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ບົດນາ
ຜູ້ບລໂພກ ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງຂຶັ້ນ ໃນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຈາກຟາມ ເຖງ ຜູ້ບລໂພກ.
ເພາະສະນັັ້ນ ອຸດສາຫະກາອາຫານຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບ ການພຈາລະນາ ໃນການປັບປຸງທາງດ້ານສຸກຂາອະນາໃມຕັັ້ງແຕ່ເລີໍ່ມປູກ
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ວັດຖຸດບທາງການກະເສດ ການແປຮູບ ແລະ ການນາໃຊ້. ເມໍ່ອເລີໍ່ມຕົັ້ນສັດຕະວັດທີ 20 ບັນຫາກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ຂອງ
ອາຫານຈານວນໜຶໍ່ງໄດ້ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກປະຊາຊົນ.
ພາກສ່ວນກະສກາ ແລະ ທຸລະກດອາຫານ ມີຄວາມຮັບຜດຊອບທາງກົດໝາຍ ແລະ ທາງດ້ານສນລະທາ ໃນການຜະລດ ແລະ
ປຸງແຕ່ງອາຫານ ທີໍ່ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ບລໂພກ. ໂດຍທົໍ່ວໄປອາດຈະເປັນການໃຊ້ຈ່າຍສູງສາລັບທຸລະກດອາຫານ ແລະ ຜູ້
ບລໂພກ. ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າ ບໍ່ມີການນາເອົາ ຫັກການການຜະລດທີໍ່ດີ ມານາໃຊ້ ການປົນເປັ້ອນ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸ
ກະພາບຂອງຜູ້ບລໂພກ ຊຶໍ່ງຈະເປັນການໃຊ້ຈ່າຍທີໍ່ແພງກ່ວາ. GMPs ແມ່ນເປັນສໍ່ງທີໍ່ຈ າເປັນ ສ າລັບຜູ້ຜະລດ ແລະ
ການແຈກຢາຍ ອາຫານ ທີໍ່ຈະຕ້ອງປອດໄພ ຈາກອັນຕະລາຍ ທາງດ້ານຊີວະພາບ, ທາງດ້ານເຄມີ ແລະ ທາງດ້ານກາຍຍະພາບ.
ມີຄວາມຈາເປັນຢ່າງຍໍ່ງທີໍ່ ອຸດສາຫະກາອາຫານຕ້ອງຈັດການ ວາງແຜນຢ່າງລະອຽດໃນການປະເມີນ, ໃຈ້ແຍກ ແລະ ຄວບຄຸມ
ອັນຕະລາຍທີໍ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນ ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນ ການພັດທະນາສນຄ້າ ແລະ ຂອງຂະບວນການຜະລດ.
ຄູ່ມນີັ້ຂຽນຂຶັ້ນພາຍໃຕ້ ໂຄງການ ADB ລະຫັດ FDD-S3-ICS-INT-16 /FDD-S3-ICS-NAT-12
ເພໍ່ອອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າ: ປັບປຸງ ການປະຕບັດ ສຸກຂາອະນາໃມ ແລະ ສຸກຂາອະນາໃມພດໃນພາກພນ
ັ້ ລຸ່ມ
ແມ່ນັ້າຂອງ. ໂຄງການການຄ້າ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ກົມ ອາຫານ ແລະ ຢາ ທີໍ່ຂຶັ້ນກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງສາທາລະນະ
ລັດ ປະຊາທປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ມາດຕະຖານ GMP ໃນຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ
ແລະ ໂຮງງານຜະລດອາຫານ ບົນພັ້ນຖານ ມາດຕະຖານ CODEX ແລະ ແນວທາງໃນການປະຕບັດຕາມ ລະບົບການຢັັ້ງຢນ
ການນາໃຊ້ມາດຕະຖານ ໂກເດັກຊ ແລະ ກົດລະຫັດ ອາຫານທີໍ່ຖກສຸກຂາອະນາໃມ ແລະ ຫັກການໃນການວເຄາະຄວາມສ່ຽງ.
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ຄາຫຍັ້
ATP

Adenosine Triphosphate

CAC

Codex Alimentarius Commission

CCP

Critical Control Points

CGMP

Current Good Manufacturing Practice

FAO

Food and Agriculture Organization

GMP

Good Manufacturing Practice

HACCP

Hazard Analysis Critical Control Point

QA

Quality Assurance

QC

Quality Control

SOP

Standard Operating Procedure

SSOP

Sanitation Standard Operating Procedure

SPS

Sanitary and Phytosanitary Measures

TBT

Technical Barrier to Trade

WHO

World Health Organization
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I.

ພາກສະເໜີ

GMP ມາດຕະຖານ ການປະຕບັດທີໍ່ດີ ໃນການຜະລດ ເປັນລະບົບທີໍ່ສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃຈວ່າ ຜະລດຕະພັນ ມີການຜະລດທີໍ່
ປອດໄພ ແລະ ຄວບຄຸມຕາມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ ຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ມັນຖກອອກແບບມາເພໍ່ອລົດຄວາມສ່ຽງຈາກ
ອັນຕະລາຍຈາກສໍ່ງທີໍ່ມີຊີວດ ຫສານເຄມີ ໃນການຜະລດອາຫານ. ການປະຕບັດ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ
ສຸຂາພບານ ຫລາຍຢ່າງ ຖເປັນຫັກການ ການປະຕບັດທີໍ່ດີໃນການຜະລດ. ຕາມປະເພນີ ຜູ້ທາການຜະລດອາຫານ ໄດ້ມີ ຄວາມ
ພະຍາຍາມ ໃນການປະຕບັດຕົວຈງ ເພໍ່ອສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃຈ ໃນຂະບວນການຜະລດອາຫານທີໍ່ປອດໄພ.
GMP ເປັນສ່ວນສາຄັນ ຂອງ HACCPໃນລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ທັງໃນທຸລະກດອາຫານ ແລະ ຂັ້ການົດໃນການ
ປະຕບັດທີໍ່ຈາເປັນ ເພໍ່ອເຮັດໃຫ້ທຸລະກດສາມາດ ຜະລດອາຫານທີໍ່ປອດໄພ.
ໃນທຸກກົດໝາຍທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງເນັັ້ນ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບ GMP ແລະ ການຮັບຮອງມາດຕະຖານ ຂອງຜູ້ປະກອບ
ການ. ການຜະລດທີໍ່ດີ ເປັນສໍ່ງສາຄັນ ໃນການຜະລດ ອາຫານ ທີໍ່ປອດໄພ.
ບລໂພກມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ ໃນຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຫານສາເລັດຮູບ ດັໍ່ງນັັ້ນ ອຸດສາຫະກາອາຫານ ຈຶໍ່ງ
ປະເຊີນໜ້າກັບ ການພຈາລະນາຢ່າງເປັນປະຫວັດການ ໃນການປັບປຸງ ກ່ຽວກັບສຸກຂະອະນາໄມ ຈາກ ຂະບວນການຜະລດ
ຈົນເຖງຜູ້ບລໂພກ.
ທຸລະກດ ອາຫານ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜດຊອບທາງກົດໝາຍ ແລະ ສນລະທາ ໃນການຜະລດ ແລະ ປຸງແຕ່ງອາຫານ ທີໍ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້
ຜູ້ບລໂພກ ເປັນອັນຕະລາຍ.
ອາດຈະເປັນການໃຊ້ຈ່າຍທີໍ່ສູງສາລັບ ທຸລະກດ ອາຫານ ຖ້າຫາກບໍ່ປະຕບັດຕາມຫັກການ ການຜະລດທີໍ່ດີ.
GMPs ແມ່ນມາດຕະຖານ ຂັັ້ນຕໍ່າສຸດ ກ່ຽວກັບ ສຸກຂະອະນາໃມ ຂອງລະບົບການຜະລດ ທີໍ່ຕ້ອງມີ ເພໍ່ອຮັບປະກັນ ການ
ຜະລດ ອາຫານທີໍ່ບລສຸດ. ອາຫານທີໍ່ປອດໄພ ແລະ ມີສຸກຂາອະນາໄມ ທັງຫລາຍແມ່ນເນໍ່ອງມາຈາກ ການຜະລດທີໍ່ດີ
ຕາມປະເພນີ ຜູ້ຜະລດອາຫານ ໄດ້ອາໃສ ປະສົບການ ການຜະລດທີໍ່ດີ ພະຍາຍາມ ເຮັດໃຫ້ໝັັ້ນໃຈ ໃນຂະບວນການຜະລດ
ອາຫານສາເລັດຮູບ ທີໍ່ປອດໄພ.
ພະນັກງາກທຸກຄົນໃນທຸລະກດ ອາຫານ ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຂັັ້ນຕອນ ການຜະລດທີໍ່ດີ.
ເພໍ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈ ບົດບາດຂອງ GMP, ສຸຂະອະນາໃມ ແລະ ອາຫານທີໍ່ປອດໄພ ໃນ ອຸດສາຫະກາ ອາຫານ, ແມ່ນມີຄວາມ
ສາຄັນ ທີໍ່ຕ້ອງເຂົັ້າໃຈວ່າ ແນວໃດອາຫານຈຶໍ່ງບໍ່ປອດໄພ ຫ ສາມາດປົນເປັ້ອນໄດ້ແນວໃດ?
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A. ນິຍາມ
ຄະນະກາມາທິການກ່ຽວກັບອາຫານ ໂກເດັກຊ
ແມ່ນການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ FAO, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການອະນາໄມ
ໂລກ WHO. ມີໜ້າທີໍ່ປັບປຸງ, ສົໍ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງມາດຕະຖານອາຫານ ໃຫ້ກົມກນ ເພໍ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການ
ຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ. ໄດ້ພັດທະນາ ມາດຕະຖານອາຫານ ຫລາຍຢ່າງ ທີໍ່ເປັນທີໍ່ຍອມຮັບຈາກສາກົນ ລວມທັງລະບົບ ການ
ວເຄາະຫາຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ການຄວບຄຸມຈຸດສ່ຽງ (HACCP).
ມາດຕະຖານອາຫານ ໂກເດັກຊ Codex Alimentarius
ແມ່ນມາດຕະຖານອາຫານຈານວນໜຶໍ່ງ ທີໍ່ທາງຄະນະກາມາທການໂກເດັກຊ ກ່ຽວກັບອາຫານ ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ເປັນທີໍ່ຖກ
ຍອມຮັບຈາກສາກົນ
ສິີ່ງປົນເປືັ້ອນ
ແມ່ນສໍ່ງແປກປອມ ຫ ສໍ່ງທີໍ່ບໍ່ຕ້ອງການ ທາງກາຍຍະພາບ , ເຄມີ ແລະ ຊີວະພາບ, ຫສໍ່ງໃດໜຶໍ່ງທີໍ່ພົບໃນອາຫານ, ທີໍ່ອາດຈະ
ປະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ຫ ຄວາມເໝາະສົມ ຂອງອາຫານ.
ຈຸດສ່ຽງ ທີີ່ ຈະຕ້ອງຄວບຄຸມ
ແມ່ນຂັັ້ນຕອນ ໃນການວເຄາະຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ການຄວບຄຸມຈຸດສ່ຽງ ທີໍ່ຜູ້ປະຕບັດການ ແລະ ຜູ້ທີໍ່ກຽມການ
ຜະລດ ຄວນຈະມີການຝຶກແອບ ທດທາງໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນ ຫ ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງຈາກອາຫານທີໍ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ. ຂັັ້ນຕອນຂະບວນການຜະລດ ທີໍ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຈະນາໄປສູ່ ອັນຕະລາຍທີໍ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້
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ຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງ
ໃນລະບົບ HACCP ແມ່ນການແບງເຂດ ລະຫວ່າງສໍ່ງທີໍ່ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ປອດໄພ ໃນການປຸງແຕ່ງ ອາຫານ. ແມ່ນຄ່າສູງສຸດ
ຫຄ່າຕໍ່າສຸດ ທາງດ້ານຊີວະພາບ, ທາງເຄມີ ຫ ກາຍຍະພາບ ທີໍ່ຕ້ອງຄວບຄຸມໃນຈຸດທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພໍ່ອປ້ອງກັນ, ກາຈັດ ຫ
ຫຼຸດຜ່ອນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ໃນການເກີດຂັ້ນຂອງອັນຕະລາຍ ຕໍ່ຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຫານ
ການປົນເປືັ້ອນໄຂູ່ວ
ການຂ້າມຜ່ານຂອງການປົນເປັ້ອນ ຈາກ ອາຫານໜຶໍ່ງຜ່ານ ໄປຫາ ອາຫານອໍ່ນ; ມີຄວາມໝາຍວ່າ ການປົນເປັ້ອນໄຂ່ວ ຊຶໍ່ງລວມ
ທັງຜ່ານທາງ ຄົນ, ທາງພາສະນະ ແລະ ອຸປະກອນ
ສຸຂະອະນາໄມ ອາຫານ
ແມ່ນເງໍ່ອນໃຂທັງໝົດ ແລະ ການວັດແທກທີໍ່ຈາເປັນ ເພໍ່ອຄວາມໝັັ້ນໃຈໃນຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມ ຂອງ
ອາຫານ ໃນທຸກຂັັ້ນຕອນ ຂອງຕ່ອງໂສ້ອາຫານ (Codex Alimentarius, 1997b).
ອາຫານ ທີີ່ປອດໄພ
ແມ່ນການຢັັ້ງຢນວ່າ ອາຫານບໍ່ເຮັດໃຫ້ ຜູ້ບລໂພກເຈັບເປັນ ໃນເວລາ ປຸງແຕ່ງ ແລະ/ຫ ຮັບປະທານຕາມການແນະນາ
(Codex Alimentarius, 1997b).
ອາຫານທີີ່ກີ່ໃຫ້ເກີດ ພະຍາດ
ເຊັ້ອໂລກ ປົກະຕຈະຕດເຊັ້ອ ຫ ເປັນພດ ໃນທາມະຊາດ, ເຊໍ່ງເຂົັ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ ພ້ອມກັບອາຫານ
ລະບົບ ການວິເຄາະ ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ການຄວບຄຸມ ຈຸດສ່ຽງ (HACCP)
ແມ່ນລະບົບທີໍ່ຈາແນກ, ປະເມີນ, ແລະ ຄວບຄຸມ ອັນຕະລາຍ ທີໍ່ສາຄັນ ຕໍ່ ຄວາມປອດໄພ ຂອງ ອາຫານ. HACCP ແມ່ນ
ເປັນທີໍ່ຍອມຮັບທາງວທະຍາສາດ ທີໍ່ຮຽບຮຽງເອົາ 7ຫັກການຂອງສາກົນ ຈາກ ຄະນະກາມາທການ ກ່ຽວກັບອາຫານ ໂກເດັກຊ
(Codex Alimentarius, 1997b).
ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ
ແມ່ນຕົວແທນ ທາງຊີວະພາບ, ເຄມີ ຫ ກາຍຍະພາບ ໃນອາຫານ, ຫ ເງໍ່ອນໄຂຂອງອາຫານ ທີໍ່ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ມີຜົນກະທົບ
ຕໍ່ສຸກະພາບ(Codex Alimentarius, 1997b)
ຫັກການ ການປະຕິບັດທີດ
ີ່ ີ ໃນການຜະລິດ GMP
ຂັ້ການົດ ໃນການປະຕບັດ ທີໍ່ຈາເປັນ ທີໍ່ ເຮັດໃຫ້ ທຸລະກດອາຫານ ສາມາດ ຜະລດ ອາຫານທີໍ່ປອດໄພ
C ໃນ CGMP ມາຈາກ "current,"ມີຄວາມໝາຍວ່າປະຈຸບັນ . US FDA ໄດ້ອອກກົດໝາຍ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ທຸກບລສັດ ນາ
ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ລະບົບ ທີໍ່ທັນສະໃໝ ໃນປະຈຸບັນ ເພໍ່ອຄວາມສອດຄ່ອງ ທາງກົດໝາຍ.
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ສັດລົບກວນ / ພາຫະນາເຊືັ້ອ: ແມ່ນສໍ່ງທີໍ່ມີຊີວດ ເຊັໍ່ນ ໜູ, ສັດເລອຄານ, ແມງໄມ້ ແລະ ນົກ ທີໍ່ສາມາດປົນເປັ້ອນ
ອາຫານໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ.
ຂັ້ການົດເບືັ້ອງຕົນ
ັ້ ຂອງໂຄງການ: ແມ່ນຂັັ້ນຕອນການປະຕບັດ, ລວມທັງ ການປະຕບັດທີໍ່ດີ ໃນການຜະລດ ທີໍ່ບົໍ່ງບອກ
ເຖງ ເງໍ່ອນໄຂການປະຕບັດ ທີໍ່ເປັນພັ້ນຖານໃຫ້ແກ່ລະບົບ ການປະເມີນ ແລະ ການຄວບຄຸມ ຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ
ການຂ້າເຊືັ້ອ: ຂ້າເຊັ້ອຈຸລນຊີ ທີໍ່ຢູ່ໃນອຸປະກອນ, ພາສະນະ ແລະ ໂຄງສ້າງ ໂດຍການນາໃຊ້ ສານເຄມີ ຫ ເຕັກນກສະເພາະ
ຂັັ້ນຕອນ ມາດຕະຖານ ການປະຕິບັດ ໃນການຂ້າເຊືອ
ັ້ SSOP: ແມ່ນການຂຽນ ຂັນ
ັ້ ຕອນການປະຕບັດ ສະເພາະ
ທີໍ່ຈາເປັນ ເພໍ່ອແນ່ໃຈ ໃນເງໍ່ອນໃຂ ການຂ້າເຊັ້ອ ໃນໂຮງງານອາຫານ. ລວມທັງ ຂຽນ ຂັັ້ນຕອນ ໃນການທາຄວາມສະອາດ
ແລະ ຂ້າເຊັ້ອ ເພໍ່ອປ້ອງກັນ ການເຈອປົນ
ພາສະນະ: ລວມມີ ມີດ, ບ່ວງ, ເຄໍ່ອງປັໍ່ນ ແລະ ອໍ່ນໆ ທີໍ່ໃຊ້ດ້ວຍມ ໃນການຜະລດອາຫານ ແລະ ຂະບວນການຮັບເໝົາຈັດ
ອາຫານ.

B. ມາດຕະຖານອາຫານ ໂກເດັກຊ
ແມ່ນຫຍັ້ມາຈາກ ມາດຕະຖານສາກົນ ທີໍ່ອ້າງອງຈາກອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ພາຍໃຕ້ການຕົກລົງກ່ຽວກັບ ສຸກຂາອະ
ນາໃມ ແລະ ສຸກຂາອະນາໃມພດ (SPS) ແລະ ອຸປະສັກທາງດ້ານເຕັກນກໃນການຄ້າ (TBT) ໃນການຕັດສນ ພພາກສາ ນານາ
ຊາດ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຫານ ແລະ ການຄ້າ. ຫັກການພັ້ນຖານຂອງ ມາດຕະຖານອາຫານ ໂກເດັກຊ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຫານ ແມ່ນ ການວເຄາະຄວາມສ່ຽງ.
ສ່ວນປະກອບໃນການວເຄາະຄວາມສ່ຽງມີ:
1, ປະເມີນຄວາມສ່ຽງ: ແຍກແຍະອັນຕະລາຍ, ລັກສະນະຂອງອັນຕະລາຍ, ເປີດເຜີຍການປະເມີນ, ວເຄາະລັກສະນະຄວາມ
ສ່ຽງທັນທີທັນໃດ, ຜົນກະທົບໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນໄລຍະຍາວ ຕໍ່ສຸກະພາບຂອງຄົນ.
2, ການບລຫານຄວາມສ່ຽງ: ມີການວັດແທກທີໍ່ເໝາະສົມເພໍ່ອຄວບຄຸມ, ເພໍ່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດ ຫ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງ ນ້ອຍ
ລົງ.
3, ການສໍ່ສານຄວາມສ່ຽງ: ການົດວທີທາງທີໍ່ດີ ໃນການສໍ່ສານ ຂັ້ມູນ ທີໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ປະຊາກອນ.

C. ສິບ ຫກ
ັ ການຂອງ GMP
ສບຫັກການຂອງ GMP ທີໍ່ບົໍ່ງບອກເຖງຄວາມຫລາກຫລາຍ ຂອງ ຂອບເຂດ ລວມມີ ຄວາມສະອາດ, ຄຸນສົມບັດຂອງບຸກ
ຄະລາກອນ ແລະ ການເກັບຮັກສາການບັນທຶກ, ທັງໝົດໃນຄວາມພະຍາຍາມ ໃຫ້ໝັັ້ນໃຈໃນຄວາມປອດໄພ ໃນການຜະລດ
ແລະ ນັບຖ ກົດລະບຽບຂອງ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ໂອກາດໃນການປົນເປັ້ອນ ຫ ຄວາມຜດພາດຂອງຄົນ
ນ້ອຍລົງ .
1, ການຂຽນ ຂັັ້ນຕອນປະຕິບັດ
ຂຽນຂັັ້ນຕອນການປະຕບັດ ເພໍ່ອເຮັດໃຫ້ບ່ອນເຮັດວຽກມີມາດຕະຖານທີໍ່ຊັດເຈນ, ໝັັ້ນໃຈວ່າວຽກ ຫຂັັ້ນຕອນ ໄດ້ຖກ
ປະຕບັດແບບດຽວກັນໃນແຕ່ລະຄັັ້ງ ແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນ ຕາມທີໍ່ຂຽນໄວ້ໃນຂັ້ແນະນາ.
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2, ປະຕິບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ
ຂັັ້ນຕອນທີໍ່ຂຽນໄວ້ ຈະມີຜົນ ຖ້າຫາກມີການຕດຕາມ ສໍ່ງສາຄັນ ບໍ່ອະນຸຍາດ ໃຫ້ມີການລັດຂັັ້ນຕອນ ຫ ປັບປ່ຽນ. ການບດ
ເບອນໄດໆ ຈາກຄາແນະນາ ທີໍ່ຂຽນໄວ້ອາດຈະມີຜົນທົບຕໍ່ ຄຸນນະພາບທີໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ຂອງຜະລດຕະພັນ.
3, ສ້າງເອກກະສານ ເພືີ່ອສາມາດກວດສອບຍ້ອນກັບ
ຫັກການນີັ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການເຮັດວຽກຕ້ອງມີ ເອກະສານ ທີໍ່ ວ່ອງໄວ ແລະ ຖກຕ້ອງ ສາມາດເຮັດໃຫ້ ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ຕໍ່
ກົດໝາຍ ແລະ ສາມາດກວດສອບບັນຫາ ຍ້ອນກັບໄດ້. ການບັນທຶກທີໍ່ຖກຕ້ອງ ເຮັດໃຫ້ສາມາດ ປະເມີນ ສໍ່ງທີໍ່ເກີດຂຶັ້ນໃນ
ເວລາ ມີບັນຫາ ຫ ມີການຮ້ອງຟ້ອງ ກ່ຽວກັບສນຄ້າ. ການເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກ ຍັງເປັນຂັັ້ນຕອນທີໍ່ແນ່ນອນໃນຂັ້ການົດຂອງ
GMP.
4, ການອອກແບບ
ການອອກແບບ ສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນ ເພໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນ ໂອກາດ ໃນການປົນເປອນໄຂວ່ ແລະ ເພໍ່ອຫີກ
ລ້ຽງ ການເຈອປົນ ແລະ ຂໍ໊ຜດພາດ
5, ຮັກສາ ສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນ ໃຫ້ຄົງສະພາບ.
ສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນ ຕ້ອງມີການບາລຸງຮັກສາໃຫ້ຖກຕ້ອງ, ມີເອກະສານຂຽນບັນທຶກ ເພໍ່ອເປັນສໍ່ງອ້າງ
ອງ ກ່ຽວກັບວຽກທີໍ່ໄດ້ເຮັດ. ມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມກັງວົນ ໃນເລໍ່ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຫີກລ້ຽງ ບັນຫາ ທີໍ່ອາດ
ຈະເກີດຂຶັ້ນ ກ່ຽວກັບການປົນເປັ້ອນ ແລະ ການຄວບຄຸມ ຄຸນນະພາບ
6, ວຽກງານການກວດສອບ
ການກວດສອບ ສາມາດເຮັດໄດ້ ຜ່ານເອກະສານ ແລະ ການເຮັດຖກຕ້ອງຕາມຂັັ້ນຕອນທີໍ່ຂຽນໄວ້, ຈຶໍ່ງໝັັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີ ຈະດາເນີນໄປຕາມແຜນ.
7, ຄວາມສາມາດ ໃນການເຮັດວຽກ
ຈະຕ້ອງ ສາທດໃຫ້ພະນັກງານແຕ່ລະຄົນເບໍ່ງ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບວຽກຂອງເຂົາເຈົັ້າ. ເຖງຢ່າງໃດກຕາມ ນຍາມຂອງຄາວ່າ
ຄວາມສາມາດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ ສາລັບແຕ່ລະຄົນ ດັໍ່ງນັັ້ນຈຶໍ່ງຕ້ອງການົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ພັດທະນາຄວາມສາມາດ ໃນ
ສະຖານທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
8, ຄວາມສະອາດ
ເພໍ່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຜະລດຕະພັນໄດ້ຖກປົກປ້ອງຈາກ ການປົນເປັ້ອນ. ສໍ່ງທາອດທີໍ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄ ການທາຄວາມສະອາດ ຢູ່
ໃນສະຖານທີໍ່ເຮັດວຽກ ໃຫ້ເປັນພຶດຕກາ ປະຈາທຸກວັນ. ຍ້ອນວ່າລະດັບຄວາມສະອາດທີໍ່ຕ້ອງການ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບປະເພດຂອງ
ສນຄ້າທີໍ່ຈະຜະລດ, ມາດຕະຖານຈຶໍ່ງຕ້ອງມີຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກເພໍ່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມີການປະຕບັດຕາມແນວທາງການທາຄວາມ
ສະອາດ ທີໍ່ເໝາະສົມ.
9, ການຄວບຄຸມສ່ວນປະກອບ
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ຫັກການນີັ້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສ້າງ ຄຸນນະພາບຂອງຜະລດຕະພັນໂດຍກົງ ຜ່ານການຄວບຄຸມຢ່າງເປັນລະບົບ ຂອງສ່ວນ
ປະກອບ ແລະ ຂະບວນການທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຕ່ລະຜະລດຕະພັນ. ການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ດ້ານຕ່າງໆເຊັໍ່ນ: ການຜະລດ,
ການບັນຈຸ, ການຕດສະຫລາກ, ການກະຈາຍສນຄ້າ ແລະ ການຕະຫລາດ.
10, ການກວດສອບເພືີ່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ
ສຸດທ້າຍ ຫົນທາງດຽວ ທີໍ່ຈະໃຈ້ແຍກໄດ້ວ່າ GMP ໄດ້ຖກຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ດີຊໍ່າໃດ ຈະຕ້ອງມີການວາງແຜນການກວດສອບ
ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ເພໍ່ອປະເມີນຜົນສາເລັດ ຂອງການປະຕບັດຕາມຂັ້ບັງຄັບຂອງ GMP.

D. ສິບ ຂັ້ບງ
ັ ຄັບ/ລະບຽບ ຂອງ GMP
1) ອອກແບບສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຖືກຕ້ອງແຕູ່ເລີີ່ມຕົັ້ນ
•

ແຜນຜັງ ສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ

ເປົັ້າໝາຍແມ່ນເພໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດໃນການປົນເປອນໄຂວ່ ແລະ ເພໍ່ອຫີກລ້ຽງການເຈອປົນ ແລະ ຂໍ໊ຜດພາດ.
ຕົວຢ່າງ: ຍົກຍ້າຍການຈາລະຈອນທີໍ່ບຈາເປັນອອກຈາກພັ້ນທີໍ່ການຜະລດທີໍ່ສົໍ່ງຜົນເຖງສະພາບແວດລ້ອມທີໍ່ອັນຕະລາຍ
•

ແຍກວັດຖຸ, ສນຄ້າ ແລະ ສ່ວນປະກອບ ເພໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນ

2) ຂະບວນການກວດສອບ
ການອອກແບບ ແລະ ປຸກສ້າງສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ບໍ່ສາມາດຢນຢັນໄດ້ວ່າ ຈະສາມາດຄວບຄຸມການປະຕບັດໄດ້.
ດັໍ່ງນັັ້ນ, ຈຶໍ່ງຕ້ອງມີການກວດສອບ. ການປະຕບັດໃຫ້ຄົງທີໍ່ ແມ່ນກຸນແຈສາຄັນເພອບໍ່ໃຫ້ມີໍ່ການປະປົນ ແລະ ຂັ້ຜດພາດ ທີໍ່ອາດ
ຈະເກີດຂນ.
3) ຂຽນຂັັ້ນຕອນໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ເຮັດຕາມນັນ
ັ້
ຂັັ້ນຕອນຕ້ອງ ຊັດເຈນ, ກະທັດຮັດ ແລະ ມີເຫດຜົນ.

