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 GAP ORGANIC

เป้าหมาย
ความปลอดภัย/คุณภาพ
ผลผลิต

อนุรักษ์ทรัพยากรดินและ
สิ่งแวดล้อม

การใช้พืชตัดแต่ง
พันธุกรรม (GMO)

ไม่อนุญาต ไม่อนุญาต

สารเคมีทางการเกษตร สามารถใช้ได้ ไม่อนุญาต

สารป้องกันกําจัด
ศัตรูพืช

อนุญาต
อนุญาตให้ใช้เฉพาะตามที่
มาตรฐานกําหนด



มาตรฐานการผลิต

จุดรวบรวมและแปรรูป

มาตรฐานระดับฟาร์มเกษตรกร



Salmonella E. coli Campylobacter

เชื้อจุลินทรีย์

สารพิษตกค้างในผลผลติ
ที่มา : www.thaipan.org

สิ่งปลอมปนในอาหาร

สิ่งปลอมปนอื่นๆ



มาตรฐานสมุนไพร

ขอบข่าย :
1.การเก็บจากป่า
2. การปลูก
3. การเก็บเกี่ยวและการแปรรูป

ประเทศไทย

มาตรฐานอ้างอิง :
   - มกษ.9001-2556

- GACP : 2003
- คู่มือการปลูกสมุนไพรที่เหมาะสม





มาตรฐานสมุนไพร

ขอบข่าย:
ครอบคลุมข้อกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ

การผลิตพืชสมุนไพร ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่
ปลูกจนถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

เพื่อให้วัตถุดิบพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพและปลอดภัย 
เหมาะสมสําหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย
คํานึงถึงสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน



มาตรฐานสมุนไพร

1. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชสมุนไพร 
(มกษ.3502-2561)

2. พืชสมุนไพรแห้ง เล่ม 1 : หัว เหง้า และราก (มกษ.3005 เล่ม 1-2563)
3. พืชสมุนไพรแห้ง เล่ม 2 : ใบ ส่วนเหนือดิน และทั้งต้น 

(มกษ.3005 เล่ม 2-2563)
4.   พืชสมุนไพรแห้ง เล่ม 3 : ดอก (มกษ.3005 เล่ม 3-2563)
5. พืชสมุนไพรแห้ง เล่ม 4 : ผลและเมล็ด (มกษ.3005 เล่ม 4-2563)
6. พืชสมุนไพรแห้ง เล่ม 5 : เปลือก และเนื้อไม้ (มกษ.3005 เล่ม 5-

2563)



มกษ.3502-2561

น้ํา พื้นที่ปลูก
วัตถุอันตรายทาง

การเกษตร

การจัดการคุณภาพใน
กระบวนการผลิต

การเก็บเกี่ยวและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

วัตถุอันตรายทาง
การเกษตร

สุขลักษณะสว่นบุคคล
บันทึกข้อมูลและ

การตามสอบ

ข้อกําหนด



มกษ.3502-2561

ข้อกําหนดที่ต้องปฏิบัติหากบกพร่องจะส่งผลกระทบทางตรงหรือรุนแรงต่อ
คุณภาพของพืชสมุนไพรและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค หรือ เป็น
ข้อกําหนดที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อกําหนดหลัก (major requirements)

ข้อกําหนดที่ควรปฏิบัติหากบกพร่องจะส่งผลกระทบทางตรงต่อปริมาณ
ผลผลิตของพืชสมุนไพร หรือ ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อคุณภาพของพืช
สมุนไพรและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ข้อกําหนดรอง (minor requirements)

ข้อกําหนดที่แนะนําให้ปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชสมุนไพร

ข้อแนะนํา (recommendation)

ระดับ
ข้อกําหนด



มกษ.3502-2561
รายการตรวจ หลัก รอง แนะนํา รวม

1 น้ํา 4 3 1 8

2 พื้นที่ปลูก 3 3 2 8

3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร 6 8 7 21

4 การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการ
เก็บเกี่ยว

6 9 5 19

5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 7 6 0 13

6 การเก็บรักษาและการขนย้าย 4 2 0 6

7 สุขลักษณะส่วนบุคคล 1 4 4 9

8 บันทึกข้อมูลและการตามสอบ 6 8 4 18

รวม 37 43 23 103



ข้อกําหนดที่ 1 น้ํา

1. น้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิต (แปลงปลูก)

