
โครงการฟารมหมูหลุมและฟารมสัตวปกแบบเลี้ยงปลอยอิสระ 

ปลอดการใชยาปฏิชีวนะ ในพื้นที่ปศุสัตวเขต 7

สวนมาตรฐานการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 7



โครงการ

“ฟารมหมูหลุม 

และฟารมสัตวปกแบบเลี้ยง

ปลอยอิสระ 

ปลอดการใชยาปฏิชวีนะ 

ในพื้นท่ีปศุสัตวเขต 7”

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

คุณสมบัติของผูที่เขารวมโครงการฯ

คณะกรรมการตรวจประเมิน และรับรอง

ข้ันตอนการรับรอง

หลักเกณฑการรับรอง



ในพื้นที่เขต 7 มีเกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายยอยจํานวนมาก

ที่มีความตระหนักและใหความสําคัญกับปญหาเช้ือดื้อยา รวมถึงมีการ

เล้ียงสัตวที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน เกษตรกรผูเล้ียงหมูหลุม และ

สัตวปกแบบเล้ียงปลอยอิสระ ซึ่งเกษตรกรเหลานี้จะยึดหลัก

สวัสดิภาพสัตวเปนหลัก เนนการใชวัสดุตางๆทางธรรมชาติที่หาไดงาย

จากทองถ่ิน และมีความมุงม่ันตั้งใจที่จะไมใชยาปฏิชีวนะในการผลิต 

เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ปลอดภัยตอผูบริโภค

หลักการและเหตุผล
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4

เพื่อควบคุม ปองกัน ลด หรือชะลอการเกิดปญหาเช้ือดื้อยา

ตานจุลชีพในสัตว

เพื่อใหผูประกอบการเล้ียงสัตวตระหนักถึงความสําคัญใน

การไมใชยาปฏิชีวนะในการเล้ียงสัตว

เพื่อสรางความม่ันใจใหแกผูบริโภค ในการเลือกซ้ือ

สินคาปศุสัตว

เพื่อใหผูบริโภคมีชองทางการเลือกซื้อผลิตภัณฑที่

ปลอดการใชยาปฏิชีวนะมากขึ้น

วัตถุประสงค



คุณสมบัติของผูเขารวมโครงการฯ
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เปนฟารมสุกรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมหมูหลุม หรือฟารมสัตวปกท่ีไดรับ

การรับรองมาตรฐานฟารมสัตวปกแบบเล้ียงปลอยอิสระจากกรมปศุสัตว

สุกร/สัตวปก ตองเขาเชือดที่โรงฆาที่ถูกตองตามกฎหมาย 

กรณีไข ตองมีการควบคุมใหเปนไปตามสุขลักษณะที่ดี

มีความมุงม่ันตั้งใจในการไมใชยาปฏิชีวนะในการเล้ียงสัตว

เปนผูที่สมัครใจขอรับการรับรอง



1

ขอกําหนดของการใชเวชภัณฑ

2

3
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5

ไมมีการใชยาปฏชิีวนะในทุกรูปแบบ

อาหารและน้ํา ตองไมมีการเติมยาปฏชิีวนะ

สัตวตองไดรับการเล้ียงโดยปราศจากการใช

ยาปฏิชีวนะ ตั้งแตเกิดจนถึงจับขาย

สามารถใชยากันบิด วัคซีน และทางเลือกอ่ืนๆ 

เชน สมุนไพร เปนตน

หากสัตวเจ็บปวย สามารถใชยาปฏิชีวนะรักษาได 

แตตองคัดแยกออกจากฝูงและนําออกจากระบบทันที



คณะผูตรวจประเมิน

• คณะ ผู ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น จ า ก
สํานักงานปศุสัตวเขต 7 ที่
ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก
คณะกรรมการรับรองการ
เ ล้ี ย ง สัต ว ปลอดการ ใ ช ย า
ปฏิ ชี วนะในระบบการผลิต
สินคาปศุสัตว และการลดใช
ยาปฏิชีวนะในฟารมปศุสัตว 

คณะรับรอง

• คณะกรรมการรับรองตาม
คําส่ังสํานักงานปศุสัตวเขต 7 
ที่ 40/2561 ส่ัง ณ วันที่  
3 กันยายน 2561





• เก็บตัวอยางอาหารและน้ํา ที่ฟารม
• เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ ที่โรงฆา/ฟารมการตรวจประเมิน

