
ผลการด าเนินงานโครงการ  
“ความร่วมมือการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมใน

ระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์  
เพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยาในภาคเหนือตอนบน”  

โดย ส านักงานปศสุตัว์เขต 5  



โครงการ “ความรว่มมือการใชย้าตา้นจุลชีพอยา่งเหมาะสมฯ” 

หลักการและเหตุผล 

• ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศไทยนับได้ว่ามีแนวโน้มทวีความ
รุนแรงเพิ่มมากขึ้น 

• เชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะเพิ่มมากขึ้น ขณะที่จ านวนยาปฏิชีวนะชนิด
ใหม่กลับลดลง  

• ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศไทย คือ การใช้ยา
ปฏิชีวนะมากเกินความจ าเป็นและไม่เหมาะสม ขาดมาตรการควบคุม  



หลักการและเหตุผล 

• คนไทยติดเชื้อดื้อยา มากกว่าปลีะ 100,000 คน และเสยีชีวิตมากกวา่ปีละ 
30,000 ราย 

• ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาในประเทศไทย คือ การใช้ยา
ปฏิชีวนะมากเกินความจ าเป็นและไม่เหมาะสม ขาดมาตรการควบคุม  

• ภาคเกษตรเป็นอกีสว่นหนึง่ทีเ่ป็นจดุเสีย่ง ทั้งในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ 
และโรงงานช าแหละเนื้อสัตว์  เนื่องจากมีการใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อควบคุม
โรคหรือเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 

โครงการ “ความรว่มมอืการใชย้าต้านจุลชีพอยา่งเหมาะสมฯ” 



หลักการและเหตุผล 
• การแก้ไขวิกฤติการณ์ปัญหาเชื้อดื้อยาจ าเป็นต้องมีการบูรณาการหลายภาค

ส่วน ทั้งผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ผู้จ าหน่ายยา
สัตว์ โรงฆ่าสัตว์ โรงงานช าแหละเนื้อสัตว์ ผู้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ รวมถึงหน่วยงาน
ภาครัฐ 

• ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ จึงได้จัดท าโครงการ     “ความร่วมมือการใช้ยาต้าน
จุลชีพอย่างเหมาะสมฯ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดมาตรการในการ
ควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิต
อาหารสัตว์ และสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อ
ลดปัญหาเชื้อดื้อยาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถลดอุบัติการณ์เชื้อดื้อยาในสินค้าปศุสัตว์และผู้บริโภคได้ 

โครงการ “ความรว่มมือการใชย้าตา้นจุลชีพอยา่งเหมาะสมฯ” 



วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อให้ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ และ
ฟาร์มสุกร) ได้มีความตระหนักในการควบคุมหรือลดการใช้ยาต้านจุลชีพอย่าง
เหมาะสม ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศ
ไทย ปี 2560 - 2564   
 2.2 เพื่อสร้างความร่วมมือในการควบคุมและลดการใช้ยาต้านจุลชีพ
อย่างเหมาะสมในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ สัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรมปศุสัตว์   
 2.3 เพื่อศึกษาและได้ข้อมูล และแนวทางเบื้องต้นในการใช้ระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ(Biosecurity System) สุขอนามัยในการจัดการฟาร์ม 
ร่วมกบัการใช้โพรไบโอติคส์ (Probiotics)  สมุนไพร วิตามิน หรือสารอื่นๆทดแทน
การใช้ยาต้านจุลชีพ 

โครงการ “ความรว่มมือการใชย้าตา้นจุลชีพอยา่งเหมาะสมฯ” 



วัตถุประสงค์ 

 2.4 เพื่อสรา้งความมั่นใจให้กับผู้บริโภค จากการบริโภคสินค้าปศุสัตว์
ที่มีความปลอดภัยจากโรคระบาดสัตว์ โรคสัตว์ติดคน และสารตกค้างยาต้าน
จุลชีพ 

  2.5 เพื่อควบคุมป้องกัน ลด หรือชะลอการเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพในสินค้าปศุสัตว์ 

  2.6 เพื่อลดปริมาณและมูลค่าการใช้ยาต้านจุลชีพในสินค้าปศุสัตว์ 

โครงการ “ความรว่มมือการใชย้าตา้นจุลชีพอยา่งเหมาะสมฯ” 



1. ฟาร์มสุกรขุน ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข่ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวม
จ านวน 20 ฟาร์ม 

2. สินค้าปศุสัตว์(เนื้อสุกร เนื้อไก่ และไข่ไก่) ตรวจไม่พบสารตกค้างยาต้าน
จุลชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

3. ปริมาณการใช้ยาต้านจุลชีพ ลดลงจากเดิม ร้อยละ 20 

 

เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการฯ 





ตัวชี้วัดที ่1.ฟารม์สุกรขุน ฟาร์มไกเ่นือ้ ฟาร์มไกไ่ข ่ 
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมจ านวน 20 ฟารม์ 

ที่ เป้าหมาย 
(ฟาร์ม) 

ฟาร์มทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ 
(ฟาร์ม) 

จ านวนสตัว์ 
(ตัว) 

จ านวนผลผลติต่อปี 
(ตัว/ฟอง) 

1 สุกรขุน  17 16,300 32,600 

2 ไก่เนื้อ  3 42,320 169,280 

3 ไก่ไข่ 8 497,000 145,124,000 

รวม 20 28 - - 



ตัวชี้วัดที ่2.สินคา้ปศสุัตว์(เนือ้สกุร เนื้อไก ่และไข่ไก่)  
ตรวจไมพ่บสารตกคา้งยาต้านจุลชพี ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 90  

