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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุ้ง
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ด้ ว ยคณะกรรมการมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร เห็ น สมควรกํ า หนดมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตร
เรื่ อ ง การชั น สู ต รโรคไอเอชเอชเอ็ น ในกุ้ ง เป็ น มาตรฐานทั่ ว ไป ตามพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ในการประชุม
ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่ อ วั น ที่ ๕ กั น ยายน ๒๕๕๙ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงออกประกาศกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุ้ง มาตรฐานเลขที่
มกษ. 10455 - 2559 ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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มาตรฐานสินค้าเกษตร

การชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุง้
1. ขอบข่าย
มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ กําหนดการชันสูตรโรคไอเอชเอชเอ็นในกุ้งทางห้ องปฏิบัติการ ครอบคลุมตั้งแต่
ตั วอย่ างเพื่ อการชั นสู ตร การตรวจรอยโรคภายนอก (gross lesion) วิ ธี จุ ลพยาธิ วิ ทยา (histopathological
method) และวิธชี ีววิทยาระดับโมเลกุล (molecular biology method)

2. นิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ ในมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 โรคไอเอชเอชเอ็น (infectious hypodermal and hematopoietic necrosis disease; IHHN disease)
หมายถึง โรคในกุ้งที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไอเอชเอชเอ็น (infectious hypodermal and hematopoietic
necrosis virus; IHHNV) กุ้ งที่ ไวต่ อ การติ ดเชื้ อ IHHNV เช่ น กุ้ งขาว (Litopenaeus vannamei) กุ้ งกุ ลาดํา
(Penaeus monodon) และกุ้งฟ้ า (Penaeus stylirostris) ตรวจพบเชื้อได้ ในกุ้งทุกวัยตั้งแต่ไข่ กุ้งวัยอ่อน กุ้งหลัง
วัยอ่อน กุ้งวัยรุ่น และกุ้งตัวเต็มวัย
2.2 กุ้ง (shrimp and prawns) หมายถึง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ได้ แก่ กุ้งในวงศ์ Penaeidae และ Palaemonidae
2.3 การชันสูตรโรค (diagnosis) หมายถึง การตรวจสอบเพื่อการวินิจฉัยโรค
2.4 กุ้งวัยอ่อน (larva) หมายถึง ลูกกุ้งที่เพิ่งออกจากไข่และมีการเปลี่ยนรูปร่ าง 3 ระยะ คือ นอเพลียส
(nauplius) โซเอีย (zoea) และไมซิส (mysis) รวมใช้ เวลาประมาณ 8 วัน ถึง 11 วัน
2.5 กุ้งหลังวัยอ่อน (postlarva; PL) หมายถึง กุ้งที่เจริญ หลังจากระยะไมซิสจนถึงระยะวัยรุ่น มีรยางค์
เหมือนกุ้งตัวเต็มวัย นิยมเขียนย่อว่า PL แล้ วตามด้ วยจํานวนวันที่ก้ ุงเข้ าสู่ระยะหลังวัยอ่อน
2.6 กุ้งวัยรุ่น (juvenile) หมายถึง กุ้งหลังระยะหลังวัยอ่อนที่มีลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่อวัยวะสืบพันธุ์
ยังพัฒนาไม่เต็มที่
2.7 กุ้งตัวเต็มวัย (adult) หมายถึง กุ้งโตเต็มที่ อวัยวะสืบพันธุพ์ ัฒนาเต็มที่แล้ วและสืบพันธุไ์ ด้
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2.8 เลือด (haemolymph) หมายถึง องค์ประกอบของนํา้ เลือดและเม็ดเลือดที่อยู่ในระบบไหลเวียนเลือด
ของกุ้ง
2.9 วิธีทดสอบโรคเบื้องต้ น (presumptive diagnosis) หมายถึง วิธีการตรวจทางห้ องปฏิบัติการเพื่ อใช้
เป็ นแนวทางในการชันสูตรโรค
2.10 วิธที ดสอบยืนยันโรค (confirmatory diagnosis) หมายถึง วิธกี ารตรวจทางห้ องปฏิบัติการที่ใช้ ในการ
ยืนยันผลการชันสูตรโรคและเป็ นวิธที ่ยี อมรับว่ามีความจําเพาะและความไวสูงกว่าวิธที ดสอบโรคเบื้องต้ น
2.11 ความจําเพาะ (specificity) ของวิธีการชันสูตร หมายถึง ความสามารถของวิธีทดสอบที่ให้ ผลการ
ทดสอบเป็ นลบในกลุ่มตัวอย่างจากตัวอย่างที่ไม่ติดเชื้อ
2.12 ความไว (sensitivity) ของวิธกี ารชันสูตร หมายถึง ความสามารถของวิธที ดสอบที่ให้ ผลการทดสอบ
เป็ นบวกในกลุ่มตัวอย่างจากตัวอย่างที่ติดเชื้อ
2.13 ตัวอย่างควบคุมผลบวก (positive control sample) หมายถึง ตัวอย่างที่มีเชื้อหรือส่วนประกอบของ
เชื้ อ IHHNV ซึ่งเมื่อนําไปผ่ านกระบวนการชั น สูต รตามขั้น ตอนต่ างๆ เช่ น เดียวกับ ตั วอย่ างที่ต้ องการ
ทดสอบแล้ ว ให้ ผลบวก
2.14 ตัวอย่ างควบคุมผลลบ (negative control sample) หมายถึง ตัวอย่ างที่ไม่ มีเชื้อหรือส่วนประกอบ
ของเชื้อ IHHNV ซึ่งเมื่อนําไปผ่านกระบวนการชันสูตรตามขั้นตอนต่างๆ เช่นเดียวกับตัวอย่างที่ต้องการ
ทดสอบแล้ ว ให้ ผลลบ
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3. ข้อกําหนด
การชันสูตรโรค IHHN ในกุ้ง ให้ เป็ นไปตามตารางที่ 1 สําหรับรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละวิธี
อาจแตกต่างกันในห้ องปฏิบตั ิการแต่ละแห่ง โดยต้ องเป็ นวิธชี ันสูตรที่ประกาศโดย OIE หรือเผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการที่เป็ นที่ยอมรับระดับระหว่างประเทศ หรือมีการประเมินความใช้ ได้ (validation) แล้ ว
ว่ามีความไว (sensitivity) และความจําเพาะ (specificity) ที่เหมาะสม
ตารางที่ 1 รายการข้อกําหนดการชันสูตรโรค IHHN ในกุง้
รายการ
1. ตัวอย่างเพื่อ
การชันสูตร

