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ความรูเบื้องตนและประโยชนของ GMP
ตอการพัฒนาระบบการผลิตอาหาร

และ
ข้ันตอนการจัดระบบตาม GMP

ฤทัยรัตน หวานฉํ่า
สํานักพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการมาตรฐาน
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

3 มีนาคม 2554

สุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร
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หัวขอการบรรยาย
• ความหมายของ GMP
• ความสําคัญของ GMP

• ประเภทของ GMP 
• ขอกําหนดและการจัดทําระบบ GMP
• การจัดทําเอกสารระบบ GMP

• ความสัมพันธของ GMP กับระบบคุณภาพตางๆ

GMP = Good Manufacturing Practices

“หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติท่ีดีในการผลิตอาหาร”

“การจัดการสุขลักษณะท่ีดีในสถานประกอบการ”

“สุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหาร”
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GMP คือ อะไร?
เกณฑหรือขอกําหนดขั้นพ้ืนฐานท่ีจําเปนใน
การผลิตและควบคุมการผลิตอาหารท่ี
ปลอดภัยเพ่ือใหผูผลิตปฏิบัติตาม โดยเนน
การปองกันและขจัดความเส่ียงท่ีอาจจะทําให
อาหารเปนพิษและอันตรายตอผูบริโภค

หลักการ GMP

สถานท่ีตั้ง/โครงสรางอาคาร 

ระบบการผลิตท่ีปลอดภัย 

การจัดเก็บสินคา 
การจัดการดานสุขอนามัย

การขนสง

การตรวจรับ/จัดเก็บวัตถุดิบ 

ครอบคลุม
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สรุปความหมายของ GMP คือ 

การปฏิบัติท่ีด ีนําไปสูการ
ผลิตอาหารท่ี
ปลอดภัยในสถานท่ีปฏิบัติงาน
ท่ีสะอาด

การผลิตอาหารท่ีไมถูกหลัก GMP
1. เกิดการปนเปอนของเช้ือโรคในอาหาร
2. เกิดการสูญเสียอาหาร
3. สถานท่ีผลิตเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวพาหะนําเช้ือ
4. ผูปฏิบัติงานเกิดการเจ็บปวย
5. ผลผลิตลดตํ่าลง
6. สูญเสียลูกคาและผลกําไร
7. ถูกดําเนินการตามกฎหมาย

ฯลฯ
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ความสําคัญของ GMP
1. ลดความเสี่ยงของการผลิตอาหารท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย
    ตอผูบริโภค
2. ปองกันการเขาอยูอาศัยของสัตวท่ีเปนพาหะนําเช้ือ
    เชน แมลงวัน หนู เปนตน
3. ใชทรัพยากร(คน, เงินทุน, เวลา) อยางมีประสิทธิภาพ 
4. สรางความประทับใจใหผูบริโภคในเร่ืองของความสะอาด   
    ฯลฯ

ความสัมพันธของระบบคุณภาพตางๆความสัมพันธของระบบคุณภาพตางๆ

ISO 22000:2005 
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ความสัมพันธระหวาง GMP และ HACCP
• GMP   โปรแกรมพื้นฐานในการจัดการสภาพแวดลอมใน

ขบวนการผลิตใหถูกสุขลักษณะซึ่งจะชวยสงผลใหระบบ HACCP ท่ี
นํามาประยุกตใชมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

• HACCP เนนกระบวนการผลิต เฉพาะจุดท่ีวิเคราะหวาวิกฤต
• เอกสาร GMP ท่ีสําคัญในการสนับสนุนการจัดทําระบบ HACCP 

– การทําความสะอาด                -  การซอมบํารุงเคร่ืองจักร
– การควบคุมสัตวพาหะ - การควบคุมสารเคมี

– สุขลักษณะสวนบุคคล - การขนสง  การเรียกคืนสินคา 

GMP ในประเทศไทย มี 2 ประเภท 
1. GMP (กฎหมาย) 

2. GMP (มาตรฐาน Codex) 
    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับท่ี 193(2543)

    2.1 GMP สุขลักษณะท่ัวไป 
    สําหรับอาหารทุกประเภท 

    2.2 GMP เฉพาะผลิตภัณฑ 
     มีขอกําหนดเพิ่มเติมจาก GMP ท่ัวไป
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1.GMP (กฎหมาย) 
1. สถานท่ีต้ังและอาคารผลิต
2. เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณในการผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล
5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
6. บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน

2. GMP (มาตรฐาน Codex) 

 โครงการรวมระหวางองคการระหวางประเทศ FAO และ WHO          
 เปาหมาย
     - เพ่ือคุมครองสุขภาพอนามัยของผูบริโภค
     - เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในการคาระหวางประเทศ
 Codex Alimentarius แปลวา Food Codex หรือ Food Law
 สมาชิก 174 ประเทศ

Codex Codex คืออะไรคืออะไร
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2. GMP (มาตรฐาน Codex) 
    2.1 GMP สุขลักษณะท่ัวไป 

    สําหรับอาหารทุกประเภท 
• Recommended International Code of Practice : 
General Principle of Food Hygiene 

  CAC/RCP 1-1969, Rev.4(2003)
     
