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มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ด ี
ส้าหรับฟาร์มเลี ยงกุ้งทะเล (GAP มกษ. 7401-2557) 

• ข้อก้าหนด (2557) = 10 ข้อ  
1). สถานท่ีและการขึ นทะเบียน  1.1-1.5 6). สุขอนามัย 6.1-6.6 

2). การจัดการการเลี ยง 2.1-2.21  7). การจบั 7.1-7.4 

3).  การใช้ยา สารเคม ี3.1-3.3   8). แรงงาน สวัสดิการ 8.1-8.5 

4).  น ้าทิ ง ดินเลน 4.1-4.3  9). สังคม 9.1-9.14 

5). พลังงานและเชื อเพลิง 5.1-5.5  10). บันทึก 10.1-10.4 

 

แนวปฏิบัติ (2558) 



กุ้งทะเล (Marine shrimp) 

• กุ้งกุลาด้า 

 

 หมายถึง กุ้งทะเลในสกุลพีเนยีส (Penaeus spp.) ลิโตพีเนียส (Litopenaeus spp.) 

และเมตาพเีนียส (Metapenaeus spp.) เช่น กุ้งกุลาด า (Penaeus monodon)    
กุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) กุ้งตะกาด (Metapenaeus affinis) 

• กุ้งขาวแวนนาไม 

 



เปรียบเทยีบกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาด้า 

ลักษณะ P. vannamei  P.monodon 

การเจริญเติบโต โตเร็วกว่า ในช่วง < 20 กรัม เลี ยง size ใหญ่ได้ดีกว่า 

ความหนาแน่น แน่นสูง 60-400/m2 

ความเคม็ 0.5-45 ppt.  

อุณหภูม ิ ทนอุณหภูมิต่้า (15oC) 

ความต้องการโปรตีน 20-35% 36-42% 

ความต้านทานโรค ปัจจุบันไมแ่ตกตา่ง 

การเพาะพันธุ ์ อัตรารอด 50-60% อัตรารอด 20-30% 



มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดี 
ส้าหรับฟาร์มเลี ยงกุ้งทะเล (GAP มกษ. 7401-2557) 

 ข้อก้าหนด 2.2 ตรวจคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าที่จะนามาใช้เลี ยงกุ้งตามระยะเวลาที่ระบไุว้
ในคู่มือ 

 

 

• การเลี ยงกุง้ขาวด้วยน ้าความเค็มต่้าส่วนใหญ่จะไม่สามารถผลติกุ้งขนาดใหญไ่ด้ เนื่องจากน า้ความเค็ม
ต่้าปริมาณอิออนที่ส้าคัญๆ ได้แก ่แมกนีเซียม โซเดียม แคลเซยีม โพแทสเซียม คลอไรด ์ไบ
คารบ์อเนต และซัลเฟตมีปริมาณน้อย จะมีผลต่ออัตรารอดและการเจรญิเติบโต ระดับต่้าสุดของอิออนที่
ส้าคัญสา้หรบัการเลี ยงกุ้งขาวยังไม่มีการศึกษากันอยา่งจริงจงั ดังนั นระดับความเค็มเริ่มต้นส้าหรับ
ปล่อยลูกกุ้งไม่ควรจะต่้ากว่า 5 พีพีที    ซึ่งปริมาณอิออนที่ส้าคัญตา่งๆ ไม่ควรต่้ากว่าที่แสดงไว้ดังนี  

  -  แคลเซียม                             58  มิลลิกรัม/ลิตร 
  -  แมกนีเซียม                        196  มิลลิกรัม/ลิตร 
  -  โพแทสเซียม                         54  มิลลิกรัม/ลิตร 
  -  โซเดียม                         1,522  มิลลิกรัม/ลิตร 
  -  ไบคาร์บอเนต                      92  มิลลิกรัม/ลิตร 
  -  คลอไรด ์                      2,755  มิลลิกรัม/ลิตร 
  -  ซัลเฟต                             392  มิลลิกรัม/ลิตร 

ที่มา : Boyd et al. (2003) 



คุณภาพน ้ากับการเลี ยงกุ้ง 



มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดี 
ส้าหรับฟาร์มเลี ยงกุ้งทะเล (GAP มกษ. 7401-2557) 

