น.สพ. ยุทธ เทียมสุวรรณ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิ ชาการ บจก. เซ็นทรัลลิ ส

มาตรฐาน และระบบความปลอดภัยทางชีวภาพทีด่ ขี องฟาร์มสุกรประกอบไปด้วย 8 องค์ประกอบสาคัญ อันได้แก่
1 องค์ประกอบฟาร์ม ควรมีสถานทีต่ งั ้ เหมาะสม ห่างไกลแหล่งชุมชน แหล่งน้ าสาธารณะ น้ าไม่ทว่ มขัง ทัง้ ควรห่าง
จากแหล่งปนเปื้ อนอันตราย และมลภาวะทีเ่ ป็ นพิษ รวมถึงควรอยูห่ ่างจากโรงฆ่าสัตว์ และตลาดค้าสัตว์ไม่น้อยกว่า 5 กม.
และทีส่ าคัญต้องมีการคมนาคมขนส่งทีส่ ะดวก
ฟาร์มต้องมีเนื้อทีเ่ หมาะสมกับจานวนโรงเรือน ไม่หนา แน่ นเกินไป มีการจัดวางผังฟาร์มทีด่ ี และแยกพืน้ ทีเ่ ป็ นสัดส่วน
ชัดเจนได้แก่ พืน้ ทีอ่ ยู่อาศัย-สานักงาน ทีต่ อ้ งแยกออกจากพืน้ ทีเ่ ลีย้ งสัตว์ มีพน้ื ทีเ่ ก็บอาหารเก็บอุปกรณ์ พืน้ ที่ทาลายซาก
พืน้ ทีบ่ าบัดน้ าเสียและสิง่ ปฏิกูล พืน้ ทีจ่ าหน่ ายสุกร เป็ นต้น ถนนในฟาร์มต้องกว้าง สะอาด ปฏิบตั งิ านได้สะดวก และที่
สาคัญฟาร์มต้องออกแบบให้มรี ะบบป้องกันโรคจากภายนอกเข้าสูฟ่ าร์ม เช่น รัว้ รอบฟาร์ม ทางเข้าออกทีม่ รี ะบบป้องกันและ
ทาลายเชือ้ โรค
โรงเรือนเปิ ดควรสร้างตามแนวตะวันออก-ตก โดยมีระยะห่างระหว่างโรงเรือนไม่น้อยกว่า 25 ม. โรงเรือนระบบปิดควร
มิดชิด มีระบบป้องกันเตือนภัยแก้ไขเมือ่ ไฟดับ โรงเรือนสุกรต้องมีโครงสร้างทีแ่ ข็งแรง ง่ายต่อการทาความสะอาด และ
บารุงรักษา มีไฟฟ้าส่องสว่าง มีหลังคากันแดดกันฝนได้ มีการระบายอากาศดี ไม่ชารุดจนก่อให้เกิดอันตรายทัง้ ต่อสุกร และ
คนเลีย้ ง พืน้ ซีเมนต์หรือแสล็ตไม่หยาบหรือลืน่ เกินไป องศาลาดเอียงกาลังดี ผนังคอกต้องแข็งแรงสูงพอเหมาะกับสุกรแต่ละ
อายุ ทีส่ าคัญต้องมีพน้ื ทีเ่ ลีย้ งสุกรเพียงพอ เช่น พ่อพันธุค์ วรมีพน้ื ทีไ่ ม่น้อยกว่า 4.4 ตร.ม./ตัว แม่พนั ธุค์ วรมีพน้ื ทีไ่ ม่น้อยกว่า
1.32 ตร.ม./ตัว คอกคลอดควรมีพน้ื ทีไ่ ม่น้อยกว่า 3.6 ตร.ม./ตัว อนุ บาลควรมีพน้ื ทีไ่ ม่น้อยกว่า 0.3 ตร.ม./ตัว รุน่ -ขุนควรมี
พืน้ ทีไ่ ม่น้อยกว่า 1.0 ตร.ม./ตัว

