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การปฏิบัติที่ดีดานสุขลักษณะสําหรับการแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

ดวยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร  เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร  เร่ือง  
การปฏิบั ติที่ ดีด าน สุขลักษณะสําหรับการแปรรูป สัตวน้ํ า เบื้อ งตน   เปนมาตรฐานทั่ วไป   
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพื่อสงเสริมสินคาเกษตรใหไดคุณภาพ  
มาตรฐานและปลอดภัย 
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มาตรฐานสินคาเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงออกประกาศ  
เร่ือง  กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : การปฏิบัติที่ดีดานสุขลักษณะสําหรับการแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน  
มาตรฐานเลขที่  มกษ.  7420 - 2552  ไวเปนมาตรฐานทั่วไป  ดังมีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

ธีระ  วงศสมุทร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 



                                                                                       มกษ. 7420-2552                             

แกไข วันที่  18  กย  2552 

1

มาตรฐานสินคาเกษตร 

การปฏิบัติท่ีดีดานสุขลักษณะสําหรับ 

การแปรรูปสัตวนํ้าเบื้องตน 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดหลักปฏิบัติท่ีดีดานสุขลักษณะสําหรับการแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน ตั้งแต               

อาคารและสถานท่ี  การรับสัตวน้ํา การเตรียมวัตถุดิบหรือการแปรรูปเบื้องตน การรอพัก และการเก็บรักษา 

เพ่ือใหไดผลิตภัณฑสัตวน้ําท่ีปลอดภัย มีคุณภาพเหมาะแกการใชเปนวัตถุดิบในโรงงานแปรรูปสัตวน้ําหรือ

จัดจําหนายเพ่ือแปรรูป และ/หรือปรุงสุกตอไป ท้ังนี้ ไมรวมการแปรรูปเบื้องตนในโรงงานผลิตซ่ึงมี

มาตรฐานกําหนดไวเปนการเฉพาะ 

2 นิยาม  

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 สุขลักษณะ (hygiene) หมายถึง สภาวะและมาตรการตางๆ ท่ีจําเปนในกระบวนการผลิต เพ่ือให

ผลิตภัณฑท่ีไดมีความปลอดภัยและเหมาะสมกับการบริโภค 

2.2 การแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน หมายถึง การเตรียมวัตถุดิบ เชน ตัดหัว ควักไส แกะเปลือก แลเนื้อ ตม นึ่ง 

เพ่ือเปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานแปรรูปเปนผลิตภัณฑสุดทายหรือจัดจําหนายเพ่ือนําไปแปรรูปหรือปรุงสุก

ตอไป ซ่ึงตอไปจะเรียกวา การผลิตเบื้องตน  

2.3 วัตถุดิบ หมายถึง สัตวน้ําท่ีไดจากธรรมชาติหรือจากการเพาะเลี้ยง ซ่ึงนําไปใชในการแปรรูปสัตวน้ํา

เบื้องตนเพ่ือเปนผลิตภัณฑอาหารสําหรับการบริโภค  

 2.4 ผลิตภัณฑสัตวน้ํา (fishery products) หมายถึง วัตถุดิบท่ีผานกระบวนการผลิตในสถานแปรรูปสัตว

น้ําเบื้องตน เพ่ือนําไปผลิตตอในโรงงานแปรรูปอ่ืน หรือจัดจําหนายเพ่ือนําไปแปรรูปหรือปรุงสุกตอไป  

 



มกษ. 7420-2552                                  2

3 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 

เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน ใหเปนไปตามตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 

(ขอ 3) 

รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

1. อาคารและสถานท่ี    

1.1 ทําเลท่ีตั้ง  
 

 1.1.1 อยูในสภาพแวดลอมท่ีไม

เส่ียงตอการปนเปอนผลิตภัณฑ

สัตวน้ํา 

1.1.1 ตรวจสภาพแวดลอมและ

หลักฐานประกอบท่ีเก่ียวของ 

 1.1.2 พ้ื น ท่ี บ ริ เ วณ น อก ตั ว

อาคารที่อยูในความดูแลของสถาน

แปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน ตองอยูใน

สภาพสะอาด 

1.1.2 ตรวจสถานที่ 

 

1.2 การออกแบบ   

 
1.2.1 การวางผังอาคารผลิต 

และสายการผลิตเอ้ืออํานวยตอ

การปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะ 

และสะดวกในการดูแลรักษาความ

สะอาด  

 

1.2.1.1 ตรวจสถานท่ี และ/หรือ

เอกสารท่ีเ ก่ียวของ เชน  แผนผัง

อาคารผลิต  
1.2.1.2 หากตรวจพบว าอยู ใน

สภาพเส่ียงใหตรวจมาตรการปองกัน

การปนเปอน 

   1.2.2  พ้ืนของสถานท่ีผลิตทํา

ดวยวัสดุทนทาน มีผิวเรียบ ไมล่ืน 

ไมดูดซับน้ํา 

1.2.2 ตร วจ สภ าพขอ งพื้ น ผิ ว

อาคาร 

 

 1.2.3 เพดานและผนังหองผลิต 

มีผิวเ รียบ ไมดูดซับน้ํา และทํา

ความสะอาดงาย 

1.2.3 ตรวจสภาพเพดานและผนัง 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

 1.2.4 ทางระบายน้ําในบริเวณ

ผ ลิ ต มี จํ า น ว น แ ล ะ ข น า ด ที่

เหมาะสม และระบายน้ําไดดี  

1.2.4 ตรวจการระบายน้ํา 

 

 1.2.5 มีการระบายอากาศ กล่ิน 

ควัน ไอน้ํา และความรอน ไดดี 

ไมทําใหเ กิดการควบแนนของ  

ไอน้ํา 

1.2.5 ตรว จ ระบบกา รระบ าย

อากาศ 

 1.2.6 มีแสงสว างเ พียงพอใน

บริเวณปฏิบัติงาน และมีฝาครอบ

หลอดไฟทุกดวง 

1.2.6 ตรวจแสงสวางหรือตรวจดวย

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

 1.2.7 มีสถานท่ีเปล่ียนเส้ือผา/ใส

ชุดปฏิบัติงาน  และเ ก็บของใช

สวนตัวของพนักงานแยกเปน

สัดสวนออกจากบริเวณผลิต  

1.2.7 ตรวจสถานท่ีเก็บเส้ือผาและ

ของใชสวนตัว 

1.3 วัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ    
  

ทุกชนิด 1.3.1 วัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ

ทุกชนิดท่ีใชในบริเวณทําการผลิต

ท้ังท่ีสัมผัสโดยตรงหรือท่ีไมสัมผัสกับ

ผ ลิตภัณฑต อง เหมาะ กับการ  

ใชงาน สะดวกตอการบํารุงรักษา 

1.3.1 ตรวจวัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ 

 
1.3.2 ภาชนะ และอุปกรณท่ีทําความ

สะอาดแลว ตองมีท่ีเก็บท่ีไมกอใหเกิด

การปนเปอน 

1.3.2   ตรวจท่ี เก็บของภาชนะและ

อุปกรณท่ีทําความสะอาดแลว 

2. การควบคุมการผลิต   

2.1 วัตถุดิบ   
 

2.1.1  แยกรุนวัตถุดิบอยางชัดเจน

บั นทึกและบ งช้ี รายละเอี ยดถึ ง

แหลงท่ีมา 
 

 

 
2.1.1.1 ตรวจสอบการระบุท่ีมาของ

วัตถุดิบ 

 2.1.1.2 ตรวจบันทึกการรับวัตถุดิบ 

 



มกษ. 7420-2552                                                                                                                    

แกไข วันที่  18  กย  2552 

4

รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

 
2.1.2  อุณหภู มิของวัต ถุดิบ ท่ี

รับเขาควรใกลเคียง 0
O
C (ยกเวน

วัตถุดิบมีชีวิต เชน หอยสองฝา)

