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โรค EMS ชื่อเหมือนการส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ซึ่งอธิบายให้เห็นถึงการเกิดโรคที่รวดเร็วในช่วง

ระยะแรกของการเลี้ยง ชื่อ Early mortality syndrome แปลตรงๆ คือ โรคการตายก่อนเวลาที่กําหนดหรือ
เวลาอันควร จริงๆแล้วทุกโรคที่รุนแรงในกุ้งก็ทําให้กุ้งตายก่อนเวลาที่กําหนดทั้งนั้น ดังนั้นอาจจะเรียกว่าโรค
ตายด่วนหรือโรคด่วนตายของกุ้งวัยอ่อนหรือวัยรุ่น หลังจากมีรายงานการพบครั้งแรกในประเทศจีน ในปี พ.ศ.
2553 ต่อมาในช่วงต้นปี พ.ศ. 2554 แพร่ระบาดสู่ประเทศเวียดนามและมาเลเซีย ลักษณะของโรคปรากฏให้
เห็นในกุ้งกุลาดําและกุ้งขาวแวนนาไมที่ลงเลี้ยงในบ่อดิน 20-30 วัน อัตราการตายของกุ้งอาจสูงถึง 100 
เปอร์เซ็นต์ และต่อมาได้มีชื่อเรียกตามลักษณะการเสื่อมอย่างเฉียบพลันของตับและตับอ่อน คือ Acute 
Hepatopancreatic Necrosis Syndrome, AHPNS (Donald V. Lightner, 2012)   

ในประเทศไทยมีรายงานการพบลักษณะการตายของกุ้งขาวแวนนาไม คล้ายกับโรค EMS ตั้งแต่ 
พ.ศ.2554 และเริ่มชัดเจนข้ึนตั้งแต่ต้นปี 
2555 กุ้งที่ป่วยจะว่ายน้ําเชื่องช้า ไม่กิน
อาหาร และตายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
ลักษณะของ กุ้งป่วยพบตับและตับ อ่อน 
(hepatopancreas) ลีบฝ่อ ภายในมีปริมาณ
เม็ดไขมันน้อยผิดปกติ ลักษณะอ่ืนที่พบ กุ้ง
นิ่มเหมือนกุ้งลอกคราบ บางครั้งพบการลอก
คราบและตายโดยเฉพาะบริเวณเปลือกส่วน
หัว บางครั้งอาจพบกุ้งมีลักษณะสีซีด ขาวขุ่น
ตายอยู่ในยอ 

คลินิกสัตว์น้ํา ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร ในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2554 ถึงเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2555 
ดําเนินการศึกษาจากตัวอย่างกุ้งที่เลี้ยงในบ่อ
ดินอายุ 10 - 45 วัน ที่แสดงอาการป่วยและ
ตาย จากจังหวัดในเขตภาคตะวันออก พบว่า
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ของตัวอย่างกุ้งติดเชือ้ไวรัสตัวแดงดวงขาว ตัวอย่างกุ้งป่วยที่ได้จากจังหวัดสมุทรสาคร
และฉะเชิงเทราพบการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวและไวรัสหัวเหลือง ในขณะที่ตัวอย่างกุ้งป่วยจํานวนไม่มาก 
ตรวจไม่พบการติดเชื้อไวรัส WSSV, YHV, TSV, IHHNV, IMNV, MrNV, XSV, LvNV หรือ NHPB แต่พบการ
ติดเชื้อแบคทีเรียและวิบริโอในตับและตับอ่อน ในบางตัวอย่างพบตับและตับอ่อนอักเสบเห็นเป็นสีเหลือง
ชัดเจนแต่ไม่พบการติดเชื้อ YHV (ภาพ B) และตัวอย่างทีพ่บมีปริมาณของเม็ดไขมันในตับและตับอ่อนน้อยมาก 
เซลล์ตับผิดปกติ จากการเก็บตัวอย่างพบข้อสังเกต จากผลการสอบถามข้อมูลจากเกษตรกร พบกุ้งที่ป่วยโดย
ไม่ทราบสาเหตุและกุ้งมีลักษณะทยอยตายเรื่อย จนตายหมดบ่อ เซลล์ตับและตับอ่อนของกุ้งป่วยผิดปกติ และ
ไม่พบเม็ดไขมัน  ลูกพันธุ์กุ้งที่นํามาเลี้ยงมาจากแหล่งเดียวกัน จึงมีความเป็นไปได้ว่าโรคนี้สามารถติดต่อผ่าน
ทางพ่อ-แม่พันธุ์ ท่ีเกิดจากเชื้อโรคหรือจากความผิดปกติทางพันธุกรรมก็เป็นไปได้  บ่อที่พบกุ้งป่วยกุ้งป่วย
ส่วนใหญ่พบแสดงอาการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําอย่างรวดเร็ว เช่น แพลงก์ตอนตายพร้อมกัน
จํานวนมาก การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําหลังฝนตกหนัก รวมทั้งช่วงระหว่างการลอกคราบ  



ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ 
1. ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างกุ้งป่วยตาย กับ การปนเปื้อนของเชื้อราจากตัวอย่างอาหารกุ้งที่

ได้จากฟาร์มเลี้ยงกุ้งทีแ่สดงอาการของโรค 
2. พบการติดเชื้อวิบริโอเล็กน้อยบริเวณกล้ามเนื้อ พบปริมาณเชื้อวิบริโอในตับและตับอ่อน

ปริมาณมากกว่าที่พบในกล้ามเนื้อ ตับและตับอ่อนมีปริมาณเม็ดไขมันน้อยกว่าปกต ิ
3. ไม่พบการตายของกุ้งขาวแวนนาไมและกุ้งกุลาดําระยะโพสลาวาร์ 15 แตกต่างจากกลุ่ม

ควบคุมจากการทําให้ติดเชื้อโดยการแช่ เพ่ือทดสอบการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่แยกจากกล้ามเนื้อกุ้งป่วย 
4. พบการตายของกุ้งขาวแวนนาไมขนาด 7-9 กรัม โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ในกลุ่มทดสอบ

การติดเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากตับและตับอ่อนแต่ไม่พบการตายของกุ้งในกลุ่มทดสอบการติดเชื้อไวรัส 
รวมทั้งไม่พบการตายของกุ้งทดลองในกลุ่มที่ฉีดเชื้อแบคทีเรียที่แยกจากกล้ามเนื้อ ในระยะเวลา 14 วัน ของ
การทดลอง 

5. ทดลองผสมตับและตับอ่อนกุ้งป่วยที่มีลักษณะของโรค EMS ให้กุ้งขาวปกติระยะ P8-P10 
และกุ้งระยะวัยรุ่น กินทุกม้ือ พบกุ้งวัยอ่อนตายผิดปกติ เม่ือเทียบกับกลุ่มควบคุม และกุ้งระยะวัยรุ่นมีลักษณะ
ตบัและตับอ่อนเป็นสีขาว ชัดเจนข้ึน หลังจากหยุดให้ตับและตับอ่อนของกุ้งที่แสดงลักษณะ EMS  การตายของ
กุ้งระยะวัยอ่อนกลับมาใกล้เคียงกับกลุ่มควบคุม และกุ้งระยะวัยรุ่นตับและตับอ่อนค่อยๆ เปลี่ยนกลับมาสู่ปกติ 
ลักษณะที่เกิดข้ึนคล้ายๆ กับตับและตับอ่อนได้รับสารพิษจากตับและตับอ่อนของกุ้งป่วย ทําให้กุ้งแสดงอาการ
ป่วยและตายหรือแสดงลักษณะผิดปกติในระยะเวลาอันสั้น และเม่ือหยุดการให้ตับและตับอ่อนกุ้งค่อยๆ ฟ้ืน
สภาพกลับมาสู่สภาวะปกต ิ

จากการทดสอบเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า 
EMS ไม่ได้มีสาเหตุจากเชื้อราในอาหารสําเร็จรูปที่
เกิดข้ึนในข้ันตอนการเก็บรักษาของเกษตรกร ไม่พบ
สาเหตุการตายของกุ้งจากไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคกุ้ง
ในปัจจุบัน พบว่าแบคทีเรียที่แยกได้จากตับกุ้งป่วยเป็น
สา เหตุที่ทํ า ให้ เ กิดการตายของ กุ้ งทดลอง การ
ตรวจสอบลักษณะทางพยาธิสภาพของเซลล์ตับของกุ้งที่
ป่วยด้วยโรค EMS ของตัวอย่างที่ได้รับจากประเทศ
เวียดนาม ซึ่งพบปริมาณไขมันในตับและตับอ่อนน้อย
กว่ากุ้งปกติมาก  

ข้อสันนิษฐานเรื่องลักษณะด้อยทางพันธุกรรม ที่อาจเป็นสาเหตุของโรค เนื่องจากมีการพัฒนา
สายพันธุ์กุ้งขาวต่อเนื่องกันมานานนับสิบปี เพ่ือให้มีอัตราการเจริญเติบโตรวดเร็ว ซึ่งหมายถึงทําให้กุ้งมีการ
ลอกคราบที่ถ่ีข้ึน กุ้งอ่อนแอ ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมอย่างรุนแรงอย่างฉับพลัน เกิดการยอมรับเชื้อโรคอย่างรวดเร็วทําให้กุ้งป่วยและตายใน
ระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งลักษณะด้อยทางพันธุกรรมที่เกิดจากสาเหตุเลือดชิด ทําให้ระบบย่อยอาหาร รวมทั้งตับ
และตับอ่อนมีความผิดปกติ จนอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้กุ้งอ่อนแอและไวต่อการรับเชื้อเซลล์เสื่อม เป็น
สาเหตุให้กุ้งป่วยและตาย  

จุดที่น่าสังเกตการตายของกุ้งที่พบในกุ้งก่อนระยะวัยรุ่นและระยะวัยรุ่น โดยตับและตับอ่อน
เสื่อมสภาพ คล้ายกับโดนสารพิษ และติดเชื้อแบคทีเรียจํานวนมากโดยเฉพาะเชื้อกลุ่มวิบริโอซึ่งในช่วงแรกของ
การเลี้ยงตั้งแต่ 7 วัน จนกระทั้งถึงกุ้งอายุประมาณ 40 วัน สภาพของบ่อโดยทั่วไป ไม่น่าจะเกิดการสะสมของ
เสียจนทําให้ปริมาณแบคทีเรียก่อโรคเพ่ิมปริมาณข้ึนจนก่อโรคในกุ้งได้ จึงคาดว่าอาจจะมีปัจจัยหรือสาเหตุร่วม 

ภาพกุ้งแสดงลักษณะตับสีขาวหลังจากกินตับ
และตับอ่อนของกุ้งที่มีลักษณะคล้าย EMS 



จากการทดลองในข้อ 5 โดยผสมตับและตับอ่อนของกุ้งที่แสดงลักษณะของ EMS ทําให้นึกถึงตัวอย่างที่
น่าสนใจคือ แบคเทอริโอเฟจ (bacteriophage) คือ ไวรัสของแบคทีเรีย ซึ่งสามารถพบได้แทบทุกแห่งใน
ธรรมชาติเม่ือแบคเทอริโอเฟจเข้าไปเพ่ิมจํานวนในแบคทีเรีย แบคเทอริโอเฟจจะอาศัย กลไกต่าง ๆ ภายใน
เซลล์แบคทีเรียเพ่ือจําลองตัวเอง และเพ่ิมจํานวนข้ึนอย่างมากมายภายในเวลาอันสั้น จากนั้นแบคเทอริโอเฟจ
จะทําให้แบคทีเรียเกิดการแตกสลาย ซึ่งผลจากการแตกของเซลล์แบคทีเรีย อาจปล่อยสารพิษมีผลต่อการ
ทําลายเซลล์ของตับและตับอ่อนกุ้งได้ การมีปริมาณของแบคทีเรียมากย่อมทําให้ปริมาณของแบคเทอริโอเฟจมากข้ึน
เช่นกัน อย่างไรก็ตามยังต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงสาเหตุท่ีแท้จริง  

