
 36 

 

ใบความรูที่ 6 
เรื่อง   

สุขลักษณะการผลิตที่ดีในโรงงานแชเยือกแข็ง 

 
 
1. ความสําคัญของสุขลักษณะที่ดีในโรงงานผลิตสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 
 เพื่อขจัดปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง  การผลิตมี

ความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยสุขลักษณะที่ดีของโรงงานผลิตสัตวแชแข็ง เพื่อใหได
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัยในการบริโภค 
2. สุขลักษณะที่ดีของโรงงานผลิตสัตวน้ําแชเยือกแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1  อาคารผลิต      จะตองออกแบบและสรางเปนพิเศษ  เพื่อวัตถุประสงค  ในการ

ใชเปนโรงงานผลิตอาหาร  สามารถปองกันแมลง  นก  หนู  และสัตวอ่ืน ๆ ได    และงายตอ
การทําความสะอาด 

 
  - พื้นจะตองแนน แข็งแรง ไมดูดซึมน้ํา และน้ําตองไมขัง 
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  - ทอระบายน้ําตองมีขนาดเพียงพอ   มีแบบที่เหมาะสม มีบอพักที่มีตะแกรง

ปดดานบนชวยแยกตะกอนหรือเศษเหลือออก  โดยการยกออกไปทําความสะอาดได

โดยงาย 

  - ผนังอาคารตองเรียบ ไมดูดซับน้ํา มีสีออน สามารถทําความสะอาดได   
รอยตอระหวางฝาและพื้นไมควรหักมุม  ควรใหโคงเพื่องายตอการทําความสะอาด 

  - ประตูควรกวางพอและทําดวยวัสดุที่เหมาะสม ควรเปนชนิดที่ปดไดเอง

โดยอัตโนมัติ 

  - ควรมีฝาเพดาน  ชวยปองกันสิ่งสกปรก หรือการกลั่นตัวของของน้ําออก

จากหลังคา  

  - ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี เพื่อปองกันความรอนและความชื้น 

  - ชองระบายอากาศควรมีมุงลวดที่สามารถถอดทําความสะอาดได 

  - ขนาดของอาคารตองเหมาะสมกับกําลังผลิต 
  

           2.2  สุขลักษณะของการผลิต 
  2.2.1 บริเวณรับวัตถุดิบ ควรแยกจากบริเวณผลิต หรือบรรจุหีบหอ เพื่อ

ปองกันการปนเปอนของสิ่งที่ไมพึงประสงคในผลิตภัณฑอาหาร 

  2.2.2 ควรมีหองเก็บเศษอาหารที่ไมตองการแลวใหมิดชิดกอนนําไปทิ้งเพื่อ

ปองกัน หนู นก และแมลงเขาไปคุยเขี่ย ถาใสภาชนะจะตองมีฝาปด ภาชนะจะตองทําดวย

วัสดุที่ทําความสะอาดไดงาย   
  2.2.3 ตองมีระบบน้ําสะอาดที่มีความดันพอสมควร และมีปริมาณน้ําที่

เพียงพอในหลาย ๆ จุดของอาคารผลิตที่จําเปนตองใชน้ํา  น้ําใชควรมีปริมาณคลอรีนอิสระ

เหลืออยูในปริมาณที่สูงกวา  0.1 ppm.ที่ก็อก น้ําสําหรับลางพื้นควรเพิ่มปริมาณคลอรีนให

สูงขึ้นตามความจําเปน (50-200 ppm.) 

  2.2.4 น้ําแข็งจะตองทําจากน้ําสะอาด การผลิต ขนสง และการเก็บน้ําแข็ง

ตองระวังการปนเปอนของสิ่งสกปรก ไมควรนําน้ําแข็งไปวางบนพื้นที่มีการเหยียบย่ํา  ควร

มีชั้นวางที่สูงจากพื้น 
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  2.2.5 ทอระบายน้ําเสียจากโรงงานตองมีขนาดใหญเพียงพอแกการระบาย 
น้ําเสีย 
  2.2.6 หองสวมตองมีจํานวนมากพอกับจํานวนคนงาน  มีอางลางมือ   สบู 

