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หลักเกณฑและเง่ือนไข โครงการ “ฟารมหมูหลุม และฟารมสัตวปกแบบเล้ียงปลอยอิสระ  

ปลอดการใชยาปฏิชีวนะ ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 7” 

1. หลักการและเหตุผล 
เชื้อดื้อยาเปนปญหาท่ีพบไดท่ัวทุกมุมโลก เปนภัยคุมคามตอสุขภาพของประชาชนโลก และสงผลตอการ

พัฒนาในดานตางๆ เนื่องจากเกิดข้ึนไดกับทุกเพศทุกวัย ซ่ึงในประเทศไทยไดมีแผนยุทธศาสตรระดับชาติเพ่ือลดปญหา
จากเชื้อดื้อยา คือ “แผนยุทธศาสตรการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564” ซ่ึงคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบ เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2559 โดยกรมปศุสัตวเปนแกนประสานหลกัในยุทธศาสตรท่ี 4 “การปองกันและ
ควบคุมเชื้อดื้อยา และควบคุมกํากับดูแลการใชยาตานจุลชีพอยางเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตวเลี้ยง” มี
เปาหมายใหปริมาณการใชยาตานจุลชีพสําหรับสัตวลดลง รอยละ 30 ภายในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) 
ซ่ึงในปจจุบันมีเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายยอยจํานวนมากมีความตระหนัก และใหความสําคัญกับปญหาเชื้อดื้อยาในการ
ผลิตสินคาปศุสัตว รวมถึงมีการเลี้ยงสัตวท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมเนนการเลี้ยงสัตวจํานวนมากเหมือนการเลี้ยงสัตว
ในระบบอุตสาหกรรม เชนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวปกในระบบเลี้ยงปลอยอิสระ จะยึดหลักสวัสดิภาพสัตวเปนหลัก ใหสัตว
ปกไดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ ซ่ึงจะทําใหสัตวปกอารมณดี มีความสุข และเกษตรกรผูเลี้ยงหมูหลุม ท่ีเปนระบบ
การเลี้ยงสุกรแบบธรรมชาติ เนนวัสดุตางๆทางธรรมชาติท่ีหาไดงายตามทองถ่ิน การเลี้ยงสุกรดวยระบบนี้ จะชวยลด
กลิ่นเหม็น แมลงวัน และน้ําเนาเสียในฟารมสุกรได โดยเกษตรกรท้ัง 2 กลุมดังกลาวมีความมุงม่ันตั้งใจท่ีจะไมใชยา
ปฏิชีวนะในการผลิต เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีปลอดภัยตอผูบริโภค จากขอมูลขางตน เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ของประเทศ และนโยบายของกรมปศุสัตว สาํนักงานปศุสัตวเขต 7 จึงไดจัดทําโครงการ “ฟารมหมูหลุม และฟารมสัตว
ปกแบบเลี้ยงปลอยอิสระ ปลอดการใชยาปฏิชีวนะ ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 7” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลดอุบัติการณเชื้อดื้อ
ยาในสินคาปศุสัตว และสรางความม่ันใจใหแกผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาปศุสัตว 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือควบคุม ปองกัน ลด หรือชะลอการเกิดปญหาเชื้อดื้อยาตานจุลชีพในสัตว 
2.2 เพ่ือใหผูประกอบการเลี้ยงสัตวตระหนักถึงความสําคัญในการไมใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว 
2.3 เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค จากการบริโภคสินคาปศุสัตวท่ีไมมีการใชยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง 

และสามารถตรวจสอบยอนกลับถึงแหลงท่ีมาของแหลงผลิตได 
2.4 เพ่ือใหผูบริโภคมีชองทางการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเนื้อสุกรและผลิตภัณฑจากสัตวปกท่ีเลี้ยงโดยปลอด

การใชยาปฏิชีวนะมากข้ึน 

3.  ขอบขายการรับรอง 
3.1 ฟารมเลี้ยงสุกรขุน ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 7 ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมหมูหลุมจากกรมปศุสัตว 