ข้อกําหนด
1.1 ตัวอย่างเพื่อตรวจรอยโรคภายนอก หรือตรวจด้ วยวิธจี ุลพยาธิวิทยา
1.1.1 ต้ องเป็ นตัวอย่ างกุ้ งมี ชีวิต หรื อกุ้ งป่ วยใกล้ ต าย และรั กษาสภาพตั วอย่ าง
ไว้ ในสารละลายคงสภาพเดวิดสัน (Davidson’s fixative)
1.2 ตัวอย่างเพื่อตรวจด้ วยวิธชี ีววิทยาระดับโมเลกุล
1.2.1 ต้ องเป็ นตัวอย่ างกุ้งมีชีวิต หรือเป็ นอวัยวะเป้ าหมาย ได้ แก่ ขาว่ ายนํ้า เหงือก
ต่ อ มแอนเทนนอล (antennal gland) ต่ อ มนํ้ าเหลื อ ง (lymphoid organ) ก้ านตา
โดยไม่มีลูกตา
1.2.1.1 เก็บตัวอย่างไว้ ในเอทานอลความเข้ มข้ น 90% ถึง 95% อุณหภูมิไม่เกิน 4 ๐C
ส่งห้ องปฏิบัติการ และตรวจวิเคราะห์ภายใน 1 สัปดาห์หลังการเก็บตัวอย่าง หรือ
1.2.1.2 แช่ ตัวอย่ างในนํ้าแข็ง ส่งห้ องปฏิบัติการภายใน 24 h และตรวจวิเคราะห์
ทันที หรือเก็บตัวอย่างไว้ ในตู้แช่ แข็งและวิเคราะห์ภายใน 1 สัปดาห์หลังการเก็บ
ตัวอย่าง
1.2.2 ตั วอย่ างเลื อดกุ้ ง เจาะจากแอ่ งเลื อดใต้ ท้ อง บริ เวณขาว่ ายนํ้ าคู่ แรก หรื อ
จากแอ่งเลือดบริเวณขาเดินคู่ท่ี 3 ถึงขาเดินคู่สดุ ท้ าย โดยใช้ เข็มและกระบอกฉีดยา
ปลอดเชื้ อ ที่ มี ส ารละลายป้ องกั น การแข็ง ตั ว ของเลื อ ด เก็บ รั ก ษาตั ว อย่ า ง
ไว้ ท่อี ณ
ุ หภูมิไม่เกิน 4 ๐C และดําเนินการตรวจตัวอย่างภายในระยะเวลา 24 h
1.3 ตรวจสอบและบันทึกข้ อมูลของตัวอย่างเพื่อการชันสูตร

