
โดย 

ธิดาพร ฉวีภกัด์ิ 
 

นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 

กองวิจยัและพฒันาการเพาะเลี้ยงสตัวน์ ้าชายฝัง่ กรมประมง 



 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกิดโรค 

โรค 
กุ้ง 

เชือ้โรค 

ปัจจัยแวดล้อม 



ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท าให้กุ้งออ่นแอติดเชือ้โรคหรือแสดงอาการป่วย 
 (ประยกุต์ จาก Phuoc, L.H., 2008; โดย ธิดาพร ฉวีภกัด์ิ, 2559) 

ไวรสั, แบคทีเรีย, 
เช้ือรา, ปรสิต 

เช้ือโรค 

กุ้ง 

นอเพลียส, ซูเอีย, 
PL, ตวัเตม็วยั 
(juveniles) 

สายพนัธุ ์
อาย ุหรือ วยักุ้ง - การดดูขีก้ ุ้ง (ตะกอน) 

- ถ่าย-เติมน ้า 
- การให้อาหารมากเกินไป 
- พฤติกรรมการกินอาหาร 
 - คณุภาพอาหารไม่เหมาะสม 

การจดัการในบ่อ 

ความเครียด (เคมี & ฟิสิกส)์ 

ปัจจยัดา้นเคม ี(สารพิษ, แอมโมเนียรวม 
ออกซิเจน, ความเคม็, พเีอช, อลัคาไลน์) 

ปัจจยัดา้นฟิสกิส ์
(อณุหภมิู, ความขุน่ตะกอน) 

กุ้ง    เชือ้โรค 

สภาพแวดล้อม 

โรค 

ความหนาแน่นสงู 
สายพนัธุ ์
ความแตกต่าง 
ของขนาดไซด ์

ความเครียด 
ทางชีววิทยา 



สถานการณ์ปัญหาการเกิดโรคกุ้งทะเลในปัจจบุนั 

EMS, WSSV, YHV 

ขีข้าว 

EMS,  
WSSV 
, YHV 

TIDAPORN CHAWEEPACK 

EHP 

EHP 

EHP 

EHP 



ล าดับขัน้ตอนของการเกิดโรค 

กุ้งอ่อนแอ 
ภมูิคุ้มกันโรค

ลดลง กุ้งป่วย 
กุ้งเกดิภาวะ

เครียด 

สิ่งแวดล้อมเปล่ียนแปลงรวดเร็ว 
คือ ความเส่ียงมากที่สุด 

เชือ้โรค แสดงอาการของโรค 

O2ต ่ำ NH3  มำก 

NO2
- 

pH 
คุณภาพอาหารไม่

เหมาะสม 
สารอาหารไม่สมดุล 

อณุหภมูิ 

สารอนิทรีย์มาก
เกิดการเน่าเสีย 

TIDAPORN CHAWEEPACK 



การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม 

อากาศ 

แพลงกต์อนเพ่ิมมาก 
แพลงกต์ายดรอป 

ทีม่า น.สพ.สุวรรณ ยิม้เจรญิ;  ธดิาพร 

ออกซเิจนต ่า 

สารอนิทรีย์มาก
เกิดการเน่าเสีย 

ไวรสั แบคทีเรีย พยาธิปรสิตฉวยโอกาสเพ่ิม
จ านวนเม่ือกุ้งอ่อนแอ 

Ca2+ 
แคลเซียม 

       K+ 
โพแทสเซยีม 

Mg2+ 
แมกนีเซียม 

แอมโมเนียรวมมำก 

จลิุนทรียย่์อยสารอินทรีย ์

ไนไตรท์มำก 

พีเอช 

อณุหภมูิ 

ออกซิเจนต า่/ เกลือแร่ต า่  
แอมโมเนียรวม ไนไตรทขึ์้นสงู 

เลน 

เป็นปัจจยักระตุ้นให้
กุ้งเครียด อ่อนแอ 



การเลี้ยงกุ้งแบบไหนถึงจะพอดี พอเหมาะกบัตวัเรา 

เลน 

อากาศ 

แพลงกต์อนไม่เพ่ิมปริมาณอย่างผิดปกติ 
 

ทีม่า น.สพ.สุวรรณ ยิม้เจรญิ;  ธดิาพร 

ออกซเิจนปกต ิ

สารอนิทรีย์สะสมไม่มาก 

Ca2+ 
แคลเซียม 

       K+ 
โพแทสเซยีม 

Mg2+ 
แมกนีเซียม 

แอมโมเนียรวมปกติ 
จลิุนทรียย่์อยสารอินทรีย ์

ไนไตรท์ปกติ 

พีเอช 

อณุหภมูิ 

กุ้งแขง็แรง  
เช้ือไวรสั แบคทีเรีย ปรสิตไม่สามารถฉวย
โอกาสเพ่ิมจ านวน 

ไวรสั แบคทเีรยี พยาธปิรสติ 

อาหารเหมาะสม 



แนวทางการลดความเส่ียงของการเกิดโรคในกุ้งทะเล 

ความเสีย่งในการเลีย้งกุง้ทะเลในภาวะอากาศเปลีย่นแปลง 



 Level I : การสังเกตพฤติกรรม (behavior) อาการป่วยภายนอกหรือรอยโรค 
(gross sign) และข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Environmental data) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้
ที่บ่อหรือฟาร์มเลี้ยง เป็นการตรวจเบื้องต้น (Screening test) 

 Level II : ใช้เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจ ได้แก่เทคนิคทาง parasitology, 
histopathology, bacteriology and mycology ต้องมีความช านาญและผ่านการฝึกฝน
ทางเทคนิค ไม่สามารถตรวจได้ที่บ่อหรือฟาร์ม เป็นการตรวจเบื้องต้น (Presumptive 
diagnosis) 

 Level III : ใช้เทคนิคระดับสูงในการตรวจวินิจฉัย (advanced diagnostic) เช่น 

immunology and bio-molecular ต้องมีความช านาญและได้รับการฝึกฝนทางเทคนิค 
ไม่สามารถตรวจได้ที่บ่อหรือฟาร์ม มีความถูกต้องของผลการตรวจสูงสุด ใช้ในการ
ตรวจยืนยัน (Confirmatory diagnosis)  

ระดับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ า 
Levels of Diagnostics 

9 ดร.จ าเรญิศร ี



ขัน้ตอนตรวจวิเคราะห์โรคกุ้งทะเล 
 

1. ขัน้ตอนแรก เบือ้งต้น สงัเกตอาการของโรคปรากฏให้เหน็
ภายนอก (Clinical sign) อาการกุ้งป่วย ในบอ่เลี้ยง 



