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 การเลีย้งกุ้ งทะเล ในชว่งปีพ.ศ. 2553 – 2559 ท่ีผา่นมาประสบปัญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้ งทะเล

ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทัง้ปัจจุบนัยงัคงสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรทัง้โรคอุบตัิเกิดขึน้

ใหม่ และโรคประจําถ่ิน  โดยเฉพาะโรคดวงขาว (WSD) โรคตายด่วน (EMS/AHPND) และอาการขีข้าว

(White Feces Syndrome) ทําให้เกษตรกรผู้ เลีย้งกุ้ งต้องปรับตวั ปรับปรุงวิธีการเลีย้งให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ี

ฟาร์มของตนเอง  

ในปีท่ีผ่านมา อาการขีข้าว (White Feces Syndrome) ยงัคงสร้างปัญหาให้แก่เกษตรกรในแง่กุ้ ง

ป่วยเรือ้รัง ผลผลิตลดลงไม่เป็นไปตามเป้าหมายในหลากหลายพืน้ท่ี โดยเฉพาะในฤดฝูนของปีพ.ศ. 2559 

ทําให้ผู้ เขียนและทีมงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสขุภาพสตัว์นํา้ประจําห้องปฏิบตัิการ ศพช. จนัทบุรี 

ได้ดําเนินการทดลองและเก็บข้อมูลเพ่ือต้องการรู้ถึงสาเหตแุละผลกระทบเพ่ือนํามาใช้ในการหาแนวทาง

จดัการปัญหาอาการขีข้าวท่ีเหมาะสม โดยตัง้ประเดน็ข้อสงสยัดงันี ้

ประเด็นท่ี 1 ทําไมตรวจพบไมโครสปอริเดียน EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) พบสปอร์

ปริมาณมากในตบัและตบัออ่น, ลําไส้กุ้ งป่วย และขีข้าวจากบอ่เลีย้งกุ้ ง ทัง้ท่ีพบปริมาณแบคทีเรียปกติ และ

ไมพ่บเชือ้ไวรัสดวงขาว, IMNV, CMNV, TSV 

ประเด็นท่ี 2 สปอร์ EHP ไม่ก่อให้เกิดอาการขีข้าวจริงหรือ? แตเ่ราตรวจพบ สปอร์ EHP ในขีข้าว

เป็นประจําพบในกุ้งบอ่ดนิ 

ประเด็นท่ี 3 สปอร์ EHP ท่ีพบในตบั&ตบัอ่อน ไม่มีผลกระทบตอ่เนือ้เย่ือตบั&ตบัอ่อน ของกุ้ งจริง

หรือ 

ประเดน็ท่ี 4 ทําไมลกูกุ้ งท่ีตรวจไมพ่บเชือ้ EHP ด้วยวิธี PCR เม่ือลงเลีย้งในบอ่ดิน 7 วนัจึงตรวจพบ

สปอร์ EHP แล้วลกูกุ้ งท่ีตรวจไมพ่บเชือ้ EHP ตรวจด้วยวิธี PCR หมายความวา่ไมพ่บเชือ้ EHP จริงหรือ ?  

ประเด็นท่ี 5 ลกูกุ้ งระยะ PL (Post - Larval stage) ท่ีตรวจพบ EHP มีการติดเชือ้หรือรับเชือ้ EHP 

มาจากไหน? 

การไขความลับเร่ืองโรคกุ้ งเ ก่ียวกับ อาการขีข้าว  เ ร่ิมขึน้จากประเด็นข้อสงสัย จึงศึกษา

เปรียบเทียบและฝึกฝนปรับปรุงวิธีการตรวจ EHP ทัง้วิธี PCR (Polymerase Chain Reaction) และการ

ตรวจสไลด์สดโดยการสอ่งด้วยกล้องจลุทรรศน์กําลงัขยายสงู โดยใช้ทัง้สองวิธีตรวจเปรียบเทียบทัง้ในลกูกุ้ ง



และกุ้งโตบอ่ดนิ โดยพบวา่การตรวจด้วยวิธี PCR ให้ผลการตรวจท่ีไมต่รงกบัการตรวจพบด้วยการส่องกล้อง

จุลทรรศน์กําลังขยายสูง โดยในตวัอย่างท่ีพบ EHP โดยการส่องกล้องจุลทรรศน์ เม่ือตรวจด้วย PCR 

สว่นมากให้ผล –ve (ไม่พบเชือ้) โดยเฉพาะในลกูกุ้ งขาวแวนนาไมท่ีพบสปอร์ EHP ปริมาณเล็กน้อยด้วยวิธี

ส่องกล้อง ทางห้องปฏิบตัิการจึงได้นําลกูกุ้ งท่ีตรวจด้วยวิธี PCR ให้ผล –ve (ไม่พบเชือ้ EHP) แตส่่องกล้อง