2. น้ําที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

3. การอนุรักษ์แหล่งน้ําและการจัดการของเสีย



ข้อกําหนดที่ 1 น้ํา

น้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิต : หลัก

ลาํธาร/คลองธรรมชาติ สระ/บ่อขดุ บ่อบาดาลนํ�าตื�น/ลึก

น้ําในกระบวนการผลิต ต้องมาจากแหล่งที่ไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อผลิตผล

(แหล่งน้ําที่เสีย่งต่อการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายให้วิเคราะห์น้ํา) 



แหล่งนํ �า มีสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดการปนเปื�อนวตัถทุี เป็นอนัตรายต่อผลผลิต
ต้องแก้ไข สุ่มเก็บนํ �าวิเคราะห์ สารเคมีและจลุินทรีย์

ระดบัข้อกําหนด Major



ข้อกําหนดที่ 1 น้ํา

น้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิต (แปลงปลูก) : หลัก
กรณีใช้น้ําเสียจากโรงงานฯ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนได้

พิสูจน์แล้วว่าน้ําผ่านการบําบัดน้ําเสียและนํามาใช้ในการผลิตได้

(กรณีจําเป็นต้องใช้ต้องมีหลักฐาน หรือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าน้ํานั้นได้ผ่านการบําบัดน้ําเสีย
มาแล้ว และสามารถนํามาใช้ในกระบวนการผลิตได้)



ข้อกําหนดที่ 1 น้ํา (water)

น้ําที่ใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว : หลัก
แบ่งเป็น 2 กรณี

1. กําจัดสิ่งสกปรกเบื้องต้น ต้องใช้น้ําสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อน

2. น้ําที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่มหรือ
เทียบเท่า  โดยเฉพาะ  (1) น้ําที่สัมผัสส่วนผลผลิตที่บริโภค (2) น้ําที่
ตกค้างบนผลผลิต เช่น ใบ/พื้นผิว



ข้อกําหนดที่ 1 น้ํา

น้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิต (แปลงปลูก) : รอง

การวิเคราะห์น้ําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การจัดการความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนต่างๆ 



ข้อกําหนดที่ 2 พื้นที่ปลูก

พื้นที่ในการผลิตต้องเป็นไปในข้อกําหนดของกฏหมาย 
(หลัก)

เอกสารที่ไม่สามารถขอใช้รับรองมาตรฐานการผลิตพืชได้ ได้แก่ 
1. หนังสืออนุญาต สทก. เนื่องจากส่วนมากสิ้นสุดการอนุญาตแล้ว  

2. ภบท 5/ภบท11 (ต้องมีเอกสารอื่นประกอบ)



ข้อกําหนดที่ 2 พื้นที่ปลูก

พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายในผลผลิต (หลัก)

(หากเสี่ยงให้เก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์)



ข้อกําหนดที่ 2 พื้นที่ปลูก

กรณีที่จําเป็นต้องใช้พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต้องมีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่า
มีวิธีการบําบัดที่ลดการปนเปื้อนอยู่ในระดับปลอดภัยแล้ว (หลัก)



ข้อกําหนดที่ 2 พื้นที่ปลูก

การจัดทําผังแปลง โดยคํานึงผลกระทบความปลอดภัย

การจัดทํารหัสแปลง



ข้อกําหนดที่ 2 พื้นที่ปลูก

เก็บตัวอย่างดินอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต พื้นที่ปลูกไม่ควรก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม



ข้อกําหนดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

• ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ให้ใช้ตามคําแนะนํา หรือ 
อ้างอิงคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร หรือ ตามคําแนะนํา
ในฉลากที่ขึ้นทะเบียน

• หยุดใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรก่อนเก็บเกี่ยวตาม
      คําแนะนํา
• กรณีสงสัยให้สุ่ม ถ้าผลเกินค่ามาตรฐานให้ตรวจสอบหา
       สาเหตุ รวมถึงกําหนดแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ํา



ข้อกําหนดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ห้ามใช้หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ห้าม
ผลิต นําเข้า ส่งออก หรือ มีไว้ครอบครอบ ตามพระราชบัญญัติ

วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ชนิดความเป็นพษิ พษิโดยปาก(สูตรนํ�า) ปริมาณ (นน.70กก.) ชื อสารเคมี

    ร้ายแรงยิ ง (สีแดง) < 20 2-3 หยด คาร์โบฟูราน (8)

