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แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร  

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปกี 

แนวปฏิบัตินี้ ใช้อธิบายขยายความทางวิชาการครอบคลุมเหตุผลและการปฏิบัติในแต่ละข้อก าหนด  

ในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (มกษ. 6908-2560) 

การตรวจประเมิน การให้การรับรอง และการให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับสถานที่

ฟักไข่สัตว์ปีกให้ถือตาม มกษ. 6908-2560 

คําอธิบายของข้อกําหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่

ฟักไข่สัตว์ปีก (มกษ. 6908-2560)  

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมข้อก าหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 

เพื่อการผลิตลูกไก่และเป็ดเท่านั้น ตั้งแต่องค์ประกอบของสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก น้ าที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ 

การจัดการสถานที่ฟักไข่ การรับไข่ฟัก การจัดการไข่ฟัก การฟักไข่ การจัดการลูกสัตว์ปีกหลังการฟัก  

การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค การใช้สารเคมี ยาสัตว์ การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก 

การจัดการส่ิงแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตลูกสัตว์ปีกที่แข็งแรงและมีสุขภาพดี

เพื่อการคา้ 

 

2. นิยาม  

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 สถานที่ฟักไข ่(hatchery) หมายถึง สถานที่ฟักไขสั่ตว์ปกี เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตลูกสัตว์ปีก 

2.2 ตู้ฟัก (setter/setting machine) หมายถึง ตู้ที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ และ 

การกลับไข่ขณะฟักเพื่อให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตพร้อมเกิดเป็นลูกสัตว์ปีก 

2.3 ตู้เกิด (hatcher/hatching machine) หมายถึง ตู้ส าหรับลูกสัตว์ปีกออกจากไข่หลังผ่านกระบวนการ 

ฟักไขจ่ากตู้ฟักตามข้อ 2.2 แลว้ โดยมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการระบายอากาศ ให้เหมาะสม 

2.4 ไข่ลม (infertiled egg) หมายถึง ไข่ที่ไมไ่ด้รับการผสมจากเชื้อตัวผู้ 

2.5 ไข่ตายโคม (death-in-shell/unhatched egg) หมายถึง ไข่ที่ไดร้ับการผสมและพัฒนาเป็นตัวอ่อนแล้ว 

แต่ตายระหวา่งการฟัก 
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3. ข้อก าหนด  

รายการที ่ 1. องค์ประกอบของสถานที่ฟักไข่ 

1.1 สถานที่ตั้ง 

ข้อก าหนด 1.1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากหน่วยราชการส่วนท้องถิ่น 

คําอธิบาย 

ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้

กิจการใดเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขทั่วไปให้ผู้ด าเนิน

กิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกัน

อันตรายต่อสุขภาพ  

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ซึ่งออกตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 31 ก าหนดให้กิจการเพาะพันธุ์ 

เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิดถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ดังนั้นผู้ประกอบการสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ต้องมีหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าได้รับการยินยอมจากหน่วย

ราชการส่วนท้องถิ่น 

รายการที ่ 1. องค์ประกอบของสถานที่ฟักไข่ 

1.1 สถานที่ตั้ง 

ข้อก าหนด 1.1.2 ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการเป็นสถานที่ฟักไข่  และมีแหล่งน้ าสะอาด

เพียงพอเพื่อใช้ในสถานที่ฟักไข่ 

คําอธิบาย 

ท าเลที่ต้ังสถานที่ฟักไข่เป็นองค์ประกอบที่ต้องให้ความส าคัญ การเลือกสถานที่ตั้งควรค านึงถึงความสะดวก

ในด้านการจัดการการผลิต แหล่งน้ าที่เหมาะสมและเพียงพอ การป้องกัน ควบคุม และก าจัดโรค รวมทั้ง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก  

สถานที่ฟักไข่ควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการจัดการ สามารถขนส่งไข่ฟักและอุปกรณ์ต่างๆ 

รวมถึงการเคล่ือนย้ายลูกสัตว์ปีก และไม่ควรเป็นพื้นที่ราบลุ่มท่ีเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมขัง โดยพิจารณาจาก

ลักษณะภูมิประเทศ ทิศทางการระบายน้ า ประวัติการเกิดน้ าท่วมขังในบริเวณนั้น ซึ่งผู้ประกอบการอาจต้อง

มีการถมพื้นที่เพื่อปรับระดับให้สูงกว่าปกติ นอกจากนี้ควรมีแหล่งน้ าที่เหมาะสมและมีปริมาณเพียงพอ

ส าหรับการใช้งานตลอดช่วงการผลิต เพื่อใหก้ารผลิตลูกสัตว์ปีกมีคุณภาพและสุขภาพที่ดี 
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รายการที ่ 1. องค์ประกอบของสถานที่ฟักไข่ 

1.1 สถานที่ตั้ง 

ข้อก าหนด 1.1.3 ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เส่ียงต่อการปนเปื้อนของอันตรายทางกายภาพ เคม ี

และชีวภาพ เว้นแต่มีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ 

คําอธิบาย 

อันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพจากแหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น ขยะหรือของเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรม ของเสียจากแหล่งชุมชน การชะล้างสารเคมีจากแหล่งเกษตรกรรมที่มีการใช้วัตถุอันตรายทาง

การเกษตร รวมทั้งของเสียจากฟาร์มเล้ียงสัตว์ชนิดอื่น อาจส่งผลต่อคุณภาพการผลิตลูกสัตว์ปีก ดังนั้น

สถานที่ฟักไข่ต้องห่างจากแหล่งชุมชน และต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความเส่ียงจากการรั่วไหลหรือ

ปนเปื้อนของส่ิงที่อาจเป็นอันตราย เช่น แหล่งรวมขยะ สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการใช้สารเคมี

ในกระบวนการผลิตหรือการล้างท าความสะอาดเครื่องจักร  

ในกรณีสงสัยว่ามีความเส่ียงต่ออันตรายทางเคมี ควรมีการสุ่มเก็บตัวอย่างดินและน้ าตามความเส่ียงของ

การปนเปื้อนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และผู้บริโภค เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนจากวัตถุหรือส่ิงที่เป็น

อันตราย และเก็บใบแจ้งผลการวิ เคราะห์ไว้ เป็นหลักฐาน  และมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อน  

เช่น มีบ่อบ าบัดน้ าก่อนน ามาใช้ หรือจัดท าแนวกันชนรอบพื้นที่สถานที่ฟักไข่ 

นอกจากนี้ สถานที่ฟักไข่ต้องต้ังแยกออกจากฟาร์มสัตว์ปีกชนิดอื่นที่สามารถก่อให้เกิดการแพร่กระจายของ

เชื้อโรค และควรอยู่ห่างจากแหล่งอพยพของสัตว์ปีกธรรมชาติ แหล่งรวมสัตว์ปีก เช่น ตลาดค้าสัตว์ปีก  

โรงฆ่าสัตว์ปีก โรงงานรวบรวมหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมูลหรือซากสัตว์ปีก อย่างน้อย 5 กิโลเมตร หรือ 

หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องมีมาตรการอื่นๆ ท่ีสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของโรคมาสู่สถานที่ฟักไข่ได้  

รายการที ่ 1. องค์ประกอบของสถานที่ฟักไข่ 

1.2 ผังและลักษณะสถานที่ฟักไข่ 

ข้อก าหนด 1.2.1 พื้นที่มีขนาดเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณการผลิต ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม มีรั้วรอบบริเวณสถานที่ฟักไข ่มีทางเข้าและทางออกที่ชัดเจน 

คําอธิบาย  

สถานที่ฟักไข่ที่มีขนาดเพียงพอ จะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดต าแหน่ง ระยะห่างระหว่างอาคาร และ

จัดแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสม มีการถ่ายเทอากาศที่ดี และป้องกันการแพร่กระจายของ  

เชื้อโรคระหว่างอาคารและพื้นที่ส่วนต่างๆ ได้  

สถานที่ฟักไข่ต้องมีรั้วรอบบริเวณสถานที่ฟักไข่ ที่สามารถป้องกันการเข้าของคนและสัตว์ต่างๆ เช่น สุนัข 

โค เพื่อลดความเส่ียงในการน าเชื้อโรคเข้าสู่สถานที่ฟักไข่ ต้องมีทางเข้าและทางออกที่ชัดเจนและมีระบบ
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ป้องกันเชื้อโรคก่อนเข้าและออกจากพื้นที่สถานฟักไข่  ถนนภายในสถานที่ฟักไข่ควรใช้วัสดุคงทน มีสภาพ

และความกว้างเหมาะสม สะดวกในการคมนาคมภายในสถานประกอบการ และการขนส่งล าเลียงอุปกรณ์ 

รวมท้ังผลผลิตท่ีเขา้และออกจากสถานที่ฟักไข ่

รายการที ่ 1. องค์ประกอบของสถานที่ฟักไข่ 

1.2 ผังและลักษณะสถานที่ฟักไข่ 

ข้อก าหนด 1.2.2 อาคารและพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น อาคารที่ฟักไข่ พื้นที่เก็บอุปกรณ์ บริเวณรวบรวม

ของเสียจากกระบวนการผลิตก่อนน าไปท าลาย ส านักงาน ต้องแบ่งเป็นสัดส่วนและแยกออกจากที่พักอาศัย