ตัวอย่าง ผลการตรวจ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

ส่งตรวจ/ตรวจพบปฏชิวีนะตกค้าง ส่งตรวจ/ตรวจพบปฏชิวีนะตกค้าง 

อาหารสกุร 17/0 17/0 

อาหารไกเ่นือ้ 3/0 3/0 

อาหารไกไ่ข่ 9/0 8/0 

ไข่ไก ่ 23/0 21/0 

เนื้อสกุร 0/0 14/0 

เนื้อไก ่ 2/0 1/0 

รวม 54/0 64/0 

118/0 



ตัวชี้วัดที ่3. ปริมาณการใชย้าต้านจลุชพี  
ลดลงจากเดิม ร้อยละ 20 

ฟาร์ม PCU 

เฉล่ียก่อน 
เข้าร่วมโครงการ 

เฉล่ียหลัง 
เข้าร่วมโครงการ 

ลดลง 
ร้อยละ 

ต ่าสุด สูงสุด 

สุกรขุน 133.88 25.16 81.20 0.10 471.09 

ไก่เนือ้ 9.47 0.00 100 9.47 0.00 

ไก่ไข่ 0.00 0.00 100 0.00 0.00 



PCU เขต 5 สุกร 133.88 , ไก่เนือ้ 9.47 , ไก่ไข ่0      PCU ประเทศไทย สุกร 238.17 ไก่เนือ้ 16.29   



ค่า PCU ประเทศไทย ปี 2013 

PCU เขต 5 สุกร 133.88 , ไก่เนือ้ 9.47 , ไก่ไข ่0      PCU ประเทศไทย สุกร 238.17 ไก่เนือ้ 16.29   



ฟาร์ม เปอร์เซน็ต์เสียหายเฉล่ีย (ตาย คัดทิง้) 

เฉล่ียก่อน 
เข้าร่วมโครงการ 

เฉล่ียหลัง 
เข้าร่วมโครงการ 

ต ่าสุด สูงสุด 

สุกรขุน 5.04 3.66 0.85 9.37 

ไก่เนือ้ 6.36 5.71 2 9.47 

ไก่ไข่ 1.85 2.41 0.59 5.08 

ความสูญเสีย 



ปัจจัยที่ท าให้มีการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์ม 

คะแนนเตม็ เฉล่ีย สูงสุด ต ่าสุด 

1 ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพ 25 20.16 25 14 

2 การจัดการฟาร์ม  10 8.71 10 4 

3 อาหารสัตว์  10 8.96 10 6 

4 น า้   10 8.14 10 6 

5 การสร้างภมูคุ้ิมกันโรค  45 36.54 45 26 

รวม 100 82.52 98 64 



1. 
ระบบความ

ปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 

(Biosecurity) 

1 ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)  (คะแนนเต็ม 25 คะแนน )

1.1 ฟาร์มได้การรับรองมาตรฐานฟาร์ม (1 คะแนน)

การท าลายเชื้อโรคจากภายนอกกอ่นเขา้-ออกเขตฟาร์ม (4 คะแนน)

มีการฆ่าเชื้อยานพาหนะ บคุคล วสัดุอปุกรณ์ และมีการบนัทึกขอ้มูล

(มีครบทุกขอ้ = 4 , มี 3 ขอ้ = 3 , มี 2 ขอ้ = 2 , มี 1 ขอ้ = 1)

โรงสเปรย์ฆ่าเชื้อบริเวณหน้าฟาร์ม (3 คะแนน )

(มี โ รงสเปรย์ฆ่าเชื้อ+ผนัง+หลังคา = 3 , มี โ รงสเปรย์ = 2 , มี เคร่ืองพ่น = 1 

คะแนน )

1.4
มีการดูแลโรงเรือนและอปุกรณ์ใหถ้กูสุขลักษณะ และอยู่ในสภาพดีและมีอา่งน้ ายาฆ่าเชื้อโรค

ส าหรับจุ่มเท้าบคุคล กอ่นเขา้ ออกโรงเรือน (1 คะแนน)

การควบคุมโรค (10 คะแนน)

มีการจัดการและการท าลายสัตวต์ายและไขคั่ดท้ิง มีการแยกสัตวป์ว่ยออกจากสัตวป์กติและ 

อยู่ในพืน้ท่ีเหมาะสม มีการตรวจวนิิจฉยัโรคสัตวป์ว่ยและสัตวต์าย มีการควบคุมและก าจัด

สัตวพ์าหะ มีการปฏิบติัตามกฎหมายโรคระบาดสัตว์

(มีครบทุกขอ้ = 10 , มี 4 ขอ้ = 8 , มี 3 ขอ้ = 6 , มี 2 ขอ้ = 4 , มี 1 ขอ้ = 2)

1.6
มีร้ัวท่ีมีประสิทธภิาพรอบบริเวณฟาร์ม ปอ้งกนับคุคลและสัตวพ์าหะเขา้ ออกได้ (3 คะแนน)   

  (ร้ัวปูนทึบ = 3 , ร้ัวลวดหนาม = 2 , มี ร้ัว = 1)

1.7
บคุลากรในฟาร์มได้รับการตรวจสุขภาพประจ าป ีและมีการจัดการท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีเกดิ

เจ็บปว่ยหรือเปน็โรคติดเชื้อ (1 คะแนน)

1.8
มีการฝึกอบรมบคุลากรอย่างต่อเนื่อง ท้ังด้านการจัดการฟาร์ม การใชย้าในสัตว ์และเชื้อด้ือยา

 และมีบนัทึกขอ้มูลการฝึกอบรม (1 คะแนน)

1.9
มีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค โรงเรือน อปุกรณ์และบริเวณโดยรอบรวมท้ังปดิพกั

โรงเรือนไม่น้อยกวา่ 14 วนั กอ่นการเล้ียงสัตวรุ่์นใหม่ (1 คะแนน)

1.2

1.3

1.5



2. 
การจัดการฟารม์  

2 การจัดการฟาร์ม (คะแนนเต็ม 10 คะแนน )