และก็อกน้ําที่เปดปดโดยใชเทาเหยียบแทนการหมุนก็อก และมีการดูแลใหอยูในสภาพที่

สะอาดอยูเสมอ 

  2.2.7 ตองมีการลางทําความสะอาดอุปกรณ  เครื่องใช  เชน ถาด เขียง 

ตะกรา  และมีสถานที่เก็บแยกจากบริเวณผลิต 

  2.2.8 ในบริเวณผลิตตองมีอางลางมือที่สะอาดหลาย ๆ แหง  

  2.2.9 ควรมีหองสําหรับเปลี่ยนเครื่องแตงตัวคนงาน  และมีตูเก็บของ เสื้อผา

รองเทาที่ไมใชขณะทํางาน ควรแยกตางหากจากบริเวณผลิต   

        2.2.10 อุปกรณการบรรจุหีบหอ ควรเก็บในที่แหงและสามารถปองกันฝุน

ละอองหรือสิ่งสกปรกได 

  2.2.11 ภาชนะและอุปกรณที่สัมผัสอาหาร  จะตองมีผิวเรียบ ทําความ

สะอาดไดงาย  ควรหลีกเลี่ยงภาชนะที่เปนไม  ภาชนะที่เปนพลาสติกจะชวยใหการทํา

ความสะอาดงายขึ้น   สําหรับภาชนะที่เปนโลหะควรทําความสะอาดและตากใหแหงกอน
เก็บไวใชตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2.2.12 ขั้นตอนการผลิตควรจัดใหเปนระเบียบตอเนื่อง รวดเร็ว บริเวณที่มี

การผลิตตองไมคับแคบจนเกินไป 
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  2.2.13 สารเคมีเปนพิษ เชนยากําจัดแมลง ยาฆาหนู ตองเปนชนิดที่ยอมให

ใชในโรงงานผลิตอาหารได และตองเก็บในที่มิดชิด  โดยผูใชจะตองมีความรู และไดรับการ 
อบรมมาแลวอยางดี 

  2.2.14 ตองไมใหมีสัตวเลี้ยง เชน แมว สุนัข หรือสัตวอ่ืน ๆ ในบริเวณผลิต 

และเก็บอาหาร 

  2.2.15 ตองรักษาอุณหภูมิของอาหารทะเลไมใหสูงกวา 10  ซ ตลอดเวลา

การผลิต โดยการใชน้ําแข็ง และลางดวยน้ําเย็น   

๐

  2.2.16 มีการวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับทําความสะอาดตัวอาคาร หองสวม 

และจุดตาง ๆในบริเวณผลิตอยางสม่ําเสมอ และจัดใหมีผูรับผิดชอบเฉพาะ 

 2.3  ผูรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขลักษณะการผลิตของโรงงาน  ควรคัดเลือกจาก

พนักงานที่มีความรูในเรื่องสุขาภิบาลอาหารมาเปนผูรับผิดชอบ โดยตองควบคุมดูแล

อนามัยของคนงาน เครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในการผลิต อาจจัดการอบรมและให

การศึกษาแกพนักงานหรือมีคําแนะนําในการปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะติดไวตามที่ตาง ๆ เพื่อ

เตือนใหพนักงานปฏิบัติตาม 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 2.4 ขอปฏิบัติสําหรับพนักงานในโรงงานผลิต 
  2.4.1 กอนและหลังปฏิบัติตองลางมือดวยสบู หรือน้ํายาฆาเชื้อใหสะอาด 

และเช็ดมือดวยกระดาษเช็ดมือหรือผาเช็ดมือที่สะอาด 
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  2.4.2   ตองตัดเล็บใหสั้น ไมสวมใสเครื่องประดับ เชน แหวน  สรอยขอมือ 

หรือนาฬิกาขณะทํางาน 

  2.4.3   รองเทาสําหรับสวมมาทํางาน  สวมในโรงงาน  สวมเขาหองสุขา ควร

แยกประเภทกัน 

  2.4.4    พนักงานที่ปวยหรือมีอาการของโรคทางเดินอาหาร เชน ทองเสีย 
ไมควรทํางานในหนาที่ที่ตองสัมผัสกับอาหาร 

  2.4.5    พนักงานควรไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจํา     

   
3. หลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตอาหารแชเยือกแข็ง  (GMP)   

                 อาหารแชเยือกแข็งเปนอาหารที่มีปริมาณการสงออกสูง  จึงจําเปนตอง
สรางความมั่นใจในคุณภาพของสินคา ดวยการกําหนดใหใช GMP (Good 