อย่างชัดเจน 

คําอธิบาย  

การจัดแบ่งพื้นที่ภายในสถานที่ฟักไข่ออกเป็นสัดส่วนเป็นส่ิงหนึ่งที่ช่วยให้การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ในกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดการไข่ฟัก การฟักไข่ การจัดการลูกสัตว์ปีกหลังการฟัก การขนส่ง  

การรวบรวม และการจัดการผลผลิต ด าเนินการได้ง่ายและสะดวก รวมทั้งการวางแผนและการด าเนินงาน

เพื่อควบคุมป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ต้องมีการวางผังอาคารและพื้นที่ปฏิบัติงานที่ดีมีเนื้อที่กว้างขวางเพียงพอ ขนาดและจ านวนอาคารที่ใช้

ปฏิบัติงานเหมาะสมกับปริมาณการผลิต และมีขอบเขตชัดเจน รวมถึงมีการจัดแบ่งอาคารอย่างมีระเบียบ 

แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และมีแผนผังแสดงต าแหน่งของสถานที่ต่างๆ ไว้อย่าง

ชัดเจน เช่น ทางเข้า-ออก ถนน พื้นที่ฟักไข่ พื้นที่พ่นฆ่าเชื้อโรคที่รถ พื้นที่ส านักงาน ที่จอดรถ ต าแหน่ง

ที่ต้ังของพื้นที่เก็บอุปกรณ์ พื้นที่รวบรวมของเสียจากกระบวนการผลิตก่อนน าไปท าลาย เครื่องก าเนิดไฟฟ้า

ส ารอง ห้องเก็บเวชภัณฑ์และสารเคมี อุปกรณ์ดับเพลิง ห้องหรืออุปกรณ์ปฐมพยาบาล จุดสูบบุหรี่ พื้นที่

บ าบัดน้ าเสีย พื้นที่รวบรวมขยะและส่ิงปฏิกูลต่างๆ แหล่งน้ าใช้และสถานที่เก็บกักน้ า รวมทั้งต้องมีสถานที่

จ าเป็นอื่นๆ ในกรณีฉุกเฉิน เช่น จุดรวมพล แหล่งน้ าส ารอง หากมีที่พักอาศัยต้องแยกเป็นสัดส่วนจาก

อาคารและพื้นที่ปฏิบัติงานอยา่งชัดเจน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคภายในสถานที่ฟักไข่  

รายการที ่ 1. องค์ประกอบของสถานที่ฟักไข่ 

1.3 อาคารทีฟ่ักไข่ 

ข้อก าหนด 1.3.1 จัดแบ่งพื้นที่ภายในอาคารให้เป็นสัดส่วน และแยกพื้นที่ส่วนสะอาดออกจากส่วนที่

ไม่สะอาด 

คําอธิบาย  

ภายในอาคารฟักไข่ต้องมีการจัดแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน เพื่อลดโอกาสการปนเปื้อนข้าม (cross 

contamination)  โดยแยกทางเข้าและทางออกอย่างชัดเจน และแยกพื้นที่ส่วนสะอาด เช่น พื้นที่รับไข่ฟัก 
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พื้นที่ฆ่าเชื้อผิวเปลือกไข่ พื้นที่เก็บไข่ฟัก พื้นที่ตู้ฟักไข่ ออกจากส่วนที่ไม่สะอาดซึ่งอาจมีการปนเปื้อนของ

ขนและมูลของลูกสัตว ์เช่น พื้นที่ตู้เกิด พื้นที่คัดคุณภาพและดูแลลูกสัตว์ปีกระหว่างรอขนส่ง พื้นที่รวบรวม

ของเสียจากการผลิต พื้นที่ล้างอุปกรณ์ ห้องอาบน้ าก่อนเข้าในอาคารฟักไข ่และส านักงาน  

นอกจากนี้เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน และสามารถป้องกันและควบคุมเชื้อก่อโรคภายในอาคารฟักไข่ได้ 

การวางผังอาคารฟักไข่ในการปฏิบัติงานควรเป็นแบบทิศทางเดียว (One-way production flow) ที่มี 

ความสอดคล้องกับกระบวนการท างาน ตั้งแต่ขั้นตอนการรับไข่ฟักไปจนถึงการขนส่งลูกสัตว์ปีกออกจาก 

โรงฟัก ไม่มีการย้อนกลับไปกลับมา หรือมีมาตรการอื่นๆ ท่ีสามารถป้องกันการปนเปื้อนข้ามได้ 

รายการที ่ 1. องค์ประกอบของสถานที่ฟักไข่ 

1.3 อาคารทีฟ่ักไข่ 

ข้อก าหนด 1.3.2 พื้นผิวภายในอาคารต้องมีผิวเรียบ ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อง่าย 

ข้อก าหนด 1.3.3 มีระบบควบคุมการไหลเวียนอากาศ อุณหภูมิ และแสงสว่างเพียงพอเหมาะสมกับ

การปฏิบัติงาน 

คําอธิบาย 

อาคารฟักไข่ที่ดีต้องมีโครงสร้างแข็งแรง สร้างด้วยวัสดุคงทน ออกแบบให้ง่ายต่อการบ ารุงรักษาและ 

ท าความสะอาด  มีหลังคาส าหรับกันแดดกันฝน และมีการระบายอากาศที่ดี พื้นผิวอาคารต้องเป็นวัสดุผิวเรียบ 

สามารถท าความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย นอกจากนี้ต้องมรีะบบควบคุมการไหลเวียนอากาศ อุณหภูมิ และ

แสงสว่างทีเ่หมาะสมตามคู่มือการปฏิบัติงาน  

รายการที ่ 2. น้ าใช้ส าหรับสถานที่ฟักไข่ 

ข้อก าหนด 2.1 แหล่งน้ าที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ต้องอยู่ในบริเวณที่ป้องกันการปนเปื้อนจากส่ิงที่เป็นอันตราย 

คําอธิบาย 

การพิจารณาเลือกแหล่งน้ าส าหรับสถานที่ฟักไข่ เป็นส่ิงส าคัญที่จะช่วยลดผลกระทบและความเส่ียงต่อ 

การด าเนินกิจการ  แหล่งน้ าใช้ส าหรับสถานที่ฟักไข่ ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่เส่ียงต่อการปนเปื้อนของ

อันตรายจากแหล่งก าเนิดมลพิษ หรือไม่ได้รับผลกระทบจากแหล่งก าเนิดมลพิษ เช่น สถานประกอบการ

อุตสาหกรรม ของเสียจากแหล่งชุมชน รวมถึงน้ าเสียจากโรงเรือน และบ้านพักอาศัย หากหลีกเล่ียงไม่ได้

ต้องมีมาตรการที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนหรือผลกระทบดังกล่าวเข้าสูแ่หล่งน้ าที่ใช้ในสถานที่ฟักไข ่
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รายการที ่ 2. น้ าใช้ส าหรับสถานที่ฟักไข่ 

ข้อก าหนด 2.2 น้ าที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ต้องเป็นน้ าที่สะอาด เหมาะสมในการใช้งาน 

คําอธิบาย  

น้ าที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ต้องเป็นน้ าสะอาด มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพเหมาะสมต่อการน ามาใช้

ประโยชน์ในการปฏิบัติงานแต่ละประเภท สถานที่ฟักไข่ควรมีระบบจัดการคุณภาพน้ า ซึ่งอาจเป็นระบบ

เครื่องกรองน้ า มีบ่อพักน้ าที่สามารถบ าบัดน้ าก่อนน าไปใช้งาน หรือมีระบบน้ าหมุนเวียนแบบปิดที่มี 

การบ าบัดน้ าก่อนใช้งาน เพื่อลดการปนเปื้อนจากส่ิงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสัตว์และผู้บริโภค  

น้ าที่ใช้ในสถานที่ฟักไข่ต้อง 

เป็นน้ าสะอาดและปริมาณโลหะหนักและจุลินทรีย์เป็นไปตามเกณฑ์ ในรายการดังต่อไปนี้ 

(1) โลหะหนัก 

- สารหนู (As)      ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร  

- แคดเมียม (Cd)     ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร  

- ตะกั่ว (Pb)      ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร  

- ปรอท (Hg)       ไม่เกิน 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร  

(2) จุลินทรีย ์

- จุลินทรีย์ท่ีตรวจพบโดยวิธี Standard plate count ไม่เกิน 500 CFU ต่อมิลลิลิตร  

- โคลิฟอร์ม (Coliform)       น้อยกว่า 2.2 MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร 

- อีโคไล (E. coli)     ไม่พบ 

- แซลโมเนลลา (Salmonella spp.)   ไม่พบ  

โดยมีผลตรวจตัวอย่างคุณภาพน้ าในรายการข้างต้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจประเมินครั้งแรก และ

ตรวจตัวอย่างคุณภาพน้ าอย่างน้อย 1 ครั้งต่อรอบการต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน  ทั้งนี้ในช่วงที่มี

สภาพแวดล้อมเส่ียงต่อการน าไปใช้ในการผลิตหรือมีความสงสัยในคุณภาพน้ า ควรมีการตรวจคุณภาพน้ า

บางรายการตามความเส่ียงของการปนเปื้อนอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และผู้บริโภคเพื่อ

วิเคราะห์การปนเปื้อนจากวัตถุหรือส่ิงที่เป็นอันตราย   
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รายการที ่ 3. การจัดการสถานที่ฟักไข่ 

3.1 คู่มือการปฏิบัติงาน 

ข้อก าหนด 3.1.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ส าคัญภายในสถานท่ีฟักไข่ 

