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หนวยงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร

• มีองคกร และประเทศ ที่เกี่ยวของเปนผูกําหนดมาตรฐานตางๆขึ้น เชน

• 1. World Health Organization (WHO)

• 2. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

• 3. Office International Des Epizooties (OIE)

• 4. World Trade Organization (WTO)

• 5. European Union (EU)



หนวยงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร

• 6. U.S. Government Agencies เชน

• Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)

• Center of Veterinary Medicine (CVM)

• Food Safety and Inspection service (FSIS)

• Food and Drug Administration (FDA)

• 7. International System Organization (ISO)

• 8. ประเทศตางๆที่เปนคูคา ซึ่งจะมีกฏ ระเบียบ ขอบังคับเปนของตนเอง



What are GMP ? Codex ? and HACCP?

• การแขงขันในการผลิตมมีากขึ้น tariff barrier จะหายไป เปนเรื่องของ 

non-tariff แทน 

• ผูซื้อ และผูบริโภค คํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยมากขึ้น เรียกรอง

ระบบคุณภาพที่สูงมากขึ้น

• 2505 WHO พิจารณา เรื่อง นี้เปนมาตรฐานสากล ตั้ง เปน Codex ขึ้น แตยัง

ไมมีผลในทางปฏิบัติ

• Codex: เปน tool ในการกีดกันทางการคา

• Codex Alimentarius = ไทย มอก. 7000

• FAO/WHO มีสมาชิก 163 ประเทศ ตั้งเปน Food Law & Food Code



What is GMP ? Codex ? and what is HACCP?

• GMP: เปนหลักการทีใ่ชในระบบของ USA โดยในป 2540 กําหนดวาจะตอง

วิเคราะหจุดอันตราย (HACCP)

• G…..P เชน  GMP คือ Good Manufacturing Practice, GLP คือ Good 

Laboratory Practice, GVP คือ Good Veterinary Practice etc…

• ถามี GMP & Codex สามารถทํา HACCP ไดงายขึ้น

• Codex เปนสากล สวน GMP เปนของ USA

• concept ใหม คือ คุมตลอดขบวนการผลิต

• ไมใช end product inspection and testing เหมือนที่ผานมา



What is GMP ? Codex ? and what is HACCP?

• Code of Practice (ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ)

• Code of Hygienic Practice (ขอกําหนดวิธีปฏิบัติดานสุขลักษณะ)

• Guidelines on Microbiological Criteria

• ขอกําหนด แนะนําวา ที่ใดกต็ามที่เปนไปได  ใหนําหลักการ HACCP มาใช 

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของอาหาร ตามที่อธิบายไวใน HACCP system and 

Guidelines for its application {เปนเอกสารแนบทาย ของ General 

Principles of Food Hygiene ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยไดรับมาประกาศใชเปน

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก. -7000-2540 แลว)}



นิยามศัพททีเ่กี่ยวของกับสุขลักษณะของอาหาร

• หวงโซอาหาร เริ่มจากการผลิตในขั้นตน (Primary production) ตั้งแต

วัตถุดิบจนถึงผูบรโิภคในขั้นสุดทาย

• การทํา ความสะอาด (Cleaning) คือ การขจัดสิ่งสกปรก เศษอาหาร น้ํามัน 

หรือ สิ่งไมพึ่งประสงคอื่นๆ

• สารปนเปอน (Contaminants) คือสารเคมี หรือ ชวีภาพใดๆ สิ่งแปลกปลอม 

หรือ สารอื่นๆ ที่ไมไดตั้งใจเติมเขาไปในอาหาร ที่อาจทําใหเปนอันตราย ตอ

ความปลอดภัย หรือ ความเหมาะสมของอาหาร

• การปนเปอน (Contamination) การนํามา หรือการเกิดมีสารปนเปอน ใน

อาหาร หรือสิ่งแวดลอมของอาหาร



นิยามศัพททีเ่กี่ยวของกับสุขลักษณะของอาหาร (ตอ)

