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ปลาแลเยือกแข็ง
1 ขอบขาย
มาตรฐานนี้ใชกําหนดคุณภาพของปลาแลเยือกแข็ง เพื่อใชปรุงสําหรับการบริโภคโดยตรง แตไมรวมถึง
ปลาแลเยือกแข็งที่ใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตหรือใชในอุตสาหกรรม

2 คุณลักษณะ
2.1 นิยามของผลิตภัณฑ
2.1.1 ปลาแล (fish fillet) หมายถึง ชิ้นเนื้อปลาที่แลตามยาวขนานกับกระดูกสันหลังของลําตัวโดยมี
รูปรางและขนาดไมแนนอน และมีการแลหลายประเภท เชน ปลาแลมีหนัง ปลาแลไมมีหนัง
2.1.2 ปลาแลเยือกแข็ง (quick frozen fish fillet) หมายถึง ชิน้ เนื้อปลาแลที่ทาํ จากปลาชนิด (species)
เดียวกัน นํามาตัดแตงเพื่อใหสะดวกตอการบรรจุ แลวจึงนําไปเขากระบวนการทําเยือกแข็ง
2.2 นิยามของกระบวนการผลิต
2.2.1 กระบวนการทําเยือกแข็ง (quick frozen processing) หมายถึง การทําเยือกแข็ง โดยใชเครื่องมือที่
เหมาะสมในการทําใหผา นอุณหภูมิของการเกิดผลึกน้ําแข็งมากที่สดุ อยางรวดเร็ว กระบวนการทําเยือกแข็งที่
อยูในสภาพเยือกแข็งอยางสมบูรณ อุณหภูมิที่จุดกึ่งกลางของผลิตภัณฑจะตองถึง -18 oC หรือต่าํ กวา
2.2.2 กระบวนการผลิตปลาแลเยือกแข็ง (quick frozen fish fillet processing) หมายถึง การนําชิน้ เนือ้ ปลา
ตามขอ 2.1.1 มาผานกระบวนการทําเยือกแข็งตามขอ 2.2.1 โดยทีก่ ระบวนการทําเยือกแข็งและบรรจุ ตอง
ไมเกิดการสูญเสียน้าํ หรือเกิดการหืนโดยปฏิกิริยาการเติมออกซิเจน หรือเกิดไดนอยที่สดุ และตองรักษา
ระดับอุณหภูมใิ หคงที่ (-18 oC หรือต่ํากวา) ตลอดเวลาเพื่อรักษาคุณภาพระหวางการเก็บรักษา การขนสง
และการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑที่นาํ มาบรรจุหบี หอใหม (repacking) ตองดําเนินการภายใตการควบคุมสภาวะอยางเหมาะสมทีจ่ ะ
รักษาคุณภาพผลิตภัณฑไวได และสามารถนําไปผานกระบวนการทําเยือกแข็งอยางรวดเร็วได ตามที่กําหนด
ไวในนิยามถาจําเปน
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2.3 การนําเสนอผลิตภัณฑ
2.3.1 ผลิตภัณฑที่ยอมรับไดตอ งเปนไปตามขอกําหนดทั้งหมดของมาตรฐานนี้
2.3.2 มีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑบนฉลากอยางพอเพียง เพื่อปองกันปญหาที่จะทําใหผูบริโภคเกิด
ความสับสนและเขาใจผิด
2.3.3 ประเภทของปลาแลเยือกแข็ง เชน ปลาแลชนิดมีหนังและไมมหี นัง
2.3.4 ผลิตภัณฑปลาแล ทีม่ ีการระบุบนฉลากวาไมมีกาง ตองเอากางออกทั้งหมดซึ่งรวมถึงสวนที่เปนกาง
เล็กๆ ในเนื้อปลา ดวย

