
การยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหาร “ผลิตภัณฑ์แคบหมู” 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ภญ.นฤมล  ขนัตกีุล

สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่



แคบหมูเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือ
ที่นิยมรับประทานเป็นเครื่องเคียงและประกอบเป็นอาหาร

....รวมถงึเป็นของฝากเมื่อมาเยือน



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522

• (ฉบบัที่ 283) พ.ศ.2547

เรือ่ง การกาํหนดปริมาณสารโพลารใ์นนํ้ ามนัทอด
หรือประกอบอาหารเพือ่จําหน่าย

• ผลิต ขายนํ้ามนัทอดที่มีสารโพลารเ์กินกาํหนด
(25%)

มีผลบงัคบัใช ้ 6 พ.ค. 47

ฝ่าฝืน ม.25(3)

โทษ ปรบัไม่เกิน 5 หมืน่บาท

• (ฉบบัที่ 347) พ.ศ.2554

เรือ่ง วิธีการผลิตอาหารที่ใชน้ํ้ ามนัทอดซํ้า

• ขายอาหารที่ใชน้ํ้ ามนัทอดที่มีสารโพลารเ์กิน
กาํหนด(25%)

มีผลบงัคบัใช ้ 16 พ.ค. 56

ฝ่าฝืน ม.6 (7)

ฝ่าฝืน  โทษ ปรบัไม่เกิน 1 หมืน่บาท



แผนภูมิ รอ้ยละนํ้ ามนัทอดอาหารไม่ผ่านเกณฑส์ารโพลาร์
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ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

เขต 1 เชียงใหม่

ข้อมูล : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑส์ุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 
ศูนย์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่



การมอบป้าย รา้นผ่านเกณฑ ์นํ้ามนัทอดซํ้า 



สถานการณค์วามเสีย่งของผลิตภณัฑแ์คบหมู 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
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รอ้ยละของนํ้ ามนัทอดอาหารไม่ผ่านเกณฑ(์ทั้งหมด)
 
รอ้ยละของนํ้ ามนัทอดแคบหมูไม่ผ่านเกณฑ์
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แผนภูมิ  รอ้ยละของนํ้ามนัทอดอาหารไม่ผ่านเกณฑ(์ทั้งหมด) และ
            รอ้ยละของนํ้ ามนัทอดแคบหมูไม่ผ่านเกณฑ ์ปี 2557-2559 
            (ขอ้มูล ประเทศ เขตบริการสุขภาพที1่ และจงัหวดัเชียงใหม่)

ขอ้มูล ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560

ข้อมูล : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑส์ุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 
ศนย์ สํานักงานสาธารณสขจังหวัดเชียงใหม่
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แผนภูมิ  รอ้ยละของนํ้ามนัทอดอาหารไม่ผ่านเกณฑ(์ทั้งหมด) และ
            รอ้ยละของนํ้ ามนัทอดแคบหมูไม่ผ่านเกณฑ ์ปี 2557-2559 
            (ขอ้มูล ประเทศ เขตบริการสุขภาพที1่ และจงัหวดัเชียงใหม่)

ขอ้มูล ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560

ปี 2559     มีการจดัทําโครงการ ระดบัเขต 

 “ โครงการศึกษาการใชน้ํ้ ามนัในสถานทีผ่ลิตแคบหมู ของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั

เครือข่ายคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นผลิตภณัฑส์ุขภาพ เขตบริการสุขภาพที ่1”

ข้อมูล : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑส์ุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 
ศนย์ สํานักงานสาธารณสขจังหวัดเชียงใหม่
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ข้อมูล : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑส์ุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 
ศนย์ สํานักงานสาธารณสขจังหวัดเชียงใหม่



สถานทีผ่ลิต....ผลิตภณัฑแ์คบหมู ??



