
ธิดาพร ฉวีภักดิ์ 
นกัวิชาการประมงช านาญการพิเศษ 
กองวิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ัง 
 กรมประมง 



•จะมีความสมัพนัธก์บัสภาพในบ่อท่ีมีการ

ใหอ้าหารเหลือมาก ท าใหแ้บคทีเรยีวิบรโิอ

เพ่ิมจ านวนมาก สว่นไมโครสปอรร์เิดียน 

EHPเพ่ิมจากข้ีก ุง้ ซากก ุง้  

•ระดบัออกซิเจนต ่า ของเสียสะสมมาก 

•พ้ืนบ่อไมส่ะอาด มีเช้ือโรคจากข้ีก ุง้แพร่

กลบัเขา้ส ูต่วัก ุง้ 

โรคข้ีขาว White Feces 



4. สภาวะแวดลอ้มในบอ่เลีย้งไมเ่หมาะสม 

  บอ่ทีกุ่ง้มอีาการขีข้าว มคีุณภาพน า้ทีแ่ยก่วา่บอ่กุง้
ปกต ิโดยเฉพาะออกซเิจนต ่า คา่แอมโมเนยีรวมสูง 
และปรมิาณเชือ้แบคทเีรยีในน า้มาก 

  อณุหภมูนิ า้สงู ท าใหกุ้ง้กนิอาหารลดลง  



อาการขีข้าวที่เกดิจากเชือ้EHPและ
แบคทีเรียวบิริโอ(Vibrio spp.)  

รวมทัง้แบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซเิจน 

เชือ้ตดิต่อในทางเดนิอาหาร(ปาก กระเพาะอาหาร 
ล าไส้) เม่ือเชือ้เข้าสู่ตับ&ตับอ่อน เชือ้โรคอาศัย

อาหารจากการที่กุ้งกนิหรือพลังงาน  
เพื่อขยายพันธ์ุในตัวกุ้ง  

ปัจจัยที่ท าให้กุ้งอ่อนแอภูมคุ้ิมกันโรคต ่า 
- คุณภาพอาหารสารอาหารไม่เหมาะสม (ชนิดโปรตีนที่

เหมาะสม) 
- คุณภาพน า้ไม่เหมาะสมของเสียมาก ออกซเิจนต ่า 

(สารอนิทรีย์) 



การป้องกนัอาการข้ีขาว 

• การเตรียมพ้ืนบ่ก บ่อเตรยีมน ้าท่ีดี  

• การคดัเลือกลกูก ุง้ปลอดเช้ือกอ่โรค 

• ควบคมุปรมิาณการใหอ้าหารระหว่างการเลี้ยง 

• ปรมิาณออกซิเจนละลายน ้า ไม่ต ่ากว่า 4 

มิลลิกรมั/ลิตร ตลอดเวลา 

• พ้ืนบ่อสะอาด 

• อาจจะใชส้ารเคมีหรือจลุินทรยี ์ลดปรมิาณเช้ือ

แบคทีเรียท่ีกอ่โรคก ุง้เป็นระยะๆ  

• อาจจะใชจ้ลุินทรยีค์วบคมุสภาพพ้ืนบ่อเป็น

ระยะๆ (ตอ้งมีออกซิเจนละลายน ้าเพียงพอ) 

 

 



• EHP ไมส่ามารถสรา้ง ATP เองได ้
• ดงึ ATP จากกุง้มาใช ้ 
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Polar filament 
Polar tube 

• สปอรข์องเช้ือ EHP ถกูกระตุ้นให้งอก 
• โดยการยิง polar tube เข้าไปในเซลลก์ุ้ง 
• มีการถ่ายทอด sporoplasm  
ผา่น polar tube เข้าไปในเซลล ์
• การเพ่ิมจ านวนของ EHP เกิดขึน้ในเซลล ์

กลไกการก่อโรค 



การงอกของสปอร์อาจเกดิขึน้ที่ microvilli ในตบั 
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ทางแนวราบ (Horizontal transmission) 
• การเลีย้งร่วมกัน 
• โดยการกนิ ตับกุ้งที่ตาย หรือ ขีกุ้้ง 

EHP probe Control H&E 

H
P 

Ovary 

Shrimp no. 1 

Shrimp no. 2 

Ovary 

H
P 
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ขณะตากบอ่: กระตุ้นให้สปอรง์อกให้หมด 
ก่อนลงกุ้ง 

pH 4 
pH 7 

pH 9 

< 5% 
< 10% 

> 90% 

pH สงูท าให้สปอรง์อก 



น ้ายาฆ่าเช้ือท่ีใช้อยู่ในฟารม์
สามารถฆ่าสปอรไ์ด้ ท าให้สปอรไ์ม่

สามารถงอกได้ 
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อณุหภมิู -20 oC ท าให้สปอรต์ายได้อย่างรวดเรว็: อาหาร
มีชีวิต 
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ข้อแนะน าส าหรบัการควบคุม
เชือ้ EHP 

• การตากบ่อ:  
         15 ppm KMnO4/ 30 ppm Chlorine/pH9-10 
         การทรีตบ่อด้วย pH สงูท าให้สปอรง์อกก่อนลงกุ้ง 
• ระหว่างการเลี้ยง อย่าให้ pH แกว่ง อยู่ในช่วง 7-8 
• อาหารสด: frozen at -20oC for at least 24 hours  
• ควรตรวจระวงัระหว่างการเลี้ยง  
• ควรสกดั DNA จากทัง้ตบั เน่ืองจากพบว่าการติดเช้ือไม่กระจายทัว่ตบั 
• การตรวจลกูกุ้ง น่าจะมีการตรวจยืนยนั 
 ด้วยเทคนิคท่ีความไวสงู เช่น In situ hybridization 
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งานวจิัยที่ก าลังด าเนินการอยู่ 
พาหะของเช้ือ EHP ในบอ่เลี้ยง 
 
