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องคก์ารสขุภาพสตัวร์ะหวา่งประเทศ 
(World Organisation  

for Animal Health) หรอื OIE น�าสมาชิกทัง้ 182 
มารวมกัน โดยมีความมุง่มั่นที่จะปรบัปรุงสขุภาพสัตว์และ

สวสัดภิาพสัตว์ทั่วโลกให้ดขีึ้น เป็นองคก์รที่ก�าหนดมาตรฐาน
อา้งองิส�าหรบัองคก์ารการคา้โลก (WTO) ทางดา้นสขุภาพสตัว์ 
นอกจากนี้ ยงัช่วยให้เกดิความโปรง่ใสในสถานการณโ์รคสัตว์

ทั่วโลก รวมทัง้โรคที่สามารถแพรสู่่มนุษย์ และเผยแพร่ 

วธิกีารป้องกันและควบคุมโรคเหลา่นี้ OIE รว่มมอืกับหนว่ยงาน
สัตวแพทย์บรกิาร และอ�านวยความสะดวก 
ในการแบง่ปันข้อมูลระหวา่งผูเ้ช่ียวชาญ

ดงันัน้ OIE จงึก�าหนดรูปแบบธรรมาภิบาลดา้น 
สขุภาพสัตว์ทั่วโลก



จุดประสงคแ์ละ 
ผูร้บัประโยชน์
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เ อกสารแนวทางชุดน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิกองค์การสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ 
(OIE) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอุตสาหกรรม
สุกรให้สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริง ในการจัดท�า 
คอมพาร์ตเมนท์สุกร ส�าหรับโรคอหิวาต์แอฟริกา

ในสุกร (ASF) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน และโครงสร้าง 
ท่ีก�าหนดไว้ใน OIE Terrestrial Animal Health Code  
(Terrestrial Code) และ Checklist on the Practical 
Application of Compartmentalisation [1; 2]

เอกสารน้ีให้รายละเอียดข้อแนะน�าท่ีจ�าเพาะ และให้แนวทางใน
ด้านท่ีส�าคัญส�าหรบักระบวนการจดัท�าคอมพาร์ตเมนท ์ซ่ึงรวมถึง 
ค�าจ�ากัดความของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF วงจรการผลิต
สกุร การประเมนิความเสีย่ง ความปลอดภัยทางชวีภาพ การเฝ้า
ระวัง ความสามารถและขั้นตอนในการตรวจวินิจฉัย การตรวจ
สอบย้อนกลับ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPPs) 
การก�ากับดูแล การให้การรบัรองและการยอมรบัคอมพาร์ตเมนท์ 
ปลอด ASF และการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสถานะ ASF 
ทั้งภายในและภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ นอกจากนี้ยังมีเครื่อง
มือหลายอย่างในภาคผนวกท่ีอาจน�าไปใช้เพ่ืออ�านวยความ
สะดวกในการด�าเนินการ และการให้การยอมรบัคอมพาร์ตเมนท์

แม้ว่าคู่มือน้ีจะมีภาคเอกชนและหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ 
เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ก็ยังจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคล
อ่ืนๆ และผู้ให้บริการด้านวิชาการ เช่น ผู้ตรวจประเมินและ
สตัวแพทย์เอกชนท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนินการและรกัษาสถานะ 
คอมพาร์ตเมนท์ OIE คาดหวังว่าคู่มือนี้จะเป็นประโยขน์แก่ผู้
ก�าหนดนโยบายของรฐับาล และองค์กรระหว่างรฐับาลท่ีเก่ียวข้อง
กับสุขภาพสัตว์และอุตสาหกรรมสุกรอีกด้วย



โ รคอหิวาต์แอฟรกิาในสกุร (African swine 
fever, ASF) เป็นโรคติดต่อจากไวรัส ท่ี
ก่อให้เกิดโรคอย่างร้ายแรงและระบาด
อย่างรุนแรงในสุกรบ้านและสุกรป่า จึงไม่
น่าแปลกใจท่ีการระบาดของ ASF ได้ทวี

ความรุนแรงขึ้นในระยะที่ผ่านมา โดย OIE ได้รับ
การแจ้งเตือนเก่ียวกับโรคจากประเทศต่างๆ ใน
แอฟริกา ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา ยุโรป 
และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การแพร่กระจายของ
โรคน้ีท�าให้ประชากรสุกรส่วนใหญ่ของโลกอยู่ภาย
ใต้การคุกคามโดยตรง จากความรุนแรงของโรค
และอัตราการตายท่ีสงู ASF เป็นสาเหตุให้การผลิต 
สุกรลดลงอย่างฉับพลัน ก่อให้เกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง เป็นภัยคุกคามต่อ
การด�ารงชีวิต สุขภาพ และสวัสดิภาพสัตว์ ส่งผล 
กระทบต่อความมัน่คงด้านอาหารของประเทศ และ
เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการตลาดระหวา่งประเทศ

สมาชิก OIE ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทั่ว
โลกของ ASF ดังนั้นในการประชุม 87th General 
Session ในเดือนพฤษภาคม 2019 ซึง่เป็นการประชมุ
สมัชชาโลกของสมาชิก OIE ได้มีมติที่ 33 ขอให้มี
การริเริ่มการควบคุม ASF ในระดับโลก และเรียก
ร้องให้ OIE พัฒนาแนวทางส�าหรับการด�าเนินการ
คอมพาร์ตเมนท์ที่จ�าเพาะส�าหรับ ASF

ข้าพเจ้าจึงยินดีท่ีจะแนะน�าเอกสารแนวทาง 
คอมพาร์ตเมนท์ส�าหรบั ASF ชดุน้ี เพ่ือสนับสนุนสมาชกิ 
ท่ีต้องการจัดต้ังและรักษาสถานะคอมพาร์ตเมนท์
สกุรท่ีปลอดจาก ASF เพ่ือวตัถุประสงค์ส�าหรบัการ
ค้าในประเทศและระหว่างประเทศอย่างปลอดภัย 
และส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรค

ด้วยความเอ้ือเฟื้อและสนับสนุนจาก Canadian 
Food Inspection Agency เอกสารแนวทางชุดนี้
ได้รับการพัฒนาโดยทีมที่น�าโดย Professor Dirk 
Pfeiffer จาก the City University of Hong Kong 

ร่วมกัน 
ปราบปราม ASF 
ให้ส�าเร็จ
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โดยร่วมมือกับ OIE และกลุ่มเฉพาะกิจเรื่อง การ
ท�าคอมพาร์ตเมนท์ส�าหรับ ASF ซึ่งประกอบด้วยผู้
เชีย่วชาญท่ีมภีมิูหลังทางวชิาชพีหลากหลาย และมา
จากหลายภมูภิาค การท�างานหนักของผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ส่งผลให้เกิดเอกสารแนวทางปฏิบัติชุดนี้ เพื่อใช้ใน
การจดัท�าคอมพาร์ตเมนท์ส�าหรบั ASF มเีครือ่งมอื 
สนับสนุนท่ีจะสามารถน�ามาใช้เพ่ืออ�านวยความ
สะดวกในการด�าเนินการจัดต้ัง และท�าให้เกิดการ
ยอมรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 

OIE ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในเอกสาร
แนวทางการปฏิบัติชุดน้ี รวมท้ังประเทศสมาชิกท่ี
กรุณาให้ข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์การจัดท�า
คอมพาร์ตเมนท์

แม้ว่าเอกสารคู่มอืน้ีจะมคีวามละเอียดและครอบคลุม 
เอกสารน้ีมจีดุมุง่หมายเพ่ือเสรมิมาตรฐาน OIE และ
ค�าแนะน�าเก่ียวกับคอมพาร์ตเมนท์ ASF ท่ีมอียูแ่ล้ว 
ข้อมลูเหล่าน้ันยงัสามารถน�ามาปรบัและประยกุต์ใช้ได้
กับบรบิททางสงัคม วฒันธรรม ภูมศิาสตร์ การเมอืง
และเศรษฐกิจที่หลากหลายของประเทศสมาชิก

แนวทางดังกล่าวยังมีส่วนช่วยในกรอบ Global 
Framework for the Progressive Control of 
Transboundary Animal Diseases (GF-TADs) 
ส�าหรบัการควบคุม ASF ท่ัวโลก เราเชือ่ว่าการพัฒนา
แนวทางทางวชิาการเพ่ืออ�านวยความสะดวกในการ
ค้าขายท่ีปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมถึงแนวทาง
การจัดท�าคอมพาร์ตเมนท์ เป็นกิจกรรมส�าคัญภาย
ใต้วัตถุประสงค์ที่สาม1 ในความพยายามระดับโลก 
น่ันคือเพ่ือ 'อ�านวยความสะดวกให้เกิดความต่อ
เน่ืองทางธุรกิจ' เอกสารแนวทางน้ีจะมปีระโยชน์ไม่
เฉพาะกับหน่วยงานด้านสตัวแพทย์ภาครฐัและภาค
เอกชนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบุคคลภายนอกที่เป็นผู้
ให้บริการทางวิชาการสนับสนุนประเทศสมาชิก ใน
ความพยายาม การเตรยีมพร้อม และลดผลกระทบ
จากการเกิดโรคและแพร่ระบาดของ ASF ด้วยการ
ท�าให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ประการสดุท้าย OIE ขอเรยีกร้องให้ประเทศสมาชกิ
และพันธมิตรร่วมมือกันต่อต้านโรคสุกรท่ีร้ายแรง
น้ี โดยน�ามาตรฐานสากลของ OIE ว่าด้วย ASF 
ไปใช้ร่วมกัน เพ่ือให้เราสามารถบรรลุการควบคุม
ระดับโลกได้ 
 
ดร. โมนิค เอลัวร์ ผูอ้�านวยการใหญ่ OIE

  

วิธีอ่าน 
เอกสารนี้
เอกสารแนวทางนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน 
ส่วนที่ 1 กล่าวถึงหลักการและแนวทางการ
ปฏิบัติในการจัดท�าคอมพาร์ตเมนท์ส�าหรับ 
ASF ในขณะที่ ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยภาค
ผนวก และเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยในการ
ด�าเนินการคอมพาร์ตเมนท์ส�าหรับ ASF 
ส่วนที่ 3 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

คอมพาร์ตเมนท์ตามที่ด�าเนินการโดย
ประเทศสมาชิกต่างๆ

โปรดทราบว่าในเอกสารนี้ ประสบการณ์
ของแต่ละประเทศ ในการท�า 
คอมพาร์ตเมนท์ไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะ ASF 
แต่เป็นการยกมาเป็นตัวอย่าง และไม่ควร
จะถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีที่สุด หรือ ‘best 
practices’  สมาชิกประเทศควรพิจารณา
ลักษณะทางระบาดวิทยาของ ASF ที่เฉพาะ
ของประเทศหรือโซนที่คอมพาร์ตเมนท์ 
ตัง้อยู่ รวมทัง้ลักษณะเฉพาะอื่นๆ ของ
คอมพาร์ตเมนท์ส�าหรับ ASF สมาชิก
สามารถจะติดต่อประเทศที่ได้อ้างถึง เพื่อ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพาร์ตเมนท์
และประสบการณ์ของประเทศนัน้ๆ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของเอกสารแนวทาง
นี้ ให้ลิงค์ไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมส�าหรับ
ผู้อ่าน

1 วัตถุประสงค์ 1 ปรับปรุงความสามารถของประเทศต่างๆ 
ในการควบคุม (ป้องกัน ตอบสนอง และก�าจัด) ASF โดยใช้
มาตรฐานของ OIE และการปฏบิติัที่ดทีี่สดุ บนพืน้ฐานของขอ้มูล
ทางวิทยาศาสตร์ที่ล่าสุด

วัตถุประสงค์ 2 จัดตัง้กรอบการประสานงานและความร่วมมือ
ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม ASF ในระดับโลก

วตัถปุระสงค ์3 อ�านวยความสะดวกใหเ้กดิความตอ่เนื่องทางธุรกจิ



สารบัญ
 ส่วนที่ 1:  
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    ส่วนที่ 1:  

หลักการและ
การด�าเนนิการ
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O IE เป็นองค์การระหว่างรฐับาลท่ี
รบัผิดชอบในการปรบัปรงุสขุภาพ
สตัว์และสวสัดิภาพสตัว์ท่ัวโลกให้
ดีข้ึน สนับสนุนประเทศสมาชิก
ในความพยายามท่ีจะป้องกัน 

ควบคุม และก�าจัดโรคสัตว์ และก�าหนดมาตรฐาน
เพ่ือการปรบัปรงุสขุภาพสตัว์และสวสัดิภาพสตัว์ สรปุ
ความไว้ใน Terrestrial Code and the Manual of 
Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial 

Animals (Terrestrial Manual) [3] นโยบายการ
ควบคุมและก�าจัด ASF ในปัจจุบัน แม้ว่าจะมี
ประสิทธิภาพสูงเมื่อมีการด�าเนินการอย่างจริงจัง 
แต่ได้เน้นไปท่ีมาตรการด้านสุขอนามัยเป็นหลัก 
เช่น ความปลอดภยัทางชวีภาพ การท�าลายสตัว์ การ
ควบคุมการเคลื่อนย้าย การโซนนิ่ง และมาตรการ 
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการค้าสกุรและผลิตภัณฑ์สกุรจาก
ประเทศหรือโซนท่ีติดเชื้อ ASF ก่อให้เกิดผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีนัยส�าคัญ [1; 4]

การผลติสกุรมี
บทบาทส�าคัญตอ่
ความมัน่คงทาง
อาหารของโลก 
และสง่เสริมการ
ด�ารงชีวติของผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัวงจร
การผลิตสกุร

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ



เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ระบาดวิทยาท่ัวโลก
ในปัจจุบันของ ASF และความส�าคัญของการ
ผลิตสุกรต่อความม่ันคงด้านอาหารและความ
เป็นอยู ่ท่ัวโลกแล้ว การท�าคอมพาร์ตเมนต ์
และโซนน่ิงตามท่ีอธิบายไว้ใน Terrestrial Code 
ควรจะเป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การป้องกันและ
ควบคุม ASF ประเด็นส�าคัญคือการใช้การจดัต้ัง
คอมพาร์ตเมนท์และโซนน่ิงอาจเอ้ือให้เกิดความ
ต่อเน่ืองทางธุรกิจในภาคการผลิตสุกร และมีส่วน

สนับสนุนด้านความมัน่คงทางอาหารและความมัน่คง
ในการท�างาน [4] แนวความคิดท่ีจะพิจารณาเป็น
รายสินค้า (Commodity-based) ควรน�ามาใช้เพื่อ
อ�านวยความสะดวกในการค้าสินค้ารายชนิดต่างๆ 
อย่างปลอดภัย โดยค�านึงถึงมาตรการลดความเสีย่ง
ตามที่ระบุไว้ใน Terrestrial Code

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF —  9



โซนนิ่ง และ  
การท�าคอมพาร์ตเมนท์

บทน�า

ใ 
นขณะท่ีเป้าหมายสงูสดุในการควบคุมโรค
คือการได้รบัสถานะปลอดโรคท้ังประเทศ 
แต่การแบ่งประชากรสัตว์ในประเทศเป็น 
กลุ่มประชากรย่อยๆ ตามสภาวะโรคมี
ประโยชน์ท่ีชดัเจน เพ่ือวตัถุประสงค์ในการ

ค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการป้องกันและควบคุม
โรค เพ่ือให้บรรลุสิ่งน้ีสมาชิกอาจพิจารณาใช้การ 
โซนน่ิง หรอืการแบ่งเขต (regionalisation) และ/หรอื 
การท�าคอมพาร์ตเมนท์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ทางระบาดวทิยาภายในประเทศ วตัถุประสงค์ และ
ความสามารถของหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจนปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
การเปรยีบเทียบแนวคิดท้ังสองน�าเสนอใน  ตารางที ่1  
ขอแนะน�าให้ผู้อ่านอ้างอิงถึง Chapters 4.4. และ 4.5. 
ของ Terrestrial Code for OIE recommendations 
on zoning and compartmentalisation

 ตารางที่ 1  เปรยีบเทยีบโซนนิ่งและการท�าคอมพารต์เมนท์ [5; 6]

โซนน่ิง/การแบ่งเขต การท�าคอมพารต์เมนท์

ความคลา้ยคลงึ

•	 มีเป้าหมายที่จะสร้างและรักษาสถานภาพกลุ่มประชากรย่อยภายในประเทศหรืออาณาเขตที่มีสภาวะโรคที่เฉพาะ	เพื่อสนับสนุนการ
ขจัดโรคอย่างเป็นขั้นตอน	ในขณะที่ลดผลกระทบต่อการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด

•	 ต้องพิจารณาปัจจัยทางระบาดวิทยาและเส้นทางความเสี่ยง	(risk	pathway)	ทั้งหมดเพื่อการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
•	 มีการพิจารณาเชิงพื้นทีแ่ละการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ	ซึ่งมีความส�าคัญในการรักษาสถานะสุขภาพของกลุ่มประชากร

ย่อย
•	 จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากคู่ค้าเพื่ออ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

ความแตกตา่ง

•	 ก�าหนดโดยขอบเขตทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก

•	 ก�าหนดโดยใช้หลักการจัดการด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและการสัตวบาล	กลุ่มประชากรที่มีการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเช่นเดียวกันเป็นกลุ่มประชากรที่มี
สถานะเดียวกัน

•	 การรักษาสถานะสุขภาพท�าได้โดยการใช้มาตรการสุขอนามัยใน
ระดับโซน	เช่น	การควบคุมการเคลื่อนย้ายและการเฝ้าระวัง	รวม
ถึงการตรวจหาโรคอย่างรวดเร็ว

•	 การรักษาสถานภาพท�าได้โดยการน�าไปปฏิบัติ	และการ
ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของระบบ
การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ	ที่ได้น�าไปใช้ในกลุ่ม
ประชากร	การเฝ้าระวังโรค	และการตรวจพบโรคได้อย่าง
รวดเร็ว

•	 โดยมากจะเริ่มการใช้งานเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรค	
และอาจไม่ด�าเนินการในช่วง	'ยามสงบ'	(ช่วงเวลาระหว่างไม่มี
การระบาด)	ในประเทศหรือเขตที่ปลอดโรค

•	 จัดท�าขึ้นใน	'ยามสงบ'	ของประเทศหรือในเขตปลอดโรค
เป็นหลัก

•	 ก�าหนดและบริหารจัดการโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ •	 ก่อตั้งและบริหารจัดการโดยเอกชนภายใต้การก�ากับดูแล
ของหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ

•	 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและบ�ารุงรักษาส่วนใหญ่มาจากงบ
ประมาณภาครัฐ	แม้ว่าภาคเอกชนอาจมีส่วนร่วมด้วยอย่างมาก

•	 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและบ�ารุงรักษาส่วนใหญ่มาจากภาค
เอกชน

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_zoning_compartment.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_application_compartment.htm


โซนนิ่ง/การแบง่เขต การท�าคอมพารต์เมนท์

ความคลา้ยคลงึ

•	 มีเป้าหมายที่จะสร้างและรักษาสถานภาพกลุ่มประชากรย่อยภายในประเทศหรืออาณาเขตที่มีสภาวะโรคที่เฉพาะ	เพื่อสนับสนุนการ
ขจัดโรคอย่างเป็นขั้นตอน	ในขณะที่ลดผลกระทบต่อการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องให้น้อยที่สุด

•	 ต้องพิจารณาปัจจัยทางระบาดวิทยาและเส้นทางความเสี่ยง	(risk	pathway)	ทั้งหมดเพื่อการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
•	 มีการพิจารณาเชิงพื้นทีแ่ละการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ	ซึ่งมีความส�าคัญในการรักษาสถานะสุขภาพของกลุ่มประชากร

ย่อย
•	 จ�าเป็นต้องได้รับการยอมรับจากคู่ค้าเพื่ออ�านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

ความแตกตา่ง

•	 ก�าหนดโดยขอบเขตทางภูมิศาสตร์เป็นหลัก

•	 ก�าหนดโดยใช้หลักการจัดการด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและการสัตวบาล	กลุ่มประชากรที่มีการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเช่นเดียวกันเป็นกลุ่มประชากรที่มี
สถานะเดียวกัน

•	 การรักษาสถานะสุขภาพท�าได้โดยการใช้มาตรการสุขอนามัยใน
ระดับโซน	เช่น	การควบคุมการเคลื่อนย้ายและการเฝ้าระวัง	รวม
ถึงการตรวจหาโรคอย่างรวดเร็ว

•	 การรักษาสถานภาพท�าได้โดยการน�าไปปฏิบัติ	และการ
ตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของระบบ
การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ	ที่ได้น�าไปใช้ในกลุ่ม
ประชากร	การเฝ้าระวังโรค	และการตรวจพบโรคได้อย่าง
รวดเร็ว

•	 โดยมากจะเริ่มการใช้งานเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโรค	
และอาจไม่ด�าเนินการในช่วง	'ยามสงบ'	(ช่วงเวลาระหว่างไม่มี
การระบาด)	ในประเทศหรือเขตที่ปลอดโรค

•	 จัดท�าขึ้นใน	'ยามสงบ'	ของประเทศหรือในเขตปลอดโรค
เป็นหลัก

•	 ก�าหนดและบริหารจัดการโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ •	 ก่อตั้งและบริหารจัดการโดยเอกชนภายใต้การก�ากับดูแล
ของหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ

•	 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและบ�ารุงรักษาส่วนใหญ่มาจากงบ
ประมาณภาครัฐ	แม้ว่าภาคเอกชนอาจมีส่วนร่วมด้วยอย่างมาก

•	 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและบ�ารุงรักษาส่วนใหญ่มาจากภาค
เอกชน

โซนน่ิง/การแบ่งเขต การท�าคอมพารต์เมนท์

ข้อดีและขอ้เสยี

	เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ทุกชนิด	(ทั้งสุกรเลี้ยงและสุกรป่า)	และผู้
ประกอบการทุกรายในเขตปลอดโรค

	เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มประชากรสัตว์	และผู้ประกอบการ 
คอมพาร์ตเมนท์เท่านั้น

การพิจารณา 
ทัว่ๆ ไป

	สถานะสุขภาพของสัตว์ทุกตัวในโซนที่ได้การรับรองจะได้รับ 
ผลกระทบจากการเกิดโรคในสัตว์ชนิดอื่นๆ	ภายในโซนเดยีวกัน

	สถานะสุขภาพของกลุ่มประชากรสัตว์ในคอมพาร์ตเมนท์ที่
ได้รับการรับรองจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโรคของ
กลุ่มประชากรสัตว์อื่นๆ	ที่อยู่ใกล้เคียงกัน	ในโซน/ประเทศที่
คอมพาร์ตเมนท์นั้นตั้งอยู่

	ความซับซ้อนของเส้นทางระบาดวิทยาและความหลากหลายของ
ระบบการผลิตปศุสัตว์มีผลกระทบต่อการด�าเนินการโซนนิ่ง

	ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ	แยกกลุ่ม
ประชากรสัตว์ออกจากประชากรสัตว์อื่นที่มีสถานะสุขภาพที่
แตกต่างกัน	หรือไม่ทราบสถานะ	ซึ่งการแยกทางภูมิศาสตร์
ไม่สามารถกระท�าได้

	การด�าเนินการตามนโยบายการโซนนิ่ง	ส่วนใหญ่จะต้องการการ
สนับสนุนด้านการเงินจากภาคเอกชนน้อยมากหรือไม่มีเลย	หรือ
อาจได้รับการสนับสนุนที่ส�าคัญจากภาคเอกชนก็ได้

	การจัดการตามหลักการความปลอดภัยทางชีวภาพที ่
เขม้งวดของคอมพาร์ตเมนท์จะต้องมีการลงทุนสูงส�าหรับ 
สิ่งอ�านวยความสะดวก	อุปกรณ์	ทรัพยากรบุคคล	ฯลฯ	 
จากภาคเอกชนเพื่อเริ่มต้นและบ�ารุงรักษา

	ข้อก�าหนดส�าหรับการค้าในประเทศและระหว่างประเทศ	รวมถึง
การเคลื่อนย้ายสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์	จะมีผลใช้บังคับใน
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ของโซน	(สถานการณ์ก่อนเกิดการระบาด
ซึ่งไม่มีการแบ่งสถานะระหว่างฝูงและฟาร์มที่มีความปลอดภัย
ทางชีวภาพสูงอาจได้รับผลกระทบในระดับหนึ่งเช่นกัน)

	การค้าในประเทศและระหว่างประเทศ	รวมถึงการเคลื่อน
ย้ายสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์	สามารถด�าเนินการต่อไป
ได้โดยไม่หยุดชะงัก	โดยไม่ค�านึงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

หลงัเกิดการระบาด
ในประเทศหรอืโซน
ที่เคยปลอดโรคมา
กอ่น

	จ�ากัดการแพร่กระจายของโรคภายในพื้นที่ติดเชื้อที่ก�าหนด
อาณาเขตตามขอบเขตทางภูมิศาสตร์ในขณะที่รักษาสถานะ
ปลอดโรคของอาณาเขตที่เหลือ

	เอื้ออ�านวยต่อการรักษาสถานะสุขภาพของสัตว์ในกลุ่ม
ประชากรภายในคอมพาร์ตเมนท์	ที่มีระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเช่นเดียวกัน	โดยไม่ขึ้นกับที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์

 	กรณเีกดิโรคระบาดในประเทศหรอืโซนปลอดโรค	ให้จัดตัง้เขต
กกักนัตาม	Article	4.4.7.	ของ	Terrestrial Code	ซ่ึงเป็นเครือ่ง
มือทีร่วดเรว็ทีส่ามารถน�าไปใช้ในการขอคืนสถานะปลอดโรคของ
เขตอ่ืนๆ	ภายในประเทศหรอืโซน	ท่ีอยูน่อกเขตกกักนัโรค

 		ในกรณทีีมี่การระบาดของโรคในคอมพาร์ตเมนท์	สถานะ
ปลอดโรคของทัง้คอมพาร์ตเมนท์จะเสยีไป	และ 
คอมพาร์ตเมนท์ควรได้รบัการอนมัุตอีิกครัง้และได้รบัการ
ยอมรบัอีกครัง้หลังจากด�าเนนิการทีจ่�าเป็นเพ่ือให้มีสถานะ
ปลอดโรคกลับคืนมา

ในปี 2005 การระบาดของโรคอหิวาต์สุกร (Classical Swine Fever, CSF) ในแอฟริกาใต้ ส่งผลให ้
ถูกระงับสินค้าในที่สุด ท�าให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการค้าในภูมิภาค เนื่องจากแอฟริกาใต้ 
เป็นผู้ผลิตเนื้อสุกรหลักให้กับภูมิภาค Southern African Development Community (SADC) ทั้งหมด 
แม้ว่าการระบาดของ CSF จะจ�ากัดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ แต่แอฟริกาใต้เลือกที่จะด�าเนินการจัดตั้ง
คอมพาร์ตเมนท์ มากกว่าการโซนนิ่ง เนื่องจากความยากล�าบากในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ระหว่าง
โซนขนาดใหญ่ ตลอดจนลักษณะของวงจรการผลิตสุกรซึ่งประกอบด้วย ฟาร์มเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ภายใน
ภาคตะวันออก (ECP) และจังหวัดเวสเทิร์นเคป (WCP) ซึ่งทั้งสองแห่งได้รับผลกระทบ จากนั้นรัฐบาล
แอฟริกาใต้ได้พัฒนาคูม่อืคอมพารต์เมนทป์ลอด CSF (Procedures manual: CSF-free compartment) 
ด�าเนินการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2005 ความคิดริเริ่มในการจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์ ส่งผลให้คอมพาร์ตเมนท์
ต่างๆ ทั่วประเทศได้รับการรับรองจากภาครัฐ ข้อเสนอการส่งออกจากคอมพาร์ตเมนท์ต่างๆ ยังได้รับการ
ยอมรับจากคู่ค้าระดับภูมิภาค ท�าให้แอฟริกาใต้สามารถเปิดการส่งออกผลิตภัณฑ์สุกรบางรายการและสุกร 
มีชีวิตอีกครั้งได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ข้อเท็จจริงที่ว่า OIE ยอมรับแนวความคิดของการท�า 
คอมพารต์เมนท์ในปี 2004 และเพิ่มเข้าไปใน Terrestrial Code chapter on CSF ในปี 2005  
ได้อ�านวยความสะดวกในการเจรจาการค้าอย่างมาก 

เลอืกท�าคอมพารต์เมนท์เหนือการโซนนิ่ง
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ผลประโยชน์ของชาติและ 
นานาชาติ ในการจัดท�า
คอมพาร์ตเมนท์

บทน�า

ก ารแพร่ระบาดของไวรัส ASF  
(ASFV) ในประเทศหรือโซนท่ี
ปลอดจาก ASF มาก่อนจะมีผล 
กระทบอย่างมากทางสังคมและ
เศรษฐกิจ เม่ือมีการระบาดของ 

ASF ข้ึน สิ่งท่ีเห็นได้ชัดท่ีสุด และส่งผลทันทีคือ
มีการตายหรือการท�าลายสุกรในฟาร์มท่ีได้รับผล 
กระทบ ท�าให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่าง
มหาศาลต่อผู้ผลิตสกุรและบุคลากรต่างๆ ในห่วงโซ่
การผลิต ตามด้วยผลกระทบทางอ้อมอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ได้จากการระงับการส่งออกทั่วประเทศในทันที

การท�าคอมพารต์เมนทแ์ละกลยทุธ ์
การจดัการความเสีย่ง

เมื่อพิจารณาผลกระทบโดยตรงที่จะเกิดอย่างทันที
ต่อภาคเอกชนอันเป็นผลจากการระบาดของ ASF 
การท�าคอมพาร์ตเมนท์ท�าให้เกิดการจัดการความ
เสี่ยงท่ีจะช่วยรักษาสถานะสุขภาพสัตว์ของเขาและ
ธุรกิจของเขาด้วย ถ้าเกิดการระบาดของ ASFV ข้ึน
ในประเทศหรือโซน รวมทั้งโอกาสในการรักษาห่วง
โซ่อุปทานของสุกรในระดับชาติและนานาชาติไว้ได้ 
ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีเข้ม
แข็งของคอมพาร์ตเมนท์มวีตัถุประสงค์เพ่ือป้องกัน 
คอมพาร์ตเมนท์จากความเสีย่งในการเกิด ASF ท�าให ้
การค้าและการเคล่ือนย้ายสุกร รวมท้ังผลิตภัณฑ์ 
ท่ีเก่ียวข้องจากคอมพาร์ตเมนท์สามารถกระท�าได้โดย 
ไม่ถูกระงบั และธุรกิจของบรษิทัท่ีท�าคอมพาร์ตเมนท์ 
รวมถึงห่วงโซ่อุปทานของสุกรสามารถด�าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยระยะเวลาพักเล้าที่น้อยที่สุด 

แม้ว่าจะเกิดการระบาดของ ASF ในประเทศหรอืใน
โซน ตราบใดท่ีคอมพาร์ตเมนท์ยงัได้รบัการยอมรบั
จากคู่ค้าใน “ยามสงบ” 

การปกปอ้งความตอ่เนือ่งของธรุกจิ
และการรับรองความปลอดภยัของ
อาหาร

ด้วยเหตุน้ีคอมพาร์ตเมนท์จึงให้กลไกท่ีจะปกป้อง
ความต่อเน่ืองของธุรกิจ และรกัษาการเข้าถึงตลาด
สากลไว้ได้ ในขณะเดียวกันนอกจากป้องกันโรค 
ASF ระบบการจดัการป้องกันทางชวีภาพยงัสามารถ
ป้องกันกลุ่มประชากรในคอมพาร์ตเมนท์จากโรคติด
เชือ้อ่ืนๆ อีกด้วย ดังน้ันจงึช่วยลดความสญูเสยีทาง
ธุรกิจในการผลิตสกุร และมีส่วนในการรบัรองความ
มัน่คงทางอาหารในระดับประเทศ คอมพาร์ตเมนท์
ด�าเนินการและรักษาสภาพโดยภาคเอกชนภายใต้
การก�ากับดูแลของหน่วยงานสตัวแพทย์ภาครฐั และ
อาจจะสอดคล้องกับความพยายามก�าจดัโรคในระดับ
ชาติ (เช่น การโซนน่ิง) อุตสาหกรรมการผลิตสตัว์ชนิด
อืน่ๆ ที่จัดท�าคอมพาร์ตเมนท์ก็ประสบความส�าเร็จ
ในการจัดการความเสี่ยงของโรคสัตว์หลายๆ โรค 

   ภาคผนวก 13 น�าเสนอตวัอยา่งจากหลายประเทศทีม่ปีระสบการณก์ารท�าคอมพารต์เมนทเ์พือ่อา้งองิ

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ
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ในแอฟริกาใต้ การท�าคอมพารต์เมนทเ์ป็นระบบสมัครใจ  เกษตรกรจ่ายเงินเพื่อด�าเนินการ 
ตามข้อก�าหนด และได้รับการป้องกันโรคสัตว์และรับรองสุขภาพเพื่อการค้า  ในสถานการณ์  
'win-win' นี้ เกษตรกรที่ลงทุนในสุขภาพสัตว์และจ่ายเงินส�าหรับการท�าคอมพาร์ตเมนท์ 
จะได้รับรางวัลคือความได้เปรียบทางการตลาด ในขณะที่ประเทศในส่วนรวมได้รับประโยชน์ 
จากการควบคุมโรคที่ดีขึ้นด้วยต้นทุนที่น้อยลงส�าหรับรัฐบาล ตัวอย่างเช่น การท�าคอมพาร์ตเมนท์
อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมสุกรเชิงพาณิชย์ได้อ�านวยความสะดวกอย่างมากในการควบคุม
การระบาดของ CSF ในแอฟริกาใต้ ในปี 2005 รวมทั้งการเกิดโรคระบาดครั้งอื่นๆ ที่ตามมา 
ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดท�าคอมพาร์ตเมนท์ได้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคแทบทั้งหมด 
ในภาคธุรกิจสุกรเชิงพาณิชย์ รวมทั้งความ
เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคจากโรงฆ่า
สัตว์ขนาดใหญ่ การป้องกันสุกรส่วนใหญ่ที่อยู่
ในคอมพาร์ตเมนท์ในแอฟริกาใต้ ช่วยเสริม
ความพยายามในการควบคุมโรคในช่วงที่มีการ 
ระบาดที่จะเน้นไปที่กลุ่มสุกรหลังบ้านและกลุ่ม
ที่เลี้ยงแบบกึ่งการค้า

การท�าคอมพาร์ตเมนท์ในกรณีของบราซิล 
ยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของตลาด
สินค้าปศุสัตว์ อย่างไรก็ตามท�าให้ได้ข้อสรุป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับสัตว์ปีกท�าพันธุ์  
ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะลดความเสี่ยงจาก HPAI และโรคนิวคาสเซิล ซึ่งมีโอกาสจะเกิดการ
ระบาดในประเทศได้ เนื่องจากจ�าเป็นต้องรักษาห่วงโซ่การผลิตสัตว์ปีกไว้ให้ต่อเนื่อง  
ความเสี่ยงที่ลดลงท�าให้เกิดผลในเชิงบวกเกี่ยวกับต้นทุน การจัดหาเงินทุนส�าหรับการผลิตสัตว์
ปีกของประเทศ นอกจากนี้ยังคาดว่าการใช้แนวคิดการท�าคอมพาร์ตเมนท์อย่างมีประสิทธิผล
ส�าหรับการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศจะท�าให้การค้าฟื้นตัวเร็วขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโรคจากสัตว์ข้ามแดนเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้ว่าในตอนแรกอาจมีข้อจ�ากัด
มากกว่าก็ตาม 

นอกจากนี้การท�าคอมพาร์ตเมนท์มีผลต่อการลงทุนด้านความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งด้าน
โครงสร้างของฟาร์มและการปฏิบัติที่ดีในการเลี้ยงสัตว์ ทั้งสองด้านเป็นประโยชน์อย่างมาก
ในการเพิ่มผลผลิต และความปลอดภัยของอาหาร การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนของ OIE 
ตั้งแต่การปรึกษาหารือในระดับประเทศและระหว่างการจัดท�าคอมพาร์ตเมนท์ เป็นสิ่งส�าคัญ
ต่อการส่งเสริมความคิดริเริ่มซึ่งส่งผลให้มีการปรึกษาหารืออย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น และ
ได้มาตรการที่เป็นรูปธรรมส�าหรับการสร้างกรอบการก�ากับดูแลเพื่อการน�าไปปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การท�าคอมพารต์เมนท์: สถานการณ์ “WIN-WIN”

แอฟริกาใต้

บราซิล

การท�าคอมพารต์เมนท์ 
เพื่อการคา้ที่ปลอดภัยขึ้น
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การท�าคอมพาร์ตเมนท์ 
ในบริบทของ ASF

หลักการ

ส อดคล้องกับ Article 4.5.2. ของ 
Terrestrial Code หลักการส�าคัญ
ท่ีสนับสนุนการก่อต้ังคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF คือจะต้องสามารถบ่ง
บอกสถานะ ASF ของกลุ่มสัตว์

ในคอมพาร์ตเมนท์ได้อย่างชัดเจน สุกรทุกตัวใน
คอมพาร์ดเมนท์จะต้องระบุตัวได้และสามารถสืบ
ย้อนกลับได้ ตามข้อก�าหนดใน Terrestrial Code 
สถานประกอบการและสถานทีทุ่กแห่งภายใต้ระบบ
การจัดการของคอมพาร์ตเมนทป์ลอด ASF ได้แก่ 
บริเวณที่เก็บรักษาตัวสัตว์ พาหนะ โรงผลิตอาหาร 
และโรงฆ่า จ�าเป็นต้องระบุได้อย่างชัดเจน ถ้ามี 
สถานท่ีท่ีไม่ได้เป็นส่วนของคอมพาร์ตเมนท์ก็จะ 
ต้องชี้แจงความสัมพันธ์ของสถานที่เหล่าน้ีกับ 
คอมพาร์ตเมนท์ให้ชัดเจน ระบุหน้าท่ีและความ
สัมพันธ์ต่อคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ตลอด
จนบทบาทและการมีส่วนร่วมในการแบ่งแยกทาง
ระบาดวิทยา ข้อมูลเหล่าน้ีจะต้องอธิบายเอาไว้ใน
ข้อเสนอการขอรับรองคอมพาร์ตเมนท์ [7] หลัก
การนี้ให้แนวทางเพื่อให้บรรลุผลที่ต้องการ คือการ
แบ่งแยกทางระบาดวทิยาอย่างเด็ดขาดระหว่างกลุ่ม
ประชากรในคอมพาร์ตเมนท์กับกลุ่มประชากรนอก
คอมพาร์ตเมนท์ เพ่ือป้องกันการรุกรานของไวรัส 
ASF สถานะปลอด ASFV และความเป็นไปได้ของ
คอมพาร์ตเมนทป์ลอด ASF ได้รบัอิทธิพลจากปัจจยั
ทางกายภาพและเชิงพ้ืนท่ี ซึ่งรวมถึงการมีสุกรป่า

หรอืสกุรหลังบ้าน และเห็บอ่อนบางชนิดในประเทศ
หรือโซน ระยะห่างจากประชากรสุกรอ่ืนๆ นอก 
คอมพาร์ตเมนท์ พืชพรรณ ภูมิประเทศ ระยะ
ห่างจากไฮเวย์และโรงฆ่าสัตว์ท่ีไม่รวมอยู ่ใน 
คอมพาร์ตเมนท์ เป็นต้น เพื่อที่จะก่อตั้งและรักษา
สถานะคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ท่ีสามารถทนต่อ
แรงกดดันของไวรสั ASFV จากแหล่งท่ีอาจจะน�าโรค
ท้ังหมด ในการออกแบบจะต้องมกีารพัฒนา ด�าเนิน
การ และประเมนิแผนการจดัการความปลอดภัยทาง
ชวีภาพท่ีเข้มแข็ง ซึง่ปรบัให้เหมาะสมกับเส้นทางความ
เสีย่งของคอมพาร์ตเมนท์น้ันในการเข้ามาของไวรสั 
มกีารด�าเนินการและประเมนิผลอย่างสม�า่เสมอโดย
ค�านึงถึงลักษณะและการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปได้ของ
เส้นทางความเสีย่ง แผนความปลอดภยัทางชวีภาพ
ต้องค�านึงถึงปัจจยัท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับความมัน่คง
ปลอดภัยของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF และต้อง
พิสจูน์ว่าคอมพาร์ตเมนท์น้ันมกีารป้องกันท่ีทนทาน
ต่อการเข้ามาของไวรัส ASFV ซึ่งอาจแสดงให้เห็น
ผ่านการประเมินความเสี่ยง โดยให้รายละเอียด
เส้นทางความเสี่ยงท่ีเป็นไปได้ท้ังหมดในการเข้า
มาของไวรสั ASFV และการประเมนิความเสีย่งของ 
คอมพาร์ตเมนท์ แผนความปลอดภัยทางชีวภาพ
ควรจะให้หลักฐานข้อมูลอย่างรอบด้านเก่ียวกับ
ประสทิธิผลของมาตรการลดความเสีย่งต่างๆ รวม
ท้ังมข้ัีนตอนมาตรฐานในการปฏบัิติงาน (standard 
operating procedures, SOP)

   ภาคผนวก 1 ภาพแสดงหลกัการการท�า 
คอมพารต์เมนท์ในบริบทของ ASF หลกัการที่
ใช ้ในการท�าคอมพารต์เมนท์ ASF มกีารตรวจ
สอบทางดา้นลา่ง

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ
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ก�าหนดนิยามของ 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

หลักการ

 อะไร?

คอมพาร์ตเมนท์หมายถึงกลุ่มประชากรย่อยท่ีอยูใ่น
สถานประกอบการหน่ึงแห่งหรอืมากกว่า ท่ีมสีถานะ
สขุภาพสตัว์ท่ีเฉพาะและคงสถานะไว้ภายใต้ปัจจยั
เดียวกัน ท่ีแยกสตัว์ในคอมพาร์ตเมนท์ออกจากประชากร 
อ่ืนๆ ท่ีมคีวามเสีย่งต่อโรคสงูกว่า เพ่ือวตัถุประสงค์
ของเอกสารแนวทางชดุน้ี โรคหมายถึง ASF [3; 8]  
ในการก�าหนดคอมพาร์ตเมนต์ปลอด ASF ควรมกีาร
ปฏบัิติตามข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้องใน 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

อยา่งไร?

เมื่อก�าหนดคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF จะต้องมี
ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

g   ต้องระบุให้ชดัเจนวา่คอมพารต์เมนท์น้ันต้ังใจส�าหรบั
โรคอะไร เช่น ASF

g    ต้องระบุให้ชัดเจนว่าคอมพาร์ตเมนท์น้ันต้ังใจจะ
ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อะไร

g    ระบุองค์ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์ (เช่น ฟาร์ม 
และหน่วยงานต่างๆ หรือหน่วยงานย่อย) รวมท้ัง
โรงผลิตอาหาร โรงฆ่า โรงแปรรูป และท่ีต้ังของ
สถานประกอบการเหล่านี้ที่อยู่ภายใต้ระบบป้องกัน
ทางชีวภาพเดียวกัน [3; 8]  

 

v  เมื่อกล่าวถึงการระบุองค์ประกอบต่างๆ ของ 
คอมพาร์ตเมนท์ ไม่ได้เรียกร้องว่าทุกหน่วยงาน
หรือหน่วยงานย่อยๆ ท้ังหมดจะต้องรวมอยู่ใน 
คอมพาร์ตเมนท ์แตก่ารน�าสตัว ์สนิคา้ หรอืสิง่ใดๆ 
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเหล่าน้ันจะต้องสอดคล้อง
กับมาตรฐานท่ีก�าหนดไว้ใน Chapter 15.1. ของ 
Terrestrial  Code ตัวอย่างเช่น ฟาร์มปู่ย่าพันธ์ุ

ท่ีอยู่ระดับเหนือข้ึนไปอาจจะไม่จ�าเป็นต้องรวมอยู่
ในคอมพาร์ตเมนท์ แต่ต้องมั่นใจว่าข้ันตอนการน�า 
สารพนัธกุรรม (genetic materials) หรือตัวอ่อน
เข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์สอดคล้องกับข้อแนะน�า
ในการน�าเข้าน้�าเชื้อ/ตัวอ่อนท่ีมาจากตัวสัตว์ (in 
vivo-derived embryo)  มาสู่คอมพาร์ตเมนทต์าม
ท่ีระบุไว้ใน Articles 15.1.10. ถึง 15.1.12. ของ 
Terrestrial Code 

v  ไม่ว่าขอบข่ายในภาพรวมของคอมพาร์ตเมนท์จะเป็น
อย่างไร ควรจะนึกถึงกลุ่มประชากรย่อยไว้เสมอ 
หน่วยงานท่ีอยู่ในข้ันท่ีต�่ากว่าจนถึงข้ันท่ีสินค้า 
เป้าหมายออกจากคอมพาร์ตเมนท์เป็นส่วนหน่ึงของ
คอมพาร์ตเมนท์และจะต้องรักษาสภาวะสุขภาพให้
เป็นเช่นเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานหรือ
หน่วยงานย่อยเหล่าน้ี เช่น โรงฆ่า โรงตัดแต่ง โรงแปรรปู 
จะต้องถูกระบุให้เป็นส่วนหน่ึงของคอมพาร์ตเมนท์ เมือ่
สินค้าเป้าหมายท่ีจะผลิตจากคอมพาร์ตเมนท์คือ
เน้ือสุกร หน่วยงานเหล่าน้ีควรท่ีจะรับสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสถานะปลอดเชื้อไวรัส ASF เท่าน้ัน 
หรอืถ้ามกีารผลิตสตัว์หรอืผลิตภัณฑ์ท่ีมสีถานะทาง
สุขภาพแตกต่างกันจะต้องมีความเข้มงวดในการ
แบ่งแยก มมีาตรการด้านความปลอดภัยทางชวีภาพ 
เพ่ือให้มัน่ใจว่าสตัว์และผลิตภัณฑ์ยงัคงสภาพปลอด 
ASF ซึง่อาจจะมรีปูแบบการตรวจสอบย้อนกลับและ
การป้องกันการปนเป้ือนข้าม เช่น การแบ่งพ้ืนท่ีและ
ช่วงเวลาอย่างเข้มงวดเมื่อมีการผลิตสัตว์ท่ีมาจาก
ทั้งภายนอกและในคอมพาร์ตเมนท์ (เช่น การแยก
ไลน์การผลิต การแยกวนัผลิต) ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม
การขนส่งสตัว์และผลิตภัณฑ์ระหว่างหน่วยงานหรอื
หน่วยย่อยของคอมพาร์ตเมนท์จะต้องรวมเป็นส่วน
หน่ึงของคอมพาร์ตเมนท์  ภาพท่ี 1  แสดงบางตัวอย่าง
เพื่อการอธิบาย

g  ระบุกลุ่มประชากรสตัว์ท่ีรวมกันอยูใ่นคอมพาร์ตเมนท์ 
ซึ่งมีการแบ่งอย่างชัดเจนจากประชากรสัตว์อ่ืนๆ  
ด้วยวิธีการแบ่งตามหลักระบาดวิทยาท่ียอมรับได้ 
ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 
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จากเส้นทางความเสีย่ง (risk pathway) ของความ
เสีย่งชนิดท่ีไม่อาจละเลยได้ (non-negligible risk) 
[3; 8]

g  บรรยายความสมัพันธ์เชงิหน้าท่ีระหวา่งองค์ประกอบ
ต่างๆ ของคอมพาร์ตเมนท์ ควรแนบแผนท่ีและ
แผนภูมิเพ่ือบ่งชี้ว่าองค์ประกอบต่างๆ มีส่วนใน
การแบ่งแยกทางระบาดวทิยาและการแบ่งแยกการ
ท�างานระหวา่งกลุ่มประชากรในคอมพารต์เมนท์ และ
ประชากรสัตว์อื่นไดอ้ยา่งไร เป็นต้น 

v  ความเป็นเจ้าของคอมพาร์ตเมนท์และการจัดการ 
[3; 8]

v  การระบุบุคลากรท่ีมหีน้าท่ีรบัผิดชอบกิจกรรมหลักๆ 
เชน่ การเฝ้าระวงัโรค แผนเผชญิเหตุ (contingency 
planning) และการด�าเนินการตรวจประเมนิภายใน 
(internal audits) [3; 8] 

v  ความสัมพันธ์ระหว่างคอมพาร์ตเมนท์และหน่วย
งานหรือหน่วยงานย่อยอ่ืนๆ ท่ีไม่รวมอยู่ใน 
คอมพารต์เมนท์ เชน่ โรงงานอาหารสตัว ์หรอืโรงงาน
แปรรูปซากสัตว์ (rendering  plants) [3; 8] ความ
เสี่ยงของการน�าเชื้อ ASFV เข้ามาเก่ียวข้องกับสิ่ง
ต่างๆ ท่ีเข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์จากหน่วยงาน
ภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ (เช่น อาหารสัตว์ วัสดุปู
พื้น และชีววัตถุต่างๆ) ซึ่งจะต้องมีวิธีการลดความ
เสี่ยงตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง (เช่น มาตรฐานวธีิ
การผลิตท่ีดี, GMP) ท่ีจะท�าให้มั่นใจว่าสิ่งท่ีน�าเข้า
มาปลอดจาก ASF

v  การด�าเนินการตามแผนพัฒนาการผลิตท่ีมแีนวทาง
ด้านความปลอดภัยทางชวีภาพ เชน่ แผนการปรบัปรงุ
สุขภาพสัตว์ และการขึ้นทะเบียนพันธุ์ [3; 8]

v  แผนความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างละเอียด 
ออกแบบเฉพาะคอมพาร์ตเมนท์นั้น ตอบโจทย์เส้น
ทางความเสี่ยงของ ASFV เฉพาะของคอมพาร์ต
เมนท์น้ัน รวมท้ังการอ้างอิงถึง ‘การจัดการระบบ
ความปลอดภัยทางชวีภาพ (ดูข้อความข้างล่าง) และ 
OIE Checklist on the Practical Application of 
Compartmentalisation [3; 8]

g   การด�าเนินการเรื่องการระบุตัวสัตว์ และระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับ ของสัตว์และผลิตภัณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องท่ีมาจากคอมพาร์ตเมนท์อย่างเหมาะสม  
ด้วยการบันทึกท่ีแม่นย�าและการก�ากับดูแลท่ีเหมาะสม 
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับของสัตว์และสินค้าท่ี
เกี่ยวข้องจะต้องสอดคล้องกับ Chapter 4.3. เรือ่ง 
การออกแบบและการด�าเนินการระบบการระบุตัว
สตัว์เพ่ือความส�าเรจ็ของการตรวจสอบย้อนกลับ และ 
Article 4.5.3. เก่ียวกับระบบตรวจสอบย้อนกลับใน 
Terrestrial Code [3;  8]

g   การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(public-private partnership) ระหว่างผู้ด�าเนิน
การคอมพาร์ตเมนท์ และสัตวแพทย์ภาครัฐ ตาม
บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบทีอ่ธิบายไว้อย่าง
ชดัเจน [3; 8]

g   ระบุปัจจัยต่างๆ ท่ีส�าคัญส�าหรับการรักษาสถานะ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ที่เกี่ยวข้องกับการท�า
หน้าท่ีแยกคอมพาร์ตเมนท์จากประชากรสัตว์อ่ืนๆ
ท่ีไม่ทราบหรอืมสีถานะ ASF ท่ีแตกต่าง ปัจจยัเหล่า
น้ีได้แก่ มาตรการทางสขุอนามยั ปัจจยัเสีย่งจากสิง่
แวดล้อม การจัดการและการปฏิบัติทางสัตวบาล 
เป็นต้น

ในการก�าหนดรายละเอียด
ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด 
ASF การระบุปัจจัยที่จะ
รกัษาสถานะคอมพาร์ตเมนท์ 
ปลอด ASF เป็นเรือ่ง
ส�าคัญ ได้แก่ ปัจจยัเสีย่ง
ทางสิง่แวดล้อม และการ
ปฏบัิติทางสตัวบาล

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_ident_design.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_application_compartment.htm


 ภาพที่ 1  โมเดลอย่างง่ายเพื่ออธิบายองค์ประกอบที่เป็นไปได้ของ 

คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

สิ่งน�าเขา้

การผลิตสกุร

สุกรมี
ชีวิต

โรงฆา่สตัว ์

อาหารสัตว์ วัตถุทางพันธุกรรม วัสดุปูพื้น สิ่งตา่งๆ ที่น�าเขา้มา

 คอมพาร์ตเมนท์ A  สามารถจะระบุ 
เป็นคอมพาร์ตเมนท์ที่มีสินค้าปลายทาง
เป็นสุกรมีชีวิต (เช่น สุกรท�าพันธุ์) ซึ่งรวม
ประชากรสุกรกลุ่มย่อยๆ ในหลายสถาน
ประกอบการในระดับการผลิต  

 คอมพาร์ตเมนท์ B  สามารถจะระบุเป็น
คอมพาร์ตเมนท์ที่มีสินค้าปลายทางเป็น
สกุรปรุงสุก ซึ่งรวมประชากรสุกรกลุ่ม
ย่อยๆ ในหลายสถานประกอบการใน
ระดับการผลิต โรงฆ่า และโรงแปรรูปใน
ระดับต่อๆ มา

หมายเหตุ สิ่งน�าเข้าต่างๆ ไม่ได้แสดงไว้
ในทั้งคอมพาร์ตเมนท์ A และ B 

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

สกุร
(สถานประกอบการ A)

สกุร
(สถานประกอบการ B)

สกุร
(สถานประกอบการ C)

เนือ้สกุรปรุงสุก

การเคลื่อนยา้ย

โรงตัดแต่งแปรรูป

ผลที่คาดหวัง

คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF คือคอมพาร์ตเมนท์ท่ีมี 
การก�าหนดอย่างชัดเจน มีการบ่งชี้ท่ีต้ังขององค์
ประกอบทุกอย่างของมัน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์
ประกอบเหล่านั้น และการเกื้อกูลต่อการแบ่งแยกเชิง
ระบาดวิทยาระหว่างประชากรสัตว์กลุ่มย่อยภายใน 
คอมพาร์ตเมนท์ และประชากรสัตว์กลุ่มอ่ืนๆ ท่ีไม่รู้

สภาวะโรค ASF หรือมีสภาวะโรค ASF ที่แตกต่างกัน 
ค�าจ�ากัดความของคอมพาร์ตเมนท์ จะต้องพิจารณาโดย
รอบถึงปัจจยัทางระบาดวทิยาท่ีจ�าเพาะต่อ ASF ระบบ
การผลิตปศุสัตว์ การปฏิบัติทางความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ปัจจัยทางโครงสร้างและการเฝ้าระวัง [3; 8]
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ห่วงโซ่อุปทานและ
ห่วงโซ่มูลค่าของสุกร

หลักการ

ค วามเข้าใจในวงจรการผลิตสกุรโดย
เฉพาะหว่งโซ่มลูค่า เป็นสิง่จ�าเป็น
ท่ีจะท�าให้สามารถประเมินความ
เสีย่งได้อย่างละเอียด และสามารถ
พัฒนามาตรการท่ีมปีระสทิธิภาพ

ในการลดความเสีย่งจากไวรสัของคอมพารต์เมนท์
ปลอด ASF  ต้องค�านึงถึงทุกข้ันตอนในห่วงโซ่
อุปทานที่เกี่ยวข้องในการผลิตผลผลิตสู่ผู้บริโภค 

แนวทางทีค่รอบคลมุ 

แนวทางการพิจารณาจากห่วงโซ่มลูคา่ให้มุมมองท่ี
ครอบคลุมมากข้ึน โดยรวมกิจกรรมและความสนใจ
ของผู้ด�าเนินการท่ีแตกต่างกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
[11-15] โครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่ 
มลูคา่ของสกุร (ซึง่มคีอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF  
รวมอยูด้่วย) รองรบัข้ันตอนต่างๆ ท่ีน�าไปสูผ่ลิตภัณฑ์
ข้ันสดุท้ายท่ีจะส่งถึงผู้บรโิภค [16; 17] ข้ันตอนต่างๆ 
เหล่านี้ อาจแบ่งออกกว้างๆ ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

g การผลิตอาหารสัตว์ การแปรรูป และการเก็บรักษา

g การผลิตสุกร (รวมถึงการเพาะพันธุ์)

g  การฆ่าและการแปรรูปขั้นต้น 

โดยปกติแต่ละกลุ่มจะเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทาน
หรือห่วงโซ่มลูคา่อื่นๆ ผู้ที่มีบทบาทและศักยภาพที่
จะเป็นคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF [16; 17]

ข้ันตอนการผลิตอาหารสัตว์ครอบคลุมตลอด
กระบวนการ 'trough-to-mouth' ได้แก่ ธัญพืช สาร
เข้มข้น พืชผล อาหารสัตว์ ฯลฯ รวมถึงการจัดหา
และการขนส่งจากแหล่งที่มาถึงคอมพาร์ตเมนท์ 

   ภาพที่ 6 ในภาคผนวก 3 แสดงตัวอยา่งของ
หว่งโซอุ่ปทานหรอืหว่งโซม่ลูคา่ของสกุร

ข้ันตอนการผลิตสกุรครอบคลุมต้ังแต่การผสมพันธ์ุ 
การเล้ียงระยะต้น การเล้ียงระยะท้ายหรือการขุน
เพื่อส่งฆ่า [18] สุกรมีชีวิตเป็นผลผลิตหลักที่ส�าคัญ
หรอืสามารถเป็นสิง่ท่ีน�าเข้าในกรณีของธุรกิจสกุรขุน 
ถ้าคอมพาร์ตเมนท์ปลอด AFS น้ันประกอบด้วย
สุกรระยะท้ายหรือระยะขุน จะต้องมั่นใจในสถานะ
ของสุกรท่ีน�าเข้ามา ฟาร์มสุกรพันธุ์ รวมถึงบริษัท
ที่ผลิตพ่อแม่พันธุ์ อาจจะเป็นคอมพาร์ตเมนท์ด้วย
ตัวของมันเองหรือไม่เป็นก็ได้ หรืออาจจะเป็นส่วน
หน่ึงของคอมพาร์ตเมนท์ท่ีใหญ่กว่า ในบริบทของ 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF สิ่งต่างๆ ท่ีจ�าเป็น
ต่อการผลิตท่ีน�าเข้ามาในระบบ (เช่น น�้าเชื้อและ
สารละลายเจอืจางน�า้เชือ้ ยาและวคัซนี)  สามารถเป็น
เส้นทางความเสีย่งท่ีจะน�าเชือ้ ASF เพราะมบีทบาท
ท่ีเก่ียวข้องกับการก�าจดัสกุรท่ีตายหรอืสกุรท่ีคัดท้ิง 

ผลิตภัณฑ์ปฐมภูมจิากข้ันตอนการฆ่าและการแปรรปู 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากเน้ือสตัว์และหนัง เป็นต้น การ
ขนส่งสุกรท่ีมีชีวิตไปยังโรงฆ่าสัตว์และการแปรรูป
หลงัการฆ่าทั้งหมด รวมถึงการขนย้ายไปยังร้านค้า
ปลีกหรือการจัดเก็บ จะต้องได้รับการพิจารณาให้
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยง

ความเสี่ยง ASFV ภายใต้อิทธิพล
ของมนุษย์

พฤติกรรมของมนุษย์มอิีทธิพลอย่างมากต่อลักษณะ
ของห่วงโซ่มลูค่าสกุรและส่งผลต่อความเสีย่ง ASFV 
ด้วย สิง่เหล่าน้ีจะต้องน�ามาพิจารณาในการออกแบบ
แผนความปลอดภยัทางชวีภาพของคอมพาร์ตเมนท์ 
เพ่ือป้องกันความเสีย่งต่อ ASF จดุสนใจหลักของการ
พิจารณาตลอดห่วงโซ่อุปทานต้ังแต่การเปล่ียนแปลง
จากวตัถุดิบท่ีป้อนเข้า (อาหารสตัว์และสกุร) จนเป็น
เน้ือสกุร ก็ไม่เพียงพอท่ีจะแสดงให้เห็นอิทธิพลของ
พฤติกรรมมนุษย์ต่อความเสีย่งของการติดเชือ้ ASFV 
หรือการปนเปื้อนของผลผลิตจากคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF ดังน้ันจึงแนะน�าให้มุ่งไปท่ีค�าอธิบาย
ของห่วงโซ่มูลค่าการผลิตสุกร 

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ



   ภาคผนวก 3 น�าเสนอตัวอย่างท่ีมรีายละเอียด 
มากขึ้นของการประเมินความเสี่ยง เพื่อช่วยใน
การสร้างคอมพาร์ตเมนท์ที่ปลอด ASF ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอุปทานสกุรหรือห่วงโซ่มลูค่าของ
สกุรเป็นส่ิงจ�าเป็นที่มีความหมายส�าหรับการ
ประเมินความเสี่ยง

การแบ่งแยกทางระบาดวิทยา 
ของคอมพาร์ตเมนท์จาก  
แหล่งแพร่เช้ือ ASF

หลักการ

อะไร?

ความเสี่ยงของการน�า ASFV เข้ามา และการแพร่
กระจายภายในคอมพาร์ตเมนท์ ควรจะประมาณโดยใช้
การประเมนิความเสีย่งทางวทิยาศาสตร์ท่ีมโีครงสร้าง
ตามแนวทางท่ีอธิบายไว้ในกรอบการวเิคราะห์ความเสีย่ง
ของ OIE ตาม Chapter 2.1. ของ Terrestrial Code 
on import risk analysis และ OIE Handbook on 
Import Risk Analysis [19-21]

การประเมินความเสี่ยงโดยท่ัวไปจะแบ่งออกเป็นการ
ประเมินการเข้ามาของเชื้อ (Entry) การสัมผัสเชื้อ 
(Exposure) และผลที่ตามมา (Consequence) เส้น
ทางความเสี่ยงตามที่ระบุและการประมาณความเสี่ยง
ท่ีเก่ียวข้องกับแต่ละข้ันตอนตลอดเส้นทางเป็นข้อมลูท่ี
จ�าเป็นส�าหรบัการปรบัมาตรการเพ่ือลดความเสีย่งท้ังท่ี

ธรรมชาติที่ซับซ้อนของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มลูคา่การผลิตสุกรระดับประเทศและระดับสากล  
ส่งผลให้เกิดเส้นทางทางระบาดวิทยาที่หลากหลายที่อาจน�าเชื้อ ASFV เข้ามาในประเทศและ 
คอมพาร์ตเมนทท์ี่ปลอด ASF ได้ เพื่อป้องกันการน�าเชื้อ ASFV ผ่านเส้นทางเหล่านี้ ซัพพลายเออร ์
ที่ปลอด ASF จะต้องมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการ 
ปรับแต่งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมความเสี่ยงโดยเฉพาะต่อ ASF 

การประเมินความเสี่ยง
คิดข้ึนใหม่และท่ีมอียูเ่ดิมให้เหมาะสม เพียงพอท่ีจะสร้าง
ความมัน่ใจของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีหลักถึงความสามารถ
ในการปรับตัวเพ่ือความคงอยู่ของคอมพาร์ตเมนท์ 
ท่ีปลอด ASF โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินการ
เข้ามาของเชื้อและการสัมผัส (Entry and Exposure)
จะให้ข้อมูลเพ่ือการออกแบบระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และการประมาณความเสี่ยง 
(Risk estimate) จะให้ข้อมูลเก่ียวกับความสามารถ
ของคอมพาร์ตเมนท์ในการต้านทานการเข้ามาของเชือ้
ไวรัส การประเมินผลที่ตามมา (Consequence) และ
เส้นทางความเสี่ยง (Risk pathway) ที่เกี่ยวข้องจะให้
ข้อมูลเพื่อการออกแบบระบบการเฝ้าระวัง ASFV การ
ประมาณความเสีย่งโดยรวมจะถูกใช้โดยผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสยีหลักในการตัดสนิใจว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามความ
คาดหวังของพวกเขาหรือไม่ ซึ่งจะสัมพันธ์กับระดับท่ี
ยอมรบัได้ของการติดเชือ้ ASF ความเสีย่งจากการปน
เป้ือนของผลผลิตจากคอมพาร์ตเมนท์ หากผลลัพธ์ไม่
เป็นไปตามความคาดหวังก็อาจต้องมีการเสริมสร้าง
กระบวนการจัดการความเสี่ยง มิเช่นน้ันผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอาจจะไม่ยอมรับผลลัพธ์จากคอมพาร์ตเมนท ์
ดังกล่าว กระบวนการประเมินความเสี่ยงโดยรวมใน
การท�าคอมพาร์ตเมนท์ยังช่วยให้มีค�าจ�ากัดความท่ี
โปร่งใสของขอบเขตความเสี่ยงต่อเชื้อ ASFV ของ 
คอมพาร์ตเมนท์น้ันด้วย [6; 22] การประเมินความ
เสี่ยงโดยรวมมักจะประกอบด้วยความน่าจะเป็นของ
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การเกิดโรค (Likelihood) และผลกระทบต่อสุขภาพ 
สิ่งแวดล้อม หรือเศรษฐกิจและสังคม (Impact) ใน
กระบวนการท�าคอมพาร์ตเมนท์แนวโน้มของการติด
เชื้อ/การปนเปื้อนจะเป็นจุดท่ีส�าคัญในการประเมิน
ความเสีย่ง โดยท่ีตระหนักว่าความเสีย่งของการติดเชือ้ 
ASFV หรือการปนเปื้อนไม่น่าจะเป็นศูนย์ จึงแนะน�า
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักเห็นด้วยกับระดับความ
เสี่ยงทีย่อมรบัได้ตัง้แต่ชว่งเริม่ต้นของกระบวนการท�า 
คอมพาร์ตเมนท์ อีกทางหน่ึงส�าหรบัการน�าเข้า คู่ค้าจะ
ต้องตัดสินใจว่าความเสี่ยงต่อ ASFV ระดับใดที่พวก
เขาจะยอมรบัในข้ันตอนต่อมาในกระบวนการอนุมติั ใน
บรบิทของการค้าจะเรยีกว่า 'ระดับการป้องกันท่ีเหมาะสม'  
(appropriate level of protection) หรือ ALOP  
[19; 23] สิง่ส�าคัญคือต้องเน้นย�า้กับผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี
ว่าการมุ่งเป้าหมายไปที่ความเสี่ยงเป็นศูนย์นั้นไม่อาจ
จะเป็นจริงได้ เน่ืองจากแม้แต่ประเทศหรือเขตปลอด 
ASF ก็ไม่สามารถรบัประกันได้ว่าจะไม่มคีวามเสีย่งต่อ
การเข้ามาของเชือ้ [19] ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีหลักยงัต้อง
ตกลงกันด้วยว่าจะท�าการประเมนิความเสีย่งเชงิคุณภาพ 
(Qualitative) กึ่งปริมาณ (Semi-quantitative) หรือ
เชิงปริมาณ (Quantitative) [19]

แนะน�าให้ด�าเนินการประเมินความเสี่ยงต้ังแต่ช่วง 
เริ่มต้นของกระบวนการพัฒนาคอมพาร์ตเมนท์ 
เน่ืองจากจะเอ้ืออ�านวยต่อการออกแบบโปรแกรมความ
ปลอดภัยทางชวีภาพและการเฝ้าระวงัให้สอดคล้องกัน 
การประเมินความเสี่ยงจะเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญ 
ของเอกสารท่ีจะรวมอยู ่ในข้ันตอนการสมัคร 
คอมพาร์ตเมนท ์การประมาณความเสี่ยง ของการติด
เชื้อหรือการปนเปื้อนเชื้อ ASFV ส�าหรับผลผลิตของ 
คอมพาร์ตเมนท์ ร่วมกับมาตรการบรรเทาความเสี่ยง
ท่ีเก่ียวข้อง จะเป็นกุญแจส�าคัญในการตัดสินใจว่า 
คอมพาร์ตเมนท์จะได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน
สัตวแพทย์หรือได้รับการยอมรับจากคู่ค้าหรือไม่ 

ความเสี่ยงของการที่ ASFV จะเข้าสู่คอมพาร์ตเมนท ์
นั้นได้รับอิทธิพลอย่างมากจากระดับของเชื้อ ASFV ที่ 
วนเวียนอยู่ภายในประเทศหรือโซนท่ีคอมพาร์ตเมนท์
หรอืส่วนย่อยของคอมพาร์ตเมนท์ต้ังอยู ่ข้อก�าหนดเบ้ือง
ต้นส�าหรบัการประเมนิความเสีย่งระดับคอมพาร์ตเมนท์ 
จึงเป็นการประเมินความเสี่ยงระดับประเทศซึ่งจะ
พิจารณาถึงมาตรการจดัการความเสีย่งท่ีประเทศน้ันๆ
ด�าเนินการอยู่ 

การประเมินความเสี่ยงระดับประเทศจะเป็นความ
รับผิดชอบของหน่วยงานสัตวแพทย์ โดยค�านึงถึง

สถานการณ์ระหว่างประเทศตลอดจนการค้นพบล่าสดุ
ทางวทิยาศาสตร์ ในระดับคอมพาร์ตเมนท์เป็นความรบั
ผิดชอบของผู้ด�าเนินการคอมพาร์ตเมนท์เพ่ือให้แน่ใจ
ว่ามีการประเมินความเสี่ยงท่ีโปร่งใสตามข้ันตอนทาง
วทิยาศาสตร์ ขอแนะน�าอย่างยิง่ให้ด�าเนินการประเมิน
ความเสี่ยงเหล่าน้ีโดยบุคคลท่ีเป็นอิสระจากผู้ด�าเนิน
การคอมพาร์ตเมนท์ หรือท่ีได้รับการตรวจสอบโดย
บุคคลท่ีสามท่ีเป็นอิสระ หน่วยงานสัตวแพทย์อาจท�า
หน้าที่เป็นผูต้รวจประเมิน 

การประเมินความเสี่ยงระดับคอมพาร์ตเมนท์จะต้อง
มีการจัดท�าเป็นเอกสารชิ้นหน่ึงในบรรดาเอกสารการ
ปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง ซึ่งจะต้องมีการอ้างอิง
เชื่อมโยงกับโปรแกรมความปลอดภัยทางชีวภาพ
และการเฝ้าระวัง กระบวนการประเมินความเสี่ยง
จ�าเป็นต้องท�าซ�้าเมื่อเวลาผ่านไป เพ่ือตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงทางระบาดวิทยาจากภายนอกท่ี 
ส่งผลต่อความเสี่ยงของการน�าเชื้อ ASFV เข้าสู ่
คอมพาร์ตเมนท์ หรอืคอมพาร์ตเมนท์มกีารเปล่ียนแปลง
ส�าคัญในลักษณะและประสิทธิภาพท่ีอาจส่งผลความ
เสี่ยง ASFV ต่อผลผลิต ผลการประเมินความเสี่ยง
ควรให้ข้อมลูว่ามาตรการจดัการความเสีย่งใดบ้างท่ีจะ
ต้องจดัท�าข้ึน ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บความพร้อมของทรพัยากร
และความเสี่ยงต่อ ASFV จากภายนอก การประเมิน
ความเสี่ยงอาจต้องด�าเนินการเป็นระยะๆ และเมื่อ
ใดก็ตามท่ีผู้ด�าเนินการคอมพาร์ตเมนท์หรือหน่วย
งานสัตวแพทย์ระบุการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์
ความเสี่ยงของ ASFV ภายนอกหรือภายในของ 
คอมพาร์ตเมนท์ ในกรณีฉุกเฉินผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีต้อง
ยอมรบัเก่ียวกับช่วงระยะเวลากันชนท่ีเหมาะสมเพ่ือใช้
ประเมนิการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนและมผีลต่อระดับ
ความเสี่ยงนี้จนเสร็จสิ้น 

อยา่งไร?

เน่ืองจากประสิทธิภาพของระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางชวีภาพของคอมพาร์ตเมนต์น้ันข้ึนอยูกั่บ
วฒันธรรมการท�างานของพนักงานทุกคนท่ีจะปฏบัิติตาม
กฎระเบียบท่ีเข้มงวด สิง่ส�าคัญคือต้องตรวจสอบให้แน่ใจ

   ภาคผนวก 3 ใหร้ายละเอียดตัวอยา่งการประเมิน
ความเสีย่งเพือ่ชว่ยในการสรา้ง 
คอมพารต์เมนทป์ลอด ASF ตาม  
Chapter  2.1. ของ Terrestrial Code on 
import risk analysis และ OIE Handbook 
on import risk analysis.

