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การเลี ้ยงกุ้งทะเล ในช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2559 ที่ผา่ นมาประสบปั ญหาการเกิดโรคระบาดในกุ้งทะเล
ทังในประเทศไทยและต่
้
างประเทศ ทังปั
้ จจุบนั ยังคงสร้ างความเสียหายให้ แก่เกษตรกรทังโรคอุ
้
บตั ิเกิดขึ ้น
ใหม่ และโรคประจําถิ่น โดยเฉพาะโรคดวงขาว (WSD) โรคตายด่วน (EMS/AHPND) และอาการขี ้ขาว
(White Feces Syndrome) ทําให้ เกษตรกรผู้เลี ้ยงกุ้งต้ องปรับตัว ปรับปรุงวิธีการเลี ้ยงให้ เหมาะสมกับพื ้นที่
ฟาร์ มของตนเอง
ในปี ที่ผ่านมา อาการขีข้ าว (White Feces Syndrome) ยังคงสร้ างปั ญหาให้ แก่เกษตรกรในแง่ก้ งุ
ป่ วยเรื อ้ รัง ผลผลิตลดลงไม่เป็ นไปตามเป้าหมายในหลากหลายพื ้นที่ โดยเฉพาะในฤดูฝนของปี พ.ศ. 2559
ทําให้ ผ้ เู ขียนและทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพสัตว์นํ ้าประจําห้ องปฏิบตั ิการ ศพช. จันทบุรี
ได้ ดําเนินการทดลองและเก็บข้ อมูลเพื่อต้ องการรู้ ถึงสาเหตุและผลกระทบเพื่อนํามาใช้ ในการหาแนวทาง
จัดการปั ญหาอาการขี ้ขาวที่เหมาะสม โดยตังประเด็
้
นข้ อสงสัยดังนี ้
ประเด็นที่ 1 ทําไมตรวจพบไมโครสปอริ เดียน EHP (Enterocytozoon hepatopenaei) พบสปอร์
ปริมาณมากในตับและตับอ่อน, ลําไส้ ก้ งุ ป่ วย และขี ้ขาวจากบ่อเลี ้ยงกุ้ง ทังที
้ ่พบปริ มาณแบคทีเรี ยปกติ และ
ไม่พบเชื ้อไวรัสดวงขาว, IMNV, CMNV, TSV
ประเด็นที่ 2 สปอร์ EHP ไม่ก่อให้ เกิดอาการขี ้ขาวจริ งหรื อ? แต่เราตรวจพบ สปอร์ EHP ในขี ้ขาว
เป็ นประจําพบในกุ้งบ่อดิน
ประเด็นที่ 3 สปอร์ EHP ที่พบในตับ&ตับอ่อน ไม่มีผลกระทบต่อเนื ้อเยื่อตับ&ตับอ่อน ของกุ้งจริ ง
หรื อ
ประเด็นที่ 4 ทําไมลูกกุ้งที่ตรวจไม่พบเชื ้อ EHP ด้ วยวิธี PCR เมื่อลงเลี ้ยงในบ่อดิน 7 วันจึงตรวจพบ
สปอร์ EHP แล้ วลูกกุ้งที่ตรวจไม่พบเชื ้อ EHP ตรวจด้ วยวิธี PCR หมายความว่าไม่พบเชื ้อ EHP จริ งหรื อ ?
ประเด็นที่ 5 ลูกกุ้งระยะ PL (Post - Larval stage) ที่ตรวจพบ EHP มีการติดเชื ้อหรื อรับเชื ้อ EHP
มาจากไหน?