• มอก.34-2546 ขอปฏิบัติแนะนําระหวางประเทศ :
   หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร

http://www.codexalimentarius.net

    2.2 GMP เฉพาะผลิตภัณฑ 
• Codex of hygienic Practice เฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ

 สัตวนํ้า    
 ผลไมแหง
 ผลิตภัณฑสัตวนํ้า
 มะพราวอบแหง
 กุง ปู
 นัท
 สัตวปก
 ถั่วลิสง
 สัตวบก

 อาหารแชเยือกแข็ง
 ผลิตภัณฑไข
 ผลิตภัณฑผักและผลไมกระปอง
 อาหารท่ีมีความเปนกรดต่ํา
 นมผง
 ผัก-ผลไมแหง (รวมเห็ด)
 เน้ือ (สด และ ผานกระบวนการแปรรูป)
 อาหารสําหรับทารกและเด็ก
 นํ้าแร
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ขอกําหนด GMP (Codex)

1. การผลิตในขั้นตน
2. สถานที่ประกอบการ : การออกแบบและส่ิงอํานวยความสะดวก
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. สถานที่ประกอบการ : การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล
5. สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะสวนบุคคล
6. การขนสง
7. ขอมูลเกี่ยวของกับผลิตภัณฑและการสรางความเขาใจใหผูบริโภค
8. การฝกอบรม

สาระสําคัญในขอกําหนด สาระสําคัญในขอกําหนด GMPGMP
กําหนดหัวขอเรียงลําดับตามหวงโซอาหาร
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1. การผลิตในขั้นตน
2. สถานที่ประกอบการ : การออกแบบและส่ิงอํานวยความสะดวก
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. สถานที่ประกอบการ : การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล
5. สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะสวนบุคคล
6. การขนสง
7. ขอมูลเกี่ยวของกับผลิตภัณฑและการสรางความเขาใจใหผูบริโภค
8. การฝกอบรม

สาระสําคัญในขอกําหนด สาระสําคัญในขอกําหนด GMPGMP
กําหนดหัวขอเรียงลําดับตามหวงโซอาหาร

การผลิตในขั้นตน ไดแก การเก็บเก่ียว การฆาสัตว การรีดนม 
และการจับสัตวน้ํา เปนตน ซึ่งควรมีการจัดการใหแนใจวา
อาหารปลอดภัย และเหมาะสมตอการนําไปใช  

1. การผลิตในขั้นตน

1.1 สุขลักษณะของสภาพแวดลอม
1.2 การผลิตอยางถูกสุขลักษณะของแหลงอาหาร
1.3 การปฏิบัติตออาหาร การเก็บรักษา และการขนสง
1.4 การทําความสะอาด การบํารุงรักษา และสุขลักษณะสวนบุคคล  

ในการผลิตขั้นตน
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• คัดเลือกและประเมินผูขาย 

• ทะเบียนรายช่ือผูขาย (AVL)

การปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนด ควรเริ่มจาก

(เชน ประเมินจาก คุณภาพ ความปลอดภัย การขนสง)

• ตรวจเยี่ยมผูขาย ณ สถานที่ผลิต

• ขอใบรายงานผลการวิเคราะห (ใบ COA) 
จากผูขายมาพรอมวัตถุดิบที่นํามาสง

ตัวอยางการประเมินผูขาย

ใชหลักเกณฑการใหคะแนนดังนี้
     คะแนนเต็ม 100                                    คะแนน
• คุณภาพวัตถุดิบ                                     ....................
• การขนสง + พนักงานขนสง                         ....................
• เวลาการสงมอบ                                    ....................
• มีใบรับรองผลการวิเคราะห                         .....................

ประเมินทุก 6 เดือน
เกณฑที่ผานการประเมิน คือ 60%
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1. การผลิตในขั้นตน
2. สถานที่ประกอบการ : การออกแบบและส่ิงอํานวยความสะดวก
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. สถานที่ประกอบการ : การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล
5. สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะสวนบุคคล
6. การขนสง
7. ขอมูลเกี่ยวของกับผลิตภัณฑและการสรางความเขาใจใหผูบริโภค
8. การฝกอบรม

สาระสําคัญในขอกําหนด สาระสําคัญในขอกําหนด GMPGMP
กําหนดหัวขอเรียงลําดับตามหวงโซอาหาร

2.1 สถานท่ีตั้ง 
2.2 อาคารและหอง 
2.3 เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ
2.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก

2. สถานประกอบการ : การออกแบบและ 
ส่ิงอํานวยความสะดวก 
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2.1 สถานที่ตั้ง

   -  ตั้งอยูในบริเวณที่สะอาด ไมกอใหเกิดการปนเปอนไดงาย
   -  ไมอยูใกลแหลงมีพิษ เชน บริเวณชุมชนแออัด

กําจัดขยะ บริเวณน้ําทวมขัง
   -  มีมาตรการปองกันการปนเปอนจากภายนอกสูบริเวณผลิต
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2.2 อาคารผลิต

   -  ออกแบบพื้นที่ผลิตใหมีขนาดเพียงพอในการผลิต
   -  งายตอการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด

- ติดตั้งเคร่ืองมือตามลําดับ
ข้ันตอนการผลิต   -  แบงแยกพื้นที่การผลิต วัตถุดิบ  ภาชนะบรรจุ

       เปนสัดสวนจากกัน 
- สามารถปองกันสัตวพาหะนําโรคเขาสู
อาคารผลิต

2.2 อาคารผลิต (ตอ)

