
อาหารที่ผลิตและบริโภคในประเทศมีความปลอดภัยไดมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล นําไปสูการเปนครัวอาหารของโลก 

ผูบริโภคไดบริโภคอาหารที่ปลอดภัย/ มูลคาการสงออกาหารเพิ่มเพิ่มขึ้น 
อัตราการเกิดโรคที่ เกิดจากการบริโภคอาหารลดลง นําไปสู เมื่องไทยแข็งแรง  

ผลลัพธ 

การนําเขา การแปรรูป การจําหนาย ผูบริโภค 

ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ 

ตรวจสอบผลิตภัณฑ 
ณ ดานนําเขา 

ตรวจสอบสถานที่
นําเขาอาหาร 

ฐานขอมูลสถานที่นําเขา 
ผลการตรวจวิเคราะห 

ชมรม/เครือขายผูนํา
เขา 

ชมรม/เครือขายผูผลิต 

ฐานขอมูลสถานที่ผลิตอาหาร 
ผลการตรวจวิเคราะห 

ตรวจสอบสถานที่ผลิอาหาร
ตามหลักเกณฑ GMP 

ตรวจสอบผลิตภัณฑ 
ณ สถานที่ผลิตอาหาร 

 

ฐานขอมูลสถานที่จําหนาย 
ผลการตรวจวิเคราะห 

ตรวจสอบสถานท่ีจําหนาย 
ตลาดสด ซุปเปอรมารเก็ต และ
สถานท่ีปรุงประกอบอาหาร 

 

ตรวจสอบผลิตภัณฑท่ีจําหนาย  
ณ ตลาดสด ซุปเปอรมารเก็ต 

และรานคาตาง  ๆ

ชมรม/เครือขายผูจําหนาย 

Website ประชาชน 

ผูบริโภคมีศักยภาพ เลือก
ซื้อ/เลือกบริโภคท่ีถูกตอง 

ผูบริโภคตรวจสอบอาหาร
ดวยชุดทดสอบไดดวย

ตนเอง 

ชมรม/เครือขาย 
ผูบริโภคเขมแข็ง  
อย.นอย/อย.อาชีวะ  

กระจายทุกสถานศึกษา 

พัฒนากฎหมายใหเปนสากลและเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใชหลักการของ Risk analysis 

พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ ผูประกอบการ ผูบริโภคใหตระหนักเรื่องอาหารปลอดภัย 

พัฒนาดานอาหารและยาพรอมหองปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ Mobile Unit for Food Safety ครอบคลุมทุกจังหวัด ท่ัวประเทศ 

ผังแสดงการดําเนินงานความปลอดภัยดานอาหาร กระทรวงสาธารณสุข ป 2548-2552 
(Road Map of Food Safety) 

 

วิสัยทัศน 

ตรวจสอบ
สถานที่ 

ฐานขอมูล/
เชื่อมโยงขอมูล 

ชมรม/ 
เครือขาย 
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กระทรวงสาธารณสุข
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการแหงชาติดานอาหาร
คณะกรรมการแหงชาติดานยา
คณะกรรมการประสานงานแหงชาติ

วาดวยความปลอดภัยทางเคมีวัตถุ

คณะกรรมการเครื่องมือแพทย
คณะกรรมการยา
คณะกรรมการวัตถุอันตราย
คณะกรรมการอาหาร

คณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย
คณะกรรมการวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
คณะกรรมการเครื่องสําอาง

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

กรมวิชาการอื่นๆ
สํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข

ศูนยเขต ศูนยเขต
จังหวัด

ผูวาราชการจังหวัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ กิ่งอําเภอ
สสอ สอ

สถานีอนามัย
หัวหนาสถานีอนามัย

กลุมงาน คบ
กับกลุม ฝายอื่นๆ

รพช
ผอ

รพศ รพท
ผอ

อําเภอ
นายอําเภอ หน้า 2



GO/NGO
Coordination

การประสานงาน GO/NGO
เพ ื อการค ุ มครองผ ู บร ิโภค

หน วยงานภาคร ฐั

องค กรเอกชน

การประสานงาน

Share Information
Share Resource

องค กรผ ู บร ิโภค
องค กรประชาชน

กล ุ มงาน คบ. สสจ.
สคบ.ศาลากลาง

NGO
มพบ.
เคร ือข ายฯขอนแก น

การจ ัดการเคร ือข าย

Mapping

แบ งภาระก จิ
จ ัดระบบข อม ูล
การเร ียนร ู ร วมก นั
ระบบส ื อสาร

สน ับสน ุนจากภาคร ัฐ
ว ิทยากร
ส ื อความร ู 
ส ื อสาร

ทำเน ียบองค กร
คบส. ร ัฐ/NGO

GO
NGO

อ างอ ิง

เว ็บไซต 
หน ังส ือ

รายการว ิทย ุ
รายการโทรท ัศน 

พล ังแห งการทำงาน

พล ังของการจ ัดการ
พล งัของการส ื อสาร

พล ังของความเป ็นห ุ นส วน

ผ ู นำการเปล ี ยนแปลง
Facilitator

ผ ู ประสานงาน

Infrastructure

ศ ูนย ประสานงาน
ผ ู ประสานงาน

สายด วน โทร Fax
Web site

การค ุ มครองผ ู บร ิโภค
Knowledge

ปร ัชญา
สถานการณ 

ส ิทธ ิ
ท ิศทางกฎหมาย

ม. 57
PO

หน้า 3



FOOD  SAFETY

บทบาทเจาหนาท่ีสาธารณสุขในงาน คบส.

