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เคี้ยวเอื้องหรือสัตวอ่ืนที่เล้ียงปลอยอิสระ โดยไมกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพสัตวและส่ิงแวดลอมจากการ
ใหอาหารสัตว เพ่ือประกันความปลอดภัยของผูบริโภคเนื้อจากสัตวที่เล้ียงเปนอาหาร  
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FAO/WHO. 2004. Code of Practice on Good Animal Feeding (CAC/RCP 54-2004). 12p. 
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
การปฏิบัติที่ดีในการผลิตและการใหอาหารสัตว 

1 ขอบขาย  
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดการปฏิบัติที่ดีในการผลิตและการใหอาหารสัตว ซึ่ง
เปนสัตวที่เล้ียงเพื่อใชเปนอาหารมนุษย โดยครอบคลุมการผลิตและการใหอาหารสัตวที่ปลอดภัยทั้งใน
ระดับฟารมและระดับอุตสาหกรรม และครอบคลุมถึงแปลงหญาสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้องหรือสัตวอ่ืนที่เล้ียง
แบบปลอยอิสระ การปลูกพืชอาหารสัตวและการเลี้ยงสัตวน้ํา โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของอาหารสัตวที่
มีผลตอสุขภาพสัตว ส่ิงแวดลอมตลอดจนสุขภาพของผูบริโภค แตไมครอบคลุมการปฏิบัติดานสวัสดิภาพ
สัตว (animal welfare)  

2 วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือประกันความปลอดภัยของผูบริโภคเนื้อจากสัตวที่เล้ียงเปนอาหาร รวมถึงสารปนเปอนจาก
ส่ิงแวดลอม ที่มีระดับการปนเปอน อันมีผลตอสุขภาพของผูบริโภคจากการบริโภคอาหารที่มาจากสัตว  

2.2 เพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในระบบความปลอดภัยของอาหารสัตว โดยไมเกิดปญหาตอสุขภาพสัตว
และส่ิงแวดลอมจากการใหอาหารสัตว  

3 นิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้  มีดังตอไปนี้ 

3.1  อาหารสัตว (feed, feedingstuff) หมายถึง วัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิด ที่ผานหรือไมผาน
กระบวนการแปรรูป ซึ่งตั้งใจใหสัตวที่เล้ียงเปนอาหารมนุษยโดยตรง 

3.2 สวนประกอบอาหารสัตว (feed ingredient) หมายถึง วัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิด ที่ใชผสมเปน
อาหารสัตว ไมวาจะมีคุณคาทางโภชนาการหรือไมก็ตาม อาจจะรวมถึงสารเติมแตงอาหารสัตว 
สวนประกอบอาหารสัตวนี้อาจมาจากพืช สัตว หรือมาจากสารอินทรียหรืออนินทรีย  

3.3 สารเติมแตงอาหารสัตว (feed additive) หมายถึง สวนประกอบของอาหารสัตวที่ตั้งใจเติมเพื่อให
เกิดผลตอลักษณะเฉพาะของอาหารสัตวหรือผลิตภัณฑสัตว อาจมีคุณคาทางโภชนาการหรือไมก็ตาม ไดแก 
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จุลินทรีย เอนไซม สารควบคุมความเปนกรด (acid regulatory) แรธาตุ วิตามิน และผลิตภัณฑอ่ืน ปกติ
สารเหลานี้ไมใชเปนอาหารสัตวโดยลําพัง  

3.4 อาหารสัตวผสมยา (medicated feed) หมายถึง อาหารสัตวที่มียาสัตวผสม ซึ่งเปนอาหารสัตวผสม
สําเร็จรูป หัวอาหารสัตว และสารผสมลวงหนาที่มีสวนผสมของยาหรือเภสัชเคมีภัณฑ หรือวัตถุที่เติมใน
อาหารสัตว ในปริมาณที่กําหนดตามขนาดการใชของยา หรือเภสัชเคมีภัณฑ หรือวัตถุที่เติมในอาหารสัตว
แตละชนิด เพ่ือเสริมสุขภาพในการปองกันและกําจัดโรคสัตว  