4) ລະບຸວ່າໃຜເຮັດຫຍັງ
ພະນັກງານທັງໝົດຈະຕ້ອງເຂົັ້າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງ ໃນສໍ່ງທີໍ່ພວກເຂົາຕ້ອງເຮັດ ໃນແຕ່ລະມັ້. ຫີກລ້ຽງການເຂົັ້າໃຈຜດ ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ຄຸນນະພາບຂອງສນຄ້າ.
5) ເກັບຮັກສາ ການບັນທຶກໄວ້ໃຫ້ດີ
ການບັກທຶກທີໍ່ດີ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂົັ້າເຖງ ທຸກໆເຫດການ ທີໍ່ເກີດຂຶັ້ນ ໃນລະຫວ່າງການຜະລດ ແຕ່ລະງວດ ຈາກການຮັບວັດຖຸ
ດບ ຈົນເຖງການສົໍ່ງອອກສນຄ້າ.
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6) ຝຶກ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ
7) ຝຶກ/ປະຕິບັດ ສຸຂາອະນາໄມທີດ
ີ່ ີ.
8) ຮັກສາສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ອຸປະກອນໃຫ້ຄົງສະພາບ.
9) ການຄວບຄຸມ ການຖືຄອງ ແລະ ການກະຈາຍສິນຄ້າ, ບລສັດຕ້ອງມີການຄວບຄຸມ ເພໍ່ອບໍ່ໃຫ້ ມີການປົນເປັ້ອນ,
ປະປົນ ແລະ ຂັ້ຜດພາດ. ໃຫ້ແຍກພັ້ນທີໍ່ ເພໍ່ອສາມາດກວດສອບ ແລະ ທົດສອບສນຄ້າໄດ້.
10) ເຮັດການກວດສອບ ຢູ່າງສະໝີ່າສເໝີ.

E. ພືັ້ນຖານ GMP ໃນທຸລະກິດ ອາຫານ
ການຜະລດທີໍ່ດີຕ້ອງຄວບຄຸມ ຫາຍພັ້ນຖານ ການປະຕບັດ ແລະ ຂັັ້ນຕອນທີໍ່ຖກຕ້ອງຕາມຂັ້ການົດ ໂດຍທຸລະກດອາຫານ.
a) ການກີ່ຕັັ້ງ: ການອອກແບບ ແລະ ສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ.
1, ສະຖານທີໍ່ - ໂຄງສ້າງແລະແຜນຜັງຂອງ ໂຮງງານອາຫານຕ້ອງຖກຕ້ອງ.
2, ພນທີໍ່ຈັດກຽມອາຫານ
3, ສໍ່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ - ນ້ໍາ, ໄຟ, ຫ້ອງນ ້ໍາ
4, ອຸປະກອນ
b) ບຸກຄະລາກອນ
1, ສຸຂະພາບ ຂອງພະນັກງານ ແລະ ສຸຂາອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ
2, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ອາຫານ ທີໍ່ຖກຫັກສຸຂາອະນາໄມ

c) ຄວບຄຸມຂະບວນການ ແລະ ການປະຕິບັດ
ຮັບ/ສົໍ່ງກັບ ວັດຖຸດບ
ສາງເກັບອາຫານ
ການກະກຽມອາຫານ
ການຮັກສາຄວາມຮ້ອນ ແລະ ເຢັນ
ການຫຸ້ມຫໍ່
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d) ການຂົນສົີ່ງ: ສາຍພານ ແລະ ຕູ້ຄອນເທນເນີ, ການສົໍ່ງສນຄ້າ
e) ການຄວບຄຸມສັດ - ຈັດຕັັ້ງປະຕບັດແຜນການຄວບຄຸມສັດໃຫ້ມີປະສດທຜົນ
f) ການບາລຸງຮັກສາແລະສຸຂາອະນາໄມ ຄວາມສະອາດຂອງໂຮງງານອາຫານ, ອຸປະກອນ, ພາຊະນະ, ພັ້ນ, ຝາ
ຜະໜັງ, ເພດານ ແລະອໍ່ນໆ.
g) ບັນທຶກ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດສອບ

F. ເອກະສານ GMP
ເພໍ່ອຊ່ວຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ GMP ໃຫ້ມີປະສດທພາບ ພາຍໃນທຸລະກດອາຫານ, ແນະນາໃຫ້ສ້າງ ເອກະສານ ຂັັ້ນຕອນ
ການຜະລດແນວໃດ ທີໍ່ທຸລະກດອາຫານ ປະຕບັດຢູ່. ການເກັບຮັກສາ ການບັນທຶກ ກເປັນສໍ່ງສາຄັນເຊັໍ່ນກັນ ເພໍ່ອສະໜັບສະ
ໜູນໃຫ້ ລະບົບ ໄດ້ຖກຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ.

G. ການກວດກາ ລະບົບ GMP
ເພໍ່ອຢນຢັນ ປະສດທພາບ ຂອງການປະຕບັດ ການຜະລດທີໍ່ດີ, ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດ ຕໍ່ທຸລະກດອາຫານ ຖ້າຫາກວ່າສາມາດ
ກວດສອບການຜະລດ ດ້ວຍຕົນເອງ. ໂດຍທົໍ່ວໄປແລ້ວ ສາມາດເບໍ່ງເຫັນໄດ້ງ່າຍ ເຖງຄວາມ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຄາດຫວັງ
ຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຂັ້ກາໜົດຂອງກົດໝາຍ. ການກວດກາ ນີັ້ຄວນຈະຄອບຄຸມເອົາ ການປະເມີນພັ້ນທີໍ່ທັງໝົດ ເພໍ່ອການົດ
ລະດັບຄວາມສອດຄ່ອງ ຂອງການຜະລດທີໍ່ດີ. ບົດບັນທຶກຂອງການກວດກາພາຍໃນນີັ້ ຕ້ອງໄດ້ເກັບໄວ້ເປັນຫັກຖານ ໃນການ
ກວດສອບ ເພໍ່ອອອກໃບ ຢັັ້ງຢນຈາກບຸກຄົນທີສາມ (ເຊັໍ່ນ: ພາກລັດຈະແມ່ນ ກອຢ ຫ ພາກເອກະຊົນຈະເປັນ ບລສັດ/ອົງ
ກອນກວດສອບ (Certify Body). ທຸກໆບັນຫາ ລະບຸໃນຂະນະການກວດກາພາຍໃນ ຄວນຈະຖກແກ້ໄຂໃຫ້ໄວທີໍ່ສຸດ ແລະ
ຊອກຫາສາເຫດທີໍ່ເກີດຂຶັ້ນ ເພໍ່ອຫີກເວັັ້ນເຫດການຊັ້າຊ້ອນ.
ເພໍ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ GMP ກ່ອນອໍ່ນໝົດໂຮງງານຜະລດອາຫານ ຄວນພັດທະນາການກວດສອບ ໂດຍ
ລວບລວມເອົາ ຂັ້ການົດທີໍ່ລະບຸໄວ້ໃນລາຍການກວດສອບ (ເອກະສານແນບ 1-3) ແລະ ສົມທຽບ ຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງ
ເງໍ່ອນໃຂປະຈຸບັນ ແລະ ລະດັບ ຄວາມຄາດຫວັງ ໃນການປະຕບັດຕາມຂັ້ ການົດທຸກຢ່າງ.

H. ປະໂຫຍດ ຂອງການຍັງ
ັ້ ຢືນ ລະບົບມາດຕະຖານ ການຜະລິດທີີ່ດີ
➢

ການຢັັ້ງຢນ GMP ແມ່ນການຮັບປະກັນ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ ຂອງຂະບວນການຜະລດອາຫານ ແລະ ທັງສອດຄ່ອງກັບຂັ້
ການົດ ກົດໝາຍ ອາຫານ ທີໍ່ປອດໄພ

➢

ເປັນການຮັບປະກັນ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງອາຫານ.

➢

ເພີໍ່ມຄວາມໝັັ້ນໃຈໃຫ້ລູກຄ້າ

➢

ປະຕບັດຕາມ ຂັ້ການົດ GMP ແມ່ນສາມັນສານຶກ ຕໍ່າສຸດ ຂັ້ການົດ ກ່ຽວກັບ ສຸກຂາອະນາໄມ ຂອງ ຂະບວນການ
ຜະລດ ຕ້ອງຖກບັງຄັບໃຊ້ກັບທຸກສະຖານທີໍ່ປະກອບການ ອາຫານແປຮູບ.
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➢

ແຜນການ ຂການຮັບຮອງ ມາດຕະຖານ(GMP) ແມ່ນມີອສະລະ ໃນການກວດສອບ ແລະ ຮັບຮອງ ວ່າ ພັ້ນຖານການ
ຜະລດ ແລະ ສໍ່ງຈາເປັນເບັ້ອງຕົັ້ນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ມີປະສດທຜົນ ການວເຄາະຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ
ການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ ຂອງໂຄງການ ອາຫານທີໍ່ປອດໄພ ໄດ້ຖກປະຕບັດຕາມ.

➢

ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງລະບົບ ຈັດການຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ກັບ ຂັ້ການົດຂອງ GMP ເປັນສໍ່ງທີໍ່ດີ ໃນການກຽມ
ຄວາມພ້ອມ ໃຫ້ແກ່ການກວດສອບຈາກ ໜ່ວຍງານທີໍ່ກາກັບດູແລ.

ລາຍການສິີ່ງທີີ່ຕອ
້ ງກວດ (ເອກະສານແນບ 1)
1. ສະຖານທີໍ່ ແລະ ສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ
2. ສຸກຂະອະນາໄມສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການປະຕບັດທີໍ່ດີ
3. ສຸຂາພບານ, ສຸຂາອະນາໃມ
4. ຄວບຄຸມສັດລົບກວນ ສັດພາຫະນາເຊັ້ອ
5. ອຸປະກອນ ແລະ ເງໍ່ອນໃຂ
6. ການບລຫານຄຸນນະພາບ ຜູ້ສະໜອງ
7. ວັດຖຸດບ
8. ການຄວບຄຸມ ຂະບວນການຜະລດ
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9. ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ
10. ຄວາມປອດໄພ
11. ສະຖານທີໍ່ ເກັບຮັກສາ, ສົໍ່ງເຄໍ່ອງ ແລະ ການຂົນສົໍ່ງ
12. ຜະລດຕະພັນສາເລັດຮູບ
13. ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຈາໜ່າຍ

I. ຫັກການ ການຜະລິດທີີ່ດີ ໃນຍຸກປະຈຸບນ
ັ cGMP

•

ບາງເທໍ່ອ ກຮ້ອງວ່າ ການຜະລດທີໍ່ດີ ໃນປະຈຸບັນ

•

ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ລະບົບ ທີໍ່ທັນສະໃໝ ເພໍ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂັ້ການົດ.

•

ລະບົບ ແລະ ເຄໍ່ອງມທີໍ່ຖກນາໃຊ້ໃນການປ້ອງກັນການປົນເປັ້ອນ ແລະ ຂັ້ຜດພາດແຕ່ 20ປີກ່ອນ ອາດບໍ່ດີພ

•

ການຜະລດທີໍ່ດີໃນປະຈຸບັນສ່ວນຫລາຍ ຈະເນັັ້ນໃນເລໍ່ອງການຫຼຸດຜ່ອນການປົນເປັ້ອນຈາກຜູ້ຜະລດ.

•

ຕົວຢ່າງ ສຸຂາອະນາໃມສ່ວນບຸກຄົນ ລວມທັງ ການລ້າງມ, ບໍ່ໃຫ້ໃສ່ເຄໍ່ອງປະດັບ ແລະ ຮັກສາຄວາມສະອາດສ່ວນ
ບຸກຄົນ

ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານໃໝ່ ກ່ຽວກັບການຮັກສາ ສຸກຂາອະນາໃມທີໍ່ດີ ຕາມຫັກການ ການຜະລດທີໍ່ດີໃນປະຈຸບັນເຊັໍ່ນ
ການລ້າງມໃຫ້ຖກວທີ ແລະ ສຸຂາອະນາໃມ
ປະຕິບັດຕາມ ຫັກການການຜະລິດທີີ່ດີໃນປະຈຸບັນ
•

ບາງຂັ້ການົດຂຽນງ່າຍໃນການປະເມີນຄວາມສອດຄ່ອງ. ເຊັໍ່ນຂັ້ການົດທີໍ່ຂຽນໄວ້ວ່າ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສັດພາຫະນາເຊັ້ອ
ເຂົັ້າໄປໃນເຂດການຜະລດອາຫານ. ຖ້າຜູ້ກວດຈັບ ຫາກພົບສັດພາຫະນາເຊັ້ອ ຖວ່າຜດຕໍ່ຂັ້ການົດ

•

ບາງຂັ້ການົດຂຽນແບບບໍ່ຊັດເຈນ ເຊັໍ່ນ ຕ້ອງທາຄວາມສະອາດເລໍ່ອຍໆຕາມຄວາມຈາເປັນ ເພໍ່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ ອາຫານ
ມີການປົນເປັ້ອນ. ມີຄວາມຈາເປັນ ຖີໍ່ຊໍ່າໃດ ໃນການທາຄວາມສະອາດ ສາຍໄຍການຜະລດ: ທຸກມັ້, ທຸກໆສອງກະ
ຫ ເມໍ່ອຄດວ່າມີຄວາມຈາເປັນ.

•

ບາງຂັ້ການົດອາດຈະໃຊ້ຄາວ່າ ດີພ, ເໝາະສົມ ທັງສອງຢ່າງຕາມຄວາມຄດເຫັນສ່ວນຕົວ

ບັນຫາເລົໍ່ານີັ້ ແມ່ນບັນຫາທີໍ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນ ໃນການການົດ ຄວາມຖີໍ່ ໃນການທາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊັ້ອ

J. ຂັ້ການົດເບືັ້ອງຕົນ
ັ້ ຂອງໂຄງການ ມາດຕະຖານ ການປະຕິບັດທີີ່ດີ ໃນການຜະລິດ
ອຸດສະຫາກາອາຫານ ທີໍ່ມີວໃສທັດ ໃນການແຂ່ງຂັນ ເບັ້ອງຫັງຄພັ້ນຖານ ການຜະລດທີໍ່ດີ ແລະ ມີການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ໃນ
ຫລາຍບລສັດ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ໃນການບລຫານ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ແລະ ເຫັນໄດ້ ໃນ
ຄວາມຕ້ອງການ ການຢັັ້ງຢນ HACCP and ISO. ຂັ້ກ ານົດເບັ້ອງຕົັ້ນນີັ້ ຂອງໂຄງ ບົງໍ່ ບອກເຖງ ຄວາມຕ້ອງການ ສະຖານທີໍ່
, ການອອກແບບ, ການກໍ່ສາ້ ງ ແລະ ການບາລຸງຮັກສາອາ ຄານສະຖານທີໍ່ ທີໍ່ໃຊ້ໃນການຜະລດອາຫານ.
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ສໍ່ງທີໍ່ຕ້ອງພຈາລະນາໃນເບັ້ອງຕົັ້ນຕ້ອງໝັັ້ນໃຈວ່າອາຄານ ແລະ ພັ້ນທີໍ່, ໂຄງສ້າງ ແລະ ສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ບໍ່ເປັນບ່ອນ
ທີໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປົນເປັ້ອນ, ການປົນເປັ້ອນໄຂ່ວ ຕໍ່ອາຫານ, ມີການປ້ອງກັນສັດລົບກວນບໍ່ໃຫ້ເຂົັ້າມາໃນອາຄານ, ແລະ
ສາມາດຮັກສາໄດ້ ເງໍ່ອນໃຂຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸກຂາອະນາໃມ. ນີັ້ຄສໍ່ງສາຄັນທີໍ່ຕ້ອງຄານຶງເຖງ ໃນເວລາອອກແບບ ແລະ
ກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລດອາຫານ.

K. ລາຍການທົີ່ວໄປ ພາຍໃຕ້ ຂກ
ັ້ ານົດເບືັ້ອງຕົນ
ັ້ ຂອງໂຄງການ ຕາມມາດຕະຖານ GMPs
and HACCP
ເນໍ່ອງຈາກວ່າ ຂັ້ການົດເບັ້ອງຕົັ້ນຂອງ GMP & HACCP ໃນໂຮງງານຜະລດອາຫານ ສ່ວຍຫລາຍແມ່ນຄ້າຍຄກັນ ແລະ ເປັນ
ໄປໃດ້ທີໍ່ຈະສອດຄ່ອງກັບລາຍການທົໍ່ວໄປຂອງພັ້ນຖານ ການກວດກາຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
•

ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງງານ ແລະ ສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ

•

ອຸປະກອນ ແລະ ເຄໍ່ອງຈັກການຜະລດ

•

ວັດຖຸດບ ແລະ ສ່ວນປະກອບ

•

ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ

•

ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການສົໍ່ງສນຄ້າ

•

ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ສຸກຂາອະນາໃມສ່ວນບຸກຄົນ

•

ການອະນາໃມ ແລະ ການຂ້າເຊັ້ອ

•

ການຄວບຄຸມສັດ

•

ການບັນທຶກ ແລະ ການກວດສອບຍ້ອນ

ຂັ້ການົດເບັ້ອງຕົັ້ນ ຂອງໂຄງການ ທີໍ່ ບັນຍາຍໄວ້ໃນສ່ວນຕໍ່ໄປນີັ້ ລວມທັງ ກດຈະກາຂອງ GMP ຄວນມີການການົດຈາກ ກົມ
ອຸດສະຫາກາອາຫານ ຈຶໍ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ປຸກສ້າງ ໂຮງງານອາຫານ ທີໍ່ທາການຜະລດ ໂດຍທີໍ່ບໍ່ມີລະບົບ ການປະເມີນ ແລະ ຄວບ
ຄຸມຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ.
a. ການກີ່ສ້າງ: ອາຄານ ແລະ ສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ
ການພຈາລະນາຂັັ້ນຕົັ້ນ ກ່ຽວກັບອາຄານສະຖານທີໍ່ ແລະ ສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ແມ່ນຕ້ອງໝັັ້ນໃຈວ່າ ອາຄານ
ສະຖານທີໍ່, ໂຄງສ້າງ ແລະ ສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ຈະບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປົນເປັ້ອນ ຫ ການປົນເປັ້ອນໄຂ່ວ.
ສະຖານທີີ່ ແລະ ຂອບເຂດອ້ອມຮອບ
ໂຮງງານທີໍ່ທາການຜະລດ ແລະ ອາຄານສະຖານທີໍ່ ບ່ອນທີໍ່ເກັບຮັກສາ ອາຫານຈະຕ້ອງຕັັ້ງຢູ່ ຫ່າງຈາກ ສະພາບແວດລ້ອມທີໍ່ມີ
ມົນລະພດ ເຂດທີໍ່ມີອຸດສາຫະກາ, ກະສກາ ຫ ກດຈະກາອໍ່ນໆ ຊຶໍ່ງເປັນແຫໍ່ງຂອງການປົນເປັ້ອນອາຫານ
ບ່ອນຖັ້ມຂີັ້ເຫຍໍ່ອຈະຕ້ອງການົດ ແລະ ຕ້ອງຢູ່ຫ່າງຈາກ ໂຮງງານ.
ພັ້ນຕ້ອງສະຫົບ ແລະ ງ່າຍຕໍ່ການໄຫ ເພໍ່ອຫີກເວັັ້ນບໍ່ໃຫ້ນັ້າອັໍ່ງ ບໍ່ມີສໍ່ງເສດເຫອ, ຄວບຄຸມຝຸ່ນ ແລະ ຮັກສາ ປ້ອງກັນເພໍ່ອບໍ່ໃຫ້
ກາຍເປັນແຫໍ່ງຂອງການປົນເປັ້ອນ ແລະ ສັດລົບກວນ
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ໃນບລເວນອ້ອມຮອບໂຮງງານ ບໍ່ໃຫ້ມີຫຍ້າ, ພຸ່ມໄມ້, ຕົັ້ມໄມ້ ເພໍ່ອປ້ອງກັນການເພາະພັນ ແລະ ບ່ອນທ່ອງທ່ຽວຂອງສັດນ າ
ໂລກ/ສັດລົບກວນ.
ການອອກແບບ ແລະ ການຮັກສາ ຝາດ້ານນອກ ແລະ ຫັງຄາ ຕ້ອງສາມາດປ້ອງກັນການປົນເປັ້ອນ ແລະ ສັດລົບກວນ, ແລະ
ການຮົໍ່ວຊຶມ
ຝາຜະໜັງຕ້ອງບໍ່ມີຮອຍແຕກ ທີໍ່ສາມາດເປັນບ່ອນເພາະພັນຂອງສັດລົບກວນ.
ປ່ອງພັດລົມດູດອາກາດ ແລະ ທໍ່ດູດອາກາດເຂົັ້າ, ທໍ່ລະບາຍ ຕ້ອງມີຕາໜ່າງປ້ອງກັນເພໍ່ອປ້ອງກັນສັດລົບກວນ.
ພາຍໃນ ອາຄານ
ການອອກແບບ ແລະ ແຜນວາດ
ແຜນວາດ ແລະ ທີໍ່ຕັັ້ງ ຂອງໂຄງສ້າງທັງໝົດ, ອຸປະກອນ, ການບລການ ແລະ ສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ຕ້ອງມີ ພັ້ນທີໍ່ ທີໍ່
ພຽງພສາລັບການເຄໍ່ອນໄຫວຂອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ອຸປະກອນ, ການໄຫວຽນຂອງອາກາດ, ວັດຖຸດບ, ຜະລດຕະພັນ,
ການເຄໍ່ອນຍ້າຍສໍ່ງເສດເຫອ ແລະ ຂີັ້ເຫຍໍ່ອ, ແລະ ການເກັບມ້ຽນວັດຖຸສໍ່ງຂອງ ແລະ ສນຄ້າ ເພໍ່ອປ້ອງກັນ ການປົນເປັ້ອນ
ແລະ ການປົນເປັ້ອນໄຂ່ວລະຫວ່າງ ວັດຖຸສໍ່ງຂອງ ແລະ ຜະລດຕະພັນ. ຄວນມີການອອກແບບ ແຍກພັ້ນທີໍ່ ທາງກາຍຍະພາບ
ໃນຂະບວນການຜະລດ ສາລັບ ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ວັດຖຸດບ, ໃນການເກັບຮັກສາ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜະລດຕະພັນສາເລັດ
ຮູບ.ສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກຂອງ ບຸກຄະລາກອນ, ຫ້ອງວໃຈ ແລະ ເຂດບລການ ຕ້ອງລວມຢູ່ໃນການອອກແບບທີໍ່ເໝາະ
ສົມ.
ພືັ້ນ:
ພັ້ນ ຕ້ອງແຂງແກ່ນ ແລະ ບໍ່ມີຮອຍແຕກ ງ່າຍໃນການທາຄວາມສະອາດ ແລະ ບາລຸງຮັກສາ. ການລະບາຍນັ້າເສຍ ອອກຂ້າງ
ນອກ ຄວນໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວນຈະຖກອອກແບບໃຫ້ເໝາະສົມ.
ປູ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ປະຕ: ປ່ອງຢ້ຽມ ທີໍ່ຕ້ອງການໃຂເພໍ່ອລະບາຍອາກາດຈະຕ້ອງໃສ່ຕາໜ່າງທີໍ່ເໝາະສົມ ເພໍ່ອປ້ອງກັນການເຂົັ້າ
ມາຂອງສັດລົບກວນ. ປະຕູທີໍ່ໃຊ້ເລັ້ອຍໆໃນເຂດການຜະລດ ຄວນຈະສາມາດອັດດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ ແລະ ໃສ່ແຖບຢາງເພໍ່ອກັນ
ໜູ ແລະ ສັດອໍ່ນໆ
ແຈ ມຸມ ແລະ ຮອຍຕີ່:
ຄວນອອກແບບເພໍ່ອປ້ອງກັນ ການສະສົມຂອງສໍ່ງປົນເປັ້ອນ ແລະ ງ່າຍໃນການທາຄວາມສະອາດ.
ໂຄງສ້າງ:
ໂຄງສ້າງຂອງພັ້ນ, ຝາ, ເພດານ, ປ່ອງຢ້ຽມ, ປະຕູ ແລະ ບັນໄດ, ແລະ ໂຄງສ້າງ ພະລັງງານ ແລະ ການບລການ ເຊັໍ່ນ ທໍ່, ທໍ່
ລະບາຍ ຄວນໃຫ້ຖກຕ້ອງຕາມຂັ້ການົດພັ້ນຖານ ງ່າຍໃນການທາຄວາມສະອາດ ແລະ ປອດໄພ. ວັດສະດຸຄວນຈະ ໝັັ້ນໜຽວ,
ທົນທານ ແລະ ຮາບພຽງ ງ່າຍໃນການທາຄວາມສະອາດ ແລະ ບາລຸງຮັກສາ.
ແກ້ວ ຫື ວັດສະດຸທມ
ີີ່ ີຄຸນລັກສະນະ ຄ້າຍແກ້ວ:
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ເຊັໍ່ນ ພາລາສຕກ ແຂງທີໍ່ສາມາດແຕກໄດ້ ເຊັໍ່ນ ໂມງ, ດອກໄຟ ແລະ ເກຄວາມດັນ ບໍ່ຄວນໃຊ້ໃນເຂດທາການຜະລດ ບ່ອນທີໍ່
ສາມາດແຕກ ແລະ ສົໍ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການປົນເປັ້ອນ ກັບອາຫານ.
ທີ່ ແລະ ສາຍຢາງ:
ກ໋ອກນັ້າ ແລະ ສາຍຢາງທີໍ່ຕໍ່ໃນເຂດປະຕບັດການຜະລດບໍ່ຄວນມີຮອຍຮົໍ່ວ ແລະ ນັ້າຍ້ອຍ ເພໍ່ອບໍ່ໃຫ້ເຊັ້ອຈຸລນຊີສາມາດເກີດ
ຂຶັ້ນໄດ້. ທໍ່ນັ້າບໍ່ຄວນມີເຮໍ່ອ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊັ້ອລາ
ກາຍລະບາຍນັ້າ ແລະ ສິງີ່ ປະຕິກນ
ແຍກທໍ່ລະບາຍນັ້າ ແລະ ທໍ່ປະຕກູນ ວາງໃຫ້ຄ້ອຍເນີນ ເພໍ່ອບໍ່ເປັນການສະສົມ ແລະ ໄຫຍ້ອນ ເຂົັ້າໃນອາຄານ ລວມທັງທໍ່ນັ້າ
ຝົນກເຊັໍ່ນດຽວກັນ ຫ ໃນເວລາປະຕບັດການ ທາຄວາມສະອາດ.
ທາງເຂົັ້າ ແລະ ທາງອອກ ຂອງ ທໍ່ລະບາຍນັ້າ ເຂົັ້າໃນອາຄານຜະລດ ຕ້ອງປ້ອງກັນສັດລົບກວນ. ຮົມຄວັນ ທໍ່ລະບາຍນັ້າ ຕ້ອງ
ປະຕບັດ ເປັນການປ້ອງກັນເພີໍ່ມເຕີມເພໍ່ອກີດກັນ ສັດລົບກວນ.
ຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ ການລະບາຍອາກາດ:
ລະບົບລະບາຍອາກາດຄວນຕດຕັັ້ງໃຫ້ພຽງພ ໃນການ ລະບາຍ ແລະ ການແລກປ່ຽນອາກາດ ໃຫ້ທົໍ່ວເຖງໃນອາຄານ ລະບາຍ
ອາຍນັ້າ ແລະ ກໍ່ນ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຊັ້ນ. ຄວນມີການວັດແທກ ແລະ ຄວບຄຸມ ອຸນະພູມ, ຄວາມຊຸ່ມ ຄວັນ, ລະອອງ, ຄວັນ
ໝອກ ແລະ ຝຸ່ນ ທີໍ່ສະສົມໃນເຂດປະຕບັດການຜະລດ ແລະ ສາງ.
ແສງສະຫວ່າງ:
ໃນເຂດປະຕບັດການຜະລດ, ປຸງແຕ່ງ, ສາງ, ທົດສອບ, ກວດສອບ ແລະ ກດຈະກາການທາຄວາມສະອາດ ຕ້ອງມີແສງ
ສະຫວ່າງທີໍ່ພຽງພຕາມທາມະຊາດຕອນກາງເວັນ ຫ ຈານວນດອກໄຟແສງສະຫວ່າງທີໍ່ພຽງພ ໃນຄວາມເຂັັ້ມຂອງແສງປະມານ
750 ລັກສ ເພໍ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ພະນັກງານໃນການປະຕບັດງານ. ແສງສະຫວ່າງຕ້ອງມີພຽງພ ໃນບ່ອນລ້າງມ,
ຫ້ອງປ່ຽນເຄໍ່ອງ, ຫ້ອງມ້ຽນເຄໍ່ອງ ແລະ ຫ້ອງນັ້າ. ດອກໄຟຄວນຈະປົກຄຸມເພໍ່ອປ້ອງກັນການແຕກລົງໄປໃນວັດຖຸດບ ແລະ
ໃນຜະລດຕະພັນສາເລັດຮູບ.
ການເຂົັ້າໄປ ໃນສະຖານທີີ່
ທາງເຂົັ້າ ຂອງ ພະນັກງານໂຮງງານຜະລດອາຫານ ຄວນເຂົັ້າທາງ ທີໍ່ອອກແບບ ຮອງຮັບມາດຕະຖານສຸກຂາອະນາໄມ. ແຍກ
ຈາກບ່ອນປະຕບັດການ ທີໍ່ເປີດຮັບເຄໍ່ອງ ແລະ ສົໍ່ງເຄໍ່ອງ ເພໍ່ອຫີກເວັັ້ນການປົນເປັ້ອນ. ສະຖານທີໍ່ນີັ້ບໍ່ຄວນໃຊ້ໃນການເຂົັ້າອອກ
ຂອງພະນັກງານ. ທາງເຂົັ້າອອກ ຂອງໂຮງງານຜະລດອາຫານ ຄວນມີການຄວບຄຸມ ສະເພາະບຸກຄະລາກອນທີໍ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດ ແລະ ຈະຕ້ອງມີການຄວບຄຸມຜູ້ທີໍ່ເຂົັ້າມາຢ້ຽມຊົມ.
•

