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เกณฑก์าร หมายเลขพจิารณา ประเมนิ แกไ้ข1 แกไ้ข2 CAR

    1.1.1 อยูห่า่งจากศนูยร์วบรวมนํานมดบิ ในรศัมไีม่เกนิ 20 กโิลเมตร REC    1.1.2 อยูห่า่งจากโรงฆ่าสตัวแ์ละตลาดนัดคา้สตัว ์อยา่งนอ้ย 5 กโิลเมตร  REC             เพอืป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค หรอืมมีาตรการอนืๆทสีามารถป้องกนั             การแพรร่ะบาดของโรคได ้    1.1.3 ตงับนทาํเลทไีม่มนํีาทว่มขงั REC    1.1.4 อยูห่า่งจากแหล่งปนเปือนของอนัตรายทางกายภาพ เคมแีละชวีภาพ MINOR             เชน่ โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรวมขยะ  หากอยูใ่นสภาพเสยีง ตอ้งมี             มาตรการในการป้องกนัการปนเปือน
    1.2.1 พนืทขีองฟารม์มขีนาดเพยีงพอ และเหมาะสมกบัการเลยีงโคนม REC    1.2.2 มกีารวางผงัฟารม์ทดี ี มพีนืทเีลยีงสตัวเ์ป็นสดัส่วน  แยกจาก REC             บา้นพกัอาศยัและสํานักงาน    1.2.3 มโีรงเก็บอาหารสตัว ์ โรงผสมอาหาร หรอืพนืทเีก็บอาหารเป็นสดัส่วน MINOR    1.2.4 มพีนืทเีก็บอุปกรณ ์ เครอืงมอืรดีนมและสารเคมแียกเป็นสดัส่วน MINOR    1.2.5 มรีวัรอบบรเิวณโรงเรอืนทพีกัสตัวแ์ละโรงรดีนม ป้องกนับุคคล ยานพาหนะ MINOR            และสตัวพ์าหะ เขา้-ออกได ้    1.2.6 ควรเป็นบรเิวณทโีปรง่ อากาศถา่ยเทไดด้ ี มรีม่เงาในฟารม์เพยีงพอ MINOR
    1.3.1 คอกพกัควรมพีนืทสีําหรบัโคนม ไมน่อ้ยกวา่ 4 ตารางเมตร ตอ่ตวั MINOR    1.3.2 โรงเรอืนตอ้งสรา้งดว้ยวสัดทุคีงทน และไม่กอ่ใหเ้กดิอนัตรายตอ่คน MINOR             และสตัว ์ สามารถป้องกนัความรอ้นจากแสงแดดและฝนได ้   1.3.3 พนืโรงรดีนมทาํดว้ยคอนกรตีไม่ขดัมนั มคีวามลาดเอยีง ไม่มนํีาขงั MINOR           และยกระดบัสูงกวา่พนืดนิ มรีะบบระบายนําทดีี   1.3.4 ในกรณีพนืโรงเรอืนเป็นดนิจะตอ้งเป็นดนิอดัแน่น มรีะบบการกาํจดั MINOR           ของเสยีทมีปีระสทิธภิาพ และขนาดเหมาะสมกบัจาํนวนสตัว ์    1.3.5 หลงัคาโรงเรอืนทพีกัสตัวแ์ละโรงรดีนม ยกสูงโปรง่  อากาศสามารถถา่ยเทไดด้ี MINOR           ไม่มสีงิกอ่สรา้งหรอืวตัถบุงัทางลม    1.3.6 รางอาหาร และภาชนะบรรจนํุากนิทาํดว้ยวสัดทุทีาํความสะอาดง่าย MINOR             มปีรมิาณเพยีงพอ และอยูใ่นทรีม่