วิธีการทําแคบหมู

1. ทําความสะอาด

หนงัหมูและกาํจดัขน

2. หัน่หนงัหมูเป็น

ชิ้นตามทีต่อ้งการ

3. นาํหนงัหมูทีห่ัน่

แลว้ไปผสมกบั

เครือ่งปรุง

4. นาํหมูที่ผสมกบั

เครือ่งปรุงแลว้ไปรวน

(อณุหภูมิ/เวลาแตกต่าง

กนั)

5. นาํไปทอดพอง

(สั้นๆ 40-90 

วินาที)

6.บรรจุถุง

จุลินทรีย/์E.coli

ตาก /อบ

อุ่นในนํ้ามนั พกัไว้



รูปแบบแคบหมู

มีมนั

ไรม้นั

พรอ้มปรุง



รูปแบบ การผลิตแคบหมูและการขาย

นํ้ามนัตอ้งผ่านมาตรฐาน  
สารโพลารไ์ม่เกินรอ้ยละ 25

•   ทอดพอง

 ตกัขายตรงให้คนซื้อ  ไม่ต้องม ีอย.



การขายหนงัหมูฮว้ม..
• อย.?? ตอ้งมี อย.

แคบหมูพรอ้มปรุง

• สถานที ่กระบวนการผลิต ตอ้งผ่านมาตรฐาน primary GMP

• นํ้ามนัตอ้งผ่านมาตรฐาน สารโพลารไ์ม่เกินรอ้ยละ 25



ผลิตแลว้...บรรจุในภาชนะนาํไปขาย ตอ้งมี อย.

 สถานที ่& กระบวนการ
ผลิต ตอ้งผ่านมาตรฐาน 
primary GMP

 นํ้ามนั ตอ้งผ่านมาตรฐาน
สารโพลารไ์ม่เกินรอ้ยละ 25



การแบ่งบรรจุ

แบงบรรจุขาย

มี อย. มี อย.



หมวด 1 อาคารสถานที่

หมวด 2 เครือ่งมือเครือ่งจกัร

หมวด 3 การควบคมุการผลิต

หมวด 4 สุขาภิบาล

หมวด 5 บาํรุงรกัษา

&ทาํความสะอาด

หมวด 6 บุคลากร Primary GMP

รอ้ยละ 60 และ

ตอ้งไม่พบขอ้บกพร่อง

ทีรุ่นแรง





Primary GMP  19.3 %  
นํ้ามนั ไม่ผ่าน...สารโพลารเ์กิน 25%

แคบหมูวนัเพญ็



ผู้ผลิตแคบหมู
51 แห่ง

มี อย. 
31 แห่ง

มีการผลิต 
15 แห่ง

ผ่านเกณฑ์ 
8 แห่ง

ไม่ผ่านเกณฑ์
7 แห่ง

ยกเลิก 16 
แห่ง

ไม่มี อย.
20 แห่ง

เป้าหมายพัฒนา

เป้าหมายพัฒนา

เป้าหมาย





ตารางผู้ผลิตแคบหมูกลุ่มเป้าหมายแยกรายอาํเภอ

อําเภอ ทั้งหมด ผ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์

ดอยสะเก็ด 9 2 9

หางดง 6 0 6

เมือง 4 0 4

สารภี 2 3

สนัป่าตอง 

สนัทราย แม่ริม

7 2 5

สนักาํแพง 

ดอยหล่อ

2 2 0

35 5 27



Risk identification

Risk Assessment

Risk Reduction Risk communication

Risk monitoring
& Evaluation Risk 

Manaagement



Risk Identification: 

แคบหมูไม่ปลอดภัย เนื่องจาก

• มีกระบวนการและสถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ ์Primary GMP 