ການລ້າງມື:

ອ່າງລ້າງມຄວນຕດຕັັ້ງໃສ່ບ່ອນທີໍ່ເໝາະສົມ, ມີນັ້າໄຫ ສະອາດ, ສະບູ ຫ ນັ້າຢາລ້າງມ ແລະ ນັ້າຢາຂ້າເຊັ້ອ ພ້ອມທັງແນວເປົໍ່າມ
ໃຫ້ແຫ້ງ ຫ ເຈ້ຍເຊັດມ.
•

ຫ້ອງອາບນັ້າ ແລະ ຫ້ອງນັ້າ
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ຫ້ອງນັ້າ ບໍ່ຄວນປໍ່ນໜ້າໃສ່ໂດຍກົງ ກັບສາງເກັບອາຫານ, ຂະບວນການຜະລດ ແລະ ເຂດປຸງແຕ່ງອາຫານ ເພໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ໂອກາດທີໍ່ຈະເກີດການປົນເປັ້ອນ.
ຫ້ອງນັ້າຕ້ອງມີໄຟແສງສະຫວ່າງ ແລະ ການລະບາຍອາກາດທີພ
ໍ່ ຽງພ ແລະ ແຍກຈາກເຂດການຜະລດ.
ຫ້ອງນັ້າເປັນເຂດທີໍ່ຕ້ອງອອກແບບໃຫ້ມີສຸກຂາອະນາໃມ. ພັ້ນ, ຝາ, ເພດານ ແລະ ອຸປະກອນສຸກຂາພບານ ຈະຕ້ອງ ສະອາດ
ແລະ ຕດຕັັ້ງໃຫ້ພຽງພ ສາລັບຈານວນພະນັກງານ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການຜະລດ. ໃສ່ປ້າຍເຕອນ ປ້າຍຊີັ້ບົໍ່ງ ເພໍ່ອເປັນການ
ເຕອນສະຕພະນັກງານ.
•

ຫ້ອງປູ່ຽນເຄືີ່ອງ:

ພະນັກງານທັງໝົດທີໍ່ເຮັດກ່ຽວກັບການປຸງແຕ່ງອາຫານ ຕ້ອງອອກແບບຫ້ອງປ່ຽນເຄໍ່ອງໄກ້ ທາງເຂົັ້າຫ້ອງປະຕບັດການ. ມີລອກ
ເກີ ມ້ຽນເຄໍ່ອງທີໍ່ປອດໄພສາລັບເຄໍ່ອງນຸ່ງ ແລະ ກະເປົົ໋າ
•

ຫ້ອງກິນເຂົັ້າ:

ແຍກຫ້ອງກນເຂົັ້າ ແລະ ຫ້ອງນັ້າ ສາລັບພະນັກງານ. ຫ້ອງກນເຂົັ້າຄວນມີສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກທີໍ່ເໝາະສົມ ລວມທັງ
ບ່ອນຈັດເກັບອາຫານ ແລະ ພາສະນະ , ຖັງຂີັ້ເຫຍໍ່ອທີໍ່ມີຝາປດ.
•

ສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການທາຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້າເຊືັ້ອ:

ສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃນ ການທາຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້າເຊອ ເຊັໍ່ນ ນັ້າສະອາດ, ນັ້າຢາທາຄວາມສະອາດ, ລະບົບ
ເຕີມນັ້າຢາ ສາລັບແຊ່, ທາຄວາມສະອາດ ແລະ ການໄລ ຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ພຽງພ. ພາສະນະທີໍ່ລ້າງແລ້ວຕ້ອງເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທີໍ່
ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ ທີໍ່ມີເງໍ່ອນໃຂໃນການລະບາຍນັ້າ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງໄວ.
•

ສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເກັບຮັກສາ

ສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃນການເກັບຮັກສາ ຄວນອອກແບບ ສາງ ແລະ ຫ້ອງເກັບ, ໄຊໂລ, ຖັງ, ອ່າງ, ຊາມ ຫ ຄອນເທນ
ເນີ ສາລັບເກັບຮັກສາ ວັດຖຸດບ, ສ່ວນປະກອບ, ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ຜະລດຕະພັນ ທີໍ່ຈະເອົາມາຄັດເລອກຄນ ຫ ນາໃຊ້ຄນ,
ຜະລດຕະພັນເຄໍ່ງສາເລັດຮູບ, ສນຄ້າ. ນັ້າຢາທາຄວາມສະອາດ, ເຄມີທີໍ່ບໍ່ແມ່ນອາຫານ ຫີກເວັັ້ນບໍ່ໃຫ້ເກັບໄວ້ບ່ອນດຽວກັບ
ວັດຖຸດບ ແລະ ອາຫານສາເລັດຮູບ.
•

ສິີ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການເກັບມ້ຽນ ສິີ່ງເສດເຫືອ

ສະໜອງໃຫ້ພຽງພ ແລະ ອອກແບບຖັງຂີັ້ເຫຍໍ່ອ ສາລັບເສດອາຫານ, ເສດວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ສໍ່ງເສດເຫອອໍ່ນໆ ຕາມສະຖຕ
ໃຫ້ທົໍ່ວທຸກເຂດການປະຕບັດງານ. ຖັງຂີັ້ເຫຍໍ່ອບໍ່ໃຫ້ຮົໍ່ວ ແລະ ໃຫ້ຮັກສາ ຄວາມສະອາດ.
•

ນັ້າ:

ການສະໜອງນັ້າ ສະອາດ ແລະ ພຽງພເພໍ່ອອານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ຂະບວນການຜະລດ, ການປັບເຢັນ ຫ ການທາຄວາມ
ສະອາດເບັ້ອງຕົັ້ນ ແລະ ສາລັບລ້າງອຸປະກອນ.
ຄຸນນະພາບນັ້າ ຕ້ອງມີການກວດກາປະຈາອາທດ ເພໍ່ອຢັັ້ງຢນ ຄວາມຖກຕ້ອງ ສອດຄ່ອງກັບ ມາດຕະຖານທາງດ້ານ ຈຸລນຊີ,
ເຄມີ ແລະ ທາງດ້ານ ກາຍຍະພາບ ຂອງອົງການລັດຖະບານທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີໍ່ລະບຸໄວ້ໃນ ແນວທາງປະຕບັດຂອງ WHO ກ່ຽວ
ກັບຄຸນນະພາບນັ້າດໍ່ມ.
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ເຄມີທີໍ່ໃຊ້ໃນການປັບສະພາບນັ້າໃນໂຮງງານອາຫານ ຈະຕ້ອງແມ່ນເຄມີທີໍ່ຖກອະນຸມັດນາໃຊ້ ເທົໍ່ານັັ້ນ. ບ່ອນທີໍ່ໃຊ້ ກຼໍລນ ມີ
ຄວາມຈາເປັນຈະຕ້ອງມີການຄວບຄຸມ ເວລາທາປະຕກລຍາ ແລະ ລະດັບປະລມານຂອງ ກຼໍ ເປັນປະຈາ.
ຈັດທາ ເອກະສານ ແຜນການ ກວດກາ ແລະ ຕດຕາມ ການປຸງແຕ່ງນັ້າ ໃຫ້ຊັດເຈນ. ການບັນທຶກ ຜົນການກວດກາ ຄຸນ
ນະພາບນັ້າ ຈະຕ້ອງຮັກສາໄວ້.
•

ນັ້າກ້ອນ ແລະ ອາຍນັ້າ

ນັ້າກ້ອນທີໍ່ໃຊ້ໃນໂຮງງານຜະລດ ອາຫານ ຄວນເຮັດຈາກນັ້າທີໍ່ສະອາດ. ແລະ ຄວນຈະເກັບຮັກສາ ແລະ ປ້ອງກັນການປົນ
ເປັ້ອນ.
ອາຍຮ້ອນທີໍ່ສາຜັດໂດຍກົງກັບຜະລດຕະພັນ ໃນເວລາທາການຜະລດ. ເຄມີທີໍ່ໃຊ້ໃນໝັ້ຕົັ້ມອາຍຮ້ອນຈະຕ້ອງເປັນເຄມີທີໍ່ໄດ້
ຮັບການອະນຸມັດ
b. ການກີ່ຕັັ້ງ: ການຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນ ສຸກຂາອະນາໃມ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ
ພາຍໃຕ້ໂຄງການນີັ້ ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ທັງພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ແລະ ພະນັກງານຖາວອນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ ສຶກສາ ແລະ
ການຝຶກອົບຮົມ, ມີການແນະນາວຽກເປັນຢ່າງດີ ແລະ ປະຕບັດຕາມໜ້າທີໍ່, ຕາມຂັ້ການົດ ກ່ຽວກັບ ສຸຂາອະນາໃມສ່ວນ
ບຸກຄົນ ແລະ ການປະຕບັດຕົວຈງໃນເວລາເຮັດວຽກ ເປັນທີໍ່ຍອມຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
ມີການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ໃນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ໃຫ້ພະນັກງານທີໍ່ເຮັດວຽກໃນ
ຂະບວນການຜະລດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ມີການບັນທຶກ ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມລະອຽດ.
ພະນັກງານໝົດທຸກຄົນ ຕ້ອງຜ່ານການຝຶກອົບຮົມເປັນຢ່າງດີ ກ່ຽວກັບລະບຽບຂອງອາຫານທີໍ່ມີສຸກຂາອະນາໃມ ລວມທັງ
ການປຸງແຕ່ງອາຫານທີໍ່ມີສຸກຂາລັກສະນະ, ການຈັດການກ່ຽວກັບສຸກຂາອະນາໃມສ່ວນບຸກຄົນ, ຄວນມີການແຈ້ງການເຖງຜົນ
ຮ້າຍຂອງການທີໍ່ບໍ່ມີສຸກຂາອະນາໃມ ແລະ ບໍ່ປະຕບັດການຂ້າເຊັ້ອ.
ບຸກຄະລາກອນທີໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການຕດຕາມການປະຕບັດ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຫານ ຕ້ອງຜ່ານການຝຶກ
ອົບຮົມໃນການ ວເຄາະອັນຕະລາຍຂອງອາຫານ ແລະ ສະພາບທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີໍ່ຈະນາໄປສູ່ການປົນເປັ້ອນອາຫານ.
ການຝຶກອົບຮົມ ວິຊາສະເພາະ
ຕາມໜ້າວຽກທີໍ່ຮັບຜດຊອບ ການບັນຊາເຄໍ່ອງຈັກ, ການບາລຸງຮັກສາ, ການທາຄວາມສະອາດ ອຸປະກອນທີໍ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນການ
ຜະລດ. ການອະນາໃມ ແລະ ການຂ້າເຊັ້ອຈະຕ້ອງໄດ້ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມີການບັນທຶກ, ນອກຈາກນີັ້ຍັງການຝຶກອົບຮົມຢູໜ
່ ້າ
ງານອີກຕໍ່ມເພໍ່ອໃຫ້ເຂົັ້າໃຈ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜດຊອບ ເພໍ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂັ້ການົດ ຂອງອາຫານທີໍ່ປອດໄພ.
ການປະຕິບັດ ຂອງບຸກຄະລາກອນ
➢ ບຸກຄະລາກອນທີໍ່ສາຜັດໂດຍກົງກັບອາຫານ, ຫສາຜັດກັບອຸປະກອນ ຫ ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່ ຈະຕ້ອງຮັກສາຄວາມສະອາດ
ຂອງເຄໍ່ອງປ້ອງກັນແຮງງານ, ຮ່າງກາຍ, ຜົມ ແລະ ເລັບມ.
➢ ຕ້ອງໄດ້ປະຕບັດໃຫ້ເປັນຄວາມເຄີຍຊນ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ກນອາຫານ, ຄ້ຽວໝາກຝັໍ່ງ, ສູບຢາ, ຖົໍ່ມນັ້າລາຍ ແລະຈາມໃນ
ເວລາປຸງແຕ່ງອາຫານ
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➢ ເງໍ່ອນໃຂທີໍ່ຕ້ອງມີການກວດສຸກະພາບ ແລະ ອາດຈະແຍກອອກຈາກການປຸງແຕ່ງອາຫານໄດ້ແກ່: ໂຕເຫລອງ, ທ້ອງ
ເສຍ, ໃຂ້, ໃຂ້ເຈັບຄ, ໂລກຜວໜັງ, ອາຈຽນ..
➢ ການລ້າງມ ພະນັກງານຄວນລ້າງ, ຂ້າເຊັ້ອ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ ກ່ອນການເລີໍ່ມເຮັດວຽກ ເວລາເຂົັ້າໄປໃນພັ້ນທີໍ່ທາການ
ຜະລດ ແລະ ຫັງຈາກເຂົັ້າຫ້ອງນັ້າ ຫ ເວລາທີໍ່ມມີການເປະເປັ້ອນ.
➢ ເຄໍ່ອງປ້ອງກັນແຮງງານພະນັກງານຄວນໃສ່ເຄໍ່ອງປ້ອງກັນແຮງງານທີໍ່ເໝາະສົມ ກັບການປະຕບັດງານ ໃນລັກສະນະທີໍ່
ປ້ອງກັນການປົນເປັ້ອນ ຂອງອາຫານ, ພັ້ນຜວສາຜັດກັບອາຫານ ຫ ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່. ພະນັກງານຄວນໃສ່ໝວກຄຸມຜົມທີໍ່
ມີປະສດທພາບ ແລະ ຫຸ້ມຫໍ່ຜົມ ແລະ ໜວດເຄົາ.
➢ ຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ບຸກຄະລາກອນຂອງໂຮງງານຜະລດອາຫານ ຕ້ອງເອົາເຄໍ່ອງປະດັບອອກໃຫ້ໝົດ, ວັດສະດຸທີໍ່ຢູ່ໃນ
ຖົງ ແລະ ອໍ່ນໆ ທີໍ່ສາມາດຕົກເຂົັ້າໄປໃນ ອາຫານ, ອຸປະກອນ ຫ ກ່ອງ.

•

ການເຈັບປູ່ວຍ ແລະ ບາດເຈັບ:

ຕ້ອງມີມາດຕະການໃນການດາເນີນການ

ເພໍ່ອແຍກ

ພະນັກງານຜູ້ທີໍ່ກາລັງທລະມານ

ເຈັບປ່ວຍຈາກການຕດເຊັ້ອເຊັໍ່ນ:

ຖອກທ້ອງ, ເຫອງ, ອາຈຽນ, ໃຂ້, ເຈັບຄ..ຫູ, ຕາ, ດັງ, ບາດແຜ ຫ ຜວໜັງຕດເຊັ້ອ ຫ ໂລກ ທີໍ່ສາມາດສົໍ່ງຜ່ານເຖງອາຫານ
ແລະ ຫີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າປຸງແຕ່ອາຫານ. ຕ້ອງມີການກວດສຸກະພາບຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ເພໍ່ອໝັັ້ນໃຈວ່າ ພະນັກງານມີສຸກະ
ພາບແຂງແຮງສາລັບວຽກທີໍ່ຖກມອບໝາຍ ( ກວດສຸກະພາບສອງຄັັ້ງຕໍ່ປີດີທີໍ່ສຸດ)
c. ການກີ່ຕັັ້ງ: ກາທາຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້າເຊືັ້ອ
ເປັນກດຈະກາທີໍ່ເຮັດຢ່າງຕໍ່ເນໍ່ອງ ແລະ ທີໍ່ເຮັດເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ການດາເນີນງານ ໂດຍກົງໃນການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມ,
ສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ, ສໍ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ອຸປະກອນ ໃນໂຮງງານ ຕ້ອງຢູ່ພາຍໃຕ້ເງໍ່ອນໃຂທີໍ່ມີສຸກຂາອະນາໃມ.
ແຜນການການທາຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້າເຊືັ້ອ
ຄວນມີຂັັ້ນຕອນການປະຕບັັດ ການທາຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້າເຊັ້ອ ສາລັບໂຄງສ້າງ, ສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ
ອຸປະກອນໃນໂຮງງານຜະລດອາຫານ ເພໍ່ອຫີກເວັັ້ນຄວາມຜດພາດ. ຄວາມຖີໍ່ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ສະເພາະ ທີໍ່ຮັບຜດຊອບ
ທາຄວາມສະອາດພັ້ນຜວສາຜັດອາຫານ, ອຸປະກອນຕ່າງໆ ຄວນມີ. ລາຍການກວດສອບຄວນຈະພ້ອມໃຊ້ງານສາລັບແຕ່ລະໜ່
ວຍງານເພໍ່ອໝັັ້ນໃຈວ່າອຸປະກອນທີໍ່ໃຊ້ ແຕ່ລະອັນໄດ້ຖກທາຄວາມສະອາດເປັນຢ່າງດີ. ລາຍການກວດສອບຕ້ອງມີລາຍເຊັນ
ຢັັ້ງຢນຈາກຫົວໜ້າງານ.
ການກວດກາຕິດຕາມ ການຂ້າເຊືັ້ອ
ລະບົບການຂ້າເຊັ້ອ ຄວນມີການກວດກາຕດຕາມ ແລະ ກວດສອບເປັນແຕ່ລະໄລຍະຈາກຜູ້ກວດສອບພາຍໃນ. ສຸ່ມຕົວຢ່າງ
ທາງຈຸລນຊີວທະຍາ ໃນສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ພັ້ນຜວສາຜັດອາຫານ ຄວນມີການກວດສອບຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ. ການນາໃຊ້
ATP ເປັນວທີທີໍ່ມີປະສດທພາບໃນການກວດສອບ ປະສດທພາບຂອງການທາຄວາມສະອາດ. ປະສດທພາບຂອງການທາ
ຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊັ້ອ ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດສອບ ແລະ ບັນທຶກໄວ້ເປັນຫັກຖານ.
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ນັ້າຢາຂ້າເຊືັ້ອ ແລະ ເຄືີ່ອງມືທາຄວາມສະອາດ
ນັ້າຢາທາຄວາມສະອາດ ແລະ ນັ້າຢາຂ້າເຊັ້ອ ໃຊ້ໃນໂຮງງານຜະລດອາຫານ, ໃຊ້ກັບພັ້ນຜວສາຜັດກັບອາຫານ ຕ້ອງຜ່ານການ
ອະນຸມັດ ເປັນ ຟຸດເກດ ແລະ ບໍ່ມີກໍ່ນນັ້າຫອມ. ອຸປະກອນທີໍ່ໃຊ້ທາຄວາມສະອາດໃນເຂດການຜະລດ, ສາງຜະລດຕະພັນ
ແລະ ອຸປະກອນການຜະລດ ບຄ
ໍ່ ວນໃຊ້ໄປທາຄວາມສະອາດບ່ອນອໍ່ນ, ບໍ່ຄວນເກັບວາງໄວ້ກັບພັ້ນ, ຄວນແຍກແຍະ ແລະ
ເກັບແຍກ ຈາກ ອຸປະກອນທີໍ່ໃຊ້ທາຄວາມສະອາດບ່ອນອໍ່ນ.
d. ການຄວບຄຸມສັດລົບກວນ
ສັດເປັນແຫໍ່ງຄວາມປົນເປັ້ອນ ຫ ປົນເປັ້ອນໄຂ່ວຂອງອາຫານ. ແຜນການຄວບຄຸມສັດຕ້ອງໝັັ້ນໃຈວ່າອາຫານຖກຜະລດພາຍ
ໃຕ້ເງໍ່ອນໃຂທີໍ່ມີການຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນການປົນເປັ້ອນຈາກສັດ.
ແຜນການຄວບຄຸມສັດ: ອຸດສາຫະກາຕ້ອງມີສັນຍາກັບ ອົງກອນທີໍ່ໃຫ້ບລການການຄວບຄຸມສັດທີໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ, ຫ
ແຕ່ງຕັັ້ງຜູ້ທີໍ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຮັບຜດຊອບໃນການດາເນີນການຄວບຄຸມສັດ
ຂັັ້ນຕອນ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາ ຂອງແຜນການຄວບຄຸມສັດ ຄວນຈະມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ ມາດຕະການເພໍ່ອປ້ອງກັນ,
ອຸປະກອນການຄວບຄຸມ, ເຄມີທີໍ່ໃຊ້, ການກວດກາຕດຕາມສັດ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບຄູ່ມການນາໃຊ້ຂອງຢາຂ້າແມງໃມ້
ແລະ ເຄໍ່ອງມຄວບຄຸມ.
e. ອຸປະກອນ
ການພຈາລະນາເບັ້ອງຕົັ້ນ ແມ່ນເພໍ່ອແນ່ໃຈ ຂະບວນການຜະລດ ທີໍ່ປອດໄພ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຄຸນນະພາບຂອງອຸປະກອນ
ໃນເວລາດຽວກັນ ກບໍ່ຄວນເປັນແຫໍ່ງຂອງການປົນເປັ້ອນ.
ອຸປະກອນ ໃນຂະບວນການຜະລິດ
•

ການອອກແບບ ແລະ ໂຄງສ້າງ

ອຸປະກອນທີໍ່ໃຊ້ ຄວນອອກແບບໃຫ້ໄດ້ຕາມອຸນນະພູມທີໍ່ຕ້ອງການ ໃນກດຈະກາ ງ່າຍໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຕດຕາມ ຄ່າ
ພາລາແມັດເຕີ ແລະ ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີການປົນເປັ້ອນໃສ່ຜະລດຕະພັນ ຈາກອຸປະກອນເອງ.
•

ພືັ້ນຜິວສາຜັດກັບອາຫານ

ພັ້ນຜວຂອງອຸປະກອນທີໍ່ສາຜັດກັບອາຫານ ຄວນເຮັດມາຈາກວັດສະດຸທີໍ່ບໍ່ເບໍ່ອ ແລະ ບໍ່ເຂົັ້າໝ້ຽງໃນລະຫວ່າງການຜະລດ.
ຮອຍຕໍ່ເທງພັ້ນຜວສາຜັດອາຫານຄວນລຽບນຽນ ປ້ອງກັນການສະສົມຂອງຜະລດຕະພັນ ສະດວກໃນການທາຄວາມ
ສະອາດ.
•

ການຕິດຕັັ້ງ:
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ອຸປະກອນທັງໝົດທີໍ່ໃຊ້ໃນການດາເນີນການຜະລດ ຄວນຈະຕດຕັັ້ງໃຫ້ສະດວກໃນການປະຕບັດງານ, ໃນການທາຄວາມ
ສະອາດ ແລະ ບາລຸງຮັກສາ.
•

ການບາລຸງຮັກສາ:

ແຜນການບາລຸງຮັກສາຄວນຈະພັດທະນາຂຶັ້ນມາຈາກ ການບາລຸງຮັກສາປະຈາເຊັໍ່ນ ການທາຄວາມສະອາດ, ການກວດ
ສອບ, ການໃຫ້ການບລການ ແລະ ການລໍ່ລັ້ນ, ການສ້ອມແປງເຄໍ່ອງທີໍ່ເປ່ເພໃນເວລາດາເນີນງານ ແລະ ຕາຕະລາງເວລາ
ແຜນການສ້ອມແປງເພໍ່ອປ້ອງກັນ.
•

ການຈັດການອຸປະກອນ

ອຸປະກອນທີໍ່ໃຊ້ໃນການຈັດການ ຫ ເຄໍ່ອນຍ້າຍ ວັດສະດຸ ແລະ ຜະລດຕະພັນໃນໂຮງງານອາຫານຄວນຮັກສາໃຫ້ຢູ່ໃນ
ສະພາບດີ ເພໍ່ອປ້ອງກັນການປົນເປັ້ອນໃສ່ອາຫານ.
•

ອຸປະກອນ ທີີ່ໃຊ້ໃນການເກັບຮັກສາ

ອຸປະກອນທີໍ່ໃຊ້ໃນການເກັບຮັກສາເຊັໍ່ນ ຕູ້ແຊ່ແຂງ, ຕູ້ເຢັນ ແລະ ຖັງເກັບ ຄວນຮັກສາເພໍ່ອປ້ອງກັນການສະຫລາຍຕົວ ຫການ
ປົນເປັ້ອນຂອງຜະລດຕະພັນອາຫານ.
ອຸປະກອນເລົໍ່ານີັ້ຄວນມີການຕດຕັັ້ງ ເຄໍ່ອງວັດແທກອຸນະພູມ ຫ ເຄໍ່ອງບັນທຶກອຸນນະພູມ ໃຊ້ເພໍ່ອຕດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງອຸ
ນະພູມ
ບ່ອນທີຈາເປັນ ຄວນມີການຕດຕາມຄວາມຊຸ່ມ/ການໄຫວຽນຂອງອາກາດ ເພໍ່ອໝັັ້ນໃຈໃນການກາຈັດ ຫ ຫຼຸດຜ່ອນ ເຊັ້ອຈຸລນ
ຊີທີໍ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີໍ່ປອດໄພ.
ຕາຕະລາງເວລາໃນການທາຄວາມສະອາດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ອຸປະກອນເກັບຮັກສາ ຕ້ອງສ້າງຂຶັ້ນ ແລະ ປະຕບັດ ເພໍ່ອປ້ອງກັນ
ການປົນເປັ້ອນຂອງອາຫານ ທີໍ່ເກີດຈາກການສະສົມຂອງສານປົນເປັ້ອນ.
•