ตวักระตุ้นการงอกของสปอรใ์นตวักุ้ง 
 
วิธีการยบัยัง้การดดูพลงังาน 
จากเซลลก์ุ้ง  
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อาการขีข้าว 

อาการขีข้าว 

อาการขีข้าว 

โดย ดร.ณัฐกานต์ สาลีตดิ 

ความเช่ือมโยงในการเกิดอาการขีข้าวในกุ้งทะเล 

เชือ้อื่นๆไมม่ีใน 
รายงาน 



การจัดการโรค 



ประวตัิการเลีย้งของแตล่ะบอ่ 



ศพช.จนัทบรีุ 

ศพช.จนัทบรีุ 



 



 

ขีข้องกุ้งที่ตรวจ(ส่องกล้อง)พบสปอร์ EHP  

100x 





TIDAPORN CHAWEEPACK 

การงอก (Shooting) ของสปอร์ EHP 



การเตรียมบอ่ 
สิ่งที่ต้องคดิ 

ครอปที่แล้วมีกุ้ง
ตาย 

ครอบที่แล้วจบัได้กุ้งมาก 
ของเสียมาก? 

บ่อนีเ้ลีย้งตดิต่อกันไม่
เคยพักบ่อ 

บอ่มีพืน้ดินแบบไหน 

สิ่งที่ต้องท า 

• ลดของเสีย ฉีดเลน ต้องมีบ่อเก็บเลน 
• ตากบ่อให้แห้ง ฆ่าเชือ้ด้วยปูนด่างสูง บ าบัด ฟ้ืนฟู 
• ใช้จลุลินทรีย์บ าบดัของเสียพืน้บอ่ 

 
 
 



ขณะตากบอ่: กระตุ้นให้สปอรง์อก 



การเตรียมบ่อโดยการใช้ปูนร้อน พีเอช 9-11 นาน 5-7 วัน 
ความชืน้ดนิ10-40%   ศพช.เพชรบรีุ 

TIDAPORN CHAWEEPACK 

ขณะตากบอ่: กระตุ้นให้สปอรง์อกให้หมด ก่อนลงกุ้ง 

pH สงูมากกว่า 9 กระตุ้นท าให้สปอร ์EHP งอกมาก 
 

การงอก (Shooting) ของสปอร์ EHP 



สปอร์ท่ีลูกกุง้กินเขา้มาอยูใ่นตบัและตบัอ่อน  
100x 

TIDAPORN CHAWEEPACK 

ผลการเตรียมพืน้บ่อไม่ดีหรือไม่ได้บ าบัดฆ่าสปอร์ EHP พิน้บ่อ 



สปอร์ท่ีลูกกุง้กินเขา้มาอยูใ่นตบัและตบัอ่อน  
TIDAPORN CHAWEEPACK 











การเตรียมพื้นบ่อ 

• ก าจดั และบ าบดัเลนของเสีย (ต้องมีบอ่หรือที่พกั บ าบดัเลนของเสีย) 
• ตากบอ่แห้ง  
• ฆา่เชือ้ และปรับ pHสงูมากกวา่ 9 ขึน้ไป พืน้บอ่ โดยใช้ปนูเผา (ปนูร้อน) 
• หลงัจากลงปนู 7 – 10 วนั  เม่ือ pH ลดลง ประมาณ 8 ลงจลุินทรีย์ปม.1 

ช่วยยอ่ย   



การเตรียมพืน้บ่อ 

• ก าจดั และบ าบดัเลนของเสีย (ต้องมีบอ่หรือท่ีพกั บ าบดัเลนของเสีย) 
• ตากบอ่แห้ง  
• ฆา่เชือ้ และปรับ pH พืน้บอ่ โดยใช้ปนูเผา (ฆา่สปอร์ ปนูร้อน 640 – 960 กก./ไร่ pH 9 – 

11 ขึน้อยูก่บัpHดินพืน้บอ่ หรือดา่งทบัทิม 25 กก.ตอ่ไร่, ระดบัน า้ 5 ซม.หรือแคแ่ฉะๆ)  
• หลงัจากลงปนู 7 – 10 วนั pHดินลดลงเป็น 8 ลงจลุนิทรีย์ปม.1 ช่วยย่อยสารอินทรีย์พืน้

บอ่ 
• อาจจะมีการคราดไถพรวนดินฟืน้ฟดูินท าหลายๆรอบได้จะท าให้ดินพืน้บอ่ไมส่ะสมของเสีย 

ขึน้อยูก่บัเกษตกร 
•  น าน า้เข้าบอ่ 50 - 80 ซม. ลงคอปเปอร์ 50 กก./บอ่  
• พกัน า้ 1 วนั 
• น าน า้เข้าบอ่ 1.5 - 2 เมตร ตีน า้ 1 วนั 
• ลงกากชา 300 กก./บอ่ 
• อ่ืนๆ ลากโซ,่ ลงจลุนิทรีย์ หรือเตรียมอาหารธรรมชาติ 

 
 
 