• การฆาเชื้อ (Disinfection) คือการลดจํานวนเชื้อจุลินทรีย ในสิ่งแวดลอม  

ใหอยูใน ระดับที่ไมทําอันตราย ตอ ความปลอดภัย หรือ ความเหมาะสม

ของอาหาร โดยวิธีการใชสารเคมี และ หรอื วิธีทางฟสิกส

• สถานที่ประกอบการ (Establishment) คืออาคารใดๆ หรือบริเวณ ที่ซึ่งม ี

การปฏิบัติ ตออาหารในนั้น และ บริเวณแวดลอม ซึ่งอยูภายใตการควบคมุ

ของการจัดการเดียวกัน

• สุขลักษณะของอาหาร (Food Hygiene) คือสภาวะ และมาตรการตางๆที่

จําเปนที่จะทําให แนใจใน ความปลอดภัย และ ความเหมาะสมของอาหาร 

ในทุกขั้นตอนของหวงโซอาหาร



นิยามศัพททีเ่กี่ยวของกับสุขลักษณะของอาหาร (ตอ)

• อันตราย (Hazard) คือสิ่งที่มีคุณลักษณะทางชีวภาพ เคม ีหรอื ฟสิกส ที่มีอยู

ในอาหาร หรอืสภาวะของอาหารที่มีศักยภาพ ในการกอใหเกิดปญหาตอ

สุขภาพ สิ่งทีเ่ปนโทษเมื่อบริโภคเขาไป แบงเปน 3 กลุม คือ

• 1. Biological hazards หรอื อันตรายชีวภาพ ไดแกอันตรายที่เกิดจากการ

ปนเปอนของจุลินทรีย ไวรัส พยาธิ ในอาหาร สวนใหญมักเกิดจากจุลินทรีย

ซึ่งทําใหเกิดโรค หรอืเกิดอาหารเปนพิษ

• 2. Chemical hazards หรอื อันตรายเคมี ไดแก อันตรายที่เกิดจากการใช

สารเคมีเติมลงไปในกระบวนการผลิตอาหาร เชน การใชยาฆาแมลงในการ

เพาะปลูก การใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว การใชสารเคมีเพื่อชวยในการ

ผลิต (Processing aids เชน สี สารกันหืน Preservatives)



นิยามศัพททีเ่กี่ยวของกับสุขลักษณะของอาหาร (ตอ)

• การใชน้ํายาทําความสะอาด และสารฆาเชื้อเพื่อการสุขาภิบาลในโรงงาน การ

ใชน้ํามันหลอลื่นเพื่อบํารุงรกัษาเครื่องจักรตางๆ

• สารเคมีเหลานี้มีโอกาสที่จะกอใหเกิดปญหาการปนเปอนลงไปในอาหารที่

ผลิตได หากไมไดรับการดูแลเอาใจใส ดแูลการใชอยางถูกตอง

• 3. Physical hazards หรือ อันตรายกายภาพ ไดแกอันตรายที่เกิดจากการ

ปนเปอนของวัตถุ หรือวัสดุที่ไมใชองคประกอบของอาหารและเปนสิ่ง

แปลกปลอมในอาหาร ที่เปนโทษตอสุขภาพของผูบรโิภค เชนเศษแกว หิน 

เศษไม  และ เศษโลหะ เปนตน



นิยามศัพททีเ่กี่ยวของกับสุขลักษณะของอาหาร (ตอ)

• HACCP คือระบบที่บงชี้ ประเมิน และควบคมุอันตราย (Hazard) ที่สําคัญ

สําหรับความปลอดภัยของอาหาร

ผูปฏิบัติตออาหาร (Food handler) คือบุคคลใดๆที่จับตองสิ่งเหลานี้

โดยตรง เชน อาหารที่บรรจุหีบหอแลว หรือยังไมไดบรรจุหบีหอ อปุกรณ 

เครื่องมือ เครื่องใช / ภาชนะอาหารตางๆ พื้นผิวหนาสิ่งตางๆ ที่สัมผัสกับ

อาหาร และดังนั้น จึงถือวาตองเปนไปตามขอกําหนดสุขลักษณะอาหาร



นิยามศัพททีเ่กี่ยวของกับสุขลักษณะของอาหาร (ตอ)

• ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) คือความมัน่ใจวาอาหารจะไมเปน

