
หลกัเกณฑก์ารตรวจ
ประเมินฟาร์มสตัวปี์ก



โดย   
นายสัตวแพทย์มาโนชญ์  วงศ์แวว

หัวหน้ากลุ่มพฒันาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
ส านักงานปศุสัตว์จงัหวดันครราชสีมา



MAJ  สิง่ทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดการปฏิบติัทางการเกษตรทีด่ี
หรือมาตรฐานฟารม์เลี้ ยงสตัวแ์ละส่งผลรา้ยแรงต่อระบบการผลิต

MIN สิง่ทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดการปฏิบติัทางการเกษตรทีดี่

หรือมาตรฐานฟารม์เลี้ ยงสตัวใ์นบางส่วน และไม่มีผลรา้ยแรงต่อ

ระบบการผลิต

RECOMMENDATION/OBSERVATION 

สิง่ทีไ่ม่ถอืเป็นขอ้บกพร่อง แต่หากปล่อยท้ิงไวห้รือละเลย อาจน าไปสู่

ขอ้บกพร่องได้

Corrective Action Request (CAR)

แบบบนัทึกขอ้บกพร่อง



หวัข้อหลกัเกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐาน
ฟาร์มเลีย้งสตัว์
 1. องคป์ระกอบของฟารม์

 2. อาหารส าหรบัไก่เนื้อ

 3. น ้า

 4. การจดัการฟารม์เลีย้งสตัว์

 5. สุขภาพสตัว์

 6. สวสัดสิตัว์

 7. การจดัการสิง่แวดลอ้ม

 8. ระบบการบนัทกึขอ้มลู



เกณฑ์

พจิารณา

REC

หวัขอ้หวัข้อ
เกณฑ์

พจิารณา

1. องค์ประกอบของฟาร์ม

 1.1 สถานที่ตั้ง 

1.1.1 ห่างจากโรงฆ่าสตัว์ปีกและตลาดนัดสตัว์ปีก

อย่างน้อย  5  กม. เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของ

โรคหรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถป้องกนัการแพร่

ระบาดของโรคได้

REC



เกณฑ์

พจิารณา

MAJ

หวัขอ้

MAJ

หวัขอ้
เกณฑ์

พจิารณา

1.1.2 ตัง้บนท าเล ทีไ่มม่นี ้าท่วมขงั REC

1.1.3 อยูห่า่งจากแหล่งปนเป้ือนของอนัตรายทาง
กายภาพ เคมแีละชวีภาพเชน่ โรงงาน
อุตสาหกรรม  แหล่งรวมขยะ  หากอยูใ่นสภาพ
เสีย่ง ตอ้งมมีาตรการในการป้องกนัการปนเป้ือน

MIN
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1. องคป์ระกอบของฟารม์



อ.สีคิว้อ.โชคชัย

อ.ปักธงชัย

3 กม.

จ.นครราชสีมา

1.5 กม.

โรงงานอาหารปักธงชัย

12 กม.แยกอวยชยั

ฟาร์มสีชยั1

ฟาร์มสีชยั2

ปักธงชยัฟารม์

บา้นสวนหอม

5 กม.

บา้นหนองตะไก้

แผนที่ตั้งฟาร์มและรอบฟาร์มN

W E

S



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้หวัขอ้
เกณฑ์

พจิารณา

1.2  ผงัและลกัษณะฟารม์

 
1.2.1 เนื้อทีข่องฟารม์ตอ้งมเีนื้อทีเ่หมาะสม
กบัขนาดของฟารม์

REC



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้
หวัขอ้

เกณฑ์

พจิารณา

1.2.2 มกีารวางผงัฟารม์ทีด่ ี มพีืน้ทีเ่ลีย้งสตัวเ์ป็น
สดัสว่น  แยกจากบา้นพกัอาศยัและส านกังาน

MAJ

 1.2.3 มโีรงเกบ็อาหารสตัวห์รอืพืน้ทีเ่กบ็อาหาร
เป็นสดัสว่น

MAJ

1.2.4 มพีืน้ทีเ่กบ็อุปกรณ์ อุปกรณ์ส ารองและ
สารเคมเีป็นสดัสว่น

MIN



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้หวัขอ้
เกณฑ์

พจิารณา

1.2.5 มพีืน้ทีท่ าลาย  ซากสตัว ์ เป็นสดัสว่น MAJ

 1.2.6 มรี ัว้รอบบรเิวณพืน้ทีเ่ลีย้งสตัว ์ ป้องกนั
บุคคลและสตัวพ์าหะ เขา้ – ออกได้ MAJ

1.2.7 หากมถีนนภายในฟารม์ตอ้งใชว้สัดุคงทน             
มสีภาพและความกวา้งเหมาะสม สะดวกในการ
ขนสง่

MIN



หลุมฝังซาก เตาเผาขยะ
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บ่อฝังซาก

สเปรย์รถ

จุดซักล้าง

25 ม.