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_import_risk_analysis.htm
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ในชิลี มีการจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์ปลอดโรคสุกรโดยมีเป้าหมายเพื่อโรคปากและเท้าเปื่อย โรคอหิวาต์สุกร 
(Classical Swine Fever, CSF) โรค ASF และ Aujeszky's Disease (pseudorabies) ซึ่งปัจจุบันไม่มีโรค 
นี้ในประเทศแล้ว การพัฒนาคอมพาร์ตเมนท์นี้รวมถึงการบรรยายลักษณะของสภาพแวดล้อมภายนอกและ 
ความสัมพันธ์ทางระบาดวิทยา ได้ด�าเนินการประเมินความเสี่ยงการน�าเชื้อเข้ามาและการแพร่กระจายของโรค
แต่ละชนิดในคอมพาร์ตเมนท์ กับส่วนประกอบ
แต่ละส่วนของคอมพาร์ตเมนท์ มาตรการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพได้ถูกก�าหนดขึ้น
จากผลการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว 
ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ได้พัฒนา 
ข้อเสนอทางวิชาการส�าหรับคอมพาร์ตเมนท์ 
โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับการด�าเนินการ 
ตามมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพต่างๆ 
ในแต่ละองค์ประกอบของคอมพาร์ตเมนท ์
หน่วยงานสัตวแพทย์ของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการประเมินเบื้องต้น การอนุมัติ และตาม
ด้วยการตรวจประเมิน

มาตรการความปลอดภยัทางชีวภาพ 
ตามความเสี่ยงส�าหรบัคอมพารต์เมนท์สกุร

ชิลี

ว่าผู้บริหารและบุคลากรท่ีท�างานในคอมพาร์ตเมนต์ 
เข้าใจว่าเชื้อ ASFV สามารถเข้าไปในคอมพาร์ตเมนท์
ได้อย่างไร [2] ด้วยเหตุผลน้ีจึงแนะน�าให้พวกเขามี
ส่วนร่วมในกระบวนการประเมินความเสี่ยง เนื่องจาก
อาจสามารถระบุปัจจยัเสีย่งเพ่ิมเติมหรอืแม้แต่เส้นทาง
ความเสี่ยงได้ การมีส่วนร่วมดังกล่าวในกระบวนการ
ประเมนิความเสีย่งและการพัฒนานโยบายการจดัการ
ความเสีย่งจะส่งผลให้พนักงานมคีวามรูส้กึเป็นเจ้าของ
กระบวนการและนโยบายเหล่านี้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ในการสร้างความมัน่ใจใน
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ เป็นสิง่ส�าคัญท่ีคอมพาร์ตเมนท์ 
จะยังคงสถานภาพอยู่แม้ในระหว่างท่ีมีการเปล่ียน
แปลงใดๆ ของสภาพแวดล้อมความเสี่ยง ASF จาก
ภายนอก เช่น ประเทศสูญเสียสถานภาพปลอดโรค 
ASF  แต่หากการเปลี่ยนแปลงนั้นเพิ่มความเสี่ยงโดย
รวมต่อ ASFV ของคอมพาร์ตเมนท์ จนสูงกว่าระดับ
ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องได้
รับการแจ้งเตือนทันทีและสถานะปลอด ASF ของ 
คอมพาร์ตเมนท์จะถูกพักใช้ 

ผลที่คาดหวัง

ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์จดัท�าเอกสารการปฏบัิติ
การประเมินความเสี่ยงเพ่ือชี้แจงนโยบายการบริหาร
ความเสีย่งของคอมพาร์ตเมนท์ การประเมนิความเสีย่ง
เบ้ืองต้นท่ีแสดงเส้นทางความเสีย่งโดยละเอียด ร่วมกับ
การวเิคราะห์ความเสีย่งของเส้นทางความเสีย่งท่ีจ�าเพาะ
และการประเมนิความเสีย่งในภาพรวม จะช่วยก�าหนด
มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพที่จ�าเป็น เอกสาร
การปฏบัิติการประเมนิความเสีย่งของคอมพาร์ตเมนท์จะ
ต้องพิจารณาถึงความไว (sensitivity) ของการประเมนิ
ความเสี่ยงต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมนอก 
คอมพาร์ตเมนท์ท่ีมผีลต่อความเสีย่งด้วย รวมท้ังกรณี
มีความล้มเหลวในมาตรการลดความเสี่ยง เช่น มีการ
ฝ่าฝืนมาตรการความปลอดภยัทางชวีภาพ เอกสารน้ีต้อง
พร้อมส�าหรบัการตรวจประเมนิ และเพ่ือการปรบัเปล่ียน
นโยบายการจดัการความเสีย่งหากมข้ึีนในภายหลัง และ
ควรมีการแก้ไขทุกครั้งท่ีมีการประเมินความเสี่ยงใหม่ 

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF —  21



การจัดการความเส่ียง
เป้าหมายของนโยบายการจัดการความเสี่ยงคือการ
ประสบความส�าเร็จในการประมาณความเสี่ยงในภาพ
รวมของคอมพาร์ตเมนท์ในระดับที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลัก โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้รบัผลผลิตของคอมพาร์ตเมนท์ 
พิจารณาว่ายอมรับได้ เพ่ือระบุองค์ประกอบท่ีจ�าเป็น 
ของนโยบายการจดัการความเสีย่งของคอมพาร์ตเมนท์ การ
ประมาณความเสี่ยงท่ีเกิดจากการประเมินความเสี่ยง
เบ้ืองต้นซึง่เก่ียวข้องกับแต่ละเส้นทางความเสีย่ง และ
ความสัมพันธ์ทีม่เีงื่อนไขเกี่ยวข้องกับแต่ละขั้นตอนใน
แต่ละเส้นทางความเสี่ยง จะต้องได้รับการตรวจสอบ
อย่างละเอียดพร้อมกับความไวต่อการเปล่ียนแปลง
ในบริบทของความเสี่ยงนอกคอมพาร์ตเมนท์ด้วย น่ี
จะช่วยให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีสามารถระบุเส้นทางความ
เสีย่งและขัน้ตอนในเส้นทางได้ และต้องมมีาตรการลด
ความเสี่ยงที่เป็นไปได้และมีประสิทธิภาพ

 อะไร?

ความปลอดภัยทางชวีภาพ หมายถึง เซต็ของการจดัการ
และมาตรการทางกายภาพท่ีออกแบบมาเพ่ือลดความ
เสีย่งของการน�าเชือ้เข้า การคงอยูข่องเชือ้ และการแพร่
กระจายของโรคสัตว์ การติดเชื้อ หรือการระบาดของ
โรคจากประชากรสตัว์และสตัว์ภายในคอมพาร์ตเมนต์ 
[2] ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพจะ
ต้องถูกพัฒนาข้ึนโดยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
ท�าคอมพาร์ตเมนท์ เนื่องจากหน่วยต่างๆ และหน่วย
ย่อยของคอมพาร์ตเมนท์มักจะมีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยทางชวีภาพอยูแ่ล้ว ก่อนกระบวนการท�า 
คอมพาร์ตเมนท์จงึจ�าเป็นต้องทบทวนและปรบัเปล่ียน
ตามข้อมลูท่ีได้รบัจากการประเมนิความเสีย่ง  มาตรการ
ลดความเสีย่งจ�าเป็นต้องมจีดุมุง่หมายเพ่ือลดความเสีย่ง
ของการน�าเชือ้ ASFV เขา้มาในหน่วยต่างๆ หรอืหน่วย
ย่อยภายในคอมพาร์ตเมนท์ท่ีเรยีกว่า “bio-exclusion” 
คือการแยกกันทางชีวภาพ และลดความเสี่ยงท่ีเชื้อ 
ASFV จะเล็ดลอดจากหน่วยต่างๆ หรือหน่วยย่อย 
ของคอมพารต์เมนท์ไปสู่หน่วยอ่ืนๆ เรียกว่า “bio-
containment” คือการกักเชื้อไว้ไม่ให้เล็ดลอดออกไป 

สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบหลัก 3 ประการของความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ: [21; 24]

ส�าหรับเส้นทางความเสี่ยงบางเส้นทาง อาจจ�าเป็น
ต้องน�ามาตรการลดความเสี่ยงมาใช้ในข้ันตอนถัด
ไปตามล�าดับในเส้นทางด้วย เพ่ือให้ได้การลดความ
เสี่ยงโดยรวมตามท่ีต้องการ นอกจากน้ียังจ�าเป็น
ต้องมีการตรวจสอบหากมาตรการลดความเสี่ยง
ล้มเหลวหรือมีโอกาสที่จะล้มเหลว

มาตรการลดความเสีย่งท่ีประกอบเป็นนโยบายการ
บรหิารความเสีย่งของคอมพาร์ตเมนท์จะต้องรวมถึง
ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระบบ
การเฝ้าระวงั ASFV และระบบส�าหรบัการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัของสกุรและผลิตภณัฑ์จากสุกร ตลอดจน
สิ่งต่างๆ ที่น�าเข้ามา เช่น อาหารสัตว์

g   การแบ่งแยก/การแยก: การสร้างและบ�ารุงรักษา
เครื่องมือหรือมาตรการการแบ่งแยก เพ่ือจ�ากัด
โอกาสท่ีสตัวท่ี์ติดเชือ้และวสัดุท่ีปนเป้ือนจะเข้าไปใน 
คอมพารต์เมนท์ เมือ่น�าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม ข้ันตอน
น้ีจะป้องกันการปนเป้ือนและการติดเชือ้สว่นใหญไ่ด้ 
สิ่งส�าคัญคือต้องใช้หลักการเหล่าน้ีระหว่างหน่วย
ต่างๆ หรอืหน่วยยอ่ยต่างๆ ภายในคอมพารต์เมนท์ 

g   การท�าความสะอาด: วสัดุต่างๆ (เชน่ ยานพาหนะ 
อุปกรณ์) ที่เข้ามา (หรือออกจาก) คอมพาร์ตเมนท์
ต้องผ่านการท�าความสะอาดอยา่งท่ัวถึง เพ่ือขจดัสิง่
สกปรกท่ีมองเห็นได้ สิง่น้ีจะก�าจดัเชือ้โรคสว่นใหญ่
ที่ปนเปื้อนวัสดุด้วย 

g   การฆา่เชือ้: เมือ่ใชอ้ยา่งถูกต้องการฆา่เชือ้จะท�าให ้
เชื้อโรคใดๆ ก็ตามท่ีอยู่บนวัสดุท่ีท�าความสะอาด
อย่างทั่วถึงแล้วหมดฤทธิ์ 

ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพท่ี
ปรับให้เหมาะสมน้ันเป็นพ้ืนฐานของการจัดต้ัง 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอดASF และจัดท�าเป็นเอกสาร
แผนความปลอดภัยทางชวีภาพ แนวทางการวเิคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤต (HACCP) สามารถน�ามา
พิจารณาร่วมด้วยเมือ่พัฒนาระบบการจดัการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ [21; 25]

ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ



ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพต้องมี
ประสิทธิภาพมากพอท่ีจะยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์
ของคอมพาร์ตเมนท์ และต้องแน่ใจว่าสถานะโรคของ
ระบบ จะไม่ถูกกระทบจากการเปล่ียนแปลงความเสีย่ง
ของ ASFV ในบริบทที่กว้างขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ทางระบาดวิทยา แผนโต้ตอบใน
ภาวะฉุกเฉิน (Contingency plan) เป็นสิง่ส�าคัญเช่นกัน
ท่ีจะท�าให้ภาพรวมของระบบการจดัการความปลอดภัย
ทางชวีภาพมปีระสทิธิภาพเพียงพอท่ีจะรองรบัความล้ม
เหลวท่ีอาจเกิดข้ึนในมาตรการลดความเสีย่งในระดับท่ี
ยอมรบัได้ เพ่ือลดความเสีย่งของการติดเชือ้หรอืการปน
เป้ือนของผลผลิตจากคอมพาร์ตเมนท์ ระบบการจดัการ
ความปลอดภยัทางชวีภาพจะต้องสามารถป้องกันการ
แพร่ของไวรัสภายในหน่วยต่างๆ หรือหน่วยย่อยของ
คอมพาร์ตเมนท์ในกรณีท่ีมีเชื้อติดเข้ามา โดยการมี 
Bio-containment และมาตรการ Bio-exclusion ที่
มีประสิทธิภาพ

อยา่งไร?

ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ ควรท�างานร่วมกับหน่วย
งานสัตวแพทย์ภาครัฐในการพัฒนาระบบการจัดการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพและแผนความปลอดภัย
ทางชีวภาพท่ีเก่ียวข้อง แผนการจัดท�าเอกสารระบบ
การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพควรเป็นไปตาม  
Article 4.5.3. เกี่ยวกับการแยกคอมพาร์ตเมนท์จาก
แหล่งที่อาจเกิดการติดเชื้อ และ Article 4.4.3.  ของ 
Terrestrial Code [3] เก่ียวกับหลักการส�าหรับการ
ก�าหนดและจัดตั้งโซนหรือคอมพาร์ตเมนท์ 

มาตรการลดความเสีย่งเฉพาะท่ีอยูใ่นระบบการจดัการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพควรค�านึงถึงแต่ละข้ันตอน
ตามเส้นทางความเสี่ยงแต่ละเส้นทางส�าหรับการน�า
เชื้อ ASFV เข้าไปในคอมพาร์ตเมนท์ รวมท้ังการ
ประมาณความเสี่ยงข้ันสุดท้าย ในข้ันแรกหากการ
ประมาณความเสีย่งโดยรวมไม่อยูใ่นระดับท่ียอมรบัได้
จ�าเป็นต้องมมีาตรการลดความเสีย่งเฉพาะส�าหรบัเส้น
ทางความเสี่ยงน้ันๆ มาตรการลดความเสี่ยงท่ีเลือก
หรือการใช้มาตรการหลายอย่างรวมกันจะต้องลดการ
ประมาณความเสี่ยงโดยรวมส�าหรับคอมพาร์ตเมนท์
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือต�่ากว่า อาจเป็นไปได้ที่
จ�าเป็นต้องใช้มาตรการลดความเสี่ยงหลายอย่างใน
เส้นทางความเสี่ยงเดียวกันเพื่อให้การประมาณความ
เสี่ยงอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ เช่นเดียวกันเป็นเรื่อง
ส�าคัญท่ีจะต้องพิจารณามาตรการ bio-exclusion และ
มาตรการ bio-containment ส�าหรับหน่วยต่างๆหรือ
หน่วยย่อยภายในคอมพาร์ตเมนท์ ซึ่งอาจน�าไวรัสเข้า

มาได้ มาตรการลดความเสีย่งจ�าเป็นต้องปฏบัิติได้จรงิ
และคุ้มค่า เมื่อน�ามาตรการลดความเสี่ยงเหล่าน้ีมา
พิจารณาแล้วจะต้องพิจารณาความไวของการประมาณ
ความเสีย่งท่ีได้ปรบัแก้ไขแล้วต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมความเสีย่งนอกคอมพาร์ตเมนท์ด้วย จดุ
ประสงค์คือเพ่ือให้มั่นใจว่าความถูกต้องสมบูรณ์ของ 
คอมพาร์ตเมนท์ และสถานะสขุภาพของคอมพาร์ตเมนท์ 
จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีใน
บริบทความเสี่ยงที่กว้างขึ้น 

เพ่ือน�าระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของคอมพาร์ตเมนท์ไปปฏบัิติจรงิ ควรมกีารพัฒนาข้ัน
ตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating 
Procedures, SOPs) โดยมีรายละเอียดท่ีระบุเส้น
ทางความเสี่ยงแต่ละเส้นทาง และก�าหนดข้ันตอน
ส�าหรับมาตรการลดความเสี่ยงอย่างชัดเจนท่ีจะใช้
เพือ่เพิม่ความปลอดภยัทางชวีภาพและป้องกันการน�า
เชื้อ ASFV เข้ามา และจัดท�าเป็นเอกสาร  การจัดท�า 
SOP ควรจัดท�าโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข้องท้ังภายใน
และภายนอก โดยร่วมมอืกับทีมบรหิารความเสีย่งของ 
คอมพาร์ตเมนท์ ต้องมกีารตรวจสอบ SOP เป็นประจ�า
เพ่ือให้เกิดประสทิธิผล และอาจต้องแก้ไขหากบรบิทของ
ความเสี่ยงเปล่ียนไป จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนา
วัฒนธรรมการท�างานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในหมู่
พนักงานทุกคนทีเ่ก่ียวข้องกับแผนความปลอดภัยทาง
ชวีภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายน้ีสิง่ส�าคัญคือต้องจดัให้
มกีารฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องและต่อเน่ืองส�าหรบัพนักงาน 
และหากเป็นไปได้ เจ้าหน้าท่ีหลักควรมส่ีวนร่วมในการ
พัฒนาแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ นอกจากนี้ควร
มีการจัดท�า SOP ในภาษาท่ีใช้ในการท�างานของเจ้า
หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในคอมพาร์ตเมนท์ และควรมี
การฝึกอบรมท่ีเหมาะสมแก่พนักงานทุกคน ขอแนะน�า
ให้ใช้โปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติตาม SOP (SOP 
compliance monitoring programme, CMP) ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือระบุข้อบกพร่องต่างๆ ในการด�าเนิน 
การตาม SOP และประเมินประสิทธิภาพหรือ 
ความล้มเหลวท่ีอาจเกิดข้ึนของมาตรการลดความเสีย่ง 
ท่ีน�ามาใช้ CMP อาจเก่ียวข้องกับการสมัภาษณ์พนักงาน 
การสงัเกตระหว่างการปฏบัิติงาน และการประเมนิแบบ
เอกสารหรือรายงานตามความเหมาะสม ขอแนะน�า
ให้มีพนักงานที่รับผิดชอบ CMP โดยเฉพาะ นอกจาก
นี้ ควรมีการตรวจประเมนิโดยอิสระเป็นระยะๆ [26]

โดยทั่วไป SOP ควรอธิบายสิ่งต่อไปนี้ [3]:

g   การด�าเนินการ การบ�ารุงรักษา และติดตามมาตรการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

g   การใช้การด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างไร

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF —  23

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_application_compartment.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_zoning_compartment.htm


g  การตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ 

g   การเก็บบันทึก และระยะเวลาท่ีก�าหนดให้เก็บรักษาบันทึก

g   ขั้นตอนการรายงานต่อหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ

ในกรณีท่ีความปลอดภัยทางชวีภาพเกิดความผิดพลาด 
จ�าเป็นต้องมีแผนฉุกเฉินซึ่งควรได้รับการออกแบบ
และจัดท�าเป็นเอกสารอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ จุดประสงค์ของ
แผนฉุกเฉินประการแรกคือเพ่ือป้องกันไม่ให้สถานะ
สุขภาพของคอมพาร์ตเมนท์ต้องเสียไป และเป็นการ
เตรยีมพร้อมของคอมพาร์ตเมนท์เพ่ือให้มกีารด�าเนิน
การที่จ�าเป็นกรณีมี ASF เกิดขึ้น แผนฉุกเฉินควรอยู่
บนพ้ืนฐานของความเข้าใจในจดุท่ีความปลอดภัยทาง
ชีวภาพอาจเกิดการผิดพลาดได้ง่าย โดยอ้างอิงจาก
การวเิคราะห์ความไวของการปฏบัิติการประเมนิความ
เสี่ยง ต้องก�าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้
ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์และหน่วยงานสตัวแพทย์
ภาครัฐอย่างชัดเจนในระหว่างท่ีความปลอดภัยทาง
ชีวภาพเกิดความผิดพลาด [3]

ส�าหรบัรายละเอียดเฉพาะของแผนความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ รวมถึงค�าอธิบายของระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และเนื้อหาของ SOP และแผน
ฉุกเฉิน ให้ผู้อ่านอ้างอิงถึง OIE Checklist on the   
Practical   Application of Compartmentalisation 
ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์อาจอ้างอิงถึงเอกสารของ 
FAO/OIE เรือ่ง  Good practices for Biosecurity in 
the pig sector: issues and options in developing 
and transition countries เพ่ือช่วยในการพัฒนาและ
ด�าเนินการตามมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
[24] ‘Compartment checklist’ ตามผลลัพธ์ด้าน
ความปลอดภัยทางชวีภาพท่ีจะน�าไปสูค่อมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF จะรวมอยู่ใน ภาคผนวก 5 ของแนวทาง
ปฏิบัติในการด�าเนินการ

ผลที่คาดหวัง

คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ใช้ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางชวีภาพอย่างมปีระสทิธิภาพ (จดัท�าเป็นแผน
ความปลอดภยัทางชวีภาพ) ท่ีสามารถป้องกันการเข้ามา
ของเชื้อ ASFV และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพแวดล้อมความเสีย่ง ASF จากภายนอก (ซึง่องค์
ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ต้ังอยู)่ เพ่ือให้
แน่ใจว่าสกุรท้ังหมดและผลผลิตท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆภายใน
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASFV [8; 27] ระบบการจดัการ
ความปลอดภัยทางชวีภาพยงัสามารถรองรบัความผิด
พลาดเล็กน้อยของมาตรการลดความเสีย่งได้ นอกจาก
น้ียงัต้องสามารถควบคุมไวรสัภายในหน่วยต่างๆหรอื
หน่วยย่อยท่ีอาจจะมเีชือ้ เพ่ือลดความเสีย่งในการแพร่
กระจายไปยังส่วนอื่นๆ ของคอมพาร์ตเมนท์ 

ประสิทธิภาพของระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพสามารถมีหลักฐานสนับสนุนได้ โดยการจัดท�า
เอกสารบันทึกผลกระทบของมาตรการลดความเสี่ยง
ต่อการประมาณความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกับเส้นทางความ
เสีย่งต่างๆ ท่ีระบุไว้ในการปฏบัิติการประเมนิความเสีย่ง 
สิ่งเหล่าน้ีจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อแผนความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและเอกสารการปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง
จะต้องเชื่อมโยงและอ้างอิงซึ่งกันและกัน 

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ
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ข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยทางชีวภาพส�าหรับคอมพาร์ตเมนท์สัตว์ปีกแบ่งออกเป็น 'ลักษณะโครงสร้าง' 
(เช่น คุณสมบัติความปลอดภัยทางชวีภาพทางกายภาพ) และ 'โปรโตคอลการจดัการ' (ระเบียบการปฏบัิติงาน 
มาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษาระดับความปลอดภัยทางชีวภาพขั้นต�่าที่จ�าเป็น) มาตรการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพหลายๆ อย่างต้องได้รับการเสริมความเขม้แขง็เพิ่มเติมในช่วงระยะเวลาที่มีความเสี่ยง
สูงที่ก�าหนดไว้ ข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการเฝ้าระวังเหล่านี้แสดงไว้ส�าหรับฟาร์มเลี้ยง
สัตว์และโรงฟักในก�าหนดการคอมพาร์ตเมนท์ (Compartment schedules) ซึ่งหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ 
British Poultry Council (www.britishpoultry.org.uk/about-bpc/defra-compartments/) นอกจาก
มาตรการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพแล้ว 
ยังต้องมีการเฝ้าระวังอีกด้วย เพื่อสร้างความ
มั่นใจว่ามีการติดตามสถานะโรคของสถานที่
ต่างๆ ในคอมพาร์ตเมนท์อย่างต่อเนื่องตลอด
เวลา การเฝ้าระวังรวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเพียง
การรวบรวมตัวอย่างส�าหรับการทดสอบในห้อง
ปฏิบัติการและการบันทึกข้อมูลการผลิตและ
รายงานการตายเป็นประจ�า เพื่อสังเกต 
แนวโน้มในตัวแปรเหล่านี้ การเฝ้าระวังในห้อง 
ปฏิบัติการจะเข้มข้นขึ้นในช่วงที่มีความเสี่ยง
สูงที่จะเป็นโรค การทดสอบจะถูกแบ่งระหว่าง
ห้องปฏิบัติการของรัฐและเอกชน โดยการ
ทดสอบในคอมพาร์ตเมนท์ส่วนใหญ่ด�าเนินการ
โดยห้องปฏิบัติการเอกชน

แผนความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานการท�าคอมพาร์ตเมนท์ระดับชาติของ
แคนาดา ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานแต่ละขั้น ซึ่งระบุถึงการน�าโรคที่อาจเกิดขึ้นผ่าน
เส้นทางความเสี่ยงที่แตกต่างกัน มาตรฐานแห่งชาติได้รับการพัฒนาโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐโดย
ปรึกษาหารือกับภาคเอกชน กรอบการวิเคราะห์ส�าหรับการท�าคอมพาร์ตเมนท์ได้รับการพัฒนาโดยนัก
ระบาดวิทยาจากส�านักงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (Canadian Food Inspection Agency, CFIA) 
และน�าไปใช้กับแต่ละกลุ่มผู้สมัครเพื่อประเมินความเสี่ยงของการน�าโรคเข้ามาและก�าหนดระดับการเฝ้า
ระวังที่จ�าเป็น CFIA มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�าหนด พัฒนา ด�าเนินการ และปรับเปลี่ยนหากจ�าเป็น 
แผนการเฝ้าระวังเฉพาะส�าหรับคอมพาร์ตเมนท์ ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์รับผิดชอบในการระบุสิ่งที่
ยังไม่เพียงพอในแผนการเฝ้าระวัง ผู้ประกอบการของคอมพาร์ตเมนท์ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและด�าเนินการตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ และลดความเสี่ยงของ
การเกิดโรคให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่นเดียวกับการแจ้ง CFIA เกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยทาง
ชีวภาพใดๆ ที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนเฝ้าระวัง  

ขอ้ก�าหนดความปลอดภัยทางชีวภาพของคอมพารต์เมนท์ 
ส�าหรบัสตัวปี์กพนัธุ์

สหราชอาณาจกัร

แคนาดา

แผนความปลอดภัยทางชีวภาพของคอมพารต์เมนท์ 
ส�าหรบั SALMONID GERMPLASM
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วตัถุประสงค์ของระบบเฝ้าระวงัของคอมพาร์ตเมนท์ 
คือเพ่ือรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของ 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASFV ต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี
หลัก และเพ่ือให้ความมัน่ใจว่าผลผลิตท้ังหมดท่ีเกิด
จากคอมพาร์ตเมนท์น้ันปลอดเชือ้ ASFV หรอืความ
เสี่ยง ASFV ของผลผลิตต�่ากว่าระดับที่ยอมรับได้

ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ควรท�างานร่วมกัน
อย่างใกล้ชดิกับหน่วยงานสตัวแพทย์ภาครฐัในการ
ออกแบบระบบเฝ้าระวงั ASF [3] ระบบเฝ้าระวงัของ
คอมพาร์ตเมนท์ต้องเป็นไปตาม Terrestrial Code, 
Chapter 1.4. on animal health surveillance 
และ Chapter 1.5. on surveillance for arthropod 
vectors of animal diseases รวมท้ังข้อค�าแนะน�า
เฉพาะส�าหรับการเฝ้าระวัง ASF ท่ีก�าหนดไว้ใน 
Articles 15.1.28. ถึง 15.1.33 จากน้ันเสนอให้หน่วย
งานสัตวแพทย์ภาครัฐอนุมัติระบบเฝ้าระวังเพ่ือน�า
ไปปฏิบัติ ระบบเฝ้าระวังของคอมพาร์ตเมนท์ต้อง
ได้รับการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความเข้าใจในเส้น
ทางความเสี่ยงและความส�าคัญของแต่ละข้ันตอน
ตามเส้นทางนั้นต่อการแพร่กระจายของเชื้อ ASFV 
ระบบการเฝ้าระวังจะต้องสามารถตรวจจับการเข้า
มาของเชื้อ ASFV ได้อย่างรวดเร็วเพียงพอที่ความ
เป็นไปได้ของผลผลิตของคอมพาร์ตเมนท์ที่อาจจะ
ติดเชื้อหรือปนเปื้อนด้วยเชื้อ ASFV และความน่า
จะเป็นท่ีผลิตผลเหล่าน้ีจะออกจากคอมพาร์ตเมนท์ 
ยังคงต�่ากว่าระดับท่ียอมรับได้ซึ่งระบุโดยผู้รับ
ผลผลิตเหล่านี้ [28] ระบบเฝ้าระวังควรปรับให้เข้า
กับสถานการณ์ทางระบาดวิทยาของประเทศด้วย 
และมีแนวโน้มว่าจะต้องมอีงค์ประกอบท่ีด�าเนินการ
ทั้งภายในและภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ โดยค�านึง
ถึงลักษณะเฉพาะทางระบาดวทิยาของ ASF ตามท่ี
ระบุไว้ใน Article  15.1.28. ของ Terrestrial Code 

ระบบเฝ้าระวงัจ�าเป็นต้องก�าหนดเป้าหมายข้ันตอน
ส�าคัญตามเส้นทางความเสีย่งท่ีรวมอยูใ่นปฏบัิติการ
การประเมินความเสี่ยงได้แก่ การเข้ามาของเชื้อ 
(Entry) การสัมผัสเชื้อ (Exposure) และผลที่ตาม
มา (Consequence) แต่ละรายการมคีวามส�าคัญท่ี
จ�าเพาะในการออกแบบระบบการเฝ้าระวงั ระบบเฝ้า
ระวงัควรประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ท่ีก�าหนด
เป้าหมายขั้นตอนที่ส�าคัญในเส้นทางความเสี่ยง

ควรส่งรายงานการเฝ้าระวงัไปยงัหน่วยงานสตัวแพทย์
ภาครัฐสม�่าเสมอ นอกจากนี้ ระบบเฝ้าระวังควรได้

รับการประเมินอย่างเป็นทางการเป็นประจ�าตาม
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�าหรับคุณลักษณะของความไว ความทัน
เวลา และความเป็นตัวแทน (sensitivity, timeliness 
and representativeness) [30] ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลักควรเห็นด้วยกับค่าเป้าหมายส�าหรับแต่ละ
คุณลักษณะท่ีใช้วดัคุณภาพการเฝ้าระวงัเหล่าน้ีเมือ่
มกีารจดัต้ังคอมพาร์ตเมนท์ จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีต้องมี
การประเมินประสทิธิผลในภาพรวมของระบบเฝ้าระวงั
ท้ังหมดให้สมัพันธ์กับวตัถุประสงค์และคุณลักษณะ
ด้านคุณภาพที่ตกลงกันไว้

ระบบการเฝ้าระวังจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการ
ผสมผสานท่ีเหมาะสมขององค์ประกอบของการเฝ้า
ระวัง ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะท�าให้บรรลุคุณลักษณะ
ด้านคุณภาพตามเป้าหมายท่ีตกลงกันไว้ โดยม ี
องค์ประกอบการเฝ้าระวังท่ีอยู ่ ท้ังภายนอก 
คอมพาร์ตเมนท์ และภายในคอมพาร์ตเมนท์

ระบบการเฝ้าระวังควรจะมีการท�าเป็นเอกสารท่ี
เป็นส่วนหน่ึงของแผนการเฝ้าระวังท่ีสอดคล้องกับ 
Chapter 1.4. on animal health surveillance ใน 
Terrestrial Code the OIE Guide to Terrestrial 
Animal Health Surveillance [31]

ขอ้พิจารณาทัว่ไปส�าหรบัการเฝ้าระวงั ASF

เกณฑก์ารรายงาน 

 อะไร?
ในขณะท่ีนิยามการเกิดโรคหรอืการติดเชือ้ ASFV (เช่น 
เคสยืนยัน ASF) ได้ก�าหนดไว้ใน Article 15.1.1. 
ของ Terrestrial Code หน่วยงานสัตวแพทย์ภาค
รัฐจะต้องก�าหนดนิยามส�าหรับกรณีที่สงสัยการติด
เชือ้ ASFV ด้วย (เช่น เคสสงสยั ASF) ซึง่ต้ังไว้เป็น
มาตรฐานส�าหรบักรณีท่ีสงสยัว่าอาจจะเก่ียวข้องกับ 
ASF มวีตัถุประสงค์เพ่ือการสอบสวนและการรายงาน 
นิยามดังกล่าวควรจะต้องอธิบายอย่างชัดเจนอยู่
ในแผนการเฝ้าระวัง ASF ระดับประเทศ เพราะ
จะต้องใช้นิยามน้ีส�าหรับภายในคอมพาร์ตเมนท ์
ส่วนอื่นของประเทศ และโซนด้วย

ระบบการเฝ้าระวัง

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ
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อยา่งไร?

เมื่อประเทศก�าหนดค�าจ�ากัดความของเคสสงสัย 
ASF บรบิททางระบาดวทิยาเฉพาะของประเทศหรอื
โซนน้ันๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ ASF และปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง 
อ่ืนๆ (เช่น บรกิารห้องปฏบัิติการท่ีมอียู)่ จะต้องน�ามา
พิจารณาร่วมด้วย Chapter 15.1. ของ Terrestrial 
Code มีค�านิยามของเคสยืนยัน ASF 

เมือ่มกีารก�าหนดค�าจ�ากัดความของเคสสงสยั ASF 
สัตว์ที่มีอาการตรงกับนิยามเคสสงสัย รวมทั้งสัตว์
ท่ีมีอาการตามนิยามเคสยืนยันท่ีระบุใน Article 

15.1.1. ของ Terrestrial Code จะต้องรายงาน
หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครฐัในทันที ตามระบบการ
รายงานโรคท่ีก�าหนดไว้ นอกจากน้ีตัวอย่างอ่ืนๆ 
(เช่น อาหารสัตว์ สารพันธุกรรม และเนื้อ) อาจรวม
อยู่ในระบบเฝ้าระวังด้วยตามความเหมาะสม หาก
ตัวอย่างใดๆ เหล่าน้ีมีผลเป น็บวกต่อการทดสอบ 
ASFV ควรรายงานไปยังหน่วยงานสัตวแพทย์ภาค
รฐัทันที และเมือ่ได้รบัรายงานหน่วยงานสตัวแพทย์
ควรเริม่การสอบสวนอย่างเป็นทางการโดยเรว็ท่ีสดุ
และด�าเนินการติดตามผลที่จ�าเป็น [29]

ผลที่คาดหวัง

หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐก�าหนดค�าจ�ากัดความ
ให้เป็นมาตรฐานส�าหรับเคสสงสัย ASF และเคส
ยืนยัน เพ่ือวัตถุประสงค์ในการสอบสวนและการ
รายงาน ค�าจ�ากัดความเหล่านี้ควรมีการจัดท�าเป็น
เอกสารไว้ในแผนการเฝ้าระวงั ASF ระดับชาติ และ
สอดคล้องกับค�าจ�ากัดความเคส ASF ของ OIE ที่
ใช้ในประเทศหรอืโซนตามความเหมาะสม มาตรการ
ลดความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องสัมพันธ์กับ
กรณีที่สงสัยหรือกรณีที่ยืนยัน 

ตัวอย่างท่ีเป็นไปได้ของค�านิยามของเคสสงสัย 
ASF ได้สรุปไว้ใน  ตารางที่ 2  รวมทั้งค�านิยามของ
เคสสงสยั ASF และเคสท่ีสนันิษฐานว่าจะเป็น 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�านิยามของ OIE เก่ียวกับสุกรท่ีติด
เชื้อ ASFV ใน Article 15.1.1. ของ Terrestrial 
Code [32]

 ตารางที่ 2  ตวัอยา่งค�านิยามของเคสจาก USDA และ OIE [29]

การแบง่ระดบัเคส นิยาม

เคสสงสัย
(USDA)

สัตว์มีอาการที่อาจจะเกี่ยวข้อง (เช่น มไีข้ ชีพจรและอัตราการเต้นของหวัใจสงูขึ้น เซ่ืองซึม เบื่อ
อาหาร นอนหมอบ อาเจียน ท้องเสีย มีน�้ามูลปนเลือด มขีี้ตา แทง้ ผวิหนงัแดง เสียการทรงตวั) 
และมขี้อมูลทางระบาดวิทยาสอดคล้องกับ ASF

เคสสงสัยวา่จะบวก 
(USDA)

เคสสงสัย (ตามนิยามขา้งบน) ที่มผีลไม่เป็นลบต่อ ASFV จากการตรวจคัดกรองดว้ย 
polymerase chain reaction (PCR) หรอืดว้ยการตรวจหา ASFV antibodies โดยวธิกีาร
ตรวจแอนตีบอดี 2 วธิทีี่แตกตา่งกันจากหอ้งปฏิบัตกิาร 2 แหง่ทีไ่ดร้บัการมอบหมายอยา่งเป็น
ทางการ 

เคสยืนยันวา่บวก
(OIE)

• สามารถแยกเช้ือ ASFV ไดจ้ากสกุร หรอื

• ตรวจพบแอนติเจนหรอืสารพันธุกรรมของเช้ือ ASFV ในตวัอยา่งจากสกุรที่มีอาการ หรอืมี
วกิารที่อาจจะเป็น ASF หรอื มีความเช่ือมโยงทางระบาดวิทยากับเคสสงสัยหรอืเคสยืนยัน ASF 
หรอืมาจากสกุรที่นา่สงสัยเพราะมีประวัติที่เกี่ยวข้องหรอืสัมผสัเช้ือ ASFV หรอื

• ตรวจพบแอนตีบอดีต่อเช้ือ ASFV จากสกุรที่มีอาการ หรอืมวีกิารสอดคล้องกับโรค ASF 
หรอืมีความเช่ือมโยงทางระบาดวิทยากับเคสสงสัยหรอืเคสยืนยัน ASF หรอืมาจากสกุรที่นา่
สงสัยเพราะมีประวัติที่เกี่ยวข้องหรอืสัมผสัเช้ือ ASFV 
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การชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ

 อะไร?
การเฝ้าระวงัอาจจะเก่ียวข้องกับการใช้ห้องปฏบัิติการ
ในการทดสอบเพ่ือชนัสตูรโรคตามความจ�าเป็น โดย
พิจารณาถึงสถานการณ์ทางระบาดวิทยาท่ีจ�าเพาะ
ต่อ ASF ของประเทศหรือโซน ความสามารถของ
วิธีตรวจร่วมกับความชุกของการติดเชื้อจะมีผลต่อ
ข้อสรุปที่ได้จากการเฝ้าระวัง และควรเป็นสิ่งท่ีน�า
มาพิจารณาร่วมด้วยเมือ่ออกแบบระบบการเฝ้าระวงั 
และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเฝ้าระวัง การเลือก
วธีิทดสอบทางห้องปฏบัิติการชนัสตูรส�าหรบั ASFV 
ควรจะเหมาะสมกับวตัถุประสงค์และสอดคล้องกับ
ข้อแนะน�าใน Chapter 3.8.1. ของ Terrestrial 
Manual on African swine fever (infection with 
African swine  fever virus) [33] เพ่ือวตัถุประสงค์
ในการท�าคอมพาร์ตเมนท์ ความสามารถในการตรวจ
ชนัสตูรและวธีิทดสอบทางห้องปฏบัิติการท่ีใช้ในระบบ
การเฝ้าระวังควรสอดคล้องกับ Article 4.5.6. ของ  
Terrestrial Code on diagnostic capacities and 
procedures [8] ในการเฝ้าระวงั วธีิการรวมตัวอย่าง 
(Pooled sampling) เลือด น�้าลายจากสุกรมีชีวิต
สามารถจะพิจารณาใช้ได้ เพ่ือประหยดัค่าใช้จ่ายใน
การตรวจหาไวรัส [34; 35]

 อยา่งไร?
ห้องปฏิบัติการที่ท�าการทดสอบเพื่อชันสูตร ASFV 
ควรจะเป็นห้องปฏิบัติการท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
เป็นทางการ ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ
หน่วยงานสัตวแพทย์ของรัฐ หรือได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานสัตวแพทย์ของรัฐ ห้องปฏิบัติการ
เอกชนของอุตสาหกรรมสุกรอาจจะสมัครขอการ
รับรองเป็นห้องปฏิบัติการท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
เป็นทางการโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ของรัฐ ด้วย
การตรวจประเมินความสามารถแต่ละด้านอย่าง
เหมาะสม โดยอ้างอิงมาตรฐานของ OIE หรือ
มาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง ห้องปฏิบัติการ 
เหล่าน้ีควรมกีารด�าเนินการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การรบัรองคุณภาพห้องปฏบัิติการของ OIE ท่ีระบุไว้
ใน  Chapter 1.1.5. ของ Terrestrial Manual วิธี
การและการทดสอบทางห้องปฏบัิติการชนัสตูรส�าหรบั
เชือ้ ASFV ท่ีห้องปฏบัิติการเหล่าน้ีใช้ควรสอดคล้อง
กับข้อแนะน�าท่ีให้รายละเอียดไว้ใน 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 ห้องปฏิบัติการท่ีท�าการตรวจ
เชื้อ ASFV ควรมีระบบการรายงานที่รวดเร็วไปยัง
หน่วยงานสัตวแพทย์ของรัฐ ผลตรวจที่ไม่สามารถ
สรปุได้ (inconclusive) หรอืให้ผลบวก จะต้องมกีาร
รายงานไปยงัหน่วยงานสตัวแพทย์ของรฐัทันที และ
ส่งต่อตัวอย่างไปท่ีห้องปฏบัิติการอ้างอิงของประเทศ 
หรือ OIE reference laboratory หรือห้องปฏิบัติ
การอ้างอิงอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือการตรวจ
ยืนยัน (confirmatory testing) [8; 36]

ผลที่คาดหวัง
การทดสอบในห้องปฏบัิติการเพ่ือวนิิจฉัยเชือ้ ASFV 
ในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ด�าเนินการโดยห้อง
ปฏบัิติการท่ีได้รบัมอบหมายอย่างเป็นทางการ ซ่ึงมี
ความสามารถและข้ันตอนในการวนิิจฉัยท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องท่ีระบุไว้ใน Terrestrial 
Manual เพ่ือสนับสนุนประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของระบบเฝ้าระวัง ASF ของคอมพาร์ตเมนท์ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ต้องอาศยัความไวและความจ�าเพาะ
ในการทดสอบวนิิจฉัย ควรมกีารต้ังระบบการรายงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพในห้องปฏิบัติการเหล่าน้ีเพ่ือการ
รายงานเคสต่างๆ ต่อหน่วยงานสัตวแพทย์ภาค
รัฐได้ทันท่วงที

การเฝ้าระวังภายใน

 อะไร?
วัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังภายในของ 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF มี 2 ประการ:

g   การตรวจจบัเชือ้ ASFV ท่ีเข้ามาในคอมพารต์เมนท์ 
ได้อย่างรวดเร็ว

g   การแสดงให้เห็นวา่กลุ่มประชากรในคอมพารต์เมนท์ 
ปราศจากเชื้อ ASFV

 อยา่งไร?
จากการด�าเนินการประเมนิความเสีย่ง องค์ประกอบ
หลายอย่างของการเฝ้าระวงัจะต้องน�ามาด�าเนินการ
โดยมีเป้าหมายท่ีข้ันตอนท่ีส�าคัญในเส้นทางความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์แรกคือการแสดงให้
เห็นว่าคอมพาร์ตเมนท์น้ันปลอดจากเชื้อ ASFV 
และประการที่สองคือ ถ้าเกิดมีการหลุดเข้ามาของ
เชือ้ ASFV จะสามารถตรวจจบัได้อย่างรวดเรว็เพียง
พอท่ีจะท�าให้โอกาสของผลผลิตท่ีติดเชื้อหรือปน
เปื้อนเชื้อ ASFV ที่จะออกจากคอมพาร์ตเมนท์จะ
ไม่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ตามที่ตกลงร่วมกนั 

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ
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เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดในการตรวจจับเชื้อได้
อย่างรวดเร็วและการแสดงให้เห็นการปลอดจาก
เชื้อ ASFV อาจจะต้องใช้การผสมผสานขององค์
ประกอบการเฝ้าระวังเหล่านี้ 

g   การเฝ้าระวังทางคลินิก (Clinical surveillance) 
ตามอาการที่สอดคล้องกับการติดเชื้อ ASFV

g   การเฝ้าระวงัสิง่ต่างๆ ท่ีเข้ามา (เชน่ อาหารสตัว ์วสัดุ 
และอุปกรณท์างการสัตวแพทย์ และวัสดุรองพื้น) 

g   การเฝ้าระวังตามกลุ่มอาการ (Syndromic 
surveillance) ตามข้อมูลการเลี้ยงและการผลิต

g   การเฝ้าระวังตามกลุ่มอาการ ตามข้อมูลการตาย 
(Mortality data) ของสุกร

g   การเฝ้าระวังอย่างมีเป้าหมาย (Targeted 
surveillance) ท่ีข้ันตอนส�าคัญของเส้นทางความ
เสีย่ง (เชน่ การตรวจ ASFV ของสกุรขุนเป็นชว่งๆ)

g   การเฝ้าระวังในโรงฆ่า ประกอบด้วยการตรวจสัตว์
ก่อนและหลังเข้าฆ่า (ante- and post-mortem 
surveillance) เชน่ การเฝ้าระวงัทางอาการของสกุร
ท่ีตรวจก่อนเข้าฆ่า และอาจจะรวมท้ังการตรวจหา
เชื้อ ASFV จากซากสุกรที่คัดทิ้งในโรงฆ่า 

ผลที่คาดหวัง
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ใช้องค์ประกอบการ
เฝ้าระวังภายในท่ีสามารถตรวจจับการปรากฏของ 
ASFV เพ่ือท่ีจะกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติการท่ีเป็น
ไปได้ในการป้องกันผลผลิตท่ีติดเชื้อหรือปนเปื้อน 
ASFV ออกไปจากคอมพาร์ตเมนท์ และสามารถที่
จะแสดงให้เห็นสภาวะปลอดเชื้อ ASFV

   ภาคผนวก 8 และ ภาคผนวก 9 ใหแ้นวทาง
เพิม่เตมิส�าหรับการเฝา้ระวงัภายใน 
คอมพารต์เมนทป์ลอด ASF 

การตรวจจับได้อย่างรวดเร็ว

 อะไร?
การตรวจจบัเชือ้ ASFV ท่ีเข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์
ได้อย่างรวดเร็วเป็นวัตถุประสงค์ท่ีส�าคัญส�าหรับ
ระบบเฝ้าระวังภายในคอมพาร์ตเมนท์ มีเป้าหมาย
ท่ีจะสร้างความมั่นใจท่ีเพียงพอต่อคู่ค้าว่าถ้ามีการ
ปรากฏของเชื้อ ASFV ในคอมพาร์ตเมนท์ข้ึนมา
จะสามารถตรวจพบได้อย่างรวดเร็วและกระตุ้นให้

มีปฏิบัติการตอบสนองในทันที เพ่ือลดความเสี่ยง
ที่ผลผลิตที่ติดเชื้อหรือปนเปื้อนเชื้อ ASFV จะออก
ไปจากคอมพาร์ตเมนท์จะไม่สูงกว่าระดับท่ียอมรับ
ได้ที่ตกลงกันไว้  

อยา่งไร?
เส้นทางความเสี่ยงและการประมาณความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข้องจะเป็นตัวบอกว่าท่ีจุดใดน่าจะเป็นจุดท่ี
สามารถตรวจจับเชื้อ ASFV ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อ
ตัดสินใจถึงองค์ประกอบต่างๆ ของการเฝ้าระวัง
ภายในคอมพาร์ตเมนท์ การพิจารณาหลักควรจะนึกถึง
ความซับซ้อนทางระบาดวิทยาของ ASFV เช่นการ
ขับเชือ้ออกมาโดยไม่แสดงอาการได้ถึง 2 วนัก่อนท่ี
จะแสดงอาการ และระยะเวลาบ่มเชือ้ (incubation) 
ที่ส่วนมากจะเท่ากับ 7 วัน แต่อาจจะได้ถึง 19 วัน 
[37-41] เม่ือน�าลักษณะเหล่าน้ีมาร่วมพิจารณา ความ
ไวของแต่ละองค์ประกอบ และของระบบเฝ้าระวงัโดย
รวมจะต้องมกีารปรบัให้เหมาะสมอย่างรอบคอบเพ่ือ
การตรวจจบัเชือ้ได้อย่างรวดเรว็ ซึง่เป็นความจ�าเป็น
เพื่อการรับรองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก [42; 43] 
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีหลักจ�าเป็นต้องให้ความเห็นและ
ความตกลงเก่ียวกับคุณลักษณะและคุณภาพของการ
เฝ้าระวงัในด้านของการตรวจจบัเชือ้ได้อย่างรวดเรว็ 
เช่น การพิจารณาด้านความทันเวลา (timeliness) 
มีการก�าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม ด้านความไว 
(sensitivity) ของการตรวจจับไวรัสที่เข้ามา มีการ
ก�าหนดความไวที่ยอมรับได้  โดยมีเป้าหมายเพื่อที่
ความเสีย่งของการท่ีผลผลิตท่ีติดเชือ้หรอืปนเป้ือน
เชื้อ ASFV จะออกไปจากคอมพาร์ตเมนท์ไม่เกิน
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

ผลที่คาดหวัง

ในกรณีท่ีระบบการจดัการความปลอดภัยทางชวีภาพ
เกิดความล้มเหลว ระบบการเฝ้าระวงัภายในจะต้อง
สามารถตรวจจับเชื้อ ASFV ท่ีเกิดข้ึนได้เร็วท่ีสุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น ระบบสามารถตรวจจับการ
มีเชื้อ ASFV ในหน่วยต่างๆ หรือหน่วยย่อยๆ ของ 
คอมพาร์ตเมนท์ เพ่ือท่ีจะได้มีการด�าเนินการตอบ
สนองได้ทันที การปฏบัิติการต้องถูกด�าเนินการในทันที
ตามท่ีระบุไว ้ในแผนตอบสนองฉุกเฉิน (contingency 
plan) เพ่ือป้องกันผลผลิตท่ีติดเชือ้หรอืปนเป้ือนเชือ้ 
ASFV ออกไปจากคอมพาร์ตเมนท์ ตามข้อก�าหนด
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและระดับความเสี่ยงของ 
ASFV ที่ยอมรับได้ซึ่งได้มีการตกลงกันไว้ 

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF —  29



การปลอดจากการติดเชื้อ 

 อะไร?
การเฝ้าระวงัภายในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ควร
สอดคล้องกับเกณฑ์ท่ัวไปท่ีระบุไว้ใน Articles 1.4.6.,

15.1.3. และ 15.1.5. ของ Terrestrial Code เพื่อ
แสดงให้เห็นการเป็นคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASFV

อยา่งไร?
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าคอมพาร์ตเมนท์น้ันปลอดจาก
เชื้อ ASFV องค์ประกอบของการเฝ้าระวังภายใน
ควรจะมบีรบิทท่ีเฉพาะต่อ ASF ท่ีสอดคล้องกับบทท่ี
เกี่ยวข้องใน Terrestrial Code เช่น Chapter 1.4. 

on animal health surveillance, and disease-
specific Chapter 15.1. on infection with ASFV 
และควรจะไม่มีการติดเชื้อ ASFV เกิดขึ้น เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายน้ีต้องปฏบัิติตามข้อก�าหนดเบ้ืองต้น 
3 ประการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อยเท่าที่มีการเฝ้า
ระวัง ASF เกิดขึ้น เหล่านี้คือ [31]

g  ASF เป็นโรคที่ต้องรายงาน (notifiable disease) 
ในประเทศหรือโซน

g  มีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าตามท่ีระบุใน Article 

1.4.5. ของ Terrestrial Code ในสุกร

g  มีมาตรการป้องกนัการเข้ามาของเชื้อ ASFV 

การปลอดจาก ASF หมายถึงการที่ไม่มีการติดเชื้อ 
ASFV ในกลุ่มประชากรของคอมพาร์ตเมนท์ การเฝ้า
ระวังภายในคอมพาร์ตเมนท์จะต้องสามารถแสดง
ให้เห็นถึงการปลอดจากการติดเชื้อ ASFV ตามท่ี
ระบุไว้ใน Terrestrial Code ที่ระดับความเชื่อมั่น 
(level of confidence) ท่ียอมรบัโดยผู้มส่ีวนได้ส่วน
เสียหลัก จึงหมายความว่าการติดเชื้อ ASFV หาก
เกิดข้ึนก็เกิดข้ึนน้อยกว่าสดัส่วนท่ีก�าหนด (เช่น 5%) 
ของกลุ่มประชากร [31]

ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์จะต้องตกลงกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีหลัก ได้แก่ หน่วยงานสตัวแพทย์ภาค
รัฐ คู่ค้า ถึงระดับคุณลักษณะทางคุณภาพของการ
เฝ้าระวงัท่ีต้องการ เพือ่ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
รวมถงึความไว และความเป็นตัวแทน (sensitivity 
and representativeness) 

ผลที่คาดหวัง
การเฝ้าระวังภายในคอมพาร์ตเมนท์ควรสามารถ
แสดงให้เห็นถึงการปลอดจากการติดเชื้อ ASFV ที่
ระดับความเชือ่มัน่ทีก่�าหนด และความชกุของไวรสั 
ASFV ท่ีใช้ในการออกแบบ ซีง่ได้ตกลงกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลัก รวมทั้งคู่ค้าด้วยหากเป็นไปได้

การเฝ้าระวังภายนอก

 อะไร?
ประเทศหรือโซนที่คอมพาร์ตเมนท์ส่วนต่างๆ หรือ
ส่วนย่อยของคอมพาร์ตเมนท์ต้ังอยูค่วรจะต้องมรีะบบ
การเฝ้าระวัง ASF ทางเลือกขององค์ประกอบการ
เฝ้าระวังภายนอกของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 
ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ และคุณลักษณะของ
คุณภาพของแผนการเฝ้าระวัง ASF ในระดับชาติ 
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์จริง เป็นไปได้ที่องค์ประกอบ
ของแผนการเฝ้าระวงัระดับชาติจะเป็นส่วนหน่ึงของ
การเฝ้าระวังภายนอกของคอมพาร์ตเมนท์ 

ส่วนมากแผนการเฝ้าระวงัระดับชาติจะเป็นบางส่วน
ถ้าไม่ท้ังหมดจะเป็นของแผนการเฝ้าระวงัภายนอก
ของคอมพาร์ตเมนท์ และจ�าเป็นท่ีจะต้องมีความ
สามารถในการตรวจจบัการเปล่ียนแปลงทางระบาด
วทิยาด้านนอกของคอมพาร์ตเมนท์ท่ีอาจจะกระตุ้น
ให้ความเสี่ยงของ ASF สูงกว่าระดับที่ยอมรับได้ 

ในสถานการณ์ท่ีบริบททางระบาดวิทยาของ 
คอมพาร์ตเมนท์เรียกร้องให้มีการด�าเนินการองค์
ประกอบใดๆ ของการเฝ้าระวังภายนอกท่ียังไม่มี
การด�าเนินการโดยหน่วยงานสตัวแพทย์ภาครฐัหรอื
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ (เช่น การเฝ้าระวัง ASF 
ในเห็บเปลือกออ่น) ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นจาก
ความต้องการของคอมพาร์ตเมนท์ในการท่ีจะเฝ้า
ระวังบางองค์ประกอบควรจะต้องน�ามาพิจารณา 
เพ่ือระบุหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
รวมทั้งมีท�าเป็นเอกสารด้วย 

อยา่งไร?
ส�าหรบัการเฝ้าระวงัภายนอก การเฝ้าระวงัตามความ
เสี่ยง (risk-based surveillance) ที่สอดคล้องกับ
การประเมนิปัจจยัเสีย่งต่างๆ น่าจะเป็นแนวทางท่ีมี
ประสทิธิผลท่ีสดุ ตามค�าแนะน�าเรือ่งการเฝ้าระวงัใน
สตัว์ใน Chapter 1.4. ของ Terrestrial Code องค์
ประกอบการเฝ้าระวงัภายนอกของคอมพาร์ตเมนท์ 

   ภาคผนวก 8 ใหแ้นวทางเพิม่เตมิในการ
พัฒนาการเฝา้ระวงัภายในคอมพารต์เมนท์
ปลอด ASF 

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_surveillance_general.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_asf.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_asf.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_surveillance_general.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_asf.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_surveillance_general.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_surveillance_general.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_surveillance_general.htm


ควรมีเป ้าหมายท่ีหน่วยทางระบาดวิทยา 
(epidemiological unit) ซึ่งอาจจะมีอิทธิพลต่อ
ความเสี่ยงท่ีอยู่ในเส้นทางความเสี่ยงท่ีจะน�าเชื้อ 
ASFV เข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์ น่ีอาจจะหมาย
ถึงหน่วยท่ีมีความเก่ียวข้องทางระบาดวิทยาท่ีใกล้
ชิดกับหน่วยงานต่างๆ หรือหน่วยย่อยต่างๆ ของ
คอมพาร์ตเมนท์ [8]

สถานภาพ ASF ของประเทศหรอืโซนท่ีคอมพาร์ตเมนท์ 
ต้ังอยู่มีอิทธิพลตอ่องค์ประกอบของการเฝ้าระวัง
ภายนอก โครงสร้างของเส้นทางความเสี่ยงในการ
เข้ามาของเชื้อ ASFV สู่คอมพาร์ตเมนท์ ร่วมกับ
การประมาณความเสีย่งของแต่ละข้ันตอนในปฏบัิติ
การประเมินความเสี่ยง ซึ่งควรจะได้ข้อมูลเกีย่วกบั
จุดหรือเป้าหมายที่ควรจะมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

ยกตัวอย่างเช่นคอมพาร์ตเมนท์แห่งหน่ึงต้ังอยู่ใน
ประเทศหรือโซนท่ีปลอด ASF แผนการเฝ้าระวัง 
ASF ระดับชาติโดยมากจะข้ึนอยู่กับการรายงาน
โรคโดยเกษตรกรและการเฝ้าระวงัตามชายแดนซ่ึง
เป็นองค์ประกอบของการเฝ้าระวงั ท้ังน้ีแผนอาจจะ
มคีวามแตกต่างออกไปข้ึนกับระบาดวทิยาของ ASF  
ในสภาพจรงิของสิง่แวดล้อมภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ 
ในสถานการณ์เช่นน้ัน องค์ประกอบการเฝ้าระวัง
ภายนอกท่ีจ�าเพาะต่อ ASF ของคอมพาร์ตเมนท์
ตามท่ีก�าหนดใน Article 15.1.32. ของ Terrestrial  
Code มุง่เป้าหมายไปท่ีสกุรป่าหรอืสกุรจรจดั / สกุร
ที่หากินเอง (feral pig) ในพื้นที่รอบๆ แต่ละองค์
ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์ รวมท้ังฟาร์มสกุรท่ีใช้
วิธีโปรยอาหารเลี้ยงสุกร ก็อาจจะเพียงพอ 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจจับเชื้อ ASFV ท่ีเข้า
มาในประเทศได้อย่างรวดเร็ว สุกรท่ีป่วยหรือตาย
อาจจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัส ASFV โดย
มพ้ืีนฐานการประเมนิความเสีย่งและทางเศรษฐกิจ
ท่ีเหมาะสม [29] ส�าหรบัคอมพาร์ตเมนท์ท่ีต้ังอยูใ่น
ประเทศหรือโซนที่ไม่ปลอดจาก ASF อาจจะต้องมี
องค์ประกอบอ่ืนๆ ของการเฝ้าระวังภายนอกเพ่ิม
เตมิ ขึน้กบัผลการประเมินความเสีย่ง เพือ่ทีจ่ะระบุ
เป้าหมายเพิ่มเติมส�าหรับการเฝ้าระวัง ปัจจัยเสี่ยง
ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับเส้นทางความเสีย่งควรจะต้อง
น�ามาพิจารณา เช่น การมีเชื้อ ASFV อยู่ในสุกรป่า 
สกุรจรจดั / สกุรท่ีหากินเอง (feral pig) สกุรท่ีเล้ียง
แบบปล่อย (outdoor free-ranging) เห็บเปลือก
ออ่น และมสีถานท่ีผลิตสกุรภายนอกคอมพาร์ตเมนท์  
ตัวอย่างเช่นองค์ประกอบการเฝ้าระวังเพ่ิมเติม
อาจจะอาศัยการสังเกตอาการทางคลินิกในสุกรท่ี

มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ ASFV ตามผลของ
การประเมนิความเสีย่ง เช่น สกุรท่ีอยูติ่ดกับประเทศ
หรือโซนที่ไม่ปลอด ASF 

องค์ประกอบต่างๆของการเฝ้าระวงัภายนอกจะต้อง
ก�ากับดูแลโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ และ
สอดคล้องกับมาตรฐานของ OIE ที่เกี่ยวข้อง มัน
อาจจะเป็นประโยชน์ที่จะท�าความตกลงไว้ล่วงหน้า
กับคู่ค้าเก่ียวกับระดับของคุณลักษณะของคุณภาพ
ของแผนการเฝ้าระวัง  

ผลที่คาดหวัง
องค์ประกอบของเฝ ้าระวังภายนอกของ 
คอมพาร์ตเมนท์ได้ด�าเนินการโดยเป็นส่วนหน่ึงหรอื
เก้ือกูลกับแผนการเฝ้าระวงั ASF ของประเทศ และ 
มีความไวท่ีมีคุณภาพท่ีสอดคล้องกับความเป็น
ตัวแทนและความทันเวลา สามารถท่ีจะระบุการ
เปล่ียนแปลงความเสี่ยงของเชื้อ ASFV ภายนอก
คอมพาร์ตเมนท์ สัมพันธ์กับเส้นทางความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข้องกับคอมพาร์ตเมนท์ ข้อมูลเหล่าน้ันจะได้
ใช้เพ่ือการตรวจสอบว่ามนัเปล่ียนค่าประมาณความ
เสี่ยงต่างๆ ในเส้นทางความเสี่ยงหรือไม่ และท้าย
ท่ีสุดคือค่าการประมาณความเสี่ยงโดยรวมของ 
คอมพาร์ตเมนท์
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การท�าเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ และระบบตรวจสอบย้อนกลับ
ส�าหรับสุกรและผลิตภัณฑ์ และสิ่งต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องที่น�าเข้ามาใน

 

คอมพาร์ตเมนท์
อะไร?

การท�าเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ และระบบตรวจ
สอบย้อนกลับส�าหรับสุกรและผลิตภัณฑ์ และสิ่ง
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีน�าเข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์ 
จะต้องมีระบบที่เชื่อถือได้ในการติดตามตลอดห่วง
โซ่อุปทานท่ีเก่ียวข้องกับคอมพาร์ตเมนท์ ระบบเช่น
น้ีจะสามารถท�าให้ติดตามตรวจสอบท้ังไปข้างหน้า
และย้อนกลับในทุกข้ันตอนของห่วงโซ่อุปทานท่ีเข้า
มา/ภายใน/และภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ น่ีเป็น
ด้านท่ีส�าคัญท่ีจะให้ความมัน่ใจกับผู้รบัผลผลิตจาก 
คอมพาร์ตเมนท์ถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของ 
คอมพารต์เมนท์ในภาพรวม ในกรณีที่มีการติดเชื้อ 
ASFV เกิดข้ึน ระบบน้ีจะท�าให้สามารถแก้ไขข้อ
ผิดพลาดของระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่า 
คอมพาร์ตเมนท์จะเลือกใช้ระบบใดส�าหรบัการบ่งชี้ 
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. 
ถงึ 5.11. for animals and animal products  
intended for export

การตรวจสอบย้อนกลับเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ
ประสทิธิภาพในการจดัการความปลอดภัยทางชวีภาพ 
การตรวจสอบย้อนกลับของสกุรและผลิตภัณฑ์ยงัจะ
ให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าผลิตผลน้ัน
มาจากคอมพาร์ตเมนท์และปลอดจาก ASFV ยิง่ไป
กว่าน้ันการตรวจสอบย้อนกลับยงัท�าให้การเรยีกคืน
สินค้ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหากมีการติด
เชื้อ ASFV เกิดข้ึน [1; 8; 27] ประเทศและโซนที่
คอมพาร์ตเมนท์ต้ังอยูก็่จ�าเป็นต้องมกีารด�าเนินการ
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับของสกุรและผลิตภัณฑ์
สกุรด้วย แม้ว่าจะสกุรและผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันจะไม่มี
ความเกี่ยวข้องกับคอมพาร์ตเมนท์

อยา่งไร?
การตรวจสอบย้อนกลับสกุรและผลิตภัณฑส์กุร รวม
ท้ังการท�าเครือ่งหมายประจ�าตัวสตัว์ควรจะเป็นความ
รับผิดชอบของหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ [44] 
นอกจากน้ีสิง่ต่างๆ ท่ีน�าเข้าสูค่อมพาร์ตเมนท์ เช่น 
อาหารสัตว์ ก็จ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบย้อนกลับ
ได้ การด�าเนินการและบังคับใชก้ารท�าเครื่องหมาย

ประจ�าตัวสัตว์และระบบตรวจสอบย้อนกลับใน
ประเทศหรือโซนควรมีรายละเอียดอยู่ในโปรแกรม
การท�าคอมพาร์ตเมนท์ระดับชาติ การมีระบบการ
ท�าเครือ่งหมายตัวสตัว์และการตรวจสอบย้อนกลับ
ในคอมพาร์ตเมนท์เป็นสิง่จ�าเป็นท่ีจะต้องมเีพ่ือการ
รบัรองคอมพาร์ตเมนท์ ดังน้ันหน่วยงานสตัวแพทย์
ภาครฐัจงึต้องม่ันใจว่าคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 
มรีะบบการท�าเครือ่งหมายตัวสตัว์และการตรวจสอบ
ย้อนกลับท่ีมปีระสทิธิภาพ ซึง่อาจจะเป็นรายตัวสตัว์
หรอืเป็นกลุ่มก็ได้ ขึน้อยูกั่บประเภทการผลิต การท�า
เครือ่งหมายประจ�าตัวสตัว์ และการข้ึนทะเบียน หาก
เป็นระบบท่ีท�าเป็นกลุ่มจะต้องมกีารแสดงหลักฐาน
ท่ีน่าเชื่อถือว่าไม่มีผลเสียกับการตรวจสอบไปข้าง
หน้าและข้างหลังของสุกรแต่ละตัวหรือผลิตภัณฑ์ 

ระบบการท�าเครือ่งหมายตัวสตัว์และการตรวจสอบ
ย้อนกลับควรมีองค์ประกอบตามนี้ [3]:

g  ค�าบรรยายถึงวิธีการท�าเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์
ไม่ว่าจะเป็นรายตัวหรือเป็นกลุ่ม หากใช้การท�า
เครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์แบบเป็นกลุ่มแทนท่ีจะ
เป็นรายตัว ระบบน้ันจะต้องให้การตรวจสอบย้อน
กลับท่ีเชือ่ถือได้ส�าหรบัสตัวท่ี์อยูใ่นกลุ่ม และจะต้อง
ผ่านการอนุมติัและตรวจสอบความถูกต้องโดยหน่วย
งานสัตวแพทย์ภาครัฐ

g  บันทึกท่ีอย่างน้อยท่ีสุดจะต้องมีคือการระบุรุ่นของ
สุกร (Batch identification) รวมท้ังท่ีมาและการ
เคลื่อนย้ายของสัตว์และสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

g  กลไกการตรวจประเมินของระบบน้ี รวมท้ังความถ่ีและ
ขบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การรายงานผลการ
ตรวจประเมินและการท�าการแก้ไข (corrective action) 

ผลที่คาดหวัง
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF มีท่ีต้ังอยู่ในประเทศ
หรือโซนท่ีมีระบบการท�าเครื่องหมายประจ�าตัว
สัตว์และระบบการตรวจสอบย้อนกลับในสุกรและ
ผลิตภัณฑ์จากสุกรด�าเนินการอยู่ คอมพาร์ตเมนท์
มกีารน�าระบบการท�าเครือ่งหมายประจ�าตัวสตัว์และ
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับไปใช้ท่ีสามารถเชื่อม
โยงข้อมูลได้ สามารถให้การตรวจสอบย้อนกลับ
ในระดับท่ีเพียงพอตลอดทุกข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องใน
ห่วงโซ่อุปทานของสุกรและผลิตภัณฑ์จากสุกร โดย
ค�านึงถึงมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องของ OIE และ Codex 
Alimentarius รวมทั้งข้อก�าหนดของคู่ค้า [44]

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ
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บทบาทและ 
ความรับผิดชอบ

Chapter 4.5. ของ Terrestrial 
Code, on the application of 
compartmentalisation และ 
Article 4.4.2. on general 
considerations of zoning and 

compartmentalisation ให้แนวทางเก่ียวกับบทบาท 
และหน้าท่ีของภาครฐั (หน่วยงานสตัวแพทย์ภาครฐั) 
ภาคเอกชน (ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์) และบุคคล 
ท่ีสามท่ีเก่ียวข้องในการด�าเนินการคอมพาร์ตเมนท์ 
ปลอด ASF

ภาคเอกชนและบุคคลท่ีสามส่วนมากจะเก่ียวข้อง
ด้านการด�าเนินการทางธุรกิจของคอมพาร์ตเมนท์   

สว่นภาครัฐจะเก่ียวข้องกับการท่ีคอมพาร์ตเมนท์
จะมีส่วนช่วยปรับปรุงสุขภาพสัตว์และสวัสดิภาพ
สัตว์ในภาพรวมได้อย่างไร โดยใช้การด�าเนินการ
มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีเหมาะสม 
เพ่ือความมั่นใจของความต่อเน่ืองทางธุรกิจและ
ความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานของสุกร ภาครัฐยัง
มคีวามรบัผิดชอบในการตรวจยนืยนัและการให้การ
รับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของคอมพาร์ตเมนท์  
การท�างานร่วมกันโดยแต่ละภาคส่วนท�าตามบทบาท
ของตัวเองอย่างครบถ้วนในกระบวนการด�าเนินการ 
จะท�าให้สามารถจัดต้ังคอมพาร์ตเมนท์ท่ีแข็งแรง
ทนทานได้ [45]

กระบวนการด�าเนินการคอมพาร์ตเมนท์เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ 
และบุคคลที่สามที่มีความสนใจ Chapter 4.4. on zoning and compartmentalisation และ  
Chapter 4.5. on the application of compartmentalisation ใน Terrestrial Code ให้แนวทาง
การพิจารณาทั่วไปของการท�าคอมพาร์ตเมนท์ [2] เมื่อเริ่มจัดต้ังคอมพาร์ตเมนท์จะต้องท�าตาม 
ข้อก�าหนดเหล่านี้อย่างเคร่งครัด ร่วมกับบทอื่นๆ ใน Terrestrial Code กระบวนการที่ส�าคัญต่างๆ 
ได้ให้รายละเอียดไว้ในตอนนี้ โดยที่ภาพรวมของข้ันตอนท่ีต่อเนื่องกันในกระบวนการจัดต้ัง 
คอมพาร์ตเมนท์ได้สรุปไว้ในแผนภูมิใน ภาคผนวก 2

หน่วยงานสตัวแพทย์ภาครฐัจะต้องแสดงให้เห็นถึง
บทบาทตามภาระหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายด้าน
สุขภาพสัตว์ โดยการใช้การก�ากับดูแลตามกรอบ 
กฎหมายท่ีเหมาะสม มงีบประมาณทีพ่อเพียง และการ
จดัองค์กรอย่างมปีระสทิธิภาพ หน่วยงานสตัวแพทย์
ภาครัฐควรรับผิดชอบในการให้รายละเอียดของ
โปรแกรมการจัดท�าคอมพาร์ตเมนท์ระดับประเทศ 
รวมถึง (หรืออาจจะมีมากกว่าน้ีก็ได้) การต้ังข้อ
ก�าหนดที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข การก�ากับดูแลและ
การตรวจประเมนิท่ีเก่ียวข้อง การออกใบรบัรองแบบ
สากลส�าหรบัการค้า เป็นต้น ความรบัผิดชอบเหล่า
นีแ้ละโครงสร้างของหน่วยงานสตัวแพทยภ์าครฐัที่
ก�ากับดูแลกิจกรรมเหล่าน้ีจะต้องมคี�าอธิบายท่ีชดัเจน
และมีการจัดท�าไว้เป็นเอกสาร [46] 

หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ 

การด�า เนินการ 
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ประเทศผู้ส่งออก

ประเทศผู้น�าเข้า

ความรับผิดชอบเบื้องต้นของหน่วยงานสัตวแพทย์
ภาครฐัในบทบาทผู้ประสานงานคือการรายงานการ
เกิดโรค ASF ในประเทศ โซน หรอืคอมพาร์ตเมนท์
แก่ OIE และประเทศคู่ค้า เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และอ�านวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ  
ประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับ
การให้บรกิารทางสตัวแพทย์ควรมกีารประเมินตาม 
Chapter 3.2. on the evaluation of Veterinary 
Services ใน Terrestrial Code [47] นอกจากนี้
บทบาทของหน่วยงานสตัวแพทย์ภาครฐัในประเทศ
คู่ค้าก็จะต้องอธิบายให้ชัดเจนด้วย

หน่วยงานสตัวแพทย์ภาครฐัในประเทศผู้ส่งออกควร
ท่ีจะแสดงให้หน่วยงานสตัวแพทย์ภาครฐัในประเทศ
ผู้น�าเข้าถึงพ้ืนฐานในการกล่าวอ้างว่าคอมพาร์ตเมนท์ 
น้ันๆ ปลอดจาก ASF ประเทศผู้ส่งออกควรจะ
สามารถให้หลักฐานโดยผ่านทางเอกสารท่ีมีข้อมูล
รายละเอียดให้แก่ประเทศผู้น�าเข้า เพ่ือแสดงให้เห็น
วา่ประเทศผูส้ง่ออกได้ด�าเนนิการตามข้อแนะน�าใน 
Terrestrial Code ส�าหรับการจัดตั้งและการรักษา 
คอมพาร์ตเมนท์ [1; 5; 8]

