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(2)
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณามาตรฐานอาหารระหวางประเทศ สาขาอาหารสัตว
1.

อธิบดีกรมปศุสัตว
(นางวิมลพร ธิตศิ ักดิ์
แทนอธิบดีกรมปศุสัตว)

ประธานคณะอนุกรรมการ

2.

ผูแทนกรมประมง
(นางสาวจูอะดี พงศมณีรัตน)

อนุกรรมการ

3.

ผูแทนกรมวิชาการเกษตร
(นางสมคิด รื่นภาควุฒิ)

อนุกรรมการ

4.

ผูแทนกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย
(นายคณิต วาสิทถานนท)

อนุกรรมการ

5.

ผูแทนสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสตั ว กรมปศุสตั ว
(นางเฉิดฉาย ถิรทินรัตน)

อนุกรรมการ

6.

ผูแทนกองควบคุมยา สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข
(นางอรอนงค เฮงเจริญ)

อนุกรรมการ

7.

ผูแทนคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(รองศาสตราจารยพันทิพา พงษเพียจันทร)

อนุกรรมการ

8.

ผูแทนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(รองศาสตราจารยพรศรี ชัยรัตนายุทธ)

9.

ผูแทนมูลนิธิกองทุนมันสําปะหลัง
(นายสุนัย สถาพร
นายรอง สหัสโยธิน)

อนุกรรมการ

10. ผูแทนกลุมอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(นายบุญเพ็ง สันติวฒ
ั นธรรม
นางสาวกุหลาบ กิมศรี)
11. ผูแทนสมาคมผูผลิตปลาปนไทย
(นางณิชมล อุมารี)

อนุกรรมการ

12. ผูแทนสมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย
(นายอนุโรจน ปญญาวรรณ)

อนุกรรมการ

13. ผูแทนสมาคมผูเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออกไทย
(นายจีระศักดิ์ ชูจันทร)

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

(3)
14. ผูแทนสมาคมกุงไทย
(นางลักษมี ไพบูลย
นายพิชัยยุทธ เตชะพงษ)

อนุกรรมการ

15. ผูแทนสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย
(นายธีรพงศ จันศิริ)

อนุกรรมการ

16. ผูแทนสัตวแพทยสภา
(นายชัชวาลย อรวรรณนุกูล)

อนุกรรมการ

17. ผูทรงคุณวุฒิ
(นายมานพ พจนาภรณ
นางสาวคนึงนิจ กอธรรมฤทธิ์)

อนุกรรมการ

18. ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(นางนันทนา โปษณเจริญ
นางสาวยุพา เหลาจินดาพันธ (แทน))

อนุกรรมการและเลขานุการ

19. ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
(นายสุรยุทธ ทรงสุหมัด
นางสาวกุลพิพิทย จันทรบวย
นางสาวจีรจิต ดิศสนะ)

(4)
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในการผลิตและการให
อาหารสัตวที่ดี สําหรับสัตวที่ใชเปนอาหารของมนุษย ซึ่งอาหารสัตวมีความสําคัญและมีผลกระทบตอ
สุขภาพของสัตว รวมถึงสารปนเปอนอันมีผลตอสุขภาพของผูบริโภค โดยกําหนดรายละเอียดในการผลิต
และการใหอาหารสัตว ครอบคลุมทั้งในระดับฟารมและระดับอุตสาหกรรม รวมถึงแปลงหญาสําหรับสัตว
เคี้ยวเอื้องหรือสัตวอื่นที่เลี้ยงปลอยอิสระ โดยไมกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพสัตวและสิ่งแวดลอมจากการ
ใหอาหารสัตว เพื่อประกันความปลอดภัยของผูบริโภคเนื้อจากสัตวที่เลี้ยงเปนอาหาร
มาตรฐานนี้กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง
FAO/WHO. 2004. Code of Practice on Good Animal Feeding (CAC/RCP 54-2004). 12p.
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

การปฏิบัติที่ดีในการผลิตและการใหอาหารสัตว
1

ขอบขาย

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดการปฏิบัติที่ดีในการผลิตและการใหอาหารสัตว ซึ่ง
เปนสัตวที่เลี้ยงเพื่อใชเปนอาหารมนุษย โดยครอบคลุมการผลิตและการใหอาหารสัตวที่ปลอดภัยทั้งใน
ระดับฟารมและระดับอุตสาหกรรม และครอบคลุมถึงแปลงหญาสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้องหรือสัตวอื่นที่เลี้ยง
แบบปลอยอิสระ การปลูกพืชอาหารสัตวและการเลี้ยงสัตวน้ํา โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของอาหารสัตวที่
มีผลตอสุขภาพสัตว สิ่งแวดลอมตลอดจนสุขภาพของผูบริโภค แตไมครอบคลุมการปฏิบัติดานสวัสดิภาพ
สัตว (animal welfare)

2

วัตถุประสงค

2.1 เพื่อประกันความปลอดภัยของผูบริโภคเนื้อจากสัตวที่เลี้ยงเปนอาหาร รวมถึงสารปนเปอนจาก
สิ่งแวดลอม ที่มีระดับการปนเปอน อันมีผลตอสุขภาพของผูบริโภคจากการบริโภคอาหารที่มาจากสัตว
2.2 เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในระบบความปลอดภัยของอาหารสัตว โดยไมเกิดปญหาตอสุขภาพสัตว
และสิ่งแวดลอมจากการใหอาหารสัตว