• มีการใช้นํา้มันในกระบวนการทอดและพบว่ามีการปนเปื้อนด้วยสารโพลาร์

เกนิมาตรฐานคือ  ร้อยละ 25 

การจดัการความเสีย่ง



ผูจ้ดัการตลาด  

เจา้หนา้ที่ สธ. ระดบัอาํเภอ/ตาํบล 

สรา้งเครอืข่ายการทาํงาน

สื่อสารขอ้มูล ตัง้แตป่ี 58

ตรวจสถานที่ผลิตที่มีขอ้มูลจากตลาด ตา๋ยก่อจา้งมนัเตอ๊ะ

การจดัการความเสีย่งผลิตภณัฑแ์คบหมู จงัหวดัเชียงใหม่ การจดัการความเสีย่งผลิตภณัฑแ์คบหมู จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประชุมพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการ 

“แคบหมูเชียงใหม่ จะกา้วไกล 

ผูผ้ลิต/ผูจ้ําหน่ายตอ้งใส่ใจ

 ใหป้ลอดภยั จากนํ้ามนัทอดซํ้า”



Risk Identification: 

แคบหมูที่ผลิตและจาํหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ 

ไม่ปลอดภยั เนื่องจาก

• มีกระบวนการและสถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน 

ตามเกณฑ ์Primary GMP 

• มีการใช้นํา้มนัในกระบวนการทอดและพบว่ามี
การปนเปื้อนด้วยสารโพลาร์เกนิมาตรฐานคือ  

ร้อยละ 25 

Risk Reduction : มีมาตรการดังนี้

1. สสจ. เชียงใหม่ขอให้ผู้ผลิตปรับปรงุสถานที่ผลิต

อาหารแปรรปูตามหลักเกณฑ ์Primary GMPโดยมี

จุดที่ต้องควบคุมคือ สารโพลาร์ในนํา้มันทอด

2. มีระบบกาํกบัติดตามสถานที่ผลิตโดยทมีภาคี

เครือข่ายหน่วยงานระดับอาํเภอ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และสถาบนัวิชาการใน 4 อาํเภอนาํร่อง 

ด้วยเกณฑป์ระเมินตามเกณฑ ์Primary GMP

3.สสจ. เชียงใหม่ขอความร่วมมือจากผู้จําหน่าย

(ร้านค้าของฝาก ตลาดสด)ให้มีระบบควบคุมกาํกับ

เลือกรับแต่แคบหมูที่เข้าเกณฑ์ที่บรรจุในภาชนะ

พร้อมจาํหน่าย เช่น ต้องมีเครื่องหมาย อย. เข้ามา

จาํหน่าย

4  การใช้มาตรการทางกฎหมาย

Risk Communication : 

สสจ. เชียงใหม่นาํเสนอและส่งต่อข้อมูลผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต 

และผลการตรวจสารโพลาร์ในนํา้มันที่ใช้ทอดให้แก่ ผู้จาํหน่ายในตลาดสด 

ร้านจําหน่ายของฝาก ผู้ผลิตที่แบ่งบรรจุเพื่อจําหน่าย และผู้บริโภค 

รวมทั้งข้อกาํหนดตามกฎหมายเพื่อให้สามารถพิจารณาคัดเลือกแคบหมูที่

มีความเสี่ยงตํ่ามาจาํหน่ายหรือบริโภค

Risk Monitoring & Evaluation :

• ติดตามและประเมินความเสี่ยงแคบหมูด้านความปลอดภยัที่มีสาเหตุจาก

มีกระบวนการและสถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ ์Primary GMP มี

การใช้นํา้มันในกระบวนการทอดที่มกีารปนเปื้อนด้วยสารโพลาร์  ร้อยละ 

25 

• หากพบปัญหาซํา้นาํเข้าสู่วงจรกระบวนการจัดการความเสี่ยงรอบ 2 

จนกว่าปัญหาจะหมดไป

Risk Assessment :

