫລຳໍ້ ຫລ ັງ ແລະ
ແນວທຳງທີ່ ຈະຕອ
ໍ້ ງປະຕິບ ັດ “ (ເອກກະສຳນທີ່ ສຳໍ້ ງ ແລະ ກະກຽມໂດຍອງກຳນ FAO/WHO)
ຄວຳມສມບນຂອງທຸກໆລະບບ HACCP ຈະບ່ ພຽງແຕອ
ີ ໃສຜ
່ ງ
່ ບ
ໍ້ ລິຫຳນ ແລະ ພະນ ັກ
່ ັ ນນກຳນຝຶ
ງຳນ ທີ່ ມີຄວຳມຮ ໍ້ ແລະ ປະສບກຳນທີ່ ເຫມຳະສມ, ດງ
ກອບຮມ ຢຳ່ ງຕ່ ເນ່ ອງ ສຳລ ັບ
ັ ໍ້
ທຸກລະດ ັບ ຂອງພະນ ັກງຳນ ແລະ ບລິຫຳນ ແມນມີ
່ ຄວຳມຈຳເປັນ

ກຳນນຳໃຊ ໍ້
ກຳນນຳໃຊຫ
ໍ້ ັກກຳນ HACCP ປະກອບດວ
ໍ້ ຍໜຳໍ້ ວຽກຊຶ່ ງໄດກ
ໍ້ ຳນດແລະ ຈ ັດລຽງ ຕຳມ
ລຳດ ັບໃນກຳນນຳໃຊ ໍ້ HACCP (ແຜນວຳດທີ 1) :
1. ກຳນຈ ັດຕງທິ
ັໍ້ ມງຳນ HACCP
ກຳນດຳເນີນກຳນກຽ່ ວກ ັບອຳຫຳນຄວນຮ ັບປະກ ັນເຖິງຄວຳມຮ ໍ້ ແລະ ຄວຳມຊຳນິຊຳນຳນ
ທີເໝຳະສມກຽ່ ວກ ັບຜະລິດຕະພ ັນ ສຳລ ັບກຳນພດ
ັ ທະນຳແຜນງຳນ HACCP ໃຫມ
ີ ະ ສິດທິຜນ.
ໍ້ ປ
ໂດຍສະເພຳະແລວ
ຳເລັ ດໄດໂໍ້ ດຍກຳນເຕໍ້ຳໂຮມທິມງຳນມຳຈຳກຫຳຍຂງເຂດ. ຖຳໍ້ ຫຳກ
ັ
ໍ້ ມນອຳດສ
ບ່ ມີຜຊ
ໍ້ ຽ່ ວຊຳນພຳຍໃນ, ທີ່ ປຶ ກສຳໃນກຳນແນະນຳຄວນມຳຈຳກແຫງ
່ ອ່ ນ ເຊັ່ ນ: ສະພຳກຳນ ຄຳໍ້
ແລະ ອຸດສຳຫະກຳ, ທີ່ ປຶ ກສຳເອກະລຳດ, ເຈຳໍ້ ໜຳໍ້ ທີ່ ທຳງດຳໍ້ ນລະບຽບກຳນ, ເອກະສຳນ ຂອງ
ໍ້ ນະນຳຂອງຂະແໜງກຳນສະເພຳະ).
HACCP ແລະ ບດແນະນຳ ຂອງ HACCP (ລວມທັງຂແ
ມນເປັ
ັ ນໄປໄດທ
ໍ້ ່ ີບຸກຄນໃດທີ່ ໄດຮ
ໍ້ ັບກຳນຝຶກອບຮມມຳເປັນຢຳ່ ງດີ

ໂດຍໃຊບ
ີ ໍ້ ດແນະນຳ

ແລະ
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ສຳມຳດຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ
ັ ໍ້
ຄວນຖກກຳນດ
ມີສວ
່ ນຮວ
່ ມ

ໃນສະຖຳນທີ່ ນນໄດ
.ໍ້
ັໍ້

HACCP

່ ັ ກຳ່ ວຄວນພນ
ຊຶ່ ງຂອບເຂດດງ
ັ ລະນຳເຖິງ

ແລະ

ຂອບເຂດແຜນງຳນ

HACCP

ພຳກສວ
່ ນຂອງຕອ
່ ງໂສອ
ໍ້ ຳຫຳນທີ່ ໄດ ໍ້

ຊະນິດທ່ ວໄປຂອງສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ

ທີ່ ຕອ
ໍ້ ງໄດບ
ໍ້ ່ງບອກ

(ຕວຢຳ່ ງ:

ມນກວມເອ
ຳທຸກຊະນິດຂອງສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ ຫ ພຽງແຕຊ
ັ
ັ ໍ້
່ ະນິດທີ່ ໄດຄ
ໍ້ ັດເລອກເທ່ ຳນນ).
2. ລຳຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພນ
ັ
ໍ້ ນທີ່ ກຽ່ ວກ ັບຄວຳມປ
ກຳນພນ
ວ
ັ ລະນຳລຳຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພນ
ັ ແມນປະກອບດ
່
ໍ້ ຍຂມ
ອດໄພເຊັ່ ນ: ສວ
່ ນ ປະກອບ, ໂຄງສຳໍ້ ງທຳງດຳໍ້ ນວ ັດຖຸ/ເຄມີ (ລວມທັງຄວຳມດຶງດດຂອງນຳໍ້ Aw,
ໍ້ (ເຊັ່ ນ: ກຳນບຳບ ັດຄວຳມຮອ
pH ແລະ ອ່ ນໆ), ກຳນບຳບ ັດແບບທຳງດຳໍ້ ນຈຸລິນຊີ/ກຳນຂຳໍ້ ເຊອ
ໍ້ ນ,
ກຳນແຊແ
່ ຂງ, ຄວຳມເຄັມ, ກຳນອບຄວ ັນ ແລະ ອ່ ນໆ), ກຳນບ ັນຈຸຫມ
ໍຸ້ ຫ່ , ຄວຳມທນທຳນ ແລະ
ເງ່ ອນໄຂຂອງກຳນເກັບຮ ັກສຳ ແລະ ວິທີກຳນແຈກຢຳຍ. ໃນທຸລະກິດທີ່ ມີຫລຳກຫລຳຍ ຜະລິດ
ຕະພ ັນ ຕວຢຳ່ ງ: ກຳນຜະລິດອຳຫຳນພອ
ໍ້ ມກິນ ມ ັນອຳດມີປະສິດທິຜນທີ່ ຈະຈ ັດເປັນກຸມ
່ ຜະລິດ
ຕະພ ັນທີ່ຄຳໍ້ ຍຄກ ັນ ຫ ຂນຕອນກຳນຜະລິ
ດ ສຳລ ັບຈຸດປະສງ ຂອງກຳນພດ
ັ ໍ້
ັ ທະນຳ ແຜນງຳນ
HACCP.
3. ກຳນກຳນດຈຸດປະສງຂອງກຳນນຳໃຊ ໍ້
ຈຸດປະສງຂອງກຳນນຳໃຊ ໍ້

ຄວນອີງໃສພ
່ ໍ້ນຖຳນຂອງຄວຳມຕອ
ໍ້ ງກຳນນຳໃຊຜ
ໍ້ ະລິດ

ຕະ

ພ ັນດວ
ໍ້ ຍຜນ
ໍ້ ຳໃຊ ໍ້ ຫ ຜບ
ໍ້ ລິໂພກ. ໃນກລະນີສະເພຳະ, ປະຊຳຊນກຸມ
່ ທີ່ ອອ
່ ນແອ ເຊັ່ ນ: ສະຖຳນທີ່
ໃຫອ
ໍ້ ຳຫຳນ, ອຳດຈະຕອ
ໍ້ ງໄດຮ
ໍ້ ັບກຳນພິຈຳລະນຳ.
4. ກຳນສຳໍ້ ງແຜນວຳດຂອງສຳຍໄຍກຳນຜະລິດ
ແຜນວຳດສຳຍໄຍກຳນຜະລິດ

ໍ້ ໂດຍທິມງຳນ
ຄວນສຳໍ້ ງຂຶນ

ໄຍກຳນຜະລິດນນຄວນກວມເອ
ຳທຸກຂນຕອນໃນກຳນດ
ຳເນີນງຳນ
ັໍ້
ັ ໍ້
ໃດໜຶ່ ງ.

ແຜນວຳດສຳຍໄຍກຳນຜະລິດນນັ ໍ້

HACCP.

ແຜນວຳດສຳຍ

ສຳລ ັບຜະລິດຕະພ ັນສະເພຳະ

ມ ັນອຳດໄດນ
ັ ອ ັນໃດໜຶ່ງທີ່
ໍ້ ຳໃຊສ
ໍ້ ຳລ ັບຜະລິດຕະພນ

ໄດຖ
ດຄຳໍ້ ຍຄກ ັນ. ໃນເວລຳນຳໃຊ ໍ້ HACCP ກຳນ
ັ ໍ້
ໍ້ ກປຸງແຕງ່ ດວ
ໍ້ ຍໃຊຂ
ໍ້ ນຕອນຂະບວນກຳນຜະລິ
ພິຈຳລະນຳຄວນເອຳໃຈໃສ ່ ເພ່ ອເລີ່ ມຂນຕອນ
ແລະ ຕິດຕຳມດວ
ັ ໍ້
ໍ້ ຍກຳນດຳເນີນງຳນສະເພຳະ.
ໍ້ ນຄວຳມຖກຕອ
5. ກຳນກວດສອບຢັງຢ
ໍ້ ງຂອງແຜນວຳດສຳຍໄຍກຳນຜະລິດ
ໍ້ ນກຳມະວິທີຂອງກຳນດຳເນີນງຳນຕ່ ກ ັບແຜນວຳດສຳຍໄຍ
ທິມງຳນ HACCP ຄວນຢັງຢ
ກຳນຜະລິດໃນທຸກຂນຕອນ
ັໍ້

ແລະ

ທຸກຊ່ວໂມງຂອງກຳນດຳເນີນງຳນ

ແລະ

ດ ັດແປງແກໄໍ້ ຂ

່ ັ ກຳ່ ວໃຫເໍ້ ໝຳະສມ. ກຳນຢັງຢ
ໍ້ ນຄວຳມຖກຕອ
ແຜນວຳດດງ
ໍ້ ງ ຄວນໄດດ
ໍ້ ຳເນີນກຳນໂດຍບຸກຄນທີ່
ມີຄວຳມຮພ
ໍ້ ຽງພໃນກຳນດຳເນີນງຳນກຳນຜະລິດ.
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ກຳນດບ ັນຊີລຳຍຊ່ ຂອງສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍທີ່ພວພນ
ັ ກ ັບແຕລ
ັ ໍ້
່ ະຂນຕອນ,

6.