 
ท าลายสปอร์ EHP ในดนิ พืน้บ่อ 

- ดา่งทบัทิม  5 – 25 กก.ตอ่ไร่, ระดบัน า้ 5 – 10 ซม. 
หรือ 

- คลอรีน 15 – 30 กก.ตอ่ไร่, ระดบัน า้ 5 – 10 ซม. 
แช่อยา่งน้อย 1 คืน 

 

ท าลายสปอร์ EHP ในอาหารสด 
- ดา่งทบัทิม  150 พีพีเอม็ แช่ 5 - 10 นาที ล้าง 
 แช่เย็น -20 องศาเซลเซียส นานอยา่งน้อย 1 อาทิตย์  



ก่อนแช่สารเคมี 

แช่ไฮเตอร์ 1:10 นาน 2 นาที 



ตรวจเช็คคุณภาพลูกกุง้ 



ลูกกุง้ตบัและตบัอ่อนพบสปอร์ EHP มาก 

TIDAPORN CHAWEEPACK 

ผลกระทบของ EHP ในลูกกุ้งขาว  

ศพช.จันทบุรี 



คุณภาพลูกกุง้ดีมีผลต่อความตา้นทานการติดเช้ือ
VpEMS/AHPND 



ลกูกุ้งขาวตบัและตบัอ่อนมีขนาดลีบเล็กและสีซีดผิดปกติ 



ลกูกุ้งPL 12 ตวัขาวขุน่ ตบัลดขนาดเล็กลง 

ปริมาณแบคทีเรียในตัวลูกกุ้งกับลักษณะ
ภายนอกที่สังเกตเหน็ 





อาหารเม็ดกุ้ง 

คุณค่าอาหารไม่ดี มีสาร
ที่ไม่เหมาะสม 

กุ้งอ่อนแอ ภมูิคุ้มกันโรค
ลดลง ตดิเชือ้โรคได้ง่ายขึน้  

คุณค่าสารอาหารครบถ้วน  
กุ้งกินแขง็แรง ภมูิคุ้มกัน
ดี ควบคุมเชือ้โรคได้ดี 

ผลของอาหารเม็ดต่อสุขภาพกุ้ง 

TIDAPORN CHAWEEPACK 



อาหารส าเร็จรูปกุ้งทะเล หรืออาหารเมด็ 

• คุณค่าทางอาหาร มีผลต่อการเจริญเตบิโตของกุ้ง สุขภาพกุ้ง 
แบคทเีรีย และคุณภาพน า้ 

• คุณภาพวัตถุดบิไม่เหมาะสม 

• การคงตวัเป็นเม็ดอาหาร มีผลกับแบคทีเรีย คุณภาพน า้ และการโต
ของกุ้งและท าให้กุ้งขนาดแตกไซส์อย่างชัดเจนในอาหารที่ละลาย
น า้ง่าย และอาหารที่แข็งเกินไป 

• ความเป็นกรดเป็นด่าง (พีเอช) ของอาหาร มีความเก่ียวข้องกับการ
เกิดเซลล์เยื่อบุท่อตับหลุดลอก (ATM)  

 TIDAPORN CHAWEEPACK 



ปัญหาของอาหารเม็ดต่อการเลีย้งกุ้งทะเล 

• มุมมองจากอาหาร 
1. วัตถุดบิหลักที่ใช้ผลิตอาหาร เช่น ปลาป่น กากถั่วเหลือง มีผล

ต่อคุณค่าทางอาหารที่เหมาะกับกุ้ง  โปรตนีไม่เหมาะสม 
เปอร์เซ็นต์โปรตนีไม่ดี กุ้งจะแตกไซส์ สุขภาพไม่ดี ไม่โตตาม
แผน 

2. วัตถุดบิต่างๆที่ใช้ผลิตอาหารมีผลต่อเนือ้เยื่ออวัยวะระบบ
ทางเดนิอาหาร ท าให้เนือ้เยื่อบุทางเดนิอาหารหลุดลอก บางลง 

3. วัตถุดบิของอาหาร ที่ไม่เหมาะกับกุ้ง กุ้งไม่สามารถใช้ได้หมด 
เหลือเป็นสารอินทรีย์ท าให้คุณภาพน า้ในบ่อเลีย้งมีของเสียมาก 
 

TIDAPORN CHAWEEPACK 



ผลกระทบของการให้อาหารกุ้งมากเกนิไป 

 การให้อาหารกุ้งมากเกนิไป  
และคุณภาพอาหารไม่เหมาะสมกับกุ้ง วิธีการให้อาหาร 

↓  

ปริมาณสารอนิทรีย์ในน ้า ดนิพ้ืนบ่อ เพิม่มากขึน้ 
↓ 

ท าใหค้ณุภาพน ้า แพลงกต์อน และดินพ้ืนบ่อ แยล่ง หรอืไมเ่หมาะสมในการ

เลี้ยงก ุง้ ปรมิาณแบคทีเรยีท่ีใชส้ารอินทรยีเ์พ่ิมมากข้ึน 
↓ 

 ท าให้ภมูิคุ้มกันโรคของกุ้งลดลง (ผลกระทบหลักมาจากคุณค่าสารอาหารไม่เหมาะสม) 

(แต่ปริมาณเช้ือโรค VIRUS + VIBRIO + EHP ในตัวกุ้งฉวยโอกาสเพิม่จ านวนขึ้น) 

↓ 
กุ้งกล้ามเนือ้ขุ่น เป็นตะคริว โตช้า ผอม อ่อนแอ พบอาการขีข้าว, ทยอยตาย  

(VIRUS + VIBRIOSIS + EHP)  
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กุ้งปกต ิ

