เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๖ ง

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกร
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกร เปนมาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติม าตรฐาน
สินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อสงเสริมสินคาเกษตรใหไดคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญั ติ
มาตรฐานสิน คาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงออกประกาศ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกร มาตรฐานเลขที่
มกษ. 6403 - 2552 ไวเปนมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ธีระ วงศสมุทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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มาตรฐานสินคาเกษตร

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับฟารมสุกร
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดเกณฑการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับการจัดการฟารมสุกร
เพื่อผลิตสุกรที่มีสุขภาพดี ไดเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ และปลอดภัยตอผูบริโภค

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 สุกร (pig) หมายถึง สัตวในวงศ Suidae ที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Sus domesticus ซึ่งเลี้ยงเพื่อการ
บริโภค
2.2 ฟารมสุกร (pig farm) หมายถึง สถานประกอบการที่เลี้ยงสุกรเพื่อการคา ซึ่งครอบคลุมถึงพื้นที่
เลี้ ย งสุ ก รสถานที่ เ ก็ บ และเตรี ย มอาหารสั ต ว บริ เ วณสํ า หรั บ ทํ า ลายซาก และพื้ น ที่บํ า บัด น้ํ า เสี ย และ
สิ่งปฏิกูล
2.3 โรงเรือน (house) หมายถึง อาคารหรือสิ่งปลูกสรางที่มีหลังคา โดยภายในอาจแบงกั้นเปนคอก
สําหรับใชเลี้ยงสุกร
2.4 โรงเรือนระบบเปด (open house system) หมายถึง โรงเรือนที่มีสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ
โดยอุณหภูมิจะแปรผันไปตามสภาพอากาศรอบโรงเรือน
2.5 โรงเรือนระบบปด (close house system) หมายถึง โรงเรือนที่สามารถควบคุมสภาพแวดลอมให
เหมาะสมตอความตองการของสุกร ไดแก อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ และแสงสวาง
2.6 สัตวพาหะ (vector) หมายถึง สัตว สัตวปก หรือแมลง ที่สามารถนําเชื้อโรคเขามาสูสุกรในฟารมได

3 ประเภทการเลี้ยงสุกร
รายละเอียดประเภทการเลี้ยงสุกรแสดงในภาคผนวก ข
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4 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน
เกณฑกําหนดและวิธีตรวจประเมิน ใหเปนไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑกําหนดและวิธีตรวจประเมิน
(ขอ4)
รายการ

เกณฑกําหนด

วิธีตรวจประเมิน

1. องคประกอบฟารม
1.1 สถานที่ตงั้
1.1.1 อยูในสภาพแวดลอมที่ไมเสี่ยงจากการ 1.1.1 ตรวจสภาพแวดลอมของ
ปนเปอนของอันตรายทางกายภาพ เคมี และ สถานทีต่ ั้งฟารม
ชีวภาพ
1.1.2 อยูหางจากโรงฆาสัตวและตลาดคาสัตว 1.1.2 ตรวจสถานที่ตั้งฟารม
เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค
1.2 ผังและลักษณะฟารม

1.2. 1 มี ก ารวางผั ง ฟาร ม และแยกพื้ น ที่ 1.2.1 ตรวจผังฟารม และตรวจ
ปฏิ บั ติ งานเป นสั ดส วน ได แก พื้ นที่ เลี้ ยงสั ตว พื้นที่ปฏิบัติงาน
ที่ เก็ บอาหารสั ตว พื้ นที่ สํ าหรั บสุ กรป วย พื้ นที่
ทําลายซาก และพื้นที่จําหนายสุกร
1.2.2 มีการออกแบบฟารมใหมีระบบปองกัน 1.2.2 ตรวจผังฟารม และตรวจ
พินิจลักษณะฟารม
โรคจากภายนอกเขาสูฟารม
1.3 โรงเรือน
1.3.1 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงสุกรใหถูก 1.3.1 ตรวจขนาดพื้นที่ในการ
สุขลักษณะ
เลี้ยงสุกร
1.3.2 มีโครงสรางแข็งแรง งายตอการบํารุงรักษา 1.3.2 ตรวจพินิจลักษณะ
และทําความสะอาด
โครงสราง
1.3.3 อยูในสภาพที่ไมกอใหเกิดอันตรายตอ 1.3.3 ตรวจพินิจโรงเรือนและ
สุ กรและผู ปฏิ บั ติ งาน เช น พื้ นโรงเรื อนหรื อ อุปกรณ
คอก ไมหยาบหรือลื่นเกินไป
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1.3.4 โรงเรือนระบบปดตองมีมาตรการ 1.3.4 ตรวจพินิจลักษณะโรงเรือน
และมาตรการดําเนินการ
ดําเนินการในกรณีไฟฟาดับหรือขัดของ
2. อาหารสําหรับสุกร
2.1 มีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวา 2.1 ตรวจพินิจและตรวจบันทึก
ดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
อาหารสัตว หรือตรวจเอกสาร
แหลงที่มาของอาหารสัตว
2.2 ในกรณีที่ผสมอาหารสุกรเอง หามใชสาร 2.2 ตรวจบันทึก
ต อ งห า มตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม
คุณภาพอาหารสัตว
2.3 สุกรทุกตัวเขากินอาหารได ภาชนะและ 2.3 ตรวจพินิจจํานวนและขนาด
อุปกรณใหอาหารมีเพียงพอตอจํานวนสุกร
ของภาชนะใหอาหาร และตรวจ
บันทึกขอมูลการใหอาหาร
2.4 เก็บรักษาอาหารสัตวและวัตถุดิบอาหาร 2.4 ตรวจพินิจสถานที่และวิธี
สัตวในสภาพที่สามารถปองกันการปนเปอน เก็ บ อาหารสั ต ว แ ละวั ต ถุ ดิ บ
และการเสื่อมสภาพ
อาหารสัตว
2.5 การใชอาหารสัตวผสมยาใหอยูภายใต 2.5 ตรวจสอบใบสั่ งผสมยาใน
การควบคุมดูแลของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม อาหารสัตว
2.6 สถานที่เก็บอาหารสัตวผสมยาใหมีการ 2.6 ตรวจสอบสถานที่ เ ก็ บ
แยกเก็บจากอาหารทั่วไปและมีปายบงชี้
อาหารสัตวผสมยา
3. น้ํา