โรง เรือนระบบปิด (Evaporat ive Cooling System)

โรงเรือนมีการควบคุมอณุหภูมิ ความชืน้ ปริมาณแกส๊แอมโมเนีย ความเร็วลม มีบนัทกึขอ้มูล

มีครบทุกข้อ = 10 , มี  4 ข้อ = 8 , มี  3 ข้อ = 6 , มี  2 ข้อ = 4 , มี  1 ข้อ = 2

โรง เรือนระบบเปิด

โรงเรือนมีอปุกรณ์ชว่ยปรับอณุหภูมิ ความชืน้ ปริมาณแกส๊แอมโมเนีย มีบนัทกึขอ้มูล

มีครบทุกข้อ = 8 , มี  3 ข้อ = 6 , มี  2 ข้อ = 4 , มี  1 ข้อ = 2

2.1

2.1



3. 
อาหารสัตว์ 

(ผสมอาหารเอง)  

3 อาหารสัตว์  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน )

ฟาร์มผสมอาหารเอง

3.1 อาหารสัตวม์ีคุณภาพตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์(1 คะแนน)

3.2

วตัถดิุบอาหารสัตวต้์องซ้ือจากผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว ์และไม่มีการใชส้ารต้องหา้มตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์

(1 คะแนน)

การใชอ้าหารผสมยาเพือ่ปอ้งกนัและรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเกบ็จากอาหารสัตวท่ั์วไปและมีปา้ยบง่ชี้ (1 คะแนน)

3.4
มีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตวแ์ละสารตกค้าง(ยาต้านจุลชพี/ยาฆ่า

แมลง) ทางหอ้งปฏิบติัการ (1 คะแนน)

มีการแยกเคร่ืองผสมอาหารสัตวก์รณีใชอ้าหารสัตวผ์สมยาต้านจุลชพี หรือมีการจัดการ

ปอ้งกนัการปนเปื้อนของยาต้านจุลชพีในโรงเรือนหรือในสัตวท่ี์ไม่ได้รับการรักษา (2 คะแนน)

 (Spl it  l ine = 2 คะแนน , Spl it  t ime = 1 คะแนน )

3.6 ไม่มีการใชย้าต้านจุลชพีมากกวา่ 2 ชนิดขึ้นไปในสูตรอาหารแต่ละสูตร (1 คะแนน)

3.7 มีโปรแกรมท าความสะอาดเคร่ืองผสมอาหาร (1 คะแนน)

3.8 มีกระบวนการแยกรถขนส่งอาหารสัตว ์ท่ีมียาต้านจุลชพี และรถอาหารสัตวท่ั์วไป (1 คะแนน)

3.9 มีโปรแกรมเคาะล้างท าความสะอาดไซโล (Silo) , อปุกรณ์ใหอ้าหาร, รางอาหาร (1 คะแนน)

3.3

3.5



3. 
อาหารสัตว์ 

(ใช้อาหารส าเรจ็รูป)  

ฟาร์มใช้อาหารส าเร็จรูป

3.1 อาหารสัตวม์ีคุณภาพตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์(1 คะแนน)

3.2
อาหารสัตวต้์องซ้ือจากผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

 และไม่มีการใชส้ารต้องหา้มตามกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ์(1 คะแนน)

การใชอ้าหารผสมยาเพือ่ปอ้งกนัและรักษาโรคต้องอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของ

สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม มีการแยกเกบ็จากอาหารสัตวท่ั์วไปและมีปา้ยบง่ชี้ (1 คะแนน)

3.4
มีการสุ่มตรวจสอบหรือทวนสอบคุณภาพอาหารสัตวแ์ละสารตกค้าง(ยาต้านจุลชพี/ยาฆ่า

แมลง)ทางหอ้งปฏิบติัการ (1 คะแนน)

3.5
หอ้งเกบ็อาหารสัตวม์ิดชดิปอ้งกนัสัตวพ์าหะน าโรคได้ ไม่โนฝนสาด อาหารสัตวไ์ม่ถกูแสงแดด

ส่องโดยตรง ไม่วางกบัพืน้ มีปา้ยชี้บง่ (มีครบทุกข้อ = 3  ขาดข้อใดข้อหนึ่ ง  = 2)

3.6 ไม่มีการใชย้าต้านจุลชพีมากกวา่ 2 ชนิดขึ้นไปในสูตรอาหารแต่ละสูตร (1 คะแนน)

3.7 มีกระบวนการจัดเกบ็อาหารสัตวท่ี์มียาต้านจุลชพี และอาหารสัตวท่ั์วไป (1 คะแนน)

มีโปรแกรมเคาะล้างท าความสะอาดไซโล (Silo) , อปุกรณ์ใหอ้าหาร, รางอาหารในฟาร์ม

(1 คะแนน)

3.3

3.8



4. 
น้ า 

4 น้ า (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

4.1 แหล่งน้ าทีใ่ชเ้ล้ียงสัตวต้์องสะอาด และปอ้งกนัการปนเปือ้นได้ (2 คะแนน)

น้ าทีใ่หสั้ตวก์นิต้องมีคุณภาพตาม มอก.257 มาตรฐานน้ าบริโภคของส านักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม หากใชน้้ าบาดาลใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานน้ าบาดาลทีบ่ริโภคได้ ของ

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2 คะแนน)

(ครบทกุ parameter = 2 , ตรวจทางจุลชีววิทยา = 1)

มีผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้ าทีใ่หสั้ตวก์นิด้าน กายภาพ เคมี ความเปน็พษิและจุลินทรีย์

อา้งองิภายในฟาร์ม และมีการส่งตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน้ าทางจุลินทรีย์และความเส่ียงด้าน

อืน่ทีอ่าจมีในฟาร์ม (2 คะแนน)