 ข้อก้าหนด 2.5 มีบันทึกหรือใบรับรองหรือใบแจ้งผลการตรวจสุขภาพลูกกุ้ง 
• ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพลูกกุง้  

• Fry movement documents (FMD)  Aquatic Animal Purchasing Document 
(APD) 
 

 
 



มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดี 
ส้าหรับฟาร์มเลี ยงกุ้งทะเล (GAP มกษ. 7401-2557) 

 ข้อก้าหนด 2.6 มีการกรองน ้าที่เตมิลงในบ่อเพื่อป้องกันสัตวน์ ้าอื่น ๆ จาก
ภายนอกฟาร์มเขา้สู่ในฟาร์ม 



มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดี 
ส้าหรับฟาร์มเลี ยงกุ้งทะเล (GAP มกษ. 7401-2557) 

 ข้อก้าหนด 2.13 มีการป้องกันศตัรูและพาหะน้าโรคกุ้งเข้าบ่อ ทั งระหว่างการเตรยีมบอ่ 
เตรียมน ้า 

• สัตว์พาหะ เช่น ปู กุ้งกระต่อม นก 

 

 



มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ดี 
ส้าหรับฟาร์มเลี ยงกุ้งทะเล (GAP มกษ. 7401-2557) 

 ข้อก้าหนด 2.14 ตรวจสขุภาพกุ้งในบ่ออย่างสม่าเสมอ ต้องมีบันทึก 

• สังเกตอาการผิดปกติ :  

- กุ้งไม่แข็งแรง   กุ้งไม่ดีดตัว  

- ว่ายน ้าผิดปกติ  ลอยเกาะขอบบ่อ  (ติดเชื อ ออกซเิจนต า้)  

- ไม่กินอาหาร  ล้าไส้ว่าง  

- ลอกคราบไม่ออก มีปัญหาเรื องแรธ่าตุ  

- ล้าตัวสกปรก  ปัญหาคณุภาพน ้า 

- สีของล้าตัวผิดปกติ ปัญหาสีน ้า ติดเชื อ 

- อวัยวะผิดปกติ  ตับซีด มีแผล มีดวง 



สุขภาพกุ้ง 

• โรคติดเชื อ 
 ปรสิต: ซูโอแทมเนียม, ไมโครสปอริเดียนชนดิอีเอชพี (EHP) 
 แบคทเีรีย: กลุ่มวิบริโอ (Vibrio sp.), เชื อก่อโรคตับวายเฉียบพลัน 

(EMS/VpAHPND) 
 ไวรัส: ตัวแดงดวงขาว (WSSV), หัวเหลือง (YHV), แคระแกร็น (IHHNV),         

ทอร่าซินโดรม (TSV), กล้ามเนื อตาย (IMNV) 

 
• โรคไม่ติดเชื อ 

 อาหาร : ขาดสารอาหาร, เชื อราในอาหาร 
 สิ่งแวดล้อม: คุณภาพน ้ามกีารเปลีย่นแปลง 
 การจดัการการเลี ยง: การให้อาหาร การปรับคุณภาพน ้า 

 



หลักการในการจัดการสุขภาพกุ้ง 

 ตัวสัตว์ (กุ้ง) 
• ตรวจสขุภาพและโรคก่อนปล่อย 
• ทดสอบความแข็งแรง 
• สายพันธุ์โตไว 
• ภูมิคุ้มกันด ี

 ตัวเชื อ (ปรสิต แบคทเีรีย ไวรัส เชื อรา) 
• ป้องกันพาหะน้าเชื อ 
• ฆ่าเชื อน ้า ดิน  
• โปรแกรมตัดเชื อระหว่างเลี ยง 

 สภาวะแวดล้อม (น ้า ดิน) 
• รักษาสมดุลน ้าในบ่อ 
• ความหนาแน่นเหมาะสม  
• การปรับอาหารประจ้าวัน 



การดูแลสุขภาพกุ้ง 

• ลดปัจจัยเสี่ยงของโรค 
 ลดเชื อภายในบ่อโดยใช้วิธีการเตรยีมบ่อเพื่อลดเชื อให้น้อยที่สุด ซึ่งความเข้มข้นใน