กุ้งขาวตบัขนาด 
และสีปกติ 

กุ้งขาวป่วยตบัมีขนาดลีบเลก็ 
และสีซีดขาว 

กุ้งขาวตบัขนาดและสีปกติ 



กุ้งขาวตบัขนาดและสีปกติ 

กุ้งขาวตบัขนาดลีบเลก็และสีซีด 



ขัน้ตอนที่สอง การตรวจโดยใช้เทคนิควิธีของห้องแลป 
  
 

เชน่ การสอ่งกลอ้งจุลทรรศน์ดสูไลดส์ด, การเพาะเล้ียงเช้ือดว้ยอาหารเล้ียงเช้ือ 

ขัน้ตอนทีส่าม ตรวจยนืยนั, PCR  และอ่ืนๆ  



             Vertical transmission                   Direct horizontal transmission 

Transovarian  

transmission 
Transmission through 

eggs contamination 

Direct horizontal transmission 

through a Reservoir 

Cannibalism 

Virus contaminated reservoir 
 

VIRAL TRANSMISSION IN SHRIMP 

By: Carlos A. Ching  

 



 

โรคกุ้งทะเล 
เช้ือรา                                                      

 

LARVAL MYCOSIS 

Sirolpidium sp. 

Lagenidium sp. Fusarium sp.  



EPICOMMENSALS: CILIATE PROTOZOANS  

• These organisms can cause high mortality in larvae & juveniles when they 

attack their gills. 

• The abundance of ciliates in shrimp may indicate high density of bacteria, 

high organic matter concentration and/or poor water quality. 

Treatment for ciliates attack 

• To control protozoans in shrimp hatcheries, formalin (30 ppm) is applied 

with strong aeration for 1 hour. This process is repeated the next 3 days. 

 

• In shrimp farms water exchange should be improved, feed dose reduced 

and aeration increased.  

Vorticella Zoothamnium  

Epistylis 

Ascophrys 

Acineta 

Photos: L. Vinatea 



 

โรคกุ้งทะเล 

 
CAUSED BY PROTOZOANS (โปรโตซวั)                                                       
 

EPICOMMENSALS CILIATES MICROSPORIDIA GREGARINES 



THE GREGARINES (ONE CELL ANIMALS) 

• They are parasites that attack the shrimp intestine 
• There are 2 genera: Nematopsis , Cephalolobus 

 
Sympthoms: 
 
 • The mucus layer of the midgut is reduced forming folds and perforations 
(ulcers)  
• Shrimp loses apetite, with slow growth and later mortality. 
  

Shrimp gut 

By: Carlos A. Ching  



A. Shrimp ingest worms 

or detritus with spores 

B. Sporozoites  emerge in 

 the gut of the shrimp 

LIFE CYCLE OF GREGARINES 

D. Unusual forms of trophozoites 

develop and attach to the rectum 

to form gametocysts 
G. Spores develop inside 

the clam and then 

liberated from the clam in 

mucus strings (slime) 

C. Sporozoite attaches to the 

intestinal wall and grows into a 

trophozoite 

E. Gametocysts undergo multiple 

divisions to produce gymnospores 

that are set free when Gametocyst 

ruptures 

gametocyst 
 trophozoite  

sporozoites 

 trophozoite  

F. Gymnospores are engolfed by clams 

or polychaete worms 

Polydora sp. 
(Annelid worm) 

By: Carlos A. Ching  
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Nematopsis sp. 

กรีการีน 

Nematopsis sp. was found troughout the year 



 เกิดจากเชือ้ปรสิตในกลุ่มไมโครสปอริเดีย 

Agmasoma penaei  



ไมโครสปอรเิดยีน กลุม่ Thelohania 

โรคหลงัขาว 

Agmasoma penaei  



-สปอรไ์มต่ดิต่อสูกุ่ง้
โดยตรง  
-การตดิต่อสามารถ
ควบคุมป้องกนั 
เชือ้ไมโครสปอรเิดยีน
จากปลา  



ไมโครสปอรเิดยี  
Enterocytozoon hepatopenaei  (EHP) 
 Spores ovoid 
 พบในตบักุง้กุลาด าและกุง้ขาว อาจท าใหกุ้ง้โตชา้และอ่อนแอ  

 

                                                      

                                                      
 

Somjintana Tourtip 



ศพช.จนัทบรีุ  
พฤศจิกายน 2558 



 
ขีข้าว 

แบคทเีรยีวบิรโิอ ปรสติ กรกีารนี เชือ้รา 

EHP 



4. สภาวะแวดลอ้มในบอ่เลีย้งไมเ่หมาะสม 

  บอ่ทีกุ่ง้มอีาการขีข้าว มคีุณภาพน า้ทีแ่ยก่วา่บอ่กุง้
ปกต ิโดยเฉพาะค่าแอมโมเนีย และปริมาณเชื้อ
แบคทเีรยีในน า้ 

  อณุหภมูนิ า้สงู ท าใหกุ้ง้กนิอาหารลดลง  



•จะมีความสมัพนัธก์บัสภาพในบ่อท่ีมีการ

ใหอ้าหารเหลือมาก ท าใหแ้บคทีเรยีวิบรโิอ

เพ่ิมจ านวนมาก 

•ระดบัออกซิเจนต ่า 

•พ้ืนบ่อไมส่ะอาด 

ข้ีขาว White Feces 



เช้ืออีเอชพี (EHP) ค าย่อ เรียกเช้ือโปรโตซวั ไมโครสปอริเดียน 
 (มีการจดัอยู่ในกลุ่มเช้ือรา) 

(ไบโอเทค ม.มหดิล)  

พบครัง้แรกในกุ้งกลุาด า (กุ้งพี) พบเช้ือน้ีบริเวณตบัและตบัอ่อนของกุ้ง  
จึงได้ตัง้ช่ือใหม่ว่า Enterocytozoon hepatopenaei  

พบเช้ือ EHP อาศยัอยู่ในเซลลแ์ละจะก่อโรคในเซลลเ์ย่ือบทุ่อตบักุ้ง 

สปอรมี์ขนาดประมาณ 1.1 x 0.7 ไมโครเมตร   

พบเช้ือ EHP ในเซลลต์บัชนิด R, B และ E  
แต่ไม่พบในเซลลช์นิด F เซลล ์

Hepatopancreatic microsporidiosis 
(HPM) 



งานวิจยัเช้ือไมโครสปอริเดียน (อีเอชพี) (ศนูยไ์บโอ

เทค ม.มหดิล)  

เชือ้อเีอชพ ี(EHP) ค ายอ่ เรยีกเชือ้โปรโตซวั (มีการจดัอยู่ในกลุ่มเช้ือรา) 

พบครัง้แรกในกุง้กุลาด า (กุง้พ)ี พบเชือ้น้ีบรเิวณตบัและตบัอ่อนของกุง้  
จงึไดต้ัง้ชื่อใหมว่า่ Enterocytozoon hepatopenaei  

จากการวิจยัพบว่าเช้ือโปรโตซวั EHP อาศยัอยู่ใน
เซลล ์
และจะก่อโรคในเซลลเ์ย่ือบทุ่อตบัของกุ้งเท่านัน้ 

