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ค าอธิบายประกอบการเขียนคู่มือประจ าโรงเพาะฟักกุ้งทะเล 
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค 

 
 เอกสารฉบับนี้เป็นแนวทางในการเขียนคู่มือประจ าฟาร์มผลิตกุ้งขาวระยะนอเพลียสปลอดโรคที่ก าหนด โดยน า
หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีส าหรับการเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสตั้งแต่การรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมไปจนถึง
ก่อนการเคลื่อนย้ายลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสออกจากบ่อฟักหรือภาชนะอื่นท่ีใช้ในการฟักเพื่อให้ได้ลูกกุ้งขาวแวนนาไม
ระยะนอเพลียสปลอดจากโรคที่ก าหนดประกอบด้วย ขั้นตอนปฏิบัติในกระบวนการผลิตเพื่อการควบคุมโรค มีการจัดท าและ
ปฏิบัติตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity plan) เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคที่ก าหนด  

 เกษตรกรต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค ที่แสดงถึงวิธีการปฏิบัติงานของ
ฟาร์มในทุกข้ันตอนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเพาะลูกกุ้งขาวระยะนอเพลียส และการควบคุมโรค มีการอธิบายวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ส าหรับใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานไดจ้ริงตามที่ระบไุว้ในคู่มือ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค เกษตรกรต้องท าความเข้าใจข้อก าหนดตามมาตรฐาน “มกษ.7432-2558” 
ประกอบด้วย (1) หลักการผลิต (2) บุคลากร(3) การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค (4) การจัดการทั่วไป (5) จัดการด้าน
อาหารของพ่อแม่พันธุก์ุ้งขาวแวนนาไม (6) การจัดการสุขภาพกุ้งขาวแวนนาไม และ (7) การบันทึกข้อมูล 

 จะเห็นว่าการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคตามข้อก าหนด “มกษ.7432-
2558” นั้น มี 2 ส่วนหลักๆ คือ  

1. คู่มือปฏิบัติงานของฟาร์มทุกข้ันตอนท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการเพาะลูกกุ้งขาวระยะนอเพลียส และ 

2. คู่มือการจัดการระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ  

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถเขียนคู่มือ (1) และ (2) ไว้ในฉบับเดียวกันหรือแยกกันคนละฉบับก็ได้* 

ตัวอย่างหรือกรอบแนวทางการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคที่ก าหนด เพื่อให้
สอดคล้องตามข้อก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค หรือ 
“มกษ.7432-2558” เพื่อความเข้าใจที่ง่ายและไม่เกิดความสบัสนต่อการปฏบิัติงาน คู่มือจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ โดยที่คู่มือ
ทั้ง 2 ส่วนสามารถจัดท าเป็นฉบับเดียวกันหรือแยกกันคนละฉบับก็ได้*  

 

 

 

 

 

 

 

(*ดูรายละเอียดในภาคผนวกท้ายเอกสารฉบับน้ี) 
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ตัวอย่างหรือกรอบแนวทางการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคตามข้อก าหนด 
“มกษ.7432-2558”โดยท่ีคู่มือทั้ง 2 ส่วนอยู่ในฉบับเดียวกัน 

เอกสารฉบับน้ีเป็นคู่มือประจ าฟารม์ผลิตลูกกุ้งขาวระยะนอเพลยีสและการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับฟาร์มผลิตลูก
กุ้งขาวระยะนอเพลียสปลอดจากโรคที่ก าหนด คือ โรคจุดขาว โรคหัวเหลือง โรคทอราซินโดรม โรคไอเอชเอชเอ็นวี โรคไอเอ็ม
เอ็น และโรคตายด่วนโดยน าหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีส าหรับการเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมในระยะนอเพลียสตั้งแต่การรับพ่อแม่
พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมไปจนถึงก่อนการเคลื่อนย้ายลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสออกจากบ่อฟักหรือภาชนะอื่นที่ใช้ในการ
ฟักเพื่อให้ได้ลูกกุง้ขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสปลอดจากโรคที่ก าหนด 

ข้อมูลฟาร์มผลิตลกูขาวแวนนาไมปลอดโรคที่ก าหนด 

ช่ือฟาร์ม............................................................................................................................................................................................
ช่ือ-นามสกลุเจ้าของฟารม์................................................................................................................................................................ 
เลขประจ าตัวบตัรประชาชน............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้..............หมู่ที่......................ต าบล........................อ าเภอ...........................จังหวดั....................................... 
โทรศัพท์............................................................................................................................................................................................ 
ที่ตั้งฟาร์ม.................................หมู่ที่......................ต าบล........................อ าเภอ............................จังหวัด....................................... 
โทรศัพท.์........................................................................................................................................................................................... 
หมายเลขทะเบียนฟาร์ม...................................................หมายเลขมาตรฐานฟารม์ CoC/GAP………….......................................... 
พิกัดที่ตั้งฟาร์ม (GPS)........................................................................................................................................................................ 

ช่ือ-นามสกลุผูจ้ัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มผลติลูกกุ้งขาวแวนนาไม.................................................................. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้................หมู่ที่......................ต าบล........................อ าเภอ......................จังหวัด........................................... 
โทรศัพท์..........................................................................โทรสาร.................................................................................. 

ฟาร์มสมัครเข้าร่วมแผนการเฝูาระวังโรคแบบมีเปาูหมายเฉพาะเจาะจงต่อโรคหรือการตดิเช้ือ (targeted surveillance) กับกรม

ประมง1ระบุวัน/เดือน/ปีทีส่มัคร................................................................................................................................................... 
 มีผลการเฝูาระวังโรคที่แสดงว่าปลอดจากโรคก าหนดเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน2ระบุเอกสาร

................................. 
 กรณีฟารม์ใหม่ที่ยังไม่เคยเพาะเลีย้งมาก่อน ฟาร์มมผีลการตรวจที่แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมปลอดจาก

โรคที่ก าหนดระบเุอกสาร................................................................ 
  

วันท่ีผลิตคูม่ือ……………………………………………………… 

    ลงลายมือช่ือเจ้าของฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม

........................................................... 

         (............................................)  

         ลงลายมือช่ือผู้จัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม.................................................... 
         (............................................)  

