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หลักเกณฑและวิ
่ ใ
ี นการผลิตอาหาร
ละวิธีการทีด
(Good Manufacturing Practice : GMP)
GMP คืออะไร

หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีด ใี นการผลิตอาหาร หรือ GMP คือ หลักเกณฑ์วธิ กี ารทีด ใี นการ
ผลิตอาหาร ซึงเป็ นเกณฑ์หรือข้อกําหนดขัน# พื#น ฐานทีจําเป็ นในการผลิตและควบคุม เพือให้
ผูผ้ ลิตปฏิบตั ติ ามและทําให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้ นการป้องกันและขจัด
ความเสีย งใด ๆ ทีจ ะทําให้อาหารเป็ นพิษ เป็ นอันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผบู้ ริโภค
โดยครอบคลุมปจั จัยทุกด้านทีเ กีย วข้อง ตัง# แต่โครงสร้างอาคารขัน# พื#นฐาน ระบบการผลิตทีดี
กระบวนการผลิตทีม คี วามปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพได้มาตรฐานทุกขัน# ตอน นับตัง# แต่เริม ต้นวาง
แผนการผลิต ระบบควบคุม บันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพือให้ถงึ
มือผูบ้ ริโภคอย่างมันใจ

GMP ถือเป็ นระบบประกันคุณภาพพืน# ฐานก่อนทีจ ะนําไปสู่ระบบประกันคุณภาพอืน ๆ
ทีส งู กว่าต่อไป เช่น HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) และ ISO 9000
ตามมาตรฐานสากลของหน่ วยงานมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศทีเ รียกว่า คณะกรรมาธิการ
โครงการมาตรฐานอาหาร FAO / WHO (Codex Alimentarius Commission)
ปจั จุบนั สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้นําหลักเกณฑ์ของ GMP มา
บังคับใช้เป็ นกฎหมาย โดยกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที 193) พ.ศ. 2543
เรือง วิธกี ารผลิต เครือ งมือ เครือ งใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ซึง มีผลบังคับใช้ตงั # แต่
วันที 24 กรกฎาคม 2544 เป็ นต้นมา
ข้อกําหนดตามประกาศฯ (ฉบับที 193) พ.ศ. 2543 ซึงเป็ นเกณฑ์สุขลักษณะทัวไป
 ได้
ประยุกต์มาจากเกณฑ์ GMP สากลของ Codex โดยคํานึงถึงความพร้อมของผูผ้ ลิตในประเทศ
ไทย ซึงมีขอ้ จํากัดด้านความรู้ เงินทุน และเวลา เพือให้ผผู้ ลิตทุกระดับ โดยเฉพาะขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ซึง มีจํา นวนมากสามารถปรับ ปรุง และปฏิบ ัติได้ตามเกณฑ์ แต่อ ย่า งไรก็ต าม
ข้อกําหนดนี#ยงั คงสอดคล้องตามแนวทางของหน่ วยงานมาตรฐานอาหรระหว่างประเทศ เพือ
ไม่ให้ขดั กับหลักสากลด้วย สําหรับข้อกําหนด GMP กฎหมายแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. ข้อกําหนดทั วไป หรือ General GMP เป็ นหลักเกณฑ์ทนี ํ าไปใช้ปฏิบตั สิ าํ หรับ
อาหารทุกประเภท
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2. ข้อกําหนดเฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือ Specific GMP เป็ นข้อกําหนดทีเ พิม เติมจาก