การจดัการขึ นกับประวัติบ่อเลี ยง และวิธีการเลี ยงเป็นส้าคญั 

 ตรวจสอบคุณภาพน ้าก่อนปล่อยลูกกุ้ง ปรับน ้าใหเ้หมาะสม 

 ตรวจเชื อในลูกกุง้ก่อนการปล่อยลงบ่อเลี ยง 

 

• มีการจัดการการเลี ยงที่ดี 
 มีการตรวจสขุภาพกุ้งประจ้าวนั  

 มีการตรวจคุณภาพน ้าประจ้าวนั 

 มีการปรับอาหารเพื่อลดของเสียภายในบ่อ 

 

 



การตรวจสุขภาพกุ้งประจ้าวัน 

• ดูการดีดตัวของกุง้เมื่อยกยอ  

• ลักษณะขี กุ้งในยอ 
• ขี สั นมาก  - กุ้งในยอน้อยก้ออาจเริ่มป่วย  

   - กุ้งในยอมากกุ้งแขง็แรงดี ดีดจนขี แตกเป็นสายสั น 

• ขี ยุ่ยๆ   - การกินอาหารไม่ดี ล้าไสไ้ม่ดี  

• ดูพื นยอ สายยอ มีเมือก จับแล้วลื่นไม่สาก การกินอาหารไม่ดี สขุภาพกุ้งไม่ดี 

อาหารมากเกนิไป 

• พื นยอสะอาด เชือกยอสะอาด กุ้งกินเก่ง แข็งแรง หรืออาจอาหารน้อยไป 

• สีกุ้งสม้่าเสมอ  มันวาว ไม่ด้าน  

• ขนาดกุ้งสม่้าเสมอ  

• กล้ามเนื อขุ่น แร่ธาตุ การติดเชื อ  

• เปลือกบาง/หนา แร่ธาตุ   - แคลเซยีม ฟอสฟอรัส  
- แมกนีเซียม 

 
 

วีระมารีน  facebook ช่วยกันเลี ยงกุง้ https://www.facebook.com/groups/173334549428550/permalink/1497236913704967/ 



การตรวจสุขภาพกุ้งประจ้าวัน 

• เหงือกและรยางค์ 
• สีเหงือก ใสไม่มีตะกอน - สีเดียวกับน ้า แพลงค์ตอน/ตะกอนเยอะเกินไป 

   - สีด้า ล้างน ้าออก พื นพ่อเพ่ิมเริ่มแย ่
   - สีด้าล้างไม่ออก พื นบ่อเนา่เสียมานาน 

•  ตับ 
• ตับที่ดีจะสเีหมือนเม็ดมะขามแก ่
• ตับจาง มีการติดเชื อที่ตับ สารอาหารหมดจนตับฝ่อ เช่นโรคขี ขาวเรื อรงั กุ้งที่รอดตายจาก
อีเอ็มเอส  
• สีออกเหลืองแบบกาแฟใส่คอฟฟี่เมท ตบัสีนี ค่อนข้างจะอันตราย เพราะเป็นลักษณะเริ่มๆของ
การติดเชื อตัวแดงบ้าง หัวเหลืองบา้ง โดนทอกซินบ้าง ทา้ให้กุ้งตายได้เร็วและมาก 
• ตับสีน ้าตาลเข้มๆ อกแดง จะเกิดจากความเครียดของกุง้ 

• ล้าไส้  
• ล้าไสเ้ต็มแน่นดี  
• ขาดๆแหว่งๆ อาหารวิ่งไปวิ่งมา ไม่ดี  
• ไม่มีอาหารในล้าไส้ หรือมีน้อย ก้อป่วย   

 

 
วีระมารีน  facebook ช่วยกันเลี ยงกุง้ https://www.facebook.com/groups/173334549428550/permalink/1497236913704967/ 



การตรวจสุขภาพกุ้งประจ้าสัปดาห์ 

• ตับ  
• เม็ดไขมัน 

o มาก กุ้งแข็งแรง  

o มีเม็ดไขมันมาก ไม่ได้บ่งชี ว่ากุ้งไมต่ิดเชื อ อาจติดเชื อแล้วแต่ยังแข็งแรง  

• รอยคอด  

o มีทอกซินเข้าสู่ตบั เกิดการหดตัว ของผิวหุ้ม 

o มีรอยคอดมากๆ ไม่ดี พบวิบรโิอที่ตับปริมาณมาก หากไม่พบเชื อที่

ตับ จะพบที่ล้าไสห้รือกระเพาะมาก 

• เซลตับหลุดลอก (เอทีเอ็ม)  

o เอทีเอ็มมาก จะพบขี ขาวตามมา 

 