• กรณีมีเหตุจําเปนอันสมควร ตามมติคณะกรรมการ
รับรองสามารถขอเขาตรวจหรือเก็บตัวอยาง 

การตรวจกรณี
พิเศษ

• การรับรองมีอายุ 1 ป
• จัดทําใบประกาศและปายรับรองการใหการรับรอง

• จํานวนทั้งส้ิน 10 ฟารมเปาหมาย



การสงตัวอยางตรวจทางหองปฏิบัติการ

อาหาร/น้ํา สตส. HPLC/ELISA

ผลิตภัณฑ ศวพ. MA/ELISA 

กลุมซัลโฟนาไมด/กลุมเตตราซัยคลิน/กลุมฟลูออโรควิโนโลน/กลุมโพล่ีมิกซิน(โคลิสติน)/ 

กลุมเพนนิซิลิน(อะมอกซ่ีซิลลิน)/กลุมแมคโลไลด/กลุมไทอะมูลิน

กลุมซัลโฟนาไมด/กลุมเตตราซัยคลิน/กลุมฟลูออโรควิโนโลน/กลุมแมคโครไลด/

กลุมเพนนิซิลิน/กลุมอะมิโนไกลโคไซด

Presenter
Presentation Notes
เก็บตัวอย่างอาหารสัตว์และน้ำสัตว์ จากฟาร์ม เพื่อตรวจยาปฏิชีวนะตกค้าง (ส่งสตส.)เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากโรงฆ่า หรือไข่จากฟาร์ม ตรวจยาปฏิชีวนะตกค้าง (ส่งศวพ.)



หลักเกณฑการรับรอง
1. การควบคุมโรคและจัดการสุขภาพสัตว

การควบคุมโรค 
การรักษาโรคและการตรวจ
วินิจฉัยโรคตองอยูภายใตความ

ดูแลของสัตวแพทย

มีการจัดการสุขภาพสัตว
ใหสัตวมีสุขภาพดี

มีการจัดการไมให
ปนเปอนขามระหวางสัตว
ปวยและสัตวสุขภาพดี

Presenter
Presentation Notes
การควบคุมโรค มีการจัดการและการทำลายสัตว์ตาย มีการแยกสัตว์ป่วยออกจากสัตว์ปกติและอยู่ในพื้นที่เหมาะสม  มีการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ป่วยและสัตว์ตาย และ มีการกำจัดสัตว์พาหะการรักษาโรคและการตรวจวินิจฉัยโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์มีการจัดการสุขภาพสัตว์ให้สัตว์มีสุขภาพดี�หรือกรณีมีการใช้สารทางเลือกในการเสริมสุขภาพสัตว์ ทดแทนการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ เช่น สมุนไพร/โปรไบโอติก/พรีไบโอติก หรือวิตามินมีการจัดการไม่ให้ปนเปื้อนข้ามระหว่างสัตว์ป่วยและสัตว์สุขภาพดี



หลักเกณฑการรับรอง
2. การจัดการโรงเรือน

สัตวที่มีการใชยาปฏิชีวนะ
ตองถูกแยกออกจากสัตวที่
เล้ียงโดยไมใชยาปฏิชีวนะ

มีการบันทึกขอมูลการรักษา
ติดตามสัตวปวยเก็บไว

ครบถวน 

มีการจําแนกอุปกรณท่ีใชกับสัตว
ปกติและสัตวท่ีไดรับยาปฏิชีวนะ 
โดยติดปายชี้บงและแยกเปน

สัดสวน

มีแผนขั้นตอนการจัดการ
กรณีพบการปนเปอนขาม
ระหวางสัตวที่ไดรับยา
ปฏิชีวนะและสัตวปกติ 

การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน
ไมกอใหเกิดความเส่ียง
ในการปนเปอนขาม

Presenter
Presentation Notes
1. สัตว์ที่มีการใช้ยาปฏิชีวนะต้องถูกแยกออกจากสัตว์ที่เลี้ยงโดยไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ2. มีการบันทึกข้อมูลการรักษาติดตามสัตว์ป่วยเก็บไว้ครบถ้วน 3. มีการจำแนกอุปกรณ์ที่ใช้กับสัตว์ปกติและสัตว์ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ โดยติดป้ายชี้บ่งและแยกเป็นสัดส่วน 4. มีแผนขั้นตอนการจัดการกรณีพบการปนเปื้อนข้ามระหว่างสัตว์ที่ได้รับยาปฏิชีวนะและสัตว์ปกติ 5. มีการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการปนเปื้อนข้ามไปยังสัตว์ที่เลี้ยงปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสม่ำเสมอ เช่น บันทึกหัวหน้างานเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน 