33

FOOD  SAFETY

กลวิธีในการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข

การใหความรู 
(Education)

กระตุนจิตสํานึก
(Encouragement)

การควบคุมตามกฎหมาย
(Enforcement)

3E
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FOOD  SAFETY

การจัดลําดับความสําคัญของปญหา (Priority Setting)

//ปญหา 3

//ปญหา 2

//ปญหา 1

Facilities
(ความสะดวก)

Feasibility 
(เปนไปได)

Coverage
(ความกวาง)

Severity
(รุนแรง)

Problems
(ปญหา)

ผานเวทีการประชุม ระดมความคิดเห็น โดยอาศัยหลักฐานทางวิชาการ (evidence-base)

FOOD  SAFETY

Planning
(สรางแผน)

Implementation
(ดําเนินการ)

Evaluation
(ประเมินผล)

1 Education
2 Encouragement
3 Enforcement

นําขอมูลมาพิจารณา

3E
เพื่อลดและขจัด

ขอมูลยอนกลับ
นํามาปรับปรุงแผน

ส่ิงที่คาดหวัง สภาพที่เปนอยู- กลวิธีที่จะมาแกไข
ผูบริโภค

ปญหา ผูประกอบการ
ผลิตภัณฑ

=
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ผูผลิต/นําเขา

ผูจําหนาย

ผูบริโภค

กลุมงานคบ./สสจ.

สินคาหรือบริการ

Food Safety/GMP/CFGT ALC/SFDA
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พ.ร.บ.อาหาร

หนวยงานท่ีเก่ียวของ
นโยบายรัฐบาล

ตัวอยางผลิตภัณฑ
ท่ีกฎหมายควบคุม

การตรวจสอบจากราชการ

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ปญหาท่ีพบ

กฎหมายอ่ืนๆ

กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับผลิตภัณฑชุมชน

12/2/2547 - v11

อาหารท่ีตองขอ อย.

อาหารท่ีตองผานการประเมิน
มาตรฐาน GMP

อาหารท่ีจะตองมีผลวิเคราะห

ขอกําหนด
โรงงาน

5 มา

คนงาน 7 คน

ไมเขาขายโรงงาน

พาณิชยจังหวัดทะเบียนพาณิชย

อุตสาหกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม

บารโคด

สาธารณสุข

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

โรงพยาบาลชุมชน

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย

สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ

มาตรฐานผลิตภัณฑ

อ.ย.

จี เอ็ม พี

สากล - สงออก

เคร่ืองด่ืม
ชนิดแหง

ชนิดนํ้า

ผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว

หม่ํา

แหนม

หมูยอ

กุนเชียง

อาหารพรอมบริโภค
แจงบอง

ขนมหวาน

กรณีรองทุกข

แผนการเฝาระวัง

การขออนุญาตผลิตภัณฑใหม

ปรับปรุงสถานท่ีผลิต

กระบวนการผลิต

พัฒนาผลิตภัณฑ

ฉลากท่ีสมบูรณถูกตอง

บันทึกรายงาน

สถานที่ผลิตไมไดมาตรฐาน

กระบวนการผลิตมีโอกาสปนเปอน

ฉลากอาหารแสดงขอความไมถูกตอง

ระบบการตลาด

พ.ร.บ.ยา
การโฆษณาสรรพคุณยา

การข้ึนทะเบียนยา

พ.ร.บ. เครื่องสําอาง

ฉลาก

สรรพคุณ

โฆษณา

กฎหมายที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑชุมชน
โดย เภสัชกรประชาสรรณ  แสนภักดี

C:\Documents and Settings\Acer\My Documents\MindManager2002\MoreToshiba\communityLaw.mmp - 12/2/2547 - Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com
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Consumer Protection in Thailand
by Mr.Prachasan Saenpakdee
Glocalization Training Center

Date : Feb 5,2003
Place : Management Science,KKU
e-mail : glocalization@thailand.com

การค ุ มครองผ ู บร ิโภค
ในย ุคข อม ูลข าวสาร

ส ิทธ ิผ ู บร ิโภค

กฎหมาย
ร ัฐธรรมน ญู
มาตรา 57

หน วยงาน
ภาคร ฐั

ภาคเอกชน

ภาคประชาชน

ข อม ูลข าวสาร
อ ิสระในการเล ือก
ความปลอดภ ยั
ส ัญญาเป ็นธรรม
ชดเชยความเส ียหาย

สคบ.

อย.

พาณ ิชย 
มพบ.
เคร ือข ายองค กรผ ู บร ิโภค

หน าท ี ของผ ู บร ิโภค
ประเม ินส ินค า/บร ิการ
รวมต วั
ร องท ุกข  ร องเร ียน
ม จี ิตสำน ึก

ป ัญหาป ัจจ บุ นั

การโฆษณา

ค ณุภาพ
ส ินค า
บร ิการ

จร ิยธรรม
GMOs

สถานประกอบการ

ทางออก
แก ไขกฎหมาย

ผ ู บร ิโภครวมต ัวก ัน
องค กรเอกชนเข าม สี วนร วม

กฎหมาย

ภาคธ ุรก ิจต องค ืนส ู ส ังคม

ส ื อน าสนใจ

ส ิ งพ ิมพ 

เว ็บไซต 

หน ังส ือฉลาดซ ื อ
Outlook

www.thaiconsumer.net
www.consumerthai.org

siam.to/kbs

พ.ร.บ.ข อม ูลข าวสาร

ปร ัชญา

ป ัจจ ุบ ัน
ปลอดภ ัย
เป ็นธรรม
ประหย ดั

อด ตี
ส งมอบส ิ งท ี ด ีให เพ ื อนบ าน

น ึกถ ึงคนอ ื น

สายด วน

อย.1556
พาณ ิชย  1569
สคบ. 1166

รายการ TV/Radio
ช อง 11 ว ันศ ุกร 

สวท. 99.5 mHz ว ันศ ุกร 

ส ุขภาพ 1669

Right 
Protection

Organic Law

Media Literacy

Place
Person

?