(ตรวจวิเคราะห์ปีละ 1 คร้ัง  = 2 , ตรวจวิเคราะห์น้อยกว่าปีละ 1 คร้ัง  = 1)

4.4 มีโปรแกรมล้างท าความสะอาด/บ ารุงรักษาระบบใหน้้ าเล้ียงสัตว ์(2 คะแนน)

4.5 มีการล้างระบบการใหน้้ าเล้ียงสัตวท์กุคร้ังภายหลังทีม่ีการใชย้าต้านจุลชพี (2 คะแนน)

4.3

4.2



5. 
การสร้าง

ภูมิคุ้มกันโรค 

5 การสร้าง ภูมิ คุ้มกันโรค (45 คะแนน)

5.1
มีการจัดท าวคัซีน การก าจัดพยาธภิายในและภายนอก ตามการก าหนดของสัตวแพทย์ผู้

ควบคุมฟาร์ม ทั้งนี้ต้องเปน็ไปตามกฎหมายโรคระบาดสัตว ์(1 คะแนน)

5.2 มีการเกบ็รักษาวคัซีนอย่างถกูต้องและเหมาะสม (1 คะแนน)

5.3 มีการจัดการหรือท าลายวคัซีนด้วยวธิกีารที่เหมาะสม (1 คะแนน)

5.4
การบ าบดัโรคและการควบคุมการใชย้าต้านจุลชพี มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบติัตาม

กฎหมายวา่ด้วยวชิาชพีการสัตวแพทย์ และปฏิบติัหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ (1 คะแนน)

การรักษาโรคและการตรวจวนิิจฉยัโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม (1 คะแนน)

(สุกร-อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  = 1  /ไก่เนื้อ-ทุกรุ่นการผลิต = 1  /ไก่ไข่-ทุก 6 

เดือน = 1)

5.6 มีบนัทกึการเขา้เย่ียมฟาร์มของสัตวแพทย์คุมฟาร์ม (1 คะแนน)

5.7 มีการใชย้าต้านจุลชพีส าหรับสัตวท์ี่มีการขึ้นทะเบยีนและถกูต้องตามกฎหมาย (1 คะแนน)

5.8 มีการเกบ็รักษายาต้านจุลชพีอย่างถกูต้องและเหมาะสมตามเอกสารก ากบัยา (1 คะแนน)

5.9 มีบนัทกึการรักษาสัตวป์ว่ย หรือบนัทกึการตรวจวนิิจฉยัผ่าซาก (1 คะแนน)

5.10 มีใบส่ังยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถกูต้อง (1 คะแนน)

5.11
มีรายการยาสัตวท์ี่สัตวแพทย์จ าแนกวา่ยาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบส่ังยา หรือยาที่หา้มใชต้าม

กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง (1 คะแนน)

5.12 มีบนัทกึขอ้มูลการใชย้าสัตว ์และเกบ็รักษาไวอ้ย่างน้อย 3 ป ี(1 คะแนน)

5.13 มีใบมอบหมายการใชย้าจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม (1 คะแนน)

5.14 มีบนัทกึขอ้มูลการรับยา เบกิจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ (1 คะแนน)

5.15 หา้มใชย้าต้านจุลชพีเปน็สารเร่งการเจริญเติบโต (1 คะแนน)

5.16 ไม่มีการใช ้Enrofloxacin ในไกร่ะยะใหไ้ข ่ (5 คะแนน เฉพาะฟาร์มไกไ่ข)่

5.17 ไม่มีการใช ้Colistin ในสัตวป์กี หรือ ในสุกร (5 คะแนน เฉพาะฟาร์มไกเ่นื้อ และสุกร)

5.18 หา้มใชย้าต้านจุลชพีนอกเหนือจากที่ระบใุนเอกสารก ากบัยา (1 คะแนน)

5.19
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มมีการใชย้าต้านจุลชพี โดยพจิารณาจากขอ้มูลทางเภสัชวทิยา หรือ

ผลทางทดสอบความไวยาปฏิชวีนะหอ้งปฏิบติัการ (5 คะแนน)

5.20
มีแผนการลดการใชย้าต้านจุลชพีในฟาร์มในระยะ 3 -5 ป ีและด าเนินการปฏิบติัตามแผนแล้ว

(1 คะแนน)

5.21 ใบส่ังยาต้านจุลชพีใหใ้ชเ้พยีงคร้ังเดียว (1 คะแนน)

5.22 ไม่มีการส่ังใชย้าต้านจุลชพีล่วงหน้าเกนิ 90 วนั (1 คะแนน)

5.23 มีการก าหนดระยะเวลาหยุดยาต้านจุลชพีตามเอกสารก ากบัยา (1 คะแนน)

5.24
มีผลทางหอ้งปฏิบติัการที่ตรวจไม่พบยาปฏิชวีนะในเนื้อสัตวห์รือไขใ่นระยะเวลา 1 ป ีนับ

ย้อนหลังจากวนัที่ตรวจประเมิน (1 คะแนน)

5.25
ไม่มีการใชเ้ภสัชเคมีภัณฑ์หรือเกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ ของยาต้านจุลชพี ในการผสมอาหาร

สัตวห์รือรักษาสัตวภ์ายในฟาร์ม (1 คะแนน)

5.26
มีการใชส้มุนไพร/โปรไบโอติก/พรีไบโอติก หรือวติามินในการเสริมสุขภาพสัตว ์หรือใชแ้ทน

การรักษาด้วยยาต้านจุลชพี (5 คะแนน)

5.27 ไม่พบสารตกค้างยาต้านจุลชพี ในตัวอย่างที่ส่งตรวจ ( 5 คะแนน)

5.28 ลดปริมาณการใชย้าต้านจุลชพี ร้อยละ20 (/PCU) ยา 5 กลุ่ม ( 3 คะแนน)

5.5



5. 
การสร้าง

ภูมิคุ้มกันโรค 
(ต่อ) 

