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 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเกิดโรค 

โรค 
สัตว์น า้ เชือ้โรค 

ปัจจัยแวดล้อม 

การป้องกันโรคสัตว์น า้ ดีกว่าการแก้ไขหรือรักษาโรค 



 ปัจจัยการเกดิโรค 

โรค 

สัตว์น า้ 
เชือ้โรค 

ปัจจัยแวดล้อม 

  เพิ่มความแข็งแรงของระบบภมิูคุ้มกันสัตว์น า้ 

 สารอาหารที่ครบถ้วน ไม่มีสารพษิ 

 สารกระตุ้นภูมคุ้ิมกัน ให้ก่อนเกดิภาวะอากาศเปล่ียนแปลง 
3 – 5 วัน  



 ปัจจัยการเกดิโรค 

โรค 

สัตว์น า้ เชือ้โรค 

ปัจจัยแวดล้อม 

 ป้องกันและก าจัดเชือ้ออกจากระบบ 

   ลูกสัตว์น า้ 
   พืน้บ่อ น า้ 
   อาหาร 
   อุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
    คน 
    พาหะ 



 ปัจจัยการเกดิโรค 

โรค 
สัตว์น า้ เชือ้โรค 

ปัจจัยแวดล้อม 

  มีระบบการจัดการการเลีย้งที่ดี 
 คุณภาพน า้เหมาะสม  การควบคุมปริมาณแบคทเีรียในระบบการเลีย้ง 

 มีแผนการปฏบิัตงิานในกรณีเกดิการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมการเลีย้งฉับพลัน   
เช่น ฝนตกหนัก  

 ให้อาหารพอดี 



ล าดับขัน้ตอนของการเกดิโรค 

สัตว์น า้อ่อนแอ 
ภมูิคุ้มกันโรค

ลดลง สัตว์น า้ป่วย 
กุ้งเกดิภาวะ

เครียด 

สิ่งแวดล้อมเปล่ียนแปลง 
เชือ้โรค แสดงอาการของโรค 

O2 

NH3 

NO2
- 

pH 

คุณภาพอาหารไม่
เหมาะสม 

สารอาหารไม่สมดุล 

อณุหภมูิ 

สารอนิทรีย์มาก 



ทุกวันนีท้ าไมกุ้งอ่อนแอจนเชือ้โรคกลุ่มฉวยโอกาส 
เข้าท าลายกุ้งได้ง่าย 

กุ้งอ่อนแอ = กุ้งมีภูมคุ้ิมกันโรคต ่า  

ท าไมกุ้งไม่แขง็แรง ท าไมกุ้งอ่อนแอ ? 

อะไรท าให้กุ้งอ่อนแอ ? ทัง้ที่ดูแลอย่างดี (การจัดการดี) 

หรือ อาหารที่ให้ เหมือนอาหารมีสาร? (สารไม่เหมาะกับกุ้ง) 

หรือ ปัจจุบนันีม้ีเชือ้โรครุนแรงขึน้ มีหลายชนิดมากขึน้ 

หรือ ปัจจุบนัมีการตรวจมากขึน้ วิธีตรวจและเคร่ืองมือทนัสมัย 

หรือสภาพแวดล้อมแหล่งน า้เส่ือมโทรม  หรือ สายพันธ์ุ 



ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลท าใหกุ้ง้อ่อนแอติดเช้ือโรคหรือแสดงอาการป่วย 
 (ประยกุต ์จาก Phuoc, L.H., 2008; โดย ธิดาพร ฉวีภักด์ิ, 2559) 

ไวรัส, แบคทเีรีย, 
เชือ้รา, ปรสิต 

เชือ้โรค 

กุ้ง 

นอเพลียส, ซูเอีย, 
PL, ตวัเต็มวยั (juveniles) 

สายพันธ์ุ 

อายุ หรือ วัยกุ้ง - การดูดขีกุ้้ง (ตะกอน) 
- ถ่าย-เตมิน า้ 
- การให้อาหารมากเกนิไป 
- พฤตกิรรมการกนิอาหาร 
 - คุณภาพอาหารไม่เหมาะสม 

การจัดการในบ่อ 

ความเครียด (เคมี & ฟิสิกส์) 

ปัจจยัด้านเคมี (สารพษิ, แอมโมเนียรวม 
ออกซเิจน, ความเค็ม, พีเอช, อลัคาไลน์) 