education

Surveillance

Legal Action

support

support

consumer

related

Attitude
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ผ ู บร ิโภคร ุ นใหม ต องใส ใจเร ื องส ิทธ ิตามกฎหมาย
แผนภ มู ิความค ิดโดย เภส ัชกรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี

ส ิทธ ิผ ู บร ิโภค
ตามกฎหมาย

ได ร ับข อม ูลข าวสาร
ครบถ วน

อ ิสระในการเล ือก
ซ ื อส ินค า/บร ิการ

ได ร ับความปลอดภ ัย
จากส ินค า/บร ิการ

ได ร บัการชดเชย
ความเส ียหาย

ได ร ับความเป ็นธรรม
จากส ัญญา

ข อม ูลท ั งด านประโยชน 

ข อม ูลท ั งด านผลเส ยี

ส ทิธ ทิ ี จะเล ือกด วยตนเอง

เล ือกซ ื อตามอ สิระ

ต องไม ถ ูกบ ังค ับจ ิตใจ
ใช แบบส ัญญามาตรฐาน

ข อความในส ัญญาเป ็นธรรม

เป ็นไปตามกฎหมาย

ผ ู เส ียหายได ร ับการชดเชย

ต องพ สิ ูจน ได ว าใครทำผ ดิ

ต อร างกาย

ต อส ุขภาพ

จ ิตใจ

ม ีหน วยงานร ัฐประสานการชดเชย

แต ต องไม เก ิดจากผ ู บร ิโภค

ข อม ูลจากร ัฐ

ข อม ูลจากผ ู ประกอบการ

ม ีหน วยร ับเร ื องแก ป ัญหา

ประเด ็นชดเชยต องช ัดเจน

สร างทางเล ือกให ก ับผ ู บร ิโภค
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Consumer Roles Mind Map by
Mr.Prachasan Saenpakdee

หน าท ี ของ
ผ ู บร ิโภค

บร ิโภคแบบใช ป ัญญา

เฝ าระว ังป ัญหา

การรวมกล ุ ม

การต ิดตามข อม ูลข าวสาร

ร องท ุกข  ร องเร ียน

การประเม ินส ินค า
หร ือบร ิการ

เข าร วมก ิจกรรม

ตามจำเป ็น

ส ิ งแวดล อม
แก นสารช ีว ิต
น ิยมไทย
ภ มู ปิ ัญญา
ท องถ ิ น

ระแวกบ าน
ท ี ทำงาน
ช มุชน
ชมรม
ส ังคม
จ ังหว ัด

เวท ีว ิชาการ
รณรงค 

เข าช ื อ 50,000
เด ินขบวน

ห ูฟ ังโฆษณา

ตาอ านฉลาก

ปากร องเร ียนราคา
ฉลาก

โฆษณา
บรรจ ุภ ัณฑ 

ผ ู จำหน าย
ผ ู ผล ิต

ส ื อมวลชน
ราชการ

NGO

หน วยงานร ัฐ

NGO

เอกชน
ผ ู ประกอบการ

สคบ
อย.

พาณ ิชย 
มพบ.

CONKK

องค การอ ิสระ ม.57

ต อเน ื อง

ร ัฐธรรมน ูญ

เปร ียบเท ียบ

ท ีว ี
ว ิทย ุ

Envi
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ประชาสัมพันธ
ขาวสาร

การสํารวจตลาด

ศูนยรับเรื่องรองทุกข

การประชุม

การรณรงค
รวมกิจกรรมเครือขาย

กิจกรรมกลุม
คุมครองผูบริโภค

ประชาสรรณ - v5

เสียง
เสียงตามสาย

รายการวิทยุ

แผนพับ

บอรดประชาสัมพันธ

ขาวมหาวิทยาลัย

เว็บไซต

มหาวิทยาลัย

คณะเภสัช

สโมสร

แผนข้ันหนังสือ

แผนผา/ปาย cutout

สํารวจฉลากผลิตภัณฑ

สํารวจปายโฆษณา

สํารวจเฝาระวังส่ือ
แผนปลิว

นิตยสาร

เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ

อาหารสด

อาหารแปรรูป

เคร่ืองสําอาง

ยา

อื่นๆ

การบริการสุขภาพ

จัดทําปายศูนย

มีแบบฟอรมรองทุกข
กระจายไปยังท่ีตางๆ

กลองรับเร่ืองรองทุกข

ประสานงานเครือขาย

สสจ.

มหาวิทยาลัย

พาณิชยจังหวัด

จัดทํา sticker ศูนยรองทุกข

ติดมอเตอรไซด

หองนํ้า

รถยนต

ประชุมกรรมการ
วางแผนการทํางาน

แกไขปญหา

ประชุมสมาชิก

เปดประเด็น

เสริมความรู

แลกเปลี่ยนประสบการณ

ประชุมผูบริโภค
เวทีผูบริโภค

ผูผลิตพบผูบริโภค

จัดสัปดาหรณรงค

อาหารปลอดภัย

บริโภคสํานึก

จิตสาธารณะ

สงครามนํ้าอัดลม

การสรางจิตสํานึก
การใชนํ้า

ลดปริมาณขยะ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เครือขายองคกรผูบริโภค

โรงเรียน อย.นอย

แนวคิดเร่ืองการทํางานกลุมคุมครองผูบริโภค
โดย เภสัชกรประชาสรรณ  แสนภักดี M.P.H.
หัวหนางานประสานรัฐและทองถ่ิน สสจ.ขก.

Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com
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กิจกรรม

ส่ิงสนับสนุน

สภาพปญหา

บุคลากร

โครงการ อย.นอย

Food Safety
 in School

26/5/2547 - v14

การจัดทําทะเบียน
ผูจําหนายอาหาร

อบรมการใชชุดทดสอบ
เบื้องตนใหกับนักเรียน

กิจกรรมใหความรู

ผานเสียงตามสาย

บอรดประชาสัมพันธ

แผนพับ

กระตุนเรื่องสิทธิ
ผูบริโภค

สิทธิ 5 ขอ

หนาท่ี

ชุดทดสอบเบื้องตน

ส่ือความรู

แผนพับ

โปสเตอร

เทป ความรู

การอบรมความรู

การคุมครองผูบริโภค

การใชชุดทดสอบ

การใหความรูนักเรียน

สายดวน
อย. 1556

สคบ. 1166

อาหารไมปลอดภัย

สารฟอกขาว

นํ้ายาดองศพ

สี

สารเคมีในผัก

แผงลอยหนาโรงเรียน
จําหนายอาหารขยะ

อาหารกอมะเร็ง

อาหารขยะ

นํ้าหวานใสสี

อาจารย
ที่ปรึกษานักเรียน

ประสานสาธารณสุข

นักเรียน
ตรวจรานอาหาร

เผยแพรความรู

จนท.สาธารณสุขรวมกิจกรรมกับ
โรงเรียน

องคกรทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณ

ส่ือมวลชน
เผยแพรผลงาน

นําเสนอป ญหา

ศูนยวิทยฯ
ชุดทดสอบ

วิเคราะหคุณภาพ

นักเรียนพิทักษสิทธิ

เป นสวนหน่ึงของ
วิชาเรียน

สรางเสริมประสบการณ

โครงการอาหารปลอดภัย
ในสถานศึกษา จ.ขอนแกน

ดําเนินงานตามสภาพ

ดําเนินการ

สนับสนุนวิทยากร

ท่ีปรึกษา

26/5/2547 - Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com
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แผนภูมิแสดงเรื่องที่ตองขออนุญาตเมื่อตองการผลิตอาหารจําหนาย

โทร. 0-4322-7725, โทรสาร 0-4322-4037

กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

สถานที่ ผลิตภัณฑ โฆษณา
ขออนุญาตทุก

ผลิตภัณฑกับ อย

การขออนุญาตผลิตอาหาร

เขาขายโรงงาน ไมเชาขายโรงงาน

กลุมที่ไมตองขอเครื่องหมาย อย.
(ตองแสดงฉลากครบถวน)

กลุมที่ตองขอเครื่องหมาย อย.
(ไมตองสงตัวอยางตรวจ)

กลุมที่ตองขอเครื่องหมาย อย.
ที่ตองมีรายงานผลการตรวจ
วิเคราะหใหตรวจสอบหลังการ

อนุญาต

กลุมที่ตองขอเครื่องหมาย อย.
(ตองสงตัวอยางตรวจ)

* โรงงาน หมายถึง สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิตคิดเปนแรงมาหรือเทียบเทาตั้งแต 5 แรงมา ขึ้นไป
ใชคนงานในการผลิตตั้งแต 7 คนขึ้นไป ในสายการผลิต (ไมรวมผูที่ทํางานฝายธุรการหรือสวนอื่นๆ)

หนวยงานท่ีติดตอ
1. หนวยงานทองถิ่น
2. สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)
หรือสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแกน (สสจ.)

หนวยงานที่ติดตอ
1. หนวยงานทองถิ่น
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรือสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดขอนแกน
3. สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)
หรือ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแกน (สสจ.)

ราชการผูประกอบการ

รับใบอนุญาตผลิต

$$

รายได หมายเหตุ : น้ําด่ืม/นํ้าแข็ง พนักงานเจาหนาที่เปนผูเก็บตัวอยาง

เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ หนึ่งตําบล หนึ่งผลิต ระดับอําเภอ จังหวัดขอนแกน
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SOP for Food Act

หน้า 14



กระบวนการผลิตอาหารใหมีคุณภาพ

ผูสัมผัสอาหาร สถานท่ีผลิตอาหาร ภาชนะและอุปกรณ
ท่ีใชกับอาหาร การขนสง วัตถุดิบท่ีใช

ผลิตอาหาร การปรุงอาหาร บรรจุภัณฑ

1.มีความรู

2.มีสุขภาพดี

3.แตงกายสะอาด

4.มีสุขนิสัยท่ีดี

1.โครงสราง สถานท่ี

2.อุปกรณการผลิต

3.การกําจัดของเสีย

4.การจัดระบบ
ภายในสถานท่ีผลิต
อาหาร

1.วัสดุและการ
ออกแบบ
2.การลางภาชนะ
และอุปกรณ
3.การเก็บภาชนะ
อุปกรณ
4.การใชภาชนะ
และอุปกรณ

1.พาหนะ และ
ภาชนะท่ีใชขนสง
2.การขนสง
วัตถุดิบ
3.การขนสง
ผลิตภัณฑอาหาร
4.สถานท่ีใชเปน
จุดรับสงอาหาร

1.การเลือก

2.การลาง

3.การเก็บ

4.จุดรับสง
อาหาร

1.ขณะปรุง
อาหาร
2.การเก็บ
อาหารท่ีสุกแลว

1.ประเภท
และ คุณสมบัติ
ของวัสดุบรรจุ
ภัณฑ

2.สุขลักษณะ
ของบรรจุภัณฑ

การปรุงอาหาร

$

สถานที่ ภาชนะ/อุปกรณ การขนสง วัตถุดิบ บรรจุภัณฑผูสัมผัสอาหาร
หน้า 15



หลักการ 10 P สําหรับการตรวจสถานที่

Mind Map โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี กลุมงาน คบ. 
สสจ.ขอนแกน

