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ผูบันทึกขอมูล การตรวจประเมิน....................................... ตรวจติดตามผลการแกไข ครั้งที่ 1.......................................ครั้งที่ 2........................................

หัวขอ
1. องคประกอบของสถานที่ฟกไขสัตวปก
1.1 สถานที่ตั้ง
1.1.1 อยูหางจากแหลงรวมสัตวปก เชน ตลาดคาสัตวปก โรงฆาสัตวปก
อยางนอย 5 กิโลเมตร เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรค
หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถปองกันการแพรระบาดของโรคได
1.1.2 ตั้งบนทําเลที่ไมมีน้ําทวมขัง
1.1.3 อยูหางจากแหลงปนเปอนของอันตรายทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ
เชน โรงงานอุตสาหกรรม แหลงรวมขยะ หากอยูในสภาพเสี่ยง ตองมี
มาตรการในการปองกันการปนเปอน
1.2 การวางผังและลักษณะของสถานที่ฟกไข
1.2.1 พื้นที่ของสถานที่ฟกไขสัตวปกตองเหมาะสมกับขนาดและจํานวนอาคาร
ที่ใชปฏิบัติงาน
1.2.2 มีอาคารของสถานที่ฟกไขสัตวปกเปนสัดสวน แยกจากสํานักงาน
หรือที่พักอาศัย
1.2.3 มีพื้นที่รวบรวมขยะและสิ่งปฏิกูลตาง ๆ เปนสัดสวน
1.2.4 มีพื้นที่ทําลายซากสัตว เปนสัดสวน
1.2.5 มีแหลงน้ําใช และสถานที่เก็บกักน้ํา
1.2.6 มีระบบบําบัดน้ําเสีย
1.2.7 มีรั้วรอบบริเวณพื้นที่สถานที่ฟกไข มีทางเขาและออกที่ชัดเจน
1.2.8 หากมีถนนภายในสถานที่ฟกไขตองใชวัสดุคงทน มีสภาพและความกวาง
เหมาะสม สะดวกในการขนสง
1.3 ลักษณะภายในอาคารฟกไข
1.3.1 พื้นที่อาคารตองมีขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนผลผลิต
1.3.2 มีการจัดการแบงพื้นที่ เปนสัดสวนและเหมาะสมกับกิจกรรม และจํานวน
ผลผลิต แยกพื้นที่สวนสะอาดออกจากสวนสกปรก
1.3.3 พื้นผิวภายในอาคาร มีผิวเรียบไมแหลมคม ไมดูดซับน้ํา
และทําความสะอาดไดงาย
1.3.4 การหมุนเวียนอากาศเหมาะสมตามชนิด และสายพันธุสัตวปก ตามกําหนด
ในคูมือการปฏิบัติงาน
1.3.5 อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธเหมาะสมตามชนิด และสายพันธุสัตวปก
ตามกําหนดในคูมือการปฏิบัติงาน
1.3.6 แสงสวางเหมาะสม ตามชนิดสายพันธุสัตวปก ตามกําหนดในคูมือการ
ปฏิบัติงาน
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2. น้ําใชสําหรับทําความสะอาดสถานที่ฟกไข
2.1 แหลงน้ําไดรับการจัดการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยคํานึงถึง
สภาวะแวดลอม การควบคุมโรค และความปลอดภัย
2.2 น้ําที่ใชในสถานที่ฟกไขตองมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ําบริโภคของ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หากใชน้ําบาดาลใหเปนไปตามมาตรฐาน
น้ําบาดาลที่บริโภคได ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.3 มีผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําที่ใชในสถานที่ฟกไขดาน กายภาพ เคมี
ความเปนพิษและจุลินทรียอางอิง และมีการสงตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทาง
จุลินทรียและความเสี่ยงดานอื่นที่อาจมีอยางนอยปละ 1 ครั้ง
3. การจัดการสถานที่ฟกไขสัตวปก
3.1 คูมือการปฏิบัติงาน
3.1.1 การรับไขฟก
3.1.2 การเก็บรักษาไขฟก
3.1.3 การอุนไขหรือการปรับอุณหภูมิ และการจัดการฟกไข
3.1.4 การจัดการลูกสัตวปกหลังการฟก เชน การคัดคุณภาพลูกสัตวปก
การทําวัคซีน การเก็บลูกสัตวปกขณะรอการขนสง
3.1.5 การปองกันและควบคุมโรค
3.1.6 การสุขาภิบาลภายในโรงฟกไขสัตวปก
3.1.7 การจัดการดานสิ่งแวดลอม
3.1.8 การขนสงไขฟก และลูกสัตวปก
3.1.9 การคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสัตวปก
3.1.10 การใชและเก็บรักษาสารเคมี ยา และวัคซีน
3.2 บุคลากร
3.2.1 มีจํานวนบุคลากรเหมาะสม และมีการระบุแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนโดยคํานึงถึงการปนเปอนขาม
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(cross contamination) ดังนี้
ผูดูแลการฟกไข 1 คน รับผิดชอบลูกไกหรือลูกเปดที่ผลิตไดไมเกิน
500,000 ตัว ตอสัปดาห
สัตวแพทย 1 คน รับผิดชอบดูแลลูกไกหรือลูกเปดที่ผลิตไดไมเกิน
2,000,000 ตัว ตอสัปดาห
3.2.2 มีการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่อง และมีบันทึกขอมูลการฝกอบรม
3.2.3 บุคลากรมีสุขลักษณะสวนบุคคลที่ดี
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3.2.4 บุคลากรภายในสถานที่ฟกไขสัตวปก ไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป
มีผลการตรวจเชื้อแซลโมเนลลา
3.2.5 มีสัตวแพทยที่มีใบอนุญาตเปนผูควบคุมฟารมสัตวปก กํากับดูแล
ดานสุขภาพสัตวและสุขอนามัยในสถานที่ฟกไข
3.3 การทําความสะอาดและบํารุงรักษา
3.3.1 มีระบบการทําความสะอาด ฆาเชื้ออุปกรณและอาคารภายในสถานที่ฟกไข
สัตวปกอยางมีประสิทธิภาพ