พรอมบันทึก กรณีวัตถุดิบท่ีรับเขา

มี อุณหภู มิ สู ง  ตองตรวจสอบ

คุณภาพและลดอุณหภูมิกอนนํา  

ไปผลิต 

 

2.1.2.1  ตรวจบันทึกการวัดอุณหภูมิ

ของวัตถุดิบ  
2.1.2.2  ตรวจสอบอุ ณหภู มิ ของ

วัตถุดิบท่ีรับเขา 

 
2.1.3  ตรวจสอบคุณภาพของ

วัตถุดิบทุกรุน พรอมบันทึกผล 

และคัดแยกวัตถุดิบท่ีไมเหมาะสม

ออกกอนนําไปผลิต 

2.1.3  ตรวจบันทึกผลการตรวจรับ
วัตถุดิบ 

2.2 สารเติมแตงอาหาร (วัตถุ 

เจือปนอาหาร (food additives1/
)) 

 
2.2.1  ตองได รับอนุญาตจาก

สํานักงานคณะกรรมการอาหาร  

และยาใหใชกับอาหารได 

 

 
2.2.1.1 ตรวจฉลากสารเติมแตง

อาหาร (วั ตถุ เจือปนอาหาร)ใน

สถานท่ีเก็บหรือท่ีผลิต  
2.2.1.2 ตรวจหลักฐานการขึ้น

ทะเบียนสารเติมแตงอาหาร (วัตถุ

เจือปนอาหาร) หรือตรวจสอบ

เอกสารอนุญาตจาก สํานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  

 2.2.2 มีช่ือสารเติมแตงอาหาร  

(วัตถุเจือปนอาหาร) ท่ีภาชนะ

บรรจุเดิมและภาชนะท่ีแบงมาใช

อยางชัดเจน 

2.2.2 ตรวจพินิจ 

 

 2.2.3 ตองควบคุมการใชอยาง

ถูกต อ งและจั ด เ ก็ บแยก เป น

หมวดหมูในสถานท่ีท่ีเปนสัดสวน 

และถูกสุขลักษณะ 

2.2.3 ตรวจสถานที่เก็บและบันทึก

การเบิกจาย  

                                                        
1/

 วัตถุเจือปนอาหาร (food additives) ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติคําศัพทใหเปนสารเติมแตงอาหาร 
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2.3 น้ําท่ีใชในกระบวนการผลิต 
 

 
2.3.1 น้ําท่ีสัมผัสกับวัตถุดิบและ
ผ ลิ ต ภั ณฑ ต อ ง มี คุ ณ ภ าพ ไ ด

มาตรฐานน้ําบริโภคตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข 

 

2.3.1  ตรวจบันทึกผลวิเคราะห
คุณภาพน้ําใช 

 
2.3.2 มีปริมาณเพียงพอกับการใช

ในการผลิตและปองกันไมใหเกิด

การปนเปอนเขาไปในระบบน้ํา 

2.3.2 ตรวจสภาพการใชน้ําและระบบ

การปองกันการปนเปอน 

 

 
2.3.3 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา
สัมผัสกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ

ทาง  จุ ลินทรียอย างสมํ่า เสมอ 

อยางนอยทุก 3 เดือน และตรวจ

ทางเคมีอยางนอย ปละคร้ัง 

2.3.3 ตรวจบั นทึ กผลวิ เคราะห

คุณภาพน้ําใชทางจุลินทรียและเคมี 
 

 
2.3.4  หากใชคลอรีนตองวัดปริมาณ
คลอรีนท่ีเหลือ (residual chlorine)

ในน้ําใชอยางนอยวันละ 2 คร้ัง 

2.3.4   ตรวจบันทึกผลวิ เคราะห

คลอรีนท่ีเหลือ 

2.4 น้ําแข็ง 
  

 2.4.1 ผลิตจากน้ํ าสะอาดท่ีได

มาตรฐานน้ํ าบ ริโภค  กรณี ซ้ือ

น้ําแข็งจากโรงงานผลิตน้ําแข็งตอง

ไดมาตรฐานน้ําแข็งตามประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข 

 

2.4.1.1 ตรวจการปนเปอนในน้ําแข็งโดย
ตรวจบันทึกผลวิเคราะหจุลินทรียหรือ 

ตรวจสอบหนังสือรับรองระบบ GMP ตาม

กฎหมายจากคณะกรรมการอาหารและยา 

2.4.1.2 ตรวจพินิจ 
 

2.4.2 สถานท่ีเก็บ รวมท้ังภาชนะ

และอุปกรณตางๆ ท่ีใชกับน้ําแข็งอยู

ในสภาพดี สะอาด การขนถายและ

การนํามาใชไมทําใหเกิดการปนเปอน 

2.4.2  ตรวจสถานที่ อุปกรณ และ

การปฏิบัติงาน 

 2.4.3 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําแข็ง

ทางจุลินทรียทุก 3 เดือน 

2.4.3 ตรวจบันทึกผลวิเคราะหน้ําแข็ง

ทางจุลินทรีย 

2.5 การควบคุมกระบวนการผลติ

เบื้องตน 
 

 

2.5.1 ควบคุมอุณหภูมิของวัตถุดิบ

ขณะผลิต ใหต่ํากวา 10 
o C 

 
2.5.1   ตรวจสอบอุณหภูมิของวัตถุดิบ 
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 2.5.2  ในกรณีใชความรอนกับ

วัตถุดิบ อุณหภูมิและระยะเวลาใน

การใหความรอนให เหมาะกับ

วัต ถุประสงค และเปนไปตาม

ข อ กํ า ห น ด ข อ ง ก ฎ ห ม า ย ท่ี

เก่ียวของ 

2.5.2  ตรวจผลการยืนยันความ

ใช ได(validate)ของอุณหภู มิและ

ระยะเวลาในการใหความรอน 

 

 
2.5.3 ค ว บ คุ ม แ ล ะ บั น ทึ ก

อุณหภูมิและระยะเวลาในการให

ความรอนตามความถี่ท่ีสถานแปรรูป

สัตวน้ําเบื้องตนกําหนด 

2.5.3 ตรวจบัน ทึกอุณหภู มิและ

ระยะเวลาในการใหความรอน 

 
2.5.4 ผลิตภัณฑ ท่ีผานการตม

แลว ตองลดอุณหภูมิลงทันทีจน

อุณหภูมิไมสูงกวา 10
°
C  

2.5.4 ตรวจบัน ทึกอุณหภู มิของ

ผลิตภัณฑ 
 

3. การบํ า รุ ง รั กษาและการ
สุขาภิบาล 

  

3.1  การบํารุงรักษา 3.1 สถานท่ีผลิต เคร่ืองมือและ

อุปกรณอยูในสภาพดี และใชงานได

ตามวัตถุประสงค เอ้ืออํานวยตอการ

ปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะและ

ปองกันการปนเปอนของผลิตภัณฑได

อยางมีประสิทธิภาพ 

3.1 ตรวจสอบการปฏิบั ติ ง าน 

สภาพสถานท่ีผลิต เคร่ืองมือ และ

อุปกรณ   

3.2  การทําความสะอาดและ 
  

การฆาเช้ือ 3.2.1  มีการทําความสะอาดและฆาเช้ือ

อุปกรณ เคร่ืองมือ และสถานท่ีผลิต

อยางเหมาะสม  

3.2.1 ต ร ว จ ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ ง

อุปกรณ เคร่ืองมือ และสถานท่ีผลิต 

 

 
3.2.2  อุปกรณท่ีใชในการทําความ

สะอาด ทําดวยวัสดุท่ีไมดูดซับน้ํา อยู

ในสภาพดีและสะอาด มีจํ านวน

เพียงพอตอการใชงาน รวมท้ังมีท่ีเก็บ

เปนสัดสวนและถูกสุขลักษณะ 

 

