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หลักการ HACCP 

• หลักการข้อ  3.  

–การก าหนดค่าวิกฤตส าหรับวิธีการควบคุมจุด CCP ที่บ่งชี้ 
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ค่าวิกฤต Critical Limit 

 Codex Definition 
 
คือ ค่าหรือเกณฑ์ที่ใช้แยกระหว่างการยอมรับ (acceptability) 
จากการไม่ยอมรับ (unacceptability)   
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ค่าวิกฤตพื้นฐาน 
• อันตรายทางชีวภาพ 

–   การยับยั้งจุลินทรีย์, สารพิษ ป้องกัน/ท าลาย ป้องกันการเจริญ 

• อันตรายทางเคมี 

–  ความเป็นพิษ, สารก่อภูมิแพ้, ค่าความปลอดภัยขั้นต่ าสุด (safety limits) 

• อันตรายทางกายภาพ 

–  กฎเกณฑ์เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย เช่น ขนาด ความแข็ง ความแหลม
ของชิ้นส่วนแปลกปลอมนั้น 
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ตัวอย่างพารามิเตอร์ที่ใช้ก าหนดคา่วิกฤต 

• อุณหภูมิ 
• พีเอช (pH) 
• ความชื้น 
• ความเร็วของเครื่อง 
• เวลา 
• อัตราการไหล 
• ค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (aw) 
• ความเข้มข้นเกลือ 
• ขนาดของชั้นกายภาพ 
• น้ าหนัก 
• ความเหนียวข้น (Viscosity) 

 

พารามิเตอร์เหล่านี้ควรที่:  

อยู่ ณ บริเวณการผลิต หรือ ณ 
ต าแหน่งขั้นตอนนั้น 

วัดได้ 

ตรวจสอบได้ด้วยสายตา 
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การเบี่ยงเบน 

• ผิดพลาดไปจากค่าวิกฤตที่ก าหนด 

• แสดงถงึ nonconformity ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด 
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หากไมเ่ป็นไปตามคา่วิกฤตที่ก าหนด 

• บ่งชี้ด้วย: 

– หลักฐานแสดงว่าอันตรายที่ท าให้เกิดการเจ็บป่วยได้ในอาหารนั้น 
เช่น การปนเปื้อนของแบคทีเรียในอาหารพร้อมบริโภค 

– หลักฐานแสดงว่าอันตรายนั้นอาจเกิดขึ้นได้ เช่น กระบวนการผลิต
อาหารกลุ่มกรดต่ า ให้ความร้อนไม่เพียงพอ 

– หลักฐานบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นไม่ถูกผลิตภายใต้สภาวะที่
ประกันความปลอดภัยของอาหาร เช่น การตั้งค่ามาตรฐานของเครื่อง
ตรวจจับชิ้นโลหะไม่ถูกต้อง 
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การตั้งค่าวิกฤต (Setting Critical Limits) 

• พิจารณาได้จาก: 

– ผลงานวิจัยปัจจุบัน 

– ความแปรปรวนของเครื่องมือผลิตอาหารระหว่างการผลติ 

– ค่าวิกฤตที่ก าหนด ณ จุด CCPs 
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มาตรฐานและข้อบังคับ 

• เกณฑ์ก าหนดด้านความปลอดภัยอาหารถูกตั้งโดยองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุม
และรับผิดชอบอาหาร เช่น 

 เช่น (ข้อพึงปฏิบัติใน US): 

– ก าหนดให้พาสเจอไรซ์น้ านมที่ เวลา/อุณหภูมิ 161 oF (72 oC) 15  วินาที 

– ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกปรุงสุก  (fully cooked) ต้องลด Salmonella  ได้ 7-log 

– การฆ่าและช าแหละเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกต้องไม่มีการปนเปื้อนของสิ่ง
ปฏิกูลจากอุจจาระ (Zero tolerance) 

– การฆ่าเชื้อน้ าผลไม้ต้องลดจุลินทรีย์ก่อโรคได้ 5-log 
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ค่าหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการผลิต (Operating Limit) 

• ความหมาย 

– ค่าหรือเกณฑ์ที่ใช้ซึ่งเข้มงวดกว่าค่าวิกฤต (critical limit) ซึ่ง
พนักงานผู้ควบคุมการผลิตเป็นผู้ใช้เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากการเบี่ยงเบนระหว่างการผลิต 
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เกณฑ์ที่ใช้ในการผลิต 

• พารามิเตอร์ที่ใช้อาจเกินความจ าเป็นมากกว่าระดบัความ
ปลอดภัยที่ยอมรับ หรือตั้งขึ้นจากเหตุผลอื่นนอกเหนือจากเรื่อง
ความปลอดภัยด้านอาหาร 

• ค่าหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการผลิตอาจใช้เพื่อในกรณีที่เกิดการ
เบี่ยงเบนขึ้นในการผลิต หรือเบี่ยงเบนระหว่างการติดตามการ
ท างานของเครื่อง เพื่อไม่ให้ผิดพลาดจาก CL ที่ก าหนด 
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ค่าวิกฤต (Critical Limit) 

ค่าวิกฤต คือ ค่าต่ าสุด หรือ มากที่สุด  

แต่ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย 
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ตัวอย่างของ Critical and Operating Limits 
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ทางเลือกรองของค่าวิกฤต 

• การตรวจติดตามการพบจุลินทรีย์ก่อโรคในผลิตภัณฑ์สุดท้าย: 

– อันตราย  - การตรวจพบจุลินทรีย์ก่อโรค (อันตรายทางชีวภาพ) 

– CCP  - พาสเจอไรซ์ 

– CL - ไม่พบจุลินทรีย์ก่อโรค  

 

• หากใช้การทดสอบจุลินทรีย์ก่อโรคเป็น CL ต้องใช้วิธีการทดสอบและ
วิธีการสุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม 
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อุณหภูมิ / เวลา 

• การผลิตที่ใช้อุณหภูมิ เวลาที่ก าหนด 

– อันตราย            - การตรวจพบจุลินทรีย์ก่อโรค (อันตรายทางชีวภาพ) 

– CCP                   - พาสเจอไรซ์ 

– CL                      - อุณหภูมิต่ าสุด 160 oF เป็นเวลาอย่างน้อย 6 วินาที 

การควบคุมอันตรายในกระบวนการผลิต (process control) เป็นที่นิยม
มากกว่าการทดสอบในผลิตภัณฑ์สุดท้าย 
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ค่าวิกฤต 
• การเลือกค่า CL จะต้องมีเหตุผลและบนัทึกเป็นเอกสาร 

• CL ที่ขึ้นกับตวับุคคล (subjective data) เช่น การตรวจสอบด้วย
สายตาจะต้องมีการก าหนดวิธีการ (instructions หรือ
specifications ) และการให้ความรู้และการอบรม 
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ค าถาม? 
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การขออนุญาตเพื่อเผยแพร่ซ้ า 
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อนุญาตให้เผยแพร่ดัดแปลงโดยต้องระบุที่มา และต้องเผยแพร่งาน
ดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตเดียวกัน (Creative Commons Attribution-
Share Alike 3.0 Unported; CC-BY-SA). 
 

• แหล่งที่มา: © 2009 Global Food Safety Initiative and Michigan State 
University,แหล่งที่มา http://www.fskntraining.org อนุญาตให้เผยแพร่
ดัดแปลงโดยต้องระบุที่มา และต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญา
อนุญาตเดียวกัน (CC-BY-SA). 

 

• สามารถตรวจสอบส าเนาใบอนุญาตขอเผยแพร่ ได้ที่         
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ หรือส่งจดหมายไปยัง 
Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 
94305, USA.  
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