พ้ืน

ผนัง

เรียบเพดาน

Place

ชุดทํางาน

ขอมูลสุขภาพ
พนักงาน

ผูประกอบการ

Person

line การผลิต

ไลขั้นตอน

ไมยอนไปยอนมา

Process

ผลิตภัณฑสุดทาย

การบรรจุ

ถูกตองฉลาก

Product

บันทึกรายงาน

ขอความคําเตือน

ขอปฏิบัติ

Paperแผนทําความสะอาด

แผนการบํารุงเคร่ืองมือ

แผนอบรมพนักงาน

Planning

ป ดสนิท หองบรรจุ

ไมปนเปอน วิธีการบรรจุ

ไมปนเปอน อุปกรณบรรจุ

Packing

การปองกันสัตว/แมลง

ขอปฏิบัติบุคคลภายนอก

เชื้อโรค

Protection

ทอสงน้ําดี

ทางระบายน้ํา

ทอน้ําเสีย

Pipe

ปญหาในภาพรวม

ป ญหา Major

ทางออก/ทางแกไข

Problem

การตรวจสถานที่ผลิตอาหาร
ดวยหลักการ 10 P
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ประกาศ GMP

น้ําดื่ม

สารบบ

compliance
policy

รายการอาหาร
GMP 54

พ.ร.บ.อาหาร

กฎหมาย

บันทึกคําใหการ

น้ําดื่ม

อาหารทั่วไป

แบบประเมิน

วิธีเก็บตัวอยาง

แบบเก็บตัวอยาง

อยางไร

ความถี่

ระดับคะแนน

เง่ือนไขการมอบ

ตัวอยางเกียรติบัตร

แบบฟอรม

การขออนุญาต

เทคนิค

หลักการประเมิน

การประเมิน GMP

การรายงาน

SOP Flow chart

GMP

GMP Water

การบันทึกคําใหการ

Mind Map

กระดาง

กรด-ดาง

จุลินทรีย

ชุดทดสอบ

ความเขมขน

การผสม

CL

ปายขอความ

ความรูเพื่อแนะนํา

ปริมาณผลิต

เครื่องมือเครื่องจักร

วิเคราะหคุณภาพ

แหลงน้ําดิบ

ตัวอยางรายงาน

อางลางมือ

อางลางเทา

ปายขอความ

ตัวอยางที่ดี

ตัวอยางที่ไมได

ภาพตัวอยาง

แฟม GMP อาหาร
พนักงานเจาหนาที่อําเภอ
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รายการอุปกรณที่จําเปนในการออกตรวจสถานที่ผลิตอาหาร Mind Map โดย 
ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี ี

กระดาษ carbon

พรอมแผนรอง
บันทึกคําใหการ

แบบเก็บตัวอยาง

แบบประเมิน GMP

บันทึกขอความ

บันทึกยึด

บันทึกอายัด

บันทึก

GMP

การลางมือ

การผสมคลอรีนฆาเชื้อ

คําแนะนํา

ทะเบียนสถานที่

ประวัติการตรวจ
ขอมูลสถานที่

บัตรขาราชการ

บัตรพนักงานเจาหนาที่
บัตร

หมายเลขโทรศัพท

ชื่อผูติดตอ
นามบัตร

เอกสาร

กระดาษกาว

กรรไกร

สองสี ปากกาเคมี

ยางรัดปากถึง ถุงพลาสติก

ใสน้ําแข็ง

แชเย็น
กลองโฟม

เก ็บตัวอยาง

Battery

มวน tape
tape เสียง

ฟลมสํารอง

แฟลช
ฟลม

แผนขอมูล

Battery
ดิจิตอล

กลองถายภาพ

อุปกรณบันท ึก

กรด-ดาง

กระดาง
ทดสอบนํ้า ชุดทดสอบ

มาตรฐาน GMP แตละประเภท

พ.ร.บ.อาหาร 2522
คูมือ

อุปกรณจําเป น
ในการออกตรวจ
สถานที่ผลิตอาหาร
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ตามแผน

SOP/Manual
ปริมาณเพียงพอ

อาหาร

เครื่องสําอาง

ยา

วัตถุอันตราย

ศูนยวิทยฯ

สสจ.

บันทึกเก็บตัวอยาง

วันเดือนป

เวลา

จํานวน

สถานที่

ปริมาณเพียงพอ

บันทึกการยึด

ชื่อผลิตภัณฑ

จํานวน

สภาพของ

สถานที่ตั้ง

หาม จําหนาย เคลื่อนยาย

บันทึกการอายัด
ทําเครื่องหมาย

แยกไวชัดเจน

สําเนาเอกสาร
ใบอนุญาต

เอกสารโฆษณา

บันทึกคําใหการ

ใคร (Who)

อะไร (What)

ที่ไหน (Where)

เม่ือไร (When)

อยางไร (How)

ทําไม (Why)

แบบฟอรม

ชุดทดสอบ

อาหาร

ยา

เครื่องสําอาง

คูมือปฏิบัติงาน
กฎหมาย พ.ร.บ.

แฟม SOP งาน

ใครบาง

พยาน

ผูประกอบการ

พนักงานเจาหนาที่

ตรงไหน

เอกสารทุกฉบับ

ปดทายขอความ

บนตัวอยาง

การสุมตัวอยาง

จํานวนทั้งหมด

การเรียง

การเลือก

การ Seal

การ Packing

การติดกระดาษกาว

การเซ็นชื่อ

การบันทึกขอมูล

ขอมูลสถานที่

ขอมูลบุคคล

ขอมูลผลิตภัณฑ

หลักการปฏิบัติงานพื้นที่ พนักงานเจาหนาที่ โดย
เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H.