3. น้ําที่ใชตองสะอาด ปลอดภัย และมีปริมาณ
เพียงพอนํามาใชในฟารมไดตลอดเวลา

3. ตรวจพินิจการจัดการระบบน้ํา

4. การจัดการฟารม
4.1 คูมือการจัดการฟารม 4.1 ให มี คู มื อ การจั ด การฟาร ม ที่ แ สดง 4.1 ตรวจสอบเอกสารคู มื อ
รายละเอีย ดวิ ธีการปฏิ บัติ งานที่ สํา คัญ ภายใน และรายละเอียดวิธีการที่เกี่ยวของ
ฟารม เชน การเลี้ยง การจัดการฟารม การ
บั น ทึ ก ข อ มู ล การจั ด การด า นสวั ส ดิ ภ าพสั ต ว
การจัดการดานสุขภาพสัตว และการกําจัดซาก
และสิ่งปฏิกูล เปนตน

มกษ. 6403-2552
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4.2 บุคลากร
4.2.1 มีสัตวแพทยที่มีใบอนุญาตเปนผูควบคุม 4.2.1 ตรวจใบอนุญาตประกอบ
ฟารมสุกร กํากับดูแลสุขภาพสุกร
วิ ชาชี พการสั ตวแพทยชั้ นหนึ่ ง
และใบอนุ ญ าตสั ต วแพทย
ผูควบคุมฟารมสุกร
4.2.2 มีจํานวนบุคลากรเหมาะสมกับจํานวน
สุกรที่เลี้ยง
4.3 การจัดการภายใน
โรงเรือน การทําความ
สะอาด และบํารุงรักษา

4.2.2 ตรวจบันทึกขอมูลดาน
บุคลากร

4.3 ทําความสะอาด รวมทั้งบํารุงรักษาโรงเรือน 4.3 ตรวจความสะอาดของ
และอุปกรณใหอยูในสภาพดีและถูกสุขลักษณะ โรงเรือนและอุปกรณ และตรวจ
บันทึกการทําความสะอาด

5. สุขภาพสัตว
5.1 การปองกันและ
ควบคุมโรค

5.1.1 มีมาตรการปองกันและทําลายเชื้อโรค
กอนเขาฟารม สําหรับยานพาหนะและบุคคล
ที่ผานเขาและออก ใหจดบันทึกการผานเขา
และออกจากฟารม และสามารถตรวจสอบได

5.1.1 ตรวจมาตรการการ
ปองกันและทําลายเชื้อโรคกอน
เขาฟารม และตรวจบันทึกการ
ผานเขาและออกจากฟารม

5.1.2 มีมาตรการปองกันสัตวพาหะ มีวิธีการ 5.1.2 ตรวจพินิจการปฏิบัติงาน
จัดการทางสุขลักษณะที่ดีภายในฟารม เพื่อ และตรวจบั น ทึ ก การควบคุ ม
ไมใหเปนแหลงสะสมเชื้อโรค
สัตวพาหะ
5.1.3 มี ม าตรการป อ งกั น และควบคุ ม การ 5.1.3 ตรวจมาตรการปองกัน
แพรระบาดของโรคระหวางโรงเรือน
และควบคุ ม การแพร ร ะบาด
ของโรค
5.1.4 มี โ ปรแกรมการสร า งภู มิ คุ ม กั น โรค 5.1.4 ตรวจพิ นิ จ และตรวจ
และการกําจัดพยาธิภายในและภายนอกสุกร บั น ทึ ก ประจํ า ฟาร ม เกี่ ย วกั บ
การดูแลสุขภาพสุกร
5.1.5 กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยวาเกิดโรค 5.1.5 ตรวจบั น ทึ ก ข อ มู ล การ
ระบาด ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรค ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ระบาดสัตว และคําแนะนําของกรมปศุสัตว
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5.2 การบําบัดโรคสัตว
5.2.1 ตองอยูภายใตความดูแลของสัตวแพทย 5.2.1 ตรวจพินิจการปฏิบัติงาน
ผูควบคุมฟารม หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก และตรวจบั นทึ กการรั กษาโรค
และใบสัง่ ยา
สัตวแพทยผูควบคุมฟารม
5.2.2 กําหนดวิธีปฏิบัติงานในการควบคุม 5.2.2 ตรวจพินิจการปฏิบัติงาน
และตรวจบันทึกที่เกี่ยวของ
เข็มฉีดยาที่อาจคงคางอยูในตัวสัตว
6. สวัสดิภาพสัตว

6. ดูแลสัตวใหอยูสบาย และหากไดรับบาดเจ็บ 6. ตรวจพิ นิ จ และตรวจสอบ
ปวย หรือพิการ ใหปฏิบัติอยางเหมาะสม เพื่อ เอกสาร
ไมใหสัตวตองทนทุกขทรมาน

7. สิ่งแวดลอม

7. กําจัดขยะ มูลสุกร และซากสุกรอยางถูกวิธี 7. ตรวจพิ นิ จ การจั ด การขยะ
และมีระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพ มูลฝอย มูลสุกร และซากสุกร
ของน้ําทิ้งใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึงระบบบําบัดน้ําเสีย

8. การบันทึกขอมูล
8.1 ใหบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอน 8.1 ตรวจบันทึกขอมูล
ที่ สํ าคั ญในการจั ดการฟาร ม ที่ มี ผลกระทบต อ
สุขภาพและการควบคุมโรค
8.2 ใหเก็บบันทึกไวใหตรวจสอบอยางนอย 3 ป 8.2 ตรวจบันทึกขอมูลยอนหลัง
3 ป

5 คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกร
คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกรนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกษตรกรใชเปนแนว
ทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกร โดยรายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ก
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คําแนะนําการปฏิบัตทิ างการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกร
(ขอ 5)