    1.3.7 ควรมแีสงส่องสวา่งเพยีงพอในการปฏบิตังิาน ถา้แสงธรรมชาตไิมเ่พยีงพอ REC             ควรใชแ้สงสวา่งจากไฟฟ้าชว่ยและควรมไีฟฟ้าฉุกเฉินใชก้รณีไฟฟ้าขดัขอ้ง    1.3.8 มเีครอืงมอืและอุปกรณเ์พยีงพอ และเหมาะสมในการปฏบิตังิานและ MAJOR
             โดยเฉพาะอุปกรณเ์กยีวกบัการรดีนม ใหเ้กบ็อยา่งถกูสุขลกัษณะ
    2.1 อาหารขน้มคีณุภาพตามกฎหมายการควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์ MAJOR    2.2 กรณีซอือาหารขน้ตอ้งซอืจากแหล่งผลติทไีดร้บัใบอนุญาตตามกฎหมาย MAJOR          ว่าดว้ยการควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์  ในกรณีทผีสมอาหารขน้เอง           หา้มใชส้ารตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์    2.3 กระสอบหรอืไซโลบรรจอุาหารอาหารสตัวต์อ้งสะอาด แหง้ กนัความชนื MAJOR          ได ้ไม่มเีชอืรา ไม่เคยบรรจวุตัถมุพีษิ  การขนส่งตอ้งเหมาะสม    2.4 มกีารตรวจรบัอาหารสตัว ์และควรตรวจสอบคณุภาพอาหารสตัวเ์บอืงตน้ MAJOR          เชน่ ภาชนะบรรจไุม่ฉีกขาด มฉีลากถกูตอ้ง ไม่มเีชอืรา  อยา่งสมาํเสมอ           และมกีารสุ่มตรวจสอบหรอืทวนสอบคณุภาพอาหารสตัว ์และสารตกคา้งทางหอ้งปฏบิตักิาร    2.5 มสีถานทเีก็บรกัษาอาหารสตัวท์เีหมาะสม MAJOR          -สะอาด แหง้ ปลอดจากสตัวพ์าหะ           -สามารถป้องกนัการปนเปือนและการเสอืมสภาพของอาหารสตัว ์          -มกีารระบายอากาศได ้จดัวางอาหารสตัวเ์หมาะสมและสะดวกในการปฏบิตังิาน    2.6 อาหารหยาบคณุภาพดเีพยีงพอกบัความตอ้งการของโคนมและสอด MINOR          คลอ้งกบัอาหารขน้โดยเหมาะสมกบัชว่งอายแุละสายพนัธุ ์ตามหลกัวชิาการ    2.7 ภาชนะหรอือุปกรณใ์หอ้าหาร ควรสะอาด และมจีาํนวนเพยีงพอ MINOR          ตามกาํหนดในคูม่อืการจดัการประจาํฟารม์