3.5 สารไมพึงประสงค (undesirable substance) หมายถึง สารปนเปอนหรือสารอื่นใดก็ตามที่พบใน
อาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว โดยที่ไมไดตั้งใจใสเขาไป ที่มีผลเสียตอสุขภาพของผูบริโภค 
และสุขภาพสัตว  

4 หลักเกณฑทั่วไป 

อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ที่ไดมาตองรักษาใหคงสภาพโดยปองกันการปนเปอนจากสัตวที่
เปนพาหะของโรค สารเคมี ส่ิงแปลกปลอม และเช้ือจุลินทรีย หรือส่ิงที่นารังเกียจใด ๆ ในระหวาง
กระบวนการผลิต การจัดการ การจัดเก็บ และการขนสง  

อาหารสัตว ตองอยูในสภาพที่ดีและเปนไปตามมาตรฐานดานคุณภาพ การผลิตอาหารสัตวใหยึดการปฏิบัติ
ที่ดีทางดานการเกษตร (GAPs) และการปฏิบัติที่ดีทางดานการผลิต (GMPs) และใหใชการวิเคราะห
อันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (HACCP) ในข้ันตอนที่เหมาะสมตามความจําเปน เพ่ือปองกัน
อันตรายที่อาจเกิดในอาหาร 

ผูผลิตอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ผูเล้ียงสัตวเพื่อเปนอาหาร และผูผลิตผลิตภัณฑอาหารจาก
สัตว ตองใหความรวมมือเพ่ือระบุอันตรายใดๆที่อาจเกิดขึ้น ตามระดับความเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพของ
มนุษย ความรวมมือดังกลาวจะชวยทําใหเกิดการพัฒนาและคงรักษาแนวทางเลือกที่เหมาะสมในเรื่อง การ
จัดการความเสี่ยง (risk management) การผลิตและการใหอาหารสัตวอยางปลอดภัย 

4.1 สวนประกอบอาหารสัตว  

4.1.1 สวนประกอบอาหารสัตวตองมาจากแหลงที่ปลอดภัย ในกรณีที่สวนประกอบอาหารสัตวนั้นไดมา
จากกระบวนการผลิตหรือเทคโนโลยีที่ยังไมไดผานการประเมินดานความปลอดภัยของอาหารตองวิเคราะห
ความเสี่ยงตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง หลักการทํางานในการวิเคราะหความเสี่ยง 
(มกอช. 9006) 

4.1.2 ผูผลิตสารเติมแตงอาหารสัตว ตองใหขอมูลที่ชัดเจนแกผูใชเพ่ือใหนําไปใชอยางถูกตองและ
ปลอดภัย 
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4.1.3  การเฝาระวังคุณภาพของสวนประกอบอาหารสัตว (monitoring feed ingredient) ไดแก การ
ตรวจสอบโดยการชักตัวอยาง และการวิเคราะหสารไมพึงประสงค ใหยึดเกณฑความเสี่ยงเปนพื้นฐาน 

4.1.4 สวนประกอบอาหารสัตว ตองผานเกณฑตามขอกําหนดของกฎหมายในเรื่องระดับปริมาณ
เช้ือจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค สารพิษจากเชื้อรา วัตถุอันตรายทางการเกษตร และสารไมพึงประสงค ซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภค  

4.2 เครื่องหมายและฉลาก 

4.2.1 ฉลากอาหารสัตวตองชัดเจน มีขอมูลเพียงพอ เพ่ือใหผูใชปฏิบัติตามในการจัดการ การจัดเก็บ 
และการใชอาหารสัตวรวมทั้งสวนประกอบอาหารสัตว  

4.2.2 รายละเอียดที่ระบุในฉลากตองเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของและควรมีคําแนะนํา
การใช  

4.2.3 ฉลากหรือเอกสารกํากับฉลาก  อยางนอยใหมีขอมูลดังนี้ 

(1) ชนิดหรือประเภทของสัตวที่จะเลี้ยงดวยอาหารสัตวนัน้  

(2) วัตถุประสงคของการใชอาหารสัตว 

(3) รายการของสวนประกอบอาหารสัตว รวมทั้งสารเติมแตงอาหารสตัว โดยเรียงตามลําดบัปริมาณมาก
ไปหานอย  

