โรคขี้ขาวในกุ้งขาวแวนนาไม
20 เมษายน 2560

ชัยวุฒิ สุดทองคง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
ชายฝั่ง เขต 2 (สมุทรสาคร)

โดยทั่วไปพบกุ้งป่วยเป็นโรคขี้ขาวในบ่อทีปล่อยกุ้งค่อนข้างหนาแน่น
น�ำ้ ขุน่ หนืด เป็นบ่อระบบปิดหรือกึง่ ปิด ไม่มกี ารถ่ายเทน�ำ้ หรือบ�ำบัดคุณภาพ
น�้ำที่ดีพอ
จากการตรวจสอบ พบว่าสาเหตุหลักของการเกิดโรคขี้ขาว มาจากการ
อักเสบของล�ำไส้ทเี่ กิดจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย การดูดซึมอาหารในล�ำไส้ไม่ดี
กุ้งผอม โตช้าและทยอยตายเนื่องจากอ่อนแอ ติดเชื้อฉวยโอกาส และกุ้ง
บางส่วนทยอยตายระหว่างการลอกคราบเนือ่ งจากกุง้ อ่อนแอจากการทีไ่ ม่ได้
รับสารอาหารเนื่องจากการอักเสบของระบบทางเดินอาหาร โดยมีสาเหตุ
ร่วมกับหลายๆ สาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น

อาการของโรค
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พบลักษณะขีข้ าวในล�ำใส้กงุ้ หรืออาหารไม่เต็มล�ำไส้
พบขี้ขาวลอยอยู่ผิวน�้ำจ�ำนวนมาก
กุ้งกินอาหารลดลง
กุ้งเปลือกบาง กรอบแกรบ
กุ้งโตช้า และแตกไซส์
กุ้งทยอยตาย

ภาพที่ 1 แสดงอาการของโรคขี้ขาวในกุ้งขาวแวนนาไม

สาเหตุการเกิดโรคขี้ขาวที่สำ�คัญได้ดังนี้คือ
1. ติดเชื้อ กรีการีน
2. ติดเชือ้ EHP (Enterocytozoon hepatopenaei)
3. เกิดจากการสะสมของเสียในบ่อเลี้ยง
4. การติดเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อวิบริโอ
5. อาหารที่ใช้เลี้ยงมีคุณภาพต�่ำ หรือเสื่อมคุณภาพ
เช่น มีความชื้นสูง มีการปนเปื้อนของเชื้อรา
6. สายพันธุ์กุ้งไม่ดี เลือดชิด ท�ำให้กุ้งอ่อนแอติดเชื้อ
ได้ง่าย

7. สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงในรอบวันสูง และ
อุณหภูมมิ กี ารเปลีย่ นแปลงมาก หรือฝนตกท�ำให้ความชืน้
สูงในอากาศเกิด เชื้อราปนเปื้อนในอาหารและภาชนะ
เป็ น ผลให้ กุ ้ ง เครี ย ดอ่ อ นแอ ภู มิ คุ ้ ม กั น ลดลงและเชื้ อ
แบคทีเรียเจริญได้ง่ายขึ้น
8. การเสียสมดุลจุลนิ ทรียใ์ นระบบทางเดินอาหารของกุง้
จากการใช้ยาปฏิชีวนะ

การป้องกัน
1. การเตรี ย มบ่ อ ที่ ดี กรองน�้ ำ หรื อ ฆ่ า เชื้ อ ในน�้ ำ
ถ้าจ�ำเป็นกรณีมีการระบาดของโรคบ�ำบัดคุณภาพดิน
และน�้ำก่อนการปล่อยกุ้ง เช่น การลอกเลน กรณีที่มี
ปริมาณเลนหรือของเสียในบ่อมาก การบ�ำบัดโดยใช้
จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น จุลินทรีย์ ปม.1
2. ก� ำ จั ด หอยที่ อ าจเป็ น พาหะตั ว กลางของเชื้ อ
(intermediate host) กรีการีน
3. เลือกซือ้ ลูกกุง้ จากแหล่งทีเ่ ชือ่ ถือได้ กุง้ มีการพัฒนา
สายพันธุท์ ดี่ ี ตรวจสอบสุขภาพลูกกุง้ ก่อนการเลีย้ ง เช่น