การไขความลับ เรื่ อ งโรคกุ้ งเกี่ ย วกั บ อาการขี ข้ าว เริ่ ม ขึ น้ จากประเด็ น ข้ อสงสั ย จึ ง ศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบและฝึ กฝนปรับปรุ งวิธีการตรวจ EHP ทังวิ
้ ธี PCR (Polymerase Chain Reaction) และการ
ตรวจสไลด์สดโดยการส่องด้ วยกล้ องจุลทรรศน์กําลังขยายสูง โดยใช้ ทงสองวิ
ั้
ธีตรวจเปรี ยบเทียบทังในลู
้ กกุ้ง

และกุ้งโตบ่อดิน โดยพบว่าการตรวจด้ วยวิธี PCR ให้ ผลการตรวจที่ไม่ตรงกับการตรวจพบด้ วยการส่องกล้ อง
จุลทรรศน์ กําลังขยายสูง โดยในตัวอย่างที่ พ บ EHP โดยการส่องกล้ องจุลทรรศน์ เมื่อตรวจด้ วย PCR
ส่วนมากให้ ผล –ve (ไม่พบเชื ้อ) โดยเฉพาะในลูกกุ้งขาวแวนนาไมที่พบสปอร์ EHP ปริ มาณเล็กน้ อยด้ วยวิธี
ส่องกล้ อง ทางห้ องปฏิบตั ิการจึงได้ นําลูกกุ้งที่ตรวจด้ วยวิธี PCR ให้ ผล –ve (ไม่พบเชื ้อ EHP) แต่ส่องกล้ อง
จุลทรรศน์ฯพบสปอร์ EHP ปริ มาณเล็กน้ อยจาก 13 โรงเพาะมาเลี ้ยงในระบบอนุบาลโดยให้ อาหารกุ้งแบบ
เม็ดสําเร็ จรูป ใช้ นํ ้าฆ่าเชื ้อ ดูดตะกอน ถ่ายนํ ้าวันเว้ นวัน ปริ มาณออกซิเจน 5 - 6 มิลลิกรัม/ลิตร ความเค็มนํ ้า
10 ppt ในการเลี ้ยงแยกอุปกรณ์ที่ใช้ ในแต่ละตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างตรวจติดตามอาทิตย์เว้ นอาทิตย์เป็ น
ระยะเวลา 15 - 30 วัน ผลพบปริ มาณสปอร์ EHP เพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน และได้ เลือกลูกกุ้งที่พบสปอร์ EHP
จํานวน 2 สายพันธุ์ เลี ้ยงแบบเดิมดูดตะกอนถ่ายนํ ้าอย่างต่อเนื่อง ผลการติดตามอาการสุขภาพของกุ้งขาว
แวนนาไมที่พบสปอร์ EHP แสดงอาการขี ้ขาวเมื่อเลี ้ยงเป็ นระยะเวลา 79 วัน ซึ่งสัมพันธ์ กบั ลูกกุ้งชุดเดียวกัน
ที่นําไปเลี ้ยงในบ่อดินที่พบอาการขี ้ขาวเมื่ออายุ 65 วัน โดยในกุ้งที่มีอาการขี ้ขาวตรวจพบสปอร์ EHP ใน
ปริ มาณมากทังในขี
้ ้ขาว และตับและตับอ่อน มีปริ มาณแบคทีเรี ยวิบริ โอกลุ่มสีเหลืองในตับและตับอ่อน 1.6
x 104 CFU/g และในขี ้ขาวพบปริ มาณแบคทีเรี ยวิบริ โอกลุ่มสีเหลือง 2.0 x 102 CFU/g โดยตรวจไม่พบเชื ้อรา
ในขี ้ขาวและตับและตับอ่อนของกุ้ง และเมื่อเปรี ยบเทียบข้ อมูลกับงานบริ การตรวจสุขภาพกุ้งแก่เกษตรกร
ในกุ้งบ่อดินเลี ้ยงที่ความเค็ม 6 – 10 ppt (ฤดูฝน) ที่มีอาการขี ้ขาว ตรวจพบสปอร์ EHP ในปริ มาณมากทังใน
้
ขี ้ขาวและตับและตับอ่อน มีปริ มาณแบคทีเรี ยวิบริ โอรวมในตับและตับอ่อน 1.0 x 102 – 2.4 x 105 CFU/g
และในขี ้ขาวพบปริ มาณแบคทีเรี ยวิบริ โอรวม 1.0 x 102 – 3.9 x 105 CFU/g (ปริ มาณแบคทีเรี ยมาก
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความหนาแน่นกุ้งสูง และอายุก้ งุ ที่เลี ้ยงในบ่อ) โดยตรวจไม่พบเชื ้อราในขี ้ขาว
และตับและตับอ่อนของกุ้งเช่นกัน
ประเด็น สปอร์ EHP ที่พบในตับ&ตับอ่ อน ไม่ มีผลกระทบต่ อเนือ้ เยื่อตับและตับอ่ อนของ
กุ้งจริงหรือ? เราได้ เก็บตัวอย่างกุ้งจากบ่อดินที่มีอาการขี ้ขาว ที่ตรวจพบสปอร์ EHP มาก ผล PCR ++(ve)
