แนวทาง
การจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์

โรคอหิวาต์
แอฟริกาในสุกร

องค์การสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ
(World Organisation
for Animal Health) หรือ OIE น�ำสมาชิ กทัง้ 182
มารวมกัน โดยมีความมุง่ มั่นที่จะปรับปรุงสุขภาพสัตว์และ
สวัสดิภาพสัตว์ท่วั โลกให้ดขี ึ้น เป็นองค์กรที่กำ� หนดมาตรฐาน
อ้างอิงส�ำหรับองค์การการค้าโลก (WTO) ทางด้านสุขภาพสัตว์
นอกจากนี้ ยังช่ วยให้เกิดความโปร่งใสในสถานการณ์โรคสัตว์
ทั่วโลก รวมทัง้ โรคที่สามารถแพร่สู่มนุษย์ และเผยแพร่
วิธกี ารป้องกันและควบคุมโรคเหล่านี้ OIE ร่วมมือกับหน่วยงาน
สัตวแพทย์บริการ และอ�ำนวยความสะดวก
ในการแบ่งปั นข้อมูลระหว่างผู เ้ ชี่ ยวชาญ
ดังนัน้ OIE จึงก�ำหนดรู ปแบบธรรมาภิบาลด้าน
สุขภาพสัตว์ท่วั โลก

บทน�ำ

จุ ดประสงค์และ
ผู ร้ บั ประโยชน์

เ

อกสารแนวทางชุ ดนี้ มี จุ ดมุ ่ ง หมายเพื่ อช่ ว ยเหลื อ
สมาชิ ก องค์ ก ารสุ ข ภาพสั ต ว์ ร ะหว่ า งประเทศ
(OIE) และผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ของอุ ต สาหกรรม
สุกรให้สามารถน�ำ ไปปฏิบัติไ ด้จริง ในการจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์สุกร ส�ำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร (ASF) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน และโครงสร้าง
ที่ก�ำหนดไว้ใน OIE Terrestrial Animal Health Code
(Terrestrial Code) และ Checklist on the Practical
Application of Compartmentalisation [1; 2]
เอกสารนีใ้ ห้รายละเอียดข้อแนะน�ำทีจ่ ำ� เพาะ และให้แนวทางใน
ด้านทีส่ ำ� คัญส�ำหรับกระบวนการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ซึง่ รวมถึง
ค�ำจ�ำกัดความของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF วงจรการผลิต
สุกร การประเมินความเสีย่ ง ความปลอดภัยทางชีวภาพ การเฝ้า
ระวัง ความสามารถและขั้นตอนในการตรวจวินิจฉัย การตรวจ
สอบย้อนกลับ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPPs)
การก�ำกับดูแล การให้การรับรองและการยอมรับคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF และการตอบสนองต่อการเปลีย่ นแปลงสถานะ ASF
ทั้งภายในและภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ นอกจากนี้ยังมีเครื่อง
มือหลายอย่างในภาคผนวกที่อาจน�ำไปใช้เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกในการด�ำเนินการ และการให้การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์
แม้ว่าคู่มือนี้จะมีภาคเอกชนและหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ก็ยังจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคล
อื่นๆ และผู้ให้บริการด้านวิชาการ เช่น ผู้ตรวจประเมินและ
สัตวแพทย์เอกชนทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินการและรักษาสถานะ
คอมพาร์ตเมนท์ OIE คาดหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยขน์แก่ผู้
ก�ำหนดนโยบายของรัฐบาล และองค์กรระหว่างรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสุขภาพสัตว์และอุตสาหกรรมสุกรอีกด้วย
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ร่วมกัน
ปราบปราม ASF
ให้ส�ำเร็จ

โ

รคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine
fever, ASF) เป็นโรคติดต่อจากไวรัส ที่
ก่อให้เกิดโรคอย่างร้ายแรงและระบาด
อย่างรุนแรงในสุกรบ้านและสุกรป่า จึงไม่
น่าแปลกใจที่การระบาดของ ASF ได้ทวี
ความรุนแรงขึ้นในระยะที่ผ่านมา โดย OIE ได้รับ
การแจ้งเตือนเกี่ยวกับโรคจากประเทศต่างๆ ใน
แอฟริกา ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา ยุโรป
และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การแพร่กระจายของ
โรคนี้ท�ำให้ประชากรสุกรส่วนใหญ่ของโลกอยู่ภาย
ใต้การคุกคามโดยตรง จากความรุนแรงของโรค
และอัตราการตายทีส่ งู ASF เป็นสาเหตุให้การผลิต
สุกรลดลงอย่างฉับพลัน ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เป็นภัยคุกคามต่อ
การด�ำรงชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพสัตว์ ส่งผล
กระทบต่อความมัน่ คงด้านอาหารของประเทศ และ
เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ
สมาชิก OIE ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทั่ว
โลกของ ASF ดังนั้นในการประชุม 87th General
Session ในเดือนพฤษภาคม 2019 ซึง่ เป็นการประชุม
สมัชชาโลกของสมาชิก OIE ได้มีมติที่ 33 ขอให้มี
การริเริ่มการควบคุม ASF ในระดับโลก และเรียก
ร้องให้ OIE พัฒนาแนวทางส�ำหรับการด�ำเนินการ
คอมพาร์ตเมนท์ที่จ�ำเพาะส�ำหรับ ASF
ข้ า พเจ้ า จึ ง ยิ น ดี ที่ จ ะแนะน� ำ เอกสารแนวทาง
คอมพาร์ตเมนท์สำ� หรับ ASF ชุดนี้ เพือ่ สนับสนุนสมาชิก
ที่ต้องการจัดตั้งและรักษาสถานะคอมพาร์ตเมนท์
สุกรทีป่ ลอดจาก ASF เพือ่ วัตถุประสงค์สำ� หรับการ
ค้าในประเทศและระหว่างประเทศอย่างปลอดภัย
และส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรค
ด้วยความเอื้อเฟื้อและสนับสนุนจาก Canadian
Food Inspection Agency เอกสารแนวทางชุดนี้
ได้รับการพัฒนาโดยทีมที่น�ำโดย Professor Dirk
Pfeiffer จาก the City University of Hong Kong

โดยร่วมมือกับ OIE และกลุ่มเฉพาะกิจเรื่อง การ
ท�ำคอมพาร์ตเมนท์ส�ำหรับ ASF ซึ่งประกอบด้วยผู้
เชีย่ วชาญทีม่ ภี มู หิ ลังทางวิชาชีพหลากหลาย และมา
จากหลายภูมภิ าค การท�ำงานหนักของผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ส่งผลให้เกิดเอกสารแนวทางปฏิบัติชุดนี้ เพื่อใช้ใน
การจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์สำ� หรับ ASF มีเครือ่ งมือ
สนับสนุนที่จะสามารถน�ำมาใช้เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกในการด�ำเนินการจัดตั้ง และท�ำให้เกิดการ
ยอมรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
OIE ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในเอกสาร
แนวทางการปฏิบัติชุดนี้ รวมทั้งประเทศสมาชิกที่
กรุณาให้ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์การจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์
แม้วา่ เอกสารคูม่ อื นีจ้ ะมีความละเอียดและครอบคลุม
เอกสารนีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ เสริมมาตรฐาน OIE และ
ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับคอมพาร์ตเมนท์ ASF ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
ข้อมูลเหล่านัน้ ยังสามารถน�ำมาปรับและประยุกต์ใช้ได้
กับบริบททางสังคม วัฒนธรรม ภูมศิ าสตร์ การเมือง
และเศรษฐกิจที่หลากหลายของประเทศสมาชิก
แนวทางดังกล่าวยังมีส่วนช่วยในกรอบ Global
Framework for the Progressive Control of
Transboundary Animal Diseases (GF-TADs)
ส�ำหรับการควบคุม ASF ทัว่ โลก เราเชือ่ ว่าการพัฒนา
แนวทางทางวิชาการเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการ
ค้าขายทีป่ ลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงแนวทาง
การจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ เป็นกิจกรรมส�ำคัญภาย
ใต้วัตถุประสงค์ที่สาม1 ในความพยายามระดับโลก
นั่นคือเพื่อ 'อ�ำนวยความสะดวกให้เกิดความต่อ
เนือ่ งทางธุรกิจ' เอกสารแนวทางนีจ้ ะมีประโยชน์ไม่
เฉพาะกับหน่วยงานด้านสัตวแพทย์ภาครัฐและภาค
เอกชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลภายนอกที่เป็นผู้
ให้บริการทางวิชาการสนับสนุนประเทศสมาชิก ใน
ความพยายาม การเตรียมพร้อม และลดผลกระทบ
จากการเกิดโรคและแพร่ระบาดของ ASF ด้วยการ
ท�ำให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ประการสุดท้าย OIE ขอเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก
และพันธมิตรร่วมมือกันต่อต้านโรคสุกรที่ร้ายแรง
นี้ โดยน�ำมาตรฐานสากลของ OIE ว่าด้วย ASF
ไปใช้ร่วมกัน เพื่อให้เราสามารถบรรลุการควบคุม
ระดับโลกได้
ดร. โมนิค เอลัวร์ ผูอ�้ ำนวยการใหญ่ OIE

วิธีอ่าน
เอกสารนี้
เอกสารแนวทางนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน
ส่วนที่ 1 กล่าวถึงหลักการและแนวทางการ
ปฏิบัติในการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ส�ำหรับ
ASF ในขณะที่ ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยภาค
ผนวก และเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการ
ด�ำเนินการคอมพาร์ตเมนท์ส�ำหรับ ASF
ส่วนที่ 3 ให้ข้อมู ลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
คอมพาร์ตเมนท์ตามที่ด�ำเนินการโดย
ประเทศสมาชิ กต่างๆ
โปรดทราบว่าในเอกสารนี้ ประสบการณ์
ของแต่ละประเทศ ในการท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ไม่ได้จ�ำกัดอยู ่เฉพาะ ASF
แต่เป็นการยกมาเป็นตัวอย่าง และไม่ควร
จะถือว่าเป็นการปฏิบัติท่ีดีท่สี ุด หรือ ‘best
practices’ สมาชิ กประเทศควรพิจารณา
ลักษณะทางระบาดวิทยาของ ASF ที่เฉพาะ
ของประเทศหรือโซนที่คอมพาร์ตเมนท์
ตัง้ อยู ่ รวมทัง้ ลักษณะเฉพาะอื่นๆ ของ
คอมพาร์ตเมนท์ส�ำหรับ ASF สมาชิ ก
สามารถจะติดต่อประเทศที่ได้อ้างถึง เพื่อ
ขอข้อมู ลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพาร์ตเมนท์
และประสบการณ์ของประเทศนัน้ ๆ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของเอกสารแนวทาง
นี้ ให้ลิงค์ไปยังแหล่งข้อมู ลเพิ่มเติมส�ำหรับ
ผู ้อ่าน

วัตถุประสงค์ 1 ปรับปรุ งความสามารถของประเทศต่างๆ
ในการควบคุม (ป้องกัน ตอบสนอง และก�ำจัด) ASF โดยใช้
มาตรฐานของ OIE และการปฏิบตั ทิ ่ดี ที ่สี ดุ บนพืน้ ฐานของข้อมู ล
ทางวิทยาศาสตร์ท่ลี ่าสุด
1

วัตถุประสงค์ 2 จัดตัง้ กรอบการประสานงานและความร่วมมือ
ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม ASF ในระดับโลก
วัตถุประสงค์ 3 อ�ำนวยความสะดวกให้เกิดความต่อเนื่องทางธุ รกิจ

สารบัญ
ส่วนที่ 1:

หลักการและการด�ำเนินการ

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P.6

ส่วนที่ 2:

ภาคผนวกและเครื่องมือ

.......................................................

P.54

ส่วนที่ 3:

คอมพาร์ตเมนท์ในทางปฏิบัติ

ท้ายเล่ม

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P.130
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P.140

ส่วนที่ 1:

หลักการและ
การด�ำเนินการ
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ส่ ว นที่ 1

ห ลั ก การและการด� ำ เนิ นการ

บทน� ำ

O

IE เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่
รับผิดชอบในการปรับปรุงสุขภาพ
สัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ทวั่ โลกให้
ดีขึ้น สนับสนุนประเทศสมาชิก
ในความพยายามที่จะป้องกัน
ควบคุม และก�ำจัดโรคสัตว์ และก�ำหนดมาตรฐาน
เพือ่ การปรับปรุงสุขภาพสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์ สรุป
ความไว้ใน Terrestrial Code and the Manual of
Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial

การผลิตสุกรมี
บทบาทส�ำคัญต่อ
ความมัน่ คงทาง
อาหารของโลก
และส่งเสริมการ
ด�ำรงชีวติ ของผูท้ ี่
เกีย่ วข้องกับวงจร
การผลิตสุกร

Animals (Terrestrial Manual) [3] นโยบายการ
ควบคุมและก�ำจัด ASF ในปัจจุบัน แม้ว่าจะมี
ประสิทธิภาพสูงเมื่อมีการด�ำเนินการอย่างจริงจัง
แต่ได้เน้นไปที่มาตรการด้านสุขอนามัยเป็นหลัก
เช่น ความปลอดภัยทางชีวภาพ การท�ำลายสัตว์ การ
ควบคุมการเคลื่อนย้าย การโซนนิ่ง และมาตรการ
อืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าสุกรและผลิตภัณฑ์สกุ รจาก
ประเทศหรือโซนที่ติดเชื้อ ASF ก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ [1; 4]

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —

เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ระบาดวิทยาทั่วโลก
ในปัจจุบันของ ASF และความส�ำคัญของการ
ผลิตสุกรต่อความมั่นคงด้านอาหารและความ
เป็ น อยู ่ ทั่ ว โลกแล้ ว การท� ำ คอมพาร์ ต เมนต์
และโซนนิ่งตามที่อธิบายไว้ใน Terrestrial Code
ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การป้องกันและ
ควบคุม ASF ประเด็นส�ำคัญคือการใช้การจัดตั้ง
คอมพาร์ตเมนท์และโซนนิ่งอาจเอื้อให้เกิดความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจในภาคการผลิตสุกร และมีส่วน

9

สนับสนุนด้านความมัน่ คงทางอาหารและความมัน่ คง
ในการท�ำงาน [4] แนวความคิดที่จะพิจารณาเป็น
รายสินค้า (Commodity-based) ควรน�ำมาใช้เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกในการค้าสินค้ารายชนิดต่างๆ
อย่างปลอดภัย โดยค�ำนึงถึงมาตรการลดความเสีย่ ง
ตามที่ระบุไว้ใน Terrestrial Code

ส่ ว นที่ 1

ห ลั ก การและการด� ำ เนิ นการ

บทน�ำ

โซนนิ่ง และ
การท�ำคอมพาร์ตเมนท์

ใ

นขณะทีเ่ ป้าหมายสูงสุดในการควบคุมโรค
คือการได้รบั สถานะปลอดโรคทัง้ ประเทศ
แต่การแบ่งประชากรสัตว์ในประเทศเป็น
กลุ่มประชากรย่อยๆ ตามสภาวะโรคมี
ประโยชน์ทชี่ ดั เจน เพือ่ วัตถุประสงค์ในการ
ค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการป้องกันและควบคุม
โรค เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้สมาชิกอาจพิจารณาใช้การ
โซนนิง่ หรือการแบ่งเขต (regionalisation) และ/หรือ
การท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ตารางที่ 1

ทางระบาดวิทยาภายในประเทศ วัตถุประสงค์ และ
ความสามารถของหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเปรียบเทียบแนวคิดทัง้ สองน�ำเสนอใน ตารางที่ 1
ขอแนะน�ำให้ผอู้ า่ นอ้างอิงถึง Chapters 4.4. และ 4.5.
ของ Terrestrial Code for OIE recommendations
on zoning and compartmentalisation

เปรียบเทียบโซนนิ่งและการท�ำคอมพาร์ตเมนท์ [5; 6]
โซนนิ่ง/การแบ่งเขต

การท�ำคอมพาร์ตเมนท์
ความคล้ายคลึง

•

•
•

•

มีเป้าหมายที่จะสร้างและรักษาสถานภาพกลุ่มประชากรย่อยภายในประเทศหรืออาณาเขตที่มีสภาวะโรคที่เฉพาะ เพื่อสนับสนุนการ
ขจัดโรคอย่างเป็นขั้นตอน ในขณะที่ลดผลกระทบต่อการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด
ต้องพิจารณาปัจจัยทางระบาดวิทยาและเส้นทางความเสี่ยง (risk pathway) ทั้งหมดเพื่อการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
มีการพิจารณาเชิงพื้นทีแ่ ละการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งมีความส�ำคัญในการรักษาสถานะสุขภาพของกลุ่มประชากร
ย่อย
จ�ำเป็นต้องได้รับการยอมรับจากคู่ค้าเพื่ออ�ำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

ความแตกต่าง
•
•

ก�ำหนดโดยขอบเขตทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก
•

•

•

•

•

การรักษาสถานะสุขภาพท�ำได้โดยการใช้มาตรการสุขอนามัยใน
ระดับโซน เช่น การควบคุมการเคลื่อนย้ายและการเฝ้าระวัง รวม
ถึงการตรวจหาโรคอย่างรวดเร็ว
โดยมากจะเริ่มการใช้งานเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรค
และอาจไม่ด�ำเนินการในช่วง 'ยามสงบ' (ช่วงเวลาระหว่างไม่มี
การระบาด) ในประเทศหรือเขตที่ปลอดโรค
ก�ำหนดและบริหารจัดการโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและบ�ำรุงรักษาส่วนใหญ่มาจากงบ
ประมาณภาครัฐ แม้ว่าภาคเอกชนอาจมีส่วนร่วมด้วยอย่างมาก

•

•

•

ก�ำหนดโดยใช้หลักการจัดการด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและการสัตวบาล กลุ่มประชากรที่มีการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเช่นเดียวกันเป็นกลุ่มประชากรที่มี
สถานะเดียวกัน
การรักษาสถานภาพท�ำได้โดยการน�ำไปปฏิบัติ และการ
ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของระบบ
การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ได้น�ำไปใช้ในกลุ่ม
ประชากร การเฝ้าระวังโรค และการตรวจพบโรคได้อย่าง
รวดเร็ว
จัดท�ำขึ้นใน 'ยามสงบ' ของประเทศหรือในเขตปลอดโรค
เป็นหลัก
ก่อตั้งและบริหารจัดการโดยเอกชนภายใต้การก�ำกับดูแล
ของหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ
ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและบ�ำรุงรักษาส่วนใหญ่มาจากภาค
เอกชน

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —

โซนนิ่ง/การแบ่งเขต
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การท�ำคอมพาร์ตเมนท์
ข้อดีและข้อเสีย



เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ทุกชนิด (ทั้งสุกรเลี้ยงและสุกรป่า) และผู้
ประกอบการทุกรายในเขตปลอดโรค

เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มประชากรสัตว์ และผู้ประกอบการ
คอมพาร์ตเมนท์เท่านั้น
 สถานะสุขภาพของกลุ่มประชากรสัตว์ในคอมพาร์ตเมนท์ที่
 สถานะสุขภาพของสัตว์ทุกตัวในโซนที่ได้การรับรองจะได้รับ
ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคของ
ผลกระทบจากการเกิดโรคในสัตว์ชนิดอื่นๆ ภายในโซนเดียวกัน
กลุ่มประชากรสัตว์อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ในโซน/ประเทศที่
คอมพาร์ตเมนท์นั้นตั้งอยู่
การพิจารณา
 ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ แยกกลุ่ม
 ความซับซ้อนของเส้นทางระบาดวิทยาและความหลากหลายของ
ประชากรสัตว์ออกจากประชากรสัตว์อื่นที่มีสถานะสุขภาพที่ ทัว่ ๆ ไป
ระบบการผลิตปศุสัตว์มีผลกระทบต่อการด�ำเนินการโซนนิ่ง
แตกต่างกัน หรือไม่ทราบสถานะ ซึ่งการแยกทางภูมิศาสตร์
ไม่สามารถกระท�ำได้
 การจัดการตามหลักการความปลอดภัยทางชีวภาพที่
 การด�ำเนินการตามนโยบายการโซนนิ่ง ส่วนใหญ่จะต้องการการ
เข้มงวดของคอมพาร์ตเมนท์จะต้องมีการลงทุนสูงส�ำหรับ
สนับสนุนด้านการเงินจากภาคเอกชนน้อยมากหรือไม่มีเลย หรือ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวก อุปกรณ์ ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ
อาจได้รับการสนับสนุนที่ส�ำคัญจากภาคเอกชนก็ได้
จากภาคเอกชนเพื่อเริ่มต้นและบ�ำรุงรักษา


ข้อก�ำหนดส�ำหรับการค้าในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึง
การเคลื่อนย้ายสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ จะมีผลใช้บังคับใน
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของโซน (สถานการณ์ก่อนเกิดการระบาด
ซึ่งไม่มีการแบ่งสถานะระหว่างฝูงและฟาร์มที่มีความปลอดภัย
ทางชีวภาพสูงอาจได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งเช่นกัน)
จ�ำกัดการแพร่กระจายของโรคภายในพื้นที่ติดเชื้อที่ก�ำหนด
อาณาเขตตามขอบเขตทางภูมิศาสตร์ในขณะที่รักษาสถานะ
ปลอดโรคของอาณาเขตที่เหลือ

 กรณีเกิดโรคระบาดในประเทศหรือโซนปลอดโรค

ให้จดั ตัง้ เขต
กักกันตาม Article 4.4.7. ของ Terrestrial Code ซึง่ เป็นเครือ่ ง
มือทีร่ วดเร็วทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในการขอคืนสถานะปลอดโรคของ
เขตอืน่ ๆ ภายในประเทศหรือโซน ทีอ่ ยูน่ อกเขตกักกันโรค



การค้าในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการเคลื่อน
ย้ายสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สามารถด�ำเนินการต่อไป
ได้โดยไม่หยุดชะงัก โดยไม่ค�ำนึงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์



เอื้ออ�ำนวยต่อการรักษาสถานะสุขภาพของสัตว์ในกลุ่ม
ประชากรภายในคอมพาร์ตเมนท์ ที่มีระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเช่นเดียวกัน โดยไม่ขึ้นกับที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์

หลังเกิดการระบาด
ในประเทศหรือโซน
ที่เคยปลอดโรคมา
ก่อน

 ในกรณีทม
ี่ กี ารระบาดของโรคในคอมพาร์ตเมนท์

สถานะ
ปลอดโรคของทัง้ คอมพาร์ตเมนท์จะเสียไป และ
คอมพาร์ตเมนท์ควรได้รบั การอนุมตั อิ กี ครัง้ และได้รบั การ
ยอมรับอีกครัง้ หลังจากด�ำเนินการทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้มสี ถานะ
ปลอดโรคกลับคืนมา

แอฟริกาใต้

เลือกท�ำคอมพาร์ตเมนท์เหนือการโซนนิ่ง
ในปี 2005 การระบาดของโรคอหิวาต์สุกร (Classical Swine Fever, CSF) ในแอฟริกาใต้ ส่งผลให้
ถูกระงับสินค้าในที่สุด ท�ำให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการค้าในภูมิภาค เนื่องจากแอฟริกาใต้
เป็นผู้ผลิตเนื้อสุกรหลักให้กับภูมิภาค Southern African Development Community (SADC) ทั้งหมด
แม้ว่าการระบาดของ CSF จะจ�ำกัดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ แต่แอฟริกาใต้เลือกที่จะด�ำเนินการจัดตั้ง
คอมพาร์ตเมนท์ มากกว่าการโซนนิ่ง เนื่องจากความยากล�ำบากในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ระหว่าง
โซนขนาดใหญ่ ตลอดจนลักษณะของวงจรการผลิตสุกรซึ่งประกอบด้วย ฟาร์มเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ภายใน
ภาคตะวันออก (ECP) และจังหวัดเวสเทิร์นเคป (WCP) ซึ่งทั้งสองแห่งได้รับผลกระทบ จากนั้นรัฐบาล
แอฟริกาใต้ได้พัฒนาคูม่ อื คอมพาร์ตเมนท์ปลอด CSF (Procedures manual: CSF-free compartment)
ด�ำเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2005 ความคิดริเริ่มในการจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์ ส่งผลให้คอมพาร์ตเมนท์
ต่างๆ ทั่วประเทศได้รับการรับรองจากภาครัฐ ข้อเสนอการส่งออกจากคอมพาร์ตเมนท์ต่างๆ ยังได้รับการ
ยอมรับจากคู่ค้าระดับภูมิภาค ท�ำให้แอฟริกาใต้สามารถเปิดการส่งออกผลิตภัณฑ์สุกรบางรายการและสุกร
มีชีวิตอีกครั้งได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ข้อเท็จจริงที่ว่า OIE ยอมรับแนวความคิดของการท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ในปี 2004 และเพิ่มเข้าไปใน Terrestrial Code chapter on CSF ในปี 2005
ได้อ�ำนวยความสะดวกในการเจรจาการค้าอย่างมาก
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บทน�ำ

ผลประโยชน์ของชาติและ
นานาชาติ ในการจัดทำ�
คอมพาร์ตเมนท์

ก

ารแพร่ระบาดของไวรัส ASF
(ASFV) ในประเทศหรือโซนที่
ปลอดจาก ASF มาก่อนจะมีผล
กระทบอย่างมากทางสังคมและ
เศรษฐกิจ เมื่อมีการระบาดของ
ASF ขึ้น สิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุด และส่งผลทันทีคือ
มีการตายหรือการท�ำลายสุกรในฟาร์มที่ได้รับผล
กระทบ ท�ำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่าง
มหาศาลต่อผูผ้ ลิตสุกรและบุคลากรต่างๆ ในห่วงโซ่
การผลิต ตามด้วยผลกระทบทางอ้อมอย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้จากการระงับการส่งออกทั่วประเทศในทันที

การท�ำคอมพาร์ตเมนท์และกลยุทธ์
การจัดการความเสีย่ ง
เมื่อพิจารณาผลกระทบโดยตรงที่จะเกิดอย่างทันที
ต่อภาคเอกชนอันเป็นผลจากการระบาดของ ASF
การท�ำคอมพาร์ตเมนท์ท�ำให้เกิดการจัดการความ
เสี่ยงที่จะช่วยรักษาสถานะสุขภาพสัตว์ของเขาและ
ธุรกิจของเขาด้วย ถ้าเกิดการระบาดของ ASFV ขึน้
ในประเทศหรือโซน รวมทั้งโอกาสในการรักษาห่วง
โซ่อุปทานของสุกรในระดับชาติและนานาชาติไว้ได้
ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพที่เข้ม
แข็งของคอมพาร์ตเมนท์มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ป้องกัน
คอมพาร์ตเมนท์จากความเสีย่ งในการเกิด ASF ท�ำให้
การค้าและการเคลื่อนย้ายสุกร รวมทั้งผลิตภัณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องจากคอมพาร์ตเมนท์สามารถกระท�ำได้โดย
ไม่ถกู ระงับ และธุรกิจของบริษทั ทีท่ ำ� คอมพาร์ตเมนท์
รวมถึงห่วงโซ่อุปทานของสุกรสามารถด�ำเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยระยะเวลาพักเล้าที่น้อยที่สุด

 ภาคผนวก

แม้วา่ จะเกิดการระบาดของ ASF ในประเทศหรือใน
โซน ตราบใดทีค่ อมพาร์ตเมนท์ยงั ได้รบั การยอมรับ
จากคู่ค้าใน “ยามสงบ”

การปกป ้องความต่อเนือ่ งของธุรกิจ
และการรับรองความปลอดภัยของ
อาหาร
ด้วยเหตุนี้คอมพาร์ตเมนท์จึงให้กลไกที่จะปกป้อง
ความต่อเนือ่ งของธุรกิจ และรักษาการเข้าถึงตลาด
สากลไว้ได้ ในขณะเดียวกันนอกจากป้องกันโรค
ASF ระบบการจัดการป้องกันทางชีวภาพยังสามารถ
ป้องกันกลุม่ ประชากรในคอมพาร์ตเมนท์จากโรคติด
เชือ้ อืน่ ๆ อีกด้วย ดังนัน้ จึงช่วยลดความสูญเสียทาง
ธุรกิจในการผลิตสุกร และมีสว่ นในการรับรองความ
มัน่ คงทางอาหารในระดับประเทศ คอมพาร์ตเมนท์
ด�ำเนินการและรักษาสภาพโดยภาคเอกชนภายใต้
การก�ำกับดูแลของหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ และ
อาจจะสอดคล้องกับความพยายามก�ำจัดโรคในระดับ
ชาติ (เช่น การโซนนิง่ ) อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ชนิด
อืน่ ๆ ที่จัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ก็ประสบความส�ำเร็จ
ในการจัดการความเสี่ยงของโรคสัตว์หลายๆ โรค

13 น�ำเสนอตัวอย่างจากหลายประเทศทีม่ ปี ระสบการณ์การท�ำคอมพาร์ตเมนท์เพือ่ อ้างอิง

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —

13

แอฟริกาใต้

ในแอฟริกาใต้ การท�ำคอมพาร์ตเมนท์เป็นระบบสมัครใจ เกษตรกรจ่ายเงินเพื่อด�ำเนินการ
ตามข้อก�ำหนด และได้รับการป้องกันโรคสัตว์และรับรองสุขภาพเพื่อการค้า ในสถานการณ์
'win-win' นี้ เกษตรกรที่ลงทุนในสุขภาพสัตว์และจ่ายเงินส�ำหรับการท�ำคอมพาร์ตเมนท์
จะได้รับรางวัลคือความได้เปรียบทางการตลาด ในขณะที่ประเทศในส่วนรวมได้รับประโยชน์
จากการควบคุมโรคที่ดีขึ้นด้วยต้นทุนที่น้อยลงส�ำหรับรัฐบาล ตัวอย่างเช่น การท�ำคอมพาร์ตเมนท์
อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมสุกรเชิงพาณิชย์ได้อ�ำนวยความสะดวกอย่างมากในการควบคุม
การระบาดของ CSF ในแอฟริกาใต้ ในปี 2005 รวมทั้งการเกิดโรคระบาดครั้งอื่นๆ ที่ตามมา
ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ได้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคแทบทั้งหมด
ในภาคธุรกิจสุกรเชิงพาณิชย์ รวมทั้งความ
เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคจากโรงฆ่า
สัตว์ขนาดใหญ่ การป้องกันสุกรส่วนใหญ่ที่อยู่
ในคอมพาร์ตเมนท์ในแอฟริกาใต้ ช่วยเสริม
ความพยายามในการควบคุมโรคในช่วงที่มีการ
ระบาดที่จะเน้นไปที่กลุ่มสุกรหลังบ้านและกลุ่ม
ที่เลี้ยงแบบกึ่งการค้า

บราซิ ล

การท�ำคอมพาร์ตเมนท์
เพื่อการค้าที่ปลอดภัยขึ้น
การท�ำคอมพาร์ตเมนท์ในกรณีของบราซิล
ยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของตลาด
สินค้าปศุสัตว์ อย่างไรก็ตามท�ำให้ได้ข้อสรุป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับสัตว์ปีกท�ำพันธุ์
ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลดความเสี่ยงจาก HPAI และโรคนิวคาสเซิล ซึ่งมีโอกาสจะเกิดการ
ระบาดในประเทศได้ เนื่องจากจ�ำเป็นต้องรักษาห่วงโซ่การผลิตสัตว์ปีกไว้ให้ต่อเนื่อง
ความเสี่ยงที่ลดลงท�ำให้เกิดผลในเชิงบวกเกี่ยวกับต้นทุน การจัดหาเงินทุนส�ำหรับการผลิตสัตว์
ปีกของประเทศ นอกจากนี้ยังคาดว่าการใช้แนวคิดการท�ำคอมพาร์ตเมนท์อย่างมีประสิทธิผล
ส�ำหรับการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศจะท�ำให้การค้าฟื้นตัวเร็วขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโรคจากสัตว์ข้ามแดนเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้ว่าในตอนแรกอาจมีข้อจ�ำกัด
มากกว่าก็ตาม
นอกจากนี้การท�ำคอมพาร์ตเมนท์มีผลต่อการลงทุนด้านความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งด้าน
โครงสร้างของฟาร์มและการปฏิบัติที่ดีในการเลี้ยงสัตว์ ทั้งสองด้านเป็นประโยชน์อย่างมาก
ในการเพิ่มผลผลิต และความปลอดภัยของอาหาร การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของ OIE
ตั้งแต่การปรึกษาหารือในระดับประเทศและระหว่างการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ เป็นสิ่งส�ำคัญ
ต่อการส่งเสริมความคิดริเริ่มซึ่งส่งผลให้มีการปรึกษาหารืออย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น และ
ได้มาตรการที่เป็นรูปธรรมส�ำหรับการสร้างกรอบการก�ำกับดูแลเพื่อการน�ำไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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หลั ก การ

การท�ำคอมพาร์ตเมนท์
ในบริบทของ ASF

ส

อดคล้องกับ Article 4.5.2. ของ
Terrestrial Code หลักการส�ำคัญ
ทีส่ นับสนุนการก่อตัง้ คอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF คือจะต้องสามารถบ่ง
บอกสถานะ ASF ของกลุ่มสัตว์
ในคอมพาร์ตเมนท์ได้อย่างชัดเจน สุกรทุกตัวใน
คอมพาร์ดเมนท์จะต้องระบุตัวได้และสามารถสืบ
ย้อนกลับได้ ตามข้อก�ำหนดใน Terrestrial Code
สถานประกอบการและสถานทีท่ กุ แห่งภายใต้ระบบ
การจัดการของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ได้แก่
บริเวณที่เก็บรักษาตัวสัตว์ พาหนะ โรงผลิตอาหาร
และโรงฆ่า จ�ำเป็นต้องระบุได้อย่างชัดเจน ถ้ามี
สถานที่ที่ไม่ได้เป็นส่วนของคอมพาร์ตเมนท์ก็จะ
ต้องชี้แจงความสัมพันธ์ของสถานที่เหล่านี้กับ
คอมพาร์ตเมนท์ให้ชัดเจน ระบุหน้าที่และความ
สัมพันธ์ต่อคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ตลอด
จนบทบาทและการมีส่วนร่วมในการแบ่งแยกทาง
ระบาดวิทยา ข้อมูลเหล่านี้จะต้องอธิบายเอาไว้ใน
ข้อเสนอการขอรับรองคอมพาร์ตเมนท์ [7] หลัก
การนี้ให้แนวทางเพื่อให้บรรลุผลที่ต้องการ คือการ
แบ่งแยกทางระบาดวิทยาอย่างเด็ดขาดระหว่างกลุม่
ประชากรในคอมพาร์ตเมนท์กับกลุ่มประชากรนอก
คอมพาร์ตเมนท์ เพื่อป้องกันการรุกรานของไวรัส
ASF สถานะปลอด ASFV และความเป็นไปได้ของ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ได้รบั อิทธิพลจากปัจจัย
ทางกายภาพและเชิงพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการมีสุกรป่า

หรือสุกรหลังบ้าน และเห็บอ่อนบางชนิดในประเทศ
หรือโซน ระยะห่างจากประชากรสุกรอื่นๆ นอก
คอมพาร์ตเมนท์ พืชพรรณ ภูมิประเทศ ระยะ
ห่ า งจากไฮเวย์ แ ละโรงฆ่ า สั ต ว์ ที่ ไ ม่ ร วมอยู ่ ใ น
คอมพาร์ตเมนท์ เป็นต้น เพื่อที่จะก่อตั้งและรักษา
สถานะคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ทีส่ ามารถทนต่อ
แรงกดดันของไวรัส ASFV จากแหล่งทีอ่ าจจะน�ำโรค
ทัง้ หมด ในการออกแบบจะต้องมีการพัฒนา ด�ำเนิน
การ และประเมินแผนการจัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพทีเ่ ข้มแข็ง ซึง่ ปรับให้เหมาะสมกับเส้นทางความ
เสีย่ งของคอมพาร์ตเมนท์นนั้ ในการเข้ามาของไวรัส
มีการด�ำเนินการและประเมินผลอย่างสม�ำ่ เสมอโดย
ค�ำนึงถึงลักษณะและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นไปได้ของ
เส้นทางความเสีย่ ง แผนความปลอดภัยทางชีวภาพ
ต้องค�ำนึงถึงปัจจัยทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คง
ปลอดภัยของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF และต้อง
พิสจู น์วา่ คอมพาร์ตเมนท์นนั้ มีการป้องกันทีท่ นทาน
ต่อการเข้ามาของไวรัส ASFV ซึ่งอาจแสดงให้เห็น
ผ่านการประเมินความเสี่ยง โดยให้รายละเอียด
เส้นทางความเสี่ยงที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการเข้า
มาของไวรัส ASFV และการประเมินความเสีย่ งของ
คอมพาร์ตเมนท์ แผนความปลอดภัยทางชีวภาพ
ควรจะให้หลักฐานข้อมูลอย่างรอบด้านเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของมาตรการลดความเสีย่ งต่างๆ รวม
ทัง้ มีขนั้ ตอนมาตรฐานในการปฏิบตั งิ าน (standard
operating procedures, SOP)

 ภาคผนวก

1 ภาพแสดงหลักการการท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ในบริบทของ ASF หลักการที่
ใช ้ ในการท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF มีการตรวจ
สอบทางด้านล่าง

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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หลั ก การ

ก�ำหนดนิยามของ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
อะไร?
คอมพาร์ตเมนท์หมายถึงกลุม่ ประชากรย่อยทีอ่ ยูใ่ น
สถานประกอบการหนึง่ แห่งหรือมากกว่า ทีม่ สี ถานะ
สุขภาพสัตว์ทเี่ ฉพาะและคงสถานะไว้ภายใต้ปจั จัย
เดียวกัน ทีแ่ ยกสัตว์ในคอมพาร์ตเมนท์ออกจากประชากร
อืน่ ๆ ทีม่ คี วามเสีย่ งต่อโรคสูงกว่า เพือ่ วัตถุประสงค์
ของเอกสารแนวทางชุดนี้ โรคหมายถึง ASF [3; 8]
ในการก�ำหนดคอมพาร์ตเมนต์ปลอด ASF ควรมีการ
ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องใน Chapter 4.4.
zoning and compartmentalisation, Chapter
4.5. the application of compartmentalisation,
and disease-specific Chapter 15.1 infection
with ASFV ใน Terrestrial Code อย่างครบถ้วน

อย่างไร?
เมื่อกำ�หนดคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF จะต้องมี
ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
g ตอ
้ งระบุให้ชดั เจนว่าคอมพาร์ตเมนท์นนั้ ตัง้ ใจสำ�หรับ

โรคอะไร เช่น ASF

g ต้องระบุให้ชัดเจนว่าคอมพาร์ตเมนท์นั้นตั้งใจจะ

ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อะไร
g ระบุองค์ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์ (เช่น ฟาร์ม
และหน่วยงานต่างๆ หรือหน่วยงานย่อย) รวมทั้ง
โรงผลิตอาหาร โรงฆ่า โรงแปรรูป และที่ตั้งของ
สถานประกอบการเหล่านี้ที่อยู่ภายใต้ระบบป้องกัน
ทางชีวภาพเดียวกัน [3; 8]
เมื่อกล่าวถึงการระบุองค์ประกอบต่างๆ ของ
คอมพาร์ตเมนท์ ไม่ได้เรียกร้องว่าทุกหน่วยงาน
หรือหน่วยงานย่อยๆ ทั้งหมดจะต้องรวมอยู่ใน
คอมพาร์ตเมนท์ แต่การนำ�สัตว์ สินค้า หรือสิง่ ใดๆ
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเหล่านัน้ จะต้องสอดคล้อง
กับมาตรฐานที่กำ�หนดไว้ใน Chapter 15.1. ของ
Terrestrial Code ตัวอย่างเช่น ฟาร์มปู่ย่าพันธุ์

v

ที่อยู่ระดับเหนือขึ้นไปอาจจะไม่จำ�เป็นต้องรวมอยู่
ในคอมพาร์ตเมนท์ แต่ต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการนำ�
สารพันธุกรรม (genetic materials) หรือตัวอ่อน
เข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์สอดคล้องกับข้อแนะนำ�
ในการนำ�เข้าน้ำ�เชื้อ/ตัวอ่อนที่มาจากตัวสัตว์ (in
vivo-derived embryo) มาสู่คอมพาร์ตเมนท์ตาม
ที่ระบุไว้ใน Articles 15.1.10. ถึง 15.1.12. ของ
Terrestrial Code
v ไ ม่วา่ ขอบข่ายในภาพรวมของคอมพาร์ตเมนท์จะเป็น

อย่างไร ควรจะนึกถึงกลุ่มประชากรย่อยไว้เสมอ
หน่วยงานที่อยู่ในขั้นที่ต�่ำกว่าจนถึงขั้นที่สินค้า
เป้าหมายออกจากคอมพาร์ตเมนท์เป็นส่วนหนึง่ ของ
คอมพาร์ตเมนท์และจะต้องรักษาสภาวะสุขภาพให้
เป็นเช่นเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานหรือ
หน่วยงานย่อยเหล่านี้ เช่น โรงฆ่า โรงตัดแต่ง โรงแปรรูป
จะต้องถูกระบุให้เป็นส่วนหนึง่ ของคอมพาร์ตเมนท์ เมือ่
สินค้าเป้าหมายที่จะผลิตจากคอมพาร์ตเมนท์คือ
เนื้อสุกร หน่วยงานเหล่านี้ควรที่จะรับสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ที่มีสถานะปลอดเชื้อไวรัส ASF เท่านั้น
หรือถ้ามีการผลิตสัตว์หรือผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ถานะทาง
สุขภาพแตกต่างกันจะต้องมีความเข้มงวดในการ
แบ่งแยก มีมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสัตว์และผลิตภัณฑ์ยงั คงสภาพปลอด
ASF ซึง่ อาจจะมีรปู แบบการตรวจสอบย้อนกลับและ
การป้องกันการปนเปือ้ นข้าม เช่น การแบ่งพืน้ ทีแ่ ละ
ช่วงเวลาอย่างเข้มงวดเมื่อมีการผลิตสัตว์ที่มาจาก
ทั้งภายนอกและในคอมพาร์ตเมนท์ (เช่น การแยก
ไลน์การผลิต การแยกวันผลิต) ไม่วา่ จะกรณีใดก็ตาม
การขนส่งสัตว์และผลิตภัณฑ์ระหว่างหน่วยงานหรือ
หน่วยย่อยของคอมพาร์ตเมนท์จะต้องรวมเป็นส่วน
หนึง่ ของคอมพาร์ตเมนท์ ภาพที่ 1 แสดงบางตัวอย่าง
เพื่อการอธิบาย
g ระบุกลุม
่ ประชากรสัตว์ทรี่ วมกันอยูใ่ นคอมพาร์ตเมนท์
ซึ่งมีการแบ่งอย่างชัดเจนจากประชากรสัตว์อื่นๆ
ด้วยวิธีการแบ่งตามหลักระบาดวิทยาที่ยอมรับได้
ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่ ว นที่ 1

ห ลั ก การและการด� ำ เนิ นการ

จากเส้นทางความเสีย่ ง (risk pathway) ของความ
เสีย่ งชนิดทีไ่ ม่อาจละเลยได้ (non-negligible risk)
[3; 8]
gบ
 รรยายความสัมพันธ์เชิงหน้าทีร่ ะหว่างองค์ประกอบ

ต่างๆ ของคอมพาร์ตเมนท์ ควรแนบแผนที่และ
แผนภูมิเพื่อบ่งชี้ว่าองค์ประกอบต่างๆ มีส่วนใน
การแบ่งแยกทางระบาดวิทยาและการแบ่งแยกการ
ทำ�งานระหว่างกลุม่ ประชากรในคอมพาร์ตเมนท์ และ
ประชากรสัตว์อื่นได้อย่างไร เป็นต้น

ความเป็นเจ้าของคอมพาร์ตเมนท์และการจัดการ
[3; 8]
v การระบุบค
ุ ลากรทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบกิจกรรมหลักๆ
เช่น การเฝ้าระวังโรค แผนเผชิญเหตุ (contingency
planning) และการดำ�เนินการตรวจประเมินภายใน
(internal audits) [3; 8]
v ความสัมพันธ์ระหว่างคอมพาร์ตเมนท์และหน่วย
งานหรือหน่วยงานย่อยอื่นๆ ที่ไม่รวมอยู่ใน
คอมพาร์ตเมนท์ เช่น โรงงานอาหารสัตว์ หรือโรงงาน
แปรรูปซากสัตว์ (rendering plants) [3; 8] ความ
เสี่ยงของการนำ�เชื้อ ASFV เข้ามาเกี่ยวข้องกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์จากหน่วยงาน
ภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ (เช่น อาหารสัตว์ วัสดุปู
พื้น และชีววัตถุต่างๆ) ซึ่งจะต้องมีวิธีการลดความ
เสี่ยงตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (เช่น มาตรฐานวิธี
การผลิตที่ดี, GMP) ที่จะทำ�ให้มั่นใจว่าสิ่งที่นำ�เข้า
มาปลอดจาก ASF
vก
 ารดำ�เนินการตามแผนพัฒนาการผลิตทีม
่ แี นวทาง
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น แผนการปรับปรุง
สุขภาพสัตว์ และการขึ้นทะเบียนพันธุ์ [3; 8]
v

ในการก�ำหนดรายละเอียด
ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด
ASF การระบุปัจจัยที่จะ
รักษาสถานะคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF เป็นเรือ่ ง
ส�ำคัญ ได้แก่ ปัจจัยเสีย่ ง
ทางสิง่ แวดล้อม และการ
ปฏิบตั ทิ างสัตวบาล

แผนความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างละเอียด
ออกแบบเฉพาะคอมพาร์ตเมนท์นั้น ตอบโจทย์เส้น
ทางความเสี่ยงของ ASFV เฉพาะของคอมพาร์ต
เมนท์นั้น รวมทั้งการอ้างอิงถึง ‘การจัดการระบบ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (ดูขอ้ ความข้างล่าง) และ
OIE Checklist on the Practical Application of
Compartmentalisation [3; 8]

v

gก
 ารด�ำเนินการเรื่องการระบุตัวสัตว์

และระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับ ของสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องที่มาจากคอมพาร์ตเมนท์อย่างเหมาะสม
ด้วยการบันทึกทีแ่ ม่นย�ำและการก�ำกับดูแลทีเ่ หมาะสม
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับของสัตว์และสินค้าที่
เกี่ยวข้องจะต้องสอดคล้องกับ Chapter 4.3. เรือ่ ง
การออกแบบและการด�ำเนินการระบบการระบุตัว
สัตว์เพือ่ ความส�ำเร็จของการตรวจสอบย้อนกลับ และ
Article 4.5.3. เกีย่ วกับระบบตรวจสอบย้อนกลับใน
Terrestrial Code [3; 8]
gก
 ารสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
(public-private partnership) ระหว่างผู้ด�ำเนิน
การคอมพาร์ตเมนท์ และสัตวแพทย์ภาครัฐ ตาม
บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีอ่ ธิบายไว้อย่าง
ชัดเจน [3; 8]
g ร ะบุปัจจัยต่างๆ

ที่ส�ำคัญส�ำหรับการรักษาสถานะ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำ
หน้าที่แยกคอมพาร์ตเมนท์จากประชากรสัตว์อื่นๆ
ทีไ่ ม่ทราบหรือมีสถานะ ASF ทีแ่ ตกต่าง ปัจจัยเหล่า
นีไ้ ด้แก่ มาตรการทางสุขอนามัย ปัจจัยเสีย่ งจากสิง่
แวดล้อม การจัดการและการปฏิบัติทางสัตวบาล
เป็นต้น

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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โมเดลอย่างง่ายเพื่ออธิบายองค์ประกอบที่เป็ นไปได้ของ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
ภาพที่ 1

สิ่งน�ำเข้า

อาหารสัตว์

วัตถุทางพันธุกรรม

วัสดุปูพื้น

สิ่งต่างๆ ที่น�ำเข้ามา

สุกรมี
ชีวิต
การผลิตสุกร
สุกร
(สถานประกอบการ A)

สุกร
(สถานประกอบการ B)

สุกร
(สถานประกอบการ C)

คอมพาร์ตเมนท์ A สามารถจะระบุ
เป็นคอมพาร์ตเมนท์ที่มีสินค้าปลายทาง
เป็นสุกรมีชีวิต (เช่น สุกรท�ำพันธุ์) ซึ่งรวม
ประชากรสุกรกลุ่มย่อยๆ ในหลายสถาน
ประกอบการในระดับการผลิต
คอมพาร์ตเมนท์ B สามารถจะระบุเป็น
คอมพาร์ตเมนท์ที่มีสินค้าปลายทางเป็น
สุกรปรุงสุก ซึ่งรวมประชากรสุกรกลุ่ม
ย่อยๆ ในหลายสถานประกอบการใน
ระดับการผลิต โรงฆ่า และโรงแปรรูปใน
ระดับต่อๆ มา

หมายเหตุ สิ่งน�ำเข้าต่างๆ ไม่ได้แสดงไว้
ในทั้งคอมพาร์ตเมนท์ A และ B

โรงฆ่าส ตั ว์

เนือ้ สุกรปรุงสุก

ข้อสังเกต: ตามค�ำจ�ำกัดความของ
คอมพาร์ตเมนท์ใน Glossary of the
Terrestrial Code โรงฆ่าสัตว์ และ/หรือ
โรงแปรรูปผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถระบุเป็น
คอมพาร์ตเมนท์แบบโดดๆ ได้ เพราะ
มันไม่มีประชากรสัตว์กลุ่มย่อยใดๆ รวม
อยู่ด้วย

โรงตัดแต่งแปรรูป
การเคลื่อนย้าย

ผลที่คาดหวัง
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF คือคอมพาร์ตเมนท์ที่มี
การก�ำหนดอย่างชัดเจน มีการบ่งชี้ที่ตั้งขององค์
ประกอบทุกอย่างของมัน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์
ประกอบเหล่านั้น และการเกื้อกูลต่อการแบ่งแยกเชิง
ระบาดวิทยาระหว่างประชากรสัตว์กลุ่มย่อยภายใน
คอมพาร์ตเมนท์ และประชากรสัตว์กลุ่มอื่นๆ ที่ไม่รู้

สภาวะโรค ASF หรือมีสภาวะโรค ASF ที่แตกต่างกัน
ค�ำจ�ำกัดความของคอมพาร์ตเมนท์ จะต้องพิจารณาโดย
รอบถึงปัจจัยทางระบาดวิทยาทีจ่ ำ� เพาะต่อ ASF ระบบ
การผลิตปศุสัตว์ การปฏิบัติทางความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ปัจจัยทางโครงสร้างและการเฝ้าระวัง [3; 8]
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ห่วงโซ่ อุ ปทานและ
ห่วงโซ่ มูลค่าของสุกร

ค

วามเข้าใจในวงจรการผลิตสุกรโดย
เฉพาะหว่งโซ่มลู ค่า เป็นสิง่ จ�ำเป็น
ที่จะท�ำให้สามารถประเมินความ
เสีย่ งได้อย่างละเอียด และสามารถ
พัฒนามาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ในการลดความเสีย่ งจากไวรัสของคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF ต้องค�ำนึงถึงทุกขั้นตอนในห่วงโซ่
อุปทานที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิตสู่ผู้บริโภค

แนวทางทีค่ รอบคลุม

แนวทางการพิจารณาจากห่วงโซ่มลู ค่าให้มุมมองที่
ครอบคลุมมากขึน้ โดยรวมกิจกรรมและความสนใจ
ของผูด้ ำ� เนินการทีแ่ ตกต่างกันตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน
[11-15] โครงสร้างของห่วงโซ่อปุ ทานหรือห่วงโซ่
มูลค่าของสุกร (ซึง่ มีคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
รวมอยูด่ ว้ ย) รองรับขัน้ ตอนต่างๆ ทีน่ ำ� ไปสูผ่ ลิตภัณฑ์
ขัน้ สุดท้ายทีจ่ ะส่งถึงผูบ้ ริโภค [16; 17] ขัน้ ตอนต่างๆ
เหล่านี้ อาจแบ่งออกกว้างๆ ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
g การผลิตอาหารสัตว์
g การผลิตสุกร

การแปรรูป และการเก็บรักษา

(รวมถึงการเพาะพันธุ์)

gก
 ารฆ่าและการแปรรูปขั้นต้น

โดยปกติแต่ละกลุ่มจะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทาน
หรือห่วงโซ่มลู ค่าอื่นๆ ผู้ที่มีบทบาทและศักยภาพที่
จะเป็นคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF [16; 17]
 ภาพที่

6 ในภาคผนวก 3 แสดงตัวอย่างของ
ห่วงโซ่อปุ ทานหรือห่วงโซ่มลู ค่าของสุกร

ขั้ น ตอนการผลิ ตอาหารสั ตว์ ค รอบคลุ ม ตลอด
กระบวนการ 'trough-to-mouth' ได้แก่ ธัญพืช สาร
เข้มข้น พืชผล อาหารสัตว์ ฯลฯ รวมถึงการจัดหา
และการขนส่งจากแหล่งที่มาถึงคอมพาร์ตเมนท์

ขัน้ ตอนการผลิตสุกรครอบคลุมตัง้ แต่การผสมพันธุ์
การเลี้ยงระยะต้น การเลี้ยงระยะท้ายหรือการขุน
เพื่อส่งฆ่า [18] สุกรมีชีวิตเป็นผลผลิตหลักที่ส�ำคัญ
หรือสามารถเป็นสิง่ ทีน่ ำ� เข้าในกรณีของธุรกิจสุกรขุน
ถ้าคอมพาร์ตเมนท์ปลอด AFS นั้นประกอบด้วย
สุกรระยะท้ายหรือระยะขุน จะต้องมั่นใจในสถานะ
ของสุกรที่น�ำเข้ามา ฟาร์มสุกรพันธุ์ รวมถึงบริษัท
ที่ผลิตพ่อแม่พันธุ์ อาจจะเป็นคอมพาร์ตเมนท์ด้วย
ตัวของมันเองหรือไม่เป็นก็ได้ หรืออาจจะเป็นส่วน
หนึ่งของคอมพาร์ตเมนท์ที่ใหญ่กว่า ในบริบทของ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF สิ่งต่างๆ ที่จ�ำเป็น
ต่อการผลิตที่น�ำเข้ามาในระบบ (เช่น น�้ำเชื้อและ
สารละลายเจือจางน�ำ้ เชือ้ ยาและวัคซีน) สามารถเป็น
เส้นทางความเสีย่ งทีจ่ ะน�ำเชือ้ ASF เพราะมีบทบาท
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำจัดสุกรทีต่ ายหรือสุกรทีค่ ดั ทิง้
ผลิตภัณฑ์ปฐมภูมจิ ากขัน้ ตอนการฆ่าและการแปรรูป
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเนือ้ สัตว์และหนัง เป็นต้น การ
ขนส่งสุกรที่มีชีวิตไปยังโรงฆ่าสัตว์และการแปรรูป
หลังการฆ่าทั้งหมด รวมถึงการขนย้ายไปยังร้านค้า
ปลีกหรือการจัดเก็บ จะต้องได้รับการพิจารณาให้
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง ASFV ภายใต้อิทธิพล
ของมนุษย์
พฤติกรรมของมนุษย์มอี ทิ ธิพลอย่างมากต่อลักษณะ
ของห่วงโซ่มลู ค่าสุกรและส่งผลต่อความเสีย่ ง ASFV
ด้วย สิง่ เหล่านีจ้ ะต้องน�ำมาพิจารณาในการออกแบบ
แผนความปลอดภัยทางชีวภาพของคอมพาร์ตเมนท์
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งต่อ ASF จุดสนใจหลักของการ
พิจารณาตลอดห่วงโซ่อปุ ทานตัง้ แต่การเปลีย่ นแปลง
จากวัตถุดบิ ทีป่ อ้ นเข้า (อาหารสัตว์และสุกร) จนเป็น
เนือ้ สุกร ก็ไม่เพียงพอทีจ่ ะแสดงให้เห็นอิทธิพลของ
พฤติกรรมมนุษย์ตอ่ ความเสีย่ งของการติดเชือ้ ASFV
หรือการปนเปื้อนของผลผลิตจากคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF ดังนั้นจึงแนะน�ำให้มุ่งไปที่ค�ำอธิบาย
ของห่วงโซ่มูลค่าการผลิตสุกร

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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การแบ่งแยกทางระบาดวิทยา
ของคอมพาร์ตเมนท์จาก
แหล่งแพร่เชื้ อ ASF
ธรรมชาติที่ซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มลู ค่าการผลิตสุกรระดับประเทศและระดับสากล
ส่งผลให้เกิดเส้นทางทางระบาดวิทยาที่หลากหลายที่อาจน�ำเชื้อ ASFV เข้ามาในประเทศและ
คอมพาร์ตเมนท์ที่ปลอด ASF ได้ เพื่อป้องกันการน�ำเชื้อ ASFV ผ่านเส้นทางเหล่านี้ ซัพพลายเออร์
ที่ปลอด ASF จะต้องมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการ
ปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมความเสี่ยงโดยเฉพาะต่อ ASF

การประเมิ น ความเสี่ ยง
อะไร?
ความเสี่ยงของการน�ำ ASFV เข้ามา และการแพร่
กระจายภายในคอมพาร์ตเมนท์ ควรจะประมาณโดยใช้
การประเมินความเสีย่ งทางวิทยาศาสตร์ทมี่ โี ครงสร้าง
ตามแนวทางทีอ่ ธิบายไว้ในกรอบการวิเคราะห์ความเสีย่ ง
ของ OIE ตาม Chapter 2.1. ของ Terrestrial Code
on import risk analysis และ OIE Handbook on
Import Risk Analysis [19-21]

 ภาคผนวก

3 น�ำเสนอตัวอย่างทีม่ รี ายละเอียด
มากขึ้นของการประเมินความเสี่ยง เพื่อช่วยใน
การสร้างคอมพาร์ตเมนท์ที่ปลอด ASF ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอุปทานสุกรหรือห่วงโซ่มลู ค่าของ
สุกรเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่มีความหมายส�ำหรับการ
ประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงโดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นการ
ประเมินการเข้ามาของเชื้อ (Entry) การสัมผัสเชื้อ
(Exposure) และผลที่ตามมา (Consequence) เส้น
ทางความเสี่ยงตามที่ระบุและการประมาณความเสี่ยง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับแต่ละขัน้ ตอนตลอดเส้นทางเป็นข้อมูลที่
จ�ำเป็นส�ำหรับการปรับมาตรการเพือ่ ลดความเสีย่ งทัง้ ที่

คิดขึน้ ใหม่และทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้เหมาะสม เพียงพอทีจ่ ะสร้าง
ความมัน่ ใจของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลักถึงความสามารถ
ในการปรับตัวเพื่อความคงอยู่ของคอมพาร์ตเมนท์
ที่ปลอด ASF โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินการ
เข้ามาของเชื้อและการสัมผัส (Entry and Exposure)
จะให้ข้อมูลเพื่อการออกแบบระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และการประมาณความเสี่ยง
(Risk estimate) จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ
ของคอมพาร์ตเมนท์ในการต้านทานการเข้ามาของเชือ้
ไวรัส การประเมินผลที่ตามมา (Consequence) และ
เส้นทางความเสี่ยง (Risk pathway) ที่เกี่ยวข้องจะให้
ข้อมูลเพื่อการออกแบบระบบการเฝ้าระวัง ASFV การ
ประมาณความเสีย่ งโดยรวมจะถูกใช้โดยผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียหลักในการตัดสินใจว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามความ
คาดหวังของพวกเขาหรือไม่ ซึ่งจะสัมพันธ์กับระดับที่
ยอมรับได้ของการติดเชือ้ ASF ความเสีย่ งจากการปน
เปือ้ นของผลผลิตจากคอมพาร์ตเมนท์ หากผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตามความคาดหวังก็อาจต้องมีการเสริมสร้าง
กระบวนการจัดการความเสี่ยง มิเช่นนั้นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอาจจะไม่ยอมรับผลลัพธ์จากคอมพาร์ตเมนท์
ดังกล่าว กระบวนการประเมินความเสี่ยงโดยรวมใน
การท�ำคอมพาร์ตเมนท์ยังช่วยให้มีค�ำจ�ำกัดความที่
โปร่งใสของขอบเขตความเสี่ยงต่อเชื้อ ASFV ของ
คอมพาร์ตเมนท์นั้นด้วย [6; 22] การประเมินความ
เสี่ยงโดยรวมมักจะประกอบด้วยความน่าจะเป็นของ
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การเกิดโรค (Likelihood) และผลกระทบต่อสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐกิจและสังคม (Impact) ใน
กระบวนการท�ำคอมพาร์ตเมนท์แนวโน้มของการติด
เชื้อ/การปนเปื้อนจะเป็นจุดที่ส�ำคัญในการประเมิน
ความเสีย่ ง โดยทีต่ ระหนักว่าความเสีย่ งของการติดเชือ้
ASFV หรือการปนเปื้อนไม่น่าจะเป็นศูนย์ จึงแนะน�ำ
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเห็นด้วยกับระดับความ
เสี่ยงทีย่ อมรับได้ตงั้ แต่ชว่ งเริม่ ต้นของกระบวนการท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ อีกทางหนึง่ ส�ำหรับการน�ำเข้า คูค่ า้ จะ
ต้องตัดสินใจว่าความเสี่ยงต่อ ASFV ระดับใดที่พวก
เขาจะยอมรับในขัน้ ตอนต่อมาในกระบวนการอนุมตั ิ ใน
บริบทของการค้าจะเรียกว่า 'ระดับการป้องกันทีเ่ หมาะสม'
(appropriate level of protection) หรือ ALOP
[19; 23] สิง่ ส�ำคัญคือต้องเน้นย�ำ้ กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ว่าการมุ่งเป้าหมายไปที่ความเสี่ยงเป็นศูนย์นั้นไม่อาจ
จะเป็นจริงได้ เนื่องจากแม้แต่ประเทศหรือเขตปลอด
ASF ก็ไม่สามารถรับประกันได้วา่ จะไม่มคี วามเสีย่ งต่อ
การเข้ามาของเชือ้ [19] ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลักยังต้อง
ตกลงกันด้วยว่าจะท�ำการประเมินความเสีย่ งเชิงคุณภาพ
(Qualitative) กึ่งปริมาณ (Semi-quantitative) หรือ
เชิงปริมาณ (Quantitative) [19]
แนะน�ำให้ด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ช่วง
เริ่ ม ต้ น ของกระบวนการพั ฒ นาคอมพาร์ ต เมนท์
เนือ่ งจากจะเอือ้ อ�ำนวยต่อการออกแบบโปรแกรมความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและการเฝ้าระวังให้สอดคล้องกัน
การประเมินความเสี่ยงจะเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
ของเอกสารที่ จ ะรวมอยู ่ ใ นขั้ น ตอนการสมั ค ร
คอมพาร์ตเมนท์ การประมาณความเสี่ยง ของการติด
เชื้อหรือการปนเปื้อนเชื้อ ASFV ส�ำหรับผลผลิตของ
คอมพาร์ตเมนท์ ร่วมกับมาตรการบรรเทาความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นกุญแจส�ำคัญในการตัดสินใจว่า
คอมพาร์ตเมนท์จะได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน
สัตวแพทย์หรือได้รับการยอมรับจากคู่ค้าหรือไม่
ความเสี่ยงของการที่ ASFV จะเข้าสู่คอมพาร์ตเมนท์
นั้นได้รับอิทธิพลอย่างมากจากระดับของเชื้อ ASFV ที่
วนเวียนอยู่ภายในประเทศหรือโซนที่คอมพาร์ตเมนท์
หรือส่วนย่อยของคอมพาร์ตเมนท์ตงั้ อยู่ ข้อก�ำหนดเบือ้ ง
ต้นส�ำหรับการประเมินความเสีย่ งระดับคอมพาร์ตเมนท์
จึงเป็นการประเมินความเสี่ยงระดับประเทศซึ่งจะ
พิจารณาถึงมาตรการจัดการความเสีย่ งทีป่ ระเทศนัน้ ๆ
ด�ำเนินการอยู่
การประเมินความเสี่ยงระดับประเทศจะเป็นความ
รับผิดชอบของหน่วยงานสัตวแพทย์ โดยค�ำนึงถึง

สถานการณ์ระหว่างประเทศตลอดจนการค้นพบล่าสุด
ทางวิทยาศาสตร์ ในระดับคอมพาร์ตเมนท์เป็นความรับ
ผิดชอบของผู้ด�ำเนินการคอมพาร์ตเมนท์เพื่อให้แน่ใจ
ว่ามีการประเมินความเสี่ยงที่โปร่งใสตามขั้นตอนทาง
วิทยาศาสตร์ ขอแนะน�ำอย่างยิง่ ให้ดำ� เนินการประเมิน
ความเสี่ยงเหล่านี้โดยบุคคลที่เป็นอิสระจากผู้ด�ำเนิน
การคอมพาร์ตเมนท์ หรือที่ได้รับการตรวจสอบโดย
บุคคลที่สามที่เป็นอิสระ หน่วยงานสัตวแพทย์อาจท�ำ
หน้าที่เป็นผูต้ รวจประเมิน
การประเมินความเสี่ยงระดับคอมพาร์ตเมนท์จะต้อง
มีการจัดท�ำเป็นเอกสารชิ้นหนึ่งในบรรดาเอกสารการ
ปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีการอ้างอิง
เชื่อมโยงกับโปรแกรมความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการเฝ้าระวัง กระบวนการประเมินความเสี่ยง
จ�ำเป็นต้องท�ำซ�้ำเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาจากภายนอกที่
ส่งผลต่อความเสี่ยงของการน�ำเชื้อ ASFV เข้าสู่
คอมพาร์ตเมนท์ หรือคอมพาร์ตเมนท์มกี ารเปลีย่ นแปลง
ส�ำคัญในลักษณะและประสิทธิภาพที่อาจส่งผลความ
เสี่ยง ASFV ต่อผลผลิต ผลการประเมินความเสี่ยง
ควรให้ขอ้ มูลว่ามาตรการจัดการความเสีย่ งใดบ้างทีจ่ ะ
ต้องจัดท�ำขึน้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ความพร้อมของทรัพยากร
และความเสี่ยงต่อ ASFV จากภายนอก การประเมิน
ความเสี่ยงอาจต้องด�ำเนินการเป็นระยะๆ และเมื่อ
ใดก็ตามที่ผู้ด�ำเนินการคอมพาร์ตเมนท์หรือหน่วย
งานสัตวแพทย์ระบุการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
ความเสี่ยงของ ASFV ภายนอกหรือภายในของ
คอมพาร์ตเมนท์ ในกรณีฉกุ เฉินผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต้อง
ยอมรับเกีย่ วกับช่วงระยะเวลากันชนทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใช้
ประเมินการเปลีย่ นแปลงทีอ่ าจเกิดขึน้ และมีผลต่อระดับ
ความเสี่ยงนี้จนเสร็จสิ้น

อย่างไร?
 ภาคผนวก

3 ให้รายละเอียดตัวอย่างการประเมิน
ความเสีย่ งเพือ่ ช่วยในการสรา้ ง
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ตาม
Chapter 2.1. ของ Terrestrial Code on
import risk analysis และ OIE Handbook
on import risk analysis.

เนื่องจากประสิทธิภาพของระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของคอมพาร์ตเมนต์นนั้ ขึน้ อยูก่ บั
วัฒนธรรมการท�ำงานของพนักงานทุกคนทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม
กฎระเบียบทีเ่ ข้มงวด สิง่ ส�ำคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจ

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —

เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการสร้างความมัน่ ใจใน
ความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีค่ อมพาร์ตเมนท์
จะยังคงสถานภาพอยู่แม้ในระหว่างที่มีการเปลี่ยน
แปลงใดๆ ของสภาพแวดล้อมความเสี่ยง ASF จาก
ภายนอก เช่น ประเทศสูญเสียสถานภาพปลอดโรค
ASF แต่หากการเปลี่ยนแปลงนั้นเพิ่มความเสี่ยงโดย
รวมต่อ ASFV ของคอมพาร์ตเมนท์ จนสูงกว่าระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องได้
รับการแจ้งเตือนทันทีและสถานะปลอด ASF ของ
คอมพาร์ตเมนท์จะถูกพักใช้

ผลที่คาดหวัง
ผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์จดั ท�ำเอกสารการปฏิบตั ิ
การประเมินความเสี่ยงเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหาร
ความเสีย่ งของคอมพาร์ตเมนท์ การประเมินความเสีย่ ง
เบือ้ งต้นทีแ่ สดงเส้นทางความเสีย่ งโดยละเอียด ร่วมกับ
การวิเคราะห์ความเสีย่ งของเส้นทางความเสีย่ งทีจ่ ำ� เพาะ
และการประเมินความเสีย่ งในภาพรวม จะช่วยก�ำหนด
มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพที่จ�ำเป็น เอกสาร
การปฏิบตั กิ ารประเมินความเสีย่ งของคอมพาร์ตเมนท์จะ
ต้องพิจารณาถึงความไว (sensitivity) ของการประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนอก
คอมพาร์ตเมนท์ทมี่ ผี ลต่อความเสีย่ งด้วย รวมทัง้ กรณี
มีความล้มเหลวในมาตรการลดความเสี่ยง เช่น มีการ
ฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ เอกสารนีต้ อ้ ง
พร้อมส�ำหรับการตรวจประเมิน และเพือ่ การปรับเปลีย่ น
นโยบายการจัดการความเสีย่ งหากมีขนึ้ ในภายหลัง และ
ควรมีการแก้ไขทุกครั้งที่มีการประเมินความเสี่ยงใหม่

ชิ ลี

มาตรการความปลอดภัยทางชี วภาพ
ตามความเสี่ยงส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์สกุ ร
ในชิลี มีการจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์ปลอดโรคสุกรโดยมีเป้าหมายเพื่อโรคปากและเท้าเปื่อย โรคอหิวาต์สุกร
(Classical Swine Fever, CSF) โรค ASF และ Aujeszky's Disease (pseudorabies) ซึ่งปัจจุบันไม่มีโรค
นี้ในประเทศแล้ว การพัฒนาคอมพาร์ตเมนท์นี้รวมถึงการบรรยายลักษณะของสภาพแวดล้อมภายนอกและ
ความสัมพันธ์ทางระบาดวิทยา ได้ด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงการน�ำเชื้อเข้ามาและการแพร่กระจายของโรค
แต่ละชนิดในคอมพาร์ตเมนท์ กับส่วนประกอบ
แต่ละส่วนของคอมพาร์ตเมนท์ มาตรการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพได้ถูกก�ำหนดขึ้น
จากผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ได้พัฒนา
ข้อเสนอทางวิชาการส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์
โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการด�ำเนินการ
ตามมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพต่างๆ
ในแต่ละองค์ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์
หน่วยงานสัตวแพทย์ของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการประเมินเบื้องต้น การอนุมัติ และตาม
ด้วยการตรวจประเมิน

ประสบการณ์
ของประเทศต่ า งๆ

ว่าผู้บริหารและบุคลากรที่ท�ำงานในคอมพาร์ตเมนต์
เข้าใจว่าเชื้อ ASFV สามารถเข้าไปในคอมพาร์ตเมนท์
ได้อย่างไร [2] ด้วยเหตุผลนี้จึงแนะน�ำให้พวกเขามี
ส่วนร่วมในกระบวนการประเมินความเสี่ยง เนื่องจาก
อาจสามารถระบุปจั จัยเสีย่ งเพิม่ เติมหรือแม้แต่เส้นทาง
ความเสี่ยงได้ การมีส่วนร่วมดังกล่าวในกระบวนการ
ประเมินความเสีย่ งและการพัฒนานโยบายการจัดการ
ความเสีย่ งจะส่งผลให้พนักงานมีความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ
กระบวนการและนโยบายเหล่านี้
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ห ลั ก การและการด� ำ เนิ นการ

การจั ด การความเสี่ ยง
เป้าหมายของนโยบายการจัดการความเสี่ยงคือการ
ประสบความส�ำเร็จในการประมาณความเสี่ยงในภาพ
รวมของคอมพาร์ตเมนท์ในระดับที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูร้ บั ผลผลิตของคอมพาร์ตเมนท์
พิจารณาว่ายอมรับได้ เพื่อระบุองค์ประกอบที่จ�ำเป็น
ของนโยบายการจัดการความเสีย่ งของคอมพาร์ตเมนท์ การ
ประมาณความเสี่ยงที่เกิดจากการประเมินความเสี่ยง
เบือ้ งต้นซึง่ เกีย่ วข้องกับแต่ละเส้นทางความเสีย่ ง และ
ความสัมพันธ์ทมี่ เี งื่อนไขเกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นตอนใน
แต่ละเส้นทางความเสี่ยง จะต้องได้รับการตรวจสอบ
อย่างละเอียดพร้อมกับความไวต่อการเปลี่ยนแปลง
ในบริบทของความเสี่ยงนอกคอมพาร์ตเมนท์ด้วย นี่
จะช่วยให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียสามารถระบุเส้นทางความ
เสีย่ งและขัน้ ตอนในเส้นทางได้ และต้องมีมาตรการลด
ความเสี่ยงที่เป็นไปได้และมีประสิทธิภาพ

ส�ำหรับเส้นทางความเสี่ยงบางเส้นทาง อาจจ�ำเป็น
ต้องน�ำมาตรการลดความเสี่ยงมาใช้ในขั้นตอนถัด
ไปตามล�ำดับในเส้นทางด้วย เพือ่ ให้ได้การลดความ
เสี่ยงโดยรวมตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังจ�ำเป็น
ต้องมีการตรวจสอบหากมาตรการลดความเสี่ยง
ล้มเหลวหรือมีโอกาสที่จะล้มเหลว
มาตรการลดความเสีย่ งทีป่ ระกอบเป็นนโยบายการ
บริหารความเสีย่ งของคอมพาร์ตเมนท์จะต้องรวมถึง
ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระบบ
การเฝ้าระวัง ASFV และระบบส�ำหรับการตรวจสอบ
ย้อนกลับของสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร ตลอดจน
สิ่งต่างๆ ที่น�ำเข้ามา เช่น อาหารสัตว์

ระบบการจั ด การความปลอดภั ย ทางชี วภาพ
อะไร?
ความปลอดภัยทางชีวภาพ หมายถึง เซ็ตของการจัดการ
และมาตรการทางกายภาพทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ลดความ
เสีย่ งของการน�ำเชือ้ เข้า การคงอยูข่ องเชือ้ และการแพร่
กระจายของโรคสัตว์ การติดเชื้อ หรือการระบาดของ
โรคจากประชากรสัตว์และสัตว์ภายในคอมพาร์ตเมนต์
[2] ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพจะ
ต้องถูกพัฒนาขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ท�ำคอมพาร์ตเมนท์ เนื่องจากหน่วยต่างๆ และหน่วย
ย่อยของคอมพาร์ตเมนท์มักจะมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยทางชีวภาพอยูแ่ ล้ว ก่อนกระบวนการท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์จงึ จ�ำเป็นต้องทบทวนและปรับเปลีย่ น
ตามข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากการประเมินความเสีย่ ง มาตรการ
ลดความเสีย่ งจ�ำเป็นต้องมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ลดความเสีย่ ง
ของการน�ำเชือ้ ASFV เข้ามาในหน่วยต่างๆ หรือหน่วย
ย่อยภายในคอมพาร์ตเมนท์ทเี่ รียกว่า “bio-exclusion”
คือการแยกกันทางชีวภาพ และลดความเสี่ยงที่เชื้อ
ASFV จะเล็ดลอดจากหน่วยต่างๆ หรือหน่วยย่อย
ของคอมพาร์ตเมนท์ไปสู่หน่วยอื่นๆ เรียกว่า “biocontainment” คือการกักเชื้อไว้ไม่ให้เล็ดลอดออกไป
สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลัก 3 ประการของความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ: [21; 24]

g การแบ่งแยก/การแยก:

การสร้างและบำ�รุงรักษา
เครื่องมือหรือมาตรการการแบ่งแยก เพื่อจำ�กัด
โอกาสทีส่ ตั ว์ทตี่ ดิ เชือ้ และวัสดุทปี่ นเปือ้ นจะเข้าไปใน
คอมพาร์ตเมนท์ เมือ่ นำ�ไปใช้อย่างเหมาะสม ขัน้ ตอน
นีจ้ ะป้องกันการปนเปือ้ นและการติดเชือ้ ส่วนใหญ่ได้
สิ่งสำ�คัญคือต้องใช้หลักการเหล่านี้ระหว่างหน่วย
ต่างๆ หรือหน่วยย่อยต่างๆ ภายในคอมพาร์ตเมนท์

gก
 ารทำ�ความสะอาด:

วัสดุตา่ งๆ (เช่น ยานพาหนะ
อุปกรณ์) ที่เข้ามา (หรือออกจาก) คอมพาร์ตเมนท์
ต้องผ่านการทำ�ความสะอาดอย่างทัว่ ถึง เพือ่ ขจัดสิง่
สกปรกทีม่ องเห็นได้ สิง่ นีจ้ ะกำ�จัดเชือ้ โรคส่วนใหญ่
ที่ปนเปื้อนวัสดุด้วย

g การฆ่าเชือ
้ :

เมือ่ ใช้อย่างถูกต้องการฆ่าเชือ้ จะทำ�ให้
เชื้อโรคใดๆ ก็ตามที่อยู่บนวัสดุที่ทำ�ความสะอาด
อย่างทั่วถึงแล้วหมดฤทธิ์
ระบบการจัดการความปลอดภัย ทางชีวภาพที่
ปรับให้เหมาะสมนั้นเป็นพื้นฐานของการจัดตั้ง
คอมพาร์ตเมนท์ปลอดASF และจัดท�ำเป็นเอกสาร
แผนความปลอดภัยทางชีวภาพ แนวทางการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤต (HACCP) สามารถน�ำมา
พิจารณาร่วมด้วยเมือ่ พัฒนาระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ [21; 25]

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —

ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพต้องมี
ประสิทธิภาพมากพอที่จะยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์
ของคอมพาร์ตเมนท์ และต้องแน่ใจว่าสถานะโรคของ
ระบบ จะไม่ถกู กระทบจากการเปลีย่ นแปลงความเสีย่ ง
ของ ASFV ในบริบทที่กว้างขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ทางระบาดวิทยา แผนโต้ตอบใน
ภาวะฉุกเฉิน (Contingency plan) เป็นสิง่ ส�ำคัญเช่นกัน
ทีจ่ ะท�ำให้ภาพรวมของระบบการจัดการความปลอดภัย
ทางชีวภาพมีประสิทธิภาพเพียงพอทีจ่ ะรองรับความล้ม
เหลวทีอ่ าจเกิดขึน้ ในมาตรการลดความเสีย่ งในระดับที่
ยอมรับได้ เพือ่ ลดความเสีย่ งของการติดเชือ้ หรือการปน
เปือ้ นของผลผลิตจากคอมพาร์ตเมนท์ ระบบการจัดการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพจะต้องสามารถป้องกันการ
แพร่ของไวรัสภายในหน่วยต่างๆ หรือหน่วยย่อยของ
คอมพาร์ตเมนท์ในกรณีที่มีเชื้อติดเข้ามา โดยการมี
Bio-containment และมาตรการ Bio-exclusion ที่
มีประสิทธิภาพ

อย่างไร?
ผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์ ควรท�ำงานร่วมกับหน่วย
งานสัตวแพทย์ภาครัฐในการพัฒนาระบบการจัดการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพและแผนความปลอดภัย
ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้อง แผนการจัดท�ำเอกสารระบบ
การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพควรเป็นไปตาม
Article 4.5.3. เกี่ยวกับการแยกคอมพาร์ตเมนท์จาก
แหล่งที่อาจเกิดการติดเชื้อ และ Article 4.4.3. ของ
Terrestrial Code [3] เกี่ยวกับหลักการส�ำหรับการ
ก�ำหนดและจัดตั้งโซนหรือคอมพาร์ตเมนท์
มาตรการลดความเสีย่ งเฉพาะทีอ่ ยูใ่ นระบบการจัดการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพควรค�ำนึงถึงแต่ละขั้นตอน
ตามเส้นทางความเสี่ยงแต่ละเส้นทางส�ำหรับการน�ำ
เชื้อ ASFV เข้าไปในคอมพาร์ตเมนท์ รวมทั้งการ
ประมาณความเสี่ยงขั้นสุดท้าย ในขั้นแรกหากการ
ประมาณความเสีย่ งโดยรวมไม่อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
จ�ำเป็นต้องมีมาตรการลดความเสีย่ งเฉพาะส�ำหรับเส้น
ทางความเสี่ยงนั้นๆ มาตรการลดความเสี่ยงที่เลือก
หรือการใช้มาตรการหลายอย่างรวมกันจะต้องลดการ
ประมาณความเสี่ยงโดยรวมส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต�่ำกว่า อาจเป็นไปได้ที่
จ�ำเป็นต้องใช้มาตรการลดความเสี่ยงหลายอย่างใน
เส้นทางความเสี่ยงเดียวกันเพื่อให้การประมาณความ
เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่นเดียวกันเป็นเรื่อง
ส�ำคัญทีจ่ ะต้องพิจารณามาตรการ bio-exclusion และ
มาตรการ bio-containment ส�ำหรับหน่วยต่างๆหรือ
หน่วยย่อยภายในคอมพาร์ตเมนท์ ซึ่งอาจน�ำไวรัสเข้า
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มาได้ มาตรการลดความเสีย่ งจ�ำเป็นต้องปฏิบตั ไิ ด้จริง
และคุ้มค่า เมื่อน�ำมาตรการลดความเสี่ยงเหล่านี้มา
พิจารณาแล้วจะต้องพิจารณาความไวของการประมาณ
ความเสีย่ งทีไ่ ด้ปรับแก้ไขแล้วต่อการเปลีย่ นแปลงของ
สภาพแวดล้อมความเสีย่ งนอกคอมพาร์ตเมนท์ดว้ ย จุด
ประสงค์คือเพื่อให้มั่นใจว่าความถูกต้องสมบูรณ์ของ
คอมพาร์ตเมนท์ และสถานะสุขภาพของคอมพาร์ตเมนท์
จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ใน
บริบทความเสี่ยงที่กว้างขึ้น
เพื่อน�ำระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของคอมพาร์ตเมนท์ไปปฏิบตั จิ ริง ควรมีการพัฒนาขัน้
ตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating
Procedures, SOPs) โดยมีรายละเอียดที่ระบุเส้น
ทางความเสี่ยงแต่ละเส้นทาง และก�ำหนดขั้นตอน
ส�ำหรับมาตรการลดความเสี่ยงอย่างชัดเจนที่จะใช้
เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยทางชีวภาพและป้องกันการน�ำ
เชื้อ ASFV เข้ามา และจัดท�ำเป็นเอกสาร การจัดท�ำ
SOP ควรจัดท�ำโดยผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก โดยร่วมมือกับทีมบริหารความเสีย่ งของ
คอมพาร์ตเมนท์ ต้องมีการตรวจสอบ SOP เป็นประจ�ำ
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิผล และอาจต้องแก้ไขหากบริบทของ
ความเสี่ยงเปลี่ยนไป จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
วัฒนธรรมการท�ำงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในหมู่
พนักงานทุกคนทีเ่ กีย่ วข้องกับแผนความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายนีส้ งิ่ ส�ำคัญคือต้องจัดให้
มีการฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้องและต่อเนือ่ งส�ำหรับพนักงาน
และหากเป็นไปได้ เจ้าหน้าทีห่ ลักควรมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ นอกจากนี้ควร
มีการจัดท�ำ SOP ในภาษาที่ใช้ในการท�ำงานของเจ้า
หน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องทัง้ หมดในคอมพาร์ตเมนท์ และควรมี
การฝึกอบรมทีเ่ หมาะสมแก่พนักงานทุกคน ขอแนะน�ำ
ให้ใช้โปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติตาม SOP (SOP
compliance monitoring programme, CMP) ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อบกพร่องต่างๆ ในการด�ำเนิน
การตาม SOP และประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพหรื อ
ความล้มเหลวทีอ่ าจเกิดขึน้ ของมาตรการลดความเสีย่ ง
ทีน่ ำ� มาใช้ CMP อาจเกีย่ วข้องกับการสัมภาษณ์พนักงาน
การสังเกตระหว่างการปฏิบตั งิ าน และการประเมินแบบ
เอกสารหรือรายงานตามความเหมาะสม ขอแนะน�ำ
ให้มีพนักงานที่รับผิดชอบ CMP โดยเฉพาะ นอกจาก
นี้ ควรมีการตรวจประเมินโดยอิสระเป็นระยะๆ [26]
โดยทั่วไป SOP ควรอธิบายสิ่งต่อไปนี้ [3]:
gก
 ารดำ�เนินการ

การบำ�รุงรักษา และติดตามมาตรการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
gก
 ารใช้การดำ�เนินการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างไร

ส่ ว นที่ 1

ห ลั ก การและการด� ำ เนิ นการ

g การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ
g การเก็บบันทึก และระยะเวลาทีก
่ ำ�หนดให้เก็บรักษาบันทึก
gข
 ั้นตอนการรายงานต่อหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ

ในกรณีทคี่ วามปลอดภัยทางชีวภาพเกิดความผิดพลาด
จ�ำเป็นต้องมีแผนฉุกเฉินซึ่งควรได้รับการออกแบบ
และจัดท�ำเป็นเอกสารอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ จุดประสงค์ของ
แผนฉุกเฉินประการแรกคือเพื่อป้องกันไม่ให้สถานะ
สุขภาพของคอมพาร์ตเมนท์ต้องเสียไป และเป็นการ
เตรียมพร้อมของคอมพาร์ตเมนท์เพือ่ ให้มกี ารด�ำเนิน
การที่จ�ำเป็นกรณีมี ASF เกิดขึ้น แผนฉุกเฉินควรอยู่
บนพืน้ ฐานของความเข้าใจในจุดทีค่ วามปลอดภัยทาง
ชีวภาพอาจเกิดการผิดพลาดได้ง่าย โดยอ้างอิงจาก
การวิเคราะห์ความไวของการปฏิบตั กิ ารประเมินความ
เสี่ยง ต้องก�ำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้
ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์และหน่วยงานสัตวแพทย์
ภาครัฐอย่างชัดเจนในระหว่างที่ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพเกิดความผิดพลาด [3]
ส�ำหรับรายละเอียดเฉพาะของแผนความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ รวมถึงค�ำอธิบายของระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และเนื้อหาของ SOP และแผน
ฉุกเฉิน ให้ผู้อ่านอ้างอิงถึง OIE Checklist on the
Practical Application of Compartmentalisation
ผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์อาจอ้างอิงถึงเอกสารของ
FAO/OIE เรือ่ ง Good practices for Biosecurity in
the pig sector: issues and options in developing
and transition countries เพือ่ ช่วยในการพัฒนาและ
ด�ำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ
[24] ‘Compartment checklist’ ตามผลลัพธ์ด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพทีจ่ ะน�ำไปสูค่ อมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF จะรวมอยู่ใน ภาคผนวก 5 ของแนวทาง
ปฏิบัติในการด�ำเนินการ

ผลที่คาดหวัง
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ใช้ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ (จัดท�ำเป็นแผน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ) ทีส่ ามารถป้องกันการเข้ามา
ของเชื้อ ASFV และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อมความเสีย่ ง ASF จากภายนอก (ซึง่ องค์
ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ตัง้ อยู)่ เพือ่ ให้
แน่ใจว่าสุกรทัง้ หมดและผลผลิตทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆภายใน
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASFV [8; 27] ระบบการจัดการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพยังสามารถรองรับความผิด
พลาดเล็กน้อยของมาตรการลดความเสีย่ งได้ นอกจาก
นีย้ งั ต้องสามารถควบคุมไวรัสภายในหน่วยต่างๆหรือ
หน่วยย่อยทีอ่ าจจะมีเชือ้ เพือ่ ลดความเสีย่ งในการแพร่
กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของคอมพาร์ตเมนท์
ประสิทธิภาพของระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพสามารถมีหลักฐานสนับสนุนได้ โดยการจัดท�ำ
เอกสารบันทึกผลกระทบของมาตรการลดความเสี่ยง
ต่อการประมาณความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเส้นทางความ
เสีย่ งต่างๆ ทีร่ ะบุไว้ในการปฏิบตั กิ ารประเมินความเสีย่ ง
สิ่งเหล่านี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อแผนความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและเอกสารการปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง
จะต้องเชื่อมโยงและอ้างอิงซึ่งกันและกัน
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ข้อก�ำหนดความปลอดภัยทางชี วภาพของคอมพาร์ตเมนท์
ส�ำหรับสัตว์ปีกพันธุ์
ข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัยทางชีวภาพส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์สัตว์ปีกแบ่งออกเป็น 'ลักษณะโครงสร้าง'
(เช่น คุณสมบัตคิ วามปลอดภัยทางชีวภาพทางกายภาพ) และ 'โปรโตคอลการจัดการ' (ระเบียบการปฏิบตั งิ าน
มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษาระดับความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นต�่ำที่จ�ำเป็น) มาตรการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพหลายๆ อย่างต้องได้รับการเสริมความเข้มแข็งเพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาที่มีความเสี่ยง
สูงที่ก�ำหนดไว้ ข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการเฝ้าระวังเหล่านี้แสดงไว้ส�ำหรับฟาร์มเลี้ยง
สัตว์และโรงฟักในก�ำหนดการคอมพาร์ตเมนท์ (Compartment schedules) ซึ่งหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ
British Poultry Council (www.britishpoultry.org.uk/about-bpc/defra-compartments/) นอกจาก
มาตรการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพแล้ว
ยังต้องมีการเฝ้าระวังอีกด้วย เพื่อสร้างความ
มั่นใจว่ามีการติดตามสถานะโรคของสถานที่
ต่างๆ ในคอมพาร์ตเมนท์อย่างต่อเนื่องตลอด
เวลา การเฝ้าระวังรวมถึง แต่ไม่จ�ำกัดเพียง
การรวบรวมตัวอย่างส�ำหรับการทดสอบในห้อง
ปฏิบัติการและการบันทึกข้อมูลการผลิตและ
รายงานการตายเป็นประจ�ำ เพื่อสังเกต
แนวโน้มในตัวแปรเหล่านี้ การเฝ้าระวังในห้อง
ปฏิบัติการจะเข้มข้นขึ้นในช่วงที่มีความเสี่ยง
สูงที่จะเป็นโรค การทดสอบจะถูกแบ่งระหว่าง
ห้องปฏิบัติการของรัฐและเอกชน โดยการ
ทดสอบในคอมพาร์ตเมนท์ส่วนใหญ่ด�ำเนินการ
โดยห้องปฏิบัติการเอกชน

แคนาดา

แผนความปลอดภัยทางชี วภาพของคอมพาร์ตเมนท์
ส�ำหรับ SALMONID GERMPLASM
แผนความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานการท�ำคอมพาร์ตเมนท์ระดับชาติของ
แคนาดา ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานแต่ละขั้น ซึ่งระบุถึงการน�ำโรคที่อาจเกิดขึ้นผ่าน
เส้นทางความเสี่ยงที่แตกต่างกัน มาตรฐานแห่งชาติได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐโดย
ปรึกษาหารือกับภาคเอกชน กรอบการวิเคราะห์ส�ำหรับการท�ำคอมพาร์ตเมนท์ได้รับการพัฒนาโดยนัก
ระบาดวิทยาจากส�ำนักงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (Canadian Food Inspection Agency, CFIA)
และน�ำไปใช้กับแต่ละกลุ่มผู้สมัครเพื่อประเมินความเสี่ยงของการน�ำโรคเข้ามาและก�ำหนดระดับการเฝ้า
ระวังที่จ�ำเป็น CFIA มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนด พัฒนา ด�ำเนินการ และปรับเปลี่ยนหากจ�ำเป็น
แผนการเฝ้าระวังเฉพาะส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์ ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์รับผิดชอบในการระบุสิ่งที่
ยังไม่เพียงพอในแผนการเฝ้าระวัง ผู้ประกอบการของคอมพาร์ตเมนท์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและด�ำเนินการตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ และลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่นเดียวกับการแจ้ง CFIA เกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยทาง
ชีวภาพใดๆ ที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนเฝ้าระวัง

ประสบการณ์
ของประเทศต่ า งๆ

สหราชอาณาจักร

ส่ ว นที่ 1

ห ลั ก การและการด� ำ เนิ นการ

ระบบการเฝ้ าระวั ง
วัตถุประสงค์ของระบบเฝ้าระวังของคอมพาร์ตเมนท์
คื อ เพื่ อ รั บ รองความถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ข อง
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASFV ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
หลัก และเพือ่ ให้ความมัน่ ใจว่าผลผลิตทัง้ หมดทีเ่ กิด
จากคอมพาร์ตเมนท์นนั้ ปลอดเชือ้ ASFV หรือความ
เสี่ยง ASFV ของผลผลิตต�่ำกว่าระดับที่ยอมรับได้
ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ควรท�ำงานร่วมกัน
อย่างใกล้ชดิ กับหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐในการ
ออกแบบระบบเฝ้าระวัง ASF [3] ระบบเฝ้าระวังของ
คอมพาร์ตเมนท์ตอ้ งเป็นไปตาม Terrestrial Code,
Chapter 1.4. on animal health surveillance
และ Chapter 1.5. on surveillance for arthropod
vectors of animal diseases รวมทัง้ ข้อค�ำแนะน�ำ
เฉพาะส�ำหรับการเฝ้าระวัง ASF ที่ก�ำหนดไว้ใน
Articles 15.1.28. ถึง 15.1.33 จากนัน้ เสนอให้หน่วย
งานสัตวแพทย์ภาครัฐอนุมัติระบบเฝ้าระวังเพื่อน�ำ
ไปปฏิบัติ ระบบเฝ้าระวังของคอมพาร์ตเมนท์ต้อง
ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานของความเข้าใจในเส้น
ทางความเสี่ยงและความส�ำคัญของแต่ละขั้นตอน
ตามเส้นทางนั้นต่อการแพร่กระจายของเชื้อ ASFV
ระบบการเฝ้าระวังจะต้องสามารถตรวจจับการเข้า
มาของเชื้อ ASFV ได้อย่างรวดเร็วเพียงพอที่ความ
เป็นไปได้ของผลผลิตของคอมพาร์ตเมนท์ที่อาจจะ
ติดเชื้อหรือปนเปื้อนด้วยเชื้อ ASFV และความน่า
จะเป็นทีผ่ ลิตผลเหล่านีจ้ ะออกจากคอมพาร์ตเมนท์
ยังคงต�่ำกว่าระดับที่ยอมรับได้ซึ่งระบุโดยผู้รับ
ผลผลิตเหล่านี้ [28] ระบบเฝ้าระวังควรปรับให้เข้า
กับสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของประเทศด้วย
และมีแนวโน้มว่าจะต้องมีองค์ประกอบทีด่ ำ� เนินการ
ทั้งภายในและภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ โดยค�ำนึง
ถึงลักษณะเฉพาะทางระบาดวิทยาของ ASF ตามที่
ระบุไว้ใน Article 15.1.28. ของ Terrestrial Code
ระบบเฝ้าระวังจ�ำเป็นต้องก�ำหนดเป้าหมายขัน้ ตอน
ส�ำคัญตามเส้นทางความเสีย่ งทีร่ วมอยูใ่ นปฏิบตั กิ าร
การประเมินความเสี่ยงได้แก่ การเข้ามาของเชื้อ
(Entry) การสัมผัสเชื้อ (Exposure) และผลที่ตาม
มา (Consequence) แต่ละรายการมีความส�ำคัญที่
จ�ำเพาะในการออกแบบระบบการเฝ้าระวัง ระบบเฝ้า
ระวังควรประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ทีก่ ำ� หนด
เป้าหมายขั้นตอนที่ส�ำคัญในเส้นทางความเสี่ยง
ควรส่งรายงานการเฝ้าระวังไปยังหน่วยงานสัตวแพทย์
ภาครัฐสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ ระบบเฝ้าระวังควรได้

รับการประเมินอย่างเป็นทางการเป็นประจ�ำตาม
แนวทางใน Article 1.4.3. ของ Terrestrial Code
on quality assurance of surveillance systems
และ Chapter 3 ของ OIE Guide to Terrestrial
Animal Health Surveillance [29]
ประสิทธิภาพของระบบการเฝ้าระวังควรได้รับการ
ประเมินส�ำหรับคุณลักษณะของความไว ความทัน
เวลา และความเป็นตัวแทน (sensitivity, timeliness
and representativeness) [30] ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลักควรเห็นด้วยกับค่าเป้าหมายส�ำหรับแต่ละ
คุณลักษณะทีใ่ ช้วดั คุณภาพการเฝ้าระวังเหล่านีเ้ มือ่
มีการจัดตัง้ คอมพาร์ตเมนท์ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมี
การประเมินประสิทธิผลในภาพรวมของระบบเฝ้าระวัง
ทัง้ หมดให้สมั พันธ์กบั วัตถุประสงค์และคุณลักษณะ
ด้านคุณภาพที่ตกลงกันไว้
ระบบการเฝ้าระวังจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการ
ผสมผสานทีเ่ หมาะสมขององค์ประกอบของการเฝ้า
ระวัง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะท�ำให้บรรลุคุณลักษณะ
ด้านคุณภาพตามเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ โดยมี
องค์ ป ระกอบการเฝ้ า ระวั ง ที่ อ ยู ่ ทั้ ง ภายนอก
คอมพาร์ตเมนท์ และภายในคอมพาร์ตเมนท์
ระบบการเฝ้าระวังควรจะมีการท�ำเป็นเอกสารที่
เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเฝ้าระวังที่สอดคล้องกับ
Chapter 1.4. on animal health surveillance ใน
Terrestrial Code the OIE Guide to Terrestrial
Animal Health Surveillance [31]

ข้อพิจารณาทัว่ ไปส�ำหรับการเฝ้าระวัง ASF

เกณฑ์การรายงาน
อะไร?
ในขณะทีน่ ยิ ามการเกิดโรคหรือการติดเชือ้ ASFV (เช่น
เคสยืนยัน ASF) ได้ก�ำหนดไว้ใน Article 15.1.1.
ของ Terrestrial Code หน่วยงานสัตวแพทย์ภาค
รัฐจะต้องก�ำหนดนิยามส�ำหรับกรณีที่สงสัยการติด
เชือ้ ASFV ด้วย (เช่น เคสสงสัย ASF) ซึง่ ตัง้ ไว้เป็น
มาตรฐานส�ำหรับกรณีทสี่ งสัยว่าอาจจะเกีย่ วข้องกับ
ASF มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การสอบสวนและการรายงาน
นิยามดังกล่าวควรจะต้องอธิบายอย่างชัดเจนอยู่
ในแผนการเฝ้าระวัง ASF ระดับประเทศ เพราะ
จะต้องใช้นิยามนี้ส�ำหรับภายในคอมพาร์ตเมนท์
ส่วนอื่นของประเทศ และโซนด้วย
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ผลที่คาดหวัง

อย่างไร?
เมื่อประเทศก�ำหนดค�ำจ�ำกัดความของเคสสงสัย
ASF บริบททางระบาดวิทยาเฉพาะของประเทศหรือ
โซนนัน้ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ASF และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
อืน่ ๆ (เช่น บริการห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ อี ยู)่ จะต้องน�ำมา
พิจารณาร่วมด้วย Chapter 15.1. ของ Terrestrial
Code มีค�ำนิยามของเคสยืนยัน ASF
เมือ่ มีการก�ำหนดค�ำจ�ำกัดความของเคสสงสัย ASF
สัตว์ที่มีอาการตรงกับนิยามเคสสงสัย รวมทั้งสัตว์
ที่มีอาการตามนิยามเคสยืนยันที่ระบุใน Article
15.1.1. ของ Terrestrial Code จะต้องรายงาน
หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐในทันที ตามระบบการ
รายงานโรคที่ก�ำหนดไว้ นอกจากนี้ตัวอย่างอื่นๆ
(เช่น อาหารสัตว์ สารพันธุกรรม และเนื้อ) อาจรวม
อยู่ในระบบเฝ้าระวังด้วยตามความเหมาะสม หาก
ตัวอย่างใดๆ เหล่านี้มีผลเป น็ บวกต่อการทดสอบ
ASFV ควรรายงานไปยังหน่วยงานสัตวแพทย์ภาค
รัฐทันที และเมือ่ ได้รบั รายงานหน่วยงานสัตวแพทย์
ควรเริม่ การสอบสวนอย่างเป็นทางการโดยเร็วทีส่ ดุ
และด�ำเนินการติดตามผลที่จ�ำเป็น [29]

หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐก�ำหนดค�ำจ�ำกัดความ
ให้เป็นมาตรฐานส�ำหรับเคสสงสัย ASF และเคส
ยืนยัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอบสวนและการ
รายงาน ค�ำจ�ำกัดความเหล่านี้ควรมีการจัดท�ำเป็น
เอกสารไว้ในแผนการเฝ้าระวัง ASF ระดับชาติ และ
สอดคล้องกับค�ำจ�ำกัดความเคส ASF ของ OIE ที่
ใช้ในประเทศหรือโซนตามความเหมาะสม มาตรการ
ลดความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องสัมพันธ์กับ
กรณีที่สงสัยหรือกรณีที่ยืนยัน
ตัวอย่างที่เป็นไปได้ของค�ำนิยามของเคสสงสัย
ASF ได้สรุปไว้ใน ตารางที่ 2 รวมทั้งค�ำนิยามของ
เคสสงสัย ASF และเคสทีส่ นั นิษฐานว่าจะเป็น ASF
บวก จากหน่วยงาน Animal and Plant Health
Inspection Service (APHIS) ของ United States
Department of Agriculture (USDA) กล่าวไว้
ใน Swine Haemorrhagic Fevers: African and
Classical Swine Fever Integrated Surveillance
Plan และค�ำนิยามของ OIE เกี่ยวกับสุกรที่ติด
เชื้อ ASFV ใน Article 15.1.1. ของ Terrestrial
Code [32]

ตารางที่ 2 ตัวอย่างค�ำนิยามของเคสจาก USDA และ OIE [29]
การแบ่งระดับเคส

นิยาม

เคสสงสัย
(USDA)

สัตว์มีอาการที่อาจจะเกี่ยวข้อง (เช่ น มีไข้ ชี พจรและอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น เซื่ องซึ ม เบื่อ
อาหาร นอนหมอบ อาเจียน ท้องเสีย มีน้ำ� มู ลปนเลือด มีขี้ตา แท้ง ผิวหนังแดง เสียการทรงตัว)
และมีข้อมู ลทางระบาดวิทยาสอดคล้องกับ ASF

เคสสงสัยว่าจะบวก
(USDA)

เคสสงสัย (ตามนิยามข้างบน) ที่มผี ลไม่เป็นลบต่อ ASFV จากการตรวจคัดกรองด้วย
polymerase chain reaction (PCR) หรือด้วยการตรวจหา ASFV antibodies โดยวิธกี าร
ตรวจแอนตีบอดี 2 วิธที ่ีแตกต่างกันจากห้องปฏิบัตกิ าร 2 แห่งทีไ่ ด้รบั การมอบหมายอย่างเป็น
ทางการ

เคสยืนยันว่าบวก
(OIE)

• สามารถแยกเชื้ อ ASFV ได้จากสุกร หรือ
• ตรวจพบแอนติเจนหรือสารพันธุ กรรมของเชื้ อ ASFV ในตัวอย่างจากสุกรที่มีอาการ หรือมี
วิการที่อาจจะเป็น ASF หรือ มีความเชื่ อมโยงทางระบาดวิทยากับเคสสงสัยหรือเคสยืนยัน ASF
หรือมาจากสุกรที่นา่ สงสัยเพราะมีประวัติท่ีเกี่ยวข้องหรือสัมผัสเชื้ อ ASFV หรือ
• ตรวจพบแอนตีบอดีต่อเชื้ อ ASFV จากสุกรที่มีอาการ หรือมีวกิ ารสอดคล้องกับโรค ASF
หรือมีความเชื่ อมโยงทางระบาดวิทยากับเคสสงสัยหรือเคสยืนยัน ASF หรือมาจากสุกรที่นา่
สงสัยเพราะมีประวัติท่ีเกี่ยวข้องหรือสัมผัสเชื้ อ ASFV

ส่ ว นที่ 1

ห ลั ก การและการด� ำ เนิ นการ

การชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ
อะไร?
การเฝ้าระวังอาจจะเกีย่ วข้องกับการใช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร
ในการทดสอบเพือ่ ชันสูตรโรคตามความจ�ำเป็น โดย
พิจารณาถึงสถานการณ์ทางระบาดวิทยาที่จ�ำเพาะ
ต่อ ASF ของประเทศหรือโซน ความสามารถของ
วิธีตรวจร่วมกับความชุกของการติดเชื้อจะมีผลต่อ
ข้อสรุปที่ได้จากการเฝ้าระวัง และควรเป็นสิ่งที่น�ำ
มาพิจารณาร่วมด้วยเมือ่ ออกแบบระบบการเฝ้าระวัง
และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง การเลือก
วิธที ดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรส�ำหรับ ASFV
ควรจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
ข้อแนะน�ำใน Chapter 3.8.1. ของ Terrestrial
Manual on African swine fever (infection with
African swine fever virus) [33] เพือ่ วัตถุประสงค์
ในการท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ความสามารถในการตรวจ
ชันสูตรและวิธที ดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้ในระบบ
การเฝ้าระวังควรสอดคล้องกับ Article 4.5.6. ของ
Terrestrial Code on diagnostic capacities and
procedures [8] ในการเฝ้าระวัง วิธกี ารรวมตัวอย่าง
(Pooled sampling) เลือด น�้ำลายจากสุกรมีชีวิต
สามารถจะพิจารณาใช้ได้ เพือ่ ประหยัดค่าใช้จา่ ยใน
การตรวจหาไวรัส [34; 35]

อย่างไร?
ห้องปฏิบัติการที่ท�ำการทดสอบเพื่อชันสูตร ASFV
ควรจะเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เป็นทางการ ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของ
หน่วยงานสัตวแพทย์ของรัฐ หรือได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานสัตวแพทย์ของรัฐ ห้องปฏิบัติการ
เอกชนของอุตสาหกรรมสุกรอาจจะสมัครขอการ
รับรองเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เป็นทางการโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ของรัฐ ด้วย
การตรวจประเมินความสามารถแต่ละด้านอย่าง
เหมาะสม โดยอ้างอิงมาตรฐานของ OIE หรือ
มาตรฐานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ห้องปฏิบัติการ
เหล่านีค้ วรมีการด�ำเนินการทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน
การรับรองคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารของ OIE ทีร่ ะบุไว้
ใน Chapter 1.1.5. ของ Terrestrial Manual วิธี
การและการทดสอบทางห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรส�ำหรับ
เชือ้ ASFV ทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารเหล่านีใ้ ช้ควรสอดคล้อง
กับข้อแนะน�ำทีใ่ ห้รายละเอียดไว้ใน Chapter 3.8.1.
ของ Terrestrial Manual ซึ่งต้องมีการทดสอบ
ความถูกต้องที่เหมาะสมตาม Validation of the
diagnostic testing methods ใน Chapter 1.1.6.
ของ Terrestrial Manual

นอกจากความสามารถด้านการตรวจวินิจฉัยของ
ห้องปฏิบัติการแล้ว ห้องปฏิบัติการที่ท�ำการตรวจ
เชื้อ ASFV ควรมีระบบการรายงานที่รวดเร็วไปยัง
หน่วยงานสัตวแพทย์ของรัฐ ผลตรวจที่ไม่สามารถ
สรุปได้ (inconclusive) หรือให้ผลบวก จะต้องมีการ
รายงานไปยังหน่วยงานสัตวแพทย์ของรัฐทันที และ
ส่งต่อตัวอย่างไปทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารอ้างอิงของประเทศ
หรือ OIE reference laboratory หรือห้องปฏิบัติ
การอ้างอิงอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม เพือ่ การตรวจ
ยืนยัน (confirmatory testing) [8; 36]

ผลที่คาดหวัง
การทดสอบในห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ วินจิ ฉัยเชือ้ ASFV
ในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ด�ำเนินการโดยห้อง
ปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเป็นทางการ ซึง่ มี
ความสามารถและขัน้ ตอนในการวินจิ ฉัยทีส่ อดคล้อง
กับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ระบุไว้ใน Terrestrial
Manual เพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของระบบเฝ้าระวัง ASF ของคอมพาร์ตเมนท์ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ต้องอาศัยความไวและความจ�ำเพาะ
ในการทดสอบวินจิ ฉัย ควรมีการตัง้ ระบบการรายงาน
ที่มีประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการเหล่านี้เพื่อการ
รายงานเคสต่างๆ ต่อหน่วยงานสัตวแพทย์ภาค
รัฐได้ทันท่วงที

การเฝ้าระวังภายใน
อะไร?
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเฝ้ า ระวั ง ภายในของ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF มี 2 ประการ:
gก
 ารตรวจจับเชือ
้ ASFV ทีเ่ ข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์
ได้อย่างรวดเร็ว
g การแสดงให้เห็นว่ากลุม
่ ประชากรในคอมพาร์ตเมนท์
ปราศจากเชื้อ ASFV

อย่างไร?
จากการด�ำเนินการประเมินความเสีย่ ง องค์ประกอบ
หลายอย่างของการเฝ้าระวังจะต้องน�ำมาด�ำเนินการ
โดยมีเป้าหมายที่ขั้นตอนที่ส�ำคัญในเส้นทางความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์แรกคือการแสดงให้
เห็นว่าคอมพาร์ตเมนท์นั้นปลอดจากเชื้อ ASFV
และประการที่สองคือ ถ้าเกิดมีการหลุดเข้ามาของ
เชือ้ ASFV จะสามารถตรวจจับได้อย่างรวดเร็วเพียง
พอที่จะท�ำให้โอกาสของผลผลิตที่ติดเชื้อหรือปน
เปื้อนเชื้อ ASFV ที่จะออกจากคอมพาร์ตเมนท์จะ
ไม่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ตามที่ตกลงร่วมกัน

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดในการตรวจจับเชื้อได้
อย่างรวดเร็วและการแสดงให้เห็นการปลอดจาก
เชื้อ ASFV อาจจะต้องใช้การผสมผสานขององค์
ประกอบการเฝ้าระวังเหล่านี้
g การเฝ้าระวังทางคลินิก

(Clinical surveillance)
ตามอาการที่สอดคล้องกับการติดเชื้อ ASFV

g การเฝ้าระวังสิง
่ ต่างๆ ทีเ่ ข้ามา (เช่น อาหารสัตว์ วัสดุ

และอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ และวัสดุรองพื้น)

g ก ารเฝ้ า ระวั ง ตามกลุ่ ม อาการ

(Syndromic
surveillance) ตามข้อมูลการเลี้ยงและการผลิต

g การเฝ้าระวังตามกลุ่มอาการ

(Mortality data) ของสุกร

ตามข้อมูลการตาย

g ก ารเฝ้ า ระวั ง อย่ า งมี เ ป้ า หมาย

(Targeted
surveillance) ที่ขั้นตอนสำ�คัญของเส้นทางความ
เสีย่ ง (เช่น การตรวจ ASFV ของสุกรขุนเป็นช่วงๆ)

gก
 ารเฝ้าระวังในโรงฆ่า

ประกอบด้วยการตรวจสัตว์
ก่อนและหลังเข้าฆ่า (ante- and post-mortem
surveillance) เช่น การเฝ้าระวังทางอาการของสุกร
ที่ตรวจก่อนเข้าฆ่า และอาจจะรวมทั้งการตรวจหา
เชื้อ ASFV จากซากสุกรที่คัดทิ้งในโรงฆ่า

ผลที่คาดหวัง
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ใช้องค์ประกอบการ
เฝ้าระวังภายในที่สามารถตรวจจับการปรากฏของ
ASFV เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติการที่เป็น
ไปได้ในการป้องกันผลผลิตที่ติดเชื้อหรือปนเปื้อน
ASFV ออกไปจากคอมพาร์ตเมนท์ และสามารถที่
จะแสดงให้เห็นสภาวะปลอดเชื้อ ASFV
 ภาคผนวก

8 และ ภาคผนวก 9 ให้แนวทาง
เพิม่ เติมส�ำหรับการเฝ ้าระวังภายใน
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

การตรวจจับได้อย่างรวดเร็ว
อะไร?
การตรวจจับเชือ้ ASFV ทีเ่ ข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์
ได้อย่างรวดเร็วเป็นวัตถุประสงค์ที่ส�ำคัญส�ำหรับ
ระบบเฝ้าระวังภายในคอมพาร์ตเมนท์ มีเป้าหมาย
ที่จะสร้างความมั่นใจที่เพียงพอต่อคู่ค้าว่าถ้ามีการ
ปรากฏของเชื้อ ASFV ในคอมพาร์ตเมนท์ขึ้นมา
จะสามารถตรวจพบได้อย่างรวดเร็วและกระตุ้นให้
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มีปฏิบัติการตอบสนองในทันที เพื่อลดความเสี่ยง
ที่ผลผลิตที่ติดเชื้อหรือปนเปื้อนเชื้อ ASFV จะออก
ไปจากคอมพาร์ตเมนท์จะไม่สูงกว่าระดับที่ยอมรับ
ได้ที่ตกลงกันไว้

อย่างไร?
เส้นทางความเสี่ยงและการประมาณความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องจะเป็นตัวบอกว่าที่จุดใดน่าจะเป็นจุดที่
สามารถตรวจจับเชื้อ ASFV ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อ
ตัดสินใจถึงองค์ประกอบต่างๆ ของการเฝ้าระวัง
ภายในคอมพาร์ตเมนท์ การพิจารณาหลักควรจะนึกถึง
ความซับซ้อนทางระบาดวิทยาของ ASFV เช่นการ
ขับเชือ้ ออกมาโดยไม่แสดงอาการได้ถงึ 2 วันก่อนที่
จะแสดงอาการ และระยะเวลาบ่มเชือ้ (incubation)
ที่ส่วนมากจะเท่ากับ 7 วัน แต่อาจจะได้ถึง 19 วัน
[37-41] เมือ่ น�ำลักษณะเหล่านีม้ าร่วมพิจารณา ความ
ไวของแต่ละองค์ประกอบ และของระบบเฝ้าระวังโดย
รวมจะต้องมีการปรับให้เหมาะสมอย่างรอบคอบเพือ่
การตรวจจับเชือ้ ได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ เป็นความจ�ำเป็น
เพื่อการรับรองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก [42; 43]
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลักจ�ำเป็นต้องให้ความเห็นและ
ความตกลงเกีย่ วกับคุณลักษณะและคุณภาพของการ
เฝ้าระวังในด้านของการตรวจจับเชือ้ ได้อย่างรวดเร็ว
เช่น การพิจารณาด้านความทันเวลา (timeliness)
มีการก�ำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม ด้านความไว
(sensitivity) ของการตรวจจับไวรัสที่เข้ามา มีการ
ก�ำหนดความไวที่ยอมรับได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อที่
ความเสีย่ งของการทีผ่ ลผลิตทีต่ ดิ เชือ้ หรือปนเปือ้ น
เชื้อ ASFV จะออกไปจากคอมพาร์ตเมนท์ไม่เกิน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ผลที่คาดหวัง
ในกรณีทรี่ ะบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ
เกิดความล้มเหลว ระบบการเฝ้าระวังภายในจะต้อง
สามารถตรวจจับเชื้อ ASFV ที่เกิดขึ้นได้เร็วที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น ระบบสามารถตรวจจับการ
มีเชื้อ ASFV ในหน่วยต่างๆ หรือหน่วยย่อยๆ ของ
คอมพาร์ตเมนท์ เพือ่ ที่จะได้มีการด�ำเนินการตอบ
สนองได้ทนั ที การปฏิบตั กิ ารต้องถูกด�ำเนินการในทันที
ตามทีร่ ะบุไว้ ในแผนตอบสนองฉุกเฉิน (contingency
plan) เพือ่ ป้องกันผลผลิตทีต่ ดิ เชือ้ หรือปนเปือ้ นเชือ้
ASFV ออกไปจากคอมพาร์ตเมนท์ ตามข้อก�ำหนด
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระดับความเสี่ยงของ
ASFV ที่ยอมรับได้ซึ่งได้มีการตกลงกันไว้
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การปลอดจากการติดเชื้อ
อะไร?
การเฝ้าระวังภายในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ควร
สอดคล้องกับเกณฑ์ทวั่ ไปทีร่ ะบุไว้ใน Articles 1.4.6.,
15.1.3. และ 15.1.5. ของ Terrestrial Code เพื่อ
แสดงให้เห็นการเป็นคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASFV

อย่างไร?
เพื่อแสดงให้เห็นว่าคอมพาร์ตเมนท์นั้นปลอดจาก
เชื้อ ASFV องค์ประกอบของการเฝ้าระวังภายใน
ควรจะมีบริบททีเ่ ฉพาะต่อ ASF ทีส่ อดคล้องกับบทที่
เกี่ยวข้องใน Terrestrial Code เช่น Chapter 1.4.
on animal health surveillance, and diseasespecific Chapter 15.1. on infection with ASFV
และควรจะไม่มีการติดเชื้อ ASFV เกิดขึ้น เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายนีต้ อ้ งปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเบือ้ งต้น
3 ประการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อยเท่าที่มีการเฝ้า
ระวัง ASF เกิดขึ้น เหล่านี้คือ [31]
gA
 SF

เป็นโรคที่ต้องรายงาน (notifiable disease)
ในประเทศหรือโซน
g มีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าตามที่ระบุใน Article
1.4.5. ของ Terrestrial Code ในสุกร
gม
 ีมาตรการป้องกันการเข้ามาของเชื้อ ASFV
การปลอดจาก ASF หมายถึงการที่ไม่มีการติดเชื้อ
ASFV ในกลุม่ ประชากรของคอมพาร์ตเมนท์ การเฝ้า
ระวังภายในคอมพาร์ตเมนท์จะต้องสามารถแสดง
ให้เห็นถึงการปลอดจากการติดเชื้อ ASFV ตามที่
ระบุไว้ใน Terrestrial Code ที่ระดับความเชื่อมั่น
(level of confidence) ทีย่ อมรับโดยผูม้ สี ว่ นได้สว่ น
เสียหลัก จึงหมายความว่าการติดเชื้อ ASFV หาก
เกิดขึน้ ก็เกิดขึน้ น้อยกว่าสัดส่วนทีก่ ำ� หนด (เช่น 5%)
ของกลุ่มประชากร [31]
ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์จะต้องตกลงกับผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียหลัก ได้แก่ หน่วยงานสัตวแพทย์ภาค
รัฐ คู่ค้า ถึงระดับคุณลักษณะทางคุณภาพของการ
เฝ้าระวังทีต่ อ้ งการ เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
รวมถึงความไว และความเป็นตัวแทน (sensitivity
and representativeness)
 ภาคผนวก

8 ให้แนวทางเพิม่ เติมในการ
พัฒนาการเฝ ้าระวังภายในคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF

ผลที่คาดหวัง
การเฝ้าระวังภายในคอมพาร์ตเมนท์ควรสามารถ
แสดงให้เห็นถึงการปลอดจากการติดเชื้อ ASFV ที่
ระดับความเชือ่ มัน่ ทีก่ ำ� หนด และความชุกของไวรัส
ASFV ทีใ่ ช้ในการออกแบบ ซีง่ ได้ตกลงกับผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียหลัก รวมทั้งคู่ค้าด้วยหากเป็นไปได้

การเฝ้าระวังภายนอก
อะไร?
ประเทศหรือโซนที่คอมพาร์ตเมนท์ส่วนต่างๆ หรือ
ส่วนย่อยของคอมพาร์ตเมนท์ตง้ั อยูค่ วรจะต้องมีระบบ
การเฝ้าระวัง ASF ทางเลือกขององค์ประกอบการ
เฝ้าระวังภายนอกของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ และคุณลักษณะของ
คุณภาพของแผนการเฝ้าระวัง ASF ในระดับชาติ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริง เป็นไปได้ที่องค์ประกอบ
ของแผนการเฝ้าระวังระดับชาติจะเป็นส่วนหนึง่ ของ
การเฝ้าระวังภายนอกของคอมพาร์ตเมนท์
ส่วนมากแผนการเฝ้าระวังระดับชาติจะเป็นบางส่วน
ถ้าไม่ทงั้ หมดจะเป็นของแผนการเฝ้าระวังภายนอก
ของคอมพาร์ตเมนท์ และจ�ำเป็นที่จะต้องมีความ
สามารถในการตรวจจับการเปลีย่ นแปลงทางระบาด
วิทยาด้านนอกของคอมพาร์ตเมนท์ทอี่ าจจะกระตุน้
ให้ความเสี่ยงของ ASF สูงกว่าระดับที่ยอมรับได้
ในสถานการณ์ ที่ บ ริ บ ททางระบาดวิ ท ยาของ
คอมพาร์ตเมนท์เรียกร้องให้มีการด�ำเนินการองค์
ประกอบใดๆ ของการเฝ้าระวังภายนอกที่ยังไม่มี
การด�ำเนินการโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ (เช่น การเฝ้าระวัง ASF
ในเห็บเปลือกอ่อน) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจาก
ความต้องการของคอมพาร์ตเมนท์ในการที่จะเฝ้า
ระวังบางองค์ประกอบควรจะต้องน�ำมาพิจารณา
เพื่อระบุหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีท�ำเป็นเอกสารด้วย

อย่างไร?
ส�ำหรับการเฝ้าระวังภายนอก การเฝ้าระวังตามความ
เสี่ยง (risk-based surveillance) ที่สอดคล้องกับ
การประเมินปัจจัยเสีย่ งต่างๆ น่าจะเป็นแนวทางทีม่ ี
ประสิทธิผลทีส่ ดุ ตามค�ำแนะน�ำเรือ่ งการเฝ้าระวังใน
สัตว์ใน Chapter 1.4. ของ Terrestrial Code องค์
ประกอบการเฝ้าระวังภายนอกของคอมพาร์ตเมนท์

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —

ควรมี เ ป้ า หมายที่ ห น่ ว ยทางระบาดวิ ท ยา
(epidemiological unit) ซึ่งอาจจะมีอิทธิพลต่อ
ความเสี่ยงที่อยู่ในเส้นทางความเสี่ยงที่จะน�ำเชื้อ
ASFV เข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์ นี่อาจจะหมาย
ถึงหน่วยที่มีความเกี่ยวข้องทางระบาดวิทยาที่ใกล้
ชิดกับหน่วยงานต่างๆ หรือหน่วยย่อยต่างๆ ของ
คอมพาร์ตเมนท์ [8]
สถานภาพ ASF ของประเทศหรือโซนทีค่ อมพาร์ตเมนท์
ตั้งอยู่มีอิทธิพลต่อองค์ประกอบของการเฝ้าระวัง
ภายนอก โครงสร้างของเส้นทางความเสี่ยงในการ
เข้ามาของเชื้อ ASFV สู่คอมพาร์ตเมนท์ ร่วมกับ
การประมาณความเสีย่ งของแต่ละขัน้ ตอนในปฏิบตั ิ
การประเมินความเสี่ยง ซึ่งควรจะได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ
จุดหรือเป้าหมายที่ควรจะมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ยกตัวอย่างเช่นคอมพาร์ตเมนท์แห่งหนึ่งตั้งอยู่ใน
ประเทศหรือโซนที่ปลอด ASF แผนการเฝ้าระวัง
ASF ระดับชาติโดยมากจะขึ้นอยู่กับการรายงาน
โรคโดยเกษตรกรและการเฝ้าระวังตามชายแดนซึง่
เป็นองค์ประกอบของการเฝ้าระวัง ทัง้ นีแ้ ผนอาจจะ
มีความแตกต่างออกไปขึน้ กับระบาดวิทยาของ ASF
ในสภาพจริงของสิง่ แวดล้อมภายนอกคอมพาร์ตเมนท์
ในสถานการณ์เช่นนั้น องค์ประกอบการเฝ้าระวัง
ภายนอกที่จ�ำเพาะต่อ ASF ของคอมพาร์ตเมนท์
ตามทีก่ ำ� หนดใน Article 15.1.32. ของ Terrestrial
Code มุง่ เป้าหมายไปทีส่ กุ รป่าหรือสุกรจรจัด / สุกร
ที่หากินเอง (feral pig) ในพื้นที่รอบๆ แต่ละองค์
ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์ รวมทัง้ ฟาร์มสุกรทีใ่ ช้
วิธีโปรยอาหารเลี้ยงสุกร ก็อาจจะเพียงพอ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจจับเชื้อ ASFV ที่เข้า
มาในประเทศได้อย่างรวดเร็ว สุกรที่ป่วยหรือตาย
อาจจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส ASFV โดย
มีพนื้ ฐานการประเมินความเสีย่ งและทางเศรษฐกิจ
ทีเ่ หมาะสม [29] ส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์ทตี่ งั้ อยูใ่ น
ประเทศหรือโซนที่ไม่ปลอดจาก ASF อาจจะต้องมี
องค์ประกอบอื่นๆ ของการเฝ้าระวังภายนอกเพิ่ม
เติม ขึน้ กับผลการประเมินความเสีย่ ง เพือ่ ทีจ่ ะระบุ
เป้าหมายเพิ่มเติมส�ำหรับการเฝ้าระวัง ปัจจัยเสี่ยง
ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับเส้นทางความเสีย่ งควรจะต้อง
น�ำมาพิจารณา เช่น การมีเชื้อ ASFV อยู่ในสุกรป่า
สุกรจรจัด / สุกรทีห่ ากินเอง (feral pig) สุกรทีเ่ ลีย้ ง
แบบปล่อย (outdoor free-ranging) เห็บเปลือก
อ่อน และมีสถานทีผ่ ลิตสุกรภายนอกคอมพาร์ตเมนท์
ตัวอย่างเช่นองค์ประกอบการเฝ้าระวังเพิ่มเติม
อาจจะอาศัยการสังเกตอาการทางคลินิกในสุกรที่
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มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ASFV ตามผลของ
การประเมินความเสีย่ ง เช่น สุกรทีอ่ ยูต่ ดิ กับประเทศ
หรือโซนที่ไม่ปลอด ASF
องค์ประกอบต่างๆของการเฝ้าระวังภายนอกจะต้อง
ก�ำกับดูแลโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานของ OIE ที่เกี่ยวข้อง มัน
อาจจะเป็นประโยชน์ที่จะท�ำความตกลงไว้ล่วงหน้า
กับคู่ค้าเกี่ยวกับระดับของคุณลักษณะของคุณภาพ
ของแผนการเฝ้าระวัง

ผลที่คาดหวัง
องค์ ป ระกอบของเฝ้ า ระวั ง ภายนอกของ
คอมพาร์ตเมนท์ได้ดำ� เนินการโดยเป็นส่วนหนึง่ หรือ
เกือ้ กูลกับแผนการเฝ้าระวัง ASF ของประเทศ และ
มีความไวที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความเป็น
ตัวแทนและความทันเวลา สามารถที่จะระบุการ
เปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของเชื้อ ASFV ภายนอก
คอมพาร์ตเมนท์ สัมพันธ์กับเส้นทางความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับคอมพาร์ตเมนท์ ข้อมูลเหล่านั้นจะได้
ใช้เพือ่ การตรวจสอบว่ามันเปลีย่ นค่าประมาณความ
เสี่ยงต่างๆ ในเส้นทางความเสี่ยงหรือไม่ และท้าย
ที่สุดคือค่าการประมาณความเสี่ยงโดยรวมของ
คอมพาร์ตเมนท์
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การท� ำ เครื่ อ งหมายประจ� ำ ตั ว สั ต ว์ และระบบตรวจสอบย้ อ นกลั บ
ส� ำ หรั บ สุ ก รและผลิ ต ภั ณ ฑ์ และสิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ น� ำ เข้ า มาใน
คอมพาร์ ต เมนท์
อะไร?
การท�ำเครื่องหมายประจ�ำตัวสัตว์ และระบบตรวจ
สอบย้อนกลับส�ำหรับสุกรและผลิตภัณฑ์ และสิ่ง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่น�ำเข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์
จะต้องมีระบบที่เชื่อถือได้ในการติดตามตลอดห่วง
โซ่อปุ ทานทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพาร์ตเมนท์ ระบบเช่น
นี้จะสามารถท�ำให้ติดตามตรวจสอบทั้งไปข้างหน้า
และย้อนกลับในทุกขัน้ ตอนของห่วงโซ่อปุ ทานทีเ่ ข้า
มา/ภายใน/และภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ นี่เป็น
ด้านทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะให้ความมัน่ ใจกับผูร้ บั ผลผลิตจาก
คอมพาร์ตเมนท์ถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของ
คอมพาร์ตเมนท์ในภาพรวม ในกรณีที่มีการติดเชื้อ
ASFV เกิดขึ้น ระบบนี้จะท�ำให้สามารถแก้ไขข้อ
ผิดพลาดของระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่า
คอมพาร์ตเมนท์จะเลือกใช้ระบบใดส�ำหรับการบ่งชี้
ตัวสัตว์และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ควร
จะสอดคล้องกับ Chapters 4.2. และ 4.3. ของ
OIE Terrestrial Code และ Article 4.5.3. on
traceability systems และ Chapters 5.10.
ถึง 5.11. for animals and animal products
intended for export
การตรวจสอบย้ อ นกลั บ เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ
ประสิทธิภาพในการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ
การตรวจสอบย้อนกลับของสุกรและผลิตภัณฑ์ยงั จะ
ให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าผลิตผลนั้น
มาจากคอมพาร์ตเมนท์และปลอดจาก ASFV ยิง่ ไป
กว่านัน้ การตรวจสอบย้อนกลับยังท�ำให้การเรียกคืน
สินค้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหากมีการติด
เชื้อ ASFV เกิดขึ้น [1; 8; 27] ประเทศและโซนที่
คอมพาร์ตเมนท์ตงั้ อยูก่ จ็ ำ� เป็นต้องมีการด�ำเนินการ
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับของสุกรและผลิตภัณฑ์
สุกรด้วย แม้วา่ จะสุกรและผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ จะไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับคอมพาร์ตเมนท์

อย่างไร?
การตรวจสอบย้อนกลับสุกรและผลิตภัณฑ์สุกร รวม
ทัง้ การท�ำเครือ่ งหมายประจ�ำตัวสัตว์ควรจะเป็นความ
รับผิดชอบของหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ [44]
นอกจากนีส้ งิ่ ต่างๆ ทีน่ ำ� เข้าสูค่ อมพาร์ตเมนท์ เช่น
อาหารสัตว์ ก็จ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับ
ได้ การด�ำเนินการและบังคับใช้การท�ำเครื่องหมาย

ประจ�ำตัวสัตว์และระบบตรวจสอบย้อนกลับใน
ประเทศหรือโซนควรมีรายละเอียดอยู่ในโปรแกรม
การท�ำคอมพาร์ตเมนท์ระดับชาติ การมีระบบการ
ท�ำเครือ่ งหมายตัวสัตว์และการตรวจสอบย้อนกลับ
ในคอมพาร์ตเมนท์เป็นสิง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีเพือ่ การ
รับรองคอมพาร์ตเมนท์ ดังนัน้ หน่วยงานสัตวแพทย์
ภาครัฐจึงต้องมัน่ ใจว่าคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
มีระบบการท�ำเครือ่ งหมายตัวสัตว์และการตรวจสอบ
ย้อนกลับทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ อาจจะเป็นรายตัวสัตว์
หรือเป็นกลุม่ ก็ได้ ขึน้ อยูก่ บั ประเภทการผลิต การท�ำ
เครือ่ งหมายประจ�ำตัวสัตว์ และการขึน้ ทะเบียน หาก
เป็นระบบทีท่ ำ� เป็นกลุม่ จะต้องมีการแสดงหลักฐาน
ที่น่าเชื่อถือว่าไม่มีผลเสียกับการตรวจสอบไปข้าง
หน้าและข้างหลังของสุกรแต่ละตัวหรือผลิตภัณฑ์
ระบบการท�ำเครือ่ งหมายตัวสัตว์และการตรวจสอบ
ย้อนกลับควรมีองค์ประกอบตามนี้ [3]:
g คำ�บรรยายถึงวิธีการทำ�เครื่องหมายประจำ�ตัวสัตว์

ไม่ว่าจะเป็นรายตัวหรือเป็นกลุ่ม หากใช้การทำ�
เครื่องหมายประจำ�ตัวสัตว์แบบเป็นกลุ่มแทนที่จะ
เป็นรายตัว ระบบนั้นจะต้องให้การตรวจสอบย้อน
กลับทีเ่ ชือ่ ถือได้สำ�หรับสัตว์ทอี่ ยูใ่ นกลุม่ และจะต้อง
ผ่านการอนุมตั แิ ละตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วย
งานสัตวแพทย์ภาครัฐ
g บันทึกที่อย่างน้อยที่สุดจะต้องมีคือการระบุรุ่นของ
สุกร (Batch identification) รวมทั้งที่มาและการ
เคลื่อนย้ายของสัตว์และสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
gก
 ลไกการตรวจประเมินของระบบนี้ รวมทัง้ ความถีแ
่ ละ
ขบวนการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น การรายงานผลการ
ตรวจประเมินและการทำ�การแก้ไข (corrective action)

ผลที่คาดหวัง
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF มีที่ตั้งอยู่ในประเทศ
หรือโซนที่มีระบบการท�ำเครื่องหมายประจ�ำตัว
สัตว์และระบบการตรวจสอบย้อนกลับในสุกรและ
ผลิตภัณฑ์จากสุกรด�ำเนินการอยู่ คอมพาร์ตเมนท์
มีการน�ำระบบการท�ำเครือ่ งหมายประจ�ำตัวสัตว์และ
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับไปใช้ที่สามารถเชื่อม
โยงข้อมูลได้ สามารถให้การตรวจสอบย้อนกลับ
ในระดับที่เพียงพอตลอดทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องใน
ห่วงโซ่อุปทานของสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร โดย
ค�ำนึงถึงมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องของ OIE และ Codex
Alimentarius รวมทั้งข้อก�ำหนดของคู่ค้า [44]

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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การด� ำ เนิ น การ
กระบวนการด�ำเนินการคอมพาร์ตเมนท์เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ
และบุคคลที่สามที่มีความสนใจ Chapter 4.4. on zoning and compartmentalisation และ
Chapter 4.5. on the application of compartmentalisation ใน Terrestrial Code ให้แนวทาง
การพิจารณาทั่วไปของการท�ำคอมพาร์ตเมนท์ [2] เมื่อเริ่มจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์จะต้องท�ำตาม
ข้อก�ำหนดเหล่านี้อย่างเคร่งครัด ร่วมกับบทอื่นๆ ใน Terrestrial Code กระบวนการที่ส�ำคัญต่างๆ
ได้ให้รายละเอียดไว้ในตอนนี้ โดยที่ภาพรวมของขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันในกระบวนการจัดตั้ง
คอมพาร์ตเมนท์ได้สรุปไว้ในแผนภูมิใน ภาคผนวก 2

บทบาทและ
ความรับผิดชอบ

C

hapter 4.5. ของ Terrestrial
Code, on the application of
compartmentalisation และ
Article 4.4.2. on general
considerations of zoning and
compartmentalisation ให้แนวทางเกีย่ วกับบทบาท
และหน้าทีข่ องภาครัฐ (หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ)
ภาคเอกชน (ผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์) และบุคคล
ทีส่ ามทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินการคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF
ภาคเอกชนและบุคคลที่สามส่วนมากจะเกี่ยวข้อง
ด้านการด�ำเนินการทางธุรกิจของคอมพาร์ตเมนท์

ส่วนภาครัฐจะเกี่ยวข้องกับการที่คอมพาร์ตเมนท์
จะมีส่วนช่วยปรับปรุงสุขภาพสัตว์และสวัสดิภาพ
สัตว์ในภาพรวมได้อย่างไร โดยใช้การด�ำเนินการ
มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพที่เหมาะสม
เพื่อความมั่นใจของความต่อเนื่องทางธุรกิจและ
ความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานของสุกร ภาครัฐยัง
มีความรับผิดชอบในการตรวจยืนยันและการให้การ
รับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของคอมพาร์ตเมนท์
การท�ำงานร่วมกันโดยแต่ละภาคส่วนท�ำตามบทบาท
ของตัวเองอย่างครบถ้วนในกระบวนการด�ำเนินการ
จะท�ำให้สามารถจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์ที่แข็งแรง
ทนทานได้ [45]

หน่ ว ยงานสั ต วแพทย์ ภ าครั ฐ
หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐจะต้องแสดงให้เห็นถึง
บทบาทตามภาระหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับนโยบายด้าน
สุขภาพสัตว์ โดยการใช้การก�ำกับดูแลตามกรอบ
กฎหมายทีเ่ หมาะสม มีงบประมาณทีพ่ อเพียง และการ
จัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานสัตวแพทย์
ภาครัฐควรรับผิดชอบในการให้รายละเอียดของ
โปรแกรมการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ระดับประเทศ
รวมถึง (หรืออาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้) การตั้งข้อ
ก�ำหนดที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข การก�ำกับดูแลและ
การตรวจประเมินทีเ่ กีย่ วข้อง การออกใบรับรองแบบ
สากลส�ำหรับการค้า เป็นต้น ความรับผิดชอบเหล่า
นีแ้ ละโครงสร้างของหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐที่
ก�ำกับดูแลกิจกรรมเหล่านีจ้ ะต้องมีคำ� อธิบายทีช่ ดั เจน
และมีการจัดท�ำไว้เป็นเอกสาร [46]

ส่ ว นที่ 1

ห ลั ก การและการด� ำ เนิ นการ

ประเทศผู ้ ส่ ง ออก
ความรับผิดชอบเบื้องต้นของหน่วยงานสัตวแพทย์
ภาครัฐในบทบาทผูป้ ระสานงานคือการรายงานการ
เกิดโรค ASF ในประเทศ โซน หรือคอมพาร์ตเมนท์
แก่ OIE และประเทศคู่ค้า เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และอ�ำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการทางสัตวแพทย์ควรมีการประเมินตาม
Chapter 3.2. on the evaluation of Veterinary
Services ใน Terrestrial Code [47] นอกจากนี้
บทบาทของหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐในประเทศ
คู่ค้าก็จะต้องอธิบายให้ชัดเจนด้วย
หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐในประเทศผูส้ ง่ ออกควร
ทีจ่ ะแสดงให้หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐในประเทศ
ผูน้ ำ� เข้าถึงพืน้ ฐานในการกล่าวอ้างว่าคอมพาร์ตเมนท์
นั้นๆ ปลอดจาก ASF ประเทศผู้ส่งออกควรจะ
สามารถให้หลักฐานโดยผ่านทางเอกสารที่มีข้อมูล
รายละเอียดให้แก่ประเทศผูน้ ำ� เข้า เพือ่ แสดงให้เห็น
ว่าประเทศผูส้ ง่ ออกได้ดำ� เนินการตามข้อแนะน�ำใน
Terrestrial Code ส�ำหรับการจัดตั้งและการรักษา
คอมพาร์ตเมนท์ [1; 5; 8]
โดยทั่วไปแล้วความรับผิดชอบของหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐของประเทศผูส้ ง่ ออกจะถูกก�ำหนด
เอาไว้ในกรอบของข้อกฎหมายและข้อก�ำหนด ซึ่ง
อาจรวมถึง แต่ไม่จ�ำกัดเฉพาะสิ่งเหล่านี้

gก
 ารพิสูจน์ให้เห็นว่ามีมาตรการการควบคุม

คอมพาร์ตเมนท์ที่มีประสิทธิภาพ ได้ดำ�เนินการ
ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและข้อกำ�หนดของ
โปรแกรมการทำ�คอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาติ
g ดำ�เนินการตรวจประเมินอย่างสม่ำ�เสมอเพื่อ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF ด้วยความถี่ที่เหมาะสมตาม
สถานการณ์ทางระบาดวิทยาของ ASF ใน
ประเทศหรือโซนภายนอกคอมพาร์ตเมนท์
และให้ขอ้ มูลแก่หน่วยงานสัตวแพทย์ของภาครัฐ
ในประเทศผู้นำ�เข้าหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
ดัดแปลงระบบการจัดการทั่วไปของแผนความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของคอมพาร์ตเมนท์
gก
 ารออกใบรับรองเพื่อยืนยันว่าสินค้ามาจาก
คอมพาร์ตเมนท์ทไี่ ด้รบั การรับรองว่าปลอด ASF
gก
 ารให้เลขหมายประจำ�ตัวและการให้การรับรอง
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF เพือ่ วัตถุประสงค์ใน
การค้าทัง้ ภายในและต่างประเทศตามทีก่ ล่าวไว้
ใน Article 5.3.7. ของ Terrestrial Code
g ใ ห้ขอ
้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องตามทีป่ ระเทศผูน้ ำ�เข้าร้องขอ
ตามที่ระบุไว้ใน Article 5.1.3. ของ Terrestrial
Code [47]
หน่วยงานสัตวแพทย์ของภาครัฐอาจจะมอบ
หมายความรับผิดชอบบางอย่างตามทีเ่ ห็นว่าจำ�เป็น
แก่หน่วยงานที่เป็นบุคคลที่สามที่ได้รับการรับรอง
และมีการกำ�กับดูแลอย่างเหมาะสม