ความแข็งแรงของลูกกุ้ง การติดเชื้อไวรัส การติดเชื้อ
แบคทีเรีย EMS การติดเชื้อกรีการีน และ EHP
4. เลือกใช้อาหารที่มีคุณภาพ ทั้งอาหารเม็ดส�ำเร็จรูป
กรณีจ�ำเป็นต้องใช้อาหารสด เช่นเพรียงทราย และ
อาร์ทเี มียตัวโต ต้องตรวจสอบการปนเปือ้ นเชือ้ โรคในกุง้
เช่น WSSV, IHHNV, TSV, YHV, เชือ้ EMS/AHPND และ
EHP

5. โรงเรือนเก็บอาหารเม็ดส�ำเร็จรูปต้องสามารถป้องกันฝน
และความชื้นได้ดี รวมถึงภาชนะที่ใช้ใส่อาหาร ที่ต้องแห้ง
ไม่ว่าจะเป็นถังผสมอาหาร ถังเครื่องให้อาหารอัตโนมัติ
6. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร ก่อนใช้ทุกครั้ง อาหารไม่จับ
เป็นก้อน สีของอาหารไม่เปลีย่ นแปลงไป ไม่มกี ลิน่ หืน มีราขึน้
หรือได้กลิ่นของเชื้อรา ไม่ควรน�ำมาเลี้ยงกุ้ง เพราะจ�ำให้กุ้ง
ท�ำให้ภูมิคุ้มกันของกุ้งลดลง
7. ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน�้ำให้เหมาะสมอย่าง
สม�่ำเสมอ โดยเฉพาะในช่วงก่อนการลอกคราบพร้อมกัน
จ�ำนวนมากของกุ้ง เช่น ช่วงก่อน 8 และ 15 ค�่ำ
8. สุ่มตรวจสุขภาพลูกกุ้งสม�่ำเสมอ โดยสามารถตรวจ
ด้วยตนเอง ดูได้จากความสมบูรณ์ของรยางค์ ล�ำตัวและสี
และล�ำไส้ หรือส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการที่ให้บริการ
หรือศูนย์ฯ หรือสถานีของกรมประมงในพื้นที่

9. ใส่จุลินทรีย์เพื่อบ�ำบัดคุณภาพน�้ำและดินตลอด
ช่วงระยะเวลาของการเลี้ยง อย่างสม�่ำเสมอ
10. ให้อาหารผสมโปรไบโอติก เป็นประจ�ำตั้งแต่
ก่อนกุ้งอายุ 1 เดือน เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันของกุ้ง และ
ลดการติดเชือ้ ก่อโรคในกุง้ โดยเฉพาะในล�ำไส้ของกุง้
เช่น การใช้น�้ำหมักผลไม้สุก เช่น น�้ำหมัดสับปะรด
เป็นประจ�ำ สม�่ำเสมอ (ทุกวันยิ่งให้ผลดี)
11. เลีย้ งปลาในระบบบ่อพักน�ำ้ บ่อตกตะกอน และ
บ่อบ�ำบัดเพื่อให้ปลาเป็นตัวช่วยคัดสรรและผลิต
จุลินทรีย์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากอาหารกุ้ง ขี้กุ้ง
ได้ดี โดยจุลินทรีย์จะถูกขับมาพร้อมขี้ปลาสู่น�้ำและ
ดินภายในบ่อ โดยจุลินทรีย์ที่ได้จะช่วยย่อยสลาย
สารอินทรีย์ ช่วยควบคุมเชื้อก่อโรค ทั้ง EMS และ
ขี้ขาว

