
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ของโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเล 

จ าเริญศรี ถาวรสุวรรณ 

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น  าสงขลา  

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น  า กรมประมง 

11 มิถุนายน 2562  
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ฟัก 

รูปแบบการผลิตลูกกุ้งของประเทศไทย  

โรงเพาะ (Hatchery) 

• รับพ่อแม่พันธุ์ ผลิตลูกกุ้งระยะนอเพลียส 
ขายลูกกุ้งระยะนอเพลียส 

โรงเพาะและอนุบาล (Hatchery & Nursery) 

• รับพ่อแม่พันธุ์ ผลิตลูกกุ้งระยะนอเพลียส

อนุบาล ขายลูกกุ้งระยะวัยอ่อน (Pl) 
 

โรงอนุบาล (Nursery) 

• รับลูกกุ้งระยะนอเพลียสอนุบาล ขายลูกกุ้ง
ระยะวัยอ่อน (Pl) 
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ฟัก 

มาตรฐานโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเลในประเทศไทย 

มาตรฐาน จ านวนข้อก าหนด ขอบข่าย 
1. มาตรฐานจเีอพี  
(GAP/Good Aquaculture Practice) 

7 รับรองระบบการเพาะพันธุ์และ/หรอือนุบาลลูกกุ้ง
ทะเล เน้นการผลิตกุ้งทะเลให้มีคุณภาพปลอดภัยต่อ
ผู้บรโิภค ท าให้ถูกสุขลักษณะที่ดีของฟาร์มเลี ยงกุ้ง
ทะเล ป้องกันการใช้ยา และสารเคมีในการเลี ยงไม่ให้
มีสารตกค้างในเนื อกุ้ง 

2. มาตรฐานซีโอซี  
(Code of Conduct)  

11 รับรองระบบการเพาะพันธุ์และ/หรอือนุบาลลูกกุ้ง
ทะเล โดยเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับ
อุตสาหกรรมการเพาะเลี ยงกุ้งทะเลอย่างย่ังยืนตลอด
สายการผลิตจากฟาร์มถึงโรงงานแปรรูป เพื่อพัฒนา
ให้ได้กุ้งคณุภาพมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

3. การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น  าที่ดี
ส าหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล 
(มกษ. 7422-2561 (เดิม มกษ.7422-
2553)) 

12 รับรองระบบการเพาะพันธุ์และ/หรอือนุบาลลูกกุ้ง
ทะเล โดยค านึงถึงสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ ความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

4. การปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น  าที่ดี
ส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุง้ขาวแวนนาไมปลอด
โรค (มกษ. 7432-2558) 

7 รับรองระบบการผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอ
เพลียส (nauplius) ปลอดจากโรคที่ก าหนด 

หลกั สตูรการควบคมุการผลิตลกูพนัธุ์กุ้ งให้คณุภาพและปลอดโรค 11/06/62 3 



ฟัก 

ที่มาของโครงการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ 

 โรงเพาะฟักและอนุบาลเป็นต้นน  าของสายการผลิตกุ้ง  
 คุณภาพลูกกุ้งจากโรงเพาะและโรงอนุบาลส่งผลต่อการเลี ยงในบอ่ดิน 
 การส่งตรวจห้องปฏิบัติการ เป็นแนวทางในการคัดกรองลูกกุ้งคุณภาพ  
 ปัญหาที่พบ  

1. มีการส่งลูกกุ้งตรวจซ  าซ้อน  
2. ลูกกุ้งที่ฟาร์มเลี ยงได้ไม่ใช่ชุดที่น ามาตรวจ  
3. โรงเพาะขึ นทะเบียน 1 โรง แต่มีสถานที่ผลิตลูกกุ้งจริงหลายที่ 
4. มีฟาร์มที่ไม่อยู่ในระบบจ านวนมาก   
5. ปัญหาจากผลตรวจของห้องปฏิบัติการ 

1. ผลการตรวจระหว่างห้องปฎิบัติการที่แตกต่างกัน 
2. การลงผลในใบรายงานไม่สอดคลอ้งกับผลตรวจจริง 

ตรวจรับรองลูกกุ้งให้โรงเพาะและอนุบาลเพื่อลดตัวอย่าง walk in  
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ฟัก 

โครงการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ 

ตรวจรับรองลูกกุ้งให้โรงเพาะและ
อนุบาลเพื่อลดตวัอย่าง walk in  

การตรวจ Cleaning โรงเพาะและอนุบาลกุ้งทะเลและกุ้งก้ามกราม  
และส ารวจระบบ Biosecurity  

ปัญหาโรคติดเชื อที่ส าคัญ  

วางมาตรการในการแก้ไขโดยใช้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ลูกกุ้งเข้าโครงการ คชก. 
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ชนิดเชื อโรคก่อโรคท่ีตรวจเฝ้าระวัง 

 กุ้งทะเล และเพรียง ตรวจ 8 ชนิดเชื อ ได้แก่ 
o DNA virus  : WSSV, IHHNV, SHIV 
o RNA virus  : YHV, TSV, IMNV 
o Bacteria   : AHPND 
o Parasite    : EHP 

 กุ้งก้ามกราม ตรวจ 6 ชนิดเชื อ ได้แก่ 
o DNA virus  : WSSV, IHHNV, SHIV 
o RNA virus  : TSV, MrNV, XSV 
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ชนิดตัวอย่าง ตัวอย่าง ชนิดเชื อ 

กุ้งทะเล ขาว่ายน ้าพ่อแม่พันธุ์  WSSV, IHHNV, SHIV, YHV, TSV, IMNV 

ขี กุ้งพ่อแม่พันธุ์  VpAHPND, EHP 

นอเพลียส WSSV, IHHNV, SHIV, YHV, TSV, IMNV. 
VpAHPND, EHP 

PL WSSV, IHHNV, SHIV, YHV, TSV, IMNV. 
VpAHPND, EHP 

กุ้งก้ามกราม ขาว่ายน ้าพ่อแม่พันธุ์   WSSV, IHHNV, SHIV, TSV, MrNV, XSV 

นอเพลียส WSSV, IHHNV, SHIV, TSV, MrNV, XSV 

PL WSSV, IHHNV, SHIV, TSV, MrNV, XSV 

เพรียง เก็บทั งตัว/ตัดชิ นส่วน WSSV, IHHNV, SHIV, YHV, TSV, IMNV. 
VpAHPND, EHP 

ชนิดเชื อที่ตรวจเฝ้าระวังโรค 
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แนวทางการด าเนินงานของการ Cleaning  
โรงเพาะฟักและอนุบาล 
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ผลการตรวจ Cleaning โรงเพาะฟักและอนุบาล 

รายการ จ านวน % 
ฟาร์มทั งหมดที่ตรวจ 260 
ฟาร์มที่ไม่พบโรค 158 60.8 
ฟาร์มที่พบโรคอย่างน้อย 1 โรค 102 39.2 

ชนิดเชื อ ความชุก (% ) 
EHP 17.69 
WSSV 13.46 
VpAHPND  3.08 
IHHNV 1.54 
WSSV & EHP 1.92 
IHHNV & EHP 0.77 

WSSV & VpAHPND  0.77 
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ผลการตรวจ Cleaning โรงเพาะฟักและอนุบาล 

ชนิดตัวอย่าง  
จ านวนตัวอย่างที่

ตรวจ  

การตรวจพบเชื อ (%)  

