
“พระราชบญัญติัฉบบัใหม่

ท่ีสตัวแพทยค์วบคุมฟารม์สกุรตอ้งรู”้

หลกัสตูรอบรมสตัวแพทยค์วบคมุฟารม์ (ครัง้ท่ี ๑)

เม่ือวนัท่ี ๒๓ กนัยายน ๒๕๕๙

ณ โรงแรมเดอะสุโกศล  ถนนศรีอยุธยา  กรงุเทพมหานคร

นายสุเทพ  ย้ิมละมุล

ผูอ้ านวยการส านกักฎหมาย

กรมปศุสตัว์
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กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคการผลิต

ภาคการผลติ

ฟาร์มเลีย้งสัตว์   อาหารและยาสัตว์         โรงฆ่าสัตว์                 การขนส่ง
-พรบ.โรคระบาดสัตว์       -พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์            -พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และ            -พรบ.โรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘                     พ.ศ. ๒๕๕๘                                            จ าหน่ายเนือ้สัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕          พ.ศ. ๒๕๕๘
-พรบ. การสาธารณสุข     -พรบ.ยา พ.ศ. ๒๕๒๕
พ.ศ. ๒๕๓๕                 -พรบ.วตัถุอนัตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
-มาตรฐานฟาร์ม
พ.ศ.๒๕๕๘                   



ภาคการตลาด
ภายในประเทศ                                                 ส่งออก

พรบ.โรค          พรบ.ควบคุม         พรบ.อาหาร      พรบ.มาตรฐาน   หลกัเกณฑ์ของ            กฎเกณฑ์ของประเทศ
ระบาดสัตว์      การฆ่าสัตว์และ     พ.ศ. ๒๕๒๒     สินค้าเกษตร       องค์การระหว่างประเทศ       คู่ค้า
พ.ศ. ๒๕๕๘   จ าหน่ายเนือ้สัตว์                            พ.ศ. ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๓๕

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคการตลาด



กฎหมายใหม่ท่ีสตัวแพทยค์วบคมุฟารม์สกุรตอ้ง

รู ้
• พระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการ
จดัสวสัดิภาพสตัว ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๕๗

• พระราชบญัญติัโรคระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี   ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

• พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ .ศ. 
๒๕๕๘ 

มีผลใชบ้งัคบัเม่ือวนัท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 



• ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร :

การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรบัฟารม์สุกร

ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร 

พ.ศ. ๒๕๕๑

กฎหมายใหม่ท่ีสตัวแพทยค์วบคมุฟารม์สกุรตอ้ง

รู ้



• ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร : แนวปฏิบติัใน

การใชม้าตรฐานสินคา้เกษตร

การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรบัฟารม์สุกร

ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 

๒๕๕๑

• ระเบียบกรมปศุสตัว ์ว่าดว้ยการขอรบัและออก

ใบรบัรอง

สตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์เล้ียงสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎหมายใหม่ท่ีสตัวแพทยค์วบคมุฟารม์สกุรตอ้ง

รู ้



๑. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  
พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผลใช้บังคบัเมื่อวนัที ่๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

๒. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗   มี
ผลใช้บังคบัเมื่อวนัที ่๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

๓. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับเมื่อ
วนัที ่  ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 

๔. พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้
บังคบัเม่ือวันที ่๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 

กฎหมายใหม่ท่ีสตัวแพทยค์วบคมุฟารม์สกุรตอ้ง

รู ้



พระราชบญัญติัป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวสัดิภาพสตัว ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๗

• เจตนารมณข์องกฎหมาย
–ไม่ท ารา้ยสตัวโ์ดยไม่จ าเป็น
–เจา้ของตอ้งจดัสวสัดิภาพสตัว์
–มีองคก์รจดัสวสัดิภาพสตัว์
–มีสถานสงเคราะหส์ตัว์



พระราชบญัญติัโรคระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘

• เจตนารมณ์

–ก าจดัโรคระบาดใหเ้ร็วท่ีสุด

– เม่ือเป็นโรคระบาดตอ้งควบคมุ

–ก าหนดมาตรการการก าจดัโรคระบาด

–ก าหนดเขตควบคมุ ตามหลกัการ องคก์รระบาดวิทยา

ระหว่างประเทศ

–ก าหนดบทบาทเจา้หนา้ท่ีในการปฎิบติังาน

–ก าหนดใหมี้ระบบป้องกนัโรคระบาดในฟารม์

–ก าหนดเร่ืองการปฏิบติักบัของกลาง



พระราชบญัญติัควบคุมคณุภาพอาหารสตัว ์

พ.ศ. ๒๕๕๘

• เจตนารมณ์

– คุม้ครองผูบ้ริโภค

– ก าหนดอาหารสตัวใ์หค้รอบคลุมถึงส่ิงท่ีเลีย หรือเขา้สู่ร่างกายสตัว์

– ก าหนดคณุภาพและมาตรฐานอาหารสตัว์

– ก าหนดใหอ้าหารสตัวค์วบคมุเฉพาะเท่านัน้ท่ีตอ้งขออนุญาต

– ก าหนดใหอ้าหารสตัวท์ ัว่ไปตอ้งมีคณุภาพ มาตรฐานตามท่ีก าหนด

– ก าหนดใหส้ามารถขอใบรบัรองคุณภาพไดโ้ดยเสียค่าธรรมเนียม

– ก าหนดใหส้ามารถขอใหต้รวจพิจารณาส่ือโฆษณาใหไ้ด้



ค านิยาม
“อาหารสตัว”์ หมายความว่า 

(๑) วตัถุท่ีมุ่งหมายเพ่ือใชห้รือใชเ้ล้ียงสตัว ์โดยการกิน ด่ืม 

เลีย หรือน าเขา้สู่ร่างกายสตัวโ์ดยวิธีการใดๆ

(๒) วตัถุท่ีมุ่งหมายเพ่ือใชห้รือใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลิต

อาหารสตัว์

“อาหาสัตว์ควบคุมเฉพาะ” หมายความว่า อาหารสัตว์ท่ีมี

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมหรืออาจเป็นอนัตรายต่อสตัว ์

หรือส่งผลต่อผูบ้ริโภคเน้ือสตัวโ์ดยรวม ซ่ึงการผลิตเพ่ือขายหรือ

การน าเขา้เพ่ือขายตอ้งข้ึนทะเบียน ทัง้น้ี ตามท่ีรฐัมนตรีประกาศ

ก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหาร

สตัว ์



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เร่ือง ก าหนดมาตรฐานสินคา้เกษตร :

การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรบัฟารม์สุกร

ตามพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้เกษตร พ.ศ. 

๒๕๕๑

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๑๗๙ ง 

วนัท่ี ๔ สิงหาคม พุทธศกัราช ๒๕๕๘



มาตรฐานสินคา้เกษตร

มกษ. 6403-2558

THAI AGRICULTURAL STANDARD

TAS 6403-2015



การปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสาหรบั
ฟารม์สุกร

---------------------

GOOD AGRICULTURAL 
PRACTICES FOR

PIG FARM



เน้ือหาการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสาหรบัฟารม์

สุกร
• องคป์ระกอบฟารม์

- สถานท่ีตัง้

- ผงัและลกัษณะฟารม์

- โรงเรือน

• อาหารส าหรบัสุกร

• น ้าส าหรบัสุกร

• การจดัการฟารม์

- คู่มือการจดัการฟารม์

- บุคลากร

- การท าความสะอาดและบ ารุงรกัษา



เน้ือหาการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสาหรบัฟารม์สกุร

(ต่อ)

• สุขภาพสตัว์

- การป้องกนัและควบคุมโรค

- การบ าบดัโรคสตัว์

• สวสัดิภาพสตัว์

• ส่ิงแวดลอ้ม

• การบนัทึกขอ้มูล



ขอบเขต

• มาตรฐานสินคา้เกษตร ครอบคลุมขอ้ก าหนดการ
ปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีสาหรบัฟารม์เล้ียงสกุร 