สปอรมี์ขนาดประมาณ 1.1 x 0.7 ไมโครเมตร   

พบเชือ้ EHP ในเซลลต์บัชนิด R, B และ E แต่ไมพ่บในเซลลช์นิด F เซลล ์



EHP spore 

 EHP mature spores were oval 
and a posterior vacuole  

EHP spore 

 EHP สปอร์ในตบัลกูกุ้งPL 13 

Melanization ในตบักุง้   

EHP สปอร ์ย่อมติดสีชมพ ู

Melanization ในตบักุ้ง   
Chaweepack T., 2016  

Chaweepack T., 2016  



หน้าที่ของตับและตับอ่อน (Hepatopancrease) 

1. ผลิตและหลั่งน้้าย่อย โดยเป็นหน้าที่ของ F-cell เพ่ือไปย่อยอาหารในกระเพาะ
อาหาร คล้ายหน้าที่ของตับอ่อนในคน 

2. ดูดซึมสารอาหารต่างๆ ที่ย่อยแล้วจากกระเพาะอาหารไปเก็บไว้ท่ีตับและตับอ่อน 
โดยมีลักษณะเป็นเซลล์ไขมันที่อยู่ใน R-cell ซึ่งเป็นหน้าที่ของตับ 

3. ขับถ่ายของเสียและก้าจัดสารพิษออกจากร่างกาย 

4. เป็นแหล่งสะสมเกลือแร่และสารอินทรีย์ต่างๆ ที่ดูดซึมจากเปลือก เพ่ือส้ารองไว้ใน
ระยะลอกคราบ 

5. มีหน้าที่ในการกระจายสารอาหารต่างๆ ที่สะสมไปใช้สร้างส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
โดยเฉพาะเปลือกและในกระบวนการลอกคราบ 

6. มีหน้าที่ในการเผาผลาญไขมันและแป้ง เพ่ือให้เกิดพลังงานแก่ร่างกายกุ้ง 



NACA, 2012 

อาร์-เซลล์ (R-Cell) หรือ Resorption cell หรือ light cell มี
นิวเคลียสและเม็ดไขมันกระจายทั่วไซโตพลาสซึม พบหนาแน่น
ในบริเวณจุดเริ่มต้นท่อ ท้าหน้าที่ดูดซึม (resorption) และ
สะสมอาหารจ้าพวกไขมัน 

ภายในท่อตับและตับอ่อนประกอบด้วยเซลล์ 4 ชนิด คือ  
อี-เซลล์ (E-Cell) หรือ Embryonic cell มีนิวเคลียสและ
ไซโตพสาสซึมซึ่งติดสี เข้ม นิวเคลียสมีการแบ่งตัวเพื่อ
พัฒนาไปเป็นเซลล์อื่นๆ พบบริเวณปลายท่อ 

เอฟ-เซลล์ (F-Cell) หรือ Fivriller cell หรือ dark cell มี
ลักษณะสีเช้มจัด ไม่มี vacuole หรือ เม็ดไขมันในไซโตพลาสซึม 
ท้าหน้าที่สังเคราะห์และหลั่งเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหาร พบ
กระจายอยู่เกือบตลอดความยาวของท่อ ยกเว้นบริเวณปลายท่อ 

บี-เซลล์ (B-Cell) หรือ Blister-like cell มี vacuole ขนาด
ใหญ่อยู่ในไซโตพลาสซึม นิวเคลียสถูกดันไปอยู่บริเวณขอบเซลล์ 
ท้าหน้าที่สังเคราะห์และหลั่งเอนไซม์ พบหนาแน่นบริเวณส่วนต้น
ของท่อ 



 ปกติกุ้งกนิอาหารตามความต้องการใช้พลงังานในร่างกาย 
 ช่วงแรกทีต่ิดเช้ือ EHP กุ้งอยากกนิอาหารมากขึน้เพ่ือชดเชย

พลงังานทีข่าดหายไป   
 กุ้งทีพ่บ EHP มาก เพราะ EHP ขยายพนัธ์ุอาศัยเต็มเซลล์ตับ ท า

ให้ตับอกัเสบ เซลล์เย่ือบุท่อตับลดลง การท างานของตับจะ
น้อยลง การย่อยอาหารไม่สมบูรณ์ หรือย่อยอาหารไม่ด ีต่อมา
การกนิอาหารจะลดลง  ผอม โตช้า 

 กุ้งได้พลงังานเพ่ือการด ารงชีพน้อย  เฉ่ือย ไม่แขง็แรงเคล่ือนทีช้่า  
ขาดความสามารถในการต้านทานเช้ือและการเปลีย่นแปลงของ
ส่ิงแวดล้อม ต่อมาจะพบกุ้งมอีาการขีข้าว 

 กุ้งป่วยติดเช้ือง่ายขึน้ พบแบคทเีรียในระบบทางเดนิอาหาร
สูงขึน้  

 กุ้งป่วยหากนิกบัที ่กนิของเสียทีห่มกัหมมทีพื่น้บ่อ ไม่มแีรงว่าย
น า้ ทยอยตาย หรือถ้าติดเช้ือชนิดรุนแรงเช่นไวรัส หรือ VpEMS 
จะตายมากและรวดเร็ว 

สปอร ์
EHP 

สปอร ์
EHP 

Chaweepack T. 





100X 

สปอร ์EHP 



การลอ้มรอบกลุม่สปอร ์EHP ของเซลลเ์มด็เลอืดกุง้ (nodule formation)  



100X 

สปอร ์EHP 



อาการตบัฝ่อด าหรอืการเกดิกระบวนการสรา้งเมด็ส ี(Melanization)  
100X 

สปอร ์EHP 



สปอร์ EHP ในขีข้าว ของกุ้ง 

TIDAPORN CHAWEEPACK 



สรุปผลกระทบของ EHP ต่อสุขภาพกุ้ง 
 กุ้งติดเช้ือ EHP และ EHP ขยายพนัธุ์เพ่ิมจ านวนอยู่ในเซลลเ์ย่ือบุท่อตบัและตบั

อ่อน ท าให้เซลลเ์ย่ือบุท่อตบัลดลงเพราะกลายเป็นท่ีอยู่ของ EHP (โดยเฉพาะ R 
cell ท่ีเป็นแหล่งสะสมสารอาหาร) กุ้งท่ีติดเช้ือ EHP ผอม โตช้า อ่อนแอ อาการกุ้ง
ท่ีสงัเกตได้คือ เปลือกบาง (ส่องกล้องพบเน้ือเย่ือหางผิดปกติ ไม่สมบูรณ์) พบบางตวั
กล้ามเน้ือขาวขุ่นเหมือนขาดเกลือแร่ สีล าตวัซีด หรือสีฟ้าขาวขุ่น แผลด า 

