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                            ผูจ้ดัการฝ่ายวิชาการ บจก. เซน็ทรลัลิส 

เน้ือหาฉบบัเดอืนนี้ออกตรงกบัช่วงปีใหมพ่อด ี จงึขอใหผู้อ้่านทุกท่านประสบแต่ความเจรญิกา้วหน้า ราคาปศุสตัวด์ี
ตลอดปี ไมม่ปีญัหา หรอืโรคภยัเขา้มาเบยีดเบยีนทัง้ท่าน และสตัวเ์ลีย้งในฟารม์ ความปรารถนาน้ีมอิาจเป็นจรงิได ้หากท่าน
ยงัไมล่งมอืสรา้งระบบความปลอดภยัทางชวีภาพ และสรา้งมาตรฐานทีด่ใีหฟ้ารม์ตนเองเสยีแตว่นัน้ี ฉบบัทีแ่ลว้ไดก้ลา่วถงึ
องคป์ระกอบส าคญั 4 ประการแรกไปแลว้ อนัไดแ้ก่ องคป์ระกอบฟารม์  อาหาร น ้าดื่ม และการจดัการฟารม์ ในฉบบันี้จะ
กลา่วทีเ่หลอืดงัตอ่ไปนี้ 

5 สุขภาพสตัว ์ส าคญัทีส่ดุคอื การป้องกนั และควบคมุโรค จ าเป็นตอ้งมมีาตรการป้องกนั และท าลายเชือ้โรค โดย
อนุญาตใหเ้ขา้เฉพาะยานพาหนะ และบคุคลทีจ่ าเป็นจรงิๆ เท่านัน้ ตอ้งมรีัว้ มปีระตูปิดกัน้การเขา้ออก มบีอ่ หรอืมกีารพน่
น ้ายาฆา่เชือ้ยานพาหนะก่อนเขา้ฟารม์ มหีอ้งอาบน ้า พน่น ้ายาฆ่าเชือ้ และเปลีย่นเสือ้ผา้ส าหรบับคุคล ภายในฟารม์ตอ้งมี
หลกัการปฏบิตัทิีด่ดีว้ยเช่นกนั หมัน่ท าความสะอาดอุปกรณ์ โรงเรอืน และบรเิวณโดยรอบเป็นประจ าสม ่าเสมอ มมีาตรการ
ป้องกนั และก าจดัสตัวพ์าหะในฟารม์ ทีส่ าคญัตอ้งมอี่างใสน่ ้ายาฆ่าเชือ้จุม่เทา้ทีท่างเขา้-ออกโรงเรอืนแต่ละหลงั เพือ่ป้องกนั 
และควบคมุการแพรข่องเชือ้โรคขา้มโรงเรอืน  

โปรแกรมการใหว้คัซนีสรา้งภูมคิุม้กนัโรค เป็นอกีมาตรการส าคญัของการป้องกนั และควบคมุโรคในสกุร ทีจ่ าเป็น 
เช่น วคัซนีป้องกนัโรคอหวิาตส์กุร วคัซนีป้องกนัโรคปากและเทา้เป่ือย และวคัซนีอื่นๆ ตามทีส่ตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟาร์ม
แนะน า ในปจัจบุนัน้ีมหีลายชนิดทีไ่ดร้บัความนิยม และถอืว่าส าคญัไมย่ิง่หยอ่นไปกว่ากนั อนัไดแ้ก่ วคัซนีป้องกนัโรคพษิ
สนัุขบา้เทยีม วคัซนีป้องกนัโรคพอีารอ์ารเ์อส (PRRS) วคัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัเซอรโ์คชนิดที ่2 วคัซนีป้องกนัโรคมยั
โคพลาสมา เป็นตน้ โดยวคัซนีจะตอ้งไดร้บัการเกบ็รกัษาทีถู่กตอ้ง และใชอ้ย่างถูกวธิ ี ในช่วงเวลา หรอืชว่งอายทุีเ่หมาะสม 
ร่วมกบัโปรแกรมก าจดัพยาธ ิทัง้ภายในและภายนอก  