3

นิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ มีดังตอไปนี้
3.1 อาหารสัตว (feed, feedingstuff) หมายถึง วัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิด ที่ผานหรือไมผาน
กระบวนการแปรรูป ซึ่งตั้งใจใหสัตวที่เลี้ยงเปนอาหารมนุษยโดยตรง
3.2 สวนประกอบอาหารสัตว (feed ingredient) หมายถึง วัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิด ที่ใชผสมเปน
อาหารสั ต ว ไม ว า จะมี คุ ณ ค า ทางโภชนาการหรื อ ไม ก็ ต าม อาจจะรวมถึ ง สารเติ ม แต ง อาหารสั ต ว
สวนประกอบอาหารสัตวนี้อาจมาจากพืช สัตว หรือมาจากสารอินทรียหรืออนินทรีย
3.3 สารเติมแตงอาหารสัตว (feed additive) หมายถึง สวนประกอบของอาหารสัตวที่ตั้งใจเติมเพื่อให
เกิดผลตอลักษณะเฉพาะของอาหารสัตวหรือผลิตภัณฑสัตว อาจมีคุณคาทางโภชนาการหรือไมก็ตาม ไดแก
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จุลินทรีย เอนไซม สารควบคุมความเปนกรด (acid regulatory) แรธาตุ วิตามิน และผลิตภัณฑอื่น ปกติ
สารเหลานี้ไมใชเปนอาหารสัตวโดยลําพัง
3.4 อาหารสัตวผสมยา (medicated feed) หมายถึง อาหารสัตวที่มียาสัตวผสม ซึ่งเปนอาหารสัตวผสม
สําเร็จรูป หัวอาหารสัตว และสารผสมลวงหนาที่มีสวนผสมของยาหรือเภสัชเคมีภัณฑ หรือวัตถุที่เติมใน
อาหารสัตว ในปริมาณที่กําหนดตามขนาดการใชของยา หรือเภสัชเคมีภัณฑ หรือวัตถุที่เติมในอาหารสัตว
แตละชนิด เพื่อเสริมสุขภาพในการปองกันและกําจัดโรคสัตว
3.5 สารไมพึงประสงค (undesirable substance) หมายถึง สารปนเปอนหรือสารอื่นใดก็ตามที่พบใน
อาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว โดยที่ไมไดตั้งใจใสเขาไป ที่มีผลเสียตอสุขภาพของผูบริโภค
และสุขภาพสัตว

4

หลักเกณฑทั่วไป

อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ที่ไดมาตองรักษาใหคงสภาพโดยปองกันการปนเปอนจากสัตวที่
เป น พาหะของโรค สารเคมี สิ่ ง แปลกปลอม และเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย หรื อ สิ่ ง ที่ น า รั ง เกี ย จใด ๆ ในระหว า ง
กระบวนการผลิต การจัดการ การจัดเก็บ และการขนสง
อาหารสัตว ตองอยูในสภาพที่ดีและเปนไปตามมาตรฐานดานคุณภาพ การผลิตอาหารสัตวใหยึดการปฏิบัติ
ที่ดีทางดานการเกษตร (GAPs) และการปฏิบัติที่ดีทางดานการผลิต (GMPs) และใหใชการวิเคราะห
อันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (HACCP) ในขั้นตอนที่เหมาะสมตามความจําเปน เพื่อปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดในอาหาร
ผูผลิตอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ผูเลี้ยงสัตวเพื่อเปนอาหาร และผูผลิตผลิตภัณฑอาหารจาก
สัตว ตองใหความรวมมือเพื่อระบุอันตรายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ตามระดับความเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพของ
มนุษย ความรวมมือดังกลาวจะชวยทําใหเกิดการพัฒนาและคงรักษาแนวทางเลือกที่เหมาะสมในเรื่อง การ
จัดการความเสี่ยง (risk management) การผลิตและการใหอาหารสัตวอยางปลอดภัย
4.1 สวนประกอบอาหารสัตว
4.1.1 สวนประกอบอาหารสัตวตองมาจากแหลงที่ปลอดภัย ในกรณีที่สวนประกอบอาหารสัตวนั้นไดมา
จากกระบวนการผลิตหรือเทคโนโลยีที่ยังไมไดผานการประเมินดานความปลอดภัยของอาหารตองวิเคราะห
ความเสี่ยงตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง หลักการทํางานในการวิเคราะหความเสี่ยง
(มกอช. 9006)
4.1.2 ผูผ ลิต สารเติมแต งอาหารสัตว ต องใหขอมูลที่ชัด เจนแกผูใช เพื่อใหนําไปใชอยางถูกตองและ
ปลอดภัย
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4.1.3 การเฝาระวังคุณภาพของสวนประกอบอาหารสัตว (monitoring feed ingredient) ไดแก การ
ตรวจสอบโดยการชักตัวอยาง และการวิเคราะหสารไมพึงประสงค ใหยึดเกณฑความเสี่ยงเปนพื้นฐาน
4.1.4 ส ว นประกอบอาหารสั ต ว ต อ งผ า นเกณฑ ต ามข อ กํ า หนดของกฎหมายในเรื่ อ งระดั บ ปริ ม าณ
เชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค สารพิษจากเชื้อรา วัตถุอันตรายทางการเกษตร และสารไมพึงประสงค ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภค
4.2 เครื่องหมายและฉลาก
4.2.1 ฉลากอาหารสัตวตองชัดเจน มีขอมูลเพียงพอ เพื่อใหผูใชปฏิบัติตามในการจัดการ การจัดเก็บ
และการใชอาหารสัตวรวมทั้งสวนประกอบอาหารสัตว
4.2.2 รายละเอียดที่ระบุในฉลากตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของและควรมีคําแนะนํา
การใช
4.2.3 ฉลากหรือเอกสารกํากับฉลาก อยางนอยใหมีขอมูลดังนี้
(1) ชนิดหรือประเภทของสัตวที่จะเลี้ยงดวยอาหารสัตวนนั้
(2) วัตถุประสงคของการใชอาหารสัตว
(3) รายการของสวนประกอบอาหารสัตว รวมทั้งสารเติมแตงอาหารสัตว โดยเรียงตามลําดับปริมาณมาก
ไปหานอย
(4) ชื่อผูผลิตและสถานที่ผลิต
(5) หมายเลขทะเบียนผลิตภัณฑ (registration number) ถามี
(6) วิธีการใชและขอควรระวังในการใช
(7) รุนการผลิต
(8) วัน เดือน ปทผี่ ลิต
(9) วัน เดือน ปทใี่ ชกอน หรือวัน เดือน ปที่หมดอายุ
4.3 ความสอบกลับได (traceability) และการจัดเก็บขอมูล
4.3.1 ตองมีการเก็บรักษา บันทึกขอมูลอาหารสัตว สวนประกอบอาหารสัตว รวมถึงสารเติมแตงอาหาร
สัตว เพื่อใหสามารถถอน หรือเรียกคืนผลิตภัณฑ ไดทันเวลาและมีประสิทธิภาพ เมื่อพบวามีปญหาตอ
สุขภาพของผูบริโภค
ตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการผลิต การจําหนาย การใชอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว
ใหอานไดงาย เพื่อสะดวกในการสอบกลับอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ถึงแหลงที่มาและ
ติดตามถึงผูใชอาหารสัตวในกรณีที่พบวาเปนปญหาตอสุขภาพผูบริโภค