    ร้ายแรง (สีแดง) 20-200 1 ช้อนชา โอเมโทเอต (50)

    ปานกลาง (สีเหลอืง) 200-2,000 35 กรัม หรือ 2 ช้อนโต๊ะ (ฯลฯ มขีายทั วไป)

    น้อย (สีนํ�าเงนิ) > 2,000 > 2 ช้อนโต๊ะ ไดโนทฟีูแรน (2,000)

สารกําจัดศัตรูพืชที่มีพิษสูง ดูจาก ค่า LD50 คือ ระดับความเป็นพิษที่ฆ่าหนูตาย 50 % (มก./กก. ของนน.ตัว)



ข้อกําหนดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

การผลิตเพื่อส่งออกให้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรตามที่ประเทศคู่ค้า
หรือข้อกําหนดของประเทศคู่ค้า (Major)



ข้อกําหนดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

มีบันทึกรายการหรือจัดทําบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่
เก็บไว้ในสถานที่เก็บ



ข้อกําหนดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
ทําความสะอาดเครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและอุปกรณ์หลัง
การใช้ทุกครั้ง และ กําจัดน้ําล้างด้วยวิธีที่ไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อนสู่

สิ่งแวดล้อม (Major)



ข้อกําหนดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือ ผู้ควบคุม ต้องมีความรูใ้นการใช้วัตถุอันตราย
ทางการเกษตรที่ถูกต้อง รู้จักศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใช้ เครื่องพ่น

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Major)



ข้อกําหนดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ข้อกําหนดรอง (Minor) และข้อแนะนํา (Recommendation)
• การเลือกเครื่องฉีดพ่น และ การดูแลรักษา
•  การเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร  และสารเคมีอื่น
•  การกําจัดภาชนะบรรจุที่ใช้หมดแล้ว
•  สุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน



ข้อกําหนดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

3.9 เก็บวตัถอุนัตรายทางการเกษตรชนิดตา่งๆ ในสถานที เฉพาะเป็น
สดัสว่น เพื อป้องกนัการปนเปื�อนของสารแตล่ะชนิด และสามารถ
ควบคมุการหยิบใช้ได้ ไมท่ําให้เกิดการปนเปื�อนสูผ่ลิตผลและไมเ่กิด
อนัตรายตอ่บคุคล



ข้อกําหนดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

3.8 วตัถอุนัตรายทางการเกษตรที ยงัคงเหลืออยูใ่นภาชนะบรรจ ุซึ งใช้
ไมห่มดในคราวเดียว ให้ปิดฝาให้สนิทและเก็บในสถานที เก็บวตัถุ
อนัตรายทางการเกษตร หากมีการเปลี ยนถ่ายภาชนะบรรจตุ้อง
ระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนถกูต้อง



ข้อกําหนดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

3.10 จดัเก็บสารเคมีอื น เช่น นํ �ามนัเชื �อเพลิง สารทําความสะอาด สาร
อื นๆ ที ไมไ่ด้ใช้ทางการเกษตร ให้เป็นสดัสว่นเพื อป้องกนัการ
ปนเปื�อนสูส่ิ งแวดล้อม



ข้อกําหนดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

3.5 เลือกใช้เครื องพน่สารเคมีและอปุกรณ์ หวัฉีด วิธีการพน่
สารเคมีที ถกูต้อง โดยตรวจสอบเครื องพน่สารเคมีให้อยู่
ในสภาพพร้อมที จะใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ



ข้อกําหนดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

3.6 ไม่ใช้วัตถุอันตรายทาการเกษตรมากกว่าสองชนิดผสมกัน เว้นแต่มี
คําแนะนําของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

3.7 ใช้ระบบการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานที่เหมาะสม 

3.20 มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3.21 มีเอกสารคําแนะนําการปฏิบัติ 
กรณีที่มีอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินแสดงไว้
ชัดเจน



ข้อกําหนดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

3.12 ภาชนะบรรจวุตัถอุนัตรายทางการเกษตรที ใช้หมดแล้วต้อง
ทําลายหรือกําจดัด้วยวิธีที ถกูต้อง เพื อป้องกนัการนํา
กลบัมาใช้

3.13 วตัถอุนัตรายทางการเกษตรที เสื อมสภาพหรือหมดอาย ุ
ต้องเก็บในสถานที เฉพาะ และทําลายหรือกําจดัด้วยวิธี
ที ถกูต้องเพื อป้องกนัการนํากลบัมาใช้