3 สวนประกอบที่จําเปนและปจจัยคุณภาพ
3.1 สวนประกอบที่จําเปน
3.1.1 ปลาที่มคี ุณภาพดี มีความสด สะอาดและเหมาะสมสําหรับการบริโภค
3.1.2 น้ําเคลือบ (ถามีการเคลือบ) น้ําที่ใชสําหรับเคลือบหรือใชเตรียมสารละลายสําหรับเคลือบตองเปนน้ํา
ที่สะอาดมีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข วาดวยน้ําบริโภค ถาใชน้ําทะเลในการ
เคลือบตองเปนน้ําทะเลที่สะอาดไดมาตรฐานทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานน้ําบริโภคของประกาศกระทรวง
สาธารณสุข1 และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่ทําใหคุณภาพของเนื้อปลาไมเปนที่ยอมรับ
3.1.3 สวนประกอบอืน่ ๆ ทุกชนิดทีใ่ ชในผลิตภัณฑตองมีคุณภาพระดับที่ใชกับผลิตภัณฑอาหารได
3.2 ปจจัยคุณภาพ
3.2.1 การเสื่อมสภาพ
ผลิตภัณฑปลาแลเยือกแข็งจากปลาในวงศ Clupeidae เชนปลาหลังเขียว, Scombridae เชน ปลาทู ปลาลัง,
Scombresocidaeg เชน ปลาอินทรี, Pomatomidae และ วงศ Coryphaenidae ทุกชนิด จะถือวาเสื่อมสภาพ
เมื่อคาเฉลี่ยของฮิสทามีน ของตัวอยางที่ตรวจสอบเกิน 10 mg/100 g
3.2.2 ขอบกพรอง
ปลาแลเยือกแข็งที่มีลักษณะดังตอไปนี้ถอื วาเปนขอบกพรอง
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คุณสมบัติเกี่ยวกับจุลินทรีย
(ก) ตรวจพบบักเตรีชนิดโคลิฟอรม นอยกวา 2.2 ตอน้ําบริโภค 100 ml โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (Most Probable Number)
(ข) ตรวจไมพบบักเตรีชนิด อี.โคไล
(ค) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
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(1) การสูญเสียน้ํา
พื้นที่ผิวของผลิตภัณฑที่มีการสูญเสียน้ํา จะเห็นไดเปนสีขาวหรือสีเหลืองอยางชัดเจน ลักษณะการสูญเสีย
น้ําอาจจะลงลึกไปถึงในเนื้อปลาและไมสามารถขูดออกดวยมีดหรือเครื่องมือแหลมคมไดงาย ซึ่งเกิดขึ้นที่
พื้นผิวมากกวา 10% ตอหนวยตั วอย าง หรือพิจารณาตามขนาดบรรจุที่กําหนดไว ตามขา งล างมีพื้น ที่
บกพรอง มากกวาที่กําหนด
ขนาดบรรจุ ตอหนวยตัวอยาง
a) ไมเกิน 200 g
b) 201-500 g
c) 501-5000 g