1 แคบหมูที่ไม่ได้รับอนุญาตผลิต (อย.)  ถูก

จาํหน่ายอย่างแพร่หลาย 

2. ผู้ผลิตแคบหมูไม่ได้ปรับปรุงสถานที่ผลิต

และนํา้มันที่ใช้ทอดปนเปื้อนด้วยสารโพลาร์

เกนิมาตรฐาน

3.ผู้จําหน่าย(ร้านค้า ตลาด)ไม่มีข้อมูลว่า

แคบหมูของผู้ผลิตรายใดได้มาตรฐาน จึง      

ไม่สามารถเลือกรับมาจาํหน่ายได้ถูกต้อง



Risk Identification: 

แคบหมูที่ผลิตและจาํหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ 

ไม่ปลอดภยั เนื่องจาก

• มีกระบวนการและสถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน 

ตามเกณฑ ์Primary GMP 

• มีการใช้นํา้มนัในกระบวนการทอดและพบว่ามี
การปนเปื้อนด้วยสารโพลาร์เกนิมาตรฐานคือ  

ร้อยละ 25 

Risk Reduction : มีมาตรการดังนี้

1. สสจ. เชียงใหม่ขอให้ผู้ผลิตปรับปรงุสถานที่ผลิต

อาหารแปรรปูตามหลักเกณฑ ์Primary GMPโดยมี

จุดที่ต้องควบคุมคือ สารโพลาร์ในนํา้มันทอด

2. มีระบบกาํกบัติดตามสถานที่ผลิตโดยทมีภาคี

เครือข่ายหน่วยงานระดับอาํเภอ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และสถาบนัวิชาการใน 4 อาํเภอนาํร่อง 

ด้วยเกณฑป์ระเมินตามเกณฑ ์Primary GMP

3.สสจ. เชียงใหม่ขอความร่วมมือจากผู้จําหน่าย

(ร้านค้าของฝาก ตลาดสด)ให้มีระบบควบคุมกาํกับ

เลือกรับแต่แคบหมูที่เข้าเกณฑ์ที่บรรจุในภาชนะ

พร้อมจาํหน่าย เช่น ต้องมีเครื่องหมาย อย. เข้ามา

จาํหน่าย

4  การใช้มาตรการทางกฎหมาย

Risk Communication : 

สสจ. เชียงใหม่นาํเสนอและส่งต่อข้อมูลผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิต 

และผลการตรวจสารโพลาร์ในนํา้มันที่ใช้ทอดให้แก่ ผู้จาํหน่ายในตลาดสด 

ร้านจําหน่ายของฝาก ผู้ผลิตที่แบ่งบรรจุเพื่อจําหน่าย และผู้บริโภค 

รวมทั้งข้อกาํหนดตามกฎหมายเพื่อให้สามารถพิจารณาคัดเลือกแคบหมูที่

มีความเสี่ยงตํ่ามาจาํหน่ายหรือบริโภค

Risk Monitoring & Evaluation :

• ติดตามและประเมินความเสี่ยงแคบหมูด้านความปลอดภยัที่มีสาเหตุจาก

มีกระบวนการและสถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ ์Primary GMP มี

การใช้นํา้มันในกระบวนการทอดที่มกีารปนเปื้อนด้วยสารโพลาร์  ร้อยละ 
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• หากพบปัญหาซํา้นาํเข้าสู่วงจรกระบวนการจัดการความเสี่ยงรอบ 2 

จนกว่าปัญหาจะหมดไป

Risk Assessment :

1 แคบหมูที่ไม่ได้รับอนุญาตผลิต (อย.)  ถูก

จาํหน่ายอย่างแพร่หลาย 

2. ผู้ผลิตแคบหมูไม่ได้ปรับปรุงสถานที่ผลิต

และนํา้มันที่ใช้ทอดปนเปื้อนด้วยสารโพลาร์

เกนิมาตรฐาน

3.ผู้จําหน่าย(ร้านค้า ตลาด)ไม่มีข้อมูลว่า

แคบหมูของผู้ผลิตรายใดได้มาตรฐาน จึง      

ไม่สามารถเลือกรับมาจาํหน่ายได้ถูกต้อง

การจดัการความเสีย่ง



Risk Assessment :

