
สถานการณ์การเกิดโรคในพ้ืนที่ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม  เดือน ตุลาคม 62 

ข้อมูลการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าจากห้องปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง

กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ช่วงเดือนที่ผ่านมาพบว่า

เกษตรกรได้เริ่มการเตรียมบ่อเพ่ือจะปล่อยกุ้งขาวแวนนาไมเป็นจ้านวนมากขึ้นตอนนี้เกษตรกรพบปัญหาการกุ้งติดเชื้อ EMS ตับขาว

ซีด ตับฝ่อ เม็ดไขมันน้อย และกุ้งติดเชื้อ  EHP(Enterocytozoonhepatopenaei) หรือเรียกกันว่า ไมโครสปอริเดีย โรคอีเอ็มเอส 

(EMS) มีลักษณะอาการตับขาวซีดตับฝ่อเม็ดไขมันน้อย เ ป็นจ้านวนมากทั้งตรวจพบในลูกกุ้งก่อนปล่อยและกุ้งโตในทุกพ้ืนที่มีการ

เลี้ยงสัตว์น้้าและพบว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาพบโรคตัวแดงดวงขาวในพ้ืนที่อ้าเภอท่าใหม่ และอ้าเภอนายายอามน้อยลง เกษตรกร เข้ามา

ขอรับบริการตรวจคุณภาพน้้าจ้านวนทั้งสิ้น232 ราย 580ตัวอย่าง พบปัญญาด้านคุณภาพน้้าส่วนใหญ่แอมโมเนียไนไตรท์เกินเกณฑ์

มาตราฐาน จ้านวน 165ตัวอย่างคิดเป็น 28.44%  ส้าหรับการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าเกษตรกรได้น้าตัวอย่างสัตว์น้้ากุ้งขาวแวนนาไม 

จ้านวนทั้งหมด 84 ตัวอย่างงานคลินิกได้ส่งตรวจเพื่อยืนยันผลด้วยเทคนิค PCR จ้านวน 50ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ พบเชื้อ EHP 

(Enterocytozoonhepatopenaei) หรือเรียกกันว่า ไมโครสปอริเดียลักษณะไม่โตแตกไซด์ปริมาณเม็ดไขมันในตับน้อย5ตัวอย่างคิด

เป็น 10.00 %รองลงมาพบโรคอีเอ็มเอสจ้านวน2 ตัวอย่าง คิดเป็น 4.00%และ โรคตัวแดงดวงขาว พบจ้านวน 2ตัวอย่างคิดเป็น 

4.00% 

 

 

 

 

 

ลักษณะกุ้งที่ติดเช้ือตัวแดงดวงขาว 

ลักษณะกล้ามเนื้อขาวขุ่นที่เกิดจากเชื้อไมโครสปอริเดีย 



สถานการณ์การเกิดโรคในพ้ืนที่ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม  เดือน พฤศจิกายน 62 

ข้อมูลการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าจากห้องปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง

กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ช่วงเดือนที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรได้

เริ่มการเตรียมบ่อเพ่ือจะปล่อยกุ้งขาวแวนนาไมเป็นจ้านวนมากขึ้นตอนนี้เกษตรกรพบปัญหาการกุ้งติดเชื้อ EMS ตับขาวซีด ตับฝ่อ เม็ด

ไขมันน้อย และกุ้งติดเชื้อ EHP(Enterocytozoonhepatopenaei) หรือเรียกกันว่า ไมโครสปอริเดียโรคอีเอ็มเอส (EMS) มีลักษณะอาการ

ตับขาวซีดตับฝ่อเม็ดไขมันน้อย เป็นจ้านวนมากทั้งตรวจพบในลูกกุ้งก่อนปล่อยและกุ้งโตในทุกพ้ืนที่มีการเลี้ยงสัตว์น้้าและพบว่าช่วงเดือนที่

