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หลักเกณฑการตรวจประเมินฟารม                                             
โครงการ “ฟารมหมูหลุมและฟารมสัตวปกแบบเล้ียงปลอยอิสระ ปลอดการใชยาปฏิชีวนะ ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 7”                                                                                                                                            

 
สํานักงานปศุสัตวเขต 7                                                                   วันท่ีตรวจ..................................................   

ชื่อเจาของฟารม....................................................................ชื่อฟารม.......................................................................................                                                                    
ท่ีอยูเลขท่ี...................หมูท่ี...........ตําบล........................อําเภอ................................จังหวดั.....................................................
เลขทะเบียนมาตรฐานฟารม.....................................................................................................................................................                                                            
ผูจัดการฟารม/ผูแทน ชื่อ ................................................................................โทรศัพท/มือถือ ..............................................
ชนิดสัตวท่ีขอรับการรับรอง     

 หมูหลุม    สัตวปกแบบเลี้ยงปลอยอิสระ ประเภท... ไกไข   เปดไข   อ่ืนๆ (ระบุ)..................................... 
1.ขอมูลการเล้ียงสัตว 
1.1 หมูหลุม 

     หมูหลุมพอพันธุ .......... ตัว  หมูหลุมแมพันธุ .......... ตัว  กําลังการผลติลูกหมูหลุม ..........ตวั/รุน หรอื .......... ตวั/ป 
     หมูหลุมขุน .......... ตัว/รุน 

1.2 สัตวปกแบบเลี้ยงปลอยอิสระ 
     ไกไข จํานวนสัตว ..................ตวั/ฟารม  กําลังการผลิตไข................ฟองตอฟารมตอวัน.................ฟอง/ป 
     เปดไข จํานวนสัตว ..................ตัว/ฟารม  กําลังการผลิตไข................ฟองตอฟารมตอวัน.................ฟอง/ป 
     ชนิดสัตวอ่ืนๆ.................................. แบงเปน พอพันธุ ................ตัว แมพันธุ...............ตัว กําลังการผลิต.................ตวั/รุน 

ปริมาณการเลี้ยงท้ังหมดในฟารม ...................ตัว   ปริมาณสัตวท่ีเขารวมโครงการฯ...................ตัว เลา/โรงเรือนท่ี............... 
เลข Lot อาหารท่ีใชและแหลงท่ีมา……………………………………………………………………………………………………………………………. 
สัตวท่ีเขาโครงการฯ สงเขาเชือด ณ โรงฆาสัตว 1………………………………………………………………………………………………………... 
2………………………………………………………………………….3………………………………………………………………………………………………. 
จํานวนสัตวปวย................ตัว รอยละ.................  จํานวนสัตวตาย.................ตัว  รอยละ..............   
2.ขอมูลกรณีมีการใชยาปฏิชีวนะหรือทางเลือกอ่ืน (Alternatives) 
รายชื่อยาปฏิชีวนะท่ีใช/ขนาดยาท่ีใช/ระยะเวลาท่ีใช/จํานวนสัตวท่ีใชยาและวัตถุประสงคการใชยา 

ลําดับ รายชื่อยาปฏิชีวนะ ขนาดยา ระยะเวลาที่ใช จํานวนสัตวที่ใชยา วัตถุประสงคการใช หมายเหตุ 
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รายชื่อสมุนไพร/โปรไบโอติก/พรีไบโอติก หรือวิตามินในการเสริมสุขภาพสัตว /ขนาดยาท่ีใช/ระยะเวลาท่ีใช 
ลําดับ รายชื่อ Alternatives ขนาดยา ระยะเวลาที่ใช จํานวนสัตวที่ใชยา วัตถุประสงคการใช หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

 
รายช่ือผูรับการตรวจประเมิน 

1. ……………………………………………………………………… ตําแหนง………………………………………………………… 
2. ……………………………………………………………………… ตําแหนง………………………………………………………… 
3. ……………………………………………………………………… ตําแหนง………………………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………… ตําแหนง………………………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………… ตําแหนง………………………………………………………… 

 

รายช่ือผูตรวจประเมิน 
1. ……………………………………………………………………… ตําแหนง……………………………………สังกัด……………….....…………… 
2. ……………………………………………………………………… ตําแหนง……………………………………สังกัด…………………..…………… 
3. ……………………………………………………………………… ตําแหนง……………………………………สังกัด…………………..…………… 
4. ……………………………………………………………………… ตําแหนง……………………………………สังกัด…………………..…………… 
5. ……………………………………………………………………… ตําแหนง……………………………………สังกัด…………………..…………… 

 

ขอบกพรองท่ีตรวจพบ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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สรุปผลการตรวจ 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

         

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

          (                                      )                           
ตําแหนง..................................................... 
                   ผูตรวจประเมิน 

 

           