ไดแ้ก่สุกรพ่อพนัธุแ์ม่พนัธุ ์ลูกสุกรสุกรขุน หรือ

สกุรรุ่นพนัธุ ์เพ่ือใหไ้ดส้กุรท่ีมีสขุภาพดีและ

เหมาะสมในการน าไปใชเ้ล้ียง หรือเป็นอาหารท่ี

ปลอดภยัสาหรบับริโภค



นิยาม
“สุกร (pig or swine)” หมายถึง สตัวใ์นวงศ ์Suidae ท่ีมี
ช่ือวิทยาศาสตรว่์า Sus domesticus

“ฟารม์สุกร (pig farm)” หมายถึง สถานประกอบการท่ี
เล้ียงสุกร ซ่ึงครอบคลุมถึง โรงเรือน สถานท่ีเก็บและ
เตรียมอาหารสตัว ์พ้ืนท่ีทาลายซาก พ้ืนท่ีบาบดันา้เสีย
และส่ิงปฏิกลู รวมถึงส่ิงก่อสรา้งท่ีเก่ียวขอ้งเป็นตน้

“สตัวพ์าหะ (vector)” หมายถึง สตัวแ์ละแมลงท่ีสามารถ
นาเช้ือโรคเขา้มาสู่สุกรในฟารม์ได้



นิยาม
“โรงเรือน (pig house)” หมายถึง อาคารหรือส่ิงปลูกสรา้งท่ีมี
หลงัคา โดยภายในอาจแบ่งกัน้เป็นคอกสาหรบัใชเ้ล้ียงสุกร

“โรงเรือนเปิด (conventional house/opened house)”
หมายถึง โรงเรือนท่ีมีสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาติ โดยจะแปร
ผนัไปตามสภาพแวดลอ้มภายนอกโรงเรือน

“โรงเรือนปิด (enclosed house/environmentally controlled 
house)” หมายถึง โรงเรือนท่ีสามารถควบคมุสภาพแวดลอ้ม 
ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความช้ืน การระบายอากาศ และแสงสว่าง ให้
เหมาะสมต่อการเล้ียงสุกร



๑. องคป์ระกอบฟารม์



(๑).สถานที่ตั้ง
• ตอ้งไดร้บัการยินยอมจากราชการส่วนทอ้งถ่ิน
• ตัง้อยู่ในพ้ืนท่ีเหมาะสมกบัการเล้ียงสุกร และ
มีแหล่งน ้าสะอาดเพียงพอต่อการเล้ียงสุกร

• อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เส่ียงต่อการ
ปนเป้ือนจากอนัตรายทางกายภาพเคมี และ

ชีวภาพ



(๒).ผงัและลกัษณะฟารม์

• มีพ้ืนท่ีขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเล้ียงสกุร 
ไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา ส่ิงแวดลอ้มและสขุภาพสุกร 
มีรัว้หรือแนวกัน้ธรรมชาติท่ีสามารถควบคมุการ
เขา้ออกของคนและสตัวต่์างๆ จากภายนอกได้

• แยกพ้ืนท่ีปฏิบติังานเป็นสดัส่วน เช่น พ้ืนท่ีเล้ียง
สตัว ์ท่ีเก็บอาหารสตัวพ้ื์นท่ีสาหรบัสกุรป่วย พ้ืนท่ี
ท าลายซาก และพ้ืนท่ีจ าหน่ายสกุร



(๓).โรงเรือน

• มีโครงสรา้งแข็งแรง ถกูสุขลกัษณะ มีการระบายอากาศท่ีดี
ง่ายต่อการบ ารงุรกัษาและทาความสะอาด

• มีพ้ืนท่ีเพียงพอในการเล้ียงสกุร และมีสภาพแวดลอ้ม
ภายในโรงเรือนท่ีเหมาะสมกบัสายพนัธุ ์ขนาด และอายุ
ของสุกร

• กรณีโรงเรือนปิด มีมาตรการด าเนินการในกรณีไฟฟ้าดบั
หรือขดัขอ้งหรืออุปกรณอ์ตัโนมติัไม่ท างาน