ข้อกําหนดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร
3.16 ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากอันตรายที่เกิดจาก

การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

3.17 ผู้ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องสวมเสื้อผ้ามิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกันสารพิษ ได้แก่ 
หน้ากาก หรือผ้าปิดจมูก ถุงมือ หมวก และสวมรองเท้า เพื่อป้องกันอันตรายจาก
สารพิษ

�

3.18 การพ่นต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา และระวังละอองฟ้งกระขายปนเปื้อนแปลงข้างเคียง





ข้อกําหนดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

3.19 ผู้พน่ต้องอาบนํ �า สระผม และเปลี ยนเสื �อผ้าทนัทีหลงั
การพน่วตัถอุนัตรายทางการเกษตร เสื �อผ้าที สวมใส่
ขณะพน่สารต้องนําไปซกัให้สะอาดทกุครั �ง โดยซกัแยก
จากเสื �อผ้าที ใช้ปกติ



ข้อกําหนดที่ 4 : การจัดการคุณภาพก่อนการเก็บเกี่ยว

• แผนควบคุมการผลิต / การจัดการในขั้นตอนการผลิต
• การดูแลรักษา
• ปัจจัยการผลิต
• เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร
• การกําจัดของเสียและสิ่งของที่ไม่ใช้ หรือไม่เกี่ยวข้อง
  กับการผลิต



• แผนควบคุมการผลิต / การจัดการในขั้นตอนการผลิต

แผนควบคุมการผลิต : เพื่อกําหนดมาตรการในการควบคุมในแต่ละ
ขั้นตอนที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัย และ/หรือคุณภาพของผลิตผล 
และ/หรือสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิ
ภาพของผู้ปฏิบัติงาน

CP   = Control Point หรือ จุดที่ต้องควบคุม
CCP = Critical Control Point หรือ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม

ข้อกําหนดที่ 4 : การจัดการคุณภาพก่อนการเก็บเกี่ยว



ขั้นตอน ผลกระทบ CP/CCP การควบคุม การเฝ้าระวัง

การเลือกพันธุ์และกิ่ง
พันธุ์

ไม่ตรงตามความ
ต้องการของตลาด

CCP ใช้กิ่งพันธุ์ปลอดโรค 
ตรงตามสายพันธุ์

ตรวจสอบแหล่งที่มาของกิ่ง
พันธุ์

การเตรียมต้นหลัง
การเก็บเกี่ยว

ต้นไม่สมบูรณ์ 
ผลผลิตไม่มีคุณภาพ

CP - การใช้ปุ๋ยให้เหมาะสม
- การควบคุมโรคและ
แมลง

-การใส่ปุ๋ยตามระยะการ
เจริญเติบโตของพืข และ 
ถูกสูตร ในอัตราที่เหมาะสม
- มีการสํารวจ เมื่อพบการ
ระบาดพ่นสารเคมีให้ถูกกับ
ชนิดโรคและแมลง

การเตรียมต้นก่อน
การออกดอก

การออกดอกน้อย
ผลผลิตด้อยคุณภาพ

CP .................................... ..........................................

การเตรียมต้นระยะ
ออกดอกถึงระยะ
ก่อนการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตไม่มีความ
ปลอดภัย และ ไม่มี
คุณภาพ

CCP ...................................... ...........................................

ตัวอย่างการจัดทําแผนควบคุมคุณภาพ



4.14 การให้น้ําที่เหมาะสมกับความต้องการของพืช โดยคํานึงถึงการ
       ผลิตสารสําคัญ (major)
4.15 กรณีปลูกเป็นพืชแซมต้องมีมาตรการจัดการไม่ให้มีการปนเปื้อน
      วัตถุอันตรายทางการเกษตร
4.16 การป้องกันศัตรูพืชที่ไม่กระทบต่อความปลอดภัยและคุณภาพ
4.17 ตรวจสอบการเข้าทําลายของศัตรูพืชอย่างสม่ําเสมอ
4.18 การวบคุมวัชพืชให้อยู่ในระดับไม่เสียหายต่อการเจริญเติบโต

• การดูแลรักษา

ข้อกําหนดที่ 4 : การจัดการคุณภาพก่อนการเก็บเกี่ยว



• ปัจจัยการผลิต (รายการปัจจัยการผลิต แหล่งที่มา รายละเอียด) 
1. เมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์ต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ (major)
2. ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน : 