   -  ประต ูหนาตาง ทนทานไมชํารุด ทําจากวัสดุที่เหมาะสม
       ปดไดสนิท ทําความสะอาดได        

- พื้นเรียบ แข็งแรงทนทาน ไมชํารุด มี
ความลาดเอียง
    สูทางระบายน้ํา-  การทําความสะอาดภาชนะ เคร่ืองใช 
ตองมีอุปกรณ    
    เคร่ืองมือที่เพียงพอและเหมาะสม
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2.3 เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณที่ใชในการผลิต

   -  ไมทําจากวัสดุที่ทําปฏิกิริยากับอาหาร ไมเปนสนิม
       ผิวสัมผัสและรอยเชื่อมตอเรียบ งายตอการทําความสะอาด   -  แยกประเภทภาชนะที่ใสอาหาร ของเสีย สารเคมี
       กันชัดเจน   -  เคร่ืองมือและอุปกรณที่ทําความสะอาดแลวควรแยกเปน
       สัดสวนเพื่อปองกันการปนเปอนขาม 

   -  ออกแบบและติดตั้งในตําแหนงที่สามารถควบคุมการทํางาน
      การทําความสะอาด ซอมบํารุง ไดสะดวก 

   -  การระบายน้ําควรมีระบบ และการกําจัดของเสียควร
       มีเพียงพอ ไมมีการตกคางของขยะของเสีย

       
การปนเปอนสูอาหาร และระบบน้ํา

บริโภค- จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกดาน
สุขลักษณะสวนบุคคล
และหองสุขาอยางเหมาะสมและ

เพียงพอ
    

2.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก
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   -  น้ํา น้ําแข็ง และไอน้ําที่ใชเปนสวนผสมอาหาร
       กับอาหาร หรือเคร่ืองมืออุปกรณโดยตรง
       ที่เหมาะสมตอการบริโภค และน้ําอุปโภคควรมีการแยก
       ระบบอยางชัดเจน เพื่อปองกันการปนเปอน

       

2.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก (ตอ)

   -  การควบคุมอุณหภูม ิควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ
       โดยสามารถทําใหอาหารนั้นปลอดภัย และเหมาะสมตอ
       การบริโภค           -  จัดใหมีการระบายอากาศโดยธรรมชาติหรือใชเคร่ืองมือ
       อุปกรณ เพื่อลดการปนเปอนจากอากาศ  และควรบํารุง
       รักษาและทําความสะอาดสม่ําเสมอ 

2.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก (ตอ)
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   -  จัดใหมีแสงสวางอยางเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะ
       ของงาน และมีระบบปองกันมิใหอาหารปนเปอนจากการ
       แตกหักของอุปกรณใหแสงสวาง 

       

   -  จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษาอาหาร
       วัตถุดิบ และสารเคมีตางๆ ตามลักษณะเฉพาะ

2.4 ส่ิงอํานวยความสะดวก (ตอ)

เชน จุดตรวจสอบ 540 Lux หรือ 50 แรงเทียน 
      หองปฏิบัติงาน 320 Lux หรือ 20 แรงเทียน 
      ทางเดิน 110 Lux หรือ 10 แรงเทียน 

1. การผลิตในขั้นตน
2. สถานที่ประกอบการ : การออกแบบและส่ิงอํานวยความสะดวก
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. สถานที่ประกอบการ : การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล
5. สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะสวนบุคคล
6. การขนสง
7. ขอมูลเกี่ยวของกับผลิตภัณฑและการสรางความเขาใจใหผูบริโภค
8. การฝกอบรม

สาระสําคัญในขอกําหนด สาระสําคัญในขอกําหนด GMPGMP
กําหนดหัวขอเรียงลําดับตามหวงโซอาหาร
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3.1 การควบคุมอันตรายของอาหาร
3.2 จุดสําคัญของระบบการควบคุมสุขลักษณะ :   
      อุณหภูมิ เวลา การปนเปอนขาม กระบวนการแปรรูป
3.3 ขอกําหนดการรับวัสดุ หรือวัตถุดิบ 
3.4 การบรรจุหีบหอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

3.5 น้ํา : น้ําที่สัมผัสอาหาร น้ําผสมอาหาร น้ําแข็งและไอน้ํา
3.6 การจัดการและการควบคุมดูแล : บุคคลที่มีความรูสุขลักษณะ  
3.7 การจัดทําเอกสารและบันทึก
3.8 ขั้นตอนการเรียกคืน

    โดย
• ระบุขั้นตอนที่มีความสําคัญตอความปลอดภัยของอาหาร
• ใชวิธีการควบคุมที่มีประสิทธิผล
• ตรวจติดตามวิธีการควบคุม
• ทบทวนวิธีการเปนระยะๆ และเมื่อมีการเปลี่ยนการปฏิบัติงาน

3.1 การควบคุมอันตรายของอาหาร
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   -  การควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการผลิตอาหาร
       ยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรียได

3.2 จุดสําคัญของระบบการควบคุมสุขลักษณะ :   
     อุณหภูมิ เวลา การปนเปอนขาม กระบวนการแปรรูป

   -  การผลิต การเก็บรักษา การขนยายผลิตภัณฑตองทําอยาง
       ถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันการปนเปอนขาม
       ภายใตสภาวะที่ปองกันการเสื่อมสลายของอาหาร   -  มีการปองกันการปนเปอนของอาหารทางกายภาพและเคมี 
       เชน แกว เศษโลหะ และสารเคมีที่ไมพึงประสงค
       และหากมีการใชสารเคมีตองควบคุมชนิดและปริมาณการใช
       ใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด

3.2 จุดสําคัญของระบบการควบคุมสุขลักษณะ :   
     อุณหภูมิ เวลา การปนเปอนขาม กระบวนการแปรรูป (ตอ)
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   -  คัดเลือกวัตถุดิบ สวนผสมที่มีคุณภาพด ีทําความสะอาดอยาง
       เหมาะสม เก็บรักษาในสภาวะที่ด ีใชตามลําดับกอนหลัง
       และควรครอบคลุมถึง• เกณฑการรับซื้อวัตถุดิบ  และบรรจุภัณฑตาง ๆ  (Specification)

• ขั้นตอนการรับวัตถุดิบ  วิธีตรวจประเมินสภาพวัตถุดิบ
• ควรมีปายช้ีบงสถานะและกําหนดมาตรการจัดการ  หากวัตถุดิบไมได 
   ตามมาตรฐาน  เชน  รอการตรวจสอบ, Hold, Reject, สงคืน  เปนตน  

3.3 ขอกําหนดการรับวัสดุ หรือวัตถุดิบ 

3.4 การบรรจุหีบหอ

   -  การออกแบบภาชนะบรรจุและวัสดุที่ใช ควรปองกันอาหาร
       จากการปนเปอนได ไมมีสารพิษ มีความเหมาะสมตอ
       สภาวะการเก็บรักษาอาหาร 

   -  น้ํา น้ําแข็ง และไอน้ําที่สัมผัสกับอาหารตองมีคุณภาพ
       เทียบเทาน้ําดื่ม หากมีการนําน้ํากลับมาใชซ้ํา
       ควบคุมคุณภาพน้ําเพื่อปองกันการปนเปอนสูผลิตภัณฑ

3.5 น้ํา : น้ําที่สัมผัสอาหาร น้ําผสมอาหาร น้ําแข็งและไอน้ํา
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   -  ควรมีผูตรวจสอบกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพให
       เปนไปตามที่กําหนดเพื่อปองกันการปนเปอนจากอันตราย
       ที่อาจปะปนมากับวัตถุดิบ บุคลากร โครงสราง

3.6 การจัดการและการควบคุมดูแล : บุคคลที่มีความรูสุขลักษณะ

3.7 การจัดทําเอกสารและบันทึก

   -   บันทึกและเก็บบันทึกการควบคุมคุณภาพที่เก่ียวของกับการ
        ผลิต โดยเก็บรักษาไมนอยกวาอายุของผลิตภัณฑ

   -   มีวิธีการเรียกคืนที่มีประสิทธิผลในการจัดการกับอันตราย
        ที่มีตอความปลอดภัยของอาหาร และเรียกคืนจากตลาด
        ไดโดยเร็ว

3.8 ขั้นตอนการเรียกคืน
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1. การผลิตในขั้นตน
2. สถานที่ประกอบการ : การออกแบบและส่ิงอํานวยความสะดวก
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. สถานที่ประกอบการ : การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล
5. สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะสวนบุคคล
6. การขนสง
7. ขอมูลเกี่ยวของกับผลิตภัณฑและการสรางความเขาใจใหผูบริโภค
8. การฝกอบรม

สาระสําคัญในขอกําหนด สาระสําคัญในขอกําหนด GMPGMP
กําหนดหัวขอเรียงลําดับตามหวงโซอาหาร

4. สถานที่ประกอบการ : การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล

• มีการดูแลซอมแซมรักษาสถานประกอบการและเครื่องมือ
   ใหอยูในสภาพดี สามารถปองกันการปนเปอนจากปจจัย
   ภายนอก

• เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณในการผลิตตองทําความ
   สะอาด กอนและหลังใชงาน หรือฆาเชื้อ (ถาจําเปน

   กอนนําไปใชงาน 

- การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
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• ใชสารเคมีทําความสะอาดและสารฆาเชื้อที่ผานการรับรอง
   จากหนวยงานที่นาเชื่อถือ และเก็บแยกจากบริเวณที่เก็บอาหาร
   มีปายระบุชัดเจน มีผูรับผิดชอบจัดเก็บ เบิกจาย
   การใชอยางถูกตอง

4. สถานที่ประกอบการ : การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล (

1. ขจัดเศษอาหาร และส่ิงสกปรกออก
2. ทําความสะอาด
3. ชะลางดวยน้ํา
4. การฆาเช้ือ
5. การลางดวยน้ําสุดทาย
6. การทําแหง

การทําความสะอาด มี 6 ขั้นตอน
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4. สถานที่ประกอบการ : การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล (

   -  ควรตรวจติดตามประสิทธิผลของระบบการสุขาภิบาล 
       โดยทวนสอบเปนระยะๆ ดวยวิธีตางๆ เชน Swab test

   -  มีมาตรการปองกันและกําจัดสัตวพาหะนําโรค เชน หนู นก
       แมลงวัน แมลงสาบ ถาใชสารเคมีกําจัดตองคํานึงถึง
       ความปลอดภัยของสารเคมีที่ใช

   -  จัดใหมีระบบกําจัดขยะเพื่อมิใหเกิดการสะสมหรือปนเปอนสู
       อาหาร โดยภาชนะรองรับขยะตองไมนําไปใชในกระบวนการผลิต