ການກວດກາຕິດຕາມ ອຸປະກອນການວັດແທກ

ອຸປະກອນວັດແທກ ແລະ ຕດຕາມ ທັງໝົດທີໍ່ມີຜົນໂດຍກົງກັບຂະບວນການຜະລດ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງ
ຜະລດຕະພັນ ຄວນມີການສອບທຽບຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ກັບມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ເກັບຮັກສາການບັນທຶກ. ຄວນມີ
ມາດຕະຖານຂັັ້ນຕອນການດາເນີນງານທີໍ່ຖກອະນຸມັດໃນການສອບທຽບອຸປະກອນ.
f. ການຂົນສົີ່ງ, ການຮັບເຄືີ່ອງ, ການເກັບຮັກສາ, ການແຈກຢາຍ ແລະ ການຂົນສົີ່ງທາງເຮືອ
ອາຫານຄວນໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນເປັນຢ່າງດີໃນເວລາການຂົນສົໍ່ງ. ປະເພດຂອງພາສະນະ ແມ່ນຂຶັ້ນກັບລັກສະນະຂອງອາຫານ
ແລະ ສະພາບຂອງປາຍທາງ.
ການຂົນສົີ່ງ ແລະ ການຮັບ
ສະຖານທີໍ່ຮັບເຄໍ່ອງ: ແມ່ນບ່ອນທີໍ່ຕ້ອງແຍກອອກຈາກເຂດການຜະລດ ທີໍ່ໃຊ້ໃນການຮັບວັດຖຸດບ, ສ່ວນປະກອບ, ວັດຖຸຫຸ້ມ
ຫໍ່ ແລະ ວັດສະດຸທີໍ່ບໍ່ແມ່ນອາຫານ. ການດາເນີນງານຢູ່ໃນເຂດນີັ້ ຄວນມີການການົດການຊຸ່ມຕົວຢ່າງ ແລະ ການກວດສອບ
ເພໍ່ອຫີກເວັັ້ນການປົນເປັ້ອນ.
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•

ພາຫະນະ ຂົນສົີ່ງ:

ພາຫະນະ ທີໍ່ໃຊ້ໃນການຂົນສົໍ່ງວັດຖຸດບ, ສ່ວນຜະສົມ ແລະ ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່ ເຂົັ້າມາໃນໂຮງງານຜະລດອາຫານ ຕ້ອງມີການ
ກວດກາຕດຕາມ ເພໍ່ອໝັັ້ນໃຈໃນການຮັກສາເງໍ່ອນໃຂທີໍ່ມີສຸກຂາອະນາໃມ ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົໍ່ງ.
•

ການກວດສອບວັດສະດຸ ທີີ່ໄດ້ຮັບ

ຄຸນະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງ ວັດຖຸດບ, ສ່ວນປະສົມ ແລະ ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່ ຄວນມີການກວດສອບຕາມສະເປັກ ທີໍ່ໄດ້
ຕົກລົງກັນ ເພໍ່ອຢັັ້ງຢນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມໃນການນາໃຊ້. ບົດບັນທຶກໃນການກວດສອບເພໍ່ອຢັັ້ງຢນນີັ້ຄວນເກັບຮັກສາໄວ້.
•

ການຈັດການ ແລະ ການຈັດເກັບ

ເງໍ່ອນໃຂໃນການເກັບຮັກສາ ພັ້ນທີໍ່ເກັບຮັກສາສາລັບ ວັດສະດຸທີໍ່ແຕກຕ່າງ ເຊັໍ່ນ ສນຄ້າແຫ້ງ, ເຄມີ, ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່, ວັດຖຸດບ
ແລະ ຜະລດຕະພັນສຸດທ້າຍ ຕ້ອງມີການແຍກເກັບ
ໃນລະຫວ່າງການຂົນຖ່າຍວັດສະດຸ ທີໍ່ເຂົັ້າມາໃນໂຮງງານເຊັໍ່ນ ວັດຖຸດບ, ສ່ວນປະສົມ ແລະ ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່ ຄວນຈະນາໄປໄວ້
ບ່ອນຈັດເກັບທີໍ່ການົດໄວ້ ເພໍ່ອໝັັ້ນໃຈວ່າບໍ່ເກີດການເສຍຫາຍ ແລະ ປົນເປັ້ອນ. ທາງເຂົັ້ໍ່າ ອອກ ແລະ ທາງຍ່າງຈາເປັນຕ້ອງຂີດ
ເສັັ້ນຢ່າງຊັດເຈນ ພາຍໃນສາງ. ຄວນມີການລະບາຍອາກາດທີໍ່ດີ ແລະ ມີການຄວບຄຸມອຸນນະພູມ ພາຍໃນສາງ. ວັດສະດຸທີໍ່ບໍ່
ເຂົັ້າກັນ ຄວນຈະແຍກອອກຈາກກັນ ເຊັໍ່ນ: ສນຄ້າທີໍ່ມີກໍ່ນຫອມ, ນັ້າຢາທາຄວາມສະອາດ, ວັດຖຸດບ ແລະ ຜະລດຕະພັນ
ສາເລັດຮູບ) ເພໍ່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ໃນການປົນເປັ້ອນໄຂ່ວ
ການໝຸນສາງ: ການເບີກ ວັດຖຸດບ ແລະ ສ່ວນປະສົມ, ການຈັດສົໍ່ງຜະລດຕະພັນສາເລັດຮູບຕ້ອງມີການຄວບຄຸມຕດຕາມ
ລະບົບ ເຂົັ້າກ່ອນ ອອກກ່ອນ ເພໍ່ອປ້ອງກັນການເກັບຮັກສາໄວ້ດົນເກີນໄປ ທີໍ່ອາດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການເຊໍ່ອມສະພາບຂອງວັດສະ
ດຸ ແລະ ຜະລດຕະພັນ ແລະ ເປັນບ່ອນຢູ່ຂອງສັດລົບກວນ.
ການບັນຈຸອາຫານເຄໍ່ງສາເລັດຮູບ ຄວນມີປ້າຍຊີັ້ບົໍ່ງທີໍ່ຊັດເຈນເພໍ່ອໃຫ້ຄົນຖັດໄປໃນຕ່ອງໂສ້ອາຫານ ຈັດການ, ຈັດເກັບ ແລະ
ນາໃຊ້ຜະລດຕະພັນຢ່າງປອດໄພ. ການໃສ່ລະຫັດແມ່ນເປັນສໍ່ງທີໍ່ຈາເປັນສາລັບການຮຽກເກັບຄນຜະລດຕະພັນ ແລະ ການ
ໝຸນສາງຢ່າງມີປະສດທພາບ
ການຂົນສົີ່ງ/ຈັດສົີ່ງ
•

ພາຫານະການຂົນສົີ່ງ

ພາຫານະຂົນສົໍ່ງ ທັງໝົດ ຕ້ອງມີການກວດກາຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸກຂາອະນາໃມ ກ່ອນການໂຫລດຜະລດລດຕະພັນເພໍ່ອ
ຈາໜ່າຍ. ການບັນທຶກໃນການກວດກາຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸກຂາອະນາໃມຈະຕ້ອງເກັບຮັກສາໄວ້
•

ຂັ້ຄວນລະວັງໃນການຈັດສົງີ່
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ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ມີຄວາມເສຍຫາຍ, ເຊໍ່ອມສະພາບ ຫ ການປົນເປັ້ອນທີໍ່ຈະເກີດຂຶັ້ນກັບຜະລດຕະພັນໃນລະຫວ່າງການຂົນສົໍ່ງ.
ໃນລະຫວ່າງການຂົນສົໍ່ງ ອຸນນະພູມທີໍ່ຕ້ອງການສາລັບສນຄ້າບາງຊະນດຈາເປັນຕ້ອງນາມາພຈາລະນາ.

g. ການຮ້ອງຟ້ອງຂອງລກຄ້າ, ການກວດສອບຍ້ອນກັບ ແລະ ການຮຽກຄືນສິນຄ້າ
ການຈັດການກັບ ການຮ້ອງຟ້ອງຈາກລູກຄ້າ: ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າບລສັດໄດ້ຂຽນຂັັ້ນຕອນປະຕບັດ ໃນການຈັດການກັບການຮ້ອງ
ຟ້ອງຈາກລູກຄ້າ. ຂັັ້ນຕອນນີັ້ຄວນຈະມີ ການຮັບການຮ້ອງຟ້ອງ, ການບັນທຶກ, ການນາມາພຈາລະນາ ແລະ ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງຜູ້ຈັດການ ໃນການດາເນີນການແກ້ໃຂ ແລະ ການປ້ອງກັນການເກີດຊັ້າ ແລະ ຄວາມຮັບຜດຊອບຈະຕ້ອງຊັດເຈນ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນ.
ການພິສດ: ວັດຖຸດບ ແລະ ສ່ວນປະກອບທັງໝົດທີໍ່ໃຊ້ໃນການຜະລດ ແລະ ໃນທຸກໆຂັັ້ນຕອນ ລວມທັງໃນລະຫວ່າງ
ການຜະລດ, ຜະລດຕະພັນເຄໍ່ງສາເລັດຮູບ, ຜະລດຕະພັນສາເລັດຮູບ, ນາມາໃຊ້ຄນ, ນາມາເຮັດໃໝ່, ບັນຈຸແລ້ວ ຄວນຈະມີ
ການວເຄາະ ພສູດ ແລະ ມີການບັນທຶກ

A. ການກວດສອບຍ້ອນກັບ:
ແມ່ນຂັັ້ນຕອນທີໍ່ຕ້ອງສ້າງຂຶັ້ນເພໍ່ອເຮັດໃຫ້ສາມາດໃຈ້ແຍກໄດ້ ປະຫວັດ ຂະບວນການຜະລດຂອງ ຜະລດຕະພັນທີໍ່ໄດ້ຜະລດ
ຈາກໂຮງງານໃນທຸກໆຂັັ້ນຕອນລາຍລະອຽດຂອງວັດຖຸດບ, ສ່ວນປະສົມ, ວັດຖຸປຸງແຕ່ງ, ບັນຈຸພັນ, ອຸປະກອນການຜະລດ
ແລະ ອຸປະກອນການເກັບຮັກສາ ທີໍ່ໃຊ້ສາລັບສນຄ້າແຕ່ລະຊະນດ.
ບລສັດຕ້ອງຂຽນ

ຂັັ້ນຕອນການປະຕບັດໃນການດາເນີນການຮຽກຄນສນຄ້າ.

ຂັັ້ນຕອນການຮຽກຄນຕ້ອງມີວທີການ

ທີໍ່

ເມັັ້ນຢາ ແຈ້ງເຄອຄ່າຍຕົວແທນຈາໜ່າຍ ແລະ ລູກຄ້າປີກຍ່ອຍ ທັງໝົດ ລວມທັງຜູ້ປະສານງານ, ເບີໂທລະສັບ ແລະ ຄາ
ອະທບາຍເຫດຜົນຂອງການຮຽກຄນສນຄ້າ
ເອກະສານນີັ້ຕ້ອງມີການແນະນາ

ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງທາງກົດໝາຍອຸດສາຫະກາ

ກ່ຽວກັບການຮຽກຄນສນຄ້າ.

ການຮ່ວມມ

ລະຫວ່າງຜູ້ຜະລດ ແລະ ຜູ້ຈາໜ່າຍໃນການເລ່ງກດຈະການີັ້ ແມ່ນສາຄັນຫລາຍ ຍ້ອນວ່າສນຄ້າທີໍ່ຂາຍອອກໄປອາດມີຄວາມ
ເປັນອັນຕະລາຍ ຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັດ ເຊໍ່ງແມ່ນການລະເມີດສດ ຂອງອຸດສາຫະກາ ຫ ປະຊາຊົນ.
ວັດສະດຸທີໍ່ຮຽກຄນຈະຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນໃດກຕາມໃນການແຈກຢາຍເຄອຄ່າຍ, ຄວນກັກກັນ, ໃສ່ປ້າຍຊີັ້ບົໍ່ງຊັດເຈນ ແລະ

ລ

ການຕັດສນໂຊກຊະຕາ
h. ການຄວບຄຸມວັດຖຸດິບ ແລະ ການຄວບຄຸມການຜະລິດ
ການຄວບຄຸມວັດຖຸດບ
ການກວດກາວັດຖຸດບ ແລະ ສ່ວນປະກອບ
24

ວັດຖຸດບ ແລະສ່ວນປະກອບອໍ່ນໆຄວນໄດ້ຜ່ານການກວດສອບ, ແຍກ ເກັບເພໍ່ອຮັບປະກັນຄວາມສະອາດ ແລະ ເ
ໝາະສົມສາລັບຂະບວນການຜະລດ
ຊຸ່ມຕົວຢ່າງໃຫ້ພຽງພ ເພໍ່ອທາການກວດກາປະເມີນຜົນ. ພາສະນະບັນຈຸກຄວນມີການກວດກາໃນເວລາຮັບເຄໍ່ອງເພໍ່ອແນ່ໃຈ
ວ່າຈະບໍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດການປົນເປັ້ອນ ແລະ ເຊໍ່ອມຄຸນ
•

ການກຽມ/ການປຸງແຕ່ງ: ການລ້າງວັດຖຸດບເປັນສໍ່ງຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດເພໍ່ອແຍກສັດ, ຈຸລນຊີທີໍ່ບໍ່ຕ້ອງການ ຫ ສໍ່ງ
ແປກປອມ ໂດຍການນາໃຊ້ນັ້າທີໍ່ໄຫຜ່ານ. ຕ້ອງມີການທົດສອບທີໍ່ສະໝໍ່າສະເໝີ ເພໍ່ອແນ່ໃຈໃນຄຸນນະພາບນັ້າທີໍ່
ໃຊ້ໃນການດາເນີນງານ

•

ການຄວບຄຸມຜູ້ສະໜອງ: ຜູ້ສະໜອງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຂັ້ມູນກ່ຽວກັບສະເປັກ, ຄຸນນະພາບທີໍ່ຕ້ອງການ ແລະ
ຄວາມຄາດຫວັງອໍ່ນໆ. ເພໍ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຈະຕ້ອງມີການກວດສອບ ໃນການຈັດຊັ້ ວັດສະດຸ
ກັບຜູ້ສະໜອງທີໍ່ຮັບປະກັນ ຫ ທີໍ່ມີໃບຍັັ້ງຢນ. ຈະຕ້ອງສ້າງແຜນ ໃຫ້ໄດ້ໃບຍັັ້ງຢນວັດຖຸດບຈາກຜູ້ສະໜອງ

•

ການເກັບຮັກສາ ວັດຖຸດບ ແລະ ສ່ວນປະກອບ ຄວນຈະເກັບໄວ້ໃນເງໍ່ອນໃຂ ອຸນະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມທີໍ່ເໝາະ
ສົມ ເພໍ່ອປ້ອງກັນການປົນເປັ້ອນ ແລະ ການເຊໍ່ອມຄຸນນະພາບ.

ຄວບຄຸມການດາເນີນການຜະລິດ
•

ຄວບຄຸມສິີ່ງປົນເປືັ້ອນ

ການບັນຈຸ, ການປະກອບ, ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການດາເນີນການກ່ຽວກັບອາຫານອໍ່ນໆທີໍ່ມີການປົນເປັ້ອນ, ນາໃຊ້ຂັັ້ນຕອນການ
ປະຕບັດໃນການຂ້າເຊັ້ອ ແລະ ນາໃຊ້ວັດຖຸຫຸ້ມຫໍ່ທີໍ່ເໝາະສົມ ເພໍ່ອຫີກເວັັ້ນການປົນເປັ້ອນທາງອາກາດ.
ຂັັ້ນຕອນການຜະລດ ເຊັໍ່ນ ການລ້າງ, ການປອກ, ການປະດັບ, ການຕັດ, ການເລອກ, ການຕົັ້ມກັໍ່ນ, ການແຍກນັ້າອອກ, ການ
ປັບເຢັນ, ການຊອຍ, ການບີບ, ການຕາກແຫ້ງ, ການທຸບ, ການຮີດ ແລະ ການຂຶັ້ນຮູບ ຄວນເຮັດຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີໍ່ມີ
ການປ້ອງກັນ ທີໍ່ພັ້ນຜວສາຜັດໄດ້ຜ່ານການຂ້າເຊັ້ອ ແລະ ມີການຄວບຄຸມເວລາ ແລະ ອຸນນະພູມໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນການ
ຜະລດ.
ຄວນຫີກເວັັ້ນ ການປົນເປັ້ອນຈາກ ແປງຊຸບທອດ, ການເຮັດເຂົັ້າຈີໍ່, ຊອສ, ນັ້າລາດໜ້າ, ນັ້າສະຫັດ ແລະ ວັດສະດຸປຸງແຕ່ງອໍ່ນໆ
ຄ້າຍຄຽງ ໂດຍການໃຊ້ສ່ວນປະສົມທີໍ່ປະສະຈາກການປົນເປັ້ອນ, ຄວບຄຸມອຸນນະພູມ ແລະ ເວລາໃຫ້ເໝາະສົມ, ມີການປ້ອງ
ກັນການປົນເປັ້ອນຈາກພາຍນອກ.
ມີການກວດກາຢ່າງມີປະສດທພາບໃນການປ້ອງກັນ ເຫັກ ແລະ ວັດສະດຸອໍ່ນໆ ໂດຍການຕອງ, ການລີໍ່, ໃຊ້ເຫັກກ້າ, ເຄໍ່ອງ
ກວດຈັບເຫັກ ຫ ອໍ່ນໆ ທີໍ່ມີປະສດທພາບ.
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ອຸປະກອນ, ກ່ອງ ແລະ ພາສະນະບັນຈຸທີໍ່ໃຊ້ໃນການປົກປດ, ການຮອງຮັບ ຫການເກັບຮັກສາ ວັດຖຸດບ, ໃນບ່ອນທາການ
ຜະລດ, ການຜະລດຄນ ຫ ອາຫານ ຄວນອອກແບບ, ນຼໍາໃຊ້ ແລະ ຮັກສາ ໃຫ້ຖກວທີໃນການປ້ອງກັນການປົນເປັ້ອນ.
ການດາເນີນການກັບອາຫານສາເລັດຮູບຄວນແຍກ ເພໍ່ອຫີກເວັັ້ນການປະປົນ ວັດຖຸດບ ກັບ ສ່ວນປະສົມອໍ່ນໆ ຫ ເຮັດໃຫ້
ສັບສົນ ທີໍ່ອາດຈະສົໍ່ງຜົນໃຫ້ອາຫານເກີດການປົນເປັ້ອນ
ການຄວບຄຸມ ອຸນະພມ: ອາຫານ ທີໍ່ເຊັ້ອຈຸລນຊີທີໍ່ບໍ່ຕ້ອງການ ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ຢ່າງໄວວາ ຄວນເກັບຮັກສາ ໃນ
ເງໍ່ອນໃຂອຸນນະພູມ ຕູ້ເຢັນ ຕູ້ແຊ່ ຫ ອຸ່ນໃຫ້ຮ້ອນສູງກ່ວາ 60 ອົງສາ.
ການຄວບຄຸມຄວາມຊຸມ
ູ່ : ອາຫານເຊັໍ່ນໝາກໄມ້ປະສົມ, ຖົໍ່ວດນ, ອາຫານທທີໍ່ມີຄວາມຊຸ່ມປານກາງ ແລະ ອາຫານທີໍ່
ແຍກນັ້າ ຕ້ອງມີການຄວບຄຸມຄວາມຊຸ່ມ ເພໍ່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊັ້ອຈຸລນຊີທີໍ່ບໍ່ຕ້ອງການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຕ້ອງຮັກສາລະດັບຄວາມ
ຊຸ່ມທີໍ່ປອດໄພ ໂດຍການໃຊ້ແນວກັນຄວາມຊຸ່ມ ຫ ສໍ່ງອໍ່ນໆ
ການຄວບຄຸມ ຄ່າພີເຮສ: ອາຫານທີໍ່ຕ້ອງຄວບຄຸມ ພີເຮສເຊັໍ່ນ: ອາຊດ, ອາຫານສົັ້ມ ເພໍ່ອປ້ອງກັນບໍ່ ໃຫ້ເຊັ້ອຈຸລນຊີທບ
ີໍ່ ໍ່
ຕ້ອງການ ຂະຫຍາຍຕົວຕ້ອງຕດຕາມແລະຮັກສາຄ່າ ພີເຮສ ເທົໍ່າກັບ ຫ ຕໍ່າກວ່າ 4,6.
ການຄວບຄຸມການດາເນີນງານ: ພັ້ນທີໍ່ ແລະ ອຸປະກອນ ທີໍ່ໃຊ້ໃນການຜະລດອາຫານໃຫ້ຄົນ ຄວນຈະແຍກຈາກການ
ຜະລດອາຫານໃຫ້ສັດ ຫ ຜະລດຕະພັນທີໍ່ກນບໍ່ໄດ້.
ຄວນຈະການົດລາຍລະອຽດໃນການດາເນີນງານຂອງລະບົບເຊັໍ່ນ: ການເກັບຕົວຢ່າງ, ການກວດກາ, ການທົດສອບວັດຖຸດບ
ແລະ ຜະລດຕະພັນສຸດທ້າຍ, ມາດຕະຖານໃນການດາເນີນງານ ສາລັບ ຜະລດຕະພັນສາເລັດຮູບທີໍ່ປ່ອຍອອກ ຕ້ອງສຶກສາ
ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຂະບວນການກວດສອບ.
i. ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ:
ເປັນຂະບວນການຊຶໍ່ງພຈາລະນາ ການຮັບປະກັນວ່າ ສນຄ້າມີ ຄຸນນະພາບ. ເປົັ້າໝາຍຂອງການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ຄການ
ປ້ອງກັນຂັ້ບົກຜ່ອງ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບທີໍ່ດີ. ສະເປັກຂອງວັດຖຸດບ ແລະ ຜະລດຕະພັນສາເລັດຮູບ ຄວນມີການ
ກວດກາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ.
ການຄວບຄຸມ ຄຸນນະພາບ: ການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ ຢັັ້ງຢນວ່າ ໂຄງການບັນລຸຜົນຕາມມາດຕະຖານທີໍ່ກ ານົດ.
ມາດຕະຖານການດາເນີນງານ, ເອກະສານ ແລະ ການບັນທຶກ: ມາດຕະຖານການດ າເນີນງານທີໍ່ດີ ແລະ ການ
ບັນທຶກ ໃນຂະບວນການ ການຜະລດ, ການຈາໜ່າຍ ການທາຄວາມສະອາດອຸປະກອນ ແລະ ອໍ່ນໆ ຄວນຮັກສາ ແລະ ມີໄວ້.
ເອກະສານ ສາມາດເພີໍ່ມຄວາມໜ້າເຊໍ່ອຖ ແລະ ປະສດທພາບຂອງລະບົບຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ເຊັໍ່ນ:
ມາດຕະຖານຂັັ້ນຕອນການດາເນີນງານ ຂອງການຮັບວັດຖຸທີໍ່ນາເຂົັ້າ, ການຕດສະຫລາກພາຍໃນ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່, ການເກັບ
ຕົວຢ່າງ, ການທົດສອບ, ການປະກອບ ການສອບທຽບອຸປະກອນ, ການນາໃຊ້ ແລະ ການສອບທຽບເຄໍ່ອງກວດກາ, ການ
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ບາລຸງຮັກສາ, ການທາຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້າເຊັ້ອ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຄວາມສະອາດຂອງບຸກຄະລາກອນ, ການປຸງ
ແຕ່ງຕາມມາດຕະຖານ, ການດາເນີນງານ ແລະ ການຈາໜ່າຍ, ການເກັບຮັກສາສນຄ້າ.
j. ການກວດກາດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການກວດກາຄຸນນະພາບ
ມາດຕະຖານການດາເນີນງານ, ເອກະສານ ແລະ ການບັນທຶກ: ອຸດສາຫະກ າອາຫານ ຄວນມີການຈັດຕັັ້ງໜ່ວຍ
ງານກວດສອບ ທີໍ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມີຂັັ້ນຕອນການກວດສອບ ເພໍ່ອ ປະເມີນວ່າ ໄດ້ປະຕບັດຕາມຂັ້ການົດຂອງ
ຫັກການການຜະລດທີໍ່ດີ.

L. ຂອບເຂດຂອງ ຫກ
ັ ການການຜະລິດທີີ່ດີ ແລະ ການປະເມີນອັນຕະລາຍ ແລະ ການ

ຄວບຄຸມຈຸດສ່ຽງ
➢ ບໍ່ມີເສັັ້ນແບ່ງທີໍ່ຊັດເຈນ ທີໍ່ຈະຈັດລະດັບກດຈະກາ ທີບ
ໍ່ ົໍ່ງບອກເຖງຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸກຂາອະນາໃມອາຫານ
ໂຮງງານຜະລດອາຫານທີໍ່ບໍ່ມີລະບົບ HACCP ແຕ່ດາເນີນງານ ໂດຍມີການຈັດການກັບມາດຕະຖານຄຸນນະພາບ, ນາໃຊ້ບາງຂັ້
ກາພັ້ນຖານຂອງ ຫັກການ ການຜະລດທີໍ່ດີ ຕາມຂັ້ການົດກົດໝາຍ

II.

ມາດຕະຖານ ຂັັ້ນຕອນປະຕິບັດ Standard Procedure

ເພໍ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ GMP ກ່ອນອໍ່ນ ໂຮງງານຜະລດອາຫານ ຄວນສ້າງລາຍການກວດກາ ໂດຍທີໍ່ ຮຽບຮຽງຕາມຂັ້ການົດ
ແລະ ສົມທຽບຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງເງໍ່ອນໃຂໃນປະຈຸບັນ ແລະ ລະດັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງຂັ້ການົດ.
1. ການປະເມີນນີັ້ ບໍ່ຄວນເປັນພຽງກດຈະກາການກວດກາ ແຕ່ເປັນການປະເມີໍ່ນທີໍ່ຄວບຄຸມທົໍ່ວໂຮງງານ ເພໍ່ອການົດ
ລະດັບຂອງຄວາມສອດຄ່ອງກັບ GMP.
2. ຖ້າມີພັ້ນທີໍ່ທີໍ່ຕ້ອງມີການປັບປຸງກຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ເພໍ່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມລະດັບທີໍ່ສາມາດຮັບໄດ້
3. ຖ້າວ່າໃນພັ້ນທີໍ່ ໄດ້ປະຕບັດຕາມຂັ້ການົດພັ້ນຖານຢູ່ແລ້ວ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດຕາມຂັັ້ນຕອນ ແລະ ການຄວບຄຸມ
ພາຍໃນອົງກອນສາມາດດາເນີນການຕາມມາດຕະຖານຂອງ GMP ໄດ້ຢ່າງມີປະສດທຜົນ.
4. ເພໍ່ອຊ່ວຍໃຫ້ການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ GMP ມີປະສດທຜົນ ພາຍໃນໂຮງງານຜະລດອາຫານ ແນະນ າໃຫ້ສ້າງ
ເອກະສານຂັັ້ນຕອນການດາເນີນງານ ທີໍ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕບັດທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ GMP.
5. ການຮັກສາການບັນທຶກ ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນເຊັໍ່ນກັນ ເພໍ່ອຊ່ວຍຢັັ້ງຢນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ GMP. ເອກະສານ
ຫັກທີໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫັກການ ການປະຕບັດທີໍ່ດີທັງໝົດ ໃນມາດຕະຖານ GMP ແມ່ນຄູ່ມ GMP ຂອງບລສັດ.
6. ບັນທຶກອໍ່ນໆທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກຕ້ອງສ້າງຂຶັ້ນ ແລະ ຮັກສາໄວ້ເພໍ່ອຄວາມໂປ່ງໃສໃນໜ້າທີໍ່ຂອງ GMP ໃນໂຮງງານຜະລດ
ອາຫານ.
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7. ການສ້າງເອກະສານ ແລະ ການບັນທຶກ ອາດຈະຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫອຈາກພາກສ່ວນອໍ່ນ. ເຖງຢ່າງໃດກຕາມ ຖ້າ
ຫາກມີບຸກຄະລາກອນທີໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນບລສັດ ເຂົາກສາມາດເຮັດໄດ້ໂດຍທີໍ່ບລສັດບໍ່ຕ້ອງມີການໃຊ້ຈ່າຍເພີໍ່ມ.
8. ຂັ້ການົດສາລັບຜູ້ຜະລດອາຫານ ຜູ້ທີໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການດາເນີນການໃນການຢັັ້ງຢນ GMP ຄວນຈະພົວພັນກັບ ຜູ້ອອກ
ໃບຍັັ້ງຢນຂອງ ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ເພໍ່ອຈັດສັນຕາຕະລາງເວລາໃນການກວດສອບ.