2 อาหาร ทีใ่ ช้เลีย้ งสุกรต้องมีคณ
ุ ภาพดี มีคณ
ุ ค่าและโภชนะทีเ่ หมาะสมตามแต่ละช่วงอายุ วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ตอ้ งสะอาด
ปราศจากเชือ้ โรค สารพิษ สารปนเปื้อน สารต้องห้ามทีเ่ ป็ นอันตรายต่อตัวสุกร และผูบ้ ริโภค สุกรต้องเข้าถึงอาหาร โดยมี
อุปกรณ์ภาชนะทีส่ ะอาดให้เหมาะสมกับจานวน และได้รบั ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ ทัง้ วัตถุดบิ และอาหารต้องบรรจุ
เก็บรักษาในทีแ่ ห้ง สะอาด อากาศระบายดี ปราศจากสัตว์พาหะต่างๆ มีวสั ดุรองด้านล่างเพือ่ ป้องกันความชืน้ ปนเปื้ อน
หรือเสือ่ มสภาพ หากจาเป็ นต้องให้อาหารสัตว์ผสมยา ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์ผคู้ วบคุมฟาร์ม มีสถานที่
เก็บแยก และป้ายบ่งชี้ ทัง้ ควรสุม่ ตรวจสอบ หรือทวนสอบคุณภาพวัตถุดบิ และอาหารสัตว์อย่างสม่าเสมอ การขนส่งไปใช้
เลีย้ งสัตว์ตอ้ งมีภาชนะบรรจุ และวิธกี ารขนส่งทีเ่ หมาะสม
3 น้าดื่ม ทีใ่ ห้สกุ รต้องเป็ นน้ าสะอาด ปลอดภัย ไม่ปนเปื้ อน ควรเลือกจากแหล่งทีม่ ปี ริมาณน้ าเพียงพอตลอดทัง้ ปี โดย
มีวธิ จี ดั การระบบนาน้ าเพือ่ มาใช้ในฟาร์มให้เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ น้ าต้องมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานน้ าบาดาลทีจ่ ะใช้
บริโภคได้ แนะนาควรส่งตรวจวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้าอย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ทัง้ ทางกายภาพ เคมี พิษวิทยา
และจุลนิ ทรีย์ หากไม่ได้ตามมาตรฐานแล้ว ควรผ่านการบาบัดด้วยวิธตี ่างๆ เสียก่อน ทีน่ ยิ มกันได้แก่ การใช้คลอรีน ระบบ
น้ าควรป้องกันความร้อนได้ ง่ายต่อการบารุง รักษา ภาชนะและอุปกรณ์ให้น้ าต้องมีอตั ราการไหล ความสูง ความเอียงที่
เหมาะสม ต้องสะอาด เพียงพอกับจานวนสุกร

4 การจัดการฟาร์ม ถือเป็ นองค์ประกอบใหญ่ใจความทีส่ าคัญมาก ทีฟ่ าร์มควรจัดให้มคี มู่ อื การจัดการฟาร์มทีแ่ สดงถึง
รายละเอียดการปฏิบตั งิ านต่างๆ ภายในฟาร์ม เช่น การเตรียมโรงเรือน การเลีย้ ง การให้อาหารและน้ า การทาความสะอาด
การจัดการสุขภาพสัตว์ การป้องกันและควบคุมโรค การกาจัดสัตว์พาหะ การกาจัดซากและสิง่ ปฏิกูล เป็ นต้น
ฟาร์มต้องมีบคุ ลากรเพียงพอกับจานวนสุกร โดยแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทัง้ สัตวแพทย์ทม่ี ใี บอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชนั ้ หนึ่ง และใบอนุ ญาตสัตวแพทย์ผคู้ วบคุมฟาร์มสุกร สัตวบาล และผูเ้ ลีย้ งสุกร โดยแต่ละ
หน้าทีจ่ ะกาหนดไว้แล้วว่า สามารถดูแลสุกรได้ไม่เกินกีต่ วั /แม่ นอกจากนี้ผปู้ ระกอบการต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงบุคลากรจาเป็ นต้องได้รบั การตรวจสุขภาพ และได้รบั การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
โรงเรือน และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ตอ้ งเพียงพอกับจานวนสุกร เป็ นระเบียบ ทาความสะอาดได้ทวถึ
ั ่ ง ต้องปลอดภัยไม่เป็ น
อันตรายต่อตัวสุกรและผูเ้ ลีย้ ง มีสถานทีเ่ ก็บอุปกรณ์และเครื่องมือเป็ นสัดส่วน นามาใช้ได้สะดวก ต้องมีการจัดพืน้ ที่
ปฏิบตั งิ านให้เหมาะสม พืน้ ทีเ่ ลีย้ งสุกรแต่ละรุ่นแยกกันชัดเจน เน้นระบบ All in-All out ในสุกรอนุ บาลและสุกรขุน ทีส่ าคัญ
ต้องเน้นเรือ่ งการจัดการสุขลักษณะเช่น มีอ่างน้ ายาฆ่าเชือ้ สาหรับจุม่ เท้าบุคคลก่อนเข้า-ออกโรงเรือน ทาความสะอาดพืน้
คอกสม่าเสมอ ไม่มมี ลู สัตว์ตกค้าง ภายหลังย้ายสุกรออก ควรทาความสะอาด ล้าง ฆ่าเชือ้ พักคอกไม่น้อยกว่า 5 วัน ทัง้ ต้อง
ดูแลรักษาความสะอาดรอบโรงเรือนอย่างน้อย 3 ม. จัดให้มที างระบายน้ าเสียจากโรงเรือนไปสูบ่ อ่ บาบัด หากสิง่ ใดชารุดก็
ควรรีบซ่อมแซม ดูแล และบารุงรักษาสม่าเสมอ

จากทีก่ ล่าวมาเป็ นเพียง 4 องค์ประกอบแรก แม้ครอบคลุมเนื้อหาไปเพียงครึง่ เดียว แต่เชื่อว่าคงมีบางจุดบางประเด็นที่
ทุกฟาร์มมีตกหล่นกันไป มากบ้าง น้อยบ้าง เป็ นแน่ แท้ ไว้แก้ไขปรับปรุงกันต่อไป เรื่องหน้าขอเชิญติดตามต่อเนื่องใน 4
เรื่องทีเ่ หลือ อันได้แก่ สุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ สิง่ แวดล้อม และการบันทึกข้อมูล
1.
2.
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