
ความปลอดภยัทางชีวภาพ 

ส าหรบัฟารม์เพาะเล้ียงสตัวน์ ้าจดื 



หมายถึง มาตรการโดยรวมของการก าจดัเช้ือก่อโรค การ

ป้องกนัการแพรร่ะบาด หรือลดโอกาสในการน าเช้ือก่อโรค

เขา้สู่หรือออกจากฟารม์ โรงเพาะฟัก โรงงานแปรรูป รวม

ไปถึงรถขนส่งภาชนะอุปกรณ ์การจัดการขยะ ซากสัตว ์

และน ้าท้ิง เป็นวิธีการควบคุมโรคท่ีถูกที่สุดและไดผ้ลดี

ที่สุด 



แผนการจัดการฟาร์มไบโอซีเคียว ตามข้อแนะน าของ

องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ประกอบด้วย

มาตรการตา่งๆ ดงัน้ี 

1. การบนัทึกการเคลื่อนยา้ยภายในฟารม์ 

2. บนัทึกการผลิตและการเก็บรกัษาพนัธุส์ตัวน์ ้า  

3. แหล่งท่ีมาของอาหารปลา 

4. ระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั (traceability) 

5. ผลการเฝ้าระวงัโรค 
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6. บนัทึกผูม้าเยอืน (visitor logbook)  

7. บนัทึกจ  านวนปลาป่วย และจ  านวนปลาตาย 

8. การใชย้ารกัษาโรคและบนัทึกการใชย้าและสารเคมี

ในฟารม์ 

9. วคัซีนและบนัทึกการใชว้คัซีน 

10. เอกสารที่แสดงว่ามีการอบรมพัฒนาบุคคลากร

ของฟารม์ 

11. อื่นๆ ที่ตอ้งปฏิบตัิตามผลการประเมินวิธีการลด

ความเสี่ยง 

 



การจดัท าแผนความปลอดภยัทางชีวภาพ 

ส าหรบัฟารม์เพาะเล้ียงสตัวน์ ้าจดื 



การออกแบบฟารม์ การด าเนินการ 

การจดัการเสน้ทางและ

การแพรก่ระจายของโรค 

คน + สตัว ์+ เครื่องมือ + ยานพาหนะ  

น ้า + ของเสีย + อาหาร 

ตรวจสอบเฝ้าระวงั 

สุขภาพปลา 

ด าเนินการตามแผนทนัที 

เม่ือเกิดโรค 



ตวัอยา่งแผนความปลอดภยัทางชีวภาพ 

1. ขอ้มูลส าหรบัตดิตอ่ 

 เจา้หนา้ท่ีของฟารม์ท่ีรบัผิดชอบใน

การดแูลเรื่องความปลอดภยัทาง

ชีวภาพของฟารม์ 

  ผูต้ดิตอ่หลกั 

ช่ือ-นามสกุล …………………………………………. 

ต าแหน่ง …………………………………………………. 

ท่ีอยูท่ี่ตดิตอ่ …………………………………………… 

โทรศพัท ์…………………………………………………. 

  ผูต้ดิตอ่รอง 
ช่ือ-นามสกุล …………………………………………. 
ต าแหน่ง …………………………………………………. 
ท่ีอยูท่ี่ตดิตอ่ …………………………………………… 
โทรศพัท ์…………………………………………………. 
 



2. การฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ี 2.1 เจ ้าหน้าท่ีมีความรู ้ ความเข้าใจ

เก่ียวกับความเส่ียงของโรค ขั้นพ้ืนฐาน

ในฟารม์ 

3. ขั้นตอนการปฏิบตัมิาตรฐานตามแผน

ความปลอดภยัทางชีวภาพ 

  

3.1 มีการตรวจสอบสุขภาพของปลา

เป็นประจ  า 3 ครั้งตอ่สปัดาห ์

3.2 มีการด าเนินการอยา่งเหมาะสมเม่ือ

เกิดโรค (สุ่มเก็บตวัอย่าง/บนัทึกขอ้มูล/

ท ารายงาน/มีการฆ่าเช้ือ) 