สเปรย์ป้อมยาม

N

EW

S

บ่อพกัน ้ าลา้งเลา้

สเปรยอ์าบน ้ า

โรงสเปรยร์ถ

ท่ีซักเส้ือผา้

ถงัพกัน ้ า

จุดสูบบุหร่ี

ตูย้าสามญั

ทางเขา้เลา้

ไซโล

เส้นทางเดินรถ

ร่องระบายน ้ าเสีย

ประตูเขา้ฟาร์ม

ถงัดบัเพลิง

จุดวางยาเบ่ือหนู

โรงก าเนิดไฟฟ้า

เตาเผาซาก

บ่อฝังซาก

โรงก าเนิดไฟฟ้า

เตาเผาซาก

ส านักงาน บ้านพกับ้านพกัพนักงาน

เล้า 2 16.5 X 125 ม.

เล้า 1 16.5  X 125ม.

ฉ

สเปรย์อาบน า้

15 ม.

25 ม.

20 ม.

ทางสาธารณะประโยชน์
ลงไก่ขั้นต ่าทั้งฟาร์ม จ านวน 9 ตัว/ตร.ม. 
 = 71,388 ตัว
ลงไก่ได้มากสุดทั้งฟาร์ม 13 ตัว/ตร.ม. 
 = 103,116 ตัว
 

80 ม.

เล้า 4 18 X 113 ม.

เล้า 3 18  X 117 ม.

ถังพกัน า้
ความจุ 12 คิว

ฉางข้าว

บ้านพกัพนักงาน

ฉ

โองน า้
ความจุ 43.2 คิว

 1.2 ผงัและลกัษณะฟาร์ม



1 โรงสเปรย์บคุคล

2 ห้องเก็บอปุกรณ์

3 ห้องเก็บอาหาร

4 ถงัน า้ไก่กิน

5 บ่อทิง้ซากไก่ตาย

6 บ่อรวมน า้ทิง้

จดุวางกบัดกัสตัว์พาหะ

แผนผังแสดงที่ตัง้โรงเรือนและสิ่งก่อสร้างภายในฟาร์ม

ประตฟูาร์ม1

5
6 66666

3 3

4

3

ทิศทางการไหลของน า้ทิง้ทิศทางการไหลของน า้ทิง้ทิศทางการไหลของน า้ทิง้

5 m 5 m

3 m

10 m

โรงเรือนท่ี 3

ขนาด  12 X 80 X 2

โรงเรือนท่ี 2

ขนาด  12 X 80 X 2

โรงเรือนท่ี 1

ขนาด  20X 100 X 2

ประตเูข้าโรงเรือน ประตเูข้าโรงเรือน

ประตเูข้าโรงเรือน

22

666666

เคร่ืองส ารองไฟฟ้า

4



แผนผังแสดงภายในโรงเรือน

สายอาหาร

สายน า้

กระติกน า้ 300 ใบ หวักกแก๊ส 15 หวั

ถาดอาหาร  300 ใบ คลูลิ่งแพด 100 ก้อนถงัอาหาร 800ใบ

พดัลม  50 นิว้ 9 ตวัหวันิปเปิล้  1,200 หวั

พิชยัฟาร์ม  ขนาดโรงเรือน 12 x 80 x 2 ม.

รายละเอียดอปุกรณ์

ลงไก่ได้สงูสดุจ านวน 10,000 ตวั

ประตโูรงเรือน
อ่างน า้ยาจุ่มเท้า
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1.2.2 มร้ัีวกั้นแยกจากทีอ่ยู่อาศัย



1.2.3 มี โรง/พื้ นที ่เก็บอาหารสตัวเ์ป็นสดัส่วน



19

1.2.3 มีโรง/พื้ นที ่เก็บอาหารสตัวเ์ป็นสดัส่วน
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หอ้งเก็บสารเคมีเป็นสดัส่วน



พื้ นทีเ่ก็บสารเคมีเป็นสดัส่วน



23

หอ้งสุขาในพื้ นท่ีเล้ียงสตัว์

3



1.2.5มีพื้ นทีท่ าลายซากเป็นสดัส่วน(เตาเผาซาก)