จลุทรรศน์ฯพบสปอร์ EHP ปริมาณเล็กน้อยจาก 13 โรงเพาะมาเลีย้งในระบบอนบุาลโดยให้อาหารกุ้ งแบบ

เม็ดสําเร็จรูป ใช้นํา้ฆา่เชือ้ ดดูตะกอน ถ่ายนํา้วนัเว้นวนั ปริมาณออกซิเจน 5 - 6 มิลลิกรัม/ลิตร ความเค็มนํา้ 

10 ppt  ในการเลีย้งแยกอปุกรณ์ท่ีใช้ในแตล่ะตวัอยา่ง และเก็บตวัอยา่งตรวจติดตามอาทิตย์เว้นอาทิตย์เป็น

ระยะเวลา 15 - 30 วนั ผลพบปริมาณสปอร์ EHP เพิ่มขึน้อย่างชดัเจน และได้เลือกลกูกุ้ งท่ีพบสปอร์ EHP 

จํานวน 2 สายพนัธุ์ เลีย้งแบบเดิมดดูตะกอนถ่ายนํา้อย่างตอ่เน่ือง ผลการติดตามอาการสขุภาพของกุ้ งขาว

แวนนาไมท่ีพบสปอร์ EHP แสดงอาการขีข้าวเม่ือเลีย้งเป็นระยะเวลา 79 วนั ซึ่งสมัพนัธ์กบัลกูกุ้ งชดุเดียวกนั

ท่ีนําไปเลีย้งในบ่อดินท่ีพบอาการขีข้าวเม่ืออายุ 65 วนั โดยในกุ้ งท่ีมีอาการขีข้าวตรวจพบสปอร์ EHP ใน

ปริมาณมากทัง้ในขีข้าว และตบัและตบัอ่อน มีปริมาณแบคทีเรียวิบริโอกลุ่มสีเหลืองในตบัและตบัอ่อน 1.6 

x 104 CFU/g และในขีข้าวพบปริมาณแบคทีเรียวิบริโอกลุ่มสีเหลือง 2.0 x 102 CFU/g  โดยตรวจไม่พบเชือ้รา

ในขีข้าวและตบัและตบัอ่อนของกุ้ ง และเม่ือเปรียบเทียบข้อมูลกับงานบริการตรวจสุขภาพกุ้ งแก่เกษตรกร 

ในกุ้งบอ่ดนิเลีย้งท่ีความเคม็ 6 – 10 ppt (ฤดฝูน) ท่ีมีอาการขีข้าว ตรวจพบสปอร์ EHP ในปริมาณมากทัง้ใน

ขีข้าวและตบัและตบัอ่อน มีปริมาณแบคทีเรียวิบริโอรวมในตบัและตบัอ่อน  1.0 x 102  – 2.4 x 105  CFU/g 

และในขีข้าวพบปริมาณแบคทีเรียวิบริโอรวม   1.0 x 102   – 3.9 x 105 CFU/g (ปริมาณแบคทีเรียมาก

สมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความหนาแน่นกุ้ งสงู และอายกุุ้ งท่ีเลีย้งในบอ่) โดยตรวจไม่พบเชือ้ราในขีข้าว

และตบัและตบัออ่นของกุ้งเชน่กนั   

ประเด็น สปอร์ EHP ท่ีพบในตับ&ตับอ่อน ไม่มีผลกระทบต่อเนือ้เย่ือตับและตับอ่อนของ

กุ้งจริงหรือ? เราได้เก็บตวัอย่างกุ้ งจากบอ่ดินท่ีมีอาการขีข้าว ท่ีตรวจพบสปอร์ EHP มาก ผล PCR ++(ve) 

ยืนยนัพบเชือ้ EHP ดองตวัอยา่งกุ้ งสง่ตดัเนือ้เย่ือเพ่ือศกึษาพยาธิสภาพของตบัและตบัอ่อนกุ้ ง ผลการศกึษา

พบจํานวนเซลล์เย่ือบทุ่อตบัและตบัอ่อน ชนิด R, F, B และ E cell ลดลงมาก และพบการล้อมรอบกลุ่ม

สปอร์ EHP ของเซลล์เม็ดเลือดกุ้ ง (nodule formation) และพบการเกิดกระบวนการสร้างเม็ดสี 

(Melanization) ของระบบภูมิคุ้มกันกุ้ งในเนือ้เย่ือตบัและตบัอ่อนของกุ้ งบริเวณท่ีพบกลุ่มสปอร์ EHP 

จํานวนมากทําให้ทอ่ตบักุ้ งฝ่อและมีสีนํา้ตาลดํา 



     
  

 

     

    

    



  
   