MAJOR

3.3.2 มีการสุมตรวจเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราในตูฟก ตูเกิด อุปกรณฟกไข

MAJOR

และภายในอาคารฟกไขตามแผนที่กําหนด
3.3.3 มีเครื่องมือและอุปกรณ จํานวนที่เหมาะสม และ เพียงพอตอการใชงาน

MINOR

3.3.4 มีการตรวจสอบระบบการทํางานและการบํารุงรักษาอยางตอเนื่องตามคูมือ

MINOR

การใชงานของอุปกรณแตละชนิด
3.3.5 มีระบบสัญญาณเตือนกรณีฉุกเฉิน
3.3.6 มีเครื่องกําเนิดไฟและอุปกรณสํารองเพียงพอและเหมาะสม
3.3.7 หากจําเปนตองเก็บรักษาไข ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อหองเก็บรักษาไข
4. การรับไขฟก
4.1 ไขสัตวปกที่รับตองมาจากฟารมพอแมพันธุที่ไดมาตรฐานจากกรมปศุสัตว
4.2 ขนสงไขฟกดวยพาหนะที่สะอาดผานการฆาเชื้อ และมีการควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสม ในชวงเวลาที่กําหนด
5. การจัดการไขฟก
5.1 คัดไขที่มีคุณภาพ สะอาด และฆาเชื้อไข กอนนําเขาฟก
5.2 หากจําเปนตองเก็บรักษาไข ใหเก็บตามคูมือการปฏิบัติงาน หรือเก็บดังนี้

MAJOR

MAJOR

MAJOR
MINOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR

MAJOR
MAJOR

- ไขไกเก็บที่อุณหภูมิ 15ฐCถึง 18ฐCความชื้นสัมพัทธ 75% ถึง 85%
- ไขเปดเก็บที่อุณหภูมิ 16ฐCถึง 20ฐCความชื้นสัมพัทธ 70% ถึง 90%
6. การฟกไข
6.1 กรณีที่เก็บไขในหองเก็บรักษาไข ควรทําการอุนไขในระยะเวลาที่เหมาะสม ณ
อุณหภูมิหองซึ่งมีอากาศถายเทสะดวก กอนนําไขเขาตูฟก
6.2 นําไขเขาฟกในตูฟกที่ไดควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธและคุณภาพอากาศ
ที่เหมาะสมกับการฟกไขแตละชวงอายุ ตามคูมือการปฏิบัติงาน
6.3 มีการฆาเชื้อไขที่เรียงแลวในตูฟก
6.4 หลังการฟก มีการสองไขเพื่อแยกไขลมและไขตายโคมออก และบันทึกขอมูล
6.5 กรณีที่มีการยายไขฟกไปสูตูเกิด มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
ในตูเกิดเหมาะสมตามคูมือการปฏิบัติงาน
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6.6 หลังจากการเกิด คัดสัตวปกตัวที่ไมสมบูรณออก มีบันทึกรายงานผลการฟก
6.7 ทําความสะอาดฆาเชื้อถาดไข และตูเกิดทุกครั้งหลังจากนําลูกสัตวออก
7. การจัดการลูกสัตวปกหลังการฟก
7.1 การคัดคุณภาพและแยกเพศลูกสัตวปก