(4) ช่ือผูผลิตและสถานที่ผลติ 

(5) หมายเลขทะเบียนผลติภัณฑ (registration number) ถามี 

(6) วิธีการใชและขอควรระวังในการใช 

(7) รุนการผลิต  

(8) วัน เดือน ปทีผ่ลิต 

(9) วัน เดือน ปทีใ่ชกอน หรือวัน เดือน ปที่หมดอาย ุ

4.3 ความสอบกลบัได (traceability) และการจัดเก็บขอมูล  

4.3.1 ตองมีการเก็บรักษา บันทึกขอมูลอาหารสัตว สวนประกอบอาหารสัตว รวมถึงสารเติมแตงอาหาร
สัตว เพ่ือใหสามารถถอน หรือเรียกคืนผลิตภัณฑ ไดทันเวลาและมีประสิทธิภาพ เมื่อพบวามีปญหาตอ
สุขภาพของผูบริโภค 

ตองเก็บรักษาบันทึกขอมูลเก่ียวกับการผลิต การจําหนาย การใชอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว 
ใหอานไดงาย เพ่ือสะดวกในการสอบกลับอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ถึงแหลงที่มาและ
ติดตามถึงผูใชอาหารสัตวในกรณีที่พบวาเปนปญหาตอสุขภาพผูบริโภค 
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4.3.2 การดําเนินการภายใตภาวะฉุกเฉินจะเกิดขึ้นกรณีที่อาหารสัตวหรือสวนประกอบอาหารสัตวไม
เปนไปตามเกณฑความปลอดภัยดานอาหารตามที่กําหนดไวในขอปฏิบัตินี้ ใหผูประกอบการรายงาน
หนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยเร็ว ขอมูลควรมีรายละเอียดมากที่สุด และใหระบุถึงปญหาของอาหาร
สัตวหรือสวนประกอบอาหารสัตว ประเภท และชนิดของสัตวที่ใชเล้ียง หมายเลขรุนการผลิต ช่ือผูผลิต 
และแหลงที่มา หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และผูประกอบการใหรีบดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวาอาหารสัตวหรือสวนประกอบอาหารสัตวนั้นๆ ไมสงผลที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ของผูบริโภค 

4.3.3 กรณีอาหารสัตวหรือสวนประกอบอาหารสัตวที่มีการคาระหวางประเทศมีผลกระทบตอสุขภาพ
ผูบริโภค หนวยงานภาครัฐของประเทศสงออกตองแจงหนวยงานภาครัฐของประเทศนําเขาทราบถึงขอมูล
ปญหาที่เกิดขึ้น โดยระบุรายละเอียดใหมากที่สุดและอยางนอยตองมีขอมูลตามที่ระบุในขอปฏิบัติที่ 4.3.2 

4.4 การตรวจสอบและการควบคุม 

ข้ันตอนการตรวจสอบและควบคุม ใหนํามาปฏิบัติเพ่ือยืนยันวาอาหารสัตวนั้นเปนไปตามขอกําหนดเพื่อ
คุมครองผูบริโภคจากอันตรายที่เกิดจากอาหารที่ไดจากสัตว ระบบการตรวจสอบใหออกแบบและ
ดําเนินการภายใตหลักการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสถานการณ  หลักการประเมินความเสี่ยงที่ใช
ใหเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานระหวางประเทศ และอางอิงขอมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่มีอยู
ในปจจุบัน  

4.4.1 หนวยงานของรัฐตองกําหนดวิธีการตรวจสอบบนพื้นฐานความเสี่ยงวา อาหารสัตวและ
สวนประกอบอาหารสัตวไดผลิต จําหนายจายแจก และนําไปใชอยางถูกตองและปลอดภัย  

4.4.2 ผูผลิตอาหารสัตว  สวนประกอบอาหารสัตว และผูมีสวนเก่ียวของ 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 อันตรายตอสุขภาพที่เกี่ยวเน่ืองกับอาหารสัตว  

อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวทุกชนิดตองผานเกณฑข้ันต่ําของมาตรฐานความปลอดภัย โดยมี
ปริมาณสารไมพึงประสงคสูงไมเกินที่จะทําใหอาหารที่มนุษยบริโภคไมเกิดปญหาตอสุขภาพของผูบริโภค 
ทั้งนี้แนวทางในการกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารสัตว ใหยึดถือตามมาตรฐาน 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 เร่ือง การควบคุมการใชยาสัตว 