5 การสร้าง ภูมิ คุ้มกันโรค (45 คะแนน)

5.1
มีการจัดท าวคัซีน การก าจัดพยาธภิายในและภายนอก ตามการก าหนดของสัตวแพทย์ผู้

ควบคุมฟาร์ม ทั้งนี้ต้องเปน็ไปตามกฎหมายโรคระบาดสัตว ์(1 คะแนน)

5.2 มีการเกบ็รักษาวคัซีนอย่างถกูต้องและเหมาะสม (1 คะแนน)

5.3 มีการจัดการหรือท าลายวคัซีนด้วยวธิกีารที่เหมาะสม (1 คะแนน)

5.4
การบ าบดัโรคและการควบคุมการใชย้าต้านจุลชพี มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มปฏิบติัตาม

กฎหมายวา่ด้วยวชิาชพีการสัตวแพทย์ และปฏิบติัหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ (1 คะแนน)

การรักษาโรคและการตรวจวนิิจฉยัโรคต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม (1 คะแนน)

(สุกร-อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง  = 1  /ไก่เนื้อ-ทุกรุ่นการผลิต = 1  /ไก่ไข่-ทุก 6 

เดือน = 1)

5.6 มีบนัทกึการเขา้เย่ียมฟาร์มของสัตวแพทย์คุมฟาร์ม (1 คะแนน)

5.7 มีการใชย้าต้านจุลชพีส าหรับสัตวท์ี่มีการขึ้นทะเบยีนและถกูต้องตามกฎหมาย (1 คะแนน)

5.8 มีการเกบ็รักษายาต้านจุลชพีอย่างถกูต้องและเหมาะสมตามเอกสารก ากบัยา (1 คะแนน)

5.9 มีบนัทกึการรักษาสัตวป์ว่ย หรือบนัทกึการตรวจวนิิจฉยัผ่าซาก (1 คะแนน)

5.10 มีใบส่ังยาจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มถกูต้อง (1 คะแนน)

5.11
มีรายการยาสัตวท์ี่สัตวแพทย์จ าแนกวา่ยาใดต้องมี หรือไม่ต้องมีใบส่ังยา หรือยาที่หา้มใชต้าม

กฎหมายที่เกีย่วขอ้ง (1 คะแนน)

5.12 มีบนัทกึขอ้มูลการใชย้าสัตว ์และเกบ็รักษาไวอ้ย่างน้อย 3 ป ี(1 คะแนน)

5.13 มีใบมอบหมายการใชย้าจากสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม (1 คะแนน)

5.14 มีบนัทกึขอ้มูลการรับยา เบกิจ่ายยา และปริมาณยาคงเหลือ (1 คะแนน)

5.15 หา้มใชย้าต้านจุลชพีเปน็สารเร่งการเจริญเติบโต (1 คะแนน)

5.16 ไม่มีการใช ้Enrofloxacin ในไกร่ะยะใหไ้ข ่ (5 คะแนน เฉพาะฟาร์มไกไ่ข)่

5.17 ไม่มีการใช ้Colistin ในสัตวป์กี หรือ ในสุกร (5 คะแนน เฉพาะฟาร์มไกเ่นื้อ และสุกร)

5.18 หา้มใชย้าต้านจุลชพีนอกเหนือจากที่ระบใุนเอกสารก ากบัยา (1 คะแนน)

5.19
สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มมีการใชย้าต้านจุลชพี โดยพจิารณาจากขอ้มูลทางเภสัชวทิยา หรือ

ผลทางทดสอบความไวยาปฏิชวีนะหอ้งปฏิบติัการ (5 คะแนน)

5.20
มีแผนการลดการใชย้าต้านจุลชพีในฟาร์มในระยะ 3 -5 ป ีและด าเนินการปฏิบติัตามแผนแล้ว

(1 คะแนน)

5.21 ใบส่ังยาต้านจุลชพีใหใ้ชเ้พยีงคร้ังเดียว (1 คะแนน)

5.22 ไม่มีการส่ังใชย้าต้านจุลชพีล่วงหน้าเกนิ 90 วนั (1 คะแนน)

5.23 มีการก าหนดระยะเวลาหยุดยาต้านจุลชพีตามเอกสารก ากบัยา (1 คะแนน)

5.24
มีผลทางหอ้งปฏิบติัการที่ตรวจไม่พบยาปฏิชวีนะในเนื้อสัตวห์รือไขใ่นระยะเวลา 1 ป ีนับ

ย้อนหลังจากวนัที่ตรวจประเมิน (1 คะแนน)

5.25
ไม่มีการใชเ้ภสัชเคมีภัณฑ์หรือเกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ ของยาต้านจุลชพี ในการผสมอาหาร

สัตวห์รือรักษาสัตวภ์ายในฟาร์ม (1 คะแนน)

5.26
มีการใชส้มุนไพร/โปรไบโอติก/พรีไบโอติก หรือวติามินในการเสริมสุขภาพสัตว ์หรือใชแ้ทน

การรักษาด้วยยาต้านจุลชพี (5 คะแนน)

5.27 ไม่พบสารตกค้างยาต้านจุลชพี ในตัวอย่างที่ส่งตรวจ ( 5 คะแนน)

5.28 ลดปริมาณการใชย้าต้านจุลชพี ร้อยละ20 (/PCU) ยา 5 กลุ่ม ( 3 คะแนน)

5.5



ปัจจัยที่ท าให้เกดิความส าเร็จ 
ในการลดการใชย้าปฏชิีวนะฟาร์ม 

1. ระบบความปลอดภยัทางชีวภาพทีม่ปีระสทิธิภาพ 

2. การจัดการฟาร์ม 

3. อาหารสตัว์ 

4. น้ าที่ใช้เลีย้งสัตว์ 

5. การใช้สมนุไพร โปรไบโอติก พรีไบโอตกิ หรือวิตามนิในการเสรมิสขุภาพ
สัตว์ หรือใช้แทนการรักษาดว้ยยาต้านจลุชีพ 

