
 
 

 
 

 

   

สุขลักษณะส่วนบุคคล (personal hygiene) เป็นข้อปฏิบัติของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานที่ผลิตอาหาร  
ตาม Good Manufacturing Practice (GMP) เพื่อช่วยลดหรือป้องกันการปนเปื้อน ที่จะนำอันตรายไปสู่อาหาร
(food hazard) ทั้งอันตรายทางกายภาพ อันตรายทางเคมี และอันตรายทางจุลินทรีย์ ดังนั้นบุคลากรควรมีสุขภาพ
และสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี รวมทั้งควรได้รับการฝึกอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยสามารถจำแนกบุคลากรที่เก่ียวข้องในสถานที่ผลิตอาหารได้ดังน้ี 

 

1. ผู้ปฏิบตัิงาน  

ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติส่วนบุคคลเพ่ือป้องกันหรือลดการปนเป้ือนของอาหาร และพื้นผิวที่

สัมผสักับอาหาร ดังน้ี 

ก่อนเข้าทำงาน 

สถานะทางสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน : หากผู้ปฏิบัติงานป่วย หรือผู้สงสัยว่าป่วย หรือเป็นพาหะนำโรคหรือ
เจ็บป่วย ต้องห้ามเข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป  
โดยมีอาการดังน้ี 

- ไม่เป็นโรคหรือเป็นพาหะของโรค เช่น โรคทางเดินอาหาร หรือ ทางเดินหายใจ หรือ การไอ จาม 
 เป็นหวัด  

- ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคน่ารังเกียจตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่  โรคเรื ้อน  
วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเร้ือรัง โรคเท้าช้าง โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  

- ไม่มีบาดแผลอันอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่อาหาร  

- มีการตรวจสุขร่างกายและมีใบรับรองแพทย์ (ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม) อย่างน้อยปี 1 ครั้ง และกรณี
พนักงานใหม่ต้องมีการตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน 

 

 

 

สุขลักษณะส่วนบุคคล (PERSONAL HYGIENE) 
     



 
 

 
 

 

ระหว่างการทำงาน 

ในระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามข้อควรปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดี ดังนี้ 
(1) การแต่งกาย 

 ผู้ที่ปฏิบัติงานที่สัมผสักับอาหารในข้ันตอนหลังการฆ่าเช้ือหรืออาหารท่ีพร้อมบริโภคทันที  
ต้องมีหมวกตาข่ายหรือผ้าคลมุผม ผ้ากันเป้ือน และผ้าปิดปาก ในขณะปฏิบัติงานและใช้
เฉพาะบริเวณ High Care Area 

 กรณีปฏิบัติงานในบริเวณพ้ืนที่ผลิต ต้องมีหมวกตาข่ายหรือผ้าคลุมผม เป็นอย่างน้อย ท้ังน้ี 
กรณีไม่ใช้ผ้ากันเป้ือน ชุดท่ีปฏิบัติงานต้องสะอาด 

 มีมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนจากรองเท้าที่ใช้บริเวณผลิต เช่น การเปลี่ยนรองเท้าที่
สะอาดก่อนเข้าบริเวณผลิต รวมถึงพิจารณาการทำความสะอาดรองเท้าที่ใช้ในบริเวณผลิต  

 ชนิดรองเท้าที่เหมาะสม 
o รองเท้า “บูธ” ใช้ในบริเวณพ้ืนที่เปียก  
o รองเท้า “หุ้มสน้” ใช้ในบริเวณพ้ืนท่ีแห้ง 

 กรณีจำเป็นต้องเดินบนพ้ืนผิวสัมผสัอาหาร เช่น บริเวณพ้ืนลำเลียงน้ำแข็ง  ซอง ต้องมี
กฎระเบียบให้ผู้ปฏิบัติงานเปล่ียนรองเท้าที่สะอาดหรือมีการสวมถุงครอบเท้าก่อนเข้าบริเวณ
ผลิตและใช้เฉพาะบริเวณน้ีอย่างเคร่งครัดเท่าน้ัน 