 เม่ือเช้ือ EHP ขยายพนัธุ์เพ่ิมจ านวนท าให้เซลลเ์ย่ือบุท่อตบัลดลงเพราะกลายเป็นท่ี
อยู่ของ EHP เซลลเ์ย่ือบุท่อตบัมีน้อยลงท่ีจะมาท าหน้าท่ีสร้างเอนไซม ์น ้าย่อย หรือ
ช่วยสะสมสารอาหารแหล่งพลงังานก็ลดลง มีผลท าให้กุ้งขาดสารอาหาร มีปัญหา
สขุภาพอ่อนแอตามมา มีผลต่อระบบเลือด (ปริมาณเมด็เลือดน้อยลง 3 – 10 เท่าของ
กุ้งท่ีพบสปอร ์EHPเลก็น้อย) ส่งผลท าให้ภมิูคุ้มกนัโรคลดลง อ่อนแอ ตรวจพบติดเช้ือ
แบคทีเรียวิบริโอมากขึ้น ถ้าป่วยด้วยเช้ือไวรัสตัวแดงดวงขาว หรือVp 
EMS/AHPND พบมีอตัราการตายค่อนข้างสงูและเรว็  

 กุ้งขนาดล าตวัเลก็พบเช้ือ EHP ในตบัมีปริมาณมากกว่ากุ้งขนาดล าตวัใหญ่  
 

 

 

 

TIDAPORN CHAWEEPACK 



ผลกระทบของ EHP ท่ีพบในปัจจบุนั 
 เม่ือพ่อแม่พนัธุติ์ดเช้ือ EHP พบมีโอกาสปนเป้ือนในระบบโรงเพาะฟัก (นอ

เพลียส)  

 เมื่อ EHP เข้าสู่ระบบทางเดินอาหารของลกูกุ้งระยะซูเอีย และพฒันาเพ่ิม
จ านวน EHP ในลกูกุ้ง PL พบ EHP ในตบัและตบัอ่อนปริมาณมาก สขุภาพ
ลกูกุ้งอ่อนแอ มีโอกาสเส่ียงพบปัญหาในการเลีย้งบอ่ดิน 

 กุ้งบอ่ดินเม่ือเร่ิมให้อาหารเมด็ ในช่วง 20 – 30 วนั มีปัญหาเรื่องคณุภาพ
อาหาร แบคทีเรียวิบริโอเข้ามารว่ม ความรนุแรงแล้วแต่ชนิดแบคทีเรีย หรือเกิดขี้

ขาว และในช่วงอณุหภมิูเปล่ียนแปลง พบเช้ือไวรสั WSSV และ EMS 

 การควบคมุปริมาณเช้ือแบคทีเรียจนปริมาณแบคทีเรียวิบริโอลดลง ยงัมีกุ้งทยอย
ตายหรือหายไปจากบอ่ จึงบอกว่าเช้ือแบคทีเรียดือ้.. แต่จริงๆแล้วในตบัและ
ล าไส้เตม็ไปด้วยสปอร ์EHP ท าให้การใช้ยาแก้ไขปัญหาไม่ส าเรจ็  
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การป้องกนัอาการข้ีขาว 

• คดัเลือกลกูก ุง้สขุภาพดี 

• ควบคมุปรมิาณการใหอ้าหาร 

• ปรมิาณออกซิเจนละลายน ้า ไม่ต ่ากว่า 4 

มิลลิกรมั/ลิตร ตลอดเวลา 

• พ้ืนบ่อสะอาด 

• อาจจะใชส้ารเคมี ลดปรมิาณเช้ือแบคทีเรียเป็น

ระยะๆ  

• อาจจะใชแ้บคทีเรียควบคมุสภาพพ้ืนบ่อเป็น

ระยะๆ (ตอ้งมีออกซิเจนละลายน ้าเพียงพอ) 

 

 



 

Aggregated Transform Microvilli (ATM) 

เซลลเ์ยื่อบทุ่อตบัหลดุลอก 



ลักษณะตับและตับอ่อนหลุดลอก ATM 



ATMในตบั/ตบัออ่นกุ้งขาวเลีย้งบอ่ดิน 

กรีการีน 



กรีการีน ไลค์ หรือ ATM ในตับกุ้ง ปีพ.ศ. 2554-2555 



ตบัและตบัอ่อนกุ้งพบ ATM 

ตบัและตบัออ่นปกติของกุ้ง 



ATM ในขีกุ้้ ง 



อาหารส าเรจ็รปูกุ้งทะเล หรืออาหารเมด็ 
 คณุค่าทางอาหาร มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้ง สขุภาพกุ้ง แบคทีเรีย ภมิูคุ้มกนั

โรคของกุ้ง และคณุภาพน ้า 

 การคงตวัเป็นเมด็อาหาร มีผลกบัแบคทีเรีย คณุภาพน ้า และการโตของกุ้งและท า
ให้กุ้งขนาดแตกไซสอ์ย่างชดัเจนในอาหารท่ีละลายน ้างา่ย และอาหารท่ีแขง็เกินไป 

 ความเป็นกรดเป็นด่าง (พีเอช) ของอาหารมีความเก่ียวข้องกบัการเกิดเซลลเ์ยื่อบุ
ท่อตบัหลดุลอก (ATM)  
 



ผลกระทบของการให้อาหารกุ้งมากเกินไป 

 การให้อาหารกุ้งมากเกินไป  
และคณุภาพอาหารไม่เหมาะสมกบักุ้ง 

↓  

ปริมาณสารอินทรียใ์นน ้ า ดินพ้ืนบ่อ เพิม่มากข้ึน 
↓ 

ท าใหค้ณุภาพน ้าและดินพ้ืนบ่อ แยล่ง หรอืไมเ่หมาะสมในการเล้ียงก ุง้ 
↓ 

 ท าให้ภมิูคุ้มกนัโรคของกุ้งลดลง (ผลกระทบหลกัมาจากคณุค่าสารอาหารไมเ่หมาะสม) 

(แต่ปริมาณเช้ือโรค VIRUS + VIBRIO + EHP ในตวักุ้งฉวยโอกาสเพิม่จ านวนข้ึน) 

↓ 
กุ้งกล้ามเน้ือขุ่น เป็นตะคริว โตช้า ผอม อ่อนแอ พบอาการขีข้าว, ทยอยตาย  

(VIRUS + VIBRIOSIS + EHP)  



VIBRIOSIS IN LARVICULTURE OF MARINE SHRIMP  

White spheres (Bolitas) 

• Luminescent vibrio in larviculture: Vibrio harveyi  
 

• They colonize the anterior digestive tract of shrimp larva, then they spread all over 
  

• Also there is a massive colonization  of appendages in larvae. 
 

• They cause the “Zoea 2 Syndrome”. Little white spheres are formed from HP cells.   
 