มกอช. 9017-2550

4

4.3.2 การดําเนินการภายใตภาวะฉุกเฉินจะเกิดขึ้นกรณีที่อาหารสัตวหรือสวนประกอบอาหารสัตวไม
เปนไปตามเกณฑ ความปลอดภัยด านอาหารตามที่กําหนดไวในขอปฏิบัตินี้ ใหผูประกอบการรายงาน
หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยเร็ว ขอมูลควรมีรายละเอียดมากที่สุด และใหระบุถึงปญหาของอาหาร
สัตวหรือสวนประกอบอาหารสัตว ประเภท และชนิดของสัตวที่ใชเลี้ยง หมายเลขรุนการผลิต ชื่อผูผลิต
และแหลงที่มา หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และผูประกอบการใหรีบดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาอาหารสัตวหรือสวนประกอบอาหารสัตวนั้นๆ ไมสงผลที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ของผูบริโภค
4.3.3 กรณีอาหารสัตวหรือสวนประกอบอาหารสัตวที่มีการคาระหวางประเทศมีผลกระทบตอสุขภาพ
ผูบริโภค หนวยงานภาครัฐของประเทศสงออกตองแจงหนวยงานภาครัฐของประเทศนําเขาทราบถึงขอมูล
ปญหาที่เกิดขึ้น โดยระบุรายละเอียดใหมากที่สุดและอยางนอยตองมีขอมูลตามที่ระบุในขอปฏิบัติที่ 4.3.2
4.4 การตรวจสอบและการควบคุม
ขั้นตอนการตรวจสอบและควบคุม ใหนํามาปฏิบัติเพื่อยืนยันวาอาหารสัตวนั้นเปนไปตามขอกําหนดเพื่อ
คุ ม ครองผู บ ริ โ ภคจากอั น ตรายที่ เ กิ ด จากอาหารที่ ไ ด จ ากสั ต ว ระบบการตรวจสอบให อ อกแบบและ
ดําเนินการภายใตหลักการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ หลักการประเมินความเสี่ยงที่ใช
ใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานระหวางประเทศ และอางอิงขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่มีอยู
ในปจจุบัน
4.4.1 หน ว ยงานของรั ฐ ต อ งกํ า หนดวิ ธี ก ารตรวจสอบบนพื้ น ฐานความเสี่ ย งว า อาหารสั ต ว แ ละ
สวนประกอบอาหารสัตวไดผลิต จําหนายจายแจก และนําไปใชอยางถูกตองและปลอดภัย
4.4.2 ผูผลิตอาหารสัตว สวนประกอบอาหารสัตว และผูมีสวนเกี่ยวของ ตองตรวจสอบและควบคุมการ
ผลิต การจัดเก็บ และการขนสง ตองสอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนด
4.4.3 ระบบการตรวจสอบตองไดรับการออกแบบและดําเนินการภายใตหลักการประเมินความเสี่ยงที่
เหมาะสมกับสถานการณ หลักการประเมินความเสี่ยงที่ใชตองสอดคลองกับขอกําหนดของมาตรฐาน
ระหวางประเทศ และการประเมินความเสี่ยงใหอางอิงขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่มีอยูในปจจุบัน
4.4.4 การเฝาระวังอาหารสัตว และสวนประกอบอาหารสัตว ไมวาโดยหนวยงานตรวจสอบของรัฐ หรือ
ภาคอุตสาหกรรม ควรมีการตรวจสอบใหครอบคลุมตั้งแต การตรวจสอบ การชักตัวอยางและวิเคราะห
ปริมาณสารที่ไมเปนที่ยอมรับของสารไมพึงประสงค
4.5 อันตรายตอสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องกับอาหารสัตว
อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวทุกชนิดตองผานเกณฑขั้นต่ําของมาตรฐานความปลอดภัย โดยมี
ปริมาณสารไมพึงประสงคสูงไมเกินที่จะทําใหอาหารที่มนุษยบริโภคไมเกิดปญหาตอสุขภาพของผูบริโภค
ทั้งนี้ แ นวทางในการกํ า หนดมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารสั ต ว ให ยึด ถือ ตามมาตรฐาน Codex
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General Standard for Contaminants and toxins in foods (CAC 193-1995, Rev 2-2006) ที่ Codex
กําหนดขึ้น
4.5.1 สารเติมแตงอาหารสัตว และยาสัตวที่ใชในอาหารสัตวผสมยา
4.5.1.1 ตองผานการประเมินความปลอดภัย และนํามาใชตามวิธีที่หนวยงานของรัฐอนุญาต และมีการ
ควบคุมการใชใหเปนไปตาม มอก. 7001 เรื่อง การควบคุมการใชยาสัตว
4.5.1.2 ตองแยกหรือระบุรายการสารเติมแตงอาหารสัตว และยาสัตวที่ใชในอาหารสัตวผสมยาให
ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการนําไปใชผิด
4.5.1.3 ใหตรวจรับ จัดการ และจัดเก็บสารเติมแตงอาหารสัตว เพื่อรักษาคุณสมบัติและหลีกเลี่ยงการใช
ผิด หรือการปนเปอนที่อาจเปนอันตราย อาหารสัตวที่มีสารเหลานี้ควรเขมงวดในการนําไปใชใหสอดคลอง
กับคําแนะนําที่กําหนด
4.5.1.4 ไมใชยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว เพื่อเปนสารเรงการเจริญเติบโต ถาไมไดประเมินความปลอดภัย
ดานสาธารณสุข
4.5.2 อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว
4.5.2.1 อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวที่ปลอดภัยและเหมาะสมเทานั้น จึงจะผลิต วางจําหนาย
เก็บรักษาได และเมื่อนํามาใชตามที่ตั้งใจแลว จะตองไมทําใหเกิดความเสี่ยงที่ไมอาจยอมรับไดตอสุขภาพ
ของผูบริโภค โดยเฉพาะอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวที่มีการปนเปอนดวยสารไมพึงประสงคใน
ระดับปริมาณที่ไมสามารถจะยอมรับได ควรจะระบุอยางชัดเจนวาไมเหมาะสมที่จะใชเปนอาหารสัตว และ
ไมวางจําหนาย
4.5.2.2 ตองไมนําเสนอและจําหนายในลักษณะที่ทําใหเกิดความเขาใจผิดตอผูใช
4.5.3 สารไมพึงประสงค
4.5.3.1 ตองควบคุม และลดระดับการปนเปอนของสารไมพึงประสงคในอาหารสัตวและสวนประกอบอาหาร
สัตวใหนอยลง สารดังกลาวไดแก สารปนเปอนจากอุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม วัตถุอันตรายทางการเกษตร
สารกัมมันตรังสี สารอินทรียมลพิษที่สลายตัวยาก (persistent organic pollutants) เชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
และสารพิษตางๆ เชน สารพิษจากเชื้อรา
4.5.3.2 ไมนําผลิตภัณฑจากสัตวที่สงสัยวามาจากสัตวที่เปนโรควัวบา (mad cow disease หรือ Bovine
Spongiform Encephalopathy; BSE) มาใชเปนอาหารสัตวโดยตรง หรือใชในกระบวนการผลิตอาหารสัตว
เคี้ยวเอื้อง
4.5.3.3 ใหประเมินมาตรการควบคุมเพื่อลดปริมาณสารไมพึงประสงค ในดานผลกระทบที่มีตอความ
ปลอดภัยของอาหาร
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4.5.3.4 ใหประเมินความเสี่ยงของสารไมพึงประสงคแตละชนิดที่มีผลตอสุขภาพของผูบริโภค และนําผล
ไปกําหนดระดับปริมาณสูงสุดที่อนุญาตใหมีในอาหารสัตว และสวนประกอบอาหารสัตว หรือหามใชสาร
บางชนิดในอาหารสัตว