พื้นที่บกพรอง
>25 cm2
>50 cm2
>150 cm2

(2) สิ่งแปลกปลอม
วัตถุใดๆ ที่ปะปนมากับหนวยตัวอยางที่ไมใชชิ้นสวนของปลาและไมเปนอันตรายตอผูบริโภคสามารถ
มองเห็นไดงายโดยวิธีการตรวจพินิจ อาจจะตรวจพบดวยตาเปลาหรือใชแวนขยายก็ได และสิ่งแปลกปลอม
นั้นแสดงใหเห็นถึงการผลิตที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑการปฏิบัติดานสุขลักษณะที่ดี
(3) ปรสิต
พบปรสิต 2 ตัวหรือมากกวา ตอหนวยตัวอยาง 1 kg ในกรณีที่ปรสิตนั้นอยูในระยะที่มีเกราะหุม (capsular)
ตองมีเสนผานศูนยกลางมากกวา 3 mm หรือในกรณีพบตัวปรสิตที่ไมอยูในระยะมีเกราะหุม (uncapsular)
ตองมีความยาวมากกวา 10 mm โดยใชวิธีตรวจสอบตาม 9.2.1.2
(4) กาง (ถาระบุวาเปนผลิตภัณฑไมมีกาง)
ตองไมพบกางที่มีความยาวมากกวาหรือเทากับ 10 mm หรือมีเสนผานศูนยกลางมากกวาหรือเทากับ 1
mm มากกวา 1 กาง ตอผลิตภัณฑ 1 kg
สวนกางที่มีความยาวนอยกวาหรือเทากับ 5 mm จะไมถือวาเปนขอบกพรอง ถามีขนาดเสนผานศูนยกลาง
นอยกวา 2 mm
ถาพบโคนกาง (foot of bone) สวนที่ติดกับกระดูกสันหลัง (vertebra) ที่มีความกวางของกางนอยกวาหรือ
เทากับ 2 mm หรือใชเล็บมือเขี่ยออกไดงายจะไมถือวาเปนขอบกพรอง
(5) กลิ่นและรส
หนวยตัวอยางมีกลิ่นหรือรสชาติไมพึงประสงคซึ่งบงชี้ถึงการเสื่อมสภาพ การเกิดกลิ่นเหม็นหืนหรือกลิ่น
ของอาหารที่ใชเลี้ยงปลา
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(6) ลักษณะเนื้อที่ผิดปกติ
หนวยตัวอยางที่พบสภาวะการเปนเมือกวุนมากเกินไป และเนื้อปลาแลชิ้นใดชิ้นหนึ่งมีความชื้นมากกวา
86% หรือ หนวยตัวอยางมีลักษณะเนื้อนิ่มเละซึ่งเกิดจากการฝงตัวของปรสิต มากกวา 5% ของหนวย
ตัวอยางโดยน้ําหนัก
การตรวจสอบขอบกพรอง ปลาแลเยือกแข็งจะเปนไปตามมาตรฐานนี้ เมื่อตรวจสอบรุนผลิตภัณฑแลวการ
ยอมรับเปนไปตามเกณฑขอกําหนดที่ 10 สําหรับผลิตภัณฑมีขอบกพรองตามทีก่ ําหนด โดยใชวิธีการชัก
ตัวอยางและการวิเคราะหตามขอกําหนดที่ 9

4 วัตถุเจือปนอาหาร
สารอุมน้ํา (moisture/water retention agent)
มอโนโซเดียม ออรโทฟอสเฟต
มอโนโพแทสเซียม ออรโทฟอสเฟต
เททระโซเดียม ไดฟอสเฟต
เททระโพแทสเซียม ไดฟอสเฟต
เพนทะโซเดียม ไทรฟอสเฟต
เพนทะโพแทสเซียม ไทรฟอสเฟต
โซเดียม โพลีฟอสเฟต
แคลเซียม โพลีฟอสเฟต
โซเดียม แอลจิเนต
สารกันหืน
โซเดียม แอสคอรเบต
โพแทสเซียม แอสคอรเบต

ปริมาณสูงสุดในผลิตภัณฑ

ไมเกิน 5000 mg/kg คํานวณเปน P2O5
(รวมถึงฟอสเฟตในธรรมชาติ)
ปริมาณสารอุม น้ําที่ใชอยางใดอยางหนึ่งหรือ
รวมกันแลวตองไมเกินปริมาณดังกลาว
ปริมาณที่เหมาะสม 2

ปริมาณที่เหมาะสม
ปริมาณที่เหมาะสม

5 สารปนเปอน
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
เรื่องสารปนเปอน

2

ปริมาณที่เหมาะสม หมายถึง ปริมาณที่นอยที่สุดที่ทาํ ใหเกิดผลที่ตองการภายใตกระบวนการผลิตที่ดี (GMP)
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6 ยาสัตวตกคาง
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
เรื่องยาสัตวตกคาง

