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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี

ส าหรับสะพานปลา (มกษ. 7431) เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย ดังนั น 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นควรให้ประกาศแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร 
การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีส าหรับสะพานปลา (มกษ. 7431(G)-2561) เพื่อให้การน ามาตรฐาน

ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี  ก าหนดขึ นโดยใช้เอกสารต่อไปนี เป็นแนวทาง 

 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทาง

สุขลักษณะที่ดีส าหรับสะพานปลา. มกษ. 7431-2559. 
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แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีส าหรับสะพานปลา 

แนวปฏิบัตินี้ ใช้อธิบายขยายความทางวิชาการครอบคลุมเหตุผลและการปฏิบัติในแต่ละข้อก าหนด       

ในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีส าหรับสะพานปลา (มกษ.7431)  

การตรวจประเมิน การออกใบรับรอง และการให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ 

ทางสุขลักษณะที่ดีส าหรับสะพานปลา ให้ถือตาม มกษ.7431 

ข้อก าหนดของ มกษ.7431 อยู่ในกรอบและมีค าอธิบายข้อก าหนดอยู่ใต้กรอบ ดังนี้ 

1 ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีส าหรับสะพานปลา ที่มีการประกอบ

กิจกรรมการขนถ่ายสัตว์น้ าเพื่อด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อันได้แก่ การคัดแยก การขนย้าย 

การซื้อขาย และการจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้นเพื่อรักษาคุณภาพของสัตว์น้ าให้เหมาะสมและปลอดภัย

ส าหรับการน าไปบริโภค หรือแปรรูปต่อไป 

ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านอื่น เช่น ส่ิงแวดล้อม ให้ด าเนินการอย่างถูกต้องและ

เหมาะสมภายใต้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง โดยไม่ระบุรายละเอียดในมาตรฐานนี้ 

ค าอธิบาย 

การจัดท ามาตรฐานนี้ มีวัตถุประสงค์ในการจัดท าแนวปฏิบัติส าหรับสะพานปลา ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 

มกษ.7431 แต่เนื่องจากมีการใช้ค าเรียก “สะพานปลา” ที่หลากหลาย จึงได้ก าหนดขอบข่ายของ มกษ.7431 

โดยพิจารณาจากการประกอบกิจกรรมในสถานประกอบการเพื่อให้เกิดความชัดเจน สถานประกอบการที่จะต้อง

ด าเนินการตาม มกษ.7431 ได้แก่ สถานประกอบการที่ด าเนินการตั้งแต่ 2 กิจกรรมขึ้นไปคือ มีการขนถ่ายและ  

มีกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมด้วย เช่น การคัดแยก ขนย้าย ซื้อขายสัตว์น้ า การจัดเตรียม

วัตถุดิบเบื้องต้น 

สะพานปลาที่ได้รับการยกเว้นไม่อยู่ในขอบข่าย มกษ.7431 ได้แก่ 

 สะพานปลาทีม่ีกิจกรรมเฉพาะการขนถ่ายสัตว์น้ าเพื่อน าเข้าโรงงานแปรรูปอาหารสัตว์ 

 สะพานปลาที่มีกิจกรรมเฉพาะการให้บริการแก่เรือประมงในการจอดเทียบ บรรทุก หรือมีเฉพาะ  

การขนถ่ายสัตว์น้ าที่ไม่มีความเส่ียงต่อการปนเปื้อน รวมทั้งต้องไม่มีการด าเนินกิจกรรมอื่นใดที่ก่อให้เกิด

ความเส่ียงต่อการปนเปื้อนเพิ่มเติม เช่น  

 -  สะพานปลาที่มีการขนถ่ายปลาทูน่าแช่เยือกแข็งจากเรือขนส่ง 

 -  สะพานปลาที่มีการขนถ่ายสัตว์น้ าที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ 

 - สะพานปลาที่มีการขนถ่ายสัตว์น้ าแช่เย็นหรือแช่เยือกแข็งที่ผ่านการแยกชนิดแล้วบรรจุในภาชนะ เช่น ถัง 

กระบะ ตะกร้า ถุงพลาสติก ที่อยู่ในสภาพดี ขนย้ายโดยไม่มีการน าสัตว์น้ าออกจากภาชนะและไม่มีความเส่ียง   

ต่อการปนเปื้อน  
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ในส่วนของการจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ด้านอื่น เช่น ด้านส่ิงแวดล้อม ผู้ประกอบการต้องด าเนินการ    

อย่างถูกต้องและเหมาะสมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ      

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

2 นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ใน มกษ.7431 มีดังต่อไปนี้ 

2.1 สะพานปลา (fish landing site) หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการแก่เรือประมงหรือรถขนส่งสัตว์น้ าใน 

การจอดเทียบ บรรทุก หรือขนถ่ายสัตว์น้ าและมีการด าเนินกิจกรรมอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ 

หลายอย่าง เช่น คัดแยก ขนย้าย ซื้อขายสัตว์น้ า การจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น เพื่อส่งต่อไปยังผู้บริโภค

หรือสถานประกอบการแปรรูป ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงสถานประกอบการที่ด าเนินกิจกรรมคล้ายคลึงกัน เช่น  

แพปลา ตลาดกลางซ้ือขายสัตว์น้ า หรือกิจการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น 

 2.1.1 แพปลา (fish agent establishment) หมายถึง สถานที่ที่มีผู้ประกอบกิจกรรมคัดแยก และซื้อขาย

สัตว์น้ า และอาจมีการด าเนินกิจกรรมอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น การจัดเตรียมวัตถุดิบ

เบื้องต้น การขนส่งสัตว์น้ า 

  2.1.2 ตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ า (fish wholesale market) หมายถึง สถานที่ที่จัดให้มีการซื้อขาย

สินค้าสัตว์น้ าเป็นหลักในลักษณะขายส่งด้วยวิธีประมูลหรือต่อรองราคา 

2.2 สัตว์น้ า (fish and shellfish )หมายถึง สัตว์เลือดเย็นที่มีครีบหรือรยางค์และกระดูกสันหลัง (vertebrate) 

เช่น ปลา และสัตว์น้ าที่มีกระดองหรือมีเปลือกและไม่มีกระดูกสันหลัง (invertebrate) เช่น กุ้ง กั้ง ปู หอย 

และหมึก 

2.3 น้ าสะอาด (cleanwater) หมายถึง น้ าจากแหล่งใดๆที่ไม่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ สาร หรือ

แพลงก์ตอนที่มีพิษ ในปริมาณที่ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า  

ค าอธิบาย 

ใน มกษ.7431 และในมาตรฐานนี้ 

เนื่องจากสถานประกอบการที่ด าเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายของมาตรฐานนี้ มีการใช้ค าเรียก “สะพานปลา”   

ที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ โดยสถานประกอบการเหล่านั้นมีการด าเนินกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน เช่น 

สะพานปลา แพ แพปลา ท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือประมง ตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ า ตลาดปลา จึงอาจ

ก่อให้เกิดความสับสนส าหรับผู้เกี่ยวข้อง ดังนั้น ในการใช้ค าเรียกสถานประกอบการทั้งหลายดังกล่าว          

จึงก าหนดให้ใช้ค าว่า “สะพานปลา” เพียงค าเดียว อย่างไรก็ตาม ได้มีการก าหนดนิยามของแพปลาและ 

ตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ าไว้ด้วย เพื่ออธิบายความแตกต่างของสะพานปลากับสถานประกอบการดังกล่าว    

โดยพิจารณาจากกิจกรรมของสถานที่ท่ีประกอบกิจการนั้นๆ เป็นส าคัญ 

สะพานปลาตามนิยามใน มกษ.7431 ทั้งประเภทที่เจ้าของหรือผู้เช่าด าเนินการเองทั้งหมดและประเภทที่เจ้าของ

หรือผู้เช่าไม่ได้ด าเนินการเองทั้งหมด 
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แพปลาตามนิยามใน มกษ.7431 มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 

(1) สถานที่ท่ีเจ้าของแพปลาด าเนินการเองและไม่ได้อยู่ในสะพานปลา 

 (2) สถานที่เช่าด าเนินกิจการแบบถาวรและอยู่ในสะพานปลา ผู้เช่ามีสัญญาเช่าและหนังสือมอบอ านาจ

  เพื่อด าเนินกิจการ 

 (3) สถานที่เช่าด าเนินกิจการเป็นครั้งคราวและอยู่ในสะพานปลา 

การขนถ่ายสัตว์น้ า การขนย้ายสัตว์น้ า และการขนส่งสัตว์น้ าตามนิยามในข้อ 2.1 มีความหมาย ดังนี้ 

การขนถ่ายสัตว์น้ า หมายถึง การน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทั้งหมดหรือบางส่วนจากเรือประมงไปยัง

สะพานปลาหรือยานพาหนะอื่น 

การขนย้ายสัตว์น้ า หมายถึง การเคล่ือนย้ายสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทั้งหมดหรือบางส่วนจากจุดใดจุดหนึ่ง

ไปยังอีกจุดหนึ่ง แต่ยังอยู่ในบริเวณสะพานปลา 

การขนส่งสัตว์น้ า หมายถึง การเคล่ือนย้ายสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทั้งหมดหรือบางส่วนจากสะพานปลา

ไปยังสถานที่อื่นๆ 

สัตว์น้ าตามนิยามในข้อ 2.2 ครอบคลุมสัตว์น้ าจืด สัตว์น้ ากร่อย และสัตว์น้ าเค็ม 

น้ าสะอาด (clean water) ตามนิยาม ในข้อ 2.3 ต้องปลอดภัยแก่ผู้บริโภค สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า      

ได้แก่ น้ าที ่ใช้สัมผัสกับสัตว์น้ าโดยตรง น้ าที ่ใช้ล้างภาชนะ และน้ าที ่ใช้ล้างพื ้น คุณภาพน้ าจึงอาจ       

มีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้ 

3. ข้อก าหนด 

3.1  สถานที่และโครงสร้าง 

3.1.1 บริเวณโดยรอบสะอาด ไม่มีการสะสมของสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว และไม่มีกองขยะหรือสิ่งปฏิกูลอันอาจ

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หรืออาศัยของสัตว์พาหะน าเชื้อหรือสัตว์อื่นๆ 

ค าอธิบาย 

การดูแลบริเวณโดยรอบสถานประกอบการให้สะอาด ไม่มีการสะสมส่ิงที่ไม่ใช้แล้ว และไม่มีกองขยะ      

หรือส่ิงปฏิกูลสะสม จะช่ วยป้องกันไม่ ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ หรือที่ อยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าเชื้ อ                       

หรือสัตว์อื่นๆ เช่น สุนัข แมว แพะ แกะ แมลง หนู ซึ่งอาจท าให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค สารเคมี                

หรือสิ่งแปลกปลอม ไปสู่สัตว์น้ าที่จะส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ 

 ดูแลสถานประกอบการและบริ เวณโดยรอบให้มีความสะอาด และตรวจติดตามอย่างสม่ าเสมอ               

ตามค าอธิบายในข้อ 3.9 

 ไม่สะสมส่ิงที่ไม่ใช้แล้ว ตามค าอธิบายในข้อ 3.10 

 ดูแลไม่ให้มีกองขยะและส่ิงปฏิกูล หากมีขยะที่รวบรวมไว้เพื่อรอการก าจัด ต้องเก็บในถังขยะที่มีฝาปิด