1.2.5มีพื้ นทีท่ าลายซากเป็นสดัส่วน(หลุมท้ิงซาก)

?
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1.2.6มีร้ัวรอบบริเวณ
พืน้ที่เลีย้งสัตว์



รั้วรอบฟารม์มีวชัพืชปกคลุม



28

ปิดประตูฟารม์ตลอด

มีป้าย/สญัลกัษณเ์ตือนไม่ใหบุ้คคล/ยานพาหนะ ท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ในพื้ นที่เล้ียงไก่เนื้ อ



29

รั้วไม่สามารถป้องกนั

สตัวพ์าหะได้
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1.2.7 ถนนภายในฟารม์ ใชง้านไดทุ้กฤดูกาล



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้
หวัขอ้

เกณฑ์

พจิารณา

1.3โรงเรอืน

1.3.1 โรงเรอืนมโีครงสรา้งทีแ่ขง็แรงไมม่สีว่นทีท่ าใหเ้กดิการ
บาดเจบ็ ต่อตวั  ไก่เนื้อ

MAJ

1.3.2 มพีืน้ทีเ่พยีงพอในการเลีย้งไก่เน้ือใหถ้กูสขุลกัษณะ ดงันี้
โรงเรอืนระบบเปิด  นน.ไก่เน้ือรวมไมเ่กนิ 20 กก./1 ตร.ม.
โรงเรอืนระบบปิด   นน.ไก่เน้ือรวมไมเ่กนิ 33 กก./1 ตร.ม.

MAJ



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้หวัขอ้
เกณฑ์

พิจารณา

1.3.3 มอีุปกรณ์ใหแ้สงสว่างและมคีวามเขม้ของแสง
สวา่งค่าเฉลีย่ ไมน้่อยกว่า 20 ลกัซ ์ทีร่ะดบัตาไก่เน้ือ 
สอ่งสว่างอยา่งน้อยใน 80% ของพืน้ทีก่ารเลีย้ง รวมทัง้มี
ระยะมดื ทีเ่หมาะสมโดย อายไุก่เน้ือตัง้แต่ 7 วนัหลงัลง
ไก่จนถงึ  3 วนั ก่อนจบัสง่โรงฆา่ตอ้งมชีว่งมดือยา่งน้อย 
6 ชัว่โมง  ต่อวนั โดยควรม ี4 ชัว่โมงทีต่่อเน่ืองกนั

MIN



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้
หวัขอ้

เกณฑ์

พิจารณา

1.3.4  การหมนุเวยีนอากาศตอ้งเหมาะสมตามก าหนดในคูม่อื                          
การจดัการประจ าฟารม์
1.3.5  ฝุน่ละออง  ตอ้งไมเ่กนิตามก าหนดในคู่มอืการจดัการ                      
ประจ าฟารม์
1.3.6  อุณหภมู ิตอ้งเหมาะสม  ตามก าหนดในคูม่อืการจดัการประจ า
ฟารม์
1.3.7  ความชืน้สมัพทัธต์อ้งเหมาะสม  ตามก าหนดในคูม่อื                             
การจดัการประจ าฟารม์
1.3.8  ปรมิาณแก๊ส ตรวจวดัทีร่ะดบัหวัไก่ แอมโมเนียไมเ่กนิ 20  พพีี
เอม็                   คารบ์อนไดออกไซด ์ไมเ่กนิ 3000 พพีเีอม็

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN
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1.3 โรงเรือน



1.3.2 พืน้ทีโ่รงเรือนเหมาะสมกบัจ านวนสัตว์ที่เลีย้ง ถูกสุขลกัษณะ   เปิด≤20ก.ก./ตร.ม.
  ปิด≤33 ก.ก./ตร.ม.



โรงเรอืนปิดสนิทป้องกนัสตัวพ์าหะ



โรงเรอืนปิดสนิทป้องกนัสตัวพ์าหะ



โรงเรอืนปิดไม่สนิท



หลงัคาโรงเรอืนช ารดุ



โรงเรอืนปิดไม่สนิท



มีช่องว่างใตห้ลงัคา

โรงเรอืนปิดไมส่นิทไมส่ามารถป้องกนัสตัวพ์าหะได้



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้หวัขอ้
เกณฑ์

พิจารณา

2.อาหารส าหรบัไก่เนื้อ

2.1 อาหารสตัวม์คีุณภาพตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม
คุณภาพอาหารสตัว์