5 การผลิต การแปรรูป การจัดเก็บ การขนสง กระจายอาหารสัตว และสวนประกอบ
อาหารสัตว
ผูประกอบการที่เกี่ยวของทั้งหมดในหวงโซอาหารสัตว ไดแก ผูผลิตสวนประกอบอาหารสัตว ผูผลิตอาหาร
สัตว ผูประกอบการขนสง รวมทั้งผูเลี้ยงสัตวแตละรายตองรับผิดชอบตอกิจกรรมที่ตองดูแลทุกประเภท
รวมถึงตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ ไมควรผลิต แปรรูป จัดเก็บ ขนสง และกระจาย
อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ในสถานที่ประกอบการหรือดวยอุปกรณที่ใชงานในกิจกรรมที่ทํา
ใหเกิดผลเสียตอความปลอดภัยของอาหารและตอสุขภาพของผูบริโภค
การเลี้ยงสัตวน้ํามีเอกลักษณเฉพาะตัว ดังนั้น หลักการปฏิบัติทั่วไปเหลานี้จึงตองพิจารณาถึงความแตกตาง
ระหวางการเลี้ยงสัตวน้ําและการเลี้ยงสัตวบก
ผูประกอบการตองปฏิบั ติตาม GMP และ HACCP ตามความเหมาะสม เพื่อควบคุ มอันตรายที่สงผล
กระทบต อ ความปลอดภั ย ของอาหารมนุ ษ ย และสร า งความมั่ น ใจในความปลอดภั ย ของอาหารสั ต ว
โดยเฉพาะการปองกันการปนเปอนในอาหารสัตวและในอาหารมนุษยที่มาจากสัตวอยางมีเหตุผล ถึงแมวา
อาจจะไมสามารถขจัดอันตรายไดอยางสมบูรณ
เรื่องตอไปนี้ ควรประยุกตใช GMP และ HACCP ตามความเหมาะสม
5.1 สถานที่
5.1.1 อาคารและอุปกรณที่ใชผลิตอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ตองสรางในลักษณะที่ลด
โอกาสการปนเปอนในอาหารสัตว และสะดวกตอการปฏิบัติงาน การซอมบํารุง และการทําความสะอาด
5.1.2 น้ําที่ใชผลิตอาหารสัตว ตองถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน และมีคุณภาพเหมาะสมตอการบริโภค
ของสัต ว แท็ งก น้ํ า ท อน้ํ า ตลอดจนอุ ป กรณ ที่ใ ชกั ก เก็ บ และลํ า เลีย งน้ํา ตอ งผลิต จากวั สดุ ที่ไ ม เ กิด สาร
ปนเปอนในระดับที่ไมปลอดภัย
5.1.3 ตองกําจัดน้ําทิ้ง น้ําเสีย และน้ําฝน เพื่อไมใหปนเปอนเครื่องจักร อาหารสัตวและสวนประกอบ
อาหารสัตว
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5.2 การรับเขา การเก็บรักษา และการขนสง
5.2.1 ใหแยกเก็บปุยเคมี วัตถุอันตรายทางการเกษตร และสารอื่นที่ไมมีเจตนานํามาใชในอาหารสัตวและ
สวนประกอบอาหารสัตว ไวตางหากจากอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ผิดพลาด ในการผลิตอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว
5.2.2 ใหแยกเก็บอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ที่ผลิตแลวจากสวนประกอบอาหารสัตวที่ยังไม
ผลิตเปนอาหารสัตว และตองใชบรรจุภณ
ั ฑที่เหมาะสม
5.2.3 การรับเขา การเก็บรักษา และการขนสงอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ตองทําในลักษณะ
ที่ลดการปนเปอนขามที่สงผลเสียตอความปลอดภัยของอาหาร
5.2.4 ตองเฝาระวัง และควบคุมการเกิดสารไมพึงประสงคในอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว
อยางสม่ําเสมอ
5.2.5 อาหารสั ต วและสวนประกอบอาหารสั ต ว ตองนํา ไปสงมอบและนํา ไปใชโ ดยเร็วเทา ที่จะทํา ได
อาหารสั ต ว แ ละส ว นประกอบอาหารสั ต ว ทุ ก ชนิ ด ควรเก็ บ รั ก ษาและขนส ง ในลั ก ษณะที่ ป อ งกั น การ
เสื่อมสภาพและการปนเปอน และใหมั่นใจวาสงอาหารสัตวถูกตองตามชนิดของสัตวที่ใชเลี้ยง
5.2.6 ทุกขั้นตอนของการจัดการ การเก็บรักษา และการขนสง ควรมีการจัดการและการเก็บรักษาที่ดี
เพื่อปองกันการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว และสวนประกอบอาหารสัตว ตองระมัดระวังเปนพิเศษสําหรับ
อาหารสัตวที่ชื้นหรือกึ่งชื้น เพื่อจํากัดการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรีย
5.2.6 ควรป อ งกัน การเกิ ด หยดน้ํา บนพื้ น ผิ วต า งๆในกระบวนการผลิ ต และแปรรู ป อาหารสั ต ว และ
สวนประกอบอาหารสัตวใหนอยที่สุด อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวประเภทแหงควรเก็บใหอยู
ในสภาพแหงเพื่อจํากัดการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรีย
5.2.7 อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวที่เปนของเสีย หรือวัสดุอื่นซึ่งมีสารไมพึงประสงค ที่เปน