เช่น การจัดการไข่ฟัก การจัดการลูกสัตว์ปีก การจัดการด้านสุขภาพสัตว์ การใช้สารเคมี การจัดการสวัสดิภาพ

ลูกสัตว์ปีก การท าความสะอาดและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ การจัดการด้านส่ิงแวดล้อม  

คําอธิบาย 

คู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงรายละเอียดการจัดการตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ

สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก เป็นส่ิงส าคัญในการด าเนินกิจการสถานที่ฟักไข่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย

ความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ มีวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง ทันเวลา และลดความเสียหายในการประกอบ

กิจการ 

สถานที่ฟักไข่ต้องมีแนวทางการท างานในขั้นตอนต่างๆ ที่ชัดเจนตลอดการผลิต และต้องมีคู่มือการปฏิบัติงาน

ที่แสดงให้เห็นวิธีการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนการผลิต การจัดการสถานที่ฟักไข่  การป้องกันและควบคุมโรค 

การจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ และการดูแลสุขภาพลูกสัตว์ปีก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ดังตอ่ไปนี้ 

(1) การป้องกันและควบคุมโรค เช่น การสุขาภิบาลภายในโรงฟัก สุขอนามัยส่วนบุคคล การใช้สารเคมี 

(2) การจัดการไข่ฟักและการฟักไข่ 

(3) การจัดการลูกสัตว์ปีก 

(4) การจัดการสุขภาพสัตว์ ประกอบด้วยโปรแกรมการใช้วัคซีน การใช้ยา สารเคมี  

(5) การท าความสะอาดและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

(6) การควบคุมสัตวพ์าหะ 

(7) การจัดการเรื่องสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยแสงสว่าง อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ 

การจัดการของเสีย การจัดการไข่ลม ไข่ตายโคม ไข่ที่ไม่ได้คุณภาพ และลูกสัตว์ปีกคัดท้ิง 

(8) การคุ้มครองและดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก  

รายการที ่ 3. การจัดการสถานที่ฟักไข่ 

3.2 บุคลากร 

ข้อก าหนด 3.2.1 มีจ านวนบุคลากรพอเหมาะกับปริมาณการผลิตลูกสัตว์ปีก มีการจัดแบ่งหน้าที่และ

ความรับผดิชอบอย่างชัดเจนโดยค านึงถึงการปนเปื้อนข้าม (cross contamination) 

ข้อก าหนด 3.2.2 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง และใบรับรอง

เป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 

ข้อก าหนด 3.2.3 มีผู้ปฏิบัติงานที่จบการศึกษาทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

ท าหน้าทีดู่แลการฟัก 
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คําอธิบาย  

การจัดการบุคลากรที่ดี เป็นตัวแปรหนึ่งทีท่ าให้กิจการสถานที่ฟักไข่ประสบความส าเร็จ สถานที่ฟักไข่ต้องมี

จ านวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณการผลิต โดยจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของ

บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถและความถนัด ระบุแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติงานแต่ละต าแหน่งอยา่งชัดเจนโดยค านึงถึงการปนเปื้อนข้าม 

สัตวแพทย์ และสัตวบาลเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญ  จึงต้องมีการก าหนดคุณสมบัติและภาระงานใน   

ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) สัตวแพทย์ คือ ผู้ควบคุมก ากับดูแลด้านสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยภายในสถานที่ฟักไข่ ตลอดจนรับผิดชอบ 

ดูแลสวัสดิภาพของลูกสัตว์ปีก สัตวแพทย์ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และได้รับใบรับรอง 

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกซึ่งออกโดยกรมปศุสัตว์ โดยสัตวแพทย์ 1 คน รับผิดชอบในการดูแล 

ลูกสัตว์ปีกที่ผลิตไม่เกิน 2,000,000 ตัวต่อสัปดาห ์

(2) สัตวบาล คือ ผู้ควบคุมดูแลการฟักไข่ที่จบการศึกษาทางสัตวบาล/สัตวศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

หรือเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี โดยสัตวบาล 1 คน ดูแลลูกสัตว์ปีกที่ผลิตได้ ไม่เกิน 500,000 ตัว

ต่อสัปดาห ์  

รายการที ่ 3. การจัดการสถานที่ฟักไข่ 

3.2 บุคลากร 

ข้อก าหนด 3.2.4 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ และได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถ

จัดการสถานที่ฟักไข่ได้อย่างถูกต้อง 

คําอธิบาย 

การปฏิบัติงานในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการจะช่วยให้ลูกสัตว์ปีกมีอัตรารอดสูง  

ได้ผลิตผลที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐาน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานและหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการสามารถติดตามกฎระเบียบ และมีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ

เทคนิคการผลิตที่เป็นปัจจุบันในระหว่างการฝึกอบรม และต้องบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมลงในประวัติ

บุคลากร เช่น 

 - การจัดการเรื่องการดูแลไข่ฟักและลูกสัตว์ปีก 

 - การเตรียมสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 

 - หลักสวัสดิภาพสัตว์ปีก 

 - สุขลักษณะส่วนบุคคล 

 - การสุขาภิบาล 
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 - การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ สารเคมีรั่วไหล 

- การใช้เวชภัณฑ์ ชีวภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ส าหรับสัตว์ 

- ระบบประกันคุณภาพ เช่น GAP, HACCP 

รายการที ่ 3. การจัดการสถานที่ฟักไข่ 

3.2 บุคลากร 

ข้อก าหนด 3.2.5 ผู้ปฏิบัติงานในอาคารฟักไข่ต้องมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี และได้รับการตรวจ

สุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

คําอธิบาย 

การมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ฟักไข่เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการป้องกันหรือ 

ลดการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคที่ส าคัญจากผู้ปฏิบัติงานสู่ลูกสัตว์ปีกที่ผลิตได้ 

ผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลอย่างสม่ าเสมอตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และได้รับการตรวจ

สุขภาพตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บบันทึกข้อมูลการตรวจ

สุขภาพประจ าปี ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานแสดงอาการป่วยหรือบาดเจ็บที่เส่ียงต่อการแพร่เชื้อ เช่น มีไข้  

เจ็บคอ ท้องร่วง อาเจียน ต้องแจ้งผู้จัดการสถานท่ีฟักไข่ให้ทราบและไม่ให้เข้าปฏิบัติงานภายในอาคารฟักไข่

จนกว่าจะหายป่วยเป็นปกติ 

รายการที ่ 3. การจัดการสถานที่ฟักไข่ 

3.2 บุคลากร 

ข้อก าหนด 3.2.6 มีการจัดการแรงงานที่ดี ดังนี้ 

  (1) มีหนังสือสัญญาการจ้างงาน 

  (2) จ้างแรงงานที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

  (3) กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและ 

มีใบอนุญาตท างาน 

  (4) จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

  (5) จัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

  (6) ปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน   

คําอธิบาย  

บุคลากรหรือแรงงานเป็นส่ิงส าคัญในการด าเนินกิจการสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก  ผู้ประกอบการจึงต้องมี 

การจัดการแรงงานที่เหมาะสม ดังนี้ 
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(1) มีหนังสือสัญญาการจ้างงาน 

หนังสือการจ้างงาน เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการจ้างงาน ผู้ประกอบการ (นายจ้าง) ควรท าหนังสือสัญญา 

การจ้างงานกับลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาที่ลูกจ้างเข้าใจ เพื่อระบุสภาพการจ้าง เช่น หน้าที ่ 

ความรับผิดชอบ อัตราค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับ โดยเป็นการตกลงยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย และ

ลูกจ้างมาท างานด้วยความสมัครใจไม่ถูกบังคับ 

(2) จ้างลูกจ้างที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างด้วยความรับผิดชอบและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นายจ้างควรจ้าง

ลูกจ้างที่มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

(3) กรณีเป็นแรงงานต่างด้าวต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีใบอนุญาตท างาน 

การจ้างแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการช่วยภาครัฐลดปัญหาทางสังคม นอกจากนี้ การจ้างแรงงาน

ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นความผิดและมีโทษตามที่กฎหมายก าหนด  นายจ้างควรหาความรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่ เกี่ยวข้อง  และจ้างแรงงานต่างด้ าวที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น  

โดยต้องมีหนังสือเดินทาง (passport) หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐาน เช่น บัตรประจ าตัวคน

ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  และมีใบอนุญาตท างาน 

(4) จัดสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและพอเพียง 

การมีสวัสดิการที่ดีส าหรับผู้ใช้แรงงาน จะท าให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีก าลังใจในการท างาน และมี

ความเอาใจใส่ต่องาน นายจ้างต้องมีการจัดระบบสวัสดิการต่อลูกจ้างอย่างพอเพียง เช่น บ้านพักที่มีอากาศ

ถ่ายเทสะดวก เป็นสัดส่วน ปลอดภัย มีห้องน้ าและห้องสุขาที่สะอาดและเพียงพอ มีน้ าสะอาดส าหรับดื่ม มีน้ าใช้ 

มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

(5) จัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 

การท างานในสถานที่ฟักไข่ มีการใช้เครื่องมือ สารเคมีต่างๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ 

จึงจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และคู่มือการใชง้านเพื่อความปลอดภัย   

ผู้ประกอบการต้องจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับลักษณะงาน

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ถุงมือ รองเท้าบูท หน้ากากอนามัย และจัดเตรียมคู่มือการใช้งานเครื่องมือ 

เครื่องจักร สารเคมี  

(6) ปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน 

การจ้างงานทั้งชายและหญิง ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจ

ปฏิบัติเช่นนั้นได้ 
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รายการที ่ 3. การจัดการสถานที่ฟักไข่ 