โดยท่ัวไปแล้วความรับผิดชอบของหน่วยงาน
สตัวแพทย์ภาครฐัของประเทศผู้ส่งออกจะถูกก�าหนด
เอาไว้ในกรอบของข้อกฎหมายและข้อก�าหนด ซึ่ง
อาจรวมถึง แต่ไม่จ�ากัดเฉพาะสิ่งเหล่านี้

การให้การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 
เป็นการยอมรับท้ังสองฝ่ายระหว่างประเทศคู่ค้า 
หน่วยงานสตัวแพทย์ภาครฐัในประเทศผู้น�าเข้าควร
พิจารณาให้การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์ที่เกี่ยวข้อง 
ถ้ามาตรการเหมาะสม รวมถึงมาตรการท่ีแนะน�าใน 
Terrestrial Code ได้น�ามาปรับใช้ และหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐในประเทศผู้ส่งออกสามารถที่จะ
พิสูจน์ยืนยันและแสดงให้เห็นว่าคอมพาร์ตเมนท์มี
สถานภาพตามที่อ้างจริงๆ [1; 8; 47] ความรับผิด
ชอบของประเทศผู้น�าเข้าในการออกใบรับรองให้
กับสินค้าท่ีเก่ียวข้องควรจะสอดคล้องกับ Article 

g  การพิสูจน์ให้เห็นว่ามีมาตรการการควบคุม 
คอมพาร์ตเมนท์ที่มีประสิทธิภาพ ได้ด�าเนินการ
ตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องและข้อก�าหนดของ
โปรแกรมการท�าคอมพารต์เมนท์ ASF ระดับชาติ

g  ด�าเนินการตรวจประเมินอย่างสม่�าเสมอเพ่ือ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF ด้วยความถ่ีท่ีเหมาะสมตาม
สถานการณ์ทางระบาดวิทยาของ ASF ใน
ประเทศหรือโซนภายนอกคอมพาร์ตเมนท์  
และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานสตัวแพทยข์องภาครฐั
ในประเทศผู้น�าเข้าหากมีการเปล่ียนแปลงหรือ
ดัดแปลงระบบการจัดการท่ัวไปของแผนความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของคอมพาร์ตเมนท์

g  การออกใบรับรองเพ่ือยืนยันว่าสินค้ามาจาก 
คอมพารต์เมนท์ท่ีได้รบัการรบัรองวา่ปลอด ASF 

g  การให้เลขหมายประจ�าตัวและการให้การรบัรอง 
คอมพารต์เมนท์ปลอด ASF เพ่ือวตัถุประสงค์ใน
การค้าทัง้ภายในและต่างประเทศตามทีก่ล่าวไว้
ใน Article 5.3.7. ของ Terrestrial Code

g  ใหข้้อมลูท่ีเก่ียวข้องตามท่ีประเทศผู้น�าเข้ารอ้งขอ
ตามที่ระบุไว้ใน Article 5.1.3. ของ Terrestrial 
Code [47]

หน่วยงานสัตวแพทย์ของภาครัฐอาจจะมอบ
หมายความรบัผิดชอบบางอยา่งตามท่ีเห็นวา่จ�าเป็น
แก่หน่วยงานท่ีเป็นบุคคลท่ีสามท่ีได้รับการรับรอง
และมีการก�ากับดูแลอย่างเหมาะสม

5.1.2. ของ Terrestrial Code [47] ในเรื่องการ
ยอมรับคอมพาร์ตเมนท์ ประเทศผู้น�าเข้าควรมีการ
ตัดสินใจท่ีเหมาะสม เป็นไปตามกฎระเบียบของ
ประเทศ ว่าจะยอมรับคอมพาร์ตเมนท์เพ่ือการน�า
เข้าสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ขั้นตอนเช่นน้ีควร
มกีรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสมโดยอ้างอิงถึง 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
ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์มสีถานภาพเป็นเอกชน
ผู้รบัผิดชอบคอมพาร์ตเมนท์ ซึง่มภีาระผูกพันในการ
จัดสรรทรัพยากรท่ีเพียงพอในการจัดต้ังและบ�ารุง
รักษาคอมพาร์ตเมนท์ โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
สตัวแพทย์ภาครฐัซึง่ด�าเนินมาตรการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือผลประโยชน์สาธารณะทัง้ในด้านเศรษฐกิจและ
ความม่ันคงทางอาหาร ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ 
รวมท้ังภาคเอกชนอ่ืนๆ ที่น่าสนใจควรเลือกท่ีจะ
มาเข้าร่วม หรือถูกเชิญให้เข้าร่วมโดยหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐ เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการสร้าง
โปรแกรมการท�าคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ระดับ
ชาติ ที่สอดคล้องกับ Terrestrial Code โดยทั่วไป 
ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ควรรับผิดชอบ 

g  การจดัต้ังสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
ในคอมพาร์ตเมนท์ เช่น อาคารและอุปกรณ์ ท่ี
สอดคล้องกับข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 

g  ควบคุมและก�ากับดูแลคอมพาร์ตเมนท์เพ่ือรักษา
สถานะไวใ้ห้สอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อก�าหนด
ของโปรแกรมการท�าคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 
ของชาติ และสรา้งความมัน่ใจวา่ข้อมูลและเอกสาร
ต่างๆ เป็นปัจจุบัน และพร้อมเสมอหากหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐร้องขอ 

g  การประเมินความเสี่ยง การเฝ้าระวังโรคภายใน
คอมพาร์ตเมนท์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
ASF ตามความจ�าเป็น ตามแผนความปลอดภัย

ทางชีวภาพจัดท�าข้ึนส�าหรับระบบการจัดการ 
ความปลอดภัยทางชีวภาพท่ัวไปท่ีน�ามาใช้ใน 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF กิจกรรมเหล่าน้ีควร
อยู่ภายใต้การตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐหรือบุคคลที่สามที่เหมาะสม 

g  การตรวจสอบภายในและภายนอกอย่างสม่�าเสมอ
เพ่ือให้การรบัรองความน่าเชือ่ถือของความสมบูรณ์
ของคอมพาร์ตเมนท์

g  การสื่อสารอย่างใกล้ชิดและมีโครงสร้างกับหน่วย
งานสัตวแพทย์ภาครัฐส�าหรับเคสสงสัย และการ
รายงานโรค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิด
ข้ึนกับมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ และ
มาตรการเฝ้าระวัง [49]

บุคคลที่สาม 
บุคคลท่ีสามโดยมากจะเก่ียวข้องในการสร้างและ
รกัษาความถูกต้องสมบูรณ์ของคอมพาร์ตเมนท์ด้วย 
[50] ตามหลักการในการบรรยายถึงคอมพาร์ตเมนท์ 
ทุกอาชีพท่ีมีความสามารถท่ีส�าคัญในเรื่องท่ีเก่ียว
กับค�าถามท่ีเก่ียวขอ้งกับคอมพาร์ตเมนท์จะต้องถูก
ระบุเอาไว้ [3] ในบริบทนี้ บุคคลที่สามอาจรวมถึง 
ผู้ประกอบวชิาชพีต่างๆ เช่น นักระบาดวทิยา สตัวแพทย์ 
เอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสัตวแพทย์ ผู้ตรวจ
ประเมนิ บริษัทยา และองค์กรอื่นๆ ที่จัดหาสินค้า
หรอืบรกิารท่ีเก่ียวข้องให้กับคอมพาร์ตเมนท์ [8; 49]
 

บุคคลท่ีสามอาจด�าเนินการโดยตรงภายใต้หรือ
ท�าสัญญาโดยผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์หรือ
หน่วยงานด้านสตัวแพทย์ภาครฐั กิจกรรมทีด่�าเนิน
การโดยบุคคลท่ีสามโดยพ้ืนฐานแล้วควรท�าให้มัน่ใจ
ได้ว่าการท�างานที่ราบรื่นของคอมพาร์ตเมนท์ เช่น 
การให้บรกิารทางเทคนิคท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการด�าเนิน
งานของผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ โดยเฉพาะ
ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการเฝ้าระวังภายใน การตรวจ
ประเมินท้ังภายในและภายนอก และการวางแผน
รับมือเหตุฉุกเฉิน [8]

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF —  35



ความร่วมมือกันระหว่าง 
ภาครัฐและเอกชน

การด�า เนินการ 

ก ารจัดต้ังคอมพาร์ตเมนท์ไม่ได้
เป็นเพยีงมาตรการอ�านวยความ
สะดวกทางการค้า แต่ยังเป็น
เครือ่งมือในการปรับปรุงสขุภาพ
สัตว์ โดยการเสริมสร้างความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ และเพ่ือลดความน่าจะเป็น
และผลกระทบจากการระบาดของโรค [50] แม้ว่า
ความคิดรเิริม่ในการจดัต้ังคอมพาร์ตเมนท์โดยปกติ
มาจากภาคเอกชน และงานส่วนใหญ่ที่ต้องท�าเพื่อ
สร้างส่วนน้ันเป็นความรบัผิดชอบของผู้ประกอบการ 
คอมพาร์ตเมนท์ หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐยัง
คงรบัผิดชอบในการให้การยอมรบัคอมพาร์ตเมนท์ 
และรับรองสถานะสุขภาพของประชากรสัตว์ใน 
คอมพาร์ตเมนท์ [51] เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีใหญ่ข้ึน 
หน่วยงานสตัวแพทย์ภาครฐัควรมแีรงกระตุ้นในการ
ท�าความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและเอกชน (public-
private partnerships, PPPs) กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องในภาคปศุสัตว์และสัตวแพทย์ [50] 

ความร่วมมือสู่ประสิทธิภาพ

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะช่วยให้
กระบวนการจัดท�าคอมพาร์ตเมนท์ประสบความ
ส�าเรจ็อย่างมาก การท�างานร่วมกันในลักษณะน้ีช่วย
ให้สามารถใช้ทรพัยากรท่ีมอียูอ่ย่างจ�ากัดในแวดวง
สัตวแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [45]
 

ประเทศสมาชกิควรแน่ใจว่าคอมพาร์ตเมนท์ได้รบัการ
พัฒนาโดยความร่วมมอือย่างใกล้ชดิระหว่างหน่วย
งานสัตวแพทย์ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง
[50] หลังจากน้ันผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ 
และหน่วยงานสตัวแพทย์ภาครฐัควรท�างานร่วมกัน
เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ท่ีตกลงกันของคอมพาร์ตเมนท์  
[45] ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ และหน่วยงาน
สตัวแพทย์ภาครฐัจะต้องแสดงความโปร่งใสในระดับ
สงูในการร่วมงานกัน [45] ตาม OIE Public–private 
partnership handbook หน่วยงานด้านสตัวแพทย์
ภาครัฐควรยุติการก�ากับดูแลท่ีเข้มงวดเกินไป ใน
ขณะท่ีอนุญาตให้ภาคเอกชนมีความยืดหยุ่นใน
การด�าเนินการท�าคอมพาร์ตเมนท์ภายใต้การมี
ส่วนร่วม และการแบ่งหน้าท่ีรบัผิดชอบในการจดัท�า 
คอมพาร์ตเมนท์ โดยต้องค�านึงถึงความเท่าเทียม
กัน [45] หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐมีหน้าท่ี 
รับผิดชอบสูงสุดในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า 
คอมพาร์ตเมนท์นั้นมีประสิทธิภาพ และการให้การ 
รบัรองใดๆ ในระดับประเทศหรอืระดับสากลบนพืน้ฐาน 
ของคอมพาร์ตเมนท์น้ันเชือ่ถือได้ ดังน้ันหุ้นส่วนใน
ภาคเอกชนจะต้องตกลงและเห็นด้วยกับระบบการ
ติดตามและประเมนิคอมพาร์ตเมนท์ และด�าเนินการ
แก้ไขหรือเพิกถอนการรับรองของคอมพาร์ตเมนท ์
ตามความจ�าเป็น
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ในบราซิล ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (public-private partnerships, PPPs) มีความส�าคัญ
อย่างยิ่งในการก�าหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนและการด�าเนินงานของคอมพาร์ตเมนท์ 
เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสามารถในการปฏิบัติได้และเงื่อนไขการรับรองของหน่วยงานด้าน
สัตวแพทย์ภาครัฐ   เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากคู่ค้า หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ภาครัฐควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าเงื่อนไขการรับรองได้ให้ความมั่นใจและการรับประกันทีเ่พียงพอถึงความเข้มแข็งทนทานด้าน 
สุขอนามัยของคอมพาร์ตเมนท์ แม้จะเผชิญกับสภาวะทางระบาดวิทยาภายนอกในลักษณะที่ไม่เอื้ออ�านวย  
ในลักษณะน้ี PPPs มคีวามส�าคัญอย่างยิง่ในการระบุปัจจยัเสีย่งท้ังหมดส�าหรบัการน�าเชือ้และการแพร่กระจาย 
ของโรคที่เกี่ยวข้อง และการก�าหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยงที่เหมาะสม รัฐบาลบราซิล
ก�าหนดกระบวนการที่จ�าเป็นตามหลักการของ
ความไว้วางใจและความชัดเจนที่สนับสนุน
จากวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ยังคงเปิดรับความ
สามารถของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 'กฎ' ที่เกี่ยวข้องกับการท�า 
คอมพาร์ตเมนท์ การรวบรวมและการรวม
ข้อมูลที่มีคุณภาพดีจากภาคเอกชนเป็นพื้น
ฐานของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน มีคณะ
ท�างานที่ได้จัดตั้งขึ้นส�าหรับกรณีเฉพาะด้วย 
ตัวแทนจากทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน
บริษัทต่างๆ ที่สนใจในการพัฒนามาตรฐาน
และแนวทางในการด�าเนินการคอมพาร์ตเมนท์ 

เพื่อให้คอมพารต์เมนทเ์ป็นที่ยอมรับ หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐต้องมั่นใจในความถูกต้องสมบูรณ์ของระบบ
คอมพาร์ตเมนท์ สิง่น้ีต้องการการก�ากับดูแลความปลอดภัยทางชวีภาพและการเฝ้าระวงัโรคของคอมพาร์ตเมนท์  
ในแอฟริกาใต้มาตรฐานส�าหรับการอนุมัติคอมพาร์ตเมนท์ ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือกับภาคเอกชนแล้ว
รับรองโดยหน่วยงานผู้มีอ�านาจของประเทศ (National Competent Authority) โดยลงนามและเผยแพร่อย่าง
เป็นทางการใน Veterinary Procedural Notice สัตวแพทย์เอกชนที่มีหน้าที่โดยเฉพาะต้องตรวจเยี่ยม 
คอมพาร์ตเมนท์สม�่าเสมอ ผู้มีอ�านาจระดับจังหวัดได้รับรายงานเกี่ยวกับการรักษาความต่อเนื่อง ในการปฏิบัติ
ตามกฎของคอมพาร์ตเมนท์ เจ้าหน้าที่จังหวัดจะไปเยี่ยมทุกคอมพาร์ตเมนท์อย่างน้อยปีละครั้ง จากนั้นจึง
แนะน�าหน่วยงานผู้มีอ�านาจของประเทศ เพื่อขอขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุ ตามค�าแนะน�าของจังหวัดดังกล่าว 
หน่วยงานระดับชาติอนุมัติ ขึ้นทะเบียนหรือต่ออายุทุกคอมพาร์ตเมนท์ และในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม จะระงับหรือ
ยกเลิกการขึ้นทะเบียน ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่กับการตรวจประเมินเพิ่มเติมโดยคณะเฉพาะกิจ หน่วยงานระดับชาติ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด

ความรว่มมือระหวา่งภาครฐัและเอกชนเพื่อใหไ้ดร้บัการยอมรบัจากประเทศคู่คา้

ความรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและเอกชนเพื่อพฒันามาตรฐานส�าหรบัการ
อนุมัติคอมพารต์เมนท์

แอฟริกาใต้

บราซิล
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กรอบการก�ากับดูแล
การด�า เนินการ 

ป
ระเทศสมาชกิต้องจดัต้ังโปรแกรมการท�า 
คอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดบัชาติ ซึ่ง
ต้องได้รับการสนับสนุนโดยกรอบ
การก�ากับดูแลท่ีอาจแตกต่างกันไป
ในแต่ละประเทศหรือโซน [50] ภาค

ผนวก 4 ให้แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมการท�า 
คอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาติเพื่อก�าหนดกรอบ
การก�ากับดูแลของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 
ส�าหรบัประเทศสมาชกิส่วนใหญ่ อ�านาจในการก�ากับ
ดูแลมาจากกฎหมายทางสตัวแพทย์ท่ีเฉพาะหรอืใน
รูปแบบของบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชน
และหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ หรือรูปแบบอ่ืน
ตามความเหมาะสม [50] ไม่ว่าจะด�าเนินการโดย
วิธีใด กรอบการก�ากับดูแลเป็นข้อก�าหนดเบื้องต้น
ส�าหรบัการก�ากับดูแลท่ีดีของการท�าคอมพาร์ตเมนท์  
เพื่อสนับสนุนให้เกิด PPPs สัตวแพทย์ภาครัฐต้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบรกิารท้ังหมดท่ีให้บรกิารโดย
ภาคเอกชนอยูภ่ายใต้อาณัติตามกฎหมายของหน่วย
งานสัตวแพทย์ภาครัฐและภายใตบ้ทบัญญัติทาง
กฎหมายของประเทศ [45] ที่ส�าคัญที่สุดหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครฐั ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ากรอบ
กฎหมายท่ีมีอยู่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการท�างานของ
คอมพาร์ตเมนท์ในด้านต่างๆ ทั้งในระดับประเทศ
หรือระดับสากล [50]

ตาม Article 3.4.4. ของ Terrestrial Code on 
drafting veterinary legislation กฎหมายทาง
สัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพาร์ตเมนท์ควร

g  จดัให้มกีารใชบ้ทลงโทษและก�าหนดการลงโทษตาม
สดัสว่นความผิดหรอืเพ่ือการป้องปราม ท้ังทางอาญา
หรอืทางปกครอง ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

g   เมื่อมีความเก่ียวข้อง ก�าหนดให้มีการรวบรวม 
การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลท่ีรวบรวมไว้ภายใต้
กฎหมายทางสัตวแพทย์ 

g   มีการจัดหาเงินทุนท่ีจ�าเป็นส�าหรับการด�าเนิน
การกิจกรรมท้ังหมดของผู้มีอ�านาจรับผิดชอบ
(Competent Authority) หรือกิจกรรมเหล่านี้ควร
ได้รบัการสนับสนุนโดยการจดัหาเงนิทุนท่ีเหมาะสม 
ตามระบบงบประมาณของประเทศ

g   และระบุว่าเมื่อใดท่ีกฎหมายมีผลบังคับใช้
และมีผลต่อกฎหมายท่ีมีอยู่ ก่อนหน้าน้ี ท่ี
คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายรอง  
 
กรอบการก�ากับดูแลของโปรแกรมการท�า 
คอมพารต์เมนท์ ASF ของประเทศ ควรจะสามารถ 
เป็นพ้ืนฐานส�าหรับการด�าเนินการเพ่ือจัดการกับ
องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับข้ันตอนการสง่ออกและ
การออกใบรบัรองทางสตัวแพทย ์[7] ข้อก�าหนดการ
รบัรองสตัวแพทยแ์ละหลักการของใบรบัรองระบุไว้
ใน Articles 5.2.2. และ 5.2.3. ของ Terrestrial 
Code ตามล�าดบั [52]

ผลที่คาดหวัง
หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การพัฒนาและก�าหนดกรอบการก�ากับดูแลส�าหรับ
โปรแกรมการท�าคอมพาร์ตเมนท์ ASF ของประเทศ 
ตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ PPP ประสบการณ์
กับ ASF และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรแกรมการ
ท�าคอมพาร์ตเมนท์ ASF ของประเทศต้องประกอบ
ด้วยองค์ประกอบต่างๆ ส�าหรับการจัดตั้งและการ
บ�ารงุรกัษาคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF เช่น บทบาท
และความรบัผิดชอบ มาตรฐานความปลอดภัยทาง
ชวีภาพ ค�าอธิบายเก่ียวกับข้ันตอนการวนิิจฉัยในห้อง
ปฏบัิติการ และข้ันตอนการก�ากับดูแลและการตรวจ
สอบอย่างเป็นทางการ 

g  รา่งในลักษณะท่ีก�าหนดชดัเจนถึงอ�านาจ สทิธิ ความ
รับผิดชอบ และข้อผูกพัน (เช่น 'กฎเกณฑ์')

g  มีความถูกต้อง ชัดเจน แม่นย�า ไม่คลุมเครือ และ
ใช้ค�าศัพท์ที่สม่�าเสมอ

g  รวมเฉพาะค�าจ�ากัดความที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
ประเทศของตน 

g  ไม่มีค�าจ�ากัดความหรือบทบัญญัติท่ีสร้างความขัด
แย้งหรือท�าซ้�าโดยไม่จ�าเป็น

g  ระบุขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_vet_legislation.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_certification_procedures.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_certification_procedures.htm
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ในเดือนกรกฎาคม 2006 กรมปศุสัตว์แห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเรื่องการด�าเนินการจัดตั้ง
คอมพาร์ตเมนท์ส�าหรับการเลี้ยงสัตว์ปีกเชิงพาณิชย์ เพื่อปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของฟาร์มทั้งหมดให้มีมาตรฐานเดียวกันและเพื่อรักษาสถานภาพปลอดโรคไข้หวัดนกของฟาร์ม 
ดังกล่าว บริษัทสัตว์ปีกที่ประสงค์จะจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์ปลอดโรคไข้หวัดนกต้องลงนาม 
ใน MOU กับกรมปศุสัตว์ เพื่อการนี้ กรมปศุสัตว์จึงได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อก�าหนด
ส�าหรับการจัดตั้งและการด�าเนินการคอมพาร์ตเมนท์ปลอดโรคไข้หวัดนก โดยอ้างอิง 
มาตรฐาน OIE ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐและเอกชน  
ตลอดจนคณะสัตวแพทย์ต่างๆ

พฒันากรอบการก�ากับดูแลคอมพารต์เมนท์ปลอดโรคไข้หวัดนก

ประเทศไทย

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF —  39



การสมัครขอการรับรอง 
คอมพาร์ตเมนท์ 
ของภาคอุตสาหกรรม

การด�า เนินการ

ต ามกรอบการก�ากับดูแลโปรแกรม
การท�าคอมพาร์ตเมนท์ ASF ของ
ประเทศสมาชิก ผู้ประกอบการ
คอมพาร์ตเมนท์ควรส่งค�าขอไปยงั
หน่วยงานสตัวแพทย์ภาครฐั พร้อม

ด้วยเอกสารข้อเสนอคอมพาร์ตเมนท์ท่ีครอบคลุม 
พร้อมคู่มือการปฏิบัติงานของคอมพาร์ตเมนท์ 
และ/หรอืเอกสารประกอบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม อธิบาย 
องค์ประกอบและด้านท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดของ 
คอมพาร์ตเมนท์ และให้หลักฐานท่ีชัดเจนถึงการ
ประเมินความเสี่ยง ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
การเฝ้าระวงั การตรวจสอบย้อนกลับ และวธีิปฏบัิติ
ในการจัดการท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับคอมพาร์ตเมนท์
ท่ีสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและ
สม�่าเสมอ [8; 27] ควรมีข้อมูลเพียงพอในใบสมัคร
เพ่ือให้ค�าอธิบายถึงนิยามและรายละเอียดของ 
คอมพาร์ตเมนท์ตามประเด็นต่างๆ ท่ีระบุไว้ใน
เอกสารแนวทางปฏิบัติเล่มนี้ 

   ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ อาจใช้ ภาค
ผนวก 10 เป็นแนวทางในการเตรียมคู่มือ
ปฏิบัติการของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ



การอนุมัติให้การรับรอง 
คอมพาร์ตเมนท์

การด�า เนินการ

อะไร?
เพ่ือการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ข้อเสนอการท�า
คอมพาร์ตเมนท์ ASF ต้องเป็นไปตามข้อก�าหนด
ของโปรแกรมการท�าคอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับ
ชาติ การปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพและการจัดการของคอมพาร์ตเมนท์ท่ี
ขอการรับรองต้องได้รับการตรวจยืนยันความถูก
ต้องด้วยการตรวจประเมินท่ีเหมาะสม ในบทน้ีจะ
เน้นท่ีการด�าเนินการตรวจประเมินและเกณฑ์การ
อนุมัติคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ซึ่งข้ึนอยู่กับ
สถานะ ASF ของประเทศหรอืโซนท่ีคอมพาร์ตเมนท์ 
นั้นตั้งอยู่ 

อยา่งไร?
หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ภาครัฐควรประเมิน 
ใบสมัครคอมพาร์ตเมนท์โดยการทบทวนเอกสาร 
และการตรวจประเมินในสถานท่ีจริงของผู้สมัคร
คอมพาร์ตเมนท์ตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณา
ว่าเป็นไปตามข้อก�าหนดของโปรแกรมการท�า 
คอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาตหิรือไม่ [5; 8; 27] 
ในการประเมินเพ่ือการข้ึนทะเบียนครั้งแรกของ
ผู้สมัครคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF หน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐควรมอบหมายผู้ตรวจประเมิน 
ท่ีได้รับการรับรองจากภายในหน่วยงานสัตวแพทย์
ภาครัฐหรือจากบุคคลท่ีสามอิสระอ่ืนๆ เพื่อ 
ด�าเนินการตรวจประเมินองค์ประกอบท้ังหมดของ
คอมพาร์ตเมนท์อยา่งครอบคลมุ

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

หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
สูงสุดในกระบวนการตรวจประเมิน หากหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐน้ันไม่ได้เป็นผู้ด�าเนินการตรวจ
ประเมินดว้ยตัวเอง จะต้องมีกลไกท่ีเหมาะสมใน
การดูแลกระบวนการตรวจประเมนิโดยบุคคลท่ีสาม
ท่ีเป็นอิสระ หลังจากอนุมติัเอกสารการสมคัรท่ีส่งมา
แล้ว ผู้ตรวจประเมนิท่ีได้รบัการรบัรองซึง่ได้รบัมอบ
หมายจากหน่วยงานสตัวแพทย์ภาครฐั จะต้องด�าเนิน
การตรวจประเมินเบื้องต้น ณ สถานที่ของผู้สมัคร
ตามความเหมาะสม ส�าหรบัการข้ึนทะเบียนครัง้แรก  
องค์ประกอบท้ังหมดของคอมพาร์ตเมนท์จะต้อง
ได้รับการตรวจประเมิน ซึ่งรวมถึงทุกด้านของ 
คอมพาร์ตเมนท์ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงการ
ประเมินจุดควบคุมวิกฤตและข้ันตอนการปฏิบัติ
งานมาตรฐานท่ีใช้ภายในคอมพาร์ตเมนท์ การ
ตรวจสอบสถานะสุขภาพของประชากรสัตว์ภายใน 
คอมพาร์ตเมนท์ ทบทวนการปฏิบัติการประเมิน 
ความเสีย่ง และการตรวจสอบระบบการจดัการและ
เฝ้าระวังความปลอดภัยทางชีวภาพส�าหรับส่วน
ประกอบที่บูรณาการกันของคอมพาร์ตเมนท์ 

ผู้ตรวจประเมนิบุคคลท่ีสามควรปฏบัิติตามข้อก�าหนด
ต่อไปนี้เพื่อให้ได้รับการรับรอง 

   ภาคผนวก 7 ใหตั้วอยา่งกระบวนการตรวจ
สอบเพื่อเป็นแนวทาง

g  ควรเข้าร่วมและส�าเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมผู้
ตรวจประเมินคอมพาร์ตเมนท์ในหลักสูตรท่ีเป็นท่ี
ยอมรับ และมีการอบรมเพ่ือทบทวนหรือเพ่ิมเติม
ให้เป็นปัจจบัุน เพ่ือรบัรองความสามารถของผู้ตรวจ
ประเมินเป็นประจ�า 

g  ผู้ตรวจประเมนิท่ีผ่านการรบัรองควรลงทะเบียนและ
รับรองอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ 
ภาครัฐ ในฐานะผู้ตรวจประเมินท่ีได้รับการรับรอง 
เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการก�าหนดมาตรฐาน
ของการตรวจประเมนิโดยผู้ตรวจประเมนิทีต่่างกัน 
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หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ หรือบุคคลภายนอกที่
เหมาะสมอาจจัดโปรแกรมการปฐมนิเทศส�าหรับผู้
มีโอกาสเป็นผู้ตรวจประเมิน เพื่อฝึกอบรมพวกเขา
ให้ด�าเนินการตรวจประเมินอย่างถูกต้องแม่นย�า
และมีความสม่�าเสมอ โปรแกรมน้ีอาจรวมถึงการ
ตรวจประเมนิจ�าลองและการทบทวนเอกสาร อาจมี
การจดัหาเครือ่งมอืตรวจประเมนิอยา่งเป็นทางการ 
เชน่ เชก็ลิสต์ ส�าหรบัผู้มโีอกาสเป็นผู้ตรวจประเมนิ
เพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ [53]

g  พวกเขาจะต้องไม่มีผลประโยชนท์บัซอ้นกับฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคอมพาร์ตเมนท์ หรือก�าลัง 
สมคัรขอการรับรองคอมพาร์ตเมนท์ 

การตรวจประเมินไม่ควรเป็นกิจกรรม "ครั้งเดียว
จบ" คอมพาร์ตเมนท์ท่ีได้รับอนุมัติจะต้องมีการ
ตรวจประเมินภายในและภายนอกอย่างสม่�าเสมอ
เพ่ือการรบัประกันอยา่งต่อเน่ือง โดยมีรายละเอียด
ตามด้านล่าง

ในขณะท่ีคาดวา่จะสรา้งคอมพารต์เมนท์ปลอด ASF  
ในประเทศหรอืโซนท่ีมสีถานะปลอด ASF ก็ถือวา่มี
ความเป็นไปได้ท่ีจะสรา้งคอมพารต์เมนท์ปลอด ASF  
ในประเทศหรือโซนที่ไม่ปลอดจาก ASF

ส�าหรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ท่ีจะจัดต้ังข้ึน
ในประเทศหรือโซนที่ไม่ปลอด ASF ผู้ยื่นขอรับรอง 
คอมพาร์ตเมนท์ควรยื่นใบสมัครกับหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐส�าหรับการข้ึนทะเบียนครั้งแรก 
และผ่านระยะเวลาและข้ันตอนพิจารณาคุณสมบัติ
เพ่ือแสดงสภาพปลอดจากการติดเชื้อ/โรค หน่วย
งานสัตวแพทย์ภาครัฐหรือบุคคลที่สามที่เหมาะสม 
ภายใต้การก�ากบัดูแลของหน่วยงานสัตวแพทย์ 
ภาครฐัควรด�าเนินการตรวจประเมินอย่างละเอียด
และครอบคลุมส�าหรับการทบทวนเอกสารและการ
ประเมินเบ้ืองต้นของคอมพาร์ตเมนท์ตามความ
เหมาะสม และตามท่ีกล่าวไว้ก่อนหน้าน้ี หน่วย
งานภาครฐัต้องอนุมติัมาตรการความปลอดภยัทาง
ชวีภาพและการจดัการก�ากับดูแลของผู้ขอการรบัรอง
คอมพารต์เมนท์ เมือ่ผลการตรวจประเมนิเป็นท่ีน่า
พอใจ และปฏบัิติตามเงือ่นไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดย
ปกติเป็นที่คาดหวังว่าจะมีการสร้างเสริมมาตรการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพและการเฝ้าระวัง โดย
พิจารณาถึงสภาวะไม่ปลอด ASF ของประเทศหรือ
โซนที่คอมพาร์ตเมนท์ตั้งอยู่

เมื่อข้อเสนอการท�าคอมพาร์ตเมนท์ได้รับการ
อนุมัติ คู่มือปฏิบัติการ และมาตรการความ

ปลอดภัยทางชวีภาพและการจดัการท่ีด�าเนินการโดย 
คอมพาร์ตเมนท์ที่เสนอขอการรับรอง รวมท้ังข้อ
ก�าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง หน่วยงานสัตวแพทย์จะ
ก�าหนดวันท่ีส�าหรับการประกาศรับรองอย่างเป็น
ทางการ เมือ่หมดชว่งระยะเวลาให้คอมพารต์เมนท์
มคุีณสมบัติปลอด ระยะเวลาทีร่อให้ครบคุณสมบัติ
ควรยาวพอที่จะให้ความมั่นใจว่าคอมพาร์ตเมนท์มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับข้อก�าหนดของการปลอด  
ASF การรับรองระดับน้ีจะเป็นพ้ืนฐานในการต่อรอง 
และข้อตกลงหลักเกณฑ์การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์ 
ระหว่างคู่ค้า ในช่วงระยะเวลาท่ีให้การรับรอง 
ควรมกีารควบคุมดูแลโดยสตัวแพทยอ์ยา่งต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะสตัวแพทยท่ี์ได้รบัการรบัรองจากหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครัฐ รวมถึงการเฝ้าระวัง ASF  ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับระบาดวิทยา ASF ของประเทศหรือโซนที่
คอมพารต์เมนท์ต้ังอยู ่และการประเมนิความเสีย่งท่ี
เก่ียวข้องกับคอมพารต์เมนท ์ตัวอ่อนสกุร เและสาร
ทางพันธุกรรมอ่ืนๆ อาจถูกน�าเข้าสูค่อมพารต์เมนท์ 
ในชว่งระยะเวลาระหวา่งรอคุณสมบัติครบ แต่ต้องเป็น
ไปตามมาตรฐานใน Articles 15.1.8. ถึง 15.1.13. 
ของ Terrestrial Code สกุรในคอมพารต์เมนท์ท่ีขอ
การรบัรอง ควรผ่านชว่งการรบัรองอยา่งสมบูรณ์ โดย
ควรก�าหนดไว้ในโปรแกรมการท�าคอมพาร์ตเมนท์  
ASF ของประเทศ เพ่ือให้ได้รับการรับรองว่ามีต้น
ก�าเนิดจากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF โดยต้อง
ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ เมื่อสิ้นสุดระยะ
เวลารอคุณสมบัติครบ หน่วยงานสัตวแพทย์ภาค
รฐัควรด�าเนินการตรวจประเมินอีกครั้งเพ่ือตรวจ
สอบคอมพารต์เมนท์ท่ีขอการรบัรอง และตรวจสอบ
บันทึกการควบคุมดูแลและเอกสารของสัตวแพทย์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ตลอดจนกิจกรรมและผลการเฝ้าระวัง 
ASF รวมท้ังข้อก�าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง หากผลการ
ตรวจประเมินเป็นที่น่าพอใจ หน่วยงานสัตวแพทย์
จะรับรองคอมพาร์ตเมนท์ที่ขอการรับรองเป็น 
คอมพารต์เมนทป์ลอด ASF ท่ีได้รบัอนุมติัอยา่งเป็น 
ทางการ โดยค�านึงถึงเงื่อนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
[32; 45] 

   ภาพที่ 2 แสดงแผนผังการท�างานที่สรุป
กระบวนการ กล่องสีแดงระบุขั้นตอนเพิ่มเติม
ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินการและการอนุมัติ 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ในประเทศหรือ
โซนที่ไม่ปลอด ASF 

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_asf.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_asf.htm


 ภาพที่ 2   แผนผังการท�างานส�าหรับการด�าเนินการและการอนุมัติคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 
ในประเทศหรือโซนที่ไม่ปลอด ASF 

ด้วยประโยชน์ที่ได้รับจากการท�าคอมพาร์ตเมนท์ของภาคเอกชน จ�านวนค�าขอจดทะเบียนคอมพาร์ตเมนท์อาจ
เกินขีดความสามารถการให้บริการโดยตรงโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครฐั เพื่อตอบสนองต่อปัญหานี้ รัฐบาล
ของบราซิลยอมรับการรับรองโดยหน่วยงานบุคคลที่สาม ให้เป็นข้อก�าหนดเบื้องต้นส�าหรับการให้การยอมรับ
ของคอมพาร์ตเมนท์ในประเทศ และการบ�ารุงรักษาในคอมพาร์ตเมนท์สัตว์ปีกปลอดโรคไข้หวัดนกและปลอด 
โรคนิวคาสเซิลส�าหรับสัตว์ปีกพันธุ์ อย่างไรก็ตาม จ�าเป็นต้องสร้างกลไกที่แข็งแกร่งส�าหรับความร่วมมือกับ
หน่วยงานบุคคลที่สามในกระบวนการขึ้นทะเบียนคอมพาร์ตเมนท์ และสิ่งนี้อาจเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุผล 
รัฐบาลต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าระเบียบปฏิบัติของคอมพาร์ตเมนท์ที่ยืน่ค�าขอขึ้นทะเบียนนั้นมีอยู่และ 
ตรวจสอบได้โดยหน่วยงานสัตวแพทย์ภาครฐัเพื่อให้สามารถรับรองผลิตภัณฑ์ได้

การใช้ผูต้รวจประเมินจากบุคคลที่สาม
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ผลที่คาดหวัง
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ที่ขอการรับรอง เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพและการจัดการ
ที่ก�าหนดในโปรแกรมการจัดท�าคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ของชาติ ได้รับการรับรองโดยการตรวจประเมิน
อย่างครอบคลุม ซึ่งด�าเนินการโดยผู้ตรวจประเมินท่ีได้รับการรับรองภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครฐั

หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครฐัด�าเนินการ
ตรวจประเมินอีกครัง้เพื่อตรวจสอบ 

คอมพาร์ตเมนทใ์ห้สอดคล้องกับ 
ข้อก�าหนดด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาครบคุณสมบัติ

หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครฐั 
ตัดสินใจว่าจะอนุมัติ 
คอมพาร์ตเมนท์หรือไม ่ 
ตามผลการตรวจประเมิน 

การอนุมัติคอมพาร์ตเมนทข์ึ้นอยู่กับผล
การตรวจประเมินโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ 
ภาครฐั จากการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

เกี่ยวข้องว่าเป็นที่น่าพอใจ

ค�าร้องขอการรับรอง                      
คอมพาร์ตเมนท์ผ่านการอนุมัติ 
เริ่มต้นระยะเวลาให้ครบคุณสมบัติ 
ตามทีไ่ด้ตกลงเงื่อนไขกับคู่ค้า 

ดูแลสขุภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง และ 

ด�าเนินการเฝ้าระวังโรค ASF ในระหว่าง
ช่วงเวลาให้ครบคุณสมบัติ และมีการ
บันทึกเป็นเอกสารอย่างเหมาะสม

ผู้ประกอบการคอมพารต์เมนท์
ยื่นค�าร้องขอรับรอง 

คอมพาร์ตเมนท์  
อย่างเป็นทางการ

หน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาค
รฐัตรวจสอบ
ค�าร้อง 

หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครฐั ด�าเนินการตรวจ
ประเมินเพื่อตรวจสอบว่ามาตรฐานของ 

คอมพาร์ตเมนท์นัน้สอดคล้องกับกรอบการ 
ก�ากับดูแลและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องหรือไม่
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การเผยแพร่เกี่ยวกับคอมพาร์ตเมนท์ 
ที่ได้รับการรับรอง

การด�า เนินการ

อะไร?
เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการค้าสุกรระหว่าง 
ประเทศหรือสินค้าท่ีเก่ียวข้องท่ีมีต้นก�าเนิดจาก 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ท่ีได้รบัอนุมติั หน่วยงาน 
สัตวแพทย์ภาครัฐของประเทศผู้ส่งออกมีหน้าท่ี 
รับผิดชอบในการรักษาความโปร่งใสของข้อมูลท่ี 
เก่ียวข้องกับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ท่ีได้รบัอนุมติั
ส�าหรบัคู่ค้าและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

อยา่งไร?
ข้อมูลท่ีเหมาะสมท่ีเก่ียวข้องกับคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF ท่ีได้รบัอนุมติัควรเผยแพร่โดยหน่วยงาน
สัตวแพทย์ภาครฐัของประเทศผู้ส่งออกและเตรียม
พร้อมส�าหรบัคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท่ีเก่ียวข้อง 
โดยอาจจะเผยแพรผ่า่นชอ่งทางท่ีสาธารณชนเขา้
ถงึได ้ เชน่ บนเวบ็ไซตท์างการ ในวารสารทางการ 
บนกระดานประกาศ หรอืในสิง่พมิพข์องหนว่ยงาน
สตัวแพทย ์ [54] 

ประเทศสมาชิกท่ีตอ้งการเผยแพรป่ระกาศดว้ย
ตนเอง (Self-declaration) เก่ียวกับคอมพารต์เมนท์
ปลอด ASF ในเวบ็ไซต์ OIE ควรจัดเตรียมเอกสาร 
หลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ของ OIE Terrestrial Code การเผยแพร่ประกาศ
ด้วยตนเองเก่ียวกับสถานะปลอดโรคจะได้รับการ
จัดการตาม OIE self-declaration SOPs

ผลที่คาดหวัง
หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครฐัของประเทศผู้ส่งออก 
จะรักษาความโปร่งใสของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ 
คอมพาร์ตเมนท์ท่ีได้รบัอนุมติัผ่านการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางท่ีเป็นทางการและเข้าถึงได้ของสาธารณชน 

   SOP ส�าหรับการประกาศดว้ยตนเองและบาง
ตวัอยา่งของการประกาศดว้ยตนเองเกีย่วกบั
สถานะปลอดโรคของสมาชกิ OIE สามารถ
ศกึษาไดผ้า่นลงิกต์อ่ไปนี:้    
www.oie.int/animal-health-in-the- 
world/self-declared-disease-status/. 
[55]

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ
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อะไร?
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างหน่วย
งานคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ท่ีได้รบัอนุมติัและ
คู่ค้า หน่วยงานด้านสตัวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออก
หรือประเทศผู้น�าเข้า ควรเริ่มกระบวนการให้การ
ยอมรับคอมพาร์ตเมนท์ด้วยการรับรองสถานะของ 
คอมพาร์ตเมนท์ที่เหมาะสม การยอมรับโดยหน่วย
งานดา้นสัตวแพทย์ของประเทศผู้น�าเข้าอาจท�าได้
โดยการเจรจาระหว่างหน่วยงานด้านสตัวแพทย์ของ
ประเทศผู้ส่งออกและน�าเข้า

อยา่งไร?
การเจรจาระหว่างรฐับาลกับรฐับาลมบีทบาทส�าคัญ
ในกระบวนการให้การยอมรบัคอมพารต์เมนทป์ลอด 
ASF หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่ง
ออกหรอืประเทศผู้น�าเข้าควรเริม่กระบวนการเจรจา 
และสนับสนุนให้หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของ
ประเทศผู้ส่งออกและน�าเข้าบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับ 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF [27; 50] เพื่อให้บรรลุ
ข้อตกลงทวิภาคี คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ควร
ได้รบัการอนุมติัอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานด้าน
สัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออก และปฏิบัติตาม 
(หากสามารถปฏิบัติได้ท้ังหมด) หรือเจรจาต่อรอง
กฎระเบียบการน�าเข้าด้านสุขอนามัยท่ีก�าหนดโดย
หน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศผู้น�าเข้า [1;27] 
หรืออีกทางหน่ึงคือมีการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับ
รัฐบาลในโปรแกรมท�าคอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับ
ประเทศในภาพรวม 

หน่วยงานดา้นสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออก
ควรริเริ่ม หรือตามค�าขอของประเทศผู้น�าเข้าใน
การยื่นเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยให้ข้อมูลท่ีจ�าเป็น
แก่หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของประเทศผู้น�าเข้า
เพ่ือเริม่กระบวนการให้การยอมรบัคอมพาร์ตเมนท์  

การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์ 
ระหว่างคู่ค้า

การด�า เนินการ

การประเมินเบื้องต้นโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ของ
ประเทศผู้น�าเข้าสามารถท�าได้โดยใช้เอกสารท่ีส่ง
มา และสามารถขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ เช่น การใช้
แบบสอบถาม ตามด้วยการตรวจประเมินสถาน
ท่ีจริง (โดยความร่วมมือกับหน่วยงานสัตวแพทย์
ของประเทศผู้ส่งออก) ไปยงัคอมพาร์ตเมนท์ปลอด 
ASF รวมถึงสิง่อ�านวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น ห้องปฏิบัติการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจ
ประเมนิหากจ�าเป็น [54; 56] การประเมนิเพ่ือให้การ
ยอมรบัคอมพาร์ตเมนท์ ควรเป็นไปตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ ความโปร่งใสมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 
ตอ่ความส�าเรจ็ในการได้รบัการยอมรบัคอมพาร์ตเมนท์  
คู่ค้าควรเปิดกว้างเสมอในการแลกเปล่ียนข้อมูลท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ืออ�านวยความสะดวกในกระบวนการ
ให้การรับรองคอมพาร์ตเมนท์  

เพ่ือความส�าเรจ็ในการได้รบัการยอมรบัคอมพาร์ตเมนท์ 
ความไว้วางใจและข้อตกลงร่วมกันระหว่างคู่ค้าเป็น
พ้ืนฐานท่ีส�าคัญ และไม่มีล�าดับข้ันตอนโดยเฉพาะ
ที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้บรรลุตามนั้น Terrestrial 
Code ให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับข้ันตอนในการพิจารณา
ความเท่าเทียมกัน (equivalence) ของมาตรการด้าน
สขุอนามยัและการยอมรบัคอมพาร์ตเมนท์เพ่ือการค้า
ระหว่างประเทศใน Articles 5.3.6. และ 5.3.7. ตาม
ล�าดับ ดังนั้น ก่อนเกิดการระบาดของ ASF หน่วย
งานด้านสตัวแพทย์ของประเทศผู้น�าเข้าและส่งออก
ควรจะได้รบัการสนับสนุนให้ท�าข้อตกลงทวภิาคีอย่าง
เป็นทางการโดยยอมรับการจัดท�าคอมพาร์ตเมนท ์
ปลอด ASF เป็นรายๆ หรือโปรแกรมการท�า
คอมพาร์ตเมนท์ ASF โดยรวมท้ังประเทศ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางการค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลง
ดังกล่าวควรค�านึงถึงการด�าเนินการท่ีจะปฏบัิติหาก 
ASF เกิดขึ้นในประเทศหรือโซนที่คอมพาร์ตเมนท ์
น้ันต้ังอยู่ [50] เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสามารถ
ทางเทคนิค ความเป็นอิสระ ความโปร่งใส และ
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ปัจจัยส�าคัญอ่ืนๆ ท่ีน�าไปสู่ความน่าเชื่อถือส�าหรับ
การพิจารณาโดยคู่ค้า หน่วยงานด้านสัตวแพทย์
ของประเทศผู้ส่งออกอาจอนุญาตให้หน่วยงาน
ด้านสตัวแพทย์ของประเทศผู้น�าเข้าท�าการประเมิน
สตัวแพทย์บรกิารอย่างเป็นทางการตามความจ�าเป็น 
ตามที่ระบุไว้ใน  Article 3.1.3. ของ Terrestrial 
Code อีกทางหนึ่ง ประเทศสมาชิกอาจจะพิจารณา
ร้องขอการประเมนิอย่างเป็นทางการโดยหน่วยงาน
อิสระ เพ่ือประเมินคุณภาพของสัตวแพทย์บรกิาร 
ของประเทศผู้ส่งออก โดยใช้ OIE Performance 
of Veterinary Services (PVS) Tool [50; 57] 
หากไม่สามารถบรรลุการยอมรับคอมพาร์ตเมนท์ 
ให้ด�าเนินการตามข้ันตอนของ OIE อย่างไม่เป็น
ทางการส�าหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดังที่ระบุไว้
ใน Article 5.3.8. ของ Terrestrial Code เป็น
แนวทางในการแก้ไขความแตกต่างระหว่างประเทศ
สมาชิก โดยช่วยในการท�าความเข้าใจระหว่างเกิด
ข้อพิพาททางการค้า [2]

ผลที่คาดหวัง
หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออก 
และน�าเข้าควรท�าข้อตกลงทวิภาคีที่ยอมรับ 
คอมพารต์เมนทป์ลอด ASF เฉพาะราย หรือ
โปรแกรมการจัดท�าคอมพาร์ตเมนท์ ASF โดย
รวมของประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า 

   ภาคผนวก 14 ใหข้อ้มลูเพือ่การอา้งองิ  
จากประสบการณข์องสมาชกิบางประเทศ 
และกรณีศกึษาในการไดร้ับการยอมรับ 
คอมพารต์เมนทร์ะหวา่งคูค่า้ 

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ
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อะไร?
เมือ่คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ได้จดัต้ังและอนุมติั
อย่างเป็นทางการแล้ว ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ 
ควรท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานด้าน
สัตวแพทย์เพ่ือดูแลรักษาคอมพาร์ตเมนท์ดังกล่าว  
ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ต้องมั่นใจว่าระบบ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ การเฝ้าระวัง การตรวจ
สอบย้อนกลับ ตลอดจนเงื่อนไขท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ 
ท�างานอย่างมปีระสทิธิภาพในองค์ประกอบท้ังหมด
ของคอมพาร์ตเมนท์ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
จ�าเพาะกับความเสี่ยงของเชื้อ ASFV ที่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตกลงกันไว้ 

อยา่งไร?
แนวปฏบัิติในการจดัการของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด 
ASF ควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและการตรวจ
ประเมนิท่ีเหมาะสม ระบบเฝ้าระวังตามหลักการท่ี
ระบุไว้ในชุดแนวทางฉบับนี้ ควรถูกน�ามาใช้เพื่อให้
แน่ใจว่ามสีถานะปลอด ASF เช่นเดียวกับการตรวจ
จับการเข้ามาของเชื้อ ASFV อย่างรวดเร็ว ข้อมูลที่
ได้จากองค์ประกอบการเฝ้าระวงัแต่ละส่วนควรได้รบั
การจดัท�าเป็นเอกสาร ปรบัปรงุให้เป็นปัจจบัุน และ
พร้อมใช้งาน เอกสารทั้งหมดของคอมพาร์ตเมนท์ 
ควรได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตาม Article 

4.5.4. ของ Terrestrial Code on compartment 
documentation [9]

เพ่ือให้แน่ใจในความถูกต้องสมบูรณ์ของ 
คอมพาร์ตเมนท์ ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ควร
สร้างคู่มือปฏิบัติการมาตรฐาน (SOP) และท�าเป็น
เอกสารฉบับที่ได้รับการอนุมัติเพื่อสนับสนุน CMP 
ควรมเีอกสารการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีอยูใ่น SOP 
ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ควรด�าเนินการตรวจ
ประเมนิภายในอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องกับข้อก�าหนดของการจดัการและการด�าเนิน
งานด้านความปลอดภัยทางชวีภาพ การเฝ้าระวงัโรค 
ระบบตรวจสอบย้อนกลับ และความพร้อมในการ
ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ ในคอมพาร์ตเมนท์ 
ปลอด ASF นอกจากนี้ หน่วยงานสัตวแพทย์ภาค

การรักษาสถานะ
คอมพาร์ตเมนท์

การด�า เนินการ

รัฐควรปรึกษาหารือกับภาคเอกชน และตกลงร่วม
กันกับคู่ค้าก�าหนดความถ่ีท่ีเหมาะสมส�าหรบัการมา 
ตรวจประเมนิความถูกต้องสมบูรณ์ของคอมพาร์ตเมนท์ 
โดยค�านึงถึงสถานการณ์ทางระบาดวทิยาของประเทศ
หรือโซนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามความถี่ใน
การประเมินซ�้า หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ต้องมอบ
หมายผู้ตรวจประเมินท่ีได้รับการรับรองให้ด�าเนิน
การตรวจประเมินอย่างเป็นทางการจากบุคลากร
ภายนอก เพื่อให้แน่ใจในความถูกต้องสมบูรณ์ของ 
คอมพาร์ตเมนท์ และการต่ออายขุองคอมพาร์ตเมนท์ 
ปลอด ASF ในภายหลัง โดยมีเงื่อนไขว่าผลการ
ตรวจประเมนิเป็นท่ีน่าพอใจ ส�าหรบัการบ�ารงุรกัษา
คอมพาร์ตเมนท์ การตรวจประเมินส่วนประกอบ
ท้ังหมดของคอมพาร์ตเมนท์อาจไม่จ�าเป็นในการ
ตรวจประเมินแต่ละครั้ง แต่แผนการตรวจประเมิน
ควรมีระยะเวลาท่ีจะช่วยให้แน่ใจว่าระบบท้ังหมด
จะได้รับการตรวจภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด  
ส่วนขององค์ประกอบในคอมพาร์ตเมนท์ท่ีจะตรวจ
ประเมนิจะต้องถูกก�าหนดอย่างเหมาะสมโดยหน่วย
งานสัตวแพทย์ภาครฐั กระบวนการตรวจประเมิน
อาจรวมถึงท้ังการตรวจประเมินเอกสารและตรวจ
ประเมิน ณ สถานท่ี ครอบคลุมแต่ไม่จ�ากัดเพียง
การประเมินจุดควบคุมวิกฤต (Critical Control 
Point, CCP) และการปฏิบัติตาม SOP การตรวจ
สอบสถานะสขุภาพสตัว์ในคอมพาร์ตเมนท์ และการ
ตรวจสอบความปลอดภัยทางชวีภาพ ระบบการเฝ้า
ระวังและตรวจสอบย้อนกลับขององค์ประกอบใน
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF [9]

หากพบว่าคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ท่ีได้รบัอนุมติั
ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดระหว่างการตรวจประเมิน  
ประเด็นท่ีเก่ียวข้องควรได้รบัการบันทึกไว้อย่างชดัเจน
ในรายงานการตรวจประเมนิ ตามความรนุแรงของ
การไม่ปฏบัิติตามข้อก�าหนด (เช่น ประเด็นหลักหรอื
รอง) ไม่ใช่สิง่ท่ีพบจากการตรวจประเมนิท้ังหมดจะ
ต้องการการตอบสนอง หรือการด�าเนินการแก้ไข 
แต่การไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดท่ีรายงานจะต้องมี

   ภาคผนวก 7 ให้ตัวอย่างของขั้นตอนการ
ตรวจประเมินเพื่อเป็นแนวทาง
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การตอบสนองท่ีสอดคล้องกัน และ/หรอืการด�าเนิน
การแก้ไขจากผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ จะต้อง
ก�าหนดเวลาท่ีผู้ตรวจประเมนิเห็นสมควรโดยปรกึษา
หารอืกับหน่วยงานด้านสตัวแพทย์เพือ่ด�าเนินการท่ี
เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น

ข้ึนอยูกั่บความรนุแรงของข้อบกพร่อง คอมพาร์ตเมนท์ 
อาจถูกชะลอการอนุมติัโดยทันที (เน่ืองจากไม่เป็นไป
ตามข้อก�าหนดท่ีส�าคัญ) หรอือาจจะให้ช่วงเวลาแก้ไข
ตามสดัส่วนกับความเสีย่งของการไม่เป็นไปตามข้อ
ก�าหนดในการด�าเนินการแก้ไข ผู้ตรวจประเมนิอาจไป
ตรวจเยีย่มท่ีคอมพาร์ตเมนท์ซ�า้ หลังจากระยะเวลา
ท่ีก�าหนด เพ่ือตรวจสอบว่าปัญหาได้รบัการแก้ไขแล้ว
หรอืไม่ หากผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ไม่แก้ไขข้อ
บกพร่องตามข้อก�าหนด ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด 
หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออกจะ
ระงับการรับรองคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF แจ้ง
คู่ค้าและประชาสัมพันธ์การระงับดังกล่าวในเวลาที่
เหมาะสม [53] การรับรองซ�้าของคอมพาร์ตเมนท์ 

ปลอด ASF ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การด�าเนินการ
แก้ไขให้เสร็จสิ้น และผ่านการตรวจประเมินภาย
หลังการแก้ไข ตลอดจนข้อก�าหนดอ่ืนๆ ท่ีหน่วยงาน
สตัวแพทย์เห็นว่าเหมาะสม โดยค�านึงถึงสถานการณ์
เฉพาะ (เช่น ประเภทของข้อบกพร่องและสอดคล้อง
กับความรนุแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากข้อบกพร่องน้ัน)

ผลที่คาดหวัง
ผลควรเป็นคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ท่ีได้รับ
อนุมัติซึ่งเก็บรักษาและจัดท�าเอกสารเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามโปรแกรมการท�าคอมพาร์ตเมนท์ ASF 
ของประเทศอย่างเคร่งครดั มกีารตรวจประเมนิเป็น
ประจ�าท้ังภายในและภายนอก และระบบท่ีจดัการกับ
ความไม่สอดคล้องและขัน้ตอนที่ตามมา เพื่อตรวจ
สอบการปฏบัิติตามข้อก�าหนดของคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF สิ่งเหล่านี้จะรับรองสถานะปลอด ASF 
ของคอมพาร์ตเมนท์ และท�าให้แน่ใจว่าสกุรและสนิค้า
ท่ีเก่ียวข้องซึง่ก�าเนิดจากคอมพาร์ตเมนท์น้ันปลอด 
ASF อย่างแท้จริงและปลอดภัยส�าหรับการค้า 

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ
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ด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพและระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ได้รับอนุมัติจากกรม
ปศุสัตว์ของประเทศไทย (DLD) และการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (AI) หนึ่งปีในคอมพาร์ตเมนท์ที่
ขอการรับรอง คอมพาร์ตเมนท์ที่มีผลการทดสอบ AI เป็นลบ จะได้รับการรับรองโดยกรมปศุสัตว์  
ใบรับรองมีอายุ 3 ปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปีนี้ ทีมตรวจประเมินของกรมปศสุตัวจ์ะตรวจสอบ 
คอมพาร์ตเมนท์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อก�าหนดของคอมพาร์ตเมนท์ 
โดยใช้เช็กลิตส์ส�าหรับตรวจสอบเฉพาะส�าหรับคอมพาร์ตเมนท์แต่ละประเภท หากพบสิ่งไม่เป็นไป
ตามข้อก�าหนด ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์
ต้องแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก�าหนด 
มิฉะนั้น การรับรองคอมพาร์ตเมนท์อาจ 
ถูกระงับหรือเพิกถอน ในการต่ออายุการ
รับรองของกรมปศุสัตว์ ผู้ประกอบการ 
คอมพาร์ตเมนท์จะต้องยื่นค�าขอกับกรม
ปศุสัตว์อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันหมดอายุ 

ในแคนาดา จ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบในสถานที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแผนความปลอดภัย
ทางชีวภาพที่ส่งมาก่อนที่จะให้การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์เพาะพันธุ์ปลาแซลมอน (salmonid 
germplasm) อย่างเป็นทางการ เมื่อได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการแล้ว จ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบ
ประจ�าปีเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ จ�าเป็นต้องมีการตรวจสอบซ�้าในแต่ละ
ครั้งที่มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อการเฝ้าระวัง  Canadian Food Inspection Agency (CFIA) ด�าเนินการ
ประเมินทางระบาดวิทยาเพื่อก�าหนดความถี่ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังส�าหรับคอมพาร์ตเมนท์ และ
การรักษาสถานะของคอมพาร์ตเมนท์ สารวัตรปศุสัตว์ของ CFIA ได้รับมอบหมายให้ดูแลแต่ละ 
คอมพาร์ตเมนท์ และมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ แบบฟอร์ม
มาตรฐานส�าหรับการตรวจสอบและเอกสารอื่นๆ ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลของคอมพาร์ตเมนท์ และมีความ
สอดคล้องกันทั้งประเทศในการด�าเนินการตามมาตรฐานและขั้นตอนการตรวจสอบ CFIA ยังได้พัฒนา
บันทึกการตัดสินใจ (Records of Decision) โดยก�าหนดแนวทางความถี่การเฝ้าระวังและการตรวจ
สอบส�าหรับแต่ละคอมพาร์ตเมนท์ เพื่อความโปร่งใสและการเก็บเป็นบันทึก หลักการเหล่านี้ยังสะท้อน
ให้เห็นในจดหมายรับรองที่ออกให้ส�าหรับบันทึกของคอมพาร์ตเมนท์ สถานะโรคส�าหรับ 
คอมพาร์ตเมนท์ทั้งหมดยังเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ CFIA  

การอนุมัติและใหก้ารรบัรองคอมพารต์เมนท์
ปลอดไข้หวัดนกอยา่งต่อเนื่อง

การอนุมัติและใหก้ารรบัรอง 
คอมพารต์เมนท์ปลาแซลมอน
ในประเทศอยา่งต่อเนื่อง

ประเทศไทย 

แคนาดา
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การตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนสถานะ ASF  
ภายนอกคอมพาร์ตเมนท์

การด�า เนินการ  

อะไร?
เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจท่ีส�าคัญ 
ของการเกิด ASF ในอุตสาหกรรมสุกร เป้าหมาย
สูงสุดของการท�าคอมพาร์ตเมนท์ ASF คือเพื่อให้
ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ได้มีความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจ ในกรณีที่มีการเกิดโรค ASF ในประเทศ
หรือโซนที่เคยปลอด ASF มาก่อน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
คอมพาร์ตเมนท์ โดยหลักการแล้วคอมพาร์ตเมนท์ 
ปลอด ASF ท่ีได้รับอนุมัติควรมีระบบการจัดการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีสามารถรักษาสถานะ
ปลอด ASF ของประชากรสตัว์และสนิค้าท่ีเก่ียวข้อง
ภายในคอมพาร์ตเมนท์ โดยไม่ขึ้นกับสถานะ ASF 
ภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ ด้วยเหตุน้ี คาดว่าจะมกีาร
หยุดท�างานน้อยที่สุดในกรณีที่เกิด ASFV หรือการ
เปลี่ยนแปลงในระบาดวิทยาของ ASF ในประเทศ
หรือโซนท่ีคอมพาร์ตเมนท์ต้ังอยู่ การค้าระหว่าง
ประเทศของผลิตภัณฑ์จากคอมพาร์ตเมนท์ควรจะ
ไม่ขาดตอน หรือระงับในขอบเขตหรือระยะเวลาท่ี
จ�ากัดเท่านั้น ในกรณีที่มีการระบาดของ ASF นอก
คอมพาร์ตเมนท์ 

อยา่งไร?
มาตรการความปลอดภัยทางชวีภาพและการจดัการ
ที่ด�าเนินการในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ควรมี
ความเข้มแข็งเพียงพอ และคงไว้ในระดับท่ีจ�าเป็น
ท่ีจะสามารถทนทานตอ่การเปล่ียนแปลงในความ
เสี่ยงของการน�าเชื้อ ASFV เข้ามา ด้วยวิธีน้ีการ
ประเมนิความเสีย่งใหม่ท้ังหมดของคอมพาร์ตเมนท์ 
จึงไม่มีความจ�าเป็น แม้ว่าจะมีการเปล่ียนแปลง
สถานะ ASF ภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 
แม้ว่าอาจจ�าเป็นต้องมกีารประเมนิความเสีย่งในการ
ปฏิบัติการที่จะต้องมีการปรับใหม่ เนื่องจากความ
เสี่ยง ASF ภายนอกคอมพาร์ตเมนท์เป็นหน่ึงใน
ตัวแปรของการประเมินความเสี่ยง

ดังน้ัน การติดตามผลการด�าเนินงานท่ีสอดคล้อง
กับสถานการณ์ควรถูกก�าหนดโดยข้อก�าหนดของ
หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่งออก 
เพ่ือให้การรับรองความถูกต้องสมบูรณ์อย่างต่อ
เนื่องของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF แก่คู่ค้า การ
ด�าเนินการเหล่าน้ีควรหารอืในระหว่างกระบวนการ
ให้การรบัรองคอมพาร์ตเมนท์ และระบุไว้ในข้อตกลง
ระหว่างหน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของประเทศผู้ส่ง
ออกและน�าเข้า การด�าเนินการดังกล่าวควรแสดง
ให้เห็นว่าความเสี่ยงต่อ ASF ของคอมพาร์ตเมนท์
ยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และตรงตามข้อก�าหนด
ส�าหรบัสถานภาพปลอด ASF รายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง 
ของการด�าเนินการเหล่านี้ เช่น การตรวจประเมนิ
และการเฝ้าระวังท้ังภายในและภายนอกของ 
คอมพาร์ตเมนท์ท่ีเพ่ิมข้ึนควรรวมอยูใ่นโปรแกรมการ
ท�าคอมพาร์ตเมนท์ ASF ของประเทศด้วย การจดัการ
ท่ีเก่ียวข้องของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ในกรณี
ที่เกิด ASF ในประเทศหรือโซนที่คอมพาร์ตเมนท ์
ต้ังอยู่ควรรวมอยู่ในแผนฉุกเฉินระดับชาติ เพ่ือให้
แน่ใจว่าไม่มีการเพิกเฉยต่อการด�าเนินการในภายหลัง 

เพ่ือรกัษาความไว้วางใจซึง่กันและกันในการรบัรอง
สถานะของคอมพาร์ตเมนท์ ควรมกีารสือ่สารท่ีรวดเรว็
และโปร่งใสเก่ียวกับการเกิดโรคระหว่างคู่ค้าและ
ควรมกีารด�าเนินการสอบสวนการระบาดทางระบาด
วทิยาอย่างทันท่วงที ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ 
ควรตระหนักและเตรียมพร้อมส�าหรับความเป็นไป
ได้ท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ในระบาดวิทยา
ของ AFS นอกคอมพาร์ตเมนท์ ซึ่งอาจส่งผล 
กระทบต่อเส้นทางความเสีย่งท่ีพิจารณาในปฏบัิติการ
การประเมนิความเสีย่ง ซึง่อาจส่งผลให้จ�าเป็นต้อง
เสรมิความแข็งแกร่งให้กับระบบความปลอดภัยทาง
ชวีภาพและการเฝ้าระวงัของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด 
ASF ตามหลักการทางระบาดวทิยา โดยมค่ีาใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้อง การสอบสวนและผลการประเมินความ
เสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบโดยหนว่ยงานสตัวแพทย ์

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ



เพ่ือให้มีความพร้อมอยู่เสมอในการตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงสถานะ ASF นอกคอมพาร์ตเมนท์ 
การฝึกจ�าลองสถานการณเ์พ่ือฝึกแผนฉุกเฉินส�าหรบั
คอมพาร์ตเมนท์ควรด�าเนินการเป็นประจ�า โดยเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพภายในคอมพาร์ตเมนท์ 

ผลที่คาดหวัง
การค้าระหว่างประเทศของสกุรหรอืสนิค้าท่ีเก่ียวข้อง
จากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ยังคงด�าเนินต่อ
ไปโดยมีการหยุดชะงักน้อยท่ีสุด โดยมีการรับรอง
ท่ีจ�าเป็นจากหน่วยงานด้านสตัวแพทย์ของประเทศ
ผู้ส่งออกตามความเหมาะสม และตกลงโดยคู่ค้า 
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การตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนสถานะ ASF 
ของคอมพาร์ตเมนท์

การด�า เนินการ

อะไร?
เอกสารส่วนน้ีเน้นท่ีการด�าเนินการท่ีควรด�าเนิน
การเมื่อสถานะ ASF ของคอมพาร์ตเมนท์มีการ
เปล่ียนแปลง สิง่เหล่าน้ีควรด�าเนินการอย่างรวดเรว็
และมีประสิทธิภาพ เพื่อจ�ากัดการแพร่กระจายของ
ไวรัสท่ีอาจเกิดข้ึนภายในและนอกคอมพาร์ตเมนท์ 
ในมุมมองของผลกระทบท่ีตามมาต่อการค้า การ
ด�าเนินการตอบสนองเหล่าน้ีควรสะท้อนให้เห็นใน
โปรแกรมการท�าคอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาติ 
วางแผนโดยปรึกษาหารือกับคู่ค้า และจัดท�าเป็น
เอกสารในข้อตกลงทวิภาคี

อยา่งไร?
หากสงสัยว่ามกีารเกดิ ASF อยูใ่นคอมพารต์เมนท์ 
ปลอด ASF ที่ได้รับอนุมัติ การรับรองของส่วนนั้น
ควรถูกพักใช้ทันทีจนกว่าจะถูกพิสจูน์ได้ว่าไม่ใช่ ASF  
ด้วยการตรวจสอบทางระบาดวทิยาและการวนิิจฉัย
ท่ีเหมาะสม ซึง่ด�าเนินการโดยหน่วยงานสตัวแพทย์
หรือหน่วยงานอ่ืนภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วย
งานสัตวแพทย์ หากการเกิด ASF ได้รับการยืนยัน
ภายในคอมพาร์ตเมนท์ การรบัรองสถานะปลอด ASF 
ของคอมพาร์ตเมนท์ควรถูกเพกิถอน OIE และคู่ค้า
ควรได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเร็วท่ีสุดพร้อม
ประกาศเพิกถอนการรับรอง [5; 8]

ภายหลังการระงบัหรอืเพิกถอนการรบัรองอย่างเป็น
ทางการของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF หน่วยงาน
ด้านสตัวแพทย์ควรหยดุการรบัรองสนิค้าใดๆ ท่ีมา
จากคอมพาร์ตเมนท์น้ัน และควรเริม่ต้นการเรยีกคืน
ท่ีเหมาะสมส�าหรบัสนิค้าท่ีจดัส่งจากคอมพาร์ตเมนท์
ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือการ 
ปนเป้ือน [49] ข้อมลูท่ีเผยแพร่เก่ียวกับการระงบัหรอื 

เพิกถอนอาจระบุสถานการณ์การเกิดโรค เช่น วนัท่ี  
ที่เกิดโรค ประชากรย่อยของสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ 
ตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อ ASFV และวิธีการทดสอบ
ท่ีใช้ส�าหรับการตรวจวินิจฉัย สิ่งเหล่าน้ีควรได้รับ
การสรุปไว้ในโปรแกรมการท�าคอมพาร์ตเมนท์ 
ASF ระดับชาติ

หากมกีารเปล่ียนแปลงสถานะ ASF ในคอมพาร์ตเมนท์ 
ท่ีเคยปลอด ASF หน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของ
ประเทศผู้ส่งออกควรแจ้งหน่วยงานด้านสตัวแพทย์
ของประเทศท่ีน�าเข้าโดยทันทีถึงการตอบสนองและ
การด�าเนินการท่ีจ�าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงดัง
กล่าว และควรเผยแพร่การด�าเนินการเหล่าน้ีเพ่ือ
ให้เป็นท่ีรับทราบแก่คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
เก่ียวข้องท้ังหมด รายละเอียดของการตอบสนอง
และการด�าเนินการ เช่น การระงบัหรอืการเพิกถอน
สถานะคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ข้อจ�ากัดหรือ
ข้อห้ามการน�าเข้า และการยกเลิกข้อห้ามเหล่าน้ัน
เมือ่ควบคุมการระบาดได้แล้ว ควรหารอืในระหว่าง
กระบวนการให้การรบัรองคอมพาร์ตเมนท์และระบุ 
ไว้ในข้อตกลงทวภิาคีเพ่ือการรบัรองคอมพาร์ตเมนท์  
ปลอด ASF ระหว่างหน่วยงานด้านสัตวแพทย์ของ
ประเทศผู้ส่งออกและน�าเข้า การด�าเนินการดังกล่าว
ควรรวมอยูใ่นโปรแกรมการท�าคอมพาร์ตเมนท์ ASF 
ระดับชาติ และ/หรอืแผนฉุกเฉินระดับชาติของประเทศ
ผู้ส่งออก เพื่อให้แน่ใจว่ามีการด�าเนินการในกรณีที่
มีการระบาดของโรค [54]

 ส่วนที่  1   หลักการและการด� า เนิ นการ



อะไร?
ตาม Article 4.5.7. ของ Terrestrial Code on 
emergency response and notification สถานะ
ปลอด ASF ที่ถูกเพิกถอนของคอมพาร์ตเมนท์นั้น
จะให้กลับคืนมาหลังจากท่ีคอมพาร์ตเมนท์ได้ใช้
มาตรการที่จ�าเป็นเพื่อสร้างสถานะปลอด ASF อีก
ครั้ง และหน่วยงานสตัวแพทยไ์ด้อนมุตัสิถานะของ
คอมพาร์ตเมนท์น้ัน ดังน้ันระยะเวลาพักใช้ส�าหรับ
คอมพาร์ตเมนท์น้ันข้ึนอยู่กับเวลาท่ีต้องใช้ในการ
ด�าเนินการสอบสวนเพ่ือระบุแหล่งท่ีมาท่ีเป็นไป
ได้และ/หรือการละเมิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 
การใช้มาตรการด้านสุขอนามัยเพ่ือก�าจัดการติด
เชื้อ การเฝ้าระวังเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการปลอด 
ASF มาตรการแก้ไขเพ่ือให้ความมั่นใจ และการ
คืนสถานะโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ ฯลฯ การเริ่ม
ต้นใหม่ของการค้าควรข้ึนอยู่กับข้อตกลงจากคู่ค้า
ในการยอมรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ที่ได้รับ
การอนุมัติอีกครั้ง 

การคืนสถานะของ 
คอมพาร์ตเมนท์ 
ปลอด ASF 

การด�า เนินการ

ผลที่คาดหวัง
ในกรณีที่มเีชือ้ ASFV เขา้มาในคอมพารต์เมนท ์ 
สถานะปลอด ASF ของคอมพารต์เมนทจ์ะถูกเพิก
ถอนทันที และมีการใช ม้าตรการทีเ่หมาะสมเพือ่
ตรวจจับไดอ้ยา่งรวดเร็วและลดการแพรก่ระจายที่
อาจเกดิขึน้ของเชือ้ ASFV ภายในคอมพารต์เมนท์
ไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ การอนมุตัคิอมพารต์เมนท์
ปลอด ASF อกีครั้งโดยหนว่ยงานสตัวแพทยจ์ะเกดิ
ขึ้นกต็อ่เมือ่สามารถพสิจูนก์ารปลอดโรคของ ASF 
ในคอมพารต์เมนท์ได ้ 
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ระบบการเฝ้าระวังภายใน ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความเสี่ยง
ส�าหรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

 ภาคผนวก 10                                                        P 101

แนวทางส�าหรบัการเตรียมคู่มือปฏิบัติการคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

 ภาคผนวก 11                                                         P 114

ระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการความเสี่ยงส�าหรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

 ส่วนที่ 2: 

 ภาคผนวก  
และเครื่องมือ



I N P U T

 Î Feed, bedding materials, water, genetic 
materials, etc.