1 แคบหมูที่ไม่ได้รับอนุญาตผลิต (อย.)  ถูกจาํหน่ายอย่างแพร่หลาย 

2. ผู้ผลิตแคบหมูไม่ได้ปรับปรุงสถานที่ผลิตและนํ้ามันที่ใช้ทอดปนเปื้อน

ด้วยสารโพลาร์เกนิมาตรฐาน

3.ผู้จําหน่าย(ร้านค้า ตลาด)ไม่มีข้อมูลว่าแคบหมูของผู้ผลิตรายใดได้

มาตรฐาน จึงไม่สามารถเลือกรับมาจาํหน่ายได้ถูกต้อง

การจดัการความเสีย่ง



การประชมุ ผูผ้ลิตแคบหมู ในอําเภอ 4 นาํร่อง

ร่วมกบั จนท.ระดบัอําเภอ  อปท.
วิทยากรคนสาํคญั...ผูป้ระกอบการทีไ่ด ้อย.แลว้

(รายใหม่หลงัจากมีมาตรการสือ่สารขอ้มูลใหแ้ก่ กลางนํ้ า : ผูจ้ําหน่าย ผูแ้บ่งบรรจุ )

 “......อย.ไม่ไดเ้อายากอย่างทีค่ิด ขอใหเ้ดินเขา้ไปหา ค่าใชจ้่ายในการปรบัปรุง 3 แสนกว่า  

เคยคิดว่าตอ้งมีเงินเป็น ลา้น…….”





สื่อสารขอ้มูลใหแ้ก่ผูจ้ําหน่ายแคบหมูในตลาด



ขอ้ตกลงร่วมกนั

อนุโลมใหจ้ําหน่ายแคบหมู

ทีย่งัไม่ไดร้บัเลข อย. ไดถ้งึ

สิ้นเดือน มีนาคม 2560



• ผูจ้ําหน่ายรายใหญ่ในตลาดของฝาก  

   “....เอารูปแย่ๆมาใหดู้ใช่เปล่า?? สถานทีเ่หล่านั้นไม่ไดผ้ลิตแลว้แน่ๆ  .........” 

   ....ตามไปดูสถานทีผ่ลิตจริง(ไปเอง)..........................เห็นแลว้ยกเลิกการซื้อจากเจา้นั้นทนัที





มาตรการทางกฎหมายในรายทีฝ่่าฝืน

• ผูผ้ลิตรายใหญ่ทีเ่ป็นรา้นขายของฝาก

ผูผ้ลิตรายใหญ่

เป็นรา้นขายของฝาก

ไดร้บัอนุญาตผลิตมี อย.

ใหค้นอื่น(สถานทีไ่ม่ผ่าน ไม่มี อย.) 

ผลิตในนามตวัเอง(มี อย.) 

ตน้ตอ 4 แห่ง 

ผูผ้ลิตสถานทีไ่ม่ผ่าน ไม่มี อย.

ตน้ตอ 1 แห่ง

แบ่งบรรจุ มี อย.

เปรียบเทียบปรบั 

ฝ่าฝืน พรบ.อาหาร 2522 ม.6(10) ฝ่าฝืนเรือ่ง การแสดงฉลาก 

มีโทษปรบัไม่เกิน สามหมืน่บาท
(เคยเตือนแล้ว 1 ครั้ง  โดยให้ดาํเนินการให้ถูกต้องภายใน 3 เดือนแต่ยังพบการฝ่าฝืน)



ประชมุผูจ้ดัการตลาด 
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 รอ้ยละของนํ้ ามนัทอดแคบหมูผ่านเกณฑ ์ปี 2557-2560 
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ข้อมูล : หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑส์ุขภาพ เขตสุขภาพที่ 1 
ศูนย์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่



ผู้ผลิตแคบหมู

51 แห่ง

มี อย. 

