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มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 

มกษ. 6403-2552. มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร. 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ.กรุงเทพฯ. 28 หน้า 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการคุ้มครองสุกร ณ สถานที่เล้ียง พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ: กรมปศุสัตว์.  

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2556. รายงานโครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดท า 

แนวปฏิบัติตามมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสุกร  

 





มกษ. 6403(G)-2558 

 

 

แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสุกร 

 

1. ขอบข่าย 

1.1 แนวปฏิบัตินี้ ให้ค ำอธิบำยเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรน ำมำตรฐำนสินค้ำเกษตร เรื่อง กำรปฏิบัติ 

ทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับฟำร์มสุกร (มกษ.6403) ไปใช ้

1.2 กำรตรวจสอบ กำรออกใบรับรอง และกำรให้เครื่องหมำยรับรองส ำหรับผู้ผลิตสุกร ให้ถือตำม

มำตรฐำนสินค้ำเกษตร เรื่อง กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีส ำหรับฟำร์มสุกร (มกษ.6403) 

 

2.  ค าอธิบายของข้อก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ส าหรับฟาร์มสุกร (มกษ. 6403) 

แนวปฏิบัตินี้จัดท ำข้ึนเพื่ออธิบำยสำระส ำคัญของข้อก ำหนดในมำตรฐำนสินค้ำเกษตร เรื่อง กำรปฏิบัติทำง

กำรเกษตรที่ดีส ำหรับฟำร์มสุกร (มกษ. 6403) เพื่อใช้เป็นเอกสำรส ำหรับผู้ที่น ำมำตรฐำนดังกล่ำวไปใช้ 

ท ำควำมเข้ำใจ ทั้งนี้เนื้อหำในกรอบเป็นข้อก ำหนดตำมมำตรฐำน โดยมีค ำอธิบำย ดังนี้ 

รายการที่ 1 องค์ประกอบฟาร์ม 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 1.1  

ประกำศกระทรวงสำธำรณสุขท่ี 5/2538 เรื่อง กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  ออกตำมพระรำชบัญญัติ

กำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 มำตรำ 31  ก ำหนดให้ฟำร์มเล้ียงสัตว์เป็นกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  

อำจก่อให้เกิดผลกระทบด้ำนต่ำงๆ เนื่องจำกเป็นแหล่งแพร่พันธุ์สัตว์และแมลงน ำโรค อีกทั้งยังก่อเหตุ

ร ำคำญจำกกล่ินเหม็น เสียง  น้ ำเสีย และของเสียที่ออกจำกฟำร์ม  นอกจำกนี้อำจส่งผลกระทบต่อ

ผู้ปฏิบัติงำนในสถำนที่เล้ียงสุกรและชุมชนอีกด้วย เพื่อประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลกำรประกอบกิจกำร 

ที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจตำมมำตรำ 32 ก ำหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข

ทั่วไปให้ผู้ด ำเนินกิจกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพหรือสุขลักษณะของสถำนที่ที่ใช้ด ำเนินกิจกำร  

มกษ. 6403: รายการองค์ประกอบฟาร์ม (1) สถานที่ตั้ง 

ข้อก าหนด 1.1 ต้องได้รับการยินยอมจากราชการส่วนท้องถิ่น  
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และมำตรกำรป้องกันอันตรำยต่อสุขภำพ เกษตรกรผู้ด ำเนินกิจกำรฟำร์มสุกรต้องมีหลักฐำนใดๆ ที่แสดง

ว่ำได้รับกำรยินยอมจำกหน่วยงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่น  

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 1.2 

กำรเลือกท ำเลที่ตั้งฟำร์มควรค ำนึงถึงควำมสะดวกในด้ำนกำรจัดกำรกำรเล้ียง แหล่งน้ ำที่เหมำะสมและ

เพียงพอส ำหรับกำรเล้ียง กำรป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรค รวมทั้งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน  

และกฎหมำยข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรตั้งกิจกำรฟำร์มเล้ียงสัตว์ สะดวกต่อกำรจัดกำรด้ำนสุขลักษณะ

และให้สุกรมีสุขภำพและควำมเป็นอยู่ท่ีดี  

ฟำร์มควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมำะสมสำมำรถขนส่งสุกร อำหำรสัตว์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่ำงๆ และมีแหล่งน้ ำ

สะอำดเพียงพอ นอกจำกนี้สถำนที่ตั้งฟำร์มไม่ควรตั้งอยู่ในพื้นที่เส่ียงต่อกำรเกิดน้ ำท่วมขังหรือมีกำรปนเปื้อน

วัตถุหรือส่ิงที่เป็นอันตรำยต่อระบบกำรเล้ียงสุกร 

 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 1.3 

อันตรำยทำงกำยภำพ เคมี และชีวภำพ อำจท ำให้สุกรป่วยและตำยได้ หรือท ำให้เกิดกำรปนเปื้อน 

หรือสะสมในเนื้อสุกรเป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค ที่ตั้งฟำร์มควรอยู่ห่ำงจำกแหล่งมลพิษที่อำจเป็นอันตรำย

ต่อสุขภำพและสุขอนำมัยของคนและสุกร  

ฟำร์มควรอยู่ห่ำงจำกโรงฆ่ำสัตว์และตลำดค้ำสัตว์ไม่น้อยกว่ำ 5 กิโลเมตร หรือมีมำตรกำรในกำรป้องกัน

โรคก่อนเข้ำฟำร์มที่เหมำะสมตำมข้อก ำหนด 5.2  

ในกรณีที่มีควำมสงสัยว่ำมีควำมเส่ียงต่ออันตรำยทำงเคมี ควรมีกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงดินและน้ ำตำม 

ควำมเส่ียงของกำรปนเปื้อนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพสัตว์และผู้บริโภค เพื่อวิเครำะห์กำรปนเปื้อนจำกวัตถุ  

หรือส่ิงที่เป็นอันตรำย และเก็บใบแจ้งผลกำรวิเครำะห์ไว้เป็นหลักฐำน และมีมำตรกำรป้องกัน 

กำรปนเปื้อน เช่น มีบ่อบ ำบัดน้ ำก่อนน ำมำใช้ หรือจัดท ำแนวกันชนรอบพื้นที่ฟำร์ม 

มกษ. 6403: รายการองค์ประกอบฟาร์ม (1) สถานที่ตั้ง 

ข้อก าหนด 1.3 อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากอันตรายทางกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพ  

 

มกษ. 6403: รายการองค์ประกอบฟาร์ม (1) สถานที่ตั้ง 

ข้อก าหนด 1.2 ตั้งอยู่ในพื้นที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสุกร และมีแหล่งน้ าสะอาดเพียงพอต่อ 

การเลี้ยงสุกร  
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ค าอธิบายข้อก าหนด 1.4 

ฟำร์มที่มีพื้นที่ขนำดเพียงพอเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำหนดต ำแหน่ง ระยะห่ำงระหว่ำงโรงเรือน และจัดแบ่ง

พื้นที่ปฏิบัติงำน ตำมจ ำนวนโรงเรือนและพื้นที่ปฏิบัติงำนต่ำงๆ ให้มีควำมเหมำะสม มีกำรถ่ำยเทอำกำศท่ีดี 