                                                                 
1
เป็นไปตามหลักการผลติข้อก าหนด 1.2 ให้ฟาร์มมกีารเฝูาระวังโรค 

2
เป็นไปตามหลักการผลติข้อก าหนด 1.3 มีผลการเฝูาระวังโรค 
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ส่วนที่ 1 เอกสารหรือคู่มือการจัดการฟาร์มทั่วไป3เป็นคู่มืออธิบายขั้นตอนการปฏิบตัิงานท่ัวไปส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวน

นาไมระยะนอเพลียสปลอดโรคที่ก าหนด 

1.  ลักษณะพ้ืนฐานฟาร์มผลิตลกูกุ้งทะเล 

1.1 มาตรฐานฟารม์ CoCหรือ GAP  
 - หมายเลขใบรับรองCoC/GAP....................................................................................................................................... 
 - ออกให้โดย...................................................................................................................................................................... 
 - เมื่อวันท่ี.......................................................................วันท่ีหมดอายุ.............................................................................. 
1.2 ผู้ประกอบการมีสิทธ์ิในการใช้พื้นที่ส าหรับการประกอบการ 
 - ประเภทของเอกสารสิทธ์ิ................................................................................................................................................ 
 - ช่ือผู้ประกอบการหรือผู้ปฏิบตัิงานในใบแสดงสิทธ์ิการประกอบการ............................................................................... 

- กรณีการเช่า ฟารม์จัดการอายสุญัญาการเช่า ระบรุายละเอียด..................................................................................... 
1.3 ที่ตั้งโรงเพาะฟักและอนุบาลกุง้ทะเล  
 - มีต าแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ที่แน่นอน ระบุ........................................................................................................................ 
1.4 แผนที่และแผนผังฟาร์มผลติลกูกุ้งทะเล ประกอบด้วย 
 1.4.1แผนที่แสดงที่ตั้งฟาร์ม (รูปภาพ) 
 1.4.2 แผนผังฟาร์มและโรงเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสโรงกักกันพ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวน าเข้าจากต่างประเทศ 
(ถ้ามี) ที่ตั้งอาคารส านักงานและบ้านพักที่ระบุรายละเอียด (รูปภาพ) และการใช้พื้นที่ในแต่ละส่วน โดยที่โรงเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้ง

ขาวแวนนาไม โรงเพาะลูกกุ้งระยะนอเพลียส และบริเวณกักกันโรคต้องเป็นโรงเรือนปิด4 

   พื้นทีฟ่าร์มเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลยีสทั้งหมด .............................................ตร.ม. แบ่งเป็น 
  1. อาคารส านักงาน.............................................................................ตร.ม.  
  2. บ้านพักเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน...........................................................ตร.ม. 
  3. โรงเพาะฟักลูกกุ้งทั้งหมด................................................................ตร.ม.   
   3.1 บ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ  รวม.........บ่อ   ปริมาตร...........ลบ.ม./บ่อ. รวม...........ลบ.ม. 
   3.2 บ่อกักกันพ่อแม่พันธ์ุ  รวม.........บ่อ   ปริมาตร............ลบ.ม./บ่อ. รวม..........ลบ.ม. 
   3.3 บ่อ/ถังฟักไข ่  รวม.........บ่อ/ถัง ปริมาตร............ลบ.ม./(บ่อ/ถัง) รวม..........ลบ.ม. 
   3.5 บ่อปรับปรุงพันธุ์(ถ้ามี) รวม.........บ่อ   ปริมาตร............ลบ.ม./บ่อ. รวม.........ลบ.ม. 
   3.6 อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................... 
  4. บ่อพักน้ า รวม..........บ่อ   ปริมาตร...........ลบ.ม./บ่อ. รวม..........ลบ.ม. 
  5. บ่อเตรียมน้ าพร้อมใช้รวม.........บ่อ   ปริมาตร...........ลบ.ม./บ่อ. รวม..........ลบ.ม. 
  6. บ่อบ าบัดน้ าทิ้ง* รวม..........บ่อ   ปริมาตร...........ลบ.ม./บ่อ. รวม..........ลบ.ม. 
  *กรณีที่บ่อขนาดไม่เท่ากันให้ระบรุายละเอียดแยกเป็นรายบ่อ 
  7. โรงบรรจลุูกกุ้ง..................................................................................ตร.ม. 

2. การเตรียมโรงเพาะและการท าความสะอาดบ่อ/ถัง ท่อน้ า ท่อลม และอุปกรณ์ 
2.1 ขั้นตอนปฏิบัติในการเตรียมโรงเพาะ 

                                                                 
3
เป็นไปตามการจัดการทั่วไปข้อก าหนด 4.1 มีคู่มือการปฏิบัติงานทั่วไปส าหรับฟาร์มเพาะลูกกุ้งขาวปลอดโรค 

4
เป็นไปตามการจัดการทั่วไปข้อก าหนด 4.2 โรงเลี้ยงพ่อแม่พนัธุ์ โรงเพาะลูกกุ้งและโรงกกักนัเป็นโรงเรอืนปิด 
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 -การท าความสะอาดและการล้างพื้นโรงเพาะฟัก ระบุวิธีและความถี่................................................................................ 
 ..........................................................................................................................................................................................
 -การฆ่าเชื้อโรคบริเวณพื้นโรงเพาะฟัก ระบุชนิดสารและความเขม้ข้นท่ีใช้**................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................................... 
2.2 วิธีการเตรียมบ่อ/ถัง วิธีล้างท าความสะอาดก่อนและหลังการใช้งานบ่อ/วัสดุอุปกรณ์ตา่งๆรวมถึงวธิีการฆ่าเช้ือบ่อ/อุปกรณ์ที่
ใช้ในโรงเพาะฟัก 
 -วิธีการที่ใช้ในการท าความสะอาดบ่อ/ถัง ระบุวิธีและความถี่ในการท าความสะอาด........................................................ 
 .......................................................................................................................................................................................... 

 -วิธีการฆ่าเชื้อโรคบ่อ ถังและอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้เพาะฟัก ระบุชนิดสารและความเข้มข้นที่ใช้**....................................... 
 .......................................................................................................................................................................................... 

-ระยะหยุดพักบ่อ………………………………………………………………………………….………………………….………………………………. 
 -วิธีท าความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเพาะฟัก.................................................................................................................. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 -วิธีการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเพาะฟัก ระบุชนิดสารและความเขม้ข้นท่ีใช้**.............................................................. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.3 วิธีท าความสะอาดท่อลม............................................................................................................................................................. 
2.4วิธีท าความสะอาดท่อน้ า............................................................................................................................................................. 