4. สถานที่ประกอบการ : การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล (
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1. การผลิตในขั้นตน
2. สถานที่ประกอบการ : การออกแบบและส่ิงอํานวยความสะดวก
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. สถานที่ประกอบการ : การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล
5. สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะสวนบุคคล
6. การขนสง
7. ขอมูลเกี่ยวของกับผลิตภัณฑและการสรางความเขาใจใหผูบริโภค
8. การฝกอบรม

สาระสําคัญในขอกําหนด สาระสําคัญในขอกําหนด GMPGMP
กําหนดหัวขอเรียงลําดับตามหวงโซอาหาร

   - ผูปฏิบัติงานตองมีสุขภาพด ีไมใหผูเจ็บปวยหรือสงสัยวา
      เจ็บปวยเปนพาหะของโรคปฏิบัติงานหรืออยูในบริเวณประกอบ
      การอาหาร ผูเจ็บปวยควรรายงานผูบริหารทราบทั• ตัวเหลือง ตาเหลือง • เจ็บคอและมีไข

• ทองรวง

• มีแผลติดเช้ือที่ผิวหนัง (แผลพุพอง บาดแผล เปนตน)

• อาเจียน
• เปนไข

• มีน้ําหนวก น้ําตา หรือน้ํามูก

5. สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะสวนบุคคล
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   -  ลางมืออยางถูกสุขลักษณะกอนและหลังปฏิบัติงานและภาย
      หลังปฏิบัติงานและภายหลังออกจากหองสุขา
      หยิบจับสิ่งของที่อาจทําใหเกิดการปนเปอนสูอาหาร

5. สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะสวนบุคคล (ตอ)

   -  มือและเล็บตองสะอาด เล็บตัดสั้น ไมทาเล็บ
   - สวมถุงมือที่สะอาด อยูในสภาพที่สมบูรณ ทําจากวัสดุที่ไมทํา
       ปฏิกิริยากับอาหาร
   - สวมผาปดปากในข้ันตอนการผลิตที่จําเปนตองมีการควบคุม

การปนเปอนเปนพิเศษ

   -  สวมหมวกหรือตาขายคลุมผมที่ปองกันการหล
       ลงสูอาหาร
   - ไมสูบบุหร่ี ไมบวนน้ําลาย เสมหะขณะปฏิบัติงาน

5. สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะสวนบุคคล (ตอ)

   -  ไมสวมใสเคร่ืองประดับตางๆ ขณะปฏิบัติงาน
       สวนตัวหรือสิ่งของที่ไมเก่ียวของกับการผลิตเขาบริเวณผลิต
   - งดเวนนิสัยที่ไมเหมาะสมขณะปฏิบัติงาน เชน
       กัดเล็บ ไอ หรือจาม หากจําเปนจะตองลางมือทุกคร้ั
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   - ไมรับประทานอาหาร หรือชิมอาหารขณะปฏิบัติงาน
บริเวณผลิต

- ผูเย่ียมชม เมื่ออยูในบริเวณผลิตตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับ
        ของสถานที่ผลิตนั้นๆ และควรสวมชุดกันเปอน

5. สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะสวนบุคคล (ตอ)

1. การผลิตในขั้นตน
2. สถานที่ประกอบการ : การออกแบบและส่ิงอํานวยความสะดวก
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. สถานที่ประกอบการ : การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล
5. สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะสวนบุคคล
6. การขนสง
7. ขอมูลเกี่ยวของกับผลิตภัณฑและการสรางความเขาใจใหผูบริโภค
8. การฝกอบรม

สาระสําคัญในขอกําหนด สาระสําคัญในขอกําหนด GMPGMP
กําหนดหัวขอเรียงลําดับตามหวงโซอาหาร
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เพื่อควบคุมสภาวะการขนสงใหเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ  
และลดโอกาสการเสื่อมเสียหรือเกิดอันตรายตอผูบริโภค                   
ซึ่งรถขนสง ควร

 - ไมกอใหเกิดการปนเปอนอาหารหรือหีบหออาหาร
 - สามารถลางทําความสะอาดได
 - เอ้ืออํานวยตอการแยกประเภทอาหารท่ีแตกตางกันได
 - ปองกันสิ่งปนเปอนรวมท้ังฝุนและควันได
 - รักษาอุณหภูมิ ความช้ืน และสภาวะอ่ืนท่ีจําเปนได
 - สามารถตรวจสอบอุณหภูมิ ความช้ืน และสภาวะอ่ืนได (ถา
จําเปน)

6. การขนสง

ขอแนะนําในการขนสง

• พิจารณาลักษณะธรรมชาติของอาหาร
     - อาหารที่ตองแชเย็น ตองเก็บที่อุณหภูมิ 

< 5 องศาเซลเซียส
     - อาหารที่แชแข็งเก็บที่อุณหภูมิที่

สามารถปองกันการละลาย
• เฝาระวังอุณหภูมิ เพ่ือใหแนใจวายังคง

รักษาอุณหภูมิไวได
• Pre-chilled พาหนะกอนการขน

สินคาขึ้นรถ
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1. การผลิตในขั้นตน
2. สถานที่ประกอบการ : การออกแบบและส่ิงอํานวยความสะดวก
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. สถานที่ประกอบการ : การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล
5. สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะสวนบุคคล
6. การขนสง
7. ขอมูลเกี่ยวของกับผลิตภัณฑและการสรางความเขาใจใหผูบริโภค
8. การฝกอบรม