ก.1 องคประกอบฟารม
ก.1.1 สถานที่ตั้ง
ก.1.1.1 ควรตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ซึ่ ง เหมาะสํ า หรั บ การเลี้ ย งสุ ก ร ห า งไกลแหล ง ชุ ม ชน แหล ง น้ํ า สาธารณะ
การคมนาคมสะดวก และไมมีน้ําทวมขัง
ก.1.1.2 ควรอยูหางจากแหลงปนเปอนของอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ไมมีมลภาวะเปนพิษที่
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและสุขอนามัยของคนและสัตว
ก.1.1.3 ควรอยูหางจากโรงฆาสัตวและตลาดคาสัตวไมนอยกวา 5 km (กิโลเมตร) เพื่อปองกันการแพรระบาด
ของโรค หรือมีมาตรการในการปองกันโรค
ก.1.2 ผังและลักษณะฟารม
ก.1.2.1 ฟารมตองมีพื้นที่เหมาะสมกับจํานวนโรงเรือน ไมสรางหนาแนนจนเกินไป เพื่อเอื้ออํานวยตอการ
ปฏิบัติงานอยางถูกสุขลักษณะและไมกอใหเกิดปญหาสุขภาพและสิ่งแวดลอม
ก.1.2.2 มีการวางผังฟารมที่ดี โดยกําหนดตําแหนงและจัดพื้นที่เปนสัดสวนอยางชัดเจน สําหรับพื้นที่
เลี้ยงสุกร เก็บอาหารสัตว เก็บอุปกรณ พื้นที่สําหรับสุกรปวย พื้นที่ทําลายซาก พื้นที่บําบัดน้ําเสียและสิ่ง
ปฏิกูล และพื้นที่จําหนายสุกร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน สามารถปองกันและควบคุมโรคภายใน
ฟารมได และตองแยกเปนสัดสวนจากพื้นที่พักอาศัยและพื้นที่ใชประโยชนอื่นๆ
ก.1.2.3 เส น ทางสํ า หรั บ ขนส งลํ า เลี ย งอุ ป กรณ อาหารสั ต ว และผลผลิ ต ภายในฟารม มี ค วามกว า ง
พอเหมาะ สะอาด ไมมีสิ่งของกีดขวาง เพื่อใหปฏิบัติงานไดสะดวก
ก.1.2.4 มีการออกแบบฟารมใหมีระบบปองกันโรคจากภายนอกเขาสูฟารม เชน มีรั้วรอบฟารม มีทางเขา
และออกที่มีระบบปองกันและทําลายเชื้อโรคสําหรับยานพาหนะและบุคลากร
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ก.1.3 โรงเรือน
ก.1.3.1 มีพื้นที่ในการเลี้ยงสุกรเพียงพอ เหมาะสมกับจํานวนสุกรและวัตถุประสงคการใชงาน เชน
สุกรพอพันธุ
สุกรแมพันธุ
คอกคลอด
ซองคลอด
กลองกก
สุกรอนุบาล
สุกรรุน-ขุน

ใชพื้นที่ไมนอยกวา
ใชพื้นที่ไมนอยกวา
ใชพื้นที่ไมนอยกวา
ใชพื้นที่ไมนอยกวา
ใชพื้นที่ไมนอยกวา
ใชพื้นที่ไมนอยกวา
ใชพื้นที่ไมนอยกวา

4.40
1.32
3.60
1.32
0.04
0.30
1.00

ตารางเมตรตอตัว
ตารางเมตรตอตัว
ตารางเมตรตอตัว
ตารางเมตรตอตัว
ตารางเมตรตอตัว
ตารางเมตรตอตัว
ตารางเมตรตอตัว