โดยไมมีการใชยาปฏิชีวนะในฟารม มีการสงเขาโรงฆาสุกรท่ีถูกตองตามกฎหมาย กฆ.1 และสามารถสอบยอนกลับ
ผลิตภัณฑไปยังฟารมได โดยการรับรองนี้ไมรวมยากันบิดอยูในขอบขายการรับรอง และยอมรับใหใชในโปรแกรมการ
จัดการฝูงสัตว รวมกับการทําวัคซีน และ ทางเลือกอ่ืนๆ เชน สมุนไพร พรีไบโอติกส โพรไบโอติกส เพ่ือใหเปนไปตาม
หลักสวัสดิภาพสัตว 
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3.2 ฟารมสัตวปก ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 7 ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมสัตวปกแบบเลี้ยงปลอยอิสระจาก
กรมปศุสัตว โดยไมมีการใชยาปฏิชีวนะในฟารม หากเปนสัตวปกเนื้อ ตองมีการสงเขาโรงฆาสัตวปกท่ีถูกตองตาม
กฎหมาย กฆ.1 และสามารถสอบยอนกลับผลิตภัณฑไปยังฟารมได โดยการรับรองนี้ไมรวมยากันบิดอยูในขอบขายการ
รับรอง และยอมรับใหใชในโปรแกรมการจัดการฝูงสัตว รวมกับการทําวัคซีน และ ทางเลือกอ่ืนๆ เชน สมุนไพร พรีไบโอ
ติกส โพรไบโอติกส เพ่ือใหเปนไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว 

4.  นิยาม 
4.1 ฟารมมาตรฐาน (Standard farms) หมายถึง ฟารมเลี้ยงสุกรขุน ท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานฟารม 

หมูหลุมจากกรมปศุสัตว และฟารมสัตวปก ท่ีไดรับรองมาตรฐานฟารมสัตวปกแบบเลี้ยงปลอยอิสระจากกรมปศุ
สัตว 

4.2 การเลี้ยงสัตว (Raising farm animals) หมายถึง การเลี้ยงสุกรขุน ตามมาตรฐานฟารมหมูหลุม และ

การเลี้ยงสัตวปกตามมาตรฐานฟารมสัตวปกแบบเลี้ยงปลอยอิสระ 

4.3 ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) หมายถึง ยาท่ีมีฤทธิ์ฆาเชื้อแบคทีเรีย รวมท้ังมีฤทธิ์ในการทําลายและยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชือ้แบคทีเรีย ท้ังท่ีไดจากสิ่งมีชีวิตหรือจากการสังเคราะห โดยไมรวมยากันบิดอยูในนิยามยาปฏิชีวนะ 

4.4 การเลี้ยงสัตวปลอดการใชยาปฏิชีวนะ (Raised without antibiotics) หมายถึง การเลี้ยงสุกรหรือสัตว
ปก โดยไมมีการใชยาปฏิชีวนะตั้งแตเกิด ตลอดจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ ในกรณีท่ีตองใชยาปฏิชีวนะ สัตวท่ีไดรับยา
ปฏิชีวนะไมวาจะเปนระยะเวลาเทาใดก็ตามตองมีการคัดแยกออกจากฝูงท่ีเขารวมโครงการฯ และไมสามารถนําสัตว
กลับมาเขารวมโครงการฯ ได ถึงแมวาสัตวจะไดรับการรักษาจนหายปวยแลวก็ตาม 

4.5 การสอบยอนกลับ (Traceability) หมายถึง การตรวจสอบเสนทางของผลิตภัณฑท่ีปลายทางมายัง ตน
ทางในหวงโซการผลิตได เชน จากผลิตภัณฑมายังฟารม หรือจากอาหารสัตวท่ีฟารมมายังโรงงานผลิตอาหารสัตวได  

5. คุณสมบัติและเง่ือนไขการเขารวมโครงการ 
5.1 ผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตว 

- เปนฟารมสุกรขุนท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมหมูหลุมจากกรมปศุสัตว หรือฟารมสัตวปกท่ีไดรับการ
รับรองมาตรฐานฟารมสัตวปกแบบเลี้ยงปลอยอิสระจากกรมปศุสัตว  

- สุกรหรือสัตวปกจากฟารมท่ีเขารวมโครงการฯ ตองเขาเชือด ณ โรงฆาสุกรหรือโรงฆาสัตวปกท่ี
ถูกตองตามกฎหมาย กฆ.1 ในกรณีท่ีเปนสัตวปกใหไข จะตองมีการควบคุมผลิตภัณฑใหเปนไปตาม
สุขลักษณะท่ีดี เชน ความสะอาด และการจัดเก็บผลิตภัณฑ เปนตน  

- มีความมุงม่ันตั้งใจในการไมใชยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงสัตว 
- เปนผูท่ีสมัครใจขอรับการรับรอง และยินดีปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ ขอกําหนด ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติ 

คูมือ และเอกสารตางๆ ท่ีใชในการเลี้ยงสัตวปลอดการใชยาปฏิชีวนะ 

6. คณะตรวจประเมินโครงการฯ 
 คณะผูตรวจประเมินจากสํานักงานปศุสัตวเขต 7 ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการรับรองการเลี้ยง

สัตวปลอดการใชยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินคาปศุสัตว และการลดใชยาปฏิชีวนะในฟารมปศุสัตว ใหปฏิบัติ
หนาท่ีในการตรวจรับรองฟารมเลี้ยงสัตวท่ีเขารวมโครงการฯ 
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7. คณะกรรมการรับรองโครงการฯ 
 คณะกรรมการรับรองการเลี้ยงสัตวปลอดการใชยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินคาปศุสัตว และการลด

ใชยาปฏิชีวนะในฟารมปศุสัตว พิจารณาใหการรับรองตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการรับรองฟารมหมูหลุมและ
ฟารมสัตวปกแบบเลี้ยงปลอยอิสระ ปลอดการใชยาปฏิชีวนะ ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 7 โดยหากคณะกรรมการมีสวน
ไดสวนเสียกับผูประกอบการหรือเขารวมตรวจประเมิน ตองงดออกเสียงและไมแสดงความคิดเห็นในการพิจารณา
รับรองในครั้งนั้นๆ 

8. ขอกําหนดของผูประกอบการท่ีขอรับการรับรอง 
ผูประกอบการตองสามารถควบคุมการเลี้ยงสัตวโดยไมใชยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และเง่ือนไขท่ีกรมปศุสัตวกําหนดดังนี้ 
8.1 ไมมีการใชยาปฏิชีวนะในทุกรูปแบบในการเลี้ยงสัตวท่ีเขารวมโครงการฯ 
8.2 อาหาร และน้ํา ท่ีใชเลี้ยงสัตวท่ีเขารวมโครงการฯ ตองไมมีการเติมยาปฏิชีวนะ 
8.3 หากมีความจําเปนตองใชยาปฏิชีวนะในฟารม จะตองมีสัตวแพทยเปนผูกํากับดูแลการใชยาปฏิชีวนะ 
8.4 หากสัตวเจ็บปวยสามารถใชยาปฏิชีวนะรักษาไดแตตองคัดแยกออกจากฝูงและนําออกจากระบบ 
8.5 สัตวตองไดรับการเลี้ยงโดยปราศจากการใชยาปฏิชีวนะตั้งแตเกิด และระหวางชวงดูดนมแม 

โดยสามารถใชยากันบิด วัคซีน และทางเลือกอ่ืนเชน สมุนไพร ได 
8.6 แสดงเอกสาร ข้ันตอน หรือวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑจากสถานท่ีจําหนายไปยัง

ฟารมได 
8.7 เก็บตัวอยาง อาหารสัตว น้ํา ผลิตภัณฑ สงตรวจวิเคราะหยาปฏิชีวนะปนเปอนหรือตกคางยัง

หองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรอง ISO 17025 ดวยวิธี LC-MS/MS รายการตรวจวิเคราะห จํานวน
ตัวอยาง และความถ่ีตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 

9. การใหการรับรอง 
9.1 ผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตวแสดงความจํานงขอการรับรองฯ ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหรือสํานักงาน    

ปศุสัตวอําเภอในพ้ืนท่ี ตามแบบฟอรมคําขอรับรองฟารมหมูหลุม และฟารมสัตวปกแบบเลี้ยงปลอยอิสระ ปลอดการใชยา
ปฏิชีวนะ ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 7 (แบบฟอรม RG7RWA 1) 

9.2 เจาหนาท่ีปศุสัตวจังหวัดหรือเจาหนาท่ีปศุสัตวอําเภอตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผูประกอบการ
ฟารมเลี้ยงสัตว 

9.3 เจาหนาท่ีปศุสัตวจังหวัดหรือเจาหนาท่ีปศุสัตวอําเภอสงรายชื่อผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตวท่ีมี
คุณสมบัติครบถวนใหคณะผูตรวจประเมินฯ เพ่ือดําเนินการนัดหมายเขาตรวจรับรอง  

9.4 คณะผูตรวจรับรองนัดหมายเขาตรวจรับรอง โดยแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 3 วัน และตองมี
ผูตรวจรับรองอยางนอย 3 คน   

9.5 คณะผูตรวจรับรองตรวจรับรองตามเกณฑการตรวจประเมินฟารมเลี้ยงสัตวปลอดการใชยาปฏิชีวนะ 
จํานวน 1 ครั้งตอฟารมตอป ประกอบดวย  

- การตรวจรับรองตามเกณฑการตรวจประเมินโครงการ ฟารมหมูหลุม และฟารมสัตวปกแบบเลี้ยง
ปลอยอิสระ ปลอดการใชยาปฏิชีวนะ ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 7 (แบบฟอรม RG7RWA 2) 
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- เก็บตัวอยางน้ําและอาหารท่ีฟารม อยางนอยอยางละ 1 ตัวอยางตอฟารมตอป สงตรวจยังสํานัก

ตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตวเพ่ือตรวจสอบยาปฏิชีวนะปนเปอน ดวยวิธี ELISA/HPLC กลุมซัลโฟนาไมด/กลุม

เตตราซัยคลิน/กลุมฟลูออโรควิโนโลน/กลุมแมคโครไลด/กลุมเพนนิซิลิน/ กลุมโพลี่มิกซิน/กลุมไทอะมูลิน 

- เก็บตัวอยางเนื้อสุกร หรือเนื้อสัตวปก ณ โรงฆาสัตว หรือผลิตภัณฑ เชนไกไข ไขเปด เปนตน ของ

ฟารมท่ีเขารวมโครงการฯ จํานวนอยางนอย 1 ตัวอยางตอฟารมตอป สงตรวจยาปฏิชีวนะตกคางดวยวิธี MA กลุม

ซัลโฟนาไมด/กลุมเตตราซัยคลิน/กลุมฟลูออโรควิโนโลน/กลุมแมคโครไลด/กลุมเพนนิซิลิน/กลุมอะมิโนไกลโคไซด 

ท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี  

หมายเหตุ : หากตัวอยางน้ํา อาหารสัตว และผลิตภัณฑสัตว ท่ีสงตรวจพบผลวิเคราะหเปนบวก ใหตรวจยืนยันผลดวย 
วิธี LC-MS/MS ท่ีสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว 

9.6 กรณีพบขอบกพรองใหติดตามการแกไขขอบกพรองได 1 ครั้ง ในระยะเวลาไมเกิน 2 เดือน  
 9.7 คณะกรรมการรับรองพิจารณาตัดสินใหการรับรอง และสรุปรายชื่อผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตวท่ี
ผานการรับรองตามแบบฟอรมสรุปรายชื่อฟารมหมูหลุม และฟารมสัตวปกเลี้ยงปลอยอิสระ ปลอดการใชยา
ปฏิชีวนะ ในพ้ืนท่ีเขต 7 (แบบฟอรม RG7RWA 3) 

9.8 สํานักงานปศุสัตวเขต 7 เปนผูดําเนินการจัดทําใบรับรองใหแกผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตวโดยมีผล
ตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการรับรองอนุมัติใหการรับรองและไมสามารถโอนใบรับรองใหแกผูอ่ืนได ท้ังนี้ใบรับรองมีอายุ
คราวละ 1 ป และประกาศรายชื่อผูประกอบการท่ีผานการรับรองฟารมหมูหลุม และฟารมสัตวปกแบบเลี้ยงปลอย
อิสระ ปลอดการใชยาปฏิชีวนะ ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 7 ทางเว็บไซตสํานักงานปศุสัตวเขต 7 กรมปศุสัตว 
 9.9 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีกระทบตอระบบการเลี้ยงสัตวโดยไมใชยาปฏิชีวนะในสาระสําคัญให
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแจงใหสํานักงานปศุสัตวเขต 7 ทราบ 

10. เง่ือนไขสําหรับผูไดรับการรับรอง 
10.1  ผูไดรับการรับรอง ตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

10.1.1 ตองรักษาไวซ่ึงระบบการเลี้ยงสัตวปลอดการใชยาปฏิชีวนะตลอดระยะเวลาท่ีไดรับการรับรอง 
10.1.2 อางถึงการรับรองเฉพาะในกิจการ หรือขอบขายท่ีไดรับการรับรองเทานั้น 

10.2 ไมนําใบรับรองไปใชในทางท่ีทําใหเกิดความเสียหาย หรือทําใหเขาใจผิด 
10.3 ใหความรวมมือแกเจาหนาท่ีในการตรวจประเมินและเก็บตัวอยาง ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีไดรับการรับรอง และสงมอบเอกสารหลักฐานตางๆใหกรมปศุสัตวเม่ือมีการรองขอ 
10.4 ยุติการใชสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา ท่ีมีการอางอิงถึงการไดรับการรับรองนั้นท้ังหมดเม่ือมีการเพิกถอน

หรือยกเลิกการรับรอง 
10.5 หากประสงคตองการเปลี่ยนแปลงแกไขใหยื่นเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณากอนจะดําเนินการ 
10.6 หากประสงคจะขอตออายุการรับรอง ใหแจงความประสงคลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน กอนวันท่ี

ใบรับรองหมดอาย ุ
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11. การตรวจกรณีพิเศษ 
คณะผูตรวจประเมินฯ ดําเนินการตรวจกรณีพิเศษตามมติคณะกรรมการรับรอง หากมีเหตุอันจําเปนและ

