
ไม แสดงราคาส ินค า

ต ั งราคาผล ิตภ ัณฑ ถ ูกเก ินไป

อ ุณหภ ูม ิไม ถ ึง

จากเคร ื องจ ักรเคร ื องม ือ

จากผ ู ปร ุงอาหาร

การฆ าเช ื อไม เหมาะสม

ข ามกล ับไปกล ับมา

ม ีโอกาสปนเป ื อน

ไม ม ี Line การผล ิต

ไม ด ึงด ูดผ ู ซ ื อ

ไม ม สี ีส ัน

อ ุปกรณ พลาสต ิก

ใช ม ือ

ห ีบห อไม ท ันสม ัย

ห องบรรจ ุไม เหมาะสม

การบรรจ ุไม เหมาะสม

ขาดการว ิเคราะห ต นท ุน

ไม ม ีแผนการตลาด

ไม ม ีแผนการฝ ึกอบรม

ไม ม แีผนทำความสะอาด

การ Seal ไม สน ิท

ถ ุงพลาสต ิก

ใช คำเก ินจร ิง

ภาชนะบรรจ ุไม เหมาะสม

ฉลากไม สมบ ูรณ 

ไม ระบ ุว ันหมดอาย ุ

การจ ัดเก ็บไม เหมาะสม

ม ีคนแนะนำแต ทำไม เป ็น

ไม ม ีคนแนะนำ

ไม สร ุปบทเร ียนป ัญหา

ไม เข าใจว ิธ ีแก ป ัญหา

ขาดความตระหน ักว าม ีป ัญหา

ใช เง ินลงท ุนไม เหมาะสม

ขาดเง ินท ุน

การป องก ันการปนเป ื อน

ส ุขอนาม ัยส วนบ ุคคล ผ าก ันเป ื อน

หมวกคล ุมผม

ผ าป ิดปาก

ขาดอ ุปกรณ ป องก ัน

ไม เหมาะสม

ไม ม ีการตรวจส ุขภาพ

การล างม ือไม ถ ูกต อง

ความร ู  ท ักษะ

การแต งกาย

ส ุขภาพ

บ ุคคลไม เก ี ยวข องก ับการผล ิต

ไม ม ีระบบก ันส ัตว /แมลง

ข ั นตอนการผล ิต

การล างม ือ

รายงานขาย

รายงานผล ิต

ไม ม ีป ายข อความคำเต ือน

ไม ม ีการจ ัดทำรายงาน

แหล งสะสมขยะ

ทางระบายน ำ

ม ีห องเด ียว

ไม ม ีการแบ ง

เพดาน

ผน ัง

พ ื น

ส ิ งแวดล อมรอบอาคาร

การแบ งก ั นห อง

ป ัญหาอาคาร

Price
(ราคา)

Process
(กระบวนการ)

Packing 
(การบรรจ ุห ีบห อ)

Planning
(การวางแผน)

Product 
(ผล  ิตภ  ัณฑ  )

Problem 
(ป  ัญหา)Payment 

(เง ินท ุน)

Person
(บ  ุคลากร)

Protection 
(การป  องก ัน)

Paper 
เอกสาร )

Place
(สถานท  ี )

OTOP Problem 
ป ัญหาท ี พบบ อย 
ผล ิตภ ัณฑ ช ุมชน

ห วัใจของงาน

เอกสารประกอบการบรรยาย 
มาตรฐานผล ติภ ณัฑ ช มุชน
เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี



สถานที่บุคลากร

 เครื่องมือ เครื่องจักร

กระบวนการผลิต

การควบคุมการผลิต

การวางแผน

การพัฒนาสถานที่ผลิตอาหาร
เพื่อใหไดมาตรฐาน GMP

23/6/2549 - v16

ภายนอกอาคาร

ถังขยะ

ทางระบายน้ํา

บอบําบัด

ภายในอาคาร

อางลางมือ

อางลางเทา

ระบบปองกันแมลง

การแบงกั้นหอง

ผนัง เพดาน พื้น

2 หองน้ํา หองสวม

อางลางมือ

จํานวนเพียงพอ

สะอาด

สุขาภิบาล

การแตงกาย

การลางมือ

สุขภาพ

การตรวจสุขภาพ

รางกายมือ

 เสนผม

 เครื่องประดับ

การฝกอบรม
บันทึกการอบรม

ปายขอความ

สายการผลิต

การทําความสะอาด

การบํารุงรักษา

สภาพ

ประเภทวัสดุ

จํานวนเพียงพอ

อุณหภูมิ

น้ําที่ใช

การขนสง

การเตรียมวัตถุดิบ

การปรุงผสม

การบรรจุ

การใชชุดทดสอบเบื้องตน

ระบบบันทึกรายงาน
การผลิต

คุณภาพ

การสงวิเคราะหศูนยวิทย

วางแผนปรับปรุงสถานที่

วางแผนฝกอบรม

วางแผนกาารตลาด

พัฒนาความรู
หนังสือ

 เขารวมการอบรม

แนวทางการพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารใหไดมาตรฐาน GMP 
Mind Map โดย เภสัชกร ดร. ประชาสรรณ  แสนภักดี 
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 เอกสารประกอบการบรรยาย มาตรฐาน อย. และ GMP เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักด ีมือถือ 0-1661-8579 เว็บไซต www.prachasan.com
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กฎหมายท ี เก ี ยวข องก ับมาตรฐานผล ิตภ ัณฑ ช ุมชน 
โดย เภส ัชกร ดร. ประชาสรรค   แสนภ ักด ี