 

3. การเตรียมน้ าและระบบน้ าท่ีใช้โรงเพาะฟัก5 

3.1 การจัดการคณุภาพน้ าท่ีใช้ในโรงเพาะฟัก ระบุคา่พารามเิตอร์และความถี่ที่ท าการตรวจวัดเป็นประจ า**............................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
3.2ปริมาณน้ าท่ีใช้และอัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ า 
 - การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุและการเพาะฟักกุ้งทะเลในแตล่ะรุ่น ใช้น้ าทะเลประมาณ..............................................ลบ.ม.   
 - การเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุและการเพาะฟักกุ้งทะเลในแตล่ะรุ่น ใช้น้ าจืดประมาณ...................................................ลบ.ม.  
     - อัตราการเปลี่ยนถ่ายน้ า............................................................................................................................เปอรเ์ซ็นต ์
3.3 วิธีการเตรียมน้ าและฆ่าเชื้อในน้ าส าหรับใช้ในโรงเพาะ 

 -วิธีการเตรยีมน้ าทะเลที่ใช้ในโรงเพาะฟัก..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

 -วิธีการเตรยีมน้ าทะเลที่ใช้ส าหรับพ่อแม่พันธ์ุและบ่อ/ถังวางไข่................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

3.4 วิธีการท าความสะอาดชุดกรองน้ าท่ีใช้ในการเตรียมน้ าทะเล และน้ าจืดและความถี่ในการท าความสะอาด…………………………. 
3.5สารเคมีที่ใช้**ในการเตรียมน้ าตามข้อ 3.3 และ 3.4 

-ชนิดสาร...................................................................................................................................................................... 

-ปริมาณ/ความเข้มข้นท่ีใช้............................................................................................................................................ 
  

4. พ่อแม่พันธุ์กุ้ง 

                                                                 
5
เป็นไปตามการจัดการทั่วไปข้อก าหนด 4.4 น้ ามีคุณภาพเหมาะสม มกีารปูองกนัพาหะและการฆ่าเชือ้ในน้ า 

**มีบันทึกเพือ่ตรวจสอบ และจัดเก็บบันทกึเพื่อการตรวจสอบตามที่ก าหนดในคูม่ือ 



5 
 
4.1 แหล่งที่มาของพ่อแม่พันธ์ุ น้ าหนัก/อายุพ่อแม่พันธ์ุที่ใช้ในการเพาะพันธุ์................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
4.2 ระบุขั้นตอนการรับพ่อแม่พนัธุ์กุ้งเข้ามาในฟาร์มการขนย้ายวิธกีารปล่อยพ่อแม่พันธ์ุลงบ่อกักกัน การตรวจรับ รวมถึงการ
ติดตามสุขภาพพ่อแม่พันธ์ุ สังเกตพฤติกรรม ความแข็งแรง บันทึก**จ านวนพ่อแม่พันธ์ุ จ านวนกุ้งตาย (ถ้ามี)  
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
  

5. การจัดการการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้ง 

5.1 วิธีการเตรียมบ่อเลีย้งและการปล่อยพ่อแม่พันธ์ุกุ้งลงเลีย้งในบ่อ 
 -ระดับน้ า……………………………..................................................................ซม. 
 -อุณหภูมิ……………………………..................................................................องศาเซลเซียส  
 -การพรางแสง............………………….......................................................... 
 -ความหนาแน่น........................................................................................ตัว/ตร.ม2 

 -อื่นๆ ระบุ............................................................................................... 
5.2 วิธีปฏิบัติประจ าวันในการดูแลพ่อแม่พันธ์ุกุ้ง  
 -การเปลีย่นถ่ายน้ า............................................................................................................................................................ 
 -การก าจัดของเสยีในบ่อ.................................................................................................................................................... 
 -การเตรยีมอาหารพ่อแม่พันธ์ุ............................................................................................................................................ 
 -ชนิดอาหาร……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 -ปริมาณอาหารและความถี่ที่ให้ตอ่วัน………………………………………………………………………………………………………………… 
 -อื่นๆ.................................................................................................................................................................................. 
 

6. การจัดการให้กุ้งผสมพันธุ์และวางไข่ 

ระบุขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่คดัแม่พันธุ์จนถึงย้ายแม่พันธุไ์ปวางไข่............................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 

7. การฟักไข่ 

ระบุขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่ยา้ยแม่พันธ์ุกุ้งที่วางไข่จนถึงฟักเป็นนอเพลียส............................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 

8. การบรรจุและจัดส่งนอเพลียส 

8.1 วิธีการเก็บรวบรวมลูกกุ้งระยะนอเพลียสและการสุ่มนับ....................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
8.2วิธีการบรรจุ และความหนาแนน่/ถุง............................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
8.3 วิธีการจัดส่ง/ล าเลียงนอเพลียส.................................................................................................................................................. 
8.4 เอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดส่งนอเพลียส เช่น เอกสารก ากับการซื้อขาย..................................................................  
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9. การจัดการด้านอาหาร** 

8.1ชนิดและแหล่งที่มาของอาหาร6.................................................................................................................................................. 

 -ระบุชนิดและแหล่งที่มาของอาหารสด............................................................................................................................ 
 -ระบุชนิดของอาหารส าเร็จรูปและอาหารเสรมิ…………………………………………………………………………………………………… 

8.2 รายละเอยีดของสถานท่ีเก็บและวิธีการเก็บอาหาร7................................................................................................................... 

8.3 ความถีก่ารให้อาหารแก่พ่อแมพ่ันธุ์กุ้ง.............................มื้อ/วัน......................................ปริมาณที่ให้....................................... 
 

9. การจัดการใช้ยา สารเคมี และปัจจัยการผลิต** 

9.1ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ยา สารเคมี และปจัจัยการผลิต...................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
9.2 ชนิดและแหล่งที่มาของยา สารเคมี และปัจจยัการผลติ............................................................................................................. 
9.3 รายละเอยีดของสถานท่ีเก็บและวิธีการเก็บยา สารเคมี และปจัจัยการผลิต.............................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................................... 
9.4ระบุวิธีการใช้ยาและสารเคม.ี..................................................................................................................................................... 
9.5 ระบุชนิดปัจจัยการผลิตและวธิีการใช้........................................................................................................................................ 
 

10. การจัดการสุขภาพพ่อแม่พันธุ์กุ้งและลูกกุ้งระยะนอเพลียส 

10.1วิธีการตรวจสุขภาพพ่อแม่พันธ์ุกุ้งภายในฟาร์ม/โรงเพาะฟัก ระบุ.......................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  

10.2 การก าหนดความถีก่ารสุ่มพอ่แม่พันธ์ุกุ้งตรวจสุขภาพว่าปลอดจากโรคที่ก าหนด ระบุ............................................................. 
10.3 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบกุ้งมีภาวะโรคหรือมีการความผดิปกต.ิ............................................................................................ 

10.4 การก าหนดความถี่การสุ่มตรวจลูกกุ้งระยะนอเพลียสว่าปลอดจากโรคที่ก าหนด8 ระบุเอกสาร.............................................. 