ผลกระทบของ EHP ต่อสุขภาพกุ้งและการเลีย้งกุ้ง 

• เม่ือกุ้ งติดเชือ้ EHP ขยายพนัธุ์อยูใ่นตบัและตบัออ่น ทําให้เซลล์ตบัลดลงเพราะกลายเป็นท่ีอยูข่อง 

EHP และพบเชลล์เย่ือบทุ่อตบัหลดุลอก (ATM) มาก และเซลล์ตบัท่ีพบสปอร์ EHP ปริมาณมากถกู

ขบัหลดุลอกออกจากตบั&ตบัอ่อนเห็นเป็นขีข้าวในลําไส้ หรือขีข้าวลอยในบอ่  

• เซลล์ตบัและตบัออ่นมีน้อยลงท่ีจะมาทําหน้าท่ีสร้างเอนไซม์ นํา้ย่อย หรือชว่ยสะสมสารอาหาร

แหลง่พลงังาน มีผลทําให้กุ้ งขาดสารอาหาร มีปัญหาสขุภาพออ่นแอตามมา มีผลตอ่ระบบเลือดทํา

ให้ภมูิคุ้มกนัโรคลดลงทําให้ท่อตบัฝ่อดํา สง่ผลให้ระบบอ่ืนๆของตวักุ้ งมีความบกพร่อง อีกทัง้อาจมี

ผลในการขจดัสารพิษหรือของเสียออกจากเซลล์ได้ลดลง พบอาการขีข้าวและตดิเชือ้แบคทีเรียได้

ง่าย เม่ือสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงฉบัพลนัและพบติดเชือ้ไวรัสดวงขาว (WSSV) หรือแบคทีเรีย 

Vibrio parahaemolyticus (EMS/AHPND) จะพบมีอตัราการตายคอ่นข้างสงูและรวดเร็ว  

• อาการกุ้งท่ีสงัเกตได้คือเปลือกบาง (สอ่งกล้องพบเนือ้เย่ือหางผิดปกตไิมส่มบรูณ์) พบบางตวั

กล้ามเนือ้ขาวขุน่เหมือนขาดเกลือแร่ เปลือกเป็นแผลสีดําเม่ือเลีย้งในนํา้ความเคม็ต่ํา, ตรวจพบ 

โปรโตซวัเกาะภายนอกลําตวัมากขึน้ 

• กุ้งขนาดตวัเล็กพบเชือ้ EHP ในตบัและตบัอ่อนมีปริมาณมากกวา่กุ้ งขนาดตวัโต บอ่เลีย้งกุ้ งท่ีพบ

อาการขีข้าว พบกุ้งผอมโตช้า ผลผลิตต่ํา FCR สงู ตอนจบัพบกุ้งขนาด 150-200 ตวั/กิโลกรัม 

ประมาณ 200 – 1,000 กิโลกรัม หรือสงูถึง 2,000 กิโลกรัม จากการกุ้งจบัทัง้หมด 2,000-7,000 

กิโลกรัม 

 

 

 



ประเดน็  ลูกกุ้งระยะ PL ท่ีตรวจพบ EHP มีการติดเชือ้หรือรับเชือ้ EHP มาจากไหน? จาก

การตรวจพบ EHP ในนอเพลียส พ่อแม่พนัธุ์กุ้ งขาวแวนนาไม อาหารสด อาหารมีชีวิต ทําให้เข้าใจใน

เบือ้งต้นได้ว่า การปนเปือ้นสปอร์ EHP ในระบบโรงเพาะฟักและอนุบาลมาจากอาหารสดท่ีใช้เลีย้งพ่อแม่

พนัธุ์ เม่ือพ่อแม่พนัธุ์กุ้ งกินเข้าไปรับสปอร์ของ EHP ทําให้ตรวจพบการติดเชือ้ EHP ในตบัและตบัอ่อน 

รวมทัง้ลําไส้ของพ่อแม่พนัธุ์ สปอร์ EHP ถกูขบัถ่ายออกมาปนเปือ้นในขีพ้่อแม่พนัธุ์กุ้ ง มีโอกาสทําให้สปอร์ 

EHP เข้าสู่ระบบอนุบาลในช่วงแรกอาจปนเปื้อนอยู่ในนํา้ในบ่อพ่อแม่พันธุ์และบ่อเพาะฟักติดมากับ        

นอเพลียสและสปอร์ EHP เข้าสูน่อเพลียสทางปากและเพิ่มจํานวนในระบบทางเดินอาหารและเข้าสู่ตบัและ

ตบัออ่นของลกูกุ้ งทําให้ตรวจพบสปอร์ในตบัและตบัอ่อนได้อยา่งชดัเจนตัง้แตล่กูกุ้ งระยะพี 4  

 

 