ຳຳເນີນກຳນວິເຄຳະສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ

ແລະ

ປະຕິບ ັດກຳນດ

ພິຈຳລະນຳທຸກມຳດຕະກຳນ

ເພ່ ອຄວບ

ຄຸມບ ັນດຳອ ັນຕະລຳຍ ທີ່ ໄດໄໍ້ ຈແ
ັ ກຳນທີ 1).
ໍ້ ຍກແລວ
ໍ້ (ເບິ່ ງຫກ
ໍ້
ທິມງຳນ HACCP ຄວນເຮັດບ ັນຊີທກ
ຸ ສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ ຊຶ່ ງມີເຫດຜນອຳດເກີດຂຶນ
ໍ້ ງຕ ໍ້ນ,
ໃນແຕລ
ດເບອ
ັ ໍ້
່ ະຂນຕອນຈຳກກຳນຜະລິ

ກຳນປຸງແຕງ່ ,

ກຳນຜະລິດ,

ກຳນແຈກຢຳຍຈນ

ເຖິງຂນຕອນບ
ລິໂພກ.
ັໍ້
ຈຳກນນທິ
ັ ໍ້ ມງຳນ HACCP ຄວນດຳເນີນກຳນວິເຄຳະຫຳສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ ເພ່ ອກຳ
ນດແຜນງຳນ HACCP ຊຶ່ ງສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍນນັໍ້ ມີຄນ
ຸ ລ ັກສະນະທີ່ສຳມຳດກຳຈ ັດ ຫ ຫຼຸດ
ຜອ
່ ນໄປສລ
່ ະດ ັບທີ່ຮອງຮ ັບໄດ ໍ້ ຊຶ່ ງມີຄວຳມສຳຄ ັນ ຕ່ ກຳນຜະລິດອຳຫຳນທີ່ ປອດໄພ.
ກຳນດຳເນີນກຳນວິເຄຳະສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ,

ໍ້ ໃນ
ຄວນປະກອບດວ
ໍ້ ຍເນອ

ທີ່ ສຳມຳດ

່ ັ ລຸມ
ເປັນໄປໄດດ
ໍ້ ງ
່ ນີ:ໍ້
•

ໍ້ ຂອງສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ ແລະ ຜນກະທບທີ່ ຮຳໍ້ ຍແຮງ ຕ່ ສຸຂະພຳບ;
ກຳນມກເກີ
ັ ດຂຶນ

•

ກຳນຕີລຳຄຳທຳງດຳໍ້ ນປະລິມຳນ ແລະ /ຫ ຄຸນນະພຳບ ຂອງສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍທີ່ມີ;

•

ໍ້ ຈຸລິນຊີ ທີ່ ກຽ່ ວຂອ
ກຳນມີຊວ
ີ ດ
ິ ຢລ
່ ອດ ຫລ ກຳນທະວີຄນຂອງເຊອ
ໍ້ ງ;

•

ກຳນຜະລິດ ຫ ກຳນຕກຄຳໍ້ ງຂອງສຳນພິດເບ່ ອ, ເຄມີ ຫ ວ ັດຖຸໃນອຳຫຳນ;

•

ເງ່ ອນໄຂຕຳ່ ງໆທີ່ ນຳພຳໄປສບ
່ ັນຫຳຂຳໍ້ ງເທິງນີ.ໍ້
ກຳນພິຈຳລະນຳ ເຖິງມຳດຕະກຳນຄວບຄຸມ ຊຶ່ ງສຳມຳດນຳໃຊເໍ້ ຂໍ້ຳໃນກຳນຄວບຄຸມສິ່ ງທີ່

ເປັນອ ັນຕະລຳຍແຕລ
່ ະອ ັນ.
ອຳດມີຫລຳຍກວ
່ ຳໜຶ່ ງມຳດຕະກຳນເພ່ ອຄວບຄຸມສິ່ ງທີ່

ມຳດຕະກຳນຄວບຄຸມ
ຕະລຳຍສະເພຳະ

ແລະ

ສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍຫຳຍກວ
່ ຳໜຶ່ ງ

ເປັນອ ັນ

ຊະນິດອຳດຖກຄວບຄຸມໂດຍ

ມຳດຕະກຳນຄວບຄຸມສະເພຳະ.

1
7. ກຳນກຳນດຈຸດທີ່ ຕອ
ໍ້ ງຄວບຄຸມ (ເບິ່ ງຫລ ັກກຳນ 2)

ຈຸດທີ່ ຕອ
ໍ້ ງຄວບຄຸມ(CCP) ອຳດມີຫຳຍກວ
່ ຳໜຶ່ ງຈຸດ ຊຶ່ ງກຳນຄວບຄຸມໄດຖ
ໍ້ ກນຳໃຊ ໍ້ ເພ່ ອ
ໍ້ ໃສສ
ເນັນ
ເປັນອ ັນຕະລຳຍແບບດຽວກ ັນ. ກຳນກຳນດ CCP ໃນລະບບ HACCP ຊຶ່ ງສະ
ິ
່ ່ ງທີ່
ແດງເຖິງແຜນງຳນທີ່ ມີເຫດ

ຜນແບບວິທະຍຳສຳດ.

ກຳນນຳໃຊກ
ໍ້ ຳນຕ ັດສິນແບບຕ ໍ້ນໄມ ໍ້
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(ຕວຢຳ່ ງ , ແຜນວຳດທີ2) ຊຶ່ ງໄດກ
ໍ້ ຳນດແນວທຳງທີ່ ສມເຫດຳມຜນ. ກຳນນຳໃຊກ
ໍ້ ຳນ ຕ ັດສິນ
ແບບຕ ໍ້ນໄມ ໍ້

ຄວນມີລ ັກສະນະປັບປ່ຽນໄດ ໍ້

ສຳມຳດນຳໃຊເໍ້ ຂໍ້ຳ

ແລະ

ໃນກຳນປະຕິບ ັດກຳນ

ສຳລ ັບກຳນຜະລິດ, ກຳນຂຳໍ້ ສ ັດ, ກຳນປຸງແຕງ່ , ກຳນເກັບຮ ັກສຳ ກຳນແຈກຢຳຍ ຫລ ອ່ ນໆ.
ຄວນນຳໃຊຄ
ໍ້ ມ
່ ເຂໍ້ຳໃນກຳນກຳນດ

CCP.

