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เกิดโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ํา เชน โรคไขหวัดนก และโรคไขหวัดสุกร ซึ่งสงผลกระทบอยางมากตอ
เศรษฐกิจและสาธารณสุข ดังนั้นองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (World Organization for
Animal Health: OIE) จึงไดประกาศใชหลักการคอมพารตเมนตเปนมาตรการหนึ่งในการควบคุม
ปองกันโรค ภายใตการจัดการฟารม หลักสุขาภิบาล มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมกับการ
เฝาระวังและควบคุมโรค เพื่อสงเสริมสุขภาพสัตว และอํานวยความสะดวกในการคาสัตวและผลิตภัณฑ
ในกรณีที่มีโรคระบาดเกิดขึ้น ซึ่งเปนประโยชนทางการคาระหวางประเทศและความปลอดภัยของผูบริโภค
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง
กรมปศุสัตว. 2549. ประกาศกรมปศุสตั ว เรือ่ ง ระบบคอมพารตเมนตในอุตสาหกรรมสัตวปกไทย.
อรพันธ ภาสวรกุล. การควบคุมโรคระบาดสัตวในระบบคอมพารตเมนทตามมาตรฐานขององคการโรคระบาด
สัตวระหวางประเทศ [online]. บทความงานวิจัย สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว. 2553
(update: 2 มีนาคม 2553; cited 1 เมษายน 2553). Available
from: http://www.dld.go.th/dcontrol/th/index.php/more-about-joomla/56--2
World Organization for Animal Health (OIE). 2009. Chapter 4.4 Application of compartmentalisation.
Terrestrial Animal Health Code, Paris, France.
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มาตรฐานสินคาเกษตร

หลักการจัดทําคอมพารตเมนต
สําหรับปศุสัตว
1 ขอบขาย
มาตรฐานสิ น คา เกษตรนี้ กํา หนดแนวทางปฏิบัติสํา หรับ การจัดทํา คอมพาร ต เมนตสํา หรับ ปศุสัตว
ประกอบดวย สภาพทั่วไป การประเมินความเสี่ยง มาตรการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ แผนการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพตามหลักการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตทีต่ องควบคุม (hazard analysis and
critical control point; HACCP) การตามสอบ การจัดทําเอกสาร การเฝาระวังโรค และแผนปฏิบัติการใน
ภาวะฉุกเฉินและการแจงเตือน เพื่อสงเสริมสุขอนามัยสัตวและเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค รวมถึง
อํานวยความสะดวกทางการคาระหวางประเทศ

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 คอมพารตเมนต (compartment) หมายถึง กลุมสัตวที่แยกอยูใ นสวนการผลิตและเลี้ยงสัตวหนึง่ แหง
หรื อ หลายแหง ซึง่ ทราบสถานะของโรคทีก่ ํา หนด ภายใตระบบการจัด การความปลอดภัยทางชีว ภาพ
ร ว มกั น โดยมี ก ารเฝ า ระวั ง และควบคุ ม โรค รวมถึ ง มี มาตรการด านความปลอดภั ยทางชี วภาพ เพื่อ
วัตถุประสงคทางการคาระหวางประเทศ
2.2 ปศุสัตว (livestock) หมายถึง สัตวบกที่เลี้ยงเพื่อเปนแรงงาน หรือใชเปนอาหาร
2.3 การจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity management) หมายถึง การจัดการระบบ
การปองกัน หรือลดโอกาสในการนําเชื้อเขาสูหรือออกจากระบบการผลิตและเลี้ยงสัตว
2.4 การเฝาระวัง (surveillance) หมายถึง การตรวจสอบประชากรสัตว เพื่อตรวจหาเชื้อโรคหรือโรค
ซึ่งความถี่และชนิดของการเฝาระวังโรค ขึ้นอยูกับระบาดวิทยาของเชื้อโรคหรือโรคนั้นๆ
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2.5 การตามสอบ (traceability) หมายถึ ง ความสามารถในการตรวจย อนกลั บแหล งผลิ ตสิ นค าและ
ติดตามสินคาปศุสัตว ตลอดทุกขั้นตอนการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การขนสง และการจัดจําหนาย
2.6 สถานะปลอดโรค (disease free status) หมายถึง สภาพของฟารม/คอมพารตเมนต ทีไ่ ดดําเนินการ
ตามแผนเฝาระวังโรคของคอมพารตเมนตแลว มีหลักฐานดวยการตรวจทางอาการและทางหองปฏิบัติการ
แสดงวาไมมีการติดเชื้อกอโรคที่กําหนดตามระยะเวลาทีก่ าํ หนด