1, ມາດຕະຖານ ຂັນ
ັ້ ຕອນດາເນີນງານ ໃນການກວດສອບ Audit Procedure
1. ຈຸດປະສົງ
ຈຸດປະສົງຂອງການກວດສອບ ຄການປະເມີນລະບົບ, ຂະບວນການ ແລະ ໜ້າທີໍ່ຂອງໜ່ວຍງານໃດໜຶໍ່ງ ເປັນທມ ເຊໍ່ງບໍ່
ແມ່ນການປະເມີນສ່ວນບຸກຄົນ ຫ ການວຈານ. ພະນັກງານຂອງໜ່ວຍງານທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຜູ້ກວດສອບຈະຮ່ວມກັນ
ການົດຫັກສູດ ຂອງການດາເນີນການ ເພໍ່ອປັບປຸງການປະຕບັດຕາມລະບຽບ ແລະ ຫັກການ
2. ການກະກຽມ ການກວດສອບ
o ກວດຄນ ບົດລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນ ຄັັ້ງສຸດທ້າຍ. ໝາຍເຫດ ແລະ ຂັ້ຄດເຫັນທີໍ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາມາປະ
ເມີນໃນເວລາກວດສອບ ແລະ ບົດລາຍງານ ການກວດສອບອໍ່ນໆ ທີໍ່ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
o ພົວພັນ ໜ່ວຍງານ ເພໍ່ອຕາຕະລາງເວລາໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຕົກລົງ ມັ້ປະຊຸມ
3. ການກວດສອບ
a. ຫັກການສາຄັນ ໃນການກວດສອບ GMP ແມ່ນຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ອ້າງອງຕາມຫັກຖານ.
ກດຈະກາທຸກຢ່າງທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ ມີ ແຜນການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ລະບົບຊຸ່ມກວດ. ມີ
ລະບົບການປະເມີນຕົນເອງ. ກົນລະຍຸດໃນການດາເນີນການກວດສອບ ແມ່ນການຖາມ ຄາຖາມພັ້ນຖານໃນ
ການກວດສອບກ່ຽວກັບລະບົບຄຸນນະພາບ ທີໍ່ມີໃນພັ້ນທີໍ່ ແລະ ເລີໍ່ມຈາກ ແມ່ນຫຍັງ?, ເປັນຫຍັງ?,
ແນວໃດ, ແມ່ນໃຜ?, ຢູ່ໃສ? ແລະ ເວລາໃດ?
b. ແນວທາງ ໃນການກວດສອບ. ການກວດສອບ ຄວນເບໍ່ງໃນຂະບວນການທີໍ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ ບໍ່ແມ່ນການ
ຄົັ້ນຫາຂັ້ບົກຜ່ອງ. ກດຈະກາການກວດສອບຕໍ່ໄປນີັ້ ເປັນສໍ່ງທີໍ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ກ່ອນການພົວພັນ.
1, ຈອງ ມັ້ກວດສອບ: ຜູ້ສະໜອງ ຕ້ອງຕດຕໍ່ ບລສັດທີໍ່ທ າການກວດສອບຈ ານວນໜຶໍ່ງ ເພໍ່ອຈັດສັນ
ເວລາໃນການກວດສອບ.
2, ການຢນຢັນ ການກວດສອບ: ບລສັດທີໍ່ທ າການກວດສອບ ຈະສົໍ່ງເອກະສານ ຕໍ່ໄປນີັ້ໃຫ້ ຜູ້ປະກອບ
ການ, ເປັນຄາຖາມກ່ອນການກວດສອບ, ຄາແນະນາ, ລາຍການກວດສອບ, ໃບສະເໜີລາຄາຕາມມາດຕະຖານ.
o ຜູ້ປະກອບການ ຕ້ອງຕອບຄາຖາມ ແລະ ສົໍ່ງກັບຫາ ບລສັດພ້ອມການຢນຢັນ ການກວດສອບ.
o ບລສັດກວດສອບ ຈະແຈ້ງ ວຊາການ ຫ ຜູ້ຈັດການຝ່າຍເຕັກນກ ຖ້າຫາກ ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມ.
o ມັ້ກວດສອບ ຈະຕ້ອງຢນຢັນຈາກທັງສອງຝ່າຍ ທັງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ບລສັດກວດສອບ
o ຂັ້ຜດພາດ ໃນການຢນຢັນ ເວລາ ໃນການກວດສອບ ຈະສົໍ່ງຜົນໃຫ້ບລສັດກວດສອບ ເສຍເວລາໃນການຈັດສັນ
ເພໍ່ອສະໜອງການກວດສອບ.
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o ໃນລະຫວ່າງການກວດສອບ ຜູ້ກວດສອບຕ້ອງການທີໍ່ຈະເຫັນຫັກຖານ ວ່າ ຂະບວນການໄດ້ຖກປະຕບັດ ຕາມ
ຂັັ້ນຕອນປະຕບັດ ແລະ ຕາມນະໂຍບາຍ.
o ການທາການກວດສອບ ຕ້ອງດາເນີນໃນເວລາເຮັດວຽກປົກະຕ. ຖ້າການຜະລດ ຫາກມີການດາເນີນງານໃນ
ຫລາຍກາ, ຄວນມີການທາການກວດສອບໃນກາທີໍ່ ມີຈານວນ ພະນັກງານລະດັບຫົວໜ້າ ທີໍ່ນ້ອຍກ່ວາ.
o ໃນລະຫວ່າງການກວດສອບ ການໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມຈາກບຸກຄະລາກອນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນມີຄວາມສາຄັນທີໍ່ສຸດ.
ສໍ່ງທີໍ່ສາຄັນ ຄວນໄດ້ຮັບຂັ້ມູນ ຫາຍເທົໍ່າທີໍ່ຈະຫລາຍໄດ້ກ່ຽວກັບ ຂັັ້ນຕອນການປະຕບັດໃນປະຈຸບັນ ດ້ວຍ:
ຄາຖາມ ເປີດ-ປດ,
ການຟັງ ແລະ ພະຍາຍາມເຂົັ້າໃຈ,
ຢັ້າ ການຕອບສະໜອງ,
ໃຫ້ເວລາໃນການຕອບສະໜອງ,
ມີການຢຸດຢໍ່ນ ແລະ ທັດສະນະຄະຕທີໍ່ສ້າງສັນ
ການໃຊ້ຄາສັບທີໍ່ເໝາະສົມ.
o ການກວດສອບຕ້ອງນາໃຊ້ ເຊັກລສ ຫ ລາຍການກວດສອບທີໍ່ມີການອະນຸມັດແລ້ວ (ເບໍ່ງເອກະສານແນບ)
4. ຫັງການກວດສອບ
ຜູ້ກວດສອບ ເພໍ່ອອອກໃບຍັັ້ງຢນ GMP ຈະໄດ້ຂຽນບົດລາຍງານ ຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບປະເດັນ ທີໍ່ພົບໃນໂຮງງານ
ອາຫານ. ຄາເຫັນກ່ຽວກັບ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ຈະມີການຈັດລະດັບດັໍ່ງນີັ້:
A. ມີຄວາມສ່ຽງ Critical: ມີບັນຫາທີໍ່ກະທົບຕໍ່ຜະລດຕະພັນໂດຍກົງ ຕົວຢ່າງ:
1. ບໍ່ປົກປດ ຜະລດຕະພັນທີໍ່ຂ້າເຊັ້ອແລ້ວ ໃນເຂດ ທີໍ່ບໍ່ປອດ
2. ບໍ່ສາມາດກວດສອບຍ້ອນກັບ ສ່ວນປະສົມ
B. ປະເດັນໃຫຍ່ Major: ມີບັນຫາທີໍ່ກະທົບຕໍ່ຜະລດຕະພັນໂດຍກົງ ຕົວຢ່າງ:
1. ອຸປະກອນ ບໍ່ມີການສອບທຽບ
2. ພະນັກງານບໍ່ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ
C. Minor: ມີບັນຫາທີບ
ໍ່ ກ
ໍ່ ະທົບຕໍ່ຜະລດຕະພັນໂດຍກົງ ຕົວຢ່າງ: ການບັນທຶກ ການແກ້ໃຂບັນຫາ ບໍ່ມີວັນທີ
4.1 ຜູ້ກວດສອບຈະຕ້ອງລວມກັບພະນັກງານໃນເຂດທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງເພໍ່ອປຶກສາຫາລ ກ່ຽວກັບ ປະເດັນທີໍ່ພົບ ແລະ ເຫັນດີ
ເຫັນພ້ອມ ໃນການປັບປຸງ.
4.2 ຂະແໜງການ, ຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜດຊອບໃນການປັບປຸງ ຕໍ່ ປະເດັນທີໍ່ພົບ ແລະ ຄາດຄະເນ ວັນທີ
ທີໍ່ຈະສາເລັດ.
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4.3 ຜູ້ກວດສອບຈະຕ້ອງຕດຕາມ ບັນຫາທັງໝົດ ທີໍ່ພົບ ເພໍ່ອແນ່ໃຈວ່າ ໄດ້ມີການແກ້ໃຂ ແລະ ມີການປັບປຸງ
4.4 ຝ່າຍ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຈະເປັນຜູ້ ຮັກສາບັນທຶກ ຂອງການກວດສອບ ທັງໝົດ
4.5 ຄວາມຖີໍ່ໃນການກວດສອບ ຝ່າຍຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ ຈະເປັນຜູ້ຈັດຕາຕະລາງເວລາ ແລະ ແຈ້ງການກວດສອບ
ໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍ ຕໍ່າສຸດປີລະຄັັ້ງ (ກວດກາພາຍໃນ 1ຄັັ້ງ ແລະ ກວດກາພາຍນອກ1ຄັັ້ງ). ການກວດສອບໝຸນວຽນໃນ
ທຸກໆ 6ເດອນແມ່ນດີທີໍ່ສຸດ. ການກວດສອບແບບບໍ່ມີການແຈ້ງການ ອາດຈະມີຂຶັ້ນໄດ້ທຸກເວລາ ຈາກ ເຈົັ້າໜ້າທີໍ່ ກວດກາ
ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝ່າຍຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ຄວນ ຄວນຂຽນບົດລາຍງານເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ມີການປະຊຸມກັບແຕ່ລະຝ່າຍ
ກ່ຽວຂ້ອງ
ການເຍືອ
ັ້ ນການກວດສອບ/ການຍົກເລີກ
ຫາກຜູ້ປະກອບການມີຄວາມຕ້ອງການຈະເຍັ້ອນ ຫ ຍົກເລີກການກວດສອບ ຄວນຈະມີການແຈ້ງເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນ ຫາຜູ້ຈັດການຝ່າຍເຕັກນກຈານວນໜຶໍ່ງ ເພໍ່ອຂການອະນຸມັດ ຕໍ່າສຸດ ໜຶໍ່ງເດອນກ່ອນການກວດສອບ.
ບລສັດຜູ້ກວດສອບຈະເປັນຜູ້ສົໍ່ງແບບຟອມໃບສະເໜີ ໃຫ້ລູກຄ້າ.
ຖ້າການກວດສອບຫາກມີການຢນຢັນແລ້ວ ການເຍັ້ອນ ທີໍ່ບໍ່ມີການແຈ້ງເຈດຈານົງກ່ອນ 30ວັນລ່ວງໜ້າ, ການຍົກເລີກອາດມີ
ການໃຊ້ຈ່າຍເກີດຂຶັ້ນ.

5. General outline ຂອງຂັນ
ັ້ ຕອນການກວດສອບ
ການເປີດກອງປະຊຸມ
ການເປີດກອງປະຊຸມກັບທຸກພາກສ່ວນທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນບ່ອນທີໍ່ຜູ້ກວດສອບຈະນາສະເໜີ ແຜນການກວດສອບ ແລະ ວັດຖຸ
ປະສົງຂອງຂະບວນການກວດສອບ. ການກວດສອບດ້ວຍການສອບຖາມ, ການສັງເກດ ກດຈະກາ ແລະ ກວດສອບລະບົບ
ເອກະສານ (ລາຍການກວດກາ)
ວເຄາະ ແລະ ບັນທຶກ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ
ສັງລວມການກວດສອບ,
ດາເນີນການ ປດກອງປະຊຸມ
ສາລັບ ຜູ້ປະກອບການ, ວຊາການ ຫ ຫົວໜ້າຝ່າຍເຕັກນກ ເຕັກໂນໂລຊີ ອາດຈະຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກວດສອບເພໍ່ອສັງເກດ
ການ ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກ ຜູ້ກວດສອບ ແລະ ຜູ້ສະໜອງ.
ຜົນຂອງການກວດສອບ
ບົດລາຍງານການກວດສອບ ຈະແລ້ວພາຍໃນ 7ວັນເຮັດວຽກ. ຜົນຂອງການກວດສອບຈະຖກເປີດເຜີຍສະເພາະລູກຄ້າ (ຜູ້
ປະກອບການທີໍ່ຖກກວດສອບ) ແລະ ຮ້ານຈາໜ່າຍ ເທົໍ່ານັັ້ນ, ໃນເມໍ່ອ ບລສັດຜູ້ກວດສອບຫາກໄດ້ຮັບ ການສາລະສາລັບການ
ກວດສອບແລ້ວ.
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ຮ້ານຈາໜ່າຍປີກ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ ລາຍງານການກວດສອບພາຍໃນ 30ວັນ ຫັງຈາກການກວດດສອບ. ຖ້າບົດລາຍງານ ຫາກບໍ່ຖກ
ເປີດເຜີຍເນໍ່ອງຈາກວ່າ ບໍ່ມີການຊາລະ ຄ່າກວດສອບ, ຜູ້ຈັດການຝ່າຍເຕັກນກ ຄວນສົໍ່ງຈົດໝາຍເຖງຜູ້ສະໜອງ ເພໍ່ອຮຽກຮ້ອງ
ການຊາລະດັໍ່ງກ່າວ. ຖ້າຫາກບໍ່ປະຕບັດຕາມອາດສົໍ່ງຜົນໃຫ້ມີການລະງັບສະຖານປະກອບການອາຫານດັໍ່ງກ່າວ.
ຄວາມບີ່ສອດຄ່ອງ NON-CONFORMANCES
ໃນລະຫວ່າງການກວດສອບ ຜູ້ກວດສອບຈະວເຄາະ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ ທີໍ່ໄດ້ຮັບຈາກບົດລາຍງານການກວດສອບ. ຜູ້
ປະກອບການອາຫານ ຕ້ອງທາການແກ້ໃຂໃຫ້ແລ້ວ ລາຍງານ ແລະ ສົໍ່ງໃຫ້ ວຊາການປຸງແຕ່ງທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການດາເນີນການແກ້
ໃຂພາຍໃນ 28ວັນ ສາມາດແກ້ໃຂໄດ້ ສາລັບຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງບາງຢ່າງ ແຕ່ ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງທີໍ່ງ່າຍກສາມາດແກ້ໃຂໄດ້ພາຍ
ໃນ 3-5ວັນ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຂຶັ້ນກັບປະເພດ ຂອງຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງ. ການດ າເນີນການແກ້ໃຂທີໍ່ຈ າເປັນ ຕ້ອງສົໍ່ງໃຫ້ຜູ້
ກວດສອບ ແລະ ກົບປີໃຫ້ ວຊາການປຸງແຕ່ງອາຫານ. ຫັງຈາກນັັ້ນຜົນການກວດກາກພ້ອມທີໍ່ຈະເປີດເຜີຍ.
ຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນການກວດສອບ AUDIT VALIDITY
ການກວດສອບມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ສູງສຸດ ຕາມທີໍ່ການົດ ການປະເມີນການກວດສອບໄດ້ຈາກການກວດສອບກ່ອນໜ້ານີັ້. ການ
ກວດສອບມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ 360 ວັນ
A ການກວດສອບຄນ ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃນວາລະດັໍ່ງຕໍ່ໄປນີັ້:
1. ດາເນີນການແກ້ໃຂພາຍໃນ ຈາກການກວດສອບ ກ່ອນໜ້ານີັ້
2. ມີການປ່ຽນແປງ ຄວາມເປັນເຈົັ້າຂອງ
3. ຍ້າຍອາຄານ ຫ ດັດແປງ ໂຄງສ້າງ ສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກທີໍ່ສາຄັນ
4. ການປ່ຽນແປງຜະລດຕະພັນ
5.ການປ່ຽນແປງຂະບວນການຜະລດ
6. ມີການຮ້ອງຟ້ອງຈາກລູກຄ້າເພີໍ່ມຂຶັ້ນ
ການຕິດຕາມ ການກວດສອບ AUDIT FOLLOW-UP
ຜູ້ປະກອບການ ອາຫານ ມີຄວາມຮັບຜດຊອບ ໃນການຕດຕາມ ສໍ່ງທີໍ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມຂັ້ການົດ ຈາກບົດລາຍງານການກວດ
ສອບ. ວັນທີ ການກວດສອບຄັັ້ງຕໍ່ໄປ ຈະຂຶັ້ນຢູ່ເທງໜ້າປົກ ຂອງບົດລາຍງານ ແລະ ມີການການົດການໃຫ້ຄະແນນ ແລະ ຈັດ
ລະດັບ. ຜູ້ສະໜອງຕ້ອງແນ່ໃຈ ໃນການຕດຕາມ ດັໍ່ງທີໍ່ໄດ້ການົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງເວລາ.
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ຕາຕະລາງທີ 1: ແມູ່ນຕົວຢູ່າງບົດລາຍງານການກວດສອບເພືອ
ີ່ ອອກໃບຍັງັ້ ຢືນ GMP
ຈານວນສໍ່ງທີໍ່ບໍ່
ໝາຍເຫດ
ເປັນໄປຕາມຂັ້
ການົດ

ບໍ່ສາມາດອອກໃບຍັງັ້ ຢນໃຫ້ໄດ້ຈົນກ່ວາຈະມີຫັກຖານຢັັ້ງຢນໃນການແກ້ໃຂ
ໄດ້ຖກກວດສອບ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. ຫັກຖານການແກ້ໃຂຄວນສົໍ່ງໃຫ້ຜູ້
ອອກໃບຍັັ້ງຢນພາຍໃນ 14ວັນ. ການກວດສອບຄວາມຖກຕ້ອງຈະຕ້ອງເຮັດ
ພາຍໃນ 28ວັນ ໂດຍການລົງມາກວດຕົວຈງ.

Critical ..
ມີຄວາມ
ສ່ຽງ

Major

ບໍ່ສາມາດອອກໃບຍັງັ້ ຢນໃຫ້ໄດ້ຈົນກ່ວາຈະມີຫັກຖານຢັັ້ງຢນໃນການແກ້ໃຂ
ໄດ້ຖກກວດສອບ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. ຫັກຖານການແກ້ໃຂຄວນສົໍ່ງໃຫ້ຜູ້
ອອກໃບຍັັ້ງຢນພາຍໃນ 28ວັນ. ການກວດສອບຄວາມຖກຕ້ອງຈະຕ້ອງເຮັດ
ພາຍໃນ 28ວັນ ໂດຍການລົງມາກວດຕົວຈງ ຫ ສົໍ່ງໃຫ້ຜູ້ກວດສອບພາຍໃນ
28ວັນ.

..

ປະເດັນ
ໃຫຍ່

ປະເດັນໃຫຍ່ໃນເວລາກວດສອບເພໍ່ອຕດຕາມຫອອກໃບຍັັ້ງຢນໃໝ່ ການ
ກວດສອບຄວາມຖກຕ້ອງຈະຕ້ອງເຮັດພາຍໃນ 28ວັນ
Minor
ປະເດັນ
ນ້ອຍ

ປະເດັນນ້ອຍ ຈະຕ້ອງມີການວາງແຜນໃນການແກ້ໃຂບັນຫາ ແລ້ວສົໍ່ງໃຫ້ຜູ
ກວດສອບພາຍໃນ 7ວັນ. ຖ້າຫາກວ່າ ແຜນການແກ້ໃຂສາມາດຮັບໄດ້ ຈະໄດ້
ຮັບການກວດກາຄວາມຖກຕ້ອງໃນການກວດສອບຄັັ້ງຕໍ່ໄປ.

..

ອງໃສ່ຜົນຂອງການກວດສອບນີັ້ ທມງານກວດສອບຈະສະເໜີໃຫ້ອອກໃບຢັັ້ງຢນ.

ຕາຕະລາງທີ 2 ບົດລາຍງານການກວດກາ: ຈັດລະດັບຄວາມສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານອາຫານທີີ່ມສ
ີ ຸກຂາ
ອະນາໃມ/ມາດຕະຖານການຜະລິດທີີ່ດີ
Number of

Number of

Criteria Not

Applicable

Applicable

Criteria

NNA

Total No. of
Number

Number of

Number of Minor

ofNon

Major

Compliance

NAC

Complian

Compliance

(82– NNA)

ce“No”
N0

…..................

…..................

….................

(Yes – Major)

(Yes – Minor)
NY2

Compliance
Points PTC
(NY1x 1) + (NY2x
0.5)

NY1

…..................

…..................

…................
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.

Degree of Compliance (%) = Total No. of Compliance Points (PTC) x 100
Number of Applicable Criteria (NAC) x 1

2, ມາດຕະຖານ ຂັນ
ັ້ ຕອນດາເນີນງານ ໃນການຂ້າເຊືັ້ອ (SSOP)

SSOPs ແມ່ນຂັັ້ນຕອນທີໍ່ຈາເປັນ ທີໍ່ຂຽນໄວ້ສະເພາະ ເພໍ່ອແນ່ໃຈໃນເງໍ່ອນໃຂ ທີໍ່ມີສຸກຂາອະນາໃມ ໃນໂຮງງານຜະລດ
ອາຫານ. ເຊໍ່ງລວມທັງຂັັ້ນຕອນການທາຄວາມສະອາດ ແລະ ການຂ້າເຊັ້ອ ເພໍ່ອປ້ອງກັນການປົນເປັ້ອນ.

ພັດທະນາ ມາດຕະຖານ ຂັັ້ນຕອນການດາເນີນງານ ການຂ້າເຊັ້ອ SSOP/ຂັ້ກ ານົດພັ້ນຖານ ຂອງ ການປະເມີນຄວາມເປັນ
ອັນຕະລາຍ ແລະ ການຄວບຄຸມຈຸດສ່ຽງ HACCP
1) ມາດຕະຖານຂັັ້ນຕອນ ການດາເນີນການຂ້າເຊັ້ອ ຄວນບັນລະຍາຍເຖງທຸກຂັັ້ນຕອນ ທີໍ່ສ້າງຂຶັ້ນຢ່າງເປັນທາງການ
ທີໍ່ຕ້ອງເຮັດໃນແຕ່ລະວັນກ່ອນ ແລະ ລະຫວ່າງການດາເນີນງານ ພຽງພໃນການປ້ອງກັນການປົນເປັ້ອນ ແລະ
ການປະປົນກັນຂອງຜະລດຕະພັນ.
2) .ມາດຕະຖານນີັ້ຄວນຕ້ອງມີການເຊັນອະນຸມັດ ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຈາກ ຜູ້ມີອານາດໃນໂຮງງານ ຫ ຜູ້ບລຫານ
ລະດັບສູງ.
3) ຂັັ້ນຕອນໃນ

SSOPs

ທີໍ່ສ້າງຂຶັ້ນໃນການດາເນີນງານຄວນຈະໃຈ້ແຍກ

ແລະ

ບົໍ່ງບອກເຖງລະດັບຕໍ່າສຸດ,

ກດຈະກາການທາຄວາມສະອາດພັ້ນຜວສາຜັດກັບອາຫານ, ອຸປະກອນ ແລະ ພາສະນະ.
4) SSOPs ຄວນລະບຸຄວາມຖີໍ່ ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນ ແລະ ກ ານົດ ຜູ້ຮັບຜດຊອບ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ແລະ
ຮັກສາຂັັ້ນຕອນປະຕບັດນີັ້ໃຫ້ຄົງເດີມ.
5) SSOPs ມີຄວາມຈາເປັນໃຫ້ມີໃນໂຮງຂ້າສັດ ແລະ ໂຮງງານສັດປີກ. ມາດຕະຖານການຜະລດທີໍ່ດໃີ ນປະຈຸບັນ
ສາມາດຊ່ວຍໂຮງງານໃນການພັດທະນາ SSOPs. ຂັັ້ນຕອນການດ າເນີນງານທັງໝົດ ຕ້ອງມີການບັນທຶກເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ມີການຢັັ້ງຢນຄວາມຖກຕ້ອງ.
6) ການຂ້າເຊັ້ອທັງກ່ອນ ແລະ ລະຫວ່າງການດາເນີນງານຈາເປັນຕ້ອງລວມຢູ່ໃນ SSOPs ເພໍ່ອປ້ອງກັນການປົນ
ເປັ້ອນໂດຍກົງ ແລະ ການປະປົນ.
7) ການຕັດສນໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມຖີໍ່ ໃນການທາຄວາມສະອາດ ຂະບວນການຜະລດໃນໂຮງງານ ຕ້ອງການົດໄວ້ໃນ
SSOP.
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8) ຖ້າຜູ້ຜະລດປັບປ່ຽນກາມະວທີ ຫ ການປະຕບັດ, ປ່ຽນໃນ SSOP ຕ້ອງມີການບັນທຶກ ແລະ ການກວດສອບ
ຄວາມຖກຕ້ອງ.
ມາດຕະຖານ ຂັັ້ນຕອນ ໃນການຂ້າເຊືັ້ອ ກ່ອນການດາເນີນງານ
1) ນີັ້ແມ່ນຂັັ້ນຕອນທີໍ່ບັນລະຍາຍເຖງຂັັ້ນຕອນການຂ້າເຊັ້ອທີໍ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈາແຕ່ລະວັນ ກ່ອນການເລີໍ່ມຕົັ້ນຂະບວນ
ການຜະລດ.
2) ຂັັ້ນຕອນການປະຕບັດຕ້ອງລວມທັງ ການທາຄວາມສະອາດ ພັ້ນຜວທີໍ່ສາຜັດຂອງສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ
ກັບຜະລດຕະພັນ, ອຸປະກອນ ແລະ ພາສະນະ ເພໍ່ອປ້ອງກັນການປົນເປັ້ອຍໂດຍກົງ ແລະ ການປະປົນ.
3) ໃນນີັ້ລວມມີ:
a) ການບັນລະຍາຍ ການມ້າງອອກ ແລະ ການປະກອບເຂົັ້າຫັງຈາກການທາຄວາມສະອາດ, ນາໃຊ້ເຄມີທີໍ່ເໝາະ
ສົມ ແລະໃຊ້ໃຫ້ຖກວທີ ຕາມຂັ້ແນະນາເທງສະຫລາກ.
b) ຂັ້ແນະນາ ໃນການນາໃຊ້, ລວມທັງຄວາມເຂັັ້ມຂຸ້ນ ໃນການຂ້າເຊັ້ອ ທີໍ່ຈະໃຊ້ກັບພັ້ນຜວສາຜັດກັບຜະລດຕະ
ພັນ ຫັງຈາກທາຄວາມສະອາດແລ້ວ.
ມາດຕະຖານ ຂັັ້ນຕອນ ໃນການຂ້າເຊືັ້ອ ໃນລະຫວ່າງການດາເນີນງານ SSOP
1. ນີັ້ແມ່ນຂັັ້ນຕອນທີໍ່ບັນລະຍາຍເຖງຂັັ້ນຕອນການຂ້າເຊັ້ອ ທີໍ່ຕ້ອງເຮັດເປັນປະຈາແຕ່ລະວັນ ໃນລະຫວ່າງການ
ດາເນີນງານ. ເພໍ່ອປ້ອງກັນການປົນເປັ້ອຍໂດຍກົງ ແລະ ການປະປົນ
2. ສ້າງຂັັ້ນຕອນການດາເນີນງານໃນການຂ້າເຊັ້ອ ຕ້ອງມີສະພາບແວດລ້ອມທີໍ່ມີສຸກຂາອະນາໃມໃນການກະກຽມ
ການປຸງແຕ່ງ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຈັດການກັບ ຜະລດອາຫານຈາກ ຊີັ້ນສັດ ຫ ສັດປີກ
3. ການສ້າງຂັັ້ນຕອນປະຕບັດໃນລະຫວ່າງການດາເນີນງານອາດຈະມີໃນບ່ອນທີໍ່ຈາເປັນ ບ່ອນທີໍ່ສາມາດນາໃຊ້ໄດ້.
4.