4.5.1.2 ตองแยกหรือระบุรายการสารเติมแตงอาหารสัตว  และยาสัตวที่ใชในอาหารสัตวผสมยาให
ชัดเจน เพ่ือหลีกเล่ียงการนําไปใชผิด 

4.5.1.3 ใหตรวจรับ จัดการ และจัดเก็บสารเติมแตงอาหารสัตว เพ่ือรักษาคุณสมบัติและหลีกเล่ียงการใช
ผิด หรือการปนเปอนที่อาจเปนอันตราย อาหารสัตวที่มีสารเหลานี้ควรเขมงวดในการนําไปใชใหสอดคลอง
กับคําแนะนําที่กําหนด 
4.5.1.4 ไมใชยาปฏิชีวนะในอาหารสัตว เพ่ือเปนสารเรงการเจริญเติบโต 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) เช้ือจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค
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  

ผูประกอบการที่เก่ียวของทั้งหมดในหวงโซอาหารสัตว ไดแก ผูผลิตสวนประกอบอาหารสัตว ผูผลิตอาหาร
สัตว ผูประกอบการขนสง รวมทั้งผูเล้ียงสัตวแตละรายตองรับผิดชอบตอกิจกรรมที่ตองดูแลทุกประเภท 
รวมถึงตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ ไมควรผลิต แปรรูป จัดเก็บ ขนสง และกระจาย
อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ในสถานที่ประกอบการหรือดวยอุปกรณที่ใชงานในกิจกรรมที่ทํา
ใหเกิดผลเสียตอความปลอดภัยของอาหารและตอสุขภาพของผูบริโภค  

การเลี้ยงสัตวน้ํามีเอกลักษณเฉพาะตัว ดังนั้น หลักการปฏิบัติทั่วไปเหลานี้จึงตองพิจารณาถึงความแตกตาง
ระหวางการเลี้ยงสัตวน้ําและการเลี้ยงสัตวบก 

ผูประกอบการตองปฏิบัติตาม GMP และ HACCP ตามความเหมาะสม เพ่ือควบคุมอันตรายที่สงผล
กระทบตอความปลอดภัยของอาหารมนุษย และสรางความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารสัตว
โดยเฉพาะการปองกันการปนเปอนในอาหารสัตวและในอาหารมนุษยที่มาจากสัตวอยางมีเหตุผล ถึงแมวา
อาจจะไมสามารถขจัดอันตรายไดอยางสมบูรณ 

เร่ืองตอไปนี้ ควรประยุกตใช GMP และ HACCP ตามความเหมาะสม  

5.1 สถานที่  

5.1.1 อาคารและอุปกรณที่ใชผลิตอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ตองสรางในลักษณะที่ลด
โอกาสการปนเปอนในอาหารสัตว และสะดวกตอการปฏิบัติงาน การซอมบํารุง และการทําความสะอาด  

5.1.2 น้ําที่ใชผลิตอาหารสัตว ตองถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน และมีคุณภาพเหมาะสมตอการบริโภค
ของสัตว แท็งกน้ํา ทอน้ํา ตลอดจนอุปกรณที่ใชกักเก็บและลําเลียงน้ําตองผลิตจากวัสดุที่ไมเกิดสาร
ปนเปอนในระดับที่ไมปลอดภัย 

5.1.3 ตองกําจัดน้ําทิ้ง น้ําเสีย และน้ําฝน เพ่ือไมใหปนเปอนเครื่องจักร อาหารสัตวและสวนประกอบ
อาหารสัตว 
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5.2 การรับเขา การเก็บรักษา และการขนสง  

5.2.1 ใหแยกเก็บปุยเคมี วัตถุอันตรายทางการเกษตร และสารอื่นที่ไมมีเจตนานํามาใชในอาหารสัตวและ
สวนประกอบอาหารสัตว ไวตางหากจากอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว เพ่ือหลีกเล่ียงความ
ผิดพลาด ในการผลิตอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว  

5.2.2 ใหแยกเก็บอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ที่ผลิตแลวจากสวนประกอบอาหารสัตวที่ยังไม
ผลิตเปนอาหารสัตว และตองใชบรรจุภณัฑที่เหมาะสม  