 

11. การจัดการสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

11.1 วิธีการดูแลความสะอาดภายในบริเวณโรงเพาะและอาคาร การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล9......................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 

11.2 วิธีการควบคุมและปูองกันสตัว์รบกวน10 เช่น หนู แมลงสาบ................................................................................................... 

11.3 วิธีการควบคุมและปูองกันสตัว์เลี้ยงไม่ให้เข้ามาในบริเวณฟารม์11........................................................................................... 

11.4 ห้องน้ าและห้องสุขาภายในฟาร์ม ท่อระบายน้ าเสยี และ/หรือระบบบ าบดัของเสีย12.......................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

                                                                 
6
เป็นไปตามการจัดการด้านอาหารของพ่อแม่พันธุก์ุ้งขอ้ก าหนด 5.1 ใชอ้าหารส าเร็จรูปขึ้นทะเบียน 

7
เป็นไปตามการจัดการด้านอาหารของพ่อแม่พันธุก์ุ้งขอ้ก าหนด 5.2สถานทีเ่ก็บอาหารปูองกันการปนเป้ือนและรกัษาคุณภาพอาหาร 

8
เป็นไปตามการจัดการสขุภาพกุง้ขาวแวนนาไมข้อก าหนด 6.2 ผลตรวจลูกกุ้งตอ้งปลอดโรค 

9
เป็นไปตามการจัดการทั่วไปข้อก าหนด 4.8ก าจัดขยะและสิ่งปฏกิูลอย่างถกูสุขลกัษณะ 

10
เป็นไปตามการจัดการทั่วไปข้อก าหนด 4.6ควบคุมและปูองกนัสัตวร์บกวน 

11
เป็นไปตามการจัดการทั่วไปข้อก าหนด 4.7ควบคุมและปูองกนัสัตว์เลี้ยงเข้าในบริเวณฟาร์ม 

12
เป็นไปตามการจัดการทั่วไปข้อก าหนด 4.9 ก าจัดของเสียจากห้องน้ าและห้องสขุาอย่างถูกสุขลกัษณะ 

** จัดท าบันทกึ 
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12. การฝึกอบรม 

แผนการฝึกอบรมบุคลากร13 

 -การปฏิบัติงานท่ัวไปภายในฟารม์ระบุวิธีการอบรมการสอนงาน หรอืการให้ความรู้ในหน้าท่ีที่รบัผิดชอบ...................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 

- การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระบุวิธีการอบรมให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอก................................ 
......................................................................................................................................................................................................... 

 

13. บันทึกข้อมลู14และระยะเวลาการเก็บรักษาบันทึกข้อมลู 

13.1จัดท าบันทึกท่ีเกี่ยวข้องกับการเพาะลูกกุ้งระยะนอเพลียสปลอดโรค และการควบคมุโรคภายในฟาร์ม 
 -หนังสือก ากับการซื้อขายสัตว์น้ า....................................................................................................................................... 
 -บันทึกการเคลื่อนย้ายพ่อแม่พันธ์ุกุ้ง................................................................................................................................. 
 -บันทึกผลผลิตลูกกุ้ง......................................................................................................................................................... 
 -ผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ................................................................................................................................... 
 -ประวัติการปุวยและข้อมูลการตาย.................................................................................................................................. 
 -บันทึกการใช้ยาและสารเคมี……………………………………………………………………………………………………………………....…… 
 -บันทึกแหล่งท่ีมาของอาหาร ชนิดอาหารและปริมาณที่ให้.............................................................................................. 
 -บันทึกการเข้า-ออกฟาร์ม................................................................................................................................................ 
 -บันทึกการเยี่ยมชมฟาร์ม.................................................................................................................................................. 
 -บันทึกการท าความสะอาดบ่อ.......................................................................................................................................... 
 -บันทึกการปฏิบัติงานตามแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ................................................................................................ 
 -บันทึกการฝึกอบรมต่างๆ................................................................................................................................................. 
 -บันทึกอ่ืนๆที่มีระบุในคู่มือ............................................................................................................................................... 
13.2 ระบุวิธีการจัดการจัดเก็บและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล............................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                 
13

เป็นไปตามบุคลากรข้อก าหนด 2.1 เกษตรกรมีความรู้ผ่านการฝกึอบรม/ประสบการณก์ารเพาะกุง้ขาวระยะนเพลียส 
14

เป็นไปตามข้อก าหนด 7 การบันทึกข้อมูล 
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ส่วนที่ 2 คู่มือการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวระยะนอเพลียสปลอดโรคท่ีก าหนด 

เกษตรกรจะต้องจัดท าเอกสารหรอืคู่มือแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสที่
แสดงให้เห็นถึงวิธีการควบคมุและปูองกันไม่ให้เชื้อก่อโรคที่ก าหนดเข้ามาในฟาร์มผลิตโดยตรวจสอบวา่มีขั้นตอนหรือเส้นทางใด
ในขั้นตอนการผลิตลูกกุ้งที่มีแนวโน้มสูงที่เช้ือก่อโรคที่ก าหนดสามารถเข้ามาและแพร่กระจายภายในฟาร์มได้ เมื่อตรวจพบแล้ว
จะต้องวางมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงของการน าเชื้อก่อโรคที่ก าหนดเข้ามาตามขั้นตอนหรือเส้นทางดงักล่าวนั้น ตัวอย่างสิ่ง
อันตรายในกระบวนการผลติลูกกุ้งระยะนอเพลียสที่สามารถน าเชื้อกอ่โรคที่ก าหนดเข้ามาในกระบวนการผลิตได้แก่ พ่อแม่พันธ์ุ
กุ้งขาว น้ าท่ีน าเข้ามาใช้ในโรงเพาะฟัก อาหารส าหรับพ่อแม่พันธ์ุ บุคลากร และวัสดุอุปกรณต์่างๆ ที่ใช้ในโรงเพาะฟัก เกษตรกร
จ าเป็นต้องท าการประเมินจุดเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเป็นช่องทางให้เช้ือก่อโรคเข้าสู่โรงเพาะฟักอย่างสม่ าเสมอ เมื่อพบจดุบกพร่อง
จะต้องรีบแก้ไขและปรับมาตรการใหม่โดยทันที รวมทั้งจะต้องปรับแก้คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เกษตรกร
จะต้องจัดใหม้ีผู้รับผิดชอบ (อาจเป็นเกษตรกรเอง) เป็นผู้ตรวจติดตามและเฝูาระวังเพื่อใหก้ารด าเนินการตามมาตรการตา่งๆ เป็นไป
อยา่งถูกต้องรวมทั้งปรับปรุงแก้ไขเมื่อเกิดข้อผดิพลาดขึ้นและจัดใหม้ีการตรวจทวนสอบ (verification) เป็นประจ าเพื่อตรวจสอบ
ว่ามาตรการต่างๆ ที่จัดท าข้ึนมคีวามเหมาะสมและเพียงพอที่จะควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคที่อาจเกิดขึ้นในโรงเพาะฟัก
ปลอดโรคโดยทีคู่่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามแผนความปลอดภยัทางชีวภาพ ประกอบด้วย 