 Î ASF risk management 
procedures are in place for 

any input entering the 
compartment.

ASF-free

Non ASF-free

Non ASF-free

ASF-free

ASF-free

ASF-free

ASF-free

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

 Î การประเมินความเสีย่งและการ
จัดการในระดับประเทศ

 Î กรอบกฎหมายและกฎระเบยีบ
 Î การก�ากับดแูลและควบคมุ	 
คอมพารต์เมนท์

 Î แผนความปลอดภยัทางชีวภาพ	
ระดับชาติ

 Î ระบบการเฝา้ระวังระดับชาติ
 Î การประเมินและอนมุตัิ	 
คอมพารต์เมนท์

 Î ความรว่มมือระหวา่งภาครัฐ
และเอกชน

 Î การสือ่สารและตอ่รองกับคูค่า้	
เรือ่งการใหก้ารรับรอง 
คอมพารต์เมนท์	

ค อ ม พ า ร์ ต เ ม น ท์

 Î กลุม่ยอ่ยของประชากรสตัว์
 Î การแบง่แยกจากแหลง่เชือ้	
ASF

 Î การประเมินความเสีย่ง	&	การ
จัดการในระดับคอมพารตเ์มนท์

 Î ระบบการจดัการความ
ปลอดภยัทางชีวภาพรว่มกัน

 Î ระบบการเฝา้ระวัง	
 Î ความสามารถในการตรวจ
วินิจฉยั

 Î ระบบการตรวจสอบยอ้นกลับ	
 Î การจัดท�าเอกสาร
 Î แผนฉกุเฉิน
 Î ความรว่มมือระหวา่งภาครัฐ
และเอกชน

 ภาพที่ 3  ภาพกราฟิกแสดงแนวคิดการจัดท�าคอมพารต์เมนท์

ภาคผนวก 1

ปั จ จั ย เ ข้ า

 Î 	อาหาร	วสัดุรองพื้น	น�้า	วสัดุทางพันธกุรรม	ฯลฯ	

 Î มีขั้นตอนการจดัการความเสีย่ง
ตอ่	ASF	ส�าหรับปจัจยัเขา้ตา่งๆ 	

ทีเ่ขา้มาสูค่อมพารต์เมนท์

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ



ASF-free

Non ASF-free

Non ASF-free

ASF-free

ASF-free

ASF-free

ASF-free

T R A D E

 Î Official certification by 
implementing country 
(exporting country for 
international trade)

 Î Recognition by 
trading partners

 Î Trust
 Î Transparency

คอมพาร์ตเมนท์ประกอบด้วยส่วนประกอบ

หลายส่วนซึ่งเชื่อมต่อตามหน้าที่ตามส่วน

ต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทาน และทั้งหมด 

บูรณาการกันภายใต้ระบบการจัดการความ

ปลอดภัยทางชีวภาพร่วมกัน สามารถ

ก�าหนดได้โดยไม่ขึ้นกับสถานะการติดเชื้อ

ของประเทศหรือโซนที่คอมพาร์ตเมนท์ตั้งอยู่ 

คอมพาร์ตเมนท์ควรมีประชากรย่อยของสัตว์

เสมอ ระบบการจัดการความปลอดภัยทาง

ชีวภาพมีเป้าหมายเพื่อการผลิตที่ปลอดโรค 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ�านวยความสะดวก

ในการค้าและการเคลื่อนย้ายสัตว์ระดับชาติ/

ระหว่างประเทศ ซึ่งระบบการผลิตแบบไม่ใช่

คอมพาร์ตเมนท์ไม่สามารถท�าได้ โรงฆ่าสัตว์ 

โรงตัดแต่ง และโรงแปรรูปต้องถูกก�าหนด

ให้เป็นส่วนประกอบของคอมพาร์ตเมนท์  

เมื่อผลผลิตของคอมพาร์ตเมนท์เป็นเนื้อ

สุกร โรงฆ่าสัตว์และโรงแปรรูปเหล่านี้ควรที่

จะควรที่จะอุทิศเพื่อรับเฉพาะสุกรและ

ผลิตภัณฑ์ที่ปลอด ASF หรือหากแปรรูปสุกร

และผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งที่มีสถานะ 

ASF ต่างกัน จะต้องมีมาตรการที่เข้มงวด 

รวมถึงการแบ่งแยกที่มีประสิทธิภาพ และ

มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อให้

มั่นใจว่าสถานะของสุกรและผลิตภัณฑ์จาก 

คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF จะยังคงสถานะ

ได้ เนื่องจากกระบวนการจัดท�า 

คอมพาร์ตเมนท์จะเกี่ยวข้องกับทั้งภาครัฐ

และเอกชน ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ

เอกชนที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยส�าคัญสู่

ความส�าเร็จ เพื่อให้บรรลุการรับรองโดยคู่ค้า

เพื่อการค้าระหว่างประเทศ การสื่อสารระดับ

ทวิภาคีที่มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใส

เป็นปัจจัยพื้นฐานในการสร้างความไว้วางใจ

ซึ่งกันและกัน แผนภาพนี้แสดงและเน้น 

องค์ประกอบส�าคัญของแนวคิดการจัดตั้ง

คอมพาร์ตเมนท์

สัญลักษณ์

ประเทศ/โซนที่ติดเช้ือ ASF

ประเทศ/โซน/คอมพาร์ตเมนท์ที่ปลอด 
ASF

องค์ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์  
(เช่น โรงผลิตอาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ 
และโรงแปรรูป) 

องค์ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์ซ่ึงมี
กลุ่มประชากรย่อย

การเคลื่อนย้ายสุกรปลอด ASF  
หรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง

สุกรป่า 

สุกรมีชีวิตที่เลี้ยงไว้

เส้นทางการน�าเช้ือ ASF 
เข้ามา

ขอบเขตความปลอดภัยทางชีวภาพของ
คอมพาร์ตเมนท์

การสื่อสาร

หน่วยต่างๆ ในระบบนอก 
คอมพาร์ตเมนท์ 
 

โรงฆ่าสัตว์/โรงแปรรูปสุกร หรือสินค้า
จากทัง้ระบบคอมพาร์ตเมนท์และ 
ระบบที่ไม่ใช่คอมพาร์ตเมนท์

การเคลื่อนย้ายสุกรที่ไม่ปลอด ASF  
หรือสินค้าที่เกี่ยวข้อง

ก า ร ค้ า 

 Î ใบรับรองอย่างเป็นทางการ 
โดยประเทศที่มีการด�าเนินการ	
(ประเทศผู้ส่งออก	ส�าหรับการค้า
ระหว่างประเทศ)

 Î การได้รับการยอมรับจากประเทศ 
คู่ค้า	

 Î ความเชื่อมั่น
 Î ความโปร่งใส
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 ภาพที่ 4  กระบวนการจัดท�าคอมพารต์เมนทใ์นระดับชาติ 
(ภายในประเทศผูส้ง่ออก) 

หลงัจากรับค�าขอการท�า 
คอมพารต์เมนท์ ASF หน่วย
งานสัตวแพทย์ระบุผู้มีสว่นได้
สว่นเสียหลกั ที่จะมีสว่นรว่ม 

ในกระบวนการจัดท�า 
คอมพารต์เมนท์ ASF

หน่วยงานสัตวแพทย์ประเมินข้อ
เสนอโครงการคอมพาร์ตเมนท์ 
(เช่น การประเมินความเสี่ยง แผน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ แผนการ
เฝ้าระวัง และระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับ)

หน่วยงานสัตวแพทย์ตัดสินวา่จะอนุมัติคอมพารต์เมนท์ 
เป็นคอมพารต์เมนท์ปลอด ASF หรอืไม่ 

อนุมัติคอมพารต์เมนท์ 

หน่วยงานสัตวแพทย์เผยแพรก่ารตัดสินใจอนุมัติคอมพารต์เมนท์นี้ 
รวมถงึรบัรองผลิตภณัฑ์ปลอด ASF อยา่งเป็นทางการ 

ไม่อนุมัติคอมพารต์เมนท์ 

หน่วยงานสัตวแพทยใ์ห้ค�าอธิบายแกผู่ป้ระกอบการ 
คอมพารต์เมนทใ์ห้มกีารด�าเนินการแกไ้ขที่จ�าเป็น

ผูป้ระกอบการคอมพารต์เมนท์บ�ารุงรกัษาคอมพารต์เมนท์  
ภายใตก้ารก�ากับดูแลและควบคุมโดยหน่วยงานสัตวแพทย์

ผูป้ระกอบการคอมพารต์เมนท์สง่ข้อเสนอคอมพารต์เมนท์ 
อกีครัง้ หลงัจากด�าเนินการแกไ้ขที่จ�าเป็นแลว้

หน่วยงานสัตวแพทย์สื่อสารกับผู้มี
สว่นได้สว่นเสียที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พฒันากรอบกฎระเบียบ และ 
ข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส�าหรบั
โปรแกรมการท�าคอมพารต์เมนท์ ASF 
ระดับชาติ

ผูป้ระกอบการคอมพารต์เมนท์ 
จัดตัง้และระบุคอมพารต์เมนท์ ที่มี
ระบบการจัดการความปลอดภัยทาง

ชีวภาพรว่มกัน ดว้ยแผนความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ และแผนการเฝ้า
ระวังที่พฒันาขึ้นโดยปรกึษาหารอืกับ 

หน่วยงานสัตวแพทย์

ผูป้ระกอบการคอมพารต์เมนท์
ยื่นข้อเสนอโครงการจัดท�า 
คอมพารต์เมนท์ อยา่งเป็น

ทางการ อธิบายคอมพารต์เมนท์
โดยมีหลักฐานชัดเจนท่ีแสดงถึง

การด�าเนินการอยา่งมี
ประสิทธิภาพต่อหน่วยงาน

สัตวแพทย์ 

หน่วยงานสัตวแพทย์ด�าเนินการตรวจ
ประเมิน เพื่อพิสจูน์ยืนยันว่าคอมพารต์เมนท์
เป็นไปตามมาตรฐานของโปรแกรมการจัดท�า
คอมพารต์เมนท์ระดับชาติ และข้อก�าหนดอื่นๆ 

ภาคผนวก 2

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ



 ภาพที่ 5  กระบวนการการจัดท�าคอมพารต์เมนท์ (ระหวา่งประเทศผูส้ง่ออกและน�าเขา้)

หน่วยงานสัตวแพทย์ภาค
รฐัของประเทศผู้ 
ส่งออกหรือิน�าเขา้ ริเริ่ม
และประสานงานการให้การ
รับรองคอมพารต์เมนท์
ปลอด ASF หรอืภาพรวม
โปรแกรมการจัดท�า 
คอมพารต์เมนท์ ASF  
ระดับชาติ

หน่วยงานดา้นสัตวแพทย์ของ
ประเทศผูน้�าเขา้ประเมินข้อมูลที่

ใหไ้ว้ รวมถงึสิ่งอ�านวยความ
สะดวกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

 

และขอให้มกีารเยี่ยมชมและการ
ตรวจสอบ ณ สถานที่  

หากพิจารณาว่าจ�าเป็น

หน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศผูน้�าเขา้แจ้งให้หน่วยงาน
สัตวแพทย์ของประเทศผู้สง่ออกทราบถงึผลการตัดสินใจ และ

เหตผุลภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

การให้การยอมรบัคอมพารต์เมนท์

ข้อตกลงทวภิาคไีด้รบัการลงนามโดยหน่วยงานสัตวแพทยข์อง
ประเทศผูส้ง่ออกและประเทศผูน้�าเขา้ เกี่ยวกับรายละเอียดของ

การใหก้ารยอมรบัคอมพารต์เมนท์

ไมใ่หก้ารยอมรบัคอมพารต์เมนท์

ขัน้ตอนอยา่งไม่เป็นทางการของ OIE ส�าหรบัการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทตามรายละเอียดใน  Article 5.3.8.

 ของ Terrestrial Code เป็นช่องทางในการแกไ้ข 
ข้อขัดแยง้ระหวา่งสมาชิก 

หน่วยงานสัตวแพทย์ของประเทศ
ผูส้่งออกให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
จ�าเป็นแก่หน่วยงานสัตวแพทยข์อง
ประเทศผูน้�าเขา้ อธิบายและระบุถงึ
คอมพารต์เมนท์ปลอด ASF หรอื
โปรแกรมการจัดท�าคอมพารต์เมนท์ 
ASF ระดับชาติ  

หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครฐัของ
ประเทศผู้น�าเขา้ด�าเนินการ

ประเมินความเสี่ยงการน�าเขา้ 
และขอข้อมูลเพิ่มเติมตามความ 

เหมาะสม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ง
อ�านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง 

(เช่น ห้องปฏิบัตกิาร)

หน่วยงานสัตวแพทย์
ภาครฐัของประเทศ 
ผูส้ง่ออกส่งข้อมูล

สนับสนุนตามที่

รอ้งขอ

หน่วยงานดา้นสัตวแพทย์ของ
ประเทศผู้น�าเขา้พิจารณาว่า
จะให้การยอมรับ 
คอมพารต์เมนท์ปลอด ASF 
หรอืโปรแกรมการจัดท�า 
คอมพารต์เมนท์ระดับชาติหรอืไม่

ประเทศผูส้่งออก

ประเทศผูส้่งออก

ประเทศผูส่้งออกประเทศผู้น�าเข้า

ประเทศผู้น�าเข้า

ประเทศผู้น�าเข้า ประเทศผู้น�าเข้า

ประเทศผู้น�าเข้า ประเทศผูส่้งออก

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF — 59
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แนวทางการประเมินความเสี่ยง 

ส�าหรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

ภาคผนวก 3

จ   ำเป็นต้องมีการประเมินความเสี่ยง
ทางวทิยาศาสตร์ท่ีโปร่งใสเพ่ือแจ้งการ
พัฒนาและบ�ารุงรักษา นโยบายการ
จดัการความเสีย่งของคอมพาร์ตเมนท์ 
ปลอด ASF (รวมถึงการจัดการความ

ปลอดภัยทางชีวภาพและระบบเฝ้าระวัง)  ภาคผนวก
น้ีแสดงตัวอย่างวิธีการประเมินความเสี่ยงท่ีสามารถ
น�ามาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงของการน�าเชื้อ 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
ประกอบท้ังสามของการประเมนิความเสีย่ง ได้แก่ การ
ประเมนิการเข้ามาของเชือ้ การรบัเชือ้ และผลต่อเน่ือง 
ในตัวอย่างนี้ เราใช้วิธีการเชิงคุณภาพมากกว่าวิธีการ
เชิงปริมาณ แต่สามารถใช้ได้ท้ังสองแบบ ท้ังน้ีข้ึนอยู่
กับความชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี

   ภาคผนวกนีช้ว่ยสนบัสนนุ ตอนทีเ่กีย่วกบัการ
ประเมนิความเสีย่ง ในแนวทางการจดัท�า 
คอมพารต์เมนท์ ASF โดยอธบิายรายละเอยีด
เพิม่เตมิเกีย่วกบัแนวทางการประเมนิความเสีย่ง
ทางวทิยาศาสตร ์ 

นอกจากน้ียงัให้แนวทางในการบรหิารจดัการ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั และการตรวจประเมินกระบวนการประเมิน
ความเสีย่งตาม Chapter 2.1. ของ Terrestrial Code

กระบวนการพัฒนาการประเมินความเสี่ยงส�าหรับ 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ควรใช้ความร่วมมอืระหว่าง 
บุคคลท่ีมคีวามเชีย่วชาญและความเป็นอิสระในด้านท่ี
เก่ียวข้อง เจ้าหน้าท่ีของคอมพาร์ตเมนท์ ผู้ประกอบ
การ/ผู้จัดการคอมพาร์ตเมนท์ ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียหลักท่ีรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง วิธีการ
ประเมินความเสี่ยงของเชื้อ ASFV ส�าหรับ 
คอมพาร์ตเมนท์ ควรท�าตามขั้นตอนที่ระบุไว้ตอ่ไปนี้ 

g ขั้นที่ 1: ระบุค�าถามความเสี่ยง

g  ขั้นที่ 2: คิดเส้นทางความเสี่ยง และประเมินการเข้า
มาของเชือ้ การรับ/สมัผสัเชื้อ และผลต่อเนื่อง 

g ขั้นที่ 3: เก็บข้อมูล

g ขั้นที่ 4: ประมาณความเสี่ยง

การประเมนิความเสีย่งส�าหรบัคอมพาร์ตเมนท์ท่ีปลอด 
ASF จะต้องได้รบัการปฏบัิติเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง 
โดยท่ีการประเมนิความเสีย่งจะต้องได้รบัการแก้ไขเมือ่
ใดก็ตามท่ีมีการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมความ
เสี่ยงภายในและภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ สิ่งเหล่าน้ี
ควรสะท้อนให้เห็นในเอกสารการปฏิบัติการประเมิน
ความเสี่ยงท่ีได้รับการปรับปรุงเป็นประจ�าส�าหรับ 
คอมพาร์ตเมนท์ท่ีรวมอยูใ่นเอกสารท่ีให้ไว้ระหว่างการ
ตรวจประเมิน สิ่งส�าคัญคือต้องตระหนักว่าการ
เปล่ียนแปลงในมาตรการลดความเสีย่งจะส่งผลต่อการ
ประเมินความเสี่ยง ซึ่งหมายความว่ามวีงจรการให้ข้อ
เสนอแนะกลับไประหว่างการประเมินความเสี่ยงและ
การจัดการ 

นอกจากน้ียงัมเีครือ่งมอืออนไลน์ เช่น Biocheck.ugent 
ซึ่งจะแนะน�าการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ
ทั่วไปในฟาร์มสุกร สามารถใช้เพื่อเสริมแต่ไม่สามารถ
แทนท่ีแนวทางท่ีอธิบายไว้ในแนวทางปฏิบัติเหล่าน้ี 
เน่ืองจากไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือแก้ไขปัญหาความเสีย่ง
เฉพาะเรื่อง 

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_import_risk_analysis.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_import_risk_analysis.htm
https://biocheck.ugent.be/en


การระบุค�าถามความเสี่ยง 

ต่อไปน้ีคือตัวอย่างค�าถามเก่ียวกับความเสีย่งโดยรวม
ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงระดับคอมพาร์ตเมนท์:

โอกาสท่ีสิ่งท่ีส่งออกไปอย่างน้อยหน่ึงหน่วย (สัตว์ท้ัง
ตัวหรือผลิตภัณฑ์สกุร) จะออกจากคอมพาร์ตเมนท์ท่ี
ติดเชือ้หรอืปนเป้ือนด้วยเชือ้ ASFV ท่ียงัมชีวีติ (viable  
ASFV) ต่อปีเป็นเท่าใด 

ค�าถามเก่ียวกับความเสี่ยงโดยรวมน้ีจะมีความส�าคัญ
อย่างยิง่ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีท้ังหมด โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกับผู้รับสิ่งใดๆ ที่ออกจากคอมพาร์ตเมนท์นี้

จากค�าถามเก่ียวกับความเสี่ยงข้างต้น กระบวนการ
ทางระบาดวทิยาท่ีเก่ียวข้องควรถูกแบ่งออกเป็นค�าถาม
เกี่ยวกับการเข้ามา การรับเชื้อ/สัมผัสเชื้อ และค�าถาม
เกี่ยวกับผลจากความเสี่ยงที่ตามมา ดังต่อไปนี้:

g  ค�าถามเกี่ยวกับการเข้ามา (Entry risk question): 
มคีวามเป็นไปได้อย่างไรทีจ่ะมกีารน�าเชือ้ ASFV ท่ียงั
มชีวีติเข้าสูค่อมพาร์ตเมนท์ อย่างน้อยหน่ึงครัง้ต่อปี? 

g  ค�าถามเกีย่วกบัการได้รบัเชือ้/สมัผสัเชือ้  (Exposure 
risk question): โอกาสท่ีสกุรอย่างน้อยหน่ึงตัวใน
คอมพาร์ตเมนท์จะได้รับเชื้อ/สัมผัสเชื้อ ASFV ท่ียัง
มีชวีติต่อปี อันเป็นผลมาจากการน�าเชือ้ ASFV เข้าไป
ในคอมพาร์ตเมนท์นั้น? 

g  ค�าถามเกี่ยวกับผลจากความเสี่ยงที่ตามมา 
(Consequence risk question) 1: โอกาสท่ีสกุร
อย่างน้อยหน่ึงตัวในคอมพาร์ตเมนท์จะติดเชือ้ ASFV 
ต่อปี อันเป็นผลมาจากการได้รบัเชือ้/สมัผัสเชือ้ ASFV 
ที่ยังมีชีวิต?

g  ค�าถามเกี่ยวกับผลจากความเสี่ยงที่ตามมา 
(Consequence risk question)  2: โอกาสท่ีสิ่งท่ี
ส่งออกจากคอมพาร์ตเมนท์อย่างน้อยหน่ึงหน่วย (สกุร
มชีวีติหรอืผลิตภัณฑ์สกุร) จะติดเชือ้หรอืปนเป้ือนด้วย
เชือ้ ASFV ต่อปี อันเป็นผลมาจากการสมัผัสโดยตรง
หรือโดยอ้อมกับสุกรที่ติดเชื้อ ASFV? 

โปรดทราบว่าอาจต้องเพ่ิมค�าถามเก่ียวกับความเสีย่งเพ่ิม
เติม 

ในภาคผนวกน้ี เราใช้ตัวอย่างสมมติโดยอิงจากการน�า
สกุรมีชวีติเข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์จากประเทศเดียวกัน
กับท่ีคอมพาร์ตเมนท์ต้ังอยู่ เพ่ือความง่าย เราไม่ได้
พิจารณาเส้นทางความเสี่ยงอื่นๆ ของการน�าเชื้อเข้ามา
โดยต้ังข้อสันนิษฐานว่าในอดีตประเทศน้ีปลอดจากการ
ติดเชื้อ ASFV แต่มีความเสี่ยงท่ีเชื้อจะถูกน�าเข้ามา 
ผลิตภัณฑ์สุกรเป็นผลผลิตท่ีสนใจในการประเมินน้ี เรา
ได้ลดความซับซ้อนของค�าถามเก่ียวกับความเสี่ยงข้าง
ต้นดังนี้:

g  ค�าถามอย่างง่ายเกี่ยวกับการเข้ามา: โอกาสท่ีสกุร
มีชีวิตอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ติดเชื้อ ASFV จะถูกน�าเข้า
มาในคอมพาร์ตเมนท์ต่อปีเป็นเท่าใด? 

g  ค�าถามอย่างง่ายเกีย่วกบัการได้รบัเชือ้/สมัผสัเชือ้: 
โอกาสท่ีสกุรท่ีไวต่อเชือ้อย่างน้อยหน่ึงตัวจะได้รบัเชือ้/
สัมผัสเชื้อ ASFV ที่ยังมีชีวิตอันเป็นผลมาจากการน�า
สุกรมีชีวิตที่ติดเชื้อ ASFV เข้ามาเป็นเท่าใด?

g  ค�าถามเกีย่วกบัผลจากความเสีย่งท่ีตามมา 1: โอกาส
ท่ีสกุรท่ีไวต่อเชื้ออย่างน้อยหน่ึงตัวจะติดเชื้อ ASFV 
ต่อปี อันเป็นผลมาจากการสัมผัสกับเชื้อ ASFV ที่ยัง
มีชีวิตเป็นเท่าใด?

g  ค�าถามเกีย่วกบัผลจากความเสีย่งท่ีตามมา 2: โอกาส
ท่ีอย่างน้อยผลผลิตหน่ึงหน่วยของผลิตภัณฑ์สุกรท่ี
ออกจากคอมพาร์ตเมนท์จะปนเปื้อนด้วยเชื้อ ASFV 
ต่อปี อันเป็นผลมาจากการสัมผัสโดยตรงหรือโดย
อ้อมกบัสุกรที่ติดเชื้อ ASFV เป็นเท่าใด? 

ค�าถามเก่ียวกับความเสี่ยงเป็นข้อมูลส�าหรับข้ันตอนต่อ
ไปในกระบวนการประเมินความเสี่ยง ซึ่งเป็นการพัฒนา
เส้นทางความเสีย่งท่ีระบุเส้นทางท่ีเป็นไปได้ท้ังหมดของ
การน�าเขา้มาของเชื้อ ASFV การรับเชื้อ/สัมผัสเชื้อ และ
การแพร่กระจายภายในคอมพาร์ตเมนท์  
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การพฒันาแผนภูมิหว่งโซ่อุปทาน 
หรอืหว่งโซ่มูลคา่

ห่วงโซ่อุปทานสกุรหรอืเน้ือสกุรแสดงถึงข้ันตอนหรอื
หน้าท่ีท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์ข้ัน
สุดท้าย เช่น สุกรมีชีวิต หรือเนื้อสุกร ห่วงโซ่มลูค่า
ขยายแนวคิดน้ีไปสูปั่จจยัการผลิต กระบวนการผลิต 
และบริการท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องจนถึงผลิตภัณฑ์ข้ัน
สดุท้าย [13; 15; 59] อย่างน้อยท่ีสดุ ห่วงโซ่อุปทาน
ควรได้รบัการอธิบาย โดยการรบัรูว่้าว่าห่วงโซ่มลูค่า
เตม็รปูแบบจะให้ข้อมลูพืน้ฐานทีค่รอบคลมุมากขึน้
ส�าหรับการออกแบบแผนภูมเิส้นทางความเสี่ยงใน
ระหว่างกระบวนการประเมนิความเสีย่ง ไม่ควรมอง
ข้ามความส�าคัญของรายละเอียดค�าอธิบายของห่วง
โซ่อุปทานหรือห่วงโซ่มลูค่า จะต้องมีความเข้าใจ
เก่ียวกับอุตสาหกรรมและกระบวนการท่ีเก่ียวข้อง
ให้ดี  และหากท�าได้ตามท่ีควรจะเป็น การใช้แนวทาง
ห่วงโซ่มลูค่าจะสามารถพัฒนาความเข้าใจในภาพ
กว้างทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการก�ากับดูแล 

เนื่องจากลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน/มูลค่าจะมีผล 
กระทบส�าคัญต่อบรบิทความเสีย่งท่ีกว้างข้ึนมากกว่า
คอมพาร์ตเมนท์ จึงควรครอบคลุมส่วนประกอบ
ท้ังหมดในในห่วงโซ่อุปทาน/ห่วงโซ่มูลค่าของสุกร
และเน้ือสุกรในอาณาเขต ไม่จ�าเป็นต้องท�าการ
วเิคราะห์ห่วงโซ่มลูค่า แต่แผนผังหรอืแผนภาพห่วง
โซ่มลูค่าจะเป็นข้อมูลที่จ�าเป็นในการประเมินความ
เสี่ยง [13; 60] แผนภมูอิย่างง่ายแสดงภาพรวมดัง
ใน  ภาพที่ 6  ส�าหรับกรณีส่วนใหญ่ก็เพียงพอแล้ว 
[13; 14; 61] แต่สิ่งส�าคัญคือต้องตระหนักว่าห่วง
โซ่มูลค่าของสกุรและเน้ือสกุรเป็นแบบพลวตั มกีาร
เปล่ียนแปลงโครงสร้างและส่วนประกอบท่ีส�าคัญได้
ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือ
ปัจจัยอื่นๆ 

 ภาพที่ 6  ตวัอยา่งของห่วงโซ่อุปทานหรอืห่วงโซ่มูลคา่เนื้อสกุร
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ผูน้�าเขา้เนื้อ
สกุร

การบรกิาร
สขุภาพสกุร

ฟาร์มใหญ่ 
การเล้ียง
แบบครบ
วงจร

อุปกรณใ์น
ฟาร์มสกุร

ผูใ้ห้เงิน
ทุน/เจา้หนี้

การผลิต การตลาด การฆ่า การแปรรูป การตลาด ผู้บริโภค

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ



การพฒันาแผนภูมิ 
เสน้ทางความเสี่ยง  

ในขั้นตอนนี้ของกระบวนการประเมินความเสี่ยง เส้น
ทางท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับค�าถามความเสี่ยงจะต้อง
แสดงเป็นแผนภาพเดียวหรือหลายแผนภาพ รายการ
ต่อไปนี้แสดงตัวอย่างปัจจัยที่สามารถน�ามา พิจารณา
ได้ในระหว่างการจดัท�าแผนผงัเส้นทางความเสี่ยง

g  สถานการณ์ ASF ในประเทศและระหวา่งประเทศ

g  พลวตัของการแพร่เชือ้ ASFV ในพ้ืนท่ี รวมถึงสกุรป่า
และเห็บ

g  ระยะห่างกับพ้ืนท่ีเพ่ือนบ้าน คอมพาร์ตเมนท์ และ
ฟารม์อื่นๆ ที่ปลอด ASF

g  ประวติัการน�าเชือ้ ASFV เข้ามาในประเทศ / ดินแดน 
/ คอมพาร์ตเมนท์  และความเป็นไปได้ที่ยังคงมีเชื้อ
อยู่ในบางส่วน 

g  การน�าสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรเข้ามาในพ้ืนท่ี ท่ี 
คอมพาร์ตเมนท์ตั้งอยู ่

g  การลักลอบค้าข้ามพรมแดนและการขนส่งสุกรมีชีวิต
และผลิตภัณฑ์สุกร

g  ประสิทธิผลของมาตรการกีดขวางและกักกัน 
ส�าหรับการน�าเข้าระดับประเทศและปัจจัยท่ีน�าเข้า 
คอมพารต์เมนท์

g  ปฏิบัติตามข้อห้าม / ข้อจ�ากัดในการใช้วิธีให้อาหาร
แบบโปรย (swill feeding) ในอาณาเขตหรอือาณาเขต
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของคอมพารต์เมนท์

g  ลักษณะของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มลูค่าในท้องถ่ิน

 ตารางท่ี 3  แสดงตัวอย่างปัจจัยเสี่ยง ASFV ของ 
คอมพาร์ตเมนท์ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการน�าโรคติด
เชือ้อ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการผลิตสกุรเข้ามา [18; 21; 62-64] 
การพิจารณาว่ามคีวามเก่ียวข้องกับบรบิทความเสีย่งท่ี
เฉพาะเจาะจงในท้องถ่ินควรขยายไปสู่เส้นทางความ
เสีย่งหน่ึงหรอืหลายทาง ซึง่แสดงล�าดับของเหตุการณ์
ท่ีน่าจะเป็นทางระบาดวิทยา ซึ่งเก่ียวข้องกับค�าถาม
ความเสีย่งแต่ละข้อ ความน่าจะเป็นท่ีเก่ียวข้องกับแต่ละ
เหตุการณ์ตามเส้นทางความเสีย่งจะข้ึนอยูกั่บความน่า
จะเป็นของเหตุการณ์ในข้ันตอนก่อนหน้า ความสมัพันธ์
ท่ีเรียกว่าการพ่ึงพาแบบมีเงื่อนไข และจะใช้ในการ
ประเมินความเสี่ยงโดยรวม [65] 

 ตารางที่ 3  ตัวอย่างสิ่งที่อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยง
ของ ASFV 

ประเภทของ
ปัจจัยเสี่ยง ตวัอยา่ง

ปัจจัยเข้า

•	 สุกรมีชีวิต
•	 วัสดุทางพันธุกรรม	เช่น	ตัวอ่อน 

น�้าเชื้อ
•	 อาหารและน�้า
•	 ยาและวัคซีน
•	 วัสดุรองพื้น

ของทิ้ง
•	 สิ่งที่แปลงเป็นอาหารสัตว ์

(Rendering)
•	 สิ่งที่เอาไปถมที่

วัตถุที่เป็นพาหะ
น�าโรค

•	 พาหนะ
•	 อุปกรณ์ที่ยืมมา
•	 อุปกรณ์มือสอง
•	 เสื้อผ้า

สิ่งมีชีวิต

•	 ความหนาแนน่ของประชากรสกุร	(เลีย้ง
แบบอตุสาหกรรม	หรอืแบบปลอ่ย)

•	 สกุรป่า
•	 เห็บเปลือกอ่อน
•	 สัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน

เครอืขา่ย
การขนส่ง

•	 ทางหลวง
•	 ทางน�้า

บุคลากร / 
พนักงาน

•	 คนงานในฟาร์มสุกร	และพรานล่าสกุร
ป่า

•	 ผู้มาให้บริการ	เช่น	แกส๊และไฟฟ้า	
•	 สัตวแพทย์	และผู้ช่วยสัตวแพทย์	
•	 พนักงานที่ท�างานในฟาร์มที่ไม่ใช ่

คอมพาร์ตเมนท์

โดยค�านงึถงึทัง้บริบททีก่วา้งขึน้และปจัจยัเสีย่งเฉพาะ
คอมพารต์เมนท์ ตอ้งระบเุสน้ทางทั้งหมดส�าหรับ
การทีเ่ชือ้ ASFV จะเขา้มา การรับเชือ้/การสมัผสัเชือ้ 
และผลทีต่ามมาทีเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพารต์เมนท์

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

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF — 63



 ภาพที่ 7  ตวัอยา่งเสน้ทางความเสี่ยงที่แตกตา่งกัน 5 กลุ่มในการที่เช้ือ ASFV จะเขา้มาในคอมพารต์เมนท์

รถขน อาหาร

สกุรป่า/ 
สกุรเลี้ยงแบบปล่อย

ผู้มาเยี่ยมชม 
/พนักงาน

ตรวจก่อน 
สง่ออก

การกักกันโรค

ผู้มาเยี่ยมชม/พนักงาน

สกุรตาย ถมดิน

การลกัลอบน�าเขา้
สกุร

แหลง่ 
ประเทศที่ติดเช้ือ

แหลง่ 
ฟาร์มที่ติดเช้ือ

แหลง่ฟาร์มที่ติดเช้ือ

วัสดุปูพื้น/อาหาร

การคา้สกุรในพื้นที่

การขนสง่สกุร

การตรวจที่ชายแดน

โรงฆา่สัตว์

คอมพาร์ตเมนท์

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ



 ภาพที่ 7  ตวัอยา่งเสน้ทางความเสี่ยงที่แตกตา่งกัน 5 กลุ่มในการที่เช้ือ ASFV จะเขา้มาในคอมพารต์เมนท์

รถขนสง่สกุร แหลง่ฟาร์มที่ติดเช้ือ

เนื้อสกุร
 

ผู้มาเยี่ยมชม/
พนักงาน

รถขนสง่เนื้อสกุร

ตลาดสด

เศษอาหาร

ครวัเรอืน

ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ลกัลอบน�าเขา้ผลิตภณัฑ์สกุร แหลง่ประเทศที่ติดเช้ือ

เขต/ท้องที่ที่ติดเช้ือ

ภัตตาคาร

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF — 65



การเก็บข้อมูล

การประมาณความเสี่ยง 

เพ่ือให้สามารถประมาณความเสีย่งส�าหรบัแต่ละขัน้
ตอนได้ จะต้องรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องท้ังหมด
ก่อน น่ีเป็นส่วนส�าคัญของกระบวนการประเมนิความ
เสีย่ง และจ�าเป็นต้องมีแผนภาพเส้นทางความเสีย่ง
ซึง่อยูบ่นพ้ืนฐานของความเข้าใจท่ีดีเก่ียวกับห่วงโซ่
มลูค่าและกระบวนการทางระบาดวทิยา แหล่งข้อมลู
ทีเ่ป็นไปได้ ได้แก่ สิ่งพิมพ์ที่ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้รู้ในวงการ เอกสารวิชาการที่เผยแพร่ในวงจ�ากัด 

ในข้ันตอนต่อไป แผนภาพเส้นทางความเสีย่งจะถูก
ใช้เพ่ือประมาณการความเสี่ยงส�าหรับการท่ี 
เชือ้ ASFV จะเข้าสูค่อมพาร์ตเมนท์ เพือ่ตอบค�าถาม
ความเสีย่งท่ีต้ังข้ึน แต่ละข้ันตอนตามเส้นทางความ
เสี่ยงจะมีข้อมูลที่ต้องการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ประมาณความเสีย่ง สามารถวเิคราะห์เส้นทางความ
เสี่ยงตามหว่งโซเ่หตุผลของเหตุการณ์ (logical 
chain of events) ดังที่แสดงใน  ภาพที่ 8  หรือ
สามารถแปลงเป็นแผนผังสถานการณ์ (scenario 
tree) ไดต้าม  ภาพท่ี 9  [58] ตามท่ีอธิบายใน Chapter 

2.1. ของ Terrestrial Code on import risk 
analysis การประมาณความเสีย่งสามารถท�าได้โดย
ใช้วธีิการเชงิปรมิาณ ก่ึงเชงิปรมิาณ หรอืเชงิคุณภาพ 
[19; 66; 67] การตัดสินใจว่าวิธีการใดเหมาะสม
ท่ีสดุควรพิจารณาถึงความพร้อมของข้อมลูและต้นทุน 
และความสามารถในการจ�าลองความเสี่ยงเชิง
ปริมาณ ตลอดจนความพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน

และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ นอกจากน้ี ยัง
ต้องการการสือ่สารท่ีมปีระสทิธิภาพระหว่างผู้ประเมนิ
ความเสีย่งและผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ รวม
ถึงผู้อ่ืนท่ีมีบทบาทในเส้นทางความเสี่ยง (เช่น ผู้
ด�าเนินการในห่วงโซ่อุปทาน) คุณภาพของข้อมลูและ
ความไม่แน่นอนของข้อมูลจะต้องแสดงอย่างชดัเจน 
ควรใช้แหล่งข้อมูลท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้รู้ใน
วงการให้มากที่สุด 

เสียหลัก [19] การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ
ต้องการความเชีย่วชาญในการวเิคราะห์เชงิปรมิาณ
ของพนักงานน้อยกว่า  และสามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงได้รวดเร็ว ในหัวข้อน้ีจะใช้แนวทางการ
วเิคราะห์เชงิคุณภาพเป็นตัวอย่างการประเมนิความ
เสี่ยงสมมติ ส�าหรับการวิเคราะห์ก่ึงเชิงปริมาณ 
แนะน�าให้ใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงก่ึงเชิง
ปรมิาณอย่างรวดเรว็ของ NORA เป็นตัวอย่าง [66] 
ขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความ
พร้อมของท้ังข้อมูลและความเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข้อง 
การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณสามารถด�าเนิน
การแทนหรือภายหลังการประเมินความเสี่ยงเชิง
คุณภาพ โดยไม่ค�านึงถึงประเภทของแนวทางท่ีเลือก 
การประเมนิความเสีย่งควรรายงานอย่างโปร่งใสใน
เอกสารปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงของ 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

 ภาพที่ 8  ตวัอยา่งเสน้ทางความเสี่ยงสมมติส�าหรบัการที่เช้ือ ASFV  

จะเขา้สู่คอมพารต์เมนท์ทางสกุรมชีีวิต 

ค�าถามความเสีย่งส�าหรบัการประเมนิการเข้ามาของ
เชื้อโดยสมมุติฐานของเราคือ “อะไรคือความเป็น
ไปได้ที่สุกรมีชีวิตอย่างน้อยหนึ่งตัวที่ติดเชื้อ ASFV 

จะถูกน�าเข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์ต่อปี?” และ  
 ภาพที่ 8  แสดงถึงเส้นทางความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

แหลง่ประชากรฝูงสกุร 
(ประเทศ/โซน)

แหลง่ 
ฝูงสกุร

กลุ่มสกุร 
ส�าหรบั 
ขนส่ง

การกักโรคที่

ฟาร์มก่อน
การขนส่ง

 การขนสง่การกักโรคก่อนน�าเขา้
สู่คอมพารต์เมนท์ 

ค�าถามความเสี่ยงส�าหรับการน�าเช้ือเข้ามา:

โอกาสที่สุกรมีชีวิตที่ติดเช้ือ ASFV   

อยา่งน้อยหนึ่งตวัจะเข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์ ต่อปี

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_import_risk_analysis.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_import_risk_analysis.htm


 ภาพที่ 9  ตัวอย่างแผนผังสถานการณ์ (scenario tree) สมมติ ส�าหรับการที่เช้ือ ASFV  

เข้าสู่คอมพาร์ตเมนท์ โดยสุกรมีชีวิต 

เป็นข้ันตอนแรกในกระบวนการประมาณความเสีย่ง
ส�าหรบัเส้นทางความเสีย่ง (หรอืแผนผังสถานการณ์) 
ความเสี่ยงหรือความเป็นไปได้จะต้องถูกประมาณ
ส�าหรับแต่ละข้ันตอนตามเส้นทางความเสี่ยง จาก
น้ันการประมาณความเสีย่งแต่ละรายการเหล่าน้ีจะ
ต้องรวมกันเป็นการประมาณความเสี่ยงโดยรวม
ส�าหรบัเส้นทางความเสีย่งท้ังหมด ซึง่จะให้ค�าตอบ
ส�าหรบัค�าถามความเสีย่ง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง
ในความเสี่ยง ASFV ของสิ่งแวดล้อมภายนอก 
คอมพาร์ตเมนท์อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในการประมาณความเสี่ยงโดยรวม จะต้องตรวจ

สอบแต่ละเส้นทางเพ่ือระบุการเปล่ียนแปลงท่ีเป็น
ไปได้ในแต่ละการประมาณเส้นทางความเสี่ยง ซึ่ง
จะเป็นตัวก�าหนดว่าต้องมกีารปรบัมาตรการลดความ
เสี่ยงอย่างไร การประมาณความเสี่ยงท่ีเป็นไปได้
ส�าหรับเส้นทางความเสี่ยงเฉพาะเป็นผลจากความ
น่าจะเป็นตามเงือ่นไขท้ังหมดของล�าดับข้ันตอนตาม
เส้นทาง การประมาณความเสี่ยงส�าหรับแต่ละข้ัน
ตอนสามารถแสดงได้โดยใช้ค�าศัพท์เฉพาะการ
ประเมนิความเสีย่งและความไม่แน่นอนตามท่ีแสดง
ใน  ตารางที่ 4  และ  ตารางที่ 5  [68-71]

เลือกแหล่งที่มา ประเทศ หรือ โซน

เลือกฝูงสัตวจ์ากแหลง่ประเทศ / 
โซน

กลุ่มย่อยของสกุร 
จากฝูงที่ติดเช้ือ 

การกักกันโรคก่อนการขนสง่

ขนสง่จากฟาร์ม 
มาที่คอมพารต์เมนท์

การกกัสัตวก์่อนเขา้ 
คอมพารต์เมนท์ 

สง่สกุรที่ติดเช้ือ 

เขา้สถานที่กกัสัตว์

ไม่มกีารเขา้มา 
ของสกุรที่ติดเช้ือ ASFV

ไม่มกีารเขา้มา 
ของสกุรที่ติดเช้ือ ASFV

ไม่มกีารเขา้มา 
ของสกุรที่ติดเช้ือ ASFV

ไม่มกีารเขา้มา 
ของสกุรที่ติดเช้ือ ASFV

ไม่มกีารเขา้มา 
ของสกุรที่ติดเช้ือ ASFV

ไม่มกีารเขา้มา 
ของสกุรที่ติดเช้ือ ASFV

มีเช้ือ ASFV 

มีเช้ือ ASFV

มีเช้ือ ASFV

มีเช้ือ ASFV

ไม่มีอาการ

ผลตรวจเป็นลบ

ไม่มีเช้ือ ASFV

ไม่มีเช้ือ ASFV

ไม่มีเช้ือ ASFV

ไม่มีเช้ือ ASFV

มีอาการ

ผลตรวจเป็นบวก
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 ตารางที่ 5   ตัวอย่างค�าจ�ากัดความความไม่แน่นอนเชิงคณุภาพ ส�าหรับการประเมินความเสี่ยง

 ตารางที่ 6   เมทริกซ์ส�าหรับการรวมค่าประมาณความน่าจะเป็นเชิงคุณภาพสองค่า [71; 74]

การประมาณความเสีย่งเชงิคุณภาพโดยรวมเกิดจาก
การรวมการประมาณความเสีย่งตามเส้นทางความ
เสี่ยงในแต่ละขัน้ โดยเริม่จากจดุก�าเนดิหรอืจดุเริม่
ต้น ซ่ึงสามารถท�าได้โดยใช้เมทริกซ์การรวมความ
เสีย่ง เช่นแสดงใน  ตารางท่ี 6  ควรทราบว่าโครงสร้าง
ของเมทริกซ์น้ีจ�าเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี [72; 73] ตัวอย่างผลการประมาณ
ความเสีย่งในแต่ละข้ันตอนตามเส้นทางความเสีย่ง
แสดงไว้ใน  ตารางท่ี 7  กระบวนการรวมการประมาณ

 ตารางที่ 4   ตัวอย่างค�าศัพท์เฉพาะของการประเมินความเสี่ยงเชิงคณุภาพ (หรือความน่าจะเป็น) 

การประมาณความเสี่ยง ค�าจ�ากัดความ

NEGLIGIBLE เกดิยากหรอืน้อยมากจนไม่ต้องน�ามาพิจารณา

VERY LOW เกดิยากหรอืน้อยมากแตไ่มส่ามารถยกเวน้หรอืเพกิเฉยได้

LOW เกดิยากแต่มกีารเกดิขึ้นจรงิ

MEDIUM เกดิขึ้นเป็นประจ�า

HIGH เกดิขึ้นบ่อยมาก

VERY HIGH เกดิขึ้นเกือบแน่นอน

การแบง่ระดับความไม่แน่นอน ค�าจ�ากัดความ

LOW
มขี้อมูลที่สมบูรณ์และครบถว้น มีหลกัฐานที่ชัดเจนในการอา้งอิงหลายฉบับ  ผูเ้ขียน/ผูว้จิัย 

มขี้อสรุปที่คลา้ยกัน

MEDIUM
มขี้อมูลบางสว่นแตไ่ม่ครบถว้น มีหลกัฐานในการอา้งอิงจ�านวนเลก็น้อย บทสรุปของผูเ้ขียน/ 
ผูว้จิัย แตกตา่งกันไป

HIGH
ข้อมูลน้อยหรอืไม่มีเลย หลกัฐานมาจากรายงานทีไ่มไ่ด้ตพีิมพ์หรอืจากการสงัเกต หรอืการ
สื่อสารสว่นบุคคล ผูเ้ขียน/ผูว้จิัยมขี้อสรุปที่แตกตา่งกันมาก

ความนา่จะเป็น 2
ความนา่จะเป็น 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

ความเสี่ยงจากแต่ละล�าดับข้ันตอนในลักษณะท่ีข้ึน
กับเงื่อนไขดังแสดงใน  ตารางที่ 8  ทั้งสองตาราง
ร่วมกันช่วยให้สามารถประเมินจดุอ่อนท่ีอาจเกิดข้ึน
ในกระบวนการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนหารือ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับการประมาณความ
เสี่ยงและหลักฐานในการพิจารณา จะต้องใช้
กระบวนการเดียวกันส�าหรับเส้นทางความเสี่ยง
ท้ังหมดท่ีพิจารณาอยู ่และพิจารณาความไม่แน่นอน
ท่ีเก่ียวข้องกับการประมาณความเป็นไปได้ของแต่ละ
ความเสี่ยง

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ



 ตารางที่ 7   ขอ้มูลที่ต้องการและการประมาณความเสี่ยงแต่ละขัน้ตอนตามเสน้ทางความเสี่ยงสมมติ
 

ที่เกี่ยวขอ้งกับการน�าเช้ือ ASFV เขา้สู่คอมพารต์เมนทโ์ดยสกุรที่มชีีวิต 

ขัน้ตอนในเส้นทางความ
เสี่ยง

ข้อมูลที่เป็นไปได้/ข้อมูลที่ต้องการ

การ
ประมาณ
ความ
เสียง

ความไม่
แน่นอน

การให้เหตผุล

แหล่งที่มาของประชากรฝูง
สุกร (ประเทศ/โซน)

ความชุกของฝูงสกุรที่ติดเช้ือ ASFV ใน
ประชากรต้นทาง (ประเทศ/โซน) ขึ้นอยู่
กับ

1. หลกัฐานการปลอด ASFV ของ
ประเทศและ

2. รายงานการประเมินจากการเฝ้าระวัง

Very low Low

ประเทศไม่เคยรายงานการระบาดของ 
ASF และระบบเฝ้าระวัง ASF ของประเทศ
นั้นมีความไวสงู มีความสามารถในการ
ตรวจจบัที่รวดเรว็ดี แต่มกีารติดเช้ือ 
ASFV ในประเทศเพื่อนบา้น

แหล่งที่มาของฝูงสกุร

ความชุกของ ASFV ในฝูงสกุรต้นทาง
ขึ้นอยูก่ับ

1. ประสิทธผิลของระบบความปลอดภัย
ทางชีวภาพของฟารม์

2. ความไวของระบบเฝ้าระวังฟารม์

3. ความนา่เช่ือถือของสขุภาพสกุรและ
ระบบตรวจสอบการผลิตและ

4. ความเสี่ยงของเช้ือ ASFV ในท้องถิ่น

Very low Low

ฟาร์มต้นทางมีระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพที่มีประสิทธภิาพ 
และติดตามการผลิตสกุรอยา่งต่อเนื่อง
โดยใช้การจัดการสขุภาพฝูงสัตว์แบบ
อิเลก็ทรอนกิส์ ไม่เคยมีหลกัฐานของ 
ASFV ในฟารม์หรอืในละแวกใกล้เคียง
หรอืเครอืขา่ยที่ติดต่อกันอยู่

กลุ่มของสกุรที่จะขนส่ง

ความชุกของ ASFV ในสกุรที่คัดเลือก
มาเพื่อการขนสง่ในขณะที่ยงัอยู่ในฟารม์
ต้นทาง ขึ้นอยูก่ับประสิทธภิาพของ
มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ
ภายในฟารม์

Very low Low

ฟาร์มด�าเนินการระบบการจัดการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพที่มีประสิทธภิาพซ่ึง
ช่วยลดความเสี่ยงของการแพรก่ระจาย 
ของเช้ือโรคระหวา่งสว่นตา่งๆ ของฟารม์

การกักสัตว์ที่ฟาร์มต้นทาง
ก่อนขนส่ง

โอกาสที่สกุรที่ติดเช้ือ ASFV อยา่ง
น้อยหนึ่งตวัจะมผีลตรวจเป็นลบหรอื
ตรวจไม่พบอาการทางคลินกิในระหวา่ง
การตรวจกกัสัตวก์่อนขนยา้ย ขึ้นอยู่กับ

1. การตรวจวนิจิฉัยและความไวในการ
ตรวจจบัอาการทางคลินกิ

2. ประสิทธผิลของมาตรการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพระหวา่งกกัสัตว์
ก่อนการขนสง่และ

3. ระยะเวลากกัตวั

Negligible Low

สกุรจะไดร้บัการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ดใน
ช่วงกกักัน 15 วนัส�าหรบัอาการทาง
คลินกิใดๆ และจะถกูกกัแยกไวภ้ายใต้
มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพที่เข้ม
งวด ความไวของการทดสอบ ASFV 
PCR คือ 99% ซ่ึงจะลดความเสี่ยงของ
ผลลบที่ผดิพลาด และสกุรทกุตวัไดร้บั
การทดสอบ หากมสีกุรที่ติดเช้ือ ASFV 
ควรแสดงอาการทางคลินกิในช่วงกกักัน 
15 วนั ซ่ึงเจา้หนา้ที่จะสามารถตรวจพบ
ได้

การขนส่ง

โอกาสที่สกุรที่ติดเช้ือ ASFV ทกุตวัจะไม่
แสดงอาการทางคลินกิหรอืตาย ขึ้นอยู่
กับ

1. ระยะเวลาในการขนสง่และ

2. ความไวในการตรวจจบัอาการทาง
คลินกิ

Low Medium

สกุรขนสง่เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง และเจา้
หนา้ที่ขนสง่คอยดูแลสกุรอยา่งใกลชิ้ด 
ขณะขึ้นรถ ระหวา่งการขนสง่ และเมื่อ
ออกจากรถ แตร่ะยะเวลาสัน้เกินไปส�าหรบั
สกุรที่เพิ่งติดเช้ือจะมีอาการทางคลินกิ

การกักสัตว์ 
ก่อนเข้า 
คอมพาร์ตเมนท์

โอกาสที่สกุรที่ติดเช้ือ ASFV อยา่งน้อย 
หนึ่งตวัที่ตรวจไม่พบอาการทางคลินกิ
ระหวา่งการกกัก่อนเขา้คอมพารต์เมนท์ 
ขึ้นอยูก่ับ

1. การตรวจวนิจิฉัยและความไวในการ
ตรวจจบัอาการทางคลินกิ

2. ประสิทธผิลของการกกัก่อนการขนสง่ 
มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ
และ

3. ระยะเวลากกัตวั

Negligible Low

สกุรจะไดร้บัการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ดใน
ช่วงกกักัน 15 วนัส�าหรบัอาการทาง
คลินกิใดๆ และจะถกูกกัแยกไวภ้ายใต้
มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพที่เข้ม
งวด สกุรทกุตวัไดร้บัการทดสอบ และ
ความไวของการทดสอบ ASFV PCR อยู่
ที่ 99% ซ่ึงจะช่วยลดความเสี่ยงของผล
ลบที่ผดิพลาดได้ หากมสีกุรที่ติดเช้ือ 
ASFV ควรแสดงอาการทางคลินกิในช่วง
กกักัน 15 วนั ซ่ึงเจา้หนา้ที่จะตรวจพบได้
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 ตารางที่ 8   ไดร้บัการประมาณความเสี่ยงโดยรวมส�าหรบัเสน้ทางความเสี่ยงสมมติที่เกี่ยวขอ้งกับ

การน�าเช้ือ ASFV เขา้มาในคอมพารต์เมนทโ์ดยสกุรที่มชีีวิต

ขัน้ตอนในเส้นทางความเสี่ยง
ประมาณความ

เสี่ยง
ความไม่
แน่นอน

ประมาณความ
นา่จะเป็นโดย

รวม
ความไม่แน่นอนโดยรวม

แหล่งที่มาของประชากรฝูงสกุร 
(ประเทศ/โซน)

Very low Low

แหล่งที่มาของฝูงสกุร Very low Low Very low Low

กลุ่มของสกุรที่จะขนส่ง Very low Low Very low Low

การกักสัตว์ที่ฟาร์มต้นทางก่อน
ขนส่ง

Negligible Low Negligible Low

การขนส่ง Low Medium Negligible Medium

การกักสัตว์ก่อนเข้า 
คอมพาร์ตเมนท์

Negligible Low Negligible Medium

โอกาสที่สกุรมีชีวิตที่ติดเช้ือ 
ASFV อย่างน้อยหนึ่งตัวจะถูกน�า
เข้าสู่คอมพาร์ตเมนท์ต่อปี

Negligible Low

การขยายไปยงัการประเมินการไดร้บัเช้ือ 
และผลที่ตามมา 

ค�าถามความเสีย่งการประเมินการไดร้ับ/สมัผัสเชือ้
และผลท่ีตามมาควรด�าเนินการในลักษณะเดียวกัน 
จ�าเป็นอย่างยิง่ท่ีการสมัผัสเชือ้ ASFV และเส้นทาง
ความเสี่ยงของผลท่ีตามมาจะต้องปรับให้เข้ากับ
แต่ละคอมพาร์ตเมนท์ แต่มีแนวโน้มว่ามีความ
คล้ายคลึงกันอย่างมากระหว่างคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF หลายๆ แห่ง ดังน้ันการตรวจสอบ
ตัวอย่างจากคอมพาร์ตเมนท์อ่ืนๆ ด้วยก็จะเป็น
ประโยชน์ ในสว่นน้ีของการประเมนิความเสีย่งยัง
จ�าเป็นต้องพัฒนาความเข้าใจภายในคอมพารต์เมนท์
ท่ีจะต้องมีการใช้มาตรการป้องกันเชื้อ (Bio-
containment) ท่ีมปีระสทิธิภาพ และการกีดกันทาง
ชวีภาพ (Bio-exclusion) ในมาตรการลดความเสีย่ง
ภายในคอมพาร์ตเมนท์ เพื่อให้ความเสี่ยงของการ
แพร่กระจายระหว่างหน่วยหรือหน่วยย่อยของ 
คอมพาร์ตเมนท์ สามารถจ�ากัดวงให้เล็กสุดได้ใน
กรณีท่ีมีไวรัสเข้าไปในส่วนใดส่วนหน่ึงของ 
คอมพาร์ตเมนท์ 

จากค�าถามเก่ียวกับความเสีย่งของการไดร้ับ/สมัผัส
เชือ้ และผลท่ีตามมาหมายเลข 1 เส้นทางเฉพาะ

ของคอมพาร์ตเมนท์ควรท่ีจะระบุจุดท่ีสุกรท่ีอยู่ 
ภายในคอมพาร์ตเมนท์อาจสัมผัสเชื้อและติดเชื้อ 
ASFV  ภาพที่ 10   แสดงตัวอย่างแผนภาพเส้นทาง
ความเสีย่งต่อ ASFV ท่ีรวมเส้นทางความเสีย่งจาก
การสัมผัสเชื้อและผลท่ีตามมาไว้ในแผนภาพเดียว 
ในตัวอย่างนี้ การเฝ้าระวังภายในคอมพาร์ตเมนท์ 
ส�าหรบัการติดเชือ้และอาการทางคลินิกอาจสามารถ
ตรวจพบสุกรที่ติดเชื้อใหม่ได้ก่อนที่จะสามารถแพร่
เชื้อ ASFV และไปสัมผัสกับสุกรที่ไวต่อการติดเชื้อ
ที่เลี้ยงไว้ในคอกหรืออาคารเดียวกัน แต่มีแนวโน้ม
ว่าจะไม่ไวเพียงพอต่อการป้องกันการสมัผัสเชือ้ สิง่
น้ีบ่งชี้ว่าสุกรท่ีติดเชื้อใหม่เหล่าน้ีมีแนวโน้มท่ีจะไป
สัมผัสสุกรท่ีไวต่อการติดเชื้อ ASFV ภายใน 
คอมพาร์ตเมนท์ และเน้นย�้าถึงความส�าคัญอย่าง
ยิ่งของการด�าเนินการตามมาตรการลดความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพก่อนท่ีจะน�าสุกรท่ีมีชีวิตเข้าไป
ในคอมพาร์ตเมนท์ 

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ



 ภาพที่ 10   ตวัอยา่งของการสัมผสัเช้ือ ASFV และแผนภาพเสน้ทางของผลที่ตามมา ภายหลงั 

การน�าสกุรที่มชีีวิตที่ติดเช้ือ ASFV เขา้มาในคอมพารต์เมนท์ 

 ภาพที่ 11   ตวัอยา่งแผนภาพเสน้ทางของผลที่ตามมาอยา่งงา่ย หลงัจากมกีารแพรก่ระจายของเช้ือ 
ASFV ระหวา่งสกุรภายในคอมพารต์เมนท์ 

มหีลายข้ันตอนท่ีไม่ได้แสดงไว้ในแผนภาพตัวอย่าง
น้ี ซึง่จะต้องระบุรายละเอียดดังกล่าวเพ่ือให้สามารถ
พัฒนามาตรการท้ังด้านการป้องกันเชื้อและการ
กีดกันทางชวีภาพท่ีลดความเสีย่งของการแพร่กระจาย
ระหว่างส่วนต่างๆ ของคอมพาร์ตเมนท์ ตัวอย่าง
เช่น หากน�าแม่สุกรสาวมาใช้เพ่ือทดแทน อาจน�า
เข้ามาในคอกแม่สุกรสาว แล้วค่อยเข้าไปในคอก
คลอด และหลังจากน้ันเข้าไปในคอกแม่สุกร 
หลังคลอด นอกจากน้ีลูกสุกรจะถูกย้ายไปยังคอก
หย่านม จากนั้นไปยังคอกสุกรรุ่น และคอกสุกรขุน 
เหล่าน้ีเป็นตัวแทนเส้นทางท่ีเชือ้ ASFV จะแพร่กระจาย
อยู่ภายในคอมพาร์ตเมนท์ ซึ่งจะต้องระบุในการ

ประเมินความเสี่ยง ซึ่งจะท�าให้สามารถพัฒนา
มาตรการการลดความเสี่ยงและการเฝ้าระวังแบบ
มีเป้าหมายได้ (targeted risk mitigation and 
surveillance measures) 

ตัวอย่างค�าถามท่ี 2 เก่ียวกับความเสี่ยงของผลท่ี
ตามมา  เน้นว่าผลติภณัฑส์กุรของคอมพาร์ตเมนท์
จะปนเปื้อนเชื้อหรือไม่ เส้นทางความเสี่ยงที่แสดง
ใน  ภาพท่ี 11  รวมถึงข้ันตอนท่ีมผีลท�าให้เชือ้ ASFV 
แพร่กระจายภายในคอมพาร์ตเมนท์ จะเป็นข้อมูล
ในการออกแบบการเฝ้าระวังของคอมพาร์ตเมนท์
เพื่อการตรวจจับเชื้ออย่างรวดเร็ว 

สกุรที่น�าเขา้มาใน 
คอมพารต์เมนท์

สกุรในฟารม์/คอกขุน สกุรในโรงฆา่สัตว์ ซาก

การตัดแตง่
ค�าถามความเสี่ยงของผลท่ีตามมา

ค�าถามที่ 2:
โอกาสที่ผลิตภณัฑ์สกุรอยา่งน้อยหนึ่ง

หนว่ยที่ออกจากคอมพารต์เมนทจ์ะ 
ปนเป้ือนดว้ยเช้ือ ASFV ต่อปี อันเป็นผล
มาจากการสัมผสัสกุรที่ติดเช้ือ ASFV ทัง้

ทางตรงหรอืทางอ้อม

สกุรที่น�าเขา้มาเขา้รวม
กลุ่มกับสกุรอื่นๆ ในคอก 
ในสว่นที่จัดไว้แฉพาะ
ภายในคอมพารต์เมนท์

ค�าถามความเสี่ยงของ 
การสัมผสัเช้ือ:

โอกาสที่สกุรทีไ่วต่อเช้ืออยา่งน้อย 

หนึ่งตวัจะสัมผสัเช้ือ ASFV ที่ยงัมชีีวิต 
อันเป็นผลมาจากการน�าสกุรที่ติดเช้ือ 

ASFV เขา้มา

ค�าถามความเสี่ยงของผลท่ีตามมา
ค�าถามที่  1:

โอกาสที่สกุรทีไ่วต่อเช้ืออยา่งน้อยหนึ่ง
ตวัจะติดเช้ือ ASFV อันเป็นผลมาจาก
การสัมผสักับเช้ือ ASFV ที่ยงัมชีีวิต

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF — 71



หลังจากการประเมนิความเสีย่งในการเข้ามาของเชือ้ 
ความเสีย่งของการสมัผัสเชือ้ และความเสีย่งของ
ผลกระทบท่ีตามมา ควรมกีารประมาณการความเสีย่ง
โดยรวมจากผลการประมาณความเสีย่งท้ังหมดโดย
ใช้เมทรกิซ์ท่ีแสดงใน  ตารางท่ี 6   ในการประเมนิ
ความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกับการจดัท�าคอมพาร์ตเมนท์ 
ASF ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวคือความน่าจะเป็น 
เน่ืองจากไม่มผีลทีต่ามมาอ่ืนใดท่ีน�ามาพิจารณา หาก

การประมาณความเสีย่งโดยรวมส�าหรบัค�าถามเก่ียว
กับความเสี่ยงแต่ละข้อจะต้องได้รับการตรวจสอบ
โดยพิจารณาว่าจะมกีารเปล่ียนแปลงมากน้อยเพียง
ใด หากการประมาณความเสี่ยงตามเส้นทางความ
เสีย่งน้ันเปล่ียนแปลงไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าว
อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมความ
เสีย่งภายนอกหรอืภายในคอมพาร์ตเมนท์ หรอืเป็น
ผลจากความไม่แน่นอนของการประมาณความเป็น
ไปได้แต่ละตัว การวเิคราะห์ความไวน้ีมคีวามจ�าเป็น
ส�าหรับการก�าหนดจุดหลักท่ีจะต้องให้ความส�าคัญ
ในการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพและระบบ
การเฝ้าระวังของคอมพาร์ตเมนท์

การประมาณความเสีย่งโดยรวมมคีวามจ�าเป็นส�าหรบั
ผู้รบัผลผลิตจากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF เพราะ
จะมีการระบุว่าต�่ากว่าระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้

ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีต้องการให้ผลท่ีตามมาประเภทอ่ืน
รวมเข้ากับค่าประมาณความน่าจะเป็น เช่น ผลกระ
ทบทางเศรษฐกิจจากการเข้ามาและการแพร่กระจาย
ของเชือ้ ASFV เมทรกิซ์ของการรวมความน่าจะเป็น
กับผลกระทบ (Likelihood – impact combination 
matrix) ใน  ตารางท่ี 9  สามารถน�ามาใช้ได้ [23; 71; 
75]

ผลการประมาณ 
ความนา่จะเป็นโดยรวม

การประเมินความเสี่ยง 

สูก่ารจดัการความเสี่ยง

 ตารางที่ 9   เมทรกิซ์ความนา่จะเป็นกับผลกระทบ (ปรบัปรุงจาก [23; 71; 75])

ผลกระทบ

คว
าม

น่า
จะ

เป
็น

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

หรือไม่ การน�าเสนอผลการวิเคราะห์ความไวจะ 
เป็นประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจในผลของ 
การประมาณการ ความเข้าใจในความส�าคัญของ
แต่ละข้ันตอนตามเส้นทางความเสี่ยงจะมีความ
ส�าคัญในกรณีท่ีเกิดการระบาดของ ASF ภายใน
คอมพาร์ตเมนท์และในการเตรียมการส�าหรับ
เหตุการณ์ดังกล่าว การประเมินความเสี่ยงควรมี
การระบุหน่วยหรอืหน่วยย่อยภายในคอมพาร์ตเมนท์ 
ท่ีจ�าเป็นต้องก�าหนดเป้าหมายส�าหรับการป้องกัน
เชือ้ท่ีเข้มงวดเป็นพิเศษ และมาตรการลดความเสีย่ง
ในการกีดกันออกทางชีวภาพด้วย รวมท้ังต้องการ
ความไวในระดับสูงของการเฝ้าระวังท่ีจะสามารถ
ตรวจจบัได้อย่างรวดเรว็ ซึง่มคีวามส�าคัญในการให้
ความมั่นใจกับผู้รับผลผลิตจากคอมพาร์ตเมนท์ว่า
ความเสี่ยงในการรับผลผลิตที่ติดเชื้อหรือปนเปื้อน
จะอยู่ที่หรือต�่ากว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ



บทบาทของการสรา้งแบบจ�าลอง 
แบบพลวตั

การพิจารณาท่ีส�าคัญส�าหรับการตรวจหา ASFV ตาม
เส้นทางความเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกับการแพร่กระจายโดยตรง
และโดยอ้อมระหว่างสกุร ได้แก่ ระยะเวลาแฝงของเชือ้ 
(latent period) ระยะเวลาการติดเชือ้ทีไ่มม่ีอาการและ
แสดงอาการ (asymptomatic and symptomatic 
infectious periods)  และเวลาจนกระทั่งเสียชีวิตใน
สกุรท่ีติดเชือ้ ตลอดจนความสามารถในการตรวจวนิิจฉัย
เพ่ือตรวจหาเชื้อ ASFV ควรจะตรวจสอบสิ่งท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา (พลวตั) ท่ีอยูใ่นกระบวนการ
เพ่ือการปรบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง และน�าเสนอ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีโดยใช้ผลลัพธ์จากการสร้างแบบ
จ�าลองแบบพลวตั เช่น ตัวอย่างท่ีแสดงใน  ภาพท่ี 12  สิง่
เหล่าน้ีจะให้ข้อมลูข้ันตอนในเส้นทางความเสีย่งซึง่ต้องการ
มาตรการกีดกันทางชีวภาพและการป้องกันเชื้อท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการลดความเสี่ยงทั้งภายนอก
และภายในคอมพาร์ตเมนท์ และก�าหนดพารามิเตอร์
ของความชกุท่ีออกแบบส�าหรบัการพัฒนาระบบเฝ้าระวงั
เพื่อการตรวจจับอย่างรวดเร็ว 

ความส�าคัญของลักษณะการแพรเ่ชื้อ ASFV สามารถ
แสดงได้โดยใช้แบบจ�าลองการผสมแบบสุ่มของ ASF 
(ASF stochastic homogeneous mixing model) ที่
น�ามาใช้ในแอปพลิเคชนั Epidemix App ท่ีเข้าถึงได้ฟรี  
ตัวอย่างท่ีน�าเสนอน้ีอิงจากสถานการณ์สมมติท่ีมกีารน�า
สุกรที่ติดเชื้อ ASFV หนึ่งตัวเข้าไปในโรงเลี้ยงที่มีสุกร
ที่ไวตอ่เชื้อ 99 ตัว [76] นี่คือสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
บรบิทของค�าถามท่ี 1 เก่ียวกับความเสีย่งจากการสมัผัส
และความเสี่ยงของผลท่ีตามมา พารามิเตอร์การแพร่
เชื้อของแบบจ�าลองนี้ถูกก�าหนดเป็นค่าตาม Guinat et 
al [37; 38] แบบจ�าลองน้ีด�าเนินการซ�า้ 10 ครัง้ ผลการ
จ�าลองระบุว่าประมาณ 7 วันหลังจากการน�าสุกรที่ติด
เชื้อ ASFV เข้ามา สุกรตดิเชือ้ที่น�าเข้ามาจะตาย และ
หลังจากนั้นสุกรจะติดเชื้อจ�านวนเฉลี่ยประมาณ 8 ตัว 
( ภาพที่ 12a ) พารามิเตอร์ที่สนใจในการจ�าลองนี้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยงส�าหรับ 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF คือระยะเวลาท่ีต้องใช้จนกว่า
ระบบเฝ้าระวงัจะสามารถตรวจพบการติดเชือ้ได้ เมือ่น�าสกุร
มีชีวิตท่ีติดเชื้อเพียงตัวเดียวเข้าไปในคอมพาร์ตเมนท์ 
ในขณะท่ีระบบสามารถตรวจพบไวรสัในสกุรตัวเดียวได้
ประมาณ 4 วัน และมีอาการทางคลินิกตั้งแต่ 5 ถึง 12 
วันหลังการติดเชื้อ  ระบบเฝ้าระวังจึงไม่น่าจะสามารถ
ตรวจพบสัตว์ท่ีติดเชื้อหรือมอีาการทางคลินิกสองสาม
ตัวแรกได้  ภาพที่ 12b  และ  ภาพที่ 12c  แสดงจ�านวน