มิดชิดหรือมัดปากถุง ตามค าอธิบายในข้อ 3.10 
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 มีการจัดท าแผนผังของสถานประกอบการเพื่อใช้ประกอบการระบุขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน    

ในการดูแลสุขลักษณะ รวมถึงแสดงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ประกอบการแต่ละรายที่อยู่ใน 

สถานประกอบการเดียวกัน 

3.1  สถานที่และโครงสร้าง 

3.1.2 โครงสร้างของสถานประกอบการ ท าจากวัสดุที่แข็งแรง สามารถท าความสะอาดได้ง่าย 

ค าอธิบาย 

โครงสร้างหลักของสถานประกอบการ ได้แก่ เสา ผนัง หลังคา ฝ้าเพดาน พื้น ต้องท าจากวัสดุที่แข็งแรง

ไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและท าความสะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของ

เชื้อก่อโรคไปสู่สัตว์น้ า 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ 

 เลือกวัสดุท่ีใช้ก่อสร้างโครงสร้างอาคารที่มีความแข็งแรง ไม่แตกร้าว 

 ดูแลโครงสร้างของสถานประกอบการให้อยู่ในสภาพดี บ ารุงรักษาไม่ให้มีรอยแตกร้าว มีช่องหรือรู      

ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคกรณีมีโครงสร้างที่อาจเป็นที่ยึดเกาะของนก       

ควรมีการป้องกันการเกาะหรือท ารังถาวร และท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอตามค าอธิบายในข้อ 3.9 

 กรณีที่จ าเป็นต้องใช้ส่ิงปลูกสร้างชั่วคราวหรือเคล่ือนย้ายได้ เช่น เต็นท์ ควรออกแบบ ติดตั้ง หรือสร้าง

ในลักษณะที่สามารถหลีกเล่ียงการปนเปื้อน และป้องกันการเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าเชื้อ          

เท่าที่จะปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผล สามารถบ ารุงรักษาและท าความสะอาดได้ ทั้งนี้ ต้อง เป็นไปตาม

ข้อก าหนดอื่นๆ ด้วย 

3.1  สถานที่และโครงสร้าง 

3.1.3  พื้นมีผิวเรียบ ไม่ดูดซับน้ า ล้างท าความสะอาดได้ง่าย มีความลาดเอียงเพื่อการระบายน้ าอย่าง

เหมาะสม ไม่มีน้ าขัง 

ค าอธิบาย 

พื้นของสถานประกอบการที่ใช้ปฏิบัติงานและประกอบกิจกรรมต่างๆ ถ้ามีผิวเรียบและไม่ดูดซับน้ า              

จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมและการเจริญของจุลินทรีย์ โดยเฉพาะเชื้อรา ซึ่งอาจปนเปื้อนสู่สัตว์น้ า      

พื้นของสถานประกอบการจะต้องไม่ล่ืนเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ พื้นที่มีความลาดเอียง

ไปทางระบายน้ าจะท าให้การระบายน้ าเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ไม่เกิดน้ าขัง ซึ่งจะท าให้ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน

สู่สัตว์น้ า 

กรณีเป็นสิ่งก่อสร้างชั่วคราวที่ย่ืนเข้าไปในแหล่งน้ าหรืออยู่เหนือแหล่งน้ า เช่น ท่าเทียบเรือที่จ าเป็นต้องใช้

พื้นเป็นไม้ ต้องมีวิธีการหรือมาตรการดูแลที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่สัตว์น้ า และไม่ก่อให้เกิดอันตราย

แก่ผู้ปฏิบัติงาน  
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แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 พื้นสถานประกอบการท าจากวัสดุที่แข็งแรง คงทน 

 พื้นสถานประกอบการบริเวณที่ใช้ปฏิบัติงาน เช่น คัดแยก ซื้อขาย การจัดการวัตถุดิบเบื้องต้น ควรมี   

ผิวเรียบ ไม่ดูดซับน้ า และท าความสะอาดได้ง่าย 

 ออกแบบให้พื้นมีความลาดเอียงเพื่อให้ระบายน้ าได้รวดเร็ว ไม่มีน้ าขัง 

 หากมีทางระบายน้ า ควรออกแบบและก่อสร้างให้มีความแข็งแรง สามารถท าความสะอาดได้ง่าย  

มีความลาดเอียง เพื่อไม่ใหน้้ าไหลย้อนกลับเข้าไปในบริเวณอื่นๆ ที่สะอาดกว่า และมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณน้ า

ที่จะระบายออก โดยไม่ควรปล่อยน้ าออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะโดยตรง 

3.1  สถานที่และโครงสร้าง 

3.1.4 สถานที่ที่มีกิจกรรมประมูล ซื้อขาย และ/หรือคัดแยกสัตว์น้ า ต้องมีหลังคาที่สามารถกันแดด

และฝนได ้

ค าอธิบาย 

บริเวณที่มีการประมูล ซ้ือขาย และ/หรือคัดแยกสัตว์น้ า รวมท้ังการจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น ต้องมีหลังคา        

ซึ่งสามารถกันแดดและฝนได้ เนื่องจากสัตว์น้ าเกิดการเส่ือมคุณภาพและเน่าเสียได้ง่ายจากปฏิกิริยาของ

น้ าย่อยในตัวสัตว์น้ าเองและจากปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ การท างานของน้ าย่อยในสัตว์น้ าและการเพิ่มจ านวน

ของจุลินทรีย์จะถูกกระตุ้นจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น การปล่อยให้สัตว์น้ าถูกแสงแดดโดยตรง จะท าให้สัตว์น้ า

เสื่อมคุณภาพและเน่าเสียเร็วย่ิงขึ้น นอกจากนี้ กรณีที่ฝนตก หลังคาจะช่วยป้องกันส่ิงสกปรกที่ปนเปื้อนมา

กับน้ าฝนไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่สัตว์น้ า รวมท้ังท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท ากิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องด้วย 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ 

 การประมูล ซื้อขาย คัดแยกชนิดและขนาดของสัตว์น้ า ต้องกระท าอย่างรวดเร็วในสถานที่ที่มีหลังคา         

ที่สามารถป้องกันแดดและฝน กรณีที่ใช้โครงสร้างชั่วคราวอื่นแทนหรือเพิ่มเติม เช่น เต็นท์ ต้องมีความ

แข็งแรง ไม่ท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานและต้องมีความสะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่สัตว์น้ า 

 กรณีที่มีกิจกรรมการจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น ต้องอยู่ในอาคารที่มีโครงสร้างถาวร มีการควบคุม 

การปนเปื้อนอย่างถูกสุขลักษณะ 

3.1  สถานที่และโครงสร้าง 

3.1.5 มีแสงสว่างและการระบายอากาศเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  

ค าอธิบาย 

บริเวณปฏิบัติงานที่มีแสงสว่างเพียงพอ เหมาะสม ไม่มีผลต่อการมองเห็นสีของสัตว์น้ า จะช่วยให้

ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นส่ิงผิดปกติต่างๆ ได้ เช่น สภาพของสัตว์น้ าที่เริ่มเส่ือมคุณภาพ ส่ิงปนเปื้อน 

ที่ติดมากับสัตว์น้ า  
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บริเวณปฏิบัติงานที่มีการระบายอากาศอย่างเหมาะสม ไม่อับชื้น ไม่ร้อนอบอ้าว จะช่วยลดการเส่ือมสภาพ

อย่างรวดเร็วของสัตว์น้ า การควบแน่นของความชื้นในอากาศที่ท าให้เกิดหยดน้ าตามเพดานและผนัง  

จะท าให้จุลินทรีย์โดยเฉพาะเชื้อราเจริญเติบโต ซึ่งจะท าให้เกิดการปนเปื้อนไป สู่สัตว์น้ าได้ นอกจากนี้           

การระบายอากาศอย่างเหมาะสมยังท าให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกสบาย สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ 

 จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในจุดที่มีผลต่อความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน เช่น บริเวณที่มีการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ า บริเวณชั่งสารเคมี บริเวณล้างภาชนะบรรจุ บริเวณบรรจุ  

 จัดให้มีแสงสว่างที่เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละบริเวณ เฉพาะบริเวณที่มีการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ าควรใช้

หลอดไฟที่มีแสงสีขาว (daylight) ส่วนความเข้มของแสงไม่ควรน้อยกว่าความเข้มที่เหมาะสมในบริเวณต่าง  ๆเช่น 

- บริเวณโดยรอบ ทางเดิน ถนน ควรมีความเข้มของแสงไม่น้อยกว่า 20 ลักซ ์

- บริเวณปฏิบัติงานที่มีการขนย้าย ควรมีความเข้มของแสงไม่น้อยกว่า 50 ลักซ ์

- บริเวณปฏิบัติงานที่ต้องการความละเอียดเล็กน้อย ควรมีความเข้มของแสงไม่น้อยกว่า 100 ลักซ ์

- บริเวณที่ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น เช่น การตรวจสอบสีของหมึก หรือการเตรียมวัตถุดิบ
เบื้องต้น ควรมีความเข้มของแสงไม่น้อยกว่า 200 ลักซ ์

 ในกรณีที่ใช้หลอดไฟฟ้าในบริเวณปฏิบัติงานต้องมีมาตรการป้องกันเศษแก้วจากกรณีที่อาจมีการแตกของ

หลอดไฟ ซึ่งจะท าให้เศษแก้วตกหรือแตกปะปนเข้าไปในสัตว์น้ า ควรมีฝาครอบหลอดไฟเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

จากเศษแก้วหรือแมลงหรือหลอดไฟที่อาจตกลงมาบนสัตว์น้ า และมีการรักษาความสะอาดของฝาครอบหลอดไฟ

อย่างสม่ าเสมอ เพื่อคงความสว่างให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 จัดให้มีวิธีการระบายอากาศโดยธรรมชาติหรือโดยเครื่องกลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 

 -  ลดการปนเปื้อนจากอากาศ จากการควบแน่นของไอน้ าเป็นละอองน้ าและหยดน้ าที่เพดานหรือฝ้า 

 -  ลดอุณหภูมิโดยรอบไม่ให้ร้อนจนเกินไป 

 -  ลดกล่ินแปลกปลอมที่อาจมี 

 จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม เช่น มีพื้นทีท่ีป่ระตู หน้าต่าง และช่องลมซึ่งสามารถระบายอากาศออกสู่

ภายนอกรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ส่วนของพื้นที่ห้อง  

3.1  สถานที่และโครงสร้าง 

3.1.6 มีอ่างล้างมือในบริเวณที่สะดวกต่อการใช้งาน อยู่ในสภาพดี สะอาดมีจ านวนเพียงพอ  

ค าอธิบาย 

ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อน หลัง และระหว่างปฏิบัติงาน จะเป็นสาเหตุให้เกิดการปนเปื้อน