สมควร เชน  มีเหตุอันสงสัยวาทําใหประสิทธิภาพลดลง มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ มีขอรองเรียนวาไม
เปนไปตามท่ีกําหนด เปนตน โดยสามารถขอเขาตรวจกรณีพิเศษโดยแจงใหทราบลวงหนาไมเกิน 24 ชั่วโมง ใน
กรณีพบผลบวกใหดําเนินการเก็บตัวอยางซํ้าดวย 

12. การยกเลิกการรับรอง 
ผูประกอบการท่ีมีความประสงคขอยกเลิกการรับรองใหแจงขอยกเลิกการรับรองเปนลายลักษณอักษรตาม

แบบฟอรมการขอยกเลิกการรับรองฟารมหมูหลุม และฟารมสัตวปกแบบเลี้ยงปลอยอิสระปลอดการใชยาปฏิชีวนะ 
ในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 7  (แบบฟอรม RG7RWA4) คณะกรรมการรับรองพิจารณายกเลิกการรับรอง ผูประกอบการ
ฟารมเลี้ยงสัตวตองสงคืนใบประกาศและปายรับรองคืนใหแกสํานักงานปศุสัตวเขต และสิทธิในการรับรองจะสิ้นสุด
ลงทันที นับตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการรับรองตัดสิน 

13. การเพิกถอนการรับรอง 
กรณีตรวจยืนยันผลพบยาปฏิชีวนะปนเปอนหรือตกคางในตัวอยางท่ีสงตรวจ และคณะกรรมการรับรอง

พิจารณาเพิกถอนการรับรอง โดยผูประกอบการฟารมเลี้ยงสัตวตองสงคืนใบประกาศและปายรับรองคืนใหแก
สํานักงานปศุสัตวเขต และสิทธิในการรับรองจะสิ้นสุดลงทันที นับตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการรับรองตัดสิน  

14. การกํากับดูแล 
กองควบคุมอาหารและยาสัตวเขาตรวจติดตามการดําเนินงานในพ้ืนท่ีรวมกับเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวเขต

และเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพ้ืนท่ีละ 1 ครั้ง  
15. เกณฑการตรวจประเมินในโครงการ ฟารมหมูหลุม และฟารมสัตวปกแบบเล้ียงปลอยอิสระ ปลอดการใช
ยาปฏิชีวนะในพ้ืนท่ีปศุสัตวเขต 7 

15.1 บันทึกการปฏิบัติงาน  
ผูประกอบการฟารมเลี้ยวสัตวตองจัดทําเอกสารบันทึกหลักเกณฑและข้ันตอนการปฏิบัติงานโดยมีบันทึก

ยอนหลังอยางนอย 1 ชวงอายุของกลุมสัตวท่ีเลี้ยง และมีหัวขอข้ันตอนท่ีตองบันทึก ดังนี้  
- ขอมูล ผูผลิต/ผูจัดหา อาหารสัตวและยาท่ีใชรักษา (หากมีการใชยาปฏิชีวนะ) 
- บันทึกขอมูลการซ้ืออาหารและยา (หากมีการใชยาปฏิชีวนะ) 
- บันทึกการปฏิบัติงานของสัตวแพทย (หากมีการใชยาปฏิชีวนะ) 
- สูตรของผลิตภัณฑท่ีใชในฟารม และเลขรหัสการผลิต 
- การตรวจสอบยอนกลับ  
- การเก็บตัวอยางและผลวิเคราะหตัวอยาง  
- การปองกันการปนเปอนขาม 
- การทําความสะอาดและหลักเกณฑสุขอนามัย 
- การควบคุมสิ่งท่ีไมสอดคลอง อ่ืนๆ เชน กรณี product hold การแยกสัตวหรือกักกัน

โรคสัตว การจําแนกสิ่งท่ีไมสอดคลอง และการทําลายสิ่งท่ีไมสอดคลอง 
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15.2 การควบคุมการปฏิบัติงาน 
- แหลงท่ีมาของอาหารสัตวหรือสิ่งท่ีเขามาในฟารม ตองแนใจวาปลอดยาปฏิชีวนะ เชน 

นําเขาจากโรงงานผลิตอาหารสัตวท่ีไดรับการรับรอง GMP/HACCP หรือใชวัตถุดิบท่ีผลิตจากฟารมตนเอง 
- โปรแกรมสุขภาพสัตว กิจกรรมภายในฟารม ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการรักษาโรค 
- ผลทดสอบสารตกคางยาปฏิชีวนะปนเปอนของน้ําและอาหารท่ีใชเลี้ยงสัตวจาก

หองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรอง ISO 17025 ดวยวิธี LC-MS/MS โดยผลทดสอบมีอายุ ไมเกิน 1 ป  
-  วิธีการในการปองกัน และมาตรการในการจัดการกรณีการปนเปอนขามของยาปฏิชีวนะใน

อาหารสัตว อุปกรณท่ีใช ตัวสัตว ผลิตภัณฑ ตลอดการเลี้ยง 
-  วิธีการในการจําแนกและระบุสัตวมีชีวิตท่ีไมตรงตามเง่ือนไขการรับรอง 
-  วิธีการในการทําความสะอาด และการบันทึกขอมูล 
-  มีการติดปายชี้บง ตองชัดเจนตลอดกระบวนการเลี้ยง ปองกันไมใหเกิดความสับสนหรือ

เขาใจผิดกับผลิตภัณฑท่ีไมไดรับการรับรองวาปลอดยาปฏิชีวนะ เชน สถานท่ีเก็บอาหาร/ยา สถานท่ีเลี้ยง สถานท่ีเก็บ
สิ่งของ ฯลฯ และตองแยกออกจากกันใหเปนสัดสวน 

- บันทึกขอมูลท่ีจําเปนในการเลี้ยงสัตว เชน การจัดการอาหาร กิจวัตรของสัตว ฯลฯ 
15.3 การจัดการการขนสงสัตว 

-  ตองมีการจัดการกอนขนสงสัตว และขณะขนสงไมใหขัดตอการรับรองการเลี้ยงปลอด
การใชยาปฏิชีวนะ และมีหลักสวัสดิภาพสัตว 

- ตองมีบันทึกขณะขนสงสัตว 
-  รถขนสงและอุปกรณท่ีใชตองไดรับการทําความสะอาดและบํารุงรักษาสมํ่าเสมอ 

15.4 การทําความสะอาดและการสุขาภิบาล 
- ตองมีเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานและบันทึกเก่ียวกับการทําความสะอาดและการ   

สุขาภิบาลของสถานท่ี และอุปกรณการเลี้ยงสัตว 
15.5 การตรวจสอบภายใน และการเก็บตัวอยางทดสอบ 

ผูประกอบการตองจัดทําเอกสารบันทึกและปฏิบัติดังนี้ 
- มีเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานและบันทึก เก่ียวกับ การควบคุมคุณภาพภายในฟารม

เลี้ยงสัตว และการเฝาระวังเพ่ือปฏิบัติตามขอกําหนดการเลี้ยงสัตวปลอดการใชยาปฏิชีวนะ 
- สามารถยืนยันวาสิ่งท่ีรับเขามาในฟารมสอดคลองตามขอกําหนด เชน อาหารสัตวปลอด

จากยาปฏิชีวนะ 
- ขอมูลข้ันตอนการปฏิบัติงานมาจากบุคคลผูมีหนาท่ีรับผิดชอบและตรวจสอบได เชน มี

ลายเซ็นหัวหนางานกํากับ 
- การใชยาปฏิชีวนะตองใชเม่ือกรณีเพ่ือการรักษาเทานั้น โดยสัตวท่ีมีการใชยาปฏิชีวนะ

ตองถูกแยกออกจากสัตวท่ีเลี้ยงโดยไมใชยาปฏิชีวนะและมีการบันทึกขอมูลการรักษาเก็บไวครบถวน 
- มีการเก็บตัวอยางน้ํา อาหาร และผลิตภัณฑตรวจสอบยาปฏิชีวนะปนเปอน โดย

หองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรอง และตองมีบันทึกการเก็บตัวอยางและผลวิเคราะหเก็บไวในกรณีผูตรวจประเมินมี
การรองขอ 
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- มีการจัดการควบคุมผลิตภัณฑกรณีเม่ือตรวจพบยาปฏิชีวนะปนเปอนหรือตกคาง หรือ
พบการปนเปอนขาม 

15.6 การตรวจสอบยอนกลับ 
-  ตองมีเอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานและบันทึก เพ่ือใหสามารถสอบยอนกลับได 
-  สามารถสอบยอนไปยังแหลงท่ีรับอาหารสัตว/ยา/วัสดุ จากเอกสารการรับสินคา โดย

เชื่อมโยงขอมูลจาก lot/เลขการผลิต ทางระบบเอกสารหรือสารบรรณได 
-  มีการบันทึกขอมูลการเลี้ยง การรับสินคา บันทึกการซ้ือขายอาหารสัตวและผลิตภัณฑท่ี

ใชในฟารม 

15.7 การควบคุมและแผนการดําเนินการในกรณีพบผลิตภัณฑไมสอดคลองตามขอกําหนด 
-  เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานและบันทึก เก่ียวกับการควบคุมและแผนการดําเนินการ