GMP ทัวไปเพื

อมุ่งเน้นในเรืองความเสีย ง และความปลอดภัยของแต่ละผลิตภัณฑ์
อาหารเฉพาะมากยิง ขึน#
ขอกําหนดทั่วไป หรือ General GMP

1. สุขลักษณะของสถานทีตงั  และอาคารผลิ ต
1.1 ที ตงั  และสิ งแวดล้อม จะต้องอยู่ในทีไ ม่กอ่ เกิดการปนเปื# อนได้งา่ ย โดยสถานทีต งั #
ตัว อาคารและบริเ วณโดยรอบจะต้อ งสะอาด หลีกเลียงสิง แวดล้อมทีมโี อกาสก่อ ให้เ กิด การ
ปนเปื# อนกับอาหาร เช่นแหล่งเพาะพันธุ์สตั ว์ แมลง กองขยะ คอกปศุสตั ว์ บริเวณทีมฝี ่นุ มาก
บริเวณนํ# าท่วมถึงหรือนํ#าขังแฉะสกปรก และไม่ควรใกล้แหล่งมีพษิ หากหลีกเลีย งไม่ได้ ผูผ้ ลิต
จะต้องมีมาตรการป้องกันการปนเปื# อนจากภายนอกเข้าสูบ่ ริเวณผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 อาคารผลิ ต มีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้างในลักษณะทีง า่ ยแก่
การบํารุงสภาพรักษาความสะอาด และสะดวกในการปฏิบตั งิ านโดย บริเวณผลิต
- ต้องแยกบริเวณผลิตอาหารออกเป็ นสัดส่วน ไม่ปะปนกับทีอ ยูอ่ าศัยหรือทีผ ลิตยา
เครือ งสําอาง และวัตถุมพี ษิ
- จัดให้มพี น#ื ทีเ พียงพอทีจ ะติดตัง# เครือ งมือและอุปกรณ์ทใี ช้ในการผลิตให้เป็ นไป
ตามลําดับขันตอนการผลิ
#
ตและแบ่งแยกพืน# ทีใ ห้เป็ นสัดส่วน เพือป้องกันการปนเปื# อน
ข้ามจากวัตถุดบิ สูผ่ ลิตภัณฑ์ทผี า่ นการฆ่าเชือ# แล้ว
- ไม่มสี งิ ของทีไ ม่ใช้แล้ว หรือไม่เกีย วข้องกับการผลิตอยูใ่ นบริเวณผลิต
- บริเวณเก็บวัตถุดบิ ภาชนะบรรจุ และสารเคมีตอ้ งเป็ นสัดส่วนไม่ปะปนกันมีชนั # หรือยก
พื#นสูงเพือจัดวางอย่างเพียงพอ และไม่วางชิดผนัง พื#น ฝาผนัง และเพดาน ต้องทํา
ด้วยวัสดุทมี ี ความแข็ง แรง ทนทานไม่ชํารุด ผิว เรียบ ไม่ดูดซับนํ# า พื#นมีความลาด
เอียงสูท่ างระบายนํ#า และมีการระบายนํ#าได้ดี ระบบระบายอากาศและแสงสว่าง
- ควรมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ เพือลดอันตรายทีอ าจเกิดขึน# เนืองจากความชืน#
หรือฝุน่ ละอองจากการผลิต
- ควรจัดการให้มแี สงสว่างเพียงพอต่อ การปฏิบตั งิ าน การติดตัง# หลอดไฟ ควรมีฝา
ครอบใต้หลอดไฟ เพือป้องกันไม่ให้เศษแก้วจากหลอดไฟ ตกลงสู่อาหารทีก าํ ลังผลิต
หรือขนส่ง การป้องกันสัตว์และแมลง
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- สําหรับช่องเปิ ดเข้าสู่อาคาร เช่นหน้าต่าง ช่องระบายอากาศ ควรมีการติดตัง# มุง้ ลวด
หรือตาข่าย (ทีส ามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ง่าย) และทางเข้าออกอาคารผลิต
ควรมีประตูทงั # ด้านบนและด้านล่าง เพือ ป้องกันสัตว์และแมลงเข้าสู่อาคารผลิต

2. เครืองมือ เครืองจักร และอุปกรณ์ทีใช้ในการผลิ ต
- เครืองมือ เครืองจักร และอุปกรณ์ ทสี มั ผัสอาหาร ทําจากวัสดุทไี ม่ทําปฏิกิรยิ ากับ
อาหาร ไม่เป็ นพิษ ไม่เป็ นสนิม แข็งแรง ทนทาน มีผวิ สัมผัส และรอยเชือมเรียบ เพือ