MAJ

2.2 กรณซีือ้อาหารสตัวต์อ้งซือ้จากผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว ์ในกรณ ี                         
ทีผ่สมอาหารสตัวเ์อง หา้มใชส้ารตอ้งหา้มตามกฎหมาย                          
วา่ดว้ยการควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์

MAJ



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้หวัขอ้ เกณฑพ์ิจารณา

2.3 การใชอ้าหารสตัวผ์สมยาเพือ่ป้องกนัและรกัษาโรคตอ้งอยู่
ภายใตก้ารดแูล รบัผดิชอบของสตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์ มกีาร
แยกเกบ็จากอาหารสตัวท์ัว่ไปและมป้ีายบง่ชี้

MAJ

2.4 มกีารตรวจรบัอาหารสตัว ์และควรตรวจสอบคุณภาพอาหาร
สตัวเ์บือ้งตน้  อยา่งสม ่าเสมอ และมกีารสุม่ตรวจสอบหรอืทวน
สอบคุณภาพอาหารสตัว ์ และ   สารตกคา้งทางหอ้งปฏบิตักิาร 

MAJ



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้หวัขอ้ เกณฑพ์ิจารณา

2.5 มสีถานทีเ่กบ็รกัษาอาหารสตัวท์ีเ่หมาะสม 
  -สะอาด แหง้ ปลอดจากสตัวพ์าหะ
  -สามารถป้องกนัการปนเป้ือนและการเสือ่มสภาพของอาหาร
สตัว์
  -มกีารระบายอากาศได ้จดัวางอาหารสตัวเ์หมาะสมและสะดวก
ในการปฏบิตังิาน

MAJ

2.6 มภีาชนะบรรจุ  และการขนสง่อาหารสตัวเ์หมาะสม MIN



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้หวัขอ้
เกณฑ์

พิจารณา

2.7  มปีรมิาณอาหารเพยีงพอเหมาะสมกบัอาย ุ 
และพนัธุต์ามก าหนดในคูม่อืการจดัการประจ า
ฟารม์

MIN

2.8  ภาชนะหรอือุปกรณ์ใหอ้าหาร ควรสะอาด และ
มจี านวนเพยีงพอตามก าหนดในคูม่อืการจดัการ
ประจ าฟารม์

MIN



2.อาหารส าหรบัไก่เนื้ อ

 2.5 โรง/พ้ืนท่ี เก็บอาหารสตัวแ์หง้สะอาดปลอดสตัวพ์าหะ



?





ฮ็อปเปอร์

ไม่สามารถกนัการปนเป้ือน
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 2.8  ภาชนะ อุปกรณใ์หอ้าหาร สะอาด เพียงพอ



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้
หวัขอ้

เกณฑ์

พิจารณา

3. น ้า

3.1  แหล่งน ้าทีใ่ชเ้ลีย้งไก่เน้ือตอ้งสะอาด และป้องกนัการ
ปนเป้ือนได้

MAJ

3.2  น ้าทีใ่หไ้ก่เน้ือกนิตอ้งมคีุณภาพตาม  มอก.257 
มาตรฐานน ้าบรโิภคของมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
หากใช ้น ้าบาดาลใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานน ้าบาดาลที่
บรโิภคไดข้องประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ                                       
และสิง่แวดลอ้ม

MIN



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้
หวัขอ้

เกณฑ์

พิจารณา

3.3  มผีลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้าทีใ่หไ้ก่เน้ือกนิ
ดา้นกายภาพ เคม ีความเป็นพษิและจลุนิทรยี์ อา้งองิ
ภายในฟารม์  และมกีารสง่ตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน ้า
ทางจุลนิทรยี ์และความเสีย่งดา้นอื่นทีอ่าจมใีนฟารม์
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้

MIN

3.4  มปีรมิาณน ้าเพยีงพอตามก าหนดในคูม่อืการจดัการ
ประจ าฟารม์

MIN

3.5  ภาชนะหรอือุปกรณ์ใหน้ ้า ควรสะอาด และมจี านวน
เพยีงพอตามก าหนดในคูม่อืการจดัการประจ าฟารม์

MIN
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3.1 แหล่งน ้าทีส่ะอาด ป้องกนัการปนเป้ือน