3.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

ข้อก าหนด 3.3.1 สถานที่ฟักไข่และอุปกรณ์ ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ 

คําอธิบาย  

สถานที่ฟักไข่ต้องมีระบบท าความสะอาดและฆ่าเชื้อสถานที่ รวมถึงอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและ 

ถูกสุขลักษณะ โดยมีแผนการท าความสะอาดและมีวิธีการฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสม และปฏิบัติตามแผนดังกล่าว 

เพื่อตัดวงจรของเชื้อโรคและช่วยป้องกันโรคทีจ่ะเกิดกับลูกสัตว์ปีก 

รายการที ่ 3. การจัดการสถานที่ฟักไข่ 

3.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

ข้อก าหนด 3.3.2 มีการตรวจประสิทธิภาพการท าความสะอาดภายในอาคาร ตู้ฟัก ตู้เกิด และอุปกรณ์

ฟักไข่ โดยเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา 

คําอธิบาย 

ภายหลังการท าความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่และอุปกรณ์หลังเสร็จส้ินการปฏิบัติงาน ต้องมีการตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ โดยสุ่มเก็บตัวอย่างตามแผนที่ก าหนด เพื่อตรวจหาระดับ

เชื้อแบคทีเรียและเชื้อราที่ตกค้างในตู้ฟัก ตู้เกิด อุปกรณ์ฟักไข่ และภายในอาคารฟักไข่  เพื่อให้มั่นใจว่า

สถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้มีความสะอาด และเป็นการเฝ้าระวังความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้น  

ในขั้นตอนการท าความสะอาด  

รายการที ่ 3. การจัดการสถานที่ฟักไข่ 

3.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

ข้อก าหนด 3.3.3 มีการบ ารุงรักษาสถานที่ฟักไข่และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี สามารถท างานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

คําอธิบาย  

การบ ารุงรักษา ซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยของลูกสัตว์ปีก

และผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพในการท างานให้สามารถด าเนินไปตามแผนที่ก าหนดไว้  

ผู้ประกอบการต้องซ่อมแซม บ ารุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี ปิดช่องหรือรูรั่วตามผนัง ประตู หลังคา 

ที่อาจเปิดโอกาสให้สัตว์พาหะเข้าสู่อาคารได้ รวมท้ังตรวจสอบและซ่อมแซมสภาพอุปกรณ์ที่ใช้งานให้อยู่ใน

สภาพที่ดีใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีแผนการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์แต่ละชนิดตามระยะเวลา 

และตามคู่มือการใชง้านของอุปกรณ์แต่ละชนิด และมีการจดบันทึกข้อมูล 
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รายการที ่ 3. การจัดการสถานที่ฟักไข่ 

3.3 การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

ข้อก าหนด 3.3.4 มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองและระบบสัญญาณเตือนกรณีระบบการท างานขัดข้อง 

ที่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คําอธิบาย 

ในปัจจุบันมีการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติที่ใช้ไฟฟ้าในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้คงที่ 

เหมาะสมต่อการฟักไข่ ดังนั้นสถานที่ฟักไข่ต้องมีการตรวจสภาพการท างานของอุปกรณ์ฟักไข่แบบ

อัตโนมัติที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และต้องมีสัญญาณเตือนกรณีขัดข้อง ทั้งนี้ควรตรวจสอบระบบ

สัญญาณเตือนให้สามารถใช้งานได้อย่างสม่ าเสมอ หากพบว่าช ารุดเสียหายต้องแก้ไขทันที และต้องมี

อุปกรณ์ส ารองและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า โดยเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองควรอยู่ใกล้อาคารฟักไข่เพื่อสะดวก 

ต่อการเปิดปิดเครื่อง  

รายการที ่ 4. การรับไข่ฟัก 

ข้อก าหนด 4.1 ไข่ฟักที่รับต้องมาจากฟาร์มท่ีไดร้ับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร

ที่ดีส าหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

คําอธิบาย 

ไข่ฟักทีจ่ะน าเข้าฟักต้องมาจากฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ที่ดี ปลอดจากโรคระบาดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับ

ฟาร์มไก่พันธุ์ (มกษ. 6903) หรือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มเป็ดพันธุ์ (มกษ. 6900)  

รายการที ่ 4. การรับไข่ฟัก 

ข้อก าหนด 4.2 บริเวณรับไข่ฟักต้องสะอาด และในการรับไข่ฟักต้องมีการตรวจสอบคุณภาพไข่ฟัก 

ทางกายภาพเบื้องต้น และตรวจสอบความสะอาดและความเหมาะสมของพาหนะที่ใช้ขนส่งไข่ฟัก 

คําอธิบาย 

บริเวณรับไข่ฟักต้องสะอาด สามารถป้องกันฝนและแสงแดดที่มากระทบไข่ฟักได้โดยตรง และควรมีพื้นที่

เหมาะสมกับปริมาณไข่ฟักและการปฏิบัติงาน ในการตรวจรับไข่ฟัก ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพไข่ 

ทางกายภาพเบื้องต้นว่ามีความเหมาะสมที่จะน ามาเข้าฟัก ตรวจสอบพาหนะขนส่งไข่ฟักว่าสะอาด             

มีการป้องกันการปนเปื้อนและรักษาคุณภาพของไข่ฟักระหว่างการขนส่ง  
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ในกรณีของการขนส่งไข่ฟักในระยะไกลและใช้เวลานาน ต้องใช้พาหนะระบบปิดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ

ไม่สูงกว่า 21°C และความชื้นสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่า 50% หรือตามคู่มือปฏิบัติงาน และควรระวังไม่ให้เกิด

หยดน้ าควบแน่นจับที่เปลือกไข่ ซ่ึงจะเป็นตัวน าเชื้อโรคที่ผิวไข่เข้าไปในฟองไข ่ 

ในกรณีที่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์ปีกอยู่ในรัศมีใกล้กับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกและใช้เวลาขนส่งส้ัน สามารถ

ขนส่งไข่ฟักด้วยพาหนะระบบเปิดที่สะอาด และมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการรักษาคุณภาพ 

ไข่ฟักระหว่างการขนส่ง 

รายการที ่ 5. การจัดการไข่ฟัก 

ข้อก าหนด 5.1 คัดเลือกไข่ฟักที่มีคุณภาพ ท าความสะอาด และฆ่าเชื้ออย่างถูกสุขลักษณะ 

คําอธิบาย 

ในการคัดคุณภาพไข่ฟักก่อนน าเข้าฟัก ต้องคัดแยกไข่ที่สกปรก บุบ แตกหรือมีรอยร้าว เปลือกบางหรือ

ขรุขระ รูปร่างหรือขนาดผิดปกติ และน าไปจัดการด้วยวิธีที่เหมาะสม ไม่ให้ปนกับไข่ปกติและไม่ก่อให้เกิด

การปนเปื้อนของเชื้อ โดยไข่ท่ีได้คุณภาพควรมีน้ าหนักไข่ตามมาตรฐานสายพันธุ์ 

มีการท าความสะอาดและต้องฆ่าเชื้อไข่ที่จะเข้าฟักในกรณีไม่ได้ด าเนินการมาก่อน หรืออาจมีการฆ่าเชื้อซ้ า

อีกครั้ง เพื่อก าจัดเชื้อที่อาจปนเปื้อนหลังจากการฆ่าเชื้อครั้งแรก โดยการฆ่าเชื้อผิวเปลือกไข่ฟักท าได้ 

โดยการรมควัน (fumigation) หรือการฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อในอัตราส่วนและปริมาณตามที่สัตวแพทย์

ก าหนด 

นอกจากนี้พนักงานคัดไข่จะต้องมีการฆ่าเชื้อที่มือ ทั้งก่อนปฏิบัติงานและระหว่างปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน

การปนเปื้อนข้าม และต้องมีการท าความสะอาด ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่สัมผัสกับไข่ ก่อนและหลังปฏิบัติงาน  

หากมีไข่ตกหล่นเสียหายระหว่างการคัดไข่ ควรเก็บท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโดยเร็ว 

รายการที ่ 5. การจัดการไข่ฟัก 

ข้อก าหนด 5.2 หากจ าเป็นต้องเก็บรักษาไข่ ให้เก็บในห้องที่สะอาดผ่านการฆ่าเชื้อ มีอุณหภูมิไม่สูงกว่า 

21°C และความชื้นสัมพัทธ์ไม่น้อยกว่า 50% หรือตามคู่มือปฏิบัติงาน 

คําอธิบาย 

ในกรณีที่จ าเป็นต้องมีการเก็บรักษาไข่ฟัก ต้องเก็บรักษาในห้องที่ควบคุมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  

เพื่อชะลอการเจริญเติบโตของตัวอ่อนที่ได้รับการผสมแล้ว โดยเก็บไว้ที่อุณหภูมิไม่สูงกว่า 21 °C ความชื้น

สัมพัทธ์ไม่น้อยกว่า 50% หรือตามคู่มือปฏิบัติงาน  
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ผู้ที่จะเข้าห้องเก็บไข่ฟัก ต้องมีการฆ่าเชื้อรองเท้าและมือก่อนเข้าห้องเก็บไข่ฟักทุกครั้ง โดยผู้ประกอบการ