ຕວຢຳ່ ງ

ໍ້ ່ ສຳມຳດ
ກຳນຕ ັດສິນແບບຕ ໍ້ນໄມນີ
ໍ້ ບ

ຖກນຳໃຊໄໍ້ ດໃໍ້ ນທຸກສະພຳບກຳນ. ອຳດນຳໃຊວ
ິ ີກຳນອ່ ນ. ກຳນນຳໃຊກ
ໍ້ ທ
ໍ້ ຳນຕ ັດສິນແບບຕ ໍ້ນໄມນີ
ໍ້ ໍ້
ແມນ
ີ ຳນຝຶກອບຮມ.
່ ຮຽກຮອ
ໍ້ ງໃຫມ
ໍ້ ກ
ຖຳໍ້ ໄດກ
ຈຳເປັນຕອ
ັ ໍ້
ໍ້ ຳນດສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍຢໃ່ ນຂນຕອນທີ່
ໍ້ ງຄວບຄຸມສຳລ ັບ

ຄວຳມ

່ ັ ກຳ່ ວນີ,ໍ້ ຫລ ອ່ ນໆ ສະນນຜະລິ
ປອດໄພ ແລະບ່ ມີມຳດຕະກຳນຄວບຄຸມຢຂ
ງ
ດຕະພ ັນ
ັ ໍ້
ັໍ້
່ ນຕອນດ
່ ັ ກຳ່ ວ ຫລ ກອ
ຫລ ຂນ
ງ
ັໍ້ ຕອນຄວນໄດຖ
ັໍ້
ໍ້ ກດ ັດແປງຢຳ
່ ຂນຕອນດ
່ ນ ຫລ ຫ ັງກຳນຜະລິດເພ່ ອ
ໃຫມ
ີ ຳດຕະກຳນ ຄວບຄຸມ.
ໍ້ ມ
8. ກຳນກຳນດຄຳ່ ວິກດ
ິ ສຳລ ັບຈຸດທີ່ ຕອ
ັ ກຳນ 3)
ໍ້ ງຄວບຄຸມແຕລ
່ ະຈຸດ CCP (ເບິ່ ງຢຫ
່ ກ
ຂອບເຂດທີ່ ກຳນດຕອ
ໍ້ ງໄດລ
ໍ້ ະບສະເພຳະຳຸ

ແລະ

ສອບທຽບໃນ

ແຕລ
່ ະ

ໃນບຳງກລະນີຫຳຍກວ
່ ຳໜ່ ງຂອບເຂດກຳນດໝຳຍ

ຈຸດທີ່ ຕອ
ໍ້ ງຄວບຄຸມ.
ໍ້ ຢຂ
ຈະຖກສຳໍ້ ງຂຶນ
ັໍ້
່ ນຕອນສະເພຳະ.

ບ ັນທັດຖຳນທີ່ ມກໃຊ
ສ
ັ
ໍ້ ວ
່ ນຫລຳຍແມນ
່

ປະກອບດວ
ໍ້ ຍກຳນວ ັດແທກອຸນນະພມ,
ໍ້ w),
ຄວຳມດດຊຶມຂອງນຳ(A

ກຳນມີ

ເວລຳ,
Chlorine

ລະດ ັບຄວຳມຊຸມ
່ ,
ແລະ

ຄຳ່ ຂອງກິ່ ນ

pH,
ລດຊຳດເຊັ່ ນ:

ໍ້ ລະອຽດ.
ກຳນເບິ່ ງຮບລ ັກສະນະພຳຍນອກ ແລະ ເນອ
ໍ້ ເພ່ ອກຳນດຄຳ່ ວິກດ
ໃນບອ
ິ , ຕອ
່ ນທີ່ ນຳໃຊຄ
ໍ້ ມ
່ ລະບບ HACCP ທີ່ ຊຽ່ ວຊຳນໄດສ
ໍ້ ຳໍ້ ງຂຶນ
ໍ້ ງມີກຳນ
່ ັ ກຳ່ ວ ແມນໄດ
ເອຳໃຈໃສ ່ ເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນວຳ່ ຂອບເຂດດງ
ນ
່
ໍ້ ຳໃຊຢ
ໍ້ ຳ່ ງເຕັ ມສວ
່ ນແກກ
່ ຳນ ປະຕິບ ັດ
ງຳນສະເພຳະ,

ຜະລິດຕະພນ
ັ

ຫລ

ກຸມ
ັ ໍ້ ໄດຮ
່ ຜະລິດຕະພ ັນນນທີ່
ໍ້ ັບກຳນພິຈຳລະນຳ.