ประเทศผู ้ น� ำ เข้ า
การให้การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
เป็นการยอมรับทั้งสองฝ่ายระหว่างประเทศคู่ค้า
หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐในประเทศผูน้ ำ� เข้าควร
พิจารณาให้การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์ที่เกี่ยวข้อง
ถ้ามาตรการเหมาะสม รวมถึงมาตรการทีแ่ นะน�ำใน
Terrestrial Code ได้น�ำมาปรับใช้ และหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐในประเทศผู้ส่งออกสามารถที่จะ
พิสูจน์ยืนยันและแสดงให้เห็นว่าคอมพาร์ตเมนท์มี
สถานภาพตามที่อ้างจริงๆ [1; 8; 47] ความรับผิด
ชอบของประเทศผู้น�ำเข้าในการออกใบรับรองให้
กับสินค้าที่เกี่ยวข้องควรจะสอดคล้องกับ Article

5.1.2. ของ Terrestrial Code [47] ในเรื่องการ
ยอมรับคอมพาร์ตเมนท์ ประเทศผู้น�ำเข้าควรมีการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบของ
ประเทศ ว่าจะยอมรับคอมพาร์ตเมนท์เพื่อการน�ำ
เข้าสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ขั้นตอนเช่นนี้ควร
มีกรอบระยะเวลาทีเ่ หมาะสมโดยอ้างอิงถึง Article
5.3.7. ของ Terrestrial Code on the sequence
of steps to be taken in establishing a zone
or compartment and having it recognised for
international trade purposes [48]
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ภาคเอกชน
ผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์มสี ถานภาพเป็นเอกชน
ผูร้ บั ผิดชอบคอมพาร์ตเมนท์ ซึง่ มีภาระผูกพันในการ
จัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอในการจัดตั้งและบ�ำรุง
รักษาคอมพาร์ตเมนท์ โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐซึง่ ด�ำเนินมาตรการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ผลประโยชน์สาธารณะทัง้ ในด้านเศรษฐกิจและ
ความมัน่ คงทางอาหาร ผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์
รวมทั้งภาคเอกชนอื่นๆ ที่น่าสนใจควรเลือกที่จะ
มาเข้าร่วม หรือถูกเชิญให้เข้าร่วมโดยหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐ เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการสร้าง
โปรแกรมการท�ำคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ระดับ
ชาติ ที่สอดคล้องกับ Terrestrial Code โดยทั่วไป
ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ควรรับผิดชอบ
gก
 ารจัดตัง
้ สิง่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ ทีเ่ หมาะสม
ในคอมพาร์ตเมนท์ เช่น อาคารและอุปกรณ์ ที่
สอดคล้องกับข้อกำ�หนดด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
g ควบคุมและกำ�กับดูแลคอมพาร์ตเมนท์เพื่อรักษา
สถานะไว้ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อกำ�หนด
ของโปรแกรมการทำ�คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
ของชาติ และสร้างความมัน่ ใจว่าข้อมูลและเอกสาร
ต่างๆ เป็นปัจจุบัน และพร้อมเสมอหากหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐร้องขอ
g การประเมินความเสี่ยง การเฝ้าระวังโรคภายใน
คอมพาร์ตเมนท์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ASF ตามความจำ�เป็น ตามแผนความปลอดภัย

ทางชีวภาพจัดทำ�ขึ้นสำ�หรับระบบการจัดการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพทั่วไปที่นำ�มาใช้ใน
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF กิจกรรมเหล่านี้ควร
อยู่ภายใต้การตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐหรือบุคคลที่สามที่เหมาะสม
g การตรวจสอบภายในและภายนอกอย่างสม่ำ�เสมอ
เพือ่ ให้การรับรองความน่าเชือ่ ถือของความสมบูรณ์
ของคอมพาร์ตเมนท์
gก
 ารสื่อสารอย่างใกล้ชิดและมีโครงสร้างกับหน่วย
งานสัตวแพทย์ภาครัฐสำ�หรับเคสสงสัย และการ
รายงานโรค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิด
ขึ้นกับมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ และ
มาตรการเฝ้าระวัง [49]

บุ ค คลที่ สาม
บุคคลที่สามโดยมากจะเกี่ยวข้องในการสร้างและ
รักษาความถูกต้องสมบูรณ์ของคอมพาร์ตเมนท์ดว้ ย
[50] ตามหลักการในการบรรยายถึงคอมพาร์ตเมนท์
ทุกอาชีพที่มีความสามารถที่ส�ำคัญในเรื่องที่เกี่ยว
กับค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพาร์ตเมนท์จะต้องถูก
ระบุเอาไว้ [3] ในบริบทนี้ บุคคลที่สามอาจรวมถึง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพต่างๆ เช่น นักระบาดวิทยา สัตวแพทย์
เอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสัตวแพทย์ ผู้ตรวจ
ประเมิน บริษัทยา และองค์กรอื่นๆ ที่จัดหาสินค้า
หรือบริการทีเ่ กีย่ วข้องให้กบั คอมพาร์ตเมนท์ [8; 49]

บุคคลที่สามอาจด�ำเนินการโดยตรงภายใต้หรือ
ท�ำสัญญาโดยผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์หรือ
หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ภาครัฐ กิจกรรมทีด่ ำ� เนิน
การโดยบุคคลทีส่ ามโดยพืน้ ฐานแล้วควรท�ำให้มนั่ ใจ
ได้ว่าการท�ำงานที่ราบรื่นของคอมพาร์ตเมนท์ เช่น
การให้บริการทางเทคนิคทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการด�ำเนิน
งานของผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ โดยเฉพาะ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังภายใน การตรวจ
ประเมินทั้งภายในและภายนอก และการวางแผน
รับมือเหตุฉุกเฉิน [8]

ส่ ว นที่ 1

ห ลั ก การและการด� ำ เนิ นการ

การด� ำ เนิ น การ

ความร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน

ก

ารจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์ไม่ได้
เป็นเพียงมาตรการอ�ำนวยความ
สะดวกทางการค้า แต่ยังเป็น
เครือ่ งมือในการปรับปรุงสุขภาพ
สัตว์ โดยการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และเพื่อลดความน่าจะเป็น
และผลกระทบจากการระบาดของโรค [50] แม้ว่า
ความคิดริเริม่ ในการจัดตัง้ คอมพาร์ตเมนท์โดยปกติ
มาจากภาคเอกชน และงานส่วนใหญ่ที่ต้องท�ำเพื่อ
สร้างส่วนนัน้ เป็นความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการ
คอมพาร์ตเมนท์ หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐยัง
คงรับผิดชอบในการให้การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์
และรับรองสถานะสุขภาพของประชากรสัตว์ใน
คอมพาร์ตเมนท์ [51] เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีใ่ หญ่ขน้ึ
หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐควรมีแรงกระตุน้ ในการ
ท�ำความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (publicprivate partnerships, PPPs) กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องในภาคปศุสัตว์และสัตวแพทย์ [50]

ความร่วมมือสู่ประสิทธิภาพ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะช่วยให้
กระบวนการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ประสบความ
ส�ำเร็จอย่างมาก การท�ำงานร่วมกันในลักษณะนีช้ ว่ ย
ให้สามารถใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดในแวดวง
สัตวแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [45]

ประเทศสมาชิกควรแน่ใจว่าคอมพาร์ตเมนท์ได้รบั การ
พัฒนาโดยความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ระหว่างหน่วย
งานสัตวแพทย์ภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
[50] หลังจากนั้นผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์
และหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐควรท�ำงานร่วมกัน
เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตกลงกันของคอมพาร์ตเมนท์
[45] ผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์ และหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐจะต้องแสดงความโปร่งใสในระดับ
สูงในการร่วมงานกัน [45] ตาม OIE Public–private
partnership handbook หน่วยงานด้านสัตวแพทย์
ภาครัฐควรยุติการก�ำกับดูแลที่เข้มงวดเกินไป ใน
ขณะที่อนุญาตให้ภาคเอกชนมีความยืดหยุ่นใน
การด�ำเนินการท�ำคอมพาร์ตเมนท์ภายใต้การมี
ส่วนร่วม และการแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ โดยต้องค�ำนึงถึงความเท่าเทียม
กัน [45] หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐมีหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบสู ง สุ ด ในการตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ า
คอมพาร์ตเมนท์นั้นมีประสิทธิภาพ และการให้การ
รับรองใดๆ ในระดับประเทศหรือระดับสากลบนพืน้ ฐาน
ของคอมพาร์ตเมนท์นนั้ เชือ่ ถือได้ ดังนัน้ หุน้ ส่วนใน
ภาคเอกชนจะต้องตกลงและเห็นด้วยกับระบบการ
ติดตามและประเมินคอมพาร์ตเมนท์ และด�ำเนินการ
แก้ไขหรือเพิกถอนการรับรองของคอมพาร์ตเมนท์
ตามความจ�ำเป็น
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บราซิ ล

ในบราซิล ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (public-private partnerships, PPPs) มีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการก�ำหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนและการด�ำเนินงานของคอมพาร์ตเมนท์
เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสามารถในการปฏิบัติได้และเงื่อนไขการรับรองของหน่วยงานด้าน
สัตวแพทย์ภาครัฐ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคู่ค้า หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ภาครัฐควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าเงื่อนไขการรับรองได้ให้ความมั่นใจและการรับประกันทีเ่ พียงพอถึงความเข้มแข็งทนทานด้าน
สุขอนามัยของคอมพาร์ตเมนท์ แม้จะเผชิญกับสภาวะทางระบาดวิทยาภายนอกในลักษณะที่ไม่เอื้ออ�ำนวย
ในลักษณะนี้ PPPs มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในการระบุปจั จัยเสีย่ งทัง้ หมดส�ำหรับการน�ำเชือ้ และการแพร่กระจาย
ของโรคที่เกี่ยวข้อง และการก�ำหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยงที่เหมาะสม รัฐบาลบราซิล
ก�ำหนดกระบวนการที่จ�ำเป็นตามหลักการของ
ความไว้วางใจและความชัดเจนที่สนับสนุน
จากวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ยังคงเปิดรับความ
สามารถของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 'กฎ' ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ การรวบรวมและการรวม
ข้อมูลที่มีคุณภาพดีจากภาคเอกชนเป็นพื้น
ฐานของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน มีคณะ
ท�ำงานที่ได้จัดตั้งขึ้นส�ำหรับกรณีเฉพาะด้วย
ตัวแทนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
บริษัทต่างๆ ที่สนใจในการพัฒนามาตรฐาน
และแนวทางในการด�ำเนินการคอมพาร์ตเมนท์

แอฟริกาใต้

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนามาตรฐานส�ำหรับการ
อนุมัติคอมพาร์ตเมนท์
เพื่อให้คอมพาร์ตเมนท์เป็นที่ยอมรับ หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐต้องมั่นใจในความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบ
คอมพาร์ตเมนท์ สิง่ นีต้ อ้ งการการก�ำกับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพและการเฝ้าระวังโรคของคอมพาร์ตเมนท์
ในแอฟริกาใต้มาตรฐานส�ำหรับการอนุมัติคอมพาร์ตเมนท์ ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือกับภาคเอกชนแล้ว
รับรองโดยหน่วยงานผู้มีอ�ำนาจของประเทศ (National Competent Authority) โดยลงนามและเผยแพร่อย่าง
เป็นทางการใน Veterinary Procedural Notice สัตวแพทย์เอกชนที่มีหน้าที่โดยเฉพาะต้องตรวจเยี่ยม
คอมพาร์ตเมนท์สม�่ำเสมอ ผู้มีอ�ำนาจระดับจังหวัดได้รับรายงานเกี่ยวกับการรักษาความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติ
ตามกฎของคอมพาร์ตเมนท์ เจ้าหน้าที่จังหวัดจะไปเยี่ยมทุกคอมพาร์ตเมนท์อย่างน้อยปีละครั้ง จากนั้นจึง
แนะน�ำหน่วยงานผู้มีอ�ำนาจของประเทศ เพื่อขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุ ตามค�ำแนะน�ำของจังหวัดดังกล่าว
หน่วยงานระดับชาติอนุมัติ ขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุทุกคอมพาร์ตเมนท์ และในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม จะระงับหรือ
ยกเลิกการขึ้นทะเบียน ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่กับการตรวจประเมินเพิ่มเติมโดยคณะเฉพาะกิจ หน่วยงานระดับชาติ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด
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กรอบการก�ำกับดูแล

ป

ระเทศสมาชิกต้องจัดตัง้ โปรแกรมการท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาติ ซึ่ง
ต้องได้รับการสนับสนุนโดยกรอบ
การก�ำกับดูแลที่อาจแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศหรือโซน [50] ภาค
ผนวก 4 ให้แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมการท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาติเพื่อก�ำหนดกรอบ
การก�ำกับดูแลของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
ส�ำหรับประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ อ�ำนาจในการก�ำกับ
ดูแลมาจากกฎหมายทางสัตวแพทย์ทเี่ ฉพาะหรือใน
รูปแบบของบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชน
และหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ หรือรูปแบบอื่น
ตามความเหมาะสม [50] ไม่ว่าจะด�ำเนินการโดย
วิธีใด กรอบการก�ำกับดูแลเป็นข้อก�ำหนดเบื้องต้น
ส�ำหรับการก�ำกับดูแลทีด่ ขี องการท�ำคอมพาร์ตเมนท์
เพื่อสนับสนุนให้เกิด PPPs สัตวแพทย์ภาครัฐต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริการทัง้ หมดทีใ่ ห้บริการโดย
ภาคเอกชนอยูภ่ ายใต้อาณัตติ ามกฎหมายของหน่วย
งานสัตวแพทย์ภาครัฐและภายใต้บทบัญญัติทาง
กฎหมายของประเทศ [45] ที่ส�ำคัญที่สุดหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐ ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอบ
กฎหมายที่มีอยู่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการท�ำงานของ
คอมพาร์ตเมนท์ในด้านต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ
หรือระดับสากล [50]
ตาม Article 3.4.4. ของ Terrestrial Code on
drafting veterinary legislation กฎหมายทาง
สัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพาร์ตเมนท์ควร

g ร า่ งในลักษณะทีก
่ ำ�หนดชัดเจนถึงอำ�นาจ สิทธิ ความ

รับผิดชอบ และข้อผูกพัน (เช่น 'กฎเกณฑ์')
gม
 ีความถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ� ไม่คลุมเครือ และ
ใช้คำ�ศัพท์ที่สม่ำ�เสมอ
g รวมเฉพาะคำ�จำ�กัดความที่จำ�เป็นและเกี่ยวข้องกับ
ประเทศของตน
g ไม่มีคำ�จำ�กัดความหรือบทบัญญัติที่สร้างความขัด
แย้งหรือทำ�ซ้ำ�โดยไม่จำ�เป็น
g ร ะบุขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

gจ
ด
ั ให้มกี ารใช้บทลงโทษและกำ�หนดการลงโทษตาม

สัดส่วนความผิดหรือเพือ่ การป้องปราม ทัง้ ทางอาญา
หรือทางปกครอง ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
g เ มื่อมีความเกี่ยวข้อง กำ�หนดให้มีการรวบรวม
การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมไว้ภายใต้
กฎหมายทางสัตวแพทย์
g ม
 ีการจัดหาเงินทุนที่จำ�เป็นสำ�หรับการดำ�เนิน
การกิจกรรมทั้งหมดของผู้มีอำ�นาจรับผิดชอบ
(Competent Authority) หรือกิจกรรมเหล่านี้ควร
ได้รบั การสนับสนุนโดยการจัดหาเงินทุนทีเ่ หมาะสม
ตามระบบงบประมาณของประเทศ
g แ ละระบุ ว่ า เมื่ อ ใดที่ ก ฎหมายมี ผ ลบั ง คั บ ใช้
และมี ผ ลต่ อ กฎหมายที่ มี อ ยู่ ก่ อ นหน้ า นี้ ที่
คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายรอง
กรอบการกำ�กั บ ดู แ ลของโปรแกรมการทำ�
คอมพาร์ตเมนท์ ASF ของประเทศ ควรจะสามารถ
เป็นพื้นฐานสำ�หรับการดำ�เนินการเพื่อจัดการกับ
องค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับขัน้ ตอนการส่งออกและ
การออกใบรับรองทางสัตวแพทย์ [7] ข้อกำ�หนดการ
รับรองสัตวแพทย์และหลักการของใบรับรองระบุไว้
ใน Articles 5.2.2. และ 5.2.3. ของ Terrestrial
Code ตามลำ�ดับ [52]

ผลที่คาดหวัง
หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การพัฒนาและก�ำหนดกรอบการก�ำกับดูแลส�ำหรับ
โปรแกรมการท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF ของประเทศ
ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ PPP ประสบการณ์
กับ ASF และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรแกรมการ
ท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF ของประเทศต้องประกอบ
ด้วยองค์ประกอบต่างๆ ส�ำหรับการจัดตั้งและการ
บ�ำรุงรักษาคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF เช่น บทบาท
และความรับผิดชอบ มาตรฐานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ค�ำอธิบายเกีย่ วกับขัน้ ตอนการวินจิ ฉัยในห้อง
ปฏิบตั กิ าร และขัน้ ตอนการก�ำกับดูแลและการตรวจ
สอบอย่างเป็นทางการ
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ประเทศไทย

ในเดือนกรกฎาคม 2006 กรมปศุสัตว์แห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่องการด�ำเนินการจัดตั้ง
คอมพาร์ตเมนท์ส�ำหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกเชิงพาณิชย์ เพื่อปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของฟาร์มทั้งหมดให้มีมาตรฐานเดียวกันและเพื่อรักษาสถานภาพปลอดโรคไข้หวัดนกของฟาร์ม
ดังกล่าว บริษัทสัตว์ปีกที่ประสงค์จะจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์ปลอดโรคไข้หวัดนกต้องลงนาม
ใน MOU กับกรมปศุสัตว์ เพื่อการนี้ กรมปศุสัตว์จึงได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อก�ำหนด
ส�ำหรับการจัดตั้งและการด�ำเนินการคอมพาร์ตเมนท์ปลอดโรคไข้หวัดนก โดยอ้างอิง
มาตรฐาน OIE ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน
ตลอดจนคณะสัตวแพทย์ต่างๆ
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การสมัครขอการรับรอง
คอมพาร์ตเมนท์
ของภาคอุ ตสาหกรรม

ต

ามกรอบการก�ำกับดูแลโปรแกรม
การท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF ของ
ประเทศสมาชิก ผู้ประกอบการ
คอมพาร์ตเมนท์ควรส่งค�ำขอไปยัง
หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ พร้อม
ด้วยเอกสารข้อเสนอคอมพาร์ตเมนท์ที่ครอบคลุม
พร้อมคู่มือการปฏิบัติงานของคอมพาร์ตเมนท์
และ/หรือเอกสารประกอบอืน่ ๆ ทีเ่ หมาะสม อธิบาย
องค์ประกอบและด้านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ
คอมพาร์ตเมนท์ และให้หลักฐานที่ชัดเจนถึงการ
ประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยทางชีวภาพ
การเฝ้าระวัง การตรวจสอบย้อนกลับ และวิธปี ฏิบตั ิ
ในการจัดการที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์
ทีส่ ามารถน�ำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและ
สม�่ำเสมอ [8; 27] ควรมีข้อมูลเพียงพอในใบสมัคร
เพื่อให้ค�ำอธิบายถึงนิยามและรายละเอียดของ
คอมพาร์ตเมนท์ตามประเด็นต่างๆ ที่ระบุไว้ใน
เอกสารแนวทางปฏิบัติเล่มนี้

อาจใช้ ภาค
ผนวก 10 เป็นแนวทางในการเตรียมคู่มือ
ปฏิบัติการของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

 ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์
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การอนุมัติให้การรับรอง
คอมพาร์ตเมนท์
อะไร?
เพื่อการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ข้อเสนอการท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ ASF ต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของโปรแกรมการท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับ
ชาติ การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพและการจัดการของคอมพาร์ตเมนท์ที่
ขอการรับรองต้องได้รับการตรวจยืนยันความถูก
ต้องด้วยการตรวจประเมินที่เหมาะสม ในบทนี้จะ
เน้นที่การด�ำเนินการตรวจประเมินและเกณฑ์การ
อนุมัติคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ซึ่งขึ้นอยู่กับ
สถานะ ASF ของประเทศหรือโซนทีค่ อมพาร์ตเมนท์
นั้นตั้งอยู่

อย่างไร?
หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ภาครัฐควรประเมิน
ใบสมัครคอมพาร์ตเมนท์โดยการทบทวนเอกสาร
และการตรวจประเมินในสถานที่จริงของผู้สมัคร
คอมพาร์ตเมนท์ตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณา
ว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดของโปรแกรมการท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาติหรือไม่ [5; 8; 27]
ในการประเมินเพื่อการขึ้นทะเบียนครั้งแรกของ
ผู้สมัครคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF หน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐควรมอบหมายผู้ตรวจประเมิน
ที่ได้รับการรับรองจากภายในหน่วยงานสัตวแพทย์
ภาครั ฐ หรื อ จากบุ ค คลที่ ส ามอิ ส ระอื่ น ๆ เพื่ อ
ด�ำเนินการตรวจประเมินองค์ประกอบทั้งหมดของ
คอมพาร์ตเมนท์อย่างครอบคลุม
 ภาคผนวก

6 ให้เกณฑ์การประเมินเพื่อ
อ้างอิงเป็นแนวทาง เฉพาะในกรณีที่องค์
ประกอบทั้งหมดของคอมพาร์ตเมนท์ที่สมัคร
ผ่านการตรวจประเมิน หน่วยงานสัตวแพทย์
ภาครัฐอาจอนุมัติคอมพาร์ตเมนท์ที่สมัคร
อย่างเป็นทางการว่าเป็นคอมพาร์ตเมนท์ที่
ปลอด ASF ได้

หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐมีหน้าที่รับผิดชอบ
สูงสุดในกระบวนการตรวจประเมิน หากหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐนั้นไม่ได้เป็นผู้ด�ำเนินการตรวจ
ประเมินด้วยตัวเอง จะต้องมีกลไกที่เหมาะสมใน
การดูแลกระบวนการตรวจประเมินโดยบุคคลทีส่ าม
ทีเ่ ป็นอิสระ หลังจากอนุมตั เิ อกสารการสมัครทีส่ ง่ มา
แล้ว ผูต้ รวจประเมินทีไ่ ด้รบั การรับรองซึง่ ได้รบั มอบ
หมายจากหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ จะต้องด�ำเนิน
การตรวจประเมินเบื้องต้น ณ สถานที่ของผู้สมัคร
ตามความเหมาะสม ส�ำหรับการขึน้ ทะเบียนครัง้ แรก
องค์ประกอบทั้งหมดของคอมพาร์ตเมนท์จะต้อง
ได้รับการตรวจประเมิน ซึ่งรวมถึงทุกด้านของ
คอมพาร์ตเมนท์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียงการ
ประเมินจุดควบคุมวิกฤตและขั้นตอนการปฏิบัติ
งานมาตรฐานที่ใช้ภายในคอมพาร์ตเมนท์ การ
ตรวจสอบสถานะสุขภาพของประชากรสัตว์ภายใน
คอมพาร์ตเมนท์ ทบทวนการปฏิบัติการประเมิน
ความเสีย่ ง และการตรวจสอบระบบการจัดการและ
เฝ้าระวังความปลอดภัยทางชีวภาพส�ำหรับส่วน
ประกอบที่บูรณาการกันของคอมพาร์ตเมนท์
 ภาคผนวก

7 ให้ตวั อย่างกระบวนการตรวจ
สอบเพื่อเป็นแนวทาง

ผูต้ รวจประเมินบุคคลทีส่ ามควรปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
ต่อไปนี้เพื่อให้ได้รับการรับรอง
gค
 วรเข้าร่วมและสำ�เร็จหลักสูตรการฝึกอบรมผู้

ตรวจประเมินคอมพาร์ตเมนท์ในหลักสูตรที่เป็นที่
ยอมรับ และมีการอบรมเพื่อทบทวนหรือเพิ่มเติม
ให้เป็นปัจจุบนั เพือ่ รับรองความสามารถของผูต้ รวจ
ประเมินเป็นประจำ�
g ผต
ู้ รวจประเมินทีผ่ า่ นการรับรองควรลงทะเบียนและ
รับรองอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานสัตวแพทย์
ภาครัฐ ในฐานะผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการรับรอง
เพื่ออำ�นวยความสะดวกในการกำ�หนดมาตรฐาน
ของการตรวจประเมินโดยผูต้ รวจประเมินทีต่ า่ งกัน
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หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ หรือบุคคลภายนอกที่
เหมาะสมอาจจัดโปรแกรมการปฐมนิเทศสำ�หรับผู้
มีโอกาสเป็นผู้ตรวจประเมิน เพื่อฝึกอบรมพวกเขา
ให้ดำ�เนินการตรวจประเมินอย่างถูกต้องแม่นยำ�
และมีความสม่ำ�เสมอ โปรแกรมนี้อาจรวมถึงการ
ตรวจประเมินจำ�ลองและการทบทวนเอกสาร อาจมี
การจัดหาเครือ่ งมือตรวจประเมินอย่างเป็นทางการ
เช่น เช็กลิสต์ สำ�หรับผูม้ โี อกาสเป็นผูต้ รวจประเมิน
เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ [53]
gพ
 วกเขาจะต้องไม่มีผลประโยชน์ท บ
ั ซ ้อนกับฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคอมพาร์ตเมนท์ หรือกำ�ลัง
สมัครขอการรับรองคอมพาร์ตเมนท์
การตรวจประเมินไม่ควรเป็นกิจกรรม "ครั้งเดียว
จบ" คอมพาร์ตเมนท์ที่ได้รับอนุมัติจะต้องมีการ
ตรวจประเมินภายในและภายนอกอย่างสม่ำ�เสมอ
เพือ่ การรับประกันอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีรายละเอียด
ตามด้านล่าง
ในขณะทีค่ าดว่าจะสร้างคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
ในประเทศหรือโซนทีม่ สี ถานะปลอด ASF ก็ถอื ว่ามี
ความเป็นไปได้ทจี่ ะสร้างคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
ในประเทศหรือโซนที่ไม่ปลอดจาก ASF
สำ�หรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ที่จะจัดตั้งขึ้น
ในประเทศหรือโซนที่ไม่ปลอด ASF ผู้ยื่นขอรับรอง
คอมพาร์ตเมนท์ควรยื่นใบสมัครกับหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐสำ�หรับการขึ้นทะเบียนครั้งแรก
และผ่านระยะเวลาและขั้นตอนพิจารณาคุณสมบัติ
เพื่อแสดงสภาพปลอดจากการติดเชื้อ/โรค หน่วย
งานสัตวแพทย์ภาครัฐหรือบุคคลที่สามที่เหมาะสม
ภายใต้การกำ�กับดูแลของหน่วยงานสัตวแพทย์
ภาครัฐควรดำ�เนินการตรวจประเมินอย่างละเอียด
และครอบคลุมสำ�หรับการทบทวนเอกสารและการ
ประเมินเบื้องต้นของคอมพาร์ตเมนท์ตามความ
เหมาะสม และตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ หน่วย
งานภาครัฐต้องอนุมตั มิ าตรการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและการจัดการกำ�กับดูแลของผูข้ อการรับรอง
คอมพาร์ตเมนท์ เมือ่ ผลการตรวจประเมินเป็นทีน่ า่
พอใจ และปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
ปกติเป็นที่คาดหวังว่าจะมีการสร้างเสริมมาตรการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพและการเฝ้าระวัง โดย
พิจารณาถึงสภาวะไม่ปลอด ASF ของประเทศหรือ
โซนที่คอมพาร์ตเมนท์ตั้งอยู่
เมื่อข้อเสนอการทำ�คอมพาร์ตเมนท์ได้รับการ
อนุมัติ คู่มือปฏิบัติการ และมาตรการความ

ปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการทีด่ ำ�เนินการโดย
คอมพาร์ตเมนท์ท่ีเสนอขอการรับรอง รวมทั้งข้อ
กำ�หนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานสัตวแพทย์จะ
กำ�หนดวันที่สำ�หรับการประกาศรับรองอย่างเป็น
ทางการ เมือ่ หมดช่วงระยะเวลาให้คอมพาร์ตเมนท์
มีคณ
ุ สมบัตปิ ลอด ระยะเวลาทีร่ อให้ครบคุณสมบัติ
ควรยาวพอที่จะให้ความมั่นใจว่าคอมพาร์ตเมนท์มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของการปลอด
ASF การรับรองระดับนีจ้ ะเป็นพืน้ ฐานในการต่อรอง
และข้อตกลงหลักเกณฑ์การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์
ระหว่างคู่ค้า ในช่วงระยะเวลาที่ให้การรับรอง
ควรมีการควบคุมดูแลโดยสัตวแพทย์อย่างต่อเนือ่ ง
โดยเฉพาะสัตวแพทย์ทไี่ ด้รบั การรับรองจากหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐ รวมถึงการเฝ้าระวัง ASF ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับระบาดวิทยา ASF ของประเทศหรือโซนที่
คอมพาร์ตเมนท์ตงั้ อยู่ และการประเมินความเสีย่ งที่
เกีย่ วข้องกับคอมพาร์ตเมนท์ ตัวอ่อนสุกร เและสาร
ทางพันธุกรรมอืน่ ๆ อาจถูกนำ�เข้าสูค่ อมพาร์ตเมนท์
ในช่วงระยะเวลาระหว่างรอคุณสมบัตคิ รบ แต่ตอ้ งเป็น
ไปตามมาตรฐานใน Articles 15.1.8. ถึง 15.1.13.
ของ Terrestrial Code สุกรในคอมพาร์ตเมนท์ทขี่ อ
การรับรอง ควรผ่านช่วงการรับรองอย่างสมบูรณ์ โดย
ควรกำ�หนดไว้ในโปรแกรมการทำ�คอมพาร์ตเมนท์
ASF ของประเทศ เพื่อให้ได้รับการรับรองว่ามีต้น
กำ�เนิดจากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF โดยต้อง
ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ เมื่อสิ้นสุดระยะ
เวลารอคุณสมบัติครบ หน่วยงานสัตวแพทย์ภาค
รัฐควรดำ�เนินการตรวจประเมินอีกครั้งเพื่อตรวจ
สอบคอมพาร์ตเมนท์ทขี่ อการรับรอง และตรวจสอบ
บันทึกการควบคุมดูแลและเอกสารของสัตวแพทย์
เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ตลอดจนกิจกรรมและผลการเฝ้าระวัง
ASF รวมทัง้ ข้อกำ�หนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง หากผลการ
ตรวจประเมินเป็นที่น่าพอใจ หน่วยงานสัตวแพทย์
จะรับรองคอมพาร์ตเมนท์ท่ีขอการรับรองเป็น
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ทีไ่ ด้รบั อนุมตั อิ ย่างเป็น
ทางการ โดยคำ�นึงถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
[32; 45]

 ภาพที่

2 แสดงแผนผังการท�ำงานที่สรุป
กระบวนการ กล่องสีแดงระบุขั้นตอนเพิ่มเติม
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำเนินการและการอนุมัติ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ในประเทศหรือ
โซนที่ไม่ปลอด ASF

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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ภาพที่ 2 แผนผังการท�ำงานส�ำหรับการด�ำเนินการและการอนุมัติคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

ในประเทศหรือโซนที่ไม่ปลอด ASF

ผู ้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์
ยื่นค�ำร้องขอรับรอง
คอมพาร์ตเมนท์
อย่างเป็ นทางการ

การอนุมัติคอมพาร์ตเมนท์ขึ้นอยู ่กับผล
การตรวจประเมินโดยหน่วยงานสัตวแพทย์
ภาครัฐ จากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
เกี่ยวข้องว่าเป็ นที่น่าพอใจ

หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐด�ำเนินการ
ตรวจประเมินอีกครัง้ เพื่อตรวจสอบ
คอมพาร์ตเมนท์ให้สอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัยทางชี วภาพ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาครบคุณสมบัติ

หน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาค
รัฐตรวจสอบ
ค�ำร้อง

ค�ำร้องขอการรับรอง
คอมพาร์ตเมนท์ผ่านการอนุมัติ
เริ่มต้นระยะเวลาให้ครบคุณสมบัติ
ตามทีไ่ ด้ตกลงเงื่อนไขกับคู่ค้า

หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ ด�ำเนินการตรวจ
ประเมินเพื่อตรวจสอบว่ามาตรฐานของ
คอมพาร์ตเมนท์นัน้ สอดคล้องกับกรอบการ
ก�ำกับดูแลและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ดูแลสุขภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง และ
ด�ำเนินการเฝ้าระวังโรค ASF ในระหว่าง
ช่ วงเวลาให้ครบคุณสมบัติ และมีการ
บันทึกเป็ นเอกสารอย่างเหมาะสม

หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ
ตัดสินใจว่าจะอนุมัติ
คอมพาร์ตเมนท์หรือไม่
ตามผลการตรวจประเมิน

ผลที่คาดหวัง
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ที่ขอการรับรอง เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการ
ที่ก�ำหนดในโปรแกรมการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ของชาติ ได้รับการรับรองโดยการตรวจประเมิน
อย่างครอบคลุม ซึ่งด�ำเนินการโดยผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการรับรองภายใต้การก�ำกับดูแลของหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐ

การใช้ผูต้ รวจประเมินจากบุ คคลที่สาม
ด้วยประโยชน์ที่ได้รับจากการท�ำคอมพาร์ตเมนท์ของภาคเอกชน จ�ำนวนค�ำขอจดทะเบียนคอมพาร์ตเมนท์อาจ
เกินขีดความสามารถการให้บริการโดยตรงโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ เพื่อตอบสนองต่อปัญหานี้ รัฐบาล
ของบราซิลยอมรับการรับรองโดยหน่วยงานบุคคลที่สาม ให้เป็นข้อก�ำหนดเบื้องต้นส�ำหรับการให้การยอมรับ
ของคอมพาร์ตเมนท์ในประเทศ และการบ�ำรุงรักษาในคอมพาร์ตเมนท์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนกและปลอด
โรคนิวคาสเซิลส�ำหรับสัตว์ปีกพันธุ์ อย่างไรก็ตาม จ�ำเป็นต้องสร้างกลไกที่แข็งแกร่งส�ำหรับความร่วมมือกับ
หน่วยงานบุคคลที่สามในกระบวนการขึ้นทะเบียนคอมพาร์ตเมนท์ และสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุผล
รัฐบาลต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระเบียบปฏิบัติของคอมพาร์ตเมนท์ที่ยนื่ ค�ำขอขึ้นทะเบียนนั้นมีอยู่และ
ตรวจสอบได้โดยหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐเพื่อให้สามารถรับรองผลิตภัณฑ์ได้

ประสบการณ์
ของประเทศต่ า งๆ

บราซิ ล
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การด� ำ เนิ น การ

การเผยแพร่เกี่ยวกับคอมพาร์ตเมนท์
ที่ได้รับการรับรอง
อะไร?
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการค้าสุกรระหว่าง
ประเทศหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องที่มีต้นก�ำเนิดจาก
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ หน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐของประเทศผู้ส่งออกมีหน้าที่
รับผิดชอบในการรักษาความโปร่งใสของข้อมูลที่
เกีย่ วข้องกับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
ส�ำหรับคูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

อย่างไร?
ข้อมูลที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF ทีไ่ ด้รบั อนุมตั คิ วรเผยแพร่โดยหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐของประเทศผู้ส่งออกและเตรียม
พร้อมส�ำหรับคูค่ า้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยอาจจะเผยแพร่ผา่ นช่องทางทีส่ าธารณชนเข า้
ถึงได้ เช่น บนเว็บไซต์ทางการ ในวารสารทางการ
บนกระดานประกาศ หรือในสิง่ พิมพ์ของหน่วยงาน
สัตวแพทย์ [54]

ประเทศสมาชิกที่ตอ้ งการเผยแพร่ประกาศด้วย
ตนเอง (Self-declaration) เกีย่ วกับคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF ในเว็บไซต์ OIE ควรจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ของ OIE Terrestrial Code การเผยแพร่ประกาศ
ด้วยตนเองเกี่ยวกับสถานะปลอดโรคจะได้รับการ
จัดการตาม OIE self-declaration SOPs
 SOP

ส�ำหรับการประกาศด้วยตนเองและบาง
ตัวอย่างของการประกาศด้วยตนเองเกีย่ วกับ
สถานะปลอดโรคของสมาชิก OIE สามารถ
ศึกษาได้ผา่ นลิงก์ต่อไปนี:้
www.oie.int/animal-health-in-theworld/self-declared-disease-status/.
[55]

ผลที่คาดหวัง
หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐของประเทศผู้ส่งออก
จะรักษาความโปร่งใสของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
คอมพาร์ตเมนท์ทไี่ ด้รบั อนุมตั ผิ า่ นการเผยแพร่ผา่ น
ช่องทางทีเ่ ป็นทางการและเข้าถึงได้ของสาธารณชน
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การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์
ระหว่างคู่ค้า
อะไร?
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างหน่วย
งานคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ละ
คูค่ า้ หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของประเทศผูส้ ง่ ออก
หรือประเทศผู้น�ำเข้า ควรเริ่มกระบวนการให้การ
ยอมรับคอมพาร์ตเมนท์ด้วยการรับรองสถานะของ
คอมพาร์ตเมนท์ที่เหมาะสม การยอมรับโดยหน่วย
งานด้านสัตวแพทย์ของประเทศผู้น�ำเข้าอาจท�ำได้
โดยการเจรจาระหว่างหน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของ
ประเทศผู้ส่งออกและน�ำเข้า

อย่างไร?
การเจรจาระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลมีบทบาทส�ำคัญ
ในกระบวนการให้การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด
ASF หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่ง
ออกหรือประเทศผูน้ ำ� เข้าควรเริม่ กระบวนการเจรจา
และสนับสนุนให้หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของ
ประเทศผู้ส่งออกและน�ำเข้าบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF [27; 50] เพื่อให้บรรลุ
ข้อตกลงทวิภาคี คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ควร
ได้รบั การอนุมตั อิ ย่างเป็นทางการจากหน่วยงานด้าน
สัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออก และปฏิบัติตาม
(หากสามารถปฏิบัติได้ทั้งหมด) หรือเจรจาต่อรอง
กฎระเบียบการน�ำเข้าด้านสุขอนามัยที่ก�ำหนดโดย
หน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศผู้น�ำเข้า [1;27]
หรืออีกทางหนึ่งคือมีการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับ
รัฐบาลในโปรแกรมท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับ
ประเทศในภาพรวม
หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออก
ควรริเริ่ม หรือตามค�ำขอของประเทศผู้น�ำเข้าใน
การยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยให้ข้อมูลที่จ�ำเป็น
แก่หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของประเทศผู้น�ำเข้า
เพือ่ เริม่ กระบวนการให้การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์

การประเมินเบื้องต้นโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ของ
ประเทศผู้น�ำเข้าสามารถท�ำได้โดยใช้เอกสารที่ส่ง
มา และสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ เช่น การใช้
แบบสอบถาม ตามด้วยการตรวจประเมินสถาน
ที่จริง (โดยความร่วมมือกับหน่วยงานสัตวแพทย์
ของประเทศผูส้ ง่ ออก) ไปยังคอมพาร์ตเมนท์ปลอด
ASF รวมถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เช่น ห้องปฏิบัติการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจ
ประเมินหากจ�ำเป็น [54; 56] การประเมินเพือ่ ให้การ
ยอมรับคอมพาร์ตเมนท์ ควรเป็นไปตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ความโปร่งใสมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อความส�ำเร็จในการได้รบั การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์
คู่ค้าควรเปิดกว้างเสมอในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในกระบวนการ
ให้การรับรองคอมพาร์ตเมนท์
เพือ่ ความส�ำเร็จในการได้รบั การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์
ความไว้วางใจและข้อตกลงร่วมกันระหว่างคูค่ า้ เป็น
พื้นฐานที่ส�ำคัญ และไม่มีล�ำดับขั้นตอนโดยเฉพาะ
ที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุตามนั้น Terrestrial
Code ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับขัน้ ตอนในการพิจารณา
ความเท่าเทียมกัน (equivalence) ของมาตรการด้าน
สุขอนามัยและการยอมรับคอมพาร์ตเมนท์เพือ่ การค้า
ระหว่างประเทศใน Articles 5.3.6. และ 5.3.7. ตาม
ล�ำดับ ดังนั้น ก่อนเกิดการระบาดของ ASF หน่วย
งานด้านสัตวแพทย์ของประเทศผูน้ ำ� เข้าและส่งออก
ควรจะได้รบั การสนับสนุนให้ทำ� ข้อตกลงทวิภาคีอย่าง
เป็นทางการโดยยอมรับการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF เป็นรายๆ หรือโปรแกรมการท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ ASF โดยรวมทั้งประเทศ เพื่อ
วัตถุประสงค์ทางการค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลง
ดังกล่าวควรค�ำนึงถึงการด�ำเนินการทีจ่ ะปฏิบตั หิ าก
ASF เกิดขึ้นในประเทศหรือโซนที่คอมพาร์ตเมนท์
นั้นตั้งอยู่ [50] เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ทางเทคนิค ความเป็นอิสระ ความโปร่งใส และ

ส่ ว นที่ 1
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ปัจจัยส�ำคัญอื่นๆ ที่น�ำไปสู่ความน่าเชื่อถือส�ำหรับ
การพิจารณาโดยคู่ค้า หน่วยงานด้านสัตวแพทย์
ของประเทศผู้ส่งออกอาจอนุญาตให้หน่วยงาน
ด้านสัตวแพทย์ของประเทศผูน้ ำ� เข้าท�ำการประเมิน
สัตวแพทย์บริการอย่างเป็นทางการตามความจ�ำเป็น
ตามที่ระบุไว้ใน Article 3.1.3. ของ Terrestrial
Code อีกทางหนึ่ง ประเทศสมาชิกอาจจะพิจารณา
ร้องขอการประเมินอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงาน
อิสระ เพื่อประเมินคุณภาพของสัตวแพทย์บริการ
ของประเทศผู้ส่งออก โดยใช้ OIE Performance
of Veterinary Services (PVS) Tool [50; 57]
หากไม่สามารถบรรลุการยอมรับคอมพาร์ตเมนท์
ให้ด�ำเนินการตามขั้นตอนของ OIE อย่างไม่เป็น
ทางการส�ำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดังที่ระบุไว้
ใน Article 5.3.8. ของ Terrestrial Code เป็น
แนวทางในการแก้ไขความแตกต่างระหว่างประเทศ
สมาชิก โดยช่วยในการท�ำความเข้าใจระหว่างเกิด
ข้อพิพาททางการค้า [2]

ผลที่คาดหวัง
หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออก
และน�ำ เข้า ควรท�ำ ข้อ ตกลงทวิภ าคีที่ย อมรับ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF เฉพาะราย หรือ
โปรแกรมการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF โดย
รวมของประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
 ภาคผนวก

14 ให้ข ้อมูลเพือ่ การอ้างอิง
จากประสบการณ์ของสมาชิกบางประเทศ
และกรณีศกึ ษาในการได้รับการยอมรับ
คอมพาร์ตเมนท์ระหว่างคูค่ า้ 

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —

47

การด� ำ เนิ น การ

การรักษาสถานะ
คอมพาร์ตเมนท์
อะไร?
เมือ่ คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ได้จดั ตัง้ และอนุมตั ิ
อย่างเป็นทางการแล้ว ผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์
ควรท�ำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้าน
สัตวแพทย์เพื่อดูแลรักษาคอมพาร์ตเมนท์ดังกล่าว
ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ต้องมั่นใจว่าระบบ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ การเฝ้าระวัง การตรวจ
สอบย้อนกลับ ตลอดจนเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์ประกอบทัง้ หมด
ของคอมพาร์ตเมนท์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
จ�ำเพาะกับความเสี่ยงของเชื้อ ASFV ที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตกลงกันไว้

อย่างไร?
แนวปฏิบตั ใิ นการจัดการของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด
ASF ควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและการตรวจ
ประเมินที่เหมาะสม ระบบเฝ้าระวังตามหลักการที่
ระบุไว้ในชุดแนวทางฉบับนี้ ควรถูกน�ำมาใช้เพื่อให้
แน่ใจว่ามีสถานะปลอด ASF เช่นเดียวกับการตรวจ
จับการเข้ามาของเชื้อ ASFV อย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่
ได้จากองค์ประกอบการเฝ้าระวังแต่ละส่วนควรได้รบั
การจัดท�ำเป็นเอกสาร ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั และ
พร้อมใช้งาน เอกสารทั้งหมดของคอมพาร์ตเมนท์
ควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตาม Article
4.5.4. ของ Terrestrial Code on compartment
documentation [9]
เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จในความถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ข อง
คอมพาร์ตเมนท์ ผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์ควร
สร้างคู่มือปฏิบัติการมาตรฐาน (SOP) และท�ำเป็น
เอกสารฉบับที่ได้รับการอนุมัติเพื่อสนับสนุน CMP
ควรมีเอกสารการฝึกอบรมของเจ้าหน้าทีอ่ ยูใ่ น SOP
ผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์ควรด�ำเนินการตรวจ
ประเมินภายในอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ตรวจสอบความ
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของการจัดการและการด�ำเนิน
งานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ การเฝ้าระวังโรค
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ และความพร้อมในการ
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ ในคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF นอกจากนี้ หน่วยงานสัตวแพทย์ภาค

รัฐควรปรึกษาหารือกับภาคเอกชน และตกลงร่วม
กันกับคูค่ า้ ก�ำหนดความถีท่ เี่ หมาะสมส�ำหรับการมา
ตรวจประเมินความถูกต้องสมบูรณ์ของคอมพาร์ตเมนท์
โดยค�ำนึงถึงสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของประเทศ
หรือโซนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามความถี่ใน
การประเมินซ�้ำ หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ต้องมอบ
หมายผู้ตรวจประเมินที่ได้รับการรับรองให้ด�ำเนิน
การตรวจประเมินอย่างเป็นทางการจากบุคลากร
ภายนอก เพื่อให้แน่ใจในความถูกต้องสมบูรณ์ของ
คอมพาร์ตเมนท์ และการต่ออายุของคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF ในภายหลัง โดยมีเงื่อนไขว่าผลการ
ตรวจประเมินเป็นทีน่ า่ พอใจ ส�ำหรับการบ�ำรุงรักษา
คอมพาร์ตเมนท์ การตรวจประเมินส่วนประกอบ
ทั้งหมดของคอมพาร์ตเมนท์อาจไม่จ�ำเป็นในการ
ตรวจประเมินแต่ละครั้ง แต่แผนการตรวจประเมิน
ควรมีระยะเวลาที่จะช่วยให้แน่ใจว่าระบบทั้งหมด
จะได้ รั บ การตรวจภายในระยะเวลาที่ ก� ำ หนด
ส่วนขององค์ประกอบในคอมพาร์ตเมนท์ทจี่ ะตรวจ
ประเมินจะต้องถูกก�ำหนดอย่างเหมาะสมโดยหน่วย
งานสัตวแพทย์ภาครัฐ กระบวนการตรวจประเมิน
อาจรวมถึงทั้งการตรวจประเมินเอกสารและตรวจ
ประเมิน ณ สถานที่ ครอบคลุมแต่ไม่จ�ำกัดเพียง
การประเมินจุดควบคุมวิกฤต (Critical Control
Point, CCP) และการปฏิบัติตาม SOP การตรวจ
สอบสถานะสุขภาพสัตว์ในคอมพาร์ตเมนท์ และการ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ ระบบการเฝ้า
ระวังและตรวจสอบย้อนกลับขององค์ประกอบใน
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF [9]
 ภาคผนวก

7 ให้ตัวอย่างของขั้นตอนการ
ตรวจประเมินเพื่อเป็นแนวทาง

หากพบว่าคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดระหว่างการตรวจประเมิน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องควรได้รบั การบันทึกไว้อย่างชัดเจน
ในรายงานการตรวจประเมิน ตามความรุนแรงของ
การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด (เช่น ประเด็นหลักหรือ
รอง) ไม่ใช่สงิ่ ทีพ่ บจากการตรวจประเมินทัง้ หมดจะ
ต้องการการตอบสนอง หรือการด�ำเนินการแก้ไข
แต่การไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดที่รายงานจะต้องมี
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การตอบสนองทีส่ อดคล้องกัน และ/หรือการด�ำเนิน
การแก้ไขจากผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์ จะต้อง
ก�ำหนดเวลาทีผ่ ตู้ รวจประเมินเห็นสมควรโดยปรึกษา
หารือกับหน่วยงานด้านสัตวแพทย์เพือ่ ด�ำเนินการที่
เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น
ขึน้ อยูก่ บั ความรุนแรงของข้อบกพร่อง คอมพาร์ตเมนท์
อาจถูกชะลอการอนุมตั โิ ดยทันที (เนือ่ งจากไม่เป็นไป
ตามข้อก�ำหนดทีส่ ำ� คัญ) หรืออาจจะให้ชว่ งเวลาแก้ไข
ตามสัดส่วนกับความเสีย่ งของการไม่เป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดในการด�ำเนินการแก้ไข ผูต้ รวจประเมินอาจไป
ตรวจเยีย่ มทีค่ อมพาร์ตเมนท์ซำ�้ หลังจากระยะเวลา
ทีก่ ำ� หนด เพือ่ ตรวจสอบว่าปัญหาได้รบั การแก้ไขแล้ว
หรือไม่ หากผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์ไม่แก้ไขข้อ
บกพร่องตามข้อก�ำหนด ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออกจะ
ระงับการรับรองคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF แจ้ง
คู่ค้าและประชาสัมพันธ์การระงับดังกล่าวในเวลาที่
เหมาะสม [53] การรับรองซ�้ำของคอมพาร์ตเมนท์

ปลอด ASF ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การด�ำเนินการ
แก้ไขให้เสร็จสิ้น และผ่านการตรวจประเมินภาย
หลังการแก้ไข ตลอดจนข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ทีห่ น่วยงาน
สัตวแพทย์เห็นว่าเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงสถานการณ์
เฉพาะ (เช่น ประเภทของข้อบกพร่องและสอดคล้อง
กับความรุนแรงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากข้อบกพร่องนัน้ )

ผลที่คาดหวัง
ผลควรเป็นคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ที่ได้รับ
อนุมัติซึ่งเก็บรักษาและจัดท�ำเอกสารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามโปรแกรมการท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF
ของประเทศอย่างเคร่งครัด มีการตรวจประเมินเป็น
ประจ�ำทัง้ ภายในและภายนอก และระบบทีจ่ ดั การกับ
ความไม่สอดคล้องและขัน้ ตอนที่ตามมา เพื่อตรวจ
สอบการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF สิ่งเหล่านี้จะรับรองสถานะปลอด ASF
ของคอมพาร์ตเมนท์ และท�ำให้แน่ใจว่าสุกรและสินค้า
ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ก�ำเนิดจากคอมพาร์ตเมนท์นนั้ ปลอด
ASF อย่างแท้จริงและปลอดภัยส�ำหรับการค้า

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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ปลอดไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่อง
ด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ได้รับอนุมัติจากกรม
ปศุสัตว์ของประเทศไทย (DLD) และการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (AI) หนึ่งปีในคอมพาร์ตเมนท์ที่
ขอการรับรอง คอมพาร์ตเมนท์ที่มีผลการทดสอบ AI เป็นลบ จะได้รับการรับรองโดยกรมปศุสัตว์
ใบรับรองมีอายุ 3 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปีนี้ ทีมตรวจประเมินของกรมปศุสตั ว์จะตรวจสอบ
คอมพาร์ตเมนท์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดของคอมพาร์ตเมนท์
โดยใช้เช็กลิตส์ส�ำหรับตรวจสอบเฉพาะส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์แต่ละประเภท หากพบสิ่งไม่เป็นไป
ตามข้อก�ำหนด ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์
ต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�ำหนด
มิฉะนั้น การรับรองคอมพาร์ตเมนท์อาจ
ถูกระงับหรือเพิกถอน ในการต่ออายุการ
รับรองของกรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบการ
คอมพาร์ตเมนท์จะต้องยื่นค�ำขอกับกรม
ปศุสัตว์อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันหมดอายุ

แคนาดา

การอนุมัติและให้การรับรอง
คอมพาร์ตเมนท์ปลาแซลมอน
ในประเทศอย่างต่อเนื่อง
ในแคนาดา จ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบในสถานที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแผนความปลอดภัย
ทางชีวภาพที่ส่งมาก่อนที่จะให้การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์เพาะพันธุ์ปลาแซลมอน (salmonid
germplasm) อย่างเป็นทางการ เมื่อได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการแล้ว จ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบ
ประจ�ำปีเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ จ�ำเป็นต้องมีการตรวจสอบซ�้ำในแต่ละ
ครั้งที่มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อการเฝ้าระวัง Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ด�ำเนินการ
ประเมินทางระบาดวิทยาเพื่อก�ำหนดความถี่ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์ และ
การรักษาสถานะของคอมพาร์ตเมนท์ สารวัตรปศุสัตว์ของ CFIA ได้รับมอบหมายให้ดูแลแต่ละ
คอมพาร์ตเมนท์ และมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ แบบฟอร์ม
มาตรฐานส�ำหรับการตรวจสอบและเอกสารอื่นๆ ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลของคอมพาร์ตเมนท์ และมีความ
สอดคล้องกันทั้งประเทศในการด�ำเนินการตามมาตรฐานและขั้นตอนการตรวจสอบ CFIA ยังได้พัฒนา
บันทึกการตัดสินใจ (Records of Decision) โดยก�ำหนดแนวทางความถี่การเฝ้าระวังและการตรวจ
สอบส�ำหรับแต่ละคอมพาร์ตเมนท์ เพื่อความโปร่งใสและการเก็บเป็นบันทึก หลักการเหล่านี้ยังสะท้อน
ให้เห็นในจดหมายรับรองที่ออกให้ส�ำหรับบันทึกของคอมพาร์ตเมนท์ สถานะโรคส�ำหรับ
คอมพาร์ตเมนท์ทั้งหมดยังเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ CFIA

ประสบการณ์
ของประเทศต่ า งๆ

ประเทศไทย
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การตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนสถานะ ASF
ภายนอกคอมพาร์ตเมนท์
อะไร?
เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ
ของการเกิด ASF ในอุตสาหกรรมสุกร เป้าหมาย
สูงสุดของการท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF คือเพื่อให้
ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ได้มีความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ ในกรณีที่มีการเกิดโรค ASF ในประเทศ
หรือโซนที่เคยปลอด ASF มาก่อน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
คอมพาร์ตเมนท์ โดยหลักการแล้วคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF ที่ได้รับอนุมัติควรมีระบบการจัดการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพที่สามารถรักษาสถานะ
ปลอด ASF ของประชากรสัตว์และสินค้าทีเ่ กีย่ วข้อง
ภายในคอมพาร์ตเมนท์ โดยไม่ขึ้นกับสถานะ ASF
ภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ ด้วยเหตุนี้ คาดว่าจะมีการ
หยุดท�ำงานน้อยที่สุดในกรณีที่เกิด ASFV หรือการ
เปลี่ยนแปลงในระบาดวิทยาของ ASF ในประเทศ
หรือโซนที่คอมพาร์ตเมนท์ตั้งอยู่ การค้าระหว่าง
ประเทศของผลิตภัณฑ์จากคอมพาร์ตเมนท์ควรจะ
ไม่ขาดตอน หรือระงับในขอบเขตหรือระยะเวลาที่
จ�ำกัดเท่านั้น ในกรณีที่มีการระบาดของ ASF นอก
คอมพาร์ตเมนท์

อย่างไร?
มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการ
ที่ด�ำเนินการในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ควรมี
ความเข้มแข็งเพียงพอ และคงไว้ในระดับที่จ�ำเป็น
ที่จะสามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงในความ
เสี่ยงของการน�ำเชื้อ ASFV เข้ามา ด้วยวิธีนี้การ
ประเมินความเสีย่ งใหม่ทงั้ หมดของคอมพาร์ตเมนท์
จึงไม่มีความจ�ำเป็น แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
สถานะ ASF ภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
แม้วา่ อาจจ�ำเป็นต้องมีการประเมินความเสีย่ งในการ
ปฏิบัติการที่จะต้องมีการปรับใหม่ เนื่องจากความ
เสี่ยง ASF ภายนอกคอมพาร์ตเมนท์เป็นหนึ่งใน
ตัวแปรของการประเมินความเสี่ยง

ดังนั้น การติดตามผลการด�ำเนินงานที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ควรถูกก�ำหนดโดยข้อก�ำหนดของ
หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออก
เพื่อให้การรับรองความถูกต้องสมบูรณ์อย่างต่อ
เนื่องของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF แก่คู่ค้า การ
ด�ำเนินการเหล่านีค้ วรหารือในระหว่างกระบวนการ
ให้การรับรองคอมพาร์ตเมนท์ และระบุไว้ในข้อตกลง
ระหว่างหน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่ง
ออกและน�ำเข้า การด�ำเนินการดังกล่าวควรแสดง
ให้เห็นว่าความเสี่ยงต่อ ASF ของคอมพาร์ตเมนท์
ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และตรงตามข้อก�ำหนด
ส�ำหรับสถานภาพปลอด ASF รายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อง
ของการด�ำเนินการเหล่านี้ เช่น การตรวจประเมิน
และการเฝ้ า ระวั ง ทั้ ง ภายในและภายนอกของ
คอมพาร์ตเมนท์ทเี่ พิม่ ขึน้ ควรรวมอยูใ่ นโปรแกรมการ
ท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF ของประเทศด้วย การจัดการ
ทีเ่ กีย่ วข้องของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ในกรณี
ที่เกิด ASF ในประเทศหรือโซนที่คอมพาร์ตเมนท์
ตั้งอยู่ควรรวมอยู่ในแผนฉุกเฉินระดับชาติ เพื่อให้
แน่ใจว่าไม่มกี ารเพิกเฉยต่อการด�ำเนินการในภายหลัง
เพือ่ รักษาความไว้วางใจซึง่ กันและกันในการรับรอง
สถานะของคอมพาร์ตเมนท์ ควรมีการสือ่ สารทีร่ วดเร็ว
และโปร่งใสเกี่ยวกับการเกิดโรคระหว่างคู่ค้าและ
ควรมีการด�ำเนินการสอบสวนการระบาดทางระบาด
วิทยาอย่างทันท่วงที ผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์
ควรตระหนักและเตรียมพร้อมส�ำหรับความเป็นไป
ได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในระบาดวิทยา
ของ AFS นอกคอมพาร์ตเมนท์ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อเส้นทางความเสีย่ งทีพ่ จิ ารณาในปฏิบตั กิ าร
การประเมินความเสีย่ ง ซึง่ อาจส่งผลให้จำ� เป็นต้อง
เสริมความแข็งแกร่งให้กบั ระบบความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและการเฝ้าระวังของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด
ASF ตามหลักการทางระบาดวิทยา โดยมีคา่ ใช้จา่ ย
ที่เกี่ยวข้อง การสอบสวนและผลการประเมินความ
เสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องตรวจสอบโดยหน่วยงานสัตวแพทย์

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —

เพื่อให้มีความพร้อมอยู่เสมอในการตอบสนองต่อ
การเปลีย่ นแปลงสถานะ ASF นอกคอมพาร์ตเมนท์
การฝึกจ�ำลองสถานการณ์เพือ่ ฝึกแผนฉุกเฉินส�ำหรับ
คอมพาร์ตเมนท์ควรด�ำเนินการเป็นประจ�ำ โดยเป็น
ส่วนหนึ่งของระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพภายในคอมพาร์ตเมนท์
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ผลที่คาดหวัง
การค้าระหว่างประเทศของสุกรหรือสินค้าทีเ่ กีย่ วข้อง
จากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ยังคงด�ำเนินต่อ
ไปโดยมีการหยุดชะงักน้อยที่สุด โดยมีการรับรอง
ทีจ่ ำ� เป็นจากหน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของประเทศ
ผู้ส่งออกตามความเหมาะสม และตกลงโดยคู่ค้า

ส่ ว นที่ 1

ห ลั ก การและการด� ำ เนิ นการ

การด� ำ เนิ น การ

การตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนสถานะ ASF
ของคอมพาร์ตเมนท์
อะไร?
เอกสารส่วนนี้เน้นที่การด�ำเนินการที่ควรด�ำเนิน
การเมื่อสถานะ ASF ของคอมพาร์ตเมนท์มีการ
เปลีย่ นแปลง สิง่ เหล่านีค้ วรด�ำเนินการอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เพื่อจ�ำกัดการแพร่กระจายของ
ไวรัสที่อาจเกิดขึ้นภายในและนอกคอมพาร์ตเมนท์
ในมุมมองของผลกระทบที่ตามมาต่อการค้า การ
ด�ำเนินการตอบสนองเหล่านี้ควรสะท้อนให้เห็นใน
โปรแกรมการท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาติ
วางแผนโดยปรึกษาหารือกับคู่ค้า และจัดท�ำเป็น
เอกสารในข้อตกลงทวิภาคี

อย่างไร?
หากสงสัยว่ามีการเกิด ASF อยูใ่ นคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF ที่ได้รับอนุมัติ การรับรองของส่วนนั้น
ควรถูกพักใช้ทนั ทีจนกว่าจะถูกพิสจู น์ได้วา่ ไม่ใช่ ASF
ด้วยการตรวจสอบทางระบาดวิทยาและการวินจิ ฉัย
ทีเ่ หมาะสม ซึง่ ด�ำเนินการโดยหน่วยงานสัตวแพทย์
หรือหน่วยงานอื่นภายใต้การก�ำกับดูแลของหน่วย
งานสัตวแพทย์ หากการเกิด ASF ได้รับการยืนยัน
ภายในคอมพาร์ตเมนท์ การรับรองสถานะปลอด ASF
ของคอมพาร์ตเมนท์ควรถูกเพิกถอน OIE และคูค่ า้
ควรได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเร็วที่สุดพร้อม
ประกาศเพิกถอนการรับรอง [5; 8]
ภายหลังการระงับหรือเพิกถอนการรับรองอย่างเป็น
ทางการของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF หน่วยงาน
ด้านสัตวแพทย์ควรหยุดการรับรองสินค้าใดๆ ทีม่ า
จากคอมพาร์ตเมนท์นนั้ และควรเริม่ ต้นการเรียกคืน
ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับสินค้าทีจ่ ดั ส่งจากคอมพาร์ตเมนท์
ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการ
ปนเปือ้ น [49] ข้อมูลทีเ่ ผยแพร่เกีย่ วกับการระงับหรือ

เพิกถอนอาจระบุสถานการณ์การเกิดโรค เช่น วันที่
ที่เกิดโรค ประชากรย่อยของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ
ตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อ ASFV และวิธีการทดสอบ
ที่ใช้ส�ำหรับการตรวจวินิจฉัย สิ่งเหล่านี้ควรได้รับ
การสรุปไว้ในโปรแกรมการท�ำคอมพาร์ตเมนท์
ASF ระดับชาติ
หากมีการเปลีย่ นแปลงสถานะ ASF ในคอมพาร์ตเมนท์
ที่เคยปลอด ASF หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของ
ประเทศผูส้ ง่ ออกควรแจ้งหน่วยงานด้านสัตวแพทย์
ของประเทศทีน่ ำ� เข้าโดยทันทีถงึ การตอบสนองและ
การด�ำเนินการที่จ�ำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าว และควรเผยแพร่การด�ำเนินการเหล่านี้เพื่อ
ให้เป็นที่รับทราบแก่คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด รายละเอียดของการตอบสนอง
และการด�ำเนินการ เช่น การระงับหรือการเพิกถอน
สถานะคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ข้อจ�ำกัดหรือ
ข้อห้ามการน�ำเข้า และการยกเลิกข้อห้ามเหล่านั้น
เมือ่ ควบคุมการระบาดได้แล้ว ควรหารือในระหว่าง
กระบวนการให้การรับรองคอมพาร์ตเมนท์และระบุ
ไว้ในข้อตกลงทวิภาคีเพือ่ การรับรองคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF ระหว่างหน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของ
ประเทศผูส้ ง่ ออกและน�ำเข้า การด�ำเนินการดังกล่าว
ควรรวมอยูใ่ นโปรแกรมการท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF
ระดับชาติ และ/หรือแผนฉุกเฉินระดับชาติของประเทศ
ผู้ส่งออก เพื่อให้แน่ใจว่ามีการด�ำเนินการในกรณีที่
มีการระบาดของโรค [54]

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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การด� ำ เนิ น การ

การคืนสถานะของ
คอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF
อะไร?
ตาม Article 4.5.7. ของ Terrestrial Code on
emergency response and notification สถานะ
ปลอด ASF ที่ถูกเพิกถอนของคอมพาร์ตเมนท์นั้น
จะให้กลับคืนมาหลังจากที่คอมพาร์ตเมนท์ได้ใช้
มาตรการที่จ�ำเป็นเพื่อสร้างสถานะปลอด ASF อีก
ครั้ง และหน่วยงานสัตวแพทย์ได้อนุมตั สิ ถานะของ
คอมพาร์ตเมนท์นั้น ดังนั้นระยะเวลาพักใช้สำ� หรับ
คอมพาร์ตเมนท์นั้นขึ้นอยู่กับเวลาที่ต้องใช้ในการ
ด�ำเนินการสอบสวนเพื่อระบุแหล่งที่มาที่เป็นไป
ได้และ/หรือการละเมิดความปลอดภัยทางชีวภาพ
การใช้มาตรการด้านสุขอนามัยเพื่อก�ำจัดการติด
เชื้อ การเฝ้าระวังเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปลอด
ASF มาตรการแก้ไขเพื่อให้ความมั่นใจ และการ
คืนสถานะโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ ฯลฯ การเริ่ม
ต้นใหม่ของการค้าควรขึ้นอยู่กับข้อตกลงจากคู่ค้า
ในการยอมรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ที่ได้รับ
การอนุมัติอีกครั้ง

ผลที่คาดหวัง
ในกรณีที่มเี ชือ้ ASFV เข า้ มาในคอมพาร์ตเมนท์
สถานะปลอด ASF ของคอมพาร์ตเมนท์จะถูกเพิก
ถอนทันที และมีการใช ม้ าตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่
ตรวจจับได้อย่างรวดเร็วและลดการแพร่กระจายที่
อาจเกิดขึน้ ของเชือ้ ASFV ภายในคอมพาร์ตเมนท์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอนุมตั คิ อมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF อีกครั้งโดยหน่วยงานสัตวแพทย์จะเกิด
ขึ้นก็ตอ่ เมือ่ สามารถพิสจู น์การปลอดโรคของ ASF
ในคอมพาร์ตเมนท์ได้

ส่วนที่ 2:

ภาคผนวก

และเครื่องมือ
ภาคผนวก 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.56
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กระบวนการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์
แนวทางการประเมินความเสี่ยงส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF

แนวทางส�ำหรับโปรแกรมการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาติ
P.85

รายการตรวจสอบความปลอดภัยทางชี วภาพตามผลลัพธ์ ส�ำหรับ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
P.86

เกณฑ์การประเมิน
ตัวอย่างกระบวนการตรวจประเมินที่เป็นไปได้

หลักการทั่วไปในการเฝ้าระวังที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังภายในของ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

ระบบการเฝ้าระวังภายใน ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยง
ส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

ภาคผนวก 10

แนวทางส�ำหรับการเตรียมคู่มือปฏิบัติการคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

ภาคผนวก 11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.114

ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชี วภาพ ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการความเสี่ยงส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

ส่ ว นที่ 2

ภา คผนวก และเครื่ องมื อ

ภาคผนวก 1
ภาพที่ 3 ภาพกราฟิ กแสดงแนวคิดการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์

ห บ่ ว ย ง า น สั ต ว แ พ ท ย์
ภ า ค รั ฐ

ปัI NจPจัUยTเ ข้ า

ÎÎ การประเมินความเสีย่ งและการ
จัดการในระดับประเทศ
ÎÎ กรอบกฎหมายและกฎระเบียบ
ÎÎ การก�ำกับดูแลและควบคุม
คอมพาร์ตเมนท์
ÎÎ แผนความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระดับชาติ
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ÎÎ การประเมินและอนุมตั ิ
คอมพาร์ตเมนท์
ÎÎ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน
ÎÎ การสือ่ สารและต่อรองกับคูค่ า้
เรือ่ งการให้การรับรอง
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วัสดุรองพื้น materials,
น�้ำ วัสดุทางพัwater,
นธุกรรมgenetic
ฯลฯ

materials, etc.
Î มีขั้นrisk
ตอนการจั
ดการความเสีย่ ง
ÎÎ ÎASF
management
procedures
are
ต่อ ASF ส�ำหรั
บปinัจจัplace
ยเข้าต่าfor
งๆ
any input entering the
ทีเ่ ข้ามาสูค่ อมพาร์
ต
เมนท์
compartment.