กุ้งตดิเชือ้แบคทีเรีย 

การดสูขุภาพกุ้งด้วยตนเอง 



1. ขนาดตับและตับอ่อนใหญ่ มีด้านกว้างเท่ากับความกว้างของเปลือก 
      ตับมีความยาว 2/3 ของความยาวเปลือกหัว 
2. เนือ้ตับมีสีน า้ตาลส้มแสดงการสะสมของไขมัน 
3. มองเหน็ส่วนท้ายตับและตับอ่อนชัดเจน 

กุ้งสุขภาพปกต ิ



กุง้ขาวแวนนาไม สุขภาพปกติดี 

ท่อตับปกตมิีปลายโค้งมน 

มีการสะสมเมด็ไขมันมาก 

เนือ้ตับมีสีน า้ตาลส้มแสดงการสะสมของไขมัน 



ตับและตับอ่อนปกตมีิไขมันสะสม 





1. ตับและตับอ่อนมีขนาดลีบเล็ก 
2. เนือ้ตับมีสีซีดขาวไม่มีการสะสมของไขมัน 
3. มองไม่เหน็ส่วนท้ายตับและตับอ่อนเน่ืองจาก
ตับมีสีซีดขาว 
4. ท่อตับปลายลีบคอดกิ่ว และเกดิกระบวนการ
เมลาไนซ์เซช่ัน  

กุ้งป่วย 





กุ้งป่วยตดิเชือ้ กุ้งปกต ิ



กุ้งตับขนาดปกต ิ กุ้งตับขนาดลีบเลก็ 

1. ขนาดตับและตับอ่อนใหญ่ 
มีด้านกว้างเท่ากับความกว้าง
ของเปลือกตับมีความยาว 
2/3 ของความยาวเปลือกหัว 
2. เนือ้ตับมีสีน า้ตาลส้มแสดง
การสะสมของไขมัน 
3. มองเห็นส่วนท้ายตับและ
ตับอ่อนชัดเจน 

1. ตับและตับอ่อนมีขนาด
ลีบเล็ก 
2. เนือ้ตับมีสีซีดขาวไม่มีการ
สะสมของไขมัน 
3. มองไม่เหน็ส่วนท้ายตับ
และตับอ่อน 



กุ้งตบัปกต ิ

กุ้งตบัฝ่อตดิเชือ้วิบริโอ 



ตบัปกติ 

ตบัลดขนาด 
เลก็ลงสีเร่ิมซีด 

ตบัลดขนาด 
เล็กลง 

ตบัฝ่อขนาด 
เล็กลง 

ตบัฝ่อลีบสีซีดใส 
ไม่มีไขมนัสะสม 



ตบัฝ่อลีบสีซีดใส 
ไม่มีไขมนัสะสม 

ตับและตับอ่อนกุ้งป่วยตดิเชือ้แบคทีเรีย Vibrio parahaemolyticus 

ท่อตับปลายลีบคอดกิ่วและเกดิกระบวนการเมลาไนซ์เซช่ัน  



กุ้งขาวตับขนาด 
และสีปกต ิ กุ้งขาวตับขนาดลีบเล็ก 

และสีซีดขาว 



กระเทียม (Garlic) 
  กระเทียมสด (Allium sativum Linn.) 

 1. วรวฒิุ และคณะ (2547) พบ เม่ือผสมกระเทียม
สดกบัอาหารเม็ดสามารถลดปริมาณกรีการีนในกุ้ง
กลุาด าได้  

 2. มีฤทธ์ิในการยบัยัง้แบคทีเรีย Vibrio spp. 
ได้หลายชนิด (มณฑิรา และคณะ, 2550)  

 3. การศกึษาของสมพรและคณะ (2551) พบวา่
การใช้กระเทียมสด 10 กรัมตอ่อาหาร 1 กิโลกรัม 
ในระยะเวลา 5 สปัดาห์ มีผลตอ่ระบบการ
ไหลเวียนของเลือด และภมิูคุ้มกนัได้ในระดบัหนึง่ 
แตไ่ม่มีผลในการเพ่ิมความต้านทานตอ่เชือ้
แบคทีเรียเรืองแสงในกุ้งกลุาด า  

30 – 50 กรัมตอ่อาหารกุ้ง 1 กิโลกรัม  
ควบคมุ EHP และวิบริโอ 



การเตรียมสารสกดักระเทียมดว้ยน ้ า 



- ต้องรู้ปริมาณและชนิดของแบคทีเรีย ในปริมาณที่เร่ิมผิดปกติ 
- กุ้งกินอาหารปกติ มีการสะสมไขมนั เนือ้เย่ือตบัยงัปกติหรือไมถ่กูท าลายหรือออ่นแอมาก 
- การใช้สารสกดัข่าได้ในปริมาณขนาดสารน้อย จะท าให้การป้องกนัได้ผลดี  

การใช้สารสกัดข่า หรือ กระเทียมสด ให้ได้ผลดี 



- ต้องรู้ปริมาณและชนิดของแบคทีเรีย ในปริมาณที่ผิดปานกลาง 
- กุ้งกินอาหารลดลง มีการสะสมไขมนัลดลง เหลือปานกลาง 
- เนือ้เย่ือตบัปกติถกูท าลายหรือออ่นแอปานกลาง 
- การใช้สารสกดัข่าได้ในปริมาณขนาดสารเพิ่มขึน้ อาจท าให้การรักษาไมไ่ด้ผลดี  