สาเหตุทําใหเกิดอันตรายตอผู บรโิภค เมือ่อาหารนั้น ไดมีการจัดเตรียม และ 

หรือ บริโภค ตามที่ตั้งใจเอาไว

• ความเหมาะสมของอาหาร (Food suitability) คือ ความมั่นใจวาอาหารเปน

ที่ยอมรับได สําหรับการบริโภคของมนุษย ตามที่ตั้งใจเอาไว

• การผลิตในขั้นตน (Primary production) คือ ขั้นตอนตางๆ ในหวงโซ

อาหาร นับตั้งแต และรวมถงึ ตัวอยางเชน การเก็บเกี่ยว การฆาชําแหละสัตว 

การรีดนม และการจับสัตวน้ํา



 ระบบ HACCP

• เปนระบบการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารโดยอาศัยหลักการ

ของการปองกัน (Prevention) แทนที่จะเปนการแกไขปญหา

• ความหมายคือเปนระบบการวิเคราะหอันตรายจุดควบคมุวิกฤต ซึ่ง

ประกอบดวยการวินิจฉัย และประเมินอันตรายของอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นกับ

ผูบรโิภค ตั้งแต กระบวนการผลิต การขนสง จนถึงมือผูบรโิภค

• เพื่อ ขจัดหรอืลด สาเหตุที่จะทําใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค (Consumers)



Critical Control Point (CCP)

• จุดหรอืขั้นตอน หรือวิธีการใดๆ ซึ่งสําคัญหรือวิกฤตในกระบวนการผลิต

หนึ่งๆ ซึ่งเราสามารถหาวิธีเขาไปควบคมุได

• เพื่อที่จะลด หรือ กําจัดอันตรายใหอยูในระดับที่ยอมรับได

• เปนจุดหรือขั้นตอนใดๆที่ถาหากสูญเสียการควบคุมแลว จะกอใหเกิดปญหา

ทางดานความปลอดภัยใหแกผูบริโภค



Control Point (CP)

• จุด หรอื ขั้นตอน หรือ วิธีการใดๆ ที่เราสามารถควบคมุ ปจจยัหรือ อันตราย

ทางดาน ชีวภาพ (Biological) เคม ี(Chemical) และ กายภาพ (Physical) ได 

ตัวอยางเชน

• เราสามารถปองกันเศษโลหะที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการเสียดสีของเครื่องมือ 

หรือเครื่องจักรที่ใชในการผลิตได โดยการบํารุงรกัษาตรวจสอบเครื่องมือ 

และเครื่องจักรเปนประจํา ติดตั้งแมเหล็กในกระบวนการผลิตสวนที่ตอจาก

เครื่องมือหรอื เครื่องจักร ที่ม ีโอกาส จะเกิดเศษโลหะ การกระทําดังกลาวมา

นี้ทุกจุดเปนจุดควบคุม หรอื control points แต



Control Point (CP) (ตอ)

• วิธีการเหลานี้ไมสามารถประกันไดวา ผลิตภัณฑสุดทาย (Finished 

products) จะปลอดภัยจากโลหะ

• การติดตั้งเครื่องตรวจโลหะ (Metal detector) เพือ่ใชในการตรวจโลหะใน

ผลิตภัณฑสุดทายจะเปนจุดทีใ่ชในการประกันความปลอดภัยใหกับผูบรโิภค 

จึงถือวา Metal detector เปน Critical control point



CCP Decision Tree

• ชวยในการตัดสินใจวา 

จุดใด หรือขั้นตอนใด

เปน CCP หรอืไม มี

หลักการทํางาน 7 

ประการคือ



หลักการที่ 1

• เปนการศึกษาและ ประเมินอันตราย ที่มีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นทุกขั้นตอน 

ตั้งแตแหลงทีม่าของวัตถุดิบ (วิธกีารเพาะปลูก เลี้ยงสัตว ประมง) กรรมวิธี

การผลิต การเก็บรักษา การจัดจําหนาย และวิธีการเตรียมเพื่อบรโิภค

• โดยการเขียนผังของขั้นตอน (Flow diagram) และประเมินอันตรายในแต

ละขั้นตอนในผัง แลวจึงกําหนดวิธีการปองกันเพื่อการควบคุมอันตรายนั้นๆ 

(conduct a hazard analysis. Prepare a list of steps in the process where 

significant hazards occur and describe the preventive measure)