ง่ายในการทําความสะอาด ไม่กดั กร่อน และไม่ควรทําด้วยไม้ (เนืองจากไม้จะเกิดการ
เปี ยกชืน# และเป็ นแหล่งสะสมของเชือ# รา)
- จํานวนเครืองมือ เครืองจักร และอุปกรณ์ ต้องมีอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อการ
ปฏิ บ ัติ ง านในแต่ ล ะประเภท เพือ ไม่ ใ ห้ เ กิด การล่ า ช้ า ในการผลิต อัน อาจทํ า ให้
เชือ# จุลนิ ทรียเ์ จริญเติบโตจนทําให้อาหารเน่าเสียได้ การแบ่งประเภทของภาชนะทีใ ช้
ควรแยกภาชนะสําหรับใส่อาหาร ใส่ขยะหรือของเสีย สารเคมีและสิง ทีไม่ใช่อาหาร
ออกจากกันอย่างชัดเจน
- การจัดเก็บ อุปกรณ์ทที ําความสะอาดและฆ่าเชื#อแล้ว ควรแยกเก็บเป็ นสัดส่วน อยู่ใน
สภาพทีเ หมาะสม เพือ ไม่ให้มโี อกาสทีจ ะเกิดการปนเปื#อนจากฝุน่ ละอองและสิง สกปรก
ต่างๆ
- การออกแบบและการติดตัง# ต้องคํานึงถึงการป้องกันการปนเปื#อนและใช้งานได้สะดวก
- อุปกรณ์ทใี ช้ในการให้ความร้อนควรสามารถเพิม หรือลดอุณหภูมไิ ด้ตามต้องการและมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง# มีการติดตัง# อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมทิ มี คี วามเทีย งตรงด้วย
- ไม่วางเครืองจักรติดกับ ผนัง เพือให้ง่ายในการทําความสะอาดได้อย่างทัวถึ
 ง และ
สะดวกต่อการตรวจสอบสภาพเครือ งจักร
- โต๊ะทีเ กีย วข้องกับกระบวนการผลิตต้องมีความสูงทีเ หมาะสม
3. การควบคุมกระบวนการผลิ ต
3.1 วัตถุดิบ ส่วนผสม และภาชนะบรรจุ
- คัดเลือกวัตถุดบิ ทีม คี ณ
ุ ภาพดี มีการล้างหรือทําความสะอาดตามความจําเป็ นและเก็บ
รักษาภายใต้สภาวะทีป ้ องกันการปนเปื# อนได้
- ควรจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ เพือ สามารถนําวัตถุดบิ ทีไ ด้รบั ก่อนไปใช้ได้ตามลําดับ
ก่อนหลัง
- หากจําเป็ นต้องเก็บวัตถุดบิ ทีเ น่าเสียง่ายเป็ นเวลานานเกิน 4 ชั วโมง ควรเก็บไว้ในที
เย็นเพือ ป้องกันการเสือ มเสีย นํ#า นํ#าแข็ง และไอนํ#าทีส มั ผัสกับอาหาร
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- ต้องมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และควรนําไปใช้ในสภาพที
ถูกสุขลักษณะ
- หากมีการนํ า นํ# ากลับมาใช้ซ#ํา ควรมีมาตรการควบคุมเพือป้องกัน ไม่ให้เ กิด การ
เจริญเติบโตของจุลนิ ทรียแ์ ละเกิดการปนเปื# อนเข้าสู่วตั ถุดบิ หรือผลิตภัณฑ์ เช่น มีการ
เปลีย นนํ#าทีใ ช้แช่ หรือล้างวัตถุดบิ ตามความเหมาะสมหรือไม่เกิน 4 ชั วโมง
3.2 การผลิ ต การเก็บรักษา การขนย้าย และขนส่งผลิ ตภัณฑ์อาหาร
- ต้องดําเนินการภายใต้การควบคุมสภาวะทีป ้ องกันการเสือมสลายของอาหาร และ
ภาชนะบรรจุอย่างเหมาะสม เช่น อุณหภูมิ ความชื#น เป็ นต้น และต้องถูกสุขลักษณะ
เพือ ป้องกันการปนเปื# อน
- หากมีการใช้สารเคมีเติมลงไปในอาหาร จะต้องควบคุมปริมาณสารเคมีไม่ให้เกินกว่าที
กฎหมายกําหนด
- การควบคุมอุณหภูมแิ ละเวลาในการผลิตอาหาร เนืองจากอุณหภูมแิ ละเวลามีผลต่อ