 - การด าเนินงานตามมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ การบ ารุงรักษา และการตรวจติดตามในแต่ละมาตรการ 

 - การแก้ไขเมื่อการด าเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด 

 - การทวนสอบขั้นตอนการด าเนินงาน 

 - การจดบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ 

 - มีแผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในภาวะฉุกเฉินของฟาร์มผลิตลูกกุ้งปลอดโรค 

 - การรายงานไปยังกรมประมงเมื่อพบเช้ือก่อโรคที่ก าหนดในฟาร์มหรือพบการตายของกุ้งที่ผิดปกติ 

 

1. หลักการผลิตเพ่ือการควบคุมโรค 

มีเอกสารคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติในกระบวนการผลติเพื่อการควบคมุโรคของฟาร์มและมีการปฏิบัตติามขั้นตอนในเอกสาร15

ประกอบด้วย 
1.พ่อแม่พันธ์ุกุ้ง 

1.1แหล่งที่มาของพ่อแม่พันธ์ุ16........................................................................................................................................... 
 1.1.1การจดัการพ่อแม่พันธ์ุกุ้งที่น าเข้าจากต่างประเทศเป็นไปตามทีก่ฎหมายหรือกฎระเบยีบทีท่างราชการก าหนดและ
มีเอกสารประกอบการน าเข้า 
  -ใบรับรองสุขภาพ…………………………………………………………………………………….…………………………………..…… 
  - การจัดเก็บบันทึกและเอกสารน าเข้า............................................................................................................... 
  - ผู้รับผดิชอบการจัดเก็บเอกสาร……………………………………………………………………………………………................ 

1.1.2 พ่อแม่พันธ์ุกุ้งจากแหล่งเลี้ยงภายในประเทศ ต้องรู้แหล่งที่มาและมเีอกสาร 
   -ใบก ากับการซื้อขาย……………………………………………………………………………………………………………………..…… 
   - หนังสือรับรองสุขภาพพ่อแม่พันธุ์กุ้ง……………………………………………………………………………………….…………. 

                                                                 
15

เป็นไปตามหลักการผลติข้อก าหนดที่ 1.1 มเีอกสารขัน้ตอนการปฏิบัติงานเพือ่การควบคุมโรค 
16

เป็นไปตามการคัดเลอืกพอ่แม่พันธุ์ ขอ้ก าหนด 3.1 โดยตอ้งระบแุหล่งที่มาและมีผลตรวจต้องปลอดจากโรคทีก่ าหนด 
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  - การจัดเก็บบันทึกและเอกสารน าเข้า............................................................................................................... 
  - ผู้รับผดิชอบการจัดเก็บเอกสาร………………………………………………………………………………………………............. 

1.2 การกักกันพ่อแม่พันธ์ุ 
 1.2.1 มีสถานท่ี/บริเวณกักกันโรคส าหรับพ่อแม่พันธ์ุ........................................................................................................ 
 1.2.2 กรณีที่น าเข้าพ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวจากต่างประเทศ  
  - มีหนังสือรับรองสถานกักกันที่ไมห่มดอายุ....................................................................................................... 

  -อธิบายรายละเอียดระบบกักกันโรคส าหรับพ่อแม่พันธ์ุ17................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  - การดูแลพ่อแม่พันธ์ุกุ้งระหวา่งกักกัน.............................................................................................................. 

  - มีหลักฐานการตรวจปล่อยจากสถานกักกัน (กรณีพ่อแม่พันธ์ุกุ้งน าเข้า).......................................................... 
  - รายละเอียดอื่นๆ.............................................................................................................................................

 1.2.3 การปฏิบัติกรณีพบกุ้งปุวยระหว่างกักกัน 

  - กุ้งปุวยจากการติดเชื้อไวรัส ระบขุั้นตอนวิธีด าเนินการ................................................................................... 
  - กุ้งปุวยด้วยสาเหตุอื่นนอกเหนือจากเชื้อไวรสั ระบุขั้นตอนวิธดี าเนนิการ........................................................ 

1.3การตรวจสอบติดตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย.................................................................................................................. 
1.4 ผู้รับผิดชอบและบันทึกที่เกี่ยวข้อง................................................................................................................................. 
 

2.การฆ่าเชื้อในน้ าและการก าจัดพาหะ 

น้ าท่ีน ามาใช้ในโรงเพาะฟักปลอดโรคจะต้องมีการก าจดัพาหะและฆา่เชื้อโรค18 
2.1 วิธีการก าจัดพาหะที่อาจตดิมากับน้ า.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
2.2 วิธีการฆ่าเชื้อก่อโรคที่อาจตดิมากับน้ า............................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................. 
2.3 ผู้รับผิดชอบการตรวจสอบตดิตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย............................................................................................... 
2.4 บันทึกท่ีเกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ..................................................................................................................................... 
 

3. อาหารสด/อาหารธรรมชาติส าหรับเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 
3.1 แหล่งที่มาของอาหารสด/ธรรมชาต.ิ.............................................................................................................................. 

3.2 วิธีการตรวจเช้ือโรคที่ก าหนดและผลการตรวจ19........................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 วิธีลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคที่ก าหนดในอาหารสด/ธรรมชาติ20........................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
3.4การตรวจสอบติดตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย.................................................................................................................. 
3.5 ผู้รับผิดชอบและบันทึกที่เกี่ยวข้อง................................................................................................................................. 