  บางตุ่มไม่มีฝาปิด



3.1 แหล่งน ้าทีส่ะอาด ป้องกนัการปนเป้ือน





3.5  ภาชนะ อุปกรณใ์หน้ ้าสะอาด เพยีงพอ



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้

หวัขอ้ เกณฑพ์จิารณา

4. การจดัการฟารม์

4.1 คูม่อืการจดัการฟารม์ 

4.1.1  การเตรยีมโรงเรอืน
4.1.2  การกกลกูไก่
4.1.3  การจดัการดา้นอาหารและน ้า
4.1.4  การควบคมุและก าจดัสตัวพ์าหะ
4.1.5  การจดัการดา้นสขุภาพสตัว์
4.1.6  การจดัการเรือ่งสขุาภบิาล  และสิง่แวดลอ้ม
4.1.7  การคุม้ครองและดแูล สวสัดภิาพสตัวปี์ก ณ 
สถานทีเ่ลีย้งและการขนสง่ 

MIN



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้
หวัขอ้

เกณฑ์

พิจารณา

4.2 บุคลากร

4.2.1 จ านวนบุคลากรตอ้งเหมาะสม ดงัน้ี  
ผูเ้ลีย้งไก่เน้ือ 1 คน
  ระบบเปิด  ดแูลไก่เน้ือไมเ่กนิ 10,000 ตวั 
  ระบบปิด   ดแูลไก่เนื้อไมเ่กนิ 100,000 ตวั 
- ผูค้วบคุมดแูลการเลีย้งไก่เน้ือ หรอืสตัวบาล 1 คน ดแูลไก่      
ไมเ่กนิ1,000,000 ตวั 
- สตัวแพทย ์1 คน ดแูลไก่เนื้อ ไมเ่กนิ 5,000,000 ตวั

MIN



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้
หวัขอ้

เกณฑ์

พิจารณา

4.2.2 มกีารฝึกอบรมบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง และ
มบีนัทกึขอ้มลูการฝึกอบรม
4.2.3  มสีตัวแพทยท์ีม่ใีบอนุญาตเป็นผูค้วบคุม
ฟารม์สตัวปี์ก ก ากบัดแูลดา้นสขุภาพไก่เน้ือ
4.2.4  บุคลากรมสีขุลกัษณะสว่นบุคคลทีด่ี

 4.2.5  บุคลากรภายในฟารม์ ไดร้บัการตรวจ
สขุภาพประจ าปี

REC

MAJ

REC

MAJ



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้
หวัขอ้

เกณฑ์

พิจารณา

4.3  การท าความสะอาดและบ ารงุรกัษา

4.3.1 โรงเรอืนและอุปกรณ์ควรเป็นระเบยีบ
สามารถท าความสะอาดไดอ้ยา่งทัว่ถงึ  และ
สะดวกในการปฏบิตังิาน
4.3.2 ตอ้งมกีารดแูลโรงเรอืนและอุปกรณ์ใหถ้กู
สขุลกัษณะ และมอี่างน ้ายาฆา่เชือ้โรค ส าหรบัจุม่
เทา้บุคคลก่อน   เขา้ - ออกโรงเรอืน

MIN

MAJ



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้

หวัขอ้
เกณฑ์

พิจารณา

4.3.3 มกีารจดัการโรงเรอืน  เพือ่เตรยีมความพรอ้มก่อน
น าไก่เน้ือเขา้เลีย้ง
4.3.4 รกัษาความสะอาดรอบโรงเรอืน ในรศัมอียา่งน้อย 
3 เมตร

4.3.5 วสัดุรองพืน้ทีใ่ชใ้นโรงเรอืน ตอ้งแหง้ สะอาด และ
อยูใ่นสภาพเหมาะสม

4.3.6 ดแูลซ่อมแซมโรงเรอืนใหป้ลอดภยัต่อ ไก่เน้ือ  
และผูป้ฏบิตังิาน

MAJ

MIN

MIN

MIN



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้

หวัขอ้
เกณฑ์

พิจารณา

4.3.7 มกีารตรวจสภาพการท างานของเครือ่งมอื
และอุปกรณ์ต่างๆทุกวนั

4.3.8 มรีะบบสญัญาณเตอืน หรอืมมีาตรการ
แกไ้ข กรณีระบบการผลติขดัขอ้ง

4.3.9 มอีุปกรณ์ส ารองเมือ่เกดิช ารุดเสยีหาย

MIN

MAJ

MIN



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้
หวัขอ้

เกณฑ์

พิจารณา

4.3.10  มกีารท าความสะอาดและฆา่เชือ้โรค 
โรงเรอืน อุปกรณ์และบรเิวณโดยรอบรวมทัง้
ปิดพกัโรงเรอืนไมน้่อยกวา่ 14 วนั  เวน้แต่ 
กรมปศุสตัวป์ระกาศเป็นอยา่งอืน่

