
 

 

กิจกกรรม ตรวจรับรองสถานะปลอดโรคในลูกกุ้งระยะ PL แบบ Lot by Lot  

หลักการและวัตถุประสงค์ 

 กิจกกรรม ตรวจรับรองสถานะปลอดโรคในลูกกุ้งระยะ PL แบบ Lot by Lot เป็นกิจกรรมเพ่ือด าเนินการควบคุม 

เฝ้าระวังและป้องกันโรคในระดับโรงเพาะฟักและอนุบาล โรงอนุบาลกุ้งจากระยะนอเพลียสเป็นระยะโพสลาวา กิจกรรมนี้

เป้นกิจกรรมที่ด าเนินการตรวจเฝ้าระวังโรค 9 โรคได้แก่ WSSV, IHHNV, YHV, TSV, IMNV, VpAHPND, NHPB, EHP, SHIV 

ในทุกรุ่นการผลิตโพสลาวาของโรงเพาะฟักและอนุบาล โรงอนุบาล ก่อนที่จะมีการขายให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งบ่อดิน 

เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดโรคระหว่างการเพาะเลี้ยงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง  

แผนการด าเนนิการ 

1. ด าเนินกิจกรรมตรวจรับรองสถานะปลอดโรคในลูกกุ้งระยะ PL แบบ Lot by Lot ที่ข้ึนทะเบียนถูกต้องและได้รับ

การรับรองมาตรฐานจากกรมประมง หรือหน่วยรับรองมาตรฐานอื่นท่ีกรมรับรองและต้องเป็นโรงเพาะฟักและ

อนุบาล โรงอนุบาล  

2. ด าเนินการตรวจลูกพันธุ์ระยะโพสลาวาจ านวน 9 โรค ได้แก่ WSSV, IHHNV, YHV, TSV, IMNV, VpAHPND, NHPB, 

EHP, SHIV 

3. ด าเนินการตรวจโรคในลูกพันธุ์กุ้งขาว กุ้งกุลาด าในระยะ P4-P6 ในโรงเพาะฟักและอนุบาล โรงอนุบาลในทุกรุ่นการ

ผลิต 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่างกุ้งระยะ PL ตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ือรับรองสถานะปลอดโรคจะด าเนินการสุ่มลูกกุ้งทุกชุด ที่มี

การผลิตโดยจะสุ่มลูกกุ้งตั้งแต่ระยะ PL 3-4 เป็นต้นไป โดยอาศัยการสุ่มตามหลักการทางระบาดวิทยา โดย จะด าเนินการ

กับโรงเพาะฟักและอนุบาล และโรงอนุบาลที่ได้รับการรับรองกับกรมประมงและหน่วยรับรองอ่ืนที่กรมประมงรับรอง เช่น 

หน่วยงานของห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab) เท่านั้น และต้องเป็นฟาร์มที่ผ่านการตรวจโรคในโครงการ Cleaning 

ของกรมประมงแล้ว ซึ่งสามารถแบ่งประเภทโรงอนุบาลที่จ าหน่ายลูกกุ้งระยะ PL ได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1. โรงอนุบาลที่มีพ่อแม่พันธุ์เองและผลิต PL ขายเอง 

2. โรงอนุบาลที่รับนอเพลียสจากโรงเพาะฟักมาอนุบาลเป็น PL 

 

 

 



 

 

กรณีที่  1   โรงอนุบาลที่มีพ่อแม่พันธุ์เองและผลิต PL ขายเอง 

กรณีที่ 1.1 

ส าหรับโรงอนุบาลที่มีพ่อแม่พันธุ์และผลิตนอเพลียสเองและอนุบาลต่อไปในระยะ PL นั้น จะด าเนินการสุ่มตัวอย่างหลังจาก
การผสมพ่อแม่พันธุ์ในแต่ละชุด (1ชุดการผสมของพ่อแม่พันธุ์จะมีพ่อแม่พันธุ์หลายตัวและให้ไข่และฟักต่อเนื่องและน าไป
แยกอนุบาลจนได้ระยะ PL3-4 จ านวนหลายบ่อ) ให้สุ่มตัวอย่างทุกบ่อ ที่มาจากการผสมพ่อแม่พันธุ์ในรุ่นเดียวกัน นับเป็น 1 

ชุดการผลิต (Lot) (ถ้าจ านวนบ่อมากกว่า 10 บ่อควรใช้หลักการสุ่มบ่อ ให้สามารถเป็นตัวแทนของกุ้งชุดนั้นได้) โดยต้องท า