                                                                 
17

เป็นไปตามการคัดเลอืกพอ่แม่พันธุ์ ขอ้ก าหนด 3.2 มรีะบบกกักนัโรคส าหรับพ่อแม่พนัธุ์กุ้ง 
18

เป็นไปตามการจัดการทั่วไปข้อก าหนดที่ 4.4 วิธีการปูองกันสัตว์พาหะและการฆ่าเชือ้ในน้ าส าหรับเพาะ 
19

เป็นไปตามการจัดการด้านอาหารของพ่อแม่พันธุขอ้ก าหนดที่ 5.1 มีผลการตรวจเชือ้กอ่โรคจากอาหารธรรมชาติ 
20

เป็นไปตามการจัดการด้านอาหารของพ่อแม่พันธุขอ้ก าหนดที่ 5.1 ลดความเสี่ยงของการปนเป้ือนเชื้อก่อโรคทีก่ าหนดในอาหารธรรมชาติ 
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4. การฆ่าเชื้อบ่อ/ถัง อุปกรณ์ และการบ ารุงรักษาอาคาร/สถานที่ 

วิธีการฆ่าเชื้อบ่อ/ถัง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเพาะฟัก (ระบวุิธีปฏิบัติในกรณีที่มีการใช้ร่วมกันหรือแยกกัน)21รวมถึง
แผนการบ ารุงรักษา อาคาร/สถานทีร่ะบุรายละเอียด 

4.1 แผนการบ ารุงรักษาอาคาร/สถานท่ี...................................................................................................................................... 
ความถี่......................................................................................................................................................................................... 
4.2 แผนการบ ารุงรักษาบ่อ/ถัง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเพาะฟัก.................................................................................. 
ความถี.่........................................................................................................................................................................................ 
4.3วิธีการฆ่าเชื้อบ่อ/ถัง และอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงเพาะฟัก........................................................................................................... 
ความถี.่........................................................................................................................................................................................ 
4.4การตรวจสอบติดตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย......................................................................................................................... 
4.5 ผู้รับผิดชอบและบันทึกที่เกี่ยวข้อง........................................................................................................................................ 
 

5. บุคลากร 
5.1 บุคลากรภายในฟาร์ม เช่นเจ้าของฟาร์ม ผู้จัดการฟาร์ม และบุคคลที่ปฏิบัติงานประจ าในฟาร์ม ไดแ้ก่ เจ้าหน้าท่ี

ส านักงาน เจ้าหน้าท่ีที่ท าหน้าท่ีเลีย้งกุ้งทะเล นักศึกษาฝึกงาน 

-ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกอบรม22 การสอนงาน และต้องมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในส่วนท่ีรับผดิชอบอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง................................................................................................................................................................................ 

-ระบุวิธีการปูองกันและลดโอกาสการน าเชื้อก่อโรคจากภายนอกเข้ามาในโรงเพาะฟัก23............................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
-หลักฐานการพัฒนาบุคลากรที่จดัเก็บ เช่นฝึกอบรม การสอนงาน............................................................... 

5.2 บุคคลภายนอกเช่น ผู้ให้บริการทางวิชาการ (นักวิชาการหรือเจ้าหน้าที่ของกรมประมง สตัวแพทย์ สัตวบาล) ผูร้ับจ้าง
เหมาบริการ พนักงานจับกุ้ง พนักงานขายและขนส่งอาหาร/เวชภัณฑ์กุ้ง ญาติหรือเพื่อนของบุคลากรภายในฟารม์ ผู้เยี่ยมชม 

 - วิธีการปูองกันและลดโอกาสการน าเชื้อก่อโรคจากภายนอกเข้ามาในโรงเพาะฟัก24...................................................... 
 - บันทึกการเข้า-ออกฟาร์ม.............................................................................................................................................. 
5.3 การตรวจสอบติดตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย......................................................................................................................... 
5.4 ผู้รับผิดชอบควบคมุการเข้าออกและบันทึกท่ีเกี่ยวข้อง......................................................................................................... 
 

6. ยานพาหนะ 
6.1 ยานพาหนะภายนอกฟารม์ 

-ระบุพ้ืนท่ีส าหรับจอดยานพาหนะ................................................................................................................................. 

-วิธีการปูองกันและก าจัดเชื้อที่อาจติดมากับยานพาหนะที่เข้ามาในบริเวณฟาร์ม/โรงเพาะฟัก25............................... 

....................................................................................................................................................................................... 
-บันทึกการเข้า-ออกส าหรับยานพาหนะของบุคคลภายนอก......................................................................................... 

6.2 ยานพาหนะภายในฟารม์ 

                                                                 
21

เป็นไปตามการจัดการทั่วไปข้อก าหนดที่ 4.3 แยกเครื่องมอือุปกรณ์และวิธกีารฆ่าเชือ้ 
22

เป็นไปตามบุคลากรข้อก าหนดที่ 2.1เกษตรกรมีความรู้ผ่านการฝกึอบรม 
23

เป็นไปตามบุคลากรข้อก าหนดที่ 2.2 มีมาตรการควบคุมบุคคลภายนอกและผู้ปฏิบัติงาน 
24

เป็นไปตามบุคลากรข้อก าหนดที่ 2.2 มีมาตรการควบคุมบุคคลภายนอกและผู้ปฏิบัติงาน 
25

เป็นไปตามการจัดการทั่วไปข้อก าหนดที่ 4.5 มีการฆ่าเชื้อยานพาหนะบรเิวณทางเข้าออกฟาร์ม 
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 -ระบุวิธีการท าความสะอาดและฆา่เชื้อยานพาหนะที่ใช้ภายในฟาร์มก่อนการเริ่มงานและหลังการท างานในแต่ละวัน.. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-บันทึกการเข้า-ออกของยานพาหนะภายในฟารม์/โรงเพาะฟัก..................................................................................... 
6.3 วิธีการจัดการควบคุมยานพาหนะหากพบว่าภายในฟาร์มมีกุ้งปวุยเป็นโรคที่ก าหนดระบุ..................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 
6.4การตรวจสอบติดตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย.......................................................................................................................... 
6.5 ผู้รับผิดชอบควบคมุการเข้าออกและบันทึกท่ีเกี่ยวข้อง......................................................................................................... 
 

7. พาหะน าเชื้อก่อโรคท่ีก าหนด 
7.1 วิธีก าจัดพาหะน าเชื้อก่อโรคทีก่ าหนด................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
7.2 บันทึกการใช้ยาและสารเคมีในการก าจัดพาหะเช้ือก่อโรคที่ก าหนด..................................................................................... 
7.3การตรวจสอบติดตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย......................................................................................................................... 
7.4 ผู้รับผิดชอบควบคมุการใช้สารเคมี....................................................................................................................................... 
 