MAJOR
MAJOR

7.1.1 มีการคัดคุณภาพและแยกขนาดหรือเพศลูกสัตวปก ลูกสัตวปกที่คัดเลือก

MAJOR

ตองมีคุณภาพสมบูรณ
7.1.2 มีการทําความสะอาดฆาเชื้ออุปกรณ หองคัดคุณภาพลูกสัตวปกและระบบ
กรองอากาศเหมาะสม
7.1.3 มีแผนและผลการสุมตรวจตัวอยางจากการฟกไขเพื่อตรวจหาการปนเปอน
ของเชื้อโรคทางหองปฏิบัติการ
7.2 การใหวัคซีน
7.2.1 การใหวัคซีนตองอยูภายใตการดูแลของสัตวแพทยผูควบคุมฟารมสัตวปก
ตามขอกําหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง
ขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว
7.3 การดูแลลูกสัตวปกขณะรอการขนสง
7.3.1 ใสลูกสัตวปกไวในกลองที่อากาศถายเทสะดวก และพักไว ในหองที่
อากาศถายเทไดสะดวก
7.4 การเคลื่อนยายลูกสัตวปก
7.4.1 การเคลื่อนยายลูกสัตวปกปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว
7.4.2 เคลื่อนยายลูกสัตวปก ดวยยานพาหนะที่ทําความสะอาดและฆาเชื้อแลว
8. การปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค
8.1 การทําลายเชื้อโรคกอนเขาสถานที่ฟกไขสัตวปก
- การทําลายเชื้อโรคยานพาหนะกอนเขา-ออก
- การทําลายเชื้อโรคบุคคลกอนเขา-ออก
- การทําลายเชื้อโรควัสดุอุปกรณกอนเขา-ออกจากฟารม
- การบันทึกยานพาหนะและบุคคลที่เขา-ออกทุกชนิด
8.2 การปองกันการสะสมของเชื้อโรคภายในสถานที่ฟกไขสัตวปกและโรงฟกไขสัตวปก
- มีระบบและมาตรการการทําความสะอาดทุกวันหลังปฏิบัติงาน
- มีระบบลดการปนเปอน ในขณะที่มีการปฏิบัติงาน เชน บอน้ํายาฆาเชื้อ
สําหรับจุมเทาหนาทางเขาหองตางๆผูปฏิบัติงานตองลางมือตามเวลาที่กําหนด
- มีการวิเคราะหหาสาเหตุกรณีมีปญหาเรื่องอัตรา การฟกไข
- แยกบริเวณทําความสะอาดวัสดุอุปกรณใหเปนสัดสวนเพื่อปองกันการ
ปนเปอนของเชื้อโรคไปสูลูกสัตวปก

MAJOR
MAJOR

MAJOR

MAJOR

MAJOR
MAJOR

MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR
รหัส F-HA-AUD-01
แกไขครั้งที่ 2
วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554
หนา 5/6

รหัส F-HA-AUD-01
รหัส F-HA-AUD-01
แกไขครั้งทีแก่ ไ2ขครั้งที่ 2
วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554
หนา 5/6วันที่ใช

หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟกไขสัตวปก (มาตรฐานสถานที่ฟกไขสัตวปก)

