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มาตรฐานสินคาเกษตร 

 หลักการจัดทําคอมพารตเมนต 

สําหรบัปศสุัตว 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับการจัดทําคอมพารตเมนตสําหรับปศุสัตว 

ประกอบดวย สภาพท่ัวไป การประเมินความเส่ียง มาตรการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ แผนการความ

ปลอดภัยทางชีวภาพตามหลักการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตทีต่องควบคุม (hazard analysis and 

critical control point; HACCP) การตามสอบ การจัดทําเอกสาร การเฝาระวังโรค และแผนปฏิบัติการใน

ภาวะฉุกเฉินและการแจงเตือน เพื่อสงเสริมสุขอนามัยสัตวและเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค รวมถึง

อํานวยความสะดวกทางการคาระหวางประเทศ  

2  นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้  

2.1 คอมพารตเมนต (compartment) หมายถึง กลุมสัตวที่แยกอยูในสวนการผลิตและเลี้ยงสัตวหนึง่แหง

หรือหลายแหง ซึง่ทราบสถานะของโรคทีก่ําหนด ภายใตระบบการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ

รวมกัน โดยมีการเฝาระวังและควบคุมโรค รวมถึงมีมาตรการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อ

วัตถุประสงคทางการคาระหวางประเทศ 

2.2 ปศุสัตว (livestock) หมายถงึ สัตวบกท่ีเล้ียงเพื่อเปนแรงงาน หรือใชเปนอาหาร 

2.3   การจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity management) หมายถึง การจัดการระบบ

การปองกัน หรือลดโอกาสในการนําเชื้อเขาสูหรือออกจากระบบการผลิตและเล้ียงสัตว  

2.4 การเฝาระวัง (surveillance) หมายถึง การตรวจสอบประชากรสัตว เพื่อตรวจหาเชื้อโรคหรือโรค 

ซ่ึงความถี่และชนิดของการเฝาระวังโรค ข้ึนอยูกับระบาดวิทยาของเชื้อโรคหรือโรคนั้นๆ  
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2.5 การตามสอบ (traceability) หมายถึง ความสามารถในการตรวจยอนกลับแหลงผลิตสินคาและ 

ติดตามสินคาปศุสัตว ตลอดทุกข้ันตอนการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การขนสง และการจัดจําหนาย 

2.6 สถานะปลอดโรค (disease free status) หมายถงึ สภาพของฟารม/คอมพารตเมนต ทีไ่ดดําเนินการ

ตามแผนเฝาระวังโรคของคอมพารตเมนตแลว มีหลักฐานดวยการตรวจทางอาการและทางหองปฏิบัติการ

แสดงวาไมมีการติดเชื้อกอโรคท่ีกําหนดตามระยะเวลาท่ีกาํหนด  

3     บทนํา 

ดวยองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (The Office International des Epizooties; OIE หรือ 

World Organization for Animal Health) ไดประกาศใชหลักการคอมพารตเมนตเปนมาตรการหนึ่งใน 

การควบคุมปองกันโรค เพือ่สงเสริมสุขภาพสัตวและเปนประโยชนทางการคาระหวางประเทศ ภายใต 

การจดัการฟารม หลักสุขาภิบาล มาตรการความปลอดภยัทางชวีภาพ รวมกับการเฝาระวงัและควบคุมโรค  

คอมพารตเมนตเริ่มมีบทบาทอยางมากในการคาสัตวและผลิตภัณฑระหวางประเทศ เนื่องจากสามารถ

ปฏิบัติไดโดยไมตองคํานึงถึงสภาพภูมิศาสตร อีกท้ังในกรณีท่ีเกิดโรคระบาดรอบพื้นท่ีขางเคียง คอมพารตเมนต

นั้นสามารถคงสถานะปลอดโรคได  โดยปฏิบัติอยางเขมงวดในมาตรการควบคุมปองกันโรค ความปลอดภัย 

ทางชวีภาพ การเฝาระวังโรค และการตามสอบ  

4 หลกัการ 

เพื่อทําใหคอมพารตเมนตมีสถานะปลอดจากโรคท่ีกําหนด เปนการปลอดโรคเพียงโรคเดียวหรือหลายโรค

รวมกัน โดยคอมพารตเมนตตองระบุรายละเอียดการดําเนินการที่ชัดเจน และแสดงตําแหนงท่ีต้ังของ 