 WSSV   IHHNV    SHIV   YHV   TSV   IMNV   EHP   VpAHPND   

พ่อแม่พันธุ์  522 2.3 2.3 0 0 0 0 nd  nd  

ขี กุ้ง  159 nd  nd  nd  nd  nd  nd  18.9 6.0 

นอเพลียส  108 0.9 0 0 0 0 0 0 0 

PL  1138 7.8 1.8 0 0 0 0 15.4 0.2 

อาหารสด  127 3.1 0 0 0 0 0 1.6 0.8 
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ผลการตรวจเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเลโดยกรมประมง 

ผลการตรวจเชื อก่อโรคในตัวอย่างนอเพลียสกุ้งขาว 
จากการเฝ้าระวังเชงิรับ (Walk in) ระหว่างเดือน 

ตุลาคม - ธันวาคม 2561 

ผลการตรวจเชื อก่อโรคในตัวอย่างนอเพลียสกุ้งขาว 
จากการเฝ้าระวังเชงิรับ (Walk in) ระหว่างเดือน 

มกราคม - มีนาคม 2562 

ชนิดเชื อ 
จ านวน ตย. 
ที่ตรวจ 

จ านวน ตย. 
ที่พบเชื อ 

% ที่พบเชื อ ชนิดเชื อ 
จ านวน ตย. 
ที่ตรวจ 

จ านวน ตย. 
ที่พบเชื อ 

% ที่พบเชื อ 

EHP 23 1 4.35 EHP 19 2 10.53 

AHPND 25 0 0.00 AHPND 23 0 0.00 

WSSV 26 0 0.00 WSSV 17 0 0.00 

YHV 21 0 0.00 YHV 15 0 0.00 

IHHNV 13 0 0.00 IHHNV 8 0 0.00 

TSV 10 0 0.00 TSV 6 0 0.00 

IMNV 1 0 0.00 IMNV 3 0 0.00 



ผลการตรวจเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเลโดยกรมประมง 

ผลการตรวจเชื อก่อโรคในตัวอย่างลูกกุ้งขาว
จากการเฝ้าระวังเชิงรับ (Walk in) ระหว่าง

เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561 

ผลการตรวจเชื อก่อโรคในตัวอย่างลูกกุ้งขาว
จากการเฝ้าระวังเชิงรับ (Walk in) ระหว่าง

เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 

ชนิดเชื อ 
จ านวน 
ตย. ที่
ตรวจ 

จ านวน 
ตย. ที่พบ

เชื อ 

% ที่พบ
เชื อ 

ชนิดเชื อ 
จ านวน 
ตย. ที่
ตรวจ 

จ านวน 
ตย. ที่พบ

เชื อ 

% ที่พบ
เชื อ 

EHP 1159 183 15.79 EHP 1248 114 9.13 
AHPND 1497 11 0.73 AHPND 1270 3 0.24 
IHHNV 673 4 0.59 IHHNV 775 16 2.06 
WSSV 1421 3 0.21 WSSV 1281 4 0.31 
NHPB 87 0 0.00 NHPB 30 0 0.00 
YHV 665 0 0.00 YHV 573 0 0.00 
TSV 215 0 0.00 TSV 91 0 0.00 
IMNV 106 0 0.00 IMNV 38 0 0.00 



ผลการตรวจเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเลโดยกรมประมง 

ผลการตรวจเชื อก่อโรคในตัวอย่าง กุ้งขาว 
จากการเฝ้าระวังเชิงรับ  (Walk in) 

ระหว่างเดือน ตลุาคม - ธันวาคม 2561 

ผลการตรวจเชื อก่อโรคในตัวอย่าง กุ้งขาว 
จากการเฝ้าระวังเชิงรับ   (Walk in) 

ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 

ชนิดเชื อ 
จ านวน 
ตย. ที่
ตรวจ 

จ านวน 
ตย. ที่พบ

เชื อ 

% ที่พบ
เชื อ 

ชนิดเชื อ 
จ านวน 
ตย. ที่
ตรวจ 

จ านวน 
ตย. ที่พบ

เชื อ 

% ที่พบ
เชื อ 

EHP 759 275 36.23 EHP 1091 373 34.19 
AHPND 1551 170 10.96 AHPND 1628 128 7.86 
WSSV 900 29 3.22 WSSV 996 54 5.42 
YHV 310 7 2.26 YHV 366 1 0.27 
IHHNV 356 4 1.12 IHHNV 591 0 0.00 
TSV 232 0 0.00 TSV 316 0 0.00 



ผลการตรวจเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเลโดยกรมประมง 

ผลการตรวจเชื อก่อโรคในตัวอย่างพ่อแมกุ่้งขาว จาก
การเฝา้ระวงัเชงิรับ (Walk in) ระหว่างเดือน 

ตุลาคม - ธันวาคม 2561 

ผลการตรวจเชื อก่อโรคในตัวอย่างพ่อแมกุ่้งขาว จาก
การเฝา้ระวงัเชงิรับ (Walk in) ระหว่างเดือน 

มกราคม - มีนาคม 2562 

ชนิดเชื อ 
จ านวน ตย. 
ที่ตรวจ 

จ านวน ตย. 
ที่พบเชื อ 

% ที่พบเชื อ ชนิดเชื อ 
จ านวน ตย. 
ที่ตรวจ 

จ านวน ตย. 
ที่พบเชื อ 

% ที่พบเชื อ 

EHP 0 0 0.00 EHP 29 6 20.69 

AHPND 0 0 0.00 AHPND 19 0 0.00 

NHPB 1 0 0.00 NHPB 0 0 0.00 

WSSV 2 0 0.00 WSSV 27 0 0.00 

YHV 2 0 0.00 YHV 14 0 0.00 

IHHNV 2 0 0.00 IHHNV 27 0 0.00 

TSV 2 0 0.00 TSV 19 0 0.00 

IMNV 2 0 0.00 IMNV 14 0 0.00 



ผลการตรวจเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเลโดยกรมประมง 

ผลการตรวจเชื อก่อโรคในตัวอย่างลูกกุ้ง
กุลาด าจากการเฝ้าระวังเชิงรับ (Walk in) 
ระหว่างเดือน ตลุาคม - ธันวาคม 2561 

ผลการตรวจเชื อก่อโรคในตัวอย่างลูกกุ้ง
กุลาด าจากการเฝ้าระวังเชิงรับ (Walk in) 
ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 

ชนิดเชื อ 
จ านวน 
ตย. ที่
ตรวจ 

จ านวน 
ตย. ที่พบ

เชื อ 

% ที่พบ
เชื อ 

ชนิดเชื อ 
จ านวน 
ตย. ที่
ตรวจ 

จ านวน 
ตย. ที่พบ

เชื อ 

% ที่พบ
เชื อ 

EHP 414 123 29.71 EHP 217 56 25.81 
AHPND 603 4 0.66 AHPND 262 0 0.00 
WSSV 554 4 0.72 WSSV 208 0 0.00 
YHV 131 0 0.00 YHV 52 0 0.00 
IHHNV 537 35 6.52 IHHNV 222 30 13.51 
TSV 91 0 0.00 TSV 16 0 0.00 
IMNV 103 0 0.00 IMNV 15 0 0.00 



ผลการตรวจเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเลโดยกรมประมง 

ผลการตรวจเชื อก่อโรคในตัวอย่างกุ้งกุลาด า
จากการเฝ้าระวังเชิงรับ (Walk in) 

ระหว่างเดือน ตลุาคม - ธันวาคม 2561 

ผลการตรวจเชื อก่อโรคในตัวอย่างกุ้งกุลาด า
จากการเฝ้าระวังเชิงรับ (Walk in) ระหว่าง

เดือน มกราคม - มีนาคม 2562 

ชนิดเชื อ 
จ านวน 
ตย. ที่
ตรวจ 

จ านวน 
ตย. ที่พบ

เชื อ 

% ที่พบ
เชื อ 

ชนิดเชื อ 
จ านวน 
ตย. ที่
ตรวจ 

จ านวน 
ตย. ที่พบ

เชื อ 

% ที่พบ
เชื อ 

EHP 83 14 16.87 EHP 38 9 23.68 
AHPND 320 22 6.88 AHPND 289 15 5.19 
WSSV 83 10 12.05 WSSV 102 3 2.94 
YHV 55 0 0.00 YHV 79 0 0.00 
IHHNV 112 10 8.93 IHHNV 146 16 10.96 
TSV 39 0 0.00 TSV 78 0 0.00 
IMNV 42 0 0.00 IMNV 75 0 0.00 



ผลการตรวจ Cleaning โรงเพาะฟักและอนุบาล 
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ผลการส ารวจ Biosecurity โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเล 

B1 การเลือกใช้ลูกพันธุป์ลอดโรคและมเีอกสารผลการตรวจ  4 
B2 
 

การควบคุมการเขา้ออกและการเคลื่อนย้ายของกุ้งภายในฟารม์ เช่น จดบันทึกการ
เคลื่อนย้ายกุง้ หรือเก็บเอกสาร จสน.  

3 
 

B3 แนวรั วโดยรอบเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกและสัตว์พาหะเข้ามาในฟารม์  6 

B4 การก าจัดเชื อโรคที่อาจติดมากับยานพาหนะ  13 

B5 ระบบควบคุมสุขอนามัยของผู้เข้าเยี่ยมฟาร์มและผู้ปฏิบัติงานในฟารม์  11 
B6 
 

การเตรียมน  าก่อนใช้ โดยใช้น  าที่สะอาดและผ่านการก าจัดเชื อด้วยสารฆา่เชื อก่อน
น าไปใช ้ 

1 
 

B7 การท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ทุกครั ง  2 

B8 การตรวจวินิจฉัยโรคและบันทึกผล 5 

B9 การป้องกันสัตว์ทีเ่ป็นพาหะของโรค เช่น ปู นก เป็นต้น ไม่ให้เข้าในบ่อเลี ยง 7 

B10 การก าจัดเชื อในน  าด้วยสารฆา่เชื อก่อนปล่อยออกภายนอกฟาร์ม  8 

B11 การฝึกอบรมดา้น biosecurity ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  12 

B12 มาตรการควบคุมและป้องกันโรคบนพื นฐานของการประเมินความเสี่ยง  9 

B13 แผนฉุกเฉินรองรับกรณเีกิดโรคระบาด 10 
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ผลการส ารวจ Biosecurity โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเล 
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มีการปฏิบัติ ไม่มีการปฏิบัต ิ NA 
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การส ารวจ Biosecurity โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเลขของ
ประเทศอินเดีย 
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เชื อที่ตรวจพบจากโครงการ cleaning 

ปรสิต 

แบคทีเรีย 

ไวรัส 

เชื อ EHP   

 ติดเชื อเฉพาะท่ี : ตับและตับอ่อน 

เชื อแบคทีเรียVpAHPND  
 ติดเชื อเฉพาะท่ี : กระเพาะอาหาร & ตับและตับออ่น   

เชื อไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) และเชื อไอเอช
เอชเอ็นวี (IHHNV) 
 ติดเชื อทั งระบบ (Systemic infection)  
 ถ่ายทอดผ่านระบบเลือด 
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แนวทางการด าเนินการกรณีตรวจพบเชื อไวรัส 

1. ไม่เคลื่อนย้ายกุ้งออกจากสถานประกอบการ 
2. ก าจัดกุ้งที่เป็นโรคหรือเป็นพาหะของโรค โดยใช้วิธีการเผาท าลายหรือฝัง และฆ่าเชื อบ่อและน  า 

รวมทั งอุปกรณ์ทั งหมดที่มีโอกาสสัมผัสกับกุ้งที่เป็นโรคหรือพาหะของโรคด้วยคลอรีน 200 
ppm หรือหากใช้สารประกอบคลอรีนที่มีสารออกฤทธิ์ร้อยละ 65 ต้องใช้อัตราส่วน 308 กรัม
ต่อน  า 1 ตัน แช่ทิ งไว้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง แล้วล้างบ่อและอุปกรณ์ดังกล่าวให้สะอาด ตากให้
แห้ง พร้อมทั งท าความสะอาดระบบให้อากาศในสถานประกอบการ เช่น สายออกซิเจน หัว
ทราย ด้วยน  ายาฆา่เชื อ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมประมงในพื นที่
ล่วงหน้า เพื่อที่เจา้หน้าที่จะเข้ามาเป็นพยานบุคคลในการด าเนินการและจดบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน 

3. การเคลื่อนย้ายกุ้งเข้ามาใหม่ในสถานประกอบการ ให้มาจากแหล่งที่มีการเฝ้าระวังโรคและ
ปลอดโรค 

4. หลังจากด าเนินการก าจัด/ท าลายเชื อภายในสถานประกอบการแล้ว ผู้ประกอบการสามารถแจ้ง
ความประสงค์ต่อศูนย์ประมงในพื นที่เพื่อพิจารณาเข้าสุ่มตรวจตัวอย่างอีกครั ง และเม่ือพบว่า
สถานประกอบการปลอดจากเชื อก่อโรคที่ก าหนด กรมประมงจะน าชื่อสถานประกอบการของ
ท่านประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ 
www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/coastalaquaculture ต่อไป 
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แนวทางการด าเนินการกรณีตรวจพบเชื ออื่นๆ  

1. ไมเ่คลื่อนย้ายกุง้ออกจากสถานประกอบการ 
2. หลีกเลี่ยงการใชพ้่อแมพ่ันธุ์ชุดที่ตรวจพบเชื อในการผลิตลูกกุง้และด าเนินการจัดการลดเชื อในตัวกุ้งให้มาก

ที่สุดก่อนการน ามาใช้ผลิต การติดเชื อในตัวกุ้งให้ใชว้ิธีการถ่ายน  าเพือ่ลดเชื อในตัวกุ้ง น  าที่ใช้ในการ
เปลี่ยนถ่ายควรเป็นน  าที่ฆ่าเชื อด้วยดา่งทับทิม 15 ppm หรือคลอรีน 40 ppm 

3. ก าจัดลูกกุ้ง บ่อ น  า และอุปกรณ์ทั งหมดที่มีโอกาสสัมผัสกับกุ้งที่เป็นโรคหรือพาหะของโรคด้วยคลอรีน 
200 ppm หรือหากใช้คลอรีนเข้มข้นรอ้ยละ 65 ต้องใช้อัตราส่วน 308 กรัมต่อน  า 1 ตัน แช่ทิ งไว้
อย่างน้อย 3 ชั่วโมง พร้อมเปิดระบบให้อากาศ จากนั นล้างให้สะอาด ตากให้แห้ง พร้อมทั งท าความ
สะอาดระบบให้อากาศในฟารม์ เช่น สายออกซิเจน หัวทราย เป็นต้น ซ่ึงการด าเนินการดงักล่าว ขอให้
แจ้งเจ้าหน้าที่กรมประมงในพื นที่ล่วงหนา้ เพื่อทีเ่จ้าหน้าที่จะเข้ามาเป็นพยานบุคคลในการด าเนินการและ
จดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 