ของจุลินทรีย์ ท าให้สัตว์น้ าเสื่อมเสียเร็ว การติดตั้งอ่างล้างมือในต าแหน่งที่ใช้งานสะดวก มีจ านวนเพียงพอ 

และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน จะอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถป้องกันและลดการปนเปื้อนได้ 
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แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ 

 ติดตั้งอ่างล้างมือให้มีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งานได้อย่างถูกสุขลักษณะ อยู่ในบริเวณที่ใช้งานได้

สะดวก เช่น บริเวณทางเข้า-ออก หรือบริเวณปฏิบัติงาน มีการดูแลให้อยู่ในสภาพดีและสะอาดอยู่เสมอ  

มีจ านวนอ่างล้างมือต่อจ านวนคนงานที่เหมาะสม รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 มีก๊อกน้ าที่ไม่ใช้มือเปิดปิด เช่น ก๊อกน้ าที่ใช้เท้าเหยียบหรือใช้ศอกปัด หรือก๊อกน้ าที่มีระบบเซนเซอร์

พร้อมอุปกรณ์และสารท าความสะอาดให้เพียงพอ เช่น สบู่ เพื่อลดการปนเปื้อน ล้างมือได้ สะอาด         

ถูกสุขลักษณะ และควรมีค าแนะน าวิธีการล้างมือที่ถูกต้องติดในบริเวณที่ล้างมือ 

ตารางที่ 1 จ านวนอ่างล้างมือต่อจ านวนคนงาน 

จ านวนคนงาน จ านวนอ่างล้างมือ 

ไม่เกิน 15 1 

ไม่เกิน 40 2 

ไม่เกิน 80 3 

ทั้งนี้ คนงานตั้งแต่ 81 คนขึ้นไป จะต้องเพิ่มอ่างล้างมือและสบู่อีก 1 ที่ต่อคนงานที่เพิ่มข้ึนทุกๆ 50 คน 

 

3.1  สถานที่และโครงสร้าง 

3.1.7 อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่อ านวยความสะดวกส าหรับการขนถ่ายสัตว์น้ าจากเรือหรือรถขึ้นสู่  

สถานประกอบการต้องเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

ค าอธิบาย 

การขนถ่ายสัตว์น้ าขึ้นจากเรือหรือลงจากรถเข้าสู่สะพานปลา หากใช้เวลานานอาจท าให้สัตว์น้ ามีคุณภาพ

ลดลง จึงต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยใช้อุปกรณ์อ านวยความสะดวกที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ    

เพื่อลดระยะเวลาในการขนถ่ายให้ส้ันลง รวมทั้งป้องกันการปนเปื้อนทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ส าหรับการขนถ่ายสัตว์น้ าจากเรือหรือรถสู่สะพานปลา เช่น รอก เครน ราง 

รถเข็น ท่ีแข็งแรง สะดวกต่อการใช้งาน บ ารุงรักษาง่าย ไม่เป็นสนิม 

 ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น เวลาน้ าขึ้นควรใช้รางขนถ่ายสัตว์น้ าจากเรือ เวลาน้ าลงควรใช้เครนขนถ่ายสัตว์น้ า 

 ออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีร่อง รอยต่อ หรือโค้งหักมุมน้อยที่สุด เพื่อให้ง่ายต่อการท า 

ความสะอาด หากมีการเชื่อมต้องขัดให้เรียบ  

 ควรออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม ป้องกันไม่ให้มีน้ าขัง ซึ่งถ้ามีน้ าขังจะท าให้

จุลินทรีย์เจริญเติบโตอยู่ภายในเครื่องมือและอุปกรณ์ได้  

 ดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่แตกหักหรือมีส่วนแหลมคมที่จะทิ่มแทงสัตว์น้ าให้เสียหาย 

และอยู่ในสภาพที่สะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ 
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3.1  สถานที่และโครงสร้าง 

3.1.8 มีบริเวณที่เก็บหรือก าจัดขยะแยกเป็นสัดส่วนและมีการดูแลรักษาความสะอาด 

ค าอธิบาย 

บริเวณที่เก็บหรือก าจัดขยะแยกเป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการปนเปื้อน การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณที่

เก็บหรือก าจัดขยะ จะช่วยป้องกันการหมักหมมของขยะ ของเสีย ซึ่งเป็นแหล่งเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 

และเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะ การแยกชนิดของขยะเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะมีพิษ เช่น 

ภาชนะบรรจุสารเคมี รวมท้ังการก าจัดอย่างรวดเร็วจะช่วยลดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 จัดให้มีบริเวณหรือสถานที่จัดเก็บขยะแยกเป็นสัดส่วนจากบริเวณที่ปฏิบัติงาน ถูกสุขลักษณะ มีการล้าง

ท าความสะอาด ไม่ให้เกิดการหมักหมม 

 มีการแยกภาชนะจัดเก็บขยะและบ่งชี้ชนิดของขยะเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะมีพิษอย่างชัดเจน

รวมท้ังมีการก าจัดอย่างรวดเร็ว 

 ใช้ถังขยะที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันการคุ้ยเขี่ยของสัตว์ ไม่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์พาหะ ใช้ถังขยะที่ท าจาก

วัสดุที่ไม่ดูดซับน้ าและไม่รั่วซึม  

3.1 สถานที่และโครงสร้าง 

3.1.9 พื้นที่ส าหรับจ าหน่ายอาหารหรือบริโภคอาหาร(หากมี) ต้องแยกจากพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 

ค าอธิบาย 

การจ าหน่ายหรือบริโภคอาหารในบริเวณปฏิบัติงานจะก่อให้เกิดขยะและเศษอาหาร ซึ่งจะดึงดูดแมลงและ

สัตว์พาหะน าเชื้อที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสู่สัตว์น้ า 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ 

 จัดพื้นที่ส าหรับจ าหน่ายอาหารรวมถึงรถจ าหน่ายอาหารเคล่ือนที่และสถานที่บริโภคให้เป็นสัดส่วน  

แยกพื้นที่ออกจากบริเวณปฏิบัติงานขนถ่าย คัดแยก ขนย้าย จัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น หรือขนส่งอย่างชัดเจน  

3.2 อุปกรณ์  

3.2.1 อุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทนทาน และสะดวก   

ในการรักษาความสะอาด  

ค าอธิบาย 

อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น โต๊ะคัดแยก ถัง ตะกร้า เป็นแหล่งที่อาจก่อให้เกิด 

การปนเปื้อน หากอุปกรณ์มีซอกมุม รู หรือร่องที่ยากต่อการท าความสะอาด จะเป็นที่สะสมของส่ิงสกปรก 

และเชื้อก่อโรคซึ่งอาจปนเปื้อนสู่สัตว์น้ า 
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แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 จัดหาหรือออกแบบอุปกรณ์และเครื่องมือใหเ้หมาะสมต่อการใช้งาน มีผิวเรียบ ไม่มีรอยแตก ไม่ดูดซับน้ า 

ไม่เป็นสนิม สะดวกต่อการบ ารุงรักษา ไม่มีมุมอับ หากมีรอยเชื่อมต่อต้องขัดให้เรียบและสามารถล้าง 

ท าความสะอาดได้ง่าย เช่น โต๊ะ กระบะ ตะกร้า ถาด รถเข็น ราง เครื่องโม่น้ าแข็ง 

 การคัดแยกต้องใช้อุปกรณ์ที่ไม่ท าให้สัตว์น้ าสัมผัสกับพื้นโดยตรงเพื่อป้องกันการปนเปื้อน เช่น โต๊ะ 

ราง หรือขาตั้งส าหรับวางตะกร้าใส่สัตว์น้ าหรือน้ าแข็ง กรณีไม่สามารถคัดแยกบนโต๊ะ  ควรใช้กระบะหรือ

ถาดท่ีมีขอบซึ่งสามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ 

3.2  อุปกรณ์ 

3.2.2 ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่สัมผัสกับสัตว์น้ าโดยตรง ต้องอยู่ในสภาพดีและสะอาด ไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหายและการปนเป้ือนต่อสัตว์น้ า ที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค 

ค าอธิบาย 

ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ที่สัมผัสกับสัตว์น้ า หากไม่สะอาด เป็นสนิม หรือมีการสึกกร่อน จะเป็น 

ทีส่ะสมส่ิงสกปรก ส่ิงแปลกปลอม เชื้อจุลินทรีย์ และสารเคมี ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่สัตว์น้ า และหากเกิด

การผุกร่อนแตกเป็นชิ้นส่วนแหลมคมอาจทิ่มแทงสัตว์น้ า การใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ท าจากวัสดุที่ไม่เหมาะสม

ต่อการสัมผัสอาหาร เช่น พลาสติกที่ไม่ได้ผลิตมาเพื่อการสัมผัสกับอาหาร สีที่มีโลหะหนักเป็นส่วนผสม  

จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมทีี่เป็นอันตรายไปยังสัตว์น้ า และส่งผลต่อความปลอดภัยของผูบ้ริโภค  

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 ภาชนะ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้งานต้องไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อน ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลและสัตว์น้ า

อยู่ในสภาพดี สะอาด 

 ภาชนะและอุปกรณ์ที่สัมผัสสัตว์น้ า ต้องท าด้วยวัสดทุีป่ลอดภัยและเหมาะสมต่อการสัมผัสกับอาหาร มีความ

คงทน ไม่ผุกร่อนได้ง่าย และไม่ท าปฏิกิริยากับน้ าหรือสัตว์น้ าจนก่อให้เกิดการปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อ

ผู้บริโภค เช่น ท าด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม หรือหากเป็นพลาสติกควรเป็นชนิดที่ใช้สัมผัสกับอาหารได้  

 ภาชนะบรรจุที่ใช้เก็บรักษาสัตว์น้ าหรือมีการสัมผัสกับสัตว์น้ า เช่น ถังพลาสติกหรือถุงพลาสติก ต้องสะอาด

และปลอดภัย  

 ไม่ควรใช้ภาชนะหรืออุปกรณ์ที่ทาสีในการสัมผัสกับสัตว์น้ า เนื่องจากอาจมีการปนเปื้อนของโลหะหนัก        

เช่น ตะกั่ว แคดเมียม ปรอท สู่สัตว์น้ าได้ 

 การออกแบบและติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องค านึงถึงการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว์น้ า 

เช่น การรั่วซึมของน้ ามันหล่อล่ืน หากบริเวณที่ต้องใช้น้ ามันหล่อล่ืนและบริเวณที่มีโอกาสสัมผัสกับสัตว์น้ า 

ต้องใช้น้ ามันหล่อลื่นชนิดสัมผัสกับอาหารได้ (foodgrade) 

 ท าความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักร หลังการใช้งานทุกครั้ง และมีวิธกีารจัดเก็บที่เหมาะสม 
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3.3 สุขลักษณะส่วนบุคคล 

3.3.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องไม่มีอาการเจ็บป่วย ไม่เป็นพาหะน าโรคหรือโรคติดต่อที่ส่งผลต่อ

ความไม่ปลอดภัยในการน าสัตว์น้ าไปบริโภค 

ค าอธิบาย 

บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการต้องสัมผัสกับสัตว์น้ า ภาชนะ และอุปกรณ์ต่าง  ๆ      

หากเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจหรือโรคทางเดินอาหาร หรือเป็นพาหะน าโรคที่ส่งผ่านไปสู่สัตว์น้ าได้  

จะส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในการน าสัตว์น้ าไปบริโภค 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ 

 ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นโรคติดต่อ เช่น โรคเท้าช้าง โรคเรื้อน วัณโรค ไอกรน หรือโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ 

ต้องให้หยุดพักการปฏิบัติงานชั่วคราว และเข้ารับการรักษาจนอาการป่วยหายเป็นปกติ จึงกลับมา

ปฏิบัติงานใหม่ได้ 

 ผู้มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคหรืออาการของโรคจากคนสู่คนผ่านอาหารและน้ า เช่น ไวรัสตับอักเสบ 

ท้องร่วง ล าไส้อักเสบ บิด อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ ต้องไม่เข้าปฏิบัติงานในส่วนที่สัมผัสกับสัตว์น้ า 

 ผู้มีบาดแผลบนมือไม่ควรเข้าปฏิบัติงานในส่วนที่สัมผัสกับสัตว์น้ า เว้นแต่มีการป้องกันที่เหมาะสม    

เช่น ปิดแผลด้วยปลาสเตอร์ยาที่ไม่ดูดซับน้ า และสวมถุงมือทับ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคจาก

บาดแผล หรือยาที่ใช้ใส่แผลสู่สัตว์น้ า 

3.3 สุขลักษณะส่วนบุคคล 

3.3.2 บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในสถานที่ ต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง พร้อมเก็บบันทึกผลการตรวจ 

ค าอธิบาย 

ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นโรคหรือเป็นพาหะน าโรค มีโอกาสท าให้ผู้บริโภคสัตว์น้ าไม่ปลอดภัยจึงต้องได้รับ      

การตรวจสุขภาพเป็นประจ า 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ 

 ในการรับผู้ปฏิบัติงานต้องมีใบรับรองการตรวจสุขภาพก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

 ให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมเก็บบันทึกผลการตรวจ 

ทั้งนี้ ไม่ครอบคลุมผู้ปฏิบัติงานบนเรือประมงที่มีหน้าที่ขนถ่ายสัตว์น้ าเพียงอย่างเดียว 
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3.3 สุขลักษณะส่วนบุคคล 

3.3.3 ได้รับการฝึกอบรมเรื่องสุขลักษณะที่ควรปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ค าอธิบาย 

การปฏิบัติงานโดยขาดความรู้ด้านสุขลักษณะและไม่ค านึงถึงความปลอดภัยของอาหาร มีผลต่อความ

ปลอดภัยและการยอมรับของผู้บริโภค ดังนั้น การให้ความรู้ด้านสุขลักษณะที่ดีอย่างสม่ าเสมอจะท าให้

ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงความส าคัญของสุขลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 

ถูกสุขลักษณะจนเป็นนิสัย 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ 

 จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคลและสุขลักษณะในการปฏิบัติงานที่ดีส าหรับสะพานปลา 

แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เข้าใหม่ทุกคนก่อนปฏิบัติงาน และอบรมทบทวนเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ 

ต้องให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของสุขลักษณะที่ดี รวมถึงการปฏิบัติที่จ าเป็น         

ต่อการป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมคุณภาพของสัตว์น้ า โดยเฉพาะวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง  

3.3 สุขลักษณะส่วนบุคคล 

3.3.4 ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งในระหว่างการปฏิบัติงานตาม 

ความเหมาะสม และทุกครั้งหลังใช้ห้องสุขา 

ค าอธิบาย 

เนื่องจากมือมีการสัมผัสกับส่ิงต่างๆ ตลอดเวลา จึงอาจเป็นแหล่งสะสมของส่ิงปนเปื้อน โดยเฉพาะจุลินทรีย์

ที่ท าให้เกิดโรค  เช่น  Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp., Vibrio cholerae   

เมื่อผู้ปฏิบัติงานใช้มือสัมผัสกับสัตว์น้ าจึงมีโอกาสท าให้สัตว์น้ าปนเปื้อนได้ ดังนั้น การล้างมือก่อน ระหว่าง 

และหลังการปฏิบัติงาน รวมทั้งหลังการใช้ห้องสุขาทุกครั้ง จะช่วยลดการปนเปื้อนไปสู่สัตว์น้ า ดังนั้น  

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องล้างมืออย่างเหมาะสมตามความเส่ียงของการปนเปื้อน 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ 

 ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการล้างมือของผู้ปฏิบัติงาน เช่น ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการ

ปฏิบัติงาน หลังการใช้ห้องสุขา และเมื่อสัมผัสกับส่ิงสกปรก เช่น ส่ิงปนเปื้อนจากสัตว์น้ า ส่ิงของบนพื้นที่

สกปรก และถังขยะ รวมทั้งก าหนดให้มีการล้างมือระหว่างการปฏิบัติงานด้วยความถี่ที่ เหมาะสม         

ตามความเส่ียงที่อาจเกิดการปนเปื้อน  

 มีค าแนะน าหรือรูปภาพแสดงวิธีการล้างมือที่ถูกต้องในบริเวณที่ล้างมือ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม

ได้อย่างถูกต้อง 

 มีการควบคุมและก ากับดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานล้างมือให้สะอาดตามระเบียบวิธีปฏิบัติทีก่ าหนดไว ้
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3.3 สุขลักษณะส่วนบุคคล 

3.3.5 ชุดส าหรับปฏิบัติงานต้องเหมาะสมและสะอาด ถ้าสวมถุงมือ ถุงมือต้องสะอาด 

ค าอธิบาย 

เส้ือผ้าเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสสัมผัสกับสัตว์น้ า หากไม่สะอาดหรือไม่เหมาะสม เช่น            

มีส่ิงตกแต่งบนเส้ือผ้าที่อาจหลุดร่วงได้ง่าย แบบเส้ือผ้าที่รุงรัง เนื้อผ้าหนาเกินไป ไม่ระบายอากาศ ท าให้ร้อน

และมีเหง่ือหมักหมม สกปรก อาจเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนได้ง่าย กรณีสวมถุงมือ ถุงมือที่ใช้ต้อง

สะอาดเพราะสัมผัสกับสัตว์น้ าโดยตรง  

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ 

 ก าหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกายทีส่ะอาดและเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน เช่น  

- ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องสวมเส้ือผ้าที่สะอาด เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และรองเท้าบูตที่ใส่

ท างานต้องเหมาะสมและสะอาด 

- ผู้ท าหน้าที่คัดแยกต้องสวมรองเท้าบูต ผ้ากันเปื้อน และถุงมือ 

- ผู้ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้นต้องสวมผ้ากันเปื้อน สวมหมวกคลุมผม         

ใชผ้้าปิดปาก สวมถุงมือ 

- ผู้ท าหน้าทีข่นย้ายหรือเตรียมสารเคมีอันตรายต้องมีอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพื่อป้องกันอันตราย  

 ควรใช้ถุงมือที่ท าจากวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ าหรือสามารถท าความสะอาดและฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และต้องดูแลให้ไม่มีรอยขาดหรือรั่ว กรณีที่ต้องใช้ถุงมือชนิดอื่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น ถุงมือผ้า

ส าหรับแกะหอยนางรม ต้องก าหนดระยะเวลาการใช้งานและวิธีท าความสะอาดที่ถูกต้อง 

3.3 สุขลักษณะส่วนบุคคล 

3.3.6 ผู้ปฏิบัติงานหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการปนเป้ือนสู่สัตว์น้ า 

ค าอธิบาย 

ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้สัมผัสกับสัตว์น้ า หากมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมขณะปฏิบัติงาน เช่น เคี้ยวหมากฝรั่ง สูบบุหรี่ 

รับประทานขนม ไอ จาม ถ่มน้ าลาย จะท าให้เส่ียงต่อการปนเปื้อนด้วยส่ิงที่น่ารังเกียจหรือเพิ่มจุลินทรีย์ในสัตว์น้ า 

เป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยส าหรับการน าสัตว์น้ าไปบริโภค ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคลก่อนเข้าปฏิบัติงาน การสร้างกฎเกณฑ์ที่จ าเป็นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป

อย่างถูกต้อง จะช่วยลดการปนเปื้อนโดยเฉพาะจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ 

 ก าหนดกฎระเบียบที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น 

- ห้ามสูบบุหรี่ ถ่มน้ าลายในบริเวณปฏิบัติงาน 

- ห้ามน าอาหารและเครื่องด่ืมเข้ามาบริโภคในบริเวณปฏิบัติงาน ให้บริโภคในบริเวณที่ก าหนดไว้

เท่านั้น 
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- ห้ามไอหรือจามใส่สัตว์น้ าโดยตรง 

- ห้ามสวมใส่เครื่องประดับ เช่น นาฬิกา แหวน ต่างหู ระหว่างปฏิบัติงาน กรณีสร้อยพระให้ใส่ได้     

แต่ต้องไม่ใส่ออกมานอกเสื้อ 

- กรณีมีส่ิงของส่วนตัวที่จ าเป็น ควรมีวิธีจัดเก็บให้มิดชิด 

 ควรจัดท าค าแนะน าหรือรูปภาพที่แสดงให้เห็นพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติ  ที่จะส่ือสารให้ผู้ปฏิบัติงาน

เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย โดยติดไว้ในบริเวณปฏิบัติงานที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นได้ชัดเจน 

3.4 การขนถ่าย ขนย้าย การเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น และการดูแลรักษาสัตว์น้ า 

3.4.1 การขนถ่าย การคัดแยก การเคลื่อนย้ายสัตว์น้ า การจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้นต้องท าอย่างรวดเร็ว 

ถูกสุขลักษณะ และมีการจัดการเพื่อป้องกันการปนเป้ือน รวมทั้งเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่ท าให้เกิด  

ความเสียหายทางกายภาพ 

ค าอธิบาย 

การขนถ่าย การคัดแยก การเคล่ือนย้ายสัตว์น้ าด้วยวิธีการที่ไม่ถูกสุขลักษณะและใช้เวลานาน จะท าให้

อุณหภูมิสัตว์น้ าสูงขึ้นและเส่ือมคุณภาพ การคัดแยกบนพื้นที่ไม่สะอาด หรือการลากภาชนะที่ใส่สัตว์น้ า 

ไปตามพื้นที่สกปรก จะท าให้สัตว์น้ าเกิดการปนเปื้อนโดยเฉพาะเชื้อก่อโรค ซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัย 

ของผู้บริโภค นอกจากนี้ เนื่องจากสัตว์น้ าชนิดท่ีมีผิวหนังบาง จะเกิดความเสียหายทางกายภาพได้ง่าย เช่น       

ถูกเจาะ ท่ิมแทง ผิวหนังถลอก ซึ่งจะท าให้จุลินทรีย์จากภายนอกแพร่กระจายเข้าสู่เนื้อเย่ือของสัตว์น้ า ท าให้

เกิดการเส่ือมคุณภาพจากการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ได้ ดังนั้น ในการขนถ่าย คัดแยก และเคล่ือนย้ายสัตว์น้ า