5.2.3 การรับเขา การเก็บรักษา และการขนสงอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ตองทําในลักษณะ
ที่ลดการปนเปอนขามที่สงผลเสียตอความปลอดภัยของอาหาร 

5.2.4 ตองเฝาระวัง และควบคุมการเกิดสารไมพึงประสงคในอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว 
อยางสม่ําเสมอ   

5.2.5 อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ตองนําไปสงมอบและนําไปใชโดยเร็วเทาที่จะทําได  
อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวทุกชนิดควรเก็บรักษาและขนสงในลักษณะที่ปองกันการ
เส่ือมสภาพและการปนเปอน และใหมั่นใจวาสงอาหารสัตวถูกตองตามชนิดของสัตวที่ใชเล้ียง 

5.2.6 ทุกข้ันตอนของการจัดการ การเก็บรักษา และการขนสง ควรมีการจัดการและการเก็บรักษาที่ดี 
เพ่ือปองกันการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว และสวนประกอบอาหารสัตว ตองระมัดระวังเปนพิเศษสําหรับ
อาหารสัตวที่ช้ืนหรือก่ึงช้ืน เพ่ือจํากัดการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรีย   

5.2.6 ควรปองกันการเกิดหยดน้ําบนพื้นผิวตางๆในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารสัตว และ
สวนประกอบอาหารสัตวใหนอยที่สุด อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวประเภทแหงควรเก็บใหอยู
ในสภาพแหงเพ่ือจํากัดการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรีย 

5.2.7 อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวที่เปนของเสีย หรือวัสดุอ่ืนซึ่งมีสารไมพึงประสงค ที่เปน
อันตราย ตองไมใชเปนอาหารสัตว และกําจัดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับขอกําหนดตามกฎหมายที่
เก่ียวของ 

5.3 การฝกอบรมบุคลากร 

บุคลากรทั้งหมดที่เก่ียวของกับการผลิต การเก็บรักษา และการจัดการอาหารสัตวและสวนประกอบอาหาร
สัตว ตองผานการอบรมอยางเพียงพอ เพ่ือใหตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบตอความปลอดภัย
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 
และสารฆาเช้ือ 

5.4.3 เครื่องจักรและอุปกรณที่สัมผัสกับอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวชนิดแหง ตองทําใหแหง
ภายหลังกระบวนการลางทําความสะอาด 

5.4.4 เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชกับอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวชนิดชื้นหรือก่ึงช้ืน ตองใช
ความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อมีการทําความสะอาด เพ่ือหลีกเล่ียงการเจริญของเชื้อราและแบคทีเรีย 

5.5 สมรรถนะของอุปกรณ และการบํารุงรักษา 

5.5.1 อุปกรณช่ังตวงวัด ในการผลิตอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ตองสอบเทียบความแมน 
อยางสม่ําเสมอ และเลือกใชใหเหมาะสมกับชวงการใชงาน 

5.5.2 เลือกใชเครื่องผสมที่ใชในการผลิตอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ใหเหมาะกับชวง
น้ําหนักหรือปริมาตรที่ใชงาน  และสามารถผสมผลิตภัณฑใหเปนเนื้อเดียวกันได และตองทดสอบอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือทวนสอบสมรรถนะของเครื่อง 

5.5.3 เลือกใชอุปกรณอ่ืนๆ ในกระบวนการผลิตอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวใหเหมาะสมกับ
ชวงการใชงาน และตองตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ  

5.6 การควบคุมการผลิต  

5.6.1 หลีกเล่ียงการปนเปอนขามในทุกข้ันตอนการผลิต (ตัวอยางเชน การลางดวยอาหารสัตว (flush) 
หรือสวนประกอบอาหารสัตวที่เหมาะสม การจัดลําดับการผลิต การทําความสะอาด) ในระหวางการผลิต
อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวแตละชุดที่มีสวนผสมจากวัตถุที่ตองควบคุม  หรือที่อาจทําใหเกิด
อันตราย (เชน วัตถุดิบจากผลิตภัณฑสัตวบางชนิด และยาสําหรับสัตว) ควรมีการนําข้ันตอนเหลานี้มาใช
เพ่ือลดการปนเปอนขามระหวางอาหารสัตวที่มีและไมมีการผสมยาสําหรับสัตว  