•  ดําเนินการวิเคราะหอันตราย (conduct a hazard analysis)



หลักการที่ 2

• เปนการกําหนดจุดควบคมุวิกฤต (CCP) ซึ่งหมายถึงตําแหนง วิธีการ หรือ

ขั้นตอนในการผลิตที่หากสามารถควบคุมได จะขจัด หรือลดอันตรายได และ

ถาหากมีการละเลยในการควบคมุจะมีผลทําใหอาหารที่ผลิต ไมปลอดภัยตอ

ผูบรโิภค (Identify the critical control points in the process)

• หาจุดวิกฤต ที่ตองควบคมุ (determine the critical control points, CCPs)



หลกัการที่ 3

• เปนการกําหนดคาระดบัหรือเกณฑความปลอดภัยของอาหาร 

(Critical limit) ณ จดุควบคุมวิกฤตแตละจดุ เพื่อใหแนใจวาจดุ

ควบคุมวิกฤตทุกจดุอยูภายใตการควบคุมของระบบการผลิต 

(Establish critical limits for preventive measures associated 

with each identify CCP)

• กําหนดคาวิกฤต (establish critical limit)



หลักการที่ 4

• เปนการกําหนดระบบ หรอืวิธีการเฝาระวังที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อใหผลที่ได

ใหจุดควบคมุวิกฤตอยูภายใตการควบคมุ (Establish CCP monitoring 

requirements. Establish procedures for using the results of monitoring 

to adjust the process and maintain control)

• กําหนดระบบเพื่อตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤต ที่ตองควบคมุ 

(establish a system to monitor control of the CCP)



หลักการที่ 5

• เปนการกําหนดวิธีการ หรือ มาตรฐานการแกไขในทุกจุดควบคมุวิกฤต เมื่อ

ผลของการเฝาระวังตดิตามแสดงผลวา มีการเบี่ยงเบนไปจากเกณฑ หรือ คา

ระดับ ความปลอดภัยที่กําหนดไว (Establish corrective action to be taken 

when monitoring indicates that there is a deviation from an established 

critical limit)

• กําหนดวิธีการแกไข เมื่อตรวจพบวาจุดวิกฤตที่ตองควบคมุ เฉพาะจุดใดจุด

หนึ่ง ไมอยูภายใตการควบคุม (establish the corrective action to be taken 

when monitoring indicates that a particular CCP is not under control)



หลักการที่ 6

• เปนการกําหนดระบบการบันทึกขอมูล และการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับ

การจัดตั้งระบบ (HACCP establish effective record keeping procedures 

that document the HACCP system)

• กําหนดวิธีการ ทวนสอบ เพื่อยืนยันประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบ 

HACCP (establish procedures for verification to confirm that the 

HACCP system is working effectively)



หลักการที่ 7 

• เปนการกําหนดวิธีการ ทวนสอบ เพื่อยืนยัน วาระบบ HACCP ที่ใชอยูนั้น มี

ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ ประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑอาหารที่

ผลิตขึ้น (Establish procedures for verification that the HACCP system 

is working correctly)

• กําหนดวิธีการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับวิธกีารปฏิบัติ และ บันทึกขอมูล

ตางๆ ที่เหมาะสมตามหลักการเหลานี้ และการ ประยุกตใช (establish 

documentation concerning all procedures and records appropriate to 

these principles and their application)



การใช HACCP ใหไดผล

• จะตองใหความรู และ การศึกษาในเรื่องของหลักการ (Principles)  การ

ประยุกตใช (Application) และ การนําไปใชใหไดผล (Implementation)

• รวมทั้งการฝกอบรมอยางเพียงพอแกผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดตั้งระบบ 