31 แห่ง

มีการผลิต 

15 แห่ง

ผ่านเกณฑ ์

8 แห่ง

ไม่ผ่านเกณฑ์

7 แห่ง

ยกเลิก 16 
แห่ง

ไม่มี อย.

20 แห่ง

เป้าหมายพฒันา

เป้าหมายพฒันา

เป้าหมาย



ผูผ้ลิต

แคบหมู    

27 แห่ง

มี อย ไม่

ผ่านเกณฑ ์

7 แห่ง

ผ่านเกณฑ ์        

4 แห่ง

ไม่ผ่านเกณฑ ์      

2 แห่ง

ยกเลิก        

1 แห่ง

ไม่มี อย.     

20 แห่ง

มี อย.       

13 แห่ง

ผ่านเกณฑ ์12 แห่ง

ไม่ผ่านเกณฑ ์1 แห่ง

ไม่มี อย.     

7 แห่ง

อยู่ระหว่างพฒันาร่วม

อาจารย ์3 แห่ง

ไม่ผ่านเกณฑ ์4 แห่ง 

• ผ่านเกณฑ์ 16  แห่ง  

(61.5%) 

• ไม่ผ่านเกณฑ์ 10 แห่ง 

(38.5%)

ก่อนมีมาตรการ      หลงัมีมาตรการ



ผูผ้ลิต

ผูแ้บ่งบรรจุ

ผูจ้ําหน่าย

ผูบ้ริโภค

โซ่อุปทาน (Supply Chain)








ส่งขอ้มูลใหผู้บ้ริโภค    ส่งเสริมคนทําดี





ส่งขอ้มูลใหผู้บ้ริโภค... ส่งเสริมคนทําดี

มี อย.

     ผ่านเกณฑส์ถานที่ Primary GMP 

           ด้วยคะแนน ร้อยละ70 (กฎหมาย ร้อยละ60) 

นํา้มันทอดผ่านเกณฑส์ารโพลาร์ทุกขั้นตอน (ชุดทดสอบเบื้องต้น)



สือ่สารผูบ้ริโภค











มี อย. & ผ่านเกณฑส์ถานทีแ่ละ

นํ้ ามนั

• 8 ใน 35 แห่ง

(22.8%)

มี อย.และผ่านเกณฑส์ถานทีแ่ละ

นํ้ ามนั

• 24  ใน 34 แห่ง

(70.6%)

ยกเลิก 1 ราย 

แกป้ัญหาดว้ยนาํแคบหมูทีม่ี อย.และผ่านเกณฑแ์ลว้มาจําหน่ายแทน

ทั้งหมด 35 แห่ง เป้าหมายพฒันา 27 แห่ง

อย.5 ดาว 20 ราย



ขอ้เสนอเชิงนโยบาย : เสนอต่อผูว้่าราชการจงัหวดั

ปลายนํ้า : ผูบ้ริโภค

การสือ่สารสาธารณะ Consumer Literacy

กลางนํ้า ณ แหล่งกระจายสินคา้

การควบคุมกาํกบั ตรวจสอบ เฝ้า

ระวงัที่มีประสิทธิภาพ

พฒันาความเขม้แข็ง                   

ของภาคีเครือข่าย 

การใชม้าตรการทางกฎหมาย

อย่างจริงจงัและต่อเนือ่ง

ตน้นํ้ า :  สถานทีผ่ลิต

การควบคุมกาํกบั ตรวจสอบ 

เฝ้าระวงัที่มีประสิทธิภาพ

พฒันาความเขม้แข็ง

ของภาคีเครือข่าย

พฒันาศกัยภาพ

ผูป้ระกอบการ

การใชม้าตรการทางกฎหมาย

อย่างจริงจงัและต่อเนือ่ง



“the ability to choose and use health products effectively”