ผ่านมาพบโรคตัวแดงดวงขาวในพ้ืนที่อ้าเภอท่าใหม่ และอ้าเภอนายายอาม มากขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวท้าให้มีการระบาดของโรคตัว

แดงมากข้ึน เกษตรกรเข้ามาขอรับบริการตรวจคุณภาพน้้าจ้านวนทั้งสิ้น239 ราย 478ตัวอย่าง พบปัญญาด้านคุณภาพน้้าส่วนใหญ่

แอมโมเนียไนไตรท์เกินเกณฑ์มาตราฐาน จ้านวน 170ตัวอย่างคิดเป็น 35.56%  ส้าหรับการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าเกษตรกรได้น้าตัวอย่าง

สัตว์น้้ากุ้งขาวแวนนาไม จ้านวนทั้งหมด 74 ตัวอย่างงานคลินิกได้ส่งตรวจเพื่อยืนยันผลด้วยเทคนิค PCR จ้านวน 46ตัวอย่าง ส่วนใหญ่พบ

เชื้อ EHP (Enterocytozoonhepatopenaei) หรือเรียกกันว่า ไมโครสปอริเดียลักษณะไม่โตแตกไซด์ปริมาณเม็ดไขมันในตับน้อย4ตัวอย่าง

คิดเป็น 8.69 %รองลงมาพบโรคอีเอ็มเอสจ้านวน4ตัวอย่าง คิดเป็น 8.69%และ โรคตัวแดงดวงขาวพบจ้านวน 3ตัวอย่างคิด6.25 % 

 

ลักษณะกุ้งที่ติดเช้ือตัวแดงดวงขาว 

 

ลักษณะกล้ามเนื้อขาวขุ่นที่เกิดจากเชื้อไมโครสปอริเดีย 

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อตัวแดงดวงขาว 

 



สถานการณ์การเกิดโรคในพ้ืนที่ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม  เดือน ธันวาคม 62 

ข้อมูลการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าจากห้องปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ช่วงเดือนที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรได้
เริ่มการเตรียมบ่อเพ่ือจะปล่อยกุ้งขาวแวนนาไมเป็นจ้านวนลดลง พบว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาพบโรคตัวแดงดวงขาวในพ้ืนที่อ้าเภอท่าใหม่ และ
อ้าเภอนายายอาม มากขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวท้าให้มีการระบาดของโรคตัวแดงมากขึ้นกุ้งติด เชื้อ EMS ตับขาวซีด ตับฝ่อ เม็ดไขมัน
น้อย และกุ้งติดเชื้อ  EHP(Enterocytozoonhepatopenaei) หรือเรียกกันว่า ไมโครสปอริเดีย โรคอีเอ็มเอส (EMS) มีลักษณะอาการตับ
ขาวซีดตับฝ่อเม็ดไขมันน้อย เ ป็นจ้านวนมากทั้งตรวจพบในลูกกุ้งก่อนปล่อยและกุ้งโต ในทุกพ้ืนที่มีการเลี้ยงสัตว์น้้าและ  เกษตรกร เข้ามา
ขอรับบริการ ตรวจคุณภาพน้้า จ้านวนทั้งสิ้น  144  ราย 281 ตัวอย่าง พบปัญญา ด้านคุณภาพน้้าส่วนใหญ่ แอมโมเนีย ไนไตรท์เกินเกณฑ์
มาตราฐาน จ้านวน 105ตัวอย่างคิดเป็น 37.36%  ส้าหรับการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าเกษตรกรได้น้าตัวอย่างสัตว์น้้ากุ้งขาวแวนนาไม จ้านวน
ทั้งหมด 53  ตัวอย่างงานคลินิกได้ส่งตรวจเพื่อยืนยันผลด้วยเทคนิค PCR จ้านวน 41 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ พบ เชื้อ EHP 
(Enterocytozoonhepatopenaei) หรือเรียกกันว่า ไมโครสปอริเดียลักษณะไม่โตแตกไซด์ปริมาณเม็ดไขมันในตับน้อย  6 ตัวอย่างคิดเป็น 
14.63 %รองลงมาโรคตัวแดงดวงขาวพบจ้านวน 3ตัวอย่างคิด 7.31 % และ โรคอีเอ็มเอสจ้านวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็น 2.43% 