3.2.2  ตรวจอุปกรณทําความสะอาด

และท่ีเก็บอุปกรณ 
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3.2.3 น้ํายาลางทําความสะอาดและ

น้ํายาฆาเช้ือ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ

วัตถุประสงคการใชงานและใชใน

สถานท่ีประกอบอาหารได 

 
3.2.3.1 ตรวจพินิจ 

3.2.3.2 ตรวจสอบคุณสมบัติของ

น้ํายาฆาเช้ือและสารเคมีโดยพิจารณา

จากฉลาก 

3.2.3.3 ตรวจสอบวิ ธีการใชตาม

คําแนะนําท่ีระบุบนฉลาก 

3.2.3.4 ตรวจการปฏิบัติงานหรือ

สัมภาษณ 

 
3.2.4 ตองเก็บน้ํายาทําความสะอาด 

น้ํายาฆาเช้ือ และสารเคมีท่ีเปนพิษ 

แยกจากสวนผสมท่ีใชกับอาหารและมี

ฉลากแสดงช่ืออยางชัดเจน 

3.2.4  ตรวจพินิจ/ตรวจการเก็บ 

 
3.2.5 ตรวจติดตามประสิทธิภาพการ

ทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ พรอม

บันทึกผลการตรวจ 

3.2.5 ตรวจสอบบนัทึกขอมูลการ

ตรวจติดตามการทําความสะอาด 

 

3.3 การควบคุมแมลงและ 
  

สัตวพาหะนําเช้ือ 3.3.1 ตองไมมีสัตวพาหะนําเช้ือใน

บริเวณผลิต 

3.3.1 ตรวจพินิจรองรอยสัตวพาหะ  

นําเช้ือ 
 

3.3.2 อาค า รผ ลิตต อ งอยู ใ น

สภาพดี ปองกันแมลงและสัตว

พาหะนําเช้ือได  

3.3.2 ตรวจพินิจ 

 
3.3.3 มีโปรแกรมการปองกันการ

กําจัด สัตวพาหะนํ า เ ช้ือ  อย า ง

สมํ่าเสมอ ในกรณีท่ีมีการใชยา

กําจัดตองเปนชนิดท่ีได รับการ

รับรองจากหนวยงานท่ีเช่ือถือได

และตองปองกันไม ให เ กิดการ

ปนเปอนไปยังผลิตภัณฑ 

 

3.3.3 ตรวจบันทึกขอมูลการกําจัด

สัตวพาหะนําเช้ือ 
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3.3.4 ตรวจติดตามการปรากฏหรือ

รองรอยของสัตวพาหะนําเ ช้ือใน

บริเวณผลิตทุกวัน 

 

3.3.4.1 ตรวจพนิิจ 

3.3.4.2 ตรวจบันทึกการตรวจสอบ

รองรอยสัตวพาหะนําเช้ือประจําวัน 

3.4  การจดัการเศษเหลือและ 

น้ําท้ิงจากกระบวนการผลติ  

  

 3.4.1 นําเศษเหลือจากกระบวนการ

ผลิตออกจากหองผลิตอย างถูก

สุขลักษณะโดยเร็ว และไมกอใหเกิด

การปนเปอนไปยังผลิตภัณฑ 

3.4.1  ตรวจวิธีปฏิบัติงาน 

 
3.4.2  ภาชนะใสเศษเหลือตองสะอาด 

ทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย และ

ใชเฉพาะใสเศษเหลือเทานั้น 

3.4.2  ตรวจความสะอาดของภาชนะทีใ่ช 

 3.4.3  สถานท่ีเก็บเศษเหลือและ 

ของเสีย ตองแยกเปนสัดสวนและเก็บ

อยางถูกสุขลักษณะ  

3.4.3  ตรวจสอบวิ ธีปฏิบัติในการ

เก็บเศษเหลือและสุขลักษณะ 

 
3.4.4  มีการกํ าจั ดน้ํ าท้ิงโดยไม

ก อให เ กิ ดการปนเป อนไปยั ง

ผลิตภัณฑ 

3.4.4  ตรวจวิธีการกําจัดน้ําท้ิง 

3.5 หองสุขา 
  

 

 

3.5.1 มีจํานวนหองสุขาเพียงพอ 

และแยกเปนสัดสวนจากบริเวณผลิต 

3.5.1  ตรวจจํานวนหองสุขา 

 
3.5.2  อยูในสภาพดี สะอาด และ

ถูกสุขลักษณะ มีอางลางมือพรอม

ส่ิงอํานวยความสะดวกอยางถูก

สุขลักษณะ  

3.5.2 ตรวจสภ าพอุ ป กรณ แล ะ 

ความสะอาด 
 

 
3.5.3 ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางถูก

สุขลักษณะและแยกจากการบําบัด  

น้ําเสีย 

 
 

3.5.3 ตรวจพนิจิ  
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3.6 อางลางมือ/บอลางเทา   
 3.6.1 อางลางมืออยูในสภาพดี

สะอาด มีกอกน้ําชนิดท่ีเปดปด

โดย ไม ใช มือ  มี สบู เ หลวและ

อุปกรณท่ีทําใหมือแหง อยางถูก

สุขลักษณะ 

 
3.6.1.1 ตรวจสภาพอางลางมือ 

3.6.1.2 ตรวจลักษณะการใชงาน 

 
3.6.2 มี จํ า น ว น อ า ง ล า ง มื อ
เพียงพอกับการใชงาน ติดตั้งทุก

ทางเขาของหองผลิต รวมท้ังใน

บริเวณผลิตในตําแหนงท่ีสามารถ

ใชงานไดสะดวก 

3.6.2 ตรวจจํานวนอางลางมือและ

ท่ีตั้ง 

 

 
3.6.3 มีอางน้ํายาฆาเช้ือสําหรับ

จุมมือ/ถุงมือบริเวณทางเขาหอง

ผลิต โดยมีปริมาณน้ํายาฆาเช้ือท่ี

เ หมา ะสมและต รว จติ ดต า ม

ปริมาณท่ีเหลือของน้ํายาฆาเช้ือ

อยางสมํ่าเสมอ 

 
3.6.3.1  ตรวจติดตามปริมาณความ

เขมขนน้ํายาฆาเช้ือโรคท่ีเหลือในน้ํา 

3.6.3.2 ตรวจสอบปริมาณคลอรีนท่ี

เหลือในน้ํา (residual chlorine) 

 
3.6.4  มีบอลางเท า ท่ี มีปริมาณ

ความเขมขนของน้ํ ายาฆ า เ ช้ื อ

เพียงพอทุกทางเขาหองผลิต  

 

3.6.4.1  ตรวจพนิิจ 

3.6.4.2  ตรวจติดตามปริมาณความ

เขมขนน้ํายาฆาเช้ือท่ีเหลือในน้ํา 
4. สุขลักษณะสวนบุคคล 

  

4.1  บุคลากร  
4.1.1 ไมเปนโรคติดตอรายแรง ไม

เปนพาหะของโรคทางเดินอาหาร และ

ตรวจสุขภาพกอนเร่ิมเขาทํางานคร้ังแรก

และหลังจากนั้นอยางนอยปละคร้ัง 

พรอมเก็บบันทึกผลการตรวจ 

 

4.1.1 ตรวจบัน ทึกผลการตรวจ

สุขภาพกอนการปฏิบัติ งานและ 

บันทึกผลการตรวจสุขภาพประจําป  
 

 

 
4.1.2 ไมมีบาดแผล ท่ีกอใหเกิดการ

ปนเปอนไปยังผลิตภัณฑ เวนแตจะมี

การปองกันท่ีถูกตองเหมาะสม  

4.1.2   ตรวจพินิจและตรวจสอบการ
ปองกันบาดแผล 
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4.2  การปฏิบตัิของบคุลากร   