6. พันธุ์สัตว์ 



1.ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ 



1.ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ 



1.ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ 



1.ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ 



1.ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ 



1.ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ 



1.ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ 



1.ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ 



2.การจัดการฟาร์ม 



2.การจัดการฟาร์ม 



2.การจัดการฟาร์ม 



2.การจัดการฟาร์ม 





ISOWALL ท าจากโฟมชนดิไมล่ามไฟและเป็นฉนวนกันรอ้น 





2.การจัดการฟาร์ม 



3.อาหารสัตว ์



3.อาหารสัตว ์



4.น้ าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ 



4.น้ าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ 

มีโปรแกรมลา้งท าความสะอาด บ ารุงรกัษาระบบให้น้ าเลีย้งสัตว ์



4.น้ าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ 



5.การใชส้มุนไพร โปรไบโอตกิ พรีไบโอติก หรือวิตามนิในการ
เสริมสขุภาพสตัว ์หรือใช้แทนการรักษาด้วยยาต้านจุลชพี 



5.การใชส้มุนไพร โปรไบโอตกิ พรีไบโอติก หรือวิตามนิในการ
เสริมสขุภาพสตัว ์หรือใช้แทนการรักษาด้วยยาต้านจุลชพี 



5.การใชส้มุนไพร โปรไบโอตกิ พรีไบโอติก หรือวิตามนิในการ
เสริมสขุภาพสตัว ์หรือใช้แทนการรักษาด้วยยาต้านจุลชพี 



5.การใชส้มุนไพร โปรไบโอตกิ พรีไบโอติก หรือวิตามนิในการ
เสริมสขุภาพสตัว ์หรือใช้แทนการรักษาด้วยยาต้านจุลชพี 

• น้ า EM สมุนไพร  
– ขมิ้นชัน 300 กรมั , ฟ้าทะลายโจร 300 กรัม , บอระเพด็ 300 กรัม , กวาวเครอืด า 

200 กรัม กระชายด า 200 กรมั , กากน้ าตาล 1 ลิตร , น้ าสะอาด 20 ลิตร , และหวั
เชื้อ EM 0.5 - 1 ลิตร 

– หมกั 7 วัน 
– ผสมน้ า EM 100 ซีซี. /น้ า 40 ลิตร กินตลอดการเลีย้ง 

• สมุนไพรผสมอาหาร  
– ฟ้าทะลายโจร (ผง) 300 กรัม/ตนั (ระบบทางเดนิหายใจ) 
– ขมิ้นชัน (ผง) 300 กรมั/ตนั (ระบบทางเดินอาหาร) 
– ไพล (ผง) 300 กรมั/ตนั (ระบบทางเดินอาหาร) 
– กินทุกวนั ตั้งแต ่19 สัปดาหจ์นถงึปลด 

 
 



ยาต้านจุลชพี 



Pendistrep LA (100cc) Penicillin G + Dihydrostreptomycin

Lincospectin 100 Lincomycin + Spectinomycin

Nao-En 50 5% Enrofloxacin

Tionaolin-200 20% Tiamulin Hydrogen fumulate

Novamoxine 500F Amoxycillin Trihydrate

Ampitin 20% Ampicilin Trihydate

Mutalin 20% Tiamulin Hydrogen fumulate

Novacoltin Amoxycillin+Colistin sulfate

Colicitin Amoxycillin+Colistin sulfate

Naogen 100 Colistin sulfate

Amoxycillin  80% Amoxycillin Trihydrate

ชือ่ผลิตภัณฑ์ ตัวยาออกฤทธิ์
Pendistrep LA (100cc) Penicillin G + Dihydrostreptomycin

Lincospectin 100 Lincomycin + Spectinomycin

Nao-En 50 5% Enrofloxacin

Tionaolin-200 20% Tiamulin Hydrogen fumulate

Novamoxine 500F Amoxycillin Trihydrate

Ampitin 20% Ampicilin Trihydate

Gentamicin 20% Gentamicin Sulphate

Novamoxine 500F Amoxycillin Trihydrate

Neomentin500 (1000 g) Neomycin

Amoxycillin  80% Amoxycillin Trihydrate

ชือ่ผลิตภัณฑ์ ตัวยาออกฤทธิ์

ข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพที่มีการใช้ 



AMOXY-VET 500 WSP Amoxycillin

OCTACIN-EN 5% (INJ) Enrofloxacin

Vetrimoxcin LA Amoxycillin

BEZTER LINCO 300 Lincomycin

Tylosin Tylosin 

Pendistrep pennicillin 200000 IU +streptomycin

ชือ่ผลิตภัณฑ์ ตัวยาออกฤทธิ์

ข้อมูลการใช้ยาต้านจุลชีพที่มีการใช้ 



6.พันธุ์สัตว ์

• ลูกสุกร ลูกไก่เนื้อ ไก่สาว มีคุณภาพดี 
– ออกตามอายุ 
– ปลอด MG 
– น้ าหนักได้ 
– มาจากแหล่งเดียว 

• มีการท าวัคซนีป้องกันโรคดี 
• ดูแลในระยะแรกของการเลีย้งด ี 

– อัตราการกนิไดต้่อตวั อัตราการเจรญิเติบโต อัตราการให้ผลผลติ เป็นไปตาม
มาตรฐาน 



ปัจจัยที่จะน าไปสู่การลดใช้ยาปฏิชีวนะ 

• ให้ความส าคัญด้าน Biosecurity การจัดการฟาร์ม การท าความสะอาด
และการฆา่เชื้อ  

• การใช้สารเสรมิ เช่น สมุนไพร วิตามิน  

• การฆ่าเชื้อโรคในน้ าทีใ่ช้เลีย้งสกุรกเ็ป็นปจัจยัทีส่ามารถลดการเสยีหาย
จากเชื้อ E.coli ในสุกรลงได้อย่างมาก (ไม่ท้องเสยี) 