สัตว์ท่ีเสียชีวิตท่ีเป็นไปได้ (ควรสังเกตโดยพนักงาน) 
และจ�านวนสัตว์ติดเชื้อ (ควรตรวจพบโดยการตรวจ
วนิิจฉัยระดับโมเลกุล) ตามล�าดับ ผู้วจิยัคาดว่าประมาณ 
10 วันหลังการน�าสุกรที่ติดเชื้อเข้ามา จะมีสุกรติดเชื้อ
ในฝูงจ�านวนสะสมเฉลี่ย 10 ตัว (ระหว่าง 10–90%: 1 
ถึง 42 ตัว) และตาย 2 ตัว (ระหว่าง 10–90%: สุกร 0 
ถึง 12 ตัว) ตัวเลขที่สอดคล้องกันส�าหรับ 15 วันหลัง
การน�าสกุรติดเชือ้เข้ามา คือจ�านวนสะสมเฉล่ียของสกุร 
35 ตัว (ระหว่าง 10–90%: 2 ถึง 72 ตัว) และจ�านวน
สะสมเฉลีย่ของสกุรตาย 10 ตัว (ระหว่าง 10–90%: 1 
ถึง 34 ตัว)  ภาพที่ 12d  แสดงให้เห็นว่าภายใน 10 วัน 
จะมจี�านวนวนัท่ีสกุรติดเชือ้สะสมเฉล่ีย 20 วนั (infectious 
pig days) โดยมีช่วงระหว่าง (10-90%: 0 ถึง 92) และ
ใน 15 วัน จ�านวนวันทีสุ่กรติดเชื้อเฉลี่ยสะสม 93 วัน 
(ระหว่าง 10–90%: 1 - 278 วัน) ตัวเลขหลังนี้แสดงถึง
การแพร่กระจายของไวรัสใน 10 ถึง 15 วันแรกหลัง
การน�าสกุรติดเชือ้เข้ามา และเน้นถึงความจ�าเป็นในการ
ตรวจพบการติดเชื้อภายใน 10 วันหลังจากการน�าสุกร
เข้ามา แต่นี่หมายความว่า ในส่วนของระบบเฝ้าระวังที่
ใช้ห้องปฏบัิติการ ขนาดตัวอย่างท่ีใช้ในการวนิิจฉัยด้วย
วธีิการทางชวีโมเลกุล จะต้องมขีนาดใหญ่พอท่ีจะตรวจ
พบสุกรท่ีติดเชื้อได้ประมาณ 1 ตัวในกลุ่มประชากร
ประมาณ 100 ตัวภายใน 5 วันหลังจากการน�าเชื้อเข้า
มา ท้ังน้ีการเฝ้าระวงัโรคทางคลินิกอาจไม่สามารถตรวจ
พบสัตว์หน่ึงตัวท่ีเสียชีวิตจากโรคน้ี นอกเหนือไปจาก
การตาย 'ปกติ' ในประชากรน้ัน ข้อสรุปจากตัวอย่าง
แบบจ�าลองน้ีคือการตรวจจับเชื้อ ASFV ในระยะ 10 
หรอืไปถึง 15 วนัแรกจะยาก น่ันหมายถึงว่าแต่ละหน่วย
หรือหน่วยย่อยภายในคอมพาร์ตเมนท์ท่ีดูแลสุกรท่ีมี
ชีวิตจะต้องมีมาตรการป้องกันเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อ 
ASFV ไปยังหน่วยหรือหน่วยย่อยอื่นๆ ในกรณีทีม่ีเชื้อ
เข้ามา ซึ่งแตกต่างจากมาตรการกีดกันทางชีวภาพซึ่ง
มกัจะเป็นจดุเน้นของโปรแกรมความปลอดภัยทางชวีภาพ 

การจ�าลองข้างต้นสามารถใช้เพ่ือทดสอบสถานการณ์
ต่างๆ เกี่ยวกับขนาดกลุ่ม จ�านวนสัตว์ติดเชื้อทีน่�าเขา้
มา หรือสมมติฐานท่ีแตกต่างกันเก่ียวกับพารามิเตอร์
ของแบบจ�าลอง แนะน�าให้น�าโครงสร้างและความสมัพันธ์
ระหว่างหน่วยหรอืหน่วยย่อยภายในคอมพาร์ตเมนท์มา
พิจารณาด้วย
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 ภาพที่ 12   แบบจ�าลองแบบพลวัตของ ASF (ASF dynamic simulation)

แบบจ�าลองแบบพลวัตของ  
ผลศึกษาจากกลุ่มย่อยที่มีสุกร
ไม่เคยสัมผัสเช้ือ 99 ตัว เมื่อ
น�าสุกรที่ติดเช้ือ ASFV ตัวหนึ่ง
เข้าไป 

ดังแสดงในภาพ  a  ) จ�านวน
เฉลี่ยของสัตว์ในระยะเวลาแฝง
ของเช้ือ ระยะเวลาการติดเช้ือที่

ไม่มีอาการ ติดเช้ือแล้วแสดง
อาการ จนตายตามระยะเวลา  
ในภาพ  b  ) จ�านวนสุกร
ตายสะสม ตามระยะเวลา และ
ค่ามัธยฐานของการตายราย
วัน ในภาพ  c  ) จ�านวน
สะสมของสุกรที่ติดเช้ือตาม
ระยะเวลา และในภาพ  d  ) 
จ�านวนสะสมของสุกรที่ติดเช้ือ
ตามระยะเวลา แบบจ�าลองได้
ท�าซ�้ า 10 ครัง้
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แนวทางส�าหรับโปรแกรม 
การจัดท�าคอมพาร์ตเมนท์ ASF 
ระดับชาติ

ภาคผนวก 4

ภ  าคผนวกน้ีน�าเสนอเน้ือหาท่ีจะ
ต้องพิจารณาเมื่อพัฒนากรอบ
การก�ากับดูแลโปรแกรมการจัดท�า 
คอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาติ 
(ในที่นี้จะเรียกว่า 'โปรแกรม') รวม

ถงึตวัเลอืกบางอยา่งทีค่วรจะหารอืกนัระหวา่งผูม้สีว่น
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบโปรแกรมการจดัท�าคอมพาร์ตเมนท์ ASF 
ระดับชาติ ควรพิจารณาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกรอบการ
ก�ากับดูแลของโปรแกรมและกรอบการก�ากับดูแลอ่ืนๆ 
ส�าหรบัแผนเตรยีมความพร้อมส�าหรบั ASF เช่น แผนการ
เฝ้าระวัง ASF ระดับชาติ และแผนฉุกเฉินระดับชาติ
เมื่อเกิดการระบาดของ ASF ซึ่งแผนฉุกเฉินนี้ควรได้
รบัการแก้ไขเพ่ือให้มคีวามต่อเน่ืองของการด�าเนินงาน
ของคอมพาร์ตเมนท์ท่ีปลอด ASF แม้จะเป็นช่วงระหว่าง
การระบาดของ ASF (เช่น การอนุญาตเคล่ือนย้ายสตัว์) 

โปรแกรมควรได้รบัการพัฒนาโดยความร่วมมอืระหว่าง
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีท้ังภาครฐัและเอกชน ด้วยการปรกึษา
หารือกันอย่างกว้างขวาง ประเด็นเรื่องการคืนทุนและ
การแสดงความสนใจในทุกระดับจะต้องได้รับการ
พิจารณาและตกลงกันไว้ล่วงหน้า การอนุมติัข้ันสดุท้าย
ของกรอบการก�ากับดูแลของโปรแกรม ข้ึนอยู่กับ 
หน่วยงานเก่ียวข้องในภาครัฐ และ/หรือนิติบุคคล/ 
ภาคการเมืองที่ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน

   	ภาพที่	13	 น�าเสนอองค์ประกอบต่างๆ ที่
ประกอบเป็นโปรแกรม เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดท�ากรอบการก�ากับดูแล องค์ประกอบหลักจะ
น�าเสนอในรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารส่วนนี้

ด้านสัตวแพทย์จะเป็นผู้ให้การรับรองในท้ายท่ีสุด 
และเป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบในภาพรวม อย่างไร
ก็ตามความมุ่งมั่นของภาคเอกชนก็ส�าคัญต่อ 
ความส�าเร็จด้วยเช่นกัน การปรึกษาหารือในตอน
แรกควรมจีดุมุง่หมายเพ่ือก�าหนดทิศทางโดยท่ัวไป
ของโปรแกรม รวมถึงวัตถุประสงค์ของโปรแกรม 
ซึ่งสามารถรับรองโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังหมด 
ใน PPP 
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 ภาพที่ 13   กรอบการก�ากับดูแลทัว่ไปที่จะพิจารณาเมื่อก�าหนดโปรแกรมการจัดท�าคอมพารต์เมนท์ 
ASF ในระดับชาติ

บทบาทและ 
ความรบัผดิชอบ

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

การระบุบทบาท

การระบุความรับผิดชอบ

โปรแกรมควรก�าหนดบทบาทที่แตกต่างกันขึ้นมาก่อน 
แล้วจงึก�าหนดองค์กรให้กับแต่ละบทบาท บทบาทต่างๆ 
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี และโครงสร้างการก�ากับดูแลเสนอ
ไว้ใน 	ภาพที่	14	  ใช้เป็นจุดเริ่มต้น องค์กรที่รับผิดชอบ
แต่ละบทบาทอาจแตกต่างกันไปข้ึนอยูกั่บการพิจารณา
เฉพาะประเทศ

g  สถาบันตามกฏหมาย: บทบาทน้ีต้องด�าเนินการ
โดยหน่วยงานสัตวแพทย์ตามท่ีก�าหนดโดย OIE 
ใน Article 4.5.8. ของ Terrestrial Code บทบาท 
อื่นๆ อาจมีความยืดหยุ่นได้มากกว่า และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียควรตัดสินใจว่าองค์กรใดจะรับผิดชอบ
แต่ละบทบาท

g  ผู้ดูแลโปรแกรม: โปรแกรมอาจบริหารงานโดย
หน่วยงานสัตวแพทย์ หรือบทบาทน้ีอาจถูกมอบ
หมายให้กับองค์กรภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องหรอืบรษิทั
เอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้

g ผูต้รวจประเมนิคอมพาร์ตเมนท์: บทบาทน้ีสามารถ
ด�าเนินการโดยหน่วยงานสัตวแพทย์ หรือผู้ตรวจ
ประเมินท่ีได้รับการรับรอง เช่นสัตวแพทย์ท่ีมี

คุณสมบัติตามที่ก�าหนด หรือบริษัทที่ท�าการตรวจ
ประเมินโดยเฉพาะ ภายใต้การดแูลของหน่วยงาน
สัตวแพทย์

g ผูป้ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์: บทบาทน้ีด�าเนิน
การโดยบริษัทหรือองค์กรอ่ืนท่ีเป็นเจ้าของ 
คอมพาร์ตเมนท์ ซึ่งมักจะเป็นนิติบุคคล แต่ก็อาจ
เป็นหน่วยงานภาครฐัในกรณีท่ีคอมพาร์ตเมนท์น้ัน
เป็นของทางราชการ

g ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย: การตรวจตัวอย่าง
เพ่ือการวินิจฉัย ASFV ควรด�าเนินการโดยห้อง
ปฏบัิติการท่ีได้รบัมอบหมายอยา่งเป็นทางการ ซึง่
อาจเป็นห้องปฏบัิติการของรฐัและ/หรอืห้องปฏบัิติ
การเอกชนท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้าน
สตัวแพทย์ วธีิการท่ีใช้ส�าหรบังานวนิิจฉัยน้ีควรเป็น
ไปตาม Chapter 3.8.1. ของ Terrestrial Manual

 ส่วนต่อไปน้ีจะสรปุความรบัผิดชอบท่ีต้องพิจารณา
ส�าหรับแต่ละบทบาท 

โปรแกรมการจัดท�าคอมพารต์เมนท์ ASF ระดับชาติ

1
บทบาทและ 

ความรบัผดิชอบ

2
นโยบายและ 
ขัน้ตอน

3
มาตรฐานของ

ประเทศ

วตัถปุระสงคข์องโปรแกรม ระบบการเฝ้าระวงั 
ASF ของประเทศ

แผนฉกุเฉินระดับชาติ 
เมื่อเกิดการระบาดของ 
ASF 

คอมพารต์เมนท์ A
คู่มือการปฏิบัตงิาน A

4
การอบรมและการสื่อสาร

คอมพารต์เมนท์ B
คู่มือการปฏิบัตงิาน B
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 ภาพที่ 14   ตวัอยา่งบทบาทตา่งๆ ในโปรแกรมการจัดท�าคอมพารต์เมนท์ ASF ระดับชาติ และองคก์ร

ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

การระบุความรับผิดชอบ

สถาบันตามกฏหมาย

ควรพิจารณาสิ่งต่อไปน้ีเมื่อก�าหนดความรับผิดชอบ
ของสถาบนัตามกฎหมาย

g การก�ากับดูแลท่ัวไปและความรับผิดชอบส�าหรับ
โปรแกรม

g การรับรองมาตรฐานระดับชาติของโปรแกรม โดย
ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการ
ทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระดับชาติเหล่าน้ี
เป็นประจ�า

g อ�านาจสงูสดุในการอนุญาต ระงับ คืนสถานะ และ
เพิกถอนสถานะปลอด ASF ของคอมพาร์ตเมนท์ท่ี
อยู่ในโปรแกรม 

g ความรับผิดชอบในการให้การยอมรับโปรแกรม
ระดับสากล

v  ประเทศผู้ส่งออกควรเจรจากับหน่วยงานสัตวแพทย์ของ
ประเทศผู้น�าเข้าเพื่อให้การรับรองโปรแกรม

v ประเทศผู้น�าเข้าควรเจรจากับหน่วยงานสัตวแพทย์ของ
ประเทศผู้ส่งออกเพ่ือให้ทราบถึงโปรแกรมการจัดท�า 
คอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาติของตนเองภายใต้หลัก
การตอบแทนซึ่งกันและกัน 

v การจดัการการรบัรองการส่งออกส�าหรบัสนิค้าท่ีมต้ีนก�าเนิด
จากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF (ข้อบังคับทีเ่ก่ียวข้องกับ

ใบรับรองการส่งออกอาจจ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพ่ือ
การรบัรองผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF)

g ความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลการเฝ้าระวัง
ภายนอกและภายในของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด 
ASF ตามโปรแกรม

g การก�ากับดูแลโดยตรง/การก�ากับดูแลห้องปฏิบัติ
การวินิจฉัยที่ด�าเนินการตรวจวินิจฉัย ASF

v  การอนุมัติห้องปฏิบัติการท่ีได้รับมอบหมายอย่างเป็น 
ทางการซึ่งสามารถให้การสนับสนุนด้านการวินิจฉัยแก่
คอมพาร์ตเมนท์ต่างๆ ส�าหรับการตรวจตัวอย่างเพื่อการ
เฝ้าระวงั ASF เช่น ห้องปฏบัิติการภาครฐัและ/หรอืเอกชน 
(ซึง่อาจต้องมกีารแก้ไขกฎระเบียบในประเทศท่ีไม่อนุญาต
ให้ท�าการทดสอบดังกล่าวในปัจจุบัน)

v การก�ากับดูแลกิจกรรมการประกันคุณภาพ เช่น การทดสอบ
ความช�านาญโดยห้องปฏิบัติการอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 

v การก�าหนดการตรวจยืนยันส�าหรับตัวอย่างท่ีไม่เป็นลบท่ี
ห้องปฏิบัติการอ้างอิง

g   การก�ากับดูแลโดยตรงของผู้ดูแลโปรแกรม

v  การอนุมัติ SOP ของผู้ดูแลโปรแกรม

v การตรวจประเมินอย่างสม�่าเสมอ

สถาบันตามกฏหมาย

ผูดู้แลโปรแกรม

ห้องปฏิบัตกิารที่
ได้รบัมอบหมาย
อยา่งเป็น
ทางการ

ผูป้ระกอบการ
คอมพารต์เมนท์

ก�ากับดูแล

สง่ตวัอยา่งไปที่

ผูต้รวจประเมิน
คอมพารต์เมนท์

หนว่ยงานสตัวแพทย์ 
(Veterinary Authority, VA)

VA หรอืหนว่ยงานเอกชน

ห้องปฏิบัติ
การเอกชน/

ภาครฐัที่ 
ได้รบัการ

รบัรองจาก 
VA

VA หรอืผูต้รวจ
ประเมินทีไ่ด้รบั

การรบัรอง
(เช่น บรษิัทที่

เช่ียวชาญเฉพาะ 
สัตวแพทย์ที่

คณุสมบัติครบ)

บรษิัทหรอืองคก์ร
อื่นๆ ที่ด�าเนินการ 
คอมพารต์เมนท์

ปลอด ASF
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g  ทบทวนและปรบัปรงุโปรแกรมอย่างสม�า่เสมอตาม
ความเหมาะสม

g การรบัรองและการสือ่สารการเปล่ียนแปลงโปรแกรม
ไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

ผู้ดูแลโปรแกรม

ควรพิจารณาสิ่งต่อไปน้ีเมื่อก�าหนดความรับผิดชอบ
ของผู้ดูแลโปรแกรม

g การออกแบบและการประยุกต์ใช้ SOP ของผู้ดูแล
โปรแกรม โดยสรปุนโยบายและข้ันตอนท่ีต้องปฏบัิติ
ตามเพื่อให้เป็นไปตามบทบาท

g การประเมินเบ้ืองต้นของผู้สมัครคอมพาร์ตเมนท์
ที่ปลอด ASF 

g การก�ากับดูแลคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ที่มีอยู่ 
รวมถึงการประเมนิซ�้าและการเปล่ียนแปลงสถานะ
ของคอมพาร์ตเมนท์

g การสื่อสารเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสถานะของ
คอมพาร์ตเมนท์กับสถาบันตามกฎหมาย ผู้ตรวจ
ประเมิน และผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ 

g การเผยแพร่และการรักษาบันทึกท่ีสาธารณชนเข้า
ถึงได้ของคอมพาร์ตเมนท์ท่ีลงทะเบียนในโปรแกรม
และสถานะปัจจุบัน

g การก�ากับดูแลโดยตรงของผู้ตรวจประเมิน 
คอมพาร์ตเมนท์

v ให้การรับรองผู้ตรวจประเมิน

v ให้การรับรอง SOPs ส�าหรับผู ้ตรวจประเมิน 
คอมพาร์ตเมนท์ 

v การตรวจประเมินอย่างสม�่าเสมอ 

g การรกัษาบันทึกท่ีเป็นปัจจบัุนของท่ีต้ังของสถานท่ี
ที่เกี่ยวข้องกับสุกรทั้งหมดในประเทศ เพื่อให้ผู้ขอ 
รับรองคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ด�าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ 

g การสื่อสารเมื่อเกิดความสงสัย ASF ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จ�ากัดเฉพาะผลการตรวจวินิจฉัย ASF ที่ไม่เป็น
ลบต่อสถาบนัตามกฎหมาย ผู้ตรวจประเมิน และ
ผู้ประกอบการคอมพารต์เมนท์

ผู้ตรวจประเมินคอมพาร์ตเมนท์ 

ผู้ตรวจประเมินคอมพาร์ตเมนท์ต้องมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้า (เช่น ISO 17020) และ
ได้รับการข้ืนทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ด�าเนินการ
ตรวจประเมินคอมพาร์ตเมนท์โดยสถาบันตามกฎหมาย 

รายการต่อไปน้ีควรพิจารณาในการมอบหมายความ 
รับผิดชอบให้กับผู้ตรวจประเมินคอมพารต์เมนท์

g คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน

g การขึ้นทะเบียนกับสถาบนัตามกฎหมาย

g การใช้ SOPs ส�าหรบัผู้ตรวจประเมนิคอมพาร์ตเมนท์ 
ท่ีระบุข้ันตอนการปฏบัิติเพ่ือให้เป็นไปตามบทบาท

g ตรวจประเมนิแต่ละคอมพาร์ตเมนท์เทียบกับคู่มือ
การปฏิบัติงาน

g การสบืสวนและติดตามการไม่ปฏบัิติตามข้อก�าหนด

g การสือ่สารผลการตรวจประเมนิแก่ผู้ดูแลโปรแกรม
และผู้ประกอบการคอมพารต์เมนท์ 

ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ 

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์มี
ดังต่อไปนี้

g ประกอบธุรกิจผลิตสุกร (หรือผลิตภัณฑ์สุกร) แบบ
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

v การยื่นค�าร้องขอสถานะคอมพาร์ตเมนท์โดยส่งเอกสารที่
เกีย่วข้องทัง้หมด รวมทัง้คูม่อืปฏบิตักิารคอมพารต์เมนท์ 
(ดู ภาคผนวก 10 เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการพัฒนาคู่มอื
นี้)

v รักษามาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีจ�าเป็นของ
คอมพาร์ตเมนท์ 

v การเฝ้าติดตามโรคและการรายงานข้อสงสยัเก่ียวกับ ASF 
อย่างทันท่วงทีต่อผู้ดูแลโปรแกรม

v การจัดฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องและเหมาะสมแก่พนักงานท่ี
ท�างานในคอมพาร์ตเมนท์

v การตรวจประเมนิภายในของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 
เทียบกับกับคู่มือปฏิบัติการ

ที่ เกี่ยวข้องกับการดูแลโปรแกรม

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ



ห้องปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเป็นทางการ

รายการต่อไปน้ีควรพิจารณาเมื่อมอบหมายความรับ
ผิดชอบให้กับห้องปฏิบัติการท่ีได้รับมอบหมายอย่าง
เป็นทางการส�าหรับ ASF

g การทดสอบวนิิจฉัย สอดคล้องกับ Chapters 1.1.5., 

1.1.6. และ 3.8.1. ของ OIE Terrestrial Manual 
ส�าหรับตัวอย่างเพ่ือการเฝ้าระวังท่ีผู้ประกอบการ
คอมพาร์ตเมนท์ส่งมาตรวจ ASF โปรแกรมการจดั
ท�าคอมพาร์ตเมนท์ ASF ระดับชาตคิวรก�าหนดว่า

ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการทดสอบอย่างไร 

g การสื่อสารผลการทดสอบ ASF ที่ไม่เป็นลบไปยัง
ห้องปฏบัิติการอ้างอิงและการจดัเตรยีมการทดสอบ
เพื่อยืนยันภายหลัง

g การสื่อสารผลการทดสอบอย่างสม�่าเสมอกับ 
สถาบันตามกฎหมาย ผู้ตรวจประเมนิคอมพาร์ตเมนท์ 
และผู้ประกอบการ

g การเข้าร่วมในการทดสอบความช�านาญเป็นประจ�า

g การสร้างกลไกท่ีจ�าเป็นกับห้องปฏิบัติการอ้างอิง
อื่นๆ เพื่อแบ่งปันวัสดุ

นโยบายและขัน้ตอน
ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลโปรแกรม

นโยบายและขั้นตอนทีเ่กีย่วขอ้งกับการดแูลโปรแกรม 
ควรจดัท�าเป น็เอกสาร SOPs อยา่งเป น็ทางการ โดย
พจิารณาถงึสิง่ตอ่ไปนี้

g การเข้าร่วมในโปรแกรม

v เกณฑ์คุณสมบัติ เช่น ข้อก�าหนดด้านใบอนุญาตหรือการ
รับรอง โดยค�านึงถึงมาตรฐานแห่งชาติ

v ข้อพิจารณาเฉพาะส�าหรับผู ้สมัครประกอบการ 
คอมพารต์เมนทแ์บบหลายสถานที่

v ข้ันตอนส�าหรบัผู้สมคัรประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ปลอด 
ASF ผู้ประกอบการขอสถานะคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 
และจัดเตรียมค�าแนะน�าในการสมัครและเอกสาร 

v ข้ันตอนและระยะเวลาส�าหรับผู้ดูแลโปรแกรมเพ่ือจัดการ
ใบสมัครเหล่านี้

g การจัดการสถานะ ASF ของคอมพาร์ตเมนท์

v   การประเมินเบ้ืองต้นของผู้สมัครผู ป้ระกอบการ 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

v ทบทวนคู่มือปฏบิตังิานกับมาตรฐานแห่งชาติ

v ทบทวนผลการตรวจประเมนิเบื้องต้น

v ค�าแนะน�าในการให้สถานะคอมพาร์ตเมนท์ การติดตาม
สถานะ ASF แก่ผู้สมัครท่ีประสบความส�าเร็จ (แม้ว่า
ผู้ดูแลโปรแกรมเป็นผู้ท�าการประเมนิ แต่ผู้มอี�านาจใน
การให้สถานะคอมพาร์ตเม้นท์ยังคงเป็นสถาบันตาม
กฎหมาย)

v   ประเมนิสถานะ ASF ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ซ�า้
อกีครั้ง (เช่น เป็นระยะ เฉพาะกิจ และกรณีฉุกเฉิน)

v เงื่อนไขและเหตุผลในการระงับหรือเพิกถอนสถานะ 
คอมพาร์ตเมนท์ และนัยของเหตุการณ์เหล่าน้ีในแง่ของ
ใบรับรองการส่งออก

v เงือ่นไขการคืนสถานะปลอด ASF ภายหลังการระงบัสถานะ
คอมพาร์ตเมนทแ์ละการจัดหาแบบฟอร์มการสมัครใหม่

v เงื่อนไขและเหตุผลในการเพ่ิมหรือลบส่วนประกอบจาก/
ไปยังคอมพาร์ตเม้นท์ปลอด AFS ท่ีมอียูแ่ละข้อก�าหนด
ของแบบฟอร์มการแก้ไข

v กฎท่ีอนุญาตให้ผู้ประกอบการคอมพารต์เมนทส์ามารถ
อุทธรณ์ค�าตัดสินของผู้ดูแลโปรแกรมได้

v การสื่อสารเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสถานะ ASF ใน
ประเทศไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

v การสื่อสารการแก ้ไขการเฝา้ระวงัใดๆ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่างๆ

v ประกาศสถานะปลอด ASF อย่างเป็นทางการส�าหรับ 
คอมพารต์เมนทป์ลอด ASF ทีส่มคัรเขา้โปรแกรม
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เกี่ยวกับการตรวจประเมินคอมพาร์ตเมนท์

เกี่ยวกับแผนฉุกเฉินและการตอบสนองกรณีฉุกเฉิน

การตรวจประเมินภายนอก  
(โดยผูต้รวจประเมนิคอมพารต์เมนท)์

ควรมกีารบันทึกนโยบายและข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ตรวจประเมนิภายนอกของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด AFS 
ท�าเป็นเอกสารไว้ องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องควรได้รับ
การก�าหนดเป็นมาตรฐานใน SOP ส�าหรับผู้ตรวจ
ประเมนิคอมพารต์เมนท ์ควรพิจารณารายการต่อไปน้ี:

g    การให้การรับรองผู้ตรวจประเมินคอมพาร์ตเมนท์ 

v คุณสมบัติที่หน่วยงานตามกฎหมายก�าหนด;

v การลงทะเบียนกับหน่วยงานตามกฎหมาย;

v ขั้นตอนการอนุมัติ

g    ข้ันตอนและระยะเวลาการตรวจประเมิน 
คอมพาร์ตเมนท์

v เวลาและช่วงเวลาของการตรวจประเมิน: การประเมิน 
เบ้ืองต้นของผูส้มคัรคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF การตรวจ
ประเมนิซ�า้เป็นระยะ การสมคัรใหม่หลังจากถูกระงบัสถานะ

v ลักษณะของการตรวจประเมนิ: การมส่ีวนร่วมในการทบทวน
เอกสารแบบบนโต๊ะ (desktop-based) ความถ่ีของการ
ตรวจเยีย่ม การเลือกสถานท่ีในการตรวจเยีย่มแบบมาด้วย
ตนเอง

นโยบายและข้ันตอนท่ีเก่ียวข้องกับการวางแผนฉุกเฉิน
และการตอบสนองฉุกเฉินควรจัดท�าเป็นเอกสาร ควร
พิจารณารายการต่อไปนี้:

g    บทบาทและความรับผิดชอบของผูป้ระกอบการ 
คอมพารต์เมนท์ ผู้ดูแลโปรแกรม และหน่วยงาน
ตามกฎหมายเก่ียวกับการวางแผนฉุกเฉินและการ
ตอบสนองฉุกเฉิน

g    ผูป้ระกอบการคอมพารต์เมนทจ์ะต้องยืน่แผนเตรยีม
ความพร้อม โดยเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการปฏิบัติ
งานของคอมพาร์ตเมนท์ ในระหว่างข้ันตอนการ
ออกแบบของโปรแกรม อย่างน้อยองค์ประกอบ
เหล่าน้ีบางส่วนควรได้รบัการก�าหนดมาตรฐานและ
เป็นทางการในระดับโปรแกรม

v การเรียบเรียงและประเมินผลรายงานการตรวจประเมนิ
ภายใน

v เกณฑ์การตรวจประเมนิและรายการตรวจสอบ ตามคู่มือ
การปฏิบัติงานของคอมพาร์ตเมนท์

v การสืบสวนและติดตามการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด

v การสือ่สารผลการตรวจประเมนิไปยงัผู้ดูแลโปรแกรมและ
ผู้ปฏิบัติการคอมพารต์เมนท์

การตรวจประเมินภายใน 
(โดยผู้ประกอบการ 
คอมพาร์ตเมนท์)

ข้ันตอนและความถ่ีของการตรวจประเมนิภายในอาจ
เป็นมาตรฐานและเป็นทางการในระดับโปรแกรม 
ควรปรกึษาผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณา
ว่าข้ันตอนดังกล่าวควรเป็นทางการในระดับใดใน
ระดับโปรแกรม และความยดืหยุน่เท่าใดท่ีผู้ประกอบ
การคอมพารต์เมนทค์วรได้รบัอนุญาต ไม่ว่าในกรณี
ใด กระบวนการตรวจประเมนิภายในจะต้องส่งโดย
ผู้ประกอบการคอมพารต์เมนท ์ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของ
คู่มือการปฏิบัติการคอมพารต์เมนท์

g    ข้ันตอนและระยะเวลาส�าหรบัการวางแผนฉุกเฉิน:

v การจัดการการละเมิดความปลอดภัยทางชีวภาพ (เช่น 
การระบาดของโรคติดเชื้ออื่นภายในคอมพาร์ตเมนท์)

v การจดัการการเปล่ียนแปลงในความเสีย่งจากการสมัผัส 
เชือ้ ASF ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 

g    ข้ันตอนและระยะเวลาส�าหรับการตอบสนองฉุกเฉิน
ในกรณีของ:

v การเกิดขึ้นของกรณีท่ีน่าสงสัยของ ASF ภายใน 
คอมพาร์ตเมนท์

v การเกิดข้ึนของกรณีท่ีได้รับการยืนยันของ ASF ภายใน
คอมพาร์ตเมนท์

v การเกิดข้ึนของเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดซึ่งคุกคามความ
สมบูรณ์ของคอมพาร์ตเมนท์ (เช่น ภัยธรรมชาติ)

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ



โครงสร้างทั่วไป

ความปลอดภัยทางชีวภาพที่จ�าเพาะต่อ ASF 

การก�าหนดมาตรฐานระดับชาติ มีเกณฑว์ัตถุประสงค์
เพ่ือแจ้งการประเมินคู่มือการปฏิบัติงานท่ียื่นโดยผู้
สมัครคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF และการตัดสินใจ
ว่าจะให้สถานะของคอมพาร์ตเมนท์หรือไม่ มาตรฐาน
แห่งชาติสนับสนุนการก�ากับดูแลอย่างต่อเน่ืองของ 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF โดยหน่วยงานด้าน
สัตวแพทย์ และให้การรับรองแก่คู่ค้าด้านพื้นฐานทาง
กฎหมายส�าหรับโปรแกรม ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน 
OIE ท่ีเก่ียวข้อง แนวทางท่ัวไปต่อไปน้ีควรพิจารณา
เมื่อก�าหนดมาตรฐานแห่งชาติ:

g    ควรอยูบ่นพ้ืนฐานของวทิยาศาสตร์ โดยมหีลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจัดท�าเป็นเอกสาร

g    ควรใหข้้อก�าหนดข้ันต�า่ท่ีคาดหวงัจากคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF ในแง่ของเสาหลักสามประการ:

v ความปลอดภัยทางชีวภาพจ�าเพาะต่อ ASF

v การเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์

v การระบุตัวสตัวแ์ละการตรวจสอบย้อนกลับของสัตว์ท่ีมี
ชีวิตและผลิตภัณฑ์

การจัดต้ังคอมพาร์ตเมนท์ตามแนวคิดของการใช้
มาตรการรกัษาความปลอดภัยทางชวีภาพเพ่ือสร้างการ
แบ่งแยกระหว่างประชากรย่อยของสัตว์ เพ่ือสร้าง
ประชากรย่อยที่ปลอดโรค แนวทางเฉพาะต่อไปนี้ควร
พิจารณาเมื่อก�าหนดมาตรฐานความปลอดภัยทาง
ชีวภาพแห่งชาติ:

g    ควรอิงตามลักษณะทางระบาดวิทยาเฉพาะของ 
ASF

g    ควรใหแ้นวทางและรวมข้อก�าหนดท่ีชดัเจนส�าหรบั
การแยกประชากรกลุ่มย่อยท้ังทางกายภาพและ
ทางการท�างานจากแหล่งท่ีเป็นไปได้ของ ASFV ซึง่
หมายความว่ามาตรฐานระดับชาติควรระบุข้อก�าหนด
ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงเพ่ือระบุเส้นทางท่ี
เป็นไปได้ทั้งหมดส�าหรับการน�าเชื้อ ASFV เข้ามา
ในคอมพาร์ตเมนท์

 

มาตรฐานแหง่ชาติ  

g    มาตรฐานแห่งชาติควรพิจารณาข้อก�าหนดข้ันต�่า
ในแต่ละเสาหลักส�าหรบัโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้ันตอน 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

g    ควรค�านึงถึงประเภทของระบบการผลิตและสนิค้า
โภคภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่จะซื้อขาย ซึ่งจะมีสิทธิ์
ลงทะเบียนในโปรแกรมการจดัต้ังคอมพารต์เมนท์ 
ASF ระดับชาติ (เช่น การผลิตเน้ือสกุร บริษัท 
พันธุศาสตร์สุกร)

g    ความยดืหยุน่ในการด�าเนินการตามมาตรฐานแห่ง
ชาติควรได้รับอนุญาต โดยมีเงื่อนไขว่าผลการ
ประเมินความเสี่ยงของคอมพารต์เมนทน้ั์นเป็นท่ี
ยอมรบัของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีท่ีเก่ียวข้อง ตัวอย่าง
เช่น มาตรฐานอาจระบุเฉพาะผลลัพธ์ท่ีเป็น 
เป้าหมาย (มาตรฐานท่ีอิงตามผลลัพธ์) หรืออาจ
ระบุแนวทางปฏิบัติท่ียอมรับได้และไม่สามารถ
ยอมรับได้ท้ังหมด (มาตรฐานท่ีอิงตามปัจจัยท่ี 
น�าเข้า)

g    ควรเน้นที่เสน้ทางการน�าเชือ้เขา้มาและการสมัผัส
เชือ้เพ่ือให้แน่ใจว่ามาตรการรักษาความปลอดภัย
ทางชีวภาพมีประสิทธิภาพต่อเชือ้ ASFV โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจในระดับสูงใน
กรณีที่ไม่มี ASFV ในคอมพาร์ตเมนท์

g    ควรจดัการกับความเสีย่งของการน�าเชือ้ ASFV เข้า
มา เช่นเดียวกับความเสีย่งจากการแพร่กระจายใน
ประเทศ หากการระบาดของ ASF เกิดขึ้นอีก

g    ควรอ้างถึงกฎระเบียบท่ีบังคับใช้และก�าหนดข้อ
ก�าหนดเพิ่มเติมอย่างชัดเจน

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF — 81



การเฝ้าระวังสุขภาพสัตวใ์นคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 

การระบุตัวสัตว์และการตรวจสอบย้อนกลับ
ของสัตว์มีชีวิตและผลผลิต

ควรพิจารณารายละเอียดต่อไปน้ีเมือ่ก�าหนดมาตรฐาน
ระดับชาติส�าหรับการเฝ้าระวังภายใน (เช่น ใน 
คอมพาร์ตเมนท์):

g    ควรใหแ้นวทางว่าการเฝ้าระวังภายในของ 
คอมพาร์ตเมนท์น้ันสามารถรบัประกันการตรวจจบั
อย่างรวดเรว็ได้อย่างไร หาก ASFV เข้าสูก่ลุ่มย่อย
ของสัตว์ภายในคอมพาร์ตเมนท์ และให้หลักฐาน
เพียงพอว่าปลอด ASF

g    อาจเป็นแบบท่ีข้ึนกับผลลัพธ ์(output-based) ก�าหนด
ว่าการเฝ้าระวงัต้องบรรลุผลอะไร หรอือิงจากสิง่น�า
เขา้ (input-based) ก�าหนดว่าต้องด�าเนินกิจกรรม
การเฝ้าระวงัอะไรบ้าง

แนวทางเฉพาะต่อไปน้ีควรพิจารณาเมือ่ก�าหนดมาตรฐาน
แห่งชาติส�าหรับการระบุตัวสัตวแ์ละการตรวจสอบ 
ย้อนกลับ ทั้งในและนอกคอมพาร์ตเมนท์

g    ควรร ่างข ้อก�าหนดส�าหรับผู ้ประกอบการ 
คอมพาร์ตเมนท์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า:

v ผู้ประกอบการยังคงควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ 
คอมพาร์ตเมนท์อย่างต่อเนื่อง

v ความสมบูรณ์ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF จะยังคง
อยู่ตลอดเวลา

v สามารถตรวจสอบสินค ้าโภคภัณฑ ์ ท่ีมาจาก 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ได้อย่างรวดเร็วตลอด 
ห่วงโซ่อุปทาน ในกรณีท่ีตรวจพบ ASFV ในสถานท่ีภายใน
คอมพาร์ตเมนท์ การเรียกคืนสินค้าท่ีเก่ียวข้องจะต้องมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล ในกรณีท่ีมกีารเปล่ียนสถานะ 
ASF ภายนอกคอมพาร์ตเมนท์ จะต้องป้องกันไม่ให้สนิค้า
ท่ีเก่ียวข้องสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ภายนอกคอมพาร์ตเมนท์
เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน

g    ควรปฏิบัติตามข้อบังคับการระบุตัวสัตว์และการ
ตรวจสอบย้อนกลับที่บังคับใช้อยู่

g    ตัวอย่างผลลัพธ์ ได้แก่ ระดับความไวของการเฝ้า
ระวังที่ควรจะบรรลุ และเวลาสูงสุดที่ยอมรับได้
ส�าหรบัการตรวจจบัอย่างรวดเรว็ ควบคู่ไปกับระดับ
ความเชื่อมั่น

   แนวทางต่อไปส�าหรับการเฝ้าระวังภายใน 
ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด AFS 
ดู ภาคผนวก 8 และ ภาคผนวก 9

   สองตัวอย่างมาตรฐานแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับ
การน�าสุกรมีชีวิตเขา้มาและการเฝ้าระวัง
ภายในในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF แสดง
ไว้ใน 	ภาพที่	15	 และ 	ภาพที่	16	 ตามล�าดับ 
ประเภทของมาตรฐานและความยืดหยุ่น
ส�าหรับทางเลือกอื่นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตกลงร่วมกันควรสะท้อนให้เห็นในระดับ 
รายละเอียดรวมอยู่ในมาตรฐานแหง่ชาติ

g    ควรระบุข้อก�าหนดในการระบุตัวตนและการ 
ตรวจสอบย้อนกลับส�าหรับสัตว์ท่ีบรรจุใน 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF เช่นเดียวกับสัตว ์
หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ท่ีมาจากสถานท่ีใน 
คอมพาร์ตเมนท์ (เช่น น�้าเชื้อ ผลิตภัณฑ์จากสุกร)

g    ข้อก�าหนดในการตรวจสอบย้อนกลับอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับความปลอดภัยทางชวีภาพ (เช่น แหล่งท่ีมาของ
ส่วนผสมอาหารสตัว์) ได้รบัการกล่าวถึงอย่างดีท่ีสดุ
ในมาตรฐานความปลอดภัยทางชวีภาพระดับประเทศ

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ



 ภาพที่ 15   ตวัอยา่งมาตรฐานชาติที่เกี่ยวขอ้งกับการน�าสกุรมชีีวิตเขา้มาในคอมพารต์เมนท์ปลอด ASF  

 ภาพที่ 16   ตวัอยา่งมาตรฐานชาติที่เกี่ยวขอ้งกับการเฝ้าระวงัภายในคอมพารต์เมนท์ปลอด ASF 

มาตรฐานที่ขึ้นกับผลลัพธ ์

ข้อก�าหนดด้านโครงสร้าง:

Î  สถานที่กักกันสัตว์ ให้ปฏิบัติตาม 

ข้อก�าหนดส�าหรับสิ่งอ�านวยความสะดวก
ที่เกี่ยวข้อง

ข้อก�าหนดด้านขัน้ตอน:

Î  สุกรมีชีวิตที่น�าเข้าคอมพาร์ตเมนท์ต้อง
ปลอดเช้ือ ASFV

ข้อก�าหนดด้านเอกสาร:

Î  มีการเก็บรักษาบันทึกที่เพียงพอส�าหรับ
ตรวจสอบความสอดคล้องของการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานนี้

มาตรฐานที่ขึ้นกับผลลัพธ ์

ข้อก�าหนดด้านขัน้ตอน:

ระบบเฝ้าระวังภายในให้:

Î  ความมั่นใจ 99% ว่าเช้ือ ASFV ไม่มีอยู่
ในคอมพาร์ตเมนท์ ที่มีการออกแบบความ
ชุกในระดับตัวสุกรเท่ากับ 5% และการ
ออกแบบความชุกระดับโรงเรือนเท่ากับ 
1%  

Î  ความมั่นใจ 95% ว่าจะตรวจพบการติด
เช้ือภายใน 15 วันหลังจากมีเช้ือเข้ามา

ข้อก�าหนดด้านเอกสาร:

Î  มีการเก็บรักษาบันทึกที่เพียงพอส�าหรับ
ตรวจสอบความสอดคล้องของการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานนี้

มาตรฐานที่ขึ้นกับสิ่งน�าเข้า

ข้อก�าหนดด้านโครงสร้าง:
Î  สุกรจะอยู่ในโรงเรือนที่ปิดมิดชิดตลอดช่วงกักกัน
Î  ทางเข้าสถานที่กักกันมีป้ายชัดเจนว่าห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาต

ข้อก�าหนดด้านขัน้ตอน:
Î  สุกรมีชีวิตต้องมาจากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 
Î  สุกรมีชีวิตซ่ึงไม่ได้มาจากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF จะไม่ถูกน�า
เข้าไปในคอมพาร์ตเมนท์โดยตรง

Î  สุกรมีชีวิตซ่ึงไม่ได้มาจากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF จะถูกกักกัน
เป็นเวลา 30 วัน ต้องมีผลการตรวจ ASF เป็นลบก่อนน�าเข้าไปใน
คอมพาร์ตเมนท์ โดยใช้การตรวจ Real-time PCR ของตัวอย่าง 
oral swab

ข้อก�าหนดด้านเอกสาร:
Î  บันทึกทัง้หมดจะถูกเก็บไว้ส�าหรับสุกรมีชีวิตแต่ละตัวที่น�าเข้ามาใน 
คอมพาร์ตเมนท์ โดยมีรายละเอียด:
– �ระบุฟาร์มต้นทาง
–  จ�านวนสัตว์ในชุดนัน้
–  วันที่เข้าและปล่อยจากการกักกัน�

มาตรฐานที่ขึ้นกับสิ่งน�าเข้า

ข้อก�าหนดด้านขัน้ตอน:

การเฝ้าระวังภายในขึ้นอยู่กับการทดสอบไวรัสในสุกรที่พบว่าตายหรือ
ถูกท�าให้ตายเพื่อเหตุผลด้านสุขภาพ:

Î  สกุรสองตัวแรกที่ตายด้วยอาการที่สอดคล้องกับ ASF ในแต่ละ
สัปดาห์และในแต่ละโรงเรือนจะถูกสุ่มตัวอย่าง

Î  เก็บตัวอย่างม้ามภายใน 24 ช่ัวโมงหลังตาย

Î  ตัวอย่างได้รับการทดสอบโดยวิธี Real-time PCR

ข้อก�าหนดด้านเอกสาร:

Î  บันทึกการตายรายวันถูกเก็บรักษาไว้ที่แต่ละโรงเรือน โดยระบุ
จ�านวนสุกรที่พบตายหรือท�าให้ตายด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ วันที่ 
และประเภทการตาย ตามมาตรฐานการระบุการตายที่ก�าหนดไว้
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การฝึกอบรมและ 
การสื่อสาร 

โปรแกรมควรครอบคลุมสิง่ต่อไปนี้:

g    การฝึกอบรมภายในองค์กรต่างๆ เพื่อให้บุคลากร
ท้ังท่ีมีอยู่และท่ีเพ่ิงได้รับคัดเลือกมาสามารถท�า
หน้าท่ีของตนได้ส�าเรจ็ การฝึกอบรมฟ้ืนความรูค้วร
พิจารณาจัดเป็นประจ�า

g    การสื่อสารระหว่างองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
โปรแกรม:

v ภายใต้สภาวะท่ีเป็นกิจวตัร (เช่น การเปล่ียนแปลงวธีิปฏบัิติ
ในการจัดการซึ่งอาจส่งผลต่อสถานะปลอดโรคของ 
คอมพาร์ตเมนต์ โดยผูป้ระกอบการคอมพารต์เมนทจ์ะ
รายงานไปยังผู้ดูแลโปรแกรม ผลการตรวจประเมนิจะถูก
รายงานโดยผู้ตรวจประเมนิของคอมพารต์เมนทต่์อผู้ดูแล
โปรแกรม รายงานโปรแกรมประจ�าจะถูกรวบรวมเป็นราย
เดือนโดยผู้ดูแลโปรแกรมรายงานตอ่หน่วยงานตามกฎหมาย)

v ในสถานการณ์ฉุกเฉิน (เช่น การแจ้งเตือนทันทีเก่ียวกับ
การละเมดิความปลอดภัยทางชวีภาพจะถูกรายงานโดยผู้
ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ต่อผู้ดูแลโปรแกรม)

g    การสือ่สารระหว่างหน่วยงานสตัวแพทย์ของประเทศ
ผู้ส่งออกและหน่วยงานสตัวแพทย์ของประเทศผู้น�า
เข้าเพื่อส่งเสริมโปรแกรม เจรจาการยอมรับ และ
สื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

g    การบ�ารงุรกัษาเอกสารโปรแกรมท่ีเป็นปัจจบัุนและ
เข้าถึงได้ต่อสาธารณะ รวมถึงเกณฑ์คุณสมบัติ 
มาตรฐานระดับประเทศ และรายการคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF ท้ังหมด เอกสารน้ีมุง่เป้าไปท่ีผู้ประกอบการ
ที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการลงทะเบียน
และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีในประเทศผู้น�าเข้าท่ีต้องการ
ประเมินโปรแกรมเป็นหลัก

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.

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ



รายการตรวจสอบ 
ความปลอดภัยทางชีวภาพตามผลลัพธ์ 
ส�าหรับคอมพาร์ตเมนท์ 
ปลอด ASF

ภ  าคผนวกน้ีน�าเสนอรายการ
ต ร ว จสอบ เ พ่ื อ ป ร ะ เ มิ น
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด  
ASF จะต้องปรบัให้เข้ากับแต่ละ

ประเทศและคอมพาร์ตเมนท์ท่ีสนใจ ตามหลักการของ
แนวทางท่ียดึตามผลลัพธ์ การวดัผลนอกเหนือจาก
ท่ีก�าหนดในรายการตรวจสอบอาจถือเป็นทางเลือก
ด้วยเหตุผลท่ีเหมาะสม โดยทีพ่วกเขาบรรลุผลลัพธ์

ที่คาดหวัง นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือออนไลน์ เช่น 
Biocheck.ugent  ซึ่งเป็นแนวทางในการประเมิน
ความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสุกร สามารถ
ใช้เพ่ือเสริมแต่ไม่สามารถแทนท่ีแนวทางท่ีอธิบาย
ไว้ในแนวทางปฏิบัติน้ี เน่ืองจากไม่ได้ออกแบบมา
เพื่อแก้ไขปัญหาความเสี่ยงเฉพาะ

   รายการตรวจสอบสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก 
OIE website

ภาคผนวก 5
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ภ  าคผนวกน้ีแสดงรายการหลักเกณฑ์
ท่ัวไปท่ีประเทศผู้ส่งออก ประเทศ
ผู้น�าเข้า ผู้ตรวจประเมนิ และภาค
เอกชนจะพิจารณาเมือ่ด�าเนินการ
ประเมินเพ่ืออนุมัติผู้ขอรับรอง

คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
หลักการท่ัวไปเป็นแนวทางส�าหรับวัตถุประสงค์ใน
การประเมินคอมพาร์ตเมนท์ และควรปรับให้เข้า
กับบริบทของประเทศท่ีเฉพาะเจาะจงและลักษณะ
ของคอมพาร์ตเมนท์

ขอบเขต เกณฑ์

การก�ากับดูแล
และควบคุม 
คอมพารต์เมนท์

►	 มีกรอบการก�ากับดูแลส�าหรับโปรแกรมการจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์	ASF	ระดับชาติ
—	ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	(PPP)	บทบาทและความรับผิดชอบตามล�าดับของฝ่ายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์	ASF	นั้นได้รับการระบุอย่างชัดเจน	(ผู้อ่านจะอ้างถึงรายการตรวจสอบของ	OIE	เกี่ยวกับการใช้งาน
จริงของการจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์)	

►	 อ�านาจ	องค์กร	และโครงสร้างพื้นฐานของคอมพารต์เมนทแ์ละสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง	(เช่น	ห้องปฏิบัติการ)	ได้รับ
การจัดท�าเป็นเอกสารอย่างชัดเจนตาม	Chapter 3.1.	ของ	Terrestrial Code	ตัวอย่างมีอยู่ใน	 ภาพที่	14 	ของ	ภาคผนวก 4 
ส�าหรับการอ้างอิง	การประเมินสัตวแพทย์บริการของประเทศสามารถด�าเนินการได้ตาม	Chapter 3.2.	ของ	Terrestrial Code 
และ	the	OIE	Performance	of	Veterinary	Services	(PVS)	Tool

►	 การก�ากับดูแลอย่างเป็นทางการของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด	ASF	จะด�าเนินการโดยหนว่ยงานสตัวแพทยภ์าครัฐ
—	มีการก�ากับดูแลที่เหมาะสมส�าหรับปัจจัยที่มีความส�าคัญต่อการบ�ารุงรักษาคอมพาร์ตเมนท์	(เช่น	แนวทางปฏิบัติในการ

จัดการ,	ความปลอดภัยทางชีวภาพ,	การเฝา้ระวัง	การตรวจสอบย้อนกลับ	และความสามารถของสตัวแพทยบ์รกิาร)
—	หนว่ยงานสตัวแพทยป์ระเมินคอมพาร์ตเมนท์เป็นประจ�า	เพื่อพิจารณามาตรการป้องกันเพิ่มเติมที่จ�าเป็นเพื่อให้มั่นใจใน

ความสมบูรณ์ของคอมพาร์ตเมนท์
—	หนว่ยงานสตัวแพทยร์ับรองว่าผลิตภัณฑ์ของคอมพาร์ตเมนท์นั้นปลอด	ASF	และเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ทางการค้า

ระดับประเทศ	/	ระหว่างประเทศ
—	หน่วยงานสัตวแพทย์มีอ�านาจสูงสุดในการอนุมัติ	ระงับ	และ/หรือเพิกถอนการรับรองของคอมพาร์ตเมนท์	
—	หนว่ยงานสตัวแพทยท์�าให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด	ASF		สามารถเข้าถึงได้โดย

ง่ายส�าหรับคู่ค้า
►	 มีกลไกการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอกเพื่อติดตามการปฏิบัติตามของผูป้ระกอบการคอมพารต์เมนทอ์ย่างต่อเนื่อง

ด้วยกรอบการก�ากับดูแลส�าหรับโปรแกรมการจดัตั้งคอมพารต์เมนท์	ASF	แห่งชาติ	และข้อก�าหนดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	(เช่น	
แนวทางปฏิบัติในการจัดการ	ความปลอดภัยทางชีวภาพ	การเฝา้ระวังและการตรวจสอบย้อนกลับ)

►	 มีคู่มือการปฎบิตักิารที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์	นอกเหนือจากขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน	(SOPs)

การระบุ 
ตัวสัตว์ และ
ระบบการตรวจ
สอบย้อนกลับ

►	 หน่วยงานสัตวแพทย์ปรึกษาหารือกับภาคเอกชนรับผิดชอบด้านประสิทธิภาพของระบบการระบุตัวสตัวแ์ละการตรวจสอบยอ้น
กลบั

►	 วิธีการระบุตัวสัตว์	(เป็นตัวหรือกลุ่ม)	และระบบตรวจสอบย้อนกลับได้รับการระบุและจัดท�าเป็นเอกสารอย่างชัดเจนทั้งในและ
นอกคอมพารต์เมนท์

►	 ระบบการระบุตัวสตัวแ์ละการตรวจสอบย้อนกลับที่คอมพาร์ตเมนท์น�ามาใช ้	สอดคล้องกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ก�าหนดไว้ใน	
Chapters 4.2.	และ	4.3.,	และ	Article 4.5.3.,	ส�าหรับระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัใน	Terrestrial Code	รวมทั้ง	Chapters 
5.10.	ถึง	5.12.	on	animals	and	animal	products	intended	for	export

►	 ระบบตรวจสอบย้อนกลับมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
—	ข้อมูลชุดเกี่ยวกับสัตว์
—	ที่มาและการเคลื่อนย้ายของสัตว์และสินค้าที่เกี่ยวข้อง

►	 การเคล่ือนย้ายของสัตว์ทั้งหมด	(รวมถึงการเคลื่อนย้ายภายในและภายนอก)	จะถูกบันทึกและรับรองโดยหน่วยงานสัตวแพทย์
เมื่อจ�าเป็น

►	 ระบบตรวจสอบย้อนกลับสามารถตรวจสอบได้ว่าสุกรและผลิตภัณฑ์สุกรมีต้นก�าเนิดจากคอมพาร์ตเมนท์ปลอด	ASF	และ/หรือ
น�าเข้ามาในคอมพาร์ตเมนท์

►	 ควรมีการตรวจสอบย้อนกลับของปัจจัยการผลิตอื่นๆ	ในห่วงโซ่อุปทานเนื้อสกุร	(เช่น	อาหาร	ยารักษาโรค	และวัคซีน) 
นอกเหนือจากสุกร

►	 มีกลไกการตรวจประเมินส�าหรับระบบตรวจสอบย้อนกลับทั้งหมดภายในและนอกคอมพาร์ตเมนท์

ภาคผนวก 6

เกณฑ์การประเมิน

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ
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แผนความ
ปลอดภัยทาง
ชีวภาพ

►	 แผนความปลอดภัยทางชีวภาพที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานสัตวแพทย์ก�าลังด�าเนินการอยู่
►	 แผนความปลอดภัยทางชีวภาพสอดคล้องกับ	Article 4.4.3.	และ	4.5.3.	ของ	the	Terrestrial Code
►	 แผนความปลอดภัยทางชีวภาพระบุถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง:

—	ค�าจ�ากัดความที่ชัดเจน	(ซึ่งรวมถึงค�าอธิบายของประเภท)	ของคอมพาร์ตเมนท์	
—	ค�าอธิบายเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพทั่วไปภายใต้การท�างานของส่วนประกอบต่างๆ	ซึ่งสามารถ

แสดงด้วยแผนภาพ	แผนผังล�าดับงาน	หรือวิธีการอื่นๆ	เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชิงหน้าที่
—	ค�าอธิบายของเส้นทางความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นส�าหรับการน�า	ASFV	เขา้มาและจุดควบคุมวกิฤตเพื่อป้องกันการน�าเขา้มา

นั้นๆ
—	ค�าอธิบายของปัจจัยทางกายภาพหรือเชิงพื้นที่	และปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานที่อาจส่งผลต่อสถานะความปลอดภัยทาง

ชีวภาพของคอมพารต์เมนท์
—	ค�าอธิบายของการติดตามและทบทวนขั้นตอนอย่างสม�่าเสมอ	ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเส้นทาง

ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
—	ค�าอธิบายของมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพที่น�ามาใช้ที่จุดควบคุมวกิฤตเพื่อจัดการความเสี่ยงในการน�าเชื้อ	ASFV	

เข้ามาผ่านเส้นทางความเสี่ยง
►	 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานส�าหรับการด�าเนินการตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพด้วยโปรแกรมตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามข้อก�าหนด	(CMP)	ที่สอดคล้องกัน
►	 มีแผนฉุกเฉินส�าหรับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสถานะ	ASF
►	 มีกลไกการตรวจประเมิน	รวมถึงการทบทวนและปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างสม�่าเสมอ	และเพื่อตรวจ

สอบว่ามีการละเมิดมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพหรือไม่
►	 มีกลไกการรายงานต่อหน่วยงานสัตวแพทย์ในกรณีที่มีการละเมิดความปลอดภัยทางชีวภาพ	(ส�าหรับรายละเอียดเฉพาะ	ผู้อ่าน

จะอ้างถึงรายการตรวจสอบของ	OIE	เกี่ยวกับการใช้งานจริงของการจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์	[1]

การเฝ้าระวัง

►	 มีระบบเฝ้าระวังส�าหรับการจัดตั้งคอมพาร์ตเมนท์	ภายใต้การดูแลของหน่วยงานสัตวแพทย์
►	 มีการเฝ้าระวังที่จ�าเป็นในระดับชาติอย่างเหมาะสม	และมีขั้นตอนส�าหรับการสอบสวนและการรายงานกรณีที่ต้องสงสัยและได้

รับการยืนยันว่าเป็น	ASF
►	 มีความรู้และความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับ	ASF	ทั้งภายในและภายนอกคอมพาร์ตเมนท์	รวมทั้งในสุกรป่าหรือสุกรเรร่อ่น
►	 กิจกรรมการเฝ้าระวังที่ด�าเนินการเป็นไปตามหลักการที่ระบุไว้ใน	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�าคัญของระบบเฝ้าระวังของคอมพาร์ตเมนท์	ตามรายละเอียดในรายการตรวจสอบของ	OIE	เกี่ยวกับการใช้

งานจริงของการจดัตั้งคอมพารต์เมนท์
►	 ความไวของการเฝ้าระวังภายในและภายนอกของคอมพาร์ตเมนท์	ได้รับการปรับอย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่

สอดคล้องกัน
►	 อ�านาจสูงสดุเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการรายงานโรค	การควบคุมโรค	และการรับรองสัตวแพทย์ส�าหรับการค้าระหว่าง

ประเทศจากคอมพารต์เมนท์	อยู่ภายใต้หน่วยงานสัตวแพทย์ภาครัฐ

ความสามารถ
ของห้อง 
ปฏิบัตกิาร
วินิจฉัย

►	 การทดสอบตัวอย่างด�าเนินการในห้องปฏิบัติการที่ก�าหนดอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน	OIE	ส�าหรับการประกัน
คุณภาพตามที่ก�าหนดไว้ใน	Chapter 1.1.5.	ของ	Terrestrial Manual

►	 วิธีการและขั้นตอนการทดสอบในห้องปฏิบัติการส�าหรับ	ASF	เป็นไปตามค�าแนะน�าใน	Chapter 3.8.1.	โดยมีการตรวจสอบที่
เหมาะสมตามที่ก�าหนดไว้ใน	Chapter 1.1.6.	ของ	Terrestrial Manual

►	 ตัวอย่างที่มีผลการทดสอบ	ASFV	เป็นบวกจะต้องได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ	OIE	ห้องปฏิบัติการอ้างอิง
ระดับประเทศ	หรือห้องปฏิบัติการอ้างอิงอื่นๆ	หากเหมาะสม

►	 มีขั้นตอนที่เป็นระบบและระบบการรายงานอย่างรวดเร็วต่อหน่วยงานสัตวแพทย์เพื่อแจ้งผลการทดสอบอย่างทันท่วงทีและ
สม�่าเสมอ

►	 หน่วยงานสัตวแพทย์มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสามารถของห้องปฏิบัติการวินิจฉัย:
—	รายชื่อห้องปฏิบัติการที่ก�าหนดอย่างเป็นทางการส�าหรับการทดสอบและยืนยันผลการทดสอบ
—	ความสามารถของห้องปฏิบัติการแต่ละแห่งในการปฏิบัติตามข้อก�าหนดการเฝ้าระวัง
—	ประเภทของการทดสอบที่ใช้ส�าหรับการตรวจจับ	ASFV
—	ปริมาณของตัวอย่างที่สามารถจัดการได้ในการทดสอบแต่ละครั้ง
—	ขั้นตอนและวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมคุณภาพ
—	ขั้นตอนการรายงานผลการทดสอบทั่วไปและการรายงานผลบวกอย่างรวดเร็ว

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF — 87

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_zoning_compartment.htm
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https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_notification.htm
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/3.08.01_ASF.pdf
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/1.01.06_VALIDATION.pdf


การตอบสนอง
กรณีฉกุเฉินและ
การแจ้งเตือน

►	 มีระบบการตรวจจับที่รวดเร็วซึ่งสามารถตรวจจับการน�า	ASFV	เข้าสู่คอมพารต์เมนท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที
►	 มีแผนฉุกเฉินซึ่งระบุการด�าเนินการที่จะด�าเนินการหากมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ	เกิดขึ้นในคอมพาร์ตเมนท์	เพื่อป้องกัน

การแพร่กระจายของ	ASFV	ต่อไป
►	 มีระบบการรายงานส�าหรับผูป้ระกอบการคอมพารต์เมนทเ์พื่อแจ้งหน่วยงานสัตวแพทย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใดๆ	ที่

ระบุไว้ในคอมพารต์เมนท์
►	 หน่วยงานสัตวแพทย์มีขั้นตอนและมาตรการส�าหรับสถานการณ์ต่อไปนี้:

—	กรณี	ASF	ที่ต้องสงสัยหรือได้รับการยืนยันในคอมพาร์ตเมนท์	
—	การละเมิดความปลอดภัยทางชีวภาพ	โดยไม่ค�านึงถึงเคสสงสัย	ASF
—	การเปลี่ยนแปลงสถานะ	ASF	นอกคอมพาร์ตเมนท์

การจัดท�า
เอกสาร

►	 เอกสารประกอบของคอมพาร์ตเมนท์แสดงหลักฐานที่ชัดเจนถึงการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ	การเฝ้าระวัง	การตรวจ
สอบย้อนกลับ	และแนวทางการจัดการที่ก�าหนดไว้นั้นถูกน�าไปใช้อย่างมีประสิทธิผลและสม�่าเสมอ	รวมถึงมาตรการในการแก้ไข
การไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด

►	 เอกสารที่จ�าเป็นซึ่งสอดคล้องกับ	Article 4.5.4.	ของ	Terrestrial Code	สามารถใช้ได้ตามความเหมาะสม
►	 มีรายงานสุขภาพสัตว์พื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพของประชากรย่อยของสัตว์ในคอมพาร์ตเมนท์	ซึ่งอาจมีการปรับปรุงเป็นประจ�า

เพื่อสะท้อนสถานการณ์ด้านสุขภาพสัตว์ล่าสุด
►	 ระยะเวลาในการจัดเก็บบันทึกในคอมพาร์ตเมนท์มีความสมเหตุสมผลและมีการระบุอย่างชัดเจน
►	 มคีวามโปร่งใสในการบันทกึเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับคอมพาร์ตเมนท์ทั้งหมด	และบันทึกที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงได้โดย

ง่ายส�าหรับการตรวจประเมินโดยหน่วยงานด้านสัตวแพทย์

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ
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* ตัวอย่างกระบวนการตรวจประเมินและกระบวนการก�าหนดโปรแกรมการตรวจประเมิน

Î  ระบุวัตถุประสงค์และขอบเขตการ
ตรวจประเมิน

Î  รวบรวบข้อมูลพื้นฐาน (เช่น แผนความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ)

Î  ระบุขอบเขตของการประเมิน

Î  ระบุวิธีการตรวจประเมินและมาตรฐานที่ใช้
Î  สร้างโปรแกรมการตรวจประเมิน*

Î  เลือกคณะผู้ตรวจประเมิน

Î  แจ้งให้ทราบเรื่องการตรวจประเมิน

การประชุมก่อนการตรวจประเมิน ร่วมกับ
ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ 

การประชุมหลงัการตรวจประเมิน

Î  รวบรวมหลกัฐานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคใ์นการตรวจประเมิน

Î  สงัเกตกระบวนการของคอมพารต์เมนทใ์น
ระหว่างปฏิบัติงาน

Î  ทบทวนเอกสาร 

Î  ทบทวนกระบวนการท�างาน 

Î  ท�าการสัมภาษณ์

Î  ประเมินการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัย
ทางชีวภาพ
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Î  รายงานและสื่อสารผลการตรวจ
ประเมิน

Î  สง่รา่งรายงานเพื่อให้แสดงความคิดเห็น

Î  ระบุปฏิบัติการแกไ้ขที่จ�าเป็น

Î  รบัแผนปฏิบัติการแกไ้ข

Î  มอบรายงานการตรวจประเมินฉบับสุดท้าย
ใหก้ับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

Î  ทบทวนและด�าเนินการแกไ้ขที่จ�าเป็น
Î  ตรวจสอบขัน้ตอนการท�างานและการท�า
เอกสารใหม่

Î  ด�าเนินการแกไ้ขแผนปฏิบัติการตามความ
เหมาะสม

Î  ก�ากับดูแลและประเมินการด�าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง

Î  พิจารณาการปฏิบัติที่จ�าเป็นหากแผนปฏิบัติ
การท่ีจ�าเป็นไม่สามารถด�าเนินการได้จนเป็น
ที่น่าพอใจ 

Î  ระบผุูม้อี�านาจ 
ของแผนการ 
ตรวจประเมิน

Î  ระบวุตัถปุระสงคแ์ละ
ขอบเขตของโปรแกรม
การตรวจประเมิน

Î  ระบบุทบาทและความ
รับผดิชอบ

Î  ระบทุรัพยากร
Î  ก�าหนดวธิกีารและขัน้
ตอนการปฏบิตัิงาน
มาตรฐานส�าหรับการ
ตรวจประเมิน

Î  ก�าหนดตารางการ
ตรวจประเมิน

Î  ประเมนิผูต้รวจ
ประเมิน

Î  จดัท�ารายการตรวจ
ประเมนิเพือ่ใช ้ ในการ
ตรวจประเมิน

Î  กจิกรรมตรวจประเมนิ

Î  ด�าเนนิการตดิตาม
และทบทวนโปรแกรม
การตรวจประเมิน
อยา่งตอ่เนือ่ง

Î  ระบโุอกาสในการ
ปรับปรงุ

Î  อัพเดทโปรแกรม
ตรวจประเมินตาม
ความจ�าเป น็เพือ่การ
ปรับปรงุอยา่ง 
ตอ่เนือ่ง

 การวางแผน 

 การประเมนิ 

 การตรวจตดิตาม�

คณะผู้ตรวจประเมินและผู้ประกอบการ 
คอมพาร์ตเมนท์ 
Î หารือกันเรื่องแผนการตรวจประเมิน
Î ขอข้อมูล 
Î อธิบายเวลาและทรัพยากร

คณะผู้ตรวจประเมินและผู้ประกอบการ 
คอมพาร์ตเมนท์
Î หารือกันเรื่องผลการตรวจประเมิน
Î  ไขข้อสงสัยและข้อกังวล 
Î  หารือแผนปฏิบัติการแกไ้ขข้อบกพร่อง

หนว่ยงานรฐั

โปรแกรมการตรวจประเมนิควรก�าหนดขึน้ตามกระบวนการตอ่ไปนี:้

สถานประกอบการ

การด�าเน นิการ

การก�ากับดูแล 
และทบทวน

ภาคผนวก 7
 ภาพที่ 17   ตวัอยา่งแผนภาพของกระบวนการตรวจประเมินที่เป็นไปได้ [80-82]

�รายงานการตรวจประเมนิ�
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ภาคผนวก 8

หลักการทัว่ไปในการเฝ้าระวัง 
ที่เกี่ยวข้องกับ 
การเฝ้าระวังภายใน 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

ภ าคผนวกน้ีน�าเสนอหลักการ
ท่ีต้องพิจารณาเมื่อพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังภายใน ASF 
ส� าหรับคอมพาร ์ตเมนท ์
ปลอด ASF รวมถึงตัวอย่างท่ีเป็น

ไปได้ แนวทาง ค�าแนะน�าที่ให้ไว้ในบทที่เกี่ยวข้อง
ของ Terrestrial Code ท่ีระบุถึงความจ�าเป็นในการ
เฝ้าระวงัโรคอย่างต่อเน่ืองในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด 
ASF ระบบเฝ้าระวงัภายในท่ีด�าเนินการภายในแต่ละ

คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF จะต้องสอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับชาติของสมาชิกด้วย

วตัถุประสงค์ของภาคผนวกน้ีคือเพ่ืออธิบายการเฝ้า
ระวังภายในที่มุ่งเป้าไปท่ีการตรวจจับการติดเชื้อ 
ASFV ในคอมพาร์ตเมนท์ตามข้อก�าหนดที่อธิบาย
ไว้ใน Chapter 15.1. ของ Terrestrial Code

หลักการท่ีน�าเสนอน้ีใช้กับการเฝ้าระวังภายนอกท่ี
จ�าเป็นใน Terrestrial Code เพ่ือสนับสนุนการ
แสดงการปลอดจาก ASFV ภายในคอมพารต์เมนท์

ระบบเฝ้าระวังภายในของคอมพาร์ตเมนท์ควรน�า
แนวทางท่ีอิงตามความเสีย่งมาใชเ้พ่ือปรบัความไว
โดยรวมให้เหมาะสมที่สุด โดยอิงจากข้อมูลที่ได้รับ
จากการประเมนิความเสีย่งส�าหรบัคอมพารต์เมนท์
น้ันๆ ซึง่จะระบุพ้ืนท่ีส�าคัญท่ีจะถูกก�าหนดเป้าหมาย
โดยส่วนประกอบการเฝ้าระวัง [28; 30; 83; 84]

   ผู้อ่านควรอ้างอิง 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

วตัถปุระสงคข์องการเฝ้าระวงั 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ต้องใช้ระบบเฝ้าระวัง
ภายในท่ีออกแบบมาเพ่ือให้หลักฐานสถานะปลอด ASF 
ต่อผู้มสีว่นได้สว่นเสยี และเพ่ือตรวจหาการเข้ามาของ
เชื้อ ASFV อย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงของการ
ติดเช้ือหรือการปนเป้ือนท่ีส่งออกจากคอมพาร์ตเมนท์ 
ให้น้อยที่สุด

วัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังภายในมีดังนี้:

1. ตรวจหา ASFV ไดอ้ย่างรวดเร็วหากเข้าไปใน 
คอมพารต์เมนท์ เพ่ือให้โอกาสท่ีสกุรและผลิตภัณฑ์

สุกรที่ติดเชื้อหรือปนเปื้อนด้วย ASFV ที่ออกจาก
คอมพาร์ตเมนท์สามารถลดลงให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรบัได้ และกลับสูส่ถานะปลอด ASFV ได้อยา่ง
รวดเร็วที่สุด

2. เพื่อแสดงการปลอดจาก ASF ภายใน 
คอมพารต์เมนท์ ซึง่จ�าเป็นในการเริม่ต้นและรกัษา
การค้า เว้นแต่คอมพาร์ตเมนท์น้ันจะต้ังอยู่อย่าง
สมบูรณ์ในประเทศหรือเขตปลอด ASF

การเฝ้าระวังเพื่อการตรวจจับ ASFV 
ได้อย่างรวดเร็ว 

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_asf.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_surveillance_general.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_application_compartment.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_application_compartment.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_application_compartment.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_asf.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_asf.htm


ส�าหรบัวตัถุประสงค์ท้ังสอง คุณลักษณะด้านคุณภาพ
ท่ีส�าคัญของระบบเฝ้าระวงัภายในคือ ความไว ความ
ทันเวลา และความเป็นตัวแทน [28; 30; 83] เน้ือหา

ความไวของสว่นประกอบระบบเฝ้าระวงัท่ีออกแบบ
มาเพ่ือการตรวจจบั ASFV อยา่งรวดเรว็น้ันวดัจาก
ความน่าจะเป็นท่ี ASFV จะถูกตรวจพบในหน่วย
การท�างานหรอืหน่วยยอ่ยท่ีเชือ้ถูกน�าเข้ามาภายใน
กรอบเวลาท่ีก�าหนด จดุมุ่งหมายต้องเป็นการตรวจ
จับให้พบก่อนท่ีการติดเชื้อจะสามารถแพร่กระจาย
จากหน่วยการท�างานหรอืหน่วยยอ่ยท่ีน�าเชือ้ ASFV 
เข้ามาจะกระจายไปยังส่วนประกอบอ่ืนๆ ของ 
คอมพาร์ตเมนท์ ในบริบทนี้ พารามิเตอร์หลักของ
ประสิทธิภาพของระบบเฝ้าระวังคือเวลาต้ังแต่เชื้อ 
ASFV เข้ามาจนตรวจจับได้ (เช่น 5 วันหลังจากน�า
ไวรัสเข้าสู่หน่วยการท�างานเฉพาะหรือหน่วยย่อย
ภายในคอมพารต์เมนท์) ระยะเวลาน้ันจะต้องตกลง
กับผู้รับผลผลิตจากคอมพาร์ตเมนท์

ความไวขององค์ประกอบระบบเฝ้าระวงัภายในแต่ละ
สว่นส�าหรบัการตรวจจบัอยา่งรวดเรว็สามารถประมาณ
ได้จากพารามิเตอร์สามตัวต่อไปนี้ [42]

ประชากรที่ครอบคลมุในองคป์ระกอบ 
การเฝ้าระวงั 

น่ีคือความน่าจะเป็นท่ีองค์ประกอบระบบการก�าหนด
เป้าหมายของสัตว์หรือหน่วยสุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ ใน
ประชากรยอ่ยของสตัว ์หากเครือ่งมอืการสุม่ตัวอยา่ง
ใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเพ่ือเลือกหน่วยสุ่ม
ตัวอย่าง ความน่าจะเป็นนี้จะเท่ากับขนาดตัวอย่าง
หารด้วยขนาดของประชากรยอ่ยของสตัว ์นอกจาก
น้ียังสามารถใช้ในการตัดสินเก่ียวกับตัวแทนของ
สตัวห์รอืหน่วย ส�าหรบัการเฝา้ระวงัทางคลินิก การ
ครอบคลุมประชากรจะเข้าใกล้ 100% เน่ืองจากสกุร
ในโรงเรอืนท้ังหมดอยูภ่ายใต้การสงัเกตการณ์ สงัเกต
วา่ความน่าจะเป็นท่ีเจา้หน้าท่ีท�างานในหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องหรือหน่วยย่อยท่ีเล้ียงสุกรจะรับรู้และ 
รายงานโรคในสัตว์ท่ีได้รับผลกระทบจะรวมอยู่ใน
ความไวในการตรวจจับที่อธิบายด้านล่าง

