รายงานการจัดการองค์ ความรู้
เรื่อง : การควบคุมและทาลายปลาคาร์พนาเข้าที่ติดเชื้อไวรัส
เคเอชวี KHV ทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่

การจัดการองค์ความรู้
เรื่อง : การควบคุมและทาลายปลาคาร์พนาเข้าที่ติดเชื้อไวรัสเคเอชวี KHV
ทางด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่
หลักการและเหตุผล
ในปี พ.ศ. 2546 ได้มีรายงานการแพร่ระบาดของโรค Herpesvirus .ในปลาตระกูลคาร์พที่
ประเทศญี่ปุ่น พบว่ามีการระบาดมีความรุนแรง และขยายพื้นที่ไปเป็นบริเวณกว้าง สร้างความเสียหายให้แก่
ปลาไนที่เลี้ยงในกะชังอย่างหนัก กรมประมงจึงได้มีประกาศกรมประมง เรื่อง การงดอนุญาตให้นาเข้าปลา
ตระกูลคาร์พ(Carp fish) ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาด
ของโรคดังกล่าวที่มาจากการนาเข้าปลาคาร์พเป็นการชั่วคราว ที่อาจจะเข้ามาแพร่ระบาดภายในประเทศ
ต่อมาประเทศญี่ปุ่นสามารถควบคุมและพัฒนาระบบการควบคุม และตรวจรับรองการปลอดโรคดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กรมประมงจึงพิจารราอนุญาตนาเข้าปลาคาร์พได้ ตามกรมประมง เรื่อง การอนุญาตให้
นาเข้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ระบบกักกันโรค ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลการนาเข้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรมีหน้าที่พิจารณา
ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการรับรองสถานกักกันและการนาเข้าปลาคาร์พ หลังจากที่ได้มีการ
อนุญาตให้สามารถนาเข้าปลาคาร์พแล้วนั้น ผลการควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังปลาคาร์พที่นาเข้า พบว่ามี
ปลาคาร์พที่นาเข้าบางส่วนติดมีการติดเชื้อเคเอชวี กรมประมงจึงได้มีประกาศกรมประมง เรื่อง งดการออก
หนังสืออนุ ญาตให้น าเข้าปลาตระกู ล คาร์พภายใต้ระบบกักกันโรค ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2548 เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรค ต่อมาเมื่อสถานการณ์ดังกล่าวสงบและกรม
ประมงรวมทั้งประเทศผู้ส่งออกสามารถสร้ างระบบควบคุมและตรวจสอบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้
อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนั้ น กรมประมงจึงได้มีประกาศกรมประมง เรื่อง การอนุญาตให้นาเข้าปลาตระกูล
คาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ระบบกักกันโรค ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และได้กาหนดให้
ผู้ ป ระสงค์จ ะขอหนั งสื อ อนุ ญาตดัง กล่ า วต้ องปฏิบั ติตามเงื่ อนไขการอนุญ าตให้ น าเข้าปลาคาร์ พ เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพื่อการเพาะเลี้ยง แนบท้ายกรมประมง เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตให้นาเข้าปลาตระกูล
คาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ระบบกักกันโรค ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 โดยมีสาระสาคัญ
ดังนี้
1. ผู้นาเข้าต้องมีส ถานกักกันโรคสาหรับปลาตระกูลคาร์พที่จะนาเข้า โดยได้รับการตรวจ
รับรองมาตรฐานจากกรมประมงก่อนที่จะขออนุญาตนาเข้า
2. เมื่อได้นาปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาราจักรตามที่ได้รับอนุญาต ผู้รับอนุญาตต้องนา
ปลานั้นไปกักกันโรคในสถานกักกันโรคที่กาหนดไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมประมง
ได้ตรวจสอบและพิสูจน์โรค
3. ปลาตระกูลคาร์พที่นาเข้ามาต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้า (health certificate)เป็น
ภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยสัตว์แพทย์ (veterimamian officer) ผู้มีอานาจหน้าที่ของรัฐบาลประเทศผู้
ส่งออก หรือเจ้าหน้าที่( authorized officer) ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐบาลโดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดรับรองครบถ้วน ดังนี้