หัวขอ
- มีระบบระบายอากาศเขาและอากาศออกของอาคารที่แยกจากกัน
8.3 การสรางภูมิคุมกันโรค (กรณีมีการทําวัคซีนที่สถานที่ฟกไขสัตวปก)
- มีการทําวัคซีน ตามที่สัตวแพทยผูควบคุมสถานที่ฟกไขกําหนด
- ถามีการเก็บรักษาวัคซีน ตองมีการเก็บรักษาอยางถูกตอง
- มีการตรวจสอบระดับภูมิคุมกันโรคในลูกสัตวปกเปนประจําและเหมาะสม
8.4 การควบคุมโรค
- การจัดการซากไขและซากลูกสัตวปก
- การทําลายซากไขและซากลูกสัตวปก
- การควบคุมและกําจัดสัตวพาหะ
- กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยวาเกิดโรคระบาดใหปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตวและคําแนะนําของกรมปศุสัตว
9. การใชสารเคมี ยาสัตว
9.1 สัตวแพทยผูควบคุมฟารมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพการสัตวแพทย
9.2 การใชยาภายในฟารมปฏิบัติตาม มกษ. 9032 มาตรฐานสินคาเกษตร
เรื่อง ขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว
- มีใบสั่งยาจากสัตวแพทยผูควบคุมฟารมถูกตอง
- มีรายการยาสัตวที่สัตวแพทยจําแนกวายาใดตองมี หรือไมตองมีใบสั่งยา
- มีใบมอบหมายการใชยาจากสัตวแพทยผูควบคุมฟารม
- มีบันทึกขอมูลการใชยาสัตว
- มีบันทึกขอมูลการรับยา เบิกจายยา และปริมาณยาคงเหลือ
- มีการเก็บรักษายาสัตวเหมาะสม
10. การจัดการสวัสดิภาพลูกสัตวปก
10.1 การจับลูกสัตวปก การคัดลูกสัตวปก ควรทําดวยความนุมนวล
10.2 สายพานลําเลียงลูกสัตวปก ตองไมมีสวนแหลมคมหรือชองที่จะหนีบลูกสัตวปกได
10.3 กลองบรรจุลูกสัตวปก ควรมีขนาดเหมาะสม มีวัสดุปูรองและไมมีสวนที่แหลมคม
10.4 หองเก็บลูกสัตวปก ควรใชหลอดไฟที่มี Blue light
10.5 รถขนสงลูกสัตวปกตองสะอาด มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
10.6 ลูกสัตวปกคัดทิ้ง ควรทําลายโดยเร็วและไมใหทรมาน
10.7 ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการคุมครองและดูแล
สวัสดิภาพสัตวปกระหวางการขนสง พ.ศ.2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม

เกณฑในการ

ผลการตรวจ

หมายเลข

พิจารณา

ประเมิน แกไข1 แกไข2

CAR

MAJOR
MAJOR
MAJOR
REC
MAJOR
MAJOR
MAJOR
MAJOR

MAJOR
MAJOR

MAJOR
MAJOR
MAJOR
REC
MAJOR
MAJOR
MAJOR
รหัส F-HA-AUD-01
แกไขครั้งที่ 2
วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554
หนา 6/6

รหัส F-HA-AUD-01
รหัส F-HA-AUD-01
แกไขครั้งทีแก่ 2ไขครั้งที่ 2
วันที่ใช 1 กุมภาพันธ 2554
หนา 6/6วันที่ใช

หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับสถานที่ฟกไขสัตวปก (มาตรฐานสถานที่ฟกไขสัตวปก)

หัวขอ

เกณฑในการ

ผลการตรวจ

หมายเลข

พิจารณา

ประเมิน แกไข1 แกไข2

CAR

11. การจัดการดานสิ่งแวดลอม
11.1 มีการจัดการของเสียจากการผลิตอยางเหมาะสม
MAJOR
11.2 น้ําเสียตองผานการบําบัด กอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ
MAJOR
11.3 ถัง และภาชนะใสสิ่งสกปรกปฏิกูลจะตองปดมิดชิด สามารถปองกัน
MINOR
สัตวพาหะนําโรคได
12. การบันทึกขอมูล
12.1 มีระบบการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรและแรงงาน
MINOR
12.2 มีระบบการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการจัดการดานการผลิต
MAJOR
เชน แหลงที่มาของไขฟก ขอมูลการผลิต ขอมูลสุขภาพลูกสัตวปก
12.3 มีระบบการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ
MINOR
12.4 เก็บรักษาขอมูลไวอยางนอย 3 ป
MINOR
หมายเหตุ
MAJOR หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวและสงผลรายแรง
ตอระบบการผลิต
MINOR หมายถึง สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวในบางสวน
และไมมีผลรายแรงตอระบบการผลิต
RECOMMENDATION/OBSERVATION หมายถึง สิ่งที่ไมถือเปนขอบกพรอง แตหากปลอยทิ้งไวหรือละเลย อาจนําไปสูขอบกพรองได