๒. อาหารส าหรบัสุกร



อาหารส าหรบัสุกร

• มีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม

คุณภาพอาหารสตัว ์มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสตัวท์าง

กายภาพเบ้ืองตน้และหา้มใชส้ารตอ้งหา้มตามกฎหมายว่า

ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์

• การผสมยาลงในอาหารสตัวใ์หอ้ยู่ภายใตก้ารควบคมุดแูล

ของสตัวแพทยผู์ค้วบคมุฟารม์สุกร มีสถานท่ีเก็บอาหารสตัว์

ผสมยาแยกออกจากการเก็บอาหารทัว่ไป และมีป้ายบ่งช้ี



• เก็บรกัษาอาหารสตัวแ์ละวตัถดิุบอาหารสตัว์
ในสภาพท่ีสามารถป้องกนัการปนเป้ือนและ
การเส่ือมสภาพ

• จดัภาชนะและอุปกรณใ์หอ้าหารเหมาะสมกบั
อายุ จ านวน และขนาดของสุกร และจดัวาง
ในต าแหน่งท่ีสุกรทกุตวัเขา้กินอาหารได้

อาหารสาหรบัสุกร (ต่อ)



๓. น ้าส าหรบัสุกร



น ้าส าหรบัสุกร

• แหล่งน ้าท่ีใชใ้นฟารม์ตอ้งอยู่ในบริเวณท่ี
ป้องกนัการปนเป้ือนจากส่ิงท่ีเป็นอนัตราย น ้า

ท่ีใชใ้นฟารม์ตอ้งสะอาด ปลอดภยั และมี

ปริมาณเพียงพอน ามาใชใ้นฟารม์ได้

ตลอดเวลา

• มีน ้าใหสุ้กรกินไดอ้ย่างทัว่ถึง



๔. การจดัการฟารม์



(๑).คู่มือการจดัการฟารม์

• มีคู่มือการจดัการฟารม์ท่ีแสดงรายละเอียดการ
ปฏิบติังานท่ีส าคญัภายในฟารม์ เช่น การ

จดัการฟารม์ ระบบการเล้ียง อาหารและน ้าสา

หรบัสุกรสุขภาพสตัว ์การจดัการดา้นสวสัดิ

ภาพสตัว ์ส่ิงแวดลอ้ม และระบบการบนัทึก

ขอ้มูล



(๒).บุคลากร
• มีจ านวนบุคลากรเหมาะสมกบัจ านวนสุกรท่ีเล้ียง

จดัแบ่งหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบอย่างชดัเจน

• บุคลากรท่ีดแูลสุกรตอ้งมีความรู ้และไดร้บัการ

ฝึกอบรมในการเล้ียงสุกรหรือปฏิบติังานในฟารม์ได้

• มีสตัวแพทยท่ี์มีใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการวิชาชีพ

การสตัวแพทยช์ัน้หน่ึง และใบรบัรองเป็นสตัวแพทยผ์ู ้

ควบคุมฟารม์สุกร

• ผูป้ฏิบติังานในฟารม์มีสุขลกัษณะส่วนบุคคลท่ีดี เพ่ือ

ป้องกนัไม่ใหเ้กิดการปนเป้ือน



(๓).การท าความสะอาดและบ ารุงรกัษา

• โรงเรือนและอุปกรณ ์สะอาด ถกูสุขลกัษณะ บ ารุงรกัษาให้

อยู่ในสภาพดีมีความปลอดภยัต่อสุกรและผูป้ฏิบติังาน

• น ามลูสตัวอ์อก และท าความสะอาด ไม่ใหห้มกัหมมภายใน

และบริเวณรอบๆ โรงเรือน

• ภายหลงัจากยา้ยสุกรออก ใหท้ าความสะอาด ฆ่าเช้ือคอก

และอุปกรณแ์ละปิดพกัก่อนนาสุกรใหม่เขา้เล้ียงตามเวลาท่ี

กรมปศุสตัวก์ าหนด



๕. สุขภาพสตัว์



(1).การป้องกนัและควบคุมโรค

• อยู่ภายใตก้ารดแูลของสตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์สุกร หรือผูท่ี้