 กรณีผู้ปฏิบัติงานทำงานในบริเวณความเสี่ยงต่ำ (Low Care Area) เช่น บริเวณรับวัตถุดิบ 
บริเวณล้างทำความสะอาด ต้องมีมาตรการรองเท้าก่อนเข้าบริเวณความเสี่ยงสูง (High Care 
Area) คือ ห้องบรรจุ อย่างเหมาะสม 

 ห้ามสวมเคร่ืองประดับต่างๆ ขณะปฏิบัติงาน เช่น ต่างหู แหวน สร้อยคอ นาฬิกา  
 เล็บมือต้องตัดให้สั้นอยู่เสมอและห้ามทาเลบ็  

 

 

 

 

 

 

 

 มีการสวมหมวกคลุม ผ้าคลมุ หรือตาข่าย ซึง่สามารถคลุมเส้นผม 
ตลอดใบหู เพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจากเส้นผม รังแค และส่ิงสกปรก
อ่ืนๆ ในส่วนของศีรษะลงสู่กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 

 กรณีมีหนวดเคราควรโกนให้สัน้หรือมีผ้าคลมุ  
 สวมชุดหรือผ้ากันเป้ือน 

 สวมผ้าปิดปากตามความจำเป็น เช่น ในกรณีปฏิบัติการกับอาหาร 
ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว หรืออาหารท่ีพร้อมบริโภค และไมม่ภีาชนะปกปิด 

ลักษณะที่เหมาะสมยอมรับได ้ X 



 
 

 
 

 

 

(2) การล้างมือ 

 ล้างมือให้สะอาดก่อนเริ่มปฏิบัติงานหรือเข้าไปในบริเวณผลิต และภายหลังกลับจากหอ้งน้ำ
หรือห้องส้วม หรือหลังออกนอกบริเวณผลิต หรือภายหลังจากสัมผัสสิ่งทีก่่อให้เกิดการ
ปนเปื้อน รวมถึงกรณีสวมถุงมือ ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสวมถุงมือ  

 เมื่อผู้ปฏิบัติงานเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานในส่วนไม่สัมผัสอาหาร หรือการทำความสะอาด  

มาเป็นการปฏิบัติงานสัมผัสอาหาร ผู้ปฏิบัติงานต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ หรือล้างมืออย่างดีก่อน
เริ่มงานสัมผัสอาหาร 

 ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ ขัดถูให้ทั่วทุกส่วนของพ้ืนผิวมือ ระหว่างน้ิว ด้านหลังมือ ข้อมือ และใต้
เล็บมือ อย่างน้อย 20 วินาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด เพ่ือกำจัดเช้ือจุลินทรีย์ที่อาจติดมากับฝ่า
มือ ทำใหม้ือแห้ง หรือใช้น้ำยาฆ่าเช้ือ โดยมีวิธีการล้างมือท่ีถูกต้อง ดังน้ี 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 (3) วิธีการปฏิบัติงาน 

 มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในจุดหรือบริเวณที่จำเป็น เพ่ือใช้ในการสื่อสารและเพ่ือ
ป้องกันการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง เช่น ข้ันตอนการการพาสเจอไรส์ ข้ันตอนการล้างทำความ
สะอาดแบบ CIP เป็นต้น 

 มีการติดป้ายคำเตือนด้านสุขลักษณะในตำแหน่งท่ีเห็นง่าย โดยมีการติดป้ายคำเตือน/
คำแนะนำด้านสุขลักษณะตามจุดปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือเป็นการเตือนผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติ
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างปา้ยคำเตือนด้านสุขลักษณะ 



 
 

 
 

 

 

 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

    

 

 

 

 

 