ตอ้งท าการตรวจสขุภาพสกุรเป็นประจ า กรณพีบความผดิปกต ิ ควรไดร้บัการตรวจวนิิจฉยัโดยสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุ
ฟารม์ สกุรทีป่่วยควรแยกออกจากฝงูสกุรปกต ิใหอ้ยู่ในพืน้ทีเ่ป็นสดัสว่นเฉพาะ การบ าบดัรกัษาโรคตอ้งอยูภ่ายใตค้วามดแูล
ของสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์ หรอืผูท้ ีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยตอ้งมบีนัทกึการวนิิจฉยั การรกัษา ใบสัง่ยา หรอืใบมอบหมาย 
รวมถงึฟารม์ตอ้งจดัท าบนัทกึขอ้มลูการใชย้า การรบั-เบกิจา่ย และยาคงเหลอือกีดว้ย ยาทีใ่ชใ้นการรกัษากค็วรถูกเกบ็ และ
ใชอ้ย่างเหมาะสมเช่นเดยีวกนั ทีส่ าคญัตอ้งระวงัไมใ่หม้เีขม็ฉดียาตกคา้งอยู่ในตวัสกุรอย่างเดด็ขาด หากสกุรตายตอ้งมกีาร
ท าลายซากอย่างเหมาะสม ในพืน้ทีท่ ีจ่ดัไวโ้ดยเฉพาะ โดยอยู่ห่างไกลจากโรงเรอืนเลีย้ง และแหลง่น ้า กรณโีรคระบาดควร
ปฏบิตัติาม พรบ. โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558 



 

 

 

 

6 สวสัดิภาพสตัว ์เป็นการดแูลสกุรใหอ้ยู่สบาย มสีขุภาพร่างกายแขง็แรง เตบิโตไดต้ามสายพนัธุ ์มพีฤตกิรรมตาม
ธรรมชาต ิสกุรตอ้งไดร้บัอาหารอย่างทัว่ถงึ ไมน้่อยกว่าวนัละ 1 ครัง้ มนี ้าสะอาดใหก้นิตลอดเวลา อุปกรณ์ทีใ่หอ้าหารและน ้า
ตอ้งเพยีงพอ เหมาะสมกบัขนาดและอายุสกุร รวมถงึตอ้งมจี านวนบคุลากรเลีย้ง และจดัพืน้ทีเ่ลีย้งต่อตวัใหเ้หมาะสมกบั
จ านวนสกุร (ดูขอ้มลูไดจ้ากเดอืนทีแ่ลว้) เพือ่ลดความเครยีดจากการเลีย้งหนาแน่นเกนิไป  ในเรื่องสภาพแวดลอ้มควร
ค านึงถงึเรื่อง อตัราการแลกเปลีย่นหมนุ เวยีนอากาศ อณุหภูมทิีเ่หมาะสมกบัแต่ละช่วงอายุ เช่น ลกูสกุรแรกเกดิถงึ 3 
สปัดาหป์ระมาณ 32-35 C สกุรอนุบาล 29-34 C สกุรรุ่น-ขุน 26-30 C สกุรพอ่แมพ่นัธุ ์ 24-30 C อื่นๆ ไดแ้ก่ ความชืน้
สมัพทัธป์ระมาณ 50-80% ปรมิาณฝุ่นละอองไมค่วรเกนิ 10 มก./ลบ.ม. ปรมิาณแก๊สแอมโมเนียทีร่ะดบัสงูจากพืน้คอก 20 
ซม. ไมค่วรเกนิ 20 ppm ทีร่ะดบั 120 ซม. ไมค่วรเกนิ 10 ppm แสงสว่างมคีวามเขม้ขน้ 40-80 ลกัซ ์และไมน้่อยกวา่ 8 
ชม./วนั ควรตรวจสอบสวสัดภิาพสกุรอย่างน้อยวนัละครัง้ และกรณทีีส่กุรเจบ็ ป่วย หรอืพกิาร ควรไดร้บัการรกัษาอย่าง
รบีด่วน กรณทีีพ่จิารณาแลว้เหน็ว่าไมส่มควรรกัษา ใหร้บีท าลายทนัท ีเพือ่ไมใ่หท้รมาน การเลีย้ง การจบั และขนยา้ยสกุรให้
ปฏบิตัติามระเบยีบกรมปศุสตัวว์่าดว้ยการคุม้ครอง และดแูลสวสัดภิาพสกุร 