ไดร้บัมอบหมายจากสตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์สุกร

• มีการป้องกนัและควบคมุโรคท่ีมากบัยานพาหนะ อุปกรณ ์และ

บุคคลก่อนเขา้ออกฟารม์ รวมถึงมีการจดบนัทึกการผ่านเขา้

ออกจากฟารม์ท่ีสามารถตรวจสอบได้

• มีโปรแกรมการสรา้งภูมิคุม้กนัโรค รวมถึงการกาจดัพยาธิภายใน

และภายนอก ภายใตก้ารดแูลของสตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์สุกร



(๑). การป้องกนัและควบคุมโรค

• มีมาตรการป้องกนัสตัวพ์าหะ
• มีวิธีการจดัการทางสขุลกัษณะท่ีดีภายในโรงเรือน 

เพ่ือไม่ใหเ้ป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค

• กรณีท่ีเกิดโรคระบาดหรือสงสยัว่าเกิดโรคระบาด

ตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยโรคระบาดสตัว์

และค าแนะน าของกรมปศุสตัว์



(๒).การบ าบดัโรคสตัว์

• อยู่ภายใตก้ารดแูลของสตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์
สุกร โดยปฏิบติัตามพระราชบญัญติัวิชาชีพการ
สตัวแพทย ์และตามมาตรฐานสินคา้เกษตร มกษ.
9032 เร่ือง ขอ้ปฏิบติัการควบคมุการใชย้าสตัว์

• การใชเ้ข็มฉีดยาสกุร มีวิธีปฏิบติังานเพ่ือป้องกนั
ไม่ใหเ้ข็มฉีดยาคา้งในตวัสตัว ์และมีมาตรการ
แกไ้ขในกรณีท่ีเกิดปัญหา



๖. สวสัดิภาพสตัว์



สวสัดิภาพสตัว์

• เล้ียงหรือดแูลใหสุ้กรมีความเป็นอยู่ในสภาวะ
ท่ีเหมาะสม มีสุขอนามยัท่ีดีมีท่ีอยู่ อาหาร 

และน ้าอย่างเพียงพอ กรณีท่ีสุกรป่วย

บาดเจ็บ หรือพิการใหป้ฏิบติัอย่างเหมาะสม 

เพ่ือไม่ใหเ้กิดความทกุขท์รมาน



๗. ส่ิงแวดลอ้ม



ส่ิงแวดลอ้ม

• ควรจดัเก็บขยะมลูฝอยในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
และน าไปกาจดัอย่างเหมาะสม และถกูสุขลกัษณะ

• มีวิธีการจดัการขยะติดเช้ือและขยะอนัตราย
• การกาจดัและท าลายซากสุกรใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของ
สตัวแพทยผู์ค้วบคมุฟารม์สกุรดว้ยวิธีท่ีเหมาะสม



• มีระบบบ าบดัน ้าเสียเพ่ือปรบัปรงุคณุภาพของ

น ้าท้ิง โดยมาตรฐานน ้าท้ิงจากฟารม์สุกรตอ้ง

เป็นไปตามประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

• มีการจดัการมูลสุกร ไม่ใหเ้กิดกล่ินรบกวน

ส่ิงแวดลอ้ม



๘. การบนัทึกขอ้มูล



การบนัทึกขอ้มูล
• ใหบ้นัทึกขอ้มูลผลการปฏิบติังานในขัน้ตอนท่ี
ส าคญัในการจดัการฟารม์ท่ีมีผลกระทบต่อ
สุขภาพและการควบคมุโรค เช่น การบริหารฟารม์
การจดัการดา้นการผลิต การควบคุม ป้องกนั และ
บาบดัโรค รวมถึงบนัทึกการจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม

• เก็บรกัษาบนัทึกไวใ้หต้รวจสอบอย่างนอ้ย 3 ปี



ระเบียบกรมปศุสตัว ์ว่าดว้ยการขอรบัและออกใบรบัรอง

สตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์เล้ียงสตัว ์พ.ศ. 2558



สตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์เล้ียงสตัว์

• หมายความว่า สตัวแพทยท่ี์มีใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวิชาชีพการสตัวแพทยช์ัน้หน่ึง
จากสตัวแพทยสภา ตามกฎหมายว่าดว้ย
วิชาชีพการสตัวแพทย ์และไดร้บัใบรบัรอง
สตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์เล้ียงสตัวจ์าก
กรมปศุสตัว์



• สตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์สตัวปี์ก 

ไก่เน้ือ  ไก่ไข่  ไก่พนัธุ ์ เป็ดเน้ือ  เป็ดไข่  เป็ด

พนัธุ ์ นกกระทา  ห่าน  สถานท่ีฟักไข่สตัวปี์ก

• สตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์สุกร

• สตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์โคนม และแพะนม

• สตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์โคเน้ือ 

• สตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์แพะเน้ือ และแกะเน้ือ

• สตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์ผ้ึง



หนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการควบคมุฟารม์

ของสตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์เล้ียงสตัว์



หนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการควบคุมฟารม์

ของสตัวแพทยผู์ค้วบคุมฟารม์เล้ียงสตัว์



หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบตามคู่มือการขอรบัรองตามระเบียบการขอรบั

และออกใบรบัรองสตัวแพทยผู์ค้วบคมุฟารม์เล้ียงสตัว ์พ.ศ. 2558

• รบัผิดชอบงานดา้นสตัวแพทย ์โดยจะตอ้งจดัท าแผนการ

ป้องกนัดา้นสุขภาพสตัว์

– การป้องกนัและการรกัษา

– โปรแกรมการใชว้คัซีน 

– การควบคุมปรสิต 

– ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพ 

– การอบรมผูป้ฏิบติังานดา้นสุขภาพสตัว ์

และตอ้งมีการทบทวนแผนทกุปี และลงช่ือก ากบัโดยสตัวแพทย์



• ควบคุมการสัง่ยาผสมในอาหารสตัว ์ การใช ้ การเก็บรกัษา  และการบ่งช้ี
อาหารสตัวผ์สมยา เพ่ือการใชท่ี้ถกูตอ้งและป้องกนัการปนเป้ือน



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เร่ือง วตัถดิุบท่ีหา้มใชเ้ป็นส่วนผสมในอาหารสตัว ์พ.ศ.2559
• หา้มใช ้ยา เภสชัเคมีภณัฑ ์เกลือของเภสชัเคมีภณัฑ ์เภสชัภณัฑก่ึ์งส าเร็จรปู 

และเคมีภณัฑ ์เป็นส่วนผสมในอาหารสตัว ์ดงัน้ี

– 1. กลุ่มเบตา้อะโกนิสต ์(β-agonist)

– 2. กลุ่มไนโตรฟแูรนส ์ (Nitrofurans)

– 3. กลุ่มไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazoles)

– 4. คลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenicol)

– 5. อะโวพารซิ์น (Avoparcin)

– 6. คารบ์อดอกซ ์(Carbadox)

– 7. โอลาคลินดอกซ ์(Olaquindox)

– 8. ไดเอทิลสติลเบสโทรล (Diethylstilbestrol DES)

– 9. เมลามีนหรือสารในกลุ่มเมลามีน (Melamine or melamine group)



• ควบคุมการใชย้าภายในฟารม์ โดยใหป้ฏิบติัตาม ขอ้ปฏิบติัการ

ควบคมุการใชย้าสตัวต์ามพระราชบญัญติัมาตรฐานสินคา้

เกษตร



มาตรฐานสินคา้เกษตร : ขอ้

ปฏิบติัการควบคมุการใชย้า

สตัว ์มกษ. 9032
1. แหล่งท่ีมาของยา

2. สตัวแพทยแ์ละผูไ้ดร้บัมอบหมาย

3. ขอ้มูลเก่ียวกบัยาสตัว์

4. การเตรียมยา

5. การใชย้าสตัว์

6. การเก็บบนัทึกประวติัการใชย้า
สตัว์

7. การระงบัการใชย้าสตัว์

8. การเก็บรกัษายาสตัว์

9. การก าจดัยาสตัวท่ี์ไม่ตอ้งการใช้



• ตอ้งมีขัน้ตอนการปฏิบติังานในการควบคมุอนัตราย
จากอุปกรณท์างการแพทยท่ี์อาจติดอยู่ในตวัสตัว ์เช่น 
วิธีปฏิบติังานการควบคมุเข็มท่ีหกั ท่ีจะยงัคงคา้งอยู่ใน
ตวัสตัว์