คอมพารตเมนต ท่ีอาจรวมถึงสวนสนับสนุนการผลิตอื่นๆ ท่ีเชื่อมโยงกับคอมพารตเมนต เชน โรงงานผลิต

อาหารสัตว โรงฆาสัตว โรงงานแปรรูปของเหลือใชจากสัตว เปนตน ความเชื่อมโยงระหวางฟารมภายใน 

คอมพารตเมนต และความสามารถในการแบงแยกสถานภาพทางระบาดวิทยาระหวางสัตวภายใน 

คอมพารตเมนตกบัสัตวท่ีอยูรอบนอกคอมพารตเมนต 

4.1 การแบงแยกคอมพารตเมนตออกจากแหลงเกิดโรค 

4.1.1 ปจจยัทางกายภาพหรอืพื้นท่ีโดยรอบท่ีมีผลตอระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 

คอมพารตเมนตตองมีพืน้ฐานจากการจัดการและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ การพิจารณา 

ทําเลท่ีตั้งและพื้นที่โดยรอบท่ีอาจมีผลตอสถานะปลอดโรคของคอมพารตเมนตเปนสิ่งจําเปนเพื ่อให

สามารถแยกสัตวภายในคอมพารตเมนตออกจากสัตวภายนอกคอมพารตเมนตทีมี่สถานภาพทางสุขภาพ

แตกตางกัน ความสําเร็จของการจัดทําคอมพารตเมนตตองคํานึงถึงขอพิจารณา ดังตอไปนี้   
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4.1.1.1   สภาวะโรคในพื้นที่ขางเคียง และสวนสนับสนุนการผลิตอื่นๆ   ที่เชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับ 

คอมพารตเมนต  
4.1.1.2   สถานท่ีตั้ง สภาวะโรคและมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ  โดยรอบคอมพารตเมนตหรือพื้นท่ี

ขางเคียง ซ่ึงตองคํานึงระยะหางและส่ิงกั้นแยกทางธรรมชาตดิังตอไปนี้  
(1)    สัตวภายนอกคอมพารตเมนตทีมี่สถานภาพทางสุขภาพแตกตางจากสัตวภายในคอมพารตเมนต 
รวมถึง สัตวปา และเสนทางเคล่ือนยาย 

(2)  โรงฆาสัตว โรงงานแปรรูปของเหลือใช หรอืโรงงานผลิตอาหารสัตว  
(3)  ตลาด สวนแสดงสัตว งานแสดงสินคาเกษตร สนามแขงสัตว สวนสัตว  และสถานท่ีอื่นๆ ท่ีมีการ

รวบรวมสัตว  

4.1.2 ปจจัยทางโครงสรางพื้นฐาน 

เพื่อการดําเนินมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพของคอมพารตเมนตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ตองมีมาตรการควบคุมและปองกันโรคท่ีกําหนด ดังตอไปนี้ 
(1) รั้ว หรือ ส่ิงกั้นแยกทางกายภาพอื่นๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
(2) บคุคลท่ีเขาและออก หองเปล่ียนเครื่องแตงกาย และหองอาบน้ํา 
(3) ทําความสะอาดและฆาเชื้อยานพาหนะท่ีผานเขาและออก 
(4) ระบบการขนยายสัตว 
(5) สถานท่ีกักสัตวกอนนําเขาฝูง 
(6) สถานท่ีจัดเก็บอุปกรณและเครื่องมือ 
(7) สถานท่ีเก็บอาหารและเวชภัณฑสําหรับสัตว 
(8) สถานท่ีทําลายซาก ขยะ และของเสีย 
(9) ระบบน้ําใช 
(10)  แมลง สัตวพาหะ สัตวฟนแทะ และนก 
(11) ระบบการถายเทอากาศ 
(12) อาหารสัตวและแหลงท่ีมา 
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4.1.3 แผนความปลอดภัยทางชีวภาพ  

การจัดการคอมพารตเมนต ตองออกแบบและตรวจติดตามประสิทธิภาพของแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ

ของโรคท่ีกําหนด  

รายละเอียดของแผนความปลอดภยัทางชวีภาพ  ประกอบดวย 

4.1.3.1 ระบุปจจัยเสี่ยงท่ีมีแนวโนมสูงในการรับและการแพรกระจายของโรคท่ีกําหนดสูคอมพารตเมนต เชน 

การเคลื่อนยายสัตว แมลงและสัตวพาหะนําโรค การแพรกระจายเชือ้ทางอากาศ บุคคลผูเขาและออก 