• การควบคุมก ากับดแูลฟารม์จากนายสตัวแพทยผ์ูค้วบคมุฟารม์อย่าง
ใกล้ชิด  



ปัจจัยที่จะน าไปสู่การลดใช้ยาปฏิชีวนะ 

• เน้นนวัตกรรมระบบการจดัการฟาร์มใหท้นัสมัย ใช้ระบบอตัโนมตัิต่างๆ
มากขึ้น สัตว์อยูส่บายมากขึ้น มีพื้นที่การเลีย้งต่อตวัเพิ่มมากขึน้  

• การเบิกจา่ยยา สารเคม ีอุปกรณ์เครื่องมอืต่างๆ ต้องผ่านการอนุมตัิจาก
สัตวแพทย์คุมฟารม์เทา่นัน้  

• งดการใช้ยาผสมอาหาร ผสมน้ า ปรับใช้ยาปฏิชีวนะเหลอืแคย่าฉีดเทา่นั้น 

• วัตถดิบอาหารสัตว ์และอาหารทีใ่ช้เลีย้งสตัว์มคีณุภาพ การขนสง่ การเก็บ
รักษา (ไม่มีการใช้ปลาป่นในสตูรอาหารไก่ไข ่ลดปัญหา ราคา เกลือ โลหะ
หนัก เชื้อซัลโมเนลลา่ ในสูตรอาหาร)   



ปัจจัยที่จะน าไปสู่การลดใช้ยาปฏิชีวนะ 

• แรงงานในฟารม์ให้นอ้ยลง ใช้เครือ่งทุน่แรง นวัตกรรม ในการจดัการฟารม์ 
• ท าฟารม์ขนาดเล็กโดยให้มจีดุขาย หรือมีความแตกตา่งของราคาสูงขึน้ เช่น ปศุ

สัตว์อินทรยี ์
• การจดัการฟารม์ใหเ้ปน็มติรกบัสิ่งแวดลอ้ม เพื่อให้ผู้ประกอบการฟารม์อยูใ่น

ฟาร์มไดอ้ยา่งเบกิบานใจ อยู่ร่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งยัง่ยนื  
• Biogas ท าใหไ้มม่กีลิ่นเหมน็ ไม่มีแมลงวัน ไม่เป็นโรค 
• มุ่งเนน้ Animal Welfare เพื่อใหส้ัตวอ์ยูส่บาย ส่งผลใหอ้ตัราการปว่ยตาย

น้อยลงตลอดการเลี้ยง การขนส่ง การช าแหละ การแปรรปู  
• ระบบตรวจสอบยอ้นกลับไดจ้ากฟารม์จนถงึผู้บรโิภค 



ปัจจัยที่จะน าไปสู่การลดใช้ยาปฏิชีวนะ 

• ใช้สารอนิทรยี ์เช่น กรด พรีไบโอตกิ โปรไบตกิ สารสกัดจากพืช ที่ไม่มสีารเคมี
สังเคราะหต์กค้าง  

• ลูกสุกรขนุ ลูกไก่เนือ้ ไก่สาวทีน่ าเขา้ฟารม์ตอ้งมคีุณภาพด ีมีสุขภาพด ีมีการท า
วัคซีนป้องกนัโรคทีด่ ีเช่น การท าวคัซนี MG ในไกรุ่น่  

• การจดัการระบบน้ าในฟาร์มโดยเฉพาะน้ าที่เลี้ยงสัตว ์หากน้ าใช้เลี้ยงไกม่ี
คุณภาพด ีปราศจากเชือ้โรคในน้ าทีเ่ลี้ยงไกจ่ะท าให้ปญัหาทอ้งเสยี ระบบ
ทางเดนิอาหารลดลงเปน็อยา่งมาก ท าใหก้ารใชย้าปฏชิวีนะในฟารม์ลดลงอยา่ง
มาก 

• จัดการฟารม์ให้ดีทีสุ่ด ความสะอาด อุณหภูม ิความชืน้ ความเรว็ลม ปริมาณ
แก๊สแอมโมเนยี (ไม่เปน็หวดั)  



ข้อเสนอแนะ 

• เกษตรกรตอ้งใหค้วามส าคัญในการจดัการฟารม์ น้ า อาหาร อากาศ ต้องมี
ความปลอดภยัตอ่ตวัสัตว์และผู้บรโิภคเพือ่ลดการใชย้าปฏิชวีนะ  

• ภาครัฐควรมนีโยบายการส่งเสรมิผู้ประกอบการทีเ่ขา้รว่มโครงการ เช่น 
สัญลักษณก์ารรบัรองฟารม์ทีม่กีารใช้ยาปฏิชีวนะอยา่งเหมาะสมเพื่อประชา
สัมพันธุใ์ห้ผู้บรโิภครบัรู ้ในการเลือกซือ้สินค้าทีผ่่านการรรบัรองปลอดยา
ปฏิชีวนะ หรือมกีารใชย้าปฏชิวีนะอยา่งเหมาะสมมากขึน้  

• มีโครงการฯอยา่งตอ่เนือ่ง และมีการขยายผลตอ่ไปถงึเกษตรกรรายยอ่ยใหม้าก
ขึ้น  

• ถึงภาครฐั เช่น กระทรวงสาธารณสุขตอ้งมกีารควบคุมไมใ่หม้กีารน้ าเขา้ยา
ปฏิชีวนะ สารเคมตีอ้งหา้มจากตา่งประเทศอยา่งเครง่ครดั 