และป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรคระหว่ำงโรงเรือนและพื้นที่ส่วนต่ำงๆ ได้ เพื่อส่งเสริมสุขำภิบำลฟำร์ม 

กำรป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรคภำยในฟำร์มและสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำน 

ฟำร์มมีรั้วรอบบริเวณ  ซึ่งอำจเป็นส่ิงก่อสร้ำงหรือเป็นแนวกั้นธรรมชำติ และมีมำตรกำรที่สำมำรถควบคุม 

กำรเข้ำของคนและสัตว์ต่ำงๆ เช่น โค กระบือ สุนัข จำกภำยนอกสู่บริเวณฟำร์มหรือพื้นที่เล้ียงสุกรได้  

เพื่อลดควำมเส่ียงในกำรน ำโรคเข้ำสู่ฟำร์ม  

 

 
 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 1.5 

กำรวำงผังฟำร์มและแยกพื้นที่ปฏิบัติ งำนเป็นสัดส่วนชัดเจน และมีเส้นทำงส ำหรับขนส่งล ำเลียง 

อุปกรณ์ อำหำรสัตว์ และผลผลิตภำยในฟำร์ม ที่มีควำมกว้ำงพอเหมำะสะอำด ไม่มีส่ิงของกีดขวำง  

ท ำให้กำรปฏิบัติงำนภำยในฟำร์มสะดวก เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรกำรเล้ียง กำรขนส่ง กำรจ ำหน่ำยสุกรได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ และป้องกันกำรปนเปื้อนระหว่ำงพื้นที ่ 

ก ำหนดต ำแหน่งและจัดพื้นที่ปฏิบัติงำนให้แยกจำกพื้นที่พักอำศัยและพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่ำงชัดเจน 

ได้แก่ 

- อำคำรส ำนักงำน ที่จอดรถและทีพ่ักอำศัย 
- แหล่งน้ ำใช้ 

- พื้นที่เล้ียงสัตว์  
- โรงเก็บอำหำรสัตว์ โรงผสมอำหำรสัตว์  

- พื้นที่กักกันสัตว์ (quarantine) 

มกษ. 6403: รายการองค์ประกอบฟาร์ม (2) ผังและลักษณะฟาร์ม 

ข้อก าหนด 1.4  มีพื้นที่ขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเลี้ยงสุกร ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

และสุขภาพสุกร มีรั้วหรือแนวกั้นธรรมชาติที่สามารถควบคุมการเข้าออกของคนและสัตว์ต่างๆ  

จากภายนอกได ้ 

 

มกษ. 6403: รายการองค์ประกอบฟาร์ม (2) ผังและลักษณะฟาร์ม 

ข้อก าหนด 1.5  แยกพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน เช่น พื้นที่เลี้ยงสัตว์ ที่เก็บอาหารสัตว์ พื้นที่ส าหรับ

สุกรป่วย พื้นที่ท าลายซาก และพื้นที่จ าหน่ายสุกร  
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- พื้นที่ส ำหรับสุกรป่วย 

- พื้นที่ท ำลำยซำก  

- พื้นที่รวบรวมขยะและส่ิงปฏิกูล 

  - พื้นที่บ ำบัดน้ ำเสียและส่ิงปฏิกูล    

  - พื้นที่จ ำหน่ำยสุกร 

 

 
 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 1.6 

โรงเรือนมีโครงสร้ำงที่แข็งแรง ระบำยอำกำศได้ดี และออกแบบให้ง่ำยต่อกำรบ ำรุงรักษำและท ำควำมสะอำด 

ไม่ท ำให้เกิดกำรสะสมของมูลสัตว์และส่ิงปฏิกูล และไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค เพื่อให้สุกรมีควำมเป็นอยู่

ที่สบำย และปลอดภัยต่อตัวสุกรและผู้ปฏิบัติงำนเอง  

 
 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 1.7 

โรงเรือนเล้ียงสุกรที่มีพื้นที่เพียงพอในกำรเล้ียงสุกร  และควบคุมสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรือนให้

เหมำะสมกับจ ำนวน ขนำด และอำยุของสุกร เป็นไปตำมระเบียบกรมปศุสัตว์ว่ำด้วยกำรคุ้มครองและดูแล

สวัสดิภำพสุกร ณ สถำนที่เล้ียง พ.ศ. 2544 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  

 

 

 

 

มกษ. 6403: รายการองค์ประกอบฟาร์ม (3) โรงเรือน 

ข้อก าหนด 1.6 มีโครงสร้างแข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศที่ดี ง่ายต่อการบ ารุงรักษา 

และท าความสะอาด  

 

มกษ. 6403: รายการองค์ประกอบฟาร์ม (3) โรงเรือน 

ข้อก าหนด 1.7 มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงสุกร และมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนที่เหมาะสม

กับสายพันธุ์ ขนาด และอายุของสุกร   

 

มกษ. 6403: รายการองค์ประกอบฟาร์ม (3) โรงเรือน 

ข้อก าหนด 1.8 กรณีโรงเรือนปิด มีมาตรการด าเนินการในกรณีไฟฟ้าในโรงเรือนดับหรือขัดข้อง 

หรืออุปกรณ์อัตโนมัติไม่ท างาน  

(ข้อก าหนดหลัก) 
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ค าอธิบายข้อก าหนด 1.8 

กรณีที่เป็นโรงเรือนปิด มีผนังรอบโรงเรือนปิดมิดชิด ควบคุมกำรระบำยอำกำศจำกพัดลมอย่ำงเดียว  

ต้องมีมำตรกำรด ำเนินกำรในกรณีไฟฟ้ำดับหรือขัดข้องภำยในฟำร์ม เช่น มีระบบเตือนภัยแจ้งให ้

ผู้ที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว มีเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง หรือออกแบบโรงเรือนให้ผนัง

บำงส่วนเปิด- ปิด ได้สะดวก เพื่อให้อำกำศถ่ำยเทได้สะดวก   

รายการที่ 2 อาหารส าหรับสุกร 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 2.1 

อำหำรที่ให้สุกรมีคุณภำพและเป็นไปตำมพระรำชบัญญัติควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ พ.ศ. 2558  

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เกษตรกรเลือกซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์มำจำกแหล่งที่เชื่อถือได้  

และสะอำด ไม่มีส่ิงปนเปื้อนที่อำจเป็นอันตรำยต่อสุกรและผู้บริโภค หำกใช้อำหำรส ำเร็จรูป ต้องใช้อำหำร

สัตว์ส ำเร็จรูปที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ และท ำกำรตรวจสอบคุณภำพอำหำรสัตว์ทำงกำยภำพเบื้องต้น  

อำหำรสัตว์ต้องตรงตำมชนิดและระยะของสัตว์ที่ระบุไว้ที่ฉลำกหรือภำชนะบรรจุ ไม่ใช้สำรต้องห้ำม 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ และสำรเคมีกลุ่มเบต้ำอะโกนิสต์ (β-Agonist). 