ยืนยันพบเชื ้อ EHP ดองตัวอย่างกุ้งส่งตัดเนื ้อเยื่อเพื่อศึกษาพยาธิสภาพของตับและตับอ่อนกุ้ง ผลการศึกษา
พบจํานวนเซลล์เยื่อบุท่อตับและตับอ่อน ชนิด R, F, B และ E cell ลดลงมาก และพบการล้ อมรอบกลุ่ม
สปอร์ EHP ของเซลล์ เ ม็ดเลื อดกุ้ง (nodule formation) และพบการเกิ ดกระบวนการสร้ างเม็ด สี
(Melanization) ของระบบภูมิค้ มุ กันกุ้งในเนื ้อเยื่ อตับและตับอ่อนของกุ้งบริ เวณที่พบกลุ่มสปอร์ EHP
จํานวนมากทําให้ ทอ่ ตับกุ้งฝ่ อและมีสีนํ ้าตาลดํา

ผลกระทบของ EHP ต่ อสุขภาพกุ้งและการเลีย้ งกุ้ง
• เมื่อกุ้งติดเชื ้อ EHP ขยายพันธุ์อยูใ่ นตับและตับอ่อน ทําให้ เซลล์ตบั ลดลงเพราะกลายเป็ นที่อยูข่ อง
EHP และพบเชลล์เยื่อบุท่อตับหลุดลอก (ATM) มาก และเซลล์ตบั ที่พบสปอร์ EHP ปริ มาณมากถูก
ขับหลุดลอกออกจากตับ&ตับอ่อนเห็นเป็ นขี ้ขาวในลําไส้ หรื อขี ้ขาวลอยในบ่อ
• เซลล์ตบั และตับอ่อนมีน้อยลงที่จะมาทําหน้ าที่สร้ างเอนไซม์ นํ ้าย่อย หรื อช่วยสะสมสารอาหาร
แหล่งพลังงาน มีผลทําให้ ก้ งุ ขาดสารอาหาร มีปัญหาสุขภาพอ่อนแอตามมา มีผลต่อระบบเลือดทํา
ให้ ภมู ิค้ มุ กันโรคลดลงทําให้ ท่อตับฝ่ อดํา ส่งผลให้ ระบบอื่นๆของตัวกุ้งมีความบกพร่อง อีกทังอาจมี
้
ผลในการขจัดสารพิษหรื อของเสียออกจากเซลล์ได้ ลดลง พบอาการขี ้ขาวและติดเชื ้อแบคทีเรี ยได้
ง่าย เมื่อสภาพแวดล้ อมเปลี่ยนแปลงฉับพลันและพบติดเชื ้อไวรัสดวงขาว (WSSV) หรื อแบคทีเรี ย
Vibrio parahaemolyticus (EMS/AHPND) จะพบมีอตั ราการตายค่อนข้ างสูงและรวดเร็ ว
• อาการกุ้งที่สงั เกตได้ คือเปลือกบาง (ส่องกล้ องพบเนื ้อเยื่อหางผิดปกติไม่สมบูรณ์) พบบางตัว
กล้ ามเนื ้อขาวขุน่ เหมือนขาดเกลือแร่ เปลือกเป็ นแผลสีดําเมื่อเลี ้ยงในนํ ้าความเค็มตํ่า, ตรวจพบ
โปรโตซัวเกาะภายนอกลําตัวมากขึ ้น
• กุ้งขนาดตัวเล็กพบเชื ้อ EHP ในตับและตับอ่อนมีปริมาณมากกว่ากุ้งขนาดตัวโต บ่อเลี ้ยงกุ้งที่พบ
อาการขี ้ขาว พบกุ้งผอมโตช้ า ผลผลิตตํ่า FCR สูง ตอนจับพบกุ้งขนาด 150-200 ตัว/กิโลกรัม
ประมาณ 200 – 1,000 กิโลกรัม หรื อสูงถึง 2,000 กิโลกรัม จากการกุ้งจับทังหมด
้
2,000-7,000
กิโลกรัม

ประเด็น ลูกกุ้งระยะ PL ที่ตรวจพบ EHP มีการติดเชือ้ หรื อรั บเชือ้ EHP มาจากไหน? จาก
การตรวจพบ EHP ในนอเพลี ยส พ่อแม่พันธุ์ก้ ุงขาวแวนนาไม อาหารสด อาหารมีชีวิต ทําให้ เข้ าใจใน
เบื ้องต้ นได้ ว่า การปนเปื อ้ นสปอร์ EHP ในระบบโรงเพาะฟั กและอนุบาลมาจากอาหารสดที่ใช้ เลี ้ยงพ่อแม่
พันธุ์ เมื่อพ่อแม่พนั ธุ์ก้ งุ กินเข้ าไปรับสปอร์ ของ EHP ทําให้ ตรวจพบการติดเชื ้อ EHP ในตับและตับอ่อน
รวมทังลํ
้ าไส้ ของพ่อแม่พนั ธุ์ สปอร์ EHP ถูกขับถ่ายออกมาปนเปื อ้ นในขี ้พ่อแม่พนั ธุ์ก้ งุ มีโอกาสทําให้ สปอร์
EHP เข้ าสู่ระบบอนุบาลในช่วงแรกอาจปนเปื ้อนอยู่ในนํา้ ในบ่อพ่อแม่พันธุ์และบ่อเพาะฟั กติดมากับ
นอเพลียสและสปอร์ EHP เข้ าสูน่ อเพลียสทางปากและเพิ่มจํานวนในระบบทางเดินอาหารและเข้ าสู่ตบั และ
ตับอ่อนของลูกกุ้งทําให้ ตรวจพบสปอร์ ในตับและตับอ่อนได้ อย่างชัดเจนตังแต่
้ ลกู กุ้งระยะพี 4