7 สุขลักษณะ
7.1 ผลิตภัณฑสุดทายตองไมพบสิ่งแปลกปลอมใดๆที่อาจเปนอันตรายตอผูบริโภค
7.2.ชนิดและปริมาณของจุลินทรียเปนไปตามเกณฑ ดังนี้
(1) จํานวนจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด
ตองมีจํานวนไมเกิน 5x105 คอโลนีตอตัวอยาง 1 g ของผลิตภัณฑ แตยอมใหมีจุลินทรียที่มีชีวิตอยูใน
ระหวาง 5x105 คอโลนี - 10 7 คอโลนี ไดไมเกิน 3 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง
(2) เอสเคอริเคีย โคไล (Escherichia coli)
คา Most Probable Number (MPN) ตองไมเกิน 10 ตอตัวอยาง 1 g ของผลิตภัณฑ แตยอมใหมีคา MPN
อยูในระหวาง 10-100 ตอตัวอยาง 1 g ไดไมเกิน 3 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง
(3) สตาฟโลคอกคัส ออเรียส (Staphylocoocus aureus)
คา MPN ตองไมเกิน 100 ตอตัวอยาง 1 g ของผลิตภัณฑ
(4) แซลโมเนลลา (Salmonella spp.)
ตองไมพบในตัวอยางผลิตภัณฑ 25 g
(5) วิบริโอ คอเลรี (Vibrio cholerae)
ตองไมพบในตัวอยางผลิตภัณฑ 25 g
การวิเคราะหจลุ ินทรีย ในขอ 7.2 ใหปฏิบตั ิตามขอ 9.2.3
7.3 ฮิสทามีน
ผลิตภัณฑปลาแลเยือกแข็งจากปลาในวงศ Clupeidae, Scombridae, Scombresocidae, Pomatomidae
และ Coryphaenedae ทุกชนิดตองมีปริมาณฮิสทามีนไมเกิน 20 mg ตอน้ําหนัก 100 g
7.4 ไมพบสารอื่นในปริมาณที่อาจเปนอันตรายตอผูบริโภค
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7.5 ผลิตภัณฑที่อยูภายใตขอกําหนดในมาตรฐานนี้ตองมีการเตรียม และจัดการใหเปนไปตามขอกําหนดที่
เหมาะสมใน CAC/RCP 1-1969, Rev.3-1997 และในกฎหมายที่เกี่ยวของและขอกําหนดของ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติเรื่อง หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา

8 การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
8.1 ภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑขายปลีก
ที่ภาชนะบรรจุทุกหนวยอยางนอยตองมีเลขอักษร เครื่องหมายและขอความแสดงรายละเอียดใหเห็นได
งาย ชัดเจน ไมเปนเท็จ หรือหลอกลวง ดังตอไปนี้
8.1.1 ชื่อผลิตภัณฑ ใหใชชื่อสามัญตามชนิดของปลา ตัวอยางเชน ปลากะพงแลเยือกแข็ง ในกรณีที่ใช
ภาษาอังกฤษดวย ใหใชคําวา “……...fillets” หรือ “fillets of………“ และใชคําวา quick frozen หรือ
frozen
8.1.2 ประเภท ใหระบุประเภทผลิตภัณฑปลาแลเยือกแข็ง เชน มีหนัง หรือ ไมมีหนัง หรือ ไมมีกาง เปนตน
8.1.3 น้ําหนักสุทธิเปน g หรือ kg
8.1.4 สําหรับผลิตภัณฑที่มีการเคลือบ ตองมีการแสดงน้ําหนักสุทธิของผลิตภัณฑที่ไมรวมถึงสวนที่เคลือบ
8.1.5 ถาเคลือบดวยน้ําทะเล ใหระบุไวในฉลากดวย
8.1.6 วัน เดือน ป ที่ผลิต และวัน เดือน ปที่หมดอายุ
8.1.7 ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต ผูบรรจุ สําหรับอาหารที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผูนําเขาและประเทศ
ผูผลิตสําหรับอาหารนําเขา แลวแตกรณี
8.1.8 รุนสินคา
8.1.9 คําแนะนําในการเก็บรักษา ใหระบุวาเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิไมสูงกวา -18 oC รวมถึงขณะทําการ
ขนสงและจัดจําหนาย
8.2 ภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑขายสง
ใหมีขอความตามขอ 8.1 ที่ภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑขายสง หรือในเอกสารกํากับสินคา ยกเวนขอมูล
ที่เปนชื่อผลิตภัณฑ รุนสินคา ชื่อและสถานที่ตั้งของผูผลิตหรือผูบรรจุ รวมทั้งคําแนะนําในการเก็บรักษา
ตองอยูที่ภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑขายสงเทานั้น
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รุนสินคา ชื่อ และสถานที่ตั้งของผูผลิตหรือผูบรรจุหีบหอ อาจแทนดวยเครื่องหมาย ถาเครื่องหมายการคานั้น
มีการระบุอยางชัดเจนในเอกสารกํากับสินคา