 4.2.1 บุคลากรปฏิบัติงานอยาง  

ถูกสุขลักษณะ  
 

4.2.1.1 ตรวจการปฏิบัตงิาน 

4.2.1. 2 สอบถาม/สัมภาษณ 

 
4.2.2 รักษาความสะอาดของ
รางกาย และลางมือใหสะอาดทุกคร้ัง

ท่ีกลับเขามาบริเวณทําการผลิต 

และหลังใชหองสุขา 

4.2.2 ตรวจพนิจิ 

 
4.2.3 เส้ือผาและเคร่ืองแตงกาย

ท่ีสวมใสทํางานตองสะอาด และ

เปล่ียนชุดปฏิบัติงานท่ีโรงงาน 

ขณะปฏิบัติงานตองมีส่ิงปกปด

ค ลุ ม ผ ม ใ ห มิ ด ชิ ด  ไ ม ส ว ม

เคร่ืองประดับ สวมใสเส้ือผากันเปอน

ท่ี กั น น้ํ า ไ ด  แล ะ รอ ง เ ท า บู ท  

ถาใสถุงมือ ถุงมือตองสะอาด 

4.2.3  ตรวจพินิจการแตงกายของ

พนักงาน 

5. การเก็บรักษาผลิตภณัฑ 
  

5.1  การเก็บผลิตภณัฑ   

 5.1.1  การเก็บตองไมกอใหเกิด

การปนเปอนไปยังผลิตภัณฑ  

5.1.1 ตรวจพนิิจ 

 

 
5.1.2 อุณหภู มิของผ ลิตภัณฑ

ขณะเก็บหากไมไดแชเยือกแข็ง

ตองควบคุมใหใกลเคียง 0
 O

C  

อยูเสมอ 

5.1.2 ตรวจบั น ทึก อุณหภู มิของ

ผลิตภัณฑขณะเก็บรักษา 

 
5.1.3 ดูแลรักษาความสะอาด
บริเวณท่ีเก็บอยูเสมอ 

5.1.3 ตรวจพนิิจ 
 

5.2  การบงช้ีผลิตภณัฑ 5.2  ระบุรุนของผลิตภณัฑท่ีอยูใน

ระหวางการเก็บรักษาใหสามารถตาม

สอบได 

 

5.2  ตรวจหลักฐานรุนของผลิตภณัฑ 
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6. เอกสารและการบนัทึกขอมูล   

 
6.1 มีเอกสารแสดงการควบคุม

สุขลักษณะ 
6.1  ตรวจเอกสารการควบคุม

สุขลักษณะ 

 6.2 มีบันทึกผลการตรวจเก็บไว
เพ่ือการตรวจสอบอยางนอย 1ป 

6.2 ตรวจบันทึกขอมูลตามเอกสาร
การควบคุมคุณภาพ 

7.  การอบรม 7.  พนักงานและผูควบคุมคุณภาพ

ตองมีความรูหรือควรไดรับการ

อบรมใหเขาใจถึงมาตรฐานความ

ปลอดภัยของอาหาร สุขลักษณะ

ของสถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน 

และการควบคุมคุณภาพ หรือมี

ปร ะสบก า รณ ดั ง กล า ว อย า ง

เหมาะสม 

7. ตรวจการปฏิบัติงาน และ/หรือ

บันทึกการฝกอบรม 

 

 

 

4 คําแนะนําการปฏิบัติที่ดดีานสุขลักษณะสําหรับการแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน 

คําแนะนําการปฏิบัติท่ีดีดานสุขลักษณะสําหรับการแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนนี้ มีไวเพ่ือใชแนะนําผูปฏิบัตงิาน

ใหใชเปนแนวทางในการปฏิบัติทางสุขลักษณะท่ีดีสําหรับการแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตนเพ่ือใหมีการเตรียม

วัตถุดิบ เชน ตัดหัว ควักไส แกะเปลือก แลเนื้อสัตวน้ํา อยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือใหไดผลิตผลท่ีปลอดภัย

เหมาะสมตอการบริโภค โดยรายละเอียดคําแนะนําอธิบายไวในภาคผนวก ก 
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คําแนะนําการปฏิบัตทิี่ดีดานสุขลักษณะสาํหรับ                        

การแปรรูปสัตวนํ้าเบื้องตน 
(ขอ 4) 

ก.1 อาคารและสถานที่ผลิต  

ก.1.1 ทําเลท่ีต้ัง  

ก.1.1.1 ตั้งอยูในสภาพแวดลอมท่ีไมกอใหเกิดการปนเปอนตอผลิตภัณฑ เชน แหลงอุตสาหกรรมท่ี

กอใหเกิดมลพิษ แหลงท่ีมีน้ําทวมขัง แหลงท่ีมีฝุนผงมากผิดปกติ หากจําเปนตองตั้งอยูในแหลงท่ีอาจมี

การปนเปอน ตองมีมาตรการการปองกันอยางเหมาะสม 

ก.1.1.2 พ้ืนท่ีบริเวณนอกตัวอาคารท่ีอยูในความดูแลของสถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน ตองอยูในสภาพ

โลง สะอาด ไมมีกองขยะ หรือเศษส่ิงของท่ีไมใชแลว และไมมีตนหญาสูง เพ่ือไมใหเปนท่ีอยูอาศัยของหนู 

แมลงและสัตวพาหะนําเช้ืออ่ืนๆ  

ก.1.2 การออกแบบ 

ก.1.2.1 การวางผังอาคารผลิต และสายการผลิตเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะ 

(1) หองผลิตตองมีพ้ืนท่ีเพียงพอในการจัดวางและจัดเก็บอุปกรณตาง ๆ เพ่ือความสะดวกในการรักษา

ความสะอาด บริเวณผลิตมีการจัดเรียงลําดับขั้นตอนการผลิตอยางเหมาะสม ไมยอนไปมาจนกอใหเกิด

การปนเปอนท้ังทางเช้ือจุลินทรีย สารเคมีและส่ิงปลอมปนอื่น ๆ 

(2) แยกบริเวณผลิตสวนท่ีไมสะอาด เชน บริเวณรับวัตถุดิบ และแปรรูปเบื้องตน แกะเปลือก ลอกหนัง 

ตัดหัว ควักไสปลา เปนตน ออกจากสวนท่ีสะอาด ในกรณีท่ีมีการผลิตผลิตภัณฑตางชนิดในหองเดียวกัน 

เชน กุง หมึก ปลา ควรแยกการผลิตแตละชนิดใหชัดเจน และไมควรจัดยอนขั้นตอนการผลิตท่ีผานการ

ลางสะอาดแลว  ใหอยูใกลกับขั้นตอนท่ียังไมสะอาด 

(3) การผลิตผลิตภัณฑสุก ตองออกแบบพ้ืนท่ีใหเหมาะสม โดยแยกบริเวณผลิตหลังการทําใหสุกออกจาก

บริเวณผลิตกอนทําใหสุกโดยเด็ดขาด เพ่ือปองกันไมใหเกิดการปนเปอนกลับของเชื้อจุลินทรียจาก

ผลิตภัณฑดิบไปสูผลิตภัณฑท่ีผานการทําใหสุกแลว 

(4) สถานท่ีผลิตแยกเปนสัดสวนอยางชัดเจนจากท่ีอยูอาศัย โดยไมมีสวนเชื่อมตอระหวางกัน เวนแตจะมี

มาตรการปองกันการปนเปอนไปยังผลิตภัณฑอยางเหมาะสม 



                                                                                                       มกษ. 7420-2552 13

ก.1.2.2 พ้ืนของสถานท่ีผลิตทําดวยวัสดุทนทาน งายตอการบํารุงรักษา ไมชํารุดงาย มีผิวเรียบ ไมล่ืน   