5.6.2 กรณีที่กระบวนการผลิตอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว  มีความเสี่ยงสูงตอการปนเปอน
ขามจนไมสามารถจัดระบบการผลิต และการทําความสะอาด ไดอยางเพียงพอ ใหแยกสายการผลิต การ
จัดเก็บ และการขนสงผลิตภัณฑแตละชนิดออกจากกัน รวมทั้งตองมีการเฝาระวังเพ่ือควบคุมจุลินทรียที่ทํา
ใหเกิดโรคทุกข้ันตอนการผลิตอยางเหมาะสม เชน การใชความรอน หรือการใชสารเคมีที่รัฐอนุญาตใหใช 
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5.7 การเรียกคืน  

รวบรวมและบันทึกรายละเอียดขอมูลตางๆ และเก็บรักษาไวตามที่ระบุในขอปฏิบัติที่ 4.3 โดยเฉพาะ
รายละเอียดและการกระจายอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว เพ่ือใหเก็บคืนอาหารสัตวหรือ
สวนประกอบอาหารสัตวที่มีผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภคออกจากตลาดไดอยางรวดเร็ว และใหขอมูล
ที่ช้ีบงสัตวที่ไดรับอาหารสัตวเหลานั้นได 

6 การผลิตอาหารสัตว การใชอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวภายในฟารม 

รายละเอียดในขอปฏิบัตินี้ใชเปนแนวทางการปลูก การผลิต การจัดการ และการใชอาหารสัตว กับ
สวนประกอบอาหารสัตวสําหรับผูประกอบการในระดับฟารมรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รายละเอียดใน
สวนนี้ใหพิจารณาควบคูไปกับขอปฏิบัติที่ 4 และ 5  

มีการดําเนินการตามการปฏิบัติที่ดีทางดานการเกษตรในทุกช้ันตอนของการปลูกหญา การผลิตธัญพืชและ
พืชที่ใชเปนอาหารสัตว และสวนประกอบอาหารสัตวในระดับฟารม เพ่ือใหผูบริโภคมีความมั่นใจในการ
ประกันความปลอดภัยของอาหาร         

การผลิตอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตวในฟารมมีหลายขั้นตอนที่จะเกิดการปนเปอนได ส่ิง
ปนเปอนที่เปนอันตรายมี 3 ประเภท ไดแก  

- อันตรายทางชีวภาพ เชน แบคทีเรีย เช้ือรา และเช้ือจุลินทรียอ่ืนๆ ทีท่ําใหเกิดโรค 
-   อันตรายทางเคมี เชน การตกคางของยาสําหรับสัตว  วัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุย  หรือ

สารที่ใชในทางการเกษตร  
- อันตรายทางกายภาพ เชน เศษเข็มฉีดยา เศษชิ้นสวนจากเครื่องจักร  และส่ิงแปลกปลอมอื่นๆ  

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 การคัดเลือกพ้ืนที่  

ที่ดินที่ใชในการผลิตอาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ไมควรอยูใกลกับแหลงอุตสาหกรรม เพราะ
อาจมีสารมลพิษปนเปอนในอากาศ หรือน้ําจากผิวดินไหลมาจากพื้นที่ขางเคียง ทําใหเกิดความเสี่ยงตอ
ผูบริโภค ปริมาณสารปนเปอนในน้ําที่ระบายจากที่ดินขางเคียง หรือจากการชลประทาน ตองไมกอใหเกิด
ความเสี่ยงตอความปลอดภัยของอาหารมนุษย  

6.1.2 การใชปุย  
6.1.2.1 การใชมูลสัตวเปนปุยในแปลงหญา  อาจสงผลเสียตอความปลอดภัยของอาหาร ควรมีการ
จัดการและการจัดเก็บที่เหมาะสม  เชน เก็บเกี่ยวพืชเพื่อผลิตอาหารสัตวหมักและแหงหลังจากมูลสัตว
สลายตัว ใหเวนชวงเวลาที่เหมาะสมหลังการใสมูลสัตวในแปลงกอนปลอยสัตวเขาแปลง เพ่ือลดการ
ปนเปอน 