ข้อเสนอแนะ 

• ภาครัฐควรมมีาตรฐาน แบรนด ์หรือปา้ยการรบัรองฟารม์ปลอดการใชย้า
ปฏิชีวนะ หรือฟารม์ทมีกีารใชย้าปฏิชีวนะอยา่งเหมาะสม รวมทัง้การสรา้ง
ความรับรูใ้หก้บัผู้บริโภคในการเลือกซือ้สินค้าที่ปลอดภยั 

• ภาครัฐควรมนีโยบายส่งเสรมิฟารม์ปลอดการใชย้าปฏิชวีนะ หรือฟารม์ทีม่กีาร
ใช้ยาปฏิชีวนะอยา่งเหมาะสม  

• สร้างความรบัรูใ้หก้บัผู้บรโิภคในการเลือกซือ้สนิค้าทีป่ลอดภยั เพื่อใหเ้กษตรกร
ผู้ประกอบการมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการจดัการฟารม์ทีเ่ขม้งวดมากขึน้ หรือความ
เสียหายทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ 

• ภาครัฐควรมกีารสนบัสนนุการลดการใช้สารเคมสีังเคราะห ์ไปใชส้ารอนิทรยี ์
เช่น กรด พรีไบโอตกิ โปรไบตกิ สารสกัดจากพืช ที่ไม่มสีารเคมสีังเคราะห์
ตกค้าง ซึ่งสารอนิทรยีต์า่งๆมรีาคาสูงกวา่สารเคมสีังเคราะห์ 



• นางสุชาดา ได้น า “ข้าวมธุปายาส” 
• ประกอบด้วย นม เนย ข้าวตอก น้ านม น้ าอ้อย 

น้ าผึ้ง มะพร้าว งา ถั่วต่าง ๆ ไปบวงสรวงเทพยดา
ที่ใต้ต้นนิโครธ (ต้นไทรใหญ่) ในวันเพ็ญขึ้น๑๕ ค่ า 
เดือน ๖ ได้พบพระพุทธองค์ ประทับอยู่ใต้ต้น
นิโครธเขา้ใจว่าเปน็เทพยดา จึงได้ขา้วมธปุายาสไป
ถวาย 

• เมื่อพระองค์ทรงรับบิณฑบาตนั้นแล้วฉันจนหมด 
อาหารมือ้นี้เอง เป็น อาหารมื้อก่อนการตรัสรู้ เป็น
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 



• เมื่อพระผูม้พีระภาคเสวยภตัตาหารของนายจนุทกมัมารบตุรแลว้ ก็เกิดอาพาธอยา่งร้ายแรง มีเวทนากล้าเกิดแต่การประชวรลงพระโลหิต (ถ่าย
เป็นเลือด) ใกล้จะนิพพาน ท าให้บุรพาจารยท์่านวนิิจฉยัวา่ สูกรมัทวะ เป็นอาหารหรือยา หรือสิ่งอะไรกันแน่ โดยบุรพาจารย์ท่านวินิจฉัยไว้ คือ 

• “ปวัตตมังสะ”  ของสุกรที่ใหญ่ที่สุดตัวหนึ่ง  ไม่หนุ่มนัก ไม่แก่นัก นัยว่า ปวัตมังสะนั้นนุ่มสนิท ท าให้สุกอย่างด ี

• “ข้าวสุกอ่อน”  ที่จัดปรุงด้วยปัญจโครส  (ขีร นมสด ทธิ นมส้ม ฆต   เนยใส ตกฺต   เปรียง และโนนีต   เนยแข็ง) และถั่ว 

• “หน่อไม้ไผ่” ที่พวกสุกรแทะดุน 

• “เห็ด” ที่เกิดในถิ่นที่พวกสุกรแทะดุน 

• “อาหารบ ารุงประเภทโสม” ซึ่งมีพวกสมุนไพรผสมอยู่ด้วย  ซึ่งเรียกว่า สูกรมัทวะ 

• ในพระไตรปิฎก ฉบับฉลองศริริาชสมบัต ิ๖๐ ปี กล่าวไวใ้นเชงิอรรถ ว่า สูกรมัทวะ  หมายถึง เนื้อสันของสุกรที่เจริญเติบโตอยู่ใน
วัยเจรญิพนัธุ ์ซึ่งกลา่วกนัวา่ อ่อนนุม่ และอดุมด้วยไขมนั ได้รับการจดัแจงปรงุรสอยา่งด ีมีมติของอาจารยพ์วกหนึง่กลา่ววา่ ค าวา่ 
สูกรมัทวะ หมายถึง ชื่อของวิธีปรุงน้ าซุปเบญจโครสผสมด้วยข้าวสุกนุ่ม  นอกจากนี้ ยังมีเกจิอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า “ชื่อว่าสู
กรมัทวะ ได้แก่วธิปีรงุยาบ ารงุก าลงั (รสายนวธิี) ชนิดหนึง่ ซึ่งนายจุนทะตัง้ใจปรงุเปน็พเิศษ ด้วยหวงัว่า พระผูม้พีระภาคเจ้าจะไม่
พึงปรินิพพาน” อนึ่งในสูกรมัทวะนั้น เหล่าเทวดาในมหาทวีปทั้ง ๔ ซึ่งมีทวีปเล็กจ านวน ๒,๐๐๐ ทวีป เป็นบริวาร ต่างพากันใส่
โอชารสเข้าไป (นัย ที.ม.อ. ๑๗๒)  



BIOSECURITY 

“วินัย” หัวใจของความส าเร็จ 
• การป้องกันโรค จะไม่ส าเร็จ ถ้าฟาร์มไม่มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

“ความปลอดภัยทางชีวภาพ”  
• ลดความเสี่ยงต่อการติดโรค ท าให้ไม่เกิดความเสียหายในระบบการผลิต  
• สัตว์เจ็บป่วยน้อยลง มีสุขภาพดี โตเร็ว สม่ าเสมอส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ า สามารถ

แข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งใน และนอกประเทศ 