• Ability to gain resistance to antibiotics, that is why probiotics are commonly used. 
 

Photos: Lightner D.V. 1996   
Chanratchakool et al. 1995.Health management in shrimp ponds 

Colonization of appendages 

แบคทีเรีย 



VIBRIOSIS IN THE GROWOUT PHASE 

Spotted shrimp  Shrimp with white feces 

Photo.: D. Lightner 

photos.: Ch. Limsuwan 

P. chanratchakool 

Bacteria in Tissue 

Photo: B. Gómez Gil 



VIBRIOSIS IN MARINE SHRIMP CULTURE  

Ref.: B. Gómez Gil 2005 

SEAGULL SYNDROME 
•  Erratic swim of shrimp to the surface of water; lethargy; anorexia; expanded 

chromatophores (red appendages). 
 

 

• CAUSED BY: TCBS green colonies like, V. parahaemolyticus, V. vulnificus y V. harveyi. 
Also yellow colonies like, V. alginolyticus  
 

 

• Lethal levels: 10x10² CFU/ml in hemolymph y 10x10³ CFU/gr in Hepatopancreas   
 
 



  SPECIES OF VIBRIO POTENCIALLY PATHOGENIC 

COLONY COLOR IN TCBS 

(Thiosulphate citrate bile salt agar) 

POSSIBLE ESPECIES OF VIBRIO 

Yellow  (rarely pathogenic) V. alginolyticus, V. parahaemolyticus (10%) 

Green (pathogenic) V. vulnificus, V. parahaemolyticus 

Luminiscent (highly pathogenic) V. harveyi (larvas), V. parahaemolyticus 

No growth in TCBS V. peneicida 

Ref.: Morales & Cuellar 2008 // B. Gómez Gil 2005 

Luminescent vibrio 

 

Green colonies 

 

Yellow colonies in TCBS at different pH 

Due to the presence of sucrose 

There are no pathogen species, but pathogen strains 

VIBRIOSIS IN THE MARINE SHRIMP CULTURE  

 CFU:  

Colony forming units Vibrio Bacteria   
positive sucrose 



โรคตายด่วน อีเอ็มเอส (EMS/AHPND) 

 

 อาการของโรคปรากฏใหเ้หน็ภายนอก (Clinical sign) อาการ
กุง้ป่วย EMS ในบอ่เลีย้ง พบอาการตบัและตบัอ่อนซดีขาว ฝ่อลบีเลก็ เมือ่บี้
จะเหนียวไมเ่ละ  



กุ้งขาวตบัขนาดและสีปกติ 

กุ้งขาวตบัขนาดลีบเลก็และสีซีด 



กุ้งขาวตบัขนาด 
และสีปกติ 

กุ้งขาวป่วยตบัมีขนาดลีบเลก็ 
และสีซีดขาว 

กุ้งขาวตบัขนาดและสีปกติ 



Apparently healthy 
shrimp 

Early Mortality Syndrome (EMS)/ 

Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND) 

Chaweepack T. 59 

EMS/AHPND 
shrimp 



Vibrio parahaemolyticus 

EMS & AHPND  

The agent found to induce EMS/AHPND pathology was identified as a 
strain of Vibrio parahaemolyticus 

EMS/AHPND 
shrimp 

a pale to white atrophied 

hepatopancreas 



 
 
 

• stomach (ST) , Mid Gut (MG)  
• Hepatopancreas (HP)  

Vibrio parahaemolyticus (VpAHPND) 

This strain contains the specific 
plasmids that induce in toxins.  
The transmission of the disease 
through eating and Infections in the 
digestive system 

• Grow in shrimp stomach 
• quorum sensing 
• Toxin production EMS/AHPND 

shrimp 

Vibrio parahaemolyticus (VpAHPND) 



1. สว่นใหญกุ่ง้มลีกัษณะสซีดี ขาวขุน่ เปลอืกนิม่ 

 

2. ตบัและตบัออ่น ฝ่อ ลบี บางคร ัง้มสีซีดีขาว หรอื
เหลอืงออ่น 

 

3. ทอ่ตบั/ตบัออ่นผดิปกต ิ

 

4. อาหารไมเ่ต็มล าไส ้ขาดเป็นชว่งๆ 

 

5. พบกุง้ตายจ านวนมากบรเิวณพืน้กน้บอ่ 
 



ตับและตับอ่อนกุ้งขาวป่วยตดิเชือ้ 



1. สขุภาพลกูกุง้ รวมทัง้ความตา้นทานวบิรโิอในแตล่ะสายพันธุ ์

 

2. ขนาดของกุง้ 

 

3. การตดิเชือ้แบคทเีรยี Vibrio และสารพษิทีเ่กดิจากเชือ้กอ่โรค 

 

4. ปรมิาณออกซเิจน 

 

5. pH และการเปลีย่นแปลง pH 

 

6. คณุภาพดนิพืน้บอ่ และสารอนิทรยี ์

 

7. ปรมิาณอาหารธรรมชาตใินบอ่ 



Vibrio parahaemolyticus สายพันธ์ุก่อโรค 
EMS/AHPND 

 

• ความรุนแรงเกิดจากพลาสมิดที่อยู่ในเซลล์ของแบคทเีรีย VP 
สร้างสารพษิ  
 

• ตรวจวินิจฉัยโรค EMS/AHPND โดยวิธี PCR นีใ้ช้ไพรเมอร์ที่ 
  ออกแบบมาจากพลาสมิดน่ันเอง 

    Vp Vp 
EMS 



1. แบคทเีรยีแกรมลบ 

 

2. รปูทอ่นตรงหรอืโคง้เล็กนอ้ย 

 

3. ไมส่รา้งสปอร ์ไมส่รา้งแคปซลู 

 

4. อณุหภมูทิีเ่หมาะสมตอ่การเจรญิ 35-37 °C  

 

5. ชว่งความเป็นกรดดา่ง(pH) ในการเจรญิ 5 - 11 

 

6. ตอ้งการเกลอืในการเตบิโตประมาณ 10-30 ppt  (0.5-80ppt) 

 

7. เจรญิไดใ้นชว่งอณุหภมู ิ9.5- 45 °C 

 



9. เมือ่อณุหภมูสิงูเชือ้จะแพรจ่ากตะกอนพืน้น ้าหรอืพืน้บอ่สูแ่พลงคต์อนสตัว ์
และยอ่ยไคตนิสว่นเปลอืกของแพลงคต์อนสตัวเ์ป็นอาหาร  
 
10. เชือ้ถกูท าลายทีอ่ณุหภมู ิ60 °C ในเวลา 15 นาท ี
 
11. ถกูท าลายดว้ยกรดมะนาว pH 4.4 ในเวลา ประมาณ 30 นาท ี
 
12. เชือ้จะตาย ทีร่ะดบัเกลอืโซเดยีมคลอไรด ์มากกวา่ 10% 
 
13. สามารถอยูไ่ดท้ีอ่ณุหภมูติ า่เชน่ในเนือ้ป ู(1-15 °C) นาน 30 วนั,  
กุง้ปอกเปลอืก (3-18 °C) นาน 6 วนั, หอยนางรมแชแ่ข็งนาน 40-130 วนั 
 