ปัจจยัด้านฟิสิกส์ 
(อุณหภูมิ, ความขุน่ตะกอน) 

กุ้ง    เชือ้โรค 

สภาพแวดล้อม 

โรค 

ความหนาแน่นสูง 
สายพันธ์ุ 
ความแตกต่าง 
ของขนาดไซด์ 

ความเครียด 
ทางชีววทิยา 



VpEMS/AHPND Vibrio harveyi V. alginolyticus 

พบว่า VpEMS/AHPND เจริญเตบิโตในอาหารกุ้งได้ดีมากกว่าแบคทเีรียวิบริโอชนิดอื่นๆ 

การศึกษาการเพิ่มจ านวนของแบคทีเรียวบิริโอ (Vibrio spp.) ชนิดต่างๆ ในอาหารกุ้ง 



V. parahaemolyticus 

• แบคทเีรยีแกรมลบ 

• รปูทอ่นตรงหรอืโคง้เล็กนอ้ย 

• ไมส่รา้งสปอร ์ไมส่รา้งแคปซลู 

• อณุหภมูทิีเ่หมาะสมตอ่การเจรญิ35-37 °C 

• ชว่งความเป็นกรดดา่ง(pH) ในการเจรญิ 6-9  

• ตอ้งการเกลอืในการเตบิโตประมาณ 10-30 ppt  (5-80ppt) 

• เจรญิไดใ้นชว่งอณุหภมู ิ9.5- 45 °C 

• พบในสิง่แวดลอ้มทางทะเล อาหารทะเล และอจุจาระของ
ผูป่้วยกอ่ใหเ้กดิโรคเกีย่วกบัระบบทางเดนิอาหาร เชน่
ล าไสอ้กัเสบแบบเฉียบพลัน และอาหารเป็นพษิ 

 



 เกิดจากเชือ้ปรสิตในกลุ่มไมโครสปอริเดีย 

Agmasoma penaei  



ไมโครสปอรเิดยีน กลุม่ Thelohania 

โรคหลงัขาว 

Agmasoma penaei  



-สปอร์ไม่ติดตอ่สูกุ่้ ง
โดยตรง  
-การติดตอ่สามารถ
ควบคมุป้องกนั 
เชือ้ไมโครสปอริเดียน
จากปลา  



Hepatopancreatic microsporidiosis (HPM) 
สาเหตุเกดิจากไมโครสปอริเดียน&รา 

Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) 

ศพช.จนัทบรีุ  
พฤศจิกายน 2558 

สปอร์ EHP 



EHP spore 

 EHP mature spores were oval 
and a posterior vacuole  

EHP spore 

 EHP สปอร์ในตบัลูกกุง้PL 13 

Melanization ในตบักุ้ง   

EHP สปอร์ ย่อมตดิสีชมพู 

Melanization ในตับกุ้ง   
Chaweepack T., 2016  

Chaweepack T., 2016  



หน้าที่ของตับและตับอ่อน (Hepatopancrease) 
1. ผลิตและหลั่งน้้าย่อย โดยเป็นหน้าที่ของ F-cell เพ่ือไปย่อยอาหารในกระเพาะ
อาหาร คล้ายหน้าที่ของตับอ่อนในคน 

2. ดูดซึมสารอาหารต่างๆ ที่ย่อยแล้วจากกระเพาะอาหารไปเก็บไว้ที่ตับและตับอ่อน 
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 พบหนาแน่นใน
บริเวณจุดเริ่มต้นท่อ ท้าหน้าที่ดูดซึม (resorption) และสะสมอาหาร
จ้าพวกไขมัน 

อี-เซลล์ (E-Cell) หรือ Embryonic cell มีนิวเคลียสและไซโตพสา
สซึมซึ่งติดสีเข้ม นิวเคลียสมีการแบ่งตัวเพื่อพัฒนาไปเป็นเซลล์อื่นๆ 
พบบริเวณปลายท่อ 

เอฟ-เซลล์ (F-Cell) หรือ Fivriller cell หรือ dark cell มีลักษณะสี
เช้มจัด ไม่มี vacuole หรือ เม็ดไขมันในไซโตพลาสซึม ท้าหน้าที่
สังเคราะห์และหลั่งเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหาร พบกระจายอยู่เกือบ
ตลอดความยาวของท่อ ยกเว้นบริเวณปลายท่อ 