ASF-free

ASF-free

ค อ ม พ า ร์ ต เ ม น ท์
ÎÎ กลุม่ ย่อยของประชากรสัตว์
ÎÎ การแบ่งแยกจากแหล่งเชือ้
ASF
ÎÎ การประเมินความเสีย่ ง & การ
จัดการในระดับคอมพารต์เมนท์
ÎÎ ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพร่วมกัน
ÎÎ ระบบการเฝ ้าระวัง
ÎÎ ความสามารถในการตรวจ
วินิจฉัย
ÎÎ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
ÎÎ การจัดท�ำเอกสาร
ÎÎ แผนฉุกเฉิน
ÎÎ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชน

ASF-free
Non ASF-free

Non ASF-free

ASF-free

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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สัญลักษณ์
ประเทศ/โซนที่ติดเชื้ อ ASF
ประเทศ/โซน/คอมพาร์ตเมนท์ท่ีปลอด
ASF
องค์ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์
(เช่ น โรงผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์
และโรงแปรรู ป)
ASF-free

องค์ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์ซ่ึ งมี
กลุ่มประชากรย่อย
การเคลื่อนย้ายสุกรปลอด ASF
หรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง
สุกรป่ า

ก าT Rร ค้A Dา E
ÎÎ Îใบรั
บรองอย่าcertification
งเป็นทางการ by
Î Official
implementing
country
โดยประเทศที
่มีการด�ำเนิ
นการ
(exporting country for
(ประเทศผู
ส
้
ง
่
ออก
ส�
ำ
หรั
บ
การค้า
international trade)
างประเทศ) by
Îระหว่
Î Recognition
trading
partners
ÎÎ การได้
รับการยอมรั
บจากประเทศ
ÎÎ Trust
้า
ÎคูÎ ่คTransparency
ÎÎ ความเชื่อมั่น
ÎÎ ความโปร่งใส

สุกรมีชีวิตที่เลี้ยงไว้
เส้นทางการน�ำเชื้ อ ASF
เข้ามา
ขอบเขตความปลอดภัยทางชี วภาพของ
คอมพาร์ตเมนท์
การสื่อสาร

คอมพาร์ตเมนท์ประกอบด้วยส่วนประกอบ
หลายส่วนซึ่งเชื่อมต่อตามหน้าที่ตามส่วน
ต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทาน และทั้งหมด
บูรณาการกันภายใต้ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพร่วมกัน สามารถ
ก�ำหนดได้โดยไม่ขึ้นกับสถานะการติดเชื้อ
ของประเทศหรือโซนที่คอมพาร์ตเมนท์ตั้งอยู่
คอมพาร์ตเมนท์ควรมีประชากรย่อยของสัตว์
เสมอ ระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพมีเป้าหมายเพื่อการผลิตที่ปลอดโรค
เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ�ำนวยความสะดวก
ในการค้าและการเคลื่อนย้ายสัตว์ระดับชาติ/
ระหว่างประเทศ ซึ่งระบบการผลิตแบบไม่ใช่
คอมพาร์ตเมนท์ไม่สามารถท�ำได้ โรงฆ่าสัตว์
โรงตัดแต่ง และโรงแปรรูปต้องถูกก�ำหนด
ให้เป็นส่วนประกอบของคอมพาร์ตเมนท์
เมื่อผลผลิตของคอมพาร์ตเมนท์เป็นเนื้อ
สุกร โรงฆ่าสัตว์และโรงแปรรูปเหล่านี้ควรที่
จะควรที่จะอุทิศเพื่อรับเฉพาะสุกรและ

ผลิตภัณฑ์ที่ปลอด ASF หรือหากแปรรูปสุกร
และผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งที่มีสถานะ
ASF ต่างกัน จะต้องมีมาตรการที่เข้มงวด
รวมถึงการแบ่งแยกที่มีประสิทธิภาพ และ
มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อให้
มั่นใจว่าสถานะของสุกรและผลิตภัณฑ์จาก
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF จะยังคงสถานะ
ได้ เนื่องจากกระบวนการจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์จะเกี่ยวข้องกับทั้งภาครัฐ
และเอกชน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส�ำคัญสู่
ความส�ำเร็จ เพื่อให้บรรลุการรับรองโดยคู่ค้า
เพื่อการค้าระหว่างประเทศ การสื่อสารระดับ
ทวิภาคีที่มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
เป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน แผนภาพนี้แสดงและเน้น
องค์ประกอบส�ำคัญของแนวคิดการจัดตั้ง
คอมพาร์ตเมนท์

หน่วยต่างๆ ในระบบนอก
คอมพาร์ตเมนท์

โรงฆ่าสัตว์/โรงแปรรู ปสุกร หรือสินค้า
จากทัง้ ระบบคอมพาร์ตเมนท์และ
ระบบที่ไม่ใช่ คอมพาร์ตเมนท์
การเคลื่อนย้ายสุกรที่ไม่ปลอด ASF
หรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ส่ ว นที่ 2

ภา คผนวก และเครื่ องมื อ

ภาคผนวก 2
ภาพที่ 4 กระบวนการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ในระดับชาติ

(ภายในประเทศผู ส้ ง่ ออก)

หลังจากรับค�ำขอการท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ ASF หน่วย
งานสัตวแพทย์ระบุ ผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียหลัก ที่จะมีสว่ นร่วม
ในกระบวนการจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ ASF

ผู ป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์
ยื่นข้อเสนอโครงการจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ อย่างเป็ น
ทางการ อธิบายคอมพาร์ตเมนท์
โดยมีหลักฐานชั ดเจนที่แสดงถึง
การด�ำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อหน่วยงาน
สัตวแพทย์

หน่วยงานสัตวแพทย์ประเมินข้อ
เสนอโครงการคอมพาร์ตเมนท์
(เช่ น การประเมินความเสี่ยง แผน
ความปลอดภัยทางชี วภาพ แผนการ
เฝ้าระวัง และระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับ)

หน่วยงานสัตวแพทย์ส่ือสารกับผู ้มี
ส่วนได้สว่ นเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนากรอบกฎระเบียบ และ
ข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส�ำหรับ
โปรแกรมการท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF
ระดับชาติ

ผู ป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์
จัดตัง้ และระบุ คอมพาร์ตเมนท์ ที่มี
ระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ชี วภาพร่วมกัน ด้วยแผนความ
ปลอดภัยทางชี วภาพ และแผนการเฝ้า
ระวังที่พฒ
ั นาขึ้นโดยปรึกษาหารือกับ
หน่วยงานสัตวแพทย์

หน่วยงานสัตวแพทย์ด�ำเนินการตรวจ
ประเมิน เพื่อพิสจู น์ยืนยันว่าคอมพาร์ตเมนท์
เป็ นไปตามมาตรฐานของโปรแกรมการจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ระดับชาติ และข้อก�ำหนดอื่นๆ

หน่วยงานสัตวแพทย์ตัดสินว่าจะอนุมัติคอมพาร์ตเมนท์
เป็ นคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF หรือไม่

อนุมัติคอมพาร์ตเมนท์
หน่วยงานสัตวแพทย์เผยแพร่การตัดสินใจอนุมัติคอมพาร์ตเมนท์นี้
รวมถึงรับรองผลิตภัณฑ์ปลอด ASF อย่างเป็ นทางการ

ไม่อนุมัติคอมพาร์ตเมนท์
หน่วยงานสัตวแพทย์ให้คำ� อธิบายแก่ผูป้ ระกอบการ
คอมพาร์ตเมนท์ให้มกี ารด�ำเนินการแก้ไขที่จำ� เป็ น

ผู ป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์บำ� รุงรักษาคอมพาร์ตเมนท์
ภายใต้การก�ำกับดูแลและควบคุมโดยหน่วยงานสัตวแพทย์

ผู ป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์สง่ ข้อเสนอคอมพาร์ตเมนท์
อีกครัง้ หลังจากด�ำเนินการแก้ไขที่จำ� เป็ นแล้ว

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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ภาพที่ 5 กระบวนการการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ (ระหว่างประเทศผู ส
้ ง่ ออกและน�ำเข้า)

ประเทศผู ส้ ่งออก

ประเทศผู ้น�ำเข้า

หน่วยงานสัตวแพทย์ภาค
รัฐของประเทศผู ้
ส่งออกหรือิ น�ำเข้า ริเริ่ม
และประสานงานการให้การ
รับรองคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF หรือภาพรวม
โปรแกรมการจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ ASF
ระดับชาติ

หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐของ
ประเทศผู น้ ำ� เข้าด�ำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงการน�ำเข้า
และขอข้อมูลเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม เช่ น ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ง
อ�ำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง
(เช่ น ห้องปฏิบัตกิ าร)

หน่วยงานสัตวแพทย์
ภาครัฐของประเทศ
ผู ส้ ง่ ออกส่งข้อมูล
สนับสนุนตามที่
ร้องขอ
ประเทศผู ส้ ่งออก

ประเทศผู ้น�ำเข้า

ประเทศผู ส้ ่งออก

หน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศ
ผู ส้ ่งออกให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
จ�ำเป็ นแก่หน่วยงานสัตวแพทย์ของ
ประเทศผู น้ ำ� เข้า อธิบายและระบุ ถงึ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF หรือ
โปรแกรมการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์
ASF ระดับชาติ

หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของ
ประเทศผู น้ ำ� เข้าประเมินข้อมูลที่
ให้ไว้ รวมถึงสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
และขอให้มกี ารเยี่ยมชมและการ
ตรวจสอบ ณ สถานที่
หากพิจารณาว่าจ�ำเป็ น

ประเทศผู ้น�ำเข้า

ประเทศผู ้น�ำเข้า

ประเทศผู ้น�ำเข้า

หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของ
ประเทศผู น้ ำ� เข้าพิจารณาว่า
จะให้การยอมรับ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
หรือโปรแกรมการจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ระดับชาติหรือไม่

ประเทศผู ส้ ่งออก

หน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศผู น้ ำ� เข้าแจ้งให้หน่วยงาน
สัตวแพทย์ของประเทศผู ส้ ง่ ออกทราบถึงผลการตัดสินใจ และ
เหตุผลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

การให้การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์
ข้อตกลงทวิภาคีได้รบั การลงนามโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ของ
ประเทศผู ส้ ง่ ออกและประเทศผู น้ ำ� เข้า เกี่ยวกับรายละเอียดของ
การให้การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์

ไม่ให้การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์
ขัน้ ตอนอย่างไม่เป็ นทางการของ OIE ส�ำหรับการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทตามรายละเอียดใน Article 5.3.8.
ของ Terrestrial Code เป็ นช่ องทางในการแก้ไข
ข้อขัดแย้งระหว่างสมาชิ ก

ส่ ว นที่ 2

ภา คผนวก และเครื่ องมื อ

ภาคผนวก 3

แนวทางการประเมินความเสี่ยง
ส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

จ

ำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยง
ทางวิทยาศาสตร์ทโี่ ปร่งใสเพือ่ แจ้งการ
พัฒนาและบ�ำรุงรักษา นโยบายการ
จัดการความเสีย่ งของคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF (รวมถึงการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและระบบเฝ้าระวัง) ภาคผนวก
นี้แสดงตัวอย่างวิธีการประเมินความเสี่ยงที่สามารถ
น�ำมาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงของการน�ำเชื้อ ASFV
เข้าสู่คอมพาร์ตเมนท์ เป็นไปตามกรอบของ OIE ตาม
ที่ระบุไว้ใน Chapter 2.1. ของ Terrestrial Code on
import risk assessment และ OIE Handbook of
import risk analysis [19; 20; 58] ประกอบด้วยองค์
ประกอบทัง้ สามของการประเมินความเสีย่ ง ได้แก่ การ
ประเมินการเข้ามาของเชือ้ การรับเชือ้ และผลต่อเนือ่ ง
ในตัวอย่างนี้ เราใช้วิธีการเชิงคุณภาพมากกว่าวิธีการ
เชิงปริมาณ แต่สามารถใช้ได้ทงั้ สองแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตอนทีเ่ กีย่ วกับการ
ประเมินความเสีย่ ง ในแนวทางการจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ ASF โดยอธิบายรายละเอียด
เพิม่ เติมเกีย่ วกับแนวทางการประเมินความเสีย่ ง
ทางวิทยาศาสตร์

 ภาคผนวกนีช
้ ว่ ยสนับสนุน

นอกจากนีย้ งั ให้แนวทางในการบริหารจัดการ ระเบียบ
ข้อบังคับ และการตรวจประเมินกระบวนการประเมิน
ความเสีย่ งตาม Chapter 2.1. ของ Terrestrial Code
กระบวนการพัฒนาการประเมินความเสี่ยงส�ำหรับ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ควรใช้ความร่วมมือระหว่าง
บุคคลทีม่ คี วามเชีย่ วชาญและความเป็นอิสระในด้านที่
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของคอมพาร์ตเมนท์ ผู้ประกอบ
การ/ผู้จัดการคอมพาร์ตเมนท์ ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลักที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง วิธีการ
ประเมิ น ความเสี่ ย งของเชื้ อ ASFV ส� ำ หรั บ
คอมพาร์ตเมนท์ ควรท�ำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ตอ่ ไปนี้
g ขั้นที่

1: ระบุค�ำถามความเสี่ยง
gข
 ั้นที่ 2: คิดเส้นทางความเสี่ยง และประเมินการเข้า
มาของเชือ้ การรับ/สัมผัสเชื้อ และผลต่อเนื่อง
g ขั้นที่ 3: เก็บข้อมูล
g ขั้นที่ 4: ประมาณความเสี่ยง

การประเมินความเสีย่ งส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์ทปี่ ลอด
ASF จะต้องได้รบั การปฏิบตั เิ ป็นกระบวนการทีต่ อ่ เนือ่ ง
โดยทีก่ ารประเมินความเสีย่ งจะต้องได้รบั การแก้ไขเมือ่
ใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมความ
เสี่ยงภายในและภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ สิ่งเหล่านี้
ควรสะท้อนให้เห็นในเอกสารการปฏิบัติการประเมิน
ความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงเป็นประจ�ำส�ำหรับ
คอมพาร์ตเมนท์ทรี่ วมอยูใ่ นเอกสารทีใ่ ห้ไว้ระหว่างการ
ตรวจประเมิ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ คื อต้ องตระหนั ก ว่ า การ
เปลีย่ นแปลงในมาตรการลดความเสีย่ งจะส่งผลต่อการ
ประเมินความเสี่ยง ซึ่งหมายความว่ามีวงจรการให้ข้อ
เสนอแนะกลับไประหว่างการประเมินความเสี่ยงและ
การจัดการ
นอกจากนีย้ งั มีเครือ่ งมือออนไลน์ เช่น Biocheck.ugent
ซึ่งจะแนะน�ำการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ
ทั่วไปในฟาร์มสุกร สามารถใช้เพื่อเสริมแต่ไม่สามารถ
แทนที่แนวทางที่อธิบายไว้ในแนวทางปฏิบัติเหล่านี้
เนือ่ งจากไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ แก้ไขปัญหาความเสีย่ ง
เฉพาะเรื่อง
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การระบุ คำ� ถามความเสี่ยง
ต่อไปนีค้ อื ตัวอย่างค�ำถามเกีย่ วกับความเสีย่ งโดยรวม
ส�ำหรับการประเมินความเสี่ยงระดับคอมพาร์ตเมนท์:
โอกาสที่สิ่งที่ส่งออกไปอย่างน้อยหนึ่งหน่วย (สัตว์ทั้ง
ตัวหรือผลิตภัณฑ์สกุ ร) จะออกจากคอมพาร์ตเมนท์ที่
ติดเชือ้ หรือปนเปือ้ นด้วยเชือ้ ASFV ทีย่ งั มีชวี ติ (viable
ASFV) ต่อปีเป็นเท่าใด
ค�ำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงโดยรวมนี้จะมีความส�ำคัญ
อย่างยิง่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หมด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับผู้รับสิ่งใดๆ ที่ออกจากคอมพาร์ตเมนท์นี้
จากค�ำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงข้างต้น กระบวนการ
ทางระบาดวิทยาทีเ่ กีย่ วข้องควรถูกแบ่งออกเป็นค�ำถาม
เกี่ยวกับการเข้ามา การรับเชื้อ/สัมผัสเชื้อ และค�ำถาม
เกี่ยวกับผลจากความเสี่ยงที่ตามมา ดังต่อไปนี้:
g ค�ำถามเกี่ยวกับการเข้ามา

(Entry risk question):
มีความเป็นไปได้อย่างไรทีจ่ ะมีการน�ำเชือ้ ASFV ทีย่ งั
มีชวี ติ เข้าสูค่ อมพาร์ตเมนท์ อย่างน้อยหนึง่ ครัง้ ต่อปี?

g คำ
� ถามเกีย่ วกับการได้รบั เชือ้ /สัมผัสเชือ้

(Exposure
risk question): โอกาสที่สกุ รอย่างน้อยหนึ่งตัวใน
คอมพาร์ตเมนท์จะได้รับเชื้อ/สัมผัสเชื้อ ASFV ที่ยัง
มีชวี ติ ต่อปี อันเป็นผลมาจากการน�ำเชือ้ ASFV เข้าไป
ในคอมพาร์ตเมนท์นั้น?

ในภาคผนวกนี้ เราใช้ตัวอย่างสมมติโดยอิงจากการน�ำ
สุกรมีชวี ติ เข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์จากประเทศเดียวกัน
กับที่คอมพาร์ตเมนท์ตั้งอยู่ เพื่อความง่าย เราไม่ได้
พิจารณาเส้นทางความเสี่ยงอื่นๆ ของการน�ำเชื้อเข้ามา
โดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าในอดีตประเทศนี้ปลอดจากการ
ติดเชื้อ ASFV แต่มีความเสี่ยงที่เชื้อจะถูกน�ำเข้ามา
ผลิตภัณฑ์สุกรเป็นผลผลิตที่สนใจในการประเมินนี้ เรา
ได้ลดความซับซ้อนของค�ำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงข้าง
ต้นดังนี้:
gค
 �ำถามอย่างง่ายเกี่ยวกับการเข้ามา:

โอกาสที่สกุ ร
มีชีวิตอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ติดเชื้อ ASFV จะถูกน�ำเข้า
มาในคอมพาร์ตเมนท์ต่อปีเป็นเท่าใด?

g คำ
� ถามอย่างง่ายเกีย่ วกับการได้รบั เชือ้ /สัมผัสเชือ้ :

โอกาสทีส่ กุ รทีไ่ วต่อเชือ้ อย่างน้อยหนึง่ ตัวจะได้รบั เชือ้ /
สัมผัสเชื้อ ASFV ที่ยังมีชีวิตอันเป็นผลมาจากการน�ำ
สุกรมีชีวิตที่ติดเชื้อ ASFV เข้ามาเป็นเท่าใด?

g คำ
� ถามเกีย่ วกับผลจากความเสีย่ งทีต่ ามมา 1: โอกาส

ที่สกุ รที่ไวต่อเชื้ออย่างน้อยหนึ่งตัวจะติดเชื้อ ASFV
ต่อปี อันเป็นผลมาจากการสัมผัสกับเชื้อ ASFV ที่ยัง
มีชีวิตเป็นเท่าใด?

g คำ
� ถามเกีย่ วกับผลจากความเสีย่ งทีต่ ามมา 2: โอกาส

gค
 � ำ ถามเกี่ ย วกั บ ผลจากความเสี่ ย งที่ ต ามมา

ที่อย่างน้อยผลผลิตหนึ่งหน่วยของผลิตภัณฑ์สุกรที่
ออกจากคอมพาร์ตเมนท์จะปนเปื้อนด้วยเชื้อ ASFV
ต่อปี อันเป็นผลมาจากการสัมผัสโดยตรงหรือโดย
อ้อมกับสุกรที่ติดเชื้อ ASFV เป็นเท่าใด?

gค
 � ำ ถามเกี่ ย วกั บ ผลจากความเสี่ ย งที่ ต ามมา

ค�ำถามเกี่ยวกับความเสี่ยงเป็นข้อมูลส�ำหรับขั้นตอนต่อ
ไปในกระบวนการประเมินความเสี่ยง ซึ่งเป็นการพัฒนา
เส้นทางความเสีย่ งทีร่ ะบุเส้นทางทีเ่ ป็นไปได้ทงั้ หมดของ
การน�ำเข้ามาของเชื้อ ASFV การรับเชื้อ/สัมผัสเชื้อ และ
การแพร่กระจายภายในคอมพาร์ตเมนท์

(Consequence risk question) 1: โอกาสที่สกุ ร
อย่างน้อยหนึง่ ตัวในคอมพาร์ตเมนท์จะติดเชือ้ ASFV
ต่อปี อันเป็นผลมาจากการได้รบั เชือ้ /สัมผัสเชือ้ ASFV
ที่ยังมีชีวิต?

(Consequence risk question) 2: โอกาสที่สิ่งที่
ส่งออกจากคอมพาร์ตเมนท์อย่างน้อยหนึง่ หน่วย (สุกร
มีชวี ติ หรือผลิตภัณฑ์สกุ ร) จะติดเชือ้ หรือปนเปือ้ นด้วย
เชือ้ ASFV ต่อปี อันเป็นผลมาจากการสัมผัสโดยตรง
หรือโดยอ้อมกับสุกรที่ติดเชื้อ ASFV?

โปรดทราบว่าอาจต้องเพิม่ ค�ำถามเกีย่ วกับความเสีย่ งเพิม่
เติม

ส่ ว นที่ 2

ภา คผนวก และเครื่ องมื อ

การพัฒนาแผนภูมิหว่ งโซ่ อุ ปทาน
หรือห่วงโซ่ มูลค่า
ห่วงโซ่อปุ ทานสุกรหรือเนือ้ สุกรแสดงถึงขัน้ ตอนหรือ
หน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ขั้น
สุดท้าย เช่น สุกรมีชีวิต หรือเนื้อสุกร ห่วงโซ่มลู ค่า
ขยายแนวคิดนีไ้ ปสูป่ จั จัยการผลิต กระบวนการผลิต
และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องจนถึงผลิตภัณฑ์ขั้น
สุดท้าย [13; 15; 59] อย่างน้อยทีส่ ดุ ห่วงโซ่อปุ ทาน
ควรได้รบั การอธิบาย โดยการรับรูว้ า่ ว่าห่วงโซ่มลู ค่า
เต็มรูปแบบจะให้ขอ้ มูลพืน้ ฐานทีค่ รอบคลุมมากขึน้
ส�ำหรับการออกแบบแผนภูมเิ ส้นทางความเสี่ยงใน
ระหว่างกระบวนการประเมินความเสีย่ ง ไม่ควรมอง
ข้ามความส�ำคัญของรายละเอียดค�ำอธิบายของห่วง
โซ่อุปทานหรือห่วงโซ่มลู ค่า จะต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
ให้ดี และหากท�ำได้ตามทีค่ วรจะเป็น การใช้แนวทาง
ห่วงโซ่มลู ค่าจะสามารถพัฒนาความเข้าใจในภาพ
กว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการก�ำกับดูแล

เนื่องจากลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน/มูลค่าจะมีผล
กระทบส�ำคัญต่อบริบทความเสีย่ งทีก่ ว้างขึน้ มากกว่า
คอมพาร์ตเมนท์ จึงควรครอบคลุมส่วนประกอบ
ทั้งหมดในในห่วงโซ่อุปทาน/ห่วงโซ่มลู ค่าของสุกร
และเนื้อสุกรในอาณาเขต ไม่จ�ำเป็นต้องท�ำการ
วิเคราะห์หว่ งโซ่มลู ค่า แต่แผนผังหรือแผนภาพห่วง
โซ่มลู ค่าจะเป็นข้อมูลที่จ�ำเป็นในการประเมินความ
เสี่ยง [13; 60] แผนภูมอิ ย่างง่ายแสดงภาพรวมดัง
ใน ภาพที่ 6 ส�ำหรับกรณีส่วนใหญ่ก็เพียงพอแล้ว
[13; 14; 61] แต่สิ่งส�ำคัญคือต้องตระหนักว่าห่วง
โซ่มลู ค่าของสุกรและเนือ้ สุกรเป็นแบบพลวัต มีการ
เปลีย่ นแปลงโครงสร้างและส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญได้
ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือ
ปัจจัยอื่นๆ

ภาพที่ 6 ตัวอย่างของห่วงโซ่ อุ ปทานหรือห่วงโซ่ มู ลค่าเนื้อสุกร
ปัจจัยเข้า

การผลิต

การตลาด

การฆ่า

การแปรรูป

โรงงานอาหาร
สัตว์/ พ่อค้า
ผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับ
สุขภาพสุกร
การบริการ
สุขภาพสุกร
อุ ปกรณ์ใน
ฟาร์มสุกร
ผู ใ้ ห้เงิน
ทุน/เจ้าหนี้

ผู้บริโภค

ผู น้ ำ� เข้าเนื้อ
สุกร

พันธุกรรม

ผู ผ
้ ลิตสุกร
พันธุ์

การตลาด

ฟาร์ม
คลอด
โรงแปรรูป
เนื้อสัตว์
ฟาร์ม
สุกรรุน่

คนกลาง

ฟาร์ม
สุกรขุน

การขนส่ง

ฟาร์มเล็กๆ
คลอดถึงขุน

ฟาร์มใหญ่
การเลี้ยง
แบบครบ
วงจร

ซุ ปเปอร์มาร์เก็ต

ตลาดสด
โรงฆ่า
พ่อค้าเนื้อ
พ่อค้า
สุกรมีชีวิต

ค้าเร่/แผง
แผงขายอาหาร

ภัตตาคาร
พนักงานตรวจ
เนื้อสัตว์

ครัวเรือน
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การพัฒนาแผนภูมิ
เส้นทางความเสี่ยง
ในขั้นตอนนี้ของกระบวนการประเมินความเสี่ยง เส้น
ทางทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับค�ำถามความเสี่ยงจะต้อง
แสดงเป็นแผนภาพเดียวหรือหลายแผนภาพ รายการ
ต่อไปนี้แสดงตัวอย่างปัจจัยที่สามารถน�ำมา พิจารณา
ได้ในระหว่างการจัดท�ำแผนผังเส้นทางความเสี่ยง
gส
 ถานการณ์

ASF ในประเทศและระหว่างประเทศ
g พลวัตของการแพร่เชือ
้ ASFV ในพืน้ ที่ รวมถึงสุกรป่า
และเห็บ
g ร ะยะห่างกับพื้นที่เพื่อนบ้าน คอมพาร์ตเมนท์ และ
ฟาร์มอื่นๆ ที่ปลอด ASF
g ประวัตก
ิ ารน�ำเชือ้ ASFV เข้ามาในประเทศ / ดินแดน
/ คอมพาร์ตเมนท์ และความเป็นไปได้ที่ยังคงมีเชื้อ
อยู่ในบางส่วน
g การน�ำสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรเข้ามาในพื้นที่ ที่
คอมพาร์ตเมนท์ตั้งอยู่
gก
 ารลักลอบค้าข้ามพรมแดนและการขนส่งสุกรมีชีวิต
และผลิตภัณฑ์สุกร
g ป ระสิ ท ธิ ผ ลของมาตรการกี ด ขวางและกั ก กั น
ส�ำหรับการน�ำเข้าระดับประเทศและปัจจัยที่น�ำเข้า
คอมพาร์ตเมนท์
g ปฏิบัติตามข้อห้าม / ข้อจ�ำกัดในการใช้วิธีให้อาหาร
แบบโปรย (swill feeding) ในอาณาเขตหรืออาณาเขต
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์
gล
ก
ั ษณะของห่วงโซ่อปุ ทานและห่วงโซ่มลู ค่าในท้องถิน่

ตารางที่ 3 ตัวอย่างสิ่งที่อาจจะเป็ นปั จจัยเสี่ยง

ของ ASFV
ประเภทของ
ปั จจัยเสี่ยง

ปั จจัยเข้า

• สุกรมีชีวิต
• วัสดุทางพันธุกรรม เช่น ตัวอ่อน
น�้ำเชื้อ
• อาหารและน�้ำ
• ยาและวัคซีน
• วัสดุรองพื้น

ของทิ้ง

• สิ่งที่แปลงเป็นอาหารสัตว์
(Rendering)
• สิ่งที่เอาไปถมที่

วัตถุท่ีเป็ นพาหะ
น�ำโรค

•
•
•
•

สิ่งมีชีวิต

• ความหนาแน่นของประชากรสุกร (เลีย้ ง
แบบอุตสาหกรรม หรือแบบปล่อย)
• สุกรป่า
• เห็บเปลือกอ่อน
• สัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน

เครือข่าย
การขนส่ง

• ทางหลวง
• ทางน�้ำ

บุ คลากร /
พนักงาน

• คนงานในฟาร์มสุกร และพรานล่าสุกร
ป่า
• ผู้มาให้บริการ เช่น แก๊สและไฟฟ้า
• สัตวแพทย์ และผู้ช่วยสัตวแพทย์
• พนักงานที่ท�ำงานในฟาร์มที่ไม่ใช่
คอมพาร์ตเมนท์

ตารางที่ 3 แสดงตัวอย่างปัจจัยเสี่ยง ASFV ของ

คอมพาร์ตเมนท์ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการน�ำโรคติด
เชือ้ อืน่ ๆ ทีม่ ผี ลต่อการผลิตสุกรเข้ามา [18; 21; 62-64]
การพิจารณาว่ามีความเกีย่ วข้องกับบริบทความเสีย่ งที่
เฉพาะเจาะจงในท้องถิ่นควรขยายไปสู่เส้นทางความ
เสีย่ งหนึง่ หรือหลายทาง ซึง่ แสดงล�ำดับของเหตุการณ์
ที่น่าจะเป็นทางระบาดวิทยา ซึ่งเกี่ยวข้องกับค�ำถาม
ความเสีย่ งแต่ละข้อ ความน่าจะเป็นทีเ่ กีย่ วข้องกับแต่ละ
เหตุการณ์ตามเส้นทางความเสีย่ งจะขึน้ อยูก่ บั ความน่า
จะเป็นของเหตุการณ์ในขัน้ ตอนก่อนหน้า ความสัมพันธ์
ที่เรียกว่าการพึ่งพาแบบมีเงื่อนไข และจะใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยงโดยรวม [65]

ตัวอย่าง

พาหนะ
อุปกรณ์ที่ยืมมา
อุปกรณ์มือสอง
เสื้อผ้า

โดยค�ำนึงถึงทัง้ บริบททีก่ ว้างขึน้ และป ัจจัยเสีย่ งเฉพาะ
คอมพาร์ตเมนท์ ต้องระบุเส น้ ทางทั้งหมดส�ำหรับ
การทีเ่ ชือ้ ASFV จะเข้ามา การรับเชือ้ /การสัมผัสเชือ้
และผลทีต่ ามมาทีเ่ กีย่ วข้องกับคอมพาร์ตเมนท์
 ภาพที่

7 ให้ตัวอย่างเส้นทางความเสี่ยงใน
การที่เชื้อ ASFV จะเข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์
ได้หลายช่องทาง ต้องเน้นว่าตัวเลขนี้เป็น
แบบทั่วไปและไม่ละเอียดถี่ถ้วน ดังนั้นจึงมี
แนวโน้มว่าเส้นทางความเสี่ยงของเชือ้ ASFV
ของคอมพาร์ตเมนท์มีแนวโน้มที่จะแตกต่าง
จากที่แสดงในรูปนี้

ส่ ว นที่ 2

ภา คผนวก และเครื่ องมื อ

ภาพที่ 7 ตัวอย่างเส้นทางความเสี่ยงที่แตกต่างกัน 5 กลุ่มในการที่เชื้ อ ASFV จะเข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์

แหล่ง
ประเทศที่ติดเชื้ อ

การตรวจที่ชายแดน

วัสดุปูพื้น/อาหาร

โรงฆ่าสัตว์
แหล่ง
ฟาร์มที่ติดเชื้ อ

ตรวจก่อน
ส่งออก

ผู ้มาเยี่ยมชม/พนักงาน

การขนส่งสุกร
การกักกันโรค

คอมพาร์ ต เมนท์

การลักลอบน�ำเข้า
สุกร

การค้าสุกรในพื้นที่
ผู ้มาเยี่ยมชม
/พนักงาน

แหล่งฟาร์มที่ติดเชื้ อ

รถขน อาหาร

สุกรตาย

สุกรป่ า/
สุกรเลี้ยงแบบปล่อย

ถมดิน

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —

เนื้อสุกร

เขต/ท้องที่ท่ีติดเชื้ อ

แหล่งฟาร์มที่ติดเชื้ อ

รถขนส่งสุกร

รถขนส่งเนื้อสุกร

ผู ้มาเยี่ยมชม/
พนักงาน

ลักลอบน�ำเข้าผลิตภัณฑ์สกุ ร

ตลาดสด

แหล่งประเทศที่ติดเชื้ อ

ซุ ปเปอร์มาร์เก็ต

ภัตตาคาร

เศษอาหาร

ครัวเรือน
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ส่ ว นที่ 2

ภา คผนวก และเครื่ องมื อ

ค�ำถามความเสีย่ งส�ำหรับการประเมินการเข้ามาของ
เชื้อโดยสมมุติฐานของเราคือ “อะไรคือความเป็น
ไปได้ที่สุกรมีชีวิตอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ติดเชื้อ ASFV

จะถูกน�ำเข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์ต่อปี?” และ
ภาพที่ 8 แสดงถึงเส้นทางความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 8 ตัวอย่างเส้นทางความเสี่ยงสมมติสำ� หรับการที่เชื้ อ ASFV

จะเข้าสู่คอมพาร์ตเมนท์ทางสุกรมีชีวิต
แหล่งประชากรฝู งสุกร
(ประเทศ/โซน)

แหล่ง
ฝู งสุกร

ค�ำถามความเสี่ยงส�ำหรับการน�ำเชื้ อเข้ามา:
โอกาสที่สุกรมีชีวิตที่ติดเชื้ อ ASFV
อย่างน้อยหนึ่งตัวจะเข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์ ต่อปี

การกักโรคที่
ฟาร์มก่อน
การขนส่ง

กลุ่มสุกร
ส�ำหรับ
ขนส่ง

การกักโรคก่อนน�ำเข้า
สู่คอมพาร์ตเมนท์

การขนส่ง

การเก็บข้อมูล
เพือ่ ให้สามารถประมาณความเสีย่ งส�ำหรับแต่ละขัน้
ตอนได้ จะต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ก่อน นีเ่ ป็นส่วนส�ำคัญของกระบวนการประเมินความ
เสีย่ ง และจ�ำเป็นต้องมีแผนภาพเส้นทางความเสีย่ ง
ซึง่ อยูบ่ นพืน้ ฐานของความเข้าใจทีด่ เี กีย่ วกับห่วงโซ่
มูลค่าและกระบวนการทางระบาดวิทยา แหล่งข้อมูล
ทีเ่ ป็นไปได้ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ที่ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้รู้ในวงการ เอกสารวิชาการที่เผยแพร่ในวงจ�ำกัด

และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ ยัง
ต้องการการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพระหว่างผูป้ ระเมิน
ความเสีย่ งและผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์ รวม
ถึงผู้อื่นที่มีบทบาทในเส้นทางความเสี่ยง (เช่น ผู้
ด�ำเนินการในห่วงโซ่อปุ ทาน) คุณภาพของข้อมูลและ
ความไม่แน่นอนของข้อมูลจะต้องแสดงอย่างชัดเจน
ควรใช้แหล่งข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้รู้ใน
วงการให้มากที่สุด

การประมาณความเสี่ยง
ในขัน้ ตอนต่อไป แผนภาพเส้นทางความเสีย่ งจะถูก
ใช้ เ พื่ อ ประมาณการความเสี่ ย งส� ำ หรั บ การที่
เชือ้ ASFV จะเข้าสูค่ อมพาร์ตเมนท์ เพือ่ ตอบค�ำถาม
ความเสีย่ งทีต่ งั้ ขึน้ แต่ละขัน้ ตอนตามเส้นทางความ
เสี่ยงจะมีข้อมูลที่ต้องการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ประมาณความเสีย่ ง สามารถวิเคราะห์เส้นทางความ
เสี่ยงตามห่วงโซ่เหตุผลของเหตุการณ์ (logical
chain of events) ดังที่แสดงใน ภาพที่ 8 หรือ
สามารถแปลงเป็นแผนผังสถานการณ์ (scenario
tree) ได้ตาม ภาพที่ 9 [58] ตามทีอ่ ธิบายใน Chapter
2.1. ของ Terrestrial Code on import risk
analysis การประมาณความเสีย่ งสามารถท�ำได้โดย
ใช้วธิ กี ารเชิงปริมาณ กึง่ เชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ
[19; 66; 67] การตัดสินใจว่าวิธีการใดเหมาะสม
ทีส่ ดุ ควรพิจารณาถึงความพร้อมของข้อมูลและต้นทุน
และความสามารถในการจ�ำลองความเสี่ยงเชิง
ปริมาณ ตลอดจนความพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียหลัก [19] การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
ต้องการความเชีย่ วชาญในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ของพนักงานน้อยกว่า และสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงได้รวดเร็ว ในหัวข้อนี้จะใช้แนวทางการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นตัวอย่างการประเมินความ
เสี่ยงสมมติ ส�ำหรับการวิเคราะห์กึ่งเชิงปริมาณ
แนะน�ำให้ใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงกึ่งเชิง
ปริมาณอย่างรวดเร็วของ NORA เป็นตัวอย่าง [66]
ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความ
พร้อมของทั้งข้อมูลและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณสามารถด�ำเนิน
การแทนหรือภายหลังการประเมินความเสี่ยงเชิง
คุณภาพ โดยไม่คำ� นึงถึงประเภทของแนวทางทีเ่ ลือก
การประเมินความเสีย่ งควรรายงานอย่างโปร่งใสใน
เอกสารปฏิ บั ติ ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งของ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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ภาพที่ 9 ตัวอย่างแผนผังสถานการณ์ (scenario tree) สมมติ ส�ำหรับการที่เชื้ อ ASFV

เข้าสู่คอมพาร์ตเมนท์ โดยสุกรมีชีวิต

เลือกแหล่งที่มา ประเทศ หรือ โซน
มีเชื้ อ ASFV

เลือกฝู งสัตว์จากแหล่งประเทศ /
โซน
มีเชื้ อ ASFV

ไม่มกี ารเข้ามา
ของสุกรที่ติดเชื้ อ ASFV

มีอาการ

การกักสัตว์ก่อนเข้า
คอมพาร์ตเมนท์
ผลตรวจเป็ นลบ

ไม่มกี ารเข้ามา
ของสุกรที่ติดเชื้ อ ASFV

ไม่มีเชื้ อ ASFV

ขนส่งจากฟาร์ม
มาที่คอมพาร์ตเมนท์
ไม่มีอาการ

ไม่มกี ารเข้ามา
ของสุกรที่ติดเชื้ อ ASFV

ไม่มีเชื้ อ ASFV

การกักกันโรคก่อนการขนส่ง
มีเชื้ อ ASFV

ไม่มกี ารเข้ามา
ของสุกรที่ติดเชื้ อ ASFV

ไม่มีเชื้ อ ASFV

กลุ่มย่อยของสุกร
จากฝู งที่ติดเชื้ อ
มีเชื้ อ ASFV

ไม่มีเชื้ อ ASFV

ไม่มกี ารเข้ามา
ของสุกรที่ติดเชื้ อ ASFV

ผลตรวจเป็ นบวก

ส่งสุกรที่ติดเชื้ อ
เข้าสถานที่กกั สัตว์

เป็นขัน้ ตอนแรกในกระบวนการประมาณความเสีย่ ง
ส�ำหรับเส้นทางความเสีย่ ง (หรือแผนผังสถานการณ์)
ความเสี่ยงหรือความเป็นไปได้จะต้องถูกประมาณ
ส�ำหรับแต่ละขั้นตอนตามเส้นทางความเสี่ยง จาก
นัน้ การประมาณความเสีย่ งแต่ละรายการเหล่านีจ้ ะ
ต้องรวมกันเป็นการประมาณความเสี่ยงโดยรวม
ส�ำหรับเส้นทางความเสีย่ งทัง้ หมด ซึง่ จะให้คำ� ตอบ
ส�ำหรับค�ำถามความเสีย่ ง เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ในความเสี่ยง ASFV ของสิ่งแวดล้อมภายนอก
คอมพาร์ตเมนท์อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการประมาณความเสี่ยงโดยรวม จะต้องตรวจ

ไม่มกี ารเข้ามา
ของสุกรที่ติดเชื้ อ ASFV

สอบแต่ละเส้นทางเพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ไปได้ในแต่ละการประมาณเส้นทางความเสี่ยง ซึ่ง
จะเป็นตัวก�ำหนดว่าต้องมีการปรับมาตรการลดความ
เสี่ยงอย่างไร การประมาณความเสี่ยงที่เป็นไปได้
ส�ำหรับเส้นทางความเสี่ยงเฉพาะเป็นผลจากความ
น่าจะเป็นตามเงือ่ นไขทัง้ หมดของล�ำดับขัน้ ตอนตาม
เส้นทาง การประมาณความเสี่ยงส�ำหรับแต่ละขั้น
ตอนสามารถแสดงได้โดยใช้ค�ำศัพท์เฉพาะการ
ประเมินความเสีย่ งและความไม่แน่นอนตามทีแ่ สดง
ใน ตารางที่ 4 และ ตารางที่ 5 [68-71]
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างค�ำศัพท์เฉพาะของการประเมินความเสี่ยงเชิ งคุณภาพ (หรือความน่าจะเป็ น)
การประมาณความเสี่ยง

ค�ำจ�ำกัดความ

NEGLIGIBLE

เกิดยากหรือน้อยมากจนไม่ต้องน�ำมาพิจารณา

VERY LOW

เกิดยากหรือน้อยมากแต่ไม่สามารถยกเว้นหรือเพิกเฉยได้

LOW

เกิดยากแต่มกี ารเกิดขึ้นจริง

MEDIUM

เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ

HIGH

เกิดขึ้นบ่อยมาก

VERY HIGH

เกิดขึ้นเกือบแน่นอน

ตารางที่ 5 ตัวอย่างค�ำจ�ำกัดความความไม่แน่นอนเชิ งคุณภาพ ส�ำหรับการประเมินความเสี่ยง
การแบ่งระดับความไม่แน่นอน

ค�ำจ�ำกัดความ
มีข้อมู ลที่สมบู รณ์และครบถ้วน มีหลักฐานที่ชัดเจนในการอ้างอิงหลายฉบับ ผู เ้ ขียน/ผู ว้ จิ ัย
มีข้อสรุ ปที่คล้ายกัน
มีข้อมู ลบางส่วนแต่ไม่ครบถ้วน มีหลักฐานในการอ้างอิงจ�ำนวนเล็กน้อย บทสรุ ปของผู เ้ ขียน/
ผู ว้ จิ ัย แตกต่างกันไป
ข้อมู ลน้อยหรือไม่มีเลย หลักฐานมาจากรายงานทีไ่ ม่ได้ตพ
ี ิมพ์หรือจากการสังเกต หรือการ
สื่อสารส่วนบุ คคล ผู เ้ ขียน/ผู ว้ จิ ัยมีข้อสรุ ปที่แตกต่างกันมาก

LOW

MEDIUM

HIGH

การประมาณความเสีย่ งเชิงคุณภาพโดยรวมเกิดจาก
การรวมการประมาณความเสีย่ งตามเส้นทางความ
เสี่ยงในแต่ละขัน้ โดยเริม่ จากจุดก�ำเนิดหรือจุดเริม่
ต้น ซึ่งสามารถท�ำได้โดยใช้เมทริกซ์การรวมความ
เสีย่ ง เช่นแสดงใน ตารางที่ 6 ควรทราบว่าโครงสร้าง
ของเมทริกซ์นี้จ�ำเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย [72; 73] ตัวอย่างผลการประมาณ
ความเสีย่ งในแต่ละขัน้ ตอนตามเส้นทางความเสีย่ ง
แสดงไว้ใน ตารางที่ 7 กระบวนการรวมการประมาณ

ความเสี่ยงจากแต่ละล�ำดับขั้นตอนในลักษณะที่ขึ้น
กับเงื่อนไขดังแสดงใน ตารางที่ 8 ทั้งสองตาราง
ร่วมกันช่วยให้สามารถประเมินจุดอ่อนทีอ่ าจเกิดขึน้
ในกระบวนการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนหารือ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการประมาณความ
เสี่ยงและหลักฐานในการพิจารณา จะต้องใช้
กระบวนการเดียวกันส�ำหรับเส้นทางความเสี่ยง
ทัง้ หมดทีพ่ จิ ารณาอยู่ และพิจารณาความไม่แน่นอน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมาณความเป็นไปได้ของแต่ละ
ความเสี่ยง

ตารางที่ 6 เมทริกซ์ส�ำหรับการรวมค่าประมาณความน่าจะเป็ นเชิ งคุณภาพสองค่า [71; 74]
ความน่าจะเป็ น 2

ความน่าจะเป็ น 1
NEGLIGIBLE

VERY LOW

LOW

MEDIUM

HIGH

VERY HIGH

NEGLIGIBLE

Negligible

Negligible

Negligible

Negligible

Negligible

Negligible

VERY LOW

Negligible

Very low

Very low

Very low

Very low

Very low

LOW

Negligible

Very low

Low

Low

Low

Low

MEDIUM

Negligible

Very low

Low

Medium

Medium

Medium

HIGH

Negligible

Very low

Low

Medium

High

High

VERY HIGH

Negligible

Very low

Low

Medium

High

Very high

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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ตารางที่ 7 ข้อมู ลที่ต้องการและการประมาณความเสี่ยงแต่ละขัน้ ตอนตามเส้นทางความเสี่ยงสมมติ

ที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเชื้ อ ASFV เข้าสู่คอมพาร์ตเมนท์โดยสุกรที่มชี ี วิต
ขัน้ ตอนในเส้นทางความ
เสี่ยง

แหล่งที่มาของประชากรฝู ง
สุกร (ประเทศ/โซน)

แหล่งที่มาของฝู งสุกร

กลุ่มของสุกรที่จะขนส่ง

การกักสัตว์ท่ฟาร์
ี มต้นทาง
ก่อนขนส่ง

การขนส่ง

การกักสัตว์
ก่อนเข้า
คอมพาร์ตเมนท์

ข้อมู ลที่เป็ นไปได้/ข้อมู ลที่ต้องการ
ความชุกของฝู งสุกรที่ติดเชื้ อ ASFV ใน
ประชากรต้นทาง (ประเทศ/โซน) ขึ้นอยู ่
กับ
1. หลักฐานการปลอด ASFV ของ
ประเทศและ
2. รายงานการประเมินจากการเฝ้าระวัง
ความชุกของ ASFV ในฝู งสุกรต้นทาง
ขึ้นอยู ก่ ับ
1. ประสิทธิผลของระบบความปลอดภัย
ทางชี วภาพของฟาร์ม
2. ความไวของระบบเฝ้าระวังฟาร์ม
3. ความน่าเชื่ อถือของสุขภาพสุกรและ
ระบบตรวจสอบการผลิตและ
4. ความเสี่ยงของเชื้ อ ASFV ในท้องถิ่น
ความชุกของ ASFV ในสุกรที่คัดเลือก
มาเพื่อการขนส่งในขณะที่ยงั อยูใ่ นฟาร์ม
ต้นทาง ขึ้นอยู ก่ ับประสิทธิภาพของ
มาตรการความปลอดภัยทางชี วภาพ
ภายในฟาร์ม
โอกาสที่สกุ รที่ติดเชื้ อ ASFV อย่าง
น้อยหนึ่งตัวจะมีผลตรวจเป็นลบหรือ
ตรวจไม่พบอาการทางคลินกิ ในระหว่าง
การตรวจกักสัตว์ก่อนขนย้าย ขึ้นอยู ก่ ับ
1. การตรวจวินจิ ฉัยและความไวในการ
ตรวจจับอาการทางคลินกิ
2. ประสิทธิผลของมาตรการความ
ปลอดภัยทางชี วภาพระหว่างกักสัตว์
ก่อนการขนส่งและ
3. ระยะเวลากักตัว
โอกาสที่สกุ รที่ติดเชื้ อ ASFV ทุกตัวจะไม่
แสดงอาการทางคลินกิ หรือตาย ขึ้นอยู ่
กับ
1. ระยะเวลาในการขนส่งและ
2. ความไวในการตรวจจับอาการทาง
คลินกิ
โอกาสที่สกุ รที่ติดเชื้ อ ASFV อย่างน้อย
หนึ่งตัวที่ตรวจไม่พบอาการทางคลินกิ
ระหว่างการกักก่อนเข้าคอมพาร์ตเมนท์
ขึ้นอยู ก่ ับ
1. การตรวจวินจิ ฉัยและความไวในการ
ตรวจจับอาการทางคลินกิ
2. ประสิทธิผลของการกักก่อนการขนส่ง
มาตรการความปลอดภัยทางชี วภาพ
และ
3. ระยะเวลากักตัว

การ
ประมาณ
ความ
เสียง

Very low

Very low

Very low

Negligible

Low

Negligible

ความไม่
แน่นอน

การให้เหตุผล

Low

ประเทศไม่เคยรายงานการระบาดของ
ASF และระบบเฝ้าระวัง ASF ของประเทศ
นั้นมีความไวสูง มีความสามารถในการ
ตรวจจับที่รวดเร็วดี แต่มกี ารติดเชื้ อ
ASFV ในประเทศเพื่อนบ้าน

Low

ฟาร์มต้นทางมีระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางชี วภาพที่มีประสิทธิภาพ
และติดตามการผลิตสุกรอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้การจัดการสุขภาพฝู งสัตว์แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่เคยมีหลักฐานของ
ASFV ในฟาร์มหรือในละแวกใกล้เคียง
หรือเครือข่ายที่ติดต่อกันอยู ่

Low

ฟาร์มด�ำเนินการระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางชี วภาพที่มีประสิทธิภาพซึ่ ง
ช่ วยลดความเสี่ยงของการแพร่กระจาย
ของเชื้ อโรคระหว่างส่วนต่างๆ ของฟาร์ม

Low

สุกรจะได้รบั การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดใน
ช่ วงกักกัน 15 วันส�ำหรับอาการทาง
คลินกิ ใดๆ และจะถูกกักแยกไว้ภายใต้
มาตรการความปลอดภัยทางชี วภาพที่เข้ม
งวด ความไวของการทดสอบ ASFV
PCR คือ 99% ซึ่ งจะลดความเสี่ยงของ
ผลลบที่ผดิ พลาด และสุกรทุกตัวได้รบั
การทดสอบ หากมีสกุ รที่ติดเชื้ อ ASFV
ควรแสดงอาการทางคลินกิ ในช่ วงกักกัน
15 วัน ซึ่ งเจ้าหน้าที่จะสามารถตรวจพบ
ได้

Medium

สุกรขนส่งเป็นเวลา 6 ชั่วโมง และเจ้า
หน้าที่ขนส่งคอยดูแลสุกรอย่างใกล้ชิด
ขณะขึ้นรถ ระหว่างการขนส่ง และเมื่อ
ออกจากรถ แต่ระยะเวลาสัน้ เกินไปส�ำหรับ
สุกรที่เพิ่งติดเชื้ อจะมีอาการทางคลินกิ

Low

สุกรจะได้รบั การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดใน
ช่ วงกักกัน 15 วันส�ำหรับอาการทาง
คลินกิ ใดๆ และจะถูกกักแยกไว้ภายใต้
มาตรการความปลอดภัยทางชี วภาพที่เข้ม
งวด สุกรทุกตัวได้รบั การทดสอบ และ
ความไวของการทดสอบ ASFV PCR อยู ่
ที่ 99% ซึ่ งจะช่ วยลดความเสี่ยงของผล
ลบที่ผดิ พลาดได้ หากมีสกุ รที่ติดเชื้ อ
ASFV ควรแสดงอาการทางคลินกิ ในช่ วง
กักกัน 15 วัน ซึ่ งเจ้าหน้าที่จะตรวจพบได้
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ตารางที่ 8 ได้รบั การประมาณความเสี่ยงโดยรวมส�ำหรับเส้นทางความเสี่ยงสมมติท่ีเกี่ยวข้องกับ

การน�ำเชื้ อ ASFV เข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์โดยสุกรที่มชี ี วิต
ขัน้ ตอนในเส้นทางความเสี่ยง

ประมาณความ
เสี่ยง

ความไม่
แน่นอน

ประมาณความ
น่าจะเป็ นโดย
รวม

ความไม่แน่นอนโดยรวม

แหล่งที่มาของประชากรฝู งสุกร
(ประเทศ/โซน)

Very low

Low

แหล่งที่มาของฝู งสุกร

Very low

Low

Very low

Low

กลุ่มของสุกรที่จะขนส่ง

Very low

Low

Very low

Low

การกักสัตว์ท่ฟาร์
ี มต้นทางก่อน
ขนส่ง

Negligible

Low

Negligible

Low

การขนส่ง

Low

Medium

Negligible

Medium

Negligible

Low

Negligible

Medium

Negligible

Low

การกักสัตว์ก่อนเข้า
คอมพาร์ตเมนท์
โอกาสที่สุกรมีชีวิตที่ติดเชื้ อ
ASFV อย่างน้อยหนึ่งตัวจะถูกน�ำ
เข้าสู่คอมพาร์ตเมนท์ต่อปี

การขยายไปยังการประเมินการได้รบั เชื้ อ
และผลที่ตามมา
ค�ำถามความเสีย่ งการประเมินการได้รับ/สัมผัสเชือ้
และผลทีต่ ามมาควรด�ำเนินการในลักษณะเดียวกัน
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีก่ ารสัมผัสเชือ้ ASFV และเส้นทาง
ความเสี่ยงของผลที่ตามมาจะต้องปรับให้เข้ากับ
แต่ละคอมพาร์ตเมนท์ แต่มีแนวโน้มว่ามีความ
คล้ายคลึงกันอย่างมากระหว่างคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF หลายๆ แห่ง ดังนั้นการตรวจสอบ
ตัวอย่างจากคอมพาร์ตเมนท์อื่นๆ ด้วยก็จะเป็น
ประโยชน์ ในส่วนนีข้ องการประเมินความเสีย่ งยัง
จ�ำเป็นต้องพัฒนาความเข้าใจภายในคอมพาร์ตเมนท์
ที่จะต้องมีการใช้มาตรการป้องกันเชื้อ (Biocontainment) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการกีดกันทาง
ชีวภาพ (Bio-exclusion) ในมาตรการลดความเสีย่ ง
ภายในคอมพาร์ตเมนท์ เพื่อให้ความเสี่ยงของการ
แพร่กระจายระหว่างหน่วยหรือหน่วยย่อยของ
คอมพาร์ตเมนท์ สามารถจ�ำกัดวงให้เล็กสุดได้ใน
กรณี ที่ มี ไ วรั ส เข้ า ไปในส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของ
คอมพาร์ตเมนท์
จากค�ำถามเกีย่ วกับความเสีย่ งของการได้รับ/สัมผัส
เชือ้ และผลที่ตามมาหมายเลข 1 เส้นทางเฉพาะ

ของคอมพาร์ตเมนท์ควรที่จะระบุจุดที่สุกรที่อยู่
ภายในคอมพาร์ตเมนท์อาจสัมผัสเชื้อและติดเชื้อ
ASFV ภาพที่ 10 แสดงตัวอย่างแผนภาพเส้นทาง
ความเสีย่ งต่อ ASFV ทีร่ วมเส้นทางความเสีย่ งจาก
การสัมผัสเชื้อและผลที่ตามมาไว้ในแผนภาพเดียว
ในตัวอย่างนี้ การเฝ้าระวังภายในคอมพาร์ตเมนท์
ส�ำหรับการติดเชือ้ และอาการทางคลินกิ อาจสามารถ
ตรวจพบสุกรที่ติดเชื้อใหม่ได้ก่อนที่จะสามารถแพร่
เชื้อ ASFV และไปสัมผัสกับสุกรที่ไวต่อการติดเชื้อ
ที่เลี้ยงไว้ในคอกหรืออาคารเดียวกัน แต่มีแนวโน้ม
ว่าจะไม่ไวเพียงพอต่อการป้องกันการสัมผัสเชือ้ สิง่
นี้บ่งชี้ว่าสุกรที่ติดเชื้อใหม่เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะไป
สั ม ผั ส สุ ก รที่ ไ วต่ อ การติ ด เชื้ อ ASFV ภายใน
คอมพาร์ตเมนท์ และเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญอย่าง
ยิ่งของการด�ำเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพก่อนที่จะน�ำสุกรที่มีชีวิตเข้าไป
ในคอมพาร์ตเมนท์
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ภาพที่ 10 ตัวอย่างของการสัมผัสเชื้ อ ASFV และแผนภาพเส้นทางของผลที่ตามมา ภายหลัง

การน�ำสุกรที่มชี ี วิตที่ติดเชื้ อ ASFV เข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์

สุกรที่นำ� เข้ามาเข้ารวม
กลุ่มกับสุกรอื่นๆ ในคอก
ในส่วนที่จัดไว้แฉพาะ
ภายในคอมพาร์ตเมนท์

สุกรที่นำ� เข้ามาใน
คอมพาร์ตเมนท์

ค�ำถามความเสี่ยงของผลที่ตามมา
ค�ำถามที่ 1:
่
่
โอกาสทีสกุ รทีไวต่อเชื้ ออย่างน้อยหนึ่ง
ตัวจะติดเชื้ อ ASFV อันเป็นผลมาจาก
การสัมผัสกับเชื้ อ ASFV ที่ยงั มีชีวิต

มีหลายขัน้ ตอนทีไ่ ม่ได้แสดงไว้ในแผนภาพตัวอย่าง
นี้ ซึง่ จะต้องระบุรายละเอียดดังกล่าวเพือ่ ให้สามารถ
พัฒนามาตรการทั้งด้านการป้องกันเชื้อและการ
กีดกันทางชีวภาพทีล่ ดความเสีย่ งของการแพร่กระจาย
ระหว่างส่วนต่างๆ ของคอมพาร์ตเมนท์ ตัวอย่าง
เช่น หากน�ำแม่สุกรสาวมาใช้เพื่อทดแทน อาจน�ำ
เข้ามาในคอกแม่สุกรสาว แล้วค่อยเข้าไปในคอก
คลอด และหลั ง จากนั้ น เข้ า ไปในคอกแม่ สุ ก ร
หลังคลอด นอกจากนี้ลูกสุกรจะถูกย้ายไปยังคอก
หย่านม จากนั้นไปยังคอกสุกรรุ่น และคอกสุกรขุน
เหล่านีเ้ ป็นตัวแทนเส้นทางทีเ่ ชือ้ ASFV จะแพร่กระจาย
อยู่ภายในคอมพาร์ตเมนท์ ซึ่งจะต้องระบุในการ

ค�ำถามความเสี่ยงของ
การสัมผัสเชื้ อ:
โอกาสที่สกุ รทีไ่ วต่อเชื้ ออย่างน้อย
หนึ่งตัวจะสัมผัสเชื้ อ ASFV ที่ยงั มีชีวิต
อันเป็นผลมาจากการน�ำสุกรที่ติดเชื้ อ
ASFV เข้ามา

ประเมินความเสี่ยง ซึ่งจะท�ำให้สามารถพัฒนา
มาตรการการลดความเสี่ยงและการเฝ้าระวังแบบ
มีเป้าหมายได้ (targeted risk mitigation and
surveillance measures)
ตัวอย่างค�ำถามที่ 2 เกี่ยวกับความเสี่ยงของผลที่
ตามมา เน้นว่าผลิตภัณฑ์สุกรของคอมพาร์ตเมนท์
จะปนเปื้อนเชื้อหรือไม่ เส้นทางความเสี่ยงที่แสดง
ใน ภาพที่ 11 รวมถึงขัน้ ตอนทีม่ ผี ลท�ำให้เชือ้ ASFV
แพร่กระจายภายในคอมพาร์ตเมนท์ จะเป็นข้อมูล
ในการออกแบบการเฝ้าระวังของคอมพาร์ตเมนท์
เพื่อการตรวจจับเชื้ออย่างรวดเร็ว

ภาพที่ 11 ตัวอย่างแผนภาพเส้นทางของผลที่ตามมาอย่างง่าย หลังจากมีการแพร่กระจายของเชื้ อ

ASFV ระหว่างสุกรภายในคอมพาร์ตเมนท์

สุกรในฟาร์ม/คอกขุน

ค�ำถามความเสี่ยงของผลที่ตามมา
ค�ำถามที่ 2:
โอกาสที่ผลิตภัณฑ์สกุ รอย่างน้อยหนึ่ง
หน่วยที่ออกจากคอมพาร์ตเมนท์จะ
ปนเปื้ อนด้วยเชื้ อ ASFV ต่อปี อันเป็นผล
มาจากการสัมผัสสุกรที่ติดเชื้ อ ASFV ทัง้
ทางตรงหรือทางอ้อม

สุกรในโรงฆ่าสัตว์

ซาก

การตัดแต่ง

ส่ ว นที่ 2

ภา คผนวก และเครื่ องมื อ

ผลการประมาณ
ความน่าจะเป็ นโดยรวม
หลังจากการประเมินความเสีย่ งในการเข้ามาของเชือ้
ความเสีย่ งของการสัมผัสเชือ้ และความเสีย่ งของ
ผลกระทบทีต่ ามมา ควรมีการประมาณการความเสีย่ ง
โดยรวมจากผลการประมาณความเสีย่ งทัง้ หมดโดย
ใช้เมทริกซ์ทแี่ สดงใน ตารางที่ 6 ในการประเมิน
ความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์
ASF ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวคือความน่าจะเป็น
เนือ่ งจากไม่มผี ลทีต่ ามมาอืน่ ใดทีน่ ำ� มาพิจารณา หาก

ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต้องการให้ผลทีต่ ามมาประเภทอืน่
รวมเข้ากับค่าประมาณความน่าจะเป็น เช่น ผลกระ
ทบทางเศรษฐกิจจากการเข้ามาและการแพร่กระจาย
ของเชือ้ ASFV เมทริกซ์ของการรวมความน่าจะเป็น
กับผลกระทบ (Likelihood – impact combination
matrix) ใน ตารางที่ 9 สามารถน�ำมาใช้ได้ [23; 71;
75]

ตารางที่ 9 เมทริกซ์ความน่าจะเป็ นกับผลกระทบ (ปรับปรุงจาก [23; 71; 75])

ความน่าจะเป็น

ผลกระทบ
Negligible

Low

Medium

Catastrophic

Very High

Medium

High

Very high

Very high

High

Medium

High

High

Very high

Medium

Low

Medium

High

High

Low

Low

Low

Medium

High

Very Low

Low

Low

Medium

High

Negligible

Negligible

Low

Medium

High

การประเมินความเสี่ยง
สูก่ ารจัดการความเสี่ยง
การประมาณความเสีย่ งโดยรวมส�ำหรับค�ำถามเกีย่ ว
กับความเสี่ยงแต่ละข้อจะต้องได้รับการตรวจสอบ
โดยพิจารณาว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงมากน้อยเพียง
ใด หากการประมาณความเสี่ยงตามเส้นทางความ
เสีย่ งนัน้ เปลีย่ นแปลงไป การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมความ
เสีย่ งภายนอกหรือภายในคอมพาร์ตเมนท์ หรือเป็น
ผลจากความไม่แน่นอนของการประมาณความเป็น
ไปได้แต่ละตัว การวิเคราะห์ความไวนีม้ คี วามจ�ำเป็น
ส�ำหรับการก�ำหนดจุดหลักที่จะต้องให้ความส�ำคัญ
ในการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพและระบบ
การเฝ้าระวังของคอมพาร์ตเมนท์
การประมาณความเสีย่ งโดยรวมมีความจ�ำเป็นส�ำหรับ
ผูร้ บั ผลผลิตจากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF เพราะ
จะมีการระบุว่าต�่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หรือไม่ การน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ความไวจะ
เป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจในผลของ
การประมาณการ ความเข้าใจในความส�ำคัญของ
แต่ละขั้นตอนตามเส้นทางความเสี่ยงจะมีความ
ส�ำคัญในกรณีที่เกิดการระบาดของ ASF ภายใน
คอมพาร์ตเมนท์และในการเตรียมการส�ำหรับ
เหตุการณ์ดังกล่าว การประเมินความเสี่ยงควรมี
การระบุหน่วยหรือหน่วยย่อยภายในคอมพาร์ตเมนท์
ที่จ�ำเป็นต้องก�ำหนดเป้าหมายส�ำหรับการป้องกัน
เชือ้ ทีเ่ ข้มงวดเป็นพิเศษ และมาตรการลดความเสีย่ ง
ในการกีดกันออกทางชีวภาพด้วย รวมทั้งต้องการ
ความไวในระดับสูงของการเฝ้าระวังที่จะสามารถ
ตรวจจับได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ มีความส�ำคัญในการให้
ความมั่นใจกับผู้รับผลผลิตจากคอมพาร์ตเมนท์ว่า
ความเสี่ยงในการรับผลผลิตที่ติดเชื้อหรือปนเปื้อน
จะอยู่ที่หรือต�่ำกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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บทบาทของการสร้างแบบจ�ำลอง
แบบพลวัต
การพิจารณาที่ส�ำคัญส�ำหรับการตรวจหา ASFV ตาม
เส้นทางความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการแพร่กระจายโดยตรง
และโดยอ้อมระหว่างสุกร ได้แก่ ระยะเวลาแฝงของเชือ้
(latent period) ระยะเวลาการติดเชือ้ ทีไ่ ม่มีอาการและ
แสดงอาการ (asymptomatic and symptomatic
infectious periods) และเวลาจนกระทั่งเสียชีวิตใน
สุกรทีต่ ดิ เชือ้ ตลอดจนความสามารถในการตรวจวินจิ ฉัย
เพื่อตรวจหาเชื้อ ASFV ควรจะตรวจสอบสิ่งที่มีการ
เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา (พลวัต) ทีอ่ ยูใ่ นกระบวนการ
เพือ่ การปรับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง และน�ำเสนอ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียโดยใช้ผลลัพธ์จากการสร้างแบบ
จ�ำลองแบบพลวัต เช่น ตัวอย่างทีแ่ สดงใน ภาพที่ 12 สิง่
เหล่านีจ้ ะให้ขอ้ มูลขัน้ ตอนในเส้นทางความเสีย่ งซึง่ ต้องการ
มาตรการกีดกันทางชีวภาพและการป้องกันเชื้อที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการลดความเสี่ยงทั้งภายนอก
และภายในคอมพาร์ตเมนท์ และก�ำหนดพารามิเตอร์
ของความชุกทีอ่ อกแบบส�ำหรับการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
เพื่อการตรวจจับอย่างรวดเร็ว
ความส�ำคัญของลักษณะการแพร่เชื้อ ASFV สามารถ
แสดงได้โดยใช้แบบจ�ำลองการผสมแบบสุ่มของ ASF
(ASF stochastic homogeneous mixing model) ที่
น�ำมาใช้ในแอปพลิเคชัน Epidemix App ทีเ่ ข้าถึงได้ฟรี
ตัวอย่างทีน่ ำ� เสนอนีอ้ งิ จากสถานการณ์สมมติทมี่ กี ารน�ำ
สุกรที่ติดเชื้อ ASFV หนึ่งตัวเข้าไปในโรงเลี้ยงที่มีสุกร
ที่ไวต่อเชื้อ 99 ตัว [76] นี่คือสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
บริบทของค�ำถามที่ 1 เกีย่ วกับความเสีย่ งจากการสัมผัส
และความเสี่ยงของผลที่ตามมา พารามิเตอร์การแพร่
เชื้อของแบบจ�ำลองนี้ถูกก�ำหนดเป็นค่าตาม Guinat et
al [37; 38] แบบจ�ำลองนีด้ ำ� เนินการซ�ำ้ 10 ครัง้ ผลการ
จ�ำลองระบุว่าประมาณ 7 วันหลังจากการน�ำสุกรที่ติด
เชื้อ ASFV เข้ามา สุกรติดเชือ้ ที่น�ำเข้ามาจะตาย และ
หลังจากนั้นสุกรจะติดเชื้อจ�ำนวนเฉลี่ยประมาณ 8 ตัว
( ภาพที่ 12a ) พารามิเตอร์ที่สนใจในการจ�ำลองนี้เพื่อ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย งส� ำ หรั บ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF คือระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้จนกว่า
ระบบเฝ้าระวังจะสามารถตรวจพบการติดเชือ้ ได้ เมือ่ น�ำสุกร
มีชีวิตที่ติดเชื้อเพียงตัวเดียวเข้าไปในคอมพาร์ตเมนท์
ในขณะทีร่ ะบบสามารถตรวจพบไวรัสในสุกรตัวเดียวได้
ประมาณ 4 วัน และมีอาการทางคลินิกตั้งแต่ 5 ถึง 12
วันหลังการติดเชื้อ ระบบเฝ้าระวังจึงไม่น่าจะสามารถ
ตรวจพบสัตว์ที่ติดเชื้อหรือมีอาการทางคลินิกสองสาม
ตัวแรกได้ ภาพที่ 12b และ ภาพที่ 12c แสดงจ�ำนวน

สัตว์ที่เสียชีวิตที่เป็นไปได้ (ควรสังเกตโดยพนักงาน)
และจ�ำนวนสัตว์ติดเชื้อ (ควรตรวจพบโดยการตรวจ
วินจิ ฉัยระดับโมเลกุล) ตามล�ำดับ ผูว้ จิ ยั คาดว่าประมาณ
10 วันหลังการน�ำสุกรที่ติดเชื้อเข้ามา จะมีสุกรติดเชื้อ
ในฝูงจ�ำนวนสะสมเฉลี่ย 10 ตัว (ระหว่าง 10–90%: 1
ถึง 42 ตัว) และตาย 2 ตัว (ระหว่าง 10–90%: สุกร 0
ถึง 12 ตัว) ตัวเลขที่สอดคล้องกันส�ำหรับ 15 วันหลัง
การน�ำสุกรติดเชือ้ เข้ามา คือจ�ำนวนสะสมเฉลีย่ ของสุกร
35 ตัว (ระหว่าง 10–90%: 2 ถึง 72 ตัว) และจ�ำนวน
สะสมเฉลีย่ ของสุกรตาย 10 ตัว (ระหว่าง 10–90%: 1
ถึง 34 ตัว) ภาพที่ 12d แสดงให้เห็นว่าภายใน 10 วัน
จะมีจำ� นวนวันทีส่ กุ รติดเชือ้ สะสมเฉลีย่ 20 วัน (infectious
pig days) โดยมีช่วงระหว่าง (10-90%: 0 ถึง 92) และ
ใน 15 วัน จ�ำนวนวันทีส่ ุกรติดเชื้อเฉลี่ยสะสม 93 วัน
(ระหว่าง 10–90%: 1 - 278 วัน) ตัวเลขหลังนี้แสดงถึง
การแพร่กระจายของไวรัสใน 10 ถึง 15 วันแรกหลัง
การน�ำสุกรติดเชือ้ เข้ามา และเน้นถึงความจ�ำเป็นในการ
ตรวจพบการติดเชื้อภายใน 10 วันหลังจากการน�ำสุกร
เข้ามา แต่นี่หมายความว่า ในส่วนของระบบเฝ้าระวังที่
ใช้หอ้ งปฏิบตั กิ าร ขนาดตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวินจิ ฉัยด้วย
วิธกี ารทางชีวโมเลกุล จะต้องมีขนาดใหญ่พอทีจ่ ะตรวจ
พบสุกรที่ติดเชื้อได้ประมาณ 1 ตัวในกลุ่มประชากร
ประมาณ 100 ตัวภายใน 5 วันหลังจากการน�ำเชื้อเข้า
มา ทัง้ นีก้ ารเฝ้าระวังโรคทางคลินกิ อาจไม่สามารถตรวจ
พบสัตว์หนึ่งตัวที่เสียชีวิตจากโรคนี้ นอกเหนือไปจาก
การตาย 'ปกติ' ในประชากรนั้น ข้อสรุปจากตัวอย่าง
แบบจ�ำลองนี้คือการตรวจจับเชื้อ ASFV ในระยะ 10
หรือไปถึง 15 วันแรกจะยาก นัน่ หมายถึงว่าแต่ละหน่วย
หรือหน่วยย่อยภายในคอมพาร์ตเมนท์ที่ดูแลสุกรที่มี
ชีวิตจะต้องมีมาตรการป้องกันเชื้อที่มีประสิทธิภาพสูง
ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อ
ASFV ไปยังหน่วยหรือหน่วยย่อยอื่นๆ ในกรณีทมี่ ีเชื้อ
เข้ามา ซึ่งแตกต่างจากมาตรการกีดกันทางชีวภาพซึ่ง
มักจะเป็นจุดเน้นของโปรแกรมความปลอดภัยทางชีวภาพ
การจ�ำลองข้างต้นสามารถใช้เพื่อทดสอบสถานการณ์
ต่างๆ เกี่ยวกับขนาดกลุ่ม จ�ำนวนสัตว์ติดเชื้อทีน่ �ำเข้า
มา หรือสมมติฐานที่แตกต่างกันเกี่ยวกับพารามิเตอร์
ของแบบจ�ำลอง แนะน�ำให้นำ� โครงสร้างและความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยหรือหน่วยย่อยภายในคอมพาร์ตเมนท์มา
พิจารณาด้วย
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ส่ ว นที่ 2