จึงควรด าเนินการอย่างรวดเร็ว ถูกสุขลักษณะ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายดังกล่าว  

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ 

 การขนถ่าย การคัดแยก การขนย้ายสัตว์น้ า การจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น จะต้องท าอย่างระมัดระวัง รวดเร็ว  

 การขนถ่ายให้ค านึงถึงน้ าหนักสัตว์น้ าที่สามารถขนถ่ายได้อย่างเหมาะสม ไม่โยน ไม่เหวี่ยง ไม่กระแทก    

ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายต่อภาชนะ อุปกรณ์ หรือสัตว์น้ าในระหว่างการปฏิบัติงาน   

 การขนถ่ายหรือขนย้ายต้องไม่ใส่สัตว์น้ าจนล้นภาชนะ และไม่วางภาชนะซ้อนทับในลักษณะที่จะท าให ้ 

สัตว์น้ าเสียหาย 

 หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ท าให้สัตว์น้ าเกิดความเสียหาย เช่น ใช้ตะขอแหลมคมเกี่ยว และการลาก

ภาชนะหรือสัตว์น้ าบนพื้น  

 ห้ามคัดแยกสัตว์น้ าบนพื้นโดยตรง ให้คัดแยกสัตว์น้ าอย่างถูกสุขลักษณะ สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ 

เช่น คัดแยกสัตว์น้ าบนโต๊ะ กระบะ หรือถาดที่มีขอบทีส่ามารถป้องกันการปนเปื้อนได ้  

 มีการก าจัดสัตว์น้ าที่เหลือจากการคัดแยกอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะสัตว์น้ าที่มีพิษ และจดบันทึกเพื่อ

ประโยชน์ในการตามสอบ 

 อุปกรณ์ เครื่องมือ และภาชนะที่ใช้ในการขนย้าย ต้องท าความสะอาดได้ง่าย ไม่มีการปนเปื้อน มีสภาพ 

ที่สมบูรณ์ ไม่แตกหักจนเกิดส่วนที่แหลมคมซึ่งจะท าให้สัตว์น้ าเกิดความเสียหาย  
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 การขนถ่ายสัตว์น้ า ต้องมีการระบุแหล่งที่มาของสัตว์น้ าตามกฎหมายว่าด้วยการประมง เพื่อการตามสอบ

แหล่งที่มาของสัตว์น้ า 

3.4  การขนถ่าย ขนย้าย การเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น และการดูแลรักษาสัตว์น้ า 

3.4.2 มีการรักษาสัตว์น้ าอย่างถูกสุขลักษณะ ไม่ให้ซ้อนทับจนท าให้เกิดความเสียหาย และเก็บรักษา

ให้เหมาะสมตามชนิดของสัตว์น้ า 

ค าอธิบาย 

การดูแลรักษาสัตว์น้ า (handling) ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การขนถ่าย คัดแยก ขนย้าย จัดเตรียมวัตถุดิบ

เบื้องต้น ขนส่ง และรอจ าหน่าย ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจท าให้เกิดการปนเปื้อนได้ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี 

และชีวภาพ การซ้อนทับสัตว์น้ ามากเกินไปโดยเฉพาะปลา จะท าให้เกิดการบอบช้ าเสียหาย ท้องปริแตก 

ท าให้จุลินทรีย์จากท้องปลาและจากภายนอกปนเปื้อนสู่สัตว์น้ าได้ นอกจากนี้ การเก็บรักษาสัตว์น้ าระหว่าง

การปฏิบัติงานทุกขั้นตอน หากเก็บรักษาทีอุ่ณหภูมิไม่เหมาะสม เช่น อุณหภูมิสูงขึ้นจะเร่งปฏิกิริยาการย่อย

สลายโดยเอนไซม์ภายในตัวปลา และจุลินทรีย์เจริญเติบโตดีท าให้สัตว์น้ าเส่ือมคุณภาพเร็วขึ้น และอาจ 

ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค 

ส าหรับสัตว์น้ าในกลุ่มที่สามารถเกิดสารฮีสทามีนได้ เช่น ปลาในวงศ์ Scombridae (ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน 

ปลาทู ปลาอินทรีย์ ปลากะตัก ฯลฯ) ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสม เนื่องจากอุณหภูมิสูง จะท าให้

จุลินทรีย์ท่ีสร้างฮีสทามีนเจริญเติบโต และเพิ่มปริมาณฮีสทามีนจนถึงระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 ดูแลรักษาสัตว์น้ าในทุกขั้นตอนอย่างถูกสุขลักษณะให้สามารถป้องกันการปนเปื้อนของอันตรายได้ 

ทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ  

 ไม่วางสัตว์น้ าซ้อนทับมากเกินไปจนท าให้เกิดความเสียหาย 

 รักษาคุณภาพตลอดระยะเวลาการคัดแยกหรือระหว่างการรอให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ าและ

วัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ โดยใชน้้ าแข็งปกคลุมตัวสัตว์น้ าอย่างทั่วถึง แช่ในน้ าเย็น หรือเก็บในห้องเย็น 

กรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีการดังกล่าวได้ ควรเก็บรักษาด้วยวิธีการอื่นๆ ที่เหมาะสม เช่น การใช้เกลือ   

 การเก็บรักษาด้วยความเย็นควรใช้อุณหภูมิท่ีเหมาะสม ดังนี้ 

   - สัตว์น้ าทั่วไปควรเก็บรักษาโดยให้อุณหภูมิสัตว์น้ าใกล้เคียง 0°C และไม่เกิน 9°C  
   - สัตว์น้ าในกลุ่มทีส่ามารถเกิดสารฮีสทามีนได้ ควรเก็บรักษาโดยให้อุณหภูมิสัตว์น้ าไม่เกิน 5°C 
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3.4  การขนถ่าย ขนย้าย การจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น และการดูแลรักษาสัตว์น้ า 

3.4.3 การจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น ต้องด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ  

ค าอธิบาย 

การจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้นก่อนการแปรรูป เช่น ตัดหัว ควักไส้ ขอดเกล็ด ต้องมีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง

ตามหลักสุขลักษณะ เพื่อหลีกเล่ียงการปนเปื้อนและความเสียหายจากการปฏิบัติงาน หากสัตว์น้ ามีการ

ปนเปื้อนจุลินทรีย์ในปริมาณสูง เม่ือมีการเพิ่มจ านวนจนถึงระดับที่เป็นอันตราย กระบวนการล้างและปรุงสุก

ในขั้นตอนถัดไป จะไมส่ามารถก าจัดเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวให้ลดลงจนอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภคได้ 

ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในมาตรฐานนี้อย่างถูกสุขลักษณะ และปฏิบัติ

เพิ่มเติม ดังนี้  

 การเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น เช่น ตัดหัว ขอดเกล็ด ควักไส้ ลอกหนัง ควรจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น 

บนโต๊ะสูงจากพื้นที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนได้ โดยทั่วไปใช้โต๊ะที่สูงจากพื้นไม่ต่ ากว่า 60 เซนติเมตร 

และท าด้วยความระมัดระวังไม่ให้อวัยวะภายในแตก จนท าให้จุลินทรีย์กระจายและปนเปื้อนสัตว์น้ า  

 ควรแยกเศษเหลือรวมทั้งชิ้นส่วนที่ไม่ใช้ เช่น หัว เกล็ด ไส้ หนัง ออกจากสัตว์น้ าที่เตรียมแล้ว 

 มีการจัดการเศษเหลืออย่างถูกต้อง และไม่วางเศษเหลือบนพื้นโดยตรง 

 ควรระบุวันที่จับและแหล่งที่มาของสัตว์น้ า เช่น เรือประมงและแหล่งที่จับ ฟาร์มเพาะเล้ียง พร้อมบันทึก

ข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตามสอบ 

3.4  การขนถ่าย ขนย้ายสัตว์น้ า การจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น และการดูแลรักษาสัตว์น้ า 

3.4.4 มีสถานที่หรือระบบจัดการที่สามารถแยกการขนถ่ายสัตว์น้ าที่ใช้ส าหรับการบริโภค และส าหรับ

การน าไปใช้ท าอาหารสัตว์ออกจากกันอย่างเหมาะสม  

ค าอธิบาย 

สัตว์น้ าที่ใช้ส าหรับการบริโภคและใช้ส าหรับการท าอาหารสัตว์มีคุณภาพและวัตถุประสงค์ ในการใช้

ประโยชน์แตกต่างกัน โดยทั่วไป การจัดการด้านสุขลักษณะของสัตว์น้ าที่ใช้ส าหรับท าอาหารสัตว์ 

มีความเข้มงวดน้อยกว่าสัตว์น้ าที่ใช้ส าหรับการบริโภค ท าให้จุลินทรีย์ในสัตว์น้ าที่ใช้ส าหรับท าอาหารสัตว์ 

มีปริมาณสูงกว่า ดังนั้น จึงต้องแยกการขนถ่ายสัตว์น้ าสองกลุ่มนี้ออกจากกันเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้าม 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 แยกพื้นทีส่ าหรับการขนถ่ายสัตว์น้ าที่ใช้ส าหรับการบริโภคและใช้ส าหรับท าอาหารสัตว์ออกจากกันให้ชัดเจน  

 หากจ าเป็นต้องใช้พื้นที่เดียวกัน ต้องจัดตารางเวลาการขนถ่ายสัตว์น้ าไม่ให้ตรงกัน กรณีที่สัตว์น้ าทั้ง  

2 ประเภทมาพร้อมกัน ให้ขนถ่ายสัตว์น้ าที่ใช้ส าหรับการบริโภคก่อน  

 มีการแยกภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุสัตว์น้ าส าหรับการบริโภคและใช้ท าเป็นอาหารสัตว์ออกจากกัน

ให้ชัดเจนด้วยลักษณะหรือสีท่ีแตกต่างกัน 

 ต้องท าความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานขนถ่ายสัตว์น้ าหลังเสร็จงาน  
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3.5  น้ า 

3.5.1 น้ าที่ใช้ต้องเป็นน้ าสะอาดและมีปริมาณเพียงพอ 

ค าอธิบาย 

สะพานปลาเป็นสถานที่ท่ีต้องใช้น้ าในปริมาณมากเพื่อท าความสะอาดสัตว์น้ า อุปกรณ์ และสถานที่ น้ าที่ใช้ใน

กิจกรรมต่างๆ ของสะพานปลาอาจมาจากแหล่งน้ าที่แตกต่างกัน เช่น น้ าทะเล น้ าบาดาล ซึ่งต้องมีการ

ปรับปรุงคุณภาพก่อน เพื่อความเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้ เช่น น้ าที่ใช้สัมผัสกับสัตว์น้ าโดยตรงหรือใช้

ล้างวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่สัมผัสกับสัตว์น้ า น้ าล้างมือ น้ าที่ใช้ท าความสะอาดท่ัวไป หากน้ าที่ใช้ไม่สะอาด   

มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์หรือสารเคมีที่อันตราย เช่น โลหะหนัก จะสามารถปนเปื้อนสู่ตัวสัตว์น้ าได้ทันที 

