รหัส F-LD-AUD-01
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วันที่ใช้ 1 ตุลาคม 2551
หน้ าที่ 1/5

หลักเกณฑ์ การให้ คะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ มเป็ ดไข่
หัวข้ อ
1. องค์ ประกอบของฟาร์ ม
1.1 ทาเลที่ตงั ้ ของฟาร์ มเป็ ดไข่
1.1.1 ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีก อย่างน้ อย 5 กิโลเมตร
1.1.2 ห่างจากตลาดนัดค้ าสัตว์ปีก อย่างน้ อย 5 กิโลเมตร
1.1.3 อยูห่ า่ งโรงงานอุตสาหกรรมหรื อแหล่งชุมชนทีอ่ าจทาให้ เกิด
การปนเปื อ้ นของอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
1.1.4 มีการคมนาคมสะดวก ไม่มีน ้าท่วมขัง
1.2 ลักษณะฟาร์ ม
1.2.1 มีเนื ้อทีเ่ หมาะสมกับขนาดของฟาร์ ม
1.2.2 มีพื ้นทีเ่ ลี ้ยงสัตว์เป็ นสัดส่วน แยกจากบ้ านพักอาศัย และ
สานักงาน
1.2.3 มีแหล่งน ้าทีส่ ะอาดและเพียงพอ
1.2.4 มีรั ้วรอบบริ เวณพื ้นทีเ่ ลี ้ยงสัตว์ มีทางเข้ า - ออกทางเดียว
และมีระบบป้องกันเชื ้อโรคก่อนเข้ าฟาร์ ม
1.3 ลักษณะโรงเรื อน
1.3.1 โรงเรื อนมีโครงสร้ างทีแ่ ข็งแรง ไม่มีสว่ นทีท่ าให้ เกิดการบาดเจ็บ
ต่อตัวเป็ ด มีขนาดเหมาะสมกับจานวนเป็ ดทีเ่ ลี ้ยง
1.3.2 โรงเรื อนเลี ้ยงเป็ ดไข่มีระยะห่างกันเพียงพอ สามารถป้องกัน
การปนเปื อ้ นข้ าม
1.3.3 พื ้นทีส่ าหรับเลี ้ยงเป็ ดไข่ในระยะให้ ผลผลิต มีเป็ ดไข่ไม่มากกว่า
10 ตัว ต่อตารางเมตร และวัสดุรองพื ้นคอกบริ เวณวางไข่
ต้ องแห้ งและสะอาด
1.3.4 มีระบบป้องกันสัตว์ปีกอื่น หรื อสัตว์พาหะนาโรคเข้ ามาใน
บริ เวณโรงเรื อน เช่น การใช้ ตาข่าย
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2. การจัดการฟาร์ ม
2.1 การจัดการโรงเรื อนและอุปกรณ์ เป็ ดไข่
2.1.1 มีการจัดการโรงเรื อนและอุปกรณ์ให้ เพียงพอ ถูกสุขลักษณะ
และสะดวกต่อผู้ปฏิบตั งิ าน
2.1.2 มีการพักโรงเรื อนหลังจากย้ ายเป็ ดไข่ ทาความสะอาดฆ่าเชื ้อโรค
ในโรงเรื อน และอุปกรณ์ในโรงเรื อน และพักโรงเรื อน
ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนนาเป็ ดรุ่นใหม่เข้ ามาเลี ้ยง (หรื อตาม
ประกาศของทางราชการกรณีเกิดโรคระบาด)
2.1.3 มีการดูแล ซ่อมแซมโรงเรื อนและอุปกรณ์
2.1.4 มีอ่างน ้ายาฆ่าเชื ้อโรคสาหรับจุ่มเท้ าบุคคลเวลาเข้ า-ออก
จากโรงเรื อน
2.2 การจัดการการเลีย้ งเป็ ดไข่
2.2.1 มีการคัดเลือกเป็ ดทีม่ ีลกั ษณะแข็งแรงสมบูรณ์ มีอายุขนาด
เดียวกันให้ อยูใ่ นฝูงเดียวกัน และคัดเป็ ดทีอ่ ่อนแอออก
2.2.2 มีการเตรี ยมความพร้ อมของโรงเรื อนก่อนนาเป็ ดเข้ าเลี ้ยง
ถ้ าเป็ นโรงเรื อนลูกเป็ ดต้ องป้องกันลม และฝนได้
2.2.3 มีระบบป้องกันและกาจัดสัตว์ทเี่ ป็ นพาหะนาโรค เช่น สุนขั แมว
นก หนู แมลงสาบ และแมลงวัน อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
2.3 การจัดการด้ านบุคลากร
2.3.1 มีบคุ ลากรเพียงพอและเหมาะสม (ผู้เลี ้ยงไก่ สัตวบาล
สัตวแพทย์)
2.3.2 บุคลากรในฟาร์ มได้ รับการตรวจสุขภาพประจาปี
2.3.3 มีการฝึ กอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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2.4 คู่มือการจัดการฟาร์ ม
มีคมู่ ือการจัดการฟาร์ มเป็ ดไข่ ประกอบด้ วยหัวข้ อดังนี ้
- การเตรี ยมโรงเรื อน
- การกกลูกเป็ ด
- การจัดการด้ านการเลี ้ยงเป็ ดไข่
- การจัดการเกี่ยวกับการให้ อาหารและน ้า
- การจัดการด้ านสุขภาพสัตว์
- การจัดการเรื่องสุขาภิบาล และสิง่ แวดล้ อม
- การคุ้มครอง และดูแลสวัสดิภาพสัตว์ปีก ณ สถานทีเ่ ลี ้ยง
2.5 การบันทึกข้ อมูล
2.5.1 มีการบันทึกข้ อมูลการจัดการฟาร์ ม การรับสัตว์เข้ าฟาร์ ม
การให้ อาหารสัตว์ การใช้ วคั ซีน การใช้ ยาและสารเคมีในฟาร์ ม
2.5.2 เก็บบันทึกข้ อมูลอย่างน้ อย 2 ปี หลังจากวันปลดเป็ ด
2.6 การจัดการด้ านอาหารและนา้
2.6.1 อาหารสัตว์มีคณ
ุ ภาพตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
ทีป่ ระกาศและมีผลบังคับใช้ ในขณะนั ้น และมีการจัดเก็บ
อาหารสัตว์ทดี่ ี
2.6.2 มีการให้ อาหารตามรุ่นของเป็ ดทีเ่ ลี ้ยง และเพียงพอ
2.6.3 มีอปุ กรณ์การให้ น ้าอย่างเพียงพอ และมีการตรวจคุณภาพน ้า
อย่างน้ อย ปี ละ 1 ครั ้ง
2.7 การจัดการผลผลิต
2.7.1 เก็บไข่เป็ ดไว้ ในภาชนะทีส่ ะอาด ถูกสุขลักษณะ อากาศ
ถ่ายเทได้ สะดวก
2.7.2 สถานทีเ่ ก็บไข่เป็ ดสามารถป้องกันพาหะนาโรคเข้ ามา
บริ เวณจัดเก็บได้
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3. การจัดการด้ านสุขภาพสัตว์
3.1 การควบคุมและป้องกันโรค
3.1.1 มีระบบการทาลายเชื ้อโรคยานพาหนะและบุคคล
ก่อนเข้ า-ออกจากฟาร์ ม
3.1.2 มีโปรแกรมการใช้ วคั ซีน เช่น วัคซีนอหิวาต์เป็ ด และ
วัคซีนดัก๊ เพลก
3.1.3 มีแผนการควบคุมโรค การวินิจฉัยโรค และการทาลายซากสัตว์
ตามวิธีการทีก่ าหนดโดยหน่วยงานราชการทีร่ ับผิดชอบ
3.2 การบาบัดโรค
3.2.1 สัตวแพทย์ผ้ คู วบคุมฟาร์ มปฏิบตั ติ าม พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ
การสัตวแพทย์ พ.ศ.2545
3.2.2 การใช้ ยาภายในฟาร์ มปฏิบตั ติ ามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม (มอก.7001 - 2540)
4. การจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
4.1 มีการกาจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีทเี่ หมาะสม
4.2 มีการทาลายซากเป็ ดทีเ่ หมาะสม เช่น ฝั ง หรื อเผา
4.3 มีการจัดการวัสดุรองพื ้นอย่างถูกวิธีหลังปลดเป็ ด
4.4 มีการจัดการมูลสัตว์ทเี่ หมาะสม เพื่อไม่ให้ เกิดกลิน่ ทีท่ า
ให้ เกิดความราคาญต่อผู้อยูอ่ าศัยข้ างเคียง
4.5 น ้าใช้ ภายในฟาร์ ม ต้ องไม่ปล่อยลงแหล่งน ้าสาธารณะ
หรื อต้ องมีการบาบัดก่อนปล่อยสูแ่ หล่งน ้าสาธารณะ
4.6 มีการจัดการสิง่ แวดล้ อมและพื ้นทีร่ อบโรงเรื อนให้ สะอาด