4. การเคลื่อนยา้ยกุ้งเขา้มาใหม่ในสถานประกอบการ ให้มาจากแหล่งที่มีการเฝ้าระวงัโรคและปลอดโรค 
5. หลังจากด าเนินการก าจัด/ท าลายเชื อภายในสถานประกอบการแลว้ ผู้ประกอบการสามารถแจ้งความ

ประสงค์ต่อศูนย์ประมงในพื นที่เพื่อพิจารณาเข้าสุ่มตรวจตัวอย่างอีกครั ง และเมื่อพบว่าสถานประกอบการ
ปลอดจากเชื อก่อโรคที่ก าหนด กรมประมงจะน าชื่อสถานประกอบการของผู้ประกอบการประชาสมัพนัธ์
บนเว็บไซต์ www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/coastalaquaculture ต่อไป 
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การใช้ระบบ Biosecurity  
ในโรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งทะเล  
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ไบโอเซคเคียวริตี  (Biosecurity)  

 “ความปลอดภัยทางชีวภาพ” / “ความมั่นคงทางชีวภาพ” 
 
 วัตถุประสงค์ 

 ลดความเสี่ยงของการน าเชื อเข้าฟาร์ม การกระจายเชื อภายในฟาร์ม
และการแพร่เชื อออกจากฟาร์ม  

แนวทางการจัดการ ทางกายภาพ (Physical) เคมี (Chemical)   
และ ชีวภาพ (Biological) 
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ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) 

 การประยุกต์ใช้ biosecurity แต่ละฟาร์มต้องทราบความเสี่ยงของฟาร์มตนเอง 
 แต่ละฟาร์มมีความเสี่ยงร่วมและมีความเสี่ยงเฉพาะที่แตกต่างกัน  

o ความเสี่ยงร่วมและความเสี่ยงเฉพาะที่ฟาร์มควบคุมและจัดการได้ยาก  
 อาหาร  
 พันธุ์กุ้ง 
 ที่ตั งฟาร์ม 

o ความเสี่ยงที่ฟาร์มสามารถควบคุมและจัดการได้ 
 การเตรียมน  าและบ่อ 
 การตรวจสุขภาพกุ้งเบื องต้น  
 การจัดการการเลี ยงและการควบคุมคุณภาพน  า  

แต่ละฟาร์มต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและมีแนวทางจัดการลดความเสี่ยง
ของตนเอง อาศัยความรู้และประสบการณ์ 
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ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)  
“มาตรการในการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของเชื อ” 

การจัดการฟาร์มตามหลัก Biosecurity 

Source: Aquaculture Farm Biosecurity Plan, © Commonwealth of Australia 2016 

ลดความเสี่ยงในการน าโรคเข้า
ฟาร์ม  

ลดความเสี่ยงของการกระจาย
เชื อภายในฟาร์ม 

ลดความเสี่ยงของการปล่อยเชื อ
ออกจากฟาร์ม 
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“มาตรการในการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของเชื อ” 
 

การเฝ้าระวังทางอาการ (Clinical sing) 
การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ (Disease diagnosis laboratory) 

Biosecurity & การเฝ้าระวังโรค 

สภาวะความปลอดภัยทางชีวภาพขั นพื นฐาน  

(Basic Biosecurity Condition) 

ผู้เลี ยง  

หน่วยงานภาครัฐ 

ห้องปฏิบัติการตรวจโรค 
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ขั นตอนการน า Biosecurity มาใช้ส าหรับโรงเพาะ
ฟักและอนุบาล 

1. ประเมินหาจุดเสี่ยงที่อาจท าให้เกิดการติดเชื อโรค และหาทางแก้ไข 
2. ก าหนดมาตรการป้องกนัหรือสกัดไม่ให้เชื อเข้าสู่ระบบฟาร์มเพื่อใหฟ้าร์มคง

สภาวะปลอดเชื อไวไ้ด้ การน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และใช้ระบบป้องกันอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

3. การตรวจสอบ ก ากับ และดูแลระบบความปลอดภัย  เช่น การสุ่มตรวจหา
เชื ออย่างสม่ าเสมอ 

4. การแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉนิเกิดโรคขึ น โดยการก าจัดและสกัดการแพร่ของ
เชื อโรคทั งในฟาร์มและระหว่างฟาร์ม 

5. การสร้างระบบบันทึกให้มีข้อมูลที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และ 
    เพื่อทบทวนและปรับปรงุระบบให้เหมาะสมอยู่เสมอ  
 

หลกั สตูรการควบคมุการผลิตลกูพนัธุ์กุ้ งให้คณุภาพและปลอดโรค 11/06/62 29 



ฟัก 

วงจรชีวิตกุง้ขาวแวนนาไม 
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องค์ประกอบของการเกิดโรค 

สัตว์น  า เชื อก่อโรค 

สภาพแวดล้อม 

โรค 

สัตว์น  า 

เชื อก่อโรค 
ปรสิต 

แบคทีเรีย 
ไวรัส 

สภาพแวดล้อม 

มาตรการป้องกันเชื อก่อโรคทีม่ีประสิทธิภาพ  
 

ลดความเสี่ยงของการเกิดโรค 
11/06/62 31 หลกั สตูรการควบคมุการผลิตลกูพนัธุ์กุ้ งให้คณุภาพและปลอดโรค 



เปรียบเทียบลักษณะของโรคชนิดต่างๆ ในกุ้ง 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Jie Huang, Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences 
หลกั สตูรการควบคมุการผลิตลกูพนัธุ์กุ้ งให้คณุภาพและปลอดโรค 11/06/62 32 



ข้อมูลเชื อและปัจจัยก่อโรค 

1. ชนิดเชื อ 
o ปรสิต แบคทีเรีย ไวรัส  

2. การแพร่กระจายเชื อ 
o ทางตรง จากพ่อแม่ไปยังลูก 
o ทางอ้อม ผ่านน  า การกินกันเอง 

3. ชนิดพาหะ 
o ความหลากหลายของพาหะน าเชื อ 

4. วงจรชีวิตของเชื อก่อโรค 
o สั น หรือ ยาว  

5. ปัจจัยเสี่ยงทีก่่อให้เกิดโรค 
o คุณภาพน  า  
o คุณภาพลูกกุ้ง  
o การจัดการการเลี ยงที่ถูกต้อง เชน่ 

ศักยภาพของบอ่  

ทราบข้อมูล 
 

-มีการจัดการควบคุมโรคที่
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ   

ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง 
 

- จัดการโรคไม่ถกูต้อง  
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  
- เกิดการแพร่กระจายของ

โรคเพิ่มขึ น  
- เกิดปัญหาอื่นๆ ต่อเนือ่ง 
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กุ้งปกติ 

ลักษณะสปอร์ของ EHP  

เชื อปรสิตภายใน EHP 

http://www.kasetkawna.com/ 

ขี ขาว & โตช้า  

เชื อ EHP 
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ลักษณะสปอร์ของ EHP  