บี-เซลล์ (B-Cell) หรือ Blister-like cell มี vacuole ขนาดใหญ่อยู่ใน
ไซโตพลาสซึม นิวเคลียสถูกดันไปอยู่บริเวณขอบเซลล์ ท้าหน้าที่
สังเคราะห์และหลั่งเอนไซม์ พบหนาแน่นบริเวณส่วนต้นของท่อ 



 ปกติกุง้กินอาหารตามความตอ้งการใชพ้ลงังานในร่างกาย 
 ช่วงแรกท่ีติดเช้ือ EHP กุง้อยากกินอาหารมากข้ึนเพื่อชดเชย

พลงังานท่ีขาดหายไป  หากกุง้ระยะแรกมีแบคทีเรีย ปนเป้ือน 
หรือพื้นบ่อมีของเสียสารอินทรีย ์ตอ้งจดัการบ าบดั 

 กุง้ท่ีพบ EHP มาก เพราะEHP ขยายพนัธ์ุอาศยัเตม็เซลลต์บั ตบั
อกัเสบ เซลลเ์ยือ่บุท่อตบัลดลง การท างานของตบัจะนอ้ยลง 
ต่อมาการกินอาหารจะลดลง  ผอม 

 กุง้ไดพ้ลงังานเพื่อการด ารงชีพนอ้ย  เฉ่ือย ไม่แขง็แรงเคล่ือนท่ีชา้  
ขาดความสามารถในการตา้นทานเช้ือและการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้ม  

 การป่วยติดเช้ือง่ายข้ึน แบคทีเรียในตวัสูงข้ึน  
 กุง้ป่วยหากินกบัท่ี กินของเสียท่ีหมกัหมมท่ีพื้นบ่อ ไม่มีแรงวา่ย

น ้า ทยอยตาย หรือถา้ติดเช้ือชนิดรุนแรงเช่นไวรัส หรือ VpEMS 
จะตายมาก 

สปอร์ EHP 



ผลกระทบEHPท าให้เซลล์เยือ่บุท่อตับและตับอ่อนของกุ้งถูกท าลาย
และฝ่อขนาดตับเลก็ลง 



ผลกระทบ EHP ตอ่การเลีย้งกุ้ง 
• โตช้า 
• ATM, ตัวขาวขุ่น, เป็นแผลด า (ความเค็มต ่า), ผอม, อ่อนแอ,  
ขีโ้รค กินอาหารลดลง (กินไม่อร่อย ความอยากกนิอาหารลดลงเม่ือพบ 
สปอร์ EHP ในตับกุ้งมากขึน้) 
• เมื่ออาการหนัก พบ ตดิเชือ้แบคทเีรียวิบริโอ, ขีข้าว, EMS และ ตัว

แดงดวงขาว โรคอื่นๆ 
• ผลผลิตต ่า FCR สูง ตอนจับพบกุ้งขนาด 150-200 ตัว/กก. ประมาณ 

500 -1000 กก. หรือ 2000 กก.  จากกุ้งจับทัง้หมด 5000-7000 กก.
  



สรุปผลกระทบของ EHP ต่อสุขภาพกุ้ง 

• กุ้งติดเชือ้ EHP และ EHP ขยายพันธ์ุอยู่ในเซลล์เย่ือบุท่อตับและตับอ่อน ท าให้เซลล์
ตับลดลงเพราะกลายเป็นที่อยู่ของ EHP (โดยเฉพาะ R cell ที่เป็นแหล่งสะสม
สารอาหาร) 

• เซลล์ตับมีน้อยลงที่จะมาท าหน้าที่สร้างเอนไซม์ น า้ย่อย หรือช่วยสะสมสารอาหาร
แหล่งพลังงานลดลง มีผลท าให้กุ้งขาดสารอาหาร มีปัญหาสุขภาพอ่อนแอตามมา มีผล
ต่อระบบเลือด ท าให้ภูมิคุ้มกันโรคลดลง ส่งผลให้ระบบอ่ืนๆ มีความบกพร่อง พบติด
เชือ้แบคทีเรียวิบริโอได้ง่าย เม่ือสภาพแวดล้อมเปล่ียนแปลงฉับพลัน ถ้าป่วยด้วยโรค 
ตัวแดงดวงขาว หรือตดิเชือ้โรคชนิดรุนแรงจะพบมีอัตราการตายค่อนข้างสูงและเร็ว  