MAJ
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4.3  การท าความสะอาด

         และบ ารุงรกัษา



ดา้นขา้งเลา้มีวชัพืชปกคลมุ



อ่างน ้ายาฆา่เช้ือกอ่นเขา้เลา้



4.3.3 มีการจดัการโรงเรือน  

เพือ่เตรียมความพรอ้มก่อน

น าไก่เนื้ อเขา้เล้ียง



บ่อน ้าเลี้ยง pad ปิดไมส่นิท



บ่อน ้าเลี้ยง pad ปิดไมส่นิท



ตาขา่ยหนา้ pad ปิดไมส่นิท





โรงเรอืนปิดสนิทป้องกนัสตัวพ์าหะ

บ่อน ้าเลี้ยง pad ปิดสนิท



บ่อน ้าเลี้ยง pad ปิดสนิท



              การควบคุมสัตว์พาหะ
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 รอบโรงเรือนเทพื้ นซีเมนต ์ รางระบายน ้ า 

4.3.4 รกัษาความสะอาดรอบโรงเรือน ในรศัมีอย่างนอ้ย 3 เมตร



ความสะอาด ความเป็นระเบียบภายนอกโรงเรอืน



ตน้ไมล้ะหลงัคา
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4.3.5 วสัดุรองพื้ นทีใ่ชใ้นโรงเรือน ตอ้งแหง้ สะอาด และอยู่ใน              

สภาพเหมาะสม



 4.3.6 ดูแลซ่อมแซมโรงเรือนใหป้ลอดภยัต่อ ไก่เนื้ อและผูป้ฏิบติังาน



4.3.8 มีระบบสญัญาณเตือน 



ระบบส ารองไฟฟ้า



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้

หวัขอ้ เกณฑพ์จิารณา

5. สขุภาพสตัว์
5.1 การป้องกนัและควบคุมโรค

5.1.1 ไก่เน้ือทีน่ าเขา้เลีย้งตอ้งสามารถ ระบุ
แหล่งทีม่าได้

MAJ

5.1.2 การท าลายเชือ้โรคจากภายนอกก่อนเขา้-
ออกเขตฟารม์
 - การท าลายเชือ้โรคยานพาหนะก่อนเขา้-ออกจาก
ฟารม์
- การท าลายเชือ้โรคบุคคลก่อนเขา้-ออกจากฟารม์

MAJ

MAJ



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้
หวัขอ้ เกณฑพ์จิารณา

- การท าลายเชือ้โรคบุคคลก่อนเขา้-ออกจากฟารม์(ต่อ) MAJ

- การท าลายเชือ้โรควสัดุอุปกรณ์ก่อนเขา้-ออกจากฟารม์

 - การบนัทกึยานพาหนะและบุคคลทีเ่ขา้-ออกฟารม์                   
ทุกชนิดทีต่รวจสอบได้

5.1.3 การป้องกนัการสะสมของเชือ้โรคในฟารม์
         - เครือ่งพน่น ้ายาฆา่เชือ้โรคเคลื่อนที่

MAJ

MAJ

MAJ



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้หวัขอ้
เกณฑ์

พิจารณา

5.1.4 กรณีทีม่กีารสรา้งภูมคิุม้กนัโรคภายในฟารม์
 -มกีารท าวคัซนีตามโปรแกรมทีเ่หมาะสม
 -ถา้มกีารเกบ็รกัษาวคัซนีทีฟ่ารม์ ตอ้งเกบ็รกัษาอยา่ง
ถูกตอ้ง
 -มกีารสุม่ตรวจระดบัภมูคิุม้กนัโรค

 5.1.5 การควบคุมโรค
- มกีารตรวจสอบสขุภาพ ไก่เนื้อ และการจดัการไก่เน้ือ
ปว่ย

MIN
MAJ

REC

MAJ



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้
หวัขอ้

เกณฑ์

พิจารณา

- การจดัการไก่เน้ือตาย
 
 - การท าลายซากไก่เนื้อ

 - การควบคุมและก าจดัสตัวพ์าหะ 

 - กรณีเกดิโรคระบาดหรอืสงสยัว่าเกดิโรคระบาดใหป้ฏบิตัิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสตัวแ์ละค าแนะน าของกรม
ปศุสตัว์