ข้อควรปฏบิตัิด้านสุขลักษณะของผู้ปฏิบตัิงาน 

ล้างมือใหส้ะอาดทุกครั้งก่อนและหลงัการปฏิบัติงาน  

สวมหมวกคลมุผมหรือตาข่ายคลุมผม 

หากสวมถุงมือในการปฏิบติังาน  
ถุงมือที่ใช้ควรสะอาดไม่ชำรดุ

      ไม่สบูบหุร่ี ไม่บ้วนนำ้ลาย-นำ้มูกขณะปฏิบัติงาน  

สวมเสื้อหรือชดุกันเปื้อนท่ีสะอาด 

สวมผ้าปิดปากทุกครั้งเม่ือต้องทำงานท่ีสัมผัสกับอาหาร 

ทำความสะอาดรองเทา้ที่ใชใ้นบริเวณผลิต 

ไม่รับประทานอาหารหรือนำสิ่งอื่นใด 
เข้าปากขณะปฏิบัติงาน



 
 

 
 

 

 

  (4) การฝึกอบรม 

ควรมีการอบรมผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับอย่างเหมาะสม อย่างน้อยเก่ียวกับสุขลักษณะทั่วไป ความรู้
เกี่ยวกับการผลิตอาหารประเภทนั้น ๆ และตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และควรมี
หลักฐานหรือบันทึกผลการอบรม 

 

หลังการทำงาน 

 
เมื่อปฏิบัติงานเสร็จในแต่ละวัน ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติด้านสุขลักษณะที่ดี โดยการสำรวจ และทำความ

สะอาดเครื่องแต่งกายของตนเองให้สะอาด พร้อมใช้งาน เช่น หมวก ผ้ากันเป้ือน รองเท้า ถุงเท้า เป็นต้น  
 

2. บุคคลภายนอก 

บุคคลภายนอก หมายถึง ผู้ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปในบริเวณผลิตเพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อน เช่น กรรมการผู้จัดการ ผู้ตรวจประเมินภายนอก ผู้เย่ียมชม ลูกค้า อย่างน้อยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้าน
สุขลักษณะเช่นเดียวกับผู้ปฎิบัติงานในบริเวณผลิต 

 

 

 

             

 

 

 

 

 



 
 

 
 

          

          

    การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Product recall) หมายถึง กระบวนการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากตลาด ที่ซึ่งผลิตภัณฑ์
อยู่ในมือผู้บริโภคแล้ว และถูกนำกลับมาทำลาย  อาจถูกค้นพบโดยฝ่ายประกันคุณภาพของสถานที่ผลิต หรือเป็นข้อมูล
จากผู้บริโภคหรือตัวแทนจําหน่าย ดังนั้นเมื่อพบปัญหาความไม่ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร จะต้องมีวิธีการในการ
เรียกคืนสินค้ารุ่นนั้นๆ มาได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว ผู้ผลิตอาหารควรกำหนดมาตรการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ถูก 
เรียกคืน ด้วยการแยกและกักผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา โดยผู้ที่มีความรู้และได้รับมอบหมายในการควบคุมกระบวนการผลิต 
ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่แยกและกักไว้ไปดำเนินการด้วยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีความปลอดภัย เช่น  
การนำไปผลิตใหม่  การทำลายผลิตภัณฑ์ทิ้ง รวมทั้งมีป้ายบ่งชี้แสดงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค และควรให้มี
การทดสอบการเรียกผลิตภัณฑ์คืน (Test Recall) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางที่โรงงานจัดทําข้ึน 
มีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติได้จริง 

ดังน้ันผู้ผลิตอาหารต้องมีการบันทึกเก่ียวกับชนิด ปริมาณการผลติของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนข้อมูลการจำหน่าย แหล่ง
กระจายสินค้า หรือผู้รับซื้อ เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอสามารถติดตามเรียกคืนสินค้าและจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาได้
อย่างทันท่วงที ทั้งน้ีข้ันตอนอาจแตกต่างไปขึ้นกับมาตรการในแต่ละสถานที่ผลิต  โดยมีตัวอย่างข้ันตอนดังน้ี 

  