 

 

 

ลักษณะกล้ามเนื้อขาวขุ่นที่เกิดจากเชื้อไมโครสปอริเดีย 

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อตัวแดงดวงขาว 

 



สถานการณ์การเกิดโรคในพ้ืนที่ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม  เดือน มกราคม 63 

ข้อมูลการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าจากห้องปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ช่วงเดือนที่ผ่านมา
พบว่าเกษตรกรได้เริ่มการเตรียมบ่อเพ่ือจะปล่อยกุ้งขาวแวนนาไมเป็นจ้านวนลดลง พบว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาพบโรคตัวแดงดวง
ขาวในพื้นท่ีอ้าเภอท่าใหม่ และอ้าเภอนายายอาม  มากข้ึนเนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวท้าให้มีการระบาดของโรคตัวแดงลดลงกุ้ง
ติดเชื้อ EHP(Enterocytozoonhepatopenaei) หรือเรียกกันว่า ไมโครสปอริเดียโรคอีเอ็มเอส (EMS) มีลักษณะอาการตับขาว
ซีดตับฝ่อเม็ดไขมันน้อย เป็นจ้านวนมากทั้งตรวจพบในลูกกุ้งก่อนปล่อยและกุ้งโตในทุกพ้ืนที่มีการเลี้ยงสัตว์น้้าและ เกษตรกรเข้า
มาขอรับบริการตรวจคุณภาพน้้าจ้านวนทั้งสิ้น 149  ราย 329 ตัวอย่าง พบปัญญาด้านคุณภาพน้้าส่วนใหญ่แอมโมเนียไนไตรท์
เกินเกณฑ์มาตราฐาน จ้านวน 95 ตัวอย่างคิดเป็น 28.87%  ส้าหรับการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าเกษตรกรได้น้าตัวอย่างสัตว์น้้ากุ้ง
ขาวแวนนาไม จ้านวนทั้งหมด 58 ตัวอย่าง งานคลินิกได้ส่งตรวจเพื่อยืนยันผลด้วยเทคนิค PCR จ้านวน 36 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่
พบเชื้อ EHP (Enterocytozoonhepatopenaei) หรือเรียกกันว่า ไมโครสปอริเดีย ลักษณะไม่โตแตกไซด์ปริมาณเม็ดไขมันใน
ตับน้อย 8 ตัวอย่างคิดเป็น 22.22 % รองลงมาโรคอีเอ็มเอส จ้านวน 4 ตัวอย่าง คิดเป็น 11.11 % และโรคตัวแดงดวงขาวพบ
จ้านวน 2 ตัวอย่างคิด 5.55 % 

 

 

 

 

ลักษณะกุ้งที่เกิดจากเชื้อไมโครสปอริเดีย ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อEMS 

 

ลักษณะกุ้งที่เกิดจากเชื้อตัวแดงดวงขาว 



สถานการณ์การเกิดโรคในพ้ืนที่ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม  เดือน กุมภาพันธ์ 63 