3

บทนํา

ดวยองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (The Office International des Epizooties; OIE หรือ
World Organization for Animal Health) ไดประกาศใชหลักการคอมพารตเมนตเปนมาตรการหนึ่งใน
การควบคุ มป องกั นโรค เพื อ่ ส งเสริ มสุ ขภาพสั ตว และเป นประโยชน ทางการค าระหว างประเทศ ภายใต
การจัดการฟารม หลักสุขาภิบาล มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมกับการเฝาระวังและควบคุมโรค
คอมพารตเมนตเริ่มมีบทบาทอยางมากในการคาสัตวและผลิตภัณฑระหวางประเทศ เนื่องจากสามารถ
ปฏิบัติไดโดยไมตองคํานึงถึงสภาพภูมิศาสตร อีกทั้งในกรณีที่เกิดโรคระบาดรอบพื้นที่ขางเคียง คอมพารตเมนต
นั้นสามารถคงสถานะปลอดโรคได โดยปฏิบัติอยางเขมงวดในมาตรการควบคุมปองกันโรค ความปลอดภัย
ทางชีวภาพ การเฝาระวังโรค และการตามสอบ

4 หลักการ
เพื่อทําใหคอมพารตเมนตมีสถานะปลอดจากโรคที่กําหนด เปนการปลอดโรคเพียงโรคเดียวหรือหลายโรค
รวมกั น โดยคอมพาร ตเมนต ต องระบุ รายละเอี ยดการดํ าเนิ นการที่ชั ดเจน และแสดงตํ าแหน งที่ ตั้ งของ
คอมพารตเมนต ที่อาจรวมถึงสวนสนับสนุนการผลิตอื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับคอมพารตเมนต เชน โรงงานผลิต
อาหารสัตว โรงฆาสัตว โรงงานแปรรูปของเหลือใช จากสัตว เปนตน ความเชื่อมโยงระหวางฟารมภายใน
คอมพาร ตเมนต และความสามารถในการแบ ง แยกสถานภาพทางระบาดวิ ท ยาระหว า งสั ต ว ภ ายใน
คอมพารตเมนตกบั สัตวที่อยูรอบนอกคอมพารตเมนต

4.1 การแบงแยกคอมพารตเมนตออกจากแหลงเกิดโรค
4.1.1 ปจจัยทางกายภาพหรือพื้นที่โดยรอบที่มีผลตอระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
คอมพาร ต เมนต ตอ งมี พื น้ ฐานจากการจั ด การและมาตรการความปลอดภัยทางชีว ภาพ การพิจ ารณา
ทํา เลที่ตั้ งและพื ้น ที ่โดยรอบที่อ าจมีผลตอสถานะปลอดโรคของคอมพารตเมนตเปน สิ่งจํา เปนเพื่อ ให
สามารถแยกสัตวภายในคอมพารตเมนตออกจากสัตวภายนอกคอมพารตเมนตทีม่ ีสถานภาพทางสุขภาพ
แตกตางกัน ความสําเร็จของการจัดทําคอมพารตเมนตตองคํานึงถึงขอพิจารณา ดังตอไปนี้
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4.1.1.1 สภาวะโรคในพื้นที่ขางเคียง และสวนสนับสนุนการผลิตอื่นๆ ที่เชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับ
คอมพารตเมนต
4.1.1.2 สถานที่ตั้ง สภาวะโรคและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยรอบคอมพารตเมนตหรือพื้นที่
ขางเคียง ซึ่งตองคํานึงระยะหางและสิง่ กั้นแยกทางธรรมชาติดังตอไปนี้
(1) สัตวภายนอกคอมพารตเมนตทีม่ ีสถานภาพทางสุขภาพแตกตางจากสัตวภายในคอมพารตเมนต
รวมถึง สัตวปา และเสนทางเคลื่อนยาย
(2)