อันตราย ตองไมใชเปนอาหารสัตว และกําจัดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับขอกําหนดตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ
5.3 การฝกอบรมบุคลากร
บุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการผลิต การเก็บรักษา และการจัดการอาหารสัตวและสวนประกอบอาหาร
สัตว ตองผานการอบรมอยางเพียงพอ เพื่อใหตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบตอความปลอดภัย
อาหาร
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5.4 การสุขาภิบาลและการควบคุมสัตวพาหะนําโรค
5.4.1 โรงงานผลิต สถานที่จัดเก็บ และสภาพโดยรอบ ตองสะอาดและมีแผนงานการควบคุมสัตวพาหะ
นําโรค อยางมีประสิทธิภาพ
5.4.2 ภาชนะและอุปกรณที่ใชในการผลิต แปรรูป ขนสง การเก็บรักษา เคลื่อนยาย และชั่งน้ําหนักตอง
รักษาใหสะอาด แผนงานทําความสะอาดตองมีประสิทธิภาพและลดการตกคางของสารทําความสะอาด
และสารฆาเชื้อ
5.4.3 เครื่องจักรและอุปกรณที่สัมผัสกับอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวชนิดแหง ตองทําใหแหง
ภายหลังกระบวนการลางทําความสะอาด
5.4.4 เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชกับอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวชนิดชื้นหรือกึ่งชื้น ตองใช
ความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อมีการทําความสะอาด เพื่อหลีกเลี่ยงการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรีย
5.5 สมรรถนะของอุปกรณ และการบํารุงรักษา
5.5.1 อุปกรณชั่งตวงวัด ในการผลิตอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ตองสอบเทียบความแมน
อยางสม่ําเสมอ และเลือกใชใหเหมาะสมกับชวงการใชงาน
5.5.2 เลือกใชเครื่องผสมที่ใชในการผลิตอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ใหเหมาะกับชวง
น้ําหนักหรือปริมาตรที่ใชงาน และสามารถผสมผลิตภัณฑใหเปนเนื้อเดียวกันได และตองทดสอบอยาง
สม่ําเสมอ เพื่อทวนสอบสมรรถนะของเครื่อง
5.5.3 เลือกใชอุปกรณอื่นๆ ในกระบวนการผลิตอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวใหเหมาะสมกับ
ชวงการใชงาน และตองตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
5.6 การควบคุมการผลิต
5.6.1 หลีกเลี่ยงการปนเปอนขามในทุกขั้นตอนการผลิต (ตัวอยางเชน การลางดวยอาหารสัตว (flush)
หรือสวนประกอบอาหารสัตวที่เหมาะสม การจัดลําดับการผลิต การทําความสะอาด) ในระหวางการผลิต
อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวแตละชุดที่มีสวนผสมจากวัตถุที่ตองควบคุม หรือที่อาจทําใหเกิด
อันตราย (เชน วัตถุดิบจากผลิตภัณฑสัตวบางชนิด และยาสําหรับสัตว) ควรมีการนําขั้นตอนเหลานี้มาใช
เพื่อลดการปนเปอนขามระหวางอาหารสัตวที่มีและไมมีการผสมยาสําหรับสัตว
5.6.2 กรณีที่กระบวนการผลิตอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว มีความเสี่ยงสูงตอการปนเปอน
ขามจนไมสามารถจัดระบบการผลิต และการทําความสะอาด ไดอยางเพียงพอ ใหแยกสายการผลิต การ
จัดเก็บ และการขนสงผลิตภัณฑแตละชนิดออกจากกัน รวมทั้งตองมีการเฝาระวังเพื่อควบคุมจุลินทรียที่ทํา
ใหเกิดโรคทุกขั้นตอนการผลิตอยางเหมาะสม เชน การใชความรอน หรือการใชสารเคมีที่รัฐอนุญาตใหใช
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5.7 การเรียกคืน
รวบรวมและบันทึกรายละเอียดขอมูลตางๆ และเก็บรักษาไวตามที่ระบุในขอปฏิบัติที่ 4.3 โดยเฉพาะ
รายละเอี ยดและการกระจายอาหารสั ต วแ ละส วนประกอบอาหารสั ต ว เพื่อ ใหเก็บ คืน อาหารสัต วหรื อ
สวนประกอบอาหารสัตวที่มีผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภคออกจากตลาดไดอยางรวดเร็ว และใหขอมูล
ที่ชี้บงสัตวที่ไดรับอาหารสัตวเหลานั้นได
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การผลิตอาหารสัตว การใชอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวภายในฟารม

รายละเอี ย ดในข อ ปฏิ บั ติ นี้ ใ ช เ ป น แนวทางการปลู ก การผลิ ต การจั ด การ และการใช อ าหารสั ต ว กั บ
สวนประกอบอาหารสัตวสําหรับผูประกอบการในระดับฟารมรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รายละเอียดใน
สวนนี้ใหพิจารณาควบคูไปกับขอปฏิบัติที่ 4 และ 5
มีการดําเนินการตามการปฏิบัติที่ดีทางดานการเกษตรในทุกชั้นตอนของการปลูกหญา การผลิตธัญพืชและ
พืชที่ใชเปนอาหารสัตว และสวนประกอบอาหารสัตวในระดับฟารม เพื่อใหผูบริโภคมีความมั่นใจในการ
ประกันความปลอดภัยของอาหาร
การผลิตอาหารสัตวและส วนประกอบอาหารสัตวในฟารมมีหลายขั้นตอนที่จะเกิดการปนเปอนได สิ่ง
ปนเปอนที่เปนอันตรายมี 3 ประเภท ไดแก
- อันตรายทางชีวภาพ เชน แบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อจุลนิ ทรียอื่นๆ ทีท่ ําใหเกิดโรค
- อันตรายทางเคมี เชน การตกคางของยาสําหรับสัตว วัตถุอนั ตรายทางการเกษตร ปุย หรือ
สารที่ใชในทางการเกษตร
- อันตรายทางกายภาพ เชน เศษเข็มฉีดยา เศษชิ้นสวนจากเครื่องจักร และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ
6.1 การผลิตพืชเพื่อใชเปนอาหารสัตว
การผลิตพืชและธัญพืช ที่ใชเปนอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว สําหรับสัตวที่ใชเปนอาหารมนุษย
ควรยึดการปฏิบัติที่ดีทางดานการเกษตรสําหรับแปลงหญาธรรมชาติ แปลงหญาเพาะปลูก ซึ่งจะชวยลด
ความเสี่ยงจากอันตรายทางชีวภาพ เคมีและกายภาพที่อาจปนเปอนเขามาในหวงโซอาหารได
การใชเศษพืชที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวเพื่อเปนอาหารแทะเล็มสําหรับสัตว จัดเปนอาหารสัตวดวยเชนกัน
สวนพืชที่เปนวัสดุรองพื้น เชน ฟาง หรือแกลบ ควรจัดการในลักษณะเดียวกับสวนประกอบอาหารสัตว
ควรจัดการทุงหญาที่ดี เชน การหมุนเวียนการปลอยสัตวลงในแตละแปลง เปนการกระจายมูลสัตว และ
ชวยลดการปนเปอนขามระหวางกลุมของสัตวที่ใชแปลงหญารวมกัน
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6.1.1 การคัดเลือกพืน้ ที่
ที่ดินที่ใชในการผลิตอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ไมควรอยูใกลกับแหลงอุตสาหกรรม เพราะ
อาจมีสารมลพิษปนเปอนในอากาศ หรือน้ําจากผิวดินไหลมาจากพื้นที่ขางเคียง ทําใหเกิดความเสี่ยงตอ
ผูบริโภค ปริมาณสารปนเปอนในน้ําที่ระบายจากที่ดินขางเคียง หรือจากการชลประทาน ตองไมกอใหเกิด
ความเสี่ยงตอความปลอดภัยของอาหารมนุษย
6.1.2 การใชปุย
6.1.2.1 การใชมูลสัตวเป นปุยในแปลงหญา อาจส งผลเสียตอความปลอดภัยของอาหาร ควรมีการ
จัดการและการจัดเก็บที่เหมาะสม เชน เก็บเกี่ยวพืชเพื่อผลิตอาหารสัตวหมักและแหงหลังจากมูลสัตว
สลายตั ว ใหเวนชวงเวลาที่เหมาะสมหลังการใสมู ลสัตวในแปลงกอนปล อยสัต วเขาแปลง เพื่อลดการ
ปนเปอน
6.1.2.2 ให ใ ช มูลสัต ว ปุ ยหมั ก และสารอาหารอื่น ๆ สํา หรั บ พื ชอยา งถู กวิ ธี เพื่ อลดการปนเป อนทาง
ชีวภาพ เคมี และกายภาพตออาหารที่ไดจากสัตว ซึ่งอาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยของอาหารมนุษย
6.1.2.3 ใหมีการจัดการ การจัดเก็บ และการใชปุยเคมีในลักษณะที่ไมมีผลเสียตอความปลอดภัยของ
อาหารที่มาจากสัตว
