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1. วัตถุประสงค์  
คู่มือแนวทางการวิ เคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (qualitative risk analysis) เล่มนี้จัดท าขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบการฟาร์ม ผู้จัดการคอมพาร์ทเมนต์  และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มในคอมพาร์ทเมนต์ได้น าขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพไปใช้เป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานฟักสัตว์ปีกส าหรับประกอบการจัดท าระบบ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP) โดยคู่มือ
ฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินความเสี่ยงส าหรับโรคไข้หวัดนก ซึ่งเป็นโรคระบาดรุนแรงที่ท าความเสียหายให้กับ
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีกของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และโรคนี้ยังเป็นโรคสัตว์สู่คนที่ส าคัญอีกด้วย ดังนั้นหนึ่ง
ในหลักการที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการและน ามาใช้เป็นแนวคิดเพ่ือควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคไข้หวัดนกในประเทศไทยคือระบบคอมพาร์ทเมนต์ ซึ่งโดยพ้ืนฐานประกอบด้วย 2 ส่วน คือการน ามาตรการด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) มาใช้ และการเฝ้าระวังโรค (surveillance) หากผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคไข้หวัดนกได้อย่างถูกต้องแล้ว ในที่สุดก็จะสามารถน าไปสู่การวางมาตราการ
ป้องกันการเกิดไข้หวัดนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กรมปศุสัตว์ได้มีการน าระบบคอมพาร์ทเมนต์มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยเริ่มน ามาใช้กับฟาร์มผลิตไก่เนื้อและ
เป็ดเนื้อเพ่ือการส่งออก การน าระบบนี้มาใช้สามารถสร้างความมั่นใจที่มีต่อระบบการเลี้ยงและการป้องกันโรคไข้หวัด
นกให้กับประเทศคู่ค้าที่รับซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากประเทศไทยโดยเฉพาะสหภาพยุ โรปและประเทศญี่ปุ่น จนท าให้
ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าไก่สดแช่แข็งได้อีกครั้งในปี พ.ศ. 2556 ต่อมาในปี พ.ศ.2555 ได้มีการขยายการ
ด าเนินการระบบคอมพาร์ทเมนต์ไปยังฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักสัตว์ปีกเพ่ือให้การจัดท าระบบคอมพาร์ทเมนต์
ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทยเป็นไปอย่างครบวงจร โดยเพ่ิมข้ันตอนการวิเคราะห์ HACCP ตามข้อก าหนดของ
สหภาพยุโรปมาปรับใช้ อย่างไรก็ดียังไม่มีผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักสัตว์ปีกที่สามารถปรับปรุง
สถานประกอบการจนได้รับการรับรองระบบ HACCP ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ระบบคอมพาร์ทเมนต์ใน
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554  ดังนั้นส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จึงจัดท าโครงการ
เพ่ิมศักยภาพฟาร์มในระบบคอมพาร์ทเมนต์ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง
ต่อโรคไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักสัตว์ปีกของตนได้ และหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการคือการ
จัดท าคู่มือแนวทางในการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพต่อโรคไข้หวัดนกส าหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่
สัตว์ปีกเนื้อ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปเป็นแนวทาง ซึ่งจะส่งผลให้สามารถก าหนดมาตรการในการป้องกัน
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1. วัตถุประสงค์  
คู่ มือแนวทางการวิ เคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ (qualitative risk analysis) เล่มนี้จัดท าขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบการฟาร์ม ผู้จัดการคอมพาร์ทเมนต์  และเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานตรวจประเมินฟาร์มในคอมพาร์ทเมนต์ได้น าขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงคุณภาพไปใช้เป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานฟักสัตว์ปีกส าหรับประกอบการจัดท าระบบ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP) โดยคู่มือ
ฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินความเสี่ยงส าหรับโรคไข้หวัดนก ซึ่งเป็นโรคระบาดรุนแรงที่ท าความเสียหายให้กับ
อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีกของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และโรคนี้ยังเป็นโรคสัตว์สู่คนที่ส าคัญอีกด้วย ดังนั้นหนึ่ง
ในหลักการที่ทางกรมปศุสัตว์ได้ด าเนินการและน ามาใช้เป็นแนวคิดเพ่ือควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของ
โรคไข้หวัดนกในประเทศไทยคือระบบคอมพาร์ทเมนต์ ซึ่งโดยพ้ืนฐานประกอบด้วย 2 ส่วน คือการน ามาตรการด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) มาใช้ และการเฝ้าระวังโรค (surveillance) หากผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ประเมินความเส่ียงของการเกิดโรคไข้หวัดนกได้อย่างถูกต้องแล้ว ในที่สุดก็จะสามารถน าไปสู่การวางมาตราการ
ป้องกันการเกิดไข้หวัดนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

กรมปศุสัตว์ได้มีการน าระบบคอมพาร์ทเมนต์มาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยเริ่มน ามาใช้กับฟาร์มผลิตไก่เนื้อและ
เป็ดเนื้อเพ่ือการส่งออก การน าระบบนี้มาใช้สามารถสร้างความมั่นใจที่มีต่อระบบการเลี้ยงและการป้องกันโรคไข้หวัด
นกให้กับประเทศคู่ค้าที่รับซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากประเทศไทยโดยเฉพาะสหภาพยุ โรปและประเทศญี่ปุ่น จนท าให้
ประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าไก่สดแช่แข็งได้อีกครั้งในปี พ.ศ. 2556 ต่อมาในปี พ.ศ.2555 ได้มีการขยายการ
ด าเนินการระบบคอมพาร์ทเมนต์ไปยังฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักสัตว์ปีกเพ่ือให้การจัดท าระบบคอมพาร์ทเมนต์
ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทยเป็นไปอย่างครบวงจร โดยเพ่ิมขั้นตอนการวิเคราะห์ HACCP ตามข้อก าหนดของ
สหภาพยุโรปมาปรับใช้ อย่างไรก็ดียังไม่มีผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักสัตว์ปีกที่สามารถปรับปรุง
สถานประกอบการจนได้รับการรับรองระบบ HACCP ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ระบบคอมพาร์ทเมนต์ใน
อุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554  ดังนั้นส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ จึงจัดท าโครงการ
เพ่ิมศักยภาพฟาร์มในระบบคอมพาร์ทเมนต์ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง
ต่อโรคไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักสัตว์ปีกของตนได้ และหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการคือการ
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โรคไข้หวัดนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการรับรองระบบ HACCP และได้รับการรับรองเป็นสถานประกอบการ
คอมพาร์ทเมนต์ในที่สุด 

 

 

 



2
คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก
สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 

 

2 

2. ขอบข่าย 
ขอบข่ายการวิเคราะห์ความเสี่ยงในคู่มือเล่มนี้มุ่งเน้นที่โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกที่ต้ องรายงาน (notifiable 

avian influenza, NAI) และครอบคลุมเฉพาะฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ ซึ่งสัตว์ปีกในที่นี้จ ากัด
อยู่ที่ไก่เนื้อและเป็ด เนื่องจากประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ของสัตว์ปีกท้ังสองชนิดนี้เป็นหลัก  

3. นิยาม 
การจัดการความเสี่ยง (risk 
management)  

ขั้นตอนของการบ่งชี้ เลือก และน ามาตรการลดความเสี่ยงไปใช้ 
(OIE, 2004) 

การประเมินการน าเข้าของเชื้อไข้หวัด
นก 
 (entry assessment)  

ขั้นตอนของการอธิบายถึงเส้นทางที่น าเชื้อไข้หวัดนกเข้ามาสู่
พ้ืนที่ที่สนใจหรือต้องการประเมินความเสี่ยง และมีการ
ประมาณความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงประมาณของ
ค าอธิบายนั้น ๆ ด้วย (OIE, 2004) 

การประเมินการสัมผัสเชื้อไข้หวัดนก 
(exposure assessment)  

การประเมินการสัมผัสกับเชื้อไข้หวัดนกที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ใน
สัตว์ปีกแต่ละตัว หรือกลุ่ม (โรงเรือน ฟาร์ม เป็นต้น) (World 
Health Organization, 2012) 

การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 
(qualitative risk assessment) 

การประเมินที่มีผลจากการประเมินคือความเป็นไปได้  
(likelihood) ของการเกิดผลลัพธ์ รวมทั้งระดับความรุนแรง 
โดยการรายงานผลลัพธ์และความรุนแรงเหล่านี้จะถูกบรรยาย
ออกมาในรูปแบบเชิงคุณภาพ เช่น สูง กลาง ต่ า (OIE, 2004) 

การประเมินผลลัพธ์จากการสัมผัส  
(consequences assessment) 

เป็นขั้นตอนของการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสกับ
เชื้อไข้หวัดนกและผลลัพธ์ที่ตามมาจากการรับสัมผัสนั้น 
ผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพหรือผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการรับสัมผัสจะต้องสามารถอธิบายได้ใน
เชิงสาเหตุและผลที่ตามมา (causal effects) และผลเหล่านี้ใน
ที่สุดแล้วก็อาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย การ
ประเมินผลลัพธ์จากการสัมผัสนอกจากจะต้องอธิบายถึง
ผลลัพธ์ที่ตามมาจากการรับสัมผัสต้องมีการประมาณความ
เป็นไปได้ของการเกิดผลลัพธ์นั้น ๆ ด้วย (OIE, 2004) 
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การระบุหาอันตราย (hazard 
identification)  

การบ่งชี้อันตรายในการปฏิบัติงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท้ัง
อันตรายทางกายภาพ (physical) ชีวภาพ (biological) และ
เคมี (chemical) เพ่ือเข้าใจลักษณะของอันตรายและการสัมผัส
กับอันตรายเหล่านั้นได้ดีขึ้น (OIE, 2004) กรณีนี้ อันตราย
หมายถึง เชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 และ H7N9 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis)  ข้ันตอนที่ ประกอบด้ วย  การระบุหา อันตราย ( hazard 
identification) การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) 
การจัดการความเสี่ยง (risk management) และ การสื่อสาร
ความเสี่ยง (risk communication) 

    การวิเคราะห์จุดวิกฤตและการควบคุม
จุดวิกฤต (Hazard Analysis and 
Critical Control Point) 

ระบบที่ชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมอันตราย ซึ่งมีความส าคัญต่อ
ความปลอดภัยของอาหารทุกขั้นตอนการผลิตในสถาน
ประกอบการ (ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์, 2554) 

การสื่อสารความเสี่ยง (risk 
communication)  

เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลของไข้หวัดนก 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสเชื้อไข้หวัดนก และวิธีที่ลด
ความเสี่ยงนั้นลง โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะต้องมีความ
เปิดเผย มีการโต้ตอบระหว่างกลุ่มคน โปร่งใส และเกิดขึ้นซ้ า
แล้วซ้ าอีก (OIE, 2004) 

    ความเสี่ยง (risk)  โอกาสของการสัมผัสรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของเชื้อไข้หวัดนก 
(hazard) การสูญเสีย (loss) และความเสียหาย (damage) 

    จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (critical       
    control point; CCP) 

ขั้นตอนที่จะต้องมีการควบคุม และจ าเป็นเพื่อป้องกัน หรือขจัด
อันตรายจากโรคไข้หวัดนกได้  
 

    แผนความปลอดภัยทางชีวภาพ     
    (biosecurity plan) 

แผนการระบุขั้นตอนหรือเส้นทางที่มีความเสี่ยง (potential 
pathways)  ที่ เชื้ อ ไวรัส ไข้หวัดนกสามารถเข้ามาสู่ และ
แพร่กระจายในคอมพาร์ทเมนต์และก าหนดมาตรการด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งหมดในการลดความเสี่ยงของโรค
ไข้หวัดนกของแต่ละสถานประกอบการ โดยใช้หลักการ
วิ เคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม (Hazard 
Analysis and Critical Control Points, HACCP) (ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาต,ิ 2554) 



3
คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก

สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 

 

2 

2. ขอบข่าย 
ขอบข่ายการวิเคราะห์ความเสี่ยงในคู่มือเล่มนี้มุ่งเน้นที่โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกที่ต้ องรายงาน (notifiable 

avian influenza, NAI) และครอบคลุมเฉพาะฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ ซึ่งสัตว์ปีกในที่นี้จ ากัด
อยู่ที่ไก่เนื้อและเป็ด เนื่องจากประเทศไทยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ของสัตว์ปีกท้ังสองชนิดนี้เป็นหลัก  

3. นิยาม 
การจัดการความเสี่ยง (risk 
management)  

ขั้นตอนของการบ่งชี้ เลือก และน ามาตรการลดความเสี่ยงไปใช้ 
(OIE, 2004) 

การประเมินการน าเข้าของเชื้อไข้หวัด
นก 
 (entry assessment)  

ขั้นตอนของการอธิบายถึงเส้นทางที่น าเชื้อไข้หวัดนกเข้ามาสู่
พ้ืนที่ที่สนใจหรือต้องการประเมินความเสี่ยง และมีการ
ประมาณความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงประมาณของ
ค าอธิบายนั้น ๆ ด้วย (OIE, 2004) 

การประเมินการสัมผัสเชื้อไข้หวัดนก 
(exposure assessment)  

การประเมินการสัมผัสกับเชื้อไข้หวัดนกที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ใน
สัตว์ปีกแต่ละตัว หรือกลุ่ม (โรงเรือน ฟาร์ม เป็นต้น) (World 
Health Organization, 2012) 

การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ 
(qualitative risk assessment) 

การประเมินที่มีผลจากการประเมินคือความเป็นไปได้  
(likelihood) ของการเกิดผลลัพธ์ รวมทั้งระดับความรุนแรง 
โดยการรายงานผลลัพธ์และความรุนแรงเหล่านี้จะถูกบรรยาย
ออกมาในรูปแบบเชิงคุณภาพ เช่น สูง กลาง ต่ า (OIE, 2004) 

การประเมินผลลัพธ์จากการสัมผัส  
(consequences assessment) 

เป็นขั้นตอนของการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสกับ
เชื้อไข้หวัดนกและผลลัพธ์ที่ตามมาจากการรับสัมผัสนั้น 
ผลกระทบในทางลบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพหรือผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการรับสัมผัสจะต้องสามารถอธิบายได้ใน
เชิงสาเหตุและผลที่ตามมา (causal effects) และผลเหล่านี้ใน
ที่สุดแล้วก็อาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย การ
ประเมินผลลัพธ์จากการสัมผัสนอกจากจะต้องอธิบายถึง
ผลลัพธ์ที่ตามมาจากการรับสัมผัสต้องมีการประมาณความ
เป็นไปได้ของการเกิดผลลัพธ์นั้น ๆ ด้วย (OIE, 2004) 
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การระบุหาอันตราย (hazard 
identification)  

การบ่งชี้อันตรายในการปฏิบัติงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท้ัง
อันตรายทางกายภาพ (physical) ชีวภาพ (biological) และ
เคมี (chemical) เพ่ือเข้าใจลักษณะของอันตรายและการสัมผัส
กับอันตรายเหล่านั้นได้ดีขึ้น (OIE, 2004) กรณีนี้ อันตราย
หมายถึง เชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 และ H7N9 

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis)  ขั้ นตอนที่ประกอบด้ วย  การระบุหา อันตราย ( hazard 
identification) การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) 
การจัดการความเสี่ยง (risk management) และ การสื่อสาร
ความเสี่ยง (risk communication) 

    การวิเคราะห์จุดวิกฤตและการควบคุม
จุดวิกฤต (Hazard Analysis and 
Critical Control Point) 

ระบบที่ชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมอันตราย ซึ่งมีความส าคัญต่อ
ความปลอดภัยของอาหารทุกขั้นตอนการผลิตในสถาน
ประกอบการ (ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์, 2554) 

การสื่อสารความเสี่ยง (risk 
communication)  

เป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลของไข้หวัดนก 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสเชื้อไข้หวัดนก และวิธีที่ลด
ความเสี่ยงนั้นลง โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะต้องมีความ
เปิดเผย มีการโต้ตอบระหว่างกลุ่มคน โปร่งใส และเกิดขึ้นซ้ า
แล้วซ้ าอีก (OIE, 2004) 

    ความเสี่ยง (risk)  โอกาสของการสัมผัสรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของเชื้อไข้หวัดนก 
(hazard) การสูญเสีย (loss) และความเสียหาย (damage) 

    จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (critical       
    control point; CCP) 

ขั้นตอนที่จะต้องมีการควบคุม และจ าเป็นเพื่อป้องกัน หรือขจัด
อันตรายจากโรคไข้หวัดนกได้  
 

    แผนความปลอดภัยทางชีวภาพ     
    (biosecurity plan) 

แผนการระบุขั้นตอนหรือเส้นทางที่มีความเสี่ยง (potential 
pathways)  ที่ เชื้ อ ไวรัส ไข้หวัดนกสามารถเข้ามา สู่และ
แพร่กระจายในคอมพาร์ทเมนต์และก าหนดมาตรการด้าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพทั้งหมดในการลดความเสี่ยงของโรค
ไข้หวัดนกของแต่ละสถานประกอบการ โดยใช้หลักการ
วิ เคราะห์ อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุม (Hazard 
Analysis and Critical Control Points, HACCP) (ส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2554) 



4
คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก
สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 

 

4 

ระบบคอมพาร์ทเมนต์ 
(compartmentalization)  

การจัดตั้งที่อยู่ภายใต้ระบบจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ
พ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วยประชากรสัตว์หน่วยย่อยที่มีสถานะ
สุขภาพแตกต่างกันภายใต้โรคที่ต้องการเฝ้าระวัง (Scott et 
al. , 2006)  ระบบคอมพาร์ทเมนต์  (compartment)  นั้ น
พิจารณาจากการจัดการและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(OIE, 2016) 

โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกท่ีต้องรายงาน  
(notifiable avian influenza; NAI) 

โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกที่ต้องรายงาน ต่อกรมปศุสัตว์ และ
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ซึ่งเป็นโรคที่เกิด
จากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาเอ (influenza A virus) ชนิด
ย่อย H5 (เอช 5) และ H7 (เอช 7) หรือที ่OIE ก าหนดโดยได้รับ
การตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ตามวิธีมาตรฐานของ OIE 
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ก่อโรค
รุ น แ ร ง (highly pathogenic notifiable avian influenza; 
HPNAI)  และโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรคไม่รุ นแรง ( low 
pathogenic notifiable avian influenza; LPNAI) 

อันตราย (hazard)  เชื้อไข้หวัดนกท่ีอาจพบได้ในกระบวนการผลิตสัตว์ปีกเนื้อ หรือ 
สัตว์ปีกพันธุ์ หรือสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ (กรมปศุสัตว์ , 
2556) 

มาตรการควบคุม (control measure) การปฏิบัติและกิจกรรมใด ๆ ซึ่งสามารถใช้ ป้องกันหรือขจัด
อันตรายจากโรคไข้หวัดนก หรือลดอันตรายลงมาสู่ระดับที่
ยอมรับได้ (กรมปศุสัตว์, 2556) 

 
4. มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 
24 มกราคม พ.ศ. 2554 

4.2 หลักเกณฑ์การจัดท าระบบพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ระบบ
คอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 

4.3 คู่มือการขอรับและออกใบรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย คอมพาร์ทเมนต์ ส าหรับ
ฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ ส าหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ 

4.4 มาตรฐานสินค้าเกษตร หลักการจัดท าคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนกส าหรับฟาร์มสัตว์ปีก ปี พ.ศ. 
2556 (มกษ. 9038-2013) 

4.5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) คอม
พาร์ทเมนต์ส าหรับฟาร์มสัตว์ปีกเนื้อ ฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์ และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ 
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4.6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน สินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ: ระบบการวิเคราะห์และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางการน าไปใช้ พ.ศ.2550 
(มกอช. 9024-2550) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 15 
ง วันที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2551 

4. 7 FAO/ WHO.  2003.  Annex to the Recommend International Code of Practice General 
Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4: 2003) on Hazard Analysis and Critical 
Control Point (HACCP)  System and Guidelines for its Application, pp.  31-44.  In Codex 
Alimentarius Commission:  Food Hygiene Basic Texts, 3rd ed.  Joint FAO/ WHO Food 
Standards Programme, FAO, Rome. 

 

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis)  
การวิเคราะห์ความเสี่ยง ( risk analysis)  เป็นขั้นตอนที่ประกอบด้วย การระบุหาอันตราย (hazard 

identification) การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) การจัดการความเสี่ยง (risk management) และ การ
สื่อสารความเสี่ยง (risk communication) (OIE, 2004) แสดงดัง รูปที่ 1 โดยในขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยง
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ก) การประเมินการน าเข้าของโรค (entry assessment) ข) การประเมินการ
สัมผัสโรค (exposure assessment) และ ค) การประเมินผลลัพธ์จากการสัมผัส (consequence assessment) เมื่อ
เสร็จสิ้นขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงแล้วจะได้ค่าประมาณความเสี่ยง (risk estimates) ในกรณีที่ใช้วิธีการประเมิน
ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ค่าประมาณความเสี่ยงจะถูกแสดงในรูปของระดับค่าความเสี่ยงเชิงคุณภาพ เช่น ระดับความ
เสี่ยงสูง กลาง หรือ ต่ า ส าหรับขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 3 ข้ันตอนย่อย ได้แก่ ก) การวัดและ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง (risk evaluation) ข) การใช้มาตรการลดความเสี่ยง (implementation) และ ค) 
การตรวจติดตามและทบทวน (monitoring and review) รายละเอียดของการประเมินความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยงจะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อ 5.2 และ 5.3 ตามล าดับ 
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ระบบคอมพาร์ทเมนต์ 
(compartmentalization)  

การจัดตั้งที่อยู่ภายใต้ระบบจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพ
พ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วยประชากรสัตว์หน่วยย่อยที่มีสถานะ
สุขภาพแตกต่างกันภายใต้โรคที่ต้องการเฝ้าระวัง (Scott et 
al. , 2006)  ระบบคอมพาร์ทเมนต์  (compartment)  นั้ น
พิจารณาจากการจัดการและระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(OIE, 2016) 

โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกท่ีต้องรายงาน  
(notifiable avian influenza; NAI) 

โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกที่ต้องรายงาน ต่อกรมปศุสัตว์ และ
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ซึ่งเป็นโรคที่เกิด
จากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาเอ (influenza A virus) ชนิด
ย่อย H5 (เอช 5) และ H7 (เอช 7) หรือที ่OIE ก าหนดโดยได้รับ
การตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ ตามวิธีมาตรฐานของ OIE 
ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ โรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ก่อโรค
รุ นแ ร ง ( highly pathogenic notifiable avian influenza; 
HPNAI)  และโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรคไม่รุ นแรง ( low 
pathogenic notifiable avian influenza; LPNAI) 

อันตราย (hazard)  เชื้อไข้หวัดนกท่ีอาจพบได้ในกระบวนการผลิตสัตว์ปีกเนื้อ หรือ 
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4. มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.1 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 
24 มกราคม พ.ศ. 2554 

4.2 หลักเกณฑ์การจัดท าระบบพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ระบบ
คอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย พ.ศ. 2554 

4.3 คู่มือการขอรับและออกใบรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทย คอมพาร์ทเมนต์ ส าหรับ
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4.4 มาตรฐานสินค้าเกษตร หลักการจัดท าคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนกส าหรับฟาร์มสัตว์ปีก ปี พ.ศ. 
2556 (มกษ. 9038-2013) 

4.5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรอง ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) คอม
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4.6 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน สินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ: ระบบการวิเคราะห์และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางการน าไปใช้ พ.ศ.2550 
(มกอช. 9024-2550) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 125 ตอนพิเศษ 15 
ง วันที่ 22 มกราคม พุทธศักราช 2551 

4. 7 FAO/ WHO.  2003.  Annex to the Recommend International Code of Practice General 
Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4: 2003) on Hazard Analysis and Critical 
Control Point (HACCP)  System and Guidelines for its Application, pp.  31-44.  In Codex 
Alimentarius Commission:  Food Hygiene Basic Texts, 3rd ed.  Joint FAO/ WHO Food 
Standards Programme, FAO, Rome. 

 

5. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk analysis)  
การวิเคราะห์ความเส่ียง ( risk analysis)  เป็นขั้นตอนที่ประกอบด้วย การระบุหาอันตราย (hazard 

identification) การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) การจัดการความเสี่ยง (risk management) และ การ
สื่อสารความเสี่ยง (risk communication) (OIE, 2004) แสดงดัง รูปที่ 1 โดยในขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยง
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ก) การประเมินการน าเข้าของโรค (entry assessment) ข) การประเมินการ
สัมผัสโรค (exposure assessment) และ ค) การประเมินผลลัพธ์จากการสัมผัส (consequence assessment) เมื่อ
เสร็จสิ้นขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงแล้วจะได้ค่าประมาณความเสี่ยง (risk estimates) ในกรณีที่ใช้วิธีการประเมิน
ความเสี่ยงเชิงคุณภาพ ค่าประมาณความเส่ียงจะถูกแสดงในรูปของระดับค่าความเสี่ยงเชิงคุณภาพ เช่น ระดับความ
เสี่ยงสูง กลาง หรือ ต่ า ส าหรับขั้นตอนการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่ ก) การวัดและ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยง (risk evaluation) ข) การใช้มาตรการลดความเสี่ยง (implementation) และ ค) 
การตรวจติดตามและทบทวน (monitoring and review) รายละเอียดของการประเมินความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยงจะได้กล่าวต่อไปในหัวข้อ 5.2 และ 5.3 ตามล าดับ 
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คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก
สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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รูปที ่1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

ดังแสดงใน รูปที่ 1 ขั้นตอนของการระบุหาอันตราย การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ ยง เป็น
การด าเนินการไปตามล าดับขั้น ส าหรับการสื่อสารความเสี่ยง เป็นสิ่ งที่ควรจะท าตั้งแต่เริ่มขบวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง และจะต้องท าต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง รายละเอียดของการสื่อสารความเสี่ยงจะได้
กล่าวต่อไปในหัวข้อ 5.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การระบุ 
อันตราย 

การประเมินความเสี่ยง  

• ประเมินการน าเข้าของ
โรค 

• ประเมินการสัมผัสโรค 
• ประเมินผลลัพธ์จากการ

สัมผัส 

การจัดการความเสี่ยง 

• การวัดและประเมินผล 
• การใช้มาตราการลดความ

เสี่ยง 
• การตรวจติดตามและ

ทบทวน 

การสื่อสารความเสี่ยง 

ค่าประมาณความเสี่ยง 
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การวิเคราะห์ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือส าคัญที่น ามาใช้ร่วมกับการการจัดท าระบบ HACCP เพ่ือการยื่นขอรับ

รองคอมพาร์ทเมนต์ส าหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานฟักไข่สัตว์ปีก ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของการน าขั้นตอน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงมาใช้ในการจัดท าระบบ HACCP ดังแสดงใน รูปที ่2 

 
รูปที ่2 ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของการน าขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาใช้ในการจัดท าระบบ HACCP 

จากทั้งหมด 12 ขั้นตอนของการจัดท าระบบ HACCP ส าหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ 
(กรมปศุสัตว์, 2556) การวิเคราะห์ความเสี่ยงมีขั้นตอนของการระบุอันตรายที่เหมือนกันกับขั้นตอนที่ 6 ของระบบ 

การวิเคราะห์ความเส่ียง 
1.จัดตั้งทีมงาน 

2. อธิบายรายละเอยีดผลติภณัฑ์ 

4. สร้างแผนภูมิการผลติ 

6. ระบุอนัตราย 

7. หาจุดวกิฤตที่ต้องควบคุม 

8. ก าหนดค่าวกิฤตของแต่ละจุด
วกิฤตที่ต้องควบคุม 

9. ตรวจติดตาม 

10. ก าหนดวธิีการแก้ไข 

11. ก าหนดวธิีการทวนสอบ 

12. ก าหนดวธิีการจัดการเอกสาร 
และบันทึกข้อมูล 

ระบุอันตราย 

ประเมินความเส่ียง 

จัดการความเส่ียง 

HACCP 

3. อธิบายการใช้ผลติภณัฑ์ 
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HACCP จากนั้นขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงจะถูกน าไปใช้ในระบบ HACCP เพ่ือหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและ
เพ่ือก าหนดค่าของจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 7 และ 8 ของระบบ HACCP ส าหรับขั้นตอนการจัดการ
ความเสี่ยงซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องก าหนดมาตราการในการลดความเสี่ยงและการตรวจติดตามและทบทวนว่ามาตรการที่
น ามาใช้ได้ผลหรือไม่สามารถน าไปใช้กับข้ันตอนที่ 9, 10 และ 11 ของระบบ HACCP ซึ่งเก่ียวข้องกับการตรวจติดตาม
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม การก าหนดวิธีการแก้ไขหากการด าเนินงานในจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเบี่ยงเบนไปจากค่าที่
ก าหนด และการทวนสอบขั้นตอนของระบบ HACCP ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 2-9 อย่างสม่ าเสมอ 

5.1 การระบุอันตราย (hazard identification) 
 

การระบุอันตราย เป็นการบ่งชี้อันตรายในการปฏิบัติงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งอันตรายทางกายภาพ 
(physical) ชีวภาพ (biological) และเคมี (chemical) เพ่ือเข้าใจลักษณะของอันตรายและการสัมผัสกับอันตราย
เหล่านั้นได้ดีข้ึน 

ในกรณีของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย อันตรายที่สนใจคือเชื้อไวรัสไข้หวัดนก โดยข้อมูลที่ส าคัญของเชื้อ
ไข้หวัดนกท่ีจ าเป็นต้องทราบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้แก่ 

 

5.1.1 ลักษณะของเชื้อและความคงทนของเชื้อ 
เชื้อไวรัสไข้หวัดนกอยู่ในตระกูล (family) Orthomyxovaridae กลุ่ม (genus) Influenzavirus A โดยเป็น

ไวรัสชนิด RNA สายเดี่ ยว  ประกอบด้วยโครงสร้ าง  Haemagglutinin จ านวน 16 ชนิด คือ H1-16 และ 
Neuraminidase จ านวน 9 ชนิด คือ N1-9 เชื้อไข้หวัดใหญ่แบ่งเป็น 3 ซีโรไทป์ คือ A, B และ C มีโฮสต์ในธรรมชาติ
คือ นกป่า ทั้ง 3 ซีโรไทป์ สามารถติดคน นก สุกร ม้า และสัตว์อ่ืน ๆ ได้ ซีโรไทป์ B ติดเฉพาะในคน มีความรุนแรง
น้อยกว่าซีโรไทป์ A ส่วนซีโรไทป์ C ท าให้มีอาการป่วยในคนแต่อาการไม่รุนแรง หากแบ่งเชื้อไข้หวัดนกซ่ึงจัดอยู่ในเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่ซีโรไทป์ A  

เชื้อไวรัสไข้หวัดนกในสัตว์ปีกสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามความรุนแรง คือ เชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ก่อโรค
รุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI) และเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ก่อโรคไม่รุนแรง ( low 
Pathogenicity Avian Influenza, LPAI)  HPAI หมายถึงกลุ่มที่แสดงอาการป่วยรุนแรง และมีอัตราการตายสูงใน
สัตว์ปีก ซึ่งการแบ่งแยกสายพันธุ์เชื้อไวรัสไข้หวัดนกเป็น HPAI หรือไม่ มี 2 วิธี วิธีที่หนึ่งใช้การฉีดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก
เข้าหลอดเลือดด าในไก่อายุ 4 ถึง 8 สัปดาห์อย่างน้อย 8 ตัว หากพบว่าอัตราการตายมากกว่าร้อยละ 75 ภายใน 10 
วัน หรือท าแบบเดียวกันในไก่อายุ 6 สัปดาห์จ านวน 10 ตัว และพบดัชนีการก่อโรค (intravenous pathogenicity 
index, IVPI) มากกว่า 1.2 แล้ว ให้จัดว่าเป็น HPAI อีกวิธีหนึ่งในการระบุ HPAI ของ H5 หรือ N7 ใช้วิธีการตรวจสอบ
การเรียงตัวของกรดอะมิโนที่ HA0 cleavage site ถ้าคล้ายคลึงกับสายพันธุ์ก่อโรครุนแรงใด ๆ สามารถจัดได้ว่าเป็น 
HPAI  ส าหรับ LPAI สามารถเป็น H5 หรือ H7 ที่ไม่ก่อโรครุนแรงในไก่ รวมถึงไม่มีการเรียงตัวของกรดอะมิโนที่ HA0 
cleavage site ที่คล้ายคลึงกับสายพันธุ์ก่อโรครุนแรง  (OIE, 2015) 

เชื้อไข้หวัดนกอาจแพร่กระจายสู่สัตว์ปีกหรือมนุษย์โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกลาง ระยะเวลาการมีชีวิตอยู่
ของเชื้อไข้หวัดนกในสิ่งแวดล้อมยาวนานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สายพันธุ์ของเชื้อ สภาพสิ่งแวดล้อม 
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HACCP จากนั้นขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงจะถูกน าไปใช้ในระบบ HACCP เพ่ือหาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและ
เพ่ือก าหนดค่าของจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 7 และ 8 ของระบบ HACCP ส าหรับขั้นตอนการจัดการ
ความเสี่ยงซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องก าหนดมาตราการในการลดความเสี่ยงและการตรวจติดตามและทบทวนว่ามาตรการที่
น ามาใช้ได้ผลหรือไม่สามารถน าไปใช้กับข้ันตอนที่ 9, 10 และ 11 ของระบบ HACCP ซึ่งเก่ียวข้องกับการตรวจติดตาม
จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม การก าหนดวิธีการแก้ไขหากการด าเนินงานในจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเบี่ยงเบนไปจากค่าที่
ก าหนด และการทวนสอบขั้นตอนของระบบ HACCP ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 2-9 อย่างสม่ าเสมอ 

5.1 การระบุอันตราย (hazard identification) 
 

การระบุอันตราย เป็นการบ่งชี้อันตรายในการปฏิบัติงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งอันตรายทางกายภาพ 
(physical) ชีวภาพ (biological) และเคมี (chemical) เพ่ือเข้าใจลักษณะของอันตรายและการสัมผัสกับอันตราย
เหล่านั้นได้ดีข้ึน 

ในกรณีของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย อันตรายที่สนใจคือเชื้อไวรัสไข้หวัดนก โดยข้อมูลที่ส าคัญของเชื้อ
ไข้หวัดนกท่ีจ าเป็นต้องทราบในการวิเคราะห์ความเสี่ยงได้แก่ 

 

5.1.1 ลักษณะของเชื้อและความคงทนของเชื้อ 
เชื้อไวรัสไข้หวัดนกอยู่ในตระกูล (family) Orthomyxovaridae กลุ่ม (genus) Influenzavirus A โดยเป็น

ไวรัสชนิด RNA สายเดี่ ยว  ประกอบด้วยโครงสร้ าง  Haemagglutinin จ านวน 16 ชนิด คือ H1-16 และ 
Neuraminidase จ านวน 9 ชนิด คือ N1-9 เชื้อไข้หวัดใหญ่แบ่งเป็น 3 ซีโรไทป์ คือ A, B และ C มีโฮสต์ในธรรมชาติ
คือ นกป่า ทั้ง 3 ซีโรไทป์ สามารถติดคน นก สุกร ม้า และสัตว์อ่ืน ๆ ได้ ซีโรไทป์ B ติดเฉพาะในคน มีความรุนแรง
น้อยกว่าซีโรไทป์ A ส่วนซีโรไทป์ C ท าให้มีอาการป่วยในคนแต่อาการไม่รุนแรง หากแบ่งเชื้อไข้หวัดนกซ่ึงจัดอยู่ในเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่ซีโรไทป์ A  

เชื้อไวรัสไข้หวัดนกในสัตว์ปีกสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามความรุนแรง คือ เชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ก่อโรค
รุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza, HPAI) และเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ก่อโรคไม่รุนแรง ( low 
Pathogenicity Avian Influenza, LPAI)  HPAI หมายถึงกลุ่มที่แสดงอาการป่วยรุนแรง และมีอัตราการตายสูงใน
สัตว์ปีก ซึ่งการแบ่งแยกสายพันธุ์เชื้อไวรัสไข้หวัดนกเป็น HPAI หรือไม่ มี 2 วิธี วิธีที่หนึ่งใช้การฉีดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก
เข้าหลอดเลือดด าในไก่อายุ 4 ถึง 8 สัปดาห์อย่างน้อย 8 ตัว หากพบว่าอัตราการตายมากกว่าร้อยละ 75 ภายใน 10 
วัน หรือท าแบบเดียวกันในไก่อายุ 6 สัปดาห์จ านวน 10 ตัว และพบดัชนีการก่อโรค (intravenous pathogenicity 
index, IVPI) มากกว่า 1.2 แล้ว ให้จัดว่าเป็น HPAI อีกวิธีหนึ่งในการระบุ HPAI ของ H5 หรือ N7 ใช้วิธีการตรวจสอบ
การเรียงตัวของกรดอะมิโนที่ HA0 cleavage site ถ้าคล้ายคลึงกับสายพันธุ์ก่อโรครุนแรงใด ๆ สามารถจัดได้ว่าเป็น 
HPAI  ส าหรับ LPAI สามารถเป็น H5 หรือ H7 ที่ไม่ก่อโรครุนแรงในไก่ รวมถึงไม่มีการเรียงตัวของกรดอะมิโนที่ HA0 
cleavage site ที่คล้ายคลึงกับสายพันธุ์ก่อโรครุนแรง  (OIE, 2015) 

เชื้อไข้หวัดนกอาจแพร่กระจายสู่สัตว์ปีกหรือมนุษย์โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นตัวกลาง ระยะเวลาการมีชีวิตอยู่
ของเชื้อไข้หวัดนกในสิ่งแวดล้อมยาวนานแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น สายพันธุ์ของเชื้อ สภาพสิ่งแวดล้อม 
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อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง และความเค็ม เป็นต้น ในแหล่งน้ าระยะเวลาการคงอยู่ของเชื้อไข้หวัดนกแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ เวลา pH และความเค็ม ตัวอย่างเช่น เชื้อไวรัสมีชีวิตยาวนานที่สุด (1 x 106 TCID50 /ml เท่ากับ 
100 วัน) ที่อุณหภูมิ 17 °C ระดับความเค็มต่ า และ pH 8.2  การศึกษานี้เชื้อไวรัสมีชีวิตสั้นที่สุดที่อุณหภูมิ 28 °C 
ความเค็ม 20 ppt และ pH 8.2 (106 TCID50 /ml เท่ากับ 1 วัน) (Stallknecht, Kearney, Shane, & Zwank, 1990
) ความคงทนของเชื้อไข้หวัดนกในมูลสัตว์และของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสัตว์ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมไปถึงสายพันธุ์
ของไวรัส ชนิดของของเสีย อุณหภูมิ สภาวะและกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาความคงทนของเชื้อไวรัส
ไข้หวัดนก โดยใช้เชื้อ 200 ไมโครลิตร ที่ความเข้มข้น 106.3 EID 50/มล. ผสมในมูลสด 1 มล. เมื่อวางมูลไว้กลางแดด
ที่อุณหภูมิ 33-35 °C การแยกเชื้อให้ผลเป็นลบเมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที และ เมื่อวางมูลไว้ในที่ร่มที่อุณหภูมิ 25-33 
°C การแยกเชื้อให้ผลเป็นลบเมื่อเวลาผ่านไป 4 วัน (Songserm et al., 2006) การทดลองนี้สอดคล้องกับการทดลอง
ของ Lu, et al. (2003) ที่รายงานถึงเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในมูลไก่ว่ามีชีวิตอยู่รอดได้น้อยกว่า 1 สัปดาห์ที่อุณหภูมิ 15-
20 °C ในขณะที่เชื้อไวรัสจะถูกท าลายในระยะเวลาน้อยกว่า 30 นาที  เมื่อมูลที่มีไวรัสสัมผัสปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง เช่น 
pH 2  อุณหภูมิ 56 °C  70% แอลกอฮอล์หรือสารฆ่าเชื้อ  ผลการทดลองเหล่านี้เป็นข้อมูลแสดงให้เห็นว่า มูลสด
ก่อให้เกิดการติดเชื้อที่สูง (ที่อุณหภูมิใด ๆ ก็ตาม) เชื้อ H5N1ในอุจจาระที่ทับถมบนพ้ืนดินตายได้เร็วกว่า H5N1ในน้ า 
และการมีชีวิตอยู่รอดของไวรัสลดลงที่อุณหภูมิสูงขึ้น 

 

 5.1.2 การก่อโรค 
ส าหรับเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ก่อโรครุนแรงเมื่อสัตว์ปีกแต่ละตัวได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วระยะฟักตัวอยู่

ในช่วงตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงจนถึงสองสามวัน ในระดับฝูงระยะฟักตัวอาจจะยาวนานถึงสองสามสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อม การเลี้ยงแบบปล่อย หรือการเลี้ยงในกรง ดังนั้นอาการที่พบจึงค่อนข้างหลากหลาย ตั้งแต่มีการตาย
เฉียบพลัน อัตราการตายสูง อาจถึงร้อยละ 100 อาการอ่ืน ๆ ที่พบ เช่น อาการในระบบทางเดินหายใจ มีน้ าตาและ
น้ ามูก ไอ จาม หายใจล าบาก หน้าบวม ซึมมาก กินอาหารและน้ าลดลงอย่างเห็นได้ชัด หงอน เหนียง และหนังม่วง มี
อาการทางประสาท ท้องเสีย ผลผลิตไข่ลดลง และไข่คุณภาพไม่ดี ทั้งนี้อาการที่พบขึ้นอยู่กับ ชนิดของสัตว์ปีก อายุ 
ชนิดของเชื้อ วิธีการรับเชื้อ และสิ่งแวดล้อม ในเป็ดส่วนใหญ่มักไม่พบอาการป่วย รอยโรคค่อนข้างหลากหลาย ในสัตว์
ปีกที่ตายเฉียบพลันอาจไม่พบรอยโรค รอยโรคที่พบในเป็ดได้แก่ หน้าบวม หัวบวม มีเลือดคั่ง หงอนเหนียงม่วงคล้ า 
เยื่อตาแดงและอาจมีจุดเลือดออก กล้ามเนื้อมีเลือดคั่ง อวัยวะภายในบวม มีเลือดออก และมีเนื้อตาย มี ของเหลวใน
จมูกปาก และในหลอดลม หลอดลมอักเสบอย่างรุนแรงมีเลือดออก ภายในช่องอกและท้อง รวมถึงไขมันในช่องท้องมี
เลือดจุดออก ไตคั่งเลือดและอาจพบยูเรต ตับอ่อน ม้ามและหัวใจมีเน้ือตาย ทางเดินอาหารมีเลือดออก ไข่มีรูปร่าง
เปลี่ยนและมีเลือดออก  

โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกต้องแยกวินิจฉัยออกจากโรคอหิวาต์สัตว์ปีก (Acute Fowl Cholera) โรคนิวคาสเซิล
ชนิดรุนแรง (Velogenic Newcastle Disease) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคกล่องเสียง
อักเสบติดต่อ ( Infectious Laryngotracheitis)  โรคเพลียแดด (heat exhaustion)   ภาวะขาดน้ า  (water 
deprivation) และการได้รับสารพิษบางชนิด 
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5.1.3 กลไกการแพร่เชื้อและระบาดของโรค 
การแพร่เชื้อเริ่มแรกเข้าสู่ฟาร์มสัตว์ปีก (primary transmission) โดยส่วนใหญ่มาจากนกป่า เช่น นกน้ า และ

นกทะเล จากนั้นคนหรือสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่สัมผัสกับมูลหรือสารคัดหลั่งของนกป่า น้ าที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ รวมทั้ง
อุปกรณ์การเลี้ยงที่ปนเปื้อนเชื้อก็ท าให้เชื้อแพร่กระจายเข้าสู่ฟาร์มสัตว์ปีกต่อไป มีบางกรณีที่การแพร่เชื้อเริ่มแรกมี
แหล่งมาจากตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่โรคไข้หวัดนกเป็นโรคประจ าถิ่นอยู่แล้ว (endemic) (Senne et 
al., 2005) ส่วนการแพร่เชื้อในระยะต่อมา (secondary transmission) เกิดจากการปนเปื้อนของมูลหรือสิ่งคัดหลั่ง
ทางระบบหายใจของสัตว์ปีกในฟาร์มที่ติดไปกับคน อุปกรณ์ต่าง ๆ ในฟาร์ม สัตว์พาหะน าโรค เช่น หนู แมลง การ
ปนเปื้อนเชื้อในสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ น้ า (Alexander, 2007) นอกจากนี้การแพร่เชื้อสามารถเกิดได้จากการสัมผัส
โดยตรงระหว่างสัตว์ติดเชื้อกับสัตว์ที่มีความไวต่อโรค การแพร่เชื้อไปสู่สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อเกิดขึ้นได้ จากการ
ปนเปื้อนเชื้อจากฟาร์มไปกับถาดไข่และอุปกรณ์ โดยทั่วไปไข่ที่มีเชื้อไข้หวัดนกจะไม่ฟักเป็นตัว แต่หากมีการแตกของ
ไข่ที่มีเชื้อในตู้ฟักสามารถติดไปยังลูกไก่ในตู้ฟักไข่ได้ ในส่วนของการติดเชื้อผ่านจากแม่ไปลูกหรือไม่นั้นยังไม่มีข้อมูล
เพียงพอที่จะยืนยัน (Aviaire, 2015) 

 

5.1.4 มาตรการในการป้องกันโรค 
ในภาวะปกติการป้องกันท าได้โดยต้องมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่ดีในฟาร์มซึ่งได้แก่ การป้องกันไม่ให้

สัตว์ปีกที่เลี้ยงสัมผัสกับนกป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนกน้ า ไม่น านกหรือสัตว์ปีกที่ไม่รู้สถานะของโรคเข้ามาในฟาร์ม 
ไม่ให้สัตว์ปีกที่ส่งไปขายที่ตลาดหรือส่งโรงฆ่าสัตว์แล้วกลับมาที่ฟาร์มอีก รูปแบบการเลี้ยงควรเป็นแบบเข้าหมด-ออก
หมด ควบคุมป้องกันคนเข้าออกฟาร์มโดยเฉพาะต้องควบคุมความสะอาดและสุขอนามัย และป้องกันการสัมผัส
ระหว่างสัตว์ปีกที่เลี้ยงกับพาหะน าโรคในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งป้องกันการสัมผัสระหว่างสัตว์ปีกกับเชื้อที่ปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมทั้งที่มากับน้ า (Aviaire, 2015) 

กรณีท่ีมีการระบาดของโรคไข้หวัดนก ฟาร์มต้องมีการควบคุมการเคลื่อนย้ายและมาตรการเฝ้าระวัง สัตว์ปีกใน
ฝูงต้องถูกท าลาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการป้องกันความปลอดภัยของตนเองเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ ไข้หวัด
นกจากสัตว์ปีกที่ท าลาย การก าจัดซาก อาหารสัตว์ มูลสัตว์ด้วยการฝังต้องฝังลึกอย่างน้อย 5 ฟุต โดยใช้เวลาอย่าง
น้อย 90 วัน หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บ่อหมักหรือหลุมฝังซากต้องมีการควบคุมแน่นหนาสามารถ
ป้องกันนก แมลง และหนู นอกจากนี้ขนสัตว์สามารถใช้วิธีการเผาหรือฝังได้ พ้ืนที่บริเวณฟาร์มให้มีการฉีดพ่นยาฆ่า
เชื้อ ในการฆ่าเชื้อควรมีการท าความสะอาดก่อนแล้วจึงใช้เครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง แต่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการป้องกัน
ตัวเองจากละอองที่เกิดจากการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างแล้ วต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 
21 วันจึงสามารถน ากลับมาใช้ได้ ทั้งนี้ต้องป้องกันสุนัขและแมวกินซากสัตว์ปีกที่ติดเชื้อไข้หวัดนก  

 

5.1.5 สถานการณ์การระบาดและโปรแกรมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย 
ประเทศไทยเคยประสบปัญหาการระบาดอย่างรุนแรงของโรคไข้หวัดนกในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง 2549 

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรมปศุสัตว์ได้รายงานการเกิดโรคครั้งแรกในฟาร์มไก่ไข่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2547 ซึ่งถือเป็นช่วงแรกของการระบาดและกินระยะเวลาจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 พ้ืนที่การ

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
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ระบาดพบในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก การระบาดช่วงที่สองเริ่มตั้งแต่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2547 โดยเริ่มเกิดการระบาดในไก่ไข่ในจังหวัดอยุธยาและปทุมธานี จากนั้นจึงเกิดแพร่กระจายไปยัง 
1,243 หมู่บ้าน 264 อ าเภอ รวมทั้งสิ้นครอบคลุมพ้ืนที่ใน 51 จังหวัด รวมจ านวนฟาร์มสัตว์ปีกป่วยที่ได้รับการยืนยัน
จ านวน 1,539 ราย และมีสัตว์ปีกกว่า 3 ล้านตัวถูกก าจัดเพ่ือควบคุมโรค การระบาดในช่วงที่สามพบช่วงในวันที่ 1 
กรกฎาคม ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยมีการยืนยันฟาร์มสัตว์ปีกป่วยจ านวน 75 รายใน 27 อ าเภอ 11 จังหวัด 
และมีจ านวนสัตว์ปีกที่ถูกท าลายกว่า 4 แสนตัว โดยพ้ืนที่การระบาดในรอบนี้เป็นพื้นที่เดิมจากการระบาดในรอบแรก 
ส าหรับในสัตว์ปีกที่มีการระบาดในรอบที่ 4 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 พบมีการระบาดของไก่ไข่ในจังหวัด
นครพนม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคมาก่อน หลังจากปี พ.ศ. 
2549 มีการรายงานการเกิดโรคแต่ไม่พบการระบาดรุนแรงเนื่องจากมาตรการการความคุมและป้องกันโรค การายงาน
การเกิดโรคครั้งสุดท้ายพบเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซึ่งการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยเกิดจาก
เชื้อสายพันธุ์ H5N1 ทั้งสิ้น 

ถึงแม้ประเทศไทยไม่มีรายงานการเกิดไข้หวัดนกในประเทศไทย รัฐบาลยังคงจัดสรรงบประมาณในการเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสัตว์ปีกเลี้ยงเชิงพาณิชย์และสัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้านซึ่งรวมถึง ไก่ชน และ 
เป็ดไล่ทุ่ง รวมถึงการเฝ้าระวังในนกธรรมชาติ เช่น นกตามบ้าน นกป่า นกน้ า นกอพยพ เป็นต้น ได้มีการเก็บตัวอย่าง
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่มี
การเลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่น และบริเวณแหล่งน้ าที่มีนกอพยพพักอาศัย ส าหรับสัตว์ปีกเชิงพาณิชย์ทั้งสัตว์ปีกเนื้อ สัตว์
ปีกไข่ และสัตว์ปีกพันธุ์ เน้นให้มีการจัดท าระบบการเลี้ยงแบบคอมพาร์ทเมนต์ (compartmentalization) เข้มงวด
มาตรการในการป้องกันไม่ให้สัตว์ปีกในธรรมชาติสัมผัสกับสัตว์ปีกเลี้ยงในฟาร์ม รวมถึงมาตรการในการป้องกันเชื้อ
ไข้หวัดนกเข้าสู่ฟาร์มตามมาตรฐาน 

5.2 การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) 
 

ความเสี่ยง (risk) คือ ผลจากความไม่แน่นอนในการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามจะมีความ
เสี่ยงเกิดขึ้นเสมอซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการตัดสินใจโดยไม่เข้าใจความเสี่ยงอาจท าให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม ไม่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไปหรืออาจท าให้งาน
ล้มเหลวได้ การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) เป็นขั้นตอนที่สองของขบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk 
analysis) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการพิจารณาและจัดการกับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจและวางแผนปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความเสี่ยงนั้น ๆ (FAO, 2006) ผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงจะ
น าไปใช้ในขั้นตอนอ่ืน ๆ ต่อไป ได้แก่ การจัดการความเสี่ยง (risk management) และการส่ือสารความเส่ียง (risk 
communication)  

การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) เป็นการศึกษาความเสี่ยงเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพโดยอาศัย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือประมาณความรุนแรง (magnitude) และโอกาส (probability) ของความเส่ียงในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการจัดการความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงมี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ก) การประเมินการ
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คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก

สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
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5.1.3 กลไกการแพร่เชื้อและระบาดของโรค 
การแพร่เชื้อเริ่มแรกเข้าสู่ฟาร์มสัตว์ปีก (primary transmission) โดยส่วนใหญ่มาจากนกป่า เช่น นกน้ า และ

นกทะเล จากนั้นคนหรือสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่สัมผัสกับมูลหรือสารคัดหลั่งของนกป่า น้ าที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ รวมทั้ง
อุปกรณ์การเลี้ยงที่ปนเปื้อนเชื้อก็ท าให้เชื้อแพร่กระจายเข้าสู่ฟาร์มสัตว์ปีกต่อไป มีบางกรณีที่การแพร่เชื้อเริ่มแรกมี
แหล่งมาจากตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่โรคไข้หวัดนกเป็นโรคประจ าถิ่นอยู่แล้ว (endemic) (Senne et 
al., 2005) ส่วนการแพร่เชื้อในระยะต่อมา (secondary transmission) เกิดจากการปนเปื้อนของมูลหรือสิ่งคัดหลั่ง
ทางระบบหายใจของสัตว์ปีกในฟาร์มที่ติดไปกับคน อุปกรณ์ต่าง ๆ ในฟาร์ม สัตว์พาหะน าโรค เช่น หนู แมลง การ
ปนเปื้อนเชื้อในสิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ น้ า (Alexander, 2007) นอกจากนี้การแพร่เชื้อสามารถเกิดได้จากการสัมผัส
โดยตรงระหว่างสัตว์ติดเชื้อกับสัตว์ที่มีความไวต่อโรค การแพร่เชื้อไปสู่สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อเกิดขึ้นได้ จากการ
ปนเปื้อนเชื้อจากฟาร์มไปกับถาดไข่และอุปกรณ์ โดยทั่วไปไข่ที่มีเชื้อไข้หวัดนกจะไม่ฟักเป็นตัว แต่หากมี การแตกของ
ไข่ที่มีเชื้อในตู้ฟักสามารถติดไปยังลูกไก่ในตู้ฟักไข่ได้ ในส่วนของการติดเชื้อผ่านจากแม่ไปลูกหรือไม่นั้นยังไม่มีข้อมูล
เพียงพอที่จะยืนยัน (Aviaire, 2015) 

 

5.1.4 มาตรการในการป้องกันโรค 
ในภาวะปกติการป้องกันท าได้โดยต้องมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่ดีในฟาร์มซึ่งได้แก่ การป้องกันไม่ให้

สัตว์ปีกที่เลี้ยงสัมผัสกับนกป่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนกน้ า ไม่น านกหรือสัตว์ปีกที่ไม่รู้สถานะของโรคเข้ามาในฟาร์ม 
ไม่ให้สัตว์ปีกที่ส่งไปขายที่ตลาดหรือส่งโรงฆ่าสัตว์แล้วกลับมาที่ฟาร์มอีก รูปแบบการเล้ียงควรเป็นแบบเข้าหมด-ออก
หมด ควบคุมป้องกันคนเข้าออกฟาร์มโดยเฉพาะต้องควบคุมความสะอาดและสุขอนามัย และป้องกันการสัมผัส
ระหว่างสัตว์ปีกที่เลี้ยงกับพาหะน าโรคในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งป้องกันการสัมผัสระหว่างสัตว์ปีกกับเชื้อที่ปนเปื้อนใน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมทั้งที่มากับน้ า (Aviaire, 2015) 

กรณีท่ีมีการระบาดของโรคไข้หวัดนก ฟาร์มต้องมีการควบคุมการเคลื่อนย้ายและมาตรการเฝ้าระวัง สัตว์ปีกใน
ฝูงต้องถูกท าลาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการป้องกันความปลอดภัยของตนเองเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ ไข้หวัด
นกจากสัตว์ปีกที่ท าลาย การก าจัดซาก อาหารสัตว์ มูลสัตว์ด้วยการฝังต้องฝังลึกอย่างน้อย 5 ฟุต โดยใช้เวลาอย่าง
น้อย 90 วัน หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้บ่อหมักหรือหลุมฝังซากต้องมีการควบคุมแน่นหนาสามารถ
ป้องกันนก แมลง และหนู นอกจากนี้ขนสัตว์สามารถใช้วิธีการเผาหรือฝังได้ พ้ืนที่บริเวณฟาร์มให้มีการฉีดพ่นยาฆ่า
เชื้อ ในการฆ่าเชื้อควรมีการท าความสะอาดก่อนแล้วจึงใช้เครื่องฉีดพ่นแรงดันสูง แต่ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการป้องกัน
ตัวเองจากละอองที่เกิดจากการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ หลังท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างแล้ วต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 
21 วันจึงสามารถน ากลับมาใช้ได้ ทั้งนี้ต้องป้องกันสุนัขและแมวกินซากสัตว์ปีกที่ติดเชื้อไข้หวัดนก  

 

5.1.5 สถานการณ์การระบาดและโปรแกรมการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย 
ประเทศไทยเคยประสบปัญหาการระบาดอย่างรุนแรงของโรคไข้หวัดนกในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึง 2549 

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรมปศุสัตว์ได้รายงานการเกิดโรคครั้งแรกในฟาร์มไก่ไข่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2547 ซึ่งถือเป็นช่วงแรกของการระบาดและกินระยะเวลาจนถึงประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 พ้ืนที่การ
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ระบาดพบในภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก การระบาดช่วงที่สองเริ่มตั้งแต่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 
จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2547 โดยเริ่มเกิดการระบาดในไก่ไข่ในจังหวัดอยุธยาและปทุมธานี จากนั้นจึงเกิดแพร่กระจายไปยัง 
1,243 หมู่บ้าน 264 อ าเภอ รวมทั้งสิ้นครอบคลุมพ้ืนที่ใน 51 จังหวัด รวมจ านวนฟาร์มสัตว์ปีกป่วยที่ได้รับการยืนยัน
จ านวน 1,539 ราย และมีสัตว์ปีกกว่า 3 ล้านตัวถูกก าจัดเพ่ือควบคุมโรค การระบาดในช่วงที่สามพบช่วงในวันที่ 1 
กรกฎาคม ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยมีการยืนยันฟาร์มสัตว์ปีกป่วยจ านวน 75 รายใน 27 อ าเภอ 11 จังหวัด 
และมีจ านวนสัตว์ปีกที่ถูกท าลายกว่า 4 แสนตัว โดยพ้ืนที่การระบาดในรอบนี้เป็นพื้นที่เดิมจากการระบาดในรอบแรก 
ส าหรับในสัตว์ปีกที่มีการระบาดในรอบที่ 4 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 พบมีการระบาดของไก่ไข่ในจังหวัด
นครพนม ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นพ้ืนที่ที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคมาก่อน หลังจากปี พ.ศ. 
2549 มีการรายงานการเกิดโรคแต่ไม่พบการระบาดรุนแรงเนื่องจากมาตรการการความคุมและป้องกันโรค การายงาน
การเกิดโรคครั้งสุดท้ายพบเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซึ่งการระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศไทยเกิดจาก
เชื้อสายพันธุ์ H5N1 ทั้งสิ้น 

ถึงแม้ประเทศไทยไม่มีรายงานการเกิดไข้หวัดนกในประเทศไทย รัฐบาลยังคงจัดสรรงบประมาณในการเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสัตว์ปีกเลี้ยงเชิงพาณิชย์และสัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้านซึ่งรวมถึง ไก่ชน และ 
เป็ดไล่ทุ่ง รวมถึงการเฝ้าระวังในนกธรรมชาติ เช่น นกตามบ้าน นกป่า นกน้ า นกอพยพ เป็นต้น ได้มีการเก็บตัวอย่าง
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเป็นประจ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่มี
การเลี้ยงสัตว์ปีกหนาแน่น และบริเวณแหล่งน้ าที่มีนกอพยพพักอาศัย ส าหรับสัตว์ปีกเชิงพาณิชย์ทั้งสัตว์ปีกเนื้อ สัตว์
ปีกไข่ และสัตว์ปีกพันธุ์ เน้นให้มีการจัดท าระบบการเลี้ยงแบบคอมพาร์ทเมนต์ (compartmentalization) เข้มงวด
มาตรการในการป้องกันไม่ให้สัตว์ปีกในธรรมชาติสัมผัสกับสัตว์ปีกเลี้ยงในฟาร์ม รวมถึงมาตรการในการป้องกันเชื้อ
ไข้หวัดนกเข้าสู่ฟาร์มตามมาตรฐาน 

5.2 การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) 
 

ความเสี่ยง (risk) คือ ผลจากความไม่แน่นอนในการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตามจะมีความ
เสี่ยงเกิดขึ้นเสมอซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากการตัดสินใจโดยไม่เข้าใจความเสี่ยงอาจท าให้เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงาน เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม ไม่คุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไปหรืออาจท าให้งาน
ล้มเหลวได้ การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) เป็นขั้นตอนที่สองของขบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง (risk 
analysis) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการพิจารณาและจัดการกับความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ตัดสินใจและวางแผนปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความเสี่ยงนั้น ๆ (FAO, 2006) ผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงจะ
น าไปใช้ในขั้นตอนอ่ืน ๆ ต่อไป ได้แก่ การจัดการความเสี่ยง (risk management) และการส่ือสารความเสี่ยง (risk 
communication)  

การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) เป็นการศึกษาความเสี่ยงเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพโดยอาศัย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือประมาณความรุนแรง (magnitude) และโอกาส (probability) ของความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการจัดการความเส่ียง การประเมินความเสี่ยงมี 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ก) การประเมินการ
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น าเข้าของอันตราย (entry assessment) ข) การประเมินการสัมผัส (exposure assessment) และ ค) การประเมิน
ผลลัพธ์จากการสัมผัส (consequence assessment) โดยในแต่ละองค์ประกอบการประเมินความเสี่ยงมีรายละเอียด
โดยสังเขปดังนี้ 

5.2.1 การประเมินการน าเข้าของอันตราย (entry assessment) 
การประเมินการน าเข้าของอันตราย คือ กระบวนการที่อธิบายรูปแบบของเส้นทาง (pathway) ที่จ าเป็นต่อการ

น าเข้าแหล่งของอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมที่สนใจเช่น ฟาร์มปศุสัตว์ และประมาณโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นได้ทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัจจัยส าคัญท่ีต้องค านึงถึงในการประเมินการน าเข้าของอันตรายมีดังนี้ 
• ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ชนิด อายุ และพันธุ์ของสัตว์มีผลต่อความไวต่อโรค อวัยวะเป้าหมายของโรค การท า

วัคซีน การตรวจรักษาและการกักโรค เป็นต้น 
• สถานการณ์ของโรคในประเทศเช่น ความชุกและอุบัติการณ์ของโรคในประเทศ การปฏิบัติงานของสัตวแพทย์ 

การเฝ้าระวังโรค และโปรแกรมการควบคุมโรค 
• ปัจจัยจากชนิดสินค้า เช่น จ านวนที่น าเข้า แนวโน้มการปนเปื้อนเชื้อ ผลจากกระบวนการแปรรูปสินค้าและผล

จากการจัดเก็บและขนส่ง 
หากการประเมินการน าเข้าของอันตรายแล้วพบความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องท าขั้นตอนการ

ประเมินความเสี่ยงอื่น ๆ ต่อไป 

ส าหรับรายละเอียดของการจัดท าเส้นทางความเสี่ยงส าหรับโรคไข้หวัดนกจะได้กล่าวอย่างละเอียดต่อไปใน
หัวข้อ  
5.2.2 การประเมินการสัมผัสอันตราย (exposure assessment) 

เป็นการประเมินความเสี่ยงจากเส้นทางการสัมผัสอันตรายของสัตว์และมนุษย์ ผ่านแหล่งของอันตรายและ
ประมาณโอกาสที่จะสัมผัสแหล่งอันตรายเหล่านั้นได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประเมินต่อการสัมผัส
อันตรายต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
• ปัจจัยทางชีวภาพ เช่น คุณสมบัติของเชื้อก่อโรค 
• สถานการณ์ของโรคในประเทศ เช่น พาหะน าโรคในประเทศ แหล่งอาศัยของคนและสัตว์ วัฒนธรรมประเพณี 

และลักษณะทางสิ่งแวดล้อมและภูมิศาสตร์ 
• ปัจจัยจากชนิดสินค้า เช่น ปริมาณของสินค้าและจุดประสงค์การใช้สินค้า วิธีการท าลายสินค้า เป็นต้น 

 หากไม่พบความเสี่ยงในการประเมินข้ันตอนนี้ สามารถสรุปผลการประเมินที่ข้ันตอนนี้ได้ 
5.2.3 การประเมนิผลลัพธ์จากการสัมผัส (consequence assessment) 

การประเมินผลลัพธ์จากการสัมผัสเป็นการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสอันตรายกับผลลัพธ์จากการ
สัมผัสอันตรายนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือสังคมอย่างไร โดยจะประเมินความรุนแรงและโอกาสเกิดได้
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งการประเมินต้องค านึงถึงผลลัพธ์ดังนี้ 
• ผลลัพธ์ทางตรง ได้แก่ สุขภาพของสัตว์และมนุษย์รวมไปถึงผลผลิตที่เสียหาย 
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• ผลลัพธ์ทางอ้อม คือ ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรที่เสียไปในการเฝ้าระวังและควบคุมโรครวมไปถึง
การสูญเสียโอกาสทางการค้า เป็นต้น 
 

5.2.4 เส้นทางความเสี่ยง (risk pathway) 
การเขียนเส้นทางความเสี่ยงเริ่มจากการก าหนดปัจจัยที่สามารถน าพาเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเข้าสู่คอมพาร์ทเมนต์ 

หลังจากนั้นจึงเขียนเส้นทางเข้าของปัจจัยเหล่านั้นที่อาจน าพาเชื้อไวรัสเข้าสู่พ้ืนที่ปลายทาง โดยเขียนเส้นทางตามการ
ปฏิบัติจริง ตัวอย่างเส้นทางของการน าเข้าเชื้อไวรัสไข้หวัดนกเข้าสู่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์ปีกโดยก าหนดขอบเขต
ปลายทางเป็นโรงเรือนในคอมพาร์ทเมนต์แบบง่ายแสดงดัง รูปที ่1 และการเข้าสู่สถานที่ฟักไขส่ัตว์ปีกแสดงดังรูปที ่2  
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น าเข้าของอันตราย (entry assessment) ข) การประเมินการสัมผัส (exposure assessment) และ ค) การประเมิน
ผลลัพธ์จากการสัมผัส (consequence assessment) โดยในแต่ละองค์ประกอบการประเมินความเสี่ยงมีรายละเอียด
โดยสังเขปดังนี้ 

5.2.1 การประเมินการน าเข้าของอันตราย (entry assessment) 
การประเมินการน าเข้าของอันตราย คือ กระบวนการที่อธิบายรูปแบบของเส้นทาง (pathway) ที่จ าเป็นต่อการ

น าเข้าแหล่งของอันตรายสู่สิ่งแวดล้อมที่สนใจเช่น ฟาร์มปศุสัตว์ และประมาณโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นได้ทั้ง
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัจจัยส าคัญท่ีต้องค านึงถึงในการประเมินการน าเข้าของอันตรายมีดังนี้ 
• ปัจจัยทางชีวภาพ ได้แก่ ชนิด อายุ และพันธุ์ของสัตว์มีผลต่อความไวต่อโรค อวัยวะเป้าหมายของโรค การท า

วัคซีน การตรวจรักษาและการกักโรค เป็นต้น 
• สถานการณ์ของโรคในประเทศเช่น ความชุกและอุบัติการณ์ของโรคในประเทศ การปฏิบัติงานของสัตวแพทย์ 

การเฝ้าระวังโรค และโปรแกรมการควบคุมโรค 
• ปัจจัยจากชนิดสินค้า เช่น จ านวนที่น าเข้า แนวโน้มการปนเปื้อนเชื้อ ผลจากกระบวนการแปรรูปสินค้าและผล

จากการจัดเก็บและขนส่ง 
หากการประเมินการน าเข้าของอันตรายแล้วพบความเสี่ยงอยู่ในระดับยอมรับได้ ก็ไม่จ าเป็นต้องท าขั้นตอนการ

ประเมินความเสี่ยงอื่น ๆ ต่อไป 

ส าหรับรายละเอียดของการจัดท าเส้นทางความเสี่ยงส าหรับโรคไข้หวัดนกจะได้กล่าวอย่างละเอียดต่อไปใน
หัวข้อ  
5.2.2 การประเมินการสัมผัสอันตราย (exposure assessment) 

เป็นการประเมินความเสี่ยงจากเส้นทางการสัมผัสอันตรายของสัตว์และมนุษย์ ผ่านแหล่งของอันตรายและ
ประมาณโอกาสที่จะสัมผัสแหล่งอันตรายเหล่านั้นได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประเมินต่อการสัมผัส
อันตรายต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
• ปัจจัยทางชีวภาพ เช่น คุณสมบัติของเชื้อก่อโรค 
• สถานการณ์ของโรคในประเทศ เช่น พาหะน าโรคในประเทศ แหล่งอาศัยของคนและสัตว์ วัฒนธรรมประเพณี 

และลักษณะทางสิ่งแวดล้อมและภูมิศาสตร์ 
• ปัจจัยจากชนิดสินค้า เช่น ปริมาณของสินค้าและจุดประสงค์การใช้สินค้า วิธีการท าลายสินค้า เป็นต้น 

 หากไม่พบความเสี่ยงในการประเมินข้ันตอนนี้ สามารถสรุปผลการประเมินที่ข้ันตอนนี้ได้ 
5.2.3 การประเมนิผลลัพธ์จากการสัมผัส (consequence assessment) 

การประเมินผลลัพธ์จากการสัมผัสเป็นการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสอันตรายกับผลลัพธ์จากการ
สัมผัสอันตรายนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือสังคมอย่างไร โดยจะประเมินความรุนแรงและโอกาสเกิดได้
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเช่นเดียวกัน ซึ่งการประเมินต้องค านึงถึงผลลัพธ์ดังนี้ 
• ผลลัพธ์ทางตรง ได้แก่ สุขภาพของสัตว์และมนุษย์รวมไปถึงผลผลิตที่เสียหาย 
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สิง่ปรูอง 

อาหารคน 

อาคาร
โรงฟัก 

น า้ 

สตัว์พาหะ 
ไข ่

ยานพาหนะ 

คน 

อากาศ 

เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 

อาหารคน 
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5.2.5 นิยามระดับความเสี่ยง (risk level definition) และตารางความเสี่ยง (risk matrix) 
การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ จะได้ระดับความเสี่ยงมาเป็นระดับที่น าเสนอเป็นตัว อักษรเป็นล าดับความ

เสี่ยง เช่น ความเสี่ยงระดับสูง ปานกลาง หรือต่ า เป็นต้น การประเมินความเสี่ยงนี้จ าเป็นต้องมีนิยามก าหนดระดับ
ความเสี่ยงก่อนที่จะเริ่มท าการประเมิน นอกจากนั้นควรก าหนดระดับความไม่แน่นอน (uncertainty) และตาราง
ความเสี่ยง (risk matrix) ไว้ก่อนท าการประเมิน 

การประเมินความเสี่ยงในแต่ละเหตุการณ์จะมีความแตกต่างกันของปัจจัยในหลายรูปแบบ จึงจ าเป็นต้องให้
ความหมายของความเป็นไปได้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของพ้ืนที่ที่ท าการประเมินความเสี่ยง ระดับของความ
เสี่ยงอาจเป็น 4 หรือ 6 ระดับขึ้นกับความสามารถในการให้ความละเอียดของความเสี่ยง ตัวอย่างนิยามของระดับ
ความเสี่ยงดัง ตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 ตัวอย่างความหมายของความเป็นไปได้ในแต่ละเหตุการณ์เพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยงของโรคไข้หวัด
นก 

ความเป็นไปได้ ความหมาย 
แทบจะไม่พบ 
(negligible) 

มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ระดับต่ ามากจนเกือบไม่พบเหตุการณ์
นั้น หรือเกือบเป็น 0  

ต่ า (low) มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ระดับต่ า 
กลาง (moderate) มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ระดับกลางซึ่งพบได้เสมอ 
สูง (high) มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ระดับสูง 

 

ที่มา: Jori et al.(2009) 

 เมื่อได้ระดับของความเป็นไปได้ในแต่ละเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นแล้ว จ าเป็นจะต้องให้น้ าหนักของการตอบนั้น 
ๆ ด้วยการใช้ความไม่แน่นอน (uncertainty) ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกันดัง ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 นิยามของความไม่แน่นอนของความเสี่ยง (uncertainty) 

ความไม่แน่นอน
(uncertainty) 

ความหมาย 

ต่ า (low) มีหลักฐานข้อมูลทางวิชาการชัดเจน และสมบูรณ์ โดยมาจากแหล่งข้อมูลหรือการ
อ้างอิงที่เชื่อถือได้ถูกน าไปอ้างอิงหลายครั้ง  และให้ข้อสรุปที่มากพอและเป็นไป
ในทางเดียวกัน 

กลาง (medium) มีหลักฐานข้อมูลทางวิชาการอยู่บ้าง โดยมาจากแหล่งข้อมูลหรืออ้างอิงที่ไม่มากนัก 
ถูกน าไปใช้อ้างอิงและให้ข้อสรุปที่แตกต่างออกไปบ้าง 

สูง (high) ไม่มีข้อมูลหลักฐานทางวิชาการ หรือเป็นเพียงข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น ซึ่ง
ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ 
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ในการประเมินความเสี่ยงจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายๆ เหตุการณ์ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการเพ่ิมหรือ
ลดความเสี่ยงเกิดข้ึน จึงจ าเป็นจะต้องน าข้อมูลทั้งหมดนั้นมาประมาณการณ์โดยใช้ risk matrix (Sein, 1998) 

 การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ risk matrix ดังตัวอย่างใน ตารางท่ี 3 จะท าไปตามข้ันตอนของเหตุการณ์ และ
ความเหมาะสมของเส้นทางชีวภาพตามท่ีเกิดข้ึนจริงตามสภาพพ้ืนที่  

 

ตารางท่ี 3 Risk matrix 

 Event 2 
แทบไม่พบ 
(negligible) 

ต่ า 
(low) 

ปานกลาง 
(moderate) 

สูง 
(high) 

Ev
en

t 1
 

แทบไม่พบ 
(negligible) 

แทบไม่พบ แทบไม่พบ แทบไม่พบ แทบไม่พบ 

ต่ า (low) แทบไม่พบ ต่ า ต่ า ต่ า 
ปานกลาง (moderate) ต่ า ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 
สูง (high) ต่ า ปานกลาง ปานกลาง สูง 

ที่มา: Wieland, Dhollander, Salman, & Koenen (2011) 

5.2.6 การประมาณความเสี่ยง (risk estimation) และระดับความม่ันใจ (level of confidence) 
การประมาณความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่น าข้อมูลจากในทุกขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงมาใช้ประมาณหา

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการติดเชื้อ การระบาด และการก่อให้เกิดโรคในฟาร์ม โดยค่าประมาณของความเสี่ยงควร
จะต้องมีระดับความมั่นใจก ากับด้วย 

ระดับของความมั่นใจขึ้นกับระดับของระดับความไม่แน่นอนของข้อมูลที่ใช้น ามาประเมินความเสี่ยงดังแสดงใน
ตารางที่ 3 โดยหากใช้ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีข้อมูลมากเพียงพอ ก็จะท าให้ผลลัพธ์โดยรวมของการประมาณ
ความเสี่ยงมีระดับความมั่นใจสูง แต่ในทางกลับกันหากข้อมูลที่ใช้มีไม่มากพอ และเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งที่มีความ
น่าเชื่อต่ า ก็จะส่งผลให้ระดับความมั่นใจของการประมาณความเสี่ยงมีต่ าไปด้วยดังตารางที่ 4 แสดงตัวอย่าง
เปรียบเทียบระดับของความมั่นใจสองแบบที่เกิดจากผลของแต่ละขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยง 

ตารางท่ี 4 ตัวอย่างการระบุระดับของความม่ันใจของการประมาณระดับความเสี่ยง 

ตัวอย่างที่ 1 – มีระดับความมั่นใจสูง ตัวอย่างที่ 1 – มีระดับความมั่นใจต่ า 
การประเมินการน าเข้าของอันตราย: 

• มีผลการตรวจ cloacal swap -ของลูกไก่ทุก
รุ่นที่น าเข้ามาเลี้ยงในฟาร์ม 

การประเมินการน าเข้าของอันตราย: 
• ลูกไก่ที่น ามาเลี้ยงในฟาร์มมาจากแหล่งที่ไม่มี

การตรวจ cloacal swap โดยเป็นข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
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5.2.5 นิยามระดับความเสี่ยง (risk level definition) และตารางความเสี่ยง (risk matrix) 
การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ จะได้ระดับความเสี่ยงมาเป็นระดับที่น าเสนอเป็นตัว อักษรเป็นล าดับความ

เสี่ยง เช่น ความเสี่ยงระดับสูง ปานกลาง หรือต่ า เป็นต้น การประเมินความเสี่ยงนี้จ าเป็นต้องมีนิยามก าหนดระดับ
ความเสี่ยงก่อนที่จะเริ่มท าการประเมิน นอกจากนั้นควรก าหนดระดับความไม่แน่นอน (uncertainty) และตาราง
ความเสี่ยง (risk matrix) ไว้ก่อนท าการประเมิน 

การประเมินความเสี่ยงในแต่ละเหตุการณ์จะมีความแตกต่างกันของปัจจัยในหลายรูปแบบ จึงจ าเป็นต้องให้
ความหมายของความเป็นไปได้ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของพ้ืนที่ที่ท าการประเมินความเสี่ยง ระดับของความ
เสี่ยงอาจเป็น 4 หรือ 6 ระดับขึ้นกับความสามารถในการให้ความละเอียดของความเสี่ยง ตัวอย่างนิยามของระดับ
ความเสี่ยงดัง ตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 ตัวอย่างความหมายของความเป็นไปได้ในแต่ละเหตุการณ์เพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยงของโรคไข้หวัด
นก 

ความเป็นไปได้ ความหมาย 
แทบจะไม่พบ 
(negligible) 

มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ระดับต่ ามากจนเกือบไม่พบเหตุการณ์
นั้น หรือเกือบเป็น 0  

ต่ า (low) มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ระดับต่ า 
กลาง (moderate) มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ระดับกลางซึ่งพบได้เสมอ 
สูง (high) มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ระดับสูง 

 

ที่มา: Jori et al.(2009) 

 เมื่อได้ระดับของความเป็นไปได้ในแต่ละเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นแล้ว จ าเป็นจะต้องให้น้ าหนักของการตอบนั้น 
ๆ ด้วยการใช้ความไม่แน่นอน (uncertainty) ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกันดัง ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 นิยามของความไม่แน่นอนของความเสี่ยง (uncertainty) 

ความไม่แน่นอน
(uncertainty) 

ความหมาย 

ต่ า (low) มีหลักฐานข้อมูลทางวิชาการชัดเจน และสมบูรณ์ โดยมาจากแหล่งข้อมูลหรือการ
อ้างอิงที่เชื่อถือได้ถูกน าไปอ้างอิงหลายครั้ง  และให้ข้อสรุปที่มากพอและเป็นไป
ในทางเดียวกัน 

กลาง (medium) มีหลักฐานข้อมูลทางวิชาการอยู่บ้าง โดยมาจากแหล่งข้อมูลหรืออ้างอิงที่ไม่มากนัก 
ถูกน าไปใช้อ้างอิงและให้ข้อสรุปที่แตกต่างออกไปบ้าง 

สูง (high) ไม่มีข้อมูลหลักฐานทางวิชาการ หรือเป็นเพียงข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น ซึ่ง
ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ 
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ในการประเมินความเสี่ยงจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในหลายๆ เหตุการณ์ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีการเพ่ิมหรือ
ลดความเสี่ยงเกิดข้ึน จึงจ าเป็นจะต้องน าข้อมูลทั้งหมดนั้นมาประมาณการณ์โดยใช้ risk matrix (Sein, 1998) 

 การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ risk matrix ดังตัวอย่างใน ตารางท่ี 3 จะท าไปตามข้ันตอนของเหตุการณ์ และ
ความเหมาะสมของเส้นทางชีวภาพตามท่ีเกิดข้ึนจริงตามสภาพพ้ืนที่  

 

ตารางท่ี 3 Risk matrix 

 Event 2 
แทบไม่พบ 
(negligible) 

ต่ า 
(low) 

ปานกลาง 
(moderate) 

สูง 
(high) 

Ev
en

t 1
 

แทบไม่พบ 
(negligible) 

แทบไม่พบ แทบไม่พบ แทบไม่พบ แทบไม่พบ 

ต่ า (low) แทบไม่พบ ต่ า ต่ า ต่ า 
ปานกลาง (moderate) ต่ า ต่ า ปานกลาง ปานกลาง 
สูง (high) ต่ า ปานกลาง ปานกลาง สูง 

ที่มา: Wieland, Dhollander, Salman, & Koenen (2011) 

5.2.6 การประมาณความเสี่ยง (risk estimation) และระดับความม่ันใจ (level of confidence) 
การประมาณความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่น าข้อมูลจากในทุกขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยงมาใช้ประมาณหา

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการติดเชื้อ การระบาด และการก่อให้เกิดโรคในฟาร์ม โดยค่าประมาณของความเสี่ยงควร
จะต้องมีระดับความมั่นใจก ากับด้วย 

ระดับของความมั่นใจขึ้นกับระดับของระดับความไม่แน่นอนของข้อมูลที่ใช้น ามาประเมินความเสี่ยงดังแสดงใน
ตารางที่ 3 โดยหากใช้ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีข้อมูลมากเพียงพอ ก็จะท าให้ผลลัพธ์โดยรวมของการประมาณ
ความเสี่ยงมีระดับความมั่นใจสูง แต่ในทางกลับกันหากข้อมูลที่ใช้มีไม่มากพอ และเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งที่มีความ
น่าเชื่อต่ า ก็จะส่งผลให้ระดับความมั่นใจของการประมาณความเสี่ยงมีต่ าไปด้วยดังตารางที่ 4 แสดงตัวอย่าง
เปรียบเทียบระดับของความมั่นใจสองแบบที่เกิดจากผลของแต่ละขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยง 

ตารางท่ี 4 ตัวอย่างการระบุระดับของความม่ันใจของการประมาณระดับความเสี่ยง 

ตัวอย่างที่ 1 – มีระดับความมั่นใจสูง ตัวอย่างที่ 1 – มีระดับความมั่นใจต่ า 
การประเมินการน าเข้าของอันตราย: 

• มีผลการตรวจ cloacal swap -ของลูกไก่ทุก
รุ่นที่น าเข้ามาเลี้ยงในฟาร์ม 

การประเมินการน าเข้าของอันตราย: 
• ลูกไก่ที่น ามาเลี้ยงในฟาร์มมาจากแหล่งที่ไม่มี

การตรวจ cloacal swap โดยเป็นข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

 



16
คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก
สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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ตัวอย่างที่ 1 – มีระดับความมั่นใจสูง ตัวอย่างที่ 1 – มีระดับความมั่นใจต่ า 
การประเมินการสัมผัสอันตราย: 

• ภายในคอมพาร์ทเมนต์มีการตรวจเฝ้าระวังโรค
ในฟาร์มไก่เนื้อทุกฟาร์ม ทุก ๆ 6 เดือน 

การประเมินการสัมผัสอันตราย: 
• ไม่มีระบบการตรวจเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกใน

คอมพาร์ทเม้นท์ท่ีฟาร์มตั้งอยู่ โดยเป็นข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญ 

การประเมินผลลัพธ์จากการสัมผัส:  
• ข้อมูลยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

จากการเก็บตัวอย่างฟาร์มที่สงสัยว่ามีการ
ระบาดของโรคไข้หวัดนกทุกฟาร์มที่ตั้งอยู่ใน
ระบบคอมพาร์ทเมนต์ 

การประเมินผลลัพธ์จากการสัมผัส: 
• การบอกเล่าโดยผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มถึง

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในฟาร์มที่สงสัยว่ามีการ
ระบาดของโรคไข้หวัดนก ซึ่งเป็นฟาร์มท่ีตั้งอยู่
ในระบบคอมพาร์ทเมนต์ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก  World Health Organization (2012) 

5.3 การจัดการความเสี่ยง (risk management) 
 

การจัดการความเสี่ยงคือขบวนการตัดสินใจว่าจะน าเอามาตรการทางด้านสุขาภิบาลและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพเพ่ือมาใช้ควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสอันตราย ผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงจะถูก
น ามาใช้ในการตัดสินใจว่าต้องมีมาตรการลดความเสี่ยงหรือไม่ มาตรการลดความเสี่ยงมีได้หลายวิธี การคัดเลือก
มาตรการที่จะน ามาใช้ควรชี้แจงให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับพิจารณา
ผลกระทบทางด้านสังคม เทคนิค เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และทางการเมือง และท่ีส าคัญคือ ความสามารถในการ
จัดการใช้มาตรการนั้น ๆ ด้วย 

จากที่ได้อธิบายในหัวข้อที่ 5.2.4 ถึงวิถีความเสี่ยง ในขั้นตอนการเลือกมาตรการต่าง ๆ เพ่ือน ามาจัดการความ
เสี่ยงสามารถใช้หลักการ การหาความเสี่ยงของระบบ HACCP หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าที่ยอมรับได้ จะต้อง
ก าหนดจุดควบคุม และสามารถใช้ในการจัดท าแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity plan) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดท าระบบคอมพาร์ทเมนท์ (กรมปศุสัตว์, 2554) ที่เกิดขึ้นในวิถีความเสี่ยง เพ่ือน าไปสู่การจัดการจุดวิกฤต
ด้วยมาตรการลดความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมได้ต่อไป  

5.3.1 การก าหนดจุดควบคุม (control point determination) 
เป็นขั้นตอนที่ต้องมีการระบุจุดในเส้นทางความเสี่ยงที่ท าให้เกิดความเสี่ยงในการน าเข้าของอันตรายและการ

สัมผัสอันตรายมีสูง อันจะน าไปสู่ผลลัพธ์ของความเสี่ยงของการเกิดโรคไข้หวัดนกที่สูงตามไปด้วย ขั้นตอนที่เป็นจุด
วิกฤตอาจจะอยู่ในช่วงที่มีการรับและเกิดการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนกสู่คอมพาร์ทเมนต์ได้ เช่น การเคลื่อนย้าย
สัตว์ ไก่พ้ืนเมือง นกอพยพ แมลงและสัตว์พาหะน าโรค การแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ บุคคลผู้เข้า -ออกคอมพาร์
ทเมนต์ ชีวภัณฑ์ อุปกรณ์ สิ่งของ (fomite) พาหนะ อาหารสัตว์ น้ า และระบบระบายน้ าหรือของเสีย การพิจารณาสิ่ง
เหล่านี้ควรพิจารณาถึงการอยู่รอดของเชื้อไข้หวัดนกในสิ่งแวดล้อม เพ่ือประเมินหาว่าจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมอยู่ที่จุดใด
ในวิถีความเสี่ยง 
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สิงที่ส าคัญที่จะก าหนดว่าจุดใดเป็นจุดควบคุมในเส้นทางความเสี่ยงนั้น จุดนั้นจะต้องเป็นจุดที่เมื่อน ามาตรการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพไปใช้แล้วผลลัพธ์จากการสัมผัสลดลงจนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้  

5.3.2 การจัดการจุดควบคุม (management of control point) 
เป็นขั้นตอนก าหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละจุดวิกฤต และเขียนเป็นคู่มือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานส าหรับแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ครอบคลุมถึงวิธีการน าไปปฏิบัติ การคงสภาพ และการตรวจ
ติดตามในแต่ละมาตรการ รวมถึงการก าหนดแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนจากมาตรการที่ก าหนด การทวนสอบ
ขั้นตอนการด าเนินการ ตลอดจนการบันทึกข้อมูล ต้องตรวจสอบประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานคอมพาร์ทเม
นต์อย่างตอ่เนื่อง หรืออย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือปรับแผนความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเหมาะสม 

5.4 การสื่อสารความเสี่ยง (risk communication) 
การสื่อสารความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลของความอันตราย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

จากการสัมผัสอันตรายนั้น และวิธีที่ลดความเสี่ยงนั้นลง โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะต้องมีความเปิดเผย มีการโต้ตอบ
ระหว่างกลุ่มคน โปร่งใส และเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก  

หากท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามขั้นตอนที่เหมาะสมนอกจากจะท าให้สามารถลดความเสี่ยงจนถึงระดับที่
ยอมรับได้จนไม่เป็นอันตรายแล้ว ยังควรจะต้องน าไปสู่การลดความขัดแย้งและปัญหาความเห็นที่ไม่ตรงกันจากผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกอบกิจการที่ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะหลักการของ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงโดยผ่านการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น ซึ่งตามธรรมชาติแล้วหากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยว ข้องเข้า
มาร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้น ก็มักจะไม่มีความเห็นที่ขัดแย้งกับผลการตัดสินใจ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีข้อกังวลในประเด็นต่าง ๆ และข้อกังวลเหล่านั้นได้รับการตอบสนองอย่างสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
 

ประเด็นและองค์ประกอบต่าง ๆ ในขั้นตอนของการสื่อสารความเสี่ยงมีดังนี้ (OIE, 2004) 
 

5.4.1 ผู้ที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการสื่อสารความเสี่ยง 
โดยหลักการแล้วกลุ่มคนที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารความเสี่ยงคือ ผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบ

หรือผู้ที่มีความสนใจกับการประกอบกิจการที่ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งในการประกอบกิจการฟาร์มสัตว์ปี กพันธุ์
และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ ผู้ที่ควรเข้ามามีส่วนในขั้นตอนการสื่อสารความเสี่ยงได้แก่ 
• เจ้าของหรือผู้มีอ านาจสูงสุดของฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์/สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ ผู้จัดการคอมพาร์ทเมนต์ และ

ตัวแทนของพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
• คู่ค้าของฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์/สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ เช่นเจ้าของฟาร์มที่รับลูกไก่จากฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์/

สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ ไปเลี้ยง บริษัทหรือผู้ที่ขายเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์/สถานที่
ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ 

• ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์/สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ 
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ตัวอย่างที่ 1 – มีระดับความมั่นใจสูง ตัวอย่างที่ 1 – มีระดับความมั่นใจต่ า 
การประเมินการสัมผัสอันตราย: 

• ภายในคอมพาร์ทเมนต์มีการตรวจเฝ้าระวังโรค
ในฟาร์มไก่เนื้อทุกฟาร์ม ทุก ๆ 6 เดือน 

การประเมินการสัมผัสอันตราย: 
• ไม่มีระบบการตรวจเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกใน

คอมพาร์ทเม้นท์ท่ีฟาร์มตั้งอยู่ โดยเป็นข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญ 

การประเมินผลลัพธ์จากการสัมผัส:  
• ข้อมูลยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

จากการเก็บตัวอย่างฟาร์มที่สงสัยว่ามีการ
ระบาดของโรคไข้หวัดนกทุกฟาร์มที่ตั้งอยู่ใน
ระบบคอมพาร์ทเมนต์ 

การประเมินผลลัพธ์จากการสัมผัส: 
• การบอกเล่าโดยผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มถึง

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในฟาร์มที่สงสัยว่ามีการ
ระบาดของโรคไข้หวัดนก ซึ่งเป็นฟาร์มท่ีตั้งอยู่
ในระบบคอมพาร์ทเมนต์ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก  World Health Organization (2012) 

5.3 การจัดการความเสี่ยง (risk management) 
 

การจัดการความเสี่ยงคือขบวนการตัดสินใจว่าจะน าเอามาตรการทางด้านสุขาภิบาลและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพเพ่ือมาใช้ควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสอันตราย ผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงจะถูก
น ามาใช้ในการตัดสินใจว่าต้องมีมาตรการลดความเสี่ยงหรือไม่ มาตรการลดความเสี่ยงมีได้หลายวิธี การคัดเลือก
มาตรการที่จะน ามาใช้ควรชี้แจงให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับพิจารณา
ผลกระทบทางด้านสังคม เทคนิค เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และทางการเมือง และท่ีส าคัญคือ ความสามารถในการ
จัดการใช้มาตรการนั้น ๆ ด้วย 

จากที่ได้อธิบายในหัวข้อที่ 5.2.4 ถึงวิถีความเสี่ยง ในขั้นตอนการเลือกมาตรการต่าง ๆ เพ่ือน ามาจัดการความ
เสี่ยงสามารถใช้หลักการ การหาความเสี่ยงของระบบ HACCP หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าที่ยอมรับได้ จะต้อง
ก าหนดจุดควบคุม และสามารถใช้ในการจัดท าแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity plan) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของการจัดท าระบบคอมพาร์ทเมนท์ (กรมปศุสัตว์, 2554) ที่เกิดขึ้นในวิถีความเสี่ยง เพ่ือน าไปสู่การจัดการจุดวิกฤต
ด้วยมาตรการลดความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมได้ต่อไป  

5.3.1 การก าหนดจุดควบคุม (control point determination) 
เป็นขั้นตอนที่ต้องมีการระบุจุดในเส้นทางความเสี่ยงที่ท าให้เกิดความเสี่ยงในการน าเข้าของอันตรายและการ

สัมผัสอันตรายมีสูง อันจะน าไปสู่ผลลัพธ์ของความเสี่ยงของการเกิดโรคไข้หวัดนกที่สูงตามไปด้วย ขั้นตอนที่เป็นจุด
วิกฤตอาจจะอยู่ในช่วงที่มีการรับและเกิดการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนกสู่คอมพาร์ทเมนต์ได้ เช่น การเคลื่อนย้าย
สัตว์ ไก่พ้ืนเมือง นกอพยพ แมลงและสัตว์พาหะน าโรค การแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ บุคคลผู้เข้า -ออกคอมพาร์
ทเมนต์ ชีวภัณฑ์ อุปกรณ์ สิ่งของ (fomite) พาหนะ อาหารสัตว์ น้ า และระบบระบายน้ าหรือของเสีย การพิจารณาสิ่ง
เหล่านี้ควรพิจารณาถึงการอยู่รอดของเชื้อไข้หวัดนกในสิ่งแวดล้อม เพ่ือประเมินหาว่าจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมอยู่ที่จุดใด
ในวิถีความเสี่ยง 
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ตัวอย่างที่ 1 – มีระดับความมั่นใจสูง ตัวอย่างที่ 1 – มีระดับความมั่นใจต่ า 
การประเมินการสัมผัสอันตราย: 

• ภายในคอมพาร์ทเมนต์มีการตรวจเฝ้าระวังโรค
ในฟาร์มไก่เนื้อทุกฟาร์ม ทุก ๆ 6 เดือน 

การประเมินการสัมผัสอันตราย: 
• ไม่มีระบบการตรวจเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกใน

คอมพาร์ทเม้นท์ท่ีฟาร์มตั้งอยู่ โดยเป็นข้อมูล
จากผู้เชี่ยวชาญ 

การประเมินผลลัพธ์จากการสัมผัส:  
• ข้อมูลยืนยันผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

จากการเก็บตัวอย่างฟาร์มที่สงสัยว่ามีการ
ระบาดของโรคไข้หวัดนกทุกฟาร์มที่ตั้งอยู่ใน
ระบบคอมพาร์ทเมนต์ 

การประเมินผลลัพธ์จากการสัมผัส: 
• การบอกเล่าโดยผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มถึง

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในฟาร์มที่สงสัยว่ามีการ
ระบาดของโรคไข้หวัดนก ซึ่งเป็นฟาร์มท่ีตั้งอยู่
ในระบบคอมพาร์ทเมนต์ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก  World Health Organization (2012) 

5.3 การจัดการความเสี่ยง (risk management) 
 

การจัดการความเสี่ยงคือขบวนการตัดสินใจว่าจะน าเอามาตรการทางด้านสุขาภิบาลและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพเพ่ือมาใช้ควบคุมและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสอันตราย ผลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงจะถูก
น ามาใช้ในการตัดสินใจว่าต้องมีมาตรการลดความเสี่ยงหรือไม่ มาตรการลดความเสี่ยงมีได้หลายวิธี การคัดเลือก
มาตรการที่จะน ามาใช้ควรชี้แจงให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่อยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับพิจารณา
ผลกระทบทางด้านสังคม เทคนิค เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และทางการเมือง และท่ีส าคัญคือ ความสามารถในการ
จัดการใช้มาตรการนั้น ๆ ด้วย 

จากที่ได้อธิบายในหัวข้อที่ 5.2.4 ถึงวิถีความเสี่ยง ในขั้นตอนการเลือกมาตรการต่าง ๆ เพ่ือน ามาจัดการความ
เสี่ยงสามารถใช้หลักการ การหาความเสี่ยงของระบบ HACCP หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าที่ยอมรับได้ จะต้อง
ก าหนดจุดควบคุม และสามารถใช้ในการจัดท าแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity plan) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึง
ของการจัดท าระบบคอมพาร์ทเมนท์ (กรมปศุสัตว์, 2554) ที่เกิดขึ้นในวิถีความเสี่ยง เพ่ือน าไปสู่การจัดการจุดวิกฤต
ด้วยมาตรการลดความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมได้ต่อไป  

5.3.1 การก าหนดจุดควบคุม (control point determination) 
เป็นขั้นตอนที่ต้องมีการระบุจุดในเส้นทางความเสี่ยงที่ท าให้เกิดความเสี่ยงในการน าเข้าของอันตรายและการ

สัมผัสอันตรายมีสูง อันจะน าไปสู่ผลลัพธ์ของความเสี่ยงของการเกิดโรคไข้หวัดนกที่สูงตามไปด้วย ขั้นตอนที่เป็นจุด
วิกฤตอาจจะอยู่ในช่วงที่มีการรับและเกิดการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดนกสู่คอมพาร์ทเมนต์ได้ เช่น การเคลื่อนย้าย
สัตว์ ไก่พ้ืนเมือง นกอพยพ แมลงและสัตว์พาหะน าโรค การแพร่กระจายเชื้อทางอากาศ บุคคลผู้เข้า -ออกคอมพาร์
ทเมนต์ ชีวภัณฑ์ อุปกรณ์ สิ่งของ (fomite) พาหนะ อาหารสัตว์ น้ า และระบบระบายน้ าหรือของเสีย การพิจารณาสิ่ง
เหล่านี้ควรพิจารณาถึงการอยู่รอดของเชื้อไข้หวัดนกในสิ่งแวดล้อม เพ่ือประเมินหาว่าจุดวิกฤตท่ีต้องควบคุมอยู่ที่จุดใด
ในวิถีความเสี่ยง 
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สิงที่ส าคัญที่จะก าหนดว่าจุดใดเป็นจุดควบคุมในเส้นทางความเสี่ยงนั้น จุดนั้นจะต้องเป็นจุดที่เมื่อน ามาตรการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพไปใช้แล้วผลลัพธ์จากการสัมผัสลดลงจนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่รับได้  

5.3.2 การจัดการจุดควบคุม (management of control point) 
เป็นขั้นตอนก าหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละจุดวิกฤต และเขียนเป็นคู่มือมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานส าหรับแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ ให้ครอบคลุมถึงวิธีการน าไปปฏิบัติ การคงสภาพ และการตรวจ
ติดตามในแต่ละมาตรการ รวมถึงการก าหนดแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนจากมาตรการที่ก าหนด การทวนสอบ
ขั้นตอนการด าเนินการ ตลอดจนการบันทึกข้อมูล ต้องตรวจสอบประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานคอมพาร์ทเม
นต์อย่างตอ่เนื่อง หรืออย่างน้อยปีละครั้ง เพ่ือปรับแผนความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเหมาะสม 

5.4 การสื่อสารความเสี่ยง (risk communication) 
การสื่อสารความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลของความอันตราย ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

จากการสัมผัสอันตรายนั้น และวิธีที่ลดความเสี่ยงนั้นลง โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะต้องมีความเปิดเผย มีการโต้ตอบ
ระหว่างกลุ่มคน โปร่งใส และเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าอีก  

หากท าการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามขั้นตอนที่เหมาะสมนอกจากจะท าให้สามารถลดความเสี่ยงจนถึงระดับที่
ยอมรับได้จนไม่เป็นอันตรายแล้ว ยังควรจะต้องน าไปสู่การลดความขัดแย้งและปัญหาความเห็นที่ไม่ตรงกันจากผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกอบกิจการที่ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะหลักการของ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงมุ่งเน้นที่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงโดยผ่านการรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น ซึ่งตามธรรมชาติแล้วหากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยว ข้องเข้า
มาร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่เริ่มต้น ก็มักจะไม่มีความเห็นที่ขัดแย้งกับผลการตัดสินใจ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีข้อกังวลในประเด็นต่าง ๆ และข้อกังวลเหล่านั้นได้รับการตอบสนองอย่างสมเหตุสมผลและเหมาะสม 
 

ประเด็นและองค์ประกอบต่าง ๆ ในขั้นตอนของการสื่อสารความเสี่ยงมีดังนี้ (OIE, 2004) 
 

5.4.1 ผู้ที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการสื่อสารความเสี่ยง 
โดยหลักการแล้วกลุ่มคนที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารความเสี่ยงคือ ผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบ

หรือผู้ที่มีความสนใจกับการประกอบกิจการที่ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งในการประกอบกิจการฟาร์มสัตว์ปี กพันธุ์
และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ ผู้ที่ควรเข้ามามีส่วนในขั้นตอนการสื่อสารความเสี่ยงได้แก่ 
• เจ้าของหรือผู้มีอ านาจสูงสุดของฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์/สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ ผู้จัดการคอมพาร์ทเมนต์ และ

ตัวแทนของพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
• คู่ค้าของฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์/สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ เช่นเจ้าของฟาร์มที่รับลูกไก่จากฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์/

สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ ไปเลี้ยง บริษัทหรือผู้ที่ขายเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์/สถานที่
ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ 

• ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์/สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อ 
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• เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านปศุสัตว์และการเกษตร ด้าน
สาธารณสุข ด้านการอนุรักษ์นกอพยพและนกป่า ด้านการค้าระหว่างประเทศ 

• เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• อาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทางด้านวิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้อง 
• สื่อสารมวลชน เป็นต้น 

โดยมีผู้จัดการคอมพาร์ทเมนต์เป็นผู้จัดการความเสี่ยงและเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารความเสี่ยง 

5.4.2 ระยะเวลาในการเริ่มการสื่อสารความเสี่ยง 
การสื่อสารความเสี่ยงควรเริ่มท าตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้า

มามีโอกาสร่วมรับรู้ให้เร็วที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมักจะมีความคาดหวังว่าตนจะได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นก่อนที่จะมีการตัดสินใจใด ๆ เกิดขึ้น โดยทันทีที่มีการตกลงว่าจะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกิดขึ้น ก็ควรมีการ
จัดท ากลยุทธ์การสื่อสารความเสี่ยงไปพร้อมกัน ส าหรับตัวกลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงควรจะมีการระบุผู้ที่
เกี่ยวข้องที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าเป็นคนกลุ่มใด ควรจะมีการให้ข้อมูลในเรื่อง
ขอบเขตของการวิเคราะห์ความเสี่ยงและรายการเบื้องต้นส าหรับอันตรายที่สนใจเพ่ือที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ให้ความเห็นและแบ่งปันข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นของขบวนการ 
 

5.4.3 ประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อจัดท ากลยุทธ์การสื่อสารความเสี่ยง 
การสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพควรจะเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ที่ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และควรจะประกอบด้วยการจัดเตรียมและการเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ขอบเขตของ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง อันตรายที่จะถูกพิจารณา การประเมินความเสี่ยง มาตรการที่จะถูกเสนอเพ่ือการลดความ
เสี่ยง และผลจากการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย 
ประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาในการจัดท ากลยุทธ์การสื่อสารความเสี่ยงมีดังนี้ 
• การระบุผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในกรณีทั่ว ๆ ไป หน่วยงานด้านปศุสัตว์หรือนายสัตวแพทย์จะสามารถระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไร
ก็ดีควรจะใช้วิธีการอย่างอ่ืนร่วมด้วยเพ่ือที่ให้ทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมให้ได้มากที่สุดโดยไม่
ตกหล่นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่างวิธีการที่สามารถน ามาใช้ช่วยเพื่อระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ การลงประกาศ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ เว็บไซต์ หรือการติดประกาศตามที่สาธารณะ หรือการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น  

• การเปิดให้โอกาสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วม  
หลังจากที่สามารถระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นและ

เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง วิธีการในการเผยแพร่ข้อมูลควรจะเป็นวิธีที่ราคาไม่
แพงมาก และสามารถเข้าถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เร็วและทั่วถึง วิธีการเหล่านี้ได้แก่ การส่งไปรษณีย์ การติดเป็น
ประกาศตามที่สาธารณะ การอัพโหลดข้อมูลบนเว็บไซต์ การจัดแลงข่าว หรือการจัดประชุมให้แก่ กลุ่มคนบาง
กลุ่มท่ีคิดว่ามีข้อมูลจ านวนมากที่ต้องการสื่อสาร 

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
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• รูปแบบของข้อมูลที่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
รูปแบบของข้อมูลที่ให้หรือน าเสนอแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียควรมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามความ

เหมาะสมและพ้ืนฐานความรู้ โดยรูปแบบของการน าเสนอข้อมูลอาจจะเป็นได้ทั้ง แฟ้มข้อมูลที่มีเอกสารทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง แผ่นพับสรุปข้อมูล หรือบทความท่ัวไป 

• การจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารความเสี่ยง 
การสื่อสารความเสี่ยงที่จะประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่มีทักษะเฉพาะที่

จะกระตุ้นท าให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งการให้ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนในศาสตร์ของการ
สื่อสารความเสี่ยงโดยเฉพาะ และควรเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรกของขวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

5.4.4 เป้าหมายของการสื่อสารความเสี่ยง 
• เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างอิสระ โดยใช้การสื่อสารแบบสองทาง และต้องท าอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย 

ๆ โดยควรเริ่มตั้งแต่ข้ันตอนแรกของขบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
• เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดในการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยผ่านการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องได้เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูล 
• เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ที่มีความเกี่ยวข้อง ที่ถูกต้องแม่นย า ที่ชัดเจนและตรงกับความต้องการของผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
• เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและให้เกิดการรับรู้ในบางประเด็นปัญหาที่อาจจะเป็นที่กังวล 
• เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในขบวนการตัดสินใจที่จะเลือกและน ามาตรการลดความเสี่ยงต่าง ๆ มาใช้ใน

ขั้นตอนของการจัดการความเสี่ยง โดยผ่านการบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ข้อสมมุติฐาน ความไม่แน่นอน 
วิธีการ ข้อถกเถียง ข้อสรุป รวมทั้งกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และน าสิ่งที่บันทึกไว้เป็นหักฐานเหล่านี้
มาใช้ในการช่วยตัดสินใจ 

• เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นว่าข้อกังวลของเขาได้รับการรับฟังและตอบสนองอย่างสมเหตุสมผล ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม 

• เพ่ือเสริมสร้างความเข้มเข็งในเรื่องความสัมพันธ์การท างานและความเคารพซึ่งกันและกันร่วมกันระหว่างผู้ที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

• เพ่ือยกระดับความไว้วางใจและสร้างความเชื่อม่ันแก่สาธารณะชนในระบบการควบคุมป้องกันโรค  
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• เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบ ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านปศุสัตว์และการเกษตร ด้าน
สาธารณสุข ด้านการอนุรักษ์นกอพยพและนกป่า ด้านการค้าระหว่างประเทศ 

• เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• อาจารย์และนักวิจัยจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทางด้านวิทยาศาตร์ที่เกี่ยวข้อง 
• สื่อสารมวลชน เป็นต้น 

โดยมีผู้จัดการคอมพาร์ทเมนต์เป็นผู้จัดการความเสี่ยงและเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารความเสี่ยง 

5.4.2 ระยะเวลาในการเริ่มการสื่อสารความเสี่ยง 
การสื่อสารความเสี่ยงควรเริ่มท าตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นของการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้า

มามีโอกาสร่วมรับรู้ให้เร็วที่สุด ซึ่งโดยทั่วไปแล้วผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมักจะมีความคาดหวังว่าตนจะได้มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นก่อนที่จะมีการตัดสินใจใด ๆ เกิดขึ้น โดยทันทีที่มีการตกลงว่าจะมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกิดขึ้น ก็ควรมีการ
จัดท ากลยุทธ์การสื่อสารความเสี่ยงไปพร้อมกัน ส าหรับตัวกลยุทธ์ที่ใช้ในการสื่อสารความเสี่ยงควรจะมีการระบุผู้ที่
เกี่ยวข้องที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าเป็นคนกลุ่มใด ควรจะมีการให้ข้อมูลในเรื่อง
ขอบเขตของการวิเคราะห์ความเสี่ยงและรายการเบื้องต้นส าหรับอันตรายที่สนใจเพ่ือที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ให้ความเห็นและแบ่งปันข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นของขบวนการ 
 

5.4.3 ประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อจัดท ากลยุทธ์การสื่อสารความเสี่ยง 
การสื่อสารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพควรจะเป็นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ที่ท าการวิเคราะห์ความเสี่ยง

และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และควรจะประกอบด้วยการจัดเตรียมและการเผยแพร่ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ขอบเขตของ
การวิเคราะห์ความเสี่ยง อันตรายที่จะถูกพิจารณา การประเมินความเสี่ยง มาตรการที่จะถูกเสนอเพ่ือการลดความ
เสี่ยง และผลจากการตัดสินใจในขั้นสุดท้าย 
ประเด็นที่ควรน ามาพิจารณาในการจัดท ากลยุทธ์การสื่อสารความเสี่ยงมีดังนี้ 
• การระบุผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

ในกรณีทั่ว ๆ ไป หน่วยงานด้านปศุสัตว์หรือนายสัตวแพทย์จะสามารถระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไร
ก็ดีควรจะใช้วิธีการอย่างอ่ืนร่วมด้วยเพ่ือที่ให้ทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมให้ได้มากที่สุดโดยไม่
ตกหล่นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่างวิธีการที่สามารถน ามาใช้ช่วยเพื่อระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ การลงประกาศ
ผ่านสิ่งตีพิมพ์ เว็บไซต์ หรือการติดประกาศตามที่สาธารณะ หรือการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุท้องถิ่น  

• การเปิดให้โอกาสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วม  
หลังจากที่สามารถระบุผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นและ

เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง วิธีการในการเผยแพร่ข้อมูลควรจะเป็นวิธีที่ราคาไม่
แพงมาก และสามารถเข้าถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เร็วและทั่วถึง วิธีการเหล่านี้ได้แก่ การส่งไปรษณีย์ การติดเป็น
ประกาศตามที่สาธารณะ การอัพโหลดข้อมูลบนเว็บไซต์ การจัดแลงข่าว หรือการจัดประชุมให้แก่ กลุ่มคนบาง
กลุ่มท่ีคิดว่ามีข้อมูลจ านวนมากที่ต้องการสื่อสาร 

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 

 

19 

• รูปแบบของข้อมูลที่ให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
รูปแบบของข้อมูลที่ให้หรือน าเสนอแก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียควรมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามความ

เหมาะสมและพ้ืนฐานความรู้ โดยรูปแบบของการน าเสนอข้อมูลอาจจะเป็นได้ทั้ง แฟ้มข้อมูลที่มีเอกสารทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง แผ่นพับสรุปข้อมูล หรือบทความท่ัวไป 

• การจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารความเสี่ยง 
การสื่อสารความเสี่ยงที่จะประสบความส าเร็จได้จ าเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่มีทักษะเฉพาะที่

จะกระตุ้นท าให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งการให้ข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องหาผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกฝนในศาสตร์ของการ
สื่อสารความเสี่ยงโดยเฉพาะ และควรเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาร่วมตั้งแต่ขั้นตอนแรกของขวนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยง 

5.4.4 เป้าหมายของการสื่อสารความเสี่ยง 
• เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างอิสระ โดยใช้การสื่อสารแบบสองทาง และต้องท าอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย 

ๆ โดยควรเริ่มตั้งแต่ข้ันตอนแรกของขบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
• เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดในการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยผ่านการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องได้เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูล 
• เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ที่มีความเกี่ยวข้อง ที่ถูกต้องแม่นย า ที่ชัดเจนและตรงกับความต้องการของผู้ที่

เกี่ยวข้อง 
• เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและให้เกิดการรับรู้ในบางประเด็นปัญหาที่อาจจะเป็นที่กังวล 
• เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในขบวนการตัดสินใจที่จะเลือกและน ามาตรการลดความเสี่ยงต่าง ๆ มาใช้ใน

ขั้นตอนของการจัดการความเสี่ยง โดยผ่านการบันทึกข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ข้อสมมุติฐาน ความไม่แน่นอน 
วิธีการ ข้อถกเถียง ข้อสรุป รวมทั้งกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และน าสิ่งที่บันทึกไว้เป็นหักฐานเหล่านี้
มาใช้ในการช่วยตัดสินใจ 

• เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นว่าข้อกังวลของเขาได้รับการรับฟังและตอบสนองอย่างสมเหตุสมผล ในช่วงเวลาที่
เหมาะสม 

• เพ่ือเสริมสร้างความเข้มเข็งในเรื่องความสัมพันธ์การท างานและความเคารพซึ่งกันและกันร่วมกันระหว่างผู้ที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

• เพ่ือยกระดับความไว้วางใจและสร้างความเชื่อม่ันแก่สาธารณะชนในระบบการควบคุมป้องกันโรค  
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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ความเสี่ยงของจุดควบคุม (Control point) ในเส้นทาง 
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แบบฟอร์มรายการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ส่วนฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ 
 

สัตว์ปีกน าเข้าโรงเรือน 

 

ที่มาของสัตว์ปีกที่น ามาเลี้ยง 

 1. ลูกสัตว์ปีกจากฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ในประเทศ 
 2. ลูกสัตว์ปีกน าเข้าจากต่างประเทศ 
 3. ลูกสัตว์ปีกในประเทศ และลูกสัตว์ปีกน าเข้าจากต่างประเทศ 
 4. ไก่สาว 

 

ไก่สาว 

1.1 ฟาร์มต้นทางตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนก --> 1.2 การขนส่งในช่วงมีไข้หวัดนกระบาด --> 1.3 การ
ปนเปื้อนเพ่ิมเติมระหว่างขนส่งไปฟาร์ม 
 

ลูกไก่ในประเทศ 

1.1 โอกาสพบการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกที่โรงฟัก --> 1.2 การขนส่งในช่วงมีไข้หวัดนกระบาด --> 1.3 การ
ปนเปื้อนเพ่ิมเติมระหว่างขนส่งไปฟาร์ม 
 

ลูกไก่น าเข้า 

1.1 ลูกไก่น าเข้าจากแหล่งที่มีการระบาดของไข้หวัดนก--> 1.2 การขนส่งในช่วงมีไข้หวัดนกระบาด --> 1.3 การ
ปนเปื้อนเพ่ิมเติมระหว่างขนส่งไปฟาร์ม 
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ปนเปื้อนเพ่ิมเติมระหว่างขนส่งไปฟาร์ม 
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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1.1 โอกาสที่ฟาร์มไก่สาวต้นทางตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเป็นเท่าไร 
 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้  (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

 

โอกาสที่ลูกไก่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกท่ีโรงฟัก เป็นเท่าไร 

 กระบวนการท างานในโรงฟัก 
 1. มีการฆ่าเชื้อที่เปลือกไข่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ไม่มีการสัมผัสไข่ด้วยมือหรือสิ่งปนเปื้อนหลังมีการฆ่าเชื้อ 
 3. แยกคนท างานระหว่างพ้ืนที่สะอาดและพ้ืนที่สกปรก 

 

โอกาสที่ลูกไก่น าเข้าจากประเทศที่มีการระบาดของไข้หวัดนก เป็นเท่าไร (ตอบข้อนี้ถ้าน าลูกสัตว์ปีกเข้าจาก
ต่างประเทศ) 

 แหล่งลูกไก่มาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของ HPAI ใน 1 เดือนที่น าเข้า 
 แหล่งลูกไก่มาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของ HPAI ใน 3 เดือนที่น าเข้า 
 แหล่งลูกไก่มาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของ HPAI ใน 6 เดือนที่น าเข้า 
 แหล่งลูกไก่มาจากประเทศที่ไม่มีรายงานการระบาดของ HPAI ใน 1 ปีที่น าเข้า 
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1.2 การขนส่งในช่วงมีไข้หวัดนกระบาดหรือไม่ 
 มีการขนส่งผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ  
 ไม่มีการขนส่งผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ 

 

1.3 โอกาสที่การขนส่งไก่สาวหรือลูกไก่ไปยังฟาร์มพ่อแม่พันธุ์มีการปนเปื้อนไข้หวัดนกเพ่ิมเท่าไร 
 1. รถระบบปิด ไม่มีปัจจัยใดที่น าเชื้อจากภายนอกเข้าสู่รถในระหว่างการขนส่งได้ 
 2. มีระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS  
 3. การขนส่งไม่ผ่านรัศมี 10 กิโลเมตรจากจุดที่มีการระบาดของไข้หวัดนก 

หมายเหตุ:  
- ข้อ 2 กรณีไม่มีระบบติดตาม GPS อาจมีการผ่านเส้นทางระบาดของไข้หวัดนก อาจมีการแวะนอกระบบคอม

พาร์ทเมนต์ 
- ข้อ 3 ตามประกาศของกรมปศุสัตว์ 
- ไม่มีเลย (1, 2, 3) อาจมีการผ่านเส้นทางระบาดของไข้หวัดนก อาจมีการแวะนอกระบบคอมพาร์ทเมนต์  
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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1.1 โอกาสที่ฟาร์มไก่สาวต้นทางตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเป็นเท่าไร 
 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้  (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

 

โอกาสที่ลูกไก่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกท่ีโรงฟัก เป็นเท่าไร 

 กระบวนการท างานในโรงฟัก 
 1. มีการฆ่าเชื้อที่เปลือกไข่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ไม่มีการสัมผัสไข่ด้วยมือหรือสิ่งปนเปื้อนหลังมีการฆ่าเชื้อ 
 3. แยกคนท างานระหว่างพ้ืนที่สะอาดและพ้ืนที่สกปรก 

 

โอกาสที่ลูกไก่น าเข้าจากประเทศที่มีการระบาดของไข้หวัดนก เป็นเท่าไร (ตอบข้อนี้ถ้าน าลูกสัตว์ปีกเข้าจาก
ต่างประเทศ) 

 แหล่งลูกไก่มาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของ HPAI ใน 1 เดือนที่น าเข้า 
 แหล่งลูกไก่มาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของ HPAI ใน 3 เดือนที่น าเข้า 
 แหล่งลูกไก่มาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของ HPAI ใน 6 เดือนที่น าเข้า 
 แหล่งลูกไก่มาจากประเทศที่ไม่มีรายงานการระบาดของ HPAI ใน 1 ปีที่น าเข้า 
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1.2 การขนส่งในช่วงมีไข้หวัดนกระบาดหรือไม่ 
 มีการขนส่งผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ  
 ไม่มีการขนส่งผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ 

 

1.3 โอกาสที่การขนส่งไก่สาวหรือลูกไก่ไปยังฟาร์มพ่อแม่พันธุ์มีการปนเปื้อนไข้หวัดนกเพ่ิมเท่าไร 
 1. รถระบบปิด ไม่มีปัจจัยใดที่น าเชื้อจากภายนอกเข้าสู่รถในระหว่างการขนส่งได้ 
 2. มีระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS  
 3. การขนส่งไม่ผ่านรัศมี 10 กิโลเมตรจากจุดที่มีการระบาดของไข้หวัดนก 

หมายเหตุ:  
- ข้อ 2 กรณีไม่มีระบบติดตาม GPS อาจมีการผ่านเส้นทางระบาดของไข้หวัดนก อาจมีการแวะนอกระบบคอม

พาร์ทเมนต์ 
- ข้อ 3 ตามประกาศของกรมปศุสัตว์ 
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ยานพาหนะ 

2.1 รถมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 2.2 มาตรการลดเชื้อตัวรถ (ตรวจสอบเอกสาร * ตรวจหน้างาน) + 
2.3 มาตรการลดเชื้อในห้องโดยสาร --> คน 

2.1 โอกาสที่ยานพาหนะมาจากฟาร์ม โรงฟักหรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ยานพาหนะมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 หมายเหตุ: 
 - ยานพาหนะหมายถึงรถทุกชนิดที่เข้ามาในฟาร์ม เช่น รถบรรทุกอาหารสัตว์ รถขนไข่ รถส่วน

บุคคล 
 - ที่มาของยานพาหนะคือ มาจากจุดที่มีการจอด ไม่นับรวมที่ขับรถผ่าน 
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2.2 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อยานพาหนะก่อนเข้าฟาร์มเป็นเท่าไร 

 ส าหรับรถท่ีเข้าฟาร์มก่อนเข้าส่วนพื้นที่เลี้ยงสัตว์ (รถลูกไก่ รถส่งอาหารสัตว์ปีก และรถขนไข่
ฟักกรณีท่ีมาจากนอกฟาร์ม) 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการซ่อมบ ารุง การใช้ยาฆ่าเชื้อ ความถี่ของรถที่เข้าด่านสุดท้ายก่อนเข้า
โรงเรือน  

 2. มาตรการทดแทนเมื่อมีปัญหา  
 3. ความถ่ีของการ monitor อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ  
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว แยกส่วนบริเวณท่ีประตูคนจับ ในห้องโดยสารส่วน
ประตู ประตูส่วนขนส่ง (ส่วนบรรทุก) รถขนส่งอาหารเพ่ิมส่วนท่อส่งอาหาร ราวบันได
ส าหรับปีน ฝาปิดถังรถไซโลบริเวณคนสัมผัส ทุก 3 เดือน และมีการคลุมปิดส่วนปลายท่อ
ส่งอาหารระหว่างการขนส่ง 

หมายเหตุ: วิธีการเก็บตัวอย่าง คือ swab (ป้ายเชื้อ) 1 ก้านต่อคัน ๆ ละ 5 ต าแหนง่ ๆ ละ 1 ตารางนิ้ว รวม
เป็น 1 ตัวอย่าง หรืออาจใช้วิธีการเก็บตัวอย่างวิธีอ่ืนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในการเก็บตัวอย่าง
จากต าแหน่งที่ก าหนดเพ่ือส่งตรวจปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TVC) 

2.2.1 

 การตรวจสอบหน้างาน 
 1. รถต้องสะอาด คือ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดรถก่อนเข้าสู่โรงสเปรย์ และต้องล้าง

ท าความสะอาดก่อนมีการฆ่าเชื้อเสมอ 
 2. การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพ คือ มีการตรวจสอบโรงสเปรย์ การท างานของหัวสเปรย์ (หัว

สเปรย์ไม่ตัน และการกระจายของละอองสเปรย์สม่ าเสมอ) ราวสเปรย์ติดทั่วถึง และการ
ท างานของสเปรย์ได้ทั่วถึง แรงดันของสเปรย์อยู่ในระดับปกติ และมีการตรวจสอบความ
เข้มข้นของยาฆ่าเชื้อ 

 3. มีการตรวจสอบตัวหน่วงเวลา (จับเวลา) ให้รถจอดพักได้ตามระยะเวลาสัมผัส (contact 
time) 

หมายเหตุ: 
- การล้างท าความสะอาด หมายถึง การท าให้อินทรีย์สารหลุดออกไปด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้น้ ายาฆ่าเชื้อ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การสเปรย์โฟมหรือน้ ายาฆ่าเชื้อให้ถือเป็นขั้นตอนการเล้างรถให้สะอาดได้ (เม่ือมีการฆ่าเชื้ออีกครั้ง) 
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ยานพาหนะ 

2.1 รถมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 2.2 มาตรการลดเชื้อตัวรถ (ตรวจสอบเอกสาร * ตรวจหน้างาน) + 
2.3 มาตรการลดเชื้อในห้องโดยสาร --> คน 

2.1 โอกาสที่ยานพาหนะมาจากฟาร์ม โรงฟักหรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ยานพาหนะมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 หมายเหตุ: 
 - ยานพาหนะหมายถึงรถทุกชนิดที่เข้ามาในฟาร์ม เช่น รถบรรทุกอาหารสัตว์ รถขนไข่ รถส่วน

บุคคล 
 - ที่มาของยานพาหนะคือ มาจากจุดที่มีการจอด ไม่นับรวมที่ขับรถผ่าน 
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2.2 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อยานพาหนะก่อนเข้าฟาร์มเป็นเท่าไร 

 ส าหรับรถท่ีเข้าฟาร์มก่อนเข้าส่วนพื้นที่เลี้ยงสัตว์ (รถลูกไก่ รถส่งอาหารสัตว์ปีก และรถขนไข่
ฟักกรณีท่ีมาจากนอกฟาร์ม) 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการซ่อมบ ารุง การใช้ยาฆ่าเชื้อ ความถี่ของรถที่เข้าด่านสุดท้ายก่อนเข้า
โรงเรือน  

 2. มาตรการทดแทนเมื่อมีปัญหา  
 3. ความถ่ีของการ monitor อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ  
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว แยกส่วนบริเวณท่ีประตูคนจับ ในห้องโดยสารส่วน
ประตู ประตูส่วนขนส่ง (ส่วนบรรทุก) รถขนส่งอาหารเพ่ิมส่วนท่อส่งอาหาร ราวบันได
ส าหรับปีน ฝาปิดถังรถไซโลบริเวณคนสัมผัส ทุก 3 เดือน และมีการคลุมปิดส่วนปลายท่อ
ส่งอาหารระหว่างการขนส่ง 

หมายเหตุ: วิธีการเก็บตัวอย่าง คือ swab (ป้ายเชื้อ) 1 ก้านต่อคัน ๆ ละ 5 ต าแหนง่ ๆ ละ 1 ตารางนิ้ว รวม
เป็น 1 ตัวอย่าง หรืออาจใช้วิธีการเก็บตัวอย่างวิธีอ่ืนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในการเก็บตัวอย่าง
จากต าแหน่งที่ก าหนดเพ่ือส่งตรวจปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TVC) 

2.2.1 

 การตรวจสอบหน้างาน 
 1. รถต้องสะอาด คือ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดรถก่อนเข้าสู่โรงสเปรย์ และต้องล้าง

ท าความสะอาดก่อนมีการฆ่าเชื้อเสมอ 
 2. การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพ คือ มีการตรวจสอบโรงสเปรย์ การท างานของหัวสเปรย์ (หัว

สเปรย์ไม่ตัน และการกระจายของละอองสเปรย์สม่ าเสมอ) ราวสเปรย์ติดทั่วถึง และการ
ท างานของสเปรย์ได้ทั่วถึง แรงดันของสเปรย์อยู่ในระดับปกติ และมีการตรวจสอบความ
เข้มข้นของยาฆ่าเชื้อ 

 3. มีการตรวจสอบตัวหน่วงเวลา (จับเวลา) ให้รถจอดพักได้ตามระยะเวลาสัมผัส (contact 
time) 

หมายเหตุ: 
- การล้างท าความสะอาด หมายถึง การท าให้อินทรีย์สารหลุดออกไปด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้น้ ายาฆ่าเชื้อ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การสเปรย์โฟมหรือน้ ายาฆ่าเชื้อให้ถือเป็นขั้นตอนการเล้างรถให้สะอาดได้ (เม่ือมีการฆ่าเชื้ออีกครั้ง) 
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2.3 มาตรการในการลดเชื้อในห้องคนขับรถเป็นเท่าไร 

 1. มีการท าความสะอาดภายในห้องโดยสารของคนขับรถ และไม่มีอุปกรณ์ท่ีไม่จ าเป็นในห้อง
โดยสาร 

 2. มีการใช้รังสียูวี (UV) ฆ่าเชื้อตามเวลาที่ก าหนด โดยให้แน่ใจว่าทั่วถึงจุดอับด้วย และ/หรือพ่น
ด้วยแอลกอฮอล์ 70 % หรือ เช็ดให้สะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 

 3. มีการเปลี่ยนผ้ายางรองพ้ืนส าหรับคนขับรถ หรือ ปูกระดาษทับผ้ายางหรือใช้วัสดุคลุมผ้ายาง
รองพ้ืนนั้น มีการทวนสอบกระบวนการปฏิบัติว่าสามารถท าได้ถูกต้อง (เช่น คนขับรถต้องลง
จากรถก่อนเปลี่ยนผ้ายางตามข้อ 3 และฆ่าเชื้อตามข้อ 2) 
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อาหารคน 

3.1 เนื้อสัตว์ดิบที่น ามาประกอบอาหารคนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 3.2 การจัดการเมื่อทราบข่าว
การระบาดของไข้หวัดนก --> 3.3 คนงานไปสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว --> คนงานเข้าฟาร์ม 

3.1 โอกาสที่เนื้อสัตว์ดิบที่น ามาประกอบอาหารคนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 ตลาดนัด รถเร่ 
 ตลาดสด 
 ห้างสรรพสินค้า และ/หรือ สถานที่ท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

3.2 มีการจัดการการซื้อเนื้อสัตว์เมื่อทราบข่าวการระบาดของไข้หวัดนกหรือไม่ 

 มีข่าวแล้วมีการยกระดับการป้องกันโรค เลือกซ้ือสินค้าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า 

 มีข่าวแต่ยังซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีมาตรการยกระดับการป้องกันโรค 

3.3 มีโอกาสที่คนงานไปสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัวหรือไม่ 

 คนงานมีโอกาสสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว หรือ น าอาหารเข้ามาเอง 
 คนงานไม่มีโอกาสสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว หรือประกอบอาหารมื้อเย็นมีระยะพัก 1 คืน 

และมีการอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าโรงเรือน 
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2.3 มาตรการในการลดเชื้อในห้องคนขับรถเป็นเท่าไร 

 1. มีการท าความสะอาดภายในห้องโดยสารของคนขับรถ และไม่มีอุปกรณ์ท่ีไม่จ าเป็นในห้อง
โดยสาร 

 2. มีการใช้รังสียูวี (UV) ฆ่าเชื้อตามเวลาที่ก าหนด โดยให้แน่ใจว่าทั่วถึงจุดอับด้วย และ/หรือพ่น
ด้วยแอลกอฮอล์ 70 % หรือ เช็ดให้สะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 

 3. มีการเปลี่ยนผ้ายางรองพ้ืนส าหรับคนขับรถ หรือ ปูกระดาษทับผ้ายางหรือใช้วัสดุคลุมผ้ายาง
รองพ้ืนนั้น มีการทวนสอบกระบวนการปฏิบัติว่าสามารถท าได้ถูกต้อง (เช่น คนขับรถต้องลง
จากรถก่อนเปลี่ยนผ้ายางตามข้อ 3 และฆ่าเชื้อตามข้อ 2) 
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อาหารคน 

3.1 เนื้อสัตว์ดิบที่น ามาประกอบอาหารคนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 3.2 การจัดการเมื่อทราบข่าว
การระบาดของไข้หวัดนก --> 3.3 คนงานไปสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว --> คนงานเข้าฟาร์ม 

3.1 โอกาสที่เนื้อสัตว์ดิบที่น ามาประกอบอาหารคนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 ตลาดนัด รถเร่ 
 ตลาดสด 
 ห้างสรรพสินค้า และ/หรือ สถานที่ท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

3.2 มีการจัดการการซื้อเนื้อสัตว์เมื่อทราบข่าวการระบาดของไข้หวัดนกหรือไม่ 

 มีข่าวแล้วมีการยกระดับการป้องกันโรค เลือกซ้ือสินค้าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า 

 มีข่าวแต่ยังซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีมาตรการยกระดับการป้องกันโรค 

3.3 มีโอกาสที่คนงานไปสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัวหรือไม่ 

 คนงานมีโอกาสสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว หรือ น าอาหารเข้ามาเอง 
 คนงานไม่มีโอกาสสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว หรือประกอบอาหารมื้อเย็นมีระยะพัก 1 คืน 

และมีการอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าโรงเรือน 
 

  



28
คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก
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นก 

(ก) 4.1 นกน้ าหรือนกปากห่างมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 4.3 โอกาสที่นกน้ าหรือนกปากห่างบินเข้าฟาร์ม 
--> 4.5 มาตรการกันนก + 4.6 ประตูโรงเรือน --> นกเข้าโรงเรือน 

(ข) 4.2 นกธรรมชาติ มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 4.4 โอกาสที่นกธรรมชาติ บินเข้าฟาร์ม + 4.5 มาตรการ
กันนก + 4.6 ประตูโรงเรือน --> นกเข้าโรงเรือน 
4.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกน้ า หรือนกปากห่าง ที่มาจากประเทศใกล้เคียงเป็นเท่าไร 

 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค AI ภายใน 1 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 4-10 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มามากกว่า 10 ปี 

 

ประเทศใกล้เคียงได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

4.2 โอกาสที่นกน้ า หรือนกปากห่าง บินเข้าบริเวณฟาร์มเป็นเท่าไร 

 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตรรอบ

ฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบ

ฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบ

ฟาร์ม 
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4.3 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

4.4 โอกาสที่นกธรรมชาติ (ยกเว้น นกน้ าและนกปากห่าง) บินเข้าบริเวณฟาร์มเป็นเท่าไร 

 ภายในบริเวณฟาร์มมีสิ่งดังต่อไปนี้ 
 1. มีรังนก หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของนก และ/หรือ มีวัชพืชที่สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ

นก 
 2. โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันนก 

และ/หรือท่ีนกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3.  ไมมี่การจัดการเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. แหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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นก 

(ก) 4.1 นกน้ าหรือนกปากห่างมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 4.3 โอกาสที่นกน้ าหรือนกปากห่างบินเข้าฟาร์ม 
--> 4.5 มาตรการกันนก + 4.6 ประตูโรงเรือน --> นกเข้าโรงเรือน 

(ข) 4.2 นกธรรมชาติ มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 4.4 โอกาสที่นกธรรมชาติ บินเข้าฟาร์ม + 4.5 มาตรการ
กันนก + 4.6 ประตูโรงเรือน --> นกเข้าโรงเรือน 
4.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกน้ า หรือนกปากห่าง ที่มาจากประเทศใกล้เคียงเป็นเท่าไร 

 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค AI ภายใน 1 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 4-10 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มามากกว่า 10 ปี 

 

ประเทศใกล้เคียงได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

4.2 โอกาสที่นกน้ า หรือนกปากห่าง บินเข้าบริเวณฟาร์มเป็นเท่าไร 

 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตรรอบ

ฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบ

ฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบ

ฟาร์ม 
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4.3 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

4.4 โอกาสที่นกธรรมชาติ (ยกเว้น นกน้ าและนกปากห่าง) บินเข้าบริเวณฟาร์มเป็นเท่าไร 

 ภายในบริเวณฟาร์มมีสิ่งดังต่อไปนี้ 
 1. มีรังนก หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของนก และ/หรือ มีวัชพืชที่สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ

นก 
 2. โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันนก 

และ/หรือท่ีนกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3.  ไมมี่การจัดการเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. แหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
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4.5 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง และ
นกธรรมชาติ เข้าสู่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ในการป้องกันนก เช่น ตาข่าย ปิดแนวชายคาโรงเรือนและบริเวณท่ีนกสามารถ
เกาะหรือท ารัง 

 2. อุปกรณ์ป้องกันนกมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี 
 3. มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

4.6 ประตูอาคารโรงเรือนสามารถป้องกันนกเข้าได้หรือไม่ 

 1. ประตู 2 ชั้น 
 2. ประตูปิดได้เอง เมื่อผ่านการเปิด อย่างน้อย 1 ประตู 
 3. สามารถพิสูจน์ได้ว่าประตูทุกบานปิดเองได้ทุกครั้ง  
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สัตว์เลี้ยง 

5.1 สัตว์เลี้ยง (สุนัขเลี้ยง/สุนัขจร/แมวเลี้ยง/แมวจร) มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 5.2 มาตรการกันสุนัข
เข้าฟาร์ม เช่น รั้ว + 5.3 มาตรการกันแมวเข้าฟาร์ม--> 5.4 ประตูโรงเรือน --> สัตว์เลี้ยงเข้าโรงเรือน 

5.1 โอกาสที่สัตว์เลี้ยงมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดนก (โดยพิจารณาจากท่ีตั้งของฟาร์มว่าอยู่ในพ้ืนที่
เสี่ยง ซึ่งสุนัขอาจน าเชื้อเข้ามาสู่ฟาร์ม กรณีบ้านที่อยู่ต าบลเดียวกัน หรือถ้าอยู่ขอบต าบลให้หมายถึงต าบล
ใกล้เคียงด้วย) เป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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4.5 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง และ
นกธรรมชาติ เข้าสู่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ในการป้องกันนก เช่น ตาข่าย ปิดแนวชายคาโรงเรือนและบริเวณท่ีนกสามารถ
เกาะหรือท ารัง 

 2. อุปกรณ์ป้องกันนกมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี 
 3. มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

4.6 ประตูอาคารโรงเรือนสามารถป้องกันนกเข้าได้หรือไม่ 

 1. ประตู 2 ชั้น 
 2. ประตูปิดได้เอง เมื่อผ่านการเปิด อย่างน้อย 1 ประตู 
 3. สามารถพิสูจน์ได้ว่าประตูทุกบานปิดเองได้ทุกครั้ง  
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สัตว์เลี้ยง 

5.1 สัตว์เลี้ยง (สุนัขเลี้ยง/สุนัขจร/แมวเลี้ยง/แมวจร) มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 5.2 มาตรการกันสุนัข
เข้าฟาร์ม เช่น รั้ว + 5.3 มาตรการกันแมวเข้าฟาร์ม--> 5.4 ประตูโรงเรือน --> สัตว์เลี้ยงเข้าโรงเรือน 

5.1 โอกาสที่สัตว์เลี้ยงมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดนก (โดยพิจารณาจากท่ีตั้งของฟาร์มว่าอยู่ในพ้ืนที่
เสี่ยง ซึ่งสุนัขอาจน าเชื้อเข้ามาสู่ฟาร์ม กรณีบ้านที่อยู่ต าบลเดียวกัน หรือถ้าอยู่ขอบต าบลให้หมายถึงต าบล
ใกล้เคียงด้วย) เป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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5.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันสุนัขเป็นเท่าไร (ความสมบูรณ์ของรั้ว และร่องรอยการเข้ามาของ
สุนัข) 

 1. พบสุนัขในบริเวณฟาร์ม  
 2. รั้วรอบฟาร์มมีสภาพไม่สมบูรณ์ สุนัขผ่านเข้ามาได้ 
 3. มีแหล่งอาหารหรือสิ่งดึงดูดให้สุนัขเข้ามาในบริเวณฟาร์ม 
 4. พิจารณาแล้วไม่มีโอกาสที่สุนัขจะเข้ามาได้ 
หมายเหตุ: บริเวณฟาร์ม หมายถึง พ้ืนที่ในเขตรั้วฟาร์มที่ประกอบด้วย พื้นที่การเลี้ยงสัตว์ บ้านพักพนักงาน 
และอาคารส านักงาน 

5.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันแมวเป็นเท่าไร (การพบแมวจรและแมวเลี้ยง) 

 พบแมวในบริเวณฟาร์ม  
 พบแมวเลี้ยง (สภาพดีมีความคุ้นเคยกับบ้าน) ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม และพบมีสิ่งดึงดูด

แมวเข้าฟาร์ม 
 พบแมวเลี้ยง (สภาพดีมีความคุ้นเคยกับบ้าน) ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม และไม่มีสิ่งดึงดูดแมว

เข้าฟาร์ม 
 ไม่พบแมวในบ้านเรือนในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบฟาร์มและไม่มีสิ่งดึงดูดแมวเข้าฟาร์ม 
หมายเหตุ: บริเวณฟาร์ม หมายถึง พื้นที่ในเขตรั้วฟาร์มที่ประกอบด้วย พื้นที่การเลี้ยงสัตว์ บ้านพักพนักงาน 
และอาคารส านักงาน 

5.4 ประตูโรงเรือนป้องกันสุนัขหรือแมวเข้าโรงเรือนได้หรือไม่ 

 1. ประตู 2 ชั้น 
 2. ประตูปิดได้เอง เมื่อผ่านการเปิด อย่างน้อย 1 ประตู 
 3. สามารถพิสูจน์ได้ว่าประตูทุกบานปิดเองได้ทุกครั้ง 
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อาหารสัตว์ 

(ก) 14.1 โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก + 14.2 ระบบการผลิตมีมาตรฐาน --> 14.5 การ
ขนส่งอาหารถุงมีการปนเปื้อนเชื้อ --> 14.6 มาตรการลดเชื้อ -->ฟาร์ม 

(ข) 14.1 โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก + 14.2 ระบบการผลิตมีมาตรฐาน --> 14.4 การ
ขนส่งอาหาร bulk มีการปนเปื้อนเชื้อ --> มาตรการลดเชื้อ (พาหนะ) -->ฟาร์ม 

14.1 โอกาสที่โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม/โรงงานอาหารสัตว์ บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด 

(เขต 6, 1) ในระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนว
ชายแดน (25 จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานทีม่ีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

14.2 โรงงานผลิตอาหารสัตว์มีระบบมาตรฐานหรือไม่ 

 มีระบบรับรองมาตรฐาน HACCP 

14.3 ชนิดอาหารที่ฟาร์มใช้ 

 อาหารถุงและอาหาร bulk 
 อาหาร bulk 
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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5.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันสุนัขเป็นเท่าไร (ความสมบูรณ์ของรั้ว และร่องรอยการเข้ามาของ
สุนัข) 

 1. พบสุนัขในบริเวณฟาร์ม  
 2. รั้วรอบฟาร์มมีสภาพไม่สมบูรณ์ สุนัขผ่านเข้ามาได้ 
 3. มีแหล่งอาหารหรือสิ่งดึงดูดให้สุนัขเข้ามาในบริเวณฟาร์ม 
 4. พิจารณาแล้วไม่มีโอกาสที่สุนัขจะเข้ามาได้ 
หมายเหตุ: บริเวณฟาร์ม หมายถึง พ้ืนที่ในเขตรั้วฟาร์มที่ประกอบด้วย พื้นที่การเลี้ยงสัตว์ บ้านพักพนักงาน 
และอาคารส านักงาน 

5.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันแมวเป็นเท่าไร (การพบแมวจรและแมวเลี้ยง) 

 พบแมวในบริเวณฟาร์ม  
 พบแมวเลี้ยง (สภาพดีมีความคุ้นเคยกับบ้าน) ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม และพบมีสิ่งดึงดูด

แมวเข้าฟาร์ม 
 พบแมวเลี้ยง (สภาพดีมีความคุ้นเคยกับบ้าน) ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม และไม่มีสิ่งดึงดูดแมว

เข้าฟาร์ม 
 ไม่พบแมวในบ้านเรือนในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบฟาร์มและไม่มีสิ่งดึงดูดแมวเข้าฟาร์ม 
หมายเหตุ: บริเวณฟาร์ม หมายถึง พื้นที่ในเขตรั้วฟาร์มที่ประกอบด้วย พื้นที่การเลี้ยงสัตว์ บ้านพักพนักงาน 
และอาคารส านักงาน 

5.4 ประตูโรงเรือนป้องกันสุนัขหรือแมวเข้าโรงเรือนได้หรือไม่ 

 1. ประตู 2 ชั้น 
 2. ประตูปิดได้เอง เมื่อผ่านการเปิด อย่างน้อย 1 ประตู 
 3. สามารถพิสูจน์ได้ว่าประตูทุกบานปิดเองได้ทุกครั้ง 

 

  

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 

 

33 

อาหารสัตว์ 

(ก) 14.1 โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก + 14.2 ระบบการผลิตมีมาตรฐาน --> 14.5 การ
ขนส่งอาหารถุงมีการปนเปื้อนเชื้อ --> 14.6 มาตรการลดเชื้อ -->ฟาร์ม 

(ข) 14.1 โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก + 14.2 ระบบการผลิตมีมาตรฐาน --> 14.4 การ
ขนส่งอาหาร bulk มีการปนเปื้อนเชื้อ --> มาตรการลดเชื้อ (พาหนะ) -->ฟาร์ม 

14.1 โอกาสที่โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม/โรงงานอาหารสัตว์ บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด 

(เขต 6, 1) ในระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนว
ชายแดน (25 จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานทีม่ีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

14.2 โรงงานผลิตอาหารสัตว์มีระบบมาตรฐานหรือไม่ 

 มีระบบรับรองมาตรฐาน HACCP 

14.3 ชนิดอาหารที่ฟาร์มใช้ 

 อาหารถุงและอาหาร bulk 
 อาหาร bulk 
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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14.4 โอกาสที่รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถ bulk หรือ รถไซโล) จากโรงงานอาหารสัตว์ไปฟาร์มผ่านเส้นทางเสี่ยง
ต่อการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 1. มีระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS เพ่ือให้แน่ใจว่ารถแล่นผ่านบริเวณท่ีก าหนด 
 2. มีการตรวจสอบว่า GPS ใช้งานได้จริง 
 3. ไม่ผ่านเส้นทางท่ีมีการระบาดของไข้หวัดนก (ให้แนบหลักฐานเส้นทาง หรือมีไฟล์เส้นทางให้

ตรวจสอบ) 
 4. ตรวจสอบเส้นทางเป็นประจ าว่าปฏิบัติตามระเบียบ 

14.5 โอกาสที่การขนส่งอาหารถุงจากโรงงานอาหารสัตว์ไปยังฟาร์มผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อ
ไข้หวัดนกเป็นเท่าไร (ไม่ใช้อาหารถุง ข้ามข้อนี้) 

 1. มีผ้าใบปิดมิดชิด 
 2. มีระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS  
 3. ไม่ผ่านเส้นทางที่มีการระบาดของไข้หวัดนก 
หมายเหตุ: ระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS เพราะไม่แน่ใจว่ารถแล่นผ่านบริเวณที่ก าหนดหรือไม่ หรือไปแวะที่

อ่ืน 

14.6 ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการน าเข้าเชื้อทางอาหารไก่เป็นเท่าไร (อาหารถุง) (ไม่ใช้อาหารถุง ให้
ข้ามข้อนี้) 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อด้วยการรมควัน ความถี่ของถุงอาหารที่น าเข้าโรงเรือน  
 2. มีการสุ่มตัวอย่างผิวถุงอาหารอย่างเหมาะสม 
 3. มีการ validate การฆ่าเชื้ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

TVC < 700 cfu ต่อกรัม 
  

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
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แกลบ 

15.1 แหล่งที่มาของแกลบมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 15.2 มาตรการในการฆ่าเชื้อในแกลบ 

15.1 โอกาสที่แหล่งที่มาของแกลบมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงสีหรือที่เก็บแกลบที่ใช้ในฟาร์มอยู่ใกล้กสถานที่ดังต่อไปนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม/โรงสี/ที่เก็บแกลบ บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด 

(เขต 6, 1) ในระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนว
ชายแดน (25 จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

15.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อในแกลบเป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ด้วยการรมควัน หรือ ฆ่าเชื้อ ที่สามารถแทรกซึมลึกลงไป
ถึงชั้นแกลบได้และความถี่ของแกลบที่น าเข้าโรงเรือน  

 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม 
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

TVC <700 cfu ต่อกรัม 
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14.4 โอกาสที่รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถ bulk หรือ รถไซโล) จากโรงงานอาหารสัตว์ไปฟาร์มผ่านเส้นทางเสี่ยง
ต่อการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 1. มีระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS เพ่ือให้แน่ใจว่ารถแล่นผ่านบริเวณท่ีก าหนด 
 2. มีการตรวจสอบว่า GPS ใช้งานได้จริง 
 3. ไม่ผ่านเส้นทางท่ีมีการระบาดของไข้หวัดนก (ให้แนบหลักฐานเส้นทาง หรือมีไฟล์เส้นทางให้

ตรวจสอบ) 
 4. ตรวจสอบเส้นทางเป็นประจ าว่าปฏิบัติตามระเบียบ 

14.5 โอกาสที่การขนส่งอาหารถุงจากโรงงานอาหารสัตว์ไปยังฟาร์มผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อ
ไข้หวัดนกเป็นเท่าไร (ไม่ใช้อาหารถุง ข้ามข้อนี้) 

 1. มีผ้าใบปิดมิดชิด 
 2. มีระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS  
 3. ไม่ผ่านเส้นทางที่มีการระบาดของไข้หวัดนก 
หมายเหตุ: ระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS เพราะไม่แน่ใจว่ารถแล่นผ่านบริเวณที่ก าหนดหรือไม่ หรือไปแวะที่

อ่ืน 

14.6 ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการน าเข้าเชื้อทางอาหารไก่เป็นเท่าไร (อาหารถุง) (ไม่ใช้อาหารถุง ให้
ข้ามข้อนี้) 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อด้วยการรมควัน ความถี่ของถุงอาหารที่น าเข้าโรงเรือน  
 2. มีการสุ่มตัวอย่างผิวถุงอาหารอย่างเหมาะสม 
 3. มีการ validate การฆ่าเชื้ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

TVC < 700 cfu ต่อกรัม 
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แกลบ 

15.1 แหล่งที่มาของแกลบมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 15.2 มาตรการในการฆ่าเชื้อในแกลบ 

15.1 โอกาสที่แหล่งที่มาของแกลบมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงสีหรือที่เก็บแกลบที่ใช้ในฟาร์มอยู่ใกล้กสถานที่ดังต่อไปนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม/โรงสี/ที่เก็บแกลบ บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด 

(เขต 6, 1) ในระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนว
ชายแดน (25 จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

15.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อในแกลบเป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ด้วยการรมควัน หรือ ฆ่าเชื้อ ที่สามารถแทรกซึมลึกลงไป
ถึงชั้นแกลบได้และความถี่ของแกลบที่น าเข้าโรงเรือน  

 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม 
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

TVC <700 cfu ต่อกรัม 
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แมลงวัน 

6.1 แมลงวัน --> 6.2 มาตรการควบคุม --> แมลงวันเข้าโรงเรือน 

6.1 โอกาสที่แหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงวันมีความเสี่ยงต่อการมีไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

6.2 ประสิทธิภาพของการควบคุมแมลงวันเป็นอย่างไร 

 1. มีแผนด าเนินการที่ครอบคลุม ประกอบด้วย มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมแมลงวัน 
และการบันทึกการควบคุมแมลงวัน  

 2. มีการปฏิบัติตามแผน 
 3. มีการตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผล

การควบคุมแมลงวัน  
 4. แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติตามแผนแล้ว 
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หน ู

7.1 หนูจากนอกฟาร์ม--> 7.2 มาตรการควบคุม + 7.3 ประตูโรงเรือน 

7.1 โอกาสที่แหล่งที่อยู่ของหนูมีความเสี่ยงต่อการมีไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 45 เมตร) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

7.2 ประสิทธิภาพของการควบคุมหนูเป็นเท่าไร 

 1. มีแผนด าเนินการที่ครอบคลุม ประกอบด้วย มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมหนู และ
การบันทึกการควบคุมหนู 

 2. มีการปฏิบัติตามแผน 
 3. มีการตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผล

การควบคุมหนู  
 4. แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติตามแผนแล้ว 

7.3 มีสิ่งกีดขวางป้องกันหนูเข้าสู่โรงเรือนได้จริงหรือไม่ 

 มีเครื่องกีดขวางกันหนูเข้าโรงเรือนได้จริง 
 ไม่มีเครื่องกีดขวางกันหนูเข้าโรงเรือนได้จริง 



37
คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก

สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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แมลงวัน 

6.1 แมลงวัน --> 6.2 มาตรการควบคุม --> แมลงวันเข้าโรงเรือน 

6.1 โอกาสที่แหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงวันมีความเสี่ยงต่อการมีไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

6.2 ประสิทธิภาพของการควบคุมแมลงวันเป็นอย่างไร 

 1. มีแผนด าเนินการที่ครอบคลุม ประกอบด้วย มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมแมลงวัน 
และการบันทึกการควบคุมแมลงวัน  

 2. มีการปฏิบัติตามแผน 
 3. มีการตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผล

การควบคุมแมลงวัน  
 4. แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติตามแผนแล้ว 
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หน ู

7.1 หนูจากนอกฟาร์ม--> 7.2 มาตรการควบคุม + 7.3 ประตูโรงเรือน 

7.1 โอกาสที่แหล่งที่อยู่ของหนูมีความเสี่ยงต่อการมีไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 45 เมตร) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

7.2 ประสิทธิภาพของการควบคุมหนูเป็นเท่าไร 

 1. มีแผนด าเนินการที่ครอบคลุม ประกอบด้วย มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมหนู และ
การบันทึกการควบคุมหนู 

 2. มีการปฏิบัติตามแผน 
 3. มีการตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผล

การควบคุมหนู  
 4. แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติตามแผนแล้ว 

7.3 มีสิ่งกีดขวางป้องกันหนูเข้าสู่โรงเรือนได้จริงหรือไม่ 

 มีเครื่องกีดขวางกันหนูเข้าโรงเรือนได้จริง 
 ไม่มีเครื่องกีดขวางกันหนูเข้าโรงเรือนได้จริง 
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น้ า 

8.1 พ้ืนที่ตั้งของฟาร์ม --> 8.2 มีมาตรการป้องกันนกสัมผัสน้ าใช้ของฟาร์ม (แท็งก์น้ า) --> 8.3 มาตรการใน
การฆ่าเชื้อไข้หวัดนกในน้ า --> โรงเรือน 

8.1 โอกาสที่แหล่งน้ าใช้และน้ าบริโภคในฟาร์มตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 แหล่งน้ าส าหรับใช้และบริโภคในฟาร์มอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ (ภายในรัศมี 5 
กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน
ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไกช่น ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 เป็นน้ าใต้ดินที่มีความลึกมากกว่า 50 เมตร 

8.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันนกท่ีแท็งก์น้ าเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ในการป้องกันนก เช่น ที่ปิดฝาแท็งก์น้ า 
 2. อุปกรณ์ป้องกันนกมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี 
 3. มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
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8.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อไข้หวัดนกในน้ าใช้ในฟาร์มเป็นเท่าไร 

 1. มีการตรวจสอบปริมาณคลอรีน หรือสารเคมีอ่ืน ๆ ที่ใช้ ที่ปลายน้ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 

 2. ระดับความเข้มข้นของคลอรีนอิสระที่ปลายท่อไม่ต่ ากว่า 0.5 ppm หรือคลอรีนไดออกไซด์ 
ให้ระดับคลอรีนไดออกไซด์ส่วนปลายท่อไม่ต่ ากว่า 0.3 ppm หรือเป็นการฆ่าเชื้อด้วยวิธี
อ่ืน ให้ดูตามข้อก าหนดตามค าแนะน าของผู้ผลิต  

 3. ผลตรวจคุณภาพน้ าที่ใช้ในฟาร์ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 6908-2553 โดย
ก าหนดคุณลักษณะทางจุลินทรีย์ ดังนี้ Standard plate count ไม่เกิน 500 โคโลนี/ 
cm3, Most probable number of Coliform organism (MPN) น้อยกว่า 2.2 / cm3 
และต้องไม่มี E. coli และ Salmonella spp. (ตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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น้ า 

8.1 พ้ืนที่ตั้งของฟาร์ม --> 8.2 มีมาตรการป้องกันนกสัมผัสน้ าใช้ของฟาร์ม (แท็งก์น้ า) --> 8.3 มาตรการใน
การฆ่าเชื้อไข้หวัดนกในน้ า --> โรงเรือน 

8.1 โอกาสที่แหล่งน้ าใช้และน้ าบริโภคในฟาร์มตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 แหล่งน้ าส าหรับใช้และบริโภคในฟาร์มอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ (ภายในรัศมี 5 
กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน
ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไกช่น ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 เป็นน้ าใต้ดินที่มีความลึกมากกว่า 50 เมตร 

8.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันนกท่ีแท็งก์น้ าเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ในการป้องกันนก เช่น ที่ปิดฝาแท็งก์น้ า 
 2. อุปกรณ์ป้องกันนกมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี 
 3. มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
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8.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อไข้หวัดนกในน้ าใช้ในฟาร์มเป็นเท่าไร 

 1. มีการตรวจสอบปริมาณคลอรีน หรือสารเคมีอ่ืน ๆ ที่ใช้ ที่ปลายน้ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง 

 2. ระดับความเข้มข้นของคลอรีนอิสระที่ปลายท่อไม่ต่ ากว่า 0.5 ppm หรือคลอรีนไดออกไซด์ 
ให้ระดับคลอรีนไดออกไซด์ส่วนปลายท่อไม่ต่ ากว่า 0.3 ppm หรือเป็นการฆ่าเชื้อด้วยวิธี
อ่ืน ให้ดูตามข้อก าหนดตามค าแนะน าของผู้ผลิต  

 3. ผลตรวจคุณภาพน้ าที่ใช้ในฟาร์ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 6908-2553 โดย
ก าหนดคุณลักษณะทางจุลินทรีย์ ดังนี้ Standard plate count ไม่เกิน 500 โคโลนี/ 
cm3, Most probable number of Coliform organism (MPN) น้อยกว่า 2.2 / cm3 
และต้องไม่มี E. coli และ Salmonella spp. (ตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
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อากาศ 

9.1 ที่ตั้งของฟาร์มอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก --> 9.2 โอกาสที่ฟาร์มจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกผ่าน
ทางอากาศ 

9.1 โอกาสที่ฟาร์มตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 
1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน
ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

9.2 โอกาสที่ฟาร์มจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกผ่านทางอากาศเป็นเท่าไร 

 อยู่ในรัศมีน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 กม.จากจุดเกิดโรค 
 อยู่ห่างมากกว่า 1 กม. 
หมายเหตุ: จุดเกิดโรคตามประกาศของกรมปศุสัตว์ 
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ทางระบายน้ า 

10.1 ที่ตั้งฟาร์ม --> 10.2 มีโอกาสเกิดน้ าท่วมขัง --> หยุดการเลี้ยง 

10.1 ที่ตั้งฟาร์ม --> 10.3 มีการเชื่อมต่อกับฟาร์มอ่ืน แหล่งน้ าสาธารณะ --> 10.4 เข้าส่วนเลี้ยงสัตว์ปีก 

10.1 โอกาสที่ฟาร์มตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงการระบาดของไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 
1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน
ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

10.2 เคยมีเหตุการณ์น้ าท่วมฟาร์มหรือไม่ 

 เมื่อเกิดน้ าท่วมต้องมีการย้าย หรือหยุดการเลี้ยงในรอบนั้น ต้องยกเลิกการรับรอง และต้องยื่น
ขอรับรองใหม่ 

 ไม่เคยมีเหตุการณ์น้ าท่วม 

10.3 ทางระบายน้ าหรือของเสีย มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะหรือไม่ 

 มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
 ไม่มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

 



41
คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก

สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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อากาศ 

9.1 ที่ตั้งของฟาร์มอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก --> 9.2 โอกาสที่ฟาร์มจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกผ่าน
ทางอากาศ 

9.1 โอกาสที่ฟาร์มตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 
1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน
ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

9.2 โอกาสที่ฟาร์มจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกผ่านทางอากาศเป็นเท่าไร 

 อยู่ในรัศมีน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 กม.จากจุดเกิดโรค 
 อยู่ห่างมากกว่า 1 กม. 
หมายเหตุ: จุดเกิดโรคตามประกาศของกรมปศุสัตว์ 
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ทางระบายน้ า 

10.1 ที่ตั้งฟาร์ม --> 10.2 มีโอกาสเกิดน้ าท่วมขัง --> หยุดการเลี้ยง 

10.1 ที่ตั้งฟาร์ม --> 10.3 มีการเชื่อมต่อกับฟาร์มอ่ืน แหล่งน้ าสาธารณะ --> 10.4 เข้าส่วนเลี้ยงสัตว์ปีก 

10.1 โอกาสที่ฟาร์มตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงการระบาดของไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 
1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน
ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

10.2 เคยมีเหตุการณ์น้ าท่วมฟาร์มหรือไม่ 

 เมื่อเกิดน้ าท่วมต้องมีการย้าย หรือหยุดการเลี้ยงในรอบนั้น ต้องยกเลิกการรับรอง และต้องยื่น
ขอรับรองใหม่ 

 ไม่เคยมีเหตุการณ์น้ าท่วม 

10.3 ทางระบายน้ าหรือของเสีย มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะหรือไม่ 

 มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
 ไม่มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
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10.4 โอกาสน้ าเอ่อเข้ารางระบายน้ าของฟาร์ม หรือเข้าพ้ืนที่ฟาร์ม แต่ไม่ต้องย้ายไก่ ระบบยังด าเนินการได้เป็น
เท่าไร 

 1. ที่ตั้งโรงเรือนและฟาร์มต่ ากว่าพื้นท่ีโดยรอบ หรือไม่มีวิธีป้องกันไม่ให้น้ าไหลเข้าฟาร์ม 
 2. โอกาสที่น้ าจากภายนอกไหลเข้ามาในฟาร์มและท่วมขังในรัศมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เมตร

จากโรงเรือน 
 3. ท่วมขังทางสัญจรในฟาร์ม 
หมายเหตุ: ต้องมีคู่มือส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีน้ าท่วมก่อนได้รับการรับรอง  
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อุปกรณ์ล้างน้ าได้ 

11.1 วัสดุอุปกรณ์มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 11.2 มีการใช้งานร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน --> 11.3 
ประสิทธิภาพของน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับวัสดุอุปกรณ์ --> 11.4 มาตรการลดเชื้อ --> น ามาใช้ในฟาร์ม 

11.1 โอกาสที่วัสดุอุปกรณ์มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเรือนสัตว์ปีกมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

11.2 วัสดุอุปกรณ์มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรือไม่ 

 มีการใช้งานวัสดุอปกรณ์ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน เช่น แผงไข่ พาเลท กล่องพลาสติกใส่ลูกไก่ 
เป็นต้น 

 ไม่มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรืออุปกรณ์ที่ซื้อเข้ามาใหม่ 
หมายเหตุ: 
ก. ของใช้ร่วมกัน เช่น แผงไข่ พาเลท กล่องพลาสติกใส่ลูกไก่ 
ข. ของที่ซื้อเข้ามาใหม่ เช่น ถาดเกิด กล่องกระดาษ กระดาษรองกล่อง 
  



43
คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก

สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 

 

42 

10.4 โอกาสน้ าเอ่อเข้ารางระบายน้ าของฟาร์ม หรือเข้าพ้ืนที่ฟาร์ม แต่ไม่ต้องย้ายไก่ ระบบยังด าเนินการได้เป็น
เท่าไร 

 1. ที่ตั้งโรงเรือนและฟาร์มต่ ากว่าพื้นท่ีโดยรอบ หรือไม่มีวิธีป้องกันไม่ให้น้ าไหลเข้าฟาร์ม 
 2. โอกาสที่น้ าจากภายนอกไหลเข้ามาในฟาร์มและท่วมขังในรัศมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เมตร

จากโรงเรือน 
 3. ท่วมขังทางสัญจรในฟาร์ม 
หมายเหตุ: ต้องมีคู่มือส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีน้ าท่วมก่อนได้รับการรับรอง  
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11.3 ชนิดของน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับวัสดุอุปกรณ์ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือไม่ 

 ประเภทของยาฆ่าเชื้อที่ใช้เป็นน้ ายาฆ่าเชื้อที่ระบุความเข้มข้น และระยะเวลาสัมผัส ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ว่า ใช้ส าหรับสามารถฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ หรือเป็นยาฆ่าเชื้อประเภท
อ่ืนที่มีหลักฐานยืนยันว่าฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ 

 ไม่ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 

11.4 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อส าหรับอุปกรณ์เป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ความถี่ของอุปกรณ์ที่น าเข้าโรงเรือน  
 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม  
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. มีผลการตรวจไม่เกินค่ามาตรฐาน TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว และหากมีค่าเกิน

มาตรฐานมีหลักฐานยืนยันการแก้ไข 
 ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และการตรวจหน้างาน 
หมายเหตุ: เน้นสิ่งที่น าเข้าโรงเรือนและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของพนักงานเลี้ยงสัตว์ปีก 
(ก) Swab test คือ การทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ใช้เพ่ือทวนสอบประสิทธิภาพการท าความสะอาด 
(cleaning validation) พ้ืนผิวสัมผัส เป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่า วัสดุอุปกรณ์มีการดูแลความสะอาดถูก
สุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้าม (ที่มา: ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร) 
(ข) วิธีการเก็บตัวอย่าง คือ swab (ป้ายเชื้อ) 1 ก้านต่อ 5 แผง ๆ ละ 1 ตารางนิ้ว รวมเป็น 1 ตัวอย่าง 
(ค) ความถี่ในการ swab (ป้ายเชื้อ) ทุก 2 สัปดาห์ 
หมายเหตุ: หากน าอุปกรณ์มาจากสถานที่ที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือสูง (11.1 = M หรือ H) ผลการประเมิน

จะไมส่ามารถลดลงเป็น Negligible ต้องเพ่ิมมาตรการ เช่น ล้างและฆ่าเชื้อ 2 รอบ เป็นต้น 
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เครื่องมือเปียกน้ าไม่ได้ 

12.1 มีการใช้เครื่องมือร่วมกับฟาร์มอ่ืนหรือไม่ --> 12.2 เครื่องมือมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 12.3 
มาตรการลดเชื้อ --> น ามาใช้ในโรงเรือน 

12.1 มีการใช้งานเครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืนหรือไม่ 

 มีการใช้งานเครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน เช่น เครื่องกกไก่ เป็นต้น 
 ไม่มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรือเครื่องมือที่ซื้อเข้ามาใหม่ 

12.2 โอกาสในการน าเครื่องมือมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 เครื่องมือที่น ามาใช้ในโรงเรือนขณะเลี้ยงสัตว์ปีกมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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11.3 ชนิดของน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับวัสดุอุปกรณ์ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือไม่ 

 ประเภทของยาฆ่าเชื้อที่ใช้เป็นน้ ายาฆ่าเชื้อที่ระบุความเข้มข้น และระยะเวลาสัมผัส ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ว่า ใช้ส าหรับสามารถฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ หรือเป็นยาฆ่าเชื้อประเภท
อ่ืนที่มีหลักฐานยืนยันว่าฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ 

 ไม่ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 

11.4 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อส าหรับอุปกรณ์เป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ความถี่ของอุปกรณ์ที่น าเข้าโรงเรือน  
 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม  
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. มีผลการตรวจไม่เกินค่ามาตรฐาน TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว และหากมีค่าเกิน

มาตรฐานมีหลักฐานยืนยันการแก้ไข 
 ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และการตรวจหน้างาน 
หมายเหตุ: เน้นสิ่งที่น าเข้าโรงเรือนและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของพนักงานเลี้ยงสัตว์ปีก 
(ก) Swab test คือ การทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ใช้เพ่ือทวนสอบประสิทธิภาพการท าความสะอาด 
(cleaning validation) พ้ืนผิวสัมผัส เป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่า วัสดุอุปกรณ์มีการดูแลความสะอาดถูก
สุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้าม (ที่มา: ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร) 
(ข) วิธีการเก็บตัวอย่าง คือ swab (ป้ายเชื้อ) 1 ก้านต่อ 5 แผง ๆ ละ 1 ตารางนิ้ว รวมเป็น 1 ตัวอย่าง 
(ค) ความถี่ในการ swab (ป้ายเชื้อ) ทุก 2 สัปดาห์ 
หมายเหตุ: หากน าอุปกรณ์มาจากสถานที่ที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือสูง (11.1 = M หรือ H) ผลการประเมิน

จะไมส่ามารถลดลงเป็น Negligible ต้องเพ่ิมมาตรการ เช่น ล้างและฆ่าเชื้อ 2 รอบ เป็นต้น 
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เครื่องมือเปียกน้ าไม่ได้ 

12.1 มีการใช้เครื่องมือร่วมกับฟาร์มอ่ืนหรือไม่ --> 12.2 เครื่องมือมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 12.3 
มาตรการลดเชื้อ --> น ามาใช้ในโรงเรือน 

12.1 มีการใช้งานเครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืนหรือไม่ 

 มีการใช้งานเครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน เช่น เครื่องกกไก่ เป็นต้น 
 ไม่มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรือเครื่องมือที่ซื้อเข้ามาใหม่ 

12.2 โอกาสในการน าเครื่องมือมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 เครื่องมือที่น ามาใช้ในโรงเรือนขณะเลี้ยงสัตว์ปีกมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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12.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อส าหรับเครื่องมือเป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ด้วยการรมควัน หรือ ยูวี (UV) หรือการท าความสะอาด
และฆ่าเชื้อ และความถ่ีของเครื่องมือที่น าเข้าโรงเรือน  

 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม 
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว 
หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่สะอาดและไม่มีโอกาสสัมผัสอินทรียสาร เช่น แว่นตา อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

สามารถฆ่าเชื้อโดยผ่านตู้ยูวีและมีระยะพักระหว่างฟาร์ม โดยมีวิธีเก็บรักษาที่ดีไม่มีการปนเปื้อน
เชื้อนานมากกว่า 72 ชั่วโมง อาจไม่ต้องด าเนินการตามข้อ 2, 3 และ 4  
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คน 

13.1 คนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 13.2 คนสัมผัสเชื้อ --> มาตรการลดเชื้อ  (13.3 ก าหนดระยะพัก
ตัว --> 13.4 ความพร้อมของอุปกรณ์ + 13.5 ระบบที่ท าให้แน่ใจว่าได้ผ่านการลดเชื้อ) --> 13.6 มาตรการลด
เชื้อหน้าโรงเรือน + 13.7 ประสิทธิภาพของการลดเชื้อ + 13.8 ประสิทธิภาพของ มาตรการลดเชื้อด้วยการ
ล้างมือ) --> คนเข้าโรงเรือน 

13.1 โอกาสที่คนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 คนที่สัมผัสโดยตรง หรือมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

กรณีท่ีคนเดียวมาจากหลายที่ เช่น นายสัตวแพทย์ไปที่ฟาร์มและโรงฟักสัตว์ปีกก่อนเข้าฟาร์ม ให้ถือว่าเป็น 1 
แห่ง โดยเลือกสถานที่มีความรุนแรงของอันตรายสูงที่สุดมาประเมิน 
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12.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อส าหรับเครื่องมือเป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ด้วยการรมควัน หรือ ยูวี (UV) หรือการท าความสะอาด
และฆ่าเชื้อ และความถ่ีของเครื่องมือที่น าเข้าโรงเรือน  

 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม 
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว 
หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่สะอาดและไม่มีโอกาสสัมผัสอินทรียสาร เช่น แว่นตา อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

สามารถฆ่าเชื้อโดยผ่านตู้ยูวีและมีระยะพักระหว่างฟาร์ม โดยมีวิธีเก็บรักษาที่ดีไม่มีการปนเปื้อน
เชื้อนานมากกว่า 72 ชั่วโมง อาจไม่ต้องด าเนินการตามข้อ 2, 3 และ 4  
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คน 

13.1 คนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 13.2 คนสัมผัสเชื้อ --> มาตรการลดเชื้อ  (13.3 ก าหนดระยะพัก
ตัว --> 13.4 ความพร้อมของอุปกรณ์ + 13.5 ระบบที่ท าให้แน่ใจว่าได้ผ่านการลดเชื้อ) --> 13.6 มาตรการลด
เชื้อหน้าโรงเรือน + 13.7 ประสิทธิภาพของการลดเชื้อ + 13.8 ประสิทธิภาพของ มาตรการลดเชื้อด้วยการ
ล้างมือ) --> คนเข้าโรงเรือน 

13.1 โอกาสที่คนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 คนที่สัมผัสโดยตรง หรือมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

กรณีท่ีคนเดียวมาจากหลายที่ เช่น นายสัตวแพทย์ไปที่ฟาร์มและโรงฟักสัตว์ปีกก่อนเข้าฟาร์ม ให้ถือว่าเป็น 1 
แห่ง โดยเลือกสถานที่มีความรุนแรงของอันตรายสูงที่สุดมาประเมิน 

 

 

 

 

 



48
คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก
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13.2 โอกาสที่คนงานจะสัมผัสเชื้อไข้หวัดนกจากนอกฟาร์มเป็นเท่าไร 

 พนักงานไม่อาศัยในฟาร์ม  
 พนักงานมีการออกนอกฟาร์มในช่วงการผลิต เช่น ในวันหยดุ สามารถไปตามท่ีต่าง ๆ ได้ตาม

พอใจ 
 พนักงานมีการออกนอกฟาร์มในช่วงการผลิต แต่ไปตามโปรแกรมที่ทางฟาร์มจัดให้  

ไม่มีโอกาสที่ไปที่เสี่ยงอ่ืน 
 พนักงานไม่มีการออกนอกฟาร์มเลยในช่วงการผลิต 

13.3 คนผ่านระยะพักตัวที่ก าหนดก่อนเข้าฟาร์มหรือไม่ 

 เกณฑ์ก าหนดระยะพักตัว 
 1. บุคคลที่มาจากพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือเขตโรคระบาด ต้องมีระยะพักตัวอย่างน้อย 

120 ชั่วโมง หรือ 5 วัน 
 2. บุคคลที่สัมผัสสัตว์ปีก หรือพบปะกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับสัตว์ปีก ขณะอยู่นอกฟาร์ม 

ต้องมีระยะพักตัวอย่างน้อย 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน 
 3. พนักงานที่ออกจากฟาร์มไปพ้ืนที่ที่ไม่มีความเสี่ยง เช่น ห้างสรรพสินค้า ต้องกลับมาพัก

ค้างคืนที่บ้านพักพนักงานฟาร์มอย่างน้อย 1 คืน 
 มีใบ declare ก าหนดระยะพักตัว 
หมายเหตุ: ข้อ 2 กรณีท่ีมีความจ าเป็นบุคคลต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่มี

อ านาจของฟาร์ม 

13.4 อุปกรณ์ในการอาบน้ ามีความพร้อมหรือไม่ 

 ห้องอาบน้ าต้องมี 
 1. ชุดส าหรับเข้าฟาร์ม (เสื้อผ้าและรองเท้า) ให้เปลี่ยนครบจ านวนคนเป็นอย่างน้อย 
 2. สบู่เหลว แชมพู ผ้าเช็ดตัว 
 3. อุปกรณ์ท าน้ าให้อุ่นที่ท างานได้ดี 
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13.5 ประสิทธิภาพของมาตรการในการลดเชื้อในคน ที่ต าแหน่งทางเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์เป็นเท่าไร 

 1.  มีระบบการจัดการลดเชื้อด้วยการอาบน้ า สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และ เปลี่ยนรองเท้า 
 2.  มีการตรวจสอบการอาบน้ าและสระผมโดยใช้คนเป็นผู้ตรวจเช่น ผมเปียก หรือ มีระบบ

การตัง้เวลาอัตโนมัติในการอาบน้ า สระผม  
 3. ระบบตามข้อ 1 และ 2 สามารถด าเนินการได้ดี หรือท าการ swab ผิวหนัง เช่น มือ/

แขน เพ่ือตรวจปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TVC) ไม่เกิน 100 cfu/cm2 เดือนละ 1 ครั้ง  
 

 4. มีการตรวจสอบการใช้งานระบบตรวจสอบตามข้อ 2 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เช่น 
การอบรมหรือย้ าเตือนพนักงาน การตรวจสอบการเบิกจ่ายสบู่เหลว การสอบถาม
พนักงานว่าตอบค าถามได้ถูกต้อง เช่น ให้อธิบายการอาบน้ าสระผมได้ตามรูปที่ปิด
ประกาศได้ เป็นต้น 

 ระหว่างเข้าตรวจสอบพบความผิดปกติของระบบ 

13.6 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อ ณ ประตูทางเข้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เป็นเท่าไร 

 1. มีอ่างจุ่มเท้าล้างสิ่งสกปรก และอ่างจุ่มเท้าใส่น้ ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับรองเท้า
ก่อนเข้าสู่ห้องหน้าโรงเรือน หรือมีการเปลี่ยนรองเท้าส าหรับใส่ในโรงเรือนโดยเฉพาะ 

 2. สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ หรือ ล้างมือด้วยสบู่ฆ่าเชื้อ 
 3. มีธรณีหรือคันกั้นแยกบริเวณก่อนเข้าสัมผัสตัวไก่ เพ่ือให้คนตระหนักถึงการแยกพ้ืนที่ 
 4. มีการเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าสัมผัสตัวไก่ และแยกพ้ืนที่เก็บรองเท้าไม่ให้มีการปนเปื้อนข้าม 

13.7 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนดีหรือไม่ 

 มีการสอบปฏิบัติจริง โดยให้คนงานท าให้ดู 
 สามารถท าได้ตามข้ันตอน และผ่านการทดสอบ 
 ไม่สามารถท าได้ สอบตก 

13.8 ประสิทธิภาพของ มาตรการลดเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนด้วยการล้างมือเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือหรือฆ่าเชื้อที่มือก่อนเข้าโรงเรือน เช่น สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ 
หรือ อ่างล้างมือและสบู่ฆ่าเชื้อ 

 2. ก าหนดให้มีการล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าสู่โรงเรือน 
 3. ท าการสุ่ม swab ผิวหนัง เช่น มือ/แขน เดือนละ 1 ครั้ง  
 4. ผลการตรวจค่า TVC ไม่เกิน 100 cfu/cm2 
 ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และการตรวจหน้างาน 
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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13.2 โอกาสที่คนงานจะสัมผัสเชื้อไข้หวัดนกจากนอกฟาร์มเป็นเท่าไร 

 พนักงานไม่อาศัยในฟาร์ม  
 พนักงานมีการออกนอกฟาร์มในช่วงการผลิต เช่น ในวันหยดุ สามารถไปตามท่ีต่าง ๆ ได้ตาม

พอใจ 
 พนักงานมีการออกนอกฟาร์มในช่วงการผลิต แต่ไปตามโปรแกรมที่ทางฟาร์มจัดให้  

ไม่มีโอกาสที่ไปที่เสี่ยงอ่ืน 
 พนักงานไม่มีการออกนอกฟาร์มเลยในช่วงการผลิต 

13.3 คนผ่านระยะพักตัวที่ก าหนดก่อนเข้าฟาร์มหรือไม่ 

 เกณฑ์ก าหนดระยะพักตัว 
 1. บุคคลที่มาจากพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือเขตโรคระบาด ต้องมีระยะพักตัวอย่างน้อย 

120 ชั่วโมง หรือ 5 วัน 
 2. บุคคลที่สัมผัสสัตว์ปีก หรือพบปะกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับสัตว์ปีก ขณะอยู่นอกฟาร์ม 

ต้องมีระยะพักตัวอย่างน้อย 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน 
 3. พนักงานที่ออกจากฟาร์มไปพ้ืนที่ที่ไม่มีความเสี่ยง เช่น ห้างสรรพสินค้า ต้องกลับมาพัก

ค้างคืนที่บ้านพักพนักงานฟาร์มอย่างน้อย 1 คืน 
 มีใบ declare ก าหนดระยะพักตัว 
หมายเหตุ: ข้อ 2 กรณีท่ีมีความจ าเป็นบุคคลต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่มี

อ านาจของฟาร์ม 

13.4 อุปกรณ์ในการอาบน้ ามีความพร้อมหรือไม่ 

 ห้องอาบน้ าต้องมี 
 1. ชุดส าหรับเข้าฟาร์ม (เสื้อผ้าและรองเท้า) ให้เปลี่ยนครบจ านวนคนเป็นอย่างน้อย 
 2. สบู่เหลว แชมพู ผ้าเช็ดตัว 
 3. อุปกรณ์ท าน้ าให้อุ่นที่ท างานได้ดี 
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13.5 ประสิทธิภาพของมาตรการในการลดเชื้อในคน ที่ต าแหน่งทางเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์เป็นเท่าไร 

 1.  มีระบบการจัดการลดเชื้อด้วยการอาบน้ า สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และ เปลี่ยนรองเท้า 
 2.  มีการตรวจสอบการอาบน้ าและสระผมโดยใช้คนเป็นผู้ตรวจเช่น ผมเปียก หรือ มีระบบ

การตัง้เวลาอัตโนมัติในการอาบน้ า สระผม  
 3. ระบบตามข้อ 1 และ 2 สามารถด าเนินการได้ดี หรือท าการ swab ผิวหนัง เช่น มือ/

แขน เพ่ือตรวจปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TVC) ไม่เกิน 100 cfu/cm2 เดือนละ 1 ครั้ง  
 

 4. มีการตรวจสอบการใช้งานระบบตรวจสอบตามข้อ 2 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เช่น 
การอบรมหรือย้ าเตือนพนักงาน การตรวจสอบการเบิกจ่ายสบู่เหลว การสอบถาม
พนักงานว่าตอบค าถามได้ถูกต้อง เช่น ให้อธิบายการอาบน้ าสระผมได้ตามรูปที่ปิด
ประกาศได้ เป็นต้น 

 ระหว่างเข้าตรวจสอบพบความผิดปกติของระบบ 

13.6 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อ ณ ประตูทางเข้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เป็นเท่าไร 

 1. มีอ่างจุ่มเท้าล้างสิ่งสกปรก และอ่างจุ่มเท้าใส่น้ ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับรองเท้า
ก่อนเข้าสู่ห้องหน้าโรงเรือน หรือมีการเปลี่ยนรองเท้าส าหรับใส่ในโรงเรือนโดยเฉพาะ 

 2. สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ หรือ ล้างมือด้วยสบู่ฆ่าเชื้อ 
 3. มีธรณีหรือคันกั้นแยกบริเวณก่อนเข้าสัมผัสตัวไก่ เพ่ือให้คนตระหนักถึงการแยกพ้ืนที่ 
 4. มีการเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าสัมผัสตัวไก่ และแยกพ้ืนที่เก็บรองเท้าไม่ให้มีการปนเปื้อนข้าม 

13.7 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนดีหรือไม่ 

 มีการสอบปฏิบัติจริง โดยให้คนงานท าให้ดู 
 สามารถท าได้ตามข้ันตอน และผ่านการทดสอบ 
 ไม่สามารถท าได้ สอบตก 

13.8 ประสิทธิภาพของ มาตรการลดเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนด้วยการล้างมือเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือหรือฆ่าเชื้อที่มือก่อนเข้าโรงเรือน เช่น สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ 
หรือ อ่างล้างมือและสบู่ฆ่าเชื้อ 

 2. ก าหนดให้มีการล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าสู่โรงเรือน 
 3. ท าการสุ่ม swab ผิวหนัง เช่น มือ/แขน เดือนละ 1 ครั้ง  
 4. ผลการตรวจค่า TVC ไม่เกิน 100 cfu/cm2 
 ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และการตรวจหน้างาน 
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คนจากนก 

(ก) 13.1.1 นกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง --> 13.1.2 โอกาสที่นกน้ าหรือนก
ปากห่างบินเข้าฟาร์ม --> 13.1.4 โอกาสคนสัมผัสนกน้ าหรือนกปากห่าง ภายในรั้วฟาร์ม --> คนเข้าโรงเรือน 

(ข) 13.1.1.1 นกธรรมชาติ (ยกเว้นนกน้ าและนกปากห่าง) --> 13.1.3 โอกาสที่นกธรรมชาติ บินเข้าฟาร์ม --> 
13.1.5 โอกาสที่คนสัมผัสนกธรรมชาติ ภายในรั้วฟาร์ม --> คนเข้าโรงเรือน 

13.1.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกน้ า หรือนกปากห่าง ที่มาจากประเทศใกล้เคียงเป็นเท่าไร 

 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค AI ภายใน 1 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 4-10 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มามากกว่า 10 ปี 

 

ประเทศใกล้เคียงได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

13.1.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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13.1.2 โอกาสที่นกน้ าหรือนกปากห่าง บินเข้าบริเวณฟาร์มเป็นเท่าไร 

 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 

กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 

กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 

กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบ

ฟาร์ม 

13.1.3 โอกาสที่จะพบนกธรรมชาติ (ยกเว้นนกน้ าและนกปากห่าง) ที่ไม่ได้เลี้ยงบินเข้าฟาร์มเป็นเท่าไร 

 ภายในบริเวณฟาร์มมีสิ่งดังต่อไปนี้ 
 1. รังนก หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของนก และ/หรือ มีวัชพืชที่สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันนก 

และ/หรือท่ีนกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3.  ไม่มีการจัดการเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. แหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
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คนจากนก 

(ก) 13.1.1 นกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง --> 13.1.2 โอกาสที่นกน้ าหรือนก
ปากห่างบินเข้าฟาร์ม --> 13.1.4 โอกาสคนสัมผัสนกน้ าหรือนกปากห่าง ภายในรั้วฟาร์ม --> คนเข้าโรงเรือน 

(ข) 13.1.1.1 นกธรรมชาติ (ยกเว้นนกน้ าและนกปากห่าง) --> 13.1.3 โอกาสที่นกธรรมชาติ บินเข้าฟาร์ม --> 
13.1.5 โอกาสที่คนสัมผัสนกธรรมชาติ ภายในรั้วฟาร์ม --> คนเข้าโรงเรือน 

13.1.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกน้ า หรือนกปากห่าง ที่มาจากประเทศใกล้เคียงเป็นเท่าไร 

 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค AI ภายใน 1 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 4-10 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มามากกว่า 10 ปี 

 

ประเทศใกล้เคียงได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

13.1.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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13.1.2 โอกาสที่นกน้ าหรือนกปากห่าง บินเข้าบริเวณฟาร์มเป็นเท่าไร 

 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 

กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 

กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 

กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบ

ฟาร์ม 

13.1.3 โอกาสที่จะพบนกธรรมชาติ (ยกเว้นนกน้ าและนกปากห่าง) ที่ไม่ได้เลี้ยงบินเข้าฟาร์มเป็นเท่าไร 

 ภายในบริเวณฟาร์มมีสิ่งดังต่อไปนี้ 
 1. รังนก หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของนก และ/หรือ มีวัชพืชที่สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันนก 

และ/หรือท่ีนกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3.  ไม่มีการจัดการเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. แหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
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13.1.4 โอกาสที่คนในฟาร์มไปสัมผัสนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง (หรือสัมผัสมูล) เป็นเท่าไร 

 คนมีหน้าที่ในโรงเรือนมีกิจกรรมใกล้ชิดกับข้อดังต่อไปนี้ 
 1. บริเวณท่ีมีรังนก หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. บริเวณใกล้โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือ

ป้องกันนก และ/หรือ ที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3. บริเวณท่ีมีเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. บริเวณท่ีมีแหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
 พบร่องรอยของนกในบริเวณที่มีกิจกรรมของคน เช่น โรงกินข้าว มีนกมากินอาหารและถ่ายไว้ 

และคนไปสัมผัสจากการเหยียบ เป็นต้น (ใช้การสัมภาษณ์และการพิจารณาหน้างาน
ประกอบ) 

13.1.5 โอกาสที่คนในฟาร์มไปสัมผัสนกธรรมชาติ ในฟาร์ม (หรือสัมผัสมูล) เป็นเท่าไร 

 คนมีหน้าที่ในโรงเรือนมีกิจกรรมใกล้ชิดกับข้อดังต่อไปนี้ 
 1. บริเวณท่ีมีรังนก หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. บริเวณใกล้โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือ

ป้องกันนก และ/หรือ ที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3. บริเวณท่ีมีเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. บริเวณท่ีมีแหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
 พบร่องรอยของนกในบริเวณที่มีกิจกรรมของคน เช่น โรงกินข้าว มีนกมากินอาหารและถ่าย

ไว้ และคนไปสัมผัสจากการเหยียบ เป็นต้น (ใช้การสัมภาษณ์และการพิจารณาหน้างาน
ประกอบ) 

  

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 

 

53 

คนจากยานพาหนะ 

เส้นทางและล้อรถที่ปนเปื้อน --> 13.2.1 คนเหยียบ + 13.2.2 มือสัมผัสรถ --> ปนเปื้อน --> รวมในคน 

13.2.1 คนมีโอกาสสัมผัสรถ (เหยียบพื้นถนนที่ใช้ร่วมกับรถ) หรือไม่ 

 ไม่มีการแยกเส้นทางระหว่างรถกับคน คนมีโอกาสเหยียบเส้นทางรถ (เหยียบพ้ืน) 
 มีการก าหนดเส้นทางแยกกันชัดเจนระหว่างรถกับทางเดินคน 

13.2.2 คนมีโอกาสสัมผัสรถ (มือ) หรือไม่ 

 1. ก าหนดคนงานขนไข่โดยเฉพาะ ไม่สัมผัสกับรถนอกฟาร์ม 
 2. ไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถ เช่น รถขนส่งลูกไก่ รถขนไข่ฟัก รถขนอาหารและเด็กประจ า

รถ เข้าโรงเรือน หรือพ้ืนที่ส่วนการเลี้ยงสัตว์ปีก 
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คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 

 

52 

13.1.4 โอกาสที่คนในฟาร์มไปสัมผัสนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง (หรือสัมผัสมูล) เป็นเท่าไร 

 คนมีหน้าที่ในโรงเรือนมีกิจกรรมใกล้ชิดกับข้อดังต่อไปนี้ 
 1. บริเวณท่ีมีรังนก หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. บริเวณใกล้โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือ

ป้องกันนก และ/หรือ ที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3. บริเวณท่ีมีเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. บริเวณท่ีมีแหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
 พบร่องรอยของนกในบริเวณที่มีกิจกรรมของคน เช่น โรงกินข้าว มีนกมากินอาหารและถ่ายไว้ 

และคนไปสัมผัสจากการเหยียบ เป็นต้น (ใช้การสัมภาษณ์และการพิจารณาหน้างาน
ประกอบ) 

13.1.5 โอกาสที่คนในฟาร์มไปสัมผัสนกธรรมชาติ ในฟาร์ม (หรือสัมผัสมูล) เป็นเท่าไร 

 คนมีหน้าที่ในโรงเรือนมีกิจกรรมใกล้ชิดกับข้อดังต่อไปนี้ 
 1. บริเวณท่ีมีรังนก หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. บริเวณใกล้โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือ

ป้องกันนก และ/หรือ ที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3. บริเวณท่ีมีเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. บริเวณท่ีมีแหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
 พบร่องรอยของนกในบริเวณที่มีกิจกรรมของคน เช่น โรงกินข้าว มีนกมากินอาหารและถ่าย

ไว้ และคนไปสัมผัสจากการเหยียบ เป็นต้น (ใช้การสัมภาษณ์และการพิจารณาหน้างาน
ประกอบ) 
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คนจากยานพาหนะ 

เส้นทางและล้อรถที่ปนเปื้อน --> 13.2.1 คนเหยียบ + 13.2.2 มือสัมผัสรถ --> ปนเปื้อน --> รวมในคน 

13.2.1 คนมีโอกาสสัมผัสรถ (เหยียบพื้นถนนที่ใช้ร่วมกับรถ) หรือไม่ 

 ไม่มีการแยกเส้นทางระหว่างรถกับคน คนมีโอกาสเหยียบเส้นทางรถ (เหยียบพ้ืน) 
 มีการก าหนดเส้นทางแยกกันชัดเจนระหว่างรถกับทางเดินคน 

13.2.2 คนมีโอกาสสัมผัสรถ (มือ) หรือไม่ 

 1. ก าหนดคนงานขนไข่โดยเฉพาะ ไม่สัมผัสกับรถนอกฟาร์ม 
 2. ไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถ เช่น รถขนส่งลูกไก่ รถขนไข่ฟัก รถขนอาหารและเด็กประจ า

รถ เข้าโรงเรือน หรือพ้ืนที่ส่วนการเลี้ยงสัตว์ปีก 
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คนจากสัตว์เลี้ยง 

13.3.1 โอกาสที่จะพบสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม (5.2 มาตรการกันสุนัขเข้าฟาร์ม เช่น รั้ว + 5.3 มาตรการกันแมวเข้า
ฟาร์ม) --> 13.3.2 โอกาสของคนสัมผัสสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม --> ปนเปื้อน --> รวมในคน 

13.3.2 มีโอกาสที่คนจะสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่หลงเข้ามาภายในเขตฟาร์มหรือไม่: หากพบสุนัขหรือแมวมีการจัดการ
แบบใด 

  จับหรืออุ้มไปนอกเขตฟาร์ม 
 ยิง หรือ ใช้อุปกรณ์เช่น ห่วงคล้อง หรือ ใช้เสียงไล่โดยที่คนไม่สัมผัสสุนัขหรือแมว 
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แบบฟอร์มรายการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ส่วนฟาร์มเป็ดพ่อแม่พันธุ์ 
 

 

สัตว์ปีกน าเข้าโรงเรือน 

ที่มาของสัตว์ปีกที่น ามาเลี้ยง 

 1. ลูกสัตว์ปีกจากฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ในประเทศ 
 2. ลูกสัตว์ปีกน าเข้าจากต่างประเทศ 
 3. ลูกสัตว์ปีกในประเทศ และลูกสัตว์ปีกน าเข้าจากต่างประเทศ 
 4. เป็ดสาว 

 

เป็ดสาว 

1.2 ฟาร์มต้นทางตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนก → 1.2 การขนส่งในช่วงมีไข้หวัดนกระบาด → 1.3 การ
ปนเปื้อนเพ่ิมเติมระหว่างขนส่งไปฟาร์ม 
ลูกเป็ดในประเทศ 

1.2 โอกาสพบการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกที่โรงฟัก → 1.2 การขนส่งในช่วงมีไข้หวัดนกระบาด → 1.3 การ
ปนเปื้อนเพ่ิมเติมระหว่างขนส่งไปฟาร์ม 
ลูกเป็ดน าเข้า 

1.1 ลูกเป็ดน าเข้าจากแหล่งที่มีการระบาดของไข้หวัดนก → 1.2 การขนส่งในช่วงมีไข้หวัดนกระบาด → 1.3 
การปนเปื้อนเพ่ิมเติมระหว่างขนส่งไปฟาร์ม 
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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คนจากสัตว์เลี้ยง 

13.3.1 โอกาสที่จะพบสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม (5.2 มาตรการกันสุนัขเข้าฟาร์ม เช่น รั้ว + 5.3 มาตรการกันแมวเข้า
ฟาร์ม) --> 13.3.2 โอกาสของคนสัมผัสสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม --> ปนเปื้อน --> รวมในคน 

13.3.2 มีโอกาสที่คนจะสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่หลงเข้ามาภายในเขตฟาร์มหรือไม่: หากพบสุนัขหรือแมวมีการจัดการ
แบบใด 

  จับหรืออุ้มไปนอกเขตฟาร์ม 
 ยิง หรือ ใช้อุปกรณ์เช่น ห่วงคล้อง หรือ ใช้เสียงไล่โดยที่คนไม่สัมผัสสุนัขหรือแมว 
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แบบฟอร์มรายการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ส่วนฟาร์มเป็ดพ่อแม่พันธุ์ 
 

 

สัตว์ปีกน าเข้าโรงเรือน 

ที่มาของสัตว์ปีกที่น ามาเลี้ยง 

 1. ลูกสัตว์ปีกจากฟาร์มปู่ย่าพันธุ์ในประเทศ 
 2. ลูกสัตว์ปีกน าเข้าจากต่างประเทศ 
 3. ลูกสัตว์ปีกในประเทศ และลูกสัตว์ปีกน าเข้าจากต่างประเทศ 
 4. เป็ดสาว 

 

เป็ดสาว 

1.2 ฟาร์มต้นทางตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนก → 1.2 การขนส่งในช่วงมีไข้หวัดนกระบาด → 1.3 การ
ปนเปื้อนเพ่ิมเติมระหว่างขนส่งไปฟาร์ม 
ลูกเป็ดในประเทศ 

1.2 โอกาสพบการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกที่โรงฟัก → 1.2 การขนส่งในช่วงมีไข้หวัดนกระบาด → 1.3 การ
ปนเปื้อนเพ่ิมเติมระหว่างขนส่งไปฟาร์ม 
ลูกเป็ดน าเข้า 

1.1 ลูกเป็ดน าเข้าจากแหล่งที่มีการระบาดของไข้หวัดนก → 1.2 การขนส่งในช่วงมีไข้หวัดนกระบาด → 1.3 
การปนเปื้อนเพ่ิมเติมระหว่างขนส่งไปฟาร์ม 
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1.4 โอกาสที่ฟาร์มเป็ดสาวต้นทางตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเป็นเท่าไร 
 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้  (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

โอกาสที่ลูกเป็ดมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกที่โรงฟัก เป็นเท่าไร 

 กระบวนการท างานในโรงฟัก 
 1. มีการฆ่าเชื้อที่เปลือกไข่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ไม่มีการสัมผัสไข่ด้วยมือหรือสิ่งปนเปื้อนหลังมีการฆ่าเชื้อ 
 3. แยกคนท างานระหว่างพ้ืนที่สะอาดและพ้ืนที่สกปรก 

โอกาสที่ลูกเป็ดน าเข้าจากประเทศที่มีการระบาดของไข้หวัดนก เป็นเท่าไร (ตอบข้อนี้ถ้าน าลูกสัตว์ปีกเข้าจาก
ต่างประเทศ) 

 แหล่งลูกเป็ดมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของ HPAI ใน 1 เดือนที่น าเข้า 
 แหล่งลูกเป็ดมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของ HPAI ใน 3 เดือนที่น าเข้า 
 แหล่งลูกเป็ดมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของ HPAI ใน 6 เดือนที่น าเข้า 
 แหล่งลูกเป็ดมาจากประเทศที่ไม่มีรายงานการระบาดของ HPAI ใน 1 ปีที่น าเข้า 
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1.5 การขนส่งในช่วงมีไข้หวัดนกระบาดหรือไม่ 
 มีการขนส่งผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ  
 ไม่มีการขนส่งผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ 

1.6 โอกาสที่การขนส่งเป็ดสาวหรือลูกเป็ดไปยังฟาร์มพ่อแม่พันธุ์มีการปนเปื้อนไข้หวัดนกเพ่ิมเท่าไร 

 1. รถระบบปิด ไม่มีปัจจัยใดที่น าเชื้อจากภายนอกเข้าสู่รถในระหว่างการขนส่งได้ 
 2. มีระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS (ให้มีหลักฐานเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่ผ่านเส้นทางเสี่ยง) 
 3. การขนส่งไม่ผ่านรัศมี 10 กิโลเมตรจากจุดที่มีการระบาดของไข้หวัดนก ตามประกาศ 

ของกรมปศุสัตว์ 
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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1.4 โอกาสที่ฟาร์มเป็ดสาวต้นทางตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเป็นเท่าไร 
 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้  (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

โอกาสที่ลูกเป็ดมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกที่โรงฟัก เป็นเท่าไร 

 กระบวนการท างานในโรงฟัก 
 1. มีการฆ่าเชื้อที่เปลือกไข่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ไม่มีการสัมผัสไข่ด้วยมือหรือสิ่งปนเปื้อนหลังมีการฆ่าเชื้อ 
 3. แยกคนท างานระหว่างพ้ืนที่สะอาดและพ้ืนที่สกปรก 

โอกาสที่ลูกเป็ดน าเข้าจากประเทศที่มีการระบาดของไข้หวัดนก เป็นเท่าไร (ตอบข้อนี้ถ้าน าลูกสัตว์ปีกเข้าจาก
ต่างประเทศ) 

 แหล่งลูกเป็ดมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของ HPAI ใน 1 เดือนที่น าเข้า 
 แหล่งลูกเป็ดมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของ HPAI ใน 3 เดือนที่น าเข้า 
 แหล่งลูกเป็ดมาจากประเทศที่มีรายงานการระบาดของ HPAI ใน 6 เดือนที่น าเข้า 
 แหล่งลูกเป็ดมาจากประเทศที่ไม่มีรายงานการระบาดของ HPAI ใน 1 ปีที่น าเข้า 
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1.5 การขนส่งในช่วงมีไข้หวัดนกระบาดหรือไม่ 
 มีการขนส่งผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ  
 ไม่มีการขนส่งผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ 

1.6 โอกาสที่การขนส่งเป็ดสาวหรือลูกเป็ดไปยังฟาร์มพ่อแม่พันธุ์มีการปนเปื้อนไข้หวัดนกเพ่ิมเท่าไร 

 1. รถระบบปิด ไม่มีปัจจัยใดที่น าเชื้อจากภายนอกเข้าสู่รถในระหว่างการขนส่งได้ 
 2. มีระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS (ให้มีหลักฐานเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่ผ่านเส้นทางเสี่ยง) 
 3. การขนส่งไม่ผ่านรัศมี 10 กิโลเมตรจากจุดที่มีการระบาดของไข้หวัดนก ตามประกาศ 

ของกรมปศุสัตว์ 
  



58
คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก
สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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ยานพาหนะ 

2.1 รถมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก → 2.2 มาตรการลดเชื้อตัวรถ (ตรวจสอบเอกสาร * ตรวจหน้างาน) + 
2.3 มาตรการลดเชื้อในห้องโดยสาร → คน 

2.1 โอกาสที่ยานพาหนะมาจากฟาร์ม โรงฟักหรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ยานพาหนะมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานทีม่ีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
หมายเหตุ: 
- ยานพาหนะ หมายถึง รถทุกชนิดที่เข้ามาในฟาร์ม เช่น รถบรรทุกอาหารสัตว์ รถขนไข่ รถส่วนบุคคล 
- ที่มาของยานพาหนะ คือ มาจากจุดที่มีการจอด ไม่นับรวมที่ขับรถผ่าน 
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2.2 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อยานพาหนะก่อนเข้าฟาร์มเป็นเท่าไร 

 ส าหรับรถท่ีเข้าฟาร์มก่อนเข้าส่วนพื้นที่เลี้ยงสัตว์ (รถลูกเป็ด รถส่งอาหารสัตว์ปีก และรถขน
ไข่ฟักกรณีท่ีมาจากนอกฟาร์ม) 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการซ่อมบ ารุง การใช้ยาฆ่าเชื้อ ความถี่ของรถที่เข้าด่านสุดท้ายก่อน
เข้าโรงเรือน  

 2. มาตรการทดแทนเมื่อมีปัญหา  
 3. ความถ่ีของการ monitor อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ validate ทุกครั้งที่มีการ

เปลี่ยนกระบวนการ  
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว แยกส่วนบริเวณท่ีประตูคนจับ ในห้องโดยสารส่วน
ประต ูประตูส่วนขนส่ง (ส่วนบรรทุก) รถขนส่งอาหารเพ่ิมส่วนท่อส่งอาหาร ราวบันได
ส าหรับปีน ฝาปิดถังรถไซโลบริเวณคนสัมผัส ทุก 3 เดือน และมีการคลุมปิดส่วนปลาย
ท่อส่งอาหารระหว่างการขนส่ง 

หมายเหตุ: วิธีการเก็บตัวอย่าง คือ swab (ป้ายเชื้อ) 1 ก้านต่อคัน ๆ ละ 5 ต าแหน่ง ๆ ละ 1 ตารางนิ้ว รวม
เป็น 1 ตัวอย่าง หรืออาจใช้วิธีการเก็บตัวอย่างวิธีอ่ืนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในการเก็บตัวอย่าง
จากต าแหน่งที่ก าหนดเพ่ือส่งตรวจปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TVC) 

2.2.1 

 การตรวจสอบหน้างาน 
 1. รถต้องสะอาด คือ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดรถก่อนเข้าสู่โรงสเปรย์ และต้องล้าง

ท าความสะอาดก่อนมีการฆ่าเชื้อเสมอ 
 2. การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพ คือ มีการตรวจสอบโรงสเปรย์ การท างานของหัวสเปรย์ (หัว

สเปรย์ไม่ตัน และการกระจายของละอองสเปรย์สม่ าเสมอ) ราวสเปรย์ติดทั่วถึง และการ
ท างานของสเปรย์ได้ทั่วถึง แรงดันของสเปรย์อยู่ในระดับปกติ และมีการตรวจสอบความ
เข้มข้นของยาฆ่าเชื้อ 

 3. มีการตรวจสอบตัวหน่วงเวลา (จับเวลา) ให้รถจอดพักได้ตามระยะเวลาสัมผัส (contact 
time) 

หมายเหตุ:  
- การล้างท าความสะอาด หมายถึง การท าให้อินทรีย์สารหลุดออกไปด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้น้ ายาฆ่าเชื้อ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การสเปรย์โฟมหรือน้ ายาฆ่าเชื้อให้ถือเป็นขั้นตอนการเล้างรถให้สะอาดได้ (เม่ือมีการฆ่าเชื้ออีกครั้ง) 
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ยานพาหนะ 

2.1 รถมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก → 2.2 มาตรการลดเชื้อตัวรถ (ตรวจสอบเอกสาร * ตรวจหน้างาน) + 
2.3 มาตรการลดเชื้อในห้องโดยสาร → คน 

2.1 โอกาสที่ยานพาหนะมาจากฟาร์ม โรงฟักหรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ยานพาหนะมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานทีม่ีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
หมายเหตุ: 
- ยานพาหนะ หมายถึง รถทุกชนิดที่เข้ามาในฟาร์ม เช่น รถบรรทุกอาหารสัตว์ รถขนไข่ รถส่วนบุคคล 
- ที่มาของยานพาหนะ คือ มาจากจุดที่มีการจอด ไม่นับรวมที่ขับรถผ่าน 
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2.2 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อยานพาหนะก่อนเข้าฟาร์มเป็นเท่าไร 

 ส าหรับรถท่ีเข้าฟาร์มก่อนเข้าส่วนพื้นที่เลี้ยงสัตว์ (รถลูกเป็ด รถส่งอาหารสัตว์ปีก และรถขน
ไข่ฟักกรณีท่ีมาจากนอกฟาร์ม) 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการซ่อมบ ารุง การใช้ยาฆ่าเชื้อ ความถี่ของรถที่เข้าด่านสุดท้ายก่อน
เข้าโรงเรือน  

 2. มาตรการทดแทนเมื่อมีปัญหา  
 3. ความถ่ีของการ monitor อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ validate ทุกครั้งที่มีการ

เปลี่ยนกระบวนการ  
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว แยกส่วนบริเวณท่ีประตูคนจับ ในห้องโดยสารส่วน
ประต ูประตูส่วนขนส่ง (ส่วนบรรทุก) รถขนส่งอาหารเพ่ิมส่วนท่อส่งอาหาร ราวบันได
ส าหรับปีน ฝาปิดถังรถไซโลบริเวณคนสัมผัส ทุก 3 เดือน และมีการคลุมปิดส่วนปลาย
ท่อส่งอาหารระหว่างการขนส่ง 

หมายเหตุ: วิธีการเก็บตัวอย่าง คือ swab (ป้ายเชื้อ) 1 ก้านต่อคัน ๆ ละ 5 ต าแหน่ง ๆ ละ 1 ตารางนิ้ว รวม
เป็น 1 ตัวอย่าง หรืออาจใช้วิธีการเก็บตัวอย่างวิธีอ่ืนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในการเก็บตัวอย่าง
จากต าแหน่งที่ก าหนดเพ่ือส่งตรวจปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TVC) 

2.2.1 

 การตรวจสอบหน้างาน 
 1. รถต้องสะอาด คือ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดรถก่อนเข้าสู่โรงสเปรย์ และต้องล้าง

ท าความสะอาดก่อนมีการฆ่าเชื้อเสมอ 
 2. การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพ คือ มีการตรวจสอบโรงสเปรย์ การท างานของหัวสเปรย์ (หัว

สเปรย์ไม่ตัน และการกระจายของละอองสเปรย์สม่ าเสมอ) ราวสเปรย์ติดทั่วถึง และการ
ท างานของสเปรย์ได้ทั่วถึง แรงดันของสเปรย์อยู่ในระดับปกติ และมีการตรวจสอบความ
เข้มข้นของยาฆ่าเชื้อ 

 3. มีการตรวจสอบตัวหน่วงเวลา (จับเวลา) ให้รถจอดพักได้ตามระยะเวลาสัมผัส (contact 
time) 

หมายเหตุ:  
- การล้างท าความสะอาด หมายถึง การท าให้อินทรีย์สารหลุดออกไปด้วยวิธีการใด ๆ เพ่ือให้น้ ายาฆ่าเชื้อ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การสเปรย์โฟมหรือน้ ายาฆ่าเชื้อให้ถือเป็นขั้นตอนการเล้างรถให้สะอาดได้ (เม่ือมีการฆ่าเชื้ออีกครั้ง) 
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2.3 มาตรการในการลดเชื้อในห้องคนขับรถเป็นเท่าไร 

 1. มีการท าความสะอาดภายในห้องโดยสารของคนขับรถ และไม่มีอุปกรณ์ท่ีไม่จ าเป็นในห้อง
โดยสาร 

 2. มีการใช้รังสียูวี (UV) ฆ่าเชื้อตามเวลาที่ก าหนด โดยให้แน่ใจว่าทั่วถึงจุดอับด้วย และ/หรือ
พ่นด้วยแอลกอฮอล์ 70 % หรือ เช็ดให้สะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 

 3. มีการเปลี่ยนผ้ายางรองพ้ืนส าหรับคนขับรถ หรือ ปูกระดาษทับผ้ายางหรือใช้วัสดุคลุม
ผ้ายางรองพ้ืนนั้น มีการทวนสอบกระบวนการปฏิบัติว่าสามารถท าได้ถูกต้อง (เช่น 
คนขับรถต้องลงจากรถก่อนเปลี่ยนผ้ายางตามข้อ 3 และฆ่าเชื้อตามข้อ 2) 
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อาหารคน 

3.1 เนื้อสัตว์ดิบที่น ามาประกอบอาหารคนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก → 3.2 การจัดการเมื่อทราบข่าว
การระบาดของไข้หวัดนก → 3.3 คนงานไปสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว → คนงานเข้าฟาร์ม 

3.1 โอกาสที่เนื้อสัตว์ดิบที่น ามาประกอบอาหารคนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 ตลาดนัด รถเร่ 
 ตลาดสด 
 ห้างสรรพสินค้า และ/หรือ สถานที่ท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

3.2 มีการจัดการการซื้อเนื้อสัตว์เมื่อทราบข่าวการระบาดของไข้หวัดนกหรือไม่ 

 มีข่าวแล้วมีการยกระดับการป้องกันโรค เลือกซ้ือสินค้าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า 

 มีข่าวแต่ยังซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีมาตรการยกระดับการป้องกันโรค 

3.3 มีโอกาสที่คนงานไปสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัวหรือไม่ 

 คนงานมีโอกาสสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว หรือ น าอาหารเข้ามาเอง 
 คนงานไม่มีโอกาสสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว หรือประกอบอาหารมื้อเย็นมีระยะพัก 1 คืน 

และมีการอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าโรงเรือน 
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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2.3 มาตรการในการลดเชื้อในห้องคนขับรถเป็นเท่าไร 

 1. มีการท าความสะอาดภายในห้องโดยสารของคนขับรถ และไม่มีอุปกรณ์ท่ีไม่จ าเป็นในห้อง
โดยสาร 

 2. มีการใช้รังสียูวี (UV) ฆ่าเชื้อตามเวลาที่ก าหนด โดยให้แน่ใจว่าทั่วถึงจุดอับด้วย และ/หรือ
พ่นด้วยแอลกอฮอล์ 70 % หรือ เช็ดให้สะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 

 3. มีการเปลี่ยนผ้ายางรองพ้ืนส าหรับคนขับรถ หรือ ปูกระดาษทับผ้ายางหรือใช้วัสดุคลุม
ผ้ายางรองพ้ืนนั้น มีการทวนสอบกระบวนการปฏิบัติว่าสามารถท าได้ถูกต้อง (เช่น 
คนขับรถต้องลงจากรถก่อนเปลี่ยนผ้ายางตามข้อ 3 และฆ่าเชื้อตามข้อ 2) 
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อาหารคน 

3.1 เนื้อสัตว์ดิบที่น ามาประกอบอาหารคนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก → 3.2 การจัดการเมื่อทราบข่าว
การระบาดของไข้หวัดนก → 3.3 คนงานไปสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว → คนงานเข้าฟาร์ม 

3.1 โอกาสที่เนื้อสัตว์ดิบที่น ามาประกอบอาหารคนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 ตลาดนัด รถเร่ 
 ตลาดสด 
 ห้างสรรพสินค้า และ/หรือ สถานที่ท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

3.2 มีการจัดการการซื้อเนื้อสัตว์เมื่อทราบข่าวการระบาดของไข้หวัดนกหรือไม่ 

 มีข่าวแล้วมีการยกระดับการป้องกันโรค เลือกซ้ือสินค้าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า 

 มีข่าวแต่ยังซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีมาตรการยกระดับการป้องกันโรค 

3.3 มีโอกาสที่คนงานไปสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัวหรือไม่ 

 คนงานมีโอกาสสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว หรือ น าอาหารเข้ามาเอง 
 คนงานไม่มีโอกาสสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว หรือประกอบอาหารมื้อเย็นมีระยะพัก 1 คืน 

และมีการอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าโรงเรือน 
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คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก
สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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นก 

(ค) 4.1 นกน้ าหรือนกปากห่างมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก → 4.3 โอกาสที่นกน้ าหรือนกปากห่างบินเข้าฟาร์ม 
→ 4.5 มาตรการกันนก + 4.6 ประตูโรงเรือน → นกเข้าโรงเรือน 

(ง) 4.2 นกธรรมชาติ มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก → 4.4 โอกาสที่นกธรรมชาติ บินเข้าฟาร์ม + 4.5 มาตรการ
กันนก + 4.6 ประตูโรงเรือน → นกเข้าโรงเรือน 
 

4.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกน้ า หรือนกปากห่าง ที่มาจากประเทศใกล้เคียงเป็นเท่าไร 

 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค AI ภายใน 1 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 4-10 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มามากกว่า 10 ปี 

 

ประเทศใกล้เคียงได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

4.3 โอกาสที่นกน้ า หรือนกปากห่าง บินเข้าบริเวณฟาร์มเป็นเท่าไร 

 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 

กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 

กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ทีเ่ป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบ

ฟาร์ม 
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4.2 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

4.4 โอกาสที่นกธรรมชาติ (ยกเว้น นกน้ าและนกปากห่าง) บินเข้าบริเวณฟาร์มเป็นเท่าไร 

 ภายในบริเวณฟาร์มมีสิ่งดังต่อไปนี้ 
 1. มีรังนก หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของนก และ/หรือ มีวัชพืชที่สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ

นก 
 2. โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันนก 

และ/หรือท่ีนกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3.  ไม่มีการจัดการเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. แหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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นก 

(ค) 4.1 นกน้ าหรือนกปากห่างมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก → 4.3 โอกาสที่นกน้ าหรือนกปากห่างบินเข้าฟาร์ม 
→ 4.5 มาตรการกันนก + 4.6 ประตูโรงเรือน → นกเข้าโรงเรือน 

(ง) 4.2 นกธรรมชาติ มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก → 4.4 โอกาสที่นกธรรมชาติ บินเข้าฟาร์ม + 4.5 มาตรการ
กันนก + 4.6 ประตูโรงเรือน → นกเข้าโรงเรือน 
 

4.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกน้ า หรือนกปากห่าง ที่มาจากประเทศใกล้เคียงเป็นเท่าไร 

 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค AI ภายใน 1 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 4-10 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มามากกว่า 10 ปี 

 

ประเทศใกล้เคียงได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

4.3 โอกาสที่นกน้ า หรือนกปากห่าง บินเข้าบริเวณฟาร์มเป็นเท่าไร 

 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 

กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 

กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ทีเ่ป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบ

ฟาร์ม 
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4.2 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

4.4 โอกาสที่นกธรรมชาติ (ยกเว้น นกน้ าและนกปากห่าง) บินเข้าบริเวณฟาร์มเป็นเท่าไร 

 ภายในบริเวณฟาร์มมีสิ่งดังต่อไปนี้ 
 1. มีรังนก หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของนก และ/หรือ มีวัชพืชที่สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ

นก 
 2. โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันนก 

และ/หรือท่ีนกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3.  ไม่มีการจัดการเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. แหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
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4.5 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง และ
นกธรรมชาติ เข้าสู่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ในการป้องกันนก เช่น ตาข่าย ปิดแนวชายคาโรงเรือนและบริเวณท่ีนกสามารถ
เกาะหรือท ารัง 

 2. อุปกรณ์ป้องกันนกมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี 
 3. มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

4.6 ประตูอาคารโรงเรือนสามารถป้องกันนกเข้าได้หรือไม่ 

 1. ประตู 2 ชั้น 
 2. ประตูปิดได้เอง เมื่อผ่านการเปิด อย่างน้อย 1 ประตู 
 3. สามารถพิสูจน์ได้ว่าประตูทุกบานปิดเองได้ทุกครั้ง  
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สัตว์เลี้ยง 

5.1 สัตว์เลี้ยง (สุนัขเลี้ยง/สุนัขจร/แมวเลี้ยง/แมวจร) มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก → 5.2 มาตรการกันสุนัข
เข้าฟาร์ม เช่น รั้ว + 5.3 มาตรการกันแมวเข้าฟาร์ม → 5.4 ประตูโรงเรือน → สัตว์เลี้ยงเข้าโรงเรือน 

5.1 โอกาสที่สัตว์เลี้ยงมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดนก (โดยพิจารณาจากท่ีตั้งของฟาร์มว่าอยู่ในพ้ืนที่
เสี่ยง ซึ่งสุนัขอาจน าเชื้อเข้ามาสู่ฟาร์ม กรณีบ้านที่อยู่ต าบลเดียวกัน หรือถ้าอยู่ขอบต าบลให้หมายถึงต าบล
ใกล้เคียงด้วย) เป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

5.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันสุนัขเป็นเท่าไร (ความสมบูรณ์ของรั้ว และร่องรอยการเข้ามาของ
สุนัข) 

 1. พบสุนัขในบริเวณฟาร์ม  
 2. รั้วรอบฟาร์มมีสภาพไม่สมบูรณ์ สุนัขผ่านเข้ามาได้ 
 3. มีแหล่งอาหารหรือสิ่งดึงดูดให้สุนัขเข้ามาในบริเวณฟาร์ม 
 4. พิจารณาแล้วไม่มีโอกาสที่สุนัขจะเข้ามาได้ 
หมายเหตุ: บริเวณฟาร์ม หมายถึง พ้ืนที่ในเขตรั้วฟาร์มที่ประกอบด้วย พื้นที่การเลี้ยงสัตว์ บ้านพักพนักงาน 

และอาคารส านักงาน 
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4.5 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง และ
นกธรรมชาติ เข้าสู่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ในการป้องกันนก เช่น ตาข่าย ปิดแนวชายคาโรงเรือนและบริเวณท่ีนกสามารถ
เกาะหรือท ารัง 

 2. อุปกรณ์ป้องกันนกมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี 
 3. มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

4.6 ประตูอาคารโรงเรือนสามารถป้องกันนกเข้าได้หรือไม่ 

 1. ประตู 2 ชั้น 
 2. ประตูปิดได้เอง เมื่อผ่านการเปิด อย่างน้อย 1 ประตู 
 3. สามารถพิสูจน์ได้ว่าประตูทุกบานปิดเองได้ทุกครั้ง  
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 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

5.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันสุนัขเป็นเท่าไร (ความสมบูรณ์ของรั้ว และร่องรอยการเข้ามาของ
สุนัข) 

 1. พบสุนัขในบริเวณฟาร์ม  
 2. รั้วรอบฟาร์มมีสภาพไม่สมบูรณ์ สุนัขผ่านเข้ามาได้ 
 3. มีแหล่งอาหารหรือสิ่งดึงดูดให้สุนัขเข้ามาในบริเวณฟาร์ม 
 4. พิจารณาแล้วไม่มีโอกาสที่สุนัขจะเข้ามาได้ 
หมายเหตุ: บริเวณฟาร์ม หมายถึง พ้ืนที่ในเขตรั้วฟาร์มที่ประกอบด้วย พื้นที่การเลี้ยงสัตว์ บ้านพักพนักงาน 

และอาคารส านักงาน 
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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5.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันแมวเป็นเท่าไร (การพบแมวจรและแมวเลี้ยง) 

 พบแมวในบริเวณฟาร์ม  
 พบแมวเลี้ยง (สภาพดีมีความคุ้นเคยกับบ้าน) ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม และพบมีสิ่ง

ดึงดูดแมวเข้าฟาร์ม 
 พบแมวเลี้ยง (สภาพดีมีความคุ้นเคยกับบ้าน) ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม และไม่มีสิ่ง

ดึงดูดแมวเข้าฟาร์ม 
 ไม่พบแมวในบ้านเรือนในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบฟาร์มและไม่มีสิ่งดึงดูดแมวเข้าฟาร์ม 
หมายเหตุ: บริเวณฟาร์ม หมายถึง พ้ืนที่ในเขตรั้วฟาร์มที่ประกอบด้วย พื้นที่การเลี้ยงสัตว์ บ้านพักพนักงาน 

และอาคารส านักงาน 

5.4 ประตูโรงเรือนป้องกันสุนัขหรือแมวเข้าโรงเรือนได้หรือไม่ 

 1. ประตู 2 ชั้น 
 2. ประตูปิดได้เอง เมื่อผ่านการเปิด อย่างน้อย 1 ประตู 
 3. สามารถพิสูจน์ได้ว่าประตูทุกบานปิดเองได้ทุกครั้ง 

 

  

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
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อาหารสัตว์ 

(ก) 14.1 โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก + 14.2 ระบบการผลิตมีมาตรฐาน → 14.5 การ
ขนส่งอาหารถุงมีการปนเปื้อนเชื้อ → 14.6 มาตรการลดเชื้อ→ ฟาร์ม 

(ข) 14.1 โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก + 14.2 ระบบการผลิตมีมาตรฐาน → 14.4 การ
ขนส่งอาหาร bulk มีการปนเปื้อนเชื้อ→ มาตรการลดเชื้อ (พาหนะ) → ฟาร์ม 
 

14.1 โอกาสที่โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 
1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม/โรงงานอาหารสัตว์ บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึง
บอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ 
จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

    มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

14.2 โรงงานผลิตอาหารสัตว์มีระบบมาตรฐานหรือไม่ 

 มีระบบรับรองมาตรฐาน HACCP 
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5.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันแมวเป็นเท่าไร (การพบแมวจรและแมวเลี้ยง) 

 พบแมวในบริเวณฟาร์ม  
 พบแมวเลี้ยง (สภาพดีมีความคุ้นเคยกับบ้าน) ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม และพบมีสิ่ง

ดึงดูดแมวเข้าฟาร์ม 
 พบแมวเลี้ยง (สภาพดีมีความคุ้นเคยกับบ้าน) ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม และไม่มีสิ่ง

ดึงดูดแมวเข้าฟาร์ม 
 ไม่พบแมวในบ้านเรือนในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบฟาร์มและไม่มีสิ่งดึงดูดแมวเข้าฟาร์ม 
หมายเหตุ: บริเวณฟาร์ม หมายถึง พ้ืนที่ในเขตรั้วฟาร์มที่ประกอบด้วย พื้นที่การเลี้ยงสัตว์ บ้านพักพนักงาน 

และอาคารส านักงาน 

5.4 ประตูโรงเรือนป้องกันสุนัขหรือแมวเข้าโรงเรือนได้หรือไม่ 

 1. ประตู 2 ชั้น 
 2. ประตูปิดได้เอง เมื่อผ่านการเปิด อย่างน้อย 1 ประตู 
 3. สามารถพิสูจน์ได้ว่าประตูทุกบานปิดเองได้ทุกครั้ง 
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อาหารสัตว์ 

(ก) 14.1 โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก + 14.2 ระบบการผลิตมีมาตรฐาน → 14.5 การ
ขนส่งอาหารถุงมีการปนเปื้อนเชื้อ → 14.6 มาตรการลดเชื้อ→ ฟาร์ม 

(ข) 14.1 โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก + 14.2 ระบบการผลิตมีมาตรฐาน → 14.4 การ
ขนส่งอาหาร bulk มีการปนเปื้อนเชื้อ→ มาตรการลดเชื้อ (พาหนะ) → ฟาร์ม 
 

14.1 โอกาสที่โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงงานอาหารสัตว์ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 
1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม/โรงงานอาหารสัตว์ บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึง
บอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ 
จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

    มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

14.2 โรงงานผลิตอาหารสัตว์มีระบบมาตรฐานหรือไม่ 

 มีระบบรับรองมาตรฐาน HACCP 
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14.3 ชนิดอาหารที่ฟาร์มใช้ 

 อาหารถุงและอาหาร bulk 
 อาหาร bulk 

14.4 โอกาสที่รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถ bulk หรือ รถไซโล) จากโรงงานอาหารสัตว์ไปฟาร์มผ่านเส้นทางเสี่ยง
ต่อการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 1. มีระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS เพ่ือให้แน่ใจว่ารถแล่นผ่านบริเวณท่ีก าหนด 
 2. มีการตรวจสอบว่า GPS ใช้งานได้จริง 
 3. ไม่ผ่านเส้นทางท่ีมีการระบาดของไข้หวัดนก (ให้แนบหลักฐานเส้นทาง หรือมีไฟล์เส้นทาง

ให้ตรวจสอบ) 
 4. ตรวจสอบเส้นทางเป็นประจ าว่าปฏิบัติตามระเบียบ 

14.5 โอกาสที่การขนส่งอาหารถุงจากโรงงานอาหารสัตว์ไปยังฟาร์มผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อ
ไข้หวัดนกเป็นเท่าไร (ไม่ใช้อาหารถุง ข้ามข้อนี้) 

 1. มีผ้าใบปิดมิดชิด 
 2. มีระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS  
 3. ไม่ผ่านเส้นทางท่ีมีการระบาดของไข้หวัดนก 
หมายเหตุ: ระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS เพราะไม่แน่ใจว่ารถแล่นผ่านบริเวณท่ีก าหนดหรือไม่ หรือไป

แวะที่อ่ืน 

14.6 ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการน าเข้าเชื้อทางอาหารเป็ดเป็นเท่าไร (อาหารถุง)  
(ไม่ใช้อาหารถุง ให้ข้ามข้อนี้) 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อด้วยการรมควัน ความถี่ของถุงอาหารที่น าเข้าโรงเรือน  
 2. มีการสุ่มตัวอย่างผิวถุงอาหารอย่างเหมาะสม 
 3. มีการ validate การฆ่าเชื้ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด TVC < 700 cfu ต่อกรัม 
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แกลบ 

15.1 แหล่งที่มาของแกลบมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก → 15.2 มาตรการในการฆ่าเชื้อในแกลบ 

15.1 โอกาสที่แหล่งที่มาของแกลบมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงสีหรือที่เก็บแกลบที่ใช้ในฟาร์มอยู่ใกล้กสถานที่ดังต่อไปนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้น 
ข้อ 1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม/โรงสี/ที่เก็บแกลบ บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด 
(เขต 6, 1) ในระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนว
ชายแดน (25 จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

15.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อในแกลบเป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ด้วยการรมควัน หรือ ฆ่าเชื้อ ที่สามารถแทรกซึมลึกลง
ไปถึงชั้นแกลบได้และความถี่ของแกลบที่น าเข้าโรงเรือน  

 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม 
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด TVC <700 cfu ต่อกรัม 
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14.3 ชนิดอาหารที่ฟาร์มใช้ 

 อาหารถุงและอาหาร bulk 
 อาหาร bulk 

14.4 โอกาสที่รถบรรทุกอาหารสัตว์ (รถ bulk หรือ รถไซโล) จากโรงงานอาหารสัตว์ไปฟาร์มผ่านเส้นทางเสี่ยง
ต่อการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 1. มีระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS เพ่ือให้แน่ใจว่ารถแล่นผ่านบริเวณท่ีก าหนด 
 2. มีการตรวจสอบว่า GPS ใช้งานได้จริง 
 3. ไม่ผ่านเส้นทางท่ีมีการระบาดของไข้หวัดนก (ให้แนบหลักฐานเส้นทาง หรือมีไฟล์เส้นทาง

ให้ตรวจสอบ) 
 4. ตรวจสอบเส้นทางเป็นประจ าว่าปฏิบัติตามระเบียบ 

14.5 โอกาสที่การขนส่งอาหารถุงจากโรงงานอาหารสัตว์ไปยังฟาร์มผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของเชื้อ
ไข้หวัดนกเป็นเท่าไร (ไม่ใช้อาหารถุง ข้ามข้อนี้) 

 1. มีผ้าใบปิดมิดชิด 
 2. มีระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS  
 3. ไม่ผ่านเส้นทางท่ีมีการระบาดของไข้หวัดนก 
หมายเหตุ: ระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS เพราะไม่แน่ใจว่ารถแล่นผ่านบริเวณท่ีก าหนดหรือไม่ หรือไป

แวะที่อ่ืน 

14.6 ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการน าเข้าเชื้อทางอาหารเป็ดเป็นเท่าไร (อาหารถุง)  
(ไม่ใช้อาหารถุง ให้ข้ามข้อนี้) 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อด้วยการรมควัน ความถี่ของถุงอาหารที่น าเข้าโรงเรือน  
 2. มีการสุ่มตัวอย่างผิวถุงอาหารอย่างเหมาะสม 
 3. มีการ validate การฆ่าเชื้ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด TVC < 700 cfu ต่อกรัม 
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แกลบ 

15.1 แหล่งที่มาของแกลบมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก → 15.2 มาตรการในการฆ่าเชื้อในแกลบ 

15.1 โอกาสที่แหล่งที่มาของแกลบมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงสีหรือที่เก็บแกลบที่ใช้ในฟาร์มอยู่ใกล้กสถานที่ดังต่อไปนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้น 
ข้อ 1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม/โรงสี/ที่เก็บแกลบ บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด 
(เขต 6, 1) ในระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนว
ชายแดน (25 จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

15.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อในแกลบเป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ด้วยการรมควัน หรือ ฆ่าเชื้อ ที่สามารถแทรกซึมลึกลง
ไปถึงชั้นแกลบได้และความถี่ของแกลบที่น าเข้าโรงเรือน  

 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม 
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด TVC <700 cfu ต่อกรัม 
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แมลงวัน 

6.1 แมลงวัน → 6.2 มาตรการควบคุม → แมลงวันเข้าโรงเรือน 

6.1 โอกาสที่แหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงวันมีความเสี่ยงต่อการมีไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

6.2 ประสิทธิภาพของการควบคุมแมลงวันเป็นอย่างไร 

 1. มีแผนด าเนินการที่ครอบคลุม ประกอบด้วย มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมแมลงวัน 
และการบันทึกการควบคุมแมลงวัน  

 2. มีการปฏิบัติตามแผน 
 3. มีการตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ

ประเมินผลการควบคุมแมลงวัน  
 4. แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติตามแผนแล้ว 
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หน ู

7.1 หนูจากนอกฟาร์ม → 7.2 มาตรการควบคุม + 7.3 ประตูโรงเรือน 

7.1 โอกาสที่แหล่งที่อยู่ของหนูมีความเสี่ยงต่อการมีไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 45 เมตร) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

7.2 ประสิทธิภาพของการควบคุมหนูเป็นเท่าไร 

 1. มีแผนด าเนินการที่ครอบคลุม ประกอบด้วย มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมหนู และ
การบันทึกการควบคุมหนู 

 2. มีการปฏิบัติตามแผน 
 3. มีการตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผล

การควบคุมหนู  
 4. แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติตามแผนแล้ว 

7.3 มีสิ่งกีดขวางป้องกันหนูเข้าสู่โรงเรือนได้จริงหรือไม่ 

 มีเครื่องกีดขวางกันหนูเข้าโรงเรือนได้จริง 
 ไม่มีเครื่องกีดขวางกันหนูเข้าโรงเรือนได้จริง 
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คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก

สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
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แมลงวัน 

6.1 แมลงวัน → 6.2 มาตรการควบคุม → แมลงวันเข้าโรงเรือน 

6.1 โอกาสที่แหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงวันมีความเสี่ยงต่อการมีไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

6.2 ประสิทธิภาพของการควบคุมแมลงวันเป็นอย่างไร 

 1. มีแผนด าเนินการที่ครอบคลุม ประกอบด้วย มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมแมลงวัน 
และการบันทึกการควบคุมแมลงวัน  

 2. มีการปฏิบัติตามแผน 
 3. มีการตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการ

ประเมินผลการควบคุมแมลงวัน  
 4. แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติตามแผนแล้ว 
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หน ู

7.1 หนูจากนอกฟาร์ม → 7.2 มาตรการควบคุม + 7.3 ประตูโรงเรือน 

7.1 โอกาสที่แหล่งที่อยู่ของหนูมีความเสี่ยงต่อการมีไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 45 เมตร) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

7.2 ประสิทธิภาพของการควบคุมหนูเป็นเท่าไร 

 1. มีแผนด าเนินการที่ครอบคลุม ประกอบด้วย มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมหนู และ
การบันทึกการควบคุมหนู 

 2. มีการปฏิบัติตามแผน 
 3. มีการตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผล

การควบคุมหนู  
 4. แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติตามแผนแล้ว 

7.3 มีสิ่งกีดขวางป้องกันหนูเข้าสู่โรงเรือนได้จริงหรือไม่ 

 มีเครื่องกีดขวางกันหนูเข้าโรงเรือนได้จริง 
 ไม่มีเครื่องกีดขวางกันหนูเข้าโรงเรือนได้จริง 



72
คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก
สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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น้ า 

8.1 พ้ืนที่ตั้งของฟาร์ม → 8.2 มีมาตรการป้องกันนกสัมผัสน้ าใช้ของฟาร์ม (แท็งก์น้ า) → 8.3 มาตรการใน
การฆ่าเชื้อไข้หวัดนกในน้ า → โรงเรือน 

8.1 โอกาสที่แหล่งน้ าใช้และน้ าบริโภคในฟาร์มตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 แหล่งน้ าส าหรับใช้และบริโภคในฟาร์มอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ (ภายในรัศมี 5 
กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน
ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 เป็นน้ าใต้ดินที่มีความลึกมากกว่า 50 เมตร 

8.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันนกท่ีแท็งก์น้ าเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ในการป้องกันนก เช่น ที่ปิดฝาแท็งก์น้ า 
 2. อุปกรณ์ป้องกันนกมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี 
 3. มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

  

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
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8.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อไข้หวัดนกในน้ าใช้ในฟาร์มเป็นเท่าไร 

 1. มีการตรวจสอบปริมาณคลอรีน หรือสารเคมีอ่ืน ๆ ที่ใช้ ที่ปลายน้ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ  
1 ครั้ง 

 2. ระดับความเข้มข้นของคลอรีนอิสระที่ปลายท่อไม่ต่ ากว่า 0.5 ppm หรือคลอรีนไดออกไซด์ 
ให้ระดับคลอรีนไดออกไซด์ส่วนปลายท่อไม่ต่ ากว่า 0.3 ppm หรือเป็นการฆ่าเชื้อด้วยวิธี
อ่ืน ให้ดูตามข้อก าหนดตามค าแนะน าของผู้ผลิต  

 3. ผลตรวจคุณภาพน้ าที่ใช้ในฟาร์ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 6908-2553 โดย
ก าหนดคุณลักษณะทางจุลินทรีย์ ดังนี้ Standard plate count ไม่เกิน 500 โคโลนี/ 
cm3, Most probable number of Coliform organism (MPN) น้อยกว่า 2.2 / cm3 
และต้องไม่มี E. coli และ Salmonella spp. (ตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
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คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก

สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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น้ า 

8.1 พ้ืนที่ตั้งของฟาร์ม → 8.2 มีมาตรการป้องกันนกสัมผัสน้ าใช้ของฟาร์ม (แท็งก์น้ า) → 8.3 มาตรการใน
การฆ่าเชื้อไข้หวัดนกในน้ า → โรงเรือน 

8.1 โอกาสที่แหล่งน้ าใช้และน้ าบริโภคในฟาร์มตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 แหล่งน้ าส าหรับใช้และบริโภคในฟาร์มอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ (ภายในรัศมี 5 
กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน
ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 เป็นน้ าใต้ดินที่มีความลึกมากกว่า 50 เมตร 

8.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันนกท่ีแท็งก์น้ าเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ในการป้องกันนก เช่น ที่ปิดฝาแท็งก์น้ า 
 2. อุปกรณ์ป้องกันนกมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี 
 3. มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
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8.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อไข้หวัดนกในน้ าใช้ในฟาร์มเป็นเท่าไร 

 1. มีการตรวจสอบปริมาณคลอรีน หรือสารเคมีอ่ืน ๆ ที่ใช้ ที่ปลายน้ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ  
1 ครั้ง 

 2. ระดับความเข้มข้นของคลอรีนอิสระที่ปลายท่อไม่ต่ ากว่า 0.5 ppm หรือคลอรีนไดออกไซด์ 
ให้ระดับคลอรีนไดออกไซด์ส่วนปลายท่อไม่ต่ ากว่า 0.3 ppm หรือเป็นการฆ่าเชื้อด้วยวิธี
อ่ืน ให้ดูตามข้อก าหนดตามค าแนะน าของผู้ผลิต  

 3. ผลตรวจคุณภาพน้ าที่ใช้ในฟาร์ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 6908-2553 โดย
ก าหนดคุณลักษณะทางจุลินทรีย์ ดังนี้ Standard plate count ไม่เกิน 500 โคโลนี/ 
cm3, Most probable number of Coliform organism (MPN) น้อยกว่า 2.2 / cm3 
และต้องไม่มี E. coli และ Salmonella spp. (ตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
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อากาศ 

9.1 ที่ตั้งของฟาร์มอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก → 9.2 โอกาสที่ฟาร์มจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกผ่าน
ทางอากาศ 

9.1 โอกาสที่ฟาร์มตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 
1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน
ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

9.2 โอกาสที่ฟาร์มจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกผ่านทางอากาศเป็นเท่าไร 

 อยู่ในรัศมีน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 กม.จากจุดเกิดโรค 
 อยู่ห่างมากกว่า 1 กม. 
หมายเหตุ: จุดเกิดโรคตามประกาศของกรมปศุสัตว์ 
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ทางระบายน้ า 

10.1 ที่ตั้งฟาร์ม → 10.2 มีโอกาสเกิดน้ าท่วมขัง → หยุดการเลี้ยง 

10.1 ที่ตั้งฟาร์ม → 10.3 มีการเชื่อมต่อกับฟาร์มอ่ืน แหล่งน้ าสาธารณะ → 10.4 เข้าส่วนเลี้ยงสัตว์ปีก 

10.1 โอกาสที่ฟาร์มตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงการระบาดของไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 
1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน
ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

10.2 เคยมีเหตุการณ์น้ าท่วมฟาร์มหรือไม่ 

 เมื่อเกิดน้ าท่วมต้องมีการย้าย หรือหยุดการเลี้ยงในรอบนั้น ต้องยกเลิกการรับรอง และต้องยื่น
ขอรับรองใหม่ 

 ไม่เคยมีเหตุการณ์น้ าท่วม 

10.3 ทางระบายน้ าหรือของเสีย มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะหรือไม่ 

 มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
 ไม่มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
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อากาศ 

9.1 ที่ตั้งของฟาร์มอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก → 9.2 โอกาสที่ฟาร์มจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกผ่าน
ทางอากาศ 

9.1 โอกาสที่ฟาร์มตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 
1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน
ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

9.2 โอกาสที่ฟาร์มจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกผ่านทางอากาศเป็นเท่าไร 

 อยู่ในรัศมีน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 กม.จากจุดเกิดโรค 
 อยู่ห่างมากกว่า 1 กม. 
หมายเหตุ: จุดเกิดโรคตามประกาศของกรมปศุสัตว์ 
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ทางระบายน้ า 
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10.1 ที่ตั้งฟาร์ม → 10.3 มีการเชื่อมต่อกับฟาร์มอ่ืน แหล่งน้ าสาธารณะ → 10.4 เข้าส่วนเลี้ยงสัตว์ปีก 

10.1 โอกาสที่ฟาร์มตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงการระบาดของไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 
1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน
ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

10.2 เคยมีเหตุการณ์น้ าท่วมฟาร์มหรือไม่ 

 เมื่อเกิดน้ าท่วมต้องมีการย้าย หรือหยุดการเลี้ยงในรอบนั้น ต้องยกเลิกการรับรอง และต้องยื่น
ขอรับรองใหม่ 

 ไม่เคยมีเหตุการณ์น้ าท่วม 

10.3 ทางระบายน้ าหรือของเสีย มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะหรือไม่ 

 มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
 ไม่มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
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10.4 โอกาสน้ าเอ่อเข้ารางระบายน้ าของฟาร์ม หรือเข้าพ้ืนที่ฟาร์ม แต่ไม่ต้องย้ายเป็ด ระบบยังด าเนินการได้
เป็นเท่าไร 

 1. ที่ตั้งโรงเรือนและฟาร์มต่ ากว่าพื้นท่ีโดยรอบ หรือไม่มีวิธีป้องกันไม่ให้น้ าไหลเข้าฟาร์ม 
 2. โอกาสที่น้ าจากภายนอกไหลเข้ามาในฟาร์มและท่วมขังในรัศมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ  

3 เมตรจากโรงเรือน 
 3. ท่วมขังทางสัญจรในฟาร์ม 
หมายเหตุ: ต้องมีคู่มือส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีน้ าท่วมก่อนได้รับการรับรอง 
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อุปกรณ์ล้างน้ าได้ 

11.1 วัสดุอุปกรณ์มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก → 11.2 มีการใช้งานร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน → 11.3 
ประสิทธิภาพของน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับวัสดุอุปกรณ์ → 11.4 มาตรการลดเชื้อ → น ามาใช้ในฟาร์ม 

11.1 โอกาสที่วัสดุอุปกรณ์มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเรือนสัตว์ปีกมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

11.2 วัสดุอุปกรณ์มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรือไม่ 

 มีการใช้งานวัสดุอปกรณ์ร่วมกบัโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน เช่น แผงไข่ พาเลท กล่องพลาสติกใส่ลูกเป็ด 
เป็นต้น 

 ไม่มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรืออุปกรณ์ที่ซื้อเข้ามาใหม่ 
หมายเหตุ: ก. ของใช้ร่วมกัน เช่น แผงไข่ พาเลท กล่องพลาสติกใส่ลูกเป็ด 

   ข. ของที่ซื้อเข้ามาใหม่ เช่น ถาดเกิด กล่องกระดาษ กระดาษรองกล่อง 
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10.4 โอกาสน้ าเอ่อเข้ารางระบายน้ าของฟาร์ม หรือเข้าพ้ืนที่ฟาร์ม แต่ไม่ต้องย้ายเป็ด ระบบยังด าเนินการได้
เป็นเท่าไร 

 1. ที่ตั้งโรงเรือนและฟาร์มต่ ากว่าพื้นท่ีโดยรอบ หรือไม่มีวิธีป้องกันไม่ให้น้ าไหลเข้าฟาร์ม 
 2. โอกาสที่น้ าจากภายนอกไหลเข้ามาในฟาร์มและท่วมขังในรัศมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ  

3 เมตรจากโรงเรือน 
 3. ท่วมขังทางสัญจรในฟาร์ม 
หมายเหตุ: ต้องมีคู่มือส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีน้ าท่วมก่อนได้รับการรับรอง 
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 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
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 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

11.2 วัสดุอุปกรณ์มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรือไม่ 

 มีการใช้งานวัสดุอปกรณ์ร่วมกบัโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน เช่น แผงไข่ พาเลท กล่องพลาสติกใส่ลูกเป็ด 
เป็นต้น 

 ไม่มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรืออุปกรณ์ที่ซื้อเข้ามาใหม่ 
หมายเหตุ: ก. ของใช้ร่วมกัน เช่น แผงไข่ พาเลท กล่องพลาสติกใส่ลูกเป็ด 

   ข. ของที่ซื้อเข้ามาใหม่ เช่น ถาดเกิด กล่องกระดาษ กระดาษรองกล่อง 
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11.3 ชนิดของน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับวัสดุอุปกรณ์ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือไม่ 

 ประเภทของยาฆ่าเชื้อที่ใช้เป็นน้ ายาฆ่าเชื้อที่ระบุความเข้มข้น และระยะเวลาสัมผัส ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ว่า ใช้ส าหรับสามารถฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ หรือเป็นยาฆ่าเชื้อประเภท
อ่ืนที่มีหลักฐานยืนยันว่าฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ 

 ไม่ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 

11.4 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อส าหรับอุปกรณ์เป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ความถี่ของอุปกรณ์ที่น าเข้าโรงเรือน  
 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม  
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. มีผลการตรวจไม่เกินค่ามาตรฐาน TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว และหากมีค่าเกินมาตรฐาน

มีหลักฐานยืนยันการแก้ไข 
 ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และการตรวจหน้างาน 
หมายเหตุ: เน้นสิ่งที่น าเข้าโรงเรือนและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของพนักงานเลี้ยงสัตว์ปีก 
(ก) Swab test คือ การทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ใช้เพ่ือทวนสอบประสิทธิภาพการท าความสะอาด 
(cleaning validation) พ้ืนผิวสัมผัส เป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่า วัสดุอุปกรณ์มีการดูแลความสะอาดถูก
สุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้าม (ที่มา: ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร) 
(ข) วิธีการเก็บตัวอย่าง คือ swab (ป้ายเชื้อ) 1 ก้านต่อ 5 แผง ๆ ละ 1 ตารางนิ้ว รวมเป็น 1 ตัวอย่าง 
(ค) ความถี่ในการ swab (ป้ายเชื้อ) ทุก 2 สัปดาห์ 
หมายเหตุ: หากน าอุปกรณ์มาจากสถานที่ที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือสูง ผลการประเมินจะไม่สามารถลดลง

เป็น Negligible ต้องเพ่ิมมาตรการ เช่น ล้างและฆ่าเชื้อ 2 รอบ เป็นต้น 
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เครื่องมือเปียกน้ าไม่ได้ 

12.1 มีการใช้เครื่องมือร่วมกับฟาร์มอ่ืนหรือไม่ → 12.2 เครื่องมือมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก → 12.3 
มาตรการลดเชื้อ → น ามาใช้ในโรงเรือน 

12.1 มีการใช้งานเครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืนหรือไม่ 

 มีการใช้งานเครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน เช่น เครื่องกกเป็ด เป็นต้น 
 ไม่มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรือเครื่องมือที่ซื้อเข้ามาใหม่ 

12.2 โอกาสในการน าเครื่องมือมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 เครื่องมือที่น ามาใช้ในโรงเรือนขณะเลี้ยงสัตว์ปีกมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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11.3 ชนิดของน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับวัสดุอุปกรณ์ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือไม่ 

 ประเภทของยาฆ่าเชื้อที่ใช้เป็นน้ ายาฆ่าเชื้อที่ระบุความเข้มข้น และระยะเวลาสัมผัส ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ว่า ใช้ส าหรับสามารถฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ หรือเป็นยาฆ่าเชื้อประเภท
อ่ืนที่มีหลักฐานยืนยันว่าฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ 

 ไม่ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 

11.4 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อส าหรับอุปกรณ์เป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ความถี่ของอุปกรณ์ที่น าเข้าโรงเรือน  
 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม  
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. มีผลการตรวจไม่เกินค่ามาตรฐาน TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว และหากมีค่าเกินมาตรฐาน

มีหลักฐานยืนยันการแก้ไข 
 ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และการตรวจหน้างาน 
หมายเหตุ: เน้นสิ่งที่น าเข้าโรงเรือนและเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของพนักงานเลี้ยงสัตว์ปีก 
(ก) Swab test คือ การทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ใช้เพ่ือทวนสอบประสิทธิภาพการท าความสะอาด 
(cleaning validation) พ้ืนผิวสัมผัส เป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่า วัสดุอุปกรณ์มีการดูแลความสะอาดถูก
สุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้าม (ที่มา: ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร) 
(ข) วิธีการเก็บตัวอย่าง คือ swab (ป้ายเชื้อ) 1 ก้านต่อ 5 แผง ๆ ละ 1 ตารางนิ้ว รวมเป็น 1 ตัวอย่าง 
(ค) ความถี่ในการ swab (ป้ายเชื้อ) ทุก 2 สัปดาห์ 
หมายเหตุ: หากน าอุปกรณ์มาจากสถานที่ที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือสูง ผลการประเมินจะไม่สามารถลดลง

เป็น Negligible ต้องเพ่ิมมาตรการ เช่น ล้างและฆ่าเชื้อ 2 รอบ เป็นต้น 
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79 

เครื่องมือเปียกน้ าไม่ได้ 

12.1 มีการใช้เครื่องมือร่วมกับฟาร์มอ่ืนหรือไม่ → 12.2 เครื่องมือมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก → 12.3 
มาตรการลดเชื้อ → น ามาใช้ในโรงเรือน 

12.1 มีการใช้งานเครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืนหรือไม่ 

 มีการใช้งานเครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน เช่น เครื่องกกเป็ด เป็นต้น 
 ไม่มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรือเครื่องมือที่ซื้อเข้ามาใหม่ 

12.2 โอกาสในการน าเครื่องมือมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 เครื่องมือที่น ามาใช้ในโรงเรือนขณะเลี้ยงสัตว์ปีกมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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12.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อส าหรับเครื่องมือเป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ด้วยการรมควัน หรือ ยูวี (UV) หรือการท าความ
สะอาดและฆ่าเชื้อ และความถี่ของเครื่องมือที่น าเข้าโรงเรือน  

 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม 
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว 
หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่สะอาดและไม่มีโอกาสสัมผัสอินทรียสาร เช่น แว่นตา อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
สามารถฆ่าเชื้อโดยผ่านตู้ยูวีและมีระยะพักระหว่างฟาร์ม โดยมีวิธีเก็บรักษาที่ดีไม่มีการปนเปื้อนเชื้อนาน
มากกว่า 72 ชั่วโมง อาจไม่ต้องด าเนินการตามข้อ 2, 3 และ 4  

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
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คน 

13.1 คนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก → 13.2 คนสัมผัสเชื้อ → มาตรการลดเชื้อ (13.3 ก าหนดระยะพัก
ตัว→ 13.4 ความพร้อมของอุปกรณ์ + 13.5 ระบบที่ท าให้แน่ใจว่าได้ผ่านการลดเชื้อ) → 13.6 มาตรการลด
เชื้อหน้าโรงเรือน + 13.7 ประสิทธิภาพของการลดเชื้อ + 13.8 ประสิทธิภาพของ มาตรการลดเชื้อด้วยการ
ล้างมือ) → คนเข้าโรงเรือน 

13.1 โอกาสที่คนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 คนที่สัมผัสโดยตรง หรือมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

กรณีท่ีคนเดียวมาจากหลายที่ เช่น นายสัตวแพทย์ไปที่ฟาร์มและโรงฟักสัตว์ปีกก่อนเข้าฟาร์ม ให้ถือว่าเป็น 1 
แห่ง โดยเลือกสถานที่มีความรุนแรงของอันตรายสูงที่สุดมาประเมิน 

13.2 โอกาสที่คนงานจะสัมผัสเชื้อไข้หวัดนกจากนอกฟาร์มเป็นเท่าไร 

 พนักงานไม่อาศัยในฟาร์ม  
 พนักงานมีการออกนอกฟาร์มในช่วงการผลิต เช่น ในวันหยดุ สามารถไปตามท่ีต่าง ๆ ได้ตามพอใจ 
 พนักงานมีการออกนอกฟาร์มในช่วงการผลิต แต่ไปตามโปรแกรมที่ทางฟาร์มจัดให้  

ไม่มีโอกาสที่ไปที่เสี่ยงอ่ืน 
 พนักงานไม่มีการออกนอกฟาร์มเลยในช่วงการผลิต 
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12.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อส าหรับเครื่องมือเป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ด้วยการรมควัน หรือ ยูวี (UV) หรือการท าความ
สะอาดและฆ่าเชื้อ และความถี่ของเครื่องมือที่น าเข้าโรงเรือน  

 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม 
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว 
หมายเหตุ: อุปกรณ์ที่สะอาดและไม่มีโอกาสสัมผัสอินทรียสาร เช่น แว่นตา อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
สามารถฆ่าเชื้อโดยผ่านตู้ยูวีและมีระยะพักระหว่างฟาร์ม โดยมีวิธีเก็บรักษาที่ดีไม่มีการปนเปื้อนเชื้อนาน
มากกว่า 72 ชั่วโมง อาจไม่ต้องด าเนินการตามข้อ 2, 3 และ 4  
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คน 

13.1 คนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก → 13.2 คนสัมผัสเชื้อ → มาตรการลดเชื้อ (13.3 ก าหนดระยะพัก
ตัว→ 13.4 ความพร้อมของอุปกรณ์ + 13.5 ระบบที่ท าให้แน่ใจว่าได้ผ่านการลดเชื้อ) → 13.6 มาตรการลด
เชื้อหน้าโรงเรือน + 13.7 ประสิทธิภาพของการลดเชื้อ + 13.8 ประสิทธิภาพของ มาตรการลดเชื้อด้วยการ
ล้างมือ) → คนเข้าโรงเรือน 

13.1 โอกาสที่คนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 คนที่สัมผัสโดยตรง หรือมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

กรณีท่ีคนเดียวมาจากหลายที่ เช่น นายสัตวแพทย์ไปที่ฟาร์มและโรงฟักสัตว์ปีกก่อนเข้าฟาร์ม ให้ถือว่าเป็น 1 
แห่ง โดยเลือกสถานที่มีความรุนแรงของอันตรายสูงที่สุดมาประเมิน 

13.2 โอกาสที่คนงานจะสัมผัสเชื้อไข้หวัดนกจากนอกฟาร์มเป็นเท่าไร 

 พนักงานไม่อาศัยในฟาร์ม  
 พนักงานมีการออกนอกฟาร์มในช่วงการผลิต เช่น ในวันหยดุ สามารถไปตามท่ีต่าง ๆ ได้ตามพอใจ 
 พนักงานมีการออกนอกฟาร์มในช่วงการผลิต แต่ไปตามโปรแกรมที่ทางฟาร์มจัดให้  

ไม่มีโอกาสที่ไปที่เสี่ยงอ่ืน 
 พนักงานไม่มีการออกนอกฟาร์มเลยในช่วงการผลิต 
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13.3 คนผ่านระยะพักตัวที่ก าหนดก่อนเข้าฟาร์มหรือไม่ 

 เกณฑ์ก าหนดระยะพักตัว 
 1. บุคคลที่มาจากพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือเขตโรคระบาด ต้องมีระยะพักตัวอย่างน้อย 120 

ชั่วโมง หรือ 5 วัน 
 2. บุคคลที่สัมผัสสัตว์ปีก หรือพบปะกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับสัตว์ปีก ขณะอยู่นอกฟาร์ม ต้องมี

ระยะพักตัวอย่างน้อย 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน 
 3. พนักงานที่ออกจากฟาร์มไปพ้ืนที่ที่ไม่มีความเสี่ยง เช่น ห้างสรรพสินค้า ต้องกลับมาพักค้าง

คืนที่บ้านพักพนักงานฟาร์มอย่างน้อย 1 คืน 
 มีใบ declare ก าหนดระยะพักตัว 

 

หมายเหตุ: ข้อ 2 กรณีท่ีมีความจ าเป็นบุคคลต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่
มีอ านาจของฟาร์ม 

13.4 อุปกรณ์ในการอาบน้ ามีความพร้อมหรือไม่ 

 ห้องอาบน้ าต้องมี 
 1. ชุดส าหรับเข้าฟาร์ม (เสื้อผ้าและรองเท้า) ให้เปลี่ยนครบจ านวนคนเป็นอย่างน้อย 
 2. สบู่เหลว แชมพู ผ้าเช็ดตัว 
 3. อุปกรณ์ท าน้ าให้อุ่นที่ท างานได้ดี 

13.5 ประสิทธิภาพของมาตรการในการลดเชื้อในคน ที่ต าแหน่งทางเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์เป็นเท่าไร 

 1.  มีระบบการจัดการลดเชื้อด้วยการอาบน้ า สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และ เปลี่ยนรองเท้า 
 2.  มีการตรวจสอบการอาบน้ าและสระผมโดยใช้คนเป็นผู้ตรวจเช่น ผมเปียก หรือ มีระบบ

การตั้งเวลาอัตโนมัติในการอาบน้ า สระผม  
 3. ระบบตามข้อ 1 และ 2 สามารถด าเนินการได้ดี หรือท าการ swab ผิวหนัง เช่น มือ/แขน 

เพ่ือตรวจปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TVC) ไม่เกิน 100 cfu/cm2 เดือนละ 1 ครั้ง  
 4. มีการตรวจสอบการใช้งานระบบตรวจสอบตามข้อ 2 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เช่น การ

อบรมหรือย้ าเตือนพนักงาน การตรวจสอบการเบิกจ่ายสบู่เหลว การสอบถามพนักงานว่า
ตอบค าถามได้ถูกต้อง เช่น ให้อธิบายการอาบน้ าสระผมได้ตามรูปที่ปิดประกาศได้ เป็นต้น 

 ระหว่างเข้าตรวจสอบพบความผิดปกติของระบบ 
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13.6 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อ ณ ประตูทางเข้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เป็นเท่าไร 

 1. มีอ่างจุ่มเท้าล้างสิ่งสกปรก และอ่างจุ่มเท้าใส่น้ ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับรองเท้า
ก่อนเข้าสู่ห้องหน้าโรงเรือน หรือมีการเปลี่ยนรองเท้าส าหรับใส่ในโรงเรือนโดยเฉพาะ 

 2. สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ หรือ ล้างมือด้วยสบู่ฆ่าเชื้อ 
 3. มีธรณีหรือคันกั้นแยกบริเวณก่อนเข้าสัมผัสตัวเป็ด เพื่อให้คนตระหนักถึงการแยกพ้ืนที่ 
 4. มีการเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าสัมผัสตัวเป็ด และแยกพ้ืนที่เก็บรองเท้าไม่ให้มีการปนเปื้อนข้าม 

13.7 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนดีหรือไม่ 

 มีการสอบปฏิบัติจริง โดยให้คนงานท าให้ดู 
 สามารถท าได้ตามข้ันตอน และผ่านการทดสอบ 
 ไม่สามารถท าได้ สอบตก 

13.8 ประสิทธิภาพของ มาตรการลดเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนด้วยการล้างมือเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือหรือฆ่าเชื้อที่มือก่อนเข้าโรงเรือน เช่น สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ 
หรือ อ่างล้างมือและสบู่ฆ่าเชื้อ 

 2. ก าหนดให้มีการล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าสู่โรงเรือน 
 3. ท าการสุ่ม swab ผิวหนัง เช่น มือ/แขน เดือนละ 1 ครั้ง  
 4. ผลการตรวจค่า TVC ไม่เกิน 100 cfu/cm2 
 ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และการตรวจหน้างาน 
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13.3 คนผ่านระยะพักตัวที่ก าหนดก่อนเข้าฟาร์มหรือไม่ 

 เกณฑ์ก าหนดระยะพักตัว 
 1. บุคคลที่มาจากพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือเขตโรคระบาด ต้องมีระยะพักตัวอย่างน้อย 120 

ชั่วโมง หรือ 5 วัน 
 2. บุคคลที่สัมผัสสัตว์ปีก หรือพบปะกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับสัตว์ปีก ขณะอยู่นอกฟาร์ม ต้องมี

ระยะพักตัวอย่างน้อย 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน 
 3. พนักงานที่ออกจากฟาร์มไปพ้ืนที่ที่ไม่มีความเสี่ยง เช่น ห้างสรรพสินค้า ต้องกลับมาพักค้าง

คืนที่บ้านพักพนักงานฟาร์มอย่างน้อย 1 คืน 
 มีใบ declare ก าหนดระยะพักตัว 

 

หมายเหตุ: ข้อ 2 กรณีท่ีมีความจ าเป็นบุคคลต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่
มีอ านาจของฟาร์ม 

13.4 อุปกรณ์ในการอาบน้ ามีความพร้อมหรือไม่ 

 ห้องอาบน้ าต้องมี 
 1. ชุดส าหรับเข้าฟาร์ม (เสื้อผ้าและรองเท้า) ให้เปลี่ยนครบจ านวนคนเป็นอย่างน้อย 
 2. สบู่เหลว แชมพู ผ้าเช็ดตัว 
 3. อุปกรณ์ท าน้ าให้อุ่นที่ท างานได้ดี 

13.5 ประสิทธิภาพของมาตรการในการลดเชื้อในคน ที่ต าแหน่งทางเข้าพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์เป็นเท่าไร 

 1.  มีระบบการจัดการลดเชื้อด้วยการอาบน้ า สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และ เปลี่ยนรองเท้า 
 2.  มีการตรวจสอบการอาบน้ าและสระผมโดยใช้คนเป็นผู้ตรวจเช่น ผมเปียก หรือ มีระบบ

การตั้งเวลาอัตโนมัติในการอาบน้ า สระผม  
 3. ระบบตามข้อ 1 และ 2 สามารถด าเนินการได้ดี หรือท าการ swab ผิวหนัง เช่น มือ/แขน 

เพ่ือตรวจปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TVC) ไม่เกิน 100 cfu/cm2 เดือนละ 1 ครั้ง  
 4. มีการตรวจสอบการใช้งานระบบตรวจสอบตามข้อ 2 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เช่น การ

อบรมหรือย้ าเตือนพนักงาน การตรวจสอบการเบิกจ่ายสบู่เหลว การสอบถามพนักงานว่า
ตอบค าถามได้ถูกต้อง เช่น ให้อธิบายการอาบน้ าสระผมได้ตามรูปที่ปิดประกาศได้ เป็นต้น 

 ระหว่างเข้าตรวจสอบพบความผิดปกติของระบบ 
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13.6 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อ ณ ประตูทางเข้าโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เป็นเท่าไร 

 1. มีอ่างจุ่มเท้าล้างสิ่งสกปรก และอ่างจุ่มเท้าใส่น้ ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ส าหรับรองเท้า
ก่อนเข้าสู่ห้องหน้าโรงเรือน หรือมีการเปลี่ยนรองเท้าส าหรับใส่ในโรงเรือนโดยเฉพาะ 

 2. สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ หรือ ล้างมือด้วยสบู่ฆ่าเชื้อ 
 3. มีธรณีหรือคันกั้นแยกบริเวณก่อนเข้าสัมผัสตัวเป็ด เพื่อให้คนตระหนักถึงการแยกพ้ืนที่ 
 4. มีการเปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าสัมผัสตัวเป็ด และแยกพ้ืนที่เก็บรองเท้าไม่ให้มีการปนเปื้อนข้าม 

13.7 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนดีหรือไม่ 

 มีการสอบปฏิบัติจริง โดยให้คนงานท าให้ดู 
 สามารถท าได้ตามข้ันตอน และผ่านการทดสอบ 
 ไม่สามารถท าได้ สอบตก 

13.8 ประสิทธิภาพของ มาตรการลดเชื้อก่อนเข้าโรงเรือนด้วยการล้างมือเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือหรือฆ่าเชื้อที่มือก่อนเข้าโรงเรือน เช่น สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ 
หรือ อ่างล้างมือและสบู่ฆ่าเชื้อ 

 2. ก าหนดให้มีการล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าสู่โรงเรือน 
 3. ท าการสุ่ม swab ผิวหนัง เช่น มือ/แขน เดือนละ 1 ครั้ง  
 4. ผลการตรวจค่า TVC ไม่เกิน 100 cfu/cm2 
 ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และการตรวจหน้างาน 
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คนจากนก 

(ก) 13.1.1 นกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง → 13.1.2 โอกาสที่นกน้ าหรือนก
ปากห่างบินเข้าฟาร์ม → 13.1.4 โอกาสคนสัมผัสนกน้ าหรือนกปากห่าง ภายในรั้วฟาร์ม → คนเข้าโรงเรือน 

(ข) 13.1.1.1 นกธรรมชาติ (ยกเว้นนกน้ าและนกปากห่าง) → 13.1.3 โอกาสที่นกธรรมชาติ บินเข้าฟาร์ม → 
13.1.5 โอกาสที่คนสัมผัสนกธรรมชาติ ภายในรั้วฟาร์ม → คนเข้าโรงเรือน 

13.1.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกน้ า หรือนกปากห่าง ที่มาจากประเทศใกล้เคียงเป็นเท่าไร 

 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค AI ภายใน 1 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 4-10 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มามากกว่า 10 ปี 

 

ประเทศใกล้เคียงได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

13.1.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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13.1.2 โอกาสที่นกน้ าหรือนกปากห่าง บินเข้าบริเวณฟาร์มเป็นเท่าไร 

 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 

กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตร 

รอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตร 

รอบฟาร์ม 

13.1.3 โอกาสที่จะพบนกธรรมชาติ (ยกเว้นนกน้ าและนกปากห่าง) ที่ไม่ได้เลี้ยงบินเข้าฟาร์มเป็นเท่าไร 

 ภายในบริเวณฟาร์มมีสิ่งดังต่อไปนี้ 
 1. รังนก หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของนก และ/หรือ มีวัชพืชที่สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ

นก 
 2. โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันนก 

และ/หรือท่ีนกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3.  ไม่มีการจัดการเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. แหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
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คนจากนก 

(ก) 13.1.1 นกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง → 13.1.2 โอกาสที่นกน้ าหรือนก
ปากห่างบินเข้าฟาร์ม → 13.1.4 โอกาสคนสัมผัสนกน้ าหรือนกปากห่าง ภายในรั้วฟาร์ม → คนเข้าโรงเรือน 

(ข) 13.1.1.1 นกธรรมชาติ (ยกเว้นนกน้ าและนกปากห่าง) → 13.1.3 โอกาสที่นกธรรมชาติ บินเข้าฟาร์ม → 
13.1.5 โอกาสที่คนสัมผัสนกธรรมชาติ ภายในรั้วฟาร์ม → คนเข้าโรงเรือน 

13.1.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกน้ า หรือนกปากห่าง ที่มาจากประเทศใกล้เคียงเป็นเท่าไร 

 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค AI ภายใน 1 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 4-10 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มามากกว่า 10 ปี 

 

ประเทศใกล้เคียงได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

13.1.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติเป็นเท่าไร 

 ฟาร์มตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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13.1.2 โอกาสที่นกน้ าหรือนกปากห่าง บินเข้าบริเวณฟาร์มเป็นเท่าไร 

 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 

กิโลเมตรรอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบฟาร์ม 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตร 

รอบฟาร์ม 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตร 

รอบฟาร์ม 

13.1.3 โอกาสที่จะพบนกธรรมชาติ (ยกเว้นนกน้ าและนกปากห่าง) ที่ไม่ได้เลี้ยงบินเข้าฟาร์มเป็นเท่าไร 

 ภายในบริเวณฟาร์มมีสิ่งดังต่อไปนี้ 
 1. รังนก หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของนก และ/หรือ มีวัชพืชที่สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ

นก 
 2. โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันนก 

และ/หรือท่ีนกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3.  ไม่มีการจัดการเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. แหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
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13.1.4 โอกาสที่คนในฟาร์มไปสัมผัสนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง (หรือสัมผัสมูล) 
เป็นเท่าไร 

 คนมีหน้าที่ในโรงเรือนมีกิจกรรมใกล้ชิดกับข้อดังต่อไปนี้ 
 1. บริเวณท่ีมีรังนก หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. บริเวณใกล้โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือ

ป้องกันนก และ/หรือ ที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3. บริเวณท่ีมีเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. บริเวณท่ีมีแหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
 พบร่องรอยของนกในบริเวณที่มีกิจกรรมของคน เช่น โรงกินข้าว มีนกมากินอาหารและถ่ายไว้ 

และคนไปสัมผัสจากการเหยียบ เป็นต้น (ใช้การสัมภาษณ์และการพิจารณาหน้างานประกอบ) 

13.1.5 โอกาสที่คนในฟาร์มไปสัมผัสนกธรรมชาติ ในฟาร์ม (หรือสัมผัสมูล) เป็นเท่าไร 

 คนมีหน้าที่ในโรงเรือนมีกิจกรรมใกล้ชิดกับข้อดังต่อไปนี้ 
 1. บริเวณท่ีมีรังนก หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. บริเวณใกล้โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือ

ป้องกันนก และ/หรือ ที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3. บริเวณท่ีมีเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. บริเวณท่ีมีแหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
 พบร่องรอยของนกในบริเวณที่มีกิจกรรมของคน เช่น โรงกินข้าว มีนกมากินอาหารและถ่ายไว้ 

และคนไปสัมผัสจากการเหยียบ เป็นต้น (ใช้การสัมภาษณ์และการพิจารณาหน้างานประกอบ) 
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คนจากยานพาหนะ 

เส้นทางและล้อรถที่ปนเปื้อน → 13.2.1 คนเหยียบ + 13.2.2 มือสัมผัสรถ → ปนเปื้อน → รวมในคน 

13.2.1 คนมีโอกาสสัมผัสรถ (เหยียบพื้นถนนที่ใช้ร่วมกับรถ) หรือไม่ 

 ไม่มีการแยกเส้นทางระหว่างรถกับคน คนมีโอกาสเหยียบเส้นทางรถ (เหยียบพ้ืน) 
 มีการก าหนดเส้นทางแยกกันชัดเจนระหว่างรถกับทางเดินคน 

13.2.2 คนมีโอกาสสัมผัสรถ (มือ) หรือไม่ 

 1. ก าหนดคนงานขนไข่โดยเฉพาะ ไม่สัมผัสกับรถนอกฟาร์ม 
 2. ไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถ เช่น รถขนส่งลูกเป็ด รถขนไข่ฟัก รถขนอาหารและเด็ก

ประจ ารถ เข้าโรงเรือน หรือพ้ืนที่ส่วนการเลี้ยงสัตว์ปีก 
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13.1.4 โอกาสที่คนในฟาร์มไปสัมผัสนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง (หรือสัมผัสมูล) 
เป็นเท่าไร 

 คนมีหน้าที่ในโรงเรือนมีกิจกรรมใกล้ชิดกับข้อดังต่อไปนี้ 
 1. บริเวณท่ีมีรังนก หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. บริเวณใกล้โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือ

ป้องกันนก และ/หรือ ที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3. บริเวณท่ีมีเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. บริเวณท่ีมีแหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
 พบร่องรอยของนกในบริเวณที่มีกิจกรรมของคน เช่น โรงกินข้าว มีนกมากินอาหารและถ่ายไว้ 

และคนไปสัมผัสจากการเหยียบ เป็นต้น (ใช้การสัมภาษณ์และการพิจารณาหน้างานประกอบ) 

13.1.5 โอกาสที่คนในฟาร์มไปสัมผัสนกธรรมชาติ ในฟาร์ม (หรือสัมผัสมูล) เป็นเท่าไร 

 คนมีหน้าที่ในโรงเรือนมีกิจกรรมใกล้ชิดกับข้อดังต่อไปนี้ 
 1. บริเวณท่ีมีรังนก หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. บริเวณใกล้โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือ

ป้องกันนก และ/หรือ ที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3. บริเวณท่ีมีเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. บริเวณท่ีมีแหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
 พบร่องรอยของนกในบริเวณที่มีกิจกรรมของคน เช่น โรงกินข้าว มีนกมากินอาหารและถ่ายไว้ 

และคนไปสัมผัสจากการเหยียบ เป็นต้น (ใช้การสัมภาษณ์และการพิจารณาหน้างานประกอบ) 
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คนจากยานพาหนะ 

เส้นทางและล้อรถที่ปนเปื้อน → 13.2.1 คนเหยียบ + 13.2.2 มือสัมผัสรถ → ปนเปื้อน → รวมในคน 

13.2.1 คนมีโอกาสสัมผัสรถ (เหยียบพื้นถนนที่ใช้ร่วมกับรถ) หรือไม่ 

 ไม่มีการแยกเส้นทางระหว่างรถกับคน คนมีโอกาสเหยียบเส้นทางรถ (เหยียบพ้ืน) 
 มีการก าหนดเส้นทางแยกกันชัดเจนระหว่างรถกับทางเดินคน 

13.2.2 คนมีโอกาสสัมผัสรถ (มือ) หรือไม่ 

 1. ก าหนดคนงานขนไข่โดยเฉพาะ ไม่สัมผัสกับรถนอกฟาร์ม 
 2. ไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถ เช่น รถขนส่งลูกเป็ด รถขนไข่ฟัก รถขนอาหารและเด็ก

ประจ ารถ เข้าโรงเรือน หรือพ้ืนที่ส่วนการเลี้ยงสัตว์ปีก 
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คนจากสัตว์เลี้ยง 

13.3.1 โอกาสที่จะพบสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม (5.2 มาตรการกันสุนัขเข้าฟาร์ม เช่น รั้ว + 5.3 มาตรการกันแมวเข้า
ฟาร์ม) → 13.3.2 โอกาสของคนสัมผัสสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม → ปนเปื้อน → รวมในคน 

13.3.2 มีโอกาสที่คนจะสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่หลงเข้ามาภายในเขตฟาร์มหรือไม่: หากพบสุนัขหรือแมวมีการจัดการ
แบบใด 

  จับหรืออุ้มไปนอกเขตฟาร์ม 
 ยิง หรือ ใช้อุปกรณ์เช่น ห่วงคล้อง หรือ ใช้เสียงไล่โดยที่คนไม่สัมผัสสุนัขหรือแมว 
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แบบฟอร์มรายการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ส่วนสถานที่ฟักไข่ไก่ 

 

ไข่น าเข้าโรงฟัก 

ไข่ฟักจากฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ 

1.1 พ้ืนที่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ --> 1.2 การปนเปื้อนจากการเก็บไข่ที่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ --> 1.3 การฆ่าเชื้อไข่ฟักที่ฟาร์ม --
> 1.4 การป้องกันการปนเปื้อนจากแผงไข่ --> 1.5 การขนส่งไข่ฟักจากฟาร์มไปโรงฟัก + 1.6 การปนเปื้อนเพ่ิมเติม
ระหว่างขนส่งไปโรงฟัก --> โรงฟัก 

1.7 ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ต้นทางตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกหรือไม่ 
 ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร 

ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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คนจากสัตว์เลี้ยง 

13.3.1 โอกาสที่จะพบสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม (5.2 มาตรการกันสุนัขเข้าฟาร์ม เช่น รั้ว + 5.3 มาตรการกันแมวเข้า
ฟาร์ม) → 13.3.2 โอกาสของคนสัมผัสสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม → ปนเปื้อน → รวมในคน 

13.3.2 มีโอกาสที่คนจะสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่หลงเข้ามาภายในเขตฟาร์มหรือไม่: หากพบสุนัขหรือแมวมีการจัดการ
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1.2 โอกาสปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกจากการเก็บไข่ฟักที่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ เป็นเท่าไร 

 กระบวนการท างานในโรงฟัก 
 1. ร้อยละของไข่สกปรกไม่เกิน 1 
 2. มีระบบสายพานเก็บไข่อัตโนมัติ 
 3. ความถี่ของการเก็บไข่ 4 ถึง 5 ครั้งต่อวัน 
 4. แยกไข่สกปรกอย่างชัดเจน (ไม่ปนไข่สกปรก หลังท าความสะอาดด้วยการขูดส่วนสกปรก

และใช้ยาฆ่าเชื้อ) และแยกเข้าฟักเป็นชุดสุดท้าย 
 5. มีการจัดการวัสดุรองรังสะอาด (ดูโปรแกรมการเสริมแกลบ หรือ ล้างหญ้าเทียม) 
 6. มีสุขอนามัย (ล้างมือ ฆ่าเชื้อ หรือเปลี่ยนถุงมือ) ช่วงเก็บไข่ (ตามรอบการเก็บไข่) 

1.3 มีการฆ่าเชื้อไข่ฟักท่ีฟาร์ม (หน้าเล้า หรือ ก่อนเข้าเก็บในห้องเก็บไข่ในฟาร์ม) อย่างมีประสิทธิภาพเท่าไร 

 1. วิธีการเฝ้าระวัง โดยการตรวจสอบปริมาณสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อ ด้วยการรมควัน (fumigate) 
หรือ การพ่นละอองฝอย (fog) เช่น ดูปริมาณด่างทับทิมและฟอร์มาลิน ระยะเวลา เน้นดู
ประสิทธิภาพชนิดสารเคมีและระยะเวลาสัมผัส (contact time) และความถี่ถ้วนที่สารเคมี
เข้าถึง เช่น ตรวจดูบันทึกการใช้สารเคมี 

 2. วิธีการ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนกระบวนการ และ/หรือ มีการตรวจสอบขั้นตอน
ปฏิบัติว่าถูกต้องภายใน 3 ปี 

 3. มี SOP ที่สามารถฆ่าเชื้อได้และปฏิบัติได้ 
 4. ตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ โดยดูผลการตรวจ TBC, Total bacterial 

count ไม่เกิน 150 cfu/cm2 อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
 ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และการตรวจหน้างาน 
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1.4 มีการจัดการห้องเก็บแผงไข่เพ่ือใช้ (ห้องคัดไข่หรือหน้าเล้า) เพ่ือไม่ให้มีการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกได้เท่าไร 

 1. มีการแยกแผงไข่ระหว่างฟาร์มและโรงฟัก 
 2. มีการแยกแผงไข่ระหว่างฟาร์ม 
 3. มีการฆ่าเชื้อแผงไข่ก่อนรับเข้าฟาร์ม และมีวิธีการตรวจสอบ หากพบสกปรกต้องท าความ

สะอาดใหม่และฆ่าเชื้อก่อนน าเข้า 
 4. ดูผลการตรวจ TVC ไม่เกิน 700 cfu/in2 อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

1.5 มีการขนส่งในช่วงมีไข้หวัดนกระบาดหรือไม่ 

 มีการขนส่งผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ 
 ไม่มีการขนส่งผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ 

1.6 ช่วงการขนส่งไข่ฟักไปยังโรงฟัก มีโอกาสพบการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกเพ่ิมข้ึนเท่าไร 

 1. รถระบบปิด ไม่มีปัจจัยใดที่น าเชื้อจากภายนอกเข้าสู่รถในระหว่างการขนส่งได้ 
 2. มีระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS 
 3. การขนส่งไม่ผ่านรัศมี 10 กิโลเมตรจากจุดที่มีการระบาดของไข้หวัดนก ตามประกาศของ

กรมปศุสัตว์ 
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ประสิทธิภาพชนิดสารเคมีและระยะเวลาสัมผัส (contact time) และความถี่ถ้วนที่สารเคมี
เข้าถึง เช่น ตรวจดูบันทึกการใช้สารเคมี 

 2. วิธีการ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนกระบวนการ และ/หรือ มีการตรวจสอบขั้นตอน
ปฏิบัติว่าถูกต้องภายใน 3 ปี 

 3. มี SOP ที่สามารถฆ่าเชื้อได้และปฏิบัติได้ 
 4. ตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ โดยดูผลการตรวจ TBC, Total bacterial 

count ไม่เกิน 150 cfu/cm2 อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
 ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และการตรวจหน้างาน 
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1.4 มีการจัดการห้องเก็บแผงไข่เพ่ือใช้ (ห้องคัดไข่หรือหน้าเล้า) เพ่ือไม่ให้มีการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกได้เท่าไร 

 1. มีการแยกแผงไข่ระหว่างฟาร์มและโรงฟัก 
 2. มีการแยกแผงไข่ระหว่างฟาร์ม 
 3. มีการฆ่าเชื้อแผงไข่ก่อนรับเข้าฟาร์ม และมีวิธีการตรวจสอบ หากพบสกปรกต้องท าความ

สะอาดใหม่และฆ่าเชื้อก่อนน าเข้า 
 4. ดูผลการตรวจ TVC ไม่เกิน 700 cfu/in2 อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

1.5 มีการขนส่งในช่วงมีไข้หวัดนกระบาดหรือไม่ 

 มีการขนส่งผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ 
 ไม่มีการขนส่งผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ 

1.6 ช่วงการขนส่งไข่ฟักไปยังโรงฟัก มีโอกาสพบการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกเพ่ิมข้ึนเท่าไร 

 1. รถระบบปิด ไม่มีปัจจัยใดที่น าเชื้อจากภายนอกเข้าสู่รถในระหว่างการขนส่งได้ 
 2. มีระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS 
 3. การขนส่งไม่ผ่านรัศมี 10 กิโลเมตรจากจุดที่มีการระบาดของไข้หวัดนก ตามประกาศของ

กรมปศุสัตว์ 
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ยานพาหนะ 

2.1 รถมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 2.2 มาตรการลดเชื้อตัวรถ (ตรวจสอบเอกสาร * ตรวจหน้างาน) + 2.3 
มาตรการลดเชื้อในห้องโดยสาร --> คน 

2.1 โอกาสที่ยานพาหนะมาจากฟาร์ม โรงฟักหรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ยานพาหนะมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
หมายเหตุ: - ยานพาหนะหมายถึงรถทุกชนิดที่เข้ามาในฟาร์ม เช่น รถบรรทุกอาหารสัตว์ รถขนไข่ รถส่วนบุคคล 
      - ที่มาของยานพาหนะคือ มาจากจุดที่มีการจอด ไม่นับรวมที่ขับรถผ่าน 
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2.2 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อยานพาหนะก่อนเข้าโรงฟักเป็นเท่าไร 

 ส าหรับรถท่ีเข้าโรงฟักส่วนการผลิต (รถลูกไก่ รถขนไข่ และรถขนขยะ) 
 1. ตรวจสอบหลักฐานการซ่อมบ ารุง การใช้ยาฆ่าเชื้อ ความถี่ของรถที่เข้าด่านสุดท้ายก่อนเข้า

โรงเรือน  
 2. มาตรการทดแทนเมื่อมีปัญหา  
 3. ความถ่ีของการ monitor อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ  
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว แยกส่วนบริเวณท่ีประตูคนจับ ในห้องโดยสารส่วนประตู 
ประตูส่วนขนส่ง (ส่วนบรรทุก) รถขนส่งอาหารเพิ่มส่วนท่อส่งอาหาร ราวบันไดส าหรับปีน 
ฝาปิดถังรถไซโลบริเวณคนสัมผัส ทุก 3 เดอืน และมีการคลุมปิดส่วนปลายท่อส่งอาหาร
ระหว่างการขนส่ง 

หมายเหตุ: วิธีการเก็บตัวอย่าง คือ swab (ป้ายเชื้อ) 1 ก้านต่อคัน ๆ ละ 5 ต าแหน่ง ๆ ละ 1 ตารางนิ้ว รวมเป็น 1 
ตวัอย่าง หรืออาจใช้วิธีการเก็บตัวอย่างวิธีอ่ืนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในการเก็บตัวอย่างจากต าแหน่งที่
ก าหนดเพ่ือส่งตรวจปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TVC) 

2.2.1 

 การตรวจสอบหน้างาน 
 1. รถต้องสะอาด คือ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดรถขนส่งลูกไก่ ก่อนเข้าสู่โรงสเปรย์ 

และต้องล้างท าความสะอาดก่อนมีการฆ่าเชื้อเสมอ 
 2. การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพ คือ มีการตรวจสอบโรงสเปรย์ การท างานของหัวสเปรย์ (หัว

สเปรย์ไม่ตัน และการกระจายของละอองสเปรย์สม่ าเสมอ) ราวสเปรย์ติดทั่วถึง และการ
ท างานของสเปรย์ได้ทั่วถึง แรงดันของสเปรย์อยู่ในระดับปกติ และมีการตรวจสอบความ
เข้มข้นของยาฆ่าเชื้อ 

 3. มีการตรวจสอบตัวหน่วงเวลา (จับเวลา) ให้รถจอดพักได้ตามระยะเวลาสัมผัส (contact 
time) 

 4. ก่อนน าลูกไก่ขึ้น มีการสเปรย์น้ ายาฆ่าเชื้อในห้องบรรจุลูกไก่ และมีการก าหนดระยะเวลา
สัมผัส (contact time) 

หมายเหตุ: - การล้างท าความสะอาด หมายถึง การท าให้อินทรีย์สารหลุดออกไปด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้น้ ายาฆ่าเชื้อ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   - การสเปรย์โฟมหรือน้ ายาฆ่าเชื้อให้ถือเป็นขั้นตอนการเล้างรถให้สะอาดได้ (เมื่อมีการฆ่าเชื้ออีกครั้ง) 
  



93
คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก
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ยานพาหนะ 

2.1 รถมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 2.2 มาตรการลดเชื้อตัวรถ (ตรวจสอบเอกสาร * ตรวจหน้างาน) + 2.3 
มาตรการลดเชื้อในห้องโดยสาร --> คน 

2.1 โอกาสที่ยานพาหนะมาจากฟาร์ม โรงฟักหรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ยานพาหนะมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
หมายเหตุ: - ยานพาหนะหมายถึงรถทุกชนิดที่เข้ามาในฟาร์ม เช่น รถบรรทุกอาหารสัตว์ รถขนไข่ รถส่วนบุคคล 
      - ที่มาของยานพาหนะคือ มาจากจุดที่มีการจอด ไม่นับรวมที่ขับรถผ่าน 
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2.2 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อยานพาหนะก่อนเข้าโรงฟักเป็นเท่าไร 

 ส าหรับรถท่ีเข้าโรงฟักส่วนการผลิต (รถลูกไก่ รถขนไข่ และรถขนขยะ) 
 1. ตรวจสอบหลักฐานการซ่อมบ ารุง การใช้ยาฆ่าเชื้อ ความถี่ของรถที่เข้าด่านสุดท้ายก่อนเข้า

โรงเรือน  
 2. มาตรการทดแทนเมื่อมีปัญหา  
 3. ความถ่ีของการ monitor อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ  
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว แยกส่วนบริเวณท่ีประตูคนจับ ในห้องโดยสารส่วนประตู 
ประตูส่วนขนส่ง (ส่วนบรรทุก) รถขนส่งอาหารเพิ่มส่วนท่อส่งอาหาร ราวบันไดส าหรับปีน 
ฝาปิดถังรถไซโลบริเวณคนสัมผัส ทุก 3 เดือน และมีการคลุมปิดส่วนปลายท่อส่งอาหาร
ระหว่างการขนส่ง 

หมายเหตุ: วิธีการเก็บตัวอย่าง คือ swab (ป้ายเชื้อ) 1 ก้านต่อคัน ๆ ละ 5 ต าแหน่ง ๆ ละ 1 ตารางนิ้ว รวมเป็น 1 
ตัวอย่าง หรืออาจใช้วิธีการเก็บตัวอย่างวิธีอ่ืนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในการเก็บตัวอย่างจากต าแหน่งที่
ก าหนดเพ่ือส่งตรวจปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TVC) 

2.2.1 

 การตรวจสอบหน้างาน 
 1. รถต้องสะอาด คือ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดรถขนส่งลูกไก่ ก่อนเข้าสู่โรงสเปรย์ 

และต้องล้างท าความสะอาดก่อนมีการฆ่าเชื้อเสมอ 
 2. การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพ คือ มีการตรวจสอบโรงสเปรย์ การท างานของหัวสเปรย์ (หัว

สเปรย์ไม่ตัน และการกระจายของละอองสเปรย์สม่ าเสมอ) ราวสเปรย์ติดทั่วถึง และการ
ท างานของสเปรย์ได้ทั่วถึง แรงดันของสเปรย์อยู่ในระดับปกติ และมีการตรวจสอบความ
เข้มข้นของยาฆ่าเชื้อ 

 3. มีการตรวจสอบตัวหน่วงเวลา (จับเวลา) ให้รถจอดพักได้ตามระยะเวลาสัมผัส (contact 
time) 

 4. ก่อนน าลูกไก่ขึ้น มีการสเปรย์น้ ายาฆ่าเชื้อในห้องบรรจุลูกไก่ และมีการก าหนดระยะเวลา
สัมผัส (contact time) 

หมายเหตุ: - การล้างท าความสะอาด หมายถึง การท าให้อินทรีย์สารหลุดออกไปด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้น้ ายาฆ่าเชื้อ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   - การสเปรย์โฟมหรือน้ ายาฆ่าเชื้อให้ถือเป็นขั้นตอนการเล้างรถให้สะอาดได้ (เมื่อมีการฆ่าเชื้ออีกครั้ง) 
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2.3 มาตรการในการลดเชื้อในห้องคนขับรถเป็นเท่าไร 

 1. มีการท าความสะอาดภายในห้องโดยสารของคนขับรถ และไม่มีอุปกรณ์ท่ีไม่จ าเป็นในห้อง
โดยสาร 

 2. มีการใช้รังสียูวี (UV) ฆ่าเชื้อตามเวลาที่ก าหนด โดยให้แน่ใจว่าทั่วถึงจุดอับด้วย และ/หรือ
พ่นด้วยแอลกอฮอล์ 70 % หรือ เช็ดให้สะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 

 3. มีการเปลี่ยนผ้ายางรองพ้ืนส าหรับคนขับรถ หรือ ปูกระดาษทับผ้ายางหรือใช้วัสดุคลุม
ผ้ายางรองพ้ืนนั้น มีการทวนสอบกระบวนการปฏิบัติว่าสามารถท าได้ถูกต้อง (เช่น 
คนขับรถต้องลงจากรถก่อนเปลี่ยนผ้ายางตามข้อ 3 และฆ่าเชื้อตามข้อ 2) 
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อาหารคน 

3.1 เนื้อสัตว์ดิบที่น ามาประกอบอาหารคนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 3.2 การจัดการเมื่อทราบข่าวการระบาด
ของไข้หวัดนก --> 3.3 คนงานไปสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว --> คนงานเข้าฟาร์ม 

3.1 โอกาสที่เนื้อสัตว์ดิบที่น ามาประกอบอาหารคนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 ตลาดนัด รถเร่ 
 ตลาดสด 
 ห้างสรรพสินค้า และ/หรือ สถานที่ท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

3.2 มีการจัดการการซื้อเนื้อสัตว์เมื่อทราบข่าวการระบาดของไข้หวัดนกหรือไม่ 

 มีข่าวแล้วมีการยกระดับการป้องกันโรค เลือกซ้ือสินค้าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า 

 มีข่าวแต่ยังซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีมาตรการยกระดับการป้องกันโรค 

3.3 มีโอกาสที่คนงานไปสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัวหรือไม่ 

 คนงานมีโอกาสสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว หรือ น าอาหารเข้ามาเอง 
 คนงานไม่มีโอกาสสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว หรือประกอบอาหารมื้อเย็นมีระยะพัก 1 คืน และ

มีการอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าโรงเรือน 
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นก 

(จ) 4.1 นกน้ าหรือนกปากห่างมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 4.3 โอกาสที่นกน้ าหรือนกปากห่างบินเข้า
ฟาร์ม --> 4.5 มาตรการกันนก + 4.6 ประตูโรงเรือน --> นกเข้าโรงเรือน 

(ฉ) 4.2 นกธรรมชาติ มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 4.4 โอกาสที่นกธรรมชาติ บินเข้าฟาร์ม + 4.5 
มาตรการกนันก + 4.6 ประตูโรงเรือน --> นกเข้าโรงเรือน 

4.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกน้ า หรือนกปากห่าง ที่มาจากประเทศใกล้เคียงเป็นเท่าไร 

 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค AI ภายใน 1 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 4-10 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มามากกว่า 10 ปี 

ประเทศใกล้เคียงได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

4.2 โอกาสที่นกน้ า หรือนกปากห่าง บินเข้าบริเวณโรงฟักเป็นเท่าไร 

 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตรรอบ

โรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบ

โรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
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4.3 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัด 
ซากสัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์

ปีกท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

4.4 โอกาสที่นกธรรมชาติ (ยกเว้น นกน้ าและนกปากห่าง) บินเข้าบริเวณโรงฟักเป็นเท่าไร 

 ภายในบริเวณโรงฟักมีสิ่งดังต่อไปนี้ 
 1. มีรังนก หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของนก และ/หรือ มีวัชพืชที่สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันนก และ/

หรือที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3.  ไม่มีการจัดการเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. แหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
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นก 

(จ) 4.1 นกน้ าหรือนกปากห่างมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 4.3 โอกาสที่นกน้ าหรือนกปากห่างบินเข้า
ฟาร์ม --> 4.5 มาตรการกันนก + 4.6 ประตูโรงเรือน --> นกเข้าโรงเรือน 

(ฉ) 4.2 นกธรรมชาติ มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 4.4 โอกาสที่นกธรรมชาติ บินเข้าฟาร์ม + 4.5 
มาตรการกนันก + 4.6 ประตูโรงเรือน --> นกเข้าโรงเรือน 

4.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกน้ า หรือนกปากห่าง ที่มาจากประเทศใกล้เคียงเป็นเท่าไร 

 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค AI ภายใน 1 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 4-10 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มามากกว่า 10 ปี 

ประเทศใกล้เคียงได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

4.2 โอกาสที่นกน้ า หรือนกปากห่าง บินเข้าบริเวณโรงฟักเป็นเท่าไร 

 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตรรอบ

โรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบ

โรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
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4.3 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัด 
ซากสัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์

ปีกท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

4.4 โอกาสที่นกธรรมชาติ (ยกเว้น นกน้ าและนกปากห่าง) บินเข้าบริเวณโรงฟักเป็นเท่าไร 

 ภายในบริเวณโรงฟักมีสิ่งดังต่อไปนี้ 
 1. มีรังนก หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของนก และ/หรือ มีวัชพืชที่สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันนก และ/

หรือที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3.  ไม่มีการจัดการเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. แหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
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4.5 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันนกน้ า หรือนกปากห่าง และนกธรรมชาติ เข้าสู่โรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ในการป้องกันนก เช่น ตาข่าย ปิดแนวชายคาโรงเรือนและบริเวณท่ีนกสามารถ
เกาะหรือท ารัง 

 2. อุปกรณ์ป้องกันนกมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี 
 3. มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

4.6 ประตูอาคารโรงฟักสามารถกันนกเข้าได้หรือไม่ 

 1. ประตูทางเข้าออกของคนปิดสนิทตลอดเวลา หรือประตูอัตโนมัติใช้งานได้ดี 
 2. มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีนกเข้าอาคารโรงฟักได้ 
 3. ขณะปฏิบัติงานมีการเฝ้าระวัง นก 
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สัตว์เลี้ยง 

5.1 สัตว์เลี้ยง (สุนัขเลี้ยง/สุนัขจร/แมวเลี้ยง/แมวจร) มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 5.2 มาตรการกันสุนัขเข้าเขต
โรงฟัก เช่น รั้ว + 5.3 มาตรการกันแมวเข้าเขตโรงฟัก--> 5.4 ประตูอาคารโรงฟัก --> สัตว์เลี้ยงเข้าอาคารโรงฟัก 

5.1 โอกาสที่สัตว์เลี้ยงมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดนก (โดยพิจารณาจากท่ีตั้งของโรงฟักว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่ง
สุนัขอาจน าเชื้อเข้าสู่โรงฟัก กรณีบ้านที่อยู่ต าบลเดียวกัน หรือถ้าอยู่ขอบต าบลให้หมายถึงต าบลใกล้เคียงด้วย) เป็น
เท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์

ปีกท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

5.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันสุนัขเป็นเท่าไร (ความสมบูรณ์ของรั้ว และร่องรอยการเข้ามาของสุนัข) 

 1. พบสุนัขในบริเวณโรงฟัก  
 2. รั้วรอบโรงฟักมีสภาพไม่สมบูรณ์ สุนัขผ่านเข้ามาได้ 
 3. มีแหล่งอาหารหรือสิ่งดึงดูดให้สุนัขเข้ามาในบริเวณโรงฟัก 
หมายเหตุ: บริเวณโรงฟัก หมายถึง พ้ืนที่ในเขตรั้วโรงฟักท่ีประกอบด้วย พื้นที่อาคารโรงฟัก บ้านพักพนักงาน และ

อาคารส านักงาน 
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4.5 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันนกน้ า หรือนกปากห่าง และนกธรรมชาติ เข้าสู่โรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ในการป้องกันนก เช่น ตาข่าย ปิดแนวชายคาโรงเรือนและบริเวณท่ีนกสามารถ
เกาะหรือท ารัง 

 2. อุปกรณ์ป้องกันนกมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี 
 3. มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

4.6 ประตูอาคารโรงฟักสามารถกันนกเข้าได้หรือไม่ 

 1. ประตูทางเข้าออกของคนปิดสนิทตลอดเวลา หรือประตูอัตโนมัติใช้งานได้ดี 
 2. มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีนกเข้าอาคารโรงฟักได้ 
 3. ขณะปฏิบัติงานมีการเฝ้าระวัง นก 
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สัตว์เลี้ยง 

5.1 สัตว์เลี้ยง (สุนัขเลี้ยง/สุนัขจร/แมวเลี้ยง/แมวจร) มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 5.2 มาตรการกันสุนัขเข้าเขต
โรงฟัก เช่น รั้ว + 5.3 มาตรการกันแมวเข้าเขตโรงฟัก--> 5.4 ประตูอาคารโรงฟัก --> สัตว์เลี้ยงเข้าอาคารโรงฟัก 

5.1 โอกาสที่สัตว์เลี้ยงมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดนก (โดยพิจารณาจากท่ีตั้งของโรงฟักว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่ง
สุนัขอาจน าเชื้อเข้าสู่โรงฟัก กรณีบ้านที่อยู่ต าบลเดียวกัน หรือถ้าอยู่ขอบต าบลให้หมายถึงต าบลใกล้เคียงด้วย) เป็น
เท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์

ปีกท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

5.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันสุนัขเป็นเท่าไร (ความสมบูรณ์ของรั้ว และร่องรอยการเข้ามาของสุนัข) 

 1. พบสุนัขในบริเวณโรงฟัก  
 2. รั้วรอบโรงฟักมีสภาพไม่สมบูรณ์ สุนัขผ่านเข้ามาได้ 
 3. มีแหล่งอาหารหรือสิ่งดึงดูดให้สุนัขเข้ามาในบริเวณโรงฟัก 
หมายเหตุ: บริเวณโรงฟัก หมายถึง พ้ืนที่ในเขตรั้วโรงฟักท่ีประกอบด้วย พื้นที่อาคารโรงฟัก บ้านพักพนักงาน และ

อาคารส านักงาน 
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5.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันแมวเป็นเท่าไร (การพบแมวจรและแมวเลี้ยง) 

 พบแมวในบริเวณฟาร์ม  
 พบแมวเลี้ยง (สภาพดีมีความคุ้นเคยกับบ้าน) ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม และพบมีสิ่งดึงดูด

แมวเข้าฟาร์ม 
 พบแมวเลี้ยง (สภาพดีมีความคุ้นเคยกับบ้าน) ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม และไม่มีสิ่งดึงดูด

แมวเขา้ฟาร์ม 
 ไม่พบแมวในบ้านเรือนในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบฟาร์มและไม่มีสิ่งดึงดูดแมวเข้าฟาร์ม 
หมายเหตุ: บริเวณโรงฟัก หมายถึง พ้ืนที่ในเขตรั้วโรงฟักท่ีประกอบด้วย พื้นที่อาคารโรงฟัก บ้านพักพนักงาน และ

อาคารส านักงาน 

5.4 ประตูโรงฟักป้องกันสุนัขหรือแมวเข้าอาคารได้หรือไม่ 

 1. ประตูทางเข้าออกของคนปิดสนิทตลอดเวลา หรือประตูอัตโนมัติใช้งานได้ดี 
 2. มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้าอาคารโรงฟักได้ 
 3. ขณะปฏิบัติงานมีการเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยง 
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แมลงวัน 

6.1 แมลงวัน --> 6.2 มาตรการควบคุม --> แมลงวันเข้าอาคารโรงฟัก 

6.1 โอกาสที่แหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงวันมีความเสี่ยงต่อการมีไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

6.2 ประสิทธิภาพของการควบคุมแมลงวันเป็นอย่างไร 

 1. มีแผนด าเนินการที่ครอบคลุม ประกอบด้วย มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมแมลงวัน 
และการบันทึกการควบคุมแมลงวัน  

 2. มีการปฏิบัติตามแผน 
 3. มีการตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผล

การควบคุมแมลงวัน  
 4. แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติตามแผนแล้ว 
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5.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันแมวเป็นเท่าไร (การพบแมวจรและแมวเลี้ยง) 

 พบแมวในบริเวณฟาร์ม  
 พบแมวเลี้ยง (สภาพดีมีความคุ้นเคยกับบ้าน) ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม และพบมีสิ่งดึงดูด

แมวเข้าฟาร์ม 
 พบแมวเลี้ยง (สภาพดีมีความคุ้นเคยกับบ้าน) ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบฟาร์ม และไม่มีสิ่งดึงดูด

แมวเขา้ฟาร์ม 
 ไม่พบแมวในบ้านเรือนในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบฟาร์มและไม่มีสิ่งดึงดูดแมวเข้าฟาร์ม 
หมายเหตุ: บริเวณโรงฟัก หมายถึง พ้ืนที่ในเขตรั้วโรงฟักท่ีประกอบด้วย พื้นที่อาคารโรงฟัก บ้านพักพนักงาน และ

อาคารส านักงาน 

5.4 ประตูโรงฟักป้องกันสุนัขหรือแมวเข้าอาคารได้หรือไม่ 

 1. ประตูทางเข้าออกของคนปิดสนิทตลอดเวลา หรือประตูอัตโนมัติใช้งานได้ดี 
 2. มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้าอาคารโรงฟักได้ 
 3. ขณะปฏิบัติงานมีการเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยง 
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แมลงวัน 

6.1 แมลงวัน --> 6.2 มาตรการควบคุม --> แมลงวันเข้าอาคารโรงฟัก 

6.1 โอกาสที่แหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงวันมีความเสี่ยงต่อการมีไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

6.2 ประสิทธิภาพของการควบคุมแมลงวันเป็นอย่างไร 

 1. มีแผนด าเนินการที่ครอบคลุม ประกอบด้วย มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมแมลงวัน 
และการบันทึกการควบคุมแมลงวัน  

 2. มีการปฏิบัติตามแผน 
 3. มีการตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผล

การควบคุมแมลงวัน  
 4. แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติตามแผนแล้ว 
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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หน ู

7.1 หนู --> 7.2 การควบคุม + 7.3 ปิดประตูอาคารโรงฟัก 

7.1 โอกาสที่แหล่งที่อยู่ของหนูมีความเสี่ยงต่อการมีไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 45 เมตร) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

7.2 ประสิทธิภาพของการควบคุมหนูเป็นเท่าไร 

 1. มีแผนด าเนินการที่ครอบคลุม ประกอบด้วย มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมหนู และการ
บันทึกการควบคุมหนู 

 2. มีการปฏิบัติตามแผน 
 3. มีการตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผล

การควบคุมหนู  
 4. แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติตามแผนแล้ว 
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7.3 ประตูอาคารโรงฟักป้องกันหนูเข้าอาคารได้หรือไม่ 

 1. ประตูทางเข้าออกของคนปิดสนิทตลอดเวลา หรือประตูอัตโนมัติใช้งานได้ดี 
 2. มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีหนูเข้าอาคารโรงฟักได้ 
 3. ขณะปฏิบัติงานมีการเฝ้าระวังหนู 
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คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก

สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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หน ู

7.1 หนู --> 7.2 การควบคุม + 7.3 ปิดประตูอาคารโรงฟัก 

7.1 โอกาสที่แหล่งที่อยู่ของหนูมีความเสี่ยงต่อการมีไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 45 เมตร) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

7.2 ประสิทธิภาพของการควบคุมหนูเป็นเท่าไร 

 1. มีแผนด าเนินการที่ครอบคลุม ประกอบด้วย มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมหนู และการ
บันทึกการควบคุมหนู 

 2. มีการปฏิบัติตามแผน 
 3. มีการตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผล

การควบคุมหนู  
 4. แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติตามแผนแล้ว 
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7.3 ประตูอาคารโรงฟักป้องกันหนูเข้าอาคารได้หรือไม่ 

 1. ประตูทางเข้าออกของคนปิดสนิทตลอดเวลา หรือประตูอัตโนมัติใช้งานได้ดี 
 2. มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีหนูเข้าอาคารโรงฟักได้ 
 3. ขณะปฏิบัติงานมีการเฝ้าระวังหนู 
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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น้ า 

8.1 พ้ืนที่ตั้งของโรงฟัก --> 8.2 มีมาตรการป้องกันนกสัมผัสน้ าใช้ของโรงฟัก (แท็งก์น้ า) --> 8.3 มาตรการในการฆ่า
เชื้อไข้หวัดนกในน้ า --> โรงฟัก 

โอกาสที่แหล่งน้ าใช้และน้ าบริโภคตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 แหล่งน้ าส าหรับใช้และบริโภคในโรงฟักอยู่ใกล้สถานที่ดังต่อไปนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้น
ข้อ 1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 
20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 เป็นน้ าใต้ดินที่มีความลึกมากกว่า 50 เมตร 

8.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันนกท่ีแท็งก์น้ าเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ในการป้องกันนก เช่น ที่ปิดฝาแท็งก์น้ า 
 2. อุปกรณ์ป้องกันนกมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี 
 3. มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 
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8.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อไข้หวัดนกในน้ าใช้ในโรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. มีการตรวจสอบปริมาณคลอรีน หรือสารเคมีอ่ืน ๆ ที่ใช้ ที่ปลายน้ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 2. ระดับความเข้มข้นของคลอรีนอิสระที่ปลายท่อไม่ต่ ากว่า 0.5 ppm หรือคลอรีนไดออกไซด์ ให้

ระดับคลอรีนไดออกไซด์ส่วนปลายท่อไม่ต่ ากว่า 0.3 ppm หรือเป็นการฆ่าเชื้อด้วยวิธีอ่ืน ให้ดูตาม
ข้อก าหนดตามค าแนะน าของผู้ผลิต  

 3. ผลตรวจคุณภาพน้ าที่ใช้ในฟาร์ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 6908-2553 โดยก าหนด
คุณลักษณะทางจุลินทรีย์ ดังนี้ Standard plate count ไมเ่กิน 500 โคโลนี/ cm3, Most 
probable number of Coliform organism (MPN) น้อยกว่า 2.2 / cm3 และต้องไม่มี E. coli 
และ Salmonella spp. (ตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
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น้ า 

8.1 พ้ืนที่ตั้งของโรงฟัก --> 8.2 มีมาตรการป้องกันนกสัมผัสน้ าใช้ของโรงฟัก (แท็งก์น้ า) --> 8.3 มาตรการในการฆ่า
เชื้อไข้หวัดนกในน้ า --> โรงฟัก 

โอกาสที่แหล่งน้ าใช้และน้ าบริโภคตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 แหล่งน้ าส าหรับใช้และบริโภคในโรงฟักอยู่ใกล้สถานที่ดังต่อไปนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้น
ข้อ 1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 
20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 เป็นน้ าใต้ดินที่มีความลึกมากกว่า 50 เมตร 

8.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันนกท่ีแท็งก์น้ าเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ในการป้องกันนก เช่น ที่ปิดฝาแท็งก์น้ า 
 2. อุปกรณ์ป้องกันนกมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี 
 3. มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ 
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8.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อไข้หวัดนกในน้ าใช้ในโรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. มีการตรวจสอบปริมาณคลอรีน หรือสารเคมีอ่ืน ๆ ที่ใช้ ที่ปลายน้ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 2. ระดับความเข้มข้นของคลอรีนอิสระที่ปลายท่อไม่ต่ ากว่า 0.5 ppm หรือคลอรีนไดออกไซด์ ให้

ระดับคลอรีนไดออกไซด์ส่วนปลายท่อไม่ต่ ากว่า 0.3 ppm หรือเป็นการฆ่าเชื้อด้วยวิธีอ่ืน ให้ดูตาม
ข้อก าหนดตามค าแนะน าของผู้ผลิต  

 3. ผลตรวจคุณภาพน้ าที่ใช้ในฟาร์ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 6908-2553 โดยก าหนด
คุณลักษณะทางจุลินทรีย์ ดังนี้ Standard plate count ไมเ่กิน 500 โคโลนี/ cm3, Most 
probable number of Coliform organism (MPN) น้อยกว่า 2.2 / cm3 และต้องไม่มี E. coli 
และ Salmonella spp. (ตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
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อากาศ 

9.1 ที่ตั้งของโรงฟักอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก --> 9.2 โอกาสที่โรงฟักจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกผ่านทาง
อากาศ 

9.1 โอกาสที่โรงฟักตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัดชายแดน) 
 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์ปีก 

(rendering plant) 
 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมาพัก

ด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

9.2 โอกาสที่โรงฟักจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกผ่านทางอากาศเป็นเท่าไร 

 อยู่ในรัศมีน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 กม.จากจุดเกิดโรค 
 อยู่ห่างมากกว่า 1 กม. 
หมายเหตุ: จุดเกิดโรคตามประกาศของกรมปศุสัตว์ 
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ทางระบายน้ า 

10.1 ที่ตั้งโรงฟัก --> 10.2 มีโอกาสเกิดน้ าท่วมขัง --> หยุดการเข้าฟัก 

10.1 ที่ตั้งโรงฟัก --> 10.3 มีการเชื่อมต่อกับฟาร์มหรือโรงฟักอ่ืน แหล่งน้ าสาธารณะ --> 10.4 น้ าเอ่อเข้าพ้ืนที่โรงฟัก 

10.1 โอกาสที่โรงฟักตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 
1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 
20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

10.2 เคยมีเหตุการณ์น้ าท่วมฟาร์มหรือไม่ 

 เมื่อเกิดน้ าท่วมต้องมีการย้าย หรือหยุดการฟักในรอบนั้น ต้องยกเลิกการรับรอง และต้องยื่น
ขอรับรองใหม่ 

 ไม่เคยมีเหตุการณ์น้ าท่วม 
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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อากาศ 

9.1 ที่ตั้งของโรงฟักอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก --> 9.2 โอกาสที่โรงฟักจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกผ่านทาง
อากาศ 

9.1 โอกาสที่โรงฟักตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัดชายแดน) 
 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์ปีก 

(rendering plant) 
 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมาพัก

ด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

9.2 โอกาสที่โรงฟักจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกผ่านทางอากาศเป็นเท่าไร 

 อยู่ในรัศมีน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 กม.จากจุดเกิดโรค 
 อยู่ห่างมากกว่า 1 กม. 
หมายเหตุ: จุดเกิดโรคตามประกาศของกรมปศุสัตว์ 
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ทางระบายน้ า 

10.1 ที่ตั้งโรงฟัก --> 10.2 มีโอกาสเกิดน้ าท่วมขัง --> หยุดการเข้าฟัก 

10.1 ที่ตั้งโรงฟัก --> 10.3 มีการเชื่อมต่อกับฟาร์มหรือโรงฟักอ่ืน แหล่งน้ าสาธารณะ --> 10.4 น้ าเอ่อเข้าพ้ืนที่โรงฟัก 

10.1 โอกาสที่โรงฟักตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 
1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 
20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

10.2 เคยมีเหตุการณ์น้ าท่วมฟาร์มหรือไม่ 

 เมื่อเกิดน้ าท่วมต้องมีการย้าย หรือหยุดการฟักในรอบนั้น ต้องยกเลิกการรับรอง และต้องยื่น
ขอรับรองใหม่ 

 ไม่เคยมีเหตุการณ์น้ าท่วม 
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10.3 ทางระบายน้ าหรือของเสีย มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะหรือไม่ 

 มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
 ไม่มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

10.4 โอกาสพบน้ าเอ่อเข้ารางระบายน้ าของโรงฟัก หรือเข้าพ้ืนที่โรงฟัก แต่ระบบยังด าเนินการได้เป็นเท่าไร 

 1. ที่ตั้งโรงเรือนและฟาร์มต่ ากว่าพื้นท่ีโดยรอบ หรือไม่มีวิธีป้องกันไม่ให้น้ าไหลเข้าโรงฟัก 
 2. โอกาสที่น้ าจากภายนอกไหลเข้ามาในอาคารและท่วมขังในรัศมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เมตร

จากอาคารโรงฟัก 
 3. ท่วมขังทางสัญจรในโรงฟัก 
 หมายเหตุ: ต้องมีคู่มือส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีน้ าท่วมก่อนได้รับการรับรอง 
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อุปกรณ์ล้างน้ าได้ 

11.1 วัสดุอุปกรณ์มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 11.2 มีการใช้งานร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน --> 11.3 
ประสิทธิภาพของน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับวัสดุอุปกรณ์ --> 11.4 มาตรการลดเชื้อ --> น ามาใช้ในโรงฟัก 

11.1 โอกาสที่วัสดุอุปกรณ์มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารโรงฟักในขณะผลิตมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

11.2 วัสดุอุปกรณ์มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรือไม่ 

 มีการใช้งานวัสดุอปกรณ์ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน เช่น แผงไข่ พาเลท กล่องพลาสติกใส่ลูกไก่ เป็นต้น 
 ไม่มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรืออุปกรณ์ที่ซื้อเข้ามาใหม่ 
หมายเหตุ: 
ก. ของใช้ร่วมกัน เช่น แผงไข่ พาเลท กล่องพลาสติกใส่ลูกไก่ 
ข. ของที่ซื้อเข้ามาใหม่ เช่น ถาดเกิด กล่องกระดาษ กระดาษรองกล่อง 
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10.3 ทางระบายน้ าหรือของเสีย มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะหรือไม่ 

 มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
 ไม่มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

10.4 โอกาสพบน้ าเอ่อเข้ารางระบายน้ าของโรงฟัก หรือเข้าพ้ืนที่โรงฟัก แต่ระบบยังด าเนินการได้เป็นเท่าไร 

 1. ที่ตั้งโรงเรือนและฟาร์มต่ ากว่าพื้นท่ีโดยรอบ หรือไม่มีวิธีป้องกันไม่ให้น้ าไหลเข้าโรงฟัก 
 2. โอกาสที่น้ าจากภายนอกไหลเข้ามาในอาคารและท่วมขังในรัศมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เมตร

จากอาคารโรงฟัก 
 3. ท่วมขังทางสัญจรในโรงฟัก 
 หมายเหตุ: ต้องมีคู่มือส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีน้ าท่วมก่อนได้รับการรับรอง 
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อุปกรณ์ล้างน้ าได้ 

11.1 วัสดุอุปกรณ์มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 11.2 มีการใช้งานร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน --> 11.3 
ประสิทธิภาพของน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับวัสดุอุปกรณ์ --> 11.4 มาตรการลดเชื้อ --> น ามาใช้ในโรงฟัก 

11.1 โอกาสที่วัสดุอุปกรณ์มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารโรงฟักในขณะผลิตมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

11.2 วัสดุอุปกรณ์มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรือไม่ 

 มีการใช้งานวัสดุอปกรณ์ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน เช่น แผงไข่ พาเลท กล่องพลาสติกใส่ลูกไก่ เป็นต้น 
 ไม่มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรืออุปกรณ์ที่ซื้อเข้ามาใหม่ 
หมายเหตุ: 
ก. ของใช้ร่วมกัน เช่น แผงไข่ พาเลท กล่องพลาสติกใส่ลูกไก่ 
ข. ของที่ซื้อเข้ามาใหม่ เช่น ถาดเกิด กล่องกระดาษ กระดาษรองกล่อง 
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11.3 ชนิดของน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับวัสดุอุปกรณ์ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือไม่ 

 ประเภทของยาฆ่าเชื้อที่ใช้เป็นน้ ายาฆ่าเชื้อที่ระบุความเข้มข้น และระยะเวลาสัมผัส ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ว่า ใช้ส าหรับสามารถฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ หรือเป็นยาฆ่าเชื้อประเภทอ่ืนที่
มีหลักฐานยืนยันว่าฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ 

 ไม่ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 

11.4 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อส าหรับอุปกรณ์เป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ความถี่ของอุปกรณ์ที่น าเข้าโรงเรือน  
 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม  
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนกระบวนการ 
 4. มีผลการตรวจไม่เกินค่ามาตรฐาน TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว และหากมีค่าเกินมาตรฐานมี

หลักฐานยืนยันการแก้ไข 
 ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และการตรวจหน้างาน 
หมายเหตุ: เน้นสิ่งที่น าเข้าอาคารโรงฟักและเก่ียวข้องกับกิจกรรมของพนักงานอาคารโรงฟัก 
(ก) Swab test คือ การทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ใช้เพ่ือทวนสอบประสิทธิภาพการท าความสะอาด 
(cleaning validation) พ้ืนผิวสัมผัส เป็นการตรวจเพ่ือยืนยันว่า วัสดุอุปกรณ์มีการดูแลความสะอาดถูกสุขลักษณะ 
ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้าม (ที่มา: ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร) 
(ข) วิธีการเก็บตัวอย่าง คือ swab (ป้ายเชื้อ) 1 ก้านต่อ 5 แผง ๆ ละ 1 ตารางนิ้ว รวมเป็น 1 ตัวอย่าง 
(ค) ความถี่ในการ swab (ป้ายเชื้อ) ทุก 2 สัปดาห์ 
หมายเหตุ: หากน าอุปกรณ์มาจากสถานที่ที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือสูง (11.1 = M หรือ H) ผลการประเมินจะไม่
สามารถลดลงเป็น Negligible ต้องเพ่ิมมาตรการ เช่น ล้างและฆ่าเชื้อ 2 รอบ เป็นต้น 
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เครื่องมือเปียกน้ าไม่ได้ 

12.1 มีการใช้เครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ ฟาร์มอ่ืนหรือไม่ --> 12.2 เครื่องมือมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 12.3 
มาตรการลดเชื้อ --> น ามาใช้ในโรงฟัก 

12.1 มีการใช้งานเครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืนหรือไม่ 

 Y = มีการใช้งานเครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน เช่น เครื่องสเปรย์วัคซีน เป็นต้น 
 ไม่มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรือเครื่องมือที่ซื้อเข้ามาใหม่ 

12.2 โอกาสในการน าเครื่องมือมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 เครื่องมือที่น ามาใช้ในอาคารโรงฟักมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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11.3 ชนิดของน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับวัสดุอุปกรณ์ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือไม่ 

 ประเภทของยาฆ่าเชื้อที่ใช้เป็นน้ ายาฆ่าเชื้อที่ระบุความเข้มข้น และระยะเวลาสัมผัส ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ว่า ใช้ส าหรับสามารถฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ หรือเป็นยาฆ่าเชื้อประเภทอ่ืนที่
มีหลักฐานยืนยันว่าฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ 

 ไม่ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 

11.4 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อส าหรับอุปกรณ์เป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ความถี่ของอุปกรณ์ที่น าเข้าโรงเรือน  
 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม  
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนกระบวนการ 
 4. มีผลการตรวจไม่เกินค่ามาตรฐาน TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว และหากมีค่าเกินมาตรฐานมี

หลักฐานยืนยันการแก้ไข 
 ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และการตรวจหน้างาน 
หมายเหตุ: เน้นสิ่งที่น าเข้าอาคารโรงฟักและเก่ียวข้องกับกิจกรรมของพนักงานอาคารโรงฟัก 
(ก) Swab test คือ การทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ใช้เพ่ือทวนสอบประสิทธิภาพการท าความสะอาด 
(cleaning validation) พ้ืนผิวสัมผัส เป็นการตรวจเพ่ือยืนยันว่า วัสดุอุปกรณ์มีการดูแลความสะอาดถูกสุขลักษณะ 
ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้าม (ที่มา: ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร) 
(ข) วิธีการเก็บตัวอย่าง คือ swab (ป้ายเชื้อ) 1 ก้านต่อ 5 แผง ๆ ละ 1 ตารางนิ้ว รวมเป็น 1 ตัวอย่าง 
(ค) ความถี่ในการ swab (ป้ายเชื้อ) ทุก 2 สัปดาห์ 
หมายเหตุ: หากน าอุปกรณ์มาจากสถานที่ที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือสูง (11.1 = M หรือ H) ผลการประเมินจะไม่
สามารถลดลงเป็น Negligible ต้องเพ่ิมมาตรการ เช่น ล้างและฆ่าเชื้อ 2 รอบ เป็นต้น 
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เครื่องมือเปียกน้ าไม่ได้ 

12.1 มีการใช้เครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ ฟาร์มอ่ืนหรือไม่ --> 12.2 เครื่องมือมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 12.3 
มาตรการลดเชื้อ --> น ามาใช้ในโรงฟัก 

12.1 มีการใช้งานเครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืนหรือไม่ 

 Y = มีการใช้งานเครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน เช่น เครื่องสเปรย์วัคซีน เป็นต้น 
 ไม่มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรือเครื่องมือที่ซื้อเข้ามาใหม่ 

12.2 โอกาสในการน าเครื่องมือมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 เครื่องมือที่น ามาใช้ในอาคารโรงฟักมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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12.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อส าหรับเครื่องมือเป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ด้วยการรมควัน หรือ ยูวี (UV) หรือการท าความสะอาด
และฆ่าเชื้อ และความถ่ีของเครื่องมือที่น าเข้าโรงฟัก 

 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม 
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว 
หมายเหตุ: อุปกรณ์ท่ีสะอาดและไม่มีโอกาสสัมผัสอินทรียสาร เช่น แว่นตา อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น สามารถ

ฆ่าเชื้อโดยผ่านตู้ยูวีและมีระยะพักระหว่างฟาร์มหรือโรงฟัก โดยมีวิธีเก็บรักษาท่ีดีไม่มีการปนเปื้อนเชื้อ
นานมากกว่า 72 ชั่วโมง อาจไม่ต้องด าเนินการตามข้อ 2, 3 และ 4  
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คน 

(ก) 13.1 คนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก -->13.2 คนสัมผัสเชื้อ -->13.3 ก าหนดระยะพักตัวก่อนเข้าโรงฟัก --
> 13.4 มาตรการลดเชื้อในคน (รั้วก่อนเข้าเขตโรงฟัก) --> 13.5 ความพร้อมของอุปกรณ์ในการอาบน้ า 
(ประตูทางเข้าอาคารโรงฟัก) --> 13.6 มาตรการในการลดเชื้อในคน (ประตูทางเข้าอาคารโรงฟัก)  --> 13.8 
ประสิทธิภาพของ มาตรการลดเชื้อด้วยการล้างมือ --> คนเข้าอาคารโรงฟัก 

(ข) 13.7 พนักงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สกปรก   --> 13.8 ประสิทธิภาพของ มาตรการลดเชื้อด้วยการล้างมือ --> 
เข้าอาคารโรงฟัก (ย้อนศร) 

13.1 โอกาสที่คนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 คนมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

กรณีท่ีคนเดียวมาจากหลายที่ เช่น นายสัตวแพทย์ไปที่ฟาร์มและโรงฟักสัตว์ปีกก่อนเข้าโรงฟัก ให้ถือว่าเป็น 1 แห่ง 
โดยเลือกสถานที่มีความรุนแรงของอันตรายสูงที่สุดมาประเมิน 

13.2 โอกาสที่คนสัมผัสปัจจัยเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกจากนอกโรงฟักเข้าอาคารโรงฟักเป็นเท่าไร 

 พนักงานที่ไม่อาศัยในเขตบ้านพักพนักงาน และเข้าอาคารโรงฟัก 
 พนักงานมีการออกนอกโรงฟัก เช่น ในวันหยุด สามารถไปตามท่ีต่าง ๆ ได้ตามพอใจ 
 พนักงานมีการออกนอกโรงฟัก โดยโรงฟักเป็นผู้พาไป ไม่มีโอกาสที่ไปที่เสี่ยงอ่ืน 
 พนักงานไม่มีการออกนอกโรงฟักเลย 
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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12.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อส าหรับเครื่องมือเป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ด้วยการรมควัน หรือ ยูวี (UV) หรือการท าความสะอาด
และฆ่าเชื้อ และความถ่ีของเครื่องมือที่น าเข้าโรงฟัก 

 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม 
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว 
หมายเหตุ: อุปกรณ์ท่ีสะอาดและไม่มีโอกาสสัมผัสอินทรียสาร เช่น แว่นตา อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น สามารถ

ฆ่าเชื้อโดยผ่านตู้ยูวีและมีระยะพักระหว่างฟาร์มหรือโรงฟัก โดยมีวิธีเก็บรักษาท่ีดีไม่มีการปนเปื้อนเชื้อ
นานมากกว่า 72 ชั่วโมง อาจไม่ต้องด าเนินการตามข้อ 2, 3 และ 4  
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คน 

(ก) 13.1 คนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก -->13.2 คนสัมผัสเชื้อ -->13.3 ก าหนดระยะพักตัวก่อนเข้าโรงฟัก --
> 13.4 มาตรการลดเชื้อในคน (รั้วก่อนเข้าเขตโรงฟัก) --> 13.5 ความพร้อมของอุปกรณ์ในการอาบน้ า 
(ประตูทางเข้าอาคารโรงฟัก) --> 13.6 มาตรการในการลดเชื้อในคน (ประตูทางเข้าอาคารโรงฟัก)  --> 13.8 
ประสิทธิภาพของ มาตรการลดเชื้อด้วยการล้างมือ --> คนเข้าอาคารโรงฟัก 

(ข) 13.7 พนักงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สกปรก   --> 13.8 ประสิทธิภาพของ มาตรการลดเชื้อด้วยการล้างมือ --> 
เข้าอาคารโรงฟัก (ย้อนศร) 

13.1 โอกาสที่คนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 คนมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 
จังหวัดชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

กรณีท่ีคนเดียวมาจากหลายที่ เช่น นายสัตวแพทย์ไปที่ฟาร์มและโรงฟักสัตว์ปีกก่อนเข้าโรงฟัก ให้ถือว่าเป็น 1 แห่ง 
โดยเลือกสถานที่มีความรุนแรงของอันตรายสูงที่สุดมาประเมิน 

13.2 โอกาสที่คนสัมผัสปัจจัยเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกจากนอกโรงฟักเข้าอาคารโรงฟักเป็นเท่าไร 

 พนักงานที่ไม่อาศัยในเขตบ้านพักพนักงาน และเข้าอาคารโรงฟัก 
 พนักงานมีการออกนอกโรงฟัก เช่น ในวันหยุด สามารถไปตามท่ีต่าง ๆ ได้ตามพอใจ 
 พนักงานมีการออกนอกโรงฟัก โดยโรงฟักเป็นผู้พาไป ไม่มีโอกาสที่ไปที่เสี่ยงอ่ืน 
 พนักงานไม่มีการออกนอกโรงฟักเลย 
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13.3 คนผ่านระยะพักตัวที่ก าหนดก่อนเข้าฟาร์มหรือไม่ 

 เกณฑ์ก าหนดระยะพักตัว 
 1. บุคคลที่มาจากพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือเขตโรคระบาด ต้องมีระยะพักตัวอย่างน้อย 120 

ชั่วโมง หรือ 5 วัน 
 2. บุคคลที่สัมผัสสัตว์ปีก หรือพบปะกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับสัตว์ปีก ขณะอยู่นอกฟาร์ม ต้องมี

ระยะพักตัวอย่างน้อย 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน 
 3. พนักงานที่ออกจากฟาร์มไปพ้ืนที่ที่ไม่มีความเสี่ยง เช่น ห้างสรรพสินค้า ต้องกลับมาพักค้างคืน

ที่บ้านพักพนักงานฟาร์มอย่างน้อย 1 คืน 
 มีใบ declare ก าหนดระยะพักตัว 
หมายเหตุ: ข้อ 2 กรณีท่ีมีความจ าเป็นบุคคลต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจ
ของฟาร์ม 

13.4 โอกาสที่คนผ่านมาตรการในการลดเชื้อที่รั้วก่อนเข้าเขตโรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. พนักงานที่พักบ้านพักในบริเวณโรงฟัก และพนักงานที่เดินทางไป-กลับ ในระยะ 10 กิโลเมตร
จากโรงฟัก มีมาตรการลดเชื้อด้วยการเปลี่ยนรองเท้า และล้างมือ ก่อนเข้าเขตโรงฟัก 

 2. พนักงานขับรถขนไข่ รับส่งลูกไก่ บุคคลภายนอก (visitor) พนักงานขับรถรับส่งลูกไก่ และขน
ไข่ มีการจัดที่อาบน้ าให้ โดยใช้หลักเกณฑ์และมาตรการตามข้อ 13.6 และ 13.7 

หมายเหตุ: หากใช้การจุ่มเท้าแทนการเปลี่ยนรองเท้าต้องมีวิธีที่พิสูจน์ได้ว่า มาตรการฆ่าเชื้อนั้นมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ เช่น อ่างน้ ายาฆ่าเชื้อมีความเข้มข้นตามที่ก าหนดตามชนิดน้ ายาฆ่าเชื้อ ระบุความถ่ีในการเปลี่ยน
น้ ายา และมีระยะสัมผัสที่นานพอส าหรับการฆ่าเชื้อ เป็นต้น 

13.5 โอกาสที่มีความพร้อมของอุปกรณ์ในการอาบน้ า (ประตูทางเข้าอาคารโรงฟัก) เป็นเท่าไร 

 ห้องอาบน้ าต้องมี 
 1. เสื้อผ้าและรองเท้าให้เปลี่ยนครบจ านวนคนในแต่ละรอบการท างาน 
 2. สบู่เหลว แชมพู ผ้าเช็ดตัว 
 3. อุปกรณ์ท าน้ าให้อุ่นที่ท างานได้ดี 
 4. มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ส าหรับการปฏิบัติงานภายในโรงฟัก เช่น หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัย 
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13.6 โอกาสที่มีการปฏิบัติตามมาตรการในการลดเชื้อในคน ณ ประตูทางเข้าอาคารโรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. มีระบบการจัดการลดเชื้อด้วยการอาบน้ า สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า เปลี่ยนรองเท้าสะอาดที่
เตรียมไว้ให้ (มีการตรวจสอบการปฏิบัติ เช่น สุ่มตรวจ หมายเลข ชื่อรองเท้า หรือมีการ
ตรวจสอบโดยใช้คนเป็นผู้ตรวจ เช่น ผมเปียก เป็นต้น) 

 2. มีการตรวจสอบการอาบน้ าและสระผมโดยใช้คนเป็นผู้ตรวจเช่น ผมเปียก หรือ มีระบบการตั้ง
เวลาอัตโนมัติในการอาบน้ า สระผม 

 3. ระบบตามข้อ 1 และ 2 สามารถด าเนินการได้ดี 
 4. มีการตรวจสอบการใช้งานระบบตามข้อ 2 อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 

13.7 โอกาสที่คนจากพ้ืนที่สกปรกเข้าไปพื้นที่สะอาดในอาคารโรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. แยกพ้ืนที่สะอาดและพ้ืนที่สกปรก 
 2. การแต่งกายของคนท างานในส่วนสะอาดและสกปรกแยกให้เห็นได้ชัดเจน 
 3. มีช่องทางส าหรับจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลโดยคนไม่ต้องออกไปนอกโรงฟัก หรือการปฏิบัติงาน

ที่ย้อนทาง 
 4. เส้นทางการท างานของคนห้ามไม่ให้ย้อนกลับเข้าไปโดยไม่ผ่านการลดเชื้อ และไม่มีการผ่าน

จากส่วนสกปรกย้อนกลับไปส่วนสะอาด 

13.8 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อก่อนเข้าอาคารโรงฟักด้วยการล้างมือเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือหรือฆ่าเชื้อที่มือก่อนเข้าโรงฟัก เช่น สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ หรือ 
อ่างล้างมือและสบู่ฆ่าเชื้อ 

 2. ก าหนดให้มีการล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าสู่โรงฟัก 
 3. ท าการสุ่ม swab ผิวหนัง เช่น มือ/แขน เดือนละ 1 ครั้ง 
 4. ผลการตรวจค่า TVC ไม่เกิน 100 cfu/cm2 
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13.3 คนผ่านระยะพักตัวที่ก าหนดก่อนเข้าฟาร์มหรือไม่ 

 เกณฑ์ก าหนดระยะพักตัว 
 1. บุคคลที่มาจากพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือเขตโรคระบาด ต้องมีระยะพักตัวอย่างน้อย 120 

ชั่วโมง หรือ 5 วัน 
 2. บุคคลที่สัมผัสสัตว์ปีก หรือพบปะกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับสัตว์ปีก ขณะอยู่นอกฟาร์ม ต้องมี

ระยะพักตัวอย่างน้อย 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน 
 3. พนักงานที่ออกจากฟาร์มไปพ้ืนที่ที่ไม่มีความเสี่ยง เช่น ห้างสรรพสินค้า ต้องกลับมาพักค้างคืน

ที่บ้านพักพนักงานฟาร์มอย่างน้อย 1 คืน 
 มีใบ declare ก าหนดระยะพักตัว 
หมายเหตุ: ข้อ 2 กรณีท่ีมีความจ าเป็นบุคคลต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจ
ของฟาร์ม 

13.4 โอกาสที่คนผ่านมาตรการในการลดเชื้อที่รั้วก่อนเข้าเขตโรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. พนักงานที่พักบ้านพักในบริเวณโรงฟัก และพนักงานที่เดินทางไป-กลับ ในระยะ 10 กิโลเมตร
จากโรงฟัก มีมาตรการลดเชื้อด้วยการเปลี่ยนรองเท้า และล้างมือ ก่อนเข้าเขตโรงฟัก 

 2. พนักงานขับรถขนไข่ รับส่งลูกไก่ บุคคลภายนอก (visitor) พนักงานขับรถรับส่งลูกไก่ และขน
ไข่ มีการจัดที่อาบน้ าให้ โดยใช้หลักเกณฑ์และมาตรการตามข้อ 13.6 และ 13.7 

หมายเหตุ: หากใช้การจุ่มเท้าแทนการเปลี่ยนรองเท้าต้องมีวิธีที่พิสูจน์ได้ว่า มาตรการฆ่าเชื้อนั้นมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ เช่น อ่างน้ ายาฆ่าเชื้อมีความเข้มข้นตามที่ก าหนดตามชนิดน้ ายาฆ่าเชื้อ ระบุความถ่ีในการเปลี่ยน
น้ ายา และมีระยะสัมผัสที่นานพอส าหรับการฆ่าเชื้อ เป็นต้น 

13.5 โอกาสที่มีความพร้อมของอุปกรณ์ในการอาบน้ า (ประตูทางเข้าอาคารโรงฟัก) เป็นเท่าไร 

 ห้องอาบน้ าต้องมี 
 1. เสื้อผ้าและรองเท้าให้เปลี่ยนครบจ านวนคนในแต่ละรอบการท างาน 
 2. สบู่เหลว แชมพู ผ้าเช็ดตัว 
 3. อุปกรณ์ท าน้ าให้อุ่นที่ท างานได้ดี 
 4. มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ส าหรับการปฏิบัติงานภายในโรงฟัก เช่น หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัย 
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13.6 โอกาสที่มีการปฏิบัติตามมาตรการในการลดเชื้อในคน ณ ประตูทางเข้าอาคารโรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. มีระบบการจัดการลดเชื้อด้วยการอาบน้ า สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า เปลี่ยนรองเท้าสะอาดที่
เตรียมไว้ให้ (มีการตรวจสอบการปฏิบัติ เช่น สุ่มตรวจ หมายเลข ชื่อรองเท้า หรือมีการ
ตรวจสอบโดยใช้คนเป็นผู้ตรวจ เช่น ผมเปียก เป็นต้น) 

 2. มีการตรวจสอบการอาบน้ าและสระผมโดยใช้คนเป็นผู้ตรวจเช่น ผมเปียก หรือ มีระบบการตั้ง
เวลาอัตโนมัติในการอาบน้ า สระผม 

 3. ระบบตามข้อ 1 และ 2 สามารถด าเนินการได้ดี 
 4. มีการตรวจสอบการใช้งานระบบตามข้อ 2 อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 

13.7 โอกาสที่คนจากพ้ืนที่สกปรกเข้าไปพื้นที่สะอาดในอาคารโรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. แยกพ้ืนที่สะอาดและพ้ืนที่สกปรก 
 2. การแต่งกายของคนท างานในส่วนสะอาดและสกปรกแยกให้เห็นได้ชัดเจน 
 3. มีช่องทางส าหรับจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลโดยคนไม่ต้องออกไปนอกโรงฟัก หรือการปฏิบัติงาน

ที่ย้อนทาง 
 4. เส้นทางการท างานของคนห้ามไม่ให้ย้อนกลับเข้าไปโดยไม่ผ่านการลดเชื้อ และไม่มีการผ่าน

จากส่วนสกปรกย้อนกลับไปส่วนสะอาด 

13.8 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อก่อนเข้าอาคารโรงฟักด้วยการล้างมือเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือหรือฆ่าเชื้อที่มือก่อนเข้าโรงฟัก เช่น สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ หรือ 
อ่างล้างมือและสบู่ฆ่าเชื้อ 

 2. ก าหนดให้มีการล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าสู่โรงฟัก 
 3. ท าการสุ่ม swab ผิวหนัง เช่น มือ/แขน เดือนละ 1 ครั้ง 
 4. ผลการตรวจค่า TVC ไม่เกิน 100 cfu/cm2 
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คนจากนก 

(ก) 13.1.1 นกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 13.1.2 
โอกาสที่นกน้ า หรือนกปากห่าง บินเข้าเขตโรงฟัก --> 13.1.4 โอกาสคนสัมผัสนกน้ า หรือนกปากห่าง ภายรั้วโรงฟัก -
-> คนเข้าอาคารโรงฟัก 

(ข) 13.1.1.1 นกธรรมชาติ มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 13.1.3 โอกาสที่นกธรรมชาติ บินเข้าเขตโรงฟัก --> 
13.1.5 โอกาสคนสัมผัสนกธรรมชาติ ภายรั้วโรงฟัก --> คนเข้าอาคารโรงฟัก 

13.1.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกน้ า หรือนกปากห่าง ที่มาจากประเทศใกล้เคียงเป็นเท่าไร 

 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค AI ภายใน 1 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 4-10 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มามากกว่า 10 ปี 

ประเทศใกล้เคียงได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

13.1.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของโรงฟัก บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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13.1.2 โอกาสที่นกน้ าหรือนกปากห่าง บินเข้าบริเวณโรงฟักเป็นเท่าไร 

 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตรรอบ

โรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบ

โรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 

13.1.3 โอกาสที่จะพบนกธรรมชาติ (ยกเว้นนกน้ าและนกปากห่าง) ที่ไม่ได้เลี้ยงบินเข้าบริเวณโรงฟักเป็นเท่าไร 

 ภายในบริเวณโรงฟักมีสิ่งดังต่อไปนี้ 
 1. รังนก หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของนก และ/หรือ มีวัชพืชที่สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันนก และ/

หรือที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3.  ไม่มีการจัดการเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. แหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 

13.1.4 โอกาสที่คนที่มีหน้าที่ในอาคารโรงฟักไปสัมผัสนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง 
(หรือสัมผัสมูล) เป็นเท่าไร 

 คนมีหน้าที่ในอาคารโรงฟักมีกิจกรรมใกล้ชิดกับข้อดังต่อไปนี้ 
 1. บริเวณท่ีมีรังนก หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. บริเวณใกล้โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกัน

นก และ/หรือ ที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3. บริเวณท่ีมีเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. บริเวณท่ีมีแหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
 พบร่องรอยของนกในบริเวณที่มีกิจกรรมของคน เช่น โรงกินข้าว มีนกมากินอาหารและถ่ายไว้ 

และคนไปสัมผัสจากการเหยียบ เป็นต้น (ใช้การสัมภาษณ์และการพิจารณาหน้างานประกอบ) 
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คนจากนก 

(ก) 13.1.1 นกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 13.1.2 
โอกาสที่นกน้ า หรือนกปากห่าง บินเข้าเขตโรงฟัก --> 13.1.4 โอกาสคนสัมผัสนกน้ า หรือนกปากห่าง ภายรั้วโรงฟัก -
-> คนเข้าอาคารโรงฟัก 

(ข) 13.1.1.1 นกธรรมชาติ มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 13.1.3 โอกาสที่นกธรรมชาติ บินเข้าเขตโรงฟัก --> 
13.1.5 โอกาสคนสัมผัสนกธรรมชาติ ภายรั้วโรงฟัก --> คนเข้าอาคารโรงฟัก 

13.1.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกน้ า หรือนกปากห่าง ที่มาจากประเทศใกล้เคียงเป็นเท่าไร 

 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค AI ภายใน 1 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 4-10 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มามากกว่า 10 ปี 

ประเทศใกล้เคียงได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

13.1.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของโรงฟัก บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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13.1.2 โอกาสที่นกน้ าหรือนกปากห่าง บินเข้าบริเวณโรงฟักเป็นเท่าไร 

 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตรรอบ

โรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบ

โรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 

13.1.3 โอกาสที่จะพบนกธรรมชาติ (ยกเว้นนกน้ าและนกปากห่าง) ที่ไม่ได้เลี้ยงบินเข้าบริเวณโรงฟักเป็นเท่าไร 

 ภายในบริเวณโรงฟักมีสิ่งดังต่อไปนี้ 
 1. รังนก หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของนก และ/หรือ มีวัชพืชที่สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันนก และ/

หรือที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3.  ไม่มีการจัดการเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. แหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 

13.1.4 โอกาสที่คนที่มีหน้าที่ในอาคารโรงฟักไปสัมผัสนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง 
(หรือสัมผัสมูล) เป็นเท่าไร 

 คนมีหน้าที่ในอาคารโรงฟักมีกิจกรรมใกล้ชิดกับข้อดังต่อไปนี้ 
 1. บริเวณท่ีมีรังนก หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. บริเวณใกล้โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกัน

นก และ/หรือ ที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3. บริเวณท่ีมีเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. บริเวณท่ีมีแหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
 พบร่องรอยของนกในบริเวณที่มีกิจกรรมของคน เช่น โรงกินข้าว มีนกมากินอาหารและถ่ายไว้ 

และคนไปสัมผัสจากการเหยียบ เป็นต้น (ใช้การสัมภาษณ์และการพิจารณาหน้างานประกอบ) 
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13.1.5 โอกาสที่คนที่มีหน้าที่ในอาคารโรงฟักไปสัมผัสนกธรรมชาติ ในฟาร์ม (หรือสัมผัสมูล) เป็นเท่าไร 

 คนมีหน้าที่ในอาคารโรงฟักมีกิจกรรมใกล้ชิดกับข้อดังต่อไปนี้ 
 1. บริเวณท่ีมีรังนก หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. บริเวณใกล้โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกัน

นก และ/หรือ ที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3. บริเวณท่ีมีเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. บริเวณท่ีมีแหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
 พบร่องรอยของนกในบริเวณที่มีกิจกรรมของคน เช่น โรงกินข้าว มีนกมากินอาหารและถ่ายไว้ 

และคนไปสัมผัสจากการเหยียบ เป็นต้น (ใช้การสัมภาษณ์และการพิจารณาหน้างานประกอบ) 
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คนจากยานพาหนะ 

เส้นทางและล้อรถที่ปนเปื้อน --> 13.2.1 คนเหยียบ + 13.2.2 มือสัมผัสรถ --> ปนเปื้อน --> รวมในคน 

13.2.1 คนมีโอกาสสัมผัสรถ (เหยียบพื้นถนนที่ใช้ร่วมกับรถ) หรือไม่ 

 ไม่มีการแยกเส้นทางระหว่างรถกับคน คนมีโอกาสเหยียบเส้นทางรถ (เหยียบพ้ืน) 
 มีการก าหนดเส้นทางแยกกันชัดเจนระหว่างรถกับทางเดินคน 

13.2.2 คนมีโอกาสสัมผัสรถ (มือ) หรือไม่ 

 1. ก าหนดคนงานขึ้นลูกไก่โดยเฉพาะ และไม่เข้าพ้ืนที่ส่วนสะอาดหลังการปฏิบัติงาน 
 2. ไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถ เช่น รถขนส่งลูกไก่ รถขนไข่ฟัก และเด็กประจ ารถ เข้าอาคารโรง

ฟักไข่ 
 

  



119
คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก
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13.1.5 โอกาสที่คนที่มีหน้าที่ในอาคารโรงฟักไปสัมผัสนกธรรมชาติ ในฟาร์ม (หรือสัมผัสมูล) เป็นเท่าไร 

 คนมีหน้าที่ในอาคารโรงฟักมีกิจกรรมใกล้ชิดกับข้อดังต่อไปนี้ 
 1. บริเวณท่ีมีรังนก หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. บริเวณใกล้โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกัน

นก และ/หรือ ที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3. บริเวณท่ีมีเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. บริเวณท่ีมีแหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
 พบร่องรอยของนกในบริเวณที่มีกิจกรรมของคน เช่น โรงกินข้าว มีนกมากินอาหารและถ่ายไว้ 

และคนไปสัมผัสจากการเหยียบ เป็นต้น (ใช้การสัมภาษณ์และการพิจารณาหน้างานประกอบ) 
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คนจากยานพาหนะ 

เส้นทางและล้อรถที่ปนเปื้อน --> 13.2.1 คนเหยียบ + 13.2.2 มือสัมผัสรถ --> ปนเปื้อน --> รวมในคน 

13.2.1 คนมีโอกาสสัมผัสรถ (เหยียบพื้นถนนที่ใช้ร่วมกับรถ) หรือไม่ 

 ไม่มีการแยกเส้นทางระหว่างรถกับคน คนมีโอกาสเหยียบเส้นทางรถ (เหยียบพ้ืน) 
 มีการก าหนดเส้นทางแยกกันชัดเจนระหว่างรถกับทางเดินคน 

13.2.2 คนมีโอกาสสัมผัสรถ (มือ) หรือไม่ 

 1. ก าหนดคนงานขึ้นลูกไก่โดยเฉพาะ และไม่เข้าพ้ืนที่ส่วนสะอาดหลังการปฏิบัติงาน 
 2. ไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถ เช่น รถขนส่งลูกไก่ รถขนไข่ฟัก และเด็กประจ ารถ เข้าอาคารโรง

ฟักไข่ 
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คนจากสัตว์เลี้ยง 

13.3.1 โอกาสที่จะพบสัตว์เลี้ยงในเขตโรงฟัก (5.2 มาตรการกันสุนัขเข้าโรงฟัก เช่น รั้ว + 5.3 มาตรการกันแมวเข้า
เขตโรงฟัก) --> 13.3.2 โอกาสของคนสัมผัสสัตว์เลี้ยงในเขตโรงฟัก --> ปนเปื้อน --> รวมในคน 

13.3.2 มีโอกาสที่คนจะสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่หลงเข้ามาภายในเขตโรงฟักเป็นเท่าไร: หากพบสุนัขหรือแมวมีการจัดการ
แบบใด 

  จับหรืออุ้มไปนอกเขตฟาร์ม 
 ยิง หรือ ใช้อุปกรณ์เช่น ห่วงคล้อง หรือ ใช้เสียงไล่โดยที่คนไม่สัมผัสสุนัขหรือแมว 
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แบบฟอร์มรายการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ ส่วนสถานที่ฟักไข่เป็ด 

 

ไข่น าเข้าโรงฟัก 

ไข่ฟักจากฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ 

1.1 พ้ืนที่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ --> 1.2 การปนเปื้อนจากการเก็บไข่ที่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ --> 1.3 การฆ่าเชื้อไข่ฟักที่ฟาร์ม --
> 1.4 การป้องกันการปนเปื้อนจากแผงไข่ --> 1.5 การขนส่งไข่ฟักจากฟาร์มไปโรงฟัก + 1.6 การปนเปื้อนเพ่ิมเติม
ระหว่างขนส่งไปโรงฟัก --> โรงฟัก 

1.8 ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ต้นทางตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกหรือไม่ 
 ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร 

ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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1.2 โอกาสปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกจากการเก็บไข่ฟักที่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ เป็นเท่าไร 

 กระบวนการท างานในโรงฟัก 
 1. ความถ่ีของการเก็บไข่ 4 ถึง 5 ครั้งต่อวัน 
 2. แยกไข่สกปรกอย่างชัดเจน (ไม่ปนไข่สกปรก หลังท าความสะอาดด้วยการขูดส่วนสกปรก

และใช้ยาฆ่าเชื้อ) และแยกเข้าฟักเป็นชุดสุดท้าย 
 3. มีการจัดการวัสดุรองรังสะอาด (ดูโปรแกรมการเสริมแกลบ หรือ ล้างหญ้าเทียม) 
 4. มีสุขอนามัย (ล้างมือ ฆ่าเชื้อ หรือเปลี่ยนถุงมือ) ช่วงเก็บไข่ (ตามรอบการเก็บไข่) 

1.3 มีการฆ่าเชื้อไข่ฟักท่ีฟาร์ม (หน้าเล้า หรือ ก่อนเข้าเก็บในห้องเก็บไข่ในฟาร์ม) อย่างมีประสิทธิภาพเท่าไร 

 1. วิธีการเฝ้าระวัง โดยการตรวจสอบปริมาณสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อ ด้วยการรมควัน (fumigate) 
หรือ การพ่นละอองฝอย (fog) เช่น ดูปริมาณด่างทับทิมและฟอร์มาลิน ระยะเวลา เน้นดู
ประสิทธิภาพชนิดสารเคมีและระยะเวลาสัมผัส (contact time) และความถี่ถ้วนที่สารเคมี
เข้าถึง เช่น ตรวจดูบันทึกการใช้สารเคมี 

 2. วิธีการ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนกระบวนการ และ/หรือ มีการตรวจสอบขั้นตอน
ปฏิบัติว่าถูกต้องภายใน 3 ปี 

 3. มี SOP ที่สามารถฆ่าเชื้อได้และปฏิบัติได้ 
 4. ตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ โดยดูผลการตรวจ TBC, Total bacterial 

count ไม่เกิน 150 cfu/cm2 อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
 ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และการตรวจหน้างาน 
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1.6 มีการจัดการห้องเก็บแผงไข่เพ่ือใช้ (ห้องคัดไข่หรือหน้าเล้า) เพ่ือไม่ให้มีการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกได้เท่าไร 

 1. มีการแยกแผงไข่ระหว่างฟาร์มและโรงฟัก 
 2. มีการแยกแผงไข่ระหว่างฟาร์ม 
 3. มีการฆ่าเชื้อแผงไข่ก่อนรับเข้าฟาร์ม และมีวิธีการตรวจสอบ หากพบสกปรกต้องท าความ

สะอาดใหม่และฆ่าเชื้อก่อนน าเข้า 
 4. ดูผลการตรวจ TVC ไม่เกิน 700 cfu/in2 อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

1.7 มีการขนส่งในช่วงมีไข้หวัดนกระบาดหรือไม่ 

 มีการขนส่งผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ 
 ไม่มีการขนส่งผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ 

1.6 ช่วงการขนส่งไข่ฟักไปยังโรงฟัก มีโอกาสพบการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกเพ่ิมข้ึนเท่าไร 

 1. รถระบบปิด ไม่มีปัจจัยใดที่น าเชื้อจากภายนอกเข้าสู่รถในระหว่างการขนส่งได้ 
 2. มีระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS 
 3. การขนส่งไม่ผ่านรัศมี 10 กิโลเมตรจากจุดที่มีการระบาดของไข้หวัดนก ตามประกาศของ

กรมปศุสัตว์ 
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1.2 โอกาสปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกจากการเก็บไข่ฟักที่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ เป็นเท่าไร 

 กระบวนการท างานในโรงฟัก 
 1. ความถ่ีของการเก็บไข่ 4 ถึง 5 ครั้งต่อวัน 
 2. แยกไข่สกปรกอย่างชัดเจน (ไม่ปนไข่สกปรก หลังท าความสะอาดด้วยการขูดส่วนสกปรก

และใช้ยาฆ่าเชื้อ) และแยกเข้าฟักเป็นชุดสุดท้าย 
 3. มีการจัดการวัสดุรองรังสะอาด (ดูโปรแกรมการเสริมแกลบ หรือ ล้างหญ้าเทียม) 
 4. มีสุขอนามัย (ล้างมือ ฆ่าเชื้อ หรือเปลี่ยนถุงมือ) ช่วงเก็บไข่ (ตามรอบการเก็บไข่) 

1.3 มีการฆ่าเชื้อไข่ฟักท่ีฟาร์ม (หน้าเล้า หรือ ก่อนเข้าเก็บในห้องเก็บไข่ในฟาร์ม) อย่างมีประสิทธิภาพเท่าไร 

 1. วิธีการเฝ้าระวัง โดยการตรวจสอบปริมาณสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อ ด้วยการรมควัน (fumigate) 
หรือ การพ่นละอองฝอย (fog) เช่น ดูปริมาณด่างทับทิมและฟอร์มาลิน ระยะเวลา เน้นดู
ประสิทธิภาพชนิดสารเคมีและระยะเวลาสัมผัส (contact time) และความถี่ถ้วนที่สารเคมี
เข้าถึง เช่น ตรวจดูบันทึกการใช้สารเคมี 

 2. วิธีการ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนกระบวนการ และ/หรือ มีการตรวจสอบขั้นตอน
ปฏิบัติว่าถูกต้องภายใน 3 ปี 

 3. มี SOP ที่สามารถฆ่าเชื้อได้และปฏิบัติได้ 
 4. ตรวจสอบและติดตามประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ โดยดูผลการตรวจ TBC, Total bacterial 

count ไม่เกิน 150 cfu/cm2 อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
 ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และการตรวจหน้างาน 
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1.6 มีการจัดการห้องเก็บแผงไข่เพ่ือใช้ (ห้องคัดไข่หรือหน้าเล้า) เพ่ือไม่ให้มีการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกได้เท่าไร 

 1. มีการแยกแผงไข่ระหว่างฟาร์มและโรงฟัก 
 2. มีการแยกแผงไข่ระหว่างฟาร์ม 
 3. มีการฆ่าเชื้อแผงไข่ก่อนรับเข้าฟาร์ม และมีวิธีการตรวจสอบ หากพบสกปรกต้องท าความ

สะอาดใหม่และฆ่าเชื้อก่อนน าเข้า 
 4. ดูผลการตรวจ TVC ไม่เกิน 700 cfu/in2 อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 

1.7 มีการขนส่งในช่วงมีไข้หวัดนกระบาดหรือไม่ 

 มีการขนส่งผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ 
 ไม่มีการขนส่งผ่านเส้นทางที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ 

1.6 ช่วงการขนส่งไข่ฟักไปยังโรงฟัก มีโอกาสพบการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกเพ่ิมข้ึนเท่าไร 

 1. รถระบบปิด ไม่มีปัจจัยใดที่น าเชื้อจากภายนอกเข้าสู่รถในระหว่างการขนส่งได้ 
 2. มีระบบติดตามเส้นทางของรถ GPS 
 3. การขนส่งไม่ผ่านรัศมี 10 กิโลเมตรจากจุดที่มีการระบาดของไข้หวัดนก ตามประกาศของ

กรมปศุสัตว์ 
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ยานพาหนะ 

2.1 รถมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 2.2 มาตรการลดเชื้อตัวรถ (ตรวจสอบเอกสาร * ตรวจหน้างาน) + 2.3 
มาตรการลดเชื้อในห้องโดยสาร --> คน 

2.1 โอกาสที่ยานพาหนะมาจากฟาร์ม โรงฟักหรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ยานพาหนะมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ฟาร์มท่ีตั้งบริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 20 กิโลเมตร

จากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัดชายแดน) 
 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 

สัตว์ปีก (rendering plant) 
 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
หมายเหตุ: - ยานพาหนะหมายถึงรถทุกชนิดที่เข้ามาในฟาร์ม เช่น รถบรรทุกอาหารสัตว์ รถขนไข่ รถส่วนบุคคล 

   - ที่มาของยานพาหนะคือ มาจากจุดที่มีการจอด ไม่นับรวมที่ขับรถผ่าน 
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2.2 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อยานพาหนะก่อนเข้าโรงฟักเป็นเท่าไร 

 ส าหรับรถท่ีเข้าโรงฟักส่วนการผลิต (รถลูกเป็ด รถขนไข่ และรถขนขยะ) 
 1. ตรวจสอบหลักฐานการซ่อมบ ารุง การใช้ยาฆ่าเชื้อ ความถี่ของรถที่เข้าด่านสุดท้ายก่อนเข้า

โรงเรือน  
 2. มาตรการทดแทนเมื่อมีปัญหา  
 3. ความถ่ีของการ monitor อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ  
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว แยกส่วนบริเวณท่ีประตูคนจับ ในห้องโดยสารส่วน
ประตู ประตูส่วนขนส่ง (ส่วนบรรทุก) รถขนส่งอาหารเพ่ิมส่วนท่อส่งอาหาร ราวบันได
ส าหรับปีน ฝาปิดถังรถไซโลบริเวณคนสัมผัส ทุก 3 เดือน และมีการคลุมปิดส่วนปลายท่อ
ส่งอาหารระหว่างการขนส่ง 

หมายเหตุ: วิธีการเก็บตัวอย่าง คือ swab (ป้ายเชื้อ) 1 ก้านต่อคัน ๆ ละ 5 ต าแหน่ง ๆ ละ 1 ตารางนิ้ว รวมเป็น 1 
ตัวอย่าง หรืออาจใช้วิธีการเก็บตัวอย่างวิธีอ่ืนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในการเก็บตัวอย่างจากต าแหน่งที่
ก าหนดเพ่ือส่งตรวจปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TVC) 

2.2.1 

 การตรวจสอบหน้างาน 
 1. รถต้องสะอาด คือ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดรถขนส่งลูกเป็ด ก่อนเข้าสู่โรงสเปรย์ 

และต้องล้างท าความสะอาดก่อนมีการฆ่าเชื้อเสมอ 
 2. การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพ คือ มีการตรวจสอบโรงสเปรย์ การท างานของหัวสเปรย์ (หัว

สเปรย์ไม่ตัน และการกระจายของละอองสเปรย์สม่ าเสมอ) ราวสเปรย์ติดทั่วถึง และการ
ท างานของสเปรย์ได้ทั่วถึง แรงดันของสเปรย์อยู่ในระดับปกติ และมีการตรวจสอบความ
เข้มข้นของยาฆ่าเชื้อ 

 3. มีการตรวจสอบตัวหน่วงเวลา (จับเวลา) ให้รถจอดพักได้ตามระยะเวลาสัมผัส (contact 
time) 

 4. ก่อนน าลูกเป็ดขึ้น มีการสเปรย์น้ ายาฆ่าเชื้อในห้องบรรจุลูกเป็ด และมีการก าหนด
ระยะเวลาสัมผัส (contact time) 

หมายเหตุ: - การล้างท าความสะอาด หมายถึง การท าให้อินทรีย์สารหลุดออกไปด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้น้ ายาฆ่าเชื้อ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   - การสเปรย์โฟมหรือน้ ายาฆ่าเชื้อให้ถือเป็นขั้นตอนการเล้างรถให้สะอาดได้ (เมื่อมีการฆ่าเชื้ออีกครั้ง) 
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ยานพาหนะ 

2.1 รถมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 2.2 มาตรการลดเชื้อตัวรถ (ตรวจสอบเอกสาร * ตรวจหน้างาน) + 2.3 
มาตรการลดเชื้อในห้องโดยสาร --> คน 

2.1 โอกาสที่ยานพาหนะมาจากฟาร์ม โรงฟักหรือพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ยานพาหนะมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ฟาร์มท่ีตั้งบริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 20 กิโลเมตร

จากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัดชายแดน) 
 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 

สัตว์ปีก (rendering plant) 
 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพไดร้ายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
หมายเหตุ: - ยานพาหนะหมายถึงรถทุกชนิดที่เข้ามาในฟาร์ม เช่น รถบรรทุกอาหารสัตว์ รถขนไข่ รถส่วนบุคคล 

   - ที่มาของยานพาหนะคือ มาจากจุดที่มีการจอด ไม่นับรวมที่ขับรถผ่าน 
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2.2 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อยานพาหนะก่อนเข้าโรงฟักเป็นเท่าไร 

 ส าหรับรถท่ีเข้าโรงฟักส่วนการผลิต (รถลูกเป็ด รถขนไข่ และรถขนขยะ) 
 1. ตรวจสอบหลักฐานการซ่อมบ ารุง การใช้ยาฆ่าเชื้อ ความถี่ของรถที่เข้าด่านสุดท้ายก่อนเข้า

โรงเรือน  
 2. มาตรการทดแทนเมื่อมีปัญหา  
 3. ความถ่ีของการ monitor อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ  
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนด TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว แยกส่วนบริเวณท่ีประตูคนจับ ในห้องโดยสารส่วน
ประตู ประตูส่วนขนส่ง (ส่วนบรรทุก) รถขนส่งอาหารเพ่ิมส่วนท่อส่งอาหาร ราวบันได
ส าหรับปีน ฝาปิดถังรถไซโลบริเวณคนสัมผัส ทุก 3 เดือน และมีการคลุมปิดส่วนปลายท่อ
ส่งอาหารระหว่างการขนส่ง 

หมายเหตุ: วิธีการเก็บตัวอย่าง คือ swab (ป้ายเชื้อ) 1 ก้านต่อคัน ๆ ละ 5 ต าแหน่ง ๆ ละ 1 ตารางนิ้ว รวมเป็น 1 
ตัวอย่าง หรืออาจใช้วิธีการเก็บตัวอย่างวิธีอ่ืนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในการเก็บตัวอย่างจากต าแหน่งที่
ก าหนดเพ่ือส่งตรวจปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด (TVC) 

2.2.1 

 การตรวจสอบหน้างาน 
 1. รถต้องสะอาด คือ มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดรถขนส่งลูกเป็ด ก่อนเข้าสู่โรงสเปรย์ 

และต้องล้างท าความสะอาดก่อนมีการฆ่าเชื้อเสมอ 
 2. การฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพ คือ มีการตรวจสอบโรงสเปรย์ การท างานของหัวสเปรย์ (หัว

สเปรย์ไม่ตัน และการกระจายของละอองสเปรย์สม่ าเสมอ) ราวสเปรย์ติดทั่วถึง และการ
ท างานของสเปรย์ได้ทั่วถึง แรงดันของสเปรย์อยู่ในระดับปกติ และมีการตรวจสอบความ
เข้มข้นของยาฆ่าเชื้อ 

 3. มีการตรวจสอบตัวหน่วงเวลา (จับเวลา) ให้รถจอดพักได้ตามระยะเวลาสัมผัส (contact 
time) 

 4. ก่อนน าลูกเป็ดขึ้น มีการสเปรย์น้ ายาฆ่าเชื้อในห้องบรรจุลูกเป็ด และมีการก าหนด
ระยะเวลาสัมผัส (contact time) 

หมายเหตุ: - การล้างท าความสะอาด หมายถึง การท าให้อินทรีย์สารหลุดออกไปด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้น้ ายาฆ่าเชื้อ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   - การสเปรย์โฟมหรือน้ ายาฆ่าเชื้อให้ถือเป็นขั้นตอนการเล้างรถให้สะอาดได้ (เมื่อมีการฆ่าเชื้ออีกครั้ง) 
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2.3 มาตรการในการลดเชื้อในห้องคนขับรถเป็นเท่าไร 

 1. มีการท าความสะอาดภายในห้องโดยสารของคนขับรถ และไม่มีอุปกรณ์ท่ีไม่จ าเป็นในห้อง
โดยสาร 

 2. มีการใช้รังสียูวี (UV) ฆ่าเชื้อตามเวลาที่ก าหนด โดยให้แน่ใจว่าทั่วถึงจุดอับด้วย และ/หรือพ่น
ด้วยแอลกอฮอล์ 70 % หรือ เช็ดให้สะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ 

 3. มีการเปลี่ยนผ้ายางรองพ้ืนส าหรับคนขับรถ หรือ ปูกระดาษทับผ้ายางหรือใช้วัสดุคลุมผ้ายาง
รองพ้ืนนั้น มีการทวนสอบกระบวนการปฏิบัติว่าสามารถท าได้ถูกต้อง (เช่น คนขับรถต้องลง
จากรถก่อนเปลี่ยนผ้ายางตามข้อ 3 และฆ่าเชื้อตามข้อ 2) 
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อาหารคน 

3.1 เนื้อสัตว์ดิบที่น ามาประกอบอาหารคนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 3.2 การจัดการเมื่อทราบข่าวการระบาด
ของไข้หวัดนก --> 3.3 คนงานไปสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว --> คนงานเข้าฟาร์ม 

3.1 โอกาสที่เนื้อสัตว์ดิบที่น ามาประกอบอาหารคนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 ตลาดนัด รถเร่ 
 ตลาดสด 
 ห้างสรรพสินค้า และ/หรือ สถานที่ท่ีสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 

3.2 มีการจัดการการซื้อเนื้อสัตว์เมื่อทราบข่าวการระบาดของไข้หวัดนกหรือไม่ 

 มีข่าวแล้วมีการยกระดับการป้องกันโรค เลือกซ้ือสินค้าจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า 

 มีข่าวแต่ยังซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีมาตรการยกระดับการป้องกันโรค 

3.3 มีโอกาสที่คนงานไปสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัวหรือไม่ 

 คนงานมีโอกาสสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว หรือ น าอาหารเข้ามาเอง 
 คนงานไม่มีโอกาสสัมผัสเนื้อสัตว์ดิบที่โรงครัว หรือประกอบอาหารมื้อเย็นมีระยะพัก 1 คืน และ

มีการอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเข้าโรงเรือน 
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นก 

(ช) 4.1 นกน้ าหรือนกปากห่างมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 4.3 โอกาสที่นกน้ าหรือนกปากห่างบินเข้า
ฟาร์ม --> 4.5 มาตรการกันนก + 4.6 ประตูโรงเรือน --> นกเข้าโรงเรือน 

(ซ) 4.2 นกธรรมชาติ มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 4.4 โอกาสที่นกธรรมชาติ บินเข้าฟาร์ม + 4.5 
มาตรการกนันก + 4.6 ประตูโรงเรือน --> นกเข้าโรงเรือน 

4.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกน้ า หรือนกปากห่าง ที่มาจากประเทศใกล้เคียงเป็นเท่าไร 

 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค AI ภายใน 1 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 4-10 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มามากกว่า 10 ปี 

ประเทศใกล้เคียงได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

4.2 โอกาสที่นกน้ า หรือนกปากห่าง บินเข้าบริเวณโรงฟักเป็นเท่าไร 

 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตรรอบ

โรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบ

โรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
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4.3 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

4.4 โอกาสที่นกธรรมชาติ (ยกเว้น นกน้ าและนกปากห่าง) บินเข้าบริเวณโรงฟักเป็นเท่าไร 

 ภายในบริเวณโรงฟักมีสิ่งดังต่อไปนี้ 
 1. มีรังนก หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของนก และ/หรือ มีวัชพืชที่สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ

นก 
 2. โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันนก และ/

หรือที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3.  ไม่มีการจัดการเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. แหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
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นก 

(ช) 4.1 นกน้ าหรือนกปากห่างมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 4.3 โอกาสที่นกน้ าหรือนกปากห่างบินเข้า
ฟาร์ม --> 4.5 มาตรการกันนก + 4.6 ประตูโรงเรือน --> นกเข้าโรงเรือน 

(ซ) 4.2 นกธรรมชาติ มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 4.4 โอกาสที่นกธรรมชาติ บินเข้าฟาร์ม + 4.5 
มาตรการกนันก + 4.6 ประตูโรงเรือน --> นกเข้าโรงเรือน 

4.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกน้ า หรือนกปากห่าง ที่มาจากประเทศใกล้เคียงเป็นเท่าไร 

 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค AI ภายใน 1 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 4-10 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มามากกว่า 10 ปี 

ประเทศใกล้เคียงได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

4.2 โอกาสที่นกน้ า หรือนกปากห่าง บินเข้าบริเวณโรงฟักเป็นเท่าไร 

 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตรรอบ

โรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบ

โรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
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4.3 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซากสัตว์
ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

4.4 โอกาสที่นกธรรมชาติ (ยกเว้น นกน้ าและนกปากห่าง) บินเข้าบริเวณโรงฟักเป็นเท่าไร 

 ภายในบริเวณโรงฟักมีสิ่งดังต่อไปนี้ 
 1. มีรังนก หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของนก และ/หรือ มีวัชพืชที่สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ

นก 
 2. โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันนก และ/

หรือที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3.  ไม่มีการจัดการเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. แหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
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4.5 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันนกน้ า หรือนกปากห่าง และนกธรรมชาติ เข้าสู่โรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ในการป้องกันนก เช่น ตาข่าย ปิดแนวชายคาโรงเรือนและบริเวณท่ีนกสามารถ
เกาะหรือท ารัง 

 2. อุปกรณ์ป้องกันนกมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี 
 3. มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

4.6 ประตูอาคารโรงฟักสามารถกันนกเข้าได้หรือไม่ 

 1. ประตูทางเข้าออกของคนปิดสนิทตลอดเวลา หรือประตูอัตโนมัติใช้งานได้ดี 
 2. มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีนกเข้าอาคารโรงฟักได้ 
 3. ขณะปฏิบัติงานมีการเฝ้าระวัง นก 
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สัตว์เลี้ยง 

5.1 สัตว์เลี้ยง (สุนัขเลี้ยง/สุนัขจร/แมวเลี้ยง/แมวจร) มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 5.2 มาตรการกันสุนัขเข้าเขต
โรงฟัก เช่น รั้ว + 5.3 มาตรการกันแมวเข้าเขตโรงฟัก--> 5.4 ประตูอาคารโรงฟัก --> สัตว์เลี้ยงเข้าอาคารโรงฟัก 

5.1 โอกาสที่สัตว์เลี้ยงมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดนก (โดยพิจารณาจากท่ีตั้งของโรงฟักว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่ง
สุนัขอาจน าเชื้อเข้าสู่โรงฟัก กรณีบ้านที่อยู่ต าบลเดียวกัน หรือถ้าอยู่ขอบต าบลให้หมายถึงต าบลใกล้เคียงด้วย) เป็น
เท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

5.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันสุนัขเป็นเท่าไร (ความสมบูรณ์ของรั้ว และร่องรอยการเข้ามาของสุนัข) 

 1. พบสุนัขในบริเวณโรงฟัก  
 2. รั้วรอบโรงฟักมีสภาพไม่สมบูรณ์ สุนัขผ่านเข้ามาได้ 
 3. มีแหล่งอาหารหรือสิ่งดึงดูดให้สุนัขเข้ามาในบริเวณโรงฟัก 
หมายเหตุ: บริเวณโรงฟัก หมายถึง พ้ืนที่ในเขตรั้วโรงฟักท่ีประกอบด้วย พื้นที่อาคารโรงฟัก บ้านพักพนักงาน และ

อาคารส านักงาน 
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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4.5 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันนกน้ า หรือนกปากห่าง และนกธรรมชาติ เข้าสู่โรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ในการป้องกันนก เช่น ตาข่าย ปิดแนวชายคาโรงเรือนและบริเวณท่ีนกสามารถ
เกาะหรือท ารัง 

 2. อุปกรณ์ป้องกันนกมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี 
 3. มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

4.6 ประตูอาคารโรงฟักสามารถกันนกเข้าได้หรือไม่ 

 1. ประตูทางเข้าออกของคนปิดสนิทตลอดเวลา หรือประตูอัตโนมัติใช้งานได้ดี 
 2. มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีนกเข้าอาคารโรงฟักได้ 
 3. ขณะปฏิบัติงานมีการเฝ้าระวัง นก 
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สัตว์เลี้ยง 

5.1 สัตว์เลี้ยง (สุนัขเลี้ยง/สุนัขจร/แมวเลี้ยง/แมวจร) มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 5.2 มาตรการกันสุนัขเข้าเขต
โรงฟัก เช่น รั้ว + 5.3 มาตรการกันแมวเข้าเขตโรงฟัก--> 5.4 ประตูอาคารโรงฟัก --> สัตว์เลี้ยงเข้าอาคารโรงฟัก 

5.1 โอกาสที่สัตว์เลี้ยงมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเป็นไข้หวัดนก (โดยพิจารณาจากท่ีตั้งของโรงฟักว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่ง
สุนัขอาจน าเชื้อเข้าสู่โรงฟัก กรณีบ้านที่อยู่ต าบลเดียวกัน หรือถ้าอยู่ขอบต าบลให้หมายถึงต าบลใกล้เคียงด้วย) เป็น
เท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

5.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันสุนัขเป็นเท่าไร (ความสมบูรณ์ของรั้ว และร่องรอยการเข้ามาของสุนัข) 

 1. พบสุนัขในบริเวณโรงฟัก  
 2. รั้วรอบโรงฟักมีสภาพไม่สมบูรณ์ สุนัขผ่านเข้ามาได้ 
 3. มีแหล่งอาหารหรือสิ่งดึงดูดให้สุนัขเข้ามาในบริเวณโรงฟัก 
หมายเหตุ: บริเวณโรงฟัก หมายถึง พ้ืนที่ในเขตรั้วโรงฟักท่ีประกอบด้วย พื้นที่อาคารโรงฟัก บ้านพักพนักงาน และ

อาคารส านักงาน 
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5.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันแมวเป็นเท่าไร (การพบแมวจรและแมวเลี้ยง) 

 พบแมวในบริเวณโรงฟัก  
 พบแมวเลี้ยง (สภาพดีมีความคุ้นเคยกับบ้าน) ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก และพบมีสิ่งดึงดูด

แมวเข้าฟาร์ม 
 พบแมวเลี้ยง (สภาพดีมีความคุ้นเคยกับบ้าน) ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก และไม่มีสิ่งดึงดูด

แมวเข้าฟาร์ม 
 ไม่พบแมวในบ้านเรือนในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบฟาร์มและไม่มีสิ่งดึงดูดแมวเข้าโรงฟัก 
หมายเหตุ: บริเวณโรงฟัก หมายถึง พ้ืนที่ในเขตรั้วโรงฟักท่ีประกอบด้วย พื้นที่อาคารโรงฟัก บ้านพักพนักงาน และ
อาคารส านักงาน 

5.4 ประตูโรงฟักป้องกันสุนัขหรือแมวเข้าอาคารได้หรือไม่ 

 1. ประตูทางเข้าออกของคนปิดสนิทตลอดเวลา หรือประตูอัตโนมัติใช้งานได้ดี 
 2. มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้าอาคารโรงฟักได้ 
 3. ขณะปฏิบัติงานมีการเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยง 
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แมลงวัน 

6.1 แมลงวัน --> 6.2 มาตรการควบคุม --> แมลงวันเข้าอาคารโรงฟัก 

6.1 โอกาสที่แหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงวันมีความเสี่ยงต่อการมีไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

6.2 ประสิทธิภาพของการควบคุมแมลงวันเป็นอย่างไร 

 1. มีแผนด าเนินการที่ครอบคลุม ประกอบด้วย มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมแมลงวัน 
และการบันทึกการควบคุมแมลงวัน  

 2. มีการปฏิบัติตามแผน 
 3. มีการตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผล

การควบคุมแมลงวัน  
 4. แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติตามแผนแล้ว 
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5.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันแมวเป็นเท่าไร (การพบแมวจรและแมวเลี้ยง) 

 พบแมวในบริเวณโรงฟัก  
 พบแมวเลี้ยง (สภาพดีมีความคุ้นเคยกับบ้าน) ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก และพบมีสิ่งดึงดูด

แมวเข้าฟาร์ม 
 พบแมวเลี้ยง (สภาพดีมีความคุ้นเคยกับบ้าน) ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก และไม่มีสิ่งดึงดูด

แมวเข้าฟาร์ม 
 ไม่พบแมวในบ้านเรือนในรัศมี 1 กิโลเมตร รอบฟาร์มและไม่มีสิ่งดึงดูดแมวเข้าโรงฟัก 
หมายเหตุ: บริเวณโรงฟัก หมายถึง พ้ืนที่ในเขตรั้วโรงฟักท่ีประกอบด้วย พื้นที่อาคารโรงฟัก บ้านพักพนักงาน และ
อาคารส านักงาน 

5.4 ประตูโรงฟักป้องกันสุนัขหรือแมวเข้าอาคารได้หรือไม่ 

 1. ประตูทางเข้าออกของคนปิดสนิทตลอดเวลา หรือประตูอัตโนมัติใช้งานได้ดี 
 2. มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้าอาคารโรงฟักได้ 
 3. ขณะปฏิบัติงานมีการเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยง 
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แมลงวัน 

6.1 แมลงวัน --> 6.2 มาตรการควบคุม --> แมลงวันเข้าอาคารโรงฟัก 

6.1 โอกาสที่แหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงวันมีความเสี่ยงต่อการมีไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 5 กิโลเมตร) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

6.2 ประสิทธิภาพของการควบคุมแมลงวันเป็นอย่างไร 

 1. มีแผนด าเนินการที่ครอบคลุม ประกอบด้วย มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมแมลงวัน 
และการบันทึกการควบคุมแมลงวัน  

 2. มีการปฏิบัติตามแผน 
 3. มีการตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผล

การควบคุมแมลงวัน  
 4. แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติตามแผนแล้ว 
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หน ู

7.1 หนู --> 7.2 การควบคุม + 7.3 ปิดประตูอาคารโรงฟัก 

7.1 โอกาสที่แหล่งที่อยู่ของหนูมีความเสี่ยงต่อการมีไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 45 เมตร) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

7.2 ประสิทธิภาพของการควบคุมหนูเป็นเท่าไร 

 1. มีแผนด าเนินการที่ครอบคลุม ประกอบด้วย มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมหนู และการ
บันทึกการควบคุมหนู 

 2. มีการปฏิบัติตามแผน 
 3. มีการตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการ

ควบคุมหนู  
 4. แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติตามแผนแล้ว 
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7.3 ประตูอาคารโรงฟักป้องกันหนูเข้าอาคารได้หรือไม่ 

 1. ประตูทางเข้าออกของคนปิดสนิทตลอดเวลา หรือประตูอัตโนมัติใช้งานได้ดี 
 2. มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีหนูเข้าอาคารโรงฟักได้ 
 2. ขณะปฏิบัติงานมีการเฝ้าระวังหนู 

น้ า 

8.1 พ้ืนที่ตั้งของโรงฟัก --> 8.2 มีมาตรการป้องกันนกสัมผัสน้ าใช้ของโรงฟัก (แท็งก์น้ า) --> 8.3 มาตรการในการฆ่า
เชื้อไข้หวัดนกในน้ า --> โรงฟัก 

โอกาสที่แหล่งน้ าใช้และน้ าบริโภคตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 แหล่งน้ าส าหรับใช้และบริโภคในโรงฟักอยู่ใกล้สถานที่ดังต่อไปนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 
ยกเว้นข้อ 1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 
20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก  
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 เป็นน้ าใต้ดินที่มีความลึกมากกว่า 50 เมตร 
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หน ู

7.1 หนู --> 7.2 การควบคุม + 7.3 ปิดประตูอาคารโรงฟัก 

7.1 โอกาสที่แหล่งที่อยู่ของหนูมีความเสี่ยงต่อการมีไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ในรัศมี 45 เมตร) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

7.2 ประสิทธิภาพของการควบคุมหนูเป็นเท่าไร 

 1. มีแผนด าเนินการที่ครอบคลุม ประกอบด้วย มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมหนู และการ
บันทึกการควบคุมหนู 

 2. มีการปฏิบัติตามแผน 
 3. มีการตรวจสอบภายในว่าได้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการประเมินผลการ

ควบคุมหนู  
 4. แนวทางแก้ไขปัญหา เมื่อปฏิบัติตามแผนแล้ว 
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7.3 ประตูอาคารโรงฟักป้องกันหนูเข้าอาคารได้หรือไม่ 

 1. ประตูทางเข้าออกของคนปิดสนิทตลอดเวลา หรือประตูอัตโนมัติใช้งานได้ดี 
 2. มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีหนูเข้าอาคารโรงฟักได้ 
 2. ขณะปฏิบัติงานมีการเฝ้าระวังหนู 

น้ า 

8.1 พ้ืนที่ตั้งของโรงฟัก --> 8.2 มีมาตรการป้องกันนกสัมผัสน้ าใช้ของโรงฟัก (แท็งก์น้ า) --> 8.3 มาตรการในการฆ่า
เชื้อไข้หวัดนกในน้ า --> โรงฟัก 

โอกาสที่แหล่งน้ าใช้และน้ าบริโภคตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 แหล่งน้ าส าหรับใช้และบริโภคในโรงฟักอยู่ใกล้สถานที่ดังต่อไปนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 
ยกเว้นข้อ 1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 
20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก  
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 เป็นน้ าใต้ดินที่มีความลึกมากกว่า 50 เมตร 
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7.3 ประตูอาคารโรงฟักป้องกันหนูเข้าอาคารได้หรือไม่ 

 1. ประตูทางเข้าออกของคนปิดสนิทตลอดเวลา หรือประตูอัตโนมัติใช้งานได้ดี 
 2. มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีหนูเข้าอาคารโรงฟักได้ 
 2. ขณะปฏิบัติงานมีการเฝ้าระวังหนู 

น้ า 

8.1 พ้ืนที่ตั้งของโรงฟัก --> 8.2 มีมาตรการป้องกันนกสัมผัสน้ าใช้ของโรงฟัก (แท็งก์น้ า) --> 8.3 มาตรการในการฆ่า
เชื้อไข้หวัดนกในน้ า --> โรงฟัก 

โอกาสที่แหล่งน้ าใช้และน้ าบริโภคตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 แหล่งน้ าส าหรับใช้และบริโภคในโรงฟักอยู่ใกล้สถานที่ดังต่อไปนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร 
ยกเว้นข้อ 1) 

 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 
20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก  
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 เป็นน้ าใต้ดินที่มีความลึกมากกว่า 50 เมตร 
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คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก
สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
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8.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันนกท่ีแท็งก์น้ าเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ในการป้องกันนก เช่น ที่ปิดฝาแท็งก์น้ า 
 2. อุปกรณ์ป้องกันนกมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี 
 3. มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 

8.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อไข้หวัดนกในน้ าใช้ในโรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. มีการตรวจสอบปริมาณคลอรีน หรือสารเคมีอ่ืน ๆ ที่ใช้ ที่ปลายน้ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 2. ระดับความเข้มข้นของคลอรีนอิสระที่ปลายท่อไม่ต่ ากว่า 0.5 ppm หรือคลอรีนไดออกไซด์ ให้

ระดับคลอรีนไดออกไซด์ส่วนปลายท่อไม่ต่ ากว่า 0.3 ppm หรือเป็นการฆ่าเชื้อด้วยวิธีอ่ืน ให้ดู
ตามข้อก าหนดตามค าแนะน าของผู้ผลิต  

 3. ผลตรวจคุณภาพน้ าที่ใช้ในฟาร์ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 6908-2553 โดยก าหนด
คุณลักษณะทางจุลินทรีย์ ดังนี้ Standard plate count ไม่เกิน 500 โคโลนี/ cm3, Most 
probable number of Coliform organism (MPN) น้อยกว่า 2.2 / cm3 และต้องไม่มี E. 
coli และ Salmonella spp. (ตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 

  

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
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อากาศ 

9.1 ที่ตั้งของโรงฟักอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก --> 9.2 โอกาสที่โรงฟักจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกผ่านทาง
อากาศ 

9.1 โอกาสที่โรงฟักตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

9.2 โอกาสที่โรงฟักจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกผ่านทางอากาศเป็นเท่าไร 

 อยู่ในรัศมีน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 กม.จากจุดเกิดโรค 
 อยู่ห่างมากกว่า 1 กม. 
หมายเหตุ: จุดเกิดโรคตามประกาศของกรมปศุสัตว์ 
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คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก

สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
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8.2 ประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันนกท่ีแท็งก์น้ าเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ในการป้องกันนก เช่น ที่ปิดฝาแท็งก์น้ า 
 2. อุปกรณ์ป้องกันนกมีความสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ดี 
 3. มีการตรวจสอบการใช้งานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 

8.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อไข้หวัดนกในน้ าใช้ในโรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. มีการตรวจสอบปริมาณคลอรีน หรือสารเคมีอ่ืน ๆ ที่ใช้ ที่ปลายน้ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 2. ระดับความเข้มข้นของคลอรีนอิสระที่ปลายท่อไม่ต่ ากว่า 0.5 ppm หรือคลอรีนไดออกไซด์ ให้

ระดับคลอรีนไดออกไซด์ส่วนปลายท่อไม่ต่ ากว่า 0.3 ppm หรือเป็นการฆ่าเชื้อด้วยวิธีอ่ืน ให้ดู
ตามข้อก าหนดตามค าแนะน าของผู้ผลิต  

 3. ผลตรวจคุณภาพน้ าที่ใช้ในฟาร์ม ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 6908-2553 โดยก าหนด
คุณลักษณะทางจุลินทรีย์ ดังนี้ Standard plate count ไม่เกิน 500 โคโลนี/ cm3, Most 
probable number of Coliform organism (MPN) น้อยกว่า 2.2 / cm3 และต้องไม่มี E. 
coli และ Salmonella spp. (ตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 

  

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
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อากาศ 

9.1 ที่ตั้งของโรงฟักอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก --> 9.2 โอกาสที่โรงฟักจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกผ่านทาง
อากาศ 

9.1 โอกาสที่โรงฟักตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

9.2 โอกาสที่โรงฟักจะได้รับเชื้อไข้หวัดนกผ่านทางอากาศเป็นเท่าไร 

 อยู่ในรัศมีน้อยกว่า หรือเท่ากับ 1 กม.จากจุดเกิดโรค 
 อยู่ห่างมากกว่า 1 กม. 
หมายเหตุ: จุดเกิดโรคตามประกาศของกรมปศุสัตว์ 

  



138
คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก
สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
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ทางระบายน้ า 

10.1 ที่ตั้งโรงฟัก --> 10.2 มีโอกาสเกิดน้ าท่วมขัง --> หยุดการเข้าฟัก 

10.1 ที่ตั้งโรงฟัก --> 10.3 มีการเชื่อมต่อกับฟาร์มหรือโรงฟักอ่ืน แหล่งน้ าสาธารณะ --> 10.4 น้ าเอ่อเข้าพ้ืนที่โรงฟัก 

10.1 โอกาสที่โรงฟักตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

10.2 เคยมีเหตุการณ์น้ าท่วมฟาร์มหรือไม่ 

 เมื่อเกิดน้ าท่วมต้องมีการย้าย หรือหยุดการฟักในรอบนั้น ต้องยกเลิกการรับรอง และต้องยื่น
ขอรับรองใหม่ 

 ไม่เคยมีเหตุการณ์น้ าท่วม 
 

  

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
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10.3 ทางระบายน้ าหรือของเสีย มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะหรือไม่ 

 มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
 ไม่มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

10.4 โอกาสพบน้ าเอ่อเข้ารางระบายน้ าของโรงฟัก หรือเข้าพ้ืนที่โรงฟัก แต่ระบบยังด าเนินการได้เป็นเท่าไร 

 1. ที่ตั้งโรงเรือนและฟาร์มต่ ากว่าพื้นท่ีโดยรอบ หรือไม่มีวิธีป้องกันไม่ให้น้ าไหลเข้าโรงฟัก 
 2. โอกาสที่น้ าจากภายนอกไหลเข้ามาในอาคารและท่วมขังในรัศมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เมตร

จากอาคารโรงฟัก 
 3. ท่วมขังทางสัญจรในโรงฟัก 
หมายเหตุ: ต้องมีคู่มือส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีน้ าท่วมก่อนได้รับการรับรอง  
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คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก

สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
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ทางระบายน้ า 

10.1 ที่ตั้งโรงฟัก --> 10.2 มีโอกาสเกิดน้ าท่วมขัง --> หยุดการเข้าฟัก 

10.1 ที่ตั้งโรงฟัก --> 10.3 มีการเชื่อมต่อกับฟาร์มหรือโรงฟักอ่ืน แหล่งน้ าสาธารณะ --> 10.4 น้ าเอ่อเข้าพ้ืนที่โรงฟัก 

10.1 โอกาสที่โรงฟักตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังนี้ (ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ยกเว้นข้อ 1) 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

10.2 เคยมีเหตุการณ์น้ าท่วมฟาร์มหรือไม่ 

 เมื่อเกิดน้ าท่วมต้องมีการย้าย หรือหยุดการฟักในรอบนั้น ต้องยกเลิกการรับรอง และต้องยื่น
ขอรับรองใหม่ 

 ไม่เคยมีเหตุการณ์น้ าท่วม 
 

  

 
คูม่ือประเมินความเสีย่งระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวดันก ส าหรับฟาร์มสตัว์ปีกพนัธุ์และสถานท่ีฟักไขส่ตัว์ปีก 
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10.3 ทางระบายน้ าหรือของเสีย มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะหรือไม่ 

 มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
 ไม่มีการเชื่อมต่อกับสถานที่อ่ืนหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

10.4 โอกาสพบน้ าเอ่อเข้ารางระบายน้ าของโรงฟัก หรือเข้าพ้ืนที่โรงฟัก แต่ระบบยังด าเนินการได้เป็นเท่าไร 

 1. ที่ตั้งโรงเรือนและฟาร์มต่ ากว่าพื้นท่ีโดยรอบ หรือไม่มีวิธีป้องกันไม่ให้น้ าไหลเข้าโรงฟัก 
 2. โอกาสที่น้ าจากภายนอกไหลเข้ามาในอาคารและท่วมขังในรัศมีน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เมตร

จากอาคารโรงฟัก 
 3. ท่วมขังทางสัญจรในโรงฟัก 
หมายเหตุ: ต้องมีคู่มือส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีน้ าท่วมก่อนได้รับการรับรอง  
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คู่มือประเมินความเสี่ยงระบบคอมพาร์ทเมนต์ปลอดโรคไข้หวัดนก
สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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อุปกรณ์ล้างน้ าได้ 

11.1 วัสดุอุปกรณ์มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 11.2 มีการใช้งานร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน --> 11.3 
ประสิทธิภาพของน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับวัสดุอุปกรณ์ --> 11.4 มาตรการลดเชื้อ --> น ามาใช้ในโรงฟัก 

11.1 โอกาสที่วัสดุอุปกรณ์มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารโรงฟักในขณะผลิตมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

11.2 วัสดุอุปกรณ์มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรือไม่ 

 มีการใช้งานวัสดุอปกรณ์ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน เช่น แผงไข่ พาเลท กล่องพลาสติกใส่ลูกไก่ 
เป็นต้น 

 ไม่มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรืออุปกรณ์ที่ซื้อเข้ามาใหม่ 
หมายเหตุ: 
ก. ของใช้ร่วมกัน เช่น แผงไข่ พาเลท กล่องพลาสติกใส่ลูกไก่ 
ข. ของที่ซื้อเข้ามาใหม่ เช่น ถาดเกิด กล่องกระดาษ กระดาษรองกล่อง 
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11.3 ชนิดของน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับวัสดุอุปกรณ์ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือไม่ 

 ประเภทของยาฆ่าเชื้อที่ใช้เป็นน้ ายาฆ่าเชื้อที่ระบุความเข้มข้น และระยะเวลาสัมผัส ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ว่า ใช้ส าหรับสามารถฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ หรือเป็นยาฆ่าเชื้อประเภทอ่ืน
ที่มีหลักฐานยืนยันว่าฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ 

 ไม่ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 

11.4 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อส าหรับอุปกรณ์เป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ความถี่ของอุปกรณ์ที่น าเข้าโรงเรือน  
 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม  
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. มีผลการตรวจไม่เกินค่ามาตรฐาน TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว และหากมีค่าเกินมาตรฐาน

มีหลักฐานยืนยันการแก้ไข 
 ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และการตรวจหน้างาน 
หมายเหตุ: เน้นสิ่งที่น าเข้าอาคารโรงฟักและเก่ียวข้องกับกิจกรรมของพนักงานอาคารโรงฟัก 
(ก) Swab test คือ การทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ใช้เพ่ือทวนสอบประสิทธิภาพการท าความสะอาด 
(cleaning validation) พ้ืนผิวสัมผัส เป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่า วัสดุอุปกรณ์มีการดูแลความสะอาดถูกสุขลักษณะ 
ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้าม (ที่มา: ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร) 
(ข) วิธีการเก็บตัวอย่าง คือ swab (ป้ายเชื้อ) 1 ก้านต่อ 5 แผง ๆ ละ 1 ตารางนิ้ว รวมเป็น 1 ตัวอย่าง 
(ค) ความถี่ในการ swab (ป้ายเชื้อ) ทุก 2 สัปดาห์ 
หมายเหตุ: หากน าอุปกรณ์มาจากสถานที่ที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือสูง (11.1 = M หรือ H) ผลการประเมินจะไม่

สามารถลดลงเป็น Negligible ต้องเพ่ิมมาตรการ เช่น ล้างและฆ่าเชื้อ 2 รอบ เป็นต้น 
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อุปกรณ์ล้างน้ าได้ 

11.1 วัสดุอุปกรณ์มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 11.2 มีการใช้งานร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน --> 11.3 
ประสิทธิภาพของน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับวัสดุอุปกรณ์ --> 11.4 มาตรการลดเชื้อ --> น ามาใช้ในโรงฟัก 

11.1 โอกาสที่วัสดุอุปกรณ์มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในอาคารโรงฟักในขณะผลิตมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

11.2 วัสดุอุปกรณ์มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรือไม่ 

 มีการใช้งานวัสดุอปกรณ์ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน เช่น แผงไข่ พาเลท กล่องพลาสติกใส่ลูกไก่ 
เป็นต้น 

 ไม่มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรืออุปกรณ์ที่ซื้อเข้ามาใหม่ 
หมายเหตุ: 
ก. ของใช้ร่วมกัน เช่น แผงไข่ พาเลท กล่องพลาสติกใส่ลูกไก่ 
ข. ของที่ซื้อเข้ามาใหม่ เช่น ถาดเกิด กล่องกระดาษ กระดาษรองกล่อง 
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11.3 ชนิดของน้ ายาฆ่าเชื้อส าหรับวัสดุอุปกรณ์ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์หรือไม่ 

 ประเภทของยาฆ่าเชื้อที่ใช้เป็นน้ ายาฆ่าเชื้อที่ระบุความเข้มข้น และระยะเวลาสัมผัส ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ว่า ใช้ส าหรับสามารถฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ หรือเป็นยาฆ่าเชื้อประเภทอ่ืน
ที่มีหลักฐานยืนยันว่าฆ่าเชื้อไข้หวัดนกได้ 

 ไม่ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ 

11.4 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อส าหรับอุปกรณ์เป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ความถี่ของอุปกรณ์ที่น าเข้าโรงเรือน  
 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม  
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. มีผลการตรวจไม่เกินค่ามาตรฐาน TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว และหากมีค่าเกินมาตรฐาน

มีหลักฐานยืนยันการแก้ไข 
 ผ่านการตรวจสอบเอกสาร และการตรวจหน้างาน 
หมายเหตุ: เน้นสิ่งที่น าเข้าอาคารโรงฟักและเก่ียวข้องกับกิจกรรมของพนักงานอาคารโรงฟัก 
(ก) Swab test คือ การทดสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ใช้เพ่ือทวนสอบประสิทธิภาพการท าความสะอาด 
(cleaning validation) พ้ืนผิวสัมผัส เป็นการตรวจเพื่อยืนยันว่า วัสดุอุปกรณ์มีการดูแลความสะอาดถูกสุขลักษณะ 
ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนข้าม (ที่มา: ศูนย์เครือข่ายข้อมูลอาหารครบวงจร) 
(ข) วิธีการเก็บตัวอย่าง คือ swab (ป้ายเชื้อ) 1 ก้านต่อ 5 แผง ๆ ละ 1 ตารางนิ้ว รวมเป็น 1 ตัวอย่าง 
(ค) ความถี่ในการ swab (ป้ายเชื้อ) ทุก 2 สัปดาห์ 
หมายเหตุ: หากน าอุปกรณ์มาจากสถานที่ที่มีความเสี่ยงปานกลางหรือสูง (11.1 = M หรือ H) ผลการประเมินจะไม่

สามารถลดลงเป็น Negligible ต้องเพ่ิมมาตรการ เช่น ล้างและฆ่าเชื้อ 2 รอบ เป็นต้น 
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สำาหรับฟาร์มสัตว์ปีกพันธุ์และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
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เครื่องมือเปียกน้ าไม่ได้ 

12.1 มีการใช้เครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ ฟาร์มอ่ืนหรือไม่ --> 12.2 เครื่องมือมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 12.3 
มาตรการลดเชื้อ --> น ามาใช้ในโรงฟัก 

12.1 มีการใช้งานเครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืนหรือไม่ 

 Y = มีการใช้งานเครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน เช่น เครื่องสเปรย์วัคซีน เป็นต้น 
 ไม่มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรือเครื่องมือที่ซื้อเข้ามาใหม่ 

12.2 โอกาสในการน าเครื่องมือมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 เครื่องมือที่น ามาใช้ในอาคารโรงฟักมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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12.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อส าหรับเครื่องมือเป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ด้วยการรมควัน หรือ ยูวี (UV) หรือการท าความสะอาด
และฆ่าเชื้อ และความถ่ีของเครื่องมือที่น าเข้าโรงฟัก 

 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม 
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว 
หมายเหตุ: อุปกรณ์ท่ีสะอาดและไม่มีโอกาสสัมผัสอินทรียสาร เช่น แว่นตา อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น สามารถ

ฆ่าเชื้อโดยผ่านตู้ยูวีและมีระยะพักระหว่างฟาร์มหรือโรงฟัก โดยมีวิธีเก็บรักษาท่ีดีไม่มีการปนเปื้อนเชื้อ
นานมากกว่า 72 ชั่วโมง อาจไม่ต้องด าเนินการตามข้อ 2, 3 และ 4  
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เครื่องมือเปียกน้ าไม่ได้ 

12.1 มีการใช้เครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ ฟาร์มอ่ืนหรือไม่ --> 12.2 เครื่องมือมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 12.3 
มาตรการลดเชื้อ --> น ามาใช้ในโรงฟัก 

12.1 มีการใช้งานเครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืนหรือไม่ 

 Y = มีการใช้งานเครื่องมือร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน เช่น เครื่องสเปรย์วัคซีน เป็นต้น 
 ไม่มีโอกาสจะใช้ร่วมกับโรงฟัก/ฟาร์มอ่ืน หรือเครื่องมือที่ซื้อเข้ามาใหม่ 

12.2 โอกาสในการน าเครื่องมือมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 เครื่องมือที่น ามาใช้ในอาคารโรงฟักมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้  
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีกมา

พักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกท่ี

ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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12.3 ประสิทธิภาพของมาตรการในการฆ่าเชื้อส าหรับเครื่องมือเป็นเท่าไร 

 1. ตรวจสอบหลักฐานการใช้ยาฆ่าเชื้อ ด้วยการรมควัน หรือ ยูวี (UV) หรือการท าความสะอาด
และฆ่าเชื้อ และความถ่ีของเครื่องมือที่น าเข้าโรงฟัก 

 2. มีการสุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม 
 3. ความถ่ีของการ monitor ทุกรอบการผลิต และ validate ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน

กระบวนการ 
 4. ผลการทดสอบผ่านมาตรฐาน ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตรวจเชื้อต้องผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

TVC <700 cfu ต่อตารางนิ้ว 
หมายเหตุ: อุปกรณ์ท่ีสะอาดและไม่มีโอกาสสัมผัสอินทรียสาร เช่น แว่นตา อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น สามารถ

ฆ่าเชื้อโดยผ่านตู้ยูวีและมีระยะพักระหว่างฟาร์มหรือโรงฟัก โดยมีวิธีเก็บรักษาท่ีดีไม่มีการปนเปื้อนเชื้อ
นานมากกว่า 72 ชั่วโมง อาจไม่ต้องด าเนินการตามข้อ 2, 3 และ 4  
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คน 

(ค) 13.1 คนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก -->13.2 คนสัมผัสเชื้อ -->13.3 ก าหนดระยะพักตัวก่อนเข้าโรงฟัก --
> 13.4 มาตรการลดเชื้อในคน (รั้วก่อนเข้าเขตโรงฟัก) --> 13.5 ความพร้อมของอุปกรณ์ในการอาบน้ า 
(ประตูทางเข้าอาคารโรงฟัก) --> 13.6 มาตรการในการลดเชื้อในคน (ประตูทางเข้าอาคารโรงฟัก)  --> 13.8 
ประสิทธิภาพของ มาตรการลดเชื้อด้วยการล้างมือ --> คนเข้าอาคารโรงฟัก 

(ง) 13.7 พนักงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สกปรก   --> 13.8 ประสิทธิภาพของ มาตรการลดเชื้อด้วยการล้างมือ --> 
เข้าอาคารโรงฟัก (ย้อนศร) 

13.1 โอกาสที่คนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 คนมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

กรณีท่ีคนเดียวมาจากหลายที่ เช่น นายสัตวแพทย์ไปที่ฟาร์มและโรงฟักสัตว์ปีกก่อนเข้าโรงฟัก ให้ถือว่าเป็น 1 แห่ง 
โดยเลือกสถานที่มีความรุนแรงของอันตรายสูงที่สุดมาประเมิน 

13.2 โอกาสที่คนสัมผัสปัจจัยเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกจากนอกโรงฟักเข้าอาคารโรงฟักเป็นเท่าไร 

 พนักงานที่ไม่อาศัยในเขตบ้านพักพนักงาน และเข้าอาคารโรงฟัก 
 พนักงานมีการออกนอกโรงฟัก เช่น ในวันหยุด สามารถไปตามท่ีต่าง ๆ ได้ตามพอใจ 
 พนักงานมีการออกนอกโรงฟัก โดยโรงฟักเป็นผู้พาไป ไม่มีโอกาสที่ไปที่เสี่ยงอ่ืน 
 พนักงานไม่มีการออกนอกโรงฟักเลย 
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13.3 คนผ่านระยะพักตัวที่ก าหนดก่อนเข้าฟาร์มหรือไม่ 

 เกณฑ์ก าหนดระยะพักตัว 
 1. บุคคลที่มาจากพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือเขตโรคระบาด ต้องมีระยะพักตัวอย่างน้อย 120 

ชั่วโมง หรือ 5 วัน 
 2. บุคคลที่สัมผัสสัตว์ปีก หรือพบปะกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับสัตว์ปีก ขณะอยู่นอกฟาร์ม ต้องมี

ระยะพักตัวอย่างน้อย 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน 
 3. พนักงานที่ออกจากฟาร์มไปพ้ืนที่ที่ไม่มีความเสี่ยง เช่น ห้างสรรพสินค้า ต้องกลับมาพักค้าง

คืนที่บ้านพักพนักงานฟาร์มอย่างน้อย 1 คืน 
 มีใบ declare ก าหนดระยะพักตัว 
หมายเหตุ: ข้อ 2 กรณีท่ีมีความจ าเป็นบุคคลต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจ

ของฟาร์ม 

13.4 โอกาสที่คนผ่านมาตรการในการลดเชื้อที่รั้วก่อนเข้าเขตโรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. พนักงานที่พักบ้านพักในบริเวณโรงฟัก และพนักงานที่เดินทางไป-กลับ ในระยะ 10 กิโลเมตร
จากโรงฟัก มีมาตรการลดเชื้อด้วยการเปลี่ยนรองเท้า และล้างมือ ก่อนเข้าเขตโรงฟัก 

 2. พนักงานขับรถขนไข่ รับส่งลูกไก่ บุคคลภายนอก (visitor) พนักงานขับรถรับส่งลูกไก่ และขน
ไข่ มีการจัดที่อาบน้ าให้ โดยใช้หลักเกณฑ์และมาตรการตามข้อ 13.6 และ 13.7 

หมายเหตุ: หากใช้การจุ่มเท้าแทนการเปลี่ยนรองเท้าต้องมีวิธีที่พิสูจน์ได้ว่า มาตรการฆ่าเชื้อนั้นมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ เช่น อ่างน้ ายาฆ่าเชื้อมีความเข้มข้นตามที่ก าหนดตามชนิดน้ ายาฆ่าเชื้อ ระบุความถ่ีในการเปลี่ยน
น้ ายา และมีระยะสัมผัสที่นานพอส าหรับการฆ่าเชื้อ เป็นต้น 

13.5 โอกาสที่มีความพร้อมของอุปกรณ์ในการอาบน้ า (ประตูทางเข้าอาคารโรงฟัก) เป็นเท่าไร 

 ห้องอาบน้ าต้องมี 
 1. เสื้อผ้าและรองเท้าให้เปลี่ยนครบจ านวนคนในแต่ละรอบการท างาน 
 2. สบู่เหลว แชมพู ผ้าเช็ดตัว 
 3. อุปกรณ์ท าน้ าให้อุ่นที่ท างานได้ดี 
 4. มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ส าหรับการปฏิบัติงานภายในโรงฟัก เช่น หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัย 
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คน 

(ค) 13.1 คนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก -->13.2 คนสัมผัสเชื้อ -->13.3 ก าหนดระยะพักตัวก่อนเข้าโรงฟัก --
> 13.4 มาตรการลดเชื้อในคน (รั้วก่อนเข้าเขตโรงฟัก) --> 13.5 ความพร้อมของอุปกรณ์ในการอาบน้ า 
(ประตูทางเข้าอาคารโรงฟัก) --> 13.6 มาตรการในการลดเชื้อในคน (ประตูทางเข้าอาคารโรงฟัก)  --> 13.8 
ประสิทธิภาพของ มาตรการลดเชื้อด้วยการล้างมือ --> คนเข้าอาคารโรงฟัก 

(ง) 13.7 พนักงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สกปรก   --> 13.8 ประสิทธิภาพของ มาตรการลดเชื้อด้วยการล้างมือ --> 
เข้าอาคารโรงฟัก (ย้อนศร) 

13.1 โอกาสที่คนมาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนกเป็นเท่าไร 

 คนมาจากสถานที่ดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์ม บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ในระยะ 

20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานที่มีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 

กรณีท่ีคนเดียวมาจากหลายที่ เช่น นายสัตวแพทย์ไปที่ฟาร์มและโรงฟักสัตว์ปีกก่อนเข้าโรงฟัก ให้ถือว่าเป็น 1 แห่ง 
โดยเลือกสถานที่มีความรุนแรงของอันตรายสูงที่สุดมาประเมิน 

13.2 โอกาสที่คนสัมผัสปัจจัยเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อไข้หวัดนกจากนอกโรงฟักเข้าอาคารโรงฟักเป็นเท่าไร 

 พนักงานที่ไม่อาศัยในเขตบ้านพักพนักงาน และเข้าอาคารโรงฟัก 
 พนักงานมีการออกนอกโรงฟัก เช่น ในวันหยุด สามารถไปตามท่ีต่าง ๆ ได้ตามพอใจ 
 พนักงานมีการออกนอกโรงฟัก โดยโรงฟักเป็นผู้พาไป ไม่มีโอกาสที่ไปที่เสี่ยงอ่ืน 
 พนักงานไม่มีการออกนอกโรงฟักเลย 
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13.3 คนผ่านระยะพักตัวที่ก าหนดก่อนเข้าฟาร์มหรือไม่ 

 เกณฑ์ก าหนดระยะพักตัว 
 1. บุคคลที่มาจากพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูง หรือเขตโรคระบาด ต้องมีระยะพักตัวอย่างน้อย 120 

ชั่วโมง หรือ 5 วัน 
 2. บุคคลที่สัมผัสสัตว์ปีก หรือพบปะกับบุคคลที่เก่ียวข้องกับสัตว์ปีก ขณะอยู่นอกฟาร์ม ต้องมี

ระยะพักตัวอย่างน้อย 72 ชั่วโมง หรือ 3 วัน 
 3. พนักงานที่ออกจากฟาร์มไปพ้ืนที่ที่ไม่มีความเสี่ยง เช่น ห้างสรรพสินค้า ต้องกลับมาพักค้าง

คืนที่บ้านพักพนักงานฟาร์มอย่างน้อย 1 คืน 
 มีใบ declare ก าหนดระยะพักตัว 
หมายเหตุ: ข้อ 2 กรณีท่ีมีความจ าเป็นบุคคลต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจ

ของฟาร์ม 

13.4 โอกาสที่คนผ่านมาตรการในการลดเชื้อที่รั้วก่อนเข้าเขตโรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. พนักงานที่พักบ้านพักในบริเวณโรงฟัก และพนักงานที่เดินทางไป-กลับ ในระยะ 10 กิโลเมตร
จากโรงฟัก มีมาตรการลดเชื้อด้วยการเปลี่ยนรองเท้า และล้างมือ ก่อนเข้าเขตโรงฟัก 

 2. พนักงานขับรถขนไข่ รับส่งลูกไก่ บุคคลภายนอก (visitor) พนักงานขับรถรับส่งลูกไก่ และขน
ไข่ มีการจัดที่อาบน้ าให้ โดยใช้หลักเกณฑ์และมาตรการตามข้อ 13.6 และ 13.7 

หมายเหตุ: หากใช้การจุ่มเท้าแทนการเปลี่ยนรองเท้าต้องมีวิธีที่พิสูจน์ได้ว่า มาตรการฆ่าเชื้อนั้นมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ เช่น อ่างน้ ายาฆ่าเชื้อมีความเข้มข้นตามที่ก าหนดตามชนิดน้ ายาฆ่าเชื้อ ระบุความถ่ีในการเปลี่ยน
น้ ายา และมีระยะสัมผัสที่นานพอส าหรับการฆ่าเชื้อ เป็นต้น 

13.5 โอกาสที่มีความพร้อมของอุปกรณ์ในการอาบน้ า (ประตูทางเข้าอาคารโรงฟัก) เป็นเท่าไร 

 ห้องอาบน้ าต้องมี 
 1. เสื้อผ้าและรองเท้าให้เปลี่ยนครบจ านวนคนในแต่ละรอบการท างาน 
 2. สบู่เหลว แชมพู ผ้าเช็ดตัว 
 3. อุปกรณ์ท าน้ าให้อุ่นที่ท างานได้ดี 
 4. มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ส าหรับการปฏิบัติงานภายในโรงฟัก เช่น หมวกคลุมผม 

หน้ากากอนามัย 
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13.6 โอกาสที่มีการปฏิบัติตามมาตรการในการลดเชื้อในคน ณ ประตูทางเข้าอาคารโรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. มีระบบการจัดการลดเชื้อด้วยการอาบน้ า สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า เปลี่ยนรองเท้าสะอาดที่
เตรียมไว้ให้ (มีการตรวจสอบการปฏิบัติ เช่น สุ่มตรวจ หมายเลข ชื่อรองเท้า หรือมีการ
ตรวจสอบโดยใช้คนเป็นผู้ตรวจ เช่น ผมเปียก เป็นต้น) 

 2. มีการตรวจสอบการอาบน้ าและสระผมโดยใช้คนเป็นผู้ตรวจเช่น ผมเปียก หรือ มีระบบการ
ตั้งเวลาอัตโนมัติในการอาบน้ า สระผม 

 3. ระบบตามข้อ 1 และ 2 สามารถด าเนินการได้ดี 
 4. มีการตรวจสอบการใช้งานระบบตามข้อ 2 อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 

13.7 โอกาสที่คนจากพ้ืนที่สกปรกเข้าไปพื้นที่สะอาดในอาคารโรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. แยกพ้ืนที่สะอาดและพ้ืนที่สกปรก 
 2. การแต่งกายของคนท างานในส่วนสะอาดและสกปรกแยกให้เห็นได้ชัดเจน 
 3. มีช่องทางส าหรับจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลโดยคนไม่ต้องออกไปนอกโรงฟัก หรือการ

ปฏิบัติงานที่ย้อนทาง 
 4. เส้นทางการท างานของคนห้ามไม่ให้ย้อนกลับเข้าไปโดยไม่ผ่านการลดเชื้อ และไม่มีการผ่าน

จากส่วนสกปรกย้อนกลับไปส่วนสะอาด 

13.8 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อก่อนเข้าอาคารโรงฟักด้วยการล้างมือเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือหรือฆ่าเชื้อที่มือก่อนเข้าโรงฟัก เช่น สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ หรือ 
อ่างล้างมือและสบู่ฆ่าเชื้อ 

 2. ก าหนดให้มีการล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าสู่โรงฟัก 
 3. ท าการสุ่ม swab ผิวหนัง เช่น มือ/แขน เดือนละ 1 ครั้ง 
 4. ผลการตรวจค่า TVC ไม่เกิน 100 cfu/cm2 
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คนจากนก 

(ก) 13.1.1 นกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 13.1.2 
โอกาสที่นกน้ า หรือนกปากห่าง บินเข้าเขตโรงฟัก --> 13.1.4 โอกาสคนสัมผัสนกน้ า หรือนกปากห่าง ภายรั้วโรงฟัก -
-> คนเข้าอาคารโรงฟัก 

(ข) 13.1.1.1 นกธรรมชาติ มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 13.1.3 โอกาสที่นกธรรมชาติ บินเข้าเขตโรงฟัก --> 
13.1.5 โอกาสคนสัมผัสนกธรรมชาติ ภายรั้วโรงฟัก --> คนเข้าอาคารโรงฟัก 

13.1.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกน้ า หรือนกปากห่าง ที่มาจากประเทศใกล้เคียงเป็นเท่าไร 

 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค AI ภายใน 1 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 4-10 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มามากกว่า 10 ปี 

ประเทศใกล้เคียงได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

13.1.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของโรงฟัก บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานทีม่ีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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13.6 โอกาสที่มีการปฏิบัติตามมาตรการในการลดเชื้อในคน ณ ประตูทางเข้าอาคารโรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. มีระบบการจัดการลดเชื้อด้วยการอาบน้ า สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า เปลี่ยนรองเท้าสะอาดที่
เตรียมไว้ให้ (มีการตรวจสอบการปฏิบัติ เช่น สุ่มตรวจ หมายเลข ชื่อรองเท้า หรือมีการ
ตรวจสอบโดยใช้คนเป็นผู้ตรวจ เช่น ผมเปียก เป็นต้น) 

 2. มีการตรวจสอบการอาบน้ าและสระผมโดยใช้คนเป็นผู้ตรวจเช่น ผมเปียก หรือ มีระบบการ
ตั้งเวลาอัตโนมัติในการอาบน้ า สระผม 

 3. ระบบตามข้อ 1 และ 2 สามารถด าเนินการได้ดี 
 4. มีการตรวจสอบการใช้งานระบบตามข้อ 2 อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 

13.7 โอกาสที่คนจากพ้ืนที่สกปรกเข้าไปพื้นที่สะอาดในอาคารโรงฟักเป็นเท่าไร 

 1. แยกพ้ืนที่สะอาดและพ้ืนที่สกปรก 
 2. การแต่งกายของคนท างานในส่วนสะอาดและสกปรกแยกให้เห็นได้ชัดเจน 
 3. มีช่องทางส าหรับจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลโดยคนไม่ต้องออกไปนอกโรงฟัก หรือการ

ปฏิบัติงานที่ย้อนทาง 
 4. เส้นทางการท างานของคนห้ามไม่ให้ย้อนกลับเข้าไปโดยไม่ผ่านการลดเชื้อ และไม่มีการผ่าน

จากส่วนสกปรกย้อนกลับไปส่วนสะอาด 

13.8 ประสิทธิภาพของมาตรการลดเชื้อก่อนเข้าอาคารโรงฟักด้วยการล้างมือเป็นเท่าไร 

 1. มีอุปกรณ์ส าหรับล้างมือหรือฆ่าเชื้อที่มือก่อนเข้าโรงฟัก เช่น สเปรย์มือด้วยแอลกอฮอล์ หรือ 
อ่างล้างมือและสบู่ฆ่าเชื้อ 

 2. ก าหนดให้มีการล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าสู่โรงฟัก 
 3. ท าการสุ่ม swab ผิวหนัง เช่น มือ/แขน เดือนละ 1 ครั้ง 
 4. ผลการตรวจค่า TVC ไม่เกิน 100 cfu/cm2 
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คนจากนก 

(ก) 13.1.1 นกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 13.1.2 
โอกาสที่นกน้ า หรือนกปากห่าง บินเข้าเขตโรงฟัก --> 13.1.4 โอกาสคนสัมผัสนกน้ า หรือนกปากห่าง ภายรั้วโรงฟัก -
-> คนเข้าอาคารโรงฟัก 

(ข) 13.1.1.1 นกธรรมชาติ มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต่อไข้หวัดนก --> 13.1.3 โอกาสที่นกธรรมชาติ บินเข้าเขตโรงฟัก --> 
13.1.5 โอกาสคนสัมผัสนกธรรมชาติ ภายรั้วโรงฟัก --> คนเข้าอาคารโรงฟัก 

13.1.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกน้ า หรือนกปากห่าง ที่มาจากประเทศใกล้เคียงเป็นเท่าไร 

 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค AI ภายใน 1 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 1-3 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มาไม่น้อยกว่า 4-10 ปี 
 ประเทศใกล้เคียงเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรค AI มามากกว่า 10 ปี 

ประเทศใกล้เคียงได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน 

13.1.1 โอกาสพบการระบาดของไข้หวัดนกจากนกธรรมชาติเป็นเท่าไร 

 โรงฟักตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่ีมีความเสี่ยงต่อเชื้อไข้หวัดนกดังต่อไปนี้ 
 1. ต าแหน่งที่ตั้งของโรงฟัก บริเวณลุ่มน้ าเจ้าพระยา และ/หรือ บึงบอระเพ็ด (เขต 6, 1) ใน

ระยะ 20 กิโลเมตรจากแม่น้ าเจ้าพระยาหรือบึง และ/หรือ จังหวัดแนวชายแดน (25 จังหวัด
ชายแดน) 

 2. โรงฆ่าสัตว์ปีก และ/หรือ โรงช าแหละซากสัตว์ปีก (โรงขูดซาก) และ/หรือ โรงก าจัดซาก 
สัตว์ปีก (rendering plant) 

 3. แหล่งรวมและจ าหน่ายมูลสัตว์ปีก และ/หรือ สถานที่ใช้หรือพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้มูลสัตว์ปีก 
 4. สถานทีม่ีเป็ดไล่ทุ่ง 
 5. บ้านคนมีอาชีพพ่อค้าสัตว์ปีกหลังบ้าน และ/หรือ บ้านคนรับซื้อไก่ไข่ปลด มีการน าสัตว์ปีก 

มาพักด้วย 
 6. สนามไก่ชน ซุ้มไก่ชน และ/หรือ ตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต 
 7. แหล่งที่อยู่อาศัยหรือท ารังของนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง  
 8. แหล่งรวมและจ าหน่ายสัตว์ปีกและสุกร และซากสัตว์ปีก (เช่น ตลาดนัด และรถเร่) 
 9. สัตว์ปีกท่ีเลี้ยงหลังบ้าน  
 10. ฟาร์มสุกร และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีกอ่ืน (เลี้ยงเป็นอาชีพได้รายได้) และ/หรือ ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่ไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
 11. โรงฟักรายย่อย หรือโรงฟักท่ีไม่ได้รับรองคอมพาร์ทเมนต์ 
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13.1.2 โอกาสที่นกน้ าหรือนกปากห่าง บินเข้าบริเวณโรงฟักเป็นเท่าไร 

 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตรรอบ

โรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบ

โรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 

13.1.3 โอกาสที่จะพบนกธรรมชาติ (ยกเว้นนกน้ าและนกปากห่าง) ที่ไม่ได้เลี้ยงบินเข้าบริเวณโรงฟักเป็นเท่าไร 

 ภายในบริเวณโรงฟักมีสิ่งดังต่อไปนี้ 
 1. รังนก หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของนก และ/หรือ มีวัชพืชที่สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันนก และ/

หรือที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3.  ไม่มีการจัดการเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. แหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 

13.1.4 โอกาสที่คนที่มีหน้าที่ในอาคารโรงฟักไปสัมผัสนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง 
(หรือสัมผัสมูล) เป็นเท่าไร 

 คนมีหน้าที่ในอาคารโรงฟักมีกิจกรรมใกล้ชิดกับข้อดังต่อไปนี้ 
 1. บริเวณท่ีมีรังนก หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. บริเวณใกล้โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกัน

นก และ/หรือ ที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3. บริเวณท่ีมีเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. บริเวณท่ีมีแหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
 พบร่องรอยของนกในบริเวณที่มีกิจกรรมของคน เช่น โรงกินข้าว มีนกมากินอาหารและถ่ายไว้ 

และคนไปสัมผัสจากการเหยียบ เป็นต้น (ใช้การสัมภาษณ์และการพิจารณาหน้างานประกอบ) 
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13.1.5 โอกาสที่คนที่มีหน้าที่ในอาคารโรงฟักไปสัมผัสนกธรรมชาติ ในฟาร์ม (หรือสัมผัสมูล) เป็นเท่าไร 

 คนมีหน้าที่ในอาคารโรงฟักมีกิจกรรมใกล้ชิดกับข้อดังต่อไปนี้ 
 1. บริเวณท่ีมีรังนก หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. บริเวณใกล้โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกัน

นก และ/หรือ ที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3. บริเวณท่ีมีเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. บริเวณท่ีมีแหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
 พบร่องรอยของนกในบริเวณที่มีกิจกรรมของคน เช่น โรงกินข้าว มีนกมากินอาหารและถ่ายไว้ 

และคนไปสัมผัสจากการเหยียบ เป็นต้น (ใช้การสัมภาษณ์และการพิจารณาหน้างานประกอบ) 
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13.1.2 โอกาสที่นกน้ าหรือนกปากห่าง บินเข้าบริเวณโรงฟักเป็นเท่าไร 

 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 1 ถึง 5 กิโลเมตรรอบ

โรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 5 ถึง 10 กิโลเมตร

รอบโรงฟัก 
 มีแหล่งน้ าผิวดินที่นกน้ า หรือนกปากห่าง สามารถลงน้ าได้ ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบ

โรงฟัก 
 มีต้นไม้ที่เป็นแหล่งพักอาศัยของนกน้ า หรือนกปากห่าง ในรัศมี มากกว่า 10 กิโลเมตรรอบโรงฟัก 

13.1.3 โอกาสที่จะพบนกธรรมชาติ (ยกเว้นนกน้ าและนกปากห่าง) ที่ไม่ได้เลี้ยงบินเข้าบริเวณโรงฟักเป็นเท่าไร 

 ภายในบริเวณโรงฟักมีสิ่งดังต่อไปนี้ 
 1. รังนก หรือแหล่งที่อยู่อาศัยของนก และ/หรือ มีวัชพืชที่สามารถเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันนก และ/

หรือที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3.  ไม่มีการจัดการเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. แหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 

13.1.4 โอกาสที่คนที่มีหน้าที่ในอาคารโรงฟักไปสัมผัสนกน้ า เช่น นกเป็ดน้ า ห่านป่า นกยางเปีย หรือนกปากห่าง 
(หรือสัมผัสมูล) เป็นเท่าไร 

 คนมีหน้าที่ในอาคารโรงฟักมีกิจกรรมใกล้ชิดกับข้อดังต่อไปนี้ 
 1. บริเวณท่ีมีรังนก หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. บริเวณใกล้โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกัน

นก และ/หรือ ที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3. บริเวณท่ีมีเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. บริเวณท่ีมีแหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
 พบร่องรอยของนกในบริเวณที่มีกิจกรรมของคน เช่น โรงกินข้าว มีนกมากินอาหารและถ่ายไว้ 

และคนไปสัมผัสจากการเหยียบ เป็นต้น (ใช้การสัมภาษณ์และการพิจารณาหน้างานประกอบ) 
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13.1.5 โอกาสที่คนที่มีหน้าที่ในอาคารโรงฟักไปสัมผัสนกธรรมชาติ ในฟาร์ม (หรือสัมผัสมูล) เป็นเท่าไร 

 คนมีหน้าที่ในอาคารโรงฟักมีกิจกรรมใกล้ชิดกับข้อดังต่อไปนี้ 
 1. บริเวณท่ีมีรังนก หรือ แหล่งที่อยู่อาศัยของนก 
 2. บริเวณใกล้โรงเรือนมีช่องว่าง ช่องระบายอากาศ และแนวชายคาที่ไม่มีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกัน

นก และ/หรือ ที่นกเกาะ เช่น สายไฟ ชายคา เป็นต้น 
 3. บริเวณท่ีมีเศษอาหารคนและสัตว์ปีก 
 4. บริเวณท่ีมีแหล่งอาหารธรรมชาติของนก เช่น แมลง หนอน ผลไม้ เป็นต้น 
 พบร่องรอยของนกในบริเวณที่มีกิจกรรมของคน เช่น โรงกินข้าว มีนกมากินอาหารและถ่ายไว้ 

และคนไปสัมผัสจากการเหยียบ เป็นต้น (ใช้การสัมภาษณ์และการพิจารณาหน้างานประกอบ) 
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คนจากยานพาหนะ 

เส้นทางและล้อรถที่ปนเปื้อน --> 13.2.1 คนเหยียบ + 13.2.2 มือสัมผัสรถ --> ปนเปื้อน --> รวมในคน 

13.2.1 คนมีโอกาสสัมผัสรถ (เหยียบพื้นถนนที่ใช้ร่วมกับรถ) หรือไม่ 

 ไม่มีการแยกเส้นทางระหว่างรถกับคน คนมีโอกาสเหยียบเส้นทางรถ (เหยียบพ้ืน) 
 มีการก าหนดเส้นทางแยกกันชัดเจนระหว่างรถกับทางเดินคน 

13.2.2 คนมีโอกาสสัมผัสรถ (มือ) หรือไม่ 

 1. ก าหนดคนงานขึ้นลูกเป็ดโดยเฉพาะ และไม่เข้าพ้ืนที่ส่วนสะอาดหลังการปฏิบัติงาน 
 2. ไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถ เช่น รถขนส่งลูกเป็ด รถขนไข่ฟัก และเด็กประจ ารถ เข้าอาคาร

โรงฟักไข่ 
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คนจากสัตว์เลี้ยง 

13.3.1 โอกาสที่จะพบสัตว์เลี้ยงในเขตโรงฟัก (5.2 มาตรการกันสุนัขเข้าโรงฟัก เช่น รั้ว + 5.3 มาตรการกันแมวเข้า
เขตโรงฟัก) --> 13.3.2 โอกาสของคนสัมผัสสัตว์เลี้ยงในเขตโรงฟัก --> ปนเปื้อน --> รวมในคน 

13.3.2 มีโอกาสที่คนจะสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่หลงเข้ามาภายในเขตโรงฟักเป็นเท่าไร: หากพบสุนัขหรือแมวมีการจัดการ
แบบใด 

  จับหรืออุ้มไปนอกเขตฟาร์ม 
 ยิง หรือ ใช้อุปกรณ์เช่น ห่วงคล้อง หรือ ใช้เสียงไล่โดยที่คนไม่สัมผัสสุนัขหรือแมว 
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คนจากยานพาหนะ 

เส้นทางและล้อรถที่ปนเปื้อน --> 13.2.1 คนเหยียบ + 13.2.2 มือสัมผัสรถ --> ปนเปื้อน --> รวมในคน 

13.2.1 คนมีโอกาสสัมผัสรถ (เหยียบพื้นถนนที่ใช้ร่วมกับรถ) หรือไม่ 

 ไม่มีการแยกเส้นทางระหว่างรถกับคน คนมีโอกาสเหยียบเส้นทางรถ (เหยียบพ้ืน) 
 มีการก าหนดเส้นทางแยกกันชัดเจนระหว่างรถกับทางเดินคน 

13.2.2 คนมีโอกาสสัมผัสรถ (มือ) หรือไม่ 

 1. ก าหนดคนงานขึ้นลูกเป็ดโดยเฉพาะ และไม่เข้าพ้ืนที่ส่วนสะอาดหลังการปฏิบัติงาน 
 2. ไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถ เช่น รถขนส่งลูกเป็ด รถขนไข่ฟัก และเด็กประจ ารถ เข้าอาคาร

โรงฟักไข่ 
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คนจากสัตว์เลี้ยง 

13.3.1 โอกาสที่จะพบสัตว์เลี้ยงในเขตโรงฟัก (5.2 มาตรการกันสุนัขเข้าโรงฟัก เช่น รั้ว + 5.3 มาตรการกันแมวเข้า
เขตโรงฟัก) --> 13.3.2 โอกาสของคนสัมผัสสัตว์เลี้ยงในเขตโรงฟัก --> ปนเปื้อน --> รวมในคน 

13.3.2 มีโอกาสที่คนจะสัมผัสสัตว์เลี้ยงที่หลงเข้ามาภายในเขตโรงฟักเป็นเท่าไร: หากพบสุนัขหรือแมวมีการจัดการ
แบบใด 

  จับหรืออุ้มไปนอกเขตฟาร์ม 
 ยิง หรือ ใช้อุปกรณ์เช่น ห่วงคล้อง หรือ ใช้เสียงไล่โดยที่คนไม่สัมผัสสุนัขหรือแมว 
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