การให้ code ดังนี้ 

ตัวอย่าง พ่อแม่พันธุ์ 200 ตัวผสมในครั้งเดียว ให้ไข่ต่อเนื่องจ านวน 5 วันดังนี้ (แต่ละโรงเพาะฟักจะมีระยะเวลาการผสมที่
ต่างกันอาจสั้นๆเพียง 2-3 วันหรือนานเป็นสัปดาห์ ต่อการผสม 1 ครั้ง) วันที่เริ่มผสมวันแรกคือวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 

วันที่ 1 (2 พค 62)ไข่ฟักเป็นนอเพลียสและนุบาลเป็น PL  6,000,000 ตัว อนุบาลในบ่อ 1 และ 2 บ่อละ 3,000,000 ตัว  

วันที่ 2 (3 พค 62)ไข่ฟักเป็นนอเพลียสและนุบาลเป็น PL  3,000,000 ตัว อนุบาลในบ่อ 3 จ านวน 3,000,000 ตัว 

วันที่ 3 (4 พค 62)ไข่ฟักเป็นนอเพลียสและนุบาลเป็น PL  8,000,000 ตัว อนุบาลในบ่อ 4 และ 5 บ่อละ 4,000,000 ตัว 

วันที่ 4 (5 พค 62)ไข่ฟักเป็นนอเพลียสและนุบาลเป็น PL  5,000,000 ตัว อนุบาลในบ่อ 6 จ านวน 5,000,000 ตัว 

วันที่ 5 (6 พค 62)ไข่ฟักเป็นนอเพลียสและนุบาลเป็น PL  9,000,000 ตัว อนุบาลในบ่อ 7,8,9 จ านวนบ่อละ 3,000,000 ตัว 

 ดังนั้นการเก็บตัวอย่างจะต้องอยู่ระหว่างวันที่ 17-18 พค เนื่องจากบ่อที่ 1 และบ่อที่ 2 เริ่มฟักวันที่ 2 พค ลูกกุ้งจะ
เข้าระยะ PL 8-9 แล้วและผลการตรวจต้องออกภายในวันที่ 22 พค. เนื่องจากกุ้งจะเริ่มขายได้ที่ PL12  โดยการเก็บ
ตัวอย่างจะต้องเก็บตัวอย่างลูกกุ้งจากทุกบ่อตั้งแต่บ่อ 1-9 และท าการ pool  ตัวอย่างรวมกัน และออกผลโดยการให้ code 
ดังนี้ 0105May2019 หมายถึงการรับรองโรคจะเป็นการรับรองกุ้งที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 1-5 พค19 จ านวน 18,000,000 PL 

กรณี 1.2 

ส าหรับฟาร์มขนาดใหญ่ ทีม่ีการผลิตนอเพลียสตลอดทั้งเดือน ให้พิจารณาจากความต่อเนื่องของการปล่อยลูกพันธุ์จนเต็ม

โซน หรือจ านวนบ่อท่ีมีในฟาร์ม และนัดเข้าสุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั้งโซนหรือบ่อ อาจแบ่งเป็นช่วงได้ 3 ช่วงต่อเดือนเพื่อ

ด าเนินการตรวจและออกผลให้ทันในการขาย PL ที่ได้ขนาดตั่งแต่ ครั้งแรก  

เช่น  ช่วงการรับรองที่ 1 Code : 0110may2019  

การผสมพ่อแม่พันธุ์ตั้งแต่วันที่ 1 ต่อเนื่อง 10 วัน (1-10 พค.) และแบ่งลงในแต่ละโซน รวมทั้งสิ้น XX โซน ให้

ด าเนินการสุ่มตัวอย่างจากทุกโซน ต้ังแต่วันที่ 20-22 พค. และออกผลภายในวันที่ 25 พค เพื่อให้การรับรองและออกผล 

โดยให้ Code 0110may2019  

 



 

 

       ช่วงการรับรองที่ 2 Code : 1120may2019  

การผสมพ่อแม่ตั้งแต่วันที่ 11 ต่อเนื่อง 10 วัน (11-20 พค.) และแบ่งลงในแต่ละโซน รวมทั้งสิ้น XX โซน ให้

ด าเนินการสุ่มตัวอย่างจากทุกโซน ต้ังแต่วันที่ 2 - 4 มิย. และออกผลภายในวันที่ 7 มิย เพ่ือให้การรับรองและออกผล โดยให้ 