วีระมารีน  facebook ช่วยกันเลี ยงกุง้ https://www.facebook.com/groups/173334549428550/permalink/1497236913704967/ 



การตรวจสุขภาพกุ้งในห้องปฏิบัติการ 

ภาพแสดงรยางค์กุดในลูกกุ้งโพสต์ลาวาร์ 

ภาพแสดง Zoothamnium sp. ที่เกาะอยู่บนล าตัวและรยางค์กุ้ง 



ภาพแสดง Filamentous bacteria บนรยางคแ์ละล าตัวกุ้ง 

ภาพแสดง Acineta sp. ที่เกาะบนเหงอืกและรยางค์กุ้ง 

การตรวจสุขภาพกุ้งในห้องปฏิบัติการ 



ภาพแสดง สีตับและตับอ่อน (Hepatopancreas) ของกุ้ง 

ภาพแสดง ลักษณะท่อตับคอดก่ิว 

การตรวจสุขภาพกุ้งในห้องปฏิบัติการ 



ภาพแสดง การเกิด Melanization ในตับและตับอ่อน (hepatopancreas) 

ภาพแสดง ATM (Aggregated Transfrom Microvilli) 

การตรวจสุขภาพกุ้งในห้องปฏิบัติการ 



กุ้งขาวติดเชื อแบคทีเรีย Vibrio harveyi 
ชนิดไม่เรืองแสง 

กุ้งติดเชื อในฟาร์ม กุ้งติดเชื อในห้องปฏิบัติการ 

กุ้งปกติ 

Zhou J, Fang W, Yang X, Zhou S, Hu L, et al. (2012) 

 อาการกล้ามเนื อขาวขุ่นจากการติดเชื อแบคทีเรีย 



สีตับกุ้ง 

กุ้งปกติ 

 สีตับบ่งชี ความผิดปกต ิ
  - สีเหลืองด้านท้ายตับ: ให้อาหารมาก ตาย แก้ไขโดยลดอาหาร 30-50% 
                                                      เพิ่มแร่ธาตุ  

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

กุ้งสีตับปกต ิ กุ้งตับสเีหลืองเข้มผิดปกต ิ



ปัญหาเหงือกด้า 

ลักษณะภายนอกของกุ้งที่เป็นโรคเหงือกด้า กุ้งปกติ 

 เหงือกด้าจาก 
  - ปัญหาคุณภาพน ้า 
  - กุ้งหนาแนน่ ออกซิเจนไมเ่พียงพอ 

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

 การแก้ไข 
  - ถ่ายน ้า 
  - ลดความหนาแน่น/เพิ่มออกซิเจน  



โรคตัวแดงดวงขาว 

ลักษณะภายนอกของกุ้งที่เป็นโรคตัวแดงดวงขาว 
กุ้งปกติ 

 เกิดจากเชื อไวรัส  
 การป้องกัน  

• ตรวจลูกกุ้ง 
• ก้าจัดพาหะ 
• ฆ่าเชื อบ่อ 

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

 การจัดการเมื่อเกิดโรค ไม่มียารักษา 
• คลอรีนผง 
• ไตรคลอฟอน 

“ ทิ งไว้อย่างน้อย 14 วัน ก่อนปล่อยน ้า
สู่ภายนอก” 



โรคทอร่าซินโดรม 

ลักษณะภายนอกของกุ้งที่เป็นโรคทอรา่ซนิโดรม กุ้งปกติ 

 เกิดจากเชื อไวรัส  
 การป้องกัน  

• ตรวจลูกกุ้ง 
• ก้าจัดพาหะ 
• ฆ่าเชื อบ่อ 
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 การจัดการเมื่อเกิดโรค ไม่มียารักษา 
• คลอรีนผง 
• ไตรคลอฟอน 

“ ทิ งไว้อย่างน้อย 14 วัน ก่อนปล่อยน ้า
สู่ภายนอก” 