กุ้งปกติ 

 เกิดจากเชื อปรสิตกลุ่มไมโครสปอริเดียนชนิด Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) มีอวัยวะ
เป้าหมายที่ตับและตับอ่อน ท าให้กุ้งโตช้าหรือมีอาการขี ขาว 
 การป้องกัน  

o ตรวจลูกกุ้งก่อนปล่อย หรือใช้กุ้งจากแหล่งปลอดเชื อ 
o ฆ่าเชื อบ่อ 

• ตากบ่อให้แห้ง ใช้ปูนร้อน (CaO) โรย อัตรา 1,000 กก./ไร่ ปล่อยน  าเข้ามาเพือ่ให้ปูน
เกิดปฏิกิริยา เกิดความร้อน และ pH สูงขึ นประมาณ 11-12 ทิ งไว้ประมาณ 4-7 วัน ปูน
ร้อนจะท าปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ ได้เป็น CaCO3 ลงจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 
เช่นจุลินทรีย์ ปม .1 200-400 ลิตร/ไร่ เพื่อย่อยสลายซากจุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่
ตายจากผลของปูนรอ้น  

o ฆ่าเชื อน  า 
• คลอรีน 40 พพีีเอม็ 24 ชั่วโมง  
• ด่างทับทิม 15 พพีีเอม็ 24 ชั่วโมง 

 การรักษา 
o เมื่อติดเชื อในกุ้ง ยากในการใช้ยาหรือสารเคมีรักษา สามารถถ่ายน  าเพื่อลดเชื อ และฆ่าเชื อน  า
ด้วยคลอรีนหรือด่างทับทิมเพื่อป้องกันเชื อออกสู่ภายนอก 

เชื อปรสิตภายใน EHP (ไม่มียารักษา) 
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กุ้งปกติ 

เชื อแบคทีเรีย 

 โรคกุ้งติดเชื อแบคทีเรีย 
o เรืองแสง (V. harveyi)  
o ตับวายเฉียบพลัน (VpAHPND) หรือ EMS 
o ตับอกัเสบจากเชื อ NHPB   

 แนวทางการป้องกัน 
o ตรวจเชื อก่อโรคในลูกกุ้งกอ่นปล่อย หรือ ทดสอบความแข็งแรง 
o ควบคุมปริมาณสารอนทรีย์ โดยใช้จุลินทรีย์  
o เสริมสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันระหวา่งเลี ยงในอาหาร  

แนวทางการแก้ไขเมื่อเกิดกุ้งป่วย 
o ควบคุมปริมาณสารอินทรีย์ โดยใช้จุลินทรีย์  
o ใช้จุลินทรย์ผสมอาหาร 
o ใช้ยาที่อนุญาตให้ใช้และมีระยะเวลาหยุดยาก่อนจบัขาย 
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กุ้งปกติ 

เชื อแบคทีเรีย 

โรคเรืองแสง 

 เกิดจากเชื อแบคทีเรียวิบริโอ (Vibrio harveyi)  
o เจริญเติบโตได้ทั งในสภาวะมีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจน  
o สามารถให้แสงสีเขียวแกมเหลือง โดยปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดจากเอ็นไซม์ลูซิเฟอ
เรส (Luciferase) ซึ่งท าให้เรืองแสงได้ในที่มืด 
 

 อาการ  
o ลูกกุ้งที่ติดเชื อจะมีล าตัวขาวขุ่น อ่อนแอ ไม่ว่ายน  า และมีการตาย 
o กุ้งบ่อดินจะกินอาหารลดลง ตับซีด ลีบและมีการตายคอ่นข้างสูง จะสังเกตเห็น
โรคนี ได้ชัดเจนในตอนกลางคืน ในขณะที่กุ้งดีดตัวหรือขณะที่ใบพัดที่ก าลังตีน  า จะ
เห็นเป็น แสงสีเขียววาบๆ เรืองแสง  
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กุ้งปกติ 

โรคเรืองแสง 

 ปัจจัยกระตุ้น 
o ความเค็ม  

 ความเค็ม 8 พีพีท ีปลอดจากแบคทีเรียเรืองแสง 
 ความเค็มต่ ากว่า 5 ไม่ท าให้เกิดโรค แม้วา่แบคทีเรยีเรืองแสงจะไม่ตาย 

o สารอินทรีย์ (ความหนาแน่น อาหาร)  

 การป้องกนั  
o ฆ่าเชื อน  าก่อนน าเขา้บ่อเลี ยง 
o ควบคุมการให้อาหารไม่ให้พื นบ่อเน่าเสยี   

 การจัดการเมื่อเกิดโรค  
o ลดอาหารลง 
o เติมน  าจืดเพือ่ลดปริมาณเชื อ คุมคณุภาพน  าให้คงที่  
o เติมน  าตาลทรายเพือ่เพิม่ปรมิาณแบคทีเรียชนิดอื่นๆ ที่เพื่อเพิม่การแข่งขันกับเชื อแบคทีเรียเรือง
แสง ในอัตรา 3-5 กก. ต่อไร่  
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โรคตับวายเฉียบพลัน  
Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) 
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กุ้งปกติ 

 โรคกุ้งจากการติดเชื อไวรัส 
o  ตัวแดงดวงขาว (WSSV), หัวเหลือง (YHV), แคระแกร็น (IHHNV), ทอร่าซินโดรม 
(TSV), กล้ามเนื อตาย (IMNV), เอสเอชไอวี (SHIV)  

 การป้องกัน  
• ตรวจเชื อในลูกกุ้งก่อนลงเลี ยงหรือใช้ลูกกุ้งจากแหล่งปลอดเชื อ 
• ก าจัดพาหะน าเชื อ 
• ฆ่าเชื อบ่อและน  า  

 การจัดการเมื่อเกิดโรค (ชมรมผู้เลี ยงกุ้งสุราษฎร์ธาน)ี 

• กุ้งเล็กไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ ลงคลอรีนผง 10 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อฆ่าเชื อ 
ลงสารฆ่าพาหะ ทิ งไว้ 2 สัปดาห์ ก่อนปล่อยน  าสู่ภายนอก 
• กุ้งที่สามารถเก็บผลผลิตได้ ลงคลอรีนผง 5 กิโลกรัม/ไร่ เพ่ือฆ่าเชื อน  า และลงซ  า
หลัง 6 ชั่วโมง จับกุ้งโดยการลากอวน ไม่ระบายน  าออกกุ้งและน  าที่เหลือในบ่อ
ให้ลงคลอรีนผง 10 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อฆ่าเชื อ ลงสารฆ่าพาหะ ทิ งไว้ 2 สัปดาห์ 
ก่อนปล่อยน  าสู่ภายนอก 

โรคติดเชื อไวรัส (ไม่มียารักษา) 
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กุ้งปกติ 

http://www.thailandshrimp.org/agriculture_vannamei10.html 

โรคติดเชื อไวรัส 

โรคหัวเหลือง (YHD) 

โรคตัวแดงดวงขาว (WSD) 
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กุ้งปกติ 

http://www.thailandshrimp.org/agriculture_vannamei10.html 

โรคติดเชื อไวรัส 

โรคแคระแกร็น (IHHN) 

โรคทอร่าซินโดรม (TS) 
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โรคติดเชื อไวรัส 