ต้องจัดให้มีอุปกรณ์ท าความสะอาดฆ่าเชื้อรองเท้าและมือที่บริเวณทางเข้าห้องเก็บไข่  

ในห้องเก็บไข่ฟัก ควรมีการจัดวางไข่ฟักที่รับให้เป็นระเบียบ มีป้ายบ่งชี้สถานะ และจดบันทึกรายละเอียด

ของจ านวนไข่ฟัก แหล่งที่มา เช่น ฟาร์ม โรงเรือน ฝูง อายุ พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ วันที่เก็บไข่ที่ฟาร์ม  

วันที่รับไข่ที่สถานที่ฟัก เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในกรณีเกิดปัญหา และมีล าดับการจัดการเข้าฟักตาม

อายุไข่ฟัก และต้องมีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อห้องเก็บไข่เป็นประจ า หากมีไข่ตกหล่นเสียหายควรเก็บ

ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโดยเร็ว 

รายการที ่ 6. การฟักไข่ 

ข้อก าหนด 6.1 น าไข่เข้าตู้ฟักที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ให้เหมาะสมกับการฟักไข่แต่ละ

ช่วงอายุไข่ฟัก และปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงาน 

คําอธิบาย 

การควบคุมกระบวนการฟักในตู้ฟักให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง จะท าให้การฟักไข่ในตู้ฟัก

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกสัตว์ปีกมีคุณภาพดี  อุณหภูมิของไข่ฟักตั้งแต่เก็บจากฟาร์มพ่อแม่พันธุ์

จนกระทั่งน าเข้าตู้ฟักจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยในขั้นตอนการเก็บรักษาและขนส่ง อุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลง 

และเมื่อจะน าเข้าตู้ฟักอุณหภูมิจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมใน 

แต่ละขั้นตอนไม่ให้เย็น หรือร้อนเกินไป นอกจากนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้มีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ 

ที่รวดเร็วเกินไป เพราะจะท าให้เกิดการควบแน่นของน้ าบนผิวเปลือกไข่เป็นหยดน้ า (sweating) ซึ่งอาจ

ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าสู่ฟองไข่ได้ง่ายขึ้น 

จัดเรียงไข่เข้าตู้ฟัก ที่ควบคุมอุณหภูมิและ ความชื้นสัมพัทธ์ให้มีความเหมาะสมกับอายุไข่ฟัก ในบางกรณี 

สถานประกอบการอาจมีการเพิ่มอุณหภูมิจนอุณหภูมิของไข่ฟักใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องก่อนน าเข้าตู้ฟัก 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นคูม่ือปฏิบัติงาน 

ให้กลับไข่ทุกวันอย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง ถึง 6 ครั้ง หรือตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน การกลับไข่

ระหว่างการฟักจะส่งผลให้มีการกระจายของอุณหภูมิและความชื้ นบนฟองไข่แต่ละด้านสม่ าเสมอกัน 

ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในระยะเริ่มต้น และป้องกันไม่ให้ตัวอ่อนเจริญเติบโต 

ติดเย่ือเปลือกไข่ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้เกิดความสมดุลของการไหลของอากาศภายในตู้ฟักด้วย 

รายการที ่ 6. การฟักไข่ 

ข้อก าหนด 6.2 ส่องไข่ฟักเพื่อคัดแยกไข่ลม ไข่ตายโคม และไข่ท่ีไม่ได้คุณภาพออกและจดบันทึกข้อมูล 

ข้อก าหนด 6.3 ย้ายไข่ฟักไปสู่ตู้เกิดที่สะอาด และมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ 

ที่เหมาะสม 
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คําอธิบาย 

เมื่อครบระยะเวลาในตู้ฟักตามคู่มือปฏิบัติงาน ให้ย้ายไข่จากตู้ฟักเข้าตู้เกิดที่มีการควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน โดยในระหว่างขั้นตอนการย้ายไข่ฟัก 

จะต้องมีการส่องไข่ฟักเพื่อคัดแยกไข่ลมและไข่ตายโคมออก และจดบันทึกข้อมูลจ านวนไข่ที่น าเข้าตู้เกิด  

ไข่ลม และไขต่ายโคม และท าท าความสะอาดฆ่าเชื้อตู้ฟักหลังการใช้งาน หรือตามคู่มือปฏิบัติงาน 

การย้ายไข่ฟักจะต้องท าอย่างระมัดระวัง นุ่มนวล รวดเร็ว เนื่องจากในช่วงของการย้ายไข่ฟักเปลือกไข่ 

จะเปราะ จากการทีต่ัวอ่อนน าแคลเซียมจากเปลือกไข่ไปพัฒนาโครงสร้างของร่างกาย  

ต้องล้างท าความสะอาดฆ่าเชื้อตู้เกิดและถาดของตู้เกิด แล้วท าให้แห้ง ก่อนย้ายไข่ฟักเข้าตู้เกิด เนื่องจาก 

ไข่ฟักที่อยู่ในถาดท่ีเปียกจะมีอุณหภูมิไม่สม่ าเสมอ และมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย  

รายการที ่ 6. การฟักไข่ 

ข้อก าหนด 6.4 เมื่อครบก าหนดการฟัก ให้น าลูกสัตว์ปีกออกจากตู้เกิด เพื่อน าไปคัดแยกลูกสัตว์ปีก

ที่ไม่สมบูรณ์ 

ข้อก าหนด 6.5 ให้ก าจัดของเสียจากการฟักไข่ ท าความสะอาดฆ่าเชื้อถาดเกิด และตู้เกิดทุกครั้งหลังจาก 

น าลูกสัตว์ปีกออกจากตู้เกิด เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค หรือเป็นแหล่งสะสมของสัตว์พาหะ 

คําอธิบาย  

เมื่อครบก าหนดการฟัก ต้องตรวจสอบสภาพลูกสัตว์ปีกเพื่อจัดเรียงล าดับการน าลูกสัตว์ปีกออกจากตู้เกิด 

และให้น าลูกสัตว์ปีกออกจากตู้เกิด เพื่อน าไปคัดแยกลูกสัตว์ปีกที่ไม่สมบูรณ์ 

หลังจากน าลูกสัตว์ปีกออกจากตู้เกิดแล้ว ให้ก าจัดของเสียจากการฟักไข่ ซึ่งหมายรวมถึงเปลือกไข่ ไข่ลม 

ไข่ตายโคม ไข่ที่ตัวอ่อนยังไม่ตายแต่ไม่สามารถฟักออกมาได้ ทั้งที่เจาะและไม่เจาะเปลือก และท าความสะอาด

ฆ่าเชื้อถาดเกิดและตู้เกิดทุกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือเป็นแหล่งสะสมของสัตว์พาหะ 

รายการที ่ 7. การจัดการหลังการฟัก 

7.1 การคัดคุณภาพและแยกเพศลูกสัตว์ปีก 

ข้อก าหนด 7.1.1 คัดคุณภาพและแยกเพศลูกสัตว์ปีกโดยผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการฝึกอบรม และปฏิบัติงาน

จนมีความช านาญ และจดบันทึกข้อมูล 

ข้อก าหนด 7.1.2 คัดลูกสัตว์ปีกที่ไม่ได้คุณภาพออก และมีวิธีการจัดการที่เหมาะสม ไม่ให้เกิด     

ความทุกข์ทรมาน 
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ผู้คัดคุณภาพและแยกเพศลูกสัตว์ปีกต้องผ่านการฝึกอบรม และปฏิบัติงานจนมีความช านาญใน           

การปฏิบัติงานเพื่อคัดแยกลูกสัตว์ปีกที่ไม่ได้คุณภาพ รวมถึงการคัดแยกเพศอย่างถูกต้อง โดยตรวจ

ประเมินลักษณะโดยรวมของลูกสัตว์ปีกด้วยสายตา 

ให้คัดคุณภาพลูกสัตว์ปีก โดยลักษณะของลูกสัตว์ปีกที่ได้คุณภาพจะมีรูปร่างสมบูรณ์ ขนแห้งและฟู ไม่มีเย่ือ

เปลือกไข่ติดขน ท้องไม่บวม สะดือปิดสนิท และสะดือไม่ด า ในขณะที่ลักษณะของลูกสัตว์ปีกที่จะต้องคัดทิ้ง 

คือ ลูกสัตว์ปีกสะดือด า ท้องบวม สะดือปิดไม่สนิท ข้อขาแดง ขาดน้ า (dehydrate) อ่อนแอ บาดเจ็บ พิการ 

ขนาด และสีขนไม่ได้คุณภาพหรือปนเปื้อนไข่เน่า โดยลูกสัตว์ปีกที่ผิดปกติดังกล่าวหรือไม่ได้คุณภาพให้จับใส่

กล่องแยกต่างหาก ลูกสัตว์ปีกคัดท้ิงให้ท าลายด้วยวิธีที่ไม่ทรมานตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ เช่น การรมแก๊ส  

การใช้ใบมีดความเร็วสูง และจดบันทึกจ านวนและลักษณะความผิดปกติของลูกสัตว์ปีกคัดทิ้ง 

ในบางกรณี อาจมีการคัดแยกเพศลูกสัตว์ปีก และการจัดการอื่นๆ เพิ่มเติมตามคู่มือปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนนี้ต้องให้ความระมัดระวังเรื่องสุขอนามัยเป็นพิเศษ เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน

ต้องสัมผัสกับลูกสัตว์ปีกโดยตรง ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการฆ่าเชื้อที่มือทั้งก่อน และระหว่างปฏิบัติงาน  

และต้องมีการท าความสะอาด ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการคัดลูกสัตว์ปีกก่อนและหลังปฏิบัติงาน เพื่อป้องกัน