2. วิธที ดสอบโรค
เบื้องต้ น
(1) วิธกี ารตรวจ 2.1 ตรวจสภาพภายนอกของตัวอย่ างกุ้ งเพื่ อดู รอยโรค อย่ างใดอย่ างหนึ่ งหรื อ
รอยโรคภายนอก หลายอย่ างร่ วมกัน ดังต่ อไปนี้ แคระแกร็น (Runt Deformity Syndrome; RDS)
มีเปลือกผิดปกติทาํ ให้ ตัวคดงอหรือสั้น กรีโค้ งงอหรือบิด (bent rostrum) หนวด
กุ้ ง หงิ ก งอ (brittle or wrinkled antenna) หั ว กุ้ ง โป่ งพอง (bubble head) หรื อ
มีการผิดรูปที่ปล้ องท้ องที่ 6
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(2) วิธจี ุลพยาธิ 2.2 นําตัวอย่างเนื้อเยื่อที่ผ่านกระบวนการรักษาให้ คงสภาพและการเตรียมเนื้อเยื่อ
วิทยา
มาย้ อมด้ วยสีฮีมาทอกซิลินและอีโอซิน (hematoxylin and eosin; H&E)
2.3 ตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อที่ได้ ด้วยกล้ องจุ ลทรรศน์ จะพบรอยโรคทางจุลพยาธิวิทยา
คื อ อนุ ภ าคฝั งในรูป ร่ า งกลมติ ด สีแ ดงอยู่ ภ ายในนิ ว เคลี ย สของเซลล์ ท่ีติ ด เชื้ อ
(Cowdry A type eosinophilic intranuclear inclusions)
3. วิธที ดสอบ
ยืนยันโรคโดย
วิธชี ีววิทยาระดับ
โมเลกุล :
วิธปี ฏิกริ ิยาลูกโซ่
พอลิเมอเรส
(Polymerase
Chain Reaction;
PCR)

3.1 ตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัส ตามขั้นตอนดังนี้
3.1.1 การสกัดดีเอ็นเอ
3.1.2 การเพิ่ ม จํา นวนดี เอ็น เอเป้ าหมายแบบทวี คู ณ โดยใช้ ไ พรเมอร์ จํา เพาะ
จนมีจาํ นวนมากพอที่จะตรวจพบได้
3.1.3 แยกแถบดีเอ็นเอด้ วยวิธอี เิ ล็กโทรโฟรีซิส (electrophoresis)
3.1.4 ตรวจหาลําดับสารพันธุกรรมเพื่อยืนยันความจําเพาะของแถบดีเอ็นเอ
3.2 ในการตรวจวินิจฉัยโรคทุกครั้งต้ องมีตัวอย่างควบคุมผลบวกและตัวอย่าง
ควบคุมผลลบ