8. แผนปฏิบัติงานความปลอดภยัทางชีวภาพในภาวะฉุกเฉิน 

8.1 มาตรการส าหรับโรงเพาะฟัก 
 -มาตรการส าหรับบุคคลภายนอก ระบุมาตรการควบคุมที่เขม้งวดจากภาวะปกติ เช่น ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในโรง

เพาะฟัก ยกเว้นในกรณีที่มคีวามจ าเป็นและต้องได้รับอนญุาตจากผู้มีอ านาจหรือผู้จดัการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เพิ่ม
ความเข้มงวดในกรณีที่บุคคลภายนอกเข้าไปในโรงเพาะฟัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการล้างมือ การเปลี่ยนรองเท้า และการเปลี่ยนน้ ายา
ฆา่เชื้อ 
.......................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 -มาตรการส าหรับยานพาหนะระบคุวามเข้มงวดที่เพิ่มขึ้นจากภาวะปกติเช่น เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมยานพาหนะที่เข้า-
ออกฟาร์ม ต้องมีการฆ่าเช้ือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ล้อรถเปลี่ยนชนิดน้ ายาฆ่าเชื้อ เวลาในการเปลี่ยนน้ ายาฆ่าเช้ือ
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 

8.2 มาตรการส าหรับการปฏิบัติงานภายในฟาร์ม/โรงเพาะฟัก 
มาตรการส าหรับบุคคลากรภายในฟาร์ม/โรงเพาะฟัก 

  - ระบุมาตรการส าหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานภายในโรงเพาะฟัก เช่น การเข้า-ออกฟาร์มจะต้องปฏิบัตติามขั้นตอนในคู่มือ
ด้านความปลอดภยัทางชีวภาพในภาวะฉุกเฉินอย่างเขม้งวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล้างมือ การเปลี่ยนรองเท้า การเปลี่ยนน้ ายาฆ่า
เชื้อ.................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
  - ตรวจสอบข้อมลูในบ่อพ่อแม่พันธ์ุกุ้งปุวย เช่น บันทึกการเคลื่อนย้าย บันทึกอาการกุ้งปุวย บันทึกการเปลี่ยนถ่ายน้ า…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………......……………………………..........…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
  - การฆ่าเช้ือในบ่อและการก าจัดพอ่แม่พันธ์ุที่ปุวยท้ังหมด................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................... 
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  - จัดท ารายชื่อและเบอรโ์ทรศัพท์ของบุคคลที่รับผิดชอบในฟารม์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตดิต่อและรายงานได้

ทันทีเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินและการรายงานเจ้าหน้าท่ีทันทีท่ีเกิดการตายผิดปกติและสงสยัว่าเป็นโรคที่ก าหนด26............................. 

.......................................................................................................................................................................................................... 

8.3 มาตรการควบคุมโรคที่ก าหนด27 

8.3.1 เมื่อสงสัยว่ามีกุ้งปุวยเป็นโรคที่ก าหนดจะต้องด าเนินการดังนี้  
-สังเกตลักษณะอาการเบื้องต้นที่บ่งช้ีว่ากุ้งอาจติดเช้ือก่อโรคที่ก าหนด…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
- สอบสวนหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และส่งตัวอย่างตรวจเพื่อหาสาเหตุการปุวย โดยพิจารณาร่วมกับเอกสาร/บันทึก

ข้อมูลต่างๆ เช่น บันทึกการเลี้ยงประจ าวัน บันทึกสุขภาพกุ้งในบ่อที่เป็นปัจจุบนั............................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 - บันทึกอัตราการตายในแต่ละวัน......................................................................................................................................
 - ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นโรคที่ก าหนด ผู้จัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพจะต้องด าเนินการ.............................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

8.3.2 ในขณะที่รอผลการสอบสวนโรคจากเจ้าหน้าที่กรมประมง เกษตรกรจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
- ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่กรมประมง หรือสัตวแพทย์ประจ าฟาร์มในการดูแลโรงเพาะฟักเบื้องต้น....................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
- แยกเจ้าหน้าที่ดูแลกุ้งที่ยังไม่ปุวยเป็นการเฉพาะ และไม่ใช้เครื่องมืออุปกรณร์่วมกัน ระบุวิธีด าเนินการและขั้นตอน

ปฏิบัติ................................................................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................... 

- เก็บกุ้งปุวยและกุ้งตายออกจากบ่อ รวมทั้งท าลายกุ้งปุวยและซากกุ้งตามวิธีที่ก าหนด ระบุวิธีการท าลายกุ้งปุวยและ
ซากกุ้ง............................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 - วิธีปูองกันการแพร่ระบาดของโรคภายในฟาร์ม/โรงเพาะ เช่น ห้ามถ่ายน้ า ห้ามเคลื่อนย้ายกุ้ง ระบุวิธีด าเนินการ......... 
.......................................................................................................................................................................................................... 

- จ ากัดการเข้า-ออกของบุคคลภายนอกและยานพาหนะ ระบุวิธีด าเนินการ.................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 

8.3.3 เมื่อได้รับการยืนยันว่ากุ้งปุวยเป็นโรคที่ก าหนด เกษตรกรจะต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

- ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่กรมประมงอย่างเคร่งครัด28  เช่น ปิดบ่อที่พบว่ามีกุ้งปุวย/ตายทันที ท าลายกุ้งปุวยและ

ซากกุ้งตามวิธีที่ก าหนด ฆ่าเชื้อในน้ าและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ่อที่เกิดโรค ท าความสะอาดและพักบ่ออย่างน้อย45 วัน 
 - ระบุวิธีด าเนินการ............................................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................................................... 

- ติดปูายเตือนที่ประตรูั้วทางเข้าฟาร์ม โดยระบุข้อความว่า “ฟาร์มกกักันโรค จ ากัดการเข้า-ออก”................................. 
- ตรวจสอบบันทึกต่างๆ เพื่อใช้ในการตามสอบ ระบบุันทึก.............................................................................................. 

                                                                 
26

เป็นไปตามการจัดการสขุภาพกุง้ขาวข้อก าหนดที่ 6.3 แจ้งหนว่ยงานที่มีอ านาจหน้าที่ 
27

เป็นไปตามการจัดการสขุภาพกุง้ขาวข้อก าหนดที่ 6.1 มีมาตรการปูองกันและควบคุมการแพรร่ะบาดโรคกุ้ง 
28

เป็นไปตามการจัดการสขุภาพกุง้ขาวข้อก าหนดที่ 6.3ในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
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8.4 เมื่อพบว่ามีกุ้งปุวย/ตาย แต่ได้รับการยืนยันว่าไม่เป็นโรคที่ก าหนด เกษตรกรต้องด าเนินการดังนี ้

- ตรวจและบันทึกสุขภาพกุ้งภายในฟาร์มอย่างต่อเนื่อง สังเกตอาการ ส่งตัวอย่างเพื่อการตรวจวินิจฉัยและติดตามผล 
ระบุวิธีด าเนินการ.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................................... 