ໍ້ ອ
ຄຳ່ ວິກດ
ິ ເຫລ່ ຳນີຕ
ໍ້ ງວ ັດແທກໄດ.ໍ້
9. ກຳນສຳໍ້ ງລະບບຕິດຕຳມສຳລ ັບແຕລ
່ ະ CCP (ເບິ່ ງຫລ ັກກຳນ 4)
ກຳນຕິດຕຳມແມນມຳດຕະກຳນ
່

ທີ່ ໄດກ
ໍ້ ຳນດເປັນຕຳຕະລຳງ

ຫລ

ກຳນສ ັງເກດຂອງ

CCP ທີ່ ພວພນ
ັ ກ ັບຂອບເຂດກຳນດໝຳຍ. ວິທີກຳນຕິດຕຳມຕອ
ໍ້ ງສຳມຳດກວດພບໄດກ
ໍ້ ຳນສນ
ໍ້ ນຂຳ່ ວສຳນ
ເສຍຂອງກຳນຄວບຄຸມຢຈ
ຸ
CCP. ພອ
ກຳນຕິດຕຳມຄວນສະໜອງຂມ
ັ ໍ້
່ ດ
ໍ້ ມກ ັນນນ,
ໃຫທ
ຳ່ ງໆ, ເພ່ ອ
ັ ເວລຳ ເພ່ ອດຳເນີນກຳນດ ັດແກ,ໍ້ ເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນກຳນຄວບຄຸມຂອງຂນຕອນຕ
ັ ໍ້
ໍ້ ນ
ປອ
ຄວນໄດດ
ິ ທີ່ ກຳນດໄວ.ໍ້ ຖຳໍ້ ເປັນໄປໄດກ
ັໍ້
ໍ້ ງກ ັນກຳນລະເມີດຂອບເຂດວິກດ
ໍ້ ຳນດ ັດແກຂ
ໍ້ ນຕອນ
ໍ້ ຳ
ເນີນໃນເມ່ ອຜນຂອງກຳນຕິດຕຳມ ໄດຊ
ໍ້ ໃີໍ້ ຫເໍ້ ຫັ ນວຳ່ ມີກຳນສນເສຍກຳນຄວບຄຸມ ຢ່ CCP.
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ໍ້ ຂອງກຳນເບັນບຽງ
ກຳນດ ັດແກຄ
ໍ້ ວນໄດ ໍ້ ດຳເນີນກຳນກອ
່ ນກຳນເກີດຂຶນ

ຫລ

ຄວຳມຖີ່

ຂອງກຳນຕິດຕຳມຕອ
ັໍ້ ພ
ໍ້ ງພຽງພເພ່ ອຮ ັບປະກ ັນວຳ່ ຈຸດ CCP ນນຢ
່ ຳຍໄຕກ
ໍ້ ຳນຄວບຄຸມ.
ໍ້ ນທີ່ ໄດມ
ຂມ
ີ ຳຄຳໂດຍບຸກຄນທີ່ ຖກແຕງ່ ຕງຊຶ່
ັ ໍ້ ງມີຄວຳມຮ ໍ້
ໍ້ ຳ ຈຳກກຳນຕິດຕຳມຕອ
ໍ້ ງໄດຕ
ໍ້ ລ
ແລະ ອຳນຳດໃນກຳນດຳເນີນກຳນກວດແກໃໍ້ ນເມ່ ອຕອ
ໍ້ ງກຳນ. ຖຳໍ້ ກຳນຕິດຕຳມຫຳກບ່ ໄດຕ
ໍ້ ່ ເນ່ ອງ
ກ່ ຕຳມ, ຈຳນວນວິທີກຳນຕິດຕຳມຈຸດ CCP ສວ
ຈະຕອ
ັໍ້
່ ນຫລຳຍນນ,
ໍ້ ງກຳນສຳເລັ ດໃຫໄໍ້ ວວຳ
ເພຳະມນພ
ແລະ ມ ັນຈະບ່ ມີເວລຳສຳລ ັບກຳນທດສອບວິໄຈ. ກຳນວ ັດ
ັ ວພ ັນເຖິງເສັ ໍ້ນສຳຍຂນຕອນ
ັ ໍ້
ແທກທຳງດຳໍ້ ນເຄມີ

ແລະ

ຟິ ຊກ
ິ ມ ັກຖກດຳເນີນຫລຳຍກວ
່ ຳກຳນທດສອບທຳງດຳໍ້ ນຈຸລິນຊີ

ໍ້ ຳນຄວບຄຸມທຳງດຳໍ້ ນຈຸລິນຊີ
ເພຳະວຳ່ ມນສຳມຳດເຮັ
ດໄດສ
ັ
ໍ້ ຳເລັ ດຢຳ່ ງໄວວຳ ແລະ ສຳມຳດບ່ງຊີກ
ຂອງຜະລິດຕະພນ
ັ . ທຸກເອກະສຳນ ແລະ ກຳນບ ັນທຶກໂດຍສມກ ັບກຳນຕິດຕຳມຈຸດ CCP ຕອ
ໍ້ ງ
ໄດລ
ໍ້ ງລຳຍເຊັ ນໂດຍບຸກຄນທີ່ ດຳເນີນກຳນຕິດຕຳມ

ແລະ

ພະນ ັກງຳນຮ ັບຜິດຊອບໃນກຳນທບ

ທວນຄນທີ່ ເປັນທຳງກຳນຂອງບລິສ ັດ.
10. ກຳນກຳນດ ມຳດຕະກຳນກວດແກ ໍ້ (ເບິ່ ງຫລ ັກກຳນ 5)
ມຳດຕະກຳນກວດແກສ
ໍ້ ະເພຳະ

ຕອ
ັ ທະນຳສຳລ ັບແຕລ
ໍ້ ງໄດຖ
ໍ້ ກພດ
່ ະ

CCP

ໃນລະບບ

ໍ້ .
HACCP ແນໃສ ່ ເພ່ ອພິຈຳລະນຳກ ັບກຳນຜິດດຽ່ ງນທີ່ ເກີດຂຶນ
ພຶດຕິກຳຕອ
ໍ້ ງຮ ັບປະກ ັນເຖິງ

CCP

ໄດຢ
ໍ້ ພ
່ ຳຍໄຕກ
ໍ້ ຳນຄວບຄຸມ.