9 การชักตัวอยางและการวิเคราะห
9.1 การชักตัวอยาง
9.1.1 การชักตัวอยางจากรุน สินคา สําหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑใหเปนตามขอกําหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติเรื่องการชักตัวอยาง
ตัวอยางที่นํามาทดสอบอาจเปนบรรจุภัณฑขั้นตนซึ่งหนวยตัวอยาง (sample unit) ที่ใชตองมีปริมาณอยาง
นอย 1 kg
9.1.2 การชักตัวอยางจากรุน สินคา สําหรับการหาน้ําหนักสุทธิใหเปนตามขอกําหนดในกฎหมายที่
เกี่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติเรื่องการชักตัวอยาง
9.2 การตรวจสอบและการวิเคราะห
9.2.1 การตรวจสอบทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพ
การตรวจสอบทางประสาทสัมผัสและกายภาพ ใหทดสอบโดยบุคคลที่ผานการฝกอบรมมาโดยเฉพาะ โดย
มีขั้นตอนการประเมินและการวิเคราะหทางประสาทสัมผัสและกายภาพเปนไปตามภาคผนวก ก และมีวิธี
วิเคราะหตาม ขอ 9.2.1.1-9.2.1.4 และ CAC/GL 31-1999
9.2.1.1 การตรวจสอบน้ําหนักสุทธิ
(1) น้ําหนักสุทธิของผลิตภัณฑที่ไมมีการเคลือบ
หากไมมีการตกลงกันเปนอยางอื่น น้ําหนักสุทธิของปลาแลเยือกแข็งที่ไมมีการเคลือบ (ไมรวมน้ําหนักของ
ภาชนะบรรจุ) ของแตละหนวยตัวอยางซึ่งเปนตัวแทนรุนสินคา ตองตรวจสอบในสภาพที่ผลิตภัณฑยังคง
เยือกแข็ง
(2) น้ําหนักสุทธิของผลิตภัณฑที่มีน้ําเคลือบ
ทันทีที่นําผลิตภัณฑออกจากหองเก็บที่มีอุณหภูมิต่ํา ใหเปดภาชนะบรรจุ และนําปลาแลเยือกแข็งออกมา
วางบนตะแกรง ฉีดเบาๆดวยน้ําเย็น โดยระวังไมใหปลาแลเยือกแข็งเกิดการแตกหัก จนกระทั่งน้ําแข็งที่
เคลือบบนชิ้นปลาหลุดออกมาหมด ทิ้งใหสะเด็ดน้ําหรือใชกระดาษซับ ซับใหสะเด็ดน้ํากอนนําปลาแลเยือก
แข็งมาชั่งเพื่อหาน้ําหนักสุทธิ
9.2.1.2 วิธีการตรวจหาปรสิตในปลาแลประเภทไมมีหนัง
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ใหตรวจสอบทุกตัวอยางดวยวิธีที่ไมทําใหตัวอยางเกิดความเสียหาย โดยนําชิ้นตัวอยางที่ละลายน้ําแข็งแลว