Code 1120may2019 

ช่วงการรับรองที่ 3 Code : 2131may2019  

การผสมพ่อแม่ตั้งแต่วันที่ 21 ต่อเนื่อง 10 วัน (21-31 พค.) และแบ่งลงในแต่ละโซน รวมทั้งสิ้น XX โซน ให้

ด าเนินการสุ่มตัวอย่างจากทุกโซน ต้ังแต่วันที่ 12-14 มิย. และออกผลภายในวันที่ 17 มิย เพื่อให้การรับรองและออกผล โดย

ให้ Code 2131may2019 

กรณีที่  2   โรงอนุบาลที่รับนอเพลียสจากโรงเพาะฟักมาอนุบาลเป็น PL 

2.1 กรณีที่รับนอเพลียสมาจากโรงเพาะโรงเดียวครั้งเดียวต่อรอบการผลิตและลงนอเพลียสครั้งเดียวจนเต็ม

ฟาร์ม : กรณีนี้จะเก็บตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง/รอบการผลิต 

ตัวอย่างเช่น 

โรงอนุบาล ก รับนอเพลียสจากโรงเพาะ A จ านวนรวม 20 ล้านตัวโดยลงนอเพลียสรอบเดียวคือวันที่ 1 พค  

กรณีนี้จะเก็บตัวอย่างครั้งเดียวต่อรอบการผลิต โดยเก็บตัวอย่างในวันที่ 12-13 พฤษภาคมและออกผลภายใน

วันที่ 16 พค. code : 01May2019A 

 

2.2 กรณีที่รับนอเพลียสมาจากโรงเพาะโรงเดียวต่อรอบแต่ลงนอเพลียสต่อเนื่องหลายวันจนเต็มฟาร์ม : กรณีนี้

จะเก็บตัวอย่าง 1 ตัวอย่าง/รอบการผลิต 

ตัวอย่างเช่น 

โรงอนุบาล ก รับนอเพลียสจากโรงเพาะ A จ านวนรวม 20 ล้านตัวทะยอยลงแต่ละบ่อจนเต็มพ้ืนที่ฟาร์มใน

เวลาต่อเนื่อง 3-4 วัน (1-4 พค 62)  

กรณีนี้จะเก็บตัวอย่างครั้งเดียวต่อรอบการผลิต โดยเก็บตัวอย่างในวันที่ 16-17 พฤษภาคม และออกผลภายใน

วันที่ 20 พค. เนื่องจากกุ้งที่ลงวันแรกจะมีอายุประมาณ PL12 ซึ่งเป็นขนาดที่ขายในท้องตลาด code : 

0104May2019A 

 

2.3 กรณีที่รับนอเพลียสมาจากโรงเพาะหลายโรงในรอบการผลิตและลงนอเพลียสครั้งเดียวจนเต็มฟาร์ม : 

กรณีนี้จะเก็บตัวอย่างเท่ากับจ านวนโรงเพาะท่ีมาของนอเพลียส/รอบการผลิต 

ตัวอย่างเช่น 



 

 

โรงอนุบาล ก รับนอเพลียสจากโรงเพาะ A จ านวนรวม 20 ล้านตัว และโรงเพาะ B จ านวน 20 ล้านตัว และ

โรงเพาะ C จ านวน 20 ล้านตัว ในวันเดียวกัน (1 พค 62)  

กรณีนี้จะเก็บตัวอย่างนอเพลียส 3 ตัวอย่างจากแต่ละโรงเพาะฟัก โดยจะเก็บตัวอย่างในวันที่ 12-13 

พฤษภาคม และออกผลภายในวันที่ 16 พค. code: 01May2019A, 01May2019B, 01May2019C 

 

2.4 กรณีที่รับนอเพลียสมาจากโรงเพาะหลายโรงในรอบการผลิตและทะยอยลงนอเพลียสต่อเนื่องจนเต็ม

ฟาร์ม : กรณีนี้จะเก็บตัวอย่างเท่ากับจ านวนโรงเพาะท่ีมาของนอเพลียส/รอบการผลิต  

ตัวอย่างเช่น 

- โรงอนุบาล ก รับนอเพลียสจากโรงเพาะ A จ านวนรวม 20 ล้านตัวทะยอยลงแต่ละบ่อจนใช้เวลาต่อเนื่อง 

4 วัน (1- 4 พค 62) กรณีนี้จะเก็บตัวอย่างจากโรงเพาะฟัก A ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม และออกผล