โรงฆาสัตว โรงงานแปรรูปของเหลือใช หรือโรงงานผลิตอาหารสัตว

(3) ตลาด สวนแสดงสัตว งานแสดงสินคาเกษตร สนามแขงสัตว สวนสัตว และสถานที่อ่ืนๆ ที่มีการ
รวบรวมสัตว
4.1.2 ปจจัยทางโครงสรางพื้นฐาน
เพื่ อ การดํ า เนิ น มาตรการความปลอดภั ยทางชี วภาพของคอมพาร ตเมนต เป นไปอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ตองมีมาตรการควบคุมและปองกันโรคที่กําหนด ดังตอไปนี้
(1)

รั้ว หรือ สิ่งกั้นแยกทางกายภาพอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ

(2)

บุคคลที่เขาและออก หองเปลี่ยนเครื่องแตงกาย และหองอาบน้ํา

(3)

ทําความสะอาดและฆาเชื้อยานพาหนะที่ผา นเขาและออก

(4)

ระบบการขนยายสัตว

(5)

สถานที่กักสัตวกอนนําเขาฝูง

(6)

สถานที่จัดเก็บอุปกรณและเครื่องมือ

(7)

สถานที่เก็บอาหารและเวชภัณฑสําหรับสัตว

(8)

สถานที่ทาํ ลายซาก ขยะ และของเสีย

(9)