โรคเอสเอชไอว ี(SHIV) 

โรคกล้ามเนื อตาย (IMN) 
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กายภาพ สภาวะที่ท าให้เชื อไม่สามารถมีชีวิตและถ่ายทอดเชื อได ้

ความร้อน 55°C นาน 90 นาที, 70°C นาน 5 นาที 

50°C  นาน 60 นาที, 60°C นาน 1 นาที; 70°C นาน 0.2 นาที 
UV light Total of 9.30 × 105 µWs/cm2 
pH pH 1 นาน 10 นาท,ี pH 3 นาน 60 นาน หรือ pH 12 นาน 10 นาที 

Ozone Total residual oxidants concentration of 0.5 µg ml–1 for 10 minutes 

สารเคมี สภาวะที่ท าให้เชื อไม่สามารถมีชีวิตและถ่ายทอดเชื อได ้

คลอรีน sodium hypochlorite 100 ppm นาน 10 นาที่, 10 ppm นาน 30 นาที 

โอโอดีน povidone iodine 100 ppm  นาน 10 นาที, 10 ppm นาน 30 นาที 

Quaternary 
ammonia 

benzalkonium chloride (BKC) 75 ppm นาน 10 นาที 

ความคงตัวของเชื อ WSSV 

Source: OIE (2018); Chang et al., 1998; Nakano et al., 1998; Balasubramanian et al., 2006    
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อาหารมีชีวติพาหะเชื อ WSSV 

 เพรียง (Polychaete)  WSSV free (PCR screening, GAP source) 

o เพรียงทราย (Sand worm) 
 
 
 
 
  
o เพรียงเลือด (Blood worm) 

 
 
 
 

   

 Standard farm 
 PCR  

 Collect from nature 
PCR 
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การประเมินจุดเสี่ยง (Hazard identification) 

จุดเสี่ยง โรงเพาะ โรงเพาะและ
อนุบาล 

โรงอนุบาล 

พ่อแม่พันธุ์    

นอเพลียส    

PL     

อาหารมีชีวิต & อาหารธรรมชาติ     

ระบบน  า     

อุปกรณ์     

บุคลากร    
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การประเมินจุดเสี่ยง (Hazard identification) 
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 ทางบก  
o ลูกกุ้ง ตรวจลูกกุ้งก่อนปล่อย 
o สัตว์พาหะ ตาข่ายกันปู  
o อุปกรณ์ แยกอปุกรณ์ระหวา่งบ่อ มรีะบบฆ่าเชื ออุปกรณท์ี่มีประสิทธิภาพ  
o คน (คนเลี ยง, บุคคลภายนอก)  ให้ความรู้ แยกพื นที่รับผิดชอบ ควบคุมการเข้าออก  
o ยานพาหนะ (รถขนอาหาร รถส่งลูกกุง้ รถจากแพจับกุ้ง ฯลฯ)  ควบคุมพื นที่และมีระบบการ
ฆ่าเชื อยานพาหนะ 

 ทางน  า 
o เชื อจากแหล่งน  า  

 ก าจัดเชื อ ใช้สารเคมีที่เหมาะสม (คลอรีน ปูนร้อน ด่างทับทิม ไอโอดีน) 
 ก าจัดพาหะที่มากับน  า กายภาพ (กรอง) เคมี (สารก าจัดพาหะ)  

 ทางอากาศ 
o นก เชือกกันนก 
o ละอองน  าจากเครื่องตีน  า ควบคุมการใชเ้ครื่องตีน  าในบ่อที่กุ้งป่วย  

การป้องกันและควบคุมโรคในฟาร์มตามช่องทางการ
เข้ามาของเชื อภายในฟารม์ 
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 ประกอบด้วย 3 ขั นตอน 

1. การล้าง (Cleaning and washing) 

 

2. การใช้สารฆ่าเชื อ (Application of Disinfectants) 

 

3. การก าจัดสารฆ่าเชื อที่ตกค้าง (Removal or inactivation of the 
disinfectant) 

หลักการฆ่าเชื อ (Disinfection concept) 
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 ไข่กุ้ง 

 ลูกกุ้งวัยอ่อน 

 ถัง 

 บ่อคอนกรีต 

 ท่อส่งน  า 

 น  าใช้  

 เสื อผ้าและอ่างย่ าเท้า 

 น  าทิ ง 

การฆ่าเชื อในโรงเพาะฟัก 

หลกั สตูรการควบคมุการผลิตลกูพนัธุ์กุ้ งให้คณุภาพและปลอดโรค 11/06/62 50 



ล้างไข่กุ้งด้วยน  าทะเลสะอาดนาน 1 – 2 นาที  
 

แช่ไข่ในน  ายาฟอร์มาลีนความเข้มข้น 100 ppm นาน 1 นาที  
 

แช่ไข่ในน  ายาไอโอโดฟอร์ที่มคีวามเข้มข้นของไอโอดีน 0.1 ppm นาน 1 นาที 
 

ล้างไข่อีกครั งด้วยน  าทะเลสะอาดนาน 3 – 5 นาที  
 

น าไข่ไปปล่อยลงในบ่อฟัก 

การฆ่าเชื อโดยการล้างไข่กุ้ง 
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ล่อลูกกุ้งด้วยแสงไฟแล้วช้อนตักเอาแต่ลกูกุ้งที่แข็งแรงว่ายน  าเก่ง  

 

น ามาล้างด้วยน  าทะเลสะอาดนาน 1 – 2 นาที  

 

แช่ลูกกุ้งในน  ายาฟอร์มาลีนความเขม้ข้น 400 ppm นาน 30 – 60 วินาที  

  

แช่ลูกกุ้งต่อในน  ายาไอโอโดฟอร์ที่ความเข้มข้นของไอโอดีน 0.1 ppm นาน 1 นาที  

 

ล้างลูกกุง้อีกครั งด้วยน  าทะเลสะอาด 3 – 5 นาที แล้วน าลูกกุ้งไปปล่อยลงในบอ่อนุบาล 

การฆ่าเชื อลูกกุ้งวัยอ่อน 
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กวาดหรือล้างเพือ่ขจัดเศษอินทรยี์ต่างๆ เช่น ตะไคร่น  า และเศษอาหารที่ตกค้างในถัง 
 

เติมน  าให้เต็มแลว้เติมแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ (calcium hypochlorite) ให้ได้ความเข้มข้น
ของคลอรีน 200 ppm เป็นอย่างน้อย  

 
สเปรย์พื นผิวทั งภายในและภายนอกด้วยแคลเซียมไฮโปคลอไรท์ที่ความเข้มข้นของคลอรีน

1600 ppm เป็นอย่างนอ้ย  
 

ทิ งไว้อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนลา้งออกด้วยน  าสะอาด  
 

ขังน  าทิ งไว้แล้วจึงขัดล้างอีกครั ง แล้วตากให้แห้ง หลังฆ่าเชื อถังหรือตู้ไม่ว่าขนาดใดก็ตาม 
ควรขังน  าส าหรับเลี ยงสัตว์น  าทิ งไว้อย่างนอ้ยหนึ่งคืนเพื่อขจัดคลอรีนที่ตกค้างให้หมด 

ก่อนที่จะปล่อยสัตว์น  าลงไปเลี ยงก 

การฆ่าเชื อถัง 
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ท้ำควำมสะอำดทกุพื้นผิวด้วยกำรฉีดและขัดล้ำงด้วยแรงดันน้้ำเพื่อขจัดเศษอินทรีย์ต่ำงๆ 
 