6.1.2.2 ใหใชมูลสัตว ปุยหมักและสารอาหารอื่นๆ สําหรับพืชอยางถูกวิธี เพ่ือลดการปนเปอนทาง
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 วัตถุอันตรายทางการเกษตร และสารเคมีทางการเกษตรอื่นๆ ตองกําจัดในลักษณะที่ไม
กอใหเกิดการปนเปอนสูแหลงน้ํา ดิน หรืออาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว ซึ่งอาจนําไปสูการ
ปนเปอนในอาหารที่ผลิตจากสัตวและสงผลเสียตอความปลอดภัยของอาหาร 

6.2 การผลิตอาหารสัตวในฟารม 

6.2.1 สวนประกอบอาหารสัตว  

ผูผลิตอาหารสัตวในฟารมและการคัดเลือกสวนประกอบอาหารสัตวจากนอกฟารม ใหปฏิบัติตามที่กําหนด
ในขอ4.1 
สวนประกอบอาหารสัตวที่ผลิตในฟารมและนอกฟารม ตองไดมาตรฐานตามขอบังคับเชนเดียวกัน เชน เมลด็
ที่ผานกระบวนการเพื่อใชเปนเมล็ดพันธุแลว ไมควรนํามาเปนอาหารสัตว  
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6.2.2 การผสมอาหารสัตว 

การผสมอาหารสัตวภายในฟารมตองดําเนินการตามขอ 5 เพ่ือลดโอกาสการเกิดการปนเปอนขามของ
อาหารสัตว และสวนประกอบอาหารสัตว ที่อาจมีผลตอความปลอดภัยของอาหาร หรือระยะเวลารอใช
อาหารสัตวและสวนประกอบอาหารสัตว 

6.2.3 บันทึกการเฝาระวัง  

6.2.3.1 ผูผลิตอาหารสัตวในระดับฟารม ใหรวบรวมและรักษาบันทึกเก่ียวกับกระบวนการผลิตเพื่อใช 
สืบคนปญหาที่เกิดจากการปนเปอนของอาหารสัตว หรือปญหาจากเชื้อโรค 
6.2.3.2 ตองเก็บรักษาบันทึก วันที่ตรวจรับ และขอมูลชุดการผลิตอาหารสัตว และสวนประกอบอาหาร
สัตวที่รับเขา รวมทั้งขอมูลที่มีการระบุในขอ 4.3  

6.3 หลักเกณฑที่ดีในการใหอาหารสัตว   

หลักเกณฑที่ดีในการใหอาหารสัตวนี้รวมถึงวิธีการปฏิบัติใดๆ ซึ่งชวยใหเกิดความมั่นใจวามีการใชอาหาร
สัตวหรือสวนประกอบอาหารสัตวในฟารมอยางถูกตอง เพ่ือชวยลดความเสี่ยงอันตรายดานชีวภาพ เคมี
และกายภาพ สูผูบริโภคอาหารที่ผลิตจากสัตว มีดังตอไปนี้  

6.3.1 น้ํา 

น้ําที่ใชดื่มหรือเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตองมีคุณภาพเหมาะสมสําหรับสัตวที่เล้ียง และหากมีเหตุสงสัยวา
มีการปนเปอนของสัตวจากน้ํา ตองประเมินและกําหนดมาตรการลดการปนเปอนลง 

6.3.2 การปลอยสัตวใหกินหญาในแปลง 

6.3.2.1 การปลอยใหสัตวกินหญาในทุงหญาหรือแปลงเพาะปลูกพืช ตองมีการจัดการเพื่อลดการ
ปนเปอนอันตรายทางชีวภาพ เคมี และกายภาพที่สามารถหลีกเล่ียงได  

6.3.2.2 เพ่ือลดการปนเปอนขามทางชีวภาพจากมูลสัตว ใหกําหนดระยะเวลานานพอ กอนที่จะปลอยให
สัตวเล็มหญา พืชหรือสวนที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวของตนพืช และการหมุนเวียนการปลอยสัตวเขาแปลง  

6.3.3 การใหอาหารสัตว  

6.3.3.1 เพ่ือสรางความมั่นใจวามีการจัดการความเสี่ยงตอความปลอดภัยของอาหารอยางเหมาะสม ตอง
ใหอาหารสัตวตามชนิดสัตว และวิธีการใหอยางถูกตอง ตองลดการปนเปอนในระหวางการใหอาหารสัตว 
และตองเก็บขอมูลรายละเอียดสิ่งที่ใหสัตวกินรวมทั้งชวงเวลาที่กิน  