ก.1.3.2 โรงเรือนตองมีโครงสรางที่แข็งแรง งายตอการบํารุงรักษาและทําความสะอาด มีหลังคาสําหรับกัน
แดดกันฝนได และมีการระบายอากาศที่ดี
ก.1.3.3 ผนังคอกควรสรางอยางแข็งแรง มีความสูงประมาณ 1 m (เมตร) สําหรับสุกรรุน-ขุน สําหรับสุกร
พอพันธุควรสูง 1.2 m และสําหรับสุกรอนุบาลสูง 40 cm (เซนติเมตร) ถึง 50 cm
ก.1.3.4 ภายในโรงเรือนไมมีสิ่งที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย
ก.1.3.5 พื้นคอกควรเปนพื้นซีเมนตหรือเปนพื้นแสล็ต (slat) ที่ไมหยาบและไมลื่นจนเกินไป มีความลาด
เอียงพอสมควร เพื่อสะดวกในการทําความสะอาด
ก.1.3.6 มีไฟฟาใหแสงสวางเพื่อความสะดวกในการทํางานในเวลากลางคืนหรือเมื่อจําเปน
ก.1.3.7 โรงเรือนระบบเปดควรสรางยาวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ระยะหางระหวางโรงเรือนไม
ควรต่ํากวา 25 m
ก.1.3.8 โรงเรือนระบบปดมีผนังปดรอบโรงเรือนใหมิดชิด สามารถบังคับทิศทางลมและถายเทอากาศไดดี
และออกแบบใหสามารถเปด-ปด ไดสะดวกในกรณีที่ไฟฟาดับ เชน มานพลาสติกหรือหนาตาง และควรมี
การตรวจสอบหรือระบบเตือนภัยในกรณีไฟฟาดับหรือขัดของ
ก.2 อาหารสําหรับสุกร
ก.2.1 อาหารที่ใชเลี้ยงสุกรตองมีคุณภาพดี มีคุณคาทางอาหารเหมาะสมกับความตองการทางโภชนาการ
ในแตละชวงอายุและพฤติกรรม และมีปริมาณเพียงพอตอความตองการ
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ก.2.2 อาหารสําเร็จรูปตองมาจากแหลงผลิตที่ไดรับการอนุญาต โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
ก.2.3 กรณีผสมอาหารเอง วัตถุดิบที่ใชเปนอาหารสัตวตองสะอาด ไมมีสิ่งปนเปอนที่อาจเปนอันตรายตอ
สุกรและผูบริโภคเนื้อสัตว และคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชเปนอาหารสัตว ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
ก.2.4 จัดใหมีสถานที่เฉพาะสําหรับเก็บรักษาอาหารสัตวและวัตถุดิบอาหารสัตวที่สะอาด แหง ปราศจาก
สัตวพาหะตางๆ มีการระบายอากาศที่ดี และสามารถปองกันการปนเปอนและรักษาคุณภาพของอาหาร
ไมใหเสื่อมคุณภาพ
ก.2.5 ภาชนะบรรจุอาหารสัตวตองสะอาด แหง สามารถกันความชื้นได และทําจากวัสดุที่ไมเปนอันตราย
ตอสัตว อาหารสัตวที่บรรจุในถุงหรือกระสอบควรมีวัสดุรองดานลางเพื่อปองกันความชื้น รวมถึงมีการ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวอยางสม่ําเสมอ
ก.2.6 ภาชนะและอุปกรณใหอาหารและน้ํามีเพียงพอตอจํานวนสุกร อยูในสภาพที่ใชงานได และทําความ
สะอาดอยางสม่ําเสมอ
ก.2.7 มีภาชนะเฉพาะสําหรับผสมยาและเวชภัณฑในน้ําใหสุกรกิน ในกรณีจําเปน
ก.2.8 ไมใชสารตองหามตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม และกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหสุกรกิน
ก.2.9 การใชอาหารสัตวผสมยาใหอยูภายใตการควบคุมดูแลของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม
ก.2.10 สถานที่เก็บอาหารสัตวผสมยาใหมีการแยกเก็บจากอาหารทั่วไปและมีปายบงชี้
ก.3 น้ํา
ก.3.1 มีวิธีการจัดการระบบน้ําที่ดีในการนําน้ําจากแหลงน้ํามาใชในฟารม และผานการจัดการที่ถูกตอง
เหมาะสม ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และดู แ ลอย า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ ให ไ ด น้ํ า สะอาด ปลอดภั ย สามารถนํ า มาใช
ประโยชนในฟารมไดตลอดเวลา
ก.3.2 น้ํ า ที่ ใ ห สุ ก รกิ น และใช ภ ายในฟาร ม ควรเปน น้ํ า สะอาด มี ป ริม าณเพี ย งพอ และมี คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคไดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
หลั ก เกณฑ แ ละมาตรการในทางวิ ช าการสํ า หรั บ การป อ งกั น ด า นสาธารณสุ ข และการป อ งกั น ในเรื่ อ ง
สิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ.2551 รายละเอียดตามภาคผนวก ค และควรตรวจหาแรธาตุและสารพิษอยาง
นอยปละครั้ง รวมทั้งตรวจหาเชื้อจุลินทรียอยางสม่ําเสมอ
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ก.3.3 ภาชนะและอุปกรณใหน้ํามีเพียงพอตอจํานวนสุกร
ก.4 การจัดการฟารม
ก.4.1 คูมือการจัดการฟารม
ใหมีคูมือการจัดการฟารมที่แสดงใหเห็นรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สําคัญ ที่มีผลกระทบกับสุขภาพและ
การควบคุมโรคภายในฟารม ไดแก วิธีเลี้ยง การใหอาหารและน้ํา วิธีทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ
วิธีปองกันและควบคุมโรคที่สําคัญ เชน การกักกันโรค การปองกันโรคกอนเขาฟารม รวมถึงการจัดการ
กรณีเกิดโรคระบาด วิธีกําจัดซากและสิ่งปฏิกูล เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของฟารม
ก.4.2 การจัดการบุคลากร
ก.4.2.1 มีจํานวนบุคลากรเพียงพอ เหมาะสมกับจํานวนสุกรที่เลี้ยง มีการจัดแบงหนาที่และความรับผิดชอบ
ในแตละตําแหนงอยางชัดเจน ประกอบดวย
ก.4.2.1.1 มี สั ตวแพทย ที่ มี ใบอนุ ญาตเป นผู ประกอบวิ ชาชี พการสั ตวแพทย ชั้ นหนึ่ ง และมี ใบอนุ ญาต
สั ตวแพทย ผู ควบคุ มฟาร มสุ กร ดู แลรั บผิ ดชอบด านการป องกันโรค การรักษาโรค รวมถึงการใช ยาและ
เวชภัณฑ
(1) กรณีดูแลทั้งพอพันธุแมพันธุสุกร และสุกรอนุบาล-รุน
ใหสัตวแพทย 1 คน ดูแล พอพันธุแมพนั ธุสุกร ไมเกิน 10,000 ตัว
และสุกรอนุบาล–รุน ไมเกิน 100,000 ตัว
(2) กรณีดูแลพอพันธุแมพันธุสุกร หรือสุกรอนุบาล-รุน ชนิดใดชนิดหนึ่ง
ใหสัตวแพทย 1 คน ดูแล พอพันธุแมพนั ธุสุกร ไมเกิน 20,000 ตัว
หรือสุกรอนุบาล–รุน ไมเกิน 200,000 ตัว
ก.4.2.1.2 มีสัตวบาลที่จบการศึกษาทางสัตวบาลหรือสัตวศาสตร ทําหนาที่ควบคุมดูแลการเลี้ยงสุกร โดย
สัตวบาล 1 คน ดูแลสุกรผสม-อุมทอง–คลอด ไมเกิน 3,000 แม หรือ
สัตวบาล 1 คน ดูแลสุกรอนุบาล ไมเกิน 25,000 ตัว หรือ
สัตวบาล 1 คน ดูแลสุกรรุน ไมเกิน 10,000 ตัว
ก.4.2.1.3 ผูเลี้ยงสุกร คือ ผูดูแลเลี้ยงสุกรที่ไดรับการฝกอบรมดานการเลี้ยงสุกร โดย
ผูเลี้ยงสุกร 1 คน ดูแลแมพนั ธุสุกรไมเกิน 200 แม หรือ
ผูเลี้ยงสุกร 1 คน ดูแลสุกรรุน-ขุน ไมเกิน 2,000 ตัว
ก.4.2.2 ผูประกอบการฟารมสุกรตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประกอบการฟารมสุกรของหนวยงานที่
รับผิดชอบทําหนาที่ควบคุมการจัดการฟารม การปฏิบัติการเลี้ยง การจัดการอาหาร และการสุขาภิบาลฟารม
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ก.4.2.3 บุคลากรที่ทํางานในฟารมควรไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ก.4.2.4 มีการพัฒนาบุคลากร โดยการฝกอบรมใหมีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ
ในการปฏิบัติงานฟารมอยางตอเนื่อง และใหบันทึกขอมูลการฝกอบรมในประวัติบุคลากร
ก.4.3 การจัดการภายในโรงเรือน การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
ก.4.3.1 มีโ รงเรื อ นและอุ ป กรณ ที่ เกี่ ย วข อ งเพี ยงพอกั บ จํา นวนสุ กร เพื่ ออํา นวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และตองสามารถทําความสะอาดไดอยางทั่วถึง
ก.4.3.2 พื้นที่ปฏิบัติงานในโรงเรือนตองเหมาะกับกิจกรรมและจํานวนสุกรที่เลี้ยง
ก.4.3.3 พื้นที่เลี้ยงสุกรแตละรุนภายในโรงเรือนตองแบงกันอยางชัดเจน
ก.4.3.4 สุกรอนุบาลและสุกรขุนควรมีระบบยายเขา-ออกพรอมกัน (all in-all out)
ก.4.3.5 อุปกรณที่ใชภายในโรงเรือนตองปลอดภัยไมเปนอันตรายตอสุกร
ก.4.3.6 มีสถานที่เก็บเครื่องมือและอุปกรณเปนสัดสวน สะดวกในการนํามาใช
ก.4.3.7 โรงเรือนและอุปกรณที่เกี่ยวของตองถูกสุขลักษณะ เชน ทําความสะอาดพื้นคอกอยางสม่ําเสมอ
ไมมีมูลสัตวคางคอก
ก.4.3.8 ภายหลังจากยายสุกรออกแลว ตองทําความสะอาด ฆาเชื้อ แลวพักคอกไมนอยกวา 5 วัน กอนนํา
สุกรใหมเขาเลี้ยง หรือตามประกาศของทางราชการกรณีเกิดโรคระบาด
ก.4.3.9 มีทางระบายน้ําเสียจากโรงเรือนไปสูบอบําบัด และควรมีทางระบายน้ําฝนจากโรงเรือนและบอรองรับ
น้ําฝน แยกจากบอบําบัดน้ําเสีย
ก.4.3.10 ซอมแซมบํารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
ก.5 สุขภาพสัตว
ก.5.1 การปองกันและควบคุมโรค
ก.5.1.1 ใหมีมาตรการควบคุมโรคกอนเขาและออกจากฟารม มีประตูเขาและออกสําหรับบุคคลและ
ยานพาหนะ โดยมีวิธีการทําลายเชื้อโรคอยางเหมาะสม เชน มีบอน้ํายาฆาเชื้อหรือการพนน้ํายาฆาเชื้อ
ยานพาหนะ มีหองอาบน้ําและฆาเชื้อสําหรับบุคคล และตองบันทึกการผานเขาและออกจากฟารมของ
บุคคลและยานพาหนะ
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ก.5.1.2 มีมาตรการปองกันสัตวพาหะภายในฟารม และดูแลบริเวณโดยรอบโรงเรือนใหสะอาดเรียบรอย
ไมใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวพาหะ
ก.5.1.3 มีการปฏิบัติที่ดีทางสุขลักษณะภายในฟารม เพื่อไมใหเปนแหลงสะสมเชื้อโรค โดยพนยาฆาเชื้อ
และทําความสะอาดโรงเรือน อุปกรณ และบริเวณโดยรอบ
ก.5.1.4 มีมาตรการเพื่อปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคระหวางโรงเรือน เชน มีอางใสน้ํายา
ฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพบริเวณทางเขาและออกโรงเรือน
ก.5.1.5 มีโปรแกรมการสรางภูมิคุมกันโรค โดยการใหวัคซีน เชน วัคซีนโรคปากและเทาเปอย โรคอหิวาต
สุกร และวัคซีนอื่นๆ ตามการกําหนดของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม รวมถึงมีโปรแกรมการกําจัดพยาธิ
ภายในและภายนอกสุกร
ก.5.1.6 ตรวจสุ ขภาพสุ กรเป นประจํ า ในกรณี ที่ พ บว ามี อั ต ราการป วยหรื อการตายผิ ดปกติ ใ ห ตรวจ
วินิจฉัยโรคภายใตการกํากับดูแลของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม หากเกิดโรคระบาดหรือสงสัยวาเกิดโรค
ระบาด ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และคําแนะนํา
ของกรมปศุสัตว
ก.5.1.7 มีพื้นที่ทําลายซากสุกรโดยเฉพาะ และอยูหางจากโรงเรือนที่เลี้ยงสุกร แหลงน้ําใชในฟารมและ
แหลงน้ําสาธารณะ
ก.5.2 การบําบัดโรคสัตว
ก.5.2.1 แยกสุกรปวยออกจากฝูงเพื่อทําการรักษา โดยแยกไวในพื้นที่เฉพาะเพื่อปองกันการติดตอของ
โรคสูสุกรตัวอื่นในฝูง
ก.5.2.2 การรักษาโรคตองอยูภายใตความดูแลของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากสัตวแพทยผูควบคุมฟารม
ก.5.2.3 สัตวแพทยผูควบคุมฟารม ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2545 และ
ฉบับแกไขเพิ่มเติม และตามขอกําหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง ขอปฏิบัติการควบคุม
การใชยาสัตว
ก.5.2.4 กําหนดวิธีปฏิบัติงานในการควบคุมเข็มฉีดยาที่อาจคงคางอยูในตัวสัตว
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ก.6 สวัสดิภาพสัตว
ก.6.1 ดูแลสุขภาพสุกรใหแข็งแรง ใหไดรับอาหารอยางทั่วถึง มีการเจริญเติบโตตามลักษณะของสายพันธุ
และมีพฤติกรรมตามธรรมชาติ
ก.6.2 จัดการพื้นที่เลี้ยงใหเหมาะสมกับจํานวนสุกรที่เลี้ยง เพื่อไมใหสุกรเกิดความเครียดเนื่องจากการ
เลี้ยงหนาแนนเกินไป
ก.6.3 ในการจัดการดูแลสุกรที่ไดรับบาดเจ็บ ปวย หรือพิการ สุกรควรไดรับการรักษาอยางรีบดวน กรณีที่
พิจารณาแลวเห็นวาไมสมควรรักษา ใหรีบทําลายทันทีเพื่อไมใหทรมาน
ก.6.4 ตรวจสอบสวัสดิภาพสุกรอยางสม่ําเสมอ อยางนอยวันละ 1 ครั้ง
ก.7 สิ่งแวดลอม
ก.7.1 ตองมีการรวบรวมขยะมูลฝอย ไวในภาชนะที่มีฝาปดมิดชิด และกําจัดโดยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไมให
เกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีมาตรการเฉพาะสําหรับขยะติดเชื้อและขยะอันตราย
ก.7.2 การจัดการซากสุกรใหอยูในดุลพินิจของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม โดยมีวิธีจัดการ ดังนี้
(1) การฝง ตองมีพื้นที่เพียงพอ อยูในบริเวณน้ําทวมไมถึงและหางจากแหลงน้ํา ใหฝงไวใตระดับผิวดินไม
นอยกวา 50 cm โรยปูนขาวหรือราดดวยน้ํายาฆาเชื้อ แลวกลบหลุมและคลุมดินใหแนน เหนือระดับผิวดิน
ไมนอยกวา 50 cm เพื่อปองกันไมใหสัตวไปคุยเขี่ย
(2) การเผา ใหเผาในที่เหมาะสม และเผาซากจนหมด
(3) การทิ้งซากในบอทิ้งซากของฟารม อยางถูกสุขลักษณะ
(4) วิธีอื่นๆ ที่กรมปศุสัตวอนุญาต
ก.7.3 เก็บกวาดมูลสุกร ไมใหหมักหมมภายในโรงเรือน (หรืออาจนําไปทําปุยหรือกาซชีวภาพ) เพื่อไมให
เกิดกลิ่นรบกวนผูอยูอาศัยขางเคียง
ก.7.4 ฟารมตองมีระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ําทิ้ง โดยมาตรฐานน้ําทิ้งจากฟารมสุกร
ตองเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน้ําทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2548
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การบันทึกขอมูล