ภาพที่ 12 แบบจ�ำลองแบบพลวัตของ ASF (ASF dynamic simulation)
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ภาคผนวก 4

แนวทางส�ำหรับโปรแกรม
การจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF
ระดับชาติ

ภ

าคผนวกนี้ น� ำ เสนอเนื้ อ หาที่ จ ะ
ต้ อ งพิ จ ารณาเมื่ อ พั ฒ นากรอบ
การก�ำกับดูแลโปรแกรมการจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาติ
(ในที่นี้จะเรียกว่า 'โปรแกรม') รวม
ถึงตัวเลือกบางอย่างทีค่ วรจะหารือกันระหว่างผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
13 น�ำเสนอองค์ประกอบต่างๆ ที่
ประกอบเป็นโปรแกรม เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดท�ำกรอบการก�ำกับดูแล องค์ประกอบหลักจะ
น�ำเสนอในรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารส่วนนี้

  ภาพที่

การออกแบบโปรแกรมการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF
ระดับชาติ ควรพิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกรอบการ
ก�ำกับดูแลของโปรแกรมและกรอบการก�ำกับดูแลอืน่ ๆ
ส�ำหรับแผนเตรียมความพร้อมส�ำหรับ ASF เช่น แผนการ
เฝ้าระวัง ASF ระดับชาติ และแผนฉุกเฉินระดับชาติ
เมื่อเกิดการระบาดของ ASF ซึ่งแผนฉุกเฉินนี้ควรได้
รับการแก้ไขเพือ่ ให้มคี วามต่อเนือ่ งของการด�ำเนินงาน
ของคอมพาร์ตเมนท์ทปี่ ลอด ASF แม้จะเป็นช่วงระหว่าง
การระบาดของ ASF (เช่น การอนุญาตเคลือ่ นย้ายสัตว์)
โปรแกรมควรได้รบั การพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่าง
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ ภาครัฐและเอกชน ด้วยการปรึกษา
หารือกันอย่างกว้างขวาง ประเด็นเรื่องการคืนทุนและ
การแสดงความสนใจในทุกระดับจะต้องได้รับการ
พิจารณาและตกลงกันไว้ลว่ งหน้า การอนุมตั ขิ นั้ สุดท้าย
ของกรอบการก�ำกับดูแลของโปรแกรม ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานเกี่ยวข้องในภาครัฐ และ/หรือนิติบุคคล/
ภาคการเมืองที่ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน

ด้านสัตวแพทย์จะเป็นผู้ให้การรับรองในท้ายที่สุด
และเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในภาพรวม อย่างไร
ก็ตามความมุ่ง มั่นของภาคเอกชนก็ส�ำ คัญต่อ
ความส�ำเร็จด้วยเช่นกัน การปรึกษาหารือในตอน
แรกควรมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ก�ำหนดทิศทางโดยทัว่ ไป
ของโปรแกรม รวมถึงวัตถุประสงค์ของโปรแกรม
ซึ่งสามารถรับรองโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
ใน PPP
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ส่ ว นที่ 2

ภาพที่ 13 กรอบการก�ำกับดูแลทัว่ ไปที่จะพิจารณาเมื่อก�ำหนดโปรแกรมการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์

ASF ในระดับชาติ

โปรแกรมการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาติ
ระบบการเฝ้าระวัง
ASF ของประเทศ

วัตถุประสงค์ของโปรแกรม

1

2

บทบาทและ
ความรับผ ดิ ชอบ

นโยบายและ
ขัน้ ตอน

3

มาตรฐานของ
ประเทศ

4

แผนฉุกเฉินระดับชาติ
เมื่อเกิดการระบาดของ
ASF

การอบรมและการสื่อสาร

คอมพาร์ตเมนท์ A
คู่มือการปฏิบัตงิ าน A

คอมพาร์ตเมนท์ B
คู่มือการปฏิบัตงิ าน B

บทบาทและ
ความรับผิดชอบ
 ผู้อ่านควรอ้างอิง

Articles 4.5.1., 4.5.6. และ 4.5.8. ของ Terrestrial Code

การระบุ บทบาท
โปรแกรมควรก�ำหนดบทบาทที่แตกต่างกันขึ้นมาก่อน
แล้วจึงก�ำหนดองค์กรให้กบั แต่ละบทบาท บทบาทต่างๆ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และโครงสร้างการก�ำกับดูแลเสนอ
ไว้ใน ภาพที่ 14 ใช้เป็นจุดเริ่มต้น องค์กรที่รับผิดชอบ
แต่ละบทบาทอาจแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั การพิจารณา
เฉพาะประเทศ

g

g	
สถาบันตามกฏหมาย:

บทบาทนีต้ ้องด�ำเนินการ
โดยหน่วยงานสัตวแพทย์ตามที่ก�ำหนดโดย OIE
ใน Article 4.5.8. ของ Terrestrial Code บทบาท
อื่นๆ อาจมีความยืดหยุ่นได้มากกว่า และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียควรตัดสินใจว่าองค์กรใดจะรับผิดชอบ
แต่ละบทบาท

g

g

ผู้ดูแลโปรแกรม: โปรแกรมอาจบริหารงานโดย
หน่วยงานสัตวแพทย์ หรือบทบาทนี้อาจถูกมอบ
หมายให้กบั องค์กรภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องหรือบริษทั
เอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้
ผูต้ รวจประเมินคอมพาร์ตเมนท์: บทบาทนีส้ ามารถ
ด�ำเนินการโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ หรือผู้ตรวจ
ประเมินที่ได้รับการรับรอง เช่นสัตวแพทย์ที่มี

g

คุณสมบัติตามที่ก�ำหนด หรือบริษัทที่ท�ำการตรวจ
ประเมินโดยเฉพาะ ภายใต้การดูแลของหน่วยงาน
สัตวแพทย์
ผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์: บทบาทนีด้ ำ� เนิน
การโดยบริ ษั ท หรื อ องค์ ก รอื่ น ที่ เ ป็ น เจ้ า ของ
คอมพาร์ตเมนท์ ซึ่งมักจะเป็นนิติบุคคล แต่ก็อาจ
เป็นหน่วยงานภาครัฐในกรณีทคี่ อมพาร์ตเมนท์นนั้
เป็นของทางราชการ
ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย: การตรวจตัวอย่าง
เพื่อการวินิจฉัย ASFV ควรด�ำเนินการโดยห้อง
ปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างเป็นทางการ ซึง่
อาจเป็นห้องปฏิบตั กิ ารของรัฐและ/หรือห้องปฏิบตั ิ
การเอกชนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้าน
สัตวแพทย์ วิธกี ารทีใ่ ช้สำ� หรับงานวินจิ ฉัยนีค้ วรเป็น
ไปตาม Chapter 3.8.1. ของ Terrestrial Manual
ส่วนต่อไปนีจ้ ะสรุปความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพิจารณา
ส�ำหรับแต่ละบทบาท
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ภาพที่ 14 ตัวอย่างบทบาทต่างๆ ในโปรแกรมการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาติ และองค์กร

ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

หน่วยงานสัตวแพทย์
(Veterinary Authority, VA)

สถาบันตามกฏหมาย
ผู ด้ ูแลโปรแกรม

VA หรือหน่วยงานเอกชน

ก�ำกับดูแล
ส่งตัวอย่างไปที่

ห้องปฏิบัตกิ ารที่
ได้รบั มอบหมาย
อย่างเป็ น
ทางการ

ห้องปฏิบัติ
การเอกชน/
ภาครัฐที่
ได้รบั การ
รับรองจาก
VA

VA หรือผู ต้ รวจ
ประเมินทีไ่ ด้รบั
การรับรอง
ผู ต้ รวจประเมิน
(เช่ น บริษัทที่
คอมพาร์ตเมนท์ เชี่ ยวชาญเฉพาะ
สัตวแพทย์ท่ี
คุณสมบัติครบ)

บริษัทหรือองค์กร
ผู ป้ ระกอบการ อื่นๆ ที่ดำ� เนินการ
คอมพาร์ตเมนท์ คอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF

การระบุ ความรั บ ผิ ด ชอบ
สถาบันตามกฏหมาย
ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้เมื่อก�ำหนดความรับผิดชอบ
ของสถาบันตามกฎหมาย
g การก�ำกับดูแลทั่วไปและความรับผิดชอบส�ำหรับ
โปรแกรม
g การรับรองมาตรฐานระดับชาติของโปรแกรม โดย
ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการ
ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระดับชาติเหล่านี้
เป็นประจ�ำ
g อ�ำนาจสูงสุดในการอนุญาต ระงับ คืนสถานะ และ
เพิกถอนสถานะปลอด ASF ของคอมพาร์ตเมนท์ที่
อยู่ในโปรแกรม
g ความรับผิดชอบในการให้การยอมรับโปรแกรม
ระดับสากล

ใบรับรองการส่งออกอาจจ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อ
การรับรองผลิตภัณฑ์ทมี่ าจากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF)
g

g

v การอนุมัติห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็น

ทางการซึ่งสามารถให้การสนับสนุนด้านการวินิจฉัยแก่
คอมพาร์ตเมนท์ต่างๆ ส�ำหรับการตรวจตัวอย่างเพื่อการ
เฝ้าระวัง ASF เช่น ห้องปฏิบตั กิ ารภาครัฐและ/หรือเอกชน
(ซึง่ อาจต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบในประเทศทีไ่ ม่อนุญาต
ให้ท�ำการทดสอบดังกล่าวในปัจจุบัน)

v

การก�ำกับดูแลกิจกรรมการประกันคุณภาพ เช่น การทดสอบ
ความช�ำนาญโดยห้องปฏิบัติการอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง

v

การก�ำหนดการตรวจยืนยันส�ำหรับตัวอย่างที่ไม่เป็นลบที่
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง

v	ประเทศผู้ส่งออกควรเจรจากับหน่วยงานสัตวแพทย์ของ

ประเทศผู้น�ำเข้าเพื่อให้การรับรองโปรแกรม

v

v

ประเทศผู้น�ำเข้าควรเจรจากับหน่วยงานสัตวแพทย์ของ
ประเทศผู้ส่งออกเพื่อให้ทราบถึงโปรแกรมการจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาติของตนเองภายใต้หลัก
การตอบแทนซึ่งกันและกัน
การจัดการการรับรองการส่งออกส�ำหรับสินค้าทีม่ ตี น้ ก�ำเนิด
จากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF (ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับ

ความรับผิดชอบในการก�ำกับดูแลการเฝ้าระวัง
ภายนอกและภายในของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด
ASF ตามโปรแกรม
การก�ำกับดูแลโดยตรง/การก�ำกับดูแลห้องปฏิบัติ
การวินิจฉัยที่ด�ำเนินการตรวจวินิจฉัย ASF

g ก
 ารก�ำกับดูแลโดยตรงของผู้ดูแลโปรแกรม
v การอนุมัติ
v

SOP ของผู้ดูแลโปรแกรม

การตรวจประเมินอย่างสม�่ำเสมอ
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ผู ้ตรวจประเมินคอมพาร์ตเมนท์

g	ทบทวนและปรับปรุงโปรแกรมอย่างสม�ำ่ เสมอตาม
g

ความเหมาะสม
การรับรองและการสือ่ สารการเปลีย่ นแปลงโปรแกรม
ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

ผู ้ดูแลโปรแกรม
ควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้เมื่อก�ำหนดความรับผิดชอบ
ของผู้ดูแลโปรแกรม
g การออกแบบและการประยุกต์ใช้ SOP ของผู้ดูแล
โปรแกรม โดยสรุปนโยบายและขัน้ ตอนทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ตามเพื่อให้เป็นไปตามบทบาท
g การประเมินเบื้องต้นของผู้สมัครคอมพาร์ตเมนท์
ที่ปลอด ASF
g การก�ำกับดูแลคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ที่มีอยู่
รวมถึงการประเมินซ�้ำและการเปลีย่ นแปลงสถานะ
ของคอมพาร์ตเมนท์
g การสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของ
คอมพาร์ตเมนท์กับสถาบันตามกฎหมาย ผู้ตรวจ
ประเมิน และผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์
g การเผยแพร่และการรักษาบันทึกที่สาธารณชนเข้า
ถึงได้ของคอมพาร์ตเมนท์ทลี่ งทะเบียนในโปรแกรม
และสถานะปัจจุบัน
g การก� ำ กั บ ดู แ ลโดยตรงของผู ้ ต รวจประเมิ น
คอมพาร์ตเมนท์
v

ให้การรับรองผู้ตรวจประเมิน

v

ให้ ก ารรั บ รอง SOPs ส� ำ หรั บ ผู ้ ต รวจประเมิ น
คอมพาร์ตเมนท์

v

g

g

ผู้ตรวจประเมินคอมพาร์ตเมนท์ต้องมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น ISO 17020) และ
ได้รับการขื้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินการ
ตรวจประเมินคอมพาร์ตเมนท์โดยสถาบันตามกฎหมาย
รายการต่อไปนี้ควรพิจารณาในการมอบหมายความ
รับผิดชอบให้กับผู้ตรวจประเมินคอมพาร์ตเมนท์
g คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน
g การขึ้นทะเบียนกับสถาบันตามกฎหมาย
g การใช้ SOPs ส�ำหรับผูต
้ รวจประเมินคอมพาร์ตเมนท์
ทีร่ ะบุขนั้ ตอนการปฏิบตั เิ พือ่ ให้เป็นไปตามบทบาท
g ตรวจประเมินแต่ละคอมพาร์ตเมนท์เทียบกับคู่มือ
การปฏิบัติงาน
g การสืบสวนและติดตามการไม่ปฏิบต
ั ติ ามข้อก�ำหนด
g การสือ
่ สารผลการตรวจประเมินแก่ผดู้ แู ลโปรแกรม
และผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์

ผู ้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์มี
ดังต่อไปนี้
g ประกอบธุรกิจผลิตสุกร (หรือผลิตภัณฑ์สุกร) แบบ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
v

การยื่นค�ำร้องขอสถานะคอมพาร์ตเมนท์โดยส่งเอกสารที่
เกีย่ วข้องทัง้ หมด รวมทัง้ คูม่ อื ปฏิบตั กิ ารคอมพาร์ตเมนท์
(ดู ภาคผนวก 10 เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาคูม่ อื
นี้)

v

รักษามาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพที่จ�ำเป็นของ
คอมพาร์ตเมนท์

v

การเฝ้าติดตามโรคและการรายงานข้อสงสัยเกีย่ วกับ ASF
อย่างทันท่วงทีต่อผู้ดูแลโปรแกรม

v

การจัดฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมแก่พนักงานที่
ท�ำงานในคอมพาร์ตเมนท์

v

การตรวจประเมินภายในของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
เทียบกับกับคู่มือปฏิบัติการ

การตรวจประเมินอย่างสม�่ำเสมอ

การรักษาบันทึกทีเ่ ป็นปัจจุบนั ของทีต่ งั้ ของสถานที่
ที่เกี่ยวข้องกับสุกรทั้งหมดในประเทศ เพื่อให้ผู้ขอ
รับรองคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ด�ำเนินการ
ประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่
การสื่อสารเมื่อเกิดความสงสัย ASF ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ�ำกัดเฉพาะผลการตรวจวินิจฉัย ASF ที่ไม่เป็น
ลบต่อสถาบันตามกฎหมาย ผู้ตรวจประเมิน และ
ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —

ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเป็ นทางการ
รายการต่อไปนี้ควรพิจารณาเมื่อมอบหมายความรับ
ผิดชอบให้กับห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เป็นทางการส�ำหรับ ASF
g การทดสอบวินจ
ิ ฉัย สอดคล้องกับ Chapters 1.1.5.,
1.1.6. และ 3.8.1. ของ OIE Terrestrial Manual
ส�ำหรับตัวอย่างเพื่อการเฝ้าระวังที่ผู้ประกอบการ
คอมพาร์ตเมนท์สง่ มาตรวจ ASF โปรแกรมการจัด
ท�ำคอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาติควรก�ำหนดว่า

g

g

g
g
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ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทดสอบอย่างไร
การสื่อสารผลการทดสอบ ASF ที่ไม่เป็นลบไปยัง
ห้องปฏิบตั กิ ารอ้างอิงและการจัดเตรียมการทดสอบ
เพื่อยืนยันภายหลัง
การสื่อสารผลการทดสอบอย่างสม�่ำเสมอกับ
สถาบันตามกฎหมาย ผูต้ รวจประเมินคอมพาร์ตเมนท์
และผู้ประกอบการ
การเข้าร่วมในการทดสอบความช�ำนาญเป็นประจ�ำ
การสร้างกลไกที่จ�ำเป็นกับห้องปฏิบัติการอ้างอิง
อื่นๆ เพื่อแบ่งปันวัสดุ

นโยบายและขัน้ ตอน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดู แ ลโปรแกรม
นโยบายและขั้นตอนทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการดูแลโปรแกรม
ควรจัดท�ำเป น็ เอกสาร SOPs อย่างเป น็ ทางการ โดย
พิจารณาถึงสิง่ ต่อไปนี้
g

เกณฑ์คุณสมบัติ เช่น ข้อก�ำหนดด้านใบอนุญาตหรือการ
รับรอง โดยค�ำนึงถึงมาตรฐานแห่งชาติ

v

ข้ อ พิ จ ารณาเฉพาะส� ำ หรั บ ผู ้ ส มั ค รประกอบการ
คอมพาร์ตเมนท์แบบหลายสถานที่

v

ขัน้ ตอนส�ำหรับผูส้ มัครประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ปลอด
ASF ผูป้ ระกอบการขอสถานะคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
และจัดเตรียมค�ำแนะน�ำในการสมัครและเอกสาร

g

ASF ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ซ�ำ้
อีกครั้ง (เช่น เป็นระยะ เฉพาะกิจ และกรณีฉุกเฉิน)

v

เงื่อนไขและเหตุผลในการระงับหรือเพิกถอนสถานะ
คอมพาร์ตเมนท์ และนัยของเหตุการณ์เหล่านี้ในแง่ของ
ใบรับรองการส่งออก

v

เงือ่ นไขการคืนสถานะปลอด ASF ภายหลังการระงับสถานะ
คอมพาร์ตเมนท์และการจัดหาแบบฟอร์มการสมัครใหม่

v

เงื่อนไขและเหตุผลในการเพิ่มหรือลบส่วนประกอบจาก/
ไปยังคอมพาร์ตเม้นท์ปลอด AFS ทีม่ อี ยูแ่ ละข้อก�ำหนด
ของแบบฟอร์มการแก้ไข

v

กฎที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์สามารถ
อุทธรณ์ค�ำตัดสินของผู้ดูแลโปรแกรมได้

v

การสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ ASF ใน
ประเทศไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

v

การสื่อสารการแก้ไขการเฝ ้าระวังใดๆ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่างๆ

v

ประกาศสถานะปลอด ASF อย่างเป็นทางการส�ำหรับ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ทีส่ มัครเข้าโปรแกรม

การเข้าร่วมในโปรแกรม

v

v

v 	ประเมินสถานะ

ขั้นตอนและระยะเวลาส�ำหรับผู้ดูแลโปรแกรมเพื่อจัดการ
ใบสมัครเหล่านี้

การจัดการสถานะ ASF ของคอมพาร์ตเมนท์

v 	 การประเมิ น เบื้ อ งต้ น ของผู ้ ส มั ค รผู ป
้ ระกอบการ

คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
v

ทบทวนคู่มือปฏิบตั งิ านกับมาตรฐานแห่งชาติ

v

ทบทวนผลการตรวจประเมินเบื้องต้น

v

ค�ำแนะน�ำในการให้สถานะคอมพาร์ตเมนท์ การติดตาม
สถานะ ASF แก่ผู้สมัครที่ประสบความส�ำเร็จ (แม้ว่า
ผูด้ แู ลโปรแกรมเป็นผูท้ ำ� การประเมิน แต่ผมู้ อี ำ� นาจใน
การให้สถานะคอมพาร์ตเม้นท์ยังคงเป็นสถาบันตาม
กฎหมาย)
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เกี่ ย วกั บ การตรวจประเมิ น คอมพาร์ ต เมนท์
การตรวจประเมินภายนอก
(โดยผู ต้ รวจประเมินคอมพาร์ตเมนท์)
ควรมีการบันทึกนโยบายและขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ตรวจประเมินภายนอกของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด AFS
ท�ำเป็นเอกสารไว้ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องควรได้รับ
การก�ำหนดเป็นมาตรฐานใน SOP ส�ำหรับผู้ตรวจ
ประเมินคอมพาร์ตเมนท์ ควรพิจารณารายการต่อไปนี:้

v

การเรียบเรียงและประเมินผลรายงานการตรวจประเมิน
ภายใน

v

เกณฑ์การตรวจประเมินและรายการตรวจสอบ ตามคู่มือ
การปฏิบัติงานของคอมพาร์ตเมนท์

v

การสืบสวนและติดตามการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด

v

การสือ่ สารผลการตรวจประเมินไปยังผูด้ แู ลโปรแกรมและ
ผู้ปฏิบัติการคอมพาร์ตเมนท์

g  การให้การรับรองผู้ตรวจประเมินคอมพาร์ตเมนท์
v

คุณสมบัติที่หน่วยงานตามกฎหมายก�ำหนด;

v

การลงทะเบียนกับหน่วยงานตามกฎหมาย;

v

ขั้นตอนการอนุมัติ

การตรวจประเมินภายใน
(โดยผู ้ประกอบการ
คอมพาร์ตเมนท์)
ขัน้ ตอนและความถีข่ องการตรวจประเมินภายในอาจ
เป็นมาตรฐานและเป็นทางการในระดับโปรแกรม
ควรปรึกษาผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณา
ว่าขั้นตอนดังกล่าวควรเป็นทางการในระดับใดใน
ระดับโปรแกรม และความยืดหยุน่ เท่าใดทีผ่ ปู้ ระกอบ
การคอมพาร์ตเมนท์ควรได้รบั อนุญาต ไม่วา่ ในกรณี
ใด กระบวนการตรวจประเมินภายในจะต้องส่งโดย
ผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของ
คู่มือการปฏิบัติการคอมพาร์ตเมนท์

g  ขั้ น ตอนและระยะเวลาการตรวจประเมิ น

คอมพาร์ตเมนท์

v

เวลาและช่วงเวลาของการตรวจประเมิน: การประเมิน
เบือ้ งต้นของผูสมั
้ ครคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF การตรวจ
ประเมินซ�ำ้ เป็นระยะ การสมัครใหม่หลังจากถูกระงับสถานะ

v

ลักษณะของการตรวจประเมิน: การมีสว่ นร่วมในการทบทวน
เอกสารแบบบนโต๊ะ (desktop-based) ความถี่ของการ
ตรวจเยีย่ ม การเลือกสถานทีใ่ นการตรวจเยีย่ มแบบมาด้วย
ตนเอง

เกี่ ย วกั บ แผนฉุ ก เฉิ น และการตอบสนองกรณี ฉุ ก เฉิ น
นโยบายและขัน้ ตอนทีเ่ กีย่ วข้องกับการวางแผนฉุกเฉิน
และการตอบสนองฉุกเฉินควรจัดท�ำเป็นเอกสาร ควร
พิจารณารายการต่อไปนี้:
g  บทบาทและความรับผิดชอบของผู ป
้ ระกอบการ

คอมพาร์ตเมนท์ ผู้ดูแลโปรแกรม และหน่วยงาน
ตามกฎหมายเกีย่ วกับการวางแผนฉุกเฉินและการ
ตอบสนองฉุกเฉิน

g  ผูป
้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์จะต้องยืน่ แผนเตรียม

ความพร้อม โดยเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติ
งานของคอมพาร์ตเมนท์ ในระหว่างขั้นตอนการ
ออกแบบของโปรแกรม อย่างน้อยองค์ประกอบ
เหล่านีบ้ างส่วนควรได้รบั การก�ำหนดมาตรฐานและ
เป็นทางการในระดับโปรแกรม

g  ขน
ั้ ตอนและระยะเวลาส�ำหรับการวางแผนฉุกเฉิน:
v

การจัดการการละเมิดความปลอดภัยทางชีวภาพ (เช่น
การระบาดของโรคติดเชื้ออื่นภายในคอมพาร์ตเมนท์)

v

การจัดการการเปลีย่ นแปลงในความเสีย่ งจากการสัมผัส
เชือ้ ASF ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

g  ขน
ั้ ตอนและระยะเวลาส�ำหรับการตอบสนองฉุกเฉิน

ในกรณีของ:

v

การเกิดขึ้นของกรณีที่น่าสงสัยของ ASF ภายใน
คอมพาร์ตเมนท์

v

การเกิดขึ้นของกรณีที่ได้รับการยืนยันของ ASF ภายใน
คอมพาร์ตเมนท์

v

การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดซึ่งคุกคามความ
สมบูรณ์ของคอมพาร์ตเมนท์ (เช่น ภัยธรรมชาติ)
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มาตรฐานแห่งชาติ
โครงสร้ า งทั่ วไป
การก�ำหนดมาตรฐานระดับชาติ มีเกณฑ์วัตถุประสงค์
เพื่อแจ้งการประเมินคู่มือการปฏิบัติงานที่ยื่นโดยผู้
สมัครคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF และการตัดสินใจ
ว่าจะให้สถานะของคอมพาร์ตเมนท์หรือไม่ มาตรฐาน
แห่งชาติสนับสนุนการก�ำกับดูแลอย่างต่อเนื่องของ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF โดยหน่วยงานด้าน
สัตวแพทย์ และให้การรับรองแก่คู่ค้าด้านพื้นฐานทาง
กฎหมายส�ำหรับโปรแกรม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
OIE ที่เกี่ยวข้อง แนวทางทั่วไปต่อไปนี้ควรพิจารณา
เมื่อก�ำหนดมาตรฐานแห่งชาติ:

g  มาตรฐานแห่งชาติควรพิจารณาข้อก�ำหนดขั้นต�่ำ

ในแต่ละเสาหลักส�ำหรับโครงสร้างพืน้ ฐาน ขัน้ ตอน
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

g  ควรค�ำนึงถึงประเภทของระบบการผลิตและสินค้า

โภคภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่จะซื้อขาย ซึ่งจะมีสิทธิ์
ลงทะเบียนในโปรแกรมการจัดตัง้ คอมพาร์ตเมนท์
ASF ระดับชาติ (เช่น การผลิตเนื้อสุกร บริษัท
พันธุศาสตร์สุกร)

g  ความยืดหยุน
่ ในการด�ำเนินการตามมาตรฐานแห่ง

ชาติควรได้รับอนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่าผลการ
ประเมินความเสี่ยงของคอมพาร์ตเมนท์นั้นเป็นที่
ยอมรับของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้อง ตัวอย่าง
เช่ น มาตรฐานอาจระบุ เ ฉพาะผลลั พ ธ์ ที่ เ ป็ น
เป้าหมาย (มาตรฐานที่อิงตามผลลัพธ์) หรืออาจ
ระบุแนวทางปฏิบัติที่ยอมรับได้และไม่สามารถ
ยอมรับได้ทั้งหมด (มาตรฐานที่อิงตามปัจจัยที่
น�ำเข้า)

g  ควรอยูบ
่ นพืน้ ฐานของวิทยาศาสตร์ โดยมีหลักฐาน

ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจัดท�ำเป็นเอกสาร

g  ควรให้ขอ
้ ก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ทีค่ าดหวังจากคอมพาร์ตเมนท์

ปลอด ASF ในแง่ของเสาหลักสามประการ:

v

ความปลอดภัยทางชีวภาพจ�ำเพาะต่อ ASF

v

การเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์

v

การระบุตัวสัตว์และการตรวจสอบย้อนกลับของสัตว์ที่มี
ชีวิตและผลิตภัณฑ์

ความปลอดภั ย ทางชี วภาพที่ จ� ำ เพาะต่ อ ASF
การจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์ตามแนวคิดของการใช้
มาตรการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพเพือ่ สร้างการ
แบ่งแยกระหว่างประชากรย่อยของสัตว์ เพื่อสร้าง
ประชากรย่อยที่ปลอดโรค แนวทางเฉพาะต่อไปนี้ควร
พิจารณาเมื่อก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพแห่งชาติ:

g  ควรเน้นที่เส น
้ ทางการน�ำเชือ้ เข้ามาและการสัมผัส

g  ควรอิงตามลักษณะทางระบาดวิทยาเฉพาะของ

มา เช่นเดียวกับความเสีย่ งจากการแพร่กระจายใน
ประเทศ หากการระบาดของ ASF เกิดขึ้นอีก

ASF

g  ควรให้แนวทางและรวมข้อก�ำหนดทีช
่ ดั เจนส�ำหรับ

การแยกประชากรกลุ่มย่อยทั้งทางกายภาพและ
ทางการท�ำงานจากแหล่งทีเ่ ป็นไปได้ของ ASFV ซึง่
หมายความว่ามาตรฐานระดับชาติควรระบุขอ้ ก�ำหนด
ส�ำหรับการประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุเส้นทางที่
เป็นไปได้ทั้งหมดส�ำหรับการน�ำเชื้อ ASFV เข้ามา
ในคอมพาร์ตเมนท์

เชือ้ เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัย
ทางชีวภาพมีประสิทธิภาพต่อเชือ้ ASFV โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับสูงใน
กรณีที่ไม่มี ASFV ในคอมพาร์ตเมนท์

g  ควรจัดการกับความเสีย
่ งของการน�ำเชือ้ ASFV เข้า

g  ควรอ้างถึงกฎระเบียบที่บังคับใช้และก�ำหนดข้อ

ก�ำหนดเพิ่มเติมอย่างชัดเจน

ส่ ว นที่ 2

ภา คผนวก และเครื่ องมื อ

การเฝ้ าระวั ง สุ ข ภาพสั ต ว์ใ นคอมพาร์ ต เมนท์ ป ลอด ASF
ควรพิจารณารายละเอียดต่อไปนีเ้ มือ่ ก�ำหนดมาตรฐาน
ระดั บ ชาติ ส� ำ หรั บ การเฝ้ า ระวั ง ภายใน (เช่ น ใน
คอมพาร์ตเมนท์):
g  ค วรให แ
้ นวทางว่ า การเฝ้ า ระวั ง ภายในของ

คอมพาร์ตเมนท์นนั้ สามารถรับประกันการตรวจจับ
อย่างรวดเร็วได้อย่างไร หาก ASFV เข้าสูก่ ลุม่ ย่อย
ของสัตว์ภายในคอมพาร์ตเมนท์ และให้หลักฐาน
เพียงพอว่าปลอด ASF

g  ตัวอย่างผลลัพธ์

ได้แก่ ระดับความไวของการเฝ้า
ระวังที่ควรจะบรรลุ และเวลาสูงสุดที่ยอมรับได้
ส�ำหรับการตรวจจับอย่างรวดเร็ว ควบคูไ่ ปกับระดับ
ความเชื่อมั่น

 แนวทางต่อไปส�ำหรับการเฝ้าระวังภายใน

ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด AFS
ดู ภาคผนวก 8 และ ภาคผนวก 9

g  อาจเป็นแบบทีข
่ นึ้ กับผลลัพธ์ (output-based) ก�ำหนด

ว่าการเฝ้าระวังต้องบรรลุผลอะไร หรืออิงจากสิง่ น�ำ
เข้า (input-based) ก�ำหนดว่าต้องด�ำเนินกิจกรรม
การเฝ้าระวังอะไรบ้าง

การระบุ ตั ว สั ต ว์ แ ละการตรวจสอบย้ อ นกลั บ
ของสั ต ว์ มี ชี วิ ต และผลผลิ ต
แนวทางเฉพาะต่อไปนีค้ วรพิจารณาเมือ่ ก�ำหนดมาตรฐาน
แห่งชาติส�ำหรับการระบุตัวสัตว์และการตรวจสอบ
ย้อนกลับ ทั้งในและนอกคอมพาร์ตเมนท์
g  ค วรร่ า งข้ อ ก� ำ หนดส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการ

คอมพาร์ตเมนท์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า:

v

ผู้ประกอบการยังคงควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
คอมพาร์ตเมนท์อย่างต่อเนื่อง

v

ความสมบูรณ์ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF จะยังคง
อยู่ตลอดเวลา

v

สามารถตรวจสอบสิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ที่ ม าจาก
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ได้อย่างรวดเร็วตลอด
ห่วงโซ่อปุ ทาน ในกรณีทตี่ รวจพบ ASFV ในสถานทีภ่ ายใน
คอมพาร์ตเมนท์ การเรียกคืนสินค้าที่เกี่ยวข้องจะต้องมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นสถานะ
ASF ภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ จะต้องป้องกันไม่ให้สนิ ค้า
ที่เกี่ยวข้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ภายนอกคอมพาร์ตเมนท์
เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน

g  ควรปฏิบัติตามข้อบังคับการระบุตัวสัตว์และการ

ตรวจสอบย้อนกลับที่บังคับใช้อยู่

g  ค วรระบุ ข ้ อ ก� ำ หนดในการระบุ ตั ว ตนและการ

ตรวจสอบย้ อ นกลั บ ส� ำ หรั บ สั ต ว์ ที่ บ รรจุ ใ น
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF เช่นเดียวกับสัตว์
หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสั ต ว์ ที่ ม าจากสถานที่ ใ น
คอมพาร์ตเมนท์ (เช่น น�้ำเชื้อ ผลิตภัณฑ์จากสุกร)

g  ขอ
้ ก�ำหนดในการตรวจสอบย้อนกลับอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง

กับความปลอดภัยทางชีวภาพ (เช่น แหล่งทีม่ าของ
ส่วนผสมอาหารสัตว์) ได้รบั การกล่าวถึงอย่างดีทสี่ ดุ
ในมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับประเทศ

 สองตัวอย่างมาตรฐานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับ

การน�ำสุกรมีชีวิตเข้ามาและการเฝ้าระวัง
ภายในในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF แสดง
ไว้ใน ภาพที่ 15 และ ภาพที่ 16 ตามล�ำดับ
ประเภทของมาตรฐานและความยืดหยุ่น
ส�ำหรับทางเลือกอื่นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตกลงร่วมกันควรสะท้อนให้เห็นในระดับ
รายละเอียดรวมอยู่ในมาตรฐานแห่งชาติ

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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ภาพที่ 15 ตัวอย่างมาตรฐานชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการน�ำสุกรมีชีวิตเข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

มาตรฐานที่ขึ้นกับผลลัพธ์

มาตรฐานที่ขึ้นกับสิ่งน�ำเข้า

ข้อก�ำหนดด้านโครงสร้าง:

ข้อก�ำหนดด้านโครงสร้าง:

 สถานที่กักกันสัตว์

ให้ปฏิบัติตาม
ข้อก�ำหนดส�ำหรับสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ที่เกี่ยวข้อง

 สุกรจะอยู ่ในโรงเรือนที่ปิดมิดชิ ดตลอดช่ วงกักกัน

 ทางเข้าสถานที่กักกันมีป้ายชั ดเจนว่าห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อก�ำหนดด้านขัน้ ตอน:

 สุกรมีชีวิตต้องมาจากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
 สุกรมีชีวิตซึ่ งไม่ได้มาจากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

 สุกรมีชีวิตที่น�ำเข้าคอมพาร์ตเมนท์ต้อง

จะไม่ถูกน�ำ
เข้าไปในคอมพาร์ตเมนท์โดยตรง
 สุกรมีชีวิตซึ่ งไม่ได้มาจากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF จะถูกกักกัน
เป็นเวลา 30 วัน ต้องมีผลการตรวจ ASF เป็นลบก่อนน�ำเข้าไปใน
คอมพาร์ตเมนท์ โดยใช้การตรวจ Real-time PCR ของตัวอย่าง
oral swab

ข้อก�ำหนดด้านเอกสาร:

ข้อก�ำหนดด้านเอกสาร:

ข้อก�ำหนดด้านขัน้ ตอน:
ปลอดเชื้ อ ASFV

 มีการเก็บรักษาบันทึกที่เพียงพอส�ำหรับ

ตรวจสอบความสอดคล้องของการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานนี้

 บันทึกทัง
้ หมดจะถูกเก็บไว้ส�ำหรับสุกรมีชีวิตแต่ละตัวที่น�ำเข้ามาใน

คอมพาร์ตเมนท์ โดยมีรายละเอียด:
– ระบุ ฟาร์มต้นทาง
–จ
 �ำนวนสัตว์ในชุ ดนัน
้
–ว
 ันที่เข้าและปล่อยจากการกักกัน

ภาพที่ 16 ตัวอย่างมาตรฐานชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังภายในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

มาตรฐานที่ขึ้นกับผลลัพธ์
ข้อก�ำหนดด้านขัน้ ตอน:
ระบบเฝ้าระวังภายในให้:
 ความมั่นใจ

99% ว่าเชื้ อ ASFV ไม่มีอยู ่
ในคอมพาร์ตเมนท์ ที่มีการออกแบบความ
ชุกในระดับตัวสุกรเท่ากับ 5% และการ
ออกแบบความชุกระดับโรงเรือนเท่ากับ
1%

 ความมั่นใจ

95% ว่าจะตรวจพบการติด
เชื้ อภายใน 15 วันหลังจากมีเชื้ อเข้ามา

ข้อกำ�หนดด้านเอกสาร:
 มีการเก็บรักษาบันทึกที่เพียงพอส�ำหรับ

ตรวจสอบความสอดคล้องของการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานนี้

มาตรฐานที่ขึ้นกับสิ่งน�ำเข้า
ข้อก�ำหนดด้านขัน้ ตอน:
การเฝ้าระวังภายในขึ้นอยู ่กับการทดสอบไวรัสในสุกรที่พบว่าตายหรือ
ถูกท�ำให้ตายเพื่อเหตุผลด้านสุขภาพ:
 สก
ุ รสองตัวแรกที่ตายด้วยอาการที่สอดคล้องกับ ASF ในแต่ละ
สัปดาห์และในแต่ละโรงเรือนจะถูกสุ่มตัวอย่าง
 เก็บตัวอย่างม้ามภายใน 24 ชั่ วโมงหลังตาย
 ตัวอย่างได้รับการทดสอบโดยวิธี Real-time PCR

ข้อก�ำหนดด้านเอกสาร:
 บันทึกการตายรายวันถูกเก็บรักษาไว้ท่ แ
ี ต่ละโรงเรือน

โดยระบุ
จ�ำนวนสุกรที่พบตายหรือท�ำให้ตายด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ วันที่
และประเภทการตาย ตามมาตรฐานการระบุ การตายที่ก�ำหนดไว้
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การฝึ กอบรมและ
การสื่อสาร
โปรแกรมควรครอบคลุมสิง่ ต่อไปนี้:

v

g  การฝึกอบรมภายในองค์กรต่างๆ เพื่อให้บุคลากร

ทั้งที่มีอยู่และที่เพิ่งได้รับคัดเลือกมาสามารถท�ำ
หน้าทีข่ องตนได้สำ� เร็จ การฝึกอบรมฟืน้ ความรูค้ วร
พิจารณาจัดเป็นประจ�ำ

g  การสื่อสารระหว่างองค์กรต่างๆ

โปรแกรม:

v

ที่เกี่ยวข้องกับ

ภายใต้สภาวะทีเ่ ป็นกิจวัตร (เช่น การเปลีย่ นแปลงวิธปี ฏิบตั ิ
ในการจัดการซึ่งอาจส่งผลต่อสถานะปลอดโรคของ
คอมพาร์ตเมนต์ โดยผู ป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์จะ
รายงานไปยังผู้ดูแลโปรแกรม ผลการตรวจประเมินจะถูก
รายงานโดยผูต้ รวจประเมินของคอมพาร์ตเมนท์ต่อผูด้ แู ล
โปรแกรม รายงานโปรแกรมประจ�ำจะถูกรวบรวมเป็นราย
เดือนโดยผูด้ แู ลโปรแกรมรายงานต่อหน่วยงานตามกฎหมาย)

3rd Meeting of the
Standing Group of
Experts on African
Swine Fever for
Asia & 4th Regional
Workshop on
Swine Disease
Control in Asia,
26-28 November
2019, Ho Chi Minh
City, Vietnam.

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (เช่น การแจ้งเตือนทันทีเกี่ยวกับ
การละเมิดความปลอดภัยทางชีวภาพจะถูกรายงานโดยผู้
ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ต่อผู้ดูแลโปรแกรม)

g  การสือ
่ สารระหว่างหน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศ

ผูส้ ง่ ออกและหน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศผูน้ ำ�
เข้าเพื่อส่งเสริมโปรแกรม เจรจาการยอมรับ และ
สื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

g  การบ�ำรุงรักษาเอกสารโปรแกรมทีเ่ ป็นปัจจุบน
ั และ

เข้าถึงได้ต่อสาธารณะ รวมถึงเกณฑ์คุณสมบัติ
มาตรฐานระดับประเทศ และรายการคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF ทัง้ หมด เอกสารนีม้ งุ่ เป้าไปทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการลงทะเบียน
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในประเทศผูน้ ำ� เข้าทีต่ อ้ งการ
ประเมินโปรแกรมเป็นหลัก

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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ภาคผนวก 5

รายการตรวจสอบ
ความปลอดภัยทางชี วภาพตามผลลัพธ์
ส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF

ภ

าคผนวกนี้ น� ำ เสนอรายการ
ต ร ว จ ส อ บ เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น
ความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
ของคอมพาร์ ต เมนท์ ป ลอด
ASF จะต้องปรับให้เข้ากับแต่ละ
ประเทศและคอมพาร์ตเมนท์ทส่ี นใจ ตามหลักการของ
แนวทางทีย่ ดึ ตามผลลัพธ์ การวัดผลนอกเหนือจาก
ทีก่ ำ� หนดในรายการตรวจสอบอาจถือเป็นทางเลือก
ด้วยเหตุผลทีเ่ หมาะสม โดยทีพ่ วกเขาบรรลุผลลัพธ์

 รายการตรวจสอบสามารถดาวน์โหลดได้จาก

OIE website

ที่คาดหวัง นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือออนไลน์ เช่น
Biocheck.ugent ซึ่งเป็นแนวทางในการประเมิน
ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสุกร สามารถ
ใช้เพื่อเสริมแต่ไม่สามารถแทนที่แนวทางที่อธิบาย
ไว้ในแนวทางปฏิบัตินี้ เนื่องจากไม่ได้ออกแบบมา
เพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงเฉพาะ
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ภาคผนวก 6

ภ

เกณฑ์การประเมิน

ขอบเขต

►

►

►

การก�ำกับดูแล
และควบคุม
คอมพาร์ตเมนท์

►
►
►
►
►

การระบุ
ตัวสัตว์ และ
ระบบการตรวจ
สอบย้อนกลับ

►

►
►
►
►

าคผนวกนีแ้ สดงรายการหลักเกณฑ์
ทัว่ ไปทีป่ ระเทศผูส้ ง่ ออก ประเทศ
ผูน้ ำ� เข้า ผูต้ รวจประเมิน และภาค
เอกชนจะพิจารณาเมือ่ ด�ำเนินการ
ประเมินเพื่ออนุมัติผู้ขอรับรอง

คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
หลักการทั่วไปเป็นแนวทางส�ำหรับวัตถุประสงค์ใน
การประเมินคอมพาร์ตเมนท์ และควรปรับให้เข้า
กับบริบทของประเทศที่เฉพาะเจาะจงและลักษณะ
ของคอมพาร์ตเมนท์

เกณฑ์

มีกรอบการก�ำกับดูแลส�ำหรับโปรแกรมการจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาติ
— ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) บทบาทและความรับผิดชอบตามล�ำดับของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์ ASF นั้นได้รับการระบุอย่างชัดเจน (ผู้อ่านจะอ้างถึงรายการตรวจสอบของ OIE เกี่ยวกับการใช้งาน
จริงของการจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์)
อ�ำนาจ องค์กร และโครงสร้างพื้นฐานของคอมพาร์ตเมนท์และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง (เช่น ห้องปฏิบัติการ) ได้รับ
การจัดท�ำเป็นเอกสารอย่างชัดเจนตาม Chapter 3.1. ของ Terrestrial Code ตัวอย่างมีอยู่ใน ภาพที่ 14 ของ ภาคผนวก 4
ส�ำหรับการอ้างอิง การประเมินสัตวแพทย์บริการของประเทศสามารถด�ำเนินการได้ตาม Chapter 3.2. ของ Terrestrial Code
และ the OIE Performance of Veterinary Services (PVS) Tool
การก�ำกับดูแลอย่างเป็นทางการของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF จะด�ำเนินการโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ
— มีการก�ำกับดูแลที่เหมาะสมส�ำหรับปัจจัยที่มีความส�ำคัญต่อการบ�ำรุงรักษาคอมพาร์ตเมนท์ (เช่น แนวทางปฏิบัติในการ
จัดการ, ความปลอดภัยทางชีวภาพ, การเฝ ้าระวัง การตรวจสอบย้อนกลับ และความสามารถของสัตวแพทย์บริการ)
— หน่วยงานสัตวแพทย์ประเมินคอมพาร์ตเมนท์เป็นประจ�ำ เพื่อพิจารณามาตรการป้องกันเพิ่มเติมที่จ�ำเป็นเพื่อให้มั่นใจใน
ความสมบูรณ์ของคอมพาร์ตเมนท์
— หน่วยงานสัตวแพทย์รับรองว่าผลิตภัณฑ์ของคอมพาร์ตเมนท์นั้นปลอด ASF และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางการค้า
ระดับประเทศ / ระหว่างประเทศ
— หน่วยงานสัตวแพทย์มีอ�ำนาจสูงสุดในการอนุมัติ ระงับ และ/หรือเพิกถอนการรับรองของคอมพาร์ตเมนท์
— หน่วยงานสัตวแพทย์ท�ำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF  สามารถเข้าถึงได้โดย
ง่ายส�ำหรับคู่ค้า
มีกลไกการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกเพื่อติดตามการปฏิบัติตามของผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์อย่างต่อเนื่อง
ด้วยกรอบการก�ำกับดูแลส�ำหรับโปรแกรมการจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์ ASF แห่งชาติ และข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น
แนวทางปฏิบัติในการจัดการ ความปลอดภัยทางชีวภาพ การเฝ ้าระวังและการตรวจสอบย้อนกลับ)
มีคู่มือการปฎิบตั กิ ารที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ นอกเหนือจากขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOPs)
หน่วยงานสัตวแพทย์ปรึกษาหารือกับภาคเอกชนรับผิดชอบด้านประสิทธิภาพของระบบการระบุตัวสัตว์และการตรวจสอบย้อน
กลับ
วิธีการระบุตัวสัตว์ (เป็นตัวหรือกลุ่ม) และระบบตรวจสอบย้อนกลับได้รับการระบุและจัดท�ำเป็นเอกสารอย่างชัดเจนทั้งในและ
นอกคอมพาร์ตเมนท์
ระบบการระบุตัวสัตว์และการตรวจสอบย้อนกลับที่คอมพาร์ตเมนท์น�ำมาใช ้ สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ก�ำหนดไว้ใน
Chapters 4.2. และ 4.3., และ Article 4.5.3., ส�ำหรับระบบการตรวจสอบย้อนกลับใน Terrestrial Code รวมทั้ง Chapters
5.10. ถึง 5.12. on animals and animal products intended for export
ระบบตรวจสอบย้อนกลับมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
— ข้อมูลชุดเกี่ยวกับสัตว์
— ที่มาและการเคลื่อนย้ายของสัตว์และสินค้าที่เกี่ยวข้อง
การเคลื่อนย้ายของสัตว์ทั้งหมด (รวมถึงการเคลื่อนย้ายภายในและภายนอก) จะถูกบันทึกและรับรองโดยหน่วยงานสัตวแพทย์
เมื่อจ�ำเป็น
ระบบตรวจสอบย้อนกลับสามารถตรวจสอบได้ว่าสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรมีต้นก�ำเนิดจากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF และ/หรือ
น�ำเข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์
ควรมีการตรวจสอบย้อนกลับของปัจจัยการผลิตอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทานเนื้อสุกร (เช่น อาหาร ยารักษาโรค และวัคซีน)
นอกเหนือจากสุกร
มีกลไกการตรวจประเมินส�ำหรับระบบตรวจสอบย้อนกลับทั้งหมดภายในและนอกคอมพาร์ตเมนท์

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —

►
►
►

แผนความ
ปลอดภัยทาง
ชี วภาพ
►
►
►
►
►
►
►
►

การเฝ้าระวัง

►
►
►

►
►
►

ความสามารถ
ของห้อง
ปฏิบัตกิ าร
วินิจฉัย

►
►
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แผนความปลอดภัยทางชีวภาพที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานสัตวแพทย์ก�ำลังด�ำเนินการอยู่
แผนความปลอดภัยทางชีวภาพสอดคล้องกับ Article 4.4.3. และ 4.5.3. ของ the Terrestrial Code
แผนความปลอดภัยทางชีวภาพระบุถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ำกัดเพียง:
— ค�ำจ�ำกัดความที่ชัดเจน (ซึ่งรวมถึงค�ำอธิบายของประเภท) ของคอมพาร์ตเมนท์
— ค�ำอธิบายเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพทั่วไปภายใต้การท�ำงานของส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งสามารถ
แสดงด้วยแผนภาพ แผนผังล�ำดับงาน หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชิงหน้าที่
— ค�ำอธิบายของเส้นทางความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นส�ำหรับการน�ำ ASFV เข้ามาและจุดควบคุมวิกฤตเพื่อป้องกันการน�ำเข้ามา
นั้นๆ
— ค�ำอธิบายของปัจจัยทางกายภาพหรือเชิงพื้นที่ และปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่อาจส่งผลต่อสถานะความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของคอมพาร์ตเมนท์
— ค�ำอธิบายของการติดตามและทบทวนขั้นตอนอย่างสม�่ำเสมอ ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเส้นทาง
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
— ค�ำอธิบายของมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพที่น�ำมาใช้ที่จุดควบคุมวิกฤตเพื่อจัดการความเสี่ยงในการน�ำเชื้อ ASFV
เข้ามาผ่านเส้นทางความเสี่ยง
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานส�ำหรับการด�ำเนินการตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพด้วยโปรแกรมตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด (CMP) ที่สอดคล้องกัน
มีแผนฉุกเฉินส�ำหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสถานะ ASF
มีกลไกการตรวจประเมิน รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างสม�่ำเสมอ และเพื่อตรวจ
สอบว่ามีการละเมิดมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพหรือไม่
มีกลไกการรายงานต่อหน่วยงานสัตวแพทย์ในกรณีที่มีการละเมิดความปลอดภัยทางชีวภาพ (ส�ำหรับรายละเอียดเฉพาะ ผู้อ่าน
จะอ้างถึงรายการตรวจสอบของ OIE เกี่ยวกับการใช้งานจริงของการจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์ [1]
มีระบบเฝ้าระวังส�ำหรับการจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์ ภายใต้การดูแลของหน่วยงานสัตวแพทย์
มีการเฝ้าระวังที่จ�ำเป็นในระดับชาติอย่างเหมาะสม และมีขั้นตอนส�ำหรับการสอบสวนและการรายงานกรณีที่ต้องสงสัยและได้
รับการยืนยันว่าเป็น ASF
มีความรู้และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับ ASF ทั้งภายในและภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ รวมทั้งในสุกรป่าหรือสุกรเร่รอ่ น
กิจกรรมการเฝ้าระวังที่ด�ำเนินการเป็นไปตามหลักการที่ระบุไว้ใน Chapters 1.4. และ 1.5. ของ Terrestrial Code รวมทั้ง  
Articles 15.1.28. ถึง 15.1.33. ของ Terrestrial Code ซึ่งระบุถึง ASF โดยเฉพาะ
รวมองค์ประกอบส�ำคัญของระบบเฝ้าระวังของคอมพาร์ตเมนท์ ตามรายละเอียดในรายการตรวจสอบของ OIE เกี่ยวกับการใช้
งานจริงของการจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์
ความไวของการเฝ้าระวังภายในและภายนอกของคอมพาร์ตเมนท์ ได้รับการปรับอย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่
สอดคล้องกัน
อ�ำนาจสูงสุดเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการรายงานโรค การควบคุมโรค และการรับรองสัตวแพทย์ส�ำหรับการค้าระหว่าง
ประเทศจากคอมพาร์ตเมนท์ อยู่ภายใต้หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ
การทดสอบตัวอย่างด�ำเนินการในห้องปฏิบัติการที่ก�ำหนดอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน OIE ส�ำหรับการประกัน
คุณภาพตามที่ก�ำหนดไว้ใน Chapter 1.1.5. ของ Terrestrial Manual
วิธีการและขั้นตอนการทดสอบในห้องปฏิบัติการส�ำหรับ ASF เป็นไปตามค�ำแนะน�ำใน Chapter 3.8.1. โดยมีการตรวจสอบที่
เหมาะสมตามที่ก�ำหนดไว้ใน Chapter 1.1.6. ของ Terrestrial Manual
ตัวอย่างที่มีผลการทดสอบ ASFV เป็นบวกจะต้องได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ OIE ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศ หรือห้องปฏิบัติการอ้างอิงอื่นๆ หากเหมาะสม
มีขั้นตอนที่เป็นระบบและระบบการรายงานอย่างรวดเร็วต่อหน่วยงานสัตวแพทย์เพื่อแจ้งผลการทดสอบอย่างทันท่วงทีและ
สม�่ำเสมอ
หน่วยงานสัตวแพทย์มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของห้องปฏิบัติการวินิจฉัย:
— รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ก�ำหนดอย่างเป็นทางการส�ำหรับการทดสอบและยืนยันผลการทดสอบ
— ความสามารถของห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งในการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดการเฝ้าระวัง
— ประเภทของการทดสอบที่ใช้ส�ำหรับการตรวจจับ ASFV
— ปริมาณของตัวอย่างที่สามารถจัดการได้ในการทดสอบแต่ละครั้ง
— ขั้นตอนและวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมคุณภาพ
— ขั้นตอนการรายงานผลการทดสอบทั่วไปและการรายงานผลบวกอย่างรวดเร็ว

ส่ ว นที่ 2

ภา คผนวก และเครื่ องมื อ

มีระบบการตรวจจับที่รวดเร็วซึ่งสามารถตรวจจับการน�ำ ASFV เข้าสู่คอมพาร์ตเมนท์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
มีแผนฉุกเฉินซึ่งระบุการด�ำเนินการที่จะด�ำเนินการหากมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ เกิดขึ้นในคอมพาร์ตเมนท์ เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายของ ASFV ต่อไป
การตอบสนอง
► มีระบบการรายงานส�ำหรับผู ป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์เพื่อแจ้งหน่วยงานสัตวแพทย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่
ระบุไว้ในคอมพาร์ตเมนท์
กรณีฉกุ เฉินและ
►
หน่
วยงานสัตวแพทย์มีขั้นตอนและมาตรการส�ำหรับสถานการณ์ต่อไปนี้:
การแจ้งเตือน
— กรณี ASF ที่ต้องสงสัยหรือได้รับการยืนยันในคอมพาร์ตเมนท์
— การละเมิดความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยไม่ค�ำนึงถึงเคสสงสัย ASF
— การเปลี่ยนแปลงสถานะ ASF นอกคอมพาร์ตเมนท์
►
►

►

การจัดท�ำ
เอกสาร

►
►
►
►

เอกสารประกอบของคอมพาร์ตเมนท์แสดงหลักฐานที่ชัดเจนถึงการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ การเฝ้าระวัง การตรวจ
สอบย้อนกลับ และแนวทางการจัดการที่ก�ำหนดไว้นั้นถูกน�ำไปใช้อย่างมีประสิทธิผลและสม�่ำเสมอ รวมถึงมาตรการในการแก้ไข
การไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
เอกสารที่จ�ำเป็นซึ่งสอดคล้องกับ Article 4.5.4. ของ Terrestrial Code สามารถใช้ได้ตามความเหมาะสม
มีรายงานสุขภาพสัตว์พื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพของประชากรย่อยของสัตว์ในคอมพาร์ตเมนท์ ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นประจ�ำ
เพื่อสะท้อนสถานการณ์ด้านสุขภาพสัตว์ล่าสุด
ระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึกในคอมพาร์ตเมนท์มีความสมเหตุสมผลและมีการระบุอย่างชัดเจน
มีความโปร่งใสในการบันทึกเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอมพาร์ตเมนท์ทั้งหมด และบันทึกที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงได้โดย
ง่ายส�ำหรับการตรวจประเมินโดยหน่วยงานด้านสัตวแพทย์

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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ภาคผนวก 7
ภาพที่ 17 ตัวอย่างแผนภาพของกระบวนการตรวจประเมินที่เป็ นไปได้ [80-82]
 ระบุ วัตถุประสงค์และขอบเขตการ

 ระบุ วิธีการตรวจประเมินและมาตรฐานที่ใช้

 รวบรวบข้อมูลพื้นฐาน

 เลือกคณะผู ้ตรวจประเมิน

ตรวจประเมิน

การวางแผน

(เช่ น แผนความ
ปลอดภัยทางชี วภาพ)
 ระบุ ขอบเขตของการประเมิน

 สร้างโปรแกรมการตรวจประเมิน*

 แจ้งให้ทราบเรื่องการตรวจประเมิน

การตรวจประเมินซ�้ ำ (การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง)

การประชุมก่อนการตรวจประเมิน ร่วมกับ
ผู ้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์
 รวบรวมหลักฐานเพื่อบรรลุ

 ทบทวนเอกสาร

 สง
ั เกตกระบวนการของคอมพาร์ตเมนท์ใน

 ท�ำการสัมภาษณ์

วัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน

การประเม นิ

ระหว่างปฏิบัติงาน

คณะผู ้ตรวจประเมินและผู ้ประกอบการ
คอมพาร์ตเมนท์
 หารือกันเรื่องแผนการตรวจประเมิน
 ขอข้อมูล
 อธิบายเวลาและทรัพยากร

 ทบทวนกระบวนการท�ำงาน
 ประเมินการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัย

ทางชี วภาพ

การประชุ มหลังการตรวจประเมิน
 รายงานและสื่อสารผลการตรวจ

ประเมิน

รายงานการตรวจประเมิน

 สง
่ ร่างรายงานเพื่อให้แสดงความคิดเห็น

คณะผู ้ตรวจประเมินและผู ้ประกอบการ
คอมพาร์ตเมนท์

 หารือกันเรื่องผลการตรวจประเมิน
 ไขข้อสงสัยและข้อกังวล
 หารือแผนปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง

 รบ
ั แผนปฏิบัติการแก้ไข
 มอบรายงานการตรวจประเมินฉบับสุดท้าย

ให้กับบุ คลากรที่เกี่ยวข้อง

 ระบุ ปฏิบัติการแก้ไขที่จ�ำเป็ น

 ทบทวนและด�ำเนินการแก้ไขที่จำ� เป็ น
 ตรวจสอบขัน
้ ตอนการท�ำงานและการท�ำ

การตรวจติดตาม

เอกสารใหม่

 ด�ำเนินการแก้ไขแผนปฏิบัติการตามความ

เหมาะสม

 ก�ำกับดูแลและประเมินการด�ำเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง
 พิจารณาการปฏิบัติท่ จ
ี �ำเป็ นหากแผนปฏิบัติ
การที่จ�ำเป็ นไม่สามารถด�ำเนินการได้จนเป็ น
ที่น่าพอใจ

* ตัวอย่างกระบวนการตรวจประเมินและกระบวนการกำ�หนดโปรแกรมการตรวจประเมิน

การก�ำกับดูแล
และทบทวน

โปรแกรมการตรวจประเมินควรก�ำหนดขึน้ ตามกระบวนการต่อไปนี:้
สถานประกอบการ
หน่วยงานรัฐ



ร ะบุผูม้ อี �ำนาจ
ของแผนการ
ตรวจประเมิน

ร ะบุวตั ถุประสงค์และ
ขอบเขตของโปรแกรม
การตรวจประเมิน
 ระบุบทบาทและความ
รับผิดชอบ
 ระบุทรัพยากร
 ก�ำหนดวิธก
ี ารและขัน้
ตอนการปฏิบตั ิงาน
มาตรฐานส�ำหรับการ
ตรวจประเมิน

การดำ�เน นิ การ



ก �ำหนดตารางการ
ตรวจประเมิน
 ประเมินผูตรวจ
้
ประเมิน
 จด
ั ท�ำรายการตรวจ
ประเมินเพือ่ ใช ้ ในการ
ตรวจประเมิน
 กจ
ิ กรรมตรวจประเมิน


ด �ำเนินการติดตาม
และทบทวนโปรแกรม
การตรวจประเมิน
อย่างต่อเนือ่ ง
 ระบุโอกาสในการ
ปรับปรุง
 อพ
ั เดทโปรแกรม
ตรวจประเมินตาม
ความจ�ำเป น็ เพือ่ การ
ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนือ่ ง
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ภาคผนวก 8

่
หลักการทัวไปในการเฝ
้ าระวัง
ที่เกี่ยวข้องกับ
การเฝ้าระวังภายใน
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
Article 1.4.6.; Article
4.5.3. (point 3h); Article 4.5.5. (point 1);
และ Articles 15.1.14., 15.1.15., 15.1.29.,
และ 15.1.30. ของ the Terrestrial Code

 ผู้อ่านควรอ้างอิง

ภ

าคผนวกนี้ น� ำ เสนอหลั ก การ
ที่ ต ้ อ งพิ จ ารณาเมื่ อ พั ฒ นา
ระบบเฝ้ า ระวั ง ภายใน ASF
ส� ำ หรั บ คอมพาร์ ต เมนท์
ปลอด ASF รวมถึงตัวอย่างทีเ่ ป็น
ไปได้ แนวทาง ค�ำแนะน�ำที่ให้ไว้ในบทที่เกี่ยวข้อง
ของ Terrestrial Code ทีร่ ะบุถงึ ความจ�ำเป็นในการ
เฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนือ่ งในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด
ASF ระบบเฝ้าระวังภายในทีด่ ำ� เนินการภายในแต่ละ

คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF จะต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับชาติของสมาชิกด้วย
วัตถุประสงค์ของภาคผนวกนีค้ อื เพือ่ อธิบายการเฝ้า
ระวังภายในที่มุ่งเป้าไปที่การตรวจจับการติดเชื้อ
ASFV ในคอมพาร์ตเมนท์ตามข้อกำ�หนดที่อธิบาย
ไว้ใน Chapter 15.1. ของ Terrestrial Code
หลักการที่นำ�เสนอนี้ใช้กับการเฝ้าระวังภายนอกที่
จำ�เป็นใน Terrestrial Code เพื่อสนับสนุนการ
แสดงการปลอดจาก ASFV ภายในคอมพาร์ตเมนท์
ระบบเฝ้าระวังภายในของคอมพาร์ตเมนท์ควรนำ�
แนวทางทีอ่ งิ ตามความเสีย่ งมาใช้เพือ่ ปรับความไว
โดยรวมให้เหมาะสมที่สุด โดยอิงจากข้อมูลที่ได้รับ
จากการประเมินความเสีย่ งสำ�หรับคอมพาร์ตเมนท์
นัน้ ๆ ซึง่ จะระบุพนื้ ทีส่ ำ�คัญทีจ่ ะถูกกำ�หนดเป้าหมาย
โดยส่วนประกอบการเฝ้าระวัง [28; 30; 83; 84]

วัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวัง
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ต้องใช้ระบบเฝ้าระวัง
ภายในทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ให้หลักฐานสถานะปลอด ASF
ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และเพือ่ ตรวจหาการเข้ามาของ
เชื้อ ASFV อย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงของการ
ติดเชือ้ หรือการปนเปือ้ นทีส่ ง่ ออกจากคอมพาร์ตเมนท์
ให้น้อยที่สุด
วัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังภายในมีดังนี้:
1. ตรวจหา ASFV ได้อย่างรวดเร็วหากเข้าไปใน
คอมพาร์ตเมนท์ เพือ่ ให้โอกาสทีส่ กุ รและผลิตภัณฑ์

สุกรที่ติดเชื้อหรือปนเปื้อนด้วย ASFV ที่ออกจาก
คอมพาร์ตเมนท์สามารถลดลงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ และกลับสูส่ ถานะปลอด ASFV ได้อย่าง
รวดเร็วที่สุด
2. เพื่ อ แสดงการปลอดจาก ASF ภายใน
คอมพาร์ตเมนท์ ซึง่ จำ�เป็นในการเริม่ ต้นและรักษา
การค้า เว้นแต่คอมพาร์ตเมนท์นั้นจะตั้งอยู่อย่าง
สมบูรณ์ในประเทศหรือเขตปลอด ASF

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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ความไวของการเฝ้าระวัง
สำ�หรับวัตถุประสงค์ทงั้ สอง คุณลักษณะด้านคุณภาพ
ทีส่ ำ�คัญของระบบเฝ้าระวังภายในคือ ความไว ความ
ทันเวลา และความเป็นตัวแทน [28; 30; 83] เนือ้ หา

ในส่วนนี้สรุปหลักการที่มีอิทธิพลต่อความไวของ
องค์ประกอบระบบเฝ ้าระวัง ASF ภายใน ที่มุ่งเป้า
ไปที่การบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองอย่าง [42; 85]

การเฝ้ าระวั ง เพื่ อ การตรวจจั บ ASFV
ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
ความไวของส่วนประกอบระบบเฝ้าระวังทีอ่ อกแบบ
มาเพือ่ การตรวจจับ ASFV อย่างรวดเร็วนัน้ วัดจาก
ความน่าจะเป็นที่ ASFV จะถูกตรวจพบในหน่วย
การทำ�งานหรือหน่วยย่อยทีเ่ ชือ้ ถูกนำ�เข้ามาภายใน
กรอบเวลาทีก่ ำ�หนด จุดมุง่ หมายต้องเป็นการตรวจ
จับให้พบก่อนที่การติดเชื้อจะสามารถแพร่กระจาย
จากหน่วยการทำ�งานหรือหน่วยย่อยทีน่ ำ�เชือ้ ASFV
เข้ามาจะกระจายไปยังส่วนประกอบอื่นๆ ของ
คอมพาร์ตเมนท์ ในบริบทนี้ พารามิเตอร์หลักของ
ประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังคือเวลาตั้งแต่เชื้อ
ASFV เข้ามาจนตรวจจับได้ (เช่น 5 วันหลังจากนำ�
ไวรัสเข้าสู่หน่วยการทำ�งานเฉพาะหรือหน่วยย่อย
ภายในคอมพาร์ตเมนท์) ระยะเวลานัน้ จะต้องตกลง
กับผู้รับผลผลิตจากคอมพาร์ตเมนท์
ความไวขององค์ประกอบระบบเฝ้าระวังภายในแต่ละ
ส่วนสำ�หรับการตรวจจับอย่างรวดเร็วสามารถประมาณ
ได้จากพารามิเตอร์สามตัวต่อไปนี้ [42]

ประชากรที่ครอบคลุมในองค์ประกอบ
การเฝ้าระวัง
นีค่ อื ความน่าจะเป็นทีอ่ งค์ประกอบระบบการกำ�หนด
เป้าหมายของสัตว์หรือหน่วยสุ่มตัวอย่างอื่นๆ ใน
ประชากรย่อยของสัตว์ หากเครือ่ งมือการสุม่ ตัวอย่าง
ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเพื่อเลือกหน่วยสุ่ม
ตัวอย่าง ความน่าจะเป็นนี้จะเท่ากับขนาดตัวอย่าง
หารด้วยขนาดของประชากรย่อยของสัตว์ นอกจาก
นี้ยังสามารถใช้ในการตัดสินเกี่ยวกับตัวแทนของ
สัตว์หรือหน่วย สำ�หรับการเฝ ้าระวังทางคลินกิ การ
ครอบคลุมประชากรจะเข้าใกล้ 100% เนือ่ งจากสุกร
ในโรงเรือนทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้การสังเกตการณ์ สังเกต
ว่าความน่าจะเป็นทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ำ�งานในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหรือหน่วยย่อยที่เลี้ยงสุกรจะรับรู้และ
รายงานโรคในสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจะรวมอยู่ใน
ความไวในการตรวจจับที่อธิบายด้านล่าง

ช่ วงเวลาที่ครอบคลุมในองค์ประกอบ
การเฝ้าระวัง
นี่คือความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขที่สัตว์ที่กำ�หนด
หรือหน่วยสุ่มตัวอย่างอื่นๆ ในประชากรย่อยของ
สัตว์จะได้รับการทดสอบหรือสังเกตภายในกรอบ
เวลาทีก่ ำ�หนด โดยให้อยูใ่ นการสุม่ ตัวอย่าง ตัวอย่าง
เช่น หากเวลาเป้าหมายในการตรวจจับคือ 7 วัน
แต่การทดสอบเกิดขึน้ ทุก 4 สัปดาห์ ความครอบคลุม
ชั่วคราวจะเท่ากับ 25%

ความไวในการตรวจจับ
นี่คือความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขที่สัตว์ที่ติดเชื้อ/
หน่วยสุ่มตัวอย่างจะถูกตรวจพบอย่างถูกต้อง โดย
ได้รับการทดสอบหรือสังเกตภายในกรอบเวลาที่
กำ�หนด สำ�หรับส่วนประกอบของระบบเฝ้าระวัง
ภายในที่ใช้การทดสอบวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
กับสัตว์ในตัวอย่างการเฝ้าระวัง ความไวในการตรวจ
จับคือความไวของการทดสอบวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบตั ิ
การทีใ่ ช้ สำ�หรับองค์ประกอบของระบบเฝ้าระวังตาม
การตรวจหาโรคทางคลินกิ ความไวในการตรวจจับ
เป็นผลมาจากขั้นตอนต่างๆ ที่นำ�ไปสู่การตรวจหา
ซึง่ แต่ละขัน้ ตอนมีความน่าจะเป็นทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่
อาจรวมถึง:
g  ความน่าจะเป็นทีส
่ ตั ว์ทตี่ ดิ เชือ้ ASFV แสดงอาการ