การรักษา
1. เมื่อกุ้งแสดงอาการของโรคขี้ขาว การรักษาส่วน
ใหญ่ไม่ได้ผล 100 %
2. การเปลี่ยนเบอร์หรือยี่ห้อของอาหารเม็ดส�ำเร็จรูป
ท�ำให้แบคทีเรียที่ท�ำให้เกิดโรคขี้ขาวไม่สามารถจะใช้
ประโยชน์จากสารอาหารในอาหารชนิดใหม่ได้ ท�ำให้
ขาดอาหารและลดจ�ำนวนลง อาการขี้ขาวลดลง แต่ถ้า
ไม่มกี ารปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ ดิน อาหาร สารอินทรียใ์ น
บ่อให้ดีขึ้น อาการขี้ขาวก็จะกลับมา (ปัจจุบันวัตถุดิบ
ในการผลิตอาหารเม็ดมีความใกล้เคียงกันท�ำให้การ
ปรั บ เปลี่ ย นเบอร์ แ ละยี่ ห ้ อ อาหารอาจไม่ ไ ด้ ผ ลดี
เท่าที่ควร)
3. ปัจจุบนั การใช้ยาปฎิชวี นะไม่ให้ผลการรักษาทีด่ ี ไม่
สามารถรักษาโรคขี้ขาวได้และเสี่ยงต่อการตกค้างของ
ยาในกุ้ง และเชื้อดื้อยา
4. ปรับปรุงคุณภาพน�้ำ โดยการเปลี่ยนถ่ายน�้ำ เพิ่ม
การให้ อ ากาศ พร้ อ มทั้ ง เติ ม เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ มี
ประสิทธิภาพในการบ�ำบัดคุณภาพน�้ำ โดยให้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาของการเลี้ยง
5. ควบคุมปริมาณการให้อาหาร ให้เหมาะสม

6. ผสมจุลินทรีย์ เช่น ปม.1 หรือน�้ำหมักผลไม้สุกให้กิน
ทุกมื้อ เช่นน�้ำหมักสับปะรด
7. การใช้ ส มุ น ไพรที่ ใ ห้ ผ ลในการลดการติ ด เชื้ อ
การอักเสบของล�ำไส้ เช่น กล้วย กระเทียม บดผสมอาหาร
ให้กุ้งกิน
8. กรณีตรวจพบว่ากุง้ ติดเชือ้ กรีการีน ให้ผสมกระเทียม
5-10 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม กินติดต่อกันเป็นระยะ
เวลา 3-4 สัปดาห์ ได้ผลดีในกุ้งเล็กอายุไม่เกิน 1 เดือน
ในกุ้งใหญ่การรักษาไม่ได้ผลดี
9. กุง้ ทีแ่ สดงลักษณะขีข้ าว เป็นลักษณะของการอักเสบ
ของล�ำไส้ที่เกิดจากการติดเชื้อแบบเรื้อรัง การรักษา
ในช่วงแรกของระยะติดเชือ้ จะได้ผลดี จึงควรสุม่ ตรวจกุง้
ในบ่อก่อนกุ้งระยะ 1 เดือน หรือก่อนลงกุ้ง การรักษา
ในกุ ้ ง ใหญ่ มั ก ไม่ ไ ด้ ผ ล อาจลดความรุ น แรงของโรค
แต่ไม่หายขาด กุ้งยังคงแสดงลักษณะโตช้า และขี้ขาว
อัตราการตายของกุ้งขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการติด
เชื้อแบคทีเรีย อาจร่วมกับการติดเชื้อไวรัส เช่น WSSV
หรือ YHV และแบคทีเรียก่อโรค EMS

การเลือกและการใช้จุลินทรีย์ในบ่อเลี้ยงกุ้ง
1. เลือกใช้จุลินทรีย์ท่ีมีประสิทธิภาพ มีฉลากแสดง
ชื่อ ชนิด และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ชัดเจน พร้อมทั้ง
มีชื่อ ที่อยู่ ผู้ผลิต และวันหมดอายุ
2. เลือกใช้จุลินทรีย์ให้เหมาะสม เช่น จุลินทรีย์กลุ่มที่
ต้องการออกซิเจนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ เช่น
กลุม่ บาซิลลัส ส่วนใหญ่จะท�ำงานได้ดกี ว่าจุลนิ ทรียก์ ลุม่
ทีไ่ ม่ตอ้ งการออกซิเจน โดยเฉพาะการย่อยสลายโปรตีน
และไขมัน ควรเติมอากาศให้เพียงพอต่อการท�ำงานของ
จุลินทรีย์ เพื่อลดปัญหาการขาดออกซิเจนในน�้ำ
3. การใส่จุลินทรีย์ในบ่อระหว่างการเลี้ยง ควรใส่
แต่ น ้ อ ยและบ่ อ ยครั้ ง ตามความเหมาะสมของ
คุณภาพน�้ำในช่วงนั้น เพื่อให้จุลินทรีย์ท�ำงานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ และป้องกันการขาดออกซิเจนในน�้ำ
ควรเพิ่มการตีน�้ำให้มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันแรก
หลังจากใส่เชื้อจุลินทรีย์