โรคแคระแกร็น 

ลักษณะภายนอกของกุ้งที่เป็นโรคแคระแกร็น 
กุ้งปกติ 

 เกิดจากเชื อไวรัส  
 การป้องกัน  

• ตรวจลูกกุ้ง 
• ก้าจัดพาหะ 
• ฆ่าเชื อบ่อ 

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

 การจัดการเมื่อเกิดโรค ไม่มียารักษา 
• คลอรีนผง 
• ไตรคลอฟอน 

“ ทิ งไว้อย่างน้อย 14 วัน ก่อนปล่อยน ้า
สู่ภายนอก” 



โรค EHP 

ลักษณะสปอร์ของ EHP  

กุ้งปกติ 

 เกิดจากเชื อปรสิต 
 การป้องกัน  

• ตรวจลูกกุ้ง 
• ก้าจัดพาหะ 
• ฆ่าเชื อบ่อ 

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



มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ด ี
ส้าหรับฟาร์มเลี ยงกุ้งทะเล (GAP มกษ. 7401-2557) 

 ข้อก้าหนด 2.15 มีการจัดการสุขภาพกุ้งให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศโดยค้านึงถึงข้อก้าหนดในการท้าการประมงอย่างรับผิดชอบที่จัดท้าโดย
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์น ้ามีชีวิตและ
มาตรฐานของ OIE ที่เกี่ยวข้อง 

 การเคลื่อนย้ายกุ้งทะเลอย่างถูกต้องมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี  
1) ภาชนะที่ใช้บรรจุกุ้งต้องสามารถรับน ้าหนักของน ้าและกุง้ได้ตลอดการเคลื่อนย้ายและมีความปลอดภัยต่อกุ้งที่
เคลื่อนย้าย ไม่มีการร่ัวไหลของน ้า และสามารถตรวจสอบสภาพของกุ้งระหวา่งการเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
2) อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย ควรใช้เฉพาะกับสัตว์น ้าชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั น และถ้าใช้กบัสัตว์น้าชนิดอื่นต้องเป็น
ชนิดที่ไม่มีการติดเชื อก่อโรคขา้มชนิดสัตว์ 
3) เคลื่อนย้ายกุ้งในระดับความหนาแน่นที่เหมาะสม และมีการให้ออกซิเจนที่เพียงพอตลอดเวลา 
4) ควบคุมไม่ให้กุ้งหลุดลอดลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสัตว์น ้า ระบบนิเวศของแหล่งน ้าอื่น
และการปนเปื้อนของสารพันธุกรรม 
5) ควบคุมไม่ให้มีการปนเป้ือนของเชื อจากการเคลื่อนย้าย เช่น ต้องฆ่าเชื อโรคในน ้าที่เหลือจากการขนส่งด้วยยาฆ่า
เชื อก่อนระบายทิ ง เช่น ใช้ไอโอดีนหรือคลอรีน 50 มิลลิกรัมในน ้า 1 ลิตร 



มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ด ี
ส้าหรับฟาร์มเลี ยงกุ้งทะเล (GAP มกษ. 7401-2557) 

 ข้อก้าหนด 2.16 มีการจัดการป้องกันการแพร่และการติดต่อของโรคจากการ
เคลื่อนย้ายกุ้งมีชีวิต และไม่มีชีวิต โดยปฏิบัติตามข้อกาหนดสุขภาพสัตว์น้าของ OIE 

  ข้อก้าหนด 2.17 กรณีเกดิโรคระบาดกุ้ง ใหแ้จ้งหน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่โดยเร็ว 
 แจ้งหน่วยงานประมงในพื นที่ ประมงอา้เภอ ประมงจังหวัด  
 แจ้งฟาร์มใกล้เคียง สมาชิกชมรม สมาคม เพื่อเฝ้าระวังโรค 

 ข้อก้าหนด 2.18 มีการวินจิฉัยโรค วิเคราะห์หาสาเหตุ และแก้ไข กรณีที่กุ้งแสดงอาการ 
ป่วย 
 น้าตัวอย่างส่งห้องปฏบิัติการ หรือ ใช้ ชดุตรวจส้าเร็จรูปเพื่อให้ทราบสาเหตุของโรคที่แท้จริง  
 เพื่อให้จัดการโรคในแนวทางที่ถูกต้อง 
 บางกรณีมีการติดเชื อร่วม จึงควรหาสาเหตุการตายที่แท้จริง  



มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ด ี
ส้าหรับฟาร์มเลี ยงกุ้งทะเล (GAP มกษ. 7401-2557) 