การเก็บตัวอยาง ผลิตภัณฑสุขภาพ.mmap - 15/11/2546 - Prachasan Saenpakdee
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 12 P
.

Payment
( )

การบริหารงบ

แหลงงบประมาณ

การเบิกจาย

Principle
( )

หลักการที่มา

ความถูกตอง

โปรงใส

Purposes
( )

วัตถุประสงคทั่วไป

วัตถุประสงคเฉพาะ

Person
( )

ผูรับผิดชอบ

ผูประเมิน

ผูดําเนินการ

Process
( )

ข้ันตอนชัดเจน

เปนไปตามสายงาน

ตอเนื่อง

Progress
( )

วิธีการติดตาม

ระยะเวลารายงาน

ตัวช้ีวัดProject
( )

มีโครงการ

โครงการยอย

การบริหารโครงการ

Paper
( )

ระบบรายงาน

เอกสารความรู

เอกสารดําเนินงาน

Presentation
( )

นําเสนอผลงาน

รูปแบบการนําเสนอ

ผูรับฟงการนําเสนอ

Promotion
( )

การประชาสัมพันธ

การสนับสนุน

Participation
( )

ประชาชน

เจาหนาที่

ผูบริหารองคกร

People
( )

ใครบางเกี่ยวของ

เกี่ยวของอยางไร

Place
( )

สถานที่ดําเนินการ

ศูนยประสานงาน

หลักการนิเทศติดตามงานเภสัชสาธารณสุขดวย 12 P โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี

12PforWork.mmap - 15/6/2547 - ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี ผูจัดการศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล
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โทร. 0-4322-7725, โทรสาร 0-4322-4037

กลุมงานคุมครองผูบริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน

ขิงผงสําเร็จรูปตราถวยทอง

สวนประกอบโดยประมาณ
เม่ือเจือจางแลว
ขิง 15 %
น้ําตาล 10%

น้ําหนักสุทธิ กรัม

วิธีรับประทาน
ขิงผง 3 ชอนชา (15 กรัม)
ตอน้ํารอน 200 ซม3

ผลิต 24 07 46

ผลิตโดย ชุมชนบานทา
หมู ต บานทา อ ภูเวียง

จ ขอนแกน โทร

40-2-00245-2-000140-2-00245-2-0001

ตัวอยางฉลากเครื่องด่ืม ชนิดผง
ชื่ออาหารภาษาไทย

กรณีที่เปน อาหารที่ตองชงดื่ม
ใหบอกวิธีรับประทาน

วัน เดือน ป ท่ีผลิต
โดยมีคําวา ผลิต กํากับ

ชื่อที่อยูของผูผลิต โดยมีคําวา ผลิตโดย นําหนา

สวนประกอบของเครื่องดื่มผงตองแสดงสวนประกอบเมื่อเจือจางตามวิธีรับประทาน
ที่แจงในฉลากแลวโดยแจงเปนรอยละของน้ําหนักเรียงจากปริมาณมากไปนอย

น้ําหนักสุทธิ
มีหนวยเปนระบบเมตริก
เชน กรัม กิโลกรัม

รูปภาพ
ใหสอดคลองกับผลิตภัณฑ
หรือชื่อตรา (ถามี)

เลขสารบบอาหาร หรือเลข อย.
ใหแสดงตามที่ไดรับแจงรายละเอียด
ของอาหารแตละชนิด ในเครื่องหมาย
อย. ดวยอักษรขนาดสูง ไมนอยกวา
2 มม. สีของตัวอักษรตัดกับสีพื้น
ภายในกรอบสีของ อย. 
และกรอบสีตัดสีพื้นของฉลาก

ตรวจสอบกอนสงขาย
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บทบาทเจาหนาท่ีสาธารณสุขในงาน คบส.

33

FOOD  SAFETY

กลวิธีในการคุมครองผูบริโภคดานสาธารณสุข

การใหความรู 
(Education)

กระตุนจิตสํานึก
(Encouragement)

การควบคุมตามกฎหมาย
(Enforcement)

3E
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ภูมิปญญาไทย วิญญาณไทย ใจสากล ทุกคนเทาเทียม

ฉลากอาหาร

ตราตรา  กลวยหอมโนนรงักลวยหอมโนนรงั
ผลิตโดยผลิตโดย  กลุมแมบานบานโนนรังกลุมแมบานบานโนนรัง
เลขที่เลขที่  1111  หมูหมู  88  บานโนนรังบานโนนรัง  ออ..โกสุมโกสุม
จจ..มหาสารคามมหาสารคาม   โทรโทร..00--43324332--40714071

เก็บในที่เย็นและแหงเก็บในที่เย็นและแหง

สวนประกอบโดยประมาณสวนประกอบโดยประมาณ
กลวยหอมกลวยหอม   90% 90% นํ้าตาลนํ้าตาล  10%10%

ผลิตวันที่ผลิตวันที่   99  เมษายนเมษายน  25452545
ควรบริโภคกอนควรบริโภคกอน   99  พฤษภาคาพฤษภาคา  25452545

บรรจุบรรจุ  15 15  ชิ้นชิ้น ( (300 300 กรัมกรัม))40-2-00245-2-0001

กลวยอบน้ําผึ้งกลวยอบน้ําผึ้ง

8 8 5 46 44 6 75 444 8 9

ภูมิปญญาไทย วิญญาณไทย ใจสากล ทุกคนเทาเทียม

40-2-00245-2-0001

40             จังหวัดขอนแกน
2               หนวยงานที่อนุญาตสถานที่
00245       ลําดับที่ 2 ป พ.ศ. 2545
2               หนวยงานออกใบอนุญาต
0001         อาหารลําดับที ่ๆ

ชวยกันเฝาระวังฉลากอาหารปลอมชวยกันเฝาระวังฉลากอาหารปลอม
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Food Safety for Thai Consumer

การคุมครองผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ
Health Product Consumer Protection

Powerpoint by 
Mr.Prachasan Saenpakdee M.P.H.