ความไวของการเฝ้าระวงั 
ในส่วนน้ีสรุปหลักการท่ีมีอิทธิพลต่อความไวของ 
องคป์ระกอบระบบเฝา้ระวงั ASF ภายใน ที่มุ่งเป้า
ไปที่การบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองอย่าง [42; 85]

การเฝ้าระวังเพื่อการตรวจจับ ASFV 
ได้อย่างรวดเร็ว 

ช่วงเวลาที่ครอบคลุมในองคป์ระกอบ 
การเฝ้าระวงั

น่ีคือความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขท่ีสัตว์ท่ีก�าหนด
หรือหน่วยสุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ ในประชากรย่อยของ
สัตว์จะได้รับการทดสอบหรือสังเกตภายในกรอบ
เวลาท่ีก�าหนด โดยให้อยูใ่นการสุม่ตัวอยา่ง ตัวอยา่ง
เช่น หากเวลาเป้าหมายในการตรวจจับคือ 7 วัน 
แต่การทดสอบเกิดข้ึนทุก 4 สปัดาห์ ความครอบคลุม
ชั่วคราวจะเท่ากับ 25%

ความไวในการตรวจจบั 

น่ีคือความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขท่ีสัตว์ท่ีติดเชื้อ/
หน่วยสุ่มตัวอย่างจะถูกตรวจพบอย่างถูกต้อง โดย
ได้รับการทดสอบหรือสังเกตภายในกรอบเวลาท่ี
ก�าหนด ส�าหรับส่วนประกอบของระบบเฝ้าระวัง
ภายในท่ีใช้การทดสอบวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
กับสตัวใ์นตัวอยา่งการเฝ้าระวงั ความไวในการตรวจ
จบัคือความไวของการทดสอบวนิิจฉัยทางห้องปฏบัิติ
การท่ีใช ้ส�าหรบัองค์ประกอบของระบบเฝ้าระวงัตาม
การตรวจหาโรคทางคลินิก ความไวในการตรวจจบั
เป็นผลมาจากขั้นตอนต่างๆ ที่น�าไปสู่การตรวจหา 
ซึง่แต่ละขัน้ตอนมคีวามน่าจะเป็นท่ีเก่ียวข้องกัน ซ่ึง
อาจรวมถึง:

g    ความน่าจะเป็นท่ีสตัว์ท่ีติดเชือ้ ASFV แสดงอาการ
ทางคลินิกของโรค (รวมถึงการตาย);

g    ความน่าจะเป็นท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีท�างานในหน่วยปฏบัิติ
การหรือหน่วยย่อยสังเกตเห็นสัตว์ท่ีอาจได้รับ 
ผลกระทบและรายงานต่อผู้จัดการของพวกเขา

g    ความน่าจะเป็นท่ีผู้จัดการหน่วยปฏิบัติงานหรือ
หน่วยย่อยรายงานเคสต้องสงสัยต่อผูจ้ัดการ 
คอมพารต์เมนท์
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g    ความน่าจะเป็นท่ีผูป้ระกอบการคอมพารต์เมนท ์
ตัดสินใจว่าอาจเป็น ASF และแจ้งให้หน่วยงาน
สัตวแพทย์ทราบ

g    ความน่าจะเป็นที่จะเก็บตัวอย่าง

g    ความน่าจะเป็นท่ีตัวอย่างได้รบัการทดสอบส�าหรบั 
ASFV

g    ความน่าจะเป็นท่ีผลการทดสอบเป็นบวก (เช่น 
ความไวในการทดสอบวนิิจฉัยทางห้องปฏบัิติการ)

ดังน้ันความไวของส่วนประกอบระบบเฝ้าระวงัท่ีมุง่
ตรวจจับอย่างรวดเร็วจึงสามารถปรับปรุงโดยการ

รวมสตัว์หรอืหน่วยสุม่ตัวอย่างท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ มาก
ข้ึน การทดสอบหรือการสังเกตสัตว์หรือหน่วยสุ่ม
ตัวอย่างท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ บ่อยข้ึน หรือโดยการ
ปรับปรุงความสามารถในการตรวจจับเคส (ผ่าน
การทดสอบวนิิจฉัยท่ีแม่นย�ายิง่ข้ึน หรอืการสงัเกต
ทางคลินิกท่ีดีข้ึน) ส�าหรบัการตรวจหาโรคทางคลินิก 
การรับรู้ของเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการน�าเสนอทาง
คลินิกของ ASF จะมคีวามส�าคัญ และต้องจ�าไว้ว่า
สุกรอาจแสดงอาการทางคลินิก 5 ถึง 19 วันหรือ
นานกว่าน้ันหลังการติดเชือ้ ในขณะท่ี ASFV สามารถ
ตรวจพบได้ในตัวอย่างเลือด โดยใช้วธีิการตรวจหา
โมเลกุลตั้งแต่ประมาณ 4 วัน [37; 38]

การเฝ้าระวังเพื่อแสดงการปลอดจาก ASFV

ความไวของระบบเฝ้าระวงัภายในท่ีออกแบบมาเพ่ือ
แสดงสถานะปลอดจาก ASFV โดยวัดในแง่ของ
ความน่าจะเป็นท่ีกิจกรรมการเฝ้าระวงัตรวจพบสตัว์
ท่ีติดเชือ้อยา่งแท้จรงิอยา่งน้อยหน่ึงตัว หากประชากร
ยอ่ยของสตัวติ์ดเชือ้ ASFV ท่ีหรอืสงูกวา่ระดับความ
ชุกของการออกแบบที่ระบุไว้ ความไวของระบบขึ้น
อยู่กับ:

g    ความชุกของการออกแบบที่เลือก

g    ความไวในการทดสอบวินิจฉัย

g    ขนาดตัวอย่าง (เช่น จ�านวนสัตว์ท่ีทดสอบหรือ
สังเกต)

ความสมัพันธ์ระหวา่งขนาดกลุ่มตัวอยา่งและความ
ไวของระบบเฝ้าระวงัภายในเป็นแบบทวคูีณ ในขณะ
ที่ปัจจัยอื่นๆ อีกสองตวัมีความสัมพันธ์แบบทวีคูณ
กับความไวของระบบการเฝา้ระวงั ซึ่งหมายความ
วา่การเพ่ิมขนาดตัวอยา่ง (เชน่ จ�านวนสตัวท่ี์ทดสอบ

หรือสังเกต) จะเพิ่มความไวมากกว่าการเพิ่มความ
ไวของการทดสอบในสตัวแ์ต่ละตัว กล่าวอีกนัยหน่ึง 
การทดสอบราคาถูกท่ีมคีวามไวค่อนข้างต่�า แต่ขนาด
ตัวอย่างท่ีใหญ่มาก อาจให้ความไวของระบบโดย
รวมท่ีสูงกว่าการทดสอบท่ีมีความไวสูงและขนาด
ตัวอย่างที่เล็กมาก

การสุ่มตัวอย่างรายสัปดาห์โดยมีผลการทดสอบ 
เป็นลบจะสร้างหลักฐานสะสมของสถานะปลอด 
จาก ASFV [86] ตัวอยา่งเชน่ สมมติวา่การประมาณ
การแบบกลางๆ  ของความเป็นไปได้ของการน�า 
เชื้อ ASFV เข้ามาคือ ทุกๆ 4 ปี (ซึ่งแสดงถึง 
ความน่าจะเป็นรายสัปดาห์ที่ 0.5%) ความเชื่อมั่น
สะสมเกิน 99% หลังจาก 3 สัปดาห์ของการสุ่ม 
ตัวอย่างโดยมีผลการทดสอบเป็นลบ ดังแสดง 
ใน  ภาพท่ี 18  สมมติฐานที่ส�าคัญส�าหรับการ
ประมาณนี้ก็คือความน่าจะเป็นจะคงที่ตลอดเวลา

 ภาพที่ 18   ความเช่ือมัน่สะสมจากการปลอด ASFV จากการสุ่มตัวอยา่ง 

รายสปัดาห์พรอ้มผลการทดสอบเป็นลบ
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การรวมวตัถุประสงค์ของระบบ 
การเฝ้าระวงั 

ตามทีร่ะบไุวใ้นภาคผนวก 8 ระบบเฝา้ระวงัภายใน
ในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF มีวัตถุประสงค์สอง
ประการ: การตรวจจบั ASFV อยา่งรวดเรว็และการ
แสดงให้เห็นสถานะปลอด ASFV สว่นประกอบการ
เฝ้าระวังท่ีเลือกส�าหรับระบบเฝ้าระวังภายในอาจมี
ส่วนช่วยในการบรรลุวัตถุประสงค์ท้ังสองในเวลา
เดียวกัน ไม่จ�าเป็นต้องแยกส่วนประกอบตาม
วัตถุประสงค์ ความส�าคัญของวัตถุประสงค์ข้ึนอยู่
กับบริบท [30; 42; 83-85]

เมือ่พิจารณาการใชง้านคอมพารต์เมนท์ปลอด ASF 
ในประเทศหรอืเขตปลอด ASF โดยไมม่ปีระวติัการ
เกิดโรค และผลการเฝ้าระวังล่าสุดควรถูกน�ามาใช้
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าประชากรย่อยของสัตว์ใน 
คอมพาร์ตเมนท์นั้นปลอดจาก ASFV ในขั้นต้น ใน
กรณีน้ี ระบบเฝ้าระวงัภายในมจีดุมุง่หมายเพ่ือตรวจ
หาการน�าเชื้อเข้ามาใหม่ ดังน้ันจดุเน้นจะอยู่ท่ีการ
ตรวจจับอย่างรวดเร็ว ส�าหรับการตรวจจับอย่าง
รวดเรว็ จดุมุง่หมายคือการระบุสตัวท่ี์ติดเชือ้ตัวแรก
ในหน่วยปฏิบัติการหรือหน่วยย่อย (เช่น โรงเรือน) 
โดยเร็วท่ีสุด โดยการวิเคราะห์อย่างต่อเน่ืองของ
ข้อมูลการเฝ้าระวังที่สร้างขึ้นโดยระบบเฝ้าระวัง

เมือ่พจิารณาการใชค้อมพารต์เมนท์ปลอด ASF ใน
ประเทศที่มี ASF หรือเมื่อมีหลักฐานไม่เพียงพอที่
แสดงให้เห็นว่าประชากรย่อยของสัตว์ใน 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอดจาก ASFV ในข้ันต้น อาจ
จ�าเป็นต้องเน้นเพ่ิมเติมเพ่ือแสดงสถานะปลอด 
ASFV ในกรณีน้ี ระบบเฝ้าระวงัภายในจะต้องสามารถ
ตรวจจับการติดเชื้อ ASFV ได้หากมีอยู่ใน 
คอมพารต์เมนท์ จ�าเป็นต้องมหีลักฐานดังกล่าวก่อน
ท่ีจะสามารถรับรองสถานะปลอด ASF ส�าหรับ 
คอมพารต์เมนท์ ความชกุของการออกแบบท่ีใชเ้พ่ือ
แสดงการปลอดจากการติดเชื้อมักอยู่ในช่วง 1% 
ถึง 10% ความชกุของการออกแบบท่ีต่�ากวา่จะต้อง
ใช้ขนาดตัวอย่างท่ีใหญ่ข้ึน สามารถสร้างหลักฐาน
ท่ีจ�าเป็นได้โดยใช้การเฝ้าระวังโรคทางคลินิก การ
เฝ้าระวังตามกลุ่มอาการ ฯลฯ (ดูตัวอย่างด้านล่าง
ส�าหรับส่วนประกอบของระบบเฝ้าระวัง ASF) โดย
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมมาในช่วงเวลาหน่ึง 
อย่างไรก็ตาม อาจต้องมีกิจกรรมการเฝ้าระวังเพิ่ม
เตมิ เชน่ การส�ารวจการทดสอบเพือ่วนิจิฉยัในหอ้ง
ปฏบัิติการเฉพาะกิจ เพือ่ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
น้ี เน่ืองมาจากข้อมูลท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอหรือมีข้อ
ก�าหนดด้านกฎระเบียบ เมื่อพบว่าไม่มีการติดเชื้อ 
ASFV แล้ว ระบบเฝ้าระวังภายในจะเน้นไปท่ีการ
ตรวจจับการบุกรุกใหม่ ดังท่ีแสดงในย่อหน้าก่อน
หน้า

ภาคผนวก 9

ระบบการเฝ้าระวังภายใน 
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการความเสี่ยง  
ส�าหรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF — 93



การจดัสรรทรพัยากร

อทิธพิลของสิ่งแวดลอ้มภายนอกคอมพารต์เมนท ์

ที่มตีอ่ความเสี่ยง ASFV 

การเฝ้าระวงัเป็นหน่ึงในสองเสาหลักในกลยทุธ์การ
จัดการความเสี่ยงโดยรวมส�าหรับคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF ควบคู่ไปกับมาตรการด้านความปลอดภัย
ทางชีวภาพ ดังนั้น การจัดสรรทรัพยากรให้กับสอง
เสาหลักน้ีจึงควรพิจารณาถึงประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การด�าเนินการควบคู่ไปกับต้นทุนที่เกิดขึ้น เพื่อผล
ประโยชน์สุทธิโดยรวมส�าหรับคอมพาร์ตเมนท์ 
ตัวอย่างเช่น จากการตรวจสอบเส้นทางความเสีย่ง
โดยละเอียดและการประมาณการความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข้องซึง่เกิดจากการประเมนิความเสีย่งส�าหรบั
คอมพารต์เมนทน์ั้นๆ ความไวในการเฝ้าระวังที่ต�่า
กว่าอาจยอมรบัได้ในบรบิทของคอมพาร์ตเมนท์ เช่น 
ฝูงสตัวท่ี์มีการกรองอากาศและไม่มกีารน�าสัตว์ท่ีมี
ชีวิตเขา้มา อาจต้องใช้ความไวในการเฝ้าระวังที่สูง
ข้ึนในหลายสถานท่ี คอมพาร์ตเมนท์ท่ีมกีารเคล่ือน

ตามหลักการแล้ว ระบบเฝ้าระวังภายในควรเป็น
อิสระจากการมหีรอืไม่ม ีASFV ในประเทศหรอืโซน 
และได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังภายใต้ทั้งสองเงื่อนไข 
อย่างไรก็ตาม มคีวามเป็นไปได้ท่ีคู่ค้าคาดหวงัเก่ียว
กับความเสีย่งท่ียอมรบัได้ของการติดเชือ้ ASFV และ 

ย้ายระหว่างสถานที่และไม่มีการกรองอากาศ องค์
ประกอบส�าคัญท่ีต้องพิจารณาเมือ่จดัสรรทรพัยากร
คือความน่าจะเป็นที่เหลืออยู่ของการน�าเชื้อ ASFV 
เข้ามา ส�าหรับมาตรการลดความเสี่ยงท่ีมีอยู่และ
ผลกระทบของความน่าจะเป็นน้ีต่อความเชื่อมั่นวา่
ปลอดจากเชือ้อย่างต่อเน่ือง [43] องค์ประกอบท่ี
ต้องพิจารณาในการออกแบบระบบเฝ้าระวงัท่ีคุ้มทุน
อาจมีอยู่ในเอกสารอื่นๆ [30; 83; 84] เครื่องมือ
ออนไลน์ รวมถึงเครื่องมือออกแบบส�าหรับแต่ละ
องค์ประกอบของระบบเฝ้าระวัง เครื่องมือประเมิน
ผล และการเข้าถึงเครื่องมือทางสถิติเพ่ือประเมิน
ความไวในการเฝ้าระวัง ความมั่นใจในการปลอด
ของโรคและพารามิเตอร์อ่ืนๆ ก็มีให้ใช้ฟรีเช่นกัน 
เช่น https://survtools.org/

   ผู้อ่านควรอ้างอิง Article 4.5.5. ของ the 
Terrestrial Code

ข้อก�าหนดในการเฝา้ระวงัภายในคอมพาร์ตเมนท์ 
ซึง่อาจเปล่ียนแปลงได้ หาก ASFV เข้าไปในประเทศ
หรือโซนที่มคีอมพารต์เมนทน์ัน้อยู่ ข้อควรพิจารณา
ดังกล่าวควรน�ามาพิจารณาเมือ่ท�าการเจรจาข้อตกลง
ทางการค้าท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือคาดการณ์การเปล่ียนแปลง
ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ (เช่น เพ่ิมความไวของระบบเฝ้า
ระวงั ภายในในการตอบสนองต่อความเสีย่ง ASFV 
ภายนอกท่ีเพ่ิมข้ึน) และแผนการตอบสนองเป็นท่ี
ตกลงกัน และจัดท�าเป็นเอกสาร
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การตรวจจบั ASFV  
จากอาการทางคลนิกิหรอื 
การตรวจวนิจิฉยัทางหอ้งปฏบิตักิาร

การเฝ้าระวังโรคทางคลินิก จากการตรวจหาสัตว์ที่
มอีาการทางคลินิกของ ASF เป็นพ้ืนฐานของระบบ
เฝ้าระวังการตรวจจับอย่างรวดเร็วส�าหรับ ASFV 
ในหลายประเทศท่ีปลอด ASF ท่ัวโลก การเฝ้าระวงั
ดังกล่าวมกัจะอยูใ่นรปูแบบการแจ้งกรณีต้องสงสยั
ของ ASF โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีท�างานกับสัตว์ตามค�า
จ�ากัดความท่ีระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติน้ี เป็นการ
ตรวจคัดกรองประเภทหน่ึง ซึง่กรณีใดๆ ท่ีสงสยัว่า
เป็นโรคจะต้องได้รบัการทดสอบเพ่ือยนืยนัผ่านการ
ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการท่ีจ�าเพาะเจาะจง 
ด้วยวิธีการเฝ้าระวังน้ี จึงต้องพยายามทุกวิถีทาง
เพ่ือเพ่ิมความไวในการตรวจคัดกรองโดยเจ้าหน้าท่ี
ส�าหรับตัวบ่งชี้ของ ASF ทางคลินิก

ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังโรคทางคลินิกส�าหรับ 
ASF อาจลดลงได้โดยปัจจัยสองประการต่อไปนี้:

1. การรายงานการเกิดขึ้นของ ASF ที่น่าสงสัยต่อ
หน่วยงานสตัวแพทย์ในบางประเทศหรอืโซนอาจ
มผีลกระทบทางเศรษฐกจิหรอืการเมอืงในเชงิ
ลบ

2. ค่าพยากรณ์ที่เป็นบวกของอาการทางคลินิก
ในการตรวจหา ASF มีค่าต�่า เนื่องจากมีแนว
โน้มว่าจะมีโรคอื่นๆ ที่มีอาการทางคลินิกคล้าย
กันและมลัีกษณะทางระบาดวทิยาในประเทศหรอื
โซน (เช่น โรค CSF โรคระบบสืบพันธุ์ในสุกร 
และโรคระบบทางเดินหายใจ)

ปัจจัยท้ังสองน้ีอาจส่งผลเสียต่อพฤติกรรมการ
รายงานของพนักงาน หากสิ่งน้ีน�าไปสู่ความน่าจะ
เป็นในการรายงานท่ีลดลง ความเชือ่มัน่ในการปลอด 
ASFV ท่ีค�านวณตามแนวทางท่ีน�าเสนอในภาค 
ผนวก 8 อาจถูกประเมนิสงูเกินไป แต่จะมผีลกระทบ
ในทางลบมากกว่าต่อประสิทธิภาพการตรวจจับท่ี
รวดเร็วของระบบเฝ้าระวัง ในสถานการณ์เช่นน้ี 
ความไวขององค์ประกอบระบบเฝ้าระวังโรคทาง
คลินิกจะถือว่าต�า่เกินไป โดยเฉพาะในประเทศหรอื
โซนปลอด ASF เชน่นัน้ควรพิจารณาองค์ประกอบ

เพิ่มเติมของระบบเฝ้าระวัง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
ของระบบเฝ้าระวงัโดยรวมตามท่ีต้องการ โดยค�านึง
ถึงความไว ทันเวลา และความเป็นตัวแทน มีแนว
โน้มว่าจะรวมถึงการสุ่มตัวอย่างสัตว์และ/หรือสิ่ง
แวดล้อมตามความเสี่ยงส�าหรับการตรวจวินิจฉัย
ทางห้องปฏิบัติการโดยใช้วิธีการตรวจหาระดับ
โมเลกุล

แม้ว่าความจ�าเพาะของส่วนประกอบระบบเฝ้าระวงั
จะแตกต่างกันมาก (เช่น ระหว่างการทดสอบในห้อง
ปฏบัิติการประเภทต่างๆ หรอืการตรวจหาสญัญาณ
ทางคลินิก) ความจ�าเพาะโดยรวมของระบบเฝ้าระวงั
การตรวจจับอย่างรวดเร็วมักจะถือว่า 100% ทั้งนี้
เน่ืองจากผลบวกใดๆ ในองค์ประกอบการเฝ้าระวงั
โดยใช้การทดสอบคัดกรอง เช่น การเฝ้าระวังโรค
ทางคลินิก จะต้องใช้อัลกอริธึมการทดสอบวินิจฉัย
แบบสมบูรณ์เพ่ือการวินิจฉัยข้ันสุดท้าย โดยท่ัวไป
โดยการแยกไวรสัและ/หรอืการจดัล�าดับทางพันธุกรรม 
ดังนั้น แม้ว่าการทดสอบครั้งแรกภายในล�าดับของ
การทดสอบตามล�าดับน้ันเป็นผลบวกลวง การ
ทดสอบท่ีตามมาควรลดความน่าจะเป็นท่ีประชากร
ย่อยของสัตว์จะได้รับการยืนยันว่าเป็นบวกส�าหรับ 
ASFV เมื่อมันเป็นลบอย่างแท้จริง และความน่าจะ
เป็นน้ันสามารถสนันิษฐานได้วา่ไมส่�าคัญ จ�านวนผล
บวกลวงท่ีได้รับในระหว่างระยะการคัดกรองเบ้ือง
ต้นสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพขององค์
ประกอบการเฝ้าระวังการคัดกรอง ซึ่งหากไม่มี 
ผลบวกลวงหรือมีน้อย ระบบอาจไม่มีความไวท่ี 
เพียงพอ การเปล่ียนแปลงในรูปแบบของผลบวก
ลวงเมื่อเวลาผ่านไปอาจมีความเก่ียวข้องเป็นตัว 
บ่งชีก้ารเปล่ียนแปลงในความไว สถานการณ์ท้ังสอง
นี้อาจบ่งบอกถึงความพยายามในการตรวจจับที่ไม่
เพียงพอโดยเจ้าหน้าที่

พลวตัของการส่งสญัญาณ ASFV สามารถตรวจสอบ
ได้โดยใช้แบบจ�าลองการผสมแบบสุ่มของ ASF  
ท่ีใช้งานในแอป Epidemix App ท่ีเข้าถึงได้ฟร ี[76] 
สิ่งนี้จะช่วยในการพัฒนา การแสดงผลของจ�านวน
สกุรท่ีมอีาการท่ีมแีนวโน้มว่าจะปรากฏในหน่วยการ
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ท�างานหรอืหน่วยย่อยเฉพาะ จ�าเป็นต้องระลึกไว้เสมอ
ว่าสุกรท่ีเล้ียงในหน่วยย่อยต่างๆ ตลอดกระบวนการ
ผลิตจะยังคงอยู่ในข้ันตอนการผลิตตามล�าดับในช่วง
เวลาหน่ึงๆ และขนาดกลุ่มก็จะแตกต่างกันไปด้วย 
ตัวอย่างตัวเลขส�าหรับการคลอดไปจนสิ้นสุดการผลิต
สุกร (ไม่ใช่สุกรผสมพันธุ์) คือ 3 สัปดาห์ในการคลอด 
3 ถึง 8 สัปดาห์ในการหย่านม และ 16 ถึง 17 สัปดาห์
ในส่วนสดุท้าย ASFV สามารถเข้ามาในกลุ่มสกุรได้ใน
ระหว่างข้ันตอนเหล่าน้ี ตามท่ีควรจะได้อธิบายไว้ในราย
ละเอียดในการประเมนิความเสีย่งเมือ่พัฒนาแผนภาพ
เส้นทางความเสี่ยง ในปี 2018 อัตราการตายของสุกร
เฉลี่ยระหว่างระยะสุดท้ายอยู่ที่ 2.9% และ 4.5% ใน
สหภาพยุโรปและในสหรัฐอเมริกาตามล�าดับ และใน
สหภาพยุโรปในปี 2018 สุกรใช้เวลาเฉลี่ย 111 วันใน
ส่วนการตัดแต่ง [87] ส่งผลให้อัตราการตายของสุกร
เฉลี่ยต่อวันในสหภาพยุโรปอยู่ที่ 0.03% ผลลัพธ์การ
จ�าลองที่แสดงใน  ภาพที่ 19  ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่
สกุรท่ีติดเชือ้ ASFV ตัวหน่ึงถูกน�าเข้าสูห่น่วยระบาดวทิยา
ท่ีมสีกุรท่ีไวต่อการติดเชือ้ 99 ตัว พารามเิตอร์แบบเดียวกัน
น้ีถูกใช้ส�าหรบัการจ�าลองใน ภาคผนวก 3 ผลการจ�าลอง
ท่ีแสดงใน  ภาพท่ี 19a  และ  ภาพท่ี19b  ระบวุ่าค่า

มธัยฐานการตายจะถึงระดับการตายของสกุรสดุท้าย 
'ปกติ' โดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5% ภายใน 13 ถึง 
15 วัน นอกจากนี้ยังหมายความว่าภายใน 15 วัน
จะมค่ีามธัยฐานของจ�านวนวนัสกุรติดเชือ้สะสม 79 
วัน (ช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 10–90%: 6 ถึง 207) และ
ภายใน 20 วนัจะเป็นค่ามธัยฐานของวนัสกุรติดเชือ้
สะสม 227 วัน (ช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 10–90%: 39 ถึง 
432) (ดู  ภาพที่ 19d ) ซึ่งจะส่งผลให้สุกรตัวอื่น
สมัผัสกับ ASFV และเจ้าหน้าท่ีหรอือุปกรณ์ปนเป้ือน
ไวรสั ซึง่จะส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดภายในหน่วย
ระบาดวิทยา และมีความเป็นไปได้ที่ ASFV จะถูก
น�าโดยเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ ปุ๋ยคอก ฯลฯ ที่ปนเปื้อน
ไปยังส่วนอ่ืนๆ ของคอมพาร์ตเมนท์ หากความ
ปลอดภัยทางชีวภาพส�าหรับหน่วยระบาดวิทยาไม่
เพียงพอ ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าหากตรวจพบการติด
เชื้อภายใน 20 วันหลังจากเริ่มใช้ระดับทริกเกอร์ 
"สัญญาณเตือน" ส�าหรับองค์ประกอบการเฝ้าระวัง
ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมลูการตายจะต้องต้ังค่าให้ต�า่มาก 
และอาจส่งผลให้เกิด "สัญญาณเตือน" ที่ผิดพลาด
ได้เป็นจ�านวนมาก

 ภาพที่ 19   แบบจ�าลองการติดเช้ือ ASF แบบไดนามกิ ในกลุ่มสกุรทีไ่วต่อโรค 99 ตวั เมื่อน�าสกุร 

ที่ติดเช้ือ 1 ตวัเขา้มาในกลุ่ม

 Figure 19  shows 
in  a ) the median 
number of animals 
in the susceptible, 
latent, asymptomatic 
infectious, 
symptomatic 
infectious and the 
death strata over 
time, in  b ) the daily 
mortality median, 
in  c ) the cumulative 
number of infectious 
pigs over time and 
in  d ) the cumulative 
number of infectious 
pig days over time  
The model was run 
for 10 iterations 
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ตอ่ไปน้ีคือตัวอย่างส่วนประกอบระบบเฝ้าระวงั ASF 
ท่ัวไปสามตัวอย่าง: การเฝ้าระวังตามอาการ การ
เฝ้าระวังตามหน่วยการท�างานหรือหน่วยย่อย และ
การทดสอบในห้องปฏิบัติการวินิจฉัยก่อนหรือหลัง
การฆ่า (pre- or post- slaughter) สองวิธีแรกคือ
การตรวจคัดกรองประชากรสกุรเพ่ือหาหลักฐานทาง
คลินิกของ ASFV โดยใช้การเจ็บป่วยหรือการตาย 
เป็นตัวบ่งชี้การวินิจฉัยส�าหรับ 'สัญญาณเตือน' ที่
จะกระตุ้นการตรวจสอบยืนยันหรือติดตามผล ซึ่ง
เก่ียวข้องกับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
ของตัวอย่าง วิธีท่ีสามคือการทดสอบในห้อง 
ปฏิบัติการก่อนหรือหลังการฆ่า ใช้การสุ่มตัวอย่าง

ตัวอยา่งองคป์ระกอบ
ระบบการเฝ้าระวงั ASFV

หรอืสุม่ตัวอย่างตามความเสีย่งเพ่ือเลือกสตัว์ส�าหรบั
การทดสอบวินิจฉัย ลักษณะของท้ังสามวิธีสรุปไว ้
ใน  ตารางที่ 10 

ท่ีใดหรือเม่ือใดท่ีมีความเสี่ยง ASFV เพ่ิมข้ึนใน
สภาพแวดล้อมภายนอก อาจมีการแนะน�าส่วน
ประกอบของระบบเฝ้าระวังเพิ่มเติม เช่น ผ่านการ
ทดสอบการวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการของตัวอย่าง
สุกรแบบสุ่มในหน่วยปฏิบัติการหรอืหนว่ยยอ่ยท่ีมี
ความเสี่ยงสูงของคอมพารต์เมนท์ ตามปกติ ช่วง
เวลาท่ีสามารถพิจารณาการเก็บตัวอย่างเลือดหรือ
ของเหลวในช่องปาก [34; 35; 88; 89]
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การเฝ้าระวังตามกลุ่มอาการ 

การเฝ้าระวังแบบสังเกตการณ์ตามหน่วยการท�างานหรือหน่วยย่อย 

การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการก่อนหรือหลังสัตว์เข้าฆ่า

การเฝ้าระวงัตามอาการถูกก�าหนดให้เป็น 'การวเิคราะห์
ข้อมูลด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงอัตราการ
ป่วยและอัตราการตาย บันทกึการผลิต และ พารามเิตอร์
อื่นๆ ' ที่ ' สามารถใช้เพื่อสร้างสัญญาณที่อาจบ่งบอก
ถึงการเปล่ียนแปลงในการเกิดการติดเชือ้' [31] แนวทาง
น้ีใช้การตรวจจบัการเบ่ียงเบนจากช่วงปกติและรปูแบบ
ของตัวบ่งชีห้น่ึงตัวหรอืหลายตัว โดยควรเป็นแบบเรยีลไทม์ 
หรอืใกล้เคียงจรงิ เพ่ือเพ่ิมการแจ้งเตือนส�าหรบัเหตุการณ์
โรคท่ีอาจเกิดข้ึนในประชากรย่อยของสัตว์ ต้องใช้
คอมพิวเตอร์ระบบข้อมลูการผลิตและสขุภาพสกุรท่ีช่วย
ให้สามารถตรวจสอบดัชนีสขุภาพและการผลิตท่ีส�าคัญ 
เช่น การตาย การเจ็บป่วย การรกัษา อาหาร และการ
บริโภคน�้า [22; 90] สิ่งเหล่านี้หลายอย่างอาจใช้เป็น
ตัวบ่งชี้ถึงการบุกรุก ASFV ที่อาจเกิดขึ้น

ค่าปัจจุบันของตัวชี้วดัแต่ละตัว (หรือตัวบ่งชี้รวมกัน) 
ถูกเปรียบเทียบกับระดับในอดีต มักจะค�านึงถึงปัจจัย
ท่ีมีอยูอ่ื่นๆ (เช่น ระดับของโรคท่ีเกิดข้ึนพร้อมกัน ความ
ผันแปรตามฤดูกาล) เพ่ือประเมนิว่าตัวชีว้ดัปัจจบัุนอยู่
ในช่วงท่ีคาดไว้หรือไม่ (= อัลกอริธึมการตรวจจับ
สัญญาณ) หากไม่เป็นเช่นนั้น จะมีการแจง้ 'สัญญาณ
เตือน' เพื่อเริ่มการสอบสวน อย่างหลังอาจเกี่ยวข้อง
กับการเก็บตัวอย่างหรือก�าหนดให้ผู้วิจัยพิจารณา
สถานการณ์ก่อนและพิจารณาว่าจ�าเป็นต้องมีการสุ่ม
ตัวอย่างหรือไม่ Decision tree พัฒนาข้ึนเพ่ือเป็น
มาตรฐานการตอบสนองหลังจาก 'สญัญาณเตือน' แตล่ะ
ครั้ง ต้องอธิบายกระบวนการอย่างชัดเจนในข้ันตอน
การปฏิบัติงานมาตรฐาน

การเฝ้าระวังแบบสังเกตการณ์ตามหน่วยท�างานหรือ
หน่วยย่อยเป็นรูปแบบการเฝ้าระวังตามกลุ่มอาการท่ี
ตรงเป้าหมายมากข้ึน ซึ่งการเปล่ียนแปลงในรูปแบบ
การสังเกตของการตายและ/หรือการเจ็บป่วยท่ีระดับ
หน่วยท�างานหรือหน่วยย่อยจะถูกน�ามาใช้เพ่ือกระตุ้น 
'สัญญาณเตือน' ท่ีจะน�าไปสู่การสอบสวนต่อไป ด้วย
วิธีเฝ้าระวังนี้ สัตว์ทุกตัวจะถูกเฝ้าสังเกตอย่างแข็งขัน
ทุกวัน โดยเป็นส่วนหน่ึงของการตรวจสุขภาพประจ�า
วนัโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีท�างานในหน่วยปฏบัิติการหรอืหน่วย
ย่อยท่ีเก่ียวข้อง สิง่น้ีต้องการการสงัเกตสกุรอย่างเข้มข้น 
โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีท�างานในหน่วยท�างานหรอืหนว่ยยอ่ย
ท่ีเก่ียวข้องของคอมพารต์เมนทม์ากกว่าเป็นส่วนหน่ึง
ของการเฝ้าระวงัโรคทางคลินิกตามปกติ ซึง่ควรด�าเนิน
การโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทุกคน

ดังน้ันองค์ประกอบการเฝ้าระวังตามกลุ่มอาการจึง
ประกอบด้วยกิจกรรมทีด่�าเนินการตามล�าดับสองอย่าง:

1. การวิเคราะห์สุขภาพและข้อมูลการผลิตดว้ย
คอมพวิเตอรส์�าหรับตัวบ่งชี้การติดเชื้อ ASFV โดย
มีเป้าหมายเพ่ือกระตุ้น 'สัญญาณเตือน' ตาม 
อัลกอริธึมการตรวจจับสัญญาณ

2. การติดตามตรวจสอบ 'สญัญาณเตือน' แต่ละ
รายการในภายหลัง ซึ่งจะด�าเนินการจนกว่าจะถึง
การวินิจฉัยขั้นสุดท้าย ซึ่งรวมถึงการติดเชื้อ ASFV 
ด้วย

ดังน้ันจงึคาดหวงัผลบวกลวงหรอื 'สญัญาณเตือน'  เท็จ
จ�านวนหน่ึงจากกิจกรรมแรก (การวเิคราะห์ข้อมลู) แต่
การรวมกันของกิจกรรมท้ังสองจะท�าให้ความจ�าเพาะ
ขององค์ประกอบการเฝ้าระวงัตามกลุ่มอาการโดยรวม
อยูท่ี่ 100% เพ่ือเป็นตัวบ่งชีถึ้งความไวท่ีเพียงพอ ควร
มรีปูแบบของ 'สญัญาณเตือน' ท่ีสอดคล้องกันซึง่กลาย
เป็นผลบวกลวงหลังจากการตรวจสอบติดตามผลอย่าง
ละเอียด ซึง่มแีนวโน้มมากท่ีสดุโดยการทดสอบวนิิจฉัย
ทางห้องปฏบัิติการของตัวอย่างแบบสุม่หรอืตามความ
เสี่ยงจากสัตว์ในแต่ละประเภท หน่วยการท�างานหรือ
หน่วยย่อย หากไม่มี 'สัญญาณเตือน' เมื่อเวลาผ่านไป 
จะต้องตรวจสอบความไวของอัลกอริธึมการตรวจจับ
สัญญาณ

เมื่อเกินขีดจ�ากัดการตายหรือการเจ็บป่วยในหน่วย
ระบาดวทิยา (หน่วยท�างานหรอืหน่วยย่อย เช่น อาคาร
หรือคอกสตัว)์ จะมีการเปิด 'สญัญาณเตอืน' ซึ่งจะส่ง
ผลให้มกีารติดตามสอบสวนแบบสุม่หรอืตามความเสีย่ง 
จากการสุม่ตัวอย่างสตัว์ เกณฑ์ส�าหรบั 'สญัญาณเตือน' 
ข้ึนอยู่กับขีดจ�ากัดสูงสุดของการตายและ/หรือตัวบ่งชี้
การเจ็บป่วยท่ีคาดหวังในประชากรย่อยของสัตว์ภาย
ใต้การเฝ้าระวงัในกรณีท่ีไม่ม ีASFV การวเิคราะห์ข้อมลู
สขุภาพด้วยคอมพิวเตอร์และแบบจ�าลองแบบพลวตั (ดู
ภาคผนวก 3) สามารถให้ข้อมูลสนับสนุนส�าหรับการ
ตั้งค่าเกณฑ์

ควรก�าหนดจ�านวนสุกรท่ีสุ่มตัวอย่างในระหว่างการ
ตรวจสอบติดตามส�าหรับ 'สญัญาณเตือน' ท่ีก�าหนด

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ



การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการก่อนหรือหลังสัตว์เข้าฆ่า

โดยพิจารณาจากความไว ความจ�าเพาะ ความสามารถ
ในการทดสอบในห้องปฏิบตัิการ และต้นทนุทีต้่องการ 
อาจใช้การสุ่มตัวอย่างตามความเสี่ยงในการติดตาม 
สอบสวน เช่น ตัวอย่างอาจเก็บจากชั้นประชากรย่อย
ของสัตว์ท่ีมีความน่าจะเป็นสูงสุดท่ีจะติดเชื้อ ASFV 
(เช่น สัตว์ท่ีตายและป่วย) กลยุทธ์การสุ่มตัวอย่าง 

แนวทางน้ีเก่ียวข้องกับการทดสอบสัตว์ภายในหน่วย
ท�าหน้าท่ีตัดแต่งหรือหน่วยย่อยของคอมพารต์เมนท์
ก่อนส่งไปยังโรงฆ่าสัตว์หรือที่โรงฆ่าสัตว์เอง สัตว์อาจ
ถูกสุ่มเลือกก่อนหรือหลังชันสูตร (เช่น สัตว์ตัวท่ี 10 
ทุกตัว) หรอืใช้วธีิเลือกตามความเสีย่ง (เช่น จงใจเลือก
สตัว์ท่ีมีรอยโรคโดยเฉพาะในการตรวจชนัสตูรซากสตัว์
ท่ีตายเมือ่มาถึง หรอื ท่ีตายในคอกก่อนฆ่า) โปรดทราบ
ว่าตัวเลือกน้ีไม่น่าจะตรวจพบโรคเรว็กว่าระบบเฝ้าระวงั

ดังกล่าวจะหลีกเล่ียงความไร้ประสทิธิภาพของการเก็บ
ตัวอย่างสัตว์ท่ีมีสุขภาพดี ซึ่งมีโอกาสเกิดการติดเชื้อ
ก่อนการทดสอบต�่ามาก ผลการประเมินความเสี่ยง
จะแจ้งถึงการออกแบบการสุม่ตัวอย่างตามความเสีย่ง 
(ดูภาคผนวก 3)

ทางคลินิกหรือตามกลุ่มอาการ เน่ืองจากจะพิจารณา
เฉพาะสตัว์ท่ีอยูใ่นระยะหลังของการผลิตหรอืสตัว์ท่ีมา
ถึงโรงฆ่าสัตว์แล้วเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม สามารถให้
หลักฐานการเฝ้าระวังเพ่ือแสดงให้เห็นผลลัพธ์ (เช่น 
สัตว์ก่อนหรือหลังการฆ่า) ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด 
ASFV

 ตารางที่ 10   สรุปลกัษณะขององค์ประกอบระบบการเฝ้าระวังเพื่อการตรวจจบั 
ASFV จากตวัอยา่งทัง้สาม

สว่นประกอบระบบ 
เฝ้าระวงั

การเฝ้าระวงั 
ตามกลุ่มอาการ

การเฝ้าระวงัแบบ
สงัเกตการณ์ตามหน่วยการ

ท�างานหรอืหน่วยย่อย

กาตรวจวินจิฉัยทาง 
ห้องปฏิบัตกิารก่อนหรอื 

หลงัการฆา่

ประชากรที่ครอบคลุม

ขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ที่ใช้	วิธีการนี้
สามารถครอบคลุมประชากรได้สูง
มาก	เช่น:
 Î การสังเกตการณ์ตามปกติและ
การรายงานการเสียชีวิตโดยเจ้า
หน้าที่ให้ความครอบคลุม
ประชากรทั้งหมด

 Î การตรวจสอบการใหน้�้าหรือ
อาหารอัตโนมัติสามารถให้ความ
ครอบคลมุได้อย่างเต็มที่หากมี
การตดิตั้งมิเตอร์อัตโนมัติ หรือ
เมื่อมีการบันทึกการอ่านบ่อยๆ

สูงมาก	(โดยพื้นฐาน	100%)
 Î สุกรทุกตัวในทุกหน่วยปฏิบัติการ
หรือหน่วยย่อยอยู่ภายใต้การ
สังเกตของเจ้าหน้าที่	และอาจ
ตรวจพบว่าติดเชื้อ	สมมติว่ามัน
แสดงอาการของโรคทางคลินิกที่
เจ้าหน้าที่รับรู้ได ้

ครอบคลุมเฉพาะตัวอย่างจากสุกร
ขุนทีไ่ปโรงฆ่าเท่านั้น
ไม่ครอบคลุมจ�านวนประชากรของ
สุกรกลุ่มอื่น	(เช่น	สกุรนางในช่วงให้
ผลผลิต)

ระยะเวลาที่ 

ครอบคลุม

ขึ้นอยูก่ับระยะเวลาทีก่�าหนดของตัว
บง่ชี:้
 Î ข้อมูลพฤติกรรม	ทางคลินิก	การ
ตาย	และการใหน้�้ารายวันหรือ
แบบเรียลไทม์ให้การสังเกตบ่อย
ครั้ง

 Î ตัวชี้วัดอื่นๆ	แม้ว่าจะเกิดขึ้นภาย
หลังความก้าวหน้าของโรค	อาจ
เป็นของค่าหากสามารถวิเคราะห์
ได้อย่างรวดเร็ว

มกีารสังเกตสกุรทกุตัวทกุวัน	
(100%)

ความครอบคลมุอยา่งตอ่เนื่องอาจ
เกดิขึ้นไดห้ากมกีารเก็บตัวอยา่ง
เป น็ประจ�า

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF — 99



ความไวใน 
การตรวจจับ

ความไวในการตรวจจับขึ้นอยู่กับ:
 Î ความพร้อมของตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้อง

 Î ความเหมาะสมของเกณฑ์	
'สญัญาณเตอืน'	ที่เลือกส�าหรับ
แต่ละตัวชี้วดั	หรอืตัวชี้วดัหลาย
ตัวรวมกัน

 Î ความสม�่าเสมอของการเบี่ยง
เบนในตัวชี้วัดที่เลือกระหว่างสุกร
ที่ติดเชื้อ	ASFV	และสุกรที่มี
สุขภาพดี

 Î ความไวของการทดสอบวินิจฉัย
ทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการสอบสวนติดตาม
ผล

การวิเคราะห์ตามกลุม่อาการอาจมี
ความไวสูงและสามารถตรวจจับการ
เปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนได้	แต่ก็
จะมีความจ�าเพาะที่ต�่ามากเช่นกัน
จ�าเป็นต้องปรับเกณฑ์	'สญัญาณ
เตอืน'	ส�าหรับองค์ประกอบการ
วิเคราะห์ตามกลุ่มอาการ เพื่อให้ได้
ความสมดุลที่ต้องการระหว่างความ
ไวในการตรวจจับและความจ�าเพาะ

เนือ่งจากความไวของการสังเกต
เป น็ประจ�าส�าหรับหลกัฐานทาง
คลินกิของ	ASF	อาจสูง	ความไวใน
การตรวจจับโดยรวมของสว่น
ประกอบระบบเฝา้ระวัง	รวมถึง
การสอบสวนตดิตามผลอาจสูงขึ้น
ดว้ยขึ้นอยูก่ับ:
 Î ค่าเกณฑ์ส�าหรับ	'สัญญาณ
เตือน'

 Î จ�านวนตัวอย่างที่เก็บรวบรวม
ส�าหรับสญัญาณเตอืนแต่ละครั้ง

 Î อัตราส่วนความเสี่ยงของการติด
เชื้อ	ASFV	ในสุกรที่ตายและ
ป่วย	เมื่อเปรียบเทียบกับสุกรที่มี
สุขภาพดี

ความไวในการตรวจจับขึ้นอยู่กับ
ความไวของการทดสอบที่ใช้	(เช่น	
PCR)	ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสูงมาก

ความไวขององค์
ประกอบการเฝ้าระวัง

อาจสูงไดห้ากความครอบคลุมของ
ประชากร	ความครอบคลุมของระยะ
เวลา	และความไวในการตรวจจับสูง

อาจสูงไดห้ากความครอบคลุมของ
ประชากร	ความครอบคลุมของระยะ
เวลา	และความไวในการตรวจจับสูง

ต�่า	เนื่องจากความครอบคลมุของ
ประชากรต�่า

คา่ใช้จา่ย

ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังตามกลุ่ม
อาการประกอบด้วย:
 Î ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการระบบ
สุขภาพสกุรและระบบการผลิต
ด้วยคอมพิวเตอร์	(ระบบเฝ้า
ระวังตามกลุ่มอาการอาจมีราคา
ไม่แพงเมื่อมกีารสตรีมข้อมูล 
(data	streams)

 Î ค่าใช้จ่ายในการสอบสวนติดตาม
ผลใดๆ	ที่เกิดจากระบบเตือนภัย	
ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจาก
สัดส่วน	'สญัญาณเตอืน'	ที่เป็น
ผลบวกลวงซึ่งเกิดจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลกลุม่อาการ

การสังเกตโดยเจา้หนา้ที่หน่วยงาน 
หรือหน่วยย่อยมีราคาไม่แพงมาก	
ค่าใช้จ่ายของตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับ
จ�านวน	'สญัญาณเตอืน'	และ
จ�านวนตัวอย่างที่รวบรวมทั้งหมด
เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน
ติดตามผลที่เกี่ยวข้องกับ	'สญัญาณ
เตือน'	แต่ละรายการ	และประกอบ
ด้วย:
 Î ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวอย่าง	
(เช่น	โดยเกษตรกร	เจ้าหน้าที่
โรงเรอืน ผู ้ ใหบ้รกิารดา้น
สุขภาพสตัว์	สัตวแพทย์)

 Î ค่าขนส่งตัวอย่าง
 Î ค่าตัวอย่างการทดสอบ

คา่ใชจ้า่ยในการรวบรวมขอ้มลูขึ้น
อยูก่ับวา่เก็บตัวอยา่งในหนว่ยตดั
แตง่ของคอมพารต์เมนทก์อ่นจัดสง่	
ในพื้นทีก่อ่นการฆา่	หรอืหลังการฆา่
ในระหวา่งการตรวจสอบตามกฎขอ้
บังคับ	ตน้ทุนการประมวลผลและ
การทดสอบจะสูง	เนื่องจากตอ้งใช ้
ตัวอยา่งจ�านวนมาก	เพือ่ใหเ้กดิ
ความไวในการเฝา้ระวังที่นา่พอใจ

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ



ภ าคผนวกน้ีแสดงรายการองค์
ประกอบท่ีต้องพิจารณาเพ่ือ 
รวมไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน 
คอมพารต์เมนทที์่ควรส่งโดย
องค์กรภาคเอกชน (เช่น บริษัท

ผูผ้ลิตเน้ือสกุร) ท่ีขออนุมัติคอมพาร์ตเมนท์ปลอด 
ASF เน้ือหาน้ีให ้ไวเ้พ่ือเป็นแนวทางและควรปรับ
ให้เข้ากับบรบิทเฉพาะของประเทศและลักษณะของ
คอมพารต์เมนท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของ
สินค้าท่ีจะส่งออกและหน่วยการท�างานหรือหน่วย
ย่อยที่รวมอยู่ในคอมพารต์เมนท์

ไอคอนต่อไปน้ีใช้เพ่ือก�าหนดประเภทและรูปแบบ
ของข้อมูลที่แนะน�า:

  อธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นข้อความ 

 เตรียมตาราง

  ให้การแสดงภาพกราฟิก 

    ให้แผนภูมิแท่งหรือเส้น

  ให้แผนที่

 แนบข้อมูลเป็นเอกสารประกอบ

ภาคผนวก 10

แนวทางส�าหรับการเตรียม 
คู่มือปฏิบัติการคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF 
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ค�านิยามของ 
คอมพารต์เมนท์ 
องค์ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์

กลุ่มประชากรย่อยในคอมพาร์ตเมนท์

ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์

   ผูอ้า่นควรอา้งอิง	Article 4.5.2.	ของ	Terrestrial 
Code

จัดท�ารายการสถานที่ท ี่เป ็นองค์ประกอบของ 
คอมพาร์ตเมนท์ เช่น สถานประกอบการ (สถานท่ีซึ่ง
สัตว์ถูกเก็บไว้ [1; 8] และหน่วยงานหรือหน่วยงาน
ย่อยท่ีเก่ียวข้อง โดยมีข้อมูลต่อไปน้ีส�าหรับแต่ละ
สถานที่ เป็นเอกสารประกอบ:

g    การระบุสถานที่

g    ชื่อสถานที่

g    ท่ีต้ังของสถานท่ี (ระบุแผนท่ีพร้อมพ้ืนท่ีท่ีก�าหนด 
ถ้าเป็นไปได้)

g    พิกัดทางภูมิศาสตร์ของสถานที่ 

g    ชื่อของเจ้าของสถานที่ 

g    ชื่อของผู้จัดการของสถานที่

g    ข้อมูลติดต่อของผู้จัดการสถานที่

g    ประเภทของสถานที่

g    จ�านวนสตัวท์ีอ่ยู ่ในสถานที่

g    จ�านวนโรงเรือน (ถ้ามี)

g    สถิติประชากรสุกรลา่สดุ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ข้ึนอยูกั่บระบบการผลิตและสนิค้าท่ีก�าหนดส�าหรบั

การส่งออก หน่วยการท�างานท่ีเก่ียวข้องหรอืหน่วยย่อยสามารถ

แบ่งออกเป็น:

g    หน่วยการท�างานหรือหน่วยย่อยท่ีให้ข้อมูล 
หรือบริการแก่สถานประกอบการท่ีรวมอยู่ใน 
คอมพารต์เมนทเ์ช่น:

v โรงงานผลิตอาหารสัตว์

v โกดังและสถานทีจ่ัดเก็บอุปกรณ์

v โรงลา้งและฆา่เชือ้รถยนต์ ('โรงล้าง')

g    หน่วยการท�างานหรือหน่วยย่อยที่แปรรูปสัตว์และ
ผลิตภณัฑ์จากสตัว์จากสถานประกอบการท่ีรวมอยู่
ในคอมพารต์เมนท์ เช่น:

v โรงฆ่าสัตว์

v โรงแปรรูปเนื้อสัตว์ รวมทั้งโรงตัดและบรรจุหีบห่อ

ขอ้มูลทัว่ไป 
ควรให้ข้อมลูท่ัวไปต่อไปน้ีเก่ียวกับคอมพารต์เมนท์:

g    ชื่อธุรกิจขององค์กรท่ีเป็นผู ้ประกอบการ 
คอมพาร์ตเมนท์

g    ที่อยู่เต็มขององค์กร

g    ชื่อและต�าแหน่งหรือต�าแหน่งงานของผู้จัดการ 
คอมพารต์เมนท์

g    รายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ
อีเมลของผู้จัดการคอมพาร์ตเมนท์

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ
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กลุ่มประชากรย่อยในคอมพาร์ตเมนท์

ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์

สถานภาพทางสขุภาพของ 
คอมพารต์เมนท์

แสดงหลักฐานการปลอด ASF ตาม  Chapter 
15.1. ของ Terrestrial Code หากมี

เพ่ือแจ้งการออกแบบและประเมินองค์ประกอบ
การเฝ้าระวัง ASF ภายในส�าหรับคอมพาร์ตเมนท์
น้ัน ควรระบุสถานภาพทางสุขภาพและการฉีด
วคัซนีของโรคในสายการผลิตท้ังหมด และโรคอ่ืน
ใดท่ีอาจถือเป็นการวนิิจฉัยแยกโรคส�าหรบั ASF

ส�าหรับแต่ละโรคท่ีระบุ ระบุว่ามีโรคในคอมพาร์ตเมนท์
หรือไม่ (สนับสนุนโดยรายงานสุขภาพสัตว์พ้ืน
ฐาน) และฉีดวัคซีนในคอมพาร์ตเมนท์หรือไม่

ความสัมพนัธ์เชิงหนา้ที่

อธิบายความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประกอบภายใน
คอมพาร์ตเมนท์กับสถานท่ีอ่ืนๆ ภายนอก 
คอมพาร์ตเม้นท์

 อธิบายอนิพตุและเอาทพ์ตุ รวมถงึ:

g    แหลง่และอุปทานของอาหารสตัว์

g    แหลง่ของสตัวม์ชีีวติ

g    แหลง่ทีม่าของสารพนัธกุรรมและ/หรอืตวัออ่น

g    การขนสง่สตัวท์ีม่ชีีวติ

g    หว่งโซอ่ปุทานปลายน�า้ส�าหรับผลติภณัฑท์ีไ่ดร้ับจาก
คอมพารต์เมนท์ สกุร ถา้มี

ตรวจจ�านวนสกุรที่มอียูล่า่สดุ 
ในทกุสถานที่

ระบุจ�านวนสกุรในคอมพารต์เมนทต์ามข้ันตอนการ
ผลิต ณ วันที่ ที่ส่งคู่มือการใช้งานคอมพาร์ตเมนท์

จดัเตรยีมขีดความสามารถในการเล้ียงสกุรท้ังหมด
ส�าหรับแต่ละสถานประกอบการ

ระบุจ�านวนสตัวท้ั์งหมดของสายพันธ์ุอ่ืนๆ ท่ีมอียูใ่น
สถานประกอบการใดๆ ท่ีรวมอยูใ่นคอมพารต์เมนท ์ 
ถ้ามี

สถานะโรคและการฉดีวคัซีน

   ผูอ้า่นควรอา้งอิง	Article 4.5.4.	ของ	Terrestrial 
Code

กฎระเบียบของการใหก้ารรับรอง

อธิบายเก่ียวกับการรบัรองด้านกฎระเบียบทีม่อียู่
ซึ่งใช้กับส่วนประกอบของคอมพาร์ตเมนท์ เช่น 
การอนุญาตส�าหรบัสถานประกอบการท่ีเล้ียงสตัว์
ท่ีมชีวีติ และการอนุญาตส�าหรบัสถานท่ีผลิตอาหาร

แผนอุตสาหกรรมที่มอียู่

อธิบายแผนงานการประกันคุณภาพท่ีส่วนประกอบ
ของคอมพาร์ตเมนท์ได้รบัการรบัรอง ซึง่อาจรวม
ถึงโครงการอุตสาหกรรมในฟาร์มท่ีเก่ียวข้องกับ
ความปลอดภัยด้านอาหารและความมั่นคงทาง
ชวีภาพ โครงการขนส่งสตัว์ท่ีมชีวีติ และโครงการ
โรงฆ่าสัตว์
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แผนความปลอดภยัทางชีวภาพ
ลักษณะทางกายภาพ

ลักษณะของโครงสร้างพื้นฐาน

   ผูอ้า่นควรอา้งอิง	Article 4.5.3.	(Point	1)	
ของ	Terrestrial Code

การกระจายเชิงพืน้ที่ของ 
องค์ประกอบของคอมพารต์เมนท์ 

การกระจายแบบทัว่ไปของ
องค์ประกอบของคอมพารต์เมนท์
จดัท�าแผนท่ีและอธิบายต�าแหน่งของส่วนประกอบ 
คอมพาร์ตเมนท์ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับพรมแดน
ของประเทศ ทา่เรอื และทา่อากาศยานนานาชาติ

ความสัมพนัธ์เชิงพืน้ที่กับสถานที่อื่นๆ 
ทีไ่มใ่ช่คอมพารต์เมนท์

จดัท�าแผนทีแ่ละอธบิายต�าแหนง่ของสว่นประกอบ
ในคอมพารต์เมนท ์โดยเฉพาะสถานประกอบการ 
ในสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัคอมพารต์เมนท์ สถานที่
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติสกุร

หมายเหตุ: สถานท่ีท่ีไม่รวมอยูใ่นคอมพาร์ตเมนท์
อาจรวมถึงฟาร์มสกุรเชงิพาณิชย์และฟาร์มหลังบ้าน 
สถานท่ีกักกัน สกุรป่า โรงฆ่าสตัว์ โรงแปรรปู สถาน
ท่ีประกอบอาหาร ตลาด งานแสดงสนิค้า การแสดง
สนิค้าเกษตร ห้องปฏบัิติการ และสถานท่ีก�าจดัสกุร
ที่อาจมีสุกรอยู่

น�าเสนอการกระจายระยะทางระหวา่งสว่นประกอบ
ในคอมพารต์เมนทแ์ละสว่นท่ีไม่ใชค่อมพารต์เมนท์ 
ส�าหรับสถานทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติสกุรโดยทัว่ไป 
เนน้คา่ต�่าสดุของคา่เหลา่นี้

น�าเสนอการกระจายระยะทางระหว่างส่วนประกอบ
คอมพาร์ตเมนท์และฟารม์สกุรหลังบ้าน

ปัจจยัทางภูมิศาสตร์

อธิบายสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และระบบ
นิเวศน์ซึ่งอาจส่งผลต่อการสัมผัสประชากรย่อย
ของสัตว์ท่ีอยู่ในคอมพาร์ตเมนท์ต่อ ASFV ซึ่ง
รวมถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการมีอยู่และการ 
กระจายของสุกรป่าหรือสุกรเรร่อ่น

โครงสร้างการจัดการและความรับผิดชอบ

น�าเสนอลักษณะการบรหิารขององค์กรท่ีเป็นเจ้าของ
และจัดการคอมพารต์เมนท์ ซึ่งรวมถึงการระบุและ
ที่อยู่การลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง

แสดงให้เห็นว่าองค์กรเป็นเจ้าของหรือมีการก�ากับ
ดูแลการจดัการท่ีสมบูรณ์และความรบัผิดชอบส�าหรบั
ส่วนประกอบทั้งหมดที่รวมอยู่ในคอมพารต์เมนท์

อธิบายโครงสร้างความรับผิดชอบขององค์กร

ระบุรายชือ่บคุลากรหลกัที่รับผดิชอบดา้นการ
จดัการและการก�ากับดูแลคอมพารต์เมนท์

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ
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ลักษณะของโครงสร้างพื้นฐาน

   ผูอ้า่นควรอา้งอิง	Article 4.5.3.	(Point	2)	ของ	
Terrestrial Code

สถานประกอบการ

ระดับสถานที่

ค�าอธิบายของสถานประกอบการ

อธิบายเคา้โครงทั่วไป (หรอืเคา้โครงหากมีหลาย
ประเภท) ของสถานประกอบการในคอมพารต์เมนท:์

g    โซนท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพและ
จุดเชื่อมโยง (เช่น จุดท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ยานพาหนะ)

g    โรงเรอืนและพ้ืนที่ส�านักงาน

g    ทางเขา้และถนน พื้นที่จอดรถ

g    ขยะและการจดัเก็บและรวบรวมซากสตัวท่ี์ตายแล้ว

g    ถังเก็บอาหาร

g    สาธารณูปโภค เช่น น�้า เชื้อเพลิง และก๊าซ

g    บ่อปุ๋ย

g    เตาเผาขยะ

ลกัษณะโครงสรา้งพื้นฐานในระดับสถานที่ที่
เกีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัทางชวีภาพ

ระบุลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานระดับสถานท่ีของ
สถานประกอบการท่ีรับรองความปลอดภัยทาง
ชีวภาพท่ีเพียงพอต่อ ASFV ซึ่งรวมถึงลักษณะท่ี
เชื่อมโยงกับการจัดการการเคล่ือนย้ายผู้คน ยาน
พาหนะ และวตัถุท่ีเป็นพาหะน�าโรคในสถานประกอบ
การ ตลอดจนลักษณะที่ช่วยในการป้องกันการปน
เป้ือนจากสกุรป่าหรอืสกุรเร่ร่อน สตัว์ป่าและแมลง
อื่นๆ

ระดับหนว่ยปฏิบัตงิานและหนว่ยงานยอ่ย

ค�าอธิบายโดยทั่วไปของหนว่ยปฏบิตัิงานและ
หนว่ยงานยอ่ย

อธิบายโครงสรา้งหนว่ยปฏบิตังิานหรอืหนว่ยยอ่ย 
และลกัษณะทั่วไปในคอมพารต์เมนท์

ลกัษณะโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วกับความปลอดภยั
ทางชีวภาพในระดบัหนว่ยปฏบิติังานและหนว่ย
งานยอ่ย 

อธิบายลกัษณะโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบั:

g    การท่ีพนักงานจะเข้าถึงหน่วยปฏบัิติงานหรอืหน่วย
ย่อย (เช่น การต้ังค่าระบบ 'Danish entry' - ระบบ
การเขา้-ออกตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและห้องอาบน�้า : ผูแ้ปล) โดย
เฉพาะอย่างยิง่การก�าหนดโซนท่ีเก่ียวข้องกับความ
ปลอดภยัทางชวีภาพและจดุเชือ่มต่อกับหน่วยปฏบัิติ
งานหรือหน่วยย่อยตา่งๆ

g    การน�าสิง่ตา่งๆ  เข้าในหน่วยปฏบิตังิานหรือหน่วย
ย่อย เช่น อุปกรณ์การเกษตร (เช่น ประตูเฉพาะ 
ห้องรมควนั พื้นที่สุขาภิบาล)

g    การเข้าและออกของสัตว์ที่มีชีวิตและที่ตายแล้ว

ระบุลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานระดับหน่วย 
ปฏบัิติงานหรอืหน่วยย่อยของสถานประกอบการท่ี
รับรองความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีเพียงพอต่อ 
ASFV (เช่น การกีดกันทางกายภาพท่ีแยกหน่วยงาน 
หรือหน่วยย่อยออกจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
บ่อฆ่าเชือ้และอ่างแช่เท้าท่ีทางเข้าและทางออกของ
หน่วยปฏิบัติงานหรือหน่วยย่อย)

อธบิายโครงรา่งทัว่ไปและลกัษณะโครงสรา้งพืน้ฐาน
ของหนว่ยปฏบิตังิานหรอื หนว่ยยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง รวม
ถงึคณุลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบั

g    การท่ีพนักงานจะเข้าถึงอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การก�าหนดโซนความปลอดภัยทางชวีภาพและจดุ
เชื่อมต่อ

g    การน�าสิง่ตา่งๆ  เข้า (เช่น ประตูเฉพาะ ห้องรมควนั 
พื้นที่สุขาภิบาล)

g    การเข้าของสัตว์

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF — 105

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_application_compartment.htm


มาตรการการด�าเนินงานหนว่ยปฏบิตักิารหรอืหนว่ยยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง

ให้ขอ้มลูของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยย่อยที่
เกี่ยวข้องทุกประเภทอยา่งสมบรูณ ์

ค�าอธิบายหนว่ยปฏิบตักิารหรือหนว่ยยอ่ยที่
เกีย่วขอ้ง 

อธบิายลกัษณะทัว่ไปของโครงรา่งและโครงสรา้งพืน้
ฐานของหนว่ยงานหรอืหนว่ยยอ่ยทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึ
ลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบั:

g    การท่ีพนักงานจะเข้าถึงอาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การก�าหนดโซนความปลอดภัยทางชวีภาพและจดุ
เชื่อมต่อ

g    การน�าสิง่ตา่งๆ  เข้า (เช่น ประตูเฉพาะ ห้องรมควนั 
พื้นที่สุขาภิบาล)

g    การเข้าของสัตว์

ลกัษณะโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่ก่ียวขอ้งกบัความ
ปลอดภยัทางชีวภาพ

ระบุคุณสมบัติโครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องหรอืหน่วยย่อยท่ีรบัรองความปลอดภยัทาง
ชีวภาพที่เพียงพอต่อ ASFV ซึ่งรวมถึงคุณลักษณะ
ท่ีเชื่อมโยงกับการจัดการการเคล่ือนย้ายของผู้คน 
สกุรและผลิตภัณฑ์สกุร ยานพาหนะ และ วตัถุท่ีเป็น
พาหะน�าโรคในสถานประกอบการ ตลอดจนการ
ป้องกันการปนเป้ือนจากสกุรป่าหรอืสกุรเรร่อ่น สตัว์
ป่าอื่นๆ และแมลง

การจดัท�าเอกสาร

จัดเตรียมแผนที่แต่ละอันเป็นเอกสารประกอบ:

g     แผนผังท่ีต้ังปัจจุบันส�าหรับแต่ละสถานประกอบ
การ แสดงโครงรา่งและระบุอย่างชัดเจน:

v ขอบเขตของโซนความปลอดภัยทางชวีภาพท่ีแตกต่างกัน

v จุดเชื่อมต่อ

v ที่ตั้งของถังขยะและถังเกบ็ซากสตัว์

v พื้นที่จอดรถ

v ถังใหอ้าหาร

v บ่อน�้าและบอ่บ�าบดั

v ประตู

v รั้ว

v เส้นทางของยานพาหนะ อุปกรณ์ และผู้คนท่ีเก่ียวข้องกับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ

g    แบบแปลนของหนว่ยการท�างานหรอืหนว่ยยอ่ย 
ระบุอย่างชัดเจน

v โซนความปลอดภัยทางชีวภาพที่แตกต่างกัน

v เส้นแยกท่ีจุดเชื่อมต่อแต่ละจุด (เช่น การเข้าถึงของคน
พื้นที่ก�าจัดซาก การบรรทกุสุกร ทางเข้าอุปกรณ์)

v โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับการเข้าถึงเหล่าน้ี (เช่น 
พืน้ทีส่วมรองเทา้บูต ห้องรมควัน)

v เส้นทางของผู้คนและอุปกรณ์

g    แผนผังท่ีต้ังปัจจุบันส�าหรับหน่วยการท�างานที่
เกีย่วข้องหรอืหน่วยย่อยแต่ละหน่วยท่ีแสดงเค้าโครง
ทีต่ัง้อย่างชัดเจนและระบุ

v ขอบเขตของโซนความปลอดภยัทางชีวภาพทีแ่ตกตา่งกนั

v จดุเชือ่มตอ่

v ทีต่ัง้ถงัขยะ

v พืน้ทีจ่อดรถ

v ทีเ่กบ็อาหาร

v ประตู

v รั้ว

v เส้นทางของยานพาหนะ อุปกรณ์ และผู้คนที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภยัทางชีวภาพ

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ



มาตรการการด�าเนินงาน

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

หมายเหตุ: ส่วนน้ีอาจแบ่งตามประเภทของ 
คอมพาร์ตเมนท์ ข้ึนอยูกั่บประเภทของระบบการผลิต 
สนิค้าท่ีสนใจ และผลลัพธ์ของการประเมนิความเสีย่ง 
ตามท่ีกล่าวไว้ในหัวข้อ 8.1 ของแนวทางการจดัต้ัง
คอมพารต์เมนท์ ASF

สถานการณ์ทัว่ไป

ระบแุละอธบิายมาตรการลดความเสีย่งส�าหรับแตล่ะ
เส น้ทางการรับสมัผสัที่ระบใุนการประเมินความ
เสีย่ง อา้งองิเอกสาร SOP ภายในซึง่มกีารจดัท�า
เอกสารแตล่ะการวดั

ส�าหรับแต่ละเส้นทางการสัมผัส น�าเสนอหลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีแสดงให้เห็นว่ามาตรการลด 
ผลกระทบท่ีมีอยู่น้ันเพียงพอท่ีจะป้องกันการน�า 
ASFV เข้าสู่คอมพารต์เมนท์โดยใช้เส้นทางนี้

ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการใชส้ารฆา่เชือ้ (เชน่ ธรรมชาติ 
เวลาสมัผสั และการเจอืจาง) เพือ่วตัถปุระสงคท์ีแ่ตก
ตา่งกัน

จดัเตรียมเอกสาร SOP ภายในทีเ่กีย่วขอ้งเป น็
เอกสารประกอบ

บรบิทเพิ่มเติมในสถานการณ์เฉพาะ

ลกัษณะของสนิค้าที่สง่ออก

มาตรการลดผลกระทบทีบ่งัคบัใชเ้พือ่ใหเ้ป น็ไปตาม
ค�าแนะน�าทีเ่กีย่วขอ้งกบั ASF และสินคา้โภคภณัฑ์
ของ Terrestrial Code ส�าหรับการน�าเขา้สกุรหรอื
ผลิตภณัฑจ์ากคอมพารต์เมนทป์ลอด ASF ควร
อธบิายไวท้ีน่ี ่(ดคู�าแนะน�าส�าหรับสนิคา้บางประเภท
ดา้นลา่ง

   ผูอ้า่นควรอา้งถงึ	Chapter 15.1.	ของ Terrestrial 
Code	[2]

สินคา้โภคภณัฑ์ 
(บทความอา้งองิ) ข้อแนะน�าส�าหรบัแหลง่ก�าเนิดสัตว์ ค�าแนะน�าเพิ่มเติม

สกุรเลี้ยงหรอืสกุรป่าที่

น�ามาเลี้ยง 
(Article 15.1.8.)

ควรเก็บสัตว์ไว้ในคอมพารต์เมนทป์ลอด ASF 
ตั้งแต่แรกเกิดหรืออย่างน้อยสามเดือนที่ผ่านมา

 Î สัตว์ไม่ควรแสดงอาการทางคลินิกของ ASF ใน
วันที่จัดส่ง

 Î หากสัตว์ถูกส่งออกจากเขตปลอด ASF หรือ
คอมพาร์ตเมนทท์ีอ่ยู ่ในประเทศหรือโซนที่ติด
เชื้อ ควรใช้มาตรการป้องกันที่จ�าเป็นเพื่อหลีก
เลี่ยงการสัมผัสกับแหล่ง ASFV ใดๆ จนกว่า
จะมีการจัดส่ง

น�้าเช้ือจากพอ่สกุร 
เลี้ยงหรอืสกุรป่าที่น�ามา
เลี้ยง (Article 15.1.10.)

พ่อพันธุค์วรเก็บไว้ในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 
ตัง้แตแ่รกเกดิ หรืออย่างน้อย 3 เดือนก่อนเก็บน�้า
เชือ้

 Î พอ่พนัธุ ์ไมค่วรแสดงอาการทางคลนิกิของ ASF 
ในวนัทีเ่กบ็น�้าเชือ้

 Î ควรเกบ็ แปรรูป และจดัเกบ็น�้าเชือ้ตาม 
Chapters 4.6. และ 4.7. [91; 92]

ในเอ็มบรโิอทีไ่ดจ้ากแม่
สกุรเลี้ยง  
(Article 15.1.12.)

แมพ่นัธุค์วรเกบ็ไว ้ในคอมพารต์เมนทป์ลอด ASF 
ตัง้แตแ่รกเกดิหรอือยา่งนอ้ยสามเดอืนกอ่นเกบ็

 Î แม่พันธุ์ไม่ควรแสดงอาการทางคลินิกของ ASF 
ในวันที่เก็บตัวอ่อน

 Î น�้าเชื้อที่ใช้ในการปฏิสนธิกับไข่ควรเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่อ้างถึงใน Article 15.1.10. หรือ 
Article 15.1.11. ตามที่เกี่ยวข้อง [32]

 Î ควรเก็บ แปรรูป และจัดเก็บตัวอ่อนตามข้อ
ก�าหนดที่เกี่ยวข้องของ Chapters 4.8. และ 
4.10.

เนื้อสดของสกุรเลี้ยง
หรอืสกุรป่าที่น�ามาเลี้ยง  

(Article 15.1.14.)