ท าให้สัตว์น้ าเส่ือมคุณภาพและไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 ใช้น้ าประปาหรือน้ าสะอาด และมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางด้านจุลินทรีย์อย่างสม่ าเสมอ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรืออาจเพิ่มความถี่ของการตรวจซึ่งขึ้นกับประวัติของคุณภาพน้ าที่น ามาใช้  

 หากใช้น้ าทะเลหรือน้ าบาดาลต้องปรับปรุงคุณภาพ อาจใช้วิธีการกรอง เติมปูนขาว (calcium hydroxide) 

หรือสารส้ม (potassium aluminium sulphate) ตามความเหมาะสม และฆ่าเชื้อด้วยสารประกอบคลอรีน 

โอโซน หรือแสงอัลตราไวโอเลต 

 น้ าที่ใช้ในบริเวณปฏิบัติงานที่ไม่สัมผัสกับสัตว์น้ า เช่น น้ าล้างพื้น ต้องมีการปรับสภาพน้ าให้มีคุณภาพ 

โดยมีลักษณะทางกายภาพในเบื้องต้นทีสั่งเกตได้ เช่น ไม่มีสีหรือกล่ินที่ไม่พึงประสงค์ และไม่ขุ่น 

 กรณีที่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ าโดยการเติมสารประกอบคลอรีน เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (sodium 

hypochlorite) ต้องมีการตรวจสอบปริมาณคลอรีนที่เหลือ (residual chlorine) อย่างสม่ าเสมอทุกครั้งหลัง 

การเติมคลอรีนอย่างน้อย 30 นาท ีเพื่อให้ม่ันใจว่าคลอรีนที่เติมลงไปในน้ ายังมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้ออยู่ 

ทั้งนี้ หากใช้คลอรีนในการบ าบัดน้ าต้องปฏิบัติตามค าแนะน าและวิธีการใช้ที่ระบุอยู่บนฉลาก และมีการ  

สุ่มตรวจวัดปริมาณคลอรีนในน้ าทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง 

 จัดหาถังพักหรือบ่อเก็บน้ าที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณการใช้น้ าเพื่อให้มีน้ าเพียงพอต่อการใช้งาน 

3.5  น้ า 

3.5.2 ถังพักหรือบ่อเก็บน้ าต้องท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย ปิดมิดชิด มีท่อน้ าที่มีขนาดเหมาะสม 

และมีการป้องกันการปนเป้ือนหรือใช้น้ าผิดประเภท 

ค าอธิบาย 

น้ าสะอาดและน้ าที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ อาจเกิดการปนเปื้อนขณะเก็บในถังพักหรือบ่อเก็บน้ าที่ไม่มีการปิด

อย่างมิดชิด โดยอาจมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรคซึ่งมาจากสัตว์พาหะและมูลสัตว์ เช่น นก ท่อน้ า

ต้องมขีนาดเหมาะสมและมกีารป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ า ซ่ึงอาจท าให้มีการดูดส่ิงสกปรกกลับเข้าไป
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ยังระบบส่งน้ าได้ นอกจากนี้ การใช้น้ าผิดประเภท เช่น การน าน้ าล้างพื้นมาล้างสัตว์น้ าโดยตรง            

อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อน  

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 ถังพักหรือบ่อเก็บน้ าต้องท าจากวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย เช่น สเตนเลส ไฟเบอร์กลาส ซีเมนต์ 

สามารถปิดได้มิดชิด และมีแผนการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอตามข้อ 3.9.1 

 มีท่อน้ า/สายยางที่มีขนาดเหมาะสม และแยกระบบท่อน้ าสะอาดกับน้ าที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ             

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานต่างกันออกจากกัน มีการชี้บ่งที่สามารถสังเกตเห็นอย่างชัดเจน เพื่อป้องกัน

การใช้น้ าผิดประเภท เช่น การใช้สีท่อน้ าที่แตกต่างกัน หรือต าแหน่งของก๊อกน้ าอยู่ในระดับที่แตกต่างกัน

จนไม่มีโอกาสที่ผู้ปฏิบัติงานจะใช้น้ าผิดประเภทได้  

 การวางระบบท่อน้ าสะอาดและท่อน้ าที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ต้องเหมาะสม ไม่วางท่อน้ าทั้ง 2 ประเภท   

ในท่อน้ าทิ้งหรือในบริเวณที่มีโอกาสปนเปื้อนสิ่งปฏิกูล 

 กรณีไม่ได้ใช้ระบบแรงโน้มถ่วงในระบบส่งน้ า ควรติดตั้งวาล์วน้ าที่ป้องกันน้ าไหลย้อนกลับ เช่น  

วาล์วกันกลับ (check valve) 

3.6  น้ าแข็ง 

3.6.1 น้ าแข็งที่สัมผัสกับสัตว์น้ าโดยตรงต้องผลิตจากน้ าสะอาด น้ าแข็งที่ใช้แล้วต้องไม่น ากลับมาใช้ใหม ่

ค าอธิบาย 

น้ าแข็งเป็นสิ่งจ าเป็นในการเก็บรักษาสัตว์น้ า โดยช่วยลดอุณหภูมิของสัตว์น้ า ท าให้การท างานของน้ าย่อย      

ในสัตว์น้ าช้าลง และชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค นอกจากนี้ น้ าที่ละลายจากน้ าแข็งยังช่วยชะล้าง        

ส่ิงสกปรกบนตัวสัตว์น้ าให้ลดลงด้วย ดังนั้น น้ าแข็งที่สัมผัสกับสัตว์น้ าโดยตรงต้องสะอาด ไม่เพิ่มปริมาณ

จุลินทรีย์ปนเปื้อน ส าหรับสัตว์น้ าขณะเตรียมวัตถุดิบหรือผ่านการเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้นมาแล้ว ส่ิงปนเปื้อน

อาจมีโอกาสตกค้างในสัตว์น้ าง่ายข้ึน น้ าแข็งที่ใช้จะต้องมีคุณภาพส าหรับการบริโภค น้ าแข็งที่ใช้แล้วจะมีโอกาส

ปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคที่ติดมากับสัตว์น้ าก่อนหน้า หากน ามาใช้ซ้ าจะเกิดการปนเปื้อนในสัตว์น้ าต่อไป 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 น้ าแข็งที่สัมผัสกับสัตว์น้ าโดยตรงก่อนการจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้น เช่น การขอดเกล็ด ลอกหนัง   

ตัดหัว ควักไส้ อย่างน้อยต้องผลิตจากน้ าสะอาด หากใช้น้ าแข็งจากภายนอก ต้องใช้น้ าแข็งจากโรงงานที่มี

หลักฐานการตรวจรับรองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง  

 น้ าแข็งที่ใช้ในการจัดเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้นต้องเป็นน้ าแข็งที่ผลิตจากน้ าที่ได้มาตรฐานน้ าบริโภค     

หากใช้น้ าแข็งจากภายนอก ต้องใช้น้ าแข็งส าหรับการบริโภคจากโรงงานที่มีหลักฐานการตรวจรับรอง 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง  

 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าแข็งด้านจุลินทรีย์อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือก าหนด

ความถี่ของการตรวจตามประวัติของคุณภาพน้ าแข็งที่ใช้ และเก็บบันทึกผลการตรวจ จุลินทรีย์ที่ต้อง 

ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ coliforms, E. coli, Salmonella spp., Vibrio cholera  
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 ควรใช้น้ าแข็งในปริมาณที่เพียงพอในการลดอุณหภูมิเพื่อเก็บรักษาสัตว์น้ า 

 ไม่น าน้ าแข็งท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ าในการเก็บรักษาสัตว์น้ า 

3.6  น้ าแข็ง 

3.6.2 สถานที่เก็บรวมทั้งภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับน้ าแข็งต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด         

ถูกสุขลักษณะ การขนย้ายและการน ามาใช้ต้องไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 

ค าอธิบาย 

สถานที่เก็บน้ าแข็งต้องอยู่ในสภาพดี สะอาด ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันน้ าแข็งที่สะอาดและมีคุณภาพดี 

ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในขณะเก็บรักษา หากน้ าแข็งมีการปนเปื้อน เมื่อสัมผัสกับสัตว์น้ าอาจท าให้เกิด 

การปนเปื้อนไปสู่สัตว์น้ าด้วย ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับน้ าแข็ง ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่เป็นสนิม สะอาด  

ถูกสุขลักษณะ พร้อมใช้งาน ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ ไปสู่น้ าแข็ง การขนย้าย

น้ าแข็งจากสถานที่เก็บมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนจากส่ิงแวดล้อมภายนอก เช่น จุลินทรีย์ สารเคมี สัตว์และ

แมลง จึงต้องท าด้วยความระมัดระวังและถูกสุขลักษณะ  

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 จัดหาสถานที่เก็บน้ าแข็ง ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับน้ าแข็ง ให้สามารถป้องกันการปนเปื้อนจาก

สารเคมี และจุลินทรีย์ เช่น จัดพื้นที่เก็บน้ าแข็งที่เป็นสัดส่วน เก็บในภาชนะที่มีฝาปิด ไม่วางน้ าแข็งให้

สัมผัสกับพื้นโดยตรง เครื่องบดน้ าแข็งควรสะอาด ไม่เป็นสนิม 

 การขนย้ายน้ าแข็ง ต้องท าอย่างถูกสุขลักษณะ ภาชนะที่บรรจุน้ าแข็งต้องสามารถป้องกันการปนเปื้อนจาก

ส่ิงแวดล้อมภายนอกได้ หากใช้ภาชนะบรรจุที่น้ าแข็งอาจจะสัมผัสกับพื้นโดยตรง ต้องมีการป้องกัน เช่น         

มีท่ีรองภาชนะ ขณะขนย้ายต้องไม่ลากภาชนะในลักษณะที่ท าให้น้ าแข็งสัมผัสกับพื้น  

 ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้กับน้ าแข็งควรมีการท าความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานในแต่ละวัน 

3.7 ห้องสุขา  

3.7.1 ห้องสุขามีจ านวนเพียงพอกับจ านวนผู้ปฏิบัติงานและแยกเป็นสัดส่วนจากบริเวณปฏิบัติงาน  

ค าอธิบาย 

ห้องสุขาเป็นสถานที่จ าเป็นส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีห้องสุขาในจ านวน 

ที่เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ สะอาด รวมถึงที่ตั้งของห้องสุขาต้องแยกจากบริเวณปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน      

การปนเปื้อน รวมถึงให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ห้องสุขาได้อย่างสะดวก และสามารถดูแลความสะอาดได้ดี 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 จัดให้มีห้องสุขาแยกเป็นสัดส่วนจากบริเวณปฏิบัติงาน ห้องสุขาต้องมีจ านวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน 

เช่น ไม่ท าให้ต้องยืนรอนานเกินไป ควรแยกห้องน้ าชายและหญิงออกจากกันในกรณีที่มีหลายห้อง 

 ห้องสุขาต้องไม่เปิดออกไปโดยตรงยังบริเวณปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสัตว์น้ า 
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3.7 ห้องสุขา 