การใช้สารสกัดข่า หรือ กระเทียมสด  



แนวทางการใช้สารสกดัข่าในการป้องกนัโรคกุ้ง 



+ 

ชัง่ขา่ผง 300-400 กรัมแช่ในเอ
ทธิลแอลกอฮอล์ 95 % ปริมาตร 
1000 มิลลิลิตร 

การแช่ผงข่าในเอทธิลแอลกอฮอล์ 



แช่ 3 วนั เม่ือครบระยะเวลาแช่จึงกรองแยกกากผงข่าออกดว้ยผา้ขาวบางจะได้
สารละลายสีน ้าตาล 



 อตัราใช้ 20 - 40 มิลลิลิตร (ซีซ)ี ผสมกบั
อาหาร 1 กิโลกรัมให้กินทกุมือ้ หรืออย่างน้อย 
2 มือ้ (เช้า-เย็น) 

  ติดต่อกนั 5 – 10 วนั  



เม่ือตรวจพบสปอร์ของอีเอชพใีนตับและตับอ่อน หรือล าไส้ และถ้าตดิเชือ้มากอาการหนัก
จนพบขีข้าวลอยในบ่อเลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม แนวทางการจัดการบรรเทาปัญหามีดังนี ้

• ขัน้ตอนแรกเปล่ียนอาหารเป็นอาหารที่มีโปรตีนจากสตัว์น า้เพื่อช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพกุ้ง (อาจมีการเสริม
เนือ้ปลาต้มสุกหรือเนือ้หอยต้มสุกในบางมือ้) ระยะเวลาให้กินอาหารฟืน้ฟปูระมาณ 7 วนั  

• หลงัจากนัน้ท าการก าจัดและท าลายสปอร์ของเชือ้ไมโครสปอริเดียน อีเอชพี โดยผสมกรดอินทรีย์ 
(85-90 %) ใช้ 2-3 ซีซี ตอ่อาหารเม็ดส าเร็จรูป 1 กก. ให้กุ้งกินประมาณ 3 – 5 วนั  

• หลงัจากนัน้ฟ้ืนฟูสมานแผลและควบคุมปริมาณแบคทเีรียในระบบทางเดินอาหารด้วยการผสมสาร
สกดัสมนุไพรในอาหาร เช่น สารสกดัข่า, ขมิน้ หรือ ออริกาโน ให้กุ้งกินประมาณ 5 - 7  วนั  

• ตอ่จากนัน้อาจใช้จลุินทรีย์ที่สามารถเจริญเติบโตในระบบทางเดินอาหารกุ้งเพ่ือช่วยในการย่อยอาหาร
และสร้างกลุม่แบคทีเรียท่ีเป็นมิตรและไมก่่อโรคในกุ้งผสมในอาหารกุ้งท่ีมีโปรตีนจากสตัว์น า้ท่ีเพียงพอ
ตอ่การเจริญเติบโตของกุ้ง  

• ติดตามการกินอาหารและเจริญเติบโตจากน า้หนกัตวักุ้ง ถ้าการกินอาหารดีปกติน า้หนกัตวักุ้งเพ่ิมใน
ระดบัปกติก็สามารถเลีย้งตอ่ไป  

• ระหวา่งการเลีย้งการจัดการด้านอาหาร (อาจมีการเสริมเนือ้ปลาต้มสุกหรือเนือ้หอยต้มสุกใน
บางมือ้) รวมทัง้การจดัการของเสียเพ่ือจัดการให้คุณภาพน า้เหมาะสมกบัการเลีย้งกุ้งจะช่วยสง่เสริม
ให้สขุภาพกุ้งฟืน้ฟแูข็งแรงได้ดีขึน้ 
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ในกรณีลูกกุ้งขาวแวนนาไมที่ตรวจพบสปอร์ของอีเอชพี ในตับและตับอ่อน 
เมื่อปล่อยลงบ่อเลีย้ง  แนวทางการจัดการปัญหา มีดังนี ้

• ผสมปลาป่นกับอาหารเมด็ในอัตราส่วน ปลาป่น 1 กโิลกรัมต่ออาหารเมด็ 25 กโิลกรัม 
(เพิ่มปลาป่น 4 % ของปริมาณอาหารที่ให้) แล้วเคลือบด้วยน า้มันตับปลาหมกึ ให้กุ้ง
กินประมาณ 7 - 14 วนั หรือ ถ้ายงัตรวจพบสปอร์อีเอชพีอาจให้จนถึง 1 เดือน 

• เม่ือกุ้งอายุครบ 15 วัน สุ่มกุ้ง เพื่อน ากุ้งมาตรวจสุขภาพ ถ้าพบสปอร์อีเอชพอีาจผสม
กรดอินทรีย์ในอาหารเม็ดส าเร็จรูป ให้กุ้ งกินประมาณ 3 - 5 วนั หลงัจากนัน้ฟ้ืนฟูสมานแผล
และควบคุมปริมาณแบคทเีรียในระบบทางเดินอาหารด้วยการผสมสารสกดัสมนุไพรใน
อาหารให้กุ้งกินประมาณ 5 - 7  วนั 

• ต่อจากนัน้อาจใช้จลุินทรีย์ท่ีสามารถเจริญเติบโตในระบบทางเดินอาหารกุ้งเพ่ือช่วยในการย่อย
อาหารและสร้างกลุม่แบคทีเรียท่ีเป็นมิตรและไม่ก่อโรคในกุ้งผสมในอาหารกุ้งที่มีโปรตีนจาก
สตัว์น า้ท่ีเพียงพอตอ่การเจริญเติบโตของกุ้ง  