- ปิดบ่อท่ีพบว่ามีกุ้งปุวย/ตาย ท าลายกุ้งปุวยและซากกุ้งตามวิธีท่ีก าหนด ฆ่าเช้ือในน้ าและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ภายใน
บ่อที่เกิดโรค ท าความสะอาดและพักบ่ออย่างน้อย 30 วัน ระบุวิธีด าเนินการ.................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................... 
8.5 การตรวจสอบติดตามงานท่ีไดร้ับมอบหมาย............................................................................................................................... 
8.6 ผู้รับผิดชอบและบันทึกที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนในแผนฉุกเฉิน.................................................................................................. 
 

9. การทบทวนแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ 
9.1 การทบทวนแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ  
 - ผู้รับผดิชอบในการทบทวนแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ …………………………………………………………………................. 
 - ความถี่ในการทบทวนแผน.............................................................................................................................................. 
9.2 กรณีที่เช่ือได้ว่าเกดิความเสี่ยงต่อระบบความปลอดภัยทางชีวภาพภายในฟาร์ม ผูร้ับผิดชอบจะต้องด าเนินการแกไ้ข 

 - กรณีที่เกิดโรคจะต้องแก้ไขโดยทนัที ระบุขั้นตอนปฏิบตัิ................................................................................................ 
 - กรณีที่ต้องปรับปรุงมาตรการ ผูร้ับผิดชอบจะต้องเสนอแผนด าเนนิการภายในระยะเวลาที่ก าหนด............................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 

9.3 บันทึกการทบทวนแผนความปลอดภัยทางชีวภาพ..................................................................................................................... 
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ภาคผนวก 
 
ในกรณีที่เกษตรกรประสงค์จะเขียนคู่มือแยกคนละฉบับให้ด าเนินการแยกส่วนที่เป็นการแสดงเจตจ านงค์ในการปฏิบัติงานใน
ฟาร์มผลิตลูกกุ้งเพื่อผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสปลอดโรคที่ก าหนด ออกจากส่วนที่แสดงเจตจ านงค์ในการจัดท า
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ฉบับท่ี 1. คู่มือประจ าฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวระยะนอเพลียส 

เอกสารฉบับน้ีเป็นคู่มือประจ าฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวระยะนอเพลียสปลอดโรคที่ก าหนด คือ โรคจุดขาว โรคหัวเหลือง โรคทอราซิน
โดรม โรคไอเอชเอชเอ็นวี โรคไอเอ็มเอ็น และโรคตายด่วน โดยน าหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีส าหรับการเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไม
ในระยะนอเพลียสตั้งแต่การรับพ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมไปจนถึงก่อนการเคลื่อนย้ายลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสออก
จากบ่อฟักหรือภาชนะอื่นท่ีใช้ในการฟักเพื่อให้ได้ลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสปลอดจากโรคที่ก าหนด 

ข้อมูลฟาร์มผลติลูกขาวแวนนาไมปลอดโรคที่ก าหนด 

ช่ือฟาร์ม............................................................................................................................................................................................                
ช่ือ-นามสกลุเจ้าของฟารม์................................................................................................................................................................ 
เลขประจ าตัวบตัรประชาชน............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้..............หมู่ที่......................ต าบล........................อ าเภอ...........................จังหวดั....................................... 
โทรศัพท์............................................................................................................................................................................................ 
ที่ตั้งฟาร์ม.................................หมู่ที่......................ต าบล........................อ าเภอ............................จังหวัด....................................... 
โทรศัพท์............................................................................................................................................................................................ 
หมายเลขทะเบียนฟาร์ม...................................................หมายเลขมาตรฐานฟารม์GAP …………................................................... 
พิกัดที่ตั้งฟาร์ม(GPS)........................................................................................................................................................................ 

 
 

วันท่ีผลิตคูม่ือ…………………………………………………… 

    ลงลายมือช่ือเจ้าของฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไม........................................................... 

         (............................................)  

 

 

 

 

 

ต่อด้วยส่วนท่ี 1 เอกสารหรือคูม่ือการจัดการฟาร์มทั่วไป 
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ฉบับท่ี2 คู่มือการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวระยะนอเพลียสปลอดโรคท่ีก าหนด 

เอกสารฉบับน้ีเป็นคู่มือการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวระยะนอเพลียสปลอดโรคที่ก าหนด คือ 
โรคจุดขาว โรคหัวเหลือง โรคทอราซินโดรม โรคไอเอชเอชเอ็นวี โรคไอเอ็มเอ็น และโรคตายด่วน โดยน าหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดี
ส าหรับการเพาะลูกกุ้งขาวแวนนาไมในระยะนอเพลียสตัง้แต่การรบัพ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมไปจนถึงก่อนการเคลื่อนย้ายลูกกุ้ง
ขาวแวนนาไมระยะนอเพลียสออกจากบ่อฟักหรือภาชนะอื่นท่ีใช้ในการฟักเพื่อให้ไดลู้กกุ้งขาวแวนนาไมระยะนอเพลยีสปลอดจาก
โรคที่ก าหนด 

ข้อมูลการจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวระยะนอเพลียสปลอดโรคท่ีก าหนด 

 

นามสกลุผู้จดัการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มผลิตลูกกุง้ขาวแวนนาไม........................................................................ 
เลขประจ าตัวบตัรประชาชน.............................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้................หมู่ที่......................ต าบล........................อ าเภอ......................จังหวัด........................................... 
โทรศัพท์............................................................................................................................................................................................ 

ฟาร์มสมัครเข้าร่วมแผนการเฝูาระวังโรคแบบมีเปาูหมายเฉพาะเจาะจงต่อโรคหรือการตดิเช้ือ (targeted surveillance) กับกรม

ประมง29ระบุวัน/เดือน/ปีทีส่มัคร................................................................................................................................................... 

มีผลการเฝูาระวังโรคที่แสดงว่าปลอดจากโรคก าหนดเป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน30................................................. 

กรณีเป็นฟาร์มใหม่ท่ียังไม่เคยเพาะเลี้ยงมาก่อนจะต้องมผีลการตรวจที่แสดงให้เห็นว่าพ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมปลอดจากโรคที่
ก าหนด.............................................................................................................................................................................................. 

 
 

วันท่ีผลิตคูม่ือ…………………………....................... 

        ลงลายมือช่ือผู้จัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพฟาร์มผลติลูกกุ้งขาวแวนนาไม.................................................... 
         (............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อด้วยส่วนท่ี 2 เอกสารหรือคูม่ือความปลอดภัยทางชีวภาพฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคทีก่ าหนด 

                                                                 
29

เป็นไปตามหลักการผลติข้อก าหนด 1.2 ให้ฟาร์มมกีารเฝูาระวังโรค 
30

เป็นไปตามหลักการผลติข้อก าหนด 1.3 มีผลการเฝูาระวังโรค 