 ข้อก้าหนด 2.19 มีมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกุ้งอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระหว่างบ่อ ระหว่างฟาร์ม  

 มาตรการทางกายภาพ 

 การตักเอากุ้งตาย กุ้งติดเชื อหรือกุ้งป่วยออกมานอกบ่อและน้าไปท้าลาย 

 มีวิธีก้าจัดซากกุ้งอย่างเหมาะสม เช่น การเผาท้าลาย การฝังกลบโดยใส่ยาฆ่าเชื อหรือปูนขาวในหลุม
ก่อนท้าการฝังกลบ 

 การปิดบ่อ  

 หยุดการถ่ายน ้า 

 มาตรการทางเคมี 

 การใช้คลอรีนฆ่าเชื อกุ้งและพาหะที่ติดเชื อ 

 การฆ่าเชื ออุปกรณ์ด้วยสารเคมี 

 มีการฆ่าเชื อและบาบัดน ้าก่อนปล่อยออกนอกฟาร์ม 



มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ด ี
ส้าหรับฟาร์มเลี ยงกุ้งทะเล (GAP มกษ. 7401-2557) 

 ข้อก้าหนด 2.20 มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถลดโอกาสการแพร่กระจาย
ของโรคระหว่างสัตว์น ้าต่างชนิด กรณีเลี ยงกุ้งหลายชนิดรวมกันหรือเลี ยงกุ้งร่วมกับ
สัตว์น ้าอ่ืน 

 ต้องเป็นสัตว์น ้าที่ไม่เป็นศัตรูหรือแย่งอาหารกัน เช่น การเลี ยงกุ้งร่วมกับปลานิล 

 การเลี ยงกุ้งต่างสายพันธุ์ร่วมกันเพื่อมุ่งให้เกิดการใช้ทรัพยากรแหล่งน ้าอย่างคุ้มค่า และเพื่อสร้าง
รายได้เพิ่มขึ น 

 มีวิธีการป้องกันโรคของสัตว์น ้าที่เลี ยงร่วมกันอย่างเหมาะสม 

 มีการตรวจสอบเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์น ้าทุกชนิดสม่าเสมอ 

 จดบันทึกรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของสัตว์น ้าที่เลี ยงทุกชนิด 

 หากเกิดโรคระบาดต่อสัตว์น ้าชนิดใด เกษตรกรควรแจ้งและปรึกษาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อก้าหนด 2.21 จัดให้มีการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในฟาร์ม 
เพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ในการดูแลด้านสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ 



มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าที่ด ี
ส้าหรับฟาร์มเลี ยงกุ้งทะเล (GAP มกษ. 7401-2557) 

 ข้อก้าหนด 3.1  
 - ไม่ใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเลี ยงสัตว์น ้าที่ห้ามใช้ตาม

กฎหมาย 
 - ในการใช้ยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ที่ใช้ในการเลี ยงสัตว์น ้าเป็นชนิดที่

ก้าหนดให้ต้องขึ นทะเบียนต้องมีการขึ นทะเบียนกับหน่วยงานที่มีอ้านาจหน้าที่และใช้
อย่างถูกต้อง 

 ข้อก้าหนด 3.2  

 - กรณีที่จ้าป็นต้องใช้ยาสัตว์หรือสารเคมี ก่อนการจับต้องมีระยะหยุดการใช้ยาสัตว์
หรือสารเคมีตามที่ระบุไว้ในฉลาก 

 ข้อก้าหนด 3.3  

 - เก็บยาสัตว์ สารเคมี และผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ที่ใช้ในการเลี ยง
สัตว์น ้าในที่ที่ป้องกันการเสื่อมสภาพและการเกิดอันตราย 



ยา สารเคมี และวัตถุอันตราย  
กับการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าตามมาตรฐาน 

 เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภค 

 มาตรฐานการเพาะเลี ยงสัตวน์ ้าจึงเน้นย ้าความส้าคญัของการใช้ยา สารเคมีและ

วัตถอุันตรายซึ่งต้อง 

o ขึ นทะเบียนถูกต้อง  

o มีการใช้ตามที่ระบุในฉลาก 

o มีบันทึกขอมูลการใช ้

o ไม่พบการตกค้างกินค่าที่ก้าหนด 



ยาและสารเคมีต้องห้ามส้าหรับสัตว์น ้า  

 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่299) พ.ศ. 2549 ระบุว่าให้อาหารทุก