ภายในวันที่ 20 พค. code : 0104May2019A 

- โรงอนุบาล ก รับนอเพลียสจากโรงเพาะ B จ านวนรวม 20 ล้านตัวทะยอยลงแต่ละบ่อใช้เวลาต่อเนื่อง 3 

วัน (3-5 พค 62) กรณีนี้จะเก็บตัวอย่างจากโรงเพาะฟัก B ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม และออกผลภายใน

วันที่ 21 พค. code : 0305May2019B 

- โรงอนุบาล ก รับนอเพลียสจากโรงเพาะ C จ านวนรวม 30 ล้านตัว ทะยอยลงแต่ละบ่อใช้เวลาต่อเนื่อง 3 

วัน (5-7พค 62) กรณีนี้จะเก็บตัวอย่างจากโรงเพาะฟัก A ในวันที่ 19-20 พฤษภาคม และออกผลภายใน

วันที่ 23 พค. code : 0507May2019C 

** ในกรณีเจ้าหน้าที่สามารถเข้าเก็บตัวอย่างนอเพลียสที่มาจากของโรงเพาะฟัก A และ B ของฟาร์มอนุบาล ก 

ได้ พร้อมกันคือวันที่ 17 พค และเข้าไปเก็บนอเพลียสจากฟาร์ม C อีกทีในวันที่ 19 พค เป็นต้น 

หมายเหตุ 

1. ชนิดเชื้อก่อโรคที่ก าหนดจ านวน 9 ชนิด ได้แก่ WSSV, IHHNV, YHV, TSV, IMNV, VpAHPND, NHPB, EHP, 

SHIV 

2. จ านวนตัวอย่างที่สุ่มเก็บเพ่ือตรวจเชื้อที่ก าหนดของแต่ละฟาร์มจะข้ึนอยู่กับรูปแบบการผลิตของแต่ละฟาร์ม

ตามท่ีกล่าวไว้ข้างต้น   

3. ฟาร์มที่ตรวจไม่พบเชื้อที่ก าหนดทุกชนิดเชื้อจะถูกน าชื่อข้ึนบัญชีฟาร์มที่มีสถานะปลอดโรค  (White list)  

4. ฟาร์มที่ขึ้น white list จะต้องจัดส่งแผนการผลิตให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทุกเดือนเพื่อวางแผนการ

สุ่มตัวอย่าง การตรวจรับรอง Lot by Lot จะเป็นการตรวจรับรองเพ่ือน ามาใช้แทนการ walk in ตรวจลูกกุ้ง

ก่อนลงปล่อย  

5. หากมีการตรวจพบโรคท่ีกรมประมงจะด าเนินการถอดชื่อออกจาก White List และจะน าชื่อขึ้นอีกครั้งเมื่อโรง

อนุบาลหรือโรงเพาะฟักนั้นด าเนินการก าจัดเชื้อและปลอดจากโรคตามท่ีกรมประมงก าหนดเรียบร้อยแล้ว 



 

 

วิธีการตรวจโรค 

โรค วิธี 

WSSV Nested PCR or qPCR 
IHHNV Nested PCR or qPCR 
YHV Nested PCR or qPCR 
TSV Nested PCR or qPCR 
IMNV Nested PCR or qPCR 
VpAHPND Nested PCR or qPCR 
NHPB Nested PCR or qPCR 
EHP Nested PCR   
SHIV Nested PCR or qPCR 

 

หน่วยงานและพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ (ตามที่ตั้งของโรงเพาะฟัก) 

ล าดับ พ้ืนที่รับผิดชอบ หน่วยเก็บตัวอย่าง หน่วยวิเคราะห์ 
1 ตราด สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัด

ตราด 
สถานีวิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัด
ตราด 

2 จันทบุรี (อ.ท่าใหม่, อ.นายายอาม) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ 

3 จันทบุรี (ยกเว้น อ.ท่าใหม,่อ.นายาย
อาม) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งจันทบุร ี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่งจันทบุร ี

4 ระยอง 
 
ชลบุร ี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งระยอง 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสตัว์
น้ าชลบุร ี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่งระยอง 
 

5 ฉะเชิงเทรา,นครนายก,ปราจีนบุร ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 

6 กรุงเทพมหานคร,สมุทรสาคร 
 
เพชรบุรี,ราชบรุี,สมุทรสงคราม 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง เขต2 (สมุทรสาคร) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งเพชรบุร ี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่ง เขต2 (สมุทรสาคร) 