สาระสําคัญในขอกําหนด สาระสําคัญในขอกําหนด GMPGMP
กําหนดหัวขอเรียงลําดับตามหวงโซอาหาร

7. ขอมูลเก่ียวของกับผลิตภัณฑและการสรางความเขาใจใหผูบริโภค

   7.1  การกําหนดรุนผลิตภัณฑ (Lot Identification)
   7.2  ขอมูลของผลิตภัณฑ
   7.3  การแสดงฉลาก
   7.4  การใหความรูแกผูบริโภค
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• เปนส่ิงจําเปนในการเรียกคืนสินคา
• ชวยใหการหมุนเวียนของสตอกสินคามีประสิทธิภาพ
โดยทั่วไปรหัสที่ใชควรใหขอมูล ดังนี้
- โรงงานที่ผลิต/บรรจุ
- ผลิตภัณฑที่บรรจุ
- ปที่บรรจุ
- รุนที่บรรจุ
- ชวงเวลาที่บรรจุ

7.1 การกําหนดรุนผลิตภัณฑ (Lot Identification)

ใหขอมูลเพียงพอท่ีจะ - ปฏิบัติตออาหาร

ขอมูลของผลิตภัณฑ

- วางจําหนาย
- เก็บรักษา

- จัดเตรียม
- ใชผลิตภัณฑ

อยางปลอดภัย
และถูกตอง

7.2 ขอมูลของผลิตภัณฑ
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1. ช่ืออาหาร
2. รายการสวนประกอบอาหาร
3. ปริมาณสุทธิและน้ําหนักเนื้ออาหาร
4. ช่ือ ที่อยูของผูผลิต ผูบรรจุ ผูจําหนาย ผูสงออกหรือผูนําเขา
5. ประเทศที่เปนแหลงกําเนิด
6. รุนการผลิต
7. วัน/เดือน/ป และคําแนะนําการเก็บรักษา
8. วิธีการใช

7.3 การแสดงฉลาก

มาจากหลายทาง เชน
• ภาครัฐ 
     - การใหการศึกษา
• ผูประกอบการ
     - ฉลาก
     - คําแนะนําท่ีติดไปกับผลิตภัณฑ
     - คูมือ
     - สื่อโฆษณา

7.4  การใหความรูแกผูบริโภค
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1. การผลิตในขั้นตน
2. สถานที่ประกอบการ : การออกแบบและส่ิงอํานวยความสะดวก
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน
4. สถานที่ประกอบการ : การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล
5. สถานที่ประกอบการ : สุขลักษณะสวนบุคคล
6. การขนสง
7. ขอมูลเกี่ยวของกับผลิตภัณฑและการสรางความเขาใจใหผูบริโภค
8. การฝกอบรม

สาระสําคัญในขอกําหนด สาระสําคัญในขอกําหนด GMPGMP
กําหนดหัวขอเรียงลําดับตามหวงโซอาหาร

8. การฝกอบรม
พนักงานทุกคนควร
   : ผานการฝกอบรมสุขลักษณะอาหาร 
(GMP)

   : ทราบบทบาทของตัวเองดานสุขลักษณะตางๆ 

   : รับผิดชอบการปองกันอาหารจากการ
ปนเปอนหรือเสื่อมเสีย
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ตัวอยางหัวขอในการฝกอบรมสุขลักษณะอาหาร (GMP)
• นโยบายสุขลักษณะของบริษัท
• อันตรายของจุลินทรีย
• สุขภาพและสุขลักษณะท่ีดีของบุคคล
• การปองกันการปนเปอน
• กระบวนการทําความสะอาด
• การเก็บรักษาอาหาร
• การควบคุมสัตวพาหะนําเช้ือ
• การกําจัดของเสีย
     เปนตน

การจัดทําเอกสารระบบ GMP
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ความสําคัญของระบบเอกสาร
โครงสรางระบบเอกสาร
หลักในการเขียนเอกสาร
การจัดเตรียมคูมือคุณภาพ (Quality Manual)
การจัดเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
การจัดเตรียมวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
เอกสารอื่นๆ
การจัดเตรียมแบบฟอรม
ระบบการควบคุมเอกสาร
การจัดเตรียมเอกสารการจัดการสุขลักษณะ

การจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับระบบ การจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับระบบ GMPGMP

ความสําคัญของระบบเอกสาร

• ชวยอธิบายระบบ ทําใหเห็นภาพการดําเนินงาน
• สื่อสารรายละเอียดของระบบไปยังผูรวมงาน
• สรางพื้นฐานสําหรับการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
• บันทึกขอมูลตางๆ ท่ีไดจากการจัดทําระบบเอกสาร เปนขอมูล

สําคัญในการตรวจสอบ (audit) เพื่อทวนสอบระบบของโรงงาน
• ทําใหลูกคาทราบวา การดําเนินงานของบริษัทอยูภายใตการควบคุม
• ใชในการฝกอบรม
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  สามารถอยูในรูปของ เอกสาร หรือ ขอมูลในสื่อตางๆ ได เชน
 - กระดาษ
 - สื่อขอมูลคอมพิวเตอร
 - รูปภาพ ฟลม
 - วีดีโอ, VCD, DVD
- เทปบันทึกเสียง

    