• กุ้งที่ติดเชือ้ EHP จะผอม โตช้า อ่อนแอ อาการกุ้งที่สังเกตได้คือเปลือกบาง (ส่อง
กล้องพบเนือ้เย่ือหางผิดปกติ ไม่สมบูรณ์) พบบางตัวกล้ามเนือ้ขาวขุ่นเหมือนขาดเกลือ
แร่ สีล าตัวซีด หรือสีฟ้าขาวขุ่น 

• กุ้งขนาดล าตัวเล็กพบเชือ้ EHP ในตับมีปริมาณมากกว่ากุ้งขนาดล าตัวใหญ่  

 

 

 

 



ผลกระทบของ EHP ที่พบในปัจจุบัน 
• เม่ือพ่อแม่พันธ์ุตเิชือ้ EHP ปนเป้ือนในระบบการฟักตัวเป็นนอเพลียส  
• เม่ือเข้าสู่ระบบทางเดนิอาหารของนอเพลียสและพัฒนาเพิ่มจ านวน 

EHP  
• ในลูกกุ้ง PL พบ EHP ในตับและตับอ่อนปริมาณมากน้อยตาม

คุณภาพลูกกุ้ง 
• กุ้งบ่อดนิเมื่อเร่ิมให้อาหารเม็ด ในช่วง 20 – 30 วัน มีปัญหาเร่ือง

แบคทเีรียวิบริโอเข้ามาร่วม ความรุนแรงแล้วแต่ชนิดแบคทเีรีย หรือ
ในช่วงอุณหภมิูต ่า ฤดูหนาว พบเชือ้ไวรัส WSSV 

• การควบคุมปริมาณเชือ้แบคทเีรียจนปริมาณแบคทเีรียวิบริโอลดลง ยัง
มีกุ้งทยอยตายหรือหายไปจากบ่อ จงึบอกว่าเชือ้แบคทเีรียดือ้.. แต่
จริงๆแล้วในตับและล าไส้เตม็ไปด้วยสปอร์ EHP ท าให้การแก้ไข
ปัญหาไม่ส าเร็จ  
 
 



ธิดาพร ฉวีภักดิ์ 
นกัวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 
ศนูย์วิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ังจนัทบรีุ 
 กรมประมง 
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อาการขีข้าว (White feces Syndrome)  

Vibrio bacteria Fungi Gregarine Microsporidian 

Co-infection ?? 

การตดิเชือ้ร่วม 

ขีข้าว White feces  

ATM 

ATM 

Chaweepack T., 2016  Chaweepack T., 2016  Chaweepack T., 2012  

ล าไส้อกัเสบ 

TIDAPORN CHAWEEPACK 
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การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม 

อากาศ 

แพลงก์ตอนเพิ่มมาก 
แพลงก์ตายดรอป 

ท่ีมา น.สพ.สวุรรณ ยิม้เจริญ;  ธิดาพร 

ออกซเิจนต ่า 

สารอนิทรีย์มาก
เกิดการเน่าเสีย 

ไวรัส แบคทีเรีย พยาธิปรสิตฉวยโอกาสเพิ่ม
จ านวนเม่ือกุ้งอ่อนแอ 

Ca2+ 
แคลเซียม 

       K+ 
โพแทสเซียม 

Mg2+ 
แมกนีเซียม 

แอมโมเนียรวมมาก 

จุลินทรีย์ย่อยสารอินทรีย์ 

ไนไตรท์มาก 

พีเอช 

อณุหภมู ิ

ออกซิเจนต ่า/ เกลือแร่ต ่า  
แอมโมเนียรวม ไนไตรท์ขึน้สูง 

เลน 

เป็นปัจจัยกระตุ้นให้
กุ้งเครียด อ่อนแอ 



ขีข้าว 



 

ช่ือบ่อ 

 

% EHP infected 

 

Severe 

infection 

Light 

Infectio

n 

A-01 50 50 

A-08 0 10 

B-02 0 30 

B-15 0 30 

C-03 0 10 



1.698 กรัม 2.398 กรัม 

5.213 กรัม 
เร่ิมพบข้ีขาว 

7.420 กรัม 
 พบข้ีขาวเลก็นอ้ย 

7.740 กรัม  
พบข้ีขาวเลก้นอ้ย 7.307 กรัม 7.067 กรัม 

9.357 กรัม 

10.807 กรัม 

16.267 กรัม 

0

3

6

9

12

15

18

28 35 42 49 56 65 70 77 84 90 

น า้
หน

ักต
วัเฉ

ลีย่
ขอ

งก
ุ้ง (
กรั
ม)