   1.1  ทําเลทตีงัของฟารม์

   1.3  โรงเรอืน

              หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนการตรวจประเมนิมาตรฐานฟารม์โคนม

หวัขอ้ ผลการตรวจ

วนัท ี ตรวจประเมนิ ........................วนัท ีตรวจตดิตามผลการแกไ้ข   ครงัท ี1..........................  ครงัท ี2..........................

1. องคป์ระกอบของฟารม์

   1.2  ผงัและลกัษณะของฟารม์

2.  อาหารสําหรบัโคนม
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    3.1 แหล่งนําทใีชเ้ลยีงโคนมตอ้งสะอาด และป้องกนัการปนเปือนได ้ MAJOR    3.2 มนํีาสะอาดและเพยีงพอสําหรบัโคกนิและเหมาะสมสําหรบัใชใ้นฟารม์ MAJOR          ตามวตัถปุระสงค ์

    4.1.1 การจดัการโคแรกคลอดถงึหยา่นม MINOR    4.1.2 การจดัการโครุน่ โคสาว (ตงัแตห่ยา่นมถงึผสมพนัธุ)์ MINOR    4.1.3 การจดัการโคทอ้ง MINOR    4.1.4 การจดัการโครดีนม MINOR    4.1.5 การจดัการแม่โคแหง้นม MINOR    4.1.6 การจดัการดา้นอาหารและนํา MINOR    4.1.7 การควบคมุและกาํจดัสตัวพ์าหะ MINOR    4.1.8 การจดัการดา้นสุขภาพสตัว ์                     MINOR    4.1.9 การจดัการเรอืงสุขาภบิาล  และสงิแวดลอ้ม MINOR
    4.2.1 มบีุคลากรเหมาะสมกบัจาํนวนโคนมทเีลยีง MINOR    4.2.2 มกีารฝึกอบรมบุคลากรอยา่งตอ่เนือง และมบีนัทกึขอ้มูลการฝึกอบรม MINOR    4.2.3 มสีตัวแพทยท์มีใีบอนุญาตเป็นผูค้วบคมุฟารม์โคนมกาํกบัดแูลดา้น MAJOR             สุขภาพโคนม    4.2.4 บุคลากรมสีุขลกัษณะส่วนบุคคลทดี ีมกีารตรวจสอบกอ่นทาํการรดีนม MAJOR    4.2.5 บุคลากรททีาํงานในฟารม์ ตอ้งไดร้บัการตรวจสุขภาพเป็นประจาํ MAJOR             ทกุปี และไดร้บัการรบัรองวา่ไม่เป็นโรควณัโรค
    4.3.1 พนืคอกสะอาด แหง้ มกีารเก็บมูลสตัวไ์ม่ใหส้ะสมอยูข่า้งคอก MINOR    4.3.2 ทาํความสะอาดโรงเรอืน อุปกรณ ์ลา้งรางอาหารและรางนํา MINOR             อยา่งสมําเสมอ ไม่ใหม้เีศษอาหารเกา่เชอืรา หรอืมูลโค สะสม    4.3.3 ตดัหญา้และทาํความสะอาดรอบโรงเรอืน MINOR    4.3.4 ทาํความสะอาดโรงรดีนม และอุปกรณท์งัหมดในโรงรดีนมสมาํเสมอ MAJOR

    5.1.1 ระบุแหล่งทมีาของโคนม โคนมทซีอืเขา้ฟารม์จะตอ้งไดร้บัการกกัโรคและตรวจสุขภาพ MAJOR
             - มรีะบบการทาํลายเชอืโรคกอ่นเขา้และออกจากฟารม์ MAJOR             - การบนัทกึยานพาหนะและบุคคลทเีขา้-ออกฟารม์ทกุชนิดทตีรวจสอบได ้ MAJOR
             - มโีปรแกรมการฉีดวคัซนีตามความเหมาะสม MAJOR             - มโีปรแกรมการถา่ยพยาธภิายใน และกาํจดัพยาธภิายนอก ตามความเหมาะสม MAJOR
             - มกีารตรวจตดิตามสุขภาพโคนมและการจดัการโคนมป่วย MAJOR             - การควบคมุและกาํจดัสตัวพ์าหะบรเิวณโรงรดีนม สถานทเีก็บอาหารสตัว ์ MAJOR             - มกีารตรวจโรควณัโรค และโรคแทง้ตดิตอ่ อยา่งนอ้ยปีละครงั MAJOR             - กรณีเกดิโรคระบาดหรอืสงสยัวา่เกดิโรคระบาดใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย MAJOR               วา่ดว้ยโรคระบาดสตัวแ์ละคาํแนะนําของกรมปศสุตัว ์
    5.2.1 สตัวแพทยผู์ค้วบคมุฟารม์ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีการสตัวแพทย ์ MAJOR    5.2.2 การรกัษาโรคตอ้งอยูภ่ายใตค้วามดแูลของสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์ MAJOR            หรอืผูท้ไีดร้บัมอบหมายจากสตัวแพทยผู์ค้วบคมุฟารม์    5.2.3 การใชย้าภายในฟารม์ปฏบิตัติาม มกษ. 9032 มาตรฐานสนิคา้เกษตร MAJOR            เรอืง ขอ้ปฏบิตักิารควบคมุการใชย้าสตัว ์             - มกีารเก็บรกัษายาสตัวเ์หมาะสม

              หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนการตรวจประเมนิมาตรฐานฟารม์โคนม ผลการตรวจ

4.  การจดัการฟารม์

หวัขอ้

   4.1  คู่มอืการจดัการฟารม์

   4.2 บุคลากร

3. นํา

   5.2  การบําบดัโรคโคนม

   4.3 การทําความสะอาดและการบํารุงรกัษา

5. สุขภาพสตัว ์   5.1  การป้องกนัและควบคุมโรค 
    5.1.2 การป้องกนัเชอืโรคจากภายนอกฟารม์