HACCP และ

• ควรใหผูปฏิบัติงานทุกระดับเขาใจถึงความสําคัญของระบบ HACCP ที่

จัดตั้งขึ้น

• ควรใหความรูแกผูบริโภคใหรูจักวิธีการบรโิภคที่ถูกตองเพื่อความปลอดภัย

ของผูบรโิภคเอง



Keep in your mind that

• ระบบ HACCP เปนระบบที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น กับ

ผูบรโิภค ปจจัย (Factors) ที่จะนํามาพิจารณาควรเปนปจจัยที่เกี่ยวของกับ

ความปลอดภัยของผูบรโิภคเทานั้น

• ไมควรนําปจจัยที่เกี่ยวของกับทางดานคุณภาพเขามาเกี่ยวของ เพราะจะทํา

ใหปจจยัดานความปลอดภัยไมเดนชัด

• สรุปหลักการของระบบ HACCP ไดวา 

• 1. มีจุดปญหา หรือไม ทาง B, C, P

• 2. จัดการอยางไร / ทําอยางไรกับมัน

• 3. ถามันเกิดขึ้นมาจะแกไขอยางไร



ตัวอยาง CCP Decision Tree

• ขั้นตอนการรับตัวอยางเพื่อตรวจสอบคุณภาพทาง Micro. ในโรงงานผลิต

น้ํานมพรอมดื่ม (นม pasteurized)

• ขั้นตอน ที่ 1 การรับน้ํานมดิบ (collection of milk)

• ขั้นตอนที่ 2 การ pasteurized (pasteurization)

• ขั้นตอนที่ 3 การบรรจุ (packaging)

• ขั้นตอนที่ 4 การขนสง/วางจําหนาย (transportation/display)



ตัวอยาง CCP Decision Tree ของขั้นตอนที่ 1

• คําถามที่ 1 มมีาตรการในการควบคุมอยูหรือไม

• มี (ตรวจ) ไมมี

• คําถามที่ 2 มาตรการนี้ไดรับการออกแบบเฉพาะเพื่อขจัด หรอืลดอันตราย 

หรือไม

• ไม ใช  เปน CCP

• คําถามที่ 3 ถาปลอยน้ํานมไวแลว เชื้อขยายตัวเพิ่มจํานวนขึ้นใชหรอืไม

• ใช ไมใช …………ไม CCP………..หยุด

• คําถามที่ 4 มขีั้นตอนชวยลดจํานวนเชื้อแบคทีเรีย ใชหรือไม

• ใช…..ไมใช CCP ไมใช ……..เปน CCP



ตัวอยาง CCP Decision Tree ขั้นตอนที่ 2

• ขั้นตอนที่ 2 การ pasteurization

• คําถามที่ 1 มมีาตรการควบคุม ใชหรือไม

• ใช คือมีการให ความรอน ตอบวา ใช แสดงวา เปนจุด CCP

• คําถามที่ 2 ขัน้ตอนนี้ไดรับการออกแบบเพื่อขจัด/ลดอันตรายใชหรอืไม

• ใช ถาใชแสดงวาเปนจุด CCP







การพัฒนาระบบ HACCP

• จะตองใหผูบรหิารระดับสูงเห็นชอบ และยอมรับ (Management 

commitments)

• ผูบริหารจะตองตั้งนโยบายในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร และใหการ

สนับสนุนในทุกดาน ทั้งทางดานการเงิน กําลังใจ และ การสรางบุคลากร 



ขั้นตอนการจัดตั้งระบบ HACCP 12 ขั้น

• 1. จัดตั้งทีมงาน HACCP ประกอบดวยผูชํานาญการในหลายสาขาวิชา และ

ควรเปนผูที่เกี่ยวของ และคุนเคยกับการผลิตผลิตภัณฑอาหารนั้นๆ เชน จาก

ฝายวิศวกรรม การผลิต การสุขาภิบาล การประกันคุณภาพ เปนตน

• 2. กําหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ แตละชนิดที่โรงงานผลิต เริ่มตั้งแตการ

หาขอมูลตางๆ เกี่ยวกับสวนประกอบ วธิีการผลิต วิธกีารกระจายสินคา วา

ควรจะเปนการแชแขง็ แชเย็น หรือเปนผลิตภัณฑที่ไมขึ้นอยูกับอุณหภูมิ

• ควรพจิารณา และคาํนึงถึงโอกาสผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางการ

กระจายสินคาสูผูบริโภค



ขั้นตอนการจัดตั้งระบบ HACCP 12 ขั้น (ตอ)