ก.8.1 มีระบบบันทึกขอมูลที่สืบคนไดงาย ดังตัวอยางแบบบันทึกขอมูลในภาคผนวก ง โดยบันทึกขอมูล
ดังนี้
(1) ขอมูลทะเบียนประวัติสุกร เชน ขอมูลเพศ พันธุ วัน/เดือน/ปเกิด น้ําหนักแรกเกิด น้ําหนักหยานม
การทําเครื่องหมาย หมายเลขประจําตัว หมายเลขประจําตัวพอ-แมพันธุ เปนตน
(2) กรณี ข องพ อ พั น ธุ แ ม พั น ธุ ให บั น ทึ ก ข อ มู ล การสื บ พั น ธุ เช น อายุ แ ละน้ํ า หนั ก เมื่ อ เริ่ ม ผสมพั น ธุ
การตรวจสัด การผสม การเขาคลอด การหยานม
(3) ขอมูลการนําสุกรเขาและออกจากฟารม
(4) ขอมูลการเขาและออกของยานพาหนะ และการเขาเยี่ยมชม
(5) ขอมูลการตรวจสุขภาพสัตว การรักษาพยาบาล และการดูแลสุขภาพสัตว เชน การใชยา เวชภัณฑ
วัคซีน การถายพยาธิ และการใชสารเคมีอื่นๆ
(6) ขอมูลการจัดการดานอาหารสัตว เชน การตรวจรับอาหารสัตว การผสมอาหาร และการใหอาหาร
(7) ขอมูลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในฟารม
ก.8.2