    5.1.3 การสรา้งภมูคิุม้กนัโรค

    5.1.4 การควบคมุโรค
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   6.1 โคนมทเีลยีงในฟารม์ควรมอีสิระในการเคลอืนไหว อยูส่บายและปลอดภยั REC   6.2 มกีารดแูลตดัแตง่กบีโคทกุตวัทมีปัีญหา MAJOR   6.3 โคนมทป่ีวย บาดเจ็บหรอืพกิารควรมกีารดาํเนินการอยา่งเหมาะสม MAJOR         เพอืไม่ใหเ้กดิการทรมานสตัว ์   6.4 ปฏบิตัติามระเบยีบกรมปศสุตัวว์า่ดว้ยการคุม้ครองและดแูลสวสัดภิาพ MAJOR         โคนม ณ สถานทเีลยีง พ.ศ.2544 และฉบบัแกไ้ขเพมิเตมิ
    7.1 มกีารรวบรวมและกาํจดัขยะมูลฝอยทเีหมาะสม  MINOR
    7.2 การจดัการซากสตัว ์ปฏบิตัติามสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์ MAJOR    7.3 มกีารเก็บกวาดและจดัการมูลโคทเีหมาะสม MINOR    7.4 ในกรณีนําเสยีทตีอ้งการจะปล่อยลงแหล่งนําสาธารณะ ใหม้รีะบบบําบดั MINOR          นําเสยีใหเ้หมาะสมและมคีณุภาพนําตามมาตรฐานคณุภาพนําทงิตามที          ราชการกาํหนด

     8.1.1 ผูร้ดีนมตอ้งมสีุขภาพด ีปราศจากโรคตดิตอ่ทจีะแพรก่ระจายเชอืมา MAJOR             ยงัโคนมหรอืนํานม     8.1.2 ผูร้ดีนมตอ้งปฏบิตัติามหลกัสุขลกัษณะส่วนบุคคลทดีี MAJOR
    8.2.1 ตอ้งเตรยีมแม่โคกอ่นทาํการรดีนมใหส้ะอาด MAJOR             ทาํความสะอาดบรเิวณเตา้นมกอ่นทาํการรดีนมทกุครงั     8.2.2 กอ่นรดีนมใหร้ดีนม 2-3 ครงัเพอืทดสอบนํานมวา่ผดิปกตหิรอืไม่ MAJOR              และมกีารทดสอบเตา้นมอกัเสบทกุเตา้ กอ่นรดีนมลงถงัรวม     8.2.3 กรณีทใีชย้ากบัโคนม ตอ้งพน้ระยะหยดุยากอ่นรดีนํานมเพอืจาํหน่าย MAJOR              และใหส้่งนํานมตรวจสอบยาปฏชิวีนะตกคา้ง
     8.3.1 รดีนมใหถ้กูตอ้งตามหลกัวธิ ีและหลงัรดีนมเสรจ็ตอ้งจุม่หวันมใน MAJOR              นํายาจุม่หวันมทกุครงั     8.3.2 อุปกรณแ์ละภาชนะรองรบันํานมดบิตอ้งสะอาด ไม่มกีลนิอบัหรอืบูด MAJOR              ผวิเรยีบไม่มรีอยเชอืมตอ่ ไม่ทาํปฏกิิรยิากบันํานมดบิ และทาํความ              สะอาดฆ่าเชอืกอ่นและหลงัการใช ้     8.3.3 หลงัจากรดีนมเสรจ็ตอ้งทาํความสะอาดอุปกรณร์ดีนม กรณีใชเ้ครอืง MAJOR              รดีนมใหถ้อดชนิส่วนออกลา้งและผงึลมใหแ้หง้ทกุครงั
     8.4.1 นํานมดบิทีรดีไดแ้ละบรรจใุนถงั ตอ้งรบีขนส่งไปยงัศนูยร์วบรวมนํา MAJOR              นมดบิหรอืโรงงานแปรรปูใหเ้รว็ทสีุด
     8.4.2 หลงัจากส่งนํานมแลว้ ตอ้งทาํความสะอาดถงันมโดยเรว็ MAJOR
     8.5.1 เนือนมไม่รวมมนัเนย (solid not fat) ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 8.25 MAJOR
     8.5.2 โปรตนี (PROTEIN) ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 3.0 MAJOR
     8.5.3 ไขมนันม (Fat) ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 3.35 REC
     8.5.4 ธาตนํุานมทงัหมด (TOTAL SOLIDS) ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 12 MAJOR
     8.5.5 จดุเยอืกแข็ง หรอืคา่ความถว่งจาํเพาะ REC
             - จดุเยอืกแข็งควรมคีา่ระหวา่ง -0.520 °C ถงึ -0.525 °C             - ความถว่งจาํเพาะท ี20 องศาเซลเซยีส  มคีา่ 1.028     8.5.6 ชวัโมงการเปลยีนสขีองเมทธลีนีบลูมากกวา่ 4 ชม. หรอืรซีาซรูนี MAJOR              มากกว่า 4.5 จดุ อ่านผลท ี1 ชม.     8.5.7 ปรมิาณจลุนิทรยีท์งัหมด ไม่มากกวา่ 400,000 โคโลนี/มลิลลิติร MAJOR     8.5.8 ปรมิาณจลุนิทรยีโ์คไลฟอรม์ ไม่มากกว่า 10,000 โคไลนี/มลิลลิติร MAJOR     8.5.9 ปรมิาณจลุนิทรยีท์นรอ้น ไม่มากกว่า 1,000 โคไลนี/มลิลลิติร MAJOR     8.5.10 ปรมิาณเซลลโ์ซมาตกิ ไม่เกนิ 500,000 เซลล/์มลิลลิติร MAJOR     8.5.11 ยาปฏชิวีนะใหผ้ลลบเมอืทดสอบ Delvo test  หรอื AM test หรอื MAJOR                ชดุทดสอบของกรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