ການທາຄວາມສະອາດ/ ການຂ້າເຊັ້ອ/ການອະເຊັ້ອ ອຸປະກອນ ແລະ ພາສະນະໃນລະຫວ່າງການດາເນີນການ
ຜະລດ, ທີໍ່ເໝາະສົມ, ໃນເວລາພັກ, ລະຫວ່າງກາຕໍ່ກາ ແລະ ໃນກາງກາ.

5. ຂັັ້ນຕອນປະຕບັດສາລັບ ສຸກຂາອະນາໃມສ່ວນບຸກຄົນ ເຊັໍ່ນ: ຄວາມສະອາດຂອງເຄໍ່ອງນຸ່ງ, ຖົງມ, ໝວກຄຸມຜົມ
, ການລ້າງມ, ສຸກະພາບ ແລະ ອໍ່ນໆ.
6.

ການຈັດການກັບຜະລດຕະພັນໃນເຂດ ຜະລດຕະພັນດບ ແລະ ຜະລດຕະພັນສຸກ.

SSOPs ສ າລັບໂຮງຂ້າສັດ ແລະ ສັດປີກ

1) SSOPs ສ າລັບໂຮງຂ້າສັດ ແລະ ສັດປີກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຂັ້ກ ານົດດັໍ່ງນີັ້:
a) ໂຮງງານຕ້ອງໄດ້ຂຽນ SSOPs ທີໍ່ບັນລະຍາຍຂັັ້ນຕອນການດາເນີນງານໃນແຕ່ລະວັນທີໍ່ຈະຕ້ອງປະຕບັດ
ກ່ອນ ແລະ ໃນລະຫວ່າງການຜະລດເພໍ່ອປ້ອງກັນການປົນເປັ້ອນ ແລະ ການປະປົນ. ຕໍ່າສຸດ ຂັັ້ນຕອນນີັ້ຕ້ອງ
ລະບຸເຖງການທາຄວາມສະອາດພັ້ນຜວສາຜັດກັບອາຫານໂດຍກົງ, ອຸປະກອນ ແລະ ພາສະນະ.
b) SSOPs ຈະກ ານົດຄວາມຖີໍ່ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນ ທີໍ່ຈະຕ້ອງມີການກວດສອບ
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2) SSOPs ຈະຕ້ອງມີລາຍເຊັນ ແລະ ວັນທີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຈາກຜູ້ຈັດການ ຫເຈົັ້າຂອງໂຮງງານ.
3) ໂຮງງານຕ້ອງລະບຸ ຜູ້ທີໍ່ຈະຮັບຜດຊອບ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດ ແລະ ກວດກາຕດຕາມ SSOPs ແລະ
ກດຈະກາການຂ້າເຊັ້ອໃນແຕ່ລະວັນ.
4) ຂຽນບັນທຶກ ກດຈະກາ ຂັັ້ນຕອນມາດຕະຖານໃນການຂ້າເຊັ້ອ ທີໍ່ມີການແກ້ໃຂ ແລະ ຕ້ອງຮັກສາໄວ້ຕໍ່າສຸດ 6
ເດອນ.
ຂັັ້ນຕອນການປະຕບັດ ສາລັບຜູ້ຜະລດຂະໜາດນ້ອຍ
ຄົັ້ນຫາ, ອ່ານ ແລະ ເກັບຮັກສາສາເນົາຂອງ cGMPs ສ າລັບໂຮງງານຜະລດອາຫານແຕ່ລະປະເພດ ຈາກ ລະຫັດ ກົດ
ລະບຽບກາງ(CFR), Title 21, Part 110)
ຄົັ້ນຫາ, ອ່ານ ແລະ ເກັບຮັກສາສາເນົາຂອງຂັ້ການົດ SSOP ສາລັບໂຮງຂ້າສັດ ແລະ ສັດປີກ ຈາກ ລະຫັດ ກົດລະບຽບ
ກາງ(CFR), Title 9, Part 416)
ປັບປຸງນະໂຍບາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ ກ່ຽວກັບ ສຸກຂາອະນາໃມສ່ວນບຸກຄົນ ທີໍ່ລະບຸໃນ SSOP ໃນໂຮງງານ ລວມ
ທັງ ການລ້າງມ, ການໃສ່ຖົງມ, ເຄໍ່ອງປະດັບ, ໝວກຄຸມຜົນ, ນະໂຍບາຍສາລັບພະນັກງານທີໍ່ເຈັບປ່ວຍ.
ລວມທັງການຂຽນ SSOPs ເຂົັ້າໃນແຜນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດສອບ
ສຸກຂາອະນາໃມ ສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງໂຮງງານ ວ່າພະນັກງານ ມີການປະຕບັດຕາມຂັັ້ນຕອນທີໍ່ຂຽນໄວ້.
ລວມທັງຂັັ້ນຕອນປະຕບັດທັງໝົດ ໃນການຂ້າເຊັ້ອ ຢູ່ໃນ SSOPs. ແນ່ໃຈວ່າຂັັ້ນຕອນການປະຕບັດທັງໝົດມີການບັນທຶກ
ແລະ ຄວາມຖີໍ່ໃນການ ກວດສອບຄວາມຖກຕ້ອງ, ແຕ່ງຕັັ້ງຜູ້ຮັບຜດຊອບ ແລະ ຜູ້ຊີັ້ນາວຽກ, ບັນລະຍາຍລະອຽດ ໃນ
ກດຈະກາການກວດສອບເພໍ່ອຄວາມຖກຕ້ອງ.

III.

ການວິເຄາະ ອັນຕະລາຍ ແລະ ການຄວບຄຸມຈຸດສ່ຽງ HACCP

ແມ່ນເຄໍ່ອງມທາງດ້ານວທະຍາສາດ ເພໍ່ອປະເມີນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສ້າງລະບົບຄວບຄຸມ ໃນເຊີງປ້ອງກັນຫລາຍກ່ວາການທົດ
ລອງ ຜະລດຕະພັນສາເລັດຮູບ.
HACCP ສາມາດນາໃຊ້ໄດ້ໃນຕ່ອງໂສ້ອາຫານທັງໝົດ ຈາກວັດຖຸດບຈົນຮອດຜູ້ບລໂພກ ແລະ ການດາເນີນການ ຕາມຫັກ
ຖານທາງວທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸກະພາບຂອງຄົນ. ລະບົບສາມາດກວດສອບໄດ້ຈາກຜູ້ມີອານາດທາງກົດໝາຍ
ແລະ ເປັນການສົໍ່ງເສີມການຄ້າສາກົນ ໂດຍການການສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
ຄວາມສາເລັດໃນການນາເອົາລະບົບ HACCP ມາໃຊ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ບລຫານ ມີຄວາມ ເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຜັກດັນ. ນອກຈາກນັັ້ນຍັງຕ້ອງການໃຊ້ວຊາການຈາກຫາຍສາຂາວຊາຊີບ ທີໍ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານ ທາງດ້ານການກະເສດ,
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ສັດຕະວະແພດ, ຜູ້ຜະລດ, ຊີວະວທະຍາ, ແພດ, ສາທາລະນະສຸກ, ເຕັກໂນໂລຊີອາຫານ, ສຸກະພາບສໍ່ງແວດລ້ອມ, ເຄມີ
ແລະ ວສະວະກາ, ຕາມການສຶກສາສະເພາະດ້ານ.
ການນາໃຊ້ HACCP ແມ່ນສາມາດເຂົັ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບບລຫານຄຸນນະພາບເຊັໍ່ນ ISO 9000, ແລະ ແມ່ນລະບົບທີໍ່ເລອກ
ໃນການບລຫານຈັດການກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພ ຂອງອາຫານ ພາຍໃນລະບົບດັໍ່ງກ່າວ.

ເຈັດຫກ
ັ ການຂອງ HACCP
1. Conduct a hazard analysis ທາການວເຄາະຫາຄວາມເປັນອັນຕະລາຍ
2. Determine the CCPs ກ ານົດຈຸດທີໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີໍ່ຕ້ອງຄວບຄຸມ
3. Establish Critical Limits ສ້າງຂອບເຂດຈາກັດ
4. Establish a system to monitor Control of the CCPs ສ້າງລະບົບຕດຕາມຄວບຄຸມຈຸດສ່ຽງ
5. Establish the Corrective Actions to be taken when monitoring indicates that a particular
CCP is not in control ສ້າງວທີການແກ້ໃຂທີໍ່ຈະຕ້ອງເຮັດຖ້າການຕດຕາມບົໍ່ງບອກເຖງບາງຈຸດສ່ຽງບໍ່ສາມາດຄວບ
ຄຸມໄດ້
6. Establish Procedures for Verification to confirm that the HACCP System is working
effectively ສ້າງຂັັ້ນຕອນປະຕບັດສ າລັບ ການກວດສອບ ເພໍ່ອຢັັ້ງຢນວ່າ ລະບົບ HACCP ດ າເນີນໄປຢ່າງມີ
ປະສດທພາບ
7. Establish documentation concerning all procedures and records appropriate to these
Principles and their application. ສ້າງເອກະສານກ່ຽວກັບຂັັ້ນຕອນການປະຕບັດທັງໝົດ ແລະ ບັນທຶກໄວ້ໃຫ້ດີ
ຕາມຫັກການນີັ້ ແລະ ການປະຍຸກໃຊ້

ແນວທາງ ສາລັບການປະຍຸກໃຊ້ລະບົບ HACCP
ກ່ອນໃຊ້ HACCP ໃນພາກສ່ວນໃດໆຂອງຕ່ອງໂສ້ອາຫານ ພາກສ່ວນນັັ້ນ ຄວນຈະດາເນີນການຕາມຫັກການທົໍ່ວໄປຂອງ
ໂກເດັກຊ ກ່ຽວກັບສຸກຂາອະນາໃມອາຫານ, ຫັກການການປະຕບັດທີໍ່ດີຂອງ ໂກເດັກຊ, ກົດໝາຍຄວາມປອດໄພອາຫານ
ທີໍ່ເໝາະສົມ. ຄວາມມຸ້ງໝັັ້ນຂອງຜູ້ບລຫານ ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນຫລາຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບັດລະບົບ HACCP ຢ່າງມີ
ປະສດທພາບ. ໃນລະຫວ່າງການພຈາລະນາ, ປະເມີນ ແລະ ການດາເນີນງານ ຕາມມາໃນການອອກແບບ ແລະ ການ
ປະຍຸກໃຊ້ລະບົບ HACCP ການພຈາລະນາຕ້ອງ ເບໍ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວັດຖຸດບ, ສ່ວນປະສົມ, ຫັກການການຜະລດອາຫານ,
ໜ້າທີໍ່ຂອງຂະບວນການຜະລດ ໃນການຄວບຄຸມອັນຕະລາຍ, ແນວໂນ້ມ ຜູ້ບລໂພກຜະລດຕະພັນ, ປະເພດຂອງຜູ້
ບລໂພກທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຫັກຖານທາງລະບາດວທະຍາ ກ່ຽວກັບ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
ເຈດຕະນາຂອງລະບົບ HACCP ຄການມຸ້ງເນັັ້ນການຄວບຄຸມທີໍ່ຈຸດສ່ຽງ. ການອອກແບບໃໝ່ໃນການດ າເນີນງານຄວນ
ພຈາລະນາ ວ່າຄວາມເປັນອັນຕະລາຍທີໍ່ຕ້ອງຄວບຄຸມຄການວເຄາະ ບໍ່ແມ່ນການພົບເຫັນ.
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HACCP ຄວນຈະແຍກໃຊ້ກບ
ັ ແຕ່ລະການດາເນີນງານສະເພາະ. ການວເຄາະຈຸດສ່ຽງໃນຕົວຢ່າງໃດໆໃນ ໂກເດັກຊ
ລະຫັດໃດໆ ກ່ຽວກັບຫັກການສຸກຂາອະນາໃມ ບາງທີອາດບໍ່ແມ່ນສໍ່ງດຽວທີໍ່ໄດ້ພຈາລະນາ ສາລັບ ການນາເອົາໄປໃຊ້
ສະເພາະ ຫ ອາດມີລັກສະນະທີໍ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ການນາເອົາລະບົບ HACCP ມາໃຊ້ ຄວນມີການເບໍ່ງຄນ ແລະ ທາການປ່ຽນແປງທີໍ່ຈາເປັນ ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ມີການປັບປຸງ
ໃດໆໃນຜະລດຕະພັນ, ຂະບວນການຜະລດ ຫ ຂັັ້ນຕອນໃດໆ.
ສໍ່ງສາຄັນ ການນາເອົາລະບົບ HACCP ມາໃຊ້ ຕ້ອງມີຄວາມຢຸດຢໍ່ນໃນຄວາມເໝາະສົມ. ການົດບລບົດ ຂອງການປະຍຸກ
ໃຊ້ ຄານຶງເຖງລັກສະນະ ແລະ ຂະໜາດຂອງການດາເນີນງານ.

ສິບສອງວຽກ (12TASKS)ໃນການປະຍຸກໃຊ້ຫັກການ HACCP
1. ຜູ້ຜະລດອາຫານຄວນໝັັ້ໜໃຈວ່າ ຜະລດຕະພັນເໝາະສົມ, ມີຄວາມຮູ້ ສະເພາະ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ຄວນມີ ເພໍ່ອ
ສາມາດພັດທະນາແຜນ HACCP ໃຫ້ມີປະສດທພາບ. ດີທີໍ່ສຸດ ອາດເຮັດສ າເລັດໄດ້ ດ້ວຍການປະກອບທມ
ງານຈາກຫາຍສາຂາວຊາຊີບ. ບ່ອນທີໍ່ບໍ່ມີຊ່ຽວຊານຢູ່ໃນພັ້ນທີໍ່ ຄວນຈະໄດ້ຮັບຄາແນະນາຈາກແຫໍ່ງອນ. ຄວນ
ການົດຂອບເຂດຂອງແຜນ

HACCP.

ຂອບເຂດຄວນອະທບາຍວ່າສ່ວນໃດໃນຕ່ອງໂສ້ອາຫານທີໍ່ມີສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ລະບຸ ປະເພດຄວາມອັນຕະລາຍທົໍ່ວໄປ. (ມັນຄວບຄຸມທຸກໆປະເພດ ລະດັບ ຄວາມອັນຕະລາຍ
ຫ ພຽງແຕ່ ປະເພດທີໍ່ເລອກ)
2. ບັນຍາຍ ອະທິບາຍກ່ຽງກັບ ຜະລິດຕະພັນ ການບັນຍາຍກ່ຽວກັບຜະລດຕະພັນຢ່າງລະອຽດ ລວມທັງຂັ້
ມູນທາງດ້ານຄວາມປອດໄພຕ່າງໆເຊັໍ່ນ: ສ່ວນປະກອບ, ໂຄງສ້າງທາງດ້ານກາຍຍະພາບ, ເຄມີ (including Aw,
pH, etc.), ການຂ້າເຊັ້ອຈຸລນຊີ (ການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນ, ຄາມເຢັນ, ຮົມຄວັນ ແລະ ອໍ່ນໆ). ການຫຸ້ມຫໍ່, ຄວາມ
ທົນທານ ແລະ ເງໍ່ອນໃຂການເກັບແຮ ແລະ ວທີການຈາໜ່າຍ.
3. ລະບຸວັດຖຸປະສົງໃນການນາໃຊ້ ວັດຖຸປະສົງໃນການນາໃຊ້ຄວນຈະອງໃສ່ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງຜູ້ບລໂພກ
ຫ ລູກຄ້າ. ໃນກລະນີພເສດ ກຸ່ມສ່ຽງຂອງປະຊາກອນ ສະຖາບັນອາຫານຄວນມີການພຈາລະນາ.
4. ສ້າງແຜນວາດຂັນ
ັ້ ຕອນການໄຫ ແຜນວາດການໃຫຂອງຂະບວນການຜະລດ ຄວນຖກສ້າງຂຶັ້ນໂດຍທມ
ງານ HACCP. ມັນຄວນຈະກວມເອົາທຸກຂັັ້ນຕອນໃນການດາເນີນງານ. ເມໍ່ອໃຊ້ HACCP ການົດການດາເນີນ
ງານ ຄວນພຈາລະນາເຖງຂັັ້ນຕອນ ກ່ອນ ແລະ ຫັງຂອງການປະຕບັດນັັ້ນ.
5. ຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງແຜນວາດການໃຫກັບໜ້າງານຕົວຈິງ ທມງານ HACCP ຄວນຈະໃຫ້ການຢນຢັນ
ຄວາມຖກຕ້ອງ ຂະບວນການຜະລດ ກັບແຜນວາດການໄຫ ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນການດາເນີນການ ແລະ ປັບປຸງແຜນວາດ
ການໄຫໃຫ້ສອດຄ່ອງ

6. ຂຽນລາຍການອັນຕະລາຍທີໍ່ສາມາດເກີດຂຶັ້ນໄດ້ໃນແຕ່ລະຂັັ້ນຕອນ, ທາການວເຄາະອັນຕະລາຍ ແລະ ພຈາລະນາວທີການ
ຄວບຄຸມຈຸດສ່ຽງດັໍ່ງກ່າວ

7. ທມງານ HACCP ກ່ອນອໍ່ນໝົດຕ້ອງທາການວເຄາະ ອັນຕະລາຍ ເພໍ່ອການົດແຜນ HACCP ອັນຕະລາຍໃດ ທີໍ່
ມາຈາກທາມະຊາດ ທີໍ່ມີຄວາມຈາເປັນຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ນ້ອຍລົງ ຫ ຫຼຸດຜ່ອນລົງໃນລະດັບທີໍ່ສາມາດຮັບໄດ້ໃນ
ການຜະລດ ອາຫານທີໍ່ປອດໄພ.
ໃນການທາການວເຄາະອັນຕະລາຍ ບ່ອນໃດກຕາມທີໍ່ສາມາດເປັນໄປໄດ້ຄວນຈະກວມເອົາສໍ່ງຕໍ່ໄປນີັ້:
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•

ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີໍ່ຈະເກີດອັນຕະລາຍ ແລະ ມີຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸກະພາບ

•

ການປະເມີນ ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະລມານຂອງອັນຕະລາຍທີໍ່ມີ

•

ການມີຊີວດລອດ ຫການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເຊັ້ອຈຸລນຊີທີໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

•

ການຜະລດ ຫ ທາດເບໍ່ອທີໍ່ເກີດຂຶັ້ນໃນອາຫານ, ຕົວແທນທາງເຄມີ ຫ ກາຍຍະພາບ ແລະ ເງໍ່ອນໃຂທີໍ່ພາໃຫ້ເກີດສໍ່ງ

ດັໍ່ງກ່າວ.
•

ດັໍ່ງນັັ້ນ ທມງານ HACCP ຕ້ອງພຈາລະນາເຖງ ວທີການກວດກາ ຖ້າມີ ທີໍ່ສາມາດນາໃຊ້ໄດ້ກັບອັນຕະລາຍແຕ່ລະ

ຊະນດ.
•

ອາດມີຫາຍວທີການກວດກາ ເພໍ່ອຄວບຄຸມອັນຕະລາຍບາງຢ່າງ ແລະ ອາດມີຄວາມເປັນອັນຕະລາຍຫລາຍຢ່າງ ທີໍ່

ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຈາກວທີການບາງຢ່າງ.
8. ການການົດຈຸດສ່ຽງທີີ່ຕ້ອງມີການຄວບຄຸມ HACCP
ບາງເທໍ່ອອາດມີຫລາຍຈຸດສ່ຽງ ທີໍ່ຕ້ອງຄວບຄຸມ ທີໍ່ມີຄວາມເປັນອັນຕະລາຍແບບດຽວກັນ. ການການົດຈຸດສ່ຽງໃນລະບົບ
HACCP ສາມາດນ າໃຊ້ ຫັກການໃນການຕັດສນໃຈ decision tree ທີໍ່ບົໍ່ງບອກເຖງເຫດຜົນ. ການນາໃຊ້ ຫັກການນີັ້
ຄວນຈະມີຄວາມຢຸດຢໍ່ນ, ບໍ່ວ່າຈະໃນການດາເນີນການຜະລດ, ການຂ້າສັດ, ການແປຮູບ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການຈາ
ໜ່າຍ. ຄວນຈະນາໃຊ້ເປັນແນວທາງໃນການການົດຈຸດສ່ຽງທີໍ່ຕ້ອງຄວບຄຸມ. ຕົວຢ່າງໃນການຕັດສນໃຈນີັ້ ບາງເທໍ່ອອາດບໍ່
ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກໆສະຖານະການ. ຖ້າໃຈ້ແຍກ ເຫັນອັນຕະລາຍ ໃນຂັັ້ນຕອນທີໍ່ມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງຄວບຄຸມ ເພໍ່ອ
ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຍັງບໍ່ມີວທີການຄວບຄຸມໃນຂັັ້ນຕອນດັໍ່ງກ່າວ ຫ ຂັັ້ນຕອນອໍ່ນໆ ຜະລດຕະພັນ ຫຂະບວນການ
ຜະລດ ຄວນຈະມີການປັບປຸງໃນຂັັ້ນຕອນນັັ້ນ ຫ ຂັັ້ນຕອນກ່ອນໜ້າ ຫ ຂັັ້ນຕອນຫັງຈາກນັັ້ນ ເພໍ່ອເພີໍ່ມຂັັ້ນຕອນ ວທີການ
ຄວບຄຸມ.

38

ຕົວຢ່າງການວເຄາະ ປະເມີນ ແລະ ການົດຈຸດສ່ຽງ

ມີວທີການກວດກາ ແລະ ປ້ອງກັນ ອັນຕະລາຍ ແລ້ວບໍ່?
ປັບປຸງຂັັ້ນຕອນ, ຂະບວນການ ຫ
ຜະລດຕະພັນ
ການກວດກາຢູ່ຈຸດນີັ້ມີຄວາມຈາເປັນຕໍ່
ຄວາມປອດໄພຫບໍ່
ີ່ບແມ
ຸ ດສ
ີ່ ນຈ
ີ່ ຽງ

ແມ່ນຂັັ້ນຕອນທີໍ່ອອກແບບມາສະເພາະເພໍ່ອຫຼຸດຜ່ອນ ອັນຕະລາຍທີອ
ໍ່ າດ
ຈະເກີດຂຶັ້ນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີໍ່ສາມາດຮັບໄດ້?

ສາມາດ ພສູດໄດ້ບວ່າ ອັນຕະລາຍ ທີໍ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນຈາກ ການປົນເປັ້ອນນີັ້ຈະອອກຈາກເກນ
ການຍອມຮັບ ຫ ຈະເພີໍ່ມຂຶັ້ນ ເຖງລະດັບທີໍ່ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້?
ບໍ່ແມ່ນຈຸດສ່ຽງ

ອັນຕະລາຍທີໍ່ອາດຈະເກີດຂຶັ້ນ ສາມາດຫຼຸດລົງໃນຂັັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ ເຖງລະດັບ
ທີໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ບໍ່? **

ແມ່ນຈຸດສ່ຽງ ທີໍ່ຈະຕ້ອງຄວບຄຸມ
ີ່ບແມ
ຸ ດສ
ີ່ ນຈ
ີ່ ຽງ

*ດ າເນີນການວເຄາະຄວາມເປັນອັນຕະລາຍອໍ່ນໆ ໃນຂະບວນການຜະລດ
**ລະດັບການຍອມຮັບ ຕ້ອງມີການໃຫ້ນຍາມຕາມຈຸດປະສົງຂອງການປະເມີນ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມອັນຕະລາຍ
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9. ການສ້າງຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງສາລັບ ແຕູ່ລະຈຸດສ່ຽງ

ຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງຕ້ອງລະບຸ ແລະ ກວດສອບຄວາມຖກຕ້ອງ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ສາລັບແຕ່ລະຈຸດສ່ຽງທີໍ່ຕ້ອງຄວບຄຸມ.
ໃນບາງກລະນີ ອາດມີຫລາຍຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງໃນບາງຂັັ້ນຕອນ. ຂອບເຂດສ່ວນຫລາຍທີໍ່ໃຊ້ມີ ການວັດແທກ ອຸນະ
ພູມ, ເວລາ, ລະດັບຄວາມຊຸ່ມ, pH, Aw, ກຼໍລີນ ແລະ ກໍ່ນ ສີ ລົດຊາດ, ເບໍ່ງດ້ວຍຕາເປົໍ່າ ແລະ ສາຜັດ

10. ສ້າງລະບົບກວດກາຕິດຕາມໃນແຕູ່ລະຈຸດສ່ຽງທີີ່ຈະຕ້ອງຄວບຄຸມ
(ເບໍ່ງ ຫັກການທີ 4
ການກວດກາຕດຕາມ ແມ່ນຕາຕະລາງເວລາໃນການວັດແທກ ຫ ການສັງເກດ ຈຸສ່ຽງ ວ່າຢູ່ໃນຂອບເຂດທີໍ່ການົດຫບໍ່. ຂັັ້ນ
ຕອນປະຕບັດ ໃນການກວດກາຕດຕາມ ຕ້ອງສາມາດຈັບໄດ້ ໃນເວລາຈຸດສ່ຽງນີັ້ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ການ
ຕດຕາມອໍ່ນໆ ຄວນໃຫ້ຂັ້ມູນໃນເວລາທີໍ່ມີການປັບ ເພໍ່ອແນ່ໃຈ ຂະບວນການສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ເພໍ່ອປ້ອງກັນ ການ
ຝ່າຝນຂອບເຂດທີໍ່ການົດ. ບ່ອນໃດ ທີໍ່ເປັນໄປໄດ້ ການປັບປຸງຂະບວນການຜະລດ ກຄວນເຮັດ ຖ້າວ່າຜົນຂອງການ
ຕດຕາມມີແນວໂນ້ມ ວ່າຈຸດສ່ຽງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້. ການປັບປຸງຄວນເຮັດກ່ອນທີໍ່ຈະມີການຜດດ່ຽງ.

ຂັ້ມູນທີໍ່ໄດ້ຈາກການກວດສອບ ຕ້ອງ ຖກປະເມີນຈາກບຸກຄະລາກອນທີໍ່ຖກແຕ່ງຕັັ້ງ ທີໍ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ມີອານາດ ໃນ
ການແກ້ໃຂເມໍ່ອຈາເປັນ. ຖ້າວ່າການກວດກາຕດຕາມ ບໍ່ຕໍ່ເນໍ່ອງ ຈານວນຄວາມຖີໍ່ຂອງການກວດກາຕ້ອງພຽງພ ໃນການ
ຮັບປະກັນວ່າ ສາມາດຄວບຄຸມຈຸດສ່ຽງໄດ້. ຂັັ້ນຕອນການປະຕບັດໃນການກວດກາຕດຕາມ ຈຸດສ່ຽງ ສ່ວນຫາຍຕ້ອງເຮັດ
ໄວ ຍ້ອນວ່າຂຶັ້ນກັບຂະບວນການຜະລດກາລັງດາເນີນຢູ່ ແລະ ຈະບໍ່ມີເວລາຫວ່າງໃນການທົດສອບ. ວທີການວັດແທກ
ທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ເຄມີ ສ່ວນຫາຍຖກນຍົມໃຊ້ ໃນການທົດສອບຈຸລນຊີ ຍ້ອນວ່າ ສາມາດເຮັດໄດ້ໄວ ແລະ ສາມາດ
ບົໍ່ງບອກເຖງການຄວບຄຸມຈຸລນຊີ ໃນຜະລດຕະພັນ. ການບັນທຶກ ແລະ ເອກະສານ ທີໍ່ໄດ້ຈາກການກວດກາຕດຕາມຈຸດ
ສ່ຽງ ຕ້ອງມີການເຊັນຢັັ້ງຢນຈາກຜູ້ກວດກາຕດຕາມ ແລະ ຜູຮ
້ ັບຜດຊອບ ກວດກາຂອງບລສັດ.