ระบบน้ําใช

(10) แมลง สัตวพาหะ สัตวฟนแทะ และนก
(11) ระบบการถายเทอากาศ
(12) อาหารสัตวและแหลงทีม่ า
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4.1.3 แผนความปลอดภัยทางชีวภาพ
การจัดการคอมพารตเมนต ตองออกแบบและตรวจติดตามประสิทธิภาพของแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ
ของโรคที่กําหนด
รายละเอียดของแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ ประกอบดวย
4.1.3.1 ระบุปจจัยเสี่ยงที่มีแนวโนมสูงในการรับและการแพรกระจายของโรคที่กําหนดสูคอมพารตเมนต เชน
การเคลื่อนยายสัตว แมลงและสัตวพาหะนําโรค การแพรกระจายเชือ้ ทางอากาศ บุคคลผูเ ขาและออก
คอมพารตเมนต ชีวผลิตภัณฑ อุปกรณ พาหนะ อาหาร แหลงน้ํา และระบบระบายน้ํา รวมกับการพิจารณา
การคงอยูของเชื้อกอโรคในสิ่งแวดลอม
4.1.3.2 ระบุจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (critical control point) ตามขอ 4.1.3.1
4.1.3.3 กําหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงของแตละจุดวิกฤต
4.1.3.4 จั ดทํ าคู มื อมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานสํ าหรั บแผนความปลอดภั ยทางชี วภาพ ให ครอบคลุ มถึ ง
วิธี นํ าไปปฏิ บั ติ การคงสภาพ และการตรวจติ ดตามในแต ละมาตรการ รวมถึ งการกํ าหนดแนวทางแก ไข
เมือ่ เกิดการเบีย่ งเบนจากมาตรการที่กําหนด การทวนสอบขัน้ ตอนดําเนินการ ตลอดจนการบันทึกขอมูล
4.1.3.5 กําหนดแผนปฏิบตั กิ ารในภาวะฉุกเฉินของคอมพารตเมนตเมื่อสถานะของโรคเปลีย่ นแปลง
4.1.3.6 รายงานขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและการเปลีย่ นแปลงการดําเนินการ ตามที่กรมปศุสัตวกําหนด
4.1.3.7 มี แผนการฝ กอบรม ให ความรู และทั กษะ แก พนักงานและบุ คลากรที่ เกี่ยวข องทุกคน ในเรื่ อง
ความปลอดภัยทางชีวภาพ และการประเมินผลการฝกอบรม
4.1.3.8 มี แ ผนการเฝ า ระวั ง โรคอย า งต อ เนื ่อ ง โดยต อ งมี ห ลั ก ฐานในการดํ า เนิ น มาตรการเพื ่อ
ลดความเสี ่ยงในทุ ก เส น ทางที ่เ ป น ไปโดยสอดคลอ งกับ หลั ก การวิเ คราะห ความเสี่ยงและการควบคุ ม
จุดวิกฤต (HACCP) และมากพอทีจ่ ะทําการประเมินแผนความปลอดภัยทางชีวภาพได ตองตรวจสอบ
ประเมิน ความเสี ่ยงในการปฏิ บัติงานคอมพารต เมนตอ ยางตอเนื่อง หรือ อยา งนอ ยปละครั้ง เพื่อปรับ
แผนความปลอดภัยทางชีวภาพใหเหมาะสม
4.1.4 ระบบตามสอบ
ต องทํ าเครื่องหมายและขึ้นทะเบี ยนสั ต ว ใ นคอมพาร ตเมนต ที่แสดงประวั ติ และการเคลื่อนย าย ซึ่ งเป น
ประโยชนตอการตรวจสอบเอกสารและรับรอง ในกรณีท่ีทําเครื่องหมายเปนรายตัวไมได การตามสอบควร
อยูภายใตการควบคุมดูแลของกรมปศุสัตว
การเคลื ่อ นย า ยสั ต ว ทั ง้ เข า และออกจากคอมพาร ตเมนต ทุ ก ครั้ ง ควรมี ก ารบั น ทึ ก ข อ มู ล ในระดั บ ของ
คอมพารตเมนตเพื่อเปนขอมูลในการประเมินความเสี่ยง และการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว
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4.2 การจัดทําเอกสาร
เอกสารและบั น ทึ ก ข อ มู ล ต อ งมี ห ลั ก ฐานที่ ชั ด เจนแสดงถึ ง มาตรการความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
การเฝาระวังโรค การตามสอบ และการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ ภายใตการกํากับดูแลจากกรมปศุสัตว
โดยประเมิ นจากบั น ทึ ก สุ ขภาพสั ตว ที่ บ งบอกถึ งการตรวจหาโรคที่ กํ า หนดไว ในบั ญชี โรคระบาดสั ตว
ขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ ดังตอไปนี้
(1)

ขอมูลการเคลื่อนยายสัตว

(2)

บันทึกการผลิต รวมทัง้ รายงานการเกิด/การตาย

(3)

บันทึกแหลงที่มาของอาหารสัตว

(4)

ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ

(5)

บันทึกการเขาออกฟารม

(6)

บันทึกประวัติสัตวปว ย และการรักษา

(7)

บันทึกการใชวัคซีน ควรระบุโปรแกรมและชนิดของวัคซีน เพื่อการเฝาระวังโรค ภายใตการควบคุม
ของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม

(8)

บันทึกการใชยาสัตวและวัตถุอันตราย ภายใตการควบคุมของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม

(9)

แผนความปลอดภัยทางชีวภาพและบันทึกการปฏิบัติงาน

(10) บันทึกการฝกอบรมบุคลากร
(11) บันทึกอื่นๆ ที่เกีย่ วของเพือ่ การควบคุมโรค ตามที่กรมปศุสัตวกําหนด
เอกสารดังกลาวตองเก็บรักษาตามระยะเวลาที่กรมปศุสัตวกําหนด