6.1.3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร และสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆ
6.1.3.1 วัตถุอันตรายทางการเกษตร และสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆ ตองไดจากแหลงที่ปลอดภัย และ
ไดรับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ
6.1.3.2 ใหจัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรตามคําแนะนําของผูผลิต และมีการใชที่สอดคลองกับการ
ปฏิบัติที่ดีทางดานการเกษตรสําหรับการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร (Good Agricultural Practice in the
Use of Pesticides, GAP) ซึ่ง Codex ไดกําหนดไว เกษตรกรตองปฏิบัติตามคูมือของผูผลิตในการใช
สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด
6.1.3.3 วั ต ถุ อั น ตรายทางการเกษตร และสารเคมี ท างการเกษตรอื่ น ๆ ต อ งกํ า จั ด ในลั ก ษณะที่ ไ ม
กอใหเกิดการปนเปอนสูแหลงน้ํา ดิน หรืออาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ซึ่งอาจนําไปสูการ
ปนเปอนในอาหารที่ผลิตจากสัตวและสงผลเสียตอความปลอดภัยของอาหาร
6.2 การผลิตอาหารสัตวในฟารม
6.2.1 สวนประกอบอาหารสัตว
ผูผลิตอาหารสัตวในฟารมและการคัดเลือกสวนประกอบอาหารสัตวจากนอกฟารม ใหปฏิบัติตามที่กําหนด
ในขอ4.1
สวนประกอบอาหารสัตวที่ผลิตในฟารมและนอกฟารม ตองไดมาตรฐานตามขอบังคับเชนเดียวกัน เชน เมล็ด
ที่ผานกระบวนการเพื่อใชเปนเมล็ดพันธุแลว ไมควรนํามาเปนอาหารสัตว
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6.2.2 การผสมอาหารสัตว
การผสมอาหารสัตวภายในฟารมตองดําเนินการตามขอ 5 เพื่อลดโอกาสการเกิดการปนเปอนขามของ
อาหารสัตว และสวนประกอบอาหารสัตว ที่อาจมีผลตอความปลอดภัยของอาหาร หรือระยะเวลารอใช
อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว
6.2.3 บันทึกการเฝาระวัง
6.2.3.1 ผูผลิตอาหารสัตวในระดับฟารม ใหรวบรวมและรักษาบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเพื่อใช
สืบคนปญหาที่เกิดจากการปนเปอนของอาหารสัตว หรือปญหาจากเชื้อโรค
6.2.3.2 ตองเก็บรักษาบันทึก วันที่ตรวจรับ และขอมูลชุดการผลิตอาหารสัตว และสวนประกอบอาหาร
สัตวที่รับเขา รวมทั้งขอมูลที่มีการระบุในขอ 4.3
6.3 หลักเกณฑที่ดีในการใหอาหารสัตว
หลักเกณฑที่ดีในการใหอาหารสัตวนี้รวมถึงวิธีการปฏิบัติใดๆ ซึ่งชวยใหเกิดความมั่นใจวามีการใชอาหาร
สัตวหรือสวนประกอบอาหารสัตวในฟารมอยางถูกตอง เพื่อชวยลดความเสี่ยงอันตรายดานชีวภาพ เคมี
และกายภาพ สูผูบริโภคอาหารที่ผลิตจากสัตว มีดังตอไปนี้
6.3.1 น้ํา
น้ําที่ใชดื่มหรือเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตองมีคุณภาพเหมาะสมสําหรับสัตวที่เลี้ยง และหากมีเหตุสงสัยวา
มีการปนเปอนของสัตวจากน้ํา ตองประเมินและกําหนดมาตรการลดการปนเปอนลง
6.3.2 การปลอยสัตวใหกินหญาในแปลง
6.3.2.1 การปล อ ยให สั ต ว กิ น หญ า ในทุ ง หญ า หรื อ แปลงเพาะปลู ก พื ช ต อ งมี ก ารจั ด การเพื่ อ ลดการ
ปนเปอนอันตรายทางชีวภาพ เคมี และกายภาพที่สามารถหลีกเลี่ยงได
6.3.2.2 เพื่อลดการปนเปอนขามทางชีวภาพจากมูลสัตว ใหกําหนดระยะเวลานานพอ กอนที่จะปลอยให