14. เชือ้จะเพิม่จ านวนเป็นเทา่ตวัทกุๆ 10 ถงึ 15 นาท ีทีอ่ณุหภมู ิ37°C  

8. การแพรก่ระจายของเชือ้ ขึน้อยูก่บัอณุหภมู ิ เชือ้อยูใ่นตะกอนดนิ 
ชว่งอณุหภมูติ า่ 

ผศ.ดร.พิมพเ์พญ็ พรเฉลิมพงศ ์ 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/002/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D %E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/002/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D %E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/002/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D %E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/002/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D %E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/expert/002/%E0%B8%9C%E0%B8%A8.%E0%B8%94%E0%B8%A3.%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%8D %E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C


+ve  897 bp Vp-flaE 
+ve  500 bp Vp1 (C4) 
+ve  360 bp 
TUMSAT-Vp3 (Toxin 

gene) สารพษิ 

ตรวจวนิิจฉัยโรค EMS/AHPND โดยเทคนิควธีิ PCR  

+ve 
EMS 

+ve  Vp EMS +ve  Vp 

 
EMS 

ไมพ่บ Vp EMS 



ข้อมลูผลการตรวจคณุภาพลกูกุ้งตามเกณฑก์รมประมง พ.ศ. 2556 

พบวา่ กุง้กลุม่ทีไ่มเ่ป็น EMS มคีะแนนประเมนิสขุภาพเมือ่เป็นลกูกุง้ รวมทัง้
ความสมบรูณ์ของตบัทางกายภาพ สงูกวา่กลุม่ EMS อยา่งมนียัสาคญัทางสถติ ิ 

บอ่ดนิ 



สรุปคณุภาพลกูกุ้งมีผลตอ่ความต้านทานการติดเชือ้
VpEMS/AHPND 

มีความต้านทานVpEMS/AHPND 



NECROTISING HEPATOPANCREATITIS (NHP)  

Ref.: A. Vincent, 2006  

Maria Soledad Morales, 2007 

• โรคน้ีมีสาเหตเุกิดจากแบคทีเรีย  intracellular bacteria 

• การติดเช้ือเกิดบริเวณเยือ่บผิุวท่อตบั 

• การติดเช้ือโดยการกินกนัเอง และติดผา่นข้ีพ่อแม่พนัธุก์ ุ้ง  
• โรคน้ีชอบ อณุหภมิู มากกว่า 29°C (T) และความเคม็น ้ ามากกว่า > 38 ‰ 

(Salinity) 

• การตาย 20 - 90 %  

กุ้งปกติ 

กุ้งติดเช้ือ NHP  

โรคตบัอกัเสบ 

กุ้งติดเช้ือ NHP  



Ref.: Maria Soledad Morales, 2007 

ระยะที ่“0”  

ยงัไม่แสดงอาการติดเช้ือ 

ระยะที ่“2”  

ท่อตบัรปูท่อผิดปกติเพิม่ข้ึน เริม่มีการตาย ถ้าไม่มีการรกัษา 

HEPATOPANCREATITIS (CAUSE: NHP BACTERIA)   

ระยะที ่“1”  

ท่อตบัเริม่ผิดปกติ และ เริม่อกัเสบเลก็น้อย 

ระยะที ่“3”  

Melanisation, มีการอกัเสบมากขึ้น 

การตายมากข้ึน ถ้าไม่มีการรกัษา 

ระยะที ่“4”  

ท่อตบัมีการอกัเสบแผลสีด ารนุแรง 
ระยะสดุท้าย - High mortality มีการตายสงู 

ระยะความรนุแรงของโรคตบัอกัเสบ NHP  

โรคตบัอกัเสบ 



โรคตัวแดงดวงขาว (WSD) 

(Escobedo-Bonilla et al, 
2008) 

 โรคตวัแดงดวงขาวมคีวามรุนแรงมากทีสุ่ดและ
ยงัคงเป็นปัญหา ส าคญัในการเลีย้งกุง้ของประเทศ
ไทยในปจัจบุนั  



1. โรคตวัแดงดวงขาว (White Spot Disease: WSD) 

 อาการ 

 กุง้กนิอาหารลดลง ไมม่อีาหารในล าไส ้
 ออ่นแอ วา่ยน า้บรเิวณผวิน า้หรอืเกยขอบบอ่ 
 

 ผวิใตเ้ปลอืกกุง้ตลอดท ัง้ตวัมสีแีดงเรือ่ๆ ชมพูถงึเขม้ บางคร ัง้เป็นสสีม้  
ท าใหล้ าตวัมองเห็นเป็นสแีดง 
 

 มดีวงขาวขนาด 0.1 - 2 มลิลเิมตรบรเิวณใตเ้ปลอืกสว่นหวัและล าตวั 
 

 ความรุนแรงสงู ท าใหกุ้ง้ตายปรมิาณมากในระยะเวลาอนัส ัน้ ในบอ่ทีม่ ี
การจดัการไม่ด ีอตัราการตายสูง 80-100% ภายใน 4-5 วนัหลงัจาก
ตรวจพบเชือ้ 



www.themegallery.com 

โรคตัวแดงดวงขาว White spot Disease 



โรคตัวแดงดวงขาว White spot Disease 



 ขอ้มลูการเกดิโรคตวัแดงดวงขาวในประเทศไทย 

 พบการระบาดตลอดท ัง้ปี 

 ชว่งทีร่ะบาดมากทีส่ดุ : ตลุาคม-ธนัวาคม 
 มปีญัหามากในกุง้อาย ุ30-50 วนั 

 ความรนุแรงของโรคในพืน้ทีน่ า้ความเค็มสงู
มากกวา่กวา่พืน้ทีค่วามเค็มต า่ 



การป้องกนัโรคไวรสัดวงขาว ! 

2. ไม่ควรเลี้ยงในช่วงท่ีมีมรสมุ (โดยเฉพาะภาคใต้

ของประเทศไทย) และช่วงฤดหูนาว 

3. พ่อแม่พนัธ ุค์วรมีการตรวจคณุภาพดว้ยวิธี PCR 

 4. มีระบบการป้องกนัท่ีดี ( Biosecurity system) 

  

1. อนบุาลลกูก ุง้ท่ีอณุหภมิู 32 องศาเซลเซียส                         

อยา่งนอ้ย  ติดต่อกนัเป็นเวลา 7 วนั 



Fig. 1. White Patch Disease (WPD) caused by bacterial infection in pacific white 
shrimp L. vannamei during massive disease outbreak. Arrows indicates white 
patches in carapace. 