MAJ

MAJ

MAJ

MAJ



86สพ.ผูค้วบคุมฟารม์ เขา้ ≥1 ครั้ง/รุ่น

5.สุขภาพสตัวปี์ก
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88



สเปรยย์าฆา่เช้ือกอ่นเขา้ฟารม์

5.1.2 การท าลายเช้ือโรคจากภายนอกก่อนเขา้-ออกเขตฟารม์



ระบบการป้องกนัการฆา่เช้ือยานพาหนะ    
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ระบบการป้องกนัการฆา่เช้ือบคุลากรกอ่นเขา้สว่นการเลี้ยงสตัว์

                      



ระบบการป้องกนัการฆา่เช้ือวสัดอุปุกรณก์อ่นเขา้สว่นการเลี้ยงสตัว์

ต ู ้ยวีู



บนัทึกการเขา้ออก

บคุคลและยานพาหนะ
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5.1.3 การป้องกนัการสะสมของเช้ือโรคในฟารม์

 - เคร่ืองพ่นน ้ ายาฆ่าเช้ือโรค

เคลือ่นที่



 5.1.4 กรณีที่มีการสรา้งภูมิคุม้กนัโรคภายในฟารม์  

 ตูเ้ย็นเก็บรกัษาวคัซีน  



        การจดัการไก่เนื้ อตาย



เตาเผาซากไก่
หลุมฝังซาก

    การท าลายซากไก่เนื้ อ
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กบัดกัหนู







กบัดกัหนูในหอ้งเก็บอุปกรณ์



กบัดกัหนูในหอ้งเก็บอาหาร



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้หวัขอ้
เกณฑ์

พิจารณา

5.2 การบ าบดัโรค

5.2.1 สตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์ปฏบิตัติามกฎหมายว่า
ดว้ยวชิาชพีการสตัวแพทย์
5.2.2 การรกัษาโรคตอ้งอยูภ่ายใตค้วามดแูลของสตัว
แพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากสตัว
แพทย ์                 ผูค้วบคุมฟารม์
- มบีนัทกึการรกัษาสตัวป์ว่ย หรอืบนัทกึการตรวจวนิิจฉยั
ผา่ซาก

MAJ

MAJ



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้หวัขอ้
เกณฑ์

พิจารณา

5.2.3 การใชย้าภายในฟารม์ปฏบิตัติาม มกษ. 9032 
มาตรฐานสนิคา้เกษตรเรือ่ง  ขอ้ปฏบิตักิารควบคุมการใช ้
ยาสตัว์
 -มใีบสัง่ยาจากสตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์ถูกตอ้ง 
 
 -มรีายการยาสตัวท์ีส่ตัวแพทยจ์ าแนกว่ายาใดตอ้งม ี
หรอืไมต่อ้งมใีบสัง่ยา

 -มใีบมอบหมายการใชย้าจากสตัวแพทยผ์ูค้วบคุมฟารม์

MAJ



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้หวัขอ้
เกณฑ์

พิจารณา

- มบีนัทกึขอ้มลูการใช ้ยาสตัว ์

- มบีนัทกึขอ้มลูการรบัยา เบกิจา่ยยา และปรมิาณ
ยาคงเหลอื

- มกีารเกบ็รกัษายาสตัวเ์หมาะสม

MAJ



ต ูเ้ก็บยาและเวชภณัฑ์



เวชภณัฑจ์ดัเก็บอยา่งถกูตอ้งและเป็นเวชภณัฑท่ี์มีทะเบียนยาสตัว์

3



การเก็บรกัษาวคัซีนและเวชภณัฑ์



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้หวัขอ้
เกณฑ์

พิจารณา

6. สวสัดภิาพสตัว์

 6.1 จ านวนไก่เนื้อต่อโรงเรอืนไมห่นาแน่นเกนิไป  
อยูส่บาย และไมท่ าใหเ้ครยีด

MAJ

6.2 ไก่เน้ือไดร้บัอาหารและน ้าอยา่งทัว่ถงึ  มกีาร
เจรญิเตบิโตตามลกัษณะสายพนัธุ์

MAJ



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้หวัขอ้
เกณฑ์

พิจารณา

6.3 มกีารจดัการดแูลไก่เน้ือ ทีไ่ดร้บับาดเจบ็  ปว่ย 
หรอืพกิาร ตามความเหมาะสม

MAJ

6.4 ปฏบิตัติามระเบยีบกรมปศุสตัวว์า่ดว้ยการ
คุม้ครองและดแูลสวสัดภิาพสตัวปี์ก  ณ สถานที่
เลีย้ง พ.ศ.2554 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิ

MAJ



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้หวัขอ้
เกณฑ์

พิจารณา

6.5   การลงไก่เนื้อ การจบั ไก่เนื้อ การขน
ยา้ยไก่เนื้อ ปฏบิตัติามระเบยีบ กรมปศุสตัว์
วา่ดว้ยการคุม้ครองและดแูล สวสัดภิาพสตัว์
ปีกระหวา่งการขนสง่ พ.ศ.2554และคูม่อื
ปฏบิตังิาน

MAJ





เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้หวัขอ้
เกณฑ์

พิจารณา

7.  การจดัการสิง่แวดลอ้ม

7.1  การเกบ็ซากไก่เนื้อ และการท าลายซากไก่
เนื้อ ทีเ่หมาะสม

MAJ

7.2  การก าจดัขยะและของเสยีทีเ่หมาะสม   เชน่                
มลูไกเ่นื้อ

MAJ



เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้
หวัขอ้

เกณฑ์

พิจารณา

7.3 การจดัการวสัดุรองพืน้ทีเ่หมาะสม  สามารถ
ป้องกนัการฟุ้งกระจายได้

MAJ

7.4 น ้าทีใ่ชภ้ายในฟารม์ไมค่วรปล่อยลงแหล่งน ้า
สาธารณะ  กรณีปล่อยน ้าจากฟารม์ลงสูแ่หลง่น ้า
สาธารณะตอ้งมกีารบ าบดัก่อน

MAJ



7. การจัดการสิง่แวดลอ้ม

การเก็บซาก



มีการน าไกท่ี่ตายแลว้วางกบัพ้ืน



หลมุท้ิงซาก

?



    
เตาเผาซาก



การจดัการขยะและสิ่งปฏิกลูท่ีไม่ถกูตอ้ง



การเก็บวสัดรุองพ้ืน



การเก็บวสัดรุองพ้ืนไมถ่กูตอ้ง





?



บ่อพกัน ้าลา้งโรงเรอืน







มีการปลอ่ยน ้าเสียใชแ้ลว้กระจายทัว่พ้ืนฟารม์



บ่อพกัน ้าใชแ้ลว้

?





เกณฑ์

พจิารณาหวัขอ้หวัขอ้
เกณฑ์

พิจารณา

8. ระบบการบนัทกึขอ้มลู

8.1 มรีะบบการบนัทกึขอ้มลูอยา่งน้อยใหค้รอบคลุม ตามบนัทกึ
การเลีย้งไก่เน้ือ (แบบ 1) และการตรวจสอบการท างานของ
เครือ่งมอืและอุปกรณ์ในโรงเรอืนไก่เนื้อ(แบบ 2) ของกรมปศุ
สตัว์

8.2 มกีารบนัทกึขอ้มลูการบรหิารฟารม์และการจดัการดา้นการ
ผลติทีถ่กูตอ้ง

MAJ

REC

8.3 เกบ็รกัษาขอ้มลูไวอ้ยา่งน้อย  3 ปี MIN
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-ใบสัง่ยา-วคัซีน ใบมอบอ านาจ บนัทึกใช้

-โปรแกรมวคัซีน

-บนัทึกการเก็บรกัษายา วคัซีน(อุณหภูมิ)

-บนัทึกสต็อคยา วคัซีน สารเคมี

-บนัทึกการตรวจสุขภาพสตัว ์ภูมิคุม้กนั

-บนัทึกการสุ่มผ่าซาก

-บนัทึกการตาย-คดัท้ิง(แบบ1  แบบ2)

-บนัทึกควบคุมสตัวพ์าหะ

-บนัทึกเขา้-ออก

-lab น ้า อาหาร

-สพส.001

-เก็บขอ้มูลไว3้ปี

-บนัทึกโครงสรา้งองคก์ร และหนา้ที่รบัผิดชอบ

ระบบการบนัทึกขอ้มูล





ขอขอบคุณ
- นายสัตวแพทยส์มบุญ  หลิมวฒันา  ปศุสตัวเ์ขต ๓
- สตัวแพทยห์ญิงทาริกา  ประมูลสินทรัพย ์
  ผ.อ.ส่วนรับรองคุณภาพสินคา้ปศุสตัว ์และคณะ

                 ส านกังานปศุสตัวเ์ขต ๓
                                    

- นายพศวร์ี  สมใจ  ปศุสตัวจ์งัหวดันครราชสีมา
-เจา้หนา้ท่ีกลุ่มพฒันาคุณภาพสินคา้ปศุสตัวทุ์กท่าน 
                                          ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดันครราชสีมา  



            จบการน าเสนอ 

      ขอบคุณครับ