ชนิดมีมาตรฐาน โดยตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี ซึ่งหมายรวมถึงสารใน

กระบวนการสร้างและสลาย หรือ metabolites ของสารดังกล่าวดว้ย จ้านวน 6 สาร 

 

 1. คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenicol)  

2. ไนโทรฟิวราโซน (Nitrofurans) 

3. ไนโทรฟิวราโทรอิน (Nitrofuratoin) 

4. ฟิวราโซลิโดน (Furazolidone) 

5. ฟิวแรนทาโดน (Furatadone) 

6. มาลาไคท์ กรนี (Malachite green) 



ยาต้านจุลชพีที่ได้รับอนญุาตให้ใช้ส้าหรับสัตว์น ้า  

 จากฐานข้อมูลโดยส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข 
พบว่ามีทะเบียนต้ารับยาตา้นจุลชีพขึ นทะเบียน ไดร้ับอนุญาตให้ใชส้้าหรับสัตว์น ้า 
แบ่งเป็น ต้ารับยาเดี่ยว (มีตัวยายาส้าคัญ 7 ตัวยา) และต้าหรับยาผสม (มีตัวยาส้าคญั
ผสม 5 ชนิด) ดังนี  

ต้ารับยาเดี่ยว มตีัวยาส้าคัญ 7 ตวัยา 

1. Amoxicillin 
2. Enrofloxacin  (เฉพาะปลาเท่านั น) 
3. Oxytetracycline 
4. Sarafloxacin  
5. Oxolinic acid 
6. Toltrazuril  
7. Sulfamonomethoxine Sodium 



ยาต้านจุลชพีที่ได้รับอนญุาตให้ใช้ส้าหรับสัตว์น ้า  

 จากฐานข้อมูลโดยส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข 
พบว่ามีทะเบียนต้ารับยาตา้นจุลชีพขึ นทะเบียน ไดร้ับอนุญาตให้ใชส้้าหรับสัตว์น ้า 
แบ่งเป็น ต้ารับยาเดี่ยว (มีตัวยายาส้าคัญ 7 ตัวยา) และต้าหรับยาผสม (มีตัวยาส้าคญั
ผสม 5 ชนิด) ดังนี  

ต้ารายาผสม มีตวัยาส้าคญัผสม 5 ชนิด  

1. Sulfadiazine + trimethoprim 
2. Sulfadimethoxine sodium + trimethoprim 
3. Sulfadimethoxine sodium + ormethoprim 
4. Sulfamonomethoxine + trimethoprim  
5. Sulfadimidine + trimethoprim 



ยาและสารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ในสัตว์น ้า 

• ชนิดยาที่อนุญาตให้ใช ้ 13 ชนิด 
1. เอนโรโฟลซาซิน (Enrofloxacin)  
2. ซาราโฟลซาซิน (Sarafloxacin) 
3. ออกโซลินิค แอซิด (Oxolinic acid)  
4. ออกซีเตรตร้าซัยคลิน  (Oxytetracycline) 
5. เตรตราซัยคลิน (Tetracycline)  
6. ซัลฟาไดเมททอกซีน-ออร์เมทโธ พริม (Sulfadimethoxine- Ormethoprim) 
7. ซัลฟาไดเมททอกซีน-ไตรเมทโธพริม (Sulfadimethoxine- Trimethoprim)  
8. ซัลฟาไดเมททอกซีน (Sulfadimethoxine) 
9. ซัลฟาโมโนเมททอกซีน (Sulfamonomethoxine)    
10. ซัลฟาไดอาซีน (Sulfadiazine) 
11. ไตรเมทโธพริม (Trimethoprim)  
12. ออร์เมทโธพริม (Ormethoprim) 
13. โทลทราซูริล (Toltrazuril) 
 

 



ปัญหาการใช้ยาไม่ถูกตอ้ง 

 การใช้ยาต้านจุลชีพไม่ถกูต้อง  กอ่ให้เกิดการดื อยาของเชื อก่อโรค  

 สาเหตุหลักของการเกิดเชื อดื อยา คือ 

  1. การใหย้ารกัษาในปริมาณที่ไมถ่กูต้อง 

 2. ระยะเวลาการให้ยาไมถู่กต้อง 

 3. ใช้ยาต้านจุลชีพพร่้าเพรื่อ หรือใช้ทั งที่ไม่จ้าเป็นต้องใช้ 

 