3.7.2 ห้องสุขาอยู่ในสภาพดี รักษาความสะอาดอยู่เสมอ มีถังขยะพร้อมฝาปิดมิดชิด  

ค าอธิบาย 

ห้องสุขาเป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิดรวมทั้งพยาธิต่างๆ และสามารถปนเปื้อนไปกับ

ผู้ใช้ห้องสุขาได้ จึงจ าเป็นต้องดูแลรักษาห้องสุขาให้สะอาดอยู่ในสภาพใช้งานได้ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

ของเชื้อจุลินทรีย์จากผู้ใช้ไปสู่สัตว์น้ า  

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 จัดให้ห้องสุขาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ช ารุด มีแสงสว่างเพียงพอ ระบายอากาศได้ดี การระบายน้ าทิ้ง

ต้องไม่เป็นสาเหตุของการปนเปื้อน 

 จัดให้มีอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการรักษาความสะอาด เช่น น้ าใช้ท่ีเพียงพอ กระดาษช าระ ถังขยะชนิดไม่ใช้

มือสัมผัสเวลาปิดเปิด 

 มีการตรวจสอบสภาพของห้องสุขาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา ไม่มีกล่ินเหม็น และมีการท าความสะอาด

อย่างสม่ าเสมอ  

3.7 ห้องสุขา 

3.7.3 มีอ่างล้างมือชนิดไม่ใช้มือสัมผัสเวลาปิดเปิด 

ค าอธิบาย 

หลังการใช้ห้องสุขาจ าเป็นต้องล้างมือให้สะอาด บริเวณห้องสุขาจึงจ าเป็นต้องติดตั้งอ่างล้างมือ การใช้มือ

สัมผัสกับอุปกรณ์ปิดเปิดจะท าให้เกิดการปนเปื้อนระหว่างอุปกรณ์กับมือผู้ปฏิบัติงาน และมีโอกาส

ปนเปื้อนไปสู่สัตว์น้ า ดังนั้น อ่างล้างมือจึงควรเป็นชนิดไม่ใช้มือสัมผัสเวลาปิดเปิด  

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 บริเวณหน้าห้องสุขาต้องจัดให้มีอ่างล้างมือที่มีก๊อกน้ าชนิดเปิดปิดโดยไม่ใช้มือสัมผัสพร้อมสบู่ ซึ่งอาจ

เป็นสบู่เหลวหรือสบู่ก้อนในปริมาณที่เพียงพอ 

3.8  สารเคม ี

3.8.1 ถ้ามีการใช้สารเคมีกับสัตว์น้ าต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ค าอธิบาย 

กรณีมีการใช้สารเคมีที่ใช้กับสัตว์น้ าโดยตรงเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับคุณภาพของสัตว์น้ า เช่น 

สารประกอบฟอสเฟต สารประกอบซัลไฟต์ หากใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด หรือการใช้

สารเคมีที่กฎหมายห้ามใช้ เช่น ฟอร์มาลิน จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค การใช้สารเคมีใดๆ  

กับสัตว์น้ าจึงต้องตรวจสอบว่าเป็นสารเคมีที่อนุญาตให้ใช้กับสัตว์น้ าหรือไม่ ในปริมาณเท่าใด 
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แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 ตรวจสอบข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีที่ใช้กับสัตว์น้ า ทั้งชนิดและปริมาณที่อนุญาตให้ใช้

เช่น กฎหมายว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร โดยศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และเลือกใช้วัตถุเจือปน

อาหารจากคู่มือเรื่องแนวทางการใช้วัตถุเจือปนอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือใช้ตามมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารของ codex (General Standard 

for Food Additives; CODEXSTAN 192-1995) 

 หากเป็นสารเคมีท่ีก าหนดให้ข้ึนทะเบียน ต้องใช้สารเคมีท่ีขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น 

 ไม่ใช้สารเคมีท่ีกฎหมายห้ามใช้โดยเด็ดขาด และควรมีการสุ่มตรวจวิเคราะห์สารเคมีที่ห้ามใช้เพื่อป้องปราม

การใช้สารเคมีต้องห้าม 

 มีการควบคุมการชั่ง การเตรียม และการใช้สารเคมีอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้เกินปริมาณที่กฎหมายก าหนด 

3.8  สารเคม ี

3.8.2 สารเคมทีุกชนิดตามข้อ 3.8.1 รวมทั้งสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช สัตว์ 

ต้องมีฉลากแสดงชื่ออย่างชัดเจน และแยกเก็บเป็นหมวดหมู่ ในสถานที่เก็บที่เป็นสัดส่วน มีการควบคุม

การใช้อย่างเหมาะสม 

ค าอธิบาย 

สารเคมีทุกชนิดตามข้อ 3.8.1 รวมทั้งสารเคมีที่ใช้ในตลอดกระบวนการ เช่น สารปรับปรุงคุณภาพน้ า    

สารฆ่าเชื้อ สารท าความสะอาดก าจัดสัตว์พาหะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่ท าให้เกิดการ

ปนเปื้อน 

สารเคมีที่ใช้ทุกชนิด เช่น สารเคมีที่ใช้ท าความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ รวมทั้งสารเคมีที่เป็นอันตราย เช่น  

ยาฆ่าแมลง หากใช้อย่างไม่ถูกวิธี หรือจัดเก็บไม่เหมาะสม อาจท าให้เกิดการปนเปื้ อนในสัตว์น้ า ซึ่งจะมี

ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ จึงต้องมีฉลากแสดงชื่ออย่างชัดเจน และแยกเก็บเป็นหมวดหมู่ 

ในสถานที่เก็บที่เป็นสัดส่วน มีการควบคุมการใช้อย่างเหมาะสม และมีการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อน 

ในสัตว์น้ า 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ 

 เลือกใช้สารเคมีที่ใช้ในการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เฉพาะที่อนุญาตให้

ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้ตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

 กรณีใช้สารเคมีอันตรายต้องมีเอกสารแสดงข้อมูลการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย (Material Safety Data 

Sheet) พร้อมวิธีการแก้ไข กรณีเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้  จัดเก็บในตู้ที่สามารถใส่กุญแจได้ และมี 

การควบคุมการใช้โดยบุคลากรที่มีความรู้ 

 ต้องมีสถานท่ีจัดเก็บสารเคมีเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน มีอากาศถ่ายเทได้ดี สามารถป้องกันสัตว์มากัดแทะ 

มีการจัดเก็บสารเคมีท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ และสารเคมีที่ใช้ในการบ ารุงรักษา แยกออกจากสารเคมี

อันตรายที่ใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
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 สารเคมีทุกชนิดต้องมีฉลากแสดงชื่ออย่างชัดเจน และจัดเก็บแยกเป็นหมวดหมู่ หากมีการแบ่งสารเคมี

มาใช้ในบริเวณปฏิบัติงาน ต้องใส่ในภาชนะที่เหมาะสมและสะอาด ปิดมิดชิด มีฉลากแสดงชื่อสารเคมี 

ที่สามารถส่ือสารให้ใช้ได้อย่างถูกต้องและรุ่น (Lot. No.) ของสารเคมีที่แบ่งมา ต้องจัดเก็บอย่างชัดเจน

และมีการควบคุมการใช้โดยบุคลากรที่มีความรู้ 

 ตรวจสอบปริมาณการใช้สารเคมีอย่างสม่ าเสมอ 

 มีการจดบันทึกทุกครั้งที่ใช้ 

3.9  การท าความสะอาดและควบคุมสัตว์พาหะ 

3.9.1 มีแผนการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ เครื่องมือ พื้น โครงสร้าง และบริเวณโดยรอบ 

และมีขั้นตอนการล้างท าความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ถูกวิธีและเหมาะสม และมีการด าเนินการตามแผน 

และขั้นตอนการท าความสะอาดตามที่ก าหนดไว้  

ค าอธิบาย 

การท าความสะอาดพื้นที่บริเวณปฏิบัติงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ พื้น โครงสร้าง และบริเวณโดยรอบสถาน

ประกอบการ เป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อไม่ให้เกิดการหมักหมมของเศษซากสัตว์น้ าและเศษขยะอื่นๆ ที่ก่อให้เกิด

การเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค รวมถึงเป็นแหล่งอาหารและที่ซุกซ่อนของสัตว์พาหะต่างๆ ซึ่งจะก่อให้เกิด

การปนเปื้อนสัตว์น้ า และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค 

การท าความสะอาดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ในความถี่ที่เหมาะสม โดยการใช้น้ ายาล้างท าความสะอาด และน้ ายา

ฆ่าเชื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับส่ิงปนเปื้อน จะสามารถลดการปนเปื้อนทั้งส่ิงแปลกปลอม และเชื้อก่อโรคได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 จัดท าแผนและด าเนินการตามแผนการท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ พื้น โครงสร้าง 

รวมท้ังบริเวณโดยรอบอย่างสม่ าเสมอ พร้อมท้ังก าหนดวิธีการ ความถี่ และขั้นตอนการล้างท าความสะอาด 

และการฆ่าเชื้อส าหรับสถานที่อุปกรณ์ เครื่องมือแต่ละรายการ 

 การจัดท าแผนการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อควรมีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เกี่ยวข้องและ      

มีการระบุ ดังนี้ 

- บริเวณ รายการเครื่องมือและเครื่องใช้ที่จะท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 

- ผู้รับผิดชอบ ส าหรับแต่ละงานโดยเฉพาะ 

- วิธกีารและความถี่ของการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 

- การจัดเตรียมการตรวจเฝ้าระวัง 

 มีบันทึกการท าความสะอาดฆ่าเชื้อและมีการตรวจติดตามผล 

 จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานให้ทราบถึงขั้นตอนการท าความสะอาดฆ่าเชื้อการใช้อุปกรณ์ท าความสะอาด  

และฆ่าเชื้อที่ถูกต้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ต้องผ่านการอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงาน 
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3.9  การท าความสะอาดและควบคุมสัตว์พาหะ 

3.9.2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด เช่น แปรงขัดถู ไม้ปาดน้ า ต้องท าด้วยวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ า 

อยู่ในสภาพดีและสะอาด ไม่ท าให้เกิดการปนเป้ือนไปยังอุปกรณ์อื่นๆ และมีจ านวนเพียงพอต่อ 

การใช้งาน รวมทั้งเก็บเป็นสัดส่วนและถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์ 

ค าอธิบาย 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าความสะอาด เช่น แปรงขัดถู ไม้ปาดน้ า ต้องท าด้วยวัสดุที่ไม่ดูดซับน้ าเพราะจะเป็น

แหล่งสะสมจุลินทรีย์ และควรท าด้วยวัสดุที่ล้างท าความสะอาดได้ง่าย การจัดเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด

ให้เป็นสัดส่วน จะช่วยป้องกันการปนเปื้อนไปยังอุปกรณ์อื่นๆ การเก็บในที่ระบายอากาศได้ดี จะช่วยให้

อุปกรณ์แห้ง ซึ่งจะลดการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคได้  

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 จัดให้มีอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดเช่น แปรงขัดถู ไม้ปาดน้ าในปริมาณที่เพียงพอ ท าด้วยวัสดุ  