4.3 การเฝาระวังโรค
มีแผนการเฝาระวังโรค ใหเหมาะสมกับระดับและปจจัยความเสี่ยงที่ประเมินและตรวจพบ ไดแก
(1) การเฝาระวังโรคภายในคอมพารตเมนต โดยสุมตัวอยางจากฟารมภายในพื้นที่คอมพารตเมนต
เพื่อหาความชุก (prevalence) ของโรค หรือเพื่อการวินิจฉัยเบื้องตน
(2) การเฝาระวังโรคภายนอกคอมพารตเมนต โดยสุมตัวอยางจากพื้นที่นอกฟารม เพื่อใหมั่นใจใน
การดําเนินมาตรการตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ
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4.4 การตรวจวินจิ ฉัยโรค
หองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคสําหรับคอมพารตเมนตจะตอง
(1)

เปนหองปฏิบัติการของกรมปศุสัตว หรือเปนหองปฏิบัติการที่ไดรับมอบหมายจากกรมปศุสัตว

(2) ดํ า เนิ น การตรวจวิ นิ จ ฉั ยโรคตามวิ ธี ก ารมาตรฐานที ่อ งค ก ารโรคระบาดสั ต ว ร ะหว า งประเทศ
กํ าหนดไว สํ าหรั บโรคนั้นๆ ตามคู มื อการชั นสู ตรโรค และการใช วั คซี นป องกั นโรคในสั ตว บก (Manual
of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) และในมาตรฐานสินคาเกษตรที่เกี่ยวของกับ
การชันสูตรโรคสัตว
(3)

มีระบบการประกันคุณภาพของผลการทดสอบ

(4)

มีระบบการรายงานผลการทดสอบโรคไปยังเจาหนาที่ของกรมปศุสัตวโดยเร็ว

(5) ถ า มี ค วามจํ า เป น ให ส ง ตั ว อย า งเพื ่อ ไปตรวจยื น ยั น โดยห อ งปฏิ บั ติ ก ารอ า งอิ ง ขององค ก าร
โรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE reference laboratory) ได

4.5 ภาวะฉุกเฉินและการแจงเตือน
กรณี ที ่ส งสั ย หรื อ ตรวจพบโรคระบาดที ่ กํ า หนด ให ป ฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารในภาวะฉุ ก เฉิ น ของ
คอมพาร ตเมนต และแจ งกรมปศุสัตว เมื ่อไดผลยืนยันวาเกิดการระบาดของโรค ใหกรมปศุสัตว แจงเตือน
ตอประเทศคูคาตอไป
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ภาคผนวก ก
แนวทางการวิเคราะหความเสี่ยงและ
แผนความปลอดภัยทางชีวภาพตามหลักการวิเคราะห
อันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (HACCP)
ก.1

การวิเคราะหความเสี่ยง

องคประกอบของการวิเคราะหความเสี่ยงประกอบดวย
ก.1.1 การระบุอันตรายของโรคที่กําหนด
ก.1.2 การประเมินความเสี่ยง
ก.1.3 การจัดการความเสี่ยง
ก.1.4 การสือ่ สารความเสีย่ ง
ก.2

แผนการความปลอดภัยทางชีวภาพตามหลัก HACCP

HACCP เปนพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมปศุสัตว โดยกําหนดกรอบทํางานที่บงชี้จุดเสี่ยง
และพัฒนาขั้นตอนสําหรับควบคุมจุดวิกฤตนั้นๆ ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
ก.2.1 ดําเนินการวิเคราะหอันตราย
ก.2.2 กําหนดจุดวิกฤตที่ตองควบคุม
ก.2.3 กําหนดคาวิกฤต
ก.2.4 กําหนดระบบการตรวจเฝาระวังเพื่อควบคุมจุดวิกฤตที่ตองควบคุม
ก.2.5 กําหนดการปฏิบัติ การแกไขที่ตองดําเนินการ เมือ่ ผลการตรวจเฝาระวังแสดงวาจุดวิกฤตทีต่ อง
ควบคุมไมอยูภายใตการควบคุม
ก.2.6 กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการทวนสอบเพือ่ ยืนยันวาการดําเนินงานในระบบ HACCP
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ก.2.7 กําหนดใหมีระบบเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด และบันทึกขอมูลที่เหมาะสมกับ
หลักการเหลานี้และการนําไปประยุกตใช