ในกรณีพบผลิตภัณฑไมสอดคลองตามขอกําหนดการเลี้ยงสัตวปลอดการใชยาปฏิชีวนะ 
-  มีการเก็บบันทึกและการดําเนินการ โดยตองมีเอกสาร ประกอบดวย บันทึกรายละเอียด

สาเหตุ (ระบุพ้ืนท่ีท่ีการจัดการหรือวิธีการควบคุมลมเหลว เชน การคัดแยก สุขอนามัย การรับวัตถุดิบ) พรอมระบุ
วาตรวจพบไดอยางไร และปริมาณของผลิตภัณฑท่ีตองทําลายหรือเปลี่ยนเปนผลิตภัณฑท่ัวไป พรอมท้ังการนํา
ฉลากหรือตราสัญลักษณออก 

15.8 การหยุดจําหนายสินคา (Withdraw) 
-  เอกสารข้ันตอนการปฏิบัติงานและบันทึกเก่ียวกับการหยุดจําหนายสินคา 
-  ระเบียบและข้ันตอนการดําเนินการกรณีผลิตภัณฑไมสอดคลองตามขอกําหนด เชนมี

การหยุดจําหนายหรือวิธีการจัดการอยางชัดเจน และควรใสไวในข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

15.9 การจัดการขอรองเรียน 
-  มีระเบียบและข้ันตอนการปฏิบัติการในการจัดการกรณีมีการรองเรียน  
- มีการเก็บบันทึกขอรองเรียนและการจัดการขอรองเรียนไวอยางนอย 3 ป 

16. การเก็บตัวอยาง 
คณะผูตรวจประเมินฯดําเนินการเก็บตัวอยาง (Official sampling) เพ่ือสงตรวจยาปฏิชีวนะปนเปอนหรือ

ตกคางยังหองปฏิบัติการของกรมปศุสัตว โดยบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมเก็บตัวอยางในโครงการ การเลี้ยงสัตวปลอด
การใชยาปฏิชีวนะ (แบบฟอรม RG7RWA5)  
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17. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. จัดประชุมชี้แจงโครงการฯ      
2. ตรวจประเมินฟารม      
3. กิจกรรมเก็บตัวอยางอาหารสัตว น้ําใช และผลิตภัณฑ      
4. การตรวจวิเคราะหตัวอยางอาหารสัตว น้ําใช และผลิตภัณฑ      
5. การประชุมคณะรบัรองโครงการฯ      
6. จัดทําใบประกาศ และมอบใบประกาศใหแกผูประกอบการ      
7. สรุปผลโครงการฯ      
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ภาคผนวก 
 

 

  
การจัดทําใบรับรองฟารมเล้ียงสัตวปลอดการใชยาปฏิชีวนะ 

ใบรับรอง ประกอบดวย 
1. โลโกโครงการฯ และสัญลักษณกรมปศุสัตว 
2. ชือ่ใบรบัรอง 
3. ชื่อฟารม 
4. ท่ีตั้งของฟารม 
5. ประเภทของสัตวท่ีเลี้ยง 
6. เลขทะเบียนรับรองซ่ึงประกอบดวย 5 สวน 

เชน RWADLP-01-01-001/2562 
สวนท่ีหนึ่ง แสดงดวยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญแสดงประเภทของสัตวท่ีเลี้ยง 
RWADLP  หมายถึง หมูหลุม 

 RWAFR  หมายถึง สัตวปกแบบเลี้ยงปลอยอิสระ 
สวนท่ีสอง แสดงตัวเลขสองหลัก หมายถึงสํานักงานปศุสัตวเขตท่ี 01-09 
สวนท่ีสาม แสดงดวยตัวเลขของจังหวัด เชน 01 คือจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

………………………… 

   ปศุสัตวเขต 7 
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สวนท่ีสี่ แสดงลําดับท่ี เชน 001 หมายถึง ฟารมท่ีไดรับการรับรองเปนลําดับท่ี 1 ในปศุสัตวเขตนั้น 
สวนท่ีหา แสดงป พ.ศ. ท่ีออกใบรับรอง 

7. วันท่ีออกใบรับรอง 
8. วันท่ีหมดอายุการรับรอง 
9. ลายเซ็นใบรับรองจากปศุสัตวเขต 

(หมายเหตุ : ในกรณีตออายุ หมายเลขทะเบียนท่ีใหการรับรองใหใชหมายเลขและ พ.ศ.เดิม เปลี่ยนวันท่ี
ออกใบรับรอง วันหมดอายุและขอมูลอ่ืนใหเปนปจจุบัน) 
 