- ไม่ใช่สิ่งขับถ่ายคนมาเป็นปุ๋ย (Major)
- พื้นที่เก็บรักษา ผสม ขนย้าย ต้องแยกเป็นสัดส่วนและอยู่ในริเวณที่

       ไม่เกิดการปนเปื้อน
    - หากมีการผลิตใช้เองต้องผ่านกระบวนการหมักหรือย่อยโดยสมบูรณ์ 
      (บันทึกวิธีการผลิต)

ข้อกําหนดที่ 4 : การจัดการคุณภาพก่อนการเก็บเกี่ยว



2. เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร :
- มีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การจัดเก็บเป็นสัดส่วน ปลอดภัย

            ง่ายต่อการนําไปใช้ 
          - มีการตรวจสอบให้มีความเที่ยงตรงอย่างน้อยปีละครั้ง
           - มีการทําความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงภาชนะที่ใช้
             ทั้งก่อนและหลังใช้งานเสร็จแล้ว

ข้อกําหนดที่ 4 : การจัดการคุณภาพก่อนการเก็บเกี่ยว



ข้อกําหนดที่ 5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

• การเก็บเกี่ยว
• อุปกรณ์และพาหนะ
• มาตรการการป้องกันการปนเปื้อนและการปนเปื้อนข้าม



ข้อกําหนดที่ 5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

• การเก็บเกี่ยว
   5.1 เก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงปริมาณ
สารสําคัญ (major)
    5.2 เก็บเกี่ยวด้วยวิธีที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ (major)



ข้อกําหนดที่ 5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

• อุปกรณ์ (สะอาด และไม่ทําให้ผลผลิตเสียคุณภาพ)
   



ข้อกําหนดที่ 5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

•มาตรการการป้องกันการปนเปื้อนและการปนเปื้อนข้าม

แปลงปลูก

สถานที่
ปฏิบัติงานและ

พักผลผลิต



ข้อกําหนดที่ 6 การเก็บรักษาและการขนย้าย

• สถานที่เก็บรักษา
• ภาชนะบรรจุ
• มาตรการรักษาความชื้นของสมุนไพรระหว่างการขนส่ง



ข้อกําหนดที่ 6 การเก็บรักษาและการขนย้าย

สถานที่เก็บรักษา
    ถูกสุขลักษณะ / ป้องกันการปนเปื้อนข้าม / 

ป้องกันการสูญเสียคุณภาพ และศัตรูพืช



ข้อกําหนดที่ 6 การเก็บรักษาและการขนย้าย

ภาชนะบรรจุ
    รักษาคุณภาพของสมุนไพร / ป้องกันการปนเปื้อนข้าม



ข้อกําหนดที่ 6 การเก็บรักษาและการขนย้าย

มาตรการรักษาความชื้นของสมุนไพรระหว่างการขนส่ง
กรณีกัญชา :  กําหนดความชื้นในช่อดอกต้องไม่เกิน 9% w/w

(Thai herbal Pharmacopoeia,2019)



ข้อกําหนดที่ 7 : สุขลักษณะส่วนบุคคล

• สุขอนามัยส่วนบุคคล
- มีการดูแลสุขลักษณะสว่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการผลติที่สมัผัสผลผลติ เพื่อ
  ป้องกันการปนเปื้อนข้าม (major)
- ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง (รวมถึงการจ้าง)
- มีสิ่งอํานวยความสะดวกเพยีงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- กรณีเจ็บป่วยต้องรายงานให้เจ้าของทราบ
- ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง



ข้อกําหนดที่ 8 : ข้อกําหนดมาตรฐาน

1. เอกสารและบันทึกข้อมูล (กระบวนการผลิต)

2. การตามสอบและการทบทวนวิธีปฏิบัติ (จําหน่าย)

3. การจัดการข้อร้องเรียน
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ข้อกําหนดที่ 8 : ข้อกําหนดมาตรฐาน
การตามสอบ และ การทบทวนวิธีปฏิบัติ

1. การตามสอบ

- ผลผลิตระหว่างเก็บเกี่ยวต้องระบุรุ่นการผลิต ตรวจสอบที่มาได้

- บันทึกข้อมูลผู้รับซื้อ แหล่งจําหน่าย รวมถึงปริมาณ

    - เก็บบันทึกอย่างน้อย 2 ปี 

    - กรณีพบการผลิตที่ไม่ปลอดภัยต้องสืบหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไข


