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แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มผลิต

ลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค จัดท้าขึ้นเพื่ออธิบายข้อก้าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ

ทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค (มกษ.7432) ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้น้าเข้า รวมท้ังผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ตลอดจนพนักงานเจ้าหน้าที่ 

สามารถน้า มกษ.7432 ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรให้

จัดท้าแนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับ

ฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค 

แนวปฏิบัตินี้ ก้าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 

ส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2558. มกษ.7432-2558 มาตรฐานสินค้าเกษตร 

เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้้าที่ดีส้าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค. โรงพิมพ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ. 
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แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร 

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ดี 

ส้าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค 

แนวปฏิบัตินี้ ใช้อธิบายและขยายความทางวิชาการครอบคลุมเหตุผลและการปฏิบัติในแต่ละข้อก าหนด 

ในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม

ปลอดโรค (มกษ.7432)  

การตรวจประเมิน การออกใบรับรอง และการให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับฟาร์มผลิต

ลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ให้เป็นไปตาม มกษ.7432 

ค้าอธิบายของข้อก้าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

ที่ดีส้าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค (มกษ.7432) 

ข้อก าหนด มกษ.7432 พิมพ์อยู่ในกรอบ และมีค าอธิบายข้อก าหนดอยู่ใต้กรอบ 

1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ครอบคลุมฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมที่มีการด้าเนินการในส่วนการเพาะ

ลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส (nauplius) 

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ก้าหนดเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีส้าหรับการเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมในระยะ

นอเพลียส ตั้งแต่การรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมไปจนถึงก่อนการเคลื่อนย้ายลูกกุ้งขาวแวนนาไม

ระยะนอเพลียสออกจากบ่อฟักหรือภาชนะอื่นที่ใช้ในการฟัก เพื่อให้ได้ลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส

ปลอดจากโรคที่ก้าหนด ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก 

ค้าอธิบาย 

วัตถุประสงค์ของการบังคับใช้มาตรฐานนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบการผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม  

ระยะนอเพลียสปลอดจากโรคที่ก าหนด ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก เพื่อการค้าลูกกุ้งขาวแวนนาไม 

ในระยะนอเพลียส และ/หรือลูกกุ้งขาวแวนนาไมในระยะหลังวัยอ่อน (post larvae; PL) ซึ่งเป็นลูกกุ้งที่เจริญ

หลังจากระยะไมซิสจนถึงระยะวัยรุ่น มีรยางค์เหมือนกุ้งเต็มวัย 
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การผลิตเพื่อการค้าในที่นี้ หมายถึง การกระท าด้วยวิธีการใดๆ ให้สินค้าเกษตรนั้น พ้นไปจากกรรมสิทธิ์

ของผู้ผลิต เช่น ขาย จ่ายแจก แลกเปล่ียน ให้ ให้เช่า เช่าซื้อ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือ

ผลประโยชน์อื่น 

การผลิตกุ้งขาวแวนนาไมในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลของประเทศไทยมอียู ่6 รูปแบบ คือ 

รูปแบบที่ 1 

รับพ่อแม่พันธุ์ --- ผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส--- ขายลูกกุ้งขาวแวนนาไม

ระยะนอเพลียส 

รูปแบบที่ 2 

รับพ่อแม่พันธุ์ --- ผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส--- ขายลูกกุ้งขาวแวนนาไม

ระยะหลังวัยอ่อน 

รูปแบบที่ 3 

รับพ่อแม่พันธุ์ --- ผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส --- อนุบาล --- ลงบ่อดิน 

--- ขายกุง้ทะเลขนาดบริโภค 

รูปแบบที่ 4 

รับลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส --- ขายลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะหลังวัยอ่อน 

รูปแบบที่ 5 

รับลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส--- อนุบาล --- ลงบ่อดิน --- ขายกุ้งทะเล

ขนาดบริโภค 

รูปแบบที่ 6 

รับลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะหลังวัยอ่อน--- ลงบ่อดิน --- ขายกุ้งทะเลขนาดบริโภค 

มาตรฐานนี้ครอบคลุมการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมในรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 ที่มีการด าเนินการ 

ในส่วนการเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส เพื่อให้ได้ลูกกุ้งระยะนอเพลียสและลูกกุ้งระยะหลังวัยอ่อน

เพื่อการค้าเท่านั้น 

ผู้ผลิตในรูปแบบที่ 3 ไม่อยู่ในขอบข่ายการบังคับ เนื่องจากไม่ได้มีการขายลูกกุ้งระยะนอเพลียสและลูกกุ้ง

ระยะหลังวัยอ่อน แต่ขายกุ้งทะเลขนาดบริโภค จึงไม่มีความเส่ียงในการแพร่กระจายของโรคที่ก าหนดผ่านทาง

ลูกกุ้งขาวแวนนาไมไปยังฟาร์มอื่น 
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นอกจากนี้ ผู้ผลิตกุ้งขาวแวนนาไมในรูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5 และรูปแบบที่ 6 ไม่อยู่ในขอบข่ายการบังคับ 

เนื่องจากผู้ผลิตในรูปแบบดังกล่าวไม่ได้ด าเนินการในส่วนการเพาะลูกกุ้งระยะนอเพลียส 

2. นิยาม 

ความหมายของค้าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1 กุ้งขาวแวนนาไม หมายถึง กุ้งทะเลชนิดลิโตพีเนียส แวนนาไม (Litopenaeus vannamei) หรือ 

ชื่อวิทยาศาสตร์อื่นที่ได้รับการยอมรับที่เป็นชื่อพ้อง (synonyms) 

2.2 ลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส หมายถึง ลูกกุ้งขาวแวนนาไมที่เพิ่งฟักออกจากไข่ จนถึงก่อนลูกกุ้ง

เข้าสู่ระยะโซเอีย (zoea) 

2.3 พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม หมายถึง กุ้งขาวแวนนาไมวัยเจริญพันธุ์ ที่รวบรวมหรือเลี้ยงไว้  

หรือน้าเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อการเพาะพันธุ์ 

2.4 กุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค หมายถึง พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม และลูกกุ้งขาวแวนนาไม 

ระยะนอเพลียสที่ปลอดจากโรคที่ก้าหนด 

2.5 ฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม หมายถึง สถานประกอบการผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม 

ที่มีการด้าเนินการในส่วนการเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส้านักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต โรงสูบน้้า บ่อเตรียมน้้า บ่อเก็บน้้า โรงเป่าลม 

บริเวณกักกันโรค บริเวณเพาะเลี้ยงอาหารธรรมชาติ โรงเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม โรงเพาะ

ลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส สถานที่บรรจุลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส และระบบบ้าบัด

น้้าทิ้ง 

2.6 อาหารธรรมชาติ หมายถึง สัตว์หรือพืชที่มีชีวิต หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ หรือซากที่ไม่ได้ผ่าน

กระบวนการแปรรูป และสามารถน้ามาใช้เป็นอาหารเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมได้ 

2.7 อาหารส้าเร็จรูป หมายถึง อาหารสัตว์น้้าผสมส้าเร็จรูป ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว์ พ.ศ.2525 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

ค้าอธิบาย 

หมายเหต ุ

ตามนิยามอาหารส าเร็จรูปในข้อ 2.7 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 และฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2542) ได้ถูกยกเลิก และได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

พ.ศ.2558 แทน 
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รายการที่ 1. หลักการผลิต 

ข้อก้าหนดที่ 1.1 มีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนการผลิตเพื่อการควบคุมโรคของฟาร์ม  

และปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสาร 

ค้าอธิบาย 

เอกสารขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนการผลิตเพื่อการควบคุมโรค หมายถึง เอกสารแสดงขั้นตอน  

การปฏิบัติงานที่ชัดเจนในฟาร์มที่มีการควบคุมกระบวนการผลิตที่ค านึงถึงการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค  

ที่ก าหนด โดยกระบวนการผลิตเพื่อการควบคุมโรคของฟาร์มต้องมีการจัดท าและปฏิบัติตามแผน 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity plan) ซึ่งหมายถึง แผนของแต่ละฟาร์มที่ระบุขั้นตอนหรือเส้นทาง

ที่มีแนวโน้มสูง (potential pathways) ที่เชื้อก่อโรคที่ก าหนด สามารถเข้ามาและแพร่กระจายภายในฟาร์ม 

และก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อลดความเส่ียงของการเกิดโรค โดยใช้หลักการ

วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Points; HACCP) 

เป็นแนวทางประกอบการพิจารณา ซึ่งเกษตรกรควรมีองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตาม

ภาคผนวก ข เป็นอย่างด ีและสามารถใช้ส่ือสารให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างถูกต้อง 

แผนความปลอดภัยทางชีวภาพ ต้องระบุ (1) ขั้นตอนหรือเส้นทางที่มีแนวโน้มสูงที่เชื้อก่อโรคที่ก าหนด

สามารถเข้ามาและแพร่กระจายภายในฟาร์ม (2) จุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (critical control point; CCP) ของ

แต่ละขั้นตอนหรือเส้นทางดังกล่าว (3) มาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับแต่ละจุดวิกฤติที่ต้อง

ควบคุม เพื่อลดความเส่ียงของการน าเชื้อก่อโรคที่ก าหนดเข้ามาตามขั้นตอนหรือเส้นทางดังกล่าว (4) จัดท า

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (standard operating procedures; SOPs) ส าหรับการด าเนินงานตามแผน    

ความปลอดภัยทางชีวภาพให้เหมาะสมกับความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน รายละเอียดของการจัดท าแผน

ความปลอดภัยทางชีวภาพตามภาคผนวก ค 

ก ากับและควบคุมฟาร์มให้มีการปฏิบัติตามเอกสาร และจัดให้มีผู้จัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(biosecurity manager) ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเกษตรกรหรือเจ้าของกิจการ ให้มีหน้าที่ดูแลฟาร์ม 

โดยก ากับ ดูแล ตรวจติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ และได้ผ่าน   

การฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้งเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกรมประมง

อย่างใกล้ชิดในการควบคุมโรคเม่ือเกิดปัญหาขึ้น 
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รายการที่ 1. หลักการผลิต 

ข้อก้าหนดที่ 1.2 เข้าร่วมการด้าเนินการเฝ้าระวังโรคแบบมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจงต่อโรคหรือการติดเชื้อ 

(targeted surveillance) 

ค้าอธิบาย 

เกษตรกรจะต้องแสดงความจ านงเพื่อขอเข้าร่วมการด าเนินการเฝ้าระวังโรคแบบมีเป้าหมายเฉพาะเจาะจง

ต่อโรคหรือการติดเชื้อ ได้แก่ เชื้อก่อโรคที่ก าหนด ที่สถาบัน/ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งในพื้นที่ 

ที่ฟาร์มตั้งอยู่ ทั้งนี้เกษตรกรจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าเก็บตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ลูกกุ้งระยะนอเพลียส 

อาหารธรรมชาติ หรือตัวอย่างอื่นๆ ที่อาจเป็นพาหะน าเชื้อก่อโรคที่ก าหนด ตามระดับความเชื่อมั่นหรือ

ความชุกของโรคนั้นๆ เพื่อท าการตรวจหาเชื้อก่อโรคที่ก าหนด ตามเอกสารหลักเกณฑ์และเง่ือนไข 

การเฝ้าระวังเชิงรุก (RE-Active-01) ส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสของกรมประมง 

หรือตามที่ระบุไว้ในคู่มือขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) เช่น ถ้ากลุ่มประชากรมีจ านวน

มากกว่า 100,000 ตัวขึ้นไป จะต้องเก็บตัวอย่าง จ านวน 60 ตัว ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95%  

รายการที่ 1. หลักการผลิต 

ข้อก้าหนดที่ 1.3 มีผลการเฝ้าระวังโรคที่แสดงให้เห็นว่าฟาร์มเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส

ปลอดจากโรคที่ก้าหนด เป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ยกเว้นฟาร์มใหม่ที่ยังไม่เคย

เพาะเลี้ยงมาก่อน แต่ต้องมีผลการตรวจที่แสดงให้เห็นว่าปลอดจากโรคที่ก้าหนด 

ค้าอธิบาย 

เกษตรกรต้องขอรับผลการตรวจเฝ้าระวังโรคจากเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บรวบรวมไว้ที่ฟาร์ม เพื่อยืนยันว่า 

ฟาร์มปลอดจากโรคที่ก าหนด เป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน ส าหรับฟาร์มใหม่ที่ยังไม่เคย

เพาะเล้ียงมาก่อน ต้องมีผลการตรวจหาเชื้อก่อโรคที่ก าหนดในพ่อแม่พันธุ์กุ้ง หรือกุ้งที่น าเข้ามาเล้ียง 
เพื่อท าเป็นพ่อแม่พันธุ์กุ้งท่ีแสดงให้เห็นว่าปลอดจากเชื้อก่อโรคที่ก าหนด 

 รายการที่ 2. บุคลากร 

ข้อก้าหนดที่ 2.1 เกษตรกรผู้เพาะกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสจะต้องมีความรู้ ผ่านการฝึกอบรม 

และ/หรือมีประสบการณ์ในการเพาะกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสมาก่อน 

ค้าอธิบาย  

เกษตรกรและบุคลากรที่ท างานในฟาร์มจะต้องมีความรู้ ได้รับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฟาร์ม ทั้งด้านการเล้ียง สุขภาพ และสวัสดิภาพกุ้งทะเล  

โดยฟาร์มอาจจัดฝึกอบรมเอง หรือรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น

การเพิ่มเติมประสบการณ์ในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งและการเพาะลูกกุ้งระยะนอเพลียส ท าให้สามารถน าไป
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ปฏิบัติและพัฒนาการปฏิบัติงานในฟาร์ม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในฟาร์ม 

มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายการที่ 2. บุคลากร 

ข้อก้าหนดที่ 2.2 มีมาตรการควบคุมผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่อาจเป็นพาหะในการแพร่

ระบาดของโรคที่ก้าหนดเข้าสู่ฟาร์ม 

ค้าอธิบาย 

ต้องมีมาตรการควบคุมผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่อาจเป็นพาหะในการแพร่ระบาดของโรค  

ที่ก าหนดเข้าสู่ฟาร์ม ดังนี้ 

(1) ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่เข้าไปยังฟาร์มผลิตลูกกุ้งหรือฟาร์มเล้ียงกุ้งอื่น เข้ามา

ภายในบริเวณอาคารโรงเพาะฟักลูกกุ้ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 

(2) ไม่อนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกที่ไปสัมผัสกับฟาร์มผลิตลูกกุ้งหรือฟาร์มเล้ียงกุ้งที่เป็น

พื้นที่เส่ียงต่อโรคที่ก าหนดหรือในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคกุ้งทะเลที่ก าหนด หรื อห้องปฏิบัติการ 

ด้านโรคสัตว์น้ า เข้ามาในบริเวณอาคารโรงเพาะฟักลูกกุ้ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง 

(3) ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีมาตรการที่แสดงให้เห็นว่าสามารถป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคที่ก าหนดเข้าสู่ฟาร์มได้ 

รายการที่ 3. การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค 

ข้อก้าหนดที่ 3.1 คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่ปลอดจากโรคที่ก้าหนด และสามารถตรวจสอบ

แหล่งที่มาได้ 

ค้าอธิบาย  

เกษตรกรจะต้องคัดเลือกกุ้งที่จะน ามาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกกุ้ง โดยที่พ่อแม่พันธุ์กุ้งจะต้อง 

มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นพาหะหรือแสดงอาการป่วย เกษตรกรจะต้องขอเอกสารการตรวจสุขภาพกุ้ง  

เช่น ใบรับรองสุขภาพ (Health Certification) ใบแจ้งผลการตรวจสุขภาพ หรือเอกสารรับรองสถานะปลอดเชื้อ 

เพื่อให้ม่ันใจว่าได้กุ้งท่ีมีสุขภาพดี ปลอดจากโรคโดยเฉพาะโรคที่ก าหนด   

โรคกุ้งหลายชนิด รวมทั้งโรคกุ้งที่ก าหนดในมาตรฐานนี้ ได้แก่ โรคจุดขาว โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส 

โรคไอเอ็มเอ็น และโรคไอเอชเอชเอ็นวี สามารถถ่ายทอดเชื้อก่อโรคจากแม่กุ้งสู่ลูกกุ้งได้ การน าพ่อแม่พันธุ์กุ้ง

เข้ามาเล้ียงในฟาร์มโดยไม่ผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อก่อโรค จะมีความเส่ียงสูงที่จะน าพาเชื้อก่อโรคเข้าสู่

ฟาร์มได้  

การน าพ่อแม่พันธุ์กุ้งเข้าในฟาร์มเพื่อการผลิตลูกกุ้ง เกษตรกรจ าเป็นที่จะต้องมีข้อมูลของแหล่งที่มาของ

พ่อแม่พันธุ์กุ้งที่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากแหล่งของพ่อแม่พันธุ์กุ้งอาจมีความเส่ียงที่น าเชื้อก่อโรค 

ที่ก าหนดเข้ามาสู่ฟาร์ม พ่อแม่พันธุ์กุ้งที่น าเข้ามาจากต่างประเทศหรือจากบ่อดินในประเทศ เมื่อน าเข้ามา
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ในฟาร์มเพื่อการผลิตลูกกุ้ง เกษตรกรจะต้องน าพ่อแม่พันธุ์กุ้งเหล่านั้นเข้ามากักกันโรคในสถานกักกันสัตว์น้ า

หรือบริเวณเฉพาะส าหรับกักกันโรค ท าการสุ่มตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์กุ้งเพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคที่ก าหนด  

เมื่อได้ผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อก่อโรค เกษตรกรจึงจะสามารถน าพ่อแม่พันธุก์ุ้งชุดนั้นมาใช้เพาะลูกกุ้งได้  

ส าหรับเกษตรกรที่น าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งมาจากต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วย 

การน าเข้าและการขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเล้ียงกุ้งขาวเพื่อการเพาะพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ พ .ศ. 2547 

(http://www.fishquarantine.org) โดยเกษตรกรจะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้แสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อมีการตรวจ

รับรองฟาร์ม 

(1) ใบอนุญาตน าเข้า ซึ่งมีรายละเอียดวันเดือนปีที่ออกใบอนุญาต ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์น้ าที่น าเข้า 

(2) ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ าเพื่อยืนยันผลการตรวจโรคจากห้องปฏิบัติการของภาครัฐหรือห้องปฏิบัติการ

ที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของภาครัฐ โดยปลอดจากโรคท่ีก าหนดตามระเบียบของกรมประมง 

(3) ใบตรวจปล่อยจากสถานกักกันโรค พร้อมรายละเอียดของสถานกักกันโรค กระบวนการกักกันโรค 

และระยะเวลาที่ใช้ในการกักกันโรค 

กรณีที่ใช้พ่อแม่พันธุ์กุ้งในประเทศ เกษตรกรจะต้องมีใบแจ้งผลการตรวจสุขภาพจากห้องปฏิบัติการ 

ของภาครัฐหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อแสดงสถานะปลอดโรค 

ของกุ้งทุกชุดที่น าเข้ามาเพื่อการเพาะพันธุ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งเอกสารแสดงแหล่งที่มา ได้แก่ 

หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า 

รายการที่ 3. การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค 

ข้อก้าหนดที่ 3.2 มีระบบกักกันโรคส้าหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมที่มีประสิทธิภาพ 

ค้าอธิบาย 

การน าพ่อแม่พันธุ์กุ้งเข้ามาในฟาร์ม ทั้งน าเข้ามาจากต่างประเทศและจากบ่อดินในประเทศ เกษตรกร

จะต้องน าพ่อแม่พันธุ์กุ้งมากักกันโรคในสถานที่/บริเวณกักกันเฉพาะ เพื่อเฝ้าดูอาการหรือความผิดปกติ

ของพ่อแม่พนัธุ์กุ้ง และสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคท่ีก าหนด  

สถานกักกันสัตว์น้ าของฟาร์มจะต้องมีระบบที่ป้องกันการติดต่อ หรือส่งผ่านเชื้อก่อโรคจากกุ้งชุดหนึ่งไปยัง

กุ้งอีกชุดหนึ่งในฟาร์มเดียวกัน หรือป้องกันการแพร่เชื้อก่อโรคที่ก าหนดไปยังแหล่งเล้ียงอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง  

สถานกักกันที่ดีจะต้องเป็นพื้นที่ที่แยกออกเป็นสัดส่วน มีผนังกั้นรอบสถานกักกัน มีประตูเข้า-ออก 

ทางเดียว มีอ่างย่ าเท้าที่มีน้ ายาฆ่าเชื้อบริเวณทางเข้าส าหรับฆ่าเชื้อก่อนเข้าไปปฏิบัติงานภายในสถานกักกัน 

มีระบบก าจัดเชื้อก่อโรคในน้ าทิ้งก่อนระบายสู่ภายนอก มีการป้องกันการหลุดรอดของสัตว์น้ าออกสู่

ภายนอก มีสุขลักษณะที่ดี มีบ่อพักน้ าที่เพียงพอ มีการเก็บยาและสารเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด ป้องกัน

แสงแดด และใช้ยาหรือสารเคมีเท่าที่จ าเป็น มีมาตรการควบคุมโรคในกรณีที่ตรวจพบเชื้อก่อโรคในกุ้ง  

ที่น าเข้ามา มีข้ันตอนการก าจัดซากกุ้งที่ป่วยเป็นโรคที่ก าหนด แยกอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละบ่อ/ถัง 
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ไม่ใช้ปะปนกัน ในกรณีที่ใช้ร่วมกันจะต้องมีการล้าง ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีก่อนน าไปใช้ทุกครั้ง 

มีบุคลากรส าหรับดูแลสัตว์น้ าระหว่างกักกันโดยเฉพาะ  

เกษตรกรสามารถดูรายละเอียดวิธีการจัดท าสถานกักกันสัตว์น้ าได้จากประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนด

มาตรฐานสถานกักกันสัตว์น้ าและที่พักซากสัตว์น้ า พ.ศ. 2556 (http://www.fishquarantine.org) 

รายการที่ 4. การจัดการทั่วไป 

ข้อก้าหนดที่ 4.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานส้าหรับฟาร์มเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสปลอดโรค 

และปฏิบัตติามที่ระบุไว้ในคู่มือ 

ค้าอธิบาย 

เกษตรกรจะต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ที่แสดงถึง

วิธีการปฏิบัติงานของฟาร์มในทุกขั้นตอนที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการเพาะลูกกุ้งระยะน อเพลียส  

และการควบคุมโรค มีการอธิบายวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ส าหรับใช้ เป็นแนวทาง  

ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้จริงตามท่ีระบุไว้ในคู่มือ  

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค เกษตรกรควรศึกษา

ข้อก าหนดใน มกษ.7432-2558 ท าความเข้าใจและน ามาเปรียบเทียบกับวิธีที่เกษตรกรใช้ปฏิบัติอยู่ในฟาร์ม

ว่าสอดคล้องกับข้อก าหนดของมาตรฐานหรือไม่ หากพบว่ามีข้อใดท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรฐาน 

เกษตรกรจ าเป็นต้องปรับปรุงวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐาน โดยคู่มือการปฏิบัติงาน

ส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค จะต้องประกอบด้วย (1) หลักการผลิต (2) บุคลากร  

(3) การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค (4) การจัดการท่ัวไป (5) การจัดการด้านอาหารของ 

พ่อแม่พันธุก์ุ้งขาวแวนนาไม (6) การจัดการสุขภาพกุ้งขาวแวนนาไม และ (7) การบันทึกข้อมูล 

เมื่อจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคเสร็จเรียบร้อยแล้ว เกษตรกร

ควรมีการทบทวนว่าวิธีต่างๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือนั้นสามารถน ามาใช้ปฏิบัติได้จริง และต้องท าการฝึกอบรม

หรือส่ือสารให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตามที่ระบุไว้ในคู่มือ มีการตรวจ

ติดตามผู้ปฏิบัติงานว่ามีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

http://www.fishquarantine.org/
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รายการที่ 4. การจัดการทั่วไป 

ข้อก้าหนดที่ 4.2 โรงเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม โรงเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส 

และบริเวณกักกันโรคเป็นโรงเรือนปิด 

ค้าอธิบาย 

โรงเล้ียงพ่อแม่พันธุ์กุ้ง โรงเพาะลูกกุ้งระยะนอเพลียส และบริเวณกักกันโรคต้องเป็นโรงเรือนปิด  

โรงเรือนสามารถควบคุมการเข้า-ออกของผู้ปฏิบัติงานได้ง่าย เช่น มีทางเข้า-ออกทางเดียว เพื่อลดความเส่ียง

ในการน าเชื้อก่อโรคท่ีก าหนดเข้ามาในโรงเพาะฟัก ช่วยป้องกันอันตรายและลดการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค 

ที่ก าหนด 

รายการที่ 4. การจัดการทั่วไป 

ข้อก้าหนดที่ 4.3 แยกเครื่องมืออุปกรณ์และระบบที่ใช้ในแต่ละโรงเรือนออกจากกันอย่างชัดเจน 

และมีวิธีการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการใช้พ่อแม่พันธุ์  

กุ้งขาวแวนนาไมในแต่ละชุด 

ค้าอธิบาย 

เครื่องมืออุปกรณ์ทุกชิ้นต้องมีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจากเสร็จส้ินการใช้พ่อแม่พันธุ์ 

ในแต่ละชุด เกษตรกรต้องแยกเครื่องมืออุปกรณ์ในแต่ละโรงเพาะฟักออกจากกัน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้

ร่วมกันจะมีความเส่ียงสูงต่อการเป็นส่ือน าของการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรค จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม

แผนความปลอดภัยทางชีวภาพ มีแผนการบ ารุงรักษา การตรวจสภาพและความสะอาดของบ่อ/ถัง 

เครื่องมืออุปกรณ์ หากพบว่ามีการช ารุดหรือสกปรกต้องรีบแก้ไขทันที 

บ่อ/ถัง เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ใช้ในโรงเพาะฟักต้องท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อหรือสารเคมีที่ออกฤทธิ์ได้ดี 

เช่น คลอรีน ฟอร์มาลิน โพวิโดนไอโอดีน ความเข้มข้นของน้ ายาฆ่าเชื้อหรือสารเคมทีี่ใชใ้หเ้ป็นไปตามหลักวิชาการ 

หรือตามที่แนะน าไว้ในคู่มือสุขภาพสัตว์น้ า (Aquatic Animal Health Code) ขององค์การโรคระบาดสัตว์

ระหว่างประเทศ (www.oie.int/international-standard-setting/aquatic-code/access-online/) เช่น การท าความสะอาด

ถังเพาะขนาดเล็กและอุปกรณ์ที่ไม่ถูกกัดกร่อนด้วยคลอรีน โดยแช่อุปกรณ์ดังกล่าวในถัง เติมน้ าให้เต็ม 

ความจุของถัง ใส่คลอรีน 100 พีพีเอ็ม แช่ทิ้งไว้ข้ามคืน และก าจัดคลอรีนที่เหลืออยู่ จากนั้นล้างอุปกรณ์

ด้วยน้ าจืด ตากอุปกรณ์ให้แห้ง ทั้งนี้น้ ายาฆ่าเชื้อหรือสารเคมีที่ใช้แช่อุปกรณ์ควรเปล่ียนเป็นประจ า และไม่ใช้

สารเคมีท่ีไม่อนุญาตให้ใช้ หรือการฆ่าเชื้อโดยการใช้ความร้อน เช่น การต้ม 

 

http://www.oie.int/international-standard-setting/aquatic-code/access-online/
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รายการที่ 4. การจัดการทั่วไป 

ข้อก้าหนดที่ 4.4 น้้าที่น้ามาใช้ในฟาร์มมีคุณภาพเหมาะสม หรือสามารถปรับปรุงให้มีคุณภาพเหมาะสม

กับการเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส และมีวิธีการป้องกันสัตว์พาหะน้าโรคเข้ามากับน้้า 

รวมทั้งมีวิธีการฆ่าเชื้อในน้้าส้าหรับใช้ในการเพาะและการขนส่งที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ค้าอธิบาย 

น้ าที่น ามาใช้ในโรงเพาะฟักต้องมีคุณภาพที่เหมาะสมตามภาคผนวก ง หรือสามารถปรับปรุงให้มีคุณภาพ

เหมาะสมกับการเพาะลูกกุ้งระยะนอเพลียส หากน้ าที่น ามาใช้มีคุณภาพไม่เหมาะสม หรือมีการปนเปื้อน

เชื้อก่อโรคในกุ้ง จะเป็นการเพิ่มความเส่ียงให้กับพ่อแม่พันธุ์กุ้ง และอาจส่งผลต่อคุณภาพและผลผลิตลูกกุ้งได้  

เกษตรกรควรมีการตรวจคุณภาพน้ าที่พิจารณาแล้วว่ามีความเส่ียงตามความเหมาะสม โดยต้องก าหนด

วิธีการตรวจและความถี่ในการตรวจน้ าที่ชัดเจนในคู่มือการจัดการฟาร์ม เช่น ตรวจคุณภาพน้ าทุกครั้ง 

ก่อนสูบน้ าเข้ามาใช้ในฟาร์ม และต้องเก็บบันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ าที่ได้ทุกครั้ง 

เชื้อก่อโรคในกุ้งทะเลสามารถเข้าสู่ฟาร์มได้โดยผ่านมาทางแหล่งน้ าธรรมชาติ พ่อแม่พันธุ์กุ้ง และสัตว์พาหะ

ชนิดต่างๆ เช่น สัตว์ในกลุ่มครัสเตเชี่ยน (กุ้งและปู) และหอยจากธรรมชาติที่มีการปนเปื้อนเชื้อก่อโรค 

ที่ก าหนด จึงจ าเป็นต้องมีข้อก าหนดในการฆ่าเชื้อในแหล่งน้ าใช้และการก าจัดสัตว์พาหะ เพื่อลดความเส่ียง

ในการน าเชื้อก่อโรคที่ก าหนดและสัตวพ์าหะท่ีติดมากับน้ าเข้าสู่ระบบการเลี้ยง โดยมีหลักปฏิบัติ 3 ขั้นตอน

คือ การกรอง การฆ่าเชื้อในน้ าที่ผ่านการกรอง และการท าให้สารฆ่าเชื้อหมดฤทธิ์ก่อนน าน้ าไปใช้ โดยมีวิธีการ 

ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละฟาร์มและแหล่งน้ าที่ใช้  

ตัวอย่างการเตรียมน้้าก่อนน้าไปใช้ในการเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส 

(1) การกรองน้ าด้วยตะแกรง และ/หรือถุงกรองก่อนน าน้ าเข้ามาในระบบการเล้ียง โดยใช้ตะแกรงหรือ 

ถุงกรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่องต่อนิ้ว โดยอาจวางซ้อน 2 ชั้น ส าหรับใช้กรองน้ าที่จะน าเข้ามาในโรงเพาะฟัก 

เพื่อช่วยป้องกันสัตว์น้ าชนิดอื่น เช่น ไข่ ตัวอ่อน หรือสัตว์น้ าขนาดเล็ก และสัตว์พาหะน าโรคที่อาจ      

หลุดลอดเข้ามาในบ่อพักน้ าได้ ควรพักน้ าไว้อย่างน้อย 7-10 วัน หรือนานกว่านี้ ก่อนที่จะน าน้ าไปใช้ใน

โรงเพาะฟักให้กรองน้ าผ่านผ้าหรือถุงกรอง ขนาดตาประมาณ 120-250 ไมครอนซ้อนกันหลายๆ ชั้น เช่น 

6-8 ชั้น หรือถุงกรองที่ท าด้วยวัสดุอื่นที่มีความละเอียดใกล้เคียงกัน น้ าที่ผ่านการกรองแล้วจะต้องมีการฆ่า

เชื้อก่อโรคที่ก าหนดด้วยการเติมสารเคมี เช่น คลอรีนเข้มข้น 15-30 พีพีเอ็ม และทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณ 

24 ชั่วโมง หรือจนกว่าฤทธิ์ของคลอรีนจะหมดไป 

(2) การกรองน้ าผ่านวัสดุตัวกรองต่างชนิดกันเป็นชั้นๆ ประกอบด้วยชั้นแรกเป็นชั้นกรวดหยาบ   

เพื่อก าจัดขยะและสัตว์น้ าขนาดใหญ่ ชั้นต่อมาเป็นทรายและกรวดที่ละเอียดขึ้น และชั้นสุดท้าย 

เป็นชั้นทรายละเอียด ควรพักน้ าไว้ประมาณ 7 วัน หรือนานกว่านี้ น้ าที่ผ่านการกรองแล้วจะต้องมี       

การฆ่าเชื้อก่อโรคที่ก าหนดด้วยการเติมสารเคมี เช่น คลอรีนเข้มข้น 15-30 พีพีเอ็ม และทิ้งไว้อย่างน้อย

ประมาณ 24 ชั่วโมง หรือจนกว่าฤทธิ์ของคลอรีนจะหมดไป 
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(3) ในกรณีที่สูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติมายังคลองส่งน้ าหรือบ่อพักน้ า โดยไม่ได้มีการกรองน้ า  

ให้ท าการพักน้ าไว้ 1-2 วัน ก่อนใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อ ควรใส่คลอรีนให้มีปริมาณมากเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อก่อโรค

และสัตว์พาหะต่างๆ เช่น ใช้แคลเซียมไฮโปคลอไรท์ 70% ปริมาณ 43 กรัมต่อน้ า 1 ตัน หรือประมาณ 

70 กิโลกรัมต่อพื้นที่บ่อ 1 ไร่ (1,600 ตารางเมตร) ระดับน้ าลึก 1 เมตร และทิ้งไว้อย่างน้อยประมาณ 24 ชั่วโมง 

หรือจนกว่าฤทธิ์ของคลอรีนจะหมดไป  

ข้อควรระวัง 

(1) การเลือกใช้ความเข้มข้นของคลอรีนจะต้องพิจารณาถึงค่าความเป็นกรด-เบสของน้ า รวมทั้งปริมาณ

ตะกอนสารอินทรีย์ หรือตะกอนแขวนลอยที่มีอยู่ในน้ า เนื่องจากสารดังกล่าวจะไปจับกับคลอรีน  

ท าให้ความเข้มข้นของคลอรีนไม่เพียงพอในการฆ่าเชื้อก่อโรคได้  

(2) กรณีที่ต้องการใช้น้ าที่เตรียมไว้ก่อนที่คลอรีนจะหมดฤทธิ์ ให้เติมโซเดียมไธโอซัลเฟตเพื่อปรับสภาพน้ า

ก่อนน าไปใช้ ทั้งนี้ควรระมัดระวังการใช้โซเดียมไธโอซัลเฟต เนื่องจากอาจท าให้น้ ามีคุณภาพไม่เหมาะสม 

ซึ่งมีผลต่อการลอกคราบของกุ้งได้ 

รายการที่ 4. การจัดการทั่วไป 

ข้อก้าหนดที่ 4.5 มีการฆ่าเชื้อยานพาหนะบริเวณทางเข้าและออกฟาร์ม 

ค้าอธิบาย 

เชื้อก่อโรคที่ก าหนดอาจติดมากับยานพาหนะและเข้าสู่พื้นที่จุดใดจุดหนึ่งภายในฟาร์ม จึงต้องมีการฆ่าเชื้อ

ก่อโรคที่ก าหนด ณ บริเวณทางเข้าและออกฟาร์ม โดยจัดให้มีแอ่งใส่น้ ายาฆ่าเชื้อ เช่น ด่างทับทิม ส าหรับ

ล้างล้อรถ หรือมีการฉีดพ่นตัวรถและล้อรถด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ ในขณะที่วิ่งผ่านบริเวณทางเข้าฟาร์ม  

มีการเปล่ียนน้ ายาฆ่าเชื้ออย่างสม่ าเสมอเพื่อใหน้้ ายาฆ่าเชื้อยังสามารถฆ่าเชื้อก่อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

มีบันทึกการเปล่ียนน้ ายาฆ่าเชื้อ ระยะเวลาที่ใช้ และปริมาณที่ใช้ในแต่ละครั้ง มีการบันทึกการเข้าออก 

ของยานพาหนะ และการก าจัดน้ ายาฆ่าเชื้อที่เส่ือมสภาพ  

รายการที่ 4. การจัดการทั่วไป 

ข้อก้าหนดที่ 4.6 มีการควบคุมและป้องกันสัตว์รบกวน (pest) เข้ามาในบริเวณเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไม

ระยะนอเพลียส 

ค้าอธิบาย 

สัตว์รบกวน (pest) เช่น นก หนู แมลงสาบ อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับปัจจัยการผลิต หรือคุ้ยเขี่ยขยะ 

หรือกินซากกุ้งท่ีตาย ท าให้เกิดความเสียหายและมีผลเสียต่อสุขอนามัยภายในโรงเพาะฟัก  

วิธีการป้องกันสัตว์รบกวนที่อาจน าพาเชื้อก่อโรคท่ีก าหนดเข้ามาในบริเวณโรงเพาะฟัก ต้องมีวิธีการจัดการ

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   



มกษ. 7432(G)-2560                                      

 

12 

เกษตรกรจ าเป็นต้องมีวิธีการป้องกันสัตว์รบกวนที่อาจน าพาเชื้อก่อโรคที่ก าหนดเข้าสู่โรงเพาะฟัก  

เช่น ตรวจสอบและซ่อมแซมโรงเรือนให้อยู่ในสภาพที่สามารถป้องกันสัตว์รบกวน เมื่อพบอาหารกุ้งตกหล่น

ต้องรีบท าความสะอาดทันที และวางกับดักและเหย่ือล่อหนูอย่างสม่ าเสมอ ตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

รายการที่ 4. การจัดการทั่วไป 

ข้อก้าหนดที่ 4.7 ไม่มีสัตว์เลี้ยงเข้าไปในบริเวณเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส 

ค้าอธิบาย 

สัตว์เล้ียงในฟาร์มอาจท าให้เกิดการระบาดของโรคกุ้งได้ เช่น สุนัขลงไปในบ่อกุ้งแล้วเข้าไปในบริเวณ 

โรงเพาะฟัก หรือสุนัขอาจท าลายรั้วที่กั้นสัตว์พาหะหรือสัตว์รบกวน ดังนั้นเกษตรกรต้องไม่ให้มีสัตว์เล้ียง

เข้าไปในบริเวณโรงเพาะฟัก ในกรณีมีสัตว์เล้ียงเพื่อรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินต้องอยู่ภายนอก

บริเวณโรงเพาะฟัก และจ ากัดบริเวณสัตว์เล้ียงให้เป็นสัดส่วน 

รายการที่ 4. การจัดการทั่วไป 

ข้อก้าหนดที่ 4.8 มีการจัดเก็บ ก้าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเป้ือนข้าม 

ค้าอธิบาย 

การจัดเก็บ ก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล ทีไ่มเ่ป็นสัดส่วนและไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรค 

เข้าสู่ระบบการเลี้ยง 

ควรจัดที่ทิ้งขยะอย่างเหมาะสมและเป็นสัดส่วน เช่น วางถังขยะให้ห่างจากบ่อ/ถังภายในโรงเพาะฟัก 

ตามจุดที่ก าหนด ทิ้งขยะในบริเวณที่จัดไว้เฉพาะ และมีการจัดเก็บขยะที่เหมาะสม เช่น มีฝาปิดถังขยะ 

ที่มิดชิด เพื่อป้องกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ การคุ้ยเขี่ยของสัตว์เล้ียง  และป้องกันน้ าเข้าถังขยะ  

ซึ่งท าให้เกิดการเน่าเสีย และมีระบบก าจัดขยะที่ถูกวิธีและเหมาะสม เช่น การน าขยะในฟาร์มไปฝังกลบ 

ในบริเวณที่ก าหนดไว้ หรือใช้บริการเก็บขยะจากหน่วยงานท้องถิ่น หรือน าขยะไปทิ้งในบริเวณที่ชุมชน

ก าหนดไวใ้ห้เป็นที่ก าจัดขยะ 

อาหารธรรมชาติท่ีเกิดการเน่าเสียจะเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคหลายชนิด ท าให้เกษตรกรจ าเป็นต้องก าจัด

อาหารธรรมชาติทิ้งอย่างถูกวิธี เช่น การกลบ ฝัง เผา และควรมีที่จัดเก็บอย่างเหมาะสมก่อนก าจัดทิ้ง  

เพื่อป้องกันแมลงวัน หนู แมลงสาบ และการคุ้ยเขี่ยของสัตว์เล้ียง 
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รายการที่ 4. การจัดการทั่วไป 

ข้อก้าหนดที่ 4.9 มีการก้าจัดของเสียจากห้องน้้าและห้องสุขาอย่างถูกสุขลักษณะ และมีการป้องกัน

การปนเปื้อนลงสู่ระบบน้้าในการเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส 

ค้าอธิบาย 

ส่ิงปฏิกูลที่มาจากห้องน้ าและห้องสุขา เป็นแหล่งของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคที่อาจปนเปื้อนเข้าสู่คลองส่งน้ า 

และ/หรือแหล่งน้ าที่เล้ียงกุ้ง จึงต้องแยกห้องน้ าและห้องสุขาออกเป็นสัดส่วนและมีการดูแลให้ถูกสุขลักษณะ 

เกษตรกรต้องจัดให้มีห้องน้ าและห้องสุขาที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล แยกเป็นสัดส่วน อยู่นอกอาคาร 

โรงเพาะฟัก มีระบบการก าจัดของเสียอย่างถูกสุขลักษณะ ท่อระบายน้ าเสียจากห้องน้ าและห้องสุขา 

ต้องแยกจากระบบน้ าที่ใช้ภายในโรงเพาะฟัก ควรตรวจสอบท่อน้ าทิ้ง ท่อของเสีย และระบบบ าบัดของเสีย 

ไม่ให้แตก รั่วซึม ปนเปื้อนเข้าสู่ระบบการเล้ียง แหล่งน้ าธรรมชาติหรือคลองส่งน้ า และหมั่นท าความสะอาด

ห้องน้ าและห้องสุขาอย่างสม่ าเสมอ 

รายการที่ 5. การจัดการด้านอาหารของพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม 

ข้อก้าหนดที่ 5.1 ใช้อาหารส้าเร็จรูปที่ขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

พ.ศ.2525 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งไม่เป็นอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ หรือใช้อาหารที่ผลิตขึ้นเอง

และ/หรืออาหารธรรมชาติที่เตรียมและเก็บรักษาอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งมีผลการตรวจที่แสดงว่า

ปลอดจากเชื้อก่อโรคที่ก้าหนด หรือมีวิธีการลดความเสี่ยงของการปนเป้ือนเชื้อก่อโรคที่ก้าหนด 

ในอาหารที่ผลิตขึ้นเองและ/หรืออาหารธรรมชาติที่ใช้ 

ค้าอธิบาย 

อาหารกุ้งมีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโต ความต้านทานโรค อัตราการรอด และความสมบูรณ์เพศ 

ของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง อาหารกุ้งส าเร็จรูปจะต้องขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 

(http://www.dld.go.th) ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าได้อาหารกุ้งที่มี

คุณภาพ ปลอดภัย ไม่มีการผสมยาสัตว์และสารเคมีที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้อาหารกุ้งที่หมดอายุอาจท าให้

พ่อแม่พันธุ์กุ้งไม่แข็งแรงและเป็นโรคง่าย 

การพิจารณาเลือกใช้อาหารส าเร็จรูปที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง มีข้อแนะน าโดยสังเขป ดังนี้ 

(1) เลือกใช้อาหารส าเร็จรูปที่มีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ โดยอาหารสัตว์ส าเร็จรูปที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับ

อนุญาตให้พิมพ์เลขทะเบียนอาหารสัตว์บนฉลากได้ ซึ่งเลขทะเบียนนี้มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ก) เลขทะเบียน 

ที่มีอักษร  “ป” และตามด้วยเลข 10 หลัก เป็นเลขทะเบียนที่ออกให้โดยกรมประมง และ ข) เลขทะเบียน 

ที่มีเลข 10 หลัก ไม่มีอักษร “ป” น าหน้า เป็นเลขทะเบียนที่ออกให้โดยกรมปศุสัตว์ 

(2) ตรวจสอบวันที่ผลิตและวันล่วงอายุ (วันหมดอายุ) ที่ปรากฏบนฉลาก ไม่ใช้อาหารกุ้งที่หมดอายุ 

เนื่องจากอาจมีการเสื่อมคุณค่าทางโภชนาการ  

http://www.dld.go.th/
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(3) ควรตรวจดูภาชนะบรรจุอาหารกุ้งว่าต้องไม่อยู่ในสภาพช ารุด เปื่อยยุ่ย ฉีกขาด ทะลุ หรือไม่มีการปิด

ภาชนะอย่างเหมาะสม โดยก่อนที่จะน าอาหารกุ้งไปให้พ่อแม่พันธุ์กุ้งควรตรวจสอบสภาพอาหารกุ้งว่าต้องไม่พบ

เส้นใยของเชื้อรา ไม่มีกล่ินเหม็นหืน หรือมีสีผิดปกติไปจากเดิม เพื่อป้องกันการใช้อาหารที่เส่ือมสภาพ 

หรือมีคุณภาพไม่เหมาะสม 

กรณีผลิตอาหารใช้เองในฟาร์ม มีข้อแนะน าโดยสังเขป ดังนี้ 

(1) ควรมีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการทางโภชนาการของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง อาหารที่มีคุณค่า 

ทางโภชนาการต่ ากว่าที่กุ้งต้องการจะท าให้กุ้งเจริญเติบโตช้า การพัฒนาไข่และน้ าเชื้อไม่สมบูรณ์ วัตถุดิบ 

ทีใ่ช้ในการผลิตอาหารใช้เองในฟาร์มต้องไม่มีการปนเปื้อนยาสัตว์และสารเคมีที่ไม่อนุญาตให้ใช้  

(2) ต้องมีรายการวัตถุดิบเพื่อแสดงต่อผู้ตรวจประเมิน เช่น ปลาป่น กากถั่วเหลือง ร าข้าว ปลายข้าว  

และห้ามเกษตรกรใช้ยาสัตว์หรือสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหารสัตว์น้ า ซึ่งประกาศตามพระราชบัญญัติควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 (http://www.dld.go.th) 

กรณีใช้อาหารธรรมชาติส าหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งในโรงเพาะฟัก มีข้อแนะน าโดยสังเขป ดังนี้ 

(1) ใช้อาหารธรรมชาติท่ีปลอดจากเชื้อก่อโรคที่ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีท่ีสุด 

(2) ต้องมีการจัดเตรียมและเก็บรักษาอาหารธรรมชาติอย่างถูกสุขลักษณะ และมีผลการตรวจที่แสดงว่า

ปลอดจากเชื้อก่อโรคที่ก าหนดจากห้องปฏิบัติการของภาครัฐหรือห้องปฏิบัติการที่ได้รับการยอมรับ  

จากหน่วยงานของภาครัฐ 

(3) หากไม่สามารถหาแหล่งอาหารธรรมชาติที่ปลอดจากเชื้อก่อโรคที่ก าหนดได้ เกษตรกรต้องมีวิธีการ 

ลดความเส่ียงของการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคท่ีก าหนดในอาหารธรรมชาติที่ใช้เล้ียงพ่อแม่พันธุ์กุ้ง เช่น เพรียง 

(polychaetes) หมึก หอย โดยขึ้นอยู่กับประเภทของเชื้อก่อโรค 

แนวทางในการก าจัดเชื้อในเพรียง คือ (1) การท าให้เพรียงปล่อยส่ิงต่างๆ ที่อยู่ในตัวออกมา โดยการใช้น้ าจืด

ไหลผ่านประมาณ 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นเพิ่มสารอาหารให้เพรียง (enrichment) ก่อนน าไปใช้เล้ียงพ่อแม่พันธุ์กุ้ง 

(2) การใช้สารเคม ีเช่น ไอโอดีน สามารถฆ่าเชื้อได้เฉพาะภายนอกตัวเพรียง แต่เชื้อภายในยังคงอยู่ โดยการใช้

สารเคมีดังกล่าวในการฆ่าเชื้อจะส่งผลให้การยอมรับอาหารของพ่อแม่พันธุ์ กุ้งลดลง (3) การลด 

การปนเปื้อนเชื้อด้วยความเย็น โดยการแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สามารถก าจัดได้เฉพาะ 

เชื้อแบคทีเรีย แต่ไม่สามารถก าจัดเชื้อไวรัสได้ 

 

 

 

 

http://www.dld.go.th/


 มกษ. 7432(G)-2560 

 

 

15 

รายการที่ 5. การจัดการด้านอาหารของพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม 

ข้อก้าหนดที่ 5.2 ให้เก็บอาหารกุ้งในสถานที่ที่สามารถป้องกันการปนเป้ือนและรักษาคุณภาพ 
ของอาหารกุ้งได้ 

ค้าอธิบาย 

การเก็บรักษาอาหารกุ้งที่ไม่ถูกสุขลักษณะจะมีผลท าให้อาหารเส่ือมคุณภาพหรือเกิดการปนเปื้อนได้  

ซึ่งมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต คุณภาพของไข่และน้ าเชื้อของพ่อแม่พันธุ์กุ้ง  

โรงเรือนหรือสถานที่จัดเก็บอาหารกุ้งควรแยกจากบริเวณอื่น เช่น บริเวณที่พักอาศัย มีการป้องกัน

แสงแดด ฝน และลมแรง มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อไม่ให้อาหารเสื่อมสภาพ 

ควรจัดเก็บอาหารตามชนิดและประเภทอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาด เป็นระเบียบ แยกเป็นสัดส่วนชัดเจน 

ดูแลง่าย มีการติดป้ายชื่อหรือสัญลักษณ์ และระบุวันที่รับเข้า เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ 

สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง สะดวกต่อการดูแลรักษาและการตรวจสอบ การน าปัจจัยการผลิตไปใช้

ควรยึดหลักการ “มาก่อน-ใช้ก่อน” 

กรณีอาหารส าเร็จรูป ไม่ควรวางถุงอาหารให้สัมผัสพื้นโดยตรง เพื่อหลีกเล่ียงความชื้นจากพื้น แต่ควรจัดวาง

บนแผ่นรองพื้น (พาเลท) โดยให้วางอาหารกุ้งบนแผ่นรองพื้นห่างจากผนังและพื้นห้องอย่างน้อยประมาณ 

10 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้และป้องกันการเสื่อมสภาพของอาหารกุ้งจากความชื้นและเชื้อรา  

กรณีอาหารธรรมชาติ ต้องเก็บในตู้แช่ที่อุณหภูมิต่ า เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและความสดของอาหาร 

อาหารธรรมชาติที่แช่แข็งควรบรรจุในภาชนะที่แข็งแรง ทนทาน ท าความสะอาดง่าย ไม่ควรบรรจุ  

ในถุงพลาสติก เนื่องจากฉีกขาดง่าย ไม่วางอาหารสัมผัสกับพื้นโดยตรง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ 

มีการติดป้ายชื่อหรือสัญลักษณ์และระบุวันที่รับเข้า เพื่อสะดวกต่อการดูแลรักษาและการตรวจสอบ 

รายการที่ 6. การจัดการสุขภาพกุ้งขาวแวนนาไม 

ข้อก้าหนดที่ 6.1 มีมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง โดยก้าหนดขั้นตอน 

การด้าเนินงาน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคภายในฟาร์ม และจากฟาร์มไปสู่ภายนอก 

ค้าอธิบาย 

เมื่อกุ้งป่วยเป็นโรคในระหว่างเล้ียง หากไม่มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

อย่างมีประสิทธิภาพ จะเกิดความเส่ียงในการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง เชื้อก่อโรคที่แพร่ระบาดออกไป 

จะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ กับโรงเพาะฟักหรือฟาร์มข้างเคียง และสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับการเล้ียงกุ้ง

ในวงกว้าง  
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เมื่อกุ้งป่วยเป็นโรคในระหว่างการเล้ียง เกษตรกรต้องมีมาตรการป้องกันการระบาดของโรคจากบ่อ/ถังหนึ่ง

ไปยังอีกบ่อ/ถังหนึ่ง และจากฟาร์มไปยังฟาร์มอื่นๆ โดยเฉพาะโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อก่อโรคที่ก าหนด 

มาตรการทางกายภาพ เช่น การตักเอากุ้งตาย กุ้งติดเชื้อหรือกุ้งป่วยออกมานอกบ่อ/ถัง และน าไปท าลาย

โดยการเผาหรือฝังกลบ หยุดการถ่ายน้ า การปิดบ่อ และมาตรการทางเคมี เช่น การใช้คลอรีนฆ่ากุ้งที่ติดเชื้อ

และสัตว์พาหะ การฆ่าเชื้อก่อโรคที่ก าหนดที่อ ยู่ในน้ า เพื่อไม่ให้เชื้อก่อโรคแพร่กระจายออกไป  

ทั้งนี้เกษตรกรอาจเลือกใช้เพียงมาตรการเดียวหรือหลายมาตรการร่วมกัน  

เกษตรกรต้องมีวิธีการก าจัดซากกุ้งอย่างเหมาะสม เช่น การเผาท าลาย การฝังกลบโดยใส่ยาฆ่าเชื้อหรือปูนขาว  

ในหลุมก่อนท าการฝังกลบ น้ าทิ้งจากบ่อเล้ียงต้องมีการฆ่าเชื้อและบ าบัดก่อนปล่อยออกนอกฟาร์ม  

เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายไปสู่โรงเพาะฟัก หรือฟาร์มข้างเคียง หรือส่ิงแวดล้อมภายนอก  

ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบของฟาร์มต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

รายการที่ 6. การจัดการสุขภาพกุ้งขาวแวนนาไม 

ข้อก้าหนดที่ 6.2 มีผลการสุ่มตรวจกุ้งขาวแวนนาไมที่แสดงว่าปลอดจากโรคที่ก้าหนด โดยพ่อแม่พันธุ์

กุ้งขาวแวนนาไมจะต้องปลอดโรคตามข้อ ก.1-ก.6 ของภาคผนวก ก และลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียส

จะต้องปลอดโรคตามข้อ ก.6 ของภาคผนวก ก 

ค้าอธิบาย 

เกษตรกรจะต้องขอเอกสารหรือส าเนาการตรวจสุขภาพพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ได้แก่ ใบรับรองสุขภาพ ใบแจ้งผล

การตรวจสุขภาพ หรือเอกสารรับรองสถานะปลอดเชื้อจากผู้ขายหรือเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการตรวจคัดกรอง

โรคกุ้ง เพื่อให้มั่นใจว่าได้พ่อแม่พันธุ์กุ้งที่มีสุขภาพดี ปลอดจากเชื้อก่อโรคที่ก าหนด และใช้เป็นหลักฐาน

ในระหว่างการตรวจรับรองฟาร์ม 

เกษตรกรต้องสุ่มพ่อแม่พันธุ์กุ้งและลูกกุ้งระยะนอเพลียส เพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคที่ก าหนดตามภาคผนวก ก 

โดยท าการสุ่มและเก็บตัวอย่างตามวิธีที่ระบุไว้ในคู่มือตรวจสุขภาพสัตว์น้ าขององค์การโรคระบาดสัตว์  

ระหว่างประเทศ (OIE Aquatic Animal Health Manual) (http://www.oie.int/ international-standard-

setting/aquatic-manual/access-online/) และน าตัวอย่างส่งเจ้าหน้าที่ของกรมประมง หรือน าส่งห้องปฏิบัติการ

ที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ เพื่อตรวจหาเชื้อก่อโรคที่ก าหนดตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือตรวจสุขภาพ

สัตว์น้ าขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือตามที่กรมประมงประกาศก าหนด หรือตามมาตรฐาน

สินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับการชันสูตรโรคสัตว์น้ า 
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รายการที่ 6. การจัดการสุขภาพกุ้งขาวแวนนาไม 

ข้อก้าหนดที่ 6.3 กรณีที่พบการตายของกุ้งอย่างผิดปกติและสงสัยว่าเป็นโรคที่ก้าหนด ให้ด้าเนินการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และแจ้งหน่วยงานราชการที่มีอ้านาจหน้าที่โดยทันที 

ค้าอธิบาย 

กรณีที่พบกุ้งตายเป็นจ านวนมากผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้สงสัยว่ากุ้งอาจเกิดโรคระบาด เกษตรกร

ต้องแจ้งหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่โดยเร็ว เช่น ส านักงานประมงจังหวัดหรือส านักงานประมง

อ าเภอในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที นอกจากนี้ควรแจ้งการเกิดโรคระบาดกุ้ง 

ให้เกษตรกรข้างเคียงหรือสมาชิกในชมรม/สมาคมทราบ 

โรคกุ้งที่อยู่ในข่ายต้องรายงานทันทีที่พบเชื้อหรือมีการระบาด เป็นโรคกุ้งตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. 2558 (http://www.fishquarantine.org) ได้แก่ โรคจุดขาว โรคหัวเหลือง โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส 

โรคไอเอชเอชเอ็นวี โรคไอเอ็มเอ็น โรคตายด่วน และโรคอื่นๆ ที่ก าหนดเพิ่มเติมโดยหน่วยงานที่มีอ านาจ

หน้าที ่

รายการที่ 7. บันทึกข้อมูล 

ข้อก้าหนดที่ 7.1 มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต และเก็บรักษาข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี 

ค้าอธิบาย 

เกษตรกรต้องมีบันทึก/เอกสาร ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเพาะลูกกุ้งระยะนอเพลียสปลอดโรค  

และการควบคุมโรค ได้แก่ หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า บันทึกการเคล่ือนย้ายพ่อแม่พันธุ์กุ้ง ผลผลิต

ลูกกุ้ง ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ประวัติการป่วยและข้อมูลการตาย บันทึกการใช้ยาและสารเคมี 

บันทึกแหล่งที่มาของอาหาร ชนิดอาหารและปริมาณที่ให้ บันทึกการเข้า-ออกฟาร์ม บันทึกการเย่ียมชมฟาร์ม 

บันทึกการท าความสะอาดบ่อ บันทึกการปฏิบัติงานตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ และบันทึก  

การฝึกอบรม 

เกษตรกรจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่บันทึกไวท้ั้งหมดอย่างน้อย 3 ปี นับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูล 

http://www.fishquarantine.org/


มกษ. 7432(G)-2560                                      

 

18 

ภาคผนวก ก 

โรคที่ก้าหนด 

โรคที่ก าหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

ก.1 โรคจุดขาว (White spot disease) หมายถึง โรคในกุ้งทะเลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสจุดขาว 

(White Spot Syndrome Virus; WSSV) กุ้งทะเลที่ป่วยมักพบรอยโรคเป็นจุดขาวหรือดวงขาวใต้เปลือก 

ส่วนหัว ตัว และโคนหาง บางครั้งล าตัวมีสีแดงร่วมด้วย และท าให้กุ้งทะเลตายอย่างรวดเร็ว 

ก.2 โรคหัวเหลือง (Yellow head disease) หมายถึง โรคในกุ้งทะเลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส    

หัวเหลือง (Yellow Head Virus; YHV) กุ้งทะเลท่ีป่วยมักพบรอยโรคที่ส่วนหัวมีสีเหลือง เนื่องจากเหงือก 

ตับและตับอ่อนมีสีซีดเหลือง และท าให้กุ้งทะเลตายอย่างรวดเร็ว 

ก.3  โรคทอราซินโดรม หรือโรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) หมายถึง โรคในกุ้งทะเลที่มีสาเหตุ 

จากการติดเชื้อไวรัสทอรา (Taura Syndrome Virus; TSV) มักพบในกุ้งขาวแวนนาไม กุ้งทะเลที่ป่วย 

มักพบสีของล าตัวเป็นสีแดง โดยเฉพาะเปลือกบริเวณแพนหางและรยางค์ และตายได้ ถ้ากุ้งป่วยแต่ไม่ตาย

ในระยะต่อมาจะปรากฎรอยโรคสีด า มีรูปร่างไม่แน่นอนที่บริเวณเปลือก 

ก.4  โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus disease หรือ 

IHHNV disease) หมายถึง โรคในกุ้งทะเลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อพาร์โวไวรัสที่เรียกว่าไอเอชเอชเอ็นวี 

(Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus; IHHNV) กุ้งทะเลที่ป่วยมักพบอาการ   

แคระแกร็น การเจริญเติบโตลดลง กรีโค้งงอ หนวดกุ้งเปราะ หงิกงอ เนื้อกุ้งไม่เต็มเปลือก และล าตัวผิดรูป 

อัตราการตายต่ า และกุ้งจะมีขนาดแตกต่างกันมาก 

ก.5  โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis หรือ IMN) หมายถึง โรคในกุ้งทะเลที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส 

Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) กุ้งทะเลที่ป่วยจะมีลักษณะของกล้ามเนื้อสีขาวขุ่นบริเวณปล้อง

สุดท้ายของล าตัวติดกับแพนหาง และอาจจะลุกลามมายังกล้ามเนื้อล าตัวส่วนอื่นเซลล์กล้ามเนื้อเกิดการตาย 

(necrosis) กุ้งบางตัวมีลักษณะของกล้ามเนื้อเป็นสีส้มคล้ายกุ้งต้ม 

ก.6  โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome; EMS หรือ Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease; 

AHPND) หมายถึง โรคในกุ้งทะเลท่ีมีสาเหตุจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus สายพันธุ์

ก่อโรค กุ้งทะเลท่ีป่วยมักพบตับและตับอ่อนลีบฝ่อ ภายในมีปริมาณเม็ดไขมันน้อยผิดปกติ 
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ภาคผนวก ข 

องค์ความรู้ส้าหรับการจัดท้าระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ

ของฟาร์มผลิตลกูกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค 

ระบบหรือมาตรการที่ช่วยให้สัตว์ที่เล้ียงไว้ปลอดจากการติดโรค หรือลดความเส่ียงในการน าเชื้อก่อโรค 

เข้ามาในฟาร์ม ได้แก่ ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) โดยแนวคิดที่ช่วยให้การจัดท าระบบ 

ความปลอดภัยทางชีวภาพได้ง่ายขึ้น คือ การน าหลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม 

(HACCP) ซึ่งเป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตอาหาร 

เพื่อให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และส่ิงแปลกปลอมต่างๆ มาประยุกต์ใช้ 

ในการผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสปลอดโรค 

หลักการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติท่ีต้องควบคุม ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์ส่ิงอันตราย (hazard 

analysis) (2) หาจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (critical control points; CCPs) (3) ก าหนดค่าวิกฤต (critical 

limits; CLs) (4) วิธีการแก้ไข (corrective actions) เมื่อพบว่าจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง

ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม (5) กระบวนการตรวจติดตามการควบคุมจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (monitoring 

procedures) (6) กระบวนการทวนสอบ (verification procedures) และ (7) ระบบจัดเก็บเอกสารและ

บันทึกต่างๆ (record-keeping systems) 

มีการน าระบบความปลอดภัยทางชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในการเล้ียงสัตว์ ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ า เพื่อช่วยให้

สัตว์ที่เล้ียงไว้ปลอดจากการติดโรค ส าหรับประเทศไทยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพถือเป็นมาตรการหนึ่ง

ของระบบมาตรฐานฟาร์มเล้ียงสัตว์บก โดยเฉพาะในฟาร์มสัตว์ปีกที่เกษตรกรจะต้องถือปฏิบัติ 

เพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม ในปัจจุบันมีการน าระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยอาศัยหลักการพื้นฐาน

ของระบบ HACCP มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียง เพื่อควบคุมเชื้อไวรัสในการผลิต 

กุ้งทะเลในฟาร์มและโรงเพาะฟัก โดยที่ เกษตรกรต้องท าการวิเคราะห์และประเมินส่ิงอันตราย 

ในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน และแต่ละจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในกระบวนการผลิต มีการก าหนด

มาตรการควบคุมและก าหนดค่าวิกฤติ การตรวจติดตามและการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

อย่างเป็นระบบ  

การผลิตลูกกุ้งระยะนอเพลียสปลอดโรคภายใต้ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เกษตรกรจะต้องระบุ  

“ส่ิงอันตราย” ที่อาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตลูกกุ้งระยะนอเพลียสที่สามารถน าเชื้อก่อโรค 

ที่ก าหนดเข้ามาในกระบวนการผลิต ตัวอย่างของส่ิงอันตรายได้แก่ พ่อแม่พันธุ์กุ้ง น้ าที่น าเข้ามาใช้ในโรงเพาะฟัก 

อาหารส าหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้ง บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (CCP) คือ ส่ิงที่สามารถ

ควบคุมและก าจัดส่ิงอันตราย หรือลดความเส่ียงจากส่ิงอันตรายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยที่ส่ิงอันตรายนั้น

สามารถน าเชื้อก่อโรคท่ีก าหนดเข้ามาในกระบวนการผลิตลูกกุ้งระยะนอเพลียสได้โดยตรง จุดวิกฤตส าคัญ

ที่ต้องควบคุมในโรงเพาะฟัก ได้แก่  พ่อแม่พันธุ์กุ้ง น้ าที่ใช้ และอาหารพ่อแม่พันธุ์ กุ้ง มีการก าหนด 
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ค่าวิกฤต (CL) ที่ยอมรับได้ของส่ิงอันตรายในแต่ละขั้นตอน มีวิธีการแก้ไข (CA) เมื่อพบว่าจุดวิกฤติที่ต้อง

ควบคุมนั้นไม่อยู่ภายใต้การควบคุม มีกระบวนการตรวจติดตามและการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 

นอกจากนี้เกษตรกรจ าเป็นต้องมีการทวนสอบ (verification) อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าระบบ 

HACCP ที่จัดท าขึ้นนั้นมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคที่ก าหนด 

ที่อาจเกิดขึ้นในโรงเพาะฟัก 

ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP ในฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค 

ในขั้นตอนการผลิตลูกกุ้งระยะนอเพลียสปลอดโรค ปัจจัยที่จัดว่าเป็นจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ได้แก่ พ่อแม่พันธุ์กุ้ง 

น้ าที่น าเข้ามาใช้ในโรงเพาะฟัก และอาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้ง โดยพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่น ามาใช้เพื่อผลิตลูกกุ้งมีทั้งที่น าเข้า

มาจากต่างประเทศและเล้ียงเองภายในประเทศ ไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดก็ตาม พ่อแม่พันธุ์กุ้งเหล่านั้นก็มีโอกาส

หรือมีความเส่ียงที่จะเป็นตัวน าเชื้อก่อโรคที่ก าหนดได้  

กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่น าเข้ามาจากต่างประเทศจะต้องมีใบรับรองสุขภาพ (Health Certification) ว่าปลอดจากโรค

ที่ก าหนด หรือมีใบรับรองสถานะการปลอดโรค (Specific Pathogen Free; SPF) ถ้าไม่มีใบรับรองดังกล่าว

มาส าแดง พ่อแม่พันธุ์กุ้งจะถูกท าลาย ทั้งนี้การน าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทุกการขนส่ง (shipment) จะต้องเข้าสู่

กระบวนการกักกันโรค   

จากตัวอย่างข้างต้นนี้  

(1) ส่ิงอันตราย (hazard) คือ การน าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้ง  

(2) จุดวิกฤติท่ีต้องควบคุม (CCP) คือ พ่อแม่พันธุ์กุ้งท่ีน าเข้า  

(3) ค่าวิกฤติ (CL) คือ ใบรับรองสุขภาพ หรือใบรับรองสถานะการปลอดโรค และใบตรวจปล่อยจาก 

การกักกันโรค 

(4) มาตรการแก้ไข (CA) คือ การท าลายพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่ไม่มีใบรับรองสุขภาพหรือใบรับรองสถานะ

ปลอดโรค หรือตรวจพบโรคที่ก าหนดระหว่างการกักกัน   

(5-6) นอกจากนี้ต้องมีการตรวจติดตามและการทวนสอบ การตรวจสอบว่าฟาร์มที่ผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้ง 

ที่ติดต่อซื้อมานั้นไม่เกิดโรคที่ก าหนด โดยเกษตรกรจะต้องขอดูหลักฐานหรือเอกสารที่แสดงสถานะปลอดโรค

ของฟาร์มนั้นๆ หรือมีการตรวจเย่ียมฟาร์มที่ส่ังซื้อพ่อแม่พันธุ์กุ้ง เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดจากโรคที่ก าหนด 

ตามระดับความเส่ียง 

(7) เกษตรกรจะต้องมีการจัดเก็บบันทึก/เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งทั้งหมด 

รวมทั้งเอกสารการตรวจปล่อยสัตว์น้ าของกรมประมง 

หรือ  
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กรณีพ่อแม่พันธุ์กุ้งจากการเลี้ยงภายในประเทศ 

(1) ส่ิงอันตราย (hazard) คือ พ่อแม่พันธุ์กุ้งภายในประเทศ 

(2) จุดวิกฤติท่ีต้องควบคุม (CCP) คือ พ่อแม่พันธุ์กุ้ง  

(3) ค่าวิกฤติ (CL) คือ ใบรับรองผลการตรวจโรคจากห้องปฏิบัติการของภาครัฐหรือห้องปฏิบัติการที่

ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของภาครัฐ 

(4) มาตรการแก้ไข (CA) คือ การท าลายพ่อแม่พันธุ์กุ้งที่ไม่มีใบรับรองผลการตรวจโรค หรือตรวจพบโรค 

ที่ก าหนด  

(5-6) นอกจากนี้ต้องมีการตรวจติดตามและการทวนสอบ การตรวจสอบว่าฟาร์มที่ผลิตพ่อแม่พันธุ์กุ้ง 

ที่ติดต่อซื้อมานั้นไม่เกิดโรคที่ก าหนด โดยเกษตรกรจะต้องขอดูหลักฐานหรือเอกสารที่แสดงสถานะปลอดโรค

ของฟาร์มนั้นๆ หรือมีการตรวจเย่ียมฟาร์มที่ส่ังซื้อพ่อแม่พันธุ์กุ้ง เพื่อให้มั่นใจว่าปลอดจากโรคที่ก าหนด 

ตามระดับความเส่ียง 

(7) เกษตรกรจะต้องมีการจัดเก็บบันทึก/เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพ่อแม่พันธุ์กุ้งทั้งหมด 

ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ส่ิงอันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม จะน าไปสู่การจัดท าแผนความปลอดภัย

ทางชีวภาพของโรงเพาะฟักปลอดโรคนั้นๆ 
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ภาคผนวก ค 

แผนความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ผู้ประกอบการจะต้องท าการวิเคราะห์ความเส่ียงของโรคที่ก าหนด และเส้นทางที่เชื้อก่อโรคเข้าสู่โรงเพาะฟัก 

มีการจ าแนกจุดวิกฤกติ ก าหนดมาตรการควบคุมหรือลดความเส่ียงของเชื้อก่อโรคตามเส้นทางที่เชื้อก่อโรค

จะแพร่เข้ามาสู่โรงเพาะฟักที่ชัดเจน โดยแผนด าเนินงานดังกล่าวจะต้องระบุถึงวิธีการที่เจ้าหน้าที่สามารถ

ตรวจสอบได้ว่ามีการปฏิบัติจริง จุดเส่ียงต่างๆ ที่เป็นช่องทางให้เชื้อก่อโรคเข้าสู่โรงเพาะฟักจะต้องมี     

การประเมินอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพ เมื่อพบจุดบกพร่องต้องรีบด าเนินการแก้ไข

หรือปรับเปล่ียนมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เกษตรกรจะต้องก าหนดผู้รับผิดชอบที่สามารถ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเคร่งครัด มีการตรวจติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อให้มีการด าเนินการ 

อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมท้ังพร้อมปรับปรุงแก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาดข้ึน  

รายละเอียดของแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(1) ระบุขั้นตอนหรือเส้นทางที่มีแนวโน้มสูงที่เชื้อก่อโรคที่ก าหนดจะสามารถเข้ามาและแพร่กระจาย 

ในโรงเพาะฟัก ทบทวนความเป็นไปได้ทั้งหมดที่อาจมีการน าเข้าหรือติดเข้ามาซึ่งเชื้อก่อโรคที่ก าหนด 

สู่พื้นที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนแล้วติดเข้ามาภายในฟาร์ม โดยพิจารณาถึงข้อเท็จจริงและข้อมูลทางวิทยาศาตร์ 