 

อายุกุ้ง (วนั) 

กราฟแสดงน ้าหนักตัวเฉลี่ยของกุ้งในช่วงอายุต่างๆ ในบ่อ C 

ผลกระทบข้ีขาวต่อการเล้ียงกุง้ 

0.554 กรัม 
1.792 กรัม 

3.785 กรัม 

8.063 กรัม 
พบข้ีขาวเลก็นอ้ย 

7.5 กรัม 
พบข้ีขาวเลก็นอ้ย 

7.478 กรัม 
พบข้ีขาวเลก็นอ้ย 

6.953 กรัม 

11.843 กรัม 
12.593 กรัม 

15.597 กรัม 
พบข้ีขาวเลก็นอ้ย 

12.94 กรัม 
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อายุกุ้ง (วนั) 

กราฟแสดงน ้าหนักตัวเฉลี่ยของกุ้งในช่วงอายุต่างๆ ในบ่อ E 



เชือ้โรคตรวจพบในกุ้งอาการขีข้าว 

แบคทีเรียวิบริโอ 

ปรสิต กรีการีน เชือ้รา 

ไมโครสปอริเดียน 



ตับ กระเพาะ ล าไส้ 

แบคทเีรียกลุ่มวบิริโอใน TCBS Agar  ในกุ้งอาการขีข้าว 
ที่พบ EHP ร่วมด้วย 

ตับ กระเพาะ ล าไส้ 



ศพช.จนัทบรีุ 

สาเหตจุาก EHP 

 

 

พบขีข้าวในล าไส้ปกตขิองกุ้งขาวเลีย้งในบ่อดิน 30 วนั 

ที่มาของปัญหา  
EHP 



งานวิจัยเชือ้ไมโครสปอริเดียน (อีเอชพ)ี (ศนูย์ไบโอเทค ม.มหิดล)  

เชือ้อีเอชพี (EHP) ค ายอ่ เรียกเชือ้โปรโตซวั (มีการจัดอยู่ในกลุ่มเชือ้รา) 

พบครัง้แรกในกุ้งกลุาด า (กุ้งพี) พบเชือ้นีบ้ริเวณตบัและตบัออ่นของกุ้ง  
จงึได้ตัง้ช่ือใหมว่า่ Enterocytozoon hepatopenaei  

จากการวจิัยพบว่าเชือ้โปรโตซัว EHP อาศัยอยู่ในเซลล์ 
และจะก่อโรคในเซลล์เยื่อบุท่อตับของกุ้งเท่านัน้ 

สปอร์มีขนาดประมาณ 1.1 x 0.7 ไมโครเมตร   

พบเชือ้ EHP ในเซลล์ตับชนิด R, B และ E แตไ่มพ่บในเซลล์ชนิด F เซลล์ 







ผล PCR ++ve (EHP) 

ความเคม็ 6 ppt 

Stained with 0.2% aqueous Phloxine B 





4X 



100X 



ATM 

Aggregated Transform Microvilli 
(ATM) 

เซลล์เยื่อบุท่อตับหลุดลอก 



กรีการีน ไลค ์หรือ ATM ในตบักุง้ ปีพ.ศ. 2554-2555 



ATM ในข้ีกุง้ 



ลกัษณะตบัและตับอ่อนหลุดลอก ATM 



อาการกุ้งที่พบ EHP เม่ือท า Stress test 
ลดออกซิเจนอยู่ท่ีระดบั 2.5 มก./ลิตร นาน 30 นาที 
 ในภาวะแอมโมเนีย 2.0 มก./ลิตร, 
 ท่ีความเค็ม 10 ppt  



การพฒันาของเช้ือ EHP 

พลาสโมเดียม (Plasmodium) 
เซลล์ใหม่ 

สโปโรบลาส (Sporoblast) 

สปอร์ (Spore) 

สปอร์มีการงอก หรือพฒันา (germination) 

พลาสโมเดียม (Plasmodium) 