และเกลือของสำรกลุ่มนี้ ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข.(ฉบับที่ 269).พ.ศ. 2546.เรื่อง.มำตรฐำน

อำหำรที่มีกำรปนเปื้อนสำรเคมีกลุ่มเบต้ำอะโกนิสต์.กรณีที่ใช้หัวอำหำรสัตว์หรือสำรผสมล่วงหน้ำผสม

อำหำรสัตว์ให้ใช้ตำมอัตรำส่วนที่ระบุไว้ในฉลำก ส ำหรับวัตถุที่เติมในอำหำรสัตว์ หำกมีระยะงดใช้ 

ให้ปฏิบัติตำมที่ระบุที่ฉลำกหรือภำชนะบรรจุ เพื่อป้องกันกำรตกค้ำงของวัตถุที่เติมในอำหำรสัตว์ในสัตว์ 

ที่ส่งโรงฆ่ำ ซ่ึงอำจส่งผลต่อสุขภำพของผู้บริโภค  

 

 

 

 

 

 

มกษ. 6403: รายการอาหารส าหรับสุกร 

ข้อก าหนด 2.1 มีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  

มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพเบื้องต้น และห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  

 

 

มกษ. 6403: รายการอาหารส าหรับสุกร 

ข้อก าหนด 2.2  การผสมยาลงในอาหารสัตว์ให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ 

ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร มีการเก็บอาหารสัตว์ผสมยาแยกออกจากการเก็บอาหารทั่วไป และมีป้าย

บ่งชี้  

 

http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/food/ntfmoph/ntf269.htm
http://www.fda.moph.go.th/fda-net/html/product/food/ntfmoph/ntf269.htm
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ค าอธิบายข้อก าหนด 2.2 

กำรผสมยำลงในอำหำรสัตว์ ให้อยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟำร์ม โดยปฏิบัติตำม 

มำตรฐำนสินค้ำเกษตร มกษ. 9032 เรื่อง ข้อปฏิบัติกำรควบคุมกำรใช้ยำสัตว์ และแยกเก็บอำหำรสัตว์ 

ที่ผสมยำแล้วออกจำกอำหำรสัตว์ทั่วไป และมีป้ำยบ่งชี้อย่ำงชัดเจน เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดของ

ผู้ปฏิบัติงำนที่อำจน ำอำหำรสัตว์ผสมยำไปใช้แทนอำหำรทั่วไป ไม่ให้เกิดกำรตกค้ำงของยำสัตว์ในเนื้อสัตว์ 

และลดควำมเส่ียงของผู้บริโภคจำกกำรเกิดเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพ  

 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 2.3 

กำรเก็บรักษำอำหำรสัตว์และวัตถุดิบอำหำรสัตว์ในสถำนที่ที่สำมำรถป้องกันกำรปนเปื้อนและ 

กำรเส่ือมสภำพ ท ำให้เก็บรักษำอำหำรสัตว์และวัตถุดิบอำหำรสัตว์ได้เป็นระยะเวลำนำนขึ้น และไม่ท ำให้

คุณภำพเปลี่ยนแปลงไป  

มีสถำนที่เฉพำะส ำหรับเก็บรักษำอำหำรสัตว์และวัตถุดิบอำหำรสัตว์ที่สะอำด แห้ง ปรำศจำกสัตว์พำหะ

ต่ำงๆ มีหลังคำกันแดดและฝน มีกำรระบำยอำกำศที่ดี สำมำรถป้องกันกำรปนเปื้อนและรักษำคุณภำพของ

อำหำรไม่ให้เสื่อมคุณภำพ  

ภำชนะบรรจุอำหำรสัตว์ต้องแห้ง สะอำด สำมำรถกันควำมชื้นได้ และท ำจำกวัสดุที่ไม่เป็นอันตรำยต่อสุกร 

อำหำรสัตว์ที่บรรจุในถุงหรือกระสอบควรมีวัสดุรองด้ำนล่ำงไม่ให้สัมผัสพื้น เพื่อป้องกันควำมชื้น  

รวมถึงท ำกำรตรวจสอบคุณภำพอำหำรสัตว์อย่ำงสม่ ำเสมอ  

 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 2.4 

ภำชนะและอุปกรณ์ให้อำหำรควรมีควำมคงทน สะอำด แข็งแรง อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ มีจ ำนวนเพียงพอ

ต่อจ ำนวนสุกรแต่ละคอก ให้สุกรทุกตัวสำมำรถกินอำหำรได้ตำมควำมต้องกำรเหมำะสมกับอำยุ ไม่แย่งกัน

กิน และมีกำรท ำควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ   

มกษ. 6403: รายการอาหารส าหรับสุกร 

ข้อก าหนด 2.3 เก็บรักษาอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ในสภาพที่สามารถป้องกันการปนเป้ือน

และการเสื่อมสภาพ  

 

มกษ. 6403: รายการอาหารส าหรับสุกร 

ข้อก าหนด 2.4 จัดภาชนะและอุปกรณ์ให้อาหารเหมาะสมกับ อายุ จ านวน  และขนาดของสุกร  

และจัดวางในต าแหน่งที่สุกรทุกตัวเข้ากินอาหารได ้ 
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รายการที่ 3 น้ าส าหรับสุกร 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 3.1 

น้ ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์และใช้ในฟำร์มควรเป็นน้ ำสะอำดมีปริมำณเพียงพอ ฟำร์มควรมีระบบจัดกำรคุณภำพน้ ำ  

ซึ่งอำจเป็นระบบเครื่องสูบน้ ำ มีบ่อพักน้ ำที่สำมำรถบ ำบัดน้ ำก่อนน ำไปใช้เล้ียง หรือระบบน้ ำหมุนเวียนแบบปิด 

ที่มีกำรบ ำบัดน้ ำก่อน เพื่อลดกำรปนเปื้อนจำกส่ิงที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพสัตว์และผู้บริโภค น้ ำมีคุณภำพตำม

มำตรฐำนน้ ำบำดำลที่จะใช้บริโภคได้ของประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก ำหนด

หลักเกณฑ์และมำตรกำรในทำงวิชำกำรส ำหรับกำรป้องกันด้ำนสำธำรณสุขและกำรป้องกันในเรื่องส่ิงแวดล้อม 

เป็นพิษ พ.ศ. 2551  

ควรมีผลตรวจตัวอย่ำงคุณภำพน้ ำหรือสุ่มเก็บตัวอย่ำงน้ ำอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัดระบบกำรผลิตและ 

ในช่วงเวลำที่มีสภำพแวดล้อมเส่ียงต่อกำรน ำไปใช้ในกำรผลิต หรือมีควำมสงสัยในคุณภำพน้ ำ ควรมีกำรตรวจ

คุณภำพน้ ำบำงรำยกำรตำมควำมเส่ียงของกำรปนเปื้อนของอันตรำยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพสัตว์และผู้บริโภค 

เพื่อวิเครำะห์กำรปนเปื้อนจำกวัตถุหรือส่ิงที่เป็นอันตรำย และเก็บใบแจ้งผลกำรวิเครำะห์น้ ำใช้เป็นหลักฐำน 

 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 3.2 

มีภำชนะหรืออุปกรณ์ให้น้ ำเพียงพอต่อจ ำนวนสุกรภำยในแต่ละคอก ตรวจสอบประสิทธิภำพของ 

อุปกรณ์ให้น้ ำ ให้มีแรงดันน้ ำพอเหมำะ ไม่มีตะกอนท ำให้เกิดกำรอุดตัน และติดตั้งในต ำแหน่งที่สุกรทุกตัว