ข้อมูลการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าจากห้องปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ช่วงเดือน
ที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรได้เริ่มการเตรียมบ่อเพ่ือจะปล่อยกุ้งขาวแวนนาไมเป็นจ้านวนมากขึ้นตอนนี้เกษตรกรพบปัญหาการ
โรคตัวแดงดวงขาวมากขึ้นกุ้งติดเชื้อ  EHP(Enterocytozoonhepatopenaei) หรือเรียกกันว่า ไมโครสปอริเดียโรคอีเอ็มเอส 
(EMS) มีลักษณะอาการตับขาวซีดตับฝ่อเม็ดไขมันน้อย เป็นจ้านวนมากทั้งตรวจพบในลูกกุ้งก่อนปล่อยและกุ้งโตในทุกพ้ืนที่มี
การเลี้ยงสัตว์น้้าและพบว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาไม่พบโรคตัวแดงดวงขาวในพ้ืนที่ อ.ท่าใหม่ และอ.นายายอาม เกษตรกรเข้ามา
ขอรับบริการตรวจคุณภาพน้้าจ้านวนทั้งสิ้น 181 ราย 482 ตัวอย่าง พบปัญญาด้านคุณภาพน้้าส่วนใหญ่ค่าอัลคาไลน์ต่้า ไน
ไตรท์เกินเกณฑ์มาตราฐาน จ้านวน 98 ตัวอย่างคิดเป็น 20.33%  ส้าหรับการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าเกษตรกรได้น้าตัวอย่าง
สัตว์น้้ากุ้งขาวแวนนาไม จ้านวนทั้งหมด 57 ตัวอย่างงานคลินิกได้ส่งตรวจเพื่อยืนยันผลด้วยเทคนิค PCR จ้านวน 32 ตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่พบโรคโรคตัวแดงดวงขาว 5 ตัวอย่าง คิดเป็น 15.62%และ EMSพบจ้านวน 3 ตัวอย่างคิดเป็น 9.375% 

 

 

 

 

 

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อ EMS 

 

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวง
ขาว 

 



สถานการณ์การเกิดโรคในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม  เดือน  มีนาคม 63 

ข้อมูลการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าจากห้องปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว

คุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ช่วงเดือนที่ผ่านมาพบว่า

เกษตรกรไดเ้ริ่มการเตรียมบ่อเพ่ือจะปล่อยกุง้ขาวแวนนาไมเป็นจ้านวนมากขึ้น ตอนนี้เกษตรกรพบปัญหาการโรคตัวแดงดวงขาว

มากขึ้น  กุ้งติดเชื้อ  EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) หรือเรียกกันว่า ไมโครสปอริเดีย โรคอีเอ็มเอส (EMS) มีลักษณะ

อาการตับขาวซีดตับฝ่อเม็ดไขมันน้อย เป็นจ้านวนมากท้ังตรวจพบในลูกกุ้งก่อนปล่อยและกุ้งโตในทุกพ้ืนที่มีการเลี้ยงสัตว์น้้า และ

พบว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาพบโรคตัวแดงดวงขาวในพ้ืนที่อ้าเภอท่าใหม่ และอ้าเภอนายายอามมากขึ้น เกษตรกรเข้ามาขอรับบริการ

ตรวจคุณภาพน้้าจ้านวนทั้งสิ้น  215 ราย 526 ตัวอย่าง พบปัญญาด้านคุณภาพน้้าส่วนใหญ่ ค่าอัลคาไลน์ต่้า ไนไตรท์เกินเกณฑ์

มาตราฐาน จ้านวน  108 ตัวอย่างคิดเป็น 20.53 %  ส้าหรับการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าเกษตรกรได้น้าตัวอย่างสัตว์น้้ากุ้งขาวแวนนา

ไม จ้านวนทั้งหมด 74 ตัวอย่างงานคลินิกได้ส่งตรวจเพื่อยืนยันผลด้วยเทคนิค PCR จ้านวน  40   ส่วนใหญ่พบเชื้อ  EHP 

(Enterocytozoon hepatopenaei) หรือเรียกกันว่า ไมโครสปอริเดีย ลักษณะไม่โตแตกไซด์ปริมาณเม็ดไขมันในตับน้อย  5

ตัวอย่างคิดเป็น 12.5 %  และ โรคตัวแดงดวงขาว พบจ้านวน 4  ตวัอยา่งคดิ 10.00 % 

                                          

 

 

                                                         

ลักษณะกุ้งเชื้อไมโครสปอริเดีย(EHP) 