จากผลการศึกษามีแนวโน้มว่าแบคทีเรียและพันธุกรรมมีผลต่อการเกิดโรคลักษณะคล้ายโรค 
EMS นี้ ถึงแม้ว่าอาจจะมีแบคเทอริโอเฟจ เข้าร่วมแต่การเพ่ิมจํานวนของไวรัสข้ึนอยู่กับการเพ่ิมจํานวนของ
แบคทีเรีย และแบคเทอริโอเฟจมีความจําเพาะค่อนข้างสูงต่อต่อแบคทีเรียที่เป็นเจ้าบ้าน ดังนั้น การควบคุม
ปริมาณแบคทีเรียในบ่อเลี้ยงจะเป็นแนวทางหนึ่งในการลดความเสี่ยงต่อโรค EMS ซึ่งมาตรการนี้ยังเป็น
ประโยชนต์่อการป้องกันโรคข้ีขาวอีกด้วย 

 
 

 
 
 
 
   
 

ภาพ Bacteriophages attached to a bacterial cell 
  ท่ีมา :http://en.wikipedia.org/wiki/Bacteriophage 

 
แนวทางการป้องกนั 
1. เริ่มตั้งแต่การเตรียมบ่อที่ดี กําจัดปริมาณสารอินทรีย์ท่ีตกค้างในบ่อให้มากที่สุด 
2. เลี้ยงกุ้งระบบปิด มีบ่อพักน้ําที่เพียงพอ การใช้การสาหร่ายบางชนิด หรือการปลูกต้นไม้ชาย

เลนรอบๆ พ้ืนที่บ่อพักน้ํา ช่วยในการบําบัดคุณภาพน้ํา 
3. ฆ่าเชื้อในน้ําบ่อเลี้ยงก่อนการเตรียมทําสีน้ํา ก่อนนํากุ้งลงเลี้ยง 
4. ปรับปรุงคุณภาพน้ําให้เหมาะสม ไม่ควรให้พีเอชของน้ําในบ่อเลี้ยงกุ้งสูงกว่า 8.5 กรณีพบ

การระบาดของโรค EMS ในบริเวณใกล้เคียง ให้ปรับพีเอชของน้ําลงมา 7.8– 8.0 โดยการเติมน้ําจุลินทรีย์กลุ่ม
บาซิลลัสที่ขยายด้วยกากน้ําตาล เพ่ือลดพีเอช ก่อนลงกุ้งประมาณ 7 วัน กรณีพีเอชต่ํากว่า 7.5 ให้เติมปูนขาว
เพ่ือปรับพีเอชให้เหมาะสมตามระดับความเค็มของน้ํา 

5. ใช้โปรไบโอติก เช่น จุลินทรีย์จากน้ําหมักผลไม้ แบคทีเรีย ปม.1 ของกรมประมง หรือ
แบคทีเรียบาซิลลัสสายพันธุ์ท่ีมีประโยชนต์ั้งแต่การเตรียมบ่อจนถึงตลอดการเลี้ยง 

6. ควบคุมการให้อาหารที่เหมาะสม อาหารไม่เหลือตกค้างในบ่อมาก การลดปริมาณอาหารแต่
ละม้ือลง เพ่ิมม้ือของอาหาร เม่ือกุ้งอายุประมาณ 30 วัน อาจเลือกใช้เครื่องให้อาหารอัตโนมัติควบคู่กับความ
ถูกต้องแม่นยําในการตรวจเช็คปริมาณอาหารในยอ 



ภาพบ่อพักน้ําของบรรจงฟาร์ม ฉะเชิงเทรา 
ขุดเป็นร่องคูน้ํารอบฟาร์มที่มีการฟ้ืนฟู
คุณภาพน้ําด้วยการปลูกต้นไม้ชายเลน 