3.1 ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของ หรือผู้ส่งออก
3.2 ชื่อและที่อยู่ของบริษัท หรือผู้นาเข้า
3.3 จานวนและขนาดของปลาตระกูลคาร์พ (ระบุชื่อสามัย และชื่อวิทยาศาสตร์)
3.4 ระบุแหล่งกาเนิด หรือแหล่งที่มาของปลาตระกูลคาร์พ
3.5 ปลาตระกูลคาร์พนั้นต้องมาจากประเทศมีเขตหรือฟาร์มซึ่งระบบเฝ้าระวังดรคเคเอชวี
และมีการตรวจวินิจฉัยโรคตามมาตรบานที่กาหนดโดยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OIE)
3.6 ปลาตระกูลคาร์พนั้นต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีการตายโดยไม่ทราบสาเหตุในช่วงสามเดื อน
ก่อนที่จะมีการส่งออก
3.7 ก่อนส่งออก 7-10 วันปลาตระกูลคาร์พนั้นต้องมีการกักกันและได้รับการกาจัดปรสิต
ภายนอกแล้ว
3.8 สามารถใช้ตัวอย่างเอกสารรับรองสุขภาพ (health certificate) ที่แนะนาโดย OIE
และในเอกสารรับรองจะต้องปรากาการรับรองโรคเคเอชวี และโรคเอชวี
กรมประมง มีคาสั่งที่ 1189/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรม
ประมงแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงในราชการส่วนภูมิภาคเป็นเอกภาพมีระบบ
สั่งการแบบเบ็ดเสร็จ(Single Commard) และมีผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม มีหน้าที่ในการประสาน
การปฏิบั ติง านของหน่ ว ยงานในสั งกั ดกรมประมงและหน่ว ยงานอื่น ทั้ งภาคเอกชนและภาคประชาชนที่
เกี่ยวข้องให้ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงให้เป็นเอกภาพมีระบบสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ของการพัฒนาด้านการประมงที่เป็นรูปธรรมในภาพรวม บูรณาการบริหารจัดการแผนงาน
โครงการ งบประมาณ และทรัพยากรของหน่วยงานที่อยู่ในเขตจังหวัด ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สาหรับจังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยงานของกรมประมง
จานวน ๔ หน่วยงานดังนี้
1. ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดเชียงใหม่
2. สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้าเขต ๑ (เชียงใหม่)
๔. หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
เกณฑ์สถานกักกันปลาคาร์พและข้อพึงปฏิบัติในการกักกันปลาคาร์พนาเข้าเพื่อการเพาะเลี้ยง
1. พื้นที่กักกันต้องแยกจากระบบการเลี้ยงสัตว์ น้าส่วนอื่นอย่างชัดเจนสามารถป้องกันการ
กระเด็นและการรั่วซึมของน้าถึงกันรวมทั้งป้องกันสัตว์เลี้ยงและสัตว์ น้าอื่นๆ และผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่
กักกัน
2. พื้นภายในสถานกักกันสัตว์น้าต้องมีระบบระบายน้า โดยให้น้าทิ้งระบายสู่บ่อบาบัดทั้งหมด
3. ภายในสถานกักกันตัองมีบ่อรักษาสัตว์ น้าป่วย หรือพื้นที่ว่างที่สามารถวางบ่อเพิ่มได้เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาสัตว์น้าที่ป่วย
4. ควรมีบ่อพักน้าที่สามารถกักเก็บน้าสะอาดพร้อมใช้ได้ในปริมาณที่เพียงพอต่อการใช้น้า
ทั้งระบบ

5. จานวนและขนาดของบ่อกักกันต้องเพียงพอกับจานวนและขนาดของสัตว์ น้าที่นามากักกัน
และมีหมายเลขประจาบ่อทุกบ่อ สาหรับบ่อกักกันปลาคาร์พที่มีระบบกรองที่ดีและให้อากาศอย่างสมบูรณ์
สามารถปล่อยปลาในอัตราไม่เกินตามที่กาหนดดังนี้
ความยาวปลา (ซม.)
ต่ากว่า 10
>10-15
>15-25
>25-35
>35-45
>45-55
>55-65
>65-75
มากกว่า 75