ກຳນປະຕິບ ັດ

່ ັ ກຳ່ ວຕອ
ກຳນດງ
ັ ທີ່ ຖກກະທບຢຳ່ ງຖກຕອ
ໍ້ ງໄດກ
ໍ້ ວມເອຳ ກຳນທຳລຳຍຜະລິດຕະພນ
ໍ້ ງ. ກຳນຜິດເຂ
ວ ແລະ ວິທີກຳນກຳຈ ັດຜະລິດຕະພນ
ັ ຕອ
ໍ້ ງໄດບ
ໍ້ ັນທຶກເປັນເອກະສຳນໄວໃໍ້ ນບດບ ັນທຶກ HACCP.
11. ກຳນສຳໍ້ ງກຳມະວິທີກຳນພິສດ(ເບິ່ ງຫລ ັກກຳນທີ 6)
ກຳນສຳໍ້ ງກຳມະວິທີສຳລ ັບກຳນພິສດ. ກຳນພິສດ ແລະ ວິທີກວດສອບ, ຂນຕອນ
ແລະ
ັໍ້
ກຳນກວດສອບ, ລວມທັງກຳນຊຸມ
່ ຕວຢຳ່ ງ ແລະ ກຳນວິເຄຳະ, ສຳມຳດຖກນຳໃຊ ໍ້ ເພ່ ອກຳນດວຳ່
ລະບບ HACCP ໄດດ
ໍ້ ຳເນີນກຳນຢຳ່ ງຖກຕອ
ໍ້ ງ. ຄວຳມຖີ່ ຂອງກຳນພິສດຄວນໃຫພ
ໍ້ ຽງພເພ່ ອຢັງໍ້
ຢນວຳ່ ລະບບ HACCP ກຳລ ັງດຳເນີນກຳນຢຳ່ ງມີປະສິດທິຜນ.
ກຳນພິສດຄວນປະຕິບ ັດໂດຍບຸກຄນອ່ ນ ຊຶ່ ງບ່ ແມນຜ
່ ທ
ໍ້ ່ ີຮ ັບຜິດຊອບໃນກຳນກວດກຳຕິດຕຳມ ແລະ
ກວດແກ.ໍ້

ໃນບຳງກິດຈະກຳກຳນກວດແກບ
ໍ້ ່ ສຳມຳດປະຕິບ ັດໄດ ໍ້

ກ ັບທີ່,

ກຳນກວດສອບຕອ
ໍ້ ງ

ໄດປ
ຸ ວຸດທິ.
ໍ້ ະຕິບ ັດໂດຍຊຽ່ ວຊຳນຈຳກພຳຍນອກ ຫລ ບຸກຄນທີ່ ສຳມທີ່ ມີຄນ
ແບບຢຳ່ ງຂອງກິດຈະກຳຂອງກຳນພິສດປະກອບດວ
ໍ້ ຍ:
•

ກຳນທວນຄນລະບບ HACCP ແລະ ກຳນບ ັນທຶກ;

•

ກຳນທວນຄນ ກຳນຜິດເຂວ ແລະ ກຳນກຳຈ ັດຜະລິດຕະພນ
ັ ;

•

ໍ້ ນຈຸດ CCP ຖກຮ ັກສຳພຳຍໃຕກ
ກຳນຢັງຢ
ໍ້ ຳນຄວບຄຸມ;
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ໍ້ ນ ປະສິດທິ
ຖຳໍ້ ເປັນໄປໄດ,ໍ້ ກິດຈະກຳກຳນສອບທຽບຕອ
ໍ້ ງໄດລ
ໍ້ ວມໃນກິດຈະກຳນີໍ້ ເພ່ ອຢັງຢ
ຜນຂອງທຸກອງປະ ກອບຂອງແຜນງຳນ HACCP.
12.

ກຳນສຳໍ້ ງລະບບເອກະສຳນ ແລະ ເກັບກຳກຳນບ ັນທຶກ(ເບິ່ ງຫກ
ັ ກຳນທີ7)
ໍ້ ນທີ່ ມີປະສິດທິຜນ
ກຳນເກັບກຳຂມ

ແລະ

ຖກຕອ
ໍ້ ງແມນຈ
່ ຳເປັນສຳລ ັບກຳນນຳໃຊລ
ໍ້ ະບບ

HACCP. ຂນຕອນຕ
ຳ່ ງຂອງລະບບ HACCP ຄວນເຮັດເປັນເອກະສຳນ.
ັ ໍ້

ກຳນເກັບກຳເອ

ກະສຳນ ແລະ ກຳນບ ັນທຶກ ຄວນໃຫເໍ້ ໝຳະສມຕຳມຄຸນລ ັກສະນະ ແລະ ຂະໜຳດຂອງກຳນປະ
ໍ້ ນວຳ່ ລະບບ
ຕິບ ັດງຳນ ແລະ ມີຄວຳມພຽງພ ເພ່ ອຊວ
ຸ ະກິດ ເພ່ ອກວດສອບ ແລະ ຢັງຢ
່ ຍໃຫທ
ໍ້ ລ
HACCP

ແມນມີ
່ ກຳນຄວບຄຸມ

ແລະ

ບຳລຸງຮ ັກສຳດີ.