7 ประจวบครีีขันธ ์
 
ชุมพร 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งประจวบครีีขันธ ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทย
ตอนกลาง (ชุมพร) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่งประจวบคีรีขันธ ์

8 สุราษฎร์ธาน ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่ง เขต 3 (สุราษฎร์ธานี) 



 

 

ล าดับ พ้ืนที่รับผิดชอบ หน่วยเก็บตัวอย่าง หน่วยวิเคราะห์ 
9 นครศรีธรรมราช ศูนย์ปากพนัง ฯ อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ ศูนย์ปากพนัง ฯ อันเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิ
10 นครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า

นครศรีธรรมราช 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า
นครศรีธรรมราช 

 11 สงขลา (ทุกอ าเภอ ยกเว้น อ.ระโนด) ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ าสงขลา  ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ าสงขลา  
12 สงขลา (อ.ระโนด) ศูนย์วิจัยและพัฒนาปรมงอ่าวไทยตอนล่าง 

(สงขลา) 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาปรมงอ่าวไทย
ตอนล่าง (สงขลา) 

13 พัทลุง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่ง เขต 6 (สงขลา) 

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ าสงขลา 

14 สตูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามัน
ตอนล่าง (สตลู) 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามัน
ตอนล่าง (สตลู) 

15 ปัตตาน ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งปัตตาน ี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่งปัตตาน ี

16 
 

นราธิวาส ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งนราธิวาส 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่งนราธิวาส 

17 พังงา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งพังงา 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่งพังงา 

18 กระบี ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งกระบี ่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่งกระบี ่

19 ภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ชายฝั่งภูเก็ต 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าชายฝั่งภูเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Flow Chart 

ตรวจสอบรายชื่อโรงเพาะฟักอนุบาลที่ผ่านการตรวจคัดกรองโรค (White List) 

 

แจ้งผู้ประกอบการให้จัดส่งแผนการผลิตทุกเดือนเพ่ือวางแผนการเข้าเก็บตัวอย่าง  

 

เก็บตัวอย่างทุกรุ่นการผลิต โดย สุ่มลูกพันธุ์ระยะ PL4-6  150 ตัว/รุ่นการผลิต รวม 50 ตัวเป็น 1 ตย. (3ตย/ฟาร์ม) 

ตรวจ 9 เชื้อ WSSV, IHHNV, YHV, TSV, IMNV, VpAHPND, NHPB, EHP, SHIV  

 

รายงานผลการตรวจเข้าระบบ Application Loy by Lot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: ระบบถูกออกแบบให้เอาชื่อฟาร์มที่ถูกตรวจพบโรคออกจาก list โดยอัตโนมัติหลังจากมีการลงข้อมูลการตรวจ
โรค และจะน าขึ้นอีกครั้งเมื่อผ่านการตรวจโรค ดังนั้นการคีย์ผลการตรวจจะมีความส าคัญอย่างยิ่ง 

 



 

 

การจัดการเชื้อ EHP ในโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเล 
 

รวบรวมโดย ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น ้าสงขลา กรมประมง 
 

 
 ข้อมูลเบื้องต้นของเชื้อ EHP 
 EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) เป็นเชื้อปรสิตที่พบการติดเชื้อในกุ้งทะเล ทั้งกุ้งกุลาด าและกุ้งขาวแวน
นาไม สามารถติดเชื้อท้ังลูกกุ้งในโรงเพาะฟักและอนุบาลและกุ้งเลี้ยงในบ่อดิน อวัยวะเป้าหมายของเชื้อคือบริเวณตับและตับ
อ่อน ก่อให้เกิดโรค Hepatopancreatic microsporidiosis (HPM) กรณีมีปริมาณเชื้อสูงอาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
กุ้งได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบการเลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับสารอินทรีย์ กรณีระบบการเลี้ยงที่มีสารอินทรีย์สูงจะมีผลเร่งให้เชื้อมีกา ร
แบ่งตัวมากข้ึนซึ่งเป็นสาเหตุให้กุ้งโตช้า กรณีระบบการเลี้ยงที่สารอินทรีย์น้อย อาจไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง 
นอกจากสารอินทรีย์ ปัจจัยอื่นที่กระตุ้นให้เชื้อแบ่งตัวคือความหนาแน่นของการเลี้ยงที่สูงเกินไป 