สเปรยด์้วยน้้ำยำโซเดยีมไฮดรอกไซด์ 1% ผสมกับ Teepol 0.1% โดยใช้น้้ำยำ 2.5 ลิตร 
ต่อพื้นผิว 1 ตำรำงเมตร 

 
น้้ำยำควรมคี่ำพีเอชอย่ำงน้อยเท่ำกับ 12 แล้วปล่อยพื้นผิวทิ้งไว้ทั้งที่ยังเปียกๆ อยู่ เป็นเวลำ 

24 ชั่วโมง 
 

เมื่อแห้งแล้วจึงล้ำงออกแล้วเติมน้้ำจนเต็มถังทิ้งไว้ แล้วจึงขดัล้ำงให้สะอำด  
 

ขังน้้ำทิ้งไวแ้ล้วจึงขัดล้ำงอีกครั้ง แล้วตำกใหแ้ห้ง หลังฆ่ำเชื้อถังหรือตู้ไม่ว่ำขนำดใดก็ตำม 
ควรขังน้้ำส้ำหรับเลี้ยงสัตว์น้้ำทิ้งไว้อย่ำงน้อยหน่ึงคืนเพื่อขจดัคลอรีนที่ตกค้ำงให้หมด 

ก่อนที่จะปล่อยสัตว์น้้ำลงไปเลี้ยงก 

การฆ่าเชื อบ่อคอนกรตี 
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ท้ำควำมสะอำดทกุพื้นผิวด้วยกำรฉีดและขัดล้ำงด้วยแรงดันน้้ำเพื่อขจัดเศษอินทรีย์ต่ำงๆ 
 

สูบน้้ำยำคลอรีนควำมเข้มขน้ 200 ppm เขำ้ในท่อ 
 

ขังน้้ำยำทิ้งไว้ 24 – 48 ชั่วโมง แล้วจึงไล่น้้ำยำในทอ่ด้วยน้้ำสะอำด  

ท้ำควำมสะอำดทกุพื้นผิวด้วยกำรฉีดและขัดล้ำงด้วยแรงดันน้้ำเพื่อขจัดเศษอินทรีย์ต่ำงๆ 
 

สูบน้้ำร้อนอุณหภูมิมำกกว่ำ 60 องศำเซลเซียสเขำ้ไปภำยในท่อแล้วขังทิ้งไว้ประมำณ 2 – 3 
ชั่วโมง 
 

น้้ำยำในท่อด้วยน้ำ้สะอำด  

หรือ  

การฆ่าเชื อท่อส่งน  า 
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 ลดปริมำณตะกอนแขวนลอยกก่อนกำรฆ่ำเชื้อ โดยกำรกรองหรือกำรตกตะกอน 

o ตะกอนลดประสิทธิภำพของสำรฆ่ำเชื้อ  

o ลดปริมำณเชื้อที่เกำะกับตะกอน 

 กำรฆ่ำด้วยวิธีทำงกำยภำพ (Physical) 

o UV irradiation  

 กำรฆ่ำด้วยวิธีทำงเคมี (Chemical) 

o ozone, chlorine and chlorine dioxide 

 ก้ำจัดสำรฆ่ำเชื้อที่ตกค้ำง (คลอรีน, Bromide)  

o ลดอันตรำยต่อสัตว์น้้ำ  

 

การฆ่าเชื อน  า 

หลกั สตูรการควบคมุการผลิตลกูพนัธุ์กุ้ งให้คณุภาพและปลอดโรค 11/06/62 56 



  ไอโอโดฟอร์ (เช่น Betadine® เป็นต้น) ควำมเข้มข้นของไอโอดีน 200 – 250 

ppm สำมำรถใช้เป็นน้้ำยำฆ่ำเชื้อในอ่ำงแช่รองเท้ำ แต่ไอโอโดฟอร์มีสจีึงท้ำให้เสื้อผ้ำเป็นรอย

ด้ำได ้

 คลอรีน ควำมเขม้ข้นของคลอรีน 50 ppm สำมำรถใช้เป็นน้้ำยำฆ่ำเชื้อในอ่ำงแช่รองเท้ำ

ได้เช่นกนั 

 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซเดยีมไฮดรอกไซด ์1% ผสมกับ 0.1% Teepol หรือน้้ำยำท้ำควำม

สะอำดชนิดอื่น) สำมำรถใช้เป็นน้ำ้ยำฆ่ำเชื้อในอ่ำงแช่รองเท้ำส้ำหรบัรองเท้ำยำง แตห่้ำมใช้

กับรองเท้ำหรือรองเท้ำบูทชนิดอื่น 

การฆ่าเชื อเสื อผ้าและอ่างย่ าเท้า 
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 กำรฆ่ำเชื้อด้วยโอโซน มีประสิทธิภำพฆ่ำเชื้อได้หลำยชนิด รวมทั้งเชื้อในน้้ำทิ้งจำกสถำนี
กักกันสัตว์น้้ำ โอโซนที่ควำมเข้มข้น 0.08 – 1.0 ppm สำมำรถฆ่ำเชื้อในน้้ำทะเลได้
โดยเฉพำะแบคทีเรีย แต่ โอโซนท้ำปฏิกิริยำกับน้้ำทะเลได้สำรพิษหลำยชนิด (เช่น 
hypobromite, bromine และ hypobromous acid เป็นต้น) ซึ่งก่อควำมเป็นพิษต่อสัตว์น้้ำ
วัยอ่อน ดังนั้นจึงต้องขจัดสำรพิษเหล่ำนี้ออกก่อนโดยกำรกรองผ่ำนactivated charcoal 
นอกจำกนี้น้้ำที่ผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อด้วยโอโซนแล้วยังอำจฆ่ำเชื้ออีกครั้งด้วยแสงอัลตรำไวโอเล็ต 

กำรฆ่ำเชื้อด้วยคลอรีน โดยกำรใช้โซเดียมไฮโปคลอไรท์ที่ควำมเข้มข้นของคลอรีน 25 ppm 
สำมำรถฆ่ำเชื้อโปรโตซัวบำงชนิดได้ และที่ควำมเข้มข้นของคลอรีน50 ppm สำมำรถใช้ฆ่ำ
เชื้อแบคทีเรียได้ 

กำรฆ่ำเชื้อด้วยไอโอโดฟอร์ มีประสิทธิภำพไม่ดีเท่ำกับวิธีทั้งสองข้ำงต้นในกำรฆ่ำเชื้อโปรโต
ซัว 

การฆ่าเชื อในน  าทิ ง 
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Main technologies of farm biosecurity plans 

  BS0 BSG1 BSG2 BSG3 BSG4 BSG5 

Cleaning of disinfection -/+  ++  ++  +++  +++  +++ 
Ecological control and barriers -/+  ++  ++  +++  +++  +++ 
Disease diagnosis and reporting   -  +++  +++  ++  ++  ++ 
Contingency plan  -  +++  +++  ++  ++  ++ 
Water barrier  -  -  +++  +++  +++  +++ 
Targeted prevention  -  -  +++  ++  ++  ++ 
Surveillance  -  -  +   ++  +++  +++ 
Disease-free larva  -  -  +   ++  +++  +++ 
Critical control points   -  -  +  +++  +++  +++ 
Measures based on risk analysis   -  -  +  ++  +++  +++ 
Disease-free screening for all 
families  -  -  -  -  +++  +++ 
Comprehensive audit system  -  +  ++  ++  +++  +++ 