11. ການດາເນີນ ການແກ້ໃຂ
ເບໍ່ງຫັກການທີ 5
ການແກ້ໃຂບັນຫາໃດໜຶໍ່ງ ຕ້ອງມີການພັດທະນາສະເພາະແຕ່ລະຈຸດສ່ຽງ ໃນລະບົບ HACCP ເພໍ່ອຈັດການກັບຄ່າຜດດ່ຽງ
ທີໍ່ຈະເກີດຂຶັ້ນ.
ການດາເນີນການແກ້ໃຂ ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຈຸດສ່ຽງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ. ການດາເນີນການຕ້ອງລວມທັງການຈັດການທີໍ່ເ
ໝາະສົມ ກັບຜະລດຕະພັນທີໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ຂັັ້ນຕອນການປະຕບັດ ຄວາມຜດດ່ຽງ ແລະ ການຈັດການກັບຜະລດຕະ
ພັນ ຕ້ອງມີການບັນທຶກ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ເກັບຮັກສາໄວ້.
12. ສ້າງຂັັ້ນຕອນປະຕິບັດ ໃນການກວດກາເພືີ່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ
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ເບໍ່ງຫັກການທີ 6
ການສ້າງຂັັ້ນຕອນປະຕບັດ ເພໍ່ອ ການພສູດຄວາມຖກຕ້ອງ. ວທີການພສູດຄວາມຖກຕ້ອງ ແລະ ການກວດສອບ, ຂັັ້ນ
ຕອນປະຕບັດ ແລະ ທົດສອບ, ລວມທັງຊຸ່ມເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ການວເຄາະ ສາມາດນາໃຊ້ເພໍ່ອການປະເມີນວ່າລະບົບ
HACCP ໄດ້ມີການດາເນີນການຢ່າງຖກຕ້ອງ. ຄວາມຖີໍ່ໃນການພສູດຄວນຈະພຽງພໃນການຢນຢັນວ່າລະບົບ HACCP
ໄດ້ມີການດາເນີນການຢ່າງມີປະສດທພາບ. ຕົວຢ່າງກດຈະກາການພສູດມີດັໍ່ງນີັ້:
•

ກວດຄນລະບົບ HACCP ແລະ ການບັນທຶກ

• ກວດຄນການຜດດ່ຽງ ແລະ ການຈັດການກັບຜະລດຕະພັນ
• ຢນຢັນວ່າ ສາມາດຄວບຄຸມ ຈຸດສ່ຽງໄດ້
ເປັນໄປໄດ້ ກດຈະກາການກວດສອບເພໍ່ອຄວາມຖກຕ້ອງ ຄວນມີການດາເນີນການຢນຢັນ ປະສດທພາບຂອງອົງປະກອບ
ທັງໝົດ ຂອງແຜນ HACCP

ຕົວຢູ່າງຕາຕະລາງເຮັດວຽກຂອງ HACCP
ບັນລະຍາຍກ
ີ່ ຽວຜະລ
ິ ດຕະພັນ

ແຜນວາດຂະບວນການຜະລ
ິ ດ

ການບັນທ
ຶ ກ

ແກ
ໍ້ ໃຂ

ດາເນ
ີ ນການ

ຂັໍ້ນຕອນເຝ
ົ ໍ້ າ
ລະວັງ

ີ ຂດຈາກັດ
ຄວາມສ
ີ່ ຽງ

ຈ
ຸ ດສ
ີ່ ຽງ

ຄວບຄ
ຸ ມ

ມາດຕການ

ອັນຕະລາຍ

ຂັໍ້ນຕອນ

ລາຍການ

ການກວດສອບ
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ການສ້າງເອກະສານ ແລະ ການຮັກສາການບັນທຶກ
ເບໍ່ງຫັກການທີ7
ປະສດທພາບ ແລະ ຄວາມແມ້ນຢາໃນການບັນທຶກ ແມ່ນມີຄວາມຈາເປັນໃນການນາໃຊ້ລະບົບ HACCP. ຂັັ້ນຕອນການ
ປະຕບັດຂອງ HACCP ຄວນມີການສ້າງເປັນເອກະສານ. ການເກັບຮັກສາ ເອກະສານ ແລະ ການບັນທຶກ ຄວນເໝາະສົມ
ກັບ ທາມະຊາດ ແລະ ຂະໜາດຂອງການດາເນີນງານ.
ຕົວຢ່າງເອກະສານ: ການວເຄາະອັນຕະລາຍ, ການການົດຈຸດສ່ຽງທີໍ່ຕ້ອງຄວບຄຸມ, ການການົດຂອບເຂດຄວາມສ່ຽງ.
ຕົວຢ່າງການບັນທຶກ: ການກວດກາເຝົັ້າລະວັງຈຸດສ່ຽງ, ຄ່າຜດດ່ຽງ ແລະ ການແກ້ໃຂບັນຫາ, ການພສູດຄວາມຖກຕ້ອງ
ຂອງ ຂັັ້ນຕອນປະຕບັດ ທີໍ່ມີການປັບປຸງໃນລະບົບ HACCP.
ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການວິເຄາະອັນຕະລາຍ ແລະ ການຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງ
ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ບຸກຄະລາກອນໃນອຸດສາຫະກາ, ພາກລັດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ກ່ຽວກັບຫັກການຂອງ HACCP
ແລະ ການນາເອົາໄປໝູນໃຊ້ ແລະ ເພີໍ່ມຄວາມຮັບຮູ້ໃຫ້ຜູ້ບລໂພກ ແມ່ນອົງປະກອບທີໍ່ມີຄວາມຈາເປັນ ໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕບັດ ລະບົບ HACCP ຢ່າງມີປະສດທພາບ.
ການຮ່ວມມລະຫວ່າງຜູ້ຜະລດເບັ້ອງຕົັ້ນ, ອຸດສາຫະກາ, ກຸ່ມການຄ້າ, ຜູ້ບລໂພກ, ອົງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີໍ່ທີໍ່
ຮັບຜດຊອບ ແມ່ນມີຄວາມສາຄັນຫລາຍ. ຄວນສ້າງໂອກາດໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມ ອຸດສາຫະກາ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີໍ່ກວດສອບ
ຮ່ວມກັນ ເພໍ່ອຜັກດັນ ແລະ ຮັກສາ ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຢ່າງຕໍ່ເນໍ່ອງ ແລະ ສ້າງບັນຍາກາດ ຄວາມເຂົັ້າໃຈກ່ຽວກບັບ
HACCP ໃນພາກປະຕບັດຕົວຈງ.
ຈຸດສ່ຽງທີີ່ຕ້ອງຄວບຄຸມ(CCP)
ຈຸດສ່ຽງທີໍ່ຕ້ອງຄວບຄຸມ ແມ່ນຂັັ້ນຕອນທີໍ່ສາມາດຄວບຄຸມ, ປ້ອງກັນ ແລະ ກາຈັດ ອັນຕະລາຍ ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ
ຫ ຫຼຸດຜ່ອນລົງໃນລະດັບທີໍ່ສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ຕົວຢ່າງ ຈຸດສ່ຽງທີໍ່ຕ້ອງຄວບຄຸມອັນຕະລາຍທາງ ຊີວະພາບ, ທາງເຄມີ ແລະ
ທາງວັດຖຸ ໃນຮູບທີ 4.
➢

ຈຸດສ່ຽງທີໍ່ຕ້ອງຄວບຄຸມທາງຊີວະພາບ

➢

ຈຸດສ່ຽງທີໍ່ຕ້ອງຄວບຄຸມທາງວັດຖຸ/ກາຍຍະພາບ

➢

ຈຸດສ່ຽງທີໍ່ຕ້ອງຄວບຄຸມທາງເຄມີ

ການກວດສອບເພືີ່ອຢືນຢັນ Validation
ເປົັ້າໝາຍເພໍ່ອ ສ້າງຄວາມໝັັ້ນໃຈວ່າ ອັນຕະລາຍ ໄດ້ມີການວເຄາະ ເປັນທີໍ່ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຖກຕ້ອງແລ້ວ ແລະ ຈະມີການ
ຄວບຄຸມຢ່າງມີປະສດທພາບຕາມແຜນການຂອງ HACCP.
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ການກວດສອບ/ການພິສດ Verification
ເປົັ້າໝາຍເພໍ່ອການົດ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບ ລະບົບ HACCP. ວທີການລວມທັງການກວດສອບ, ຊຸ່ມເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ
ວເຄາະ, ຕົວຢ່າງການປູກເຊັ້ອຈາກມ, ການອົບຂ້າເຊັ້ອ.

ຮບທີ 4: ຕົວຢູ່າງໃນການການົດຈຸດສ່ຽງທີີ່ຕອ
້ ງຄວບຄຸມໃນໂຮງງານນາ
ັ້ ເຜິງັ້
ໍ້ າເຜ
ເກ
ິ ໍ້ ງດ
ິ ບ
ັ ບລວບລວມນ

ອັນຕະລາຍ: ສານຕ
ໍ້ າງຈາກຢາຂ
ໍ້ າແມງໄມ
ໍ້
ົ ກຄ

ີ່ົ ງ(ໃນຖັງ) ໄປບ
ຂ
ີ່ ອນທາການຜະລ
ິ ດ
ົ ນສ

ີ່ ອງ ໃນອ
ລະລາຍໃນເຄ
ຸ ນະພ
ູ ມ35ອ
ົ ງສາ

ີ່ ອງຕອງຫລາຍຂະໜາດ
ຕອງດ
ໍ້ ວຍເຄ

ີ່ ັ ນ
ອັນຕະລາຍທາງກາຍະພາບ ເຊ
ຜ
ົ ມ, ຢາງ

ີ່ົ ວໂມງ ແລ
ປະໃຫ
ໍ້ ນອນ 12ຊ
ໍ້ ວຕອງໃນ
ລະບ
ົ ບ

ຕ
ູ ນຍາກາດ
ໍ້ ຮ
ໍ້ ອນພາຍໃຕ
ໍ້ ສ
ົ ໍ້ ມໃຫ

ີ່ ໃສ
ບັນຈ
ຸ ຫ
ຸ ໍ້ ມຫ
ີ່ ຖັງ ຫ ຂວດ

ອັນຕະລາຍຈາກແມງໄມ
ໍ້ ີ່ີທອາດເຂ
ໍ້
ົ ໍ້ າໄດ
GMP/CCP
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IV.

ສາມຂັັ້ນຕອນກວດກາ ອາຫານ ເພືີ່ອຄວບຄຸມ ຄວາມປອດໄພຂອງ
ອາຫານ

ການກະກຽມ ການປ
ຸ ງແຕ
ີ່ ງ ແລະ ການບິ ລການ

ເມໍ່ອທ່ານຊັ້ອາຫານທີໍ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ (ເນົໍ່າ ເສຍຄຸນ), ໃສ່ໃນຖົງກັນຮ້ອນ ຫ ກ່ອງທີໍ່ໃຊ້ໃນການຂົນສົໍ່ງ ໄປຍັງ
ບ່ອນກຽມການປຸງແຕ່ງ ທີໍ່ບໍ່ໄກ້ກັບຮ້ານຄ້າ. ຄວນເອົາອາຫານເລົໍ່ານັັ້ນໃສ່ໃນຕູ້ເຢັນ ຫ ຕູ້ແຊ່ທັນທີ

1. Before Preparing Food ກ່ອນການຕຽມອາຫາ
ກ່ອນການຕຽມອາຫານຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ມ, ເຄໍ່ອງນຸ່ງ, ອຸປະກອນ ແລະ ພັ້ນຫ້ອງຄົວ ມີຄວາມສະອາດ. ແລະ ຕ້ອງຮັກສາໃຫ້
ສະອາດຕະຫລອດເວລາການປຸງແຕ່ງ
ວທີການລ້າງມແນວໃດໃຫ້ສະອາດ

ຖ້າຫາກວ່າ ສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກມີຂັ້ຈາກັດ, ໃຫ້ຕຽມອາຫານ ໃນເຮອນຄົວ ແລ້ວ ຈຶໍ່ງຂົນສົໍ່ງໄປໃນງານຕ່າງໆ.
ໃນທີໍ່ນີັ້ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ໃຫ້ປຸງແຕ່ອາຫານ ກ່ອນທີໍ່ຈະເອົາໄປສະຖານທີໍ່ຈັດງານ ແຕ່ ຕົວຢ່າງວ່າ ໃຫ້ຊອຍຊີັ້ນໄວ້ໃຫ້ພ້ອມ
ສາລັບການປຸງແຕ່ງ. ອາຫານທີໍ່ປຸງແຕ່ງໃໝ່ໆ ແລະ ເສີບໃນງານເລີຍ ເຊັໍ່ນ ບາບີຄວ ມີໂອກາດນ້ອຍທີໍ່ຈະບໍ່ປອດໄພ ກວ່າ
ອາຫານທີໍ່ປຸງກ່ອນແລ້ວຈຶໍ່ງເອົາໄປໃນງານ.
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ການປ້ອງກັນອາຫານ ທີອ
ີ່ າດຈະຖືກປົນເປືັ້ອນ ໃນເວລາກະກຽມການປຸງແຕູ່ງ
1. ຂັັ້ນຕອນທີໍ່ສາຄັນທີໍ່ສຸດ ທີໍ່ຄວນຈໍ່ ກ່ອນການຕຽມອາຫານ ແມ່ນຕ້ອງລ້າງມ ແລະ ເຊັດໃຫ້ແຫ້ງ. ໝັັ້ນໃຈວ່າ ພາສະ
ນະຕ່າງໆ ມີຄວາມສະອາດ ແລະ ສຸກຂາອະນາໃມ. ຫ້ອງຕຽມອາຫານຕ້ອງສະອາດ ແລະ ປະສະຈາກ ໜູ ແລະ
ແມງໄມ້.
2. ໃຊ້ຄີມ/ເຫັກຄີບ ແລະ ເຄໍ່ອງຄົວອໍ່ນໆ ໃນເວລາຕຽມອາຫານທີໍ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສຸກກ່ອນຈໍ່ງກນ ເຊັໍ່ນ ສະຫັກ, ແຊນວສ.
ຄວນໃສ່ຖົງມ ແຕ່ຕ້ອງໃສ່ຄັັ້ງດຽວເທົໍ່ານັັ້ນ (ຕົວຢ່າງ ຖ້າກາລັງເຮັດຕົັ້ມໄກ່ ແລ້ວ ປ່ຽນໄປເຮັດແຊນວສ ຈະຕ້ອງໄດ້
ປ່ຽນຖົງມໃໝ່)
3. ບໍ່ຄວນໃຊ້ພາສະນະອັນດຽວ ສາລັບ ຊີັ້ນດບ ແລະ ອາຫານທີໍ່ພ້ອມຮັບປະທານ ເຊັໍ່ນ ຊີັ້ນສຸກ, ຈົນກ່ວາຈະມີການລ້າງ
ໃຫ້ສະອາດຂ້າເຊັ້ອ ແລະ ແຫ້ງແລ້ວ.
ການທາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊືັ້ອ ພາສະນະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ
•

ມີສາມຂັັ້ນຕອນ ທີໍ່ຕ້ອງທາຄວາມສະອາດ ແລະ ຂ້າເຊັ້ອ ພາສະນະອຸປະກອນ: ລ້າງ, ຂ້າເຊັ້ອ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ.
ອັນຕະລາຍ ໃນເວລາຕຽມອາຫານລວມມີ
1. ການຕຽມອາຫານແຊ່ແຂງທີໍ່ຍັງບໍ່ລະລາຍ
2. ອາຫານດບທີໍ່ຕຽມໄກ້ກັບອາຫານຊະນດອໍ່ນ: ການປົນເປັ້ອນໄຂ່ວ
3. ເປີດປ່ອງຢ້ຽມ ບໍ່ມີຕາໜ່າງກັນແມງໄມ້
4. ລ້າງອຸປະກອນ ແລະ ອາຫານໃນອ່າງດຽວກັນ
5. ພໍ່ຄົວສູບຢາ
6. ຕູ້ອົບອັດບໍ່ແຈບ
ພາສະນະເຊັໍ່ນ: ຂຽງ, ຖ້ວຍ ແລະ ມີດ ຕ້ອງລ້າງດ້ວຍນັ້າຢາລ້າງຖ້ວຍ ແລະ ນັ້າອຸ່ນ (ຖ້າມີ). ຫັງຈາກລ້າງແລ້ວພາສະ
ນະຄວນຈະເບໍ່ງສະອາດ ແລະ ບໍ່ມີເສດອາຫານຕດເກາະຢູ່. ການທາຄວາມສະອາດທີໍ່ມີປະສດທພາບຈະຫຼຸດຜ່ອນ ເຊັ້ອແບັກ
ທີເຣຍອັນຕະລາຍທີໍ່ມີຢູ່ເປັນສ່ວນຫລາຍ. ການຂ້າເຊສ່ວນເຊັ້ອແບກທີເຣຍທີອາດຈະຍັງເຫອຢູ່ຈະຖກຂ້າດ້ວຍການຂ້າເຊັ້ອ
(ດ້ວຍນັ້າຢາ ຫ ຄວາມຮ້ອນ).
ຈັກລ້າງຖ້ວບແມ່ນມີປະສດທພາບສູງໃນການຂ້າເຊັ້ອ ຖ້າມີນັ້າຮ້ອນ ແລະ ອົບໃຫ້ແຫ້ງ. ຖ້າງບໍ່ມີຈັກລ້າງຖ້ວຍ,
ສາມາດຂ້າເຊັ້ອໃນອ່າງລ້າງຖ້ວຍດ້ວຍນັ້າຢາ ຫ ນັ້າຮ້ອນ. ຖ້າໃຊ້ເຄມີໃນການຂ້າເຊັ້ອ ເຊັໍ່ນ ໂຊດຽມໄຮໂປກຼໍໄຣ ຫ ອາໂມເນຍ..
ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າມັນປອດໄພສາລັບການຂ້າເຊັ້ອ ພາສະນະທີໍ່ໃຊ້ໃນການ ກນ, ດໍ່ມ ແລະ ປຸງແຕ່ງ. ປະຕບັດຕາມຂັ້ແນະນາ ທີໍ່ຕດຢູ່
ຂ້າງກ່ອງ ຍ້ອນວ່ານັ້າຢາຂ້າເຊັ້ອແຕ່ລະຊະນດທາໜ້າທີໍ່ຕ່າງກັນ. ຖ້າໃຊ້ນັ້າຮ້ອນເກີນໄປໃຫ້ລະວັງການຖກລວກ.
ຫັງຈາກນັັ້ນ ພາສະນະທຸກຢ່າງ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແຫ້ງກ່ອນການນາໃຊ້. ຕາກລົມດີທີໍ່ສຸດ ແຕ່ວ່າໃຊ້ຜ້າສະອາດ ເຊັດກໄດ້.
ຖ້າວ່າມີງານທີໍ່ຕ້ອງລ້າງພາສະນະຢູ່ຂ້າງນອກ ແລະ ບໍ່ມີນັ້າຮ້ອນ ອາດຈະໃຊ້ພາສະນະທີໍ່ໃຊ້ເທໍ່ອດຽວ ແລ້ວຖັ້ມເລີຍ ເພໍ່ອບໍ່
ຈາເປັນຕ້ອງລ້າງ.
45

Method of Defrosting ວທີການລະລາຍນັ້າແຂງ
1. ລະລາຍໃນຕູ້ເຢັນ
ການລະລາຍອາຫານແຊ່ແຂງໃນຕູ້ເຢັນແມ່ນເປັນວທີທີໍ່ປອດໄພທີໍ່ສຸດ ຈະຊ່ວຍຮັກສາອາຫານໃຫ້ຢູ່ນອກ ໂຊນ
ອຸນນະພູມທີໍ່ອັນຕະລາຍ. ການເອົາສໍ່ງຫຸ້ມຫໍ່ອອກຈາກອາຫານກ່ອນຈຶໍ່ງນາເອົາໄປລະລາຍແມ່ນມີຄວາມຈາເປັນ ແລ້ວ
ເອົາໄປລະລາຍໃນຕູ້ເຢັນຊັັ້ນລຸ່ມສຸດທີໍ່ມີຝາປດ.
ຊີັ້ນດບຄວນເກັບໄວ້ໃນຊັັ້ນລຸ່ມຂອງຕູ້ເຢັນຍ້ອນ2ເຫດຜົນ:
a) ໃນຕູ້ເຢັນບາງຊະນດ ທີໍ່ບໍ່ມີພັດລົມ ຊັັ້ນລຸ່ມເປັນບ່ອນທີໍ່ເຢັນທີໍ່ສຸດ ເພາະວ່າ ອາກາດເຢັນຈະຈົມລົງ ແລະ ອາກາດ
ຮ້ອນຈະໝຸນຂຶັ້ນເບັ້ອງເທງ.
b) ຖ້ານັ້າໃນຊີັ້ນໄຫອອກຈາກກ່ອງ ມັນຈະບໍ່ຕົກໃສ່ ອາຫານຊະນດອໍ່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີການປົນເປັ້ອນ. ໂດຍຄວາມ
ເປັນຈງສໍ່ງນີັ້ບໍ່ຄວນເກີດຂຶັ້ນຍ້ອນວ່າ ກ່ອງໃສ່ຊີັ້ນຕ້ອງຮັບປະກັນການຮົໍ່ວຊຶມ ແຕ່ ເປັນມາດຕະການປ້ອງກັນເພີໍ່ມເຕີມ
ຈຶໍ່ງຄວນໃຊ້ຕູ້ຊັັ້ນລຸ່ມເພໍ່ອວ່າກ່ອງບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນການຮົວ
ໍ່ ໄດ້ 100%.
2. ການລະລາຍອາຫານແຊ່ແຂງໃນຕູ້ໄມໂຄເວັບ
ທຸກຄັັ້ງທີໍ່ມີການລະລາຍອາຫານແຊ່ແຂງ ໃນຕູ້ໄມໂຄເວັບ ຕ້ອງໃຊ້ໂປແກມລະລາຍເທົໍ່ານນັັ້ນ ແລະ ປະຕບັດຕາມຄາ
ແນະນາຈາກຜູ້ຜະລດສາລັບເວລາໃນການລະລາຍ ເພໍ່ອແນ່ໃຈວ່າ ອາຫານມີການລະລາຍຢ່າງເໝາະສົມ. ຄວນໃຊ້
ເຄໍ່ອງວັດແທກອຸນນະພູມທີໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານເພໍ່ອກວດກາອຸນນະພູມໃນຈຸດໃຈກາງຂອງອາຫານ. ເຄໍ່ອງວັດແທກຕ້ອງ
ລ້າງ ແລະ ຂ້າເຊັ້ອທຸກຄັັ້ງຫງການນາໃຊ້.
ອາຫານທີໍ່ສຸກແລ້ວ ແລະ ອາຫານທີໍ່ພ້ອມເສີບ ເຊັໍ່ນ ສະຫັດ ຄວນໃສ່ໃນ ພະສະນະທີໍ່ສະອາດ ແລະ ແຫ້ງ.
ກາລະລາຍ ອາຫານແຊ່ແຂງ
ໃນຕູ້ເຢັນ

ໃນຂະບວນການປຸງແຕ່ງ

ໂປແກມລະລາຍໃນຕູ້ໄມໂຄເວັບ

ການປ້ອງກັນ ການປົນເປັ້ອນ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງ ແບກທີເຣຍ ໃນເວລາຕຽມອາຫານ
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ປ້ອງກັນການປົນເປັ້ອນໄຂ່ວແນວໃດ? ໃສ່ຖົງມ ແລະ ໃຊ້ ອຸປະກອນເຄໍ່ອງຄົວ ໃນການຍົກ ຫ ໂອນ ອາຫານ
To prevent contamination ເພືີ່ອປ້ອງກັນການປົນເປືັ້ອນ
1. ແບ່ງ ແຍກ ສະຖານທີໍ່ເຮັດວຽກ, ພາສະນະ ແລະ ອຸປະກອນ
2. ລ້າງ ອາຫານ (ໝາກໄມ້, ປາ, ຜັກ) ໃນອ່າງທີໍ່ການົດ ດ້ວຍນັ້າທີໍ່ສະອາດ
3. ຈັບຕ້ອງອາຫານໃຫ້ນ້ອຍທີໍ່ສຸດ
ແຍກພັ້ນທີໍ່ເຮັດວຽກ, ພາສະນະ ແລະ ອຸປະກອນ ສາລັບ ອາຫານດບ ແລະ ອາຫານສຸກໝາຍວ່າ ໝາຍສີ ມີດ, ຂຽງ,
ເຄໍ່ອງນຸ່ງ/ເຄໍ່ອງປ້ອງກັນແຮງງານ.. ແລະ ໃນຫ້ອງຄົວທີໍ່ມີຂະໜາດໃຫຍ ຕ້ອງແຍກພັ້ນທີໍ່ໃນການເຮັດວຽກ. ຈໍ່ໄວ້ວ່າ ທຸກໆ ພາ
ສະນະ ແລະ ອຸປະກອນເຄໍ່ອງຄົວ ຕ້ອງສະອາດ ແລະ ມີສຸກຂາອະນາໄມ ກ່ອນການເລີໍ່ມຕົນ
ັ້ ດາເນີນການຕຽມອາຫານ ແລະ
ທາຄວາມສະອາດກ່ອນທີໍ່ຈະອອກໄປ.
ຕົວຢ່າງໃນການແຍກພັ້ນທີໍ່ການເຮັດວຽກ
a) ບ່ອນຕຽມຜັກດບ
b) ບ່ອນຕຽມຊີັ້ນດບ
c) ບ່ອນເຮັດຂະໜົມ
d) ບ່ອນປຸງແຕ່ງອາຫາສຸກ
e) ພັ້ນທີໍ່ ບລການ
f) ພັ້ນທີ ລ້າງ
ເວລາມີການນາໃຊ້ເຄໍ່ອງວັດແທກອຸນນະພູມ:
• ຄວນມີການສອບທຽບ ຄວາມແມ້ນຢາ
• ທາຄວາມສະອາດ ດ້ວຍນັ້າຮ້ອນ ແລະ ນັ້າຢາ ຫັງການໃຊ້ງານ ແລະ ກ່ອນການໃຊ້ງານຄັັ້ງຕໍ່ໄປຕ້ອງເຊັດດ້ວຍ ນັ້າຢາຂ້າເຊັ້ອ
ອີກເທໍ່ອນຶໍ່ງ.
•

ອຸນນະພູມຕູ້ເຢັນຄວນຈະມີການບັນທຶກ ປະຈາວັນ. ທີໍ່ສາຄັນຄອຸນນະພູມອາຫານ ຖ້າວັດແທກອຸນນະພູມອາກາດ ອາດຈະ
ໄດ້ຂັ້ມູນທີໍ່ບໍ່ຊັດເຈນ ເວລາແທກອຸນນະພູມອາຫານສຸກ ສາຄັນ ຕ້ອງວັດແທກອຸນນະພູມໃນຈຸດໃຈກາງຂອງອາຫານ
(ອຸນນະພູມບ່ອນທີໍ່ໜາທີໍ່ສຸດ)
ຮັກສາຄວາມເຢັນ, ຮັກສາຄວາມຮ້ອນ ຫື ເຮັດໃຫ້ໄວ

47

Final preparation ການກຽມການຂັັ້ນສຸດທ້າຍ
ຖ້າເອົາອາຫານອອກຈາກການແຊ່ເຢັນແລ້ວຄວນໃຊ້ງານ ທັນທີເພໍ່ອລົດການສາຜັດກັບອຸນນະພູມ ໃນໂຊນອັນຕະລາຍ
•

ຖ້າຕ້ອງການໃຫ້ອາຫານຢູ່ໃນອຸນນະພູມລະຫວ່າງ 5°C ຫາ 60°C ຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແລ້ວໄວເທົໍ່າທີໍ່ຈະໄວໄດ້ (ເຊັໍ່ນ
ການຊອຍຊີັ້ນ ໃນອຸນນະພູມທາມະດາ).

•

ຕ້ອງຄວບຄຸມອຸນນະພູມຂອງອາຫານໃນທຸກຂັັ້ນຕອນ ລວມທັງຂັັ້ນຕອນການຮັບ, ການເກັບຮັກສາ, ການໂຊ ຫ ການ
ຂົນສົໍ່ງ.