7. ในช่วงฤดูร้อน หรืออากาศเปลี่ยนแปลง
บ่อย อุณหภูมิของน้ําโดยทั่วไปสูงข้ึนแบคทีเรียเจริญได้ดี 
คาดว่าความรุนแรงของโรค EMS จะเพ่ิมมากข้ึน อาจพบ
การตายของกุ้งตั้งแต่ 7 วันแรกของการเลี้ยง ปรุงคุณภาพ
น้ําให้เหมาะสม อย่าให้น้ําเขียวมากเกินไปจนพีเอชในน้ํา
ระหว่างวันสูงและแตกต่างกันมาก 

8. เพ่ิมการจัดการควบคุมคุณภาพน้ํา เปิด
เครื่องตีน้ําเพ่ิมข้ึน รักษาปริมาณออกซิเจนละลายน้ําในช่วง
เช้ามืดไม่น้อยกว่า 4 มก.ต่อลิตร น้ําในบ่อไม่ควรมีสีเขียว
เข้ม ความรุนแรงของโรคอาจเพ่ิมข้ึนเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพน้ําอย่างรวดเร็ว เช่น หลังฝนตกหนัก ช่วงที่กุ้งมี
การลอกคราบจํานวนมาก (วันโกน 14 คํ่า วันพระ 15 คํ่า) 

9. เม่ือพบกุ้งในบ่อมีลักษณะของโรค EMS 
ให้งดให้อาหารทันทีเพ่ือลดภาระการทํางานของตับและตับ
อ่อนที่มีผลต่อการเสื่อมหรืออักเสบ กุ้งจะมีการตายลดลง

ภายใน 1 สัปดาห์ ยกเว้นในกรณีมีฝนตกหนักหรือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําฉับพลัน กุ้งจะกลับมาตายอีก
เป็นจํานวนมากอย่างรวดเร็ว เม่ือไม่พบการตายของกุ้งให้ค่อยๆ ปรับปริมาณอาหารข้ึนช้าๆ พร้อมผสมโปร
ไบโอติก เช่น จุลินทรีย์จากน้ําหมักผลไม้ การปรับอาหารข้ึนรวดเร็วจะทําให้กุ้งกลับมาตายอีก 

10. เลือกซ้ือลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักท่ีได้มาตรฐาน เชื่อถือได้ ไม่มีประวัติลูกกุ้งป่วยและตาย
หลังจากเกษตรกรปล่อยกุ้งเลี้ยงในบ่ออย่างน้อย 14 วัน ผ่านการตรวจสุขภาพทั่วไป การติดเชื้อแบคทีเรียและ
ความผิดปกติของตับและตับอ่อน ตรวจการติดเชื้อไวรัสในลูกกุ้ง ด้วยเทคนิค PCR หรือ Real-time PCR ก่อน
การนําลูกกุ้งมาเลี้ยงทุกครั้ง จากหน่วยงานของกรมประมงหรือห้องปฏิบัติการมาตรฐานที่ให้บริการ 

11. กุ้งที่เลี้ยงในน้ําระดับความเค็มต่ํา มีความรุนแรงของโรค EMS น้อยกว่าในน้ําระดับความ
เค็มสูงแต่จําเป็นตอ้งเพิ่มการจัดการเรื่องของแร่ธาตุให้เพียงพอ ทั้งก่อนและหลังกุ้งลอกคราบ 

12. กุ้งที่เลี้ยงในน้ําระดับความเค็มสูง ให้พยายามรักษาระดับพีเอชของน้ําให้อยู่ในช่วง 8 - 8.2 
โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนหรืออุณหภูมิของน้ําสูง 

13. กุ้งเม่ืออายุมากข้ึน มีการจัดการที่ดี เลี้ยงไม่หนาแน่นโอกาสที่จะรอดจนถึงระยะสิ้นสุดการ
เลี้ยงมีมากข้ึน อย่างไรก็ตามกุ้งที่ป่วยด้วยโรค EMS มาก่อนจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่ช้ากว่าปกต ิ