ที่มา: Jie Huang, Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences 
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ระดับของ Biosecurity 

ที่มา: Jie Huang, Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences 

 แยกเป็น 5 ระดับ 

1. BS1 Diagnosis based treatment : ใช้ผลการตรวจโรคและแผนฉุกเฉินในการ
ควบคุมโรคโดยไม่มีการเฝ้าระวังและการประเมินความเสี่ยง  

2. BS2 Surveillance based prevention : มีการเฝ้าระวัง ปรับปรุงสถานที่และ
ประเมินความเสีย่งบางส่วนแต่ยังไม่เพียงพอ 

3. BS3 Risk analysis based control : ใช้ผลการประเมินความเสี่ยงในการ
ควบคุมโรคแต่หลักฐานการตรวจสอบย้อนกลับยังไม่เพียงพอ 

4. BS4 Systemic disease freedom: สามารถตรวจสอบมสถานะปลอดโรคได้ มี
การใช้ biosecurity  

5. BS5 Official certification: มีการรับรองสถานะปลอดโรคเป็นทางการ  
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ระดับของ Biosecurity 

ที่มา: Jie Huang, Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences 
11/06/62 61 หลกั สตูรการควบคมุการผลิตลกูพนัธุ์กุ้ งให้คณุภาพและปลอดโรค 



จ้ำเริญศรี ถำวรสุวรรณ 

ศูนย์วจิัยสุขภำพสัตว์น้้ำสงขลำ 

130/2 ต.พะวง อ.เมือง จ. สงขลำ 90100 

กองวิจัยและพฒันำสุขภำพสัตว์น้ำ้ กรมประมง 

โทร. 074-335244-8/089-7392603 

โทรสำร. 074-335243 

E-mail: pjumroensri@gmail.com 

www.aquathai.org 

   

 

11/06/62 62 หลกั สตูรการควบคมุการผลิตลกูพนัธุ์กุ้ งให้คณุภาพและปลอดโรค 



SHIV: โรคไวรัสใหม่ควรรู้จัก  

 โรคเอสเอชไอวี (SHIV) หรือ Shrimp Hemocyte Iridescent Virus เป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิด

จากไวรัส ในกลุ่มอิริโดไวรัส มีสารพันธุกรรม เป็น DNA สายคู่ (dsDNA) ก่อโรคในกุง้ขาวแวนนาไม 

ท าให้เกิดการตายของกุ้งขาวขนาด (2-3 เซนติเมตร) เป็นจ านวนมาก 
 สามารถพบเชื้อใน กุ้งก้ามกราม   กุ้งแชบ๊วยจีน  แต่ยังไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบในกุ้งทั้งสอง
ชนิดนี้ ดังนัน้จึงควรเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ  
 มีการศึกษาพบว่าสามารถก่อโรคในกุ้งขาวชนิด Ridgetail white prawns (Exopalaemon 
carinicauda) ซึ่งเป็นกุง้เศรษฐกิจชนิดหนึง่ของประเทศจีน 
 Shrimp hemocyte iridescent virus (SHIV) caused severe disease and high 
mortality in farmed Litopenaeus vannamei in December of 2014 in Zhejiang 
Province in China and was isolated and identified by Qiu et al. in 2017 

โดย ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ าสงขลา  



o ปีที่รายงาน  
• 2014 (ธันวาคม 2557) 

o รายงานครั งแรก 
• ประเทศจีน (มณฑลเจ้อเจียง December 

2014) 
o สาเหต ุ

• เชื อไวรัส Shrimp hemocyte iridescent 
virus (SHIV) 

o ชนิดกุ้งที่ติดเชื อ  
• กุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)  
• กุ้งขาวจีน (Fenneropenaeus  chinensis)  
• กุ้งก้ามกราม (Macrobrachium  rosenbergii) 

o อาการ 
• ตับฝ่อ ซีด (hepatopancreatic atrophy with 
fading color) 
• เปลือกนิ่ม (soft shell)  
• กระเอาหารและล าไส้ว่าง (empty stomach and 

guts) 
 

 SHIV: โรคไวรัสใหม่ควรรู้จัก  



o ลักษณะทางเนื อเยื่อ 
• basophilic inclusions 

(ลูกศรสีด า) 
• เซลล์นิวเคลียสฝ่อตัวและ

โครมาตินเข้มข้นขึ น 
(karyopyknotic nuclei:
ลูกศรสีขาว) 

 SHIV: โรคไวรัสใหม่ควรรู้จัก  
hematopoietic tissue gills 

sinus in hepatopancreas periopods 



o การทดสอบการติดเชื อ 3 ช่องทาง  มีอัตราการตายสะสม 100%  
• ฉีด (intermuscular injection; im)  3 วัน 
• สวน (anal reverse garvage)  5 วัน 
• กิน (Per os 

 SHIV: โรคไวรัสใหม่ควรรู้จัก  



 SHIV: โรคไวรัสใหม่ควรรู้จัก  

o ความชุก  
• 15-50% 
• 15.8% ของจ านวนฟารม์ ระหวา่งปี 2014-2016   



 SHIV: โรคไวรัสใหม่ควรรู้จัก  

o ความชุก  
• 15-50%  



 SHIV: Genome  



 SHIV: Genome  

 SHIV genome is larger than those of members of the genera Ranavirus 
(103,681-140,131 bp) and Megalocytivirus (110,104-112,636 bp) but smaller than 
those of members of the genera Iridovirus (197,693-220,222 bp) and the 
chloriridovirus IIV-3 (191,100 bp).” 
 To date, five iridescent viruses were found in crustaceans 
 



 PCR test results showed that farmed L. vannamei, Fenneropenaeus chinensis, 
and Macrobrachium rosenbergii were SHIV positive, and the detection rate was 
15.8% in farmed shrimp samples collected from 2014 to 2016, indicating that SHIV 
is a new threat to the shrimp culture industry in China. 
  SHIV exhibited a typical icosahedral structure with a mean diameter of 158.6 
± 12.5 nm (n = 30).  
 Phylogenetic analysis using amino acid sequences of the major capsid protein 
(MCP) and ATPase indicated that it belongs to the proposed genus “Xiairidovirus” 

 SHIV: Genome  



 SHIV: Genome  



 SHIV: Genome  



 SHIV: Genome  



 วิธีการตรวจเชื อ SHIV  

 Conventional PCR  LOD 36 fg DNA extracted 
 qPCR (ATPase gene (ORF114R) 188 bp    

o Ase    4 copies 
o DSe    95.3 %  
o DSp    99.2 % 
o Specificity ไม่จับกับ WSSV, IHHNV, HPV, VPAHPND and EHP 
o Sharing sequence  
 Cherax quadricarinatus iridovirus (CQIV) 100%  
 lymphocystis disease virus 1(LCDV-1) 71% 
 Erythrocytic necrosis virus (ENV) 70% 
 Grouper iridovirus (GIV)   68% 
 Singapore grouper iridovirus (SGIV) 68% 



 วิธีการตรวจเชื อ SHIV  



 วิธีการตรวจเชื อ SHIV  



 วิธีการตรวจเชื อ SHIV  



 วิธีการตรวจเชื อ SHIV  