• ติดตามการกินอาหารและเจริญเติบโตจากน า้หนกัตวักุ้ง ระหวา่งการเลีย้งการจัดการด้าน
อาหารและของเสียเพ่ือจัดการให้คุณภาพน า้เหมาะสมกบักุ้งจะช่วยสง่เสริมให้สขุภาพกุ้ง
ฟืน้ฟแูข็งแรงได้ดีขึน้ 
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กรดอนิทรีย์ 

• โดยเฉพาะการใช้กรดอินทรีย์ในการควบคมุจ านวนเชือ้จลุินทรีย์เน่ืองจากกรดอินทรีย์ซึ่งเป็นสารท่ีได้รับการยอมรับ
จากองค์การอนามยัโลก (WHO) ให้ใช้เป็นสารท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อมนษุย์ มีประสิทธิภาพสงูในการลดปริมาณ
และยบัยัง้การเจริญของเชือ้จลุนิทรีย์ก่อโรค ในต่างประเทศมีรายงานการน ากรดอินทรีย์ซึ่งเป็นกรดอ่อนหลายชนิด 
เช่น กรดซิตริก กรดแลกติก กรดโพรพิโอนิกและกรดอะซิติก มาใช้ในการลดปริมาณและยับยัง้การเจริญของ
จลุนิทรีย์ในผลติภณัฑ์หลายชนิด ทัง้ผลติภณัฑ์ผกั เนือ้สตัว์ หรืออาหารแปรรูป  

• รายงานกรดอินทรีย์ช่วยเพ่ิมสมัประสิทธิ์การย่อยฟอสฟอรัสให้สงูขึน้ (Vielma and Lall, 1997; 

Sugiura et al., 2006) โดยสมัประสิทธิ์การย่อยฟอสฟอรัสท่ีเพ่ิมสงูขึน้อาจเกิดจากประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
• 1. กรดอินทรีย์สามารถจบักบัแคทไอออน (cation) ที่อยู่ในล าไส้และมีผลให้เกิดการรวมตวักบัแร่ 
ธาตใุนรูปแบบที่ท าให้ง่ายต่อการดดูซมึเพ่ือน าไปใช้ (Hossain et al., 2007) 

• 2. การเสริมกรดอินทรีย์ลงในอาหารอาจเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ปลาป่นท่ีอยู่ในรูปไตรแคลเซียม 
ฟอสเฟต เช่น กระดกูหรือเกลด็ปลาได้ (Sugiura et al., 1998) 

• 3. การเสริมกรดอินทรีย์อาจช่วยเพ่ิมการน าฟอสฟอรัสท่ีอยู่ในรูปไฟเตทมาใช้ได้บางส่วน (Baruah 

et al., 2005) 

 



ผลของกรดอนิทรีย์ต่อการยับยัง้การเจริญเตบิโตของ VpEMS/AHPND 

T. Chaweepack 

ศพช.จนัทบรีุ 



T. Chaweepack 

ผลของกรดอนิทรีย์ต่อการยับยัง้การเจริญเตบิโตของ VpEMS/AHPND 

ศพช.จนัทบรีุ 



 

สปอร์ EHP ในล าไส้กุ้งที่มีอาการขีข้าว 

T. Chaweepack 

T. Chaweepack 



ผลของกรดอินทรีย์ต่อการยับยัง้ท าลายสปอร์ EHPให้ฝ่อ 

T. Chaweepack 

T. Chaweepack 

ศพช.จนัทบรีุ 



การใช้กรดอินทรีย์ ในการเลีย้งกุ้ง 

• กรดอินทรีย์ มีผลในการยบัยัง้แบคทีเรียวิบริโอ EMS หรือ EHP 

• ถ้าใช้ในปริมาณความเข้มข้นสูงไม่ควรใช้นานเกิน 5 – 10 วัน 

TIDAPORN CHAWEEPACK 



สรุป แนวทางการใช้สมุนไพร 

• การใช้สมนุไพรสารสกดัข่าสตูรพฒันา 
• หลงัจากตรวจสขุภาพกุ้ง พบ สปอร์ EHP  

• ควรเร่ิมให้ กินสมุนไพรครัง้ที่ 1 อายุกุ้ง  15 – 20 วัน 
• หยดุกินสมนุไพร 5 วนั ควรตรวจสขุภาพกุ้ง (ตดิตามผลการใช้สมนุไพร)  
• กินสมนุไพรครัง้ท่ี 2 อายกุุ้ ง  26 – 30 วนั 
• หยดุกินสมนุไพร 10 – 15 วนั ควรตรวจสขุภาพกุ้ง  
• กินสมนุไพรครัง้ท่ี 3 อายกุุ้ ง  40 – 45 วนั 
• ควรตรวจสขุภาพกุ้ง ทกุอาทิตย์ สามารถให้กินกินสมนุไพร 5 วนั ได้อีกถ้า

พบสปอร์ EHP กลุม่กลาง ช่วงอาย ุ60 วนั 
 
 



ระวัง การใช้น า้หมกัท่ีมีเกลือ หรือเกลือแร่ 

• ควรต้องระวังปริมาณและชนิดแบคทเีรียวิบริโอที่มีอยู่ก่อนแล้วใน
ระบบทางเดนิอาหาร กระเพาะ, ล าไส้ ตับและตับอ่อน  

• เพราะพบว่าเมื่อใช้น า้หมักที่มีเกลือ หรือเกลือแร่ จะพบว่าแบคทเีรีย
วิบริโอสีเขียว หรือ วิบริโอ พาราฮีโมไลตคัิส อีเอ็มเอส เพิ่มจ านวน
มากขึน้  