ຄາແນະນາ ກ່ຽວກັບ ອຸນນະພມທີີ່ປອດໄພ
•

ໂດຍທົໍ່ວໄປ, ອາຫານທີໍ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ ຕ້ອງຮັກສາໄວ້ໃນອຸນນະພູມ ນ້ອຍກ່ວາ ຫເທົໍ່າກັບ ≤ 5 ອົງສາ ຫ ≥
60 ອົງສາ

•

ອາຫານບາງຊະນດ ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໃນອຸນນະພູມທາມະດາໄດ້ ຖ້າເຫັນວ່າສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ຢ່າງ ປອດໄພ (ບໍ່
ມີການບູດເນົໍ່າ)

ການກວດກາອຸນນະພມ
•

ໃຊ້ເຄໍ່ອງວັດແທກອຸນນະພູມ ເພໍ່ອກວດກາ ອຸນນະພູມອາຫານ ເພໍ່ອໃຫ້ໝັັ້ນໃຈວ່າຢູ່ໃນອຸນນະພູມທີໍ່ປອດໄພ.
ວທີກວດກາອຸນນະພູມທີໍ່ດີທີໍ່ສຸດ ແມ່ນໃຊ້ ເຄໍ່ອງວັດແທກ ແທງເຂົັ້າໄປບ່ອນທີໍ່ໜາທີໍ່ສຸດຂອງອາຫານ.

ແບກທີເຣຍທີໍ່ອັນຕະລາຍສາມາດ
ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ໄວ ໃນອາຫານທີໍ່ຢູ່
ໃນຂອບເຂດອຸນນະພູມນີັ້
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2. DURING COOKING ໃນລະຫວ່າງການປຸງແຕູ່ງອາຫານ
ການປ້ອງກັນ ການປົນເປັ້ອນ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊັ້ອແບກທີເຣຍ ໃນລະຫວ່າງການປຸງແຕ່ງອາຫານ
ແນະນາໃຫ້ໃຊ້ຊີັ້ນກ້ອນນ້ອຍກ່ວາ 2,5ກໂລ ຖ້າໃຫຍ່ກ່ວານັັ້ນຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນໃນການປັບເຢັນ ແລະ ສົໍ່ງຜົນໃຫ້ຊີັ້ນສາຜັດກັບ
ອຸນນະພູມໃນໂຊນອັນຕະລາຍ ເຊໍ່ງຈະເຮັດເຊັ້ອຈຸລນຊີສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້.
When cooking: ເວລາຕົັ້ມ
1. ເປີດເຕົາອົບໃຫ້ໄດ້ອຸນນະພູມທີໍ່ຕ້ອງການກ່ອນ
2. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຕ່ອນຊີັ້ນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 2,5 ກໂລ
3. ຕົັ້ມໃຫ້ໄດ້ອຸນນະພູມຕໍ່າສຸດ 70° C ແລະ ປະໄວ້ 2ນາທີ. ອາຫານແຊ່ແຂງຕ້ອງລະລາຍນັ້າແຂງກ່ອນຈຶໍ່ງເອົາມາຕົັ້ມ. ຖ້າບໍ່
ດັໍ່ງນັັ້ນອາດຈະບໍ່ໄດ້70° C ພາຍໃນ 2ນາທີ. ຖ້າຈຸດໃຈກາງຂອງອາຫານ ຫາກຍັງຢູ່ໃນໂຊນ ອຸນນະພູມທີໍ່ອັນຕະລາຍ ເຊັ້ອ
ແບກທີເຣຍທີໍ່ມີຢູ່ກຈະສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອາຫານເສຍ ອາຫານເປັນພດໄດ້.
ເປີດເຕົາອົບໃຫ້ໄດ້ອຸນນະພູມທີໍ່ຕ້ອງການ ກ່ອນຈະເອົາອາຫານໃສ່. ຄວນໃຊ້ເຄໍ່ອງວັດແທກອຸນນະພູມ ເພອກວດກາອຸນນະພູມ
ອາຫານ ທີໍ່ສຸກແລ້ວໃນຈຸດທີໍ່ໜາທີໍ່ສຸດ.
ລະດັບການຂ້າເຊັ້ອຈະໄດ້ຮັບຜົນສູງ ຢູ່ທີໍ່ອຸນນະພູມ 70ອົງສາ ພາຍໃນ 2ນາທີ.
ຄົນເຮົາສາມາດຮັບປະທານ ສະເຕັກເນັ້ອງົວ ຫ ເນັ້ອແກະ ທີໍ່ເປັນກ້ອນ ທາງກາງຍັງແດງ ບໍ່ສຸກປານໃດ ໄດ້ ຍ້ອນວ່າ
ແບກທີເຣຍທີໍ່ອັນຕະລາຍຈະຢູ່ຂ້າງນອກ

ບໍ່ແມ່ນຢູ່ທາງກາງ

ຖ້າຫາກວ່າທາງນອກມັກສຸກດີແລ້ວ

ເຊັ້ອ

ແບກທີເຣຍທີໍ່

ອັນຕະລາຍຈະຖກຂ້າຕາຍແລ້ວ.
ຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈສະເໝີວ່າ ເນັ້ອສັດປີກ, ໝູ ຫ ເນັ້ອສັດອໍ່ນໆ ທີໍ່ຖກຊອຍ ຫບົດແລ້ວເຮັດເປັນກ້ອນເຊັໍ່ນ ເບີເກີັ້, ໃສ້ກອກ ຫ
ເຄບ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຸກຢ່າງທົໍ່ວເຖງ ຈົນກ່ວາຈະບໍ່ມີເນັ້ອເປັນສີແດງ ແລະ ນັ້າທີໄໍ່ ຫອອກມາໃສໆ. ນີັ້ກຍ້ອນວ່າເນັ້ອດັໍ່ງກ່າວ
ສາມາດມີເຊັ້ອແບກທີເຣຍທີໍ່ອັນຕະລາຍປະປົນຢູ່ທົໍ່ວ ຈຶໍ່ງຕ້ອງເຮັດໃຫ້ສຸກຢ່າງທົໍ່ວເຖງເພໍ່ອຄວາມປອດໄພ.
Cooking ການປຸງແຕູ່ງອາຫານ
ຄວນປຸງແຕ່ງອາຫານໃຫ້ສຸກດີ, ບໍ່ຄວນສຸກແຕ່ບາງສ່ວນ ແລະ ເອົາມາອຸ່ນຕາມຫັງ. ໄກ່, ໃສ້ກອກ ແລະ ແຮມເບີເກີ ເຮັດໃຫ້
ສຸກ ຈົນກ່ວາ ນັ້າຊີັ້ນທີໍ່ໄຫອອກມາໃສ. ສະເຕັກເນັ້ອງົວກສາມາດເຮັດໃຫ້ສຸກໄດ້ ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ການປຸງແຕ່ງໃຫ້ສຸກ
ຊ່ວຍໃຫ້ ຫຼຸດຜ່ອນເຊັ້ອພະຍາດທີໍ່ເປັນອັນຕະລາຍລົງມາໃນລະດັບທີໍ່ປອດໄພ ຖ້າເຮັດຢ່າງເໝາະສົມ.
ເຊັ້ອແບກທີເຣຍບາງຊະນດທີໍ່ເຮັດໃຫ້ອາຫານເປັນພດ ສາມາດປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກຄວາມຮ້ອນ ແລະ ໃນຄະນະທີໍ່ພວກເຂົາ
ຍັງບໍ່ປະກົດຕົວ ໃນຈານວນທີໍ່ພຽງພທີໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບປ່ວຍ ຫັງຈາກອາຫານທີໍ່ສຸກແລ້ວ, ເຊັ້ອແບກທີເຣຍສາມາດເລີໍ່ມຕົັ້ນ
ຈະເລີນເຕີບໂຕອີກຄັັ້ງເມໍ່ອ ອາຫານຢູ່ໃນອຸນນະພູມ ລະຫວ່າງ 5-60 ອົງສາໃນນານເກີນໄປ. ຍ້ອນເຫດນັັ້ນ ການປັບເຢັນ
ອາຫານທີໍ່ສຸກແລ້ວໃຫ້ໄວ ຈຶໍ່ງມີຄວາມສາຄັນ.
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ຢູໃ່ ນສະຖານທີໍ່ໃດກຕາມ ທີໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ໃຫ້ພະຍາຍາມປຸງແຕ່ງອາຫານ ໃກ້ກັບເວລາທີໍ່ຈະເສີບ ຫ ເວລາຈະຂາຍ.
ເຊັໍ່ນຕົວຢ່າງວ່າ, ຖ້າສາມາດເອົາອາຫານໄປປຸງແຕ່ງໃນງານໄດ້. ຈະຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດ ທີໍ່ອາຫານ ຈະໄດ້ຮັບການປົນເປັ້ອນ ຫັງ
ຈາກທີໍ່ປຸງແຕ່ງແລ້ວ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະບໍ່ມີເວລາພ ທີໍ່ເຊັ້ອແບັກທີເຣຍທີໍ່ເຮັດໃຫ້ອາຫານເປັນພດຈະຂະຫຍາຍຕົວຂຶັ້ນເຖງ
ລະດັບທີໍ່ອັນຕະລາຍໄດ້ ໃນອາຫານ ກ່ອນທີໍ່ຈະມີການບລໂພກ.
ຖ້າບໍ່ສາມາດປຸງແຕ່ງອາຫານໃນງານໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ປຸງແຕ່ງກ່ອນ ແລະ ຂົນສົໍ່ງໄປຍັງສະຖານທີໍ່ຈັດງານ ໃນອຸນນະພູມທີໍ່ຍັງຮ້ອນ,
ຫ ປຸງແຕ່ງແລ້ວ, ປັບເຢັນ ແລະ ຂົນສົໍ່ງໃນອຸນນະພູມເຢັນ.
Cooling food ການປັບເຢັນ ອາຫານ
ຖ້າມີການຕັດສນໃຈວ່າ ຈະປຸງແຕ່ງອາຫານກ່ອນ ແລະ ຫັງຈາກນັັ້ນປັບໃຫ້ເຢັນ ຕ້ອງໝັັ້ນໃຈວ່າ ການປັບເຢັນອາຫານ
ລົງຫາ 5ອົງສາໃຫ້ໄວ. ຖ້າວ່າອາຫານບັນຈຸໃນກ່ອງທີໍ່ໃຫຍ່ ອາດຈະໃຊ້ເວລາໃນການປັບເຢັນ ຫລາຍກ່ວາ 24ຊົໍ່ວໂມງຈຶໍ່ງຈະໄດ້
5ອົງສາ ຊຶໍ່ງເປັນອັນຕະລາຍຫລາຍຍ້ອນວ່າຈຸດໃຈກາງຂອງອາຫານຈະຍັງມີອຸນນະພູມສູງຢູ່ ທີໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ເຊັ້ອແບັກທີເຣຍທີໍ່
ເຮັດໃຫ້ອາຫານເປັນພດ ຂະຫຍາຍຕົວຂຶັ້ນເຖງລະດັບທີໍ່ອັນຕະລາຍໄດ້.
ມາດຕະຖານ ຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ ການົດໃຫ້ ອາຫານທີໍ່ປຸງແຕ່ງແລ້ວ ປັບເຢັນລົງໃຫ້ໄດ້ 5ອົງສາ ພາຍໃນ 6
ຊົໍ່ວໂມງ. ອາຫານຕ້ອງຖກປັບເຢັນຈາກ 60 ຫາ 21 ອົງສາ ພາຍໃນ 2 ຊມ ແລະ ຈາກ 21 ຫາ 5ອົງສາ ພາຍໃນ4ຊມ ຫັງ
ຈາກນັັ້ນ. ການປັບເຢັນທີໍ່ປອດໃພສາມາດເຮັດໄດ້ດັໍ່ງນີັ້:
•

ຍົກອາຫານທີໍ່ປຸງແຕ່ງແລ້ວ ອອກຈາກ ເຕົາ

•

ຕັັ້ງປະໄວ້ໃຫ້ເຢັນນອກຕູ້ເຢັນ ແຕ່ຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ ຈະເອົາເຂົັ້າຕູ້ເຢັນທັນທີທີໍ່ ຖ້າວ່າ ອຸນນະພູມບາງສ່ວນຫຼຸດລົງຮອດ 60
ອົງສາ. ວາງອາຫານໃສ່ໃນກ່ອງຕໍ່າ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເຄໍ່ອງວັດແທກອຸນນະພູມ ເພໍ່ອກວດກາອຸນນະພູມອາຫານຫັງຈາກ 6
ຊົໍ່ວໂມງ
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ຕາຕະລາງທີ 1. ອຸນນະພູມຕໍ່າສຸດ ທີໍ່ປອດໄພ ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ
ອາຫານ

ອຸນນະພູມຂ້າງໃນເປັນ ອົງສາຟາເລນໄຮ 'F

ປະເພດ
ງົວ, ຄວາຍ, ໝູ, ແກະ

160

ໄກ່ງວງ, ໄກ່

165

ເນັ້ອງົວ, ເນັ້ອແກະ

ສະເຕກ, ປີັ້ງ, ຍ້າງ(ໃນເວລາ 3 ນາທີ)

145

ສັດປີກ

ສັດປີກທັງໝົດ

165

ເນັ້ອໝູ, ໝູແຮມ/ໝູເຄັມ ເນັ້ອໝູສົດ, ໝູແຮມ/ໝູເຄັມ(ໃນ 3ນາທີ)

145

ເນັ້ອບົດ, ເນັ້ອປະສົມ,

165

ອຸ່ນຄນເນັ້ອໝູທີໍ່ສຸກແລ້ວ
ໃຂ່

ໃຂ່

ຕົັ້ມຈົນໃຂ່ແຂ້ນ

ອາຫານທີໍ່ເຮັດດ້ວຍໃຂ່

160

ອາຫານເຫອ, ຊີັ້ນເປໍ່ອຍ

ອາຫານເຫອ

165

ປາ

ປາ
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Tasting ການຊມລົດຊາດ
ນອກຈາກມີການຄວບຄຸມອຸນນະພູມ ແລະ ການປຸງແຕ່ງທີໍ່ເໝາະສົມ ຄວາມສ່ຽງອໍ່ນຄ ການຊມລົດຊາດຂອງອາຫານຈາພວກ
ແກງ ເຊໍ່ງມີຄວາມສ່ຽງໃນການປົນເປັ້ອນຈາກເຊັ້ອແບກທີເຣຍໃນປາກຂອງຄົນ, ດັໍ່ງນັັ້ນການຊມຕ້ອງໃຊ້ບ່ວງ ຈອງທີໍ່ສະອາດ
ແລະ ລ້າງທຸກຄັັ້ງ ຫັງຈາກຊມແລ້ວ
Methods of cooling food

ວທີການປັບອາຫານໃຫ້ເຢັນ ຖ້າອາຫານຖກປັບເຢັນແບບຊ້າໆໃນຫ້ອງຄົວທີໍ່ຮ້ອນ

ອາຫານຈະຈະຢູ່ໃນໂຊນອັນຕະລາຍ ຍ້ອນອຸນນະພູມອ້ອມຂ້າງ.

ເຊໍ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເຊັ້ອແບກທີເຣຍໃດນຶໍ່ງ ທີໍ່ຍັງບໍ່ຖກ

ທາລາຍໃນເວລາຕົັ້ມ ຫ ມີການປົນເປັ້ອນ ຫັງຈາກສຸກແລ້ວ ຈະເລີໍ່ມຂະຫຍາຍຕົວທະວີຄູນ. ວທີແກ້ ຕ້ອງມີການລະບາຍ
ອາກາດທີໍ່ດີ ເພໍ່ອຮັກສາອຸນນະພູມຫ້ອງຄົວໃຫ້ເຢັນ ແລະ ປັບອຸນນະພູມ ອາຫານໃຫ້ເຢັນ ໄວເທົໍ່າທີໍ່ຈະໄວໄດ້ ກ່ອນຈະໃສ່
ຕູ້ເຢັນ ເພໍ່ອໃຫ້ເຢັນ ໄວເທົໍ່າທີໍ່ຈະໄວໄດ້.
ບໍ່ຄວນເອົາອາຫານທີໍ່ຮ້ອນໆໃສ່ໃນຕູ້ເຢັນເລີຍ ຈະເຮັດອຸນນະພູມ ຕູ້ເຢັນປ່ຽນ ແລະ ກະທົບໃສ່ອຸນນະພູມອາຫານອໍ່ນໆອີກ.
Reheating and freezing food ການອຸ່ນອາຫານຄນ ແລະ ການແຊ່ແຂງ
ວທີການອຸ່ນ ແລະ ແຊ່ແຂງອາຫານທີໍ່ປອດໄພ
ການອຸ່ນອາຫານ ຕ້ອງກວດກາອຸນນະພູມ ດ້ວຍເຄໍ່ອງວັດແທກ, ອຸນນະພູມຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງອາຫານຄວນໄດ້ 70ອົງສາ ພາຍ
ໃນ2 ນາທີ ເພໍ່ອແນ່ໃຈໃນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ.
Freezing food ການແຊ່ແຂງອາຫານ
• ການແຊ່ແຂງແມ່ນມີປະສດທພາບໃນການປ້ອງກັນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊັ້ອພະຍາດ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດເກັບ
ຮັກສາອາຫານໄວ້ໄດ້ເປັນເວລາຍາວ. ແຕ່ຄວນຕະໜັກໄວ້ວ່າ ການແຊ່ແຂງບໍ່ໄດ້ຂ້າເຊັ້ອພະຍາດ
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• ເວລາແຊ່ແຂງ ອາຫານຄວນມີການຫຸ້ມຫໍ່ ຢ່າງເໝາະສົມ ຫ ໃສ່ກ່ອງປດແຈບ ເພໍ່ອປ້ອງກັນ ການປົນເປັ້ອນໄຂ່ວ
• Freeze food in portions. ແຊ່ແຂງອາຫານເປັນສັດສ່ວນນ້ອຍໆ
• ຂຽນປ້າຍຊີັ້ບົໍ່ງ ແລະ ວັນທີທີໍ່ເອົາເຂົັ້າແຊ່ແຂງເພໍ່ອຊ່ວຍໃນການໝຸນວຽນສະຕ໊ອກ. ສາລັບເຫດຜົນໃນທາງປະຕບັດ ແມ່ນມີ
ຄວາມສາຄັນທີໍ່ຈະຕ້ອງແຊ່ແຂງອາຫານເປັນສັດສ່ວນ.

ຊຶໍ່ງໝາຍຄວາມວ່າ

ເຮົາສາມາດລະລາຍນັ້າແຂງໃນຈານວນທີໍ່ເຮົາ

ຕ້ອງການ.
Microwave cooking ການປຸງແຕ່ງອາຫານດ້ວຍຕູ້ໄມໂຄເວັບ
ການໃຊ້ຕູ້ ໄມໂຄເວັບ ສ່ວນຫລາຍຈະໃຊ້ສາລັບ ການອຸ່ນອາຫານທີໍ່ສຸກແລ້ວ. ທຸກຄັັ້ງ ອຸນນະພູມຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງອາຫານ
ຄວນໄດ້ 70ອົງສາ ພາຍໃນ2 ນາທີ ເພໍ່ອແນ່ໃຈໃນຄວາມປອດໄພຂອງອາຫານ. ຄັ້ນຄວາມຮ້ອນທີໍ່ຖກສ້າງຂຶັ້ນໃນຕູ້ ໄມໂຄເວັບ
ຈະຂ້າເຊັ້ອພະຍາດ. ເວລາໃຊ້ຕູ້ໄມໂຄເວັບ ຄວນປະຕບັດຕາມຂັ້ແນະນາຂອງຜູ້ຜະລດຢ່າງເຄັໍ່ງຄັດກ່ຽວກັບ ອຸນນະພູມ ແລະ
ເວລາ.
Defrosting in the cooking process ການລະລາຍນັ້າແຂງໃນຂະບວນການປຸງອາຫານ
ປົກະຕຈະດາເນີນການສະເພາະກັບອາຫານປະເພດນ້ອຍໆ ເຊັໍ່ນ ແຜ່ນມັນຝຣັໍ່ງແຊ່ແຂງ/ຜັກ ຫ ອໍ່ນໆ ທີໍ່ຜູ້ຜະລດ ແນະນາໃຫ້
ໃຊ້ປຸງແຕ່ງໃນສະພາບທີໍ່ຍັງແຂງຢູ່
Causes of food poisoning ສາຍເຫດຂອງອາຫານເປັນພິດ
ສາຍເຫດຫັກ ຂອງອາຫານທີໍ່ເປັນພດ ໃນລະຫວ່າງການຕຽມ ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາ.
1. ອາຫານທີໍ່ຕຽມໄວ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ ດົນເກີນໄປ
2. ການປັບເຢັນອາຫານ ຊ້າເກີນໄປ ກ່ອນທີໍ່ຈະເຂົັ້າຕູ້ເຢັນ
3. ການອຸ່ນອາຫານໃນອຸນນະພູມຕໍ່າ ທີໍ່ບໍ່ສາມາດທາລາຍເຊັ້ອພະຍາດທີໍ່ເຮັດໃຫ້ອາຫານເປັນພດ
4. ອາຫານທີໍ່ສຸກແລ້ວ ປົນເປັ້ອນກັບເຊັ້ອແບກທີເຣຍທີໍ່ເຮັດໃຫ້ອາຫານເປັນພດ.
5. ອາຫານບໍ່ສຸກ
6. ໃຊ້ເວລາໃນການລະລາຍ ອາຫານແຊ່ແຂງ ບໍ່ພຽງພ
7. ການປົນເປັ້ອນໄຂ່ວຈາກອາຫານດບ ໃສ່ ອາຫານສຸກ
8. ເກັບອາຫານຮ້ອນ ໄວ້ໃນອຸນນະພູມຕໍ່າກ່ວາ 63°C
9. ຜູ້ປຸງແຕ່ງອາຫານ ຕດເຊັ້ອ
10. ໃຊ້ຂອງເຫອ
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ໃນລະຫວ່າງການຈັດສົີ່ງ
ອາຫານຄວນເກັບໄວ້ໃນສາງເຢັນ

ທັນທີ ທີໍ່ຈັດສົໍ່ງ

ໃນລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາ
ຕ້ອງຄວບຄຸມອຸນນະພູມ ໃຫ້ຖກຕ້ອງ ແລະ ປະກອບ ສໍ່ງອານວຍຄວາມສະດວກ ທີໍ່ຈາເປັນ

ການເກັບຮັກສາ ອາຫານ ໃນສາງເຢັນ
ອາຫານ

ປະເພດ
ໃຂ່, ໄກ່, ແຮມ, ປາທູ ແລະ ສະຫລັດມາກາໂລ

ສະຫລັດ
ຮອດດ໊ອກ
ຊີັ້ນສາເລັດຮູບ
ເບກ໊ອນ, ໃສ້
ກອກ
ແຮມເບີເກີ

ເນັ້ອສັດ

ຕູ້ເຢັນ ≤40 'F

ຕູ້ແຊ່ແຂງ≤0'F

ນີ

3-4ວັນ

ເປີດຖົງແລ້ວ

1 ອາທດ

1-2 ເດອນ

ບໍ່ທັນເປີດຖົງ

2ອາທດ

1-2 ເດອນ

ເປີດຖົງແລ້ວ

3-5ວັນ

1-2 ເດອນ

ບໍ່ທັນເປີດຖົງ

2ອາທດ

1-2 ເດອນ

ເບກ໊ອນ

1ອາທດ

1 ເດອນ

ໃສ້ກອກ ດບ ຈາກໄກ່, ໄກ່ງວງ, ໝູ ຫ ງົວ

1-2ວັນ

1-2 ເດອນ

ໃສ້ກອກ ສຸກ ຈາກໄກ່, ໄກ່ງວງ, ໝູ ຫ ງົວ

1ອາທດ

1-2 ເດອນ

ແຮມເບີເກີ, ເນັ້ອງົວສັບ, ໄກ່ງວງ, ໝູ, ງົວ

1-2ວັນ

3-4 ເດອນ

ສະເຕກ

3-5ວັນ

4-12 ເດອນ

ຢ້າງ

3-5ວັນ

4-12 ເດອນ

ປີັ້ງ

3-5ວັນ

4-12 ເດອນ

3. SERVING ການບລິການ
Preventing bacterial growth during holding & serving. ການປ້ອງກັນການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊັ້ອ
ພະຍາດໃນເວລາເກັບຮັກສາ ແລະ ການໃຫ້ບລການ. ການໃຫ້ບລການອາຫານຮ້ອນ ຕ້ອງຮັກສາໃຫ້ຮ້ອນ ອາຫານເຢັນຕ້ອງ
ຮັກສາໃຫ້ເຢັນ ຫ ບໍ່ຮັກສາໄວ້ເລີຍ ດີທີໍ່ສຸດເສີບທັນທີທີໍ່ປຸງແຕ່ງ. ອາຫານຮ້ອນຕ້ອງເກັບໄວ້ໃຫ້ຮ້ອນກ່ວາ 63 ອົງສາ, ອາຫານ
ເຢັນໃຫ້ເກັບໄວ້ ໃນອຸນນະພູມທີໍ່ຕໍ່າກ່ວາ 5ອົງສາ.
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Serving hot food ການບລການ ອາຫານຮ້ອນ ອາຫານທີໍ່ປຸງສຸກແລ້ວ ຕ້ອງເສີບຮ້ອນ ຖ້າມັນເຢັນຕ້ອງ ອຸ່ນຄນ ຄວນຈະ
ປຸງແຕ່ງໃນມັ້ທີໍ່ຕ້ອງໃຫ້ບລການ. ອາຫານຄວນເສີບພາຍໃນ 90ນາທີ ແລະ ຮັກສາອຸນນະພູມໃຫ້ສູງກ່ວາ 63 ອົງສາ. ບໍ່ຄວນເ
Reheating food ການອຸນ
ູ່ ອາຫານຄືນ
ອາຫານເຢັນ (ທີໍ່ຕ້ອງເສີບຮ້ອນ) ຕ້ອງອຸ່ນໃຫ້ຮ້ອນ ແລະ ທົໍ່ວເຖງໂດຍໄວ ຈົນກ່ວາຈະມີອາຍຮ້ອນ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ຮ້ອນຈົນ
ຮອດເວລາເສີບ. ດີທີໍ່ສຸດ ຕ້ອງອຸ່ນໃຫ້ອຸນນະພູມຮອດ 70 ອົງສາ ແລະ ປະໄວ້ ຕໍ່າສຸດ 2ນາທີ
Making sandwiches ການເຮັດແຊນວິສ
ແຊນວສເປັນອາຫານທີໍ່ນຍົມ ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ງານຕ່າງໆ. ເຮັດແຊນວສ ຕ້ອງເຮັດຫລາຍຢ່າງ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫລາຍ, ຄວາມ
ສະອາດສ່ວນບຸກຄົນຈຶໍ່ງມີຄວາມສາຄັນ. ບຸກຄົນທີໍ່ເຈັບປ່ວບບໍ່ຄວນໃຫ້ເຮັດແຊນວສ.
ແຊນວສສ່ວນຫລາຍສອດໃສ້ດ້ວຍອາຫານທີໍ່ອາດເປັນຕະລາຍ ແລະ ຄວນຈະເຮັດ ແລະ ເກັບຮັກສາ ຄກັບອາຫານອໍ່ນໆທີໍ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງສູງ. ຊຶໍ່ງຄວນຈະເຮັດໃໝ່ ແລະ ໄກ້ກັບເວລາເລີໍ່ມງານ ເທົໍ່າທີໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. ຖ້າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ກເອົາໃສ່ຕູ້ເຢັນ
ໄວ້ .
ຊໍ່ອອຸນນະພູມທີໍ່ໂຊຢູ່ເຕົາ ແຕ່ຄວນວັດແທກດ້ວຍເຄໍ່ອງວັດແທກ ດີຈີຕອນ ເພໍ່ອກວດສອບ.
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GMP, GHP and HACCP. Differences. Shashi Sareen, Head Quality Head, Quality Aditya Birla Retail Limited
GOOD MANUFACTURING PRACTICE AND QUALITY CONTROL OF DRUGS ( G M P & Q C of Drugs. 1999.
Good Manufacturing Practice. www. gmpsop
Guidelines on retail food safety audits’ for producers. Department: Agriculture, Forestry and Fisheries
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
ILAC Guidelines for Training Courses for Assessors Used by Accreditation Bodies :08/2012
National Food Safety Policyno. 020/MOH. LAO PDR13/01/2009
RECOMMENDED INTERNATIONAL CODE OF PRACTICE GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CAC/RCP 11969, Rev. 4-2003
Training of Trainers Course on Food Quality and Safety Systems based on Good Manufacturing Practices
and the Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) system. ESNS. FAO Food and Nutrition Division,
FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00100, Rome, Italy. (Foodquality@fao.org)
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