หัวหนางานประสานรัฐและทองถิ่น สสจ.ขอนแกน

Food Safety for Thai Consumer

มีลักษณะเปนผงสีขาวมชีื่ออ่ืนๆ อีก 
เชน นํ้าประสานทอง สารขาวตอก 
ผงกันบูด เพงแซ ผงเน้ือน่ิม

Food Safety for Thai Consumer

• สารบอแรกซ เปนสารที่ใชในอุตสาหกรรม เชน 
– ทําแกว เพื่อทําใหทนความรอน
– เปนสารประสานในการเช่ือมทอง
– เปนสารหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือราในแปงทาตัว เปนตน

• แตแมคามักนํามาผสมในอาหาร เพื่อใหอาหารมคีวามหยุนกรอบ คงตัว
ไดนาน ไมบูดไมเสียงาย

• อาหารที่มักพบวามีสารบอแรกซ ไดแก หมบูด ลูกชิ้น ทอดมัน หมูสด 
เน้ือสด ไสกรอก ผลไมดอง ทับทิมกรอบ ลอดชอง เปนตน

Food Safety for Thai Consumer

พิษของ
เกิดไดสองกรณี คือ
1. แบบเฉียบพลัน จะมีอาการคล่ืนไส อาเจียน อุจจาระรวง ออนเพลีย 

ปวดศรษีะ หงุดหงิด ผวิหนงัอักเสบ ผมรวง
2. แบบเรื้อรัง จะมีอาการออนเพลีย เบื่ออาหาร ผวิหนังแหง หนาตา

บวม เยื่อตาอักเสบ ตับไตอักเสบ
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คําแนะนํา
1. ผูบรโิภคไมซ้ือเน้ือหมูที่ผดิปกติจากธรรมชาติ
2. หลีกเล่ียงสารบอแรกซในอาหารโดย ไมซ้ือหมูบดสําเร็จรูป ควรซ้ือ

เปนชิ้นแลวนํามาบดหรอืสับเอง
3. ไมกินอาหารที่มีลักษณะกรอบเดง หรอือยูไดนานผิดปกติ

Food Safety for Thai Consumer

• โทษของการผลิตหรือจาํหนายอาหารซ่ึงปนเปอนสารบอแรกซ ถือเปน
การฝาฝน พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรา 25(1) เปน
อาหารไมบริสุทธ์ิ ตามมาตรา 26(1) มีโทษตามาตรา 58 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรอื
ทั้งจําทั้งปรับ

Food Safety for Thai Consumer

การทดสอบโดยใชชุดทดสอบบอแรกซของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

• สับเน้ือเปนชิ้นเล็กๆ 
• เติมนํ้ายาทดสอบบอแรกซจนแฉะกวนใหเขากัน
• จุมกระดาษขมิ้นใหเปยกครึ่งแผน
• นํากระดาษขมิน้ไปตากแดดนาน 10 นาที
• ดูสี ถากระดาษขมิ้นมีสีแดง แสดงวาตัวอยางมีบอกแรกซปนอยู

Food Safety for Thai Consumer

สารกันเชื้อรา หรือสารกันบูด เปน
กรดที่มีอันตรายตอรางกายมาก 
ซ่ึงผูผลิตอาหารบางรายนํามาใส 
เปนสารกันเสียในอาหารแหง 
เพื่อปองกันเชื้อราข้ึน
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• อาหารที่มักพบวามีสารกันรา ไดแก นํ้าผกัดอง นํ้าดองผลไม แหนม 
หมยูอ เปนตน

• พิษของสารกันรา เมื่อกินเขาไปจะทําลายเซลลในรางกายใหตาย หาก
กินเขาไปมากๆ จะทําลายเยือ่บกุระเพาะอาหารและลําไส ทําใหเปนแผล
ในกระเพาะอาหารและลําไสได ความดันโลหิตต่ําจนช็อกได หรอื ใน
บางรายที่กินเขาไปไมมากแตแพ จะทําใหเปนผื่นคันข้ึนตามตัว อาเจียน 
หูอ้ือ มีไข

• หลีกเล่ียงพิษจากสารกันราไดโดย เลือกกินอาหารท่ีสดใหม ไมกิน
อาหารหมักดอง หรือเลือกซ้ืออาหารจากแหลงผลิตที่เชื่อถือไดรับการ
รับรองคุณภาพ มีเครือ่งหมาย อย.

Food Safety for Thai Consumer

สารฟอกขาวหรอืผงซักมุง หรือ
สารโซเดียมไฮโดรซัลไฟต 
(Sodium Hydrosulfite) 
เปนสารเคมีท่ีใชฟอกแห อวน 
แตแมคาบางรายนํามาใชฟอก
ขาวในอาหาร เพือ่ใหมีสีขาว 
ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพ

Food Safety for Thai Consumer

• อาหารที่มักพบวามีสารฟอกขาว ไดแก ถ่ัวงอก ขิงฝอย ยอดมะพราว 
กระทอน หนอไมดอง นํ้าตาลมะพราว ทุเรียนกวน