• ดังนัน้ในการเลีย้งที่ความเค็มต ่า ถ้าในลูกกุ้ง 
มี วิบริโออยู่แล้ว เม่ือมีการใช้เกลือแร่ผสม 
ในอาหาร ก็มีส่วนท าให้แบคทเีรียวิบริโอแข็งแรง 
มีสภาวะที่สามารถพัฒนาเพิ่มจ านวนมากขึน้ใน 
ระบบทางเดนิอาหารของกุ้ง ท าให้ตรวจพบวิบริโอ 



การเก็บตวัอยา่งกุ้งสง่ตรวจ 

การเก็บตวัอยา่งน า้สง่ตรวจ 



การเกบ็ตวัอยา่งส่งตรวจ 

• กุ้งปกต ิอายุ 15 – 30 วัน 
ส่งตรวจเฝ้าระวัง  30 ตัว  
•  กุ้งปกต ิอายุ 40 - 90 วัน 
ส่งตรวจเฝ้าระวัง  10 - 20 ตัว 
• กุ้งป่วย ตามจ านวนที่พบ และเกบ็กุ้ง 
ที่ยังแข็งแรงมาด้วย จ านวนตามอายุ และขนาด 
 
  

 



หา้มท า 



การป้องกนั ควบคมุโรคกุง้ทะเล 
 

1. การเตรยีมพืน้บอ่ทีด่ ีบ าบดัคณุภาพดนิ และเตรยีมน ้าทีด่ ีกรองน ้าบ าบดั
หรอืฆา่เชือ้ กอ่นการปลอ่ยกุง้ เชน่การลอกเลนกรณีทีม่ปีรมิาณเลนหรอืของ
เสยีในบอ่มาก ตากบอ่ ลงปนูรอ้น การบ าบดัพืน้บอ่ลดสารอนิทรยีโ์ดยใช ้

จลุนิทรยี ์และก าจัดพาหะตัวกลางของเชือ้ (intermediate host) ตอ้งมบีอ่
เก็บเลนหรอืตะกอนสารอนิทรยี ์หา้มปลอ่ยออกสูธ่รรมชาต ิ
2. เตรยีมอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นการเลีย้งตา่งๆใหป้ลอดเชือ้โรค เชน่ ตากแดด ฆา่
เชือ้ดว้ยสารเคม ี
3. เลอืกซือ้ลกูกุง้จากแหลง่ทีเ่ชือ่ถอืได ้กุง้มกีารพัฒนาสายพันธุท์ีด่ ี
ตรวจสอบสขุภาพลกูกุง้กอ่นการเลีย้ง  เชน่ ความแข็งแรงของลกูกุง้ ไมพ่บ
การตดิเชือ้ไวรัส, แบคทเีรยี EMS, โปรโตซวั, ไมโครสปอรเิดยีน EHP 
4. เลอืกใชอ้าหารทีม่คีณุภาพด ีทัง้อาหารเม็ดส าเร็จรปูและอาหารสด การ
ใหอ้าหารอยา่งเหมาะสมกบัการกนิของกุง้แตล่ะสายพันธุ ์ โปรแกรมการให ้
อาหารทีเ่หมาะสมกบักุง้  
5. มโีรงเรอืน หรอืหอ้งเก็บอาหารทีป้่องกนัอาหารเปียกหรอืชืน้ เพือ่รักษา
คณุภาพของอาหารไมใ่หเ้กดิเชือ้รา ตรวจสอบคณุภาพอาหาร กอ่นใชท้กุ
ครัง้ อาหารไมจั่บเป็นกอ้น ไมม่กีลิน่หนื ไมม่รีาขึน้ หรอืไดก้ลิน่ของเชือ้รา 
ถา้พบไมค่วรใชเ้ลีย้งสตัวน์ ้า TIDAPORN CHAWEEPACK 



การป้องกนั ควบคมุโรคกุง้ทะเล(ตอ่) 

6. ตรวจสอบและปรับปรงุคณุภาพน ้าใหเ้หมาะสมกบัสตัวน์ ้าอยา่งสม ่าเสมอ 

7. สุม่ตรวจสขุภาพสตัวน์ ้าอยา่งสม ่าเสมอ โดยสามารถตรวจดว้ยตนเอง ดไูด ้
จากความสมบรูณ์ของรยางค ์สลี าตวั ตบัและล าไส ้(กุง้) การกนิอาหาร 

8. ใชจ้ลุนิทรยีเ์พือ่บ าบดัคณุภาพน ้าและดนิตลอดชว่งระยะเวลาของการ
เลีย้ง 

9. ใหอ้าหารผสมโปรไบโอตกิ เป็นประจ าตัง้แตเ่ริม่ปลอ่ยลงเลีย้ง เพือ่เพิม่
ภมูคิุม้กนัของกุง้ และลดการตดิเชือ้กอ่โรคในกุง้โดยเฉพาะในระบบทางเดนิ
อาหารของสตัวน์ ้า  

10. ผสมสมนุไพร หรอืสารกระตุน้ภมูคิุม้กนัตา่งๆ ในชว่งทีม่คีวามเสีย่งของ
การเกดิโรค เชน่ กอ่นอากาศเปลีย่นแปลงฉับพลนั 