ไมดูดซับน้ํา ไมแตกราว และอยูในสภาพดี มีความลาดเอียงไปทางทอระบายน้ําเล็กนอย เพ่ือใหสามารถ

ระบายน้ําไดดี  
ก.1.2.3 เพดานและผนังหองผลิต (รวมท้ังอุปกรณและระบบทอท่ีติดตั้งในบริเวณดังกลาว) ทําดวยวัสดุ

ท่ีทําความสะอาดงาย เรียบ ไมดูดซับน้ํา มีสีออน อยูในสภาพดี เพ่ือปองกันการเกิดเช้ือรา เพดานในหอง

ผลิตสามารถปองกันมิใหส่ิงปลอมปนตาง ๆ เชน หยากไย ฝุนละออง เศษสนิมจากโครงเหล็กและทอใต

หลังคาหลนปนเปอนในผลิตภัณฑ ระบบทอตาง ๆ เชน ทอน้ํา ทอไอน้ํา ควรออกแบบใหอยูภายในเพดาน 

ในกรณีท่ีทอเหลานี้อยูใตเพดาน ทอตองสะอาด และไมมีหยดน้ําจากการควบแนนของไอน้ํา 

ก.1.2.4 ทางระบายน้ําในบริเวณผลิต โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีการใชน้ําจํานวนมากตองมีจํานวน ขนาด และ

ความลาดเอียงท่ีเหมาะสม ระบายน้ําไดดี ไมขังนิ่ง ไมทําใหน้ําทวมขังหรือเออลน เนื่องจากการแปรรูปสัตวน้ํา

เบื้องตนตองใชน้ําในปริมาณมาก การออกแบบทางระบายน้ําท่ีเหมาะสม จะชวยถายเทน้ําออกไปได

รวดเร็ว 

ก.1.2.5 บริเวณผลิตตองมีการระบายอากาศท่ีดี สามารถระบายกลิ่น ควัน ไอน้ํา และความรอนท่ีเกิดจาก

กระบวนการผลิตออกไปได การระบายอากาศท่ีไมเหมาะสม จะทําใหเกิดหยดน้ําจากการควบแนนของ   

ไอน้ํา และหยดปนเปอนลงสูผลิตภัณฑ โดยเฉพาะไอน้ําท่ีเกิดจากการตมผลิตภัณฑ เม่ือควบแนนเปนหยดน้ําแลว 

จะเปนแหลงสะสมอาหารสําหรับการเจริญของเช้ือจุลินทรียไดเปนอยางดี 
ก.1.2.6 มีแสงสวางเพียงพอในบริเวณปฏิบัติงาน เชน บริเวณแกะเปลือก ดึงลําไสกุง ลอกหนังหมึก ลาง

วัตถุดิบ เปนตน เพ่ือลดปญหาการเกิดขอบกพรองในคุณภาพของผลิตภัณฑ และมองเห็นส่ิงปลอมปนได

โดยงาย โดยเฉพาะในระหวางการลางทําความสะอาด หรือคัดแยกส่ิงปลอมปนในวัตถุดิบ  

(1) โดยบริเวณผลิตท่ัวไป ควรมีความเขมแสงไมนอยกวา  220 lx(ลักซ) และบริเวณตรวจสอบคัด

คุณภาพ ไมนอยกวา 540 lx  
(2) มีฝาครอบหลอดไฟในบริเวณผลิตและรักษาความสะอาดฝาครอบ ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุหลอดไฟตก

หรือแตกในระหวางปฏิบัติงาน ฝาครอบจะปองกันมิใหเศษหลอดไฟตกปลอมปนในผลิตภัณฑ และชวยให

การรักษาความสะอาดสะดวกขึ้น 

ก.1.2.7 จัดใหมีสถานท่ีเปล่ียนเส้ือผา ใสชุดปฏิบัติงานและเก็บของใชสวนตัวของพนักงานแยกเปน
สัดสวนออกจากบริเวณผลิต บริเวณดังกลาวควรสะอาด มีการถายเทอากาศดี และไมควรเก็บเส้ือผาใส

ปฏิบัติงานรวมกับเส้ือผาท่ีใสมาจากบาน   

ก.1.3  วัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณทุกชนิด 

ก.1.3.1  วัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณทุกชนิดท่ีใชในบริเวณทําการผลิตท้ังท่ีสัมผัสโดยตรงหรือท่ีไมสัมผัสกับผลิตภัณฑ 
ตองเหมาะกับการใชงาน สะดวกตอการบํารุงรักษา มีผิวเรียบ ไมมีรอยแตก ไมดูดซับน้ํา และไมเปนสนิม  
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ก.1.3.2  ภาชนะและอุปกรณท่ีลางทําความสะอาดแลว ตองมีท่ีเก็บเหมาะสม สะอาด ไมกอ ใหเกิดการ

ปนเปอน เชน  มีการถายเทอากาศดี และมีความสูงจากพ้ืน ไมควรเก็บภาชนะและอุปกรณท่ีใชภายใน

บริเวณผลิตไวนอกอาคาร เพราะอาจกอใหเกิดการปนเปอนได 

ก.2 การควบคุมการผลิต  

ก.2.1 วัตถุดิบ 

ก.2.1.1 วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตตองมีการแยกรุนอยางชัดเจน มีการบันทึกและบงช้ีรายละเอียดถึง

แหลงท่ีมาของวัตถุดิบ เพ่ือตามสอบไดในกรณีท่ีมีปญหา  

ก.2.1.2  ตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิของวัตถุดิบเม่ือรับเขามาผลิตทุกคร้ัง ซ่ึงอุณหภูมิของวัตถุดิบขณะ
ขนสงควรใกลเคียง 0

°
C (ยกเวนวัตถุดิบมีชีวิต เชน หอยสองฝา) เพ่ือปองกันการเจริญของเช้ือจุลินทรีย 

ในกรณีวัตถุดิบท่ีรับเขามามีอุณหภูมิสูง ตองตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบดวยประสาทสัมผัส และถา

คุณภาพยังเปนท่ียอมรับไดใหรีบลดอุณหภูมิใหใกลเคียง 0
°
C เชน เติมน้ําแข็ง และนําไปเขากระบวนการ

ตอไปทันที 

ก.2.1.3 วัตถุดิบท่ีรับเขาตองตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพทุกรุน พรอมบันทึกผล และตองคัดแยก

วัตถุดิบท่ีมีลักษณะผิดปกติ หรือเร่ิมเนาเสียออกกอนนําไปผลิตในขั้นตอนตอไป 

ก.2.2 สารเติมแตงอาหาร (วัตถุเจือปนอาหาร) 

ก.2.2.1 สารเติมแตงอาหาร (วัตถุเจือปนอาหาร) ตองไดรับการขึ้นทะเบียนหรือไดรับอนุญาตจาก

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาใหใชกับอาหารได  ท้ังนี้ กรณีสงออก ผูประกอบการควรพิจารณา

ความสอดคลองกับขอกําหนดของประเทศผูนําเขาดวย 

ก.2.2.2 การจัดเก็บและนํามาใช มีการระบุช่ือสารเติมแตงอาหาร (วัตถุเจือปนอาหาร)บนภาชนะบรรจุ               

อยางชัดเจน ท้ังภาชนะบรรจุเดิมและภาชนะบรรจุเล็กท่ีช่ังแบงแลว เพ่ือปองกันความผิดพลาดในการ

นํามาใช 

ก.2.2.3   จัดเก็บแยกเปนหมวดหมู ในสถานท่ีท่ีเปนสัดสวน สะอาด ระบายอากาศดี ปองกันสัตวพาหะ 