 ภาพจากงานวิจยัของ Velmurugan และคณะ (2015) 

โรคจุดดา่งขาว White Patch Disease (WPD)  



โรคจุดดา่งขาว White Patch Disease (WPD)  

 ภาพจากงานวิจยัของ Velmurugan และคณะ (2015) 

Fig. 1. White Patch Disease (WPD) caused by bacterial infection in pacific 
white shrimp L. vannamei during massive disease outbreak. Arrows indicates 
white patches in carapace. 



Fig. 2 Histopathological studies of the infected muscle tissue samples of WPD 
infected shrimp after Gram staining (40 X magnification). Arrows indicates 
presence of rod shaped bacteria. 

 ภาพจากงานวิจยัของ Velmurugan และคณะ (2015) 



Velmurugan และคณะ (2015) 

เปรียบเทียบ โรคตัวแดงดวงขาว (WSD) กบั จดุดา่งขาว(WPD) 

โรคตวัแดงดวงขาว (WSD) 

 โรคจดุด่างขาว (WPD) 



• Infectious Hypodermal and Hematopoietic   

 

• In Litopenaeus vannamei causes deformities and very slow growth 

 

• Culture is affected by low survival and high feed conversion rate (FCR) 

 

Photos: D. Lightner 

Viral disease: IHHNV (Runt deformity syndrome) 



โรคหัวเหลอืง 

สถาบันวจัิยสขุภาพสตัวน์ ้าชายฝ่ัง 

2. โรคหวัเหลอืง (Yellow Head Disease: YHD) 



                   โรคหวัเหลือง(YHV)  

Aquaculture Business Research Center 

 กุง้ตายมากภายใน 3-5 วนั โดยกุง้ใหญจ่ะเร ิม่ตายกอ่น อตัราการตาย   
   50-100% 

 พบการระบาดรุนแรงในพืน้ทีเ่ล ีย้งกุง้ความเค็มต า่ มอีตัราการตายสูงถงึ 
100 %  ภายในระยะเวลา 3-5 วนัหลงัจากพบกุง้แสดงอาการป่วย 



กุง้ขาว TSV 





TSV 



3. โรคทอรา่ (Taura Syndrome: TS) 

 อาการ 

ระยะที ่1 เฉยีบพลนั 

 เปลอืกกุง้มสีแีดงเขม้ โดยเฉพาะบรเิวณแพนหางและระยางค์
อืน่ๆ ไดแ้ก ่ขาวา่ยน า้ 

 บริเวณหางกุ ้งมีส ีแดงเข้มกว่า
ปกต ิแต่ขอบสขีองแพนหางมสีี
ซดี  

     ทีม่า: Lightner, 1996 



กา ไวรัสทอร่า (TSV) 

Aquaculture Business Research Center 

 ไวรัสทอร่าพบ 1% 



ระยะที ่2 ฟ้ืนตวั 

 กุง้ทีร่อดจากระยะที ่1 มาได ้จะมกีารปรบัตวั พบบาดแผลสี

ด า 



ระยะที ่3 เร ือ้รงั 

 กุง้ทีต่ดิเชือ้ไวรสัทอร่าในระยะนีจ้ะไมแ่สดงอาการของ
โรคโดยจะสามารถกนิอาหารและว่ายน ้าได้เป็นปกต ิ
แตกุ่ง้จะกลายเป็นพาหะน าโรคไปสูกุ่ง้ตวัอืน่ๆ ได ้



 โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious Myonecrosis: IMN) 

โรคไวรัสที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด 



 ข้อมูลการเกดิโรคไอเอม็เอน็ 

 ยังไม่พบโรคนีใ้นประเทศไทย 
 

 พบครัง้แรกในกุ้งขาวแวนนาไมที่เลีย้งในประเทศ
บราซิล  

 

 ในพ.ศ. 2549 มีรายงานการเกดิโรคไอเอม็เอ็นในกุ้ง
ขาวแวนนาไมในประเทศอินโดนีเซีย  

โรคไอเอ็มเอ็น 



 สาเหตุ 

 เกิดจากเชือ้ไวรัสชื่อ  
Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) 

 กล้ามเนือ้สีขาวขุ่นบริเวณปล้องสุดท้าย
ของล าตวั 

 อาการ 

(Poulos et al., 2006)   

(Poulos et al., 2006)   

โรคไอเอ็มเอ็น 



 เซลล์กล้ามเนือ้ตาย 
 กุ้งบางตวัมีลักษณะของกล้ามเนือ้เป็นสีส้มคล้ายกุ้งต้ม  

 

ภาพกุ้งขาวที่มีอาการของการตดิเชือ้ IMNV กล้ามเนือ้ส่วนหางเป็นสีขาวขุ่น
และเปล่ียนเป็นสีส้มคล้ายกุ้งต้มสุก (ลูกศรชี)้  



 ภาพโดย BBAP situbondo, Mei 2006 

การตายของกลา้มเนือ้บรเิวณแพนหาง แพนหางมสีแีดง  



ตบัซดี ฝ่อ 

กลา้มเน้ือ
ทอ้งขาวขุน่ 

โรค CMNV 



วธิสีงัเกตกุง้ป่วยดว้ยเชือ้ CMNV จากลกัษณะภายนอก 

 1. กุง้กนิอาหารลดลง ไมม่อีาหารในกระเพาะ ล าไส ้
หรอือาหารไมเ่ต็มล าไส ้

 2. ตับตบัออ่น ฝ่อ ลบี บางคร ัง้มสีซีดีขาว หรอื
เหลอืงออ่น 

 3. เปลอืกนิม่ 

 4. กุง้โตชา้ 

 5. กลา้มเนือ้ขาวขุน่บรเิวณปลอ้งสว่นทอ้ง 

 6. ล าตวัมสีซีดีเล็กนอ้ย 

 7. มกัพบในกุง้อาย ุ1 เดอืนขึน้ไป 

 7. พบกุง้ตายบรเิวณพืน้กน้บอ่ 

 8. มกีารตายสะสม 60-80%  ทีเ่กดิจากการตดิ
เชือ้อ ืน่รว่ม 

 

 







 กล้ามเนือ้ขุ่น เกิดจากการตดิเชือ้แบคทเีรีย 



โรคกล้ามเนือ้ตาย IMN หรือตดิเชือ้แบคทเีรียในเลือดกุ้ง 

 กุ้งกล้ามเนือ้ตายเกดิจากตดิเชือ้
แบคทีเรียวบิริโอในเลือด 

 โรคกล้ามเนือ้ตาย เกิดจากเชือ้ไวรัส 
Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) 

BBAP situbondo, Mei 2006 

โรคไวรสั IMN  



1. การเตรยีมพืน้บอ่ทีด่ ีบ าบัดคณุภาพดนิและเตรยีมน ้าทีด่ ีกรองน ้าบ าบัดหรอืฆา่เชือ้ กอ่นการปลอ่ยกุง้ 