          (                                      )                           
ตําแหนง..................................................... 
                    ผูตรวจประเมิน 

 

          

          (                                      )                           
ตําแหนง..................................................... 
                    ผูตรวจประเมิน 

 

         

         (                                      )                           
ตําแหนง..................................................... 
               ผูรับการตรวจประเมิน 
 

 

          

          (                                      )                           
ตําแหนง..................................................... 
             หัวหนาคณะผูตรวจประเมิน 
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      หลักเกณฑการตรวจประเมินฟารม 
ลําดับ หัวขอ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได 

1 การควบคุมโรคและจัดการสุขภาพสัตว (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

1.1 การควบคุมโรค  
1. มีการจัดการและการทําลายสตัวตาย  
2. มีการแยกสตัวปวยออกจากสตัวปกติและอยูในพ้ืนท่ี
เหมาะสม  
3. มีการตรวจวินิจฉัยโรคสตัวปวยและสตัวตาย และ  
4. มีการกําจัดสัตวพาหะ  

4 การใหคะแนน:                                 
มีหลักฐานหรือบันทึกแสดงขอละ 1 คะแนน 

  

1.2 การรักษาโรคและการตรวจวินิจฉัยโรคตองอยูภายใต
ความดูแลของสตัวแพทย  

2 การใหคะแนน:                                  
เมื่อมีการรักษาโรค จะอยูในความดูแลของ
สัตวแพทย มีหลักฐานหรือบันทึกแสดง =2 
เมื่อมีการรักษาโรค จะอยูในความดูแลของ
สัตวแพทย แตไมมีหลักฐานหรือบันทึก
แสดง = 1 

  

1.3 มีการจัดการสุขภาพสตัวใหสตัวมสีุขภาพด ี
หรือกรณีมีการใชสารทางเลือกในการเสริมสุขภาพสัตว 
ทดแทนการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ เชน สมุนไพร/โปร
ไบโอติก/พรีไบโอติก หรือวิตามิน   

2 การใหคะแนน:                               
สัตวมสีุขภาพดหีรือกรณีมีการใชสาร
ทางเลือกมีการใชเหมาะสมและบันทึกครบ 
=2,  
สัตวมสีุขภาพดหีรือกรณีมีการใชสาร
ทางเลือกมีการใชเหมาะสมแตบันทึกไม
ครบถวน=1 

  

1.4 มีการจัดการไมใหปนเปอนขามระหวางสัตวปวยและสตัว
สุขภาพด ี 

2 การใหคะแนน:                                 
มีการจัดการเหมาะสม บันทึกครบ =2,                                
มีการจัดการเหมาะสมแตบันทึกไม
ครบถวน=1 
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2 การจัดการโรงเรือน ( คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

2.1 สัตวท่ีมีการใชยาปฏิชีวนะตองถูกแยกออกจากสัตวท่ี
เลี้ยงโดยไมใชยาปฏิชีวนะ มีการตดิปายช้ีบง มีการบันทึก
ขอมูลการรักษาติดตามสัตวปวยเก็บไวครบถวน  

2 การใหคะแนน:                                
แยกและติดปายชัดเจนครบถวน=2,                                 
แยกแตปายบงช้ีไมครบ=1 

  

2.2 มีการบันทึกขอมูลการรักษาติดตามสัตวปวยเก็บไว
ครบถวน  

2 การใหคะแนน:                                 
มีบันทึกชัดเจนครบถวน=2,                   
มีบันทึกแตไมครบ=1 

  

2.3 มีการจําแนกอุปกรณท่ีใชกับสัตวปกติและสัตวท่ีไดรับยา
ปฏิชีวนะ โดยติดปายช้ีบงและแยกเปนสัดสวน  

2 การใหคะแนน: แยกและตดิปายชัดเจน
ครบถวน=2,                                 
แยกแตปายบงช้ีไมครบ=1 

  

2.4 มีแผนข้ันตอนการจัดการกรณีพบการปนเปอนขาม
ระหวางสตัวท่ีไดรับยาปฏิชีวนะและสัตวปกต ิ 

2 การใหคะแนน: มีแผนเปนลายลักษณอักษร
และทราบแนวทางการจัดการ=2,                              
ไมมีแผนเปนลายลักษณอักษรแตทราบแนว
ทางการจัดการ=1 

  

2.5 มีการควบคุมการปฏบัิติงานของพนักงานไมกอใหเกิด
ความเสีย่งในการปนเปอนขามไปยังสัตวท่ีเลีย้งปลอดการ
ใชยาปฏิชีวนะอยางสม่ําเสมอ เชน บันทึกหัวหนางานเขา
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  

2 การใหคะแนน:                                 
มีบันทึกและสม่ําเสมอ=2,  มีบันทึกแตไม
สม่ําเสมอ=1 
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ลําดับ หัวขอ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได 