การเก็บตัวอยาง 
วิธีการเก็บตัวอยางอาหารสัตวเพ่ือตรวจยาปฏิชีวนะปนเปอน 

1. เก็บตัวอยางอาหารสัตวท่ีอยูในรางอาหารเดียวกัน แลวแยกเปน 3 สวนๆละอยางนอย 500 กรัม บรรจุใน
ถุงพลาสติกและใสซองกระดาษสีน้ําตาลอีกชั้นหนึ่ง กรอกรายละเอียดบนซองและเซ็นตชื่อใหครบถวน 
โดยหากมีการแกไขขอความใหใชการขีดฆาและลงลายมือชื่อกํากับ 

2.  สงตรวจวิเคราะหท่ีสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว (สตส.) ตัวอยางถุงท่ี 2 มอบใหเจาของฟารมเก็บไว
อยางนอย 3 เดือน ตัวอยางถุงท่ี 3 เก็บไวท่ีสํานักงานปศุสัตวเขต 

3.  นําสงโดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง หลีกเลี่ยงการโดยแสงแดด โดยสงตัวอยางทันทีภายใน 24 ชั่วโมง 
4.  ตัวอยางอาหารสัตวท่ีเก็บไวท่ีสํานักงานปศุสัตวเขตกรณีหากตองการตรวจยืนยันผล โดยใหเก็บรักษาไว

จนกวาผลวิเคราะหสิ้นสุด 
วิธีการเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือตรวจยาปฏิชีวนะปนเปอน 

1. เก็บจากภาชนะท่ีเตรียมพรอมใหสําหรับสัตวในฟารมกิน ภาชนะท่ีบรรจุตองสะอาดปองกันแสงไดและมี
ลักษณะเปนขวดทึบแสง ปดฝาขวดใหแนน ติด Label ระบุชื่อฟารมท่ีขางขวด นําใสถุงซิบ โดยปริมาณ
ตัวอยางน้ําท่ีตองสงตรวจสอบน้ําจากฟารมอยางนอยขวดละ 300 มิลลิลิตร จํานวน 2 ขวด 

2.  สงตรวจวิเคราะหท่ีสํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปสุสัตว (สตส.) จํานวน 1 ขวด 
3.  นําสงโดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการโดยแสงแดด โดยสงตัวอยางทันทีภายใน 

24 ชั่วโมง 
4.  ตัวอยางน้ํา 1 ขวดเก็บไวท่ีสํานักงานปศุสัตวเขตกรณีหากตองการตรวจยืนยันผล โดยใหเก็บรักษาไวในตูแช 

freeze จนกวาผลวิเคราะหสิ้นสุด 
วิธีการเก็บตัวอยางเนื้อสัตวเพ่ือตรวจยาปฏิชีวนะตกคาง 

1.  เก็บตัวอยางเนื้อสัตวถุงละไมนอยกวา 500 กรัม โดยเลือกเก็บสวนเนื้อแดงไมติดหนังหรือไขมัน ใสถุงพลาสติก 2 ชั้น 
ไมรั่วซึมหรือฉีกขาด ฉลากกํากับตัวอยางใสถุงพลาสติกกันเปยก สอดแทรกไวระหวางชั้นของถุงใสตัวอยาง จํานวน 2 ถุง 

2. สงตรวจวิเคราะหท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี 
3.  นําสงโดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียส หลีกเลี่ยงการโดยแสงแดด โดยสงตัวอยางทันทีภายใน 

24 ชั่วโมง 
4.  ตัวอยางเนื้อสัตว 1 ถุงเก็บไวท่ีสํานักงานปศุสัตวเขตกรณีหากตองการตรวจยืนยันผล โดยใหเก็บรักษาไวใน

ตูแช freeze จนกวาผลวิเคราะหสิ้นสุด  
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วิธีการเก็บตัวอยางไขเพ่ือตรวจยาปฏิชีวนะตกคาง 

1. เก็บตัวอยางไขไกจากฟารมไกไข ท่ีสะอาดไมแตกราว ไมเกา ไมเนาเสีย โดยเก็บไขไก 12 ฟอง ตอ 1 ตัวอยาง 
2. บรรจุไขไกลงในบรรจุภัณฑท่ีปองกันการแตก 
3. ระบุรายละเอียดไขไก ลงในฉลากและติดท่ีบรรจุภัณฑ 
4. นําสงโดยเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิหอง (20 - 30 องศาเซลเซียส) หลีกเลี่ยงการโดยแสงแดด โดยสงตัวอยางทันที

ภายใน 24 ชั่วโมง  
 