การเจริญเติบโตของจุลนิ ทรียใ์ นอาหาร ทัง# ทีก่อให้เกิดโรคและทําให้อาหารเสือมเสีย
ดังนัน# จึงต้องพิจารณาในทุกขันตอน
#
โดยเฉพาะขัน# ตอนการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื#อ
การทําให้เย็น การแปรรูปในกระบวนการผลิตและการเก็บรักษา เช่น นํ# ามะพร้าวใน
ภาชนะปิ ดสนิทต้องฆ่าเชือ# ทีอ ุณหภูม ิ 75 องศาเซลเซียส เวลา 10 นาที และเก็บในที
เย็น 5 องศาเซลเซียส
- การบันทึกและรายงานผล โดยเฉพาะในเรืองผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ชนิด
และปริมาณการผลิตของผลิตภัณฑ์ รวมทัง# วันเดือนปี ท ีผลิต โดยให้เก็บบันทึกและ
รายงานไว้อย่างน้อย 2 ปี เพือ เป็ นข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับได้ในกรณีทเี กิดปญั หา
4. การสุขาภิ บาล
เป็ นเกณฑ์สาํ หรับสิง ทีอ าํ นวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านทัง# หลาย เช่น นํ#าใช้ ห้องนํ#า
ห้องส้ว ม อ่างล้างมือ การป้องกัน และกําจัดสัตว์และแมลง ระบบกําจัดขยะมูลฝอย และทาง
ระบายนํ# าทิ#ง ซึงสิง เหล่านี#จะช่วยเสริมให้สุขลักษณะของสถานทีต งั # และอาคารผลิต เครืองมือ
เครืองจักรและอุป กรณ์ ทใี ช้ในกระบวนการผลิต และการควบคุมกระบวนการผลิตให้มคี วาม
ปลอดภัยมากยิง ขึน#
นําที ใช้ภายในโรงงาน
ต้อ งเป็ น นํ# า สะอาด มีก ารปรับ คุณภาพนํ# า ตามความจํา เป็ น นํ# าทีใ ช้ล้า งพื#น โต๊ ะ หรือ
เครือ งมือ ควรมีการฆ่าเชือ# โดยการเติมคลอรีน
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อ่างล้างมือหน้ าทางเข้าบริ เวณผลิ ต
ต้อ งมีจํ านวนเพีย งพอ มีส บู่เ หลวสํา หรับ ล้า งมือ และนํ# า ยาฆ่ า เชื#อ มือ กรณี ทีจํา เป็ น
รวมทัง# มีอุปกรณ์ ทาํ ให้มอื แห้งอย่างถูกสุขลักษณะ เช่น กระดาษ ทีเ ป่าลมร้อน และจัดให้มอี ่าง
ล้างมือในบริเวณผลิตตามความเหมาะสม
ห้องนํา ห้องส้วม และอ่างล้างมือหน้ าห้องส้วม
ต้อ งสะอาดถูกสุขลักษณะ มีการติดตัง# อ่างล้างมือและสบู่เหลว อุปกรณ์ ทําให้มอื แห้ง
ต้องแยกจากบริเวณทีผ ลิต หรือไม่เปิ ดสู่บริเวณผลิตโดยตรง และต้องมีจํานวนเพียงพอสําหรับ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน
การป้ องกันและกําจัดสัตว์และแมลง
มีมาตรการป้องกันกําจัดหนู แมลง และสัตว์พาหะอืน ๆ เช่น การวางกับดักหรือกาวดัก
หนูแมลงสาบ เป็ นต้น นอกจากนี#หากมีการใช้สารฆ่าแมลงในบริเวณผลิต จะต้องคํานึงถึงโอกาส
เสีย งทีจ ะเกิดการเปื#อนในอาหารด้วย
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
จัดให้มภี าชนะรองรับขยะมูลฝอยทีมฝี าปิ ดในจํานวนทีเพียงพอและเหมาะสม และมี
ระบบกําจัดขยะออกจากสถานทีผ ลิตทีไ ม่กอ่ ให้เกิดการปนเปื# อนกลับเข้าสูก่ ระบวนการผลิต
ทางระบายนําทิ ง
ต้องมีอุปกรณ์ ดกั เศษอาหารอย่างเหมาะสม เพือป้องกันการอุดตัน และการปนเปื# อน
กลับเข้าสูก่ ระบวนการผลิตอาหาร หรือดักสัตว์พาหะทีอ าจเข้าสูบ่ ริเวณผลิต

5. การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
เกณฑ์ขอ้ นี#จะช่วยให้การทํางานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมการป้องกันการ
ปนเปื#อนอันตรายสูอ่ าหาร ซึง มีรายละเอียดดังนี#
ตัวอาคารสถานที ผลิ ต
ต้อ งทํ า ความสะอาดและรัก ษาให้ อ ยู่ ใ นสภาพทีส ะอาด ถู ก สุ ข ลัก ษณะสมํ า เสมอ
เครือ งมือ เครือ งจักร และอุปกรณ์ในการผลิต
- ต้องทําความสะอาด ดูแล และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพทีสะอาดทัง# ก่อนและหลังการ
ผลิต สําหรับชิ#นส่วนของเครืองมือ เครืองจักรต่าง ๆ ทีอาจเป็ นแหล่งสะสมจุลนิ ทรีย์
หรือ ก่อ ให้เ กิดการปนเปื# อ นในอาหารหลัง จากการทํา ความสะอาดทีเ หมาะสมและ
เพียงพอแล้ว ควรมีการฆ่าเชือ# เครืองมืออุปกรณ์ทสี มั ผัสอาหารก่อนการใช้งานด้วย
- การลําเลียงเครือ งมือ เครืองจักรและอุปกรณ์ทที าํ ความสะอาดและฆ่าเชือ# แล้ว ควรทํา
ในสภาพทีป ้ องกันการปนเปื# อน
สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
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สารเคมีทาํ ความสะอาดและฆ่าเชือ
- ผูผ้ ลิตต้องมีขอ้ มูลเกีย วกับวิธกี ารใช้สารเคมีทาํ ความสะอาดหรือฆ่าเชือ# เช่น ควรทราบ
ความเข้มข้น อุณหภูมทิ ใี ช้และระยะเวลา เพือสามารถใช้สารเคมีดงั กล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภัย
- การจัดเก็บสารเคมี ควรเก็บแยกจากบริเวณทีเก็บอาหาร และมีป้ายระบุอย่างชัดเจน
เพือ ป้องกันการนําไปใช้ผดิ และเกิดการปนเปื# อนเข้าสูอ่ าหาร

6. บุคลากร
บุคลากรทีเกีย วข้องกับการผลิตเป็ นปจั จัยทีสําคัญ อัน จะทําให้การผลิตเป็ นไปอย่า ง
ถูกต้องตามขัน# ตอนและวิธปี ฏิบตั งิ าน รวมทัง# สามารถป้องกันการปนเปื# อนจากการปฏิบตั งิ าน
และตัว บุ ค ลากรเอง เนื องจากร่า งกายเป็ น แหล่ ง สะสมเชื#อ โรคและสิง สกปรกต่ า ง ๆ ทีอ าจ
ปนเปื# อนสู่อาหารได้ การปฏิบตั งิ านอย่างไม่ถูกต้องหรือถูกสุขลักษณะอาจเป็ นสาเหตุของการ
ปนเปื# อ นของอันตรายทัง# ทางด้า นกายภาพ เคมี และจุ ลิน ทรีย์ทีก่อให้เ กิดความเจ็บ ป่ว ยต่อ
ผูบ้ ริโภคได้ ดังนัน# บุคลากรควรได้รบั การดูแลรักษาสุขภาพและความสะอาดส่วนบุคคล รวมทัง#
การฝึกอบรม เพือ พัฒนาจิตสํานึกและความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านอย่างถูกต้องและเหมาะสม
สุขภาพ
- ผูป้ ฏิบตั งิ านในบริเวณผลิตต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็ นโรคเรื#อน วัณโรคในระยะอันตราย
ติดยาเสพติด พิษสุราเรือ# รัง เท้าช้าง และโรคผิวหนังทีน ่ารังเกียจ
- ผูม้ อี าการไอ จาม เป็ นไข้ ท้องเสียควรหลีกเลียงจากการปฏิบตั งิ านในส่วนทีสมั ผัส
อาหาร
- กรณีจําเป็ นทีจ ะต้องให้พนักงานทีม บี าดแผล หรือได้รบั บาดเจ็บปฏิบตั งิ านทีส มั ผัส