• 3. กําหนดวัตถุประสงค ในการใชผลิตภัณฑ และกําหนดกลุมผูบริโภค

• การกําหนดวิธีการใชผลิตภัณฑของผูบรโิภค ควรคาดคะเนโดยตั้งอยูบน

พื้นฐานของวิธีการใชตามปกติ

• กลุมผูบรโิภคอาจจะกําหนดวาเปนกลุมบุคคลทั่วไป หรือ กลุมพิเศษ เชน 

ทารก คนชรา เปนตน

• 4. การจัดทําผังหรอืแผนภูมิ (Flow diagram) ของกระบวนการผลิต เพื่อจะ

ทําใหเขาใจขั้นตอนการผลิตไดงาย สะดวก และเปนประโยชน ตอทั้งทีม 

HACCP และผูตรวจสอบทั้งจากภายในและภายนอก

• Internal auditor or external auditor



ขั้นตอนการจัดตั้งระบบ HACCP 12 ขั้น (ตอ)

• 5. การทวนสอบยืนยันความถูกตองของผัง หรอืแผนภูมิ (Verification of 

flow diagram) ทีม HACCP จะตองสํารวจในสถานที่ปฏิบัติงานจริงวา ทุก

ขั้นตอน ที่เขียนขึ้น ตรงกับการปฏิบัติงานจริงๆ ไมวาจะเปนตําแหนงของ

เครื่องมือ หรอืวิธีการปฏิบัติงานของคนงาน หากไมตรงจะตองทําการ

ปรับปรุงแกไขใหถูกตองเหมาะสม

• Flow diagram นี้จัดวาเปน Dynamic document สามารถเปลี่ยนแปลงให

เปนไปตามการปฏิบัติจริงเสมอ

• 6. เริ่มการปฏิบัติตามหลัก 7 ประการของ HACCP



International Organization for Standardization

(ISO)

• กอตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อ 14 ตุลาคม 2490 ณ กรุงลอนดอน

• องคการสหประชาชาติ ยอมรบัใหเปน องคการชํานาญพิเศษ ประเภทที่ไมใช

หนวยงานของรัฐบาล

• วัตถุประสงคเพื่อ สงเสริมความรวมมือ และ การกําหนดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อประโยชนทางการคา 

หรือเกิดระบบมาตรฐานของโลกที่สมบรูณยิ่งขึ้น



สมาชิก ISO

• Developed countries and developing countries

• แบงเปน 3 ประเภท คือ

• 1. Member body เปนตัวแทนทางดานการมาตรฐานของประเทศ (มีเพียง

หนวยงานเดียว) ปจจุบันมี สมาชิก 83 ประเทศ ( > 70 % เปนหนวยงานของ

รัฐบาล)

• มีสิทธิออกเสียงในเรื่องวิชาการ มสีิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกตั้งเปนคณะ

มนตรี ISO (ISO council) และสามารถเขารวมประชุมสมัชชาใหญของ ISO 

ได



สมาชิก ISO (ตอ)

• 2. Correspondent member เปนหนวยงานของประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งยัง

ไมมีการตั้งสถาบันมาตรฐานเปนการเฉพาะ มีสมาชิก 24 ประเทศ เกือบ

ทั้งหมดเปนหนวยงานของรัฐบาล

• ไมเขารวมในงานวิชาการ แตมีสิทธิที่จะไดรับทราบขาวสาร ความเคลื่อนไหว

ของ ISO และเขารวมประชุมสมชัชาใหญในฐานะผูสังเกตการณ

• 3. Subscriber membership เปดสําหรับกลุมประเทศที่มีเศรษฐกจิคอนขาง

เล็ก ใหสามารถติดตอกับ ISO ได 



คณะกรรมการดานกําหนดนโยบาย ISO

• 1. Committee on conformity assessment คณะกรรมการรับรองคุณภาพ

• 2. Committee on consumer policy คณะกรรมการกําหนดนโยบายดาน

ผูบรโิภค

• 3. Development committee คณะกรรมการพัฒนา

• 4. Committee on information คณะกรรมการดานการสารสนเทศ



คณะกรรมการหลักเกณฑการมาตรฐาน

• 1. Committee on reference materials คณะกรรมการดานวัสดุอางอิง

• 2. Committee on standardization principles คณะกรรมการดาน

หลักเกณฑการมาตรฐาน



ISO กับประเทศไทย

• สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) เปนสถาบันมาตรฐาน

แหงชาติ ทําหนาที่เปนผูแทนประเทศไทย

• ไดเขาประชุมสมัชชาทั่วไป ซึ่งเปนการประชมุสมาชิกทั้งหมดเพื่อพฒันาการ

บรหิารงาน และวางแผน นโยบายปฏิบัติงานของ ISO

• ไดรับคดัเลือกใหเปนสมาชิกคณะมนตรี ISO ( 2533- 2535) มีสวนในการ

กําหนดนโยบายโครงสรางของ ISO การอนุมัติการกําหนดมาตรฐานระหวาง

ประเทศ และแตงตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริหารตางๆ



ISO กับประเทศไทย (ตอ)

• เปนสมาชิก คณะกรรมการวิชาการ 129 คณะ และ อนุกรรมการ 53 คณะ

•  สงผูแทนเขารวมพจิารณากําหนดมาตรฐาน พิจารณาออกเสียง หรือเสนอ

ขอคิดเห็นในรางมาตรฐานระหวางประเทศ

• รวมทั้งการใหความเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบในการประกาศใชมาตรฐาน

ระหวางประเทศ



ผลที่ไดจากการเปนสมาชิก ISO

• 1. ดานเศรษฐกิจ ไทยสามารถปกปองผลประโยชนดานการคาระหวาง

ประเทศ เพราะมีบทบาท และมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐาน หรือ 

สามารถตอรองขอกําหนดที่เกี่ยวกับมาตรฐานใหเปนประโยชนตอประเทศ

ไทย และเมื่อมีมาตรฐานระหวางประเทศที่สอดคลองกันก็ทําใหการคา

ระหวางประเทศเปนไปโดยราบรื่น

• 2. ดานวิชาการ ไดรบัทราบความกาวหนาทางวิชาการ และไดรับการถายทอด

เทคโนโลยีใหมๆ ตลอดจนไดรับความชวยเหลือทางดานวิชาการ และการเงิน 

ซึ่งเปนประโยชนตองานมาตรฐานของประเทศ



ระบบบริหารงานคุณภาพ หรือ ISO 9000

• เปนมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพ เพื่อใหมีการจัดองคกร และการ

บริหารงานคุณภาพอยางเปนระบบ มคีุณภาพ มีการทบทวน และ ปรับปรุง

บนพื้นฐานความพอใจของลูกคา

• ใชเปนแนวทางในการพัฒนาองคกร และ บุคลากรใหมีการปฏิบัติงานอยางมี

คุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดผลผลิตที่เปนที่ยอมรบั



ISO 9000 series: Quality system

• อนุกรมมาตรฐานระบบบรหิารงานคุณภาพ มอก- ISO 9000 สมอ.เปนผู

ประกาศใชในไทย

• 1. ISO 9000 เปนแนวทางในการเลือก และกรอบการเลือก และการใช

มาตรฐานชุดนี้ ใหเหมาะสมโดยมีการแยกยอยเปน

• ISO 9000 - 1 เปนขอแนะนําการเลือกใช

• ISO 9000 - 2 เปนแนวทางทั่วไปในการเลือก และการประยุกตใชมาตรฐาน

ในชุดนี้ใหเหมาะสม

• ISO 9000 - 3 เปนแนวทางในการนํา ISO 9001 ไปพัฒนาประยุกตใช

• ISO 9000 - 4 เปนขอแนะนําในเรื่องการจัดการที่นาเชื่อถือ



ISO 9000 series: Quality system 

(cont.)

• 2. ISO 9001 เปนมาตรฐานระบบคุณภาพซึ่งกํากับดูแลทั้งการออกแบบ และ 

พัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการ

• 3. ISO 9002 เปนมาตรฐานระบบคุณภาพซึ่งกํากับดูแลเฉพาะการผลิต การ

ติดตั้ง และ การบริการ

• 4. ISO 9003 เปนมาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกาํกับดูแล เรื่องการตรวจ และ

การทดสอบขั้นสุดทาย

• 5. ISO 9004 เปนแนวทางในการบริหารงานคุณภาพเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด โดยเปนขอแนะนําในการจัดการ ในระบบคุณภาพ ซึ่งจะมีการกําหนด