การปนเปื้อนข้าม 

รายการที ่ 7. การจัดการหลังการฟัก 

7.2 การให้วัคซีน 

ข้อก าหนด 7.2.1 การให้วัคซีนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 

ตามข้อก าหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์ 

คําอธิบาย 

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกเป็นผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ปีก โรคระบาด 

ที่ส าคัญ และการใช้ยาสัตว์ ดังนั้นการให้วัคซีน ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 

และตามข้อก าหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมการใช้ยาสัตว์  

และควรมีการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน (antibody titer) ต่อโรคในลูกสัตว์ปีกในกรณีที่จ าเป็น ตามดุลยพินิจ

ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 

สถานที่ฟักไข่ควรส่งเสริมสุขภาพลูกสัตว์ปีกให้มีภูมิคุ้มกันโรค โดยส่วนใหญ่มีการให้วัคซีนในลูกสัตว์ปีก

อายุ 1 วัน เพื่อสะดวกต่อการจัดการ และลดความเครียดของลูกสัตว์ปีก 
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รายการที ่ 7. การจัดการหลังการฟัก 

7.3 การดูแลลูกสัตว์ปีกขณะรอการขนส่ง 

ข้อก าหนด 7.3.1 บรรจุลูกสัตว์ปีกไว้ในกล่องที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพักไว้ในห้องที่มีแสงสีฟ้า 

หรือมีความเข้มแสงต่ าตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 

ข้อก าหนด 7.3.2 หลังคัดคุณภาพและให้วัคซีนลูกสัตว์ปีก ให้ท าความสะอาด ฆ่าเชื้ออุปกรณ์และ   

ห้องคัดคุณภาพลูกสัตว์ปีก 

ข้อก าหนด 7.3.3 มีแผนและผลการสุ่มตรวจตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันประสิทธิภาพ    

การท าความสะอาดฆ่าเชื้อของห้องคัดคุณภาพและอุปกรณ์ รวมถึงตรวจหาการปนเปื้อนของเชื้อโรคและ

สุขภาพลูกสัตว์ปีก 

คําอธิบาย  

ในขณะรอการขนส่ง ให้จัดเก็บลูกสัตว์ปีกโดยค านึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ ปฏิบัติกับลูกสัตว์ปีกอย่าง

ระมัดระวัง และกระท าด้วยความนุ่มนวล ไวใ้นกลอ่งท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก  กล่องใส่ลูกสัตว์ปีกควรมีวัสดุ

รองพื้นกล่อง ไม่มีส่วนแหลมที่เป็นอันตรายต่อลูกสัตว์ปีก และมีขนาดเหมาะสม โดยมีพื้นที่อย่างน้อย  

21 ตารางเซนติเมตร ต่อลูกสัตว์ปีก 1 ตัว และให้พักไว้ในห้องที่มีแสงสีฟ้าหรือมีความเข้มแสงต่ า (ไม่เกิน  

10 ลักซ์ (Lux) มีอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ ตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน  

หลังจากคัดคุณภาพลูกสัตว์ปีกเสร็จ ให้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ อุปกรณ์และห้องคัดลูกสัตว์ปีกทุกครั้ง 

ในกรณีอาคารที่ฟักไข่สัตว์ปีกมีระบบกรองอากาศ ควรมีการท าความสะอาดตัวเครื่อง แผ่นกรอง และระบบ

ท่ออากาศของระบบกรองอากาศอย่างสม่ าเสมอ เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศ และขนอ่อนของ

ลูกสัตว์ปีก (fluff) ที่อาจเป็นแหล่งของเชื้อโรคและส่งผลต่อสุขภาพลูกสัตว์ปีก 

นอกจากนี้สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกต้องมีแผนและผลการสุ่มตรวจตัวอย่างจากการฟักไข่เพื่อตรวจหาสาเหตุ

การปนเปื้อนของเชื้อโรคทางห้องปฏิบัติการ โดยระบุชนิด จ านวน ต าแหน่งที่เก็บ วิธีการเก็บ ความถี่ 

ในการเก็บตัวอย่างและชนิดเชื้อที่ตรวจให้ชัดเจน  

รายการที ่ 7. การจัดการหลังการฟัก 

7.4 การเคล่ือนย้ายลูกสัตว์ปีก 

ข้อก าหนด 7.4.1 การเคล่ือนย้ายลูกสัตว์ปีกต้องมีใบอนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์จากกรมปศุสัตว์ตาม

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อก าหนด 7.4.2 ต้องเคล่ือนย้ายลูกสัตว์ปีก ด้วยยานพาหนะที่ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้ว 
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คําอธิบาย  

การเคล่ือนย้ายลูกสัตว์ปีกไปสู่ฟาร์มต้องได้รับใบอนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ โดยยานพาหนะ

ที่ใช้เคล่ือนย้ายลูกสัตว์ปีกต้องท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ และตรวจสอบสภาพความพร้อมมาแล้วเป็นอย่างดี

และการเคล่ือนย้ายลูกสัตว์ปีก ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองและดูแล

สวัสดิภาพสัตว์ปีกระหว่างการขนส่ง  

รายการที ่ 8. การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด 8.1 การป้องกันและควบคุมโรคต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม

ฟาร์มสัตว์ปีก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 

ค าอธิบาย 

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีกเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการทั่วไปและการจัดการด้าน

สุขภาพสัตว์ปีก โรคระบาดที่ส าคัญ และโรคอุบัติใหม่ การใช้ยาสัตว์ รวมทั้งความปลอดภัยของสัตว์ปีกและ

ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์

ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 

 

รายการที ่ 8. การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด 8.2 ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อยานพาหนะ อุปกรณ์ และท าความสะอาดบุคคลก่อนเข้า

และออกสถานที่ฟักไข่ตามคู่มือปฏิบัติงาน รวมถึงจดบันทึกการผ่านเข้าและออกจากสถานที่ฟักไข่  

คําอธิบาย  

สถานที่ฟักไข่ต้องมีระบบการควบคุม และป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ มีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

ยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคคลก่อนเข้าสถานที่ฟักไข่ และมีมาตรการในการป้องกันการสะสมของเชื้อโรค

ในสถานที่ฟกัไข ่ 

สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกต้องมีบันทึกการเข้าออกของยานพาหนะทุกชนิดที่ตามสอบได้ การฆ่าเชื้อยานพาหนะ

ที่เข้าสถานที่ฟักไข่ ต้องมีการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ ณ ทางเข้าสู่สถานที่ฟักไข่ โดยมีระบบพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ 

ที่ครอบคลุมทั่วถึง และมีระยะเวลาในการสัมผัสน้ ายาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมตามคู่มือปฏิบัติงาน นอกจากนี้ 

ต้องมีบ่อน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับจุ่มล้อที่สามารถให้ยานพาหนะทุกชนิดแล่นผ่านได้สะดวก มีความแข็งแรง

รองรับน้ าหนักยานพาหนะได้ มีการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม และมีการเปล่ียนถ่ายน้ ายาฆ่าเชื้ออย่าง

สม่ าเสมอ 
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ในการป้องกันการสะสมของเชื้อโรคในสถานที่ฟักไข่นั้น ให้แยกบริเวณท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ให้เป็น

สัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคไปสู่ลูกสัตว์ปีก รวมทั้งมีขั้นตอนลดการปนเปื้อนข้ามของเชื้อโรค 

เช่น มีอ่างน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับจุ่มเท้าหน้าทางเข้าห้องต่างๆ ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อวัสดุ อุปกรณ์ และ 

ในระหว่างปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานต้องล้างมือหรือมีการฆ่าเชื้อเป็นระยะๆ ตามคู่มือปฏิบัติงาน และมีระบบ

ระบายอากาศเข้าและออกของอาคารที่แยกจากกัน 

ต้องมีการบันทึกข้อมูลการเข้าและออกของบุคคลที่จะเข้ าสถานที่ฟักไข่ เพื่อสามารถตามสอบได้  

เช่น บันทึกชื่อ นามสกุล เวลาเข้า-ออก จุดประสงค์การเข้า สถานที่ที่ไปมาก่อนหน้านี้ สถานะสุขภาพของ

บุคคล และประวัติการสัมผัสสัตว์ปีกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก โดยจะอนุญาตให้

บุคคลภายนอกเข้าในกรณีที่จ าเป็นเท่านั้น และต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้จัดการ

สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกก่อนทุกครั้ง ผู้ที่จะเข้าในพื้นที่อาคารฟักไข่จะต้องท าความสะอาดร่างกาย อาบน้ าสระผม

ให้สะอาด เปล่ียนเครื่องแต่งกายและรองเท้าก่อนเข้าสถานที่ฟักไข่ ตามที่ก าหนดไว้ให้ใช้เฉพาะกับอาคาร

ฟักไข่  

ห้องอาบน้ าเปล่ียนเครื่องแต่งกาย ต้องแบ่งเป็นสัดส่วน เช่น จัดห้องเปล่ียนเครื่องแต่งกายก่อนเข้าห้องอาบน้ า 

ห้องอาบน้ าและสระผม และห้องแต่งกายก่อนเข้าในอาคารฟักไข่ ต้องมีการดูแลความสะอาดเรียบร้อย  

มีน้ าสะอาด สบู่ ยาสระผม ผ้าเช็ดตัว เส้ือผ้า และรองเท้าเตรียมพร้อมส าหรับใช้งานอยู่ตลอดเวลา  