4. จุลินทรีย์กลุ่มที่สร้างสปอร์ เช่น บาซิลลัส ควรน�ำมา
ขยายก่อนการใส่ลงบ่อเพือ่ ให้เชือ่ บาซิลลัสออกจากสปอร์
และเพิ่ ม ปริ ม าณเต็ ม ที่ โดยการน� ำ หั ว เชื้ อ ผสมกั บ
น�้ำสะอาดหรือน�้ำจากบ่อเพื่อให้จุลินทรีย์ได้ปรับสภาพ
เข้ากับน�้ำในบ่อ เติมน�้ำตาล หรือกากน�้ำตาลเพื่อเป็น
อาหารจุลนิ ทรีย์ ให้อากาศแรงๆ เป็นเวลา 24-36 ชัว่ โมง
(การแบ่งเซลของ Bacillus subtilis 1 ครั้ง ที่อุณหภูมิ
37 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 27 นาที)
5. จุลินทรีย์ในกลุ่มที่ไม่ต้องออกซิเจน บางชนิดเหมาะ
ทีน่ ำ� มาใช้เพือ่ เป็นโปรไบโอติก เช่นจุลนิ ทรียท์ ไี่ ด้จากการ
หมักผลไม้สุก

การทำ�น้ำ�หมักผลไม้สุก
1. ใช้สบั ปะรดสุก 2 ส่วน กากน�ำ้ ตาลหรือน�ำ้ ตาลทราย
1 ส่วน น�้ำสะอาด 3 ส่วน อาจปลาหมัก (ปลาสับ
ละเอียด) ร่วมลงไปเพื่อเสริมโปรตีนและมีกลิ่นที่ท�ำให้
กุ้งกินอาหารได้ดียิ่งขึ้น
2. บดผลไม้ที่เตรียมไว้ให้ละเอียด (เติมน�้ำสะอาด
เล็กน้อย เพื่อให้ง่ายต่อการบด)
3. ผลไม้บดที่ได้ผสมกับกากน�้ำตาลให้เข้ากัน น�ำไป
หมักไว้ในถังปิดสนิท นาน 14 วัน ถึงหลายเดือน
4. ประมาณ 4-7 วัน สังเกตดู ถ้าถังบวมขึ้นให้เปิดฝา
เล็กน้อยเพื่อระบายแก๊สออก
5. ระยะเวลาของการหมักขึน้ อยูก่ บั ปริมาณเชือ้ ตัง้ ต้น
ในธรรมชาติ ปริมาณอาหาร (น�้ำตาล) และอุณหภูมิ ให้
สังเกตกลิ่นของน�้ำหมัก ถ้ามีกลิ่นหอมเปรี้ยวของน�้ำ
หมักผลไม้ สามารถน�ำมาใช้ได้
6. กรณี ที่ ใ ช้ เ พื่ อ กระตุ ้ น ภู มิ คุ ้ ม กั น เสริ ม การการ
เจริญเติบโต ระยะเวลาการหมักควรไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
ภาพที่ 2 การท�ำน�้ำหมักผลไม้สุก

การใช้น้ำ�หมักผลไม้เพื่อเป็นโปรไบโอติก
- ใช้เพือ่ ป้องกัน ผสมน�ำ้ หมัก (รวมเนือ้ ) ประมาณ 2-4
ช้อนโต๊ะต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เจือจางน�้ำได้ถ้าคลุก
อาหารไม่ทั่วถึง
- กรณี มี ก ารระบาดของโรคไวรั ส โรคแบคที เ รี ย
โรคขี้ขาว ให้เพิ่มปริมาณน�้ำหมักเป็น 1 แก้วต่ออาหาร
1 กิโลกรัม คลุกผสมอาหารให้ทั่ว ผสมให้กุ้งกินทุกมื้อ
- กรณี ใ ห้ อ าหารโดยใช้ เ ครื่ อ งให้ อ าหารอั ต โนมั ติ
ควรผสมอาหารกั บ น�้ ำ หมั ก พอหมาดๆ เม็ ด อาหาร
ไม่ติดกันเป็นก้อนทิ้งไว้ 30 นาทีถึงข้ามคืน หรือตั้ง
โปรแกรมเว้นช่วงกลางวัน 1 มื้อที่กุ้งกินอาหารดีที่สุด
เปลี่ยนมาใช้คนให้อาหาร ผสมอาหารกับน�้ำหมักผลไม้
1 มื้อ ถ้าโรคขี้ขาวมีความรุนแรง (รวมทั้ง EMS และ
ไวรัส) ให้เพิ่มขึ้นมาเป็น 2 มื้อ หรือทุกมื้อ