Manufacturing Practice)  ซึ่งเปนเกณฑหรือขอกําหนดพื้นฐาน    ที่จําเปนใน
การผลิตและควบคุมเพื่อใหผูผลิตปฏิบัติตามและทําใหสามารถผลิตอาหารไดอยาง
ปลอดภัย       โดยเนนที่การปองกันและขจัดความเสี่ยงที่จะทําใหอาหารเปนพิษ เปน
อันตราย และไมปลอดภัยตอผูบริโภค    ใชเปนมาตรฐานการผลิต  ซึ่งมีผลในการบังคับ
ใช  ต้ังแตวันที ่  24 กรกฎาคม 2544   ตามประกาศของ อย. หรือสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข  
                 3.1  วัตถุประสงคของการกําหนด GMP เปนมาตรการบังคับใช
เปนกฎหมาย 
                        1) เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานความปลอดภัย

ของอาหาร 
                        2) เพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตอาหารในประเทศใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล                              
                        3) เพื่อสรางความมั่นใจและคุมครองผูบริโภคในอันที่จะไดรับอาหาร

ที่มีคุณภาพ                              
                 3.2 ขอกําหนดของ  GMP  จะม ี6 ขอหลักๆ ดังนี้ 
                        ขอกําหนดที่ 1 : สถานที่ต้ังและอาคารผลิต   
                                 เปนขอกําหนดที่ควบคุมดูแลสภาพแวดลอมตาง ๆ    ที่
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อาจกอใหเกิดการปนเปอนในการผลิต ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  รวมถึงการวางผัง
โครงสรางภายในอาคารใหถูกสุขลักษณะ 
                         ขอกําหนดที่ 2 : เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณในการผลิต 
                                  เปนขอกําหนดที่กลาวถึงการจัดเตรียมภาชนะบรรจุ     
หรืออุปกรณในการผลิตที่สะอาด    ไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค     รวมทั้งมี
ความเหมาะสมกับการใชงานและงายตอการดูแลรักษา 
                          ขอกําหนดที่ 3 : การควบคุมกระบวนการผลิต 
                                  เปนขอกําหนดที่กลาวถึงการควบคุมความปลอดภัยของ
อาหาร ทั้งในดานวัตถุดิบ  ขั้นตอนระหวางการผลิต   การเก็บรักษา   การขนสง   
ภาชนะ   วัสดุที่ใช  น้ํา  น้ําแข็ง  ไอน้ํา ฯ ที่ใชในกระบวนการผลิต ตองมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          ขอกําหนดที่ 4 : การสุขาภิบาล 
                                  เปนขอกําหนดที่กลาวถึงการควบคุมและปองกันไมใหเกิด
การปนเปอน  โดยมุงเนนใหดําเนินจัดเตรียมและออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  
ภายในสถานประกอบการ   ใหเปนไปตามสุขลักษณะที่ดี เชน อางลางมือ        รวมถึง
อุปกรณที่ใชในการทําความสะอาด เชน สบู  ผาเช็ดมือ    ใหเพียงพอและถูกสุขลักษณะ      
รวมถึงการปองกันกําจัดสัตวและแมลง  ระบบกําจัดขยะ และการระบายน้ําใหเหมาะสม 
 
                          ขอกําหนดที่ 5 : การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด 
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                                 เปนขอกําหนดที่กลาวถึงการจัดการดูแลรักษา       อาคาร 
เครื่องมือ   ตลอดจนวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ รวมทั้ง
การบํารุงรักษาปจจัยการผลิตตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ 
                           ขอกําหนดที่ 6 : บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน 
                                 เปนขอกําหนดที่กลาวถึงการปองกันการปนเปอนจาก
พนักงานที่สัมผัสกับอาหารระหวางกระบวนการผลิต       โดยคลอบคลุมถึงสุขภาพ     การ 

แตงกาย   ตลอดจนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม       ซึ่งอาจกอใหเกิดการปนเปอนกับอาหาร   
รวมถึงการฝกอบรมพนักงานทุกระดับใหมีความรู ความสามารถและความเขาใจเกี่ยวกับ
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร 
                               ซึ่งขอกําหนดดังกลาวจะเปนแนวทางในการควบคุม
สุขลักษณะในการผลิตอาหารเบื้องตนเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับอาหาร  และสอดคลอง
กับขอบังคับตามมาตรฐาน 
 
      
 
 
 
   


	สุขลักษณะการผลิตที่ดีในโรงงานแช่เยือกแข็ง 