ใหเก็บบันทึกไวใหตรวจสอบอยางนอย 3 ป
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ภาคผนวก ข
ประเภทการเลี้ยงสุกร
(ขอ 3)

ข.1 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในภาคผนวกนี้ มีดังตอไปนี้
ข.1.1 การเลี้ยงสุกร หมายถึง การเลี้ยงสุกรพอพันธุแมพันธุ สุกรขุน หรือลูกสุกร ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือ
ตั้งแตสองชนิดขึ้นไป
ข.1.2 น้ําหนักหนวยปศุสัตว 1 หนวย หมายถึง น้ําหนักสุทธิของสุกรพอพันธุแมพันธุ สุกรขุน หรือลูกสุกร
ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือตั้งแตสองชนิดขึ้นไป ที่มีน้ําหนักรวมกันเทากับ 500 kg (กิโลกรัม) โดยใหคิดคํานวณ
น้ําหนักเฉลี่ยของสุกรพอพันธุหรือแมพันธุตัวละ 170 kg สุกรขุนตัวละ 60 kg และลูกสุกรตัวละ 12 kg
ข.2 ประเภทการเลี้ยงสุกร
การเลี้ยงสุกรแบงออกเปน 3 ประเภทดังนี้
ข.2.1 การเลี้ยงสุกรประเภท ก หมายถึง การเลี้ยงสุกรพอพันธุแมพันธุ สุกรขุน หรือลูกสุกร ชนิดใดชนิดหนึ่ง
หรือตั้งแตสองชนิดขึ้นไป ที่มีน้ําหนักหนวยปศุสัตวเกินกวา 600 หนวย
ข.2.2 การเลี้ยงสุกรประเภท ข หมายถึง การเลี้ยงสุกรพอพันธุแมพันธุ สุกรขุน หรือลูกสุกร ชนิดใดชนิดหนึ่ง
หรือตั้งแตสองชนิดขึ้นไป ที่มีน้ําหนักหนวยปศุสัตวตั้งแต 60 หนวย แตไมเกิน 600 หนวย
ข.2.3 การเลี้ยงสุกรประเภท ค หมายถึง การเลี้ยงสุกรพอพันธุแมพันธุ สุกรขุน หรือลูกสุกร ชนิดใดชนิดหนึ่ง
หรือตั้งแตสองชนิดขึ้นไป ที่มีน้ําหนักหนวยปศุสัตวตั้งแต 6 หนวย แตไมถึง 60 หนวย
ที่มา: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าํ
ทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2548
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ภาคผนวก ค
มาตรฐานน้ําบาดาลทีจ่ ะใชบริโภคได
(ภาคผนวก ก ขอ ก.3.2)
ตารางที่ ค.1 คุณลักษณะทางกายภาพ
รายการ
สี (color)
ความขุน (turbidity)
ความเปนกรด-เบส (pH)