อยางเหมาะสมวางบนแผนพลาสติก acryl sheet หนา 5 mm ที่แสงผานได 45% (with 45%
translucency) ซึ่งใชวิธีการสองไฟ (candling) โดยใชแหลงกําเนิดแสงที่มีความเขมแสง1,500 lux เมื่อวัด
เหนือจากแผน acryl 30 cm หรือวิธีอื่นที่เทียบเทาและเปนที่ยอมรับของหนวยงานที่รับผิดชอบ
9.2.1.3 การตรวจสอบสภาพเมือกวุน
ใหปฏิบัติตามวิธีใน AOAC ฉบับลาสุด หัวขอ Moisture in Meat Products, Preparation of Sample
Procedure, 983.18 และ Moisture in Meat (Method A):950.46 หรือวิธีอื่นที่เทียบเทา
9.2.1.4 วิธี การทํ า ให สุก สํ า หรั บ ตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสั มผัส เพื่อยื น ยัน เรื่อง กลิ่น และรส
ลักษณะเนื้อผิดปกติ ตามภาคผนวก ก
วิธีตอไปนี้เปนการใหความรอนกับผลิตภัณฑจนกระทั่งอุณหภูมิภายในที่จุดกึ่งกลาง อยูระหวาง 65-70oC
และผลิตภัณฑตองไมสุกเกินไป เวลาที่ใชขึ้นอยูกับขนาดของผลิตภัณฑ โดยอุณหภูมิที่ใช เวลาและวิธีการ
ใหความรอนตองมีการทดสอบมากอน
วิธีอบ (baking) หอผลิตภัณฑดวยอะลูมิเนียมฟอยล แลววางบนถาดหรือกระทะกนแบนกอน จึงนําไปอบ
วิธีนึ่ง (steaming) หอผลิตภัณฑดวยอะลูมิเนียมฟอยล วางบนตะแกรงที่อยูเหนือน้ําเดือด ในภาชนะที่มีฝาปด
วิธีตมทั้งถุง (boil- in- bag) นําผลิตภัณฑใสในถุงทนความรอนและปดใหสนิท แลวตมในน้ําเดือดจนสุก
วิ ธี ไ มโครเวฟ (microwave) นํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ส ใ นภาชนะที่ ใ ช สํ า หรั บ ไมโครเวฟ ถ า ใช ถุ ง พลาสติ ก ควร
ตรวจสอบใหมั่นใจวาไมมีกลิ่นถุงพลาสติกติดอยู และทําใหสุกตามคูมือการใชเครื่อง
9.2.2 การตรวจวิเคราะหทางเคมี
(1) ปริมาณฮิสทามีน ใหวิเคราะหตาม AOAC 977.13 ฉบับลาสุด หรือวิธีอื่นที่เทียบเทา
(2) ปริมาณสารประกอบฟอสเฟต วิเคราะหตาม AOAC (1984) ขอ 2.021 57 ถึงขอ 2.025 หรือวิธี
อื่นที่เทียบเทา
9.2.3 การตรวจวิเคราะหจุลินทรีย
ใหวิเคราะหตาม วิธีวิเคราะห USFDA/Bacteriological Analytical Manual ฉบับลาสุดหรือวิธีอนื่ ที่เทียบเทา