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อตัวแดงดวงขาว 



สถานการณ์การเกิดโรคในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม  เดือน  เมษายน 63 

ข้อมูลการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น ้าและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากห้องปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว

คุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในเขตพื นที่รับผิดชอบ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ช่วงเดือนที่ผ่านมาพบว่า

เกษตรกรได้เริ่มการเตรียมบ่อเพ่ือจะปล่อยกุ้งขาวแวนนาไมน้อยลง และพบว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาพบโรคตัวแดงดวงขาวในพื นที่

อ้าเภอท่าใหม่ และอ้าเภอนายายอาม  เกษตรกรเข้ามาขอรับบริการตรวจคุณภาพน ้าจ้านวนทั งสิ น  155 ราย 342 ตัวอย่าง พบ

ปัญญาด้านคุณภาพน ้าส่วนใหญ่ ค่าแอมโมเนีย และไนไตรท์เกินเกณฑ์มาตราฐาน จ้านวน  129 ตัวอย่างคิดเป็น 37.72 %  

ส้าหรับการตรวจสุขภาพสัตว์น ้าเกษตรกรได้น้าตัวอย่างสัตว์น ้ากุ้งขาวแวนนาไม จ้านวนทั งหมด 36 ตัวอย่างงานคลินิกได้ส่งตรวจ

เพ่ือยืนยันผลด้วยเทคนิค PCR จ้านวน  25   ส่วนใหญ่พบเชื อตัวแดงดวงขาว จ้านวน 3ตวัอยา่งคิด 12.00   %            

           

                                                                                 

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อตัวแดงดวงขาว 

ลักษณะกุ้งท่ีติดเชื้อตัวแดงดวงขาว 

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อตัวแดงดวงขาว 



สถานการณก์ารเกิดโรคในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม  เดือน  พฤษภาคม 63 

ข้อมลูการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์นํ้าและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าจากห้องปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในเขตพ้ืนที่รับผดิชอบ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม จ.จันทบุร ีช่วงเดอืนท่ีผ่านมาพบว่า
เกษตรกรได้ปล่อยกุ้งขาวแวนนาไมน้อยลง และพบว่าช่วงเดือนทีผ่่านมาพบโรคอีเอ็มเอส(EMS) ลักษณะตับขาวซดีตับฝอ่ เมด็
ไขมันน้อยและพบกุ้งติดเชือ้  EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) หรือเรียกกันวา่ ไมโครสปอรเิดีย ในพ้ืนที่อาํเภอท่าใหม ่
และอําเภอนายายอาม ปริมาณที่ตรวจพบน้อยลง  เกษตรกรเข้ามาขอรับบริการตรวจคุณภาพนํ้าจํานวนทั้งสิ้น  162 ราย 400
ตัวอย่าง พบปัญญาด้านคุณภาพนํ้าส่วนใหญ่ ค่าแอมโมเนีย และไนไตรท์เกินเกณฑ์มาตราฐาน จํานวน  108 ตัวอย่างคิดเป็น 
27.00 %  สําหรับการตรวจสุขภาพสัตว์นํ้าเกษตรกรได้นําตัวอย่างสตัว์นํ้ากุ้งขาวแวนนาไม จํานวนทั้งหมด 27 ตัวอย่างงานคลินิก
ได้ส่งตรวจเพ่ือยืนยันผลด้วยเทคนิค PCR จาํนวน  18 ตัวอย่าง   ส่วนใหญ่พบเชือ้อีเอ็มเอส(EMS) จํานวน 2 ตัวอย่างคิดเป็น 
11.11 % รองลงมา พบเช้ือEHP  จํานวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็น 5.55 %      

           

                                 

 

                                                                                                                                                                                   