3 อาหารสัตว  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 

3.1 กรณผีสมอาหารสัตวเองมีหลักฐานการซื้อวัตถุดิบอาหาร
สัตวจากแหลงท่ีมีคณุภาพ ตรวจสอบได และอาหาร     
ท่ีผลิตในแตละ lot ตองสามารถสอบยอนกลับไปยัง
วัตถุดิบได  

1 การใหคะแนน:  
กรณผีสมอาหารสัตวเองหรือซื้ออาหารสตัว
สําเรจ็รูปอยางใดอยางหน่ึงและมหีลักฐาน
แสดงสําหรับอาหารสตัวน้ัน =1 
กรณีใชท้ังสองวิธีคือผสมอาหารสตัวเองและ
ซื้ออาหารสตัวสําเร็จรูปโดยมีหลักฐานแสดง
ครบท้ังสอง= 1 (0.5+0.5) 

  
  

กรณีซื้ออาหารสตัวสําเร็จรูปตองซือ้จากผูท่ีไดรับ
ใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคณุภาพ
อาหารสตัว สามารถสอบยอนกลบัไปยังวัตถุดิบได  

3.2 กรณผีสมอาหารสัตวเองหากมีการใชยาปฏิชีวนะผสม   
ในอาหารสัตว มีการแยกเครื่องผสมอาหารสัตว  

2 การใหคะแนน:  
กรณผีสมอาหารสัตวเองเพียงอยางเดียว 
มีการแยกเครื่องผสมชัดเจน=2, ไมแยกแตมี
การจัดการเหมาะสม=1 
กรณผีสมอาหารสัตวเองท่ีฟารมและมีการ
ซื้ออาหารสตัวสําเร็จรูปดวย 
การผสมอาหารสตัวเองท่ีฟารมมีการแยก
เครื่องผสมชัดเจน=1, ไมแยกแตมกีาร
จัดการเหมาะสม=0.5 

  

กรณีซื้ออาหารสตัวสําเร็จรูปโรงงานผลิตอาหารสัตวตอง
รับรองวาเปนอาหารปลอดยาปฏิชีวนะหรือมผีลวิเคราะห
วาปลอดยาปฏิชีวนะ 

การใหคะแนน:  
กรณีซื้ออาหารสตัวสําเร็จรูปเพียงอยางเดียว 
อาหารสตัวไดรับการรับรองเปนอาหารสตัว
ปลอดยาหรือมผีลวิเคราะหอาหาร lot น้ัน
ยืนยัน =2, มีผลวิเคราะหอาหารเบอรน้ันแต
ไมใช lot น้ันโดยผลไมเกิน 6 เดือน=1 
กรณีซื้ออาหารสตัวสําเร็จรูปและมกีารผสม
อาหารสตัวเองท่ีฟารมดวย อาหารสัตวท่ีซื้อ
ไดรับการรับรองเปนอาหารสัตวปลอดยา
หรือมีผลวิเคราะหอาหาร lot น้ันยืนยัน 
=1, มีผลวิเคราะหอาหารเบอรน้ันแตไมใช 
lot น้ันโดยผลไมเกิน 6 เดือน=0.5 

  

3.3 ผูประกอบการมีเอกสารรับรองหรอืรายงานผลตรวจ
วิเคราะหอาหารสัตววาปลอดยาปฏิชีวนะอยางนอยปละ 
2 ครั้ง  

2 การใหคะแนน:                                 
มีเอกสารหลักฐานแสดง 1 ครั้ง =1, 
มีเอกสารหลักฐานแสดง 2 ครั้ง =2                                          

  

3.4 มีโปรแกรมทําความสะอาดเครื่องผสมอาหาร รางอาหาร 
หรืออุปกรณใหอาหารท่ีมีการผสมยา  

1 การใหคะแนน:                                 
มีบันทึกการทําความสะอาดแสดง =1  

  

3.5 มีการแยกเก็บและติดปายบงช้ีระหวางอาหารสตัวปลอด
ยาและอาหารสัตวท่ีผสมยา กรณจีําเปนตองใชอาหาร
สัตวท่ีผสมยา 

2 การใหคะแนน:  
กรณีใชอาหารสัตวปลอดยาเทาน้ัน 
มีการเก็บเปนสดัสวนและตดิปายระบุ=2,   
มีการเก็บเปนสดัสวนแตไมมีปายระบุ=1 
กรณีใชท้ังอาหารสตัวปลอดยาและอาหาร
สัตวท่ีผสมยา 
แยกและติดปายชัดเจนครบถวน=2,     
แยกแตปายบงช้ีไมครบ=1 
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ลําดับ หัวขอ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได 

3.6 มีการแยกเและติดปายบงช้ีอุปกรณใหอาหาร รถขนสง
อาหารสตัวปลอดยาและอาหารสตัวท่ีผสมยากรณี
จําเปนตองใชอาหารสตัวท่ีผสมยา 

2 การใหคะแนน:  
กรณีใชอาหารสัตวปลอดยาเทาน้ัน 
เปนสัดสวนและติดปายระบุ=2,           
เปนสัดสวนแตไมมีปายระบุ=1 
กรณีใชท้ังอาหารสตัวปลอดยาและอาหาร
สัตวท่ีผสมยา 
แยกและติดปายชัดเจนครบถวน=2,      
แยกแตปายบงช้ีไมครบ=1 
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4 น้ํา (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

4.1 มีการแยกเและติดปายบงช้ีอุปกรณใหนํ้าระหวางสัตวท่ี
เลี้ยงปลอดยาและสตัวท่ีจําเปนตองใชยา  

2 การใหคะแนน:  
กรณไีมมีการผสมยาในนํ้า 
เปนสัดสวนและติดปายระบุ=2, เปนสดัสวน
แตไมมีปายระบุ=1 
กรณีมีการผสมยาในนํ้าเพ่ือรักษาสัตวปวย 
แยกและติดปายชัดเจนครบถวน=2, แยก
แตปายบงช้ีไมครบ=1 

  

4.2 มีโปรแกรมลางทําความสะอาด/บํารุงรักษาระบบใหนํ้า
เลี้ยงสตัว หรือกรณีจําเปนตองใชยาผสมนํ้าตองมี
โปรแกรมลางทําความสะอาด 

1 การใหคะแนน:                                 
มีบันทึกการทําความสะอาดแสดง =1  

  

4.3 ผูประกอบการมีเอกสารรับรองหรอืรายงานผลตรวจ
วิเคราะหนํ้าเลีย้งสัตววาปลอดยาปฏิชีวนะ            
อยางนอยปละ 2 ครั้ง  

2 การใหคะแนน:                                 
มีเอกสารหลักฐานแสดง 2 ครั้ง =2,                                      
มีเอกสารหลักฐานแสดง 1 ครั้ง =1 คะแนน 
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5 การใชยาสัตวหรือเวชภัณฑในฟารม (5 คะแนน) 

5.1 ไมมีการใชยาปฏิชีวนะในกลุมท่ีสําคัญในมนุษยผสม
อาหารสตัวเพ่ือปองกันโรค ไดแก  กลุม Polymyxins, 
Penicillins, Fluoroquinolones และยา Fosfomycin  

1 การใหคะแนน:                                  
มีเอกสารหลักฐานหรือบันทึกแสดงวาไมมี
การใช =1 

  

5.2 ไมมีการใชยากลุม Cephalosporins ผสมอาหารสัตว  1 การใหคะแนน:                                  
มีเอกสารหลักฐานหรือบันทึกแสดงวาไมมี
การใช =1 

  

5.3 ใชยาปฏิชีวนะเพ่ือการรักษา หรือ metaphylaxis 
เทาน้ัน  

1 การใหคะแนน:                                 
มีบันทึกการใชยาแสดง =1  

  

5.4 สัตวแพทยผูดูแลฟารมมีการใชยาปฏิชีวนะ โดยพิจารณา
จากขอมูลทางเภสัชวิทยา หรือผลการทดสอบความไวยา
ปฏิชีวนะหองปฏิบัติการ (พิจารณาขอมูลจากสัตวท่ีเลี้ยง
รุนกอนหนาหรือรุนปจจุบันควบคูกัน) 

1 การใหคะแนน:                                 
มีผลทดสอบแสดง =1  
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ลําดับ หัวขอ คะแนน เกณฑการใหคะแนน คะแนนท่ีได 

5.5 มีผลทางหองปฏิบัติการท่ีตรวจไมพบยาปฏิชีวนะตกคาง
ในเน้ือสัตว (ผลทดสอบอายไุมเกิน 1 ป ณ วันท่ีตรวจ
ประเมิน)  

1 การใหคะแนน: มีผลทดสอบแสดง =1    

  รวมคะแนน 5     

  รวมคะแนนท้ังหมด 40     

หมายเหตุ: ระดบัคะแนนท่ีไดเปนการประเมินภาพรวมการจัดการการเลีย้งตามโครงการฯ โดยหากไมมีการใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสตัวและ
มีระบบการแยกสัตวปวยเพ่ือใหการรักษาชัดเจน สามารถบงช้ีไดก็จะไดรับการรับรอง (ขอท่ีสําคัญไดแก 1.1.2, 1.2, 2.1, 2.2, 3.5 และขอ 5 ) 

      
         

                                                                                                             
                                       

ลายเซ็น   
          (                                                    )    
                       เจาของฟารมหรือผูแทน 

ลายเซ็น   
          (                                                    )    
                           หัวหนาคณะผูตรวจ 


