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

เนื้อหาฉบับเดือนนี้ออกตรงกับช่วงปี ใหม่พอดี จึงขอให้ผูอ้ ่านทุกท่านประสบแต่ความเจริญก้าวหน้า ราคาปศุสตั ว์ด ี
ตลอดปี ไม่มปี ญั หา หรือโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนทัง้ ท่าน และสัตว์เลีย้ งในฟาร์ม ความปรารถนานี้มอิ าจเป็ นจริงได้ หากท่าน
ยังไม่ลงมือสร้างระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ และสร้างมาตรฐานทีด่ ใี ห้ฟาร์มตนเองเสียแต่วนั นี้ ฉบับ ทีแ่ ล้วได้กล่าวถึง
องค์ประกอบสาคัญ 4 ประการแรกไปแล้ว อันได้แก่ องค์ประกอบฟาร์ม อาหาร น้ าดื่ม และการจัดการฟาร์ม ในฉบับนี้จะ
กล่าวทีเ่ หลือดังต่อไปนี้
5 สุขภาพสัตว์ สาคัญทีส่ ดุ คือ การป้องกัน และควบคุมโรค จาเป็ นต้องมีมาตรการป้องกัน และทาลายเชือ้ โรค โดย
อนุ ญาตให้เข้าเฉพาะยานพาหนะ และบุคคลทีจ่ าเป็ นจริงๆ เท่านัน้ ต้องมีรวั ้ มีประตูปิดกัน้ การเข้าออก มีบอ่ หรือมีการพ่น
น้ ายาฆ่าเชือ้ ยานพาหนะก่อนเข้าฟาร์ม มีหอ้ งอาบน้ า พ่นน้ายาฆ่าเชือ้ และเปลีย่ นเสือ้ ผ้าสาหรับบุคคล ภายในฟาร์มต้องมี
หลักการปฏิบตั ทิ ด่ี ดี ว้ ยเช่นกัน หมันท
่ าความสะอาดอุปกรณ์ โรงเรือน และบริเวณโดยรอบเป็ นประจาสม่าเสมอ มีมาตรการ
ป้องกัน และกาจัดสัตว์พาหะในฟาร์ม ทีส่ าคัญต้องมีอ่างใส่น้ายาฆ่าเชือ้ จุม่ เท้าทีท่ างเข้า-ออกโรงเรือนแต่ละหลัง เพือ่ ป้องกัน
และควบคุมการแพร่ของเชือ้ โรคข้ามโรงเรือน
โปรแกรมการให้วคั ซีนสร้างภูมคิ มุ้ กันโรค เป็ นอีกมาตรการสาคัญของการป้องกัน และควบคุมโรคในสุกร ทีจ่ าเป็ น
เช่น วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สกุ ร วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่ อย และวัคซีนอื่นๆ ตามทีส่ ตั วแพทย์ผคู้ วบคุมฟาร์ม
แนะนา ในปจั จุบนั นี้มหี ลายชนิดทีไ่ ด้รบั ความนิยม และถือว่าสาคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ากัน อันได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าเทียม วัคซีนป้องกันโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) วัคซีนป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสเซอร์โคชนิดที่ 2 วัคซีนป้องกันโรคมัย
โคพลาสมา เป็ นต้น โดยวัคซีนจะต้องได้รบั การเก็บรักษาทีถ่ ูกต้อง และใช้อย่างถูกวิธ ี ในช่วงเวลา หรือช่วงอายุทเ่ี หมาะสม
ร่วมกับโปรแกรมกาจัดพยาธิ ทัง้ ภายในและภายนอก
ต้องทาการตรวจสุขภาพสุกรเป็ นประจา กรณีพบความผิดปกติ ควรได้รบั การตรวจวินิจฉัยโดยสัตวแพทย์ผคู้ วบคุม
ฟาร์ม สุกรทีป่ ่วยควรแยกออกจากฝูงสุกรปกติ ให้อยู่ในพืน้ ทีเ่ ป็ นสัดส่วนเฉพาะ การบาบัดรักษาโรคต้องอยูภ่ ายใต้ความดูแล
ของสัตวแพทย์ผคู้ วบคุมฟาร์ม หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย โดยต้องมีบนั ทึกการวินิจฉัย การรักษา ใบสังยา