11.กรณีจ าเป็นตอ้งใชย้า ตอ้งใชย้าทีอ่นุญาตและใชอ้ยา่งถกูตอ้งตามที่
ก าหนดฉลากยาหรอืขอ้แนะน า และควรหยดุใชย้าตามขอ้แนะน าตามชนดิยา
ทีใ่ชนั้น้ๆ ตอ้งหยดุยาอยา่งนอ้ย 21 วนักอ่นจับกุง้ขาย 

 

TIDAPORN CHAWEEPACK 



อาการขีข้าว 

อาการขีข้าว 

อาการขีข้าว 

โดย ดร.ณัฐกานต์ สาลีตดิ 



การเลีย้งกุ้งแบบไหนถงึจะพอดี พอเหมาะกับตวัเรา 

เลน 

อากาศ 

แพลงก์ตอนไม่เพิ่มปริมาณอย่างผิดปกต ิ
 

ท่ีมา น.สพ.สวุรรณ ยิม้เจริญ;  ธิดาพร 

ออกซเิจนปกต ิ

สารอนิทรีย์สะสมไม่มาก 

Ca2+ 
แคลเซียม 

       K+ 
โพแทสเซียม 

Mg2+ 
แมกนีเซียม 

แอมโมเนียรวมปกติ 

จุลินทรีย์ย่อยสารอินทรีย์ 

ไนไตรท์ปกติ 

พีเอช 

อณุหภมู ิ

กุ้งแข็งแรง  
เชือ้ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิตไม่สามารถฉวย
โอกาสเพิ่มจ านวน 

ไวรัส แบคทีเรีย พยาธิปรสิต 

อาหารเหมาะสม 



ผลกระทบปัจจัยต่างๆต่อการเจริญเตบิโตของกุ้ง 

การ
เจริญเติบโต

ของกุ้ง 
สายพันธ์ุ 

ความ
หนาแน่น 

สุขภาพ 
(เชือ้โรค)  

คุณภาพ
อาหาร  

คุณภาพน า้ 
สิ่งแวดล้อม 



การเลีย้งกุ้งแบบไหน 
ถงึจะพอดี พอเหมาะกับตัวเรา 

ขอบคุณค่ะ 

TIDAPORN CHAWEEPACK 



กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

มาตรา 76 

ก าหนด 
การเพาะเลี้ยงกุ้ง
ทะเลเป็นสัตว์น้ า

ควบคุม 

กฎกระทรว
ง 

3 พ.ค. 59 

มาตรา 77 

ประกาศ คกก.ประมง 
ประจ าจังหวัด 

ก าหนดเขตพื้นท่ี 
การเพาะเลี้ยงกุ้ง

ทะเล 

ปัจจุบันประกาศแล้ว 29จังหวัด 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.พ.62 

มาตรา 78 

การแจ้งประกอบกิจการฯ 
(เฉพาะเกษตรกรท่ีอยู่ใน
เขตฯ ตามมาตรา 77 
เท่านั้น)  
แจ้งได้ที่ : สปจ./ สปอ. ที่ 
ปจ. ประกาศก าหนด/ 
ศพช. ในท้องท่ีที่ฟาร์ม
ต้ังอยู ่

ประกาศกรมประมง  
ตามมาตรา 78 (1) 

ประกาศในราชกิจจาฯ 7 ต.ค.62 

ข้อก าหนดที่เกษตรกร 
ต้องปฏิบัต ิ

- การห้ามใช้ยา และเคมีภัณฑ์ 
- การจัดการน้ าทิ้งและของเสีย 
- ป้องกันน้ าจากการเพาะเลี้ยง 
มิให้ร่ัวไหลออกนอกฟาร์ม 

ประกาศกรมประมง  
ตามมาตรา 78(4) – 

(6) 

มาตรา 91 

เกษตรกรและผู้รับซื้อ
ต้องท าหนังสือก ากับ
การซื้อขาย (APD) 
เมื่อมีการซื้อขายกุ้ง

ทะเล 

ประกาศกรม
ประมง 

อยู่ระหว่างพิจารณา 

มาตรา 102 

ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ใน

การตรวจก ากับฯ 

ระเบียบกรม 

อยู่ระหว่างด าเนินการ โดยกองกฎหมายและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รับฟังความคิดเห็น 21 ต.ค.62 

เริ่มแจ้งประกอบกิจการฯ 4 ก.พ.63 

สิ้นสุดการแจ้งประกอบกิจการฯ  
3 เม.ย. 63  

(ส าหรับจังหวัดที่ประกาศเขตฯ
พ้ืนที่ตามมาตรา 77 แล้ว) 

อธป. ลงนามในประกาศ 29 พ.ย.62 

ประกาศในราชกิจจาฯ 23 ธันวา 62 

มีผลใช้บังคับ 20 มิ.ย.63 



บัญชีรายชื่อยา และ
เคมีภัณฑ์ที่ห้ามใช้ในการ

เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

รายชื่อยา 
    1. คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenicol)  
    2. ไนโทรฟิวราโซน (Nitrofurazone)  
    3. ไนโทรฟิวแรนโทอิน (Nitrofurantoin) 
    4. ฟิวราโซลิโดน (Furazolidone) 
    5. ฟิวแรลทาโดน (Furaltadone) 
    6. กลุ่มเซฟาโลสปอริน (Cephalosporins) 
    7. กลุ่มไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazoles) 

รายชื่อเคมีภัณฑ์ 
    1. มาลาไคต์กรีน (malachite green) 



Darryl Jory 

“รู้รักแหล่งน า้ รู้สร้างความยั่งยืน เพื่อการเพาะเลีย้งกุ้งไทย ” 

ขอบคณุมากคะ่ 