ຄມ
່ ລະບບ

HACCP

ທີ່ ສຳໍ້ ງໂດຍ

ຊຽ່ ວຊຳນ ( ເຊັ່ ນ: HACCP ສະເພຳະຂອງຂະແຫນງກຳນ) ອຳດນຳໃຊ ໍ້ ເປັນພຳກສວ
່ ນ ນຶ່ ງ
ຂອງເອກກະສຳນ,

ຊຶ່ ງສະຫນອງເອກກະສຳນ

ທີ່ ຕອບສະຫນອງກຳນປະຕິບ ັດກຳນ

ຂອງອຳ

ຫຳນ ສະເພຳະ..
ຕວຢງ
່ ຂອງລະບບເອກະສຳນມີ:
-

ກຳນວິເຄຳະສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ

-

ກຳນກຳນດຈຸດທີ່ ຕອ
ໍ້ ງຄວບຄຸມ (CCP).

-

ກຳນກຳນດຂອບເຂດທີ່ ຄວນເອຳໃຈໃສ ່

ຕວຢຳ່ ງຂອງກຳນບ ັນທຶກມີ:
-

ກິດຈະກຳຕິດຕຳມຈຸດທີ່ ຕອ
ໍ້ ງຄວບຄຸມ CCP

-

ກຳນບຽ່ ງເບັ່ ນ ແລະ ກຳນກວດແກທ
ໍ້ ່ ີກຽ່ ວຂອ
ໍ້ ງ

-

ວິທີກຳນປະຕິບ ັດກຳນກວດສອບ

-

ກຳນດ ັດປັບຂອງ ແຜນງຳນ HACCP

ກຳນຝຶກອບຮມ
ກຳນຝຶກອບຮມກຽ່ ວກ ັບຫ ັກກຳນ ແລະ ລະບບກຳນນຳໃຊ ໍ້ HACCP ໃຫແ
ຸ ຄະລຳ
ໍ້ ກບ
່ ກ
ກອນໃນໂຮງງຳນ, ລ ັດຖະບຳນ ແລະ ນ ັກວິຊຳກຳນ ແລະ ກຳນເພີໍ້ມຈິດສຳນຶກໃຫຜ
ໍ້ ບ
ໍ້ ລິໂພກ
ແມນອ
ບ ັດລະບບ HACCP ທີ່ ມີປະສິດທິຜນ.
ັ ໍ້
່ ງປະກອບທີ່ ຈຳເປັນສຳລ ັບກຳນຈ ັດຕງປະຕິ
ກຳນຊວ
່ ຍເຫອ
HACCP,

ເພ່ ອສະໜັບສະໜນໄດແ
ໍ້ ຜນງຳນ

ໃນກຳນພດ
ັ ທະນຳກຳນຝຶກອບຮມສະເພຳະ
່ ັ ນນັ ໍ້
ດງ

ຄມ
່ ແນະນຳໃນກຳນເຮັດວຽກ

່ ັ ທີ່
ດງ

ແລະ

ໍ້
ວິທີກຳນຄວນຖກສຳໍ້ ງຂຶນ

ດວ
ໍ້ ຍກຳນກຳນດໜຳໍ້ ວຽກຂອງບຸກຄະລຳກອນທີ່ ປະຕິບ ັດຢແ
່ ຕລ
່ ະຈຸດທີ່ ຕອ
ໍ້ ງຄວບຄຸມ (CCP).
ໍ້ ງຕ ໍ້ນ,ອຸດສະຫະກຳ,
ກຳນຮວ
່ ມມລະຫວຳ່ ງຜຜ
ໍ້ ະລິດເບອ
ຂອງ

ຜບ
ໍ້ ລິໂພກ

ແລະ

ອງກອນທີ່ ຮ ັບຜິດຊອບ

ກຸມ
່ ກຳນຄຳໍ້ ,

ອງກຳນຈ ັດຕງັໍ້

ແມນມີ
່ ຄວຳມສຳຄ ັນເປັນຢຳ່ ງຍິ່ ງ.

ຄວນໃຫໍ້
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ໂອກຳດໃນກຳນສະໜອງໃຫມ
ີ ຳນຝຶກອບຮມຮວ
ໍ້ ກ
່ ມກ ັນລະຫວຳ່ ງ
ອງກຳນຄຸມ
ໍ້ ຄອງ

ເພ່ ອຊຸກຍ ໍ້

ແລະ

ບຳລຸງຮ ັກສຳ

ພຳກສວ
່ ນອຸດສະຫະກຳ
ກຳນພວພນ
ັ ຢຳ່ ງຕ່ ເນ່ ອງ

ແລະ
ແລະ

ສຳໍ້ ງຄວຳມເຂໍ້ຳ ໃຈໃນກຳນນຳໃຊລ
ໍ້ ະບບ HACCP ໃນຕວຈິງ.
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ແຜນວຳດ 1
ກຳນນຳໃຊລ
ມີລ ັກສະນະວິທະຍຳສຳດ
ັໍ້
ໍ້ ະບບ HACCP ຕຳມຂນຕອນທີ່
1.

2.
3.

ເຕໍ້ຳໂຮມທີມງຳນຂອງ HACCP

ພນ
ັ ລະນຳຜະລິດຕະພນ
ັ

ກຳນດຈຸດປະສງຂອງກຳນນຳໃຊ ໍ້

4.
ສຳໍ້ ງກຳນໄຫວຽນຂອງເອກະສຳນ
5.
6.