ที่ไม่ดูดซับน้ า อยู่ในสภาพดีและสะอาด พร้อมใช้งาน 

 ก าหนดบริเวณที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือท าความสะอาดให้เป็นสัดส่วน โดยบริเวณดังกล่าวต้องสามารถ

ระบายอากาศได้ดีไม่อับชื้น 

 ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้งาน 

3.9 การท าความสะอาดและควบคุมสัตว์พาหะ 

3.9.3 สารท าความสะอาดและน้ ายาฆ่าเชื้อ ต้องมีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน 

ค าอธิบาย 

การท าความสะอาดด้วยสารท าความสะอาดและน้ ายาฆ่าเชื้อที่มีคุณสมบัติและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับ

ส่ิงปนเปื้อน ประกอบกับวิธีการท าความสะอาดที่เหมาะสม จะสามารถลดการปนเปื้อนของทั้งส่ิงสกปรก

และเชื้อก่อโรคได้ หากใช้สารท าความสะอาดที่ไม่เหมาะสมจะท าความสะอาดได้ไม่ดี ลดประสิทธิภาพ 

ของน้ ายาฆ่าเชื้อ การใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นสูงเกินไปอาจเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และอาจมี          

การตกค้างท าให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 ใช้สารท าความสะอาดที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน สามารถท าความสะอาดและก าจัด 

คราบไขมันหรือส่ิงสกปรกได้หมด ไม่ควรใช้ผงซักฟอกทั่วไปในการก าจัดคราบไขมัน 

 ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อในปริมาณและความเข้มข้นที่เหมาะสม 
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3.9  การท าความสะอาดและควบคุมสัตว์พาหะ 

3.9.4 มีการควบคุม ป้องกัน ก าจัดสัตว์พาหะน าโรคและสัตว์อื่นๆ ไม่ให้เข้ามาในบริเวณขนถ่ายคัดแยก 

และ/หรือซื้อขายสัตว์น้ า 

ค าอธิบาย 

สัตว์พาหะน าเชื้อและสัตว์อื่นๆ เป็นสาเหตุของความสกปรกและเป็นพาหะน าโรค เช่น โรคฉี่หนู โรคท้องร่วง    

จึงต้องมีการควบคุม ป้องกัน และก าจัดอย่างเหมาะสม ไม่ให้เข้ามาในบริเวณปฏิบัติงานโดยเฉพาะในบริเวณที่มี

กิจกรรมการขนถ่าย คัดแยก และ/หรือซื้อขายสัตว์น้ า  

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 มีการดูแลซ่อมบ ารุงอาคารสถานประกอบการและดูแลให้อยู่ในสภาพดี เพื่อป้องกันสัตว์พาหะน าเชื้อเข้ามา 

และก าจัดแหล่งที่อาจจะเป็นที่เพาะพันธุ์  

 จัดบริเวณขนถ่าย คัดแยก และ/หรือซื้อขายสัตว์น้ า ให้เป็นสัดส่วน ป้องกันการเข้ามาของสัตว์พาหะน าเชื้อ

และสัตว์อื่นๆ โดยอาจติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน ตามความเหมาะสม  

 จัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ ก าจัดส่ิงของที่ไม่ใช้แล้วเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่ และเพาะพันธุ์ของ 

สัตว์พาหะน าเชื้อและสัตว์อื่นๆ  

 มีแผนและด าเนินการก าจัดสัตว์พาหะน าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ หากมีการใช้สารเคมีก าจัดสัตว์พาหะ      

ต้องเป็นชนิดท่ีเหมาะสม สามารถใช้ได้ในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับอาหารและได้รับการรับรองจากหน่วยงาน 

ที่เชื่อถือได้ ควบคุมปริมาณการใช้อย่างถูกต้องและด าเนินการโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว  

 มีการตรวจติดตามและบันทึก การปรากฏหรือร่องรอยของสัตว์พาหะน าเชื้อ เช่น หนู แมลง และสัตว์อื่น  ๆ      

ในสถานประกอบการและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ าเสมอ ทุกวันที่มีการปฏิบัติงาน และมีมาตรการก าจัดอย่าง

เหมาะสม 

 ห้ามน าสัตว์เล้ียงเข้าบริเวณปฏิบัติงาน ขนถ่าย คัดแยก และ/หรือซื้อขายสัตว์น้ า 

3.9  การท าความสะอาดและควบคุมสัตว์พาหะ 

3.9.5 มีการตรวจติดตามประสิทธิภาพการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ พร้อมบันทึกผลการตรวจ 

ค าอธิบาย 

การท าความสะอาดเป็นกิจกรรมท่ีมีผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของสัตว์น้ า จึงจ าเป็นต้องมีแผนการ

ท าความสะอาดที่ชัดเจน และมีการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอเช่น การตรวจเชื้อก่อโรค  

ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อยืนยันว่าแผนและวิธีท าความสะอาดมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีกา รบันทึก 

เพื่อประโยชน์ในการทวนสอบ 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 มีการตรวจติดตามประสิทธิภาพการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์  

ที่ใช้อย่างสม่ าเสมอตามแผนที่ก าหนด เช่น การตรวจพินิจทุกวัน  
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 ทวนสอบบันทึกผลการตรวจอย่างน้อยเดือนละครั้ง ในกรณีที่พบว่าการท าความสะอาดไม่มีประสิทธิภาพ 

ให้ปรับปรุงแผนการท าความสะอาด 

3.10 การจัดการเศษเหลือและของเสียที่มาจากการคัดแยกและขนย้ายสัตว์น้ า 

3.10.1 สถานที่เก็บเศษเหลือและของเสียต้องแยกเป็นสัดส่วน มีความสะอาด และถูกสุขลักษณะ ไม่ท าให้

เกิดกลิ่น หรือเป็นที่อยู่อาศัย หรือแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะน าโรคและสัตว์อื่นๆ 

ค าอธิบาย 

เศษเหลือและของเสียที่มาจากการคัดแยกและขนย้ายสัตว์น้ า เช่น เศษซากสัตว์น้ า เศษภาชนะบรรจุสัตว์น้ า 

และขยะอื่นๆ อาจไม่สามารถก าจัดได้ทันทีขณะปฏิบัติงาน ซึ่งเศษเหลือและของเสียเหล่านี้จะเกิดการหมักหมม

เน่าเสีย รวมถึงจะส่งกล่ินดึงดูดแมลงและสัตว์พาหะต่างๆให้เข้าสู่บริเวณปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดการปนเปื้อน

ไปยังสัตว์น้ า จึงต้องมีพื้นที่จัดเก็บเศษเหลือและของเสียที่แยกเป็นสัดส่วน รวมถึงต้องก าจัด และขนย้าย

ออกจากบริเวณปฏิบัติงานอย่างรวดเร็วและสม่ าเสมอ  

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 ก าหนดสถานที่ให้เป็นสัดส่วน ส าหรับจัดเก็บเศษเหลือและของเสียที่มาจากการคัดแยกและขนย้ายสัตว์น้ า

โดยแยกจากบริเวณปฏิบัติงาน และสามารถป้องกันไม่ให้สัตว์เข้าไปกัดแทะและซุกซ่อนเป็นที่อยู่อาศัยได้  

 ต้องมีการจัดท าแผนท าความสะอาดสถานที่จัดเก็บเศษเหลือและของเสียอย่างสม่ าเสมอ ภายหลัง 

การก าจัดเศษเหลือและของเสียทุกครั้ง ให้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อถังหรืออุปกรณ์รองรับ รวมถึงพื้นที่จัดเก็บ 

3.10  การก าจัดเศษและของเสียที่มาจากการคัดแยกและขนย้ายสัตว์น้ า 

3.10.2 น าเศษเหลือและของเสียออกไปจากบริเวณปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ภายในระยะเวลา 

ที่เหมาะสม การขนย้ายเศษเหลือและของเสียต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ โดยไม่ก่อให้เกิด  

การปนเปื้อนในสัตว์น้ า 

ค าอธิบาย 

การปล่อยให้เศษเหลือและของเสียตกค้างในถังขยะหรืออุปกรณ์รองรับขยะหรือในบริเวณที่จัดเก็บ จะท าให้

เกิดการหมักหมมเน่าเสียและส่งกล่ินเหม็น ซึ่งจะล่อแมลงและสัตว์พาหะต่างๆ เข้าสู่บริเวณปฏิบัติงาน 

ดังนั้น จึงต้องมีการน าเศษเหลือและของเสียออกไปจากบริเวณปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้  

การขนย้ายเศษเหลือและของเสียอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนไปยังสัตว์น้ าได้ 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 เก็บเศษเหลือและของเสียทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน 

 ควรมีการคัดแยกและรวบรวมตามประเภท เช่น เศษเหลือที่สามารถน ากลับมาใช้ได้ ของเสียที่ต้อง

ก าจัด ขยะที่ต้องขนย้ายหรือทิ้ง  
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 ต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับประเภทของเศษเหลือดังนี้ 

 -  เศษเหลือเช่น เกล็ดปลา ชิ้นส่วนสัตว์น้ า อาจน าไปขายให้โรงงานปลาป่น 

 -  ของเสีย เช่น ชิ้นส่วนสัตว์น้ าที่เน่าเสียแล้ว ต้องก าจัดทิ้งด้วยวิธีการที่เหมาะสม 

 -  ขยะ เช่น เศษถุงพลาสติก ต้องขนย้ายออกจากบริเวณ 

 จัดท าแผนการน าเศษเหลือและของเสียออกไปจากบริเวณปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอภายในระยะเวลา  

ที่เหมาะสม เช่น ทุกวัน หรือทุกครั้งท่ีมีหน่วยงานภายนอกมารับขนออกไป 

 ก าหนดวิธีการขนย้ายเศษเหลือและของเสียที่เหมาะสม โดยถังหรืออุปกรณ์รองรับเศษเหลือและของเสีย

ต้องสามารถปิดได้มิดชิดป้องกันการหกหล่น ซึ่งจะท าให้เกิดการปนเปื้อนไปยังสัตว์น้ าได้ 

3.10 การก าจัดเศษและของเสียที่มาจากการคัดแยกและขนย้ายสัตว์น้ า 

3.10.3 ภาชนะใส่เศษเหลือและของเสียต้องสะอาด ใช้เฉพาะใส่เศษเหลือและของเสียเท่านั้น 

ค าอธิบาย 

ภาชนะใส่เศษเหลือและของเสียหากไม่สะอาด หรือใช้ปะปนกับภาชนะบรรจุสัตว์น้ า อาจท าให้เกิดการปนเปื้อน

เชื้อก่อโรคได้  

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบการ  

 เลือกภาชนะใส่เศษเหลือของเสีย และขยะที่มีลักษณะรูปร่างหรือมีสีที่แตกต่างจากภาชนะบรรจุสัตว์น้ า  

หรือมีการติดป้ายชี้บ่งว่าเป็นภาชนะรองรับเศษเหลือและของเสียอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้

ผู้ปฏิบัติงานสับสนและใช้ปะปนกัน  

 หลังการใช้งานต้องมีการล้างท าความสะอาดเพื่อไม่ให้มีการหมักหมมเป็นแหล่งสะสมของเชื้อจุลินทรีย์ 
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