ควรท าความสะอาดฆ่าเชื้อรองเท้า และเสื้อผา้ที่ใชใ้นอาคารฟักไขห่ลังจากใช้งานแล้วทุกครั้ง 

รายการที ่ 8. การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด 8.3 มีมาตรการควบคุมสัตว์พาหะ 

คําอธิบาย 

การหมักหมมของของเสียจากกระบวนการผลิต เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะ เพิ่มความเส่ียงต่อ    

การแพร่กระจายเชื้อโรคภายในสถานท่ีฟักไข่ จึงต้องรักษาความสะอาดรอบอาคารที่ฟักไข่ในรัศมีอย่างน้อย  
3 เมตร ก าจัดขยะไม่ให้สะสมในอาคาร ท าความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ มีการ

ก าจัดขยะและของเสียอย่างเป็นระบบไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะ รวมทั้งมีมาตรการควบคุม

สัตว์พาหะ และการก าจัดสัตว์พาหะให้เป็นไปตามการก ากับดูแลของสัตวแพทย์ผูค้วบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 

รายการที ่ 8. การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด 8.4 กรณีที่เกิดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดสัตว์ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์ 
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คําอธิบาย 

กรณีที่เกิดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดสัตว์ จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์เพื่อให้การควบคุมโรคระบาดเป็นไปอย่างถูกต้อง  

มีประสิทธิผล เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนลดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นด้วย  

รายการที ่ 9. การใช้สารเคมี 

ข้อก าหนด 9.1 สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ให้ใช้ตามค าแนะน า 

ในฉลากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ หรือตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 

คําอธิบาย 

สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายท่ีใช้ในกระบวนการต่างๆ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมปศุสัตว์

ให้ใช้ในฟาร์มเล้ียงสัตว์ โดยให้ใช้ตามค าแนะน าในฉลากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ หรือตาม

ค าแนะน าของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 

ต้องเก็บสารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดต่างๆ เป็นสัดส่วนในสถานที่เก็บเฉพาะเพื่อ

ควบคุมการหยิบใช้ ไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อนสู่ลูกสัตว์ปีก และไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล  ภาชนะบรรจุ

สารเคมี น้ ายาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุอันตรายที่เส่ือมสภาพ หรือใช้หมดแล้วต้องท าลายหรือก าจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง  

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ถูกต้อง 

รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือผลิตภัณฑ์วัตถุ

อันตราย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

รายการที ่ 10. สวัสดิภาพสัตว์ 

ข้อก าหนด 10.1 สถานที่ฟั กไข่ต้องมีการจัดการด้ านสวัสดิภาพสัตว์ปีก  โดยปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

คําอธิบาย 

อุตสาหกรรมสถานที่ฟักไข่ในปัจจุบันมีการเอาใจใส่ต่อสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องจากการปฏิบัติที่ท าให้สัตว์เกิด

ความไม่สบายจากสภาวะแวดล้อม การบาดเจ็บและโรคภัย ความกลัว จะก่อให้เกิดความเครียด ลดความ

ต้านทานโรคและยังส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของสัตว์และผลผลิต 

สถานที่ฟักไข่ต้องมีการจัดการด้านสวัสดิภาพสัตว์ปีก โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่ต้องคัดทิ้งลูกสัตว์ปีกต้องท า     
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การุณยฆาตเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมาน โดยผู้ที่จะท าการุณยฆาตสัตว์ปีกจะต้องผ่านการอบรม  

เรื่อง การท าการุณยฆาตด้วยวิธีท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

รายการที ่ 11. ส่ิงแวดล้อม 

ข้อก าหนด 11.1 การจัดการซากลูกสัตว์ปีกและไข่ตายโคมให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม

ฟาร์มสัตว์ปีก และก าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม 

คําอธิบาย 

สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกต้องมีมาตรการในการก าจัดซากลูกสัตว์ปีกคัดทิ้งและไข่ตายโคมอย่างถูกต้อง

เหมาะสมตามหลักวิชาการ เพื่อลดปัญหามลภาวะต่อชุมชน และลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

(1) การจัดการซากลูกสัตว์ปีกและไข่ตายโคมสามารถด าเนินการด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 

(1.1) การท าลายโดยการฝัง ต้องมีเนื้อที่เพียงพออยู่ในบริเวณน้ าท่วมไม่ถึง และไม่ใกล้แหล่งน้ า ฝังซากใต้

ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และห่างจากระดับน้ าใต้ดิน โรยปูนขาวหรือราดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ

ก่อนกลบหลุมเหนือระดับผิวดินและต้องป้องกันไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขี่ย 

(1.2) การท าลายโดยการเผา ให้ท าในบริเวณที่เหมาะสมและเผาซากจนหมด 

(1.3) การท าลายโดยการกลบทับและย่อยสลาย (composing) มีพื้นที่ส าหรับการกลบทับ 

เพื่อย่อยสลายซากลูกสัตว์ปีกที่เหมาะสม และมั่นใจได้ว่าวิธีการหมักท าให้เกิดการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ 

ไม่มีความเส่ียงต่อการเป็นแหล่งแพร่เชื้อ และถูกต้องตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(1.4) ในกรณีมีการเคล่ือนย้ายซากลูกสัตว์ปีกคัดทิ้งออกนอกสถานที่ฟักไข่ ให้ด าเนินการตามแนวทาง

ปฏิบัติการน าซากสัตว์ปีกที่ตายปกติหรือคัดทิ้งของกรมปศุสัตว์  

(2) ในกรณีของลูกสัตว์ปีกที่ตายด้วยโรคระบาดสัตว ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  

รายการที ่ 11. ส่ิงแวดล้อม 

ข้อก าหนด 11.2 มีการป้องกันการรั่วไหลของน้ าเสีย กรณีต้องปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ

ให้บ าบัดน้ าเสียตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

คําอธิบาย 

การด าเนินกิจการสถานที่ฟักไข่อาจก่อให้เกิดน้ าเสียจากกิจกรรมต่างๆ หากมีการปล่อยน้ าเสียจากสถานที่

ฟักไข่สู่ส่ิงแวดล้อมโดยไม่ผ่านการบ าบัด จะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุข  

ซึ่งมีผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูก และกิจกรรมอื่นๆ ในบริเวณข้างเคียง 

สถานที่ฟักไข่ต้องป้องกันการรั่วไหลของน้ าเสีย กรณีปล่อยน้ าเสียออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะต้องมีการบ าบัด

น้ าเสียจากสถานที่ฟักไข่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดโรคระบาดสัตว์ในสถานที่ฟักไข่ ต้องมี     

การบ าบัดและฆ่าเชื้อน้ าเสียตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจายสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก 
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รายการที ่ 11. ส่ิงแวดล้อม 

ข้อก าหนด 11.3 การจัดการขยะมูลฝอย ของเสีย ควรรวบรวมไว้ในภาชนะซึ่งมีฝาปิดมิดชิดแยกตาม

ประเภท และน าไปก าจัดอย่างเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ 

คําอธิบาย 

ขยะมูลฝอย และของเสียจากการผลิต เช่น เปลือกไข่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะ เพิ่มความเส่ียง 

ในการแพร่กระจายของเชื้อโรคท าให้เกิดการปนเปื้อนในระบบการผลิต    

สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกต้องมีการก าจัดขยะและของเสีย โดยก าหนดประเภทของขยะและวิธีการก าจัด 

ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และค านึงถึงการตกค้างในส่ิงแวดล้อม 

เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยแยกประเภทไว้ในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด และน าไปก าจัดโดยวิธีที่เหมาะสม 

รวมถึงต้องมีวิธีการจัดการเพื่อป้องกันการรบกวนจากกล่ิน ฝุ่นจากขนลูกสัตว์ปีก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม 

รายการที ่ 11. ส่ิงแวดล้อม 

ข้อก าหนด 11.4 ในกรณีขยะอื่นๆ เช่น วัสดุมีคม ขวดวัคซีน กระบอกฉีดยา ให้แยกท าลายตาม

ค าแนะน าของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก 

คําอธิบาย 

สารเคมีอันตราย ของมีคม หรือขยะอื่นๆ เช่น ขวดวัคซีน เข็มฉีดยา หากทิ้งปะปนร่วมกับขยะทั่วไป จะเพิ่ม

ความเส่ียงในการแพร่กระจายเชื้อโรคภายในสถานที่ฟักไข่หรือเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานภายในสถานที่

ฟักไข่ จึงจ าเป็นต้องแยกทิ้ง และท าลายด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม ตามดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุม

ฟาร์มสัตว์ปีก 

รายการที ่ 12. การบันทึกข้อมูล 

ข้อก าหนด 12.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ส าคัญ ประกอบด้วยการบริหารจดัการ

สถานที่ฟักไข่ การจัดการด้านการผลิต การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การใช้สารเคมี 

วัคซีน และการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 

คําอธิบาย 

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาหารปลอดภัยในด้านการตามสอบของกระบวนการผลิต สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

จึงต้องมีการบันทึกข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานในการท างานแต่ละขั้นตอน ว่าถูกต้องตามวิธีปฏิบัติที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นข้อมูล เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของปัญหาหรือข้อผิดพลาดใน

กระบวนการผลิตได้ 



 23 มกษ. 6908(G)-2560 

 

ผู้ประกอบการต้องบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อน ามาทบทวนและวิเคราะห์ใช้ในการปรับปรุง ระบบ   