ว่าเชื้อก่อโรคที่ก าหนดมีชีวิตได้เป็นเวลานานเท่าไรและมีความทนทานมากน้อยเท่าใดในส่ิงแวดล้อม  

การเคล่ือนย้ายพ่อแม่พันธุ์กุ้ง อาหารธรรมชาติที่เป็นพาหะน าโรคที่ก าหนด คน ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ 

น้ าใช้ น้ าทิ้ง และทางระบายน้ า เกษตรกรควรสืบค้นและทบทวนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

ขั้นตอนหรือเส้นทางดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ 

(2) ระบุจุดวิกฤติท่ีต้องควบคุมของแต่ละขั้นตอนหรือเส้นทางดังกล่าว 

(3) ระบุมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับแต่ละจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม เพื่อลดความเส่ียง

ของการน าเชื้อก่อโรคที่ก าหนดเข้ามาตามข้ันตอนหรือเส้นทางตามข้อ (2) 

(4) จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ และวิธีตรวจประเมินแผนปฏิบัติงาน

ดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้เหมาะสมกับความเป็นจริง

และเป็นปัจจุบัน คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ ประกอบด้วย 

- การด าเนินงานตามมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ การบ ารุงรักษา และการตรวจติดตามในแต่ละมาตรการ 

- การแก้ไขเม่ือการด าเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด 

- การทวนสอบขั้นตอนการด าเนินงาน 

- การจดบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ 

- มีแผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในภาวะฉุกเฉินของฟาร์มผลิตลูกกุ้งปลอดโรค 

- ขั้นตอนการรายงานไปยังกรมประมงเมื่อพบเชื้อก่อโรคที่ก าหนดในฟาร์มหรือพบการตายของกุ้งที่ผิดปกติ 
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ตัวอย่างคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในโรงเพาะฟัก (hatchery-related Standard Operating 

Procedures; SOPs)  

(1) คู่มือส าหรับควบคุมคนที่อาจเป็นตัวน าเชื้อก่อโรค  

คนอาจน าพาเชื้อก่อโรคที่ก าหนดเข้ามาในโรงเพาะฟักได้ ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมและการก าหนด 

คนที่เข้า-ออกโรงเพาะฟัก การฆ่าเชื้อก่อนเข้าไปในโรงเพาะฟัก มีการฝึกอบรมพนักงาน และการจดบันทึกต่างๆ 

เช่น บันทึกการเข้า-ออก ชนิดและปริมาณน้ ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ วัน/เวลาที่เปล่ียนน้ ายาฆ่าเชื้อ 

(2) คู่มือส าหรับวิธีการฆ่าเชื้อภายในโรงเพาะฟัก 

บ่อเล้ียง บ่อเพาะ และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเพาะฟักอาจมีการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคที่ก าหนด 

ดังนั้นจึงต้องมีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี มีการจดบันทึกชนิดและปริมาณสารเคมีหรือน้ ายา

ฆ่าเชื้อที่ใช้ มีการลงชื่อผู้ที่ปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อมีการท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ เช่น การท าความสะอาด

และฆ่าเชื้อบ่อด้วยคลอรีน 100 พีพีเอ็ม นาน 10 นาที ทิ้งไว้ให้แห้งในทุกรอบการผลิต หรือฆ่าเชื้อ

เครื่องมืออุปกรณ์ด้วยการแช่คลอรีน 100 พีพีเอ็ม นาน 10 นาที  

เมื่อมีการตรวจพบว่ามีกุ้งป่วยหรือตาย และพิสูจน์ยืนยันว่าเกิดจากเชื้อก่อโรคที่ก าหนดในโรงเพาะฟัก

ปลอดโรค เกษตรกรต้องด าเนินการควบคุมโรคตามแผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในภาวะ

ฉุกเฉิน ดังนี้ 

(1) มาตรการส าหรับโรงเพาะฟัก 

- ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในโรงเพาะฟัก ยกเว้นในกรณีที่มีความจ าเป็นและต้องได้รับอนุญาต 

จากผู้มีอ านาจหรือผู้จัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และมีบันทึกการเข้า-ออก 

- เพิ่มความเข้มงวดในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าไปในโรงเพาะฟัก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการล้างมือ การเปล่ียนรองเท้า 

และการเปลี่ยนน้ ายาฆ่าเชื้อ                  

- เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมยานพาหนะที่เข้า-ออกฟาร์ม ต้องมีการฆ่าเชื้อโดยเฉพาะอย่างย่ิงที่ล้อรถ 

และการเปลี่ยนน้ ายาฆ่าเชื้อ  

(2) มาตรการส าหรับการปฏิบัติงานภายในฟาร์ม 

-  บุคคลที่ปฏิบัติงานภายในโรงเพาะฟัก เมื่อเข้า-ออกฟาร์ม จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือด้านความปลอดภัย

ทางชีวภาพในภาวะฉุกเฉินอย่างเข้มงวด 

-  มีการตรวจสอบข้อมูลในบ่อพ่อแม่พันธุ์กุ้งป่วย เช่น บันทึกการเคล่ือนย้าย บันทึกอาการกุ้งป่วย  

บันทึกการเปลี่ยนถ่ายน้ า 

- ต้องจัดท ารายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่รับผิดชอบในฟาร์มและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดต่อ

และรายงานได้ทันทีเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน 
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(3) มาตรการควบคุมโรคท่ีก าหนด 

3.1 เมื่อสงสัยว่ามีกุ้งป่วยเป็นโรคที่ก าหนด ให้สังเกตลักษณะอาการเบื้องต้นที่บ่งชี้ว่ากุ้งอาจติดเชื้อก่อโรคที่ก าหนด 

เช่น กินอาหารผิดปกต ิว่ายน้ าผิดปกติ ลอยหัว พบดวงขาวที่เปลือกและตามล าตัว หัวและเหงือกเหลือง เปลือกนิ่ม

และมีบาดแผลตามล าตัว มกีารตายอย่างรวดเร็ว จะต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

- สอบสวนหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาร่วมกับเอกสาร/บันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น บันทึกการเล้ียง

ประจ าวัน บันทึกสุขภาพกุ้งในบ่อที่เป็นปัจจุบัน 

- ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นโรคที่ก าหนด ผู้จัดการฟาร์มหรือผู้จัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพจะต้องแจ้ง

เจ้าหน้าที่กรมประมง/สถาบัน/ศูนย์ ในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ามาสอบสวนโรคและด าเนินการควบคุมโรค 

- จัดท าบันทึกอัตราการตาย 

3.2 ในขณะที่รอผลการสอบสวนโรคจากเจ้าหน้าที่กรมประมง โรงเพาะฟักจะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

- ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่กรมประมง หรือสัตวแพทย์ประจ าฟาร์มในการดูแลโรงเพาะฟักเบื้องต้น 

- ตรวจสอบข้อมูลการเคล่ือนย้ายพ่อแม่พันธุ์กุ้ง หรือกุ้งท่ีเลี้ยงไว้เพื่อท าพันธุ์ ภายใน 14 วันที่ผ่านมา 

- แยกเจ้าหน้าที่ดูแลกุ้งที่ยังไม่ป่วยเป็นการเฉพาะ และไม่ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ร่วมกัน 

- ห้ามเคล่ือนย้ายกุ้งเข้า-ออกฟาร์ม หรือเคลื่อนย้ายระหว่างบ่อ 

- เก็บกุ้งป่วยและกุ้งตายออกจากบ่อ รวมท้ังท าลายกุ้งป่วยและซากกุ้งตามวิธีท่ีก าหนด 

- ห้ามถ่ายน้ าออกจากบ่อที่มีกุ้งป่วยโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

- ตรวจสอบการเข้า-ออกของบุคลากร บุคคลภายนอก และยานพาหนะทันที 

- จ ากัดการเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะ 

3.3 เมื่อได้รับการยืนยันว่ากุ้งป่วยเป็นโรคที่ก าหนด
1
 โรงเพาะฟักจะต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

- ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่กรมประมงอย่างเคร่งครัด  เช่น ปิดบ่อที่พบว่ามีกุ้งป่วย/ตายทันท ี

ท าลายกุ้งป่วยและซากกุ้งตามวิธีที่ก าหนด ฆ่าเชื้อในน้ าและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ่อที่เกิดโรค  

ท าความสะอาดและพักบ่ออย่างน้อย 45 วัน 

- ตรวจสอบบันทึกต่างๆ เพื่อใช้ในการตามสอบ  

- ต้องทบทวนแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย 

ทางชีวภาพที่ได้ทบทวนและปรับปรุงแล้ว 

- ติดป้ายเตือนที่ประตูรั้วทางเข้าฟาร์ม โดยระบุข้อความว่า “ฟาร์มกักกันโรค จ ากัดการเข้า-ออก” 

_______________________________ 

1/
 เม่ือได้รับการยืนยันว่ากุ้งป่วยเป็นโรคท่ีก าหนด ฟาร์มจะต้องแก้ไขและได้รับการตรวจสอบว่าปลอดจากเชื้อก่อโรค 

ท่ีก าหนด 
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3.4 เมื่อพบว่ามีกุ้งป่วย/ตาย แต่ได้รับการยืนยันว่าไม่เป็นโรคที่ก าหนด โรงเพาะฟักต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

- ตรวจและบันทึกสุขภาพกุ้งภายในฟาร์มอย่างต่อเนื่อง สังเกตอาการ ส่งตัวอย่างเพื่อการตรวจวินิจฉัย

และติดตามผล 

- ปิดบ่อที่พบว่ามีกุ้งป่วย/ตาย ท าลายกุ้งป่วยและซากกุ้งตามวิธีที่ก าหนด ฆ่าเชื้อในน้ าและเครื่องมือ

อุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ่อที่เกิดโรค ท าความสะอาดและพักบ่ออย่างน้อย 30 วัน 



มกษ. 7432(G)-2560                                      

 

26 

ภาคผนวก ง 

คุณภาพน้้าที่เหมาะสมต่อการเพาะลูกกุ้งทะเล 

ล้าดับที่ ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วย ค่าที่เหมาะสม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ออกซิเจนละลายน้ า 

ความเค็ม 

อุณหภูมิ 

ความเป็นกรด-เบส 

ความเป็นด่าง 

แอมโมเนียรวม 

ไนไตรท ์

mg/l 

ppt 

°C 

- 

mg/l ของ CaCO3 

mg/l 

mg/l 

>5 

28-33 

28-32 

7.5-8.5 

>100 

<0.4 

<0.2 
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