   8.2 การเตรยีมแม่โคก่อนการรดี

หวัขอ้

8. การผลตินํานมดบิ

              หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนการตรวจประเมนิมาตรฐานฟารม์โคนม

7. สงิแวดลอ้ม

ผลการตรวจ
6. สวสัดภิาพสตัว ์

   8.1 ผูร้ดีนม

    8.3 การรดีนม

    8.4 การขนส่งนํานมดบิ

   8.5  คุณภาพนํานมดบิ
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เกณฑก์าร หมายเลขพจิารณา ประเมนิ แกไ้ข1 แกไ้ข2 CAR

     9.1 มรีะบบบันทกึขอ้มลูโดยใชแ้บบ ผท.1 ของกรมปศสุัตว ์หรอืบันทกึที MAJOR            ใกลเ้คยีงกับ ผท. 1
     9.2 มรีะบบการบันทกึขอ้มลูเกยีวกับการบรหิารฟารม์ เชน่ ขอ้มลูดา้นบคุลากร MINOR           การฝึกอบรม ขอ้มลูดา้นสขุภาพ บคุลากร การฝึกอบรม ขอ้มลูดา้นสขุภาพ
     9.3 มรีะบบการบันทกึขอ้มลูเกยีวกับการจัดการดา้นผลผลติ เชน่ ขอ้มลูตัวโค MINOR         อาหารและนํา  การจัดการฟารม์  สขุภาพสัตว ์ การใหผ้ลผลติ  ผลวเิคราะห์
    9.4 มกีารจัดเก็บขอ้มลูไวไ้มน่อ้ยกวา่ 3 ปี สําหรับขอ้มลูประจําตัวโคนม MINOR          ใหเ้ก็บไวต้ลอดอายโุค MINOR

ตอ่ระบบการผลติ
และไมม่ผีลรา้ยแรงตอ่ระบบการผลติ
ขอ้บกพรอ่งได ้

              หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนการตรวจประเมนิมาตรฐานฟารม์โคนม

หมายเหตุ
MAJOR หมายถงึ สงิทไีมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดการปฏบัิตทิางการเกษตรทดีหีรอืมาตรฐานฟารม์เลยีงสัตวแ์ละสง่ผลรา้ยแรง
MINOR หมายถงึ สงิทไีมเ่ป็นไปตามขอ้กําหนดการปฏบัิตทิางการเกษตรทดีหีรอืมาตรฐานฟารม์เลยีงสัตวใ์นบางสว่น
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถงึ สงิทไีมถ่อืเป็นขอ้บกพรอ่ง แตห่ากปลอ่ยทงิไวห้รอืละเลย อาจนําไปสู่

หวัขอ้ ผลการตรวจ
9. การบนัทกึขอ้มลู