หลักเกณฑการรับรอง
3. อาหารสัตว

มีหลักฐานการซื้อวัตถุดิบ
อาหารสัตวจากแหลงที่มี

คุณภาพ

หากมีการใชยาปฏิชีวนะผสม   
ในอาหารสัตว มีการแยก
เครื่องผสมอาหารสัตว

. ผูประกอบการมีเอกสาร
รับรองหรือรายงานผลตรวจ
วิเคราะหอาหารสัตววาปลอดยา

ปฏิชีวนะ

มีโปรแกรมทําความสะอาด
เครื่องผสมอาหาร ราง
อาหาร หรืออุปกรณให
อาหารที่มีการผสมยา 

มีการแยกเก็บและติดปาย
บงช้ีระหวางอาหารสัตว
ปลอดยาและอาหารสัตวที่

ผสมยา

มีการแยกและติดปายบงช้ี
อุปกรณใหอาหาร รถ

ขนสงอาหารสัตวปลอดยา
และอาหารสัตวที่ผสมยา

Presenter
Presentation Notes
1. มีหลักฐานการซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์จากแหล่งที่มีคุณภาพ2. หากมีการใช้ยาปฏิชีวนะผสม   ในอาหารสัตว์ มีการแยกเครื่องผสมอาหารสัตว์3. ผู้ประกอบการมีเอกสารรับรองหรือรายงานผลตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ว่าปลอดยาปฏิชีวนะ4. มีโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องผสมอาหาร รางอาหาร หรืออุปกรณ์ให้อาหารที่มีการผสมยา 5. มีการแยกเก็บและติดป้ายบ่งชี้ระหว่างอาหารสัตว์ปลอดยาและอาหารสัตว์ที่ผสมยา6. มีการแยกและติดป้ายบ่งชี้อุปกรณ์ให้อาหาร รถขนส่งอาหารสัตว์ปลอดยาและอาหารสัตว์ที่ผสมยา



หลักเกณฑการรับรอง
4. น้ํา

มีการแยกและติดปายบงช้ี
อุปกรณใหน้ําระหวางสัตวที่
เล้ียงปลอดยาและสัตวที่

จําเปนตองใชยา 

มีโปรแกรมลางทําความสะอาด/
บํารุงรักษาระบบใหน้ําเล้ียงสัตว 
หรือกรณีจําเปนตองใชยาผสมน้ํา
ตองมีโปรแกรมลางทําความ

สะอาด

ผูประกอบการมีเอกสารรับรอง
หรือรายงานผลตรวจวิเคราะหน้ํา
เล้ียงสัตววาปลอดยาปฏิชีวนะ

Presenter
Presentation Notes
1. มีการแยกและติดป้ายบ่งชี้อุปกรณ์ให้น้ำระหว่างสัตว์ที่เลี้ยงปลอดยาและสัตว์ที่จำเป็นต้องใช้ยา 2. มีโปรแกรมล้างทำความสะอาด/บำรุงรักษาระบบให้น้ำเลี้ยงสัตว์ หรือกรณีจำเป็นต้องใช้ยาผสมน้ำต้องมีโปรแกรมล้างทำความสะอาด3. ผู้ประกอบการมีเอกสารรับรองหรือรายงานผลตรวจวิเคราะห์น้ำเลี้ยงสัตว์ว่าปลอดยาปฏิชีวนะ



หลักเกณฑการรับรอง
5. การใชยาหรือเวชภัณฑในฟารม

ไมมีการใชยาปฏิชีวนะใน
กลุมที่สําคัญในมนุษยผสม
อาหารสัตวเพื่อปองกันโรค

ไมมีการใชยากลุม
Cephalosporins ผสม

อาหารสัตว 

ใชยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษา 
เทานั้น 

สัตวแพทยผูดูแลฟารมใชยา
ปฏิชีวนะ โดยพิจารณาจากขอมูล
ทางเภสัชวิทยา หรือผลการ
ทดสอบความไวยาปฏิชีวนะ

มีผลทางหองปฏิบัติการ
ท่ีตรวจไมพบยาปฏชิีวนะ
ตกคางในเนื้อสัตว 

Presenter
Presentation Notes
1. ไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มที่สำคัญในมนุษย์ผสมอาหารสัตว์เพื่อป้องกันโรค2. ไม่มีการใช้ยากลุ่ม Cephalosporins ผสมอาหารสัตว์ 3. ใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อการรักษา หรือ metaphylaxis เท่านั้น 4. สัตวแพทย์ผู้ดูแลฟาร์มมีการใช้ยาปฏิชีวนะ โดยพิจารณาจากข้อมูลทางเภสัชวิทยา หรือผลการทดสอบความไวยาปฏิชีวนะห้องปฏิบัติการ5. มีผลทางห้องปฏิบัติการที่ตรวจไม่พบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อสัตว์ 



ข้ันตอนการขอรับการรับรอง

แกไขขอบกพรอง 1 คร้ัง 

ภายในระยะเวลา 2 เดือน

ผูประกอบการยื่นใบสมัครมายัง

สนง.ปศอ./สนง.ปศจ.

ตรวจสอบเอกสาร

NO

คณะผูตรวจประเมินฯ (สนง.ปศข)

YES

สํานักงานปศุสัตวเขต 7

YES

คณะรับรองฯ

ออกใบประกาศ

NOผูประกอบการ



ตัวอยางใบรับรอง

………….

ปศุสัตวเขต 7



ระยะเวลาการดําเนินงาน

กิจกรรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. จัดประชุมช้ีแจงโครงการฯ

2. ตรวจประเมินฟารม

3. เก็บตัวอยางอาหารสัตว น้ําใช และผลิตภัณฑ

4. ตรวจวิเคราะหอาหารสัตว น้ําใช และผลิตภัณฑ

5. การประชุมคณะรับรองโครงการฯ

6. จัดทําและมอบใบประกาศ

7. สรุปผลโครงการฯ



THANK YOU
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