6.3.3.2 ใหจัดการระบุสัตวที่กินอาหารสัตวผสมยาอยางเหมาะสม จนพนกําหนดระยะหยุดใชยา และให
จัดเก็บบันทึกขอมูลการปฏิบัติดวย โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติที่ใหความมั่นใจวา ไดสงอาหารสัตวผสมยาถึง
จุดหมาย และนําไปเลี้ยงสัตวที่ตองใหอาหารสัตวผสมยาชนิดนั้น สําหรับพาหนะขนยายและอุปกรณที่ใชกับ



มกอช. 9017-2550 
 

 

12

อาหารสัตวผสมยา ตองทําความสะอาดหลังการใช หากลําดับถัดไปนําไปใชกับอาหารสัตวผสมยาสูตรอื่น 
หรืออาหารสัตวที่มิไดผสมยา  

6.4 การใหอาหารสัตวในคอก 

สถานที่เล้ียงสัตวตองตั้งในบริเวณที่ไมมีผลที่จะเกิดความเสี่ยงดานความปลอดภัยตอการผลิตอาหารที่มา
จากสัตว ดูแลสัตวใหหลีกเล่ียงสูพ้ืนที่ที่เกิดการปนเปอนและสถานที่ตางๆ ที่เปนแหลงของสารพิษ  

6.4.1 สุขลักษณะ  
6.4.1.1  สถานที่เล้ียงสัตว บริเวณเลี้ยงสัตวและอุปกรณที่ใหอาหารสัตว ตองออกแบบใหสามารถทํา
ความสะอาดไดอยางทั่วถึง เพ่ือปองกันการเกิดอันตรายตอความปลอดภัยของอาหาร ใหเลือกใชสารเคมทีาํ
ความสะอาดและฆาเช้ืออุปกรณการผลิตอาหารสัตวที่เหมาะสมและปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต 
สารเคมีที่ใชควรมีฉลากระบุที่ถูกตอง ชัดเจน และเก็บใหไกลจากบริเวณผลิตอาหารสัตว สถานที่จัดเก็บ
อาหารสัตว และบริเวณใหอาหารสัตว 

6.4.1.2  บริเวณที่เล้ียงสัตว ตองมีระบบการควบคุมสัตวพาหะนําโรค เพ่ือลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตอ
ความปลอดภัยของอาหาร  

6.4.1.3 ผูประกอบการและผูปฏิบัติงานภายในฟารมเลี้ยงสัตว ควรปฏิบัติตามขอกําหนดสุขลักษณะ 
เพ่ือลดอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นตอความปลอดภัยของอาหารที่มาจากอาหารสัตว 

6.5 การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํารวมถึงปลา หอย ปู กุง หมึก และสัตวน้ําชนิดตางๆ มีความสลับซับซอน ซึ่งเกิดจาก
ความแตกตางของระบบวิธีการเลี้ยง ตั้งแตการเล้ียงในกระชังขนาดใหญในทะเลเปด ไปจนถึงการเลี้ยงใน
บอน้ําจืดขนาดเล็ก ความแตกตางนี้ยังเปนผลจากชวงระยะตัวออนจนถึงตัวเต็มวัย ซึ่งมีความตองการของ
อาหารและวิธีการเลี้ยงตางกัน ชวงปริมาณสารอาหารไดจากสารอาหารที่มีอยูในน้ําตามธรรมชาติเทานั้น  
จนถึงการใชอาหารสําเร็จรูปที่ผลิตดวยเครื่องจักรและอุปกรณที่ทันสมัย การคํานวณสูตรอาหารตามหลัก
วิชาการ  

เพ่ือเปนการสรางความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ขอควรระวังที่ควรจะคํานึงถึง ไดแก ระบบ
วิธีการเพาะเลี้ยง พ้ืนที่การเพาะเลี้ยง เทคโนโลยี วัสดุ และอาหารสัตวน้ําที่ใช เพ่ือลดการปนเปอนและ
อันตรายที่จะมีผลตอความปลอดภัยของอาหาร  
 