การพฒันาของเชือ้ EHP จะเกิดขึน้ในไซโตพลาสซมึในเซลล์เยื่อบุท่อตับของกุ้ง 

Tourtip et al., 2009 



วงจรชีวิตของไมโครสปอริเดยี 

http://www.dpd.cdc.gov/dpdx 

NACA, 2012 

การพัฒนาของเชือ้ EHP จะเกดิขึน้ในไซโตพลาสซมึในเซลล์เยื่อบุท่อตับของกุ้ง 



หลกัการตรวจวินิจฉยัโอกาสเกิดขีข้าวในกุ้ง 

• 1. การตรวจเบือ้งต้น การดอูาการภายนอก พฤตกิรรมของกุ้ง  

ขนาดไซส์กุ้งในบ่อ การกนิอาหารลดลง 

ลักษณะตับและตับอ่อนสีซีด ขนาดตับเล็กลง 



• กุ้งท่ีมีตบัสีน า้ตาลใสๆ อาจยงัไมซี่ด 

ศพช.จันทบุรี 



• 2. การตรวจโดยใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ กล้องจลุทรรศน์  เทคนิคตรวจ
ทางปรสติ เนือ้เย่ือ แบคทีเรีย เชือ้รา 

ศพช.จันทบุรี 

ศพช.จันทบุรี 
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1. น าแผน่สไลด์วางท่ีแทน่กล้อง
จลุทรรศน์ ปรับโฟกสัท่ี 4X ให้
คมชดั 

2. หยด oil ปรับโฟกสัท่ี 4X ให้คมชดั 

3. หมนุเลนส์ 100X, ปรับโฟกสัให้คมชดั 
4. ปรับโฟกัส เพิ่มแสงให้ 
สว่างเพิ่มขึน้  

หยด oil 

การตรวจสปอร์ EHP ด้วย กล้องจลุทรรศน์ 



 EHP spores in HP of PL 13 



SWP primers 

SWP primers SSU rRNA primers 
ศพช.จนัทบรีุ 

การตรวจสปอร์ EHP ด้วย เทคนิค PCR 





 -ve EMS, ++ve EHP 

ศพช.จันทบุรี 



อาการตบัฝ่อด าหรือการเกิดกระบวนการสร้างเมด็สี (Melanization)  



100X 

สปอร์ EHP 



แบคทีเรีย สปอร์ EHP 

100X 100X 

การล้อมรอบกลุ่มสปอร์ EHP ของเซลล์เม็ดเลือดกุ้ง  
(nodule formation)  

การล้อมรอบกลุ่มเซลล์แบคทเีรียของเซลล์เม็ดเลือดกุ้ง  
(nodule formation)  



อาการตบัฝ่อด าหรือการเกิดกระบวนการสร้างเมด็สี (Melanization)  
100X 









เนือ้เยื่อหางผิดปกต ิไม่สมบูรณ์ 





ลูกกุ้งตบัปกต ิ

TIDAPORN CHAWEEPACK 

ศพช.จนัทบรีุ 



ลูกกุง้ตบัและตบัอ่อนพบสปอร์ EHP มาก 

TIDAPORN CHAWEEPACK 

ผลกระทบของ EHP ในลูกกุ้งขาว  

ศพช.จันทบุรี 



ศพช.จันทบุรี 100x Objective 



100x Objective 



ศพช.จันทบุรี 
100x Objective 

ผล PCR ++ ve 



++ ve ++ ve - ve 

เร่ิมช า พ1ี2, ช าในคอก PE; 20 วัน 

779 

176 

ผล PCR 
- ve 

การควบคมุคณุภาพ ต.ย. 



ข้อมูลความสัมพันธ์ของการตรวจ EHPกับการเกิดขีข้าวและโตช้า  

ผลตรวจ PCR 
ในลูกกุ้ง 

ส่องกล้องจุลทรรศน์ในลูกกุ้ง 
โอกาสจะพบขีข้าวใน

บ่อเลีย้ง 

- ve (ไมพ่บเชือ้) พบเลก็น้อย 
(ในระยะกลุ่มสปอร์ขนาดเล็ก กระจายในตบั 10 -30 %) 

65 – 79 วนั 
(ตรวจพบ EHP ในตบัมาก  57 – 60 วนั) 

+ ve (พบเชือ้) พบปานกลาง (ในระยะกลุม่สปอร์ขนาดเลก็  
กระจายในตบั 50-60 %) 

30 – 44 วนั 

++ve  
(พบเชือ้มาก) 