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม

เกณฑอนุโลมสูงสุด

5 (หนวยแพลทินัม-โคบอลต)

15 (หนวยแพลทินัม-โคบอลต)

5 (หนวยความขุน)

20 (หนวยความขุน)

7.0-8.5

6.5-9.2

ตารางที่ ค.2 คุณลักษณะทางเคมี
รายการ

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
(mg/l)

เกณฑอนุโลมสูงสุด
(mg/l)

เหล็ก (Fe)

ไมเกิน 0.5

1.0

แมงกานีส (Mn)

ไมเกิน 0.3

0.5

ทองแดง (Cu)

ไมเกิน 1.0

1.5

สังกะสี (Zn)

ไมเกิน 5.0

15

ซัลเฟต (SO4)

ไมเกิน 200

250

คลอไรด (Cl)

ไมเกิน 250

600

ฟลูออไรด (F)

ไมเกิน 0.7

1.0

ไนเตรท (NO3)

ไมเกิน 45

45

ความกระดางทั้งหมด
(total hardness as CaCO3)

ไมเกิน 300

500

ความกระดางถาวร
(non-carbonate hardness as CaCO3)

ไมเกิน 200

250

ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลาย
ได (total dissolved solids)

ไมเกิน 600

1,200
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ตารางที่ ค.3 คุณลักษณะทีเ่ ปนพิษ
รายการ

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
(mg/l)

เกณฑอนุโลมสูงสุด
(mg/l)

สารหนู (As)

ตองไมมี

0.05

ไซยาไนด (CN)

ตองไมมี

0.1

ตะกั่ว (Pb)

ตองไมมี

0.05

ปรอท (Hg)

ตองไมมี

0.001

แคดเมียม (Cd)

ตองไมมี

0.01

ซีลีเนียม (Se)

ตองไมมี

0.01

ตารางที่ ค.4 คุณลักษณะทางจุลินทรีย
รายการ

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม

Standard plate count

ไมเกิน 500 โคโลนีตอลูกบาศกเซนติเมตร

Most probable number of
Coliform organism (MPN)

นอยกวา 2.2 ตอ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร

E.coli

ตองไมมี

Salmonella spp.

ตองไมมี

ที่มา: มาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได แนบทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดลอม
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันใน
เรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551
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ภาคผนวก ง
ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลประจําฟารมสุกร
(ภาคผนวก ก ขอ ก.8.1)

ง.1 บัตรสุกรพอพันธุ (Boar card)
เบอรหู...............................................................สายพันธุ.............................................................วันเกิด.........................................................
เดือน/วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

บัตรสุกรพอพันธุ 1/3
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การตรวจคุณภาพน้ําเชื้อ
วันที่
ขน

สี
ขุน

ใส

การใหวัคซีน/ถายพยาธิ
ดี

ความเขมขน
พอใช ใชไมได

การเคลื่อนไหว
ดี
พอใช ใชไมได

ครั้งที่

FMD

SFV

.....

.....

.....

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

บัตรสุกรพอพันธุ 2/3
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ประวัติการรักษา

ตาย
คัดทิ้ง

วันที่:
สาเหตุ:
บัตรสุกรพอพันธุ 3/3

20

มกษ. 6403-2552

ง.2 บัตรแมพันธุสุกร (Sow card)
เบอรหู...............................................................สายพันธุ.............................................................วันเกิด..........................................................
การผสมพันธุ
วันที่

ครั้ง
ที่

พอพันธุ

หยานม

การคลอด

พอพันธุ

กําหนด
คลอด

พอพันธุ

คลอดจริง

จํานวนสุกร

วันที่

จํานวนสุกร

น้ําหนัก
หยานม

ผู

เฉลี่ย

มีชีวิต
ว

ด

ป

พันธุ เบอรหู พันธุ

เบอรหู

พันธุ

เบอรหู

ว

ด ป

ว

ด

ป

แรกคลอด

ผู

เมีย

ตาย

มัมมี่

พิการ

ว

ด

ป

เมีย

บัตรแมพันธุสกุ ร 1/2
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การใหวัคซีน/ถายพยาธิ
ครั้งที่

FMD

SFV

.....

.....

ประวัติการรักษา

.....

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ตาย
คัดทิ้ง

วันที่:
สาเหตุ:
บัตรแมพันธุสกุ ร 2/2
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ง.3 ใบบันทึกการรักษาสุกรปวย
ฟารม..................................................
รับเขาเลี้ยงวันที่................เดือน........................พ.ศ......................
โรงเรือน.......................หลังที่..................ประจําเดือน..............
พอพันธุ
แมพันธุ
สุกรทดแทน ลูกสุกร
สุกรอนุบาล สุกรรุน
สุกรขุน
วันที่

จํานวนสุกร/
เบอรหู

คอกที่

น้ําหนัก

อาการ

ยาที่ให

ผูจัดการฟารม
............................................................
(
)
วันที่........./................/.............

ปริมาณ
ยาที่ให

วิธีการใหยา
1

วันที่ทําการรักษา
2
3
4

ผลการรักษา
5

ผูรับผิดชอบ
พนักงาน สัตวบาล

สัตวแพทยผูควบคุมฟารม
....................................................
(
)
วันที่........./................/.............
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ง.4 ใบบันทึกจํานวนและการเบิกยาและวัคซีน
ฟารม..................................................
ชื่อยา/วัคซีน......................................ตัวยา...........................................
เลขทะเบียน........................................ขนาดบรรจุ......................................
วันที่

ยอดยกมา

ยอดรับเขา
เลากก

ผสม-อุมทอง

ผูจัดทํา
...................................................
(
)
วันที่........./................/............