สำมำรถเข้ำถึงได้ หำกอุปกรณ์ช ำรุดต้องท ำกำรซ่อมแซมให้มีสภำพดี เพื่อให้สุกรแต่ละตัวได้รับน้ ำตำม

ควำมต้องกำร  

มกษ. 6403: รายการน้ าส าหรับสุกร 

ข้อก าหนด 3.1 แหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องอยู่ในบริเวณที่ป้องกันการปนเป้ือนจากสิ่งที่เป็นอันตราย 

น้ าที่ใช้ในฟาร์มต้องสะอาด ปลอดภัย และมีปริมาณเพียงพอน ามาใช้ในฟาร์มได้ตลอดเวลา 

 

มกษ. 6403: รายการน้ าส าหรับสุกร 

ข้อก าหนด 3.2 มีน้ าให้สุกรกินได้อย่างทั่วถึง  
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รายการที่ 4 การจัดการฟาร์ม 

 

ค าอธิบายข้อก าหนดที่ 3.3 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 4.1  

มีคู่มือกำรจัดกำรฟำร์มที่แสดงให้เห็นรำยละเอียดกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญ .ที่มีผลกระทบกับสุขภำพ 

และกำรควบคุมโรคภำยในฟำร์ม เช่น วิธีเล้ียง กำรให้อำหำรและน้ ำ วิธีท ำควำมสะอำดโรงเรือนและ

อุปกรณ์ วิธีป้องกันและควบคุมโรค เช่น กำรกักกันสัตว์กำรป้องกันโรคก่อนเข้ำฟำร์ม รวมถึง 

กำรจัดกำรในกรณีที่เกิดโรคระบำด วิธีก ำจัดซำกและส่ิงปฏิกูล เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

ของฟำร์ม  

 

 
 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 4.2 

มีจ ำนวนบุคลำกรเพียงพอ เหมำะสมกับจ ำนวนสุกรที่เล้ียง ตลอดจนควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร 

หรือผู้ปฏิบัติงำนเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกำรปฏิบัติงำนภำยในฟำร์ม สำมำรถดูแล 

สุกรได้อย่ำงทั่วถึง และแก้ไขปัญหำเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ผิดปกติได้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพ โดยปฏิบัติ

ตำมระเบียบกรมปศุสัตว์ว่ำด้วยกำรคุ้มครองและดูแลสวัสดิภำพสุกร ณ สถำนที่เล้ียง พ .ศ. 2544  

คู่มือปฏิบัติงำน มีกำรจัดแบ่งหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของบุคลำกรผู้ดูแลฟำร์มสุกรในแต่ละต ำแหน่ง

อย่ำงชัดเจน ดังนี้ 

1) สัตวแพทย์ คือ ที่รับผิดชอบในกำรดูแลสวัสดิภำพสุกร ซึ่ งจบกำรศึกษำสัตวแพทยศำสตร์บัณฑิต  

และมีใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 

   สัตวแพทย์ 1 คน ดูแล พ่อ – แม่พันธุ์    ไม่เกิน    10,000  ตัว  

    และสุกรอนุบำล – รุ่น     ไม่เกิน  100,000  ตัว  

   สัตวแพทย์ 1 คน ดูแล พ่อ – แม่พันธุ์    ไม่เกิน    20,000  ตัว  

    หรือสุกรอนุบำล – รุ่น     ไม่เกิน  200,000  ตัว  

มกษ. 6403: รายการการจัดการฟาร์ม (1) คู่มือการจัดการฟาร์ม 

ข้อก าหนด 4.1 มีคู่มือการจัดการฟาร์มที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่ส าคัญภายในฟาร์ม  

เช่น การจัดการฟาร์ม ระบบการเลี้ยง อาหารและน้ าส าหรับสุกร  สุขภาพสัตว์  การจัดการด้าน 

สวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม และระบบการบันทึกข้อมูล  

 

มกษ. 6403: รายการการจัดการฟาร์ม (2) บุคลากร 

ข้อก าหนด 4.2 มีจ านวนบุคลากรเหมาะสมกับจ านวนสุกรที่เลี้ยง จัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบ

อย่างชัดเจน  
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2)  สัตวบำล คือ ผูท้ี่ควบคุมดูแลกำรเลี้ยงสุกร ซ่ึงจบกำรศึกษำทำงสัตวบำล  

สัตวบำล 1 คน ดูแลสุกรผสม – อุ้มท้อง – คลอด  ไม่เกิน      3,000  แม ่ 

สัตวบำล 1 คน ดูแลสุกรอนุบำล     ไม่เกิน    25,000  ตัว  

สัตวบำล 1 คน ดูแลสุกรรุ่น     ไม่เกิน    10,000  ตัว  

3) ผู้เล้ียงสุกร คือ ผู้ดูแลเล้ียงสุกรที่ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรเลี้ยงสุกร  

   ผู้เล้ียงสุกร 1 คน ดูแลสุกรพันธุ์     ไม่เกิน         200  แม ่ 

   ผู้เล้ียงสุกร 1 คน ดูแลสุกรรุ่น – ขุน    ไม่เกิน      2,000  ตัว 

 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 4.3 

กำรพัฒนำบุคลำกรโดยกำรฝึกอบรมให้มีควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในกำรปฏิบัติงำนฟำร์มอย่ำง

ต่อเนื่อง ท ำให้สำมำรถจัดกำรสุขภำพสุกรและระบบกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไป 

อย่ำงทั่วถึง เป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรฟำร์ม บุคลำกรต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรที่เหมำะสมกับ

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกำรปฏิบัติงำนภำยในฟำร์ม เช่น กำรจัดกำรฟำร์ม กำรจัดกำรด้ำนอำหำร  
และสุขำภิบำลฟำร์ม และท ำกำรบันทึกข้อมูลกำรฝึกอบรมในประวัติบุคลำกร 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 4.4 

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟำร์มเป็นผู้ที่มีควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดกำรฟำร์มทั่วไป กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพสุกร 

โรคระบำดที่ส ำคัญ และโรคอุบัติใหม่ กำรใช้ยำภำยในฟำร์ม และควำมปลอดภัยของสุกรและผลิตภัณฑ์ 

ทั้งนี้ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่ำด้วยกำรขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟำร์มเล้ียงสัตว์  

พ.ศ. 2558 ก ำหนดให้ “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟำร์มเล้ียงสัตว์”หมำยควำมว่ำสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญำตเป็น

ผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง  ตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ พ.ศ. 2545  

และมีใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟำร์มสุกร ซึ่งออกโดยกรมปศุสัตว์ 

มกษ. 6403: รายการการจัดการฟาร์ม (2) บุคลากร 

ข้อก าหนด 4.4 มีสัตวแพทย์ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหน่ึง  

และใบรับรองเป็นสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร  

 

มกษ. 6403: รายการการจัดการฟาร์ม (2) บุคลากร 

ข้อก าหนด 4.3 บุคลากรที่ดูแลสุกรต้องมีความรู้  และได้ รับการฝึกอบรมในการเลี้ยงสุกร  

หรือปฏิบัติงานในฟาร์มได้  
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ค าอธิบายข้อก าหนด 4.5 

บุคลำกรต้องได้รับกำรก ำกับดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคล เพื่อให้มีอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในกำร

ท ำงำน  สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟำร์มและบุคลำกรที่ท ำงำนในฟำร์มควรได้รับกำรตรวจสุขภำพ 

ตำมกฏหมำยที่เกี่ยวข้องเป็นประจ ำทุกปี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บบันทึกข้อมูลกำรตรวจสุขภำพ

ประจ ำปี ในกรณีที่สงสัยว่ำป่วยเป็นพำหะน ำโรคสู่สุกร ให้ตรวจเพิ่มเติมบำงรำยกำรตำมควำมเส่ียง เช่น 

โรคแซลโมเนลลำ โรคบรูเซลลำ วัณโรค หำกแสดงอำกำรเจ็บป่วยหรือบำดเจ็บ ท้องร่วง อำเจียน เจ็บคอ 

และมีไข้ ต้องแจ้งหัวหน้ำงำนให้ทรำบ เพื่อให้หยุดพักจนกระทั่งหำยดีจึงให้กลับเข้ำปฏิบัติงำนภำยใน 

ส่วนโรงเรือนเลี้ยงสุกรได้ 

 
 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 4.6 

สุขลักษณะของโรงเรือนและอุปกรณ์มีควำมส ำคัญในกำรป้องกัน ควบคุม และก ำจัดโรคภำยในฟำร์ม  

ควรท ำควำมสะอำดโรงเรือนและอุปกรณ์ด้วยวิธีท่ีเหมำะสม ตรวจสอบควำมสะอำด และตรวจสภำพอุปกรณ์

ให้อยู่ในสภำพดีและพร้อมใช้งำน กรณีที่โรงเรือนและอุปกรณ์ช ำรุดเสียหำยต้องท ำกำรซ่อมแซมอยู่เสมอ 

เพื่อให้ปลอดภัยต่อสุกรและผู้ปฏิบัติงำน  

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 4.7 

รวบรวมมูลสุกรและน ำออกจำกคอกเล้ียงทุกวัน ไม่ให้ปนเปื้อนไปยังระบบกำรเล้ียงสุกร เช่น กำรท ำ 

บ่อเก็บมูล ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์หลังกำรปฏิบัติงำน และท ำควำมสะอำดคอกเล้ียงสัตว ์

มกษ. 6403: รายการการจัดการฟาร์ม (2) บุคลากร 

ข้อก าหนด 4.5 ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มมีสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเป้ือน  

 

มกษ. 6403: รายการการจัดการฟาร์ม (3) การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

ข้อก าหนด 4.6 โรงเรือนและอุปกรณ์ สะอาด ถูกสุขลักษณะ บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี มีความ

ปลอดภัยต่อสุกรและผู้ปฏิบัติงาน  

 

มกษ. 6403: รายการการจัดการฟาร์ม (3) การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

ข้อก าหนด 4.7 น ามูลสุกรออก และท าความสะอาด ไม่ให้หมักหมมภายในและบริเวณรอบๆ 

โรงเรือน  
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ค าอธิบายข้อก าหนด 4.8 

ภำยหลังจำกย้ำยสุกรออกให้ฉีดล้ำงคอกเพื่อชะล้ำงมูลสัตว์และสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ตำมซอกพื้น และก ำจัด 

ด้วยวิธีที่เหมำะสม ไม่ให้เกิดเป็นแหล่งเพำะโรค  เช่น กำรท ำบ่อเกรอะหรือบ่อไบโอแก๊ส ส ำหรับส่ิงปูรองของ 

สัตว์ป่วยหรือสัตว์ตำยให้ท ำลำยทิ้ง 

ท ำควำมสะอำดและฆ่ำเชื้อโรงเรือนและอุปกรณ์ก่อนน ำสุกรใหม่เข้ำมำเลี้ยง  กรณีที่เกิดโรคระบำดให้ปฏิบัติ

ตำมประกำศและระเบียบของกรมปศุสัตว์ 

เลือกใช้สำรท ำควำมสะอำดและน้ ำยำฆ่ำเชื้อที่อยู่ในรำยชื่อสำรเคมี/ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรำยที่ใช้ใน 

ฟำร์มเล้ียงสัตว์ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนจำกกรมปศุสัตว์ ตำมดุลพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟำร์มและ 

ควรมคีู่มือปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรเตรียมน้ ำยำฆ่ำเชื้อ หรือปฏิบัติตำมค ำแนะน ำบนฉลำก  

รายการที่ 5 สุขภาพสัตว์ 

 

ค าอธิบายข้อก าหนดที่ 3.3 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 5.1   

กำรควบคุมและป้องกันโรคอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟำร์มสุกร หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมำย  ซึ่งมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรสุขภำพสุกร กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันโรค กำรบ ำบัด 

โรค ตลอดจนกำรเฝ้ำระวังและตรวจติดตำมโรคโดยเฉพำะกรณีของโรคระบำด มีกำรบันทึกข้อมูล 

เกี่ยวกับกำรควบคุมและป้องกันโรค เช่น โปรแกรมวัคซีนและกำรก ำจัดพยำธิ กำรรักษำและวินิจฉัยโรค

กำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ และกำรตรวจติดตำมระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคของสุก ร  

เพื่อสำมำรถน ำมำประกอบกำรจัดกำรสุขภำพสุกรในแต่ละฝูง และเป็นประโยชน์ต่อกำรควบคุมโรค  

มกษ. 6403: รายการการจัดการฟาร์ม (3) การท าความสะอาดและบ ารุงรักษา 

ข้อก าหนด 4.8 ภายหลังจากย้ายสุกรออก ให้ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อคอกและอุปกรณ์ และปิดพัก

ก่อนน าสุกรใหม่เข้าเลี้ยงตามเวลาที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  

 

มกษ. 6403: รายการสุขภาพสัตว์ (1) การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด 5.1 อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร  
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ค าอธิบายข้อก าหนด 5.2 

มีมำตรกำรป้องกันและท ำลำยเชื้อโรคก่อนเข้ำฟำร์ม สำมำรถป้องกันไม่ให้เชื้อโรคจำกภำยนอก 

ฟำร์มที่อำจติดมำกับคน สัตว์ และอุปกรณ์ต่ำงๆ เข้ำสู่ภำยในฟำร์มได้ มีมำตรกำรควบคุมก่อนเข้ำและ

ออกจำกฟำร์ม มีประตูเข้ำและออกส ำหรับบุคคล และยำนพำหนะ บันทึกกำรผ่ำนเข้ำและออกจำกฟำร์มของ

บุคคลและยำนพำหนะ และมีวิธีกำรท ำลำยเชื้อโรคอย่ำงเหมำะสมโดยใช้น้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคท่ีมีประสิทธิภำพ 

ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นว่ำมำตรกำรที่ใช้มีควำมเหมำะสมกับสภำพฟำร์ม ตัวอย่ำงเช่น 

(1) มีบ่อน้ ำยำฆ่ำเชื้อ ที่ใช้วัสดุแข็งแรง บ่อต้องกว้ำงยำว ลึก และลำดชัน เพียงพอส ำหรับยำนพำหนะ 

ทุกชนิดที่แล่นผ่ำนได้ บ่อน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคอำจสร้ำงแยก หรือเป็นส่วนประกอบในโรงพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อโรค  