ทางคลินิกของโรค (รวมถึงการตาย);

g  ความน่าจะเป็นทีเ่ จ้าหน้าทีท
่ ที่ ำ� งานในหน่วยปฏิบตั ิ

การหรือหน่วยย่อยสังเกตเห็นสัตว์ที่อาจได้รับ
ผลกระทบและรายงานต่อผู้จัดการของพวกเขา

g  ความน่าจะเป็นที่ผู้จัดการหน่วยปฏิบัติงานหรือ

หน่วยย่อยรายงานเคสต้องสงสัยต่อผู จ้ ัดการ
คอมพาร์ตเมนท์
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g  ความน่าจะเป็นที่ผู ป
้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์

รวมสัตว์หรือหน่วยสุม่ ตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ มาก
ขึน้ การทดสอบหรือการสังเกตสัตว์หรือหน่วยสุ่ม
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องอื่นๆ บ่อยขึ้น หรือโดยการ
ปรับปรุงความสามารถในการตรวจจับเคส (ผ่าน
การทดสอบวินจิ ฉัยทีแ่ ม่นย�ำยิง่ ขึน้ หรือการสังเกต
ทางคลินกิ ทีด่ ขี นึ้ ) ส�ำหรับการตรวจหาโรคทางคลินกิ
การรับรู้ของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการน�ำเสนอทาง
คลินกิ ของ ASF จะมีความส�ำคัญ และต้องจ�ำไว้วา่
สุกรอาจแสดงอาการทางคลินิก 5 ถึง 19 วันหรือ
นานกว่านัน้ หลังการติดเชือ้ ในขณะที่ ASFV สามารถ
ตรวจพบได้ในตัวอย่างเลือด โดยใช้วธิ กี ารตรวจหา
โมเลกุลตั้งแต่ประมาณ 4 วัน [37; 38]

ตัดสินใจว่าอาจเป็น ASF และแจ้งให้หน่วยงาน
สัตวแพทย์ทราบ

g  ความน่าจะเป็นที่จะเก็บตัวอย่าง
g  ความน่าจะเป็นทีต
่ วั อย่างได้รบั การทดสอบส�ำหรับ

ASFV

g  ความน่าจะเป็นที่ผลการทดสอบเป็นบวก

(เช่น
ความไวในการทดสอบวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบตั กิ าร)
ดังนัน้ ความไวของส่วนประกอบระบบเฝ้าระวังทีม่ งุ่
ตรวจจับอย่างรวดเร็วจึงสามารถปรับปรุงโดยการ

การเฝ้ าระวั ง เพื่ อ แสดงการปลอดจาก ASFV
ความไวของระบบเฝ้าระวังภายในทีอ่ อกแบบมาเพือ่
แสดงสถานะปลอดจาก ASFV โดยวัดในแง่ของ
ความน่าจะเป็นทีก่ จิ กรรมการเฝ้าระวังตรวจพบสัตว์
ทีต่ ดิ เชือ้ อย่างแท้จริงอย่างน้อยหนึง่ ตัว หากประชากร
ย่อยของสัตว์ตดิ เชือ้ ASFV ทีห่ รือสูงกว่าระดับความ
ชุกของการออกแบบที่ระบุไว้ ความไวของระบบขึ้น
อยู่กับ:

หรือสังเกต) จะเพิ่มความไวมากกว่าการเพิ่มความ
ไวของการทดสอบในสัตว์แต่ละตัว กล่าวอีกนัยหนึง่
การทดสอบราคาถูกทีม่ คี วามไวค่อนข้างต่ำ� แต่ขนาด
ตัวอย่างที่ใหญ่มาก อาจให้ความไวของระบบโดย
รวมที่สูงกว่าการทดสอบที่มีความไวสูงและขนาด
ตัวอย่างที่เล็กมาก
การสุ่มตัวอย่างรายสัปดาห์โดยมีผลการทดสอบ
เป็นลบจะสร้างหลักฐานสะสมของสถานะปลอด
จาก ASFV [86] ตัวอย่างเช่น สมมติวา่ การประมาณ
การแบบกลางๆ ของความเป็นไปได้ของการนำ�
เชื้อ ASFV เข้ามาคือ ทุกๆ 4 ปี (ซึ่งแสดงถึง
ความน่าจะเป็นรายสัปดาห์ที่ 0.5%) ความเชื่อมั่น
สะสมเกิน 99% หลังจาก 3 สัปดาห์ของการสุ่ม
ตัวอย่างโดยมีผลการทดสอบเป็นลบ ดังแสดง
ใน ภาพที่ 18 สมมติฐานที่สำ�คัญสำ�หรับการ
ประมาณนี้ก็คือความน่าจะเป็นจะคงที่ตลอดเวลา

g  ความชุกของการออกแบบที่เลือก
g  ความไวในการทดสอบวินิจฉัย
g  ขนาดตัวอย่าง

(เช่น จ�ำนวนสัตว์ที่ทดสอบหรือ

สังเกต)
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดกลุม่ ตัวอย่างและความ
ไวของระบบเฝ้าระวังภายในเป็นแบบทวีคณ
ู ในขณะ
ที่ปัจจัยอื่นๆ อีกสองตัวมีความสัมพันธ์แบบทวีคูณ
กับความไวของระบบการเฝ ้าระวัง ซึ่งหมายความ
ว่าการเพิม่ ขนาดตัวอย่าง (เช่น จำ�นวนสัตว์ทที่ ดสอบ

ภาพที่ 18 ความเชื่ อมัน่ สะสมจากการปลอด ASFV จากการสุ่มตัวอย่าง

รายสัปดาห์พร้อมผลการทดสอบเป็ นลบ
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ภาคผนวก 9

ระบบการเฝ้าระวังภายใน
ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่งของ
การจัดการความเสี่ยง
ส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
การรวมวัตถุประสงค์ของระบบ
การเฝ้าระวัง
ตามทีร่ ะบุไว้ในภาคผนวก 8 ระบบเฝ้าระวังภายใน
ในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF มีวัตถุประสงค์สอง
ประการ: การตรวจจับ ASFV อย่างรวดเร็วและการ
แสดงให้เห็นสถานะปลอด ASFV ส่วนประกอบการ
เฝ้าระวังที่เลือกสำ�หรับระบบเฝ้าระวังภายในอาจมี
ส่วนช่วยในการบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองในเวลา
เดียวกัน ไม่จำ�เป็นต้องแยกส่วนประกอบตาม
วัตถุประสงค์ ความสำ�คัญของวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่
กับบริบท [30; 42; 83-85]
เมือ่ พิจารณาการใช้งานคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
ในประเทศหรือเขตปลอด ASF โดยไม่มปี ระวัตกิ าร
เกิดโรค และผลการเฝ้าระวังล่าสุดควรถูกนำ�มาใช้
เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประชากรย่ อ ยของสั ต ว์ ใ น
คอมพาร์ตเมนท์นั้นปลอดจาก ASFV ในขั้นต้น ใน
กรณีนี้ ระบบเฝ้าระวังภายในมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ตรวจ
หาการนำ�เชื้อเข้ามาใหม่ ดังนั้นจุดเน้นจะอยู่ที่การ
ตรวจจับอย่างรวดเร็ว สำ�หรับการตรวจจับอย่าง
รวดเร็ว จุดมุง่ หมายคือการระบุสตั ว์ทตี่ ดิ เชือ้ ตัวแรก
ในหน่วยปฏิบัติการหรือหน่วยย่อย (เช่น โรงเรือน)
โดยเร็วที่สุด โดยการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องของ
ข้อมูลการเฝ้าระวังที่สร้างขึ้นโดยระบบเฝ้าระวัง

เมือ่ พิจารณาการใช้คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ใน
ประเทศที่มี ASF หรือเมื่อมีหลักฐานไม่เพียงพอที่
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประชากรย่ อ ยของสั ต ว์ ใ น
คอมพาร์ตเมนท์ปลอดจาก ASFV ในขั้นต้น อาจ
จำ�เป็นต้องเน้นเพิ่มเติมเพื่อแสดงสถานะปลอด
ASFV ในกรณีนี้ ระบบเฝ้าระวังภายในจะต้องสามารถ
ตรวจจั บ การติ ด เชื้ อ ASFV ได้ ห ากมี อ ยู่ ใ น
คอมพาร์ตเมนท์ จำ�เป็นต้องมีหลักฐานดังกล่าวก่อน
ที่จะสามารถรับรองสถานะปลอด ASF สำ�หรับ
คอมพาร์ตเมนท์ ความชุกของการออกแบบทีใ่ ช้เพือ่
แสดงการปลอดจากการติดเชื้อมักอยู่ในช่วง 1%
ถึง 10% ความชุกของการออกแบบทีต่ ำ�่ กว่าจะต้อง
ใช้ขนาดตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น สามารถสร้างหลักฐาน
ที่จำ�เป็นได้โดยใช้การเฝ้าระวังโรคทางคลินิก การ
เฝ้าระวังตามกลุ่มอาการ ฯลฯ (ดูตัวอย่างด้านล่าง
สำ�หรับส่วนประกอบของระบบเฝ้าระวัง ASF) โดย
การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาในช่วงเวลาหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม อาจต้องมีกิจกรรมการเฝ้าระวังเพิ่ม
เติม เช่น การสำ�รวจการทดสอบเพือ่ วินจิ ฉัยในห้อง
ปฏิบตั กิ ารเฉพาะกิจ เพือ่ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
นี้ เนื่องมาจากข้อมูลที่มีอยู่ไม่เพียงพอหรือมีข้อ
กำ�หนดด้านกฎระเบียบ เมื่อพบว่าไม่มีการติดเชื้อ
ASFV แล้ว ระบบเฝ้าระวังภายในจะเน้นไปที่การ
ตรวจจับการบุกรุกใหม่ ดังที่แสดงในย่อหน้าก่อน
หน้า

ส่ ว นที่ 2

ภา คผนวก และเครื่ องมื อ

การจัดสรรทรัพยากร
การเฝ้าระวังเป็นหนึง่ ในสองเสาหลักในกลยุทธ์การ
จัดการความเสี่ยงโดยรวมส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF ควบคูไ่ ปกับมาตรการด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ดังนั้น การจัดสรรทรัพยากรให้กับสอง
เสาหลักนี้จึงควรพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การด�ำเนินการควบคู่ไปกับต้นทุนที่เกิดขึ้น เพื่อผล
ประโยชน์สุทธิโดยรวมส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์
ตัวอย่างเช่น จากการตรวจสอบเส้นทางความเสีย่ ง
โดยละเอียดและการประมาณการความเสี่ยงที่
เกีย่ วข้องซึง่ เกิดจากการประเมินความเสีย่ งส�ำหรับ
คอมพาร์ตเมนท์นั้นๆ ความไวในการเฝ้าระวังที่ต�่ำ
กว่าอาจยอมรับได้ในบริบทของคอมพาร์ตเมนท์ เช่น
ฝูงสัตว์ท่ีมีการกรองอากาศและไม่มกี ารน�ำสัตว์ที่มี
ชีวิตเข้ามา อาจต้องใช้ความไวในการเฝ้าระวังที่สูง
ขึน้ ในหลายสถานที่ คอมพาร์ตเมนท์ทมี่ กี ารเคลือ่ น

ย้ายระหว่างสถานที่และไม่มีการกรองอากาศ องค์
ประกอบส�ำคัญทีต่ อ้ งพิจารณาเมือ่ จัดสรรทรัพยากร
คือความน่าจะเป็นที่เหลืออยู่ของการน�ำเชื้อ ASFV
เข้ามา ส�ำหรับมาตรการลดความเสี่ยงที่มีอยู่และ
ผลกระทบของความน่าจะเป็นนี้ต่อความเชื่อมั่นว่า
ปลอดจากเชือ้ อย่างต่อเนื่อง [43] องค์ประกอบที่
ต้องพิจารณาในการออกแบบระบบเฝ้าระวังทีค่ มุ้ ทุน
อาจมีอยู่ในเอกสารอื่นๆ [30; 83; 84] เครื่องมือ
ออนไลน์ รวมถึงเครื่องมือออกแบบส�ำหรับแต่ละ
องค์ประกอบของระบบเฝ้าระวัง เครื่องมือประเมิน
ผล และการเข้าถึงเครื่องมือทางสถิติเพื่อประเมิน
ความไวในการเฝ้าระวัง ความมั่นใจในการปลอด
ของโรคและพารามิเตอร์อื่นๆ ก็มีให้ใช้ฟรีเช่นกัน
เช่น https://survtools.org/

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอกคอมพาร์ตเมนท์
ที่มีตอ่ ความเสี่ยง ASFV
Article 4.5.5. ของ the
Terrestrial Code

 ผู้อ่านควรอ้างอิง

ตามหลักการแล้ว ระบบเฝ้าระวังภายในควรเป็น
อิสระจากการมีหรือไม่มี ASFV ในประเทศหรือโซน
และได้ รั บ การออกแบบมาเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังภายใต้ทั้งสองเงื่อนไข
อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ทคี่ คู่ า้ คาดหวังเกีย่ ว
กับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ของการติดเชือ้ ASFV และ

ข้อก�ำหนดในการเฝ ้าระวังภายในคอมพาร์ตเมนท์
ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้ หาก ASFV เข้าไปในประเทศ
หรือโซนที่มคี อมพาร์ตเมนท์นนั้ อยู่ ข้อควรพิจารณา
ดังกล่าวควรน�ำมาพิจารณาเมือ่ ท�ำการเจรจาข้อตกลง
ทางการค้าทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ คาดการณ์การเปลีย่ นแปลง
ที่อาจเกิดขึ้นได้ (เช่น เพิ่มความไวของระบบเฝ้า
ระวัง ภายในในการตอบสนองต่อความเสีย่ ง ASFV
ภายนอกที่เพิ่มขึ้น) และแผนการตอบสนองเป็นที่
ตกลงกัน และจัดท�ำเป็นเอกสาร

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —

95

การตรวจจับ ASFV
จากอาการทางคลินกิ หรือ
การตรวจวินจิ ฉัยทางห้องปฏิบตั กิ าร
การเฝ้าระวังโรคทางคลินิก จากการตรวจหาสัตว์ที่
มีอาการทางคลินกิ ของ ASF เป็นพืน้ ฐานของระบบ
เฝ้าระวังการตรวจจับอย่างรวดเร็วส�ำหรับ ASFV
ในหลายประเทศทีป่ ลอด ASF ทัว่ โลก การเฝ้าระวัง
ดังกล่าวมักจะอยูใ่ นรูปแบบการแจ้งกรณีตอ้ งสงสัย
ของ ASF โดยเจ้าหน้าที่ที่ท�ำงานกับสัตว์ตามค�ำ
จ�ำกัดความที่ระบุไว้ในแนวทางปฏิบตั ินี้ เป็นการ
ตรวจคัดกรองประเภทหนึง่ ซึง่ กรณีใดๆ ทีส่ งสัยว่า
เป็นโรคจะต้องได้รบั การทดสอบเพือ่ ยืนยันผ่านการ
ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่จ�ำเพาะเจาะจง
ด้วยวิธีการเฝ้าระวังนี้ จึงต้องพยายามทุกวิถีทาง
เพือ่ เพิม่ ความไวในการตรวจคัดกรองโดยเจ้าหน้าที่
ส�ำหรับตัวบ่งชี้ของ ASF ทางคลินิก
ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังโรคทางคลินิกส�ำหรับ
ASF อาจลดลงได้โดยปัจจัยสองประการต่อไปนี้:
1. การรายงานการเกิดขึ้นของ ASF ที่น่าสงสัยต่อ
หน่วยงานสัตวแพทย์ในบางประเทศหรือโซนอาจ
มีผลกระทบทางเศรษฐกิจหรือการเมืองในเชิง
ลบ
2. ค่าพยากรณ์ที่เป็นบวกของอาการทางคลินิก
ในการตรวจหา ASF มีค่าต�่ำ เนื่องจากมีแนว
โน้มว่าจะมีโรคอื่นๆ ที่มีอาการทางคลินิกคล้าย
กันและมีลกั ษณะทางระบาดวิทยาในประเทศหรือ
โซน (เช่น โรค CSF โรคระบบสืบพันธุ์ในสุกร
และโรคระบบทางเดินหายใจ)
ปัจจัยทั้งสองนี้อาจส่งผลเสียต่อพฤติกรรมการ
รายงานของพนักงาน หากสิ่งนี้น�ำไปสู่ความน่าจะ
เป็นในการรายงานทีล่ ดลง ความเชือ่ มัน่ ในการปลอด
ASFV ที่ค�ำนวณตามแนวทางที่น�ำเสนอในภาค
ผนวก 8 อาจถูกประเมินสูงเกินไป แต่จะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าต่อประสิทธิภาพการตรวจจับที่
รวดเร็วของระบบเฝ้าระวัง ในสถานการณ์เช่นนี้
ความไวขององค์ประกอบระบบเฝ้าระวังโรคทาง
คลินกิ จะถือว่าต�ำ่ เกินไป โดยเฉพาะในประเทศหรือ
โซนปลอด ASF เช่นนัน้ ควรพิจารณาองค์ประกอบ

เพิ่มเติมของระบบเฝ้าระวัง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
ของระบบเฝ้าระวังโดยรวมตามทีต่ อ้ งการ โดยค�ำนึง
ถึงความไว ทันเวลา และความเป็นตัวแทน มีแนว
โน้มว่าจะรวมถึงการสุ่มตัวอย่างสัตว์และ/หรือสิ่ง
แวดล้อมตามความเสี่ยงส�ำหรับการตรวจวินิจฉัย
ทางห้องปฏิบัติการโดยใช้วิธีการตรวจหาระดับ
โมเลกุล
แม้วา่ ความจ�ำเพาะของส่วนประกอบระบบเฝ้าระวัง
จะแตกต่างกันมาก (เช่น ระหว่างการทดสอบในห้อง
ปฏิบตั กิ ารประเภทต่างๆ หรือการตรวจหาสัญญาณ
ทางคลินกิ ) ความจ�ำเพาะโดยรวมของระบบเฝ้าระวัง
การตรวจจับอย่างรวดเร็วมักจะถือว่า 100% ทั้งนี้
เนือ่ งจากผลบวกใดๆ ในองค์ประกอบการเฝ้าระวัง
โดยใช้การทดสอบคัดกรอง เช่น การเฝ้าระวังโรค
ทางคลินิก จะต้องใช้อัลกอริธึมการทดสอบวินิจฉัย
แบบสมบูรณ์เพื่อการวินิจฉัยขั้นสุดท้าย โดยทั่วไป
โดยการแยกไวรัสและ/หรือการจัดล�ำดับทางพันธุกรรม
ดังนั้น แม้ว่าการทดสอบครั้งแรกภายในล�ำดับของ
การทดสอบตามล�ำดับนั้นเป็นผลบวกลวง การ
ทดสอบทีต่ ามมาควรลดความน่าจะเป็นทีป่ ระชากร
ย่อยของสัตว์จะได้รับการยืนยันว่าเป็นบวกส�ำหรับ
ASFV เมื่อมันเป็นลบอย่างแท้จริง และความน่าจะ
เป็นนัน้ สามารถสันนิษฐานได้วา่ ไม่สำ� คัญ จ�ำนวนผล
บวกลวงที่ได้รับในระหว่างระยะการคัดกรองเบื้อง
ต้นสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพขององค์
ประกอบการเฝ้าระวังการคัดกรอง ซึ่งหากไม่มี
ผลบวกลวงหรือมีน้อย ระบบอาจไม่มีความไวที่
เพียงพอ การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของผลบวก
ลวงเมื่อเวลาผ่านไปอาจมีความเกี่ยวข้องเป็นตัว
บ่งชีก้ ารเปลีย่ นแปลงในความไว สถานการณ์ทงั้ สอง
นี้อาจบ่งบอกถึงความพยายามในการตรวจจับที่ไม่
เพียงพอโดยเจ้าหน้าที่
พลวัตของการส่งสัญญาณ ASFV สามารถตรวจสอบ
ได้โดยใช้แบบจ�ำลองการผสมแบบสุ่มของ ASF
ทีใ่ ช้งานในแอป Epidemix App ทีเ่ ข้าถึงได้ฟรี [76]
สิ่งนี้จะช่วยในการพัฒนา การแสดงผลของจ�ำนวน
สุกรทีม่ อี าการทีม่ แี นวโน้มว่าจะปรากฏในหน่วยการ
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ท�ำงานหรือหน่วยย่อยเฉพาะ จ�ำเป็นต้องระลึกไว้เสมอ
ว่าสุกรที่เลี้ยงในหน่วยย่อยต่างๆ ตลอดกระบวนการ
ผลิตจะยังคงอยู่ในขั้นตอนการผลิตตามล�ำดับในช่วง
เวลาหนึ่งๆ และขนาดกลุ่มก็จะแตกต่างกันไปด้วย
ตัวอย่างตัวเลขส�ำหรับการคลอดไปจนสิ้นสุดการผลิต
สุกร (ไม่ใช่สุกรผสมพันธุ์) คือ 3 สัปดาห์ในการคลอด
3 ถึง 8 สัปดาห์ในการหย่านม และ 16 ถึง 17 สัปดาห์
ในส่วนสุดท้าย ASFV สามารถเข้ามาในกลุม่ สุกรได้ใน
ระหว่างขัน้ ตอนเหล่านี้ ตามทีค่ วรจะได้อธิบายไว้ในราย
ละเอียดในการประเมินความเสีย่ งเมือ่ พัฒนาแผนภาพ
เส้นทางความเสี่ยง ในปี 2018 อัตราการตายของสุกร
เฉลี่ยระหว่างระยะสุดท้ายอยู่ที่ 2.9% และ 4.5% ใน
สหภาพยุโรปและในสหรัฐอเมริกาตามล�ำดับ และใน
สหภาพยุโรปในปี 2018 สุกรใช้เวลาเฉลี่ย 111 วันใน
ส่วนการตัดแต่ง [87] ส่งผลให้อัตราการตายของสุกร
เฉลี่ยต่อวันในสหภาพยุโรปอยู่ที่ 0.03% ผลลัพธ์การ
จ�ำลองที่แสดงใน ภาพที่ 19 ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่
สุกรทีต่ ดิ เชือ้ ASFV ตัวหนึง่ ถูกน�ำเข้าสูห่ น่วยระบาดวิทยา
ทีม่ สี กุ รทีไ่ วต่อการติดเชือ้ 99 ตัว พารามิเตอร์แบบเดียวกัน
นีถ้ กู ใช้สำ� หรับการจ�ำลองใน ภาคผนวก 3 ผลการจ�ำลอง
ทีแ่ สดงใน ภาพที่ 19a และ ภาพที1่ 9b ระบุว่าค่า

มัธยฐานการตายจะถึงระดับการตายของสุกรสุดท้าย
'ปกติ' โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5% ภายใน 13 ถึง
15 วัน นอกจากนี้ยังหมายความว่าภายใน 15 วัน
จะมีคา่ มัธยฐานของจ�ำนวนวันสุกรติดเชือ้ สะสม 79
วัน (ช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 10–90%: 6 ถึง 207) และ
ภายใน 20 วันจะเป็นค่ามัธยฐานของวันสุกรติดเชือ้
สะสม 227 วัน (ช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 10–90%: 39 ถึง
432) (ดู ภาพที่ 19d ) ซึ่งจะส่งผลให้สุกรตัวอื่น
สัมผัสกับ ASFV และเจ้าหน้าทีห่ รืออุปกรณ์ปนเปือ้ น
ไวรัส ซึง่ จะส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดภายในหน่วย
ระบาดวิทยา และมีความเป็นไปได้ที่ ASFV จะถูก
น�ำโดยเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ ปุ๋ยคอก ฯลฯ ที่ปนเปื้อน
ไปยังส่วนอื่นๆ ของคอมพาร์ตเมนท์ หากความ
ปลอดภัยทางชีวภาพส�ำหรับหน่วยระบาดวิทยาไม่
เพียงพอ ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าหากตรวจพบการติด
เชื้อภายใน 20 วันหลังจากเริ่มใช้ระดับทริกเกอร์
"สัญญาณเตือน" ส�ำหรับองค์ประกอบการเฝ้าระวัง
ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลการตายจะต้องตัง้ ค่าให้ตำ�่ มาก
และอาจส่งผลให้เกิด "สัญญาณเตือน" ที่ผิดพลาด
ได้เป็นจ�ำนวนมาก

ภาพที่ 19 แบบจ�ำลองการติดเชื้ อ ASF แบบไดนามิก ในกลุ่มสุกรทีไ่ วต่อโรค 99 ตัว เมื่อน�ำสุกร

ที่ติดเชื้ อ 1 ตัวเข้ามาในกลุ่ม
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for 10 iterations.
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ตัวอย่างองค์ประกอบ
ระบบการเฝ้าระวัง ASFV
ต่อไปนีค้ อื ตัวอย่างส่วนประกอบระบบเฝ้าระวัง ASF
ทั่วไปสามตัวอย่าง: การเฝ้าระวังตามอาการ การ
เฝ้าระวังตามหน่วยการท�ำงานหรือหน่วยย่อย และ
การทดสอบในห้องปฏิบัติการวินิจฉัยก่อนหรือหลัง
การฆ่า (pre- or post- slaughter) สองวิธีแรกคือ
การตรวจคัดกรองประชากรสุกรเพือ่ หาหลักฐานทาง
คลินิกของ ASFV โดยใช้การเจ็บป่วยหรือการตาย
เป็นตัวบ่งชี้การวินิจฉัยส�ำหรับ 'สัญญาณเตือน' ที่
จะกระตุ้นการตรวจสอบยืนยันหรือติดตามผล ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
ของตั ว อย่ า ง วิ ธี ที่ ส ามคื อการทดสอบในห้ อง
ปฏิบัติการก่อนหรือหลังการฆ่า ใช้การสุ่มตัวอย่าง

หรือสุม่ ตัวอย่างตามความเสีย่ งเพือ่ เลือกสัตว์สำ� หรับ
การทดสอบวินิจฉัย ลักษณะของทั้งสามวิธีสรุปไว้
ใน ตารางที่ 10
ที่ใดหรือเมื่อใดที่มีความเสี่ยง ASFV เพิ่มขึ้นใน
สภาพแวดล้อมภายนอก อาจมีการแนะน�ำส่วน
ประกอบของระบบเฝ้าระวังเพิ่มเติม เช่น ผ่านการ
ทดสอบการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการของตัวอย่าง
สุกรแบบสุ่มในหน่วยปฏิบัติการหรือหน่วยย่อยที่มี
ความเสี่ยงสูงของคอมพาร์ตเมนท์ ตามปกติ ช่วง
เวลาที่สามารถพิจารณาการเก็บตัวอย่างเลือดหรือ
ของเหลวในช่องปาก [34; 35; 88; 89]
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การเฝ้ าระวั ง ตามกลุ่ ม อาการ
การเฝ้าระวังตามอาการถูกก�ำหนดให้เป็น 'การวิเคราะห์
ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงอัตราการ
ป่วยและอัตราการตาย บันทึกการผลิต และ พารามิเตอร์
อื่นๆ ' ที่ ' สามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณที่อาจบ่งบอก
ถึงการเปลีย่ นแปลงในการเกิดการติดเชือ้ ' [31] แนวทาง
นีใ้ ช้การตรวจจับการเบีย่ งเบนจากช่วงปกติและรูปแบบ
ของตัวบ่งชีห้ นึง่ ตัวหรือหลายตัว โดยควรเป็นแบบเรียลไทม์
หรือใกล้เคียงจริง เพือ่ เพิม่ การแจ้งเตือนส�ำหรับเหตุการณ์
โรคที่อาจเกิดขึ้นในประชากรย่อยของสัตว์ ต้องใช้
คอมพิวเตอร์ระบบข้อมูลการผลิตและสุขภาพสุกรทีช่ ว่ ย
ให้สามารถตรวจสอบดัชนีสขุ ภาพและการผลิตทีส่ ำ� คัญ
เช่น การตาย การเจ็บป่วย การรักษา อาหาร และการ
บริโภคน�้ำ [22; 90] สิ่งเหล่านี้หลายอย่างอาจใช้เป็น
ตัวบ่งชี้ถึงการบุกรุก ASFV ที่อาจเกิดขึ้น
ค่าปัจจุบันของตัวชี้วดั แต่ละตัว (หรือตัวบ่งชี้รวมกัน)
ถูกเปรียบเทียบกับระดับในอดีต มักจะค�ำนึงถึงปัจจัย
ทีม่ อี ยูอ่ นื่ ๆ (เช่น ระดับของโรคทีเ่ กิดขึน้ พร้อมกัน ความ
ผันแปรตามฤดูกาล) เพือ่ ประเมินว่าตัวชีว้ ดั ปัจจุบนั อยู่
ในช่วงที่คาดไว้หรือไม่ (= อัลกอริธึมการตรวจจับ
สัญญาณ) หากไม่เป็นเช่นนั้น จะมีการแจ้ง 'สัญญาณ
เตือน' เพื่อเริ่มการสอบสวน อย่างหลังอาจเกี่ยวข้อง
กับการเก็บตัวอย่างหรือก�ำหนดให้ผู้วิจัยพิจารณา
สถานการณ์ก่อนและพิจารณาว่าจ�ำเป็นต้องมีการสุ่ม
ตัวอย่างหรือไม่ Decision tree พัฒนาขึ้นเพื่อเป็น
มาตรฐานการตอบสนองหลังจาก 'สัญญาณเตือน' แต่ละ
ครั้ง ต้องอธิบายกระบวนการอย่างชัดเจนในขั้นตอน
การปฏิบัติงานมาตรฐาน

ดังนั้นองค์ประกอบการเฝ้าระวังตามกลุ่มอาการจึง
ประกอบด้วยกิจกรรมทีด่ ำ� เนินการตามล�ำดับสองอย่าง:
1. การวิเคราะห์สุขภาพและข้อมูลการผลิตด ว้ ย
คอมพิวเตอร์ส�ำหรับตัวบ่งชี้การติดเชื้อ ASFV โดย
มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้น 'สัญญาณเตือน' ตาม
อัลกอริธึมการตรวจจับสัญญาณ
2. การติดตามตรวจสอบ 'สัญญาณเตือน' แต่ละ
รายการในภายหลัง ซึ่งจะด�ำเนินการจนกว่าจะถึง
การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อ ASFV
ด้วย
ดังนัน้ จึงคาดหวังผลบวกลวงหรือ 'สัญญาณเตือน' เท็จ
จ�ำนวนหนึง่ จากกิจกรรมแรก (การวิเคราะห์ขอ้ มูล) แต่
การรวมกันของกิจกรรมทั้งสองจะท�ำให้ความจ�ำเพาะ
ขององค์ประกอบการเฝ้าระวังตามกลุม่ อาการโดยรวม
อยูท่ ี่ 100% เพือ่ เป็นตัวบ่งชีถ้ งึ ความไวทีเ่ พียงพอ ควร
มีรปู แบบของ 'สัญญาณเตือน' ทีส่ อดคล้องกันซึง่ กลาย
เป็นผลบวกลวงหลังจากการตรวจสอบติดตามผลอย่าง
ละเอียด ซึง่ มีแนวโน้มมากทีส่ ดุ โดยการทดสอบวินจิ ฉัย
ทางห้องปฏิบตั กิ ารของตัวอย่างแบบสุม่ หรือตามความ
เสี่ยงจากสัตว์ในแต่ละประเภท หน่วยการท�ำงานหรือ
หน่วยย่อย หากไม่มี 'สัญญาณเตือน' เมื่อเวลาผ่านไป
จะต้องตรวจสอบความไวของอัลกอริธึมการตรวจจับ
สัญญาณ

การเฝ้ าระวั ง แบบสั ง เกตการณ์ ต ามหน่ ว ยการท� ำ งานหรื อ หน่ ว ยย่ อ ย
การเฝ้าระวังแบบสังเกตการณ์ตามหน่วยท�ำงานหรือ
หน่วยย่อยเป็นรูปแบบการเฝ้าระวังตามกลุ่มอาการที่
ตรงเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การสังเกตของการตายและ/หรือการเจ็บป่วยที่ระดับ
หน่วยท�ำงานหรือหน่วยย่อยจะถูกน�ำมาใช้เพื่อกระตุ้น
'สัญญาณเตือน' ที่จะน�ำไปสู่การสอบสวนต่อไป ด้วย
วิธีเฝ้าระวังนี้ สัตว์ทุกตัวจะถูกเฝ้าสังเกตอย่างแข็งขัน
ทุกวัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสุขภาพประจ�ำ
วันโดยเจ้าหน้าทีท่ ที่ ำ� งานในหน่วยปฏิบตั กิ ารหรือหน่วย
ย่อยทีเ่ กีย่ วข้อง สิง่ นีต้ อ้ งการการสังเกตสุกรอย่างเข้มข้น
โดยเจ้าหน้าที่ท่ีท�ำงานในหน่วยท�ำงานหรือหน่วยย่อย
ที่เกี่ยวข้องของคอมพาร์ตเมนท์มากกว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการเฝ้าระวังโรคทางคลินกิ ตามปกติ ซึง่ ควรด�ำเนิน
การโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกคน

เมื่อเกินขีดจ�ำกัดการตายหรือการเจ็บป่วยในหน่วย
ระบาดวิทยา (หน่วยท�ำงานหรือหน่วยย่อย เช่น อาคาร
หรือคอกสัตว์) จะมีการเปิด 'สัญญาณเตือน' ซึ่งจะส่ง
ผลให้มกี ารติดตามสอบสวนแบบสุม่ หรือตามความเสีย่ ง
จากการสุม่ ตัวอย่างสัตว์ เกณฑ์สำ� หรับ 'สัญญาณเตือน'
ขึ้นอยู่กับขีดจ�ำกัดสูงสุดของการตายและ/หรือตัวบ่งชี้
การเจ็บป่วยที่คาดหวังในประชากรย่อยของสัตว์ภาย
ใต้การเฝ้าระวังในกรณีทไี่ ม่มี ASFV การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สุขภาพด้วยคอมพิวเตอร์และแบบจ�ำลองแบบพลวัต (ดู
ภาคผนวก 3) สามารถให้ข้อมูลสนับสนุนส�ำหรับการ
ตั้งค่าเกณฑ์
ควรก�ำหนดจ�ำนวนสุกรที่สุ่มตัวอย่างในระหว่างการ
ตรวจสอบติดตามส�ำหรับ 'สัญญาณเตือน' ที่ก�ำหนด

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —

โดยพิจารณาจากความไว ความจ�ำเพาะ ความสามารถ
ในการทดสอบในห้องปฏิบตั ิการ และต้นทุนทีต่ อ้ งการ
อาจใช้การสุ่มตัวอย่างตามความเสี่ยงในการติดตาม
สอบสวน เช่น ตัวอย่างอาจเก็บจากชั้นประชากรย่อย
ของสัตว์ที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดทีจ่ ะติดเชื้อ ASFV
(เช่น สัตว์ที่ตายและป่วย) กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่าง
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ดังกล่าวจะหลีกเลีย่ งความไร้ประสิทธิภาพของการเก็บ
ตัวอย่างสัตว์ที่มีสุขภาพดี ซึ่งมีโอกาสเกิดการติดเชื้อ
ก่อนการทดสอบต�่ำมาก ผลการประเมินความเสี่ยง
จะแจ้งถึงการออกแบบการสุม่ ตัวอย่างตามความเสีย่ ง
(ดูภาคผนวก 3)

การตรวจวิ นิ จ ฉั ย ทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารก่ อ นหรื อ หลั ง สั ต ว์ เ ข้ า ฆ่ า
แนวทางนี้เกี่ยวข้องกับการทดสอบสัตว์ภายในหน่วย
ท�ำหน้าที่ตัดแต่งหรือหน่วยย่อยของคอมพาร์ตเมนท์
ก่อนส่งไปยังโรงฆ่าสัตว์หรือที่โรงฆ่าสัตว์เอง สัตว์อาจ
ถูกสุ่มเลือกก่อนหรือหลังชันสูตร (เช่น สัตว์ตัวที่ 10
ทุกตัว) หรือใช้วธิ เี ลือกตามความเสีย่ ง (เช่น จงใจเลือก
สัตว์ทมี่ รี อยโรคโดยเฉพาะในการตรวจชันสูตรซากสัตว์
ทีต่ ายเมือ่ มาถึง หรือ ทีต่ ายในคอกก่อนฆ่า) โปรดทราบ
ว่าตัวเลือกนีไ้ ม่นา่ จะตรวจพบโรคเร็วกว่าระบบเฝ้าระวัง

ทางคลินิกหรือตามกลุ่มอาการ เนื่องจากจะพิจารณา
เฉพาะสัตว์ทอี่ ยูใ่ นระยะหลังของการผลิตหรือสัตว์ทมี่ า
ถึงโรงฆ่าสัตว์แล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม สามารถให้
หลักฐานการเฝ้าระวังเพื่อแสดงให้เห็นผลลัพธ์ (เช่น
สัตว์ก่อนหรือหลังการฆ่า) ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด
ASFV

ตารางที่ 10 สรุปลักษณะขององค์ประกอบระบบการเฝ้าระวังเพื่อการตรวจจับ

ASFV จากตัวอย่างทัง้ สาม
ส่วนประกอบระบบ
เฝ้าระวัง

ประชากรที่ครอบคลุม

ระยะเวลาที่
ครอบคลุม

การเฝ้าระวัง
ตามกลุ่มอาการ

การเฝ้าระวังแบบ
สังเกตการณ์ตามหน่วยการ
ท�ำงานหรือหน่วยย่อย

กาตรวจวินจิ ฉัยทาง
ห้องปฏิบัตกิ ารก่อนหรือ
หลังการฆ่า

ขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ที่ใช้ วิธีการนี้
สามารถครอบคลุมประชากรได้สูง
มาก เช่น:
สูงมาก (โดยพื้นฐาน 100%)
ÎÎ การสังเกตการณ์ตามปกติและ
การรายงานการเสียชีวิตโดยเจ้า ÎÎ สุกรทุกตัวในทุกหน่วยปฏิบัติการ
หรือหน่วยย่อยอยู่ภายใต้การ
หน้าที่ให้ความครอบคลุม
สังเกตของเจ้าหน้าที่ และอาจ
ประชากรทั้งหมด
ตรวจพบว่าติดเชื้อ สมมติว่ามัน
ÎÎ การตรวจสอบการให้น�้ำหรือ
แสดงอาการของโรคทางคลินิกที่
อาหารอัตโนมัติสามารถให้ความ
เจ้าหน้าที่รับรู้ได้
ครอบคลุมได้อย่างเต็มที่หากมี
การติดตั้งมิเตอร์อัตโนมัติ หรือ
เมื่อมีการบันทึกการอ่านบ่อยๆ

ครอบคลุมเฉพาะตัวอย่างจากสุกร
ขุนทีไ่ ปโรงฆ่าเท่านั้น
ไม่ครอบคลุมจ�ำนวนประชากรของ
สุกรกลุ่มอื่น (เช่น สุกรนางในช่วงให้
ผลผลิต)

ขึ้นอยูก่ ับระยะเวลาทีก่ �ำหนดของตัว
บ่งชี:้
ÎÎ ข้อมูลพฤติกรรม ทางคลินิก การ
ตาย และการให้น�้ำรายวันหรือ
แบบเรียลไทม์ให้การสังเกตบ่อย มีการสังเกตสุกรทุกตัวทุกวัน
ครั้ง
(100%)
ÎÎ ตัวชี้วัดอื่นๆ แม้ว่าจะเกิดขึ้นภาย
หลังความก้าวหน้าของโรค อาจ
เป็นของค่าหากสามารถวิเคราะห์
ได้อย่างรวดเร็ว

ความครอบคลุมอย่างต่อเนื่องอาจ
เกิดขึ้นได้หากมีการเก็บตัวอย่าง
เป น็ ประจ�ำ
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ความไวใน
การตรวจจับ

ความไวขององค์
ประกอบการเฝ้าระวัง

ค่าใช้จา่ ย

ความไวในการตรวจจับขึ้นอยู่กับ:
ÎÎ ความพร้อมของตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้อง
ÎÎ ความเหมาะสมของเกณฑ์
'สัญญาณเตือน' ที่เลือกส�ำหรับ
แต่ละตัวชี้วดั หรือตัวชี้วดั หลาย
ตัวรวมกัน
ÎÎ ความสม�่ำเสมอของการเบี่ยง
เบนในตัวชี้วัดที่เลือกระหว่างสุกร
ที่ติดเชื้อ ASFV และสุกรที่มี
สุขภาพดี
ÎÎ ความไวของการทดสอบวินิจฉัย
ทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการสอบสวนติดตาม
ผล
การวิเคราะห์ตามกลุม่ อาการอาจมี
ความไวสูงและสามารถตรวจจับการ
เปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนได้ แต่ก็
จะมีความจ�ำเพาะที่ต�่ำมากเช่นกัน
จ�ำเป็นต้องปรับเกณฑ์ 'สัญญาณ
เตือน' ส�ำหรับองค์ประกอบการ
วิเคราะห์ตามกลุ่มอาการ เพื่อให้ได้
ความสมดุลที่ต้องการระหว่างความ
ไวในการตรวจจับและความจ�ำเพาะ

เนือ่ งจากความไวของการสังเกต
เป น็ ประจ�ำส�ำหรับหลักฐานทาง
คลินกิ ของ ASF อาจสูง ความไวใน
การตรวจจับโดยรวมของส่วน
ประกอบระบบเฝ ้าระวัง รวมถึง
การสอบสวนติดตามผลอาจสูงขึ้น
ด้วยขึ้นอยูก่ ับ:
ความไวในการตรวจจับขึ้นอยู่กับ
ความไวของการทดสอบที่ใช้ (เช่น
ÎÎ ค่าเกณฑ์ส�ำหรับ 'สัญญาณ
PCR) ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสูงมาก
เตือน'
ÎÎ จ�ำนวนตัวอย่างที่เก็บรวบรวม
ส�ำหรับสัญญาณเตือนแต่ละครั้ง
ÎÎ อัตราส่วนความเสี่ยงของการติด
เชื้อ ASFV ในสุกรที่ตายและ
ป่วย เมื่อเปรียบเทียบกับสุกรที่มี
สุขภาพดี

อาจสูงได้หากความครอบคลุมของ อาจสูงได้หากความครอบคลุมของ ต�่ำ เนื่องจากความครอบคลุมของ
ประชากร ความครอบคลุมของระยะ ประชากร ความครอบคลุมของระยะ ประชากรต�่ำ
เวลา และความไวในการตรวจจับสูง เวลา และความไวในการตรวจจับสูง

ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังตามกลุ่ม
อาการประกอบด้วย:
ÎÎ ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการระบบ
สุขภาพสุกรและระบบการผลิต
ด้วยคอมพิวเตอร์ (ระบบเฝ้า
ระวังตามกลุ่มอาการอาจมีราคา
ไม่แพงเมื่อมีการสตรีมข้อมูล
(data streams)
ÎÎ ค่าใช้จ่ายในการสอบสวนติดตาม
ผลใดๆ ที่เกิดจากระบบเตือนภัย
ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจาก
สัดส่วน 'สัญญาณเตือน' ที่เป็น
ผลบวกลวงซึ่งเกิดจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลกลุม่ อาการ

การสังเกตโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
หรือหน่วยย่อยมีราคาไม่แพงมาก
ค่าใช้จ่ายของตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับ
จ�ำนวน 'สัญญาณเตือน' และ
จ�ำนวนตัวอย่างที่รวบรวมทั้งหมด
เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน
ติดตามผลที่เกี่ยวข้องกับ 'สัญญาณ
เตือน' แต่ละรายการ และประกอบ
ด้วย:
ÎÎ ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่าง
(เช่น โดยเกษตรกร เจ้าหน้าที่
โรงเรือน ผู ้ ให้บริการด้าน
สุขภาพสัตว์ สัตวแพทย์)
ÎÎ ค่าขนส่งตัวอย่าง
ÎÎ ค่าตัวอย่างการทดสอบ

ค่าใช จ้ า่ ยในการรวบรวมข้อมูลขึ้น
อยูก่ ับว่าเก็บตัวอย่างในหน่วยตัด
แต่งของคอมพาร์ตเมนท์กอ่ นจัดส่ง
ในพื้นทีก่ อ่ นการฆ่า หรือหลังการฆ่า
ในระหว่างการตรวจสอบตามกฎข้อ
บังคับ ต้นทุนการประมวลผลและ
การทดสอบจะสูง เนื่องจากต้องใช ้
ตัวอย่างจ�ำนวนมาก เพือ่ ให้เกิด
ความไวในการเฝ ้าระวังที่น า่ พอใจ

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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แนวทางส�ำหรับการเตรียม
คู่มือปฏิบัติการคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF

ภ

าคผนวกนี้แสดงรายการองค์
ประกอบที่ ต ้ อ งพิ จ ารณาเพื่ อ
รวมไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน
คอมพารต์ เมนท์ที่ควรส่งโดย
องค์กรภาคเอกชน (เช่น บริษัท
ผูผ้ ลิตเนื้อสุกร) ที่ขออนุมัติคอมพาร์ตเมนท์ปลอด
ASF เนื้อหานี้ให้ ไว้เพื่อเป็นแนวทางและควรปรับ
ให้เข้ากับบริบทเฉพาะของประเทศและลักษณะของ
คอมพาร์ตเมนท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของ
สินค้าที่จะส่งออกและหน่วยการท�ำงานหรือหน่วย
ย่อยที่รวมอยู่ในคอมพาร์ตเมนท์

ไอคอนต่อไปนี้ใช้เพื่อกำ�หนดประเภทและรูปแบบ
ของข้อมูลที่แนะนำ�:
อธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นข้อความ
เตรียมตาราง
ให้การแสดงภาพกราฟิก
ให้แผนภูมิแท่งหรือเส้น
ให้แผนที่
แนบข้อมูลเป็นเอกสารประกอบ
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่
ข้อมูลทัวไป
ควรให้ขอ้ มูลทัว่ ไปต่อไปนีเ้ กีย่ วกับคอมพาร์ตเมนท์:

g  ชื่อและต�ำแหน่งหรือต�ำแหน่งงานของผู้จัดการ

คอมพาร์ตเมนท์

g  ชื่ อ ธุ ร กิ จ ขององค์ ก รที่ เ ป็ น ผู ้ ป ระกอบการ

g  รายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์

โทรสาร และ
อีเมลของผู้จัดการคอมพาร์ตเมนท์

คอมพาร์ตเมนท์

g  ที่อยู่เต็มขององค์กร

ค�ำนิยามของ
คอมพาร์ตเมนท์
องค์ ป ระกอบของคอมพาร์ ต เมนท์
 ผอ่
ู ้ านควรอ้างอิง

Code

Article 4.5.2. ของ Terrestrial

g  จ�ำนวนสัตว์ทอ
ี่ ยู ่ในสถานที่
g  จ�ำนวนโรงเรือน

(ถ้ามี)

g  สถิติประชากรสุกรล่าสุด

จัด ท�ำ รายการสถานที่ท ่ีเ ป็น องค์ป ระกอบของ
คอมพาร์ตเมนท์ เช่น สถานประกอบการ (สถานทีซ่ ึ่ง
สัตว์ถูกเก็บไว้ [1; 8] และหน่วยงานหรือหน่วยงาน
ย่อยที่เกี่ยวข้อง โดยมีข้อมูลต่อไปนี้ส�ำหรับแต่ละ
สถานที่ เป็นเอกสารประกอบ:

หมายเหตุ: ขึน้ อยูก่ บั ระบบการผลิตและสินค้าทีก่ ำ� หนดส�ำหรับ
การส่งออก หน่วยการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือหน่วยย่อยสามารถ
แบ่งออกเป็น:
g  ห น่ ว ยการท� ำ งานหรื อ หน่ ว ยย่ อ ยที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล

หรือบริการแก่สถานประกอบการที่รวมอยู่ใน
คอมพาร์ตเมนท์เช่น:

g  การระบุสถานที่
g  ชื่อสถานที่
g  ที่ตั้งของสถานที่

ถ้าเป็นไปได้)

(ถ้ามี)

(ระบุแผนที่พร้อมพื้นที่ที่ก�ำหนด

g  พิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่
g  ชื่อของเจ้าของสถานที่

v

โรงงานผลิตอาหารสัตว์

v

โกดังและสถานทีจ่ ัดเก็บอุปกรณ์

v

โรงล้างและฆ่าเชือ้ รถยนต์ ('โรงล้าง')

g  หน่วยการท�ำงานหรือหน่วยย่อยที่แปรรูปสัตว์และ

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากสถานประกอบการทีร่ วมอยู่
ในคอมพาร์ตเมนท์ เช่น:

g  ชื่อของผู้จัดการของสถานที่
g  ข้อมูลติดต่อของผู้จัดการสถานที่

v

โรงฆ่าสัตว์

g  ประเภทของสถานที่

v

โรงแปรรูปเนื้อสัตว์ รวมทั้งโรงตัดและบรรจุหีบห่อ
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กลุ่ ม ประชากรย่ อ ยในคอมพาร์ ต เมนท์
ตรวจจ�ำนวนสุกรที่มอี ยู ล่ า่ สุด
ในทุกสถานที่

สถานภาพทางสุขภาพของ
คอมพาร์ตเมนท์

ระบุจำ�นวนสุกรในคอมพาร์ตเมนท์ตามขัน้ ตอนการ
ผลิต ณ วันที่ ที่ส่งคู่มือการใช้งานคอมพาร์ตเมนท์

แสดงหลักฐานการปลอด ASF ตาม Chapter
15.1. ของ Terrestrial Code หากมี

จัดเตรียมขีดความสามารถในการเลีย้ งสุกรทัง้ หมด
สำ�หรับแต่ละสถานประกอบการ

เพื่อแจ้งการออกแบบและประเมินองค์ประกอบ
การเฝ้าระวัง ASF ภายในสำ�หรับคอมพาร์ตเมนท์
นั้น ควรระบุสถานภาพทางสุขภาพและการฉีด
วัคซีนของโรคในสายการผลิตทัง้ หมด และโรคอืน่
ใดทีอ่ าจถือเป็นการวินจิ ฉัยแยกโรคสำ�หรับ ASF

ระบุจำ�นวนสัตว์ทงั้ หมดของสายพันธุอ์ นื่ ๆ ทีม่ อี ยูใ่ น
สถานประกอบการใดๆ ทีร่ วมอยูใ่ นคอมพาร์ตเมนท์
ถ้ามี

สถานะโรคและการฉีดวัคซี น
 ผอ่
ู ้ านควรอ้างอิง

Code

สำ�หรับแต่ละโรคทีร่ ะบุ ระบุวา่ มีโรคในคอมพาร์ตเมนท์
หรือไม่ (สนับสนุนโดยรายงานสุขภาพสัตว์พื้น
ฐาน) และฉีดวัคซีนในคอมพาร์ตเมนท์หรือไม่

Article 4.5.4. ของ Terrestrial

ผู ้ ป ระกอบการคอมพาร์ ต เมนท์
ความสัมพันธ์เชิ งหน้าที่

กฎระเบียบของการให้การรับรอง

อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบภายใน
คอมพาร์ตเมนท์กับสถานที่อื่นๆ ภายนอก
คอมพาร์ตเม้นท์

อธิบายเกีย่ วกับการรับรองด้านกฎระเบียบทีม่ อี ยู่
ซึ่งใช้กับส่วนประกอบของคอมพาร์ตเมนท์ เช่น
การอนุญาตส�ำหรับสถานประกอบการทีเ่ ลีย้ งสัตว์
ทีม่ ชี วี ติ และการอนุญาตส�ำหรับสถานทีผ่ ลิตอาหาร

อธิบายอินพุตและเอาท์พตุ รวมถึง:
g  แหล่งและอุปทานของอาหารสัตว์
g  แหล่งของสัตว์มช
ี ีวติ
g  แหล่งทีม
่ าของสารพันธุกรรมและ/หรือตัวอ่อน
g  การขนส่งสัตว์ทม
ี่ ชี ีวติ
g  หว่ งโซ่อป
ุ ทานปลายน�ำ้ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รับจาก

คอมพาร์ตเมนท์ สุกร ถ้ามี

แผนอุ ตสาหกรรมที่มอี ยู ่
อธิบายแผนงานการประกันคุณภาพทีส่ ว่ นประกอบ
ของคอมพาร์ตเมนท์ได้รบั การรับรอง ซึง่ อาจรวม
ถึงโครงการอุตสาหกรรมในฟาร์มที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยด้านอาหารและความมั่นคงทาง
ชีวภาพ โครงการขนส่งสัตว์ทมี่ ชี วี ติ และโครงการ
โรงฆ่าสัตว์

ส่ ว นที่ 2
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โครงสร้ า งการจั ด การและความรั บ ผิ ด ชอบ
น�ำเสนอลักษณะการบริหารขององค์กรทีเ่ ป็นเจ้าของ
และจัดการคอมพาร์ตเมนท์ ซึ่งรวมถึงการระบุและ
ที่อยู่การลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
แสดงให้เห็นว่าองค์กรเป็นเจ้าของหรือมีการก�ำกับ
ดูแลการจัดการทีส่ มบูรณ์และความรับผิดชอบส�ำหรับ
ส่วนประกอบทั้งหมดที่รวมอยู่ในคอมพาร์ตเมนท์

อธิบายโครงสร้างความรับผิดชอบขององค์กร
ระบุรายชือ่ บุคลากรหลักที่รับผิดชอบด้านการ
จัดการและการก�ำกับดูแลคอมพาร์ตเมนท์

แผนความปลอดภัยทางชี วภาพ
ลั ก ษณะทางกายภาพ
Article 4.5.3. (Point 1)
ของ Terrestrial Code

 ผอ่
ู ้ านควรอ้างอิง

การกระจายเชิ งพืน้ ที่ของ
องค์ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์
การกระจายแบบทัว่ ไปของ
องค์ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์
จัดท�ำแผนทีแ่ ละอธิบายต�ำแหน่งของส่วนประกอบ
คอมพาร์ตเมนท์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพรมแดน
ของประเทศ ท่าเรือ และท่าอากาศยานนานาชาติ

ความสัมพันธ์เชิ งพืน้ ที่กับสถานที่อ่นื ๆ
ทีไ่ ม่ใช่ คอมพาร์ตเมนท์
จัดท�ำแผนทีแ่ ละอธิบายต�ำแหน่งของส่วนประกอบ
ในคอมพาร์ตเมนท์ โดยเฉพาะสถานประกอบการ
ในส่วนทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับคอมพาร์ตเมนท์ สถานที่
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตสุกร

หมายเหตุ: สถานทีท่ ไี่ ม่รวมอยูใ่ นคอมพาร์ตเมนท์
อาจรวมถึงฟาร์มสุกรเชิงพาณิชย์และฟาร์มหลังบ้าน
สถานทีก่ กั กัน สุกรป่า โรงฆ่าสัตว์ โรงแปรรูป สถาน
ทีป่ ระกอบอาหาร ตลาด งานแสดงสินค้า การแสดง
สินค้าเกษตร ห้องปฏิบตั กิ าร และสถานทีก่ ำ� จัดสุกร
ที่อาจมีสุกรอยู่

น�ำเสนอการกระจายระยะทางระหว่างส่วนประกอบ
ในคอมพาร์ตเมนท์และส่วนทีไ่ ม่ใช่คอมพาร์ตเมนท์
ส�ำหรับสถานทีท่ เี่ กีย่ วข้องกับการผลิตสุกรโดยทัว่ ไป
เน้นค่าต�่ำสุดของค่าเหล่านี้
น�ำเสนอการกระจายระยะทางระหว่างส่วนประกอบ
คอมพาร์ตเมนท์และฟาร์มสุกรหลังบ้าน

ปั จจัยทางภูมิศาสตร์
อธิบายสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และระบบ
นิเวศน์ซึ่งอาจส่งผลต่อการสัมผัสประชากรย่อย
ของสัตว์ที่อยู่ในคอมพาร์ตเมนท์ต่อ ASFV ซึ่ง
รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีอยู่และการ
กระจายของสุกรป่าหรือสุกรเร่รอ่ น
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ลั ก ษณะของโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
Article 4.5.3. (Point 2) ของ
Terrestrial Code

 ผอ่
ู ้ านควรอ้างอิง

สถานประกอบการ
ระดับสถานที่
ค�ำอธิบายของสถานประกอบการ
อธิบายเค้าโครงทั่วไป (หรือเค้าโครงหากมีหลาย
ประเภท) ของสถานประกอบการในคอมพาร์ตเมนท์:
g  โซนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพและ

จุดเชื่อมโยง (เช่น จุดท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ยานพาหนะ)

g  โรงเรือนและพื้นที่ส�ำนักงาน
g  ทางเข้าและถนน

พื้นที่จอดรถ

g  ขยะและการจัดเก็บและรวบรวมซากสัตว์ทต
ี่ ายแล้ว

ค�ำอธิบายโดยทั่วไปของหน่วยปฏิบตั ิงานและ
หน่วยงานย่อย
อธิบายโครงสร า้ งหน่วยปฏิบตั งิ านหรือหน่วยย่อย
และลักษณะทั่วไปในคอมพาร์ตเมนท์

ลักษณะโครงสรา้ งพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย
ทางชีวภาพในระดับหน่วยปฏิบตั งิ านและหน่วย
งานย่อย
อธิบายลักษณะโครงสรา้ งพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับ:
g  การทีพ
่ นักงานจะเข้าถึงหน่วยปฏิบตั งิ านหรือหน่วย

ย่อย (เช่น การตัง้ ค่าระบบ 'Danish entry' - ระบบ
การเข า้ -ออกตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและห้องอาบน�้ำ : ผูแ้ ปล) โดย
เฉพาะอย่างยิง่ การก�ำหนดโซนทีเ่ กีย่ วข้องกับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและจุดเชือ่ มต่อกับหน่วยปฏิบตั ิ
งานหรือหน่วยย่อยต่างๆ

g  การน�ำสิง
่ ต่างๆ

g  ถังเก็บอาหาร
g  สาธารณูปโภค

ระดับหน่วยปฏิบัตงิ านและหน่วยงานย่อย

เช่น น�้ำ เชื้อเพลิง และก๊าซ

g  บ่อปุ๋ย
g  เตาเผาขยะ

ลักษณะโครงสร า้ งพื้นฐานในระดับสถานที่ที่
เกีย่ วข ้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ
ระบุลกั ษณะโครงสร้างพื้นฐานระดับสถานที่ของ
สถานประกอบการที่รับรองความปลอดภัยทาง
ชีวภาพที่เพียงพอต่อ ASFV ซึ่งรวมถึงลักษณะที่
เชื่อมโยงกับการจัดการการเคลื่อนย้ายผู้คน ยาน
พาหนะ และวัตถุทเี่ ป็นพาหะน�ำโรคในสถานประกอบ
การ ตลอดจนลักษณะที่ช่วยในการป้องกันการปน
เปือ้ นจากสุกรป่าหรือสุกรเร่รอ่ น สัตว์ปา่ และแมลง
อื่นๆ

เข้าในหน่วยปฏิบตั งิ านหรือหน่วย
ย่อย เช่น อุปกรณ์การเกษตร (เช่น ประตูเฉพาะ
ห้องรมควัน พื้นที่สุขาภิบาล)

g  การเข้าและออกของสัตว์ที่มีชีวิตและที่ตายแล้ว

ระบุ ลั ก ษณะโครงสร้ า งพื้ น ฐานระดั บ หน่ ว ย
ปฏิบตั งิ านหรือหน่วยย่อยของสถานประกอบการที่
รับรองความปลอดภัยทางชีวภาพที่เพียงพอต่อ
ASFV (เช่น การกีดกันทางกายภาพทีแ่ ยกหน่วยงาน
หรือหน่วยย่อยออกจากสภาพแวดล้อมภายนอก
บ่อฆ่าเชือ้ และอ่างแช่เท้าทีท่ างเข้าและทางออกของ
หน่วยปฏิบัติงานหรือหน่วยย่อย)
อธิบายโครงร่างทัว่ ไปและลักษณะโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของหน่วยปฏิบตั งิ านหรือ หน่วยย่อยทีเ่ กีย่ วข้อง รวม
ถึงคุณลักษณะทีเ่ กีย่ วข้องกับ
g  การทีพ
่ นักงานจะเข้าถึงอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การก�ำหนดโซนความปลอดภัยทางชีวภาพและจุด
เชื่อมต่อ

g  การน�ำสิง
่ ต่างๆ เข้า (เช่น ประตูเฉพาะ ห้องรมควัน

พื้นที่สุขาภิบาล)

g  การเข้าของสัตว์

ส่ ว นที่ 2

ภา คผนวก และเครื่ องมื อ

หน่วยปฏิบตั กิ ารหรือหน่วยย่อยทีเ่ กีย่ วข ้อง
ให้ข ้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยย่อยที่
เกี่ยวข้องทุกประเภทอย่างสมบูรณ์

ค�ำอธิบายหน่วยปฏิบตั กิ ารหรือหน่วยย่อยที่
เกีย่ วข ้อง
อธิบายลักษณะทัว่ ไปของโครงร่างและโครงสรา้ งพืน้
ฐานของหน่วยงานหรือหน่วยย่อยทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึง
ลักษณะทีเ่ กีย่ วข้องกับ:

g  แบบแปลนของหน่วยการท�ำงานหรือหน่วยย่อย

ระบุอย่างชัดเจน

v
v

v

v

g  แผนผังที่ตั้งปัจจุบันส�ำหรับหน่วยการท�ำงานที่

เกีย่ วข้องหรือหน่วยย่อยแต่ละหน่วยทีแ่ สดงเค้าโครง
ทีต่ งั้ อย่างชัดเจนและระบุ

g  การทีพ
่ นักงานจะเข้าถึงอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การก�ำหนดโซนความปลอดภัยทางชีวภาพและจุด
เชื่อมต่อ

g  การน�ำสิง
่ ต่างๆ เข้า (เช่น ประตูเฉพาะ ห้องรมควัน

v
v

พื้นที่สุขาภิบาล)

v

g  การเข้าของสัตว์

v
v

ลักษณะโครงสร า้ งพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข ้องกับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
ระบุคุณสมบัติโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องหรือหน่วยย่อยทีร่ บั รองความปลอดภัยทาง
ชีวภาพที่เพียงพอต่อ ASFV ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะ
ที่เชื่อมโยงกับการจัดการการเคลื่อนย้ายของผู้คน
สุกรและผลิตภัณฑ์สกุ ร ยานพาหนะ และ วัตถุทเี่ ป็น
พาหะน�ำโรคในสถานประกอบการ ตลอดจนการ
ป้องกันการปนเปือ้ นจากสุกรป่าหรือสุกรเร่รอ่ น สัตว์
ป่าอื่นๆ และแมลง

การจัดท�ำเอกสาร
จัดเตรียมแผนที่แต่ละอันเป็นเอกสารประกอบ:
g  แผนผังทีต
่ งั้ ปัจจุบันส�ำหรับแต่ละสถานประกอบ

การ แสดงโครงร่างและระบุอย่างชัดเจน:

v
v
v
v
v
v
v
v
v

ขอบเขตของโซนความปลอดภัยทางชีวภาพทีแ่ ตกต่างกัน
จุดเชื่อมต่อ
ที่ตั้งของถังขยะและถังเก็บซากสัตว์
พื้นที่จอดรถ
ถังให้อาหาร
บ่อน�้ำและบ่อบ�ำบัด
ประตู
รั้ว
เส้นทางของยานพาหนะ อุปกรณ์ และผูค้ นทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

โซนความปลอดภัยทางชีวภาพที่แตกต่างกัน
เส้นแยกที่จุดเชื่อมต่อแต่ละจุด (เช่น การเข้าถึงของคน
พื้นที่ก�ำจัดซาก การบรรทุกสุกร ทางเข้าอุปกรณ์)
โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงเหล่านี้ (เช่น
พืน้ ทีส่ วมรองเท้าบูต ห้องรมควัน)
เส้นทางของผู้คนและอุปกรณ์

v
v
v

ขอบเขตของโซนความปลอดภัยทางชีวภาพทีแ่ ตกต่างกัน
จุดเชือ่ มต่อ
ทีต่ งั้ ถังขยะ
พืน้ ทีจ่ อดรถ
ทีเ่ ก็บอาหาร
ประตู
รั้ว
เส้นทางของยานพาหนะ อุปกรณ์ และผู้คนที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
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มาตรการการด� ำ เนิ น งาน
ให้ข ้อมูลเกีย่ วกับการใช ้สารฆ่าเชือ้ (เช่น ธรรมชาติ
เวลาสัมผัส และการเจือจาง) เพือ่ วัตถุประสงค์ทแี่ ตก
ต่างกัน

Article 4.5.3. (Points 3a to
3c) ของ Terrestrial Code

 ผอ่
ู ้ านควรอ้างอิง

หมายเหตุ : ส่ ว นนี้ อ าจแบ่ ง ตามประเภทของ
คอมพาร์ตเมนท์ ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของระบบการผลิต
สินค้าทีส่ นใจ และผลลัพธ์ของการประเมินความเสีย่ ง
ตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อ 8.1 ของแนวทางการจัดตัง้
คอมพาร์ตเมนท์ ASF

จัดเตรียมเอกสาร SOP ภายในทีเ่ กีย่ วขอ้ งเป น็
เอกสารประกอบ

บริบทเพิ่มเติมในสถานการณ์เฉพาะ
ลักษณะของสินค้าที่สง่ ออก

สถานการณ์ทวั่ ไป

มาตรการลดผลกระทบทีบ่ งั คับใช เ้ พือ่ ให้เป น็ ไปตาม
ค�ำแนะน�ำทีเ่ กีย่ วข้องกับ ASF และสินค้าโภคภัณฑ์
ของ Terrestrial Code ส�ำหรับการน�ำเข้าสุกรหรือ
ผลิตภัณฑ์จากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ควร
อธิบายไว้ทนี่ ี่ (ดูคำ� แนะน�ำส�ำหรับสินค้าบางประเภท
ด้านล่าง

ระบุและอธิบายมาตรการลดความเสีย่ งส�ำหรับแต่ละ
เส น้ ทางการรับสัมผัสที่ระบุในการประเมินความ
เสีย่ ง อ้างอิงเอกสาร SOP ภายในซึง่ มีการจัดท�ำ
เอกสารแต่ละการวัด
ส�ำหรับแต่ละเส้นทางการสัมผัส น�ำเสนอหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่ามาตรการลด
ผลกระทบที่มีอยู่นั้นเพียงพอที่จะป้องกันการน�ำ
ASFV เข้าสู่คอมพาร์ตเมนท์โดยใช้เส้นทางนี้

สินค้าโภคภัณฑ์
(บทความอ้างอิง)
สุกรเลี้ยงหรือสุกรป่ าที่
น�ำมาเลี้ยง
(Article 15.1.8.)

 ผอ่
ู ้ านควรอ้างถึง

Code [2]

Chapter 15.1. ของ Terrestrial

ค�ำแนะน�ำเพิ่มเติม

ข้อแนะน�ำส�ำหรับแหล่งก�ำเนิดสัตว์

ควรเก็บสัตว์ไว้ในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
ตั้งแต่แรกเกิดหรืออย่างน้อยสามเดือนที่ผ่านมา

ÎÎ สัตว์ไม่ควรแสดงอาการทางคลินิกของ ASF ใน
วันที่จัดส่ง
ÎÎ หากสัตว์ถูกส่งออกจากเขตปลอด ASF หรือ
คอมพาร์ตเมนท์ทอี่ ยู ่ในประเทศหรือโซนที่ติด
เชื้อ ควรใช้มาตรการป้องกันที่จ�ำเป็นเพื่อหลีก
เลี่ยงการสัมผัสกับแหล่ง ASFV ใดๆ จนกว่า
จะมีการจัดส่ง

น�้ำเชื้ อจากพ่อสุกร
พ่อพันธุค์ วรเก็บไว้ในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
เลี้ยงหรือสุกรป่ าที่นำ� มา ตัง้ แต่แรกเกิด หรืออย่างน้อย 3 เดือนก่อนเก็บน�้ำ
เลี้ยง (Article 15.1.10.) เชือ้

ÎÎ พ่อพันธุ ์ไม่ควรแสดงอาการทางคลินกิ ของ ASF
ในวันทีเ่ ก็บน�้ำเชือ้
ÎÎ ควรเก็บ แปรรูป และจัดเก็บน�้ำเชือ้ ตาม
Chapters 4.6. และ 4.7. [91; 92]

ในเอ็มบริโอทีไ่ ด้จากแม่
สุกรเลี้ยง
(Article 15.1.12.)

ÎÎ แม่พันธุ์ไม่ควรแสดงอาการทางคลินิกของ ASF
ในวันที่เก็บตัวอ่อน
ÎÎ น�้ำเชื้อที่ใช้ในการปฏิสนธิกับไข่ควรเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่อ้างถึงใน Article 15.1.10. หรือ
Article 15.1.11. ตามที่เกี่ยวข้อง [32]
ÎÎ ควรเก็บ แปรรูป และจัดเก็บตัวอ่อนตามข้อ
ก�ำหนดที่เกี่ยวข้องของ Chapters 4.8. และ
4.10.

แม่พนั ธุควรเก็
์
บไว้ ในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
ตัง้ แต่แรกเกิดหรืออย่างน้อยสามเดือนก่อนเก็บ

เนื้อสดทั้งหมดใน consignment ควรมาจากสัตว์ ÎÎ สัตว์ควรถูกเชือดในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุมัติ
เนื้อสดของสุกรเลี้ยง
ซึ่งสัตว์เหล่านั้นต้องได้รับการตรวจ ante- and
หรือสุกรป่ าที่นำ� มาเลี้ยง ที่เก็บไว้ในคอมพาร์ตเมนท์ปลอดเชื้อ ASF ตั้งแต่
แรกเกิดหรือที่น�ำเข้ามาตาม Article 15.1.8. หรือ
post- mortem ตาม Chapter 6.3. และมีผล
(Article 15.1.14.)
Article 15.1.9.