เนื้อสดทั้งหมดใน consignment ควรมาจากสัตว์
ที่เก็บไว้ในคอมพาร์ตเมนท์ปลอดเชื้อ ASF ตั้งแต่
แรกเกิดหรือที่น�าเข้ามาตาม Article 15.1.8. หรอื 
Article 15.1.9.

 Î สัตว์ควรถูกเชือดในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุมัติ 
ซึ่งสัตว์เหล่านั้นต้องได้รับการตรวจ ante- and 
post- mortem ตาม Chapter 6.3. และมีผล
ที่สอดคล้อง
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น�าเสนอมาตรการป้องกันการปนเป้ือนข้ามของเน้ือ
สดท่ีได้จากสุกรในคอมพาร์ตเมนท์ท่ีมี ASFV ท้ัง
ท่ีโรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูป รวมท้ังใน
สถานการณ์ท่ีได้ฆา่และแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้ังแบบ
คอมพาร์ตเมนท์และแบบไม่ใชค่อมพาร์ตเมนท์

ซึ่งรวมถึงค�าอธิบายของการแยกสายการผลิตใน
เวลาและ/หรือพื้นที่ เช่น:

g     การจดัการการลดการสมัผสัระหวา่งสกุรมีชีวติใน
พืน้ทีร่ับสตัวแ์ละลานลงสตัว์

g     โรงพกัสตัว์ การลดอุณหภูมิซาก และขั้นตอนการ
สุขาภิบาลในไลน์ผลติ

g     การท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อในพื้นที่ต่างๆ และ
ประเภทของอุปกรณ์แปรรปู รวมถึงการปฏบัิติงาน 
สารเคมีที่ใช้ เวลาสัมผัส ความถี่ และขั้นตอนการ
ตรวจสอบ

g     ข้ันตอนการแยกเฉพาะส�าหรับกระบวนการท่ีแตก
ต่างกัน: การฆ่า การท�าความเย็นซาก การสลาย
และการแปรรูปซาก การแปรรูปผลิตภัณฑ์

g     กระบวนการส�าหรบัการเปล่ียนจากการแปรรปูแบบ 
ไม่ใช่คอมพาร์ตเมนท์ เป็นการแปรรูปสุกรจาก 
คอมพาร์ตเมนท์ และในทางกลับกัน

g     การตรวจสอบย้อนกลับของสกุรและผลิตภัณฑ์ของ
สุกร

การด�าเนินการและการตรวจประเมิน

   ผู้อ่านควรอ้างอิง	Article 15.1.14.	ของ	
Terrestrial Code

ยกตัวอย่าง ส�าหรบัคอมพารต์เมนทท่ี์ส่งออกเน้ือสด
ของสุกรเลีย้ง ควรให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

อธิบายกระบวนการตรวจสอบท่ัวไปและเฉพาะ ASF 
ท่ีโรงฆ่าสัตว์ โดยสัมพันธ์กับข้อก�าหนดด้านกฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

g     ตรวจสอบสุกรที่ลานรับสัตว์

g     ตรวจซากกอ่นและหลงั ante-mortem and post-
mortem (Chapter 6.3. ของ Terrestrial Code)

แนบเอกสาร SOP ภายในท่ีเก่ียวข้องเป็นเอกสาร
ประกอบ

หน่วยปฏิบัติงานหรือหน่วยย่อยที่ไม่ได้
ท�างานให้เฉพาะแค่คอมพาร์ตเมนท ์

โรงฆ่าสตัว์และโรงแปรรปูทุติยภูมท่ีิแปรรปูสกุรจาก
คอมพาร์ตเมนท์และยังรับและแปรรูปสุกรท่ีไม่ได ้
มาจากคอมพารต์เมนทอี์กด้วย ในสถานการณ์น้ี 
การน�าเสนอมาตรการการท�างานส�าหรับสถานท่ี
เหล่านี้ควรมีองค์ประกอบที่อธิบายไว้ด้านล่างด้วย

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ
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การด�าเนินการและการตรวจประเมิน

   ผูอ้า่นควรอา้งอิง	Article 4.5.3.	(Points	3d	to	
3g)	ของ	Terrestrial Code

การด�าเนินการตามแผน

ความปลอดภัยทางชีวภาพ และวัฒนธรรม
ของสถานที่ท�างาน

อธิบายว่าพนักงานมีการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏบัิติตามแผนความปลอดภัยทางชวีภาพเก่ียวกับ
ส่วนประกอบของคอมพารต์เมนทอ์ย่างไร ซึ่งรวม
ถึงการมีส่วนร่วมและการฝึกอบรมพนักงาน

การตรวจประเมินองค์ประกอบของ  
คอมพารต์เมนท์

การตรวจประเมินภายใน

อธิบายกิจกรรมการตรวจประเมนิทีด่�าเนินการเก่ียว
กับองค์ประกอบของคอมพารต์เมนท์โดยองค์กรที่
จดัการคอมพารต์เมนทน้ั์นๆ เช่น ความถ่ี บุคลากร 
ขั้นตอน การจัดการที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด

จัดเตรียมเอกสารการตรวจประเมนิเป็นเอกสาร
ประกอบ

การตรวจประเมินภายนอก

อธิบายกิจกรรมการตรวจประเมนิท่ีด�าเนินการโดย
บุคคลท่ีสาม เช่น ความถ่ี คุณลักษณะของบุคคล
ภายนอก คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน ข้ันตอน
ปฏิบัติ และการจัดการที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด

จัดเตรียมเอกสารการตรวจประเมนิเป็นเอกสาร
ประกอบ 

การบ�ารุงรกัษาแผนความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ 

อธิบายข้ันตอนในการทบทวนและปรับปรุงแผน
ความปลอดภัยทางชีวภาพของคอมพาร์ตเมนท์

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF — 109

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_application_compartment.htm


แผนฉกุเฉินดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพ 

แผนรบัมอืกรณฉีกุเฉิน

   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

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

   รายละเอียดใน	ภาคผนวก 8	และ	ภาคผนวก 9 
ของ	ASF compartmentalisation guidelines

หมายเหตุ: แผนต่อไปน้ีอาจเฉพาะเจาะจงส�าหรับ 
คอมพาร์ตเมนท์ประเภทต่างๆ ข้ึนอยูกั่บประเภทของ
ระบบการผลิตและสินค้าที่สนใจ 

จุดมุง่หมายของการเฝ้าระวงั 

ระบุวัตถุประสงค์ของระบบเฝ้าระวังภายใน ตาม
สถานะปัจจบัุนของคอมพาร์ตเมนท์และของประเทศ
ที่คอมพาร์ตเมนท์นั้นตั้งอยู่

วัตถุประสงคข์องการเฝ้าระวงั 

ระบวุตัถปุระสงคก์ารเฝา้ระวงัอยา่งชดัเจน

ค�าอธิบายระบบการเฝ้าระวัง

ใหค้�าอธบิายโดยละเอยีดของระบบเฝา้ระวงัภายใน 
สิง่นีค้วรครอบคลมุอยา่งนอ้ยองคป์ระกอบตอ่ไปนี:้

การเฝ้าระวงัภายใน 

แผนฉกุเฉนิ 

ระบบการเฝ้าระวัง

g     วิธีการเฝ้าระวัง

g     ประชากรภายใต้การเฝ้าระวัง

g     หน่วยทางระบาดวิทยา (epidemiological units)
และ การจัดกลุ่ม

g     เวลา ระยะเวลา และความถี่ของกิจกรรมการเฝ้า
ระวัง

g     ค�าจ�ากัดความของเคสตา่งๆ

g     กระบวนการส�าหรับการรวบรวม การประมวลผล 
และการขนส่งตัวอย่าง

g     การทดสอบวินิจฉัยที่ใช้และประสิทธิภาพ

g     การรวบรวมและการจัดการข้อมูล

g     ประสิทธิภาพโดยประมาณของระบบเฝ้าระวัง 
(คุณลักษณะด้านคุณภาพ เช่น ความไวและเวลา
ในการตรวจจับ)

แนบเอกสาร SOP ภายในที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสาร
ประกอบ
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แผนฉกุเฉินดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพ 

แผนรบัมอืกรณฉีกุเฉิน

การละเมิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

อธิบายการจัดการการละเมิดความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ:

g     ค�าจ�ากัดความและการจัดอันดับตามระดับความ
เสี่ยง

g     ค�าอธิบายของการตอบสนอง

g     การน�าเสนอบทบาทและความรบัผิดชอบ (ผู้จดัการ
สถานประกอบการ ผู้จดัการคอมพารต์เมนท ์บุคลากร
และทีมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)

แนบเอกสาร SOP ภายในท่ีเก่ียวข้องกับการละเมดิ
ความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นเอกสารประกอบ

การเตรยีมพรอ้มรบักรณีฉกุเฉิน

น�าเสนอข้ันตอนการเตรียมความพร้อมในกรณี
ฉุกเฉินทั่วไปในคอมพาร์ตเมนท์ (เช่น โปรโตคอล 
รายชือ่ผู้ติดต่อ แบบฝึกหัดการจ�าลองสถานการณ์)

การรบัมือกรณีฉกุเฉิน

อธิบายแผนการตอบสนอง รวมถงึ:

g     ค�าจ�ากดัความของเหตกุารณ ์

g     ค�าอธิบายของการตอบสนอง

g     การน�าเสนอบทบาทและความรับผดิชอบ

หมายเหตุ: แผนรับมอืเหตฉุกุเฉนิควรครอบคลมุอยา่ง
นอ้ยในสถานการณฉ์กุเฉนิต่อไปนี:้

g     การเกิดข้ึนของกรณีสงสัยของ ASF ภายใน 
คอมพาร์ตเมนท์

g     การเกิดข้ึนของกรณีท่ีได้รับการยืนยันของ ASF 
ภายในคอมพาร์ตเมนท์

g     เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดซึง่คุกคามความสมบูรณ์ของ
คอมพาร์ตเมนท์ (เช่น ภัยธรรมชาติ)

การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของ 
องค์ประกอบของคอมพาร์ตเมนท์ในการ
สัมผัส ASF 

อธิบายการจดัการเหตุการณ์ท่ีส่งผลต่อระดับความ
เสีย่งท่ีส่วนประกอบของคอมพาร์ตเมนท์สมัผัสกับ:

g     ค�าจ�ากัดความ

g     ค�าอธิบายของการตอบสนอง

g     การน�าเสนอบทบาทและความรบัผิดชอบ (ผู้จดัการ
สถานประกอบการ ผู้จดัการคอมพารต์เมนท ์บุคลากร
และทีมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)

แนบเอกสาร SOP ภายในที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสาร
ประกอบ

แนบเอกสาร SOP ภายในที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสาร
ประกอบ

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF — 111



บันทกึความปลอดภยัทางชีวภาพ  

อธิบายเครือ่งมอืทีใ่ช ้ในการเกบ็และจดัการขอ้มลู 
ตลอดจนลกัษณะของขอ้มลู (เชน่ ชนดิขอ้มลู ความถี่ 
และขนาด) ทีร่วบรวมเกีย่วกบัการเฝา้ระวงัสขุภาพ
สตัว์

g   บันทึกสินค้าคงคลัง

g   บันทึกการตาย รวมท้ังการจ�าแนกประเภทมาตรฐาน
ของประเภทการตายที่ใช้ ถ้ามี

การจดัการขอ้มูลและ
จดัท�าเอกสาร

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

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

บันทกึการเฝ้าระวงั

บันทกึการตรวจสอบยอ้นกลับ

g   บนัทกึการเจบ็ปว่ย รวมถงึบนัทกึอาการทางคลนิกิ
ในกรณีทีไ่มม่กีารรกัษา และการจ�าแนกประเภท
มาตรฐานส�าหรับอาการทางคลนิกิทีส่งัเกตได ้(หรอื
กลุม่อาการ) หากมี

g   บนัทกึหอ้งปฏบิตักิาร เชน่ บนัทกึการเกบ็ตวัอยา่ง 
การสง่และการทดสอบ

g   บนัทกึยาและวคัซีน

อธิบายเครือ่งมอืท่ีใช้ในการเก็บและจดัการข้อมลู 
ตลอดจนลักษณะของข้อมูล (เช่น ชนิดข้อมูล 
ระดับรายละเอียด และบันทึกแบบดิจิตอล) ท่ี
เก็บรวบรวมเก่ียวกับการระบุตัวสัตว์และการ
ตรวจสอบย้อนกลับ ควรครอบคลุมการเคลื่อน
ย้ายสัตว์ท่ีมีชีวิตท้ังหมดจากและไปยังสว่น
ประกอบตา่งๆ  ในคอมพารต์เมนท:์

ใหภ้าพรวมของการเคลือ่นยา้ยสตัว์ :

g   ภายในคอมพารต์เมนท์

g   เขา้ไปในคอมพารต์เมนท์

g   ออกจากคอมพารต์เมนท์

หมายเหตุ: อธบิายแง่มมุต่างๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้
ก�าหนดดา้นกฎระเบียบ ตลอดจนประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการภายในทีม่ไีวเ้พือ่การตรวจสอบยอ้น
กลับ

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ
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บันทกึความปลอดภยัทางชีวภาพ  

การจดัท�าเอกสารการปฏิบัติที่จ�าเพาะต่อ
คอมพาร์ตเมนท์

อธิบายการจดัเก็บ การจดัการ และการเข้าถึงเอกสาร 
SOP ภายใน

เอกสาร SOP ภายในท่ีควรแนบเป็นเอกสารประกอบ
มีการกล่าวไวแ้ลว้ในข้างต้น

ขอแนะน�าให้แนบแผนผังสถานท่ีและแบบแปลน
โรงเรือนเป็นเอกสารเสริม บันทึกอื่นๆ ที่กล่าวถึง
ในท่ีน้ีควรมไีว้เพ่ือวตัถุประสงค์ในการตรวจประเมนิ
หรือตรวจสอบตามค�าขอของผู้ประกอบการ 

g   แผนผังสถานที่ 

g   แบบแปลนโรงเรือน 

g   ทะเบยีนน�าเขา้สตัวท์ีม่ชีีวติ 

g   ทะเบยีนการรับน�้าเชือ้จากพอ่พนัธุ ์

g   ทะเบยีนการรับวตัถดุบิอาหารสตัว์

g   ทะเบยีนการรับอปุกรณแ์ละวสัดตุา่งๆ

g   บันทกึสว่นประกอบอาหารสตัว์ 

g   บันทกึคนเขา้-ออก

การจัดท�าเอกสารการด�าเนินการ ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ 

อธิบายการจดัเก็บ การจดัการ และการเข้าถึงบันทึก
ท่ีจัดท�าเอกสารการด�าเนินการและการก�ากับดูแล
แผนความปลอดภัยทางชวีภาพอย่างต่อเน่ือง (ตาม
อธิบายไว้ข้างต้นในภาคผนวกน้ี) ระบุว่าบันทึกเหล่า
น้ีถูกรวบรวมและจดัการในระดับใด (ส่วนประกอบ
แต่ละส่วนหรือท้ังหมดของคอมพารต์เมนท)์ และ
ใครเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านี้

g   บนัทกึการควบคมุสตัวพ์าหะ

g   บนัทกึการตรวจสอบและบ�ารุงรกัษาอาคาร

g   บนัทกึการควบคมุแมลง

g   บนัทกึการสขุาภบิาลน�้า 

g   บนัทกึยานพาหนะในการเคลือ่นยา้ยสตัวม์ชีีวติ
และการท�าความสะอาดฆา่เชือ้

g   บันทึกยานพาหนะในการขนสง่อาหารสตัวแ์ละ
การท�าความสะอาดฆา่เชือ้ 

รายการโดยย่อของบันทึกเอกสารการด�าเนินการและการก�ากับดูแลแผนความปลอดภัย
ทางชีวภาพ รายการนี้ควรปรับให้เข้ากับแผนความปลอดภัยทางชีวภาพที่เฉพาะเจาะจง

คอมพาร์ตเมนท์ บันทึกอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ควร
มีไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือตรวจ
ประเมนิตามค�าขอของผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์
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ระบบการจัดการความปลอดภัย 
ทางชีวภาพ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ 

การจัดการความเสี่ยง  

ส�าหรับคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF

ต  ามท่ีระบุไว้ในแนวทางปฏิบัติน้ี 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 
ควรจะสามารถบรรลุความเสี่ยง 
ASFV ท่ียอมรับได้ ซึ่งตกลงกัน

โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง นโยบายการ
บริหารความเสี่ยงมีสามองค์ประกอบ ได้แก่ ระบบ
การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ ระบบเฝ้า
ระวัง และระบบตรวจสอบย้อนกลับ การออกแบบ
ของแต่ละองค์ประกอบเหล่าน้ีจะได้รับขอ้มลูจาก
ผลลัพธ์ของกระบวนการประเมินความเสี่ยง ซึง่จะ
ได้ระบุเส้นทางความเสี่ยงที่แตกต่างกัน รวมถึงขั้น
ตอนตามแต่ละเส้นทางท่ีเหมาะสมกับการลดความ
เสี่ยงที่คุ้มค่า ระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ชวีภาพประกอบด้วยมาตรการลดความเสีย่งท่ีปรบัให้ 
เหมาะสมทางวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์

ส่วนน้ีเป็นส่วนเสริมของแนวทางปฏิบัติใน ภาค
ผนวก 5 และ ภาคผนวก 12 โดยการให้ค�าแนะน�า
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของ ASFV ท่ัวไป
ส�าหรับการจัดการความเสี่ยงของคอมพารต์เมนท์ 
ควรปรกึษาแหล่งข้อมลูอ่ืนส�าหรบัข้อมูลโดยละเอียด
เพ่ิมเติม [18; 21; 63; 64; 99] นอกจากน้ียังมี
เครื่องมือออนไลน์ท่ีช่วยอ�านวยความสะดวก เช่น 
Biocheck.ugent. เครื่องมือหลังน้ีจะแนะน�าการ

ไม่เพียงเพ่ือการกีดกันทางชีวภาพเท่าน้ัน แต่
ยังรวมถึงการควบคุมเชื้อทางชีวภาพด้วย ควร
จ�าไว้ว่าการประเมินความเสี่ยงส�าหรับค�าถาม
ความเสี่ยงโดยรวมของคอมพาร์ตเมนท์ "อะไร
คือความเป็นไปได้ท่ีของอย่างน้อยหน่ึงหน่วย 
(ผลิตภัณฑ์จากสตัว์หรอืเน้ือสกุรท้ังหมด) ท่ีออกจาก 
คอมพาร์ตเมนท์ที่ติดเชื้อหรือปนเปื้อนด้วย ASFV 
ต่อปี" ซึง่จะไม่เป็นศูนย์ แต่ต้องอยู่ท่ีหรือต�่ากว่า
ระดับความเสี่ยงที่ตกลงกันไว้

ระบบการจดัการความปลอดภัยทางชวีภาพจะประกอบ
ด้วยมาตรการความปลอดภัยทางชวีภาพท่ัวไปท่ีมุง่
เป้าไปท่ีโรคติดเชือ้ต่างๆ ท่ีส่งผลต่อสขุภาพของสกุร
และการผลิต (รวมถึง ASFV) และมาตรการเฉพาะ
เพ่ิมเติมท่ีมีจุดประสงค์เพ่ือป้องกันการน�าเขา้ของ
เชือ้ ASFV ผ่านเส้นทางความเสี่ยงเฉพาะ

มาตรการทัว่ไปในการลดความเสี่ยง 
ประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพท่ัวไปในฟาร์ม
สุกร มันสามารถใช้เพ่ือเสริมแต่ไม่ใช่เพ่ือแทนท่ี
แนวทางท่ีอธิบายไว้ในแนวทางปฏิบัติน้ี เน่ืองจาก
ไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือแก้ไขปัญหาความเสีย่งเฉพาะ 
และอย่างหลังก็เป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรบัการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รบัผลผลิตจากคอมพาร์ตเมนท์

สถานที่ตัง้ของคอมพารต์เมนท์

การน�าสตัวใ์หม่เขา้มา การทดแทน และการน�าสตัวรุ่์นใหม่เขา้มาเลี้ยง

การก�าจดัซากและการจดัการของเสยี

การเลี้ยงสตัวด์ว้ยเศษอาหาร

มาตรการการลดความเสี่ยงอื่นๆ

ภาคผนวก 11

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ

https://biocheck.ugent.be/en


การจัดองค์ประกอบท้ังหมดของคอมพาร์ตเมนท์ 
ให้อยู่ในต�าแหน่งท่ีห่างไกลพอสมควรจากโรงฆ่า
สัตว์ โรงงานแปรรูปเน้ือสัตว์ ตลาดสุกร โรงงาน
แปรรูป พื้นที่ล่าสัตว์ พื้นที่ทิ้งขยะ ทางหลวง ฟาร์ม
สกุรในท้องถ่ิน และบรเิวณท่ีมีสกุรป่า ช่วยลดโอกาส

เพ่ือลดความเสีย่ง ASFV ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด 
ASF การน�าสกุรมชีวีติเขา้มาใหม่และทดแทนควร
ได้รบัการจดัการอย่างเหมาะสม เวลา ความถ่ี ระยะ
เวลา การขนส่งควรได้รบัการจดัการอย่างเหมาะสม

การจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการก�าจัดซากสุกร
ท่ีตายแล้วในคอมพาร์ตเมนท์อย่างเหมาะสมอาจ
รวมถึงกลไกการท�าความสะอาดและการฆ่าเชื้อ
ท่ีเหมาะสมส�าหรับยานพาหนะ และแนวทางการ
จัดการท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับการรวบรวมสุกรท่ีตาย

คอมพาร์ตเมนท์ต้องหลีกเล่ียงการเล้ียงโดยใช้เศษ
อาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะให้เศษอาหาร
ท่ีปนเปื้อน ASFV ความเสี่ยงจากการกินอาหารท่ี
เหลือจากการบรโิภคหรอืของเสยีในครวัเรอืนหรอืของ 
เหลืออ่ืนๆ อาจลดลงได้ด้วยการให้อาหารเหลือที่

คัดกรองวสัดุทางพันธุกรรม
ที่อาจปนเปื้อน เช่น ไข่และ
น�้าเชื้อ

การเฝ้าระวังเห็บอ่อน
และสุกรป่าหรือสุกร
เรร่อ่น

 การเก็บบันทึก การท�า
เครือ่งหมายตัวสตัว์ การ
ตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น

สถานที่ตัง้ของคอมพารต์เมนท์

การน�าสตัวใ์หม่เขา้มา การทดแทน และการน�าสตัวรุ่์นใหม่เขา้มาเลี้ยง

การก�าจดัซากและการจดัการของเสีย

การเลี้ยงสตัวด์ว้ยเศษอาหาร

มาตรการการลดความเสี่ยงอื่นๆ

การติดต่อระหว่างประชากรสกุรภายในคอมพาร์ตเมนท์ 
และประชากรสุกรอ่ืนๆ สิ่งน้ีจ�าเป็นต้องได้รับการ
ปรบัปรงุเพ่ิมเติมโดยการล้อมรัว้รอบคอมพาร์ตเมนท์ 
ด้วยข้อก�าหนดท่ีเหมาะสมส�าหรบัความสงูและความ
ลึก เช่น รั้วสองชั้น

สกุรทีมี่ชวีติทีน่�าเขา้มาควรมาจากแหล่งทีไ่มมี่	ASFV	
ที่เชื่อถือได้	พร้อมใบรับรองสุขภาพเท่านั้น	นอกจาก
นี้	ควรวางระเบียบวิธีการท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อ
ที่เหมาะสม

แล้ว ผู้ขับข่ียานพาหนะท่ีล�าเลียงซากสุกรไปก�าจดั
ควรไดร้ับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอในระเบียบวิธี
ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด การดูแลระบบระบายน�้าท้ิงท่ี
เหมาะสมและการจัดการตะกอนอาจช่วยลดการน�า 
ASFV กลบัเขา้มาในคอมพารต์เมนท์ได ้

ไดจ้ดัการตามที่แนะน�าไว้ใน Article 15.1.22. ของ 
Terrestrial Code ภายใต้การก�ากับดูแลอย่าง 
เข้มงวด บางคอมพารต์เมนทอ์าจได้รับความช่วย
เหลือจากกฎหมายทีม่อียูซ่ึง่ห้ามไม่ให้ใชเ้ศษอาหาร
เหลอืจากครัวเรอืนในการเลีย้งสตัว์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สถานที่ตั้งดว้ย
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มาตรการเฉพาะในการลดความเสี่ยง - 

การประเมินความเสี่ยงของการเขา้มา 

ของเช้ือจากการน�าสุกรมีชีวิตเข้ามา

เพ่ือความง่าย เราพิจารณาเฉพาะการประเมนิความ 
เสี่ยงในการน�าสุกรท่ีมีชีวิตเข้าสู่คอมพารต์เมนท ์
สมมติเท่านั้น เราใช้แผนภาพเส้นทางความเสี่ยงที่
แสดงไว้ใน  ตารางที่ 7  ของ ภาคผนวกที่ 3  เป็น
พ้ืนฐานส�าหรบัการระบุพ้ืนท่ีทีต้่องการมาตรการลด
ความเสี่ยงเพ่ิมเติม ประเด็นแรกคือการประมาณ
ความเสี่ยงโดยรวมจะอยู่ท่ีหรือต�่ากว่าระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับได้  ตารางท่ี 8  แสดงให้เห็นว่า
ประมาณการความเสีย่งโดยรวมถือว่าเล็กน้อยและมี
ความไม่แน่นอนต�า่ น่ีแสดงให้เห็นว่าไม่จ�าเป็นต้อง
มีมาตรการลดความเสี่ยงเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าจะต้อง
พิจารณาถึงความล้มเหลวท่ีอาจเกิดข้ึนในมาตรการ
ใดๆ ท่ีน�ามาใช้และจะส่งผลต่อการประเมนิความเสีย่ง

โดยรวมส�าหรบัการน�าเชือ้ ASFV เขา้มา นอกจากน้ี 
อาจมีการเปล่ียนแปลงในบรบิทความเสีย่งท่ีกว้างข้ึน 
เช่น การน�า ASFV เข้าสู่ประชากรสตัวจ์ากต้นทาง

ความสัมพันธ์ระหว่างข้ันตอนตามเส้นทางความ
เสีย่งและมาตรการลดความเสีย่งสามารถแสดงร่วม
กับผลกระทบต่อความเสี่ยงของการน�าเชือ้ ASFV 
เขา้มาในรูปแบบตาราง (ดู  ตารางที่ 11 ) รูปแบบ
การน�าเสนอน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อความโปร่งใสและ
การสือ่สารกับผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีหลัก ในตัวอย่างน้ี 
มาตรการลดความเสี่ยงเพ่ิมเติมไม่ได้เปล่ียนการ
ประมาณการความเสี่ยง เนื่องจากมาตรการที่มีอยู่
มีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่
ในระดับทีย่อมรบัได้ แต่ค�าจ�ากัดความท่ีชดัเจนของ
การด�าเนินการลดความเสีย่งแต่ละครัง้เป็นมาตรการ
ตามนโยบายจะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวน ความ
รับผิดชอบ และความโปร่งใส

ขัน้ตอนในเส้น
ทางความเสี่ยง

ข้อมูลที่เป็นไปได้/ 
ข้อมูลที่จ�าเป็น

ประมาณ
การความ

เสี่ยง

ความไม่
แน่นอน

การให้เหตุผล
มาตรการลดความเส่ียง 

เพิ่มเติมที่เป็นไปได้

การประเมิน
ความเสี่ยง
หลงัจากเพิ่ม
มาตรการ

แหล่งประชากร
ของฝูงสกุร 
(ประเทศ/โซน)

ความชกุของฝูงสกุร 
ทีต่ดิเชือ้ ASFV ในแหลง่
ทีม่าประชากร (ประเทศ/ 
โซน) ขึ้นอยูก่ับ

1. หลกัฐานการปลอด 
ASFV ของประเทศ
และ

2. รายงานการประเมิน
การเฝา้ระวัง

Very low Low

ประเทศไมเ่คยรายงานการ
ระบาดของ ASF และระบบ
เฝา้ระวัง ASF ของประเทศมี
ความไวสูง มคีวามสามารถใน
การตรวจหาในระยะเริ่มตน้ทีด่ี 
แตม่กีารตดิเชือ้ ASFV ใน
ประเทศเพือ่นบา้น

 Î นโยบายเพือ่ใหแ้น่ใจวา่การ 
น�าสกุรทีม่ีชีวติใหมเ่ขา้มาใน 
คอมพารต์เมนทน์ั้นไดม้าจาก
ประเทศที่ปลอด ASF เทา่นั้น/
อาณาเขต/โซนทีม่คีวามเสีย่ง
ตามหลักวทิยาศาสตร ์

— การเฝ้าระวังการตรวจจับ
อย่างรวดเร็วด้วยความไว 
ความทันเวลาและความเป็น
ตัวแทนที่เพียงพอ

— หลกัฐานลา่สดุเกีย่วกับการ
ปลอด ASF

No change

 ตารางที่ 11   การใช้เส้นทางความเสี่ยงการน�าเช้ือ ASFV เขา้มา เพื่อการออกแบบมาตรการ 

ลดความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้มีความเสี่ยงต่อ ASFV น้อยที่สุด เมื่อมีการน�าสุกรมชีีวิตตัวใหม่เข้ามา
 

ในคอมพาร์ตเมนท ์

  ในส่วนนี้	เราใช้ผลลัพธ์จากตัวอย่างการประเมิน
ความเสี่ยงที่แสดงใน	ภาคผนวก 3	เพื่อก�าหนด
มาตรการลดความเสี่ยงที่สามารถรวมอยู่ในระบบ
การจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพของ 
คอมพารต์เมนท์

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ



แหลง่ที่มา 

ของสกุร

ความชกุของ ASFV ใน
ฝูงสกุรตน้ทางขึ้นอยูก่ับ 

1. ประสิทธผิลของระบบ
ความปลอดภยัทาง
ชีวภาพของฟารม์

2. ความไวของระบบเฝา้
ระวังฟารม์

3. ความนา่เชือ่ถอืของ
สุขภาพสกุร และระบบ
ติดตามการผลิตและ

4. ความเสีย่ง ASFV ใน
บริบททอ้งถิน่

Very low Low

ฟารม์ตน้ทางมีระบบการ
จดัการความปลอดภยัทาง
ชีวภาพทีม่ีประสิทธภิาพ และ
ตดิตามการผลติสกุรอยา่งตอ่
เนือ่งโดยใชก้ารจดัการสุขภาพ
ฝูงสตัวแ์บบอเิลก็ทรอนกิส ์ ไม่
เคยมีหลกัฐานของ ASFV ใน
ฟารม์หรอืในบรเิวณใกลเ้คยีง
หรอืเครอืขา่ยการตดิตอ่

 Î ขอ้ตกลงกับฟารม์ตน้ทางและ
หนว่ยงานสตัวแพทยท์ี่รับผดิ
ชอบเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ฟารม์
ตน้ทางของสกุรมีชีวติมคีวาม
ถูกตอ้งตามหลักวทิยาศาสตร ์

— หลกัฐานของการปลอด 
ASFV;

— โปรแกรมการเฝา้ระวัง การ
ตรวจจับอยา่งรวดเร็วส�าหรับ 
ASFV ทีม่คีวามไว ทันเวลา 
และเป น็ตัวแทนทีเ่พยีงพอ

 Î นโยบายน�าเขา้สกุรมีชีวติจาก
คอมพารต์เมนทท์ีไ่ดร้ับการ
รับรองวา่ปลอด ASF เทา่นั้น

No change

กลุ่มของสกุร 
ที่จะขนสง่

ความชกุของ ASFV ใน
สกุรทีค่ดัเลอืกมาเพือ่การ
ขนสง่ในขณะทีย่ังอยู ่ใน
ฟารม์ตน้ทาง ขึ้นอยูก่ับ
ประสิทธผิลของ 
มาตรการความปลอดภัย
ทางชีวภาพภายในฟารม์

Very low Low

ฟารม์ด�าเนินการระบบการ
จดัการความปลอดภยัทาง
ชีวภาพทีม่ีประสิทธภิาพ ซึ่ง
ชว่ยลดความเสีย่งของการ
แพรก่ระจายของเชือ้โรค
ระหวา่งสว่นตา่งๆ  ของฟารม์

No change

การกกัสัตว์
ก่อนการ 
เคลื่อนยา้ยที่

ฟาร์มต้นทาง

โอกาสที่สุกรที่ติดเชื้อ 
ASFV อย่างน้อยหนึ่งตัว
จะตรวจแล็บเป็นลบหรือ
ไม่พบอาการทางคลินิกใน
ระหว่างการตรวจกักกัน
ก่อนขนย้าย ขึ้นอยู่กับ

1. การทดสอบวินิจฉัย
และความไวในการ
ตรวจจับสัญญาณทาง
คลินิก

2. ประสิทธิผลของ
มาตรการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
การกักกันก่อนขนส่ง 
และ

3. ระยะเวลาของช่วงเวลา
กักกัน

Negligible Low

มกีารเฝา้ระวังสกุรอยา่งใกล ้
ชดิในชว่งกกักัน 15 วนั
ระยะเวลาส�าหรับอาการทาง
คลนิกิใดๆ  และถกูกกัแยกไว ้
ภายใตม้าตรการรกัษาความ
ปลอดภยัทางชีวภาพทีเ่ขม้
งวด ความไวของการทดสอบ 
ASFV PCR คอื 99% ซึ่งจะ
ชว่ยลดความเสีย่งของ ผลลบ
ปลอมและสกุรทั้งหมดไดร้ับ
การทดสอบ หากมสีกุรทีต่ดิ
เชือ้ ASFV ควรพฒันาอาการ
ทางคลนิกิในชว่งกกัตัว 15 วนั 
ซึ่งเจา้หนา้ทีจ่ะตรวจพบได ้

 Î ขอ้ตกลงกับฟารม์ตน้ทางและ
หนว่ยงานสตัวแพทยท์ี่รับผดิ
ชอบเพ่ือใหแ้น่ใจวา่

— การทดสอบกอ่นการขนสง่ใช ้
การทดสอบ ASFV ทีม่คีวาม
ไวสูง

— มีระยะเวลากกักันกอ่นการ
ขนส่งนานเพียงพอ เช่น อย่าง
นอ้ย 15 วนั

No change

การขนสง่

โอกาสทีส่กุรทีต่ดิเชือ้ 
ASFV ทั้งหมดจะไมแ่สดง
อาการทางคลนิกิหรอื 
ก�าลังจะตาย ขึ้นอยูก่ับ

1. ระยะเวลาในการขนสง่ 
และ

2. ความไวในการตรวจหา
สญัญาณทางคลนิกิ

Low Medium

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

 Î นโยบายจูงใจให้ผู้ขนส่งส่ง
รายงานสุกรทีส่งสัย

 Î นโยบายที่จะใชย้านพาหนะ 
และพนกังานเฉพาะของ 
คอมพารต์เมนทข์นสง่เทา่นัน้

No change

การกกัสัตว์ 
ก่อนเขา้ 
คอมพารต์เมนท์

โอกาสที่สุกรที่ติดเชื้อ 
ASFV อย่างน้อยหนึ่งตัว
จะตรวจแล็บเป็นลบหรือ
ไม่พบอาการทางคลินิก
ระหว่างการกักกันก่อนเข้า
คอมพาร์ตเมนท์ ขึ้นอยู่
กับ

1. การทดสอบวินิจฉัย
และความไวในการ
ตรวจจับสัญญาณทาง
คลินิก

2. ประสิทธิผลของ
มาตรการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
ของการกักกันก่อนการ
ขนส่งและ

3. ระยะเวลากักกัน

Negligible Low

มกีารเฝา้ระวังสกุรอยา่งใกล ้
ชดิในชว่งกกักัน 15 วนั
ระยะเวลาส�าหรับอาการทาง
คลนิกิใดๆ  และถกูกกัแยกไว ้
ภายใตม้าตรการรกัษาความ
ปลอดภยัทางชีวภาพทีเ่ขม้
งวด สกุรทกุตัวไดร้ับการ
ทดสอบและความไวของการ
ทดสอบ ASFV PCR
คอื 99% ซึ่งจะลดความเสีย่ง
ของผลลบปลอม หากมสีกุรที่
ตดิเชือ้ ASFV ควรมอีาการ
ทางคลนิกิในระหวา่ง
ระยะเวลากกักัน 15 วนั ซึ่ง
เจา้หนา้ทีจ่ะตรวจพบ

 Î นโยบายเพือ่ใหแ้น่ใจวา่ระยะ
เวลากกักันกอ่นเขา้ 
คอมพารต์เมนทน์านเพยีงพอ
คือ

— ในสถานทีเ่ชน่ อยา่งนอ้ย 15 
วนั

— น�าไปใชอ้ยา่งสม�่าเสมอ

 Î นโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าสุกร
ตัวใหม่ทีก่ักแยกไว้จะได้รับ
การทดสอบด้วยการทดสอบ 
ASFV ทีม่คีวามไวสูง

No change

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF — 117



ที่ตัง้สถานที่

แผนผงัของสถานที่

ตัวอย่างของเกณฑ์ตามผลลัพธ์  
ของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF 

แ ม้ว่าเน้ือหาของแนวทางปฏิบัติไม่ได้
ก�าหนดไว้ ภาคผนวกน้ีจะให้ค�าแนะน�า
ที่เฉพาะเจาะจง ที่มุ่งเน้นไปที่เกณฑ์
และข้อก�าหนดท่ีจะปฏิบัติตามโดย 
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF โดย

ค�านึงถึงแนวคิดเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ
ตามผลลัพธ์ ตาม  Articles 4.5.2. และ 4.5.3. 
ของ Terrestrial Code ภาคผนวกนี้แสดงตัวอย่าง
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่เก่ียวกับ
ปัจจัยทางกายภาพ เชิงพ้ืนท่ี และโครงสร้างพ้ืน
ฐานท่ีน�าไปสูส่ถานะความปลอดภัยทางชวีภาพของ 
คอมพาร์ตเมนท์ และโดยการขยาย การแยกทาง
ระบาดวทิยาของส่วนประกอบต่างๆ ของคอมพาร์ตเมนท์ 
ตามท่ีระบุไว้ในบทความท่ีกล่าวถึงข้างต้น สิง่เหล่าน้ี
จะต้องก�าหนดไว้อย่างชดัเจนในรายละเอียดส�าหรบั
ทุกคอมพารต์เมนท์

ค�าแนะน�าเหล่าน้ีอิงจากการผสมผสานระหว่าง
วารสารที่ผา่นการตรวจสอบโดยผูเ้ชี่ยวชาญและ
เอกสารนโยบายจาก FAO และ OIE และพวกเขา

ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการจัดการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ แต่ผู้จัดการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจดั
ต้ังคอมพารต์เมนทค์วรศกึษาจากแหล่งข้อมูลเพ่ิม
เติมและค�าแนะน�าจากผู้เชีย่วชาญเก่ียวกับแนวทาง
ปฏบัิติด้านความปลอดภัยทางชวีภาพ ซ่ึงเหมาะสม
ท่ีสดุส�าหรบัสถานการณ์เฉพาะของคอมพาร์ตเมนท์  
[18; 21; 64; 100]

นอกจากน้ียงัมเีครือ่งมอืออนไลน์ เช่น  Biocheck.
ugent ซึง่จะแนะน�าการประเมนิความปลอดภัยทาง
ชวีภาพท่ัวไปในฟาร์มสกุร สามารถใช้เพ่ือเสรมิแต่ไม่
สามารถแทนท่ีแนวทางท่ีอธิบายไว้ในแนวทางปฏบัิติ
เหล่าน้ี เน่ืองจากไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเสี่ยงเฉพาะ และอย่างหลังก็เป็นสิ่งจ�าเป็น
ส�าหรบัการตอบสนองความต้องการของผู้รบัผลผลิต
จากคอมพารต์เมนท์

โปรดทราบว่าภาคผนวกน้ีเป็นเพียงชุดตัวอย่าง
ส�าหรบัเกณฑ์ตามผลลัพธ์เท่าน้ัน และไม่ควรถือเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ภาคผนวก 12

 ส่วนที่  2   ภาคผนวกและ เครื่ อ งมื อ

https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_application_compartment.htm
https://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_application_compartment.htm
https://biocheck.ugent.be/en
https://biocheck.ugent.be/en


g   โครงสร้างพ้ืนฐานของคอมพารต์เมนทแ์ละการจัดการและแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพจะ
ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้แยกสถานที่ของคอมพาร์ตเมนท์ออกจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ

g   ต�าแหน่งของคอมพาร์ตเมนท์ท่ีปลอด ASF ควร
อยู่ห่างจากแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสุกรป่าหรือสุกร
เร่ร่อนหรือพ้ืนท่ีก�าจัดของเสียท่ีอาจดึงดูดสุกรป่า
และสุกรบ้านท่ีเล้ียงแบบปล่อยได้ เนินเขา ภูเขา 
และแม่น�้าอาจมีบทบาทในการลดความเสี่ยงของ
การแพร่เชื้อ [101]

g   ท�าเลควรไม่มีฟาร์มสุกรภายในระยะ 3 กม. จาก
คอมพาร์ตเมนท์ [25] หากไม่สามารถท�าได้ จะต้อง
พิจารณาฟาร์มภายในรัศมีน้ีในการประเมินความ
เสี่ยงและมาตรการลดผลกระทบ

g   คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ต้องก�าหนดพื้นท่ี 
'สะอาด' และ 'สกปรก' อย่างชัดเจนส�าหรับท้ัง
บุคลากรและผู้เยีย่มชมในทกุส่วนประกอบ สิง่น้ีควร
น�าไปใช้แยกห้องเปล่ียนเสือ้ผ้าและห้องอาบน�า้และ
ทุกพ้ืนท่ีภายในขอบเขตของคอมพารต์เมนท ์[101]

g   คอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ต้องล้อมรอบด้วยรั้ว
ท่ีแข็งแรงและมทีางเข้าท่ีปิดไว้เพ่ือควบคุมการเข้า
ถึงโดยบุคลากร ผู้มาเยี่ยม และยานพาหนะ [25] 
ส่วนประกอบของคอมพารต์เมนท์ในที่ต่างๆ ควร
มีรัว้ของตัวเอง พร้อมสิง่อ�านวยความสะดวกในการ
ท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อที่เหมาะสม

g   การเข้าไปในคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF หรอืหน่วย
การท�างานหรือหน่วยย่อยควรถูกควบคุมโดยรั้ว
เพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ ทางเข้าหลักควร
ติดตั้งประตูล็อคนิรภัย กริ่ง และระบบสื่อสารสอง
ทางส�าหรับผู้มาเยี่ยมและบุคลากรเพ่ือแจง้การมา
ถึง [25]

g   พ้ืนท่ีจอดรถควรอยู่นอกรั้วรอบนอกห่างจากพ้ืนท่ี
ปลอดภัยทางชีวภาพ และต้องได้รับการออกแบบ
ให้ค�านึงถึงความเสีย่งจากการปนเป้ือนข้ามระหว่าง
การเยี่ยมชมและยานพาหนะในฟาร์ม [4]

ขอ้ก�าหนดทางโครงสรา้งและทางกายภาพ 

ที่ตัง้สถานที่

แผนผงัของสถานที่

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

g   ต�าแหน่งของคอมพาร์ตเมนท์ควรค�านึงถึงความ
ใกล้ชดิกับพืชพันธ์ุท่ีอาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุเห็บได้ 
เช่น พื้นที่แอ่งน�้าและเป็นพุ่ม หากพบเห็บใกล้พืช
พรรณดงักล่าว คอมพารต์เมนทจ์ะต้องมมีาตรการ
เพ่ือให้แน่ใจว่าลดความเสี่ยงโดยรวมของ ASFV 
[101]

g   จะต้องมีป้ายชัดเจนท่ีประตูหรือบริเวณท่ีจอดรถ
เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับการเข้าท่ีได้รับอนุญาตผ่าน
พื้นที่ลงชื่อเข้าใช้ส่วนกลาง [25; 101].

g   ส่วนประกอบของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ควร
มีทางเข้าออกเพียงทางเดียว และส�านักงานลงชื่อ
เข้าใช้จากส่วนกลาง ใกล้กับขอบเขตและทางเข้า 
แต่อยูห่่างจากพ้ืนท่ีปลอดภัยทางชวีภาพพอสมควร 
[25]

g   แผนผังของคอมพารต์เมนทท่ี์ปลอด ASF ควรเป็น
แบบที่ส�านักงาน ที่เก็บอาหาร และหน่วยแยกตั้ง
อยู่ใกล้กับทางเข้า และอยู่ห่างจากคอกหลักพอ
สมควร [25; 101].

g   การออกแบบคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF หรอืส่วน
ประกอบต่างๆ ท่ีกระจายกันอยู่ต้องอนุญาตให้มี
การส่งมอบของโดยไม่ต้องให้รถเข้าไปในสถานท่ี 
หากไม่สามารถท�าได้ พ้ืนท่ีขนถ่ายควรวางห่างจาก
พ้ืนท่ีปลอดภัยทางชวีภาพอย่างน้อย 20 เมตร [101]

g   ห้ามยานพาหนะส�าหรับรวบรวมสัตว์ท่ีตายแล้ว
เข้าไปในสถานประกอบการ
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อาหารสตัว์

สกุร

g   การเล้ียงสกุรควรได้รบัการออกแบบให้คอกพ่อ
พันธุ์หรือบริเวณผสมพันธุ์อยู่ห่างจากทางเข้า
มากท่ีสดุ รองลงมาคือ คอกแม่สกุรพักท้อง คอก
คลอด คอกหย่านม คอกส�าหรับเล้ียงลูกสุกร 
และสดุท้ายคือโรงเรอืนสกุรท่ีมขีนาดตามตลาด
ต้องการ แยกจากกันโดยเว้นระยะห่างและ/หรอื
แบ่งโดยมีผนงักั้น [102]

g   ทุกหน่วยผลิตในคอมพาร์ตเมนท์ต้องได้รบัการ
พิจารณาว่ามคีวามปลอดภัยทางชวีภาพและต้อง
มีอ่างจุม่เท้าที่ทางเข้า [101]

g   อาคารท้ังหมดภายในขอบเขตของคอมพาร์ตเมนท์ 
ปลอด ASF หรือหนึ่งในหน่วยการท�างานหรือ
หน่วยย่อยของอาคารจะต้องท�าด้วยวสัดุก่อสร้าง
ที่ทนทานและกันความชื้น ซึ่งสามารถล้างและ
ฆ่าเชื้อได้ [36]

g   ส่วนประกอบท้ังหมดภายในขอบเขตของ 
คอมพาร์ตเมนท์ท่ีปลอด ASF จะต้องเชือ่มโยง
กันด้วยทางเดินท่ีปิดไว้ ถ้าเป็นไปได้ หากไม่เป็น
เช่นนั้น จะต้องจัดท�าข้อก�าหนดด้านสุขอนามัย
แยกกันที่ทางเข้าอาคารแต่ละแห่ง [25]

g   ทางเข้า ทางออก และพ้ืนท่ีเดินท้ังหมดระหว่าง
สถานท่ีภายในขอบเขตของคอมพาร์ตเมนท์ต้อง
ติดตั้งแยกกับที่เป็นคอนกรีต [25]

g   ช่องระบายอากาศและการระบายอากาศของ
อาคารภายในขอบเขตของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด 
ASF จะต้องได้รบัการป้องกันอย่างเพียงพอโดย
โครงสร้างท่ีออกแบบเพ่ือป้องกันการเข้ามาของ
สัตว์ฟันแทะและแมลง [25]

g   ยานพาหนะและเครือ่งจกัรท่ีเป็นของและควบคุม
โดยคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF อย่างสมบูรณ์
อาจถูกเก็บไว้ภายในขอบเขตของคอมพาร์ตเมนท์ 
ยานพาหนะของผู้มาเยีย่ม พนักงาน และท่ีปรกึษา
จะต้องจอดไว้ข้างนอก [25]

g   จะต้องมสีถานท่ีซกัล้างท่ีก�าหนดไว้ภายในขอบเขต
ของคอมพาร์ตเมนท์หรือส่วนประกอบของ 
คอมพารต์เมนท ์ ส�าหรับล้างรถทุกคันและ
เครือ่งจกัรท่ีใช้งานหนัก สิง่อ�านวยความสะดวก
น้ีควรปิดไว้ ไดร้ับความร้อนและมแีสงสว่างเพียง
พอ โดยมีพื้นผิวเป็นคอนกรีต [25]

g   การเข้าสู่พ้ืนท่ีปลอดภัยทางชีวภาพต้องมีสิ่ง
อ�านวยความสะดวกส�าหรับเปล่ียนเสื้อผ้าและ
สุขอนามัย รวมทั้งห้องอาบน�้า สิ่งกีดขวางทาง
กายภาพซึง่ประกอบด้วยห้องต่างๆ จะต้องผ่าน
ห้องน�้าก่อนจะเข้าสู่โซนความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ [25]

อาคาร
g   อุปกรณ์ส�าหรับท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อยาน

พาหนะและเครื่องจักรต้องสามารถเข้าถึงพ้ืนท่ี
ท่ีเป น็ซอกหลืบของยานพาหนะ/เครือ่งจกัร และ
สามารถส่งแรงดันน�้าท่ีเพียงพอเพ่ือขจัดโคลน
รวมทั้งพน่ฆ่าเชื้อ [25]

g   เพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้อาหารหกล้น ต้องติดต้ัง
ระบบของถังป้อนอาหารและเครื่องป้อนแบบ
สว่านท่ีได้รบัการดูแลอย่างดีบนคอมพาร์ตเมนท์
ปลอด ASF คอมพาร์ตเมนท์การจัดเก็บและ
แจกจ่ายอาหารสัตว์ [25] ผู้ประกอบการ 
คอมพาร์ตเมนท์ควรด�าเนินการประเมินความ
เสี่ยงอย่างครอบคลุม โดยค�านึงถึงปัจจัย 
ดังกล่าวตามที่ระบุไว้ข้างต้น [36]

g   โปรโตคอลการจัดการต้องมีการแนะน�าย�้า 
เตือนไวเ้สมอว่าห้ามไม่ให้ประตู/ประตูเข้า 
คอมพารต์เมนทเ์ปิดท้ิงไว้และ/หรอืไม่มกีารดูแล 
[36]

g   โปรโตคอลการจัดการต้องมีการเน้นย�้าเสมอ
เพ่ือป้องกันการสะสมของดึงดูดสกุรป่าหรอืสกุร
เร่ร่อนหรือพาหะอ่ืนๆ เช่นอาหารท่ีหกลน้และ
ซากสัตว์ที่มิได้ปกคลุม [36]
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g   ควรห้ามการเล้ียงสัตว์ด้วยเศษอาหารภายใน 
คอมพาร์ตเมนท์ โดยมีข้ันตอนและระเบียบการท่ี
เกี่ยวข้อง [103]

g   อาหารส�าหรบัคอมพาร์ตเมนท์ควรได้รบัจากแหล่ง
ที่สะอาด ปราศจาก ASFV และขนส่งในรถบรรทุก
ที่สะอาด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอาหารทั้งหมด
ได้รบัการก�าหนดสตูรอย่างเหมาะสมเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการสารอาหารระดับมหภาคและจลุภาค
ของสุกรเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเป็น
อันตราย [22]

g   ซัพพลายเออร์อาหารสัตว์ควรจัดท�าโปรแกรม 
HACCP เพ่ือรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ ์
พร้อมข้อก�าหนดที่ชัดเจนส�าหรับกระบวนการผลิต 
ซัพพลายเออร์อาหารสัตว์ท่ีมีใบรับรององค์กร
มาตรฐานสากล เช่น ISO 9000 ซึง่ระบุถึงมาตรฐาน 
การผลิตระดับสงูท่ีผ่านการตรวจสอบแล้ว [22; 36]

g   สุกรตัวใหม่ควรได้มาจากแหล่งปลอด ASF และ
ขนส่งในรถบรรทุกท่ีสะอาด ควรฆ่าเชื้อห้องเก็บ
สมัภาระของรถก่อนโหลดสตัว์ สกุรควรมาถึงฟาร์ม
ด้วยการขนส่งเฉพาะ หมายความว่าสัตว์ท้ังหมด
บนยานพาหนะน้ันมีไว้ส�าหรับฟาร์มน้ัน ควรมีข้ัน
ตอนในการตรวจสอบและรบัรองแหล่งท่ีมาและการ
ขนส่งที่ปราศจาก ASF [22; 36]

g   ต้องพัฒนาระบบเพ่ือบันทึกและติดตามแหล่งท่ีมา
และการเคล่ือนย้ายของสุกรท้ังหมดท่ีน�าเข้ามาใน
คอมพารต์เมนท์ [36]

g   สุกรท่ีมาจากนอกคอมพาร์ตเมนท์ควรแยกและ
กักกันก่อนน�าเข้ามา สิง่อ�านวยความสะดวกในการ
กักกันควรมีการแยกทางกายภาพท่ีเหมาะสมจาก
ส่วนอ่ืนๆ ของคอมพาร์ตเมนท์ และท�าความสะอาด
และฆ่าเชื้ออย่างท่ัวถึงก่อนน�าสุกรเข้าสู่บริเวณดัง
กล่าว ความครบถ้วนของการกักสัตว์และการรับ
สกุรควรมกีารก�าหนดและจดัท�าเป็นเอกสารไว้อย่าง
ชัดเจน ขอแนะน�าให้กักกันอย่างน้อย 30 วันเต็ม 
[22; 32; 36]

อาหารสตัว์

สุกร

การควบคุมสิ่งน�าเขา้

g   ผู ้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ควรขอให ้
ซัพพลายเออร์อาหารสัตว์ให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
ขั้นตอน/การทดสอบ (เช่น โปรโตคอลและความถี่
ของการทดสอบ) ที่น�าไปใช้เพื่อพิสูจน์ว่าส่วนผสม
ต้นทางไม่ได้ปนเปื้อน [22]

g   ผู้ประกอบการคอมพารต์เมนทอ์าจสร้างกลไกในการ
รวบรวมตัวอย่างอาหารสตัว์ส�าหรบัการทดสอบเป็น
ระยะส�าหรับการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น [22]

g   ควรมีโปรโตคอลเก่ียวกับวิธีเก็บอาหารใน 
คอมพารต์เมนท์ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม โดยได้
รบัการป้องกันจากการปนเป้ือนท่ีอาจเกิดข้ึนได้ [36]

g   ควรน�าอาหารสัตว์ท่ีหกออกตามข้ันตอนท่ีก�าหนด
ไว้ [53]

g   ควรท�าการทดสอบในห้องปฏบัิติการในช่วงกักสตัว์
เพื่อแสดงให้เห็นว่าสุกรตัวใหม่ปราศจาก ASF ขอ
แนะน�าให้ท�าการทดสอบไวรัสและซีรัมวิทยาอย่าง
น้อย 21 วันหลังจากสกุรเข้าสู่การกักและใหม้ีผล
ลบ [32; 36]

g   พนักงานท่ีท�างานในสถานกักสตัว์ไม่ควรมกีารสมัผัส
โดยตรงกับสุกรหรือบุคลากรในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของ 
คอมพารต์เมนทต์ลอดระยะเวลากัก และควรมีชุด
คลุม รองเท้าบตู และอุปกรณ์อื่นๆ แยกต่างหาก
ซึ่งไม่สามารถใช้ในพื้นที่อื่นได้ [22; 36]
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การจดัการสขุภาพสกุร

ระบบ ALL-IN/ALL-OUT 

รหสัสขีองอุปกรณ์

วสัดรุองพืน้

น�้า

สิ่งเบ็ดเตลด็ที่น�าเขา้

g   ควรระบุชนิดของวัสดุรองพ้ืน พร้อมข้อก�าหนดท่ี
ชดัเจนส�าหรบักระบวนการผลิต และควรได้มาจาก
แหล่งที่สะอาด ปราศจาก ASFV และขนส่งในรถ
บรรทุกที่สะอาด [22; 36]

g   ผู ป้ระกอบการคอมพารต์เมนทค์วรขอให ้
ซัพพลายเออร์วัสดุรองพ้ืนให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
ขั้นตอน/การทดสอบ (เช่น ระเบียบวิธีและความถี่
ของการทดสอบ) ท่ีด�าเนินการเพ่ือพิสูจน์ว่าส่วน
ประกอบต้นทางไม่ได้ปนเปื้อน [22]

g   ไม่ควรใช้น�า้ผิวดินเพือ่วตัถุประสงค์ใดๆ ควรใช้น�า้ 
ทีผ่า่นการบ�าบัดหรือน�้าประปา [53]

g   ควรใช้คลอรนีในน�า้ด่ืม โดยมกีารทดสอบเป็นประจ�า
เพ่ือตรวจสอบประสทิธิภาพของคลอรนี ซึง่สามารถ
ท�าได้โดยใช้ชุดอุปกรณ์ท่ีใช้ตรวจน�้าในสระว่ายน�้า 
[22]

g   ปัจจยัการผลิตเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ควรได้มาจากแหล่ง
ที่สะอาด ปราศจาก ASFV และขนส่งในรถบรรทุก
ที่สะอาด และควรระบุประเภทของผลิตภัณฑ์ โดย
มข้ีอก�าหนดท่ีชดัเจนส�าหรบักระบวนการผลิต [22; 
36]

g   ผู ป้ระกอบการคอมพารต์เมนทค์วรขอให ้
ซพัพลายเออร์ให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับข้ันตอน/
การทดสอบ (เช่น โปรโตคอลและความถี่ของการ
ทดสอบ) ที่ด�าเนินการเพื่อพิสูจน์ว่าแหล่งที่มาของ
ปัจจัยการผลิตไม่ถูกปนเปื้อน [22]

g   ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ควรมีกลไกในการ
รวบรวมตัวอย่างวัสดุรองพ้ืนส�าหรับการทดสอบ
เป็นระยะๆ ส�าหรบัการปนเป้ือนทีอ่าจเกดิขึน้ [22]

g   ควรมโีปรโตคอลส�าหรบัการจดัเก็บและทดสอบวสัดุ
รองพ้ืนในสภาวะท่ีเหมาะสมในคอมพารต์เมนท ์ซึง่
ได้รับการป้องกันจากการปนเปื้อนท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 
[36]

g   เครื่องให้น�้าแบบนิปเปิ้ลเฉพาะตัวดีกว่าเครื่องให้
น�้าแบบถ้วยเพื่อป้องกันการแพร่โรค [22]

g   ผู้ประกอบการคอมพาร์ตเมนท์ควรมีกลไกในการ
รวบรวมตัวอย่างท่ีเก่ียวข้องส�าหรบัการทดสอบเป็น
ระยะๆ  ส�าหรับการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น [22]

g   ควรมีโปรโตคอลเก่ียวกับวิธีการจัดเก็บปัจจัยการ
ผลิตในสภาวะท่ีเหมาะสมในคอมพารต์เมนท์ ซึ่ง
ได้รับการป้องกันจากการปนเปื้อนท่ีอาจเกิดข้ึนได้ 
[36]
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หลักการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพควรน�าไป
ใช้กับโรคสุกรและการจัดการการผลิตในโปรแกรม
ความปลอดภัยด้านอาหารในฟาร์มส�าหรับ:

g   ความเชื่อมั่นของผูบ้รโิภคในคุณภาพและความ
ปลอดภัยของแหลง่อาหาร

g   ผลผลติของสตัวท์ีม่สีขุภาพดี

g   สวสัดภิาพสตัว์

g   ประสิทธิภาพและความสามารถในการท�าก�าไรของ
ผูผ้ลติเนือ้สกุร

ความปลอดภัยทางชวีภาพประกอบด้วยการกระท�า
สามชดุและองค์ประกอบท่ีทับซ้อนกัน กล่าวคือ การ
แบง่แยกทางชีวภาพ (bio-exclusion) การป้องกัน

g   หากระบบการผลิตสามารถกระท�าได ้ สุกรใน 
คอมพารต์เมนทค์วรถูกยา้ยเป น็กลุม่เดียวในวัย
เดยีวกนัและในเวลาเดยีวกนั (เชน่ ฝงูเดยีวกนั) ใน
ลักษณะ all-in/all-out ในแตล่ะข้ันตอนของการ
ผลติ (เชน่ การหยา่นม  คอกอนบุาล สกุรรุน่ และ
สกุรระยะขนุ) เมือ่เกดิเป น็ชดุเฉพาะ ไมค่วรผสม
สกุรอายนุอ้ยกบัสกุรแกแ่ละในทางกลบักนั

g   ควรแยกสกุรแต่ละชดุออกจากกันโดยก�าหนดพ้ืนท่ี
เฉพาะด้วยสท่ีีต่างกัน ตัวอย่างเช่น พ้ืนท่ีคลอดสกุร
ควรมแีปรงและพล่ัวสเีฉพาะ (เช่น สแีดง) วธีิน้ีท�าให้
เห็นการละเมิด SOP ในทันที [26]

ความปลอดภยัทางชีวภาพภายใน

การจดัการสขุภาพสกุร

ระบบ ALL-IN/ALL-OUT 

รหสัสขีองอุปกรณ์

ทางชีวภาพ (bio-containment) และการจดัการ
ทางชวีภาพ (bio-management) วตัถุประสงค์ของ 
คอมพารต์เมนทจ์ะก�าหนดว่าองค์ประกอบทั้งสามนี้
ผสมผสานเข้ากับแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ
อย่างไร [25]

ควรใช้แนวทาง HACCP ในกลยุทธ์ส�าหรับการ
วางแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ การระบุจุด
ควบคุมวิกฤตควรอยู่บนพ้ืนฐานของความรู้จากวิธี
การทดลองทางวทิยาศาสตร์ สิง่พิมพ์ท่ีผ่านการตรวจ
สอบโดยผูม้คีวามรู ้ และประสบการณ์ในสาขานัน้ๆ  
ในระยะเริ่มต้นของการวิเคราะห์อันตราย ควรรวม
การสัมภาษณ์และข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีทุกคนอย่าง
ละเอียดเพ่ือลดความเป็นไปได้ท่ีจุดควบคุมวิกฤต
จะถูกมองข้าม [25]

g   ระหว่างสกุรแต่ละชดุต้องท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้
คอกหรือโรงเรือนอย่างละเอียดถี่ถ้วน	แนะน�าให้ใช้
น�้าร้อนแรงดันสูงและน�้ายาซักผ้าเพ่ือจุดประสงค์นี	้
ถ้าเป็นไปได้	 ควรปล่อยให้สถานที่นั้นแห้งสนิทและ
ว่างเป็นเวลา	 2-3	 วันก่อนน�าสุกรชุดต่อไปเขา้มา	
ควรค�านงึถึงความเป็นไปได้ที	่ASFV	จะแพรก่ระจาย
จากละอองลอยจากน�้าแรงดันสูง	[18;	25]

g   การสวมรองเท้าบูตสีต่างๆ ในแต่ละพ้ืนท่ีช่วยลด
ความเสีย่งของการกระจายเชือ้โรคโดยลดการแพร่
ของอุจจาระ ข้อผิดพลาดของพนักงานสามารถตรวจ
พบได้ง่ายด้วยวธีิน้ี เมือ่มคีนใส่สผิีดบรเิวณท่ีไม่ถูก
ต้อง [26]

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF — 123
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การท�าความสะอาดและการฆา่เช้ือ

การควบคุมสตัวพ์าหะ

g   ควรท�าความสะอาดเบ้ืองต้นก่อนใช้สารฆ่าเชื้อทุก
ครัง้ ควรใช้แปรงขัดด้วยสารละลายผงซกัฟอกเพ่ือ
ท�าความสะอาดพ้ืนผิวและวัตถุท่ีปนเปื้อนเพ่ือการ
ฆ่าเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ [104]

g   ควรใช้น�า้ยาฆ่าเชือ้ท่ีเตรยีมไว้ใหม่ และควรให้เวลา
สัมผัสท่ีเพียงพอเพ่ือให้การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพ
ตามค�าแนะน�าของผู้ผลิต [104]

g   ต้องมีระเบียบวิธีการท�าความสะอาดและฆ่าเชื้อท่ี
ก�าหนดไว้ส�าหรบัสถานท่ี ยานพาหนะ และอุปกรณ์
ทั้งหมด [25]

g   การท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้คอกสตัว์เป็นประจ�า
ควรปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ขจัดมูลสัตว์ ขยะมูลฝอย สิ่งสกปรกและฝุ่น
ละอองท่ีเกาะติดออกจากพ้ืนและผนังของสถาน
ประกอบการ และรื้ออุปกรณ์

2. ชะลา้งคอกสตัวแ์ละอุปกรณ์ก่อนล้างแชด่้วยผง
ซักฟอกท่ีเหมาะสม แนะน�าให้ใช้เครื่องฉีดน�้า
แรงดันสงูเพือ่ท�าความสะอาดโรงเล้ียงสกุร การ
ใช้น�า้ร้อนสามารถเร่งกระบวนการท�าความสะอาด
ได้ กระบวนการท�าความสะอาดจะต้องขจัดสิ่ง
สกปรกและอุจจาระท่ีมองเห็นได้ท้ังหมด ควร
ให้เวลาเพียงพอส�าหรับการท�าให้แห้งหลังจาก
ท�าความสะอาด

g   เห็บพวก Ornithodoros spp. สามารถเป็นพาหะ
ส�าหรับ ASF และดังน้ันจึงเป็นความเสี่ยงด้าน 
ความปลอดภัยทางชีวภาพส�าหรับผูป้ระกอบการ 
คอมพารต์เมนท ์ ควรใช้การจัดการแมลงแบบ 
บูรณาการเพื่อก�าจัดเห็บในคอมพารต์เมนท์ [22]

g   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสุกรท่ีไวตอ่เชือ้ท้ังหมดอยู่ใน
คอกทีส่ะอาด ไม่มีไมพุ้ม่และหญ้ายาว เพ่ือลดความ
เสี่ยงของการสัมผัสเห็บ [105]

3. ใช้น�้ายาฆ่าเชื้อท่ีเหมาะสมส�าหรับ ASFV ตาม
รายการด้านล่าง กับพ้ืนและผนังของสถานท่ี 
และอุปกรณ์ ให้เวลาสมัผัสท่ีเพยีงพอเพ่ือให้สาร
ฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพ ตามประเภทของสารฆ่า
เชื้อท่ีใช้ ตามด้วยการท�าให้แห้ง ควรใช้สารฆ่า
เชื้อที่มีประสิทธิภาพต่อสารอินทรยี ์

4. ปล่อยคอกว่างไว้ 2 ถึง 3 วัน ถ้าเป็นไปได้ [18]

g   ควรมีค�าแนะน�าเป็นลายลักษณ์อักษรเก่ียวกับวิธี
การใช้สารฆ่าเชื้อที่เหมาะสมส�าหรับพื้นที่ อุปกรณ์ 
และ/หรอืสิง่อ�านวยความสะดวกเฉพาะ สารฆ่าเชือ้
ท่ีแนะน�าส�าหรับ AFSV แสดงอยู่ด้านล่าง [36; 
104]:

v คลอรีน (โซเดียมไฮโปคลอไรท์)

v ไอโอดีน (potassium tetraglicine triiodide)

v สารประกอบควอเทอร์นารีแอมโมเนียม 
(didecyldimethylammonium chloride)

v ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (VPHP)

v อัลดีไฮด์ (ฟอร์มาลดีไฮด์)

v กรดอินทรีย์

v กรดออกซิไดซ์ (กรดเปอร์อะซิติก)

v ด่าง (แคลเซียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมไฮดรอกไซด์)

v อีเธอร์และคลอโรฟอร์ม

g   ด�าเนินการตรวจสอบทุกวันเพ่ือติดตามสุกรอย่าง
ใกล้ชดิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงฤดูเห็บ (ส่วนใหญ่
เป็นฤดูร้อน) ส�าหรับการระบาดของเห็บ [105]

g   หากมีเห็บอยู่ในคอมพารต์เมนท์ ให้เก็บตัวอย่าง
เห็บเพ่ือการเฝ้าระวงั ASF ตาม Terrestrial Code 
Chapter 1.5 และ Chapter 15.1.33 [32]
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g   บุคลากรท่ีได้รบัอนุญาตอาจเข้าไปในคอมพาร์ตเมนท์ 
ได้หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนการฆ่าเชื้อแล้ว เช่น 
อาบน�า้ เปล่ียนเสือ้ผ้าและรองเท้าให้เรยีบร้อย [22; 
53]

g   บุคลากรท่ีได้รบัอนุญาตควรปฏบัิติตามระเบียบการ
และข้ันตอนและปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพท้ังหมดส�าหรับการจ้างงาน
หรอืข้อตกลงตามสญัญาก่อนเข้าสูค่อมพารต์เมนท์ 
[53]

g   ควรมีบันทึกผู้เยี่ยมชมเพ่ือติดตามการเข้าชมของ
ผู้คนในพ้ืนท่ี [53] ห้ามมใิห้ผู้มาเยีย่มสมัผัสกับสกุร
หรือผลิตภัณฑ์สุกรอ่ืนนอกคอมพารต์เมนทภ์ายใน 
24 ชั่วโมงกอ่นจะเข้าไปในคอมพารต์เมนท์ และผู้
มาเยีย่มทุกคนควรปฏบัิติตามระเบียบการท่ีก�าหนด
ไว้และข้ันตอนตา่งๆ  ในการเขา้เยีย่มชมเช่นเดียว
กับนโยบายส�าหรับของใช้ส่วนตัวและอาหาร [36]

g   พนักงานทุกคนควรปฏบัิติตาม SOPs อย่างเคร่งครดั 
และเข้าใจแนวคิดเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ
ที่เกี่ยวข้องกับ ASFV [25]

g   จ�าเป็นต้องมีการฝึกอบรมและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือการน�า SOP ไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขอแนะน�าให้มีการประชุมพนักงาน
เป็นประจ�าตลอดท้ังปี โดยให้พนักงานทุกคนเข้า
ร่วม [25]

g   ต้องมีการประเมินตนเองเก่ียวกับความสมบูรณ์
ของความปลอดภัยทางชีวภาพเป็นระยะๆ [25]

g   ควรเน้นจดุควบคุมวกิฤตระหว่างการฝึกอบรมการ
ปฐมนิเทศส�าหรับพนักงาน [36]

g   ควรค�านึงถึงทัศนคติของพนักงานเพ่ือให้แน่ใจ
ว่าการด�าเนินการตามแผนความปลอดภัยทาง
ชวีภาพมปีระสทิธิผล การสาธิตกิจกรรมเชงิรกุเพือ่
ให้แน่ใจว่าพนักงานปฏบัิติตามแผนความปลอดภัย
ทางชีวภาพอย่างเหมาะสมที่สุด [24]

g   ควรมีโปรแกรมการฝึกอบรมส�าหรับพนักงานเพ่ือ
ให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนมคีวามเข้าใจท่ีชดัเจนใน
เรื่องต่อไปนี้ [25]:
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v วัตถุประสงค์ของ SOP เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

v ความเสี่ยงจากการสัมผัสกับสุกรนอกที่ท�างาน

v ความเชือ่มโยงระหว่างการเพ่ิมประสทิธิภาพความปลอดภัย
ทางชวีภาพและประสทิธิภาพของสตัว์ การลดโรค ลดการ
ตาย ลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ลดต้นทุนยา และการ
ปรับปรุงการประกันคุณภาพส�าหรับห่วงโซ่การผลติสกุร

v หา้มตอ่รองเกี่ยวกับกฎความปลอดภัยทางชีวภาพ

v ไมท่นต่อการละเลยหรอืเพิกเฉยต่อกฎความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ

v มีระบบติดตามตรวจสอบเพ่ือระบุว่าพนักงานปฏิบัติตาม
ขั้นตอนความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัดหรือไม่

v จะด�าเนินการตรวจประเมนิอย่างสม�่าเสมอเพ่ือติดตาม
การด�าเนินการตามขั้นตอนความปลอดภัยทางชีวภาพ

v มวีธีิตรวจจบัสญัญาณการปลอมแปลงหรอืการเข้าถึงพ้ืนท่ี
ผลิตสุกรและฟาร์มโดยไม่ได้รับอนุญาต

v กลไกและระบบการรายงานส�าหรบัข้อกังวลใดๆ กิจกรรม
ท่ีน่าสงสัย และ/หรือสัญญาณของโรคท่ีผิดปกติหรือการ
ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ

v วิธีสังเกตสัญญาณโรคในฝูง 

v ห้ามมใิห้พนักงานรบัประทานอาหารในบรเิวณใดๆ ท่ีสกุร
อาจจะกินอาหารมนุษย์ได ้ [22; 25]

g   ควรมีขั้นตอนในการระบุพนักงานที่ท�างานในพื้นที่
ต่างๆ ของคอมพารต์เมนท์ และเพ่ือระบุพ้ืนท่ีท่ี
สอดคล้องกันในส่วนท่ีพวกเขาสามารถหรือไม่
สามารถเข้าถึงได้ [36]

g   ควรมีค�าแนะน�าส�าหรับเจ้าหน้าท่ีในการใช้อ่างจุม่
เท้า ล้างมอื หรอืสถานท่ีฆ่าเชือ้มอืเพ่ือป้องกันการน�า
โรคหรือการติดเชื้อ โดยระบุประเภท ความเข้มข้น 
และข้อก�าหนดในการต่ออายุของสารฆ่าเชื้อท่ีใช ้ 
[36]
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ในฟารม์