จานวนปลาสูงสุด (ตัว/ลบ.ม.)
400
250
150
50
20
12
8
4
3

6. ระบบบาบัด น้าทิ้งต้องแยกจากระบบการเลี้ยงสัตว์ น้าส่วนอื่น ทางระบายน้าจากระบบ
กักกันสู่ระบบน้าทิ้ง ต้องไม่ผ่านระบบการเลี้ยงสัตว์น้าส่วนอื่น โดยบ่อบาบัดน้าทิ้งต้องมีขนาดความจุทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของขนาดความจุบ่อกักกัน
7. น้าในระบบบาบัดต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและต้องระมัดระวังหรือป้องกันการทิ้งสารเคมีที่มี
ความเข้มข้นสูงลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ ตัวอย่างวิธีการฆ่าเชื้อโรคในระบบบาบัดน้าทิ้งได้แก่ การใช้แคลเซียมไฮ
โปคลอไรด์ 50 กรัม ต่อน้า 1 ตัน หรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 300 ซีซี ต่อ น้า 1 ตัน นานอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
แล้ ว เติมโซเดีย มไธโดซัลเฟต 80 กรัมต่อ น้า 1 ตัน เพื่อทาลายฤทธิ์ของคลอรีน หรือไว้จนกระทั่งคลอรีน
สลายตัวไปเอง ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ
8. หากกักกันครบ 21 วันแล้ว ให้ทาการฆ่าเชื้อโรคและทาความสะอาดระบบกักกันทั้งหมด
ก่อนที่จะนาปลาชุดใหม่เข้ากักกัน
9. น้าที่ใช้ในสถานกักกันสัตว์ น้าต้องใส สะอาด หากใช้ น้าประปาต้องมีการทาลายฤทธิ์ของ
คลอรีน หรือพักไว้จนกว่าคลอรีนสลายตัวถึงระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์ น้า หากใช้น้าจากแหลงอื่น ที่ไม่ไช่
น้ าประปาและน้ าบาดาลต้ อ งมี ก ารฆ่ า เชื้ อ ในน้ า ตั ว อย่ า งวิ ธี ก ารฆ่ า เชื้ อ ในระบบเตรี ย มน้ า ได้ แ ก่ การใช้
แคลเซีย มไฮโปคลอไรด์ 20 กรั ม ต่อ น้ า 1 ตัน นานอย่า งน้อย 24 ชั่ว โมง แล้ ว เติมโซเดี ยมไธโอซั ล เฟต
เพื่อทาลายฤทธิ์ของคลอรีน หรือทิ้งไว้จนกระทั่งคลอรีนสลายตัวไปเอง หรืออาจใช้โอโซน 0.2-1 มิลลิกรรมต่อ
ลิตรนาน 3 นาที
10. มีการป้องกันการหลุดรอดของสัตว์ น้าออกไปสู่ภายนอกสถานกักกัน เช่น มีตะแกรงติด
ท่อระบายน้า
11. สถานกักกันต้องไม่มีทางเข้า-ออกทางเดียว ด้านหน้าบริเวณทางเข้า -ออกต้องมีอ่างล้าง
มือที่มีท่อต่อไปยังบ่อบาบัดน้าทิ้ง
12. ทางเดินผ่านน้ายาฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าและออกสถานกักกันสัตว์ น้า ควรเป็นอ่างที่มีขนาด
กว้ างไม่ น้ อยกว่ า ประตู ท างเข้ า และไม่ส ามารถเคลื่ อนย้า ยได้ ส าหรั บสารเคมี ฆ่า เชื้อ โรคที่แ นะน า ได้ แ ก่
แคลเซียมไฮโปคลอไรด์ 20 กรัม ต่อน้า 100 ลิตร และจะต้องเปลี่ยนน้าและเติมสารเคมีฆ่าเชื้อใหม่ทุกวัน
13. มีรองเท้าบู๊ทให้เปลี่ยนและควบคุมให้ใช้เฉพาะในสถานกักกันสัตว์น้าเท่านั้น

14. บุคคลภายนอกที่เข้าในสถานกักกัน จะตองปฏิบัติตามข้อกาหนดของสถานกักกันอย่าง
เคร่งครัด
15. สภาพภายในสถานกักกันสั ตว์น้า พื้นทางเดิน ทางระบายน้า บ่อกักกันสัตว์น้าตลอดจน
อุปกรณ์ต่างๆ มีการรักษาความสะอาด จัดวางเป็นระเบียบ และบารุงรักษาเป็นอย่างดี อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
สถานกักกัน สัตว์น้า เช่น สวิง สายยาง หัวทรายฯลฯ มีการทาความสะอาดฆ่าเชื้อก่อนและหลังใช้
16. การใช้ยาและสารเคมี ควรมีการใช้เมื่ อจาเป็นเท่านั้น ใช้ด้วยความระมัดระวัง และไม่ทิ้ง
สารเคมีที่มีความเข้มข้นสูงออกสู่สาธารณะ มีการเก็บรักษายาและสารเคมีเป็นระเบียบในภาชนะที่เก็บปิดมิดชิด
ป้องกันแสงแดดและความชื้น เก็บในที่ที่ปลอดภัยจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง
17. กาจัดขยะหรือสิ่งที่ไม่ต้องการในสถานกั กกันอย่างถูกต้อง เช่น ถุงพลาสติก / กล่อง
โฟมต้องแช่น้ายาฆ่าเชื้อก่อนทิ้ง หรือนาไปใช้ต่อ
18. หากมีการให้อาหารกับสัตว์น้าขณะกักโรค ใช้อาหารสาเร็จรูปที่มีการเก็ บรักษาอย่างดีใน
ภาชนะที่ปิดมิดชิด ป้องกันแสงแดดและความชื้นรวมทั้งป้องกันการกัดกินของสัตว์อื่นๆ เช่น นก หนู และแมลง
19. มีเอกสารบันทึกประวัติสัตว์ น้า และการปฏิบัติงานระหว่างการกักกันสัตว์ น้าอย่างเป็น
ระบบ ได้แก่
- บันทึกข้อมูลสุขภาพของสัตว์น้าที่กักกัน
- บันทึกข้อมูลการกักกันและการเคลื่อนย้ายสัตว์น้า
- บันทึกข้อมูลการเข้า-ออก สถานกักกันสัตว์น้าของบุคคลต่างๆ
- บันทึกข้อมูลการเตรียมน้า
- บันทึกข้อมูลการบาบัดน้าทิ้ง
-บันทึกข้อมูลการใช้ระบบฆ่าเชื้อในอ่างน้ายาสาหรับบุคคลเดินผ่านก่อนเข้าและออก สถาน
กักกันสัตว์น้าเอกสารเหล่านี้ต้องเก็บไว้ที่ที่เจ้าหน้าที่สามารถเรียกตรวจได้ตลอดเวลา
20. มีบุคลากรสาหรับดูแลสัตว์น้าระหว่างการกักกันโดยเฉพาะ
21. หากพบว่าสัตว์ น้าที่กักกันป่วยและมีอาการผิดปกติ ให้ แจ้งกรมประมงทันทีและทาการ
ควบคุมโรคตามคาแนะนาของกรมฯอย่างเคร่งครัด สาหรั บสัตว์น้าที่ตายในขณะกักกันต้องเก็บรักษาในภาชนะ
ที่เก็บมิดชิด และแช่เย็นหรือแช่เยือกแข็ง เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทาการตรวจสอบโรค และตรวจนับจานวนปลา
22. ในระหว่างกักกัน ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์น้าออกจากบริเวณกักกันโดยเด็ดขาด
ขั้นตอนการนาเข้าปลาตระกูลคาร์พจากต่างประเทศ
1. ผู้ป ระกอบการต้องมีส ถานกักกันสั ตว์น้าที่ได้รับการรับรองจากรมประมงก่อนการนาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร

2. ผู้ประกอบการยื่นคาร้องขอนาเข้าผ่านระบบเชื่อมโยงคาขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาต
และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (ล่วงหน้า24 ชั่วโมง) เอกสารที่ยื่นประกอบคาร้องก่อนนาเข้า
ใบตราส่งสินค้า ใบกากับสินค้า HEALTH CERTIFICATE และAquaculture establishment Origin

AIR WAYBILL

INVOICE

HEALTH CERTIFICATE

Aquacalture establisbrant

3. เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตให้นาเข้าสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า (Aquatic Animal or Aquatic
Animal Product Import Permit) และใบแจ้งนาสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.6 )

4. วั น น าเข้า ผู้ ป ระกอบการต้ อ งปฏิบั ติ ก ารยื่ น เรื่อ งว่ า ด้ ว ยพิธี ก ารทางศุล กากรและให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ตรวจปลาคราพ์ ณ คลังสินค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งนาไปที่สถานกักกันที่ได้การรับรอง

5. เจ้าหน้าที่จะออกบันทึกการกักกันเป็นเวลา 60 วัน

6. กาหนดครบ 7 วัน ตรวจสุขภาพปลาร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเชียงใหม่

8. สุ่มตัดครีบเหงือกปลาภายใน 21 วัน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเชียงใหม่ ส่งตรวจที่
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์

9. กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้า แจ้งผลตรวจโรคในปลาคาร์พขณะกักกัน

9.1 ผลตรวจไม่พบเชื้อไวรัส แจ้งถอนการกักกันปลาคาร์พมีชีวิต ออกใบอนุญาตนาสัตว์หรือ
ซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร (แบบ ร.7 )

9.2 ผลตรวจพบเชื้อไวรั สเคเอชวี กรมประมงทาหนังสื อถึงอธิบดีกรมปศุสั ตว์ ออกคาสั่ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการทาลายปลาคาร์พ

ชั้นตอนการทาลายปลาคาร์พที่ติดเชื้อไวรัสเคเอชวี
1. สลบปลาและการทาให้ปลาตายโดยใส่คลอรีนอย่างเข้มข้นแช่น้าในบ่อเลี้ยง

2. ตรวจเช็คจานวนปลาใส่ถุงพร้อมบรรจุภาชนะมิดชิด

3. ขนย้ายปลาไปทาลายโดยการเผา ณ คณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๔. ด่านตรวจสัตว์น้าและด่านกักกันสัตว์ร่วมกันเข้าไปควบคุมและนาปลาคาร์พทั้งหมดไปทาลาย (ทา
บันทึกสั่งทาลายสัตว์และซากสัตว์ , บันทึกการตรวจสอบปลาคาร์พมีชีวิต)

การเผาทาลายปลาคาร์พที่ติดเชื้อไวรัสเคเอชวี
ทาลายโดยการเผา ณ เตาเผา คณะสัตว์แพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