่ หรือใบมอบหมาย
รวมถึงฟาร์มต้องจัดทาบันทึกข้อมูลการใช้ยา การรับ-เบิกจ่าย และยาคงเหลืออีกด้วย ยาทีใ่ ช้ในการรักษาก็ควรถูกเก็บ และ
ใช้อย่างเหมาะสมเช่นเดียวกัน ทีส่ าคัญต้องระวังไม่ให้มเี ข็มฉีดยาตกค้างอยู่ในตัวสุกรอย่างเด็ดขาด หากสุกรตายต้องมีการ
ทาลายซากอย่างเหมาะสม ในพืน้ ทีท่ จ่ี ดั ไว้โดยเฉพาะ โดยอยู่ห่างไกลจากโรงเรือนเลีย้ ง และแหล่งน้ า กรณีโรคระบาดควร
ปฏิบตั ติ าม พรบ. โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558

6 สวัสดิ ภาพสัตว์ เป็ นการดูแลสุกรให้อยู่สบาย มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง เติบโตได้ตามสายพันธุ์ มีพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติ สุกรต้องได้รบั อาหารอย่างทัวถึ
่ ง ไม่น้อยกว่าวันละ 1 ครัง้ มีน้ าสะอาดให้กนิ ตลอดเวลา อุปกรณ์ทใ่ี ห้อาหารและน้ า
ต้องเพียงพอ เหมาะสมกับขนาดและอายุสกุ ร รวมถึงต้องมีจานวนบุคลากรเลีย้ ง และจัดพืน้ ทีเ่ ลีย้ งต่อตัวให้เหมาะสมกับ
จานวนสุกร (ดูขอ้ มูลได้จากเดือนทีแ่ ล้ว) เพือ่ ลดความเครียดจากการเลีย้ งหนาแน่ นเกินไป ในเรื่องสภาพแวดล้อมควร
คานึงถึงเรื่อง อัตราการแลกเปลีย่ นหมุน เวียนอากาศ อุณหภูมทิ เ่ี หมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ เช่น ลูกสุกรแรกเกิดถึง 3
สัปดาห์ประมาณ 32-35 C สุกรอนุ บาล 29-34 C สุกรรุ่น-ขุน 26-30 C สุกรพ่อแม่พนั ธุ์ 24-30 C อื่นๆ ได้แก่ ความชืน้
สัมพัทธ์ประมาณ 50-80% ปริมาณฝุ่นละอองไม่ควรเกิน 10 มก./ลบ.ม. ปริมาณแก๊สแอมโมเนียทีร่ ะดับสูงจากพืน้ คอก 20
ซม. ไม่ควรเกิน 20 ppm ทีร่ ะดับ 120 ซม. ไม่ควรเกิน 10 ppm แสงสว่างมีความเข้มข้น 40-80 ลักซ์ และไม่น้อยกว่า 8
ชม./วัน ควรตรวจสอบสวัสดิภาพสุกรอย่างน้อยวันละครัง้ และกรณีทส่ี กุ รเจ็บ ป่วย หรือพิการ ควรได้รบั การรักษาอย่าง
รีบด่วน กรณีทพ่ี จิ ารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรรักษา ให้รบี ทาลายทันที เพือ่ ไม่ให้ทรมาน การเลีย้ ง การจับ และขนย้ายสุกรให้
ปฏิบตั ติ ามระเบียบกรมปศุสตั ว์ว่าด้วยการคุม้ ครอง และดูแลสวัสดิภาพสุกร
7 สิ่ งแวดล้อม ฟาร์มต้องดาเนินการเก็บกวาดมูลสุกร ไม่ให้หมักหมมภายในโรงเรือน อาจนาไปทาปุ๋ย หรือแก๊ส
ชีวภาพ แต่ไม่ควรตากแห้งอยูภ่ ายในฟาร์ม ส่วนขยะมูลฝอยควรทิง้ ในภาชนะทีป่ ิ ดสนิท มีวธิ กี าจัดทีเ่ หมาะสมทัง้ ขยะปกติ
และขยะอันตราย เช่น สารเคมี เข็มฉีดยา เป็ นต้น หากมีสกุ รตายในฟาร์ม
ให้อยู่ในดุลยพินิจของสัตวแพทย์ผคู้ วบคุม
ฟาร์มว่าจะกาจัด และทาลายซากให้เหมาะสมด้วยวิธใี ด ไม่ว่าจะเป็ นการฝงั ทีต่ อ้ งเลือกบริเวณน้ าท่วมไม่ถงึ ไกลแหล่งน้ า
ให้ฝงั ลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า 50 ซม. โรยปูนขาว หรือราดน้ ายาฆ่าเชือ้ กลบและคลุมดินให้แน่ นเหนือผิวดินอีก 50 ซม.