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (RECALL PRODUCT) 
re    

1. กำหนดช่องทางรับคำร้อง

2. รับและบันทึกการร้องเรียน

3. ดำเนินการแก้ไขปัญหา

4. ประเมินคำร้องเรียน

5. อนุมัติวิธีการดำเนินการ

6. แจ้งรายละเอียดการดำเนินงาน

7. ปิดคำร้องเรียน

ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน 

ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน 

ผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการ 

ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน 

ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน 



 
 

 
 

 

 มีรายละเอียดแต่ละข้ันตอน ดังน้ี 

1. กำหนดช่องทางรับคำร้อง 

เปิดช่องทางให้มีความหลากหลายเพื่อรับข้อร้องเรียน เช่น ทางโทรศัพท์ พนักงาน ขนส่ง ทางอินเตอร์เน็ต 
กล่อง/ตู้รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า และ แอพพิเคช่ันต่างๆ  

2. รับและบันทึกการร้องเรียน   
เมื ่อฝ่ายรับเรื ่องร้องเรียน ได้ร ับคำร้องเรียนจากลูกค้า ให้บันทึกข้อมูลอย่างละเอียดลงในแบบบันทึก 
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อนําไปใช้งานต่อไปได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และนําข้อมูลดังกล่าวแจ้งไปยังผู้จัดการ
โรงงานให้รับทราบต่อไป  

3. ดำเนินการแก้ไขปัญหา 
เมื่อผู้จัดการโรงงานรับทราบข้อมูลการร้องเรียนจากแบบบันทึกข้อร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีการประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหา พร้อมกับ
บันทึกวิธีปฏิบัติลงในบันทึกข้อร้องเรียน 

4. ประเมินคำร้องเรียน 
กรณีที่แก้ปัญหาให้ลูกค้าในขั้นตอนที่ 3 แล้ว แต่ลูกค้ายังไม่พอใจ หรือวิธีการแก้ปัญหานั้นไม่ใช่การทํางานปกติ 
ฝ่ายรับคําร้องเรียนต้องทําการประเมิน คําร้องเรียนนั้นๆแล้วแจ้งผู้จัดการโรงงานให้รับทราบผลการประเมิน 
เพ่ือหาวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมต่อไป 

5. อนุมัติวิธีการดำเนินการ 
หลังจากที่ประเมินคําร้องเรียนของลูกค้าและบันทึกวิธีปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาลงในแบบฟอร์มการรับข้อร้อง
เรียนจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้จัดการหรือผู้บริหารพิจารณาเพื่อรับรองวิธีปฏิบัติอีกชั้นหนึ่งพร้อมทั้งอนุมัติ
รับรองวิธีปฏิบัติที ่กําหนดไว้เนื ่องจากบางกรณีอาจเป็นคําร้องเรียนเรื ่องใหม่ระดับองค์กร หากพนักงาน
พิจารณาว่าเป็นเรื่องเล็กและกําหนดวิธีการแก้ไขไม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียหายแก่องค์กรได้ ซึ่งผู้จัดการหรือ
กรรมการผู้จัดการจะพิจารณาจากกรณีปัญหาและการแก้ไขในภาพรวมขององค์กร 

6. แจ้งรายละเอียดการดำเนินงาน 
ส่งรายละเอียดคําร้องเรียนที่อนุมัติวิธีการแก้ไขจากผู้จัดการหรือผู้บริหารแล้ว ไปให้หัวหน้าฝ่าย/ผู้จัดการฝ่าย
และผู้เก่ียวข้องแก้ไขตามที่กําหนดไว้นอกจากน้ีจะต้องแจ้งให้ลูกค้าผู้ร้องเรียนได้รับทราบวิธีการแก้ไขปัญหาของ
สถานที่ผลิตและผลที่ได้รบั  

7. ปิดคำร้องเรียน 
เมื่อได้ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ี 6 เสร็จสิ้นแล้วและลูกค้าพอใจ ฝ่ายรับคําร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการ
รับคําร้องเรียนจากลูกค้าทําการสรุปเปอร์เซ็นต์คําร้องเรียนที่ปิดต่อคําร้องเรียนทั้งหมดในแต่ละเดือน 