ยอยในแตละประเภทธุรกิจ เชน 



ISO 9000 series: Quality system 

(cont.)
• ISO 9004 - 1 ขอแนะนําการใชมาตรฐาน

• ISO 9004 - 2 ขอแนะนําการใชสําหรับธรุกิจบรกิาร

• ISO 9004 - 3 ขอแนะนํากระบวนการผลิต

• จะเห็นวา มาตรฐานระบบคุณภาพทีใ่ชเพื่อใหการรับรองนั้นมีดวยกันเพียง 3 

มาตรฐาน คือ ISO 9001, ISO 9002 และ ISO 9003

• สวน ISO 9000 เปนขอแนะนําใหผูประกอบการเลือกวาจะนํามาตรฐานใดไป

ใชใหเหมาะสม กับการดําเนินงานขององคกรของตน โดยใช ISO 9004 เปน

แนวทางในการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ ดูตัวอยางใน หนังสือการอภิบาล

อาหาร หนา 53



บันได 4 ขั้นสูคุณภาพ

• การทบทวนสถานภาพกิจการในปจจุบัน

• การจัดทําแผนการดําเนินงาน และระบบเอกสาร

• การนําเอาสารระบบบริหารงานคุณภาพไปปฏิบัติ

• การตรวจสอบระบบบริหารงานคุณภาพ

• ขั้นตอนการขอการรับรอง 5 ขั้นตอน (หนา 54- 55)



มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14000

• จุดประสงคหลัก คือ การผลิตสินคา และ แสวงหากระบวนการผลิต ที่ลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ลดความสิ้นเปลืองของการใชพลังงาน และ 

ทรัพยากร และ การนําทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใชเทาที่ทําได

• จุดมุงหมายสูงสุดอยูที่การปกปอง และ รักษาสิ่งแวดลอม



มาตรฐานความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ISO 18000

• ในสถานประกอบการ (establishment) โดยการประเมินความเสี่ยงในการ

ทํางาน และหาวิธีปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น (occupational health or 

occupational hazard)

• ขณะนี้การแขงขันทางการคาในตลาดโลกกําลังจะนําเอา ISO 18000 เขามา

เกี่ยวของ กับการพิจารณาวาสินคาที่สงไปขายนั้น มาจากโรงงานที่มีความ

ปลอดภัยตอลูกจางหรือไม เปนสินคาจากแรงงานเด็กหรือไม (ถือวาเปนการ

ลงทุนที่ไมอยูบนพื้นฐานความชอบธรรม)

• ผลที่จะไดรับคือ จะชวยลดตนทุนการบริหารงาน หรือลดคาใชจายในการ

แกปญหาสุขภาพอนามัยของลูกจาง



SPS Agreement

• Agreement on sanitary and phytosanitary measure

• เปนขอตกลงทางการคาในรอบอุรกุวัย ของ General Agreement on Tariffs 

and Trade (GATT) ซึ่งใชเวลายาวนานกวาจะตกลงกันไดและในที่สุดไดขอ

ยุติเปน SPS agreement และจัดตั้งองคกรการคาโลก (World Trade 

Organization, WTO)  เปนผูดูแลเรื่องนี้ในป 1995



SPS Agreement

• วัตถุประสงค คือ

• 1. เพื่อคุมครองชีวิตคนและสัตว จากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปนเปอน

ของ additives, contaminants, toxins หรือ โรคสัตวที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย

ในอาหาร

• 2. เพื่อ คุมครองชีวิตคน จากพืช และสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอระหวาง

สัตวและคน

• 3. เพื่อ คุมครองชีวิตสัตว และ พืชจากโรคระบาด หรือ โรคทีม่ีเชื้อจุลินทรีย 

เปนสาเหตุ



SPS Agreement

• 4. เพื่อปองกัน หรือลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการนําเขาซึ่งสัตว และพืช

จากตางประเทศที่ มโีรคระบาดอยู

• SPS agreement นี้จะไมครอบคลมุถึงมาตรการการปองกันสิ่งแวดลอม และ

สวัสดิภาพของสัตว (animal welfare)

• จะรับผิดชอบเฉพาะ ความปลอดภัยของอาหาร และมาตรการปองกันสุขภาพ

ของสัตว และพืชที่มีผลกระทบตอการคาเทานั้น



That’s all for today

See you later
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