หลักสําคัญในการเขียนเอกสารหลักสําคัญในการเขียนเอกสาร

 เขียนในส่ิงที่ทําและทําในส่ิงที่เขียน

 รัดกุม ชัดเจน เขาใจงาย

 Consistency (มีรูปแบบเดียวกัน)

 ทีมงานมีสวนรวมในการทําเอกสาร
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โครงสรางของระบบเอกสาร

เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ Supporting             
(เชน แบบฟอรม รายงาน) Document

     วิธีการทํางาน
(วิธีใชเครื่องมืออุปกรณ Work Instruction 
รายละเอียดวิธีทํางาน)

ข้ันตอนดําเนินงาน Procedure Manual

  คูมือ Quality Manual  (Q.M.)
 คุณภาพ

1

2

3

4

การจัดเตรียมคูมือคุณภาพ (Quality Manual)
• ช่ือเร่ือง ขอบขายของคูมือคุณภาพ
• สารบัญ
• บทนําเก่ียวกับองคกร และคูมือคุณภาพ
• นโยบายคุณภาพ และวัตถุประสงค
• อธิบายการจัดองคกร ความรับผิดชอบ อํานาจหนาท่ี
• การปฏิบัติตามหัวขอของระบบคุณภาพ

1



42

การจัดเตรียมเอกสารขั้นตอนการดําเนินงาน (Procedure)

• อะไรท่ีตองปฏิบัติ
• โดยใคร
• เมื่อไร
• ท่ีไหน
• ทําไม

เปนเอกสารท่ีอธิบายถึง

2

เนื้อหาในเอกสารขั้นตอนการดําเนินงาน (Procedure) 
• จุดมุงหมาย
• ขอบขาย
• เอกสารอางอิง
• นิยามศัพท
• หนาท่ีความรับผิดชอบ
• วิธีการ
• เอกสารท่ีเก่ียวของ
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ชื่อบริษัท………… เรื่อง  การฝกอบรม  เอกสารเลขท่ี : P-PR-01
ครั้งท่ีจัดพิมพ      ผูอนุมัติ          วันท่ี           แกไขครั้งท่ี           หนา
……….       ……..     .….…..      …………           1/6

1.จุดมุงหมาย :   เพ่ือใหพนักงานทุกคนไดรับการฝกอบรมอยางเพียงพอ

                    และมีประสิทธิภาพ

2.ขอบขาย    :  ขั้นตอนการฝกอบรมนี้ใชกับพนักงานทุกคนของบริษัท

3.เอกสารอางอิง : ไมมี

4.นิยามศัพท      : ไมมี

 

ตัวอยางการเขียนข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ชื่อบริษัท…………… เรื่อง  การฝกอบรม  เอกสารเลขท่ี : P-PR-01

ครั้งท่ีจัดพิมพ      ผูอนุมัติ          วันท่ี           แกไขครั้งท่ี           หนา
……….       ……..     .….…..      …………           2/6

5.หนาที่ความรับผิดชอบ:

5.1 กรรมการผูจัดการ  รับผิดชอบใหมีการนําขั้นตอนการ
ดําเนินการนี้ไปปฏิบัติสําหรับผูบริหารระดับอาวุโสของโรงงาน 

5.2 ผูจัดการฝายผลิต  รับผิดชอบใหมีการนําขอกําหนดตาม
ขั้นตอนการดําเนินงานนี้ไปปฏิบัติ สําหรับผูปฏิบัติงานทุกๆคน
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ชื่อบริษัท……………… เรื่อง  การฝกอบรม  เอกสารเลขท่ี : P-PR-01

ครั้งท่ีจัดพิมพ      ผูอนุมัติ          วันท่ี           แกไขครั้งท่ี                 หนา
……….       ………..     .…...      …………….            3/6

   6.วิธีการปฏิบัติ 

   6.1 การจัดการเร่ืองการฝกอบรม

ขอมูลการฝกอบรมของบุคลากรฝายบริหารแตละคน                     

    จะถูกเก็บรักษาไว บันทึกขอมูลประกอบดวยหัวขอดังนี้

- ช่ือ - ผานการฝกอบรมหลักสูตร

- คุณสมบัติ - ผลการฝกอบรม

- การฝกอบรมที่จําเปน

   

ชื่อบริษัท……………… เรื่อง  การฝกอบรม  เอกสารเลขท่ี : P-PR-01

ครั้งท่ีจัดพิมพ      ผูอนุมัติ          วันท่ี           แกไขครั้งท่ี                หนา
……….       ……..     .….……..      ………...…           4/6

6.2 กรรมการผูจัดการ จะมีการทบทวนหนาที่ของฝายบริหาร และกําหนด
หลักสูตรที่ตองการฝกอบรม และตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการ
ฝกอบรม และตรวจสอบวามีการปฏิบัติจริง กิจกรรมเหลานี้บันทึกใน
แบบฟอรมเร่ือง “ประวัติการฝกอบรม”(เอกสาร F-PR-001)

6.3 บันทึกการฝกอบรม

ผูจัดการฝายฝกอบรม จะเปนผูบันทึกการฝกอบรม และเก็บรักษา
สําเนาประกาศนียบัตร การทวนสอบหลักสูตรตามความจําเปน
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ชื่อบริษัท……………… เรื่อง  การฝกอบรม  เอกสารเลขท่ี : P-PR-01

ครั้งท่ีจัดพิมพ      ผูอนุมัติ          วันท่ี           แกไขครั้งท่ี             หนา
……….       ……….     .….…..      …………           5/6

