
 

รายงานผลการประเมินความเส่ียงต่อการเกิดโรคระบาดสตัว ์
โรคอหิวาตแ์อฟริกาในสกุร 

 

ชื่อฟารม์ .....................................  เกษตรกร .............................................. 

สถานทีต่ ัง้ฟารม์ 
......................................................................................................................................... 

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

คะแนนการประเมนิ  ........../100 คะแนน  

มคีวามเสีย่งอยูใ่นระดบั .................................. 

วนัทีป่ระเมนิผล ............................ 

   ลงชื่อ 

 

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

(   ) 
          ผูร้บัรองการประเมนิ  

วนัทีอ่อกรายงาน (   ) 

หมายเหตุ* 
-ผลการประเมนิความเสีย่งนี้ใชไ้ดเ้ฉพาะกบัโรคทีก่ าหนดเท่านัน้และมไิดเ้ป็นหลกัฐานรบัรองการปลอดจากโรคระบาด 

-รายงานฉบบันี้ใช้เพื่อการเฝ้าระวงั ควบคุม และป้องกันโรคระบาดสตัว์ของกรมปศุสตัว์เท่านัน้ ไม่สามารถใช้เป็น
หลกัฐานเรยีกรอ้งค่าเสยีหายกรณีเกดิโรคระบาดสตัว ์หรอืมเีหตุอนัควรสงสยัว่าเป็นโรคระบาดสตัวไ์ด ้
 



 

แบบประเมนิความเสีย่งต่อการเกดิโรคอหวิาตแ์อฟรกิาในสกุร(ASF) 

วนัทีท่ าแบบประเมนิ..................... ชื่อฟารม์................................................................................... 

ชื่อเกษตรกร................................. ทีอ่ยู่ฟารม์ ............................................................................... 

ชื่อผูป้ระเมนิ........................... ต าแหน่ง................................... ลงชื่อ..........................ผูป้ระเมนิ 
 
รายการค าถาม 

เลอืก ค าถาม-ต าตอบ คะแนนทีไ่ด ้

1) ฟารม์ของท่านผ่านการรบัรองมาตรฐานฟารม์จากกรมปศุสตัวห์รอืไม่ 

 ผ่านมาตรฐานฟารม์ GAP ยงัไมห่มดอาย ุ(1) 3.0 
 ผ่านมาตรฐานฟารม์ GAP แลว้แต่หมดอาย(ุ2) 2.4 
 ผ่านมาตรฐานฟารม์ GFM ยงัไมห่มดอาย ุ(3) 1.8 
 ผ่านมาตรฐานฟารม์ GFM แลว้ แต่หมดอาย ุ(4) 1.2 
 ยงัไม่ขอรบัรองมาตรฐานฟารม์ (5) 0.6 
2) ลกัษณะโรงเรอืนทีใ่ชเ้ลีย้งสุกรหรอืหมูป่า 
 โรงเรือนปิด แบบอีแวป / แบบอโุมงคล์ม (1) 9.5 
 โรงเรือนเปิด มีผนงัคอกกนัสตัว ์และมีตาขา่ยป้องกนันกเขา้โรงเรอืนได ้(2) 7.7 
 โรงเรือนเปิด มีผนงัคอกกนัสตัว ์แต่ไม่สามารถป้องกนันกเขา้โรงเรือน (3) 5.6 
 โรงเรือนเปิด ไม่สามารถป้องกนัสตัว/์นกเขา้โรงเรือน (4) 3.8 
 ไม่มีโรงเรือน หรือเลีย้งปล่อยอิสระ (5) 1.9 
3) รัว้รอบฟารม์ และการแยกพืน้ทีเ่ลีย้งสตัวแ์ละทีพ่กัอาศยั 
 มีการแยกพืน้ท่ี และมีรัว้ ที่สามารถป้องกนัคนและสตัวอ์ื่นเขา้ฟารม์ (1) 2.5 
 มีการแยกพืน้ท่ี มีรัว้ แต่ไม่สามารถป้องกนัสตัวอ์ื่นเขา้ฟารม์ได ้เช่น รัว้ลวดหนาม (4) 2.0 
 ไม่มีรัว้ และไม่มีการแยกพืน้ท่ี(5) 0.5 
4) การจดัการสุกรหรอืหมูป่าใหม่ก่อนเขา้ฟารม์/ฝงู 
 เลีย้งสกุรหรือหมปู่าแบบall in all out (เขา้หมด ออกหมด) (1) 3.3 
 มีโรงเรือนแยก และท าการกกัสตัวใ์หม่ อยา่งนอ้ย 14 วนั (2) 2.4 
 มีโรงเรือนแยกกกัสตัวใ์หม่ แต่กกัไม่ถึง 14 วนั (3) 1.6 
 ไม่มีโรงเรือนแยกหรือไมก่กัสตัวใ์หม่ (5) 0.8 
5) มสีตัวช์นิดอื่นในฟารม์หรอืไม่ (ตอบไดม้ากว่า 1 ขอ้) 
 ไม่มี  หรือมี โค / กระบือ / แพะ / แกะ หากม ีสุนัข/แมว    0.4 

หากไม่มสีุนัข/แมว แต่มสีตัวปี์ก 0.8 
ไม่มีสตัวห์รือมีเฉพาะ โค / กระบือ / 
แพะ / แกะ     1.7 

 สตัวปี์ก 
 สนุขั / แมว 



 
เลอืก ค าถาม-ต าตอบ คะแนนทีไ่ด ้

6) การปฏบิตัติ่อยานพาหนะก่อนเขา้ฟารม์ 
 ไม่มียานพาหนะภายนอกเขา้บรเิวณฟารม์/เขตเลีย้งสตัว ์โดยใชร้ถของฟารม์ภายใน

ฟารม์เทา่นัน้ (1) 7.3 

 มียานพาหนะภายนอกเขา้มาบรเิวณฟารม์/เขตเลีย้งสตัว ์และใชร้ถรว่มกบัฟารม์อื่นแต่
มีลา้งและฆา่เชือ้ยานพาหนะทกุครัง้ (2) 5.9 

 มียานพาหนะภายนอกเขา้มาบรเิวณฟารม์/เขตเลีย้งสตัว ์และใชร้ถรว่มกบัฟารม์อื่นแต่
มีการลา้งและเชือ้ยานพาหนะ แต่ไม่ทกุครัง้ (4) 2.9 

 มียานพาหนะภายนอกเขา้มาบรเิวณฟารม์/เขตเลีย้งสตัว ์และใชร้ถรว่มกบัฟารม์อื่นไม่
มีการลา้งฆา่เชือ้ (5) 1.5 

7) การปฏบิตัติ่อคนก่อนเขา้ฟารม์ (เลอืกไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 1 อาบน า้ ไม่ท าเลย 1.4 

ท า 1 ขอ้ 2.8 
ท า 2 ขอ้ 4.2 
ท า 3 ขอ้ 5.6 
ท า 4 ขอ้ 7 

 2  เปล่ียนชดุก่อนเขา้ฟารม์ 
 3 เปล่ียนรองเทา้ 
 4  จุ่มฆา่เชือ้ รองเทา้ก่อนเขา้ฟารม์ 
 5 ไม่ไดท้  าทัง้ 4 ขอ้ (เลือกอนันีก้็เลือกอนัอื่นไม่ได)้ 
   
8) อาหารทีเ่ลีย้งสุกรหรอืหมูป่า  
 ใหอ้าหารส าเรจ็รูป /ใชว้ตัดุิบอาหารมาผสมเอง ส าหรบัสกุรหรือหมปู่าโดยเฉพาะ/ ใช้

วตัถดุิบทางการเกษตรเป็นอาหาร เช่น หยวกกลว้ย /ใหผ้ลไมเ้ป็นอาหาร เช่นกลว้ย (1)  13.9 

 ใหเ้ศษอาหารท่ีมเีนือ้สตัวแ์ละตม้ซ า้จนสกุ อย่างนอ้ย 30 นาทีก่อนให ้(3) 8.3 
 ใหเ้ศษอาหารท่ีมเีนือ้สตัวแ์ต่ไม่ตม้ซ า้จนสกุก่อนให ้หรือตม้ซ า้ไม่ถงึ 30 นาที (5) 2.8 
9) ฟารม์ของท่านมสีิง่ต่อไปนี้หรอืไม่(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 1 ซือ้เนือ้หมจูากภายนอกมาประกอบอาหาร หรือบรโิภค  ไม่ไดท้ า 8.4 

เลอืก 1 ขอ้ 6.7 
เลอืก 2 ขอ้ 5.1 
เลอืก 3 ขอ้ 1.7 

 2 มีน า้จากครวัเรือนไหลเขา้บรเิวณเลีย้งสตัว ์
 3 น าอาหารไปประกอบหรือบรโิภคบรเิวณเลีย้งสตัว ์
 4 ไม่ไดท้  าทัง้ 3 ขอ้ (เลือกอนันีก้็เลือกอนัอื่นไม่ได)้ 
10) น ้าทีใ่ชเ้ลีย้งสุกรหรอืหมูป่า (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้)                               ใชค้ าตอบจากคะแนนทีม่ากทีสุ่ด 
 น ้าประปา / น ้าทีไ่ดร้บัการฆ่าเชือ้แลว้ (1) 2.5 
 น ้าบาดาล/น ้าฝน (2) 1.5 
 น ้าบ่อขดุ (3) 1 
 น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาต ิเช่น แม่น ้า ล าคลอง น ้าชลประทาน (5) 

 
 
 

0.5 

11) การผสมแม่พนัธุใ์นฟารม์ และพอ่พนัธ ์หรอื น ้าเชือ้ 



 
เลอืก ค าถาม-ต าตอบ คะแนนทีไ่ด ้

 ไม่มแีม่พนัธุ ์(1) 8.1 
 ใชพ้อ่พนัธุภ์ายในฟารม์/น ้าเชือ้ภายในฟารม์ ไม่รบัจา้งผสม (1) 6.5 
  ใชก้ารผสมเทยีม จากแหล่งน ้าเชือ้จากฟารม์ทีม่กีารตรวจรบัรอง (3) 4.9 
 ใชก้ารผสมเทยีม จากแหล่งน ้าเชือ้ทีไ่ม่มกีารตรวจ (4) 3.2 
 ใชพ้อ่พนัธุท์ีร่บัจา้งผสม (ทัง้ภายในและภายนอก)  (5) 1.6 
12) การก าจดัแมลงและพยาธภิายนอก 

 มกีารก าจดัแมลงสม ่าเสมอ / มกีารก าจดัพยาธภิายนอกสม ่าเสมอ 0.8 
 มกีารก าจดัแมลง แต่ไม่สม ่าเสมอ / มกีารก าจดัพยาธภิายนอก แต่ไม่

สม ่าเสมอ 
0.5 

 ไม่มกีารก าจดัแมลง/ ไม่มกีารก าจดัพยาธภิายนอก 0.2 
13) สว่นใหญ่ แหล่งทีม่าของสุกรหรอืหมูป่าในฟารม์ 

 มาจากสกุรหรือหมปู่าภายในฟารม์เอง หรือในระยะเวลา1ปี ไม่การน าสกุรหรือหมปู่า
ภายนอกเขา้ฟารม์ (1) 5.7 

 มาจากฟารม์ที่ไดร้บัรองมาตรฐานฟารม์ และมีการตรวจโรคก่อนเคลื่อนยา้ยเขา้มา (2) 4.6 
 มาจากฟารม์ที่ไม่ไดร้บัรองมาตรฐานฟารม์ แต่มกีารตรวจโรคก่อนเคล่ือนยา้ยเขา้มา 

(3) 3.4 

 มาจากฟารม์ที่รบัรองมาตรฐานฟารม์ แต่ไม่มกีารตรวจโรคกอ่นเคล่ือนยา้ยเขา้มา (4) 2.3 
 มาจากฟารม์ที่ไม่ไดร้บัรองมาตรฐานฟารม์ และไม่มีการตรวจโรคก่อนเคล่ือนยา้ยเขา้

มา /ไม่ทราบแหล่งที่มา (5) 

 
1.1 

14) วธิกีารขายสุกรหรอืหมูป่า 
 มบีรเิวณขายสุกรหรอืหมปู่าอยู่ภายนอกฟารม์ (1) 5.5 
 ขายสุกรหรอืหมปู่าหน้าโรงเรอืนโดยเจา้ของฟารม์จบัหรอืไล่ออกไปให ้(3) 3.3 
 คนภายนอกเขา้มาจบัสุกรหรอืหมปู่าภายในเลา้ (5) 1.1 
15) การจดัการสุกรหรอืหมูป่าตาย 

 ฝังหรอืเผา ในบรเิวณฟารม์ (1) 3.9 
 น าไปช าแหละกนิเองภายในฟารม์ (2) 2.4 
 น าไปช าแหละกนิเองและแบ่งใหเ้พือ่นบา้น หรอื ยกใหค้นอื่นไปบรโิภค 

(3) 
1.6 

 ขายใหพ้อ่คา้ (5) 0.8 
16) อุปกรณ์หรอืเครื่องมอืทีใ่ชใ้นฟารม์ (กรงหม ูอาหาร กระสอบอาหาร)และการฆา่เชื้อ 

 ใชเ้ฉพาะภายในฟารม์ไม่ใชร้ว่มกบัฟารม์อื่น (1) 6.3 
 ใชอ้ปุกรณร์ว่มกบัฟารม์อื่น  ลา้งและฆ่าเชือ้ก่อนน าเขา้ฟารม์(3) 3.8 
 ใชอ้ปุกรณร์ว่มกบัฟารม์อื่น ไม่ลา้งและฆ่าเชือ้ก่อนน าเขา้ฟารม์ (5) 1.3 
17) ระดบัความเสีย่งของอ าเภอทีฟ่ารม์ตัง้อยู่ (อา้งองิตามประกาศคณะกรรมการปะเมนิความเสีย่ง) 



 
เลอืก ค าถาม-ต าตอบ คะแนนทีไ่ด ้

 เสีย่งสงูมาก 5 2.6 
 เสีย่งสงู 4 5.2 
 เสีย่งปานกลาง 2 10.4 
 เสีย่งต ่า 1 13 

 
รวมคะแนนเท่ากบั ........../100 คะแนน   ระดบัความเสีย่ง ............................... 
 
วธิคี านวณคะแนนและการประเมนิความเสีย่ง 

1. รวมคะแนนจากขอ้ 1) - 17) จากค าตอบทีไ่ดจ้ากเกษตรกร 
2. เศษทศนิยมใหปั้ดขึน้ใหเ้ป็นจ านวนเตม็ 
3. การแปลผลระดบัความเสีย่ง 

ก. มากกว่าหรอืเท่ากบั 80  คะแนน  เป็น  เสีย่งต ่ามาก 
ข. 60 – 79    คะแนน  เป็น  เสีย่งต ่า 
ค. 40 – 59   คะแนน  เป็น  เสีย่งปานกลาง 
ง. 20 – 39   คะแนน  เป็น  เสีย่งสงู 
จ. น้อยกว่า 20    คะแนน  เป็น  เสีย่งสงูมาก 

 
 
 
 

 