• ท าหนา้ท่ีในการตรวจสุขภาพสตัวก่์อนส่งโรงฆ่า

• มีโปรแกรมการสุ่มตวัอย่างเพ่ือตรวจสอบสภาวะโรคใน
ฟารม์และโรคสตัวส์ู่คน

• มีระบบการเฝ้าระวงัโรค และกรณีเกิดโรคระบาดสตัว์
ใหป้ฏิบติัตาม พระราชบญัญติั โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 
2558



• รบัผิดชอบในกรณีมีการตกคา้งของสารตา้นจุลชีพ 

และสารเคมีในผลผลิตจากฟารม์



• ควบคุมไม่ใหมี้การใชส้ารเร่งการเจริญเติบโตในฟารม์

ฮอรโ์มนเร่งการเจริญเติบโต (Hormonal Growth promoter)
¾ Estradiol
¾ Diethylstillbestrol



• จดัท าบนัทึกการใชย้า เพ่ือใหรู้ถึ้งสถานการณใ์ชย้า การบ่งช้ีตวัสตัว์

และระยะหยุดยา เช่น ระบุวนัท่ีรกัษา หมายเลขสตัว ์จ านวนยาท่ีใช ้

วนัส้ินสุดการรกัษา วนัหยุดยา ช่ือของผูใ้ชย้า เป็นตน้



• จดัท าคู่มือการปฏิบติังานทางดา้นสตัวแพทย ์รวมถึง
วิธีการท าลายซากสตัว ์ท่ีถกูตอ้ง

• มีก าหนดการปฏิบติัหนา้ท่ี ณ ฟารม์เล้ียงสตัว์ ตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

• กรณีมีการตรวจประเมินฟารม์เล้ียงสตัว ์สตัวแพทยผู์้
ควบคมุฟารม์เล้ียงสตัวต์อ้งอยู่เป็นผูใ้หข้อ้มูลดา้นสุขภาพ
สตัวแ์ก่คณะผูต้รวจประเมิน และในกรณีท่ีมีการเก็บ
ตวัอย่างตรวจตามแผนการเก็บตวัอย่างสารตกคา้งของ
กรมปศุสตัว ์สตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์เล้ียงสตัวต์อ้งอยู่ใน
ขณะท่ีมีการเก็บตวัอย่าง หรือมอบอ านาจใหผู้เ้ก่ียวขอ้งแต่
ตอ้งอยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบของสตัวแพทยผู์ค้วบคุม
ฟารม์เล้ียงสตัว์



• มีการจดัการดแูลดา้นสวสัดิภาพสตัวอ์ย่าง

เหมาะสม

• เม่ือเกิดโรคระบาดตามกฎหมายว่าดว้ย

โรคระบาดสตัวข้ึ์นในฟารม์ สตัวแพทยผ์ู ้

ควบคมุฟารม์เล้ียงสตัว ์ตอ้งเป็นผูแ้จง้การ

เกิดโรคต่อเจา้ของสตัว ์พนกังานเจา้หนา้ท่ี 

สารวตัร หรือสตัวแพทย์



• ปฏิบตัใหส้อดคลอ้งตามหลกัเกณฑก์ารปฏิบติั
ทางการเกษตรท่ีดีดา้นปศุสตัว ์(มกษ. 6403-

2558 สุกร)

• ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพการสตัว
แพทย ์กฎหมายว่าดว้ยโรคระบาดสตัว ์

กฎหมายว่าดว้ยการควบคมุคณุภาพอาหาร

สตัว ์ และกฎหมายเก่ียวกบัยาสตัวแ์ละวตัถุ

อนัตรายดา้นการปศุสตัว ์