10. การยอมรับรุนสินคา
รุนสินคาจะถือวาเปนไปตามมาตรฐานนี้ ในกรณีดังตอไปนี้
10.1 จํ า นวนข อ บกพร อ งทั้ ง หมดตามหั ว ขอ 3.2.2 นั้ น ต อ งไม เกิ น จํ า นวนที่ย อมรั บ ได (acceptance
number, c) ตามแผนการชักตัวอยางที่เหมาะสม ที่กําหนดในขอ 9
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10.2 คาเฉลี่ยของน้ําหนักสุทธิของบรรจุภัณฑทั้งหมดที่ตรวจสอบตองไมนอยกวาน้ําหนักที่ระบุไว โดยตอง
ไมมีบรรจุภัณฑใดมีน้ําหนักนอยเกินไป โดยไมมีเหตุอันควร
10.3 ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร สารปนเปอน ยาสัตวตกคาง สุขลักษณะ
และขอกําหนดเรื่องฉลากที่ระบุในหัวขอ 4, 5, 6, 7 และ 8
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ภาคผนวก ก
ขั้นตอนการประเมินและการวิเคราะหทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพ
1. ทําการตรวจสอบน้ําหนักสุทธิตามวิธีปฏิบัติในขอยอย 9.2.1.1 (กรณีเคลือบตองเอาน้ําเคลือบออก)
2. ตรวจสอบการสูญเสียน้ําในปลาแลเยือกแข็งโดยวัดพื้นที่ผิวที่สูญเสียน้ําโดยใชมีดหรือใชเครื่องมือ
แหลมคมขูดหรือแซะออกมา แลววัดพื้นที่ผิวทั้งหมดของเนื้อปลาแล แลวนํามาคํานวณหาเปอรเซ็นตที่
สูญเสียน้ํา
3. ทําการละลาย (thaw) จากนั้นใหนําเนื้อปลาแลแตละชิ้นของหนวยตัวอยางมาตรวจหาขอบกพรองตางๆ
ไดแก สิ่งแปลกปลอม ปรสิต กาง (แบบที่ระบุวาไมมีกาง กลิ่น และลักษณะเนื้อที่ผิดปกติ)
4. กรณีเรื่องกลิ่น ซึ่งไมสามารถตัดสินไดในตัวอยางที่ยังไมผานการทําใหสุก ใหทําการยืนยันโดยตัดชิ้น
เนื้อนั้นจากหนวยตัวอยางใหเปนขนาดประมาณ 200 g และทําใหสุกวิธีใดวิธีหนึ่งในหัวขอยอย 9.2.1.4
แลวทําการทดสอบกลิ่น รส ทันที
5. กรณีการเกิดสภาพเปนเมือกวุน ซึ่งไมสามารถตัดสินไดในตัวอยางที่ยังไมผานการทําใหสุก ใหตัดชิ้น
เนื้อนั้นจากผลิตภัณฑ และทําการยืนยันโดยทําใหสุกตามวิธีที่กําหนดในขอ 9.2.1.4 หรือโดยการใชวิธี
ปฏิบัติในขอ 9.2.1.3 เพื่อตรวจสอบกรณีที่ปลาแลมีปริมาณความชื้นมากกวา 86% ถาการประเมินโดย
การทําใหสุกไมสามารถหาขอสรุปได ใหใชวิธีวิเคราะหในขอ 9.2.1.3 เพื่อวิเคราะหหาคาปริมาณความชื้น
ที่แนนอน
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ภาคผนวก ข-1
สารปนเปอน
ภาคผนวก ข-1 นี้ แสดงขอมูลสารปนเปอน ที่มีกําหนดไวในกฎหมายมาตรฐานที่เกี่ยวของ เพื่อการใช
ประโยชนไดสะดวก ทั้งนี้ขอมูลเหลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง การนําไปใชอางอิงใหยึดถือตามเอกสารอางอิง
ฉบับลาสุด
ตรวจพบสารปนเปอนไดไมเกินเกณฑที่กําหนดดังตอไปนี้
(1) ตะกั่ว 1 mg ตออาหาร 1 kg 1
(2) ปรอท 0.5 mg ตออาหาร 1 kg สําหรับอาหารทะเล 1
(3) แคดเมียม ไมเกิน 0.2 mg ตออาหาร 1 kg 2
ที่มา: 1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่องมาตรฐานอาหารทีม่ ีสารปนเปอน
2. กรมประมง พ.ศ.2547 มาตรฐานผลิตภัณฑสัตวน้ํา Part I มาตรฐานคุณภาพทางเคมี
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ภาคผนวก ข-2
ยาสัตวตกคาง
ภาคผนวก ข-2 นี้ แสดงขอมูลยาสัตวตกคาง ที่มีกําหนดไวในกฎหมายมาตรฐานที่เกี่ยวของ เพื่อการ
ใช ประโยชน ไ ด ส ะดวก ทั้ งนี้ ข อมู ลเหล านี้อาจมีก ารเปลี่ยนแปลง การนํ า ไปใชอา งอิ ง ใหยึด ถื อ ตาม
เอกสารอางอิงฉบับลาสุด
ตาราง 1 ปริมาณยาสัตวตกคาง