* การให้น�้ำหมักผลไม้สุก เช่น น�้ำหมักสับปะรดผสมอาหาร เพื่อ
ให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีควรผสมให้กินทุกวัน และท�ำร่วมกับการ
บ�ำบัดและรักษาคุณภาพน�้ำโดยใช้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เช่น
จุลินทรีย์ ปม.1

การใช้กล้วยป้องกันและรักษาโรคขี้ขาว
กล้วยอุดมไปด้วยวิตามินหลายชนิด เช่น วิตามินบี
วิตามินเอ วิตามินซี โปรตีน แคลเซียม แมกนีเซียม
โซเดียม เหล็ก ทองแดง เป็นต้น โดยเฉพาะอุดมไปด้วย
โปตัสเซียม ซึ่งมีความจ�ำเป็นต่อกุ้ง
กล้วยดิบ มีรสฝาดเนื่องจากมีสารแทนนิน บรรเทา
อาการท้องเดินชนิดไม่รุนแรงซึ่งช่วยลดความรุนแรง
ของการเกิดขี้ขาว โดยการบดผสมกับอาหารกุ้งให้กิน
ทุ ก มื้ อ จนกว่ า อาการขี้ ข าวของกุ ้ ง จะลดลง อาจใช้
ร่วมกับการใช้น�้ำหมักผลไม้สุก

กล้วยสุก อุดมไปด้วยน�้ำตาลธรรมชาติ 3 ชนิด คือ
ฟรุ ค โทส ซู โ ครส และกลู โ คส กล้ ว ยสุ ก มี คุ ณ สมบั ติ
เฉพาะด้าน คือ มีฤทธิ์เป็นกรดในล�ำไส้ ช่วยให้เกลือแร่
และแคลเซี ย มถู ก ดู ด ซึ ม ได้ ง ่ า ย มี ฤ ทธิ์ ต รงขามกั บ
กล้วยดิบตรงที่เป็นยาระบาย เพราะมีสารเพกทิน ที่เป็น
เมือกลื่นอยู่สูง เหมาะกับการน�ำมาใช้ผสมท�ำน�้ำหมัก
ผลไม้สุก

คุณประโยชน์ของสับปะรด
สับปะรด มีประโยชน์มากมาย ประกอบด้วยน�ำ้ ตาล
ปริมาณสูง และเป็นแหล่งวิตามินซี นอกจากนีส้ บั ปะรด
ยังมีสาร บรอมีเลน (bromelain) สามารถย่อยโปรตีน
ได้ดีควบคุมการเจริญเติบโตของเนื้องอกไปใช้ในการ
ช่วยสมานแผลผ่าตัด ลดการอักเสบ แต่ไม่ควรบริโภค
สับปะรดดิบเนื่องจากมีสารบรอมีเลนมากเกินไปท�ำให้
มีฤทธิ์เป็นยาระบายที่รุนแรง

การน�ำสับปะรดสุกมาท�ำน�้ำหมักผลไม้สุก นอกจากมี
ปริมาณน�ำ้ ตาลสูงเหมาะแก่การเป็นอาหารของจุลนิ ทรีย์
ทีม่ ปี ระโยชน์แล้ว ยังมีวติ ามินซีสงู ช่วยในเรือ่ งภูมคิ มุ้ กัน
ช่วยย่อยโปรตีนที่เหลือตกค้าง ลดการอักเสบของล�ำไส้

การใช้จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารปลา
การใช้จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารปลา ที่ถูกขับออกมาพร้อมขี้ปลา เพื่อควบคุมเชื้อก่อ โรคขี้ขาวและโรค EMS เช่น
ปลานิล ปลาหมอเทศ ปลาทับทิม และปลานวลจันทร์

ปลานิล

ปลาหมอเทศ

ปลาทับทิม

ปลานวลจันทร์

ภาพที่ 3 ตัวอย่างปลาที่มีการใช้จุลินทรีย์ในทางเดินอาหารปลา ที่ถูกขับออกมาพร้อมขี้ปลา เพื่อควบคุมเชื้อก่อโรค