EHP สามารถสร้างสปอร์ขนาดเล็ก 1.1 ± 0.2 x 0.6-0.7 ± 0.1 ไมครอน ผนังสปอร์มีองค์ประกอบของสารไคติน มี
ความหนา ทนต่อการท าลายโดยสารเคมีต่างๆ การติดเชื้อในตัวกุ้งจึงยากต่อการใช้ยาหรือสารเคมีในการก าจัดเชื้อ    

การถ่ายทอดเชื้อผ่านการกินสปอร์ของเชื้อ โดยมีขั้นตอนการยิงโพลาร์ทิว (Polar tube) ท าให้มีการถ่ายเชื้อจาก
สปอร์ออกไปภายนอก การยับยั้งไม่ให้เชื้อยิงสปอร์สามารถหยุดการถ่ายทอดเชื้อได้  สารที่ยับยั้งการยิงสปอร์ได้ดีคือด่าง
ทับทิมและคลอรีน 

การตรวจวินิจฉัย โดยใช้เทคนิค nested PCR หรือ Lamp PCR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการยิงสปอรข์องเชื้อ EHP ซ่ึงเป็น ขั้นตอน
หนึ่งในการถ่ายทอดเชื้อ 

(ภาพ Aquaculture 490 (2018): 156-161) 

ภาพแสดงลักษณะของสปอร์ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอน  

(ภาพ Tim Flegel) 
 



 

 

 
 แนวทางการด าเนินการเมื่อตรวจพบเชื้อในโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเล  
1. เมื่อมีการตรวจพบเชื้อ EHP ในลูกกุ้งทะเล ต้องตรวจสอบย้อนกลับถึงสาเหตุที่มาของเชื้อซึ่งอาจมีหลายสาเหตุ 

 อาจติดมาจากพ่อแม่พันธุ์กุ้งทะเล  ควรตรวจเชื้อ EHP ในตับหรือข้ีกุ้งพ่อแม่พันธุ์  

 อาจติดมากับอาหารสด  ควรตรวจเชื้อ EHP ในอาหารสด 

 อาจติดมาจากนอเพลียส  ควรตรวจเชื้อ EHP ในนอเพลียส  
   กรณีไม่พบการติดเชื้อจากทั้ง 3 แหล่ง ต้องตรวจสอบระบบการเลี้ยงและน้ าที่ใช้เลี้ยง  
 
 
2. กรณีมีการติดเชื้อในตัวลูกกุ้งทะเล ให้ใช้วิธีการถ่ายน้ าเพ่ือลดเชื้อในตัวเนื่องจากไม่มีสารหรือยาที่สามารถฆ่าเชื้อได้ ซึ่ง

น้ าที่ใช้ควรเป็นน้ าที่ฆ่าเชื้อด้วยด่างทับทิม 15 พีพีเอ็ม (15 กรัม/น้ า 1 ตัน) หรือ คลอรีน       10-40 พีพีเอ็ม (10-40 
กรัม/น้ า 1 ตัน)   

     จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการ มีสารหลายชนิดที่ยับยั้งการยิงสปอร์ของเชื้อ EHP ได้แก่  
1) ด่างทับทิม 15 พีพีเอ็ม 15 นาที หรือ 5 พีพีเอ็ม  24 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) คลอรีน 40 พีพีเอ็ม (65% active chlorine) 15 นาที หรือ 10 พีพีเอ็ม 24 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

3. กรณโีรงเพาะฟักที่ต้องใช้อาหารสดควรแช่แข็งที่ -20  องศาเซลเซียส 24 ชั่วโมงก่อนให้กุ้งกิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.  การฆ่าเชื้อบ่อคอนกรีตหรือบ่อปูน 
1) ใช้โซดาไฟ (NaOH) ผสมน้ ายาทีโพล ในสัดส่วน 1% : 0.1 % สเปรย์พื้นผิว 2.5 ลิตร/ตารางเมตร ทิ้งไว้อย่าง
น้อย 3 ชั่วโมง ล้างออกด้วยน้ าสะอาด  
2) ใช้ด่างทับทิมหรือคลอรีน  

     2.1 ด่างทับทิม 5 กรัม/น้ า 1 ตัน นาน  24 ชั่วโมง หรือ 15 กรัม/น้ า 1 ตัน นาน 15 นาที 
     2.2 คลอรีน (65% active) 10 กรัม/น้ า 1 ตัน นาน 24 ชั่วโมง หรือ 40 กรัม/น้ า 1 ตัน นาน    
                       15 นาที 
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