ใส่น้ ำยำฆ่ำเชื้อโรคในบ่อตำมที่ระบุในเอกสำรก ำกับ และเปล่ียนน้ ำยำฆ่ำเชื้ออย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรป้องกัน 

กำรเส่ือมประสิทธิภำพของน้ ำยำฆ่ำเชื้อจำกแสงแดดและฝน เพื่อรักษำคุณสมบัติในกำรฆ่ำเชื้อ ยำนพำหนะ 

ที่จะเข้ำ-ออกต้องแล่นผ่ำนบ่อน้ ำยำฆ่ำเชื้อทุกคัน 

(2)  มีโรงพ่นหรืออุปกรณ์พ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อ ยำนพำหนะที่ผ่ำนเข้ำ-ออกฟำร์มต้องผ่ำนกำรพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อ 

ซึ่งควรอยู่บริเวณหน้ำประตูทำงเข้ำฟำร์ม อุปกรณ์ฉีดพ่นน้ ำยำฆ่ำเชื้อสำมำรถพ่นเป็นละอองให้ครอบคลุม 

ทั่วยำนพำหนะที่แล่นผ่ำนภำยในฟำร์มด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อที่มีควำมเข้มข้นเหมำะสม 

(3)  มีบริเวณเปล่ียนรองเท้ำ หมวกคลุมผม และเครื่องแต่งกำยส ำหรับใช้เฉพำะในฟำร์ม หรือมี 

ห้องอำบน้ ำเพื่อลดควำมเส่ียงของกำรน ำเชื้อโรคที่ติดมำกับบุคคลทีเ่ข้ำฟำร์ม  

อุปกรณ์ทุกอย่ำงอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน มีกำรรักษำควำมสะอำดตลอดเวลำ เส้ือผ้ำและรองเท้ำที่ใช้ในฟำร์ม

ต้องท ำควำมสะอำดทุกครั้งหลังใช้งำน 

 

 

 
 

 

มกษ. 6403: รายการสุขภาพสัตว์ (1) การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด 5.2  มีการป้องกันและควบคุมโรคที่ติดมากับยานพาหนะ อุปกรณ์ และบุคคลก่อนเข้า

ออกฟาร์ม รวมถึงมีการจดบันทึกการผ่านเข้า-ออกจากฟาร์มที่สามารถตรวจสอบได้  

 

มกษ. 6403: รายการสุขภาพสัตว์ (1) การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด 5.3  มีโปรแกรมการสร้างภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงการก าจัดพยาธิภายในและภายนอก 

ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร  
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ค าอธิบายข้อก าหนด 5.3 

ฟำร์มควรส่งเสริมสุขภำพของสุกรให้มีภูมิคุ้มกันโรค โดยมีโปรแกรมวัคซีน เช่น โรคปำกและเท้ำเปื่อย  

โรคอหิวำต์สุกร และโรคอื่นๆ  รวมถึงมีโปรแกรมกำรควบคุมและก ำจัดพยำธิภำยในและภำยนอกสุกร  

ตำมกำรก ำหนดของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟำร์มสุกร  

 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 5.4 

กำรหมักหมมของมูลสัตว์และเศษอำหำรเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พำหะ เพิ่มควำมเส่ียงต่อ 

กำรแพร่กระจำยโรคภำยในฟำร์มสุกร จึงต้องควบคุมแมลงและสัตว์พำหะ โดยรักษำควำมสะอำดรอบ

โรงเรือนในรัศมีอย่ำงน้อย 3 เมตร ก ำจัดมูลสัตว์และเศษอำหำรไม่ให้สะสมในโรงเรือน เก็บอำหำรสัตว์ 

อย่ำงถูกสุขลักษณะ ท ำกำรล้ำงท ำควำมสะอำดอุปกรณ์และรำงอำหำรอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรก ำจัดขยะ 

และของเสียอย่ำงเป็นระบบไม่ให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของสัตว์พำหะ วิธีก ำจัดสัตว์พำหะให้เป็นไปตำม

ค ำแนะน ำของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟำร์มสุกร  

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 5.5 

มีอ่ำงน้ ำยำฆ่ำเชื้อส ำหรับจุ่มรองเท้ำบริเวณด้ำนหน้ำโรงเรือน หรือมีกำรเปล่ียนรองเท้ำ เพื่อลดกำรน ำ 

เชื้อโรคที่อำจปนเปื้อนมำกับบุคคลผู้เข้ำ-ออกโรงเรือน กรณีที่มีมูลสัตว์เปื้อนรองเท้ำให้ท ำควำมสะอำด 

ก่อนพ่นยำฆ่ำเชื้อหรือจุ่มเท้ำ ควรเปล่ียนน้ ำยำฆ่ำเชื้อตำมค ำแนะน ำบนฉลำก ดูแลโรงเรือนให้แห้งและสะอำด  

ก ำจัดของเสียไม่ให้เกิดกำรหมักหมม ล้ำงท ำควำมสะอำด และฆ่ำเชื้ออุปกรณ์ทุกครั้งหลังกำรใช้งำน 

มกษ. 6403: รายการสุขภาพสัตว์ (1) การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด 5.4 มีมาตรการป้องกันสัตว์พาหะ  

 

มกษ. 6403: รายการสุขภาพสัตว์ (1) การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด 5.5 มีวิธีการจัดการทางสุขลักษณะที่ดีภายในโรงเรือน เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค  

 

มกษ. 6403: รายการสุขภาพสัตว์ (1) การป้องกันและควบคุมโรค 

ข้อก าหนด 5.6 กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

โรคระบาดสัตว์และค าแนะน าของกรมปศุสัตว์  
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ค าอธิบายข้อก าหนด 5.6 

หำกพบสุกรในฟำร์มมีอัตรำกำรป่วยหรือมีอัตรำกำรตำยผิดปกติให้ตรวจวินิจฉัยโรคภำยใต้กำรก ำกับดูแล 

ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟำร์ม และท ำลำยซำกสุกรตำมวิธีกำรที่กรมปศุสัตว์ก ำหนด หำกเกิดโรคระบำด 

หรือสงสัยว่ำเกิดโรคระบำด ให้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
และค ำแนะน ำของกรมปศุสัตว์ กำรท ำลำยซำกสุกรต้องมีพื้นที่โดยเฉพำะ ซึ่งสำมำรถป้องกันกำรแพร่กระจำย

ของเชื้อ  

 

 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 5.7 

กำรบ ำบัดโรคสัตว์ต้องอยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟำร์มสุกร หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมำยจำกสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟำร์ม โดยต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรสัตวแพทย์  

พ.ศ. 2545 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรบ ำบัดโรคสัตว์ และมำตรฐำนสินค้ำเกษตร มกษ. 9032  

เรื่อง ข้อปฏิบัติกำรควบคุมกำรใช้ยำสัตว์ พร้อมบันทึกข้อมูลกำรวินิจฉัยและรักษำโรคเพื่อสำมำรถ 

น ำมำเป็นข้อมูลประกอบกำรตรวจสอบกำรใช้ยำสัตว์ในฟำร์ม นอกจำกนี้ต้องควบคุมและจ ำกัดกำรใช้ยำ

เท่ำที่จ ำเป็นเพื่อลดอันตรำยจำกยำสัตว์ตกค้ำงที่ส่งผลต่อผู้บริโภคและส่ิงแวดล้อม และลดควำมเส่ียงของ 