ลกัษณะกุ้งท่ีตดิเชื้ออีเอ็มเอส

ลกัษณะกุ้งท่ีตดิเช้ืออีเอ็มเอส

ลกัษณะกุ้งท่ีตดิเช้ือ EHP 

ลกัษณะกุ้งท่ีตดิเชื้อ EHP 



สถานการณ์การเกิดโรคในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม  เดือน มิถุนายน 63 

ข้อมูลการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น ้าและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากห้องปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว

คุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในเขตพื นที่รับผิดชอบ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ช่วงเดือนที่ผ่านมาพบว่า

เกษตรกรไดป้ล่อยกุง้ขาวแวนนาไมน้อยลง และพบว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาพบกุ้งติดเชื อ  EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) 

หรือเรียกกันว่า ไมโครสปอริเดีย ในพื นที่อ้าเภอท่าใหม่ และอ้าเภอนายายอาม ปริมาณท่ีตรวจพบน้อยลง  เกษตรกรเข้ามาขอรับ

บริการตรวจคุณภาพน ้าจ้านวนทั งสิ น  143  ราย  366 ตัวอย่าง พบปัญญาด้านคุณภาพน ้าส่วนใหญ่ ค่าอัลคาไลน์ต่า และไนไตรท์

เกินเกณฑ์มาตราฐาน จ้านวน  103 ตัวอย่างคิดเป็น 28.00 %  ส้าหรับการตรวจสุขภาพสัตว์น ้าเกษตรกรได้น้าตัวอย่างสัตว์น ้ากุ้ง

ขาวแวนนาไม จ้านวนทั งหมด 45  ตัวอย่าง  ได้ส่งตรวจเพื่อยืนยันผลด้วยเทคนิค PCR จ้านวน  17 ตัวอย่าง พบเชื อEHP   2 

ตัวอย่างคิดเป็น 11.76 % รองลงมา พบเชื อตัวแดงดวงขาว จ้านวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็น 5.88 %      

           

                 

                 

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อ EHP 

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อ EHP 

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อตัวแดงดวงขาว 
ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อตัวแดงดวงขาว 



สถานการณ์การเกิดโรคในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม  เดือน  กรกฎาคม 63 

ข้อมูลการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าจากห้องปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว

คุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ช่วงเดือนที่ผ่านมาพบว่า

เกษตรกรไดป้ล่อยกุง้ขาวแวนนาไมมากข้ึนกว่าเดือนที่ผ่าน และพบว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาพบกุ้งติดเชื้อ  EHP (Enterocytozoon 

hepatopenaei) หรือเรียกกันว่า ไมโครสปอริเดีย ในพ้ืนที่อ้าเภอท่าใหม่ และอ้าเภอนายายอาม ปริมาณท่ีตรวจพบมากข้ึนอีเอ็ม

เอสและตัวแดงดวงขาวพบน้อยลง  เกษตรกรเข้ามาขอรับบริการตรวจคุณภาพน้้าจ้านวนทั้งสิ้น  253  ราย  655 ตัวอย่าง พบ

ปัญญาด้านคุณภาพน้้าส่วนใหญ่ ค่าอัลคาไลน์ต่า และไนไตรท์เกินเกณฑ์มาตราฐาน จ้านวน  148 ตัวอย่างคิดเป็น 22.59 %  

ส้าหรับการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าเกษตรกรได้น้าตัวอย่างสัตว์น้้ากุ้งขาวแวนนาไม จ้านวนทั้งหมด 62  ตัวอย่าง  ได้ส่งตรวจเพื่อ

ยืนยันผลด้วยเทคนิค PCR จ้านวน  35 ตัวอย่าง พบเชื้อ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei)   5 ตัวอย่างคิดเป็น 14.28 %   

           

                 

                     

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อ EHP 

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อ EHP 

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อ EHP 

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อ EHP 



สถานการณ์การเกิดโรคในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม  เดือน  สิงหาคม 63 

ข้อมูลการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าจากห้องปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง

กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ช่วงเดือนที่ผ่านมาพบว่า

เกษตรกรไดป้ล่อยกุง้ขาวแวนนาไมมากข้ึนกว่าเดือนที่ผ่าน และพบว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาพบกุ้งติดเชื้อ  EHP (Enterocytozoon 

hepatopenaei) หรือเรียกกันว่า ไมโครสปอริเดีย และโรคตัวแดงดวงขาว ในพ้ืนทีอ้่าเภอท่าใหม่ และอ้าเภอนายายอาม เกษตรกร

เข้ามาขอรับบริการตรวจคุณภาพน้้าจ้านวนทั้งสิ้น  270  ราย  679 ตัวอย่าง พบปัญญาด้านคุณภาพน้้าส่วนใหญ่ ค่าอัลคาไลน์ต่า 

และไนไตรท์เกินเกณฑ์มาตราฐาน จ้านวน  215 ตัวอย่างคิดเป็น 31.66 %  ส้าหรับการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าเกษตรกรได้น้า

ตัวอย่างสัตว์น้้ากุ้งขาวแวนนาไม จ้านวนทั้งหมด 60 ตัวอย่าง  ได้ส่งตรวจเพื่อยืนยันผลด้วยเทคนิค PCR จ้านวน  44 ตัวอย่าง พบ

เชื้อ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei)   3 ตัวอย่างคิดเป็น 6.81  %  และ พบเชื้อโรคตัวแดงดวงขาว จ้านวน 3 ตัวอย่าง 

คิดเป็น 6.81 %     ช่วงเดือนที่ผ่านมาไม่การเกิดโรคอีเอ็มเอส  

           

                 

             

                   

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อ EHP 

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อ EHP 

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อโรคตัวแดงดวงขาว ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อโรคตัวแดงดวงขาว 



สถานการณ์การเกิดโรคในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม  เดือน  กันยายน 63 

ข้อมูลการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าจากห้องปฏิบัติการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง

กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อ.ท่าใหม่ และ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี ช่วงเดือนที่ผ่านมาพบว่า

เกษตรกรไดป้ล่อยกุง้ขาวแวนนาไมจ้านวนมากข้ึน และ พบว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาพบกุ้งติดเชื้อ  EHP (Enterocytozoon 

hepatopenaei) หรือเรียกกันว่า ไมโครสปอริเดีย และโรคตัวแดงดวงขาว ในพ้ืนทีอ้่าเภอท่าใหม่ และอ้าเภอนายายอามน้อยลง 

และไม่พบว่าป่วยเป็นอีเอ็มเอส แต่พบโรคข้ีขาวเป็นจ้านวนมากขึ้นทั้งในอ้าเภอท่าใหม่ และอ้าเภอนายายอาม เกษตรกรเข้ามา

ขอรับบริการตรวจคุณภาพน้้าจ้านวนทั้งสิ้น  233  ราย  777 ตัวอย่าง พบปัญญาด้านคุณภาพน้้าส่วนใหญ่ ไนไตรทเ์กินเกณฑ ์

มาตรฐาน ค่าอัลคาไลน์ต่้าเกณฑ์ มาตราฐาน จ้านวน  217 ตัวอย่างคิดเป็น 27.92 %  สา้หรับการตรวจสุขภาพสัตว์น้้าเกษตรกร

ได้น้าตัวอย่างสัตว์น้้ากุ้งขาวแวนนาไม จ้านวนทั้งหมด 34 ตัวอย่าง  ได้ส่งตรวจเพื่อยืนยันผลด้วยเทคนิค PCR จ้านวน  16 ตัวอย่าง 

พบเชื้อ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei)   1 ตัวอย่างคิดเป็น 6.25  %  และ พบเชื้อโรคตัวแดงดวงขาว จ้านวน 1

ตัวอย่าง คิดเป็น 6.25 % 

                                                                                 

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อ EHP 

ลักษณะกุ้งที่ติดเชื้อโรคตัวแดงดวงขาว 
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