คอมพารตเมนต ชีวผลิตภัณฑ อุปกรณ พาหนะ อาหาร แหลงน้ํา และระบบระบายน้ํา รวมกับการพิจารณา 

การคงอยูของเชื้อกอโรคในส่ิงแวดลอม 

4.1.3.2 ระบุจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม (critical control point) ตามขอ 4.1.3.1 
4.1.3.3 กําหนดมาตรการในการจัดการความเส่ียงของแตละจุดวิกฤต  
4.1.3.4 จัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานสําหรับแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ ใหครอบคลุมถึง 

วิธีนําไปปฏิบัติ การคงสภาพ และการตรวจติดตามในแตละมาตรการ รวมถึงการกําหนดแนวทางแกไข 

เม่ือเกดิการเบีย่งเบนจากมาตรการท่ีกําหนด การทวนสอบข้ันตอนดาํเนนิการ ตลอดจนการบันทึกขอมูล 
4.1.3.5 กําหนดแผนปฏิบตักิารในภาวะฉุกเฉินของคอมพารตเมนตเม่ือสถานะของโรคเปล่ียนแปลง  
4.1.3.6 รายงานข้ันตอนการปฏิบตังิานและการเปล่ียนแปลงการดาํเนนิการ ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 
4.1.3.7 มีแผนการฝกอบรม ใหความรูและทักษะ แกพนักงานและบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกคน ในเรื่อง 

ความปลอดภัยทางชวีภาพ และการประเมินผลการฝกอบรม 

4.1.3.8 มีแผนการเฝาระวังโรคอยางตอเนื ่อง โดยตองมีหลักฐานในการดํา เนินมาตรการเพื ่อ 

ลดความเสี่ยงในทุกเสนทางที่เปนไปโดยสอดคลองกับหลักการวิเคราะหความเสี่ยงและการควบคุม 

จุดวิกฤต (HACCP) และมากพอทีจ่ะทําการประเมินแผนความปลอดภัยทางชีวภาพได ตองตรวจสอบ

ประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานคอมพารตเมนตอยางตอเนื ่อง หรืออยางนอยปละครั ้ง เพื่อปรับ 

แผนความปลอดภัยทางชีวภาพใหเหมาะสม 

4.1.4 ระบบตามสอบ 

ตองทําเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตวในคอมพารตเมนต ที่แสดงประวัติและการเคลื่อนยาย ซ่ึงเปน

ประโยชนตอการตรวจสอบเอกสารและรับรอง ในกรณีท่ีทําเครื่องหมายเปนรายตัวไมได การตามสอบควร 

อยูภายใตการควบคุมดูแลของกรมปศุสัตว 

การเคลื ่อนยายสัตวทัง้เขาและออกจากคอมพารตเมนตทุกครั้งควรมีการบันทึกขอมูลในระดับของ 

คอมพารตเมนตเพื่อเปนขอมูลในการประเมินความเส่ียง และการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว 
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4.2 การจัดทําเอกสาร 

เอกสารและบันทึกขอมูลตองมีหลักฐานท่ีชัดเจนแสดงถึงมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ  

การเฝาระวังโรค การตามสอบ และการบริหารจัดการทีมี่ประสิทธิภาพ ภายใตการกํากับดูแลจากกรมปศุสัตว 

โดยประเมินจากบันทึกสุขภาพสัตว ท่ีบงบอกถึงการตรวจหาโรคที่กําหนดไวในบัญชีโรคระบาดสัตว 

ขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ ดังตอไปนี้ 
(1) ขอมูลการเคล่ือนยายสัตว  
(2) บนัทึกการผลิต รวมท้ังรายงานการเกดิ/การตาย 
(3) บันทึกแหลงท่ีมาของอาหารสัตว  
(4) ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  
(5) บนัทึกการเขาออกฟารม  
(6) บันทึกประวัติสัตวปวย และการรกัษา  

(7) บันทึกการใชวัคซีน ควรระบุโปรแกรมและชนิดของวัคซีน เพื่อการเฝาระวังโรค ภายใตการควบคุม

ของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม 
(8) บันทึกการใชยาสัตวและวัตถุอันตราย ภายใตการควบคุมของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม  
(9) แผนความปลอดภยัทางชีวภาพและบันทึกการปฏิบัติงาน  
(10) บนัทึกการฝกอบรมบคุลากร  
(11) บันทึกอื่นๆ ท่ีเกีย่วของเพือ่การควบคุมโรค ตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด  