กำรเกิดเชื้อดื้อยำต้ำนจุลชีพ  

กรณีกำรใช้วัคซีน ยำต้ำนจุลชีพ และสำรเคมีอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดกำรตกค้ำงในผลิตภัณฑ์ ต้องมีใบส่ังยำ 

จำกสัตวแพทย์เท่ำนั้น ส ำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟำร์ม ควรได้รับค ำแนะน ำที่ 

ชัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกสัตวแพทย์ผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบ และปฏิบัติตำมค ำแนะน ำอย่ำงเคร่งครัด   

ให้เก็บรักษำบันทึกข้อมูลกำรให้ยำอย่ำงน้อย 3 ปี  

กรณีที่พบสุกรป่วย ให้แยกสุกรป่วยออกจำกฝูงเพื่อท ำกำรรักษำ โดยแยกไว้ในพื้นที่เฉพำะเพื่อป้องกัน 

กำรติดต่อของโรคสู่สุกรตัวอื่นในฝูง 

 

 

 

 

มกษ. 6403: รายการสุขภาพสัตว์ (2) การบ าบัดโรค 

ข้อก าหนด 5.7 อยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร โดยปฏิบัติตาพระราชบัญญัติ

วิชาชีพการสัตวแพทย์ และตาม มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9032 เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุม 

การใช้ยาสัตว์  

 

มกษ. 6403: รายการสุขภาพสัตว์ (2) การบ าบัดโรค 

ข้อก าหนด 5.8 การใช้เข็มฉีดยาสุกร มีวิธีปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้เข็มฉีดยาค้างในตัวสัตว์  

และมีมาตรการแก้ไขในกรณดีังกล่าว  
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ค าอธิบายข้อก าหนด 5.8 

กำรใช้เข็มฉีดยำ ควรมีวิธีปฏิบัติงำนในกำรควบคุมเข็มฉีดยำที่อำจค้ำงอยู่ในตัว สัตว์ เช่น ควบคุม 

กำรเบิกจ่ำยเข็มฉีดยำ  ตรวจสอบจ ำนวนเข็มก่อนใช้และหลังใช้ให้สอดคล้องกัน มีกำรบ่งชี้สุกรที่มี 

เข็มฉีดยำค้ำง และมีมำตรกำรในกำรแก้ไขที่เหมำะสม   

รายการที่ 6 สวัสดิภาพสัตว์ 

 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 6.1   

ผู้ประกอบกำรฟำร์มต้องมีกำรจัดกำรสวัสดิภำพสัตว ์ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณกรรม

และกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. 2557 คือ มีกำรเล้ียงดูหรือดูแลให้สุกรมีควำมเป็นอยู่ในสภำวะ 

ที่เหมำะสม มีสุขอนำมัยที่ดี มีที่อยู่ อำหำร และน้ ำอย่ำงเพียงพอ และตำมระเบียบกรมปศุสัตว์ว่ำด้วย 

กำรคุ้มครองและดูแลสวัสดิภำพสุกร ณ สถำนที่เล้ียง พ.ศ. 2544  

สุกรต้องได้รับสำรอำหำรครบถ้วนเหมำะสมกับอำยุน้ ำหนักและชนิดของสุกรในปริมำณเพียงพอ อย่ำงน้อย

วันละ 1 ครั้ง อำหำรที่ใช้เล้ียงสุกรต้องมีคุณภำพตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์  

มีน้ ำสะอำดกินเพียงพอทุกวัน ภำชนะที่ใช้ให้อำหำรและน้ ำต้องมีรูปทรงเหมำะสม จ ำนวนเพียงพอ  

และติดตั้งไว้ในต ำแหน่งที่เหมำะสมเพื่อป้องกันกำรปนเปื้อนและกำรแก่งแย่ง ซึ่งอำจเป็นอันตรำยต่อ 

สุกรได ้ 

พื้นที่เล้ียงต้องมีเพียงพอให้สุกรมีควำมเป็นอยู่อย่ำงสบำย มีอิสระในกำรเคล่ือนไหวและสำมำรถแสดง

พฤติกรรมตำมธรรมชำติได้ มีแสงสว่ำงพอให้สุกรทุกตัวมองเห็นกันได้ หำกแสงธรรมชำติไม่เพียงพอ 

ให้ใช้แสงสว่ำงจำกไฟฟ้ำช่วย  

กรณีที่สุกร ป่วย บำดเจ็บ หรือพิกำร ควรได้รับกำรรักษำอย่ำงรีบด่วน ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมและ 

มีประสิทธิภำพ เพื่อให้สุกรหำยป่วยจำกโรค ควำมเจ็บปวด และกำรบำดเจ็บ หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ 

ไม่สมควรรักษำ ให้ท ำกำรุณยฆำตเพื่อไม่ให้เจ็บปวดและทรมำนตำมหลักสวัสดิภำพสัตว์  

มกษ. 6403: รายการสวัสดิภาพสัตว์ 

ข้อก าหนด 6.1 เลี้ยงหรือดูแลให้สุกรมีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่ 

อาหาร และน้ าอย่างเพียงพอ กรณีที่สุกรป่วย บาดเจ็บ หรือพิการ ให้ปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้

เกิดความทุกข์ทรมาน  
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รายการที่ 7 สิ่งแวดล้อม 

 

 
 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 7.1 

ขยะมูลฝอยเป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของแมลงและสัตว์พำหะ เพิ่มควำมเส่ียงในกำรแพร่กระจำยของโรค  

ท ำให้เกิดกำรปนเปื้อนในระบบกำรผลิตสุกร และส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัยอำหำร ฟำร์มควร 

รวบรวมขยะมูลฝอยไว้ในภำชนะที่มีฝำปิดมิดชิด และก ำจัดโดยวิธีที่เหมำะสมตำมชนิดของขยะมูลฝอย  

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แยกขยะติดเชื้อและขยะอันตรำยออกจำกขยะทั่วไป และท ำลำย 

เพื่อไม่ให้เกิดกำรปนเปื้อนไปยังระบบกำรผลิตสุกร  

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 7.2 

ขยะติดเชื้อและขยะอันตรำย เช่น วัสดุมีคม หรือวัสดุสัมผัสเลือด หรือสำรน้ ำจำกร่ำงกำยสัตว์ เช่น  

เข็มฉีดยำ มีด  ยำเส่ือมสภำพ และสำรเคมีอันตรำย  ซึ่งเป็นอันตรำยต่อสัตว์ ผู้ปฏิบัติงำนภำยในฟำร์ม 

ชุมชน และส่ิงแวดล้อม จ ำเป็นต้องมีกำรจัดกำรที่ถูกวิธีตำมชนิดของขยะ เช่น กำรฆ่ำเชื้อด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ 

หรือผ่ำนควำมร้อน 

 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 7.3   

รวบรวมและท ำลำยซำกสุกร เพื่อลดกำรแพร่กระจำยของเชื้อก่อโรค ไม่เป็นแหล่งเพำะพันธุ์ของแมลง

พำหะ และไม่ให้เกิดปัญหำมลพิษต่อแหล่งชุมชนและส่ิงแวดล้อม กำรจัดกำรซำกสุกรให้อยู่ในดุลพินิจ 