4.การออกแบบฟารม์และโครงสรา้ง 4.1 ฟารม์มีรั้วลอ้มรอบท่ีปลอดภัย/มี

ขอบเขตท่ีชดัเจน/จ  ากดัการผ่านเขา้ออก

ของยานพาหนะ คน และสตัว ์

4.2 แยกส่วนพ้ืนท่ีการใชง้าน เช่นพ้ืนท่ี

เพาะ/เล้ียง/อนุบาล เพื่อป้องกัน และ

แยกการระบาดของโรค 

ตวัอยา่งแผนความปลอดภยัทางชีวภาพ 



ตวัอยา่งแผนความปลอดภยัทางชีวภาพ 

5.การจัดการเสน้ทางของโรคและการ

แพร่ระบาด 

5.1 คน 

5.1.1 มีการควบคุมตรวจสอบการผ่านเขา้

ออกของเจา้หนา้ที่ฟารม์และผูม้าเยีย่มชม 

5 .1 .2  จัดท า เ กณฑ์ม าตรการความ

ปลอดภัยทางชีวภาพและอธิบายใหผู้ม้า

เยีย่มทราบ 

5.1.3 มีบันทีกการเขา้-ออก ของบุคคล

ภายในและภายนอกฟารม์ 

5.2 สตัวน์ ้า  5.2.1 จดบนัทึกขอ้มูลพนัธุป์ลา เขา้-ออก 

/การเคลื่อนยา้ย/แหล่งที่มา/จ  านวน/อายุ/

สุขภาพ 

5.2.3 การกกักนัปลาที่เขา้มาใหม่เพ่ือลด

ความเสี่ยงตอ่โรค และด าเนินการรกัษา 

เช่น ปรสิตภายนอก 



5.2 สตัวน์ ้า  5.2.4 มาตรการป้องกนัการหลุดรอดของ

ปลา เช่นการตรวจสอบ บ ารุง ซ่อมแซม 

และรกัษาบ่อ 

5.2.5 การป้องกนัศตัรูของปลา ท่ีอาจเขา้

มากินหรือท าอนัตราย 

5.2.6 การก าจดัปลาท่ีป่วยหรือตายทนัที 

โดยวิธีท่ีปลอดภยัและถูกวิธี 

5.3 อุปกรณ/์ยานพาหนะ/เรือ 5.3.1 อุปกรณท่ี์น าเขา้มาในฟารม์ ไดร้บั

การท าความสะอาด/ฆ่าเช้ือ ก่อนน าเขา้

ฟารม์ และหลงัการใชง้าน ทุกครั้ง 

5.3.2 พ้ืนท่ีการจดัเก็บอุปกรณแ์ยกเป็น

สดัส่วนชดัเจน สะอาด และถูกสุขลกัษณะ 

ตวัอยา่งแผนความปลอดภยัทางชีวภาพ 



ตวัอยา่งแผนความปลอดภยัทางชีวภาพ 

5.4 น ้า  5.4.1 มีการฆ่าเช้ือในน ้า ก่อนปล่อยเขา้สู่บ่อ 

5.4.2 ทางน ้าเขา้และออกควรอยูแ่ยกกนั เพ่ือลดการ 

ปนเป้ือนของเช้ือโรค 

5.4.3 เครื่องมือและอุปกรณต์า่งๆ มีการตรวจสอบ 

และบ ารุงรกัษา อยา่งสม า่เสมอ 

5.5 ของเสีย 5.5.1 มีการวิเคราะหค์ณุภาพน ้าก่อนท้ิง 

5.5.2 มีหอ้งน ้าแยกห่างจากบริเวณบ่อเล้ียง 

5.5.3 มีการก าจดัซากสตัวน์ ้าท่ีตายอยา่งเหมาะสม 



5.6 อาหาร 5.6.1 ใชอ้าหารเม็ดส าเร็จรูปท่ีมีการข้ึนทะเบียน

อยา่งถูกตอ้ง 

5.6.2 ไม่เก็บสะสมอาหารในปริมาณท่ีมากจนเกินไป

5.6.3 มีการเก็บรักษาอาหารท่ีถูกตอ้ง สถานท่ีเก็บ

มิดชิด และวางใหสู้งจากพ้ืน 

5.7 การเฝ้าระวงัดา้นสุขภาพ

ปลาและการตอบสนองตอ่

สภาวะฉุกเฉิน 

5.7.1 สังเกต/ตรวจสอบ พฤติกรรม และลักษณะ

ภายนอกของปลาอยา่งสม า่เสมอ 

5.7.2 บันทึกรายละเอียด การป่วย/การตาย/การ

รกัษา/การตรวจสอบโรค และขอ้มูลดา้นสิ่งแวดลอ้ม

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตวัอยา่งแผนความปลอดภยัทางชีวภาพ 



5.8 การตรวจประเมิน 5.8.1 ทบทวนแผนความปลอดภยัทางชีวภาพ อย่าง

นอ้ยปีละ 1 ครั้ง 

5.8.2 เก็บบันทึกขอ้มูลต่างๆ อยู่เสมอ เพ่ือแน่ใจว่า

แผนไดร้บัการปฏิบตัอิยา่งมีประสิทธิภาพ 

ตวัอยา่งแผนความปลอดภยัทางชีวภาพ 



มีแผนท่ีแสดงท่ีตัง้และแผนผงัของฟารม์เล้ียง 



ในกรณีท่ีสตัวน์ ้าป่วย จ าเป็นตอ้งใชย้าและสารเคมี  

ใหใ้ชย้า และสารเคมีท่ีข้ึนทะเบียนถกูตอ้ง 

และปฏิบติัตามฉลากอยา่งเครง่ครดั   

 



เม่ือสตัวน์ ้าป่วยหรือมีการระบาดของโรคตอ้งแจง้เจา้หนา้ท่ี 

ท่ีรบัผิดชอบ และมีการจดัการซาก และน ้าท้ิงท่ีเหมาะสม 



 

จดัอปุกรณ ์เครือ่งมือ รวมทัง้ปัจจยัการผลิตต่างๆ  

บริเวณฟารม์ ใหเ้ป็นระเบียบ สะอาด ถกูสขุลกัษณะอย ูเ่สมอ  

 



มีบนัทึก การจดัการเลี้ยง การใหอ้าหาร การตรวจสขุภาพ  

การใชย้าและสารเคมีอยา่งสม ่าเสมอ และบนัทึกขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั 



2. พืน้ทีป่ลูก ตัวอย่าง : การเกบ็ /การใช้/การก าจดั สารเคมีและวตัถุอนัตราย 