ที่สอดคล้อง

ส่ ว นที่ 2

ภา คผนวก และเครื่ องมื อ

ยกตัวอย่าง ส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์ทสี่ ง่ ออกเนือ้ สด
ของสุกรเลีย้ ง ควรให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
อธิบายกระบวนการตรวจสอบทัว่ ไปและเฉพาะ ASF
ที่โรงฆ่าสัตว์ โดยสัมพันธ์กับข้อก�ำหนดด้านกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
g  ตรวจสอบสุกรที่ลานรับสัตว์
g  ตรวจซากก่อนและหลัง ante-mortem and post-

mortem (Chapter 6.3. ของ Terrestrial Code)

น�ำเสนอมาตรการป้องกันการปนเปือ้ นข้ามของเนือ้
สดที่ได้จากสุกรในคอมพาร์ตเมนท์ที่มี ASFV ทัง้
ที่โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรู ป รวมทั้งใน
สถานการณ์ที่ได้ฆา่ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทั้งแบบ
คอมพาร์ตเมนท์และแบบไม่ใช่คอมพาร์ตเมนท์
ซึ่งรวมถึงค�ำอธิบายของการแยกสายการผลิตใน
เวลาและ/หรือพื้นที่ เช่น:
g  การจัดการการลดการสัมผัสระหว่างสุกรมีชีวต
ิ ใน

พืน้ ทีร่ ับสัตว์และลานลงสัตว์

แนบเอกสาร SOP ภายในที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสาร
ประกอบ

g  โรงพักสัตว์

หน่วยปฏิบัติงานหรือหน่วยย่อยที่ไม่ได้
ท�ำงานให้เฉพาะแค่คอมพาร์ตเมนท์

g  การท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่างๆ

โรงฆ่าสัตว์และโรงแปรรูปทุตยิ ภูมทิ แี่ ปรรูปสุกรจาก
คอมพาร์ตเมนท์และยังรับและแปรรูปสุกรที่ไม่ได้
มาจากคอมพาร์ตเมนท์อีกด้วย ในสถานการณ์นี้
การน�ำเสนอมาตรการการท�ำงานส�ำหรับสถานที่
เหล่านี้ควรมีองค์ประกอบที่อธิบายไว้ด้านล่างด้วย

Article 15.1.14. ของ
Terrestrial Code

 ผู้อ่านควรอ้างอิง

การลดอุณหภูมิซาก และขั้นตอนการ
สุขาภิบาลในไลน์ผลิต
และ
ประเภทของอุปกรณ์แปรรูป รวมถึงการปฏิบตั งิ าน
สารเคมีที่ใช้ เวลาสัมผัส ความถี่ และขั้นตอนการ
ตรวจสอบ

g  ขั้นตอนการแยกเฉพาะส�ำหรับกระบวนการที่แตก

ต่างกัน: การฆ่า การท�ำความเย็นซาก การสลาย
และการแปรรูปซาก การแปรรูปผลิตภัณฑ์

g  กระบวนการส�ำหรับการเปลีย
่ นจากการแปรรูปแบบ

ไม่ใช่คอมพาร์ตเมนท์ เป็นการแปรรูปสุกรจาก
คอมพาร์ตเมนท์ และในทางกลับกัน

g  การตรวจสอบย้อนกลับของสุกรและผลิตภัณฑ์ของ

สุกร
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การด�ำเนินการและการตรวจประเมิน
Article 4.5.3. (Points 3d to
3g) ของ Terrestrial Code

 ผอ่
ู ้ านควรอ้างอิง

การด�ำเนินการตามแผน
ความปลอดภัยทางชี วภาพ และวัฒนธรรม
ของสถานที่ทำ� งาน
อธิบายว่าพนักงานมีการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏิบตั ติ ามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพเกีย่ วกับ
ส่วนประกอบของคอมพาร์ตเมนท์อย่างไร ซึ่งรวม
ถึงการมีส่วนร่วมและการฝึกอบรมพนักงาน
การตรวจประเมินองค์ประกอบของ
คอมพาร์ตเมนท์
การตรวจประเมินภายใน
อธิบายกิจกรรมการตรวจประเมินทีด่ ำ� เนินการเกีย่ ว
กับองค์ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์โดยองค์กรที่
จัดการคอมพาร์ตเมนท์นนั้ ๆ เช่น ความถี่ บุคลากร
ขั้นตอน การจัดการที่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด

จัดเตรียมเอกสารการตรวจประเมินเป็นเอกสาร
ประกอบ

การตรวจประเมินภายนอก
อธิบายกิจกรรมการตรวจประเมินทีด่ ำ� เนินการโดย
บุคคลที่สาม เช่น ความถี่ คุณลักษณะของบุคคล
ภายนอก คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน ขั้นตอน
ปฏิบัติ และการจัดการที่ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด
จัดเตรียมเอกสารการตรวจประเมินเป็นเอกสาร
ประกอบ

การบ�ำรุงรักษาแผนความปลอดภัยทาง
ชี วภาพ
อธิบายขั้นตอนในการทบทวนและปรับปรุงแผน
ความปลอดภัยทางชีวภาพของคอมพาร์ตเมนท์
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การเฝ้าระวังภายใน


ผู้อ่านควรอ้างถึง Article 4.5.3. (Point 3h); Article 4.5.5. (Point 1); Article 1.4.6.; และ Articles
15.1.14., 15.1.15., 15.1.29., และ 15.1.30. ของ Terrestrial Code

ระบบการเฝ้าระวัง
ภาคผนวก 8 และ ภาคผนวก 9
ของ ASF compartmentalisation guidelines

 รายละเอียดใน

g  วิธีการเฝ้าระวัง
g  ประชากรภายใต้การเฝ้าระวัง
g  หน่วยทางระบาดวิทยา

และ การจัดกลุ่ม

จุ ดมุง่ หมายของการเฝ้าระวัง
ระบุวัตถุประสงค์ของระบบเฝ้าระวังภายใน ตาม
สถานะปัจจุบนั ของคอมพาร์ตเมนท์และของประเทศ
ที่คอมพาร์ตเมนท์นั้นตั้งอยู่

วัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวัง
ระบุวตั ถุประสงค์การเฝ ้าระวังอย่างชัดเจน

ค�ำอธิบายระบบการเฝ้าระวัง
ให้ค�ำอธิบายโดยละเอียดของระบบเฝ ้าระวังภายใน
สิง่ นีค้ วรครอบคลุมอย่างน้อยองค์ประกอบต่อไปนี:้

g  เวลา

ระวัง

(epidemiological units)

ระยะเวลา และความถี่ของกิจกรรมการเฝ้า

g  ค�ำจ�ำกัดความของเคสต่างๆ
g  กระบวนการส�ำหรับการรวบรวม

และการขนส่งตัวอย่าง

การประมวลผล

g  การทดสอบวินิจฉัยที่ใช้และประสิทธิภาพ
g  การรวบรวมและการจัดการข้อมูล
g  ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยประมาณของระบบเฝ้ า ระวั ง

(คุณลักษณะด้านคุณภาพ เช่น ความไวและเวลา
ในการตรวจจับ)

แนบเอกสาร SOP ภายในที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสาร
ประกอบ

แผนฉุกเฉิน
Article 4.5.3. (Point  3e);  
Article 4.5.7.;  Article 5.1.4.; และ Article
5.3.7. ของ Terrestrial Code

 ผู้อ่านควรอ้างอิง

หมายเหตุ: แผนต่อไปนี้อาจเฉพาะเจาะจงส�ำหรับ
คอมพาร์ตเมนท์ประเภทต่างๆ ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของ
ระบบการผลิตและสินค้าที่สนใจ
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111

แผนฉุกเฉินด้านความปลอดภัยทางชี วภาพ
การละเมิดความปลอดภัยทางชี วภาพ
อธิบายการจัดการการละเมิดความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ:
g  ค�ำจ�ำกัดความและการจัดอันดับตามระดับความ

เสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของ
องค์ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์ในการ
สัมผัส ASF
อธิบายการจัดการเหตุการณ์ทสี่ ง่ ผลต่อระดับความ
เสีย่ งทีส่ ว่ นประกอบของคอมพาร์ตเมนท์สมั ผัสกับ:
g  ค�ำจ�ำกัดความ

g  ค�ำอธิบายของการตอบสนอง
g  การน�ำเสนอบทบาทและความรับผิดชอบ (ผูจ
้ ดั การ

สถานประกอบการ ผูจ้ ดั การคอมพาร์ตเมนท์ บุคลากร
และทีมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)

แนบเอกสาร SOP ภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการละเมิด
ความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นเอกสารประกอบ

g  ค�ำอธิบายของการตอบสนอง
g  การน�ำเสนอบทบาทและความรับผิดชอบ (ผูจ
้ ดั การ

สถานประกอบการ ผูจ้ ดั การคอมพาร์ตเมนท์ บุคลากร
และทีมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)

แนบเอกสาร SOP ภายในที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสาร
ประกอบ

แผนรับมือกรณีฉกุ เฉิน
การเตรียมพร้อมรับกรณีฉกุ เฉิน
น�ำเสนอขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในกรณี
ฉุกเฉินทั่วไปในคอมพาร์ตเมนท์ (เช่น โปรโตคอล
รายชือ่ ผูต้ ดิ ต่อ แบบฝึกหัดการจ�ำลองสถานการณ์)

การรับมือกรณีฉกุ เฉิน
อธิบายแผนการตอบสนอง รวมถึง:
g  ค�ำจ�ำกัดความของเหตุการณ์
g  ค�ำอธิบายของการตอบสนอง
g  การน�ำเสนอบทบาทและความรับผิดชอบ

หมายเหตุ: แผนรับมือเหตุฉกุ เฉินควรครอบคลุมอย่าง
น้อยในสถานการณ์ฉกุ เฉินต่อไปนี:้
g  ก ารเกิ ด ขึ้ น ของกรณี ส งสั ย ของ

คอมพาร์ตเมนท์

ASF ภายใน

g  การเกิดขึ้นของกรณีที่ได้รับการยืนยันของ

ภายในคอมพาร์ตเมนท์

ASF

g  เหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิดซึง
่ คุกคามความสมบูรณ์ของ

คอมพาร์ตเมนท์ (เช่น ภัยธรรมชาติ)

แนบเอกสาร SOP ภายในที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสาร
ประกอบ
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การจัดการข้อมูลและ
จัดท�ำเอกสาร
 ผู้อ่านควรอ้างถึง

Article 4.5.3. (Point 3d); Article 4.5.4. ของ Terrestrial Code

บันทึกการเฝ้าระวัง
อธิบายเครือ่ งมือทีใ่ ช ้ ในการเก็บและจัดการข ้อมูล
ตลอดจนลักษณะของข้อมูล (เช่น ชนิดข้อมูล ความถี่
และขนาด) ทีร่ วบรวมเกีย่ วกับการเฝ ้าระวังสุขภาพ
สัตว์
g  บันทึกสินค้าคงคลัง
g บันทึกการตาย รวมทัง
้ การจ�ำแนกประเภทมาตรฐาน

ของประเภทการตายที่ใช้ ถ้ามี

g  บันทึกการเจ็บปว่ ย

รวมถึงบันทึกอาการทางคลินกิ
ในกรณีทไี่ ม่มกี ารรักษา และการจ�ำแนกประเภท
มาตรฐานส�ำหรับอาการทางคลินกิ ทีส่ งั เกตได้ (หรือ
กลุม่ อาการ) หากมี

g  บันทึกห้องปฏิบต
ั กิ าร

เช่น บันทึกการเก็บตัวอย่าง
การส่งและการทดสอบ

g  บันทึกยาและวัคซีน

บันทึกการตรวจสอบย้อนกลับ
Article 4.5.3. (Point 4) ของ
Terrestrial Code [8]

 ผู้อ่านควรอ้างอิง

อธิบายเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บและจัดการข้อมูล
ตลอดจนลักษณะของข้อมูล (เช่น ชนิดข้อมูล
ระดับรายละเอียด และบันทึกแบบดิจิตอล) ที่
เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการระบุตัวสัตว์และการ
ตรวจสอบย้อนกลับ ควรครอบคลุมการเคลื่อน
ย้ายสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหมดจากและไปยังส่วน
ประกอบต่างๆ ในคอมพาร์ตเมนท์:
ให้ภาพรวมของการเคลือ่ นย้ายสัตว์:
g  ภายในคอมพาร์ตเมนท์
g  เข้าไปในคอมพาร์ตเมนท์
g  ออกจากคอมพาร์ตเมนท์

หมายเหตุ: อธิบายแง่มมุ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อ
ก�ำหนดด้านกฎระเบียบ ตลอดจนประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกระบวนการภายในทีม่ ไี ว้เพือ่ การตรวจสอบย้อน
กลับ
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บันทึกความปลอดภัยทางชี วภาพ
การจัดท�ำเอกสารการปฏิบัติท่จี �ำเพาะต่อ
คอมพาร์ตเมนท์

การจัดท�ำเอกสารการด�ำเนินการ ความ
ปลอดภัยทางชี วภาพ

อธิบายการจัดเก็บ การจัดการ และการเข้าถึงเอกสาร
SOP ภายใน

อธิบายการจัดเก็บ การจัดการ และการเข้าถึงบันทึก
ที่จัดท�ำเอกสารการด�ำเนินการและการก�ำกับดูแล
แผนความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างต่อเนือ่ ง (ตาม
อธิบายไว้ขา้ งต้นในภาคผนวกนี)้ ระบุวา่ บันทึกเหล่า
นีถ้ กู รวบรวมและจัดการในระดับใด (ส่วนประกอบ
แต่ละส่วนหรือทั้งหมดของคอมพาร์ตเมนท์) และ
ใครเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านี้

เอกสาร SOP ภายในทีค่ วรแนบเป็นเอกสารประกอบ
มีการกล่าวไว้แล้วในข้างต้น

รายการโดยย่อของบันทึกเอกสารการด�ำเนินการและการก�ำกับดูแลแผนความปลอดภัย
ทางชี วภาพ รายการนี้ควรปรับให้เข้ากับแผนความปลอดภัยทางชี วภาพที่เฉพาะเจาะจง
g  แผนผังสถานที่

g  บันทึกการควบคุมสัตว์พาหะ

g  แบบแปลนโรงเรือน

g  บันทึกการตรวจสอบและบ�ำรุงรักษาอาคาร

g  ทะเบียนน�ำเข้าสัตว์ทม
ี่ ชี ีวติ

g  บันทึกการควบคุมแมลง

g  ทะเบียนการรับน�้ำเชือ
้ จากพ่อพันธุ ์

g  บันทึกการสุขาภิบาลน�้ำ	

g  ทะเบียนการรับวัตถุดบ
ิ อาหารสัตว์

g  บันทึกยานพาหนะในการเคลือ
่ นยา้ ยสัตว์มชี ีวติ

g  ทะเบียนการรับอุปกรณ์และวัสดุตา่ งๆ
g  บันทึกส่วนประกอบอาหารสัตว์
g  บันทึกคนเข้า-ออก

ขอแนะน�ำให้แนบแผนผังสถานที่และแบบแปลน
โรงเรือนเป็นเอกสารเสริม บันทึกอื่นๆ ที่กล่าวถึง
ในทีน่ คี้ วรมีไว้เพือ่ วัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน
หรือตรวจสอบตามค�ำขอของผู้ประกอบการ

และการท�ำความสะอาดฆ่าเชือ้
g  บันทึกยานพาหนะในการขนส่งอาหารสัตว์และ
การท�ำความสะอาดฆ่าเชือ้

คอมพาร์ตเมนท์ บันทึกอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ควร
มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือตรวจ
ประเมินตามค�ำขอของผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์
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ภาคผนวก 11

ระบบการจัดการความปลอดภัย
ทางชี วภาพ ซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่งของ
การจัดการความเสี่ยง
ส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

ต

ามที่ระบุไว้ในแนวทางปฏิบัตินี้
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF
ควรจะสามารถบรรลุความเสี่ยง
ASFV ที่ยอมรับได้ ซึ่งตกลงกัน
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง นโยบายการ
บริหารความเสี่ยงมีสามองค์ประกอบ ได้แก่ ระบบ
การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระบบเฝ้า
ระวัง และระบบตรวจสอบย้อนกลับ การออกแบบ
ของแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้จะได้รับขอ้ มูลจาก
ผลลัพธ์ของกระบวนการประเมินความเสี่ยง ซึง่ จะ
ได้ระบุเส้นทางความเสี่ยงที่แตกต่างกัน รวมถึงขั้น
ตอนตามแต่ละเส้นทางทีเ่ หมาะสมกับการลดความ
เสี่ยงที่คุ้มค่า ระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพประกอบด้วยมาตรการลดความเสีย่ งทีป่ รับให้
เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์

ไม่เพียงเพื่อการกีดกันทางชีวภาพเท่านั้น แต่
ยังรวมถึงการควบคุมเชื้อทางชีวภาพด้วย ควร
จ�ำไว้ว่าการประเมินความเสี่ยงส�ำหรับค�ำถาม
ความเสี่ยงโดยรวมของคอมพาร์ตเมนท์ "อะไร
คือความเป็นไปได้ที่ของอย่างน้อยหนึ่งหน่วย
(ผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือเนือ้ สุกรทัง้ หมด) ทีอ่ อกจาก
คอมพาร์ตเมนท์ที่ติดเชื้อหรือปนเปื้อนด้วย ASFV
ต่อปี" ซึง่ จะไม่เป็นศูนย์ แต่ต้องอยู่ที่หรือต�่ำกว่า
ระดับความเสี่ยงที่ตกลงกันไว้
ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพจะประกอบ
ด้วยมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพทัว่ ไปทีม่ งุ่
เป้าไปทีโ่ รคติดเชือ้ ต่างๆ ทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพของสุกร
และการผลิต (รวมถึง ASFV) และมาตรการเฉพาะ
เพิ่มเติมที่มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการน�ำเขา้ ของ
เชือ้ ASFV ผ่านเส้นทางความเสี่ยงเฉพาะ

่
่ยง
มาตรการทัวไปในการลดความเสี
ส่วนนี้เป็นส่วนเสริมของแนวทางปฏิบัติใน ภาค
ผนวก 5 และ ภาคผนวก 12 โดยการให้ค�ำแนะน�ำ
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของ ASFV ทั่วไป
ส�ำหรับการจัดการความเสี่ยงของคอมพาร์ตเมนท์
ควรปรึกษาแหล่งข้อมูลอืน่ ส�ำหรับข้อมูลโดยละเอียด
เพิ่มเติม [18; 21; 63; 64; 99] นอกจากนี้ยังมี
เครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวก เช่น
Biocheck.ugent. เครื่องมือหลังนี้จะแนะน�ำการ

ประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพทั่วไปในฟาร์ม
สุกร มันสามารถใช้เพื่อเสริมแต่ไม่ใช่เพื่อแทนที่
แนวทางที่อธิบายไว้ในแนวทางปฏิบัตินี้ เนื่องจาก
ไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ แก้ไขปัญหาความเสีย่ งเฉพาะ
และอย่างหลังก็เป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับการตอบสนอง
ความต้องการของผูร้ บั ผลผลิตจากคอมพาร์ตเมนท์

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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สถานที่ตงั ้ ของคอมพาร์ตเมนท์
การจัดองค์ประกอบทั้งหมดของคอมพาร์ตเมนท์
ให้อยู่ในต�ำแหน่งที่ห่างไกลพอสมควรจากโรงฆ่า
สัตว์ โรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ ตลาดสุกร โรงงาน
แปรรูป พื้นที่ล่าสัตว์ พื้นที่ทิ้งขยะ ทางหลวง ฟาร์ม
สุกรในท้องถิน่ และบริเวณทีม่ สี กุ รป่า ช่วยลดโอกาส

การติดต่อระหว่างประชากรสุกรภายในคอมพาร์ตเมนท์
และประชากรสุกรอื่นๆ สิ่งนี้จ�ำเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุงเพิม่ เติมโดยการล้อมรัว้ รอบคอมพาร์ตเมนท์
ด้วยข้อก�ำหนดทีเ่ หมาะสมส�ำหรับความสูงและความ
ลึก เช่น รั้วสองชั้น

การน�ำสัตว์ใหม่เข้ามา การทดแทน และการน�ำสัตว์รุน่ ใหม่เข้ามาเลี้ยง
เพือ่ ลดความเสีย่ ง ASFV ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด
ASF การน�ำสุกรมีชวี ติ เข้ามาใหม่และทดแทนควร
ได้รบั การจัดการอย่างเหมาะสม เวลา ความถี่ ระยะ
เวลา การขนส่งควรได้รบั การจัดการอย่างเหมาะสม

สุกรทีม่ ชี วี ติ ทีน่ �ำเข้ามาควรมาจากแหล่งทีไ่ ม่มี ASFV
ที่เชื่อถือได้ พร้อมใบรับรองสุขภาพเท่านั้น นอกจาก
นี้ ควรวางระเบียบวิธีการท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ที่เหมาะสม

การก�ำจัดซากและการจัดการของเสีย
การจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำจัดซากสุกร
ที่ตายแล้วในคอมพาร์ตเมนท์อย่างเหมาะสมอาจ
รวมถึงกลไกการท�ำความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
ที่เหมาะสมส�ำหรับยานพาหนะ และแนวทางการ
จัดการที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับการรวบรวมสุกรที่ตาย

แล้ว ผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ล�ำเลียงซากสุกรไปก�ำจัด
ควรได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอในระเบียบวิธี
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การดูแลระบบระบายน�้ำทิ้งที่
เหมาะสมและการจัดการตะกอนอาจช่วยลดการน�ำ
ASFV กลับเข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์ได้

การเลี้ยงสัตว์ดว้ ยเศษอาหาร
คอมพาร์ตเมนท์ตอ้ งหลีกเลีย่ งการเลีย้ งโดยใช้เศษ
อาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะให้เศษอาหาร
ที่ปนเปื้อน ASFV ความเสี่ยงจากการกินอาหารที่
เหลือจากการบริโภคหรือของเสียในครัวเรือนหรือของ
เหลืออื่นๆ อาจลดลงได้ด้วยการให้อาหารเหลือที่

ได้จดั การตามที่แนะน�ำไว้ใน Article 15.1.22. ของ
Terrestrial Code ภายใต้การก�ำกับดูแลอย่าง
เข้มงวด บางคอมพาร์ตเมนท์อาจได้รับความช่วย
เหลือจากกฎหมายทีม่ อี ยูซ่ งึ่ ห้ามไม่ให้ใช เ้ ศษอาหาร
เหลือจากครัวเรือนในการเลีย้ งสัตว์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สถานที่ตั้งด้วย

มาตรการการลดความเสี่ยงอื่นๆ
คัดกรองวัสดุทางพันธุกรรม
ที่อาจปนเปื้อน เช่น ไข่และ
น�้ำเชื้อ

การเฝ้าระวังเห็บอ่อน
และสุ ก รป่ า หรื อ สุกร
เร่รอ่ น

ก ารเก็ บ บั นทึ ก การท� ำ
เครือ่ งหมายตัวสัตว์ การ
ตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น

ส่ ว นที่ 2

ภา คผนวก และเครื่ องมื อ

มาตรการเฉพาะในการลดความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงของการเข้ามา
ของเชื้ อจากการน�ำสุกรมีชีวิตเข้ามา


โดยรวมส�ำหรับการน�ำเชือ้ ASFV เข้ามา นอกจากนี้
อาจมีการเปลีย่ นแปลงในบริบทความเสีย่ งทีก่ ว้างขึน้
เช่น การน�ำ ASFV เข้าสู่ประชากรสัตว์จากต้นทาง

ในส่วนนี้ เราใช้ผลลัพธ์จากตัวอย่างการประเมิน
ความเสี่ยงที่แสดงใน ภาคผนวก 3 เพื่อกำ�หนด
มาตรการลดความเสี่ยงที่สามารถรวมอยู่ในระบบ
การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพของ
คอมพาร์ตเมนท์

เพือ่ ความง่าย เราพิจารณาเฉพาะการประเมินความ
เสี่ยงในการน�ำสุกรที่มีชีวิตเข้าสู่คอมพาร์ตเมนท์
สมมติเท่านั้น เราใช้แผนภาพเส้นทางความเสี่ยงที่
แสดงไว้ใน ตารางที่ 7 ของ ภาคผนวกที่ 3 เป็น
พืน้ ฐานส�ำหรับการระบุพนื้ ทีท่ ตี่ อ้ งการมาตรการลด
ความเสี่ยงเพิ่มเติม ประเด็นแรกคือการประมาณ
ความเสี่ยงโดยรวมจะอยู่ที่หรือต�่ำกว่าระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ ตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า
ประมาณการความเสีย่ งโดยรวมถือว่าเล็กน้อยและมี
ความไม่แน่นอนต�ำ่ นีแ่ สดงให้เห็นว่าไม่จำ� เป็นต้อง
มีมาตรการลดความเสี่ยงเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าจะต้อง
พิจารณาถึงความล้มเหลวทีอ่ าจเกิดขึน้ ในมาตรการ
ใดๆ ทีน่ ำ� มาใช้และจะส่งผลต่อการประเมินความเสีย่ ง

ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนตามเส้นทางความ
เสีย่ งและมาตรการลดความเสีย่ งสามารถแสดงร่วม
กับผลกระทบต่อความเสี่ยงของการน�ำเชือ้ ASFV
เข้ามาในรูปแบบตาราง (ดู ตารางที่ 11 ) รูปแบบ
การน�ำเสนอนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ความโปร่งใสและ
การสือ่ สารกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลัก ในตัวอย่างนี้
มาตรการลดความเสี่ยงเพิ่มเติมไม่ได้เปลี่ยนการ
ประมาณการความเสี่ยง เนื่องจากมาตรการที่มีอยู่
มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่
ในระดับทีย่ อมรับได้ แต่คำ� จ�ำกัดความทีช่ ดั เจนของ
การด�ำเนินการลดความเสีย่ งแต่ละครัง้ เป็นมาตรการ
ตามนโยบายจะเป็นประโยชน์ตอ่ การทบทวน ความ
รับผิดชอบ และความโปร่งใส

ตารางที่ 11 การใช้เส้นทางความเสี่ยงการน�ำเชื้ อ ASFV เข้ามา เพื่อการออกแบบมาตรการ

ลดความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้มีความเสี่ยงต่อ ASFV น้อยที่สุด เมื่อมีการน�ำสุกรมีชีวิตตัวใหม่เข้ามา
ในคอมพาร์ตเมนท์
ขัน้ ตอนในเส้น
ทางความเสี่ยง

แหล่งประชากร
ของฝู งสุกร
(ประเทศ/โซน)

ข้อมู ลที่เป็ นไปได้/
ข้อมู ลที่จำ� เป็ น

ประมาณ
การความ
เสี่ยง

ความไม่
แน่นอน

ความชุกของฝูงสุกร
ทีต่ ดิ เชือ้ ASFV ในแหล่ง
ทีม่ าประชากร (ประเทศ/
โซน) ขึ้นอยูก่ ับ
1. หลักฐานการปลอด
ASFV ของประเทศ
และ
2. รายงานการประเมิน
การเฝ ้าระวัง

Very low

Low

การให้เหตุผล

มาตรการลดความเสี่ยง
เพิ่มเติมที่เป็ นไปได้
ÎÎ นโยบายเพือ่ ให้แน่ ใจว่าการ
น�ำสุกรทีม่ ีชีวติ ใหม่เขา้ มาใน
คอมพาร์ตเมนท์นั้นได้มาจาก
ประเทศที่ปลอด ASF เท่านั้น/
อาณาเขต/โซนทีม่ คี วามเสีย่ ง
ตามหลักวิทยาศาสตร์

ประเทศไม่เคยรายงานการ
ระบาดของ ASF และระบบ
เฝ ้าระวัง ASF ของประเทศมี
ความไวสูง มีความสามารถใน
การตรวจหาในระยะเริ่มต้นทีด่ ี — การเฝ้าระวังการตรวจจับ
อย่างรวดเร็วด้วยความไว
แต่มกี ารติดเชือ้ ASFV ใน
ความทันเวลาและความเป็น
ประเทศเพือ่ นบ้าน
ตัวแทนที่เพียงพอ
— หลักฐานล่าสุดเกีย่ วกับการ
ปลอด ASF

การประเมิน
ความเสี่ยง
หลังจากเพิ่ม
มาตรการ

No change

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —

ÎÎ ขอ้ ตกลงกับฟาร์มต้นทางและ
หน่วยงานสัตวแพทย์ที่รับผิด
ชอบเพือ่ ให้แน่ ใจว่าฟาร์ม
ต้นทางของสุกรมีชีวติ มีความ
ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์

ความชุกของ ASFV ใน
ฝูงสุกรต้นทางขึ้นอยูก่ ับ

แหล่งที่มา
ของสุกร

กลุ่มของสุกร
ที่จะขนส่ง

1. ประสิทธิผลของระบบ
ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของฟาร์ม
2. ความไวของระบบเฝ ้า Very low
ระวังฟาร์ม
3. ความน่าเชือ่ ถือของ
สุขภาพสุกร และระบบ
ติดตามการผลิตและ
4. ความเสีย่ ง ASFV ใน
บริบทท้องถิน่
ความชุกของ ASFV ใน
สุกรทีค่ ดั เลือกมาเพือ่ การ
ขนส่งในขณะทีย่ ังอยู ่ ใน
ฟาร์มต้นทาง ขึ้นอยูก่ ับ
ประสิทธิผลของ
มาตรการความปลอดภัย
ทางชีวภาพภายในฟาร์ม

Very low

Low

การขนส่ง

1. การทดสอบวินิจฉัย
และความไวในการ
ตรวจจับสัญญาณทาง Negligible
คลินิก
2. ประสิทธิผลของ
มาตรการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
การกักกันก่อนขนส่ง
และ
3. ระยะเวลาของช่วงเวลา
กักกัน
โอกาสทีส่ กุ รทีต่ ดิ เชือ้
ASFV ทั้งหมดจะไม่แสดง
อาการทางคลินกิ หรือ
ก�ำลังจะตาย ขึ้นอยูก่ ับ
1. ระยะเวลาในการขนส่ง
และ
2. ความไวในการตรวจหา
สัญญาณทางคลินกิ

Low

No change

Low

Low

มีการเฝ ้าระวังสุกรอย่างใกล้
ชิดในช่วงกักกัน 15 วัน
ระยะเวลาส�ำหรับอาการทาง ÎÎ ขอ้ ตกลงกับฟาร์มต้นทางและ
คลินกิ ใดๆ และถูกกักแยกไว้
หน่วยงานสัตวแพทย์ที่รับผิด
ภายใต้มาตรการรักษาความ
ชอบเพือ่ ให้แน่ ใจว่า
ปลอดภัยทางชีวภาพทีเ่ ขม้
งวด ความไวของการทดสอบ — การทดสอบก่อนการขนส่งใช ้
การทดสอบ ASFV ทีม่ คี วาม No change
ASFV PCR คือ 99% ซึ่งจะ
ไวสูง
ช่วยลดความเสีย่ งของ ผลลบ
— มีระยะเวลากักกันก่อนการ
ปลอมและสุกรทั้งหมดได้รับ
ขนส่งนานเพียงพอ เช่น อย่าง
การทดสอบ หากมีสกุ รทีต่ ดิ
น้อย 15 วัน
เชือ้ ASFV ควรพัฒนาอาการ
ทางคลินกิ ในช่วงกักตัว 15 วัน
ซึ่งเจ้าหน้าทีจ่ ะตรวจพบได้

Medium

สุกรขนส่งเป็นเวลา 6 ชั่วโมง
และเจ้าหน้าที่ขนส่งคอยดูแล
สุกรอย่างใกล้ชิด ขณะโหลด
ระหว่างการขนส่ง และเมื่อ
ออกจากการโหลด แต่ระยะ
เวลาสั้นเกินไปส�ำหรับสุกรที่
เพิ่งติดเชื้อจะมีอาการทาง
คลินิก

Low

มีการเฝ ้าระวังสุกรอย่างใกล้
ชิดในช่วงกักกัน 15 วัน
ระยะเวลาส�ำหรับอาการทาง
คลินกิ ใดๆ และถูกกักแยกไว้
ภายใต้มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพทีเ่ ขม้
งวด สุกรทุกตัวได้รับการ
ทดสอบและความไวของการ
ทดสอบ ASFV PCR
คือ 99% ซึ่งจะลดความเสีย่ ง
ของผลลบปลอม หากมีสกุ รที่
ติดเชือ้ ASFV ควรมีอาการ
ทางคลินกิ ในระหว่าง
ระยะเวลากักกัน 15 วัน ซึ่ง
เจ้าหน้าทีจ่ ะตรวจพบ

โอกาสที่สุกรที่ติดเชื้อ
ASFV อย่างน้อยหนึ่งตัว
จะตรวจแล็บเป็นลบหรือ
ไม่พบอาการทางคลินิก
ระหว่างการกักกันก่อนเข้า
คอมพาร์ตเมนท์ ขึ้นอยู่
กับ

การกักสัตว์
1. การทดสอบวินิจฉัย
ก่อนเข้า
Negligible
และความไวในการ
คอมพาร์ตเมนท์
ตรวจจับสัญญาณทาง
คลินิก
2. ประสิทธิผลของ
มาตรการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
ของการกักกันก่อนการ
ขนส่งและ
3. ระยะเวลากักกัน

ฟาร์มต้นทางมีระบบการ
จัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพทีม่ ีประสิทธิภาพ และ — หลักฐานของการปลอด
ติดตามการผลิตสุกรอย่างต่อ
เนือ่ งโดยใช ก้ ารจัดการสุขภาพ — ASFV;
โปรแกรมการเฝ ้าระวัง การ
ฝูงสัตว์แบบอิเล็กทรอนิกส ์ ไม่
ตรวจจั
บอย่างรวดเร็วส�ำหรับ
เคยมีหลักฐานของ ASFV ใน
ASFV
ทีม่ คี วามไว ทันเวลา
ฟาร์มหรือในบริเวณใกล้เคียง
และเป
น
็ ตัวแทนทีเ่ พียงพอ
หรือเครือข่ายการติดต่อ
ÎÎ นโยบายน�ำเขา้ สุกรมีชีวติ จาก
คอมพาร์ตเมนท์ทไี่ ด้รับการ
รับรองว่าปลอด ASF เท่านั้น
ฟาร์มด�ำเนินการระบบการ
จัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพทีม่ ีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ช่วยลดความเสีย่ งของการ
แพร่กระจายของเชือ้ โรค
ระหว่างส่วนต่างๆ ของฟาร์ม

โอกาสที่สุกรที่ติดเชื้อ
ASFV อย่างน้อยหนึ่งตัว
จะตรวจแล็บเป็นลบหรือ
ไม่พบอาการทางคลินิกใน
ระหว่างการตรวจกักกัน
ก่อนขนย้าย ขึ้นอยู่กับ
การกักสัตว์
ก่อนการ
เคลื่อนย้ายที่
ฟาร์มต้นทาง
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No change

ÎÎ นโยบายจูงใจให้ผู้ขนส่งส่ง
รายงานสุกรทีส่ งสัย
ÎÎ นโยบายที่จะใช ย้ านพาหนะ
และพนักงานเฉพาะของ
คอมพาร์ตเมนท์ขนส่งเท่านัน้

No change

ÎÎ นโยบายเพือ่ ให้แน่ ใจว่าระยะ
เวลากักกันก่อนเขา้
คอมพาร์ตเมนท์นานเพียงพอ
คือ
— ในสถานทีเ่ ช่น อย่างน้อย 15
วัน
— น�ำไปใช อ้ ย่างสม�่ำเสมอ
ÎÎ นโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าสุกร
ตัวใหม่ทกี่ ักแยกไว้จะได้รับ
การทดสอบด้วยการทดสอบ
ASFV ทีม่ คี วามไวสูง

No change
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ภาคผนวก 12

ตัวอย่างของเกณฑ์ตามผลลัพธ์
ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

แ

ม้ว่าเนื้อหาของแนวทางปฏิบัติไม่ได้
ก�ำหนดไว้ ภาคผนวกนีจ้ ะให้คำ� แนะน�ำ
ที่เฉพาะเจาะจง ที่มุ่งเน้นไปที่เกณฑ์
และข้อก�ำหนดที่จะปฏิบัติตามโดย
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF โดย
ค�ำนึงถึงแนวคิดเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ
ตามผลลัพธ์ ตาม Articles 4.5.2. และ 4.5.3.
ของ Terrestrial Code ภาคผนวกนี้แสดงตัวอย่าง
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับ
ปัจจัยทางกายภาพ เชิงพื้นที่ และโครงสร้างพื้น
ฐานทีน่ ำ� ไปสูส่ ถานะความปลอดภัยทางชีวภาพของ
คอมพาร์ตเมนท์ และโดยการขยาย การแยกทาง
ระบาดวิทยาของส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพาร์ตเมนท์
ตามทีร่ ะบุไว้ในบทความทีก่ ล่าวถึงข้างต้น สิง่ เหล่านี้
จะต้องก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในรายละเอียดส�ำหรับ
ทุกคอมพาร์ตเมนท์
ค�ำแนะน�ำเหล่านี้อิงจากการผสมผสานระหว่าง
วารสารที่ผ า่ นการตรวจสอบโดยผู เ้ ชี่ยวชาญและ
เอกสารนโยบายจาก FAO และ OIE และพวกเขา

ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ แต่ผู้จัดการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัด
ตั้งคอมพาร์ตเมนท์ควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลเพิ่ม
เติมและค�ำแนะน�ำจากผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับแนวทาง
ปฏิบตั ดิ า้ นความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึง่ เหมาะสม
ทีส่ ดุ ส�ำหรับสถานการณ์เฉพาะของคอมพาร์ตเมนท์
[18; 21; 64; 100]
นอกจากนีย้ งั มีเครือ่ งมือออนไลน์ เช่น Biocheck.
ugent ซึง่ จะแนะน�ำการประเมินความปลอดภัยทาง
ชีวภาพทัว่ ไปในฟาร์มสุกร สามารถใช้เพือ่ เสริมแต่ไม่
สามารถแทนทีแ่ นวทางทีอ่ ธิบายไว้ในแนวทางปฏิบตั ิ
เหล่านี้ เนือ่ งจากไม่ได้ออกแบบมาเพือ่ แก้ไขปัญหา
ความเสี่ยงเฉพาะ และอย่างหลังก็เป็นสิ่งจ�ำเป็น
ส�ำหรับการตอบสนองความต้องการของผูร้ บั ผลผลิต
จากคอมพาร์ตเมนท์
โปรดทราบว่าภาคผนวกนี้เป็นเพียงชุดตัวอย่าง
ส�ำหรับเกณฑ์ตามผลลัพธ์เท่านัน้ และไม่ควรถือเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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ข้อก�ำหนดทางโครงสร้างและทางกายภาพ
g  โครงสร้างพื้นฐานของคอมพาร์ตเมนท์และการจัดการและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพจะ

ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แยกสถานที่ของคอมพาร์ตเมนท์ออกจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ

ที่ตงั ้ สถานที่
g  ต�ำแหน่งของคอมพาร์ตเมนท์ที่ปลอด

ASF ควร
อยู่ห่างจากแหล่งที่อยู่อาศัยของสุกรป่าหรือสุกร
เร่ร่อนหรือพื้นที่ก�ำจัดของเสียที่อาจดึงดูดสุกรป่า
และสุกรบ้านที่เลี้ยงแบบปล่อยได้ เนินเขา ภูเขา
และแม่น�้ำอาจมีบทบาทในการลดความเสี่ยงของ
การแพร่เชื้อ [101]

g  ท�ำเลควรไม่มีฟาร์มสุกรภายในระยะ

3 กม. จาก
คอมพาร์ตเมนท์ [25] หากไม่สามารถท�ำได้ จะต้อง
พิจารณาฟาร์มภายในรัศมีนี้ในการประเมินความ
เสี่ยงและมาตรการลดผลกระทบ

g  สถานที่ไม่ควรอยู่ภายใน

1 กม. จากบริเวณที่ทิ้ง
ขยะหรือหลุมฝังกลบ ปศุสัตว์ ถนนสายหลัก หรือ
โรงฆ่าสัตว์ หรือโรงงานแปรรูป [25]

g  ต�ำแหน่งของคอมพาร์ตเมนท์ควรค�ำนึงถึงความ

ใกล้ชดิ กับพืชพันธุท์ อี่ าจเป็นแหล่งเพาะพันธุเ์ ห็บได้
เช่น พื้นที่แอ่งน�้ำและเป็นพุ่ม หากพบเห็บใกล้พืช
พรรณดังกล่าว คอมพาร์ตเมนท์จะต้องมีมาตรการ
เพื่อให้แน่ใจว่าลดความเสี่ยงโดยรวมของ ASFV
[101]

แผนผังของสถานที่
g  คอมพาร์ตเมนท์ปลอด

ASF ต้องก�ำหนดพื้นที่
'สะอาด' และ 'สกปรก' อย่างชัดเจนส�ำหรับทั้ง
บุคลากรและผูเ้ ยีย่ มชมในทุกส่วนประกอบ สิง่ นีค้ วร
น�ำไปใช้แยกห้องเปลีย่ นเสือ้ ผ้าและห้องอาบน�ำ้ และ
ทุกพืน้ ทีภ่ ายในขอบเขตของคอมพาร์ตเมนท์ [101]

g  คอมพาร์ตเมนท์ปลอด

ASF ต้องล้อมรอบด้วยรั้ว
ทีแ่ ข็งแรงและมีทางเข้าทีป่ ดิ ไว้เพือ่ ควบคุมการเข้า
ถึงโดยบุคลากร ผู้มาเยี่ยม และยานพาหนะ [25]
ส่วนประกอบของคอมพาร์ตเมนท์ในที่ต่างๆ ควร
มีรวั้ ของตัวเอง พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการ
ท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่เหมาะสม

g  การเข้าไปในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF หรือหน่วย

การท�ำงานหรือหน่วยย่อยควรถูกควบคุมโดยรั้ว
เพือ่ ความปลอดภัยทางชีวภาพ ทางเข้าหลักควร
ติดตั้งประตูล็อคนิรภัย กริ่ง และระบบสื่อสารสอง
ทางส�ำหรับผู้มาเยี่ยมและบุคลากรเพื่อแจ้งการมา
ถึง [25]

g  พื้นที่จอดรถควรอยู่นอกรั้วรอบนอกห่างจากพื้นที่

ปลอดภัยทางชีวภาพ และต้องได้รับการออกแบบ
ให้คำ� นึงถึงความเสีย่ งจากการปนเปือ้ นข้ามระหว่าง
การเยี่ยมชมและยานพาหนะในฟาร์ม [4]

g  จะต้องมีป้ายชัดเจนที่ประตูหรือบริเวณที่จอดรถ

เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าที่ได้รับอนุญาตผ่าน
พื้นที่ลงชื่อเข้าใช้ส่วนกลาง [25; 101].

g  ส่วนประกอบของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ควร

มีทางเข้าออกเพียงทางเดียว และส�ำนักงานลงชื่อ
เข้าใช้จากส่วนกลาง ใกล้กับขอบเขตและทางเข้า
แต่อยูห่ า่ งจากพืน้ ทีป่ ลอดภัยทางชีวภาพพอสมควร
[25]

g  แผนผังของคอมพาร์ตเมนท์ทป
ี่ ลอด ASF ควรเป็น

แบบที่ส�ำนักงาน ที่เก็บอาหาร และหน่วยแยกตั้ง
อยู่ใกล้กับทางเข้า และอยู่ห่างจากคอกหลักพอ
สมควร [25; 101].

g  การออกแบบคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF หรือส่วน

ประกอบต่างๆ ที่กระจายกันอยู่ต้องอนุญาตให้มี
การส่งมอบของโดยไม่ต้องให้รถเข้าไปในสถานที่
หากไม่สามารถท�ำได้ พืน้ ทีข่ นถ่ายควรวางห่างจาก
พืน้ ทีป่ ลอดภัยทางชีวภาพอย่างน้อย 20 เมตร [101]

g  ห้ามยานพาหนะส�ำหรับรวบรวมสัตว์ที่ตายแล้ว

เข้าไปในสถานประกอบการ
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g  การเลีย
้ งสุกรควรได้รบั การออกแบบให้คอกพ่อ

พันธุ์หรือบริเวณผสมพันธุ์อยู่ห่างจากทางเข้า
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ คอกแม่สกุ รพักท้อง คอก
คลอด คอกหย่านม คอกส�ำหรับเลี้ยงลูกสุกร
และสุดท้ายคือโรงเรือนสุกรทีม่ ขี นาดตามตลาด
ต้องการ แยกจากกันโดยเว้นระยะห่างและ/หรือ
แบ่งโดยมีผนังกั้น [102]

g  การเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยทางชีวภาพต้องมีส่ิง

อ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าและ
สุขอนามัย รวมทั้งห้องอาบน�้ำ สิ่งกีดขวางทาง
กายภาพซึง่ ประกอบด้วยห้องต่างๆ จะต้องผ่าน
ห้องน�้ำก่อนจะเข้าสู่โซนความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ [25]

g  ทุกหน่วยผลิตในคอมพาร์ตเมนท์ตอ
้ งได้รบั การ

พิจารณาว่ามีความปลอดภัยทางชีวภาพและต้อง
มีอ่างจุม่ เท้าที่ทางเข้า [101]

อาคาร
g  อาคารทัง้ หมดภายในขอบเขตของคอมพาร์ตเมนท์

g  อุปกรณ์ส�ำหรับท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อยาน

g  ส่ ว นประกอบทั้ ง หมดภายในขอบเขตของ

g  เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อาหารหกล้น

ปลอด ASF หรือหนึ่งในหน่วยการท�ำงานหรือ
หน่วยย่อยของอาคารจะต้องท�ำด้วยวัสดุกอ่ สร้าง
ที่ทนทานและกันความชื้น ซึ่งสามารถล้างและ
ฆ่าเชื้อได้ [36]
คอมพาร์ตเมนท์ทปี่ ลอด ASF จะต้องเชือ่ มโยง
กันด้วยทางเดินทีป่ ดิ ไว้ ถ้าเป็นไปได้ หากไม่เป็น
เช่นนั้น จะต้องจัดท�ำข้อก�ำหนดด้านสุขอนามัย
แยกกันที่ทางเข้าอาคารแต่ละแห่ง [25]

g  ทางเข้า ทางออก และพืน
้ ทีเ่ ดินทัง้ หมดระหว่าง

สถานทีภ่ ายในขอบเขตของคอมพาร์ตเมนท์ตอ้ ง
ติดตั้งแยกกับที่เป็นคอนกรีต [25]

g  ช่องระบายอากาศและการระบายอากาศของ

อาคารภายในขอบเขตของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด
ASF จะต้องได้รบั การป้องกันอย่างเพียงพอโดย
โครงสร้างทีอ่ อกแบบเพือ่ ป้องกันการเข้ามาของ
สัตว์ฟันแทะและแมลง [25]

g  ยานพาหนะและเครือ
่ งจักรทีเ่ ป็นของและควบคุม

โดยคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF อย่างสมบูรณ์
อาจถูกเก็บไว้ภายในขอบเขตของคอมพาร์ตเมนท์
ยานพาหนะของผูม้ าเยีย่ ม พนักงาน และทีป่ รึกษา
จะต้องจอดไว้ข้างนอก [25]

g  จะต้องมีสถานทีซ
่ กั ล้างทีก่ ำ� หนดไว้ภายในขอบเขต

ของคอมพาร์ตเมนท์หรือส่วนประกอบของ
คอมพารต์ เมนท์ ส�ำหรับล้างรถทุกคันและ
เครือ่ งจักรทีใ่ ช้งานหนัก สิง่ อ�ำนวยความสะดวก
นีค้ วรปิดไว้ ได้รับความร้อนและมีแสงสว่างเพียง
พอ โดยมีพื้นผิวเป็นคอนกรีต [25]

พาหนะและเครื่องจักรต้องสามารถเข้าถึงพื้นที่
ทีเ่ ป น็ ซอกหลืบของยานพาหนะ/เครือ่ งจักร และ
สามารถส่งแรงดันน�้ำที่เพียงพอเพื่อขจัดโคลน
รวมทั้งพ่นฆ่าเชื้อ [25]
ต้องติดตั้ง
ระบบของถังป้อนอาหารและเครื่องป้อนแบบ
สว่านทีไ่ ด้รบั การดูแลอย่างดีบนคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF คอมพาร์ตเมนท์การจัดเก็บและ
แจกจ่า ยอาหารสัตว์ [25] ผู้ประกอบการ
คอมพาร์ตเมนท์ควรด�ำเนินการประเมินความ
เสี่ยงอย่างครอบคลุม โดยค�ำ นึงถึงปัจจัย
ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น [36]

g  โปรโตคอลการจั ด การต้ อ งมี ก ารแนะน� ำ ย�้ ำ

เตือนไว้เสมอว่าห้ามไม่ให้ประตู/ประตูเข้า
คอมพาร์ตเมนท์เปิดทิง้ ไว้และ/หรือไม่มกี ารดูแล
[36]

g  โปรโตคอลการจัดการต้องมีการเน้นย�้ำเสมอ

เพือ่ ป้องกันการสะสมของดึงดูดสุกรป่าหรือสุกร
เร่ร่อนหรือพาหะอื่นๆ เช่นอาหารที่หกล้นและ
ซากสัตว์ที่มิได้ปกคลุม [36]
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การควบคุมสิ่งน�ำเข้า
อาหารสัตว์
g  ควรห้ า มการเลี้ ย งสั ต ว์ ด ้ ว ยเศษอาหารภายใน

คอมพาร์ตเมนท์ โดยมีขั้นตอนและระเบียบการที่
เกี่ยวข้อง [103]

g  อาหารส�ำหรับคอมพาร์ตเมนท์ควรได้รบ
ั จากแหล่ง

ที่สะอาด ปราศจาก ASFV และขนส่งในรถบรรทุก
ที่สะอาด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารทั้งหมด
ได้รบั การก�ำหนดสูตรอย่างเหมาะสมเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการสารอาหารระดับมหภาคและจุลภาค
ของสุกรเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพที่เป็น
อันตราย [22]

g  ซั พ พลายเออร์ อ าหารสั ต ว์ ค วรจั ด ท� ำ โปรแกรม

HACCP เพื่ อ รั บ รองคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
พร้อมข้อก�ำหนดที่ชัดเจนส�ำหรับกระบวนการผลิต
ซัพพลายเออร์อาหารสัตว์ที่มีใบรับรององค์กร
มาตรฐานสากล เช่น ISO 9000 ซึง่ ระบุถงึ มาตรฐาน
การผลิตระดับสูงทีผ่ า่ นการตรวจสอบแล้ว [22; 36]

g  ผู ้ ป ระกอบการคอมพาร์ ต เมนท์ ค วรขอให้

ซัพพลายเออร์อาหารสัตว์ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ขั้นตอน/การทดสอบ (เช่น โปรโตคอลและความถี่
ของการทดสอบ) ที่น�ำไปใช้เพื่อพิสูจน์ว่าส่วนผสม
ต้นทางไม่ได้ปนเปื้อน [22]

g  ผูป
้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์อาจสร้างกลไกในการ

รวบรวมตัวอย่างอาหารสัตว์สำ� หรับการทดสอบเป็น
ระยะส�ำหรับการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น [22]

g  ควรมี โ ปรโตคอลเกี่ ย วกั บ วิ ธี เ ก็ บ อาหารใน

คอมพาร์ตเมนท์ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม โดยได้
รับการป้องกันจากการปนเปือ้ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ [36]

g  ควรน�ำอาหารสัตว์ที่หกออกตามขั้นตอนที่ก�ำหนด

ไว้ [53]

สุกร
g  สุกรตัวใหม่ควรได้มาจากแหล่งปลอด

ASF และ
ขนส่งในรถบรรทุกที่สะอาด ควรฆ่าเชื้อห้องเก็บ
สัมภาระของรถก่อนโหลดสัตว์ สุกรควรมาถึงฟาร์ม
ด้วยการขนส่งเฉพาะ หมายความว่าสัตว์ทั้งหมด
บนยานพาหนะนั้นมีไว้ส�ำหรับฟาร์มนั้น ควรมีขั้น
ตอนในการตรวจสอบและรับรองแหล่งทีม่ าและการ
ขนส่งที่ปราศจาก ASF [22; 36]

g  ต้องพัฒนาระบบเพือ
่ บันทึกและติดตามแหล่งทีม่ า

และการเคลื่อนย้ายของสุกรทั้งหมดที่น�ำเข้ามาใน
คอมพาร์ตเมนท์ [36]

g  สุกรที่มาจากนอกคอมพาร์ตเมนท์ควรแยกและ

กักกันก่อนน�ำเข้ามา สิง่ อ�ำนวยความสะดวกในการ
กักกันควรมีการแยกทางกายภาพที่เหมาะสมจาก
ส่วนอืน่ ๆ ของคอมพาร์ตเมนท์ และท�ำความสะอาด
และฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึงก่อนน�ำสุกรเข้าสู่บริเวณดัง
กล่าว ความครบถ้วนของการกักสัตว์และการรับ
สุกรควรมีการก�ำหนดและจัดท�ำเป็นเอกสารไว้อย่าง
ชัดเจน ขอแนะน�ำให้กักกันอย่างน้อย 30 วันเต็ม
[22; 32; 36]

g  ควรท�ำการทดสอบในห้องปฏิบต
ั กิ ารในช่วงกักสัตว์

เพื่อแสดงให้เห็นว่าสุกรตัวใหม่ปราศจาก ASF ขอ
แนะน�ำให้ท�ำการทดสอบไวรัสและซีรัมวิทยาอย่าง
น้อย 21 วันหลังจากสุกรเข้าสู่การกักและให้มีผล
ลบ [32; 36]

g  พนักงานทีท
่ ำ� งานในสถานกักสัตว์ไม่ควรมีการสัมผัส

โดยตรงกับสุกรหรือบุคลากรในพื้นที่อื่นๆ ของ
คอมพาร์ตเมนท์ตลอดระยะเวลากัก และควรมีชุด
คลุม รองเท้าบูต และอุปกรณ์อื่นๆ แยกต่างหาก
ซึ่งไม่สามารถใช้ในพื้นที่อื่นได้ [22; 36]

ส่ ว นที่ 2

ภา คผนวก และเครื่ องมื อ

วัสดุรองพืน้
พร้อมข้อก�ำหนดที่
ชัดเจนส�ำหรับกระบวนการผลิต และควรได้มาจาก
แหล่งที่สะอาด ปราศจาก ASFV และขนส่งในรถ
บรรทุกที่สะอาด [22; 36]

g  ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ควรมีกลไกในการ

g  ผู ป
้ ระกอบการคอมพาร ต์ เมนท ค์ วรขอให้

รองพืน้ ในสภาวะทีเ่ หมาะสมในคอมพาร์ตเมนท์ ซึง่
ได้รับการป้องกันจากการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
[36]

g  ควรระบุชนิดของวัสดุรองพืน
้

ซัพพลายเออร์วัสดุรองพืน้ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ขั้นตอน/การทดสอบ (เช่น ระเบียบวิธีและความถี่
ของการทดสอบ) ที่ด�ำเนินการเพื่อพิสูจน์ว่าส่วน
ประกอบต้นทางไม่ได้ปนเปื้อน [22]

รวบรวมตัวอย่างวัสดุรองพื้นส�ำหรับการทดสอบ
เป็นระยะๆ ส�ำหรับการปนเปือ้ นทีอ่ าจเกิดขึน้ [22]

g  ควรมีโปรโตคอลส�ำหรับการจัดเก็บและทดสอบวัสดุ

น�้ำ
g  ไม่ควรใช้นำ�้ ผิวดินเพือ
่ วัตถุประสงค์ใดๆ ควรใช้นำ�้

ทีผ่ า่ นการบ�ำบัดหรือน�้ำประปา [53]

g  เครื่องให้น�้ำแบบนิปเปิ้ลเฉพาะตัวดีกว่าเครื่องให้

น�้ำแบบถ้วยเพื่อป้องกันการแพร่โรค [22]

g  ควรใช้คลอรีนในน�ำ้ ดืม
่ โดยมีการทดสอบเป็นประจ�ำ

เพือ่ ตรวจสอบประสิทธิภาพของคลอรีน ซึง่ สามารถ
ท�ำได้โดยใช้ชุดอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจน�้ำในสระว่ายน�้ำ
[22]

สิ่งเบ็ดเตล็ดที่นำ� เข้า
g  ปัจจัยการผลิตเบ็ดเตล็ดอืน
่ ๆ ควรได้มาจากแหล่ง

ที่สะอาด ปราศจาก ASFV และขนส่งในรถบรรทุก
ที่สะอาด และควรระบุประเภทของผลิตภัณฑ์ โดย
มีขอ้ ก�ำหนดทีช่ ดั เจนส�ำหรับกระบวนการผลิต [22;
36]

g  ผู ป
้ ระกอบการคอมพาร ต์ เมนท ค์ วรขอให้

ซัพพลายเออร์ให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับขัน้ ตอน/
การทดสอบ (เช่น โปรโตคอลและความถี่ของการ
ทดสอบ) ที่ด�ำเนินการเพื่อพิสูจน์ว่าแหล่งที่มาของ
ปัจจัยการผลิตไม่ถูกปนเปื้อน [22]

g  ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ควรมีกลไกในการ

รวบรวมตัวอย่างทีเ่ กีย่ วข้องส�ำหรับการทดสอบเป็น
ระยะๆ ส�ำหรับการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น [22]

g  ควรมีโปรโตคอลเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บปัจจัยการ

ผลิตในสภาวะที่เหมาะสมในคอมพาร์ตเมนท์ ซึ่ง
ได้รับการป้องกันจากการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้
[36]

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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ความปลอดภัยทางชี วภาพภายใน
การจัดการสุขภาพสุกร
หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพควรน�ำไป
ใช้กับโรคสุกรและการจัดการการผลิตในโปรแกรม
ความปลอดภัยด้านอาหารในฟาร์มส�ำหรับ:
g  ความเชื่อมั่นของผู บ
้ ริโ ภคในคุณภาพและความ

ปลอดภัยของแหล่งอาหาร

g  ผลผลิตของสัตว์ทม
ี่ สี ขุ ภาพดี
g  สวัสดิภาพสัตว์
g  ประสิทธิภาพและความสามารถในการท�ำก�ำไรของ

ผูผ้ ลิตเนือ้ สุกร

ความปลอดภัยทางชีวภาพประกอบด้วยการกระท�ำ
สามชุดและองค์ประกอบทีท่ บั ซ้อนกัน กล่าวคือ การ
แบ่งแยกทางชีวภาพ (bio-exclusion) การป้องกัน

ทางชีวภาพ (bio-containment) และการจัดการ
ทางชีวภาพ (bio-management) วัตถุประสงค์ของ
คอมพาร์ตเมนท์จะก�ำหนดว่าองค์ประกอบทั้งสามนี้
ผสมผสานเข้ากับแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ
อย่างไร [25]
ควรใช้แนวทาง HACCP ในกลยุทธ์ส�ำหรับการ
วางแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ การระบุจุด
ควบคุมวิกฤตควรอยู่บนพื้นฐานของความรู้จากวิธี
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ สิง่ พิมพ์ทผี่ า่ นการตรวจ
สอบโดยผูม้ คี วามรู ้ และประสบการณ์ในสาขานัน้ ๆ
ในระยะเริ่มต้นของการวิเคราะห์อันตราย ควรรวม
การสัมภาษณ์และข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่าง
ละเอียดเพื่อลดความเป็นไปได้ที่จุดควบคุมวิกฤต
จะถูกมองข้าม [25]

ระบบ ALL-IN/ALL-OUT
g  หากระบบการผลิตสามารถกระท� ำได้

สุกรใน
คอมพาร์ตเมนท์ควรถูกย า้ ยเป น็ กลุม่ เดียวในวัย
เดียวกันและในเวลาเดียวกัน (เช่น ฝูงเดียวกัน) ใน
ลักษณะ all-in/all-out ในแต่ละขั้นตอนของการ
ผลิต (เช่น การหย่านม คอกอนุบาล สุกรรุน่ และ
สุกรระยะขุน) เมือ่ เกิดเป น็ ชุดเฉพาะ ไม่ควรผสม
สุกรอายุน ้อยกับสุกรแก่และในทางกลับกัน

g  ระหว่างสุกรแต่ละชุดต้องท�ำความสะอาดและฆ่าเชือ
้

คอกหรือโรงเรือนอย่างละเอียดถี่ถ้วน แนะน�ำให้ใช้
น�้ำร้อนแรงดันสูงและน�้ำยาซักผ้าเพื่อจุดประสงค์นี้
ถ้าเป็นไปได้ ควรปล่อยให้สถานที่นั้นแห้งสนิทและ
ว่างเป็นเวลา 2-3 วันก่อนน�ำสุกรชุดต่อไปเขา้ มา
ควรค�ำนึงถึงความเป็นไปได้ที่ ASFV จะแพร่กระจาย
จากละอองลอยจากน�้ำแรงดันสูง [18; 25]

รหัสสีของอุ ปกรณ์
g  ควรแยกสุกรแต่ละชุดออกจากกันโดยก�ำหนดพืน
้ ที่

เฉพาะด้วยสีทตี่ า่ งกัน ตัวอย่างเช่น พืน้ ทีค่ ลอดสุกร
ควรมีแปรงและพลัว่ สีเฉพาะ (เช่น สีแดง) วิธนี ที้ ำ� ให้
เห็นการละเมิด SOP ในทันที [26]

g  การสวมรองเท้าบูตสีต่างๆ

ในแต่ละพื้นที่ช่วยลด
ความเสีย่ งของการกระจายเชือ้ โรคโดยลดการแพร่
ของอุจจาระ ข้อผิดพลาดของพนักงานสามารถตรวจ
พบได้งา่ ยด้วยวิธนี ี้ เมือ่ มีคนใส่สผี ดิ บริเวณทีไ่ ม่ถกู
ต้อง [26]
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การท�ำความสะอาดและการฆ่าเชื้ อ
3. ใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมส�ำหรับ ASFV ตาม
รายการด้านล่าง กับพื้นและผนังของสถานที่
และอุปกรณ์ ให้เวลาสัมผัสทีเ่ พียงพอเพือ่ ให้สาร
ฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพ ตามประเภทของสารฆ่า
เชื้อที่ใช้ ตามด้วยการท�ำให้แห้ง ควรใช้สารฆ่า
เชื้อที่มีประสิทธิภาพต่อสารอินทรีย ์

g  ควรท�ำความสะอาดเบื้องต้นก่อนใช้สารฆ่าเชื้อทุก

ครัง้ ควรใช้แปรงขัดด้วยสารละลายผงซักฟอกเพือ่
ท�ำความสะอาดพื้นผิวและวัตถุที่ปนเปื้อนเพื่อการ
ฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ [104]

g  ควรใช้นำ�้ ยาฆ่าเชือ
้ ทีเ่ ตรียมไว้ใหม่ และควรให้เวลา

สัมผัสที่เพียงพอเพื่อให้การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพ
ตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต [104]

g  ต้องมีระเบียบวิธีการท�ำความสะอาดและฆ่าเชื้อที่

ก�ำหนดไว้สำ� หรับสถานที่ ยานพาหนะ และอุปกรณ์
ทั้งหมด [25]

4. ปล่อยคอกว่างไว้ 2 ถึง 3 วัน ถ้าเป็นไปได้ [18]
g  ควรมีค�ำแนะน�ำเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับวิธี

การใช้สารฆ่าเชื้อที่เหมาะสมส�ำหรับพื้นที่ อุปกรณ์
และ/หรือสิง่ อ�ำนวยความสะดวกเฉพาะ สารฆ่าเชือ้
ที่แนะน�ำส�ำหรับ AFSV แสดงอยู่ด้านล่าง [36;
104]:

g  การท�ำความสะอาดและฆ่าเชือ
้ คอกสัตว์เป็นประจ�ำ

ควรปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ขจัดมูลสัตว์ ขยะมูลฝอย สิ่งสกปรกและฝุ่น
ละอองทีเ่ กาะติดออกจากพืน้ และผนังของสถาน
ประกอบการ และรื้ออุปกรณ์
2. ชะล้างคอกสัตว์และอุปกรณ์ก่อนล้างแช่ด้วยผง
ซักฟอกที่เหมาะสม แนะน�ำให้ใช้เครื่องฉีดน�้ำ
แรงดันสูงเพือ่ ท�ำความสะอาดโรงเลีย้ งสุกร การ
ใช้นำ�้ ร้อนสามารถเร่งกระบวนการท�ำความสะอาด
ได้ กระบวนการท�ำความสะอาดจะต้องขจัดสิ่ง
สกปรกและอุจจาระที่มองเห็นได้ทั้งหมด ควร
ให้เวลาเพียงพอส�ำหรับการท�ำให้แห้งหลังจาก
ท�ำความสะอาด

v
v
v

v
v
v
v
v
v

คลอรีน (โซเดียมไฮโปคลอไรท์)
ไอโอดีน (potassium tetraglicine triiodide)
สารประกอบควอเทอร์นารีแอมโมเนียม
(didecyldimethylammonium chloride)
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (VPHP)
อัลดีไฮด์ (ฟอร์มาลดีไฮด์)
กรดอินทรีย์
กรดออกซิไดซ์ (กรดเปอร์อะซิติก)
ด่าง (แคลเซียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์)
อีเธอร์และคลอโรฟอร์ม

การควบคุมสัตว์พาหะ
Ornithodoros spp. สามารถเป็นพาหะ
ส�ำหรับ ASF และดังนั้นจึงเป็นความเสี่ยงด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพส�ำหรับผู ป้ ระกอบการ
คอมพาร์ตเมนท์ ควรใช้การจัดการแมลงแบบ
บูรณาการเพื่อก�ำจัดเห็บในคอมพาร์ตเมนท์ [22]

g  เห็บพวก

g  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสุกรที่ไวต่อเชือ
้ ทั้งหมดอยู่ใน

คอกทีส่ ะอาด ไม่มไี ม้พมุ ่ และหญ้ายาว เพือ่ ลดความ
เสี่ยงของการสัมผัสเห็บ [105]

g  ด�ำเนินการตรวจสอบทุกวันเพื่อติดตามสุกรอย่าง

ใกล้ชดิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงฤดูเห็บ (ส่วนใหญ่
เป็นฤดูร้อน) ส�ำหรับการระบาดของเห็บ [105]

g  หากมีเห็บอยู่ในคอมพาร์ตเมนท์

ให้เก็บตัวอย่าง
เห็บเพือ่ การเฝ้าระวัง ASF ตาม Terrestrial Code
Chapter 1.5 และ Chapter 15.1.33 [32]

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —
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พนักงาน
g  พนักงานทุกคนควรปฏิบต
ั ติ าม SOPs อย่างเคร่งครัด

และเข้าใจแนวคิดเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับ ASFV [25]

g  จ�ำเป็นต้องมีการฝึกอบรมและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่

อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อการน�ำ SOP ไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขอแนะน�ำให้มีการประชุมพนักงาน
เป็นประจ�ำตลอดทั้งปี โดยให้พนักงานทุกคนเข้า
ร่วม [25]

g  ต้องมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับความสมบูรณ์

ของความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นระยะๆ [25]

g  ควรเน้นจุดควบคุมวิกฤตระหว่างการฝึกอบรมการ

ปฐมนิเทศส�ำหรับพนักงาน [36]

g  ควรค�ำนึงถึงทัศนคติของพนักงานเพื่อให้แน่ใจ

ว่าการด�ำเนินการตามแผนความปลอดภัยทาง
ชีวภาพมีประสิทธิผล การสาธิตกิจกรรมเชิงรุกเพือ่
ให้แน่ใจว่าพนักงานปฏิบตั ติ ามแผนความปลอดภัย
ทางชีวภาพอย่างเหมาะสมที่สุด [24]

g  ควรมีโปรแกรมการฝึกอบรมส�ำหรับพนักงานเพื่อ

ให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนมีความเข้าใจทีช่ ดั เจนใน
เรื่องต่อไปนี้ [25]:

วัตถุประสงค์ของ SOP เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
v ความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสุกรนอกที่ท�ำงาน
v ความเชือ
่ มโยงระหว่างการเพิม่ ประสิทธิภาพความปลอดภัย
ทางชีวภาพและประสิทธิภาพของสัตว์ การลดโรค ลดการ
ตาย ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนยา และการ
ปรับปรุงการประกันคุณภาพส�ำหรับห่วงโซ่การผลิตสุกร
v ห้ามต่อรองเกี่ยวกับกฎความปลอดภัยทางชีวภาพ
v ไม่ทนต่อการละเลยหรือเพิกเฉยต่อกฎความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ
v มีระบบติดตามตรวจสอบเพื่อระบุว่าพนักงานปฏิบัติตาม
ขั้นตอนความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัดหรือไม่
v จะด�ำเนินการตรวจประเมินอย่างสม�่ำเสมอเพื่อติดตาม
การด�ำเนินการตามขั้นตอนความปลอดภัยทางชีวภาพ
v มีวธ
ิ ตี รวจจับสัญญาณการปลอมแปลงหรือการเข้าถึงพืน้ ที่
ผลิตสุกรและฟาร์มโดยไม่ได้รับอนุญาต
v กลไกและระบบการรายงานส�ำหรับข้อกังวลใดๆ กิจกรรม
ที่น่าสงสัย และ/หรือสัญญาณของโรคที่ผิดปกติหรือการ
ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
v วิธีสังเกตสัญญาณโรคในฝูง
v ห้ามมิให้พนักงานรับประทานอาหารในบริเวณใดๆ ทีส
่ กุ ร
อาจจะกินอาหารมนุษย์ได้ [22; 25]
v

การเข้ามาและการเคลื่อนย้ายของพนักงาน
g  บุคลากรทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตอาจเข้าไปในคอมพาร์ตเมนท์

g  ควรมีขั้นตอนในการระบุพนักงานที่ท�ำงานในพื้นที่

g  บุคลากรทีไ่ ด้รบ
ั อนุญาตควรปฏิบตั ติ ามระเบียบการ

g  ควรมีค�ำแนะน�ำส�ำหรับเจ้าหน้าที่ในการใช้อ่างจุม
่

ได้หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการฆ่าเชื้อแล้ว เช่น
อาบน�ำ้ เปลีย่ นเสือ้ ผ้าและรองเท้าให้เรียบร้อย [22;
53]

และขั้นตอนและปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพทั้งหมดส�ำหรับการจ้างงาน
หรือข้อตกลงตามสัญญาก่อนเข้าสูค่ อมพาร์ตเมนท์
[53]

g  ควรมีบันทึกผู้เยี่ยมชมเพื่อติดตามการเข้าชมของ

ผูค้ นในพืน้ ที่ [53] ห้ามมิให้ผมู้ าเยีย่ มสัมผัสกับสุกร
หรือผลิตภัณฑ์สุกรอื่นนอกคอมพาร์ตเมนท์ภายใน
24 ชั่วโมงก่อนจะเข้าไปในคอมพาร์ตเมนท์ และผู้
มาเยีย่ มทุกคนควรปฏิบตั ติ ามระเบียบการทีก่ ำ� หนด
ไว้และขั้นตอนต่างๆ ในการเขา้ เยีย่ มชมเช่นเดียว
กับนโยบายส�ำหรับของใช้ส่วนตัวและอาหาร [36]