เชน่การลอกเลนกรณีทีม่ปีรมิาณเลนหรอืของเสยีในบอ่มาก  การบ าบัดพืน้บอ่ลดสารอนิทรยีโ์ดยใช ้

จลุนิทรยี ์และก าจัดพาหะตัวกลางของเชือ้ (intermediate host)  

2. เตรยีมอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเลีย้งตา่งๆใหป้ลอดเชือ้โรค เชน่ ตากแดด ฆา่เชือ้ดว้ยสารเคม ี

3. เลอืกซือ้ลกูกุง้จากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืได ้กุง้มกีารพัฒนาสายพันธุท์ีด่ ีตรวจสอบสขุภาพลกูกุง้กอ่นการ

เลีย้ง  เชน่ ความแข็งแรงของลกูกุง้ การตดิเชือ้ไวรัส, แบคทเีรยี, โปรโตซวั, ไมโครสปอรเิดยีน 

4. เลอืกใชอ้าหารทีม่คีณุภาพด ีทัง้อาหารเม็ดส าเร็จรปูและอาหารสด เมือ่เกดิโรคหยดุการใหอ้าหาร 

5. มโีรงเรอืน หรอืหอ้งเก็บอาหารทีป้่องกันอาหารเปียกหรอืชืน้ เพือ่รักษาคณุภาพของอาหารไมใ่หเ้กดิ

เชือ้รา 

6. ตรวจสอบคณุภาพอาหาร กอ่นใชท้กุครัง้ อาหารไมจั่บเป็นกอ้น ไมม่กีลิน่หนื ไมม่รีาขึน้ หรอืไดก้ลิน่

ของเชือ้รา ถา้พบไมค่วรใชเ้ลีย้งสตัวน์ ้า 

7.ตรวจสอบและปรับปรงุคณุภาพน ้าใหเ้หมาะสมกับสตัวน์ ้าอยา่งสม า่เสมอ 

8. สุม่ตรวจสขุภาพสตัวน์ ้าอยา่งสม า่เสมอ โดยสามารถตรวจดว้ยตนเอง ดไูดจ้ากความสมบรูณ์ของ

รยางค ์สลี าตัว ตับและล าไส ้(กุง้) การกนิอาหาร 

9. ใสจ่ลุนิทรยีเ์พือ่บ าบัดคณุภาพน ้าและดนิตลอดชว่งระยะเวลาของการเลีย้ง 

10. ใหอ้าหารผสมโปรไบโอตกิ เป็นประจ าตัง้แตเ่ริม่ปลอ่ยลงเลีย้ง เพือ่เพิม่ภมูคิุม้กนัของกุง้ และลดการ

ตดิเชือ้กอ่โรคในกุง้โดยเฉพาะในระบบทางเดนิอาหารของสตัวน์ ้า  

11. ผสมสมนุไพร หรอืสารกระตุน้ภมูคิุม้กนัตา่งๆ ในชว่งทีม่คีวามเสีย่งของการเกดิโรค เชน่ กอ่นอากาศ

เปลีย่นแปลงฉับพลัน 



แนวทางการลดความเส่ียงของการเกิดโรคในสตัวน์ ้า (กุ้ง) 
 การเตรยีมบ่อ และเตรยีมน ้าทีด่ ี

 การคดัเลือกลกูก ุง้มคีณุภาพด ีปลอดโรค 

 มีการวางแผนท่ีเหมาะสมกบัความสามารถในก าลงัผลิตของแต่ละบอ่ 

 คกัเลือกจดัหาอาหารท่ีมีคณุภาพดี รวมทัง้การจดัการใหอ้าหารระหวา่งการเลีย้งอยา่งเหมาะสม 

 การเพิ่มสารกระตุน้ภมูคิ ุม้กนั และจลุินทรีย ์(โปรไบโอตกิ) ในอาหาร 

 การจดัการคณูภาพน ้าทีด่แีละเหมาะสมกบัสตัวน์ ้าระหวา่งการเลีย้ง มกีารเปลีย่นถ่ายน ้าและลด
ปรมิาณสารอนิทรยี ์หรอืการรวมเลนของเสยีไมใ่หฟุ้้งกระจายในน ้า ระหวา่งการเลีย้ง 

 การตรวจสขุภาพสตัวน์ ้า เพือ่ควบคุมและลดปรมิาณเชือ้ก่อโรค ทัง้ในสตัวน์ ้า, น ้า และดนิพืน้บ่อ 
 ระบบการป้องกนัทางชวีภาพ (Biosecurity system) ของฟารม์เลีย้ง เพือ่ป้องกนัการเกดิโรคและ

แพรร่ะบาดของเชือ้โรค ออกสูภ่ายนอกหรอืสิง่แวดลอ้ม โดยมวีธิกีารขัน้ตอนอยา่งมรีะบบและถอื
ปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั 

 มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาและสารเคมีในการฆ่าเช้ือได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้
ให้ได้ผลดี และลดการตกค้างของยาและสารเคมีในสตัวน์ ้า และส่ิงแวดล้อม 
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BIOSECURITY  

Ref.: Arce et. al, Advocate 2011 

By: Carlos A. Ching  



Refusals of shrimp entry by the USA Food and Drug Administration’s due 
to veterinary drug residues (https://www.shrimpnews.com). 
 

Number of shrimp refusals 

year 

Antibiotic 

107 



The current solutions in the marine shrimp 
disease will focus on preventing and managing 
environmentally in a friendly way so that they do 
not affect the consumer, such as using probiotic, 
immune stimulant and use herbal extract is safe 
and friendly to the environment. 



การเลี้ยงกุ้งแบบไหนถึงจะพอดี พอเหมาะกบัตวัเรา 

เลน 

อากาศ 

แพลงกต์อนไม่เพ่ิมปริมาณอย่างผิดปกติ 
 

ทีม่า น.สพ.สุวรรณ ยิม้เจรญิ;  ธดิาพร 

ออกซเิจนปกต ิ

สารอนิทรีย์สะสมไม่มาก 

Ca2+ 
แคลเซียม 

       K+ 
โพแทสเซยีม 

Mg2+ 
แมกนีเซียม 

แอมโมเนียรวมปกติ 
จลิุนทรียย่์อยสารอินทรีย ์

ไนไตรท์ปกติ 

พีเอช 

อณุหภมูิ 

กุ้งแขง็แรง  
เช้ือไวรสั แบคทีเรีย ปรสิตไม่สามารถฉวย
โอกาสเพ่ิมจ านวน 

ไวรสั แบคทเีรยี พยาธปิรสติ 

อาหารเหมาะสม 



The King’s project at Kungkabaen, Chanthaburi, 
Thailand 

Development must start from a small 
point. Must carefully and step by 
step. People must develop and rely on 
faith. The development will be 
successful. 
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for your attention 