อาหาร จะต้องปิ ดหรือพัน แผลและสวมถุงมือ เพือ ป้องกัน มิให้เกิดการปนเปื# อนลงสู่
อาหาร
สุข ลักษณะผู้ป ฏิ บ ตั ิ ง านที ส ัม ผัส กับ อาหาร ควรมีการแต่ง กายและพฤติกรรมที
เหมาะสม ดังนี#
- สวมเสือ# หรือชุดกันเปื# อนทีส ะอาดและเหมาะสมต่อการปฏิบตั งิ าน เช่นผูป้ ฏิบตั งิ าน
บริเวณผลิตทีม คี วามเปี ยกชืน# ควรสวมผ้ากันเปื# อนพลาสติกทีก นั นํ#าได้
- มือและเล็บพนักงาน ถือว่าเป็ นส่วนทีส มั ผัสอาหารมากทีส ดุ ดังนัน# พนักงานควรไว้เล็บ
สัน# และไม่ทาเล็บ
- การล้างมืออย่างถูกสุขลักษณะเป็ นสิง จําเป็ นทีต อ้ งปฏิบตั ทิ ุกครัง# ก่อนและภายหลังออก
จากห้องนํ#า ห้องส้วม เพือ ลดการปนเปื# อนจากพนักงานสูอ่ าหาร
- หากสวมถุงมือในการปฏิบตั งิ าน ถุงมือทีใ ช้ควรอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์ สะอาดและทํา
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ด้วยวัสดุทไี ม่มสี ารละลายหลุดออกมาปนเปื# อนอาหาร และของเหลวซึมผ่านไม่ได้ กรณี
ไม่สวมถุงมือต้องมีมาตรการให้พนักงานล้างมือ เล็บ แขนให้สะอาด
- ควรสวมผ้าปิ ดปากในขัน# ตอนผลิตอาหารทีจ ําเป็ นต้องมีการป้องกันการปนเปื# อนเป็ น
พิเศษ
- สวมหมวกทีค ลุมผม หรือตาข่ายคลุมผมทีอ อกแบบให้สามารถป้องกันการหลุดร่วง
ของเส้นผมลงสู่อาหาร
- ไม่สบู บุหรี ไม่บว้ นนํ#าลาย/นํ#ามูกขณะปฏิบตั งิ าน
- ไม่สวมใส่เครืองประดับต่าง ๆ ขณะปฏิบตั งิ าน ไม่นําสิง ของส่วนตัวหรือสิง ของอืน ๆ
เข้าไปในบริเวณผลิตอาหาร
- ในขณะปฏิบตั งิ านควรงดเว้นนิสยั แกะ เกา เช่น การแกะสิว แคะขีม# กู เกาศีรษะ สลัด
ผม การไอหรือจาม ในบริเวณแปรรูปอาหาร หรือหากจําเป็ นจะต้องล้างมือทุกครัง#
- ไม่รบั ประทานอาหาร หรือนํ าสิง อืนใดเข้าปากขณะปฏิบตั งิ านอยู่ในบริเวณผลิตหรือ
กระทําอย่างอืน ทีจ ะก่อให้เกิดความสกปรก
การฝึ กอบรม
- ควรมีการทบทวนและตรวจสอบความรูข้ องผูป้ ฏิบตั งิ านเป็ นระยะ
- ควรจัดการอบรมพนักงานให้มคี วามรู้ ความเข้าใจในการปฏิบตั ติ นด้านสุขลักษณะ
ทัวไปและความรู

้ใ นการผลิตอาหารตามความเหมาะสมและเพียงพอ ทัง# ก่อนการ
รับเข้าทํางานและขณะปฏิบตั งิ าน เนืองจากความรูค้ วามเข้าใจของบุคลากรทีเ กีย วข้อง
กับการผลิตเป็ น ปจั จัยสําคัญทีช่วยให้การผลิตเป็ นไปอย่างถูก ต้อง สามารถลดหรือ
ขจัดความเสีย งในการปนเปื# อนอันตรายทีจ ะไปสูอ่ าหารได้
ั ตสํานึกทีด ี เพือกระตุน้ ให้เกิดความรูส้ กึ มีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่ออาหารที
- ควรปลูกฝงจิ
ผลิต
- ผูท้ ไี ม่เกีย วข้องกับการปฏิบตั งิ านเมืออยู่ในบริเวณผลิตต้องปฏิบตั ติ ามกฎข้อบังคับ
เช่นเดียวกับผูป้ ฏิบตั งิ าน
สอบถามข้อมูลเพิมเติม : แผนกบริการทีป รึกษาอุตสาหกรรม
ฝา่ ยบริการวิชาการและงานทีป รึกษา สถาบันอาหาร
โทร. 02-8868088 ต่อ 2101 – 2112
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