จํานวนที่เบิกใช
คลอด
อนุบาล

ประจําเดือน...............................................
บริษัทจัดจําหนาย.......................................
ผูเบิก

รุน

คงเหลือ

ครั้งที่ผลิต

วันหมดอายุ

อื่นๆ........

ผูรับผิดชอบ/
สัตวบาล

ผูจัดการฟารม

สัตวแพทยผูควบคุมฟารม

.................................................
(
)
วันที่........./................/.............

...............................................
(
)
วันที่........./................/.............
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ง.5 รายงานการใหวัคซีน
ฟารม..................................................
โรงเรือน
วันที่

พอพันธุ
สุกรอนุบาล
ชื่อวัคซีน

แมพันธุ
สุกรรุน
วันที่ผลิตวัคซีน

ผูจ ัดการฟารม
..............................................
(
)
วันที่........./................/............

สุกรทดแทน
สุกรขุน
วันหมดอายุ

ลูกสุกร
จํานวนตัว

ผูรับผิดชอบ/
สัตวบาล

สัตวแพทยผคู วบคุมฟารม
.........................................
(
)
วันที่........./................/.............
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ง.6 ใบมอบอํานาจการใชยา
วันที่....................เดือน...................พ.ศ.............
ขาพเจา.......................................ใบอนุญาตสัตวแพทยผูควบคุมฟารมสุกรเลขที่..............................
เลขทะเบียนฟารมสุกร.............................ออกให ณ วันที่...................เดือน...............พ.ศ..............
หมดอายุวันที่...................เดือน.................พ.ศ...................ขอมอบหมายการใชยาตามใบสั่งยาตั้งแต
วันที่.............เดือน................. พ.ศ...............ถึงวันที่............เดือน...........................พ.ศ.............
สําหรับเจาของฟารมชื่อ................................................ชื่อฟารม.................................................
ที่ตั้งฟารม..............................................................................................................................
............................................................................................................................................
แกบุคคลดังตอไปนี้
1.................................................ตําแหนง..................................................................
2.................................................ตําแหนง..................................................................
3.................................................ตําแหนง..................................................................
4.................................................ตําแหนง..................................................................
5.................................................ตําแหนง..................................................................
6.................................................ตําแหนง..................................................................

.................................
(
)
สัตวแพทยผูควบคุมฟารม
วันที่........./......./.........
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ง.7 ใบสั่งยา
สัตวแพทยผูควบคุมฟารมสุกร ชื่อ...................................................................................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่.................................................ออกให ณ วันที่..............เดือน...........พ.ศ...............................................................................
เจาของฟารมชื่อ................................................ชื่อฟารม...............................................................................................................................
ที่ตั้งฟารม...................................................................................................................................................................................................
ผูจัดการฟารม ชื่อ........................................................................................................................................................................................
สุกรที่ทําการรักษา พอพันธุ
แมพันธุ
สุกรทดแทน ลูกสุกร
สุกรอนุบาล สุกรรุน
สุกรขุน
หมายเหตุ ใบสั่งยาฉบับนี้มีอายุ...................เดือน ออกตั้งแตวันที่............เดือน............พ.ศ.................ถึงวันที่............เดือน............พ.ศ.....................
ลําดับที่

ชื่อตัวยาออกฤทธิ์

ชื่อการคา

เลขทะเบียนยา

ขนาดยา

ระยะเวลาที่ใช

วิธีการใชยา

จุดประสงค
ของการใชยา

ระยะเวลาหยุด
ยากอนสงโรงฆา

.................................
(
)
สัตวแพทยผูควบคุมฟารม
วันที่........./......./.........

หมายเหตุ
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ง. 8 ใบสั่งผสมยาในอาหารสัตว
สัตวแพทยผูควบคุมฟารมสุกร ชื่อ..........................................ใบอนุญาตเลขที่............................ออกให ณ วันที่..............เดือน...........พ.ศ...............
เจาของฟารมชื่อ................................................ชื่อฟารม..................................................................................................................................
ที่ตั้งฟารม......................................................................................................................................................................................................
ผูจัดการฟารม ชื่อ...........................................................................................................................................................................................
สุกรที่ใหยาผสมอาหาร พอพันธุ
แมพันธุ
สุกรทดแทน ลูกสุกร
สุกรอนุบาล สุกรรุน
สุกรขุน
จุดประสงคของการใชยา ปองกันและควบคุมโรค
รักษาโรค
โรงเรือน

จํานวนสุกร

น้ําหนักเฉลี่ย

สําหรับสัตวแพทย
ชื่อตัวยาออกฤทธิ์

ขนาดยา
(mg/kg)

ปญหาสุขภาพที่พบ

รายละเอียดปญหาสุขภาพที่พบ

สําหรับโรงงานอาหารสัตว
ชื่อการคาของยา

เลขทะเบียนยา

ปริมาณยาที่ผสม

เบอรอาหารที่ผสมยา

ปริมาณอาหาร
(kg)

ระยะเวลาหยุดยา
กอนสงโรงฆา

วันที่สงอาหาร................................ ระยะเวลาการใหยา..............................
วัน สัปดาห วันที่เริ่มใหยา................................ วันที่หยุดยา.............................
ขอหามและขอควรระวัง................................................................................................................................................................................................................

เจาของฟารมรับทราบ

สัตวแพทยผคู วบคุมฟารม

ผูจัดการโรงงาน/ผูผสมยา

........................................
............./.............../...........

.......................................
............./............../.............

....................................
............/............/...........
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หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ
Le Système International d’ Unités) ยอมรับใหใชได มีดังนี้
รายการ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

กิโลเมตร (kilometer)

km

เมตร (meter)

m

เซนติเมตร (centimeter)

cm

พื้นที่

ตารางเมตร (square meter)

m2

มวล

กิโลกรัม (kilogram)

kg

ลูกบาศกเซนติเมตร
(cubic centimeter)
มิลลิกรัมตอลิตร
(milligram per liter)
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
(milligram per kilogram)

cm3

ความยาว

ปริมาตร

ความเขมขน

mg/l
mg/kg