เอกสารดังกลาวตองเก็บรักษาตามระยะเวลาท่ีกรมปศุสัตวกําหนด  

4.3 การเฝาระวงัโรค 

มีแผนการเฝาระวังโรค ใหเหมาะสมกับระดับและปจจัยความเส่ียงท่ีประเมินและตรวจพบ ไดแก  
(1)  การเฝาระวังโรคภายในคอมพารตเมนต โดยสุมตัวอยางจากฟารมภายในพื้นที่คอมพารตเมนต   

เพื่อหาความชุก (prevalence) ของโรค หรือเพื่อการวินิจฉัยเบื้องตน   

(2)  การเฝาระวังโรคภายนอกคอมพารตเมนต โดยสุมตัวอยางจากพื้นที่นอกฟารม เพื่อใหมั่นใจใน

การดําเนินมาตรการตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ 
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4.4 การตรวจวินจิฉัยโรค 

หองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคสําหรบัคอมพารตเมนตจะตอง 
(1) เปนหองปฏิบัติการของกรมปศุสัตว หรือเปนหองปฏิบัติการท่ีไดรับมอบหมายจากกรมปศุสัตว  

(2) ดําเนินการตรวจวินิจฉัยโรคตามวิธีการมาตรฐานที่องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ 

กําหนดไวสําหรับโรคนั้นๆ ตามคูมือการชันสูตรโรค และการใชวัคซีนปองกันโรคในสัตวบก (Manual  
of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) และในมาตรฐานสินคาเกษตรท่ีเกี่ยวของกับ 

การชันสูตรโรคสัตว 

(3) มีระบบการประกันคุณภาพของผลการทดสอบ 

(4) มีระบบการรายงานผลการทดสอบโรคไปยังเจาหนาท่ีของกรมปศุสัตวโดยเร็ว 

(5) ถามีความจําเปน ใหสงตัวอยางเพื ่อไปตรวจยืนยันโดยหองปฏิบัติการอางอิงขององคการ 

โรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (OIE reference laboratory) ได 

4.5 ภาวะฉุกเฉินและการแจงเตือน 

กรณี ที ่สงสัยหรือตรวจพบโรคระบาดที่กํ าหนด ใหปฏิบัติตามแผนปฏิบั ติการในภาวะฉุกเฉินของ 

คอมพารตเมนต และแจงกรมปศุสัตว เมื่อไดผลยืนยันวาเกิดการระบาดของโรค ใหกรมปศุสัตวแจงเตือน 

ตอประเทศคูคาตอไป 
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ภาคผนวก ก 
 แนวทางการวิเคราะหความเสี่ยงและ 

แผนความปลอดภัยทางชีวภาพตามหลักการวิเคราะห

อันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (HACCP) 

ก.1   การวิเคราะหความเสี่ยง  

องคประกอบของการวิเคราะหความเส่ียงประกอบดวย 

ก.1.1  การระบุอันตรายของโรคท่ีกําหนด  

ก.1.2  การประเมินความเส่ียง   

ก.1.3  การจัดการความเส่ียง  

ก.1.4  การส่ือสารความเส่ียง  

ก.2   แผนการความปลอดภยัทางชวีภาพตามหลกั HACCP  

HACCP เปนพื้นฐานของการควบคุมคุณภาพของอุตสาหกรรมปศุสัตว โดยกําหนดกรอบทํางานท่ีบงชี้จุดเส่ียง 

และพฒันาข้ันตอนสําหรับควบคุมจุดวิกฤตนั้นๆ ประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้ 

ก.2.1  ดําเนินการวิเคราะหอันตราย  

ก.2.2 กําหนดจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม  

ก.2.3 กําหนดคาวิกฤต  

ก.2.4 กําหนดระบบการตรวจเฝาระวังเพื่อควบคุมจุดวิกฤตท่ีตองควบคุม  

ก.2.5 กําหนดการปฏิบัติ การแกไขที่ตองดําเนินการ เมือ่ผลการตรวจเฝาระวังแสดงวาจุดวิกฤตทีต่อง

ควบคุมไมอยูภายใตการควบคุม  

ก.2.6 กําหนดขั้นตอนการดําเนินงานสําหรับการทวนสอบเพือ่ยืนยันวาการดําเนินงานในระบบ HACCP 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ก.2.7    กําหนดใหมีระบบเอกสารเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินงานท้ังหมด และบันทึกขอมูลที่เหมาะสมกับ

หลักการเหลานี้และการนําไปประยุกตใช  
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