มกษ. 6403: รายการสิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 7.1 ควรจัดเก็บขยะมูลฝอยในภาชนะซึ่งมีฝาปิดมิดชิด และน าไปก าจัดอย่างเหมาะสม 

และถูกสุขลักษณะ  

 

มกษ. 6403: รายการสิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 7.2 มีวิธีการจัดการขยะติดเชื้อและขยะอันตราย  

 

มกษ. 6403: รายการสิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 7.3 การก าจัดและท าลายซากสุกรให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสุกร  

ด้วยวิธีที่เหมาะสม  
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ของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟำร์ม กรณีที่ใช้กำรฝัง ต้องมีพื้นที่เพียงพอ อยู่ในบริเวณน้ ำท่วมไม่ถึงและห่ำงจำก

แหล่งน้ ำ ให้ฝังไว้ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร โรยปูนขำวหรือรำดด้วยน้ ำยำฆ่ำเชื้อ แล้วกลบหลุม

และคลุมดินให้แน่น เหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขี่ย กำรเผำซำก

ให้เผำในที่เหมำะสมและเผำซำกจนหมด กำรทิ้งซำกในบ่อทิ้งซำกของฟำร์มต้องมีสุขลักษณะ ส ำหรับวิธีอื่นๆ  

ควรด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติของกรมปศุสัตว์ 

กรณีที่เกิดโรคตำมพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำรปฏิบัติงำน

เกี่ยวกับกำรท ำลำยสัตว์ที่เป็นโรคระบำดและกำรท ำลำยสัตว์หรือซำกสัตว์ที่เป็นพำหะของโรคระบำด  

ต้องปฏิบัติตำมระเบียบกรมปศุสัตว์ว่ำด้วยกำรท ำลำยสัตว์ที่เป็นโรคระบำด  หรือกำรท ำลำยสัตว์  

หรือซำกสัตว์ที่เป็นพำหะของโรคระบำด พ.ศ. 2547 โดยอยู่ภำยใต้เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ เพื่อให้ 

กำรท ำลำยซำกสัตว์เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลในกำรควบคุมโรคระบำด  

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 7.4 

ฟำร์มต้องมีกำรบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อปรับปรุงคุณภำพของน้ ำทิ้งให้ได้ตำมมำตรฐำนประกำศกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกแหล่งก ำเนิดมลพิษ

ประเภทกำรเล้ียงสุกร พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และ เรื่อง ก ำหนดให้กำรเล้ียงสุกรเป็น

แหล่งก ำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมกำรปล่อยน้ ำเสียลงสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะหรือออกสู่ส่ิงแวดล้อม  

พ.ศ. 2555 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 7.5 

เก็บกวำดมูลสุกร ไม่ให้หมักหมมภำยในโรงเรือน ไม่ให้เกิดกล่ินรบกวนผู้อยู่อำศัยข้ำงเคียง โดยอำจน ำไปท ำปุ๋ย

หรือผลิตก๊ำซชีวภำพ 

มกษ. 6403: รายการสิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 7.5 มีการจัดการมูลสุกร ไม่ให้เกิดกลิ่นรบกวน  

 

มกษ. 6403: รายการสิ่งแวดล้อม 

ข้อก าหนด 7.4 มีระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ าทิ้ง โดยมาตรฐานน้ าทิ้งจากฟาร์ม

สุกรต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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รายการที่ 8 การบันทึกข้อมูล 

 

ค าอธิบายข้อก าหนดที่ 3.3 

 

 

 

ค าอธิบายข้อก าหนด 8.1   

เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนอำหำรปลอดภัยในด้ำนกำรตำมสอบ ของกระบวนกำรผลิต ฟำร์มสุกรจึง

ต้องมีกำรบันทึกข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรท ำงำนแต่ละขั้นตอน ว่ำถูกต้องตำมวิธีปฏิบัติที่ก ำหนดไว้

หรือไม่ นอกจำกนี้ยังเป็นประโยชน์ในกำรใช้เป็นข้อมูล เพื่อวิเครำะห์หำสำเหตุที่มำของปัญหำหรือ

ข้อผิดพลำดในกระบวนกำรผลิตได้ 

ผู้เล้ียงสุกรต้องบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อน ำมำทบทวนและวิเครำะห์ใช้ในกำรปรับปรุงระบบกำรเล้ียง 

ให้มีประสิทธิภำพทั้งในปัจจุบันและอนำคต และช่วยในกำรแก้ปัญหำกำรเล้ียง เช่น ปัญหำกำรเกิดโรค  

และกำรวำงแผนกำรผลิตสุกร นอกจำกนี้ควรวิเครำะห์ข้อมูลและสรุป กำรเล้ียงสุกรแต่ละรุ่น มีระบบบันทึก

ข้อมูลที่สืบค้นได ้โดยบันทึกข้อมูลดังนี้ 

(1)  ทะเบียนประวัติสุกร เช่น เพศ พันธุ์ วัน/เดือน/ปีเกิด หมำยเลขประจ ำตัว น้ ำหนักแรกเกิด น้ ำหนัก

หย่ำนม หมำยเลขประจ ำตัวพ่อ-แม่พันธุ ์ 

(2)  กรณีของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ให้บันทึกข้อมูลด้ำนกำรผสมพันธุ์ เช่น อำยุ น้ ำหนักเมื่อเริ่มผสมพันธุ์  

กำรตรวจสัด กำรผสม กำรเข้ำคลอด กำรหย่ำนม 

(3)  ข้อมูลกำรน ำสุกรเข้ำและออกจำกฟำร์ม  

(4)  ข้อมูลกำรเข้ำและออกของยำนพำหนะ และกำรเข้ำเย่ียมชม 

(5)  ข้อมูลกำรตรวจสุขภำพสัตว์ กำรรักษำโรค และกำรดูแลสุขภำพสัตว์ เช่น ใบส่ังยำสัตว์ ใบส่ังผสม

ยำในอำหำรสัตว์ ใบมอบหมำยกำรใช้ยำ รำยละเอียดกำรใช้ยำ เวชภัณฑ์ วัคซีน กำรถ่ำยพยำธิ และกำรใช้

สำรเคมีอื่นๆ 

(6)  ข้อมูลกำรจัดกำรด้ำนอำหำรสัตว์ เช่น กำรตรวจรับอำหำรสัตว์และวัตถุดิบอำหำรสัตว์ กำรผสมอำหำร  

และกำรให้อำหำร 

(7)  ข้อมูลกำรตรวจสุขภำพและกำรฝึกอบรมของบุคลำกรในฟำร์ม 

 
 

มกษ. 6403: รายการการบันทึกข้อมูล 

ข้อก าหนด 8.1 ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดการฟาร์ม  

ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและการควบคุมโรค เช่น การบริหารฟาร์ม การจัดการด้านการผลิต  

การควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรค รวมถึงบันทึกการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
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ค าอธิบายข้อก าหนดที่ 8.2 

เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อกำรตรวจสอบไว้อย่ำงน้อย 3 ป ี 

 

  

มกษ. 6403: รายการการบันทึกข้อมูล 

ข้อก าหนด 8.2 เก็บรักษาบันทึกไว้ให้ตรวจสอบอย่างน้อย  3 ปี  
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