ต่างๆ ของคอมพาร์ตเมนท์ และเพื่อระบุพื้นที่ที่
สอดคล้องกันในส่วนที่พวกเขาสามารถหรือไม่
สามารถเข้าถึงได้ [36]

เท้า ล้างมือ หรือสถานทีฆ่ า่ เชือ้ มือเพือ่ ป้องกันการน�ำ
โรคหรือการติดเชื้อ โดยระบุประเภท ความเข้มข้น
และข้อก�ำหนดในการต่ออายุของสารฆ่าเชื้อทีใ่ ช ้
[36]
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อุ ปกรณ์ท่ีนำ� กลับมาใช้ใหม่
g  รายการของอุปกรณ์ทเี่ กีย
่ วข้องและต�ำแหน่งและราย

ละเอียดของขัน้ ตอนการท�ำความสะอาดและฆ่าเชือ้
ทีเ่ กีย่ วข้องควรระบุไว้ [36]

g  ควรระบุสถานทีแ
่ ละวิธกี ารจัดเก็บอุปกรณ์หลังการ

ฆ่าเชือ้ และก่อนใช้งานเพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ น [36]

การขนส่ง
ลานขึ้น-ลงสัตว์
g  การก�ำหนดและต�ำแหน่งของลานลงสัตว์ควรพิจารณา

อย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่ายานพาหนะใดๆ ที่
ขนถ่ายสุกรหรือวัสดุอนื่ ๆ จะถูกเก็บไว้ทดี่ า้ นสกปรก
ของโรงงาน [22]

g  วัสดุทใี่ ช้สำ� หรับลานขึน
้ -ลงสัตว์ตอ้ งท�ำความสะอาด

และฆ่าเชือ้ ได้งา่ ย พนักงานท�ำความสะอาดอุปกรณ์

และสถานที่ขึ้น-ลงสัตว์ควรท�ำในตอนท้ายของวัน
เพือ่ ทีบ่ คุ ลากรจะได้ไม่ตอ้ งกลับเข้าไปในอาคารใน
วันเดียวกัน [22]
g  พนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำงานในการขนส่ง

สุกรไม่ควรเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฟาร์มอื่นๆ
หรือที่เลี้ยงสุกรภายในคอมพาร์ตเมนท์ [3]

ยานพาหนะ
g  รถยนต์ควรเป็นของคอมพาร์ตเมนท์เท่านั้น
g  ขอแนะน�ำให้กำ� หนดยานพาหนะส�ำหรับงานต่างๆ

โดยเฉพาะ [22]

g  ควรใช้รถบรรทุกส่งของเพื่อขนถ่ายสินค้าโดยไม่

ต้องเข้าไปในบริเวณที่เลี้ยงสุกร [25]

g  ยานพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่งสุกร เช่นเดียวกับยาน

พาหนะอืน่ ๆ ต้องได้รบั การท�ำความสะอาดและฆ่า
เชื้อก่อนและหลังการใช้งานแต่ละครั้ง รถบรรทุก
ขนส่งขากลับที่ส่งคืนที่ขนถ่ายสุกรต้องได้รับการ
ท�ำความสะอาดและฆ่าเชือ้ ในสถานทีก่ อ่ นออกเดิน
ทาง [25]

g  ควรระบุที่ตั้งของสถานที่ฆ่าเชื้อยานพาหนะ

หาก
จ�ำเป็นต้องน�ำยานพาหนะเข้าสู่พื้นที่การผลิต ควร
มีมาตรการในการขจัดสิ่งปนเปื้อน/ฆ่าเชื้อยาง
บังโคลน และซุ้มล้อ ในบริเวณที่ก�ำหนด รวมทั้ง
ห้องโดยสาร [36]

g  ขัน
้ ตอนทีแ่ นะน�ำส�ำหรับการท�ำความสะอาดและฆ่า

เชื้อยานพาหนะขนส่ง:

1. น�ำวัสดุรองนอนและเศษขยะขนาดใหญ่ออกให้หมด
ก่อนเข้าสู่พื้นที่ล้าง
2. ใช้ผงซักฟอกเพือ่ ลดเวลาในการล้างโดยการคลาย
สิ่งสกปรก ใช้น�้ำยาซักฟอกที่แรงดันต�่ำและท�ำให้
ทั้งคันรถเปียกชุ่มในคราวเดียวและรอเวลาเพื่อให้
สิ่งสกปรกหลุดออก อย่างไรก็ตาม อย่าให้สบู่แห้ง
มิฉะนั้นจะล้างออกได้ยากขึ้น
3. เริ่มล้างและท�ำความสะอาดรถพ่วงจากบนลงล่าง
รวมทั้งหัวเก๋งพ่วง
4. ล้างและท�ำความสะอาดแต่ละชุดจากด้านหน้าไป
ด้านหลังและจากหลังคาลงมา โดยเริ่มจากชั้นบน
สุด ควรท�ำความสะอาดพืน้ ทีพ่ ว่ งและอุปกรณ์ทงั้ หมด
รวมทั้งทางลาดขนถ่าย แผงแยก ไม้พาย และ
รองเท้าบูต หลังจากการบรรทุกทุกครั้ง
5. หลังจากล้างรถเทรลเลอร์ทั้งภายในและภายนอก
แล้ว ให้ใช้ยาฆ่าเชื้อในอัตราเจือจางที่เหมาะสม
พร้อมเวลาสัมผัสที่เพียงพอ เริ่มต้นที่ด้านในของ
รถพ่วงและสิ้นสุดที่ด้านนอก ควรใช้น�้ำยาฆ่าเชื้อที่
แรงดันต�่ำ
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6. ท�ำความสะอาดภายในห้องโดยสาร รวมถึงการซัก
และฆ่าเชื้อพรมปูพื้น
7. หลังจากการฆ่าเชือ้ แล้ว ให้จอดรถบนทางลาดเพือ่
ให้นำ�้ ทีเ่ หลือทัง้ หมดสามารถระบายออกได้ ให้เวลา
เพียงพอส�ำหรับรถพ่วงให้แห้งสนิท [22]
g  ควรระบุประเภทและความเข้มข้นของสารฆ่าเชื้อที่

ใช้ส�ำหรับการฆ่าเชื้อในยานพาหนะ [22; 36] ควร
มีโปรโตคอลก�ำหนดและควบคุมพืน้ ทีท่ ผี่ ขู้ บั ขีส่ ามารถ
เข้าถึงได้ [36]

g  คนขับควรปฏิบต
ั ติ ามขัน้ ตอนในการติดต่อผูจ้ ดั การ

คอมพาร์ตเมนท์เมือ่ เดินทางมาถึง และไม่ควรสัมผัส
กับสุกรโดยตรงหรือโดยอ้อม [25; 36]
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g  หากจ�ำเป็นต้องให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้าเข้า

มายังคอมพาร์ตเมนท์ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
ความปลอดภัยทางชีวภาพทุกประการทั้งก่อนและ
หลังเข้าสถานที่ [25]

g  ต้องจัดเก็บบันทึกที่เหมาะสม

รวมถึงการขจัดสิ่ง
ปนเปือ้ น/การฆ่าเชือ้ ทีด่ ำ� เนินการ ณ สถานทีป่ ฏิบตั ิ
งานและบันทึกการเข า้ ออกของยานพาหนะอย่าง
ครอบคลุม โดยแสดงวันที่และเวลา ใบขับขี่ ชื่อผู้
ขับขี่ ฯลฯ [36]

g  ไม่ควรใช้ยานพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่งซากสัตว์หรือ

ของเสียทางชีวภาพในการขนส่งสุกรที่มีชีวิตหรือ
ผลิตภัณฑ์จากสุกรจนกว่าจะได้รับการท�ำความ
สะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม [53; 106]

การควบคุมสิ่งน�ำออก
ในฟาร์ม
g  ควรมีการเก็บบันทึกเกี่ยวกับสุกรเป็นประจ�ำ

ควร
มีระบบบันทึกและบันทึกการเคลื่อนย้ายของสุกร
รวมทั้งจ�ำนวนหน่วยเลี้ยงสุกรที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน
สุกรที่เกี่ยวข้อง และวันที่จัดส่ง [25; 107]

g  สุกรควรได้รับการระบุตัวตนอย่างถูกต้องส�ำหรับ

บันทึกการผลิตตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับ
ตลอดห่วงโซ่อปุ ทาน จ�ำเป็นต้องมีการท�ำเครือ่ งหมาย
ถาวรและเครื่องหมายประจ�ำตัวควรใช้งานได้ง่าย
และไม่ท�ำให้เจ็บปวด มองเห็นได้ชัดเจนในระยะ
ไกลและทนอุณหภูมิ วิธกี ารทีใ่ ช้กนั ทัว่ ไป ได้แก่ การ

ท�ำเครือ่ งหมายทีห่ โู ดยการบาก การสัก การติดแท็ก
หรือการท�ำเครื่องหมายตามร่างกาย (เช่น การตี
ตรา) [18]
g  ก่อนส่งสุกรไปยังโรงฆ่าสัตว์

สุกรทุกตัวควรท�ำ
เครือ่ งหมายด้วยหมายเลขรอยสักที่เหมาะสมบน
แต่ละขา เพือ่ ระบุแหล่งทีม่ าไปจนถึงโรงฆ่าสัตว์ รอย
สักควรวางอย่างเหมาะสมและควรอ่านได้ชัดเจน
บนซากทีแ่ ขวนอยูบ่ นแนวฆ่าหลังจากการก�ำจัดขน
[107]

ส่ ว นที่ 2

ภา คผนวก และเครื่ องมื อ

ทีโ่ รงฆ่าสัตว์
g  โรงฆ่าสัตว์ต้องแน่ใจว่ามีการคัดแยกที่เหมาะสม

g  หลังจากการตรวจซากโดยสัตวแพทย์แล้ว

g  โรงฆ่าสัตว์ควรรับสุกรโดยตรงจากคอมพาร์ตเมนท์

g  หลังจากการเชือด

(เช่น เวลาหรือการแยกพื้นที่) ส�ำหรับการติดตาม
สุกรจากคอมพาร์ตเมนท์และสุกรจากภายนอก
คอมพาร์ตเมนท์ตลอดเวลา
การขนส่งสุกรเพื่อฆ่าควรประสานงานโดยโรงฆ่า
สัตว์โดยมีข้อตกลงกับผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย
ในการขนส่ง ผู้ขนส่งควรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถาน
ที่ต้นทาง ปลายทาง และเจ้าของสัตว์ระหว่าง
การขนส่ง [107]

g  สุ ก รจากโรงเรื อ นเดี ย วกั น ควรเลี้ ย งในคอกที่ มี

หมายเลขก�ำกับไว้ เพือ่ หลีกเลีย่ งการปะปนของโรง
เรือนอืน่ ควรมีการตรวจสอบก่อนการฆ่าเพือ่ ดูวา่
สุกรมีสุขภาพดี [107]

ควร
ประทับตราของทางการบนส่วนส�ำคัญของซากสัตว์
โดยมีหมายเลขอนุญาตทีถ่ กู ต้องส�ำหรับการรับรอง
[107]
ควรมีระบบหรือแบบฟอร์ม
มาตรฐานเพือ่ ให้ขอ้ มูลแก่ผจู้ ดั การคอมพาร์ตเมนท์
รับทราบส�ำหรับสุกรแต่ละตัวเกี่ยวกับหมายเลข
ประจ�ำตัว น�้ำหนักซาก เปอร์เซ็นต์เนื้อไม่ติดมัน
และผลการตรวจโดยสัตวแพทย์ [107]

g  ควรมีมาตรการป้องกันการปนเปือ
้ นของเชือ้ ASFV

เช่น การจ�ำกัดระยะเวลาระหว่างการขนถ่ายสัตว์
และการฆ่า และการแยกผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรอย่าง
เข้มงวดระหว่างการแปรรูปหลังการฆ่า [27]

การแปรรูปเนื้อสัตว์
g  การตรวจสอบย้อนกลับของแหล่งที่มาควรรักษา

ตามมาตรการที่เหมาะสม เช่น การติดฉลากอย่าง
เป็นระบบ การเข้ารหัสที่มีเหตุผล และการใช้
คอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม [107]

g  ควรมีการจัดกลุ่มหรือแบทช์ของสินค้าที่คัดแยก

ด้วยหมายเลขการเข้าฆ่าของซากสัตว์ตน้ ทางในชุด
ที่บันทึกไว้ [107]

g  ข้อมูลระบุตัวตนของคอมพาร์ตเมนท์ของเนือ
้ สัตว์

แต่ละชุดควรปรากฏให้เห็นเสมอไม่วา่ จะบนผิวหนัง
หรือบนห่อ ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของการแปรรูปเนื้อ
สัตว์ [107]

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF —

129

การจัดการของเสีย
g  ของเสียจากสัตว์ที่กินได้หรือทางชีวภาพทั้งหมด

ควรเก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิทจนกว่าจะมีการเผา
หรือจนกว่าจะออกจากพื้นที่ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่
สามารถดึงดูดสุกรป่าหรือแมลงอื่นๆ [36]

g  ควรจัดให้มข
ี นั้ ตอนและระเบียบการส�ำหรับการก�ำจัด

การปนเปื้อนมูลสัตว์ ตัวอย่างของโปรโตคอลที่
แนะน�ำคือ:

v

g  ขัน
้ ตอนและโปรโตคอลส�ำหรับการก�ำจัดสัตว์ทตี่ าย

แล้วตาม OIE Terrestrial Code chapter 4.13
ควรจะอยู่ในสถานที่ปฏิบตั งิ าน [2]

g  การตายรายวันและของเสียทางชีวภาพควรถูกก�ำจัด

ตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพและสอดคล้อง
กับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น [53]

g  ควรมีมาตรการส�ำหรับการจัดเก็บสุกรที่ตายแล้ว

และของเสียทางชีวภาพอื่นๆ ที่รอการก�ำจัดเพื่อ
การตรวจชันสูตร การเผา หรือการก�ำจัดทิ้ง [36]

v

40 - 60 ลิตรของ lime hydrate solution 40% ต่อ m3
ของของเหลวที่ -10 ถึง 0oC
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% 16-30 ลิตรต่อ m3
ของของเหลวที่ 0 ถึง 10oC

g  ควรกวนมูลสัตว์ก่อน

ระหว่าง และหลังการฆ่าเชื้อ
ด้วยสารเคมีเป็นเวลา 6 ชัว่ โมง มูลสัตว์ควรสัมผัส
กับสารเคมีเป็นเวลาอย่างน้อย 4 วัน ถึง 1 สัปดาห์
[22]

ส่วนที่ 3:

การจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์
ในทางปฏิบัติ

ประสบการณ์ของประเทศสมาชิ ก

ภาคผนวก 13 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.132
ประสบการณ์ของประเทศที่จัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์

ภาคผนวก 14 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.136
การประสบความส�ำเร็จในการได้รับการยอมรับคอมพาร์ตเมนท์จากคู่ค้า

ภาคผนวก 15 - กรณีศึกษา.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P.138
นิวซี แลนด์ยอมรับการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ของสหราชอาณาจักร
ส�ำหรับโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิ ลเพื่อสนับสนุน
การน�ำเข้าวัสดุทางพันธุ กรรมสัตว์ปีก
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ภาคผนวก 13

ประสบการณ์ของประเทศ
ที่จัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์
แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ถูกแจกจ่ายให้กับสมาชิกที่เลือก ค�ำตอบ
ของสมาชิกบางประเทศสรุปไว้ด้านล่างเพื่อใช้อ้างอิง:
ประเทศ

แคนาดา

บราซิ ล

แอฟริกาใต้

ประเทศไทย

สหราชอาณาจักร

ชิ ลี

ข้อมู ลพื้นฐานในคอมพาร์ตเมนท์
สินค้าเป้าหมาย

Salmonid germplasm

โรคเป้าหมาย

เฉพาะส�ำหรับปลา
แซลมอนแต่ละสายพันธุ์
เช่น infectious salmon
anaemia (ISA), viral
haemorrhagic
septicaemia (VHS),
infectious
haematopoietic
necrosis (IHV),
infectious pancreatic
necrosis (IPN), and
salmon alphavirus
(SAV)

Poultry genetic
materials

Pigs and pork

Newcastle disease
(ND) and avian
influenza (AI)

African swine
fever (ASF), classical swine fever
(CSF), porcine
reproductive
and respiratory
syndrome (PRRS)
and foot and
mouth disease
(FMD)

Poultry and
poultry products

Avian influenza
(AI)

Poultry genetics

Pork

Newcastle
disease (ND)
and AI

Foot and mouth
disease (FMD),
classical swine
fever (CSF),
African swine
fever (ASF),
and Aujeszky’s
disease
(pseudorabies).

เพือ่ รักษากลยุทธ์
ทางการค้าในการ
จัดหาสัตว์พนั ธุ ์ ให้
คูค่ า้ โดยไม่หยุด
ชะงัก ในกรณีทอี่ าจ
มีการระบาดของ AI
หรือ ND ทีแ่ จ้งแยก
ได้

เพือ่ รักษามาตรฐาน
ระดับสูงของการ
จัดการสุขภาพสัตว์
และให้แน่ใจว่าการ
ผลิตและการส่งออก
จะเป็นไปได้อย่างต่อ
เนือ่ ง แม้วา่ จะมีโรค
ทีแ่ ปลกถิน่ เข้ามาใน
ประเทศ

ความคิดริเริ่มและประโยชน์ของการจัดตัง้ คอมพาร์ตเมนท์
จุ ดเริ่มต้นหรือการ
ริเริ่มการจัดท�ำ
ภาคเอกชน
คอมพาร์ตเมนท์

แรงจู งใจ
ในการจัดตัง้
คอมพาร์ตเมนท์

เพือ่ ให้เกษตรกรใน
พืน้ ทีข่ องประเทศที่
ASF เป็นโรคประจ�ำ
ถิน่ เข้าถึงตลาดใน
ไม่สามารถเข้าถึงตลาด ความต่อเนือ่ งของ
ประเทศส�ำหรับสุกร
ส่งออกได้เนือ่ งจากมีโรค การค้าทีป่ ลอดภัยของ และเนือ้ สุกร กรณี
แม้วา่ จะมีการใช้มาตรการ ห่วงโซ่การผลิตสัตว์ เกิดโรคระบาด ใน
ทางชีวภาพเพือ่ ป้องกัน ปีก ซึง่ จ�ำเป็นต้อง
ส่วนทีเ่ หลือของ
การลุกลามของโรค
รักษาไว้ในกรณีทเี่ กิด ประเทศ เพือ่ ด�ำเนิน
เหล่านี้
วิกฤตสุขภาพ
การค้าระหว่าง
ประเทศต่อไป โดย
เฉพาะการค้าระดับ
ภูมภิ าค จาก
คอมพาร์ตเมนท์

ทัง้ ภาครัฐและเอกชน

เพือ่ ตอบสนองต่อ
ผลกระทบใน
อุตสาหกรรมสัตว์ปกี
อันเนือ่ งมาจากการ
ระบาดของ AI ส่งผล
ให้การส่งออกเนือ้
สัตว์ปกี สดต้องหยุด
ชะงัก

แนว ทางการจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ASF — 133

ประเทศ

แคนาดา

บราซิ ล

แอฟริกาใต้

ประเทศไทย

สหราชอาณาจักร

ชิ ลี

โปรแกรมการจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ระดับชาติ/กรอบระเบียบข้อบังคับของประเทศที่ดำ� เนินการ
บริษทั
คอมพาร์ตเมนท์จา้ ง
บริษัททีม่ คี วาม
ช�ำนาญพิเศษ
กรมปศุสัตว์ (DLD)
เพือ่ พัฒนา
ของประเทศไทย
คอมพาร์ตเมนท์
การปรึกษาหารือ
ออกประกาศ
บริษทั เฉพาะทางได้
กับอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับการ
พัฒนาข้อเสนอร่วม
ล่วงหน้าเป็นสิง่
ด�ำเนินการของ
กับบริษทั
จ�ำเป็นส�ำหรับการ
คอมพาร์ตเมนท์
หลั
ง
จากรวมแนวคิ
ด
คอมพาร์ตเมนท์ตาม
หลักเกณฑ์ดา้ น
ด�ำเนินการอย่าง
ในการเลี้ยงสัตว์ปีก ของการจัดท�ำ
OIE ใน
กฎระเบียบส�ำหรับ
เร่งด่วนและโดย
เชิงพาณิชย์ บริษัท คอมพาร์ตเมนท์ ใน มาตรฐาน
ขณะเดี
ย
วกั
น หน่วย
การรับรอง
สมัครใจส�ำหรับ
สัตว์ปีกใดๆ ที่
Terrestrial
Code
งานบริ
ก
าร
คอมพาร์ตเมนท์ ได้ การส่งออก
ต้องการจัดตั้ง
สหภาพยุโรปได้
สัตวแพทย์ (Official
ก�ำหนดขึน้ โดยมีการ ข้อก�ำหนดส�ำหรับ
คอมพาร์ตเมนท์
เผยแพร่
ร
ะเบี
ย
บที
่
Veterinary
ประชุมทางเทคนิค
คอมพาร์ตเมนท์เพือ่ ปลอด AI ได้ลงนาม 616/2009 ซึง่
Service, OVS) ได้
หลายครัง้ ซึง่
การค้ามีการระบุไว้ ในบันทึกความ
ก�
ำ
หนดพื
น
้
ฐานทาง
จัดท�ำระเบียบทัว่ ไปที่
เกีย่ วข้องกับ
ในประกาศขัน้ ตอน เข้าใจ (MOU) กับ กฎหมายส�ำหรับ
ครอบคลุมการ
อุตสาหกรรมสัตว์ปกี สัตวแพทย์
กรมปศุสัตว์ และ
ประเทศสมาชิ
ก
การน�ำไป
เป็นตัวแทนหลัก เช่น (Veterinary
กรมปศุสัตว์ได้ตั้ง สหภาพยุโรปทัง้ หมด พัปฏิฒบนาตั ิ และการ
สหภาพสัตว์ปกี
Procedural
คณะกรรมการ
เพือ่ ด�ำเนินการจัดตัง้ ตรวจสอบความ
บราซิล
Notice, VPN) ที่
พัฒนาข้อก�ำหนด
ถูกต้องของ
ก�ำหนดโดยผูอ้ ำ� นวย เพื่อสร้างและใช้งาน คอมพาร์ตเมนท์
คอมพาร์ตเมนท์
การสุขภาพสัตว์ตาม คอมพาร์ตเมนท์
เนือ่ งจากเป็น
ทีไ่ ด้รบั อ�ำนาจตาม ปลอด AI โดยใช้
คอมพาร์ตเมนท์แรก
กฎหมาย
หลักเกณฑ์ของ OIE
จึงได้เชิญ OIE
guidelines เป็น
ให้ตรวจสอบ
ข้อมูลอ้างอิง
คอมพาร์ตเมนท์วา่
ได้ดำ� เนินการ
สอดคล้องกับ
มาตรฐานหรือไม่

การเริ่มต้นของ
กระบวนการ

ในการปรึกษาหารือกับ
ภาคอุตสาหกรรม
แคนาดาได้จดั ตัง้
โครงการจัดตัง้
คอมพาร์ตเมนท์
ส�ำหรับการค้าระหว่าง
ประเทศภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของผูม้ อี ำ� นาจตาม
Chapters 4.1.
และ 4.2. ของ OIE
Terrestrial Code

กระบวนการ
พัฒนากรอบการ
ก�ำกับดูแล

รัฐบาลเป็นผูร้ เิ ริม่
การพัฒนา VPNs
เพือ่ ก�ำหนดขอบเขต
ของการพิจารณาเส้น
ไม่จำ� เป็นต้องมีการ
ย่ งและ
กระบวนการพัฒนา ทางความเสี
เปลีย่ นแปลงกฎหมาย
มาตรการบรรเทา
เฉพาะส�ำหรับโปรแกรม กฎหมายเฉพาะ
ผลกระทบ ตามด้วย
ส�ำหรับการจัดตัง้
การจัดตัง้
การสอบถาม
คอมพาร์ตเมนท์ใน
คอมพาร์ตเมนท์ ซึง่ ข้อ
สัตวแพทย์ภายใน
ลได้รบั การ
ก�ำหนดดังกล่าวได้รบั การ บราซิ
เพือ่ ประเมินการ
สนับสนุนจาก OIE
พัฒนาโดยหน่วยงาน
บตั จิ ริง มีการ
ต่อมาได้มกี ารพัฒนา ปฏิ
ตรวจสอบอาหารของ
ปรึ
ก
ษาหารือกับภาค
ค เอกชนเกี
แคนาดา (CFIA) โดยอิง เอกสารทางเทคนิ
ร่าง
ง่ เป็นพืน้ ฐานส�ำหรับ VPN ข้อมูย่ ลวกัป้อบนเข้
จากมาตรฐาน OIE โดย ซึกฎหมายที
า
ม่ อี ยู่
หารือกับภาคเอกชน
ทัง้ หมดต้องมา
พร้อมกับเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์และ/
หรือทางเลือกในการ
ปฏิบตั ทิ เี่ ทียบเท่า

รายละเอียดมีอยูใ่ น
'หลักการในการจัด
ตัง้ คอมพาร์ตเมนท์
ปลอดไข้หวัดนก
(notifiable avian
influenza, NAI)
ส�ำหรับฟาร์มสัตว์
ปีก' (TAS
9038-2013)

ภายหลังการปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบของ
สหภาพยุโรป
มีการจัดตัง้ คณะ
ท�ำงานภาครัฐและ
เอกชนเพือ่ พัฒนา
มาตรฐานของ
สหราชอาณาจักร
สร้างขึน้ บน OIE
Terrestrial Code
และกฎระเบียบของ
สหภาพยุโรปเพือ่
เป ็นแนวทาง มีการ
ก�ำหนดข้อก�ำหนด
สองชุดทีแ่ ตกต่างกัน
ส�ำหรับการอนุมตั ิ
คอมพาร์ตเมนท์
- มาตรฐานสหภาพ
ยุโรปและมาตรฐาน
ทีป่ รับปรุงแล้วของ
GB

OVS ได้พฒ
ั นากฎ
ระเบียบเฉพาะกิจ
โดยมีสว่ นที่
เกีย่ วข้องกับ OIE
chapters เป็นข้อมูล
อ้างอิง: มติที่ 8309
ปี 2012 ตาม
ระเบียบนี้
กระบวนการภายใน
การจัดท�ำเอกสาร
และประเมินผลภาค
สนาม ได้จดั ท�ำขึน้
เป็นแนวปฏิบตั ิ
ส�ำหรับการตรวจ
ประเมิน

ส่ ว นที่ 3
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การมีสว่ นร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน
รัฐบาลยังคงเปิด
กว้างส�ำหรับภาค
เอกชนทีม่ สี ว่ นร่วมใน
การพัฒนา 'กฎ' ที่
มีความพยายามเพือ่ ให้ เกีย่ วข้องกับการจัด
แน่ใจว่าระยะเวลาของการ ท�ำคอมพาร์ตเมนท์ มี
PPP และการ
มีสว่ นร่วมสอดคล้องกับ การจัดตัง้ คณะท�ำงาน
มีสว่ นร่วมของ
เฉพาะกรณี โดยมีผู้
อุ ตสาหกรรมได้รบั ปริมาณงานของภาค
เอกชน ตัวอย่างเช่น มี
แทนจากทัง้ ภาครัฐ
การส่งเสริม
การปรึกษาหารือกับภาค และเอกชน และ
อย่างไร?
เอกชน โดยค�ำนึงถึงโซน บริษทั ต่างๆ ให้ความ
เวลา ฤดูกาลวางไข่ ฯลฯ สนใจในการพัฒนา
แนวทางตาม
มาตรฐานและการ
ด�ำเนินการ
คอมพาร์ตเมนท์

เนือ่ งจากความคิด
ริเริม่ เรือ่ ง
คอมพาร์ตเมนท์ได้
แรงหนุนจากความ
ต้องการภาคเอกชน
เป็นหลัก การท�ำ
ฟาร์มในพืน้ ทีท่ มี่ โี รค
จึงค่อนข้างง่ายทีจ่ ะ
ขยายไปสูส่ ว่ นอืน่ ๆ
ของประเทศ หลัง
จากการระบาดของ
CSF และ PRRS
โดยรวมแล้ว การ
พัฒนา
คอมพาร์ตเมนท์ ได้
เสริมสร้างความร่วม
มือระหว่าง
อุตสาหกรรมการค้า
กับภาครัฐ
คอมพาร์ตเมนท์
เป็นประโยชน์รว่ มกัน
ของทัง้ สองฝา่ ย

OVS สนับสนุน
กระบวนการก�ำจัด
มีการพูดคุยอย่าง
โรคต่างถิน่ รักษา
สม�ำ่ เสมอระหว่าง
สถานภาพสุขาภิบาล
ภาครัฐและเอกชน
และเปิดภาคการค้า
ตัวแทนอุตสาหกรรม เพือ่ ให้
สุกร ประเทศและ
ถูกรวมอยูใ่ นคณะ
คอมพาร์ตเมนท์
บริษทั ได้เปิดตลาด
กรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง บรรลุความส�ำเร็จ
ส�ำหรับสินค้าใน
เพือ่ พัฒนาข้อ
การเจรจาและการ คอมพาร์ตเมนท์
ก�ำหนดส�ำหรับการ ท�ำงานร่วมกันยังคง แม้วา่ การพัฒนา
จัดตัง้ และการด�ำเนิน ด�ำเนินต่อไป เพราะ คอมพาร์ตเมนท์จะ
การของ
คูค่ า้ ใหม่ๆ ยอมรับ เป็นความคิดริเริม่
คอมพาร์ตเมนท์
คอมพาร์ตเมนท์
ของบริษทั สุกร OVS
ปลอด NAI
และแผนงานได้ถกู
ถือว่าเป็นส่วนหนึง่
ทบทวนด้วย
ของยุทธศาสตร์
เป้าหมายทีจ่ ะพัฒนา สุขภาพของสัตว์
อย่างต่อเนือ่ ง
และการพาณิชย์
ควบคู่ไปกับการแบ่ง
โซน

การอนุมัตใิ นประเทศและการประกันคอมพาร์ตเมนท์อย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานที่มีอำ� นาจ

CFIA ด�ำเนินการประเมิน
ทางระบาดวิทยาเพือ่
ก�ำหนดความถีก่ ารตรวจ
สอบและเฝ้าระวังส�ำหรับ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด
โรคและรักษาสถานะนี้
แต่ละคอมพาร์ตเมนท์จะ
การก�ำกับดูแลและ มีผตู้ รวจสอบเฉพาะทาง
การตรวจประเมิน แบบฟอร์มการตรวจสอบ
ทีไ่ ด้มาตรฐานและเอกสาร
คอมพาร์ตเมนท์
ประเภทอืน่ ๆ ใช้เพือ่ เก็บ
ข้อมูลคอมพาร์ตเมนท์
และเพือ่ ให้เกิดความ
สอดคล้องในระดับชาติใน
การน�ำมาตรฐานและขัน้
ตอนการตรวจสอบไป
ปฏิบตั ิ

สัตวแพทย์เอกชนที่
เชีย่ วชาญด้านสุกร
การตรวจประเมินจะ ถูกก�ำหนดให้แต่ละ
ด�ำเนินการอย่างน้อย สถานประกอบการ
ทุกปีและด�ำเนินการ เพือ่ การตรวจ
ตามรายการตรวจ
สุขภาพอย่าง
สอบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดย สม�ำ่ เสมอ และช่วย
เฉพาะในบทบาทการ เหลือในการด�ำเนิน
ตรวจประเมิน ทีม
การด้านความ
ตรวจประเมิน
ปลอดภัยทางชีวภาพ
ประกอบด้วยผู้
การเก็บบันทึก และ
เชีย่ วชาญด้านอาชีพ การเฝ้าระวัง
จากบริการสาธารณะ มาตรการทัง้ หมดนี้
ของรัฐบาลกลางและ อยูภ่ ายใต้การดูแล
ของรัฐ ซึง่ ได้รบั การ ของสัตวแพทย์
คัดเลือกจากการเปิด ประจ�ำรัฐ ซึง่ ต้อง
ประมูลสาธารณะ และ ตรวจสอบสถาน
ความเชีย่ วชาญด้าน ประกอบการอย่าง
การตรวจสอบและ
สม�ำ่ เสมอและส่ง
การตรวจประเมิน
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ด้านสุขภาพสัตว์หรือ แก่เจ้าหน้าทีส่ ว่ น
สุขภาพพืช
กลาง (Central
Competent
Authority, CCA)

ใบรับรองมีอายุ 3 ปี
ในช่วงเวลานี้
ทีมตรวจประเมิน
ของ DLD จะ
ตรวจประเมิน
คอมพาร์ตเมนท์
อย่างน้อยหนึง่ ครัง้
ต่อปีเพือ่ ให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกับเกณฑ์
ของคอมพาร์ตเมนท์
รายการตรวจสอบ
เฉพาะส�ำหรับ
คอมพาร์ตเมนท์
แต่ละประเภทได้รบั
การพัฒนาและใช้
งานโดยทีมตรวจ
ประเมินของ DLD
การไม่เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดทีพ่ บใน
ระหว่างการตรวจ
ประเมินจะต้องแก้ไข
ภายในเวลาหรือ
ผลลัพธ์ทกี่ ำ� หนด
เพือ่ การรับรอง ระงับ
หรือเพิกถอนใบรับ
รอง

บริษทั
คอมพาร์ตเมนท์มี
หน่วยงานด้าน
น
สุขภาพสัตว์และพืช ระบบตรวจประเมิ
ภายในซึ
ง
่
เป็
น
ส่
ว
น
(หน่วยงานบริหาร
ง่ ของการจัดการ
ของกรมสิง่ แวดล้อม หนึ
คอมพาร์
อาหาร และกิจการ OVS ได้ดตำ� เมนท์
นการ
ชนบท) ด�ำเนินการ ตรวจประเมิเนินใน
ตรวจประเมินและ
อ้ งต้นร่วมกับผู้
อนุมตั โิ ดยใช้ขนั้ ตอน เบื
เชี
ย
่
วชาญทัง้ ใน
การปฏิบตั งิ าน
ระดั
บประเทศและ
มาตรฐานและ
ระดั
บภูมภิ าค ตาม
รายการตรวจสอบ ด้วยการตรวจ
เป็นประจ�ำ
ประเมินประจ�ำปี
ตามปกติ

สถานะสุขภาพของโรค
ปลาแซลมอนในแคนาดา
นัน้ แตกต่างกันไปทัว่
ความท้าทายที่ต้อง ประเทศ ดังนัน้ การ
ทดสอบการเฝ้าระวังจะ
เผชิ ญ
ต้องเฉพาะเจาะจงกับที่
ตัง้ ของคอมพาร์ตเมนท์
ภายในแคนาดา

จ�ำนวนใบสมัครเพือ่
ขึน้ ทะเบียน
คอมพาร์ตเมนท์อาจ
เกินความสามารถ
การให้บริการโดยตรง
ทีห่ น่วยงานผูม้ ี
อ�ำนาจสามารถจัดหา
ได้

บางครัง้ องค์
ประกอบฟาร์มเลีย้ ง
สัตว์ปกี ได้ทำ� สัญญา
ประกัน (การท�ำ
ฟาร์มตามสัญญา)
จากคอมพาร์ตเมนท์
ทีไ่ ด้การรับรองจาก
บริษัทหนึง่ ไปบริษทั
อืน่

ต้องมีความ
สอดคล้องกัน
ระหว่างการ
ด�ำเนินการตรวจ
ประเมิน

สัตวแพทย์ของรัฐมี
ภาวะขาดแคลนและ
สัตวแพทย์ของรัฐ
บางรายมีความ
เชีย่ วชาญด้าน
สุขภาพสุกรอย่าง
จ�ำกัด

มีความท้าทายใน
การฝึกอบรม
บุคลากรและความ
พร้อมของกฎ
ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับมาตรฐานการจัด
ตัง้ คอมพาร์ตเมนท์
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ประเทศ

ด�ำเนินการตอบ
สนองแล้ว

แคนาดา
ÎÎ แนวทางมาตรฐานใน
การพัฒนาแผนการ
เฝ้าระวัง
ÎÎ มีบนั ทึกการตัดสินใจ
ระบุความถีก่ ารเฝ้า
ระวังและการตรวจ
สอบส�ำหรับแต่ละ
คอมพาร์ตเมนท์
ÎÎ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องจะ
แสดงอยูใ่ นหนังสือ
รับรองทีอ่ อกให้
ส�ำหรับบันทึกของ
คอมพาร์ตเมนท์
ÎÎ สถานะโรคของทุก
คอมพาร์ตเมนท์ถกู
เผยแพร่บนเว็บไซต์
CFIA เพือ่ รักษาความ
โปร่งใส

บราซิ ล

ใช้การรับรองโดย
นิตบิ คุ คลทีเ่ ป็น
บุคคลทีส่ ามเป็น
ข้อก�ำหนดเบือ้ งต้น
ส�ำหรับการรับรอง
คอมพาร์ตเมนท์และ
การรักษาสถานะใน
ประเทศ

แอฟริกาใต้

ประเทศไทย

สหราชอาณาจักร

ชิ ลี

จัดหาสัตวแพทย์ทาง
เลือกของรัฐหรือ
อนุญาตให้
สัตวแพทย์เอกชน
ตามวัตถุประสงค์
เพือ่ ให้ความช่วย
เหลือในภาคสนาม
โดยลงมือปฏิบตั จิ ริง
จากสัตวแพทย์ผู ้
เชีย่ วชาญด้านสุกรที่
ได้รับมอบหมายจาก
บริษัท

ได้รบั การยกเว้น
คอมพาร์ตเมนท์จาก
การเฝ้าระวังทีม่ รี ะยะ
เวลาแน่นอนและ
ด�ำเนินการเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนือ่ ง ใน
กรณีดงั กล่าว DLD
ตรวจประเมินระบบ
การจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
และระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับของฟาร์ม
ทีเ่ กีย่ วข้องก่อนที่
จะรับรอง
คอมพาร์ตเมนท์ใหม่
เนือ่ งจากผูจ้ ดั การ
คอมพาร์ตเมนท์และ
บริษทั มีการ
เปลีย่ นแปลง

มีความจ�ำเป็นอย่าง
ต่อเนือ่ งส�ำหรับการ
ฝึกอบรมทีจ่ ะจัดให้มี
ขึน้ แก่เจ้าหน้าทีท่ ี่
เกีย่ วข้องกับการ
อนุมตั ิ
คอมพาร์ตเมนท์และ
ตรวจประเมินเพือ่ ให้
แน่ใจว่ามีการด�ำเนิน
การตรวจสอบ
พืน้ ฐานทีส่ อดคล้อง
กัน เป็นงานทีต่ อ้ งใช้
เวลามาก ซึง่ รัฐบาล
ต้องแก้ซำ�้ แล้วซ�ำ้ เล่า
ซึง่ ยังคงแสวงหา
หนทางต่อไป
เพือ่ ปรับปรุงด้านนี้
ของโครงการ

ข้อก�ำหนดทัว่ ไปได้
ถูกก�ำหนดขึน้ ตาม
แนวทางของ OIE
เพือ่ การพัฒนา
การน�ำไปปฏิบตั ิ และ
การตรวจสอบความ
ถูกต้องของ
คอมพาร์ตเมนท์ จัด
ให้มกี ารฝึกอบรม
พนักงานเกีย่ วกับ
การพัฒนา
คอมพาร์ตเมนท์

ส่ ว นที่ 3

การจั ด ท� ำ คอ มพ าร์ ต เม น ท์ ใ น ทางปฏิ บั ติ
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การประสบความส�ำเร็จในการได้รับ
การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์จากคู่ค้า
สรุปจากประสบการณ์
ของประเทศสมาชิ ก
มีการแจกจ่ายแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การจัดท�ำคอมพาร์ตเมนท์ให้กับสมาชิกที่เลือก ค�ำตอบของ
สมาชิกบางประเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ในการได้รับการยอมรับจากคู่ค้าของพวกเขาได้สรุปไว้ด้านล่างเพื่อ
เป็นข้อมูลอ้างอิง:
ประเทศ

แคนาดา

แอฟริกาใต้

สหราชอาณาจักร

สินค้าเป้าหมาย

Salmonid germplasm

Pigs and pork

Poultry genetics

การเริ่มต้นกระบวนการให้การ
รับรอง

ผูป้ ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์เริม่
กระบวนการโดยยืน่ ค�ำร้องไปยัง
ตลาดส่งออก หน่วยงานตรวจสอบ
อาหารของแคนาดา (CFIA) ได้เจรจา
ให้การรับรองคอมพาร์ตเมนท์เป็น
ทางเลือกแทนการทดสอบสินค้าส่ง
ออกทุกชุด ได้เสนอเอกสารรับรอง
เช่น 'ประเทศ โซน หรือ
คอมพาร์ตเมนท์ ได้รบั การยอมรับว่า
ปลอดจากโรคทีพ่ จิ ารณาถึงชนิด
พันธุท์ ไี่ วต่อโรค'

การสือ่ สารกับคูค่ า้ ถือเป็นความรับ
ผิดชอบของหน่วยงานสัตวแพทย์
เมือ่ ระบบคอมพาร์ตเมนท์กอ่ ตัง้ ขึน้
การเจรจาก็ได้เริม่ ต้นขึน้ มีการใช้
ความพยายามอย่างมากในการ
ให้การรับรองคอมพาร์ตเมนท์ รวม
ถึงกระบวนการแจ้งขัน้ ตอนทาง
สัตวแพทย์ (VPN) ซึง่ ระบุขอ้ ก�ำหนด
ของคอมพาร์ตเมนท์เพือ่ การค้า

การรับรองคอมพาร์ตเมนท์สตั ว์ปกี
เป็นส่วนหนึง่ ของการเจรจาการค้า
ทวิภาคีเสมอ สามารถเสนอโดย
รัฐบาลสหราชอาณาจักรหรือรัฐบาล
ของประเทศผูร้ บั เพือ่ เสนอให้ตวั
เลือก 'ทางเลือกสุดท้าย' เพิม่ เติม
ส�ำหรับการค้าอย่างต่อเนือ่ งในสินค้า
โภคภัณฑ์ทมี่ คี วามส�ำคัญเชิงกลยุทธ์
นี้

ข้อกังวลของคู่คา้ และการ
ด�ำเนินการเพื่อแก้ไขข้อกังวล

ความกังวลหลักของคูค่ า้
ÎÎ การก�ำกับดูแลคอมพาร์ตเมนท์
โดยส�ำนักงานสัตวแพทย์แห่งชาติ
ÎÎ ขัน้ ตอนการอนุมตั แิ ละการรักษา
สถานะสุขภาพของ
คอมพาร์ตเมนท์ทเี่ ป็นทีย่ อมรับ
การด�ำเนินการเพือ่ แก้ไขข้อกังวล
ÎÎ จัดให้มนี โยบาย ขัน้ ตอน และ
มาตรฐานระดับชาติเพือ่ การ
ทบทวน
ÎÎ การตรวจประเมินในสถานทีข่ อง
คอมพาร์ตเมนท์และการตรวจ
ประเมินโปรแกรมการจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ทรี่ องรับ
ÎÎ บางประเทศอาจขอให้รวมโรคที่
ไม่อยูใ่ นบัญชี OIE ในการตอบ
สนอง CFIA ได้ทำ� การปรับ
เปลีย่ นความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการเฝ้าระวังเพือ่ รวมโรคเหล่า
นัน้

ความกังวลหลักของคูค่ า้
ÎÎ การประกันว่ามาตรการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพนัน้ 'เหมาะ
สมกับวัตถุประสงค์' และ
ผลิตภัณฑ์นน้ั มีความเสีย่ งต่อโรค
เพียงเล็กน้อยต่อประชากรใน
ประเทศของประเทศผูน้ ำ� เข้า
ÎÎ การปนเปือ้ นทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
ผลิตภัณฑ์ทมี่ าจากฟาร์มทีไ่ ม่ ใช่
คอมพาร์ตเมนท์
การด�ำเนินการเพือ่ แก้ไขข้อกังวล
ÎÎ ให้การสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์
อย่างเต็มที่ ความโปร่งใสและ
หลักฐานทีด่ ที สี่ ดุ ความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์ทท่ี นั สมัย

ความกังวลหลักของคูค่ า้
ÎÎ หลักฐานแสดงการปลอดโรค
อย่างต่อเนือ่ ง
ÎÎ การปฏิบตั ติ ามระบบ
คอมพาร์ตเมนท์ดว้ ยมาตรฐานที่
เกีย่ วข้อง และการให้การรับรอง
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลกระทบ
นัน้
การด�ำเนินการเพือ่ แก้ไขข้อกังวล
ÎÎ คูค่ า้ ยอมรับการทดสอบโรคอย่าง
เข้มข้นเพือ่ ให้แน่ใจว่าปลอดโรค
อย่างต่อเนือ่ ง
ÎÎ คูค่ า้ ต้องการมาตรฐานการตรวจ
ประเมินอย่างเข้มข้นโดยหน่วย
งานสัตวแพทย์ภาครัฐทีใ่ ห้การ
รับรองระบบ
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แคนาดา

การร่างข้อตกลงกับคู่คา้ และ
จุ ดส�ำคัญที่ต้องอยูใ่ นข้อตกลง

ใบรับรองสุขอนามัยสัตว์เฉพาะ
ประเทศได้รับการตกลงกับคูค่ า้ แต่ละ
ราย จุดส�ำคัญทีร่ วมอยู ่ ในใบรับรอง
คือ:
ÎÎ ส่งออกมาจากประเทศทีเ่ ป็นไป
ตามเงือ่ นไขความปลอดภัยทาง
ชีวภาพขัน้ พืน้ ฐานของ OIE
ÎÎ คอมพาร์ตเมนท์ทไี่ ด้รบั การ
ยอมรับทัง้ หมดอยูภ่ ายใต้
โครงการด้านสุขภาพสัตว์นำ�้ แห่ง
ชาติทคี่ รอบคลุม
ÎÎ การทดสอบทัง้ หมดเสร็จสิน้ ใน
ห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ

ปั จจัยที่จำ� เป็ นต่อข้อตกลง
คอมพาร์ตเมนท์ท่ีประสบ
ความส�ำเร็จและได้รบั การ
ยอมรับจากคู่คา้

ÎÎ หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ
ÎÎ ความไว้วางใจและความโปร่งใส   ÎÎ ปลอดโรคด้วยความปลอดภัย
ก�ำกับดูแลกฎหมายเพือ่ ก�ำหนด ÎÎ เอกสารประกอบทีเ่ หมาะสมซึง่
ทางชีวภาพระดับสูง
เงือ่ นไขความปลอดภัยทาง
สามารถตรวจสอบได้อย่างเต็มที่ ÎÎ มาตรฐานการทดสอบสูง
ชีวภาพขัน้ พืน้ ฐานให้ครอบคลุม
ตัง้ แต่ระดับคอมพาร์ตเมนท์ถงึ
(การรับรองห้องปฏิบตั กิ าร)
สัตว์นำ�้ และโรคทัง้ หมด
ระดับหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ ÎÎ การตรวจประเมินอิสระ
ÎÎ โปรแกรมการจัดท�ำ
(ของรัฐบาล)
คอมพาร์ตเมนท์ทมี่ กี ารจัดท�ำเป็น
เอกสารอย่างดีและโปร่งใส
ÎÎ รักษาความโปร่งใสกับคูค่ า้
ÎÎ การจัดเตรียมเอกสารทัง้ หมดที่
เกีย่ วข้องกับโปรแกรมการจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ตามทีไ่ ด้รบั การ
ร้องขอจากคูค่ า้

จะรักษาความโปร่งใสของข้อมู ล
ระหว่างคู่คา้ ได้อย่างไร?

แอฟริกาใต้
เมือ่ บรรลุข ้อตกลงแล้ว ข้อตกลง
นัน้ จะกลายเป ็นส่วนหนึง่ ของ
ใบรับรองสุขภาพสัตว์
รายชือ่ คอมพาร์ตเมนท์ตา่ งๆ มีอยู่
ในเว็บไซต์ของหน่วยงานสัตวแพทย์
ภาครัฐ และมีการปรับปรุงอย่าง
สม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้คคู่ า้ สามารถเข้าถึง
รายชือ่ ทีม่ กี ารอัพเดทได้งา่ ยและ
รวดเร็วทีส่ ดุ

สหราชอาณาจักร
ÎÎ 'ข้อตกลง' ส�ำหรับประเทศส่วน
ใหญ่ หมายความว่า
คอมพาร์ตเมนท์ตวั เลือกรวมอยู่
ในใบรับรองสุขภาพการส่งออกที่
ตกลงร่วมกัน
ÎÎ บางประเทศต้องการยอมรับ
'โปรโตคอล' ทีร่ วมการใช้
โครงการนีด้ ว้ ย
ÎÎ เอกสาร 'ข้อตกลง' ทีเ่ ป็นทางการ
แบบสแตนด์อโลนนัน้ หายาก
- ข้อตกลงระหว่างประเทศอาจก่อ
ให้เกิดความท้าทายทางกฎหมาย
ส�ำหรับบางประเทศ

ÎÎ การสือ่ สารประกาศขัน้ ตอนทาง ÎÎ มีการเสนอการเยีย่ มชมและการ
สัตวแพทย์กบั คูค่ า้
ตรวจประเมินในประเทศสม�่ำ 
ÎÎ การเปลีย่ นแปลงใดๆ ทีอ่ าจเกิด
เสมอ และมักใช้เพือ่ ท�ำความ
ขึน้ จะถูกสือ่ สารกับคูค่ า้ ก่อนทีจ่ ะมี
เข้าใจโครงการ ทัง้ จากมุมมอง
ผลบังคับใช้ เป็นรูปแบบการให้คำ�
การปฏิบตั งิ านและการตรวจ
ปรึกษาภายนอก
ประเมิน
ÎÎ สิง่ นีม้ คี วามส�ำคัญอย่างยิง่
เนือ่ งจากการจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์มกี ารน�ำไปใช้ใน
วิธตี า่ งๆ ในประเทศต่างๆ ปรับ
ให้เข้ากับความเสีย่ งในท้องถิน่
และความต้องการในการประกัน

ความท้าทายที่ต้องเผชิ ญ

ÎÎ ต้องเคารพการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ ÎÎ คูค่ า้ หลายรายปกป้องสถานะ
ÎÎ การด�ำเนินการตามโครงการใช้
ของบริษทั ภายใต้กฎหมายของ
สุขภาพฝูงสัตว์ในประเทศของตน
ทรัพยากรอย่างมาก เพือ่ ให้เสีย่ ง
แคนาดา และจ�ำเป็นต้องมีขอ้
อย่างเคร่งครัด จนรูส้ กึ ว่าเป็นภัย
ต่อโรคน้อยทีส่ ดุ เมือ่ เผชิญกับการ
ตกลงทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้สามารถ
คุกคามทัง้ หมด ไม่วา่ จะเกิดขึน้
ระบาด
แบ่งปันข้อมูลเฉพาะดังกล่าวได้
จริงหรือไม่กต็ าม อาจท�ำให้ตอ้ ง
ÎÎ คูค่ า้ บางรายไม่เต็มใจทีจ่ ะ
เริม่ เจรจาใหม่ตงั้ แต่จดุ เริม่ ต้น
เจรจาเรือ่ งการจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์

ด�ำเนินการตอบสนองแล้ว

ÎÎ มีความพยายามในการเจรจา
ต่อรองตามมาตรฐาน OIE
ซึง่ อนุญาตให้มกี ารจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ได้ ความส�ำเร็จ
ของการเจรจาดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั
การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์โดย
คูค่ า้ ทีม่ ปี ญ
ั หา

ÎÎ ให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์
ส�ำหรับมาตรการทีด่ ำ� เนินการใน
การจัดตัง้ คอมพาร์ตเมนท์ตาม
ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ทดี่ ที สี่ ดุ
และทันสมัยทีส่ ดุ

ÎÎ โครงการนีเ้ ป็นเอกสิทธิจ์ ำ� กัด
เฉพาะบางภาคส่วน เพือ่ ให้มกี าร
ค้าทีส่ ำ� คัญเชิงกลยุทธ์เพือ่ ประกัน
ความมัน่ คงด้านอาหาร

ส่ ว นที่ 3
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นิวซี แลนด์ยอมรับการจัดท�ำ
คอมพาร์ตเมนท์ของสหราชอาณาจักร
ส�ำหรับโรคไข้หวัดนก และโรคนิวคาสเซิ ล เพื่อสนับสนุนการน�ำเข้า
วัสดุทางพันธุกรรมสัตว์ปีก

ใ

นเดือนมิถนุ ายน 2014 นิวซีแลนด์ (NZ)
ได้จัดทำ�ข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่
ยอมรับรูปแบบการจัดทำ�คอมพาร์ตเมนท์
ของสหราชอาณาจักร (UK) สำ�หรับ
อุตสาหกรรมสัตว์ปีก เกี่ยวกับโรคไข้
หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล กลไกที่สนับสนุนข้อ
ตกลงทางกฎหมายนี้คือการแลกเปลี่ยนจดหมาย
ระหว่างผู้แทน OIE ของแต่ละประเทศ โดยสหราช
อาณาจักรได้ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการ
ทำ�งานคอมพาร์ตเมนท์ของสหราชอาณาจักร ซึ่ง
รวมถึงกรอบงานแผนความปลอดภัยทางชีวภาพที่
สถานที่แต่ละแห่งที่ได้รับอนุมัติจะต้องทำ�งานได้
บทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการกำ�กับดูแลและการปฏิบตั ติ าม นิวซีแลนด์ขอ
สงวนสิทธิ์ในการตรวจประเมินโครงการในสหราช
อาณาจักรหรือสิง่ อำ�นวยความสะดวกใดๆ ได้ตลอด
เวลา แต่ยังไม่ได้ใช้จนถึงปัจจุบัน
เงื่อนไขที่สนับสนุนข้อตกลงนี้มีดังต่อไปนี้:
1. กฎหมาย (พระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัยทางชีวภาพ
ปี 1993) ที่สนับสนุนมาตรฐานสุขภาพการน�ำเข้าที่
เน้นความเสีย่ งและวิทยาศาสตร์ ซึง่ พัฒนาผ่านแนว
ปฏิบัติที่ดี รวมถึงการอ้างอิงเฉพาะถึงข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อตกลงองค์การ
การค้าโลกว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary
Measures Agreement, SPS)
2. มาตรฐานด้านสุขภาพของการน�ำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์
ทีไ่ ด้รบั การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั ในรอบการทบทวน
อย่างต่อเนือ่ ง และรวมเอา OIE Terrestrial Code
and Manual โดยการอ้างอิง และดึงออกมาจาก
ข้อก�ำหนดเหล่านีใ้ นการระบุขอ้ ก�ำหนด นีห่ มายความ

ว่าทีไ่ หนได้รบั การสนับสนุนโดยมาตรฐานสากลของ
OIE โดยได้กำ� หนดกรอบข้อก�ำหนดไว้แล้วในบริบท
ของการน�ำเข้าจากประเทศ โซน หรือคอมพาร์ตเมนท์
ทีป่ ลอดโรคทีร่ ะบุ เช่น high pathogenicity avian
influenza (HPAI) และโรคนิวคาสเซิล ข้อก�ำหนด
เพิม่ เติมซึง่ พัฒนาขึน้ ด้วยการสนับสนุนการวิเคราะห์
ความเสีย่ งและการให้คำ� ปรึกษาแบบเปิด เช่น ช่วง
กักกันหลังเดินทางมาถึง บรรลุระดับการคุ้มครอง
ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวัง
3. อุตสาหกรรมสัตว์ปีกในนิวซีแลนด์มีการจัดการที่ดี
โดยมีสมาคมอุตสาหกรรม (สมาคมอุตสาหกรรม
สัตว์ปีกแห่งนิวซีแลนด์) ที่มีสมาชิกในวงกว้าง มี
ความสามารถด้านเทคนิค และมีส่วนร่วมอย่าง
เขม้ แข็งกับรัฐบาล การพึ่งพาการน�ำเข้าวัสดุทาง
พันธุกรรมของอุตสาหกรรมเป็นที่เข้าใจกันอย่าง
ชัดเจน เนื่องจากจ�ำเป็นต้องมีการป้องกันความ
ปลอดภัยทางชีวภาพทีแ่ ข็งแกร่งระหว่างการน�ำเข้า
นิวซีแลนด์ได้พฒ
ั นาวัฒนธรรมการมีสว่ นร่วมอย่าง
เปิดเผยระหว่างรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียอืน่ ๆ ในระหว่างกระบวนการก�ำหนด
มาตรฐานการน�ำเข้า สถานการณ์ท้าทายมากมาย
เกิดขึน้ และมีการโต้เถียงกันอย่างหนักหน่วง รัฐบาล
ยังคงมีอ�ำนาจในการตัดสินใจ แต่มุมมองของ
อุตสาหกรรมและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ ๆ จะได้รบั
การพิจารณาอย่างรอบคอบ
4. นิวซีแลนด์และสหราชอาณาจักรมีประวัติความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านสัตวแพทย์ทเี่ ข้มแข็งในด้าน
การค้าและการเผชิญเหตุฉกุ เฉิน ความสามารถของ
หน่วยงานสัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้องได้รับการยอมรับ
ในข้อตกลงการค้าทวิภาคีที่ครอบคลุมสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ การมี
ส่วนร่วมร่วมกันในข้อตกลงส�ำหรับกรณีฉกุ เฉินด้าน
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สุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ (IAHER) พร้อมกับ
ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา และไอร์แลนด์
ส่งผลให้เกิดการแลกเปลีย่ นกันและการมีสว่ นร่วม
ในการวางแผนฉุกเฉิน การฝึกจ�ำลองสถานการณ์
และการเผชิญเหตุฉกุ เฉินทีเ่ กิดขึน้ จริงตลอดหลาย
ปีที่ผ่านมา สิ่งนี้ท�ำให้เกิดความเข้าใจทางวิชาการ
ที่ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความมั่นใจในระบบ
กระบวนการ และความสามารถที่ต้องมี ซึ่งเป็น
พืน้ ฐานส�ำหรับข้อตกลงดังกล่าว ความสัมพันธ์เช่น
นี้เอื้อต่อการสื่อสารแบบเปิดที่จ�ำเป็นส�ำหรับการ
ด�ำเนินการที่ประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 NZ Ministry for Primary Industry
website
 Import health standard for poultry
hatching eggs
 Guidance document, which
references the UK-NZ
compartmentalisation agreement in
section 5.5, on page 4-5

ท้ายเล่ม
ตัวย่อ
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ตัวย่อ
ASF
ASFV
CMP
FAO
HACCP
OIE
PPP
PVS
SOPs
Terrestrial Code

Terrestrial Manual

WAHIS
WTO

African swine fever

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
African swine fever virus

ไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
Compliance monitoring programme

โปรแกรมการก�ำกับดูแลความสอดคล้องกับข้อก�ำหนดหรือมาตรฐานต่างๆ
Food and Agriculture Organization of the United Nations

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
Hazard analysis and critical control points

การวิเคราะห์อนั ตรายและการควบคุมจุดวิกฤต
World Organisation for Animal Health

องค์การสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ
Public−private partnership

การมีสว่ นร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน
Performance of Veterinary Services

ประสิทธิภาพของสัตวแพทย์บริการ
Standard operating procedures

ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านมาตรฐาน
OIE Terrestrial Animal Health Code

ข้อก�ำหนดด้านสุขภาพสัตว์บกขององค์การสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ
OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial
Animals

คูม่ อื การตรวจวินจิ ฉัยและวัคซีนส�ำหรับสัตว์บกขององค์การสุขภาพสัตว์
ระหว่างประเทศ
OIE World Animal Health Information System

ระบบการรายงานสุขภาพสัตว์ขององค์การสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ
World Trade Organization

องค์การการค้าโลก

ท้ า ย เล่ ม

คำ�จำ�กัดความ
Biosecurity ความปลอดภัยทางชีวภาพ
เซ็ตของการจัดการและมาตรการทางกายภาพที่
ออกแบบมาเพือ่ ลดความเสีย่ งของการนำ�เชือ้ เข้า การ
คงอยู่ และการแพร่กระจายของโรคสัตว์ การติดเชื้อ
หรือการแพร่กระจาย ทัง้ การเข้าและออก และภายใน
ประชากรสัตว์

ใน Terrestrial Code และใน OIE Aquatic Animal
Health Code โดยมีอำ�นาจครอบคลุมทั้งประเทศ
หรืออาณาเขต

Biosecurity plan แผนความปลอดภัยทางชีวภาพ
แผนซึ่งระบุเส้นทางที่เป็นไปได้สำ�หรับการนำ�เชื้อ
เข้าและการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในโซนหรือ
คอมพาร์ตเมนท์ และอธิบายมาตรการทีก่ ำ�ลังดำ�เนิน
การอยูห่ รือจะนำ�ไปใช้ เพือ่ ลดความเสีย่ งของโรคตาม
ความเหมาะสม ตามคำ�แนะนำ�ใน Terrestrial Code

Exporting country ประเทศผู้ส่งออก
ประเทศที่ส่งสินค้าไปยังประเทศอื่น

Case เคส
สัตว์แต่ละตัวที่ติดเชื้อโดยเชื้อก่อโรค โดยมีหรือไม่มี
อาการทางคลินิก
Commodity สินค้า
สัตว์มชี วี ติ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ วัตถุทางพันธุกรรมของ
สัตว์ ชีววัตถุ และวัตถุทางพยาธิวิทยา
Compartment คอมพาร์ตเมนท์
ประชากรสัตว์กลุม่ ย่อยทีอ่ ยูใ่ นสถานประกอบการหนึง่
แห่งหรือมากกว่า แยกออกจากประชากรอืน่ ๆ ทีไ่ วต่อ
การรับเชื้อ ด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพที่เหมือนกันทั้งกลุ่ม และด้วยสถานะสุขภาพ
สัตว์เฉพาะโรค (การติดเชือ้ หรือการระบาดอย่างน้อย
หนึง่ โรค) ซึง่ มีมาตรการเฝ้าระวัง ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ และการควบคุมที่จำ�เป็น นำ�ไปใช้เพื่อการค้า
ระหว่างประเทศหรือการป้องกันและควบคุมโรคใน
ประเทศหรือโซน [2] คอมพาร์ตเมนท์ ประกอบด้วย
องค์ประกอบทางกายภาพทีเ่ ชือ่ มต่อกันด้วยการขนส่ง
สุกร อาหาร น้ำ� สินค้าโภคภัณฑ์ ยานพาหนะ คน ฯลฯ
Compartment Operator ผู้ประกอบการ
คอมพาร์ตเมนท์
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มประชากร
สัตว์ในคอมพาร์ตเมนท์
Competent Authority หน่วยงานที่มีอำ�นาจ
หน่วยงานด้านสัตวแพทย์หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ
ของประเทศสมาชิกทีม่ หี น้าทีแ่ ละความสามารถในการ
รับรองหรือกำ�กับดูแลการดำ�เนินการตามมาตรการด้าน
สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ การรับรองด้านสัตวแพทย์
ระหว่างประเทศ และมาตรฐานและคำ�แนะนำ�อื่นๆ

Establishment สถานประกอบการ
สถานที่ที่เลี้ยงสัตว์

Functional separation การแบ่งแยกโดยการ
ปฏิบัติการ
การจัดการกลุม่ ประชากรสัตว์ในคอมพาร์ตเมนท์ ตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ที่มีจุดมุ่ง
หมายเพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสโรคจากสุกร
ที่ไม่ได้มีสถานะทางสุขภาพเทียบเท่ากัน การกำ�หนด
ขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีส่ ดุ เพือ่ ให้แน่ใจว่ามี
การแยกหน้าที่ที่เหมาะสมควรอยู่บนพื้นฐานของการ
ประเมินความเสี่ยงของโรค
Functional unit หน่วยงานที่มีหน้าที่
ส่วนประกอบของคอมพาร์ตเมนท์ทใี่ ช้สำ�หรับเลีย้ งสัตว์
ทีม่ ชี วี ติ เช่น เพิงหรือโรงเรือน เพือ่ สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตหรือการบริการในกระบวนการผลิต เพื่อแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์จากสถานประกอบการ เช่นโรงงาน
อาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูป เป็นต้น
Hazard analysis and critical control points
(HACCP) การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุม
จุดวิกฤต
ระบบที่ระบุ ประเมิน และควบคุมอันตรายที่มีความ
สำ�คัญต่อความปลอดภัยของอาหาร
Importing country ประเทศผู้นำ�เข้า
ประเทศที่เป็นปลายทางสุดท้ายของสินค้า
International trade การค้าระหว่างประเทศ
การนำ�เข้า การส่งออก และการขนส่งสินค้า
Pork commodity supply chain หว่งโซ่อุปทาน
การผลิตสินค้าสุกร
การบูรณาการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการผลิตและจัดจำ�หน่ายสินค้าสุกรจนถึงผู้
บริโภคปลายทาง
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Pork commodity value chain ห่วงโซ่มูลค่าการ
ผลิตสินค้าสุกร
กิจกรรมทัง้ วงจรทีต่ อ้ งมีในการนำ�ส่งผลผลิตหรือบริการ
ตั้งแต่การผสมพันธุ์ ผ่านขั้นตอนต่างๆ ในการเลี้ยง/
การผลิต ไปจนถึงการส่งให้กับลูกค้าขั้นสุดท้าย และ
การกำ�จัดซากหรือของทิง้ ในขัน้ สุดท้ายหลังการใช้งาน
Production การผลิต
การเลี้ยงและเพาะพันธุ์สุกรเพื่อการบริโภค
Qualification period ระยะเวลารอให้คณ
ุ สมบัตคิ รบ
ระยะเวลาของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ที่ขอการ
รับรองซึ่งอยู่ในประเทศหรือโซนที่ปลอด ASF ที่อยู่
ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ ซึง่ ควรจะมีระยะเวลา
นานพอเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าคอมพาร์ตเมนท์นนั้ ปลอดเชือ้
ASF ระยะเวลาในการรอขึน้ กับสถานการณ์ทางระบาด
วิทยาของ ASF ในประเทศ และคุณภาพของการเฝ้า
ระวัง ASF ที่ดำ�เนินการในสุกร
Risk assessment การประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเป็นไปได้ และผลต่อเนื่องทาง
ชีววิทยาและทางเศรษฐกิจ หากมีการเข้ามา การคง
อยู่ และการแพร่กระจายของความเสี่ยง
Risk management การจัดการความเสี่ยง
กระบวนการระบุ คัดเลือก และดำ�เนินการตามมาตรการ
ที่สามารถนำ�มาใช้เพื่อลดระดับความเสี่ยงได้
Slaughterhouse โรงฆ่าสัตว์
สถานที่ ได้แก่ สิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับเคลื่อน
ย้ายหรือต้อนสัตว์ ที่ใช้สำ�หรับการฆ่าสัตว์เพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และได้รบั การอนุมตั จิ ากหน่วยงาน
สัตวแพทย์หรือหน่วยงานที่มีอำ�นาจอื่น ๆ
Sub-population ประชากรกลุ่มย่อย
ประชากรกลุ่มย่อยที่สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจน
โดยระบุได้จากการมีสภาวะสุขภาพสัตว์เช่นเดียวกัน
Sub-unit หน่วยย่อย
ส่วนหนึ่งของ functional unit ของคอมพาร์ตเมนท์
เช่น เพิงเลีย้ งสัตว์ โรงเรือนหรือคอก หรือคอกภายใน
โรงเรือนที่เลี้ยงสัตว์

Surveillance การเฝ้าระวัง
การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง การ
เปรียบเทียบ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
สุขภาพสัตว์และการเผยแพร่ขอ้ มูลอย่างทันท่วงทีเพือ่
ให้สามารถดำ�เนินมาตรการได้โดยเร็ว
Veterinary Authority หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ
/ หน่วยงานสัตวแพทย์ผู้มีอำ�นาจ
หน่วยงานของรัฐซึ่งประกอบด้วยสัตวแพทย์ ผู้ช่วย
สัตวแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญ มีหน้าทีแ่ ละความสามารถ
ในการให้การรับรองหรือกำ�กับดูแลการดำ�เนินการตาม
มาตรการด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ การรับรอง
ด้านสัตวแพทย์ระหว่างประเทศ และมาตรฐานและข้อ
เสนอแนะอืน่ ๆ ใน Terrestrial Code ของทัง้ ประเทศ
Veterinary legislation กฏหมายด้านการสัตวแพทย์
กฎหมาย ข้อบังคับ และเครือ่ งมือทางกฎหมายทัง้ หมด
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์
Veterinary para-professional อาชีพผู้ช่วย
สัตวแพทย์ / สัตวแพทย์ประกาศนียบัตร (ผู้ถือใบ
ประกอบวิชาชีพชั้น 2 –ตามกฎหมายไทย)
บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำ�กับดูแลด้าน
สัตวแพทย์ (เช่นสัตวแพทยสภา-ผู้แปล) ให้ดำ�เนิน
งานทีก่ ำ�หนด (ขึน้ อยูก่ บั ประเภทของผูช้ ว่ ยสัตวแพทย์)
ในขอบเขตที่ได้รับมอบหมายภายใต้ความรับผิดชอบ
และการกำ�กับของนายสัตวแพทย์ งานสำ�หรับผู้ช่วย
สัตวแพทย์แต่ละประเภทควรกำ�หนดโดยหน่วยงาน
กำ�กับดูแลด้านสัตวแพทย์ ตามคุณสมบัตแิ ละการฝึก
อบรมทีส่ อดคล้องกับความต้องการในการปฏิบตั งิ าน
(หมายเหตุผู้แปล - สำ�หรับประเทศไทยในบริบทของ
คอมพาร์ตเมนท์สุกรปลอด ASF ผู้ช่วยสัตวแพทย์
หมายถึงผู้ที่ไม่ได้ถือใบประกอบวิชาชีพชั้น 1 ของ
สัตวแพทยสภา แต่ปฏิบัติงานในวงจรการผลิตสุกร
เช่น สัตวแพทย์ และสารวัตรตาม พ.ร.บ. ควบคุม
โรคระบาดสัตว์ พนักงานตรวจโรคสัตว์ ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมโรงฆ่าและการจำ�หน่ายเนื้อสัตว์ สัตวบาล
ซึ่งมีคุณสมบัติ ใบรับรอง และการขึ้นทะเบียนตามที่
กฎหมายกำ�หนด)
Zone โซน
ส่วนหนึง่ ของประเทศทีก่ ำ�หนดโดยหน่วยงานสัตวแพทย์
ซึง่ มีประชากรสัตว์หรือประชากรย่อยทีม่ สี ถานะสุขภาพ
สัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อหรือการระบาดเฉพาะ
โรคทีร่ ะบุ เพือ่ วัตถุประสงค์ทางการค้าระหว่างประเทศ
หรือการป้องกันหรือควบคุมโรค
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