6.4 การฝกอบรมพนักงาน

6.4.1 การฝกอบรมที่จําเปนมีรายละเอียดในเอกสาร PL-PR-01
6.4.2 ผูจัดการฝายฝกอบรมมีหนาที่รับผิดชอบจัดการ                

ฝกอบรม โดยประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ

     6.5 การฝกอบรมพนักงานเขาใหม : 
พนักงานเขาใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรม

 เร่ืองสุขลักษณะอาหารและความปลอดภัย

 

ชื่อบริษัท……………… เรื่อง  การฝกอบรม  เอกสารเลขท่ี : P-PR-01

ครั้งท่ีจัดพิมพ      ผูอนุมัติ          วันท่ี           แกไขครั้งท่ี             หนา
……….       ………..     .….….      …………           6/6

6.6 การทบทวนการฝกอบรม : 
ฝายบริหารจะทบทวนกิจกรรมการฝกอบรม                                   
เพ่ือพิจารณาวาเปนไปตามขอกําหนดหรือไม                                  
ผูจัดการฝายฝกอบรมตองเขาประชุมดวย

7. เอกสารที่เกี่ยวของ

     7.1แบบฟอรมบันทึกขอมูลการฝกอบรม(เอกสาร F-PR-01)

     7.2 ตารางแผนการฝกอบรม (PL-PR-01)  
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การจัดเตรียมเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน การจัดเตรียมเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)(Work Instruction)
 จุดมุงหมาย
 ขอบขาย
 ผูรับผิดชอบ
 การจัดเตรียมงาน
 ความปลอดภัย
 วิธีการทํางาน

3

ชื่อบริษัท………………… เรื่อง ………..เอกสารเลขท่ี : WI-xxx

ครั้งท่ีจัดพิมพ      ผูอนุมัติ          วันท่ี            แกไขครั้งท่ี              หนา
…………       ……..     .….…..      …………       ……/…...

จุดมุงหมาย : ……………………………………
ขอบขาย : ……………………………………
ผูปฏิบัติงาน : (ตําแหนงผูทํางาน)…………………
อุปกรณความปลอดภัย :ระบบอุปกรณความปลอดภัยท่ีใช (ถาม)ี…
เคร่ืองมืออุปกรณท่ีใช : ระบุชนิดของเคร่ืองมืออุปกรณท่ีใช (ถาม)ี…

ตัวอยางการเขียนเอกสารวิธีการปฏิบัติงาน
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ชื่อบริษัท…………………… เรื่อง ………..เอกสารเลขท่ี : WI-xxx

ครั้งท่ีจัดพิมพ        ผูอนุมัติ          วันท่ี         แกไขครั้งท่ี               หนา
……….       ………..     .….…..      …………       ……/…...

เอกสารท่ีใช : ระบุเอกสารท่ีใช (ถาม)ี………………
วิธีทํางาน : 

1. การทํางานเร่ิมจาก………………………

2. ……………………………………
3. ………………………………………
4. ………………………………………

เอกสารอื่นๆ เอกสารอื่นๆ (Supporting Document)(Supporting Document)
  เอกสารแบบฟอรมบันทึกขอมูล
  เอกสารทางเทคนิค
  คูมือการใชเคร่ืองมือ
  ตาราง
  แบบพิมพเขียว
  แผนภูมิ
  เอกสารอางอิงตางๆ
  สัญลักษณท่ีใชท่ัวไป
  มาตรฐาน

4
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การจัดเตรียมแบบฟอรมการจัดเตรียมแบบฟอรม
  รูปแบบท่ีเหมาะสมในการนําเสนอผลงาน

  แสดงขอกําหนด / เกณฑกําหนด

  บันทึกผลการตรวจ

  ลงช่ือผูปฏิบัติ

  มีท่ีใหแสดงความคิดเห็น / ระบุการแกไข

ระบบการควบคุมเอกสารและขอมูล

• รหัส อักษร และหมายเลขกํากับเอกสารควบคุมในแตละหนา
• ระบบการออกเอกสาร การทบทวนเอกสาร รับรองเอกสารและ

แจกจายเอกสาร
• การทบทวน รับรองอนุมัติ โดยผูมีสิทธ์ิเทานั้น
• มีเอกสารหลัก (Master list) ท่ีบงบอกถึงสถานภาพปจจุบันของ

เอกสาร
• การควบคุมเอกสารและขอมูลตางๆ ในระบบ
• เอกสารตางๆ ตองพรอมในทุกๆ ท่ี ท่ีจําเปนตองใชในการ

ปฏิบัติงาน

ประเด็นสําคัญท่ีตองระบุ ไดแก
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การจัดเตรียมเอกสารเก่ียวกับการจัดการสุขลักษณะโรงงานอาหาร

• ระบบคุณภาพท่ีโรงงานเลือกปฏิบัติ
• ชนิดของผลิตภัณฑท่ีผลิต
• วัตถุประสงคของบริษัท
• ขอกําหนดของกฎหมาย / มาตรฐาน
• สามารถอธิบายและสื่อสารใหผูปฏิบัติ ปฏิบัติไดถูกตองชัดเจน

การพิจารณาเอกสาร ขึ้นอยูกับ

ขอบคุณคะ

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)

โทร. 02-2023439-40
www.tisi.go.th

โทรสาร. 02-3543278