อันดับ ชนิดของยาสัตวตกคาง
1.

ออกซิเททระไซคลิน
(oxytetracycline)
ในรูปของออกซิเททระไซคลิน
(oxytetracycline)

ปริมาณยาสัตวตกคางสูงสุดที่กําหนดใหมไี ด
(Maximum Residue Limit ,MRL)
(µg ตอเนื้อปลาแล 1 kg)
200

ที่มา: ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 231 (พ.ศ.2544) เรื่องอาหารที่มียาสัตวตกคาง
Codex Alimentarius. 2546. Maximum Residue Limits for Veterinary Drug in Food
(CAC/MRL) Update as at 26th Session of the Codex Alimentarius Commission.
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ภาคผนวก ข-3
แผนการชักตัวอยางและเกณฑการตัดสิน
ภาคผนวก ข-3 นี้ แสดงขอมูลแผนการชักตัวอยางและเกณฑการยอมรับ เพื่อการใชประโยชนไดสะดวก
สําหรับการตรวจวิเคราะห หรืออาจใชแผนการชักตัวอยางอื่นที่เทียบเทากัน ทางวิชาการกับแผนที่ใหไว ทั้งนี้
ขอมูลเหลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
1. ขอบกพรอง1 การตรวจสอบขอบกพรอง เพื่อพิจารณาวาผลิตภัณฑรุนนั้นเปนไปตามขอกําหนด จํานวน
ผลิตภัณฑบกพรองในแตละรายการ ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับในตารางขางลาง
ตาราง 2 แผนการชักตัวอยางและเกณฑการยอมรับ
ขนาดรุน
หนวยภาชนะบรรจุ
ไมเกิน 200
201 ถึง 800
801 ถึง 1600
1601 ถึง 2400
2401 ถึง 3600
เกิน 3600

ขนาดตัวอยาง
หนวยภาชนะบรรจุ
3
6
13
21
29
38

เลขจํานวนที่ยอมรับ
0
1
2
3
4
5

- ตัวอยางที่นํามาทดสอบอาจเปนภาชนะบรรจุขั้นตนซึ่งหนวยตัวอยาง (sample unit) ที่ใชตองมีปริมาณ
อยางนอย 1 kg
2. จุลินทรีย และวัตถุเจือปน1
2.1. ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน 5 หนวยภาชนะบรรจุ
2.2. นําตัวอยางที่เหลือจากการตรวจสอบจุลินทรีย จากแตละกลองหรือหอเล็ก มาผสมรวมกันใหได
น้ําหนักไมนอยกวา 50 g นําไปบดละเอียด แลวจึงนํามาวิเคราะหวัตถุเจือปนอาหาร
2.3 ผลการวิเคราะหทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 7.2 และขอ 4 จึงจะถือวาปลาสดเยือกแข็งรุนนั้น
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
3.ยาสัตวตกคาง2
3.1ใหชักตัวอยางโดยวิธีการสุมและรวบรวมจากรุนเดียวกัน 12 ตัวอยางยอย ตัวอยางยอยตองมีปริมาณ
อยางนอย 1 kg
3.2 ตัวอยางเพื่อใชตรวจสอบยาสัตวตกคาง มีปริมาณ 1 kg
3.2.3 ผลการวิเคราะหทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 6 จึงจะถือวาปลาสดเยือกแข็งรุนนั้น เปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
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ที่มา: 1. สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม. 2529. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปลาสด
แลเยือกแข็ง (มอก. 616-2529) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม
2.Codex Alimentarius Volume 3. Residues of Veterinary Drugs in Foods. Codex Guidelines
for the Establishment of a Regulatory Programme for Control of Veterinary Drug Residues in
Foods (CAC/GL 16-1993) Joint FAO/WHO Food Standard Programme, FAO, Rome.
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ภาคผนวก ค
สัญลักษณของหนวยเอสไอ
(Systéme International d́ Unités)

๐

C

องศาเซลเซียส

cm

เซนติเมตร (centimeter)

cm2

ตารางเซนติเมตร (square centimeter)

g

กรัม (gram)

kg

กิโลกรัม (kilogram)

lux

ลักซ (ความเขมของแสง)

ml

มิลลิลิตร (milliliter)

mg

มิลลิกรัม (milligram)

mg/kg

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (milligram per kilogram)

mm

มิลลิเมตร (millimeter)

µg

ไมโครกรัม (microgram)