14. จากการศึกษามีความเป็นไปได้ว่า สาเหตุของของโรค EMS มาจาก Bacteriophage 
ร่วมกับแบคทีเรียที่เป็นเจ้าบ้าน (host) ทําให้เกิดสารพิษข้ึนมา และคาดว่าแบคทีเรียนี้สามารถอยู่ในสภาวะที่
แห้งได้ดี จึงอาจเป็นแบคทีเรียที่สร้างสปอร์ได้ การป้องกันโรค EMS เม่ือต้องการจะลงกุ้งเลี้ยงในบ่อเดิมที่เคย
เกิดโรค EMS ให้พยายามกําจัดเชื้อในดินโดยการเติมน้ําเข้าบ่อจนท่วมพ้ืนบ่อประมาณ 30 เซ็นติเมตร ไถพรวน
ดินให้แบคทีเรียเจริญออกจากสปอร์ 3-7 วัน  แล้วทําการฆ่าเชื้อโดยใช้คลอรีน 1-2 วัน ก่อนนําน้ําเข้าจนถึง
ระดับที่ใช้ในการเลี้ยงและทําการฆ่าเชื้อในน้ําอีกครั้งก่อนการเตรียมปรับปรุงคุณภาพน้ําเพ่ือลงกุ้งหรือการปู
ด้วยพลาสติก PE ทั้งบ่อ ตรวจสอบว่าไม่มีรอยฉีกขาด ที่ทําให้เชื้อจากดินข้างล่างเข้าสู่บ่อ เติมน้ําจนถึงระดับที่
ใช้ในการเลี้ยงทําการฆ่าเชื้อในน้ําด้วยคลอรีน และไม่เติมน้ําที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนกุ้งอายุประมาณ 2 เดือน  

 
 
 
 



การตรวจวินิจฉัยโรคของห้องปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงต่อ EMS 
1. กุ้งระยะ PL ตรวจอัตรากล้ามเนื้อต่อลําไส้  หรือ M:G ratio 
2. กุ้งระยะ PL จนถึงระยะวัยรุ่น ตรวจความสมบูรณ์ของตับและตับอ่อน ต้องไม่ลีบ ฝ่อ สีไม่

ซีด รูปร่างของเซลล์ตับและตับอ่อนไม่บิด งอหรือหยัก และมีปริมาณไขมันในตับและตับอ่อนมาก 
3. ตรวจการปนเปื้อนหรือติดเชื้อแบคทีเรีย โดยเฉพาะวิบริโอในตับและตับอ่อน 
4. ตรวจการติดเชื้อไวรัสและ Necrotizing hepatopancreatitis bacterium (NHPB) ด้วย

เทคนิค PCR หรือ real-time PCR 
5. กุ้งป่วยและตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ไม่พบการติดเชื้อไวรัส และ NHPB  ตับและตับอ่อนมี

ปริมาณเม็ดไขมันน้อยกว่าปกติมาก เซลล์ตับบิดงอ หรือหยักผิดรูป อาจสันนิฐานว่าเป็นโรค EMS  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพเปรียบเทียบ ท่อตับและตับอ่อนของกุ้งขาวแวนนาไมปกติ ( C ) 
และกุ้งที่ป่วยที่ตรวจไม่พบการติดเชื้อไวรัสและเชื้อ NHPB สันนิฐานว่ากุ้ง
ป่วยเป็นโรค EMS ( D ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
       (ภาพโดย ธิดาพร ศพช.จันทบุรี) 

 

  

 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี คลินิกสัตว์น้ํา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร 
โทร 034-857136, 034-426220 

ภาพแสดง เม็ดไขมันในตับและตับอ่อนที่พบปรมิาณมากในกุ้งปกติ 
และพบน้อยหรือไม่พบในกุ้งป่วย ( E ) 

 

ภาพแสดง  ลักษณะเซลตับและตับอ่อนผิดปกติแยกได้จากกุ้งที่แสดง
ลักษณะของโรค EMS 