 



หลักการใช้ยาที่ถูกต้อง 

1. ใช้ยาให้ตรงกับปญัหาที่เกิด  
• จ้าเป็นต้องใช้ยาต้านจุลชีพหรือไม่ หรือ เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่ใชเชื อก่อโรค เชน่ ปัญหา

จากสภาพพื นบ่อหรอืคุณภาพน า้เลี ยงไมด่ีมีสารอินทรีย์มากเกินไป การเติมจุลินทรีย์ จะช่วย

ให้คุณภาพน ้าและคณุภาพบ่อดีขึ น อาการป่วยก็อาจทุเลาและหายได้เอง  

• เชื อก่อโรค เช่น เชื อไวรัส ไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะรักษาได ้

2. หากจ้าเป็นต้องใช้ยาต้านจุลชีพ  
• ต้องใช้ยาตามที่ระบไุว้ท่ีข้างขวดหรือเอกสารกา้กบัที่มากับยาอย่างเครง่ครัด  

• อย่าใช้ตามความเคยชิน เนื่องจากยาตา้นจุลชีพที่หลาย ๆ บรษิัทผลิตออกมาจ้าหน่าย เป็น

ตัวยาเดียวกันแต่มีปริมาณตัวยาต่อซีซีไมเ่ท่ากัน  

3. ไม่ควรเปลี่ยนยาต้านจุลชีพหากไม่มีเหตุผลที่ดพีอ  
• หากใช้ยาต้านจุลชพีตัวใดเป็นเวลา 3 วัน แล้วสัตว์ไม่ตอบสนองจึงค่อยเปลี่ยนยา 

4. ให้ยาอย่างถกูวิธี  
• โดยการผสมอาหารหรือโดยการแช่ซ่ึงจะระบุวิธีการใช้ และขนาดของยาที่ใช้ไว้ที่ฉลากหรือ

เอกสารกา้กับอยา่งชดัเจน 

 

 



ค้าแนะน้าในการใช้ยาปฏิชีวนะหรือยาต้านจุลชีพ 

1. ต้องมีการวินิจฉยัโรคจากห้องปฏบิัติการ 

2. เลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับชนิดโรคและเชื อก่อโรค 

3. ควรมีความรูเ้รื่องยาที่ใช้และชนิดของเชื อก่อโรค เช่น ความไวของเชื อต่อยา 

การดื อยา หรือ เป็นแบคทเีรียแกรมบวก/แกรมลบ  

4. ควรรู้ประวัตกิารใช้ยา 

5. มีการจดัการคุณภาพน ้าทีถู่กต้องควบคู่ไปด้วย 

6. ใช้ยาเมื่อมีความจ้าเป็นเท่านั น ไมใ่ช้พร่้าเพรื่อ 

7. ต้องใช้ยาตามเอกสารก้ากับยา 

8. หยุดใช้ยาตามระยะเวลาที่ระบไุว้ในใบก้ากับยาก่อนการจับขาย 

9. ควรใช้ยาที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องกับส้านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

    - ห้ามใช้ยาต้านจุลชพีในการรักษาโรคท่ีเกิดจากเชื อไวรัส 

   - ห้ามใช้ยาในปริมาณสูงกว่าหรือต่า้กว่าปริมาณแนะน้า 

    - ห้ามใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน หลังจากสัตว์น ้าหายจากเป็นโรคแล้ว 

  - ห้ามใช้ยาเพื่อป้องกันโรคโดยที่โรคยังไม่เกิด 

 



ข้อก้าหนดการตกค้างของยา 



ขอบคุณค่ะ 

จ้าเริญศรี ถาวรสุวรรณ 

ศูนย์วิจัยสขุภาพสัตว์น ้าสงขลา 

130/2 ต.พะวง อ.เมือง จ. สงขลา 90100 

กองวิจัยและพฒันาสุขภาพสัตว์น า้ กรมประมง 

โทร. 074-335244-8/089-7392603 

โทรสาร. 074-335243 

E-mail: pjumroensri@gmail.com 

www.aquathai.org 

   

 