นําเช้ือรวมท้ังการปนเปอนของฝุนละอองไมใหตกปลอมปนไปสูผลิตภัณฑ  มีการควบคุมดูแลการใชอยาง

ถูกตอง เชน การควบคุมการเบิกจายสารเติมแตงอาหาร (วัตถุเจือปนอาหาร) และปริมาณท่ีใช 

ก.2.3 น้ําที่ใชในกระบวนการผลิต 

ก.2.3.1 น้ําท่ีสัมผัสกับวัตถุดิบและผลิตภัณฑตองมีคุณภาพไดมาตรฐานน้ําบริโภค ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข  ท่ีกําหนดวา  “ ตรวจพบบักเตรีชนิดโคลิฟอรม นอยกวา 2.2 ตอน้ําบริโภค 100 มิลลิลิตร โดยวิธี 

เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)  ตรวจไมพบบักเตรีชนิด อี. โคไล และไมมีจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรค ” 

รวมท้ังคุณภาพทางเคมีผานเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
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ก.2.3.2 มีปริมาณเพียงพอกับการใชท้ังในการผลิตและการทําความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ หองผลิต 

ระบบการเตรียมน้ําใชตองถูกสุขลักษณะ ถังเก็บน้ําควรทําจากวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย ปดมิดชิด และมีการ

ปองกันไมใหเกิดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียเขาไปในระบบน้ําใช เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันน้ํา

ภายในทอ ทําใหเกิดการดูดกลับของน้ําจากภายนอกเขาไปในทอ ไมควรจุมปลายสายยางหรือทอน้ํา ในน้ําใช

ขณะใชงาน การติดตั้งวาลวปองกันการไหลกลับของน้ําท่ีกอกน้ําทุกกอก จะสามารถปองกันปญหาดังกลาวได 

ก.2.3.3 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทางจุลินทรียอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยทุก 3 เดือน และตรวจทางเคมีอยางนอย
ปละคร้ัง  

ก.2.3.4 หากใชคลอรีนในระบบการเตรียมน้ําใช ตองวัดปริมาณคลอรีนท่ีเหลือในน้ําอยางนอยวันละ 2 คร้ัง 

(เชาและบาย) หรือในกรณีท่ีใชน้ํายาฆาเช้ือนอกเหนือจากคลอรีน ควรมีการตรวจวัดปริมาณท่ีเหลือของสาร

ท่ีใหผลในการฆาเช้ือในน้ําเชนเดียวกับคลอรีน หากพบวาคุณภาพของน้ําใช ไมผานเกณฑมาตรฐานน้ํา

บริโภค ตองตรวจสอบหาสาเหตุและปรับปรุงแกไขระบบเตรียมน้ําใช  

ก.2.4 น้ําแข็ง   

ก.2.4.1 น้ําแข็งท่ีใชในกระบวนการผลิตตองมีคุณภาพไดมาตรฐานน้ําบริโภค กรณีซ้ือน้ําแข็งจากโรงงาน 

ผลิตน้ําแข็งตองไดมาตรฐานน้ําแข็งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ก.2.4.2 สถานท่ีเก็บ รวมท้ังภาชนะและอุปกรณตางๆ ท่ีใช กับน้ํ าแข็งตองมีสภาพดี  สะอาด                    

ถูกสุขลักษณะ   
 (1) การขนถายน้ําแข็งจากโรงงานทําน้ําแข็งไปยังสถานแปรรูปสัตวน้ําเบื้องตน และการขนถายจาก

หองเก็บไปยังเคร่ืองบดน้ําแข็ง ตองไมทําใหเกิดการปนเปอน  

 (2) กรณีใชน้ําแข็งซอง หามวางน้ําแข็งไวบนพ้ืนโดยตรง  

 (3) กรณีใชน้ําแข็งบด การขนถายน้ําแข็งบดจากโรงงานน้ําแข็ง ตองใสภาชนะปดมิดชิดท่ีปองกัน

การปนเปอนได 

ก.2.4.3 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําแข็งทางจุลินทรียอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยทุก 3 เดือน 

ก.2.5 การควบคุมกระบวนการผลิตเบื้องตน 

ก.2.5.1 ควบคุมอุณหภูมิของวัตถุดิบขณะผลิตใหอยูระหวาง 0
°
C ถึง 10

°
C  โดยใชน้ําแข็งหรือน้ําเย็น 

กรณีท่ีใชน้ําแข็งควบคุมอุณหภูมิใหอยูในชวงดังกลาวไมได ใหควบคุมเวลาในการผลิตแทน  

ก.2.5.2 ในกรณีท่ีใชความรอนกับวัตถุดิบ อุณหภูมิและระยะเวลาในการใหความรอนตองเหมาะกับ

วัตถุประสงคและเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวของ  

ก.2.5.3 บันทึกอุณหภูมิและระยะเวลาในการใหความรอนตามความถี่ท่ีกําหนด  
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ก.2.5.4 เม่ือผานการตมแลวตองทําใหผลิตภัณฑเย็นลงทันที เพ่ือไมใหมีปริมาณความรอนสะสมนาน

เกินไปท่ีจะมีผลกระทบตอคุณภาพผลิตภัณฑและปองกันการเจริญของจุลินทรียชนิดทนความรอน 

(thermophillic bacteria)  

ก.3 การบํารุงรักษาและการสุขาภิบาล 

ก.3.1 การบํารุงรักษา 

มีการบํารุงรักษาสถานท่ีผลิต เคร่ืองมือและอุปกรณใหอยูในสภาพดีและใชงานไดตามวัตถุประสงค 

เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะและปองกันการปนเปอนของผลิตภัณฑอยาง                 

มีประสิทธิภาพ 

ก.3.2 การทําความสะอาดและการฆาเช้ือ  

ก.3.2.1 ควรมีแผนการทําความสะอาดอุปกรณ เคร่ืองมือ และสถานท่ีผลิต กอนและหลังการผลิต ท้ัง

วิธีการลาง และความถี่ในการทําความสะอาด มีการฆาเช้ือหลังทําความสะอาด พ้ืนท่ีในบริเวณผลิต รวมท้ัง

อุปกรณและเคร่ืองมือท่ีสัมผัสกับอาหารโดยตรง อุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในการผลิตโดยเฉพาะ

สวนท่ีตองสัมผัสกับอาหารโดยตรง จะตองไมเปนสาเหตุทําใหเกิดการปนเปอนไปยังผลิตภัณฑ จึงควรลาง

สะอาดและฆาเช้ือตามความถี่ท่ีเหมาะสม เชน ระหวางพักกลางวัน และหลังเลิกงาน  

ก.3.2.2 อุปกรณท่ีใชในการทําความสะอาด เชน แปรงขัดถู อุปกรณปาดน้ํา ตองทําดวยวัสดุท่ีไม                 

ดูดซับน้ํา อยูในสภาพดีและสะอาด ไมทําใหเกิดการปนเปอนไปยังอุปกรณอ่ืนๆ และมีจํานวนเพียงพอตอ 

การใชงาน รวมท้ัง มีท่ีเก็บเปนสัดสวนและถูกสุขลักษณะ เนื่องจากอุปกรณเหลานี้มีไวเพ่ือใชในการทํา 

ความสะอาดอุปกรณการผลิตตางๆ รวมท้ัง สวนท่ีเปนพ้ืนและผนังของโรงงาน ดังนั้น ตัวอุปกรณท่ีใชใน

การทําความสะอาดจึงควรมีความสะอาด ไมกอใหเกิดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียไปสูพ้ืนผิวท่ีลาง 

ก.3.2.3 น้ํายาลางทําความสะอาดและน้ํายาฆาเ ช้ือ ตองมีคุณสมบัติ เหมาะสําหรับใชในสถานท่ี