ขนมหวาน

แจ งบอง

ก ุนเช ียง

หม ูยอ

แหนม

หม ำ ชน ิดน ำ

ชน ิดแห ง

อาหารพร อมบร ิโภค

ผล ิตภ ัณฑ จากเน ื อส ัตว 

เคร ื องด ื ม

ศ ูนย ว ิทยาศาสตร การแพทย 

โรงพยาบาลช ุมชน

สำน ักงานสาธารณส ุขอำเภอ

สำน ักงานสาธารณส ุขจ ังหว ัด

บาร โค ด

โรงงานอ ุตสาหกรรม
ทะเบ ียนพาณ ิชย 

สาธารณส ุข

อ ุตสาหกรรม

พาณ ิชย จ ังหว ัด

โฆษณา

สรรพค ุณ

ฉลาก

การข ึ นทะเบ ียนยา

การโฆษณาสรรพค ุณยา

พ.ร.บ. เคร ื องสำอาง

พ.ร.บ.ยา

บ ันท ึกรายงาน

ฉลากท ี สมบ ูรณ ถ ูกต อง
พ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ 

กระบวนการผล ิต

ปร ับปร ุงสถานท ี ผล ิต

การขออน ุญาตผล ิตภ ัณฑ ใหม 

แผนการเฝ าระว ัง

กรณ ีร องท ุกข  สากล - ส งออก

จ ี เอ ็ม พ ี

อ.ย.

มาตรฐานผล ิตภ ัณฑ 

ส งเสร ิมผล ิตภ ัณฑ ช ุมชน
 หน ึ งตำบล หน ึ งผล ิตภ ัณฑ 

ระบบการตลาด

ฉลากอาหารแสดงข อความไม ถ ูกต อง

กระบวนการผล ิตม ีโอกาสปนเป ื อน

สถานท ี ผล ิตไม ได มาตรฐาน

คนงาน 7 คน

5 ม า

ไม เข าข ายโรงงาน

โรงงาน
ข อกำหนด

อาหารท ี จะต องม ีผลว ิเคราะห 

อาหารท ี ต องผ านการประเม ิน มาตรฐาน GMP

อาหารท ี ต องขอ อย.

ต ัวอย างผล ิตภ ัณฑ  ท ี กฎหมายควบค ุม

หน วยงานท ี เก ี ยวข อง

กฎหมายอ ื นๆ

การปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมาย
การตรวจสอบจากราชการ

นโยบายร ัฐบาล

ป ัญหาท ี พบ

พ.ร.บ.อาหาร

กฎหมายท ี เก ี ยวข อง ก ับผล ิตภ ัณฑ ช ุมชน

เอกสารประกอบการบรรยาย มาตรฐาน อย. 
ภก. ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี



สำน ักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หน วยงาน

อาหาร เคร  ืองด  ืม

ยา เคร ื องสำอาง
ขอบเขตผล ติภ ณัฑ 

ต ัวอย างเคร  ืองหมาย

มาตรฐานผล ิตภ ัณฑ  อย.

คณะกรรมการกลางอ ิสลาม
แห งประเทศไทย

หน วยงาน อาหาร เคร ื องด  ืม

การบร ิการอาหาร

การเช ือดส ตัว 

การนำเข าเน  ือส ัตว 

ขอบเขตผล ิตภ ัณฑ 

ต ัวอย างเคร  ืองหมาย

เคร ื องหมายฮาลาล

ต วัอย างเคร  ืองหมาย

กระทรวงเกษตร

หน วยงาน

มาตรฐานเกษตรอ ินทร ีย 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ  

หน วยงาน กระบวนการผล ิตภ ณัฑ 
ส นิค าทางการเกษตร

ขอบเขตผล ิตภ ณัฑ 

ต วัอย างเคร ื องหมาย

มาตรฐาน GAPสำน ักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.)

อ ุตสาหกรรม

หน วยงาน

อาหาร หร ือเคร ื องด  ืม
ขอบเขตผล ติภ ณัฑ 

ต ัวอย างเคร  ืองหมาย

มาตรฐาน HACCP

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

หน วยงาน
อาหาร 

ส นิค าทางการเกษตร

ป  ุย

ขอบเขตผล ติภ ณัฑ 
ต วัอย างเคร ื องหมาย

มาตรฐาน Q mark

สำน กังานคณะกรรมการ
อาหารและยา สาธารณส ุข

หน วยงาน
อาหาร เคร ื องด  ืม

ขอบเขตผล ติภ ณัฑ 

มาตรฐาน GMP

หน วยงานอาหาร

ส ิ งทอ

เคร ื องใช ไฟฟ า

ยานพาหนะ

ว ัสด ุก อสร าง

ขอบเขตผล ติภ ณัฑ 

ต วัอย างเคร ื องหมาย

มาตรฐานอ ุตสาหกรรม (มอก.)

สำน ักงานมาตรฐานผล ติภ ณัฑ 
อ ตุสาหกรรม (สมอ.)

หน วยงาน
ผล ติภ ณัฑ ช มุชน (OTOP)

ป จัจ ุบ ันครอบคล มุ 1,124 รายการ
ขอบเขตผล ติภ ณัฑ 

ต วัอย างเคร ื องหมาย

มาตรฐานผล ิตภ ัณฑ ช ุมชน (มผช.)

มาตรฐานผล ิตภ ัณฑ 
ประเภทต างๆ

แผนท ี  มาตรฐานผล ิตภ ัณฑ  ประเภทต างๆ
เอกสารประกอบการบรรยายว ิชาการ
เภส ัชกร ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี 

สำน ักงานมาตรฐานผล ติภ ัณฑ 
อ ุตสาหกรรม (สมอ.)

เน นท  ีกระบวนการ

HACCP
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