สัตวเล็มหญา พืชหรือสวนที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวของตนพืช และการหมุนเวียนการปลอยสัตวเขาแปลง
6.3.3 การใหอาหารสัตว
6.3.3.1 เพื่อสรางความมั่นใจวามีการจัดการความเสี่ยงตอความปลอดภัยของอาหารอยางเหมาะสม ตอง
ใหอาหารสัตวตามชนิดสัตว และวิธีการใหอยางถูกตอง ตองลดการปนเปอนในระหวางการใหอาหารสัตว
และตองเก็บขอมูลรายละเอียดสิ่งที่ใหสัตวกินรวมทั้งชวงเวลาที่กิน
6.3.3.2 ใหจัดการระบุสัตวที่กินอาหารสัตวผสมยาอยางเหมาะสม จนพนกําหนดระยะหยุดใชยา และให
จัดเก็บบันทึกขอมูลการปฏิบัติดวย โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ใหความมั่นใจวา ไดสงอาหารสัตวผสมยาถึง
จุดหมาย และนําไปเลี้ยงสัตวที่ตองใหอาหารสัตวผสมยาชนิดนั้น สําหรับพาหนะขนยายและอุปกรณที่ใชกับ
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อาหารสัตวผสมยา ตองทําความสะอาดหลังการใช หากลําดับถัดไปนําไปใชกับอาหารสัตวผสมยาสูตรอื่น
หรืออาหารสัตวที่มิไดผสมยา
6.4 การใหอาหารสัตวในคอก
สถานที่เลี้ยงสัตวตองตั้งในบริเวณที่ไมมีผลที่จะเกิดความเสี่ยงดานความปลอดภัยตอการผลิตอาหารที่มา
จากสัตว ดูแลสัตวใหหลีกเลี่ยงสูพื้นที่ที่เกิดการปนเปอนและสถานที่ตางๆ ที่เปนแหลงของสารพิษ
6.4.1 สุขลักษณะ
6.4.1.1 สถานที่เลี้ยงสัตว บริเวณเลี้ยงสัตวและอุปกรณที่ใหอาหารสัตว ตองออกแบบใหสามารถทํา
ความสะอาดไดอยางทั่วถึง เพื่อปองกันการเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของอาหาร ใหเลือกใชสารเคมีทาํ
ความสะอาดและฆ า เชื้ ออุ ป กรณ ก ารผลิ ต อาหารสั ต ว ที่ เ หมาะสมและปฏิ บั ติต ามคํ า แนะนํ า ของผู ผ ลิ ต
สารเคมีที่ใชควรมีฉลากระบุที่ถูกตอง ชัดเจน และเก็บใหไกลจากบริเวณผลิตอาหารสัตว สถานที่จัดเก็บ
อาหารสัตว และบริเวณใหอาหารสัตว
6.4.1.2 บริเวณที่เลี้ยงสัตว ตองมีระบบการควบคุมสัตวพาหะนําโรค เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอ
ความปลอดภัยของอาหาร
6.4.1.3 ผูประกอบการและผูปฏิบัติงานภายในฟารมเลี้ยงสัตว ควรปฏิบัติตามขอกําหนดสุขลักษณะ
เพื่อลดอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นตอความปลอดภัยของอาหารที่มาจากอาหารสัตว
6.5 การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารวมถึงปลา หอย ปู กุง หมึก และสัตวน้ําชนิดตางๆ มีความสลับซับซอน ซึ่งเกิดจาก
ความแตกตางของระบบวิธีการเลี้ยง ตั้งแตการเลี้ยงในกระชังขนาดใหญในทะเลเปด ไปจนถึงการเลี้ยงใน
บอน้ําจืดขนาดเล็ก ความแตกตางนี้ยังเปนผลจากชวงระยะตัวออนจนถึงตัวเต็มวัย ซึ่งมีความตองการของ
อาหารและวิธีการเลี้ยงตางกัน ชวงปริมาณสารอาหารไดจากสารอาหารที่มีอยูในน้ําตามธรรมชาติเทานั้น
จนถึงการใชอาหารสําเร็จรูปที่ผลิตดวยเครื่องจักรและอุปกรณที่ทันสมัย การคํานวณสูตรอาหารตามหลัก
วิชาการ
เพื่อเปนการสรางความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ขอควรระวังที่ควรจะคํานึงถึง ไดแก ระบบ
วิธีการเพาะเลี้ยง พื้นที่การเพาะเลี้ยง เทคโนโลยี วัสดุ และอาหารสัตวน้ําที่ใช เพื่อลดการปนเปอนและ
อันตรายที่จะมีผลตอความปลอดภัยของอาหาร