ประกอบการอาหารไดและเหมาะสมกับวัตถุประสงคการใชงาน เชน กําจัดคราบไขมันในภาชนะอาหาร 

เปนตน ไมควรใชผงซักฟอกท่ัวไป และควรใชในปริมาณท่ีเหมาะสมตามท่ีระบุบนฉลาก 

ก.3.2.4 ตองเก็บน้ํายาทําความสะอาด น้ํายาฆาเช้ือและสารเคมีท่ีเปนพิษแยกจากสวนผสมที่ใชกับอาหาร 

และมีฉลากแสดงช่ืออยางชัดเจน  

ก.3.2.5 ตรวจติดตามประสิทธิภาพการทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ พรอมบันทึกผลการตรวจ 

ก.3.3 การควบคุมแมลงและสัตวพาหะนําเช้ือ 

ก.3.3 1 ไมมีหนู แมลง และสัตวพาหะนําเช้ือในบริเวณทําการผลิต เนื่องจากหนู แมลง และสัตวอ่ืนๆ 

เปนพาหะท่ีทําใหเกิดโรคตางๆ ท่ีเปนอันตรายรายแรง ซ่ึงสามารถติดตอไปยังมนุษยโดยผานทาง
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ผลิตภัณฑได การตรวจพบส่ิงปลอมปนของชิ้นสวนสัตว เชน ขน ช้ินสวนแมลง แสดงใหเห็นถึงขอบกพรอง

ของการควบคุมสุขลักษณะ  

ก.3.3.2 อาคารผลิตตองอยูในสภาพดี ไมมีชองเปดท่ีจะเปนทางเขาของแมลงและสัตวพาหะนําโรคตางๆ 

เชน ชองเปดบริเวณดานลางบานประตูหองผลิต ชองระบายอากาศ หรือชองทางออกของทางระบายน้ําไป

ยังภายนอกอาคาร ซ่ึงตองมีส่ิงปองกันท่ีเหมาะสม สามารถปองกันหนูและแมลงได 

ก.3.3.3 มีโปรแกรมการปองกันการกําจัดหนู แมลงและสัตวอ่ืนๆ อยางสมํ่าเสมอ ในกรณีท่ีมีการใชยา

กําจัดตองเปนชนิดท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ีเช่ือถือได โดยควบคุมปริมาณการใชอยางถูกตอง 

ผูปฏิบัติงานตองมีความรูเก่ียวกับวิธีการใช และตองปองกันไมใหเกิดการปนเปอนไปยังผลิตภัณฑ  

และพ้ืนท่ีผิวท่ีสัมผัสกับผลิตภัณฑ  

ก.3.3.4 ตรวจติดตาม การปรากฏหรือรองรอยของสัตวพาหะนําเช้ือในบริเวณผลิต รวมท้ัง การ

ตรวจสอบชองเปดตางๆ ในบริเวณผลิตทุกวัน  

ก.3.4 การจัดการเศษเหลือและน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต 

ก.3.4.1 เศษเหลือจากการผลิต ไดแก เศษหัว เคร่ืองใน หนัง กาง เปลือก ซ่ึงเปนสวนท่ีไมใชในการผลิต 

ควรมีการขนถายออกจากหองผลิตอยางสมํ่าเสมอ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม การขนถายตองถูก

สุขลักษณะ ไมกอใหเกิดการปนเปอนไปยังผลิตภัณฑ เนื่องจากเศษเหลือและขยะเปนแหลงสะสมของ

เช้ือจุลินทรีย หากมีการจัดการกับเศษเหลือและขยะไมถูกสุขลักษณะ อาจทําใหเกิดการปนเปอนไปยัง

ผลิตภัณฑได 

ก.3.4.2 ภาชนะใสเศษเหลือ ตองทําดวยวัสดุท่ีทําความสะอาดงาย ใชเฉพาะใสเศษเหลือเทานั้นและอยูใน

สภาพท่ีสะอาด การแยกใชภาชนะใสเศษเหลือมีจุดประสงคเพ่ือหลีกเล่ียงการปนเปอนขามของ

เช้ือจลิุนทรียในผลิตภัณฑ เนื่องจากเศษเหลือเหลานี้ มีการสะสมของเชื้อจุลินทรียสูง หากใชภาชนะรวมกับ

ภาชนะท่ีใชใสผลิตภัณฑ จะทําใหเกิดการปนเปอนได 

ก.3.4.3 สถานท่ีเก็บเศษเหลือ และของเสีย ตองแยกเปนสัดสวน มิดชิด และถูกสุขลักษณะ ถาอยูนอก

อาคารตองมีฝาปดมิดชิดไมทําใหเกิดกล่ิน และเปนแหลงดึงดูดหรือเปนท่ีอยูอาศัย หรือเปนแหลง

เพาะพันธุของหนู แมลง และสัตวตางๆ 

ก.3.4.4 ใหมีการกําจัดน้ําท้ิงท่ีเหมาะสม ไมกอใหเกิดการปนเปอนไปยังผลิตภัณฑ 

ก.3.5 หองสุขา 

ก.3.5.1 หองสุขาตองมีจํานวนเพียงพอและแยกเปนสัดสวนจากบริเวณผลิต ประตูหองสุขาตองไมเปดสู

หองผลิตโดยตรง 
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ก.3.5.2 บริเวณหองสุขาตองอยูในสภาพดี สะอาด และถูกสุขลักษณะ เนื่องจากสุขาอาจเปนแหลงแพร

เช้ือจุลินทรียของโรคทางเดินอาหารตาง ๆ ไปยังคน หากไมปฏิบัติใหถูกสุขลักษณะ เช้ือจุลินทรียเหลานี้

อาจปนเปอนไปยังผลิตภัณฑ และเปนอันตรายตอผูบริโภค หองสุขาควรมีกอกน้ําลางมือท่ีเปด-ปดโดย   

ไมใชมือ มีสบูเหลว อุปกรณทําใหมือแหง เชน กระดาษชําระ และถังขยะพรอมฝาปดมิดชิด  

ก.3.5.3  มีการระบายส่ิงปฏิกูลอยางถูกสุขลักษณะ และแยกจากการบําบัดน้ําเสียอยางชัดเจน 

ก.3.6 อางลางมือ/บอลางเทา 

ก.3.6.1  อางลางมือตองอยูในสภาพดี สะอาด มีกอกน้ําชนิดท่ีเปด-ปดโดยไมใชมือ มีสบูเหลว และอุปกรณท่ีทํา

ใหมือแหง เชน กระดาษเช็ดมือ หรือผาเช็ดมือชนิดใชคร้ังเดียว สาเหตุท่ีตองหลีกเล่ียงกอกน้ําท่ีเปด-ปดดวยมือ 

เนื่องจากเชื้อจุลินทรียมีโอกาสแพรกระจายไปยังบุคคลอ่ืน จากการสัมผัสกอกน้ํา การใชสบูเหลวแทนสบูกอน  

จะชวยปองกันมิใหสบูเปนแหลงสะสมของเช้ือจุลินทรีย สวนผาเช็ดมือท่ีใชซํ้าหลายคร้ัง นอกจากจะทําให

เปนแหลงสะสมของเช้ือจุลินทรียแลว ยังแพรกระจายเชื้อดังกลาวไปยังคนอ่ืนๆ ท่ีลางมือสะอาดแลว 

ก.3.6.2  อางลางมือมีจํานวนเพียงพอกับการใชงาน ติดตั้งทุกทางเขาของหองผลิต รวมท้ังในบริเวณผลิตในตาํแหนง

ท่ีสามารถใชงานไดสะดวก 

ก.3.6.3   มีอางน้ํายาฆาเช้ือ สําหรับจุมมือ/ถุงมือบริเวณทางเขาหองผลิต โดยมีปริมาณน้ํายาฆาเช้ือท่ี