การผลิตให้มีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ควรวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปการผลิต       

ลูกสตัว์ปีก มีระบบบันทึกข้อมูลตามข้อก าหนด ตัวอย่างดังนี้ 

(1) การบริหารจัดการสถานที่ฟักไข่ เช่น จ านวนแรงงาน การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อมูลด้าน

สุขภาพ การตรวจสุขภาพประจ าปี ประวัติและบันทึกการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก 

(2) การจัดการด้านการผลิต เช่น การตรวจสอบคุณภาพไข่ฟัก แหล่งที่มา และพาหนะที่ขนส่งไข่ฟัก  

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของห้องเก็บไข่ฟัก ตู้ฟัก ตู้เกิด จ านวนลูกสัตว์ปีกที่ออกจากตู้เกิด และ

จ านวนลูกสัตว์ปีกคัดทิ้ง โดยระบุชื่อ ชนิด รุ่นการผลิตและปริมาณ อัตราไข่ลม ไข่ตายโคม ไข่ที่ไม่ได้

คุณภาพ และลูกสัตว์ปีกตายและคัดท้ิง 

(3) การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค เช่น ข้อมูลการใช้วัคซีน สารเคมี โดยระบุ ชื่อ ชนิด  

รุ่นการผลิต วันที่ใช้ และปริมาณการใช้  รวมทั้งการผ่านเข้าออกสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกของบุคคลและ

ยานพาหนะ และการป้องกันสัตว์พาหะ 

(4) การท าความสะอาดและบ ารุงรักษาสถานที่ฟักไข่และอุปกรณ์ เช่น การท าความสะอาดภายในอาคาร  

ตู้ฟัก ตู้เกิด อุปกรณ์ฟักไข่ การตรวจประสิทธิภาพการท าความสะอาดฆ่าเชื้อ การตรวจสอบเครื่องมือและ

อุปกรณ์ต่างๆ  

รายการที ่ 12. การบันทึกข้อมูล 

ข้อก าหนด 12.2 เก็บรักษาบันทึกไว้ให้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 ป ี

คําอธิบาย 

เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจสอบไว้อย่างน้อย 3 ปี กรณีที่ผลิตผลมีปัญหาภายหลัง ข้อมูลดังกล่าวจะเป็น

ประโยชน์ในการตรวจสอบให้ทราบถึงท่ีมาของปัญหาได้ 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลประจําสถานที่ฟักไข่ 

ก.1 บันทึกข้อมูลการรับไข่ 

ชื่อเจ้าของฟาร์ม/เกษตรกร...................................................................ชื่อฟาร์ม.........................................เลขทะเบียนมาตรฐานฟาร์ม......................................................... 

สถานท่ีตั้ง..........................................................ต าบล..............................อ าเภอ...................................จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท.์............................ 

เวลาในการเคล่ือนย้าย.....................หมายเลขเอกสารอ้างอิง....................................................หมายเลขเอกสารการเคล่ือนย้ายสัตว์ปีก(ร.3/ร.4/ร.7)......................................... 

หมายเลข Health certification.......................................................หมายเลขทะเบียนรถ............................................................................................................................... 

ชื่อสถานท่ีฟักไข่...................................................................................................................เลขทะเบียนสถานท่ีฟักไข่................................................................................ 

 

วันที่ 
หมายเลข

ฟาร์ม 

รุ่น

การ

เลี้ยง 

จํานวน

ไข่

คงเหลือ

ยกมา 

ไข่ฟักที่รับจากฟาร์ม การเข้าไข ่

วันที่

ออกลูก

สัตว์ปีก 

หมาย

เหต ุ
วันที่

ออก

ไข่ 

จํานวน 

ประเภทของไข่คัดออก 
ไข่

เข้า

ฟัก 

วันที่

ไข่ฟัก 
อาย ุ จํานวน หมายเลขตู้ จํานวนตู ้

จํานวนไข่

คงเหลือ 
บุบ สกปรก 

เปลือก

บาง 
อื่นๆ รวม 

                    

                    

รวม                    

รวมทั้งหมด                   
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ก.2 รายงานผลการฟักไข่ 

เลขทะเบียนลูกค้า............................................เลขทะเบียนมาตรฐานฟาร์ม..................................สถานที่ฟักไข่.............................................................. 

วันเข้าห้องฟักไข่.............................................หมายเลขตู้ฟัก...........................................จ านวนไข่ (ฟอง).................................................................. 

รหัสรุ่นการเลี้ยงของห้องฟัก..............................................รหัสรุ่นลูกสัตว์ปีก................................หมายเลขตู้เกิด........................................................... 

 

วันที่เข้า

ฟัก 
ฝูง 

จํานวน

วันเข้า

ฟัก 

จํานวน

ไข่ที่เข้า

ฟัก 

จํานวน

ไข่ไม่มี

เชื้อ 

จํานวน

ไข่มีเชื้อ 

จํานวน

ไข่

เสียหาย 

จํานวน

ลูกสัตว์

ปีกที่ฟัก

ออก 

จํานวน

ลูกสัตว์

ปีกที่คัด

ทิ้ง 

จํานวน

ลูกสัตว์

ปีกที่

ผลิตได้ 

แยกเพศ 
จํานวนลูกสัตว์ปีก

ที่จําหน่าย 

รวม

จํานวน

ลูกสัตว์

ปีกที่

จําหน่าย 
ตัวผู้ ตัวเมีย ตัวผู้ ตัวเมีย 

               

               

               

รวม               

รวมทั้งหมด              
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ก.3 บันทึกข้อมูลการส่องไข่ลม 

วันที่เข้าฟัก.......................................................วันที่ส่องไข่..........................................................งวดที่............................................................... 

 

หมายเลข

ตู้ฟัก 

หมายเลข

ตู้เกิด 
ฝูง จํานวนเข้าฟัก 

ไข่ลม 
ไข่เน่า 

(ฟอง) 

ไข่เชื้อ

ตาย 

(ฟอง) 

ไข่แห้ง ไข่แตก 

ไข่ตัว 
แผง ฟอง 

รู  

(ฟอง) 

ร้าว 

(ฟอง) 
ไข่ลม ไข่ตัว 

             

             

             

             

             

 

ผู้รายงาน..........................................................................                           ผู้ตรวจสอบ....................................................................................... 
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ก.4 บันทึกข้อมูลการส่องไข่ตายโคม 

วันที่เข้าฟัก.......................................................วันที่ส่องไข่..........................................................งวดที่............................................................... 

 

หมาลเลข

ตู้เกิด 
ฝูง 

จํานวนไข่

เข้าฟัก 

จํานวนไข่ก่อนฟัก ไข่ลม 
ไข่เน่า 

(ฟอง) 

ตามโคม 

(ฟอง) 

เจาะเป็น 

(ฟอง) 

เจาะตาย 

(ฟอง) 
ไข่แตก 

ไข่เชื้อ

ตาย 
แผง ฟอง แผง ฟอง 

             

             

             

             

             

             

 

ผู้รายงาน..........................................................................                           ผู้ตรวจสอบ....................................................................................... 
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ก.5 บันทึกข้อมูลการใช้สารเคมี 

สารเคมี.........................................................................                                      อัตราส่วนที่ใช้....................................................................... 

 

วันที่ เวลา จํานวน วัตถุประสงค์ สถานที่ใช้ ผู้ใช้ ผู้ตรวจสอบ หมายเหตุ 
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ก.6 บันทึกข้อมูลอุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์ ของตู้เก็บไข่/ตู้ฟักไข่ 

ค่าอุณหภูมิที่ก าหนด.........................................................................   ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ก าหนด............................................................................. 

บันทึกอุณหภูม/ิความชื้นสัมพัทธ์ ตู้ ........................................ 

วันที่ เวลา 

ค่าที่อ่านได้ 

ผู้บันทึก ผูต้รวจสอบ การแก้ไข อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ (%) 
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ก.7 บันทึกอุณหภูมิ/ความชื้นสัมพัทธ์ ห้องพักลูกสัตว์ปีกขณะรอการเคลื่อนย้าย 

 วันท่ี.................................................................. 

อุณหภูมิ  ( ๐C)/ความชืน้สัมพทัธ์ (%) 

เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

max                         

35                         

34                         

33                         

32                         

31                         

30                         

29                         

28                         

27                         

26                         

min                         

ผ
ู้รา

ย
งา

น
 

                        

หมายเหตุ............................................................................................................................. ......................................................................
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ก.8 บันทึกการใช้ยาสัตว์ 

ช่ือ..............................................................................   สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลขท่ี............................................................................................  

ชื่อสถานที่ฟักไข่............................................................................................. เลขทะเบียน.......................................................................................  

สถานที่ตั้ง........................................ต าบล.................................อ าเภอ.............................จังหวัด.............................หมายเลขโทรศัพท์....................... 

รหัสรุ่นสัตว์ปีก.................................................................. 

ชื่อยา 
เลข

ทะเบียน 

ครั้งที่

ผลิต 

ผู้ผลิต/ผู้

จําหน่าย 

ตัวยาออก

ฤทธิ์ 

อายุลูก

สัตว์ปีก 

(วัน) 

ขนาดยา วันที่ให้ยา 

จํานวนลูก

สัตว์ปีก 

(ตัว) 

ปริมาณ

ยาทั้งหมด

ที่ให ้(g) 

ระยะเวลา

หยุดยา 
วิธีการให้ 

สาเหตุ

การให้ 

             

             

             

           ลงชื่อ....................................................สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม 
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