ໍ້ ນພຳຍໃນສະຖຳນທີ່ ກຽ່ ວກ ັບກຳນໄຫວຽນຂອງແຜນ
ຢັງຢ
ເຮັດບ ັນຊີລຳຍຊ່ ທຸກອ ັນຕະລຳຍ
ດຳເນີນກຳນວິເຄຳະສິ່ ງທີ່ ເປັນອ ັນຕະລຳຍ
ກຳນດມຳດຕະກຳນຄວບຄຸມອ ັນຕະລຳຍ

7.

ກຳນດຈຸດ CCPs

8.

ສຳໍ້ ງຂອບເຂດກຳນດໝຳຍແຕລ
່ ະຈຸດ CCPs

9.

ສຳໍ້ ງລະບບຕິດຕຳມສຳລ ັບແຕລ
່ ະຈຸດ CCPs

10.
11.

( ເບິ່ ງແຜນວຳດ2 )

ໍ້
ກວດແກພ
ໍ້ ຶດຕິກຳສຳລ ັບກຳນຜິດເຂວທີ່ ອຳດເກີດຂຶນ

ສຳໍ້ ງກຳມະວິທີໃນກຳນພິສດ

12.
ສຳໍ້ ງລະບບເອກະສຳນ ແລະ ກຳນບ ັນທຶກ
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ແຜນວຳດ 2
ແບບຢຳ່ ງຂອງກຳນຕ ັດສິນແບບຕ ໍ້ນໄມ ໍ້ ເພ່ ອກຳນດຈຸດ CCPs
(ຕອບຄຳຖຳມໃນແຕລ
ັ ໍ້
່ ະຂນຕອນ)
Q1.
ມີມຳດຕະຖຳນຄວບຄຸມບ່ ?

ບ່

ແມນ
່

ດ ັດແປງຂນຕອນ,
ວິທີ ຫ ຜະລິດຕະພນ
ັ ໍ້
ັ

ກຳນຄວບຄຸມສຳລ ັບຄວຳມປອດໄພ

ແມນ
່

ໍ້
ຈຳເປັນບຢໃ່ ນຂນຕອນນີ
?
ັ ໍ້
ບ່

Q2.

ບ່ ແມນ
່ CCP

ຢຸດ( * )

ມີຂນຕອນສະເພຳະທີ່
ອອກແບບເພ່ ອກຳຈ ັດ ຫ ຫຼຸດຜອ
ັ ໍ້
່ ນສິ່ ງທີ່ ເປັນ
ໍ້ ໄປສລ
ອ ັນຕະລຳຍ ທີ່ ມກເກີ
ັ ດຂຶນ
່ ະດ ັບທີ່ຮ ັບຮອງໄດ?ໍ້ (**)

ແມນ
່

ບ່
*Q3.

ໍ້ ກຳຍລະດ ັບ
ກຳນປນເປໍ້ ອນພອ
ໍ້ ມກ ັບອ ັນຕະລຳຍທີ່ໄດກ
ໍ້ ຳນດສຳມຳດເກີດຂຶນ
ໍ້ ໄປສລ
ທີ່ ຮ ັບຮອງໄດ ໍ້ ຫ ສຳມຳດເພີໍ້ມຂຶນ
່ ະດ ັບທີ່ຮ ັບຮອງບ່ ໄດ?ໍ້ (**)

ແມນ
່

ບ່

ບ່ ແມນ
່ CCP

ຢຸດ( * )

່ ໄປຈຳກ ັດອ ັນຕະລຳຍທີ່ໄດກ
ຂນຕອນຕ
ັ ໍ້
ໍ້ ຳນດ ຫ
*Q4.

ໍ້ ໄປສລ
ຫຼຸດຜອ
່ ນສິ່ ງທີ່ ອຳດຈະເກີດຂຶນ
່ ະດ ັບທີ່ຮ ັບຮອງໄດບ
ໍ້ ່ ? (**)
ແມນ
່
ບ່ ແມນ
່ CCP

ບ່

ຈຸດທີ່ ຕອ
ໍ້ ງຄວບຄຸມ CCP

ຢຸດ( * )

(*) ດຳເນີນກຳນພິຈຳລະນຳອ ັນຕະລຳຍອຶ່ນຕ່ ໄປໃນຂນທີ່
ັ ໍ້ ໄດອ
ໍ້ ະທິບຳຍ
(**) ລະດ ັບຮ ັບຮອງໄດ ໍ້ ແລະ ຮ ັບຮອງບ່ ໄດ ໍ້ ຕອ
ໍ້ ງໄດກ
ໍ້ ຳນດພອ
ໍ້ ມກ ັບຈຸດປະສງທ່ ວໄປໃນກຳນບ່ງຊີໍ້
CCPs ຂອງແຜນງຳນ HACCP
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ແຜນວຳດ 3
ແບບຢຳ່ ງຂອງຕຳຕະລຳງ HACCP
1.

ພນ
ັ ລະນຳຜະລິດຕະພນ
ັ

2.

ແຜນວຳດກຳນໄຫວຽນຂອງຂນຕອນ
ັ ໍ້

ລຳຍກຳນ
ຂນຕອນ
ັໍ້

ສິ່ ງທີ່ ເປັນ
ອ ັນຕະລຳຍ

4.

ມຳດຕະກຳນ ຈຸດທີ່ ຄວນຄວບ
ຄວບຄຸມ

ຄຸມ(CCPS)

ຂອບເຂດທີ່

ກຳມະວິທີ

ກວດກຳ

ກຳນບ ັນ

ຄວນເອຳ

ໃນກຳນ

ພຶດຕິກຳ

ທຶກ

ໃຈໃສ ່

ຕິດຕຳມ

ກຳນພິສດ
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