เกณฑ์ ในการพิจารณา

MAJOR
MINOR
MAJOR

MAJOR
MAJOR

MINOR
MAJOR
MINOR
MINOR
MAJOR
MINOR

ผลการตรวจ

รหัส F-LD-AUD-01
แก้ ไขครั ง้ ที่ 1
วันที่ใช้ 1 ตุลาคม 2551
หน้ าที่ 5/5

หลักเกณฑ์ การให้ คะแนนการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ มเป็ ดไข่
หัวข้ อ
5. การจัดการด้ านสวัสดิภาพสัตว์ ปีก
5.1 มีการตรวจสอบฝูงเป็ ดอย่างน้ อยวันละ 2 ครั ้ง
5.2 มีการดูแลเป็ ดให้ ได้ รับอาหารอย่างทัว่ ถึง
5.3 มีการจัดการภายในโรงเรื อน เพื่อให้ เป็ ดมีพฤติกรรมตามธรรมชาติ
5.4 มีการจัดการดูแลเป็ ดทีไ่ ด้ รับบาดเจ็บ ป่ วย หรื อพิการ
ตามความเหมาะสม
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หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ หี รื อมาตรฐานฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์และส่งผลร้ ายแรง
ต่อระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิง่ ทีไ่ ม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ หี รือมาตรฐานฟาร์ มเลี ้ยงสัตว์ในบางส่วน
และไม่มีผลร้ ายแรงต่อระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิง่ ทีไ่ ม่ถือเป็ นข้ อบกพร่อง แต่หากปล่อยทิ ้งไว้ หรือละเลย อาจนาไปสู่
ข้ อบกพร่องได้