พบปานกลาง – มาก (ในระยะกลุม่สปอร์ขนาด
กลาง-ใหญ่ กระจายในตบั 40-90 %) 

14 - 20 วนั 

ในแต่ละบ่อพบขีข้าวแตกต่างกัน การเกดิขีข้าวมาก และเกดิเร็ว กุ้งตดิเชือ้ EHP ใน
ตับรุนแรง มาจาก ได้ลูกกุ้งที่พบเชือ้(+ve, ++ve ) เลีย้งความหนาแน่นสูง, ความเคม็
น า้ต ่า,การจัดการในบ่อ; ให้อาหารมาก ออกซเิจนต ่า แอมโมเนียสูง พืน้บ่อเน่า,       
แพลงก์ตอนบลูมแล้วดรอป ปริมาณแบคทีเรียวบิริโอเพิ่มมากขีน้ การตดิเชือ้เพิ่มในบ่อ 



การรับเช้ือ EHP  
• กุ้งปกตกิินตบักุ้งท่ีติดเชือ้ EHP พบวา่กุ้งปกตสิามารถตดิเชือ้ EHP 

• ตรวจพบในหอยนางรม แม่เพรียง เพรียงหิน brachiopoda และ
อาร์ทีเมียบอ่ดิน  



สรุปผลกระทบของ EHP ต่อสุขภาพกุง้ 
• EHP ตดิเชือ้และขยายพนัธุ์อยู่ในตบั ท าให้เซลล์ตบัลดลงเพราะกลายเป็นท่ีอยู่

ของ EHP (โดยเฉพาะ R cell ท่ีเป็นแหลง่สะสมสารอาหาร) 
• เซลล์ตับมีน้อยลงท่ีจะมาท าหน้าท่ีสร้างเอนไซม์ น า้ย่อย หรือช่วยสะสม

สารอาหารแหล่งพลงังาน มีผลท าให้กุ้ งขาดสารอาหาร มีปัญหาสขุภาพอ่อนแอ
ตามมา มีผลต่อระบบเลือด ท าให้ภูมิคุ้มกันโรคลดลง ส่งผลให้ระบบอ่ืนๆ มี
ความบกพร่อง พบติดเชือ้แบคทีเรียได้ง่าย เม่ือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
ฉบัพลนั ถ้าป่วยด้วยโรค WSSV, YHV,TSV, EMS/AHPND หรือติดเชือ้โรคชนิดรุนแรง
จะพบมีอตัราการตายคอ่นข้างสงูและเร็ว  

• อาการกุ้ งท่ีสังเกตได้คือเปลือกบาง (ส่องกล้องพบเนือ้เย่ือหางผิดปกติ ไม่
สมบรูณ์) พบบางตวักล้ามเนือ้ขาวขุน่เหมือนขาดเกลือแร่  

• ตรวจจพบโปรโตซวัเกาะภายนอกมากขึน้ 
• กุ้งขนาดตวัเล็กพบเชือ้ EHP ในตบัมีปริมาณมากกวา่กุ้งขนาดตวัโต  

 
 

 



การป้องกนัและควบคุมปรสิต EHP  
• การเตรียมบอ่และบ าบดัทัง้ระบบน า้ ตะกอนดนิเลนในบอ่  
• การเตรียมอปุกรณ์ตา่งๆ 
• ลกูกุ้งให้ปลอดเชือ้ EHPหรือตดิเชือ้น้อยท่ีสดุ รวมทัง้แบคทีเรียวิบริโอ

พบในเกณฑ์ปกต ิ(คะแนนตรวจสขุภาพลกูกุ้ง 75 ขึน้ไป)  
• ก าจดัโฮสต์ เจ้าบ้านตวักลางของ EHP 
• การป้องกนั EHP ผ่านทางอาหารสดท่ีใช้เลีย้งกุ้ง หรือพอ่แม่พนัธุ์กุ้ ง 
• ขีข้องกุ้งท่ีตดิเชือ้ EHP เป็นแหลง่แพร่เชือ้ให้กุ้ งท่ีอยูใ่นบอ่เดียวกนั  
• ในคนจะมีการป้องกนัปรสิตเชือ้โรคแพร่ระบาดสูค่นหรือปนเปือ้นสู่

สิ่งแวดล้อมโดยคนถ่ายอจุจาระในห้องสขุา แล้วกุ้งในบอ่ ? 
 