อุปกรณ์ที่น�ากลับมาใช้ใหม่

ลานขึ้น-ลงสตัว์

ยานพาหนะ

g   รายการของอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งและต�าแหนง่และราย
ละเอยีดของขัน้ตอนการท�าความสะอาดและฆา่เชือ้
ทีเ่กีย่วขอ้งควรระบไุว ้ [36]

g   รถยนต์ควรเป็นของคอมพาร์ตเมนท์เท่านั้น

g   ขอแนะน�าให้ก�าหนดยานพาหนะส�าหรบังานต่างๆ 
โดยเฉพาะ [22]

g   ควรใช้รถบรรทุกส่งของเพ่ือขนถ่ายสินค้าโดยไม่
ต้องเข้าไปในบริเวณที่เลี้ยงสุกร [25]

g   ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งสกุร เช่นเดียวกับยาน
พาหนะอ่ืนๆ ต้องได้รบัการท�าความสะอาดและฆ่า
เชื้อก่อนและหลังการใช้งานแต่ละครั้ง รถบรรทุก
ขนส่งขากลับท่ีส่งคืนท่ีขนถ่ายสุกรต้องได้รับการ
ท�าความสะอาดและฆ่าเชือ้ในสถานทีก่่อนออกเดิน
ทาง [25]

g   ควรระบุท่ีต้ังของสถานท่ีฆ่าเชื้อยานพาหนะ หาก
จ�าเป็นต้องน�ายานพาหนะเข้าสู่พื้นที่การผลิต ควร
มีมาตรการในการขจัดสิ่งปนเปื้อน/ฆ่าเชื้อยาง 
บังโคลน และซุ้มล้อ ในบริเวณท่ีก�าหนด รวมท้ัง
หอ้งโดยสาร [36]

g   ข้ันตอนท่ีแนะน�าส�าหรบัการท�าความสะอาดและฆ่า
เชื้อยานพาหนะขนส่ง:

g   การก�าหนดและต�าแหน่งของลานลงสตัว์ควรพิจารณา
อย่างรอบคอบเพ่ือให้แน่ใจว่ายานพาหนะใดๆ ท่ี
ขนถ่ายสกุรหรอืวสัดุอ่ืนๆ จะถูกเก็บไว้ท่ีด้านสกปรก
ของโรงงาน [22]

g   วสัดุท่ีใช้ส�าหรบัลานข้ึน-ลงสตัว์ต้องท�าความสะอาด
และฆ่าเชือ้ได้ง่าย พนักงานท�าความสะอาดอุปกรณ์

และสถานท่ีข้ึน-ลงสัตว์ควรท�าในตอนท้ายของวัน
เพือ่ทีบ่คุลากรจะได้ไม่ต้องกลบัเข้าไปในอาคารใน
วันเดียวกัน [22]

g   พนักงานท่ีได้รับมอบหมายให้ท�างานในการขนส่ง
สุกรไม่ควรเข้ามาติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีฟาร์มอ่ืนๆ 
หรือที่เลี้ยงสกุรภายในคอมพารต์เมนท์ [3]

g   ควรระบสุถานทีแ่ละวธิกีารจดัเกบ็อปุกรณห์ลงัการ
ฆ่าเชือ้และก่อนใช้งานเพ่ือป้องกันการปนเป้ือน [36]

การขนสง่

1. น�าวสัดุรองนอนและเศษขยะขนาดใหญ่ออกให้หมด
ก่อนเข้าสู่พื้นที่ล้าง

2. ใช้ผงซกัฟอกเพ่ือลดเวลาในการล้างโดยการคลาย
สิ่งสกปรก ใช้น�้ายาซักฟอกท่ีแรงดันต�่าและท�าให้
ทั้งคันรถเปียกชุ่มในคราวเดียวและรอเวลาเพื่อให้
สิ่งสกปรกหลุดออก อย่างไรก็ตาม อย่าให้สบู่แห้ง 
มิฉะนั้นจะล้างออกได้ยากขึ้น

3. เริ่มล้างและท�าความสะอาดรถพ่วงจากบนลงล่าง 
รวมทั้งหัวเก๋งพ่วง

4. ล้างและท�าความสะอาดแต่ละชุดจากด้านหน้าไป
ด้านหลังและจากหลังคาลงมา โดยเริ่มจากชั้นบน
สดุ ควรท�าความสะอาดพ้ืนท่ีพ่วงและอุปกรณ์ท้ังหมด 
รวมท้ังทางลาดขนถ่าย แผงแยก ไม้พาย และ
รองเท้าบูต หลังจากการบรรทุกทุกครั้ง

5. หลังจากล้างรถเทรลเลอร์ท้ังภายในและภายนอก
แล้ว ให้ใช้ยาฆ่าเชื้อในอัตราเจือจางท่ีเหมาะสม
พร้อมเวลาสัมผัสท่ีเพียงพอ เริ่มต้นท่ีด้านในของ
รถพ่วงและสิ้นสุดที่ด้านนอก ควรใช้น�้ายาฆ่าเชื้อที่
แรงดันต�่า
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g   ควรมีการเก็บบันทึกเก่ียวกับสุกรเป็นประจ�า ควร
มีระบบบันทึกและบันทึกการเคล่ือนย้ายของสุกร 
รวมท้ังจ�านวนหน่วยเล้ียงสุกรท่ีเก่ียวข้อง จ�านวน
สุกรที่เกี่ยวข้อง และวันที่จัดส่ง [25; 107]

g   สุกรควรได้รับการระบุตัวตนอย่างถูกต้องส�าหรับ
บันทึกการผลิตตลอดจนการตรวจสอบย้อนกลับ
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน จ�าเป็นต้องมกีารท�าเครือ่งหมาย
ถาวรและเครื่องหมายประจ�าตัวควรใช้งานได้ง่าย
และไม่ท�าให้เจ็บปวด มองเห็นได้ชัดเจนในระยะ
ไกลและทนอุณหภูม ิวธีิการท่ีใช้กันท่ัวไป ได้แก่ การ

ท�าเครือ่งหมายท่ีหูโดยการบาก การสกั การติดแท็ก 
หรือการท�าเครื่องหมายตามร่างกาย (เช่น การตี
ตรา) [18]

g   ก่อนส่งสุกรไปยังโรงฆ่าสัตว์ สุกรทุกตัวควรท�า
เครือ่งหมายด้วยหมายเลขรอยสักท่ีเหมาะสมบน
แตล่ะขา เพือ่ระบแุหลง่ทีม่าไปจนถงึโรงฆา่สตัว ์รอย
สักควรวางอย่างเหมาะสมและควรอ่านได้ชัดเจน
บนซากท่ีแขวนอยูบ่นแนวฆ่าหลังจากการก�าจดัขน 
[107]

6. ท�าความสะอาดภายในห้องโดยสาร รวมถึงการซัก
และฆ่าเชื้อพรมปูพื้น

7.  หลังจากการฆ่าเชือ้แล้ว ให้จอดรถบนทางลาดเพ่ือ
ให้น�า้ท่ีเหลือท้ังหมดสามารถระบายออกได้ ให้เวลา
เพียงพอส�าหรับรถพ่วงให้แห้งสนิท [22]

g   ควรระบุประเภทและความเข้มข้นของสารฆ่าเชื้อที่
ใช้ส�าหรับการฆ่าเชื้อในยานพาหนะ [22; 36] ควร
มโีปรโตคอลก�าหนดและควบคุมพ้ืนท่ีท่ีผู้ขับข่ีสามารถ
เข้าถึงได้ [36]

g   คนขับควรปฏบัิติตามข้ันตอนในการติดต่อผู้จดัการ
คอมพารต์เมนทเ์มือ่เดินทางมาถึง และไม่ควรสมัผัส
กับสกุรโดยตรงหรือโดยอ้อม [25; 36]

g   หากจ�าเป็นต้องให้พนักงานขับรถขนส่งสินค้าเข้า
มายังคอมพาร์ตเมนท์ จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอน 
ความปลอดภัยทางชีวภาพทุกประการท้ังก่อนและ
หลังเข้าสถานที่ [25]

g   ต้องจัดเก็บบันทึกท่ีเหมาะสม รวมถึงการขจัดสิ่ง
ปนเป้ือน/การฆ่าเชือ้ท่ีด�าเนินการ ณ สถานทีป่ฏบัิติ
งานและบันทึกการเขา้ออกของยานพาหนะอย่าง
ครอบคลุม โดยแสดงวันที่และเวลา ใบขับขี่ ชื่อผู้
ขับขี่ ฯลฯ [36]

g   ไม่ควรใช้ยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งซากสตัว์หรอื
ของเสียทางชีวภาพในการขนส่งสุกรท่ีมีชีวิตหรือ
ผลิตภัณฑ์จากสุกรจนกว่าจะได้รับการท�าความ
สะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม [53; 106]

ในฟาร์ม

การควบคุมสิ่งน�าออก

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF — 127



g   โรงฆ่าสัตว์ต้องแน่ใจว่ามีการคัดแยกท่ีเหมาะสม 
(เช่น เวลาหรือการแยกพื้นที่) ส�าหรับการตดิตาม
สุกรจากคอมพารต์เมนทแ์ละสุกรจากภายนอก 
คอมพารต์เมนทต์ลอดเวลา

g   โรงฆ่าสตัว์ควรรบัสกุรโดยตรงจากคอมพารต์เมนท์ 
การขนส่งสุกรเพ่ือฆ่าควรประสานงานโดยโรงฆ่า
สัตว์โดยมีข้อตกลงกับผู้ให้บริการขนส่งแต่ละราย
ในการขนส่ง ผู้ขนส่งควรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถาน
ท่ีต้นทาง ปลายทาง และเจ้าของสัตว์ระหว่าง
การขนส่ง [107]

g   สุกรจากโรงเรือนเดียวกันควรเล้ียงในคอกท่ีมี
หมายเลขก�ากับไว้ เพ่ือหลีกเล่ียงการปะปนของโรง
เรอืนอ่ืน ควรมีการตรวจสอบก่อนการฆ่าเพ่ือดูวา่
สุกรมีสุขภาพดี [107]

ทีโ่รงฆา่สตัว์

การแปรรูปเนื้อสตัว์

การจดัการของเสยี

g   หลังจากการตรวจซากโดยสัตวแพทย์แล้ว ควร
ประทับตราของทางการบนส่วนส�าคัญของซากสตัว์ 
โดยมหีมายเลขอนุญาตท่ีถูกตอ้งส�าหรบัการรบัรอง 
[107]

g   หลังจากการเชือด ควรมีระบบหรือแบบฟอร์ม
มาตรฐานเพ่ือให้ข้อมลูแก่ผู้จดัการคอมพาร์ตเมนท์
รับทราบส�าหรับสุกรแต่ละตัวเก่ียวกับหมายเลข
ประจ�าตัว น�้าหนักซาก เปอร์เซ็นต์เน้ือไม่ติดมัน 
และผลการตรวจโดยสัตวแพทย์ [107]

g   ควรมมีาตรการป้องกันการปนเป้ือนของเชือ้ ASFV 
เช่น การจ�ากัดระยะเวลาระหว่างการขนถ่ายสัตว์
และการฆ่า และการแยกผลิตภัณฑ์เน้ือสกุรอย่าง
เข้มงวดระหว่างการแปรรูปหลังการฆ่า [27]

g   การตรวจสอบย้อนกลับของแหล่งท่ีมาควรรักษา
ตามมาตรการที่เหมาะสม เช่น การติดฉลากอย่าง
เป็นระบบ การเข้ารหัสท่ีมีเหตุผล และการใช้
คอมพิวเตอร์ตามความเหมาะสม [107]

g   ควรมีการจัดกลุ่มหรือแบทช์ของสินค้าที่คัดแยก
ด้วยหมายเลขการเขา้ฆ่าของซากสตัว์ต้นทางในชดุ
ที่บันทึกไว้ [107]

g   ข้อมูลระบุตัวตนของคอมพารต์เมนทข์องเน้ือสตัว์
แตล่ะชดุควรปรากฏให้เห็นเสมอไม่ว่าจะบนผิวหนัง
หรือบนห่อ ข้ึนอยู่กับข้ันตอนของการแปรรูปเน้ือ
สัตว์ [107]
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g   ของเสียจากสัตว์ท่ีกินได้หรือทางชีวภาพท้ังหมด
ควรเก็บไว้ในภาชนะท่ีปิดสนิทจนกว่าจะมีการเผา
หรือจนกว่าจะออกจากพ้ืนท่ี เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่
สามารถดึงดูดสุกรป่าหรือแมลงอื่นๆ [36]

g   ข้ันตอนและโปรโตคอลส�าหรบัการก�าจดัสตัว์ท่ีตาย
แล้วตาม OIE Terrestrial Code chapter 4.13 

ควรจะอยู่ในสถานที่ปฏบิตังิาน [2]

g   การตายรายวนัและของเสยีทางชวีภาพควรถูกก�าจดั
ตามแผนความปลอดภัยทางชวีภาพและสอดคล้อง
กับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น [53]

g   ควรมีมาตรการส�าหรับการจัดเก็บสุกรท่ีตายแล้ว
และของเสียทางชีวภาพอ่ืนๆ ท่ีรอการก�าจัดเพ่ือ
การตรวจชันสูตร การเผา หรือการก�าจัดทิ้ง [36]

การจดัการของเสยี

g   ควรจดัให้มข้ัีนตอนและระเบียบการส�าหรบัการก�าจดั
การปนเปื้อนมูลสัตว์ ตัวอย่างของโปรโตคอลที่
แนะน�าคือ:

v 40 - 60 ลิตรของ lime hydrate solution 40% ต่อ m3 

ของของเหลวที่ -10 ถึง 0oC

v สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 50% 16-30 ลิตรต่อ m3 

ของของเหลวที่ 0 ถึง 10oC

g   ควรกวนมลูสตัวก์่อน ระหว่าง และหลังการฆ่าเชื้อ
ด้วยสารเคมเีป็นเวลา 6 ชัว่โมง มลูสตัว์ควรสมัผัส
กับสารเคมเีป็นเวลาอย่างน้อย 4 วนั ถึง 1 สปัดาห์ 
[22]
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การประสบความส�าเร็จในการได้รับการยอมรับคอมพาร์ตเมนท์จากคู่ค้า
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นิวซีแลนด์ยอมรับการจัดท�าคอมพาร์ตเมนท์ของสหราชอาณาจักร
ส�าหรับโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิลเพื่อสนับสนุน 

การน�าเข้าวัสดุทางพันธุกรรมสัตว์ปีก

 ส่วนที่ 3: 

การจัดท�าคอมพาร์ตเมนท์ 
ในทางปฏิบัติ
ประสบการณข์องประเทศสมาชิก

ทา้ยเลม่



ประสบการณ์ของประเทศ 
ที่จัดท�าคอมพาร์ตเมนท์

แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การจัดท�าคอมพาร์ตเมนท์ถูกแจกจ่ายให้กับสมาชิกที่เลือก ค�าตอบ
ของสมาชิกบางประเทศสรุปไว้ด้านล่างเพื่อใช้อ้างอิง:

ประเทศ แคนาดา บราซิล แอฟรกิาใต้ ประเทศไทย สหราชอาณาจกัร ชิลี

ข้อมูลพื้นฐานในคอมพารต์เมนท์

สินคา้เป้าหมาย Salmonid germplasm
Poultry genetic 
materials

Pigs and pork
Poultry and 
poultry products

Poultry genetics Pork

โรคเป้าหมาย

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

Newcastle disease 
(ND) and avian 
influenza (AI)

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

Avian influenza 
(AI)

Newcastle 
disease (ND) 
and AI

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

ความคิดรเิริ่มและประโยชน์ของการจัดตัง้คอมพารต์เมนท์

จุดเริ่มต้นหรอืการ
รเิริ่มการจัดท�า
คอมพารต์เมนท์

ภาคเอกชน ทัง้ภาครฐัและเอกชน

แรงจูงใจ 
ในการจัดตัง้ 
คอมพารต์เมนท์

ไม่สามารถเข้าถงึตลาด 
ส่งออกได้เนือ่งจากมีโรค	
แม้ว่าจะมีการใช้มาตรการ
ทางชวีภาพเพ่ือป้องกนั
การลุกลามของโรค 
เหล่านี้

ความต่อเนือ่งของ
การค้าทีป่ลอดภัยของ
ห่วงโซ่การผลิตสตัว์
ปีก	ซ่ึงจ�าเป็นต้อง
รกัษาไว้ในกรณทีีเ่กดิ
วกิฤตสขุภาพ	

เพ่ือให้เกษตรกรใน
พ้ืนทีข่องประเทศที	่
ASF	เป็นโรคประจ�า
ถิน่เข้าถงึตลาดใน
ประเทศส�าหรบัสกุร
และเนือ้สกุร	กรณี
เกดิโรคระบาด	ใน
ส่วนทีเ่หลอืของ
ประเทศ	เพ่ือด�าเนนิ
การคา้ระหวา่ง
ประเทศตอ่ไป	โดย
เฉพาะการค้าระดับ
ภูมิภาค	จาก 
คอมพารต์เมนท์

เพ่ือตอบสนองต่อ
ผลกระทบใน
อุตสาหกรรมสตัว์ปีก
อันเนือ่งมาจากการ
ระบาดของ	AI	ส่งผล
ให้การส่งออกเนือ้
สตัว์ปีกสดต้องหยดุ
ชะงัก

เพ่ือรกัษากลยทุธ์
ทางการค้าในการ
จัดหาสตัวพั์นธุ ์ ให้ 
คู่ค้าโดยไม่หยดุ
ชะงัก	ในกรณทีีอ่าจ
มีการระบาดของ	AI	
หรอื	ND	ทีแ่จ้งแยก
ได้

เพ่ือรกัษามาตรฐาน
ระดับสงูของการ
จัดการสขุภาพสตัว์
และให้แน่ใจว่าการ
ผลิตและการส่งออก	
จะเป็นไปได้อย่างต่อ
เนือ่ง	แมว้า่จะมีโรค
ทีแ่ปลกถิน่เข้ามาใน
ประเทศ
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โปรแกรมการจัดท�าคอมพารต์เมนท์ระดับชาติ/กรอบระเบียบข้อบงัคับของประเทศที่ด�าเนินการ

การเริ่มต้นของ
กระบวนการ

ในการปรกึษาหารอืกบั
ภาคอตุสาหกรรม	
แคนาดาไดจ้ดัตัง้
โครงการจดัตัง้ 
คอมพารต์เมนท	์ 
ส�าหรับการคา้ระหวา่ง
ประเทศภายใตก้ารก�ากบั
ดแูลของผูม้อี�านาจตาม	
Chapters 4.1.
และ	4.2.	ของ	OIE
Terrestrial Code

หลักเกณฑ์ด้าน 
กฎระเบยีบส�าหรบั
การรบัรอง 
คอมพารต์เมนท์ได้
ก�าหนดขึน้โดยมีการ
ประชมุทางเทคนคิ
หลายครัง้ซ่ึง
เกีย่วข้องกบั
อุตสาหกรรมสตัว์ปีก
เป็นตวัแทนหลัก	เช่น	
สหภาพสตัว์ปีก
บราซลิ

การปรกึษาหารอื 
กบัอุตสาหกรรม 
ล่วงหน้าเป็นสิง่
จ�าเป็นส�าหรบัการ
ด�าเนนิการอย่าง 
เร่งด่วนและโดย
สมัครใจส�าหรบั 
การส่งออก	 
ข้อก�าหนดส�าหรบั
คอมพาร์ตเมนท์เพ่ือ
การค้ามีการระบุไว้	
ในประกาศขัน้ตอน
สตัวแพทย์	
(Veterinary	
Procedural	
Notice,	VPN)	ที่
ก�าหนดโดยผูอ้�านวย
การสขุภาพสตัว์ตาม
ทีไ่ด้รบัอ�านาจตาม
กฎหมาย	

กรมปศุสัตว์	(DLD)	
ของประเทศไทย
ออกประกาศ 
เกี่ยวกับการ 
ด�าเนินการของ 
คอมพาร์ตเมนท์
ในการเลี้ยงสัตว์ปีก
เชิงพาณิชย์	บริษัท
สัตว์ปีกใดๆ	ที่
ต้องการจัดตั้ง 
คอมพาร์ตเมนท์
ปลอด	AI	ได้ลงนาม
ในบันทึกความ
เข้าใจ	(MOU)	กับ
กรมปศุสัตว์	และ
กรมปศุสัตว์ได้ตั้ง
คณะกรรมการ
พัฒนาข้อก�าหนด	
เพื่อสร้างและใช้งาน 
คอมพาร์ตเมนท์
ปลอด	AI	โดยใช้
หลักเกณฑ์ของ	OIE 
guidelines	เป็น
ข้อมูลอ้างอิง

หลังจากรวมแนวคิด
ของการจดัท�า 
คอมพารต์เมนท์ใน	
Terrestrial Code 
สหภาพยโุรปได ้ 
เผยแพรร่ะเบยีบที่	
616/2009	ซ่ึง
ก�าหนดพืน้ฐานทาง
กฎหมายส�าหรับ
ประเทศสมาชกิ
สหภาพยโุรปทัง้หมด
เพือ่ด�าเนนิการจดัตัง้
คอมพารต์เมนท์

บรษิทั 
คอมพาร์ตเมนท์จ้าง	
บริษัททีมี่ความ
ช�านาญพิเศษ	 
เพ่ือพัฒนา 
คอมพาร์ตเมนท์	
บรษิทัเฉพาะทางได้
พัฒนาข้อเสนอร่วม
กบับรษิทั 
คอมพาร์ตเมนทต์าม
มาตรฐาน	OIE	ใน
ขณะเดียวกนั	หน่วย
งานบรกิาร
สตัวแพทย์	(Official	
Veterinary	
Service,	OVS)	ได้
จัดท�าระเบยีบทัว่ไปที่
ครอบคลุมการ
พัฒนา	การน�าไป
ปฏิบตั	ิและการ
ตรวจสอบความ 
ถกูต้องของ 
คอมพาร์ตเมนท์	
เนือ่งจากเป็น 
คอมพาร์ตเมนท์แรก	
จึงได้เชญิ	OIE	 
ให้ตรวจสอบ 
คอมพาร์ตเมนท์ว่า
ได้ด�าเนนิการ
สอดคล้องกบั
มาตรฐานหรอืไม่

กระบวนการ
พฒันากรอบการ
ก�ากับดูแล

ไม่จ�าเป็นต้องมีการ
เปล่ียนแปลงกฎหมาย
เฉพาะส�าหรบัโปรแกรม
การจัดตัง้ 
คอมพาร์ตเมนท์	ซ่ึงข้อ
ก�าหนดดังกล่าวได้รบัการ
พัฒนาโดยหน่วยงาน
ตรวจสอบอาหารของ
แคนาดา	(CFIA)	โดยอิง
จากมาตรฐาน	OIE	โดย
หารอืกบัภาคเอกชน

กระบวนการพัฒนา
กฎหมายเฉพาะ
ส�าหรบัการจัดตัง้ 
คอมพาร์ตเมนท์ใน
บราซลิได้รบัการ
สนบัสนนุจาก	OIE	
ต่อมาได้มีการพัฒนา
เอกสารทางเทคนคิ
ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส�าหรบั
กฎหมายท่ีมีอยู่

รฐับาลเป็นผูร้เิริม่	
การพัฒนา	VPNs	
เพ่ือก�าหนดขอบเขต
ของการพิจารณาเส้น
ทางความเสีย่งและ
มาตรการบรรเทา
ผลกระทบ	ตามด้วย
การสอบถาม
สตัวแพทย์ภายใน
เพ่ือประเมินการ
ปฏบัิตจิรงิ	มีการ
ปรกึษาหารอืกบัภาค
เอกชนเกีย่วกบัร่าง	
VPN	ข้อมูลป้อนเข้า
ทัง้หมดต้องมา
พร้อมกบัเหตผุลทาง
วิทยาศาสตร์และ/
หรอืทางเลอืกในการ
ปฏบัิตท่ีิเทยีบเท่า

รายละเอียดมีอยูใ่น	
'หลักการในการจัด
ตัง้คอมพาร์ตเมนท์
ปลอดไข้หวัดนก	
(notifiable	avian	
influenza,	NAI)	
ส�าหรบัฟาร์มสตัว์
ปีก'	(TAS	
9038-2013)

ภายหลงัการปฏบิตัิ
ตามกฎระเบยีบของ
สหภาพยโุรป
มกีารจดัตัง้คณะ
ท�างานภาครฐัและ
เอกชนเพือ่พฒันา
มาตรฐานของ 
สหราชอาณาจกัร	
สรา้งขึน้บน	OIE	
Terrestrial Code 
และกฎระเบยีบของ
สหภาพยโุรปเพือ่
เป น็แนวทาง	มีการ
ก�าหนดขอ้ก�าหนด
สองชดุทีแ่ตกตา่งกนั
ส�าหรับการอนมุตัิ
คอมพารต์เมนท	์
-	มาตรฐานสหภาพ
ยโุรปและมาตรฐาน
ทีป่รับปรงุแลว้ของ	
GB

OVS	ได้พัฒนากฎ
ระเบยีบเฉพาะกจิ
โดยมีส่วนที่
เกีย่วข้องกับ	OIE	
chapters	เป็นข้อมูล
อ้างอิง:	มตทิี	่8309
ปี	2012	ตาม
ระเบยีบนี้	
กระบวนการภายใน
การจัดท�าเอกสาร
และประเมินผลภาค
สนาม	ได้จัดท�าขึน้
เป็นแนวปฏบิตัิ
ส�าหรบัการตรวจ
ประเมิน

ประเทศ แคนาดา บราซิล แอฟรกิาใต้ ประเทศไทย สหราชอาณาจกัร ชิลี
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การมีสว่นรว่มระหวา่งภาครฐัและเอกชน

PPP และการ 
มีสว่นรว่มของ
อุตสาหกรรมได้รบั
การสง่เสริม
อยา่งไร?

มีความพยายามเพ่ือให้
แน่ใจว่าระยะเวลาของการ
มีส่วนร่วมสอดคล้องกบั
ปรมิาณงานของภาค
เอกชน	ตวัอย่างเช่น	มี
การปรกึษาหารอืกบัภาค
เอกชน	โดยค�านงึถงึโซน
เวลา	ฤดูกาลวางไข่	ฯลฯ

รฐับาลยงัคงเปิด
กว้างส�าหรบัภาค
เอกชนทีมี่ส่วนร่วมใน
การพัฒนา	'กฎ'	ที่
เกีย่วข้องกบัการจดั
ท�าคอมพาร์ตเมนท์	มี
การจัดตัง้คณะท�างาน
เฉพาะกรณ	ีโดยมีผู้
แทนจากทัง้ภาครฐั
และเอกชน	และ
บรษิทัต่างๆ	ให้ความ
สนใจในการพัฒนา
แนวทางตาม
มาตรฐานและการ
ด�าเนนิการ 
คอมพารต์เมนท์

เนือ่งจากความคดิ
รเิริม่เรือ่ง 
คอมพาร์ตเมนท์ได้
แรงหนนุจากความ
ต้องการภาคเอกชน
เป็นหลกั	การท�า
ฟาร์มในพ้ืนทีท่ี่มีโรค
จึงค่อนข้างง่ายท่ีจะ
ขยายไปสูส่่วนอ่ืนๆ	
ของประเทศ	หลงั
จากการระบาดของ	
CSF	และ	PRRS	
โดยรวมแล้ว	การ
พัฒนา 
คอมพาร์ตเมนท์	ได้
เสรมิสร้างความร่วม
มือระหว่าง
อุตสาหกรรมการค้า
กบัภาครฐั
คอมพาร์ตเมนท์	
เป็นประโยชนร์ว่มกนั
ของทัง้สองฝา่ย

ตวัแทนอุตสาหกรรม
ถกูรวมอยูใ่นคณะ
กรรมการท่ีเกีย่วข้อง
เพ่ือพัฒนาข้อ
ก�าหนดส�าหรบัการ
จัดตัง้และการด�าเนนิ
การของ 
คอมพาร์ตเมนท์
ปลอด	NAI

มีการพูดคุยอย่าง
สม�า่เสมอระหว่าง
ภาครฐัและเอกชน
เพ่ือให้ 
คอมพาร์ตเมนท์
บรรลคุวามส�าเรจ็	
การเจรจาและการ
ท�างานร่วมกนัยงัคง
ด�าเนนิต่อไป	เพราะ
คู่ค้าใหม่ๆ	ยอมรบั 
คอมพาร์ตเมนท์	
และแผนงานได้ถกู
ทบทวนด้วย 
เป้าหมายทีจ่ะพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ง

OVS	สนบัสนนุ
กระบวนการก�าจัด
โรคต่างถิน่	รกัษา
สถานภาพสขุาภิบาล	
และเปิดภาคการค้า
สกุร	ประเทศและ
บรษิทัได้เปิดตลาด
ส�าหรบัสนิค้าใน 
คอมพาร์ตเมนท์	
แม้ว่าการพัฒนา
คอมพาร์ตเมนท์จะ
เป็นความคิดรเิริม่
ของบรษิทัสกุร	OVS	
ถอืว่าเป็นส่วนหนึง่
ของยทุธศาสตร์	
สขุภาพของสตัว์	
และการพาณชิย์	
ควบคู่ไปกบัการแบง่
โซน

การอนุมัตใินประเทศและการประกันคอมพารต์เมนท์อยา่งต่อเนื่องโดยหน่วยงานที่มีอ�านาจ

การก�ากับดูแลและ
การตรวจประเมิน
คอมพารต์เมนท์

CFIA	ด�าเนนิการประเมิน
ทางระบาดวทิยาเพ่ือ
ก�าหนดความถีก่ารตรวจ
สอบและเฝ้าระวงัส�าหรบั
คอมพาร์ตเมนท์ปลอด
โรคและรกัษาสถานะนี้	
แต่ละคอมพาร์ตเมนท์จะ
มีผูต้รวจสอบเฉพาะทาง	
แบบฟอร์มการตรวจสอบ
ทีไ่ด้มาตรฐานและเอกสาร
ประเภทอ่ืนๆ	ใช้เพ่ือเกบ็
ข้อมูลคอมพารต์เมนท์
และเพ่ือให้เกดิความ
สอดคล้องในระดับชาตใิน
การน�ามาตรฐานและขัน้
ตอนการตรวจสอบไป
ปฏบิตัิ

การตรวจประเมินจะ
ด�าเนนิการอย่างน้อย
ทกุปีและด�าเนนิการ
ตามรายการตรวจ
สอบทีพั่ฒนาขึน้โดย
เฉพาะในบทบาทการ
ตรวจประเมิน	ทมี
ตรวจประเมิน
ประกอบด้วยผู้
เชีย่วชาญด้านอาชพี
จากบรกิารสาธารณะ
ของรฐับาลกลางและ
ของรฐั	ซ่ึงได้รบัการ
คัดเลือกจากการเปิด
ประมูลสาธารณะ	และ
ความเชีย่วชาญด้าน
การตรวจสอบและ
การตรวจประเมิน
ด้านสขุภาพสตัว์หรอื
สขุภาพพืช

สตัวแพทย์เอกชนที่
เชีย่วชาญด้านสกุร
ถกูก�าหนดให้แต่ละ
สถานประกอบการ
เพ่ือการตรวจ
สขุภาพอย่าง
สม�า่เสมอ	และช่วย
เหลือในการด�าเนนิ
การด้านความ
ปลอดภัยทางชวีภาพ	
การเกบ็บนัทกึ	และ
การเฝ้าระวัง	
มาตรการท้ังหมดนี้
อยูภ่ายใต้การดูแล
ของสตัวแพทย์
ประจ�ารฐั	ซ่ึงต้อง
ตรวจสอบสถาน
ประกอบการอย่าง
สม�า่เสมอและส่ง
ข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง
แก่เจ้าหน้าทีส่ว่น
กลาง	(Central	
Competent	
Authority,	CCA)

ใบรบัรองมีอาย	ุ3	ปี
ในช่วงเวลานี	้ 
ทมีตรวจประเมิน
ของ	DLD	จะ 
ตรวจประเมิน 
คอมพาร์ตเมนท์
อย่างน้อยหนึง่ครัง้
ต่อปีเพ่ือให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกบัเกณฑ์
ของคอมพาร์ตเมนท์	
รายการตรวจสอบ
เฉพาะส�าหรบั 
คอมพาร์ตเมนท์
แต่ละประเภทได้รบั
การพัฒนาและใช้
งานโดยทีมตรวจ
ประเมินของ	DLD	
การไม่เป็นไปตาม 
ข้อก�าหนดทีพ่บใน
ระหว่างการตรวจ
ประเมินจะต้องแก้ไข
ภายในเวลาหรอื
ผลลพัธ์ท่ีก�าหนด
เพ่ือการรบัรอง	ระงับ	
หรอืเพิกถอนใบรับ
รอง

หน่วยงานด้าน
สขุภาพสตัว์และพืช	
(หน่วยงานบรหิาร
ของกรมสิง่แวดล้อม	
อาหาร	และกจิการ
ชนบท)	ด�าเนนิการ
ตรวจประเมินและ
อนมัุตโิดยใช้ขัน้ตอน
การปฏิบตังิาน
มาตรฐานและ
รายการตรวจสอบ
เป็นประจ�า

บรษิทั 
คอมพาร์ตเมนท์มี
ระบบตรวจประเมิน
ภายในซ่ึงเป็นส่วน
หนึง่ของการจัดการ
คอมพาร์ตเมนท์	
OVS	ได้ด�าเนนิการ
ตรวจประเมินใน
เบือ้งตน้รว่มกบัผู้
เชีย่วชาญท้ังใน
ระดับประเทศและ
ระดับภูมิภาค	ตาม
ด้วยการตรวจ
ประเมินประจ�าปี
ตามปกติ

ความท้าทายที่ต้อง
เผชิญ

สถานะสขุภาพของโรค
ปลาแซลมอนในแคนาดา	
นัน้แตกต่างกนัไปทัว่
ประเทศ	ดังนัน้การ
ทดสอบการเฝ้าระวงัจะ
ต้องเฉพาะเจาะจงกบัที่
ตัง้ของคอมพาร์ตเมนท์
ภายในแคนาดา

จ�านวนใบสมัครเพ่ือ
ขึน้ทะเบยีน 
คอมพาร์ตเมนท์อาจ
เกนิความสามารถ
การให้บรกิารโดยตรง
ทีห่น่วยงานผูมี้
อ�านาจสามารถจัดหา
ได้

สตัวแพทย์ของรฐัมี
ภาวะขาดแคลนและ
สตัวแพทย์ของรฐั
บางรายมีความ
เชีย่วชาญด้าน
สขุภาพสกุรอย่าง
จ�ากดั

บางครัง้องค์
ประกอบฟารม์เล้ียง
สตัว์ปีกได้ท�าสญัญา
ประกนั	(การท�า
ฟาร์มตามสญัญา)	
จากคอมพาร์ตเมนท์
ทีไ่ด้การรบัรองจาก
บริษัทหนึง่ไปบรษิทั
อืน่

ต้องมีความ
สอดคล้องกนั
ระหว่างการ 
ด�าเนนิการตรวจ
ประเมิน

มีความท้าทายใน
การฝึกอบรม
บคุลากรและความ
พร้อมของกฎ
ระเบียบท่ีเกีย่วข้อง
กบัมาตรฐานการจัด
ตัง้คอมพาร์ตเมนท์

ประเทศ แคนาดา บราซิล แอฟรกิาใต้ ประเทศไทย สหราชอาณาจกัร ชิลี

 ส่วนที่  3   การจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์ในทางปฏิ บั ติ



ด�าเนินการตอบ
สนองแล้ว

 Î แนวทางมาตรฐานใน
การพัฒนาแผนการ
เฝ้าระวัง

 Î มีบนัทกึการตดัสนิใจ	
ระบคุวามถีก่ารเฝ้า
ระวงัและการตรวจ
สอบส�าหรบัแต่ละ 
คอมพาร์ตเมนท์

 Î ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องจะ
แสดงอยูใ่นหนงัสอื
รบัรองทีอ่อกให้ 
ส�าหรบับนัทกึของ 
คอมพาร์ตเมนท์

 Î สถานะโรคของทกุ 
คอมพาร์ตเมนท์ถกู
เผยแพร่บนเวบ็ไซต์	
CFIA	เพ่ือรกัษาความ
โปร่งใส

ใช้การรบัรองโดย
นติบิคุคลท่ีเป็น	
บคุคลทีส่ามเป็น 
ข้อก�าหนดเบือ้งต้น	
ส�าหรบัการรบัรอง 
คอมพาร์ตเมนท์และ
การรกัษาสถานะใน
ประเทศ

จดัหาสตัวแพทยท์าง
เลือกของรฐัหรอื
อนญุาตให ้
สตัวแพทยเ์อกชน
ตามวตัถปุระสงค์
เพือ่ใหค้วามชว่ย
เหลอืในภาคสนาม
โดยลงมอืปฏบิตัจิรงิ
จากสตัวแพทยผ์ู ้
เชีย่วชาญดา้นสกุรที่
ไดร้ับมอบหมายจาก
บริษัท

ได้รบัการยกเว้น 
คอมพาร์ตเมนท์จาก	
การเฝ้าระวังท่ีมีระยะ
เวลาแน่นอนและ
ด�าเนนิการเฝ้าระวัง
อย่างต่อเนือ่ง	ใน
กรณดัีงกล่าว	DLD	
ตรวจประเมินระบบ
การจัดการความ
ปลอดภัยทางชวีภาพ
และระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับของฟาร์ม 
ทีเ่กีย่วข้องก่อนท่ี 
จะรบัรอง 
คอมพาร์ตเมนท์ใหม่	
เนือ่งจากผูจ้ดัการ
คอมพาร์ตเมนท์และ
บรษิทัมีการ
เปล่ียนแปลง

มีความจ�าเป็นอย่าง
ต่อเนือ่งส�าหรบัการ
ฝึกอบรมท่ีจะจัดให้มี
ขึน้แก่เจ้าหน้าทีท่ี่
เกีย่วข้องกบัการ
อนมัุต ิ
คอมพาร์ตเมนท์และ
ตรวจประเมินเพ่ือให้
แน่ใจว่ามีการด�าเนนิ
การตรวจสอบ 
พ้ืนฐานท่ีสอดคล้อง
กนั	เป็นงานทีต้่องใช้
เวลามาก	ซ่ึงรฐับาล
ต้องแก้ซ�า้แล้วซ�า้เล่า	
ซ่ึงยงัคงแสวงหา
หนทางต่อไป
เพ่ือปรบัปรงุด้านนี้
ของโครงการ

ข้อก�าหนดทัว่ไปได้
ถกูก�าหนดขึน้ตาม
แนวทางของ	OIE	
เพ่ือการพัฒนา	
การน�าไปปฏบิตั	ิและ
การตรวจสอบความ
ถกูต้องของ 
คอมพาร์ตเมนท์	จัด
ให้มีการฝึกอบรม
พนกังานเกีย่วกับ
การพัฒนา 
คอมพาร์ตเมนท์

ประเทศ แคนาดา บราซิล แอฟรกิาใต้ ประเทศไทย สหราชอาณาจกัร ชิลี

แนวทางการจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์  ASF —  135



การประสบความส�าเร็จในการได้รับ
การยอมรับคอมพาร์ตเมนท์จากคู่ค้า
สรุปจากประสบการณ์ 
ของประเทศสมาชิก 

มีการแจกจ่ายแบบสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์การจัดท�าคอมพาร์ตเมนท์ให้กับสมาชิกที่เลือก ค�าตอบของ
สมาชิกบางประเทศเก่ียวกับประสบการณ์ในการได้รับการยอมรับจากคู่ค้าของพวกเขาได้สรุปไว้ด้านล่างเพ่ือ
เป็นข้อมูลอ้างอิง:

ประเทศ แคนาดา แอฟรกิาใต้ สหราชอาณาจกัร

สินคา้เป้าหมาย Salmonid germplasm Pigs and pork Poultry genetics

การเริ่มต้นกระบวนการใหก้าร
รบัรอง

ผูป้ระกอบการคอมพาร์ตเมนท์เริม่
กระบวนการโดยยืน่ค�าร้องไปยงั
ตลาดส่งออก	หน่วยงานตรวจสอบ
อาหารของแคนาดา	(CFIA)	ได้เจรจา
ให้การรบัรองคอมพาร์ตเมนท์เป็น
ทางเลือกแทนการทดสอบสนิคา้สง่
ออกทกุชดุ	ได้เสนอเอกสารรบัรอง
เช่น	'ประเทศ	โซน	หรอื 
คอมพาร์ตเมนท์	ได้รบัการยอมรบัว่า
ปลอดจากโรคทีพิ่จารณาถงึชนดิ
พันธุท์ีไ่วต่อโรค'

การสือ่สารกบัคู่ค้าถอืเป็นความรบั
ผดิชอบของหน่วยงานสตัวแพทย์	
เม่ือระบบคอมพาร์ตเมนท์ก่อตัง้ขึน้	
การเจรจากไ็ด้เริม่ต้นขึน้	มีการใช้
ความพยายามอย่างมากในการ
ให้การรบัรองคอมพาร์ตเมนท์	รวม
ถงึกระบวนการแจ้งขัน้ตอนทาง
สตัวแพทย์	(VPN)	ซ่ึงระบุข้อก�าหนด
ของคอมพาร์ตเมนท์เพ่ือการค้า

การรบัรองคอมพาร์ตเมนท์สตัว์ปีก
เป็นส่วนหนึง่ของการเจรจาการค้า
ทวภิาคีเสมอ	สามารถเสนอโดย
รฐับาลสหราชอาณาจักรหรอืรฐับาล
ของประเทศผูร้บัเพ่ือเสนอให้ตวั
เลือก	'ทางเลือกสดุท้าย'	เพ่ิมเตมิ
ส�าหรบัการค้าอย่างต่อเนือ่งในสนิค้า
โภคภัณฑ์ท่ีมีความส�าคัญเชงิกลยทุธ์
นี้

ข้อกงัวลของคู่คา้ และการ
ด�าเนินการเพื่อแกไ้ขข้อกงัวล

ความกงัวลหลกัของคู่ค้า
 Î การก�ากบัดูแลคอมพาร์ตเมนท์
โดยส�านกังานสตัวแพทย์แห่งชาติ

 Î ขัน้ตอนการอนมัุตแิละการรกัษา
สถานะสขุภาพของ 
คอมพาร์ตเมนท์ทีเ่ป็นทีย่อมรบั

การด�าเนนิการเพ่ือแก้ไขข้อกงัวล
 Î จัดให้มีนโยบาย	ขัน้ตอน	และ
มาตรฐานระดับชาตเิพ่ือการ
ทบทวน

 Î การตรวจประเมินในสถานท่ีของ 
คอมพาร์ตเมนท์และการตรวจ
ประเมินโปรแกรมการจัดท�า 
คอมพาร์ตเมนท์ทีร่องรบั

 Î บางประเทศอาจขอให้รวมโรคที่
ไม่อยูใ่นบญัช	ีOIE	ในการตอบ
สนอง	CFIA	ได้ท�าการปรบั
เปล่ียนความปลอดภัยทางชวีภาพ
และการเฝ้าระวงัเพ่ือรวมโรคเหล่า
นัน้

ความกงัวลหลกัของคู่ค้า
 Î การประกนัว่ามาตรการความ
ปลอดภัยทางชวีภาพนัน้	'เหมาะ
สมกบัวัตถปุระสงค์'	และ
ผลิตภัณฑ์นัน้มีความเสีย่งต่อโรค
เพียงเล็กน้อยต่อประชากรใน
ประเทศของประเทศผูน้�าเข้า

 Î การปนเป้ือนทีอ่าจเกดิขึน้จาก
ผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากฟารม์ทีไ่ม่ใช ่
คอมพาร์ตเมนท์	

การด�าเนนิการเพ่ือแก้ไขข้อกงัวล	
 Î ให้การสนบัสนนุทางวิทยาศาสตร์
อย่างเตม็ท่ี	ความโปร่งใสและ
หลักฐานท่ีดีทีส่ดุ	ความรูท้าง
วิทยาศาสตร์ทีท่นัสมัย

ความกงัวลหลกัของคู่ค้า
 Î หลักฐานแสดงการปลอดโรค
อย่างต่อเนือ่ง

 Î การปฏิบตัติามระบบ 
คอมพาร์ตเมนท์ด้วยมาตรฐานที่
เกีย่วข้อง	และการให้การรบัรอง
ต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัผลกระทบ
นัน้	

การด�าเนนิการเพ่ือแก้ไขข้อกงัวล
 Î คู่ค้ายอมรบัการทดสอบโรคอย่าง
เข้มข้นเพ่ือให้แน่ใจว่าปลอดโรค
อย่างต่อเนือ่ง

 Î คู่ค้าต้องการมาตรฐานการตรวจ
ประเมินอย่างเข้มข้นโดยหน่วย
งานสตัวแพทย์ภาครฐัทีใ่ห้การ
รบัรองระบบ

ภาคผนวก 14
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การรา่งข้อตกลงกับคู่คา้ และ
จุดส�าคญัที่ต้องอยูใ่นข้อตกลง

ใบรับรองสขุอนามยัสตัวเ์ฉพาะ
ประเทศไดร้ับการตกลงกบัคูค่า้แตล่ะ
ราย	จดุส�าคญัทีร่วมอยู ่ในใบรับรอง
คือ:
 Î ส่งออกมาจากประเทศท่ีเป็นไป
ตามเง่ือนไขความปลอดภัยทาง
ชวีภาพขัน้พ้ืนฐานของ	OIE

 Î คอมพารต์เมนทท์ีไ่ด้รบัการ
ยอมรบัทัง้หมดอยูภ่ายใต้
โครงการด้านสขุภาพสตัว์น�า้แห่ง
ชาตทิีค่รอบคลมุ

 Î การทดสอบทัง้หมดเสรจ็สิน้ใน
ห้องปฏบิตักิารทีไ่ด้รบัอนมัุติ

เม่ือบรรลขุอ้ตกลงแลว้	ขอ้ตกลง 
นัน้จะกลายเปน็สว่นหนึง่ของ 
ใบรับรองสขุภาพสตัว์	

รายชือ่คอมพาร์ตเมนท์ต่างๆ	มีอยู่
ในเว็บไซต์ของหน่วยงานสตัวแพทย์
ภาครฐั	และมีการปรบัปรงุอย่าง
สม�า่เสมอเพ่ือให้คู่ค้าสามารถเข้าถงึ	
รายชือ่ทีมี่การอัพเดทได้ง่ายและ
รวดเรว็ท่ีสดุ

 Î 'ข้อตกลง'	ส�าหรบัประเทศส่วน
ใหญ่	หมายความว่า	 
คอมพาร์ตเมนท์ตวัเลือกรวมอยู่
ในใบรบัรองสขุภาพการส่งออกที่
ตกลงร่วมกนั

 Î บางประเทศต้องการยอมรบั	
'โปรโตคอล'	ทีร่วมการใช้
โครงการนีด้้วย

 Î เอกสาร	'ข้อตกลง'	ท่ีเป็นทางการ
แบบสแตนด์อโลนนัน้หายาก	
-	ข้อตกลงระหว่างประเทศอาจก่อ
ให้เกดิความท้าทายทางกฎหมาย
ส�าหรบับางประเทศ

ปัจจยัที่จ�าเป็นต่อข้อตกลง 

คอมพารต์เมนท์ที่ประสบ 

ความส�าเรจ็และได้รบัการ
ยอมรบัจากคู่คา้

 Î หน่วยงานสตัวแพทย์ภาครฐั	
ก�ากบัดูแลกฎหมายเพ่ือก�าหนด
เง่ือนไขความปลอดภัยทาง
ชวีภาพขัน้พ้ืนฐานให้ครอบคลมุ
สตัว์น�า้และโรคทัง้หมด

 Î โปรแกรมการจัดท�า 
คอมพาร์ตเมนท์ทีมี่การจัดท�าเป็น
เอกสารอย่างดีและโปร่งใส

 Î รกัษาความโปร่งใสกบัคู่ค้า

 Î ความไว้วางใจและความโปร่งใส		
 Î เอกสารประกอบทีเ่หมาะสมซ่ึง
สามารถตรวจสอบได้อย่างเตม็ที	่
ตัง้แตร่ะดับคอมพาร์ตเมนท์ถงึ	
ระดับหน่วยงานสตัวแพทย์ภาครฐั

 Î ปลอดโรคด้วยความปลอดภัย 
ทางชวีภาพระดับสงู

 Î มาตรฐานการทดสอบสงู	 
(การรบัรองห้องปฏบัิตกิาร)

 Î การตรวจประเมินอิสระ	 
(ของรฐับาล)

จะรกัษาความโปรง่ใสของข้อมูล
ระหวา่งคู่คา้ได้อยา่งไร?

 Î การจัดเตรยีมเอกสารทัง้หมดที่
เกีย่วข้องกบัโปรแกรมการจดัท�า
คอมพาร์ตเมนท์ตามทีไ่ด้รบัการ
ร้องขอจากคู่ค้า

 Î การสือ่สารประกาศขัน้ตอนทาง
สตัวแพทย์กบัคู่ค้า

 Î การเปล่ียนแปลงใดๆ	ทีอ่าจเกดิ
ขึน้จะถกูสือ่สารกบัคู่ค้าก่อนทีจ่ะมี
ผลบงัคับใช้	เป็นรปูแบบการให้ค�า
ปรกึษาภายนอก

 Î มีการเสนอการเยีย่มชมและการ
ตรวจประเมินในประเทศสม�่า	
เสมอ	และมักใช้เพ่ือท�าความ
เข้าใจโครงการ	ทัง้จากมุมมอง
การปฏิบตังิานและการตรวจ
ประเมิน

 Î สิง่นีมี้ความส�าคัญอย่างยิง่	
เนือ่งจากการจัดท�า 
คอมพารต์เมนทมี์การน�าไปใช้ใน
วิธต่ีางๆ	ในประเทศต่างๆ	ปรบั
ให้เข้ากบัความเสีย่งในท้องถิน่
และความต้องการในการประกนั

ความทา้ทายที่ต้องเผชิญ

 Î ตอ้งเคารพการเข้าถงึข้อมูลเฉพาะ
ของบรษิทัภายใต้กฎหมายของ
แคนาดา	และจ�าเป็นต้องมีข้อ
ตกลงทีเ่กีย่วข้องเพ่ือให้สามารถ
แบ่งปันข้อมูลเฉพาะดังกล่าวได้

 Î คู่ค้าบางรายไม่เตม็ใจท่ีจะ 
เจรจาเรือ่งการจดัท�า 
คอมพารต์เมนท์

 Î คู่ค้าหลายรายปกป้องสถานะ
สขุภาพฝงูสตัว์ในประเทศของตน
อย่างเคร่งครดั	จนรูส้กึว่าเป็นภัย
คุกคามท้ังหมด	ไม่ว่าจะเกดิขึน้
จรงิหรอืไม่กต็าม	อาจท�าให้ต้อง
เริม่เจรจาใหม่ตัง้แต่จดุเริม่ต้น

 Î การด�าเนนิการตามโครงการใช้
ทรพัยากรอย่างมาก	เพ่ือให้เสีย่ง
ต่อโรคน้อยทีส่ดุเม่ือเผชญิกบัการ
ระบาด

ด�าเนินการตอบสนองแลว้

 Î มีความพยายามในการเจรจา 
ต่อรองตามมาตรฐาน	OIE	 
ซ่ึงอนญุาตให้มีการจดัท�า 
คอมพาร์ตเมนท์ได้	ความส�าเรจ็
ของการเจรจาดังกล่าวขึน้อยูก่บั
การยอมรบัคอมพาร์ตเมนท์โดย 
คู่ค้าทีมี่ปัญหา

 Î ให้เหตผุลทางวิทยาศาสตร์
ส�าหรบัมาตรการทีด่�าเนนิการใน
การจัดตัง้คอมพาร์ตเมนท์ตาม
ความรูท้างวิทยาศาสตร์ท่ีดีท่ีสดุ
และทันสมัยทีส่ดุ

 Î โครงการนีเ้ป็นเอกสทิธิจ์�ากดั
เฉพาะบางภาคส่วน	เพ่ือให้มีการ
ค้าท่ีส�าคัญเชงิกลยทุธ์เพ่ือประกนั
ความม่ันคงด้านอาหาร

ประเทศ แคนาดา แอฟรกิาใต้ สหราชอาณาจกัร
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ภาคผนวก 15 - กรณีศึกษา

นิวซีแลนด์ยอมรับการจัดท�า 
คอมพารต์เมนทข์องสหราชอาณาจกัร
ส�าหรับโรคไข้หวัดนก และโรคนิวคาสเซิล เพื่อสนับสนุนการน�าเข้า 
วัสดุทางพันธุกรรมสัตว์ปีก

ใ นเดือนมถุินายน 2014 นิวซแีลนด์ (NZ) 
ได้จัดท�าข้อตกลงอย่างเป็นทางการท่ี
ยอมรับรูปแบบการจัดท�าคอมพาร์ตเมนท์
ของสหราชอาณาจักร (UK) ส�าหรับ
อุตสาหกรรมสัตว์ปีก เก่ียวกับโรคไข้

หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล กลไกท่ีสนับสนุนข้อ
ตกลงทางกฎหมายน้ีคือการแลกเปล่ียนจดหมาย
ระหว่างผู้แทน OIE ของแต่ละประเทศ โดยสหราช
อาณาจักรได้ให้ข้อมูลท่ีครอบคลุมเก่ียวกับวิธีการ
ท�างานคอมพาร์ตเมนท์ของสหราชอาณาจักร ซึ่ง
รวมถึงกรอบงานแผนความปลอดภัยทางชีวภาพท่ี
สถานท่ีแต่ละแห่งท่ีได้รับอนุมัติจะต้องท�างานได้ 
บทบาทและความรบัผิดชอบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
กับการก�ากับดูแลและการปฏบัิติตาม นิวซแีลนด์ขอ
สงวนสิทธ์ิในการตรวจประเมินโครงการในสหราช
อาณาจกัรหรอืสิง่อ�านวยความสะดวกใดๆ ได้ตลอด
เวลา แต่ยังไม่ได้ใช้จนถึงปัจจุบัน

เงื่อนไขที่สนับสนุนข้อตกลงนี้มีดังต่อไปนี้:

1. กฎหมาย (พระราชบัญญติัความปลอดภัยทางชวีภาพ 
ปี 1993) ที่สนับสนุนมาตรฐานสขุภาพการน�าเข้าที่
เน้นความเสีย่งและวทิยาศาสตร์ ซึง่พัฒนาผ่านแนว
ปฏิบัติท่ีดี รวมถึงการอ้างอิงเฉพาะถึงข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อตกลงองค์การ
การค้าโลกว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary 
Measures Agreement, SPS)

2.  มาตรฐานด้านสขุภาพของการน�าเข้าสนิค้าโภคภัณฑ์
ท่ีได้รบัการปรบัปรงุให้เป็นปัจจบัุนในรอบการทบทวน
อย่างต่อเน่ือง และรวมเอา OIE Terrestrial Code 
and Manual โดยการอ้างอิง และดึงออกมาจาก
ข้อก�าหนดเหล่าน้ีในการระบุข้อก�าหนด น่ีหมายความ

ว่าท่ีไหนได้รบัการสนับสนุนโดยมาตรฐานสากลของ 
OIE โดยได้ก�าหนดกรอบขอ้ก�าหนดไว้แล้วในบรบิท
ของการน�าเข้าจากประเทศ โซน หรอืคอมพาร์ตเมนท์
ทีป่ลอดโรคทีร่ะบ ุเชน่ high pathogenicity avian 
influenza (HPAI) และโรคนิวคาสเซิล ข้อก�าหนด
เพ่ิมเติมซึง่พัฒนาข้ึนด้วยการสนับสนุนการวเิคราะห์
ความเสีย่งและการให้ค�าปรกึษาแบบเปิด เช่น ช่วง
กักกันหลังเดินทางมาถึง บรรลุระดับการคุ้มครอง
ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวัง

3. อุตสาหกรรมสัตว์ปีกในนิวซีแลนด์มีการจัดการที่ดี 
โดยมีสมาคมอุตสาหกรรม (สมาคมอุตสาหกรรม
สัตว์ปีกแห่งนิวซีแลนด์) ท่ีมีสมาชิกในวงกว้าง มี
ความสามารถด้านเทคนิค และมีส่วนร่วมอย่าง 
เขม้แข็งกับรัฐบาล การพ่ึงพาการน�าเข้าวสัดุทาง
พันธุกรรมของอุตสาหกรรมเป็นที่เข้าใจกันอย่าง
ชัดเจน เน่ืองจากจ�าเป็นต้องมีการป้องกันความ
ปลอดภัยทางชวีภาพท่ีแข็งแกร่งระหว่างการน�าเข้า 
นิวซแีลนด์ได้พัฒนาวฒันธรรมการมส่ีวนร่วมอย่าง
เปิดเผยระหว่างรัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีอ่ืนๆ ในระหว่างกระบวนการก�าหนด
มาตรฐานการน�าเข้า สถานการณ์ท้าทายมากมาย
เกิดข้ึน และมกีารโต้เถียงกันอย่างหนักหนว่ง รฐับาล
ยังคงมีอ�านาจในการตัดสินใจ แต่มุมมองของ
อุตสาหกรรมและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีอ่ืนๆ จะได้รบั
การพิจารณาอย่างรอบคอบ

4. นิวซีแลนด์และสหราชอาณาจักรมีประวัติความ 
ร่วมมอืทางวชิาการด้านสตัวแพทย์ท่ีเข้มแขง็ในด้าน
การค้าและการเผชญิเหตุฉุกเฉิน ความสามารถของ
หน่วยงานสัตวแพทย์ท่ีเก่ียวข้องได้รับการยอมรับ
ในข้อตกลงการค้าทวิภาคีท่ีครอบคลุมสัตว์และ
ผลติภัณฑ์จากสัตว์ที่หลากหลาย นอกจากนี้ การมี
ส่วนร่วมร่วมกันในข้อตกลงส�าหรับกรณีฉุกเฉินด้าน

 ส่วนที่  3   การจั ดท� าคอมพาร์ต เมนท์ในทางปฏิ บั ติ



สุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศ (IAHER) พร้อมกับ
ออสเตรเลีย แคนาดา สหรฐัอเมรกิา และไอร์แลนด์ 
ส่งผลให้เกิดการแลกเปล่ียนกันและการมส่ีวนร่วม
ในการวางแผนฉุกเฉิน การฝึกจ�าลองสถานการณ์ 
และการเผชญิเหตุฉุกเฉินท่ีเกิดข้ึนจรงิตลอดหลาย
ปีที่ผ่านมา สิ่งนี้ท�าให้เกิดความเข้าใจทางวิชาการ
ท่ีก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความมั่นใจในระบบ 
กระบวนการ และความสามารถท่ีต้องมี ซึ่งเป็น 
พ้ืนฐานส�าหรบัข้อตกลงดังกล่าว ความสมัพันธ์เช่น
น้ีเอ้ือต่อการสื่อสารแบบเปิดท่ีจ�าเป็นส�าหรับการ
ด�าเนินการที่ประสบความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง

แหลง่ขอ้มูลอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง

   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
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https://www.mpi.govt.nz/import/importing-live-animals/avian-hatching-eggs/
https://www.mpi.govt.nz/import/importing-live-animals/avian-hatching-eggs/
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1722-poultry-hatching-eggs-and-specific-pathogen-free-chicken-eggs-import-health-standard
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1722-poultry-hatching-eggs-and-specific-pathogen-free-chicken-eggs-import-health-standard
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1723-poultry-hatching-eggs-and-specific-pathogen-free-chicken-eggs-import-health-standard-guidance-document
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1723-poultry-hatching-eggs-and-specific-pathogen-free-chicken-eggs-import-health-standard-guidance-document
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1723-poultry-hatching-eggs-and-specific-pathogen-free-chicken-eggs-import-health-standard-guidance-document
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1723-poultry-hatching-eggs-and-specific-pathogen-free-chicken-eggs-import-health-standard-guidance-document
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ตัวย่อ

ASF
African swine fever 

โรคอหิวาต์แอฟรกิาในสกุร

ASFV
African swine fever virus 

ไวรสัอหิวาต์แอฟรกิาในสกุร

CMP
Compliance monitoring programme 

โปรแกรมการก�ากบัดแูลความสอดคลอ้งกบัขอ้ก�าหนดหรอืมาตรฐานตา่งๆ

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

HACCP
Hazard analysis and critical control points 

การวเิคราะห์อันตรายและการควบคุมจดุวกิฤต

OIE
World Organisation for Animal Health 

องค์การสขุภาพสตัว์ระหว่างประเทศ

PPP
Public−private partnership 

การมส่ีวนร่วมระหว่างภาครฐัและเอกชน

PVS
Performance of Veterinary Services 

ประสทิธิภาพของสตัวแพทย์บรกิาร

SOPs
Standard operating procedures 

ข้ันตอนการปฏบัิติงานมาตรฐาน

Terrestrial Code
OIE Terrestrial Animal Health Code 

ข้อก�าหนดด้านสขุภาพสตัว์บกขององค์การสขุภาพสตัว์ระหว่างประเทศ

Terrestrial Manual

OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial 
Animals 

คู่มอืการตรวจวนิิจฉัยและวคัซนีส�าหรบัสตัว์บกขององค์การสขุภาพสตัว์

ระหว่างประเทศ

WAHIS
OIE World Animal Health Information System 

ระบบการรายงานสขุภาพสตัว์ขององค์การสขุภาพสตัว์ระหว่างประเทศ

WTO
World Trade Organization 

องค์การการค้าโลก
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ค�าจ�ากัดความ
Biosecurity ความปลอดภัยทางชีวภาพ

เซ็ตของการจัดการและมาตรการทางกายภาพท่ี
ออกแบบมาเพือ่ลดความเสีย่งของการน�าเชือ้เข้า การ
คงอยู่ และการแพร่กระจายของโรคสัตว์ การติดเชื้อ
หรอืการแพรก่ระจาย ท้ังการเข้าและออก และภายใน
ประชากรสัตว์

Biosecurity plan แผนความปลอดภยัทางชวีภาพ

แผนซึ่งระบุเส้นทางท่ีเป็นไปได้ส�าหรับการน�าเชื้อ
เข้าและการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในโซนหรือ 
คอมพารต์เมนท์ และอธิบายมาตรการท่ีก�าลังด�าเนิน
การอยูห่รอืจะน�าไปใช ้เพ่ือลดความเสีย่งของโรคตาม
ความเหมาะสม ตามค�าแนะน�าใน Terrestrial Code

Case เคส 

สัตว์แต่ละตัวที่ติดเชื้อโดยเชื้อก่อโรค โดยมีหรือไม่มี
อาการทางคลินิก

Commodity สินค้า 

สตัวม์ชีวีติ ผลิตภณัฑ์จากสตัว ์วตัถุทางพันธุกรรมของ
สัตว์ ชีววัตถุ และวัตถุทางพยาธิวิทยา 

Compartment คอมพาร์ตเมนท์

ประชากรสตัวก์ลุ่มยอ่ยท่ีอยูใ่นสถานประกอบการหน่ึง
แห่งหรอืมากกวา่ แยกออกจากประชากรอ่ืนๆ ท่ีไวต่อ
การรับเชื้อ ด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยทาง
ชีวภาพท่ีเหมือนกันท้ังกลุ่ม และด้วยสถานะสุขภาพ
สตัวเ์ฉพาะโรค (การติดเชือ้หรอืการระบาดอยา่งน้อย 
หน่ึงโรค) ซึง่มมีาตรการเฝ้าระวงั ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ และการควบคุมที่จ�าเป็น น�าไปใช้เพื่อการค้า
ระหว่างประเทศหรือการป้องกันและควบคุมโรคใน
ประเทศหรือโซน [2] คอมพาร์ตเมนท์ ประกอบด้วย
องค์ประกอบทางกายภาพท่ีเชือ่มต่อกันด้วยการขนสง่
สกุร อาหาร น้�า สนิค้าโภคภัณฑ์ ยานพาหนะ คน ฯลฯ 

Compartment Operator ผู้ประกอบการ 
คอมพาร์ตเมนท์ 
บุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบกลุ่มประชากร
สัตว์ในคอมพาร์ตเมนท์

Competent  Authority หน่วยงานที่มีอ�านาจ

หน่วยงานด้านสัตวแพทย์หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ 
ของประเทศสมาชกิท่ีมหีน้าท่ีและความสามารถในการ
รบัรองหรอืก�ากับดูแลการด�าเนินการตามมาตรการด้าน
สขุภาพและสวสัดิภาพสตัว ์การรบัรองด้านสตัวแพทย์
ระหว่างประเทศ และมาตรฐานและค�าแนะน�าอ่ืนๆ 

ใน Terrestrial Code และใน OIE Aquatic Animal 
Health Code โดยมีอ�านาจครอบคลุมท้ังประเทศ
หรืออาณาเขต

Establishment สถานประกอบการ
สถานที่ที่เลี้ยงสัตว์

Exporting country ประเทศผู้ส่งออก

ประเทศที่ส่งสินค้าไปยังประเทศอื่น 

Functional  separation การแบ่งแยกโดยการ
ปฏิบัติการ

การจดัการกลุ่มประชากรสตัวใ์นคอมพารต์เมนท์ ตาม
ข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (SOP) ท่ีมีจุดมุ่ง
หมายเพ่ือลดความเสี่ยงของการสัมผัสโรคจากสุกร
ที่ไม่ไดม้ีสถานะทางสุขภาพเทียบเท่ากัน การก�าหนด
ข้ันตอนท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีสดุเพ่ือให้แน่ใจวา่มี
การแยกหน้าที่ที่เหมาะสมควรอยู่บนพื้นฐานของการ
ประเมินความเสี่ยงของโรค 

Functional unit หน่วยงานที่มีหน้าที่

สว่นประกอบของคอมพารต์เมนท์ท่ีใชส้�าหรบัเล้ียงสตัว์
ท่ีมชีวีติ เชน่ เพิงหรอืโรงเรอืน เพ่ือสนับสนุนปัจจยัการ
ผลิตหรือการบริการในกระบวนการผลิต เพื่อแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากสตัวจ์ากสถานประกอบการ เชน่โรงงาน
อาหารสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูป เป็นต้น 

Hazard analysis and critical control points 
(HACCP) การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุม
จุดวิกฤต

ระบบท่ีระบุ ประเมิน และควบคุมอันตรายท่ีมีความ
ส�าคัญต่อความปลอดภัยของอาหาร
 
Importing country ประเทศผู้น�าเข้า

ประเทศที่เป็นปลายทางสุดท้ายของสินค้า

International  trade การค้าระหว่างประเทศ

การน�าเข้า การส่งออก และการขนส่งสินค้า 

Pork commodity supply chain หว่งโซ่อุปทาน
การผลิตสินค้าสุกร

การบูรณาการกิจกรรมท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าสุกรจนถึงผู้
บริโภคปลายทาง

ท้ าย เล่ ม



Pork commodity value chain ห่วงโซ่มูลค่าการ
ผลิตสินค้าสุกร

กิจกรรมท้ังวงจรท่ีต้องมใีนการน�าสง่ผลผลิตหรอืบรกิาร 
ตั้งแต่การผสมพันธุ์ ผ่านขั้นตอนต่างๆ ในการเลี้ยง/
การผลิต ไปจนถึงการส่งให้กับลูกค้าขั้นสุดท้าย และ
การก�าจดัซากหรอืของท้ิงในข้ันสดุท้ายหลังการใชง้าน

Production การผลิต

การเลี้ยงและเพาะพันธุ์สุกรเพื่อการบริโภค

Qualification period ระยะเวลารอให้คณุสมบติัครบ

ระยะเวลาของคอมพาร์ตเมนท์ปลอด ASF ที่ขอการ
รับรองซึ่งอยู่ในประเทศหรือโซนท่ีปลอด ASF ท่ีอยู่
ภายใต้การดูแลของสตัวแพทย ์ซึง่ควรจะมรีะยะเวลา
นานพอเพือ่ให้มัน่ใจวา่คอมพารต์เมนท์น้ันปลอดเชือ้ 
ASF ระยะเวลาในการรอข้ึนกับสถานการณ์ทางระบาด
วิทยาของ ASF ในประเทศ และคุณภาพของการเฝ้า
ระวัง ASF ที่ด�าเนินการในสุกร 

Risk assessment การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเป็นไปได้ และผลต่อเน่ืองทาง
ชีววิทยาและทางเศรษฐกิจ หากมีการเข้ามา การคง
อยู่ และการแพร่กระจายของความเสี่ยง

Risk management การจัดการความเสี่ยง

กระบวนการระบุ คัดเลือก และด�าเนินการตามมาตรการ
ที่สามารถน�ามาใช้เพื่อลดระดับความเสี่ยงได้ 

Slaughterhouse โรงฆ่าสัตว์

สถานที่ ได้แก่ สิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับเคลื่อน
ย้ายหรือต้อนสัตว์ ท่ีใช้ส�าหรับการฆ่าสัตว์เพ่ือผลิต
ผลิตภัณฑ์จากสตัว ์และได้รบัการอนุมติัจากหน่วยงาน
สัตวแพทย์หรือหน่วยงานที่มีอ�านาจอื่น ๆ 

Sub-population ประชากรกลุ่มย่อย

ประชากรกลุ่มย่อยท่ีสามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจน 
โดยระบุได้จากการมีสภาวะสุขภาพสัตว์เช่นเดียวกัน 

Sub-unit หน่วยย่อย

ส่วนหนึ่งของ functional unit ของคอมพาร์ตเมนท์ 
เชน่ เพิงเล้ียงสตัว ์โรงเรอืนหรอืคอก หรอืคอกภายใน
โรงเรือนที่เลี้ยงสัตว์ 

Surveillance การเฝ้าระวัง

การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง การ
เปรียบเทียบ และการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ
สขุภาพสตัวแ์ละการเผยแพรข้่อมลูอยา่งทันท่วงทีเพ่ือ
ให้สามารถด�าเนินมาตรการได้โดยเร็ว 

Veterinary Authority หนว่ยงานสัตวแพทยภ์าครฐั  
/ หน่วยงานสัตวแพทย์ผู้มีอ�านาจ

หน่วยงานของรัฐซึ่งประกอบด้วยสัตวแพทย์ ผู้ช่วย
สตัวแพทยแ์ละผู้เชีย่วชาญ มหีน้าทีแ่ละความสามารถ
ในการให้การรบัรองหรอืก�ากับดูแลการด�าเนินการตาม
มาตรการด้านสขุภาพและสวสัดิภาพสตัว ์การรบัรอง
ด้านสตัวแพทยร์ะหวา่งประเทศ และมาตรฐานและข้อ
เสนอแนะอ่ืนๆ ใน Terrestrial Code ของท้ังประเทศ

Veterinary legislation กฏหมายดา้นการสัตวแพทย์

กฎหมาย ข้อบังคับ และเครือ่งมอืทางกฎหมายท้ังหมด
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์

Veterinary para-professional อาชีพผู้ช่วย
สัตวแพทย์ / สัตวแพทย์ประกาศนียบัตร (ผู้ถือใบ
ประกอบวิชาชีพชั้น 2 –ตามกฎหมายไทย)

บุคคลที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก�ากับดูแลด้าน
สัตวแพทย์ (เช่นสัตวแพทยสภา-ผู้แปล) ให้ด�าเนิน
งานท่ีก�าหนด (ข้ึนอยูกั่บประเภทของผู้ชว่ยสตัวแพทย)์ 
ในขอบเขตที่ได้รับมอบหมายภายใต้ความรับผิดชอบ
และการก�ากับของนายสัตวแพทย์ งานส�าหรับผู้ช่วย
สัตวแพทย์แต่ละประเภทควรก�าหนดโดยหน่วยงาน
ก�ากับดูแลด้านสตัวแพทย ์ตามคุณสมบัติและการฝึก
อบรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการในการปฏบัิติงาน 
(หมายเหตุผู้แปล - ส�าหรับประเทศไทยในบริบทของ
คอมพาร์ตเมนท์สุกรปลอด ASF ผู้ช่วยสัตวแพทย์
หมายถึงผู้ท่ีไม่ได้ถือใบประกอบวิชาชีพชั้น 1 ของ
สัตวแพทยสภา แต่ปฏิบัติงานในวงจรการผลิตสุกร 
เช่น สัตวแพทย์ และสารวัตรตาม พ.ร.บ. ควบคุม
โรคระบาดสัตว์ พนักงานตรวจโรคสัตว์ ตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมโรงฆ่าและการจ�าหน่ายเน้ือสัตว์ สัตวบาล 
ซึ่งมีคุณสมบัติ ใบรับรอง และการขึ้นทะเบียนตามที่
กฎหมายก�าหนด)

Zone โซน

สว่นหน่ึงของประเทศท่ีก�าหนดโดยหน่วยงานสตัวแพทย ์
ซึง่มปีระชากรสตัวห์รอืประชากรยอ่ยท่ีมสีถานะสขุภาพ
สัตว์ท่ีเก่ียวข้องกับการติดเชื้อหรือการระบาดเฉพาะ
โรคท่ีระบุ เพ่ือวตัถุประสงค์ทางการค้าระหวา่งประเทศ
หรือการป้องกันหรือควบคุมโรค 
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