7 ส่ิงแวดล้อม ฟารม์ตอ้งด าเนินการเกบ็กวาดมลูสกุร ไมใ่หห้มกัหมมภายในโรงเรอืน อาจน าไปท าปุ๋ ย หรอืแก๊ส
ชวีภาพ แต่ไมค่วรตากแหง้อยูภ่ายในฟารม์ สว่นขยะมลูฝอยควรทิง้ในภาชนะทีปิ่ดสนิท มวีธิกี าจดัทีเ่หมาะสมทัง้ขยะปกต ิ
และขยะอนัตราย เช่น สารเคม ีเขม็ฉดียา เป็นตน้ หากมสีกุรตายในฟารม์       ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของสตัวแพทยผ์ูค้วบคุม
ฟารม์ว่าจะก าจดั และท าลายซากใหเ้หมาะสมดว้ยวธิใีด ไมว่่าจะเป็นการฝงั ทีต่อ้งเลอืกบรเิวณน ้าท่วมไมถ่งึ ไกลแหลง่น ้า 
ใหฝ้งัลกึจากผวิดนิไมน้่อยกว่า 50 ซม.  โรยปูนขาว หรอืราดน ้ายาฆ่าเชือ้ กลบและคลมุดนิใหแ้น่นเหนือผวิดนิอกี 50 ซม. 
นอกจากนี้ยงัมวีธิกีารเผาซากจนหมด และการทิง้ซากในบอ่ทิง้ซาก ทีฟ่ารม์ไดเ้ตรยีมไวอ้ย่างถูกสขุลกัษณะแลว้กไ็ด้ และที่
ส าคญัฟารม์สกุรจ าเป็นตอ้งมรีะบบบ าบดัน ้าเสยีดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม เพือ่ปรบัปรุงคณุภาพของน ้าทิง้ทีไ่มก่่อใหเ้กดิกลิน่ ความ
ร าคาญ หรอือนัตรายต่อผูอ้ยูอ่าศยัในบรเิวณขา้งเคยีง ใหไ้ดม้าตรฐานน ้าทิง้ทีเ่ป็นไปตาม ประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

8 การบนัทึกข้อมลู ใหบ้นัทกึขอ้มลูผลการปฏบิตังิานในขัน้ตอนทีส่ าคญัของการจดัการฟารม์ และทีม่ผีลต่อ
สขุภาพ และการควบคมุโรค อนัไดแ้ก่ ขอ้มลูทะเบยีนประวตัสิกุร ขอ้มลูการสบืพนัธุ ์ขอ้มลูการน าสกุรเขา้-ออกจากฟารม์ 
ขอ้มลูการเขา้ออกของยานพาหนะและบคุคล ขอ้มลูการตรวจสขุภาพ การรกัษา การเบกิ-ใชย้า เวชภณัฑ ์ วคัซนี และ
สารเคมอีื่นๆ ขอ้มลูการจดัการอาหารสกุร ขอ้มลูการตรวจสขุภาพบคุลากรในฟารม์ เป็นตน้ ขอ้มลูเหลา่นี้ตอ้งมรีะบบ
บนัทกึทีส่บืคน้ไดง้า่ย และใหเ้กบ็ไวต้รวจสอบไดอ้ย่างน้อย 3 ปี  



 

 

 

 

องคป์ระกอบส าคญั 8 ประการเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่มาตรฐานฟารม์สกุรทีด่นีี้ อาจเปรยีบเสมอืนเพยีงแคเ่ครื่องยนตก์ลไก
ทีม่อิาจขยบัเขยือ้นเคลือ่นทีไ่ด ้ เน่ืองจากขาดไฟฟ้า หรอืน ้ามนั เมือ่เครื่องยนตก์ลไกจ าเป็นตอ้งใชพ้ลงังานขบัเคลือ่นฉนั
ใด มาตรฐานฟารม์สกุรทีด่อีนัจะเกดิขึน้จากองคป์ระกอบ 8 ประการนี้ กจ็ าเป็นตอ้งใชพ้ลงัใจ (ทัง้จากเกษตรกรเจา้ของ 
และคนผูป้ฏบิตังิาน) ขบัเคลือ่นเช่นกนั...ฉนันัน้ 
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