• อันตรายของสารฟอกขาวคือ เมื่อสัมผสัโดยตรงจะทําใหผวิหนังอักเสบ 
เปนผื่นแดง และถากินเขาไปจะทาํใหเกิดอาการอักเสบในอวยัวะที่
สัมผัสอาหาร เชน ปาก ลําคอ กระเพาะอาหาร เกิดอาการปวดหลัง 
ปวดศรีษะ อาเจียน แนนหนาอก หายใจไมสะดวก ความดันโลหิต
ลดลง และหากกินมากอาจเสียชีวิตได

• หลีกเล่ียงสารฟอกขาวไดโดยการเลือกกินอาหารที่มสีีใกลเคียงธรรมชาติ 
ไมขาวจนเกินไป

Food Safety for Thai Consumer

สารฟอรมาลีน (Formalin) 
หรือนํ้ายาดองศพเปนสาร
อันตรายที่แมคาบางราย 
นํามาใชราดอาหารสด เพื่อให
คงความสดอยูไดนาน ไมบูด
เนางาย
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• อาหารที่มักตรวจพบวามีสารฟอรมาลีนปนเปอนอยู เชน ผักสดตางๆ 
อาหารทะเลสดและเน้ือสัตวสด เปนตน

• อันตรายของสารฟอรมาลีน เม่ือกินเขาไปจะเกิดพิษเฉียบพลัน ต้ังแต
ปวดทองอยางรุนแรง อาเจียน ทองเสีย หมดสติ และอาจตายไดหาก
ไดรบัในปริมาณมาก

• การใชชุดทดสอบเบื้องตน โดยชุดทดสอบฟอรมาลีน ของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

Food Safety for Thai Consumer

สารเคมีสําหรับกําจัดแมลง

เกษตรกรบางคนใชในปริมาณ
มากเกินไปจนทําใหอาจ
ตกคางมากับผัก หรือผลไม
สด ปลาแหง

Food Safety for Thai Consumer

• อันตรายจากยาฆาแมลง เมื่อเรากินเขาไปมากๆ ในคร้ังเดยีว จะเกดิพิษ
แบบเฉียบพลัน เชน ทําใหกลามเนื้อส่ัน กระสับกระสาย ชักกระตุก 
หมดสติ หายใจขัด และอาจหยุดหายใจได แตพิษที่พบมากที่สุดคือ 
คล่ืนไส อาเจียน ทองเดิน เกดิสะสมในรางกาย ทําใหเกิดโรคมะเร็งได

• การหลีกเล่ียงคือ เลือกกินผักผลไมตามฤดูกาล หรือผักพ้ืนบาน เลือกผัก
ที่มีรูพรุนจากการเจาะของแมลงบาง กินผกัใบมากกวาผกัหัว เพราะผกั
หัวสะสมสารพษิไวมากกวา ลางและปลอกเปลือก(ในชนิดที่ทําได) 
กอนนํามาบริโภค และเลือกซ้ือจากแหลงที่เชื่อถือได เชนผักอนามัย ผัก
กางมุง เปนตน

Food Safety for Thai Consumer

ซาลบูตามอล

เคยเปนยาขยายหลอดลมสําหรับ
ผูที่เปนโรคหอบหดื เปนยา
แผนปจจุบัน เปนยาเปนยา  ไมใชไมใช
อาหารอาหาร
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• ในทองตลาดผูบริโภคเคยเห็นหมูเน้ือแดงซ่ึงมีแตเน้ือลวนๆ ไมมีมันเลย 
ซ่ึงมาจากความตองการของผูบริโภค ที่ตองการเน้ือแดงลวนๆ ไมมมีัน
เลย ผูเล้ียงจึงใหหมูกินสารเคมีชื่อ ซาลบตูามอล

• ซาลบตูามอล เปนยาสําคัญท่ีใชในผูปวยท่ีเปนโรคหอบหืด ชวยในการ
ขยายหลอดลมและมีฤทธ์ิชวยกระตุนการเตนของหัวใจ เมื่อมีการนําสาร
ซาลบูตามอลไปใชเรงเน้ือแดงในหมู โดยใหหมูกินสารน้ี เมื่อตกคาง
มาถึงผูบรโิภค อาจมีผลขางเคียงทําใหมีอาการมือส่ัน กลามเน้ือกระตุก 
ปวดศรีษะ หัวใจเตนผดิปกติ กระวนกระวาย วงิเวยีนศรีษะ บางรายมี
อาการเปนลม คล่ืนไสอาเจียน เปนอันตรายมากสําหรบัผูที่เปน
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ผูปวยเบาหวาน หญิงมีครรภ

หน้า 28


	FDAKalasin.pdf
	road_map.pdf
	foodactLocal.pdf
	ปกCoverอบจอาหาร
	pprofile2.doc
	Roadmap
	ผังโครงสร้างอย.vsd
	gongocoordinate
	cphealth2
	AlcRxKKU03
	communityLaw
	consumerprotection
	ปัญหาผู้บริโภค ไทย ในปัจจุบัน
	rightbylaw
	consumerroles
	กิจกรรมกลุ่ม คุ้มครองผู้บริโภค
	Food Safety in School
	Food Safety in School

	การขออย.vsd
	sopfood.vsd
	การผลิตให้มีคุณภาพ.vsd
	GMPGeneral
	otopProblem
	การตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ด้วยหลักการ 10 P [Tree]
	แฟ้ม GMP อาหาร พนักงานเจ้าหน้าที่อำเภอ [Tree]
	อุปกรณ์จำเป็น ในการออกตรวจ สถานที่ผลิตอาหาร [Tree]
	การเก็บตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
	12PforWork
	แนวพุทธ (2)
	ฉลากอาหาร.vsd
	cphealth2
	สารปนเปื้อน2
	แผ่นปลิวแนะนำศูนย์ฝึกอบรม


	Visio-การขออย.pdf
	Visio-ฉลากอาหาร.pdf
	Visio-ผังโครงสร้างอย.pdf