เหมาะสมและมีการตรวจติดตามปริมาณความเขมขนของน้ํายาฆาเช้ือ เชน กรณีท่ีใชน้ําคลอรีนในการฆา

เช้ือ ใหตรวจปริมาณคลอรีนท่ีเหลืออยางสมํ่าเสมอ เพ่ือรักษาความเขมขนของคลอรีนใหมีประสิทธิภาพ 

ก.3.6.4   มีบอลางเทาทุกทางเขาหองผลิต โดยมีปริมาณความเขมขนน้ํายาฆาเช้ือโรคในปริมาณท่ี

เหมาะสม หากใชคลอรีน ปริมาณคลอรีนท่ีเหลือในน้ําขณะใชควรมีอยางนอย 100 ml/l รวมท้ังรักษาระดับ

น้ําในบอตองใหทวมหลังรองเทาเปนอยางนอย 

ก.4 สุขลักษณะสวนบุคคล 

ก.4.1 บุคลากร 

ก.4.1.1  พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีในบริเวณผลิต ไมเปนโรคติดตอรายแรง เชน วัณโรค ไมเปนพาหะของ

โรคทางเดินอาหาร เชน อหิวาตกโรค ไทฟอยด ทองรวง และไดรับการตรวจสุขภาพ รวมท้ังโรคติดตอ

รายแรง และโรคทางเดินอาหารกอนเร่ิมเขาทํางานคร้ังแรกและตอไปอยางนอยปละคร้ัง พรอมเก็บบันทึก

ผลการตรวจ 

ก.4.1.2 พนักงานท่ีทํางานในหองผลิต ไมมีแผลเปด แผลติดเช้ือหรือแผลอ่ืนๆ ท่ีทําใหมีโอกาสเกิดการ

ปนเปอนไปยังผลิตภัณฑ เวนแตจะมีการปองกันท่ีเหมาะสม เชน ถามีแผลท่ีมือใหปดแผลดวยแผน

ปลาสเตอรกอนสวมถุงมือ ในกรณีท่ีเจ็บปวย เชน เปนไข เจ็บคอ ทองเสีย อาเจียน ผิวหนังติดเช้ือ ตอง

รายงานผูควบคุมการผลิตทันที เพ่ือเปล่ียนไปปฏิบัติงานอ่ืนในสวนท่ีไมเก่ียวของกับอาหาร หรือหยุดพัก

จนกวาจะหายเปนปกติ 
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ก.4.2 การปฏิบัติของบุคลากร  

ก.4.2.1 บุคลากรปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะ  

ก.4.2.2 พนักงานท่ีปฏิบัติงานในสวนท่ีเก่ียวของกับการผลิตหรือสัมผัสกับวัตถุดิบ ตองรักษาความ

สะอาดของรางกายอยูเสมอ และลางมือใหสะอาดและจุมน้ํายาฆาเช้ือท้ังกอนการปฏิบัติงาน และในระหวาง

การผลิตตามความเหมาะสม เชน หลังการสัมผัสส่ิงของท่ีไมสะอาด หรือทุกคร้ังท่ีกลับเขามาบริเวณทําการ

ผลิต และหลังใชหองสุขา การลางมือใหสะอาดกอนเขาหองผลิตทุกคร้ังเปนส่ิงจําเปน เพราะเม่ือพนักงาน

ออกไปนอกหองผลิตแลว มืออาจไดรับการปนเปอนจากส่ิงอ่ืน ๆ และเม่ือสัมผัสกับอุปกรณ ผลิตภัณฑ จึงทํา

ใหเกิดการปนเปอนได 

ก.4.2.3  เส้ือผาและเคร่ืองแตงกายท่ีสวมใสปฏิบัติงานตองสะอาดถูกตองตามสุขลักษณะ ไมควรสวมใสชุดทํางาน

มาจากบาน เนื่องจากอาจเกิดการปนเปอนของเช้ือจุลินทรีย หรือฝุนละอองจากภายนอก การใหคนงาน

เปล่ียนหรือใสชุดปฏิบัติงานท่ีสถานแปรรูปสัตวน้ําจัดให จะชวยลดและควบคุมการปนเปอนฝุนละอองท่ี

ติดมากับเส้ือผาได  ขณะทํางานตองมีส่ิงปกปดคลุมผมใหมิดชิด ไมสวมเคร่ืองประดับ สวมใสเส้ือผากันเปอนท่ีกัน

น้ําได มีความยาวเหมาะสม ไมยาวจนสัมผัสพ้ืน รองเทาบูท  ถุงมือตองสะอาด  

ก.5 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ 

ก.5.1 การเก็บผลิตภัณฑ  

ก.5.1.1 เปนสัดสวนแยกจากบริเวณทําการผลิต การเก็บตองไมกอใหเกิดการปนเปอนไปยังผลิตภัณฑ 

บริเวณท่ีเก็บตองสะอาด และมีอากาศถายเทดี 

ก.5.1.2 อุณหภูมิของผลิตภัณฑขณะเก็บหากไมไดแชเยือกแข็ง ตองควบคุมใหใกลเคียง 0
 O
C อยูเสมอ 

ก.5.1.3 เก็บผลิตภัณฑเปนระเบียบ และดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีเก็บอยูเสมอ 

ก.5.2  การบงช้ีผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑสัตวน้ําท่ีอยูระหวางการเก็บรักษาตองสามารถบงช้ีแหลงท่ีมาได เพ่ือการตามสอบกลับได 

ก.6 เอกสารและการบันทึกขอมูล 

ก.6.1 มีเอกสารแสดงการควบคุมสุขลักษณะ ซ่ึงประกอบดวย 

(1) ช่ือและสถานท่ีตั้งของสถานแปรรูป 

(2) โครงสราง วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ 

(3) การบํารุงรักษาและการรักษาความสะอาด 

(4) บุคลากร 
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(5) น้ําและน้ําแข็ง 
(6) การปองกันหนู แมลง และสัตวพาหะนําเช้ืออ่ืนๆ 

(7) การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและการผลิต 

(8) การควบคุมอ่ืนๆ รวมถึงการควบคุมสารเคมีและการกําจัดเศษเหลือ 

ก.6.2 มีบันทึกผลการตรวจติดตามสุขลักษณะตามท่ีกําหนด รวมท้ังเก็บไวเพ่ือการตรวจสอบอยางนอย 1 ป 

ก.7  การอบรม 

พนักงานท่ีปฏิบัติงานสัมผัสกับอาหารและผูควบคุมคุณภาพตองมีความรูหรือประสบการณหรือไดรับการอบรม

ใหเขาใจถึงมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร การปฏิบัติท่ีดีดานสุขลักษณะของการแปรรูปสัตวน้ํา

เบื้องตนและการควบคุมคุณภาพ การฝกอบรมจะชวยใหพนักงานท่ีปฏิบัติงานในหนาท่ีนั้นๆ มีความเขาใจ

ในสภาพงานและความปลอดภัยของอาหารในแตละจุดอยางแทจริง และปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
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ภาคผนวก ข 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณท่ีใชในมาตรฐานนี้ และหนวยท่ี SI (International System of Units หรือ  

Le Systéme International d’ Unités) ยอมใหใชได มีดังนี้ 

รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

ความยาว 

เซนตเิมตร (centimeter) cm 

เมตร (meter) m 

ปริมาตร มิลลิลิตร (milli litre) ml
 

ความเขมขน 

มิลลิลิตรตอลิตร 

(milliliter per liter) 

ml/l 

มวล 

มิลลิกรัม (milligram) mg 

กิโลกรัม (kilogram) kg 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส (degree Celsius) 
๐
 C 

เวลา วินาที (second) s 

ความสวาง ลักซ (lux) lx 

 

 

 