นอกจากนี้ยงั มีวธิ กี ารเผาซากจนหมด และการทิง้ ซากในบ่อทิง้ ซาก ทีฟ่ าร์มได้เตรียมไว้อย่างถูกสุขลักษณะแล้วก็ได้ และที่
สาคัญฟาร์มสุกรจาเป็ นต้องมีระบบบาบัดน้ าเสียด้วยวิธที เ่ี หมาะสม เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของน้ าทิง้ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดกลิน่ ความ
ราคาญ
หรืออันตรายต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยในบริเวณข้างเคียง
ให้ได้มาตรฐานน้ าทิง้ ทีเ่ ป็ นไปตาม
ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
8 การบันทึกข้อมูล ให้บนั ทึกข้อมูลผลการปฏิบตั งิ านในขัน้ ตอนทีส่ าคัญของการจัดการฟาร์ม และทีม่ ผี ลต่อ
สุขภาพ และการควบคุมโรค อันได้แก่ ข้อมูลทะเบียนประวัตสิ กุ ร ข้อมูลการสืบพันธุ์ ข้อมูลการนาสุกรเข้า-ออกจากฟาร์ม
ข้อมูลการเข้าออกของยานพาหนะและบุคคล ข้อมูลการตรวจสุขภาพ การรักษา การเบิก-ใช้ยา เวชภัณฑ์ วัคซีน และ
สารเคมีอ่นื ๆ ข้อมูลการจัดการอาหารสุกร ข้อมูลการตรวจสุขภาพบุคลากรในฟาร์ม เป็ นต้น ข้อมูลเหล่านี้ตอ้ งมีระบบ
บันทึกทีส่ บื ค้นได้งา่ ย และให้เก็บไว้ตรวจสอบได้อย่างน้อย 3 ปี

องค์ประกอบสาคัญ 8 ประการเพือ่ ให้ได้มาซึง่ มาตรฐานฟาร์มสุกรทีด่ นี ้ี อาจเปรียบเสมือนเพียงแค่เครื่องยนต์กลไก
ทีม่ อิ าจขยับเขยือ้ นเคลือ่ นทีไ่ ด้ เนื่องจากขาดไฟฟ้า หรือน้ ามัน เมือ่ เครื่องยนต์กลไกจาเป็ นต้องใช้พลังงานขับเคลือ่ นฉัน
ใด มาตรฐานฟาร์มสุกรทีด่ อี นั จะเกิดขึน้ จากองค์ประกอบ 8 ประการนี้ ก็จาเป็ นต้องใช้พลังใจ (ทัง้ จากเกษตรกรเจ้าของ
และคนผูป้ ฏิบตั งิ าน) ขับเคลือ่ นเช่นกัน...ฉันนัน้
เอกสารอ้างอิ ง
คู่มือการตรวจประเมิ นมาตรฐานฟาร์มเลี้ ยงสัตว์ สาหรับคณะผูต้ รวจรับ รอง ฉบับ รวม 16 ฟาร์มปศุสตั ว์ กรมปศุสตั ว์ พิ มพ์ครังที
้ ่ 2 : มกราคม 2554.
คู่มือการตรวจประเมิ น และการออกใบรับรองการปฏิ บตั ิ ทางการเกษตรที่ ดีด้านปศุสตั ว์สาหรับหน่ วยตรวจ กรมปศุสตั ว์ พิ มพ์ครังที
้ ่ 1 : สิ งหาคม 2556.

